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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.	



תוכן העניינים

279 דבר העורך 

מאמרים

כלת הים: שלוש אימהות פלסטיניות–ישראליות משחקות שולמית לב–אלג׳ם
בארגז חול

281

המרחב האפור שבין מבצר לגטו: המקרה של היישוב היהודי בתיה רודד
בחברון

303

אבנר בן–עמוס 
ותמי הופמן

“באנו לשחרר את מאידנק”: מסעות צה״ל לפולין וגיוס 
זיכרון השואה

331

355זיכרונות מתש״ח: סיפורים אישיים במרחב המקווןבתיה אילון

דמויות זקנות: על מגבלות התיאטרון והמטפורה טובה גמליאל
הדרמטורגית בייצוגו של העצמי המשֵחק

381

403תפילה תל אביבית: בית תפילה ישראלי בתל אביברינה נאמן

נעמי וינר–לוי 
ואריאלה פופר–גבעון

מחומר לחוויה: חילופי תשורות בשדה כהשתקפות של חבות, 
יחסי תלות וכוח 

433

“ואז הייתי צריכה ללכת לרבנות”: מיפוי זהויות חילוניות רבקה הזה ואורלי בנימין
ומגדריות במשפחות ישראליות בקוהביטציה

455



ביקורות ספרים

אורית קמיר על:
מופקרות: נשים בזנות

481 ענת גור 

יופי תירוש על:
סיפורי אונס בבית המשפט: ניתוח נרטיבי של פסקי דין

485 עירית נגבי 

תמי רזי על:
טמאים: סחר בנשים בארגנטינה ובישראל

489 חיים אבני  

ליליאן אבו–טביך על:
מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות

493 סראב אבורביעה–קווידר 

אורית אבוהב על:
אסתטיקה של הצער: תרבות הקינה של נשות תימן בישראל

496 טובה גמליאל 

עדנה לומסקי–פדר על:
צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תש״ח

499 גבריאלה ספקטור–מרזל 

אסתר הרצוג על:
 Transforming Kibbutz Research: Trust and Moral Leadership in the Rise and

Decline of Democratic Cultures
502  Reuven Shapira

ראובן שפירא על:
הקיבוץ על דרכים מתפצלות 

506 אליעזר בן–רפאל ומנחם טופל )עורכים( 

זאב שביט על:
חובת האהבה הקשה: יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים

511 אורית רוזין 



מיכאל פייגה על:
 Above the Death Pits, Beneath the Flag: Youth Voyages to Poland and the

Performance of Israeli National Identity
514  Jackie Feldman

יגאל עילם על:
עם ככל העמים: לקראת הקמתה של רפובליקה ישראלית

517 משה ברנט 

נעה אפלויג על:
The Production of Educational Knowledge in the Global Era

521  Julia Resnik (Ed.)

יוליה ברנשטיין על:
Coming Home: Media and Returning Diaspora in Israel and Germany

525  Nelly Elias

אילן תלמוד על:
The Wonder Phone in the Land of Miracles: Mobile Telephony in Israel

528   Akiba A. Cohen, Dafna Lamish and Amit M. Schejter





סוציולוגיה ישראלית יב )2(  279 תשע“א–2011 

דבר העורך

הסוציולוגים  בכיר  אייזנשטדט,  ש״נ  של  הסתלקותו  על  התבשרנו  הגיליון  נעילת  עם 
ישראלית  סוציולוגיה  לדורותיה.  העולמית  הסוציולוגיה  של  התווך  ומעמודי  הישראלים 
יקדיש גיליון מיוחד לציון זכרו ומורשתו, אך ראויים חותמו ודמותו שיפתחו אף את הגיליון 

שלפנינו.
דימויים שחוקים כגון “בצלו” או “לאורו” לא יצלחו להעמיד יד לנוכחותו של אייזנשטדט 
בהתהוותה ובמיצובה של המחשבה הסוציולוגית בישראל, וודאי שלא יעשו צדק עם היקף 
השפעתו ומשנתו. אלה עומדים לעצמם, גם אם כוחות המשיכה וההדף שנוצרו בהשראתם 
עדיין בונים וסותרים חליפות את ממסדי הידע הסוציולוגי בישראל ובעולם, מנהלים שיח 
ִאתם ונגדם ויוצרים את תנועת הלוחות הטקטוניים המזעזעים את הסוציולוגיה באשר היא. 
והגבהים  האופקים  בלא  והעולמית  הישראלית  הסוציולוגיה  את  לתאר  יקשה  זו  מבחינה 
שהציב לה אייזנשטדט, גם אם בעיני אחדים היו אלה מחוזות חפץ מרוחקים ובלתי מושגים, 

עד שרבים ביכרו שלא להיבחן באמות המידה שלהם ולהימנע מלהיכלל בטווח פריׂשתם.
וגווניה של  החקר ההשוואתי ההיסטורי–סוציולוגי של ציביליזציות, הליכי מודרניזציה 
המודרניות, מקורות הפונדמנטליזם, מעברים בין דוריים, ממסדים ומוסדות, ריבוד והתבחנות 
חברתית, ומעל לכול, סליל המאקרו הכפול הכורך תיאוריה ואמפיריקה שיד האומן–הסוציולוג 
שלו כה היטיבה לטוות, הם בבחינת מפעל חיים שאין לו שיעור ומידה. עבודתו המונומנטלית 
ושמרנית  במקוריותה  חלוצה  בהתפתחותה,  ספירלית  ומפתיעה,  חומקנית  אייזנשטדט  של 
בנאמנותה לרוחה מקורית של התרבות הסוציולוגית האירופית הגדולה, ועל כן קשה לעקוב 
אחריה, לקדד אותה או לסּכמה. יכולתו לחלוף בין שלל שדות דעת ותחומי עניין, שבכל אחד 
מהם השכיל להעמיק חקור, אגב אחיזה בחוט שני אחד עקבי של חשיבה והבנה, העמידה 
את הסוציולוגיה שלו על כמה מישורים של מחקר וידע בעת ובעונה אחת, וכך הפכה אותה 
לייחודית לא רק בהיקפה אלא גם במורכבותה ובריבוי ממדיה. בעידן ההשתעבדות למשטרי 
מתודולוגיה נוקשים ומהימנים בעיני עצמם, רק יחידי סגולה מהינים לפרוׂש תפיסת עולם 
כוללת ומנומקת המבקשת להציע תיאוריה של המציאות החברתית–תרבותית ללא מחויבות 
מתודולוגית מובהקת. המעוף, החזון ותועפות הידע של אייזנשטדט הקנו לו הן את היכולת 
ולהפוך את עולם הדעת שלו להון תרבותי של  והתעוזה להימנות על אלה  והן את הרצון 

הסוציולוגיה. 
הבינלאומית  בפריׂשתה  האייזנשטדטי  התיאורטי  המפעל  של  הרחבה  הכנפיים  מוטת 
מרחפת מעל לשאלת מקומיותה של הסוציולוגיה הישראלית והצדקת קיומה כפרי של תנאים 
מוכיחים  העולמי  בשיח  ומקומו  אייזנשטדט  עבודתו של  רוח  ייחודיים. למעשה,  והקשרים 
ההיתוך  אף  אלא  מעיקרה,  מופרכת  שהיא  בלבד  זו  לא  לעולמי  המקומי  בין  ההבחנה  כי 
שלשיטתו  מתברר  כזו.  הפרדה  מניחים  שהם  משום  מלאכותיים,  הם  השניים  בין  והחיתוך 
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זו, אלא הגות אחת שמקורותיה  זו את  נפרדות המזינות  סוציולוגיות מקומיות  אין בנמצא 
מגוונים והסתעפויותיה עשויות להיות מעוגנות במקרה המקומי, הישראלי למשל, או הכללי, 
ציביליזציה כדוגמה. אמת הדבר שכל מחקר המכבד את עצמו ומכובד על ידי קוראיו אמור 
יום מקומי עלול  לעמוד באמות מידה אלה, אך הפיתוי לגייס ידע סוציולוגי לשירות סדר 
לעתים לקלקל את השורה ולהביא לידי איבוד פרספקטיבה השוואתית ראויה ונחוצה, שבה 

כוחו של אייזנשטדט היה כה גדול.
גם אם יש ממש בסברה שאין הגות שאינה פוליטית, וזו של אייזנשטדט אינה יוצאת מכלל 
זה, הרי שמשנה סדורה הנסמכת על טענות כלליות, שאינן תלויות הקשר, חושפת עצמה 
שקולות.  חלופות  כנגדן  להציב  יסוד שאפשר  הנחות  על  מבוססת  היותה  מתוקף  לביקורת 
יש בכך משום הזמנה לדיאלוג ולפולמוס גם בתנאים של הגמוניה אינטלקטואלית מובהקת 
מהסוג שייצגה תורתו של אייזנשטדט. כך אפשר להסביר, חלקית לפחות, את תנועות הנגד 
ובכללן  הישראלית,  באקדמיה  שצמחו  האייזנשטדטיים  ולכוח  לרוח  שקמו  הסוציולוגיות 
ובעיקר  היומיום,  של  מיקרו  במחקרי  העיסוק  הפרשנית,  לפנומנולוגיה  המאוחרת  הפנייה 
התפתחותה של האנתרופולוגיה החברתית. יותר משיש במגמות אלה קורטוב של מרד נגד 
לתנופה  זוכה  הייתה  לא  שאולי  עצמאות,  הכרזת  מעין  בהן  יש  מצמיתה,  אקדמית  סמכות 

ולמימוש בלעדיהן. 
כמו ריבוי המודרניות שאייזנשטדט זיהה וניתח, כך גם ריבוי הסוציולוגיות יש לו מקור 
של  מכבליהן  מתנערת  בבד  ובד  הדעת,  שדה  את  המכוננת  הפנימית  החוקיות  והוא  אחד, 
בין  המקופלת  הפוסט–אייזנשטדטית,  הישראלית  הסוציולוגיה  ומגבילות.  מעיקות  מסורות 
היתר בין דפיו של כתב העת שלפנינו, טומנת בחובה את נוכחותו והשראתו של האיש שעיצב 

כמה מפניה, כמו את פניה האחרים.
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כלת הים: שלוש אימהות פלסטיניות–ישראליות 
משחקות בארגז חול

שולמית לב–אלג׳ם*

תקציר. המאמר מתמקד ב״כלת הים” )ארוס אל–בכר(, מופע נשים קהילתי שהעלו 

ב–2008 שלוש אימהות פלסטיניות–ישראליות בארגז החול, במעון הרב תכליתי 

הקהילתי  התיאטרון  הניע  כיצד  בוחן  האירוע  ניתוח  יפו.  ויצו–קנדה שבלב  בית 

ארטיקולציה מלמטה, וזו חשפה את חוויות היומיום של נשים אלו, החיות בסיכון 

גבוה ובתוך סבך של משטרי כוח פנימיים וחיצוניים. הדיון מציג גם את המפגש 

אזור  את  שחולל  היהודיות  המקצוע  לנשות  הפלסטיניות  הצעירות  בין  הייחודי 

הגבול שממנו צמח המופע “כלת הים”. תוך כדי ניתוח האירוע נדרשת הכותבת גם 

לעצמה, למיקומה החברתי–פוליטי והמקצועי ולחוויה שעוררו בה המופע וכתיבת 

המאמר.

מופע הנשים “כלת הים” )ארוס אל–בכר( הועלה ביפו ב–2008 במסגרת שיתוף פעולה של 
החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ארגון ויצו ומחלקת הרווחה של עיריית תל אביב.1 
המופע היה יוצא דופן גם במונחי התיאטרון הקהילתי שבמסגרתו נוצר. מקום ההתרחשות היה 
גן ילדים,2 וליתר דיוק ארגז החול שבחצר המשחקים. מסביב לו, בחצי גורן, נפרשו מחצלות 
צבעוניות, אחריהן הונחו השרפרפים הקטנים של ילדי הגן, ולבסוף, גבוה מאחוריהם, הושלם 
יוני  האמפיתיאטרון הזמני והפשוט בכיסאות לבנים מפלסטיק. בתאורה טבעית של שמש 
טרם שקיעה, ולנוכח קהל רוגש של בני משפחה, הצוות המקצועי של הגן, סטודנטים, מומחים 
מתחומי הרווחה, החינוך והתיאטרון וכמה שכנים שהציצו מהמרפסות הסמוכות, הציגו שלוש 
אימהות פלסטיניות–ישראליות,3 ראידה אבו–חאליפה, נאוואל שתת ודוניא ביארי, את “כלת 
הים”. המופע התבסס על חוויות היומיום שלהן כפי שנחשפו בתהליך יצירתי שארך כשישה 

חודשים בהנחייתה ובבימוייה של הסטודנטית היהודייה, ענת לוי.

החוג לתיאטרון, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב  *

לתיאטרון  בחוג  לימודי התואר השני  )הנחתה את הפרויקט במסגרת  לוי  ענת  והנחיה:  בימוי  כתיבה,   1

באוניברסיטת תל אביב(; שחקניות: ראידה אבו–חאליפה, נאוואל שתת, דוניא ביארי; מנחה מלווה: חנה 

וזאנה–גרינוולד; עו“ס מלווה: מיה הוד; מנחת על ומרכזת הפרויקטים הקהילתיים בחוג: רימונה לפין.

המעון הרב תכליתי, בית ויצו–קנדה שבלב יפו.  2

במאמר זה בחרתי בהגדרת השיוך הקבוצתי ״פלסטינים–ישראלים” כדי לתאר פלסטינים שהם אזרחי   3

כאן.  מצטטת   ואני  שקראתי  ביקורתיים  סוציולוגיים  לטקסטים  בהתאמה  נעשתה  הבחירה  ישראל. 

לעתים, לצורך הפשטות, וכן במקומות שביקשתי להבדיל מיהודים, אכתוב רק ״פלסטינים”.
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המופע בלט ברזונו. הוא היה קצר לעומת מופעים קהילתיים אחרים וכלל שלוש סצנות 
בלבד. גם קבוצת התיאטרון הייתה קטנה במיוחד ומנתה אך שלוש נשים צעירות. הן הציגו 
את סיפור חייהן בערבית כשברקע התנגנה מדי פעם מוזיקה של פריד אל–עטרש, ווארדה, או 
הקלטה של המיית גלי הים. תנועתן הבימתית של המבצעות בארגז החול הייתה מצומצמת 
וחסכונית למדי. הן השתמשו במספר מועט של אביזרים פשוטים אגב שהן נעזרות מפעם לפעם 
במנחה–במאית היהודייה, שנעה מאחורי הקהל בתזזיתיות מגוננת ונתנה בפיהן את השורות 
שנשתכחו בערבית רמה וחגיגית. עם סיום המופע ולאחר מחיאות הכפיים, הוא שב ושוחזר: 
הפעם התיישבו המבצעות בכיסאות פלסטיק לבנים וקראו את הטקסט, מילה במילה, מתוך 
הדפים שבידיהן, בעברית מושלמת אך בניגון הערבית שהשמיעו קודם. מאפיינים יוצאי דופן 
אלה נדמו כפרפורמטיביות גולמית, וזו שיוותה למופע חזות של תיאטרון נשים קהילתי בוסרי 

)misperformance(, אך בה בעת עוררה אצלי תחושה מטלטלת של ראשוניות וחדשנות. 
אפשר  כיום  הקהילתי.  בתיאטרון  דומיננטי  למרכיב  נשים  נעשו  האחרונות  בשנים 
להצביע על שלושה סוגים עיקריים של קבוצות תיאטרון: קבוצות של קשישות המתמקדות 
בביטוי תרבותי אתני; קבוצות מעורבות של נשים וגברים שבתוכן הנשים הן הרוב; וקבוצות 
של נשים, רובן ילידות הארץ, ממוצא אתני מזרחי וממעמד כלכלי נמוך. המכנה המשותף 
לקבוצות הנשים הוא השימוש בתיאטרון הקהילתי ככלי להציג נושאים שקשורים לתבניות 
הדיכוי המגדריות המאפיינות את המרקם התרבותי והחברתי המסוים של כל קבוצה. במשך 
השנים צפיתי במספר לא מבוטל של מופעים כאלה, וכמה מהם גם תיארתי בכתב כ״תיאטרון 
 Lev-Aladgem & First,  ;2005 ופירסט,  לב–אלג׳ם   ;2005 )לב–אלג׳ם,  קהילתי”  נשים 

2004(. המופע “כלת הים” אמנם שייך לסוגה זו, אך כאמור גם חורג ממנה.
חוויית ההתקבלות של המופע העלתה אצלי כמה שאלות: מהן הנסיבות שבתוכן ומתוכן 
נשית  כתיבה  היא מסמנת  מידה  באיזו  הים”?  “כלת  הייחודית של  צמחה הפרפורמטיביות 
הצעירות  הפלסטיניות  חיות  הממוגדרת שבתוכה  המציאות  על  חושפת  היא  ומה  מלמטה? 
ביפו? החיפוש אחר המענה לשאלות אלה ייעשה כאן באמצעות רכיבים פרשניים מתחום 
לימודי המופע, הפמיניזם והפוסטקולוניאליזם ויגלה בסופו של דבר אם ועד כמה “כלת הים” 

הוא מופע נשים חדשני.
כשחוקרת בעלת מודעות חברתית ופמיניסטית קוראת טקסט שיצרו נשים, היא מחויבת 
למקם את עצמה בנקודת התצפית הייחודית שבה מיקמו את עצמן היוצרות )לובין, 1993(. 
כך נוצרת קריאה נשית, מעין דיאלוג פנימי המבוסס על קשר ורציפות בין החוקרת ליוצרות, 
ובה בעת מספק לה גם רגע של בדיקה עצמית ועימות עם הרובד הערכי של הטקסט )שם(. 
נשים  הן  והיוצרות  יהודייה–אשכנזייה  אקדמיה  אשת  היא  כשהחוקרת  שלפנינו,  במקרה 
הדיאלוג  העצמי,  המיקום  יהודייה–מזרחית,  במאית  ידי  על  שהונחו  פלסטיניות–ישראליות 
הפנימי והבדיקה העצמית שלי נעשו מורכבים ומסובכים. ידעתי גם שלא אוכל לקרוא את 
במנותק מכל הטקסטים המחקריים על פלסטינים–ישראלים. חשתי  הטקסט האמנותי–נשי 
לגירוי  שנזקקתי  הבנתי  הזה.  בנושא  מתעמקת  אני  כעת  שרק  כך  על  ואשמה  נוחות  אי 
החזק שעורר אצלי מופע הנשים “כלת הים”, שסדק את מנגנוני ההדחקה שלי והוביל אותי 
למפגש אינטר–טקסטואלי אינטלקטואלי ורגשי. הקריאה הנשית הפכה באופן בלתי נמנע גם 
לקריאה פוליטית ולתהליך אישי טרנספורמטיבי שזעזע את תפיסותיי על עצמי ועל החברה 

שבה אני חיה. 
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המאמר נפתח בדיון על המעון הרב תכליתי ביפו כליבה שניקזה את כל נתוני ההקשר 
שבתוכו ומתוכו הגיח המופע “כלת הים”. לאחר מכן אציג את התהליך היצירתי, אותו חלק 
סמוי שאליו התוודעתי תוך כדי המחקר, ובלעדיו, כפי שאטען בהמשך, תהליך הקריאה אינו 
יכול להתקיים. לבסוף אתמקד בניתוח המופע הפומבי ובמשמעויותיו הגלויות והחתרניות. 

המעון הרב תכליתי ביפו: מרחב היברידי בין מעגלי ההקשר ובתוכם

רגיל  יותר משלושים שנה כמעון  היהודי–פלסטיני שביפו פעל במשך  המעון הרב תכליתי 
מתוך  שפועל  תכליתי  רב  למעון  הוסב  שנים  כארבע  ולפני  קטנים,  ולילדים  לתינוקות 
תפיסה טיפולית רחבה המעמידה במרכז לא רק את הילד אלא את המשפחה כולה. העובדת 
הסוציאלית, מיה הוד, מבכירות הצוות הניהולי במעון, מתארת אותו כשלוחה מרוככת של 
הלשכה לרווחה, “שיוצרת קשר עם ההורים ממקום נורמטיבי ללא סטיגמה, ובונה תכנית 
יהודי–פלסטיני  מקצועי  צוות  ידי  על  מופעל  המעון  צרכיה”.4  לפי  משפחה  לכל  טיפולית 
ומציע חוגים מגוונים לילדים הנוספים שבמשפחה, מבחר קורסים לאימהות בנושאי הורות, 
נועד  המעון  והילדים.  ההורים  לכלל  משותפות  יצירתיות  פעילויות  וכן  ותעסוקה,  חינוך 
לשרת אוכלוסייה מעורבת ומזמין לפעילויותיו גם את אנשי השכונה שילדיהם אינם במעון. 
מבחינה אידיאולוגית, טוענת הוד, “המעון פועל מתוך גישה רב–תרבותית במטרה לאפשר 
לאוכלוסיות מוחלשות לבטא גיוון תרבותי”.5 המעון הרב תכליתי ביפו הוא דוגמה מובהקת 

למובלעות ייחודיות שנוצרות בערים מעורבות, המאפשרות מפגש בין יהודים לפלסטינים. 

יפו כעיר מעורבת וכאזור דמדומים
ופלסטינים  יהודים  חיים  ועכו,  רמלה  לוד,  חיפה,  כגון  אחרות  מעורבות  בערים  כמו  ביפו, 
בסמיכות פיזית וחולקים רשמית מנגנון עירוני אחד ואת אותם השירותים הציבוריים. לעתים 
גוברת תחושת המלכוד של התושבים הפלסטינים–הישראלים דווקא בעיר המעורבת, משום 
 .)Rabinowitz & Monterescu, 2007( ועירוני  לאומי  כפול,  מיעוט  בגדר  הם  שבתוכה 
כמעט  היום  שהיא  מיעוט,  לקבוצת  יפו  של  הפלסטינים  תושביה  שייכים  לאומית  מבחינה 
20% מאוכלוסיית המדינה, ועם זאת הם עדיין חיים בתנאי קיפוח והכפפה בכל תחומי החיים. 
מעמדם האזרחי והפוליטי של הפלסטינים–הישראלים “פגיע ועמום” )קימרלינג, 2004, עמ׳ 
375( וחייהם כמיעוט במלכודת )Rabinowitz, 2001( משתקפים גם מהכינוי המקובל עליהם 
כיום, פלסטינים–ישראלים, שחושף באחת את זהותם המפוצלת ואת ההיבט האוקסימורוני 
של מיקומם החברתי )Sa’ar, 2007(. מאז סיום הממשל הצבאי ב–1966 מקיימת מדינת ישראל 
משטר מתעתע ורצוף סתירות של “שילוב מפריד” הנובע מהמתח שבין שני שיחי האזרחות 
ולהכיל  שוות  אזרחיות  זכויות  הענקת  לקדם  פועל  הליברלי  השיח  בישראל:  המקובלים 
מנגנוני  את  מחזק  האתנו–לאומי  השיח  אך  הישראלית,  בחברה  הפלסטינים  האזרחים  את 
האפליה וההדרה של הפלסטינים על רקע ביטחוני )פלד ושפיר, 2005(. בתגובה לתחושת 

מיה הוד בריאיון שערכתי עמה ב–3 במאי 2009. להלן: הוד בריאיון, 2009.  4

שם.  5
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למעמד  אותם  שמדרדר  עוין  משטר  בישראל  רואים  מהפלסטינים  רבים  הלאומי,  המלכוד 
החיוביים  השינויים  אף  על  לפיכך,   .)Smooha, 1990, p. 402( נראים”  בלתי  “זרים  של 
הישראליזציה  תהליכי  ולמרות  והתעסוקה,  החינוך  הכלכלה,  בתחומי  הפלסטינים  שחווים 
 Jamal,  ;1996 )אלחאג׳,  לאומית–תרבותית  לאוטונומיה  דרישתם  גוברת  וההתמערבות, 

.)2007
התושבים  סובלים  שבה  מעורבת,  בעיר  דווקא  מתעצמת  המלכוד  תחושת  כאמור, 
הפלסטינים ממעמד של מיעוט מופלה לא רק על רקע לאומי, אלא גם על רקע עירוני. מאחר 
פלסטיניות–ישראליות  אימהות  שלוש  שהציגו  קהילתי  במופע  מתמקדת  אני  זה  שבמאמר 
משולש  מיעוט  בגדר  הן  מעורבת  בעיר  פלסטיניות  שנשים  להדגיש  המקום  כאן  מיפו, 
שממולכד בדיכוי מרובה: לאומי, עירוני ומגדרי. נשים פלסטיניות–ישראליות סובלות, כמו 
גברים פלסטינים, מסדר העדיפות הלאומי והעירוני, ונוסף על כך הן סובלות מסדר העדיפות 
חייהם של  בתנאי  ההרעה שחלה   .)2001 )אבו–בקר,  הפנימי  והקהילתי  התרבותי  החברתי, 
הגברים הפלסטינים בעקבות כינונה של מדינת ישראל גרמו להם, בין היתר, להיאחז ביתר 
שאת במבנה המסורתי הפטריארכלי ולהשתמש באופני השליטה המגדריים לסימון ייחודם, 
נבדלותם וערכיהם )Herzog, 1999, 2004a(. כמו כן, המנגנון הממסדי של השילוב המפריד 
מחזק את כוחה של החמולה לצורך הידוק הבקרה והשליטה המדינתיים, וכך מאציל לגברים 
הפלסטינים משנה כוח על נשותיהם. המבנה החברתי הפנימי של החמולה הוא ביסודו מוסד 
משמר שמאפשר לנשים ללמוד ולעבוד אך ורק כאמצעי להעצים את הגברים, ועל כן כל 
פעולה שמבצעת אישה פלסטינית בתוך ביתה ומחוצה לו מלווה בפיקוח צמוד ובמסכת של 
התערבויות פולשניות מצד החמולה. ח׳אולה אבו–בקר )2001( מדגישה שנשים פלסטיניות 
נדרשות לא רק להשקיע מאמצים בלתי נדלים במאבק על צרכים שנחשבים היום בסיסיים 
ביותר, אלא גם לשלם על מאמצים אלה בהתנהגות קונפורמית לערכים ולקודים הפנימיים. 
אפילו הסולידריות המשפחתית, שנחשבת קוד מסורתי פנימי בחמולה, היא התחייבות ברורה 
בין הגברים בלבד, ונשים זוכות לתמיכה משפחתית רק אם הן ראויות לכך ולומדות מתוך 
 .)Sa’ar, 2001, p. 723( ”הניסיון לסמוך על עצמן ולהתמודד עם “בידוד, בדידות ואפילו איום
המצב הטראומטי של הגברים הפלסטינים מחולל אפוא אפקט של טראומה חמורה יותר בחיי 
הנשים הפלסטיניות, וזו עלולה כאמור להתגבר עוד בעיר מעורבת כתוצאה מהדיכוי העירוני 

שמתווסף לדיכוי הלאומי והמגדרי.
יפו מדגימה יותר מכל עיר מעורבת אחרת את הסדר המאקרו–לאומי של השילוב המפריד 
להפרדה  תרבותית  אינטגרציה  ובין  להדרה  הכלה  שבין  המתח  את  בתמציתיות  ומבטאת 
מרחבית. בעיני היהודים, יפו היא החצר האחורית של תל אביב, אזור מצוקה, פשע ואלימות, 
ובה בעת גם אתר בעל קסם ים תיכוני ומרכז אמנותי בורגני. לעומת זאת, בעיני הפלסטינים, 
היא  והיום  הפלסטינית,  האומה  של  והחילוני  הקוסמופוליטי  הגשר  ראש  פעם  הייתה  יפו 

תזכורת עצובה, שריד לעבר מפואר.
 Rabinowitz & Monterescu,( עם זאת, כפי שטוענים דני רבינוביץ׳ ודניאל מונטרסקו
היברידיים  חיים  מצבי  שמתסיס  דמדומים”  “אזור  גם  היא  מעורבת  עיר   ,)2007, p. 3
 Herzog( ומוכלאים, ומתוך אלה צומחות לעתים טקטיקות חתרניות וסרבניות. חנה הרצוג
2004b; 2007( מחזקת תפיסה זו ומדגישה שדווקא המרחב העירוני המושתת על תהליכים 
דיאלקטיים של תקווה וייאוש, הכלה והדרה, הזדהות וניכור, פוער מרחבי ביניים עם חלופה 
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ואלה הפועלות בארגוני שלום.  גם לנשים הפלסטיניות, בעיקר המשכילות שבהן  מסוימת 
עמליה סער )Sa’ar 2007( מוסיפה לקבוצה זו גם את הנשים הפלסטיניות העוברות הכשרה 

במרכזי נשים ופועלות בארגוני נשים.
הפלסטיניות שהציגו את “כלת הים” הן אימהות צעירות מהשורה שמדגימות היטב את 
לקופת  הילדים  חוץ מלקחת את  בכלל,  להן לצאת מהבית  “אסור  טבעת החנק המגדרית: 
חולים או להביא אותם לגן. המעון הוא המרכז החברתי היחיד שיש להן, וגם כאן המשפחה 
לחינוך  דברים שקשורים  ורק  אך  וללמוד  קצרות,  בפעילויות  רק  להשתתף  לאימא  מרשה 
מביתי,  רחוק  לא  עדיין  שמתקיימת  המגדרי  הדיכוי  מעוצמת  הופתעתי  אם  הילדים”.6 
גם  ממולכדות  אלה  בהמשך, שנשים  כפי שאפרט  לי,  כשהתברר  הרי שנדהמתי שבעתיים 
במאבקי הישרדות יומיומיים בתוך תנאי קיום סבוכים שמתהווים דווקא בעיר מעורבת. אם 
כן, פרויקט התיאטרון הקהילתי הוא גילוי חתרני ייחודי של עיר מעורבת כאזור דמדומים. 
ביפו, כפי שמציין מונטרסקו )Monterescu, 2007(, תהליכי השינוי המרחביים והתרבותיים 
מבנים אזורי חפיפה והשקה בין יהודים לפלסטינים, ואלה מאפשרים שיתופי פעולה מגוונים 
וייחודיים ומעודדים התפתחות של היגיון אורבני מנוגד להיגיון המדינתי. המעון הרב תכליתי 
הוא בעצם תוצר של היגיון אורבני כזה, שיצר מרחב היברידי ממסדי שהפעילו נשות מקצוע 
יהודיות ופלסטיניות לטובת ילדים והורים, יהודים ופלסטינים, כדי לכונן תרבות קהילתית 

חדשה המושתתת על רב תרבותיות. 

המעון הרב תכליתי כאזור גבול
in-( הומי באבא את המרחב ההיברידי  “אזור הדמדומים” מתיישב עם האופן שבו מתאר 

between-ness( כמרחב ביניים שנוצר מתוך המפגש הדיאלקטי שבין קטבים בינאריים כמו 
ותרבות המזרח  ונשים, תרבות המערב  גברים  וילידים,  ונשלטים, קולוניאליסטים  שולטים 
יחסי  אף  על  שמתחוללים  כיווניים,  הדו  והחקיינות  ההטמעה  תהליכי   .)Bhabha, 1994(
המרות והדיכוי, מטשטשים את קווי הגבול הפוליטיים ההגמוניים ופוערים “מרחב שלעולם 
אינו פשוט לבן ולעולם אינו אך ורק שחור” )באבא, 2004, עמ׳ 134(, ולכן הוא מאפשר צמיחה 
ין התהליכים  של ארטיקולציה חדשה מלמטה. במקרה שלפנינו, המעון הרב תכליתי הגיח מּבֵ
הדיאלקטיים ורצופי הסתירות של הסדר הלאומי והעירוני ביפו והיה אמור לפעול כמרחב 
ביניים שמאפשר מפגש בין קהילתי בין יהודים לפלסטינים, אלא שלמעשה המפגש המיוחל 
מתקיים באופן צנוע ביותר, שכן התושבים היהודים מדירים רגליהם מהמקום. נשות הצוות 
היהודיות והפלסטיניות פועלות בעיקר כגננות של ילדים פלסטינים וכמארגנות ומנחות של 
נשי  ביניים  מרחב  הוא  תכליתי  הרב  המעון  הפלסטיניות.7  האימהות  בשביל  העשרה  חוגי 
התיאטרון  פרויקט  באמצעות  התחולל  מלמטה  כארטיקולציה  ההיברידי  שמימושו  בעיקרו 
הקהילתי והמופע הפומבי שכונן. לפיכך אני מציעה לארוג כאן את המושג הפוסטקולוניאלי 

.)Anzaldua, 1987( של באבא עם המושג הפמיניסטי “אזור גבול” של גלוריה אנזלדואה
אנזלדואה מתייחסת לאזורי הגבול הפסיכולוגיים, הנפשיים והמיניים שמתחוללים פיזית 
בכל מקום שבו אנשים מכמה מעמדות ומכמה מוצאים אתניים או גזעיים חולקים טריטוריה 

שם.  6

שם.  7
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אחת, וכתוצאה מכך קצוות של כמה תרבויות נוגעים זה בזה וזולגים זה לתוך זה. יפו היא 
אזור גבול גדול שמייצר בתוכו אזור גבול קטן, המעון הרב תכליתי, שבתוכו נפגשות נשות 
מקצוע יהודיות–ישראליות מתחומי הרווחה והחינוך עם פלסטיניות–ישראליות. אזור הגבול 
הקטן חולל בתוכו אזור גבול נוסף, זעיר, באמצעות פרויקט התיאטרון הקהילתי. צוות הנשים 
שהוביל את הפרויקט ־ מנהלות המעון, המנחה–במאית בשטח והמנחות התיאטרוניות שלה8 
־ התכוון להקים קבוצה תיאטרונית מעורבת שתכלול את נשות הצוות המעורב ואימהות 
התגבש  המעון,  של  הכללית  הפעילות  במסגרת  כמו  כאן,  גם  אבל  ופלסטיניות,  יהודיות 
הפרויקט סביב צעירות פלסטיניות בלבד. עם זאת, המפגש התיאטרוני של המנחה–במאית 
הוא  בצורתו האופטימלית, שכן  הגבול  אזור  יצר את  היהודייה עם האימהות הפלסטיניות 
אפשר לנשים, בהתאם לתיאורה של אנזלדואה, להיפגש באופן אישי ואינטימי כסובייקטים, 
מזו,  יתרה  ביניהן.  החלל שמפריד  את  ולכווץ  האחר,  מפני  והאימה  החרדה  עם  להתמודד 
אנזלדואה מדגישה שבאזור הגבול נוצר סיפור חדש שמבוסס על עדויות אישיות של אלה 
החיים על הגבול ומוצג כמופע באמצעות האמנות העממית. המופע הקהילתי “כלת הים”, 
כפי שאפרט בהמשך, הוא דוגמה מובהקת ליצירה כזו שצמחה מתוך מעגלי ההקשר שהתנקזו 

אל המעון הרב תכליתי. 

ניתוח האירוע התיאטרוני בגבולותיו הרחבים

התהליך היצירתי כחלק בלתי נפרד מהמופע הפומבי
חדש  וכסיפור  )באבא(  מלמטה  כארטיקולציה  להציג  מבקשת  אני  הים”  “כלת  המופע  את 
)אנזלדואה( שמבטאים את חוויות היומיום הנאלמות–נעלמות של נשים צעירות פלסטיניות–
כפי  הקהל,  ידי  על  ובהתקבלותו  הציבורי  במופע  רק  אתמקד  לא  לפיכך  ביפו.  ישראליות 
שמקובל בדרך כלל בלימודי התיאטרון, אלא אתייחס לאירוע התיאטרוני בגבולותיו הרחבים, 
 ,)Schechner, 2002( שכנר  ריצ׳רד  של  התיאוריה  פי  על  המופע.  לימודי  שמציעים  כפי 
)proto-performance(, שהוא  רצופים: הפרוטו–מופע  אירועים  מורכב משלושה  מופע  כל 
שלב החזרות, המופע עצמו )performance( לעיני הקהל, וכל מה שמתרחש לאחר המופע 
הארכיון.  וכינון  והאלקטרונית  הכתובה  במדיה  הביקורות  פרסום  זה  ובכלל   ,)aftermath(
כדאי לזכור שהתיאטרון הקהילתי הוא סוג מובחן ומקומי של תיאטרון פופולרי, שמבטא את 
 Lev-Aladgem, 2003, ;2007 ,2006 ,חוויות החיים של קבוצה מודרת מסוימת )לב–אלג׳ם
גבולותיו  על  שכנר,  של  התיאטרוני  האירוע  מודל  לפיכך   .)2004, 2005, 2006, 2008
הרחבים, חשוב דווקא בניתוח מופע קהילתי, שכן הוא מאפשר לכלול בדיון גם את התהליך 
גיבושם  המקומיים,  החובבים  השחקנים  איתור  שלבי  זה  ובכלל  )הפרוטו–מופע(,  היצירתי 
לכלל קבוצה, חשיפת חוויות היומיום וחומרי החיים באמצעות תרגילים תיאטרוניים, כתיבת 

המחזה המקורי והפקתו לכלל הצגה פומבית. 
עם זאת, ליבת המודל של שכנר היא עדיין המופע הציבורי. התמקדות זו מובנת מאליה, 
כאירוע  פומבית  להצגה  להגיע  חותר  המקצועי,  התיאטרון  כמו  הקהילתי,  התיאטרון  וגם 

לפירוט המנחות והמשתתפות ראו הערה 1 לעיל.  8
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תלויה  אינה  המופע  והתקבלות  מושגת,  הזאת  המשימה  כלל  בדרך  עצמו.  בזכות  שעומד 
בהכרת תהליכי העבודה שכוננו אותו. ואולם, הפרפורמטיביות הגולמית של המופע הקהילתי 
“כלת הים” שתיארתי קודם אתגרה את המובן מאליו הזה ותבעה ממני לחשוב מחדש על 
ההפרדה המקובלת בין התהליך היצירתי הנסתר ובין המופע הפומבי הגלוי. כאן לא יכולתי 
להבין את ייחודו של המופע הפומבי בלי לחשוף את התהליך היצירתי, ובלעדיו הייתי עלולה 
לקבל אותו בטעות כמופע קהילתי שכשל. לכן במקום המודל הנוקשה של שכנר אני מציעה 
כאן גרסה רכה יותר, שפורמת את קו הגבול שבין הפרוטו–מופע למופע ואורגת אותו מחדש 
באופן נזיל ומטושטש. יתרה מזו, גרסה כזו מעלה את חשיבותו של מחקר החושף את החלק 
הסמוי של האירוע התיאטרוני ודן במופע הפומבי כחלק בלתי נפרד מתהליך יצירתי מתמשך.

גם ההתאמה של החלק השלישי של המודל של שכנר לניתוח המופע הקהילתי מצריכה 
נפרדים  בלתי  רכיבים  אמנם  הם  מסודר  וארכיון  במדיה  ביקורות  אחדים:  אריגה  שינויי 
לחלוטין  כמעט  עדיין  נעדרים  הם  אך  ומקצועיים,  ממוסדים  תיאטרונים  של  מהתנהלותם 
ביקורות,  כתיבת  מעודד  אינו  התיאטרוני  השדה  בשולי  מיקומו  הקהילתי.  מהתיאטרון 
להוסיף  ששים  אינם  הקהילתיים  הפרויקטים  את  ומתקצבים  שיוזמים  הממסדיים  והגופים 
על  בעיקר  אפוא  מתבסס  קהילתי  מופע  שחזור  ארכיון.  ולארגון  מקצועי  לתיעוד  תקציב 
הארונות  מנבכי  מעלים  שהם  תעודות  חלקי  ועל  הבמאי  או  השחקנים  עם  עומק  ראיונות 
שבבתיהם. לצורך הניתוח כאן אני מציעה לפרום את הביקורות והארכיון ולארוג במקומם 
את חקר התיאטרון הקהילתי. חוקרי המופע הקהילתי מתחקים על עקבות המופע בנחישות 
של בלשים, מחברים את שברי המידע שמצאו במיומנות של ארכיאולוג, ואחר כך משמיעים 
וממשמעים את המופע במרחב האקדמי, בקרב קהל שאינו מגיע בדרך כלל למופעי התיאטרון 
הקהילתי. לצורך המחקר כאן התבססתי על חוויית הצפייה האישית שלי, על הטקסט הכתוב 
שקיבלתי מהמנחה–במאית, ענת לוי, על טקסטים אישיים שהיא כתבה בעקבות עבודתה,9 על 
ראיונות עומק שקיימתי ִאתה, שבהם נאותה לשחזר את תהליך העבודה בעזרת יומנה האישי, 

ועל ריאיון שקיימתי עם נציגת הצוות המקצועי שבמעון.
המנחה–במאי הקהילתי נדרש תמיד להשקעה גדולה של משאבים נפשיים ופיזיים כדי 
לאסוף שחקנים חובבים מקומיים ולגבש אותם לכלל אנסמבל תיאטרוני. עם זאת, למרות 
שלפנינו  במקרה  ואינטגרטיבי.  מובנה  רצוף,  יצירתי  תהליך  כלל  בדרך  מתכונן  הקשיים, 
נקלעה המנחה–במאית למצב בלתי מוכר לה לחלוטין, שפרע ושיבש את המהלך הרגיל של 

התהליך היצירתי.
לאחר מפגש ההיכרות הראשון תמהה לוי ולא הבינה כיצד ייתכן שהמשתתפות הפלסטיניות 
לפרויקט  להתחייב  וסירבו  פעמית  חד  סדנה  העדיפו  זאת  ובכל  המשחקית  מהפעילות  נהנו 
עודדה  ילדיהן,  הגיעו לקחת את  לוי הרבתה לבקר במעון בשעות שבהן האימהות  מתמשך. 
אותן לבוא לפרויקט, ולא חסכה גם בטלפונים חוזרים ונשנים להזכיר להן את היום ואת שעת 
המפגש. כולן נהגו להיענות בחיוב: “נבוא בעזרת השם”, אך רובן לא הגיעו. קיומו של כל 
משלוש– יותר  לא  אחרות,  נשים  הגיעו  פעם  “כל  מוחלט:  שאלה  בסימן  מחדש  עמד  מפגש 

יכולתי  ולא  גדול. הכנתי תכנית  ארבע. לפעמים הגיעה רק אחת. מי שבאה הגיעה באיחור 

9  טקסטים אלה נכתבו על ידי ענת לוי בהנחיית הגב׳ רימונה לפין לצורך קריאתם באירוע חלוקת מלגות 

בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. להלן: חלוקת מלגות, 2008.
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לבצע אותה. לא יכולתי להתקדם לא מבחינת גיבוש הקבוצה ולא בפיתוח הביטוי התיאטרוני. 
פעלתי מתוך הרגע באופן אינטואיטיבי”.10 ההסברים שבהם נימקו האימהות הפלסטיניות את 

התנהגותן נשמעו באוזני הבמאית היהודייה כ“תירוצים וסיפורים מצוצים מהאצבע”.11
העת  באותה  שלה  מהמיקום  נבע  הטובות,  כוונותיה  למרות  לוי,  של  התפיסתי  הכשל 
ביחס לפלסטיניות. המרחק החברתי, התרבותי, הפוליטי והנפשי שיהודים נוקטים בדרך כלל 
ביחס לאחרים הפלסטינים, גם אם בבלי דעת, כיוון את לוי לפרש את התנהלות הפלסטיניות 
מנקודת המבט שלה ולא שלהן. המפגש הממשי והפיזי עם הפלסטיניות עורר אצל לוי תגובה 
של התנגדות לפרויקט הקהילתי, שעליה התוודתה רק כעבור זמן בטקסט רפלקסיבי שכתבה: 
“מה ערבים עכשיו? לא יכולתי לקבל אתיופים או משהו? ]...[ אני במקור מירושלים, אבא 
שלי נפצע באינתיפדה, ירו עליו בשמירה”.12 בריאיון אתי הרחיבה בעניין זה: “מה ידעתי 
אז על ערבים? כל חיי למדתי לפחד. אני ירושלמית. בתור ילדה פחדתי ללכת ליד אתרי 
בנייה, לעלות על אוטובוס, לבוא הביתה מאוחר”.13 כשנכנסה למעון התמזגה האימה והחרדה 
מה״ערבים” עם תחושה מטרידה אחרת: “אימאלה, אני הכובשת”.14 החוויה הסותרת והסבוכה 
שעורר המפגש החי עם הפלסטיניות הניע את לוי לחפש את המפתח לחיבור אתן: “אימא 
שלי שוודית ואבא שלי פרסי, אז גם אני קצת ערבייה לא?”.15 אני קוראת את הטקסט שכתבה 
לוי בהתפעמות. הרגע שבו היא מתעמתת עם הקונפליקט הפנימי שלה עד כדי זיהוי הרכיב 
המזרחי–ערבי בתוך זהותה שלה אינו פשוט, אך הוא הכרחי. לוי מגייסת את מזרחיותה כדי 
לחוש קרבה ואמפתיה ביחס לנשים הפלסטיניות. היא משנה את מיקומה הקודם ומתקרבת 
אליהן בלי לדרוש מהן דבר. מיקומה החדש של לוי בנקודת התצפית של הפלסטיניות הוא 
ולהבין את עולמן הסבוך כפי שהן  זה שמאפשר לה להכיל את מה שהן מנסות לספר לה 
חוות אותו. היא קולטת אט אט ש״החיים שלהן לגמרי שונים מהחיים שלי. החיים שלי נראו 
לי פתאום כל כך פשוטים לעומת החיים שלהן”.16 מהעובדות שסיפרו לי לוי והוד על חיי 
היומיום של האימהות במעון, אני מבינה שיש נשים פלסטיניות ביפו שחייהן מסובכים לאין 
ערוך ממה שיכולתי להעלות על דעתי גם לאחר לימוד הטקסטים העיוניים על הפלסטינים–
את  לשלם  מסוגלת  אינה  היא  בכלא.  מאסר  מרצה  האימהות  אחת  של  בעלה  הישראלים: 
דמי המפתח לדירתה, ובלית ברירה נודדת עם ילדיה הקטנים ממקום נטוש אחד למשנהו. 
אחרת נשואה לגבר מעזה שיצא לחפש עבודה ואינו יכול לשוב ליפו. שלישית נשואה לגבר 
מהגדה ששוהה ביפו באופן לא חוקי ומבוקש על ידי השלטונות. היא נאלצת להסתתר אתו 
נישאה לגבר עירוני  ועם הילדים בכל פעם במקום אחר. צעירה אחרת, בת כפר מהצפון, 
הצעירות  מהאימהות  אחדות  לחלוטין.  ממנה  מסתייגת  זו  אך  משפחתו,  בקרב  וחיה  מיפו 
נוספות. לעתים אחד מהוריהן הוא  ומנודות, ואחרות נשואות לגבר שנשוי לנשים  גרושות 

ענת לוי בריאיון שערכתי עמה ב–30 באוקטובר 2008. להלן: לוי בריאיון, 2008.  10

שם.  11

חלוקת מלגות, 2008.  12

לוי בריאיון, 2008.  13

חלוקת מלגות, 2008.  14

חלוקת מלגות, 2008.  15

ענת לוי בריאיון שערכתי עמה ב–29 בינואר 2009. להלן: לוי בריאיון, 2009.  16
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יהודי. במקרים אחרים  והן עצמן נשואות ליהודי או למי שאחד מהוריו  יהודי שהתאסלם, 
הבעל או המשפחה אוסרים על האם הצעירה לצאת מהבית, ובבואה למעון עליה לקחת את 
כל ילדיה ִאתה. התקשורת ִאתן אינה פשוטה, שכן הטלפונים הסלולריים שלהן נגנבים דרך 

קבע, והן גם נוהגות לשנות את מספריהן תדירות מטעמי ביטחון.
התובנה ש״החיים שלהן תלויים על חוט השערה”17 הניעה את לוי לקיים את המפגשים 
גם אם הגיעה רק אם אחת. היא כיבדה את הנשים, האמינה בהן וקיבלה אותן ללא תנאי: 
רוצות  יודעת שהן  אני  כי  יותר מחצי שנה אני מחכה להן, למדתי לחכות בסבלנות  “כבר 
ואני יודעת כמה הן מתאמצות, וכמה קשה להן לבוא”.18 לוי, בעידודן ובתמיכתן של מנהלות 
המעון והמנחות התיאטרוניות, ניסחה את מטרת הפרויקט התיאטרוני: “מגיע לנשים האלה 
שיהיה להן תיאטרון קהילתי, מגיע להן שיבואו ויחוו, יתרגשו, ִיפתחו, ידברו וירגישו אחת, 

אחת מלכה, מליכה”.19 
התהליך היצירתי היה שברירי, מפוצל, מקוטע ועל תנאי. לוי אומרת ש״כמות ׳התיאטרון’ 
השפה  את  לפתח  יכולתי  לא  קבוצה  התגבשה  שלא  מאחר  קטנה.  הייתה  איתן  שעשיתי 
גם”,  “הבנתי  ולתנועה”.20  לגוף  לעלילה,  לזמן,  לחלל,  לדמות,  הקשור  בכל  התיאטרונית 
מספרת לוי, “שהן זקוקות לאוזן קשבת, שהן מוכרחות לדבר. הצורך שלהן לדבר היה עצום”.21 
נחישותה של לוי לקיים את המפגשים בכל תנאי, הוויתור שלה על תהליכי עבודה מקובלים 
והבניית מסגרת מכילה, קשובה ומגוננת לדיבור, הצמיח את אזור הגבול התיאטרוני שבתוכו 

העזו האימהות הפלסטיניות–ישראליות לספר את חוויות חייהן המושתקות.
שהיה  כלשהו  חפץ  באמצעות  עצמן  את  להציג  המשתתפות  התבקשו  הראשון  במפגש 
ברשותן, והן דיברו בעיקר על הבעל ועל החיים הקשים בקרב משפחתו. הן סיפרו שנאסר 
עליהן לשחק או לשיר, גם בפני נשים. משתתפת אחת סיפרה על הסכנה היומיומית האורבת 
לפתחה כמי שנשואה לשוהה בלתי חוקי, ואחרת תיארה את תחושת הזרות שלה ביפו כמי 

שחיה כל חייה בכפר קטן בצפון.22 
במפגש השני, שבו השתתפו אימהות אחרות, עלו עדויות נוספות על קיומן ההיברידי 
והשברירי של נשים פלסטיניות–ישראליות ביפו. משתתפת אחת סיפרה למשל שבעלה הוא 
יהודי מצד אמו שהתאסלם, אך אי אפשר לשנות את רישומו בתעודת הזהות כיהודי. זהותו 
המפוצלת משפיעה לרעה על כל רובדי חייו וחיי משפחתו הקרובה. ילדיה של פלסטינית זו, 
שמתחנכים כמוסלמים לכל דבר, רשומים על פי החוק הישראלי כיהודים. מצב בלתי פתיר 
זה מסב לה בושה מתמדת ומעורר יחס של זרות וניכור מצד החמולה שלה ומצד הקהילה 

הפלסטינית והיהודית כאחד.23 

שם.  17

שם.  18

שם.  19

לוי בריאיון, 2008.  20

שם.  21

מתוך מחברת אישית שכתבה ענת לוי לתיעוד התהליך היצירתי. חשוב לציין שמלבד שלוש השחקניות   22

ששמותיהן  צוינו, השתתפו במפגשים גם אימהות אחרות, ואלה החוויות של כולן.

שם.  23
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בכמה מפגשים השתתפה אם פלסטינית משכילה שמלמדת בבית ספר מעורב בעיר. היא 
הכניסה לשיח הפנימי את הרכיב הפמיניסטי וביקשה למקד את השיחה בהתנהגותן הצייתנית 
של הנשים בתוך חברה אלימה ודכאנית, אגב שהיא מחדדת את הפיצול ואת ההבדל שבין 
המשתתפות הדתיות שעטו רעלה ובין אלה החילוניות שהופיעו גלויות ראש, בשיער צבוע 
ובלבוש אופנתי ודיברו עברית טובה יותר. בשביל המשתתפות האחרות, צעירות פלסטיניות 
היה  וקולקטיבית  רפלקסיבית  פמיניסטית,  מבט  מנקודת  והרהוט  הישיר  הדיבור  מהשורה, 
חדש, זר ומאיים, ובה בעת מעורר ומשחרר. לאט לאט החלו להצטבר אמירות שחזרו ונשנו 
והיו לכלל מוטיבים מובילים, כמו “אני באה ממקום קטן אז אני שותקת”, “אין לי חברות, 
שהבמאית  ומוכרות,  פשוטות  משחקיות  פעולות  בפחד”.  חיה  ו״אני  לי”  היו  לא  פעם  אף 
השכילה להנחות, כמו ריקודי בטן בעיניים עצומות, סייעו למשתתפות להרחיב את שפת גופן 
הממושטרת ולהעז לעשות מעשה בשביל עצמן בלבד: “כאן יש אווירה אחרת”, “כאן אפשר 

לשכוח מהכול. מותר לנו לבכות”.24
בקלפים  התבוננות  היה  המשתתפות  את  לדובב  יעיל  כמפתח  שהתגלה  אחר  תרגיל 
שעליהם מאוירות דמויות נשיות במגוון תפקידים ומצבים. קלף עם ציור של ילדה ניצבת 
מול הים היה המועדף והמעורר ביותר. המשתתפות תיארו את הים בערגה כסמל לנעוריהן, 
כשעוד יכלו לרדת אל החוף כרצונן והיו משוחררות מדאגות היומיום. מרגע שנישאו והיו 
לאימהות נאסר עליהן להתקרב אל הים, בעיקר אם הן חיות בקרב חמולה דתית. הדיבור על 
הים שימש תחליף סמלי לפעולה הגופנית האסורה ללכת ולרחוץ בים וביטא את שאיפתן 
הכמוסה של האימהות הצעירות “יום אחד להרגיש בלי דאגות, להיות בים” ו״להיות לבד 

בים”.25
תרגיל מעורר אחר היה אימפרוביזציות באמצעות תלבושות. לוי הביאה למפגש אוסף 
גדול של בגדי נשים מיד שנייה, וביניהם כובעים, נעלי עקב, רעלות ומדי צבא. הפלסטיניות 
הצעירות הגיבו מיד בקריאת שמחה ספונטנית “הנה שינקין” וקפצו על ההזדמנות להתחפש 
דווקא, משחק  שחורה  ברעלה  עצמה  את  לעטוף  בחרה  חילונית  עיניהן. משתתפת  כראות 
זהויות ששחרר באחת את עמדתן האמביוולנטית של הנשים כלפי התחזקות הדת ואת החשש 
ש״יום יבוא וכולנו נחזור בתשובה. נשים רעלה ונעלה למכה”.26 משתתפת אחרת, יהודייה 
למחצה שבחיי היומיום עטויה ברעלה ומכוסה מכף רגל ועד ראש, בחרה דווקא במדי הצבא, 

כי לדבריה, “כל החיים רציתי לראות איך זה”. בתפקיד החיילת היא אומרת:

חזרתי משמירה בגבעת זאב. אני עייפה חבל על הזמן. בדקתי רק נשים. אני מתה 
לו  נתגייס. מי שמותר  יאללה  אז אמרתי  אני חצי–חצי  ולנוח.  להוריד את הבגדים 
להיכנס נכנס ומי שלא לא. אני מתייחסת לכולם כאילו הם בני–אדם. כיף לי מאוד 
בצבא. אני אוהבת ללבוש את המדים. לפעמים כשאני הולכת ברחוב ביפו מתלחשים 

מאחורי הגב שלי אבל אני החלטתי.27
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הצעירות  הפלסטיניות  הנשים  והדיכוי,  החסימה  מנגנוני  שלמרות  מגלה  זו  אימפרוביזציה 
בקיאות במצב הפוליטי ומדברות בעגה ישראלית עדכנית. משחק הזהויות כאן הוא דוגמה 
לארטיקולציה חתרנית ואוטופית כאחת. המבצעת הפלסטינית מבטאת את משאלתה לעבור 
י וההיברידי של חצי–חצי לצד החזק. עם זאת, היא משתמשת במשחק כדי לחולל  ממצבה הִסּפִ
ומציגה חלופה של חייל הומני שאינו שוכח להתייחס לאחרים בראש  תיקון במצב הקיים 

וראשונה כבני אדם.
נוצות  וכובע  עקב  נעלי  חושפניים,  בבגדים  המשתתפת  אותה  בחרה  השנייה  בפעם 
והופיעה בדמות פאם פטאל: “אני צ׳יצ׳ולינה, אני נוצרייה. לפעמים אני באה לבקר בארץ. 
עכשיו את תופסת אותי במלון חמישה כוכבים בפריס, בירח דבש. יש לי נסיך שמגשים לי את 
כל החלומות. אני אוהבת להתפנק, ללבוש ביבי דול, ואני בוגדת בנסיך עם גברים אחרים”.28

משחקי התחפושות חוללו עולם הפוך, קרנבלי, שפירק זמנית את אבני היסוד של מערכות 
פרפורמטיביות  ומיניות.  נשיות  פורצת,  יצירתיות  והציג  והחיצוניות  הפנימיות  המשטור 
אלה  נשים  שמבצעות   )gender acts( המגדר  מפעולות  ניכרת  במידה  סטתה  זו  משוחררת 
בחיי היומיום שלהן וכוננה פרפורמטיביות מגדרית אלטרנטיבית )Butler, 1990a(. במושג 
“פרפורמטיביות מגדרית” מתכוונת ג׳ודית באטלר לתהליכי ההבניה החברתית של המגדר 
הוראות  אלא  שאינן  כביכול,  מוסכמות  מגדריות  פעולות  של  חוזר  ביצוע  על  המבוססים 
הפעלה של האידיאולוגיה ההגמונית הפטריארכלית, או במילים אחרות, ציטוט חוזר ונשנה 
טוענת  באטלר  כאחד.  ונפשי  גופני  באופן  הנשי  הסובייקט  את  המייצרות  הנורמות  של 
שאפשר להיאבק נגד פעולות המגדר באמצעות פעולות פרפורמטיביות אלטרנטיביות, אך 
בה בעת היא מדגישה עד כמה קשה לממש אפשרות חתרנית כזו כשפעולות המגדר קודמות 
מכונן  הדיבור  שבו  לאופן  באטלר  מתכוונת  “פרפורמטיביות”  במושג   .)ibid( לסובייקט 
דווקא  המגדרית  הפרפורמטיביות  של  ייחודה  את  מסבירה  היא  אך  משיים,  שהוא  מה  את 
באמצעות מילון פרפורמטיבי–תיאטרוני: פעולת המגדר “קיימת עוד בטרם נכנסה מישהי 
לסצנה”, והיא נמצאת במצב מתמיד של חזרות, “כמו מחזה ששורד אחרי השחקנים המבצעים 
אותו, ועם זאת זקוק להם למימושו המחודש כמציאות” )Butler, 1990b, p. 272(. באטלר 
מתארת אפוא את פעולת המגדר כמחזה שבסופו של דבר כופה את עצמו על השחקנים, ולא 
 .)Osborne & Segal, 1994( כתיאטרון אימפרוביזציה שמאפשר משחק חופשי של זהויות
גם אם באטלר לא התכוונה לכך, בהערות אלה מובלעת האפשרות לביטוי מגדרי–חתרני דרך 
פרפורמטיביות תיאטרונית, שבשונה מזו הלשונית מניחה מראש שיש סובייקט )שחקן(. לכן, 
כפי שהתרחש במשחקי התחפושות, הפרקטיקה התיאטרונית אפשרה לנשים הפלסטיניות 
למקם את עצמן כסובייקטים–שחקניות ולבצע פעולות מגדר אלטרנטיביות. חשיפת משחקי 
הרזה  הפרפורמטיביות  את  מחדש  לקרוא  כעת  מאפשרות  החתרנית  וקריאתם  התחפושות 
אלא  תיאטרונית,  בשלות  חוסר  של  רצוי  לא  כתוצר  לא  הפומבי  המופע  של  והגולמית 

כארטיקולציה חתרנית לפרפורמטיביות המגדרית היומיומית, הכפויה, הדכאנית והעריצה.
בין  הגורדי  הקשר  על  קשות שהצביעו  עדויות  העלתה  במפגשים  הפעילות המשחקית 
בצבא  אחים  לי  יש  תקועה.  “אני  ז׳”;  סוג  אזרחים  “אנחנו  והפוליטי:  החברתי  המגדרי, 
וגם משפחה בעזה”; “לגבר מותר הכול”; “הגבר תמיד משתלט”; “גברים ערבים חושבים 
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אחורה”; “אימא שלי, שגם אבא שלה היה מוסלמי, התאסלמה כדי שלי לא יהיו צרות, ובכל 
זאת זה קורה”; “גם אם את גרושה את חייבת דין וחשבון לגברים במשפחה”; “זה לא נגמר 
אף פעם”; “לא הייתי צריכה להתחתן עם מי שאני לא מכירה. לא הייתי צריכה להתחתן עם 
מי שמרביץ לי. אז לא הייתי מדוכאת, לא הייתי במאבק”; “אני לפעמים רוצה להיות לבד, 
שאין לי אף אחד על הראש, אבל אני לא רגילה להיות לבד. אני לא של עצמי. אחוז אחד של 
עצמי והשאר של החברה”; “לפעמים בא לי להתאבד עם הילדים”.29 מכלול חוויות היומיום 
שהצטברו כאמור בתהליך יצירתי מקוטע ושברירי מגלה שמצבן של חלק מהנשים הצעירות 
הדכאני  במבוכי המשטר  הסבוך  הקיום  ביותר.  ומורכב  עגום  ביפו  הפלסטיניות–ישראליות 
הצעירות  האימהות  אצל  עוד  מתפצל  החיצוני  הלאומי  הדכאני  והמשטר  הפנימי  המגדרי 
ביפו על ידי גורמים כמו נישואין בתוך המשפחה; נישואין עם גבר שזהותו החוקית משתנה 
באופן בלתי צפוי ושרירותי לפי הדינמיקה של הסכסוך הפוליטי; מעבר מחיים בכפר בקרב 
מלאה  ושליטה  הסגר  בידוד,  עוינת;  משפחה  בקרב  ודתי  עירוני  גבר  עם  לחיים  החמולה 
כלכלית  מצוקה  הילדים;  ולגידול  להולדה  הפעולה  מרחב  צמצום  המבוגרות;  הנשים  מצד 
יומיומית; ותחושה תמידית של סכנה. נשים אלו, שחיות בסיכון גבוה ובאיום מתמיד על עצם 
קיומן הפיזי, טרודות בעיקר במלחמת הישרדות מרגע לרגע. גילוי זה, בעקבות חקר התהליך 
היצירתי, מבהיר עד כמה קשה היה להן לתת אמון ולהיעתר להצעה יוצאת הדופן של המעון, 

נציג ההגמוניה, להעלות מופע בעצמן על עצמן. 
לאחר כחודשיים וחצי נוצרה מעין קבוצה קטנה של שלוש משתתפות: שתיים שהופיעו 
למפגשים, אם כי לסירוגין, ואחת שנעלמה לאחר המפגש הראשון, אך שבה לאחר כחודשיים 
והמקוטע  ועל אף התהליך השברירי  לוי החליטה לאזור אומץ,  והצטרפה לשתי האחרות. 
התקדמה אתן לשלב כתיבת המחזה. יום אחד, משהמתינה עד בוש ואף לא אחת מהן הופיעה, 

החליטה לוי ללכת לביתה של דוניא ביארי:

ואני מחכה, מחכה... מתקשרת ־ אף אחת לא עונה, אין עם מי  זמן החזרה הגיע 
לדבר! ידעתי את הכתובת של דוניא, אחת השחקניות, כי פעם עשינו שם חזרה אז 
מהפעם  יודעת  כבר  )אני  לחלון  מתחת  עומדת  אני  לשיכון,  הגעתי  הלכתי.  פשוט 
הקודמת שהאינטרקום לא עובד( וצועקת: “דוניאאא!” שקט. אין עונה. עוד פעם, 
והבן  תזוזה  רואה  אני  התלויה  הכביסה  מבין   ]...[ קולות  שומעת  אני  “דוניאאא!” 
הגדול שלה מוציא את הראש וצועק פנימה: “יא מאמא האי, פיל תיאטרון”. הוא 
“מה,  ואומרת:  ראשה  את  מוציאה  היא  דוניא.  מחליפה  מקומו  ואת  פנימה  נכנס 
עושים אצלי? אף אחד לא אמר לי, למה לא אמרו לי? לא יפה...” ]...[ אני צועקת 
מלמטה: “תפתחי לי את הדלת! ]...[ את רוצה לדבר ככה? מהחלון?” היא זורקת לי 
את צרור המפתחות. אני עולה כולי עצבנית, חם לי ]...[ אני מתנשפת, עוד קומה, 
עוד קומה, עוד אחת, איך היא עולה עם העגלות שלה? ]...[ אני נכנסת לביתה של 
דוניא, הבית כמרקחה. הילדים צועקים, הכיור מלא, השולחן מונח הפוך על הספה, 
ודוניא עם סחבה ביד בשלהי הספונג׳ה. תינוקת אחת בוכה ועוקבת אחרי אמא שלה 
תוך כדי משיכה בחולצה, הטלוויזיה דלוקה בווליום מטורף על ערוץ לבנוני וזה נראה 

שם.  29



סוציולוגיה ישראלית יב )2(  293 תשע“א–2011 

כמו טלנובלה. הילד השני רוצה ציצי, היא מנקה ומחברת אותו. איך שהוא מתחיל 
לינוק התינוקת גם רוצה. הבכי שלה גובר והיא נאבקת עם אחיה. דוניא נותנת לה 

בייגלה ־ “את רואה את החיים שלי” היא אומרת לי.30

ולהיחשף בפניה  לוי לתוך ביתה  דוניא ביארי מוכנה להכניס את  בסיטואציה הזאת, שבה 
לאימהות  לוי  שבין  ההתקרבות  בתהליך  חשיבות  ורב  נוסף  שלב  מתחולל  מלא,  באופן 
הפלסטיניות–ישראליות. המסע של המנחה–במאית היהודייה במעלה גרם המדרגות וחוויית 
המפגש המטלטל עם מה שמתגלה לה מעבר לדלת מחדדים ומעמיקים את התובנה שלה על 
משא החיים היומיומי של האימהות הפלסטיניות–ישראליות. ברגע שבו ביארי רואה את לוי 
רואה אותה ־ “את רואה את החיים שלי” ־ מתחולל ביניהן החיבור המלא )bond( של יחסי 
אני–אתה. החיבור בין השתיים מרחיב כאן את אזור הגבול, את המרחב השלישי הזעיר של 
הפרויקט התיאטרוני, אל מעבר לגבול המעון ומעביר את המהלך היצירתי להילוך שממנו 

תצמח לבסוף “כלת הים”:

“יאללה בואי נעשה חזרה”, דוניא אומרת ומתיישבת. הילד שינק רוצה את הבייגלה 
של אחותו ־ מתחיל לבכות. היא מוציאה את הציץ השני, נותנת לתינוקת, נשענת 
לאחור ואומרת את השורה הראשונה של הטקסט שלה: “אהההה... עוטלא סייפא... 
ולהגיד טקסט, מדי  שזה בעברית: אההה... החופש הגדול...” היא ממשיכה להניק 

פעם מחליפה צד, מדי פעם מחליפה ילד.31

רק קרבה נשית מהסוג של ביארי ולוי יכולה הייתה לחולל אזור גבול ומרחב שלישי יצירתי 
בתנאים לא תנאים וגם לשמור עליו בסוד מפני החמולה:

פתאום נשמעות צעקות: “דוניא!!!”. זה האחיות של בעלה. נכנסת משלחת של חמש 
נשים רעולות, ואני צופה בטקס: דוניא מיד קמה )עדיין עם תינוקת מחוברת לציץ( 
]...[ הן מסתכלות  “אהלן ווסהאלן” נשיקה, נשיקה כפול שתיים, זה כמו לחש כזה 
מקפלת את כל הדפים ועושה לי סימנים מאחורי הגב. אני מבינה  עלי, ודוניא  
שהחזרה הסתיימה. אני אומרת שלום. דוניא מלווה אותי לדלת ומרגיעה אותי: “אל 
תדאגי עד להצגה אני אלמד את המילים”. אני נותנת לה נשיקה ויורדת במדרגות.32

החיבור בין ביארי ללוי התרחב במפגשים הבאים ואסף לתוכו גם את ראידה אבו–חאליפה ואת 
נאוואל שתת, שתי השחקניות הנוספות, וכן את חנה וזאנה–גרינוולד, המנחה התיאטרונית 
של לוי שהחלה לבוא לחזרות עם ילדיה, ששיחקו עם ילדיהן של השחקניות. כך התפתח 
גם  ביטוי  לידי  ייחודי, שבא  נשי   )Turner, 1967; Turner & Turner, 1982( קומיוניטס 
במופע הפומבי, שבו המנחה–במאית עמדה מאחורי הקהל והשתתפה באירוע לא כלחשנית 

חלוקת מלגות, 2008.  30
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בעבר  ראיתי  שלא  זו,  התנהלות  בערבית.  הטקסט  את  שמהדהדת  גיבוי  כשחקנית  אלא 
ושנראתה במבט ראשון ככשל פרפורמטיבי, מפוענחת כעת כגילוי ייחודי של אזור הגבול 

התיאטרוני בעקבות חשיפת התהליך היצירתי ונתוני ההקשר הייחודיים שבהם התחולל.

כתיבה דקה: המחזה, המופע והתקבלותו 
מאפיינים  כמה  נשית”  “מורפולוגיה  או  נשית”  “כתיבה  למושג  נקשרו  התיאטרון  בתחום 
בולטים: התמקדות בחוויות של נשים מנקודת מבט נשית; עימות עם הסגנון הריאליסטי–
אליפטית,  מפוצלת,  עלילה  לטובת  וההיררכית  הליניארית  העלילה  תבנית  דחיית  בורגני; 
אסוציאטיבית, סימולטנית ורבת משמעויות; ופירוק הדמות הראשית לכמה דמויות ראשיות 
)Case, 1988; de Gay & Goodman, 2003; Feral, 1984(. בעקבות החשיפה והניתוח 
של התהליך היצירתי של המופע “כלת הים” כחלק בלתי נפרד מניתוח האירוע בגבולותיו 
הרחבים )בחלק הקודם(, אני מציעה להוסיף כאן למארג המאפיינים של המורפולוגיה הנשית 
והמופע  ניתוח המחזה  ויתבהרו מתוך  ילכו  הייחודיים  )רזה(, שגילוייה  את הכתיבה הדקה 

בחלק זה. 
אותן  הנחתה  החול,  בארגז  לבסוף  שהופיעו  האימהות  שלוש  נכחו  שבו  ה–13,  במפגש 
הבמאית לרכז את כל הנושאים שעלו לאורך המפגשים. הנושאים שהצטברו היו: “מתחת 
לרעלה”, “ילדה מול הים”, “הכפר לעומת העיר”, “יפו ־ של מי היא?”, “דיכוי האישה” 
ו“להיות פלסטינית/מוסלמית דתייה/חצי יהודייה”. מבין אלה בחרו המשתתפות בים כנושא, 
כדימוי וכמוטיב מרכזי למופע. הן שבו והדגישו את משאלתן “ללכת לים כמו ילדה”, “להיות 
והגברים הם  כי “החברה, הדת  וטענו  הים, להרגיש את החול, לא לפחד מהים”,  לבד על 
לקריאת  החתרני  הפרשני  המפתח  למעשה  טמון  אלה  בדברים  טביעה”.33  כמו  טראומה 
הכמיהה  את  וטוטלי  תמציתי  באופן  מסמן  הים  כולו:  והמופע  הים”  “כלת  המופע  כותרת 
הכמוסה של הצעירות הפלסטיניות–הישראליות לחופש, ובה בעת את המציאות היומיומית 
הטראומטית והתובענית–טובענית של אימהות ביפו. יפו נקראת עד היום בפי הפלסטינים 
“הכלה של פלסטין”, בהיותה ראש הגשר הקוסמופוליטי והחילוני של האומה הפלסטינית 
ואולי  יפו לפני 1948,  )Monterescu, 2007(. בכינוי זה משתקף הזיכרון של מה שהייתה 
משאלת לב שהיא תשוב ותהיה כזאת ביום מן הימים. לעומת זאת, השחקניות הפלסטיניות 
בחרו לקרוא למופע שלהן בשמה האחר של יפו: “כלת הים”, לא כחלופה נשית רומנטית, 
אלא כשדר חתרני פמיניסטי שקושר בין החוויה האישית שלהן למציאות הפוליטית, ועל כן 

תופס את קיומה העכשווי של יפו כהרחבה של חייהן האישיים.
כל משתתפת התבקשה לבחור דמות נשית ולכתוב לה מונולוג. נוסף על כך, לוי הנחתה 
הסבוכים  שבתנאים  מאחר  שעלו.  המפתח  בנושאי  פשוטות  אימפרוביזציות  לבצע  אותן 
שתוארו קודם הן לא הספיקו לפתח את כישורי האלתור שלהן, ביקשה מהן לוי לדבר תוך כדי 
שהן מסרקות זו את זו וקולעות צמות זו לזו. פעולה יומיומית ומוכרת זו סייעה למשתתפות 
הדקות  האימפרוביזציות  שהניבו  הגלם  חומרי  ובספונטניות.  בחופשיות  ולדבר  להיפתח 
ורסיסים נוספים מחומרים שהצטברו במפגשים קודמים התגבשו לבסוף למחזה דק של שלוש 
הטקסט  על  לעבוד  “ברגע שהתחלנו  לערבית:  מיד  ותורגם  בעברית  נכתב  המחזה  סצנות. 

שם.  33



סוציולוגיה ישראלית יב )2(  295 תשע“א–2011 

והקשבתי להן, היה ברור לי, שלמרות שהן מדברות עברית טובה, הן צריכות להופיע בשפה 
שלהן”.34

לוי שאפה להפיק “הצגה עשירה, עם תפאורה מלאה, תלבושות, תאורה ומוסיקה. רציתי 
שהן תעלנה על הבמה כמו מלכות”.35 משהבינה שהתקציב שהוקצה לה אינו מאפשר זאת, 
היא בחרה להציג בארגז החול כסמל דו משמעי לים הנכסף ולתפקיד החברתי המרכזי של 
פשוטים  באביזרים  שימוש  וכלל  יום  באור  כאמור  התקיים  המופע  כאימהות.  המשתתפות 
הנמצאים בהישג יד כמו יומן אישי, רעלה, מגבות ים ועגלות תינוק. כך נוצר מופע דק שהציב 
)Grotowski, 1986(, שבחיפוש אחר  גרסה נשית ייחודית לתיאטרון העני של גרוטובסקי 

הגרעין הפרפורמטיבי מוותר על העודף ומתמקד בשחקן ובמערכת יחסיו עם הקהל.
של  מזיכרונותיהן  שעלתה  כפי  הנעורים  תקופת  את  משחזרת  הראשונה  הסצנה 
המשתתפות. דינה, ריה ונאנא נכנסות לארגז החול עם מגבות ים לצלילי מוזיקה של פריד 
אל–אטראש ופותחות בקריאה נרגשת: “איזה כיף שהגיע החופש הגדול... אפשר ללכת לים, 
לבריכה, להסתכל על חתיכים...”36 דינה קוראת ביומנה האישי של ריה ומגלה שזו הכירה 
בחור נחמד. דינה ונאנא המרוגשות והמסוקרנות מפצירות בחברתן לספר להן את הסיפור 
לפרטי פרטים. עקרון הפיצול של המורפולוגיה הנשית פועל כאן באינטנסיביות חתרנית. 
דינה, הנערה  נקודות מבט: האחת של  כבר מההתחלה משלוש  מוצגת  עלילת ההתאהבות 
המאורסת והמעשית, השנייה של נאנא, הרווקה והמרדנית, והשלישית של ריה, המאוהבת 
והרומנטית. אך הסיפור האידילי על פגישה מקרית בתור לבנק, הליכה יד ביד לשפת הים 
ושיחה אינטימית לאור השקיעה נסדק ומשתבש שוב ושוב על ידי שלוש הדמויות, שהן עצמן 
יוצרות השחקניות הדהוד רב קולי של  מתפצלות ומחליפות ביניהן את נקודות המבט. כך 
עמדות, אך בה בעת גם מגנות על עצמן מפני זיהוין על ידי הקהל עם עמדה אחת מובהקת 
שעלולה להזיק להן לאחר המופע. המבצעות מפרקות את הסיפור הרומנטי ומשתמשות בו 
כדי לשדר לקהל באופן חתרני את חוויית הדיכוי המתמשכת, שבתוכה אפילו הליכה לים 
־ ארטיקולציה רזה ודקה כל כך של חופש בעיני נשים כמוני ־ נותרת בגדר פנטזיה לא 

ממומשת.

דינה: ]...[ אישה לא מחפשת גבר, גבר מוצא אישה.
]...[

נאנא: בטח, בכפר יש בתים יפים, בכפר יש כסף, יש אדמות, יש חמולה, יש אישה 
שלא יוצאת מפתח הבית.

דינה: אז מה תעשי ריה , אי אפשר ככה... איזה עתיד יהיה לך...
]...[

דינה: היא רוצה אותו! אבל מה זה משנה מה היא רוצה, הוא יקבע מה יהיה בסוף.

לוי בריאיון, 2009.  34

שם.  35

כל הציטוטים מהמופע הם מתוך הטקסט המתורגם לעברית ולאנגלית שהוגש לצופים היהודים ולקבוצת   36

סטודנטים לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת USC, שהיו אורחי החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב 

באותה העת.
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]...[
נאנא: למה מי הוא כלל שיחליט עלייך החלטות...

]...[
נאנא: תאהבי אותו יא רוחי, תאהבי, אבל את צריכה לדבר אתו, להגיד לו מה את 

רוצה ולא רק להקשיב לו. בין גבר ואישה צריך שוויון.
]...[ 

נאנא: מה יגידו אנשים אם פתאום אני אשים מנדיל ]עוטה רעלה[.
דינה: יגידו מזל טוב, יפה לך, הגיע הזמן, יגידו איזו בחורה טובה וצנועה, היא בטח 

אימא טובה...
ריה: מה יגידו בעבודה? יגידו למה עשית את זה ]...[ מה חזרת בתשובה? יגידו את 
חמסניקית, מחבלת, משטרה תעצור אותך. ואיך תיסעי לחו“ל? בחיים לא ייתנו לך 

לעבור את הגבול ]...[.
דינה: אני מורידה, אז מה יגידו? ]מורידה את הרעלה[

נאנא: אוי ואבוי לך, אללה יעניש אותך, מה קרה לה זאת? התקלקלה...
]...[ 

דינה: ]...[ נמאס לי לטפל כל היום באחים שלי, מתי אני אתחתן כבר, אעבור לבית 
לי, אני אלבש  אחר, כל היום אני אהיה לבד בבית, אשים מוסיקה, אשיר, ארקוד 

שמלות יפות, אתאפר ]...[ ואולי בערב נלך לים.
נאנא: איזה ים! את תעשי בדיוק את מה שאת עושה בבית של אימא שלך, תנקי, 

תבשלי, תחליפי חיתולים, תרחצי בקבוקים... מהפח אל הפחת...

בסצנה השנייה בארגז החול החברות נפגשות כעבור כמה שנים כשכולן בהיריון וכל אחת מהן 
מנענעת עגלה עם תינוק. השמחה העצומה לנוכח הפגישה המקרית ברחוב מאותתת במובלע 
את מה שעלה מניתוח התהליך היצירתי: הנשים שפעלו במסגרת הפרויקט התיאטרוני לא 
יכלו לשמור על קשרים עם חברות ילדות לאחר נישואיהן. האימהות הצעירות מגלות עד 
עובדת.  מהן  אחת  לא  ושאף  ללמוד  הפסיקו  שהן  ילדים,  שני  כבר  יש  שלשלושתן  מהרה 
זו שרכבה על אופניים במכנסיים, קראה ספרים וטענה בתוקף  למגינת לבן, אפילו נאנא, 
כבר  אותך  אראה  שאני  “חשבתי  הדיכוי.  ממעגל  לצאת  הצליחה  לא  אחרת,  תחיה  שהיא 
בטלוויזיה, בתור חברת כנסת או משהו...” אומרת דינה, ונאנא, שנראית מוזנחת ואומללה 

יותר מחברות נעוריה, שותקת ועוזבת מובסת את ארגז החול.
והיא למעשה מונולוג  והסגנוני,  הסצנה השלישית שוברת את הרצף העלילתי, המבני 
של נאנא, שבו היא אומרת בקול את מה שלא יכלה להגיד לחברותיה קודם ואת מה שאינה 
יכולה לומר בשום פנים ואופן לאיש גם במציאות חייה. ברגע זה המבצעת משתמשת ברשות 
שהתיאטרון מעניק לה כדי לחשוף את הרהורי לבה באמצעות המסגרת המשחקית החתרנית, 
שכפי שטען בייטסון )Bateson, 1976(, היא לעולם פרדוקסלית, קרי שקרית ואמיתית בעת 
ובעונה אחת. כאן עוטה המבצעת את המסכה המשחקית של התיאטרון כדי להסיר מעל פניה 
ומעל פני היושבים בקהל את המסכות החברתיות הדכאניות. עצם ביצוע המונולוג מול הקהל 
הוא פעולת מגדר אלטרנטיבית שחורגת מפעולות המגדר שהשחקנית רגילה לחזור ולצטט 
בחיי היומיום. בטקסט הפיוטי של המונולוג מתגלה הכתיבה הנשית הדקה בשיאה באמצעות 
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ופנטסטי,  ממשי  ונשי,  גברי  ובימתי,  מילולי  ומאוחד,  מפוצל  היברידי,  כדימוי  והים  החול 
מוצק ונוזלי, משחרר ומדכא, שמשרטט את מפת הנפש של האימהות הצעירות מיפו:

הנה, בסוף גם אני התחתנתי. והיום, כמעט שלושה ילדים יש לי, בעזרת השם. אחרי 
שהתחתנתי כולם חשבו שאני אביא ילדים מהר, מהר, אבל לא הלך... ]...[ כנראה 
שלא רציתי ]...[ היה קשה לי להיפרד מעצמי. ידעתי שברגע שאני אכנס להיריון ־ 
אני כבר לא אהיה אני. אבל כשאת בהיריון את כבר רוצה ]...[ כמה רציתי! רציתי 
לו בעיניים  לי שעוד אפשר לחלום... רציתי להסתכל  יזכיר  ]...[ רציתי שהוא  ילד 

ולראות את הים שלי...
אבל אז, כאילו כמו גל גדול בא מעלי וסחף אותי ]...[ התחלתי להיחנק... ]...[ ראיתי 
שאני ממש רחוקה, לא ראיתי את החול... התחלתי לשחות. מאז עברו שמונה שנים 

ואני עדיין שוחה ]...[ וקשה לשחות, כואב ברגליים, כואב בידיים, קשה לנשום...
]...[ אני מחפשת. מחפשת אותי, מחפשת משהו משלי. אולי הידיים ־ לא, הן לא 
שלי, הידיים שייכות לשעועית שאני מקלפת, לירקות שאני שוטפת, לכתמים שאני 
משפשפת. הרגליים? גם הן לא שלי. הן של כל הרחובות פה ביפו. הן של הרצפות של 
קופת חולים, טיפת חלב, הביטוח הלאומי, הבנק, משרד הפנים. האוזניים הן בכלל 
לא שלי, הן כל היום עסוקות בלהקשיב מה אומרים על זה ומה אומרים על זה, ומה 
אומרים עלי! מה אומרים עלי!!! איזו אימא אני, איזו אישה אני, איזו דתייה אני... 
]...[ הפה, פעם הפה הזה צעק מילים גבוהות כמו ־ “מעמד האישה”, “דיכוי”, “שינוי 
חברתי”, “צדק”, היום כבר אין לי כוח למילים האלה, לפעמים יוצא לי איזה “שוויון” 

קטן או איזה “חוסר אונים”...
]מתיישבת מלטפת את הבטן[ רק לפעמים בלילה, כשאני עולה להוריד את הכביסה, 
]...[ נזכרת בים שלי ־ אז אני אחוז  אני מסתכלת על הים החשוך, עוצמת עיניים 

אחד מעצמי.

המונולוג הזה, שלשונו מטפורית וליטרלית כאחת, מבטא באופן אמנותי את חוויית הקיום 
הבסיסית של אותן צעירות פלסטיניות–ישראליות ביפו החיות בסיכון גבוה ונאבקות לשרוד 
בתום היום. קריאה כזו של המונולוג מתאפשרת מתוך ניתוח האירוע בגבולותיו הרחבים, 
שמבהיר מדוע וכיצד התהווה המופע הפומבי בתוך מכלול של אילוצים וחסמים וכנגד כל 

הסיכויים.
פיטר ברוק )Brook, 1968( לא הזכיר מעולם את התיאטרון הקהילתי אך נדרש באופן 
התיאטרון  פועל  שבתוכה  הרחבה  המסגרת  שהוא  הפופולרי,  לתיאטרון  השראה  מעורר 
הקהילתי. ברוק מכנה את התיאטרון הפופולרי “התיאטרון המחוספס”. זהו תיאטרון שמצליח 
לרגש ולעורר דווקא בזכות החספוס שלו, הנובע מקרבתו לאנשים הפשוטים, מהיותו אנטי 
ואנטי סמכותי, מתוך התנאים המחוספסים שבתוכם הוא פועל, ומהאופן שבו הוא  ממסדי 
מנצל את מה שבנמצא כדי ליצור ביטוי אמנותי ופוליטי. “כלת הים” הוא דוגמה לכתיבה 
דקה באזור הגבול שכוננה מופע נשים מחוספס, מתוך תנאי השטח המחוספסים של אזור 
הגבול הזעיר )הפרויקט התיאטרוני(, בתוך אזור הגבול הקטן )המעון הרב תכליתי(, בתוך 

אזור הגבול הגדול )יפו(. 
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המופע התקבל בהתלהבות רבה בקרב הקהל המגוון שנכח באירוע: בני המשפחה של 
שהתנגד  אף  לבסוף  שהגיע  המבצעות  אחת  של  בעלה  החמולה,  נשות  בעיקר  השחקניות, 
לפרויקט, אנשי המקצוע הפלסטינים והיהודים והסטודנטים האורחים מחו“ל. לוי מספרת 
שקיבלה אינספור טלפונים ומסרונים, ושהמבצעות היו במצב רוח מרומם ואמרו שלראשונה 
הוסיפה:  ואחרת  פרפר”,  כמו  עפה  “אני  אמרה:  אחת  והערכה.  לב  תשומת  קיבלו  בחייהן 
“אימא שלי אמרה לי שלא האמינה שיצא ממני דבר כזה. עכשיו היא גילתה לי שגם היא 

רצתה להיות שחקנית וויתרה בלית ברירה”.37
אוטופי,  אפקט  לחולל  הצליח  הים”  “כלת  כי  מלמדת  המופע  של  הנרגשת  התקבלותו 
גם אם לזמן קצר. ז׳יל דולן )Dolan, 2005( טוענת בספרה על האוטופיה במופע שהמופע 
החי מספק מקום למפגש אנושי יצירתי ומעניק הזדמנות לדמיין עתיד טוב יותר. דולן אינה 
לייצוג פשטני של עתיד אוטופי, בלתי אפשרי, אלא מציעה את המופע כמסגרת  מתכוונת 
אתית, חברתית ואסתטית שיכולה לעודד את הקהל להשקיע אנרגיות יצירתיות בהתבוננות 
יותר.  טוב  לעתיד  התקווה  את  שמעוררים  פרפורמטיביים  תהליכים  ובאיתור  ביקורתית 
לממשי  הסימבולי  שבין  ההשקה  בנקודת  שנוצר  פוליטי  אקט  תמיד  הוא  קהילתי  תיאטרון 
ומתרחש כשהמופע הקהילתי מוצג בפומבי ומטביע צריבה במציאות. מימושו של אותו שינוי 
או הבדל  מיוחל  באופן קונקרטי על הבמה על ידי נציגי הקהילה המודרת מעורר תקווה וסיכוי 
להמשך התהליך החתרני גם במציאות החברתית. עצם התממשות המופע הפומבי של “כלת 
הים”, שהתחולל כאמור כנגד כל הסיכויים, היה בעצמו גילוי אוטופי. יתר על כן, המופע חולל 
תמורה לא רק במקום המסוים שבו הוצג, אלא אותת שאפשר וצריך לחולל שינוי גם במציאות 
הרחבה. התקבלותו הנלהבת נתנה לו תוקף וכוננה אותו כמסמן של תקווה ושל סיכוי לשינוי 
שטמון בכוחן של נשים ליצור ולפעול אל מול הקשיים. הנשים הפלסטיניות–הישראליות מיפו 
קיבלו באמצעות המופע הקהילתי הזדמנות להצטרף לנשים מקבוצות, מחברות ומתרבויות 
אחרות, כולן עמלניות שקטות שמכרסמות את הסדר החברתי מלמטה, משורשיו, בכרסומים 
קטנים, בלתי מורגשים לכאורה, שהולכים ומצטברים לכדי תהליך של שינוי שאין ממנו חזרה. 
“ההבדלים הקטנים” הללו, כפי שהומי באבא )אצל Mitchell, 1995( קורא להם, הם לעתים 

קרובות היסודות החשובים ביותר בתהליך של שינוי. 
על  הקשים  הגילויים  אך  גדול,  הוא  אופטימית  בנימה  המאמר  את  כאן  לסיים  הפיתוי 
חיי הצעירות הפלסטיניות–הישראליות שהתהליך המחקרי חשף בפניי מטרידים ומצמיתים. 
הספק המנקר שהאפקט המעצים של האירוע ידעך מהר ושהנשים ישובו לשגרת יומן הנוראה 
מאותת לי שמא הסוף הטוב שהצבתי כאן הוא אך משאלת לב וביטוי לקושי שלי להמשיך 

ולמקם את עצמי בנקודת התצפית של האימהות מיפו.

דיון: כתיבה דקה והתיאטרון החשוף 

טמון  החתרני  שהפוטנציאל  אומרת   )Osborne & Segal, 1994 )אצל  באטלר  ג׳ודית 
בטקסטים מטרידים שמעוררים אצלנו חוסר ביטחון. על כן, דווקא כשאנו נתקלים בטקסט 

לוי בריאיון, 2009.  37
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שמזעזע את הקרקע מתחת לרגלינו, כדאי להמשיך ולחפש בו את החתרני. האם יש מטען 
חתרני נוסף במופע “כלת הים” שטרם גיליתי?

המושג “כתיבה דקה” שהצעתי כאן הציף אצלי באופן אסוציאטיבי מושג אחר, “חיים 
חשופים” )Agamben 1998(, אך מאחר שלא הבנתי מה הקשר ביניהם, העדפתי להדחיק.

ג׳ורג׳יו אגמבן )ibid( הציע לפני כמה שנים את המושג “חיים חשופים” כדי לתאר תנאים 
שמשליט הריבון באמצעות כוחו בחברה בת זמננו. חיים חשופים הם תוצאה של הפקרה מצד 
הריבון, שיש בידו הסמכות לעשות זאת במצבים שהוא בעצמו מחליט להגדיר אותם מצבי 
חירום. במצבים כאלה מנצל הריבון את סמכותו לארגן מחדש ־ גם באמצעים אלימים ־ את 
הסדר החברתי, והסכנה שהוא יהפוך את המצב החריג לנורמטיבי אורבת לפתחן של החברות 
המערביות שחיות היום במצב של סיכון עולמי . הפקרה של חיים היא הפיכת חיים בעלי 
וסכנה  סימבולית  י שגוזר הכחדה  ִסּפִ במצב  לקיום  קרי  לחיים חשופים,  פוליטית  משמעות 
ממשית על יחידים וקבוצות שגורלם נחרץ וסופם ידוע )אופיר, 2003(. אגמבן, כדאי לשים 
לב, מתייחס בעיקר למנגנוני השליטה באמצעות הפקרה והדרה של אוכלוסיות מסוימות, 
אך אינו עוסק במופקרים עצמם, בהתנסויותיהם ובחוויות היומיום שלהם )חזן, 2007(. לכן 
אולי לא התעמקתי בהגותו של אגמבן ולא חשתי שהוא נוגע ישירות לחיי או למצב החברתי–

פוליטי בישראל.
הכתיבה הדקה, שהיא בעיניי המורפולוגיה הנשית החתרנית והחדשנית, שהמופע “כלת 
הים” מציע, משיבה אותי לאגמבן. היא מעוררת אצלי את התובנה המבעיתה שהגבול בין 
במקומות  דווקא  ומטושטש.  מתעתע  נזיל,  לעתים  הוא  חשופים  לחיים  נורמטיביים  חיים 
התרבות  בתוך  דווקא  חשופים”.  “חיים  של  מצבים  לעתים  מתקיימים  העין  מן  הסמויים 
המובנית יכולה להתחולל הבלחה כזו של חיים חשופים בלי שנשים לב. כשבני אדם חסרי 
עוצמה חיים בצומת שבו מצטלבים כמה מנגנונים דכאניים, כל אחד מהם מפקיר, מנצל או 

מדכא אותם, כביכול כדי להגן על ביטחונם של בני אדם אחרים. 
הביטוי “חיים חשופים” מתאר באופן הטוב ביותר את חיי היומיום של האימהות הצעירות 
הפלסטיניות–ישראליות שהשתתפו בפרויקט התיאטרוני. המתח שבין הריבון שלהן מבית ובין 
הריבון שלהן מחוץ, כפי שהוא מתקיים באזור הדמדומים של יפו ועל רקע הסכסוך הפוליטי 
המחריף, פועל לרעתן. הן נידונות לא רק להפקרה כפולה, אלא גם להפקרה שקופה, כששני 
הריבונים, כל אחד מטעמיו הוא, מחזקים זה את זה. מי שחי חיים חשופים נוטה, כפי שהראו 
האימהות הפלסטיניות, לבטא את עצמו באופן מינימליסטי, בכתיבה דקה שצומחת מתוך 
היעדר תנאים לכתיבה גדושה, עשירה ומשוחררת. המופע “כלת הים” הוא אפוא יותר מאשר 
גרסה נשית מקומית של תיאטרון עני ושל תיאטרון מחוספס. “כלת הים” הוא מופע נשים 
קהילתי מסוג חדש, שאני מציעה לכנותו “תיאטרון חשוף”. התיאטרון החשוף הוא הסיפור 
היומיום  לחיי  מלמטה  וארטיקולציה  אמנותית  עדות  הגבול,  באזור  הנשים  שיצרו  החדש 
החשופים שלהן. התיאטרון החשוף ביטא את החיים חשופים בכתיבה דקה ובפרפורמטיביות 
גולמית, חסכונית, בסיסית ופשוטה, שכוננה אף על פי כן מטפורה ומטונימיה לחיי היומיום 

של האימהות הצעירות מיפו. 
עצמו,  הפומבי  המופע  לסיום  ועד  הראשון  מהמפגש  כולו,  התיאטרוני  האירוע  לאורך 
הפנימיים  הדיכוי  למשטרי  וסירוב  התנגדות  הפלסטיניות–ישראליות  הצעירות  הביעו 
והחיצוניים. ניתוח האירוע מראה שהדיכוי המגדרי בחייהן גובר על הדיכוי הלאומי. לכן היה 
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זה הרכיב המגדרי שאפשר את החיבור בין הנשים הפלסטיניות ובין הנשים יהודיות שעבדו 
אתן במעון בכלל ובמסגרת הפרויקט הקהילתי בפרט. המגדר המשותף מחבר גם אותי אל 
הנשים הפלסטיניות, אך בלי המופע התיאטרוני לא הייתי יוצאת למסע אליהן, שמותיר אותי 

עם סימני שאלה מטרידים. 
לא רחוק מביתי מפקירים חיים של נשים פלסטיניות צעירות. בשם ההגנה עליי–עלינו. 

ואני כמנהגי נוהגת. ומה אם יפקירו מחר חיים של נשים ואנשים נוספים?
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 המרחב האפור שבין מבצר לגטו: 
המקרה של היישוב היהודי בחברון

בתיה רודד*

תקציר. המאמר מבקש לחשוף את האופן שבו פרקטיקות קולוניאליות מייצרות 

מתקיים  קולוניזציה  שבתנאי  אטען  בחברון.  )א–פורמלי(  אפור  מרחב  ומקיימות 

בעיר תהליך דו סטרי: המרחב האפור שייצר התהליך הקולוניאלי ַמבנה למתנחלים 

צורת יישוב המשלבת מאפיינים של מבצר ושל גטו, וזו חוזרת ומאפירה עוד את 

המרחב. בעוד הספרות המחקרית על המרחב האפור ממעטת לעסוק במהותה של 

התיישבות קולוניאלית, דיון כזה חושף מערך יחסים מורכב בין השחקנים בזירה. 

בניגוד למרחב אפור הנוצר מלמטה, מתוך חולשה, הְספר הקולוניאלי ־ כמרחב 

אפור הנוצר מלמעלה ־ מקורו בעוצמה. ואולם, נמצא שמעמדם של המתנחלים 

בחברון משקף את שני הקצוות הללו לסירוגין; אף שהיישוב היהודי בחברון הוקם 

כמבצר, הוא מקבל לאורך זמן מאפיינים של גטו.

“רובע יהודי” נכתב במירכאות, על שום שבארץ ישראל אין רבעים יהודיים. בגלות 
קיימים רבעים. בוורשה, בתלמסן, בקזבלנקה, שכנו רבעים יהודיים בשולי הערים, 
לאות בידוד והשפלה. בארץ ישראל יש ערים יהודיות, ואם קיימים רבעים הרי שאלה 
רבעים מוסלמיים, נוצריים, ארמניים. הערה זו יפה לכל הערים בא״י, כחברון”. כך 
כתב ד״ר יוסי שרביט ב״ספר חגי”, שיצא בהוצאת קרן חגי וישיבת ניר קרית ארבע. 
אבל אין ביטוי שהולם יותר את האתר הזה, שבו מתגוררים יהודים בלב חברון, מאשר 

“גטו” )בראל, 2008(.

מבוא

יכולה  לכל  אותה  הפכה  עזה  וחבל  שומרון  יהודה,  בשטחי  ישראל  של  השליטה  לכאורה 
במרחביהם, אלא שהמציאות המורכבת של מרחב מאוכלס בפלסטינים חסרי אזרחות הנתונים 
תחת שלטון צבאי ותהליך קולוניאלי מייהד על רקע התנגדות בינלאומית ומקומית חוללה 

המחלקה לגיאוגרפיה ותכנון סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  *

מאמר זה נכתב במסגרת מחקר שהוא חלק מפרויקט המחקר “עירוניות אפורה” בראשות פרופ׳ אורן   

יפתחאל וד״ר ארז צפדיה ובמימון האקדמיה הישראלית למדעים )612/07(. המאמר נשען גם על מחקר 

קודם על חברון שנעשה במימון מרכז מינרבה לזכויות אדם.
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התנחלות המשלבת יסודות של מבצר עם יסודות של גטו יהודי בשטח הכבוש. כיצד מתהווה 
צורת יישוב כזו ליהודי חברון ומהם מאפייניה? זוהי השאלה העומדת במרכז המאמר.

חסר  כסָפר  הגלובלי  המרחב  את  מתאר   )Bauman, 2004( באומן  זיגמונט  הסוציולוג 
גבולות קבועים שבו הריבונות פרוצה, הכוח עובר מהפוליטיקה לכלכלה וגורע משליטתה של 
הדמוקרטיה, הביטחון מתערער, וידה של המדינה קצרה מלקיימו. מאפיינים אלה הולמים 
קולוניזציה  אלא שבתהליכי  ויותר,  שנה  ארבעים  זה  בישראל  הקולוניאלי  המרחב  את  גם 
 1,)Castells, 1989( הגלובלי  הזרימות  מרחב  לעומת  המקומות  מרחב  של  חשיבותו  עולה 
ומאירועים  מאזורים  לגיטימציה  שואב  המקומות  מרחב  זה.  את  זה  מזינים  ששניהם  אף 
אחרים בעולם, כגון אירועי 11 בספטמבר 2000 בניו יורק ומזין מופעים קולוניאליים אחרים 

)Gregory, 2004( באמצעות מרחב הזרימות. 
ובין  קולוניאלי  בין משטר  היחסים המרחבי  על מערך  מציע חשיבה מחודשת  המאמר 
ושל  המשתנה  המרחב  של  ההדדית  ההשפעה  את  תבחן  זו  חשיבה  הכבושה.  בעיר  סוכניו 
הכוחות המעצבים אותו. המאמר מבקש להבין את הצורה היישובית של המתנחלים שנוצרה 
בחברון כפועל יוצא של המצב הקולוניאלי. הוא יטען שלאורך זמן המרחב העירוני המתהווה 

חותר תחת העוצמה המבצרית וכולא אותה במצב מגביל, מפורר ומחליש. 
הלא  ומעשיו  התנהלותו  דרכי  בהסוואת  מאמץ  הישראלי שמשקיע  הקולוניאלי  ההווה 
דמוקרטיים מעוגן במשטר אתנוקרטי שחלק מסממניו אמנם דמוקרטיים, אך מבנהו העיקרי 
 Yiftachel, 2006 ;2009 ,מעודד פרויקט הגמוני של השתלטות אתנית על המרחב )יפתחאל
(. ניסיון מתמשך לטשטש את המהלכים הלא חוקיים והבלטת הפורמלי והחוקי דורשים גיוס 
מלמעלה של פרקטיקות ונהלים לא פורמליים שנמצאים על קו התפר שבין חוקי ללא חוקי 

ומייצרים מרחב אפור.
תשומת  את  אליו  ומושך  העולם  בערי  ומתרחב  הולך  פורמלי,2  הלא  האפור,  המרחב 
הלב בחקר העיר. במסגרת זו, המרחב שבו יעסוק המאמר משמש ציר של מאבק בין–אתני 
לאוכלוסייה  הנוגע  בכל  ומערפלות  רופפות  סלקטיביות:  הן  בו  החוק  ואכיפת  שהחוקיות 
השלטת, אך קפדניות ודכאניות כלפי האוכלוסייה הנשלטת )קורן, 2007(. הטשטוש החוקי 
הקבוצה  ידי  על  לייצורו  פורמליות  לא  פעולות  הוא שמזמן  מלמעלה  המרחב  את  המייצר 
ויש  זהים,  מניעים  מתוך  פועלים  אינם  והמתנחלים  המדינה  ואולם,  מלמטה.  המתנחלת 
ביניהם ניגודי אינטרסים חשובים. לכן המתנחלים כלואים לא פעם בתווך שבין הפלסטינים, 
המדינה וכוחות גלובליים )ראו איור 1(. המסגרת שבתוכה הם פועלים ויכולותיהם המוגבלות 
להרחיב את תחומם ולהשליט עוצמה יוצרות סגירות גם עבורם, והניסיון לפרוץ אותה מייצר 

גם הוא מרחב אפור. 

המונח ״מרחב המקומות״ פירושו כלל האתרים הגיאוגרפיים, ואילו ״מרחב הזרימות״ פירושו מוקדים   1

גלובליים ומרחבים וירטואליים.

 AlSayad, 2004; Apuzzo, 2001; Bhanat, 2007; Davis, 2006; Genocchio, 1995; אצל  ראו   2

.Perera, 2009; Roy, 2005; Roy & AlSayyad, 2004
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דינאמיקה של קולוניאליזם מיישב

התנחלות בעיר כבושה

מבצר-גטו

האפרת המרחב לצורכי התפשטות

המדינה
שלושת הרשויות
גופי אכיפת החוק

כוחות מתנגדי התנחלות
גופים בינלאומיים )האו“ם, ביה“ד הבינ“ל בהאג(
NGO’s )שוברים שתיקה, בצלם, גוש שלום...(

מפלגות השמאל
הפלסטינים

כוחות תומכי התנחלות
תורמים מיהדות התפוצות

ועד מגן אבות
מפלגות הימין

המתנחלים

ות
פע

הש
השפעות

איור 1. הכוחות הפועלים לעיצוב המרחב

העיר  של  הסוציולוגיה  בתחום  עשיר  למחקר  מושא  לאחרונה  נעשו  וגטו  מבצר  המושגים 
הגלובלית.3 המבצרים או המצודות נחשבים פסגת העוצמה והעושר בעיר, ואילו הגטאות, למשל 
המובלעות השחורות בעיר הפנימית בארצות הברית, הם הסוג הכפוי, הירוד והמודר ביותר 
 )hyper ghetto( יהודי לגטו שחור  בהיררכיה הסגרגטיבית. ספרות המחקר מבחינה בין גטו 
)ראו להלן(. מושג הגטו משמש גם את חוקרי הסכסוך היהודי–פלסטיני אגב החלתו על מצב 
הפלסטינים בשטחים הכבושים ובערים המעורבות בישראל, על היהודים במדינתם הריבונית 
או על ההתנחלויות בשטחים.4 היישוב היהודי בחברון גם הוא מכונה לעתים גטו בעיתונות. 
עם זאת, טרם נחקרה מהותו של היישוב הקולוניאלי העכשווי במסגרת הדיון במרחב האפור. 

במאמר זה אבקש לטעון שהעיצוב ההדדי של קולוניאליזם ומרחב מבטל את הדיכוטומיה 
המקובלת בין מבצר לגטו. ככל שגוברים הצפיפות, הפיקוח, הקיצוניות האידיאולוגית ורמת 
גטו  תנאי  בתוך המבצר המתנחל  כך מתפתחים  הבין–אתני,  העירוני  ההסדרה של המערך 
יהודי בתהליך דו סטרי: מרחב אפור שנוצר בתהליך ההתנחלות מייצר מצב סגירות שראשיתו 
מבצרית באופייה והמשכו משלב סממני גטו. גטואיזציה זו מעמיקה בתורה את ייצור המרחב 

 Burgers & van Kempen, 1998; Eason, 2007; Marcuse, 1997; Marcuse & vanאצל ראו   3

.Kempen, 2000; Wacquant, 1998, 2004, 2008
 Hassan, 2006; McColl &  ;2007 קורן,  ראו  בשטחים  ההתנחלויות  של  בהקשר  הגטו  מושג  על   4

Newman, 1992; Ron, 2003; Shamir, 2005; על מושג הגטו בהקשר של ישראל והערים מעורבות 
 Falah, 1996; Goldhaber & Schnell, 2007; Stratton, 2000; Yacobi, 2004; ;2005 ,ראו נוריאלי

.Yiftachel, 2009
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האפור. כדי לתקף טיעון זה אשווה בקצרה את המתרחש בחברון למתרחש בהתנחלויות לא 
עירוניות במרחב הכבוש. 

הטיעון יושתת על שלושה תנאים מסבירים: )א( אופייה האורבני הבנוי, הצפוף והמפוקח 
)ב( כשמדובר בסוכני  זירת ההתרחשות העירונית מצמצם את אפשרויות ההתפשטות;  של 
מדינה המחזיקים באידיאולוגיה רדיקלית דתית–לאומית יש נטייה לדה–לגיטימציה מסוימת 
שלהם בציבוריות הישראלית ובמוסדות המדינה; )ג( הסדרת המקום מעוגנת בהסכם בינלאומי 

ייחודי שכמו מפריע להתפשטות המרחבית.
ההתנחלות היהודית בחברון ממוקמת בתוך העיר הפלסטינית הגדולה בגדה המערבית,5 
והיא חלק מתהליך ההתנחלות בשטחים הכבושים הנוהג מאז 1968. ההתיישבות בתוך העיר 
עם   )urbicide( ורצח–עיר  לעיר  הזכות  של  האורבניים  התהליכים  את  הקושר  דיון  מזמנת 
ההיבטים של קולוניאליזם, ריבונות, כליאה והתנגדות בחיי היומיום, שבהם מרבה לעסוק 
הספרות הפוסט–קולוניאלית והניאו–קולוניאלית העכשווית.6 כל אלה מסייעים להסביר את 
מערך היחסים בין השחקנים בזירה שבה נוטלים חלק המקומי, הלאומי והגלובלי בתהליך 

מורכב של הבניה הדדית של מרחב אפור וגטו יהודי.
ויתאר, יפרש  זו יגבש המאמר מסגרת תיאורטית הולמת  כדי להבין דינמיקה מרחבית 
וינתח בגישה ביקורתית את מערך היחסים המורכב בחברון. המערך האמפירי שינותח יאיר 
את חלקם של השחקנים השונים בזירה, והטיעון המרכזי יבוסס באמצעות בדיקת מעמדם 
שפיתחו  השיח  משמעות  בקרקע,  וזכויותיהם  חברון  מתנחלי  של  פורמלי  והלא  הפורמלי 
יסיים  המאמר  העירוני.  מבצרם  את  להרחיב  כדי  נוקטים  שהם  והפרקטיקות  והייצוגים 
בסקירת הממצאים ויעלה מסקנות בהתייחס לטיעון המרכזי. קוצר היריעה מתיר התייחסות 
ספרות  קיימת  זה  בתחום  ובקצרה.  מעטים  בהקשרים  רק  המערבית  הגדה  שטחי  כלל  אל 

נרחבת, עשירה ומגוונת, והיא משמשת רקע והקשר לכתיבתו של המאמר.
המחקר  העיר.  בחקר  הקולוניאלית  הפרדיגמה  על  מושתתת  במאמר  המתודולוגיה 
בעיקרו איכותני ומשתמש בניתוח פרשני של עמדות הצדדים בסכסוך מתוך ראיונות וכתבות 
בעיתונות, סיורים, פסיקות משפטיות והחלטות מוסדיות, וכן על תכנים של אתרי אינטרנט 
על  מתבסס  המחקר  כך,  על  נוסף  שמאל.  ארגוני  ושל  חברון  מתנחלי  של  מתנחלים,  של 

השוואה ועל ניתוח נתונים מהמחקר הכמותי. 

המרחב האפור שבין מבצר לגטו 

המאמר אוחז בגישה הגרמשיאנית המבקשת ללמוד את ההיסטוריה כסדרה בלתי פוסקת של 
מאבקים קולקטיביים המתנהלים בנסיבות משתנות של כוחות מתחרים. לכן כדי להבין את 
המצב הפרדוקסלי כביכול של היווצרות הגטו היהודי בלב עיר פלסטינית הנתונה תחת שלטון 

אמנם גם בירושלים מתקיימת התיישבות יהודית, אך ב–1967 החליטה הממשלה לאחד את שני חלקיה   5

וליצור בה רוב יהודי בתכנון מוסדר, על סמך החלטה פורמאלית, ומכאן השוני היסודי בינה לבין חברון.

 Agamben, 1998; Graham, 2003, 2004; Gregory, 2004; Hansen & ;1997 ,ראו בעיקר דה סרטו  6

Stepputat, 2005; Hardt & Negri, 2000; Mbembe, 2003
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קולוניאלי, יש להרחיב את שדה הראייה ולהתבונן במאפיינים קולוניאליים הן בהכללה והן 
כאירועי יומיום פרטניים; הן במרחב הכבוש כולו והן במקרה העירוני המסוים; הן כמקרה 
של קבוצה מתוך החברה השלטת שהיא נציגת הכוח הריבוני של המדינה והן ככוח ריבוני–

התנגדותי נבדל. מגוון זה פורש תמונה מורכבת ודינמית שמאפירה את המרחב בחברון.

מרחב קולוניאלי, ריבונות ורצח–עיר
)אזולאי  קולוניאלי  הוא  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה  בשטחי  ישראל  של  השליטה  סוג 
ואופיר, 2008; שנהב, Gregory, 2004; Mbembe, 2003 ;2006(. לפיכך הולמת כאן הגדרת 
כיסוד  לא   )Hansen & Stepputat, 2005( וסטפוטט  האנסן  לפי  הקולוניאלית  הריבונות 
מתמשכת  באלימות  מושלטת  זו  ריבונות  לדבריהם,  שלה.  יציב  לא  כתוצא   אלא  במדינה 
 Mbembe,( מבמבה  של  גישתו  את  מחזקים  הם  בכך  המודרנית.  במדינה  כוח  של  כגרסה 
להחליט  להרוג,  כרשות  הריבונות  את  להגדיר  אותו  מביא  בסוגיה  מעמיק  שדיון   ,)2003
 )Agamben, 1998( מי יחיה ומי ימות. בבסיסה של הריבונות מונחת גם טענתו של אגמבן

שבכוחה לכונן גוף ביו–פוליטי ולהדיר את החיים מאזרחות. 
מבמבה )Mbembe, 2003( מציע לראות את המושבות הקולוניאליות כמקבילות לסָפר: הן 
מיושבות ב״פראים”, אין להן ארגון מדינתי, והן לא יצרו אפשרות של קיום אנושי. הצבא בהן 
אינו ישות נפרדת, ואין הבחנה בין לוחמים לאזרחים או בין אויב לפושע. המלחמות בהן אינן 
נערכות בין שני צבאות של מדינות ריבוניות, כי אם בין קבוצות חמושות החולשות על טריטוריות 
בתוך המדינה. ריבונות מסוג זה היא אלימה, עריצה ומקוטעת. מבמבה אמנם מדבר על עלייתן 
של קבוצות מורדים במדינות אפריקה הפוסט–קולוניאליות, אך קיים לא מעט דמיון בין תיאור זה 
ובין המאבק הפלסטיני–מתנחלי )בסיוע צה״ל( בשטחים. באופן לא רשמי מתפצלת הריבונות של 

המדינה בין מוסדותיה, בין המתנחלים ובין הזירה הבינלאומית, כפי שיפורט בהמשך.
ואומר  החיים  הרס  לגבי  אגמבן  של  הבחנותיו  את  מרחיב   )Gregory, 2004( גרגורי 
 Hanafi,( שחנאפי  מה  במסגרת  הכבוש  במרחב  רק  לא  פוגעת  הקולוניאלית  שהאגרסיה 
שני   .)Agamben, 1998( עצמם  בחיים  גם  אלא   ,)spacioside( רצח–מרחב  מכנה   )  2006
יידון כאן התהליך של רצח–עיר, הטומן  ולפיכך  מהלכים אלה מתרחשים בבירור בחברון, 
בחובו רצח–מרחב ופגיעה בחיי אדם גם יחד )Graham, 2004(. רצח–עיר הוא אחת ההופעות 
 .)Harvey, 2008; Lefebvre, 1996; Mitchell, 2003( הקיצוניות של שלילת הזכות לעיר
את  כולאת  היא  שלה,  הציבורי  במרחב  ולהשתמש  בעיר  לפעול  לדור,  לנוע,  הזכות  ללא 

היושבים בה, ולעתים אף הופכת לקברם. 
קיפפר  וכן במאמרם של   ,)Graham, 2003, 2004( גרהם  באסופות המאמרים שערך 
וגונווארדנה )Kipfer & Goonewardena, 2007(, החוקרים ממקמים את מוקדי המלחמות 
והטרור של העידן הגלובלי בערים, כגון אסון מגדלי התאומים בניו יורק, רצח העם בקוסובו 
להרס  המגויסות  והטכנולוגיות  הפרקטיקות  הפלסטיניים.  הכבושים  בשטחים  ערים  והרס 
עילית  טכנולוגיה  של  פיתוחה  ועד  רחבה,  שפגיעתו  מכני  כלי  בבולדוזר,  משימוש  נעות 
כמטוס ללא טייס המסייע לבצע סיכול ממוקד. ויצמן )Weizman, 2005( מוסיף ומרחיב את 
מרחבי השליטה וההרס בעיר לממד האנכי: מתחת לקרקע במחילות להברחת נשק של הצד 
הנשלט או בחפירות ארכיאולוגיות המבססות את השייכות והנוכחות בשטח של הצד השולט, 
ובאוויר במבט מפקח, בהפגזות ובסיכולים. העיסוק ברצח–עיר מתמקד על פי רוב במעשי 
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הרס ואלימות של הצד השולט כלפי הנתינים, אך כאן תעמוד במרכז הדיון השפעתם על חיי 
היומיום של הקבוצה המתנחלת בתוכם. 

פירושו  שלה.  הניהול  ומוקדי  כלכלתה  תשתיותיה,  נופיה,  תרבותה,  רצח  הוא  רצח–עיר 
באמצעות  הנקנית  מנטלית  וקולוניזציה  התושבים  מידי  ובמשאבים  במרחב  השליטה  נטילת 
קטיעה והגבלה של מרחבים, השפלה ואי ודאות בכל הרמות, עד לרמת חיי הפרט. כדי לקנות 
לגיטימציה למדיניות זו, מובנה שיח המצייר את הערים הפלסטיניות כאיום קיומי על ישראל 
)Graham, 2003(. זוהי מדיניות המפתחת בקרב  וכמקור לטרור חסר מצפון ופונדמנטליסטי 
נורמלי  יומיומי  לקיום  וחתירה  גיסא,  מחד  וגלות  פליטות  נישול,  פחד,  חשד,  העיר  יושבי 
 .)Abujidi, 2008; Shirlow, 2003( באמצעות הסמלה, התנגדות והנצחת הפליטות מאידך גיסא

משמעויותיו של מרחב אפור 
רבים מהמנגנונים, הפרקטיקות והטכנולוגיות שרותם הממשל כדי ליישם רצח–עיר מתמשך 
הולך  העכשווית  המחקר  בספרות  בו  והדיון  אפור,  מרחב  פורמליים  לא  באמצעים  בונים 
ומתרחב. זהו מרחב המצוי בתפר שבין המרחב הלבן ־ שבו התכנון, הבינוי והשהייה נעשים 
על פי חוק ־ ובין המרחב השחור הלא חוקי והנפשע. שורשי המרחב האפור נעוצים בעידן 
העיר הקולוניאלית, שבה מגורי הילידים הופרדו משכונות האדם הלבן בלא תכנון ותשתיות, 
 .)AlSayyad, 2004( הגלובליזציה  של  החברתיים–כלכליים  במבנים  קשורה  והתפתחותו 
הדיון במרחב האפור כתביעה לצדק חלוקתי וזכות לעיר, שואף ליצור מסגרת פרדיגמטית 
שתיטיב להסביר את התופעה של משכנות העוני )סלאמס( בערי הענק כחלק מיחסי הכוח 

הלא שוויוניים בחברה העירונית הפוסט–מודרנית הקפיטליסטית. 
המרחב האפור בשולי הערים, ברחובות ובמבואות הבתים בעיר הפנימית הוא מרחב של 
פלישה והתיישבות בלא הרשאה, הסדרה או תכנון. המהגרים חסרי האמצעים מקימים מחסות 
רעועים וצפופים באזורי סכנה ומפגעים ללא תשתיות ושירותים. עיקר פרנסתם אינה פורמלית 
או  נמוך  ששכרה  נמוכים(  וברווח  בתפוקה  עלּות,  ּבְ )עבודה  “בזאר”  כלכלת  על  ומתבססת 
עוני אפורה, הולכת  זו, של כלכלת  וסחר בסמים. תופעה  זנות  כגון  שעיסוקיה אינם חוקיים, 
.)Davis, 2006( ומתפשטת, ובשנת 2020 היא עתידה להקיף כמחצית מהאוכלוסייה בערי העולם
רוב המחקרים העוסקים במרחב העירוני האפור מתמקדים בהסבר של תהליכי האפרה 
מלמטה בהיבטים של דיור, כלכלה, פוליטיקה, ביטחון וריבונות, ומצביעים על אוזלת ידה 
הדרה  כיבוש,  של  בהקשר  האפור  המרחב  בתופעת  זה  מאמר  של  עניינו  אך  המדינה.  של 
 Yiftachel, 2009;( אתנית והאפרה מרחבית מלמעלה. בתחום זה ממעטים החוקרים לעסוק

.)Yiftachel & Yacobi, 2003
המאפיינים והגורמים שזיהה יפתחאל )Yiftachel, 2009( הולמים ביותר מסגרת זו. הוא 
מאפיין את האפרת המרחב כתהליך דו סטרי שקורה הן מלמעלה כאמצעי לשלוט במרחב, 
והן מלמטה כאמצעי לחתור תחת הכוח ההגמוני. בהיותו אתר מאבק, מתרחש במרחב האפור 
תהליך מתמשך של שבירת דיכוטומיות כגון חוקי ונפשע, מדכאים ומדוכאים, קבוע וזמני. 
טשטוש הגבולות הופך אותו לכלי ניתוח חשוב בהסברתן של תופעות עירוניות עכשוויות. 
ביישוב  הגטואיזציה  תופעת  של  להבנה  וישמש  האמפירי  בפרק  יפותח  זה  תיאורטי  מצע 
מלמטה  המרחב  את  מאפירים  בתווך:  נתונים  שהמתנחלים  מכך  הנובעת  בחברון,  היהודי 

בהתריסם כלפי המדינה, ומלמעלה כשהם מטהרים את המרחב מפלסטינים. 
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מבצר וגטו יהודי במרחב קולוניאלי
המבצר והגטו, שבהם יעסוק המאמר, הם החלקים הגדורים והמנותקים ביותר של הארגון 
החברתי–מרחבי בעיר הגלובלית. המבצר משדר עוצמה, יוקרה ועליונות כלכלית, פוליטית 
התפשטותו  עם  בבד  בד  חדירה,  אפשרות  מפני  המרחב  על  מפקחת  וסגירותו  ומעמדית, 
בתהליך מדיר. הגטו הוא סגירה מדירה של הכפיפים ככלי המגונן על החברה, מעין מנגנון 

אחסון של קבוצה מיותרת ופגומה.
ההיפר–גטו השחור הוא מכשיר ותוצר של יחסי תלות אסימטריים. שליטה אתנו–גזעית 
הגטו  עליהם.  מגוננת  גם  אך  שבפנים,  המוחלשים  על  סוגרת  מרחבית  חלוקה  באמצעות 
השחור ־ תוצר ההבניה של פחד, דחיקה והתרוששות ־ ראשיתו בהגירת השחורים למרכזי 
ודה–תיעוש  במגורים  סגרגציה  בהחרפת  והמשכו  הברית,  בארצות  המתועש  בצפון  הערים 

 .)Marcuse, 1997 ;2004 ,במערב כחלק מתהליכים גלובליים )וקאן
 Wacquant, 1998, ;2004 ,הגטו היהודי שונה ממנו ומקורו באירופה. לואיק וקאן )וקאן
2008(, במחקרו על גטאות השחורים בערי ארצות הברית, מקצה מקום לדיון בגטו היהודי 
כדי לעמוד על השוני בין שתי הצורות המרחביות האלה. הדיון שלו הוא נקודת המוצא לניתוח 
המבנה העירוני שמעצבים הכוחות השונים בחברון. גם הגטו היהודי הוא תוצר של הדרה אתנית 
החופפת לזהות מעמדית. ראשיתו בוונציה של ראשית המאה ה–16, שם הוקצה ליהודים רובע 
עירוני מתוחם. הותר להם לצאת מהגטו רק בשעות היום, והם ענדו טלאי צהוב לזיהוי. עם זאת, 
התפתחו בו חיי קהילה עשירים ותוססים, ותושביו שמרו על קשרים הדוקים עם קהילות יהודיות 
אחרות בערי אירופה. בגטו התנהלה רשת של מוסדות קבוצתיים ייחודיים, והבידוד החברתי–

מוסדי התקבל בו כקטגוריה נתונה של מצב תרבותי והכרתי. מרחב המחיה והזדמנויות החיים 
של הקבוצה היו מצומצמים וכפויים במקום שהכניסה אליו והיציאה ממנו נתונות לפיקוח. 

