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 לעכל את הזר:
על האתיקה של חוויית זיהוי הזר ברחוב הישראלי

עידו יואב*

יחסי  את  המאפיינת  באתיקה  דן  זה  מיקרו–סוציולוגי–אתנוגרפי  מחקר  תקציר. 

ניתוח כמותי של  ביומיום הישראלי, באמצעות  הזרים במרחב העירוני–הציבורי 

זרים שערכתי במהלך  ותיאורים אתנוגרפיים–איכותיים של  זיהויים  יותר מאלף 

לירושלים בשנים 2005‑2009. לאור  בין תל אביב  מוניות השירות  נסיעות בקו 

כנגד  ולהציבה  מעכלת,  כאתיקה  זו  אתיקה  לאפיין  מציע  אני  זה  שיטתי  ניתוח 

מאז  שרווחה  המותירה,  הנמנעת,  האדישה,  האתיקה  של  ההגמונית  התפיסה 

אנגלס וזימל ועד ימינו. קריאה אתית חדשה זו מלמדת על יחס סגור הנוטה מראש 

צר, בלי להותיר כל פתח לחוויית  פן  הזר המזוהה לכדי  ולהשטיח את  להאחיד 

אחרותו, כך שלמעשה האדם המזוהה )הנבלע( מעוכל, נספג ונחווה כאחד עם סדר 

התרבות של המזהה )הבולע(.

פתח דבר

במאמר זה אני מבקש להתחקות אחר נקודת המבט שלי, כמייצג )במידה זו או אחרת( של 
בני קבוצתי בשעה שהם פוגשים ומזהים זרים באופן מקרי, נטול מחשבה, אוטומטי ומהיר. 
ולאפיין באמצעות אינדוקציה אמפירית את טיבו של היחס האתי1  בכוונתי לנסות לפענח 
של יהודים, אזרחים ישראלים, דוברי עברית לזרים במרחב הציבורי בעיר. מערך מחקר זה 
וברשמיי ממאות  עיון במחברות השדה שלי  לא תוכנן מראש, אלא התהווה בדיעבד, אגב 
לתל  ירושלים  בין  בקו   ,)2009‑2005( שנים  יותר מארבע  במשך  השירות  במוניות  נסיעות 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *

והתמיכה. לרונן שמיר על העזרה  ולאדריאנה קמפ על האמונה  חזן  כול לחיים  ברצוני להודות קודם   

הסבלנית  וההדרכה  החכמה  המשובחות,  ההערות  על  האנונימים  לקוראיי  תודה  היד.  כתב  בהתקנת 

והמסורה. תודה למכון לחקר החברה והכלכלה על שם דוד הורוביץ על התמיכה הכספית במחקר זה. 

תודה מיוחדת ליסמין קיני ולתמי יואב על העמל וההתגייסות. ובעיקר לנועה ונה על המאמץ, המסירות 

והנדיבות.

אתיקה במובן של העקרונות המאפיינים את היחס לזולת: לא במובן של בירור היחס הרצוי או הנורמטיבי   1

)הקנטיאני למשל( שיש לשאוף אליו, אלא במובן של בירור סממניו הנשנים של היחס החברתי המצוי בין 

אדם לרעהו, זה המאפיין, הנהוג, המשתקף בזמן )2005‑2009(, במקום )עיר, תל אביב, ירושלים, מונית( 

ובתרבות או חברה )ישראלית( מסוימים.



לעכל את הזר 82 עידו יואב 

אביב, במסגרת עבודת שדה אתנוגרפית. כך, בלי להיות מודע, מצאתי בדיעבד שמחברותיי 
זרים, שאותם פגשתי לראשונה עם עלייתי למונית.  וזיהויים של מאות  גדושות בתיאורים 

בעקבות זאת החלטתי לקבץ זיהויים אלה, להזינם לבסיס נתונים ממוחשב ולנתחם.
ומיקרו– אוטו–אתנוגרפית  מחקר  גישת  של  בבסיסה  הניצבת  הסוציולוגית  ההנחה 
סוציולוגית זו היא שיש טעם רב בהתחקות אחר האופן האוטומטי והבלתי מודע שבו היחיד 
מזהה את זולתו, בעיקר משום שבמהלך אירוע תמים, אינטואיטיבי ויומיומי זה באות לידי 
 .)Schütz, 1945( ביטוי קונקרטי סכמות קבוצתיות ומשותפות של פרשנות, התנהגות וביטוי
סֵכמות אלה, המאפיינות את סביבתו התרבותית–החברתית של היחיד המזהה, מכוננות בין 
היתר גם את היחס האוטומטי והסטריאוטיפי שלו לזולת במהלך הזיהוי המקרי והחטוף. מכאן 
שהתחקות אחר פעולתו הספונטנית של היחיד )ובמקרה דנן זיהויו של הזר( תאפשר ללמוד 
אחרות,  במילים  אותה.  המאפיינת  האתיקה  על  זה  ובכלל  המזהה,  של  תרבותו  על  הרבה 
אשכנזי,  עברית,  דובר  ישראלי,  אזרח  יהודי,  כגבר,  שלי  הסטטוסים  שמערך  היא  ההנחה 
רקע  באותו  המשולב  בזה,  וכיוצא  בצבא  שנים  ששירת  יותר(,  או  )פחות  מערבי  עירוני, 
קבוצתי, תרבותי, היסטורי שהוכלל ונכלל בי במשך חיי בחברה בישראל, מייצרים באופן 
עקבי ולא מקרי יחס אתי מסוים כלפי הזרים ברחוב, שאותו יהיה אפשר לחשוף אגב ניתוח 

שיטתי של האופן שבו זיהיתי את הזר בשדה המחקר.
חקירת  את  שליוו  המרכזיות  הסוציולוגיות  הסוגיות  אחת  הוא  זרים  ביחסי  האתי  העיסוק 
העיר מתחילתה ועד ימינו. מרבית הספרות הסוציולוגית שעסקה בכך אפיינה אתיקה כאדישות, 
 Simmel,( הדדית  והתעלמות  בהימנעות  ביטוי  לידי  הבא  ניכור  הוא  שלה  העיקרי  שהמרכיב 
 )Engels, 1987, p. 69( היחידים, לפי התפיסות האלה, משולים לאטומים או מונאדות .)1950a
העוטים את מסיכותיהם בציבור )Bauman, 2000; Sennett, 1976, p. 264( אגב משמר ותנועה 
זהירה בהמון אנונימי )Goffman, 1971, pp. 28-61(. אלה אנשים מבודדים, שבשל עומס החיים 
 .)Augé, 1995, 1998( ועוסקים בענייניהם  המנוכר בעיר ה)פוסט(מודרנית מתכנסים בעצמם 
מכך גם נגזרה התפיסה האתית המסורתית, שלפיה מניחים הזרים איש לרעהו פשוט להיות, בלי 
 Goffman,( להתערב זה בזה, והזיהוי של הזר תואר תדיר כזיהוי חיצוני, שטחי וראשוני בלבד
Lofland, 1985 ;1983(, המותיר את המרחב הפנימי של הזר המזוהה בלתי ידוע. זהו, אם כן, 

