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לנצח, אבל ברוח הכדורגל: כדורגל אנגלי ומשמעויות 
של מערב ותרבות

שלומית גיא*

תקציר. המשחק שאנו מכנים “כדורגל” עבר כמה וכמה תמורות במאות השנים 

שמסוף  טוענת  אני  זה  במאמר  אותו.  ששיחק  החברתי  המעמד  לפי  האחרונות, 

למשחק  הפך  ציביליזציה,  של  תהליך  האנגלי  הכדורגל  עבר  העשרים  המאה 

ג׳נטלמני ועדין שנמדד לפי ערכים של אמנות ותרבות גבוהה והותאם לטעמו של 

במערב,  הטעם  רכישת  תהליך  על  בורדייה  של  לטענתו  בניגוד  הגבוה.  המעמד 

בשדה מסוים זה רכישת הטעם לא הייתה כרוכה בהבחנות חברתיות ומעמדיות על 

דרך הניגוד בין גבוה לנמוך, ראוי ושאינו ראוי, אלא דווקא בתהליך הכלה חברתית 

של שחקנים ואוהדים, שאימצו ערכי מערביות ותרבות. מכיוון שכך, הכדורגל לא 

הופקע מידי מעמד הפועלים, כפי שנטען לא אחת בספרות. מסוף שנות התשעים 

החלו נבחרות וקבוצות של כדורגל מישראל לשחק במסגרות אירופיות, וכתוצאה 

מכך החלו לעבור גם הן תהליכי ציביליזציה והתמערבות שמבטאים את תפיסתן 

העצמית כחלק בלתי נפרד מאירופה. בחלק האחרון של המאמר אדון במורכבותו 

של תהליך זה המתרחש כיום בישראל.

בארוחת הערב ביקש ג׳וני שאסביר לו יותר על העבודה שלי. אחרי כמה דקות של מונולוג, 
שנראה ששעמם אותו, שאלתי: “אתה אוהד ארסנל, ובילית את רוב סופי השבוע שלך כילד 
באצטדיון הייבורי. היום אתה כבר לא הולך למשחקים בגלל העלות הכלכלית הגבוהה. איך 
לא  האלה,  השנים  כל  במשך  המשחק  של  הצופים  שהיו  כמוך,  אלפים  ועשרות  שאתה  זה 

התמרדתם נגד עליית מחירי הכרטיסים למשחקים?”
ג׳וני לא חשב אפילו רגע וענה לי: “ודאי שהפגנו את חוסר שביעות הרצון שלנו מהשינוי 
שהם עשו. אבל עשינו את זה בדרך הראויה לציביליזציה!”1 )מתוך יומן השדה, 24 בספטמבר 

)2007
כדורגל אנגלי נחשב משחק של המעמד הנמוך במשך רוב המאה העשרים, ומאות אלפי 
גברים ממעמד הפועלים, כמו ג׳וני ואביו, נהגו לשלם חצי פאונד בכל סוף שבוע כדי להידחס 
המאה,  אותה  בתחילת  בפופולריות  לזכות  שהחל  מאחר  במשחק.  ולצפות  עמוס  ביציע 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  *

אמירתו המדויקת של ג׳וני הייתה “We did it in a civilized way!”, אך מאחר שאין תרגום עברי מדויק   1

 ,)Elias,1978( וכדי לשמור על המשמעויות שיש למושג בתיאוריה של אליאס ,civilized למילת התיאור

השתמשתי לאורך המאמר בצירוף “התנהגות הראויה לציביליזציה”. 
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וחתירה לתוצאות,  התאפיין הענף בערכים מודרניים שהדגישו מקצוענות, מדידה, תחרות 
כפי שהגדיר גוטמן )Guttmann, 1978( את המשחק המודרני. מסוף מלחמת העולם השנייה 
החל המשחק להיות מסומן בשיח המדעי, בעיקר הניאו–מרקסיסטי, בקטגוריה אחת עם ענפי 
תרבות המוניים )mass culture(. לענפים כאלה נחשבו גם תחומים כמו ריקודים ובילויים 
 Clarke, Hall, Jefferson &;1993 והורקהיימר,  )אדורנו  בפאבים  כביכול  מתוכן  ריקים 
Roberts, 1975; Hargreaves, 1982; Hebdige, 1983 (. כמשחק גברי ואלים על כר הדשא 
והמוני מבחינת הקהל שאהד אותו, לא הלם משחק הכדורגל את הטעם הגבוה, כפי שהוא 

.)Bourdieu, 1984( מוגדר אצל פייר בורדייה
כיוונים.  לשני  להתפצל  באנגליה  הכדורגל  של  מאפייניו  החלו  ה–21  המאה  לקראת 
נמשך  הקודמת  המאה  בתחילת  לעבור  הענף  שהחל  וההתמקצעות,  ההתמסחרות  תהליך 
בתקופה שאחרי המלחמות הגדולות וקיבל תנופה מחודשת. יותר ויותר בעלי הון מבקשים 
כיום להשקיע את כספם ברכישת קבוצות כדורגל באנגליה, שכר השחקנים נוסק לגבהים 
חדשים, ומאז שנות התשעים זינקו מחירי כרטיסי הכניסה למשחק באלפי אחוזים. המשחק 
נעשה המוני יותר מבחינת מספר האנשים הצופים בו, וכיום עשרות מיליוני אוהדים בכל 
העולם מכירים את שמות השחקנים ועוקבים באדיקות אחר התחרות בין קבוצת הכדורגל 
של ליברפול למנצ׳סטר יונייטד. ואולם, אם מבחינה כלכלית נע ענף הכדורגל לאורך המאה 
העשרים בכיוון אחד, הרי שמבחינה חברתית התמונה שונה. אני מבקשת לטעון שמסוף המאה 
העשרים החל משחק הכדורגל ־ על שחקניו ועל אוהדיו ־ לעבור תהליך של ציביליזציה 
)Elias, 1978(, שעיקרו מעבר למשחק עדין, ג׳נטלמני, המדגיש ערכים של הוגנות ונמדד 
ספורט  כענף  מבעבר  יותר  כיום  נמדד  הכדורגל  גבוה.  לטעם  מתאים  ולכן  אמנותי,  כענף 
אותה  שמתאר  כפי  האריסטוקרטית,  מהפילוסופיה  מאפיינים  המדגיש  תרבותי–אמנותי, 

בורדייה )2005(. 
אליאס )Elias, 1978( מתאר את תהליך הציביליזציה כתהליך היסטורי מתמשך שהחל 
במאה ה–16 בצרפת ובגרמניה. את התהליך הניעו המעמדות הגבוהים, אך בסופו של דבר 
הוא הופעל גם על המעמדות הנמוכים בדרך של חיקוי. לפי אליאס, תהליך הציביליזציה 
מרחיב   )Bourdieu, 1984( בורדייה  חברתית–מעמדית.  הבחנה  ליצור  כדי  במכוון  הופעל 
טענה זו ומעצב על פיה את מושג הטעם בספרו Distinction. לדידו, טעם הוא תוצאה של 
עבודת הבחנה חברתית שיטתית בין גבוה לנמוך, בין ראוי לשאינו ראוי, בין אמנותי לוולגרי. 
עבודת אמנות אינה מתאימה במהותה לטעם גבוה או לטעם נמוך, אלא נחשבת טעם גבוה 
בשל הטכניקה שבה נעשתה ובשל התגובה האנטי–פופולרית שלה היא זוכה. כלומר עבודה 
ניטרלית תיחשב אמנות אם מתודת היצירה שלה אינה נפוצה, ורק אם המוני העם לא יצליחו 
להבין מה יפה בה. היכולת להבחין בין מה שיפה למה שאינו יפה היא המייצרת הבחנה בין 
מעמד גבוה למעמד נמוך. כך לדוגמה, תמונות מופשטות נחשבות אמנות משום שהמעמד 
הנמוך, שלא זכה ללמוד בבתי ספר לאמנות ואינו מבקר באופן קבוע במוזיאונים, אינו מבין 
מה מוצג בתמונה ואינו יכול לייצר עבודות דומות. מכיוון שכך, התמונה לא תהיה לטעמו. אם 
כן, טעם הוא אינו מאפיין שיש לכל אחד מאתנו מטבע ברייתנו, אלא תוצר תרבותי המעיד 

 .)Ibid.( על מעמד חברתי
פי  ועל  נוצרה(  שבה  המתודה  )ולא  העבודה  תוצאת  פי  על  אפוא  מוגדר  נמוך  טעם 
הכדורגל  את  ספק  בלא  הולמים  אלה  מאפיינים  שני  משיגה.  שהיא  הגבוהה  הפופולריות 
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האנגלי במאות העשרים והעשרים ואחת, שכן כדורגל מחויב לתוצאה ושואף לגידול קבוע 
במספר האוהדים. אם כך, על פי טענתו של בורדייה, כדורגל אינו יכול ־ מעצם טיבו ־ להיות 
משחק יפה ומאפיין של טעם גבוה, משום שאם יצירה הופכת יפה ו״בטעם” בעקבות הדרך 
והפופולריות  הכדורגל  במשחק  הניצחון  שהעדפת  הרי  שלה,  והאנטי–פופולריות  להשגתה 
הגבוהה שלו הופכות אותו מיד למשחק מכוער. ואולם, אני טוענת שבמאה ה–21 מצליח ענף 
הכדורגל באנגליה להדגיש בו בזמן גם את התוצאה וגם את הדרך, ולהיות המוני ומאפיין 
של טעם גבוה בעת ובעונה אחת. כל זאת באמצעות תהליך הכלה שמופעל על שחקנים ועל 
אוהדים באנגליה של היום. בתהליך מהיר יחסית, שהתרחש בשני העשורים האחרונים, הוצא 
ונהיה בעיני אוהדיו ובעיני שחקניו משחק תרבותי  משחק הכדורגל מהשוליים החברתיים 
שאפו  שאליהם  תרבותיים  ערכים  והאוהדים  השחקנים  עליהם  קיבלו  זה  בתהליך  ומעודן. 
הקהל  ודעת  המדיה  הבכירה,  כליגה   )Premier League( הפרמייר–ליג  כמדינה,  אנגליה 
העולמית והמערבית. בתהליך הציביליזציה הזה למד ג׳וני, אוהד קבוצת הכדורגל ארסנל, 
להבין את משחק הכדורגל, לאהוד ואף להביע מחאה “בדרך הראויה לציביליזציה”. מבחינה 
בדרך  האחרונות  בשנים  פועלים  הכדורגל  בתחום  פוליטיים  שמנגנונים  אראה  תיאורטית 
ורכישת הטעם, קרי מגדירים  ובורדייה בתהליך הציביליזציה  לזו שמתארים אליאס  דומה 
על  אותן  ומחילים  אריסטוקרטי  לטעם  ומתאימות  ציביליזציה  התנהגויות המאפיינות  מהן 
הכדורגל. מנגד, תהליכים אלה אינם מופעלים כדי ליצור הבחנה חברתית, אלא כדי ליצור 

הכלה חברתית לתוך קטגוריות של תרבות מערבית וטעם גבוה.
 ,2008-2006 בשנים  באנגליה  שערכתי  שדה  מחקר  על  מסקנותיי  את  מבססת  אני 
עבור האוהדים  מנסים לשנות את המשחק  ומנהלתיים  פוליטיים  גורמים  כיצד  ובו חקרתי 
וצ׳לסי  ארסנל  של  הכדורגל  מועדוני  בהנהלות  התמקדתי  המחקר  במסגרת  והשחקנים. 
ערכתי  כן,  כמו  צעירים.  המכשירות שחקנים  לכדורגל  באקדמיות  בעיקר  תצפיות  וערכתי 
תצפיות באצטדיונים והצטרפתי לסיורים מודרכים במוזיאונים של מועדוני כדורגל שהחלו 
שחקנים  מאמנים,  מנהלים,  ציבור,  יחסי  אנשי  ראיינתי  האחרונות.  השנים  בעשר  לקום 
ואוהדים. במרכזו של המאמר ניצבות פעולות שעשו מועדוני הכדורגל והנהלת הפרמייר–