הגטו היהודי הוא מקום של עוינות חיצונית וקרבה פנימית מגוננת, והוא נוצר הן בכפייה 
והן מתוך רצון לשמר אורחות חיים ותרבות ייחודיים. אמנם שוררים בו צפיפות ועוני שאילצו 
לא פעם את היהודים להרחיב את תחומם באמצעים לא פורמליים, אך שגשגו בו מוסדות 
ומזהמת,  כוננו את הגטו: סטיגמה של קבוצה מזוהמת  גורמים  וחיי תרבות. ארבעה  חברה 
אילוץ וכפייה, ריתוק מרחבי מבודד וגידור מוסדי באמצעות הפעלת אלימות כלפי החורגים 
מתחום הגטו, אפליה כלכלית ומחסומים חוקיים. הוא שימש כלי חברתי–ארגוני המפעיל את 
המרחב כדי ליישב שתי תכליות מנוגדות: הגברת התועלת החומרית מהקבוצה וצמצום מרבי 

של מגע עם חבריה, קרי ניצול ונידוי.
גטו  חשיבת  של  מסממנים  נפרד  אינו  מרחבית  כתופעה  שהגטו  לציין  חשוב  לענייננו 
)ghetto thinking(, מושג שלואיס וירת )Wirth( עסק בו בספרו הגטו )The Ghetto( כבר 
ב–1928, וסטרטון )Stratton, 2000( דן בו בספרו על הזהות היהודית. סטרטון טוען שהגטו 
וסיוע  הסתגרות  המכתיב  תחושות  ממבנה  ונובע  פיזי  מצב  משהוא  יותר  מנטלי  מצב  הוא 
הדדי מתוך הנחה שהעולם מסוכן ומפחיד. חשיבת גטו משגשגת במסגרת של אידיאולוגיה 
החוגגת אירועים של פחד כחלק מהחיים וכיסוד שיש להנחילו לדורות הבאים. לכן הולמת 
)Shamir, 2005( כיסוד מרכזי המזין את  כאן הפרדיגמה של החשד המנוסחת אצל שמיר 
תופעת הסגירות. סדר יום של ניהול סיכון מארגן את הסדר המרחבי סביב סגירויות באמצעות 
פרקטיקות חברתיות. מצב זה בחברון מסביר היטב את השילוב של מבצר וגטו כיסודות השיח 

והמעש שפיתחו המתנחלים.
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גם אם ראשיתו של היישוב בחברון הלמה יותר את צורת המבצר, התפתחו בו במרוצת 
הזמן מאפייני הגטו היהודי, בעיקר בהיבט של תרבות וצורת חשיבה של גטו, והם שיעמדו 
במוקד הדיון האמפירי. ייצור המרחב של העיר חברון, הנתונה תחת כיבוש קולוניאלי, הוביל 

להיותה עיר מצומצמת, מסוגרת וקטועה שאלימות והרס הם חלק מקיומה היומיומי.

חברון: ייצורו של אזור H2 כאזור אפור וגטואיזציה יהודית

)כ–400 תושבי קבע וכמאתיים  וכ–600 מתנחלים  אוכלוסיית חברון מונה כ–180 אלף נפש 
תלמידי ישיבה(. המתנחלים חיים במרכזה העתיק של העיר, ועם תושבי קריית ארבע וגבעת 
החרסינה הסמוכות הם מונים פחות מ–7,200 נפש. עוד נוכחים במקום כ–300 חיילים לצורך 
אבטחה )פרידמן, ידידי שלום עכשיו ואטקס, 2005; הלמ״ס, 2009(. ב–1997, לאחר שנחתם 
הסכם חברון, חולקה העיר לשניים: אזור H1 )ראו איור 2( נמסר לשליטה פלסטינית מלאה. 
נתון   H2 אזור  רבוע.  קילומטר  כ–18  של  פני שטח  על  ומשתרע  העיר  רוב  את  כולל  הוא 
יש  הפלסטינית  לרשות  רבועים.  קילומטרים   4.3 פני  על  ומשתרע  ישראלית  תחת שליטה 
סמכויות אזרחיות בנוגע לתושבים הפלסטינים של אזור זה. בעת ההסכם התגוררו בו כ–35 
אלף פלסטינים, והיום נותרו מהם אלפים יחידים בלבד. רוב האזור העתיק שבו מתגוררים 

אנשי היישוב היהודי נטוש וסגור.

איור 2. ההתנחלות בחברון ואזורים נטושים )רחוב שוהדא סגור למעבר פלסטינים(
מקור: אתר האינטרנט של שלום עכשיו
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חלק זה של המאמר יעקוב אחר הפרקטיקות המייצרות את המרחב החברוני האפור בתהליך 
גטו  של  מאפיינים  כך  בתוך  ומבסס  והדרה  כוח  של  שונות  בדרגות  שכרוך  משתתפים  רב 
גטואיזציה  המפתחות  הפרקטיקות  מגוון  את  וינתח  יתאר  הפרק  בחברון.  היהודי  ביישוב 
כן,  כמו  והמקומית.  הלאומית  הגלובלית,  ברמה  השחקנים  שלל  מפעילים  שאותן  במבצר, 
תשורטט התמונה הרב ממדית של ייצורו, קיומו והשלכותיו של מרחב אפור בחברון. בחלקו 
וחלקו  המתנחלים,  והמעש של  השיח  העיקריים של  מאפייניהם  יובאו  הפרק  הראשון של 
השני יתחקה על הקשר הדינמי שבין ייצור המרחב האפור ובין מציאות הגטו באמצעות חקרי 

מקרה המאירים את ההיבט הפוליטי, המשפטי והצבאי של קשר זה.

האפרת המרחב כהיגיון מארגן
הפלסטינים שישבו במרכז אזור H2 היו נתונים לתהליך מתמשך של רצח–עיר ונותרו חסרי 
מרחב. המתנחלים ־ בסיוע הצבא, לפי הנחיות של הדרג הפוליטי ובגיבוי המכשיר של הדרג 
וגירשה רבים מהפלסטינים מהאזור  המשפטי ־ ניסו להאיץ מערכת כוח דכאנית שדחקה 
או סגרה את עסקיהם במקום. עם זאת, גם למתנחלים נוצר מרחב מצומצם וקטוע, שהוא 
חלק מעקרון ההדרה ההדדית )Fanon, 1991( של התהליך הקולוניאלי. היחס הקולוניאלי 
 Harvey, 2000; Massey, 1993,( אל המרחב כמוחלט, ריק וממתין לארגונו של סדר חדש
Smith & Katz, 1993 ;1994( לא צלח בחברון. במציאות נתקל הפרויקט במרחב פלסטיני 
זו  ופוליטיים כאחד. מציאות  פיזיים, משפטיים  בפניו מכשולים  ומתנגד שהערים  מאוכלס 
פגעה גם במרחב של המתנחלים: הם מתגוררים בעיר הרוסה שגדר תיל מעטרת בה אתרים 
רבים, רוב בתיה נטושים ודלתותיהם מרותכות. על הגגות ובפינות הרחובות ניצבות עמדות 
צבא ומצלמות אלקטרוניות. היישוב אינו אלא מקבצי בניינים נעדרי רצף: מתחם אברהם 
אבינו )בית כנסת, בתי ספר ומשרדים(, תל רומידה )מבני קבע(, בית הדסה, בית שניאורסון, 

בית קסטל, בית חסון ובית רומנו )ראו איור 2(.

יושבי חברון

המתנחלים
ברורה  חלוקה  בקרבם  קיימת  הומוגנית,  קבוצה  במתנחלים  לראות  נטייה  שרווחת  אף 
)המתגוררים בשטחים מטעמים שאינם קשורים  לקבוצות השתייכות: ה״לא אידיאולוגים” 
ימנית  יישוב הארץ( הם כ–31% מהמתנחלים; החרדים הנוטים להקצנה  באידיאולוגיה של 
־ 29%; רוב ההתנחלויות במועצת יש״ע מאוכלסות באידיאולוגים דתיים–לאומיים, שהם 
כ–39% מכלל המתנחלים; הקיצוניים מונים כ–0.9% וכוללים את הכהניסטים ואנשי “כהנא 
חי” שמיישבים את איתמר, תפוח וחברון, וכן את נוער הגבעות, החבקו״קים )חסידי ברסלב, 
קרליבך וקוק( והחרד״לים )חרדים–לאומיים( )אטקס ופרידמן, 2006; אלמוג ופז, 2008; קשב, 

 .)2000
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ככלל, מתנחלי חברון הם מהקיצוניים ביותר. יש ביניהם יוצאי תנועת כך, ובראשם עומד 
ברוך מרזל. תפיסתם גורסת שיש הבדל יסודי בין יהודים לערבים, והם אוחזים בעיקרון שלפיו 
יש לגיטימציה להרוג ערבים ולהפעיל טרור יהודי. חברי הקבוצה מקדשים את מעשיהם של 
ברוך גולדשטיין ויגאל עמיר ומפיקים מהם לקח מוסרי על צדקת הנקמה. המכנה המשותף 
למתנחלי חברון מתבטא בשנאת ערבים וברצון לפגוע בהם. יש להם השפעה רבה על הימין 
לרבנים  פוליטי  יועץ  משמש  מרזל  וברוך  שלו,  המנהיגותי  המרכז  היא  שחברון  הקיצוני, 
ולפוליטיקאים )אלמוג ופז, 2008; קשב, 2000(. מפלגת הימין הקיצונית בראשותו, “החזית 
היהודית הלאומית”, לא עברה את אחוז החסימה, אך בחברון היא זכתה ב–36% מהקולות 

בבחירות 2006. 
ביש״ע מכנים אותם “השרוטים”. הקרע בין הימין הממלכתי )הדתיים–הלאומיים( ובין 
הימין הקיצוני האנטי–ממלכתי גלוי לעין בחברון. יחסם של אנשי מועצת יש״ע לחברונים 
הוא אמביוולנטי: מחד גיסא, הם אינם יכולים להתכחש לדבקותם האידיאולוגית של מתנחלי 
חברון, הנתפסת כשומרת על הטוהר של גוש אמונים ההיסטורי. מאידך גיסא, הם חוששים 
ופז, 2008(. המתנחלים הם  )אלמוג  בעיני הציבור  הדימוי שלהם  יקלקלו את  שהקיצוניים 
יוזמי היישוב היהודי בחברון ומקימיו, בניגוד לדעת המדינה. הרחבתו כרוכה במאבקים בלתי 
פוסקים שהישגיהם דלים. לעיקר מעמדו הרשמי זכה היישוב בהסכם חברון שהעניק לו הכרה 
)ראו להלן(. הוא לא נכלל בתחום השיפוט של מועצה כלשהי. משרדי הביטחון והפנים ייסדו 
בחברון ועד עירוני שישמש שלטון מקומי יהודי ואת “אגודת מחדשי היישוב היהודי בחברון” 
שתבצע את עבודותיו של הוועד. האגודה ממומנת מתקציב מדינה ומתרומות פרטיות. הוועד 
המקומי אינו זכאי לגבות ארנונה ולקבל מענק מהמדינה, אך הוא מתוקצב במסגרת תכנית 
וואי  והסכם  אוסלו  תקנות של מענק  מרזרבות השר, מתוקף  לאיזון, מענק  הכללי  המענק 
ומתקציב “התיישבות צעירה” )מבקר המדינה, 1998; 2005(. פירוש הדבר שהיישוב היהודי 

בחברון זוכה להעדפה תקציבית בניגוד בחוק.

הפלסטינים
 A שטח  של  ההתוויה  בין  החפיפה  בהיעדר  כבר  טמונה  בחברון  המרחבית  האפרוריות 
הגולשת מעבר  העיר  ובין ההתפשטות הממשית של   )H1( שבשליטת הרשות הפלסטינית 
לתיחום הרשמי, כפועל יוצא של צורכי הגידול שלה. היא ממשיכה באי כיבודו של הסכם 
שליטה  לצורכי   H2–ו  H1 האזורים  בין  הגבול  ופריצת  השנייה  האינתיפאדה  מאז  חברון 
ישראלית באזור H1. הפלסטינים מאזור H2 חוו רצח–עיר וגירוש. המעטים שנותרו בו או 
שעברו להתגורר בדירות הריקות חיים בתנאי כליאה, פחד, השפלה ועוני, בדומה לתנאי הגטו 
השחור. באזורי הקסבה, ההתנחלויות וכבישי הגישה אליהן נותרו פחות מ–9,000 פלסטינים, 
רק כמחצית מהדירות מאוישות, ורק 23% מבתי העסק פתוחים )פוירשטיין, 2007(. הפיקוח 
על הפלסטינים באזור זה פרטני, המתנחלים מכירים רבים מהם בשמותיהם, והצבא נכנס 

לבתיהם בכל שעות היממה. 
מצב של קולוניאליזם כה עמוק מוליד הקצנה בקרב תושבי חברון הפלסטינים שחלק 
)Yiftachel & Roded, 2010(. העיר היא אחד ממוקדי הכוח  מעירם ומקניינם אבד להם 
העיקריים של החמאס ברשות הפלסטינית ומקור לגיוס לוחמים למעשי פיגוע והרג )ברום, 
ובשבע השנים האחרונות  35 ישראלים,  נהרגו בחברון עצמה  2008(. מאז תחילת הכיבוש 
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נהרגו 123 פלסטינים מחברון בידי כוחות הביטחון והמתנחלים )בצלם, 2009(.
הפלסטינים בשטחים חסרי אזרחות, והם הקבוצה הענייה והמדוכאת ביותר בהיררכיה 
מלחמה  מבטאים  ומעשיהם  שלהם  השיח  אך  האפשר,  ככל  מוגנים  המתנחלים  בישראל. 
ולליבוי  ללכידות  להעצמה,  מקור  להם  משמשת  תמידית  קיומי  איּום  ותחושת  גורלית, 
במרחב  מוקפים  הם  שכן  חולשה,  מקור  גם  הוא  זה  העצמה  מקור  מתמשך.  אידיאולוגי 

פלסטיני, והפלסטינים שוכנים סביבם ובקרבם במערך מרחבי הסוגר עליהם.

מבצר וגטו בחברון 
שהוקמה  היהודית  העירונית  החיים  צורת  את  ההולמת  ההגדרה  היא  מבוצרת  מובלעת 
מלכתחילה בחברון. תושביה החמושים יצרו רשת חברתית אלימה במרחב של דרום חברון, 
והמדינה מגינה עליהם מאז באופן מאסיבי ומכווצת לשם כך את המרחב הפלסטיני. המרחב 
סגור בפני פלסטינים, ונעשה ניסיון לחסום אותו גם בפני גופי שמאל )ראו להלן(, אך הוא 
המבצר  של  לגטואיזציה  הטיעון  את  לאשש  כדי  יהודי.  גטו  של  להגדרה  גם  חלקית  עונה 
ריתוק  אילוץ,  ידי סטיגמה,  יש לבדוק את מאפייניו המרכזיים כמקום שכונן על  החברוני 

מרחבי וגידור מוסדי, ולמטרות של ניצול ונידוי. 
והוא כמעט  כולה(,  )3% משטח העיר  היהודי בחברון קטן, תחומיו מצומצמים  היישוב 
את  ולהיטיב  שלהם  המחיה  תחום  את  להרחיב  רשאים  אינם  המתנחלים  מתרחב;  שאינו 
צבאית  נוכחות  בו  שיש  מפוקח  במרחב  חיים  הם  חלקית;  לעיר  זכותם  ולכן  חייהם,  תנאי 
את  המחברת  הדרך  גם   ;H1 העיר,  של  הגדול  לשטח  לעבור  עליהם  ונאסר  היקף,  רחבת 
היישוב היהודי בחברון עם קריית ארבע אינה בטוחה עבורם; הקהילה היהודית החברונית 
אגודת  כגון  פנימיים,  מוסדות  לה  ויש  דתית,  קנאית  שלה  האידיאולוגיה  ומלוכדת,  קטנה 
מחדשי היישוב היהודי בחברון המנהלת את חיי היומיום של הקהילה, צוות משפטי לניהול 
המאבקים, מערכת חינוך, מוסדות דת ושירותי דת ומערך ארגוני לקיום אירועי עלייה לרגל 
לחברון וחגיגות; המתנחלים בחברון אינם חולקים עם יושבי ההתנחלויות של גוש אמונים 
את תהליך ההתברגנות, ורובם חיים בדוחק כלכלי, בצפיפות ובתנאי מגורים ירודים )האשכול 

החברתי–כלכלי של חברון וקריית ארבע הוא 3 מתוך 10(. 
ממאפיינים אלה עולה תמונה המשלבת שני מצבי קיצון, מבצר וגטו, כשהדגש העיקרי 
הוא על הלך רוח של גטו בהיבט התרבותי–מנטלי שלו: המתנחלים פיתחו שיח מכונן שצירו 
המרכזי הוא אמיתֹות המאפיינות חשיבת גטו ועוסקות בפחד, סכנה, קורבנּות, הנצחה, נקמה 

ואויב. 

השיח: חושבים ומדברים גטו7
קבוצות רדיקליות בתוך החברה השלטת מפתחות תהליכי סגירּות מתגוננת ונאבקות הן בכפיף 
והן ברשויות המדינה. מצב זה מחזק בקהילה תרבות מתכווצת נוקשה וקיצונית, שממוקדת 
 )Fanon, 1991( במטרות מאבקה ומתנהלת בדרכים עקלקלות כדי להשיג הישגים. פאנון 
מתאר תרבות זו בקרב כפיפים, אך נראה שגם בקרב מתנחלי חברון, סוכני הקולוניאליזם, 

המקורות העיקריים לשיח נלקחו מאתר היישוב היהודי בחברון, ספר חברון, אתר כיפה, מקור ראשון,   7

ישע ניוז והעיתונים היומיים המרכזיים בישראל.
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קיים פרטיקולריזם מלכד.
תרבות הגטו שמבנה השיח המתנחלי מסייעת לטשטש את המציאות ולמקם אותה בזווית 
יהודית מסוימת. למשל, הצגת האחר הפלסטיני כנפשע אגב הסוואה והצדקה של מעשים לא 
פורמליים ולא לגאליים של המתנחלים; טשטוש מרחבי–עתי של גבולות המדינה; הימנעות 
דווקא.  יהודי  לצדק  ותביעה  מהפלסטינים  שלילתם  צדק,  ערכי  של  אוניברסלית  מהחלה 

משמעות הדבר, היעדר שיח של זכויות אדם בכלל ושל הזכות לעיר בפרט.
ניתוח השיח של מתנחלי חברון מעלה מאפיינים של תנועה קנאית דתית: 

א. קדושתו של מקום: האדיקות הטריטוריאלית של יהודי חברון מעוגנת במקור המקראי 
תפיסה  מציגים  הם  ישראל.  עם  של  הקדומים  והאימהות  האבות  במקום  קבורים  שלפיו 
אבות”  “זכות  ומדגישים  כבוש  שטח  המנהלת  ריבונית  מדינה  של  מהמציאות  שמתעלמת 
קדמונית. מערת המכפלה היא אפוא קודש הקודשים של חברון, אתר היסטורי, דתי ופוליטי, 
רוחשת  ולשייכות  לקדושה  מתחת  הקולקטיבית.  בזהותם  לעיקר  אותה  הפכו  והמתנחלים 
השפלה: השליטה במערת המכפלה נשארה בידי הווקף המוסלמי. מאז טבח גולדשטיין יש 
המתחם.  של  שונים  בחדרים  מתפללים  והם  לאתר,  נפרדות  כניסות  ולמוסלמים  ליהודים 

כלומר גם האתר הקדוש ביותר ליהודי חברון אינו בשליטתם.
במקרא  המתוארת  אבינו  אברהם  ידי  על  המכפלה  מערת  קנייתה של  הקניין:  זכות  ב. 
היא אחד הטיעונים המרכזיים של המתנחלים לזכותם על המקום, השייך לפיכך לזרעו של 
יצחק ולא לערבים. חיזוק נוסף לזכות קניין זו נובע מקיומה של קהילה יהודית בחברון מימי 

הביניים ועד 1936.
ג. הקרבה, קורבן וגאולה: מתנחלי חברון רואים עצמם כקורבן בכמה מישורים: ראשית, הם 
מקריבים עצמם למען “המולדת”. שנית, המתנחלים חשים שנפלו קורבן בידי כוחות הכפייה 
הלגיטימיים ־ המשטרה, הצבא ומערכת המשפט ־ שתחת להגן עליהם הפכו אותם לנרדפים. 
שלישית, כמו הקהילה היהודית שנטבחה בחברון, גם הם עומדים באותן הסכנות. נוסף על כך, 
יהודיים משותפים.  וגורל  מהיסטוריה  כחלק  השואה  בשיח  אותם  המכליל  טיעון  מעלים  הם 

לדידם הקורבנֹות מקרבים את הגאולה לעם ישראל, ולכן הם זוכים להנצחה בחברון.
ד. הנצחה ונקמה: שיח הקורבנות מוביל לכינון תרבות של הנצחה הקוראת לנקמת האל, 
בדומה לזו שאפיינה גטאות יהודיים באירופה. במסגרת שיח זה, היישוב היהודי בחברון נועד 
למנוע את הניצחון מרוצחי תרפ״ט. לשם כך מוסדו כנסי אזכרה לקהילת חברון העתיקה, 
והוקם מוזיאון הטבח של תרפ״ט. שימור העוול של פרעות תרפ״ט כולל את שימור החיוניות 
במזרח  הפוגרומים  מתיאורי  השאולים  בביטויים  שימוש  אגב  האדרתו,  ואת  האירוע  של 
נוהג ההנצחה הופעל גם על מי שנהרג בחברון לאחר 1967, כמו  אירופה ומאימי השואה. 
היה בכוחה של הנצחה זו להעמיק את היתד בעיר ולחזק את היישוב. יצירת רצף של רציחות 

מהעבר לאלה העכשוויות פורׂשת מרחב גטואי של פחד ואיום. 
את  הדוחק  כובש  עם  היותם  של  מהמציאות  מתעלמים  המתנחלים  הביטחון:  שיח  ה. 
וזקוקים להגנה  הנכבש ומתיישב בתוכו ומנסים לטעת תחושה שהם אלה הנתונים בסכנה 

בשל החשיבות הביטחונית של היישוב.
ו. האויב: הזהות הקנאית שאימצו המתנחלים מוסיפה שמן למדורת השנאה, והמיתוס 
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המכונן שלה מבנה את דמות הפלסטיני כרוע מוחלט דטרמיניסטי המקביל לנאצים, ובו בזמן 
גם מאיין את הפלסטיני. האויב הפלסטיני המקומי מקושר אף לגל הטרור האסלאמי העולמי 
וליחס האנטישמי אל היהודים באירופה, וכך מצטרפים יהודי חברון להיסטוריה ארוכה של 

“רדיפות היהודים”. 
בין השאיפה התיאוקרטית–אוטופית לעיר  יוצר פער  חזון ההתנחלות היהודית בחברון 
יהודית בלעדית ובין מציאות של גטו מבוצר; בין הקשר ההדוק למאחזים בגבעות בדרום הר 
חברון ובין התפתחות של תחושת מצור ומחסור במרחב; בין העוצמה שהמתנחלים מבטאים 
במעשיהם ובין תחושת החולשה והעוול העולים מהשיח, כגון השליטה על מערת המכפלה 
הנמצאת בידי “הצורר”. המרחב היהודי הוא מעין מוזיאון חי שבתוכו מתנהלים החיים בין 
זמנים ומקומות שהתקבצו אל אתר אחד: מערת המכפלה מימי האבות כשורשי  אוסף של 
היסטורי– יהודי  רצף  המשמרת  כחוליה  הביניים  מימי  היהודי  הרובע  היהודית,  הקיומיות 

קנייני שיש להמשיכו, וכך גם אתרים ארכיאולוגיים שנחשפו, המבנים שיושבו ואתרי הנצחה 
שהקימו המתנחלים לזכר הנופלים מאז ראשית ההתנחלות. הבנייתו של תמהיל זה ואירועי 

העלייה לרגל לחברון המושכים אליהם אלפי תומכים גיבשו מיתוס חברוני ייחודי.
מודרות  מסוגרות,  ושזהויותיו  דתית  קנאות  בו  ששלטת  מקומות  מרחב  משקף  השיח 
ומדירות. על קיומו היומיומי של המקום נוסף ממד של משמעות היסטורית–מיתית שמכתיב 
התרסה הן נגד הקיום הפלסטיני והן נגד הרשויות הישראליות והעולם כולו. שיח זה משלב 
אפוא שני קולות סותרים, קולוניאלי ואנטי–קולוניאלי, כאחד; תביעה לעיר ברוח החתירה 
לשחרור בד בבד עם כוחנות מרחבית משתלטת. השיח מוזן על ידי מגוון פרקטיקות שהופכות 
את חברון לשדה עימות תמידי ומעצים את הסכנה הנשקפת למתנחלים מצד הפלסטינים כדי 
להצדיק את אלימותו. מאחר ששיח זה לא התנחל בלב רוב הציבור והממשל, היעד הנשאף 

אינו מושג במלואו )רודד, 2009(.

המעש: פרקטיקות של גטו ומרחב אפור

הבעלות והחוקיות
בראשיתו של חלק זה חשוב למקם את הזכות על המקום ואת זכות הקניין על הקרקע בהשוואה 
אינן  כל ההתנחלויות בשטחים  פי האמנות הבינלאומיות,  להתנחלויות האחרות בשטחים. על 
חוקיות, ולכן יצרו מרחב שחור ולא אפור,8 אך עצם הנוכחות המתמשכת יצרה לגיטימציה שחלחלה 
מרכזית  כהצדקה  הקרקע  על  הזכויות  את  מעלים  המתנחלים  לפיכך  הבינלאומי.  למישור  גם 

ומנסים לזכות במעמד חוקי שנידון במסגרת מדינה ריבונית, מעשה של נרמול ולגיטימציה. 
היתד  נעיצת  עם   1968 בפסח  החלה  בשטחים  היהודית  ההתנחלות  המקום:  על  הזכות 
הראשונה בחברון. ראשיתה בהטעיה של הרב משה לוינגר ובמדיניות “קריצה” של הממסד. 
בקשתו של הרב לוינגר מהמושל הצבאי לערוך את ליל הסדר במלון פארק בחברון אושרה 
בתנאי שהחוגגים יצאו את העיר למחרת, אך ההבטחה הופרה, והחוגגים השתכנו במקום. אף 

ראו עוד על חוקיות הכיבוש אצל בן נפתלי, גרוס ומיכאלי, 2007; מונדריק–אבן–חן, 2005; פיסו, 2005;   8

.Kretzmer, 2002 ;2005 ,קנאור
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שהמעשה היה מנוגד למדיניותה הרשמית של הממשלה, זכו המתנחלים לביקורי תמיכה של 
שרים בממשל המתנגד–נכנע. כך הותווה דפוס היחסים גם לעתיד לבוא. בחודשים שלאחר 
מכן נמנעה הממשלה מלקבל החלטה, אך הצבא צייד ואימן את המתנחלים בשימוש בנשק 
)אלדר וזרטל, 2004; פוירשטיין, 2007(. רק כעבור חצי שנה התקבלה החלטה רשמית שתוקם 

שכונה יהודית בחברון, ובד בבד הוקמה בסמוך קריית ארבע.
להקמתו של יישוב יהודי בחברון לא הייתה מדיניות מתוכננת ורשמית, וייסודו בחילוקי 
דעות בממשלה.9 המקום נכבש צעד אחר צעד בתוך מערך של זיקות ויחסי גומלין בין המרחב 
האפור ההולך ומתהווה ובין המבנים המוסדיים הפורמליים. עצם הקמתה הפורמלית של עיר 
סמוכה מעמידה את היישוב היהודי בחברון כיישוב לא פורמלי האסור בהרחבה, מעין שלוחה 

של קריית ארבע, שיפה לה שתצטמק ותתכנס אל העיר. 
במערת  ב–1994  גולדשטיין  טבח  לאחר  בינלאומית  בהכרה  זכה  זה  פורמלי  לא  יישוב 
2004(. ראש  וזרטל,  )אלדר   125 ופצע  מוסלמים  29 מתפללים  אז  רצח  גולדשטיין  המכפלה. 
הממשלה דאז, יצחק רבין, עמד לפנות את יהודי חברון, ודווקא הזירה הבינלאומית הסדירה את 
מעמדם. בעקבות החלטה 904 של מועצת הביטחון של האו״ם החליטו נציגי ישראל והרשות 
 TIPH( הפלסטינית להקים גוף בינלאומי בעל מעמד מפקח שידווח על מצב הפלסטינים בעיר
Temporary International Presence in the City of Hebron -(. השלב הבא היה הסכם 
חברון, שנלווה להסכם טאבה )אוסלו ב( ונחתם בין ישראל לרשות הפלסטינית בחסות ארצות 
הברית ב–15 בינואר 1997. ההסכם מאשר מעמד חוקי ליישוב יהודי בחברון ולשליטה ישראלית 
בחלק הקרוי H2. פירוש הדבר שגם במישור הבינלאומי קיימת סתירה בין תכניהן של אמנות 

ז׳נבה והאג ובין סעיפי ההסכם הבינלאומי, וגם הוא מייצר מרחב אפור בחברון. 
בהסכם חברון מוסדר הפן האזרחי בעיר )מדינת ישראל, 1997(:

]...[ באזור H2 יועברו תחומי האחריות האזרחיים לצד הפלסטיני, מלבד אלו הנוגעים . 1
לישראלים ולרכושם. 

תכנון, בנייה ותיחום ־ הצדדים מתחייבים לשמר ולהגן במידה שווה על אופייה ההיסטורי . 2
של העיר חברון, בכל אחד מחלקיה. כמו כן, התחייב הצד הפלסטיני כי הבנייה בעיר 

תיעשה בהתאם להגבלות ולקריטריונים המצוינים בהסכם. 
תחבורה ־ הפלסטינים הם שיקבעו את הסדרי התנועה בחברון ]...[ . 3
שירותים עירוניים ־ יסופקו לכל העיר חברון באופן סדיר, באותה האיכות ובאותה העלות. . 4

ובהסכם ביניים ישראלי–פלסטיני מ–1995 נכתב בסעיף VII )קווים מנחים לחברון(: “תהיה 
היערכות מחדש של כוחות צבאיים ישראלים בעיר חברון, למעט במקומות ובכבישים בהם 

נחוצים הסדרים לביטחון ולהגנה של ישראלים ותנועותיהם”. 
ישראל אינה ממלאה אחר רבות מהוראותיו של ההסכם. מאז האינתיפאדה השנייה ביסס 
הצבא נוכחות גם באזור H1 והטיל עוצר ממושך על שני חלקי העיר. כאמור, על הפלסטינים 
כללים  מערכת  חלה  הישראלים  על  ואילו  רבים,  ואיסורים  חוקים  הסדרים,  תקנות,  חלים 
וחודר לתוכם, מפקיע  זו הצבא משתלט על בתים  גמישה  וגמישה. בחסות מדיניות  מִקלה 
קרקעות ומעלים עין ככל שביכולתו מהתעללות של מתנחלים בפלסטינים. עם זאת, ההסכם 

יגאל אלון תמך בהקמת יישוב נפרד סמוך לחברון, ואילו משה דיין תמך בהקמת התנחלות יהודית בתוך חברון.  9
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הבינלאומי המיוחד לעיר, שתבע נוכחות של גוף מפקח ושמירה על אופייה ההיסטורי, מגביל 
את ההסתרה ומכביד עליה, שלא כמו בהתנחלויות הלא עירוניות.

הזכות על הקרקע: הקרקעות שעליהן הוקמו רוב ההתנחלויות נוכסו באמצעות שימוש 
בחוק נכסי נפקדים )התש״י–1950(; פקודת סדרי השלטון והמשפט סעיף 11ב, התשכ״ז–1967; 
צו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה ושומרון( )מס׳ 59(, תשכ״ז–1967; ופקודת הקרקעות: רכישה 
לצרכי ציבור )מס׳ 2( לשנת 1943 )ליין, 2002(. בחברון, לעומת זאת, יושבים המתנחלים על 
קרקעות שהיו בבעלות הקהילה היהודית שחיה בחברון עד 1936. כביכול, מעמד הבעלות על 
הקרקע בחברון כשר יותר מזה שבשאר ההתנחלויות, ולמרות זאת אין בכך כדי לסייע ליישוב 

להתרחב, והשטחים שבבעלות פלסטינית פרטית נמצאים מחוץ לתחום ליהודי חברון.
חולשים  שעליהן  מהקרקעות   32% האזרחי,  הִמנהל  של  רשמיים  נתונים  על  בהסתמך 
המאחזים וההתנחלויות )אך רק 24% מהשטח הבנוי בהתנחלויות( הן קרקעות פלסטיניות 
פרטיות. כלומר 51 קילומטר רבוע מתוך 157 קילומטר רבוע משטחי המאחזים וההתנחלויות. 
האסטרטגיות המגוונות שמעבירות את הקרקעות ממעמדן החוקי בבעלות פלסטינית למעמד 

לא חוקי, עובר הלבנה ונותר לא חוקי על פי האמנות הבינלאומיות: 
לשטח  מחוץ  גם  ההתנחלויות,  סביב  מוזנחים”  “שטחים  מופו  אוסלו  הסכמי  לאחר   .1
השיפוט שלהן. המועצות הקצו את האדמות לתושבי ההתנחלויות, ולאחר שנים אחדות 
פנו למפקד הצבאי בבקשה שיכריז על האדמות אדמות מדינה, שכן לפי החוק בגדה, כל 

שאינו מעבד את אדמתו במשך שלוש שנים מאבד את בעלותו עליה. 
מנוכלים  קרקעות  רכשו  קרקעות  וסוחרי  ובניהולם  המתנחלים  שבבעלות  בנייה  חברות   .2
פלסטינים והעבירו אותן לממונה על הרכוש הממשלתי בִמנהל. הממונה הגדיר את הקרקעות 

אדמות מדינה, החכיר אותן בחזרה לעמותות מתנחלים, ואלה מכרו אותן לחברות בנייה. 
ציבור.  לצרכי  קרקע  והפקעת  נטוש  כנכס  קרקע  על  הכרזה  צבאיים,  לצרכים  תפיסה   .3
התנחלויות   12 הוקפו  שבמסגרתה  מיוחד”  ביטחוני  “שטח  התכנית  זה  בהקשר  בולטת 

בטבעות אדמה סגורות לכניסת פלסטינים, וכך הוגדל שטחן פי 2.4.
אזרחים ישראלים קיבלו סיוע מהמדינה לרכישת קרקעות בשוק החופשי להתנחלויות חדשות.   .4

בשיטות אלה השתלטה ישראל על כ–50% משטח הגדה )שטיין, 2002; שלו, 2008; מבקר 
המדינה, 2005; פרידמן ועופרן, 2009(.

ואולם, ההשתלטות על אדמות פלסטיניות בסיוע המדינה כמעט לא קיים בחברון. רוב 
הרכוש של היהודים שהתגוררו בחברון עד 1936 עבר עם כניסת הכוחות הירדניים ב–1948 
לאפוטרופוס הירדני על נכסי אויב, והוא השכיר אותו לעיריית חברון. עם כניסת כוחות צה״ל 
לגדה המערבית ב–1967 והפיכתה לשטח כבוש, עברו הנכסים לניהולו של הממונה על הרכוש 
הממשלתי והשטח הנטוש בִמנהל האזרחי )על פי צו בדבר רכוש ממשלתי יהודה ושומרון 
מס׳ 59 התשכ״ז, 1967(. מאז 2003 בודק האפוטרופוס נכסי יהודים בשטחים. ועד היישוב 
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היהודי בחברון תבע לבטל את האפוטרופסות של מדינת ישראל על הנכסים היהודיים בעיר 
ולהשיבם לבעליהם, אך המדינה דחתה את התביעה )חברון, 2009(. 

מדובר בשבעים נכסים, בהם אזור שכונת אברהם אבינו, השוק הסיטונאי והשוק המשולש 
הסמוכים לאברהם אבינו, רוב אדמות תל רומידה, בתים, חנויות ואדמות חקלאיות. צאצאי 
היישוב היהודי בחברון עד קום המדינה העבירו באמצעות “ועד כוללות הספרדים מגן אבות” 
המופקד על הרכוש ברובע היהודי בחברון את זכותם על נכסי אבותיהם לשימוש של מתנחלי 

חברון, אך אין זה ייפוי כוח, וזכויות המקרקעין לא הועברו על פי חוק.10
יוצא אפוא שיחס הרשויות בחברון לפלישות או למימוש נכסים יהודיים קפדני לאין ערוך 
יותר מזה שבהתנחלויות. נכסי היהודים אמנם אסורים בשימוש על פי החוק הבינלאומי, אך 
מעמדם כשר יחסית למעמדן של הקרקעות בהתנחלויות. ואף על פי כן היו פינויים: השוק 
הסיטונאי פונה ממתנחלים פעמיים, בית הכנסת “חזון דוד” ששוכן ביציאה מקריית ארבע 
פונה 32 פעם, וכן פונו  ההרחבה מהצד המזרחי של בסיס תל רומידה ובית המריבה. לא פונו 
מקומות בולטים פחות שנושקים למבנים קיימים, כגון שורת החנויות הפלסטיניות הסמוכות 
לשכונת אברהם אבינו, הקרוואנים הצמודים למבנה הבטון של תל רומידה, והמשפחה שגרה 

בבסיס הצבאי של פלוגת מתקנים.

אסטרטגיות אפורות של השתלטות מרחבית
מחדש  לארגן  השלטוני  הכוח  את  לעצמם  שנטלו  המתנחלים,  של  היומיומית  היצירתיות 
הזיכרון באמצעות שיום, אזכרות,  ובהפעלה מחודשת של  את המרחב, מאופיינת בטקסים 
הנצחות, סיורים ועלייה לרגל )דה סרטו, 1997(. ייהוד המרחב מתבצע בשני מקצבים: האחד, 
פעולות שיא תקופתיות העולות בתקשורת, כגון פלישה לבית או לחנות. הִמנהל האזרחי או 
הצבא במקום מתעלמים או מאשרים “מסיבות ביטחוניות”, המתנחלים משתלטים ומקבלים 
הגנה מהצבא, ויחד הם גורמים לפלסטינים לנטוש את מגוריהם ואת פרנסתם או שמתחיל 
תהליך משפטי ממושך. המקצב השני הוא יומיומי: פרקטיקות של השלכת אבנים ואשפה, 

הכאה, הטחת קללות, הפיכת דוכנים ואיום בנשק. 
אחת האסטרטגיות האפורות פועלת לאורך חלוקה של גיל ומגדר. הגברים נושאים נשק 
חוקי ומנצלים אותו לפעילות “מבצעית”. לצבא קשה להפריך את טענותיהם בדבר הגנה 
עצמית. כמו כן, מאחר שילדים עד גיל 12 הם מתחת לגיל האחריות הפלילית, הם משמשים 
זרוע טקטית לפגיעה בפלסטינים: בשליש מתיקי החקירה שנפתחו במחוז ש״י ב–2005 )50 
מתוך 150 תיקים( מבצעי העברות היו קטינים מתחת לגיל 12, וכולם ממרחב חברון )ליבנה, 
נמנע  הצבא  הדתית,  הצניעות  כללי  ובגלל  לוחמות,  כלא  מזוהות  הנשים  ולבסוף,   .)2006
מלהתעמת אתן. לפיכך נשים וילדים הם שחדרו לבית הדסה )ראו להלן(, דבר שהכביד על 
גירושם ועל הטלת מצור. כמו כן, נשים הפכו דוכני ירקות ופירות בשוק הפלסטיני, והחיילים 
וממלכדת את המתנחלים  ומגדרי מלכדת  גילי  פיצול  זו של  נמנעו מלהתערב. אסטרטגיה 

במעין סוד משותף המעודד סגירות בשל מעשיהם הפליליים. 
מלבד חסימת הכניסה לפלסטינים למתחם היישוב כאמצעי הגנה, התפתחה הסתגרות 

בג״ץ 7754/07, עבד אל–ג׳וואד מוחמד יוסף אל עוויווי ואח׳ נ׳ ועדת הערר שלפי צו בדר ועדות עררים   10

)יהודה ושומרון( ואח׳.
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המתנחלים  מעשי  את  מתעדים  הארגונים  אדם.  וזכויות  שמאל  ארגוני  כלפי  מתקיפה 
ארגון  ידי  על  בעיקר  שמתנהל  המאבק,  ובעולם.  בארץ  שלהם  לדה–לגיטימציה  ומסייעים 
“שוברים שתיקה” ומפלגת מר״צ, הביא לשיתוף פעולה של המתנחלים והמשטרה המקומית 
כדי לחסום את כניסתם לעיר באמצעים אפורים, כגון נוהלי בדיקה, עיכוב והמתנה בתחנת 
המשטרה. אסטרטגיה זו מתפרשת כהפגנת כוח של המתנחלים, אך בד בבד מגבירה הסתגרות 

בגטו וויתור על חלק מהציבור בישראל כיעד ל״התנחלות בלבבות”. 
כאמור, המאבק לייהוד העיר כולל גם מאבק במדינה בכליה היא, לעתים לפי חוק ונוהל. 
בין המישור הפורמלי למישור הלא– מוביל את המתנחלים לתמרן  הישגים  הצורך להשיג 

פורמלי. ייצור של מרחב יומיומי מתריס וסמלי מלמטה, הכולל פרקטיקות ספונטניות וצעדי 
 Perera,( התפשטות מתוכננים, אגב ניצול סדקים וחללים בחוק, בתכנון, בהחלטות ממשל
2009( ובפיקוח הצבאי, יצר בחברון מרחב גטואי של אילוץ. גם אם האילוץ אינו כפוי, המרחב 
שנוצר בגינו מזמן גם למתנחלים קיום בתוך כיעור, הפרדה חדה, פחד, צמצום ומוגבלות. 
התוצר המרחבי המזדקר לעין מנוגד בתכלית לרגשות הנעלים של רוח קדומים, שליחות, 
הקרבה והרואיות, ונקנה בהשחתת חיים, ברצח–עיר ובמאבק מתמשך. ככזה, היישוב היהודי 

בחברון אינו עונה להגדרה המקובלת של מבצר.
למאבק האלים כחלק מחיי היומיום ולחינוך לאלימות גלויה יש מחיר, והוא הרתעה של 
ממוצע  וקטן:  הולך  היישוב  השנתי,  הגידול  קצב  לפי  בעיר.  מלהשתקע  נוספים  מתנחלים 
עומד על כ–2% לעומת  ובקריית ארבע  אוכלוסיות המתנחלים בחברון  הגידול השנתי של 

ממוצע של 8%–6% בהתנחלויות אחרות )הלמ״ס, 2009(. 

ההיבט הפוליטי: כניעה מאפירה11
הכניעה של הממסד למתנחלי חברון החלה כאמור כבר עם הקמת היישוב היהודי בעיר, והיא 
שדחפה לצעד נוסף מסוג זה. אחרי פסח 1979 פלשה בלילה קבוצה בת עשר נשים וארבעים 
ילדים לבית הדסה הנטוש, שנבנה ב–1870 כמרפאה וננטש ב–1929. הנשים והילדים טיפסו 
לבית הדסה דרך חלון אחורי. חיילים ששמרו על גג הבניין דיווחו על כך למפקדיהם, וראש 
הממשלה דאז, מנחם בגין, שהתנגד ליישוב יהודי בעיר, סירב לפנות את הקבוצה. הוא הורה 
להקיף את הבניין בשוטרים ובחיילים ואסר להכניס אליו דבר, כולל מזון ומשקה. הרב משה 
לוינגר שכנע את בגין לספק מזון, והנשים והילדים חיו תחת מצור כחודשיים. לבסוף הדיירים 
הורשו לצאת ולבוא, אך איש לא הורשה להיכנס מבחוץ. רק כעבור שנה, בעקבות רצח שישה 
גברים בהתקפת מחבלים מול בית הדסה, נתנה ממשלת ישראל אישור רשמי לחידוש היישוב 
היהודי בחברון. ב–1986 נבנתה קומה נוספת בבניין, ו–11 משפחות נוספות נכנסו לגור בו.12 

אירועי חבלה ורצח הפכו לגורם מקדם עבור הקהילה.
אסטרטגיה אפורה זו של השתלטות והתפשטות נוצלה בחללים האפורים בעיר העתיקה 
בחברון. העיר הבנויה והמיושבת בצפיפות הפכה יעד לייהוד באמצעות שינויים נקודתיים 

תיאור מהלך האירועים נלקח מתוך אתרי האינטרנט הבאים: היישוב היהודי בחברון, עיתונים יומיים,   11

הגדה השמאלית, שבע, אמנה, קהילה אמונית, שלום עכשיו, גוש שלום, מרכז אריאל למחקרי מדיניות 

.OCHA ,־ נתיב, כיפה, מחסום, כיבוש, ישע–ניוז

מתוך אתר האינטרנט של היישוב היהודי בחברון.  12
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של השתלטות על מבנים באזור H2 וחסימת כבישים, תוך כדי דחיקת הפלסטינים מהמרחב 
וחתירה ליצירת רצף יהודי בלב חברון. הפורמליזציה והלגאליזציה של ההשתלטות משנות 
את צבעו של המרחב משחור לאפור במעין משחק פינג–פונג בין המתנחלים למוסדות המדינה 

וכוחות הכפייה שלה מרגע ההשתלטות. 
הציבורית  בתודעה  נחרטת  בחברון  למאבקים  התקשורת  אמצעי  שנותנים  הפומביות 
ומנרמלת צעדים שבעבר נדחו על הסף, והנרמול משפיע גם על הזירה המשפטית. מילות 
ופסיקה הופכות את השיח לנקי מהטיות כביכול  יהודי  כגון חוק, ערר, עתירה, רכוש  קוד 
המשפטית– המסגרת  על  תיגר  ומקריאת  ביקורתית  מהתבוננות  הציבור  את  ומשחררות 
צבאית–פוליטית שבתוכה מתנהלת זירת המאבק. קרי שטח כבוש, חוץ ריבוני, שחלים עליו 

חוקים ואמנות בינלאומיים שעליהם חתומה ישראל. 
המרחב במרכז חברון מחולק מחדש ומושם תחת אמצעים של פיקוח עד לרמת הגוף החי. 
התנגדות  יפעילו  שלא  כדי  הפלסטינים,  המושגח:  הסובייקט  לפי  משתנה  הפיקוח  תכלית 
מהחוץ,  הבאים  וכל  פלישה;  מהלכי  יבצעו  ולא  להגנה  שיזכו  כדי  המתנחלים,  אלימה; 
למתנחלים  תגבורת  שאינם  ולהפך,  למתנחלים,  המתנגדים  מארגונים  שאינם  לוודא  כדי 

במאבקיהם.
מפורר,  פיקוח  ועל  המדינתית  הפעולה  התפרקות  על  מעידה  הקיימת  הפיקוח  צורת 
שחודרים לתוכו מקורות פיקוח אחרים ומותירים אותו לעתים חלקי ופגום. פירוק זה נובע 
מכך שכל המושגחים הם גם משגיחים מטעם מקורות עוצמה נוספים על אלה של המדינה, ואף 
מתנגשים בהם. נוצר כאן מפגש של פיקוח רב כיווני מלמעלה ומלמטה: גופים בינלאומיים 
ומוזנים במידע פלסטיני מקומי, במידע מהגוף הבינלאומי  מפקחים על המדינה מלמעלה 
מפקחים  המדינה  של  הכפייה  אמצעי  מלמטה.  שמאל  ומארגוני   )TIPH( בחברון  המפקח 
יהודים  ומנדבנים  הגבעות  מנוער  יש״ע,  ממועצת  עוצמה  שואבים  והמתנחלים  כולם,  על 
בעולם ומפקחים על צעדי הפלסטינים, המדינה וגופי השמאל.הפיקוח הרב כיווני מייצר סוג 
מסוים של כליאה עבור כל אחת מהקבוצות בדרגות שונות של חומרה, מהפלסטינים דרך 
המתנחלים ועד לצבא ולגופי הפיקוח הבינלאומיים. מכאן הטענה שגם המתנחלים, השולטים 

כביכול במרכז חברון, נתונים למגבלות מרחביות. 

ההיבט המשפטי: מקרה הפלישה לשוק13  
מערכת  בחברון  יוצרים  חוק  ולאכוף  החוק  שלטון  את  לייצג  האמורים  המדינה  מוסדות 
אחד  מרחב  על  שחלות  משפטיות  מערכות  כמה  וכפיפויות;  אזרחויות  היררכיית  מורכבת: 
)אזולאי ואופיר, 2008; פלד ושפיר, 2005(; ריבוי גופי חוק ־ הִמנהל האזרחי בצבא, בית 
שני  בין  חוק  אכיפת  של  התפקוד  חלוקת  הפלסטינית;  הרשות  ובג״ץ,  הישראלי  המשפט 
גופים ־ צבא ומשטרה; ריבוי גורמים מוסדיים המעורבים בתחום המשפטי ־ הכנסת, ועדות, 

יועצים משפטיים, מבקרים; וריבוי חקיקה, כללים ותקנות. 
למערך כזה קל להסתיר נימוקים לתקנותיו “מסיבות ביטחוניות”, והוא חותר תחת הסדר 
שבונים החוק ואכיפתו. בהיעדר יכולת לגשר בין הסתירות בתוכו, הוא בונה מרחב אפור שבו 
לא ברור היכן הולם איזה חוק, לאילו ערכאות יש לפנות, ואילו זכויות וחובות חלות על מי. 

ראו מקורות בהערה 10.  13
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אחד המסלולים שבו מתנהלים המתנחלים כדי להשיג מטרות הוא מסלול משפטי בעייתי 
המרבה נתיבי התנהלות, אך גם מגביל. בהיותו נתון תחת ריבוי של מערכות חוק המושתתות 
על בסיס לא חוקי הוא מצריך למשל שתדלנות אצל הפיקוד הצבאי מלמעלה ומלמטה, ובד 
נוח למדינה  זה  זאת, מצב משפטי  עוצמה. לעומת  כדי להשיג  יש״ע  בבד חבירה למועצת 
ומעצים את כוחה, מכיוון שהוא פותח לה פתח ללהטט בין האפשרויות הרבות שנוצרו, לקבל 
החלטות לפי הרוח הנושבת בזמן נתון ולשלוט במתנחלים באמצעות פרקטיקת אי הוודאות, 

כפי שנראה בסיפור השוק שלהלן.
ב–1807 רכש יהודי חלקה ורשמה כהקדש יהודי.14 בתקופת השלטון הירדני הקימה שם 
 1967 מיוני  שהוחל  הישראלי  השלטון  לסוחרים.  חנויות  והחכירה  סיטונאי  שוק  העירייה 
החשיב סוחרים אלה כדיירים מוגנים. השוק נסגר בעקבות טבח גולדשטיין ב–1994, וישראל 
התחייבה לשוב ולפתוח אותו בהסכמי חברון, אך הוא לא נפתח “מטעמי ביטחון”. בינתיים 
הקימו בו המתנחלים את שכונת שלהבת על סמך טיעון שיש להם זכות קניינית על אדמות 
וסוחרי השוק עתירה לבג״ץ בדרישה לפתוח  זאת הגישו עיריית חברון  היהודים. בעקבות 

את השוק. 
המדינה השיבה לבג״ץ שלסוחרים הערבים אין מעמד חוקי בשטח, אך התחייבה ב–2003 
היישוב  ועד  ערער  ההבטחה  קיום  את  למנוע  כדי  מועד.  קביעת  ללא  היהודים  את  לפנות 
היהודי על הודעת המדינה לבג״ץ בפני ועדת הערר של הִמנהל האזרחי. ועדת הערר המליצה 
ליהודים  השוק  את  ישכיר  הירדני,  של  ממשיכו  הישראלי,  שהאפוטרופוס  המדינה  בפני 
“לשמירה ולהשבחת ערכו”. רק בשלהי 2005 החליט שר הביטחון דאז, שאול מופז, שהשוק 
יפונה מיהודים והורה למערכת הביטחון לפנות ממנו את 15 המשפחות שגרו בו. בסוף קיץ 
2006 הודיע היועץ המשפטי לממשלה, מנחם מזוז, שהחליט להשאיר את השוק ריק מיהודים 
יישוב  את  האפוטרופוס  מונע  ונשנים  חוזרים  ופינויים  פלישות  למרות  כאחד.  ומערבים 

“אדמות היהודים” בהנחיית הדרג המדיני.
המקרה מצביע על בריאתו של סדר חברתי המוחק גבולות שאמורים להתקיים בין חוקי 
יחסו של  עם  פורמלי. ההחלטה מעוררת תמיהה משום שאינה מתיישבת  וללא  חוקי  ללא 
השלטון לפלישות של אנשי עמותת “עטרת כוהנים” לבתים בירושלים, שרובן התקבלו או 

לפחות לא פונו, ועם יחסו כלפי מעשיהם של נערי הגבעות. 
שומרי  הם  ואזרחיה  שהמדינה  מלמדת  אינה  המשפטית  הזירה  על  נרחבת  הסתמכות 
)Comaroff & Comaroff, 2006(, והוא הדין לגבי מתנחלי חברון. כך נוצרו  חוק דווקא 
שתי מערכות מאבק מקבילות: האחת כוללת את הפרקטיקות הנהוגות בשטח הרחק מעיני 
החוק והסדר, והאחרת מאמצת את השפה המשפטית על כל גינוניה כדי לזכות בלגיטימציה 

ובהישגים.
לגיטימית  אלימות  בין  ההבחנה  את  מחדד  שהוא  משום  המדינה,  את  מחזק  בית  פינוי 
לאלימות שאינה לגיטימית. פינוי יחיד, כגון מקרה השוק, מכשיר את ההתנחלות בחברון ואת 

המקורות בנושא השוק: עיתונות יומית; הִמנהל האזרחי ־ הוצאת צווי פינוי 9.8.2007; ועדת העררים   14

הצבאית בנושא הרכוש היהודי בחברון ממאי 2008; דוח הרכוש היהודי בחברון )היישוב היהודי בחברון, 

עם  השכירות  חוזה  את  להפסיק  הביטחון  משרד  החלטת  מ–2007;  המדינה  פרקליטות  עמדת   ;)2007

הפלסטינים בשוק; עתירות ופסיקות של בג״ץ בנושא פינוי מתנחלים מהשוק הסיטונאי בחברון.
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מפעל ההתנחלויות כולו במחיר של האפרה מרחבית מתרחבת כפי שהוצגה לעיל. הפרצות 
שנותרות בסופן של פסיקות והחלטות מערפלות את ההיגיון המנחה את המדיניות שחלה על 
המתנחלים, וכך הם חיים במצב של אי ודאות הדומה במידת מה לזו שמתאר הנדל )2007( 
מייצרים  בחברון  הפועלים  הכוחות  סך  דבר,  של  בסופו  בשטחים.  לפלסטינים  בהתייחסו 
מרחבים שמיטיבים עם המתנחלים אך גם מגבילים אותם מלמעלה, בלא שיוכלו לצפות לאן 

תטה ההכרעה.

ההיבט הצבאי: פיקוח, שיתוף פעולה ואסטרטגיית ההפרדה 
הצבא הוא שחקן מרכזי בחברון כריבון בשטחים הכבושים,15 אך גם הוא בעל מבנה מורכב 
שפועל מלמעלה ומלמטה. כפי שהגדיר זאת מבמבה )Mbembe, 2003(, הצבא אינו ישות 
של  התופעה  בולטת  צבאות.  שני  בין  נערכות  אינן  בחברון  והמלחמות  מהמדינה,  נפרדת 
הפוליטי,  מהדרג  הוראותיו  את  מקבל  שהוא  מכך  יוצא  כפועל  למתנחלים  הצבא  הכפפת 
התומך בהתנחלויות. לשון אחר, באמצעות הדרג הפוליטי ניתבו המתנחלים את היחסים עם 
הצבא במידה רבה למצב של הכפפה, עד שהוא נהיה עושה דברם. יתרה מכך, אין גבול בין 
הצבא למתנחלים; מתנחלים משרתים בצבא בשירות הסדיר ובשירות המילואים, הם רתומים 
ורודפים מפקדים  והם מאיישים תפקידים בִמנהל האזרחי  למאמץ הביטחוני בהתנחלויות, 

“שמאלנים” )אלדר וזרטל, 2004(. 
ללא  פועלים  בחברון  החיילים  לעיל,  שתוארה  מלמעלה  הטשטוש  מדיניות  בעקבות 
ידע ברור על תפקידיהם ועל זכויותיהם ביחס למתנחלים )ליבנה, 2006(. למרות המעצרים 
והם  פורמליים,  משפטיים  הליכים  נגדם  נפתחים  לא  המתנחלים,  כלפי  הרבות  והתלונות 
זו מעודדת התנהגות אלימה, וכשהיא נאסרת במבצע  משוחררים ללא נוהל מסודר. שיטה 
צבאי כגון זה של פינוי בית המריבה/השלום, היא מוצגת לראווה כהישג גדול של המדינה. 

הטבח במערת המכפלה שביצע ברוך גולדשטיין עונה להגדרה “אלימות טהורה” )בנימין, 
2006( והוא שציין את ראשיתה של ההפרדה בין פלסטינים ליהודים בחברון. על העיר הוטל 
עוצר והשוק נסגר )רפופורט, 2005(. המתנחלים השיגו הישג: עד 2007 נסגרו 77% מבתי 
העסק, וננטשו 42% מהדירות במרכז חברון )אזור H2(. עם זאת, החורבן וההזנחה שנותרו 
כתוצאה מצעד זה, מלבד חיי העיר השוקקים שפסקו, פגעו בחיוניותה של העיר ובאסתטיקה 

שלה. כל אלה חיזקו את מראה הגטו ואת מאפייניו.
“היהודי”.  האזור  ברחבי  הממוקמות  במצלמות  כרוך  והשגחה  פיקוח  של  נוסף  היבט 
המצלמות אמנם נועדו לחשוף ניסיונות חבלה פלסטיניים, אך גם מעשי המתנחלים נחשפים 

באמצעותן, למורת רוחם.
מלבד הכפפת הצבא, המתנחלים גם מתעמרים בחיילים: צה״ל משמש בתפקיד של אויב 
הקהילה המאיים על ביטחונה, כחלק מאותה תחושת נרדפות של מיעוט בגטו. אחת הקללות 
הנפוצות המוטחות בחיילים במשך שירותם בחברון היא “נאצים” )פרידמן ועמיתים, 2005(.

חלקים  להרוס  כהזדמנות  מנוצל  פלסטינים,  של  והן  יהודים  של  הן  אלים  אירוע  כל 
של  בטיעון  תושבים  ולפנות  פרטית,  בבעלות  גם  קרקע,  להפקיע  העיר,  של  פלסטיניים 
הבטחת שלום המתנחלים. היגיון שרירותי זה חל במידה מסוימת גם על המתנחלים, ולעתים 

.Gazit, 2008 ;2009 ,על צה״ל בשטחים ראו אצל גרינברג, 2008; לוי, 2008; צפדיה  15
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גם מהם נמנע המרחב בלא הנמקה עקבית אגב פגיעה בעוצמתם. 

דיון: הגטו היהודי בסָפר האפור 

המציג  הגלובלי  המצב  עם  הלימה  באי  נמצאת  הקולוניאלית  המדינה  שלפנינו  במקרה 
אי  זמן.  לאורך  עוצמתה  את  לשמר  מתקשה  היא  ולפיכך  הגלוי,  לקולוניאליזם  התנגדות 
הלימה זו משפיעה על היחס האמביוולנטי שהתפתח בישראל כלפי המתנחלים בעיר, הנע בין 
לגיטימציה לדה–לגיטימציה. אי הכרעה פוליטית לגבי גורלם של השטחים הכבושים פורטת 
את הפעולות, אפורות ושחורות, לשגרה יומיומית של אי בהירות לגבי המותר והאסור, החוקי 
ושאינו חוקי. מבין מגוון האסטרטגיות והפרקטיקות המייצרות את השגרה החברונית ניכרים 
נהלים שמתנגשים כתוצאה מריבוי מוסדות המדינה האחראים לנעשה בשטחים, וכן נהלים 
שונים מלמעלה ומלמטה בתוך אותו מוסד; סמכויות חופפות של כמה גופים ומוסדות; התנהלות 
מטשטשת ומסווה; חוסר עקביות בתהליכי קבלת החלטות במוסדות המדינה; ותהליכי נרמול 
של מצבים חריגים. תהליכים אלה מסבירים את הקשר בין המצב הקולוניאלי העכשווי ובין 

ייצורו של מרחב אפור כמרחב של אילוץ שלא פעם מחליש ומגביל את מתנחלי חברון.
המחיה  מרחב  את  ולארגן  שנוצרים  החללים  את  לנצל  השחקנים  לומדים  זו  במסגרת 
נמצאים  כשהפלסטינים  ביטחון,  חוסר  ושל  האפרה  של  היררכיה  בו  שמתקיימת  שלהם,  
שהם  מהעובדות  וחלק  המתנחלים,  מעשי  של  השָגרה  חלה  גיסא,  מחד  הסולם.  בתחתית 
קובעים בשטח מתקבלות. הם מקבלים הגנה, היתרים, מימון והתעלמות ממקרים רבים של 
הקולוניאלי  בסָפר  המתנחל  הכוח  האסטרטגיות של  את  מזין  זה  מצב  ועבריינות.  בריונות 
נעים  בחברון המתנחלים  שנוצרה  בהיררכיה  גיסא,  מאידך  הנוצר מלמעלה.  אפור  כמרחב 
לסירוגין בין שני הקצוות ומייצרים את המרחב האפור גם מלמטה, כלומר פועלם נובע גם 

מחולשה יחסית של קבוצת מיעוט מתקוממת, אך חובר לעוצמה ההגמונית. 
בד בבד עם פעולות שאמורות לחזק את צדקת “המלחמה על הבית” המתנחלים נזהרים 
שלא להגדיש את הסאה, שכן העלמת העין או השיתוף של המדינה מוגבלים. יוצא אפוא 
של  הכדאיות  בגבולות  נתון  ערכיה  פי  על  ולפעול  להתקיים  הקבוצה  של  יכולתה  שגבול 
משתנים  כוחות  של  מפעולתם  כתוצאה  בחברון  שנוצר  האפור  המרחב  לפיכך  המדינה. 
ומקומי( הצמיח למתנחלים מרחב שעוצמתו  )גלובלי, לאומי  בשלושה קני מידה מרחביים 
חלקית. זהו מקום שמתקיימים בו מתחים בין סגירות ובין הפרדה, בין חולשה ובין עוצמה, 

ובין רצון לכורח, והם כולאים ומחלישים את המתנחלים.
העיר הקולוניאלית היא מבנה של מרחבים נפרדים לילידים ולשולטים. הפרדה זו עמוקה 
למדי, והמציאות המרחבית כמעט אינה ניתנת לשינוי. במקרה של חברון המתנחלים השיגו 
מרחב מקוטע ובלתי מוכרע עד לרמת הבית. על כן האלימות, הדיכוי והשנאה בין הצדדים 
מוקף  היהודי  האזור  קיימא.  בר  פוליטי  הון  וצבירת  התפשטות  צמיחה,  למנוע  ממשיכים 
ולביית את  נועד ליטול את הזכות לעיר בכוח  במרחב מאיים. המאבק של מתנחלי חברון 
המרחב העירוני, אלא שביות אלים מונע מהבית להפוך לבית משפחה ומותיר אותו במישור 
של בית לאומי או בית מקודש, מונומנטלי ועמוס בסמלי הנצחה. התוצאה היא נופים קשים 

של שדה קרב עירוני. 
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במפגש הקולוניאלי בין שולט לכפיף, צורת החיים העירונית מעצימה עוד את כליאתם 
במאמר,  שנותחה  כפי  הדמדומים,  מציאות  בתווך.  השלטת,  הקבוצה  בני  המתנחלים,  של 
מקדמת גטואיזציה ליהודי חברון המבוצרים. הסגירות הגטואית מחזקת את לכידותם, מקצינה 
את האידיאולוגיה הקנאית שלהם ומספקת הצדקה להמשך קיומה של הקבוצה. לנוכח זאת 
אפשר להסיק שמאפייני הגטו היהודי שדבקו ברבות השנים במה שהחל כמבצר קולוניאלי 
דוחים את ההבחנה החדה הרווחת בקרב חוקרי המרחב העירוני בין שתי הצורות הקיצוניות 

בעיר ־ מבצר וגטו ־ המשמשות כאן בערבוביה. 
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 “באנו לשחרר את מאידנק”:
מסעות צה״ל לפולין וגיוס זיכרון השואה

אבנר בן–עמוס ותמי הופמן*

תקציר. מאז 2001 יוצאות מדי שנה באופן סדיר משלחות של קציני צה״ל לפולין. 
עד שנת 2010 השתתפו במשלחות הללו כ–25 אלף איש, ובמסגרתן ביקרו הקצינים 
ובבתי כנסת.  והקצינות במחנות השמדה, בגטאות, באתרי הריגה, בבתי קברות 
מאמר זה עוסק במשלחות הללו ומבקש להסביר את מקורן ואת משמעותן. חלקו 
מסמל  צה״ל  לשואה:  צה״ל  שבין  והפדגוגי  הסמלי  הקשר  את  מתאר  הראשון 
עבור החברה הישראלית את ההבטחה שהשואה לא תתרחש שוב, ובה בעת הוא 
השני  חלקו  המפקד.  הכשרת  בתהליך  חינוכי  כאמצעי  השואה  בזיכרון  משתמש 
והעיקרי של המאמר מנתח את מסעות הקצינים לפולין על כל שלביהם. ניתוח 
צליינות  מסע  של  שילוב  שהוא  באירוע  שמדובר  המסקנה  את  מעלה  המסעות 
וכיבוש סמלי, ושנועד לטשטש את ההבדל בין הקצינים לקורבנות השואה, לשכנע 
את המשתתפים בו בצדקת דרכו של הצבא ולהגדיל את ההון הסמלי של צה״ל.  

מבוא

תחילה, שלוש תמונות. 
בתמונה הראשונה הילד עמוס עוז, כבן חמש או שש, יושב בחדרו בזמן מלחמת העולם 

השנייה ומנהל את המערכה:

הייתי ילד אכול היסטוריה. עלה בדעתי לתקן את שגיאותיהם של מצביאי העבר: 
חידשתי, למשל, את המרד היהודי הגדול נגד הרומאים, הצלתי את ירושלים מחורבן 
בידי גייסות טיטוס ]...[ את הקרב הנואש של מגיני מצדה הפכתי לניצחון יהודי סוחף 

בעזרת מרגמה וכמה רימוני יד. )עוז, 2002, עמ׳ 30( 

במרכז התמונה השנייה ניצב רב אלוף אהוד ברק. הוא נואם בטקס צבאי שנערך באושוויץ 
מול מסדר של 18 קציני צה״ל, ב–7 אפריל 1992, במהלך ביקור רשמי לפולין:

בסוף חודש מרץ 1942 הופעלו כאן לראשונה באופן מאסיבי תאי הגזים. ואנו, חיילי 
צבא ההגנה לישראל, הגענו הנה ]...[ אולי 50 שנה מאוחר מדי ]...[ אחי בני העם 

בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב  *

שמות מופיעים בסדר אלפביתי.  
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היהודי ־ לפני ארבעים ושבע שנים כבו כאן הכבשנים ושלוש שנים מאוחר יותר 
תקומת  חיזיון  אל  הזה  ההריגה  מגיא  נמתח  ישר  קו  ישראל.  מדינת  והייתה  קמה 

ישראל בארצו. )ברק, 1992(

בתמונה השלישית, תת אלוף א׳ ל׳, מפקד משלחת י״ז של עדים במדים, נואם בפני חברי 
המשלחת ב–1 באפריל 2004 במסגרת טקס סיום הביקור, שנערך באושוויץ–בירקנאו:

אסיים את דבריי במקום הנורא הזה בדברים שנאמרו על ידי הנביא יחזקאל, דברים 
אדוני  אמר  “כה  החירות:  חג  של  ההפטרה  מתוך  אחדים  ימים  בעוד  נקרא  אשר 
והבאתי  עמי,  מקברותיכם  והעליתי אתכם  קברותיכם  את  פותח  אני  הנה  אלוהים, 

אתכם אל אדמת ישראל”.1 

בכל  יחדיו:  שזורות  הן  זאת  ובכל  ופתלתל,  עקום  הוא  הללו  התמונות  שלוש  את  המחבר  הקו 
התמונות אפשר למצוא את הקישור של חורבן והשמדה מצד אחד עם גאולה ותקומה מצד שני, 
כשמעל לכול מרחפת פנטזיה מאוחרת של הצלה ונקמה. נוסף על כך, שתי התמונות הראשונות 
מובילות לתמונה השלישית, שרחבת הטקסים בבירקנאו ראתה עוד עשרות כמוה. זהו רגע השיא 
במערכת  המרכזיים  המרכיבים  לאחד  מיסודן  מאז  שהפכו  לפולין,  הצבאיות  המשלחות  במסע 
החינוך הצה״לית. משלחות אלה הן הנושא של המאמר, המבקש להתחקות אחרי מקורן ומשמעותן.  
המשלחות הצבאיות, הידועות בשמן “עדים במדים”, החלו לצאת באופן מסודר למסעות 
במחנות ההשמדה בפולין בשנת 2001, ביוזמתו של מי שהיה אז קצין חינוך ונוער ראשי, תת 
אלוף אלעזר שטרן, והן ממשיכות לצאת למחנות גם בעת כתיבת מאמר זה. את המשלחות 
מארגן חיל החינוך והנוער באמצעות גוף מיוחד שהוקם לצורך כך, יחידת ההסברה עדים 
במדים, ובשיתוף פעולה עם ארגון יד ושם. מספר המשלחות היוצאות מדי שנה גדל במהירות 
משתיים בשנת 2001 ל–26 בשנת  2009 )קליין, 2009(. כל משלחת מונה 200-150 גברים 
ונשים, כולם קצינים ונגדים של צה״ל, מג״ב ומשטרת ישראל. בסך הכול, בשנים 2010-2001 
השתתפו במשלחות כ–25 אלף איש. רוב המשלחות שהו בפולין במשך חמישה ימים, ומקצתן 
יצאו לשמונה ימים וביקרו גם קהילות יהודיות מתחדשות במרכז אירופה ובמזרחה.2 העלות 
של כל משלחת היא כמיליון ש״ח, והרמטכ״ל הנוכחי, רב אלוף גבי אשכנזי, שהצטרף לאחד 
כי “למרות העומס המבצעי  ב–29 באפריל 2008  המסעות, הכריז בנאום שנשא באושוויץ 
)דובר צה״ל, 2008(. התרחבותו  ‘עדים במדים’”  הרב, מתכוון צה״ל להרחיב את משלחות 
של מעגל המשלחות מלמדת שצה״ל היה רוצה לשלב את המסע לפולין כחלק בלתי נפרד 

מתהליך הכשרת הסגל הפיקודי שלו.3

 www.aka.idf.il/edim/yoman/yoman.asp?catID=27111 במדים״,  ״עדים  האינטרנט  אתר  מתוך   1

)אוחזר ב–3 באוגוסט 2010(.

2  בשל מספרן המצומצם של משלחות אלה והיריעה הקצרה, לא ננתח אותן במאמרנו.

אף שאין זו מדיניות מוצהרת, הפיכת המשלחות בפועל לחלק מתכנית קורסי הפיקוד הבכיר של צה״ל,   3

כמו קורסי המכללה לפיקוד ומטה, מלמדת על כוונה זו. הטענה נתמכת גם בדבריו של רב סרן )מיל׳( מריו 

סיני, לשעבר מפקד יחידת עדים במדים, שנמסרו בריאיון ב–10 במאי 2006; ראו גם קליין, 2009, עמ׳ 10.
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השקעה כה נכבדת של משאבים ממגוון סוגים בפעילות שאינה קשורה ישירות בלוחמה 
אינה מובנת מאליה. מדוע בחר צה״ל להקצות את המשאבים הללו למשלחות עדים במדים? 
כיצד אפשר להסביר את העיתוי שבו התחילו המשלחות לצאת לפולין?  מהי ההשלכה שיש 
למשלחות על הפעילות הצה״לית ועל החברה הישראלית? את התשובות לשאלות הללו יש 
לחפש במפגש שבין התפיסה של צה״ל כצבא מחנך ובין מסורת החינוך בנושא השואה בכלל 
ומסעות בני הנוער לפולין בפרט, מפגש שנוצר על רקע המציאות הצבאית והפוליטית של 

תחילת המאה ה–21. 
עד עתה, תפיסת החינוך הצה״לית ומסורת החינוך בנושא השואה נחקרו בנפרד. הספרות 
הקיימת על הממד החינוכי של צה״ל אינה מרובה, והיא כוללת שני סוגי מחקרים: האחד נכתב 
בעיקר על ידי חוקרים אנשי חיל חינוך בעבר ובהווה או כאלה המאמצים את נקודת המבט 
של הצבא בסוגיות חינוכיות )דרורי, 2000; סלומון ושלו, 1985; קרון, 1998(. הסוג השני הוא 
מחקר המאמץ גישה ביקורתית יותר ועוסק במשמעויות החינוכיות של השירות הצבאי הן בתוך 
 .)Azarya, 1985; Lomsky-Feder & Ben-Ari, 1999 ;2004 ,הצבא והן כלפי החברה )פופר
ב–15 השנה האחרונות הפך צה״ל גם למושא מחקר של סוציולוגים, אנתרופולוגים ואנשי מדע 
מדינה, שבודקים את מקומו בחברה הישראלית ואת יחסי הגומלין בינו לבין החברה האזרחית 
מהיבטים ארגוניים וחברתיים )בן–אליעזר, 1995; כהן, 1996; לוי, 2003, 2007; ליסק, 2001; 
קימרלינג 1993, 2001(. נושאים רלוונטיים אחרים שנחקרו הם טקסי הזיכרון לחללי מערכות 
ומגדר  זהויות  של  והיבטים   )2003 לומסקי–פדר,   ;2003 ובית–אל,  )בן–עמוס  ולשואה  ישראל 

בצבא )ששון–לוי, 2006(.
רבים,  מחקרים  של  מושא  להיות  זכה  השואה  בנושא  החינוך  בצה״ל,  לחינוך  בניגוד 
שחלקם עסקו בחינוך הפורמלי המתרחש בין כותלי הכיתה )דרור, 2008; פירר, 1989; קרן, 
1987, 1998א(, וחלקם התמקדו בחינוך הבלתי–פורמלי, ובכלל זה טקסי יום השואה, ביקורים 
במוזיאונים לשואה )בן–עמוס ובית–אל, 1999; קרן, Young, 1990 ;2002( ומסעות של בני 
 .)Stier, 2003 ;נוער לפולין )אצילי, 1995; חזן, 1999; כהן, 1999; פלדמן, 2000; קרן, 1998ב
כיצד הם השפיעו על  בין השאר,  רצו לדעת,  החוקרים שהפנו את מבטם למסעות לפולין 
ולב, 2003(. מסעות בני  )רומי  וביחס לזהותם הישראלית  בני הנוער ביחס לשואה  עמדות 
הנוער לפולין עמדו גם במוקד של מחלוקת ציבורית בדבר תכליתם והלקחים המופקים מהם 
מהזווית  המסעות  את  בדקו  חוקרים  של  מיעוט   .)1991 שגב,   ;1995 בלטמן,   ;1995 )אופיר, 
המרכזי  המחקר  הרחבה.  החברתית  משמעותם  על  לעמוד  וניסו  האנתרופולוגית–חינוכית 
בנושא זה הוא מחקרו של ג׳קי פלדמן )Feldman, 2008 ;2001 ,2000 ,1998(, שפורׂש תמונה 
“בדרך  השואה  לקחי  העברת  את  בעיקר  ומדגיש  הנוער  בני  מסעות  של  ומורכבת  מקיפה 
פולחנית באמצעות הסביבה הטוטלית המובנית של הנסיעות לפולין” )פלדמן, 2000, עמ׳ 
בין טקסי הדת האזרחית  ורע  43(. מחקרו מציג את המסעות כעלייה לרגל “שאין לה אח 
בעולם” )פלדמן, 2001, עמ׳ 173(, ושמטרתה “לעגן את קדושתה של המדינה בחוויית השואה” 
במסגרת מסע שמבנה ומעצב את הדרכים שבהן זוכרת החברה הישראלית את השואה )שם, 

עמ׳ 168(. 
התיאוריה של העלייה לרגל רלוונטית גם למחקרנו. כפי שטען פלדמן, הנסיעה למחנות 
למסע  יוצא  מביתו,  הרגל  עולה  מתנתק  צליינית שבמסגרתה  פעולה  ביסודה  היא  ההשמדה 
פנימי  שינוי  ושב הביתה לאחר שעבר  ואישים קדושים  בא במגע עם חפצים  קדוש,  למקום 



“באנו לשחרר את מאידנק” 334  אבנר בן–עמוס ותמי הופמן 

)פלדמן, Feldman, 2008 ;2001(. פלדמן נשען בהגדרה זו על כתיבתם של ויקטור ואדית טרנר 
)Turner, 1974;  Turner & Turner, 1978(, שניתחו בעיקר מסעות עלייה לרגל של צליינים 
נוצרים כסוג של טקסי מעבר והראו שאחד המניעים המרכזיים של הצליין הוא הרצון לעבור 
חוויות מטלטלות שיגרמו לשינויים פנימיים ויחזקו ־ ולעתים אף ייצרו ־ את האמונה. כמו 
פלדמן, גם אנו סבורים שלמרות ההקשר הלאומי, ולא הדתי, של המסעות לפולין, ואף שמחנות 
ההשמדה הם אתרים קדושים מסוג אחר, שמסמל גם מוות ורוע, הרי שמבנה המסעות והשינויים 

הפנימיים שהם אמורים לגרום בקרב הנוסעים מצדיקים את הגדרתם כפעולה צליינית.  
ואולם, העלייה לרגל של קציני הצבא אינה זהה לעלייה לרגל של תלמידי התיכון. מבנה 
המסע אמנם דומה, וגם המסלול בדרך כלל זהה, אך זהות העולים לרגל ואופן ההתנהגות 
נזכיר  אם  די  ביסודו.  שונה  לאירוע  הצבאית  הצליינות  את  הופכים  המסע  במהלך  שלהם 
בשלב זה שאין מדובר בבני נוער כי אם בקצינים מבוגרים יחסית, ושעבורם אתרי ההריגה 
הם גם אתרים של מורשת קרב שיש להפיק מהם לקחים בהקשר צבאי עכשווי. כדי להבין 
את היחס בין מסעות התלמידים למסעות הקצינים אנו מבקשים להשתמש במושג “מפתח” 
החוויה  ארגון  על   )Goffman, 1974, pp. 43-47( גופמן  ארווינג  של  ספרו  מתוך   )key(
האנושית. גופמן משתמש במושג במובנו המוזיקלי וטוען שאירוע מסוים יכול לקבל משמעות 
מלודיה  כמו  אחר,  בהקשר  יתרחש  אם  אחרת  ומשמעות  מסוים  בהקשר  יתרחש  אם  אחת 
המושמעת במפתח אחר. כך גם המסעות לפולין: המנגינה של מסעות הקצינים מזכירה את 
זו של מסעות התלמידים, אך מראה החיילים במדים הצועדים באושוויץ שייך למפתח ־ 
כלומר למסגרת משמעות ־ שונה בתכלית. במשלחות התלמידים, שבהן העלייה לרגל היא 
גם מעין טקס חניכה, אמנם יש חשיבות מרובה לעבר ולאבל, אך הדגש הוא על ההווה ועל 
הישראלית,  הזהות  חיזוק  אגב  נאמנים  לאזרחים  והנערות  הנערים  הפיכת  הקרוב:  העתיד 
הידוק הקשר למדינה והגברת המוטיבציה לשרת בצבא. במשלחות עדים במדים, לעומת זאת, 
שוררת תחושת גאווה על קיומו של צבא חזק ומנצח, אך ממד הזיכרון והשכול יוצר המשכיות 
וקשר בין קורבנות השואה לחיילי צה״ל. כך נוצר אירוע בעל שניות עמוקה: מצד אחד, מסע 
כיבוש סמלי שמתבטא במצעדי ניצחון במחנות ההשמדה ומוכיח את השוני בין אז להיום; 
מצד שני, טקס שמוחק את ההבדל בין העבר להווה, הופך את הקצינים ל״ניצולים”, ונועד 
להעניק לצה״ל לגיטימציה המבוססת על הקשר הסמלי עם השואה. המשלחות הללו פונות 
הקצינים–צליינים  את  לחנך  תכליתן  שבו  הפנים–צה״לי,  למרחב  בעת:  בה  מרחבים  לשני 
ולהפוך אותם למחנכים בעצמם; ולמרחב החוץ–צה״לי, שבו הן משמשות סמל ומאפשרות 

לצבא לשחק תפקיד חשוב בהנחלת משמעות השואה לכלל החברה הישראלית.
מחקר זה מתבסס בעיקר על מסמכים כתובים וחזותיים: מסמכים רשמיים )בלתי מסווגים( 
של חיל חינוך העוסקים ביעדי החיל ובהנחלת זיכרון השואה; חוברות רשמי מסע שפרסמו 
ועיתונות  יומית  עיתונות  וקטעי  המסעות;  את  שתיעדו  וידיאו  סרטי  צבא;  יחידות  מגוון 
צה״לית. מקור חשוב הוא אתר האינטרנט של אגף כוח אדם בצה״ל המרכז את המידע על 
של  טקסטים  המשלחות,  נוהלי  את  וכולל   )www.aka.idf.il/edim( במדים  עדים  משלחות 
נאומי המפקדים בטקסי הזיכרון, רשמי מסע וצילומים מהמסעות.4 אמנם סביר להניח שקיים 
פיקוח מסוים על התכנים המופיעים בחוברות רשמי מסע ובאתר האינטרנט, אך אין בכך 

מנהלי האתר מעדכנים אותו תכופות, מוסיפים מסמכים ומסירים אחרים.   4
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לחקור את מה שחושבים  איננו מבקשים  ראשוניים, שכן  כמקורות  לפגום בחשיבותם  כדי 
הקצינים על המסעות בסתר לבם ־ אם אכן מחשבות אלה שונות מדבריהם הפומביים ־ 
לידי  באות  שהן  כפי  במשלחת  והמשתתפים  המארגנים  של  המוצהרות  העמדות  את  אלא 
ביטוי במקורות. מלבד המסמכים נעזרנו גם בראיונות עם קציני חינוך לשעבר ואנשי יד ושם 
שהיו מעורבים בניהול משלחות ועם קצינים במילואים שהשתתפו בהן, וכן נערכו תצפיות 

משתתפות במפגשי הכנה.
לפולין  הנוער  בני  מסעות  על  שכתבו  )1998ב(,  וקרן   )2001( כפלדמן  לחוקרים  בניגוד 
שאיננו  משום  לפולין  הקצינים  למסעות  הצטרפנו  לא  אנו  בפועל,  בהם  לאחר שהשתתפו 
זאת,  עם  וולונטרי.  באופן  הללו  למסעות  להצטרף  אפשר  ואי  הביטחון,  כוחות  על  נמנים 
אנו סבורים שאפשר להשיב על השאלה המרכזית שאנו מציגים ־ מהי המשמעות שצה״ל 
מבקש להקנות למשלחות עדים במדים ־ גם בלי לקחת חלק במשלחת, על בסיס המקורות 
דיוקן טיפוסי של מסע  לנו לשרטט  העשירים העומדים לרשותנו. המידע שנאסף מאפשר 
משלחת צה״לית לפולין, החל בתהליך בחירת המשתתפים, דרך ההכנות והמסע עצמו, וכלה 
באירועים המסכמים לאחר השיבה. הדמיון בין המסעות רב על השוני, משום שכולם מצייתים 
לאותן ההנחיות הצבאיות הקובעות את הרכב המשלחת, את מסלול המסע, את התנהלות 
החיילים ואת מבנה הטקסים. הפוטנציאל העיקרי לשונּות טמון בנאומי המפקדים, שאינם 
מוכתבים מראש, אך גם במקרה זה מתברר ־ לאחר ניתוח של שישים נאומים ־ שמופיע 

בהם מספר מצומצם בלבד של נושאים.   
המסע הצבאי לפולין הוא אפוא אירוע שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בשנה מאז 
2001. כפי שטען האנתרופולוג מרשל סאלינס )Sahlins, 1985, p. 153(, כדי להבין אירוע 
בעל דחיסות כה גבוהה של סמלים, יש למקם אותו במבנה תרבותי מסוים: “האירוע אינו 
נתונה”. אך  ובין מערכת סמלית  בין התרחשות מסוימת  יחס  סתם התרחשות בעולם; הוא 
האירוע אינו משקף רק את המבנה, אלא יכול גם לפעול עליו. במקרה של מסעות הצבא 
לפולין, המבנה התרבותי כולל כאמור את המסורת החינוכית הצה״לית ואת החינוך בנושא 

שואה בחברה הישראלית, המעוגנים בזהות הלאומית הישראלית.

צה״ל והשואה: לקראת עדים במדים  

צה״ל כסמל וכמוסד חינוכי 
ופדגוגי. בהיותו הביטוי האולטימטיבי של  לקשר שבין צה״ל לשואה יש שני פנים: סמלי 
היהודי  הישראלית את הלקח שהפיק העם  עבור החברה  היהודית, צה״ל מסמל  הריבונות 
מהשואה. ההכרה בצורך בכוח צבאי שיגן על הריבונות קדמה כמובן לשואה, ואפשר לראות 
בה חלק בלתי נפרד מהתפיסה הציונית שדחתה את הקיום היהודי הסביל בגולה והעדיפה את 
החתירה לעצמאות מדינית בארץ ישראל. אך השואה הייתה בבחינת הוכחה חותכת לנכונות 
החמישים  שנות  מאז  כן  על  לשרוד.  סיכוי  כל  ליהודים  אין  חזק,  מגן  כוח  שבלא  הטענה 
הפך זיכרון השואה לאחת מאבני היסוד של תפיסת הביטחון הישראלית: האירוע הטראומטי 
חיזק את תחושת המצור שבה הייתה נתונה החברה ושימש עדשה מגדילה לאיומים שנשקפו 
למדינה במזרח התיכון )ברזל, 2003; זרובבל, 1994; שטאובר, 2000; תידור–באומל, 1992(. 
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הגולה  יהודי  עם  ישראל  מדינת  ושל  הנאצים,  עם  הערבים  של  לזיהוי  הובילה  זו  תחושה 
המאוימים תדיר )בר–טל, 2007; זפרן ובר–טל, 2003(, והמסקנה העיקרית הייתה שכדי למנוע 
שואה נוספת על מדינת ישראל לטפח את צה״ל ולנקוט מדיניות שתבטיח לה עליונות צבאית 

אזורית מוחלטת ותמידית )זרטל, 2002; קימרלינג, 1993(. 
הפן הפדגוגי בא לידי ביטוי באופן שבו זיכרון השואה השתלב בתכניות החינוכיות של 
צה״ל כחלק מגיבוש התודעה הפטריוטית של החייל. אך בניגוד לשימוש המוקדם בשואה 
לשם הצדקת תפיסת הביטחון, שילוב זיכרון השואה במערך החינוכי הצה״לי התרחש בשלב 
 Moscos,;2004 ,מאוחר למדי. חוקרים הבודקים יחסי צבא–חברה )כהן, 1996; לוי, 2003; פופר
Janowits, 1975 ;1986( מניחים שהצבא אינו פועל בחלל ריק, אלא מקיים יחסי גומלין 
מורכבים עם החברה שיצרה אותו. לדבריהם, המודל החינוכי הצה״לי השתנה בשנות התשעים 
עם השינויים שהתחוללו בחברה הישראלית ועם הפיכתה לאינדיבידואליסטית יותר ופתוחה 
לתרבות הגלובליזציה. עד תקופה זו פעל הצבא לפי מודל השליחות, כלומר כצבא שמבוסס 
פנימית עמוקה לשרת  כדי שירגישו מחויבות  חייליו  גיוס חובה, משקיע רבות בחינוך  על 
את המדינה ואף למות למענה, וגם ממלא תפקיד חשוב בחברה האזרחית. בשנות התשעים, 
לעומת זאת, עבר צה״ל לפעול לפי המודל המקצועי, שבו הצבא מזין את המוטיבציה של 
חייליו על ידי הדגשת התגמול האישי שהוא יכול להציע במשכורת או בהתפתחות מקצועית.
אנו מקבלים את הנחת היסוד של החוקרים הללו בדבר יחסי הגומלין בין החברה לצבא, 
ואיננו יכולים להתעלם מכך שצה״ל מייחד תשומת לב רבה יותר מבעבר למאוויי הקריירה 
של החייל היחיד. עם זאת, בכוונתנו לטעון שגם אם נוספו לצה״ל בשנות התשעים מרכיבים 
השייכים למודל המקצועי, הוא עדיין פועל על פי מודל השליחות ורואה את עצמו כשחקן 
הצה״לי  בחינוך  השואה  הדגשת  הוא  לכך  הסמנים  אחד  הישראלית.  בחברה  ומרכזי  פעיל 

וההשקעה הניכרת במשלחות הקצינים לפולין דווקא בראשית המאה ה–21. 

השואה בחינוך הצבאי
הנוכחות של השואה בחינוך הצה״לי התרחבה והעמיקה בהדרגה מתחילת שנות השישים, 
בד בבד עם התרחבותה במערכת החינוך האזרחית, אם כי לאט יותר. הן צה״ל והן מערכת 
החינוך הושפעו מהגלגולים שעבר ייצוג השואה בשיח הציבורי בישראל ועסקו בה הן כפרק 
החינוך  למערכת  צה״ל  בין  ההקבלה  על  לקחים.  ממנו  להפיק  שיש  כאירוע  והן  היסטורי 
אפשר ללמוד כבר מחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי״ט–1959; עד שנחקק החוק צוין 
)שטאובר,  ביותר  מינורי  באופן  הציבורי  במרחב  הגטאות”  ולמורדי  לשואה  הזיכרון  “יום 
2000(, אך החוק החדש פירט את אופן הציון הפומבי של יום הזיכרון כדי לעגן אותו בתודעה 
הלאומית, ובין השאר קבע כי “יקוימו אזכרות, עצרות עם וטכסי התייחדות במחנות הצבא 
ובמוסדות החינוך” )סעיף 2(. הודות לחוק, ובעקבות משפט אייכמן )1961(, שחיזק את נוכחות 
השואה במרחב הציבורי הישראלי )זרטל, 2002; יבלונקה, 2001(, התפתח במחנות צה״ל נוַהג 
לערוך טקסי זיכרון ולהעביר הרצאות בנושא השואה, וכן לקיים סיורי חיילים במוזיאונים 
כגון יד ושם ובית לוחמי הגטאות )דרורי, 2000; סלומון ושלו, 1985; קרון, 1998(. אך אלה 
היו אירועים נקודתיים: הם התרחשו בעיקר סביב יום השואה עצמו ונגעו למספר מצומצם 

של יחידות. 
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השינוי במקומה של השואה בחינוך הצבאי התחולל רק בעקבות הפיכתה לנדבך מרכזי 
של הזהות הישראלית בשנות השבעים, ועם הרחבת היקפם של מסעות תלמידי תיכון לפולין 
מאז שלהי שנות השמונים )אורון, 1993; פירר, 1989; קרן, 1987; שגב, 1991(. ההתפתחויות 
הללו לא נעלמו מעיני המחנכים הצבאיים, שראו בשואה אירוע שאפשר לגייסו כדי לקדם 
שנות  בתחילת  נפתחה  כך  משום  לחייליו.  להנחיל  חפץ  שצה״ל  הערכים  את  באמצעותו 
עם  בבד  בד  בשואה,  צה״ל  הסמלי שעשה  השימוש  התרחב  חדשה, שבה  תקופה  התשעים 
נוכחותה בחינוך הצבאי, בתהליך שהוביל בסופו של דבר למיסוד משלחות עדים  העמקת 

במדים.

שילוב הסמלי והפדגוגי
מבוא  מעין  שימש  וגם  לשואה,  צה״ל  בין  ביותר  החזק  הסמלי  החיבור  את  שיצר  האירוע 
למסעות המפקדים לפולין, היה ביקורה של משלחת צבאית בראשות הרמטכ״ל, אהוד ברק, 
באושוויץ ב–7 באפריל 1992, בסמיכות זמנים ליום השואה. הביקור זכה לסיקור תקשורתי 
נרחב, ונאומו של ברק פורסם בעיתונות והיה לטקסט יסוד בגיבוש תודעת השואה בצה״ל 
)בניהו, 1992; הבר, 1992; לוי, 1992(. רוב העיתונים הבליטו את דבריו על האיחור של הצבא 
הישראלי בהגעה לאושוויץ, דברים שהדגישו את תפקידו של צה״ל ־ בעבר המדומיין או 
בהווה האמיתי ־ כתשובה לאיום הנשקף ליהודים )ברק, 1992(. אך למילים אלה, שנשמעות 
כדברי רהב של מצביא מנצח, יש גם צד אחר, אפל יותר; אפשר לפרש אותן גם כהד לתחושת 
)וייץ,  יכולתו למנוע את השואה  האשם העמוקה של היישוב היהודי בארץ ישראל על אי 

1994; פורת, 1986(. 
הספר  מבית  צוערים  של  משלחת  לאושוויץ  הגיעה   ,1994 במאי  מכן,  לאחר  כשנתיים 
לקצינים )בה״ד 1(, שאותה יזם מפקד בית הספר דאז, אלוף משנה אלעזר שטרן. שטרן, שיהיה 
לימים הכוח המניע מאחורי המשלחות לפולין, נסע לאושוויץ כבר בשנת 1991 כאזרח פרטי 
עם אמו, ניצולת המחנה, ולפי דבריו, בביקור זה צץ בו הרעיון להוציא משלחות של קצינים 
לפולין )במחנה, 2006(. לאחר ששב ממשלחת הקצינים כתב ב״דף למפקד” של בית הספר 
לקצינים: “באנו לכאן ]לאושוויץ[ והוספנו את אתרי ההשמדה לאתרי מורשת, את הגטאות 
וסביבתם הוספנו למורשת הקרב אשר משמשים וישמשו אותנו בהכשרת קצינים ולוחמים 
בצבא ההגנה לישראל” )אצל קרון, 1998, עמ׳ 22(. מהו הלקח שעל החיילים ־ ועל החברה 
הישראלית כולה ־ ללמוד מאושוויץ, לפי שטרן? כשקוראים את פרסומיו האחרים מתברר 
שמצויה בהם אותה השניות הבסיסית ביחס למעמד חיילי צה״ל שמופיעה גם במסעות עצמם. 
מחד גיסא, במאמר בעיתון שכתב אחרי ביקור מאוחר יותר בפולין עם משלחת עדים במדים 
בראשות הרמטכ״ל משה יעלון, הוא הבליט את השוני בין אמו, שעברה באושוויץ “שיאים 
מדינה עצמאית”,  גאה של  צבא  היהודי,  צבאו של העם  “מפקד  ובין  והשפלה”,  עינוי  של 
ואף תיאר את הביקור כמעין נקמה )שטרן, 2006, עמ׳ 5(. מאידך גיסא, אפשר למצוא אצלו 
וחיילי  בכלל  היהודים  השואה,  ניצולי  בין  ההבדלים  את  אחרות, שמטשטשות  אמירות  גם 
כי  טוען שטרן   )2009( האוטוביוגרפי  בספרו  למשל,  אחד.  רצף  על  אותם  וממקמות  צה״ל 
הוא “ניצול אושוויץ” )עמ׳ 117(, וכי “בכל דור ודור חייב כל יהודי לראות את עצמו כאילו 
 הוא יצא מפולין” )עמ׳ 115(. אמירה זו מקנה לשואה מקום מרכזי ברצף הפורענויות המיתי 
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שעבר עם ישראל והופכת את כל היהודים לקורבנות ־ בפועל או בפוטנציה )וולצר, 1993; 
5.)Handelman & Katz, 1990

הלקח  לחיילים,  השואה  קורבנות  בין  בדמיון  או  בשוני  שמדובר  בין  דבר,  של  בסופו 
המעשי שעל הקצינים להפיק מהנסיעות לפולין הוא אחד: כשירדו מהמטוס שמחזיר אותם 
מן המחנות, “הם יבינו למה הם צריכים לחתום קבע” )שטרן, 2009, עמ׳ 108(. המשוואה בין 
הנאצים והערבים שבה ומופיעה גם אצל שטרן, משום ששני הגורמים שמטפחים לפיו את 
המוטיבציה לשירות בצה״ל הם זיכרון השואה מצד אחד והטרור הפלסטיני מצד שני )שם, עמ׳ 
109(. שטרן התמנה לתפקיד קצין חינוך ונוער ראשי בשנת 1999, וכשנתיים לאחר מכן החלו 
המשלחות הצבאיות לצאת לפולין באופן סדיר, תחילה כפרויקט של חיל האוויר, ולאחר מכן 
והנוער.6 אין ספק  זו בחיל החינוך  יחידת עדים במדים שהוקמה במיוחד למטרה  במסגרת 
שלשטרן היה תפקיד מרכזי בעיצוב מרכיבים רבים, סמליים ופדגוגיים, של המשלחות, כגון 
צירופם של ההורים השכולים )שטרן, 2009(. עם זאת, המשלחות הוסיפו לגדול גם לאחר 
עזיבתו את חיל החינוך והנוער ב–2004 ומינויו לראש אגף משאבי אנוש בצה״ל, ואף לאחר 
פרישתו מצה״ל בקיץ 2008. המערכת הצה״לית כולה הייתה אפוא מחויבת לפרויקט, ולפי 

דבריו של הרמטכ״ל אשכנזי שצוטטו לעיל, אין לה כל כוונה לסגת מכך.
בראשית שנות האלפיים העמיק עוד יותר הקשר בין צה״ל לשואה בממד הפדגוגי ובממד 
שבהן  העיקריות  הזירות  שתי  זה.  את  זה  והגבירו  הזינו  אף  הממדים  ושני  כאחד,  הסמלי 
התרחש המפגש בין חיילי צה״ל לזיכרון השואה היו המוסדות הישראליים להנצחת השואה 
מצד אחד, ומחנות ההשמדה בפולין מצד שני. החידוש העיקרי בזירה הראשונה היה הרחבת 
הפעילות החינוכית למשך כל השנה והכללת יחידות רבות יותר. בד בבד נמשכו בזירה זו 
הפעילויות הסמליות הוותיקות, בעיקר השתתפות חיילי צה״ל בטקסי יום השואה, וכן נוספה 
צה״ל  של  הכללי  המטה  של  טקסית  ישיבה  קיום  תקשורתי:  להד  שזכתה  סמלית  פעילות 
במתחם יד ושם מדי שנה ביום השואה. בכתבה שפורסמה לאחר אחת הישיבות הללו נמסר 
שמחצית מחברי המטכ״ל הם דור שני לניצולי שואה, כולל הרמטכ״ל דאז, משה יעלון )רונן, 

.)2005
גם בזירה השנייה, של מחנות ההשמדה, נרקמה סדרת פעולות סמליות. למשל, שלושה 
רמטכ״לים ־ שאול מופז, משה יעלון וגבי אשכנזי ־ יצאו לביקור באושוויץ, כך שביקור 
הרמטכ״ל במקום הפך כמעט לשגרה. אך הפעולה הסמלית המרשימה ביותר הייתה מטס 

קיימת אצל שטרן גם סינתזה אפשרית בין שתי העמדות הללו: בספרו האוטוביוגרפי )2009, עמ׳ 105(   5

הוא מזכיר את טיוטת ההחלטה של ועדת ואנזה ואת חששם של הנאצים שבשל תהליך הברירה הטבעית, 

היהודים שישרדו בתום ההשמדה ישמשו ״גרעין לבניין יהודי חדש״. שטרן מודה שהתרגש כחייל למקרא 

וכסמל  גרעין שהקים את צה״ל כצבא חזק  הדברים הללו, משום שהוא רואה את עצמו כחלק מאותו 

״לבניין לאומי״. שטרן לא השגיח כנראה שבכך הוא מאמץ את העמדה הדרוויניסטית–חברתית הנאצית 

.)Weikart, 2004(

דברי האלוף שטרן ביום ההכנה למשלחת מ״ו ביד ושם, 1 במרס 2006; ריאיון עם רב סרן )מיל׳( מריו   6

סיני, לשעבר מפקד של יחידת עדים במדים, 10 במאי 2006. 
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של שלושה מטוסי קרב ישראליים מסוג F-15 מעל לאושוויץ ב–4 בספטמבר 7.2003 בהמשך 
של  סמלית  הפצצה  במטס  לראות  אפשר  לאושוויץ,  בהגעה  האיחור  על  ברק  של  לדבריו 
המחנה, כפיצוי מאוחר על חוסר המעש של בעלות הברית. אך מעבר לכך נוצר באירוע קשר 
ניגודים סמלי בין שואה ותקומה, מוות ותחייה, חולשה ועוצמה, והוא הונצח גם בצילום ידוע 
מעל  המטוסים  נראים  ובו  הממשלה,  ראש  ובלשכת  האוויר  חיל  מפקד  בלשכת  המתנוסס 

לשער המחנה )ברנע, 2006; הראל, 2009; פישמן, 2004; פפירבלט, 2003; פריש, 2003(.
בריטואל של העלייה לרגל במסגרת עדים במדים, שמתרחש הרחק מהשגרה הצבאית 
השניות  את  הסמלי.  והממד  הפדגוגי  הממד  בזה  זה  שזורים  זיכרון,  אתרי  עמוס  ובמרחב 
)Geertz, 1983, pp. 26-30(: זהו אירוע  שבריטואל מעין זה היטיב לנסח קליפורד גירץ 
את  מעצב  בעת  ובה  והפוליטי  החברתי  הסדר  על  מסוימת  טענה  המסמל  וחווייתי  דרמטי 

השקפת העולם של אלה המשתתפים בו.
על המשמעות שצה״ל ביקש לתת למסע אפשר ללמוד ממסמכים רשמיים שפרסמה ִמפקדת 
קצין חינוך ונוער ראשי בנושא לימוד השואה בכלל והמסעות לפולין בפרט. עם המסמכים האלה, 
שפורסמו מאמצע שנות התשעים של המאה העשרים ועד סוף העשור הראשון של המאה ה–21, 
זיכרון  )צה״ל, ללא תאריך(; הנחלת  יסוד לחינוך בצה״ל  נמנים: השואה ומשמעותה: מסמך 
השואה בצה״ל: עקרונות, מטרות ומדיניות )צה״ל, 2007(; ועל הפרויקט ־ מטרות המשלחת 
)צה״ל, 2009(.8 מלבד המטרה הכללית ־ להנחיל את זיכרון השואה לחיילי צה״ל ־ אפשר 
לאתר במסמכים שני אשכולות ערכים עיקריים. האחד פרטיקולרי ומדגיש את הצורך בהזדהות 
עם העם היהודי, מדינת ישראל וצה״ל ומלמד מתוך השואה על “צדקת הדרך” )צה״ל, 2007, 
עמ׳ 3( ועל “הצורך בצה״ל חזק ומקצועי” )צה״ל, 2004(. האשכול השני אוניברסלי יותר וכולל 
ערכים כמו שמירה על כבוד האדם, הגנה על הדמוקרטיה, טיפוח הסובלנות והתנהלות לאור 
מוסר לחימה. הערכים הפרטיקולריים זוכים במסמכים הללו לקדימות מסוימת בשל מיקומם 
בראש הרשימה, אבל גם לערכים הכלליים יש מקום נכבד, והם תופסים בדרך כלל כמחצית 
מהטקסט. עם זאת, בחינה של מה שמתרחש בפועל במהלך הנסיעות מעלה שהמסרים הכלליים 
 Kapferer,( קפפרר  על  שנשען   )2001( פלדמן  כמו  הפרטיקולריים.  המסרים  מפני  נדחקים 
1988(, איננו סבורים שהסתירה בין הנאמר במסמכים ובין המסעות עצמם נובעת ממדיניות 
שנחשב  במה  מבחינה  שאינה  רפלקסיבית  בלתי  מעמדה  אלא  והסתרה,  הטעיה  של  מכוונת 
מובן מאליו במסגרת התרבות הצבאית, ומובילה לדגש על הממד הפרטיקולרי. כדי לעמוד על 
משמעותן של משלחות עדים במדים אי אפשר אפוא להסתפק בקריאת המסמכים, ויש לערוך 

בדיקה מדוקדקת של המסעות עצמם. לכך מוקדש הפרק הבא.

המטוסים הוזמנו על ידי חיל האוויר הפולני להשתתף בתערוכה לרגל חגיגות 85 שנה להיווסדו, וחיל   7

האוויר הישראלי ניצל את שהותם בפולין וערך את המטס )פפירבלט, 2003(.

8  הרציונל ומטרות המשלחת השתנו בחלוף השנים והופיעו באתר “עדים במדים” בשלוש גרסאות שונות 

בשנים 2004, 2005 ו–2009. ההבדל העיקרי בין שתי הגרסאות הראשונות לגרסה האחרונה הוא השמטת 

ההתייחסות ללימוד ההיסטורי של השואה והעברת הדגש לחוויה שעל המפקד לעבור.
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המסע לפולין

מיון והכנה
המסע לפולין אמנם אמור להפוך לחלק בלתי נפרד מהכשרתו הצבאית של כל מפקד בצה״ל, 
אך בינתיים, עד שהדבר יתאפשר, ההצטרפות לעדים במדים אינה כה פשוטה. חיל חינוך 
על  הביקוש  רב  בכך,  הכרוכה  היוקרה  ובשל  במסע,  מקומות  צה״ל  יחידות  למגוון  מקצה 
ההיצע. המיון נעשה בדרך כלל על ידי מפקד היחידה, ותנאי הסף ליציאה הם: דרגת סרן, תיק 
אישי נקי ויתרת שירות מספקת. לאחר מכן עוברת יחידת עדים במדים על רשימת השמות, 
המיעוטים  מבני  קצינים  גם  תכלול  שהמשלחת  ודואגת  הסף  בתנאי  העמידה  את  מוודאת 
וקציני מילואים. הטיסות נעשות בדרך כלל במטוסים של חיל אוויר, כך שגם הנסיעה לפולין 

ובחזרה נעשית בתוך מסגרת צבאית. 
אם כן, כל משלחת ומשלחת ייחודית בהרכבה מבחינת יחידות המוצא של אנשיה, אך 
כל המשלחות זהות זו לזו במבנה שלהן, בבעלי התפקידים הצבאיים המלווים אותן ובהגדרת 
האזרחים המצטרפים אליהן: בראש כל משלחת עומד קצין בדרגת תת אלוף, והיא מחולקת 
התפקידים  בעלי  משנה.  אלוף  בדרגת  קצין  עומד  מהם  אחד  כל  צוותים שבראש  לארבעה 
הצבאיים המתלווים למשלחת מעידים על חשיבות הממד הריטואלי שלה ועל הרצון להבטיח 
הנצחה עצמית: רב צבאי, נָגד טקסים, קצינ/ת ניהול, חצוצרן וצלם צבאי. האזרחים שנוטלים 
)הישראלי(  ולעבר  הרחוק  )היהודי(  לעבר  הקשר  את  המשלחת  עבור  יוצרים  במסע  חלק 
הקרוב, ששניהם מאופיינים במוות, שכול וקורבנות. את העבר היהודי מייצג ניצול השואה 
הישראלי  העבר  את  ואילו  התלמידים(,  במסעות  גם  שמקובל  )כפי  עדות”  “איש  שמשמש 
בכירים  מדריכים  אחרים,  אזרחים  במסע  מובילים  אלה  כל  את  שכולים.  הורים  מייצגים 
מיד ושם.9 קציני הקבע והמילואים שעברו את המיון הם אפוא לבה של המשלחת ־ אלה 
שלכבודם התארגן המסע ואמורים לעבור שינוי פנימי ־ וכל השאר נועדו לשמש מסגרת 

שתיצור בשבילם את משמעות העלייה לרגל. 
יצירת המשמעות מתחילה כבר בשלב ההכנה, שנמשך כשלושה ימים ונערך על פי רוב 
במתחם יד ושם. חלק מתוכנית ההכנה נמצא באחריותו של יד ושם, והוא אינו שונה במהותו 
מתוכניות ההכנה של משלחות התלמידים: במסגרתו ניתנת הקדמה למסע, שתכליתה להכין 
את המשתתפים לחוויה שהם עומדים לעבור, וכן הרצאות היסטוריות על אודות יהודי פולין 
והשואה, סדנת מנהיגות יהודית בשואה, סיור במוזיאון יד ושם ומפגש עם ניצול שואה. החלק 
האחר של ההכנה מאורגן על ידי יחידת עדים במדים, והוא כולל מרכיבים צבאיים ייחודיים: 
תדרוכים ביטחוניים, שיחות היכרות עם מפקדי הצוותים, אימון בתרגילי סדר ומפגשים עם 

קצין חינוך ונוער ראשי.

הקשר ההדוק בין צה״ל ליד ושם נוצר, בין השאר, בעקבות המינוי של שני קציני חינוך ראשיים לשעבר,   9

זה אחרי זה, לתפקיד יו״ר הנהלת יד ושם: יצחק ארד ־ 1972-1968 )צה״ל(, 1993-1972 )יד ושם(; ואבנר 

שלו ־ 1979-1977 )צה״ל(, 1993 עד היום )יד ושם(.



סוציולוגיה ישראלית יב )2(  341 תשע“א–2011 

המסלול וההתנהלות בפולין
בניגוד למסעות התלמידים, שנמשכים בדרך כלל שמונה ימים, רוב המסעות הצבאיים לפולין 
המשלחות  מבקרות  שבהם  ההשמדה  אתרי  מספר  זאת,  עם  בלבד.  ימים  חמישה  נמשכים 
ביקור  של  “כבדים”  ימים  לסירוגין  כוללות  הנוער  שמשלחות  בעוד  וכך,  זהה.  כלל  בדרך 
באתרי השמדה בצד ימים “קלים” של ביקור באתרי תיירות רגילים )פלדמן, 2001, עמ׳ 179(, 
המשלחת הצבאית כוללת אך ורק ימים “כבדים”, ולכן היא אינטנסיבית במיוחד. כמו מסלול 
התלמידים, גם המסלול הצבאי כולל ביקור במחנות השמדה, באתרי הריגה, בגטאות, בבתי 
מלחמת  בתקופת  היהודיות  הקהילות  קורות  ניצבות  המסלול  במוקד  כנסת.  ובבתי  קברות 
המסלול  ביותר.  מעטה  לב  תשומת  מקבלת  שלהן  המוקדמת  וההיסטוריה  השנייה,  העולם 
מבודדים,  נוסעים  והקצינים  העכשווית,  הפולנית  מהחברה  גם  לחלוטין  כמעט  מתעלם 
באוטובוסים משלהם. כל אלה מצמצמים את אופק המבט של חברי המשלחת ומגבירים את 

הטשטוש שנוצר בין עבר להווה.  
מדי  את  לובש  אחד  כל  לובשים:  שהם  המדים  בשל  בולטים  הצבאית  המשלחת  חברי 
בעברית  “ישראל”  והמילה  ישראל  דגל  עם  תג  יחידה,  תג  במקום  ועונד,  שלו  היחידה 
ובאנגלית. מדים אלה מבחינים אותם משאר חיילי צה״ל, וכמובן משאר התיירים. אמנם גם 
חלק מבני הנוער לובשים חולצות משלחת אחידות, אך למדי הצבא יש משמעות מיוחדת. כפי 
שטען קצין חינוך ונוער ראשי, תת אלוף אלי שרמייסטר: “למדי צה״ל על אדמת פולין יש 
משמעות: גאווה, קצת נקמה...”10 נוכחותם של האזרחים במשלחות הצבאיות, ובייחוד המקום 
המרכזי של מדריכי יד ושם, מרככים במשהו את הממד הצבאי של המסע; תפקיד דומה יש 

לשיחות הצוות שמתקיימות בסוף כל יום בהנחיית המפקד כדי לעבד את חוויות היום. 
עם זאת, חיל החינוך והנוער אינו מניח לשיחות הללו להתנהל באופן אקראי, ומפקדי 
הצוותים עוברים הכנה נפרדת לניהולן עם פסיכולוגים ארגוניים ועם יועצים מבית הספר 
לפיתוח מנהיגות בצה״ל.11 במהלך ההכנה ניתן דגש רב למשמעות השיחה ולאופני הניהול 
 .)2009 ורובין–קופר,  בן–חורין  )פלג,  בצבא  דיונים  מתנהלים  שבו  מהאופן  השונים  שלה, 
מדובר אפוא במסגרת צבאית הדוקה המתנהלת לפי כללי משמעת צה״ליים משש בבוקר ועד 
11 בלילה. שיחות הערב אינן חורגות מכך, והן משמשות הזדמנות להעביר ־ באווירה נינוחה 

יחסית ־ את המסרים העיקריים של המסע, ובכך משלימות בעצם את הטקסים היומיים. 

טקסי הזיכרון
ריבוי טקסי הזיכרון במהלך המסע מעיד על החשיבות המרובה שמייחסים להם המארגנים. 
בסך הכול נערכים במהלך חמשת ימי המסע חמישה טקסים באחריות הצבא: ארבעה טקסים 
צוותיים בניהול מפקדי הצוותים של המשלחת )בגטו וורשה, ביער לופוחובה, בטרבלינקה 
ובמאידנק(, וטקס אחד מסכם בניהול מפקד המשלחת )באושוויץ–בירקנאו(. חשיבותם של 
הטקסים נובעת מכך שהמגע הישיר של החיילים הצליינים עם אתרי ההשמדה יוצר כמובן 

מתוך שיחת הכנה למשלחת ע״ז של עדים במדים ביד ושם, 14 בינואר 2008.   10

בנובמבר 2006 החל שיתוף הפעולה של יחידת עדים במדים עם בית הספר לפיתוח מנהיגות בצה״ל.   11

ראו רובין–קופר, 2010, עמ׳ 46; ריאיון עם חני אפרימוב, ראש מדור צה״ל לשעבר ביד ושם, 4 בנובמבר 

.2008
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חוויה מטלטלת. אך מכיוון שהאתרים הללו אינם יכולים לדבר בעד עצמם, תפקיד הטקסים 
לדובב אותם ולהעניק להם את המשמעות הרצויה. 