מצב חווייתי שבמסגרתו מזוָהה קליפתו של הזר, ואילו תוכו נשאר ונחווה כעלום.
בניגוד לתפיסה מסורתית זו, באמצעות ניתוח אמפירי )כמותי ואיכותי( של יותר מאלף 
מקרי  מפגש  במהלך  זה  את  זה  והמזהים  במגע  הבאים  הזרים  כי  אטען  זרים,  של  זיהויים 
חד  סטריאוטיפיות  זהּות  תבניות  רעהו  על  איש  למעשה,  וכופים,  מכתיבים  ברחוב  וחטוף 
ממדיות, באופן שאינו מותיר כל מרכיב בלתי ידוע. כלומר הם אינם מניחים לזולתם פשוט 
להיות ולהיחוות כלא נודע, אלא קובעים את זהותו באופן מוחלט, כך שמבחינה אתית לא 
נותר בו, בעיניהם, כל פוטנציאל עלום. כך אלֵמד כי הזיהוי פסקני, דורסני ומבטל לחלוטין 
את פוטנציאל אחרותו של האחר, ומכאן שמבחינה אתית המזהה פולש לתחומו של האחר, 
ומעכל אותו באופן סימבולי. כלומר, ממש כשם שתהליך העיכול הפיזי מפרק מזון  כובש 
למספר קטן ומוגבל של חומרי יסוד פשוטים לשם ספיגתם המוחלטת בגוף הבולע, בתהליך 
זיהוים של זרים נוטה המזהה לתארם באמצעות מספר מצומצם ביותר של קטגוריות שיחיות 
בסיסיות ביותר. בכך, למעשה, הוא מעכל במובן הסימבולי ובאופן פעיל את אחרותם לכדי 

זהות עם גופו התרבותי.
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איור 1. מאתיקה של אדישות לאתיקה של עיכול

לאתיקה של עיכולמאתיקה של אדישות והותרה

חוויית הזר כפן צר ּוודאי חוויית הזר כמונאדה שקליפתה 
אחידה )במרחב ציבורי של זהות: 

ii( ותוכה בלתי נודע )במרחב 
)i :פנימי של אחרות

iii

ראשית,  ממדים.  בכמה  הסוציולוגית  לספרות  ולתרום  לחדש  כן,  אם  מבקש,  הזה  המחקר 
ועיקר, בכך שהוא מציע לפרש את האתיקה המאפיינת את יחסי הזרים בעיר כאתיקה של 
עיכול, בניגוד לפרשנות הסוציולוגית המסורתית שבמשך שנים אפיינה אתיקה זו כאדישות, 
הימנעות והותרה. שנית, מחקר זה נבדל ממחקרים אתנוגרפיים אחרים בכך שהוא משלב 
ניתוח כמותי של יומני שדה ומידע איכותי. שלישית, שלא כמו מערכי המחקר המקובלים 
בפסיכולוגיה החברתית, שבחנו באופן כמותי את הזיהוי הקוגניטיבי–סטריאוטיפי בין זרים 
)למשל: Berger, 1977; Devine, 1989; Tajfel, 1970; Tajfel & Turner, 1986(, מחקר זה 
לא נעשה במעבדות במנותק מחיי היומיום, אלא בשטח, בשדה, בזמן אמת. ולבסוף, במהלך 
ניתוח ממצאי המחקר נערכה הבחנה אנליטית שלא נעשתה במחקרים דומים, בין זרים דומים 
וקרובים למזהה מבחינת מאפייניהם החברתיים ובין זרים שונים ורחוקים. הבחנה זו אפשרה 
להסיק כי ככל שגדל המרחק החברתי )Park, 1924( בין המזהה למזוהה, כלומר ככל שהרקע 
החברתי והתרבותי של המזהה שונה מזה של המזוהה, נוטה הזיהוי ליתר האחדה קטגוריאלית 

וליחס אתי בולעני )דורסני, סגור וחד צדדי(.
מונית  את  הפוקדות  השונות  האוכלוסייה  קבוצות  את  אתאר  המאמר  בתחילת  כן,  אם 
ספרות  אציג  כך  אחר  בה.  הזרים  את  זיהיתי  שבמסגרתו  היומיומי  ההקשר  ואת  השירות 
רלוונטית העוסקת בסוציולוגיה של הזר, ביחסי זרים ובזיהוי קטגוריאלי–סטריאוטיפי. בשלב 

השלישי אפנה לתאר ולפרט את שלל הממצאים, ולבסוף אסכם את טענתי במסגרת הדיון.
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רקע

מחקר זה מבוסס על חומר אתנוגרפי שנאסף לצורך מחקר במהלך תצפיות משתתפות במשך 
זו  )2005‑2009( בקו מוניות השירות הנע בין תל אביב לירושלים. במסגרת  כארבע שנים 
הכרתי.  שלא  המוניות  נוסעי  זרים,  מאות  וחטוף  אינטואיטיבי  מידי,  באופן  וזיהיתי  שבתי 
הרכב הנוסעים בקו המסוים הזה הטרוגני במיוחד ויוצא דופן, היות והוא מזמן יחד אוכלוסיות 