ליג כדי לשנות את מאפייניו של המשחק ולהופכו למעודן ותרבותי. כדי לשכנע שפעולות 
אלה אכן יושמו בהצלחה, אביא תיאור של כמה זירות של שחקני כדורגל אנגלי ושל אוהדי 

כדורגל אנגלי כיום.
הבחירה בכדורגל האנגלי כזירה למחקר על השינויים שעבר המשחק בשנים האחרונות 
אינה מקרית. הכדורגל באנגליה עד שנות התשעים של המאה העשרים היה משחק אלים 
שנעשה  החד  השינוי  חברתית.  כבעיה  ונתפסו  “חוליגנים”  שהוגדרו  אוהדים  רווי  וגברי, 
ברוב  ומשם  באנגליה,  המשחק  ערכי  של  התפיסה  על  השפיע  התשעים  בשנות  במדינה 
מדינות אירופה ובישראל. ישראל אמנם אינה מוגדרת בדרך כלל כמדינה אירופית מבחינה 
העובדה  לנוכח  ככזה,  עצמו  לתפוס  מבקש  המקומי  הכדורגל  אך  ופוליטית,  טריטוריאלית 
שקבוצות ישראליות ונבחרת ישראל משחקות מאז שנות התשעים במסגרות אירופיות. לכן 

בחינת מאפייניו של הכדורגל הישראלי מוכרחה להיעשות בהקשר זה.
הכדורגל  במאפייני  הרבים  השינויים  אחר  לעקוב  יבקש  המאמר  של  הראשון  חלקו 
באנגליה בחלוף השנים. בורדייה )Bourdieu, 1984( טוען שמוצרים ניטרליים שמתאימים 
לטעם חברתי גבוה מוכרחים להיות חד קֹוליים ולהיות מוצגים ככאלה כבר מהרגע הראשון. 
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משחק הכדורגל, שחלו בו כמה תמורות ניכרות מאז המאה ה–14, הוא בגדר מקרה מעניין שבו 
תהליך ההכשרה נתפס כמאפיין של טעם גבוה במידה מרשימה ומשכנעת, למרות הרב קֹוליּות 
במשמעויות המשחק. בחלק השני אבקש לתאר את הפרקטיקות שבהן השתמשו מנגנונים 
פוליטיים מאז שנות התשעים של המאה העשרים כדי לשנות את המשחק ולהתאימו לטעם 
של מעמד גבוה. לבסוף אעמוד על ההבדלים בין הפעולות שנעשות באנגליה בעשרים השנים 

האחרונות לפעולות שנעשות בישראל כיום.

הרב קֹוליּות של משחק הכדורגל

מסוים  תרבותי  מוצר  כלפי  שהנטייה  בקביעה  הטעם  על  הדיון  את  פותח   )Ibid.( בורדייה 
בחינוך  שנרכש  תרבותי  והון   )social origin( חברתי  מוצא  של  תוצר  אלא  אישית  אינה 
)educational capital(. כאמור, מוצרים אינם מתאימים במהותם לבעלי טעם חברתי גבוה 
או נמוך, אלא כפופים לשימוש החברתי שנעשה בהם, שמגדיר אותם כראויים או לא ראויים 
למוצר  לקבוע  היחידה  הדרך  הערך  יצירת  מוסיף שבתהליך  בורדייה  אחר.  או  זה  למעמד 
ניטרלי רב קולי  נטיות מעמדיות היא להציג אותן כבר מההתחלה. במילים אחרות, מוצר 
כמשויך  הראשון  מהרגע  כבר  מוצג  להיות  מוכרח  רבים  תואר  בשמות  לאפיינו  שאפשר 
זו משחק  מסיבה  קוליים.  כחד  בתיאורים שנתפסים  שימוש  ידי  על  מסוים  חברתי  למעמד 
הכדורגל האנגלי מציע לנו זירה מרתקת למחקר. המושג כדורגל )football( מוכר באנגליה 
באופן  הוא משוחק השתנו מאפייניו  לאורך מאות השנים שבהן  ה–14.  מאז המאה  לפחות 
ניכר פעמים כה רבות, עד שכמעט אי אפשר להשתמש במושג כדורגל כדי לתאר את שלל 
המשחקים ששוחקו בשם זה ובלי ליפול למלכודת האנכרוניזם. הכדורגל לא הוצג כמתאים 
למעמד חברתי מסוים מתחילת דרכו, אלא הועבר בכל תקופה תהליך התאמה מעמדי שבו 
הושלה ממנו הרב קוליות, שונו מאפייניו, ושונתה הטרמינולוגיה סביבו. תיאור היסטורי קצר 

ירמוז על תהליך זה.
העדויות הראשונות למשחק שנקרא כדורגל באנגליה מגיעות דווקא מחוקים מלכותיים 
שאסרו אותו. אליאס ודנינג )Elias & Dunning, 1986( פירטו 23 חוקים שנחקקו בבריטניה 
על ידי מלכים בין השנים 1314 ל–1615 ואסרו על קיומם של משחקי כדורגל עקב רמת אלימות 
גבוהה שהייתה נפוצה בהם. בכדורגל שיחקו בעיקר בימי חג ובירידים, והשתתפו בו גברים 
ונשים מכפר אחד או בקבוצות משני כפרים שכנים. מספר השחקנים בכל משחק לא היה 
קבוע או מוגבל, והיו משתתפים בו מאות, ולעתים אפילו אלפי בני אדם ובמשך יום שלם. 
אף שהמשחק נקרא כדורגל, השחקנים יכלו להשתמש גם בידיהם כדי להניע את הכדור. על 
פי המקורות, רמת האלימות הייתה כאמור גבוהה מאוד, שכן לשחקנים מותר היה להשתמש 
אף  מותר  היה  מסוימות  ובתקופות  רבים  במקומות  יריביהם.  את  להכות  כדי  גם  בידיהם 

השימוש בעזרים, כמו מקלות, מחבטים ואלות.
על אף רמת האלימות הגבוהה במשחק, כהן וכהן )1996( טוענים שלפחות עד המחצית 
הראשונה של המאה ה–18 היה הספורט הכפרי באנגליה משותף לאיכרים ולאצולה, ומאחר 
רק  יחסית.  רופפת  לגביו  החוקית  האכיפה  הייתה  למשחק,  לגיטימציה  נתנו  שהאצילים 
במאה ה–16 בצרפת ובגרמניה ובמאה ה–18 באנגליה חל פיצול מעמדי באורח החיים ובענפי 
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הספורט )Elias, 1978(, ככל הנראה בשל השינויים שנשאה בכנפיה תקופת הרנסנס. מאותה 
התקופה הוגדר איש הרנסנס כאדם בעל מיומנויות חברתיות, רגיש לערכים אסתטיים, מיומן 
בשימוש בנשק, מלומד וחזק גופנית )Baker, 1988(. מהבחינה הספורטיבית, “הפרקטיקות 
שהחלו נהוגות בחצרות הרוזנים והמלכים פתחו שערים חדשים לאסתטיזציה של האידיאל 
האבירי ולחינוך הספורטיבי שנתמזג במסורות הנוצריות ובמיתוסים הדתיים לידי מראית–

אפוא  נעשתה  האסתטיזציה   .)244-243 עמ׳   ,2004( זאב  גור  קובע  אתי”,  אידיאל  של  עין 
בסיס ליצירה של טעם תרבותי אליטיסטי, שהובחן מטעמם של פשוטי העם, שכעת נקראו 
“המעמד הנמוך” )Bourdieu, 1984(. ההגדרה של איש הרנסנס השפיעה על ענפי הספורט 
ומלחמה. משחקי  והם בחרו בעיקר במשחקי אבירים  הגבוה לשחק,  שבחרו אנשי המעמד 
כדור המוניים לא היו ראויים עוד. לדברי גלילי )2009, עמ׳ 39(, “השינוי התחולל בעיקר 

בשכבות המבוססות, ואילו בקרב השכבות הנמוכות לא חל שינוי באופי המשחקים”. 
ההבחנה החברתית–מעמדית באותה התקופה התבטאה בתוצרים תרבותיים נוספים. שפי 
)1996( מראה שפיצול דומה התרחש גם בספרות. לטענתה, בגרמניה של סוף המאה ה–18 
רומנים אמנותיים  בין  דיכוטומית  וזו הביאה להבחנה  חלה פריחה חסרת תקדים בספרות, 
לרומנים בידוריים: אלה האמנותיים נתפסו כמתאימים לקהל אליטיסטי, ואילו הבידוריים 
שויכו לקהל המוני ונחות. בולמוס הקריאה של הגרמנים באותה התקופה והייצור ההמוני 
של ספרות הביאו לכך ש״מבחינתם ]של קומץ אנשי ספרות[ היה צורך חזק במיוחד לקבוע 
שקיים ‘שדה ייצור וצריכה המוני׳ ־ אך להגדירו כקטגוריה נחותה. לאליטיזם זה היה צריך 
לתת תוקף אידיאולוגי, כלומר, לדבר בשם העקרונות הספרותיים ‘הטהורים׳ ולקבוע, שכמות 
ספרות  של  ההתאמה  תהליך   .)241 עמ׳  )שם,  לספרותיות”  ־  בהגדרה  ־  הפוכות  ונגישות 
וענפי ספורט לטעם מעמדי גבוה בין המאה ה–16 למאה ה–18 באירופה עולה בקנה אחד עם 
ואיכות  פופולריות  )Bourdieu, 1984(, שלפיו  בורדייה  תהליך ההבחנה החברתי שמתאר 
אמנם  היו  ה–18  המאה  עד  באנגליה  הקבוצתיים  הכדור  לזו. משחקי  זו  כמנוגדות  נתפסות 
אלימים, אך לא בגלל רמת האלימות הוגדר המשחק כשייך למעמד נמוך. רק כשהחל תהליך 
עידון לעצב את האצולה ואת מנהגיה, החלו משחקי ספורט אלה לקבל את הכינוי “משחקים 