אבני הבניין של הטקסים הללו שאולות מאוסף הטקסים הישראלי–ציוני המקובל, אך הצירוף 
יוצרים אירוע בעל משמעות חדשה )הופמן, 2006(. אוסף  שלהן והמקום שבו נערכים הטקסים 
הטקסים המרכיבים את טקסי המשלחת כולל את טקסי יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל, וכן את טקס האזכרה הצבאי. הצירוף של שלושתם לכדי אירוע אחד שנערך באתר השמדה 
בצירוף המילים  יוצר משמעות–על שאפשר לסכמה  במדים  צה״ל  חיילי  קבוצת  ידי  על  בפולין 
ישראל,  מדינת  להקמת  השואה  בין  סיבתי,  נרטיבי,  קשר  מסמן  זה  צירוף  לתקומה”.  “משואה 
קשר שמצוי בשלל גרסאות בשיח החינוכי בישראל, בספרי לימוד היסטוריה, בטקסי זיכרון בית 

ספריים, ואף בספרות ילדים )בן–עמוס ובית אל, 1999; דר, 2006; פירר, 1989(.
ברם, לטקסי המשלחות הצבאיות יש עוצמה וייחוד משלהם. העוצמה נובעת מהמקום שבו 
הם נערכים, שבו “באמת” התרחשו הזוועות, והייחוד קשור לטשטוש ההבדלים והגבולות בין 
מושגים שבימי שגרה עומדים מובחנים זה מזה: קורבנות השואה וחללי צה״ל, הטריטוריה 
הפולנית ואדמת ארץ ישראל, העבר )של תקופת השואה( וההווה )זמן המסע(, תחושות של 
גאווה וניצחון מול תפיסה של חיים תחת איום מתמיד של השמדה. שילוב ניגודים הוא אחד 
סוגיות  גם  מאליו  ומובן  אוטוריטטיבי  באופן  המציגים  הם,  באשר  טקסים  של  המאפיינים 
שנויות במחלוקת או עמדות שטמונות בהן סתירות פנימיות )Kertzer, 1988(. כדי לעמוד 

על הדרך שבה נוצר השילוב הזה, יש להתבונן בטקסי המשלחת מקרוב.    
לחייל[  קבע  ]פקודות  “פק״ל  לאותו  מצייתים  הטקסים  רוב  הצבאית,  המסגרת  בגלל 
טקסים” שנמסר מראש למפקדי המשלחת וכולל הנחיות למבנה האירוע ואוסף קטעי קריאה 
לבחירת המפקדים. כך נוצר טקס אחיד שחוזר על עצמו לאורך כל המסע עם שינויים בקטעי 

הקריאה הנובעים מהנושא המרכזי שנבחר לכל אתר ומהבחירה האישית של המפקד.12 
צבאית  בצעדה  הטקס  לאתר  כניסה  כולל  דבר,  לכל  צבאי  כמסדר  נערכים  הטקסים 
בהובלת דגלנים נושאי דגל ישראל ודגל צה״ל, סידור חברי המשלחת בשלוש שורות ומעבר 
מעמידת דום לעמידת נוח במהלך האירוע. מהלך הטקסים פשוט למדי: הם נפתחים בהדלקת 
שירים  הכוללים  ופרוזה  שירה  קטעי  בקריאת  ונמשכים  הורה שכול  ידי  על  זיכרון  אבוקת 
או  במישרין  בשואה  זך, שעוסקים  ונתן  גורי  חיים  אלתרמן,  כנתן  ישראלים  משוררים  של 
בעקיפין, וכן קטעי עדות וספרות של נספים ושל ניצולי שואה. החלק הבא הוא החלק הדתי, 
שעליו אחראי הרב הצבאי, והוא מורכב מקריאת פרק תהילים, אמירת קדיש ותפילת “אל 
מלא רחמים”. לסיום, המפקד נושא את דברו ומניח זר, והכול שרים “התקווה”. כמו המחוות 
אבוקת  בקפידה.  נבחרו  בטקסים  שימוש  נעשה  שבהם  החפצים  גם  והטקסטים,  הסמליות 
הזיכרון היא קסדה הפוכה שניצבת על מוטות ברזל, דומה לזו שמדליקים בטקסי יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל; ספר התורה שנושא הרב הצבאי )ממשלחת ט״ז, 23-19 באוקטובר 
האוויר  חיל  איש  רמון,  אילן  לזכר  הברית  ארצות  יהדות  שתרמה  ספר  הוא  ואילך(   2003

12  את מבנה הטקסים ואת ההנחיות לכל טקס ראו בספריית ההדרכה באתר האינטרנט ״עדים במדים״: 

.www.aka.idf.il/edim/library/library.asp
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והאסטרונאוט הישראלי הראשון, שנספה במסעו לחלל;13 זר הפרחים שמניח המפקד בסיום 
הטקס מורכב מפרחים כחולים ולבנים בצורת מגן דוד, עם סרט כחול–לבן הנושא את הכתובת 
“עדים במדים ־ משלחת צה״ל לפולין, שנת...”. אפילו נרות הזיכרון עוצבו במיוחד ככוסות 
הנרות  את  משאירות  המשלחות  כחול.  בצבע  המשלחת  בסמל  מעוטרות  שקופות  זכוכית 
דלוקים לאחר הטקסים, ליד האנדרטאות, וכן לאורך מסילות הברזל או באתרי ההשמדה, וכך 
מותירות חותם בשטח הפולני. לעתים נעשית חריגה מהמהלך הקבוע של הטקס כדי להעצים 
את החוויה הרגשית: במשך הצעדה ביער לופוחובה למשל מלווה את החיילים חצוצרן צבאי 

המשמיע את נעימת השיר “אחים שרפה בעיירה”, וכך מבקש ליצור “אפקט מצמרר”.14 
האווירה הכללית השורה בטקסים מוכתבת כבר מתחילתם, עם כניסת חברי המשלחת 
לאתר בצעדה מסודרת כשהם לבושים מדים. זוהי כניסה של צבא גאה ומנצח שמפגין את 
שחיבר  בשיר  גם  עולה  הזאת  הניצחון  תחושת  אויביו.  את  שהביס  לאחר  במרחב  שליטתו 
חברי  של  בדבריהם  וכן  מאיידנק”,15  את  לשחרר  “באנו  במילים  שמתחיל  משלחת  חבר 
 ]...[ ביותר  המשמעותיים  האירועים  בין  היו  במסע  “הטקסים  לדוגמה:  אחרים,  משלחת 
הניגוד שהשתקף כשאנחנו צועדים במדים עם דגלי הלאום, צה״ל והמשטרה באותם שבילים 
ועוד, לפחות בעיני חלק מהמשתתפים  זאת   16”]...[ היו כאבק אדם  ודרכים, שבהם אנשים 

מצטייר המסע כאקט של נקמה, והטקס הוא אחד משיאיו:

לבי התמלא גאווה ונקמה. גאווה על כך שלמרות הכול היהודים זכו להקים מדינה 
עצמאית משלהם ]...[ ונקמה על כך שקציני צה״ל, משטרת ישראל ומשמר הגבול 
סיירו במחנות העבודה, הריכוז וההשמדה כאשר דגל ישראל, דגל צה״ל ]...[ מונפים 

באוויר ומתנופפים להם   בגאווה ]...[”17 

על  מעידה  השכולים  ההורים  אחד  ידי  על  הזיכרון  אבוקת  בהדלקת  הטקסים  פתיחת 
מרכזיות החיבור בין חללי צה״ל לקורבנות השואה. להורים השכולים יש בדרך כלל בחברה 
הישראלית מעמד סמלי חשוב, בהיותם מעין אנדרטאות חיות לגבורת בניהם שהקריבו את 
יחסי  של  מערכת  מתוך  נוצר  זה  מעמד   .)1993 ומלקינסון,  )ויצטום  המולדת  למען  עצמם 

אילן רמון לקח אתו לרכב החלל העתק מציור של ילד יהודי מגטו טרזינשטט, וכך חיזק את הקשר הסמלי   13

בין חיל האוויר לשואה. 

אלוף  סגן  של  בעדויותיהם  במדים”  “עדים  האינטרנט  באתר  המסע  ביומני  ראו  החצוצרה  אפקט  על   14

 www.aka.idf.il/edim/yoman/yoman.asp?catId=44633&pageNum=16 ,ג׳ )מיל׳(, משלחת כ״ה

www.aka.idf.il/edim/yoman/yoman. ,אוחזר ב–3 באוגוסט 2010(, ושל הקצינה א׳ , משלחת כ״ב(

מדור  ראש  לשעבר  אברהם,  יניב   ;)2010 באוגוסט  ב–3  )אוחזר   asp?catId=32775&pageNum=7
פולין בבית הספר להוראת השואה ביד ושם, טען בריאיון מ–15 במרס 2006 ששילוב החצוצרן בטקס 

נעשה ביוזמת צה״ל כדי ליצור אפקט מיוחד בכניסה ליער לופוחובה. הוא ראה בכך פגיעה בהלך הרוח 

המדיטטיבי שמדריכי יד ושם ביקשו ליצור.

סגן ש׳, ״באנו לשחרר את מאיידנק״, מתוך חוברת רשמי מסע, משלחת י“ז, 28 במרס עד 4 באפריל   15

2004, ללא מספור עמודים.

16  מתוך חוברת רשמי מסע, משלחת ז׳, 18-13 באוקטובר 2002, עמ׳ 22.

17  פקד ג׳, מתוך חוברת רשמי מסע, משלחת ז׳, 18-13 באוקטובר 2002, עמ׳ 23.
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חליפין בינם לבין המדינה, שמכתיבה להם “עמידה במערכת ציפיות מוגדרת המקנה להם 
תפקיד אידיאולוגי וכללי התנהגות פוליטיים” בתמורה להנצחת הבנים ולתמיכה מתמשכת 
המדינה  שמעניקה  התמיכה   .)45-44 עמ׳   ,2005 ולבל,  )דורון  הממלכתית  המערכת  של 
כוללת הענקת משמעות רחבה, לאומית,  ונפשי, אלא  להורים אינה מתמצה בסיוע חומרי 
למות החיילים בקרב. בהצטרפותם למסע לפולין ממלאים ההורים השכולים את חלקם ביחסי 
החליפין, בהיותם נציגים של השכול הצבאי, אך אפשר לשער שהם גם שואבים עידוד ונחמה 

מהשתתפותם במשלחת, מתוקף המשמעות שניתנת לקורבנם. 
הפעולה הסמלית של הדלקת האבוקה מבליטה את הזהות הצבאית של החלל: את האבוקה 
מגיש להורה השכול אחד מקציני המשלחת, כפי שנעשה בדרך כלל בטקסי יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל, ולאחר מכן מכריז מנחה הטקס את שם ההורה, שם החלל ונסיבות נפילתו. 
עם זאת, כפי שמעידים קטעי הקריאה, הטקס כולו מוקדש לזכרם של הנספים בשואה. התוצאה 
היא טשטוש בין זהות גיבורי הטקס, שפועל בשני הכיוונים. מצד אחד, קורבנות השואה כולם 
־ ולא רק לוחמי הגטאות ־ הופכים לכאלה שהקריבו את עצמם למען המולדת לפי תפיסת 
והעצמאות,  החופש  את  לנו  ציוויתם  החיים,  את  לנו  ציוויתם  “במותכם  לתקומה”:  “משואה 

והבאתם לתקומתה והקמתה של מדינת ישראל”.18 לעתים הם אף מגויסים בדיעבד לצבא: 

הסתכלו איתי למרחקים ותראו שני מיליון של שלשות, כולם לבושים במדי צה״ל 
בוהקים, ולא בכותנות פסים בלויות. עומדים זקופים ולא כורעים תחת מגלב נאצי 
מצליף. ראו את האנשים, גברים נשים וטף הולכים בצעד בטוח לתקומה, ולא לתאי 

הגזים, מפלסים את דרכנו למדינת ישראל.19

מצד שני, חללי צה״ל נחשבים כאן קורבנות שואה: 

אתם ]ההורים השכולים[, שאיבדתם את היקרים מכולם, באתם לכאן כהוכחה חיה כי 
מדינת ישראל עדיין לוחמת על עצמאותה וכי עדיין נדרשים אנו להקריב קורבנות 
]...[ וכאן, במקום הנורא הזה, נקשרים יחד קורבנות השואה והבנים שנפלו לשרשרת 

גדולה אשר מתוכה צמחה מדינת ישראל.20

ישראל  מדינת  שניהלה  המלחמות  וכל  סבילים,  לקורבנות  בקרב  שנפלו  הלוחמים  נהפכים  כך 
נעשות חלק ממאבק מתמיד לנוכח איום של שואה. טשטוש הקווים המבדילים בזהות הקורבנות 
הוא פן אחר של מחיקת הזמן ההיסטורי ושל התפיסה שאין בעצם הבדל בין מצב העם היהודי לפני 
הקמת מדינת ישראל ואחריה: “אנו מבינים לפתע שהמאבק הניטש בארץ אינו רק על המרחב 

www. ,נאום אלוף משנה מ׳ ב׳ בטקס ביער לופוחובה, משלחת ט״ז, מתוך אתר האינטרנט ״עדים במדים״  18

aka.idf.il/edim/yoman/yoman.asp?catId=25639&pageNum=10 )אוחזר ב–3 באוגוסט 2010(.
www.aka. ,נאום אלוף משנה א׳ א׳ בטקס במאידנק, משלחת כ״א, מתוך אתר האינטרנט ״עדים במדים״  19

idf.il/edim/yoman/yoman.asp?catId=29938&pageNum=4 )אוחזר ב–3 באוגוסט 2010(.
נאום תת אלוף א׳ ס׳, מפקד המשלחת, בטקס באושוויץ–בירקנאו, מתוך חוברת רשמי מסע, משלחת ח׳,   20

31-27 באוקטובר 2002, עמ׳ 49.
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שבין הירדן לים, אלא על עצם עמידתנו כעם על ‘קו הקץ’ שעליו נטוי הגורל היהודי כולו”.21 
אחרות  הנצחה  בזירות  ־  יותר  מינורי  באופן  כי  אם  ־  גם  מתרחש  זה  זהות  טשטוש 
השביל   ,)Feldman, 2007( פלדמן  ג׳קי  שהראה  כפי  השואה.  ואת  צה״ל  את  שמשלבות 
המחבר בין מתחם יד ושם לבית העלמין הצבאי בהר הרצל, שנחנך באפריל 2003 לציון יום 
השנה השישים למרד גטו ורשה, תורם גם הוא לדימוי חיילי צה״ל כקורבנות מאוחרים של 
השואה. כך נוצר מצב שבו הצבא, כגוף שנוי במחלוקת, שואב את הלגיטימיות שלו מגוף 

קולקטיבי אחר המצוי בלב הקונצנזוס )קורבנות השואה( באמצעות הידמות אליו.  
למסורות טקסיות  שייכים  הדתי,  והחלק  הקריאה  קטעי  הבאים של הטקס,  שני השלבים 
שונות ואף מנוגדות. הראשון מבוסס על הז׳אנר הדרמטי של המסכת, שהתפתח כחלק מרכזי של 
הטקס הציוני החילוני כבר בשנות העשרים של המאה העשרים, ונעשה בו שימוש בשלל מסגרות 
חברתיות כגון תנועות נוער, קיבוצים ובתי ספר )בן–עמוס, 2004; עפרת, 1980(. הממד הדידקטי 
של הז׳אנר הולם את מטרות המסע: קטעי הקריאה מנציחים את הנספים, אך גם מנסים לכוון 
את רגשות המשתתפים. דוגמה בולטת לכך היא מכתבו של עופר פניגר, חייל שנהרג במלחמת 
ששת הימים, שנכלל בין קטעי הקריאה בטקס בגטו ורשה, ואף הוא מחבר בין קורבנות השואה 
לחיילי צה״ל ומסתיים במשאלה נחושה. וכך כותב פניגר לחברתו לאחר שקרא את ספרו של ק׳ 
צטניק בית הבובות: “אני מרגיש כי מתוך הזוועה וחוסר האונים צומח ועולה בי כוח עצום. היות 

חזק; חזק עד דמעות; חד כמו סכין, שקט ואיום. כזה אני רוצה להיות”.22
החלק הדתי, לעומת זאת, לקוח מתוך טקסי האזכרה הצבאיים, שבהם ניתן לרב הצבאי תפקיד 
מרכזי. בהקשר של המסע לפולין מקבל חלק זה משמעות מיוחדת: הטקסטים הדתיים מתכתבים 

עם הדימוי הדתי של יהודי הגולה ומחזקים את הזיהוי של חיילי צה״ל עם קורבנות השואה. 
החלק האחרון של הטקס, דבר המפקד, אמור לסכם את האירוע ולהקנות לו ־ ולמסע 
כולו ־מסגרת משמעות. נאום זה מקביל לנאומים של דמויות סמכותיות שמסכמות טקסי 
זיכרון, כגון מנהל בית ספר או ראש עיר, אך הוא שייך גם לז׳אנר הצבאי של פקודות יום, דפי 
לוחם ונאומי מפקדים לקראת יציאה לקרב )פקר–רינת, 2005(. מטרת הז׳אנר היא בדרך כלל 
להסביר לחיילים את המשימה העומדת בפניהם ולהגביר את הלכידות והמוטיבציה שלהם. 
במקרה של המסע לפולין אמנם לא מדובר בהכנה לקרב, אבל מאחר שזו משלחת שיצאה 
למשימה צבאית חינוכית, יש להפיק ממנה לקחים ולהצביע על כיווני ההתנהלות העתידיים.  
עיון בשישים נאומי מפקדים ־ מפקדי צוותים ומפקדי משלחות ־ מעלה שהמסר העיקרי 
לאומיות  מסקנות  מהשואה  המסיק  הפרטיקולרי,  המסר  הוא  הנואמים  ומדגישים  ששבים 
היהודים  בדם  הספוגה  אירופה,  אדמת  על  כאן,  “דווקא  אופיינית:  דוגמה  להלן  וצבאיות. 
מקצועי  חזק,  בצה״ל  הצורך  לבין  השואה  מאורעות  בין  הקשר  את  אנו  מבינים  הנרצחים, 

ומוסרי, לשם שמירה על ביטחון ישראל והעם היהודי באשר הוא שם”.23

ד׳ ב׳ בטקס ביער לופוחובה, משלחת כ״א, מתוך אתר האינטרנט ״עדים במדים״,  נאום אלוף משנה   21

באוגוסט  ב–3  )אוחזר   www.aka.idf.il/edim/yoman/yoman.asp?catId=29938&pageNum=2
2010(. המשפט הוא ציטוט מנאומו של אהוד ברק בביקורו באושוויץ בשנת 1992 )ברק, 1992(.    

www.aka.idf.il/edim/library/generalDoc. ,מתוך ספריית ההדרכה באתר האינטרנט ״עדים במדים״  22

asp?DocID=61860 )אוחזר ב–4 באוקטובר 2010(.
23  נאום אלוף משנה מ׳ ג׳ ביער לופוחובה, מתוך חוברת רשמי מסע, מחזור ז׳, 18-13 באוקטובר 2002, עמ׳ 38.
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הזיכרון  אתרי  עם  במגע  שבאו  לאחר  מפולין  לשוב  אמורים  המשלחת  חברי  כן,  אם 
המקודשים של השואה ופיתחו יחס מעורב של דחייה והזדהות עם קורבנותיה. מצד אחד, 
כך  כל  השונה  מנצח,  ישראלי  צבא  של  גאים  כחיילים  ולגטאות  למחנות  הגיעו  הקצינים 
מהנספים בשואה. מצד שני, הם ניצבו מול השרידים החומריים כיהודים אשר היו ־ ונותרו 
הזאת  הכפולה  מהעמדה  המסקנה  בהרבה.  מהם  חזקים  אויבים  ידי  על  תדיר  מאוימים  ־ 
של  עצמאותה  על  פוסק  הבלתי  במאבק  דרכנו  בצדקת  אותנו  מחזק  רק  זה  “מסע  ברורה: 

מדינת ישראל”.24 
להסיק?  אמורים  שהם  המסקנות  את  במסע  המשתתפים  הקצינים  מסיקים  אכן  האם 
בהיעדר אפשרות לערוך בקרבם מחקר מסודר ומקיף, קשה לעמוד על מידת ההשפעה של 
המסעות על עמדותיהם. עם זאת, סביר להניח שהגידול העקבי במספר הקצינים היוצאים 
לפולין מעיד שהמסעות אינם מחטיאים את מטרתם הצה״לית. עדויות לכך, שכמה מהן צוטטו 
ובחוברות רשמי מסע. אפשר לטעון  “עדים במדים”  גם באתר האינטרנט  מופיעות  לעיל, 
לכאורה שמדובר בפרסומים רשמיים וסלקטיביים שאינם משקפים בהכרח את דעת הקצינים 
שהשתתפו במסעות, אך עיון באתרי אינטרנט ובבלוגים שההשתתפות בהם וולונטרית מעלה 
עדויות דומות. כך למשל מספר ר׳ י׳, קצין מילואים שהשתתף במשלחת עדים במדים שיצאה 
לפולין ב–27 במרס 2007: “לי אישית הנסיעה הייתה חשובה ומחזקת ]...[ ממש הרגשתי איך 
אני נוקם את נקמת הנספים ]...[ לכל אותם שצריכים תשובות לשאלות: ‘מה אנחנו עושים 
באתרים  למצוא  אפשר  זאת,  עם  מובטחות”.25  תשובות  נלחמים?’  אנחנו  מה  ו’לשם  כאן?’ 
הללו גם קולות אחרים. קצין המילואים א׳ ב׳ מצא את עצמו מתנגד לממד הרגשי של המסע 

ולהזדהות הצה״לית עם עמדת הקורבן, אך הוא ער לכך שהוא בדעת מיעוט:

לניצול  נכד  צעיר,  חמודות  עלם  האויר,  חייל  טייס  ד׳,  בברלין,  זקסנהאוזן  מחנה 
המחנה, קורא קדיש וקולו נשבר. רגע, רגע, מה קורה פה? זה היה לפני 70 שנה. 
זה נגמר. זהו. אנחנו ישראלים. אנחנו מעצמה צבאית. מה, רק אני זוכר את זה? ]...[ 
ומסתמן  הולך  זה  הרחוקה.  בהיסטוריה  לעיסוק  כראוי  אקדמי  יותר  למסע  קיוויתי 

כיום שואה אחד ארוך.26 
העדות לאחר השיבה מהמסע 

כפי  שלו,  הרביעית  המטרה  לכשעצמו.  לפולין  במסע  די  אין  והנוער  החינוך  חיל  בשביל 
והפיכת  שנוסחה באתר “עדים במדים”, היא: “עיבוד החוויה האישית למחויבות פיקודית 
המפקד לנאמן ביחידתו ובסביבתו להנחלת זיכרון השואה” )צה״ל, 2009(. כפי שמכריז שם 
המשלחת, הקצינים שעברו את חוויית העלייה לרגל היו עדים במדים לשואה שהתרחשה 

באירופה, ומשום כך הם צריכים להוסיף ולהעיד לאחר שובם לישראל.      
כמו בכל טקס מעבר, גם השלב השלישי והאחרון, של ההשתלבות המחודשת בחברה, 

24  נאום אלוף משנה ב׳ ג׳ בטקס בטרבלינקה, מתוך חוברת רשמי מסע, מחזור י״ז, 28 במרס עד 4 באפריל 

2004, ללא מספור עמודים.

באפריל  ב–23  נכתב   ,www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=305062#post2020858  25

2007 )אוחזר ב–3 באוגוסט 2010(.

www.leumiblog.co.il/madim  26, נכתב ב–11 באפריל 2010 )אוחזר ב–3 באוגוסט 2010(.
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נעשה באופן מובנה. בניגוד לשני השלבים הראשונים ־ שלב ההכנה ושלב המסע ־ שלהם 
היו אחראים ארגון יד ושם ויחידת עדים במדים, שלב זה הוא באחריות הבלעדית של הצבא. 
הפיכת הקצין שהיה בפולין לֵעד נשלמת רק לאחר שהוא עובר את הכנס המסכם, הקרוי גם 
“כנס שגרירים”. דימוי השגריר, המתווסף לדימוי העד, מחזק את הקשר לקורבנות, משום 
שהוא מדמה את השואה למעין מדינה שהקצין שהיה בפולין אימץ אותה כמולדתו ומייצג 

אותה כעת במדינה זרה, מדינת ישראל.  
כנס זה מתקיים חודשים אחדים לאחר השיבה מפולין, ותכליתו לסכם את לקחי המסע 
כוללת בדרך כלל  והיא  גמישה למדי,  ולהכשיר את הקצין לתפקידו החדש. מסגרת הכנס 
את דבר מפקד המשלחת, הקרנת סרט המשלחת, חלוקת הסרט והחוברת של המסע וחלוקת 
ערכת מולטימדיה עדים במדים ־ ממודעות למעשה, שאמורה לשרת את הקצין בפעילותו 
החינוכית העתידית. את הערכה מפיקה יחידת עדים במדים, והיא מספקת מידע היסטורי 
על כל אחד מהאתרים שבהם ביקרה המשלחת, אך הקצין יכול לשלב בה תמונות אישיות 
שצילם במסע. זהו שלב נוסף בהפיכת הקצין לשגריר מוסמך של השואה: נוכחותו על המסך, 
בצד המסמכים ההיסטוריים והעדויות, מקנה לו מעמד של בר סמכא. הציפייה מהקצין היא 
שישתמש בערכה בפעולות חינוך ביחידה הצבאית, בבתי הספר ובקהילה האזרחית. בשלב זה 
הוא אינו זקוק עוד לליווי צמוד של אנשי חיל החינוך והנוער. כמו כל צליין, הוא בא במגע 
עם האתרים שבהם נוצרה הזהות של הקבוצה שלו והיה אמור לעבור חוויה רגשית מעמיקה, 
להפנים את המסרים העיקריים של המסע, ולהיות מוכן להפיץ אותם בקרב הסובבים אותו.27        

סיכום: המשלחות לפולין וצה״ל של ראשית המאה ה–21

את המשלחות הצבאיות לפולין אפשר להסביר על רקע תודעת השואה באופן כללי וכניסיון 
לחקות את הצלחת המשלחות של תלמידי בתי הספר, אך יהא זה הסבר חלקי בלבד. משלחות 
צה״ל יצאו לראשונה לפולין רק בשנת 2001, יותר מעשור לאחר שהחלו נסיעות התלמידים, 
האחרונות  בשנים  חוות  התלמידים  משלחות  לעומתן,  בעקביות.  מאז  והולך  גדל  ומספרן 
משבר, בין השאר בשל המחיר הגבוה של הנסיעה: משרד החינוך מתכוון לקצר את משך 
לפולין  שיצאו  התלמידים  מספר  פחת  כבר   2009-2008 הלימודים  ובשנת  ביומיים,  המסע 
של  המרכזי  המקום  ואת  הייחודי  העיתוי  את  להסביר  כדי  כן,  על   .)2009  ,2008 )קשתי, 
המשלחות הצבאיות, יש לבחון את השדה הצה״לי שאליו הן שייכות, הן מנקודת מבט פנים–

צה״לית והן מנקודת מבט חיצונית של דימוי הצבא בחברה הישראלית.
המשלחות  חשיבות  בשל  וחינוכי  ארגוני  ממד  ובראשונה  בראש  יש  הצה״לית  לזווית 
הצבאיות עבור חיל החינוך והנוער. לפי דברי אחד ממפקדי יחידת עדים במדים, המשלחות הן 

למרות הכנס והערכה, התחושה בצה״ל היא שההבניה של שלב זה נמצאת עדיין בחיתוליה. כפי שטוענת   27

רובין–קופר, יועצת ארגונית בבית הספר לפיתוח מנהיגות בצה״ל: ״אין כיום מנגנון שמייצר המשכיות 

של השיח הלימודי–פיקודי המתקיים בפולין גם לאחר המסע ]מעבר לשיח על זיכרון השואה[״ )רובין–

קופר, 2010, עמ׳ 47(. 
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ספינת הדגל שלו, בהיותן אחד הכלים החינוכיים החשובים בהכשרת המפקד.28 במהלך שנות 
התשעים, בעקבות עליית מודל הצבא המקצועי, הצטמצם תפקידו של חיל החינוך והנוער, 
מרכזי  מקום  מחדש  לתפוס  לו  אפשרו  לפולין  המשלחות  של  מסעותיהן  תקציביו.  וקוצצו 
באופן  ממומנות  ניכרים: המשלחות  כספיים  בכך משאבים  להשקיע  בלי  הצבאית  במערכת 
מבוזר על ידי היחידות המשתתפות בהן, ויחידת עדים במדים אחראית על ארגונן וקובעת את 
תכני המסע. יתר על כן, באמצעות ההתמקדות בתחום הנחלת זיכרון השואה בכלל והמסעות 
לפולין בפרט יכול חיל החינוך והנוער לקדם את היעדים החינוכיים של הצבא דרך מספר 
מצומצם של אתרים ואירועים במקום לפצל את מאמציו במרחב ובזמן, בין שמדובר בחינוך 

לגבורה ואומץ אישיים ובין שמדובר בטיפוח הזיקה למדינת ישראל ולעם היהודי. 
לנקודת המבט הפנים–צה״לית יש גם היבט חברתי ודמוגרפי חשוב. כפי שהראה יגיל לוי 
בשני ספריו האחרונים )לוי, 2003, 2007(, במחצית השנייה של שנות התשעים עבר צה״ל שינוי 
בהרכב החברתי של חייליו, וכתוצאה ממנו נוצר “צבא מפוצל אישיות” )לוי, 2003, 366(: מצד 
אחד, זהו צבא היי–טק מבוסס ידע טכנולוגי הנשען בעיקר על האליטות המערביות, ומצד שני, 
זהו צבא של לוחמים המתבסס על “קבוצות חדשות”, ובהן חובשי כיפות סרוגות, בני מהגרים 
מברית המועצות לשעבר, מזרחים, אתיופים, בדווים ודרוזים. זהו צבא רב תרבותי, מרובה זהויות, 
הנתקל בקושי בבואו לגבש תפיסה אחידה של לוחם בנוסח הצברי הישן. אחת הדרכים לגשר 
על הפערים התרבותיים היא לפנות לעבר ולטוות זיכרון קולקטיבי שיוכל לשמש בסיס לזהות 
והמעמד  הרגשית  עוצמתה  בשל  השואה,   .)Gillis, 1994; Irwin-Zarecka, 2007( משותפת 
המרכזי והקונצנזוסיאלי שלה בתודעה הישראלית, היא מאורע שסביב הנצחתו אפשר לכנס את 
כל הקבוצות ולטשטש את ההבדלים ביניהן. זהו גם אחד המאורעות המעטים ־ ואולי היחיד 
־ בהיסטוריה היהודית שעמו יכולים להזדהות גם לא יהודים, ומשום כך אין זה מקרה שיחידת 

עדים במדים מוודאת שבכל אחת מהמשלחות לפולין ישתתפו גם קצינים בני מיעוטים.29
התחוללה  לפולין  משלחות  יצאו  שבהן  הראשונות  שבשנים  לזכור  יש  כך,  על  נוסף 
נגדו  עוררו  הצבא  בידי  לדכאה  והניסיונות   ,)2005-2000( אל–אקצה  אינתיפאדת  בשטחים 
שתרמה  אלימה  בהתנהלות  הצבא  את  האשימו  האזרחית  בחברה  חוגים  חריפה.  ביקורת 
להחרפת הקונפליקט במקום לשיכוכו ובהתעלמות מזכויות אדם בסיסיות )הראל ויששכרוף, 
2004(. לכן אי אפשר להתעלם מהאפשרות שהנסיעות לפולין בשנים האלה נועדו גם לבסס 
את הלגיטימיות של פעולות הצבא בשטחים ולחזק את תחושת “צדקת הדרך” )צה״ל, 2007, 
ומיקודה  )בר–טל, 2007(  3(, מתוך עדכון ההשוואה המסורתית שבין הנאצים לערבים  עמ׳ 
להיום:  אז  בין  קישור  בדבריו  שיצר  בטקס,  מפקד  נאום  מתוך  דוגמה  להלן  בפלסטינים. 
“שאלתי את עצמי מה יכול היה להיות היום, בארץ ישראל, לולא עמדנו איתן כנגד המרצחים 
האכזריים הטובחים בנו ללא הכר בשנתיים האחרונות, מה היינו עושים ללא חומת המגן 

האיתנה? ]...[ לו ניתן היה בידיהם לגבור עלינו, מה היה גורלנו?”30

28  מתוך ריאיון עם רב סרן )מיל׳( מריו סיני, לשעבר מפקד יחידת עדים במדים, 10 במאי 2006.

29  דברי ראש אגף כוח אדם, האלוף אלעזר שטרן, ביום הכנה למשלחת מ״ו ביד ושם, 1 במרס 2006. וראו 

גם שטרן, 2009, עמ׳ 113: “אין משלחת של צה״ל היוצאת מכאן שכל המשתתפים בה הם יהודים. אין 

הרבה קריטריונים למשלחת, אבל זה אחד מהם”.

נאום אלוף משנה א׳ א׳ בטקס בטרבלינקה, מתוך חוברת רשמי מסע, מחזור ז׳, 18-13 באוקטובר 2002, עמ׳ 40.   30
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אמירות מסוג זה אמנם נועדו בעיקר לצריכה פנימית והיו מוגבלות לתקופת אינתיפאדת 
אל–אקצה, אך היקפו של הקשר הסמלי בין הצבא לשואה הוא רחב יותר, הן מבחינת הזמן 
והן מבחינת המרחב החברתי. הוא החל עוד לפני יציאת משלחות הקצינים לפולין, העמיק 
להציג  צה״ל  של  היכולת  האינתיפאדה.  סיום  לאחר  גם  ונמשך  במדים,  העדים  באמצעות 
את עצמו באמצעות המשלחות לפולין כאחד הגורמים המופקדים על הנחלת לקח השואה 
לחברה הישראלית כולה ־ בצד גופים כגון יד ושם או מערכת החינוך ־ מאפשרת לו להגדיל 
)Bourdieu, 1984(. גם לאחר אינתיפאדת אל–אקצה המשיך צה״ל  את ההון הסמלי שלו 
להיות מושא לביקורת מתמדת של קבוצות שונות מימין ומשמאל. בעזרת גיוס זיכרון השואה, 
שהייתה לאחד המרכיבים החשובים בזהות הלאומית, הוא מנסה להשיב לעצמו את המעמד 

והיוקרה שהיו פעם מנת חלקו. 
 Bauman,( במאמר על הקשר בין ניצולי השואה לילדיהם טען הסוציולוג זיגמונט באומן
1998( שלבני הדור השני יש נטייה לקבל על עצמם את תפקיד הקורבן. במקרה כזה, המעמד 
של “קורבן בידי שליח” )victim by proxy( מקנה לכל מעשיהם מלכתחילה תוקף מוסרי 
כל זמן שאפשר לטעון שהם נעשו כדי למנוע את הישנות גורל אבותיהם. משום כך אין פלא 
ששטרן  יוצר בספרו )2009, עמ׳ 115( קשר סיבתי מופרך בין זהות של קורבן בעבר להתנהגות 
זוכרים  ואנחנו  כיוון שהיינו בפולין,   ]...[ מוסרית בהווה: “אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם 
שהיינו בפולין מכוח הזיכרון הקולקטיבי כעם”. יש לשים לב שלאמירה “היינו בפולין” יש 
בהקשר זה משמעות כפולה: שכולנו ניצולי שואה, ושיכולנו להיווכח בכך הודות למשלחות 
עדים במדים. אף שם המשלחת מעיד על הכוונה של צה״ל לנכס לעצמו את תפקיד קורבן 
העשרים  במאה  העדות  סוגיית  על  בספרם  לאוב  ודורי  פלמן  שושנה  שטענו  כפי  השואה. 
)Felman & Laub,1992, p. 207(, מי שיכול לשמש עד במסורת המערבית הוא רק זה שהיה 
עד ראייה לדברים שהוא מספר עליהם. משום כך נקרא ניצול השואה המצטרף למשלחות 
תלמידי התיכון וקציני הצבא “איש עדות”, ותפקידו הוא אכן לספר את שעבר על בשרו וחזה 
בעצמו.31 צירוף המילים “עדים במדים” הוא אפוא אוקסימורון שמצביע על ניסיון התחזות; 

לא התחזות לאיש צבא, אלא לניצול שואה.
מסע הצליינות לפולין אמור לשנות את זהותם של קציני צה״ל. הם יוצאים אליו כחיילים 
הזהות  ממדי  כל  קורבנות–ניצולים–עדים.  גם  כשהם  ממנו  וחוזרים  מנצח,  צבא  של  גאים 
יכולים לעטות על עצמם את  והחיילים  זה למרות הסתירות שביניהם,  בצד  זה  מתקיימים 
הממד המבוקש לפי הנסיבות המשתנות. ריבוי פנים זה מאפשר להם להביט מבעד לכוונת 
בצורר  ומתבוננים  פולין  אדמת  על  ניצבים  שהם  לעצמם  ולדמיין  התיכון  במזרח  הרובה 
הנאצי. אצל הילד עמוס עוז ערבוב הזמנים והמקומות לא היה אלא משחק ילדים בלתי מזיק. 
הכרעות  על  להשפיע  וביכולת  ממש  של  נשק  בכלי  שאוחזים  בצה״ל  במפקדים  כשמדובר 

ביטחוניות ומדיניות, יש בכך סכנה אמיתית.

31  פלמן ולאוב )Felman & Laub, 1992, p. 204( מצטטים את אלי ויזל, שטען שהוא היה חייב למלא 

את תפקיד העד משום שאף אחד אחר לא יכול היה לעשות זאת במקומו. 
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זיכרונות מתש״ח: סיפורים אישיים במרחב המקוון

בתיה אילון*

בשנת  באינטרנט  שנכתבו  מתש״ח  זיכרונות  בסיפורי  עוסק  המחקר  תקציר. 

השישים למדינת ישראל, על ידי אנשים שהיו בה בעת הקמתה. מטרת המחקר 

הייתה לגלות כיצד הכותבים מבנים את זהותם הנרטיבית, מה משפיע על עיצובה, 

ואיזו משמעות הם מייחסים לסיפוריהם. לשם כך אספתי 184 סיפורים ונתוני רקע 

של כותביהם, ומתוכם בחרתי חמישים סיפורים לניתוח נרטיבי הוליסטי של תוכן 

וצורה. מהניתוח עלו שתי קבוצות עיקריות של זהויות נרטיביות: צברים וניצולים–

ותחושת השייכות לקולקטיב  ויש ביניהן חפיפה מסוימת. ערך המסירות  בונים, 

משותפים לסיפוריהם של רוב הכותבים ומשקפים את שימור זהותם הדורית. גם 

אישי–קולקטיבי,  סיפור  של  אסטרטגיה  נוקטים  הניצולים–הבונים  וגם  הצברים 

העונה על צורכיהם לעת זקנה. שימור הזהות הקולקטיבית הוותיקה אצל הכותבים 

מעלה לדיון את שאלת הזהות הקולקטיבית הישראלית כיום.

מבוא

במרס 2008, כחודשיים לפני יום העצמאות השישים של מדינת ישראל, יצא לדרכו פרויקט 
של  מידע  מאגר  ליצור  הייתה  הפרויקט  תכלית  “מוטקה”.1  האינטרנט  באתר   ”48 “מפקד 
אנשים שחיו בארץ בתש״ח. לשם כך נקרא ציבור זה למלא באתר טופס התפקדות עם פרטים 
בזו   ”48 אישיים  “סיפורים  אישיים מהתקופה למדור  סיפורים  הוזמן לשלוח  ואף  אישיים, 
הלשון: “זה המקום שלכם לשתף אותנו בחוויות שלכם מאותה תקופה מופלאה, אנקדוטות 

קטנות או סיפורים מרתקים, חבל שתשמור אותם אצלך...”
מלבד הסיפור, שמקומו בשדה “תוכן”, נתבקשו המספרים למלא גם שדה ששמו “כרטיס 

ביקור” ולתת כותרת לסיפורם בשדה “כותרת”. סיפורים אלו הם עניינו של מחקרי.
לפי הערכה של מארגני הפרויקט, מתוך האוכלוסייה היהודית שהייתה בארץ בתש״ח, 
הסיפורים  כותבי  זקנתם.  איש, שהם מטבע הדברים בתקופת  כ–150 אלף  כיום  חיים אתנו 

מכון מופ״ת  *

המאמר מוקדש לזכר הוריי שרה ושלום בראון ז”ל, ניצולים–בונים. ברצוני להודות לד”ר שרה שמעוני   

על חשיבה משותפת בתחילת המחקר, ולה ולד”ר אריאלה גדרון על קריאת כתב היד של המאמר. תודתי 

נתונה גם לסוקרת מטעם סוציולוגיה ישראלית על ההערות המקדמות שנתנה למאמר.

אתר האינטרנט ״מוטקה״ )www.motke.co.il( הוא פורטל המיועד לבני הגיל השלישי. הפורטל מציע   1

תכנים מגוונים וייחודיים לאוכלוסייה זו, כמו שיפור בריאות, מעורבות בקהילה, פעילויות לשעות הפנאי 

ועוד.
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ונשים מתוכה שהיו להם רצון  זו, אך הם גברים  נציגיה של קבוצה  באתר “מוטקה” אינם 
ואפשרות לחלוק עם הציבור הרחב את חוויותיהם מאותה התקופה באמצעות האינטרנט.

את  להבין  כדי  שנה,  כשישים  לפני  שהתרחשו  אירועים  מגוללים  שהסיפורים  אף 
משמעותם יש להתבונן בהם בפריזמה של ההווה. אין ספק שההקשר של כתיבת הסיפור, 
של  ההיסטוריים  לאירועים  ובמקום  בזמן  וקרבתם  המספרים  גיל  למדינה,  השישים  שנת 

תקופת תש״ח מכוונים את המסרים שהם מעבירים בסיפוריהם.
המחקר נכתב לאור התיאוריה הנרטיבית הגורסת שכל סיפור שמופנה לציבור מבנה את 
זהותו הייצוגית של המספר, שכן המספר מבטא באמצעותו מהם החיים הראויים לחיותם על 
פי החברה והתרבות שבה הוא חי )Bruner, 2004(. זהות זאת, שנקראת הזהות הנטענת, היא 
 Mishler,( פן מסוים של העצמי, ולפיכך יכולה להיות שונה בסיפורים שונים של אותו אדם
2004(. מנקודת מוצא זו מתמקם המחקר על קו התפר שבין הנרטיב האישי לנרטיב החברתי–

היסטורי.
ביום  תש״ח  מתקופת  חוויותיהם  את  ִזקנתם  לעת  מתארים  סיפורים  מספרי  כן,  אם 
ההולדת השישים למדינה; מיהם האנשים האלה? כיצד הם מציגים את עצמם ומדוע? האם 
בת  בהיותי  כיום?  גם  הישראלית  לחברה  ורלוונטיים  אקטואליים  עקרונות  בסיפוריהם  יש 
לניצולי שואה שגדלה והתחנכה בארץ, היה לי עניין מיוחד במחקר זה. סיפורים רבים באתר 
דומים לסיפור של משפחתי ושלי, ויכולתי להזדהות בנקל עם החוויות המתוארות בהם. על 

כן פניתי למחקר זה מתוך סקרנות רבה ומעורבות גדולה.
את המאמר אפתח בסקירה קצרה על שתי קבוצות בחברה הישראלית, הצברים וניצולי 
השואה, שהחלו להתבלט בתקופת טרום המדינה ובשנים הראשונות לקיומה. כמו כן, גיל 
המספרים וההקשר ההיסטורי דורשים עיון תיאורטי במשמעות הסיפור בגיל המבוגר וביחס 
שבין הזיכרון האישי, הקולקטיבי וההיסטורי בסיפורי זיכרונות. בפרק השיטות אסביר את 
אופן איסוף הסיפורים ואת העקרונות שעליהם התבססתי בניתוחם. את ממצאי המחקר אציג 
בשבעה פרקים עוקבים לפי סדר שאלות המחקר, ואסכם בדיון קצר שבו אתייחס למשמעות 

החברתית של הממצאים.

רקע תיאורטי

שני דורות של צברים: דור תש״ח ודור המדינה
קולקטיבית  בזהות  והתאפיינה  וולונטרית  חברה  הייתה  תש״ח  בתקופת  היישובית  החברה 
מגובשת ובתחושת סולידריות עמוקה. לפי יער ושביט )2001(, זהות קולקטיבית היא האופן 
שבו הרוב בחברה תופס את התכונות העיקריות המאפיינות אותה או הרצויות לה. הזהות 
ואילו  בו,  הלגיטימיים  המשחק  כללי  מהם  לקולקטיב,  משתייך  מי  מגדירה  הקולקטיבית 
שאיפות ומטרות ראויות למימוש. בשל השתרשותה בדימויים העצמיים של חברי הקולקטיב, 
היא עשויה לשרוד לזמן ממושך, גם לאחר שנסיבות יצירתה חדלו מלהתקיים. יש המבדילים 
בין זהות קולקטיבית ובין הזדהות עם קולקטיב: ההזדהות היא תחושת השתייכות לקהילה 
הלכה למעשה, מתן חשיבות למנהגים וסולידריות עם אנשים אחרים השייכים לקהילה )בן–

רפאל ובן–חיים, 2006(, והיא בעצם אחד המאפיינים של זהות קולקטיבית.
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הזהות הקולקטיבית של החברה הישראלית בתש״ח התבססה על האידיאולוגיה הציונית, 
עקרונותיה והפרשנויות שלה ברוח תנועות הפועלים. אידיאולוגיה זו זכתה למעמד הגמוני 
בחברה היישובית ובחברה הישראלית בראשית דרכה לאחר קום המדינה. בחברה זו היה רוב 
לילידי אירופה או לבניהם, ואף שכבר אז אפשר היה להבחין בתחילתם של שסעים חברתיים 
המוכרים לנו גם כיום, הקונצנזוס הרחב של האידיאולוגיה הציונית, ששאפה להקים מדינה 
יהודית, טשטש אותם במידת מה. לכן הייתה החברה הישראלית בתש״ח חברה הומוגנית 

יחסית להיום )יער ושביט, 2001(.
הארץ,  ילידי  של  הראשון  בדור  יוצגה  זו  בתקופה  הישראלית  הקולקטיבית  הזהות 
הצברים, ילידי השנים שבין שלהי מלחמת העולם הראשונה לסוף שנות העשרים )הולצמן, 
2002( או השלושים )אלמוג, 1997( של המאה העשרים. קבוצה זו זכתה לכינויים קולקטיביים 
שהנפוצים שבהם הם דור הפלמ״ח, דור בארץ או דור תש״ח. כינויים אלה הופיעו לראשונה 
בספרות העברית החדשה, ולאחר מכן נקלטו גם בביקורת, במחקר ובשיח הציבורי )הולצמן, 
זו לא הייתה רוב בקרב הנוער העברי בתקופת  2002; שפירא, 2001(. אף על פי שקבוצה 

היישוב, הדימוי שלה אומץ על ידי החברה כולה )שפירא, 2001(.
דמות הצבר המיתולוגי התבססה בנוף התרבותי הישראלי והפכה למודל התנהגות וסגנון 
חיים )אלמוג, 1997(. על פי מודל זה, הצבר הטיפוסי הוא יליד הארץ )או שעלה ארצה כילד(, 
במסגרות  ִחברות  ועבר  מבוססת  עירונית  בשכונה  או  במושב  בקיבוץ,  גר  אירופי,  ממוצא 
בארץ  התחנך  הצבר  הנוער.  ובתנועות  עבריות  בגימנסיות  הפועלים,  תנועת  של  חינוכיות 
והתבגר על רקע האירועים ההיסטוריים העולמיים, בעיקר מלחמת העולם השנייה, ובשנות 
המאבק לעצמאות שהגיע לשיאו במלחמת השחרור. הוא פעיל מגיל צעיר במסגרות בעלות 
אופי ביטחוני, והשירות הצבאי הקרבי הוא מרכיב חשוב בביוגרפיה שלו. לצבר יש גם תכונות 
אופי טיפוסיות: הוא מפוכח ותכליתי, בעל סגנון דיבור ישיר, נרתע מהבעת רגשות )קוצני 
כלומר  לצבא(,  )למדינה,  לקולקטיב  מסור  ובעיקר  הצבר(,  שיח  כמו  מבפנים,  ורך  מבחוץ 

מעדיף את צורכי הכלל על פני צרכיו האישיים )אלמוג, 1997; שפירא, 2001(.
של  במציאות  וגדל   1965-1935 בשנים  נולד  המדינה,  דור  שנקרא  השני,  הצברים  דור 
מדינה עצמאית. דור זה התחנך בצלו של דור תש״ח )שפירא, 2001( ונצבע גם הוא בצבע 
הצברי )אלמוג, 1997(. כמו בני הדור הקודם, גם הוא גדל על אותם ערכים של אהבת הארץ 
והכרתה, התיישבות והקרבה למען המדינה. אניטה שפירא טוענת שלמרות הדמיון ביניהם, 
מציאות  הראשון  הדור  אצל  לעבר:  בהתייחסות  הוא  המדינה  לדור  דור תש״ח  בין  ההבדל 
הקו הירוק לא הייתה הכרחית ולא נצחית, ואילו בקרב בני הדור השני, שלא הכירו מציאות 

אחרת, היא הייתה הלגיטימית היחידה )שפירא, 2001(.
מודל הצבר הגיע לשיא הפופולריות שלו במלחמת ששת הימים ונותר דומיננטי בחברה 
הדרגתי  ערעור  החל  אחריהן  העשרים.  המאה  של  השבעים  שנות  לשלהי  עד  הישראלית 
במעמדו בעקבות אירועים דרמטיים )בייחוד מלחמת ההתשה ומלחמת יום כיפור(, תמורות 
חברתיות וטכנולוגיות ושינוי ערכי בחברה. הטיפוסים החברתיים שהופיעו משנות השמונים 
־ הדור הפוסט–צברי )אלמוג, 2004( או הפוסט–מודרניסטי )שפירא, 2001( ־ מייצגים את 
קולקטיבית  לאומית  מתרבות  המעבר  תהליכי  את  וביניהן  אלו,  תמורות  של  השפעותיהן 
האתוס  את  המקדשת  פלורליסטית  אינדיבידואליסטית  לתרבות  הציוני  לחזון  ומסירות 

הדמוקרטי )אלמוג, 2004(.
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היא  דורית  יחידה  דוריות.  ליחידות  למעשה  ניתנו  המדינה  ודור  תש״ח  דור  הכינויים 
דומה  בדרך  מעבדים  שחבריה  לידה(  עשורי  כשלושה  )שכולל  הדור  בתוך  מוגדרת  קבוצה 
יש תודעה משותפת שמשמשת  דורית  יחידה  וייחודית להם את התנסויותיהם. לבני אותה 
מעין דבק ביצירת הקבוצה ומפתחת בקרב חבריה רעיונות משותפים ומטבעות לשון )סגנון 
דונהם   .)Mannheim, 1952( הדור  בתוך  ייחודית  זהות  לעצמם  מעניקים  הם  וכך  דורי(, 
)Dunham, 1998( טוענת שבני היחידה הדורית שומרים על שייכותם לקבוצה במשך כל 
שיכולים  היחידה,  לבני  משותפים  ובערכים  בעמדות  מתבטאת  הדורית  התודעה  חייהם. 
להיות בסיס לפעולות, ובהדגשה מודעת של אופייה הייחודי של היחידה דורית שאליה הם 
הודות  )ועוקבות(,  שונות  דוריות  יחידות  שתי  הם  המדינה  ודור  תש״ח  שדור  אף  שייכים. 
למאפיין המשותף שלהם, דמות הצבר, הם ייצגו במשך למעלה משלושה עשורים את הזהות 
את שתי  רבה  במידה  מייצגת  הוותיקה  הציונית  הבורגנות  כיום,  הישראלית.  הקולקטיבית 

היחידות הדוריות הללו מבחינת הפרופיל הגילאי והרקע התרבותי )אלמוג, 2004(.

העולים ניצולי השואה בתקופת תש״ח
גלי העלייה הגדולים שהגיעו ארצה מסוף מלחמת העולם השנייה ובייחוד בשנות החמישים 
בשנות  הקולקטיבית.  הזהות  את  וִאתה  בארץ  החברה  מבנה  את  שינו  העשרים  המאה  של 
מלחמת העולם השנייה ועד 1948 היו רוב העולים פליטים מאירופה וניצולי שואה )הכהן, 
2001(, וכך גם כמחצית מהעולים בשנים 1951-1948 )מחציתם האחרת עלו מארצות ערב(. 
מבחינת מוצא ותרבות הייתה עלייה זו קרובה לאוכלוסייה שישבה אז בארץ, ועצם היותם 
עולים לא היה בגדר הבדל ממשי בין שתי האוכלוסיות, כי שני שלישים מהאוכלוסייה בארץ 
לא היו גם הם ילידי הארץ )יבלונקה, 1994(. ואף על פי כן, המפגש בין העולים ניצולי השואה 
ובין החברה של תש״ח היה מורכב; מצד אחד רחשו הצברים זלזול והתנכרות לעולים, שנבעו 
משלילת הגלות שהייתה יסוד בסיסי בחינוכם, ומצד שני היו גם גילויי פתיחות וקרבה כלפי 

האחים הזרים שבאו מאירופה )הולצמן, 2002(.
בפני העולים עמד אתגר קליטה כפול. ראשית, הם היו צריכים להתמודד עם לימוד האתוס 
הלאומי ופענוח השיח התרבותי הנחוצים למהגרים בכל מקום בעולם כדי להעניק משמעות 
 .)Lomsky-Feder & Rapoport, 2001( זהויותיהם  את  מחדש  ולהבנות  החדשים  לחייהם 
שנית, עמדה בפניהם משימה קשה מנשוא של התמודדות עם טראומת השואה שפערה בין שתי 

הקבוצות הללו פער שקשה מאוד לגשר עליו )יבלונקה, 1994; מור ובר–און, 1996(.
גברים  היו   1947-1945 בשנים  מאירופה  העולים  רוב  הבריטי,  המנדט  הגבלות  בגלל 
צעירים, ללא משפחות, רובם מזוהים עם תנועות הפועלים וההתיישבות העובדת. ביניהם 
היו גם חברי המחתרות היהודיות ולוחמים בנאצים שהצליחו להינצל ולעלות ארצה. לחברה 
והאווירה בארץ  ידע חלקי על השואה. המאבק על המדינה  זו רק  היישובית היה בתקופה 
ואלה היו מנוגדים למה שנתפס כ״הליכה כצאן  והגבורה,  נס את ערכי הלחימה  העלו על 
לטבח” של היהודים בשואה. קבוצת הניצולים הלוחמים תמכה גם היא בערכים אלו, ובחברה 
נוצר אפוא דימוי קולקטיבי שלילי של כלל העולים–הניצולים, שלפיו הייתה להם אישיות 

גלותית, בניגוד לאישיות העברית של בני הארץ )אלמוג, 1997(.
השחרור  מלחמת  כדי  תוך   1949-1948 בשנים  ארצה  הגיע  הניצולים  של  הגדול  הגל 
)יבלונקה, 1994(. בתקופה זו הגיעה לשיאה התפיסה המוצאת ניגוד ערכי בין התנהגות לוחמי 
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תש״ח ובין התנהגות היהודים בשואה, וזאת למרות התגייסותם המיידית של עולים–ניצולים 
רבים לקרבות מלחמת השחרור. למעשה, כמחצית הלוחמים והנופלים במלחמת השחרור היו 
ניצולי שואה. חלקם עלו בשנים שלפני קום המדינה )1947-1945( וחלקם היו מלוחמי גח״ל 
)גיוס חוץ לארץ(, שגויסו במחנות העקורים ב–1947. בין העולים שנפלו במלחמת השחרור 
היו כאלה שהיו הניצולים היחידים ממשפחתם, ולימים נמתחה ביקורת על כך שגויסו. עם 
של  מיידית  תחושה  אלו  לעולים–ניצולים  הקנתה  המדינה  על  במלחמה  ההשתתפות  זאת, 
בעלות על הארץ ושייכות והקלה עליהם הן את טראומת השואה והן את תהליך הקליטה. 
נוסף על השתתפותם בלחימה, גם הקמת מושבי עובדים על ידי הניצולים על אדמות כפרים 
ערביים שננטשו הביאה במשך הזמן לשיקום הדימוי השלילי של עלייה זו בעיני בני הארץ 

הוותיקים מהם )שם(.
עם תום מלחמת השחרור ובשנות החמישים פנו הניצולים מיוזמתם לבניית הישראליות 
טוענת   )1998( יבלונקה  הבא.  הדור  וטיפוח  החדשות  המשפחות  לבניית  ובעיקר  שלהם, 
במסגרות  התארגנו  הניצולים  הישראלית.  החברה  אל  חדרה  אלא  נקלטה  לא  זו  שעלייה 
ארגוניות פנימיות של עזרה הדדית וחדרו לכל תחום בחיי המדינה. אנשים אלו עברו תהליך 
“לציבור  ההגמוני  למודל  שייכת  שאינה  מהגרים  מקבוצת  אותם  שהפך  דופן  יוצא  קליטה 
שהוא מעמודי התווך הערכיים של החברה הישראלית ואחד ממוקדי הקונצנזוס שעדיין נותרו 
בה” )שם, עמ׳ 4(. לניצולים היה תפקיד מכריע גם בשימור זכר הקורבנות ובהנחלה רחבת 

היקף של תודעת השואה בעולם המושגים הישראלי )שם(.
והלא הגמוני של העולים החדשים  והחמישים הושתק הקול המנוגד  בשנות הארבעים 
ונמחקה הזהות התרבותית הילידית שלהם )יבלונקה, 1994; מור ובר–און, 1996(, אך משפט 
אייכמן שנערך בשנת 1961 היה שיאו של תהליך הקניית לגיטימציה לסיפוריהם האישיים 
והפחית במידה רבה את היחס הביקורתי כלפי יהודי אירופה בנוגע להתנהגותם בזמן השואה 

)יבלונקה, 1994(.
מאז שנות השמונים, לאחר כמה וכמה גלי עלייה נוספים )למשל מרוסיה ומאתיופיה(, 
חל שינוי הדרגתי בהרכב החברה בישראל, והיא נעשתה מגוונת יותר מבעבר מבחינות רבות. 
כיום קיימות בישראל קבוצות חברתיות רבות שמבקשות להדגיש את זהותן הדתית והאתנית 
השורשית. לפיכך הזהות הקולקטיבית אינה מונוליתית אלא נושאת ריבוי קולות )יער ושביט 

.)Lomsky-Feder & Rapoport, 2001 ;2003

זיכרונות וסיפורים לעת זקנה
לסיפורי חיים ולסיפורים בכלל יש משמעות מיוחדת בגיל המבוגר. האדם המזדקן בחברה 
שינויים  בו  חלים  ראשית,  עיקריים:  הסתגלותיים  אתגרים  שני  בפני  עומד  המערבית 
פיזיולוגים הפוגעים בתפקודו, ועל כן נפגעת גם רווחתו הנפשית. שנית, חל פיחות במעמדו 
החברתי )אושרוב, 2005; ספקטור–מרזל, 2008(. ספקטור מרזל )2008( טוענת שבגיל מבוגר 
הסיפור הוא בבחינת ערוץ מרכזי להתמודדות עם אתגרים אלו ומונה שלושה צרכים זהותיים 

של זקנים המתממשים באמצעות הסיפור: עקיבות עצמית, הערכה עצמית ונצחיות סמלית.
עקיבות עצמית היא תחושת ההמשכיות בחיים הנחוצה לרווחה אישית ובריאות נפשית. 
זהותם  בהבניית  עיקרי  ומניע  זקנים  של  אוניברסלי  מאפיין  הוא  עצמית  בעקיבות  הצורך 
בסיפור. סיפור חיים המשכי שמביא לידי ביטוי תכונות אישיות, אינטרסים וערכים מקנה 
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ראיית  פירושה  עצמית  הערכה  עצמית.  עקיבות  לו  מספק  ובכך  יציבות  תחושת  למספר 
החברה,  בהערכת  תלויה  אך מאחר שהיא  אנושית,  כלל  כמיהה  והיא  חיובי,  באור  העצמי 
זה משמש הסיפור  אנשים מבוגרים בחברה המערבית מתקשים לחוש בעלי ערך. בהקשר 
כלי להאדרה עצמית וערוץ עיקרי לבניית הערכה עצמית בזקנה. נצחיות סמלית היא הצורך 

להשאיר מורשת של העצמי, המתעורר ביתר שאת לנוכח הִקרבה למוות )שם(.
מחקרים השוואתיים הראו שזיכרונות של זקנים נוטים לבטא תחושת שלמּות והרגשות 
חיוביות יותר מזיכרונותיהם של בוגרים צעירים. זקנים רבים הביעו שביעות רצון מחייהם 
 Baddeley (. אריקסון ועמיתים )אצלBaddeley & Singer, 2007( אף שעברו תקופות קשות
Singer, 2007 &( מסבירים שבחלוף השנים מקבלים הזיכרונות הקשים משקל ומשמעות 
חדשים לאור ניסיון החיים הנצבר, בד בבד עם עיצוב ואינטגרציה מחודשים של האירועים 
האידיאולוגיות,  התפיסות  ביטוי  הוא  הזקנים  סיפורי  של  נוסף  טיפוסי  מאפיין  בסיפור. 
המשקפות ערכים של חברות העבר, שהיו קולקטיביסטיות יותר מהחברות המערביות כיום 

)נוטמן–שורץ, 2006(.
האחרונות  בשנים  נוחות.  ביתר  אישיים  סיפורים  לכתוב  לזקנים  מאפשר  המחשב 
ונמצא   ,)2008 )הלמ״ס  מבוגרות  אוכלוסיות  בקרב  גם  ובאינטרנט  במחשב  השימוש  גובר 
שהשימוש באינטרנט בקרב זקנים תורם להעצמתם ולרווחתם הנפשית על ידי שיפור היחסים 
וברק,  גל  )שפירא,  והעצמאות שלהם  ותחושת השליטה  הבינאישיים, התפקוד הקוגניטיבי 
עם  להתמודד  כדרך  מקובלת  אישית  שכתיבה  מציינים   )2008( וברק  בוניאל–נסים   .)2008
קשיים אופייניים לגיל, ושכתיבה אישית באינטרנט )למשל בבלוג( תורמת להעלאת הדימוי 
למטרות  באינטרנט  השימוש  שמגמת  להניח  יש  הכותבים.  של  הנפשית  והרווחה  העצמי 
כתיבה אישית תתרחב בעתיד, ושגם זקנים ימצאו באינטרנט במה נוחה לכתיבת סיפוריהם 

האישיים ולפרסומם.

הזיכרון האישי, הקולקטיבי וההיסטורי
מאחזרים  ארבעים(  לגיל  )מעל  מבוגרים  שאנשים  מלמדים  אוטוביוגרפי  בזיכרון  מחקרים 
זיכרונות מתקופת ההתבגרות והבגרות המוקדמת )גיל 25-10( הרבה יותר מאשר מתקופות 
חיים אחרות, וכן שהזיכרונות המאוחזרים מתקופה זו הם החיים והעזים ביותר. לכן תופעה 
הוא  לכך  ההסברים  אחד   .)reminiscence bump( בזיכרונות”  “בליטה  בכינוי  ידועה  זו 
שבתקופת החיים הזאת מעוצבת זהותו של האדם, ולכן היא מכריעה ביצירת נרטיב החיים 
שלו )Conway, 1997(. לפי מנהיים )Mannheim, 1952( בתקופה זו מתבססת גם הזהות 
בעקבות  דורית,  יחידה  אותה  בני  של  הדורי  והסגנון  הזהה  העולם  השקפת  קרי  הדורית, 
ייחודיים  היסטוריים  אירועים  הם  אלו  מעצבות  התנסויות  שעברו.  משותפות  התנסויות 

לתקופה שהשאירו בהם את חותמם.
לפי הלבווקס )Halbwachs, 1980(, הזיכרונות האוטוביוגרפיים שלנו מאורגנים בשני 
אופנים: בזיכרון אישי ובזיכרון קולקטיבי. הזיכרון האישי נרשם מנקודת מבט של העצמי 
האדם  בני  כל  חולקים  הקולקטיבי  הזיכרון  את  העצמי.  עומד  שבמרכזם  זיכרונות  וכולל 
הזיכרון האלה בהקשרים  בכל אחד מסוגי  יכול להשתמש  החברים בקבוצה מסוימת. אדם 
שונים, והזיכרון האישי משתמש בנקודות התייחסות )reference points, אירועים שפונים 
יש  הזיכרונות  סוגי  לשני  החברה.  ידי  על  שנקבעות  במשהו(  להיזכר  כשרוצים  אליהם 
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קשר,  גם  ביניהם  יש  אך  התרחשות,  וזמן  מקום  של  ונבדלים  מוגדרים  גבולות  בתודעתנו 
ולעתים קרובות הם מתערבבים זה בזה. למשל, כשיש פער בזיכרון האישי, הוא שואל פרטים 
מהזיכרון הקולקטיבי כדי למלאו. הזיכרון האוטוביוגרפי יכול להגיע ארבעה דורות לאחור 
)במשפחה( לפני שהוא מאבד מגע עם העבר. הלבווקס )שם( טוען שרק דרך מגע עם העדים 
החיים של העבר אנו תופסים אותו באמת, וכשהעדים הללו עוברים מן העולם, נשארת רק 

ההיסטוריה הכתובה.
לכל אדם יש זיכרונות מאירועים חשובים בהיסטוריה של האומה, גם אם הוא לא חווה 
אותם אישית. לכן הם אינם שייכים לזיכרון האוטוביוגרפי אלא לזיכרון ההיסטורי שלו. יש 
הבדל בין הזיכרון ההיסטורי לשני סוגי הזיכרון שתוארו קודם. הזיכרון הקולקטיבי משמר 
מהעבר רק את מה שחי או מסוגל לחיות בתודעת הקבוצה השומרת על זיכרון זה. הזיכרון 
הקולקטיבי הוא אפוא מחסן של מסורות או תפיסת הקבוצה את עצמה, והוא מספק לקבוצה 
כלל במשך  )בדרך  אינה משתנה  עוד הקבוצה  כל  ונשמרת  זהות שמייחדת אותה מאחרות 
תקופה שאינה עולה על אורך חיי אדם(. הזיכרון ההיסטורי, לעומת זאת, כולל תיעוד של 

אירועים שהתרחשו בעולם בתקופת החיים. 
מהביקורת  כתוצאה  ההיסטוריה  חקר  של  במתודולוגיה  מפנה  חל  האחרונות  בשנים 
של  ההיסטוריה  את  גם  ללמוד  קריאה  עלתה  השאר  בין  הסטרוקטורליסטית.  הגישה  על 
הלכי הרוח )mentalities( של “האנשים הרגילים” ולהתחקות אחרי הגורמים ההיסטוריים 
 Morgan-Fleming, Riegle & Fryer,( הנרטיב  ואת  האנושית  ההתנסות  את  המעצבים 
2007(. יחידת הניתוח במחקר היסטורי מסוג זה היא קולות האנשים, ותכליתו להבין את 
לכך  הגדלה  המודעות  את  משקפת  זו  היסטורית  גישה  המיקרו.  ברמת  ההיסטורי  הזיכרון 
ששימור חברה הוא תהליך אינטראקטיבי בין הפרטים המרכיבים אותה ובין המסורות שהם 
שייכים אליהן. דיווחים נרטיביים של ההיסטוריה ־ בתמונות, בתכתובות או בסיפורים ־ 
הפרט  ידי  על  התקבלו  מסוימים  חברתי  מבנה  או  רעיון  כיצד  לברר  לחוקרים  מאפשרים 
ועיצבו את התנסותו. כך אפשר להבין טוב יותר את הגורמים שעיצבו את הזהות ואת תפיסות 

הסוכנּות בעבר, ובאיזו מידה הם ממשיכים להתקיים גם כיום )שם(.
גורלית  מתקופה  חוויותיהם  על  באינטרנט  המספרים  זקנים  של  הזיכרונות  סיפורי 
בתולדות העם והמדינה הם המושא של מחקר זה. השאלות שעליהן מנסה המחקר לענות הן: 
מיהם אנשי תש״ח המספרים את זיכרונותיהם במרחב המקוון; כיצד הם מבנים את זהויותיהם 

הנרטיביות; וכיצד אפשר לפרש את משמעות הסיפורים עבור המספרים.

שיטות מחקר

מחקר נרטיבי
המחקר  של  היסוד  הנחת  נרטיבית.  מתודולוגיה  הכתיבו  הנתונים  ואופי  המחקר  שאלות 
ולכן  האנשים,  ידי  על  ומובנית  סובייקטיבית  היא  החברתית  שהמציאות  היא  הנרטיבי 
את  רק  לא  מבטא  שלנו  החיים  מניסיון  שמביא  סיפור  מרכזי.  מקום  בו  תופסים  סיפורים 
זהותנו, את מטרותינו בחיים, את תפיסותינו לגבי עצמנו והעולם ואת הדברים המשמעותיים 
 Gergen & Gergen, 1988; בחיינו, אלא גם מכונן את כל אלה )ספקטור–מרזל, 2010ב; 
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 Gergen &( )end point( טענת הסיפור או המסר שלו .)McAdams, 1996; Mishler, 2004
Gergen, 1988( מכוונים להציג את זהות הכותב, ולכן הם משקפים את הזהות הנטענת שלו 
)ספקטור–מרזל, 2010ב(. הסיפורים משתנים לא רק לפי תקופות החיים שבהן הם מסופרים 
)McAdams, 1996(, אלא גם לפי קהל השומעים ולפי ההקשר שבתוכו הם מסופרים. מכאן 

.)Mishler, 2004( שהזהות הסיפורית גמישה ועשויה להשתנות לפי הנסיבות
במחקר  טיפוסית  שאינה  סיפורים  לקבוצת  שייכים  זה,  מחקר  נתוני  שהם  הסיפורים, 
)Bamberg & Georgakopoulou, 2008(. סיפורים  הנרטיבי, המכּונה “סיפורים קטנים” 
אלו, שהם בדרך כלל מצומצמים בהיקפם, מופקים בהקשר יומיומי רגיל ולא לצורך מחקר 
או טיפול )כמו במקרה של ריאיון עומק אוטוביוגרפי(. לפיכך יש בהם עניין מיוחד, שכן הם 
מייצגים פיסות חיים אותנטיות והתנסויות רגילות שמתוכן נבנית הזהות דרך שגרה )שם(. 

הסיפורים במחקר זה סופרו בהקשר כזה, אם כי במטרה שיגיעו לציבור רחב.

איסוף הסיפורים ובחירתם
כדי לקבל תמונה רחבה יחסית של זהות הכותבים בחרתי לצורך הניתוח הכמותי את הסיפורים 
שנשלחו לאתר בחודשים הראשונים להרצת הפרויקט “סיפורים אישיים 48”: אפריל, מאי 
ויוני 2008 )התקופה הסמוכה ליום העצמאות השישים של המדינה(. 184 סיפורים שהועלו 
במהלך חודשים אלו ונתוני הרקע של כותביהם הם מאגר הנתונים הכולל של המחקר. לא 
כללתי סיפורים של כותבים ששוכתבו ממקורות אחרים או של כותבים שאי אפשר היה לדעת 

את גילם.
סיפורי  קובץ  והם  סיפורים,  חמישים  זה  מאגר  מתוך  בחרתי  הנרטיבי  הניתוח  לצורך 
המחקר. בחירת הסיפורים לא הייתה אקראית לחלוטין, כי רציתי שיהיה בהם ייצוג ביחס 
דומה לגודלן של קבוצות הכותבים שנמצאו בניתוח הכמותי )ראו לוח 2 להלן(. לכן הבחירה 

נעשתה על פי אפיוני הרקע בטרם נקראו הסיפורים.
אף שהטקסט של הסיפור אמור להיות ממוקם בשדה שכותרתו “תוכן”, לא תמיד הבחינו 
המספרים באופי השונה של השדות וכתבו את סיפורם בכולם. לכן השתמשתי בניתוח גם 
בטקסטים שנכתבו בשדות אחרים כמו “כרטיס ביקור”, “כותרת” ו״כמה מילים על עצמך”.2

השלבים בניתוח הסיפורים
ראשית, בדקתי את נתוני הרקע של כל 184 הכותבים לפי גיל, מין ומקום לידה כדי לאפיין 
את קבוצות הכותבים במאגר הנתונים הכולל. לאחר מכן השתמשתי בניתוח הוליסטי תוכני 
מקובץ  הסיפורים  חמישים  של   )Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998( וצורני 

סיפורי המחקר. את הניתוח הזה ביצעתי בשלושה שלבים: 
מיהן  כגון  בשאלות  נעזרתי  הסיפור  של  הנטענת  הזהות  את  או  המסר  את  לגלות  כדי  א. 
הנפשות הפועלות בסיפור, מהי תקופת החיים של המספר בסיפור, כיצד מציג המספר 

ביקור”, אלא שהוא נמצא במקום אחר באתר,  דומה לשדה “כרטיס  2  השדה “כמה מילים על עצמך” 

בעמוד “מפקד 48”. יש אנשים שמילאו אותו ולא כתבו סיפורים ולהפך. במקרים שבהם לא הייתה הצגה 

עצמית של הכותב בשדה “כרטיס ביקור”, בדקתי אם הוא מילא את השדה “כמה מילים על עצמך”, ואם 

אכן עשה כך, השתמשתי גם בשדה זה לניתוח.
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מה  וכדומה(;  אופטימי  עצוב,  )גנרי, תחום,  הוא מספר  סיפור  סוג של  איזה  את עצמו, 
.)Labov, 1972( יש בו )מבנה הסיפור; ואילו אמצעי הערכה )לשוניים

כותרת הסיפור הייתה אמצעי חשוב למציאת המסר שלו, להבנתו בהקשר רחב ולאישוש  ב. 
או הפרכה של הפרשנות, משום שהכותרת אמורה לבטא את כוונת המספר לגבי עיקר 
)Kacen, 2002(. כדי למנוע הטיה בפרשנות הכותרת בעקבות  הסיפור או המסר שלו 
קריאת הסיפור, קיבצתי בנפרד את כותרות הסיפורים למסמך אחד, וניתחתי כל כותרת 
בנפרד מהסיפור שלה. לאחר מכן בדקתי באיזו מידה יש התאמה בין פרשנות הכותרת 

ובין הפרשנות של טקסט הסיפור.
כדי להמשיג את הממצאים פילחתי את הסיפורים לפי מקום הלידה, המין ותקופת החיים  ג. 

של הכותבים בתש״ח כדי למצוא מאפיינים ייחודיים ומשותפים וסיפורים יוצאי דופן.

אתיקה במחקר באינטרנט
נוסף על הסוגיות האתיות הטיפוסיות למחקר הנרטיבי )Josselson, 2007(, מחקר נרטיבי 
על  הנוגע לשמירה  בכל  בייחוד  חדש,  מסוג  אתיות  דילמות  החוקר  בפני  מציב  באינטרנט 
 Kanuka & Anderson, 2007; Sharf,( פרטיות, הסכמה מרצון ומניעת פגיעה במשתתפים
1999(. בכל אחת מסוגיות אלו אין תמימות דעים בין החוקרים, והם משתמשים בנימוקיהם 
)למשל תקשורת  בהשוואות למחקר בסביבות לא מקוונות הקרובות באפיוניהן לאינטרנט 
כתובה ומשודרת(. בעקבות ברוקמן )Bruckman, 2002( אני רואה במדור “סיפורים אישיים 
48” שבאתר האינטרנט “מוטקה” מרחב ציבורי, לא רק מפני שהוא אינו סגור בסיסמה, אלא 
גם מפני שברור שכוונת המספרים מלכתחילה הייתה לתת פומביות לסיפוריהם, בהיענותם 
זה חשש לפגיעה בפרטיות,  כן, אין במקרה  זיכרונותיהם. כמו  לקריאת האתר לפרסם את 
מפני שהמספרים יכלו לבחור אילו פרטים מזהים לחשוף ואיזה סוג של מידע הם מעוניינים 
של  האנונימיות  על  כמה שאפשר  עד  לשמור  ביקשתי  הציטוטים  בהצגת  זאת,  עם  לספק. 
הכותבים. לכן שיניתי את שמות הכותבים והשמטתי שמות של מקומות שהזכירו ושיכולים 

לזהותם.3

ממצאים

מאגר הנתונים וקובץ סיפורי המחקר
ניתוח כמותי של נתוני הרקע של 184 המספרים במאגר הנתונים הכולל מראה כי 109 )60%( 
מהכותבים הם גברים ו–75 )40%( הם נשים. כותבי הסיפורים הם ילידי השנים 1948-1910. 

התפלגות הגילים של הכותבים מוצגת בלוח 1.

הסיפורים  בעלי  המחקר.  לצורך  באתר  שנמצא  בחומר  להשתמש  האתר  ממנהל  בכתב  רשות  קיבלתי   3

והתצלומים נתנו לאתר את הזכות לפרסמם ולעשות בהם כל שימוש כרצונו.
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לוח 1. התפלגות הגילים של כותבי הסיפורים במאגר הכולל )184 סיפורים(

שיעור מספרגיל בתש״חילידי השניםשכבה גילית בתש״ח

6535%עד 1948-193711ילדים

1936-193018-126334%נוער

1929-192424-194223%בוגרים צעירים

148%יותר מ–1923-191025בוגרים

184100%סך הכול

מלוח 1 עולה שרוב הכותבים )70%( היו בתש״ח ילדים ובני נוער. מתוך 147 כותבים שציינו 
את ארץ לידתם )כ–80% מהמאגר הכולל(, 83 )56%( הם ילידי הארץ ו–64 )44%( הם ילידי 
חו״ל. רוב הכותבים ילידי חו״ל עלו מאירופה: פולין, גרמניה, אוסטריה, אוקראינה, איטליה, 
הונגריה, רומניה, צ׳כוסלובקיה, צרפת, רוסיה, ואחד מתורכיה. רק שמונה סיפורים נכתבו על 

ידי עולים מארצות ערב: לבנון, לוב, מצרים ומרוקו.
בלוח 2 מוצגת התפלגות דמוגרפית של קבוצת המספרים של קובץ סיפורי המחקר.

לוח 2. מין ומקום לידה של כותבי הסיפורים בקובץ סיפורי המחקר )50 סיפורים(

סך הכוללא ציינו מקום לידהילידי חו״לילידי הארץ

107320נשים

1312530גברים

2319850סך הכול

הוא  כיום  שגילם  זקנים–צעירים,  הם   )70%( מוטקה  באתר  הסיפורים  כותבי  רוב  לסיכום, 
מיעוטם  לחייהם.  המאוחרות  השבעים  לשנות  ועד  המוקדמות  השישים  שנות  שבין  בטווח 
)30%( הם זקנים–זקנים שגילם כיום הוא בטווח שבין שנות השבעים המאוחרות ועד שנות 
התשעים לחייהם. ייצוג היתר של הגברים בקרב הכותבים, אף שבטווח גילים זה יש רוב קטן 
של נשים באוכלוסייה, יכול להיות מוסבר בעובדה שבקבוצת גילאים אלו גברים משתמשים 

באינטרנט יותר מנשים )הלמ״ס, 2008(.

הניתוח הנרטיבי

המחקר  לשאלת  יותר  מעמיקה  תשובה  נותן  המחקר  סיפורי  קובץ  של  הנרטיבי  הניתוח 
הראשונה בדבר זהות הכותבים, ובעיקר עונה על שאלות המחקר האחרות. אתייחס תחילה 
לסוגיה של זהות הכותבים. ממצאי הניתוח מראים ארבעה טיפוסים של זהויות נרטיביות: 

צברים, כמעט–צברים, ניצולים–בונים וטיפוס ביניים של ניצולים–בונים–צברים.

הצברים: “נולדתי למייסדי המקום”
31 מספרים הציגו זהות צברית ילידית טיפוסית )אלמוג, 1997; ספקטור–מרזל, 2008(. רובם 
)22( שייכים לדור המדינה על פי שנת לידתם )אלמוג, 1997(. למעט שמונה מספרים שלא 
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ציינו את מקום הולדתם )אך גם בהם מצאתי זהות זו(, כל השאר ציינו אותו במשפט הראשון 
של סיפורם: “נולדתי בעיר העתיקה בירושלים בשנת 1932” )דוד(. לצברים יש רקע משפחתי 
דומה, משפחה ציונית, הורים חלוצים: “הורי עלו מרוסיה כציונים נלהבים וסבי היה אחד 
נועדה  )2008(, הצגת ההורים  לפי ספקטור–מרזל  )שלווה(.  בירושלים”  המורים הראשונים 
לחזק את דמות הצבר, בהיותם חלוצים, ציונים ותורמים לכלל. ילידי הארץ מציגים מסלול 
׳תל  ספר  בבית  ]ללמוד[  והתחלתי  לגן  הלכתי  שם  אביב  בתל  “גרנו  צברי:  וִחברות  חינוך 
נורדוי’ ]...[ לאחר מכן עברתי ללמוד ב׳מקווה ישראל’ בית ספר חקלאי כדי לשפר את יעודי 
כחקלאי בעתיד” )חיים(. הצברים מציגים את חינוכם הצברי על ידי ציון שמות של בתי ספר 
ידועים שהיו בעלי אוריינטציה פועלית. מסלול הלימודים בבית ספר כזה וחברות בתנועת 
נוער מובילים אצל הצברים בדרך כלל לחיים בקיבוץ או במושב )אלמוג, 1997; ספקטור–

מרזל, 2008(: “הצטרפתי לתנועת ‘השומר הצעיר’ ]...[ בשנת 1954 עם גרעין נח״ל לקיבוץ 
]שם[ בו אני חבר עד עצם היום הזה” )אביחי(.

בסיפוריהם מציינים הכותבים הצברים בפרוטרוט שמות של מקומות, יישובים, רחובות, 
שכונות ומוסדות שבהם גדלו או שהם מכירים: “את הדרך עשיתי משכונת רחביה דרך הגבעות 
)היום רחוב צ׳רניחובסקי( קטמונים )עדיין לא נבנתה( עושה איגוף בחלק של קטמון ומגיע 
ליעד” )יצחק(. ציון מקומות מלמד גם הוא על תכונה צברית, והיא השורשיות, כלומר קשר 
לארץ, למקום צמיחתו של הצבר )שם(. ציון שמות ידועים של אנשים מלמד על קרבה אליהם 
ועל שייכות לאותה החברה: “שכנתי רחל גרוטס )אחותה של זמרת הלאדינו אסתר גרוטס 

ובתה של רגינה היא ‘רוזה’ מהשיר ‘רוזה רוזה’ של יהורם גאון מהסרט ‘קזבלן’(” )אליהו(.
היו   ,)10 )8 מתוך  ונשים   )13 )11 מתוך  גברים  ילידי הארץ,  רוב הכותבים שציינו שהם 
בתש״ח ילדים או נערים, ואף שהיו צעירים מכדי להילחם, הם מספרים על ילדּות או נערּות 
מגויסת, שגם היא נחשבת מאפיין טיפוסי של הצבר )אלמוג, 1997; ספקטור–מרזל, 2008(: 
“גדלנו והתחנכנו להיות עצמאיים, ובמלחמה לקחנו חלק כקשרים, כמסייעים לחלוקת המים 
וכמביאי אספקה לבתי קשישים וחולים” )אביחי(. וכך גם הבנות: “בנערותי התגייסתי להגנה 

ותפקדתי כקשרית” )שלווה(.
ארבעת הצברים שהיו בוגרים צעירים )בגיל 30-19( בתש״ח )חיים, יהודה, בני ומנשה( 
בפלוגה  ושרתתי  לפלמ”ח  “התגייסתי  ממש:  בלחימה  בהשתתפות  מסירותם  את  מציינים 
השתתפתי  הצבאים.  לאימונים  פעם  מדי  ויצאנו  בקיבוץ  עבדנו   ]...[ נצר  משה  בפיקוד  ג׳ 
בפעולת פיצוץ מסילות הברזל, שהייתה פעולה של מפגן כוח גדול של מחתרות המרי נגד 
 )1997 )אלמוג,  בזהות הצברית  הוא מרכיב חשוב  )חיים(. האתוס הצבאי  השלטון הבריטי” 
ומסמל את הגבריות בתרבות הישראלית )ספקטור–מרזל, 2008(. לכן לא ייפלא שדווקא אלה 
שהיו בוגרים צעירים בתש״ח בחרו לספר על שירותם הצבאי שמבסס את זהותם הגברית. 
סיפוריהם מציגים זהות צברית–גברית ממוקדת צבאיות, בניגוד לסיפורי רוב חבריהם, שהיו 

ילדים בתש״ח ומציגים צברּות ממוקדת ילדּות או נערּות מגויסת.
ושלווה.  חנה  הן  הצבריות  הנשים  בקבוצת  הצעירים  הבוגרים  של  הנשיות  המקבילות 
וילדים  משפחה  זוגיות,  יחסי  על  מספרות  והן  נשיים,  שנחשבים  מאפיינים  יש  בסיפוריהן 
)Lieblich et al., 1998(: “אני נשארתי עם בני, תינוק בן 6 שבועות, לבדי. כל אותו הזמן, 
 ]...[ לנגב על מנת לעצור את המצרים  וירד  מגוייס  היה  ]שם[  ]...[ בעלי  ישבנו במקלטים 

במשך כ–3 חודשים לא ראיתי או שמעתי מבעלי )חנה(.
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על רקע ההומוגניות של הקול הדומיננטי של הכותבים ילידי הארץ בולט סיפורה של 
חוה, שהייתה בתש״ח בת שלוש. כבר ב”כרטיס הביקור” היא מציגה עצמה כבת למשפחת 
ניצולי שואה, יתומה וללא קרובי משפחה. אף שהיא ילידת הארץ, אין בסיפורה אף לא אחד 
ממאפייני הצברות. סיפורה עוסק במות אביה כשהייתה בת חודשים אחדים ובקושי בחייהן 
של האם והבת לאחר מכן: “אימי נשארה ללא אמצעי קיום עם ילדה קטנה בת 5 חודשים 
ללא קרובי משפחה בזמן המלחמה. ביום הייתה תופרת ובלילה הייתה רוחצת כלים במלון 
]שם[ שהיה ליד הבית”. בהיותה אז תינוקת, אין להניח שאלו זיכרונותיה שלה, ומכאן שהיא 
)Baddeley & Singer, 2007(. מור ובר–און )1996( טוענים  מספרת את סיפורה של האם 
שבני הדור השני לשואה חשופים לשני נרטיבים: מחד גיסא, הנרטיב הצברי שמהותו גאולה, 
אקטיביות, לוחמה והקרבה עצמית, ומאידך גיסא, העדות הקולקטיבית המושתקת של דור 
ההורים, שמהותה כאב, חוסר אונים ואובדן. הם נעים בין שתי ההוויות האלו, כשכלפי חוץ 
מוצגת בדרך כלל הזהות הצברית המועדפת, “הטקסט המואר”, אך “לעתים, גם במקומו, 
זה המתקשר לעבר השואתי. בזירת הביוגרפיה האישית מתקיים כל  ‘אפל’,  מתגלה דיבור 
ייתכן   .)45 עמ׳  )שם,  לקולקטיבי”  )והמשפחתי(  האישי  הזיכרון  בין  ביחסים  מאבק  הזמן 
שאצל חוה עלה הטקסט האפל בתוקף ההקשר המיידי של כתיבת הסיפור )שאינו ידוע לנו(, 
והזהות הנטענת בסיפור היא של ניצולת שואה. בסיפורה היא מכניסה פרטים של שמות בני 
באירופה ועושה שימוש רב )חמש פעמים( בציון תאריכים מדויקים. את  משפחה ומקומות 
ההסבר לבחירתה לספר סיפור כזה היא נותנת בעצמה: “עד כה אני מרגישה שנותרתי ללא 
סגירת מעגל על גורלם של משפחות ]שמות ומקומות[. אני מרגישה צורך לפרסם את הסיפור 
ובזאת ל]ה[עלות את זכרם”. לשון אחר, תכליתו של הסיפור מבחינתה הוא “סגירת מעגל” 
באמצעות שימור זכר ההורים ואולי גם מציאת קרובים ששרדו. סיפורה הוא יוצא דופן בקרב 

סיפורי הכותבים ילידי הארץ והוא טיפוסי לנרטיב של הדור השני לשואה.

הכמעט–צברים: “אני גאה להיות שייכת לדור תש״ח”
והניה(  שרה  אביבה,  )רבקה,  נשים  וארבע  ומתי(  יוסי  יהודה,  אבי,  )ראובן,  גברים  חמישה 
מציגים זהות כמעט–צברית. כותבים אלו מזכירים את עובדת היותם ילידי חו״ל רק במשפט 
אחד או שניים, ויתרת סיפורם מדגישה מאפיינים צבריים: ִחברות צברי, שורשיות, שייכות 
והזדהות, ואצל הגברים גם מסירות באמצעות צבאיות. לפי ספקטור–מרזל )2008(, מאפיין 
מרכזי של זהות צברית–כמעט–ילידית היא “השתקת הילדות בגולה וחידוד עובדות ביוגרפיות 
המעוגנות בלב האתוס הצברי” )שם, עמ׳ 67(. בכך מבטאים המספרים את קבלת הקוד הצברי 

של שלילת הגלות )אלמוג, 1997(.
ניצולי שואה, גם הם משטחים  ואבי( הם  יהודה  )מתי,  זו  אף ששלושה גברים בקבוצה 
אחרי  שנה   1946 בשנת  ארצה  “עליתי  2010ב(:  )ספקטור–מרזל,  קצר  למשפט  זו  עובדה 
14, כותב במקום אחר  22(. אבי, שעלה בגיל  )מתי, עלה בגיל  השחרור ממחנות הנאצים” 
באתר )ב”כמה מילים על עצמך”(: “הגעתי לארץ בתום מלה”ע השנייה, לאחר 4 שנות סבל”, 
ומיד מוסיף: “כל חינוכי לימודי והשכלתי קבלתי כאן. אני מעורה בכל מה שנעשה בארץ. 
והכול חשוב לי”. כלומר אף ששלושת הגברים האלה הם ניצולי שואה, מאחר שהגיעו ארצה 
בנערותם וספגו חינוך וחברות צברי, יש להם תחושת שורשיות ושייכות, והם רואים עצמם 

כצברים.
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גם בסיפוריהן של ארבע הנשים עולה זהות צברית–כמעט–ילידית. שרה מציגה את עצמה 
כבר בכרטיס הביקור כילידת פולין שעלתה ארצה בשנת 1935 בהיותה בת שבע. היא אינה 
עצמו,  העלייה  אירוע  את  לא  ואף  העלייה,  לפני  בחו״ל  שהתרחשו  אירועים  על  מספרת 
אלא עוברת מיד לספר על קורותיה בארץ. היא מבססת את זהותה הצברית על חייה בהווה 
במושב, על הקשר שלה עם נופי הארץ ועל השורשיות שלה )אלמוג, 1997; ספקטור–מרזל, 
2008(: “אהבתי את ירושלים על שום יופייה המיוחד וקדושתה מימי קדם ורב גווניה. לא 
פעם טיילנו על הריה הקרחים והבטנו מזרחה בערגה אל הכותל המערבי”. היא מחזקת את 
ההזדהות שלה עם הקבוצה הנבחרת של דור תש״ח )זוהי כותרת הסיפור(, באמצעות הקודה 
)Labov, 1972(, סיום הסיפור: “אני גאה להיות שייכת לדור תש״ח, פה התממש   )coda(
כל  נעורי”.  לאלוף  הפרטית  אהבתי  ולבלבה  אז  פרחה  וגם  הציוני  החזון  של  דורות  חלום 
הנשים בקבוצה זו הגיעו ארצה בגיל הילדות, בשנות העשרים והשלושים של המאה שעברה. 

הן גדלו והתחנכו בארץ, ועובדה זו מסבירה את זהותן הנרטיבית.
נראה שזהות כמעט–צברית אצל ילידי חו״ל מובנית אצל גברים ונשים שהגיעו ארצה 
בגיל צעיר וקיבלו פה חינוך צברי. אצל הגברים היא מובנית למרות היותם ניצולי שואה. 
ממצאים אלו מחילים את מסקנותיה של ספקטור–מרזל )2008, עמ׳ 4( ־ ש”מיתוס הצבר חי 
ונושם” ־ לא רק על קצינים בכירים מדור תש״ח, אלא גם על אוכלוסייה רחבה יותר של 

גברים ונשים מדור תש״ח ומדור המדינה, ואפילו על ניצולי שואה )גברים(.

הניצולים–הבונים: “חיים חדשים”
זהות שונה עולה מסיפוריהם של שלושה גברים )חנן, שלמה ונחמיה( ושלוש נשים )מרים, 
אהובה ונחמה(, ילידי חו״ל. בסיפורים אלו אין מאפיינים צבריים, והם חפים מתיאורי פעילות 
ביטחונית ומצבאיות. המסר שעולה מסיפוריהם הוא “משואה לתקומה” )גוטרמן, יבלונקה 
של  היא  בהם  הנטענת  הזהות  לכך  ובהתאם   ,)2009 וזנדברג,  מאיירס  נייגר,   ;2008 ושלו, 
הניצול–הבונה. המאפיינים הבולטים של זהות זו הם מצד אחד הישרדות בתקופת המלחמה 
והשואה באירופה, ומצד שני עלייה בהעפלה, בניית חיים חדשים בארץ, השתלבות בחברה 
פעילות  באמצעות  לא  זו  בזהות  מתבטאת  לקולקטיב  המסירות  כאמור,  לחברה.  ותרומה 

ביטחונית או צבאית אלא באמצעות תרומה אזרחית. 
בסיפוריהם של כותבים אלו אפשר למצוא מגוון מינונים של מרכיב “הניצֹול” ומרכיב 
נסב  הסיפור  שעיקר  במקרים  המסופרים.  האירועים  של  ההתרחשות  מיקום  לפי  “הבונה” 
על אירועים מתקופת החיים בחו״ל, במלחמה ובשואה, כי אז החלק של הניצול דומיננטי, 
וכשעיקר הסיפור הוא על תקופת החיים בארץ, בניית משפחה או קריירה, קליטה ותרומה 

לחברה, כי אז מרכיב הבונה הוא הדומיננטי.
סיפורו של נחמיה שעלה ארצה כבוגר מייצג היטב זהות של ניצול–בונה שבה הדגש הוא 
ומיד מתחיל  וכמעפיל,  רומניה  כיליד  על הבונה. כבר ב”כרטיס הביקור” הוא מציג עצמו 
לספר על האירוע ההיסטורי של ההצבעה באו”ם בכ”ט בנובמבר ועל השמחה וההתרגשות 
שהוא היה שותף להן עם “קהל גדול מאוד”. בחירתו לספר אירוע זה מדגישה את תחושת 
לחברה  ותרם  משפחה  פה  שהקים  כמי  עצמו  מציג  נחמיה  הקולקטיב.  עם  שלו  ההזדהות 
במשך כל חייו: “רעייתי ואני הקמנו פה משפחה למופת, גידלנו ילדים, תרמנו המון לחברה. 
במשך שנים התנדבתי להמון מטרות חברתיות החל מהביצורים בשנת 1947 ועד לפעולות 
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החברתיות שבהן לקחתי חלק במשך כל ימי חיי”. בחלק האחרון של סיפורו הוא חוזר ומציין 
וגם האונייה שבה הפלגתי הייתה לא  שעלה כמעפיל: “עליתי ארצה בעליה בלתי לגלית 

חוקית”, ומרמז בכך על חשיבותה של עובדה זו בעיניו.
נחמיה אינו מספר על קשיי קליטה או על קשיים אחרים אופייניים לעולים. מסיפורו 
עולה תחושה של סיפוק אישי שהוא חש היום, שמתמזגת עם השגת היעד הקולקטיבי של עם 
ישראל: “במשך המון שנים חלם עם ישראל על מדינה משלו”, וכן “חלמתי על היום בו אבוא 
לארץ ישראל לחיות במדינה יהודית”. המשפט שבו הוא מסיים את סיפורו ־ “היום אני בן 
91 ואוהב את המדינה” ־ מדגיש שוב את תחושת הסיפוק שהוא חש היום, בכותבו את סיפורו.
שלוש נשים ־ נחמה, אהובה ומרים ־ שעלו לאחר מלחמת העולם השנייה )בתש״ח או 
שנה לפניה( מציגות גם הן זהות של ניצולה–בונה. מרים עלתה בגיל 23, אהובה עלתה בגיל 
שנה וחצי, ונחמה בגיל תשע. אף שאהובה ונחמה גדלו והתחנכו בארץ, הן בחרו למקד את 
ידי  על  )שנחוו  בארץ  הראשונות  ומהשנים  עלייתן  שלפני  מהתקופה  באירועים  סיפוריהן 
משפחתן הקרובה(, כלומר בהישרדות בשואה, בבניית משפחה “לתפארת” ובהתערות בארץ.
סיפור טיפוסי לקבוצת נשים זו הוא סיפורה של נחמה, המגוללת את סיפור ההישרדות 
של משפחתה: “במחנה מתו אנשים מרעב ומי שהיה לו כדי לקנות מזון שרד”, ואת חוויותיה 
זכתה בהגיעה: “בהגיענו לחוף תל–אביב קבלו  והחיוביות מקבלת הפנים שלה  הראשונות 
לראות  התרגשתי  כמה  וזכורני  הכרמל  בשוק  לבקר  הלכנו  בהגיענו   ]...[ בתפוזים  אותנו 
־  תנכיות  סנדלים  זוג  קיבלתי  כן  כמו  שם,  שהיו  והטובים  הרבים  הפירות  מכל  ולטעום 
הראשון בחיי”. היא מסיימת את סיפור עלייתה באזכור פרוץ מלחמת השחרור, ומיד לאחר 
מכן, במשפט אחד, היא מציגה את התקומה שלה, בניית המשפחה: “כאן בארץ גדלתי אני 
והקמתי את משפחתי )3 בנים לתפארת( שגם להם יש עתה ילדים משלהם”. השמטת שנות 
קל  לא  תהליך  עברה  להניח,  יש  שבהן,  2010ב(,  )ספקטור–מרזל,  בארץ  והנערות  הילדות 
של התאקלמות ו”המרה לצברות” )אלמוג, 1997(, מלמדת שהיא בוחרת עכשיו להדגיש את 
התוצאה החיובית, את עצם המהפך מניצולה לבונה, ולא את התהליך הכואב שהיה כרוך בו.
מלחמת  לאחר  כמעפילים  ארצה  עלו  שכולם  הוא  הניצולים–הבונים  לקבוצת  המשותף 
העולם השנייה וערב הקמת המדינה. נראה שזהות הניצול–הבונה אינה קשורה בגיל העלייה, 

מפני שיש ביניהם כאלה שעלו בילדותם וכאלה שעלו כבוגרים.
הוא השמטת התייחסותם למפגש עם  הניצולים  סיפורי  מניתוח  ממצא מתמיה שעולה 
החברה בארץ. חוץ מבסיפור אחד, אין בסיפורים של הניצולים–הבונים שום אזכור לקשיי 
)שעלתה כתינוקת( עולה  או ליחס החברה בארץ אליהם. רק בסיפורה של אהובה  קליטה 
נימת ביקורת על היחס המנוכר של הוותיקים כלפי העולים שהגיעו לאחר המלחמה: “היו 
גם הרבה מאד חשדנות וניכור מצד הותיקים ב]שם היישוב[. אלה הכירו את יוצאי הגלויות 
שהגיעו, כי הם עצמם באו מאותן ארצות, ומצד שני לא הצליחו להבין את האנשים האלה 
שטלטלה גדולה עברה עליהם. להערכתי, הרגישו גם לא מעט רגשי אשמה משום שרבים 

עזבו את ההורים והגיעו ארצה לבדם”.
גם ממקורות  פי שידוע  הניצולים, אף על  סיפורי  דופן בקרב  יוצאת  זו  ביקורת  הערת 
גוטרמן   ;1994 )יבלונקה,  השואה  ניצולי  כלפי  הוותיקה  האוכלוסייה  של  היחס  על  אחרים 
ועמיתים, 2008; מור ובר–און, 1996; נוטמן–שורץ, 2006(. הסבר אפשרי לכך שאיש מלבד 
הסיפור,  כתיבת  של  המיוחדות  בנסיבות  טמון  הוותיקים  כלפי  ביקורת  העלה  לא  אהובה 
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לקראת האירוע השמח והחגיגי של יום ההולדת השישים למדינה, וייתכן שהכותבים חשו 
שמצפים מהם לומר רק מילים טובות. הסבר אחר אפשר למצוא במילותיו של ראובן, אחד 
המרואיינים של נוטמן–שורץ )2006( במחקרה על גברים ישראלים ערב הפרישה מעבודה. 
 :)545 עמ׳  )שם,  השואה  אחרי  ארצה  משפחתו  עם  בהגיעו  תחושותיו  את  מתאר  הוא  כך 
שנים  שמונה  במעברה  גרנו  בארץ  ארצה.  כשעלינו  ביותר  הגדולה  הייתה  “ההתרגשות 
עם כל הקושי, הרגשנו שזה טוב לנו כאילו נכנסנו לגן עדן, למרות כל הקושי”. תחושות 
האופטימיות והשמחה של היציאה מחשכת השואה והכניסה לארץ ישראל ולמדינה יהודית 
גברו על קשיי ההיקלטות בארץ החדשה )גוטרמן ועמיתים, 2008(. מסר זה קיים גם בסיפורה 
של אהובה; בצד כל הביקורת על הוותיקים היא כותבת: “אני מתגעגעת לתום ולצניעות של 
אז, וגם לאופטימיות ולשמחה שיש מדינה יהודית והשתתפות בתהליך היסטורי דרמטי של 
השבת הגלגל לאחור”. כיום, במבט לאחור, הזיכרונות הקשים של העולים הניצולים מקבלים 
משקל קטן יותר ומשמעות מרוככת, תוך כדי עיצוב מחודש של הסיפור )אריקסון ועמיתים 

.)Baddeley & Singer, 2007 אצל

הגרסה הצברית של הניצול–הבונה: “מפליט מלחמה לחלוץ גח״ל”
גרסת ביניים שכוללת מאפיינים הן של ניצולים והן של צברים מיוצגת בארבעה סיפורים של 
גברים ילידי חו״ל )נתן, אריק, שמשון וזאב(. מאפייני הניצולים–הבונים בסיפוריהם כוללים 
)אריק(;  כנוצרי”  חודשים  שלושה  חייתי  מהמחנה.  וברחתי  בבודפשט  “היינו  ־  הישרדות 
העפלה ־ “המסע נמשך דרך מינכן–מרסיי ושם עלינו על אניית מעפילים ‘לא תפחידונו’ 
שעגנה בסופו של דבר ב–9.8.48 בחיפה” )נתן(; ובניית משפחה ־ “הולדנו 2 ילדים והיום 
אני ואשתי חוגגים ‘במועדון סבא/סבתא’ עם 5 נכדים ו–3 נינים, שיהיו כולם בריאים” )נתן(. 
מאפייני הצברות בסיפוריהם כוללים התיישבות ־ “עלינו להתיישבות בכפר ערבי ]שם[ שעל 
יד אשקלון. עזבתי את ]שם[ ב–1952 ועברתי לקיבוץ ]שם[ ושם אני חי עד היום” )אריק(; 
וצבאיות ־ “התגייסתי להגנה בהמשך שירתתי במלחמת השחרור כתותחן בחטיבת גבעתי 

גדוד 23 ולחמתי מול הליגיון הירדני ובהמשך מול המצרים בבאר שבע” )שמשון(.
הביקור”:  ב”כרטיס  עצמו  מציג  הוא  כזאת.  ביניים  זהות  היטב  מייצג  זאב  של  סיפורו 
והייתי  ב–1947,  ‘לנגב’  המעפילים  באונית  ארצה  עליתי   1930 העיר[,  ]שם  הונגריה  “יליד 
במסגרת עליית הנוער בקיבוץ ]שם[. שירתתי בצה״ל במלחמת השחרור”. במשפט המסיים 
את סיפורו הוא חוזר על המאפיינים הצבריים: “הכשרה בקיבוץ ]שם[. גיוס לצבא לחימה 
במלחמת השחרור. כינויי בתנועה היה ]שם[”. חוץ משני משפטים אלו, הסיפור כולו מוקדש 
לסיפור הישרדותו בשואה ולעלייתו ארצה כמעפיל: “שוחררתי עם אחי )הצעיר ממני בשנה 
ורבע( מגטו ]שם[ הבוערת, שני ילדים חסרי בית, רעבים ואבודים בעיר הגדולה”. הוא ממשיך 
ומספר על גלגוליו באירופה, הגעתו לספינת מעפילים, תפיסתה על ידי הבריטים, הגירוש 
לקפריסין והגעתו ארצה. לא חוויותיו בקיבוץ או במלחמת השחרור, אלא עלייתו היא החוויה 
המרכזית שעליה הוא מספר, כפי שמלמדת גם הכותרת: “העלייה”. כמחצית מסיפורו מוקדש 
בשבילו  הייתה  העלייה  רבה.  משמעות  זה  לאירוע  מייחס  שהוא  ומכאן  העלייה,  לתלאות 
לסיפורי  מדויק  בהיפוך  לצבר.  מניצול  בהפיכתו  ביותר  החשוב  השלב  או  המפנה  נקודת 
הגברים המציגים כמעט–צברות, שבהם זהות הניצול תופסת משפט או שניים ועיקר סיפורם 
מציג צברות, בסיפורו של זאב, מאפייני הצברות תופסים מקום קטן, ורובו מציג מאפיינים 
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של ניצול–בונה. הזהות שעולה מסיפורו היא של ניצול–בונה בדגש על הניצֹול ועם קורטוב 
של צברות )על בסיס צבאיות והתיישבות(.

ניצול–בונה–צבר עלו לארץ לאחר מלחמת  ביניים של  זהות  ארבעת הגברים שמציגים 
העולם השנייה, על סף בגרותם )זאב היה בן 17( או בבגרותם הצעירה )נתן, שמשון ואריק(. 
העובדה שהיו בתקופת החיים המכריעה ליצירת נרטיב חיים )Conway, 1997( מסבירה את 

שימור זהותם המקורית כניצולים, עם הטמעת הזהות הדורית החדשה, זו של הצבר.
הניצול– מקבוצת  הגברים  בסיפורי  והבונה  הניצול  מרכיבי  היחסי של  המינון  השוואת 
זהות  המציגים  הגברים  שאצל  מעלה  הניצול–הבונה–הצבר  הביניים  קבוצת  לעומת  הבונה 
ניצול–בונה חלקו של מרכיב הניצול קטן יחסית לחלקו של מרכיב הבונה, וגם יחסית לחלקו 
של מרכיב הניצול בזהות הביניים. דווקא אלו שמציגים זהות ביניים נוטים לספר ביתר פירוט 
הניצול– יותר מחבריהם בקבוצת  ועל הישרדותם,  בזמן המלחמה  על תלאותיהם באירופה 
הבונה. כשהגברים בקבוצת הביניים מספרים על אירועים שהתרחשו בארץ לאחר עלייתם, 
הם בוחרים לספר בעיקר על אירועים שמבססים את זהותם הצברית: תרומתם לביטחון )זאב, 

שמשון ונתן( ולהתיישבות )זאב ואריק(.
התנהגות  ומכוון  מציאות  מעצב  שהנרטיב  הגורסת  הנרטיב,  בחקר  ההבנייתית  הגישה 
כגיבורים  עצמם  את  מספרים  שאנשים  ואומרת  זו  תופעה  מסבירה   ,)Alasuutari, 1997(
התנהגותם  את  ומשנים  במציאות  גם  כזאת  בהרגשה  חיים  הסיפור  ובהשפעת  אקטיביים, 
)ספקטור–מרזל, 2010א(. כך גם המספרים בקבוצה זו מעדיפים להציג את עצמם כגיבורים 
למדינה(  השישים  )שנת  הסיפורים  הפקת  של  ההקשר  כקורבנות.  ולא  לאחרים  וכתורמים 
אמנם מעודד את הבניית מרכיב הבונה יותר מאשר את מרכיב הניצול, אך כשיש בסיפור 
מאפיינים של צברות )צבאיות, התיישבות ועוד(, שהיא זהות הגמונית ומוערכת, אפשר לספר 
גם על סבל ותלאות, מה עוד שהכוונה היא להציג את המהפך, את המעבר החד מניצֹול לצבר. 
כשאין טענה לצברות )כמו בסיפורי הניצול–הבונה(, יש צורך להדגיש את המרכיב המקביל 
למסירות לקולקטיב באמצעות השירות הצבאי, והוא המסירות לקולקטיב באמצעות תרומה 
אזרחית. מאחר שיש מכנה משותף ניכר לשתי קבוצות הניצולים, אפשר לראות בנרטיב של 
קבוצת הביניים גרסה של זהות הניצול–הבונה, שיש בה הרחבה של מרכיב הבונה, כך שיכיל 

גם מאפיינים צבריים.
העלייה הבלתי לגלית, הידועה כהעפלה, היא אירוע חשוב ומרכזי בסיפוריהם של כל 
הניצולים–הבונים. אירוע העלייה מתרחש מטבע הדברים בין שני המקומות: חו״ל והארץ. 
מספרים  עשרה  מתוך  שישה  ואכן,  הזהויות,  בין  מעבר  גם  מסמל  המקומות  בין  המעבר 
ניצולים מבטאים את מרכזיותה של העלייה בסיפורם גם בכותרת )נתן, זאב, אהובה, מרים, 
חנן ונחמה(. כותרת סיפורו של נתן ־ “מפליט מלחמה לחלוץ גח״ל” ־ מתמצתת היטב את 
החשיבות  לאור  בסיפור.  הנטענת  הזהות  ואת  לצבר  מניצול   )1997 )אלמוג,  ההמרה  רעיון 
שיש להעפלה בסיפורי הניצולים–הבונים אני מציעה לראות בה מרכיב רב משמעות בתהליך 
ההמרה מניצול לבונה ולצבר, כשם שההשתתפות בלחימה במלחמת השחרור הייתה גורם 
 ;2008 ועמיתים,  )גוטרמן  הישראלית  בחברה  הניצולים  של  והיטמעות  לקליטה  מאיץ 
 ,)2008 ועמיתים,  )גוטרמן  אקטיבית  ציונית  פעילות  היא  שהעפלה  היות   .)1994 יבלונקה, 
שכמעט  העובדה  בזהותם.  המהפך  להבניית  תורמת  הניצולים–הבונים  בסיפורי  הדגשתה 
כל הכותבים הניצולים שעלו עד קום המדינה מספרים על היותם מעפילים דומה לאזכור 
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מקום הלידה אצל ילידי הארץ, ובכך משווה בעיני המספרים את היוקרה של שתי עובדות 
ביוגרפיות אלו בסיפור האישי.

שימור ערכים ישנים: “איזו הקרבה... איזו רוח... איזו תקופה”
תחושת  הוא  והאחר  מסירות,  הוא  האחד  הסיפורים:  בכל  השני  כחוט  עוברים  ערכים  שני 
ועל אחרים, בני משפחה, שכנים,  והזדהות עמו. בסיפוריהם על עצמם  שייכות לקולקטיב 
חברים ואפילו זרים, המספרים מממשים ערכים ונורמות חברתיות מתקופת תש״ח שחשובים 
 Alasuutari, 1997; Morgan-Fleming et al., בעיניהם גם כיום )ספקטור–מרזל, 2010ב; 

.)2007
מסירות לקולקטיב מקבלת בסיפורים פנים שונות בהתאם לגיל ולזהות הנטענת. אצל 
הצברים והכמעט–צברים מסירות לקולקטיב משתקפת בהתגייסות לפעילות ביטחונית בגיל 
צעיר, בפעילות בתנועות נוער חלוציות, בהגשמה בהתיישבות, ובביטויה העליון ־ שירות 
בצבא ולחימה בשדה הקרב )אלמוג, 1997; ספקטור–מרזל, 2008(. מסירות באמצעות צבאיות 
מוצגת גם על ידי הכותבים בעלי זהות הביניים: “במחנה ]הייתי[ פעיל עלייה, מחנך ומנחיל 
השפה העברית בקרב הנוער ששרד. השארתי במחנה הורים וחברה והתנדבתי לעלות ארצה 
במסגרת גח״ל” )נתן(. הניצולים–הבונים מציגים על פי רוב מסירות אזרחית: “תרמנו המון 

לחברה” )נחמיה(.
גם דמויות המשנה בסיפורים נצבעות בצבעיהם של ערכים אלו. רבקה מספרת על חייל 
צעיר פצוע שמזרז אותה להתנדב: “מצבו היה נורא לפי זכרוני אבל רוחו הייתה חזקה מאוד והוא 
לא הפסיק להטיף לי שמקומי בנגב, שם זקוקים לי. כאן יכולים להשאיר את האחיות המבוגרות 
ואילו הצעירות צריכות להיות שם ברגעים הקשים של החיילים. בלי הרבה חש]ב[ונות התנדבתי 
לנגב”. סיפור זה הוא פתיח לסיפורה העיקרי )מיני–סיפור(, ומכאן שהיא מקנה חשיבות רבה 
לערך המסירות ומציגה אותו כמופת חברתי. מסר דומה יש בסיפורה של שלווה, המספרת על 
בטני  עם  בתעלה  “כשהסתתרתי  עירה:  על  הפצצה  בזמן  בהיריון,  בהיותה  לה  מקרה שאירע 
התופחת, אדם צעיר אחד הגן עלי בגופו. איזו הקרבה... איזו רוח... איזו תקופה”. על קרבה בין 
אנשים ועזרה הדדית בין השכנים מספרות ברוריה ואהובה: “יום אחד נחתה עלינו הפגזה כבדה 
במיוחד, בד״כ במצב כזה הייתה אימי אוספת אותנו ויורדת לשכנים בקומת הקרקע” )ברוריה(; 

“הייתה עזרה הדדית בין השכנים שרובם ככולם היו ניצולי שואה” )אהובה(.
חשיבותו של ערך הסולידריות החברתית מתבטאת גם בסיפורו של אביחי, המספר על 
תגובת תושבי תל אביב כשהגיעה שיירת ילדים מפונים מירושלים לתל אביב: “התל אביבים 
ידעו על שיירת הילדים שנחלצו מסבלות המצור, ודאגו לקדם את פניהם: המונים מריעים 
נקהלו על הגגות והמרפסות, מניפים דגלים ומוחאים כפיים”. בהמשך הוא מספר על נהג 
מונית שלקח אותו תחת חסותו, האכיל אותו במטעמים “שירושלמים לא ראו אף בחלומם” 

והביאו בבטחה וללא תשלום ליעדו אצל קרוביו בתל אביב.
האתגר של הדור ־ מימוש החלום הציוני ־ והתגייסות הכלל למענו באים לידי ביטוי 
בסיפור–מטפורה של שרה, המתארת מקרה שבו התבקשו הנוסעים לרדת מהאוטובוס ולדחוף 
אותו במעלה ההר: “וכך עשינו. אכן, לא היה קל, ומי אומר שזה דבר קל ־ לבנות מדינה??” 
הדגש שהיא נותנת לפעולה במשפט הקצר “וכך עשינו” בגוף ראשון רבים בא להבליט את 

תחושת ההזדהות, הסולידריות וההתגייסות הקולקטיבית למימוש החזון הציוני.
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האירועים  שני  של  בתיאור  ביותר  בולט  הקולקטיב  עם  וההזדהות  השייכות  ערך 
ההיסטוריים המסופרים בשכיחות הגבוהה ביותר: ההצבעה באו״ם בכ״ט בנובמבר והכרזת 
תמיד  היא  בהם  המתוארת  השמחה  סיפורים(.  בתשעה  מסופר  מהם  אחד  )כל  העצמאות 
ולשיר,  לרקוד  לרחובות  יצאו  כולם  המדינה  הכרזת  “וביום  תמר:  מספרת  ובחוץ.  בציבור 
]...[ כול הישוב שמח התחבקו והתנשקו אפילו עם אנשים שלא  קיוסקים חילקו גזוז חינם 
הכירו”. הרגש הבולט ביותר בתיאורים אלו הוא השמחה, אבל בולטת בהם גם קרבה בין 
עם  אפילו  והתנשקו  “התחבקו  נוספים:  בסיפורים  המילים  באותן  כמעט  המתוארת  זרים, 
אנשים שלא הכירו”, וכן “זרים התחבקו והתנשקו” )שושנה(, ו״חלקו שתייה חינם” )נחמיה(. 

המספרים מתפעלים אפוא מהחברה של אז, חברה מלוכדת וסולידרית.
על  מקובלות  שהיו  ראויות  אישיות  התנהגות  נורמות  גם  בעקיפין  עולות  מהסיפורים 
בני הדור ההוא. יואב מתאר אנשים שאינם מפגינים רגשות ואוכלוסייה בעלת חוסן נפשי. 
היום.  נהרג באותו  הוא מספר על מורתו שהגיעה ללמד בבית הספר אף שחשבה שבעלה 
כשפרצה בבכי לפני התלמידים לנוכח ידיעה בעיתון על התקפת שיירת יחיעם, בכו אתה 
נדיר  היה  הבכי  מנשוא,  הקשה  המצב  שחרף  להזכיר  “כדאי  מעיר:  הוא  בהמשך  הילדים. 
ביותר! באותו בקר נפוצה ב]שם היישוב[ שמועה שבעלה נהרג )שמועה שהופרכה מאוחר 
יותר(. בכל זאת התייצבה ]שם המורה[ לבית הספר כרגיל!!!” סימני הקריאה מרמזים שהוא 
מתפעל מהתנהגות זו גם כיום. הוא מסביר את התנהגותה של המורה באפיון טיפוסי, לדעתו, 
של החברה של אז: “אני מציין זאת להמחשת החסן הנפשי שהיה לישוב העברי ב–1948” )כך 

גם כותרת סיפורו(. כלומר, החוסן האישי הוא הבסיס לחוסן של החברה כולה.
האירועים  עירוב  מתוך  מצטייר  המדינה  הקמת  של  הקולקטיבי  החזון  עם  ההזדהות 
ה–16:  הולדתה  יום  את  מינה  זוכרת  כך  היסטוריים–לאומיים.  אירועים  עם  האישי  מהעבר 
זו המתנה הנפלאה  ]...[ הייתה  “שמעתי ברדיו שבן–גוריון הכריז על הקמת מדינה יהודית 
וחידוד  להיסטורי  האישי  הזיכרון  בין  השילוב  הולדתי!”  ליום  פעם  אי  שקיבלתי  ביותר 
 ;2006 )נוטמן–שורץ,  קודמים  במחקרים  גם  הוזכר  הקולקטיבי  בזיכרון  החקוקים  אירועים 
בנובמבר  בכ״ט  באו״ם  ההצבעה  כמו  מרכזיים  דרך  ציוני  רק  לא   .)2008 ספקטור–מרזל, 
והכרזת העצמאות, אלא גם אירועים היסטוריים אחרים, כמו קרבות מלחמת השחרור, מבצעי 
שזורים  ואחרים  קטמון  כיבוש  אביב,  תל  הפצצת  ויחיעם,  אל–ואד  באב  שיירות  העפלה, 
בזיכרונות אישיים של ילדות, הווי שכונתי, זוגיות ומוות של אנשים קרובים. כאמור, ההסבר 
משתמש  האוטוביוגרפי  שהזיכרון  הוא  זו  לתופעה   )Halbwachs, 1980( הלבווקס  שנותן 
באירועים היסטוריים חשובים כנקודות התייחסות, ובמקרים רבים נעזר בהם למילוי פערים. 
האוניות  שמות  של  ציון  אגב  בהעפלה  ההיסטורית  עלייתם  דרך  את  מבליטים  הניצולים 
)מדינת היהודים, האומות המאוחדות, לא תפחידונו, אקסודוס ועוד(, מחנות המעפילים בקפריסין 
וציוני דרך היסטוריים נוספים כמו המצעד שלא צעד, פתיחת דרך בורמה ומלחמות מאוחרות 
רבים:  בסיפורים  לאומיות  בשאיפות  מתמזגות  האישיות  השאיפות  גם  השתתפו.  שבהן  יותר 
“במשך המון שנים חלם עם ישראל על מדינה משלו וגם אני בהיותי בגלות ברומניה חלמתי על 

היום בו אבוא לארץ ישראל לחיות במדינה יהודית והנה החלום מתגשם לנגד עיני” )נחמיה(.
ידי  על  עוצבו  המספרים  של  הנרטיביות  הזהויות  השנייה,  המחקר  לשאלת  בהתייחס 
ערכים של מסירות, שייכות והזדהות עם הקולקטיב. סיפורים אלו מדגימים כיצד משתמרת 
 Morgan-Fleming( החברה באמצעות יחסי גומלין בין הפרטים ובין המסורות שהם יורשים
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et al., 2007(. כמי שגדלו והתבגרו בחברה שקידשה ערכים של מסירות לקולקטיב, כותבי 
הסיפורים מתש״ח מספרים סיפורים אידיאולוגיים )נוטמן–שורץ, 2006(. התמזגות האישי עם 
הקולקטיבי מתגלה כאסטרטגיה עיקרית בהבניית הזהויות הנרטיביות של המספרים במחקר 
זה, כמו שמצאו גם ספקטור–מרזל )2008( אצל קצינים בכירים מדור תש״ח ובן זאב ולומסקי–

פדר )מצוטטות אצל ספקטור–מרזל, 2008( בקרב פלמ״חניקים בשנות השבעים לחייהם.

משמעות הסיפור האישי בזקנה: “זיכרונות מעצבים עם סוף טוב”
הכותבים,  בעיני  הסיפורים  של  האפשרית  המשמעות  בדבר  השלישית,  המחקר  שאלת 
מכוונת למטרותיהם בכתיבת הסיפורים. במילים אחרות, כדי להבין מדוע כותבים אלו בחרו 
לספר את סיפוריהם באופן שסיפרו, יש לברר אילו מטרות או צרכים של הכותבים משרת 
סיפורם. תשובה לשאלה זו מחייבת בדיקה של ההקשר המקומי במאקרו ובמיקרו, כלומר את 
נסיבות הזמן והמקום שבהם נכתבו הסיפורים ואת קהל היעד שלהם )ספקטור–מרזל, 2010ב; 

.)Alasuutari, 1997
במחקר זה, קהל הקוראים המיועד הוא האוכלוסייה המבוגרת של משתמשי האתר, אך גם 
משתמשי האינטרנט בכלל, כלומר הציבור הרחב. הקשר המאקרו הוא אירועי שנת השישים 
מרתקים”.  סיפורים  או  קטנות  “אנקדוטות  לספר  “מוטקה”  באתר  וההזמנה  המדינה  לקום 
הקשר זה יכול להסביר מדוע הנרטיב הקולקטיבי ההגמוני הוא הקול הדומיננטי בסיפורים 
ומדוע ניכרת בהם התעלמות כמעט מוחלטת מאירועים מנוגדים לנרטיב זה. עם זאת, יש גם 
קולות אחרים, כמו בסיפורו של עמי, שמתאר את פינוי היישוב שבו חי כילד בתש״ח. הוא 
מנצל את ההזדמנות לקשר אירוע זה בעברו עם פינוי גוש קטיף שהתרחש שלוש שנים לפני 
זמן כתיבת הסיפור: “]...[ להדגיש ולהתייחס לילדי מפוני גוש קטיף. עד הפינוי שלנו הייתי 
ולא  בלימודים  היה  ולא  נפרם  נוכח ההרפתקה הטרגית שחוויתי הראש  תלמיד מצטיין אך 
זכיתי לתשבחות, אם לא פחות מכך, שנים רבות לאחר מכן”. בניגוד לרוב הסיפורים שיש 
בהם נימה נוסטלגית חגיגית ומלאת סיפוק, בסיפורו של עמי עולה קול אחר שמשקף מרירות, 
אכזבה, ואולי אף אזהרה לעתיד. האם הוא מדבר על הפינוי של יישובו בתש״ח או על פינוי 
חבל קטיף כשהוא כותב: “הורינו וחברי קיבוץ ]שם[ הותירו הכול פורח, מפעל עובד, 50 פרות, 

שכונת מגורים מוצפת ירק. לא נשאר דבר, הכול נמחק מהאדמה יותר גרוע מ׳קטרינה’”.4
הקשר המיקרו של סיפור הסיפורים אינו ידוע לנו. כל המספרים הם אנשים מבוגרים, 
ואין לדעת מה היה מצבם הבריאותי, הנפשי או הכלכלי בזמן כתיבת הסיפור. עם זאת, מצב 
 ,)Lieblich et al., 1998( גופני או נפשי ירוד יכול להסביר סיפורים בעלי טון נרטיבי שלילי

ואלה הם מיעוט בקרב הסיפורים )למשל הסיפור של חוה(.
מלבד  הכותבים  עבור  נוספת  משמעות  האישי–קולקטיבי  לסיפור  לייחס  אפשר  האם 
לשאלה  תשובה  למדינה?  השישים  שנת  ־  לנסיבות  מתאימה  ייצוגית  זהות  להציג  הרצון 
זו צריכה להביא בחשבון את הפונקציה שממלא הסיפור בגיל המבוגר. לפי ספקטור–מרזל 
)2008(, טשטוש הגבולות בין האני האישי לקולקטיבי טומן בחובו יתרונות לאנשים בעת 
זקנתם, שכן הזהות הקולקטיבית היא מקור לתחושות סיפוק ונחת ומספקת מענה לשלושת 

הצרכים הזהותיים בזקנה שהוזכרו לעיל: עקיבות עצמית, הערכה עצמית ונצחיות סמלית.