שונות ומרוחקות מבחינה חברתית, שעל פי רוב אינן באות במגע יומיומי בלתי אמצעי. 
קבוצת  היא  הראשונה  קבוצות.  לשלוש  לחלק  אפשר  האלה  האוכלוסיות  שלל  את 
מתאילנד,  מסין,  )למשל  חוקיים  ובלתי  חוקיים  עבודה  ממהגרי  המורכבת  האוכלוסייה 
מהפיליפינים(, מפליטים מאפריקה )למשל מסודאן, מאריתריאה, ממצרים( שהגיעו לישראל 
במספרים גדולים במהלך התקופה האמורה, ומפלסטינים, אם בעלי אזרחות ישראלית ואם 
והציבור  תושבי השטחים. קבוצות האוכלוסייה האלה נתפסות בישראל כקבוצות חשודות, 
הנמנה עמן נתון במיוחד לבידוק הביטחוני ההולך ומחמיר בכניסה לתחנה המרכזית בתל 
אביב ובירושלים.2 על כן, מאחר שתחנות האיסוף של מוניות השירות נמצאות מחוץ למבנה 
הם  הבידוק,  את  לעקוף  האלה  לאוכלוסיות  מאפשרת  בהן  והנסיעה  המרכזית,  התחנה 
מעדיפים אותה, אף על פי שהיא יקרה וצפופה יותר ופחות נוחה מהנסיעה באוטובוס הסמוך. 
והתרבות,  המקום  בני  העברית,  דוברי  היהודים,  הישראלים,  קבוצת  היא  השנייה  הקבוצה 
אזרחים על פי חוק. קבוצה זו זכתה מטעִמי )emic( לכינוי “לגיטימיים”, הן משום מעמדם 
החברתית–התרבותית  קרבתם  משום  והן  הקודמת,  לקבוצה  ביחס  העדיף  והחברתי  החוקי 
נוספת מהתחנה המרכזית בירושלים  נסיעה  ועבורנו הנסיעה במונית חוסכת  אליי. עבורם 
למרכז העיר. עם הקבוצה השלישית נמנים תיירים, צליינים ואזרחים זרים המבקשים לתור 
את תל אביב או את ירושלים. בשבילם הנסיעה במונית לירושלים עדיפה משום שתחנתה 
הסופית קרובה לעיר העתיקה. יחס הזיהוי הנידון נחלק, אם כן, באופן ברור בין יחסי לזרים 
הקרובים והדומים לי ־ אלה הנמנים עם הציבור היהודי, ציוני, ישראלי וכדומה, בני הקבוצה 
השנייה ־ ובין היחס לאותם זרים רחוקים ושונים ממני, בני הקבוצה הראשונה והשלישית: 

פלסטינים, עובדים זרים, שוהים בלתי חוקיים, תיירים וכדומה.
המוניות  תחנת  אל  מגיע  הייתי  שגרה.  השירות השתרשה  במונית  ונסיעה  נסיעה  בכל 
ונכנס למונית שנמצאה באותה שעה במילוי. המונית על יושביה, אלה שהגיעו לפניי והנהג, 
היו ממתינים שתתמלא בעשרה נוסעים )אקראיים לחלוטין(.3 משעה שהמונית התמלאה היא 
הייתה יוצאת מיד לדרכה, ומונית אחרת הייתה נכנסת למילוי. כך 24 שעות ביממה, 7 ימים 
בשבוע. בממוצע ארך שלב המילוי 10‑15 דקות מרגע הגעת הנוסע הראשון ועד היציאה. משך 
הזמן הזה השתנה בהתאם לשעות העומס במהלך היום. מכל מקום, לא היה אפשר לצפות 

מובן שמבחינה רשמית אוכלוסיית הפלסטינים אזרחי ישראל )בעלי התעודות הכחולות( תוכל בסופו של   2

דבר להיכנס לתחנה המרכזית, אולם לכניסתם זו עלולה להתלוות בדיקה דקדקנית ומשפילה. ראו לעניין 

זה עדות אישית ברשימתו של העיתונאי הערבי–ישראלי סייד קשוע )2009(.

לעדות ממקור נוסף לעניין אקראיות סדרי הישיבה במונית השירות וההטרוגניות החברתית המאפיינת   3

את הנוסעים בקו זה ראו רשימתה של העיתונאית נרי לבנה )2010(. 
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מראש מתי תצא המונית לדרכה )בניגוד לנוהג באוטובוסים, ברכבות, במטוסים וכיוצא בזה(.4 
אם כן, אני נכנס למונית, אל תא הנוסעים. בוחר מושב פנוי )אם איני האחרון(. מתיישב, 
מארגן את החפצים שעמי, בדרך כלל תיק גב, מעיל, מחשב נייד, נגן mp3, יומן לרישום, 
מכשיר סלולרי ולעתים גם מצלמה. מרגע זה ועד לצאת המונית מהתחנה זמני קצוב לזהות 
את הנוסעים, משום שמרגע שיצאה המונית לדרכה אני חדל או ממעט לרשום, בעיקר משום 
שלא מקובל להביט זה בזה ולחקור זה את זה בעת הנסיעה )בשונה משלב המילוי, בפגישה 
הראשונה(, ומכל נוסע מצופה להימנע ממבט וממגע עד כמה שאפשר, אגב עיסוק בענייניו 
בלבד, כשעיקר מבטו נתון לפנים.5 בשלב הזה )במילוי(, בעת ההתארגנות והמפגש הראשוני, 
אני שולף את היומן, משרטט את מבנה התא ומזהה את הנוסעים בחטף, כשאני מאפיין כל 

אחד ואחד מהם במילים בודדות.
תהליך זיהוים של הנוסעים ־ הזרים ־ כפי שרשמתי ותיעדתי מיד במפגש הראשון עמם, 
הוא–הוא אותו מופע זיהוי של הזר שאני מבקש לחקור להלן. זהו זיהוי חטוף ואינטואיטיבי, 

בנוסח שגרה טקסית של ִקטלּוג מהיר ואוטומטי, הנעדרת לרוב מודעות עצמית. 
ראוי  לעיל,  והתנהגות שתיארתי  אינטראקציה  של  חיצוני  סדר  אותו  לעומת  זאת,  עם 
להדגיש גם את אופייה המקביל, הפנימי, של חוויית הזיהוי. כפי שאלמד בהמשך, החוויה 
נשמרת  חוץ  שכלפי  בשעה  החיצוני.  ההתנהגות  מסדר  בתכלית  שונה  הזר  של  הפנימית 
במונית נורמת התנהגות אדישה ומתעלמת, המותירה על פניה אי ודאות בנוגע לזהותו של 

הזר, למעשה בה בעת, ובניגוד גמור לכך, נחווה הזר בוודאות דווקא, בתור פן צר.