עממיים”. 
אוכלוסיית  את  מאוד  צמצמה  ה–19  המאה  באמצע  המהירה  התעשייתית  ההתפתחות 
מתפתחות  ערים  בפאתי  עוני  בשכונות  דיירים  וכורים,  פועלים  נהיו  ואיכרים  הכפרים, 
זו נעלמו גם משחקי הפנאי מחייהם של המעמדות הנמוכים,  )הובסבאום, 1965(. במהפכה 
שכן הפנאי עצמו נעלם. שטחי המשחק הוסבו בהדרגה לקרקע פרטית, וחוקים ממשלתיים 
 .)Tischler, 1981( אסרו לשחק כדורגל בריכוזי אוכלוסייה, מחשש לפגיעה בסדר הציבורי
גרסה חדשה של המשחק אומצה בתקופה זו על ידי האצולה ושוחקה בבתי הספר הציבוריים 
)public schools(. בתחילת המאה ה–19 השתנו לחלוטין המשמעויות והפונקציות של משחק 
ערכים  והדגישה  לגמרי שביטאה אתיקה אריסטוקרטית  צורה חדשה  והוא לבש  הכדורגל, 
כמו משחק הוגן, ג׳נטלמניות ועבודת צוות )בורדייה, 2005(. המגע והאלימות שהיו נפוצים 
הציבוריים  הספר  בבתי  הכדורגל  משחק  את  התחרותיּות.  ועמם  נעלמו,  האיכרים  במשחק 
לא שיחקו כדי לנצח, ובעצם לא שיחקו לשום מטרה מלבד העברת הזמן. דווקא בתקופה 
התעשייתית שהגדירה שזמן הוא כסף, הדגיש משחק הכדורגל של ילדי המעמד הגבוה את 
מטרות,  נטול  עצמאי  קיום  ושיקף  והמודרניסטי  הפונקציונלי  החברתי  מהמערך  הניתוק 
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להוציא את הקיום עצמו. לטענת בורדייה )שם, עמ׳ 168(, מאפיינים אלה הם “ממד מהותי 
ריחוק  ידי  על  עצמן  ומגדירות  פנייה  בחוסר  הבורגניות, המתהדרות  ה׳אליטות׳  אתוס  של 
שבבחירה ]...[ מן האינטרסים החומריים”. הרב קוליות והמשמעויות שהיו למשחק הוחלפו 
אמנויות  כמו  מבחין,  אמצעי  והפך  אריסטוקרטית  ואתיקה  עידון  שהדגיש  חדגוני  באתוס 
 Bourdieu, 1984; Tischler,  ;2005 )בורדייה,  ודיבור  כתיבה  ריקוד,  שירה,  בהן  אחרות, 

.)1981
במושגים  נוספת.  תמורה  בכדורגל  חלה  העשרים  המאה  ובתחילת  ה–19  המאה  בסוף 
מתוך התפיסה המרקסיסטית, מעמד הפועלים זכה להכרה בזכויות, והוענקו לו בהדרגה זמן 
מחוץ למפעלים ותגמול כספי שהלך וגדל. שבוע העבודה התקצר לחמישה ימים וחצי בלבד, 
 Tischler, 1981;2007 ,ומיליוני גברים שיצאו לרחובות גילו מחדש את הכדורגל )בן פורת
ילדי  מאבק;  ללא  קרה  לא  זה  להתגבש.  החל  והתחרותי  המסחרי  המקצועני,  הכדורגל   .)
האצולה, בוגרי בתי הספר הציבוריים, ביקשו לשמור על המשמעויות של הכדורגל כמשחק 
למשחקים  ועברו  הזה  מהניסיון  ידיהם  את  משכו  לבסוף  אך  מטרות,  ונטול  עדין  חובבני, 
ככל  הכדורגל,  כדורגל.  של  גרסה  אלא  שאינו  רוגבי,  או  טניס  כמו  אחרים  אליטיסטיים 
מוצר תרבותי אחר, אינו יכול להיות מאופיין ברב קוליות, ולכן בתהליך ההבחנה החברתי 
קשר אותו המעמד הגבוה עם מאפיינים של המוניות ואלימות ונטל ממנו את הלגיטימציה 
שהייתה לו. כך הוחלף הקוד הג׳נטלמני באתוס מקצועני, וקבוצות כדורגל החלו לשחק בשם 
טריטוריה כלשהי: שכונה, רחוב או מקום עבודה משותף. מיעוט אמצעי התקשורת בתקופת 
זו ־ למרות העלייה בסיקור העיתונאי ־ הקל על הממסד להעלים עין מענף הספורט של 
פשוטי העם, ובמשך רוב המאה העשרים שוחק הכדורגל ברגליהם של בני מעמד הפועלים. 

הפופולריות של המשחק בקרב בני המעמד הנמוך ותהליך הדה–לגיטימציה שעבר קיבלו 
הגדיל את  ניצחון בעלות הברית במלחמה  חיזוק של ממש אחרי מלחמת העולם השנייה. 
 Clarke at( השפע הכלכלי במדינה, ושפע זה הביא לשינויים חברתיים ותרבותיים עמוקים
el., 1975; Hargreaves, 1982(. אחד השינויים האלה, על פי קלארק ועמיתים, הוא הגדלת 
כוח הקנייה של בני המעמד הנמוך, שהובילה לגלי צריכה וייצור המוניים. כשבידיהם הכסף 
והזמן אך לא ההביטוס המעמדי הנכון )לפי הגדרתו של בורדייה את המושג במקומות שונים 
פנאי  ונשים ממעמד הפועלים לפעילויות  גברים  נהרו   ,)]Bourdieu, 1984  ;2007  ,2005[
המוניות; המונח “המוניות” אין פירושו מרובות משתתפים דווקא, אלא הוא משקף הבחנה 
“הבחנות  לעממי.  תרבותי  בין  ראוי,  לשאינו  ראוי  בין  לנמוך,  גבוה  בין  ערכית–חברתית 
מודגשות כמו אלו בין סרטים מסוג א׳ וסרטים מסוג ב׳ ]...[ אינן נובעות דווקא מן האיכות 
והעניין עצמם, אלא מכך שהן משמשות את מיונם, העדפתם ומשיכתם של הצרכנים” )אדורנו 
והורקהיימר, 1993, עמ׳ 160(. לפי תפיסה זו, הצרכנים אינם מסוגלים לבחור את הפעילות 
נכפית עליהם כאמצעי שליטה. “בידור הוא הארכת העבודה  המועדפת עליהם, אלא היא 
בעידן הקפיטליזם המאוחר. מבקש אותו מי שרוצה לברוח מתהליך העבודה המכאני, כדי 
לאגור כוח לעמוד בו מחדש”, טענו אדורנו והורקהיימר )שם, עמ׳ 172(. ככזה, הוא משרת את 
בעלי ההון בחברה המתועשת ומכפיף עוד יותר את מעמד הפועלים. משחק הכדורגל באותה 
התקופה היה מודרני ופופולרי וָחַלק תכונות משותפות עם מוצרי תרבות אחרים שחוקרים 
האנגלי  הכדורגל   .)Hargreaves, 1982( וברבריים  כהמוניים  תיארו  פרנקפורט  מאסכולת 
המודרני במאה העשרים היה מחויב לתוצאה ושאף לגידול קבוע במספר האוהדים. ככזה, 
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ומעצם מהותו, הוא לא יכול להיות משחק יפה ומאפיין של טעם גבוה. כאמור, יצירה נחשבת 
יפה בזכות הדרך הייחודית שבה נוצרה והתגובה האנטי–פופולרית שלה היא זוכה. אם כן, 
למשחק  מיד  אותו  הופכות  שלו  הגבוהה  הפופולריות  בשילוב  בכדורגל  לניצחון  החתירה 
תורגם  שלו,  האוהדים  במספר  הגידול  קרי  המשחק,  האובייקטיבית של  ההמוניות  מכוער. 
להמוניּות כקטגוריה שמשמעה מעמד נמוך, תוצר תרבותי לא ראוי וולגריּות. כדורגל במאה 

העשרים באנגליה הפך לאנטיתזה לתרבות מערבית מפותחת ולציביליזציה.
יתר על כן, בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים רווחה באנגליה תופעה חדשה 
סביב אצטדיוני הכדורגל: חוליגניות.2 רוב חברי הקבוצות החוליגניות הגיעו מקרב מעמד 
להוציא  וטריטוריאלי.  מעמדי  אופי  נשאה  כדורגל  קבוצת  סביב  והתארגנותם  הפועלים,3 
את חוליגני הכדורגל, הול וג׳פרסון )Hall & Jefferson, 1975( מפרטים תת תרבויות של 
המאחדים  מהאלמנטים  כמה  מחדש  להחיות  תקופה  באותה  שביקשו  נוספות,  דומות  נוער 
 Mods, Parker, ביניהן  הוריהם,  אצל  בינתיים  שהיטשטש  הנמוך  המעמדי  החיים  בסגנון 
Skinheads ו–Crombies )גם אצל Hebdige, 1983(. תת תרבויות אלה הגדירו עצמן סביב 
סגנונות אופנה ומוסיקה חדשים ו״המוניים”, שהגיעו באותה תקופה מהעולם. תת התרבות 
שנוצרה סביב אצטדיוני הכדורגל הייתה אף היא מובחנת בסגנון הלבוש והמוסיקה. מאפיין 
נוסף ייחודי לה היה אלימות מתוכננת ביציעי האצטדיונים ומחוצה להם, שהקשר בינה ובין 

 .)The Popplewell Report, 1985( למתרחש על הדשא במשחק כדורגל היה קלוש
היה הכדורגל משחק של מעמד הפועלים. תקופת  רוב המאה העשרים  כך, במשך  אם 
השפע שלאחר מלחמת העולם השנייה חיזקה את התופעה, והמשחק נעשה המוני כקטגוריה. 
אך לקראת סוף המאה העשרים החל המשחק להשתנות. השינוי שחל בו יכול ללמד על הדרך 
ליצור  כדי  קוליות  רב  מעצמם  ומשילים  התרבותיים  מאפייניהם  את  משנים  מוצרים  שבה 

משמעות אחידה לכאורה.

הייתה החוליגניות תופעה חדשה או המשך של תופעות אלימות אחרות שהיו  חוקרים מתלבטים אם   2

נפוצות במשחק במשך כל אותה המאה. חוקר התקשורת ונל )Whannel, 1979( טוען שאנשי עיתונות 

בעלי אינטרסים העלו לסדר היום הציבורי תופעה של גילויי אלימות במגרשי הכדורגל שהייתה קיימת 

בעבר וִהבנו מציאות של אלימות ובריונות באמצעות סטריאוטיפ החוליגן שהם עצמם שיצרו. תהליך 

הבניית הסטריאוטיפ נוצר באופן מעגלי ונתמך בציטטות מפי אנשי ממשל בכירים שלא נכחו במשחקים 

אלא שמעו אודותיהם באותם אמצעי התקשורת שביקשו תגובה עליהם. העיתונות דרשה לבער את הנגע 

ויצרה פאניקה, וזו הובילה את המשטרה ואת סוכנויות הפיקוח להגביר את נוכחותן במגרשים ולפעול 

נגד המתפרעים. הפעילויות נגד המתפרעים הוכיחו את הטענות הראשוניות של העיתונות, וכך נוצר 

ונל מעניינת משום שהוא מציע שהחוליגניות לא  נבואה שמגשימה את עצמה. טענתו של  מעגל של 

הייתה תופעה חדשה אלא תופעה שהחלה להיווצר מהרגע שבו אמצעי התקשורת התחילו לתעד אותה.