4  ההוריקן קטרינה פגע באזור ניו אורלינס, ארצות הברית, בקיץ 2005 וזרע הרס אדיר לעיר ולסביבה.
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התמזגות האישי עם הלאומי מאפיינת גם צברים צעירים )אלמוג, 1997( ולפיכך מציעה 
לכותבים הצברים או הכמעט–צברים המבוגרים תחושת המשכיות הנחוצה להשגת עקיבות 
מיתוס  לנוכח  במיוחד  חשובה  עצמית  עקיבות  המבוגרים  הניצולים–הבונים  אצל  עצמית. 
זה  “מיתוס  כי  טוענת  נוטמן–שורץ   .)2006 )נוטמן–שורץ,  שלהם  בנרטיב  הקיים  הקטיעה 
והמתקשר  להזדקנות  הנלווה  הדימוי  לאור  מתעצם  לארץ,  עלייה  של  בהיסטוריה  המעוגן 
גם לחולי, לירידה בתפקוד ולמוות” )שם, עמ׳ 544(. הסיפור האישי–קולקטיבי, המלמד על 
הצלחת הניצולים בחייהם החדשים בארץ, ששיאה תחושת ההזדהות שלהם עם הקולקטיב, 

מאפשר לניצולים–הבונים להשיג תחושת המשכיות, וזו תורמת לעקיבות עצמית.
ערך המסירות לקולקטיב שמובלט בסיפורים, בעיקר באמצעות פעילות ביטחונית אך 
בגלל  מבוגר  בגיל  יותר  הדרושה  עצמית,  להערכה  תורם  אזרחית,  תרומה  באמצעות  גם 
הפיזי.  בתפקוד  ירידה  של  וזה  החברתי  בדימוי  ירידה  של  זה  שבהזדקנות,  הכפול  האתגר 
גם כיום נחשבים ערכים אלו טיפוסיים לזהות הישראלית הרצויה )ספקטור–מרזל, 2008(, 
והשתייכות אליה מעלה את הדימוי החברתי ועקב כך גם את הדימוי העצמי.5 הערכה עצמית 
של  האיּום  לנוכח  זקנתו,  לעת  בעיקר  ייחודו,  להדגשת  לאדם  חשובות  עצמית  ועקיבות 
החברה המערבית לטשטש את הזיהוי האישי של הזקן ולהטמיעו במסה אחידה ואנונימית 

של “הזקנים ההם” )שם(.
התמזגות האישי עם הלאומי מספקת את הצורך בנצחיות סמלית אצל הכותבים המבוגרים, 
באמצעות  קיום  המשכיות  ומבטיחה  נמנעת  הבלתי  האישית  הסופיות  את  עוקפת  היא  כי 
הקולקטיב )שם(. ביטוי לכך אפשר למצוא בדברי יוחנן: “היום אני כותב זאת עם הנכד שלי 

ונעזר בו ואני נזכר בעברי ובעבר מדינת ישראל ואני מעביר לנכד שלי את מה שעברתי”.
אם כך, לפרסום הסיפורים יש משמעות כפולה עבור הכותבים: לא רק מענה לקריאה 
למסור עדות ישירה על ההיסטוריה הקרובה של המדינה, אלא גם מענה לצורכיהם האישיים 
 Lieblich et( בזקנה. תפקיד זה של הסיפורים מתיישב עם הטון הנרטיבי החיובי העולה מהם
al., 1998(. בגיל מבוגר גם הזיכרונות הקשים מתרככים ומקבלים משמעות חיובית תוך כדי 

הבניית הזהות הנרטיבית בסיפור.

סיכום ודיון

מושאו של מחקר זה הוא סיפורי זיכרונות מתש״ח שנכתבו באינטרנט על ידי אנשים שהיו בארץ 
 Bamberg & Georgakopoulou,( בעת הקמת המדינה. אף שמדובר ב״סיפורים קטנים” 
2008(, אפשר להשתמש בהם לחשיפת הזהויות הנרטיביות של כותביהם ולזיהוי האתוסים 
התרבותיים שעיצבו אותן. ממצאי המחקר עונים על שאלת זהות המספרים, מתחקים אחרי 
הערכים והאסטרטגיה שבאמצעותם עיצבו הכותבים את זהותם הנרטיבית, ומציעים פרשנות 

באשר לתפקיד שממלאים הסיפורים עבור המספרים בתקופת חייהם הנוכחית.

5  רמז לכך שערכי המסירות והשייכות נחשבים בחברה הישראלית גם כיום אפשר למצוא בהתבטאויות 

בתקשורת של קרובי נופלים ונרצחים בדברם על החלל ש״תמיד היה עוזר לכולם, היו לו הרבה חברים, 

וכולם אהבו אותו”.
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נרטיבי  ניתוח  נערים.  או  ילדים  זקנים–צעירים שהיו בתש״ח  )70%( הם  רוב הכותבים 
)Lieblich et al., 1998( של חמישים סיפורים מעלה שתי קבוצות  הוליסטי תוכני וצורני 
הראשונה,  הקבוצה  השואה.  וניצולי  הצברים  ביניהן:  חפיפה  שיש  נרטיבים,  של  עיקריות 
הצברים )והכמעט–צברים(, כוללת ארבעים כותבים ששייכים לשני דורות, דור תש״ח ודור 
המדינה, רובם מדור המדינה. בקרב בני קבוצה זו, ילידי הארץ וילידי חו״ל )וביניהם שלושה 
ההגמונית  הקולקטיבית  הדורית  הזהות  נשמרת  צעיר(,  בגיל  שעלו  שואה  ניצולי  גברים 
מדור  בכירים  קצינים  אצל  שנמצא  כמו  שנה,  משישים  למעלה  במשך  תש״ח  תקופת  של 
תש״ח )ספקטור–מרזל, 2008( ובהתאם לטענתה של דנהם )Dunham, 1998( בדבר שימור 

השייכות הדורית במשך כל החיים.
הקבוצה השנייה, הקטנה יותר )שישה מספרים(, מייצגת את מיתוס הניצול–הבונה. אלו 
אפשר  ובסיפוריהם  העשרים,  המאה  של  הארבעים  בשנות  ארצה  שעלו  שואה  ניצולי  הם 
למצוא מינונים שונים של שלושה מרכיבים עיקריים: הישרדות, העפלה ותקומה, קרי בניית 
חיים חדשים בארץ. השטחת מרכיב ההישרדות והבלטת מרכיב התקומה בסיפוריהם מכוונות 
להבנות בזהותם את היותם מסורים, תורמים ושייכים לחברה הישראלית. בסיפורי הניצולים 
אין זכר לקשיי הקליטה של אותם הימים )גוטרמן ועמיתים, 2008; יבלונקה, 1994; מור ובר–

און, 1996(, ונראה שממרחק השנים הועמו תחושות הניכור החברתי והקשיים החומריים של 
הניצולים בתחילת חייהם בארץ, תוך כדי הבניית זהותם הנרטיבית )אריקסון ועמיתים אצל 

.)Baddeley & Singer, 2007
באזור החפיפה שבין שתי קבוצות אלו נמצאת קבוצה אחרת )ארבעה גברים( של ניצולי 
שואה, שחבריה מציגים זהות שיש בה הן הבלטה של סיפור ההישרדות והן מאפיינים צבריים, 
בעיקר צבאיות. מרכיב התקומה שבזהות הניצול–הבונה שלהם הורחב כך שיכיל את הצברות. 
קבוצה זו עברה תהליך של הטמעת הזהות הקולקטיבית ההגמונית, בד בבד עם שמירה על 
הזהות המקורית )מור ובר–און, 1996(. האפשרות לשמור על זהות הניצול בתוך נרטיב צברי 
משקפת את המוסכמה שמאז שנות השישים )משפט אייכמן( השואה היא חלק בלתי נפרד 

מהזהות הקולקטיבית הישראלית )גוטרמן ועמיתים, 2008; נייגר ועמיתים, 2009(.
קליטה  של  עצמיות  תפיסות  שתי  לייצג  יכולים  תש״ח  אנשי  הניצולים  של  סיפוריהם 
מוצלחת )גוטרמן ועמיתים, 2008; יבלונקה, 1994(. תפיסה אחת מייצגת קליטה אגב שמירה 
היטמעות  עם  קליטה  מייצגת  והשנייה  הניצולים–הבונים,  של  הדורית  היחידה  זהות  על 
בזהות הקולקטיבית ההגמונית. העובדה שההעפלה היא הנושא הבולט ביותר )בצד השואה( 
בסיפוריהם של רוב הניצולים מלמדת על מרכזיותה בתהליך ההמרה )אלמוג, 1997( מניצול 
מאיץ  גורם  בזמנו  שימשה  השחרור  במלחמת  בלחימה  שההשתתפות  כשם  ולצבר,  לבונה 
יבלונקה,   ;2008 ועמיתים,  )גוטרמן  הישראלית  בחברה  הניצולים  של  והיטמעות  לקליטה 
1994(. נראה שעובדת היותם מעפילים נתפסת בעיניהם כיום כמקור לגאווה, מעין הוכחת 
ייחוס ציוני של קבוצה נבחרת, תחושה שמקבילה להצגת מקום הלידה או המשפחה הציונית 

אצל הצברים.
המלוכדת  נפשי  חוסן  בעלת  חברה  היא  אלו  בסיפורים  שמצטיירת  תש״ח  של  החברה 
הכותבים  של  האישי  המיצוב  לכך,  בהתאם  המדינה.  הקמת  של  הקולקטיבי  החזון  סביב 
כשייכים לקולקטיב ומזדהים אתו, כמסורים וכתורמים לכלל בחיים האזרחיים או בפעילות 
ביטחונית ובשירות בצבא, מייצג השפעות תרבותיות של התקופה ההיא שעדיין תקפות גם 
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היום )ספקטור–מרזל, Gergen & Gergen, 1988 ;2008(. ערך המסירות ותחושת ההזדהות 
משקפים  לרובם,  ושמשותפים  הקולקטיב,  עם  עצמם  את  הכותבים  ממזגים  שבאמצעותם 
גלי העלייה  מהי הזהות הקולקטיבית הישראלית בעיניהם. למרות התהפוכות, המלחמות, 
של  זו  המסורתית,  הקולקטיבית  שהזהות  נראה  המדינה,  קום  מאז  הציבוריות  והמחלוקות 
הישראליות הלוחמת והמקריבה, משתמרת היטב בקרב קבוצת כותבים זו, כמו שנמצא גם 
במחקרים אחרים על קצינים בכירים מדור תש״ח ופלמ״חניקים בני שבעים )בן זאב ולומסקי–
זהויותיהם  את  להבנות  בחרו  זה  במחקר  המשתתפים   .)2008 ספקטור–מרזל,  אצל  פדר 
כפי  כיום,  הישראלית  בחברה  נחשבים  עדיין  הם  שבעיניהם  מפני  אלו,  ערכים  באמצעות 

שסבורים גם מור ובר–און )1996(.
לנרטיב האישי–קולקטיבי יש משמעות מיוחדת עבור מספרים אלו שנמצאים בתקופת 
זקנתם. כמו שנמצא בקרב קצינים בכירים מדור תש״ח, גם כאן הזהות הקולקטיבית מספקת 
סמלית  ונצחיות  עצמית  הערכה  עצמית,  עקיבות  בזקנה:  זהותיים  צרכים  לשלושה  מענה 
ובעיקר  המזדקנים,  הצברים  אצל  המשכיות  תחושת  יוצר  הסיפור   .)2008 )ספקטור–מרזל, 
אצל הניצולים–הבונים לנוכח מיתוס הקטיעה שקיים בנרטיב שלהם )נוטמן–שורץ, 2006(. 
עקיבות והערכה עצמית דרושות גם להתמודדות עם הירידה בתפקוד הפיזי והדימוי החברתי, 
ובייחוד לנוכח האיּום של החברה המערבית לטשטש את ייחודו ואת זהותו האישית של הזקן 
וההזדהות  המסירות  הבלטת  באמצעות  מושגת  העצמית  ההערכה   .)2008 )ספקטור–מרזל, 
־ “אני גאה להיות שייכת לדור תש״ח” ־ שמעלה את הדימוי החברתי ובעקבותיה גם את 
הדימוי העצמי. נצחיות סמלית מושגת בסיפור דרך ההמשכיות של אתוס דור תש״ח לנוכח 

סופיות קיום העצמי )שם(.
הרווחה  בתחושת  ולעלייה  להעצמה  תורם  באינטרנט  שהשימוש  נמצא  קודם  במחקר 
האישית של זקנים )שפירא ועמיתים, 2008(. מספר האנשים הזקנים המשתמשים באינטרנט 
עולה בהדרגה בשנים האחרונות )הלמ״ס, 2008(, ויש להניח שמגמה זו תימשך גם בעתיד. 
האינטרנט יכול להציע למספרים המבוגרים טכנולוגיה תומכת להתמודדות עם אתגרי הזקנה 
מסרים  להעביר  אפשר  שבאינטרנט  הווירטואלית  החברתית  בסביבה  הסיפור.  באמצעות 
ערוץ  בעתיד  תשמש  באינטרנט  אישיים  סיפורים  שכתיבת  להניח  יש  כן  על  נוחות.  ביתר 

מקובל ונפוץ שיתרום לרווחה אישית לעת ִזקנה.
חברתיים.  פערים  העמקת  ושל  החברתי  במבנה  שינויים  של  בתקופה  חיים  אנו  כיום 
השימוש  התפשטות  והמוסלמי,  הערבי  בעולם  שינויים  מערביות,  חיצוניות  השפעות 
באינטרנט וגלובליזציה ־ כל אלו מעמידים במבחן את הזהות הקולקטיבית של העבר. מאז 
ויכוח על האתוס הלאומי, והזהות הקולקטיבית של העבר מאותגרת  שנות התשעים סוער 
על ידי ריבוי זהויות בחברה הישראלית )אלמוג, 2004; שפירא, 2001(. המשמעות החילונית 
של הישראליות עומדת למבחן, פרגמטיזם מקבל עדיפות על פני אידיאולוגיה, וחלה נסיגה 
 .)Lomsky-Feder & Rapoport, 2001;2004 )אלמוג,  תש״ח  של  הקולקטיבי  מהאתוס 
במצב זה, שבו הזהות הקולקטיבית מתמודדת על קיומה, יש מקום לברר שוב את המטרות, 
התכניות, הערכים והאידיאות שלה מנקודת מבטם של האנשים הפשוטים )ולאו דווקא של 
יאפשר  כזה  בירור  ביותר.  המובהק  באופן  אותה  שסימלו  ההיסטוריה(  וכותבי  המנהיגים 
ועם הערכת  והלאומי הישראלי להתמודד באופן מושכל עם ריבוי הקולות  לשיח הציבורי 

הרלוונטיות של הנסיבות שעיצבו את הזהות ואת ערכיה.
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דמויות זקנות: על מגבלות התיאטרון והמטפורה 
הדרמטורגית בייצוגו של העצמי המשֵחק

טובה גמליאל*

מייצגת  זירה  הוא  התיאטרון  לפיה  המוסכמה  תוקף  את  בוחן  המאמר  תקציר. 

את  מייצג  התיאטרון  וכיצד  האם  בשאלה,  בהתמקדו  החברתיים  החיים  של 

הישראלי,  בתיאטרון   95-62 בני  ותיקים  שחקנים  הם  המחקר  מקרה  השחקנים. 

המשתתפים במחקר אנתרופולוגי שהחל בשנת 2007. ניתוח ראיונות עומק מצביע 

תיאטרוניות  למטפורות  וכבסיס  משחקי  מחייה  כמרחב  כארגון,  התיאטרון  על 

ייצוגיים  היבטים  שלושת  בעזרת  בגרונטולוגיה.  פסיכו–חברתיות  בתיאוריות 

זקנים  של  החברתי  מצבם  את  מייצג  התיאטרון  מידה  באיזו  להצביע  ניתן  אלו 

בכלל, ועד כמה הוא נכשל בייצוג תפיסתם העצמית של שחקנים ותיקים בפרט. 

המאמר דן בהשלכות המעשיות והתיאורטיות של ה'היגיון התיאטרוני’, המאלץ, 

מחד, העסקה של שחקנים וותיקים לצורך גילום דמויות ‘זקנות’, ומאידך, מכתיב 

מרחק מתפקיד מאותן דמויות. עיקר הדיון נסוב על הפער בין מובני המטפורות 

תפיסות  לבין  ו’תפקיד’,  ‘מסיכה’  בהן  שהעיקריות  בתיאוריות,  התיאטרליות 

השחקנים, שמטפורות אלו מתיימרות לייצג את עולמם.

הנאבקים  קצה”,  “אנשי  ושוליים,  לימינליים  אנשים  להיות  נוטים  ואמנים  נביאים 
ביושר ובלהט להשתחרר מן הקלישאות הקשורות לנשיאה בסטטוס ולמילוי תפקיד, 
אנו  בתוצרים שלהם  בדמיון.  או  בפועל  אחרים  אנשים  עם  חיים  ליחסים  ולהיכנס 
יכולים לראות לרגע את אותו פוטנציאל אבולוציוני בלתי ממומש במין האנושי אשר 

עד כה טרם הוחצן וטרם קּובע בתוך מבנה. )טרנר, 2004, עמ׳ 113(

של  ובהסמלה  בייצוג  היא  האמנותית  הפעולה  של  הצדקתה  אם  ולִזקנה?  לתיאטרון  מה 
החיים החברתיים )Read, 1993(, מה אומרת הפרקטיקה התיאטרונית על ִזקנה ועל זקנים? 
סביר להניח שמתקיימת מידה של דמיון בין התיאטרון והדמויות הבימתיות, קרי המייצגים, 
המיוצגים.  וקבוצותיהם,  חייהם  אורחות  טיפוסיהם,  על  הסובבת,  החברה  ובני  העולם  ובין 
מנקודת  לעיל  הנזכרות  לשאלות  נדרש  שלפנינו  המאמר  הספרות,  רוב  כמו  שלא  ואולם, 
מבט המערערת על ההבחנה בין מייצג למיוצג. ככל הידוע לי, טרם נבחן תוקפה של הבחנה 
זו בהקשר של שחקני תיאטרון בכלל או תת קבוצה של שחקנים בעלי אפיון משותף, כגון 

זקנים.

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  *
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על  גם  נמנים  תיאטרון  שחקני  זקנים.  תיאטרון  שחקני  של  דברם  עומד  המאמר  במוקד 
וככאלה הם מתמיינים לקטגוריות חברתיות  פועל,  הוא  וגם על החברה שבתוכה  התיאטרון 
של מוצא, מגדר, מעמד, גיל ועוד. המאמר מבקש לתת תשובה פנומנולוגית לשאלה אם וכיצד 
התיאטרון הפורמלי, הממוסד, מייצג את הִזקנה באמצעות השחקנים הוותיקים המשתתפים בו. 
שאלה זו מכוונת לתיאטרון כזירת פעולה חברתית בחיי היומיום של שחקנים זקנים, ובעיקר 
זה מעניינת משמעותה של  בזהותם העצמית. בהקשר  למקומה של המטפורה הדרמטורגית1 
שחקנים  של  העצמי  בחוויית  במה”,  העולם  “כל  נודעת,  שייקספירית  דרמטורגית  מטפורה 

שרובם חצו את גיל שבעים ומשחקים עדיין בתיאטראות ציבוריים מרכזיים בישראל.
ייחודיים. הראשון  לשחקנים שרוב קריירת המשחק כבר מאחוריהם יש כמה מאפיינים 
הוא שברשותם ניסיון רב במשחק ובחיי התיאטרון, וקרוב לוודאי שהם מחזיקים בפרספקטיבה 
נוגע להתפתחות  רחבה ובתפיסות מגובשות על התיאטרון כמחוז משמעות. המאפיין השני 
פסיכולוגית. מחקרים מלמדים שבתהליך ההזדקנות, ובמיוחד בִזקנה, בני אדם מפתחים מטא–
אם   .)Tornstam, 1997  ;2005 )גמליאל,  העולם  כלפי  מורכבת  גישה  שהיא  פרספקטיבה, 
התפתחות זו מאפיינת שחקנים ותיקים, הרי שהיא צפויה לטעון את עמדותיהם כלפי ייצוגיות 
התיאטרון בתובנות ייחודיות. מאפיין שלישי הוא שהשחקנים הוותיקים נתונים בהכרח, במידה 
זו או אחרת, לייחוס “זקנים”. בחברות מערביות עכשוויות, וישראל בכללן, ִזקנה היא אחת 
הקטגוריות החברתיות המתויגות והמודרות ביותר )Palmore, 1991(. לפי תובנה של ברנס 
)Burns, 1973(, האיכות התיאטרלית של החיים נחווית באופן הקונקרטי ביותר על ידי אלה 
החשים עצמם בשוליים של האירועים. מכאן שיש לשאול על מקומם של השחקנים הוותיקים 
חוויותיהם  את  זה  מיקום  מעצב  וכיצד  החברתיים,  והמרכז  השוליים  שבין  בתווך  המצויים 
ageism(, אפשר לצפות  התיאטרליות. יתרה מכך, בשל דימויי גיל סטריאוטיפיים )גילנּות, 
שהייצוג של זקנים על ידי התיאטרון יהיה בעל אופי סכמתי. זהותם העצמית של שחקנים 
ותיקים מחייבת אפוא התייחסות לעובדה שהם זקנים בגילם הכרונולוגי. אבקש לעמוד על 
ההשלכות של פרקטיקות גיליות של התיאטרון ולהשיב על השאלה מהו ערכם של המשחק 

ושל המטפורה הדרמטורגית לדימוי העצמי ולמצבם הפסיכו–חברתי של שחקנים ותיקים.  
התיאטרון ִיידֹון משלושה היבטים: כארגון, כמרחב מחיה משחקי )כלומר מרחב המאפשר 
משחק( וכבסיס למטפורות דרמטורגיות בתיאוריות פסיכו–חברתיות בגרונטולוגיה. בעזרת 
שלושה היבטים אלו אבקש להראות באיזו מידה מונחים השאולים מעולם התיאטרון אכן 
ותיקים  של שחקנים  העצמית  תפיסתם  ואת  בכלל  זקנים  של  החברתי  מצבם  את  מייצגים 
בתיאוריות  הדרמטורגיות  המטפורות  מובני  שבין  הפער  על  ייסוב  הדיון  עיקר  בפרט. 
ובין  ותפקיד,  מסכה  הן  שבהן  שהבולטות  בעצמי,  המתמקדות  מאוחרות  גרונטולוגיות 
תפיסות השחקנים, שמטפורות אלו מתיימרות לייצג את עולמם. לעניין זה תיבחן תוקפה 
פרפורמטיבי(  עצמי  חיצוני,  עצמי  גם  )המכונה  העצמי  בין מסכת  ההבחנה המטפורית  של 
ובין העצמי האותנטי )המכונה גם עצמי פנימי(, אגב יישום גישה אתנוגרפית של תיאוריה 
המעוגנת בשדה ומבוססת על תפיסות השחקנים. בהתאם לכך יועמדו כאן זו כנגד זו שתי 
בהתאם  לעצמי,  כחיצוני  הביצוע  גישת   :)performance( “ביצוע”  למושג  מרכזיות  גישות 

המטפורה הדרמטורגית מכונה גם תיאטרליּות, ופירושה תפיסה, תיאור או פרשנות של התנהגות כלשהי   1

.)Burns, 1973, p. 13( במונחים תיאטרוניים
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הביצוע  וגישת   ,)Heidegger, 1962; Sartre, 1966( לרוח  גוף  בין  הקרטזיאנית  לחלוקה 
 Goffman, 1959; Hood, 2000;( כחלק אינטגרלי מעצמי, הנחשב חסר פנימיות מובחנת
James, 1925; Mead, 1934; Merleau-Ponty, 1962(. ניתוח התיאטרון כהקשר חברתי 
 Biggs,( וקיומי יחשוף אי הלימה בין מטפורות דרמטורגיות בתיאוריות גרונטולוגיות בעיקר
Featherstone & Hepworth, 1991; Jung, 1967 ;2004( ־ המניחות הבחנה בין המסכה 

לעצמי ־ ובין הוויית החיים והתפיסה העצמית של שחקני תיאטרון ותיקים. 
מקומו  מוגדר  זו  סקירה  במסגרת  ותיאטרון.  ִזקנה  בנושא  הספרות  נסקרת  הבא  בחלק 
ואת  הִזקנה  את  התיאטרוני  הייצוג  של  ממדים  כמה  ונפרׂשים  המחקר  מקרה  של  הייחודי 
לפי  שנערכו  אתנוגרפיים  נתונים  מובאים  המחקר  ושיטת  הנחקרים  תיאור  לאחר  השחקן. 
שלבי החיים: ילדות, בגרות וזקנה. עריכה זו משקפת את הקריירה הארוכה של השחקנים 
כלומר  כָפָרה–תיאטרונית,  לראותה  שאפשר  העצמית  תפיסתם  את  ובעיקר  הוותיקים, 
כמתאפיינת בטשטוש ההבחנה בין החיים על הבמה ומחוצה לה )Whilshire, 1990(. הסעיף 
ובמשמעויות  זו על חיי השחקנים, באתגר שהיא מציבה  דן בהשלכות של תפיסה  האחרון 

התיאורטיות העולות ממנה.

תיאטרון וִזקנה: גישות אינסטרומנטליות ואמנותיות

תרפיה  הוא  האחד  הקשרים.  בשלושה  התיאטרון  לתחום  נדרשת  הגרונטולוגית  הספרות 
בדרמה, שיטה שפותחה בשנות השבעים של המאה הקודמת ועודדה זקנים להסתגל באמצעות 
הדרמה למצבים הפיזיים והרגשיים המשתנים ולתפקידים החברתיים שיוצרת הזקנה. השני 
בטקסטים  משתקפת  שהיא  כפי  לזקנה  בפרשנות  המתמקדת  ספרותית,  גרונטולוגיה  הוא 
למושג  תיאורטית  התייחסות  והוא  ענפה,  להתפתחות  זכה  השלישי  ובמחזות.  ספרותיים 
“ביצוע” )Basting, 2000( כדי להנהיר את ההתמודדות עם דימויים חברתיים בזקנה. בחינה 
של הקשרים אלה תומכת בחלוקה בינארית שמציע ניתוח מוקדם יותר בין דרמה יצירתית 
 Burger,( )formal theatre( מאידך גיסא  )creative drama( מחד גיסא לתיאטרון פורמלי 
p.17 ,1980(. אם כן, אפשר לומר שהספרות הגרונטולוגית נדרשת לתיאטרון או כאמצעי 
להתמודד עם קשיים בזקנה דרך הדרמה היצירתית )למשל בתרפיה בדרמה( או כשלעצמו 
בהתייחסה לתיאטרון הפורמלי במשמעותו האמנותית. במוקד המאמר הנוכחי עומדים שני 
ההקשרים האחרונים מבין השלושה )גרונטולוגיה ספרותית והתייחסות תיאורטית לביצוע( 

וגישת התיאטרון הפורמלי, שהיא נדירה ביותר בספרות הגרונטולוגית.

שימוש תיאורטי במטפורות דרמטורגיות

ההקשר השלישי ־ התייחסויות תיאורטיות לביצוע ־ כולל בעצם מבחר פרשנויות מתחום 
ממוקדות  הגרונטולוגיות  התיאוריות  מסביר.  כמושג  הביצוע  את  שמאמצות  הגרונטולוגיה 
בהתמודדות עם אחד האתגרים המובהקים של זקנים בחברות מערביות: הזהות החברתית. 
לשם כך הן מנכסות שלל מטפורות דרמטורגיות שיכולות להסביר את מעמדם החברתי של 
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זקנים, את מצבם ואת חוויותיהם. מטפורות בולטות הן: תפקיד, ביצוע, דרמה, מסכה, התחזות, 
במה, מאחורי הקלעים ושחקנים. בחלק מהתיאוריות המוָבנים המוקנים למטפורות שואבים 
את השראתם מהרוח הפוסטמודרנית המאפשרת ריבוי זהויות ובחירות של העצמי, ומהדימוי 
התיאטרלי של ריבוי זה.2 להלן כמה דוגמאות: תפקידים חברתיים היו מרכיב תיאורטי חשוב 
בחשיבה הסוציולוגית על זקנה כבר מתחילת דרכה, והם מרכזיים בתיאוריות הגרונטולוגיות 
על המשכיות, פעילות והתנתקות, המתחקות אחרי מילוי תפקיד או היעדר תפקיד בזקנה 
)Gove, Ortega & Briggs, 1989(. טרנר )Turner, 1990( ביקר את משמעותו הסטטית של 
המושג “תפקיד” בתיאוריות אלו והציע לראות בתפקיד החברתי תהליך דינמי שיש בכוחו 
לשלול את תוקף התיאור “תפקיד חסר תפקיד” המיוחס לאזרח זקן, ואף למלא את התפקיד 
בתוכן רלוונטי וקונסטרוקטיבי. תשומת הלב הופנתה אף למונחים כגון אקט, סצנה, סוכן, 
האנושית  החוויה  של  מורכבותה  להבנת  חשובים  שנמצאו   ,)Burk, 1962( ומטרה  סוכנות 
בחיים האמיתיים כמו בתיאטרון ובספרות )Kastenbaum, 1994(. קסטנבאום )ibid( הציע 
לחקור את הזקנה כדרמה במקום התיאורטיזציה המקובלת של זקנה וטיפול. עבודותיה של 
 ,)Kaminsky,1993( על הבניית זהות, כמו אלה של קמינסקי )Myerhoff, 1992( מאיירהוף
הן בין המחקרים המוקדמים על זקנה וביצוע במונחים תיאטרוניים. על רקע ספרות זו לא 
מפתיעה מסקנתה של בסטינג )Basting, 2000( שכדי להבין את מצב הזקנה עלינו לבחון 
עבודה  כללי.  באופן  ובתרבות  בתיאטרון  וקהליהם  החברתיים  השחקנים  בין  היחסים  את 
מאוחרת מיישמת מסקנה זו ובוחנת את ערכו של המושג “ביצוע” בקרב נשים מסורתיות ואת 

דימוייהם החברתיים של זקנים בחברות מערביות )גמליאל, 2007(.
הנפוצה  הדרמטורגית  המטפורה  שהיא  הזקנה,  מסכת  תזת  ניצבת  כאן  עיוננו  במרכז 
בין  הפער  מתרחב  בגיל  העלייה  עם  זו,  תזה  לפי  כיום.  בגרונטולוגיה  ביותר  והמשפיעה 
הגוף ־ מסכת הזקנה ־ ובין העצמי הפנימי. הגוף הזקן נעשה כלוב לזהות העצמי הצעירה, 
והיא אינה יכולה לברוח ממנו. ככל שהזקנה מתקדמת, הגוף מאבד מגמישותו והופך לחזות 
כושלת שאינה יכולה להסתגל למגוון הזהויות שמציעה חברה צרכנית. גברים ונשים זקנים 
 Featherstone & Hepworth,( שרויים במאבק בין השאיפה לבטא עצמם ובין הגוף הזקן
1991(. השראה לתזה זו היא מטפורת הפרסונה של יונג )Jung, 1967, p. 158(, שטען שבין 
מודעות האינדיבידואל ובין החברה המקיפה אותו שוררת מערכת יחסים מורכבת המעוצבת 
תזת  האינדיבידואל.  של  האמיתי  הטבע  את  ומבטלת  אחרים  על  מוגדר  רושם  ליצור  כדי 
המסכה ומטפורת הפרסונה מבחינות בין העומק ובין שטח הפנים, ובעצם מצפינות הפרדה 
למילה   )Biggs, 2004( ביגס  של  הפרשנות  גם  כך  הקלעים.  לאחורי  במה  בין  תיאטרלית 
masque: הוא משתמש במטפורה של התחזות )masquerade( כדי לבטא מערך של מרכיבים 
כמו משחקי שפה, שפת גוף וצורות של קישוט אישי התורמים לביצוע של העצמי. ההתחזות 

נחשבת בעיני התיאורטיקנים למתווכת בין הביטוי החיצוני והפנימי של הזקנה. 

.)The Playing Self( )Melucci, 1996( דוגמה מובהקת לכך היא ספר שכותרתו העצמי המשֵחק  2
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תיאטרון פורמלי: מחזות ושחקנים מקצועיים

התיאטרון הפורמלי הוא תיאטרון ממוסד, א–גילי, שמשמש זירה להפקות אמנותיות הפונות 
לקהל הרחב. בתחום הגרונטולוגיה נדרשים לתיאטרון הפורמלי בשני הקשרים כאמור: בדיון 
זקנים  שחקנים  על  ובדיון  וציבוריים,  רגילים  בתיאטראות  המועלים  במחזות  זקנה  בדימויי 
המגלמים תפקידים בצוותי משחק )קסטים( רב דוריים. העבודות בתחום זה עוסקות על פי 
החברתית  הזהות  בבעיית  ודנות  שם  בעלי  מחזאים  של  במחזות  או  קלאסיים  במחזות  רוב 
בזקנה. דוגמאות לעבודות כאלה הן: לב–אלג׳ם )1997( מנתחת שניים ממחזותיו של סמואל 
בקט ־ “סוף המשחק” ו״סרטו האחרון של קראפ” ־ ומסיקה שאף על פי שבקט מעצב את 
דמות הזקן לפי סטריאוטיפים חברתיים, הדרמה שלו מציעה התבוננות אחרת בזקנה ובטבעו 
של הקיום האנושי; קלרק ואוסגוד )Clark & Osgood, 1985( מנתחים את דימויי הזקנה 
במחזות בכמה תקופות: דמות המלך ליר, שהוא גיבור זקן, מתפרשת אצלם לאור תובנה שהם 
מייחסים לדה בובואר )de Beauvoir, 1972(, כתורמת להבנת הזקנה לא משום שהיא מסמנת 
את גבול הקיום האנושי אלא כבסיס להבנת האדם ומסעו על פני האדמה; עבודתם של לנקר 
)Lenker & Lipscomb, 2002( מתמקדת בזקנה של יוליוס קיסר במחזות של  וליפסקומב 
ויליאם שייקספיר וברנרד שואו; ניתוחו השיטתי של גילרד )Gilleard, 2007( מציג תמונה 
מקיפה אך עגומה למדי של דימויי זקנה וזקנים בתיאטרון היווני העתיק. גועל ודחייה מהזקנה 
שואבים השראה לא רק מהמיתוסים על האלים האלמותיים, אלה שאינם מזדקנים לעולם, 
אלא גם מהמחזות שבהם הצעירים הם גיבורים ויפים, והזקנים לעתים חכמים לעתים טיפשים, 
אך תכונותיהם האחרות הופכות אותם פעמים רבות לדמויות טרגיות ונלעגות; גם עבודתה 
של כהן–שלו )Cohen-Shalev, 2002( עוסקת במחזות, אך מנקודת מבט קרובה יותר לזו של 
המאמר הנוכחי. במסגרת דיונה באופי האמנות של אמנים זקנים במגוון תחומים, היא כותבת 

על פיאט מונדריאן וסמואל בקט כאמנים שלגילם הייתה השפעה על יצירותיהם. 
המאמר שלפנינו נדרש גם הוא לתיאטרון הפורמלי. במסגרת גוף הידע על תיאטרון שבו 
משחקים קשישים )senior theatre(, מייצג המאמר את מה שמעבר להישגים שאליו הגיע 
היא  ההישגים  תמצית  העשרים.  המאה  של  התשעים  בשנות  הברית  בארצות  זה  תיאטרון 
בסטינג  יותר.  מקצועיות  מידה  לאמות  התיאטרונית  העשייה  בתהליך  מהתמקדות  המעבר 
)Basting, 1995( מתארת תהליכי התקבלות והגדרה עצמית המשקפים פרופסיונליזציה של 
כוללים  אלו  והתאמתו למוסכמות של התיאטרון הפורמלי. תהליכים  התיאטרון לקשישים 
פריצה של התיאטרון לקהל הרחב, השתתפות של השחקנים המבוגרים בצוותים בין דוריים, 
התמודדות עם אתגרים תפקודיים, הכרה לאומית ואקדמית, ומעל לכול, שליחות חברתית 

המודעת להבניה התרבותית של הזקנה באמצעות התיאטרון.
השחקנים הוותיקים שבמחקרי מתייחדים בכך שאינם שייכים לתיאטרון קשישים מסוג 
שנים  רבת  קריירה  בנו  שבו  הפורמלי  התיאטרון  של  המרכזי  לזרם  שייכים  הם  כלשהו. 
עד  שהוצגה  הסקירה  מבחינת  זקנתית.  בתודעה  מתאפיינת  שאינה  מקצועיים,  כשחקנים 
כה, כנחקרים המאמר יתייחס לשחקנים הוותיקים בהתאם לגישת התיאטרון הפורמלי, אך 
מתיאוריות  דרמטורגיות  מטפורות  לאור  ייעשה  בחוויותיהם  הדיון  הכרונולוגי,  גילם  בשל 
זקנים  לייצג  ויכולתו  והסמליים של התיאטרון  ייבחנו ממדיו הארגוניים  גרונטולוגיות. כך 

שהם השחקנים.
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שדה המחקר, המתודה והנחקרים

מאמר זה מבוסס על מחקר אנתרופולוגי שנערך בתיאטראות מרכזיים בישראל בשנים 2007-
2009. במחקר השתתפו 22 שחקנים, מהם כשני שלישים גברים ושליש נשים, בני 95-62. 
הנהלת אחד התיאטראות סייעה ליצור קשר עם המרואיינים הראשונים, ואלה סייעו ליצור 
קשר עם מרואיינים נוספים מתיאטראות אחרים בשיטת כדור השלג. מלבד זאת, השתתפתי 
בשני טקסי אשכבה לשחקנים ותיקים שנערכו במתחם התיאטרון, שם הצגתי עצמי כחוקרת 
בפני שחקנים נוספים, והם הביעו נכונות להתראיין. במסגרת המחקר נערכו ראיונות עומק, 
וכן תצפיות בכמה הצגות שבהן שיחקו המרואיינים, לעתים ממושב הקהל ולעתים מאחורי 
הקלעים. רוב הראיונות נערכו בבתי השחקנים. לפני הראיונות עיינתי בביוגרפיות שלהם 
זו התבססה על שתי הנחות שהתגלו כנכונות: האחת,  ושילבתי את המידע במפגש. הכנה 
ועמידה  הישגיהם,  את  ותעריך  אותם  תכיר  שהמראיינת  מצפים  הוותיקים  שהשחקנים 
זו חשובה לביסוס אמון ושיתוף פעולה; והשנייה, ידע מוקדם על מחזות, הצגות,  בציפייה 
שחקנים ומחזאים עשוי לשכלל את הריאיון ולהעמיק את תובנותיו. על אף ההכנה, כל ריאיון 
נפתח בהצהרה שאיני אשת תיאטרון המתמצאת בעולם זה. כמו כן, הגדרתי את שאלותיי 

כלא עיתונאיות, כלומר לא מהסוג שהם מורגלים בהן. 
לשחקנים המרואיינים יש קריירת משחק ארוכה, בת שלושים עד שישים שנה, בתיאטרון 
הישראלי. רובם עלו לישראל מארצות אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. חלקם צאצאים 
של משפחות שנספו בשואה. כשליש מהם נולדו בישראל. אחדים היו בעברם חברי קיבוצים, 
ואחדים שירתו בלהקות צבאיות. הביוגרפיות שלהם שבות לימים של הקמת המדינה. מבחינת 
תולדות התיאטרון הישראלי, שחקנים אלו שייכים לקבוצה חלוצית שראתה בתיאטרון את 
אחד ממפעלי התחייה התרבותיים של העם היהודי בארצו. סיפוריהם הם מקורות מידע בלתי 
נדלים על ימיהם הראשונים של התיאטראות, שהיו מרוכזים בבירת התיאטרון הישראלי, תל 
אביב, על הערכים הקולקטיביים שהתיאטרון היה חדור בהם, ועל גלגוליו מאז ועד היום. 

שחקנית סיפרה: 

בתקופה ההיא היינו ]השחקנים[ נוסעים לקיבוצים, היינו עושים הופעות בכל מיני 
מקומות בבמות לא במות, בירושלים ב׳אדיסון’ במקום הנוראי הזה, כשלמטה היו 
עכברושים בזמן שהתלבשנו. אבל זה לא היה חשוב. כל המלחמות אנחנו שיחקנו. 

הייתה אווירה טובה, של תקווה למרות כל הסבל, של בנייה.

ושחקן אחר אמר: 

הדור שלנו הוא דור רומנטי, דור שרואה את החיים בצורה מאוד רומנטית. אנחנו 
שום  עכשיו  ]בירושלים[.  החאן  תיאטרון  שבע,  באר  תיאטרון  תיאטראות,  הקמנו 
תיאטרון לא מוקם. את לא רואה שחקנים צעירים שהולכים להקים משהו בעכו ]...[ 
את יודעת מה זה להקים מוסד תרבותי כמו תיאטרון במקום כמו באר שבע שנת 73?! 
כשהנסיעה מתל אביב לבאר שבע נמשכה שלוש וחצי שעות דרך משמר הנגב?! את 
יודעת מה זה להקים שם תיאטרון כשקודם היה מגיע לשם תיאטרון פעם בחודש?! זה 
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כמו שבן גוריון הקים מדינה ]...[ זה כמו שאתה מקים משהו. באמות מידה של היום 
זו התכוונות חברתית שאין נשגבת ממנה. 

רוב השחקנים למדו בבתי ספר למשחק באירופה ובארצות הברית )כדוגמת בית הספר הגבוה 
IDHEC לקולנוע בפריז, בית הספר למשחק בלונדון והאקדמיה למוזיקה ודרמה בסופיה(, 
אך על פי רוב רק אחרי שהחלה קריירת המשחק שלהם. תיאורי הכניסה שלהם לתיאטרון 
והפיכתם לשחקנים צעירים מעידים על התיאטרון הישראלי של אז כמוסד שעשה את צעדיו 

הראשונים הרבה לפני שהחל תהליך הפרופסיונליזציה שלו.
הבימה,  ־  אביב  בתל  מרכזיים  תיאטראות  בשלושה  מועסקים  עדיין  השחקנים  רוב 
סמליות  הוקרה  ממחוות  האחרונות  בשנים  נהנים  בבד  ובד  ־  ליסין  ובית  הקאמרי 
כבוד  לשם  דוקטור  תוארי  מקבלים  הם  למשל,  כוותיקים.  אותם  המסמנות  ומפריבילגיות 
וזוכים לפרסי מפעל חיים מטעם עיריית תל אביב והאקדמיה  מאוניברסיטאות ישראליות 
פרס  ביותר,  היוקרתי  בפרס  לזכות  סיכוי  גם  יש  ותיקים  לשחקנים  לתיאטרון.  הישראלית 
ישראל, המוענק ביום העצמאות לבעלי הישגים בולטים בתחומי המדע, התרבות והחברה, 
ואחדים מהמרואיינים אכן זכו בו. התיאטרון מאפשר לכמה מהשחקנים הוותיקים להעלות 
בערבי  שירה  כקוראי  מבוקשים  חלקם  האישי.  חייהם  סיפור  את  המגוללות  יחיד  הצגות 
שירים ומשוררים וזוכים גם לערבי הוקרה על פועלם בתיאטרון. אשר לייצוג התקשורתי של 
השחקנים הוותיקים, אתר ויקיפדיה בעברית מתעד ביוגרפיות שלהם כאנשי ציבור חשובים 
בחברה הישראלית, וטקסט אינטרנטי ארוך יחסית שמור לפופולריים שבהם. כך גם לגבי 
הטקסט המודפס; העיתונות הישראלית מייחדת מפעם לפעם כתבות נרחבות לחייהם של 
השחקנים הוותיקים, בעיקר חביבי הקהל. אל מחוות ופריבילגיות אלה מצטרפות פרקטיקות 
של השחקנים עצמם, שגם בהן יש כדי לסמן את הסטטוס הגילי שלהם. אחדים מהם פרסמו 
ויש מהם  סיפורים,  כמספרי  מופיעים  בתיאטרון, אחרים  חוויותיהם  על  המבוססים  ספרים 
במרכזים  קהל  בפני  ייחודיים  במופעים  להצגה  הצגה  שבין  הממושך  הזמן  את  הממלאים 

קהילתיים, בתי ספר, גמלאים וזקנים בבתי אבות.3 
אחת  לקבוצה  שייכים  ככולם  שרובם  בבירור  מלמדות  המרואיינים  של  הביוגרפיות 
שצמחה מגיל צעיר בתוככי התיאטראות הישראליים, והיא עדיין חיה ונושמת את העולם 
אל  הובילה  כדור השלג  והכלכליים. שיטת  הפוליטיים  כולל  היבטיו,  על שלל  התיאטרוני 
ספר  בתי  באותם  לימוד  דומה,  היסטוריית משחק  בעלי  חברים של שחקנים  ואל  שחקנים 
דומה,  שפה  נקטו  שהשחקנים  פלא  אין  זה  רקע  על  ובהווה.  בעבר  הצגות  באותן  ומשחק 
עסקו באותם עניינים, ולעתים הזכירו אותן אנקדוטות ואישים מן העבר. עולמם התיאטרוני 
התגלה כתרבות שיצרה בקרב חבריה ברבות השנים תודעה משותפת הראויה לחקירה ולעיון. 

שיוכם  שמותיהם,  הוזכרו  לא  הנחקרים,  של  פרטיותם  על  שמירה  של  האתית  בדרישה  לעמוד  כדי   3

לתיאטרון מסוים והצגות שבהם שיחקו.
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שלוש מערכות: המשחק התיאטרוני ומשך החיים הבימתי

לנוכח  ביטוי.  וכזירת  כחוויה  התיאטרוני  על המשחק  המרואיינים  עמדות  יוצגו  זה  בסעיף 
שאלותיי התבוננו השחקנים הוותיקים בקריירה ארוכת הטווח שלהם, המשתרעת על פני 
עשרות שנים מאז שנות בגרותם המוקדמות ועד ההווה, תקופת זקנתם. בניסיונם להנהיר את 
משמעות המשחק בחייהם הם התייחסו לא רק למהות מקצועם אלא גם לשלבים בחייהם. 
הכותרת התיאטרלית שאני מציעה “שלוש מערכות” מזדהה עם העולם המשחקי שבו פועלים 
הנחקרים ורומזת על גישתם הטוטלית כלפי עולם זה, המטשטשת את ההבחנה בין חיי הבמה 
לחיים שמחוצה לה. ילדות, בגרות וזקנה יתגלו כמושגים משחקיים. על כן ראוי להבין את 

הילדות והזקנה בזיקותיהן למשחק, ובתווך את מהות המשחק של השחקן הבוגר. 

מערכה ראשונה: שחקנים מלידה והוויית ילדות
השחקנים תופסים עצמם כמי שנולדו להיות שחקנים, והמשחק הוא להם מעין גורל. אילו 
שיכלו  לפני  בחייהם,  מדי  מוקדם  להם  ניתנה  כנראה  היא  בידיהם,  נתונה  הבחירה  הייתה 
 homo( להיות ערים לה. הסבריהם יכולים אולי לאשר את הטענה שהאדם הוא יצור משֵחק
נטייתם  את  הבדילו  הם  אך  מטבעו,  במשחק  שרוי  ושהילד   )Huizinga, 1955(  )ludens

המשחקית המוקדמת מזו של שאר בני האדם. “אני אסביר לך”, אמר מרואיין:

שבחור  מפני  קיימת.  להיות  יכולה  לא  ]הבחירה[  שלך  מקצוע שהשאלה  זה  משחק 
מגיע לבגרות ואומר “אולי אני אהיה מהנדס?” “אולי אני אהיה ביזנסמן?” אין דבר 
כזה אצל שחקן. הוא נולד שחקן. אני חושב שבגיל ארבע, חמש, שש, אני לא נתתי 
להוריי לנשום, אני שיחקתי כל הזמן. “עכשיו אני אעשה פינוקיו”, “אני שלגייה עם 
שבעת הגמדים”, “די, מספיק, תעזוב אותי” ]תגובת ההורה[, אני לא עזבתי. זה נולדים 
עם החוש האגוצנטרי הזה של “אני אראה למישהו אחר מה אני יודע, ושהוא יודה לי 
בשביל זה”. אם אתה קטן מודים לך עם שוקולד וגלידה, כשאתה עוד יותר גדול מודים 
לך עם משכורת, וכשאתה מתחיל להיות מפורסם מודים לך עם מחיאות כפיים. אדם 

לא יכול להחליט להיות שחקן, זה אלוהים נתן את זה או הגורל נתן את זה.

שאל  קטנה?”  כשהיית  עשית  מה  שחקן.  הוא  אדם  כל  “בראשוניות  הסביר:  אחר  מרואיין 
הילד:  התפתחות  של  מהפסיכולוגיה  החורג  בטיעון  המשיך  מכאן  אך  “שיחקת”.  והשיב, 
“אלוהים אמר לי בגיל ארבע, ‘אולי אתה תהיה שחקן פעם, אז אני נותן לך ארגז חול ותביא 

לשם את הקהל שלך’”. 
לשאלתי “באיזה גיל התוודעת לעצמך כשחקן?” השיב מרואיין:

מאז שאני קטן, ארבע, חמש. אז ברומניה היו קרקסים נוודים. היה להם ריח אחר. 
הייתי הולך לכולם. היו חיות, נמרים. אספתי את כל החברים בחצר הגדולה ואמרתי 
שנעשה קרקס. תפסתי חתול אחד שדומה לנמר. הכנסתי אותו לכלוב ואמרתי לקהל, 
לחבר׳ה שהתאספו ושילמו, כל אחד שני שקלים או משהו כזה, “ועכשיו אני יודע 

לאלף, תראו את הפלא פלאים”.
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לאותה שאלה השיב מרואיין אחר באופן שהמחיש עד כמה היה צעיר כשהתוודע לראשונה 
ל״גורלו”: הוא כתב לאמו מכתב, “אמא, אני סחקן”, בשגיאת כתיב, כאומר שאת ייעודו מצא 
בטרם ידע לכתוב כהלכה. מרואיין אחר סיפר שרק בגיל 15 ידע שיהיה שחקן, אך הוסיף מיד, 
“נולדים עם זה”. סיפורו לימד שרק נסיבות חיים קשות לא אפשרו לו לנבא בביטחון את 

עתידו המקצועי, אך בגיל צעיר הרבה יותר כבר הרגיש למה הוא נועד.
חלק מהמרואיינים הציגו את המשחקיות כהוויה ילדותית, והוויה זו נותרה הדומיננטית 
אף שאינה עולה בקנה אחד עם הסטטוס הגילי שלהם, שמחוץ לבמה. המשחקיות המאפיינת 
את חיי התיאטרון מרחיבה את תחולת הילדות ומותחת את המבט הילדותי על העולם ללא 

גבול. מרואיין הסביר:

מה שמבדיל אותנו השחקנים מהאחרים הוא שאנו נשארים ילדים, תינוקות. זה אולי 
מקטלג אותנו. זה עושה אותי שונה ממך. את יכולה להיות בגיל שלי, אבל אני עוד 
ממשיך להיות שטותניק על הבמה. מותר לי. אני בונה בארגז החול שלי את יוון ואת 
מדובר  לא  אבל  מנטלית–רגשית,  מבחינה  שם  עוד  נשאר  אני  הדמויות.  את  רומי, 
באינפנטיליות. בתור אמן אתה נשאר בארגז החול לשחק בו, ואתה נשאר לשחק כל 

החיים שלך.

שחקן אחר תיאר את הילדותיות בזקנה באופן חווייתי:

זה ממש מגוחך. כן, כי אני מרגיש כל כך ילד. אני ילד ברחובות תל אביב. הרחובות 
האלה לא השתנו כל כך מהילדות שלי. אמרתי לעצמי, יא אללה, כל כך הרבה שנים 
כי אני שוכח,  ]צוחק[,  זה מה שגיליתי פתאום  אני בעיר הזאת, אני בכלל מבוגר. 
אני ילד. התיאטרון הוא המפתח לילדות, לנעורים. אז בוודאי שהיום אני יכול לדבר 
עליו גם באופן פילוסופי, כי אני כבר בשלב הזה. אני יודע שאני בסיום של מעגל, 
כמה עוד אני אתגלגל? ]...[ ואוו... אני ילד, אני חסר ידיעה בכלל. אני באמת ילד. 
ואני הכי זקן בעולם. ואני מחבר אותם יחד ]...[ בגיל שבעים וכמה אם אתה מתחיל 
להשתטות ברחוב ]מדגים עיוות בפיו[ יכניסו אותך לבית משוגעים. אבל על הבמה 

אתה יכול לעשות את זה, ועוד משלמים לך בשביל זה. זה פשוט כיף אדיר.

מערכה שנייה: הוויית העצמי של השחקן הבוגר
כל אחד מהמרואיינים גילם גלריה מרשימה של דמויות, שרובן בוגרות, ססגוניות ונמצאות 
הדמויות  של  במשמעות  לעסוק  הרבו  המרואיינים  חייהן.  של  הפוסט–ילדותיים  בשלבים 
אחרת,  תמה  לטובת  הילדות  דימויי  נזנחו  כאן  לעצמיותם.  ביחס  בהווה  או  בעבר  שגילמו 
זאת אחד מהם כשהציג את “תזת  הרצינות המשחקית, או האמת שבמשחק. היטיב לתאר 

השלבים” בחיי שחקן והעניק לכל אחד מהשלבים פרשנות אישית:

הצלחתי להפריד את תקופת עבודתי כשחקן לשלוש תקופות. יש שלושה מינוחים 
למשחק: לשחק, להציג ולהיות. התקופה הראשונה היא to play, במובן של משחק 
ילדים, אתה משחק, אתה עוד לא יודע כלום, אתה משחק כמו שילד משחק ברחוב, 
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בגן, בבית. אחרי שעברת את התקופה הזאת של המשחק, אתה נכנס לתקופת ההצגה. 
to perform זה להציג. יש לך כבר כלים, אתה יודע איך צריך להציג, גנב, או פקיד, 
ה–acting, שם  בן אדם בכל מקצוע שהוא. כשמגיעה התקופה השלישית,  או סתם 
לא מספיק רק לשחק, לא מספיק להציג, אתה חייב להיות שם עם עצמך. זה להיות. 
הוויה היא שלב שהוא מאוד גבוה, שבו השחקן מראה את עצמו דרך הטקסטים. הוא 

מדבר על עצמו דרך הטקסט שלו.

“השיטה”
להתרשם  היה  נקל  השחקנים.  כל  ידי  על  הואדר  במשחק,  ההיות  מצב  השלישי,  השלב 
שמדובר בסגולה תיאטרלית שזוכים להגיע אליה אחרי כברת דרך מקצועית ארוכה. היא 
 Stanislavsky,( סטניסלבסקי  הגדול  המורה  של   )the method( השיטה  עם  ונקשרה  שבה 
1961(. השיטה זכתה למבחר תיאורים, ועיקרה הוא ביטול המרחק שבין השחקן ובין הדמות 

שהוא מגלם. מרואיין אחד הסביר:

הרגש זה המוטו של סטניסלבסקי. אם אתה לא מרגיש את התפקיד, אם אתה משחק 
]...[ אם אני רוצה לשחק את המלך ליר, קודם  מרוחק מהתפקיד, זה בלתי אפשרי 
שאני ארגיש אותו. אני אדע מי זה המלך ליר, למה הוא היה אכזר כלפי הבת שלו, 

וכך הלאה, ואז באופן טבעי יבואו לי העמידה, ההליכה והכול.

שחקן אחר המחיש את ביטול המרחק מהתפקיד כך:

הפרטי  ]בסטודיו  הייתי שם  אני  הסטודיו לשחקנים.  מייסדי  בין  היה  לי סטרסברג 
בארצות הברית[ בתור צופה פעיל ]...[ היה תרגיל שנקרא “רגע פרטי”, זה רגע שבו 
אתה רק עם עצמך באמת. אתה יודע שזאת במה, שאתה נחשף לגמרי כאילו אף אחד 

לא צופה בך. זה תרגיל שסטרסברג עיבד מתוך סטניסלבסקי.

“סטניסלבסקי גילה שאתה חייב להיות הכי קרוב לאמת. אתה לא עושה כדי להרשים. אתה 
עושה כי אתה שם, אתה הדמות”, תיאר שחקן אחר. תורה טוטלית זו על עצמיותו של השחקן 
השתקפה בביטויים שנקטו המרואיינים בתארם את הווייתם על הבמה, לדוגמה: “חיפשתי 
בכל דמות לא את ההזדהות שלי עמה, אלא את הזהות שלי בתוך הדמות”; “במשחק אני 
משאיל את עצמי, אני משיל את עורי”; “הנפש הפנימית שלך היא שמזינה את התפקיד. 
תמיד הדמות בסוף אמורה להיות אתה. גם אם המדובר ברשע מרושע, מפלצת. זו התורה של 
המשחק, שאתה מחפש את המשיקים שלך באיש הזה”; “הדמות זה אני ביושר האבסולוטי 

שלי”; “בשביל לגלם את הדמות אני לוקח את הכול ממני. זה הסוד של העניין”.
ניסיונם הרב של המרואיינים הביאם לדקדק לעתים במובני המילים מתחום המקצוע. 
האחד הבחין בין המשחק האותנטי ובין “שחקוק”, משחק לא אותנטי, שעושה דרמטיזציה 
“התנהגות”,  לטובת  “משחק”  המילה  על  לוותר  ביקש  השני  במחזה.  מתבקשת  לתגובה 
המייצגת בעיניו הוויה אותנטית יותר. והיה מי שהשווה בין “דמות” ל״צל” כדי להבדילם 

מאדם, שהוא עולם מלא, ושאותו צריך לגלם.



סוציולוגיה ישראלית יב )2(  391 תשע“א–2011 

שיטת  של  שיישומה  לימדו  המרואיינים  והמקצועיים,  האישיים  יתרונותיה  למרות 
“זה הורס”, תיאר שחקן  סטניסלבסקי עלולה לגבות מחירים, ושהם מוכנים לשלם אותם. 
את המאמץ הפיזי והרגשי, “בערב אחד של הצגה, ההשקעה הנפשית משולה לשמונה שעות 
עבודה. אתה עייף, אתה מוריד משקל, כי אתה משתמש בנכסים הכי פנימיים והכי יקרים 
שלך”. יתר על כן, המעורבות הרגשית במהלך החזרות כה חזקה, עד שהיא עלולה להביא 
לידי קונפליקטים עם הבמאי אם השחקן מזהה שהוראותיו של זה יוצרות מרחק בינו לבין 
התפקיד. מרואיין סיפר שבמאי דרש ממנו ללבוש מעין כרס על בטנו כדי לשוות לו מראה 
מסוים, אך תגובתו בשם האותנטיות המשחקית לא איחרה לבוא, והיה בה כדי לעלוב בבמאי:

עוד  ואתה  שלי,  מהתחתונים  להתפשט  רוצה  “אני  וצעקתי,  הזו  הכרס  את  לקחתי 
מלביש עליי כרס, אתה מטומטם?! אני רוצה להיות אני הכי אני, אני צריך להתחבא 
מאחורי כרס?!” אני משחק את זה בשביל להאמין שכל מה שעשיתי בתיאטרון נבע 
מאיזו אמת עמוקה, ולא איך צריך לעשות, ואיך למצוא חן ואיך צריך לקבל ביקורות 

טובות. אלא באמת איך ליצור מהמילים שהן רק מילים, בן אדם חי, איך להיות.

בקהל,  השחקנים  מוצאים  התיאטרוני  במשחק  הדמות  עם  האני  של  זו  לאחדות  אישור 
באמון העמוק שהופך את הצופים למשתתפים בדרמה שלנגד עיניהם. כך תיאר זאת אחד 

המרואיינים:

בתת ההכרה הקהל תמיד מרגיש שיש משהו שמפעיל את השחקן כך שהוא מוציא 
תפקידים כאלה. אז הוא לא יודע בהכרה שלו ]...[ אני לא מספר את זה ]על ההזדהות 
האישית עם הדמות[ לקהל, אני מספר את המחזה דרך המחזה, אבל אופן הביצוע כל 
כך מרגש, התוצאות הן כל כך מרגשות וחווייתיות, שצריך משהו מיוחד כדי להפעיל 
את זה, כדי להגיע לעוצמה הזאת. ולכן, אני חי עם ההרגשה שהקהל אתי, שהקהל 

יודע בדיוק מה אני עושה ]מזדהה עם הדמות[.

“זליג” ושאלת הדמויות
בראיונות נכללה שאלה שכיניתי “שאלת הדמויות”. בשאלה זו ביקשתי לדעת מה השחקן 
אומר לעצמו על משמעות חייו, שרובם הוקדשו לגילום דמויות שאינן הוא ושסיפורן הביוגרפי 
אינו סיפורו. ההיגיון של שאלה זו דומה להנחת המוצא בסרטו של וודי אלן “זליג”, המתאר 
זיקית חברתית, אדם הלובש ופושט במהלך חייו את צורתם והתנהגותם של אנשים שהוא 
ולבסוף  ונעשה כמותם. הזדהותו החזקה עם הדמויות מעוררת דאגה למצבו הנפשי,  פוגש 
הוא נפגש עם הפסיכיאטרית ד״ר פלטשר. זליג הוגדר בסרט “אדם משתנה”, ובשלב מתקדם 
של חייו תיאר אותו אחד הקריינים כך: “זליג נטול אישיות לאחר שתכונותיו האישיות אבדו 

בנפתולי החיים. הוא יושב לבד, בדממה, בוהה בחלל. אפס, לא אדם ]...[”.
ואולם, תגובותיהם של השחקנים לשאלת הדמויות היו רחוקות מללמד על שכחה עצמית 
החיים,  את  לסקור  פסיכולוגי  קושי  בהן  ניכר  לא  גם  המגולמות.  הדמויות  בתוך  זליג  נוסח 
אף שתוארו בעיקר כחיים על במה. התגובות עלו בקנה אחד עם תפיסת המשחק האותנטי 
יותר  קצת  זה  החיים.  זה  הבמה  אתה.  תמיד  זה  כול,  “קודם  אמר,  האחד  למעלה.  שתוארה 
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מהחיים, הכול מקבל תמציתיות כזו. הבן אדם ששם זה אתה פלוס האמנות. אבל זה כן אתה 
במצבים שונים שאולי לא היית בהם אף פעם, אבל משהו בך, אחרת לא תהיה אמת בזה”. 
שני אמר, “בכל תפקיד ביצעתי את הדרך שבה יכולתי להוציא מעצמי את אותם דברי רגש 
שהיו תואמים את הדמות במחזה. הייתי מכניס אליי את הדמות, ולא מפקיר את עצמי בשביל 
הדמות. הייתי שם אני”. השלישי הדגיש, “בגילום הדמות זה אני, זה אני. אני הייתי אני באותו 
רגע נתון. אני לא שיחקתי, אני פעלתי על הבמה. אני חי על הבמה, לא מת על הבמה”. שחקן 

בן שמונים שגילם 260 דמויות במרוצת הקריירה שלו שב והצהיר, “כל הדמויות בתוכי”.
יוצא אפוא שהדמות אינה מסכה שהשחקן עוטה על עצמיותו ועל גופו ומסתתר מתחתיה. 
מקצועיותו שוללת את האפשרות שהוא יפעל בשירות הדמות. יש בכך כדי להסביר מדוע 
השחקנים רואים את עצמם כיוצרים ואת המשחק כתהליך של יצירה, ומדוע הם מעדיפים 
מהמחזה  הדמות.  תגולם  שבו  האופן  על  ונאבקים  אחרות  פני  על  מסוימות  דמויות  לגלם 

הכתוב ועד למשחק על הבמה עוברת הדמות טרנספורמציה של ניכוס לטובת העצמי.

מערכה שלישית ואחרונה: היעדרות זקנה מהבמה
מחזות הם אתרים לקיום חברתי של זקנים, מפני שהם כוללים ־ גם אם לא לעתים קרובות 
־ דמויות של סבים וסבתות, דודים ודודות ואנשים זקנים בכלל. לשמחת השחקנים, מאפיין 
זה מבדיל את המשחק בתיאטרון הפורמלי ממקצועות אחרים. אחרי ככלות הכול, את המלך 
הוותיקים  השחקנים  אחרת.  אפשר  אי  מקצועית  ומבחינה  זקן,  שחקן  רק  לגלם  יכול  ליר 
אמנם יוצאים לפנסיה, אך אם צברו מוניטין, ואם תפקודם המנטלי והפיזי סביר, הם צפויים 
להמשיך לעבוד בתיאטרון. הם יודעים שלקהל אין העדפה לשחקנים צעירים או מבוגרים, 
ושבמעמד ההצגה אין לסטטוס הגילי כל חשיבות; הכול תלוי באיכות המשחק, ובה בלבד. 
כמעט  ראשיים  או  ראויים  תפקידים  לגלם  מזלם  שפר  מעטים  על  רק  המרואיינים,  מבין 
מדי ערב. לעומתם, אחרים מציינים שעל אף אופי המקצוע, היצע התפקידים המתאימים 
או  התיאטראות  פתחי  על  לחזר  נאלצים  והם  מצומצם,  הוא  בתיאטרון  ותיקים  לשחקנים 

“לחכות לטלפון מהתיאטרון” כדי לזכות בתפקיד, ולו מינורי ושולי.
הכולל  הדמויות  ברפרטואר  שיעורן  אך  במחזות,  זקנים  של  דמויות  יש  אמנם  כאמור, 
הוא מזערי. על רקע זה נקל להבין את ויתורה של שחקנית בת שמונים על טיולים בחו״ל 
לטובת המשחק, בטענה כי “אז לא הייתי באפריקה. אז אהיה באפריקה בגלגול הבא”, או 
את דקדקנותו של שחקן שקיבל פרס מפעל חיים ואמר, “׳מפעל’ זה לא ביטוי טוב, מפטרים 
ממפעל”. נקל להבין גם את העובדה שכמחצית מהשחקנים, גברים ונשים, הביעו בראיונות 
את משאלתם, המשאלה בה״א הידיעה, לשחק את דמותו של המלך ליר. לדעתם, הם ראויים 
לכך לא רק בזכות גילם, אלא גם בזכות כישרונם לגלם דמות מורכבת במחזה קלאסי, וזו 
עשויה לשפר את המוניטין שלהם גם לעת זקנתם. אם כן, הזקנה מקבלת ייצוג על הבמה, אך 
היא נדירה עד כדי כך שכאשר תיאטרון הציע לשחקן ותיק לגלם דמות של זקן סנילי נלעג, 

השחקן אמנם נעלב ו״כמעט קיבל התקף לב, אבל לבסוף הסכים”.
השמונים  בשנות  שחקנים  שכאשר  מצאתי  נוספים.  במובנים  מהבמה  נעדרת  הזקנה 
זקנים, הם מבצעים את הדמות כאילו היא בגדר תחפושת,  לחייהם מגלמים תפקידים של 

כמהות לא אישית המוענקת להם מבחוץ. לדוגמה, מרואיינת אחת אמרה:
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כדי לבצע זקנה על הבמה צריך מאוד להיזהר שההופעה החיצונית תהיה נעימה לעין 
ושאתה תאהב אותה. אתה רוצה שהקהל יאהב אותך, את הדמות. חשבתי איך אישה 
זקנה מדברת, ולאט לאט מצאתי את הדרך איך להציג אותה. הסתכלי על הסקיצה 
והיא  נפלאה,  ידענית  היא  פאה.  לי  נתנה  המלבישה  יפה.  מאוד  היה  זה   ,]...[ של 

מכירה אותי. אנחנו שתינו יושבות, וזה תמיד יוצא מאוד יפה.

ואחרת סיפרה:

בכל יום שישי אני הולכת לבית קברות. ניגשת אליי אחת, אמרה לי, “אוי, אותך אני 
חיפשתי. את יכולה לעזור לי?” היא אישה שראתה אותי בפרסומת בטלוויזיה, יש 
איזה משפחה שהיא רצתה שאני אעזור לה. את יודעת, הסתכלתי על הטיפוס הזה, 
כל  אידיוטיות, אבל מסכנה. לא  ועם משקפיים  נפלה לה  הזמן  עם המטפחת שכל 
שחקן יכול לבצע את הדמות הזאת ]מחקה את תנועותיה המגושמות של האישה[. זה 
סוג של דמות שעל שחקנית לדעת לגלם. הבמה דורשת. הקהל דורש שתיתני לו את 

זאתי כמו כל דמות מתוך שייקספיר.

ועוד סיפרה:

היה גם פעם בהצגה זה שמשחק את הבן שלי. אני מאוד זקנה בהצגה, מאוד מכופפת. 
הוא אומר, “אמא, מה שלומך?” ואז אני מסתובבת ואומרת, “כשמישהו מגיע לגיל 
תשעים לא שואלים שאלות כאלה”. לפתע ראיתי אותו, משהו ענק, וצחקתי מאוד. 

הוא לא ידע מה הצחיק אותי. 

מתבוננות  הן  זו.  עם  זו  דבר  אין  מגלמות  שהן  הזקנה  ולדמות  הזקנות  שלשחקניות  נדמה 
בדמות ובהכנה הדרושה לגילומה מנקודת מבט מקצועית עד כדי סטריאוטיפית. 

בדוגמה הבאה הפער הנתפס בין העצמי של השחקן הזקן לדמות הזקן שהוא מגלם היה 
כה ברור, עד שנוצרה מכך מבוכה. אחד המרואיינים סיפר שפעם שחקן זקן שהכיר קיבל 
“תפקיד של זקן”. הוא עשה דרמטיזציה לתפקיד כדי להדגיש את מאפייניה הזקנתיים של 
הדמות, והבמאי העיר לו, “אל תעשה שום דבר מיוחד, תהיה אתה, זה מספיק”. המרואיין 
האשים את הבמאי במצב המביך, משום שלדעתו מלכתחילה היה על הבמאי לבקש מהשחקן 
“להתנהג באופן טבעי לגמרי, כפי שהוא”. דומה שעל הבמה מתכוננת בקרב השחקן זהות 
א–זקנתית, והוא נוקט מרחק מהדמות הזקנה, אך באירוע זה הוא עומת עם זהותו הזקנתית 

הידועה לו ולאחרים מהתחום שמאחורי הקלעים.
מובן שלישי להיעדרות זקנה מהבמה בא לידי ביטוי אצל שחקנים המתקשים בתפקוד 
הפיזי. למרות הקושי, המעבר שלהם מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה נחשב טרנספורמציה 
נסית, או לכל הפחות מופלאה. השחקנים רואים בכך תופעה מבורכת המבטאת היטב את 
האמרה “ההצגה חייבת להימשך”. “ברגע ששחקן נכנס לתחום המואר של הבמה, הוא נעשה 
לאדם אחר. תנועותיו אחרות, דיבורו אחר. ברגע שהוא חוזר אל מאחורי הקלעים, הוא חוזר 

להתנשם”, ציין אחד. ואחר סיפר:
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קורה משהו מאוד מעניין לשחקנים. יש לך נזלת, על הבמה אין לך נזלת. יש לך כאב 
ראש, על הבמה אין לך כאב ראש. כואבת לך הרגל, אין כאבים. הכאבים חוזרים אחר 
כך, אבל האדרנלין עובד כל כך חזק, שאתה לא מרגיש שום כאב. בגלל זה שחקנים 

חולים עולים על הבמה ומשחקים.

כשביקשתי הסבר לתופעה, הוא התמצה בדברים אלה:

ריכוז של אנרגיות שאנחנו לא מדמיינים לעצמנו. כשאני עולה על  יש  על הבמה 
הבמה אני מרגיש כאילו אני אלוקים, כל העולם. למה מנצחים בתזמורת חיים כל כך 
הרבה שנים? זקנים הם נעמדים מול התזמורת, פתאום עוצמות שלא יודעים מאיפה 
זה בא. איך? גם זקן רגיל יכול לנפנף ככה בידיים כמו שהם עושים? לא! זה הקסם 

של הבמה, זה הריכוז של האנרגיות והעוצמות ושל היצירתיות.

האפיזודה הבאה סופרה בהשתאות על יד שחקן שהציג עצמו כעד:

באותו היום של החזרות בו ]השחקן הזקן[ היה צריך לשחק, הוא היה בבית חולים. 
לא  היה.  בן תשעים  גלגלים.  בכיסא  אותו  הוציאו  בורג,  לו  סידרו  הרגל,  שבר את 
יכול ללכת. הוא אמר שהוא יבוא לחזרות. בא עם כיסא גלגלים. יש שם ]בהצגה[ 
קטע שהוא היה צריך לעלות אליי למעלה במדרגות כדי לתת לי כוס תה. הוא היה 
בתפקיד מחלק תה. אמרתי לו, “אני ארד אליך”. הוא אמר, “לא! איך זה תרד אליי?! 
כתוב במחזה שאני עולה אליך, אתה המנהל”. שאלתי אותו, “איך תעלה?” הוא אמר, 
“בהצגה אני אעלה”. אמרתי, “בוא נעשה חזרות” ]על הטיפוס במדרגות[, והוא אמר, 
“לא, עכשיו אני לא יכול. בהצגה אני יכול”. אני ישבתי למעלה במשרד ]בהצגה[ הוא 
קם, לקח כלי של תה, עלה במדרגות, נתן לי את התה. הייתה הפסקה, לקחו אותו עם 

כיסא גלגלים לחדר. אני ראיתי את זה בעיניים שלי.

הטרנספורמציה הזהותית המתרחשת במעבר בין שני מרחבי התיאטרון קשורה בפער שבין 
שני קהלים שכיחים של השחקנים הוותיקים: שחקנים צעירים מאחורי הקלעים וקהל הצופים 
על הבמה. השחקנים הוותיקים מסומנים על ידי השחקנים הצעירים בהתאם לגילם ומקבלים 
כבוד והערכה לניסיונם המקצועי, ולעתים גם מוכנים לשמש יועצים ומדריכים לדור הצעיר. 
לעומת זאת, ולעתים בהפרש של רגע, הביצוע על הבמה מפוגג לגמרי את אלמנט הגיל. המושג 
)ostentation( עשוי להסביר זאת: כשעצם חי או דומם ממוקם  הסמיוטי של הצגה לראווה 
ב״מקום מכוון”, כמו במה, הוא מעורר שינוי תפיסתי אצל קהל הצופים, והם מתייחסים אליו 
כמסמן, כאקסמפלר )State, 1985, p. 35-36(. בלשונם של השחקנים: “הבמה מוחקת. היא 
מעלה חיים חדשים. האשליה האופטית של הבמה היא גם ערכית”. ייתכן שאפשר להסביר 
זאת במודעות של השחקן ושל הקהל כאחד לביצוע תפקיד. ביצוע של דמות הוא מעין מסכה 
באופן   )Featherstone & Hepworth, 1991( השחקן  של  הזקן  הגוף  מסכת  על  המונחת 
להניח  הוותיקים  לשחקנים  מאפשר  המשחק  הגוף.  דימויי  של  השלילי  הייצוג  את  המבטל 

מסכה על מסכה, וכך להשיב לזקנה את פניה האנושיות )גמליאל, 2007(.
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קרי  מהבמה,  הממשית  ההיעדרות  הייתה  בראיונות  נסערות  תגובות  שעוררה  תמה 
הפרישה מהמקצוע. השחקנים הגיבו לשאלות הקשורות בה בנחרצות, כמעט בעלבון. לדידם, 
לא זו בלבד ששחקן “לא יכול להיות זקן”, אלא ש״בתיאטרון אין דבר כזה פנסיה״. כשתהיתי 
על עומק המשבר, קשרו השחקנים את הפרישה עם מה שאין מנוס ממנו ־ דיכאון ומוות 
־ ותמכו את עמדתם בסיפורים על שחקנים שהכירו. האחד הסביר שהפרישה גורמת לכך 
שהשחקן “מפסיק להתקיים על הבמה״. כשביקשתי להשוות לפרישה ממקצוע אחר, אמר, 
“במשחק זה יותר גרוע, כי אין לך את מה שהיה קודם באופן טבעי לגמרי כמעט ]תשומת 
הלב של הקהל[. השחקן עובר תהליך מנטלי מאוד קשה, יש דיכאון, סוג של מחלת נפש״. 
ילט–ִאין במוח שלך כבר. שחקן נשאר ילד. הוא ילד, הוא לא  ּבִ ושחקן אחר הסביר, “ככה 
מאמין, רגע, מה פתאום אני בפנסיה? אז מה אם אני בן שישים? אני ילד! מה זאת אומרת?!” 
שחקן שלישי אמר, “היצירתיות היא העיקר בחיים. אם אתה מרגיש שאתה מפסיק ליצור, 
אתה יכול למות”. “למה להמשיך לשחק?” שאלתי שחקן בן שמונים, והוא השיב לי בשאלה 
רטורית, “למה לחיות? לא שאלת את עצמך אף פעם? המשחק זהה טוטאלית בשביל לחיות. 
אם אין הזדהות טוטלית לשחקן עם המקצוע הזה, זה לא הוא. זה מוכרח להיות כמו הדם בתוך 
כל איבריך”. מרואיין נוסף אמר, “שחקנים כשהם יוצאים בזקנתם לפנסיה, הם מתים לאחר 
זמן קצר. זה בלט במקרים שאני הכרתי. אני מפחד מזה. אומרים שפחד של גברים זה לאבד 
את האונות. הפחד שלי זה לאבד את הזיכרון. פחד אימים”. רבים מהשחקנים הביעו משאלה 

לשחק עד יומם האחרון, “למות בתיאטרון”.

דיון: ייצוג ואי ייצוג של העצמי המשֵחק

לטענות  וכמקור  מחיה משחקי  כמרחב  כארגון,  היבטים:  בתיאטרון משלושה  יעסוק  הדיון 
 Wilshire,( תיאורטיות. השראה לדיון שלהלן היא התיאוריה הפילוסופית של ברוס וילשייר
1982( על העצמי, שפותחה במסגרת המחקר על התיאטרון וקושרת בין תיאטרון לעצמיות. 
תיאוריה זו מתייחדת בכך שהיא מציעה שהמטפורות הדרמטורגיות אינן הולמות תמיד את 

תיאור העצמי.
הוא  ובזאת  ממנה,  חלק  הם  שהזקנים  החברתית  המציאות  את  לייצג  פועל  התיאטרון 
בלי  בחוק  הקבוע  בגיל  לפרישה  עובדיהם  את  שמייעדים  אחרים  רבים  מארגונים  נבדל 
אפשרות למשא ומתן, או שמחייבים אינטראקציות שבהן הצעירים נמצאים בעמדת סמכות 
מתנאי  נהנה  כבר  שהוא  ואף  מאפשר,  הוותיק  השחקן  של  שתפקודו  ככל  הזקנים.  כלפי 
גם  זה,  במובן  עתידיות.  בהצגות  המשחק  בצוותי  פוטנציאלי  משתתף  בחזקת  הוא  פנסיה, 
בזקנה מאוחרת עשוי מקצוע המשחק ליפול מחוץ להכללה הגסה הצופה מצב חברתי של 
“תפקיד חסר תפקיד” )Rosow, 1974(, והוא גם אינו נזקק לתיאוריה המעדכנת את מושג 
באופן  מגולמות  זקנים  דמויות  שלפיה  התיאטרונית  המוסכמה   .)Turner, 1990( התפקיד 
הטוב ביותר על ידי שחקנים זקנים, והעובדה שהקהל אינו מעדיף שחקנים צעירים דווקא 
)בניגוד למתואר אצל Cohen-Shalev & Marcus, 2007(, מקנות לתפקידיהם של שחקנים 
והרי  במחזה,  דרמטורגי  ערך  בעלת  וכפיקציה  העבודה  בשוק  כמקצוע  כפול:  ערך  ותיקים 
כשמדובר בתעסוקה של שחקן תיאטרון, הוא מועסק כל עוד הוא מקבל תפקידים בימתיים. 
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לנוכח כפילות המשמעות של התפקיד, נראה שהמונח המתאים לתיאור מעורבותם החברתית 
של שחקנים ותיקים הוא דווקא “סּופר תפקיד”. תוצאה אירונית לעתים של השתתפותם של 
שחקנים ותיקים בפעילות התיאטרון היא גיוסם לסצנות סטריאוטיפיות שבהן מופיעים זקנים 

חסרי תפקיד, נלעגים וחסרי תועלת. 
שיעורה  מבחינת  הן  הִזקנה  של  מוטעה  לייצוג  גורמת  במחזות  כדמויות  זקנים  הופעת 
באוכלוסייה והן מבחינת מאפייניה. ראשית, שיעור הזקנים באוכלוסייה הכללית גדול לאין 
ערוך משיעור הדמויות המגולמות על ידי שחקנים ותיקים, ושנית, גילוייה החוץ בימתיים של 

הזקנה הם הרבה יותר מגוונים, חיוניים וא–סטריאוטיפיים ממופעיה הבימתיים.
לשחקנים  מעניק  שהוא  העובדה  את  לזקוף  אפשר  הישראלי  התיאטרון  של  לזכותו 
מקבלי  ומוניטין,  רווחים  על  תמיד  שוקד  שהתיאטרון  אף  אישי;  לביטוי  במה  הוותיקים 
יחיד.  בהצגות  אולמות  למלא  ותיקים  שחקנים  של  ביכולתם  מפקפקים  אינם  ההחלטות 
התוצאה היא זקנים המגלמים תפקידים בעלי משמעות בשוק העבודה, כשפומביות, חופש 
בתפקיד.  הנושא  של  עצמיותו  בשירות  חשיבות  רב  ככלי  משמשים  אישי  וסיפור  יצירתי 
דומה שאפילו בעלי תפקידים נכבדים בזירה הפוליטית בשנות השמונים לחייהם, וגם זקנים 
בשירות  במה  הזה,  מהסוג  אגוצנטרי  למענק  זוכים  אינם  מסורתיות,  בקהילות  כריזמטיים 
העצמי. התיאטרון מאפשר לשחקנים הוותיקים לייצג את הביוגרפיה האישית שלהם, אך בלי 
לשקף את היחס החברתי כלפי זקנים או את מעמדם, אף לא את המעמד של המעטים הזוכים 

לתשומת לב חברתית )כגון משפטנים או פוליטיקאים ותיקים(.
התיאטרון נחווה על ידי השחקנים כמרחב מחיה משחקי )שבו מתאפשר המשחק(. בעבודה 
להעלאת הצגה על הבמה נבררים ומעובדים כל העת מרכיבים בדמויות המשוחקות לטובת 
בריאה ותחזוקה של זהות העצמי. המחקר מצביע על התייחסות סלקטיבית של השחקנים, 
הזקנים בגילם, לשני קצותיהם של החיים: הם אינם מגלמים דמויות של ילדים, אך מעידים 
על עצמם כבעלי אפיונים של ילדים. לעומת זאת, הם מגלמים דמויות של זקנים, משום שהם 
נחשבים המתאימים ביותר לכך, אך אינם רואים עצמם כזקנים. הם הציגו את הילדותיות 
שלהם  החול  לארגז  הבמה  את  ההופכת  בעצמיותם  פנימית  וכמהות  אישיותי  כמאפיין 
ומאפשרת להם הזדהות מקצועית עם שלל דמויות, ובכלל זה דמויות של זקנים. הילדותיות 
היא אפוא כלי בסיסי למשחק מקצועי, ולכן אין לראות את יחסם אליה במישור אחד עם 
יחסם כלפי זקנה. מושגו של גופמן “מרחק מתפקיד” המתקיים בחוויית השחקנים רק ביחס 
לדמויות של זקנים, עשוי להבהיר זאת: המושג מתייחס למקרים שבהם אנשים יוצרים מרחק 
בין עצמיותם ובין העצמי בתפקידם הנוכחי כדי לתקן או להכחיש את מה שנתפס בעיניהם 
כשגוי או כמוזר או כלא מתאים לתפקיד המסוים מול הקהל המסוים. במקרה של השחקנים 

הוותיקים, הזקנה שלהם עצמם נתפסת בעיניהם כדבר מה שהקהל אינו מעוניין לראות. 
בריאיון הצהירו השחקנים על עצמם כילדים וטענו שבזכות ילדותיותם שאינה נגמרת 
שבאופן  הזכירנו  זקנות  לדמויות  יחסם  זאת,  לעומת  הדמויות.  את  להפנים  מסוגלים  הם 
כאתגר  דמות אחרת,  כל  אל  כמו  הזקנה  הדמות  אל  זקנים מתייחסים  פרדוקסלי, שחקנים 
מקצועי, ולפיכך הם מתגייסים במלוא הרצינות הסטניסלבסקית לבטל את המרחק בינם לבין 

האדם הזקן שהם מגלמים. כך תיאר זאת שחקן בן שמונים:
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אז אני צריך לשחק זקן. אם אני אלך לבית זקנים ואראה זקנים, זה לא אני. אני לא 
יכול לחקות זקן, אי אפשר לחקות זקן. כל זקן הוא אחרת. וגם תלוי את מי הוא פוגש. 
אם תבוא אהובתו הראשונה אז הוא צעיר, אם יבוא הרופא לטפל בו אז הוא חולה. 
אז אתה מחפש את הזקן שלך, בתוכך. מי אתה, איך אתה תהיה כשתהיה זקן. עכשיו, 
כשסוף סוף מצאת את הזקנה אצלך, זה אי אפשר להסביר, אתה אומר, “עכשיו בא 

הקיסר לבקר את הזקן”.

אם כן, במרחב המחיה המשחקי אי אפשר להכריע אם המרחק מהתפקיד שנוקטים שחקנים 
ותיקים ביחס לדמויות זקנות הוא בגדר עמדה מקצועית או שמא צפונה בו עמדה קיומית 
 Gamliel, 2000;( מערביות  בחברות  זקנים  המאפיינת  והכחשה,  עצמית  התבדלות  של 
Neimeyer, 1994(. אי היכולת להכריע קשורה גם באפיונים נוספים של התיאטרון, למשל 
בהם  לראות  יכול  אינו  הצופים  שקהל  הסמיולוגי,  בדיון  יסוד  לה  שיש  השחקנים,  אמונת 
העובדה  על  גם  מתבססת  זו  אמונה  מהמסכה”.42  חלק  הן  המעוותות  “הפנים  שכן  זקנים, 

שהבמה מעניקה לשחקנים חיוניות בעוצמה שאין כדוגמתה מחוצה לה.
הן  א–זקנתי  הן  בהיותו  הוותיקים  השחקנים  עבור  לרועץ  הוא  המשחקי  המחיה  מרחב 
טוטלי בחווייתם העצמית. המשחק מטשטש בעבורם את גילוייה הגופניים והתודעתיים של 
הזקנה, אף שלא באופן מוחלט ומתוך יחס כפול לטובת הדמות המשוחקת. למשל, בשביל 
שחקנית ותיקה המגלמת את מיס דייזי ב״הנהג של מיס דייזי”, או בשביל שחקן ותיק המגלם 
את סליירי ב״אמדאוס” או את “המלך ליר”, הירידה בתפקוד הגוף ובמהירות התגובה היא 
חיסרון הזוכה להכרה תיאטרונית כמשאב. אם יש מקום שבו יהיה להם נוח יותר לחוות את 
מגבלותיהם התפקודיות ואת הערך של ניסיון חייהם ומקצועיותם, הרי הוא מאחורי הקלעים, 
מול השחקנים הצעירים. רק לעתים נדירות נחשף הבלבול שבכפל היחס שמשמעותו שתורת 
המשחק מניחה מרחק מתפקיד, בשעה שהתיאטרון בוחר לתפקיד זה זקנים בלבד. במקרים 
כאלה עלול הבמאי להורות לשחקן ותיק לגלם דמות זקן בכך שיסתפק בלהיות הוא עצמו. 
יוצא אפוא שבמרחב הכולל של התיאטרון, הזהות החברתית של שחקן ותיק על הבמה היא 
“לא זקן”, ומאחורי הקלעים היא “זקן”. התיאטרון שואב לטובתו את מקורות העצמי של 
השחקן מחד גיסא, ומשאיר בחוץ את הזקנה מאידך גיסא. כך הוא מזקק את הזהות העצמית 
 self( וַמבנה עצמי של עצמיים  הוותיק ממשמעות חברתית קבועה או מתויגת  של השחקן 
of selves(,עצמי המתבונן בתפקידיו השונים )James, 1925, p. 128(. נוסף על כך, מרחב 
פרישה  של  אפשרות  לשקול  מתקשים  עד שהמרואיינים  טוטלי,  כה  הוא  המשחקי  המחיה 
וחשים שהם נעדרי קיום או ייעוד מחוץ לתיאטרון. דיכאון, חוסר אונים, חוסר טעם לחיים 
ומוצא המוות הופיעו בתיאוריהם באופן שמלמד שעצמיותם משוקעת מאוד במרחב המחיה 
כילדים  התגלו  הוותיקים  השחקנים  סטניסלבסקי.  בתורת  האידיאל  שמֹורה  כפי  המשחקי, 
להכיר  מסוגלים  שאינם  וכמי  עצמיותם,  עם  חשוב  לקשר  מדיום  בשבילם  הוא  שהמשחק 

במציאותיות של סוף המשחק. סוף המשחק בשבילם כמוהו כסוף החיים.
בלוח 1 מתואר מבנה חוויית הזהות של שחקנים ותיקים כפי שעלה מהממצאים.

יאצק  של  ובבימויו  נוביצקי  יאן  של  בכיכובו   )2008( השקיעה”  “לפני  הפולני  בסרט  הציטוט  מקור   4

בלאבוט, המגולל את סיפורם של שחקנים ותיקים בבית אבות המעלים את המחזה “פאוסט” מאת גתה.
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לוח 1. זהות העצמי של שחקנים ותיקים

זהות חברתיתמרחב סימבולי בתיאטרון

לא זקןבחזית הבמה

זקןמאחורי הקלעים

היעדר קיום או ייעודמחוץ לתיאטרון
היעדר מרחב סובייקטיבי ליצירת משמעות

למציאות  המכוונות  מאוחרות  גרונטולוגיות  בתיאוריות  דרמטורגיות  למטפורות  נתייחס  אם 
החברתית שמחוץ לתיאטרון, בחיים האמיתיים, נמצא שמבנה הזהות המתואר בהן הפוך. תזת 
 Biggs,( )Featherstone & Hepworth, 1991(, והמושג “התחזות” של ביגס  מסכת הזקנה 
2004( עולים בקנה אחד עם גישת יונג )Jung, 1932( על הפרסונה. ההנחה שביסוד שלוש 
יציבה. התהליך הפנימי של  זהות  להיבנות  יכולה  פנימי שבו  היא שקיים מרחב  התיאוריות 
חיזוק העצמי מסייע לעגן את הזהות לעת זקנה ומספק עמדה שממנה אפשר להתחבר לעולם 
 Andrews,( ואנדרוז  העצמית,  לזהות  פרפורמטיבית  גישה  מיישמות  התיאוריות  החברתי. 
p. 305 ,1999( טוענת בהתאם שהמסכה “עובדת רק אם היחיד מניח דיכוטומיה בין מה שמוצג 
כלפי חוץ ובין מה שמונח מתחת לעור”. מכאן אפשר להסיק שבתגובה לפער המתעצם בין 
הגוף לרוח עם ההזדקנות, העצמי העוטה מסכה מתפצל תיאורטית בין שתי זירות חברתיות, 
הבמה ומאחורי הקלעים. יתרה מכך, התיאוריה של ביגס )Biggs, 2004( מתחקה על התרופפות 
ומודר  פנימה  בנסיגה  שמצוי  עצמי  של  זהות  הבניית  ומתארת  סביבתו  עם  הזקן  של  מגעיו 

מאינטראקציות חברתיות. בלוח 2 מתואר מבנה חוויית הזהות של זקנים לפי גישה זו. 

לוח 2. זהות העצמי של זקנים לפי התיאוריות 

זהות חברתיתמרחב סימבולי מחוץ לתיאטרון

זקן )מראה הגוף המתויג(חזית הבמה

לא זקן )עולם פנימי סובייקטיבי ודינמי(מאחורי הקלעים

קיים מרחב סימבולי פנימי ליצירת משמעות מחוץ לאינטראקציה החברתית
ולניהול זהות רצויה ליחיד

מה משמעות הניגוד בין מבנה הזהות החברתית במקרה המחקר ובתיאוריה? כפי שמלמדים 
שני הלוחות, חזית הבמה ואחורי הקלעים הם זירות ממשיות )בתיאטרון( ומנטליות )כמטפורות 
בתיאוריה( שמבנות זהות עצמית הפוכה )זקן ולא זקן(. לפיכך אני סבורה שיישום המטפורה 
הדרמטורגית בתיאוריה הגרונטולוגית לא זו בלבד שאינו תקף לחוויית הזהות של שחקנים 
לנוכח  מתחזקת  זו  מסקנה  אפיסטמולוגי.  משגה  משקף  אף  הוא  שלגביהם  אלא  ותיקים, 
אלה  לעומת  לתיאטרון  מחוץ  ותיקים  שחקנים  של  החברתית  הזהות  תוכני  בין  ההשוואה 
של זקנים )רובם לא שחקנים( מחוץ לאינטראקציה החברתית )השורה השלישית בכל לוח(. 
זהות בעלת ערך, בעוד שהתיאוריות  כפי שראינו, השחקנים חסרים מרחב פנימי לחוויית 
מייחסות לזקנים אפשרות חיובית זו. ההשוואה מלמדת אפוא על מגבלת השימוש במטפורה 
הדרמטורגית; הקיום מחוץ לחיים החברתיים אינו כקיום מחוץ לתיאטרון. המציאות שמחוץ 
לחיים החברתיים נחשבת מבחינה תיאורטית זירה של מאחורי הקלעים שבתוכה צפוי העצמי 
להעמיק את נסיגתו הקונסטרוקטיבית. שחקנים עתירי ניסיון בעולם התיאטרון מתגלים כמי 
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שאינם רואים בתיאטרון מטפורה מחוץ למרחב התיאטרוני הממשי, כלומר אינם מסוגלים 
לשנע את חוקיו וסדריו לטובת רווחת העצמי. הם כסנדלר ההולך יחף, חסרים את המשאב 
הסימבולי שהתיאוריה מנבאת שעשוי לסייע להם להתמודד עם הדרה חברתית. “פרדוקס 
פחות  שעליהם  השחקנים,  על  חל   ,)Diderot, 1957( מדידרו  לשאול  אם  הזקן”,  השחקן 
נכון לומר ש״כל העולם במה”, אלא ש״הבמה היא כל העולם”, ומה שמחוצה לה אינו יכול 
לקבל מובן תיאטרוני. במובן זה הנרטיב הקיומי שסיפקו הנחקרים הוא דוגמה ליוצא הדופן 
מגישתו הדרמטורגית של גופמן: “מובן שלא כל העולם במה, אבל לא קל לציין את הדרכים 

.)Goffman, 1959, p.72( ”המכריעות שבהן הוא אינו תיאטרון
אנו למדים שלמצב קיצוני של היעדר אזור של מאחורי הקלעים בעצמי עלולה להיות 
תוצאה טרגית בסוף המשחק. משמעות הדבר שמוגבלּות הייצוג של התיאטרון, המתבטאת גם 
בתנאי הקריירה של שחקן, אינה מאפשרת לו להתמודד ביעילות עם שינויים במשך החיים. 
השחקן הנשאר ילד הוא בהכרח גם מי שהפרישה מטילה אותו למצב לא ידוע ומאיים. עניין 
זה עשוי לתמוך בהשערה שפרישה מעבודה צפויה לעמת מבוגרים )שאינם שחקנים דווקא( 
עם תחושת חוסר יעילות )Cox, 1990(, אך פרישה מהתיאטרון עלולה לעמת עם תחושה 
כרוך  לגדול  הדחף   ,)Wilshire, 1990( וילשייר  לפי  נוכחות.  היעדר  יותר:  הרבה  חריפה 
בהקרבת ההגנה שמספק ביצוע מורגל ומוצלח. השחקנים הוותיקים אינם מוותרים על ההגנה 
פיקציות  של  התמידית  ההכלה  תוצאת  היא  לבמה  מחוץ  שלהם  הדיסאוריינטציה  הזאת. 
ָרה–תיאטרוני זה, החיים על הבמה חיוניים ומוארים מאוד,  ועובדות השלובות זו בזו. במצב ּפָ

המוות לעומתם שחור משחור, והזקנה, שאינה קיימת, אינה מתווכת ביניהם.
הכללי  מציעה לשקול את הערך  אני  ייחודיותו של מקרה המחקר,  אף  ועל  זאת,  ועם 
של התובנה על היעדר מאחורי הקלעים בזהות העצמית של שחקנים. ההבחנה התיאורטית 
בין פנים לחוץ בעצמי הולמת את החלוקה הקרטזיאנית בין גוף לרוח. מחקרי, שבדק את 
מטפורה,  אינו  תיאטרון  שבשבילם  שחקנים,  בקרב  הדרמטורגית  המטפורה  של  תוקפה 
מערער על תוקפו של מבנה זה, ששימש השראה לתיאוריות במבחר תחומים. ערעורי עולה 
גרונטולוגיות שביסודן  גישות  )Andrews, 1999( המבקרת  אנדרוז  זה של  עם  אחד  בקנה 
על   )Wilshire, 1982( וילשייר  של  דומה  ביקורת  עם  וגם  הקרטזיאנית,  החלוקה  מונחת 
הנחות האקזיסטנציאליזם הקלאסי נוסח סארטר )1966(, המנגידות בין ההיות–בשביל–אחרים 
העצמי  בין  הבחנה  היעדר  על  מלמד  מהנחקרים  שהתקבל  המידע  האותנטי.  העצמי  ובין 
הפרפורמטיבי )המבֵצע( לעצמי פנימי בהגדרה העצמית. הוא מאשר את התפיסה שהעצמי 
Merleau-( ואת הפנומנולוגיה של מרלו–פונטי ,)Mead, 1934( מוגדר בתהליך של חברתיות

Ponty, 1962, p. xi(, שלפיה אין איש פנימי, ורק בתוך העולם החברתי האדם עשוי לדעת 
 decentred self( )Rosenthal & Bourgeois,( את עצמו. זוהי תפיסה של עצמי חסר מרכז
כך  על  המתבסס  תיאורטי  עצמי  תהליך,  שהוא  עצמי  יסודית,  פנימית  מהות  וחסר   )1991

שהוא מסוגל למלא תפקיד.
יכול  בדרך שונה בתכלית. ההבדל  הביצוע  לחוות את  ומי שאינו שחקן עשויים  שחקן 
שקר  עם  נקשר  ביצוע  שחקן,  שאינו  מי  בשביל  השחקן.  למודעות  יחסי  יתרון  על  ללמד 
והעמדת פנים. כדי להמחיש זאת די אם ניזכר בחוסר הנוחות הראשוני בתגובתנו לניתוחיו 
לביקורת  נתוודע  אם  או   ,)Goffman, 1959( היומיום  בחיי  האני  הצגת  בספר  גופמן  של 
 Miller, 2000; Turner, 1988; Young,( הרבה נגד מה שנראה כהתעלמותו מהעצמי הפנימי
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של  “עצמי  )או  האידיאלי  העצמי  מהות  הוא  ביצוע  השחקן,  בשביל  זאת,  לעומת   .)1990
עצמיים”(. הוא חווה רצף טבעי או הלימה בין המסכה לאופן שבו הוא מדבר עם עצמו. דבר 
הנחקרים מעלה מסקנה שבכוחה להפוך את הטענה האקזיסטנציאליסטית על ראשה: להיות 
עצמי אין פירושו חריגה מתבדלת, מתכנסת לגמרי, מפני החברתי, אלא “להיות גוף אנושי 
המעורב באופן מחקה )מימטי( עם גופים אנושיים אחרים” )Wilshire, 1982, p. 226(. הנה 
כי כן, מתאשרת טענתו של טרנר )2004( שפיצול העצמי בין הפנימי לחברתי הוא אולי אחת 
“הקלישאות הקשורות לנשיאה בסטטוס ולמילוי תפקיד”, ומפיצול זה מבקשים השחקנים 

להשתחרר )טרנר, 2004, עמ׳ 113(.
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תפילה תל אביבית: בית תפילה ישראלי בתל אביב

רינה נאמן*

אביב,  בתל  ישראלי  תפילה  בית  אנתרופולוגי של  ניתוח  מציע  תקציר. המאמר 

שמבוסס על תצפית משתתפת בפעילויות בית התפילה, על ראיונות ושיחות עם 

והודעות  ניתוח תוכן של חומר כתוב, בייחוד סידורי תפילה  ועל  ופעיליו,  יזמיו 

בדוא״ל. המאמר מתמקד בזהות היהודית המובנית בבית התפילה, שכוללת שילוב 

של מרכיבים המצוינים בשמו: תפילה, ישראליות, תל אביביות וביתיות. המאמר 

המובנית  היהודית  הזהות  בין  קשר  שקיים  האחת,  מרכזיות:  טענות  שתי  מקדם 

ופעיליו. מבחינה  יזמיו  והמניעים של  ובין הביוגרפיות האישיות  בבית התפילה 

זאת, האתנוגרפיה המוצגת היא במידה רבה גם ביוגרפית. הטענה השנייה היא 

שגם הזהות היהודית המובנית בבית התפילה וגם המאפיינים של בעלי התפקידים 

בו ממחישים מגמות מקובלות בעידן הפוסטמודרני בהקשר דתי.

מבוא

מאז שנות השמונים של המאה הקודמת חל תהליך של חיפוש אחר רוחניות בקרב האוכלוסייה 
שאלות  מעלה  הבנים  דור  הלאומי–ציוני.  האתוס  שחיקת  עם  בבד  בד  בישראל  החילונית 
הציונית,  ובאידיאולוגיה  הגלותיות  בדחיית  קשורה  לדת, שהייתה  הוריהם  התנגדות  בדבר 
זה  תהליך  לחילונים.  דתיים  בין  ההורים  על  המקובלת  הדיכוטומיה  את  בספק  מעמיד  וכן 
בא לידי ביטוי  ממּוסד בתנועה להתחדשות יהודית. במסגרת התנועה הוקמו קבוצות לימוד 
ומתנהלות  ביהדות  אינטלקטואלי  עניין  ידי  על  שמּונעות  בחברותא  יהודיים  טקסטים  של 
על פי הדגם של בית מדרש מסורתי. לדוגמה, המכונים הרטמן ושכטר, המכללות אורנים 
ועלמא, העמותות קולות, גשר, שורשים ובימות ובתי המדרש יקר ואלול. כמו כן, הוקמו בתי 
תפילה או בתי קהילה שמתאספים לקבלות שבת ולטקסי חגים ומחזור חיים. נוסף על לימוד 
היהדות  ברוח  חברתית  ולמעורבות  משותפות  לחוויות  גם  חותרות  אלה  קהילות  טקסטים, 
אחת  לכל  ושמשית.1  יבנה  גן  אחיטוב,  והקהילות  בנהלל  הלב  ניגון  הם  כאלה  המסורתית. 
מהמסגרות הללו אופי ייחודי, אבל המשותף להן הוא פעילות מחוץ לממסד האורתודוקסי 

בישראל, ברוח ניסויית ויצירתית ומתוך דיאלוג בין המסורת היהודית לתרבות הישראלית.

המכללה האקדמית של תל אביב–יפו, בית הספר לממשל וחברה   *

המאמר נכתב במסגרת קבוצת דיון מטעם מכון ון ליר בירושלים בנושא קהילות מתפללות. אני מודה   

לחברי קבוצת הדיון, וכן לסוקרים על הערותיהם המושכלות והמועילות.  

 Kraft, 2009; Rettig, 2008; Spitzer, על אזכור של מסגרות התחדשות יהודית בתקשורת ראו למשל  1

.2009
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גילויים אלה של התחדשות יהודית מושפעים לא מעט מהחשיפה של ישראלים לתנועות 
יהודיות ליברליות בארצות הברית, שאינן מחויבות להלכה, דרך פרויקטים משותפים כמו 
אורנים  בין מכללת  הגומלין  או קשרי  סן פרנסיסקו,  היהודית של  גוונים מטעם הפדרציה 
 Azulay & לקהילת בני ישורון בניו יורק )גודמן ויונה, 2004; שגיב ולומסקי–פדר, 2007; 

.)Tabory, 2008; Jaeger, 2009
מגמה דומה של התעוררות רוחנית–דתית נצפית בכל העולם המערבי מאז שנות השישים 
של המאה הקודמת, בין היתר עקב תהיות באשר למשמעות גורלו של האדם בעולם, שעולות 
אצל אנשים חילונים לנוכח תנאי החיים המודרניים והפוסטמודרניים. בד בבד עם היחלשות 
הדתות הממוסדות ואובדן המונופול שהיה להן על עיצובם של סמלים ושל טקסים דתיים, 
חל תהליך של הבניה מחודשת ופרשנות מחודשת של דתות, וכן צמיחה של תנועות רוחניות 
וזהויות דתיות. פרטים וקבוצות מגלים התעניינות הולכת וגוברת בשורשיהם ההיסטוריים, 
האתניים והדתיים, ומאמצים אמונות ופרקטיקות דתיות ורוחניות ממקורות מגוונים, ובתוכם 
בדמותה של התנועה  רק  ולא  הישראלית,  גם לחברה  אלו חלחלו  תופעות  המזרח הרחוק. 
להתחדשות יהודית אלא גם בתנועות רוחניות אחרות, חלקן מיסטיות ומאגיות של “העידן 
החדש”. לדוגמה,  תנועת הקבלה היהודית, שמאניזם נשי ויישובים קהילתיים רוחניים כמו 
הררית שמחויבת למדיטציה טרנסצנדנטלית, או מעלה צביה שחבריו שייכים לאגודת האימן 
 Harvey, 1990; ;2007 ,גארב, 2005; גודמן ויונה, 2004; וקסלר, 2005; שגיב ולומסקי–פדר(

.)Jaeger, 2009; Lyon, 2000
בתוקפן  פיחות  חל  הפוסטמודרני  שבעידן  היא  בספרות  הרווחת  הטענה  זה,  רקע  על 
לתרבות  לחברה,  אוניברסלי  הסבר  לתת  המתיימרות  מטא–תיאוריות  של  ובמהימנותן 
שמחייבות  החיים,  היבטי  בכל  התדירות  מהתמורות  נובע  השינוי  האנושי.2  ולפרופיל 
זהויות, על מנת  וכן הבניה מחודשת של  והאישית,  רפלקסיביות מוגברת ברמה הציבורית 
לכן  הפרט.  ולחיי  החברתי–תרבותי  לסדר  משמעות  ולהקנות  השינויים  קצב  את  להדביק 
במקום מטא–נרטיבים מתמקד השיח התרבותי והמדעי העכשווי בנרטיבים מצומצמים של 
קבוצות ושל פרטים, שיש להם רציונל ייחודי שאינו מתיישב בהכרח עם נרטיבים אחרים, 

.)Harvey, 1990; Lyon, 2000( ולעתים גם אינו קוהרנטי בתוך עצמו
גם בהקשר של העצמת הרליגיוזיות בעולם ־ “רגע פוסט–חילוני”, בלשונו של מקלנן 
בנרטיבים  להתמקד  היא  בספרות  המושמעת  ההמלצה  ־   )McLennan, 2007, p. 858(
על  מורכבים  היווצרותם, את החומרים שמהם הם  ואישיים, לבדוק את תהליכי  קבוצתיים 
 Hall, Held &( היחסים ביניהם, ואת משמעויותיהם להקשר התרבותי הרחב שרלוונטי להם

.)McGrew, 1992; Hassan, 1985; Kraidy, 2005
מתוך הזדהות עם עמדה זאת מתמקד המחקר הנוכחי בהקשר הספציפי של בית תפילה 
ישראלי בתל אביב, שהוא גוף מרכזי בתנועה להתחדשות יהודית בארץ וגוף חדשני במפה 
התרבותית של תל אביב. מטרת המאמר היא לפענח את הנרטיב ההולך ונבנה בבית התפילה 
האורבנית  לישראל  והן  התיאורטית  לספרות  הן  משמעויותיו  על  יהודית,  לזהות  ביחס 
ביוגרפיות  של  תוצר  ונעשים  הולכים  דתיים  ש״גילויים  הנחה  מתוך  כן,  כמו  העכשווית. 

דוגמה לחולשתן של מטא–תיאוריות סוציולוגיות ולמוגבלותן במתן הסבר למצב הפוסט–חילוני מצויה   2

.McLennan, 2007 אצל



סוציולוגיה ישראלית יב )2(  405 תשע“א–2011 

בית  מייסדי  של  האישיים  הנרטיבים  את  אבדוק   ,)Whutnow, 1989, p. 116( אישיות” 
התפילה ופעיליו, ואת הקשר בין נרטיבים אלה ובין הנרטיב הקולקטיבי שמתעצב בו. אך 
השדה  של  התיאורטי–תרבותי–חברתי,  הכללי,  ההקשר  את  אציג  אלו  בסוגיות  אדון  בטרם 

הנחקר.

חילוני, דתי ומי שביניהם
התנועות הרוחניות–דתיות בעולם ובישראל מעמידות בספק את תזת החילון ואת ההבחנה 
 Berger, 1967;( החילון  תזת  לפי  לחילונים.  דתיים  בין  ממנה  המתחייבת  הבינארית 
Casanova, 1994; Shenhav, 2007(, עקב תהליכי מודרניזציה כמו תיעוש, דמוקרטיזציה, 
התפתחות המדע והטכנולוגיה, רציונליזציה והאדרת ערך האינדיבידואליזם, תוקפן של דתות 
קורס, ומעמדן נשחק לפחות בתחום הציבורי. בחברה מודרנית שמתנהלת על פי עקרונות 
לא דתיים, מוסדות דתיים מאבדים את משמעותם, ומעטים מבקרים בהם. הגדרות המציאות 
של דתות מאבדות את האמינות שלהן כשהגדרות מציאות שונות מתחרות בהן, והפרט נדרש 
למאמץ מיוחד, לאקט של אמונה, על מנת לקבל אותן. התכנים הדתיים מתפרשים כדעות או 

רגשות שמותנים בהעדפות של הפרט ולא כאמיתות יסוד שכל אדם שפוי יסכים להן. 
תזת החילון גוררת הבחנה בינארית בין דתיים לחילונים. למושג “חילוני” משמעויות 
רבות, כמו אגנוסטי, רציונליסט, סקפטי, אתיאיסט, בעל חשיבה חופשית והומניסט, והמכנה 
המשותף להן הוא עמדה לא דתית עקב אדישות כלפי הדת או דחייה ממנה בבחינת סמכות 
אלוהית על טבעית )British Humanist Association, 2009(. לכך מצטרפות גם קונוטציות 
לא  כאדם  ־  דתי  ואילו  ואוטונומי,  מורכב  רציונלי,  מודרני,  כאדם  נתפס  חילוני  ערכיות: 

רציונלי, מסורתי, פשטני, ואף נחשל )גודמן ופישר, 2004(.
בשלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים גברה הביקורת על תזת החילון ועל 
ההבחנה הבינארית בין דתיים לחילונים )גודמן ויונה, 2004; גודמן ופישר, 2004; לאטור, 
הטענה   .)Berger, 1967; Lyon, 2000; Shenhav, 2007 2008ב;  2008א,  שנהב,   ;2005
המורכבות,  את  בחשבון  מביאה  אינה  החילון  שתזת  היא  הביקורת  שמעלה  המרכזית 
הפוטנטיות והדינמיות של דתות. לפי המבקרים, דת היא תופעה קולקטיבית ואישית כאחד, 
יתר  מחודשת.  הבניה  של  מתמיד  בתהליך  ונתונה  והתנהגותית,  אינטלקטואלית  רגשית, 
על כן, נראה שדווקא תנאי החיים המודרניים מעודדים תחייה של אמונות ושל פרקטיקות 
דתיות, בייחוד בספרה האינטימית של פרט ומשפחה, עקב צרכים פסיכולוגיים, שאלות של 
זהות ופוליטיקה של זהויות. אך גם בספרה הציבורית ניכרת מגמה מקבילה בקרב מוסדות 
פוליטיים, ארגונים ותנועות לאומיות. לדוגמה, הפיגוע במגדלי התאומים עורר שיח גלובלי 
שמנוסח במונחים של מאבק בין הנצרות לאסלאם. דוגמאות נוספות הן המרכיבים הדתיים 
יהודית  כמדינה  ישראל  הגדרת  או  הציונית,  התנועה  של  ובאידיאולוגיה  בטקסים  בשפה, 
ודמוקרטית. מסתבר ששבירת המונופול של דתות ודיפרנציאציה בין דתות מתחרות מחייבות 
חשיבה מחודשת על החזון, השליחות והאסטרטגיה שלהן, כך שהמצב הפלורליסטי בתנאים 

של תחרות מניע חיוניות יתרה.
את  זו  מוציאות  אינן  וחילוני  דתי  שהזהויות  בטענה  מלווה  החילון  תזת  נגד  הביקורת 
זו, כשהחילוני בא בעקבות הדתי, אלא שתיהן הבניות של החשיבה המדעית והתיאולוגית 
של המאה ה–19. וגם אם ברמה האפיסטמולוגית קיימת עדיין הבחנה ברורה, ואף מחלוקת, 
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בין שתי הזהויות, הרי שבחיי היומיום המצב היברידי, כלומר מקורות דתיים, היסטוריים, 
תרבותיים, אתניים וחילוניים משמשים בערבוביה. הגבולות בין שתי הקטגוריות עמומים, 
יש גם שורשים תיאולוגיים–היסטוריים,  זולתה: לחילוניות  וכל אחת מכילה אלמנטים של 
ולקהילות דתיות מחלחלים גם דפוסי התנהגות חילוניים. לכן בני אדם יכולים להיות דתיים 

וחילוניים כאחד. זאת המשמעות המשותפת לשימושים השונים במושג “פוסט–חילונים”.
ובגלל  למדינה  דת  בין  ברורה  הפרדה  היעדר  בגלל  יותר  עוד  מורכב  בישראל  המצב 
הגדרה רב משמעית של המושג “יהדות”, המקיף דת, לאום, עדה, תרבות, היסטוריה ומסורת 
וכ״ץ,  לוינסון  לוי,   ;2003 וליפשיץ–אורון,  ינאי   ;2004 ופישר,  גודמן   ;2004 ויונה,  )גודמן 

 .)Kopelowitz & Israel, 2004; Liebman & Susser, 1998 ;1993
ומסורתיים.3  חילונים  דתיים,  קבוצות:  לשלוש  מחולקת  בישראל  היהודית  החברה 
המסורתיים מאמצים את ההגדרה הרב משמעית של יהדות, אך מפקיעים ממנה את המחויבות 
להלכה ואינם מכירים במקור אלוהי ובהתערבות אלוהית בהיסטוריה היהודית. ליבמן וסוסר 

)Liebman & Susser, 1998( מכנים גרסה כזאת של יהדות “יהודיות”.4
בית תפילה ישראלי בתל אביב מזמן זירה לבדיקת הביקורת התיאורטית על תזת החילון 
וכן לבדיקת החלוקה הדתית המשולשת של  ועל ההבחנה הבינארית בין דתיים לחילונים, 

החברה בישראל.

שאלות המאמר
תחת  שבת,  לקבלת  הסידור  של  האחרון  בדף  וכן  התפילה,5  בית  של  האינטרנט  באתר 
הכותרת “מי אנחנו”, מפורטות מטרותיו של בית התפילה ומצוין הקהל שאליו הוא פונה. 
זו בזו: האחת, להגדיר מחדש את הזהות היהודית, ולשם  שתי מטרותיו המרכזיות כרוכות 
יהודית–ישראלית  ליטורגית  שפה  וליצור  הקיימות  הסמלים  במערכות  שינויים  לערוך  כך 
חדשה. שפה זאת אמורה לשלב את סידור התפילות המסורתי עם שירה וספרות מודרנית ועם 
תפילות אישיות, ובמילים אחרות, לתת פירוש חדש לקונספט התפילה על ידי שילוב רוחניות 
יהודית עם תרבות ישראלית ועם אורח חיים עכשווי. המטרה השנייה היא ליצור קהילה תל 
אביבית שתאמץ זהות זאת לא רק כהרפתקה אינטלקטואלית של לימוד ופרשנות טקסטים, 
זה  במצע  משותפים.  במפגשים  וטקסים  תפילות  דרך  רגשית–חווייתית  כהתנסות  גם  אלא 
מודגש שעל אף האמונה של בית התפילה בפלורליזם ביהדות ויחס הכבוד שהוא רוחש לכל 
הזרמים הרוחניים בישראל ומחוצה לה, הוא אינו משתייך אף לא לאחד מהם, אלא פועל 

באורח עצמאי.
מטרות אלו פותחות את בית התפילה לקהל בעל רקע מגוון שמעוניין במסע רוחני ־ 
יהודי וישראלי ־ דרך תפילה ופעילות חברתית–קהילתית, ושלא מצא מענה הולם ומספק 
במסגרות אחרות שפועלות בארץ. הפנייה המפורשת היא לקהל תל אביבי, הכולל אנשים 
שמגדירים את עצמם חילונים או מסורתיים, וגם כאלה שאינם מוכנים להגדיר את עצמם על 

הרצף דתי–מסורתי–חילוני.

.Ram, 1999 חלוקה אחרת על הרצף דתי–חילוני בתוספת גורם הלאומיות מצויה אצל  3

.Neusner, 2003 על יהודיות בקרב יהודי ארצות הברית ראו  4

www.btfila.org  5
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המאמר בודק כיצד מתגשמת בפועל ההצגה העצמית של בית התפילה דרך שתי שאלות: 
)א( מה הזהות היהודית המובנית בבית התפילה, או במילים אחרות, מהם התכנים התרבותיים 
הכלולים בפעילויות ובחומרים הכתובים?; )ב( מיהם היוזמים והמבצעים את ההבניה התרבותית 
המתרחשת בבית התפילה, ומהם המוטיבציות והמאפיינים שלהם? מתוך דיון בשאלות אלו נברר 
גם את ייחודו של בית התפילה הנדון לעומת בתי תפילה אחרים הפועלים בישראל. אך לפני 

הדיון בשאלות אלו אקדים את תיאור השדה ואת פירוט המתודולוגיה שעליה מבוסס המאמר. 