150 שנה ויותר של אתיקה אדישה

זימל  גיאורג  של  הייתה  חברתית  כתופעה  הזר  אל  הראשונה  הסוציולוגית  ההתייחסות 
 ,)Philosophie des Geldes )Simmel, 2005, pp. 224-228 בספרו המונומנטלי )Simmel(
ולאחר מכן בספר Soziologie )Simmel, 1908, pp. 685-691(. חיבור זה תורגם לאנגלית 
האמריקאי  הסוציולוגי  בשיח  נרחב  ותיאורטי  מחקרי  להד  מיד  וזכה   )Simmel, 1950b(
המתהווה של אותם הימים )Abel, 1959; Rogers, 1999(. הזר, הזרים והזרּות הופיעו מאז 
בניתוחים חברתיים רבים, למשל במחקרי קבוצות )Sebring, 1969(, בחקירה של תקשורת 
 Harman,( שפה  של   ,)Park, 1924( חברתי  מרחק  של   ,)Rogers, 1999( בין–תרבותית 
 Karakayali,( ואפילו במסגרת מחקרים של שוק העבודה ,)Schütz, 1944( הגירה ,)1988
2006(. אבל יותר מבכל תחום סוציולוגי אחר חזרו והופיעו התמות האלה במסגרת החקירה 
הסוציולוגית של העיר המודרנית והמרחב הציבורי שלה. כך תוארה העיר, פעם אחר פעם, 
כמרחב האולטימטיבי שבו שוהים, חיים ופועלים זרים. הזר הפך לטיפוס העירוני המובהק 

להרחבה בהיבטים הכלכליים של סדר המילוי האקראי במוניות השירות בישראל ראו אצל באטאבייל   4

.)Batabyal, 2009(

 Goffman,( יודגש כי חוקי מבט נוקשים והימנעות הדדית ממבטים במהלך אינטראקציות בלתי ממוקדות  5

חדרי  מעליות,  כגון  אחרות,  עירוניות–ציבוריות  בזירות  גם  למכביר  נהוגים   )1966, pp. 24, 33-82
.)Goffman, 1971, p. 61( המתנה, בתי קפה, מסעדות, תורים וכדומה
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ביותר, זה שמייצג את היחסים החברתיים בכלל, ובפרט את האתיקה המאפיינת את רחובות 
 Augé, 1995; Bauman, 2000; Beck,( העיר המודרנית, שהיא העומדת במוקד החיבור הזה
 1996; Engels, 1987; Goffman, 1966, 1971; Lofland, 1985; Park, 1984; Sennett,

.)1976; Simmel, 1950a; Wirth, 1938
ב–1844  באנגליה  העובד  המעמד  של  מצבו  האתנוגרפי  בספרו  אנגלס,  פרידריך 
היומיום במרחב הציבורי של העיר הגדולה. לפי תפיסתו  חיי  )Engels, 1987(, תיאר את 
היחסים  את  שעיצב  הוא  העיר,  של  והמנכר  המנוכר  זה  המטריאלי,  הקפיטליסטי  האופי 
האנושיים ברחוב, כיחסים בין מונאדות אנוכיות, מבודדות, המתאמצות לשמר ביניהן מצב 
של אי התנגשות, אי התערבות ואדישות הדדית )Ibid., p. 69(. באופן דומה אפיין גם זימל 
)Simmel, 1950a( את מצבו המנטלי של היחיד הצועד ברחוב כמצב של אדישות. אדישות 
)הזרים(  היחידים  תוארו  כאן  גם  ליושביו.  מזמן  שהכרך  הגירויים  מעומס  לדעתו  נבעה  זו 
צר  פונקציונלי  מגע  המקיימים  ומבודדים,  מנוכרים  אדישים,  אדם  כבני  הציבורי  במרחב 
זולתם. מאז שני המחקרים הקלאסיים האלה ועד ימינו עסקו לא מעט חוקרים  וחלקי עם 
באפיון האתיקה של יחסי הזרים בעיר. היו שהמשילו את תנועת הזרים ברחובות לתנועת 
)שלד המכונית(,  וקשיחה  יחיד בתוך קליפה מבודדת  המכוניות בכביש, כלומר תנועה של 
 Goffman, 1971,( שהעיקרון הבסיסי שלה הוא הישמרות והימנעות מפני מגע עם הזולת
pp. 28-61(. היו שתיארו את הטכניקות והאסטרטגיות שבאמצעותן זרים מתחמקים זה מזה 
במרחב הציבורי בעיר )Lofland, 1985, pp. 118-175(. היו שטענו שהיחיד בציבור עוטה 
מסיכות המונעות מגע וקשר מחייב עמו, ובעקבות זאת מכוננת במרחב הציבורי בעיר אתיקה 
המאפשרת ליחיד חופש חברתי נרחב )Bauman, 2000; Sennett, 1976, p. 264(. והיו גם 
שהצביעו על כך שאופיים של הקשרים החברתיים בעיר )הסופרמודרנית( של ימינו הופך 
זה ביחס לזה, במקום אנשים  את הזרים הבאים במגע בינאישי למעין עדים לא מעורבים 
הזמן הרב שחלף  וכך, למרות   .)Augé, 1995, 1998( זה  זה כלפי  בעלי מחויבות בסיסית 
)יותר מ‑150 שנה( ולמרות התמורות האדירות שחלו על החיים בעיר מאז שאנגלס )ב‑1844( 
וזימל )ב‑1903( אפיינו את יחסי הזרים בה, נותר מהדהד )כמעט בלא שינוי( אותו נרטיב אתי 
והגמוני, המתאר את היחסים האלה ברחובות המטרופולין הגלובלי כיחסים המתאפיינים באי 

התערבות, באדישות הדדית, בהסתגרות ובהימנעות זה מזה.
להלן אבקש לחרוג מתפיסה הגמונית זו ולטעון כי מה שנדמה על פניו כיחס שיטתי של 
אדישות פסיבית ואי התערבות אינו אלא היפוכו של דבר. לאור ניתוח אמפירי של מאות 
מופעי הזיהוי, אאפיין את האתיקה של חוויית הזיהוי כאתיקה של עיכול, החודרת באופן 

סימבולי, פעיל ושתלטני למרחב זהותו של הזר ושואפת לבטל את אחרותו של האחר.
עתה, משהוצגה מסורת הכתיבה הסוציולוגית על אודות הזרים והעיר באופן כללי, כמו גם 
התזה שאבקש להעמיד כנגד אותה מסורת, ברצוני להציג בפירוט את המסגרת המתודולוגית–
זה מצדד. להלן אתאר את תפיסתם המיקרו–סוציולוגית של שוץ  התיאורטית שבה מחקר 
ולאתיקה  זרים  לזיהוי  הנוגעות  מהבחנותיהם  כמה  ואציג   )Goffman( וגופמן   )Schütz(