הסכמה  יש  זאת,  עם  הזמן.  כל  לגביו  מתלבטים  וחוקרים  השנים,  במרוצת  השתנה  המעמדי  המאפיין   3

שלמרות השינויים, רוב אוהדי הכדורגל החוליגנים הגיעו משכבות חברתיות חלשות יחסית.
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לקראת המאה ה–21: המוני כמו במאה העשרים, אליטיסטי כמו במאה 
ה–19

גוטמן  המודרני אצל  הגדרת המשחק  פי  על  מודרני,  ספורט  ענף  הוא  אנגלי  כדורגל  כיום 
תפקידים,  בעלי  של  בהתמחות  מאופיין  חילוני,  בהקשר  פועל  הוא   .)Guttmann, 1978(
זאת  וכל  רב,  וניהולי  רפואי  בידע  כרוך  בסטטיסטיקות,  נמדד  בירוקרטי,  באופן  מנוהל 
תוצאות,  שתפיק  למקצוענות  נדרשים  השחקנים  שיאים.  שיותר  כמה  להשיג  מטרה  מתוך 
ומועדונים בפרמייר–ליג מנסים בעקביות להגדיל את כמות הצופים באצטדיונים ובשידורי 
הטלוויזיה. המשחק מוכוון תוצאות והמוני כמטרה. לפי ההגדרות של בורדייה, מעמדו כענף 
תרבותי נמוך, שמתאים לטעם עממי, אמור היה להתחזק. אך בניגוד להנחה זו, המאפיינים 

התרבותיים של המשחק הולכים ונעשים מתאימים יותר לטעם גבוה. 
השינוי החל בשנות התשעים של המאה העשרים. בסוף שנות השמונים התרחשו במגרשי 
כדורגל אסונות אחדים שהיו מעורבים בהם אוהדים אנגלים. האסון האחרון התרחש בשנת 
1989 באצטדיון הילסבורו, במהלך משחק בין קבוצת ליברפול לקבוצת נוטינגהם פורסט. 96 
אוהדי ליברפול נמחצו למוות עקב דוחק וצפיפות ביציעי האצטדיון הישן. בעקבות האירוע 
הוקמה ועדת חקירה בראשות השופט פיטר טיילור )Taylor, 1990(. ועדה זו הייתה התשיעית 
שמינתה הממשלה האנגלית לטיפול בבעיות הכדורגל, אך היחידה שהצליחה לגרום לשינוי 
של ממש בדרך שבה נחווה המשחק. זאת בזכות ניסוחן של המלצות שהדגישו את חשיבותו 
של שינוי בגישה כלפי אוהדי המשחק ושחקניו. הוועדה דחתה את פעולות ההבחנה והדה–
הגורמים  את  בחריפות  וביקרה  אז  עד  האנגלים  הכדורגל  אוהדי  על  לגיטימציה שהופעלו 
שניהלו את המשחק. לטענתה, חוויית הצפייה במשחק כדורגל עד שנות השמונים הזכירה 
בבית  אסירים  היו  כאילו  גבוהות  גדרות  מאחורי  ונכלאו  מושטרו  האוהדים  לקרב;  יציאה 
סוהר )יציעים נקראו אז pens, מכלאות(, ומאחר שהיחס הכללי כלפיהם היה כאל עבריינים 
לאוהדי  יתייחסו  שאם  טענה  הוועדה  בפועל.  עברה  לבצע  הדרך  להם  נסללה  בפוטנציה, 
הכדורגל כפראים, הם אכן יתנהגו כך, ואם יתייחסו אליהם כאל בני אדם בני תרבות, הם 
יתחילו לתפוס עצמם ככאלה. אמירה זו הייתה מנוגדת לחלוטין לגישה הכוחנית שבה נהוג 
היה להתייחס לאלימות של אוהדי כדורגל עד אותה התקופה. על פי המלצתה של הוועדה, 
בשנות התשעים שופצו כל האצטדיונים במדינה, והיציעים הפכו בהדרגה ליציעים עם מקומות 
ישיבה בלבד. גדרות התיל המפרידות בין האוהדים לכר הדשא הוסרו, והשוטרים הוחלפו 
במאבטחים אזרחיים. שוטרים בתפקיד מוקמו מחוץ לטווח ראייתו של הצופה במשחק, והם 
משקיפים מחדר פנימי במסכים שמעבירים תמונות בשידור חי ממצלמות אבטחה. בשיטת 
הפיקוח החדשה עבר הכוח אל מאחורי הקלעים וייצר אצל האוהדים תחושה שצופים בהם 
להשפעות  )בדומה  נאותה  להתנהגות  אותם  פנימי שהדריך  שומר  פיתחו  הם  כך  העת.  כל 

.)]Foucault, 1991[ המפקחות של הפנאופטיקון שתיאר פוקו
כפי שאראה בהמשך בהתבסס על עבודת השדה, גם חוויית המשחק השתנתה. הוועדה 
פונקציה שמציע  בכל  שינויים  על  והמליצה  הצפייה  בחוויית  כגדולה  על קטנה  לא פסחה 
אצטדיון. היא טענה שראוי שמפיקי האירוע ידאגו לתכנית אמנותית שתקדים את המשחק 
המוצע  שהאוכל  מספקת,  בכמות  המינים  לשני  ציבוריים  שירותים  שיותקנו  הדשא,  על 
בחנויות יהיה מגוון, בריא והיגייני וכן הלאה. שנתיים לאחר פרסום הדו“ח הוחלפה הליגה 
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הישנה בליגה חדשה ששמה פרמייר–ליג, וזו השיקה עצמה תחת הסיסמה: “משחק כדורגל 
 King,( בעבר  למשחק  שהיו  שליליות  ממשמעויות  להינתק  מטרה  מתוך  לחלוטין”,  חדש 
2004(. כך, בניגוד לעמדותיהם של אליאס ובורדייה, הטוענים שתהליך ציביליזציה נובע 
בהכרח מניסיון של מעמד גבוה להבחין עצמו ממעמד נמוך, מנגנונים בכדורגל האנגלי פנו 
קטגוריות  אל  האלימים  הכדורגל  צופי  את  למשוך  וניסו  חברתית  הכלה  לכיוון של  דווקא 
של מערביּות ותרבותיּות. בתוך תקופה קצרה קיבלו עליהם השחקנים ואוהדי המשחק את 
הערכים התרבותיים שאליהם שאפו הפרמייר–ליג, אמצֵעי התקשורת ואנגליה בכלל כמדינה 

.)Asad, 1990; Wright, 1998( עם משטר שמרני שמדגיש ערכי מסורת ותרבות גבוהה
השינויים באצטדיונים גרמו לעלייה ניכרת במחירי הכרטיסים, עד שג׳וני ואביו אינם 
יכולים עוד לרכוש כרטיסים למשחקי קבוצת הכדורגל של ארסנל שאותה הם אוהדים. ג׳וני 
כזבן בחנות מכולת קטנה. אביו  לחייו, המתפרנס  הוא בחור צעיר באמצע שנות העשרים 
ואמו רוכלת בשווקים תיירותיים. הוא ומשפחתו מתגוררים בבית קטן בשכונה  נהג מונית 
צפונית בלונדון. כילד נהגו ג׳וני ואביו לבלות את סופי השבוע בצפייה במשחקי הכדורגל של 
ארסנל באצטדיון הייבורי, אך כיום הם מסתפקים בצפייה במשחקים דרך הטלוויזיה. לאחד 
מביקוריי באצטדיון האמירויות )האצטדיון החדש של ארסנל( הזמנתי את ג׳וני. וכך כתבתי 

לאחר הביקור:
האצטדיון מבחוץ מציף בתחושות של כבוד והערצה. אני משווה באוזני ג׳וני את התחושה 
לזו שמשרות הכנסיות שנבנו בימי הביניים, אשר גרמו לאדם להרגיש קטן אל מול האל. 
עכשיו, כשאני משחזרת מול קובץ המחשב, אני מבינה שטעיתי. התחושה שמקבלים האוהדים 
האמירויות  אצטדיון  של  ועוצמתו  גודלו  מול  אל  דווקא  הפוכה:  היא  לאצטדיון  בהגיעם 
ואני  ג׳וני  גם  מרגישים  כך  אדירה.  ממעצמה  חלק  ומכובדים,  גדולים  האוהדים  מרגישים 
מערכת  בודקת  למשחק  הכניסה  כרטיס  את  סטרילית.  בפנים  התחושה  לאולם.  בכניסה 
נראים,  לא  שוטרים  גופני.  חיפוש  לערוך  מבקשים  אינם  בכניסה  והמאבטחים  ממוחשבת, 
יחד עם מאות  הישיבה.  עזרה במציאת מקום  ואזרחים לבושים אפודות צבעוניות מציעים 
נשמר  ההתרגשות  למרות  העליון.  היציע  לעבר  במדרגות  מטפסים  אנחנו  נוספים  אוהדים 
הסדר בדקדקנות. האוהדים עומדים בתורים למזנונים בצורה מסודרת. השפע גדול, אבל אין 
מכירה של אוכל מטוגן. הכריכים מגיעים עטופים באריזות ואקום, כדי למנוע הפצת ריח ]...[ 
כמה צעדים לתוך היציע, והמראה שנגלה מוציא מאתנו קריאת התפעלות. כר הדשא 
מושלם, וממטרות שמפזרות מים לכל עבר גורמות לו לזהור עוד יותר. שישים אלף המושבים 
על  מגנה  למחצה  פתוחה  גל  בצורת  ותקרה  ואחת מהאוהדים,  אחד  כל  האדומים מחבקים 
בדיוק  מכוונים  השעונים  כל  כוכבים.  מכמה  קריצה  שולחת  גם  אבל  מממטרים,  הראשים 
לזמן השריקה הראשונה של המשחק, כאילו כל העולם קיים רק על כר הדשא באצטדיון 
האמירויות. כמה עשרות אוהדים ביציע שלידנו שרים. הם מעטים, אבל נשמעים ברור וחזק 
בזכות אקוסטיקה מצוינת. אנחנו מתיישבים במקומותינו על מושבים מרופדים בד רך. נקודת 
התצפית מושלמת. אנחנו רואים את הדשא בבירור, ולמרות שבינינו לבין המגרש יש עשרות 
מטרים ואלפי אנשים, יש לנו תחושה של יכולת לגעת בשחקנים. ג׳וני מתרגש. “תסתכלי על 
הדשא. יש לנו הדשא הכי מושלם בעולם! תסתכלי על הכיסאות. יש לנו הכיסאות הכי נוחים 

בעולם! אני כל כך גאה”, הוא מסכם.
תחילת המשחק היא אירוע מתוכנן ומופק עד לפרטים הקטנים. ברמקולים מושמע שיר, 
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וברגע השיא שלו יוצאים שחקני הקבוצות אל הדשא. האוהדים ביציע שרים אחרי שהמוזיקה 
נגמרת: “ארסנל, אנחנו הקבוצה הכי גדולה שהעולם אי פעם ראה” ו״ארסנל, ארסנל, ארסנל” 
)אוהדי כל הקבוצות באנגליה שרים אותם שירים, כשרק שם הקבוצה משתנה. כך לדוגמה: 
“צ׳לסי, אנחנו הקבוצה הכי גדולה שהעולם אי פעם ראה”, ואפילו: “לייטון אוריינט ]קבוצה 
להוציא  ראה”(.  אי פעם  גדולה שהעולם  הכי  אנחנו הקבוצה  במדינה[,  מהליגה השלישית 
את השירים האלה, הקולות היחידים שאנחנו שומעים מגיעים מסב שיושב מאחרינו. הוא 
משתמש בכינויים מעליבים כדי לתאר את שמות השחקנים של הקבוצה היריבה. “ווטסון?! 
זה לא שם משפחה, זה סוג של חומר ניקוי”. ג׳וני מסמיק ממבוכה. “אל תשימי לב אליו”, 
הוא פונה אליי, “יש מעט אנשים כאלה. אני באמת מתנצל שהיית צריכה לשמוע שפה כזו”.
הקבוצה  ואוהדי  במשחק,  הראשון  השער  את  מבקיעה  בולטון  השתים–עשרה  בדקה 
האורחת קופצים ממקומם משמחה. עשרים ושתיים דקות מאוחר יותר ארסנל מחזירה בשער 
משלה. השער מפתיע כל כך ולא צפוי, וכך גם תגובת הקהל: האוהדים נעמדים על הרגליים, 
חיבוקים  נרשמים  ולא  שכנו,  על  קופץ  לא  איש  מתיישבים.  כך  אחר  ומיד  כפיים  מוחאים 
בין זרים. כשאנחנו מתיישבים, ג׳וני מסביר לי ש״יש לנו הקבוצה הגדולה ביותר בעולם”. 
בהפסקת המחצית דינוזאור ירוק יורה מתותח צעצוע מתנות של ארסנל. הכרוז מקריא ברכות 
שהגיעו לאתר הרשמי של הקבוצה באמצעות הדואר האלקטרוני: “יום הולדת שמח לכריסטין 
החמודה, שהיום היא בת 12. ברוכה הבאה מיירה מדרום אפריקה, שזה הביקור הראשון שלה 
כאן”. מספר הגרלות נערכות. באחת מהן, ארסן ונגר, מאמנה הנערץ של הקבוצה, מקריא 
מסּפר שהמחזיק בו זוכה בפרס. השיר שמתנגן במערכת השמע הוא “תנו לי לבדר אתכם” 