תיאור השדה
בית תפילה ישראלי בתל אביב נוסד ב–2004 על ידי שני יזמים: רני יגר ואסטבן גוטפריד. 
הפדרציה  מטעם  בישראל  פלורליסטית  מנהיגות  לקידום  גוונים  בתכנית  השתתפו  שניהם 
ברוח  בישראל  ליברלית  יהודית  תרבות  לקדם  שמעוניין  גוף  פרנסיסקו,  סן  של  היהודית 
היהדות האמריקאית. במסגרת זאת יזמו יגר וגוטפריד עם עוד כמה אנשים פרויקט מעשי, 
את בית התפילה, ושניהם ממשיכים לשאת בתפקידים ארגוניים ותוכניים–תרבותיים כאחד. 
לימים הקימו עמותה שיגר הוא היושב ראש שלה, וגוטפריד מכהן בה כמנכ״ל. שניהם גם 

מובילי תפילה ומנחים בפעילויות.
המבנה הארגוני כולל גם מנהל אדמיניסטרטיבי, ועד מנהל בן שישה חברים, רכזת קהילה, 
אחראי על הפעילות לילדים וועדה מייעצת של לא חברים שִאתה נפגשים פעם בשנה. אחת 
לשנה מתקיימת גם אספה כללית של העמותה, שבה מאשרים את המאזן של השנה החולפת 
ובוחרים ועד מנהל. המנכ״ל, המנהל האדמיניסטרטיבי, רכזת הקהילה והאחראי על פעילות 
יתר  בפעילויות.  המוזיקלי  הצד  על  שמופקדים  נגנים  כמה  גם  כך  בשכר.  עובדים  הילדים 
הפעילים הם מתנדבים. מדובר בכ–12 חברים, שרובם מלווים את בית התפילה מאז הקמתו 
ושמתחלפים משנה לשנה בהשתתפות בוועד המנהל על פי אילוצים אישיים. במהלך עבודת 
מבית  שפרשה  אחרת  רכזת  במקום  קהילתית  רכזת  חדשות:  עובדות  שתי  התקבלו  השדה 
התפילה, ורכזת חינוך, גם היא בשכר. כמו כן, הוקמו שלוש ועדות חברים: ועדה לעשייה 
חברתית שעוסקת בפעילויות התנדבותיות של החברים, ועדת שיווק ופרסום וועדת קבלה 
וקליטה של חברים חדשים. משרד בית התפילה נמצא ברחוב המלך ג׳ורג׳ בתל אביב. בית 
קרן  פרנסיסקו,  סן  של  היהודית  הפדרציה  שוסטרמן,  קרן  ידי  על  כלכלית  נתמך  התפילה 

סטולמן, הקרן החדשה לישראל, עיריית תל אביב ודמי חבר. 
בית התפילה מקיים מגוון רחב של פעילויות:

קבלות שבת והבדלות שבמסגרתן מתארחים גם אורחים מן החוץ שנושאים דרשות על   .1
התפילה  מהות  )כמו  התפילה  לבית  רלוונטיים  נושאים  על  מרצים  או  השבוע  פרשת 
החברתית  במציאות  נושאים שקשורים  על  וכן  לשבועות(,  פסח  בין  העומר  ספירת  או 
בישראל )כמו הפרטת שירותים חברתיים או בעיית הפליטים מאסיה ומאפריקה(. אחת 

לחודש מתקיימת בקבלת שבת סעודת שבת קהילתית.
טקסי חג ומועד ־ חנוכה, ט״ו בשבט, פורים, הימים הנוראים וכדומה.  .2

פעילויות בעלות משמעות חברתית כמו איסוף כסף, מזון וצעצועים עבור תושבי עוטף   .3
עזה או עבור הפליטים בתל אביב; עצרת מחאה ואבל במקום הפיגוע ההומופובי בתל 
אביב; שיתוף פעולה עם ארגון במעגלי צדק שפועל מול עסקים לטובת שמירה על זכויות 

העובדים ונגישות לבעלי מוגבלויות.
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מפגשים קהילתיים, כגון שיחה על מבצע עופרת יצוקה, דיון על התנהלות בית התפילה,   .4
סוף שבוע קהילתי בבית הארחה נווה שלום ומפגש לקבלת חברים חדשים. 

בשנה האחרונה נוספו שלוש פעילויות חדשות: בית מדרש לחברים, שבו לומדים טקסטים 
מהמקורות בחברותות, תפילה לילדים בשבת בבוקר וחוגים לבני מצווה ובנות מצווה.

הפעילויות מתקיימות בבניין מכללת עלמא ברחוב בצלאל יפה בתל אביב או באולמות 
אחרים בעיר לפי הצורך. בחודשי הקיץ מתקיימות קבלות השבת בנמל תל אביב, וההבדלות 
נערכות בגן שרונה במסגרת אירוע שמובנה כפיקניק משפחתי. חלק מהפעילויות מתקיימות 
בשיתוף עם גופים אחרים מהתנועה להתחדשות יהודית, כמו סדר פסח לפליטים בגן לוינסקי 

או תשעה באב באולם צוותא. 
הודעות על הפעילויות נשלחות בדוא״ל לרשימת תפוצה של כאלף נמענים שהביעו את 

התעניינותם בבית התפילה בהזדמנויות שונות.
כל החברים משתתפים  ויחידים. לא  ויש בהם משפחות  הוא כשמונים,  מספר החברים 
בכל אירוע, ולהפך, בכל פעולה משתתפים גם לא חברים. גיל המשתתפים נע בין שלושים 
לשבעים, אך רובם בגיל הביניים, נשואים והורים לילדים קטנים. מעטים מהם נפגשים מחוץ 

למסגרת הפעילות בבית התפילה. רובם מגדירים את עצמם חילונים או מסורתיים.
בית התפילה הנחקר מקיים אירועים משותפים וביקורים הדדיים עם בתי תפילה אחרים 
בישראל.6 חלקם אף נוסדו על פי המודל התל אביבי ומקבלים ממנו משוב ורעיונות ליוזמות 
חדשות. עם זאת, בית התפילה הנדון אינו משקיע ברשת של בתי התפילה שהוקמה ב–2008 
משתי סיבות עיקריות: אי רצון להסתגר במסגרת המצומצמת של בתי תפילה בישראל, ואי 

רצון להתמסד אלא לשמור על מגמה אנטי ממסדית, חדשנית וניסויית. 
מהיהדות  ופעיליו  התפילה  בית  יזמי  שואבים  זאת  למגמה  והלגיטימציה  העידוד  את 
הליברלית בארצות הברית, שאחדים מהם גדלו על ברכיה, ושִאתה הם מקיימים יחסי גומלין 
שוטפים במסגרת בית התפילה. קשר מיוחד קיים עם קהילת בני ישורון בניו יורק. הקהילה 
בית  מחברי  שלחלק  ארגנטינאים  רבנים  בה  ומשתתפים  ארגנטינאי,  רב  ידי  על  הוקמה 

התפילה, שהם ממוצא ארגנטינאי, יש קשר קרוב ִאתם מאז נעוריהם.
לדברי החברים, בית התפילה מושפע מהיהדות הליברלית האמריקאית בתכנים, בסגנון 
הקהילות  כמו  שלא  לדוגמה,  ביניהם.  רבים  הבדלים  גם  קיימים  כי  אם  הארגוני,  ובמבנה 
האמריקאיות, המתמקדות בשאלות של דת, בית התפילה עוסק בעיקר בשאלות כלליות של 
תרבות. זאת משום שבישראל יהדות היא עניין מובן מאליו, ואילו יהודי ארצות הברית ערים 

למעמדם כמיעוט יהודי ולמאפיינים הייחודיים שלהם לעומת אחרים.
למרות  שיח  דו  התפילה  בית  חברי  מנהלים  בישראל  האורתודוקסים  היהודים  עם  גם 
את  מזמינים  ושמאלה,  מהמרכז  מתונים,  אורתודוקסים  רבנים  ביניהם.  עקרוניים  הבדלים 
יזמי בית התפילה להציג את מפעלם בישיבותיהם, ומקצת הלומדים בישיבות אף משתתפים 
בקבלות שבת בנמל. ההתרשמות הכללית בבית התפילה היא שקיים “פרגון” מצדם, כלשונם. 
גם מצד אורתודוקסים קיצוניים יותר לא נשמעת ביקורת מוצהרת כלפי בית התפילה, כנראה 

משום שאינו נתפס על ידם כאיום, בבחינת תנועה רפורמית ממוסדת ומקיפה.

.Azulay & Tabory, 2008 דיון כללי על בתי תפילה בישראל מצוי אצל  6
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מתודולוגיה
זהו מאמר אנתרופולוגי איכותני שמבוסס על שלוש שיטות מחקר מקבילות:

תצפית משתתפת במשך למעלה משנה, מינואר 2009 עד אפריל 2010, במגוון הפעילויות   .1
של בית התפילה.

ההתמקדות  התפילה.  בבית  והפעילים  התפקידים  בעלי  היזמים,  עם  ושיחות  ראיונות   .2
מחקר  שדות  שבמסגרתה  באנתרופולוגיה,  עכשווית  גישה  עם  מתיישבת  זאת  בקבוצה 
נובע  זה  שינוי  אישי(.  )אחר  לפרטים  מוכלל(  )אחר  שלמות  מאוכלוסיות  מועתקים 
מהשפעתם של תהליכים מודרניים ופוסטמודרניים ־ כמו הגירה המונית מכל מקום לכל 
מקום, גלובליזציה ואמצעי תקשורת אלקטרוניים ־ אשר בגינם אי אפשר למצוא עוד, 
וודאי לא בחברות מודרניות, אוכלוסיות הומוגניות בעלות מבנה חברתי ותרבותי ייחודי. 
ייחודי  ותרבותי  חברתי  ציוד  שונים  לפרטים  להיות  יכול  אוכלוסייה  בכל  אחר,  לשון 
שמורכב מאלמנטים מגוונים. מכאן שכדי לקבל תמונה נאמנה של המציאות החברתית 
והתרבותית של קבוצה כלשהי, יש להידרש לביוגרפיות אישיות. תוצר המחקר הוא אפוא 
 .)Cohen, 1990; Gupta & Ferguson, 1992; Shokeid, 2007( אתנוגרפיה ביוגרפית
כל הנחקרים שביקשתי לראיין, להוציא פעילה אחת שהתחמקה במשך חודשים בתואנות 
שונות, נענו בחיוב וברצון. חלקם אף אמרו ששאלותיי מסייעות להם להגיע לתובנות 

מגובשות יותר על עצמם ועל השתתפותם בבית התפילה.
ניתוח תוכן של שני סוגי מסמכים: סידורי תפילה לקבלות שבת, הבדלות, חגים ומועדים,   .3
ופרסומים באתר האינטרנט. לבית התפילה שני סידורים קבועים, לקבלות שבת ־ “סידור 
ערב שבת”, ולהבדלות ־ “סידור מנחה לשבת”. אליהם מצרפים מפעם לפעם דפים עם 
טקסטים רלוונטיים למפגשים ספציפיים, כגון דף עם שירי חנוכה לקבלת שבת בחנוכה, 
דף ובו “תפילה לבוחר ערב הבחירות” בקבלת השבת שקדמה לבחירות, דפים עם טקסטים 
ללימוד  שמיועדים  טקסטים  עם  דפים  או  החוץ  מן  אורחים  של  להרצאות  שקשורים 
משותף בפיקניקים בגן שרונה. נוסף על כך, סידורים מיוחדים מוצעים באירועים כמו ט״ו 
 בשבט, סדר פסח, טקס הבדלה בין יום הזיכרון ליום העצמאות וסידור תפילה לילדים. 
ארגוניות  הודעות  בצד  הפעילויות  על  הודעות  מופיעות  באתר  הפרסומים  במסגרת 
ואישיות )ברכות יום הולדת, ברכות להולדת ילדים וכדומה(, וכן הודעות מטעם גופים 
אחרים שמשתתפים בתנועה להתחדשות יהודית, כמו תיקון ליל שבועות מטעם מכללת 
עלמא, תכנית הכשרה למובילים קהילתיים מטעם קהילות או אירועים והרצאות מטעם 

עמותת טבע עברי.

בבית  כחברה  נרשמתי  אחדים  גישוש  ביקורי  לאחר  ונוחה.  פשוטה  הייתה  לשדה  כניסתי 
המשתתפים  והמסמכים.  הפעילויות  לכל  חופשית  גישה  לי  הייתה  שכזו  ובתור  התפילה, 
תפקידים  עליי  מטילים  ואף  השוטפת  לנוכחותי  מצפים  דבר,  לכל  כחברה  אותי  מקבלים 
מעת לעת. על המחקר סיפרתי רק ליזמים, לבעלי התפקידים ולפעילים שראיינתי, וגם זאת 
במונחים כלליים בלבד. כולם הביעו התעניינות במחקר ושביעות רצון מכך שבית התפילה 

הוא מושא למחקר וזוכה להכרה אקדמית בבחינת שדה בעל תוכן ומשמעות ציבוריים.
התעוררו  למדי,  מצומצמת  ביהדות  ושהשכלתה  חילוני  חיים  אורח  שמקיימת  כאישה 
קיבלתי  לשמחתי,  אותן.  לשאול  היססתי  ולא  השדה,  עבודת  במהלך  רבות  שאלות  אצלי 
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תשובות מלומדות ומפורטות מפי הנחקרים, מתוך יחס של קשב, סבלנות, רצון לעזור ומאור 
פנים. בהזדמנות זאת אני מבקשת להודות לכל ידידיי חברי בית התפילה, ובייחוד לאסטבן 
גוטפריד, שפתחו בפניי את לבם ואת ביתם, שיתפו אותי בבעיותיהם ובלבטיהם וחלקו אתי 
את הידע שלהם ואת ניסיונם. זכיתי להכיר בבית התפילה אנשים חמים, רחבי אופקים, בעלי 
ערכים ומעניינים, שהעשירו מאוד את עולמי, ואני מצפה להמשך היחסים בינינו גם לאחר 

תום המחקר.

זהות יהודית לתל אביבים חילונים

לבחירת  מוצעת  וזו  יהודית,  זהות  עיצוב  של  קבוצתי  פרויקט  מתבצע  התפילה  בבית 
המשתתפים כחלק מאשכול זהויותיהם. בספרות התיאורטית מוצגת הבניית זהות כפרויקט 
 Hall et al., 1992; ;2007 ,מרכזי של הפרט ושל הקבוצה בעידן הנוכחי )שגיב ולומסקי–פדר
שכל  היא  הטענה   .)Lyon, 2000; Mathews, 2000; Melucci, 1996; Prentiss, 2003
היבטי הזהות פתוחים לעיצוב, ובכלל זה מגדר, מקצוע, לאום, דת ועדה, תוך בחירה בין מגוון 
חלופות. זהו פרויקט מתמשך, כי מפעם לפעם חלים שינויים בחלופות הקיימות, וחלופות 
חדשות נוצרות תדיר. המפעל רפלקסיבי, ומטרתו ליצור נרטיבים אישיים וציבוריים בעלי 
משמעות שעולים בקנה אחד עם מחזור החיים ועם הזהויות האישיות והחברתיות בתנאים 
של מציאות משתנה. בשביל הפרט זאת הזדמנות לתמרון חופשי וגמיש באישיותו כמו היה 

.)Lyon, 2000, p. 92( אני פלסטי”, כביטויו של ליון“
ביוגרפיות  של  והפיקטיבי  המובנה  לאופי  הטוענים  מונחים  כמה  מקובלים  בספרות 
“הבניה”  המושג  חברתיות–תרבותיות.  זהויות  ושל  קבוצתית  היסטוריה  של  אישיות, 
)construction( )Berger & Luckman, 1966(, המקובל גם בעברית, מציין טענה זאת באופן 
כללי. באנתרופולוגיה, עקב התייחסות לתופעות כאל טקסט או נרטיב )גירץ, 1973(, המונח 
המקובל הוא “פרשנות” )interpretation(, והוא מדגיש את תפקיד התרבות, ובעיקר השפה, 
 Baudrillard, 1994;( התקשורת  באמצעי  העוסקים  מחקרים  מציאות.  תפיסות  בהבניית 
המדגישים   ,)simulacra( “ייצוגים”  או  “הדמיות”  במונחים  משתמשים   )Merrin, 1999
עדתיות  במחקרי  ואילו  בתקשורת,  הצגתה  ובין  ריאלית  מציאות  בין  הגבול  טשטוש  את 
 )Hobsbawn, 1983; Prentiss, 2003; Roosens, 1989; Sollors, 1989; Stephen, 1996(
מרכיב  את  המדגישים   ,)invention( “המצאה”  או   )creation( “יצירה”  המונחים  מופיעים 

השינוי והחידוש הכרוך בהבניית מסורות חדשות.
)design( שמתייחס לאקט ההבניה עצמו  זה אני מעדיפה את המונח “עיצוב”  במחקר 
בבחינת פרויקט שמשקף את המוטיבציות של המעצבים וכרוך בתכנון, בברירה של מרכיבים 
ובאריגתם לסטרוקטורה חדשה )Julier, 2000; Louridas, 1999(. תחום העדתיות משופע 
במחקרים הערוכים על פי אוריינטציה זאת, ובתוכם גם כאלה שמשתמשים בכותרת “יצירה” 
 Field, 1994; Fisher, 1978; Neeman, 1998; Schneider, )לדוגמה,  “המצאה”  או 
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Stephen, 1996 ;1999(, אך לא כך בהקשר דתי. למרות התייחסויות תיאורטיות לשינויים 
ולחידושים בדת ולהבניית זהויות דתיות כאמור לעיל, חסרים מחקרים אמפיריים הבודקים 

כיצד תהליכים אלה מתרחשים בפועל. המאמר הנוכחי מבקש להיענות לאתגר זה.
ללא  בניגון  נפתח  הערב  התפילה.  בבית  המקובל  שבת  לקבלות  הדגם  בהצגת  אפתח 
מילים, אחד מתוך אחדים לפי בחירת המנחה. את ההצדקה לכך נותן אסטבן גוטפריד: “כוחו 
של ניגון בלי מילים הוא בכך שהוא נותן לנו כנפיים לעמוד ולקבל את השבת”. יש טוענים 
שצריך לבחור ניגון ייחודי לבית התפילה, שיהיה בגדר המנון. אחרים סבורים שניגון צומח 
מלמטה ומכה שורשים בחלוף הזמן, ולכן אין להאיץ את התהליך. הניגון מלווה בנגינה על 

כלים: צ׳לו, קלידים, תוף, ולפעמים כינור.
לאחר מכן שרים שניים–שלושה שירים פופולריים פרי עטם של מגוון רחב של משוררים 
של  או  ועוד(  ויזלטיר  וולך,  גורי,  זך,  עמיחי,  אלתרמן,  גולדברג,  טשרניחובסקי,  )ביאליק, 
פזמונאים )נעמי שמר, מאיר אריאל, אהוד מנור, יורם טהר לב, יעקב אורלנד, עלי מוהר, 
לוין קיפניס, שלום חנוך, נתן יונתן ואחרים(. השירים משולבים בכמה פיוטים מהמקורות כמו 
“ידיד נפש” מאת ר׳ אלעזר אזכרי, “הנה מה טוב ומה נעים” מתהילים קל״ג )שיר המעלות 
לדוד(, “על אהבתך אשתה גביעי” מאת ר׳ יהודה הלוי, או “אילו פינו מלא שירה כים” מתוך 

תפילת שחרית לשבת. מילות השירים והפיוטים מופיעות בסידור.
כניסת  למועד  מעבר  מתאחר  האירוע  אם  שבת.  נרות  מדליקים  שבת  קבלת  בכל  לא 
השבת, נמנעים מכך כדי שלא לפגוע במשתתפים שאינם מדליקים אש בשבת. לאחר הדלקת 
ואף  מתחבקים  ידיים,  לוחצים  קמים,  המשתתפים  בציבור,  השירה  לאחר  מיד  או  הנרות, 

מתנשקים אגב אמירת “שבת שלום” אלה לאלה.
אחרי ההתחברות שרים פסוקים נבחרים ממזמורי תהילים ושוב כמה שירים ישראליים 
וכמה פיוטים מהמקורות. לאחר מכן מתנהלת שיחה על ענייני דיומא. המשתתפים מתבקשים 
לספר על אירועים שקרו בשבוע שחלף והיו בעלי משמעות עבורם, כגון טיול טבע בארץ, 
או  עבודה,  לרחוב של מהגרי  הנעליים  אביב שהפך מרחוב  בתל  נווה שאנן  ברחוב  ביקור 
דקלום שיר של ברטולד ברכט על סוף החורף. זה גם הזמן להתייחסויות אישיות )כמו ברכות 
ליום הולדת( ולהתייחסויות למאורעות אקטואליים )כמו ברכה מסורתית לברק אובמה עם 
היבחרו לנשיאות ארצות הברית(. בהמשך שרים באופן קבוע את הפיוט “לכה דודי לקראת 
כלה” מאת ר׳ שלמה אלקבץ, בדרך כלל על פי שני לחנים שונים. השירה מלווה במחיאות 
כפיים סוערות ובריקוד הורה בעידוד המנחים. באופן כללי ניכרת באירוע מגמה להפעיל את 

המשתתפים דרך סיפורים והבעת דעות ודרך שירה וריקודים.
מכאן עוברים ל״דבר תורה”, בדרך כלל דרשה על פרשת השבוע או על חג מתקרב. בדרשות 
העכשווית  למציאות  מהמקורות  הטקסטים  את  לקרב  ניסיון  עיקריות:  מגמות  שתי  רווחות 
ולחיים האישיים של המשתתפים, וניסיון להימנע מאידיאליזציה של דמויות מהמקורות אלא 
באירוע,  שבת  לקבלת  המיועד  החלק  כאן  עד  ואמביוולנטיות.  מורכבות  כאנושיות,  להציגן 
בין שני החלקים שרים שיר מחבר, בדרך כלל שיר שעוסק  וממנו עוברים לתפילת ערבית. 

ברצף אמונה–כפירה. לדוגמה, השיר “תפילה” מאת אברהם חלפי בלחן של שלמה בר.
תפילת ערבית כוללת ברכה פותחת )“ברכו את ה׳ המבורך”(; ברכת הזמן; ברכת אהבה; 
קריאת שמע; ותפילת שמונה עשרה. לפני קריאת שמע מתבקשים המשתתפים להרהר במשך 
כמה דקות בדומייה בשבוע שחלף: מה היינו רוצים להשאיר מאחורינו, ולמה אנו מייחלים 
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בשבוע הבא. חלק מהטקסט שרים, חלק אומרים בישיבה או בעמידה, וחלק מתפללים בלב 
או באמצעות שליח ציבור, הוא המנחה. תפילת שמונה עשרה מסתיימת בשירת הפסוק “הוא 

יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן”.
לטקסט  להכניס  מתבקשים  והמשתתפים  לחולים,  שברך”  “מי  לתפילת  עוברים  מכאן 
שמות של קרובים או ידידים שהם חפצים בהבראתם. לאחר מכן תפילת “מי שברך” לחיילים 
החטופים, ובה התייחסות לגלעד שליט, ובהמשך תפילת “קדיש יתום”. אחר כך שרים באופן 
)מיוחס לשלמה אבן גבירול(, והמנחה או אחד המשתתפים  קבוע את הפיוט “אדון עולם” 
עושים קידוש ומחלקים לכל המשתתפים כוסיות יין. כמו כן, בוצעים חלה ומבקשים מהילדים 
ברכת  אגב  נוספת  ובהתחברות  בהודעות שוטפות  האירוע מסתיים  לנוכחים.  פיסות  לחלק 

“שבת שלום”.
התפילה,  בית  של  ביותר  והיוקרתית  הגדולה  ההפקה  הן  אביב  תל  בנמל  קבלות שבת 
אם כי לא כל החברים מסכימים לעצם עריכתן, כפי שיובהר בהמשך.7 המעמד אכן מרגש. 
לעת שקיעה מאות אנשים יושבים על כיסאות ומחצלות כשפניהם לים, ועשרות עוברי אורח 
עומדים מסביב. התזמורת בהרכב מלא, המוזיקה והשירה רועמות מהרמקולים, והמנחה ־ 

אסטבן גוטפריד ־ מתלהב, מסתובב בקהל ומעודד להצטרף לשירה ולהשמיע תגובות.
דגם עריכת הטקס דומה לזה שמקובל במסגרת הקהילתית, בתוספת כמה אלתורים של 
גוטפריד. לדוגמה, לגבי ניגון: “בקבלת שבת כל הבריאה שרה הלל לאלוהים. לכל יצור ניגון 
משלו, ועלינו לחפש את הניגון שלנו”; לגבי שירה בציבור: “הסידור שבידיכם הוא רק בגדר 
תווים. מה שהופך אותו למנגינה הוא השירה שלנו. היו משתתפים ולא רק צופים”; וביחס 
לתפילה: “מה פירוש הדבר להתפלל? ובמיוחד לגבי מי שתפילה אינה מהווה חלק מאורח 
החיים שלו? להתפלל פירושו לחוש את הפלא בחיים ואת המסתורין בבריאה”. בהזדמנויות 
אלו מקובלות גם ברכות בעלות עניין רחב יותר, כמו ברכה למורים ולתלמידים עם התחלת 

חופשת הקיץ, או ברכה לאריק איינשטיין במלאות לו שבעים.
ולא  לים  הפנים  עם  בתפילות  עמידה  הם  בנמל  שבת  בקבלות  העיקריים  השינויים 
לירושלים, וכן המלצה להתייחס לנוף בעת חשבון הנפש שלפני קריאת שמע: “הביטו על 
הים ועל השמש ופתחו את האוזניים כדי לשמוע את הקולות מסביב”. צעדים אלו קשורים 

בהתייחסות מיוחדת לתל אביב שמייחדת את בית התפילה ושתידון בהמשך.
קבלות שבת בנמל נחשבות בבית התפילה פעילות שיווקית ממדרגה ראשונה. בהתאם 
דפים  התפילה,  לבית  הרשמה  דפי  עם  שולחן  האירוע  מתרחש  שבה  ברחבה  מציבים  לכך 
הטקס.  תום  עם  להחזיר  מתבקשים  שהמשתתפים  וסידורים  הפעילויות  את  שמפרטים 
מתנדבים מקבלים את פני הבאים, עונים לשאלות המתעניינים ומציעים להירשם לרשימת 
גם בקבלות שבת קהילתיות, כשבכל  זה של מקבלי פנים השתרש  נוהג  התפוצה בדוא״ל. 

שבוע חברים אחרים מקבלים את פני הבאים בתורנות.
כפי שאפשר להתרשם מהדיון עד כה, הזהות היהודית המעוצבת בבית התפילה היברידית 
כפי  נושאים  למבחר  שמוקדשות  התפילה  בית  פעילויות  של  הכולל  בהקשר  רמות:  בשתי 
תכנים  הכוללת  שבת,  קבלת  דוגמת  יחידה  פעילות  כל  של  בהקשר  וכן  במבוא,   שתואר 

קבלות שבת בנמל מושכות גם את תשומת לב התקשורת, וראו למשל רביב 2009.   7
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מגוונים. אבני הבניין שמהן מורכבת הזהות היהודית לפי גרסת בית התפילה כלולות בשמו: 
תפילה, ישראליות, בית ותל אביביות.8

תפילה
חייבת  אינה  תפילה  דתיים,  לא  אנשים  גם  כאמור  שהולמת  התפילה,  בית  תפיסת  לפי 
להיות מופנית דווקא לאלוהות טרנסצנדנטית, אם יש כזאת, וודאי לא לפרסונה שמקשיבה 
לטרוניות ומגשימה משאלות. לפי גישה זו, תפילה היא דיאלוג של הפרט עם הבריאה, עם 
אנשים אחרים או עם עצמו, ובתור שכזו היא מזמנת חוויה של רוחניות ושל קדושה. היטיב 
לבטא תפיסה זאת אחד האורחים בבית התפילה, ארי אלון, סופר, מורה ודרשן נודד, המלמד 
בסמינר אפעל, במכון הרטמן ובישיבה החילונית בינה. בשיחתו עם המשתתפים על הנושא 
“לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות: מתפילת Dos לתפילת Windows” אומר אלון:

למעלה משלושים שנה הסתובבתי סביב תפילות אך לא התפללתי. היה לי יחס של 
התנגדות ומשיכה. אני רוצה לשתף אתכם בתחושה זאת, ואולי להתחבר עם עוד כמה 
אנשים שיש להם קושי להתפלל. לימים הגעתי לתובנה שקיים צורך אנושי קיומי 
להתפלל, והעובדה שיש התנגדות לזה שאליו מתפללים לא צריכה להפריע לכך. גם 
הטקסט של תפילות לא מחייב. יש לנו צורך להתפלל כדי לממש את עצמנו, והאם 
יש או אין אלוהים ־ זאת לא שאלה רלוונטית. אני מבקש לחלן את התורה, התלמוד, 
המדרש. לפתוח להם חלונות. כי בסופו של דבר תפילה היא בגוף ראשון יחיד. ואני 
ולא תמיד מילולית  דיבור עם עצמי,  מוצא את עצמי לעתים קרובות מתפלל תוך 

אלא דרך ניגון.

משתתפים  אליו  מצטרפים  אט  ואט  מסבו,  שלמד  ניגון  לזמר  אלון  מתחיל  דבריו  תום  עם 
מהקהל.

לפי השקפה זאת, תפילה היא תופעה אקזיסטנציאלית ולכן גלובלית, שאינה מבחינה בין 
דתיים לחילונים, או בין אנשים שמאמינים באמונות שונות, אלא היא חוויה רליגיוזית אישית 
וכלל אנושית כאחד. את החוויה הזאת מנסים לעורר בבית התפילה דרך טקסטים וניגונים 
יהודיים–מסורתיים, מתוך הנחה שגם מי שאינו מתחבר אליהם כפשוטם יכול להתבשם מרוח 
הדברים, מהמאפיינים האסתטיים ־ ספרותיים ומוזיקליים ־ וכן ממשמעויותיהם הסמליות. 

במילים אחרות, התוצר המצופה הוא עיצוב פרופיל של חילוני מתפלל.
בהקשר זה קיימת מחלוקת בבית התפילה באשר לקבלות שבת בנמל. אחדים טוענים 
שתפילה המונית אינה מאפשרת חוויה אישית עמוקה, ואילו אחרים סבורים שמיקום התפילה 

על שפת הים והמספר הרב של משתתפים בה דווקא מעצימים את החוויה.

ישראליות
אחרים  מזרמים  חבריו  לדעת  אותו  המייחד  התפילה,  בית  של  המרכזיים  המאפיינים  אחד 
ביהדות הליברלית, הוא התכוונות ישראלית. זהו מרכיב לוקאלי שגלום בתכנים הקשורים 

על משמעויות של שמות בתי כנסת ראו גפני, טרם פורסם.     8
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בפעילויות  ומשלבים  לאומיים  חגים  חוגגים  זה  בכיוון  בישראל.  התרבותי–חברתי  להווי 
שירים, סיפורים ופזמונים ישראליים, התייחסויות להיסטוריה של היישוב בארץ ושל מדינת 
ישראל, וכן התייחסויות נרחבות לאירועי השעה בארץ ולסוגיות בעלות משמעות חברתית–
ציבורית. בכך מבקשים יזמי בית התפילה לחזק את המחויבות הישראלית של המשתתפים 
את  תוכן  למלא  באים  “אנחנו  גוטפריד:  אסטבן  כדברי  שלהם.  היהודית  הזהות  במסגרת 
השאלה העמוקה למה אנחנו בישראל מבחינת השייכות. כי קשה לחיות בארץ, ובלי סיבות 

מאוד משמעותיות אולי זה לא יחזיק מעמד”.

בית
מושג זה מציין את הפן הקהילתי של בית התפילה, המשמש זירה לעיצוב הזהות היהודית. 
בציבור  בשירה  ומתמקדת  למדי  מצומצמת  הקהילתית  שהפעילות  הוא  בפועל  המצב 
ובמשפחתיות תוך שיתוף פעיל של הילדים בפעילויות. על רקע זה קיים ויכוח עקרוני בבית 

התפילה בדבר המשקל היחסי של תפילה וקהילתיות בפעילויות, ולכך אדרש בהמשך. 
חיזוק הפן הקהילתי כרוך בבעיה שנתפסת בעיני כולם כמכריעה, והיא המספר המצומצם 
של חברים ושל פעילים, ובעיקר היעדר צעירים בתוכם. בתנאים אלה מדובר בקהילה שהיא 

קטנה מאוד, אך עם זאת יקר לתחזק אותה, וודאי להרחיב את פעילותה.
גם בהקשר זה  קיימת מחלוקת באשר לקבלות שבת בנמל. יש הסבורים שפעילות זאת 
היא בגדר חלון הראווה של בית התפילה, שיסייע לצאת החוצה ולהגדיל במידה ניכרת את 
מספר החברים, ואילו אחרים מתרעמים על כך שהפעילות בנמל אנונימית ולא אינטימית. 
אמנם משתתפים בה מאות אנשים, אבל הם זרים אלה לאלה ואינם מחויבים לבית התפילה, 

וגם הקהילה שמתהווה בבית התפילה הולכת לאיבוד בהמון.

תל אביביות
תל אביביות היא מרכיב מרכזי בזהות היהודית המתעצבת בבית התפילה, והיא נוכחת בכל 
הפעילויות בצורה זו או אחרת. למשל, בסידור לקבלת שבת מופיעים השירים “תפילה תל 
אביבית” מאת עלי מוהר ו״העיר הלבנה” מאת נעמי שמר. התרפקות מיוחדת שמורה למרכז 
תל אביב, שם גם ממוקמים מפגשי בית התפילה והמשרד, וכן לסופרים, משוררים והוגי דעות 

שפעלו בתל אביב במאה הקודמת, כמו ביאליק, אחד העם, גורדון, אלתרמן וגולדברג.
רני יגר, שמתגורר כיום בירושלים אבל נולד וגדל בתל אביב, אומר בהקשר זה:

תל אביב היא עניין מרכזי לגבינו בזהות התרבותית שלנו. אנחנו רוצים להתחבר 
לנרטיב של ביאליק וחבריו, לטפח תרבות עברית–יהודית בעיר העברית הראשונה, 
ביותר בעולם. אנו מעוניינים בלוקאליות הזאת.  גם העיר היהודית הגדולה  שהיא 
נכון שההוויה הישראלית התל אביבית והחילונית מאפשרת לאדם להיות בה סתם 
יהודי. אבל שבת קיימת גם ברחוב שינקין בתל  יהודי, לחיות בלי להרגיש שאתה 

אביב, ואנחנו מרגישים צורך לחגוג אותה.

דברים דומים משמיעה אחת הפעילות:
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תל אביב היא מרכזית לבית התפילה. הרחוב התל אביבי, שדרות רוטשילד, רחוב 
ביאליק, הים. הרי השבת נכנסת גם לתל אביב. גם בתל אביב יש קודש. העיר עוברת 
של  רק  אינם  התורה  וספר  והתפילה  שהקדושה  הוא  שלנו  והמסר  אחרת.  לפאזה 

הדתיים, אלא גם חילונים בתל אביב יכולים לחוות קדושה.

ההתייחסות לתל אביב התעצמה בשנת המאה לייסוד העיר. מאורע זה נחגג פעמיים על ידי 
בית התפילה: בקבלת שבת בשבת הגדול שלפני פסח במעון בית התפילה, ובאירוע שנקרא 
“שירת הים” בערב שביעי של פסח על חוף הים.9 הראשון הוגדר חגיגת יום הולדת, והשני 

־ מעמד תפילה לכבוד העיר. 
מאה  במלאת  תל–אביב–יפו  העיר  לשלום  “תפילה  ובו  דף  צורף  השבת  קבלת  לסידור 
שנה להיווסדה” מטעם המועצה הדתית של תל אביב–יפו. התפילה חוברה במקורה על ידי 
הרב אונטרמן זיכרונו לברכה, שהיה הרב הראשי של תל אביב–יפו, לכבוד יובל החמישים 
ועודכנה לקראת שנת המאה. מצוין בתפילה שהיא תיאמר בשבת הגדול לפני הכנסת ספר 
התורה להיכל. ואכן, בבית התפילה קראו אותה עם פתיחת הארון שבו נמצא ספר התורה 
וחשיפתו. כמו כן, בשני האירועים שרו וקראו שירים על תל אביב, כמו “אנו החלוצים בתל 
אביב” מאת לוין קיפניס; “לא נרדמת תל אביב” מאת דני רובס; ו״רנדוו בתל אביב” מאת 
הניצוץ:  בית  הספר  מתוך  אביב, למשל  בתל  סיפורים הקשורים  סיפרו  וכן  לב,  טהר  יורם 
מראות ואגדות מאת אברהם רגלסון )1972(. השירים והסיפורים שולבו בתפילות, מזמורים 

ופיוטים של קבלת שבת, תפילת ערבית ושירת הים.   
ההתייחסות הנרחבת לתל אביב תמוהה לנוכח העובדה שרבים מהמשתתפים אינם גרים 
בתל אביב, וגם אלה שגרים בה הם חדשים יחסית בעיר. ההסבר הרווח לכך הוא שאנשים 
מרגישים שייכות לתל אביב עקב הזדהותם עם המנטליות התל אביבית. מהי אפוא מנטליות 

זאת? הנה מבחר מדברי הנחקרים בתשובה על כך:

הזמן  כל  העיר  וחיפוש.  ניסויים  שמאפשר  חילוני  אביבי  התל  במרחב  משהו  יש 
משתנה. כך גם באופנה ובמוזיקה.

תל אביב מסמלת סוג של מולטי. אתה יכול להיות גם וגם. קבלת שבת עם נגינת 
מוזיקה אפשרית רק פה.

בעיר הזאת יש משהו מאוד מאפשר, חופשי וסובלני, פתוח ואפילו בינלאומי. אין בה 
היסטוריה ומחויבות לעבר.

השיגעון  כולל  שיגעון,  לכל  שותפים  לך  שיהיו  כדי  אנשים  מספיק  יש  אביב  בתל 
שלנו.

שבת הגדול ־ כינוי לשבת שלפני פסח; שירת הים ־ אחת משלוש השירות בתורה )שמות ט״ו(, לצד   9

שירת הבאר )במדבר כ״א( ושירת האזינו )דברים ל״ב(. על פי המסורת, השירה נאמרה על ידי בני ישראל 

לאחר קריעת ים סוף, שבו טבעו המצרים ובני ישראל ניצלו.
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אפיון דומה של תל אביב מצוי אצל מן )Mann, 2006(. לדבריה, תל אביב היא מקום חדש 
־ להבדיל ממקום במובן של אלוהים, בבחינת המקום הטרנסצנדנטי והאולטימטיבי ־ עיר 
שנבנית על ידי בני אדם, מקום ריאלי שמסונכרן להווה, משקף תערובת תרבויות ומצטיין 

בסגנון חיים של עיר נמל.
יצירתית  יהודית  זהות  עיצוב  עם  כמיטיבים  נתפסים  אביב  תל  של  אלה  מאפיינים 
והיברידית בבית התפילה, אך גם כאתגר מורכב. אחד האתגרים הכרוכים בכך הוא התחרות 
מול חלופות אחרות לבילוי זמן בתל אביב, שנחשבת האתר האורבני התוסס ביותר בישראל. 
“איך אתה בונה פעילות אטרקטיבית לתל אביבים?” שואל רני יגר, “הלוא אנחנו גוף זר 
בסצנה התל אביבית”. אתגר נוסף הוא לשמש מודל ליתר בתי התפילה בישראל, אשר “אינם 

נמצאים בחזית הבמה כמונו”, לדבריו.
המאפיינים של תל אביב שנתפסים כנוחים לפעילותו של בית התפילה  מונגדים לאלה 
של ירושלים. ההשוואה בין שתי הערים אינה רק של נוף ־ עיר של הר ועיר של חוף ־ אלא 

גם תרבותית. כותב בהקשר זה רני יגר )2009, עמ׳ 44(:

מתחום  לצאת  מוכן  שאני  כך  כדי  עד  אותי  אביב שמושך  בתל  בתפילה  משהו  יש 
השבת הפרטי שלי ולרדת מההר אל החוף ]...[ אני נוסע אל החול של תל–אביב לא 
כדי לברוח מן הקודש אלא כדי להגיע לרגע שיש בו קודש שאינו נובע מהמקום אלא 
מהאדם, מקהילת האנשים שממנה בוקעת התפילה ]...[ אין על מי לסמוך אלא על 

עצמנו. זה קשה, זה להתחיל כמעט מאפס. אבל זה גם היופי והכח שבדבר”.10

)“מקום  אביב  לתל  גדול”(  )“מקום  ירושלים  בין  בהשוואתם   ,)2007( וארן  גורביץ׳  גם 
בגדר  שהיא  לירושלים  בניגוד  אביב,  בתל  האדם  בני  של  המרכזיות  את  מציינים  קטן”(, 
זיכרונות  טעונה  עכשווית,  ולמציאות  לוקאליים  למקומות  מקום שמעבר  קולקטיבי,  רעיון 
עבר ומשאלות עתיד. הם מדגישים גם את הקשר בין תל אביב לישראליות ילידית, לעומת 
ירושלים. לדעתם, תל  ישראלית שמאפיינות את  והילידיות שאינה  ילידית  היהודיות הלא 
אביב מגשימה שאיפה ללוקאליות פשוטה, לבית שקשור ברחובות מוכרים, בחברים, בנוף 
שגורמים  הגלובליזציה,  ומתהליך  ההגירה  מתופעת  בחלקה  נובעת  זאת  שאיפה  ילדות. 

.)Berger, Berger & Kellner, 1973( ”ל״תודעה חסרת בית
המגמה המסתמנת בבית התפילה היא אפוא לנכס את תל אביב כמקום לתפילה ולקדושה. 
מעניינת בהקשר זה תוספת למודעות הדוא״ל של בית התפילה, שנוספה בהודעה על קבלת 
השבת בשבת הגדול לכבוד תל אביב ונשארה מאז. בעבר הופיעה במודעות תמונת החצר 
והבניין של מכללת עלמא, שם מתקיימות פעילויות בית התפילה, ובצד התמונה כיתוב: “בית 

תפילה ישראלי”; מאז חגיגות המאה נוסף לתמונה הכיתוב: “תל–אביב עיר הקודש”. 
והישראלית  היהודית  לזהותם  רלוונטי  כמקום  ניכוס תל אביב  לטענתם של הפעילים, 
של משתתפי בית התפילה מיועד להקנות להם זהות מקום. על פי הספרות הדנה במושג זה 
 Cuba & Hummon, 1993; Harvey, 1990; MacGregor Wise, 2000; Proshansky,(

 Liebman & גם מרקון, 2009;  ובין תל אביב החילונית ראו  עיר הקודש  ירושלים  בין  על ההשוואה   10

.Susser, 1998
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Fabian & Kaminoff, 1983(, זהות מקום היא אחת הזהויות באשכול הזהויות של הפרט, 
־  מבלה  עובד,  לומד,  גר,  ־  מתרחש  אני  היכן  התשובה  דרך  אני  מי  לשאלה  עונה  והיא 
נעימות  נינוחות,  של  וברגשות  בערכים  כרוכה  מקום  זהות  מתפלל.  שלפנינו,  ובמקרה 
ושייכות, והיא נוצרת בתהליך דינמי של הבניית ביתיות )homemaking(. זהות מקום היא 
גם סמל סטטוס במסגרת הדימויים של פרט וקבוצה על עצמם, וכן בהצגה העצמית שלהם 
ובתדמיות שהם שואפים לשדר לזולת. לדוגמה, לפי תדמית רווחת, תושבי ערים נחשבים 

מתוחכמים, סובלניים ודוגלים בחופש הפרט ובאינדיבידואליזם.
אומרת בעניין זה אחת הפעילות: “כדי שאנשים ירגישו שייכות לבית התפילה הוא חייב 
להיות מקומי.כך גם צריך שיכירו אותנו. והמקומיות צריכה לבוא לידי ביטוי בשירים ובמנגינות 

שאנו בוחרים, אשר ימחישו את המרחב שלנו. והמקום שבית התפילה מציע הוא תל אביב”.
ההתייחסות לתל אביב כה מרכזית בעיצוב הזהות היהודית בבית התפילה, עד שאפשר 
אולי לראות בה ניצנים ליצירת דת אזרחית עירונית, בהמשך לדת אזרחית ברמה הלאומית 

.)Neeman & Rubin, 1996( וברמה העדתית
האוריינטציה האורבנית התל אביבית היא גם אחד המאפיינים הייחודיים של בית התפילה 
הנחקר לעומת בתי תפילה אחרים הפועלים בארץ. יתר על כן, בגלל המיקום המרכזי של תל 
אביב במפה התרבותית, הפוליטית, הכלכלית והחברתית בישראל, אוריינטציה תל אביבית 
נתפסת בעיני חברי בית התפילה כמכשירה ואף מחייבת אותם להידרש לסוגיות חברתיות 
ותרבותיות כלליות המעסיקות את החברה הישראלית. מכאן שפע פעילויות בעלות משמעות 
חברתית שמאורגנות על ידי בית התפילה התל אביבי ולא על ידי בתי תפילה אחרים, בייחוד 

בהקשר של פליטים ומהגרי עבודה, בעלי מוגבלויות והומוסקסואלים.

בית תפילה פוסטמודרני
טענתי היא שמלאכת העיצוב של הזהות היהודית בבית התפילה כפי שתוארה לעיל ממחישה 
 Bauman, 1998;( דתי  בהקשר  בספרות  שנדונים  ופוסטמודרניים  מודרניים  תהליכים 
 Berger, 1967; Hassan, 1985; Heelas, 1998; Kopelowitz & Israel, 2003; Lyon,

2000(. תהליכים אלה הם:
בחיפוש  הצורך  דתיים,  מטא–נרטיבים  של  דעיכתם  שלמרות  נראה  ־  הדת  הפרטת 
משמעות לחיים, ברוחניות ובאמונה ממשיך להתקיים גם בעידן שלנו, ואולי אף ביתר שאת. 
נדרשת  אינה  היא  לרשות הפרט.  הציבורית  הדת מהרשות  מועתקת  זה  צורך  על  בתשובה 
פרטיים  לעולמות  ביחס  לתובנות  אלא  החברתית,  ההיסטוריה  או  הקוסמוס  לפענוח  עוד 
ולביוגרפיות אישיות. סובייקט אוטונומי בוחר באופן וולונטרי חוויות דתיות, מתוך רפלקסיה 
בעיניי  שנתפס  ומה  בשבילי  ש״עובד”  מה  אישיות:  בוחן  אבני  פי  ועל  חלופות  מבחר  על 
כהולם, מספק ואינטנסיבי. וכשם שאפשר לאמץ חוויות, כך אפשר גם לזנוח אותן כשמיצו 
של  רוחנית,  בדידות  של  מצב  יוצרת  לפרטית  הדת  של  הפיכתה  החווה.  בעיני  עצמן  את 
לכך  ובתגובה   ,)Believing without Belonging( )Davie, 1994( שייכות  נטולת  אמונה 
נוצרת מגמה לקיים פעילות רוחנית–טקסית במסגרות אינטימיות של משפחה או של קהילה, 

גם אם המפגשים זמניים וחולפים.
הפרטת הדת באה לידי ביטוי בבית התפילה בתפיסה הרווחת בו לגבי תפילה כחוויה 
אישית נעדרת כתובת ברורה, ערוץ מקובל ונוסח קבוע, שמותנית במצב רוחו של המתפלל 
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ברגע נתון ובצרכים הרוחניים הייחודיים לו. מכאן גם המטרה לגבש בבית התפילה קהילה 
מתפללת, על מנת לספק למשתתפים זירה אינטימית לתפילה משותפת, וכך למנוע בדידות 
רוחנית. על התייחסויות פרטניות לאלוהים ועל צרכים אישיים בתפילה נשמע בהמשך, בדיון 

על בעלי התפקידים בבית התפילה.
הדת כמוצר צריכה ־ כתוצאה מתהליך ההפרטה הפכה הדת למוצר צריכה של הפרט, 
למשאב תרבותי המספק צרכים רוחניים ומייצר תפוקות מוסריות או פסיכולוגיות: תובנות, 
ריגושים והנאה. צריכת דת, כמו צריכה של מוצרים אחרים בעידן שלנו, מתרחשת בהקשר 
נמצאות  רוחניות–דתיות  קבוצות  שבו  רוחני,  סופרמרקט  של  פלורליסטי,  חופשי  שוק  של 
בתחרות אלו עם אלו על כיבוש לקוחות, ואילו הצרכן מצוי בעמדה של בוחר ורוכש. מאחר 
שנוכחות הלקוחות וולונטרית ואינה מובטחת, נאלצים ספקי הדת ליצור הפקות אטרקטיביות 
וקידום  מבחינה קוגניטיבית, רגשית, חושית ואסתטית ולהתמודד עם בעיות הפצה, שיווק 

מכירות. כמטפורה למצב זה מציע ליון )Lyon, 2000( את ישו בדיסנילנד.
תפיסת הדת כמוצר צריכה בולטת בדיונים הפתוחים שמתקיימים בבית התפילה ביחס 
להתנהלותו, למבנה הפעילויות שלו ולכיווניו העתידיים, וזאת מתוך כוונה להיענות לצורכי 
המשתתפים ולהגביר אטרקטיביות בעיני מצטרפים פוטנציאלים. תפיסת הדת כמוצר צריכה 
ולקבלם  לידי ביטוי גם במאמצים השיווקיים של בית התפילה לגייס חברים חדשים  באה 
בסבר פנים יפות ומתוך הסברים מפורטים על פעילות בית התפילה ועל הרציונל שלו. גיוס 
מצטרפים חדשים הוא גם מדד מרכזי להערכת הצלחות וכישלונות של בית התפילה בעיני 

בעלי התפקידים בו.
היברידיות ־ זהו מושג שאול מתחום הביולוגיה, ולעתים הוא כה רב משמעי, עד שהוא 
 )Canclini, 1995( ידי קנקליני  זה כהגדרתו על  נעדר כוח מסביר. אני משתמשת במושג 
וקריידי )Kraidy, 2005(, שהולמת את הגדרת מעשה העיצוב שהצגתי לעיל. לפי קנקליני, 
ופרקטיקות שהתקיימו  מבנים  אובייקטים,  סוציו–תרבותיים שבהם  תהליכים  מציין  המושג 
זהו  חדשים.  ופרקטיקות  מבנים  לאובייקטים,  הופכים  מזה,  זה  מובחנת  בצורה  לכן  קודם 
מאמץ יזום ומתוכנן, פרי של יצירתיות אישית או קולקטיבית. התוצרים המורכבים בדרך כלל 
אינם אותנטיים–מקוריים כשלעצמם אלא מופקים דרך היברידיזציה קודמת. לכן יש לראות 
היסטוריות  תקופות  ממגוון  גורמים  בחירת  של  מחזורי  תהליך  להיברידי  מהמובחן  בשינוי 
וארטיקולציה שלהם לנרטיב קוהרנטי. זאת תפיסה סינתטית של תרבות, שלפיה כל מוצר 

תרבותי הוא היברידי.
קריידי משתמש בהקשר זה במושג “קונטרפונקט” הלקוח ממוזיקה קלאסית. לטענתו, 
המאפיין המרכזי של היברידיות הוא סידור ותזמור של צורות ושל סגנונות שונים שמופיעים 

יחד, כשכל מרכיב תלוי במרכיבים האחרים ומקבל מהם את משמעותו.
היברידיות במובנים הללו מאפיינת גם את הדת בעידן הנוכחי, כשדתות עוברות תהליכי 
דחיקתם  או  מהמסורת  טבעיים  העל  המרכיבים  רוב  הוצאת  של  בכיוון  כלל  בדרך  שינוי, 
של  גבולות  בטשטוש  גם  כרוך  השינוי  חילוניים.  למרכיבים  לגיטימציה  ומתן  לשוליים, 
הבחנות בינאריות כגון אלוהים–אדם, אלוהים–טבע ורליגיוזיות–חילוניות, כך שהדת נעשית 

דתית פחות והחילוניות חילונית פחות.
תהליכי השינוי כה רווחים וכה תדירים, עד שתכנים דתיים הופכים לאופנות מתחלפות. 
והפיכתה למוצר צריכה אישי, שהרי לפרטים בעלי צרכים  הדבר קורה עקב הפרטת הדת 
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וטעמים שונים מתאימים קוקטיילים שונים של תכנים. לכן צריכה סלקטיבית מחייבת את 
ספקי הדת לבריקולז׳ של אמונות ופרקטיקות השאולות ממערכות סמליות מגוונות, ולעתים 

.)Beckford, 1992( התוצר הוא אקלקטי ורווי אי התאמות
כפי שנוכחנו עד כה, עיצוב זהות היברידית שהיא יהודית, ישראלית ותל אביבית הוא 
בגדר אידיאולוגיה של בית התפילה; גם בהקשר כללי של פעילויות מגוונות בשלל נושאים, 
וחדשים.  חילוניים  כל פעילות, כשפריטים מהמקורות משולבים עם פריטים  וגם במסגרת 
בין שני סוגי הפריטים קיימת תלות גומלין: החדשים הופכים את המסורתיים לרלוונטיים, 
המסורתיים נותנים לגיטימציה לחדשים, והרכבתם יחד מקבלת לגיטימציה מהפרדוקסליות 
של תל אביב. בהקשר זה כותב יגר )2009, עמ׳ 44(: “זכות ואתגר מיוחדים הם ליצור נוסח 
תפילה שיוצא מתל, כלומר שכבות המסורת; ומאביב, כלומר מפריחת היצירה העכשווית. 

תפילה, ממש כמו שירה, אינה נדרשת לקוהרנטיות”.11   
בחינת  כאוטית  או  מקרית  בהיברידיות  מדובר  אין  שלפנינו  שבמקרה  להדגיש  ברצוני 
הזהות  תפיסת  את  התואמים  מרכיבים  שמשלב  ויצירתי  יזום  בנרטיב  אלא  הולך”,  “הכול 
בית  בפעילויות  ביטוי  לידי  בית התפילה. השילובים הספציפיים הבאים  היהודית שמקדם 
התפילה שונים משילובים אחרים המקובלים בגופים אחרים של התנועה להתחדשות רוחנית–

יהודית בישראל: יש בהם מרכיבים ישראליים מובהקים, להבדיל מהנהוג בתנועה הרפורמית 
ובתנועה הקונסרבטיבית; יש בהם דגש על תפילה ועל קהילתיות, להבדיל מהתמקדות בלימוד 
בקבוצות לימוד, בבתי מדרש ובמכללות; ונעדרים מהם מרכיבים מיסטיים ומאגיים הרווחים 
רוחניות של “העידן החדש”. בהמשך הדברים אראה שהמרכיבים המעצבים את  בתנועות 
הזהות היהודית בבית התפילה נבחרים על ידי מייסדיו ופעיליו על פי המאפיינים והצרכים 

האישיים שלהם.
גלוקליזציה ־ המושג מבטא התנסות סותרת של הפרט בעידן הפוסטמודרני. מצד אחד, 
שני,  ומצד  האדם,  בני  בין  הדמיון  ואת  לאחר  המודעות  את  מגבירים  גלובליזציה  תהליכי 
לוקאליות הקשורות בתודעת  ושייכות  נוצרות מחויבות  לגלובליזציה,  גם בתגובה  ולעתים 
 Hall et al., 1992;  ;2007 ולומסקי–פדר,  )שגיב  מקומות  ובין  פרטים  בין  ושונּות  ייחוד 
בית התפילה: מצד אחד,  גם  דומה מציע  Kearney, 1995; Tomlinson, 1999(. התנסות 
בכל  היהודי  העם  של  מרכזית  וכפעילות  כללית  אנושית  כפעילות  מוגדר  התפילה  מרכיב 
תפוצותיו. זהו אפוא מרכיב גלובלי שמאחד את בני העם היהודי הן בתוך עצמם והן עם המין 

האנושי כולו. מצד שני, מודגש גם הפן הלוקאלי ־ הישראלי, התל אביבי, הקהילתי.
לאחר שהתוודענו לזהות היהודית המתעצבת בבית התפילה, נעבור להיכרות עם מעצביה 

ומפעיליה, התורמים למפעל זה ביוזמתם, בכישוריהם ובהשקעתם המופלגת בו.

המעצבים: מאפיינים, מוטיבציות, לבטים

זו בזו: האחת, שקיים קשר הדוק בין הזהות  בפרק זה ברצוני לקדם שתי טענות שכרוכות 
הצרכים  הביוגרפיות,  ובין  בו  המתקיימות  והפעילויות  התפילה  בבית  המתעצבת  היהודית 

.Mann, 2006 על היבטים פרדוקסליים של תל אביב ראו גם  11
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והכישורים האישיים של מקימיו ושל פעיליו. האחרת, שמגמות פוסטמודרניות הבאות לידי 
ביטוי בבית התפילה ניכרות גם במאפיינים ובאופני הפעולה של בעלי התפקידים בו. נפתח 

בביוגרפיות.

הון דתי ורליגיוזיות
היהדות הקונסרבטיבית.  וגדל במשפחה מסורתית ברוח  נולד בארגנטינה  גוטפריד  אסטבן 
עם זאת, הוא למד בבית ספר חילוני–עברי עד כיתה י״ב, ובו חי במציאות “כמעט ישראלית” 
כדבריו. “אני זכיתי שגדלתי כיהודי בשתי מערכות שמשלימות זו את זו”, הוא אומר. “הבית 
היה מסורתי–עד–דתי, ובית הספר נתן לי חינוך חילוני–עברי. הרגשתי צורך לשלב ביניהם. 
לפעמים כעסתי שאין תפילות בבית הספר, ובבית הכנסת חסר היה לי הפן העברי. כך שעלייה 
לישראל הייתה עבורי צעד מובן מאליו”. גם במשפחה שהקים מקפיד גוטפריד על כיוונים 
אלה. הוא נשוי לאישה ששותפה לתשתית היהודית שלו, ושניהם חשים חובה לתת לילדיהם 
חינוך יהודי וציוני. בד בבד הוא מקיים אורח חיים “כמעט דתי” כדבריו, כלומר “שומר מצוות 

בדרך שלי. אני נוסע בשבת, אך לא לצורך עבודה או קניות וסידורים”.
וגדל בארגנטינה, בבית שניהל אורח חיים מסורתי  נולד  גם המנהל האדמיניסטרטיבי 
להיות  החל  ההתבגרות  ומגיל  יהודי,  ספר  בבית  למד  הוא  קונסרבטיבית.  קהילה  במסגרת 
פעיל בקהילה, בין היתר בעניין זכויות אדם בהקשר של נעלמים והרוגים. לימים שימש גם 

חזן הקהילה. הוא חי בזוגיות עם בחורה ישראלית שהכיר בבית התפילה.
רני יגר, יליד תל אביב, הוא “עוף מוזר” כהגדרתו. “בבית הייתה שניות שלילד קשה 
לעמוד בה. אבא חזר בתשובה לפני שנולדתי, ואימא היא חילונית מודעת. אין לה דיבור עם 
אלוהים. הוא אינו חלק מהעולם שלה. בזמנו קשה היה לזוגות מעורבים כאלה לחיות יחד. 
ואכן, נפרדו לכמה שנים. עכשיו יש ביניהם הגמשה הדדית מסוימת”. יגר למד בבתי ספר 
חילוניים שרחשו כבוד רב למסורת והנחילו שירים וטקסים מסורתיים לתלמידיהם. “בבית 
הספר קיבלתי חינוך מסורתי, ובבית מעורבב”, הוא אומר. “הייתי יהודי של שבת. בבוקר 
הלכתי עם אבא לבית הכנסת, ואחר כך לבשתי חולצה כחולה והלכתי לתנועת הנוער. אבל 
קיבלתי מאבי את ההתלהבות הדתית שלו”. גם רעייתו של יגר באה מבית “מעורבב”, אבל 
לדבריו היא מסורתית יותר ממנו בגישתה הכללית לחיים. הבנות שלהם לומדות בבית ספר 
מצוות  שומרים  איננו  אבל  ושבת,  חג  לנו  שיש  אומר  “זה  דיכוטומיה.  דתי–חילוני שמכבד 

במובן האורתודוקסי המקובל אלא מקיימים אורח חיים לא דתי”.
גם אחת הרכזות הקהילתיות, ילידת הארץ, באה מבית קונסרבטיבי, שבו האב דתי ממוצא 
אמריקאי והאם חילונית שהלכה לקראת בעלה בעניין זה. לכן בבית שומרים שבת וכשרות 
והולכים לבית כנסת בעקביות. היא למדה בבית ספר ממלכתי עם תכנית תל”י )תגבור לימודי 
יהדות( והייתה חברה בתנועת הנוער המסורתית–קונסרבטיבית נועם. היא נולדה בירושלים 

אך גרה זמנית בתל אביב וחיה בזוגיות עם מושבניק חילוני שמתוודע ליהדות דרכה. 
להבדיל מהם, רוב הפעילים ילידי הארץ נעדרי “הון דתי” )Iannacone, 1990(, כלומר 
בית  של  ובדוקטרינה  בטקסים  והתנסות  מסורות  ועם  מקורות  עם  היכרות  דתי,  ידע  חסרי 
ובהתבגרות במסגרת המשפחה או מוסדות חינוך,  נרכשים בדרך כלל בילדות  כנסת. אלה 
חינוך  במוסדות  ולמדו  חילוני  חיים  אורח  שניהלו  במשפחות  גדלו  הפעילים  רוב  ואילו 
חילוניים. מלבד טקס חלקי של בר מצווה לא חגגו טקסים אחרים של מחזור חיים, ואף לא 
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חגים יהודיים. המבוגרים שבהם, שהקימו משפחות משל עצמם, נהגו כך גם בהן ולא הנחילו 
לילדים חינוך יהודי כלשהו.

פתוחה.  ביהדות  שהצטיינו  מסורתיות  במשפחות  גדלו  מזרחי  ממוצא  אחדים  פעילים 
חלקם הפכו עם התבגרותם לחילונים ונישאו לבני זוג ובנות זוג חילונים, אך המשיכו לחגוג 
מחויבות  מתוך  לא  אך  ־  וסוכות  כיפור  יום  פסח,  חנוכה,  ליל שבת,  ־  בקפדנות  מועדים 
דתית אלא מתוך רצון לחוות חוויות יהודיות. אחרים ממשיכים לקיים אורח חיים מסורתי, 
אך בסגנון פתוח דומה לזה של משפחות המוצא שלהם, דהיינו מדליקים נרות שבת, עורכים 

ארוחת שבת וקידוש, אך נוסעים בשבת ולא שומרים כשרות.
למרות הגיוון הרב במידת הדתיות ובסגנונה, לכל בעלי התפקידים בבית התפילה כמה 
מאפיינים משותפים: רליגיוזיות עמוקה המתבטאת גם ביחס פעיל ואינטימי לאלוהים וחיפוש 
אחר מסגרות וחוויות יהודיות–רוחניות שאינן דתיות אורתודוקסיות. אצל כל הנחקרים קיימת 
הפרדה בין דת לאמונה, ולכן התקשו לענות על השאלה כיצד הם מגדירים את עצמם על 
אינה  שלדעתם  השאלה,  הצגת  עצם  על  כעסו  שאף  כאלה  יש  דתי–מסורתי–חילוני.  הרצף 
מעניינת ואינה רלוונטית. כולם הגדירו את עצמם כאנשים בעלי אמונה שאינם מקבלים עול 
מצוות באופן סוחף, אלא מפרשים את הדת היהודית בסלקטיביות על פי מה שנתפס כנכון 

ומתאים מבחינתם. לדוגמה, נשמע שלושה מהם שמייצגים את המנעד בעמדה זאת:

אני לא מגדיר את עצמי בהגדרות. התרגלתי לבחון את עצמי ואת האחרים אחד–אחד 
ובמכלול האישיות. אבל אם את עומדת על כך, הרי שאני מגדיר את עצמי כדתי 

בנפש וכחילוני בגוף.

אני שונא את השאלה הזאת, כי אני מגדיר את עצמי בכמה הגדרות שאולי סותרות 
האחת את השנייה. הייתי מגדיר את עצמי כמסורתי, אבל אני לא אוהב את ההגדרה 
הזאת כי בה אתה אומר בעצם מה אתה לא: לא דתי ולא חילוני. גם חילוני אני לא 
אוהב. אני לא מרגיש שחילוניות היא אידיאולוגיה. וגם נורא משעמם להיות חילוני. 
אפשרות נוספת היא להגדיר את עצמי כדתי, אבל אני מבחין בין דתי לבין שומר 
מצוות. אני דתי בצורת החשיבה, בצורת ההתייחסות אל העולם, אך לא בהתנהגות 

היומיומית שלי. בעצם אני רליגיוזי, לא דתי.

מרגישה  לא  אני  התפילה.  בבית  האנשים  מרוב  דתייה  יותר  אני  מעשית  מבחינה 
שההלכה היהודית מחייבת אותי, אבל יש דברים שאני עושה ולא עושה בשבת. אני 
לוקחת על עצמי איזשהו תרגול. זאת ההלכה שלי. לדעתי לכל יהודי יש זכות להיות 
יהודי איך שהוא רוצה. ויש המון אופציות שאינן לפי ההלכה. מותר לשנות, להיות 

יצירתיים, כמובן בעדינות ומתוך אהבה.

וכך הם מעידים על  יחסם לאלוהים.  ביותר לרליגיוזיות של הנחקרים הוא  הביטוי הבהיר 
עצמם:
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אלוהים הוא מלווה צמוד, חלק מחיי היומיום שלי. הוא מרגיש חלק ממני. הוא נותן 
לי ביטחון ונחמה. זה מזרון גדול שתמיד אפשר ליפול עליו בדרך פחות כואבת. לכן 

אין לי שאלה של להאמין או לא. אני מאמין בו.

אני רואה אותו בכל מקום. מלוא כל הארץ כבודו. גם בחוץ וגם בפנים. אנחנו בו 
והוא בנו. אין אפשרות להגדיר אותו מילולית, אבל אנחנו משתמשים במילים כדי 

להתייחס אליו. זה הכלי שלנו.

אני פוגשת את אלוהים בכל מיני מרחבים, במיוחד בהזדמנויות של קבלת החלטות, 
כאשר אנשים עסוקים בשליטה על פרטי פרטים וחושבים שהכול יקרה לפי התכנית 
שלהם. אני סבורה שאין לנו שליטה בחיים אלא רק אשליה של שליטה. משהו אחר 

מכוון את הדברים, ואז אלוהים נמצא שם.

אצל אחדים היחס לאלוהים מהול בתהיות: “אני שואל אותו הרבה שאלות, ואני די ביקורתי 
כלפיו”; או בחרדות: “אלוהים בשבילי הוא משהו בתוכי, במקומות שאני די פוחדת לגעת 

בהם. אולי אני לא מספיק פתוחה לפגוש אותו”.
מאורע  בעקבות  לרליגיוזיות שלהם  מודעים  הפכו  דתית  בסביבה  גדלו  הפעילים שלא 
מכונן בצעירותם, כמו טיול להודו ומפגש עם הבודהיזם, טקס סדר פסח בקיבוץ או לימוד 
אינם  דומות  התנסויות  להם  שיש  צעירים  מדוע  תמיהתם  גם  מכאן  אורנים.  במדרשת 
מצטרפים לבית התפילה. מאותו רגע החל אצלם תהליך של חיפוש אחר מסגרת שתתאים 
וכן כמה  ורפורמיים,  אורתודוקסיים  כנסת  בתי  ולאחר שניסו  הרליגיוזיים שלהם,  לצרכים 
יהודית, הם מוצאים בבית התפילה מענה לחיפושיהם: תפילה  גופים בתנועה להתחדשות 

יצירתית במסגרת קהילתית. 
דומים לאלה של הפעילים שהצטרפו  בית התפילה  היזמים שהקימו את  המניעים של 

אליו. אומר רני יגר: 

היה לי חור תרבותי. רציתי לנהל דיאלוג עם המסורת היהודית מבלי להרגיש שאני 
לא בסדר על פי ההלכה האורתודוקסית. רציתי ליצור מרחב של תפילה שיתאים לי, 
ולא היה לי עם מי לחוות את זה. אז הקמתי את בית התפילה, שבו אני יכול להתחבק 

עם אחרים כמוני. זה הבייבי שלי.

וכך גם אסטבן גוטפריד:

המניע שלי להקמת בית התפילה היה ליצור מעבדת תפילה לא אורתודוקסית, בית 
כנסת שאני ארגיש בו נוח, מה שלא הרגשתי במשך כל השנים בביקוריי בבתי כנסת 
אורתודוקסיים, וגם לא בבתי כנסת רפורמיים שהם מאוד אמריקאיים. והדבר הסתייע 

כשמצאתי את האנשים הנכונים, שהצורך שלי דומה לצרכים שלהם.
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ואכן, על פי מפתח זה גויסו הפעילים על בסיס היכרות אישית עם היזמים או עקב פגישה 
בפעילויות של אחד הגופים של התנועה להתחדשות יהודית.

לחוויות  ישראלית  קהילתית  ומסגרת  לתפילה  ביחס  ויצירתית  פתוחה  אוריינטציה 
שמציעים  התפוקות  הן  אלו  בארץ,  שפועלות  אחרות  רוחניות  ממסגרות  ששונה  רוחניות, 
זאת אפשר  דומים לשלהם. מבחינה  בצרכים  בעלי התפקידים למצטרפים חדשים שחשים 
לראות בהם “יועצים לבעיות זהות” )Bauman, 1998( שמספקים מידע על אפשרות אחרת 
של צריכה דתית, וכן הזדמנויות מגוונות לנצל אותה עם אחרים דומים. האפשרות היא יהדות 
חילונית פעילה שאינה מתמצה רק בחיים במדינת ישראל, אלא מחייבת הכרעות יומיומיות 
זוג, חינוך הילדים, ציוני דרך במחזור החיים ואופני בילוי פנאי  זוג ובנות  של בחירת בני 

.)Iannacone, 1990; Kopelowitz & Israel, 2003(
תהליכים  ממחישים  שלהם  הגיוס  ואסטרטגיות  הפעילים  ושל  היזמים  של  המניעים 
פוסטמודרניים בהקשר דתי שנידונו בפרק הקודם. הנחקרים תופסים את הדת כמוצר צריכה 
שהם בוחרים מתוך ההיצע המגוון של השוק הרוחני בישראל, ושמיועד לספק את הצרכים 
בין  ההבחנה  טשטוש  מתוך  בחברותא,  מתבצעת  המוצר  בחירת  כן,  כמו  שלהם.  האישיים 
הזהות הפרטית לזהות הקולקטיבית–קהילתית, הבחנה בינארית שהולכת ומתמסמסת בעידן 

.)Hall et al., 1992; Weintraub & Krishan, 1997( הנוכחי

נעשה ונשאל
היזמים ערים לכך שלהבדיל מהם, רוב הפעילים, וכמוהם המצטרפים הפוטנציאלים, חסרים 
הון דתי ביהדות. לכן הם מאמצים בפעילויות  אסטרטגיות דידקטיות כמו הפעלת המשתתפים 
וקירוב טקסטים מהמקורות למציאות העכשווית ולסוגיות שמעסיקות את הנוכחים בחייהם 
ביהדות  להתעדכן  ממשיכים  ומקצתם  שלהם,  לחסכים  מודעים  הפעילים  גם  האישיים. 
בקבוצות לימוד מטעם מכונים, מדרשות ובתי מדרש בעלי אוריינטציה דתית בד בבד עם 

השתתפותם בבית התפילה.
אחד הביטויים למגמת הִחברות שקיימת בבית התפילה הוא פתיחת כל פרסום בדוא״ל 
בפסוק מהמקורות, גם כשמדובר בפעילויות חברתיות או ארגוניות שאין להן שום משמעות 
יגר באוניברסיטת בר אילן  יש לציין גם את לימודי הדוקטורט של רני  זה  דתית. בהקשר 
ואת לימודי הרבנות של אסטבן גוטפריד בבית מדרש לרבנים מטעם התנועה הרפורמית. 
בעצמם  ולהתפתח  להמשיך  חייבים  הם  התפילה  בית  פיתוח  עם  בבד  שבד  חשים  שניהם 
במסגרת  לרבנות  לומדת  הקהילתיות  הרכזות  אחת  גם  מנהיגותית.  סמכות  לשמש  כדי 

רקונסטרוקטיביסטית,12 והיא וגוטפריד ערכו טקסי נישואין לזוגות אחדים.
אך כישורי היזמים והפעילים אינם נמדדים רק על פי ההיבט הדתי אלא גם על פי היבטים 
נוספים שרלוונטיים להפעלת בית התפילה. לדוגמה, גוטפריד עסק בעבר בבימוי, משחק, 
ניסיון  לפעילים  לדורותיה.  העברית  ובשירה  בספרות  בקיא  ויגר  ומוזיקה;  מחזות  כתיבת 

שמאלנית  פרוגרסיבית  קבוצה  היא  קפלן,  מרדכי  ידי  על  שנוסדה  הרקונסטרוקטיביסטית,  היהדות   12

שהתפלגה מהתנועה הקונסרבטיבית–אמריקאית. היא כופרת בסטטוס החוקי המחייב של ההלכה ודוגלת 

בשינוי ההלכה על פי תנאי החיים המשתנים. היא רואה ביהדות תרבות יותר מאשר דת ודוגלת בערכים 

מודרניים של ִקדמה, דמוקרטיה, שוויון בין המינים והגשמה עצמית של הפרט.
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בתפקוד  מנוצלים  אלה  מאפיינים  ובעריכה.  בכתיבה  בניהול,  בחינוך,  סוציאלית,  בעבודה 
השוטף של בית התפילה, ובעיקר בהפקות גדולות שפתוחות לקהל הרחב ולתקשורת, כמו 
קבלות שבת בנמל, טקס “ברכת החמה” על מגדל עזריאלי13 או טקס ההבדלה בין יום הזיכרון 

ליום העצמאות בבית ציוני אמריקה.14
 )happenings( אירועים אלה מבטאים מגמה פוסטמודרנית בתחום הדת לארגן פסטיבלים
לרגש  פונים  הם  חזק.  ואסתטי  חושי  רושם  שמותירות  דרמטיות  והצגות  פרפורמטיביים 
re-( יותר מאשר לאינטלקט, מספקים חוויה ריגושית מהנה, ובכך מחזירים לדת את הקסם

.)Bauman, 1998; Harvey, 1990; Heelas, 1998; Lyon, 2000( שלה )enchantment
גם התפקוד השגרתי של היזמים והפעילים בבית התפילה, ולא רק בהקשר של אירועי 
ומשקף מגמות עכשוויות. כל בעלי  והביוגרפיות שלהם  פי המאפיינים  ראווה, מתנהל על 
התפקידים מכוונים לעשייה בהווה ולהפקת לקחים תוך כדי העשייה, בגדר “נעשה ונשאל”, 
אומר.  הוא  לעכשיו”,  נכון  לנו  שנראה  מה  עכשיו  עושים  “אנחנו  יגר:  רני  שטבע  ביטוי 
“המהלך הכי חשוב שלנו הוא שהפסקנו לחפש ולקטר והתחלנו לעשות”. מדיניות של ניסוי 
וטעייה נתפסת כדרך היחידה האפשרית להפעיל מסגרת יצירתית וחדשנית, כשהחלופה היא 
 Harvey, 1990;( שב ואל תעשה”. התמקדות בעשייה בהווה אופיינית לעידן הפוסטמודרני“

Kraidy, 2005; Lyon, 2000( והולמת את הנחקרים מכמה בחינות.
מבחינה אישיותית מדובר באנשים דינמיים, אקטיביסטים, בעלי אוריינטציה פרגמטית, 
כדרוש בעשייה שיווקית )Berger, 1967(. הם מצטיינים בתעוזה ובאומץ אינטלקטואליים, 
תכונות הדרושות על מנת להתעמת עם סתירות ופרדוקסים לא פתורים במקורות, וגם עם 
)יגר,  שני  מצד  חילונים  ושל  אחד  מצד  אורתודוקסים  של  נחלתם  ועכבות,  קדומות  דעות 
הומוסקסואליות,  סובלנות כלפי  או  כמו פמיניזם  הומניסטיים  כן, בצד ערכים  כמו   .)2009
זה,  ערך  והחידוש.  השינוי  החיפוש,  ערך  הוא  עליהם  המקובלים  המרכזיים  הערכים  אחד 
שמניע אותם בכל מהלך הביוגרפיה שלהם, ממקד אותם בכל פעם בהווה נתון ומונע מהם 
תכנון מרחיק לכת לעתיד. אחד הפעילים שגילו מעל ארבעים אמר לי: “עוד לא החלטתי 
מה אעשה כשאהיה גדול”, והוא מייצג אחרים בגיל דומה. גם גוטפריד והרכזת הקהילתית 
שלומדים לרבנות אינם יודעים עדיין אם יעסקו בזה בעתיד, ואם כן, באילו מסגרות ובשילוב 

עם אילו עיסוקים או תכנים אחרים.
קוהרנטית  לא  היברידית,  הנחקרים  של  שהביוגרפיה  לכך  גורמת  בהווה  ההתמקדות 
ומורכבת מהתנסויות מבודדות שאין ביניהן קשר. וכך לא רק בהקשר של הזהות הדתית כפי 
שנוכחנו לעיל, אלא גם בזהויות אחרות. במסגרת משפחות המוצא חוו נחקרים רבים גירושין 
של ההורים ומגורים לסירוגין עם אחד מהם, ונחשפו לתרבויות מוצא שונות של ההורים; הם 
למדו שלל נושאים במסגרות מגוונות; עבדו במהלך חייהם במבחר מקומות עבודה בעיסוקים 

לפי חז״ל, אחת ל–28 שנה חוזרת השמש למקום ולזמן המדויקים שבהם עמדה בעת שנבראה. חגיגת   13

מאורע זה מכונה ״ברכת החמה״ ומתקיימת ברציפות מאז ימי התלמוד ועד היום. ברוח מסורת זאת נחגג 

המאורע גם על ידי בית התפילה ביום רביעי, 8 באפריל 2009, עם הזריחה.

 )Turner, 1967( לציון השלב הלימינלי )Grimes, 2000( זהו טקס חדש שהומצא על ידי בית התפילה  14

עם  לחול  שבת  בין  מסורתית  הבדלה  של  בתבנית  מעוצב  האירוע  העצמאות.  ליום  הזיכרון  יום  שבין 

תוספות מהספרות ומהשירה העברית בנות זמננו.
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המטפחת  ביוגרפית,  היברידיות  מגוריהם.  מקום  את  תדירות  והחליפו  שונים;  ובתפקידים 
נזילה שנוצרת בכל פעם מחדש ־ שהיא מנת חלקם של רבים בעידן הפוסטמודרני  זהות 
)Hall et al., 1992( ־ היא שמכשירה אותם לעצב במתכונת דומה גם את הזהות היהודית 

הקולקטיבית בבית התפילה.
עיצוב בית התפילה והפעלתו כמאמץ מתמשך של ניסוי וטעייה כרוכים בלבטים רבים 
בשני הקשרים. הקשר אחד הוא העקרונות הבסיסיים שמנחים את המוסד, כגון כיצד לתמרן 
אחת  אומרת  מתלבטים”,  “אנחנו  קהילתיות.  ושל  תפילה  של  בכיוונים  התפילה  בית  את 
תפילה  סגנון  ולחדש  אביבית  התל  לפרהסיה  משמעותי  להיות  הצורך  “האם  הפעילות, 
לחילונים הוא הדבר שאנחנו צריכים להשקיע בו, או שצריך להשקיע בהתכנסויות שלנו, 
לטפח את הטקסים שלנו ולגבש את עצמנו בתור קהילה”. סוגיה נוספת קשורה בגיוס מובילי 
או  זאת,  לעשות  שמוכן  מי  כל  ולשתף  הבמה  את  לפתוח  יש  האם  פעולות:  ומנחי  תפילה 
כלפי קהל  ציבור מתוך אחריות  בפני  כושר עמידה  ועל  דתי  ידע  על  מוטב להקפיד  שמא 

המשתתפים? 
הקשר אחר של לבטים הוא עיצובן של פעולות ספציפיות, ובייחוד קבלות שבת וטקסי חג 
ומועד. הסוגיה המרכזית שמעסיקה את היזמים ואת הפעילים בהקשר זה היא המידתיות של 
תפילה מסורתית לעומת חדשנות ויצירתיות בשיבוץ שירים וסיפורים עכשוויים. בעניין זה 
הקו המנחה הוא משפט של ביאליק, שגם רשום בדף האחרון של הסידור לקבלת שבת: “חוגו 
את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם, לפי כוחכם, לפי טעמכם, ולפי מסיבתכם. 

העיקר שתעשו את הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה”.15
בהתאם לכך מגבילים המעצבים את עצמם לשניים–שלושה שירים חדשים בכל פעולה, 
בחברה  כמקובל  כפיים  מחיאות  בליווי  בציבור  שירה  של  מעמד  מליצור  רתיעה  מתוך 
לכלול  אלא  מהמקורות  בטקסטים  מאומה  לשנות  שלא  מקפידים  הם  כן,  כמו  הישראלית. 
כמו  שאלות  נשאלות  לכך  מעבר  אך  הרפורמית.  בתנועה  למקובל  בניגוד  כלשונם,  אותם 
מי יחליט לגבי הטקסטים החדשים, ועל פי אילו קריטריונים. המצב בפועל הוא שהיזמים 
מחליטים על כך בשיתוף כמה פעילים, אם כי כל החלטה מוגדרת כזמנית. לגבי השירים 
הישראליים הכלולים בפעולות הקריטריונים הם: נושא מתאים לאירוע )מחזור השנה, חגים, 
המציאות הישראלית, שירי תפילה עם פנייה לאלוהים(, ערך ספרותי אסתטי ופופולריות. 
היא  הבחירה  כך,  ובין  כך  בין  אותם.  ללמד  כדי  ידועים  לא  שירים  דווקא  נבחרים  לעתים 
לטקסטים  מהמקורות,  שלהבדיל  משום  אישיות,  והעדפות  אינטואיציה  פרי  רבה  במידה 

חדשים אין מכלול מסודר, וההתוודעות אליהם פרטנית.
שאלה נוספת בהקשר זה היא אם צריכים להיות מרכיבים קבועים בקבלות שבת ובחגים, 
ואם כן,  אילו הם, או שאפשר לשלב בכל פעם מרכיבים אחרים הן מהמקורות והן מהטקסטים 
המודרניים. רבים נוטים למידה מסוימת של קביעות, כדברי אחד הפעילים: “לדעתי צריכים 
שמשתנה  היומיומית  למציאות  בניגוד  משתנים,  שלא  דברים  כמה  שבת  בקבלת  להיות 

לבקרים. זה מקום של רוגע ושל ביטחון, לגביו אנו יודעים מה יהיה”.

המשפט נאמר בתשובה לשאלה שנשאל ביאליק על ידי אנשי קבוץ גניגר עד כמה הם רשאים לסטות   15

מהמסורת בחגיגת סדר פסח שלהם.
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כדי להתמודד עם שאלות אלו הוקמה קבוצת דיון של פעילים, אבל לאחר ארבעה מפגשים 
היא גוועה ללא הכרעות אופרטיביות. הסוגיות סבוכות, והדעות מגוונות ואף מנוגדות. יתר 
על כן, היזמים ומקצת הפעילים סבורים שמצב של לבטים הוא בריא ורצוי לבית התפילה, 
בבחינת יצור בהתהוות, וגם מתאים אישית למשתתפים בו, ולכן יש להמשיך בו. אומר אחד 

הפעילים: 

המקום המתלבט הזה הוא שמחזיק כאן רבים מאתנו, כי גם כל אחד מאתנו מתלבט. 
אנחנו מתפללים לאלוהים, אבל מאמינים בו או לא? זה מתאים לי או לא? אנחנו 
שולחים את המילים לרוח, לא יודעים אם זה פוגש ואת מי, ואם להתייחס לזה בכלל.

ומהלבטים של המעצבים נעבור ללבטים של החוקרת.

סוף דבר והמשכו...

אחת הדילמות הרווחות בקרב אנתרופולוגים קשורה בהחלטה מתי לסיים את עבודת השדה. 
גם אם אחרי פרק זמן מסוים את מרגישה שהדברים חוזרים על עצמם ושאת קרובה לפענוח 
התנהגותם ותרבותם של הנחקרים, עדיין את חרדה שמא תחמיצי משהו בעתיד שעוד לא 
התנסית בו, וכתוצאה מכך הניתוח שלך יהיה לוקה בחסר או מעוות. ואז את מחליטה להמשיך 

את עבודת השדה, את איסוף הנתונים ואת פרשנותם.
העניין הולך ומסתבך כשעבודת השדה מתבצעת “בבית”, בחברת האם שלך, להבדיל 
מחברות רחוקות ואקזוטיות, כשהפסקת עבודת השדה אינה כרוכה בפרידה גיאוגרפית חדה 
בין החוקר לנחקרים, אלא הם ממשיכים להיפגש לפחות מפעם לפעם. על אחת כמה וכמה 
במקרה שלפנינו, שבו קשרתי קשרי ידידות עם הנחקרים, שאיני רוצה לוותר עליהם, וגם 

פיתחתי סקרנות רבה לגבי מורשתי היהודית, שבה עוסקים בבית התפילה.
במהלך המחקר התחוור לי שיש לי חסך גדול בעניין זה ושהוא השפיע במידה רבה על 
אורח החיים בביתי ועל חינוך ילדיי. ואני מצרה על כך. למדתי רבות מהנחקרים על הזהות 
החילונית שלי, ואני מתכוונת להמשיך ולהתעדכן בתרבות היהודית, בין היתר במסגרת בית 
המדרש שהוקם בבית התפילה. אז אם ממילא אמשיך לבקר בו, מדוע להפסיק את עבודת 

השדה? ואם להמשיך ־ עד מתי?
ההתלבטות מחריפה עוד יותר כשמדובר בשדה שנמצא בתהליך של התפתחות והשתנות 
מתמדת מתוך אידיאולוגיה של ניסוי וחידוש כמו בית התפילה. ואכן, במהלך עבודת השדה 
נוספו פעילויות חדשות: קבלת שבת מיוחדת לילדים במקביל לזאת של המבוגרים ותפילת 
ילדים בשבת; התנדבות בגן של עובדים זרים בתל אביב במסגרת ארגון מסיל״ה; שתילת 
המגורים  סביבת  על  סביבתית  לאחריות  כביטוי  וטיפוחה  עלמא  בחצר  קהילתית  גינה 
הקרובה; חניכת מועדון הסרט הטוב שבמסגרתו נפגשים לצפות בסרטים ולשוחח עליהם; 
טיולים ברחבי הארץ; ומפגשים בבתים של חברי הקהילה לשם העמקת ההיכרות ההדדית 
וקיום שיח על בית התפילה. בד בבד נערכו גם כמה פעילויות בחוצות תל אביב, כמו תהלוכת 

חנוכה והדלקת נרות בשדרות רוטשילד וחגיגת ט״ו בשבט ברחוב בצלאל יפה.
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במקרה כזה אין לחוקרת אפשרות עקרונית להדביק את המציאות ההולכת ונוצרת בכל 
פעם מחדש, ואחת היא כמה תבחר להאריך בעבודת השדה. על כן נדרשת החלטה שרירותית 
אם כי שקולה להפסיק את תהליך המחקר ברגע כלשהו. וכך נהגתי. בחרתי ברגע משמעותי 
לבית התפילה שאפשר לראות בו סגירת מעגל ביניים, טקס הבדלה בבית ביאליק בתל אביב, 
שמוגדר במודעה לקראתו “עונג שבת בסלון של ביאליק”. זה האירוע היחיד שהתקיים בבית 
התפילה  בבית  לחדש  המעצבים  של  שאיפתם  ולנוכח  השדה,  עבודת  תחילת  מאז  ביאליק 
את המסורת התרבותית של ביאליק וחבורתו, אפשר לראות בו אירוע משמעותי מבחינתם. 
הפכתי את הטקס למשמעותי גם בעיניי, בחינת הבדלה בין קודש לחול, בין עריכת המחקר 

לסיומו.
כפי שאפשר להבין מהאמור לעיל, ההתרשמויות והפרשנויות שלי ביחס לבית התפילה 
נוגעות להווה האתנוגרפי, כלומר לפרק הזמן שבו התבצע המחקר. זאת מגבלה אינטרינסית 
לכל מחקר, איכותני או כמותני. כמו כן, זאת מגבלה רלוונטית בייחוד לעידן הפוסטמודרני, 
 Hall et al.,1992;( מקום  ושל  זמן  ובקומפרסיה של  לחיים  הווית  באוריינטציה  שמצטיין 
Harvey,  1990(. אך גם במסגרת זאת לא מיציתי את כל הסוגיות הקשורות בבית התפילה. 
יזמי  לבין  בינה  ובקשר  התפילה  בבית  המתעצבת  היהודית  בזהות  להתמקד  בחרתי 
מצומצמת,  קבוצה  של  “קטנים”,  נרטיבים  בדקתי  אותה.  המעצבים  ופעיליו  התפילה  בית 
זאת  כיצד במסגרת  וארן, 2007(. הראיתי  )גורביץ׳  ושל “מקום קטן”  של פרטים מסוימים 
זה מתקשר  ישראלי, תל אביבי. פרופיל  יהודי,  חילוני מתפלל ־  ונוצר פרופיל של  הולך 
בדבר  וכן  הפוסטמודרני,  בעידן  דתיות–רוחניות  זהויות  הבניית  בדבר  התיאורטי  לשיח 
תחיית רליגיוזיות פוסט–חילונית. כמו כן, הוא בגדר תופעה חדשה, דינמית ויצירתית במפה 
החברתית בישראל, המעמידה בספק את הקטגוריזציה המשולשת הרווחת בארץ לגבי זהויות 

דתיות לדתיים, מסורתיים וחילונים.
ובתפוקות שהם מפיקים בבית  לא עסקתי במשתתפים מן השורה, במוטיבציות שלהם 
התכנים  מהם  כלומר  לילדים,  התפילה  בית  של  בהתייחסות  עסקתי  לא  כן,  כמו  התפילה. 
רק  המיועדות  באלו  והן  עם המבוגרים  בפעולות המשותפות  הן  וכיצד,  להם  מנחיל  שהוא 
להם. ולבסוף, לא בדקתי את הפן המוזיקלי של הפעולות. היבטים אלה, ואולי גם נוספים, 
פתוחים למחקר עתידי. מסקרנת במיוחד האוריינטציה התל אביבית של בית התפילה. האם 

היא תבשיל לכדי דת אזרחית אורבנית? ימים יגידו.
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מחומר לחוויה: חילופי תשורות בשדה כהשתקפות של 
חבות, יחסי תלות וכוח 

נעמי וינר–לוי* ואריאלה פופר–גבעון**

והן אלו  תקציר. הדיון במתנות הניתנות בשדה ־ הן אלו שנותן החוקר לנחקר 

המבוסס  הנוכחי,  המאמר  בספרות.  מושתק  כלל  בדרך  ־  לחוקר  הנחקר  שנותן 

על ניסיונן של שתי חוקרות, מתמקד בסוגיה זו ומבקש להאיר את ההשלכות של 

מתן מתנות על מערכת היחסים בשדה ועל המחקר. חילופי מתנות בשדה נתפסים 

כשבירת ההקשר של מראיין–מרואיין ומבטאים את חוסר הסימטריה שבשדה ואת 

ההזדקקות, הן של החוקרת והן של המרואיינות. המאמר בוחן את הניסיונות לאזן 

ההקשר  הבניית  על  המתן  של  ההשלכות  ואת  המחקר  בשדה  הנתינה  יחסי  את 

המחקרי והיחסים בין החוקרת למרואיינות בשדה. 

מבוא

כשיצאתי מביתה של נוזהה, מספרת וינר–לוי, כבר ירדה השמש. ביליתי בריאיון עמה שעות 
רבות מעבר למה שציפיתי ותכננתי. השיחה התמשכה, ונסחפתי ִאתה בתיאוריה על ילדותה, 
על אורח חייה כבת לעדה הדרוזית ועל חוויותיה, שבהן השתקפו גם ייחודיות העדה ומנהגיה. 
הריאיון היה מלווה בכיבוד נדיב שנפרש בפניי כמיטב מסורת הכנסת האורחים הדרוזית: 
פירות יבשים, עוגות, פיתות, זיתים וכוסות רבות של קפה שחור טעים וריחני. בשעה שיצאתי 
ונמלאתי הכרת תודה  ובת מזל על שזכיתי לשמוע את סיפורה,  מביתה הרגשתי מועשרת 
בתכונה  הבחנתי  במילים,  תודתי  את  להביע  מבקשת  בעודי  משפחתה.  בני  וכלפי  כלפיה 
במטבח. נוזהה התקרבה אליי ובידה חבילות, והגישה לי את מה שהתגלה כעבור זמן קצר 
כחבילה של פיתות דרוזיות דקיקות, חבילה נוספת של פיתות ממולאות עלי זעתר טריים 
שנקטפו על ידי בני משפחתה בהרים, צנצנת זיתים שכבשה אמה )ששיבחתי בעת שהוגשו 
לי( ובקבוק של שמן זית. מצאתי את עצמי נבוכה. הרגשתי שקיבלתי כה הרבה ־ נהניתי 
מהכנסת אורחים נדיבה וזכיתי לשמוע סיפור חיים מרתק ־ וחשתי שאיני יכולה לקבל עוד 
דבר. כמובן, לדחיית התשורות הייתה עשויה להתלוות משמעות פוגעת, ועל כן קיבלתי אותן 
והבעתי את הוקרתי ואת התפעלותי מהמתנות ומהאירוח החם. כשעזבתי את ביתה של נוזהה 
היה לי ברור שעוד אשוב אליו, ולו כדי להביע את תודתי בתשורה משלי. דילמה גדולה יותר 
שבה התלבטתי לימים הייתה איזו תשורה להביא, שכן עליה להיות מקובלת על פי התרבות 

החוג לפסיכולוגיה וחינוך, המכללה האקדמית דוד ילין  *

האוניברסיטה הפתוחה והמכללה האקדמית דוד ילין  **
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שיכולה  מדי  צנועה  או  סמלית  ולא  מדי,  ראוותנית  או  גדולה  לא  דעתי,  על  וגם  הדרוזית 
חלילה לגרום לעלבון. אז עדיין לא הבנתי את ההשפעות של המתנות על עבודתי בשדה.  

לא דנתי עם המנחה בנושא המתנות בעת שכתבתי את הדוקטורט שלשמו נפגשתי עם 
נוזהה. נושא זה לא עלה גם בספרות הרלוונטית שקראתי לצורך המחקר, בשיחות בין חוקרים 
באוניברסיטה או בקורסים שעסקו במחקרי שדה, בראיונות ובקשר עם המרואיינים. במשך 
בכנס שנערך   ,2006 לימים, בסתיו  קיים.  אינו  כמו  לי שנושא המתנות  נדמה  היה  רב  זמן 
בירושלים ועסק בנשים פלסטיניות בישראל, שוחחתי עם עמיתה. להפתעתי התברר לי שגם 
היא, כמוני, התחבטה בנושא המתן בשדה. גם היא, חוקרת יהודייה בשדה פלסטיני, קיבלה 

ונתנה מתנות וחשה, כמוני, שהנושא מושתק הן בספרות והן במסדרונות האקדמיה. 

עבודת השדה האתנוגרפית מתבססת על תקשורת בין–אישית ועל חליפין של סיפורי חיים, 
כאחד.  ומידענים  חוקרים  חלק  נוטלים  שבה  משותפת,  פעילות  זו  חוויות.  ושל  קולות  של 
בשנים האחרונות נדרשים יותר ויותר חוקרים לשלל היבטים של היחסים הנרקמים בשדה 
הזהות   ,)Hertzog, 2005( הריאיון  מיקום  של  משמעויותיו  כגון  המחקר,  על  ומשפיעים 
 Reay,( והמעמדית )Markowitz & Ashkenazi, 1999( המינית ,)Oakley, 1981( המגדרית
 ;)Kohler Riessman, 1987; Wiener-Levi, 2009( בשדה; מתחים אתניים בשדה )1996
ומתחים קולוניאליים ופוסטקולוניאליים הנוכחים בתפיסתם של חוקרים מהעולם הראשון 
 .)Narayan, 1997; Smith, 1999; Spivak, 1999( השלישי  מהעולם  נחקרים  הבוחנים 

ואולם, נושא המתנות נשאר על פי רוב שקוף. 
על  המשפיע  חוקר–נחקר,  ביחסי  מרכזי  פן  שהוא  אף  סיבות,  ממגוון  מושתק  זה  עניין 
הקשרים ועל יחסי הכוח בשדה. התשורות אמנם נוכחות בשדה המחקר כפי שהן נוכחות בכל 
אינטראקציה אנושית אחרת, אך הן עשויות להשפיע על רצף הריאיון ועל מאזן הכוחות. הן 
יכולות גם ליצור חבות, להעמיק קשרים וליצור ציפיות להמשכיות ולמחויבות הדדית בקרב 
כמובן  נתפס  שהוא  משום  זה  מנושא  מתעלמים  שחוקרים  אפשר  כאחד.  ונחקרים  חוקרים 
מאליו. ייתכן גם שהם נמנעים מלהתייחס אליו שמא יצטיירו בעיני קוראיהם כמי ששילמו 
בעבור המידע שנמסר להם באופן פסול מבחינה אתית. אולי הם חוששים לפגום באמינות 
מעמדם, ואולי הם נרתעים מלהדגיש את הפער הכלכלי הניכר בינם ובין המידענים שלהם. 

כך או כך, בספרות יש אזכורים נדירים בלבד למתנות הניתנות בשדה המחקר.
מאמר זה מבקש להעלות את הדברים אל פני השטח, לבחון את השפעותיהם של חילופי 
מתנות בין חוקר לנחקר בשדה, ולדון בהשלכות של נתינה זו על היחסים ביניהם ועל עבודת 
השדה. המאמר פותח בתיאור מורכבותם של היחסים הנרקמים בין חוקר למרואיין, בסקירת 
מתנות  במתן  העוסקים  ובמחקרים  מתנות,  בנושא  והאנתרופולוגית  הסוציולוגית  הספרות 
בלתי  באופן  שנערכו  מחקרים  שני  של  בהקשר  הנושא  יידֹון  מכן  לאחר  המחקר.  בשדה 
תלוי על ידי הכותבות, שתיהן חוקרות יהודיות שביצעו עבודת שדה בקרב נשים מהמיעוט 
ומערער את  הפלסטיני בישראל. במחקר הראשון שיוצג נתפס מתן המתנות בשדה כמפר 
יחסי הכוח ואת הסדר המחקרי, ובמחקר השני משקף המתן את חוסר הסימטריה ואת התלות 

ההדדית הנוצרת בשדה. 
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יחסים בשדה המחקר 

בעשורים האחרונים עוסקת ספרות נרחבת באינטראקציה המתקיימת בשדה המחקר, בדרכים 
שבהן פועלים החוקרים ובהשפעתן על כינון יחסי המחקר )DeVault, 1999(. חוקרים רבים 
־ בייחוד פמיניסטים ופוסטקולוניאלים ־ נדרשים ליחסי הכוח הבלתי שוויוניים המתקיימים 
 .)Abu-Lughod, 1989; Fine, 1994; Wolf, 1996( בין החוקר למידענים בשדה המחקר
לדבריהם, החוקר הוא היוזם את המחקר, מחליט על מועדי תחילתו וסיומו ומגדיר את היחסים 
 Clifford, 1997; DeVault, 1999; Merriam, 1988;( עומקם  ואת  משכם  את  בשדה, 
Narayan, 1997; Wolf, 1996(.1 במהלך הריאיון מתקיימת היררכיה אינהרנטית כשהחוקר 
הוא שבוחר את השאלות, שואל אותן ומקבל את התשובות, וגם בשלב הכתיבה והייצוג נתון 
הכוח בידיו )Clifford, 1997; Fine, 1994; Michalowski, 1997; Wolf, 1996(. כוחו של 
החוקר, חוששות חוקרות אחדות, עלול אף להביא אותו לידי ניצול של המידענים ופירוש 
מוטעה של דבריהם )DeVault, 1999; Wolf, 1996(. יחסי המחקר אמנם הדדיים, אך שלא 
כמו יחסי חברּות, הם טומנים בחובם פוטנציאל ליחסי ניצול )Cotterill, 1992(. גם כשיחסים 
אלו מתיימרים להיות שוויוניים, טוענת סטייסי )Stacy, 1988(, ייתכן שאין זה אלא מיסוך 
של ניצול מסוכן לא פחות. במידה מסוימת אפשר לומר שהחוקרים לוקחים, או אפילו גוזלים, 

.)Lieblich, 2006( את הידע שבסיפורי המידענים כדי לקדם את עצמם
יחסי כוח אלה מתעצמים עוד לנוכח השונות בהשכלה, במוצא ובמיצב החברתי–כלכלי 
כמו  המיעוט,2  קבוצת  את  החוקרת  היא  ההגמוניה  רוב,  פי  על  למידענים.  החוקרים  שבין 
 .)DeVault, 1999, p. 187( בשני המחקרים שיידונו כאן, ומחקר “כלפי מעלה” עודנו נדיר
לסוגיית הכוח הנתפסת כמובנית בשדה המחקר נוספת אפוא סוגיית מיקומם של החוקרים. 
ביקרו   )Mohanty, 1991; Narayan, 1997; Spivak, 1999( פוסטקולוניאלים  חוקרים 
וציינו שמוצאם האתני  את הדרכים ואת האופנים שבהם מיוצר הידע על תרבויות אחרות 
של החוקרים משפיע לא רק על כוחם, אלא גם על יכולתם לפרש, להבין ולחקור. חוקרות 
פמיניסטיות מהעולם השלישי )third world feminists( טענו שחוקרות שמוצאן מהעולם 
הראשון אינן יכולות לייצג נשים מהעולם השלישי,3 משום שפעמים רבות הן לוקות בנקודת 
הנובעת   ,)Narayan, 1997; Spivak, 1999(  )colonialist stance( קולוניאליסטית  מבט 
 Smith,( נקודת המבט הקולוניאליסטית, טוענת סמית .)ממסננת האוריינטליזם )סעיד, 2000
1999(, נובעת מחוסר הבנה של המסורת, מאי–הכרת ההיסטוריה לעומקה, ולעתים אפילו 
מהכחשתה. בהתאם לכך, חוקרות אלה מדגישות את יתרונותיהן של חוקרות מקומיות או 

  .)El-Solh, 1989( ילידיות הבוחנות את תרבותן שלהן

למשל  החוקרים,  עם  פעולה  לשתף  נחקרים  סירבו  שבהם  בלבד  אחדים  מקרים  נזכרים  בספרות   1

 .Visweswaran, 1994
יחסים אלה על שדה המחקר ראו  וההשלכות של  נרחב בנושא ההגמוניה החוקרת את המיעוט  לדיון   2

.Weiner-Levy, 2009

 ,)Okely & Callaway, 1992( ביקורת זו, שהתייחסה לאופנים שבהם מיוצר הידע על תרבויות אחרות  3

נמתחה גם על דברי פמיניסטיות שטענו שהמכנה המשותף המגדרי של נשים ברחבי העולם, יש בכוחו 

להפחית מיחסי הכוח ההיררכיים בעבודת השדה ולהביא להדדיות רבה יותר בריאיון.  
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ויסודיים:  עמוקים  אפיונים  בעלת  בזרות  התאפיינה  בשדה  נוכחותנו  המחקרים,  בשני 
זרות של חוקרות מערביות חיצוניות הבוחנות את המזרח, של חוקרות מההגמוניה הבוחנות 
מתוארים  שבספרות  אף  פלסטיניות.  נשים  הבוחנות  יהודיות  חוקרות  ושל  המיעוט,  את 
מיקומים אלו כקבועים וברורים לכאורה )Bolak, 1997; Wichrosky, 1997(, התברר לנו 
מיקומן  בהשפעת  והשתנה  נע  הוא  רבות  מבחינות  סטטי.  אינו  שמיקומנו  המחקרים  בעת 
וחברתיים  תרבותיים  פוליטיים,  במרחבים  נעו  אלה  נשים  שראיינו.  הנשים  של  המשתנה 
המתקיימים במתח זה בצד זה, וגם רבגוניותן ושונותן וחייהן בשתי התרבויות, הפלסטינית 
והיהודית, לא אפשרו להן להחזיק בנקודת מבט מקומית או פנימית אחת ואחידה. הקטגוריות 
הִקרבה  מידת  את  הם שהכתיבו  שנידונו  והנושאים  כשההקשר  נסדקו  בספרות  המתוארות 

והזרּות בינינו לבין המרואיינות.  
זה להאיר מתוך המיקומים המשתנים את השפעתו של מתן תשורות  מטרתנו במאמר 
של  הריבוי  רעיון  את  לאמץ  מבקש  המאמר  המחקר.  ועל  בשדה  הנרקמים  היחסים  על 
מבנים נזילים של אינטראקציות ושל כוח )Smith, 1987( ולבחון כיצד הם מושפעים ממתן 
התשורות. יחסי המתן שבמוקד המאמר מצטרפים ליחסי הכוח המורכבים המתקיימים בשדה 

ממילא ומאירים נדבך נוסף שכמעט לא זכה עד כה להתייחסות. 

המתן בספרות ובשדה המחקר

מתנות נתפסות במקרים רבים כדבק חברתי )Malinowski, 1926; Sahlins, 1972(, וככאלו 
זוכות לתשומת לב רבה במדעי החברה בכלל ובמחקרים אנתרופולוגיים בפרט. על פי  הן 
עבודתו החלוצית של מוס )2006 ]1925[(, שלושה עקרונות מאפיינים את המתנה: ראשית, 
למרות אופייה הוולונטרי כביכול, היא מחייבת. שנית, המתנה מובחנת כמייצגת את הנותן 
אותה. שלישית, קיים קשר הדדי ומחייב בין שני הצדדים, הנותן והמקבל. מתנה “טהורה” 
)שאין חובה לתת אותה, לקבל אותה או לגמול עליה( עשויה להתקיים רק בראשיתה של 
מערכת יחסים. ביתר המקרים יהיו חילופי המתנות כרוכים במחויבות הדדית, עמוקה וארוכת 

טווח של שני הצדדים. 
בעקבות הדגש ששם מוס על טבען ההדדי של המתנות, הובלט בעבודות אנתרופולוגיות 
והן תוארו   ,)Boas, 1920; Firth, 1929; Malinowsky, 1926( אופיין הכלכלי  מוקדמות 
 Gregory,( כמקבילות של מוסדות כלכליים מודרניים כגון הלוואה, ביטוח או אשראי. גרגורי
1980( דן גם הוא בממד ההדדיות שבמתנה, וכדי להבין את החבות שהיא גוררת בעקבותיה 
הוא הנגיד אותה לחבות הנוצרת בעקבות החלפת סחורה. גם ריצ׳ס )Riches, 1981( הדגיש 
זווית זו וגרס שאנשים נותנים מתנות בשל אינטרסים גם כשהם מתרצים את נתינתם בתחושת 
ביטוי במסורת  לידי  בא  כפי שהוא  זה  היבט  )Joffe, 1953( מתארת  ג׳ופה  החבות שלהם. 
שבקהילה,  ל״חלשים”  המתנות  ניתנות  מסורתי  באופן  היהודית.  בקהילה  המתנות  נתינת 
לחולים ולזקנים. כך הון מוחשי ולא מוחשי מתועל מה״חזקים” ל״חלשים”, מלמעלה למטה, 
כחלק מרשת הביטחון שמספקת הקהילה לחבריה. ארגון )Aragon, 1996( טוענת, לעומת 
זאת, שאי אפשר להניח מראש את עליונות הנותן או המקבל, שכן זו משתנה מהקשר להקשר, 
וכל משתתף בחילופי המתנות מפרש את ההיררכיה באופן אחר. לדבריה, מתן מתנות “כלפי 
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מעלה” נחשב, לפחֹות בחברות ילידיות, כמתן מנחה המשקפת עליונות ומבטיחה פטרונות. 
חילופי המתנות מועילים לשני הצדדים, ואף על פי כן קשה לעתים למתבונן מהצד לקבוע 
בבירור למי הסטטוס הגבוה יותר. ואכן, כפי שנראה בהמשך, אין לקבל כמובנת מאליה את 
ההנחה שמי שקובע את אופי החליפין הוא בעל הסטטוס הגבוה, ושמי שמקבל את המתנה 

הוא בעל הסטטוס הנמוך.
על אף העמימות המשתמעת ממחקרים אלו באשר לזהותם ולמעמדם של נותן המתנה 
המתנה  טוהר  ובין  החברתיים  היחסים  קרבת  בין  כלשהו  קשר  מהם  שנלמד  הרי  ומקבלה, 
כך  למשל(,  המשפחה  )בחוג  יותר  קרוב  החברתי  שהקשר  ככל  לתמורה(.  הציפייה  )מידת 
המתנה דומה פחות לפעולה כלכלית גרידא, והרגשות הנלווים לה טהורים יותר, וגם להפך: 
ככל שהקשר מרוחק, כך יש חשיבות רבה יותר לרגשות החובה ההדדית. לשון אחר, מתנות 
לקרובים ולבני משפחה טעונות במשמעות רגשית, ולרוב הן מזוהות פחות עם אינטרס כלכלי 
מובהק. ציפיות ברורות יותר של תמורה והיבט של חליפין מאפיינים את המתנות הניתנות 

לאנשים רחוקים יותר.
ומחלחלת  המוקדם  המחקר  את  כאמור  מאפיינת  כלכלית  כפעילות  המתנות  תפיסת 
מתנות  חילופי  זה  באזור  במלנזיה.  בעיקר  אסיה,  שבדרום–מזרח  מתנות  בנושא  לספרות 
 Aragon, 1996;( הפוליטיים  בחיים  ואף  החברתית,  בתקשורת  בתרבות,  חשוב  חלק  הם 
Battaglia, 1992; Gregory, 1980; Maschio, 1998(. מחקרים אחרים הבוחנים חילופי 
ולפיכך  ואפילו סמל, ליחסים החברתיים,  רואים במתנות תשתית,  מתנות בעולם השלישי 
 Cliggett, 1995; Cooper, 1995; Laidlaw, 2000;( מעין מפתח להבנת התרבות וסמליה

 .)Rethmann, 2000
ומחקרים  מתפתחות,  או  ילידיות  בחברות  אפוא  התמקדה  מתנות  בנושא  הספרות  רוב 
 Camerer,;1998 )אבוהב,  זמננו  בנות  מערביות  חברות  בקרב  בנושא  עסקו  יחסית  מעטים 
Komter & Vollebergh, 1997; Shuman, 2001; Werbner, 1990 ;1988(. במידה רבה 
“אנחנו”  בין  בכלל,  האנתרופולוגי  למחקר  האופיינית  אנליטית,  הפרדה  בספרות  נשמרת 
ל״הם”: ככל שהמחקר מתמקד במתנות בחברות הנתפסות כילידיות, הוא נוטה לנתח את 
במתנות  מתמקד  שהוא  וככל  קבוצות,  בין  ליחסים  הנוגעים  כלכליים  במונחים  התופעה 
בחברות הנחשבות מערביות, הוא נוטה לנתח את התופעה במונחים אמוציונליים הנוגעים 

ליחסים בין–אישיים ולמשמעויותיהם, כעין ביטוי ספונטני של חיבה בין פרטים.  
כמה  למעט  והתרבותית.  הכלכלית  במשמעותן  אפוא  מתמקד  מתנות  בנושא  המחקר 
בין  לא  המוחלפות  למתנות  התייחסות  במחקר  חסרה  להלן,  שנציין  דופן  יוצאי  מחקרים 
מושאי המחקר כי אם בין החוקר ובין המרואיינים. זאת ועוד, גם מתוך האזכורים המעטים 
של נושא זה ניכרת דווקא שאיפת החוקרים לטשטשו ולגמדו.4 אירלי )Early, 1993( במחקר 
על נשים בשכונות העוני של קהיר מציינת שהביאה כמתנה למרואיינות רק מוצרים מתכלים 
)Romberg, 2003( במחקר על  שאפשר לצרוך בתוך זמן קצר כפירות וממתקים. רומברג 
מרפאה מסורתית בפורטו ריקו מציינת את אלפי התמונות שצילמה במהלך המחקר, שחלקן 

מחקרים אחדים בלבד )למשל Duneier, 1999( דנים בנושא התשלום למידענים בעבור הזמן והמאמץ   4

שהשקיעו בריאיון. מתן זה ־ בפרט אם הוא ידוע מראש והמידען מצפה לו ־ נבדל מהמתנות העומדות 

במוקד מאמר זה. יש לו השלכות אחרות, והן ראויות לדיון נפרד. 
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העצות  את  מזכירה   )Rasmussen, 2000( רסמוסן  ולשימושה.  המרואיינת  ברשות  נשארו 
 )Kim, 2003( הרפואיות והטיפול הבסיסי שהעניקה לנחקריה, בני שבט טוארג בניז׳ר. קים
מציין שהסיע בקביעות את בני הכפר הקוריאני שבו ערך את מחקרו לעיר סמוכה, ואף כיבדם 
בחטיפים ובמשקאות חריפים. בראון )Brown, 1991( במחקרה על מאמא לולה, כוהנת הוודו 
מברוקלין, מציינת שהביאה לה מתנות קטנות כגון נר, תמונות אישיות ולחם אהוב. ניסיונות 
הטשטוש והגימוד, שאפשר שאינם נעשים מדעת, ניכרים הן במקום המצומצם המוקצה לנושא 
)במקרה הטוב כמה שורות בספרים אתנוגרפיים עבי כרס, ללא ציון באינדקס(, והן בהדגשת 
אופייה פחות הערך והמתכלה של המתנה. במחקרים אלו מתוארות המתנות שנותן החוקר 
לנחקר כרע הכרחי, כלומר כחלק מתבקש, גם אם לא נחפץ או מכובד, מההתנסות בשדה. 
ה״טהור”  המחקר  את  “לטמא”  ובידו  מגונה,  החומרי  המתן  שלפיה  התפיסה  בהם  ניכרת 
ולחללו. נוסף על כך, לא נעשה ניתוח של השפעת המתנות על יחסי החוקר–נחקר בשדה ולא 

נערכה כל רפלקסיה בנושא. 
למתנות חשיבות רבה בשדה המחקר האיכותני, מפני שהן משקפות את הקשר בין החוקר 
לנחקר וגם משפיעות עליו. המתנות מבטאות חיבה, הערכה והכרת תודה, אך גם משפיעות 
שנותרת  מהמורכבות  חלק  הם  בשדה  המתן  יחסי  אותם.  ומנכיחות  בשדה  הכוח  יחסי  על 
שקופה, אחד הנושאים שאינם מדוברים ושהחוקר אינו תמיד מודע להם, אף שהם משפיעים 

על מהלך המחקר ועל תוצאותיו.
להעלאתו של נושא זה לדיון יש שתי תרומות מרכזיות: ראשית, הארת הנושא, ולּו מזווית 
מסוימת, פותחת צוהר להיבט חדש של מערך היחסים בשדה. שנית, נושא המתנות הוא היבט 
רוב לקבוצה ההגמונית,  פי  על  במיוחד במחקר האנתרופולוגי שבו החוקר משתייך  חשוב 
ואילו הנחקר מזוהה עם קבוצת מיעוט בעלת תרבות וערכים שונים. מאמר זה מנסה ללמוד 
זו של הגמוניה ומיעוט ולבחון מהם כיווני  את יחסי הנתינה בשדה המחקר מתוך מציאות 
הנתינה, אילו מוטיבציות עומדות ביסוד המתן, וכיצד הוא משפיע על מערכת היחסים ועל 
מהלך המחקר. המאמר דן בנושא חילופי המתנות בשדה, על מורכבותו והשלכותיו, מנקודת 
הוא מזהה בחילופי המתנות לא רק אינטרסים  ככזה  ורפלקסיבית.  חווייתית  מבט אישית, 
כלכליים, תפקידים חברתיים והיררכיות מעמד )כפי שהודגש בספרות המוקדמת(, אלא גם 
ציפיות, רגשות ומשמעויות הכרוכים בעצם פעולת הנתינה והקשרה המסוים: עבור החוקר, 

עבור הנחקר, עבור הקשר ביניהם ועבור המחקר כולו. 

שני שדות מחקר 

נערכו  מחקריהן  בישראל.  הפלסטיני  מהמיעוט  נשים  חקרו  זה  מאמר  של  הכותבות  שתי 
בתחילת שנות האלפיים והתבססו על ראיונות עומק חצי מובנים, לפי שיטתה של רוזנטל 
וינר–לוי ראיינה נשים דרוזיות פורצות דרך שהיו הראשונות בעדתן   .)Rosenthal, 1993(
הנשים  מסורתיים.  ואיסורים  מגדריות  מגבלות  למרות  באוניברסיטאות  ללימודים  שפנו 
שפנו לאוניברסיטאות ביקשו לשבור את מארג התפקידים המסורתי המקובל בעדה הדרוזית 
במשך  זאת,  עם   .)Weiner-Levy, 2008a; 2008b( העדה  אנשי  של  בהתנגדות  ונתקלו 
האישה  של  האפשרויות  ובטווח  במעמדה  ממש  של  שינוי  ליצור  אלו  נשים  הצליחו  הזמן 
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ובריכוזי  הארץ  במרכז  המעורבות  בערים  פלסטיניות  נשים  ראיינה  פופר–גבעון  הדרוזית. 
הבדווים בנגב שהעידו על עצמן שהיו בטיפולה של מרפאה מסורתית בקהילתן )פופר–גבעון, 
2007(.5 המרפאות המסורתיות שואבות את הידע התרבותי מדורות קודמים ומנחילות אותו 
לנשים הצעירות. על פי רוב המרפאות ממריצות את הצעירות לחזור לתפקידיהן המגדריים 
המסורתיים, בתמיכת המשפחה והבעל. מימוש התפקידים המסורתיים הוסיף לרווחת הנשים 

ולהערכתן במשפחה, חידד את זהותן האישית והחברתית וביסס את מעמדן בקהילתן. 
למרואיינות   יהודיות  חוקרות  בין  המחקר  בשדה  מתנות  חילופי  הבוחן  זה,  מאמר 
בהקשר  גם   .)Wolf, 1996( מטה”  “כלפי  השדה,  עבודות  רוב  כמו  מתבצע,  פלסטיניות, 
הישראלי הפלסטינים הם פעמים רבות הנחקרים, והיהודים הם בדרך כלל החוקרים, בעיקר 
הישראלית  האקדמיה  בכלל.  ובפוליטיקה  בחברה  באקדמיה,  היהודית  הדומיננטיות  בשל 
הרבתה לחקור בשנים האחרונות את בני המיעוט הפלסטיני, אך הם עדיין נחשבים “נפרדים”, 
“אחרים” ו״לא שווים” בתחומים רבים, בין השאר בגלל הקונפליקט הלאומי בין שני העמים 
הנתפס  וחברתי  תרבותי  פוליטי,  במרחב  ממוקם  הפלסטיני  המיעוט   .)Smooha, 1978(
כלימינלי )הרצוג, 2004( וכזר לחברה, לתרבות ולפוליטיקה היהודית בישראל )מנאע, 1999; 
Rabinowitz, 2001; Smooha, 2004; Yiftachel, 1997(. בפועל, מתקיימים מעט מאוד 
מגעים שגרתיים בין יהודים לפלסטינים, ולמרות החיים במדינה אחת, ניצבת ביניהם מחיצה 

 .)Herzog, 2005(
הזדמנות  להיות  יכול  הפלסטיני,  לנחקר  פונה  היהודי  החוקר  שבמסגרתו  הריאיון, 
במחקרים  כמו  הפלסטיני.  למיעוט  היהודי  הרוב  בין  היחסים  של  לדה–קונטקסטואליזציה 
דינמיקה  מתגלה  במהלכו  אך  הריאיון,  בתחילת  אי–שוויון  ניכר  אחרים, שבהם  איכותניים 
)Cotterill, 1992; Tang, 2002(, גם במקרה שלנו  של כוחות ביחסים בין החוקר לנחקר 
היו יחסי המחקר דינמיים, ואפיון זה התגלם בחילופי המתנות. יחסי הכוח הפועלים בחיי 
היומיום אמנם משתקפים גם בשדה המחקר, אך במקרה שמתארת וינר–לוי נתפס המתן ככלי 
לשבירת ההקשר של מראיינת–מרואיינת. לעומת זאת, במקרה שמתארת פופר–גבעון הוא 
ביטא את חוסר הסימטריה שבשדה ואת הזדקקותן ההדדית של החוקרת ושל המרואיינות. 
המאמר יבחן כעת את ניסיונות האיזון וההשוואה שערכו הן החוקרות והן המרואיינות על ידי 
נתינת מתנות; את שידוד ההקשר המחקרי כפי שהוא נתפס בעיני החוקרות; את המשמעויות 

שאפשר לייחס למתנות בשדה המחקר; ואת השלכותיהן על יחסי חוקר–נחקר. 