המאפיינת מפגשים חטופים של זרים.
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שוץ, הטיפוסיות והסגירות החברתית

 Schütz,( לביתו”  ו״השב   )Schütz, 1944( “הזר”  ־  קרובים  מחקרים  בשני  שוץ,  אלפרד 
של  החווייתי  מצבו  את  לנתח  ביקש  המטבע,  אותו  של  צדדיו  שני  למעשה  שהם   ,)1945
ידי  על  מאליו  כמובן  הנלקח  היומיומי,  התרבותי,  המטען  לדידו  תרבויות.  בין  הנע  היחיד 
בני קבוצה תרבותית מסוימת, נמצא חסר בשני מקרים אלה, ונעשה נוכח דווקא בהיעדרו. 
מטען תרבותי זה, לפי שוץ, הוא למעשה מורשת חברתית הכלולה ביחידים, הנוטים מטבעם 
לדבוק בה כבדבר ידוע. את המורשת הזאת הוא מתאר כספר מתכונים תרבותי המנחה את 
יומיומיים, למשל כשעליהם לפתור  כיצד עליהם לפעול בשלל מצבים  היחידים צעד–צעד 
בעיות או להחליט כיצד להתנהג, כיצד להתבטא וכיצד לפרש את המציאות החברתית בכלל 
זה  מובן מאליו  כי מטען  מדגיש  שוץ  בפרט.  קונקרטיים  בתוך מצבים  העניינים  ואת מצב 
מצמצם למעשה את שלל האפשרויות הפתוחות בפני היחידים, משום שהוא מתעל אותם 
לדבוק במערכת מסוימת וטיפוסית של אפשרויות )כיצד לחשוב, להתבטא, להתנהג וכדומה(, 
ומתוך כך נאכפת צורה ארגונית אופיינית גם על שדה המחשבה, החוויה, ההתנהגות והביטוי 
ומיוצרת  החברתי  המבנה  מיוצב  שוץ,  של  לשיטתו  זו,  בדרך   .)Schütz, 1967, p. 276(
ביחידים  המגולמת  הסכמטית  ומכאן שהטיפוסיות   ,)Schütz, 1945, p. 370( קונפורמיות 
 .)Schütz, 1967, p. 14( היא מדיום מתווך ומייצב, שבאמצעותו נגזר, מיושם ומועבר ידע
גם  ליחידים  מתאפשר  הטיפוסית  בשגרה  האישית–הקבוצתית  הדבקות  משום  מזו,  יתרה 
לצפות את פעולותיהם ואת תגובותיהם של האחרים ולתכנן באופן מושכל את העתיד לבוא 

.)Schütz, 1945, pp. 370-371(
בהמשך ישיר לכך מאפיין שוץ שני סוגים מנוגדים של יחסים אתיים המתהווים גם בעת 
מול   ,)they-relations( יחסי–הם  מכנה  הוא  הטיפוסי, שאותו  הזיהוי  וזיהויו:  זר  עם  מפגש 
הזיהוי הייחודי, המכונה יחסי–אנו )we-relations(. יחסי–הם הם יחסי זיהוי הדדי המתהווים 
באמצעותן ובתיווכן של אותן סכמות וקטגוריות חברתיות טיפוסיות. במסגרת יחסים בלתי 
כששני  הפתעות,  נמנעות  כך  אנונימיים.  נשארים  במגע  הבאים  האדם  בני  אלה,  אישיים 
הצדדים שומרים על מעין הגדרת מצב אחידה ומקובלת. כל צד מבין ומזהה את זולתו מבחינה 
טיפוסית )Schütz, 1964, pp. 45-61(. יחסי–אנו, לעומת זאת, מועדים להתהוות באופן לא 
סכמטי )באופן בלתי אמצעי( ובמהלך נוכחות פנים אל פנים הדדית, אינטימית, ישירה בזמן 
ניתנים לצפייה  ושלל מחוותיו התקשורתיות  גופו של האחר, הבעות פניו  ובמרחב, כאשר 
מידית כסימפטום לפנימיותו. כך, לפי שוץ, נותר שדה הביטוי של אדם פתוח לרווחה בפני 
זולתו למגוון אפשרי, ייחודי ובלתי צפוי של פרשנויות. זאת ועוד, במהלך מפגש פתוח זה 
אותם  שבו  אופק–אנו–משותף,  חולקים  והם  שווה,  באופן  לנפגשים  נגיש  החיצוני  העולם 
זה מכונן  ידם, בטווח מבטם, בטווח חישה משותף. אופק משותף  הדברים נמצאים בהישג 
הסכמה ושיתוף בלתי אמצעי, ואלה כמו קושרים את הנפגשים זה לזה באופן מיוחד ובלתי 
צפוי. כל אחד משתתף בשטף החיים הפנימיים של האחר. כל אחד יכול לתפוס את מחשבתו 
 Schütz, 1964, pp.( של הזולת בנוכחותו החיה, בהתהוותה וביחס ישיר לזרם החוויה ההדדי

.)37-56, 61, 110-111, 161, 173-177, 199, 250-254
רלוונטית לאפיונה של אתיקת העיכול שאציע להלן, משום  זו של שוץ תהיה  הבחנה 
מתאפיינים  במונית  הזרים  זיהוי  יחסי  כי  בבירור  עולה  להלן,  שיפורטו  כפי  שמממצאיי, 
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המתאפיינים  ויציבים,  טיפוסיים  מוסדרים,  אנונימיים,  יחסים  קרי  כיחסי–הם,  במובהק 
התרבותי  בידוע  בדבקות  ־  יותר  אף  חשובה  נקודה  וזו  ־  וגם  בסיסית  חברתית  בסגירות 

ובטיפוסי באופן שאינו מותיר מקום לאחרות.
 