של רובי ויליאמס. שישים ושישה אלף אוהדים נותנים.
בשיחה אחרי המשחק ג׳וני מסביר את התחושות: “היום הכול התחבר. למרות שתמיד 
הייתי אוהד ארסנל, היום לראשונה הבנתי למה. זו הייתה החוויה הגדולה בעולם. אנחנו ללא 

ספק הקבוצה הכי טובה בעולם” )מתוך יומן השדה, אפריל 2006(.
האובייקט  בניתוק  כרוך  הגבוה  הטעם  עיצוב   ,)Bourdieu, 1984( בורדייה  לפי 
מכל  אדם  לכל  יש  שחושים  מפני  ומגע,  קול  מראה,  טעם,  ריח,  כמו  חושיים  ממאפיינים 
כמו  גבוהים  למעמדות  רק  שיש  מאפיינים  ידי  על  מוגדר  גבוה  טעם  ואילו  חברתי,  מעמד 
בורדייה, נחשבות מאפיין של  וכדומה. תמונות בשחור לבן, מדגים  היגיון, איפוק, עדינות 
טעם גבוה משום שהן חסרות צבע, וצבע הוא מאפיין שכל אדם יכול לזהות בחושיו. באופן 
יחמיא  טעמם  שכן  גבוה,  טעם  של  מאפיין  להיות  יכולים  אינם  ועוגיות  קוקטיילים  דומה, 
לזה של הבלתי משכילים בדיוק במידה שהוא יערוב לחיכם של בני התרבות. אך הניהול 
הוא מנסה להחמיא  בדיוק את ההפך:  עושה  כיום  באנגליה  כדורגל  המדוקדק של משחקי 
לטעמם של האוהדים דווקא על ידי פנייה לכל החושים. האצטדיונים החדשים שנבנו תוכננו 
כך שהיציעים יהיו קרובים לדשא ויבטיחו נקודת צפייה מצוינת לכל האוהדים. הדשא הוגבה 
מסכים  הותקנו  מהדשא  רחוק  היושבים  אלו  עבור  הובלטה.  המאמנים  של  ועמדתם  מעט, 
גדולים שמשדרים קטעים חשובים. במזנונים מוגש מזון בריא, והטיגון נאסר. העלמתו של 
ריח הטיגון מאפשרת לריחות אחרים להנעים את האוויר. הבניין מעוצב כך שקולות העידוד 
יישמעו רמים וברורים. גם חוש המישוש מופעל: היושבים באצטדיון חשים שאפשר לגעת 
פעולת  אם  וגם  הקבוצה.  של  המנג׳ר  עם  לדבר  או  הדשא  על  הרצים  בשחקנים  רגע  בכל 
המישוש היא מדומיינת, התחושה קיימת כחוויה. בד בבד, החוויה מעוצבת כמאפיינת טעם 
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גבוה: מהאוהדים מצופה להגיב באיפוק לאחר הבקעת שער לטובת קבוצתם, וכשאדם מקלל 
ביציע, התנהגותו נתפסת כמביכה ומבישה. כך הופך משחק הכדורגל באנגליה לחוויה רב 
חושית המיועדת לכול. עם זאת, ואף שכל אדם מכל מעמד חברתי יכול ליהנות ממנה, היא 

מעוצבת כמאפיין של טעם גבוה.
שנוצרת  לשחקנים,  האוהדים  בין  מדומיינת  התקרבות  הוא  זה  תהליך  של  נוסף  היבט 
 .)Boyle & Haynes, 2004( ההמונים  תקשורת  באמצעי  טכנולוגיות  התפתחויות  בזכות 
שידורי טלוויזיה בכל העולם עברו בשנים האחרונות שינוי בשיטת הצילום, שעיקרו מעבר 
לתצלומי תקריב והתמקדות בסיפורים האנושיים. כיום נכנסת מצלמת הטלוויזיה למצבים 
אינטימיים שהיו בעבר נחלתם של שחקני הכדורגל בלבד. ערב אחד צפינו, ג׳וני ואני, באחד 
הפאבים בצפון לונדון במשחק של ליברפול. עם החזרה מהפסקת המחצית התמקדה המצלמה 
בסטיבן ג׳רארד, קפטן הקבוצה. הוא גירד בעורף. אפשר היה לראות שמשהו מפריע לו. זה 
קצת הטריד אותנו. רגע אחד אחר כך זה עבר לו, ואנחנו שחררנו אנחת רווחה. כך, היכולת 
של אוהד הצופה בטלוויזיה להבחין בפרטים כה קטנים במשחק שמתקיים באופן אובייקטיבי 
במקום אחר, מקרבת אותו לקבוצה ולשחקניה, עד כדי כך שגירוד קטן בעורף של שחקן מפר 
את שלוותו של האוהד. בשנים האחרונות גם החלה מצלמת הטלוויזיה ללוות את השחקנים 

כבר מהמנהרה המובילה למגרש, אזור שלא היה נגיש לצופה הכדורגל מעולם.
 HD )high–ב טלוויזיה  שידורי  שיפרו  ה–21  המאה  של  הראשון  העשור  באמצע 
definition( עוד יותר את חוויית הצפייה של האוהד. כך, אף שהמרחק בין האוהד לשחקן 
ויש שיטענו שהוא אף גדל בעקבות העלאת המחירים לכרטיסים של משחקי  נשאר גדול, 
כדורגל והעלייה בשכר הכדורגלנים, המרחק המדומיין מצטמצם כל הזמן. משחק הכדורגל 
 Crabbe & Brown, 2004;( לא נלקח מאוהדיו המסורתיים כפי שנטען ברבים מהמחקרים
להם  מוענק  אלא  ועוד(,   Giulianotti, 1999, 2002; McGill, 2001; Morrow, 2003
בטכניקות שידור ותקשורת מפותחות שלא היו בעבר. תוצרים תרבותיים אחרים, כמו ספרים, 
ראיונות בעיתונים, אפילו מוצגים במוזיאונים, מעניקים תחושה, גם אם מדומיינת, של קרבה 
בין השחקנים לאוהדים. בגלריה הלאומית בלונדון, למשל, מוצגת בשנים האחרונות תערוכה 
דיוויד  נראה השחקן  דקות שבו   67 וידיאו של  סרט  הוא  בה  המוצגים  דיוקנאות. אחד  של 
בכל  יותר משהיה  קבוצתו  אל שחקני  קרוב  מרגיש  כיום  הכדורגל  אוהד  כך,  ישן.  בקהאם 
תקופה אחרת בעבר. יתרה מזאת, הצבת דמותו של שחקן כדורגל במוזיאון לאומי מלמדת 

שההמוניות והשיח המכיל לא פגעו במאפיינים האריסטוקרטיים שמנסים לקשור למשחק. 
המגמה הזאת מלּווה גם בשינוי בטרמינולוגיה, כשמושגים כמו בושה, אלימות ופיזיות, 
שהיו מקושרים אסוציאטיבית למשחק במאה העשרים, הוחלפו במושגים כמו דרך, צורה, 
הרמוניה, איזון ושיווי משקל. בשנת 1999 אמר ארסן ונגר, מנג׳ר קבוצת ארסנל, את המשפט 
ברוח  הנכונה,  בדרך  מושג  להיות  מוכרח  הניצחון  אבל  לנצח,  ברצון  חן  חוסר  “אין  הבא: 
הכדורגל” )מתוך מוצג במוזיאון של מועדון ארסנל(. אמירה זו מבטאת את הקיום בכפיפה 
אחת של התוצאה והדרך ושל האפקטיביות והיופי. כאילו רצה ונגר לומר שלקראת המאה 
ה–21 כזה הוא הכדורגל, ולכדורגל יש רוח שצריך לשמור עליה. כעבור כמעט עשר שנים, 
כשהשיקו מוזיאון למועדון הכדורגל של ארסנל, הופיעה הצהרה זו של המאמן המוערך על 
אחד המוצגים המרכזיים. מוזיאונים רבים למועדוני כדורגל נפתחו בשנים האחרונות, ויש 
להם פדגוגיה מתרבתת ברורה שבאה לידי ביטוי בתכנים המוצגים במוזיאון. נוסף על כך, יש 
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למוזיאונים פדגוגיה מתרבתת נסתרת הקובעת ־ גם בלא הוראות מפורשות ־ איך ייראו, 
מה ילבשו וכיצד יתנהגו המבקרים במוזיאון )Bennett, 1995; Friedman, 1992(. כך הם 
פועלים להכיל את האוהדים לקטגוריות של מעמד גבוה. את הדברים הבאים כתבתי לאחר 

סיור מודרך באצטדיון ובמוזיאון של מועדון הכדורגל של צ׳לסי:

שרשרת  אחד  לכל  ומעניק  החדשים  המצטרפים  אל  מחייך  שלנו,  המדריך  ַאנדי, 
מתיישר  הגב  סמלי;  משהו  התליון  בענידת  יש  הקבוצה.  סמל  ועליו  גדול  ותליון 
מעט, המבט בעיניים הופך נחוש יותר. אמנם אנחנו רק תיירים מזדמנים, אבל ברגע 
הזה אנחנו מרגישים שייכים למועדון הגדול והמפואר. בשתים–עשרה ורבע אנחנו 
נכנסים יחד לחדר התצוגה הראשון. משמאלנו מוצג גביע אירופה למחזיקות. מימין 
רוצים”,  שאתם  כמה  לצלם  יכולים  “אתם  הקבוצה.  סמלי  שמאחוריו  פודיום  ישנו 
מזמין אותנו אנדי. צילום התמונות לוקח כמה דקות, ולאחריו אנדי מוביל אותנו אל 
אזור העיתונאים. בדרך אנחנו עוברים ביציעי האצטדיון. מהרמקולים בוקעים שירי 
עידוד לקבוצה וקריאות התרגשות של אוהדים. ההליכה מרגשת. אנו מגיעים אל חדר 
התקשורת, שבו מתכנסת ישיבת עיתונאים בסופו של כל משחק. בטבורו שולחן וכמה 
כיסאות. אנדי מתיישב בכיסא האמצעי, לידו הוא מושיב שני ילדים קטנים. ההצגה 
הוחתמו השחקנים  השולחן שעליו  זה  רבה.  היסטוריה  יש  הזה  “לשולחן  מתחילה. 
וזולה. בשולחן הזה ישב  הגדולים ביותר של צ׳לסי בשנים האחרונות, בהם חוליט 
מוריניו כשאמר: ‘איי אם דה ספיישל וואן׳”. אנדי עושה חיקוי משעשע של המאמן 
לימינו.  לילד  אנדי  פונה  אוהב?”  הכי  “איזה שחקן אתה  המיתולוגי של הכחולים. 
“ג׳ון טרי”, עונה הלה. “בשולחן הזה בדיוק, במקום שבו אתה יושב עכשיו, ישב ג׳ון 
טרי כשחתם על החוזה שלו בצ׳לסי”. הילדון מתרגש, ואנדי פונה אלינו: “היום יש 
לנו שתי החתמות חדשות. הראשון הוא...” אנדי פונה לקטן שמשמאלו ושואל באיזו 
עמדה הוא משחק. הזאטוט עונה שהוא משחק מגן שמאלי. “איזה יופי, אנחנו בדיוק 
זקוקים לאחד כזה. וכמה כסף אתה רוצה להרוויח בשבוע?” הילד חושב רגע, מביט 
במבוכה באביו ואז פולט במהירות: “עשרת אלפים פאונד”. ואנדי: “יש לנו כאן מגן 
שמאלי, קצת יקר, אבל אני מאמין שנסתדר. ואתה?” אנדי פונה לילד שמימינו. הלה 
נו, שיהיה.  חלוץ...  עוד  “אה,  פרצוף קצת מאוכזב.  עושה  אנדי  “חלוץ”.  לו:  עונה 