המחקר הראשון: שבירה של ֶהקשר המחקר 

וינר–לוי בעדה  נוזהה שהוזכר במבוא היה אחד הראיונות הראשונים שקיימה  הריאיון עם 
הדרוזית, וחלק זה של המאמר פורׂש את התנסויותיה:

רק  היו  נוזהה  עם  הריאיון  בסיום  אותי  והתשורות שליוו  זכיתי  האורחים שלה  הכנסת 
תחילתו של תהליך מחקר שהצליח להפתיע אותי בכל פעם מחדש והשתנה והתעצב במידה 

במסגרת המחקר רואיינו גם המרפאות המסורתיות עצמן, אך הממצאים הנוגעים להן לא נכללו במאמר   5

הנוכחי.  
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בבתיהן  הראיונות  נקבעו  מלכתחילה  מתנות.  מתן  ובאמצעות  המרואיינות  ידי  על  רבה 
הנורמות  פי  על  מקובלת  הייתה  לא  קפה  כבית  ציבורי  במקום  פגישה  המרואיינות.  של 
לא  הן  ינהגו,  הדרוזית  מהעדה  שנשים  מקובל  היה  לא  עשור  שלפני  ומאחר  התרבותיות, 
יכלו לנהוג או להגיע באוטובוס לביתי. כך האפשרות היחידה שעמדה בפנינו הייתה לקיים 
את הריאיון בביתן של המרואיינות, מיקום שהשפיע גם על יחסי הנתינה בשדה. כחוקרת, 
כבר  אך  היכרות.  לשיחת  זמן  הקצאת  כולל  משכו,  את  הערכתי  וגם  לריאיון,  זמן  קבעתי 
הריאיון  מסגרת  וכן  בפועל,  הזמנים  לוח  שטעיתי.  נוכחתי  שערכתי  הראשונים  בראיונות 
ותכניו, היו שונים מאלו שתכננתי על פי הידע המקצועי שלי. פעמים רבות חיכתה עבורי 
ייחודיים,  פי מיטב מסורת הכנסת האורחים הדרוזית, עם מאכלים  כיד המלך, על  ארוחה 
המשפחה,  בני  עם  לארוחה  הוזמנתי  דק.  קצוצים  וסלטים  הנשים  שאפו  ממולאים  בצקים 
והייתה זו הזדמנות בשבילי גם לשמוע מהם על נושא מחקרי. ארוחה זו, שהייתה בעיניי מתן 
נדיב, השפיעה גם על מערכת היחסים. הביקור לשם ריאיון נעשה אירוח. בזמן הארוחה הפכו 
המרואיינת ובני ביתה למראיינים והרבו לשאול על חיי ועל המחקר. הם התייחסו אליי כאל 
)Emerson & Pollner, 2001(, ובכך הפרו בבלי דעת את הא–סימטריה המובנית  “אדם” 

שביחסי מחקר.
המתן הנדיב שניתן לי מידי הנשים שראיינתי, גם אם לא נועד לכך, שבר את ההקשר 
גיליתי  הצפוי בעת ריאיון ואת מערכת היחסים הרגילה בין מראיינת למרואיינת. כאמור, 
הריאיון  ושזמן  לריאיון,  כראוי  שחשבתי  הזמן  ובמשך  היום  בסדר  השליטה  את  שאיבדתי 
השתלשלות  את  שינתה  הכיבוד  הגשת  למצופה.  מעבר  הרבה  והתארך  ביקור  לזמן  הפך 
הריאיון, שברה את רצף השיחה שיועדה להשיג מידע ואפשרה גם למרואיינות לנהל את 
המפגש. בניגוד לטענתה של וולף )Wolf, 1996( שבידי החוקר מצוי הכוח להגדיר את יחסי 
המחקר בשדה, את משכם ואת עומקם, הרי במקרה זה אפשר להבחין כיצד המתן אפשר גם 

למרואיינות להשפיע על מערכת היחסים ולעצב אותה.
והכרתי  בישראל,  הפלסטינית  בחברה  מרכזית  אמנם  האורחים  הכנסת  של  הנורמה 
היטב את המנהגים הקשורים בה, ואף על פי כן הופתעתי מהיקפה ומכוחה. נהיר היה לי 
שהכנת ארוחה כזו כרוכה בהשקעה של מגוון משאבים: זמן, עבודה וממון. ביקשתי למנוע 
את ההכנות הרבות שליוו את בואי, ובחלוף הזמן למדתי לומר שאני מגיעה אחרי ארוחה 
או שאני מוזמנת לארוחת ערב אצל חברים. כך מנעתי הן את הִטרחה של נשות המשפחה 
והן את תחושת החוב שהאירוח נסך בי. למרות זאת, בכל הראיונות הוגש כיבוד מגוון ורב 
שהוכן מראש, ופעמים רבות בעת פרידתי נתנו לי מתנות של אוכל, שמן זית, תבלינים או 
זיתים כבושים. תשורות אלו היו מיוחדות מפני שהוחתמו בחותם הייחודי של הנותן, המקבל 

והיחסים שביניהם )מוס, 2006(.
בשונה ממה שחשבתי בטרם יצאתי לשדה המחקר ־ שמערכת היחסים עם המרואיינות 
תסתיים בתום הראיונות ־ חשתי צורך בהדדיות. רציתי לא רק להודות למרואיינות במילים, 
בערך  מקילה  שאני  תחושה  ולמנוע  הערכתי  את  להביע  כדי  במתן,  להן  להשיב  גם  אלא 
למאזן  להגיע  חברתי  בלחץ  חשתי  אולי   ,)Homans, 1959( הומנס  של  במונחיו  מתנתן. 
חליפין, ובמילים אחרות, להעניק למי שהעניקו לי. גרגורי )Gregory, 1980( אמנם מציין 
שאת חוב המתנה אפשר לבטל רק במתנה, אך אני לא הרגשתי רק תחושת חוב, אלא בעיקר 
רצון להביע את תודתי ואת הערכתי. במתנה כרוכה הכרה בערכו של המקבל, טוענת קופר 
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)Cooper, 1995( ומוסיפה שנתינתה מבטאת לא רק עושר חומרי אלא גם, וחשוב מכך, הון 
חברתי. המתנה בעצם נתינתה, טוענת בטגלייה )Battaglia, 1992(, מתווה את העתיד על 
ידי הציפייה להחזרה. מודעות זו היא שמעניקה למתנה את ממד הזמן ומפלסת דרך להמשך 

היחסים בעתיד. 
הושפעו  אמנם  אלו  הדדית.  ונתינה  הדדית  הערכה  יחסי  נוצרו  עבדתי  שבו  בשדה  גם 
מאופי הקשרים הבין–אישיים שנרקמו בעת ראיונות מוצלחים, אך גם הוזנו וחוזקו באמצעות 
ובעקבותיו  סביבו  שנוצרה  החמה  והאווירה  המרואיינות  ביוזמת  שהחל  המתן  תשורות. 
יחסים ממושכת שהתפתחה אל מעבר ליחסי מראיינת–מרואיינת.  היו התחלה של מערכת 
מערכות יחסים אלו שינו את עבודתי בשדה, וזו התמלאה בביקורים ובשיחות לא רשמיות 
שסייעו לי להכיר את העדה ותרמו להעמקה ולהעשרה של המחקר. במידה מסוימת, המתן 
שהוענק לי מידי המרואיינות חולל שינוי של ממש ־ גם אם לא מתוכנן ־ בשיטת המחקר 
שלי. בעקבות ההזמנה לארוחות, שיתוף בני המשפחה בשיחות והמתנות שניתנו לי, נעשיתי 
מעורבת בשדה יותר ויותר. פעם אחר פעם חרגתי מתחום הראיונות שתוכננו להיות ליבת 
המחקר ומצאתי עצמי שוהה שהות מעורבת ומשתתפת בשדה, שהות שגם אם לא התכוונתי 
אליה מלכתחילה, חייבה אותי להגדיר מחדש את אופי העבודה ואת היחסים בשדה. חשתי 
שכמעט בלתי אפשרי עבורי ליישם את תפקיד החוקר המסתייג, המקפיד על גבולות המחקר 
)Emerson & Pollner, 2001(. הצורך שלי להושיט יד, להתערב ולנקוט מעורבות אישית 

.)Oakley, 1981( ואוקלי )Reinhartz, 1992( הלך וגבר, כמו שמתארות ריינהרץ
למתנות במקרה זה היה כוח בגלל ההקשר החברתי והתרבותי שבו ניתנו. הן שיקפו חלק 
מהתרבות הייחודית ואפיוניה, כעץ הזית ושמן הזית המסמלים את הקשר לאדמה. מתנות 
אלה ניתנו לאישה מידי נשים, והנכיחו לא רק את תרבותן אלא גם את אורח חייהן, את פועלן 
ואת מעשה ידיהן. מתן מתנות שמייצרות נשים,6 טוענת רתמן )Rethmann, 2000(, כרוך 
ולשמר צורות  ובהבניה של הזהות התרבותית ומאפשר לנשים קוריאקיות להביע  בשימור 
של זהות תרבותית בעולם שנעשה הומוגני יותר ויותר באופן המאיים על הזהות המקורית. 
מתן מתנה ייחודית הכרוכה בעשייה אישית, בזהות ובתרבות הסתמן כציר מרכזי במתן של 

המרואיינות הדרוזיות והתברר כעבור זמן גם כמכשול עבורי. 
בכך  הא–סימטריה  את  שברו  המתנות  במתן  שהחלו  וההדדיות  הידידות  יחסי  האם 
הפעולה  שיתוף  על  להן  אודה  במקום שאני  המתנה,  את  החוקרת,  לי,  הגישו  שהמרואיינות 
שלהן? או שמא הן הנציחו את הא–סימטריה מפני שבהגשת מנחה הדגישו את ההערכה אליי 
כחוקרת, כפי שסוברת ארגון )Aragon, 1996(? לא הרגשתי כך. לא חשתי כחוקרת מכובדת או 
חשובה. נהפוך הוא, אני היא זאת שנמלאה הערכה כלפי הנשים שראיינתי על כך שהתקוממו 
ויצאו נגד המוסכמות התרבותיות, ואף על פי שלעתים גונו בקרב בני העדה בחרו לצאת לרכוש 
כך, הוקרתי את  כנשים. הערכתי אותן על  ולשנות את העתיד שיועד להן  השכלה אקדמית 
עוז רוחן, את כוחן הנפשי ואת נחישותן. כמו כן, חשתי שאני היא זו שאמורה לתת מתנה על 
שקיבלתי מהן כה הרבה: הסכמה להיחשף, זמן ואירוח בביתן. נמנעתי מלהביא מתנה מראש 
כדי שלא להביך ומשום שחשבתי שאין זה מתאים למפגש מסוג של ריאיון. כמו כן, מתנה אמנם 

האם מתנות דומות היו ניתנות לגברים מידי גברים? הבחנה במתן בין המגדרים היא נושא ראוי שזכה   6

להתייחסות במחקר )Werbner, 1990( ונמצא מעבר לתחומי מאמר זה. 
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יכולה להביע הכרת תודה על הנכונות להתראיין, אך עלולה להתפרש גם כמקבילה או כתמורה 
לריאיון, ובכך לגמד אותו. בסופו של דבר, המרואיינות הן שנתנו מתנות והעלו את המודעות 
שלי לאפשרות של חילופי מתנות. מדוע הן בחרו לתת לי, לחוקרת, מתנה בסיום הריאיון? האם 
המתנות הביעו הערכה על שהכרתי בחשיבות מעשיהן? על שהקדשתי שנים אחדות לבחון נושא 
שהן במרכזו? על שנסעתי מרחק רב כדי להגיע אליהן? על שבחרתי להתמקד בעדה הדרוזית? 
הראיונות  הריאיון?  בעת  בינינו  שהתפתחה  אישית  וקרבה  חיבה  משקפות  התשורות  ואולי 
היו מרגשים עבורי ועבור המרואיינות כאחת. בעוד אני הרגשתי תחושת הוקרה והתרגשות 
ולתאר. חלקן  על כך שהתראיינו בפתיחות, הן אולי הודו לי על האפשרות להיפתח, לספר 
ציינו בריאיון שלא הזדמן להן בעבר לדבר על נושאים שנותרו מושתקים. לא יכולתי לחוש 
שהתשורות נועדו לשמש מנחות “כלפי מעלה”, אם כי ייתכן שכאלה היו. העדפתי לחשוב שהן 
נובעות מהמפגש המרגש ומהקשר שנוצר בו. הייתי רוצה להניח שההנחה הזאת היא היחידה 
האפשרית, אך אני חוששת שאחטא בכך למורכבות הסיטואציה, לאפיוני התרבות ולהיבטים 
של הכרה בערך המקבל )Cooper, 1995(. למרות התלבטויותיי וחוסר הוודאות לגבי משמעות 
המתן, אין ספק שהוא קושר את הנותן ואת המקבל במסגרת חברתית עמוסה במשמעויות )מוס, 
2006(, וגם אם המתנות לא היו אסטרטגיה לכריתת ברית או להתקשרות, הן בהחלט הזינו את 
היחסים )Cliggett, 1995(. הדגם המוכר לי ־ של מתן תשורות לחברים ותיקים ־ השתנה, 
וחילופי המתנות היו בבחינת הדבק החברתי הראשוני שנלווה לריאיון. נתינת המתנה התוותה 
כיוון, וכטענתו של מסצ׳יו )Maschio, 1998(, השתמעה ממנה מערכת יחסים עתידית שונה 
מזו שתיארתי לי לפני צאתי למחקר. המתן שינה אפוא את מערכת היחסים בשדה ואת יחסי 
הכוח בו; לא רק אני קבעתי את המסגרת ואת המתרחש בה, אלא גם המרואיינות אותתו, פעלו 

באינטראקציה וניווטו אותה. 
לי  הגישו  אני מה להביא כמתנה. המרואיינות  צפוי במחקר עלה כששקלתי  קושי לא 
תשורות מעשי ידיהן. היו אלה מתנות בעלות ערך, והן ידעו שאני אעריך אותן ואהנה מהן. 
עניין  היא  ותרבות  בכל תרבות  להן בתמורה? הבאת מתנות  אני להביא  יכולתי  אולם מה 
גם  נשאלת  להביא,  מה  השאלה  מלבד  כתובים.  שאינם  הקודים  לימוד  את  הכולל  נרכש 
השאלה כמה מקובל להביא, כלומר מה נחשב “יותר מדי” ויביא את המקבל במבוכה, ומה 
הכשירות  נושא  את   .)1998 )אבוהב,  הערכה?  כחוסר  להתפרש  ועלול  מדי”  “פחות  נחשב 
החברתית במתן מתנות מעלה גם בורדייה )Bourdieu, 1977( הטוען ש״מה נהוג לתת” הוא 
ידע מסוג הביטוס. במילים אחרות, ידע זה ־ בעיקר מה לתת ומתי ־ אינו תקן אובייקטיבי, 

ורק להטוטן חברתי יכול לפענח אותו. 
חשמליים  במכשירים  רוב  פי  על  שצוידו  ידיים  רחבי  בבתים  גרו  שראיינתי  הנשים 
יכולה להביא להן מתנות כמו  חדישים, ולעתים כאלו שלא נמצאו בביתי. לכאורה, הייתי 
אלה שאני מביאה לחבריי, שמטרתן לא למלא את החסר אלא לאותת על הוקרה, הערכה 
ותודה. אך למרות הדמיון, ההבדלים בתרבות הכתיבו הבדלים בתשורות. מתנות שאני מרבה 
להביא לחבריי, יין למשל, לא התאימו, מכיוון שבקרב הדרוזים חל איסור דתי על שתיית 
אלכוהול. מתן אחר ־ שמן זית ־ נפסל מכיוון שהדרוזים עצמם מייצרים שמן זית משובח 
מהזיתים שהם מגדלים. האם פרחים מקובלים? מעולם לא ראיתי פרחים שאינם מלאכותיים 
אינו  רוב  פי  בין הקישוטים הרבים בבתי הדרוזים. האוכל בסגנון מערבי שאני מכינה על 
ערב לחכם, ולכן אפשרות זו נפסלה גם היא. וכך, למרות ניסיונותיי, התקשיתי לממש את 
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הנחתה של וינר )Weiner, 1992( שאנשים מתאימים את מתנתם לדרישות התרבות ושנשים 
מבטאות עצמן דרך מתנות, בבחינת המרה של העצמי לחומר ושל חומר לחוויה. כך או כך, 
נותר לי להתלבט גם ברובד אחר של המתן: מה אפשר לתת שאינו חושף עושר או כוח מחד 

גיסא, ואינו סמלי מדי ומעליב מאידך גיסא? 
לתת  מסובך  וכמה  כמה  אחת  ועל  דיה,  סבוכה  התרבות  בתוך  המתנות  מתן  מיומנות 
מתנות לבני תרבות שונה. לבסוף, כשהתברר שאין סממנים תרבותיים שיכולתי אני להעניק, 
נותרתי עם רעיון שאיני אוהבת במיוחד: בונבוניירות שוקולד, קערה או כלי למטבח, ולעתים 
עציץ. כשהיו למרואיינות ילדים הבאתי להם תשורות קטנות. קיוויתי שתתגשם הנחתו של 
קמרר )Camerer, 1988( שמתנות הן איתות חברתי טוב מפני שמוסכם על מה הן מאותתות. 
קיוויתי שכמו שמתנות לא יעילות מאותתות מכוח המנהג )ibid(, הן יאותתו על כוונתי גם 
בהיעדר הבנה משותפת שלהן. וכך, בעוד המתנות שקיבלתי מהמרואיינות היו בעלות ערך 
רב בעיניי ובעיני בני משפחתי, חשתי שהמתנות שהבאתי להן אני היו ניטרליות וחסרות 
והכשירות  הבקיאות  זה  בנושא  שגם  מתברר  שבהענקתן.  המעשה  עצם  למעט  משמעות, 
התרבותית של המיעוט לגבי תרבות הרוב גבוהה מזו של ההגמוניה לגבי מנהגי המיעוט. אף 
שלמדתי על המיעוט הדרוזי מספרות ומראיונות, לא הייתה בידי כשירות זאת. לעומת זאת, 
כבני מיעוט ידעו המרואיינות הדרוזיות מה ראוי לתת ומה מוערך בקרב חברת הרוב. הבחנה 
זו מחדדת את ההבדלים בין ההגמוניה למיעוט ואת היכרותו החד–כיוונית של המיעוט את 

הרוב, שבמקרה זה באה לידי ביטוי במתן.
לסיכום, המתנות שינו את מערך הכוח במחקר ואת סדר היום המחקרי שתוכנן, והשפיעו 
על מערכת היחסים ביני לבין המרואיינות. פגישות לשם ריאיון הפכו לאירוח, ופגישה או 
שתיים שתוכננו מראש הפכו למערכת יחסים ממושכת המתקיימת גם כיום, שש שנים לאחר 
סיום המחקר. בעוד שבצאתי לשדה הנחתי שאני אהיה זו שאקבע את מסגרת הריאיון, את 
אורכו, את מספר מפגשיו ואת אופי יחסיו, מצאתי שלמרואיינות הייתה השפעה ניכרת על 

היבטים אלה, ולא מעט בזכות המתן. 

המחקר השני: מתן ככוח או כהזדקקות? 

פלסטיניות  נשים  ראיינה  היא  מקבילה,  זמן  בתקופת  פופר–גבעון  שערכה  נפרד  במחקר 
התנסויותיה  מובאות  זה  בחלק  בקהילתן.  מסורתיות  למרפאות  פניותיהן  על  לה  שסיפרו 

בהקשר של מתן מתנות:
תשתיות  החסרים  מוכרים  לא  בדוויים  ביישובים  התגוררו  במחקר  שהשתתפו  הנשים 
בסיסיות ככבישי גישה וקווי טלפון, או בשכונות עוני בערים מעורבות )כגון רמלה, לוד ויפו(. 
בבתים אלו, בעיקר במרכזים העירוניים, הייתה הטלוויזיה החפץ היחיד שהיה קיים תמיד. 
מכשירים חשמליים אחרים, כמקרר או מכונת כביסה, חסרו פעמים רבות. רוב המרואיינות 
סבלו מקשיים רבים, בהם בעיות בריאות גופניות ורגשיות ומצוקה כלכלית. רובן לא עבדו 
ולא השתכרו למחייתן. רבות מהן הוקעו על ידי בני משפחתן שלא תמכו בהן חברתית או 
כלכלית והשתייכו לשכבה החברתית–כלכלית הנמוכה ביותר בחברה הישראלית, הנשענת 

בלעדית על מערכת הסעד. 
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אווירת הדלות והמחסור שבה נתקלתי כבר כשנכנסתי לשכונות המרואיינות התחזקה עם 
כניסתי לבתיהן. הפערים שעמדו ביני ובינן היו ניכרים: נבדלנו זו מזו בהשכלה הרשמית, 
בדת ובסטטוס, והמרואיינות השתייכו לקבוצת המיעוט,  בעוד אני נמניתי עם הרוב ההגמוני. 
בקפה. הקפה,  או  בתה  לבתי המרואיינות  הגעתי  עם  כובדתי  והמחסור  הדלות  אף  על 
אחרים.  חשובים  אורחים  לכבוד  או  לכבודי  במיוחד  שנרכש  יקר  מצרך  היה  הרגשתי,  כך 
ותבשיל,  דק  ירקות חתוך  הוכנה לכבודי ארוחה טרייה, הכוללת סלט  גם  מזומנות  לעתים 
ברוב המקרים צמחוני. ברור היה לי שהנשים יצאו במיוחד לרכוש את מוצרי המזון, שאינם 
קיימים בביתן דרך שגרה, ושהקנייה הייתה נטל ניכר, לעתים במקום אוכל שנמנע מילדיהן. 
התרגשתי לנוכח נכונותן של המרואיינות לחלוק עמי את המזון הדל שברשותן, וחשתי שאיני 
יכולה לדחות את מה שהגישו לי, שמא אעליב אותן או אביישן. המרואיינות גם שיתפו אותי 
בידע תרבותי עשיר בנוגע למערכת הריפוי המסורתי בקהילתן ופתחו בפניי את לבן ואת 
ביתן. חלקן הכירו לי נשים נוספות שנעזרו בשירותי מרפאות, ובעיקר הציגו בפניי מרפאות 
מסורתיות, שאליהן הייתי מתקשה להגיע בעצמי ובלא תיווך. במקרים רבים מרואיינות אף 
נסעו אתי כדי להראות לי את הדרך לבית מרואיינת נוספת ־ מרפאה או פונה ־ ולפעמים 

גם התלוו אליי למשך הריאיון. 
מכך,  יותר  הערכתי.  ואת  תודתי  את  להביע  וביקשתי  בשדה  חמה  פנים  לקבלת  זכיתי 
כמו שטוען בלאו )Blau, 1964(, אולי גם ביקשתי ליצור בקרב המידעניות תחושת ביטחון 
ואמינות באמצעות שמיטת החבות שיצרה נתינתן. בשל כך, כבר מהריאיון השני התחלתי 
רבות  מידעניות  מקומית.  במכולת  שוקולד  או  עוגיות  קניתי  לעתים  מה.  דבר  עמי  להביא 
זול. לכן מתנה אחרת שהבאתי  יכלו להרשות לעצמן לקנות רק סיגריות מסוג  עישנו, אך 
גם  הבאתי  לעצמן.  לקנות  למרואיינות  התאפשר  שלא  ֵקנט,  מסוג  סיגריות  הייתה  תדיר 
מוצרים קוסמטיים, כגון אריזות קטנות של קרם גוף או סבון תמרוקים, שבמשך הזמן למדתי 
ששימחו מאוד את המרואיינות. מקצת מהנשים שהתלוו אליי במכוניתי ביקשו לעתים טרמפ 
למקום מסוים, ואני הקפצתי אותן בשמחה. כששהינו מחוץ לבית, השתדלתי גם להזמין אותן 
ואולם,  צנועה במסעדה מקומית.  או, אם הזדמן, לארוחה  ועוגה,  לבתי קפה קטנים לקפה 
מעדני  הייתה  ביותר  הרבה  בהתלהבות  המתנה שהתקבלה  לשדה,  המתנות שהבאתי  מבין 
חלב לילדים. ילדי המרואיינות התפעלו ממעדנים אלה, שלא זכו להם ברגיל, וטעמם היה 

בעיניהם כטעם “גן עדן”, כפי שהתבטא אחד הילדים. 
המתנות הסמליות כוונו להודות על האירוח והעזרה. בנתינתן נכרך גם הרצון להשיב את 
האיזון של יחסי הנתינה והעזרה בשדה, ובעקבות זאת את האיזון ביחסי הכוח. יחסי הנתינה 
בשדה אינם משקפים בהכרח את יחסי הכוח החברתיים והכלכליים שמחוץ לו ואת הבדלי 
הכוח הנובעים מהשכלה או משייכות לקבוצת הגמוניה או מיעוט. יחסי כוח אלה משתנים 
החוקרת  את  ולשתף  מזמנן  להקדיש  שלהן  וברצון  במרואיינות  ממוקד  המרכזי  כשהכוח 
בחייהן. המתנות שנתתי ביקשו אפוא לאזן את הנתינה של המרואיינות ולתרום להדדיות 
שהיו  אף  המתנות,  אחר.  היבט  גם  נלווה  שנתתי  לתשורות  ואולם,  בינינו.  באינטראקציה 
סמליות, ענו על צורך אמיתי שלי כחוקרת. למרות ההבדלים לכאורה במיקום ובכוח בינינו, 
ולראיין  נואש כמעט, לאפשרות לחזור  זאת שנזקקה לקשר עמן. נצרכתי, באופן  אני היא 
בעיקר  נוספות,  מידעניות  בהצגת  לי  ולעזרה שהגישו  לידע המקומי שלהן  ונזקקתי  אותן, 
מרפאות מסורתיות. הרגשתי, בעקבות אמרסון ופולנר )Emerson & Pollner, 2001(, שהיה 
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עליי להזמין, לעודד ולעתים לפתות ממש את המידעניות כדי שיסכימו להיות “השדה” וירשו 
 .)ibid, p. 240( ”לי להיות החוקרת “שלהן

הקושי של המרואיינות לעמוד בזמנים שנקבעו לביקורים, חוסר היציבות וחוסר הוודאות 
בחייהן יצרו אצלי חשש שמא ייעלמו או לא יהיו בביתן כשאגיע. התלות שלי בעזרה שקיבלתי 
מאחת המרואיינות המרכזיות הייתה כה רבה, עד שכאשר התקשרתי אליה במהלך המחקר 
והתברר לי שמספר הטלפון הנייד שלה הוחלף, הרגשתי ממש חרדה לעתיד המחקר. אם כן, 
הצורך וההזדקקות היו שלי, והמתנות שנתתי עזרו לי לחוש יציבות רבה יותר בקשר ולקוות 

שהנשים ימשיכו את הקשר אתי, ולו בזכות השי שנתתי. 
על פי רוב, כשדנים בספרות בסוגיית יחסי הכוח במחקר, מתמקדים בכוחו של החוקר. 
החוקר מזוהה ברוב המקרים עם מעמד, לאום או גזע הממוקמים גבוה יותר בסולם החברתי 
 Wolf,( יחסית  נדיר  כאמור  הוא  מעלה”,  “כלפי  מחקר  ההפוך,  המצב  הנחקרים.  לעומת 
1996(. כמו כן, וכפי שכבר הוזכר, בידי החוקר מצוי הכוח להגדיר את יחסי המחקר בשדה, 
הוא  החוקר  טיבם:  מעצם  היררכיה  בחובם  טומנים  הראיונות  וגם  עומקם,  ואת  את משכם 
השואל את השאלות ומקבל את התשובות, הוא המחליט מתי תם הריאיון ומתי תוכנו מתאים 
לפרסום. ואולם, בתהליך המחקר בא לידי ביטוי גם כוחן של המרואיינות. לא הכוח לקחת, 
לשלוט, לשאול או לכתוב, אלא כוחן לתת, שנובע מבעלות על ידע מוערך, נצרך ונחקר, 
מהיכרות עם מידענים נוספים ומבקיאות בסוגיות תרבותיות וחברתיות שהן הן חומר המחקר. 
כוחן של המרואיינות היה ברור במחקר זה כבכל מחקר, שכן ללא סיפוריהן ורצונן לשתף 

ולעזור, אפשר שלא היה מתבצע. 
אם כן, תכלית אחת של המתנות שהענקתי הייתה להשיב תודה ולשקם את מאזן החוב 
שהרגשתי ביחסים. אין מדובר בהצהרת כוח בעת המתן, אלא ברצון לאזן את יחסי הנתינה 
בשדה המחקר וליצור, ולו מעט, שוויון ־ בעבר ובעתיד ־ לעומת נתינתן של המידעניות. 
תכליתן האחרת הייתה קשורה בתחושות ההזדקקות וההצטרכות שחשתי כלפי המרואיינות 
נידון המחקר לכישלון עוררה אצלי  במהלך המחקר. ההכרה שבלא שיתוף הפעולה שלהן 
צורך כמו לקשור אותן אליי על ידי כך שהקפדתי שהמחקר יועיל להן באופן מוחשי. ייתכן 
בטגלייה  שתיארה  לזה  דומה  למצב  להגיע  אז,  לכך  מודעת  הייתי  לא  אם  גם  שניסיתי, 
ציפייה  פירושו  זה  חוב  חוב.  המקבל  אצל  יוצרת  המתנה  נתינת  שבו   ,)Battaglia, 1992(

להחזר, ובמקרה שלנו, להמשך שיתוף הפעולה של המרואיינות עם החוקרת. 
קשר ייחודי נרקם ביני ובין שתי מרואיינות מבין כל המרואיינות שהשתתפו במחקר. קשר 
זה, שנמשך לאורך תקופת המחקר כולה ועד היום, כלל ביקורים תכופים בבתיהן. למעשה, 
בתים אלו שימשו מעין בסיסי יציאה לגיחות המחקר בהכוונתן, בליווי שלהן, ולעתים )בימים 
קשים במיוחד( גם בעידודן של השתיים. בהדרגה הלך והעמיק הקשר עמן. מלבד המתנות 
שהענקתי להן ולילדיהן בכל פעם שהגעתי, מצאתי את עצמי ממלאת תפקיד מרכזי בחייהן, 
ובעיקר במגעיהן עם הממסד. בכמה הזדמנויות הן ביקשו את עצתי באשר להתנהלות בנבכי 
מערכות הרווחה, המשפט, החינוך, ובעיקר הבריאות, ופעמים רבות ניסחתי בשמן ובעניינן 
מכתבים רשמיים למוסדות הללו. הנשים מצדן העניקו לי תשורות משלהן: מאחת קיבלתי 
קוסמטי.  קרם  לי  העניקה  והאחרת  מניקור,  וערכת  טורקיז  סוודר  שונות  הזדמנויות  בשתי 
ייתכן שהתשורות האלה היו ביטוי לחיבה שרחשו לי במסגרת הקשר שנרקם בינינו; ייתכן 
שהן לא העריכו את סיפור חייהן ואת תרומתן המכרעת למחקר, ולכן הרגישו צורך להשיב 
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על מה שנתתי להן אני; או אולי, כפי שאני נזקקתי להן כעוגנים שסיפקו מגע עם תרבות 
המיעוט הנחקרת וידע מתוכה, כך נזקקו הן לי כעוגן בתרבות ההגמונית, המבטיח להן ידע 

מתוך נבכי הבירוקרטיה של תרבות זו. 

מה ניתן ומה התקבל בשדה: סיכום ודיון

מוצרי  סיגריות,  חלב,  מעדני  שוקולד,  פלסטיק,  צעצועי  ־  כחוקרות  שָנַתּנו  למתנות 
קוסמטיקה וכלי מטבח ־ היו אפוא כמה מאפיינים משותפים: היו אלה מתנות לא יקרות, 
אותן  מחשיב  היה  לא   )Gregory, 1980( גרגורי  לילדים.  רבות  פעמים  שיועדו  מתכלות, 
כראויות. מתנות אידיאליות לדבריו הן מתנות נדירות ועמידות דווקא, פנינים למשל. מדוע 
ערך  בעלות  סמליות,  מתנות  למרואיינות  להעניק  דעת,  בבלי  או  מכוון  בכוונת  הקפדנו, 
רוב מתכלות? מאחורי הקפדתנו עמדו כמה מניעים. ראשית, ביקשנו  פי  ועל  נמוך  חומרי 
שלא לנקר עיניים או להדגיש פערים כלכליים המשליכים גם על יחסי הכוח. שנית, ביקשנו 
לחסוך מהמרואיינות את הצורך, שיכול להיות מכביד, לגמול במידה שווה על מתנה שערכה 
החומרי גבוה. לבסוף, ביקשנו להימנע מיצירת רושם של תשלום שיכול להתפרש כקניית 
הנרטיב. המתן, אם הוא בעל ערך גבוה מאוד, יכול להיתפס בעיני הנחקר, ואולי גם בעיני 
או  סיפור  קניית  האם  שאלות:  מעורר  הוא  וככזה  כתשלום,  השופטת,  האקדמית  הקהילה 
תשלום בעבורו היא שלילית תמיד? האם במקרה כזה ישתדל המרואיין שהסיפור יהיה מעניין 
נוסף?  בתשלום  חושק  או  החוקר  את  לרצות  חובה  חש  שהוא  משום  אותו  וישנה  במיוחד 
בעבור  כל תשלום  או שמא  ולתמחרו,  הסיפור  ערכו של  את  למדוד  לחלופין, האם אפשר 

הנרטיב מקטין אותו ומשפיל את הנחקר?
במתנותינו למרואיינות ביקשנו להביע הערכה והוקרה. השתדלנו להימנע מלרקום יחסי 
חליפין עם המרואיינות )מתנה תמורת סיפור חיים(, ותחת זאת לבסס יחסי מתן המבטאים 
ידידות, שיתוף והכרת תודה סמלית. המתנות שניתנו יועדו כאמור פעמים רבות לילדיהן 
הצעירים של המרואיינות, שכן הבאת מתנות לילדים נתפסת כטבעית ומקובלת. שי סמלי 
ולכן אינו מדגיש את   ,)Shuman, 2001( לילדים אינו כרוך בדרך כלל ביצירת מחויבות 
את  להביע  לנו  ִאפשר  הוא  ככזה  והמעמד.  הכוח  וביחסי  הנתינה  ביכולת  בשדה  הפערים 
שרצינו: ידידות, שיתוף והכרת תודה. כמו כן, הוא מנע את ההתלבטות שחווינו, המוזכרת 
גם על ידי אבוהב )1998(, בסוגיה התרבותית מה ראוי והולם להעניק כמתנה בכל הקשר 

והקשר. 
 Caplow,( ממילים  ולא  מחפצים  מורכב  שלה  שהלקסיקון  שפה  היא  תשורות  נתינת 
בקרב  המתן  לנורמות  רבה  במידה  עיוורות  היינו  ההגמוני,  הרוב  כבנות  אנחנו,   .)1984
המיעוט הפלסטיני בישראל והתלבטנו רבות באשר למתן הראוי בשל ההבדלים בהעדפות, 
בטעמים ובנטיות בין יהודים לפלסטינים בישראל. הפתרון שמצאנו, כמו שתיארה שומאן 
)Shuman, 2001( בהקשר של משלוחי המנות, היה לבחור מתנה המבטאת קונפורמיות ולא 
אינדיבידואליות. בחירה זו הייתה “בטוחה” בעינינו, מפני שאינה בעלת ייחוד, אינה אומרת 
דבר על טעמן של המקבלת או של הנותנת, וברוב המקרים היא מבטיחה שהמסר שביקשנו 

לאותת ־ של הכרת תודה ־ עבר בהצלחה.
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הריאיון,  מפגש  בעת  לנו  שהוגשו  מזונות  שקיבלנו  התשורות  כללו  קרובות  לעתים 
ולפעמים הוענקו לנו כצידה לדרך. כפי שציין אפדוראי )Appadurai, 1988(, למזון, ובייחוד 
למזון מבושל שניתן לחוקרות בשדה, אפשר לייחס שלל משמעויות, והוא אמצעי לתקשורת 
ולהבנת היחסים השוררים בין אנשים הסועדים בצוותא )Tambiah, 1969(. אוכל הוא דרך 
לסמן גבולות בין “בפנים” ובין “בחוץ” משום שאדם אוכל עם משפחתו ועם קהילתו. הבחנה 
מהחברות  אחת  כל  של  ואיסורים  חוקים  שבהם  יהודים–מוסלמים,  ביחסי  בעיקר  חדה  זו 
המרואיינות  בחרו  שכאן  במקרה  המשותפים.  המגעים  גורל  את  גוזרים  באכילה  הכרוכים 
פעמים רבות להגיש מאכלים מסורתיים שמייצגים את זהותן התרבותית–אתנית, ושהכנתם 
שנתנו  המזון  אותנו.  לכבד  כוונה  מתוך  החוקרות,  לנו  שאין  תרבותי  ספציפי  בידע  כרוכה 
במרחב  שליטתן  את  והביעה  הנשים  מומחיות  את  שביטאה  נשית  מתנה  היה  המרואיינות 
הביתי )Werbner, 1990(. הגשת המזון והאכילה המשותפת חיזקו את המכנה המשותף החזק 
של נשיות, ואנחנו, שמצאו את עצמנו כמה פעמים מבקשות מהמרואיינות מתכונים, ביטאנו 

את הערכתנו לטיב המאכלים ולעמלן, ואולי גם את דמיוננו להן כנשים. 
גם  ניתנו  לפופר–גבעון  קרובות,  לעתים  המרואיינות  שנתנו  האוכל  מתנות  כמו  שלא 
קוסמטי  קרם  כסוודר,  הנותנות(  של  הכלכלי  מצבן  של  בהקשר  )בעיקר  “גדולות”  מתנות 
וערכת מניקור. החוקרת הזינה את מערכת היחסים בינה לבין המרואיינות במתנות סמליות 
מתנות  נתנו  המרואיינות  ואילו  המחקר,  בעת  היחסים  מצב  את  לשמר  שנועדו  ומתכלות, 
שייתכן שבאמצעותן ביקשו לאזן את יחסי הכוח בשדה ולאותת לחוקרת שגם בכוחן לתת. 
אפשר גם שהמתנות הלא מתכלות ניתנו כדי לשמר את פופר–גבעון בחייהן לאורך זמן בחבות 
להניח  אך אפשר  אישית,  נבע מחיבה  ייתכן שהדבר  סמליות.  רק  במתנות שאינן  הכרוכה 
שממקומה כעין נציגה של חברת הרוב, עזרה החוקרת  למידעניות במגוון תחומים, והן ניסו 
לקרב אותה, להודות לה, ואולי גם להזין את הקשר עמה במתנות שאינן מתכלות שיזכירו 
לה את חובה להן. ייתכן שהייתה זו אך תחושתה של החוקרת, ששנים לאחר המחקר עדיין 
מסייעת להן במהלכים מול הממסד. עם זאת, יש להניח שדפוס זה אינו ייחודי בין חוקרים 
למרואיינים ושכיח בעיקר כשהחוקרים באים מסטטוס חברתי–כלכלי גבוה יותר, משולבים 
בחברה ובעלי כשירות גבוהה בקשרים עם מוסדות. סביר שקיומו של דפוס זה רווח אף יותר 

כשההגמוניה בוחנת את המיעוט. 
 Clifford, ברם, בניגוד למה שהניחו חוקרים בדבר שליטתו וכוחו של החוקר בשדה )ראו
Wolf, 1996 ;1997(, יחסי הכוח שכאן אינם חד–כיווניים או פשטניים. במהלך עבודת השדה 
אנו, כחוקרים, טוענת קופי )Coffey, 1999(, צוברים חבות שלעולם לא נוכל לפרוע, שכן אנו 
הנהנים העיקריים מהמחקר ומפירותיו. אמנם נרקמים יחסים בין–אישיים קרובים בינינו ובין 
המידענים, ולעתים באים יחסים אלו לידי ביטוי במתן מתנות בשדה המשפיעות על היחסים 
ומשנות אותם, אך אנו כחוקרים נשארים תלויים במרואיינים. אנו נזקקים לסיפורי חייהם, 

ולעתים אף קידומנו תלוי בהם ובמידע שברשותם.
ולכן  היחסים הנרקמים בשדה הם אפוא יחסים מקצועיים ואישיים בעת ובעונה אחת, 
טווייתם )כמו התרתם( יכולה להיות מאתגרת. בחיי היומיום שלנו, הכותבות, הקשר קודם 
לנתינת המתנות, כלומר אנו נותנות אותן לאנשים שעמם יש לנו יחסים מבוססים משכבר 
הימים, בעיקר בני משפחה וחברים. מתנות מבטאות עבורנו קשר קיים, מזינות ומשמרות 
אותו )Komter & Vollebergh, 1997( ומאותתות על כוונותינו כנותנות כמו על אלו של 
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בפנינו מציאות אחרת: המתנות  )Camerer, 1988(. בשדה המחקר התגלתה  הצד המקבל 
 .)Maschio, 1998( עתידית  משמעות  וללא  עבר  ללא  בהווה,  קשר  אך  ביטאו  שהוחלפו 
בצל  זו.  לקראת  זו  לצעוד  ־  והמרואיינות  החוקרות  ־  יכולנו  שעליו  הגשר  היו  המתנות 
וחיבה.  היחסים המורכבים, הניכור והמרחק, ביטאו המתנות בשדה תשומת לב, התקרבות 
הן ביטאו ניסיון לגשר על פערים שהכיל השדה, פערי כוח ולאום, כלכלה ותרבות, וביסודן 
 .)Sahlins, 1972, p. 186( ההנחה שאם חברים מעניקים מתנות, הרי מתנות משמען חברּות
החלפת המתנות והמשמעויות שנלוו להן ניסו להגדיר ולהבהיר את מה שמעצם מהותו אינו 
ניתן להגדרה: יחסים אישיים שנבנו בשדה. לכן הן נמצאו מבטאות במידה רבה את הקשר 
ונעדר פרקסיס, קשר שאין לו עבר,  זיכרון  הייחודי שבין חוקרות למרואיינות: קשר נטול 

שההווה שלו טעון בחוויות ובמשמעות, ושהעתיד שלו מעורפל ומוטל בספק. 
בשני שדות המחקר המוצגים במאמר זה באים לידי ביטוי כמה דפוסים של נתינת מתנות 
בשדה. במחקר של וינר–לוי יצרו המתנות דה–קונטקסטואליזציה של הריאיון ושל מערכת 
היחסים ובאו גם כדי להביע הכרת תודה. התשורות הְבנו מחדש את מערכת היחסים, שינו 
על  השפיעו  הן  המחקר.  אופי  את  מחדש  להגדיר  החוקרת  את  וחייבו  המחקר  מהלך  את 
מגוון היחסים שנחוו בשדה, וכן על היקף הידע ועומקו. אם שמירה על מרחק היא חיונית 
זה  שבמקרה  הרי   ,)Emerson & Pollner, 2001( ופולנר  אמרסון  שטוענים  כפי  למחקר, 
אותה  ושאבו  חוקרת”  “רק  להיות  לחוקרת  לאפשר  המתן,  באמצעות  המרואיינות,  סירבו 
למערכת יחסים בין–אישית מעמיקה יותר. החוקרת אמנם יזמה את היחסים שבשדה, אבל 
הדינמיקה שהתפתחה בעקבות כך הייתה במידה רבה בשליטתן ולימדה על הגבולות הנזילים 

 7.)Atkinson, 1992( המתעצבים תוך כדי משא ומתן עם המידענים
כמו שטוען קמרר )Camerer, 1988(, התשורות בשני שדות המחקר היו בגדר איתותים. 
באמצעות המתנות אותתו גם החוקרות וגם המרואיינות על כוונותיהן באשר למערכת היחסים 
המבטא  למדי  ומאוזן  הדדי  מתן  משקפות  בשדה  המוחלפות  המתנות  לו.  ומעבר  שבשדה 
ושוויוניות,  זהו היבט אחד, המדגיש הדדיות  וידידות.  בעיקר הכרת תודה, הערכה, שיתוף 
אך אין להתעלם מהיבט אחר של המתן: מתנה היא כוח, והיא מבטאת יחסי שליטה, כפיפות 
והיררכיה )Schwartz, 1967; Werbner, 1990(. מתן מבטא משאבים ויוזמה, ולכן בהקשרים 
תרבותיים שונים הוא מקובל גם “כלפי מטה”, במילים אחרות, מקובל לתת מתנות לילדים, 
 Aragon, 1996;( משלהם  במתן  לגמול  מחויבים  שאינם  ל״חלשים”  ולחולים;  לזקנים 
לעיל,  שציירנו  אלה  מעין  הדדיים  נתינה  יחסי  מבטא  אינו  כזה  תיאור   .)Shuman, 2001
אלא יחסי כוח היררכיים שבהם חזק נותן לחלש ממנו. המחקר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
מתבצע על פי רוב גם הוא “כלפי מטה” )Wolf, 1996(. בהקשר זה אפשר היה לשער שגם 
בשדה ייתנו “כלפי מטה”, כלומר שהחוקר ייזום מתן מתנות בשדה כחלק מהיותו חזק ובעל 

משאבים. 
השפיעו  הדרוזיות  המשכילות  עם  במחקר  שונה.  מציאות  מצוירת  זה  במאמר  אך 
מתנותיהן של המרואיינות, גם אם לא התכוונו לכך, על יחסי הכוח בשדה ואפשרו להפר את 
הסדר המחקרי שהועידה החוקרת ואת ההנחה המקובלת שהמרואיינות פסיביות והחוקרת 
אקטיבית. המתן ִאפשר למרואיינות לקטוע את רצף הריאיון וליצור הזדמנות משלהן לשאול 

.Bolak, 1997; Wichrosky, 1997 בשונה מהמוזכר בספרות, למשל  7
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את החוקרת שאלות על חייה. הן העניקו לחוקרת מיוזמתן וממשאביהן, וכך נעשו משפיעות 
והנכיחו את כוחן בסיטואציית המחקר. השליטה על סדר השאלות, אורך המחקר והתנהלותו 
התערערה, והמתנות המאותתות גם על עתיד הקשר עיצבו את מערכת היחסים כפי שהתפחתה 
בסופו של דבר. גם במחקר שערכה פופר–גבעון ביטאו המתנות יחסי כוחות שונים מהמובן 
ומיוזמתה לשדה המחקר, אבל הנתינה  מאליו המשוער. החוקרת אמנם הביאה ממשאביה 
שלה נבעה פעמים רבות לא מתוך עוצמה אלא מתוך הזדקקות, ובייחוד מתוך הכרה בתלותה 
במרואיינות ומתוך הבנתה שבלעדיהן לא יתממש מחקרה. למרואיינות בסיטואציה זו היה 
הכוח לתת, והוא כּונן בשדה של הבניות כוח שונות מאלה שבחיי היומיום. כוחה של החוקרת 
־ כמשכילה ובת לחברה הגמונית ־ נשבר לנוכח ההזדקקות שלה ותלותה במידעניות. גם 
המתנות שנתנו המרואיינות העניות לחוקרת ביטאו מסר ביחסי הכוחות בשדה: הן ביטאו 
שוויון במתן התשורות ונועדו בין השאר לחזק את הקשר בינן לבין החוקרת ולהבנות תחושת 

חבות כלפיהן. חבות זו, המתמשכת לתוך העתיד, מציגה את כוחן ביחסים עמה. 
לעתים  מצטיירים  שהם  כפי  פשטניים  או  פשוטים  אינם  המחקר  בשדה  הכוחות  יחסי 
במבט ראשון בשדה או בספרות )Clifford, 1997; Wolf, 1996(. במחקרינו לא היינו בהכרח 
חזקות מהמרואיינות, ונתינתנו אינה מבטאת את עוצמתנו דווקא. המתנות הן חלק מדינמיקת 

הכוחות בשדה המחקר, והכוח, כמו המתנות, נודד.
ועל  המקבל  זהות  על  אותה,  הנותן  של  זהותו  על  מעידה   ,)2006( מוס  טוען  המתנה, 
אופי היחסים שביניהם. במפגש עם המרואיינות, הן הדרוזיות והן הבדוויות, הוגשו על פי 
רוב תשורות המייצגות את חברתן. כך הן שימשו כשגרירות של תרבותן בהכנסת האורחים 
אפוא  הן  שבשדה  המתנות  לתרבות.  הייחודיות  מתנות  ובהגשת  תרבותית(  )המקובלת 
ומקבל  נותן  של  בהקשר  רק  מתרחשות  ואינן   )Werbner, 1990( מטונימיות  רבה  במידה 
מסצ׳יו  שטוען  כפי  כולה.8  הקבוצה  את  ־  בפומבי  ניתנות  כשהן  בעיקר  ־  מערבות  אלא 
)Maschio, 1998(, הענקת מתנות אינה מבנה רק את הזהות האישית, אבל גם את הזהות 
הקבוצתית של המשתתפים בה, ובמקרה הזה את הזהות האתנית–לאומית. המתנות משמשות 
חלק מדיאלוג מוסכם בין אנשים, ובעזרתן הם יכולים לאותת זה לזה. הן מצהירות על מצב 
היחסים העכשווי והעתידי בין הנותן למקבל )Battaglia, 1992( וצובעות בגוונים קונקרטיים 

את החוויה הסובייקטיבית של היחסים האנושיים. 
אם כן, למתנות השלכות מורכבות, לא תמיד בהירות, על מערכות היחסים שבין החוקרות 
מזו שתוכננה  שונה  יחסים  מערכת  התוו  הן  אחד  במקרה  המחקר.  תהליך  ועל  למידעניות 
מראש והבנו מהלך מחקר שונה מזה ששוער על ידי החוקרת. במקרה האחר הן לא ביטאו 
כוח, אלא נבעו מחששותיה של החוקרת ומהזדקקותה. המתנות באו לבטא גם אהדה והערכה 
ואיזנו יחסי נתינה שכּוננו בשדה המחקר באופן שונה מהרגיל בחיי היומיום. למרות סמליותן, 
המתנות השפיעו על נתיבי המחקר ועל היחסים בו, ואף שהשלכותיהן אינן תמיד ברורות, 

קשה להתעלם מהן.

זהות לאומית  אולי משום שהסמלים של  דווקא,  יהודיות–ישראליות  היו  לא  המתנות שהענקנו אנחנו   8

הפן המגדרי  וכנראה משום שהעדפנו להדגיש את  והתהוות,  עיצוב  גיבוש,  נמצאים בתהליך  עדיין  זו 

המשותף ולא את הפן הלאומי המפריד. 
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“ואז הייתי צריכה ללכת לרבנות”: מיפוי זהויות 
חילוניות ומגדריות במשפחות ישראליות בקוהביטציה

רבקה הזה ואורלי בנימין*

תקציר. בהיות ישראל מקרה ייחודי של הסדרה מדינתית–דתית של נישואין, זוגרות 

נישואית( מציעה הזדמנות לעמוד על  זו הקדם  ולא  )זו ארוכת הטווח  ישראלית 

טיבן של הזהויות החילוניות הכרוכות בה. בהתבסס על מחקר איכותני שבמסגרתו 

טווח  ארוכת  בזוגרות  החיים  זוגות  עשרים  עם  למחצה  מובנים  ראיונות  נערכו 

זהויות  ושתי  וסבילה;  מתונה  חזקה,  חילוניות:  זהויות  שלוש  הומשגו  בישראל, 

)שמתאפיינת  ושוויונית  מסורתית(  בנוקשות  )שמתאפיינת  מעברית  מגדריות: 

בגמישות מגדרית בניהול שגרת היומיום(. מתוך המפגש בין הזהויות החילוניות 

והמגדריות עולה זהות זוגרית שמתאפיינת בעבודה יומיומית של שני בני הזוג על 

טיפוח איכות הקשר ויציבותו ובגאווה על הישגיהם בתחום זה.

מבוא

 Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton,( מאז פרסמה קבוצת חוקרים אמריקאים
1985( את הספר נטיות הלב )Habits of the Heart(, עסקו הוגים רבים בהשפעותיהן של 
)למשל  זוגיים  יחסים  של  אפיוניהם  ועל  המשפחה  מוסד  על  אינדיבידואליסטיות  תפיסות 
 Beck( בק–גרנשהיים  ואליזבת  בק  אולריך   .)Bauman, 1991; Giddens, 1991, 1992
בהרחבה  דנו  אינדיבידואליסטי  כפרויקט  בזוגיות  בדיונם   )& Beck-Gernsheim, 1995
בהתקצרות אורכם הממוצע של יחסים זוגיים ובאכזבה החוזרת ונשנית שגברים ונשים חווים 
בשל הפער המתמיד בין המשמעויות הכמעט–דתיות המיוחסות לחוויית האהבה ובין המפגש 
הזוגי היומיומי. למרות טענה תיאורטית רחבה זו, המרמזת שאי יציבות היא אפיון מתחזק של 
יחסים זוגיים בכלל, הספרות המחקרית ממשיכה להצביע על אפקט הזוגרות )קוהביטציה(: 
אי יציבות של קשרים זוגיים שהחלו כחיים משותפים ללא נישואין והגיעו, או שלא הגיעו, 
לכלל נישואין )Brown, 2004(. חוקרים העלו את האפשרות שמקורה של אי יציבות זו טמון 
בנקודת המוצא של הזוגרים; הזוגרות מתהווה מלכתחילה מתוך עמדה אינדיבידואליסטית 
חילונית של הזוגרים, ואלה מסרבים לוותר על מימוש עצמי לטובת שימור היחסים. לפיכך 
מתקצרת תוחלת החיים של קשריהם )Nock, 1995(. אי יציבות זו אינה בגדר דעה רווחת 
בלבד, אלא מגובה בממצאים אמפיריים חוזרים: זוגרים נוטים להסלים קונפליקטים זוגיים 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  *

הכותבות מבקשות להודות לכנרת יפרח על עבודת העריכה המסורה והמעולה שלה.  
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ולנקוט פחות התנהגויות תמיכה. כמו כן, גברים שהיו להם ריבוי קשרי זוגרות בעברם נוטים 
.)Cohan & Kleinbaum, 2004( לבטא אגרסיביות מילולית רבה יותר בשעת קונפליקט

בצד הדיון המתמשך באי היציבות האמורה, ממצאים רבים מעידים שתופעת הזוגרות, 
חיים זוגיים של אישה וגבר תחת קורת גג אחת ללא נישואין, הופכת נורמטיבית עד כדי כך 
 Bumpass & Lu,( שיותר ויותר זוגות מקבלים אותה גם כמסגרת אפשרית לגידול ילדים
Reynolds & Mansfield, 1999; Smock, 2000 ;2000(. עוד נמצא שזוגרים רבים רואים 
 Smock, Huang, Manning &( את החיים המשותפים כפתרון נוח וחסכני מבחינות שונות
Bergstrom, 2006(. בישראל, זוגרות צומחת בארבע צורות עיקריות )בלוש–קליינמן ושרלין, 
1999(: )1( כשבני זוג מבקשים לבחון חיים משותפים בטרם יקבלו על עצמם את המחויבות 
המכונה  ואלמנים,  גרושים  או שלישית של  שנייה  זוגית  כתבנית התקשרות   )2( לנישואין; 
לעתים שותפות מחודשת )repartnering( )de Jong Gierveld, 2004(. החוקרת ההולנדית 
דה יונג גירוולד מאפיינת תבנית זו בקרבה תרבותית ובמעמד כלכלי איתן יחסית וכתבנית 
)3( זוגרות חד מינית היא תבנית  ארוכת טווח שאינה כרוכה בטקס נישואין פומבי דווקא; 
זוגרים  לעתים  המדינות;  ברוב  רשמיים  מיניים  חד  נישואין  להסדיר  הקושי  בשל  שכיחה 
בתבנית זו מעמידים טקסים פומביים אלטרנטיביים; )4( התבנית הרביעית ייחודית לישראל, 
והיא הזוגרות של מנועי החיתון, קרי זוגות שהיו רוצים לתת תוקף של נישואין ליחסיהם, 
אך הרשויות אינם מאפשרים להם לעשות כן בשל דיני החיתון ההלכתיים )איסור נישואי 
בעת שהרתה  נשואה  הייתה  ]שאמם  ממזרים  שמוגדרים  למי  להינשא  איסור  וגרושה;  כהן 
גיורם מוטלים בספק(. מאחר  לגבר שאינו בעלה[; איסור להינשא למי שיהדותם או הליך 
שבאירופה, באמריקה הצפונית ובאוסטרליה מתקיימת הפרדה בין דת למדינה, אין מקבילה 

לתבנית זו בקרב הזוגרים שיחסיהם נידונים בספרות.
ייחודית  היא  שאף  זוגרות,  יחסי  של  חמישית,  נוספת,  תבנית  נדונה  הנוכחי  במחקר 
בתחום  הסמכות  להפקדת  פוליטית–חילונית  התנגדות  מתוך  צומחת  זו  זוגרות  לישראל. 
דיני אישות בידי בתי הדין הרבניים. במילים אחרות, זוגות המתנגדים להסדרה הדתית של 
הנישואין בישראל בוחרים לחיות כזוגרים למרות התפיסה הרווחת )שכאמור, זוכה לתמיכה 
זוגית  תקשורת  תבניות  יותר,  נמוכה  מחויבות  רמת  משקפת  הזוגרות  שלפיה  אמפירית( 

כושלות ואי יציבות.
ההקשר הפוליטי–חילוני המקומי הוא אפוא הזדמנות טובה לבחון אמפירית כיצד זוגות 
מתוך  מיחסיהם.  שליליות  כה  חברתיות  ציפיות  של  בהקשר  הזוגיים  יחסיהם  את  מבינים 
חילוניות  זהויות  שלוש  של  בהקשר  מתקיימת  חילונית  שזוגרות  למדנו  הראיונות  ניתוח 
מובחנות ־ חזקה, מתונה וסבילה ־ הנבדלות זו מזו במידת המחויבות של המרואיינים לנקוט 
פעילים  הם  החזקה  החילונית  הזהות  בעלי  הדת מהמדינה.  הפרדת  למען  פוליטית  פעולה 
פוליטיים בנושא זה במגוון ארגונים. בעלי הזהות החילונית המתונה תומכים בהפרדת הדת 
בעמדה  נותרים  הסבילה  החילונית  הזהות  ובעלי  בארגונים,  פעילים  אינם  אך  מהמדינה 
האינדיבידואליסטית שעל פיה היעדר ההפרדה אמנם פוגע בהם כפרטים, אך אינם מפתחים 

טענות פוליטיות מורכבות בסוגיה.
ביחס  שנקטו  התיאור  דרכי  עבורנו  שיקפו  המרואיינים  של  הסובייקטיבי  עולמם  את 
זהות  אלו עלתה האפשרות שלפנינו תהליך התהוות של  תיאורים  יחסיהם. מתוך  לאיכות 
זוגרית המדגישה את עוצמת הקשר הזוגי דווקא לנוכח אופיו הזמני לכאורה. הזהות הזאת 
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ומקבלת  מתוכו  צומחת  היא  אדרבה,  הקשר.  של  היציבות  בסוגיית  מהדיון  נפרדת  אינה 
חברתי  תהליך  מחלץ  זה  במאמר  מציגות  שאנו  הניתוח  בו.  הכרוכות  מתובנות  משמעויות 
שבו המפגש בין הזהויות החילוניות והזהויות המגדריות ־ כלומר המידה שבה הם רואים את 
 Coltrane,( עצמם מחויבים למגדור חיי היומיום לעומת מידת מחויבותם לגמישות ומעשיות
1989( בשגרת ביתם ־ נעשה קרקע פורייה להתהוותה של זהות זוגרית. זהות זו השתקפה 
ברגש הגאווה שנשזר בבירור בדברי המרואיינים שתיארו את יחסיהם. את האפשרות לראות 
בביטויים אלו עדות לממד זהותי אנו מבססות על טענתן של החוקרות האתנומתודולוגיות 
וסט ופנסטרמייקר )West & Fenstermaker, 2002(, המתארות את תהליך הסימון הפעיל 
של זהויות באמצעות פעולות המוכרות בתרבות כבעלות משמעות ידועה. אם כן, באמצעות 
שלושה מרכיבים ־ הזהות החילונית, האידיאולוגיה המגדרית והזהות הזוגרית ־ אנו מנסות 
לחלץ את התהליך החברתי העונה על שאלת המחקר שלנו: כיצד חווים זוגרים חילונים את 

יחסיהם כהגיוניים וחיוביים בהקשר של שיחים שוללים והיעדר מבט קהילתי מתקף.

זוגרות וחילוניות בספרות המחקרית

 Bachrach, )למשל  אמריקאיים  במחקרים  תוקף  ומקבל  חוזר  הזוגרות  אפקט  כאמור, 
Hinding & Thomson, 2000( כמחבל ביציבותם של יחסים זוגיים גם כשהם מתפתחים 
 Jamieson et( לכלל נישואין. על רקע ממצא חוזר זה מציע מחקרם של ג׳יימיסון ועמיתיה
al., 2002( לראות בזוגרות מסגרת יחסים המחייבת את בני הזוג לרמה גבוהה של מה שהקסטף 
)Hackstaff, 1999( מכנה “אתיקת עבודה זוגית” )marital work ethics(. אתיקה כזו תובעת 
מבני הזוג להיות ערים לשבריריות של יחסיהם הזוגיים ולפעול לשימורם. ג׳יימיסון ועמיתיה 
מצאו שהזוגות הבריטיים שרואיינו במחקרם הגיעו לזוגרות בשל מגוון נסיבות והתאפיינו 
במודעות גבוהה לאפשרות התפרקותה. מרואייניהם הבהירו שדווקא בשל האפשרות הזאת, 
המרחפת מעל הקשר שלהם באופן תמידי, הם מכוונים לטיפוח יחסיהם הזוגיים. ממצאיהם 
של ג׳יימיסון ועמיתיה מאירים באור חדש את טענתו של גידנס )Giddens, 1992( על קשרי 
אהבה, שלפיה יחסים זוגיים הם ביטוי של מימוש עצמי וחייבים לעמוד בקריטריון של סיפוק 
כינה “אהבה מתלכדת”  סוג הקשר שגידנס  לקיומם.  היחידה  ועכשיו, שהוא ההצדקה  כאן 
)confluent love( משתקף בממצאיהם של ג׳יימיסון ועמיתיה כפועל יוצא של טיפוח פעיל 

של היחסים.
שחר ושפר )2008( איששו טענה זו בהקשר הישראלי. השתיים בחנו כמה קריטריונים של 
השקעה בזוגיות ודיווחו שנשים החיות בזוגרות מטפחות את קשריהן יותר מנשים נשואות. 
לטענתן,  הביולוגי.  ולשעון  הפמיליסטי  להקשר  ההתייחסות  היא  בטיעונן  מעניינת  נקודה 
ורצונן  והמחויבות כלפיה כערכים עליונים,  הפמיליזם הישראלי, קרי ראיית המשפחתיות 
מעמידים  משפחה,  הקמת  לצורך  בנישואין  הזוגרי  הקשר  את  לממש  ישראליות  נשים  של 
אותן בעמדת נחיתות שבה עליהן להשקיע יותר כדי למקסם את סיכוייהן לייצר אצל בני 
הזוג שלהן רמת מחויבות שתאפשר נישואין. בין שנקבל הסבר קולקטיביסטי זה ובין שנדבק 
בטיעונים אינדיבידואליסטיים כגון הרדיפה אחרי הסיפוק המיידי שמבליטים גידנס וחוקרים 
באיכות  גבוהה  יומיומית  השקעה  רמת  התובע  קשר  של  משמעות  מקבלת  זוגרות  אחרים, 
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זוגות  שבקרב  לאפשרות  בסיס  משמשת  גבוהה  יומיומית  להשקעה  כזו  מחויבות  היחסים. 
המממשים אותה תתפתח זהות זוגרית. מושג זה, שלא טופל בספרות עד כה, מתייחס לביטויי 
ההשקעה בקשר הזוגי כצורות של ביצועי זהות )performative acts( או של פעולות מכוננות 
)constitutive acts( שתכליתם לייצר קשר טוב ויציב בקרב זוגרים. מאחר שמחוות ההשקעה 
הזוגית מוכרות מבחינה תרבותית כמאפיינות את “הקשר הטוב”, אנו מציעות לראות מחוות 
כינו   )West & Zimmerman, 1987( וצימרמן  זהות המכוונים למה שווסט  כביצועי  אלו 
אחריותיות )accountability(, כלומר הצורך להצדיק בפני החברה התנהגות מסוימת שאינה 
מקובלת. בשני המקרים, זה של פעולה מקובלת הנהנית מהסכמה ותיקוף חברתיים למשל 
חתונה, וזה של פעולה המתרחקת מקודים נורמטיביים, למשל ניהול משק בית משותף בלא 
שמסמנת   )Heritage, 1984( מכוננת  פעולה  בגדר  הן  בזוגיות  ההשקעה  מחוות  נישואין, 
את הקשר הזוגי באמצעות חזרתיות, חיזוק, הדהוד, התייחסות מחודשת וטעינה במשמעות 
זו  בזוגיות  שלהם  הבחירה  על  עומדים  הזוגרים   .)Moloney & Fenstermaker, 2002(
ומטפחים אותה למרות הנורמה המקובלת, ולפיכך מייצרים מחדש את עוצמת הקשר הזוגי 
יתר ביחס לרגישויותיהם  זהירות  יום בעצם קיומו המתמשך, למשל באמצעות  שלהם מדי 
של בני הזוג. הזהות הזוגרית במחקר הנוכחי מתייחסת אפוא למאמציהם של בני זוג לייצב 
זוגרים  יחסי  בחנה   )2002( טאוב  והשיתוף.  הרגשי  הביטוי  חיזוק  באמצעות  יחסיהם  את 
)כלומר  נישואית  טרום  בזוגרות  ומצאה שככל שמדובר  רגשי  שיתוף  זו של  מפרספקטיבה 
שעתידה להפוך לנישואין( קיימים הבדלים ניכרים בין זוגות: ההתנהגות שאנו מאפיינות כאן 
כיצרנית של זהות זוגרית אפיינה במחקרה רק זוגות שבהם הגבר מתחבר לזהויות מגדריות 
גמישות. לעומת תבניות שיתוף רגשי הדדיות אלו, זוגרים אחרים נותרים כבולים בתבניות 

אסימטריות המשקפות היררכיות מגדריות מוכרות. 
שככל  היא  הדומיננטית  וההנחה  דתיות–חילוניות,  לציר  גם  אחת  לא  נקשרת  זוגרות 
ואכן,  זוגרות.  של  קשר  לכונן  נטייתם  תיחלש  כך  יותר,  ואדוק  דתי  הזוג  בני  של  שהרקע 
העלייה  עם  עולה  הטווח  ארוכת  הזוגרות  של  ששכיחותה  נמצא  בינלאומיות  בהשוואות 
בשכיחותן של עמדות חילוניות )Batalova & Cohen, 2002(. הקשר לחילוניות קיבל חיזוק 
נוסף גם במחקר שבו השוותה לרר )Lehrer, 2000( קבוצות של נשים אמריקאיות ממגוון 
רקעים דתיים. היא מצאה שנשים יהודיות חילוניות שנולדו בשנים 1955-1945, שהן בדרך 
חזקה  במכוונות  ומתאפיינות  אחרות  לקבוצות  בהשוואה  גבוהה  השכלה  רמת  בעלות  כלל 
למימוש עצמי בקריירה, נוטות לדחות את גיל הנישואין ולהיכנס לקשרי זוגרות יותר מנשים 
אחרות. תורנטון, אקסין והיל )Thornton, Axinn & Hill, 1992( היו הראשונים שהניחו 
הזוגרות  ואילו  מסורתיים,  באופנים  להינשא  צעירים  מכוונת  שדתיות  לטענה  הבסיס  את 
החיים  שאלו  אלא  מזוגרות,  מתרחקים  שדתיים  בלבד  זו  לא  לדבריהם,  חילונים.  מושכת 
בזוגרות גם מתרחקים מגורמי דת ומאמצעי הפיקוח החברתי המייצב שהם מפעילים. מחקרם 
הראה שאנשים שהתחתנו בלי שחיו בזוגרות קודם פנו יותר לקשר עם הדת, ואילו אלה שחיו 
בזוגרות התרחקו מהדת ומתרומתה ליציבות הקשר. סמוק )Smock, 2000( במחקרה איששה 
את הטענה והראתה שזוגרים בארצות הברית מתאפיינים בהיותם לא מסורתיים, ליברלים 

ומתנגדים לממסד. 
ועל  )1999( מדגישה את ההשפעה העצומה של הדת על מבנה המשפחה  פוגל–ביז׳אוי 
חלוקת התפקידים בין בני הזוג הנובעת מהציווי הדתי. ייתכן אפוא שההתרחקות של זוגרים 
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זוגיות מרבים לבחון את  ואכן, מחקרי  גם בעמדותיהם המגדריות.  ומדת קשורה  מנישואין 
האפשרות שזוגרות אינה רק דחייה של הנישואין אלא גם דחייה של חלוקת העבודה המגדרית 
המסורתית. ואולם, טרם נבחנו התהליכים הקושרים בין זהויות מגדריות לזהויות חילוניות 

כפי שאלו באים לידי ביטוי בזוגרות ארוכת טווח.
בהקשר הישראלי מצאו גליקמן, אורן ולוין–אפשטיין )2003( ־ בהסתמך על מדגם מייצג 
של האוכלוסייה )ב–1994 נדגמו רק יהודים וב–2002 יהודים וערבים( ־ שהזוגרות נעשתה 
מקובלת יותר מבעבר, וש–53 אחוזים מהאוכלוסייה מסכימים שאין פסול בכך שבני זוג חיים 
יחד בלא כוונה להינשא. כץ )Katz, 2001( מחזקת טענה זו ומראה כיצד הזוגרות התחזקה 
בחברה הישראלית גם בתגובה לגלי העלייה ממדינות חבר העמים, שהגדילו את אוכלוסיית 
גם  זה שמושך אליו  גידול  לזוגרות. בפועל,  בין חילוניות  וחיזקו את הקשר  מנועי החיתון 
דיון במעמד המשפטי של זוגרים )בלכר–פריגת והקר, Lifshitz, 2009 ;2010(, מסתכם לפי 
הלמ“ס )2010( בכך שב–2008, 49,000 זוגות יהודים )4% מכלל הזוגות היהודים( חיו בזוגרות 
ו–11,000 זוגרים חיו עם ילדים מתחת לגיל 17 )1.5% אחוז מהזוגות המגדלים ילדים מתחת 
נגד ההסדרה  חילונים  כן, בהקשר הישראלי, המאופיין במאבק מתמשך של  17(. אם  לגיל 
הדתית של חיי האישות, עשויה הזהות הדתית או החילונית להיות בעלת משמעות אחרת 
מזו שעלתה במחקרים האמריקאיים. המונופול הדתי על הסדרת חיי האישות בישראל על 
כל אדם  דרך החתחתים שעובר  על  וכן השמועות  לכל שלוש הדתות,  וביחס  רובדיהם  כל 
יוצרים  פירוקם,  בעת  יותר  ועוד  הנישואין  בעת  הן  הדת  מוסדות  של  לשירותיהם  הנזקק 
נזקקת להם. היחסים  זוגיות שאינה  לכונן  זוגות  ודוחפים  רתיעה משימוש בשירותים אלה 
פי  על  הנידונה  מהזוגרות  במהותה  השונה  הזאת,  הייחודית  הישראלית  הזוגרות  במסגרת 
זוכים לחיזוק ולייצוב לנוכח שני אפיונים נוספים של ההקשר  רוב במחקרים אמריקאיים, 
הישראלי: התביעה הנורמטיבית של הפמיליזם המקומי ליציבות ביחסים הזוגיים )פרס וכץ, 
1991(; והאפשרות שבהקשר הישראלי, כפי שטענה פוגל–ביז׳אוי )1999(, הזוגרות היא חלק 
מאשכול תבניות משפחה פוסט–מודרניסטיות המתרחקות מציוויים מגדריים. האפיון השני 
עשוי לחזק את היציבות הזוגית מפני שדמיון בעמדות ובציפיות המגדריות הוא גורם מכריע 

.)Hohmann-Marriot, 2006( ביציבותם של יחסים זוגיים
על רקע זה אפשר להעמיק את חקר התהליך הקושר בין הזהות החילונית לזהות המגדרית 
ביצירת זהות חדשה, הזהות הזוגרית. במחקרנו נבחנה בייחוד האפשרות שהזהות החילונית 
מייצרת ִקרבה ערכית בין בני הזוג, וזו מזינה את יכולתם לחוות את עצמם כמאוחדים נגד 
הסביבה שלה הם מייחסים הצבת סימן שאלה לגבי טיב יחסיהם. תגובותיהם של בני הזוג 
כפי  הזוגרית  הזהות  ביצועי  נבחנו  הנוכחי  במחקר  הזוגרית.  הזהות  את  מזינות  לחריגותם 
 ,)open marital conversation( שהיא מתבטאת בשדה הרגשי, בשיתוף ובשיחה זוגית פתוחה
מושג שהציע קולטריין )Coltrane, 1989( לתיאור הטיפול במחלוקות מתוך גמישות מגדרית. 
ההכרה בזהות הזוגרית חשובה לצורך הבנת התהליך שבו חריגותם של זוגרים והצורך שלהם 
להתמודד עם המבט השולל של סביבתם כלפי אי קידוש יחסיהם בטקס דתי מביאים אותם 
לבצע את “הקשר הטוב” ולייצר אותו בשגרת חייהם היומיומית באמצעות קשת של פעולות 

הנחשבות בתרבות כמשקפות את איכות הקשר.
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מתודולוגיה

בשנים 2008-2007 רואיינו עשרים זוגות החיים בזוגרות בישראל. את הזוגרים ראיינה הכותבת 
הראשונה כחלק ממחקר רחב יותר על משמעותה של הזוגרות בישראל. כל המרואיינים היו 
מעל גיל 27, ורובם מעל גיל ארבעים. 33 מתוך ארבעים המרואיינים היו בני ארבעים ומעלה, 
ושבעה היו בשנות השלושים המוקדמות לחייהם. לחלקם הייתה זו מסגרת חיים זוגית ארוכת 
טווח ראשונה, ולאחרים שנייה או שלישית; חלקם היו נשואים בעבר. כל המרואיינים לא 
ראו בחייהם הזוגיים ניסוי לקראת חיי נישואין אלא תחליף להם. הזוגרים שרואיינו חיים הן 
בסביבה עירונית והן בסביבה כפרית. כולם ישראלים–יהודים, והם נבחרו לפי משך תקופת 
הזוגרות שלהם )מעל שנתיים( ועל פי גילם )מעל 27( כדי להימנע מראיונות עם זוגות צעירים 
שאינם רואים בזוגרות תחליף לנישואין אלא תקופה מקדימה להם. הראיונות התקיימו ברוב 
המקרים בבית המרואיינים, ובמקצת מהמקרים במקום עבודתם. נשים וגברים רואיינו בנפרד 
בלי ששמעו איש את דברי רעהו. די היה בציון העובדה שמתקיים מחקר העוסק בנושא כדי 
שאנשים ונשים יסכימו להיפתח ולדבר גלויות על חייהם, על הדרך שהביאה אותם לזוגרות 

ועל הסיבות שבגינן הם נשארים במסגרת זו. 
התהליך  בסיכום   .)2003( שקדי  של  הנחיותיו  לפי  תמתי  תוכן  בניתוח  נותחו  הראיונות 
התארגן הניתוח הן סביב תמות דדוקטיביות שנגעו לזהות המגדרית ולאידיאולוגיה המגדרית של 
המרואיינים והן סביב תמות אינדוקטיביות שעלו מתוך החומר ונגעו לזהויות חילוניות. ניתוח 
הראיונות בדרך זו ִאפשר לגבש טיפולוגיה של זהות חילונית המעצבת את תפיסתם של הזוגרים 
הממצאים  פרקי  הזוגיים.  היומיום  חיי  עם  התמודדותם  ואת  חברתיים  נושאים  לשלל  באשר 
מאורגנים כך שתחילה מוצגת הטיפולוגיה של הזהויות החילוניות שגובשה, ולאחר מכן נפרשות 
הזהויות המגדריות על פני שלושה צירים: חלוקת העבודה, שיתוף רגשי והורות. לבסוף נדונה 

שאלת הקשר בין הזהויות החילוניות לזהויות המגדריות ביצירת זהות זוגרית ייחודית. 

ממצאים

זהות חילונית
הדת היהודית והיחס כלפיה עלו כנושא מרכזי בדבריהם של המרואיינים. בהקשר שבו המדינה 
אינה מציעה דרך אזרחית להינשא, והרשות המחוקקת הפקידה בידי מוסדות הדת את הכוח 
הבלעדי לחבר בין בני זוג בנישואין ולהפריד ביניהם בגירושין, המרואיינים חשים שהם אינם 
חלק מהקולקטיב הישראלי ושהמציאות הישראלית מדירה אותם ומתעלמת מצורכיהם. שלא 
כמו זהויות חילוניות שמשתדלות להתחבר לתכנים ולטקסים יהודיים באופנים חדשים, כפי 
ובהתאמה   ,)2007( ולומסקי–פדר  ואצל שגיב   )2008( וורצברג  אזולאי  שתוארו למשל אצל 
לטענותיו של קלדרון )1999( על דרכי פעולה חילוניות מגובשות, הזהות החילונית במחקר 
בזכותו של  סביב האמונה  וכמתגבשת  הדתי  התנגדות לממסד  כמתארגנת מתוך  זה עלתה 
היחיד לחיות ללא תלות בשירותי דת. תשובתם החוזרת של המרואיינים לסוגיית ההסדרה 
רוצה  “אינני  כגון:  ובניסוחים  תקיפּות  של  שונות  במידות  עלתה  בנישואין  יחסיהם  של 
קשר לממסד הדתי”, “אינני מעוניין/ת במעורבות ממסד זה בחיי”. לכאורה אפשר להסיק 



סוציולוגיה ישראלית יב )2(  461 תשע“א–2011 

שמדובר באנשים אנטי ממסדיים הדוחים קשר עם הממסד בכלל ועם הממסד הדתי בפרט, 
אך למעשה, רבים מהמרואיינים הם חלק מהממסד ופועלים בתוכו, ועל כן הרתיעה אינה 
נובעת מאנטי ממסדיות אלא מרמות שונות של חרדה מפני הכפייה שמפעילים מוסדות הדת 

של המדינה ומההכרח להשתמש בשירותיהם.
מהניתוח עלתה הבחנה בין שלוש רמות של רתיעה כזו, שאותן המשגנו כשלוש זהויות 
חילוניות מובחנות: חזקה, מתונה וסבילה. ההבחנה בין הזהויות התבססה על מידת המחויבות 
החילונית  הזהות  בעלי  מהמדינה.  הדת  הפרדת  למען  פוליטית  לפעולה  המרואיינים  של 
המתונה  החילונית  הזהות  בעלי  ארגונים.  במגוון  זה  בנושא  פוליטיים  פעילים  הם  החזקה 
תומכים בהפרדת הדת מהמדינה אך אינם פעילים בארגונים, ובעלי הזהות החילונית הסבילה 
נותרים בעמדה האינדיבידואליסטית שעל פיה היעדר ההפרדה אמנם פוגע בהם כפרטים, 
אך הם אינם מפתחים טענות פוליטיות מורכבות ביחס לסוגיה. התפלגות המדגם בין שלוש 

הקטגוריות מוצגת בלוח 1, המבליט גם את הקשר לקבוצת הגיל. 

לוח 1. שלוש זהויות חילוניות של המרואיינים לפי קבוצת גיל

צעירים )סביב שלושים( )9(מבוגרים )מעל ארבעים( )31(זהות חילונית

77.8% )7(35.5% )11(חזקה

35.5%0 )11(מתונה

22.2% )2(29% )9(סבילה

מלוח 1 עולה שרוב הצעירים )כ–80 אחוז( מחזיקים בזהות חילונית חזקה. זוגיותם, שאינה 
לסמכויות  התנגדות  עקרוניות של  בסיבות  בראיונות  הוסברה  רשמיים,  בנישואין  ממוסדת 
הממסד הדתי. לעומת זאת, המרואיינים המבוגרים התחלקו כמעט שווה בשווה בין שלוש 
למהלכי  כקשורה  בזוגרות  בחירתם  את  בראיונות  הסבירו  מהם  רבים  החילוניות.  הזהויות 

הּפֵרדה מקשרים קודמים.

זהות חילונית חזקה
הדת  הפרדת  למען  פוליטית  פעולה  לנקוט  המחויבות  דהיינו  החזקה,  החילונית  הזהות 
בחברה  הפועלים  הארגונים  בשדה  ובקיאות  השתתפות  של  צורה  לובשת  מהמדינה, 
הישראלית על בסיס השקפה חילונית. כמה מהמרואיינים גם פעילים בעצמם בארגונים אלה. 
בד בבד ניכרים רגשותיהם החזקים של המחזיקים בזהות זו ביחס למגוון היבטים של הפקדת 
סמכויות בידי הממסד הדתי, ובייחוד ביחס לסוגיות הנישואין והקבורה. לעתים קרובות עלו 
התבטאויות ברורות והחלטיות: “]...[ לא מסתדר עם הדת. אם היה פה טקס אזרחי הייתי 
מתחתן”. מרואיין זה הדגיש שהתערבות המדינה בחייו הפרטיים שלא לצורך שמירת חוק 
ושלא לצורך מניעת הפרעה לסדר הציבורי אינה מקובלת עליו. הוא אמר גם שבמותו הוא 
מבקש שלא לערב את המדינה בתהליך הקבורה ובחר לרכוש חלקת קבר במקום שיאפשר 

למשפחתו לקיים טקס קבורה שאינו דתי: 

יש את עמותת “מנוחה נכונה”, ואני הייתי בין המקימים, וקניית חלקה הייתה חלק 
“מנוחה  עמותת  בארץ.  חילונית  בצורה  להיקבר  חילוני  לאדם  מקום  אין  מהעניין. 
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נכונה” תאפשר לכל בית הקברות בעתיד שתהיה בו חלקה חילונית. ככה אני אקבר 
אם לא ישרפו אותי אחרי שאתרום את גופי למדע.

הוא מוכן לשלם יותר, הוא מוכן להתעמת עם קשיים הנגרמים לו בגלל חריגותו, אך הוא אינו 
יכול לשאת את הכפייה הדתית בשום תחום בחייו. גם בת זוגו הדגישה את הצורך להפריד 
נולדה  לא  היא  לפרטיותה.  ומפריעה  לחייה  חודרת  שהמדינה  חשה  היא  למדינה.  דת  בין 
בארץ, ולפיכך ניסוחיה אינם רהוטים, אך הם אינם משתמעים לשתי פנים: “הדת היא חלק 
מהמדינה,  והיא צריכה לדעתי להיות לגמרי לחוד; זה פוגע בדמוקרטיה שלי ושל המדינה”. 
בני זוג אלה אינם מציגים מרד בממסד באופן הפגנתי, אך רואים את חייהם בלא נישואין 

כמחאה יומיומית שקטה נגד מה שהם מבינים ככפייה דתית.
מרואיין אחר אמר: “אין אלוהים. כל מה שקשור לממסד הדתי הוא מאוס, הוא מושחת, 
משפחתית  מורשת  פרי  היא  והתאלמן,  נשוי  שהיה  המרואיין,  של  תחושתו  מבזה”.  הוא 
טעונה. המרואיין סיפר על הוריו ניצולי השואה, משכילים, שהנחילו לו תפיסה אתיאיסטית. 
לנישואיו הראשונים נכנס בשל דרישת בת זוגו דאז, שבאה מבית דתי, ועתה הוא חש חופשי 
ללכת בדרך הרצויה לו. המרואיין ובת זוגו, שגם לה זו מערכת זוגית שנייה, חיים בזוגיות 
נורמטיבית; שניהם עובדים, לשניהם פעילויות נפרדות ופעילויות שהם מבצעים יחד. אין 
להם כל כוונה להינשא, שכן לדבריהם, הם שבעו מהתערבות הממסד הדתי בחייהם. גילם 
המבוגר, ניסיון החיים ותחושת המיאוס הנובעת מקשר גרוע עם הממסד הדתי מובילים אותם 
לחיות בזוגרות לא כמחאה, אלא כברירת מחדל, אך הם אופיינו כבעלי זהות חילונית חזקה 

בשל ההתבטאויות החדות שלהם בעניין זה. 
רגשות חזקים ובהירות באשר לחוסר הרלוונטיות של הציוויים הדתיים עולים גם אצל 
מרואיינת אחרת שהייתה נשואה והתגרשה ועתה היא חיה בזוגרות. בריאיון ניכר שחשוב לה 
מאוד לספר כיצד ביטאה את הריחוק המוחלט שלה מהדת במעשים נגד הממסד הדתי ונציגיו:

כשהלכתי להתחתן אמרתי ל]בן זוגה[ שאני לא רוצה רבנים ולא שום דבר, אז הוא 
אמר, “לא, לא, אני כן רוצה שיבוא רבי”, כלומר בבית הייתה החתונה, ואז הייתי 
היא  אז  לדבר.  לה  נתתי  לא  ואני  כזו,  רבנית  עם  להירשם  לרבנות  ללכת  צריכה 
אמרה, “אני רואה שאת נורא מתנגדת”. עניתי לה, “אני פה רק כדי שתחתמי לי”. 
אישור”.  יבקש  לא  “הרב  אמרה,  היא  אלך,  לא  שאני  ואמרתי  למקווה  הלכתי  לא 
אמרתי לה, “אם הוא יבקש, אני אגיד שאין לי, ואם הוא לא ירצה, שלא יחתן אותי”. 
אני במודע לא הסכמתי ולא הלכתי וגם אמרתי לו שאני לא אלך. היא ראתה שאין 
לי סבלנות ושאני מתעצבנת מזה. אמרתי לה שגם לא אדליק נרות בשבת, אז היא 
אמרה, “אל תגידי שאת גם נוסעת בשבת”. אמרתי לה אני גם נוסעת בשבת וגם לא 
אעשה שום דבר ממה שהיא אומרת לי כי זה לא נראה לי וזהו. אני הייתי מקרה אבוד 

בשבילה. חוץ מזה לא היה לי שום קשר עם ממסד דתי.

מהריאיון בכללותו עלה ניגוד בין שאיפתה לקיים חיי משפחה שקטים ואוהבים, חפים מכל 
רצון להפגין נגד המדינה או להתעמת עם קודים חברתיים מקובלים מחד גיסא, ובין עוצמת 
תגובותיה כלפי הממסד הדתי ומה שהיא רואה ככפייה כלפי האזרחים החילונים. באומרה 
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“אני הייתי מקרה אבוד בשבילה” מבטאת המרואיינת את מודעותה למאמצי השכנוע והגיוס 
של הממסד הרבני, והיא חווה כניצחון את העובדה שלא הוכנעה על ידי ההליך ולא פחדה 
מהאפשרות שתופעל נגדה סנקציה כזו או אחרת לנוכח סירובה לשתף פעולה עם תביעות 

ההיטהרות שאינן מדברות אליה. 
זוכר אם אמרתי לך  המרואיינים הדגישו את מקומה של החילוניות בחייהם: “אני לא 
שאני אתיאיסט, אני לא מאמין באלוהים”. ולצד זהות מפורשת זו עולה השאיפה להפריד 
בין העולם הפרטי לפיקוח החברתי, או כפי שכינה מרואיין אחד את אחריותו של הממסד 
זוגיות: “קשר לא קדוש בין חיים פרטיים להשגחה אלוהית המופקדת בידי  הדתי לענייני 
ומקדיש את מיטב  יכולתו  זה הציג את עצמו כמי שמשקיע בביתו ככל  פקידים”. מרואיין 
זמנו ומרצו לילדים ולטיפוח הזוגיות. בה בעת הוא מדגיש פעמים אחדות שאינו מוצא כל 
הצדקה לתת לנציגי הדת דריסת רגל בעולם היפה שבנו הוא ובת זוגו. בני זוג אלה, השייכים 
לקבוצה המבוגרת מבין המרואיינים, נהנים מקריירה מוצלחת מאוד, לשניהם תחומי אחריות 
מוגדרים במשק הבית, אך הגבולות גמישים, ובשעת הצורך הם מתחלפים. דעותיהם בכל 
תחומי החיים ליברליות, וההתרחקות מהדת ומהמייצגים אותה היא חלק אינטגרלי מתפיסת 
עולמם. הזהות החילונית מאפשרת להם ולמרואיינים אחרים להרחיק את חיי היומיום שלהם 

ממגע ידם של “פקידים” ולחוות את חיי המשפחה כראויים, בעלי ערך ומופתיים.
אצל מרואיינים אחרים הסלידה מההליך הדתי מקבלת צורה של התבדלות: “תראי, אני 
לא מאמינה שאלוהים רוצה שאני אהיה נשואה. אני לא מתעסקת עם אלוהים ]...[ אני והדת 
 Bellah( לא הולכים יחד. דת נראית לי משהו הזוי”. כפי שעולה מדיונם של בלה ועמיתיו
et al., 1995(, וכפי שמהדהד גם בדבריו של גידנס )Giddens, 1991(, הצבת המימוש העצמי 
כליבת הנרטיב של העצמי במודרניות המאוחרת אינה מאפשרת לפרט לקבל עליו סמכות 
דתית. המרואיינת מדגישה שעצמיותה מכתיבה לה להותיר את הדת ואת הפיקוח החברתי 
שהיא מגלמת מחוץ לשגרת היומיום שלה. היא עוסקת באמנות כמשלח יד ומתפארת בכך 
היא  מקובלות.  חברתיות  קביעות  עצמה  על  קיבלה  ולא  הנורמות  בצד  הלכה  חייה  שכל 
לא נישאה מעולם, גם אם אינה מצהירה שהיא מתנגדת לנישואין. את ההפרדה בין הדת 
הייתה  אילו  כלפיה  מופנה  להיות  יכול  היה  שאולי  “הזוי”,  בתיוג  מסמנת  היא  חייה  ובין 
חשופה לפיקוח החברתי הדתי. תיוג זה ממקם אותה בקוטב הרציונלי, המציאותי, לעומת 
הדת והציוויים הדתיים שאין כל אפשרות תבונית להכילם. את חייה בזוגרות היא חולקת 
עם גבר גרוש שהיה דתי ואחרי גירושיו עזב את הדת ופיתח לעצמו תורה רוחנית פרטית. 
הקשר עם בן זוגה חריג מבחינות רבות, ובתוך חריגות זו היא חווה את קרבתה אליו. היא 
מספרת שהחברה מקבלת אותם כזוג מוזר, וההימנעות מנישואין משתלבת בתמונה כללית 
של חריגות. עם זאת, אין בדבריה היסוס או התלבטות, והיא בטוחה לגמרי במיקום הזהותי 
שלה במרחב החילוני המצייד אותה בתפיסת עולם שלמה שבתוכה הזוגרות היא פרקטיקה 

הגיונית וראויה. 

זהות חילונית מתונה 
בעלי הזהות החילונית המתונה תומכים בהפרדת הדת מהמדינה אך אינם נוקטים פעולה בתחום. 
לעתים המתינות מאפיינת את בני זוגם של בעלי הזהות החילונית החזקה, האקטיביסטים 
שדבריהם הוצגו לעיל. הם מסכימים עם בני זוגם, מדגישים שהם חושבים כמותם ותומכים 
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במאבקם נגד התערבות הדת בחיים הפרטיים, אך אינם פעילים בו. מרואיינים אלו ציינו לא 
אחת שרצונם להישמר מפני התערבותה של המדינה בחייהם מתיישב עם סירובם התקיף של 
בני זוגם לשתף פעולה עם פרקטיקת ההסדרה הדתית של הנישואין. שלא כמו בעלי הזהות 
החילונית החזקה, המרואיינים בעלי הזהות המתונה מדגישים שכל עוד מתמלא הצורך שלהם 
במרחב פרטי מוגן מהתערבות דתית הם חיים בנינוחות יחסית: “אני חושב שזה משהו מאוד 
אישי”, אמר מרואיין אחד, “אני שמח שהמדינה לא מפריעה; לא צריכה לעזור או להפריע, 

צריכה להיות שוות נפש לעניין הזה של האזרחים. המצב בסדר בעיניי”.
ולקיימו בכבוד היא הקריטריון  החירות לעצב אורח חיים אישי חופשי ממוסרות הדת 
שעל פיו נבחן הסדר הציבורי בעולמו של המרואיין. כשזו נשמרת, “המצב בסדר”. התמה 
החוזרת בדברי המרואיינים המחזיקים בזהות המתונה היא הפרעה או חדירה של גורם זר או 
חיצוני המכתיב להם איך ינהגו במרחב הפרטי שלהם ונוטל מהם את חופש הבחירה לחיות 

על פי צו מצפונם:

ת: לא ראינו שום צורך בחתונה, להכניס גורם שלישי לתוך המערכת שלנו. הרגשנו, 
ועדיין מרגישים, בטוחים בעצם קיום המערכת שלנו. לא הרגשנו ואנחנו לא מרגישים 

בצורך לאישור של גורם חיצוני.
ש: כשאתה אומר גורם חיצוני, אתה מתכוון דתי או...

ת: דתי או אחר. 
ש: יצרתם איזשהו הסכם חליפי לתעודת נישואין?

ת: לא, לא. בגדול, אם זה טוב זה טוב, ואם זה לא טוב זה לא טוב. ואם זה לא טוב 
וזה  ויפריע,  אפשר ללכת, ואם ללכת, לא צריך אף אחד שייכנס לנו בין הרגליים 

הדבר שמחזק את הקשר בעצם. אין לנו בעלות ואין לנו טבעות.

חיצונית  התערבות  מפני  בעצמם  חייהם  אורח  את  לעצב  חירותם  על  מִגנים  המרואיינים 
כלשהי: “לא צריך אף אחד שייכנס לנו בין הרגליים ויפריע”. כל סימון פומבי או חיצוני של 
הקשר הוא בגדר הפרעה במובנה הגס ביותר. ניכרת בדברים החזית המאוחדת של בני הזוג 
מול הסביבה הנתפסת כעוינת, המעירה בהם צורך להגן על החירות שלהם, בייחוד כשהיא 

מאוימת: 

]...[ האוכלוסייה פה משתנה, אני מרגישה לא שייכת, אני חוששת מהעתיד. היום 
אין שום בעיה עם זה, בשבת אני נכנסת לאוטו, בינתיים אף אחד לא אומר כלום. 
אני חוששת שזה יגיע מתוך מה שאני רואה שקרה בעבר. יום אחד גם פה יסגרו את 

הרחוב. כן יש את החשש מהכפייה.

זוגה,  ובן  גרים היא  זה הרחוב שבו  ובמקרה  מתוך דבריה של המרואיינת מובן שהסביבה, 
והם ערים לתחושת הזרות המתחזקת. בדבריה היא מזכירה את הידע  מתחילה להשתנות, 
שלה על תהליכים דומים שהתרחשו בשכונות אחרות, והיא חוששת ממצב שבו לא תוכל עוד 
לעצב את אורח חייה כרצונה ויהיה עליה לפעול בתוך הקשר המסמן כניסה לאוטו בשבת 
כבעיה. אפשר לומר אפוא שזהות חילונית מתונה כרוכה בדגש חזק מאוד על חירות אישית.
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זהות חילונית סבילה
זהות חילונית סבילה מופיעה אצל זוגרים בעלי עמדה אינדיבידואליסטית שמעדיפים שהדת 
תופרד מהמדינה אך אינם מנסחים את עמדתם בטענות פוליטיות מורכבות. דבריהם מרמזים 
אחרים  דתיות,  במשפחות  גדלו  חלקם  כורחם.  בעל  הדתי  בממסד  המאבק  לתוך  שנגררו 
והמכנה המשותף שלהם עם התחושות  או קונסרבטיבית,  שייכים לקהילה דתית רפורמית 
כלומר  דתית,  כפייה  מגדירים  הוא הסלידה ממה שהם  שהעלו חברי הקטגוריות הקודמות 
הכורח שיוצרת המדינה להשתמש בשירותי הדת האורתודוקסיים: “]...[ לא, אני לא יכולה 
להגיד שאנחנו זוג אפיקורסים”, אמרה מרואיינת, “ממש לא, היינו ביום כיפור בבית כנסת, 

הלכנו עם הילדים כדי שיראו”.
המרואיינת מצהירה שהייתה בבית הכנסת ביום כיפור כדי לחשוף את ילדיה לתרבות זו, 
ובכך היא מרמזת בעצם שהחילוניות היא אורח חיים שמתקיים בצד הדת ויכול לאמץ חלקים 
ממנה. סובלנות יחסית זו מתבטאת בהצהרתה שאילו רצה בכך בן זוגה, לא הייתה מסרבת 

להינשא, ואין לה כל רצון להתעמת עם גורמים דתיים.
מרואיינת אחרת, גרושה שחיה עם בן זוג שאינו יכול להינשא וגם אינו רוצה בכך, מתארת 
את עצמה כפעילה מאוד בקהילה הקונסרבטיבית ומוסיפה שסחפה גם את בן זוגה לפעילות 
זו. כשהיא מתארת את יחסה אל הדת היא מדגישה את יחסיה היומיומיים עם עובדים דתיים 

באופן המצמצם את הסלידה מהדת: 

אני מסתובבת בחברה של המון אנשים דתיים. הייתה תקופה שש״ס הייתה בכיפה, 
אז יש המון עובדים דתיים. חלק מהעובדים שלי הם חרדים. אני מצויה מאוד קרוב 
וצמוד ]לדת[, גם המשפחה של אבא שלי זיכרונו לברכה הם אנשים דתיים. בשבילי 

זה לא זר, ואני לא מרגישה אליהם כמו אנשים עם קרניים.

המרואיינת מבהירה שהִקרבה המשפחתית לדת מרככת סטריאוטיפים ומאפשרת לה לחוות 
את החברה הדתית כמוכרת ואנושית. מתוך הריאיון ִאתה עולה שבמהלך חייה בנתה לעצמה 
בנפרד(  אחד  )כל  זוגה  ובן  היא  היו  שבהם  בצעירותה,  חייה  בין  המגשר  לדת  מיוחד  קשר 
שאינו  הנוכחי  החיים  אורח  ובין  חייהם,  את  ומגדיר  המחייב  האורתודוקסי  לזרם  קשורים 
היא  שעליהם  בדת  מסוימים  מעקרונות  מתעלם  אינו  אך  הדתי,  הממסד  למוסכמות  נעתר 

רוצה לשמור.

לא  אני  הוא.  ברוך  הקדוש  של  בקיומו  מאמינה  אני  האמנתי.  תמיד  מאמינה,  אני 
מאמינה שיש לו איזה קטע אתי שאם שמתי סכין בשרי בחלב, צריך ללכת לאדמה 
ולדקור שלושה ימים ושלושה לילות ]צוחקת[; האמון שלי בו, אם זה הוא או היא, אני 
לא חושבת עליו שהוא לא כפייתי,  אני לא מאנישה אותו, אני לא נותנת לו תכונות 

אנוש, לא אדם. 

האינדיבידואליזם והעמידה על הזכות לכתוב בעצמה את הנרטיב הזהותי שלה מאפשרים לה 
להיות מחוברת לאמונה הדתית באופן עמוק אגב שמירה על זהותה החילונית. היא עושה זאת 
באמצעות ניתוק בין אמונתה ובין ההנחיות שמכתיבים ההלכה ומנהגים קהילתיים מקומיים. 
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מעניין שבהשוואה המשתמעת שהיא עושה בינה לבין מאמינים שמצייתים למצוות, היא אינה 
מעמידה היררכיה של ערך בינה ובינם. היא מבהירה שהם מאנישים את האל ושהיא נמנעת 
מלעשות כן, אבל מדבריה לא משתמעת הערכה שוללת לגבי אלו הפועלים באופן אחר ממנה.
עד לנקודה זו הציג ניתוחנו שלוש זהויות חילוניות שהבחינו בין המרואיינים. הנקודה 
המעניינת היא שמרואיינים מכל שלוש הזהויות הדגישו אינדיבידואליזם, הגנה על החירות 
הזוגרים  בין  הניגוד  עולה למעשה  כאן  והימנעות מציות לסמכות ערכית כלשהי.  האישית 
במחקרנו ובין זוגות חילונים שבהם עסק המחקר האמריקאי שביסס את הקשר בין חילוניות 
לזוגרות. תורנטון ועמיתיו )Thornton et al., 1992( הצביעו על הימנעות מהליכה לכנסייה 
ועל התרחקות מקהילות דתיות כמאפיינים מרכזיים של החילוניות המביאים זוגות לבחור 
בחיי זוגרות, ואילו במחקרנו מקבלת הזהות החילונית המקומית משמעות פוליטית רחבה, 
ושל  זרות  של  תחושה  הגוררת  האישות  יחסי  של  מדינתית–דתית  להסדרה  התנגדות  של 
שוליות חברתית ביחס לקהילות הסובבות אותם. פרשנות זו מתיישבת עם עבודתם של בק 
ובק–גרנשהיים )Beck & Beck-Gernsheim, 1995( המצביעים על האפשרות שבמודרניות 
המאוחרת מתחזקת הציפייה מהזוגיות לשמש, בין היתר, קהילת שייכות ערכית שבה האהבה 
מספקת את המרכיב המלכד שסיפקה הדת בקהילות אחרות. בהתאם לכך, דמיון בערכים 
החילוניים מייצר עבור מרואייני המחקר את האפשרות לחוות את הזוגיות כקהילת שייכות 
ערכית. לפני שנפנה לדיון בזהות הזוגרית שעלתה בהקשר של דמיון ערכי זה, ננתח עתה את 

הזהויות המגדריות שעלו בראיונות, שגם הן תורמות לתחושת הדמיון הערכי.

זהויות מגדריות 

חלקיו הקודמים של הניתוח הבהירו שאוכלוסיית הזוגרים שהשתתפה במחקר פנתה לזוגרות 
בעיקר מתוך שאיפה שלא לשתף פעולה עם הממסד הדתי. לצורך חילוץ התהליך החברתי 
שבו הזהויות החילוניות שעלו בניתוח מיתרגמות לזהות זוגרית, חשוב לתת את הדעת על 
סוגיית הזהות המגדרית ועל התפיסה המגדרית שמביאים ִאתם הזוגרים ליחסיהם הזוגיים. 
שחלוקת  ומדגישה  חוזרת   )Shelton & John, 1993 )למשל  שונים  עמיתים  עם  ֶשלטון 
התפקידים המגדרית בזוגרות היא על פי רוב מסורתית פחות מחלוקת התפקידים בין בני 
זוגות  מבהירה שאצל  היא  בית.  עבודת  פחות  פירושה  בזוגרות  נשים  ובעבור  נשואים,  זוג 
העבודה  חלוקת  על  משפיע  בזוגרות  החיים  של  הזמן  משך  בזוגרות,  שחיו  אחרי  שנישאו 
אחרי הנישואין. כך, ככל שבני הזוג חיו זמן רב יותר בזוגרות, כך חייהם אחרי הנישואין יהיו 

שוויוניים יותר. 
ואולם, במחקרים לא נמצא שזוגרים מחזיקים בתפיסות חתרניות על הארגון המגדרי של 
חיים זוגיים יותר מאוכלוסיית הנשואים, גם אם באופן כללי חלוקת העבודה אצלם היא כפי 
הנראה שוויונית יותר )Batalova & Cohen, 2002(. חוקרים רבים מסכימים שגם זוגרים 
ידי יחסי הכוח הרווחים בין גבריות  מנהלים את יחסיהם במרחב המעוצב במידה רבה על 
הגמונית לנשיות מודגשת )Connell, 1987( ולא בהכרח חשופים לחלופות. במילים אחרות, 
ייתכן שזוגרים לא ישתמשו בדרך החיים של הזוגרות כאמצעי לבטא תפיסות חלופיות של 

 .)Hohmann-Marriot, 2006( ארגון החיים הזוגיים
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במחקר הנוכחי עלו שתי זהויות מגדריות ־ מעברית ושוויונית ־ והמרואיינים נחלקו 
ביניהן שווה בשווה. מחצית מהמרואיינים החזיקו בזהות מגדרית מעברית במובן שהוגדר אצל 
הוכשילד )Hochschild, 1989(, כלומר הגברים שואבים את זהותם בראש ובראשונה מעולם 
העבודה, והנשים, גם כשהן עובדות, מדגישות את אחריותן לטיפול בבית ובמשפחה כמחויבות 
ראשונית. במחקרנו אמנם לא מצאנו מצב של גבר מפרנס ואישה מפורנסת, אך שמענו את 
הדיה של התפיסה המסורתית. אצל הזוגות המבוגרים, שהיו נשואים לפני המערכת הזוגרית 
הנוכחית, אפשר למצוא בין השורות רמזים לתפיסת רעּות )companionship( המבוססת על 

דיפרנציאציה מגדרית כנורמה שקשה להשתחרר ממנה. 

כשנשים  יושג  הפמיניזם  שוויון.  של  לכיוון  הולכת  המערבית  שהחברה  חושב  אני 
יפרנסו וישתכרו כמו גברים, מה שלא קורה עדיין. כשזה יושג, יהיה במילא שוויון 
]...[ כל אחד יודע שהוא תורם חלק, וכשהתרומה אינה שווה, נוצר אי שוויון בתחומים 
אחרים.  בתחומים  גם  שוויון  יתקיים  בהכנסה,  שוויון  שיתקיים  ברגע   ]...[ אחרים 
בהקשר הזה חלוקת העבודה מתפתחת כחלוקה רופפת שבה כולם עושים הכול. ]בת 
הזוג[ אחראית יותר במה שקשור לבית, אני יותר במה שקשור להרוויח כסף. שנינו 

עושים הכול.

מגדריות מעבריות  עמדות  בצד  שוויונית  מגדרית  זהות  המרואיין  חושף  האני שלו  בהצגת 
המזהות בין זכאות לשוויון ובין שוויון בפרנסה. מחד גיסא, הוא לוקח חלק בשגרת חיים זוגית 
המבוססת על העיקרון השיתופי שלפיו “כולם עושים הכול”, ומאידך גיסא הוא מציג עמדות 
מגדריות מעבריות המנשלות את בת זוגו מהזכות ליחס שוויוני משום שאינה מפרנסת במידה 
שווה לו. היא מצדה חשה אי נוחות וחשש לגבי תפקודה האימהי לנוכח מעורבותו התקיפה 

של בן זוגה בגידול הילדים: 

פעם זה היה יותר ברור שאני הייתי בבית ו]בן זוגה[ היה בחוץ, אבל לאט לאט, יש 
בעיות בנושא אכילה, אז הוא פולש לתחומים שלי בהכנת אוכל, והוא עמוק בבית, 
יש לו חצי שנה שבה הוא עובד במפעל אבל לפרקים, לא באופן רצוף, אז הוא המון 

בבית ומתערב בכל דבר שקורה בבית.

שנענה  משום  זוגה  לבן  מחויבת  זו  מרואיינת   )ibid( התודה  אסירות  כלכלת  של  במונחים 
לתביעתה שלא להינשא כדי שלא לאפשר להליך הדתי לחלחל לתוך ביתם. לפי הוכשילד, 
בתחומי  הגמישות  אם  גם  וכך  זוגן,  בני  עם  ולתת  לשאת  נשים  על  מקשה  תודה  אסירות 
האחריות נחווית אצלה כהפרעה, היא מתקשה להגיע להסדר אחר שיתאים לה. היענותו של 
בן זוגה בהקשר של הזהות החילונית מאפשרת לו למקם את עצמו כדמות ליברלית באופן 
שאינו מותיר לה אפשרות להידבר אתו ולהגיע להסדרים שמתאימים לה, לא בהקשר של 
זוגו  ולא בכל הקשר אחר. בהגדרת המצב שלו, המשניות הכלכלית של בת  הטיפול בבית 

מאפשרת לו ליהנות מפריבילגיות ומתירה לו לחמוק ממשא ומתן. 
אצל זוגות אחרים הזהות המעברית והשימור של חלוקת העבודה הממוגדרת מתבטאים 

באופן מפורש יותר:
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יש לה הרבה עבודה, והיא מנסה להוריד את כמות העבודה כדי לא להיכנס לעודף 
עומס, כי היא מנהלת גם את ענייני המשפחה, שזה גם משרה מלאה בפני עצמה. ואני 
חוזר בסביבות ארבע, חמש, שש, תלוי מה. ואז הסעות וחוגים וארוחת ערב ואמבטיות 

ולשלות כינים... 

האחריות לבית ולמשפחה מופקדת מבחינתו בידי בת הזוג, אף שהיא עובדת מספר שעות 
דומה לשלו ואף שהוא מכיר בעומס המונח על כתפיה ובהיקף ההשקעה שלה בבית. מהריאיון 
זוגו מתברר שמדי פעם היא מנסה להעביר אליו את האחריות כדי שתוכל לנסוע  עם בת 
נסיעות קצרות לחו״ל, אך כשהיא חוזרת המצב שב לקדמותו. וכך למרות השאיפה המוצהרת 
של שני בני הזוג לליברליות בכל תחומי החיים, יחסיהם הזוגיים ממוגדרים מבחינת הארגון 

של חיי היומיום. 
הזוגרים המעבריים במחקר נאחזים בזהויות מגדריות גם כשאלו מגבילות את פוטנציאל 
ההכנסה שלהם. למשל, אחת המרואיינות היא דוקטור לרפואה וטרינרית אך מחויבותה לבית 
מגבילה את מבנה ההזדמנויות שלה, ולכן היא עובדת כמורה. היא מרגישה שנדחקה שלא 
לעבוד  ממנה  מונע  בביתה  התפקידים  חלוקת  של  המגדור  שכן  ההוראה,  למשרת  מרצונה 
במשרה ההולמת את הכשרתה. לכאורה, חייה במסגרת זוגרית אינם נענים למגבלות הממסד, 

אך בפועל המגדור המקובל מכתיב את חייה, אף שהוא כרוך בתסכול רב. היא מסבירה: 

אם משרה מלאה היא 24 שעות, משרת אם היא 19 שעות, עד גיל 14 אני חושבת, ויש 
לך את כל החופשים. משרד החינוך מראש בנוי להעסקת אימהות. אימהות הולכות 
יודעות שזה יאפשר להן להיות עם  וכי הן  יודעות שהן משכורת שנייה  לזה כי הן 

הילדים בבית.

משרת אם היא קטגוריה מרכזית בדברי המרואיינת, והיא מבטאת בגלוי את תלותה בתבנית 
העסקה המאפשרת לה להעמיד במרכז את מחויבותה לטיפול בילדים ובבית. 

מגדרית  זהות  במחקר  הזוגרים  מחצית  אצל  עלתה  המעברית  המגדרית  הזהות  בצד 
שוויונית יותר שבאה לידי ביטוי במשא ומתן על חלוקת העבודה בבית. משא ומתן זה משקף 
את הציפייה שהמסגרת הזוגרית תביא לידי ביטוי עמדות ליברליות גם בממד המגדרי, ועל 
כן תתרחק ממגדור של חלוקת התפקידים. מרואיינת משכילה מאוד העובדת לפרנסת הבית 
כמו בן זוגה מבהירה בדבריה שהתעקשה במפורש לעצב את ההיבט המגדרי של היחסים ולא 

נכנעה לתבנית המובנת מאליה של הארגון המגדרי שהביא בן זוגה לתוך הקשר: 

]...[ לא, אין חלוקה ]חלוקת תפקידים[ ברורה. בהתחלה כשגרנו יחד מאוד רבנו על 
הייתי ממוטטת, כשהיינו מארחים,  זה המון, ממש  זוכרת שממש רבנו על  זה. אני 
הייתי מכינה את הארוחות, הייתי מכינה את השולחן, ואז כשהם היו הולכים, הוא 
היה עולה למעלה, לא היה חושב לעזור לי להוריד, הייתי משתגעת מזה, נורא רבנו 
על זה. כשמבקשים ממנו לעשות משהו, אז הוא דווקא לא עושה. היו תקופות קשות, 
זאת אומרת קשות... הרבה פעמים לפני שהאורחים באו היינו רבים כי רציתי... עד 
שזה התאזן, הפסקנו קצת לריב, הוא הבין. עכשיו זה לא אכפת, איכשהו הוא השתנה.
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גם אם בתחילת דרכם התאפיינה הזוגיות שלהם במגדור ברור, משא ומתן עיקש שניהלה 
המרואיינת חילץ אותה מהאחריות הבלעדית לטיפול בילדם המשותף ולעבודות הבית. כפי 

שהיא אומרת, בשנים האחרונות הם הגיעו לאיזון ו״הוא השתנה”. 
לסייע  והגבר משתדל  היא המפרנסת הראשית  תיארו מצב שבו האישה  זוגות  שלושה 
בידה הן בנושא הפרנסה והן בעבודות הבית. שניים מהם הם בעלי זהות חילונית חזקה. אצל 
אחד מהזוגות הגבר אינו יכול לעבוד מסיבות בריאותיות, והאישה מפרנסת אך אינה מוותרת 
על חלקה באחריות לבית ולילדים. ניכר מדבריהם שאף שהמגדור נהדף בהיבטים מסוימים, 

הוא אינו נעדר לחלוטין:

ש: הבישולים והניקיון רק עלייך?
ת: לא, ספונג׳ה עליו, אבל חוץ מזה אני לא מצליחה לגרום לו לסדר, להוריד אבק. 
זה מאוד מעצבן אותי. חוץ מזה, הוא גדל עם חבר׳ה כמוהו בקיבוץ, והוא חושב שאלה 
חיים אידיאליים. בישולים עדיף שלא ייגע. אם הוא עושה משהו אני מחליקה מיד 

על השמן בכניסה.

כאחראית  הזוגית  במערכת  מקומה  את  רואה  המרואיינת  ראשית,  מפרנסת  היותה  למרות 
לבית, לבישולים ולגידול הילדות, אף שבפועל בן זוגה נמצא רוב היום בבית עם הילדות. 
תבנית השוויוניות שלהם מעברית: נכונותו לקחת חלק במטלות הטיפול היומיומיות מבטאת 
את הגמישות המגדרית של חייהם המשותפים, אך המרואיינת מדגישה את חלקיות הביצוע 
שלו ואת הסבל הנגרם לה לנוכח ביצוע חלקי זה. אצל זוג אחר שבו האישה מפרנסת והגבר 
אינו עובד מסיבות בריאותיות, הגבר טורח ומשחרר את בת זוג לגמרי מעבודות בית העלולות 
לגזול מזמנה. הם אינם רואים בכך היפוך תפקידים אלא דרך פרגמטית ויעילה לקיים את 

זוגיותם. תמונות של שותפות וגמישות בחלוקת העבודה עולות גם אצל זוגרים אחרים. 

הטיפול  כמו  חלוקה,  איזושהי  יש  יחד,  עושים  יותר  או  פחות  חושבת שאנחנו  אני 
בעציצים הוא לא שלי, ואני חושבת שהוא לא נוגע במגהץ, או פה ושם כן, בדרך כלל 
אני מפעילה את מכונת הכביסה והוא תולה. אנחנו שוטפים את הבית ביחד, אז הוא 

עושה את השירותים והאמבטיה ואני שוטפת רצפה. מבשלים, אנחנו מבשלים יחד.

אצל הזוגות האחרונים שהוזכרו ניכר אורח חיים שאינו נענה לארגון מגדרי נוקשה של חיי 
היומיום ומתבטא בשותפות יחסית במשק הבית. מצב זה עולה בקנה אחד עם דבריהן של 
המסורתית  התפקידים  שחלוקת  לעיל,  המובאים   )Shelton & John, 1993( וג׳ון  שלטון 
רווחת בקרב זוגות נשואים יותר מאשר אצל זוגרים. לדברי החוקרים, אף שנשים בזוגרות 

עדיין משקיעות במשק הבית יותר מבני זוגן הגברים, המערכת על פי רוב שוויונית יותר. 
שתי תבניות הארגון המגדרי של חיי היומיום שעלו בניתוח לא נקשרו במובהק לזהויות 
החילוניות ותאמו יותר את שכבות הגיל, כשבקרב הזוגות הצעירים נמצא שוויון ברור יותר. 
מחקריהם של הומן–מריוט )Hohman-Mariot, 2006( וקלמיין )Kalmijn, 2005( מראים 
את  משתיתים  שרואיינו  הזוגות  היחסים:  ליציבות  ערובה  הוא  מגדריות  בעמדות  שדמיון 
יחסיהם על תהליך מתמיד של משא ומתן ומתחזקים בגמישות ובמעשיות את שגרות היומיום 
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מתאפשר  כזה  ומתן  שמשא  הראו   )Benjamin, 1997; 1998( קודמים  מחקרים  שלהם. 
בתנאים של דמיון בתפיסת הזוגיות הראויה, מחויבות זוגית גבוהה ונכונות של גברים לוותר 

על זכאויותיהם המגדריות.
בכפייה  החילוני  למאבק  הנוגעת  הערכית  שהשותפות  האפשרות  עולה  אלה  מדברים 
גיסא,  מאידך  פחות  ממוגדרות  יומיום  שגרות  של  ההתהוות  ותהליך  גיסא,  מחד  הדתית 

תורמים כל אחד בדרכו ליציבות הזוגית ולהתנסויות של קרבה ותחושת שותפות.

ביצועי הזהות הזוגרית

במסורת החשיבה האתנומתודולוגית, אנשים מסמנים את עצמם כשייכים לקטגוריות תוך 
המוקנית  תוקפה מהמשמעות  את  מקבלת  הסימון  ופעולת  סביבתם,  עם  אינטראקציה  כדי 
לה בהקשר התרבותי והמבני )Heritage, 1984(. טענה זו שוכללה ונשזרה בהקשר המגדרי 
יכולה  שהפעולה  שאמרו   ,)West & Fenstermaker, 2002( ופנסטרמייקר  וסט  ידי  על 
לסמן לא רק שייכות אלא גם הבדל, נפרדות וחריגות. ביצועי הזהות הזוגרית שעלו מתיאור 
שגרת היומיום הזוגית של המרואיינים הם הסימון היומיומי של היחסים הזוגריים כנפרדים 

מהסביבה, כאיכותיים וכיציבים.

הכתובה שהמצאנו עיקרה נפש ופילוסופיה. אם מדברים על החלק הכספי, אז מאחר 
והוא הגיע עם כבל מאריך ואני הגעתי עם שטקר, לא ממש היה על מה לעשות הסכם 
ממון... אצלנו, כל אחד בא עם מטענים אחרים, אצלנו אני יכולה להגיד לך בוודאות, 
אני יכולה להגיד לך שכל כך ברור לנו שאנחנו לנצח שפשוט אין צורך, זאת אומרת 

זה ממש לא , ברור לגמרי שהכול שווה בשווה.