“הבלתי מכירים” והזיהוי לפי גופמן

מי שהמשיך מפורשות ויישם את התפיסה המיקרו–רגולטיבית–מבנית המגולמת בפעולותיהם 
 Goffman, 1986a, pp.( היומיומיות והטיפוסיות של יחידים בנוסח שוץ היה ארווינג גופמן
3-8(. גופמן חשוב לענייננו גם משום שברוב עבודותיו מופיעים ניתוחים מיקרו–סוציולוגיים 
 )the unacquainted )ובלשונו  זרים  בין   ,encounters כינה  של מפגשים חטופים, שאותם 
שניתוחיו  משום  בעיקר  אך   ,)Goffman, 1966, 1967, 1971, 1986b( העיר  ברחובות 

מתמקדים לא אחת בסוגיית הזיהוי החברתי, שהיא גם מרכז עניינו של חיבור זה. 
בנוגע לתהליך הזיהוי עצמו ולסדר האינטראקציה הכרוך בו, גופמן עורך שלוש הבחנות 
סוגים:  לשני  פנים  אל  פנים  בנוכחות  האינטראקציה  את  מחלק  הוא  ראשית,  חשובות. 
אינטראקציה בלתי ממוקדת, המתרחשת כאשר פלוני אוסף מידע על הזולת באמצעות הצצה 
חטופה כשהלה חולף על פניו, נכנס ויוצא מיד מטווח מבטו. סוג זה של אינטראקציה עוסק, 
לדבריו, בעיקר באופן שבו אנשים נמנעים זה מזה. מנגד ישנה האינטראקציה הממוקדת, 
המתרחשת כאשר אנשים מתאספים אגב התכוונות הדדית ומשתפים פעולה בפתיחות כדי 
 Goffman, 1966,( לשמר יחדיו מוקד של שימת לב משותפת, למשל במהלך שיחת רעים

 .)pp. 24, 33-82
מקשר  המזהה  שבאמצעותו  קוגניטיבי,  זיהוי  זיהוי:  סוגי  שני  בין  מבדיל  גופמן  שנית, 
לדוגמה  כמו  הדדית,  ומעורבות  מחויבות  מתקיימת  לא  כאשר  )הזר(  המזוהה  את  וממקם 
הזיהוי במהלך מסדר זיהוי פלילי, לעומת זיהוי חברתי, שבמסגרתו הנפגשים מתכוונים ליצור 

.)Ibid., pp. 112-113( מעורבות ההדדית
אישית  זהות  משויכת  למזוהה  כאשר  אינדיבידואלי,  זיהוי  בין  מבחין  גופמן  לבסוף, 
זיהוי  ובין  בזה,  וכיוצא  קולו  גוון  החיצונית,  הופעתו  נוכחותו,  מתוך  וייחודית  אופיינית 
שייכותו  על  המעיד  שלו,  הסטטוסים  מערך  באמצעות  מוכר  המזוהה  כאשר  קטגוריאלי, 
לקבוצה חברתית )אחת או יותר(. גופמן מדגיש כי הזיהוי הקטגוריאלי מתאפשר באמצעות 
קריאה בסיסית של סימני גוף שכל יחיד נושא ומפיץ, באופן שמאפשר למקמו בנקל ביחס 
לארבעה סטטוסים בסיסיים: מגדר, גיל, גזע ומעמד. זיהוי סטטוס זה מאפשר את זיהויו של 

.)Goffman, 1983, pp. 3, 14( הזר מיד, ובכל מצב כמעט
ממוקדת  הבלתי  האינטראקציה  של  למקרה  בעיקר  מתייחס  מחקרי  אלה  הבחנות  לפי 
בעיקר  אמורים  הדברים  השירות  שבמונית  משום  וזאת  והקטגוריאלי,  הקוגניטיבי  ולזיהוי 
בזיהוי חטוף בין זרים מוחלטים, נעדרי מחויבות והיכרות אישית–הדדית, המבקשים להימנע 
זה מזה עד כמה שאפשר ומזהים איש את רעהו בעיקר באמצעות פענוח בסיסי של סימני 

סטטוס בולטים וזמינים )כפי שיתברר להלן(. 
וכמו   ,)Goffman, 1983, p. 4( קריטית  חברתית  סוגיה  בזיהוי  ראה  גופמן  כי  יודגש 
שוץ גם הוא גרס שכל אדם במהלך יחסי גומלין סימבוליים עם סביבתו מפנים מידע חברתי 
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 Goffman,( בסיסי על אודות סטנדרטים חברתיים וטיפוסיים, המורים לו מה ראוי ונורמלי
1986c, pp. 11-13, 45-47, 85-92(. הפנמה זו מאפשרת ליחידים שדה זמין של אמות מידה 
 Goffman,( שבאמצעותו הם מודדים את עצמם ואת זולתם בהקשרים קונקרטיים מגוונים
pp. 184-186, 1986c, pp. 12-13, 152-153 ,1971(.6 בהקשר זה אפשר לנתח גם את 
היחיד המזהה זרים ברחוב. היחיד צועד, אם כן, ברחוב בעודו מודע להקשר החברתי שהוא 
נתון בו ויודע כיצד עליו לנהוג ולמה לצפות )Goffman, 1986a, pp. 21-40(. וכאשר גירוי 
זה או אחר )למשל צורה חריגה או פחד מפני דבר מה( מעורר אותו להתמקד בזר, הוא מקיים 
מיד יחס קוגניטיבי ראשוני כלפיו )Goffman, 1983, pp. 11-15, 1986c, p. 4(. הוא קורא 
את המידע החברתי הזמין, למשל את שפת גופו של הזר )Goffman, 1966, pp. 33-35(, ואז 
הוא מאתר בקרבו את אותו דגם סטריאוטיפי המתאים למערך הסטטוסים של הזר הקונקרטי 
)Goffman, 1983, pp. 4, 14(, משייך את התבנית המתאימה, מקטלג את הזר ומדביק לו 
)Goffman, 1986c, p. 12(. באופן זה ממש יש בידיו של בן התרבות  את התבנית הזאת 
לו  נמסר  חטופה, שבמהלכה  ומידי מתוך חשיפה  קטגוריאלי  זיהוי  הזר  את  לזהות  המיומן 
שטף שלם של מידע, כאשר מתוך ההתרשמות החטופה המזהה יוצק, למעשה, אל תוך הזר 
דמות שלמה–שטוחה, באופן שגור ואוטומטי ומבלי דעת. כך, לפי גופמן, מצטמצם הזר המצוי 

.)Ibid.( בנוכחותנו לכדי מספר צר בלבד של אפיונים ותו לא
מהמחקרים  ורבים  אשוטט,  שבו  המיקרו–סוציולוגי  לשדה  מכרעת  תרומה  תרם  גופמן 
ומי  ביודעין  )מי  מיישמים  סטריאוטיפי  טיפוסי,  קטגוריאלי,  בזיהוי  העוסקים  העכשוויים 
שלא ביודעין( את תפיסותיו וחוזרים כהד שוב ושוב על הבחנותיו, כפי שאציג מיד. במסגרת 
המחקר הנוכחי תיאור זה של גופמן את תהליך הזיהוי הקטגוריאלי יזכה לאישוש אמפירי 

ברור, כפי שיתברר בפרק הממצאים.