וכמה אתה רוצה להרוויח בשבוע?” 
הילדים  שני  את  מחתים  אנדי  אלף,  ארבעים  של  שכר  על  “סוגרים”  שהם  לאחר 
על טפסים דמיוניים, מוציא להם שני בקבוקי שתייה קטנים “שהשחקנים שותים” 
והוכנו מראש בדיוק עבור ההצגה ה״ספונטנית” אך המתוכננת עד מאוד הזו, ומסיים 
במשפט הבא: “רק שתדעו שמרגע זה אני הסוכן שלכם, ואני לוקח תשעים וחמישה 
אחוזי עמלה. בסדר מבחינתכם?” הילדים מהנהנים בשמחה. כשמסתיימת ההצגה, 
משם  השולחן.  ליד  להצטלם  שמבקשים  נוספים  לאוהדים  השולחן  את  מפנים  הם 
אנחנו פונים לחדרי הלבשה גדולים, מפוארים ומאובזרים. לכל שחקן ארונית שעליה 
ג׳ון טרי, פרנק למפרד  כתוב שמו ותלויה החולצה שלו. מצד שמאל החולצות של 
וג׳ו קול. מימין של מיכאל באלאק ואנדריי שבצ׳נקו. אנדי פותח את הארוניות של 
השחקנים כדי להראות לנו “מה יש לשחקן כדורגל מקצועני בתוך הארונית. כמובן, 



סוציולוגיה ישראלית יג )1(  173 תשע“א–2011 

תמונה של עצמו, כי איזה שחקן לא אוהב את עצמו? יש לו סרט הדבקה ופקקים 
חלופיים לנעליים”. 

משם אנחנו מגיעים למנהרה. לפני היציאה לכר הדשא אנדי מבקש מאתנו להתחלק 
ליברפול”,  “ואתם  הראשונה,  לקבוצה  אומר  הוא  צ׳לסי”,  “אתם  קבוצות.  לשתי 
מצליח  הוא  כך  ידיים”.  תלחצו  ועכשיו  הלחץ,  את  לשחרר  קצת  “תקפצו  לשנייה. 
להפוך עבורנו את החוויה לגופנית. אנו יוצאים יחד מהמנהרה. משמאלנו הספסל 
הביתי, ומימין נמצא זה של האורחים. “כאן ישב בעבר ‘המיוחד׳”, אנדי מצביע על 
כיסא המנג׳ר, עליו ישב בעבר ז׳וזה מוריניו. הילדים מצטלמים ישובים על הכיסא, 
ומרגישים מיוחדים לא פחות. בסוף הסיור משאיר אותנו המדריך במוזיאון המפואר 

של הקבוצה )מתוך יומן השדה, מרץ 2008(. 

גם בסיור באצטדיון האמירויות של ארסנל משתדלים המארגנים לנסוך תחושה של קרבה 
ואינטימיות בין האוהדים לשחקנים. כך כתבתי לאחר הביקור: 

הוכנסנו לחדר ההלבשה של התותחנים. שם ביקש מאתנו המדריך לשבת על מושבי 
העור. סדר הישיבה של השחקנים הוא על פי מקומם בהרכב לאותו משחק. “אתה”, 
קרא המדריך לכיוונו של אחד הילדים, “יושב בדיוק איפה שישב עמנואל אדביור 
השבוע. ואתה...” הוא הצביע לצד השמאלי, “יושב במקומו הקבוע של השוער יאנס 

ליימן” )מתוך יומן השדה, אוגוסט 2007(.

הישיבה על אותם הכיסאות כשחולצות השחקנים תלויות בסמוך מקרבת את האוהד לשחקן 
המוערץ עליו. האוהדים יכולים לדמיין מה ראו השחקנים באותם הרגעים, ואפילו להרגיש 
ליד  בישיבה  החל  האלה,  התחושות  את  להשיג  מכוונים  הסיורים  הם–הם השחקנים.  כאילו 
השולחן שעליו הוחתמו כל השחקנים הגדולים, דרך שתיית המים “שהשחקנים שותים” וביקור 
בחדרי ההלבשה, וכלה ביציאה לכר הדשא כשקולות אוהדים בוקעים מהרמקולים. הסיורים 
פועלים על כל חמשת החושים של האוהד ומחמיאים לטעמם של כולם; בו בזמן הם מאמצים 
מסודרת,  בשורה  הסיור  לאורך  צועדים  האוהדים  כך  ותרבותי.  גבוה  טעם  של  מאפיינים 
משוחחים בשקט ונשמעים להוראות המדריך. בסוף הסיור הם נשארים להתרשם מההיסטוריה 

.)Bennett, 1995( של הקבוצה במוזיאון החדש, שם מופעלות עליהם פדגוגיות מתרבתות
בתהליך ההכלה מודגשים כל העת ערכים מערביים כמו רב תרבותיות ופלורליזם. קראב 
)Crabbe, 2004( טוען שלפני גביע העולם של שנת 2002 ניסו משרד הפנים וההתאחדות 
לכדורגל לייצר תחושת הכלה עבור אוהדי הנבחרת האנגלית לפני יציאתם למשחקים ביפן 
ובקוריאה. הם פרסמו תמונות של אוהדים משני המינים ומכמה גזעים עונדים סמלים של 
הנבחרת האנגלית. אף שרוב אוהדי הנבחרת היו לבנים, התמונות הדגישו דווקא הטרוגניות 
שהיו  מקומיים  תושבים  גם  האנגלים  האוהדים  פגשו  ביפן  במשחקים  האוהדים.  ביציעי 
לבושים ומעוטרים בסמלי הנבחרת האנגלית. העיתונות באנגליה עיטרה עמודים ראשיים 
בסמלי הצלב האדום–לבן שצוירו על פניהם של אוהדים יפנים מקומיים. הגרדיאן אף כתב: 
“הצלב הקדוש הפך סמל לאימוץ אוהדי כדורגל מכל מעמד, דת וצבע לנבחרת הלאומית” 

 .)Ibid., p. 75(
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שינוי הטרמינולוגיה מקבל חיזוק גם באמצעי תקשורת ההמונים, שם רווח היום שימוש 
ופרשני  שדרנים  הכדורגל.  משחק  של  העומק  על  לכאורה  המעידים  מורכבים  במושגים 
כדורגל, במגמה שזולגת לשידורים בכל העולם, משתמשים לעתים קרובות במושגים כמו 
לגבי שחקנים אפשר לשמוע בשנים  ו״מבנה העומק” שלו.  “הארכיטקטורה” של המשחק 
כדורגל  “גאונים”. במהלך משחקי  ומאמנים הם  ו״אמן”,  “רקדן”  כמו  תיאורים  האחרונות 
אנגליים מלווים שדרן ופרשן את המהלכים על הדשא, כשתפקידו של הפרשן לבאר לצופים 
מהלכים מתוחכמים. בתכניות סיכום מחזור בערוץ ה–BBC מסבירים שדרן ושלושה פרשנים 
הם  שבה  והשפה  אלה  פרשנים  במשחק.  רבים  מישורים  על  ומתעכבים  היום  משחקי  את 
בארת׳  רולן  של  הכביסה  אבקת  פרסומות  כמו  ־  מייצרים  המשחקים  לניתוח  משתמשים 
)1998( ־ תחושות של עומק ומורכבות המעידות שלכדורגל יש משמעויות רבות מעבר לאלה 
הנראות על המגרש. הדיבור הופך למסר, והשיח החדש על הכדורגל מעניק לו מעמד של 

מיתוס.
גופו  נדרש  גופני. במאה העשרים  ביטוי  גם  המאפיינים התרבותיים החדשים מקבלים 
של שחקן כדורגל להיות חזק, שרירי ובעל כוח סבל, ואילו אצל שחקני הכדורגל האנגלים 
ורזון.  אתלטיות  גבוה,  גופני  כושר  כמו  בריאותיים  היבטים  מודגשים  המאה  אותה  מסוף 
תיאורים אלה של הגוף, טוען בורדייה )Bourdieu, 1984(, הם מאפיינים של ענפי ספורט 
קבוצת  של  לאצטדיון  הקרובה  הרכבת  בתחנת  פרסומת  בתצלום  הגבוהים.  המעמדות  של 
צ׳לסי תלויה תמונה שגובהה כחמישה מטרים, ובה מצולם ג׳ון טרי, קפטן הקבוצה, כשהוא 
שליטה  אומר  גופו  וכל  בגאווה,  מתוח  חזהו  ומרשים,  גבוה  נראה  הוא  בניין.  גג  על  עומד 
וביטחון. “ביחד”, אומרת הפרסומת, “הבלתי אפשרי הוא שום דבר”. אפשר לייחס לפרסומת 
משמעויות כלכליות; המועדון מבקש לעודד בעזרתה אוהדים לרכוש כרטיסים ומוצרים של 
הקבוצה, וחברת ההלבשה מעודדת אותם לרכוש חולצות. מלבד זאת, אפשר להבין את שלט 
הפרסומת ככזה שמספר על היכולת להשיג מטרות של הספורט המודרני, ובהקשר זה רומז 
גופו המרשים של הקפטן על מספר הניצחונות הגבוה שתשיג קבוצתו במהלך העונה. אך 
גופו של השחקן ועמידתו הבטוחה הם גם הצהרה אסתטית: כך צריך להיראות שחקן כדורגל 
אנגלי, וכך נראה היום משחק הכדורגל באנגליה; הוא המוני, מסחרי, מוכוון תוצאה, ובה 
בעת הוא גם תרבותי ועדין. משחק שמדגיש תוצאה אבל גם את הדרך, אפקטיבי אבל גם יפה. 
סיסמת המודעה מדגישה גם את תהליך ההכלה המופעל על האוהדים; טרי אינו מעיד על 

מועדון הכדורגל שלו בלבד, אלא מזמין את הצופה לחלוק אתו “ביחד” מדומיין.
את  גם  משנה  הפרמייר–ליג  לחוקי  ובהתאם  המועדון  ידי  על  הכדורגל  משחק  עיצוב 
התנהגותם של האוהדים המגיעים לצפות במשחקי כדורגל. שינוי זה, כמו הביקורים במוזיאון, 
כרוך בפדגוגיה מתרבתת נסתרת שמגדירה מהם הבגדים שיש ללבוש למשחק כדורגל, כיצד 
יש ללכת מתחנת הרכבת או האוטובוס לכיוון האצטדיון, כיצד לבוא בשעריו, ואיך להתנהג 
בתוך המגרש. בניגוד להתנהגות הפרועה של עשרות אלפי אוהדי הכדורגל במהלך המאה 
העשרים, כיום נעשה ניסיון לצמצם ככל האפשר אפילו את המקום הפיזי שתופסים האוהדים 
במהלך המשחק. לכן בתחילת כל משחק באצטדיון האמירויות מוקרן על המסכים התשדיר 