המרואיינת מדגישה את הִקרבה והשותפות בינה לבין בן זוגה המבוססות על “נפש ופילוסופיה”. 
היא מנגידה בין חיבור נפשי זה ובין הממד החומרי של הקשר ומתהדרת בעוצמתו המבטיחה 
כל אחד “בא עם מטענים  גם אם  לנצח”.  לנו שאנחנו  “ברור  ויציבה:  טווח  זוגיות ארוכת 
יחד. מעניין  זוגית הקושרת את המטענים השונים  אחרים”, המרואיינת מדווחת על שיחה 
שנקודת המוצא החומרית–מעמדית מוצגת כמרכיב של דמיון ביחסים. היא מספרת ששניהם 
הגיעו לקשר בחוסר כול באופן שייתר את הצורך בהסכם ממון. גם כאן אפשר לומר שהיא 
מסמנת אותה ואת בן זוגה כשונים מהסביבה )כל האחרים הזקוקים להסכמי ממון( ודומים 
אין  ומדגישה ש״פשוט  וחוזרת  החומרי  הצד  בהבהרת  מסתפקת  אינה  המרואיינת  ביניהם. 
צורך”, משמע שהשותפות היא כה עמוקה וכה משמעותית, עד שיציבות היחסים כלל אינה 
הזוגרית.  הזהות  מובנית  שבו  התוואי  לדעתנו  היא  ביציבות  הדמיון  כריכת  בספק.  מוטלת 

ומרואיין אחר אמר:

זה מוצא חן בעיניי לא להיות נשוי פורמלית, זה נותן איזושהי תחושת כוח, אבל אם ל]בת 
זוגו[ היה חשוב להתחתן, אז הייתי מתחתן. אנחנו מרגישים שהנישואים האלה, הזוגיות 
הזו טובה וחזקה, והעובדה שהיא מתקיימת בלי קשר פורמלי, מדגישה את החוזק שלה.
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הבלטת  באמצעות  טובה  שלהם  שהזוגיות  העובדה  את  להדגיש  השתדלו  המרואיינים  כל 
 Cohan &( וקליינבאום  קוהן  ובקבלה.  בנתינה  וההדדיות  התמיכה  החברות,  האהבה, 
Kleinbaum, 2004( טוענות שזוגות שחיו בזוגרות מתאפיינים במיומנויות תקשורת נמוכות 
ובנטייה להימנע ממחוות תמיכה. המרואיינים, כאילו היו מתווכחים עם טענה זו, מדברים על 
זוגיותם אגב הבלטה שיטתית ועקבית של רמות התקשורת והתמיכה הגבוהות המתקיימות 
ביתר  לסיימו  לכאורה  ומאחר שאפשר  הקשר,  על  הפומבית  ההכרזה  היעדר  רקע  על  בה. 
קלות, מרחפת מעליו כל העת הסכנה שיציבותו תתערער בגלל פעולה כזו או אחרת של אחד 
מבני הזוג. חשש זה מחייב זהירות ומבטל את האפשרות לנהוג בזלזול בזוגיות. לפיכך בני 
הזוג מספרים בראיונות שהם טורחים ומחזקים את הקשר ביניהם מדי יום באמצעות מחוות 
ועמיתיה  ג׳יימיסון  של  במחקרם  גם  מופיע  זה  ממצא  ביניהם.  החברות  ודרך  שותפות  של 
)Jamieson et al., 2002( על התפיסה הזוגית של זוגרים הרואים בברירה העומדת בפניהם 
לעזוב את הזוגיות בקלות יחסית אבן בוחן המחייבת אותם לטרוח דרך קבע על חיזוק הזוגיות 

ושיפורה.
את  סימנו  כאחד  ונשים  גברים   ,)2008( ושפר  שחר  של  לממצאיהן  ובניגוד  במחקרנו, 
את  מציג   2 לוח  גבוהה.  תקשורת  ברמת  המתאפיין  במיוחד  וקרוב  איכותי  כקשר  הזוגרות 
התפלגות הדיווחים העצמיים לגבי התקשורת הזוגית. ניכר שההתהדרות במחויבות לטיפוח 
היחסים הזוגיים היא אמצעי מרכזי להבלטת ערכה הגבוה של הזוגיות. בעיקר מעניין לראות 
ששמונה מהגברים מציגים את עצמם כמביעים רגשות בחופשיות, ו–14 מהנשים מציגות את 
עצמן כמביעות את רצונותיהן בחופשיות. שני הנתונים האלו ־ החורגים מתבניות תקשורת 
זוגיות ממוגדרות, שבהן גברים נוטים לסייג ביטוי רגשי ונשים נוטות לסייג הבעת רצונות ־ 
משרטטים תמונה כללית של רמת ביטחון גבוהה של גברים ונשים כאחד בתקשורת הזוגית 

שלהם.
 

לוח 2. דיווח עצמי לגבי התקשורת הזוגית

הבעת רצונותהבעת רגשות

נשיםגבריםנשיםגברים

127116עצור

813914חופשי

וגברים רבים הציגו את  2 מבוסס כאמור על הצגתם העצמית של המרואיינים: נשים  לוח 
עצמם כמביעים את רגשותיהם. היה להם חשוב מאוד )בייחוד לנשים( להבליט את החירות 
הרבה שממנה הם נהנים ואת רמת התקשורת המאפשרת להם להביע את תחושותיהם באופן 
ושוויוני. תשובותיהם מסמנות הבדל מגדרי במיומנויות תקשורת; מדבריהם משתקף  מלא 
ואילו הביטוי הרגשי של  רגשות,  או ממעטים לבטא  גברים מתקשים  שיח תרבותי שלפיו 
נשים מפותח. מרואיינת אחת הגדירה את יכולתה להביע את רגשותיה ורצונותיה כלפי בן 

זוגה “ללא גבולות”, ובן זוגה השיב לאותה השאלה בזהירות: 

צריך להפריד בין רצונות לרגשות. את הרגשות אני חושב שאני מביע באופן פתוח, 
גלוי, תדיר מודע במידה מסוימת, אל״ף, כי אני מאוד אוהב אותה וחשוב שהיא תדע 
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את זה, ובי״ת, אני חושב שיש לי לקחים מנישואיי הראשונים וכישלונם, וגימ״ל, אני 
חושב שזה קשה לקיים חיי נישואים טובים לאורך שנים רבות, וחשוב לי שהחיים 
המשותפים שלה ושלי ימשיכו, ואני חושב שהבעת רגשות זה יסוד חשוב בהצלחה. 
עם רצונות אני חושב שהדבר היחיד שאני נזהר זה לא לפגוע בה, אני חושב שאין 
לי דבר קונקרטי כרגע, אבל אני נמנע מלהעליב אותה וגם לא רוצה שהיא תכעס 
עליי, כי אני בן אדם שמתקשה שכועסים עליו. אז אני נזהר בזה, אבל אני לא חושב 
שהדחקתי, אבל אני מניח, אבל אני חושב שזה קצת פחות פתוח מהרגשות. אם היו 
רגשות שליליים, אולי זה היה פחות פתוח, אבל רגשות חיוביים, אין מניעה מלהביע 
אותם. אז ברצונות אולי אני יותר זהיר, אבל אני מרגיש די בטוח להביע את רצונותיי.

המרואיין מדגיש עד כמה חשוב לו שהחיים המשותפים ימשיכו להתקיים. הוא מעיד על עצמו 
שהוא משתמש בניסיון שרכש בנישואיו הראשונים כדי לחזק את יציבותו של הקשר הנוכחי. 
יתר על כן, המרואיין מציג את עצמו כמי שעושה עבודת רגש ונמנע מלהביע את רצונותיו 
בחופשיות שמא יפגע בבת זוגו. ניכר שהוא אינו חש שרצונותיו הם אמת מידה מרכזית, כפי 
שקורה לעתים קרובות ביחסים זוגיים ממוגדרים. הוא מצדיק זאת כהתנהלות זהירה הבאה 
נדיר  דיווח  היא  גבר  ידי  על  זו המתבצעת  רגש  עבודת  גבוהה של הקשר.  איכות  להבטיח 

בספרות העוסקת ביחסים זוגיים, וייתכן שמדובר בנדבך של זהות זוגרית מתהווה. 
מרואיין אחר תיאר גם הוא את אופן הבעת רגשותיו:

ת: ]...[ זו הייתה בעיה יותר כי אני מופנם. אבל מאז שאני ִאתה אני עושה את זה 
יותר, יכול להיות שהיא תגיד לך שזה לא מספיק, לפעמים אני לא אגיד את מה שאני 

מרגיש. זה צריך להשתפר.
ש: זה לגבי רגשות. מה לגבי רצונות?

ת: לגבי רצונות אני כן חושב שאני אומר, אבל קשה לי להגיד ישר, אז אני אומר 
בעקיפין.

דברי המרואיין “יכול להיות שהיא תגיד לך שזה לא מספיק” מבטאים מודעות להסתכנות 
היחד  את  כמסמנת  הרגשות  הבעת  פעולת  של  למשמעותה  מודעות  וכן  ושיפוט,  בהערכה 
הזוגי. המרואיין אינו מגחיך את הערכתה השלילית של בת זוגו ביחס למאמציו אלא מסמן 
בת  צריך להשתפר”.  “זה  ושיפוטיה:  הזוגרית באמצעות ההסכמה עם עמדותיה  זהותו  את 
מאוד  שאני  חושבת  “אני  ואומרת:  תחושותיה  את  לבטא  חוששת  אינה  זאת,  לעומת  זוגו, 
 Benjamin, 1998;( פתוחה  זוגית  שיחה  לקיים  היכולת  זאת”.  מבחינה  ופתוחה  מוחצנת 
Coltrane, 1989(, כלומר לטפל במחלוקות מתוך גמישות מגדרית, מובלטת בהחלטיותה 
של הדוברת כסמן נוסף לזהותה הזוגרית המתהווה לנוכח המבט השואל של המראיינת. לשון 
אחר, מדבריה משתקפת ההנחה ששיחה זוגית פתוחה היא קריטריון מוערך של יחסים זוגיים 

ומובן מאליו חברתי שגם המראיינת שותפה לו.
אצל המרואיינים הצעירים חוויית השיחה הזוגית הפתוחה מודגשת עוד יותר ומסמנת את 

הזהות הזוגרית ביתר שאת:
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זה מפתיע אותי, לפעמים יש דברים שאני רוצה לשמור, יש דברים שכדאי לא להגיד, 
אבל זה תמיד יוצא, אפילו שאני רוצה להחזיק את זה, וגם אם אני לא אומרת את זה 
במילים, הוא ישר רואה על הפנים שלי את מצב הרוח, ואז הוא שואל מה קרה, ואז 
זה יוצא. בגלל זה התאהבתי בו, הוא מאוד מאפשר, גם עם שאר החברים שלו הוא 

מאוד מקשיב ומאוד קורא אנשים.

דוחף  הזוגי  בקשר  ומהיררכיה  ממגדור  הריחוק   ,)Swartz, 1996( שוורץ  שמסבירה  כמו 
לחשיפה מתמדת במערכת היחסים עד ליצירת יחסי ידידות מלאים. ואכן, בהיעדר חלוקת 
עבודה מקובלת, מתהדרת המרואיינת בבן זוג המקבל על עצמו משימות של זיהוי רגשות, 

הקשבה ותמיכה כחלק משגרת היומיום של הזוגרות. 
בד בבד עם הביטוי הרגשי סימנו המרואיינים את זוגיותם כאינטנסיבית, כמבוססת על 
החלטות המתקבלות במשותף מתוך חופש וחוסר תובענות, וכמאפשרת לבני הזוג לבחור מתי 
וכמה יבלו יחד. עוד הדגישו המרואיינים את הִקרבה הזהותית ביניהם ואמרו שהיא מזינה 
תחושת יחד בבילוי המשותף ובחיי היומיום. במילים אחרות, רמת הִקרבה הגבוהה מוזנת על 

ידי הסכמה ערכית עמוקה ודיאלוג מתמשך:

אנחנו עושים המון דברים יחד. הרבה פעמים אנחנו הולכים ואנחנו מדברים, ]הוא[ 
יודע, זה מוליך אותי למקום אחר; זה נורא  זורק איזשהו רעיון, ואני אומרת אתה 
כיף, כי אני חושבת שאנחנו יוצרים המון דברים יחד. אנחנו מפרים אחד את השני. 

הכי חשוב לי בחיים זו המשפחה, אבל בתוך המשפחה אני חושבת ש]הוא[ ללא ספק 
הוא התנ״ך שלי. לא מהבחינה שמה שהוא אומר אני עושה, אלא מהבחינה שהוא 
האמונה הכי חזקה שלי. אני מאמינה בו ובנו באופן שנותן לי כוח באמת לאלף דברים 
אחרים. אני מתפרקת אצלו, אני שמחה אצלו, הוא החברה הכי טובה שלי מהבחינה 

הזו. זה מאוד מאוד חשוב לי.

כשמרואיינת מגדירה את בן זוגה כ״חברה הכי טובה שלי” היא נשענת על הדימוי החברתי 
של חברות בין נשים שלפיו חברות מקיימות ביניהן שיחה עמוקה, רמת הבנה גבוהה ושפה 
הדת  מעולם  מטפורות  גם  ומגייסת  זו  באמירה  מסתפקת  אינה  המרואיינת  אך  משותפת. 
המזהות ממש את האהבה עם דת )Beck and Beck-Gernsheim, 1995(: “הוא התנ״ך שלי, 
הוא האמונה הכי חזקה שלי, אני מאמינה בו ובנו”. בהקשר זה נחשפת תחושת השותפות 

הערכית והזהותית בינה לבין בן זוגה.
המרואיינים חזרו והבליטו את אפיוני הזוגיות שלהם כעומדים בכל הקריטריונים שמעלה 
גידנס בתיאור היחסים הטהורים )Giddens, 1991, 1992( שמתאפשרים במודרניות המאוחרת. 

למשל, כך אמר אחד המרואיינים הצעירים:

אנחנו חיים האחד עם השני, כי אנחנו רוצים לחיות האחד עם השני, כי טוב לנו. לא 
כי נשבענו או התחייבנו לעשות משהו מסוים. וכמו שאמרתי קודם, נתוני הפתיחה 
של זוג נשוי, לפחות לפי ראייתי, הם טובים פחות ותלויים יותר באיזושהי הכתבה 
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חיצונית מסוימת. הוא מתחייב והיא מתחייבת, ולכן לדעתי הם לא טהורים לחלוטין 
אלא כוללים איזה גורם חיצוני לבני הזוג. הזוגיות האידיאלית והטהורה ביותר היא 

ההתחייבות של בני הזוג לעצמם. 

חירות אישית רבה ובחירה יומיומית ביחסים בשל איכותם הגבוהה מוצגות בדברי המרואיין 
כמרכיבי המודל האידיאלי של זוגיות, ובה בעת כמאפיינים מרכזיים של הזוגיות שלו עצמו. 
כשהמרואיין אומר “ההתחייבות של בני הזוג לעצמם״, פירוש הדבר שהבחירה היומיומית 
בקשר הזוגי היא ביטוי חזק לעצמי על כל מרכיביו. גם אם הדברים אינם נאמרים במפורש, 
שאינה  כזו  אינהרנטית;  יחד  תחושת  הזוג  לבני  מספק  העצמי  של  הערכי  שהמרכיב  ניכר 
נכפית על ידי גורם חיצוני אלא שואבת מהדמיון והשותפות ה״אמיתיים”. הזהות הזוגרית 
טיפוח קשר  ידי  על  המוזן  זוגי בעל ערך,  הישג  בגאווה על  בדברים מתבטאת  המשתקפת 

“טהור ביותר”.

דיון

שלא כמו ארצות המערב האחרות, בישראל אין לזוגות הבוחרים שלא להינשא על ידי גורם 
דתי חלופה אזרחית, ולכן צומחת כאן תבנית זוגרית שאינה מוכרת בארצות אחרות: זוגרות 
על רקע של התנגדות פוליטית. המרואיינים, יהודים–חילונים, מציגים את הסיבה העיקרית 
לאי נישואין כרתיעה מהממסד הרבני, אם בגלל קשר קודם )נישואין או גירושין( ואם בגלל 
רוב  הפרטיים.  בחייהם  זה  ממסד  של  התערבות  יפה  בעין  רואה  שאינה  עקרונית  תפיסה 
המחקר בתחום הזוגרות לא עסק עד כה באפשרות של התחברות זוגית המבוססת על ערכים 

מעין אלה, ותשומת לב רבה יחסית ניתנה להיבט הכלכלי–מעמדי של הזוגות.
ההתמקדות בזוגרות חילונית, שבמידה רבה משחררת את עצמה מכבלים נורמטיביים, 
)1999( בטיפולוגיה שלה על  מזכירה את הקטגוריה הפוסט–מודרנית שכללה פוגל–ביז׳אוי 
מודלים של משפחות בישראל. מדובר בקטגוריה המתקיימת בצד המוסדיות הפמיליסטית אך 
מבססת את עצמה במנוגד לה ואגב התרחקות מקווי המתאר שלה. ניתוח החומרים הבליט 
לכל אורכו את המידה הרבה שבה מושפעים הזוגות שרואיינו מתפיסות אינדיבידואליסטיות 
המתפתחות  זוגיות  בתבניות  הדיונים  ולפיכך  ובאירופה,  הצפונית  באמריקה  גם  הרווחות 
זה מרחיק לכת  יהא  גם במציאות הישראלית. לא  בהקשר של אינדיבידואליזם רלוונטיים 
לומר שחלק מדברי המרואיינים מפריכים את טענתה של ג׳יימיסון )Jamieson, 1999( שאין 
בסיס אמפירי למודל היחסים הטהורים של גידנס. דבריהם של המרואיינים לימדו שהמודל 

קרוב ללבם עד כדי כך שהם משתמשים בו לתיאור יחסיהם. 
זוגרות ישראלית  בהיות ישראל מקרה ייחודי של הסדרה מדינתית–דתית של נישואין, 
לעומת  ומגדריות.  חילוניות  זהויות  ובין  זוגרות  בין  הקשר  את  לברר  הזדמנות  מספקת 
 )Smock et al., 2006( עבודות איכותניות בתחום הזהות הזוגרית שנעשו בארצות הברית
לחוויה  זוג  בני  )Jamieson et al., 2002( ־ העוסקות במשמעויות שמייחסים  ובבריטניה 
הזוגרית ותכליתן לפתח את ההבנה בדבר יציבות היחסים ־ מחקרנו התמקד במיפוי הזהויות 
למחקר  שהתראיינו  הזוגרים  שקבוצת  ונבהיר  נסייג  הזוגרים.  של  היומיום  בחיי  המתהוות 
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עתידי  מחקר  מלכתחילה.  ביציבות  התאפיינו  יחסיהם  ולפיכך  טווח,  ארוכת  זוגרות  ניהלו 
ירחיב את היריעה אם יתמקד בראיונות עם זוגרים שיחסיהם עלו על שרטון למרות שותפות 

פוליטית חילונית, ולפיכך לא יכלו להגיע למחקר הנוכחי ולהזינו. 
את  מדגישים  ומאירופה  הברית  מארצות  מחקרים  הספרות,  סקירת  שהראתה  כפי 
הקשר בין זוגרות ובין חילוניות וטוענים שחילוניות מערערת את יציבותם של יחסי זוגרות 
ומימוש עצמי.  )Hohmann-Marriot, 2006( בשל הקשר בין חילוניות לאינדיבידואליזם 
לא אחת נטען שהצורך של בני זוג המחזיקים בתפיסות אינדיבידואליסטיות לחוות אותנטיות 
 Beck &( בבחירה הזוגית שלהם מדי יום ביומו גוררת נטייה למשבריות ואי יציבות ביחסים
Beck-Gernsheim, 1995(.  כמו כן, משבר בזוגרות מוצג במחקרים אמריקאיים כפועל יוצא 
של מיומנויות לקויות בתחום פתרון הקונפליקטים )Cohan & Klienbaum, 2004(. ואולם, 
הזוגרים שרואיינו למחקר זה לא הראו כל קושי בפתרון קונפליקטים או תבניות תקשורת 
לקויות. נהפוך הוא, הם התגאו ברמת תקשורת גבוהה מאוד ובקשר זוגי איכותי ביותר. יתר 
ואת  הזוג  בני  בין  והנפשית  כן, הראיונות עמם הבליטו את הקרבה הרוחנית, הערכית  על 

המרחק החברתי והתרבותי מהסביבות המקיפות אותם.
הספרות הפסיכולוגית–חברתית הקלאסית עוסקת בעקרון המשיכה לדומים כבר שנים 
 .)Bercheid & Lopes, 1997( רבות, אבל מתמקדת בתרומתו רק בשלב הראשוני של היחסים
Hohman-( מחקרים אחדים עסקו בתרומתו של דמיון בעמדות ליציבותם של יחסים זוגיים

Mariot, 2006; Kalmijn, 2005(. מחקרנו שואב מספרות זו ומחזק אותה: גם כשבני הזוג 
אינם שותפים למיקום זהותי חילוני אחד ־ למשל אם אחד מהם מחזיק בזהות חילונית חזקה, 
והאחר מחזיק בזהות חילונית סבילה ־ בני הזוג חווים את עצמם כדומים וקרובים ערכית 

ואת השותפות ביניהם כנדירה.
הזהות המגדרית תורמת גם היא לתחושת הדמיון והקרבה הערכית. בין שהיא שוויונית 
ובין שהיא מעברית, בני הזוג שרואיינו שותפים לתפיסותיהם המגדריות באופן שמאפשר 
להם לגבש באופן פעיל את שגרת היומיום בבית. בכך הצביעו הנתונים על תהליך ייחודי 
לתופעה בישראל: הזהות החילונית וההומוגניזציה שהיא מייצרת בעמדות בצד דמיון בזהויות 
מגדריות מזינים זהות זוגרית המכוונת לעבודת זוגיות מתמדת המכונה כאמור בלשונה של 

הקסטף )Hackstaff, 1999( “אתיקה של עבודת זוגיות”.
במחקרנו המשגנו את התהדרותם של המרואיינים במידת ההשקעה הרגשית בקשר ואת 
העבודה  את  והדגישו  שבו  הזוגרים  זוגרית.  זהות  של  חברתי  לייצור  כביטוי  עליה  גאוותם 
מסכנת  הניזונה  הגבוהה,  איכותם  ואת  היחסים  יציבות  את  להבטיח  המכוונת  הזוגית 
ממוגדר  זוגי  בקשר  הפומבית.  וההכרה  המיסוד  היעדר  בשל  לקשר  האורבת  ההתפרקות 
האישה מצופה לבנות מסגרת זוגית חמה ונעימה באמצעות השקעה רגשית רבה וויתור על 
צרכיה שלה. שחר ושפר )2008( אמנם אישרו נורמטיביות זו ביחס לזוגרים ישראלים, אך 
מרואייני המחקר הנוכחי חזרו וסיפרו שבעיניהם ההשקעה הרגשית הגברית דומה בחשיבותה 
להשקעה הרגשית הנשית. הפרשנות שאנו מציעים להבלטה זו, שנתמכה בהצהרות הרבות 
בבד  בד  הזוג  בני  בין  הדמיון  לדינמיקה של הבלטת  אותה  קושרת  היחסים,  “נצחיות”  על 
עם הבלטת השונות שלהם מהקהילות שסביבם. במילים אחרות, הזוגרים בידלו את עצמם 
ממה שנדמה בעיניהם כיחסים זוגיים שמאפיינים נשואים בכך שהבליטו את הדמיון ביניהם 
באתיקה של עבודת הזוגיות. את התחושה החזקה של הזוגיות כביטוי אותנטי של העצמי 
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שואבים הדוברים מהִקרבה ביניהם שנוצרה מתוך הדיון המתמשך על סוגיית היחסים בין דת 
למדינה ועל הסירוב לקבל את התערבותה של הדת בחיי היומיום, בצד הדיון המתמשך על 

אופייה של שגרת היומיום. 
הסימון החוזר של הקרבה הנפשית העמוקה בין בני הזוג ושל העצמיות הנפרדת שלהם 
הופך בתהליך זה לאמצעי לייצור זהות זוגרית. אנו טוענות שהדגשת מידת מחויבות עזה לקשר 
ולבני הזוג, בצד מידת הפתיחות בין בני הזוג והיכולת להביע את רצונותיהם ורגשותיהם, 
הפכו לסמני זהות שבאמצעותם מכריזים בני הזוג על היחד הזוגי היציב, האיכותי והנבדל 
שלהם. תשובותיהם של הזוגרים ציירו תמונה שבה נשים וגברים חזרו והתהדרו בתקשורת 
הפתוחה ובמשא ומתן הגלוי והישיר במגוון עניינים. מכאן שהמסגרת הזוגרית מתיישבת עם 

הציפייה לקשר זוגי המבוסס על משא ומתן פתוח ותלות הדדית.
כשנבחנו היחסים בין זוגרות ובין זהויות חילוניות ומגדריות עלתה חשיבותה של קבוצת 
בצד  חזקה  חילונית  זהות  הופיעה  ארבעים,  לגיל  מתחת  קרי  צעירים,  זוגרים  עבור  הגיל. 
הזהות  אלו  זוגות  שבקרב  ומכאן  היומיום,  שגרות  של  ממוגדר  מניהול  מסוימת  התרחקות 
הזוגרית מתבססת על הדיפה של תבניות נורמטיביות רווחות לניהול יחסים זוגיים. הזוגות 
המבוגרים, לעומת זאת, המשיכו להבליט קרבה ותקשורת פתוחה גם אם זהויותיהם המגדריות 
היו מעבריות ולא שוויוניות. הזהות הזוגרית אינה תלויה אפוא בשוויון מגדרי דווקא, אלא 
שואבת את תכניה מההבניה היומיומית של היחד הזוגי כאיכותי וכמבוסס על דמיון. הפרמטר 
החשוב לתחושת הקרבה אינו מידת השוויון השורר בין בני הזוג, אלא מידת הדמיון בזהויות 
המגדריות שלהם )Hohman-Mariot, 2006; Kalmijn, 2005(. נראה שמחוות התקשורת 
תכליתן לסמן את הִקרבה הזאת, המייחדת את המרחב הזוגי לדעתם של הזוגרים ומדגישה 
את החריגות החברתית מחד גיסא ואת היציבות הזוגית מאידך גיסא. על רקע ממצאים אלו 
לזוגרות,  יהודית  חילוניות  בין  היחס  של  כמותי  למיפוי  שיכוונו  המשך  למחקרי  מקום  יש 
וכן להעמקת הניתוח  למשמעויותיה של הזוגרות בהקשר של החילוניות בחברה היהודית, 

האיכותני של הקשר בין שותפות זהותית–פוליטית ובין יציבות ביחסים זוגיים.
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ענת גור. מופקרות: נשים בזנות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 2008. 262 עמודים

אורית קמיר

בתחום,  והציבורי  האקדמי  לשיח  המסד  את  זה שמניח  שלו,  המכונן  הספר  יש  תחום  לכל 
שמופקרות  ספק  אין  אליו.  להתייחס  בלי  סמינר  עבודת  או  מאמר  לכתוב  אפשר  שאי  זה 
הוא הספר הישראלי המכונן של נושא הזנות. גדולתו של הספר היא בראש ובראשונה בכך 
שהוא מצליח לשפוך אור חדש ועז על תופעה שרבים חושבים שהיא ברורה עד כדי מובנת 
מאליה; מופקרות מצליח לקעקע את המובן מאליו, ובמקומו להציג את תופעת הזנות כמות 
שהיא, לבאר, להמשיג  ולהמחיש אותה באנושיות מכמירת לב. כל זאת בזכות ההתייחסות 
את  שחיו  ישראליות  נשים  של  לחייהן  הספר,  אורך  לכל  והמכבדת,  האנושית  השיטתית, 
הזנות, ועתה הן פותחות בפני הכותבת וקוראיה את נקודת מבטן הייחודית. לא פחות חשוב 
הוא התיעוד שהספר מתעד את גישתה הטיפולית החלוצית ופורצת הדרך של גור בטיפול 

בנפגעות הזנות ובשיקומן. 
הספר נסמך על התיאוריה הפמיניסטית )הרדיקלית(, שואב ממנה ומתקף אותה, אך מעל 
לכול הוא מתאר נשים אמיתיות, בשר ודם, שהמחברת מכירה אותן, מטפלת בהן ומראיינת 
אותן. לכן גם מי שאינה מכירה את התיאוריה הפמיניסטית, וגם מי שחשה חשדנות כלפיה, 
יכולה ללמוד על הזנות מסיפורי חייהן של נשים ישראליות שחיו אותה. ומי שרוצה יכולה 

ללמוד מהניתוח שבספר פמיניזם )רדיקלי( מאל״ף עד תי״ו. 

איך נערה נעשית זונה?

אחד המסרים המובהקים שמופקרות מעביר הוא שזונה אינה “אישה מינית מדי”, “מלוכלכת” 
או “סוטה”. זונה היא אישה שעברה מסלול חיים אכזרי במיוחד ונלכדה במלכודת הסמים, 
הסרסור, העושק וחוסר האונים. כך אירע לפזית, למישל, לסוזי, ליוספה, לאורית, למיכל, 

לרוזי ולרבות אחרות שהספר מתעד חוויות מחייהן. 
מתחיל  זה  מהמקרים(  שלישים  )בשני  כלל  בדרך  לזונה?  הופכת  שפלונית  קורה  איך 
בילדה שנופלת קורבן להתעללות מינית של אביה, או של אביה החורג, או של אחיה, או של 
דודה. הוא משתמש בגופה, מזהיר אותה שלא תגלה, מכאיב לה, מכה אותה, מביא לה מתנות, 
מבלבל אותה, ומאשים אותה בכך שהיא רעה ומלוכלכת וזונה. האם לא ניצבת לצד בתה, לא 
תומכת, לא מצילה. הבת מפתחת דרכי התמודדות והישרדות. היא לומדת להפריד את נפשה 
מן הגוף שעובר את ההתעללות )דיסוציאציה(; היא לומדת שגופה ומיניותה הם מקורות הכוח 
שלה; היא מבינה שאהבה, ניצול, מין והתעללות כרוכים זה בזה ללא הפרד; היא מאמצת 

דימוי עצמי של מלוכלכת וזונה; היא מאמינה שמשהו לא בסדר איתה, ושהכול באשמתה. 
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)לפעמים  הרחוב  אל  ומגיעה  אותו,  עוזבת  או  מהבית,  בורחת  הצעירה  כלשהו  בשלב 
היכולת  ולתמיכה. סרסור מזהה בה את  זקוקה לאהבה  כואבת,  בודדה,  היא  כשהיא הרה(. 
להפריד נפש מגוף, את הכמיהה ליחס, את אי ההבחנה בין ִקרבה לניצול, את החולשה ואת 
המצוקה. הוא מציע לה כתף, יחס, קשר, גג מעל לראשה. והוא מציע לה סמים. בתוך שבועות 
או חודשים, כשהיא מכורה לסם ולא יכולה לחיות בלעדיו, הסרסור שולח אותה אל הרחוב, 
למכור את גופה לעוברים ושבים. היא מנסה לסרב, אך הוא מבהיר שאין לה ברירה: כדי 
לממן את הסם היא מוכרחה להשיג כסף, וזו הדרך היחידה הפתוחה בפניה. אם היא מנסה 

לעמוד בסירובה, הוא עובר לאלימות פיזית, לעתים קשה מאוד. היא מבינה.
בגופה  להשתמש  לגברים  מניחה  היא  לה:  המוכר  במצב  עצמה  את  מוצאת  הנערה 
הגוף  ובעוד  בצעירותה,  שפיתחה  ההתנתקות  באמצעי  משתמשת  היא  המיניים.  לצרכיהם 
עוזרים  הסמים  יותר.  טובים  אחרים,  למקומות  משם  מרחפת  נפשה  ה״לקוח”,  את  משמש 
מאוד ומאפשרים את ההתנתקות הזאת לאורך זמן. הכסף, אתנן הזנות, משמש מיד לקניית 

סמים לשם הבטחת ההתנתקות, ולצורך פיוס הסרסור ושיכוך אלימותו. 
בשביל הנערה, ההזניה עצמה היא השפלה שאין לעמוד בה ללא הסמים, שמטשטשים 
ומערפלים את רגשותיה. הצעירה מכניסה לפיה איברים של גברים שרבים מהם דוחים אותה 
וגורמים לה בחילה. היא מתירה לגברים שחלקם מעוררים בה גועל וסלידה להכניס את איבר 
מינם אל תוך שלה. היא סופגת משיכות שיער, צביטות, מהלומות אגרופים, סטירות, חניקות, 
כוויות מסיגריות ואלימות מכל סוג אפשרי. היא שומעת איומים על חייה, ועוברת ניסיונות 
רבים ־ שחלקם מצליחים ־ לשדוד את כספה. היא חשופה לכל סוג של עלבון שעולה על 
דעתו של כל אדם להטיח בה. והגנה אין. המשטרה, וכמוה החברה כולה, מאמינים בשתיקה 
שזה גורלה, שמגיע לה, שזה חלק מהעניין. לא רוצים לדעת, לא רוצים לראות, לא רוצים 
לשמוע. הסמים הם חבריה הטובים, והיחידים, של האישה המוזנית, והיא נמלטת אליהם ככל 

יכולתה.
הריונות  עוברות  הנשים  ארוכות.  שנים  להימשך  יכול  והזנות  הסמים  הסרסור,  מעגל 
ולידות, גידול ילדים, הפלות, מסירת ילדים לאימוץ, מאסרים, וחוזרות שוב ושוב אל החיים 
היחידים שהן מכירות ויודעות לחיות. זה ייגמר רק אם הן בנות מזל ותאבות חיים וחזקות 
ואמיצות במידה יוצאת דופן, ואם ימצאו מטפלת שמוכנה לטפל בהן וללוות אותן בהתמודדות 

עם המעגל המחריד שסוגר על חייהן. 
זה סיפור החיים של זונה שטווה מופקרות. זה סיפורה של אחת ועוד אחת ועוד אחת. 
סיפורן של עפרה ופזית ורחל ורבקה ויוספה וסוזי. בשינויים המחויבים. אחת בת לניצולי 
שואה, ואביה הוא שניצל אותה מינית; השנייה נוצלה מינית במשפחה אומנת לאחר שִאמה 
לסרסור שלה,  נשואה  הייתה  האחת  הילדים.  את  לגדל  הצליח  לא  ואביה  הבית  את  עזבה 
ואחרת חיה ִעמו ללא נישואין. אבל ההבדלים הם בפרטים. הסיפור שמספר מופקרות הוא של 
ילדות פגועות, שחולשתן המובנית הופכת אותן לטרף קל במערכת הבנויה להפוך אותן לשק 
החבטות של החברה. לא נשים מיניות, עצלות ובלתי מוסריות, אלא קורבנות שאומללותן 

מכשירה אותן לחיות בגיהינום. 
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הפרק החמישי, “טיפול פסיכותרפי בנשים שעסקו בזנות”, מתאר בפירוט את תהליך הטיפול 
הקבוצתי הייחודי שעיצבה גור. מדבריהם של מטפלים וניצולות זנות כאחד עולה שמטפלים 
רבים כלל אינם מתייחסים לעניין הזנות, ומעדיפים להתמקד בטראומות הקשורות בגילוי 
הטראומה  היא  עצמה  שהזנות  גור  טוענת  הנשים  דברי  סמך  על  ואולם,  בילדות.  העריות 
המטפלים,  כמו  מעדיפות,  שהן  עד  עמוקה,  כה  היא  עברו.  שהן  ביותר  והחמורה  העמוקה 
יכולתן ולהימנע מלהתייחס אליה. אלא שהתופעות הפוסט–טראומטיות  לקבור אותה ככל 

פורצות ומחבלות בסיכויי השיקום. לכן אין מנוס מהתמודדות אמיצה עם הקשה מכול.
גור מצאה שהכלי היעיל ביותר להתמודד עם טראומת הזנות הוא טיפול קבוצתי קצר 
וייצוב. הוא  בניית ברית טיפולית, ביטחון  וממוקד של 12-10 מפגשים. השלב הראשון הוא 

מחייב רגישות רבה וחריגה מקונוונציות טיפוליות:

אינטגרלי  ובריחוק כחלק  בפסיכותרפיה מסורתית משתמשים המטפלים בעמימות 
מהמודל הטיפולי. לעומת זאת, בעבודה טיפולית עם נשים שורדות זנות על המטפל 
לשאוף לכנות ולנוכחות מלאה ביחסי הטיפול. חשוב שהמטפלת תבטא בכנות את 
תחושותיה, מחשבותיה והתייחסותה, כולל רגשות שליליים של כעס, אכזבה וכדומה, 
ברורה  נוכחות  והעדר  המטפלת  מצד  עמימות  המטופלת.  לטובת  שמותאם  באופן 
ומפורשת שלה עלולים להתפס כשיחזור של הסביבה האדישה, שלא רואה, שמסיבה 

את מבטה. )עמ׳ 208(

השלב השני הוא התאבלות ועיבוד הטראומה. האבל כבד: על הילדות האבודה, על ההשפלות 
הבלתי נסבלות, על השנים שנמחקו עקב התמכרות לסמים, על הילדים שנמסרו לאימוץ, על 

הריגוש הפתולוגי שהסעיר בשנות הזנות, ועל כאב הגעגוע אליו.

הילדות  וטראומות  הזנות  היא לעבד את טראומת  מטרת השלב השני של הטיפול 
לעזור  יכולה  כזו  חשיפה  הטראומטיים.  הזיכרונות  של  מבוקרת  חשיפה  באמצעות 
להשיג שליטה מחודשת, במקרים שפלישות לא רצוניות ממשיכות לפגום בתפקוד 

העכשווי. )עמ׳ 222( 

הזנות  שנות  יחסים.  מערכות  ופיתוח  חדש   )self( אני  טיפוח  הוא  והאחרון  השלישי  השלב 
פוגעות ביסודותיה של היכולת ליצור קשר אינטימי וליהנות ממין. הנשים שהוזנו התרגלו 
מחוברות  ולהיות  אותו  לחוש  בגופן,  לשכון  מאוד  מתקשות  והן  הגוף,  מן  נפשן  את  לנתק 
למגעים מיניים שהן מקיימות. הן מתקשות לא פחות לתת אמון בבני אדם, ובייחוד בגברים, 

להיחשף, לשתף ולהעריך נתינה ורגש כנים.

לרווחים  במקביל  נוספות,  באבידות  לעיתים  כרוך  בטיפול  השלישי  השלב 
יחסי  הורות,  אינטימיות,  שותפויות  כולל  קודמות,  יחסים  מערכות  המשמעותיים. 
משפחה אחרים, קשרי ידידות, יחסים חברתיים ומקצועיים, כל אלה זקוקים לעיתים 
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ולאסרטיביות החדשה  אותם להתפתחותה של המטופלת  לסגל  כדי  לאיזון מחדש, 
שלה. מערכות יחסים מסוימות יסתגלו וישתנו, ואילו אחרות ידעכו ויגיעו אל קיצן. 

)עמ׳ 241( 

פרק זה הוא אוצר לא רק למטפלים ומטפלות מקצועיים, אלא גם לכל מי שנוגעים, בחייהם 
המקצועיים או האישיים, בעולם הטיפולי. 

הבנליות של הרוע

יכול  זה  “איך  היא  אורכו,  לכל  מעלה,  שהספר  ביותר  והקשות  העמוקות  השאלות  אחת 
להיות?” איך ייתכן שאבות יתעללו כך בבנותיהם? איך ייתכן שאימהות יפקירו אותן כך? 
איך זה אפשרי שמבוגרים ינצלו כך, ללא היסוס, ילדים חסרי ישע? שמשפחה שלמה תעלים 
עין? ש״לקוחות” ייהנו להתעלל בנשים? שאנשים טובים, כמו כולנו, יסבו ראש ויעצמו עין? 
התשובה העולה מבין שורות הספר היא: רוע. לא רוע דרמטי, מיתולוגי, הרואי; רוע בנלי, 
שגרתי, אפרורי, יומיומי. הרוע שחנה ארנדט אומרת שאין לו עומק פסיכולוגי ולא הסברים 
פילוסופיים: רוע של סתם, שנמצא בכל מקום ומתפשט כפטרייה. רוע של כלום, של בלי 
דעת. של לא לחשוב על הזולת, לא לראות אותו, לא לחוש את כאבו; ובכלל, לא לחשוב, 

ולא לראות ולא לחוש. 
קשה לקרוא את מופקרות. הספר כואב ומכאיב, מטלטל ולא מרפה. חובה לקרוא אותו 

כדי לדעת, כדי לראות, כדי להבין; וכדי להחליט להילחם ברוע.
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עירית נגבי. סיפורי אונס בבית המשפט: ניתוח נרטיבי של פסקי דין. תל אביב: 
רסלינג. 2009. 247 עמודים

יופי תירוש*

מחקרה של עירית נגבי מנתח פסקי דין של בית המשפט העליון בישראל מהעשור האחרון 
של המאה העשרים שעניינם עברת האינוס. מטרת הניתוח היא לחלץ את הנחות המוצא 
המגדריות החבויות בטקסטים המשפטיים. ההיפותזה המחקרית היא שהתפיסות בדבר נשיות 
וגבריות נורמטיביות מעצבות את הדרך שבה נתפסות הפרשיות הפליליות בבית המשפט, 
מלשון  יותר,  אף  ואולי  פחות,  לא  התיק  גורל  את  מכריעות  המגדריות  שהתפיסות  כלומר 
המשפטית.  בהכרעה  מוצהר  תפקיד  להם  שיש  הגורמים  שאר  וכל  הראיות  מסכת  החוק, 
הניתוח  שדרך  מעלה  הוא  פנים:  לשתי  משתמע  שאינו  באופן  זו  היפותזה  מאשש  המחקר 
היא  בענישה(  והשיקולים  העברה  יסודות  פרשנות  העובדות,  לגבי  )ההכרעות  המשפטית 
למעשה בעלת תפקיד משני ומשמשת מעין מסגרת שלתוכה נוצקת ההבנה “האמיתית” של 
נורמטיבית  גבריות  כמו מהי  הנובעת מהשקפות השופטים באשר לשאלות  האירוע, הבנה 
ומהי נשיות נורמטיבית, מהי אינטראקציה סבירה בין גבר לאישה, באיזו מידה אחראי הגבר 

לוודא שהאישה מסכימה וכו׳.
זמן  נקודת  מאיזו  כנרטיב:  השיפוטי  הטקסט  של  ניתוח  היא  נגבי  של  המתודולוגיה 
מתחיל השופט את הסיפור, מנקודת מבטו של מי הוא מסופר, אילו שמות תואר מוקצים 
למי, מי פעיל ומי סביל, האם תיאור העובדות מטשטש או מבליט את מה שהתרחש למעשה 
במהלך התקיפה, או כמה מקום מוקדש לבדיקת גרסת הנאשם לעומת גרסת הקורבן. הניתוח 
ובהנחות  ההחלטה  הסמוי של  בהיגיון  הקרקעיים,  התת  בזרמים  להבחין  הנרטיבי מאפשר 
הבלתי מוצהרות שביסודה. תובנותיו של הספר מוגשות בסגנון קריא וענייני, אך הבהירות 
של  החשובה  תרומתו  מלבד  ובפרשנות.  בטיעון  והניואנסים  הדיוק  חשבון  על  באה  אינה 
הספר לחקר המשפט והספרות ולמחקר הפמיניסטי המשפטי, הוא חשוב גם לסוציולוגים, 
הן סוציולוגים של מגדר והן אלה המתעניינים במשפט כפרופסיה המבקשת לבסס את עצמה 
שיח  משדות  מושפע  שאינו  מומחים  כשיח  שלה  השיח  ואת  עצמאי  פנימי  היגיון  כבעלת 

אחרים. 
פסקי דין הם טקסטים שניכרת בהם השאיפה לקוהרנטיות ולהידוק. מילות פסקי הדין 
זוכות לצאת אל הפועל באמצעות המנגנונים המדינתיים )כגון באמצעות מאסר או שחרור 
ממאסר( לא רק בשל סמכותו החוקית הרשמית של בית המשפט; כוחן נובע גם, ואולי בעיקר, 
מכוח השכנוע שלהן כטקסט המשקף גם אמת משפטית וגם היגיון בריא )מאוטנר, 1998(. פסק 
הדין צריך להיקרא כטקסט משכנע המשקף שכל ישר ומעורר הזדהות, שכן הוא אינו נקרא 
ידי רשויות המדינה שצריכות לבצעם, אלא  ידי הצדדים לסכסוך ועורכי דינם ועל  רק על 
נחשף לעיניהם הביקורתיות של כלל הפרופסיה המשפטית, של האקדמיה, של העיתונות, 

ובמקרים מסוימים אף של כלל הציבור. 

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב  *
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העולם,  את  משקף  שרק  כטקסט  מהצגתו  שאובה  דין  פסק  של  מהלגיטימיות  חלק 
ומההכחשה של התפקיד המרכזי שלו כמכונן את העולם שבו הוא דן. אכן, לא יימצא שופט 
הדין  וגזר  הדין  )הכרעת  התחתונה  שבשורה  הצו  הדין,  פסק  של  האחרון  שהחלק  שיכחיש 
הפלילי, או פסיקת הפיצוי או התרופה בסכסוכים אזרחיים( הוא בבחינת speech act, מילים 
שאמירתן משנה את מצב הדברים בעולם )אוסטין, 2006(, אך מעטים השופטים שיודו שכאשר 
הם מתארים את המסכת העובדתית, הם גם מעצבים אותה, או שהדיון שלהם בפרשנות החוק 

הוא כשלעצמו מעשה של קביעת נורמות.  
השניות הזאת בין טקסט מתאר, שהגיונו נסמך על שיקוף המציאות ותו לא, ובין טקסט עושה, 
שבעצם הייצוג מכונן את העולם שבתוכו הוא נוקט עמדה, נמצאת בלב האסכולה המחקרית 
של משפט וספרות ובמרכזו של הספר שלפנינו. ניתוח של פסקי דין לפי אמות מידה משפטיות, 
מתוך התרכזות בדוקטרינה ובמהלך הלוגי של הטיעון, כשהשאלה היא אם החוק פורש ויושם 
כהלכה, אין בכוחו לחשוף את אבני היסוד האידיאולוגיות המתגלות בניתוח הנרטיבי. הניתוח 
הנרטיבי מספק כלים לחשוף את מה שלא נאמר אך עם זאת נוכח באופן שקשה להתעלם ממנו 
מרגע שנחשף קיומו. הוא מאפשר לזהות את הסדקים ואת הצרימות בנרטיב המשפטי המהודק, 
לאתר את הבחירות שעושה הכותב בהצגת הדברים ולהעריכן, ולחשוף את המידה שבה הצגה 
זו אינה רק משקפת את המציאות המשפטית אלא גם מכוננת אותה. ככל אידיאולוגיה, גם 
האידיאולוגיה הפטריארכלית משחקת תפקיד בשפיטת האירוע הפלילי, בדיוק משום שהיא 

בלתי נראית, והניתוח הטקסטואלי בספר שלפנינו מאפשר להבחין בה.
השער הראשון עורך ניתוח מעמיק של כל פסקי הדין  הספר מחולק לשלושה שערים. 
פנים–טקסטואלית,  מבט  מנקודת  בנפרד  מנותח  דין  פסק  כל  במדגם.  שעלו  אונס  בנושא 
זו  ניתוח  שיטת  לבסס.  מבקש  שהוא  ההיגיון  מתוך  הדין,  מפסק  שעולה  מה  מתוך  כלומר 
מקבילה במידה רבה לניתוח איכותני של טקסטים הנהוג במדעי החברה. פסקי הדין שנותחו 
משקפים ומאששים מוסכמות פטריארכליות שנדמה היה שהן שייכות לעידנים קדומים )אם 
כי לא תמיד: בפסקי הדין המנותחים מובאות דעות רוב ומיעוט, ועל פי רוב אחד השופטים 
חזק  מיני  יצר  כבעלי  בהם  נתפסים  גברים  ובענייניותה(.  בשוויוניותה  רעננה  גישה  מספק 
משל נשים, ועולמם הפנימי מקבל מקום רחב הרבה יותר מאשר חוויותיהן של המתלוננות, 

הנתפסות כמעלילות וכפתייניות.
המאה  של  השנייה  המחצית  עד  רעיות.  אונס  שעניינם  דין  בפסקי  עוסק  השני  השער 
העשרים כפיית יחסי מין על רעיה לא נחשבה עברה פלילית ברוב שיטות המשפט המערביות, 
לרבות הישראלית. הניתוח חושף את הקושי של מערכת המשפט להגן על האוטונומיה של 
נשים בתוך מערכות נישואין, ובפסקי הדין מהדהדות תפיסות שעדיין רואות ברעיות קניין 

של בני זוגן ומסתייגות מהתערבות משפטית בספרה הנחשבת פרטית.
בשער השלישי ננקטת שיטה הפוכה מזו של השער הראשון, וניתוח פסקי הדין נעשה 
מעמדה חוץ–טקסטואלית: נגבי בוחנת את פסקי הדין לפי כמה אבני בוחן העולות מהתיאוריה 
הפמיניסטית, כגון אם הנאנסת מוצגת כנאשמת, ואם ניתנת הגנה פחותה לנשים שנתפסות 
כמתירניות. מסקנת הספר ולקח חשוב של המחקר הם שבתחומים מסוימים אין די ברפורמות 
חקיקה כדי לשנות את המצב המשפטי בפועל, מפני שעל אף המגבלות הרשמיות המוטלות 
על סמכותם של בתי המשפט, יש להם חופש פעולה רב לאכוף את החוק לפי רוחו ותכליתו 

או להותירו כאות מתה בספר החוקים. 
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כיצד עלינו להבין את העובדה שבפרשנותם וביישומם את החוק, שופטים רבים בישראל 
לא הצליחו עד כה לקיים משפט שיעשה צדק עם שני הצדדים לאירוע, יעביר מסר ברור של 
גינוי תקיפות מיניות ויכיר בפגיעה של נשים שנאנסו? האם מדובר בגישה שננקטת בכוונת 
מכוון או בגישה לא מודעת הנובעת מכך שהשופטים יושבים בתוך עמם ותרבותם ומשקפים 

עמדות הרווחות בציבור? 
איני יודעת את התשובה, אך ברור שספר זה ־ על היקפו יוצא הדופן ־ צריך לשמש קו 
פרשת מים בשאלת הכוונה שאנחנו מייחסים לשופטים. ביקורת פמיניסטית מהסוג שספר 
זה מפתח הייתה קיימת, בעברית ובישראל, גם לפניו, אך היקפו של מאגר הנתונים, עקביות 
הממצאים, ואפילו העובדה הטכנית שמדובר בספר ולא במאמר, הם במובן מסוים קפיצה 

איכותית בחשיבות הממצאים ובתוקפם.
אחת הטענות הנפוצות נגד האסכולה של משפט וספרות היא שאי אפשר להסיק מסקנות 
על בסיס פסק דין אחד או מספר מועט של פסקי דין. טענה זו הופנתה למשל כלפי מאמר 
שבו ניתחתי, במתודולוגיית הניתוח הנרטיבי שבה משתמשת נגבי בספר זה, פסק דין אחד 

בנושא אונס )תירוש, 2001(. 
אני סבורה שזו טענה שגויה, מפני שכל פסק דין, אף שהוא “רק אחד”, נדרש להתבסס 
על אידיאולוגיה, מוסכמות והנחות יסוד המשותפות לקהילת קוראיו כדי להתקבל על דעתה 
ולהיתפס כהגיוני ומשכנע; הוא צריך להתיישב עם מערכות של משמעויות ושל קונוונציות 
לשופטים  לא  סביר,  להיראות  יוכל  לא  הוא  כן,  לא  ותרבותיות, שאם  לשוניות  משפטיות, 
האחרים בהרכב ולא לקהילה המשפטית. כך או כך, הניתוח של נגבי ממוטט טענה זו משום 
שהוא בנוי על בסיס אמפירי יציב של מספר רב ומבחר אקראי של פסקי דין ומוביל בעקביות 

לאותן תוצאות. 
ייתכן אפוא שטרם פרסומו של הספר אפשר היה לומר שהתפיסות המשפטיות המתגלות 
בפסקי הדין אינן מודעות; אפשר היה לומר שאין מדובר בתיאוריית קונספירציה אנטי נשית 
או בשוביניזם זדוני של השופטים, אלא בשופטים העושים מלאכתם נאמנה ומנסים להגיע 
ובין  לאיזון ראוי בין זכות הנאשם למשפט צדק בהכרעת הדין ומידת הרחמים בגזר הדין, 
זכויות הקורבן והשאיפה להגן על האוטונומיה של הנשים. אך לאחר פרסומו של הספר אי 
אפשר להתייחס עוד לפסיקה חדשה המשחזרת את התפיסות הפטריארכליות כאל פסיקה 
בלתי מודעת או תמימה, ולא יהיה מנוס מלראות בה בחירה אקטיבית לצמצם את האוטונומיה 
של נשים ולזלזל בזכויותיהן לשלמות גופן ונפשן. במילים אחרות, ספר זה מונח לפתחה של 
לצדק  המוצהרת  מחויבותה  בין  הזועק  הפער  את  לצמצם  רצונה  אם  המשפטית.  המערכת 
ולשוויון בפני החוק ובין הפסיקה המוטה לטובת חצי אחד של המין האנושי, עליה להפנים 

את מסקנותיו ולשנות את האופן שבו היא שופטת אונס.  
לכלי הניתוח הנרטיבי יש עדיין פוטנציאל מחקרי רב מעבר לשימוש שנעשה בו בתחום 
לפענח  כדי  הנרטיבי  בניתוח  מחקרים שהשתמשו  גם  נכתבו  אמנם  בישראל  המין.  עברות 
תפיסות הגמוניות לאומיות ואתניות )בן נפתלי, תירוש וברם, 2002; פלדמן, 1995; שמיר, 
1999(, אך אפשר ורצוי שהמחקר הישראלי ישתמש בו גם לחשיפת יחסי כוח סמויים בצירי 
אפשר  למעשה  וגיאוגרפיות.  דתיות  מעמדיות,  זהויות  בין  כוח  יחסי  כמו  אחרים,  זהות 
להשתמש בו כדי לבחון כל היפותזה באשר לכוחות המניעים את פסקי הדין מלבד הרכיבים 

המשפטיים הרשמיים. 
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יש מקום להקדיש מחקר גם לפסקי הדין של ערכאות נמוכות יותר, שלפסיקתן אמנם 
בשל  דווקא  אך  העליון,  המשפט  בית  להחלטות  כמו  ומוסדי  סימבולי  ומעמד  חשיפה  אין 
היומיומיות של החלטותיהן, המתרחש בהם עשוי ללמד הרבה יותר על המצב המשפטי הנוהג 
בפועל. לבסוף, אין ספק שמחקר שייכנס לאולם בית המשפט עצמו וינתח את השיח השולט 
באינטראקציות בבית המשפט ־ בין השופטים, עורכי הדין והעדים ־ יספק תובנות חדשות 
בדבר יחסה של מערכת המשפט לכל תחום מחקר )מחקר ראשוני ברוח זאת נעשה בשנות 
השמונים, והוא ראוי לעיבוי ועדכון; ראו בוגוש ודון יחיא, 1999(. זאת משום שתהום פעורה 
מחוץ  השופט  של  בלשכתו  שנכתב  טקסט  ובין  אמיתי  בזמן  בינאישיות  אינטראקציות  בין 

לקלחת ההידיינות באולם.
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חיים אבני. טמאים: סחר בנשים בארגנטינה ובישראל. תל אביב: ידיעות 
אחרונות. 2009. 303 עמודים

תמי רזי*

בפרק החמישי בספרו של חיים אבני המוקדש לטמאים מצוטטת כתובת בעברית, אחת מני 
רבות, ממצבה בבית הקברות של הטמאים בעיר אבז׳נדה שבארגנטינה. וכך כתוב בה: “שלום 
לכם שוכני רובי ]כך במקור ־ ת״ר[ אדמה / לא תיכלמו מאיש שבא אצלכם / לנו מיטיב היה, 
עם עניים ונכאי רוח / הלך בתום דרך״ )עמ׳ 87(. הבקשה, ואולי אף התחינה, המופנית אל 
שוכני העפר שלא להיכלם מפני הדייר החדש, מסגירה בושה לא אופיינית. כפי שמציין אבני, 
העדויות העולות מהכתובות החרוטות על המצבות של היהודים שסחרו בנשים וסרסרו בגופן 
־ אלה שהקהילה היהודית בארגנטינה כינתה “טמאים” ־ מעידות שראו עצמם כיהודים 
כשרים חרף עיסוקם הנלוז. משום כך גם שאפו להשתלב בחיי הקהילה היהודית שהתרכזה 

בבואנוס איירס, לתרום מממונם ולהיות שותפים פעילים בחיי התרבות הענפים שלה.
הקברות  בבית  בלבד  רחוקות  לעתים  נקברו  היהודים,  אותם  של  קורבנותיהן  הזונות, 
לזכר א״א “חברתה הבלתי  זו שהעמידה  כגון  לזכרן,  ולמעט מצבות אחדות  של הטמאים, 
הטמא  עיסוקן  בשל  שכן  ישראל,  לקבר  כנראה  הובאו  לא  רובן   ,)84 )עמ׳  בתיה”  נשכחת 
רגביו. ספרו של  בין  יהודי שהיה מוכן להעניק להן מנוחת עולמים  לא נמצא בית קברות 
פנקסי  ואל  המצבות  שעל  הכתובות  אל  הקברות,  בתי  אל  בהתייחסות  משופע  אבני  חיים 
הנפטרים של יהודי ארגנטינה בשישים שנות הזנות החוקית והממוסדת שבין 1875 ל–1935, 
והוא מתמקד בבואנוס איירס, בירתה הפדרלית של הרפובליקה מ–1880 ובירת הזנות והסחר 
בנשים במדינה. המחבר מציין את ביקורו באמצע שנות השישים בבית הקברות של הטמאים 
ואת ביקורו בארכיון של הארגון היהודי “עזרת נשים”, שלחם בסוחרי הנשים ובסרסורים, 
זנות וסחר בנשים בארגנטינה. ואכן, המאבק של  כראשית מחקרו הענף וארוך השנים על 
הקהילה היהודית בסוחרי הנשים ובסרסורים היהודים באמצעים היחידים שעמדו לרשותה 
־ חרם חברתי פנימי בכל הקשור בשירותי דת ובשירותי קבורה שנועד להוציאם אל מחוץ 
לגדר, ופעילות של הארגון “עזרת נשים” להצלת הנשים מידיהם ־ הותירו שפע של מקורות 
וטמאות  כשרות  קהילות  של  לקיומן  חומריות  עדויות  וכן  בזנות,  המאבק  את  המתעדים 

בבואנוס איירס, על בתי הכנסת ובתי הקברות הנפרדים שלהן.
שנלוו  והדיונים  ולמיסודה  הזנות  להסדרת  והחוקים  התקנות  ריבוי  אלה,  מקורות  בצד 
אליהם, חקירות משטרתיות, קטעי עיתונות, ואף מכתבים של נשים יהודיות שעסקו בזנות ־ 
דוגמת צרור מכתביה של זונה יהודייה שנשתמרו משום ששימשו ראיה במשפט שנוהל נגד 
בעלה שהואשם בהדחתה לזנות ־ החושפים קול נדיר של הנשים עצמן, כל אלה מאפשרים 
למחבר ליצור פסיפס מרתק המתעד ומפרש את הסחר בנשים יהודיות, את הזנות היהודית 
וביהדות  בה  שדבק  הטומאה  כתם  אל  היהודית  הקהילה  של  יחסה  ואת  איירס  בבואנוס 
ארגנטינה כולה, שזוהתה עם הסחר בנשים; שכן, “כל היהודים יוצאי פולניה וגליציה, שהיו 

המחלקה לב״א כללי והמחלקה לתקשורת, מכללת ספיר  *
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כדברי שמש   ,)118 )עמ׳  בושת”  בבית  כולם  כמעט  עוסקים  לארגנטינה,  להגיע  הראשונים 
בבית הכנסת בשלהי המאה ה–19. 

אל קורותיהם של הזנות ושל הסחר בנשים יהודיות בארגנטינה בין שלהי המאה ה–19 
לאמצע שנות השלושים של המאה העשרים, התופסים כשני שלישים מהספר, צירף המחבר 
המנדט  בתקופת  העות׳מאנית,  התקופה  בשלהי  ישראל  בארץ  בנשים  ובסחר  בזנות  דיון 
הזירות  שתי  בין  לחיבור  ההצדקה  ה–21.  המאה  ראשית  עד  המדינה,  קום  ואחרי  הבריטי 
הגיאוגרפיות השונות כל כך טמונה בהשוואה המתבקשת לכאורה בין שני ריכוזים יהודיים 
גדולים, שבהם התקיימו במקביל עד קום המדינה שתי חברות יהודיות שהיו מאורגנות על 
בסיס וולונטרי, התפתחו בקצב מואץ בשל גלי ההגירה ממזרח אירופה בעיקר, והתמודדו עם 
תופעה נרחבת של זנות. ההצדקה לעיסוק בזנות בתקופת המדינה, ובעיקר משנות התשעים 
של המאה העשרים, עם הפיכתה של ישראל יעד מרכזי לסחר בנשים, נובעת מהדמיון בין 
הסחר המשגשג בנשים יהודיות ממזרח אירופה למטרות זנות בארגנטינה, ובין ישראל של 
היום, שבה משגשג ענף זה כשבמרכזו שוב נשים ממזרח אירופה, וליתר דיוק מברית המועצות 

לשעבר, אף שבמקרה זה אין מדובר בנשים יהודיות.
עם זאת, ההבדלים הרבים בין שתי הזירות והתקופות, הבדלים שהמחבר עצמו מקפיד 
לשלבם  והניסיון  אינטגרטיבי,  מחקר  של  יצירתו  על  מקשים  עליהם,  לעמוד  רוב  פי  על 
המאה  משלהי  בארגנטינה  הזנות  מיסוד  של  הייחודיות  הנסיבות  משהו.  מלאכותי  נדמה 
היהודים  המהגרים  על  והשפעותיה  העשרים,  המאה  השלושים של  שנות  אמצע  ועד  ה–19 
ממזרח אירופה, שונות בתכלית מהנסיבות שבהן נוצרה הזנות בחברה היהודית בארץ ישראל 
בתקופה המקבילה, ובוודאי בשנים שלאחר הקמת המדינה. אמנם נמצאו עדויות לכך שגם 
ביפו, בהיותה עיר נמל, רחשה פעילות מסוימת של סחר בנשים עד מלחמת העולם הראשונה, 
אך זו לא דמתה כלל בהיקפה, ואף לא בשיטות הפעולה שלה, לרשת הענפה של מתווכים, 
סוחרים וסרסורים יהודים שנפרשה בין העיירות של מזרח אירופה ובין ארגנטינה ומדינות 
רבות נוספות שהיו יעד לייבוא של נשים למטרות זנות. לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה 
ובימי המנדט הבריטי לא נמצאו כמעט עדויות לסחר בנשים בארץ ישראל, והזנות ששגשגה 
בתל אביב, ביפו ובחיפה הייתה תולדה של השילוב בין מאפיינים של חברת הגירה ענייה, 
אי יציבות כלכלית וחברתית, מעמדן הנחות של נשים בחברת היישוב והנוכחות של חיילים, 
לפריחת  שהובילו  מאלה  לחלוטין  שונות  נסיבות  השנייה,  העולם  מלחמת  בשנות  בייחוד 

הזנות והסחר בנשים בארגנטינה. 
לפרוש תמונה  בהם, המאפשרים למחבר  הדקדקני  והדיון  עושר המקורות  גם מבחינת 
את  שעיצבו  והחברתיים  התרבותיים  הכלכליים,  הגורמים  מכלול  של  פנים  ורבת  מורכבת 
שהחלק  נדמה  בארגנטינה,  היהודית  בחברה  בנשים  הסחר  ושל  הזנות  של  מאפייניהם 
העוסק בזנות ובסחר בנשים בהקשר המקומי אינו משתלב באופן משכנע בתנופה המחקרית 
המאפיינת את העיסוק בארגנטינה. כדי לשרטט את הדיוקן של הזנות היהודית בפלשתינה 
ואת הזנות והסחר בנשים במדינת ישראל נשען המחבר בעיקר על מחקרים שנעשו בנושאים 
בפרט  דיים,  מגוונים  ואינם  בלבד  משני  נתח  תופסים  הראשוניים  המקורות  ואילו  אלה, 

בהשוואה לסוג המקורות שנעשה בהם שימוש בחלק המוקדש לדיון בארגנטינה.
עם זאת, המבט הפנורמי שמספק הספר על שלל התנאים ־ ההיסטוריים והעכשוויים 
בעידן  זנות  ושל  בנשים  סחר  קיומם של  את  תנאים המאפשרים  שונים,  הקשרים  בשני  ־ 
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המודרני, תורם להבנה מורכבת של תופעות אלה. כך, הדיון ב״סחר הלבן” ־ כפי שכונה 
הסחר בנשים במאה ה–19 כדי לסמן את השערורייה המוסרית הטמונה בהפיכתן של נשים 
ולשפחות מין לעומת העבדות השחורה ־ חושף את ההשלכות המגדריות  לבנות לסחורה 
והמיניות של תהליכי הגלובליזציה ההולכים ומתפשטים. גם הממדים הכלכליים והפוליטיים 
של הזנות ושל הסחר בנשים זוכים במחקר זה להארה חשובה המסייעת לפרש את התנאים 
ובהווה.  בעבר  והציבורית,  הדתית  המוסרנות  חרף  אלה,  תופעות  המנציחים  המטריאליים 
למשל, אבני מגלה ש–25% מרווחיה של ארגנטינה בשנות העשרים של המאה העשרים הגיעו 
ממיסוי של בתי הבושת. כמו כן, הוא מביא תיאורים מפורטים של עוצמתם הכלכלית של 
הטמאים ושל האפשרויות הכלכליות שהיו טמונות בעיסוק בזנות לנשים הן בארגנטינה והן 

בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי.
עולמי  עסק  הוא  בפרט  זנות  למטרות  בנשים  וסחר  בכלל  אדם  בבני  סחר  שבו  בעולם 
משגשג, שמתחרים לו רק הסחר בסמים והסחר בנשק, ושמדי שנה כשמונה מאות אלף בני 
תרומה  אבני  של  ספרו  דוגמת  למחקרים  לסוחר,  עובר  כמטבע  במסגרתו  משמשים  אדם 

חשובה למאבק הסיזיפי למען מיגורן של תופעות אלה.
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סראב אבורביעה–קווידר. מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות 
משכילות. ירושלים: מאגנס. 2008. 131 עמודים

ליליאן אבו–טביך*

לא קל לנשים ערביות לספר בפומבי ובגילוי לב על כך שלא פשוט להיות אישה בקהילתן, 
כפי שעושה סראב אבורביעה–קווידר בפתח הדברים של ספרה מודרות ואהובות: סיפוריהן 
של נשים בדוויות משכילות. למסקנה זו הגיעה המחברת לאחר שחוותה בעצמה את הכאב 
שבאכיפת רצון הקולקטיב על רצון הפרט כשכוחות גבריים ושבטיים מנעו ממנה לבחור את 

בן זוגה וביקשו לקבוע את גורלה )עמ׳ י(.
ספר חלוצי זה מבוסס על ראיונות עומק שבהם פרׂשו 17 נשים ־ הבדוויות הראשונות שרכשו 
השכלה גבוהה ־ את החוויות המקצועיות והאישיות שחוו לאחר סיום לימודי התואר הראשון. 

הבדווית  האישה  של  מקומה  לתיאור  אבורביעה–קווידר  מייחדת  הראשון  הפרק  את 
בישראל. דרך סיפורה של נור היא מתארת את ההדרה ואת המאבקים שניהלו הנשים הבדוויות 
כסטודנטיות ראשונות, כנשות מקצוע ראשונות וכנשים שמבקשות להתאהב ולבחור את בני 
זוגן. במסגרת הניתוח מציגה המחברת את תרומתה של ההשכלה לשילוב נשים בתעסוקה 
ולהגדלת הנראּות שלהן במרחב הציבורי, וכן את הצלחתן להפוך את ההשכלה לנורמה בקרב 

נשים מקהילתן. בד בבד היא חושפת גם את מוגבלות כוחן בתחום הזוגי והרגשי. 
העוצמה המשתקפת בסיפוריהן של נשים אלו מקבלת משנה תוקף מעצם היותן הראשונות 
של  זה  מאפיין  העבודה.  לשוק  מכן  ולאחר  אקדמיות  למסגרות  שהצטרפו  הקהילה  מבנות 
להתוות אסטרטגיות של  אותן  ובעיקר מאלץ  חדשים  אתגרים  עם  אותן  מפגיש  ראשוניות 
התמודדות בהיעדר מודלים של נשים שאפשר ללכת בדרכן. ראשוניות זו מטילה אפוא את 
כובד משקלה בהתנהלותן מול משפחותיהן וקהילתן בשל הידיעה שאין מדובר בהתמודדות 
האחריות  מלוא  את  עצמן  על  לקבל  בוחרות  הן  מכאן  קולקטיבית.  גם  אלא  בלבד  פרטית 
והמחויבות כלפי נשים אחרות בקהילה ובוחרות בדרכי התנהלות שיקלו על נשים אחרות 
בדרכן ללימודים גבוהים. לדברי נור: “הרגשתי שהעתיד של האישה הבדווית מונח כולו על 
גבי, אני הראשונה שיוצאת מהשבט, הייתי חייבת להיות דוגמה למופת. האחריות שלי כלפי 

החברה, כלפי האישה וגם כלפי הורי” )עמ׳ 6(. 
בפרק השני כותבת אבורביעה–קווידר כי בהיותה אישה בדווית החוקרת נשים בדוויות, 
היא רואה במחקרה שילוב בין המחקר הפמיניסטי למחקר הילידי. סיפור מאבקה האישי של 
המחברת, שהיה ידוע בקהילה, תרם לִקרבה שנוצרה בינה ובין משתתפות המחקר ועודד נשים 
לספר את סיפורן. ואולם, אף שהרקע המגדרי והתרבותי המשותף לחוקרת ולמשתתפות סייע 
בהפקת מידע על חייהן, המחברת מודעת היטב להטיה שיכולה לנבוע ממצב זה ומסבירה 
שחוויותיה ועמדותיה, שהושפעו מחשיפתה לתרבות הישראלית והבדווית כאחת, אפשרו לה 
להיות צופה גם מבחוץ וגם מבפנים, וכך להבין את סיפורי חייהן של הנשים בלי להזדהות 

יתר על המידה עם נושא המחקר ומושאו. 

המחלקה למדע המדינה והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת טורונטו, קנדה  *
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השכלתן,  בגלל  הנשים  שחוות  בקונפליקטים  דיון  כוללים  והרביעי  השלישי  הפרקים 
מתוך התייחסות להקשר הרחב שבו הן חיות כנשים, כערביות וכבדוויות. הפרקים מציגים 
את מגוון האסטרטגיות שלהן בהתמודדות עם ההדרה, עם ההגבלה ועם האתגרים במרחב 

הציבורי, הלימודי, הקהילתי, המשפחתי והתעסוקתי. 
בסיס משותף לכל המשכילות הראשונות הוא שכולן עזבו את ביתן כבר בגיל ההתבגרות 
ולמדו מחוץ ליישוב: בבית ספר ערבי בכפר בדווי שבמתחם של שבט אחר, בבית ספר יהודי 
בקיבוץ הסמוך, ולעתים אף במוסדות לימוד בצפון. מגוון המקומות שאליהם נשלחו התלמידות 
היו  האקדמיים  שהלימודים  עוד  מה  שלהן,  ההגירה  חוויות  של  הרבגוניות  את  גם  מסביר 
כרוכים במעברים נוספים. על אף הקושי שחוו עקב המרחק מהאם ומבני המשפחה האחרים, 
ועל אף הזרות והבדידות שאפיינו את המעבר למקומות לא מוכרים, הן הצליחו להשתלב 
בתוך זמן קצר בקהילה החדשה ולחוות ִקרבה ושייכות. דווקא החזרה לקהילת הבית, כך גילו 

רובן, לוותה ברגשות של זרות ואי שייכות, הלם תרבות וכמיהה למקום אחר. 
עם  לחיבור  עד  שעברה  המסע  את  אבורביעה–קווידר  סראב  מגוללת  דבריה  בתחילת 
מספרת  היא  בדווי,  ולאב  הארץ  מצפון  בדווית  לא  ערבייה  לאם  כבת  הבדוויים.  שורשיה 
שחייה בבאר שבע התנהלו סביב היותה ערבייה, ושהיא התקשתה להרגיש שייכת לעולם 
נוצרה כאמור רק לאחר  זו  הייתה אמורה להשתייך, קרי החברה הבדווית. שייכות  שאליו 
שעבדה כמורה בכפרים בדוויים והתנדבה לפעילות קהילתית. רצוני לומר שהזרּות והִקרבה 
את  מוכיחות  ולאומית,  מגדרית  שבטית,  גיאוגרפית,  מבחינה  במחקר  המשתתפות  שחוות 
השבירות של התפיסה הבינארית וממחישות את חולשתה של הדיכוטומיה זרות/קרבה. יותר 
מזה, חוויות הזרות והקרבה של הנשים במוסדות הלימוד, בקהילה ובמשפחה מוכיחות את 
ההבניה התרבותית–חברתית של השייכות ואת הדמיון של מוצא, תרבות וקהילה, ומעידות 

שהנשים שייכות ליותר מקהילה אחת. 

תמרה: אני בהתחלה לא התקשיתי בהסתגלות, היה לי קושי בריחוק מהורי. עברו 
חודשיים מהשליש הראשון, ואני כבר הייתי מנותקת, אני לא הייתי קשורה למדבר, 
אלא הייתי קשורה לאמי, לאבי ולאחי בלבד. אחרי שעברו חודשיים, זהו, אני כבר 

התאקלמתי והסתדרתי )עמ׳ 27(.

התפיסה  על  גם  מספרות  הראשונות  המשכילות  והבדידות,  הזרות/קרבה  חוויות  על  נוסף 
המשפחתיים  הזוגיים,  לתפקידים  מחויבותן  בפני  מכשול  בהשכלה  הרואה  התרבותית 
והתמודדות. המשתתפות  בחירה  מול אתגרים של  אותן  וכך מעמידה  נשים,  והביתיים של 
מתארות את חייהן המקצועיים ואת המפגש עם גברים בדווים במרחב הציבורי כמשבשים 
את מערך הציפיות המסורתיות מנשים. החשש של החברה מנשים אלה הביא לא פעם לידי 
הזירה  פגיעה.  ניסיונות  כדי  עד  הפרטית,  לסֵפרה  להחזרתן  צעדים  ולנקיטת  תמיכה  חוסר 
האוניברסיטאית גם היא הפגישה אותן עם שלל קבוצות בעלות מגוון תפיסות, ומפגש זה 
העצים את הרגשת ההתנגשות בין תרבויות ושיקף את הייחוד של מקומן התרבותי ושל זהותן 
כערביות בדוויות. זירה זו שיקפה לנשים גם את היעדרם של תנאי מחיה בסיסיים במקומות 
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היישוב של הבדווים ואת האפליה הממסדית כלפי הערבים בכלל והבדווים בפרט. 
המחברת משרטטת את מגוון האסטרטגיות ומקורות התמיכה שמהם שואבות הנשים כוח 
הפנימית  והעוצמה  התבונה  מלבד  ומקצועיים.  משניים  ראשיים,  למקורות  אותם  ומחלקת 
המתוארים כמקורות כוח ראשיים, המשתתפות מציינות את התמיכה שזכו לה מאב או מאח 
כמקור כוח משני שאפשר להן לצאת ללימודים ולהתמודד עם האתגרים עם חזרתן לקהילה. 
ובמאבק מול השבט כתוצאה מהחלטתם  ואחים לעתים הסתכנו בנידוי חברתי  אף שאבות 
של  במאבקן  לעתים  נעדרה  זו  תמיכה  ללימודים,  אחיותיהם  את  או  בנותיהם  את  לשלוח 
נשים בסֵפרה המקצועית והרגשית. ואולם, על אף חוסר העקביות בתמיכה שהעניקו לנשים 
המשפחה והקהילה, עם הזמן הן היו למקור של כוח והערכה, בעיקר בעבור בני ביתן: “ממש 

כבוד, מתייחסים בצורה יפה, אם זה המשפחה או השבט” )עמ׳ 98(.
שהמחברת  מה  היא  קהילתן  בקרב  כמשכילות  לשרוד  לנשים  שאפשרה  נוספת  דרך 
47(: בשלב הראשון של חזרתן לקהילה, הן בוחרות  )עמ׳  מכנה “הכוח של הקונפורמיות” 
להתנהג על פי המודל הנשי המצופה מהן, הכולל שתיקה וריצוי של אחרים, ועוטות לבוש 
צנוע שבכוחו להפוך אותן למודל לחיקוי. כך הן משקפות את חוסר הסכנה שביציאת נשים 
בתחום  נשים  של  נראותן  ואת  למותרת  מאסורה  ההשכלה  את  והופכות  גבוהים  ללימודים 

הציבורי לנורמה מקובלת. 
אסטרטגיה נוספת העולה מהממצאים היא מה שהמחברת מכנה “החדרת הציבורי אל 
תמרנו  שבאמצעותו  כוח  של  מקור  בשבילן  היה  הנשים  שרכשו  המקצועי  הידע  הפרטי”: 
שהצלחתן  מגלות  המשתתפות  והחברתיות.  הזוגיות  המשפחתיות,  והדרישות  הציפיות  בין 
הגברים  מול  ובמאבקן  האישיים  בחיים  כוח  ובעיקר  כלכלי,  כוח  להן  העניקה  המקצועית 
במשפחה. אלה שהגיעו לעמדות ניהוליות מצליחות אף לאתגר נושאים שנחשבים בחברתן 
זוגן ולפתח מודעות  טאבו. ליילה למשל מעודדת נשים מוכות להתלונן במשטרה נגד בני 

לזכויותיהן )עמ׳ 65(. 
של  ההתמודדות  דרכי  ואת  חוויותיהן  את  המחברת  פורשת  והשישי  החמישי  בפרקים 
הנשים בתחום הזוגיות והנישואין. מלבד הקושי של נשים משכילות ועצמאיות למצוא בני 
זוג, על פי רוב נאלצו הנשים לוותר על אהבתן למען ריצוי המשפחה או השבט. “גיבורות 
טרגיות” אלה, כלשון המחברת )עמ׳ 69(, הצליחו לעתים למצוא זוגיות אנדוגמית תומכת, 
ואילו אחרות נקלעו לזוגיות אלימה. אחדות מהן נלחמו בהצלחה למען בחיר לבן, אך גילו 
משפחותיהם.  של  החיים  דפוסי  לפי  שינהגו  דורש  ואף  בהן,  תומך  אינו  שהוא  לאכזבתן 
נישואין שלא מבחירה גרמו לנשים רבות לחוות ניתוק ברמה התודעתית בין המישור הרגשי 
הקיום בתחום  ובין  הקיום המוחשי בתחום הפרטי  בין  וניתוק ברמה ההתנהגותית  לשכלי, 
זו, לטענת המחברת, היא התנגדות פעילה במובן שהמודעות נתפסת  הציבורי. אסטרטגיה 

כתחום פוטנציאלי של חופש נגד התנהגות לא חופשית. 
שלעולם  נשים  של  קולן  את  להשמיע  בהצלחתו  נעוץ  בעיניי,  הספר,  של  הגדול  כוחו 
ייצוג  מתן  כדי  תוך  חוויותיהן  את  להנכיח  וביכולתו  הראשונות  הבדוויות  המשכילות  יהיו 
של  חייהן  מציאות  של  המורכבת  התמונה  את  מציג  ואהובות  מודרות  שלהן.  לשפה  רגיש 
הנשים הללו, ובעיקר את חוסר העקביות של התמיכה המשפחתית והקהילתית בהן. הדיון 
זה,  והביקורתי על תרומת ההשכלה המוצג בפרק השביעי חשוב מאוד במחקר  התיאורטי 
שכן המשתתפות מוכיחות את מוגבלותה של ההשכלה כמקור יחיד לִקדמה. השימוש בידע 
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הם  החברה,  עם  בדיאלוג  והבחירה  שלהן  התרבותיות  למסגרות  ורגישות  התחשבות  מתוך 
שאפשרו להן להביא לשינוי במצב. “הפוליטיקה של הקונפורמיות” שהן אימצו כדרך פעולה 
בהתמודדות מול האתגרים, בהחלט מאתגרת את השיח הנפוץ על אופני התנגדות של קבוצות 
שוליים ־ שלעתים אינו מזהה את הפוליטיקה שבקונפורמיות ־ ומערערת על הבינאריות 

של מסורתיות ומודרניות, פמיניזם ורעלה.
ולסיום, הממצאים מוכיחים כיצד הנשים שהמחברת מכנה “גיבורות” )עמ׳ 114( הצליחו 
לבצע שינוי חברתי יחיד מסוגו ונכנסו לטריטוריה שהייתה חסומה לא רק בפניהן, אלא גם 
בפני גברים בחברה הבדווית. לכן תרומתן, שאי אפשר לערער עליה, אינה רק מגדרית, אלא 

גם אתנית ולאומית. 
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טובה גמליאל. אסתטיקה של הצער: תרבות הקינה של נשות תימן בישראל. 
ירושלים: יד יצחק בן צבי, המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה על שם עובדיה בן–שלום, 

2010. 393 עמודים

אורית אבוהב*

נשות  של  הקינה  בתרבות  שכבות,  ורב  פנים  רב  מעמיק,  במבט  מתבוננת  גמליאל  טובה 
נערך  האנתרופולוגי  מחקרה  צער”.  של  “אסתטיקה  מגדירה  היא  שאותה  בישראל,  תימן 
יהודים תימנים בישראל בשנים 2005-2001 ומשלב את תחומי המגדר,  בקרב קהילות של 
מסורת– וצירי  לגרסאותיה  היהדות  החיים,  ומחזור  אבלות  של  התרבותיות  הפרקטיקות 

מודרנה ודתיות–חילוניות.
הקינה, לפי גמליאל, היא מכלול תרבות שבמרכזו סוגה אמנותית מובנית. היא מתקיימת 
לנוכח אירוע של מוות ומשלבת דיבור עם בכי בשירה לירית מרגשת. להבנת האסתטיקה של 
הצער רוקמת גמליאל בחוטים דקים ועדינים ־ בהשראה ובמקוריות של סופרת–משוררת 
־ מארג עדין ומורכב של מושגים מתחומי הנפש עם מתודולוגיה אתנוגרפית ועם מונחים 
שימוש  עושה  היא  דברים  של  לעומקם  לרדת  כדי  הביצועיות.  ומהאמנויות  מהתיאטרון 

בעצמיותה כחוקרת, כאישה, כאבלה, כתימנייה וכמרגישה.
למודרני”,  המסורתי  בין  ההבחנה  את  מגלמת  הקנוניים  המוות  מטקסי  יותר  “הקינה 
והיכחדותן  רזי השתמרותן  לפענח את  הנרחב  לניסיון  ראייה חדשה  זווית  גמליאל  מציעה 
של פרקטיקות תרבותיות. נראה שגמליאל משלימה בצער עם גורלה של הקינה באומרה כי 
“כפרקטיקה שאינה נהוגה על ידי גברים דינה להישאר מאחור” )עמ׳ 12(. היא גם מאתגרת 
והחצנת  והמזרחי,  המסורתי  לקוטב  משויכת  הקינה  שלפיה  בספרות  הנהוגה  ההבחנה  את 
רגש היא היפוך הרציונליות ונוגדת למודרניות ולמערביות. גמליאל מציעה להתבונן בקינה 
דווקא בעת תמורות, מפני שיש לה חיים וצורות משל עצמה במבחר הקשרים כמו יחסים בין 

אישיים, חיי משפחה, חדשנות דתית ועוד.
שבה  הקטבים,  בין  מפרידה  וגמליאל  שניּות,  של  מערכות  כמה  מתגלמות  בקינה 
וממזגת אותם, ולבסוף מראה כיצד מתנהל ביניהם דיאלוג ממושך. למשל, הקינה משלבת 
מוטיבים ערביים עממיים מעידן שהותם של יהודי תימן בארץ מוצאם עם פרקטיקות של 
אבל המקובלות ביהדות. הקינה היא דיאלוג בין תימן ־ שם, לישראל ־ כאן, בין מהגרים 
לסביבתם המודרנית, בין פרקטיקות מסורתיות ובין עבודת מחקר. היא נתפסת כפרקטיקה 
דיסקורסיבית ודיאלוגית הנעה בין קטבים בינאריים של חי–מת, עצמי–אחר. משילובים אלה 
אותה  הייחודית מבחינה  הקינה  ושתרבות  רגש”,  “קהילת  היא  תימן  יוצאי  עולה שקהילת 

ומסייעת לה להבנות את זהותה. 
הספר נפתח בשרטוט דיוקנה של ג׳והרה, אם המקוננות, דמות מיתית חריגה בעוצמתה 
שגילמה את סמלי הקינה גם בתימן. ההתייחסות לדמותה מזכירה את וזאנה כטיפוס הסימבולי 
של הצדיק )בילו, 1993(. לאחר מכן עוברת גמליאל ל״מתת המילים” שמוסרות המקוננות 

המגמה למדיניות ומנהל ציבורי והחוג למדעי החברה, מכללת בית ברל  *
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עורכות  המקוננות  תקשורת.  אמצעי  רק  ושאינה  שלהן,  לקהל  ואסתטית  רגשית  כתשורה 
ומתרגמות את הקינות מערבית–תימנית לעברית ומוסרות אותן גם למראיינת בדיאלוג שבו 

נחשפת המורכבות של המעבר מהאותנטי של תרבות אחת לאותנטי של תרבות הרגש.
את  מנתחת  היא  ביצוע,  כבימת  הקינה  של  בתיאטרון  גמליאל  של  בהתבוננותה 
המומחיות,  המקוננות  של  הביצוע  אמנות  על  ומצביעה  מקונן  מבע  היוצרות  הפרקטיקות 
הכוללת העמדת פנים, משחק ולבישת מסכות ודימויים. אישה מבוגרת יושבת במרכזו של 
קהל מנחמים באוהל אבלים ומקוננת. הביצוע שלה כולל את כיסוי פניה במטפחת בד קטנה 
ותנועות ידיים אקספרסיביות. לקינה מגוון אופני ביצוע המתאימים לקהלים שונים, ולשם 
הבנתה מסתייעת גמליאל הן בעולמות התיאוריה של התיאטרון )למשל כתבי סטניסלבסקי( 

והן בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית )למשל אצל סארטר(.
יחסי המקוננות עם קהלן והשפעתה העצומה של הקינה עומדים בבסיס כוחה המלנכולי, 
מעניקה,  שהיא  והאינטר–סובייקטיבית  הסובייקטיבית  החוויה  את  לעומק  להבין  וכדי 
ושכול.  אבל  של  בהקשרים  והתרפיה  הפסיכולוגיה  מתחומי  בתובנות  גמליאל  מסתייעת 
היא יורדת לחדרי הבטן של הקינה כפרקטיקה של עבודת אבל ומוצאת בה כוח רגשי, את 
סגולת הריפוי של הדמעות, וגם פיתוי וארוטיקה. הדיון מתקדם גם לעבר המושגים מטפורה, 

אותנטיות וסולידריות ונע מעולמו של פרויד עד לעולמו של דורקהיים.
המת  כבוד  של  הדתי  בערך  מתכבדות  שליחות,  בקינה  רואות  מקוננות  נשים  מעגל 
ומייצרות חלופה מתריסה למעגל הגברים המעשנים נרגילות ולועסים גת. פה מתווסף עוד 
נדבך של דיון ברגשות, על מידת כנותם והאותנטיות שלהם במעגל האבלים הקרוב ובמעגל 
האבלים השני ובעבודת האבל האישית והציבורית. הקינה מצפינה סוד על הסדר החברתי 

בהפעלה רבת עוצמה של תהליכים רגשיים לא מודעים דרך התרבות. 
וגייסה  אבל  באירועי  תצפיות  ערכה  האבלים,  מקהל  ואנשים  מקוננות  ראיינה  גמליאל 
לעזרתה את העמדות הרפלקסיביות של הנחקרים. נחקרי מפתח הוליכו את גמליאל לקהילה, 
לימדו אותה את רזי המקצוע של הקינה ותיווכו בינה ובין השפה הסתומה של הקינה והקודים 
התרבותיים של האבלים. אף שלטענת גמליאל פעלתנות מחקרית עומדת בסתירה לאווירת 
אכן  והיא  בשדה,  שהותה  בעת  עצמה  את  ולצמצם  באתגר  לעמוד  השכילה  היא  האבלות, 
עם  ומשוחחת  עצמה  אל  מבט  גמליאל  מפנה  קרובות  לעתים  המחקרית.  בכנותה  משכנעת 
ולקהל השחקנים בזירת האבל.  הקוראת על מיצובה ביחס למילים, לטקסט, לביצוע, לרגש 
השימוש המידתי ברפלקסיביות תורם לתובנות, לוקח את הקוראים למחוזות חדשים ומעניינים 
ומלמד על הדילמות הבסיסיות בעבודת שדה אתנוגרפית, שמחקר זה הוא דוגמה קלאסית שלה. 
כאמור, גמליאל מאמצת מושגי מפתח משלל דיסציפלינות ־ אמנות, מדע, פסיכולוגיה, 
שירה, וכמובן מדעי החברה ־ כדי לדייק ולהעמיק במושא עניינה. העיסוק המפורט בכל 
עבר  אל  העיקרי  מהטיעון  המבט  את  לעתים  מסיט  וגווניו  שכבותיו  כל  על  והיבט  היבט 
הייחודי והחלקי, עד שלעתים רוחב היריעה נעשה לחולשה. גמליאל משתמשת בהשוואות 
ובהפניות רבות למדי ומספקת, לעתים ללא צורך, הגדרות למושגים בסיסיים בסוציולוגיה 
של  הלוגי  מהרצף  הלב  תשומת  את  שמסיט  ומקצועיות,  למידה  כוח,  כמו  ובפסיכולוגיה 
הטענות. סגנון כתיבתה ייחודי מבחינת משלבי הלשון המרובים שבהם היא כותבת ודורש 
את  המאתגרת  והמסולסלת,  העשירה  שפתה  על  הקודש  ספרות  של  הסגנון  עם  היכרות 

הקוראים המורגלים בסגנון כתיבה של ספרי עיון בני הזמן.
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ייחודית  תרבותית  פרקטיקה  של  לעומקה  הצוללת  פנים  ורבת  רבדים  רבת  עבודה  זו 
שנמצאת על סף הכחדה ומתבוננת בה על גליה ומשבריה. ריבוי המבטים שמציעה גמליאל 
על גורלן של פרקטיקות תרבותיות בחילופי העתים והמקומות, שהוא אחד מתרומותיה של 
 Goldberg,( האנתרופולוגיה למדעי החברה, מצטרף לסדרה של מחקרים דומים: גולדברג
2010( על ריקוד הטוויסט במושב, שרעבי )2010( על המימונה, אברמוביץ׳ )1998( על לוויה 
 )Carmeli & Roth, 1994( על נידה במרוקו ובארץ, וכרמלי ורות )בירושלים, וסרפל )1998
על בר מצווה בקיבוץ. מקוריותה של העבודה טמונה בכך שהיא פותחת שיח אנתרופולוגי 
ואתנוגרפי על רגשות, שבישראל אין מרבים בו. כקוראת הייתי מצפה ללמוד עוד מהספר על 
ההקשר החברתי של קהילת הרגש של יהודים יוצאי תימן שעליה נערך המחקר ועל מקומה 

בחברה הישראלית.
חוסר  “]...[ לתקן את  כדבריה:  גמליאל על עצמה,  ראוי להעריך את האתגר שקיבלה 
פמיניסטית,  מחווה  מעין  בו  לראות  יש  נשים.  של  מפוארת  אבל  ליצירת  שנעשה  הצדק 
הלוקחת על עצמה לברר את גילוייהם של יחסי כוח ־ בשדה, בזירה ובטקסט ]...[. הבחירה 
]...[ לחתום בפרק אתנוגרפי שעיקרו הוא שליחות מצווה שנשים מתמסרות לה מבטאת את 

הדרך שנמצאה לי לחלוק כבוד לתרבותן” )עמ׳ 332(.
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גבריאלה ספקטור–מרזל. צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים 
מדור תש״ח. ירושלים: מאגנס. 2008. 388  עמודים.

עדנה לומסקי–פדר*

הספר צברים לא מזדקנים מבוסס על סיפורי חיים של 23 קצינים בכירים בני דור תש״ח 
זכתה  זו  דורית  קבוצה  לחייהם.  השבעים  שנות  באמצע  היו  כשהקצינים  לחוקרת  שסופרו 
פסיכו–תרבותית  בגישה  הזאת מתאפיינת  העבודה  אך  מבוטלת,  לא  לב מחקרית  לתשומת 
חדשה. הספר מצטרף לקורפוס מחקרי נרחב העוסק בגבריות ישראלית, ותרומתו בכך שהוא 
ולבסוף, הספר מציג דוגמה מאלפת  ניתוח דינמי של התופעה לאורך מהלך החיים.  מציע 

לניתוח נרטיבי של סיפורי חיים.
המרואיינים  כיצד  היא  הנרטיבים  בניתוח  החוקרת  את  המעסיקה  המרכזית  השאלה 
בניגוד  העומדת  בִזקנה,  זהותם  את  מעצבים  האולטימטיביים  כצברים  חברתית  המזוהים 
מוחלט לאידיאל שהם מגלמים. נקודת המוצא בניתוח היא שהסיפור אינו רק טקסט תרבותי 
המלמד על מאפייני הזהות של יחידה דורית אלא הוא בראש ובראשונה פרפורמנס של זהות. 
ולהתמקמות  חיים  מציאות  עם  להתמודדות  טיפולי,  ואפילו  תרבותי,  אמצעי  הוא  הסיפור 

בתוכה.
תוקף  בכל  הִזקנה  את  הודפים  שהמרואיינים  מלמד  הראיונות  של  שכבתי  רב  ניתוח 
מסיפורם ומגדירים עצמם זקנים צעירים. הם עושים זאת באמצעות מידור שיטתי בין זקנה 
כזהות ובין הזדקנות כתהליך ביולוגי. הפרדה זו בין הגיל הביולוגי לגיל החברתי מתוך שימור 
של אתוס הנעורים היא, לטענת המחברת, אסטרטגיה זהותית שנועדה לענות על שלושה 
צורכי זהות: עקיבות עצמית, הערכה עצמית ונצחיות עצמית. במהלך הספר מציגה המחברת 
פסיכולוגית  ספרות  בין  בניתוח  משלבת  כשהיא  זו  טענה  פנים  ורב  מרתק  עשיר,  באופן 

לספרות סוציולוגית–אנתרופולוגית. 
הספר בנוי משני שערים. השער הראשון פורׂש בפנינו את הזהויות המרכזיות שבונות את 
תעודת הזהות הנרטיבית של הקבוצה: צבריות, צבאיות, גבריות וקולקטיביזם. זהויות אלו 

כרוכות זו בזו, וכולן יונקות מהנעורים כמטה–תמה מרכזית, ואף מזינות אותה.
של  והעלמה  השטחה  אגב  הצבר,  אתוס  של  פלקטית  כמעט  תמונה  מעלים  הסיפורים 
המרכיבים המאיימים עליו, כמו גוף זקן וחולה. הגם שהמרואיינים נבדלים זה מזה בנקודת 
המוצא )למשל, חלקם נולדו כאן ואחרים לא(, מתקיימים תהליכי האחדה המביאים בסיכומו 
אחת  כל  הבונים  המרכיבים  את  ומפרטת  מרחיבה  המחברת  למדי.  דומה  לסיפור  דבר  של 
כיצד  מראה  היא  צמחו.  שבו  התרבותי–היסטורי  בהקשר  אותן  וממקמת  הללו  מהזהויות 
המרואיינים דבקים לאורך כל חייהם בתסריט המפתח הצברי ומעצבים את דמותם בסיפור 

העלילה באופן שיתיישב עם דיוקן הצבר המיתולוגי.
השער השני הוא אנליטי יותר ומרתק ביותר לטעמי. כאן פורׂשת המחברת פרקטיקות 
תהפוכות  מול  אל  הצעירה  זהותם  את  המספרים  מגוונות שבאמצעותן משמרים  נרטיביות 

בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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הזמן האישי והלאומי. כך לדוגמה מראה המחברת כיצד הם מתארים מודל גברי שכמעט אינו 
משתנה במהלך הזמן; הם משתיקים את זמן ההווה הזקן ועוסקים בעיקר בפרק חייהם הצבאי, 
כשזה האזרחי משוטח ומצומצם, אף שלרובם הייתה קריירה אזרחית מרשימה. הם מסרבים 
להיפרד מהדימוי העצמי שלהם כצברים–גברים–לוחמים למען המדינה, זהות מיתית העומדת 
מעבר לזמן ולמקום. כדי לחזק דימוי זה הם נוקטים פרקטיקה נרטיבית נוספת, והיא מיזוג 
בין האני האישי ללאומי. הסֵפרה הציבורית מבליעה את הסֵפרה הפרטית, והנשים והילדים 
מודרים כמעט לגמרי מהסיפור הייצוגי. אך בצד המיזוג עם הלאום, הם שומרים על ייחודם 
כפרטים מתוך חיזוק הדימוי האליטיסטי שלהם. הם מתארים אינדיבידואליזם מסוג שאפשר 

לכנותו “אינדיבידואליזם מגויס”, כלומר גיוס היחיד הייחודי ישירות לשירות הלאום.
ניתוח הפרטיקות הנרטיביות מלמד, לטענת המחברת, שהסיפור המוצהר והציבורי מבטא 
זהות הרואית וצעירה, ואילו הוויית הִזקנה היומיומית נעדרת. במילים אחרות, מתקיימת א–
אינטגרציה של חוויית הִזקנה אל תוך תעודת הזהות הנרטיבית. המרואיינים אוחזים בשני 
במושגים  הבמה,  אחורי  ושל  הבמה  קדמת  של  נרטיב  באופיים,  מהופכים  כמעט  נרטיבים 
כצברים–גיבורים– אותם  המציגה  הנרטיבית,  הזהות  תעודת  המחברת,  לדברי  גופמן.  של 
צעירים, היא התיקון למציאות של הִזקנה היומיומית; הסיפור הוא האמצעי להדוף את הִזקנה 

ולהתמודד ִעמה. 
החוקרת מתווכחת עם מודלים טיפוליים והתפתחותיים פסיכולוגיים ומציעה שיש מקרים 
דווקא.  יעילים  אלא  מחיר  תובעים  אינם  הפרטית  הסֵפרה  והכחשת  והגוף  הרגש  שכיבוש 
היא מתווכחת גם עם גישות סוציולוגיות המבקשות לשים במרכז את הסוכנּות ואת המבט 
הרפלקסיבי והביקורתי כמרכיבי זהות, וטוענת שבמקרה של נחקריה הזדהות טוטלית כמעט 
עם הקולקטיב הלאומי מבטיחה לא רק שמירה על הסטטוס ההגמוני אלא גם על תחושה של 

משמעות אישית. 
ברור שלא כל יחידה דורית יכולה לשמר דימוי כזה של זקנים צעירים. לכך נדרשת, כפי 
שמראה המחברת, תמיכה תרבותית. לא רק המרואיינים זקוקים לנעוריהם, אלא גם החברה 
נעורים  מייצגים.  שהם  הסמלי  לאלמוות  זקוקה  נצחיים;  כצעירים  אותם  רוצה  הישראלית 
הרואיים הם אפוא סכמה פרשנית המקשרת בין זיכרון לאומי, דורי ואישי; הנעורים מובנים 
כמאפיין דורי. בהתאם לכך, דורות אחרים יספרו סיפורים אחרים. למשל, סיפורם של דור 
מלחמת יום כיפור ־ דור הבנים ־ שונה במובהק, והיחסים בין האישי ללאומי בסיפוריהם 

אמביוולנטיים הרבה יותר, רב קוליים ומסוכסכים.
אבקש  אני  היחיד.  הוא  ומטפלת,  חוקרת  היותה  מתוקף  בניתוח,  המחברת  של  המוקד 
הגוף  ייצוגי  דרך  פירוט,  ביתר  בתרבות.  הממוקדים  הרהורים  בכמה  זו  סקירה  לחתום 
לבי  הנקודה שמשכה את תשומת  הישראלי.  המיליטריזם  במאפייני  לדון  בסיפורים ארצה 
בעבר  היותם  אלא  צעירים,  כזקנים  היום  העצמית  תפיסתם  רק  לא  היא  הנחקרים  בדברי 
צעירים זקנים. המשותף לשני הדימויים האלה הוא השליטה על הגוף, ניצחון הרוח והנפש 
על החומר. ואכן, המחברת מראה בהרחבה ששליטה על הגוף תוך כדי הזרה שלו היא תמה 
מרכזית בסיפורים. בצעירות הם מבקשים לשלוט ביצריות דרך הכחשת הגוף, ואילו בִזקנה 

הם שולטים כך בגוף החלש והפגיע.
כיצד נסביר את התביעה החזקה כל כך לשלוט בגוף תוך כדי הזרה שלו? אפשר לראות 
זאת כהמשך המורשת היהודית של הגבר היהודי השולט בגופו, ובמידה רבה מתנכר לו. יחס 
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זה לגוף מתורגם כאן להקשר הלאומי–מהפכני, המעמיד את התביעה להקריב את הגוף למען 
להתמסר  הנכון  הגוף  הוא   )chosen body( )Wiess, 2002( הנבחר”  “הגוף  הלאום.  עתיד 
טוטלית לגוף הקולקטיבי ולהתמזג ִאתו. הציונות בנתה את הגוף של היהודי החדש, ובו בזמן 
תבעה להקריב אותו למען הלאום. נכונות כזו גוררת במידה רבה הכנעה של הגוף ושל צרכיו, 
בנכונות להקריבו למען  כרוכה  הגוף  רק בתנאי שיוכנע. השתקה של  היא אפשרית  ואולי 
ואכן, בסיפורים  הקולקטיב; הכחשה שלו מאפשרת את ההיענות לצו המוסרי של האומה. 
של דור זה, כפי שאנו לומדים מהספר, אנו שומעים את המכלול המשלב לאומיות, הקרבה, 

שליטה על הגוף עד כדי הכחשה שלו, ואתוס מוסרי חזק. 
העידן  של  המאפיינים  בעקבות  הישראלית  בחברה  היום  משתנים  אלה  גומלין  קשרי 
הפוסט–לאומי שלהם היא חשופה. בעידן זה הגוף והרגש מקבלים מקום מרכזי בתרבות, בד 
בבד עם נסיגה מהלאומיות והעמדת אתוס הסבל וזכויות האדם אל מול אתוס ההקרבה. אך 
האם כך קורה גם בהקשר הישראלי? נדמה שגם בחברה הישראלית הגוף והרגש מקבלים 
תשומת לב רבה, ואתוס ההקרבה מאבד מכוחו, אך הלאומיות אינה נחלשת, ואולי אף להפך: 

הכרסום באתוס הקולקטיביסטי אינו חותר תחת הלאומיות, אלא משנה את פניה. 
יגיל לוי )2007( מתאר שינוי זה במושג “פער לגיטימציות”, הממוקד סביב פעולת הצבא. 
מצד אחד, יש תמיכה חברתית רחבה יותר בהפעלת כוח צבאי נגד אויבי המדינה. מצד שני, 
הולכת ופוחתת הנכונות לקבל את המחיר האישי והחברתי של הפעלת כוח צבאי, קרי מחיר 
הנפגעים )חיילים בעיקר(. במילים אחרות, יש פחות הקרבה ויותר גוף. התוצאה, כפי שראינו 
במלחמת עזה האחרונה, היא שההגנה על גופו של החייל הישראלי עומדת במרכז, מנחה את 
פעולת הצבא, וממילא משנה את הקווים האדומים המוסריים; כעת נדמה שכדי לשמור על 
גופו של החייל הישראלי מתירים פעולות כלפי אזרחים המזוהים עם האויב, שבעבר נתפסו 
כלא לגיטימיות. אין לחשוד שאני קוראת להחזיר את כיבוש הגוף למען אתוס ההקרבה, אבל 
“אפס  כדוקטרינה מרכזית  לאומיות המעמידה  על משמעותה של  בקול  אכן מהרהרת  אני 

נפגעים לחיילינו”. 
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אסתר הרצוג*

ספרו של ראובן שפירא מציע ביקורת נועזת ומאתגרת על חקר הקיבוץ, הנסמכת על מחקר 
בן יותר משלושה עשורים על הקיבוץ, ובעיקר על מנהיגותו. שפירא משווה בין העבודות 
יחד.  ובכולן  מהן  אחת  בכל  החסר  ועל  התרומה  על  ומצביע  הקיבוץ  על  שנכתבו  הרבות 
על  עוצמה  רבת  ביקורתית  תפיסה  לבניית  נרחבת  תשתית  לו  מספק  הזה  המקיף  הניתוח 
מקומו  על  מכך  פחות  ולא  האקדמי,  בהקשר  זה  מחקר  גוף  של  מקומו  על  הקיבוץ,  חקר 
בתהליכים החברתיים–כלכליים–פוליטיים שעברו על החברה ועל המדינה שבתוכן מתקיים 
הקיבוץ. שפירא מציע גם חזון ארגוני–חברתי–אידיאולוגי שיביא מזור לחוליי הקיבוץ, בהם 
נטייתו לאוליגרכיזציה; תהליכי השחתת כוח שמתמרכז ומתעצם; דחף לחקות את החברה 
הקפיטליסטית הרכושנית–נצלנית; אובדן הדמוקרטיה הסולידריסטית; אובדן האמון; יצירת 

פערים חברתיים–כלכליים חריפים; אובדן היצירתיות ועוד.   
ובמחדלי  יש השלכות המגיעות אל מעבר לדיון בתופעת הקיבוץ  לעבודה של שפירא 
בארגונים  ושליטה  כוח  של  בסוגיות  למחקר  תורמת  היא  היתר,  בין  עליו.  המחקר 
ביורוקרטיים ובסוגיית המנהיגות בהקשרים מגוונים ורחבים, החל בחברות קומונליות כמו 
חברות ציידים ולקטים ועד מדינות בתקופתנו כמו ברית המועצות לשעבר, ארצות הברית 
וישראל. כמו כן, בעזרת מקרי מבחן מחיי החברה הקיבוצית מצביע שפירא על השלכותיה 
של השיטה הקפיטליסטית: איך היא מטפחת ניכור בין בני אדם, מעודדת שימוש בטכניקות 
מניפולטיביות, בכוחניות ובדורסנות, מאפשרת ניצול של רבים על ידי מעטים לשם השגת 

עוד ועוד פריבילגיות ומתגמלת על העמקת האטימות האנושית.
מוסריות,  אוליגרכיה,  רוטציה,  נמנים  שפירא  של  בניתוח  המרכזיים  היסוד  מושגי  עם 
מנהיגות, אמון, דמוקרטיה סולידריסטית, עבודה שכירה והצנחה. למשל, הרוטציה שהוצגה 
במחקרים על הקיבוץ כאמצעי למניעת השתלטות על עמדות כוח וככלי לרענון ולחדשנות, 
מתוארת בספר שלפנינו כאמצעי להסוות שליטה ריכוזית שקיימת מאחורי הקלעים ולעודד 
פטרונאז׳ ושלטון של קליקות. הרוטציה הופעלה בעיקר בתפקידי ניהול בעלי כוח מופחת, 
והיא מנעה את המשכיות תפקודם של מנהלים שהוכיחו יעילות, יוזמה, מקוריות ותרומה, 
ידע  של  עצום  לבזבוז  גרמה  הרוטציה  הבכירה.  ההנהגה  בפני  הציבו  שהם  האיום  בשל 
והאוליגרכיה,  הריכוזיות  את  חיזקה  וביצירתיות,  פעולה  בשיתוף  באמון,  פגעה  ומומחיות, 
)הא״פים(  הפדרטיביים  הארגונים  ראשי  שליטת  את  וחיזקה  קיבוצים  מנהלי  החלישה 

השמרניים וההמשכיים. למעשה, היא ניוונה את הדמוקרטיה.
האידיאולוגיה  בין  העמוקה  הסתירה  את  שפירא  מחדד  הפטרונאז׳  שיטת  על  בדיון 
השוויונית של הקיבוץ ובין החברה המעמדית שנוצרה בו בפועל, המתבססת על נאמנויות 

בית הספר לחברה ולממשל, המכללה האקדמית בית ברל  *
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פוגעת  היא  גם  הרוטציה  וכמו  שמרנות,  מעודדת  קידום,  מבטיחה  זו  נאמנות  לפטרונים. 
ביצירתיות. במערכת פטרונאז׳, טוען שפירא, הניהול מתבסס על קליקות התומכות במנהל 
ועל אליטות כוח המאורגנות ביחסי פטרון–קליינטים. הפטרונאז׳ פירושו אפוא שלטון של 

מנהיגים המשכיים שאינם נדרשים לקבל אחריות על ההשלכות של החלטותיהם הכושלות.
שפירא מלין על כך שהמחקר על הקיבוצים החמיץ את תפקידן של הפריבילגיות בתהליכי 
ההשחתה, ההתנוונות והריבוד החברתי. הפריבילגיות שצברו האוליגרכים הקיבוציים הגבירו 
את יוקרתם ואת כוחם, והם השתמשו בהן כדי לבסס נאמנות של קליינטים הכפופים להם. 
כך היה הרכב הצמוד לסמל סטטוס מרכזי במקום שבו אין משכורת או שקיימת רק משכורת 
בסיסית. כלי הרכב המפוארים ומנקרי העיניים הם דוגמה בולטת; רכבו של יעקב חזן, שנצבע 
ב״צבע פרולטרי” כדי להשתיק את הביקורת, ממחיש באופן נלעג את ההידרדרות המוסרית 
של אלו שבראשית דרכם הציבורית היו מנהיגים “גבוהי מוסר”. שפירא מכנה אותם בסרקזם 

אדמ״ורים, קרי מתנשאים מעם ומורמים מעל לכל ביקורת. 
מנהיגות הקיבוצים, שתרמה תרומה מכרעת להצלחת הקיבוץ בראשית דרכו ולתהליכים 
מרכזיים בהקמת המדינה ומוסדותיה, היא שהביאה להידרדרות ערכית, פוליטית וכלכלית 
של הקיבוצים בערוב ימיהם. בתקופה הראשונה היו האדמו״רים רדיקלים, חדשנים וחדורי 
מוסריות ומחויבות לכלל. עד סוף שנות השלושים הם הובילו פרויקטים גדולים וחשובים, 
החל בבניית ההתבצרות וההתיישבות בתקופת חומה ומגדל, ייסוד קומונות ומושבים רבים 
השמאלנות  להחדרת  פעלו  הם  ואילך  מ–1942  לצה״ל.  בסיס  ששימש  הפלמ״ח,  והקמת 
והתמיכה במשטר הסובייטי של סטלין, ודבקּות זו בשמאל ביצרה את עמדת הכוח שלהם, 
כאילו היו נאמנים לערכי שוויון ושיתוף. אך הנטייה שמאלה, שהייתה קשורה למאבקי הכוח 
הפנימיים, מנעה בסופו של דבר את חידוש החזון ואת מימוש האידיאולוגיה והמשימות של 
התנועות. שפירא טוען שההזדהות הרבה עם האידיאולוגיה הסובייטית )שלא הייתה מוכרת 
לחברי הקיבוץ וזרה לרוחו היהודית–לאומית–חלוצית( שימשה להצדקת האידיאולוגיה של 
או  “מתווכים  של  לתפקיד  הקיבוציות  התנועות  מנהיגות  של  כוחה  את  וצמצמה  הקיבוץ 

מוציאים לפועל בשם הכוחות הקוסמיים הרחבים” )עמ׳ 171(.
על  מצביעה  הקיבוץ  חוקרי  של  עבודתם  על  שפירא  של  והחריפה  המקיפה  ביקורתו 
בין  הקשר  כמו  לקיבוץ,  הקשורים  ותהליכים  תופעות  בניתוח  שלהם  הרבות  ההחמצות 
הקיבוצית  בחברה  לריבוד  עיוורון  גילו  הם  הרוטציה.  ומשמעות  בקיבוץ  לניהול  הא״פים 
ותפסו את מנהלי הקיבוצים כראשי ההיררכיה, בעוד שהם היו רק חוליה לא חזקה במיוחד 
בתוכה. הריבוד המרכזי, טוען שפירא, התקיים אצל המנהיגים הראשיים ־ חזן, טבנקין ויערי 
־ ובחצרות שבנו סביבם, אך אלה נתפסו ברוב המחקרים כחיצוניים לריבוד בקיבוצים. כך 
החמיצו החוקרים את האופן שבו הפכה הפרת השוויוניות לחלק אינטגרלי מפעילותם של 
המנהיגים כמתווכים חשובים בין הקיבוצים לחברה הלא שוויונית הסובבת אותם. כאמור, 
וביססו את  החוקרים לא עמדו על מקומן המכריע של הפריבילגיות בהבניית הפטרונאז׳, 
בין הצלחת המנהיגים להציל את הקיבוצים לאחר משבר שנות החמישים  הקשר המדומה 
ובין הכריזמה שלהם. על כן לא נחשפו הבעיות היסודיות של החברה הקיבוצית. זאת ועוד, 
החוקרים התעלמו מהעזיבה ההמונית שנבעה מִהתבדּות האתוס השוויוני ומכך שהצעירים 
שניסו לפעול נגד הגברת אי השוויון נדחקו הצדה. מקצת מהחוקרים העדיפו, לדבריו של 

שפירא, נוחיות ושיקולים זרים כגון קידום על פני מחקר מעמיק של בעיות היסוד.