הזהות החברתית, מחקרי הסטטוס והסטריאוטיפים

האחרונים  בעשורים  כאמור  התהוותה  וגופמן,  שוץ  של  התיאורטיות  לתפיסותיהם  בדומה 
בעיקר  אמפירית,  בדרך  שבחנו  מיקרו–סוציולוגיים  מחקרים  של  והולכת  גדלה  קבוצה 
קוגניטיבי  באופן  זרים  מזהים  יחידים  כיצד  חברתית,  בפסיכולוגיה  ניסויים  באמצעות 
)Tajfel(, למשל, טען כי  ובאמצעות זהויות חברתיות, סטריאוטיפים וזיהויי סטטוס. טייפל 
לכל יחיד יש לצד זהותו האישית גם זהות חברתית. במסגרת של מצבים חברתיים זהות זו 
הרלוונטי   )intergroup( הבין–קבוצתי  מהיחס  ישירות  הנגזר  לזולת,  יחסו  את  גם  מכתיבה 
השורר ביניהם )Tajfel, 1974(. כך הגדיר טייפל זהות חברתית כאותו חלק ממושג העצמיות 
הרגשיות  והמשמעויות  הערכים  בצירוף  כלשהי,  בקבוצה  חברותו  מעצם  הנגזר  היחיד  של 
הנלווים לחברות זו )Tajfel, 1981, p. 255(. לגישתו )כמו אצל שוץ(, יחידים אינם יוצרים 

יש לציין שביטוי מוטבע של סדר מבני–תרבותי זה המגולם בפעולתו של היחיד באופן מקדמי מאפיין כמה   6

 Bourdieu,( וכמה ניתוחים וגישות תיאורטיות אחרות. למשל סדר הפרקטיקה וההביטוס אצל בורדייה

pp. 52-65, 2010 ,2008(, ארגז הכלים התרבותי )toolkit( של סווידלר )Swidler, 1986( ואף מרכיב 
.)Mead, 1967, pp. 174-178, 193-200, 209-226( של מיד )Self( בתיאוריית העצמי )Me( האני
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את הקטגוריות של עצמם, אלא מאמצים את הקטגוריות הזמינות בסביבתם. הם גם מקבלים 
ומפנימים )מבלי דעת( דפוסי התנהגות ושיפוט ערכי אוטומטי בנוסח סטריאוטיפים ודעות 
קדומות )Tajfel, 1969(, ואחר כך דבקים ומשמרים את הסכמות התרבותיות האלה באדיקות 
 Social Identity( ברוח זו בדיוק פותחה תיאוריית הזהות החברתית .)Tajfel, 1981, p. 137(
רבים  אמפיריים  מחקרים  ונערכו   ,)Tajfel & Turner, 1986( וטרנר  טייפל  של   )Theory
בין  וכדומה(  כלכלי  גזעי,  )לאומי,  מאבק  או  מתח  בה  שקיים  בסביבה  כי  למשל,  שמצאו, 
ביחס  כול  קודם  זולתם  את  לזהות  אנונימי  מפגש  בעת  יחידים  ייטו  יריבות,  קבוצות  שתי 
להבחנות–קונפליקט קבוצתיות אלה )Branscombe & Wann, 1994(. עוד נמצא שיחידים 
נוטים להעדיף את בני קבוצת הזהות החברתית שלהם )Tajfel, 1970(. כמו כן מצאו חוקרים 
אלה תימוכין לטענת ההכללה, שלפיה קבוצות ההשתייכות נתפסות כהטרוגניות יותר, בעוד 
יחידים מקבוצות חוץ נתפסים כהומוגניים. זאת ועוד, נמצאו עדויות לכך שחברי קבוצת הרוב 
בסביבה חברתית כלשהי מזהים ביתר פירוט וגיוון את בני קבוצתם, בעודם מצמצמים )מבלי 

דעת( את המובחנות כלפי יחידים מקבוצות חוץ )טייכמן ויהודה, 2000, עמ׳ 421(.
שלל הממצאים האלה של הפסיכולוגיה החברתית עולים בקנה אחד עם הממצאים שלי, 
אישוש  לפנינו  שהרי  לענייננו.  שלהם  המיוחדת  הרלוונטיות  ומכאן  להלן,  שיפורטו  כפי 
אמפירי בין שני מערכי מחקר ומתודולוגיות שונות בתכלית. וכך מחקרי האתנוגרפי, שנערך 
באופן לא מתוכנן ולא מודע ובתנאי שטח ־ תנאים הקרובים יותר לחיי היומיום הנחקרים 
־ תומך ונתמך בממצאי המחקרים שבוצעו במעבדות הפסיכולוגיה החברתית, כפי שפורטו 

לעיל, ולהפך.
המיקרו– התיאוריה  במסגרת  התהווה  להזכיר  שיש  מחקרים  של  רלוונטי  גוף  עוד 
סטטוס,  מאפיין   .)Status Characteristics Theory( הסטטוס  מאפייני  של  סוציולוגית 
בהקשר הזה, הוא כל מאפיין זמין וגלוי המשפיע על הערכת קבוצות ויחידים ומכונן אמונה 
באשר לטיב תכונותיהם )Berger, Rosenholtz & Zelditch, 1980, p. 479(. במסגרת זו 
וכדומה( שאותם  גזע, אתניות  מין,  גיל,  )כמו  גלויים  הדירוג של מאפיינים  נחקרו תהליכי 
מגלם היחיד )בעיקר( בנוכחותו ובגופו )ממש לפי טענת גופמן(, ונמצא כי מאפייני סטטוס 
בו.  ונוהג  זולתו  את  מעריך  אדם  שבמסגרתו  האתי  היחס  על  נרחב  באופן  משפיעים  אלה 
ביומיום  החברתית  האינטראקציה  סדר  על  ישירות  משפיע  זה  סטריאוטיפי  מידע  כלומר 
)Ridgeway, 1991(. כך מוערך שוני בין יחידים, שממנו נגזר יחס בינאישי על בסיס סיווג 
)סטטוס( קבוצתי. היחס הזה בא לידי ביטוי בהתנהגותם של יחידים, הוא נשנה ויציב וניתן 
היוקרה  על  ליחידים  המיוחסת  ההערכה  מידת  למעשה  מתבססת  זו  תפיסה  לפי  לתצפית. 
שיש לקבוצת הסטטוס שלהם. עוד נטען כי רוב תהליכי הסטטוס המאורגנים אינם מודעים, 
לרבות ההתנהגויות והציפיות שהם מייצרים, והם מתרחשים בנו באופן אוטומטי, בלי שנחוש 
)Berger, 1977(. בהמשך לכך נחקר, למשל, היחס המודע והמוצהר של יחידים מול  בהם 
היחס הספונטני–האוטומטי שלהם לקבוצות המתויגות באופן שלילי. נמצא כי גם ביחידים 
שהצהירו במודע שאינם בעלי דעות קדומות שליליות התעוררה תגובה ספונטנית–אוטומטית 
שלילית )Dovidio et al., 1997(. מכאן שגם אלה המצהירים על עצמם שהם חסרי דעות 
להם  מודעים  תרבותם,  את  המאפיינים  הסטריאוטיפים  את  הפחות,  לכל  מכירים,  קדומות 