הבא:
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בתמונה הראשונה נראה אוהד קבוצת כדורגל צעיר בחדר השינה שלו. מתנועות הגוף 
המהירות ניתן לנחש שהוא מתרגש. הוא שם צעיף וממהר לדלת היציאה של הבית. 
המתח  בכיסאותיהם.  מתיישבים  ושם  לאצטדיון,  מגיעים  יחד,  נוסעים  ואביו  הוא 
מועבר לצופה בצורה מעוררת השתאות. הם אוכלים משהו, שותים משקה קר. לקול 
קריאות האוהדים עולים על המגרש עכשיו שחקני הקבוצה. השופט שורק, והמשחק 
מתחיל. הקבוצה האהודה על הילד תוקפת לשער שמשמאל. אחת ההתקפות הולכת 
טוב במיוחד, פורצת מהאגף הימני. מסירה קדימה ו..., מישהו בשורה שלפני הילד, 
כוכב התשדיר, נעמד. המסך הופך שחור, ורק פס הקול נשאר, משמיע את קולותיהם 
הקטן.  הילד  עיניו של  דרך  תמונות  להראות  חוזרת  המצלמה  חוגגים.  אוהדים  של 
בקול חנוק ומבולבל הוא שואל את אביו: “אבא, הם הבקיעו?” באותו רגע שישים 
נרגשים לנוכח אי הצדק. המסר כתוב באותיות לבנות על  אלף הצופים באצטדיון 
רקע שחור: “אם אתה אוהב את משחק הכדורגל, שב!” )מתוך יומן השדה, פברואר 

.)2008

מקומו של האוהד במהלך משחק באצטדיון מצומצם עד כדי כך שהוא מתבקש שלא לעמוד, 
גם כשהקבוצה האהודה עליו כובשת שער. אפשר להבין זאת כטכניקת משמוע על פי טענותיו 
)Foucault, 1991(. אולם צמצום מקומו הפיזי וההגבלה על תנועותיו של  של מישל פוקו 
האוהד בכדורגל האנגלי נעשים אגב הכלה של האוהדים לקטגוריות מחמיאות של מערביות, 
תרבותיות והומניות. האוהד מרגיש שהוא פועל על פי נורמות מוסריות גבוהות, ולכן אינו 
תופס את מקומו במערך החברתי כנשלט. בורדייה בספרו השליטה הגברית )2007, עמ׳ 13( 
טוען כי “אין דבר המגלה יותר בבירור את התהליך הזה של הפנמת יחס השליטה מאשר 
הסימנים הגופניים החושפים אותה: אי נוחות, הסמקה, התרגשות וגמגום, המנוגדים לתחושת 
הביטחון והרווחה שמשדרים השולטים”. אוהדים ושחקנים בליגה האנגלית מפגינים הליכה 
גאה, עמידה בטוחה, ישיבה בגו זקוף ודיבור בקול בטוח. נורמות ההתנהגות של השחקנים 
והאוהדים עברו תהליך ציביליזציה, על פי משנתו של אליאס, ומתאימים לטעם של מעמד 
גבוה, לפי הגדרות המושג של בורדייה. עם זאת, הדרך לרכישת נורמות התנהגות אלה לא 
הייתה כרוכה בתהליך הבחנה מעמדי אלא בתהליך של הכלה חברתית, שבמהלכו כל שחקן 

ואוהד שרצה בכך אימץ מערך ערכים תרבותי המתאים לטעם גבוה.

תהליך ציביליזציה בכדורגל הישראלי?

הנבחרת הישראלית החלה לשחק כדורגל במגרש הבינלאומי במסגרת ההתאחדות האסייתית. 
נגדה, היא שיחקה בשנות השבעים של המאה  בעקבות סירוב של נבחרות ערביות לשחק 
הקודמת במסגרת ההתאחדות האוקיאנית, ומשנת 1991 היא משתתפת בתחרויות בינלאומיות 
כחלק מההתאחדות האירופית. כמו כן, מועדוני כדורגל ישראליים החלו לשחק במסגרות כמו 
והאינטר–טוטו. תהליך הציביליזציה שעבר הכדורגל האנגלי  ליגת האלופות, גביע אופ“א 
מאז שנות התשעים השפיע במגוון דרכים על אופי המשחק במדינות אירופיות רבות, בהן גם 
ישראל. ראשית, למגע הישיר בין השחקנים ברמות השונות הייתה השפעה על הדרך שבה 
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שיחקו על הדשא והתנהגו מחוצה לו. כך לדוגמה השפיע סיור כדורגל באנגליה באוגוסט 
2007 על נערים ממחלקת הנוער של מכבי תל אביב:

המשחק הראשון הוא נגד האקדמיה של צ׳לסי. על הספסל של צ׳לסי יושבים מסודרים 
השחקנים המחליפים. מאמן הקבוצה עומד בביטחון על הקווים. על הספסל של מכבי 
תל אביב, חציים יושבים חציים עומדים, שחקניה הצעירים של הקבוצה, שני הורים 
המתפקדים כמאמנים, צלם וידיאו ואני. השופט המנהל את המשחק מדבר עם שני 
עוברים  והשחקנים  הראש,  עם  “הן”  עושה  הישראלי,  הקפטן  באנגלית.  הקפטנים 
ולוחצים ידיים לשלושת השופטים. אחר מבקשים השופטים משחקניה של מכבי תל 
אביב לעמוד בשורה ישרה, ושחקני צ׳לסי חולפים על פניהם, לוחצים לכל אחד מהם 
יד. רק אז שורק השופט לפתיחת המשחק. השער הראשון במשחק הוא לזכותם של 
נשמעות  ומהספסל  בשמחה,  זה  על  זה  קופצים  השחקנים  אביב.  תל  מכבי  שחקני 
לנהוג  מהם  ולבקש  הילדים  את  להרגיע  מנסים  הישראלים  ההורים  אושר.  צרחות 
“בהתאם”. בשלב מסוים הם מוותרים; “כמה פעמים בחיים יוצא להם לכבוש מול 
צ׳לסי הגדולה? תנו להם לחגוג”, אומר אחד האבות. צ׳לסי כובשת פעמיים ועולה 
ליתרון. הספסל שלה נשאר שקט, וגם על הדשא הילדים מסתפקים במחיאות כפיים 
למעורבים בהתקפה. השער האחרון במשחק נכבש על ידי מכבי תל אביב בשניות 
ובספסל  המגרש  על  הישראלים  הילדים  שתיים.  תיקו  וקובע  המשחק  של  הסיום 
שוב משתוללים. השופט שורק לסיום המשחק, והילדים המארחים מחפשים ללחוץ 
ידיים לילדים של מכבי תל אביב, כפי שהם עושים בסוף כל משחק. אולם השחקנים 
הישראלים כבר רחוקים ועסוקים בחגיגותיהם. אחרי מספר שניות של מבוכה לוחצים 

הילדים המקומיים ידיים לשופט ויורדים לחדר ההלבשה. 
המראות האלה חוזרים כמעט בכל אחד מחמשת משחקי הידידות שהילדים של מכבי 
משתתפים בהם. המשחק האחרון הוא נגד הילדים של מועדון “מכבי לונדון”. זוהי 
והילדים של מכבי תל אביב טובים בהרבה. כדי להשוות את  רק קבוצה חובבנית, 
של  לקבוצה  אביב,  תל  מכבי  מילדי  אחד  סהר,  מצטרף  המשחק  במחצית  הכוחות, 
שחקני “מכבי לונדון”. בסוף המשחק אני צועדת לצדו של סהר. עוד אנחנו מפטפטים 
בעברית על שאיפותיו של הילד הצעיר, מגיע מאחורינו ילד מקומי, בלונדיני וסמוק 
לך  להודות  “רציתי  באנגלית:  לו  ואומר  לסהר,  שלו  היד  את  מושיט  הוא  לחיים. 
ששיחקת אתנו”. בהתחלה סהר מתבלבל ומסתכל עליי. לאחר מכן לוחץ בחזרה את 
היד המושטת אליו ומשיב בעברית: “אין בעד מה” )מתוך יומן השדה, אוגוסט, 2007(. 

חודשים אחדים אחרי הביקור הזה הגעתי למתחם האימונים של מכבי תל אביב כדי לצפות 
מאשדוד.  האורחים  את  קושי  ללא  ניצחו  הם  שלהם.  הביתי  במגרש  משחקים  בילדים 
כשהשופט שרק לסיום המשחק, הסתדרו הילדים בשורה ולחצו ידיים לשחקנים האורחים כדי 
לומר תודה על המאמץ והמשחק. הם עשו זאת באופן שהזכיר מאוד את התנהגות הילדים 
באקדמיות באנגליה. בהתחלה לא הבינו שחקני אשדוד מה עליהם לעשות, אך לאחר כמה 

שניות שיתפו פעולה עם המחווה.
להכשיר  שמטרתם  רבים  שינויים  האחרון  בעשור  עברו  באנגליה  לכדורגל  האקדמיות 
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שחקני כדורגל על פי דגם של שחקן אנגלי אידיאלי, המתאפיין בערכים כמו ג׳נטלמניות, 
הוגנות, עדינות ואיפוק. תוצאות משחקי כדורגל באקדמיות אינן נרשמות, ומודגשת הדרך 
אלה  ערכים  ה–19,  במאה  הגבוה  המעמד  של  הציבוריים  הספר  בבתי  כמו  משחקים.  שבה 
מדגישים את ההעדפה של החינוך )education( על פני ההשכלה )instruction( במושגיו של 
בורדייה )2007(. מאחר שלאקדמיות ולמחלקות הנוער מגיעים ילדים צעירים, בגיל 18-6, 
כדי לרכוש את הכשרתם במשחק, תהליך הציביליזציה שהם מועברים יעיל כל כך, עד שגם 

סיור של שבועות אחדים מצליח לעצב נורמות התנהגות של שחקנים מישראל.
בחלק הקודם הראיתי ששינוי הטרמינולוגיה באמצעי התקשורת באנגליה השפיע על 
הדרך שבה נתפס המשחק במדינה. תופעה דומה מתרחשת גם בישראל. קוממי )2007( מראה 
דרך ניתוח של משדר אולפן ליגת האלופות בערוץ הספורט שלשדרני הכדורגל ופרשניו יש 
השפעה מכרעת על הניסיון לייצר אירופאיות כמרחב של איכות ומעמד גבוה וכמודל שאליו 
צריך הכדורגל הישראלי לשאוף. כדי לעשות זאת משתמשים אנשי הטלוויזיה בטרמינולוגיה 
המורכבת שמקורה בכדורגל האנגלי. השפה שבה משתמשים חברי הצוות לפרשנות המשחק 
גבוהה כל כך, עד שהיא הפכה לפארודיה. כך שגיא כהן, חבר בצוות אולפן ליגת האלופות, 
משֵחק ־ במקרה או שלא במקרה ־ דוקטור להיסטוריה של המדע בפרסומת לחברת ביטוח. 

וזהו תמליל הפרסומת:

רמי וייץ ]שדרן כדורגל מפורסם[: “סיום המשחק, סיכום שלך שגיא”.
שגיא כהן: “מבחינה נומינלית מדובר בעוד ניצחון. אבל מבחינה טרנסצנדנטלית ־ 
הווריאביליות  ההגנתית,  הסינרגטיות  אפותיאוזה.  ־  אחרת  מילה  אין  אפותיאוזה. 