ביקורות ספרים 504  אסתר הרצוג 

ויצירתיים  מקוריים  אנשים  הרחקת  של  בטכניקות  הקיבוצים  ניהול  על  ההשתלטות 
וחיזוק נאמנים הביאה להתפוררות האמון, היצירתיות והשגשוג של הקיבוצים ולהסתאבות 
המנהיגות. החזון והפתרון ששפירא מציע לחוליי האוליגרכיה הקיבוצית קשורים למניעת 
ברוטציה,  ולא  המשכית  מנהיגות  לטפח  יש  לטענתו,  המנהיגים.  קבוצת  של  התעצמותה 
אגב גיבוש אמצעים שימנעו את תהליכי ההתנוונות שלה. יש לאפשר למנהיגים להמשיך 
לקדנציות נוספות כל עוד הם אפקטיביים וזוכים לאמון רב. יש להעדיף מנהיגים שמוכיחים 
את עצמם במשך תקופות ארוכות בדרגים זוטרים על פני מנהיגים קרייריסטים “מטאוריים”. 
מכריעים  גורמים  הם  שפירא,  סבור  מוסר,  גבוהי  ומנהיגים  אמון  רבות  ארגוניות  תרבויות 
ביחידות קטנות שמשתפות פעולה במסגרת מבנים  יצירתית. החדשנות משגשגת  בפעולה 
)אע״דים(  דמוקרטיים  עבודה  לארגוני  עדיף  פתרון  הוא  פדרטיבי  שמבנה  ומכאן  גדולים, 
כזו צריך להיות קטן פי כמה מקיבוץ  יחידת עבודה שתואם לדמוקרטיה  גודל  בני קיימא. 
ממוצע ולמנות עד 500 איש. כמו כן, נחוץ כוח מאזן שיגביל את כוחו של ראש הפדרציה, 
מעין פרלמנט של נציגים שנבחרים אישית על ידי חבריו של כל אע״ד לפי גודלו, כמו מרכזי 

התנועות בראשיתם. ייתכן שדרוש גם סנאט, שבו יש נציגות שווה לכל אע״ד.
מלבד יתרונותיו וחשיבותו של הספר, יש בו גם חולשה יסודית: עיוורון מגדרי. שפירא 
שבמסגרת  ייתכן  איך  שיתהה  בלא  הגבריות,  טהרת  על  הקיבוצית  המנהיגות  את  מתאר 
בכל  קיימות  אינן  נשים  ומגדרי  חברתי  שוויון  של  אידיאלים  בסיס  על  שהוקמה  חברתית 
את  הקיבוץ  חוקרי  של  ההחמצה  על  הנוקבת  הביקורת  רקע  על  החברה.  להנהגת  הקשור 
חוקרות  של  עבודתן  את  שפירא  של  ההחמצה  בולטת  וביורוקרטיה,  ארגונים  על  הספרות 
פמיניסטיות של ארגונים כמו פרגוסון )Ferguson, 1984( ואקר )Acker, 1990(. העבודה 
של פרגוסון למשל מנתחת אף היא את ההרס הנגרם לחברה על ידי הביורוקרטיזציה, כלומר 
ריכוז הכוח והשליטה, המביאה להתנוונות והשחתה של מערכות חברתיות ולדה–הומניזציה 
של החברה. אך הניתוח של פרגוסון מבהיר שההשלכה החשובה ביותר של הביורוקרטיה 
היא הבניית היתרון והכוח של גברים על חשבון נשים, ואילו שפירא מתעלם מהיעדר נשים 
בהנהגה הקיבוצית. בכך הוא תורם ליצירת תמונת עולם שבה ניהול מזוהה עם גברים בלבד. 
יתרה מזאת, בהציעו תפיסת עולם מעוותת, שבה חצי מאוכלוסיית הקהילה שבה הוא עוסק 
אינה קיימת, הוא תורם לשימור מחקר עיוור למגדר. כאנתרופולוג מצטיין יכול היה שפירא 
ולדחיקתן  החברה  מהנהגת  נשים  להרחקת  המביאים  וסמויים  גלויים  תהליכים  על  לעמוד 
למעמד של מלכות בביתן, גם במקום שהוא כביכול נאור, שוויוני ואידיאליסטי כמו הקיבוץ 

בראשית דרכו.  
דוגמאות אקראיות בספר מרמזות על הפוטנציאל הגלום בניתוח מגדרי של המנהיגות 
הקיבוצית. בדוגמה העוסקת בסוגיית האמון בין מנהלים למנוהלים, שאותה החמיצו החוקרים, 
מביא שפירא את המקרה של הגננות והמטפלות, שבתחילה היו בנות הקיבוץ, וכעבור זמן היו 
עובדות שכירות. לטענתו, לבתי הילדים לא הוכנסו מכונות לשטיפת כלים בגלל הנתק בין 
המנהלים למטפלות, ואת חילופי העובדות התכופים הוא תולה בהיעדר אמון. בניתוח כלכלי–
פוליטי מובהק כל כך של התנהגות ארגונית, הנתק בין ההיבט המגדרי לדרכי הניהול הוא 
מחדל. שפירא מתעלם מכך שמדובר בנשים המנוהלות בידי גברים. הניתוח הפמיניסטי )ראו 
למשל הרצוג, 2007, 2010; יזרעאלי, Pierson, 1991 ;1999( המלמד שקל לחסוך )ולהרוויח( 
על חשבון נשים )והילדים שבטיפולן( ושהכלכלה הקפיטליסטית נבנית על גב עבודה זולה 
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או לא מתוגמלת של נשים, אינו מוכר לו. אף ששפירא מציין שאופן ניהולם של גני הילדים 
סתר את צורכי ההתייעלות, הוא אינו תוהה על הסיבות להתנהלות זו, מלבד “היעדר אמון” 

בין מנהלים לעובדים.
הקריאה בספר מבהירה עד כמה שפירא חי את הקיבוץ ומלווה את התהליכים הדרמטיים 
טווח  ארוכי  להציע פתרונות  עמוק  דחף  לקיבוץ. הספר מבטא  הגיעו  מאז  בו  שמתרחשים 
לריפוי החוליים המתוארים בו. עם זאת, מצער לגלות שגם חוקר קיבוץ ביקורתי כמו שפירא, 

הכותב בתקופתנו, אינו חף מתפיסת עולם שבה גברים מנהלים הם המובן מאליו. 
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אליעזר בן–רפאל ומנחם טופל )עורכים(. הקיבוץ על דרכים מתפצלות. ירושלים 
ורמת אפעל: מוסד ביאליק ויד טבנקין. 2009. 304 עמודים

ראובן שפירא*

הספר  אם  וספק  באקדמיה,  לשוליים  עשורים  שני  זה  נדחק  הקיבוץ  של  החברתי  המחקר 
הקיבוץ על דרכים מתפצלות תורם לשינוי המצב, למרות כותביו הנכבדים. חלקו הראשון 
נכתב על ידי העורכים, והוא מתבסס הן על מחקריהם שפורסמו בעבר והן על דיוני ועדת בן–
רפאל לסיווג הקיבוצים שהקימה הממשלה כדי להתמודד עם ההשלכות החוקיות והמנהליות 
של  השלישי  בחלקו  מפורטים  אלה  דיונים  הקיבוצים.  ברוב  הקיבוץ  עקרונות  נטישת  של 
כולל מאמרים שדנים בשינויים שחלו בקיבוצים במגוון תחומים עקב  וחלקו השני  הספר, 
הנטישה. לפי שמו, הספר דן בשתי הדרכים שהקיבוצים נעים בהן, הדרך השיתופית–שוויונית 
הקיבוצים  על  דבר  כולל  אינו  תוכנו  אך  רכושני,  שכיוונה  “מתחדשת”,  הקרויה  והדרך 
השיתופיים. כמו כן, וכנהוג בספרות הקיבוץ הקנונית, הוא כמעט אינו דן בשינויים שחלו 
בחצי השני של השדה הקיבוצי, בארגונים הפדרטיביים הבין–קיבוציים )להלן א״פים(, שבהם 
הועסקה רוב האליטה, כ–4,500 חברים. מאז המשבר חלו שינויים ניכרים בארגונים אלה, אך 
הם אינם נידונים אלא במאמר אחד שעוסק בסוג מסוים של א״פים, שאינו הגדול והחשוב 
שבהם. בארגונים אלה לא התפצלו הדרכים, מפני ששם לא ננטשו עקרונות הקיבוץ, כי שם 
הם מעולם לא אומצו )להוציא בארגון אחד, הפלמ״ח(. המחקר הקנוני ציית לרצון המנהיגים 
שלא לחקור ארגונים אלו, כדי שלא לחשוף את הפרקטיקות הרכושניות שננקטו בהם וחיזקו 
את כוחם של המנהיגים. בספר הנסקר כאן נמשכת גישה זו, והדבר מסכל באופן מצער את 

הבנת החברה הקיבוצית.
“קיבוצים  לכינוי  שמותאם  מושג  מחדש”,  “הבניה  נקרא  הספר  של  הראשון  חלקו 
מתחדשים”, אף שמדובר באימוץ פרקטיקות רכושניות ישנות שננטשו בעשורים האחרונים 
בפירמות חדשניות. הם “מתחדשים”, במירכאות, כי הרי אין כל חידוש בשכר דיפרנציאלי, 
מהפרקטיקות  ייאוש  גרר  החובות  משבר  איך  מתאר  הספר  וכו׳.  רכושנות  אוטוקרטיה, 
הקיבוציות ואימוץ פרקטיקות רכושניות )אבל כמובן בלי מינוח כזה שמרגיז את בעלי הכוח 
שדחפו אליהן והתעשרו מהן(. הספר עוסק גם בהתנגדות שעורר השינוי ובלבטי ועדת הסיווג 
מה חייב לקיים “קיבוץ מתחדש” כדי לשמור על הגדרתו כקיבוץ. אין בספר דבר על מאמצי 
 Shapira, קיבוצים לפתור את בעיותיהם באמצעות פרקטיקות שוויוניות ושיתופיות )השוו
Ch. 16-17 ,2008(, כי זה לא העסיק את ועדת הסיווג ולא את כותבי הספר. עם זאת, יש 
בחלק הראשון ממצא חשוב אחד: ככל שמשבר החובות שאליו נקלע קיבוץ כלשהו היה חמור 
יותר, כך ננטשו יותר עקרונות קיבוציים. ממצא זה מלמד שהקיבוץ ־ כמו כל ארגון ־ נתון 
חברה  הוא  שהקיבוץ  המסקנה  עולה  זה  בחלק  מהדיון  אך  בחובות,  שוקע  הוא  אם  בסיכון 
תמיד בפני השאלה להיות או לחדול. הכותבים לא השיבו לשאלה אם גם  בסיכון הניצבת 
קיבוצים שיתופיים שלא שקעו בחובות הם בגדר חברה בסיכון, כנראה כי כדי לדעת זאת 

המחלקה לסוציולוגיה, המכללה האקדמית הגליל המערבי  *
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צריך לדון בפרקטיקות הא״פים הרכושניות, דיון שאינו רצוי לבעלי הכוח. ככל הנראה זו גם 
 .)Shapira, 2001( הסיבה שהם התעלמו ממחקר שהצביע על כך

בספר מופיעות הכללות רבות שגויות. למשל, במשפט השני נטען שבמשבר “הכול פנו 
1(, אך עשרות קיבוצים לא פנו ולא נעזרו במחיקת  ל׳הצלה’ מן הבנקים והממשלה” )עמ׳ 
ידי עסקני  והיו אף כאלה שאחריותם למקצת מחובות הא״פים נוצלה בציניות על  חובות, 
 Shapira, 2008,( א״פים כדי להופכם ל״מתחדשים” ולקדם את האינטרסים של העסקנים
Ch. 15(. הספר אינו דן בכך בשל נטייה פונקציונליסטית להעלים את רווחיהם של בעלי 
הכוח, על פי רוב עסקני א״פים בהווה או בעבר, מנטישת עקרונות הקיבוץ. בעמוד 2 מדובר 
ב״שינויים שמבקשים הקיבוצניקים לחולל בדפוסי חייהם”, והכוונה היא רק לשינויים בכיוון 
הרכושני. אך קיבוצניקים רבים רצו דווקא ללכת בכיוון ההפוך, למשל להיות שותפי השימוש 
בכלי הרכב של עסקני הא״פים כשהם פנויים. העסקנים דחפו לכיוון הרכושני כדי למנוע זאת 
)Shapira, 2001(, וההכללה השגויה הנ״ל מסתירה זאת. בעמוד 5 נאמר שבקיבוץ לא ניתנה 
“תמורה כספית דיפרנציאלית לתרומת החבר לקולקטיב”. קביעה זו נכונה בכל הנוגע לחבר 
לפריבילגיות:  זכו  והארבעים  השלושים  משנות  שכבר  העסקנים,  לענייני  לא  אך  הפשוט, 
בתחילה יכלו לחסוך רק מכספי אש״ל שקיבלו לצרכים פרטיים, אך בהמשך ניכסו לעצמם 
למשל כלי רכב של א״פים ולא התירו לחברים אחרים להשתמש בהם אפילו לא בשבת. אלה 
ולכן  אנשים שהספר מתעלם מהם,  באלפי  מדובר  לפריבילגיות שלהם.  דוגמאות  רק שתי 

רבות מהכללותיו שגויות.   
חלקו השני של הספר מעט טוב יותר וכולל שישה מאמרי מחקר שנועדו לעמוד על ייחודה 
של ההוויה הקיבוצית ועל השתנותה. הם מצליחים למדי בתיאור )שוב בלי הקיבוצים השיתופיים 

והא״פים, להוציא מאמר אחד(, אך מצליחים הרבה פחות בחשיפת האטיולוגיה של השינויים.
מאמרו של יחזקאל דר מצביע על שינוי היחס לעבודה בקיבוץ משוויוני לבלתי שוויוני 
העבודה  הערכת  את  שביטלה  והחברה,  הכלכלה  מערכות  של  ברציונליזציה  אותו  ומסביר 
השוויונית. הסברו מנומק היטב, מסתמך על ספרות נרחבת רלוונטית ותורם תרומה חשובה 
להסבר, אבל חסרים בו שני עניינים מכריעים: הראשון, שוב, הוא הא״פים. בקיבוץ קידשו 
את שוויון ערך העבודה, אבל עסקני א״פים, שנודעו כ״קיבוצניקים של שבת”, פיחתו את 
ערכה מאז שנות השלושים, כשדבקו במשרותיהם או החליפו אחת באחרת בלא לחזור לעבוד 
בקיבוץ. עליונות הערך של עסקנותם סומלה בפריבילגיות, ואלה הבליטו עוד את נחיתות 
עבודת החברים. על כך פסח דר, וכשדן בתיווך שבין הקיבוץ לסביבתו, הזכיר רק את מנהליו 
ולא את עסקני הא״פים שהיו ראשי המתווכים )עמ׳ 97(. החשיבות של אי חזרתם לעבודה 
במשק הובלטה על ידי מיעוט מהם שהתנדבו לעבוד הרבה ב״גיוסים” בשבתות ושבו מדי 
פעם לתקופת עבודה במשק. במקרה אחד זכה הודות לכך עסקן כזה לאמון יוצא מן הכלל של 
חברי קיבוצו והפך לשליטם הבלתי רשמי )Shapira, 2008, Ch. 14(. העניין השני שחסר 
במאמר הוא פיחות שוויון ערך העבודה על ידי עבודה שכירה שהתרבתה משנות החמישים 
ואילך. כשעבודה נקנית כסחורת שוק, נעלם השוויון, ולכל עבודה ועובד נקבעים מחיר וערך 
ירד ערכה,  ועשה את עבודתו בחצי מחיר,  נחות מעמד החליף חבר  לכן כששכיר  אחרים. 
כדי להיפטר משכירים התגייסו מנהלים לעבודה,  סירבו לה;  ואחרים  חברים ברחו ממנה, 
אליהן  נכנסו  וחברים  לעבודות,  ההערכה  את  העלו  וכך  לילה,  או  ערב  במשמרות  למשל 

.)Shapira, 2008, Ch. 16(
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המאמר של טופל דן בשינוי שחל בקרב האליטות בקיבוצים וטוען שהאליטה הטכנוקרטית 
הפכה לדומיננטית במקום להיות כפופה לאליטה הפוליטית של ראשי “התנועות” )פדרציות 
הקיבוצים הראשיות( ובכיריהן, שאיבדה את כוחה עם הדחת המערך מהשלטון ב–1977. הוא 
משווה זאת לשינוי דומה שהתרחש בגוש הקומוניסטי לשעבר, ומסביר אותו בתלות הגוברת 
ובהשכלה של אנשיהן.  והכלכלה המורכבות של הקיבוצים במומחיות  של מערכות הייצור 
פוליטיקה’...  ‘לשחק  הוא  להצלחתה  שהתנאי  לומדת  הטכנוקרטית  ש״האליטה  מודה  הוא 
הוא  אך   ,)123 )עמ׳  הקיבוצים”  חברי  במגמות של  כלומר  הקונסנזוס,  במגבלות  ולהתחשב 
נמנע מלדון במעצבי המגמות האלו. מחקרו מ–1979 הראה שהן עוצבו על ידי שליטי הקיבוץ 
בפועל, שהם פטרונים שבנו קליקות של נאמנים וקידמו אותם לניהול, כשמומחיות והשכלה 
היו משניות בקביעת מעמד הפטרונים ובקידום נאמניהם לעומת גורמים פוליטיים כקשרים 
ונאמנות. כך נמצא בכל מחקר שבדק זאת בקיבוצים ובא״פים, וראשי א״פים זוהו כפטרונים 
הדומיננטים בשדה הקיבוצי. בתחילה הם היו מהתחום הפוליטי, וכעבור זמן מהתחום הכלכלי 
)רוזוליו, 1975; שפירא, 1987(, אך כפי שקורה בכל ארגון גדול, קידומם לצמרת נבע מהצלחות 
בפוליטיקה הארגונית יותר מאשר מנתוני השכלה, ידע טכני–מנהלי וכושר ניהולי; הידע רק 

נתן לגיטימציה לקידומם )Shapira, 2008(. לפיכך הסבר הטכנוקרטיה אינו משכנע.
מאמרו של רן כוחן דן בירידת עוצמתן של “התנועות” תוך כדי נסיגתן מפעילויות רבות 
והופעת פלורליזם בין הזרם השיתופי לרוב ה״מתחדש”. כותב המאמר מצביע על חולשתן 
של “התנועות” ומראה שהבסיס היחיד המוסכם שנותר לפעולתן הוא מתן סיוע לקיבוצים 
מאוד  הגזים  הוא  זו,  מחולשה  הכותב  סבל  תנועתי  שכעסקן  משום  כנראה  אך  במצוקה. 
בעוצמתן בעבר ותיאר אותן כ״ארגון ששלט שליטה מלאה בקיבוצים” )עמ׳ 129(. האומנם? 
למשל, ראשיהן שללו עבודה שכירה, אבל כבר בשנות הארבעים הכניסוה קיבוצים רבים 
לתעשייתם, ובשנות החמישים הפכה התופעה להמונית. דוגמה שנייה: טבנקין ויערי דחפו 
 Shapira,( למפנה פוליטי ולהערצת ברית המועצות מ–1937, אבל נזקקו לעשור כדי להצליח
Ch. 10 ,2008(. שגיאה חמורה יותר היא הטענה שהייתה ל״תנועות” “יכולת בלתי–מוגבלת 
לגייס משאבים ממלכתיים בעבור הקיבוצים” )עמ׳ 129(. אילו הייתה להן יכולת כזו, כי אז 
למה שקעו הקיבוצים בחובות כדי להסב את משקיהם לגידולי יצוא ולתעשייה בסוף שנות 
החמישים ובראשית שנות השישים? למה נזקקו ל״מועדון ברום”, מערכת מימון מבוקרת של 
משרד החקלאות, שתחלצם מחובות? לפי יוזם ומקים המערכת אברהם ברום )1986(, ראשי 
“התנועות” לא יכלו או לא רצו לגייס משאבים והתעלמו במשך שנים מהשקיעה בחובות, עד 

שהוא ועסקנים אחרים מרדו בהתעלמות זו ויצרו את המערכת.
כפריים, כמערכת  יישובים  המוניציפלי של  האזורית, הארגון  במועצה  דנה  דגני  עפרי 
תמך חלופית לקיבוצים במקום הא״פים שנעלמו או הצטמקו. לטענתה, בשל היעדר תמיכה 
בהיענות  חשוב  גורם  נעשתה  האזורית  המועצה  ההתיישבותי,  במגזר  וציבורית  ממלכתית 
לצורכיהם של החברים והתושבים בקיבוצים “המתחדשים”, שקודם לכן דאגו להם מוסדות 
ולחלוקת  המועצה  שירותי  של  המערך  לשדרוג  הביא  השינוי  והא״פים.  המסורתי  הקיבוץ 
מסוימים  תחומים  בניהול  התערבותה  כולל  הקיבוץ,  לאנשי  אנשיה  בין  חדשה  תפקידים 
חדשות  בבעיות  ומעורבות  החברים  צורכי  את  לספק  מגוונים  ניסיונות  מתאר  המאמר  בו. 
גם  יחסים בעייתיים עם תושבי ההרחבות הקהילתיות שלהם.  כגון  שנוצרו ב״מתחדשים”, 
כאן אין נידון השוני של הקיבוצים השיתופיים, וגם כאן מוגזם כוחן של “התנועות” בעבר, 
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שכביכול “הכתיבו את אורחות חייה של הקהילה הבודדת” )עמ׳ 133(. דיון חשוב במאמר הוא 
התחזקות המועצה לעומת ועדי היישובים וחיזוק ראש המועצה בשל המעבר לבחירה ישירה. 
מאחר שהוא גם לא נדרש לרוטציה כבעבר )במועצות עם רוב קיבוצי(, צפוי שיופיעו מגמות 

אוליגרכיות, נושא שמעניין חוקר חברתי לא פונקציונליסט, אך אינו עולה כלל במאמר.
קוראת  כפי שהיא  העבודה”,  “תנועת  עם  הקיבוצים  ביחסי  דנה  גלנטי  בן–רפאל  סיגל 
למפא״י. היא טוענת שיוקרת המגזר הקיבוצי ביישוב הגבירה את שאפתנותו הפוליטית וגרמה 
למנהיגיו לאתגר את מנהיגותם של בן גוריון וברל כצנלסון. עם קום המדינה נוצח המגזר, 
ל״תנועה”.  בינו  המתח  את  והעצימה  להתברגנותו  שגרמה  כלכלית  לקואופטציה  זכה  אך 
השניים,  בין  סתירת המטרות  נחשפה  העצמי,  בדימויו  האוטופיים  כשהתמוססו המרכיבים 
גבר הניכור ביניהם, והם נפרדו. התזה נשמעת משכנעת למי שאינו מצוי בהיסטוריה, מפני 
העבודה  תנועת  עם  מפא״י  של  זיהוי  ראשית,  שגוי.  עיקרה  אבל  אמת,  מן  מעט  בה  שיש 
חוטא למציאות; חלקים גדולים בתנועת העבודה תמיד היו נגד מפא״י וראשיה, בן גוריון 
וכצנלסון, וב–1935 אף הביסו אותם במשאל חברי ההסתדרות. הטענה שהקיבוצים אתגרו את 
השניים הפוכה מהאמת: טבנקין הנהיג את הבסת השניים ב–1935, ולכן ניסה כצנלסון להדיחו 
מראשות הקיבוץ המאוחד בסיסמת “איחוד התנועה הקיבוצית”, אך שאר הקיבוצים לא רצו 
באיחוד, והוא נכשל. יוקרת הקיבוצים נקנתה בעבודה קשה, בעוני, בהסתכנות, בהתגייסות 
ובהקרבה למען יעדי הלאום, כולל מימון צבא מחתרתי שבלעדיו לא הייתה קמה המדינה; 
שתרמו  אלה  של  ערכיהם  את  לכבד  הצעירה  המדינה  של  ממנהיגה  שציפו  הוא  טבעי  אך 
את המרב להקמתה, אך בן גוריון הפנה עורף להם ולערכיהם, דחק את חבריהם אדריכלי 
לערכיהם  מנוגדות  פרקטיקות  השליט  ממנו,  והחוצה  צה״ל  של  לשוליים  הצבאי  הניצחון 
העלייה  בקליטת  נורא  לכישלון  בכך  שגרם  אף  העבודה,  לתנועת  חיוניים  ארגונים  ופירק 
 Shapira, 2008,( )יציב, 1999(. לכן אף שמנהיגי הקיבוצים שגו בהערצת ברית המועצות 
Ch. 10(, שורש הקונפליקט לא היה בשאפתנותם היתרה, אלא בהתנגדות לגיטימית לבגידת 
ראו  כלכלית,  לקואופטציה  אשר  להצלחתו.  הכסף”  “מגש  שהיו  ובערכים  באנשים  מנהיג 
הביקורת לעיל על כוחן, ומכך נפסל גם הסבר ההתברגנות, מה עוד שלפי מחקריו של יונתן 

שפירא זו פשתה במפא״י כבר בימי היישוב. מטעמי מקום אסתפק בכך.
מאמרו של יובל דרור הוא הטוב שבשישה, והסבריו משכנעים. הוא מנתח את השינוי 
שחל ביחסי הקיבוצים עם תנועות הנוער החלוציות, שבעבר נתנו הקיבוצים יד לקיומן, ואת 
מדריכיהן חינכו להצטרף לקיבוצים. כבר בשנות השבעים החל להתנתק הקשר של תנועות 
הנוער לקיבוצים, בד בבד עם עזיבה גוברת של בני קיבוץ, כולל אלו שהדריכו בתנועות. 
ומראשית  יחיד,  הגשמה  כיעד  לקיבוץ  חינכה  שלא  עצמאית  נוער  תנועת  התפתחה  כעת 
חינוכית–קהילתית  לפעילות  הכשרה  חוות  לבוגרים,  חדשים  יעדים  יצרה  השמונים  שנות 
ולהדרכה בתנועות נוער, קיבוצים עירוניים וקומונות צעירים לפעילויות כאלה בערי פיתוח 
ובשכונות מצוקה. כשפרץ המשבר הכלכלי בקיבוצים, הצטמצמה תמיכתם בתנועות הנוער, 
והן פנו למקורות חלופיים. הקיבוצים מצדם השלימו בהדרגה עם השינוי בכיווני ההגשמה 
של התנועות, וככל שהתרחבה נטישת הקיבוציות, כך התגברה ההתרחקות מתנועות הנוער, 
בניהול  הקיבוצים  מקום  את  ה״התחדשות”.  תומכי  ב״תנועות”  לשלטון  כשעלו  ובייחוד 
תנועות הנוער תפסו “תנועות הבוגרים”, והקשר לקיבוצים הפך לקשר רק עם הזרם השיתופי, 
שכן בוגרים אלה עדיין “רואים עצמם קשורים לתנועה הקיבוצית ורוצים ללכת אתה נגד 
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הרוח החזקה של הרחבת הפערים והניכור בחברה הישראלית” )עמ׳ 185(, הרוח הנושבת גם 
ב״מתחדשים”. לטעמי חסר במאמר נושא מרכזי אחד: ירידת האינטרס של הקיבוצים לקלוט 
את בוגרי התנועות עקב ריבוי שכירים. אין מחקר על הריבוי הזה )כדי להימנע מעימות עם 
בעלי כוח?(, אך לפי כל הידוע, כמעט בכל הקיבוצים שכירים ממלאים את המחסור בכוח 
אדם, ולכן שוב אין דחיפות לקלוט חברים. זה נראה כגורם הראשי לאדישות הקיבוצים כלפי 

תנועות הנוער.
בחלקו האחרון של הספר מפורטים דיוני ועדת הסיווג, ומובאים המסמכים הרלוונטיים 

להם. 
לסיכום, הספר אינו מסביר את השוני בדרכי הקיבוצים אלא רק מנסה, בהצלחת מה, 
שנותרו  בקיבוצים  שחלו  השינויים  על  דבר  בו  אין  המתחדשים”.  “הקיבוצים  את  להסביר 
)בהיבטים  דומים  קיבוצים  בין  השוואה  בו  ואין  יותר,  מהמצליחים  שהם  אף  שיתופיים, 
מרכזיים שלהם( שבחרו בכיוון מנוגד, כך שתוסבר בחירתם השונה ותוצאותיה. נטייתו של 
הספר פונקציונליסטית, אין בו דבר על מורווחי ה״התחדשות” ומופסדיה, ואף לא הסבר על 
סוג אחד,  נידון רק  האינטרסים שדחפו אליה. מהחצי השני של השדה הקיבוצי, הא״פים, 
ואין מוזכרים הא״פים הדומיננטיים בשדה, הכלכליים )שפירא, 1987(. הדיון בגורם שנעשה 
חשוב בשדה, המועצות האזוריות, רובו פונקציונליסטי. עיקר ערכו של הספר בתיאור נטישת 
הקיבוציות, אך ספק עד כמה יוכל לשמש מקור במחקר עתידי שלה, בשל התעלמותו מחלקים 

רבי השפעה בשדה.

מקורות

ברום, א׳ )1986(. תמיד שנוי במחלוקת. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
טופל, מ׳ )1979(. לבנות ולהבנות בה... אליטת כוח בחברה שוויונית. חיבור לשם קבלת תואר 

מוסמך, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
יציב, ג׳ )1999(. החברה הסקטוריאלית. ירושלים: מוסד ביאליק.

רוזוליו, ד׳ )1975(. המבנה האיזורי בתנועה הקיבוצית: היבטים סוציולוגיים. תל אביב: עם 
עובד.

שפירא, ר׳ )1987(. אנטומיה של חולי ניהולי. תל אביב: עם עובד.
Shapira, R. (2001). Communal decline: The vanishing of high-moral leaders and 

the decay of democratic, high-trust Kibbutz cultures. Sociological Inquiry, 71, 
13-38.

— (2008). Transforming Kibbutz Research. Cleveland, OH: New World.



סוציולוגיה ישראלית יב )2(  511 תשע“א–2011 

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

אורית רוזין. חובת האהבה הקשה: יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים. 
תל אביב: המכון לחקר הציונות וישראל ע״ש חיים ויצמן באוניברסיטת תל אביב ועם 

עובד. 2008. 357 עמודים

זאב שביט*

ספרה של אורית רוזין עוסק בחברה הישראלית של ראשית שנות החמישים, זו שליקקה את 
פצעי המלחמה, קלטה מאות אלפי מהגרים–פליטים, סבלה מצוקה כלכלית וחוותה שינויים 
חברתיים מהירים וקשיים בכינונה של דמוקרטיה וריבונות פוליטית. מטרתה של הכותבת 
לעמוד על תהליכים של הבניית המציאות בתקופה קשה זו, ולצורך כך היא מעוניינת “לא 
רק להציג תמונה כוללת של כמה מן השינויים שהתרחשו באותה תקופה אלא לציירם עד 
בני הזמן עצמם מתוך רצון להכיר מקרוב את תחושותיהם, את  כמה שאפשר במבטם של 

ציפיותיהם ואת אכזבותיהם” )עמ׳ 14(. 
את התהליכים האלה הכותבת ממקמת בשדה של כוחות מתנגשים: האתוס הקולקטיביסטי 
מגדירה  שאותה  הממלכתיות,  תפיסת  המדינה,  הקמת  שלפני  התקופה  מורשת  הוולונטרי 
זה  שדה  אינדיבידואליזם.  של  וראשיתו  המדינה,  מטעם  ריכוזי”  כ״קולקטיביזם  הכותבת 
יריעה  רחב  פסיפס  אותן. באמצעות  והעלייה ההמונית אף העצימה  סתירות,  הצמיח שלל 
ומורכב של תיאורים עובדתיים ושל מובאות מדבריהם של בני התקופה, הכותבת משרטטת 
אתנוגרפיה של מציאות כאוטית שהממשלה מנסה להשתלט עליה, ושהאזרחים ־ ותיקים 
כחדשים ־ מנסים לבנות להם חיים בתוכה. בייחוד היא בוחנת את הוותיקים, מגזר חברתי 
שהיה רחוק מלהיות קבוצה חברתית הומוגנית, מה גם ש״ותק” בהקשר זה היה יכול להיות 
גם שנים מעטות, ובלבד שהיו בתקופה שלפני המלחמה. מגזר חברתי זה ־ שחלק ניכר ממנו 
נשא בעול המאבקים הלאומיים לפני הקמת המדינה, שילם מחיר יקר במלחמה וזכה כבר 
לתיאורים וניתוחים מחמיאים על “חלוציותו” ־ מוצג כאן באור אחר, כאוכלוסייה שהחלה 
נפשם מ״חובת  וכאנשים שנקעה  הצעירה,  במדינה  האזרח שלה  זכויות  מימוש  על  לעמוד 

האהבה” לכלל ומציוויי ההקרבה שנגזרו ממנה. 
במרכז ניתוחה מעמידה הכותבת את מה שהיא מגדירה כתהליכים של אינדיבידואליזציה 
הריכוזי  לקולקטיביזם  והתנגדותם  הוולונטרי  הקולקטיביזם  את  נטישתם  הוותיקים:  בקרב 
עד כדי התפתחות של ניכור. בולטות מסקנותיה בדבר נטיות אלה בקרב תומכיה ואוהדיה 
כאן באמצעות  הציונות הסוציאליסטית. תהליכי האינדיבידואליזציה מתוארים  של תנועת 
רשויות  ידי  על  הצנע  משטר  אכיפת  של  פרקטיקות  הוא  הראשון  ניתוח.  מקרי  שלושה 
השלטון ודחייתו על ידי האזרחים. ראויה לציון העובדה שהכותבת בחרה לבחון את מידת 
קבלתו של משטר הצנע על ידי האזרחים באמצעות התמקדות בקבוצת אוכלוסייה שהמחקר 
נוטה להזניחה: עקרות הבית שנשאו בעיקר העול המתיש של הסתגלות לצנע. הדיון כאן 
מתחלק לכמה היבטים: יישומו הכושל והלא שוויוני של משטר הצנע והביקורת הציבורית 
עליו; “מדיניות הסירוב” של עקרות הבית והעדפתן את הנורמות של תפקידן כעקרות בית 

המחלקה לסוציולוגיה, מכללת הגליל המערבי  *
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וכאימהות על פני הנורמות של ציות לסמכות הממלכתית, עד כדי פנייה לשוק השחור; חוסר 
יכולתה של הממשלה לשכנע את הציבור שהיא נוהגת בשוויוניות וכישלונה באכיפת רצונה 
על הציבור; והקשר הלקוי בין מערכת המשפט ובין מטרות הממשלה באכיפת מדיניות הצנע. 
מסקנתה של רוזין היא שכישלונו של משטר הצנע הוא כישלונו של הקולקטיביזם הריכוזי 

וביטוי למגמות של אינדיבידואליזם בקרב כלל האזרחים, ובעיקר בקרב הציבור הוותיק.
מקרה הניתוח השני הוא שתי מערכות הבחירות שהתקיימו בראשית שנות החמישים: 
הבחירות לרשויות המקומיות והבחירות לכנסת השנייה. כאן מתמקדת הכותבת בתעמולה 
)שנסכו  שביניהן  העכורים  ביחסים  המתמודדות,  המפלגות  שניהלו  והארסית  האגרסיבית 
בקרב חלק מהציבור תחושה שנשברה הסולידריות הלאומית(, ובתוצאות של שתי מערכות 
שבהתאם  הכלליים,  הציונים  מפלגת  של  התחזקותה  בולטת  בשתיהן  האלה.  הבחירות 
לתפיסתה העצמית הליברלית נטלה על עצמה לייצג שיח של זכויות פרט אל מול הריכוזיות 
גדול  חלק  של  רצונו  את  ביטאה  הכלליים  הציונים  התחזקות  מפא״י.  שייצגה  הסמכותנית 
מהציבור בחופש רב יותר לפרט, ואת ראשית המגמה של התפרקות מערכי הקולקטיב. גם 
אינטרסנטית,  סקטוריאלית  נאמנות  מתוך  לה  הצביעו  רוזין,  טוענת  מפא״י,  מצביעיה של 
ולא מתוך נאמנות לערכי הקולקטיביזם ולממלכתיות. בשני אלה היה משום כרסום ברור 
החברתיים  התנאים  את  מנתחת  ורוזין  בכלל,  העבודה  תנועת  ושל  מפא״י  של  בהגמוניה 

שאפשרו זאת. 
העולים  אל  הוותיקים  של  יחסם  הוא  בו  מתמקדת  שהכותבת  השלישי  הניתוח  מקרה 
החדשים שהגיעו מארצות האסלאם. נושא זה הוא מהנחקרים ביותר בסוציולוגיה הישראלית, 
ובכל זאת הטיפול בו כאן מעניין. רוזין משתמשת בהתבטאויות רבות בנות הזמן כדי לנתח 
את תדמיתם של עולי ארצות האסלאם בעיני הוותיקים, ורואה בתדמית זו תוצאה של סלידה 
עמוקה עד כדי גועל. את מקורה של הסלידה היא מנתחת באמצעות מונחיה של מרי דגלס 
וטוענת שמה שגרם לה היה העובדה שהוותיקים לא מצאו בקרב העולים את הקלסיפיקציות 
ודפוסי  ילדים  נישואי  והורות,  ילדים  לגידול  בעניינים הקשורים  שהכירו מתרבות המערב 
משפחה בכלל, ובעיקר בעניינים הקשורים להיגיינה פרטית וציבורית. הכותבת אינה חוסכת 

מהקורא תיאורים בוטים משל עיתונאים ואישי ציבור ומסכמת אותם במילים אלו:

סלידה.  של  תחושה  הוא  כאן  שהוצגו  והתפיסות  התיאורים  מן  רבים  שמאחד  מה 
התיאורים הפלסטיים שהובאו בפרקים האחרונים של הזוהמה במלאח או במעברה, 
המוגלה, הנזלת, צואת האדם שמסביב לאוהלים, בתי השימוש העולים על גדותיהם 
וריחם הנורא, הירוקת על השלולית, העיניים המכוסות הפרשות, הראשים הנגועים 
בגזזת, הכינים ואפילו שפתם של התימנים, שנשמעה כנהמה של חיות. התחלואה 
ומין( והתמותה, המזון המזוהם והבגדים המלוכלכים,  )במיוחד מחלות עיניים, עור 
המוסר החברתי הירוד שהתגלם במכירת ילדות כנשים, בבעילת ילדות ובמניעת די 
מזון מילדים, בהופעת בתי בושת בריכוזי עולים ובתפיסת הגברים המזרחים כאנסים 

בפועל או בפוטנציה ־ כל אלה מבטאים תחושה עמוקה של גועל. )עמ׳ 241(

ביקרו  אלה  מעין  להתבטאויות  אחראים  שהיו  מהדוברים  שכמה  מדגישה  אמנם  הכותבת 
את רשויות הקליטה והממשלה על אחריותן לתנאי חייהם הקשים והמשפילים של העולים 
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גם  )שכלל  הוותיקים  והמבזה של  והיחס המשפיל  הגועל  דימויי  ביצירת  על חלקן  ולפיכך 
הטרדות מיניות מצד ותיקים שבאו במגע עם עולים(. אך לדבריה, גם התיאורים שהזדהו עם 
סבלם של העולים והאשימו בו את מדיניות הקליטה ואת מוסדותיה “לא מנעו את הדבקתה 
ובמילה שהיא   ,)244 )עמ׳  והמעברות”  דרי המחנות  אוכלוסיית  על  ה׳מגעילים’  תווית  של 
נמנעת מלהשתמש בה משום מה, לא מנעו את כינונו של בסיס ליחס ולדימויים בעלי אופי 

גזעני.
יכול שלא להיווכח בפער העצום שבין הציווי הקולקטיביסטי של קליטת  הקורא אינו 
עולים וייצוגיו הרטוריים, ובין אי מימושו במציאות. הציווי גרס להתערב בחיי העולים כדי 
והזדהות  סולידריות  מתוך  זאת  וכל  לוותיקים,  לדומים  ולהופכם  ־  “לטהרם”  ־  לשנותם 
לאומית ולמען עתיד המדינה. המציאות הייתה תנאי חייהם הקשים של העולים והיחס שזכו 
לו מצד רוב הוותיקים, שהיה מוטבע בו חותם של זרות, התנכרות, סלידה והעדפת טובתם 
הפרטית, הכול רק לא סולידריות והזדהות, שהיו נחלתם של מעטים. דיונה של רוזין מוביל 
בעיקר  “עלייה”  הייתה  העלייה  העלייה:  קליטת  של  בסוציולוגיה  חדשה  שאינה  למסקנה 
ברמה הרטורית; התנהגותם ותגובותיהם של רוב האזרחים מן השורה, וחלק מפעולותיו של 
הממסד הקולט, מעידות שלמעשה הייתה זו הגירה לכל דבר, והיחס אליה דמה ליחס שזוכים 
וראייתם את  הוותיקים  דימוים העצמי של  ידי  לו מהגרים בכל מקום אחר. הוא עוצב על 
העולים מארצות האסלאם כשונים מהם תכלית שינוי, ועל ידי רצונם של הוותיקים לפרוק 

מעליהם את משא הקולקטיביזם.
עבודת האיסוף של החומר ההיסטורי וייצורה של תמונה תקופתית בספר זה )בנושאים 
המדוברים כמובן( היא מרשימה. מדובר ביותר מאשר תהליכי אינדיבידואליזציה והתברגנות 
חברה  של  ובהירה  חיה  תמונה  לקורא  כאן  מציעה  רוזין  להצביע.  הכותבת  רוצה  שעליהם 
שרוחות עזות מטלטלות אותה עד כדי כך שהעמודים שהחזיקו את בניין ההגמוניה של מפא״י 
ושל כלל תנועת העבודה הולכים ומתערערים, אך הבניין נותר על עומדו לעוד שני עשורים 
להשתנות;  מתחילים  הפוליטיים  הכוחות  יחסי   .1977 מאי  בחודש  רק  סופית  וייפול  וחצי, 
של  הממלכתית  סמכותה  גרידא;  לרטוריקה  ויותר  יותר  הופכת  האידיאולוגית  הפרוגרמה 
המדינה מתבררת כתחליף לא מתאים לאידיאליזם ולרוח ההתנדבות שהיו; החלוקה לוותיקים 
בסיסיות;  תרבותיות  קלסיפיקציות  גם  ומקיפה  מובהק  אתנוצנטרי  גוון  מקבלת  וחדשים 

הסולידריות החברתית נדחקת מפני תיעוב, עוינות, תסכול, נתק וניכור.
לפיכך, את העבודה העצומה שהושקעה בספר זה באיסוף ובניתוח של מקורות ובחיבורו 
של נרטיב שוטף וקוהרנטי צריך היה לנצל לפתיחתו של מרחב ניתוח גדול יותר מזה שתחמה 
כאן  חסרה  אחרות,  במילים  המחקר.  בהגדרת שאלות  כבר  מצהירה  היא  ושעליו  הכותבת, 
על  להתבסס  צריכה  כזאת  מסגרת  דעתי  ולעניות  התובנות,  בין  שתחבר  אנליטית  מסגרת 
מושג ההגמוניה הגרמשיאני ועל פיתוחיו. הכותבת מנתחת מרכיבים ערכיים, פרוגרמטיים 
מסגרת  בלא  אך  מרתק,  נרטיב  לכלל  אותם  ומצרפת  המפא״יית  ההגמוניה  של  ומבניים 

מושגית מפורשת הנרטיב הזה אינו ממצה את פוטנציאל התובנות שאפשר להפיק ממנו.
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Jackie Feldman. Above the Death Pits, Beneath the Flag: Youth 
Voyages to Poland and the Performance of Israeli National 
Identity. New York and Oxford: Berghahn Books. 2008. xix+307 pages

מיכאל פייגה*

מחקרי הזיכרון הקולקטיבי מלמדים שבני כל דור זוכרים במיוחד את אירועי היסוד הדרמטיים 
שהתרחשו בתקופה שבה היו בגילים המעצבים, קרי 25-15. בישראל, הוותיקים זוכרים את 
השואה ואת הקמת המדינה, הצעירים מהם זוכרים את מלחמת יום כיפור, והצעירים אף יותר 
־ את רצח רבין. עם זאת, צעירים ישראלים מזכירים בשאלונים את השואה כאחד האירועים 
המעצבים של החברה הישראלית, ובכך חורגים מהדפוס ההיסטורי המקובל.1 תופעה זו היא 
עדות למקום הייחודי שיש לשואה בזיכרון הישראלי, ולהתחברות ־ המעמיקה או השטחית 
־ של צעירים למאורע מכונן זה, שהתרחש שנים רבות לפני לידתם. ספרו של ג׳קי פלדמן 
בוחן את אחד המנגנונים המכוננים את זיכרון השואה בחברה הישראלית, המסעות של בני 

נוער, תלמידי בתי ספר ישראליים, לפולין, ובעיקר למחנות ההשמדה. 
לאחרונה ניכר שינוי הדרגתי בדיון בזכר השואה ובתכנים המקודשים הקשורים בנושא: 
היהודים  כל  וחל עתה על  ומורדים בלבד, התרחב  לוחמים  הגבורה, שחל בעבר על  מושג 
בעיקר  הישראלים  הצעירים  של  ההיקשרות  מידת  את  מראה  פלדמן  של  מחקרו  הנספים. 
לאותם היהודים שנספו במחנות המוות, ולא למורדים וללוחמים דווקא; עם זאת, ההבחנה 
הדיכוטומית בין פה לשם, גלות וגאולה, היהודי הישן והיהודי החדש, בורות המוות והדגל 

המתנופף, ניצבים במרכז ההיגיון המבני של המסעות לפולין ובמוקד ספרו של פלדמן.
מחקר אנתרופולוגי זה מתבסס על אתנוגרפיה שיטתית ומסתמך על תיאוריות של טקסים, 
בעיקר של ויקטור טרנר ודון הנדלמן. בעיני פלדמן, המסעות לפולין הם טקסי מעבר של בני 
נוער ישראלים היוצאים אליהם מתוך ישראל, המוגדרת “עולם החיים”. הם יוצאים כילדים 
וחוזרים לישראל כעדים  יורדים אל בורות המוות ב״עולם המוות”, שהוא פולין,  תמימים, 
וכניצולים, נושאי סטטוס בוגר ואחראי יותר, לאחר שנגעו בקדושה. בינתיים, הסימבוליקה 
כיצד  לעומק  בוחן  פלדמן  עוצמה.  רב  לאישוש  זוכה  וגאולה  חורבן  של  הטעונה  הדואלית 
מתבצעת הטרנספורמציה הזאת, הן מבחינת מבנה המסע והמתרחש במהלכו, והן מבחינת 
פלדמן  ובחזרה,  החושך  עולם  אל  הצלייני  המסע  את  בתיאורו  המשתתפים.  של  התודעה 
מדגיש את המושג “מסע”: הוא מתחבר הן למסורות של מסעות צלייניים אחרים, והן למסע 

הציוני ברחבי ארץ ישראל כאקט חינוכי לאומי.
המחקר משלב שתי מסורות אנתרופולוגיות הנתונות לעתים במתח זו מול זו: הוא בוחן 
את המבנה של המסעות ומראה כיצד האופן שבו מאורגן המסע מיועד להשיג את מטרותיו; 
הדיון  לאחר  כדי המסעות.  תוך  מרכזיים  בעיקר של טקסים  )פרפורמנס(,  בביצוע  דן  והוא 
וממחיש באתנוגרפיה עשירה את מורכבות  לוקח את הקוראים עמו למסע  המבני, פלדמן 

מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  *

ויניצקי–סרוסי, ו׳ )2010(. ״דור וזיכרון קולקטיבי״, סוציולוגיה ישראלית, יא)2(, עמ׳ 506-502.  1
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הקפדניים  הביטחון  בכללי  החופשי,  בשיח  מתערבבים  המקודשים  הטקסטים  החוויה. 
ובביקורים בשוק המקומי. הצילומים המדויקים, ולעתים המשועשעים, ממחישים את עושר 

החוויות באופן ויזואלי.
הצעירים  בתמונת  כמו  לנשגב,  הבנאלי  שבין  החיבור  בנקודת  בעיקר  מתעניין  פלדמן 
 .)209 )עמ׳  בהצלחתם  תלוי  השואה  זכר  כל  כאילו  הרוח,  מפני  הזיכרון  נר  על  המגוננים 
הצלחת הביצוע של הטקס, על כל המשמעויות הנראות כבירות בעיני המשתתפים, תלויה 
יורד גשם באותו הרגע. אך  ניתנים לשליטה, למשל אם  בפרטים טריוויאליים שלא תמיד 
מעבר להצלחת הביצוע, תיאור המבנה המדוקדק של טקס חילוני, שבו הדגל, הגיטרה והעד 
אמורים להיות מוצבים במקומותיהם הראויים, מייצר מבט ביקורתי ומפרק. ואף על פי כן, 
מבטו של פלדמן הוא אמפתי, ואם שזור בו לגלוג, הוא שולי בלבד. אדרבה, פלדמן ביקורתי 
כלפי חוקרים ביקורתיים המתבוננים במסעות לפולין כאינדוקטרינציה כמעט טוטליטרית של 
המדינה, המלווה בצרכנות גסה; הוא מעדיף להציג את עושר התגובות ואת מגוון האפשרויות 
שיכול לחשוף מחקר אתנוגרפי קפדני מהסוג שמבקרי המסע המרובים אינם טורחים לעשות 
ממקום  הפועלות  לדמויות  להתחבר  פלדמן  את  מחייב  האנתרופולוגי  האתוס  כלל.  בדרך 
היותו מדריך  ואת  ביוגרפיים שהמחבר מספק על עצמו,  יש להוסיף פרטים  ולכך  אמפתי, 
מוסמך בכלל ולמסעות לפולין בפרט. הספר אמנם מתאר מסעות היוצאים מישראל, אך הוא 
במובן עמוק “אנתרופולוגיה בבית”, בין היתר בשל הביוגרפיה של המחבר. השילוב של מבט 
מבפנים ומבט מבחוץ, של ביקורת והזדהות, שולף את זכר השואה מהקלישאות שבהן הוא 

שקוע ומעניק עומק לחוויית יסוד ישראלית.
ישראלית  זהות  הן מבנות  כיצד  ובוחן  כלפי המסעות  הביקורות  פוסל את  אינו  פלדמן 
אחידה, על עדתית, שמגדירה פנים וחוץ, אוהב ואויב. עם זאת, תרומתו של הספר היא מעבר 
העד  במושג  הדיון  הספר,  של  תרומותיו  מבין  לפולין.  המסעות  ונגד  בעד  השטחי  לוויכוח 
מקבלים  המסעות,  את  שמלווים  שואה  ניצולי  העדים,  במיוחד.  מרתק  השתנותו  ובתהליך 
הדרכה שמבנה את הנרטיב שלהם לכיוונים של הדגשת סיפוריהם האישיים על חשבון דיון 
עליו  ומשרים  למסע  לגיטימציה  נותנים  הם  ובמשמעותה.  השואה  של  בהיסטוריה  נרחב 
אווירת קדושה והתרוממות רוח. למרבה האירוניה, הם מעניקים הילת קדושה גם למעשי 
המשובה של בני הנוער, שכן בעיני העדים, הללו מייצגים את הניצחון על הצורר, את ניצחון 
עולם החיים על עולם המוות. תפקידם של המסעות הוא לשמש טקס מעבר, טקס התבגרות, 
שבו הצעיר הישראלי הופך בעצמו לעד, מקבל את הלפיד מהעד הנוכח ומתחייב להמשיך 
את תפקידו בעתיד. הצעירים ההופכים לעדים, או עדים של עדים, או עדים–שליחים, נושאים 
על כתפיהם את המשך המשימה של העדים המקוריים, לאחר שאלה ילכו לעולמם. מוסד 
ולהתמודדות  הישראלית  בחברה  השואה  תודעת  להמשכיות  כך  כל  המרכזי  הניצול,  העד 
למול מכחישי השואה, זוכה למנגנון המאפשר את המשכיותו ושרידותו ארוכת השנים, אם 
כי בנוסח שונה מהמקור. העד–ניצול החדש, הצעיר, מבטא את זכר השואה למשל דרך גיוס 

לצבא. 
והוריהם ־  חוויה המוכרת לישראלים רבים ־ צעירים  ג׳קי פלדמן מתאר  מחקרו של 
אך מעבר לתיאור הוא מעלה מחשבות באשר לחברה הישראלית, לתודעת השואה ולקשר 
שלה למיליטריזם ולזהות מתבדלת. פלדמן מצליח לקשור את רמת המיקרו ־ האתנוגרפיה 
רמת  אל  ־  והתשלומים  הקשיים  הילדים,  תעלולי  הקטנים,  טקסיו  המסע,  של  המוקפדת 
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המאקרו של הלאומיות הישראלית ושעתוקה לדורות הבאים. הוא מראה בכך כיצד מחקר 
מה  להיות  בבד  ובד  הלאומיות,  לחקר  ערך  רבת  תרומה  להרים  יכול  גדוש  אנתרופולוגי 

שאפשר להגדיר במידה של אירוניה “ספר מסע” קריא. 
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משה ברנט. עם ככל העמים: לקראת הקמתה של רפובליקה ישראלית. 
ירושלים: כרמל. 2009. 346 עמודים

יגאל עילם*

ספרו של משה ברנט פותח מחדש את הדיון בשאלת זהותה של מדינת ישראל ושל החברה 
של  וביתדות  במסמרות  לקבע  הישראלי  הממסד  מתאמץ  שבהם  אלה,  בימים  הישראלית. 
ממש את הנוסחה “מדינה יהודית ודמוקרטית”, בוודאי יש לברך על כל ניסיון לברר מן היסוד 
את המושגים הכרוכים בהגדרת מדינת הלאום באשר היא מצד אחד, ולנתח את המציאות 

הישראלית, הן ברמה המושגית והן ברמה האמפירית–היסטורית, מצד שני.  
במרכז טענותיו של ברנט עומדת הקביעה שהגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 
מפריעה למימוש מלא של מודל מדינת הלאום או המדינה–אומה )כפי שברנט מעדיף לקרוא 
למודל זה, שלדעתו הוא המקובל בעולם(, והיא מנוגדת אף למיטב מטרותיה של הציונות, 
ששאפה לנורמליזציה של הקיום היהודי, ועל כן להקמת מדינת לאום יהודית. לטענת ברנט, 
עם הקמתה של מדינת ישראל השתבש החזון הציוני. במקום שיתרכזו האבות המייסדים של 
המדינה בבנייתה של אומה ישראלית חופפת למדינה שאמורה להיות רפובליקה ישראלית, 
הם אימצו תפיסה המזהה את הדת )היהודית( עם הלאום )היהודי(, ו״רואה בישראל את מדינת 
העם היהודי ההיסטורי ומטרתה לשמור ולקדם ערכים ואינטרסים יהודיים” )עמ׳ 28(. בכך 

בוטלה האפשרות להפריד את הדת מהמדינה, יסוד חשוב בדמוקרטיה המודרנית. 
ובין הלאום  בין המדינה  השאלה המרכזית בחיבורו של ברנט היא אפוא שאלת היחס 
שעמו מזוהה המדינה וכיצד נראים הדברים בהקשר הישראלי. והנה, אף שברנט נותן ביטוי 
הולם לאי הנחת מהתסבוכת הישראלית ומצביע על הכיוון הנכון שבו צריכה להתקיים חפיפה 
בין המדינה ובין האומה שעמה היא מזוהה, קשה לשבוע נחת מהאופן שבו מתמודד ברנט עם 

הסוגיה המורכבת, והחיבור סובל מסתירות פנימיות ומחולשות חמורות. 
כבר  מתגלה  המושגית  ברמה  כבד  בלבול  החושפת  ביותר  הקשה  הפנימית  הסתירה 
במשפטי הפתיחה. ברנט מתרגם את המונח הלועזיNation-State  ל״מדינה–אומה”, תרגום 
בין שני המונחים.  זהות  אין  )והנכון( “מדינת לאום”. אך  הישן  זהה לתרגום  הוא  שבעיניו 
במונח הלועזי מדובר ב״מדינה של לאום”, כלומר מדינה ששייכת ללאום מסוים והוא קודם 
פי  שעל  מדינה  אזרחית,  למדינה  המתאים  הכינוי  הוא  “מדינה–אומה”  המונח  ואילו  לה, 
מידותיה גוזרים את האומה, דוגמת האומה האמריקאית, ויש הבדל מהותי בינה ובין מדינת 

הלאום, שבה המדינה נגזרת על פי הלאום. 
מדינה  כלומר  הלאום,  שמדינת  היא  בימינו  אחרים  רבים  ושל  ברנט  של  היסוד  הנחת 
הרפובליקני,  המודל  בעוד  בעולם,  המקובל  המדינה  מודל  היא  מסוים,  ללאום  השייכת 
המדינה האזרחית, גם אם הייתה לו תקופת עדנה בדמות הרפובליקה הצרפתית והרפובליקה 
האמריקאית, הרי כעת כבר אבד עליו הכלח. זו הנחה שגויה בעליל. אילו היה בה ממש, כי 
אז שום מדינה בימינו לא הייתה נדרשת לכבד את זכויות האזרח של כל תושביה ללא הבדל 

לימודי הסטוריה ותרבות, המכללה האקדמית ספיר  *
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דת, מין וגזע. אבל האמת היא שהזיקה הראשונית שבה חייבת המדינה ־ כל מדינה באשר 
היא ־ היא הזיקה האזרחית.

אם ישראל אינה מדינת כל אזרחיה, כי אז ישראל אינה מדינה. למרבה הצער, אפילו באשר 
למושג המדינה שוררת אי הבנה בסיסית. כי מהי המדינה? שלטון על עם, בשטח מוגדר, מעוגן 
בחוק. העם הוא עם הארץ )קבוצה מקיפה יותר מהשבט או האתנוס, מפני שהיא מכילה את 
כל התושבים בשטח שבו קמה המדינה(, והחוק הוא חוק הארץ )ius soli, שחל על כל תושבי 
הארץ, לעומת חוק הדם, ius sanguinis, או המנהג, שחל בשעתו רק על בני השבט(. הבחנות 
אלה, שנעשו כבר על ידי היוריסטים הרומאים בשעתם, כוחן יפה והן תקפות מקדמת דנא ועד 
וזו  ימינו. המדינה )עיר–מדינה( הופיעה רק עם המעבר להתיישבות )המהפכה הניאוליתית(, 
הוויה החורגת מהוויית השבט, בשל המרכיב הטריטוריאלי המכריע שהתווסף לתמונה, שכן 
על המסד הטריטוריאלי התקיימו גם בני אדם שלא נמנו על השבט הדומיננטי, וגם עליהם חל 
חוק הארץ, והם נחשבו נתיני הממלכה גם אם מעמדם לא היה שווה למעמד בני השבט השליט.
ואילו  ימינו,  ועד המדינה האזרחית של  מן המדינה העתיקה  ישר מתוח  קו התפתחות 
ובמחצית  ה–19  המאה  של  השנייה  במחצית  הלאומית  המדינה  מודל  את  ליישם  הניסיון 
ַרציה, עיוות וסטייה, שהמיטו על האנושות  ָאּבֶ הראשונה של המאה העשרים היה בבחינת 
סכסוכים אין קץ ושתי מלחמות עולם. על כן, אחרי מלחמת העולם השנייה ועם הקמת ארגון 
האומות המאוחדות נקבעו במסמרות ברזל העקרונות האזרחיים שבהם מחויבת כל מדינה 

בזמננו, אפילו בלי קשר לשאלה אם משטרה דמוקרטי אם לאו.
מדינת ישראל, אף שקמה על בסיס התפיסה של מדינת לאום, מדינת העם היהודי, נזהרה 
מאוד בסוגיה האזרחית. היא קיבלה עליה את העיקרון האזרחי כבר במגילת העצמאות ־ 
בהתאם להנחיות החלטת האו״ם מ–2 בנובמבר 1947 ־ והיא נשמרה מלהכריז שהיא מכירה 
רק באזרחותם של התושבים ממוצא יהודי, אף שאין כל ספק שהאידיאולוגיה שהדריכה את 
ההנהגה הציונית בשעתה הייתה לאומנית, מהסוג שהדריך את המדינות הלאומיות של מרכז 
אירופה ־ פולין, רומניה, הונגריה, בולגריה, גרמניה ־ בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. 
פשטה  מסוים,  לאום  של  מטרותיו  להשגת  מכשיר  היא  שגרסה שהמדינה  זו,  אידיאולוגיה 
וניצחון  השנייה  העולם  במלחמת  בריתה  ובעלות  גרמניה  תבוסת  לאחר  הרגל  את  סופית 

הקואליציה המערבית )ברית המועצות בכלל זה( שייצגה את עקרונות המדינה האזרחית. 
כל  “מדינת  ההגדרה  את  מישראל  השוללת  למקהלה  מצטרף  הפלא,  למרבה  ברנט, 
אזרחיה” ואינו חש שבזה הוא שומט את בסיס הלגיטימיות מעצם קיומה של המדינה הקרויה 
המדינה  של  בלגיטימציה  חשוב  כיסוד  העצמית  ההגדרה  עקרון  את  מבליט  ברנט  ישראל. 
)עמ׳  המודרנית, אך הוא תופס את העיקרון הזה כתקף רק ברמה הקולקטיבית, הלאומית 
315(, ואינו מבחין שבזה הוא חותר גם תחת יסודות הדרישה שלו לעצב אומה או רפובליקה 
ישראלית במקום התפיסה היהודית הלאומית השוררת בישראל כיום. נעלם כנראה מברנט 
נובע  הוא  קיבוצי.  או  לאומי  ולא  אזרחי  עיקרון  במקורו  הוא  העצמית  ההגדרה  שעקרון 
מתפיסת הזכויות הטבעיות של האדם באשר הוא אדם, ברמת הפרט, ולא מתפיסת זכויות 
וילסון,  לנשיא  המיוחס  העצמית,  ההגדרה  עקרון  הלאום.  או  השבט  הקבוצה,  של  טבעיות 
היה אזרחי במקורו, על פי התפיסה האנגלו–אמריקאית, ומשמעו היה “הסכמת הנשלטים”, 
ורק בלחצם של עמי מרכז אירופה ומזרחה, שהיו אחוזים תזזית לאומית ודרשו שלטון עצמי 

לאומי, קיבל העיקרון משמעות לאומית, אתנית. 
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להגנתו של ברנט יש לומר שהטשטוש המושגי השולט בחיבורו אופייני לכל הגל הטרנדי 
שגיבוריו האינטלקטואלים הם גלנר, סמית, אנדרסון והובסבאום. מגמת הטשטוש ניכרת גם 
בחיבוריהם. כך למשל, כבר בוויכוח בין סמית לגלנר מיטשטש ההבדל בין לאום ללאומיות, 
כאילו היו אלה שני צדדים של משוואה אחת, ולא היא. לאומים היו משכבר הימים; אלה הן 
ישויות אנושיות קיבוציות בעלות מוצא, היסטוריה ונתוני תרבות משותפים; אי אפשר להמציא 
את הלאומים בין לילה או בין רגע היסטורי, שכן אי אפשר להמציא נתוני תרבות משותפים 
ומודרנית  חדשה  תופעה  שהיא  הלאומיות,  כן  שאין  מה  דרישה.  פי  ועל  מלאכותי  באופן 
לאומית–תרבותית  מציאות  על  שהולבשה  מודרנית  אידיאולוגיה  היא  לאומיות  לחלוטין. 
והציגה אותה כאידיאה וכערך עליון לצורך גיוס ההמונים לשירות הבורגנות והמודרניזציה. 

בלתי  אתנית–היסטורית–תרבותית  כהוויה  לאום,  בין  הבחנה  אין  ברנט  שאצל  מאחר 
תלויה במדינה, ובין אומה, כהוויה אזרחית הקשורה קשר הדוק למדינה, הוא נקלע לקשיים 
כשהוא ניגש להסביר את “חוסר הנורמליות של ישראל”. מדוע איננו מצליחים ליצור כאן 
“מדינת לאום נורמלית”, שואל ברנט ומשיב, בעקבות מורו ורבו יוסף אגסי, ששורש הבעיה 
הוא הזיהוי בין הלאום היהודי לדת היהודית, ושרק ה פרדה בין הלאום לדת תוכל להביא 
דרישה  זו  היהודי–ישראלי.  הקיום  של  נורמליזציה  המונעים  החמורים  העיוותים  לתיקון 
משונה, מלאכותית ובלתי מעשית במידה רבה. הרי כל אלה המאמינים בלאומיות יהודית ־ 
ואלה הם רוב הציונים ־ עושים את ההפרדה הזאת ממילא. הם רואים בלאומיות את חזות 
הכול, והדת היהודית בעיניהם היא תוצר או מרכיב חשוב במסכת הלאומית. אבל בתפיסה 
הלאומית החילונית, זו המאפיינת את הציונות, אין הלאומיות שקולה לדת. הדת היהודית 
של  דת  היא  הדת  משוואה:  כאן  אין  להפך.  ולא  היהודי  הלאום  של  היסטורית  יצירה  היא 
פני הדברים,  כך הציגה הציונות את  אינו לאום של הדת.  היהודי  והלאום  היהודי,  הלאום 
וברנט שוגה שגיאה חמורה כשהוא מייחס לאחד העם אחריות על יצירת זהות בין לאום לדת 
בציונות. כל הדוגמאות והציטטות שמביא ברנט בפרק המוקדש לאחד העם מעידות דווקא 
על ההפך. אחד העם בהחלט ראה ניגוד ברור בין הלאומיות ובין הדת, ומסיבה זו ראו בו הן 

האורתודוקסים האנטי ציוניים והן האורתודוקסים הציוניים את אויבם הגדול. 
אילו עמד ברנט נכונה על טיבה של הלאומיות בעת החדשה ועל ההבדל המהותי בין 
שבהם  בקשיים  מסתבך  היה  לא  אולי  האזרחית,  המדינה  למודל  הלאומית  המדינה  מודל 
כל  “מדינת  הנוסחה  כאילו  המופרכת  להבחנה  נסחף  היה  לא  גם  ואולי  חיבורו,  מסובך 
התרבותי  צביונה  ואת  זהותה  את  המפרק  מפלצתי  פוסט–מודרניסטי  פיתוח  היא  אזרחיה” 
ובלתי  פרצוף  נטול  קוסמופוליטי,  אוניברסלי,  למשהו  אותה  והופך  המדינה  של  המובהק 
קיים בעצם. ואילו האמת היא שכל מדינה קיימת, אף שהיא מדינת כל אזרחיה, היא תמיד 
בעלת צביון תרבותי ייחודי ברור שאפשר לזהות כמעט תמיד עם מקור לאומי מסוים, כמו 
הצביון האנגלו–סקסי הדומיננטי של התרבות האמריקאית בארצות הברית והצביון העברי 
הדומיננטי של התרבות הישראלית במדינת ישראל. ההכרעה בעניין זה אינה מסורה למדינה 
החברתית–תרבותית  התשתית  את  בעבר  שעיצבו  ההיסטוריים–תרבותיים  לכוחות  אם  כי 
שעליה קמה המדינה וליכולת ההישרדות העתידית של כל תרבות מול התרבויות האחרות או 

מול סביבת התרבות המקיפה אותה.
בסיום חיבורו מביא ברנט דיון מעניין על המעבר למדינה ועל האופן שבו שובש ההליך 
הרפובליקני, שעל פיו אמורה הייתה אספה מכוננת )על פי התניות החלטת האו״ם( לחבר 
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חוקה, שרק על בסיסה אפשר היה ללכת לבחירות לכנסת הראשונה. ברנט טוען ששיבוש זה, 
שמנע את הקמתה של רפובליקה ישראלית, היה בבחינת סילוף דרכה וכוונתה המקורית של 
הציונות. הייתה זו תפנית גסה שבוצעה ברגע האחרון ממש, והאחראים לה היו קברניטיה של 
ישראל, בן גוריון בראשם, ששינו את טעמם וטרחו לחבר את הדת והלאום בשנים הראשונות 

של מדינת ישראל. 
חוששני שתמונת הציונות שקדמה להקמת המדינה כפי שהיא מצטיירת אצל ברנט אינה 
משקפת היטב את המציאות. היא רומנטית ורפובליקנית מדי. הציונות של בן גוריון וחבריו, 
וקל וחומר של שאר הזרמים והפלגים הציוניים, מעולם לא היתה רפובליקנית. היא הייתה 
והעדיפה את הקיום היהודי הלאומי אפילו על פני הקיום הממלכתי.  לאומית–פולקיסטית 
אולי רק ז׳בוטינסקי, כתלמידו האמיתי היחיד של הרצל, היה ממלכתי יותר בהשקפתו, מה 
הציוני  מהזרם  נבדלה  לא  היא  ושגם  סביבו,  שהתקבצה  הרוויזיוניסטית  התנועה  כן  שאין 

המרכזי בהשקפתה הלאומית, הפולקיסטית במהותה. 
שהפכו  והציונות  היישוב  מנהיגי  של  בהשקפותיהם  ממש  של  תפנית  אפוא  חלה  לא 
של  האמיתית  משמעותה  את  להבין  אולי  חשוב  זה  בעניין  ישראל.  מדינת  של  מנהיגיה 
זו הרי לא הייתה תנועת שחרור לאומית במובן הרגיל של המונח; היא  התופעה הציונית. 
לא כוונה לשחרור משלטון זר, כי אם לשחרור מדפוס הקיום היהודי ההיסטורי, שהיה בראש 
וראשונה דתי, וביקשה להעביר אותו לדפוס קיום לאומי במובן החילוני המודרני של המושג, 
קיום שהוא תכלית לעצמו. הלאום היהודי ההיסטורי היה לאום שכל משמעות קיומו הייתה 
דתית, דת שיש לה לאום ולא להפך. הציונות באה להפוך את המשוואה וליצור לאום שיש לו 
דת. היא אמנם הצליחה, אך ההצלחה הייתה כרוכה בכך שהציונות תתקשה להיפרד מן הזיקה 
לדת, משום שזו, בכל זאת, חלק מהזיקה אל העבר ואל התרבות הלאומית ההיסטורית ששום 

תנועה לאומית אינה יכולה לוותר עליהם.
התרבות  מהפכת  את  חוללה  היא  שלה.  את  עשתה  היא  יותר.  לדרוש  אין  הציונות  מן 
הגדולה. בזכותה קמה כאן קהילייה יהודית–ארצישראלית–עברית חדשה וקמה מדינת ישראל. 
היא הניחה את היסודות לקיום הישראלי של ימינו; אך קיום זה, הממלכתי, הישראלי, לאמיתו 
של דבר הוא פוסט–ציוני, בין שמכירים בכך עכשיו ובין שלא. דומה שגם ברנט מחזיק בדעה 
זו או קרוב אליה, והרפובליקה הישראלית שעליה חולמים רבים כמו ברנט תקום בסופו של 

דבר הודות לחיובים שבהם חייבת מדינת ישראל באשר היא מדינה.
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הגלובליזציה נוכחת בכל רובד ובכל ממד של הקיום האנושי בן ימינו. כוחו של כלל זה יפה 
גם למרחב החינוכי, המשתנה תדיר לנוכח תהליכי הגלובליזציה המואצים. קובץ המאמרים 
שלפנינו מנסה להבין את הקשר המורכב בין גלובליזציה לחינוך באמצעות שימוש במגוון 
דנים,  בספר  הכלולים  המאמרים  מחקר.  ומתודות  ניתוח  רמות  תיאורטיות,  מבט  נקודות 
תהליכי  לנוכח  החינוך  בתחום  חוקרים  בפני  העומדים  באתגרים  אחרת,  מזווית  אחד  כל 
גלובליזציה. הספר מאורגן סביב ארבעה אתגרים, שלדבריה של עורכת הספר ניצבים “בלב 
הפרובלמטיקה של ייצור ידע חינוכי” בעידן הגלובלי: )א( הבנת תהליך הדה–לאומיות של 
החינוך; )ב( חשיפת הסוכנים של הגלובליזציה של החינוך; )ג( חקירת ההשפעות של מוסדות 
חינוך בינלאומיים ותכניות לימודים בינלאומיות; )ד( הבנת תפיסות ומערכות של חינוך לא 

מערבי וביצוע אינטגרציה שלהן לתוך הידע המערבי.
חלקו הראשון של הספר עוסק באתגר הראשון ודן בתפקידו המשתנה של החינוך, שבאופן 
מסורתי נתפס כעניין פנים מדינתי, לנוכח תהליכי הגלובליזציה המואצים. ההנחה העומדת 
למטרות  כפופות  החינוך  מערכות  היו  שבעבר  היא  הספר  של  זה  בחלק  המאמרים  בבסיס 
הכלכליות, החברתיות והפוליטיות של מדינת הלאום, ואילו כיום מטרותיהן מוגדרות מחדש 
למסגרת  מעבר  המתהווה  ופוליטית  חברתית  למציאות  וביחס  העולמית  הכלכלה  לנוכח 
מחדש  ממשיג   )Robertson & Dale( ודייל  רוברטסון  מאת  הראשון  המאמר  הלאומית. 
ובוחן לעומק ארבע הנחות בסיסיות המנחות את חקר החינוך בימינו. הכותבים טוענים שאף 
שארבע ההנחות הללו נתפסות כטבעיות וקבועות בעיני חוקרים רבים, הן אינן רלוונטיות 
עוד למציאות המשתנה בעידן הגלובלי, משום שהן מציבות את מדינת הלאום כרמת ניתוח 
מרכזית וממקדות בה את עיקר תשומת הלב. לטענתם, חוקרים חייבים להיות ערים להנחות 
הסמויות האלה כדי שיוכלו לבחון אותן מחדש לנוכח השינויים בעידן הגלובלי ולהציע להן 
חלופות הולמות שיאפשרו הבנה טובה יותר של המציאות החינוכית המשתנה. המאמר השני 
סקירה  באמצעות  הקודם  המאמר  של  האנליטי  המהלך  את  משלים   )Resnik( רזניק  מאת 
וניתוח של האסטרטגיות שאימצו חוקרים כדי להתגבר על המגבלות של כלי המחקר שלהם 
ולהתאים אותם לשינויים הגלובליים בתחום החינוך. במסגרת המאמר הכותבת מזהה חמש 
אסטרטגיות כאלה, שאת אחת מהן ־ המשגה חדשה באמצעות שימוש בניתוח רשתות וצורות 
שיח ־ אימצה היא עצמה )אם כי בשינויים( במחקרה על רפורמות מבניות בצרפת ובישראל 

לאחר מלחמת העולם השנייה. 
החלקים השני והשלישי של הספר מתייחסים לאתגר השני ודנים בסוכני הגלובליזציה של 
החינוך ובהערכת התרומה היחסית של כל אחד מהם לתהליך מורכב זה. המאמרים שבחלקו 
השני של הספר מנתחים נתונים סטטיסטיים שאספו ארגוני חינוך בינלאומיים. מאמרו של 

נוער שוחר מדע, אוניברסיטת תל אביב, ובית הספר למדעי החברה והניהול, המרכז האקדמי רופין   *
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בן אבות )Benavot( משתמש באוסף רחב של מקורות מידע כדי לבחון באופן השוואתי שני 
היבטים של החוויה הבית ספרית: כמות הזמן )או שעות ההוראה( שבהם תלמידים מצופים 
להיות בבית הספר, והמבנה התוכני של תכנית הלימודים הנלמדת במסגרת זמן זה, על מגוון 
בן אבות תמונה השוואתית מעניינת  בה. בכך מספק מאמרו של  הנכללים  תחומי הלימוד 
המצביעה מצד אחד על הדומיננטיות של מדינת הלאום כאתר שבו תכניות לימודים מובנות, 
התגבשותם  על  בינלאומיים  חינוך  ומומחי  ארגונים  של  הגוברת  ההשפעה  על  שני  ומצד 
ולארגון  לבחירה  הנוגע  בכל  סטנדרטיים  גלובליים  דפוסים  של  ההדרגתית  והתפשטותם 

התוכני של תכניות הלימודים הלאומיות בכל מדינה ומדינה.
מנקודת  ולנתח  לשקף  כדי  בינלאומיים  ארגונים  שאספו  בנתונים  משתמש  אבות  בן 
של  מאמרה  לעומתו,  העולם.  ברחבי  במדינות  החינוכית  המדיניות  את  השוואתית  מבט 
קוסו )Cusso( מראה כיצד הנתונים שמציגים הארגונים הבינלאומיים מבנים את המציאות 
שהם  החינוכיים  המודלים  ולפי  הללו  הארגונים  של  המשתנים  האינטרסים  לפי  החינוכית 
מעוניינים לקדם. במאמרה טוענת קוסו שבעבר תרמו סטטיסטיקות בינלאומיות כמו אלו 
ואילו  החינוך,  של  הכלליות  המטרות  של  לסטנדרטיזציה  בעולמי  והבנק  האו״ם  שקיבצו 
כיום הן מגדירות גם את האמצעים להשיג מטרות אלו באמצעות הצבת סטנדרט אחיד של 

“פרקטיקה חינוכית נכונה”. 
דרך  החינוך  של  הגלובליזציה  סוכני  על  הדיון  את  מרחיב  הספר  של  השלישי  חלקו 
ברחבי  מדינות  ויותר  ביותר  האחרונות  בשנים  המאומץ  הניאו–ליברלי  למודל  התייחסות 
העולם. שני המאמרים המרכיבים את החלק הזה מציעים ניתוח ביקורתי מעניין של מודל 
מאמרו  לוקאלית–לאומית.  מבט  מנקודת  והאחר  גלובלית,  מבט  מנקודת  האחד  זה,  חינוכי 
של ארנובה )Arnove( סוקר ובוחן מבחר רפורמות המונהגות ברחבי העולם לפי שני צירים 
ידי  על  מלמעלה  המונהגות  רפורמות  ־  הרפורמות  את  יוזמים  שבה  הזירה  )א(  מרכזים: 
ארגונים בינלאומיים או על ידי בירוקרטיות לאומיות מול רפורמות המונהגות מלמטה על 
ידי התארגנויות חברתיות לוקאליות; )ב( אופי המטרות של מאמצי השינוי החינוכי ־ מטרות 
כלכליות מול מטרות של שינוי חברתי–תרבותי או פוליטי. ארנובה מראה שרוב הרפורמות 
כלכליות  במטרות  התומך  הניאו–ליברלי,  המודל  את  ומאמצות  מלמעלה  מונהגות  אמנם 
גם כמה רפורמות המונהגות מלמטה  קיימות  ובאינטרסים של הקבוצות הדומיננטיות, אך 
מאמרם  ממש.  של  חברתי  שינוי  ליצור  כדי  פוליטיות–תרבותיות  מטרות  לקדם  ומבקשות 
ניאו–ליברלית ספציפית שהונהגה  )Yonah & Dahan( מתמקד ברפורמה  ודהאן  יונה  של 
הפנימיות,  סתירותיו  על  דוברת,  רפורמת  של  המקרה  ניתוח  דוברת.  רפורמת  בישראל, 
מאפשר לחוקרים להעריך את מצבה של המדינה בעידן הניאו–ליברליזם הגלובלי. לטענתם, 
של  הרעיון  את  מקדמת  אמנם  דוברת  ברפורמת  המקופלת  הניאו–ליברלית  האידיאולוגיה 
גם  היא  ובעידוד השוק החופשי, אך  ציבורי  הנוגע להפחתה במימון  המדינה החלשה בכל 
מניעה תהליך שמחזק את תפקיד המדינה בשדה החינוך בכל הנוגע לקביעת מטרות, הצבת 

קני מידה אחידים של הישג ויצירת תכנית לימודים לאומית אחידה.     
בהופעתם  ודנים  השלישי  לאתגר  מתייחסים  הספר  של  והחמישי  הרביעי  החלקים 
חינוכיים  שינויים  משקפים  הם  שבה  ובמידה  חדשות  לימודים  ותכניות  חינוך  מוסדות  של 
ספר  בתי  על  ללמוד  לנו  מאפשרים  הספר  של  הרביעי  המאמרים שבחלקו  שני  גלובליים. 
בינלאומיים משתי זוויות משלימות. מאמרה של רזניק דן בהתפשטות של תכניות לימודים 
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בינלאומיות, המאומצות על ידי יותר ויותר בתי ספר בינלאומיים ומדינתיים ברחבי העולם. 
הניתוח המעניין של תכניות לימודים אלו מעלה שסוד הפופולריות ההולכת וגדלה שלהן טמון 
בכך שהן מבנות באמצעות הדרישות המוטמעות בתוכן מודל אידיאלי של העובד הגלובלי 
ומכשירות את התלמידים לאורו. לנוכח הפופולריות של תכניות לימודים בינלאומיות ברחבי 
 ,)Lalo( העולם, סגירתו של בית הספר הישראלי הבינלאומי, שבו מתמקד מאמרו של לאלו
מפתיעה למדי. עם זאת, לאלו משתמש במקרה יוצא דופן זה כדי לחזק את הטענות שמעלה 
המאמר הקודם בדבר גורמים להצלחתם המסחררת של בתי ספר בינלאומיים ברחבי העולם, 
וכן כדי להשלימן מזווית אחרת. הוא מראה שהדגש הלוקאלי–לאומי החזק של בית הספר 
על  עוד  עונה  אינו  גלובלית”(  בעטיפה  לוקאלית  כ״ליבה  )המיוצג  הבינלאומי  הישראלי 
שוק  עם  להתמודד  ילדיהן  את  להכין  המעוניינות  הגלובלי,  בעידן  צורכיהן של המשפחות 
גלובלי ההופך תובעני ותחרותי יותר משנה לשנה. לטענת לאלו, עובדה זו היא שהובילה 

בסופו של דבר לסגירת שעריו של בית הספר. 
המאמרים שבחלקו החמישי של הספר מתייחסים למוסדות להשכלה גבוהה ולגלובליזציה 
של ידע. המאמר הראשון בוחן את האופי המימטי של אוניברסיטאות חדשות ברוסיה הפוסט–
בסנט– האירופית  באוניברסיטה  מדעי  ידע  של  הלגיטימציה  על  במאבק  ועוסק  סובייטית 

האירופית,  האוניברסיטה  של  המימטי  האופי  אף  שעל  מראה   )Lerner( לרנר  פטרבורג. 
דפוסים תרבותיים לוקאליים ממשיכים להתקיים בה בצד ההביטוס האקדמי הגלובלי החדש. 
שחקנים אקדמאים מתמרנים את המודלים המערביים החדשים ואת המודלים הסובייטיים 
הישנים בסביבה הלוקאלית המשתנה, מפרשים אותם ואף ממלאים אותם לעתים בתוכן חדש. 
במילים אחרות, לרנר מראה שתהליך ההטמעה של צורות ידע גלובליות משלב תמיד דפוסים 
“גלוקאליות”  ידע  צורות  ליצירתן של  ומביא  הלוקאלית  הסימבולית  השאובים מהמערכת 
מגוונות. המאמר השני בחלק זה מנתח את האופן שבו תכנית הרפורמה בהשכלה הגבוהה 
לאוניברסיטאות  מצטיינים  זרים  סטודנטים  למשוך  האירופית, שמטרתה  הוועדה  שמציעה 
בארצות  חברתי  שינוי  ולקדם  חדשה  מדיניות  להציג  כאמצעי  בעיקר  מנוצלת  באירופה, 
היבשת. קוסו טוענת שההמלצות של הוועדה האירופית מבוססות על תכונות נבחרות של 
אוניברסיטאות אמריקאיות, שעל אוניברסיטאות אירופיות לחקותן. עם זאת, מטרותיה של 
שכן  גבוהה,  להשכלה  האירופיים  המוסדות  של  לגבולותיהן  מעבר  אל  חורגות  הרפורמה 
של  בבסיסם  שעומדות  והחברתיות  הפוליטיות  המערכות  את  גם  לשנות  מבקשת  הוועדה 

מוסדות אלו.
חלקו השישי והאחרון של הספר מתייחס לאתגר הרביעי ועוסק בחינוך לא מערבי ובתהליך 
הראשונים  המאמרים  שני  המערבי.  הידע  לתוך  מערבית  הלא  החוויה  של  האינטגרציה 
בחלק זה עוסקים ־ כמו רבים מהמאמרים בספר ־ במתח ובאינטראקציה המורכבת שבין 
דפוסי ידע גלובליים ולוקאליים. אחד המאמרים, מאת נפתלי )Naftali(, מנתח את רפורמת 
אקטיבי”  ל״סובייקט  הסיני  התלמיד  את  להפוך  בסין, שמטרתה  במרכז” שהונהגה  “הילד 
שיהיה מסוגל להתחרות במסגרת הכלכלה העולמית. לטענת הכותבת, הרפורמה המתוכננת 
מהדהדת בבירור צורות שיח ניאו–ליברליות גלובליות, אך המסורת הלוקאלית–קונפוציאנית 
מקשה על שילובן של הפדגוגיות הגלובליות במערכת החינוך הלאומית. ניתוחה של נפתלי, 
כמו זה של לרנר, מראה שהתנאים ההיסטוריים, התרבותיים והמבניים הם שקובעים בסופו 
המאמר  הלאומי.  בהקשר  ויעוצבו  יתקבלו  גלובליים  שיח  דפוסי  שבו  האופן  את  דבר  של 
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השני, מאת בן ארי )Ben Ari(, עוסק גם הוא בייבוא של דפוסי ידע גלובליים ובאופן שילובם 
בית  הקדם  החינוך  מערכת  של  בהקשר  זה  במקרה  הלוקאלית–לאומית,  בזירה  הייחודי 
להדגים את  כדי  היברידיות  צורות של  מגוון  טיפולוגיה של  ארי משרטט  בן  ביפן.  ספרית 
ולוקאליים. מתוך ממצאי  גלובליים  בין מודלים חינוכיים  סוגי האינטראקציה המתקיימים 
מחקרו בגנים יפניים הוא מפתח טיפוס רביעי וחדש של אינטראקציה המתקיימת בין מודלים 
חינוכיים גלובליים ולוקאליים: תכניות לימודים משלימות. בן ארי מראה שבמערכת הגנים 
היפנית, המודל החינוכי המערבי–גלובלי מתקיים בצד מודלים יפניים–לוקאליים של למידה, 
אסיאתיות–לוקאליות.  מערכות  בצד  מתקיימת  המערבית  המערכת  הרפואה  שבתחום  כפי 
תכנית הלימודים המערבית–גלובלית והיפנית–לוקאלית משלימות זו את זו משום ששתיהן 
נתפסות כקשורות להתפתחות הנורמלית של הילד בגיל הרך, אף שמודל הילד האידיאלי 
העומד בבסיסן שונה בתכלית. מאמרו של וקסלר )Wexler(, הסוגר את קובץ המאמרים, דן 
בצורות ידע לא מערביות מנקודת מבט שונה מעט. בניגוד לשני המאמרים הקודמים, שדנו 
בהטמעה של מודלים חינוכיים מערביים–גלובליים אל תוך מערכות לוקאליות, מאמרו של 
וקסלר דן בתהליך ההפוך, כלומר באינטגרציה של רעיונות חינוכיים אלטרנטיביים לתוך 
ולהעשרת  שלנו  החינוך  מערכות  להבנת  זה  תהליך  של  ובתרומה  המערבי  הידע  מערכות 

החוויה החינוכית במדינות מערביות. 
לסיכום, אסופת המאמרים בספר שלפנינו דנה בנושא חשוב הניצב במרכז השיח האקדמי 
ניתוח  רמות  תיאורטיות,  מבט  נקודות  מבחר  דרך  שלו  מגוונים  היבטים  להאיר  ומצליחה 
ומתודות מחקר. עם זאת, חשוב לציין שאופיים של המאמרים המקובצים וצורת ארגונם על 
בסיס תמתי טומנים בחובם גם כמה בעיות שראוי לתת עליהן את הדעת. ראשית, המאמרים 
מכך,  כתוצאה  משותף.  קונטקסטואלי  או  מתודולוגי  דיסציפלינרי,  תיאורטי,  עוגן  נעדרים 
העיון בהם כיחידה אחת מעלה תחושת קיטוע וחוסר עקביות, וזו מקשה על הקוראים ליצור 
דיאלוג או אינטגרציה פורה בין התובנות המעמיקות העולות מכל אחד ואחד מהם. ייתכן מאוד 
שארגון שונה מעט של המאמרים על פי צורות ניתוח או רמות ניתוח שונות )ניתוח תיאורטי–
פילוסופי, ניתוח השוואתי וניתוח של מקרי מבחן מסוימים( היה מספק פתרון חלקי לבעיה 
זו ומאפשר לקוראים ליצור אינטגרציה טובה יותר של התובנות סביב כמה צירים אנליטיים 
קוהרנטיים. שנית, למרות המגוון הרחב של הנושאים וההקשרים הנסקרים באסופה, אף לא 
אחד מהמאמרים הכלולים בה מתייחס לקבוצות מיעוט, או לחלופין, למדינות לאום בעולם 
המערבי או מחוצה לו המתנגדות )לפחות ברמה ההצהרתית( לכוחות הגלובליזציה הבלתי 
מתפשרים. הדיון בתגובה אלטרנטיבית זו לתהליך הגלובליזציה המואץ היה מאפשר לדעתי 
ליצור תמונה ריאלית ומאוזנת יותר של זירת החינוך בעידן הגלובלי על תהליכי ייצור הידע 
המתרחשים בה. ואף על פי כן, אפשר לומר שקריאה מחודשת של הספר לפי הקווים שהצעתי 
ומתוך מודעות למגבלות הנושאיות של המאמרים הכלולים בו מספקת לקוראים בסופו של 
דבר תמונה רחבה ומורכבת יחסית של הקשר בין גלובליזציה לחינוך משלל זוויות. מבחינה 
זו, אסופת המאמרים שלפנינו היא בבחינת תוספת חשובה לתחום הסוציולוגיה של החינוך 

בפרט ולתחום הסוציולוגיה של הידע בכלל.
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ספרה של נלי אליאס, המסתמך על עבודת הדוקטורט שלה ועל מחקר המשך שערכה כעבור 
שנים אחדות, מתמקד בחקר הזהויות הרבגוניות של אוכלוסיות מהגרים דרך אפיון צריכת 
המדיה שלהם בחברות החדשות. במחקר נערכת השוואה בין שתי קבוצות מהגרים: יהודים 
ההצדקה  לגרמניה.  שהיגרו  המועצות  מברית  וגרמנים  לישראל,  שהיגרו  המועצות  מברית 
ישראל  ־  הקולטות  המדינות  ששתי  היא  האלה  הקבוצות  שתי  בין  המחקרית  להשוואה 
לגיטימציה  ומעניקות  הלאומי  לבית  שיבה  של  אידיאולוגי  בנרטיב  מחזיקות  ־  וגרמניה 

מיוחדת להגירת יהודים וגרמנים בהתאמה.
בניגוד למחקרים כמותיים השואפים למדוד את רמת ההסתגלות של מהגרים באמצעות 
שימוש במושגים כגון רמת אינטגרציה, רמת הזדהות עם החברה הקולטת ורמת היטמעות 
תרבותית, מחקר זה, שנערך בשיטות מחקר איכותניות, מנסה לעמוד על מגוון אסטרטגיות 
בישראל  המהגרים  של  וההיברידית  ממדית  הרב  זהותם  הבניית  את  המלוות  ההסתגלות 
ובגרמניה בתוך החברה החדשה. אסטרטגיות אלה משתקפות כאמור בדפוסי צריכת המדיה 
ומסלולי  הגירה, תכונות תרבותיות  והעדפות, מניעי  כגורם שקשור לצרכים  של המהגרים 

השתלבות.
ארבע שאלות מרכזיות עומדות במרכז הניתוח:

מהם הדגמים העיקריים של צריכת מדיה בשפת המקום )עברית וגרמנית( לעומת צריכת   .1
מדיה ברוסית על ידי המהגרים?

אילו תפקידים בתהליך הסתגלותם התרבותית והחברתית של המהגרים משחקת המדיה   .2
בשפת המקום לעומת המדיה ברוסית?

ומהתכונות התרבותיות  איך מושפעת צריכת המדיה של המהגרים ממאפייני הקליטה   .3
שלהם?

מהו אופי היחסים בין דפוסי צריכת המדיה של המהגרים ובין שמירת זהותם התרבותית   .4
המקורית בד בבד עם התפתחותה של זהות תרבותית חדשה?

מאה  ערכה  המחברת  רחבה.  השוואתית  אמפירית  עבודה  על  מתבסס  אליאס  של  מחקרה 
ראיונות עומק חצי מוְבנים עם מהגרים בשתי המדינות )שאליהם הגיעה בשיטת כדור השלג( 
שהיגרו מברית המועצות לשעבר בשנים 2003-1993. אליאס אמנם שמרה על חלוקה שווה 
יש לציין את האופי האסימטרי של רמת ההשכלה בשתי הקבוצות  גברים לנשים, אך  בין 
הנחקרות, התואם את המאפיינים החברתיים–דמוגרפיים המוכרים של שתי האוכלוסיות: 70% 
מהמרואיינים בישראל הם בעלי השכלה על–תיכונית או גבוהה לעומת 17% מהמרואיינים 
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בגרמניה. אסימטריה זו, שמבדילה במידה ניכרת בין שתי קבוצות המהגרים, הובאה בחשבון 
במחקר כמשפיעה על הבדלים בדפוסי צריכת המדיה בשני המקרים.

בראיונות נשאלו המהגרים על צריכת מדיה במגוון כלי תקשורת, על שינויים בדפוסי 
ועל תפקידיה של תקשורת ההמונים בהסתגלות האישית בארצות הקולטות. כמו  הצריכה 
כן, הוצגו שאלות על זהותם האישית של המרואיינים, על תחושת השייכות שלהם לחברה 
החדשה, על חברים ילידי המקום ועל השימוש ברוסית. נוסף על כך, המרואיינים נתבקשו 
לאור  היוצאים  ברוסית  העיקריים  מהעיתונים  נבחרות  כתבות  כמה  על  דעתם  את  להביע 
הכתבות  בגרמניה(.   Kontakt–ו  Semljaki בישראל,   Globus–ו  Vesti( המדינות  בשתי 
שנבחרו עסקו בנושאים כמו יחסה של החברה המארחת כלפי המהגרים, סוגיית ההשתייכות 

הקהילתית של המהגרים והשתתפותם בפוליטיקה המקומית.
ספרה של אליאס בנוי באופן ברור ובהיר עד מאוד. תחילה מציגה המחברת את ההיבטים 
והחברתיים של קליטת המהגרים מברית המועצות לשעבר בישראל  המבניים, הפוליטיים 
ובגרמניה. לאחר מכן היא ממפה את המדיה ברוסית שהתפתחה בשני ההקשרים הנדונים. 
בהתבסס על רקע עשיר זה, פרקי ההמשך מתמקדים בממצאי הראיונות ובדפוסי ההשתלבות 
ובגרמניה.  בישראל  והתרבות  חיי החברה  במגוון מישורים של  העיקריים של המרואיינים 
תקשורת  של  בתפקידיה  ומתמקדת  הממצאים  של  השוואתי  ניתוח  אליאס  עורכת  לסיום 

ההמונים בהבניית זהות היברידית בשתי הקהילות הנדונות.
חשוב לציין שבשני ההקשרים התפתחו רשתות מדיה ברוסית, אך בישראל ההתפתחות 
החלה כבר בתחילת בשנות התשעים והייתה מהירה ורחבה, ואילו בגרמניה היא החלה רק 
בראשית שנות האלפיים ובהיקף מצומצם הרבה יותר. כמו כן, המהגרים בישראל מעדיפים 
ואילו המהגרים בגרמניה מעדיפים מדיה בגרמנית. דפוסים אלו של  לצרוך מדיה ברוסית 
צריכת התקשורת תואמים את דפוסי השימור או הדחייה של הזהות התרבותית המקורית: 
למדי  אטי  אימוץ  אגב  הרוסית  השפה  ואת  התרבות  את  לשמר  מנסים  בישראל  המהגרים 
של התרבות המקומית, ואילו המהגרים בגרמניה מתאפיינים בהזדהות גבוהה עם התרבות 

הגרמנית והזדהות מוגבלת בלבד עם התרבות והשפה הרוסית. 
עם זאת, לפי המחברת, אין לפרש את העדפת המדיה ברוסית ואת שאיפתם של המהגרים 
לשמר את התרבות והשפה הרוסית ולהעבירן לדור הבא כסימנים לסגרגציה חברתית. בניגוד 
לסטריאוטיפ על הגטו הרוסי, ממצאי מחקרה של אליאס מראים שלמהגרים מחבר העמים 
בישראל.  והפוליטיים  החברתיים  ולחיים  היהודית  לזהותם  למדי  חזקה  זיקה  יש  בישראל 
)כ– ברוסית  עיתונות  קריאת  מהמרואיינים(,  )כ–90%  הרוסית  בטלוויזיה  צפייה  באמצעות 
80%( והאזנה לרדיו ברוסית )כ–60%( עוקבים המהגרים דרך קבע אחרי אירועים אקטואליים, 
חדשות וסדר היום הפוליטי בחברתם החדשה. רבים מהמהגרים אף מטילים ספק בתקפותו 
של המידע המשודר מארצות מוצאם, ואילו מידע שמקורו באמצעי התקשורת בישראל הוא 
אמין יותר בעיניהם. ממצא זה חשוב למדי, מפני שהוא מאיר צורות של השתייכות והסתגלות 
חברתית שאינן גלויות לעין הצופה החיצוני שאינו דובר רוסית, ומכאן שיש צורך בהמשגה 

מחודשת של תהליך ההסתגלות.
ניתוח צריכת המדיה בהקשר הגרמני העלה תוצאות שונות בתכלית מאלה שעלו במקרה 
והדרה משום שילידי  זרות  הישראלי. אף שמרואיינים רבים בגרמניה מעידים על תחושת 
המקום תופסים אותם כ״רוסים”, הם מעדיפים לצרוך מדיה בגרמנית ולא בשפת אמם. כמעט 
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כל המרואיינים צופים בערוצי הטלוויזיה הגרמניים, 50% מהם קוראים עיתונות בגרמנית, 
ושליש מהמרואיינים מאזינים לרדיו בגרמנית. לרוב המרואיינים היה חשוב ללמוד גרמנית 
התרבותית  ההיטמעות  ואולם,  המקומיים.  ולנורמות  לערכים  חייהם  אורח  את  ולהתאים 
אינה מומרת להשתלבות חברתית, מאחר שרוב המרואיינים מרחיקים את עצמם מהחברה 
החדשה וחשים ניכור כלפי המתרחש בגרמניה. הפרדוקס שחושפת אליאס הוא שאף על פי 
שאינם שואפים לשמר את התרבות והשפה הרוסית, הם נתפסים ומתויגים באינטראקציות 
היומיומיות עם ילידי המקום ובאמצעי התקשורת הגרמניים כ״רוסים” וכ״זרים”. כתוצאה 
מכך, רוב המרואיינים חשים שאינם מתקבלים בחברה הקולטת כ״שבים הביתה” ומפתחים 
ניכור עמוק כלפיה. תחושת הניכור של המרואיינים מתבטאת בין היתר בכך שצריכת המדיה 
בגרמנית מוגבלת אצלם בעיקר לתכנים אסקפיסטיים, ולכן אינה תורמת לתחושת השייכות 
והמעורבות בסדר היום החברתי והפוליטי במדינה. נוסף על כך, כתוצאה מהזרות שחשים 
בכלי התקשורת מארץ  נותנים את אמונם  רבים מהם  הקולטת,  כלפי החברה  המרואיינים 
מוצאם יותר מאשר בכלי התקשורת הגרמניים. מרואיינים רבים אמנם מבטאים את שביעות 
רצונם ממצבם הכלכלי בגרמניה, אך הרצון להשתייך לקולקטיב הגרמני אינו מתיישב עם 

ניסיונם היומיומי רווי הניכור. “בשבילי גרמניה אינה מולדת”, מסכמים אחדים מהם.
אליאס מסיקה שההבדלים בצריכת המדיה בשני ההקשרים משקפים הבדלים בתחושות 
הקולטת  לחברה  חזקה  שייכות  חשים  בישראל  מהגרים  החדשה.  החברה  כלפי  השייכות 
זאת,  לעומת  בגרמניה,  מהגרים  ברוסית.  המדיה  דרך  המקומית  באקטואליה  ומעורבים 
שואפים להיטמע בתרבות החדשה דרך צריכת מדיה בגרמנית, אך עדיין מרגישים מנוכרים 
כלפי החברה בכללותה. על כן מחקרה של אליאס נושא תרומה חשובה לדיון בלגיטימציה 
לקיומם של היבטים שונים, לעתים מנוגדים, בזהותם הרבגונית של המהגרים ולמורכבותו 

של תהליך השתלבותם. 
בין  וכן  הנרטיבים הלאומיים,  ובין  היומיום  ניסיון  בין  חושף פערים  ספרה של אליאס 
המודלים המקובעים של היטמעות והסתגלות ובין פרקטיקות רבגוניות ואסטרטגיות המשלבות 
ביניהם. לטענתה, המהגרים מחבר העמים בישראל מאופיינים בהשתלבות חברתית עמוקה 
תרבותית  היטמעות  נמצאו  בגרמניה  המהגרים  בקרב  ואילו  נמוכה,  תרבותית  ובהיטמעות 
רמת  בין  המחברת  מגשרת  במחקרה  ושטחית.  מצומצמת  חברתית  השתלבות  בצד  גבוהה 
המאקרו לרמת המיקרו, קרי בין ההקשרים התרבותיים, הפוליטיים והאידיאולוגיים הרחבים 
שבתוכם מתרחש תהליך ההתמקמות של המהגרים ובין התמודדותם של המהגרים כסוכנים 
המפרשים את המציאות החדשה. אפשר לראות בספר מחקר אינטר–דיסציפלינרי המקשר 
בין לימודי תקשורת לנקודות מבט סוציולוגיות, והוא חלוצי בעצם השוואתו בין המהגרים 
השבים בהקשר הישראלי ובין המהגרים השבים בגרמניה. הספר מדגים את מורכבות הניתוח 
ותרבותיים  חברתיים  בהקשרים  מהגרים  קבוצות  של  ההתמקמות  תהליך  של  הסוציולוגי 
שונים, והדמיון המשוער בין מהגרים מאותה ארץ מוצא מתערער לנוכח ניתוח פרקטיקות 

ההשתלבות היומיומיות, המשקפות זהויות היברידיות.



ביקורות ספרים 528  אילן תלמוד 

Akiba A. Cohen, Dafna Lamish and Amit M. Schejter. The Wonder 
Phone in the Land of Miracles: Mobile Telephony in Israel. 

Cresskill, New Jersey: Hampton Press. 2008. 230 pages

אילן תלמוד*

אני אוהב את הספר הזה כי הוא נדיר. הוא כתוב באופן קל ונגיש, ומתכוון ־ עם זאת ־ 
לתובנות עמוקות, שאין לנו תמיד אינטואיציות מובנות מאליהן לגביהן. הספר מקיף מספר 
רב של תופעות חברתיות ותרבותיות, שכולן קשורות בטבורן למכשיר טכנולוגי; הוא מקשר 
הקיום  של  בנרטיבים  עמוק  שיזור  ובין  גבולות,  חוצה  וירטואלי  במרחב  זמני  בו  קיום  בין 
הישראלי המפוצל והאלים; הוא משתמש בתיאוריות סוציולוגיות ותקשורתיות עדכניות, בלי 
להלאות את הקורא במידע מיותר; הוא מראה כיצד הטלפון הסלולרי שזור במבנה החברתי, 
בלי להתעלם מהתכונות הטכנולוגיות הייחודיות שלו; החוקרים משתמשים במגוון רחב של 
ומעל לכול, הקול שמשמיעים  שיטות מחקר, שגם הקורא ההדיוט מסוגל לעקוב אחריהן; 
אמביוולנטי  מיחס  אלא  אפריורית,  מהשקפה  מראש,  נגזר  אינו  התופעה  לגבי  החוקרים 
כלפי הממדים הנחקרים, הנעים מחקר השימוש המגדרי במדיום ועד לדיון מאוזן בהשלכות 

האסטרטגיות של הרגולציה הממשלתית על אופי השוק הסלולרי. 
הספר אינו מחקר אחיד. אבל אני מוצא שזה עיקר כוחו. המחברים קיבצו כמה מחקרים 
שנערכו במשך שנים אחדות, המאבחנים את השימוש בטלפונים סלולריים כאמצעי תקשורת 
השזור במבנה החברתי הישראלי, בתרבות המקומית ובאירועים מייצגים, או אף מכוננים. 
כל פרק מסכם מחקר באופן ממצה, אפילו תמציתי למדי. כך כל פרק משאיר את הקורא צמא 
ואיכותניים  כמותניים  הצגת ממצאים  הפשטות של  התמציתיות,  התופעה.  על  מידע  לעוד 
והשימוש בשפה נגישה מאפשרים למחברים להגיע לקהלים רבים ומגוונים: חוקרי תקשורת, 

סוציולוגים, חוקרי תרבות, מדעני מדינה ופסיכולוגים חברתיים. 
ממדיו  שלל  אל  מהצצה  מצטייר  שהוא  כפי  הישראלית  החברה  לדיוקן  נחשף  הקורא 
התפיסות  ואל  הציבורי,  במרחב  ממלא  שהוא  המקום  אל  הסלולרי,  בטלפון  השימוש  של 

הציבוריות ביחס לשימוש בו. 
הוא  הסלולרי  שהטלפון  ממחישים  ־  מחקר  שיטות  במגוון  שנערכו  ־  הניתוחים 
טכנולוגיה ניטרלית לכאורה. אופי השימוש בו אמנם נגזר במידה רבה מהטכנולוגיה הניידת 
הגומלין  בדפוסי  הטכנולוגיה  של  החברתי  השיזור  ידי  על  בעיקר  מעוצב  אך  הייחודית, 
החברתיים המקומיים. כמו סויה או אורז, טעמיה של הטכנולוגיה ואיכותה נובעים במידה 
מכרעת משיבוצה במרקם החברתי הקונקרטי. בישראל, הטלפון הסלולרי הפך מכלי עבודה 
טוענים  המחברים  המידי.  העצמי  הסיפוק  לשם  בטכנולוגיה  השימוש  את  המאמיר  למנוף 
לכאורה,  נמצא,  שהפרט  תרבות  חושפים  בישראל  הסלולרי  בטלפון  השימוש  שדפוסי 
במרכזה, ב״כאן ועכשיו”. בניגוד לאינטרנט, אין פניקה מוסרית סביב השימוש בטלפון על 
רב  חופש  נוער  לבני  בישראל מאפשר  ילדים, אף שברור שהשימוש בטלפון הסלולרי  ידי 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה  *
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יותר מפיקוח ההורים.2 הטלפון אינו נתפס כמפר את האיזון בחיי המשפחה, אלא כמאפשר 
את חיזוקה במרחב. הוא מאפשר גם ביטחון. עניין ישראלי מאוד הוא שבזמן פיגוע השימוש 
בטלפונים סלולריים מרקיע שחקים, לעתים עד קריסת מרכזיות, כשמשתמשים מנסים לאתר 
את משפחתם ואת יקיריהם. רוב הפעילות הטלפונית נעשית ברדיוס של כשני קילומטרים 

ממקום האירוע, ומשמשת גם להרגעה וגם לדיווח. 
 אופן השימוש בטכנולוגיה נגזר גם ממדיניות ממשלתית וממימוש אסטרטגיה עסקית 
בשוק אוליגופולי, שבו שולטות חברות מעטות המחלקות ביניהן את פלחי השוק. החברות 
הסלולריות נקטו אסטרטגיות פעולה מובחנות בתחילת דרכן, אך הגיעו לשיווי משקל יציב 
שוויוני. הטלפון הסלולרי משמש  באופן  ביניהן כמעט  נתחי השוק הצרכני  למדי בחלוקת 
אפוא ראי למצבו העגום של השוק הישראלי, שבו הצרכן הישראלי נשחק בין ספקים וכבול 

בהסדרים המעלים את מחיר הניידות בין המתחרים.
יתרה מזאת, הספר מקיף ב–360 מעלות את האופן שבו אפשר לערוך מחקר חברתי יסודי 
על החברה הישראלית דרך שימושיה בטכנולוגיה. החוקרים מגישים מאכל ראוי ומשביע, 
הציבורית  המדיניות  מהלכי  בטלפון,  השימוש  של  ההיסטוריה  רבות:  רזות  ממנות  העשוי 
טכנולוגיים  חידושים  אימוץ  על  הידוע  לאור  במכשיר  השימוש  של  הנפיצות  בישראל, 
באוכלוסייה, מחקרי עמדות כמותיים על השימוש בטלפון, ראיונות עומק עם משתמשים, 
אירועים.  על  עיתונאיים  בדיווחים  סלולריים  טלפונים  אזכורי  על  המלמד  איכותני  סקר 
יוצא דופן במיוחד הוא השימוש החדשני שעושים החוקרים בטכנולוגיית דיווח בזמן אמת 
על שיחות טלפון בקרב מקצת ממרואייניהם. החוקרים בחרו מדגם של משתמשים מקרב 

המשיבים, ואלה הסכימו לקודד את מהות השיחה הטלפונית לאחר שהסתיימה. 
נראה לי שהשימוש במגוון רחב של שיטות מחקר נעשה משני טעמים: האחד, כדי להתאים 
את שיטת המחקר לאופי התופעה הנחקרת; השני, כדי לאזן בין היתרונות והחסרונות של 
כל שיטה. כך לדוגמה, קשה לחוקר להכליל ממצאים על דפוסי עמדות בציבור הישראלי או 
נרטיב  או לחלופין לעמוד על  לנתח הבדלים שיטתיים בדפוסי השימוש ממחקר איכותני, 
הזהות האישית ועל המשמעות העמוקה של השימוש בטלפון מסקר עמדות כמותני. יתרה 
פולשני  הוא  במכשיר  השימוש  אופני  של  אמיתי  בזמן  ואינטראקטיבי  מדויק  איתור  מכך, 
)obtrusive( להחריד, ואילו סקירת עיתונות על שימוש בטלפונים סלולריים באירועי אמת 
)unobtrusive(. מכאן ששימוש מושכל בשיטת מחקר מעניק ממצאים  אינה חודרנית כלל 

ותובנות המורכבים מפסיפס של מבטים שהתקבלו ממגוון עדשות. 
לאומיים  לרגשות  למקומיות,  רגשית  זיקה  ומדגים  מסמל  הסלולרי  בטלפון  השימוש 
ולטקסים, הבדלי מגדר, מהי ישראליות, ואת עיצוב השוק על ידי יחסים בין פירמות לממשלה. 
מגזרים  של  הטכנולוגית–חברתית  התנהגותם  על  וייחודי  קליידוסקופי  מבט  גם  פותח  הוא 
נשים  קורבנות טרור,  מילואים,  חיילי  וצעירים,  נוער  בני  זרים,  עובדים  )חרדים, מהגרים, 
הייחודית  המורכבות  את  מדגימים  החוקרים  ופלסטיניות–ישראליות(.  יהודיות–ישראליות 
מודרניות  בין  ביותר,  המוחשי  גם  אך  הסמלי,  הקשר  את  ומבארים  הישראלי  הקיום  של 

 Mesch, G. & I. Talmud (Forthcoming). Privacy and networking: Ethnic differences in the  2

 use of cell phones and IM in Israel. In J. Katz (Ed.). Mobile communication and social change
in a global context. Boston: MIT Press
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מאוחרת ותכנים גלובליים ובין המקומיות הקונקרטית של המשתמשים. דרך מחקר על אופני 
התקשורת של טלפונים סלולריים וניתוח תפיסות והתנהגות סביב המדיום, החוקרים משיגים 
מטרות רבות: חשיפת אתוסים תרבותיים רווחים, השיזור בין מאורעות קולקטיביים ליחסים 
בין אישיים, הקשר בין מבנה הפיקוח החברתי לאופן השימוש באמצעי תקשורת, הפער בין 
העמדות הרב ערכיות שהציבור מביע ביחס לטכנולוגיה, והשימוש המובחן בין מגדרים ובין 

מגזרים. 
הספר קל לקריאה ונהיר. הוא עונה על צורך חשוב במחקר על המדיה הדיגיטלית לסוגיה, 

שלא נחקרה דייה על ידי חוקרי מדעי החברה בישראל.
כתיבת ספר אקדמי מלווה תמיד בדילמה שיווקית: האם לנצל עד תום את הידע המחקרי 
של החוקרים, או להגיש דבר דבור על אופניו לקהל שאינו מורכב רק מיודעי ח״ן? ייתכן 
שהיה מקום לעבות את הסקירה התיאורטית, בעיקר בשימוש במדיה על ידי צעירים, והיה 
יותר, אך נראה לי שהתמורה הייתה  אפשר להגיש עיבודים מחקרים כמותיים מתוחכמים 

עלולה להקטין את נגישות הספר לקהל מגוון. 
נדירות הן העבודות האקדמיות הכתובות באופן קולח, שכמעט אינן מקריבות לשם כך 
עומק מחקרי ואקדמי. ספר זה הוא דוגמה להגשה מובנית של חומר, הפונה בה בעת לחוקר 

המנוסה, לסטודנט הטרי ולקהל הרחב המשכיל.



קול קורא
להגשת מאמרים בנושא: 

מחול ותנועה

כתב העת סוציולוגיה ישראלית מתכוון להקדיש גיליון מיוחד לנושאים מחול ותנועה

כמעצמה.  האחרונות  בשנים  ישראל  נרשמת  העולם  ברחבי  מקצועי  במחול  העוסקים  בקרב 

רקדנים, רקדניות וכוריאוגרפים ישראלים פזורים בלהקות מובילות בעולם, להקות ישראליות 

מהוות מוקד משיכה לרוקדים מחו”ל, והופעותיהן מחוץ לישראל מעוררות עניין וזוכות להצלחה.  

נוכחות זו בשדה המחול הגלובלי היא קצה הפירמידה של פעילות מחול אינטנסיבית ורחבה 

ביותר בשדה התרבות המקומי. הוא ישראלי למרות שאיננו מדבר עברית והוא יצירה מקומית  

הטבולה בדיאלוג אינטנסיבי עם התרבות הגלובלית.

המערכת מזמינה מאמרים העוסקים במחול ותנועה לסוגיהם, המתרחשים בכל הקשר תרבותי 

שהוא. מאמרים המטפלים בתופעה ובסוגיות התיאורטיות הכרוכות בה. אלה יכולים לעסוק ב:  

המפגש שבין גוף, נעורים, מגדר וחינוך; המחול כזירה של פרפורמנס המאתגרת את הדיכוטומיה 

שבין הגוף ה”תקני” ו”האחר”; המחול כידע לא מילולי והאתגרים שמציב סוג ידע זה למחקר 

התרבות; יחסי הגומלין שבין המקומי והאוניברסאלי, האותנטי והחיקוי; מעמד/אתניות וריקוד; 

אתיקה במחול ומחול כאתיקה; הגוף הרוקד כאתר של אמון וסיכון;  אופני העיצוב של הביטוס 

הרקדן/ית; דיון במחול מנקודת מבט של כלכלת שוק ועבודה; המקום של המחול בחיי רוקדים 

לא מקצועיים, ומפעלי הריקוד שבתוכם וסביבם הם פועלים ומופעלים; תנועה כדרך למידה, 

כתב תנועה, דמיון ושוני בין מחול לתנועה. 

עורכות הגיליון המיוחד: פרופ’ תמר אלאור, ד”ר עדנה לומסקי-פדר

הנחיות כלליות להגשת המאמרים: 

.socis@post.tau.ac.il לכתובת הדוא”ל Word יש לשלוח את המאמר בפורמט  •

יכלול הערות שוליים, רשימת מקורות,  מילה. המאמר   9,000 על  יעלה  לא  היקף המאמר   •

מלאה ותקציר בן כ–100-120 מילים באנגלית ובעברית. 

המאמר )ללא שם המחבר/ת( ילּווה בעמוד שער ובו: כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, שם   •

המחבר/ת, כתובת, מספר טלפון, דוא”ל ושיוך אקדמאי/מקצועי של הכותב/ת. 

.APA-הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על פי כללי ה  •

.http://www.socis.tau.ac.il :הנחיות נוספות ראו באתר האינטרנט של כתב העת

המועד האחרון להגשת כתבי היד: 15 באפריל 2011



קול קורא
להגשת מאמרים בנושא:

המודרניות: התפתחויותיה ומופעיה
גיליון מיוחד לזכרו של פרופ’ שמואל נח אייזנשטדט  כתב העת סוציולוגיה ישראלית מקדיש 

שהלך לעולמו בכ”ג אלול תש”ע, 2 בספטמבר 2010.

סוציולוגית,  מבחינה  ומגוונים  רבים  היו  אייזנשטדט  ש”נ  של  והעניין  המחקר  תחומי  כידוע, 

היסטורית ומרחבית. עם זאת מאז ומתמיד עמדה שאלת המודרניות על היבטיה השונים במרכז 

עבודתו. החוברת שתוקדש לזכרו מבקשת להציב במרכז הדיון את המודרניות על התפתחויותיה 

ומופעיה. זאת תוך עיסוק בשאלות ובמושגים ספציפיים יותר שאותם פיתח בעבודותיו השונות 

לאורך השנים. 

המערכת מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש מאמרים אנליטיים, או מאמרים תיאורטיים מבוססי 

מחקר, העוסקים בהיבטים שונים של המודרניות כמו למשל: אנטינומיות ומתחים במודרניות; 

ועל  של  וביקורתיים  רפלקסיביים  ממדים  השונים;  בגילוייו  פונדמנטליזם  מודרניות;  ריבוי 

המודרניות; מודרניות לא מערבית; תהליכים, יחסים ומתחים בין הגלובלי ללוקלי; תהליכי עיצוב 

היסטוריים ועכשוויים של זהויות קולקטיביות; התגבשותן, ואופני פעולתן של זירות ציבוריות, 

ומעמדה וצורתה של סולידריות חברתית בעידן הנוכחי. הדיון יכול להיעשות בהקשרים מגוונים 

ביניהם: הקשרים חברתיים, אזרחיים, דתיים, לאומיים, מדינתיים וגלובליים.

עורכות הגיליון המיוחד: פרופ’ חנה הרצוג, ד”ר טל כוכבי

הנחיות כלליות להגשת המאמרים:

 .socis@post.tau.ac.il לכתובת הדוא”ל Word יש לשלוח את המאמר בפורמט  •

היקף המאמר לא יעלה על 9,000 מילה.   •

100-120 מלים באנגלית  יכלול הערות שוליים, רשימת מקורות מלאה ותקציר בן  המאמר   •

ובעברית.

המאמר )ללא שם המחבר/ת( ילּווה  בעמוד שער ובו: כותרת המאמר   •
בעברית ובאנגלית, שם המחבר/ת, כתובת, מספר טלפון, דוא”ל ושיוך אקדמי 

מקצועי של הכותב/ת.
הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על   •

.APA-פי כלל ה
http://socis.tau.ac.il הנחיות נוספות ראו באתר האינטרנט של כתב העת

המועד האחרון להגשת כתבי היד: 1 בספטמבר 2011



קול קורא למלגות בתר–דוקטור
 מטעם הקרן למלגות על–שם 

פרופ’ יונתן שפירא 
הקרן מודיעה על מלגות בתר–דוקטור לשנת הלימודים תשע”ב בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה 

באוניברסיטת תל-אביב.

המלגה מיועדת לבעל/ת תואר דוקטור מאוניברסיטאות אחרות בלבד, שזכו בתואר במהלך 4 

השנים האחרונות. רשאים/יות להגיש מועמדות גם מי שיגישו את עבודת הדוקטורט לא יאוחר 

מאמצע חודש אוגוסט 2011.

הזוכה במלגה ת/יהיה חייב/ת בנוכחות בחוג )residence( במהלך שנת המלגה, ובהצגה של 

עבודת המחקר במסגרת סמינר הסגל.

גובה המלגה: עד 68,000 ₪.

סוציולוגיה  בהם  ז”ל,  שפירא  יונתן  פרופ’  של  המחקר  בתחומי  לפניות  עדיפות  נותנת  הקרן 

פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן  מעודדת פניות גם 

ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

החוג  מזכירות  שפירא,  יונתן  פרופ’  ע”ש  למלגות  הקרן  היא  המועמדות  להגשת  הכתובת 

לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב, 69978.

לפניות יש לצרף את המסמכים הבאים, ב-4 עותקים:

הצעה לפרויקט המחקר )6-5 עמודים ברווח כפול(, 2 מכתבי המלצה בלבד, קורות חיים, עותק 

אחד של עבודת הדוקטורט או פרקים מתוך העבודה.  מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לראיון 

אישי.

seffi@post.tau.ac.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות ל

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 1.3.11.



קול קורא למלגה בתר–דוקטורית
 מטעם מכון הורוביץ 

 לחקר החברה והכלכלה

מכון הורוביץ יעניק בשנת הלימודים תשע”ב מלגה אחת למשתלמ/ת בתר–דוקטורי לשנה אחת. 

גובה המלגה כ–68,000 ש”ח.

רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר Ph.D. במדעי החברה שזכו בתואר בארבע השנים 

האחרונות. כמו כן, יתקבלו פניות מדוקטורנטים במדעי החברה שעתידים להיות זכאים לתואר 

עד אוקטובר 2011.

להגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים האלה:

על  או אישור  לפילוסופיה”,  “דוקטור  ועל מועד הזכאות לתואר  זכאות  אישור שמעיד על   •

מועד הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט.

מכתב מאת חוקר בכיר בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל–אביב שמוכן להדריך   •

את המשתלמ/ת.

שני מכתבי המלצה במעטפות חתומות.  •

תיאור קצר )עמוד או שניים( של תכנית ההשתלמות )בשלושה עותקים(.  •

קורות חיים ורשימת פרסומים )בשלושה עותקים(.  •

עותק של עבודת הדוקטורט או של פרקים מתוך העבודה.  •

כתובת להגשת הבקשות:

המכון לחקר החברה והכלכלה ע”ש דוד הורוביץ, הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון,

בניין נפתלי )חדר 312(, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 69978.

המועד האחרון להגשת המועמדות:  15 במרס 2011.

יטופלו רק בקשות מלאות.
Email: horwinst@post.tau.ac.il :לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות ל
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Matter and Experience: Gifts as Implications of Liability, 
Power Relations and Dependency in the Field

Naomi Weiner-Levy and Ariela Popper-Giveon

This article examines and elucidates researcher–participant gift exchanges in the 
field, a phenomenon whose implications enjoy little attention in the relevant 
literature even though exchange of gifts prevails in ethnographic research. 
The effects and implications of gift exchange on the research is analyzed, 
illustrating that in one case gift-giving in the field is perceived as a violation of 
the interviewer–interviewee context, while in another it reflects asymmetry and 
mutual dependence of researchers and participants. The article addresses issues 
and concerns evolving from gift exchanges in the field as attempts at balancing 
reciprocal relations, and the implications of gift-giving on the establishment of 
the research context and on researcher–participant relations in the field. 

“And then I had to Go to the Rabbinical Court”:  
Mapping Gender and Religious Identities in Cohabitating 

Families in Israel

Rivka Haze and Orly Benjamin

Being a unique case of hegemonic religious regulation of marriage, Israel provides 
an opportunity to clarify the nature of secular identities connected to long-term 
cohabitation. Our main objective was to map the characteristics and content of 
secular identities. From a qualitative study in which 20 long-term cohabiting 
Israeli couples responded through semi-structured interviews, our findings 
indicate three secular identities: radical, moderate and passive. Secular identities 
seem to nurture a cohabiting identity performed through a daily ‘work ethics’ 
relationship. The social distance between the participants and the communities 
around them, along with a gender identity that distances participants from 
hierarchical patterns of masculinity and femininity, support the cohabiting 
identity as well.
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“Old age” Characters: On the Limits of Theatre and the 
Dramaturgic Metaphor in Representing the Playing Self

Tova Gamliel

To examine whether and how the theatre represents its senior actors, in 2007 I 
interviewed 22 senior actors aged 62–95 years. As an organization, a domain of 
gameplay, and a basis for theatrical metaphors in theories, theatre represents the 
social situation of the elderly and the self-perception of senior actors. ”Theatre 
logic“ makes it necessary to cast senior actors as ”old“ characters while forcing 
them to maintain professional role distance. A gap exists between the meanings 
of theatrical metaphors in gerontological theories and actors’ perceptions that 
these metaphors purport to represent their world.

Tel-Avivian Prayer: An Israeli Prayer House in Tel-Aviv

Rina Neeman

This paper offers an anthropological analysis of an Israeli prayer house. The paper 
focusses upon the Jewish identity constructed by the prayer house, which consists 
of a combination of the elements included in its name – prayers, the Israeli culture 
and way of life, Tel-Aviv as a modern urbanistic scene, and homeliness. I wish to 
argue that there is a strong connection between the Jewish identity constructed 
by the prayer house and the biographies and motivations of its entrepreneurs and 
activists. I further argue that the Jewish identity constructed by the prayer house, 
as well as the main characteristics of its actors, display post-modern processes 
prevalent in the contemporary religious context.
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“We Came to Conquer Majdanek”:  
The Israel Defense Forces Delegations to Poland and the 

Military Usage of Holocaust Memory

Avner Ben-Amos and Tammy Hoffman

Yearly since 2001 the Israel Defense Forces (IDF) has sent several delegations of 
officers to Poland that visit death camps, ghettoes, killing sites, cemeteries and 
synagogues. This article explains the origin and meaning of these visits. First 
we describe the symbolic and pedagogical connection between the IDF and 
the Holocaust. In the second and main part we analyze the different phases of 
each visit. We conclude that the journeys are a combination of pilgrimages and 
symbolic conquests, whose aim is to efface the difference between the Holocaust 
victims and the officers, to justify the participants’ deeds as soldiers, and to 
enhance the symbolic capital of the IDF.    

Reminiscences from 1948: Personal Stories on the Internet

 Batia Eilon

The research investigated online ”small stories“ by elderly people reminiscing 
about being in Israel in 1948  to find out how the writers construct their 
identities in their stories and suggest a possible significance of the stories for 
them. Narrative holistic analysis of content and form revealed two main groups of 
identities that partially overlap: ”Sabras“ and ”Survivors-rebuilders“. Both share 
values of solidarity and devotion to the collective, which reflect their generational 
identities. The strategy of telling a personal-collective story fulfills their identity 
needs in old age. The writers’ preservation of the traditional Israeli collective 
identity raises issues concerning the nature of this identity today.  
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ABSTRACTS

The Bride from the Sea: Three Israeli-Palestinian Mothers 
Playing in the Sand Box

Shulamith Lev-Aladgem

I focus on the community performance ”The Bride from the Sea“ ”البحر  “عروس 
performed by three young Israeli-Palestinian mothers in a sand box in a Jewish-
Arab kindergarten in Jaffa (2008). From the beginning of the creative process 
the group struggled to overcome the barriers erected by their intricate, oppressive 
daily life, trying their best to push forward the original text to the stage of a 
full production. They eventually managed to perform a short incomplete 
performance. My deep emotional response has led me to discuss it as a special 
form of women-based community theatre reflecting the harsh daily life of these 
young mothers trapped between in-group and out-group power regimes. 

Informal Space between a Jewish Ghetto and Fortified 
Enclave: The Case of the Jewish Settlement in Hebron

Batya Roded

Exposing the ways in which colonial technologies create informal space in a city, 
in this case Hebron, I argue that in a colonial state they produce a bilateral 
process. The informal space leads to Ghettoization of the Jewish settlement, which 
has been established as fortified enclave, and the Ghetto characteristics produce 
and reproduce an informal urban space. Ghettoization as an informalizer of the 
urban colonial space has been hardly debated. The colonial frontier developed as 
informal from ”above“, in contrast to a parallel process from ”below“, arising out 
of weakness. The settlers’ status includes both power and weakness, so that they 
could obtain only a very limited and fractured space.
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Founded in 1998, Israeli Sociology is published in Hebrew twice yearly. The 
journal serves as a platform for local studies, yet in dialogue with sociological 
scholarship around the world. The journal encourages a variety of theoretical and 
methodological approaches, in line with the heterogeneity of the discipline. It 
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