ההתקפית, פשוט טרנסצנדנטציה של המשחק”. 
רמי וייץ ומשה איבגי ]שחקן קולנוע ותיאטרון[ מביטים זה בזה במבטים מבולבלים, 
מקריא  או  המשחק  את  מנתח  אתה  שגיא,  “תגיד,  איבגי:  פולט  ארוך  רגע  ואחרי 

ר פשוט”. פוליסה של סוכן ביטוח? דֵבּ

באופן מפתיע אולי, על אף השפה המורכבת מצליחה התכנית למשוך המונים, ואחוזי הצפייה 
האלופות  ליגת  אולפן   .2004/2005 בעונת  שידוריה  את  החלה  מאז  בעקביות  גדלים  בה 
מצליח לעשות מה שעשו מנגנונים באנגליה מאז שנות התשעים: לייצר חזות אליטיסטית 
מצד אחד, ולפנות לקהל המוני מצד אחר, וזאת על ידי העדפת מנגנוני הכלה על פני מנגנוני 
הבחנה חברתיים. אך השידורים עושים זאת רק לכדורגל אירופי. הכדורגל הישראלי מתקשה 
להיכנס לשיח האליטיסטי החדש, בעיקר מפני שהוא כפוף לפעולות הבחנה משלל כיוונים. 
אותו אולפן ליגת האלופות, שפועל במרץ כדי לחזק את הקשר בין הכדורגל למשמעויות 
ומכונן  הישראלי  לכדורגל  הנחתה  של  שיטתי  תהליך  מבצע  וציביליזציה,  אירופאיות  של 
אותו כאובייקט פחּות ערך על ידי הצגתו כפוליטי, מנוהל ברשלנות ועמוס אינטרסים של 
עסקנים מקומיים. אמצעי תקשורת אחרים מציגים את השחקנים ואת המאמנים של המשחק 
כדורגל  לשחקני  להיהפך  כדי  הראויים  והחינוך  האופי  המנטליות,  את  כחסרים  הישראלי 

איכותיים ולהתאים למשחק הכדורגל האירופי )שם(. 
פעולת הבחנה אחרת, הפעם על האוהדים, נעשית בכנסת ישראל. בשנת 2007 הוגשה 
הצעת חוק איסור אלימות בכדורגל, שיוזמיה היו חברי הכנסת אבשלום וילן ורונית תירוש 



לנצח, אבל ברוח הכדורגל 178 שלומית גיא 

ואסרה התנהגויות  זו הגדירה סמכויות הרחקה של אוהדים ממגרשים  )2007(.4 הצעת חוק 
ואולם,  הדשא.  לכרי  וכניסה  ספסרות  גזעניות,  התבטאויות  חפצים,  הכנסת  כגון  פושעות 
חסרה  הייתה  היא  בנושא,  האנגלי  החוק  על  מתבססת  שהיא  הצהירה  החוק  שהצעת  אף 
 )Taylor, 1990( את ההתייחסות המכילה כלפי האוהדים שהנחתה את דו“ח ועדת טיילור 
ידי  על  בפוטנציה.  כעבריינים  אוהדים  שהגדיר  דה–לגיטימציה  של  תהליך  דווקא  וקיבעה 
הענקת סמכויות נרחבות לאנשי ביטחון במגרשים והגדרת המשרד לביטחון פנים כאחראי 
לדו“ח  שהיה  היחסי  מהיתרון  החוק  הצעת  התעלמה  אוהדים,  של  פושעות  התנהגויות  על 
ועדת טיילור. לכשאושר חוק איסור אלימות בספורט )התשס“ח–2008(, שהתבסס על הצעה 

זו, הוא חיזק עוד את שוליותו החברתית של המשחק ואת שוליותם של אוהדיו בישראל.
ואף על פי כן, משחק הכדורגל בישראל עובר בהדרגה תהליך של ציביליזציה ועידון. 
בעבודה שלא פורסמה טוענת שרון )2010( שהיקף האלימות האובייקטיבית במגרשי כדורגל 
בישראל הצטמצמה מאוד מאז שנות החמישים, אך הסיקור שלה באמצעי התקשורת התרחב 
בעקביות מאז סוף שנות התשעים. לנוכח הטענות במאמר זה אפשר להבין את התרחבות 
הסיקור כתוצאה של תחושות בושה לאומיֹות למראה אירועים יוצאים מן הכלל, כשהכלל 
מעוצב על פי ערכים תרבותיים שהכתיב הכדורגל האירופי. תחושות הבושה, טוען אליאס 
תהליכי  שעוברת  בחברה  התנהגויות  מובנות  שלאורו  המובהק  הסמן  הן   ,)Elias, 1978(
ציביליזציה. תהליך הציביליזציה בישראל מּונע בעיקר בזכות מגע אינטנסיבי בין קבוצות 
ושחקנים ישראלים לקבוצות ושחקנים אירופאים. בד בבד גם אוהדים מבקרים במשחקים 
באצטדיונים באירופה, ויש ארגוני אוהדים של קבוצות ישראליות שמקיימים בשנים האחרונות 
היום  בישראל  תקשורת  אמצעי  אירופיים.  אוהדים  ארגוני  עם  הדוקים  מנהלתיים  קשרים 
מנחיתים את הכדורגל הישראלי לעומת האירופי דווקא כתוצאה מתהליך הציביליזציה, שכן 
הם מּונעים מתחושות בושה לנוכח מה שהם תופסים כפער בין המשחק האירופי לישראלי. גם 
חוק איסור אלימות בספורט הוא תוצאה של תהליך הציביליזציה שעובר המשחק, אך בניגוד 
זה מייצר דה–לגיטימציה  לדרך שבה פעלו על האוהדים בעקבות דו“ח ועדת טיילור, חוק 
הנחתה,  תהליך  המקומי  הכדורגל  עובר  הישראלי  בהקשר  כך,  המקומיים.  האוהדים  כלפי 
ואוהדיו נתפסים כלא תרבותיים, בעוד שקשרים של הכדורגל הישראלי עם האירופי )במחקר 
זה הודגש בעיקר הכדורגל האנגלי( תומכים בתהליך הציביליזציה בדרך של הכלה חברתית.
בדומה למתרחש ברחבי העולם, גם הכדורגל הישראלי עובר בשנים האחרונות התמסחרות 
מואצת )בן פורת, 2002, 2006(. עם זאת, בניגוד לטענות של בן פורת בנושא, ההון הכלכלי 
אינו מבטל בהכרח את ההון הרגשי של האוהד, ותהליך ההתמסחרות במועדונים הגדולים 
אינו מלווה בניכור של האוהדים. הפעולות שנעשו בכדורגל האנגלי מראות שמשחק הכדורגל 
והן  ומסחריות,  תחרות  כמו  מודרניים  בערכים  הן  אחת  ובעונה  בעת  מאופיין  להיות  יכול 
בערכים מתוך הפילוסופיה האריסטוקרטית כמו משחק הוגן ועידון, באמצעות תהליך המכיל 

אוהדים לקטגוריות מערביות.

ב–2008 אושר בכנסת, על בסיס הצעת חוק זו, חוק איסור אלימות בספורט. כאן אני מתייחסת להצעת   4

החוק ולא לחוק המאושר, שכן בהצעה מופיעים דברי הסבר.
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סיכום

והאסוציאציות  ההקשרים  מערך  באנגליה  השתנה  העשרים  המאה  של  התשעים  משנות 
את  לתפוס  החל  חדש  הקשרים  ומערך  התקופה,  לאותה  עד  הכדורגל  משחק  את  שהקיף 
מקומו. הנהלת הליגה, הנהלות המועדונים ואמצעי התקשורת העבירו את המשחק תהליך 
אצל  והן  השחקנים  אצל  הן  ההתנהגות  נורמות  בשינוי  ביטוי  לידי  שבא  ציביליזציה,  של 
אז  ה–19,  במאה  לו  שהיו  תרבותיים  מאפיינים  עם  את המשחק  קשר  זה  תהליך  האוהדים. 
שוחק בבתי הספר הציבוריים של בני המעמד הגבוה. באמצעות פדגוגיות נראות ונסתרות 
שינו אנשים הקשורים למשחק על כל רבדיו את התנהגותם, וכיום הם מציגים התנהגויות 
הקשורות לערכים מערביים, תרבותיים והומניים. אימוץ משחק הכדורגל, שכעת קשורים לו 
ערכים מוסריים גבוהים, מגדיר את האנשים המשחקים, המנהלים והאוהדים אותו כמתאימים 

לציביליזציה וכבעלי טעם חברתי גבוה.
הכדורגל  של  במקרה  הטעם,  רכישת  תהליך  בדבר  בורדייה  של  לטענות  בניגוד 
הבחנה  של  בתהליך  ולא  חברתית  הכלה  של  בתהליך  זה  התנהגותי  שינוי  נכרך  באנגליה 
ודה–לגיטימציה; החל בדו“ח ועדת טיילור, שדרש שינויים לטובת האוהדים, דרך שינויים 
בטרמינולוגיה באמצעי התקשורת, וכלה בדרישות התנהגות כגון לשבת במשך כל המשחק, 
גם ברגעים מרגשים במיוחד כהבקעת שער. דווקא הכלה למאפיינים של מערביות ותרבותיות 
היא זו שהניעה את כל הנוגעים בדבר לשינוי בהתנהגותם, ושינוי זה הופך אותם לעדינים 
ותרבותיים בעיני עצמם, מה שמתבטא בפעילויות הפנאי שהם בוחרים לעסוק בהן ובגופם 

הגאה והבטוח הנישא בגאווה כשהם משחקים כדורגל, מנהלים אותו או צופים בו.
כר  על  השחקנים  בהתנהגות  בשינוי  מתבטא  הישראלי  בכדורגל  הציביליזציה  תהליך 
הדשא, ביציעי האוהדים ובטרמינולוגיה הנרקמת סביב המשחק. אך למרות השינויים שחלו 
מהפער  שנובעות  בושה,  תחושות  אותו  מלוות  עדיין  האחרונות  בשנים  הישראלי  במשחק 
הפעולות  אך  לשינוי,  זרז  גם  משמשת  המבוכה  לישראלי.  האירופי  המשחק  בין  המדומיין 
שנעשות בהקשר הישראלי בשנים האחרונות, דווקא כתוצאה מהרצון להביא לשינוי חברתי, 

גורמות לתוצאה הפוכה, קרי מנחיתֹות את המשחק ופוגעות באוהדיו.
תהליך  שיעבור,  כדאי  לא  וגם  לעבור,  צריך  אינו  הישראלי  שהכדורגל  שיטענו  יהיו 
ציביליזציה, שכן תהליך כזה מנתק את המשחק מהגבריות והיצריּות שאפיינו אותו לאורך 
המאה העשרים. טענות כאלה נשמעו בעבר גם באנגליה, הן בספרות הפופולרית )הורנבי, 
1994( והן באקדמית )במסגרת הביקורות על הדרת האוהדים המסורתיים מהמשחק, ראו למשל 
Giulianotti, 1999, 2002; McGill, 2001; Morrow, 2003(. אין בכוונתי להציע עמדה 
מוסרית לכאן או לכאן. עם זאת, השתתפות של מועדונים ושל הנבחרת הישראלית במסגרות 
אירופיות שינתה במידה ניכרת את התפיסה של המשחק הישראלי בעיני התקשורת והממשל 
בישראל, לנוכח מה שנתפס כפער בין שתי תרבויות המשחק, ואף יצרה שאיפה לראות את 
יש להבין את הפרקטיקות  זאת  כדי לעשות  הכדורגל הישראלי כחלק מהמשחק האירופי. 
שננקטו באנגליה בהקשרן הנכון. כדי לייצר שינוי “בדרך המתאימה לציביליזציה”, במילותיו 
של ג׳וני, יש לאמץ טרמינולוגיה מאדירה ופעולות מכילות שמגדירות את המשחק כראוי 

לציביליזציה ומתאים לטעם חברתי גבוה.
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