.)Devine, 1989( היטב ומייחסים אותם מבלי דעת לזולתם
כאמור, רוב רובם של המחקרים הללו התבססו על ניסויים מתוכננים במסגרת מצבים 
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חיי  את  חקרו   )Gambetta & Hamil, 2005( והאמיל  גמבטה  זאת  לעומת  מלאכותיים. 
היומיום של נהגי מוניות בניו יורק ובבלפסט. מחקר אתנוגרפי זה )המשיק לשדה המחקר 
שלי מבחינה תמטית( התמקד באופן שבו הנהגים מזהים במהירות נוסעים. ומשום שהנהגים 
)בגדים,  אזהרה  סימני  הרף  בלי  מחפשים  שהם  התברר  לתקיפה,  תדיר  נתונים  היו  הללו 
צבע עור, התנהגויות וכדומה( או סימנים מעוררי אמון באנשים המבקשים לעלות למונית. 
מכאן הסיקו גמבטה והאמיל שהנהגים עוסקים באיסוף ובפרשנות בלתי פוסקים של סימנים 
ואיתותים במסגרת מפגשים חטופים ומהירים אלה עם זרים. עוד נמצא כי לנהג יש מושג 
הטוב/התמים/ לנוסע  להיות  שאמורים  התקין  ולמראה  התקינה  להתנהגות  בנוגע  מקדמי 

הלגיטימי, וכי הנהג משתמש במטען הרלוונטי הזה במסגרת מצבים קונקרטיים כדי להעריך 
את רמת הסכנה שהוא נחשף אליה בתנאים של אי ודאות, המאפיינים העלאת נוסע מזדמן, 
ממש כטענתו של גופמן לעיל. עם זאת, לצד סימנים ברורים וקריאים כמו גיל ומין, נמצאו 
לא מעט סימנים ברורים פחות וחלקיים שהנהג אוסף. סימנים אלה כשלעצמם אינם מספקים 

מידע רלוונטי, אבל כשהם מצטרפים לכדי תמונה סמיוטית רחבה הם מקבלים משמעות.

ממצאים

קודדו  הניתוח  במהלך  לעיל.  כאמור  הזרים,  זיהוי  במופעי  ורק  אך  מתמקד  להלן  הניתוח 
והוזנו התיאורים אל בסיס נתונים ממוחשב. הניתוח משלב בין תיאור איכותי מיומני השדה 
ובין בחינה סטטיסטית )שכיחויות( של התיאורים, כדי לאתר דפוסי שיח חברתיים של זיהוי. 
בניתוחים  משתנה   )N( המקרים  מספר  זיהוי(.  )מופעי  רשומות   1221 כולל  הנתונים  בסיס 
שאציג לעיל. למשל מספר המופעים שצוין בהם הגיל הוא )N=734(, ואילו מספר המופעים 
שצוין בהם זיהוי אתנו–לאומי הוא )N=1190(. יש לציין כי בנוסף לרשומות האלה קיימות 
נכללו  לא  ואלה  וידיאו,  תמונות,  צילום  הקלטה,  כגון  אחרים,  באמצעים  שתועדו  נסיעות 
במסגרת המאמר הנוכחי. בסיס הנתונים כולל תיעוד של כ–170 נסיעות, עם 7 מופעי זיהוי 
לכל נסיעה בממוצע )מתוך 10 אפשריים, נהג ותשעה נוסעים(.7 תאריך הנסיעה המוקדמת 
ביותר המתועדת בבסיס הנתונים הוא 4 במאי 2005. תאריך הנסיעה המאוחרת ביותר הוא 

26 באפריל 2009.

ממצאים הנוגעים להיבט המבני של הזיהוי
הזיהוי מצליח. לא נמצא ולו מקרה אחד מתועד שבמהלכו צוין במפורש ניסיון לזהות   .1
שכשל לחלוטין. אין למשל רישומים בנוסח “איני מצליח לזהות את פלוני”, או “מעולם 

לא נתקלתי במין שכזה... מהו?”8

משעה  אולם  הנוסעים.  כלל  את  זיהיתי  לא  לפעמים  וכי  המזהה,  אותי  כולל  אינו  זה  מספר  כי  ודוק,    7

שהחלטתי לזהות, הצלחתי, ואפילו בנקל.

של  האמיתית  זהותו  בין  הלימה  או  אימות  בהכרח  פירושה  אין  הזה  בהקשר  בזיהוי  שהצלחה  יובהר    8

או  זכר לקושי  בלי  ונרשם כמוצלח,  נחווה  גופא, אלא שהזיהוי מצדו של המזהה  הזיהוי  ובין  המזוהה 

לרישום של כישלון בבירור זהותו של הזר.
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פי שלא הוכשרתי לכך  ונטולת מודעות. אף על  כחוויה שקופה, מידית  הזיהוי מתועד   .2
מעולם באופן רשמי, נמצא שאני )המזהה( מיומן מאוד בזיהוי, וזאת בלי שהייתי מודע 
לדבר כלל. ניכר שאני מזהה בנקל, בלי מאמץ )באופן טבעי(. מעשה הזיהוי ממש נעדר 
נוכחות בעיניי, ובכתביי איני מתייחס אליו כלל. במילים אחרות, תהליך הזיהוי נמנה 
עם אותן מיומנויות אישיות שאנו מתרגלים בלי הרף במהלך היומיום מבלי דעת, באופן 
מפני שהן  הוא,  נהפוך  נסתרות.  מפני שהן  ולא  נראות.  לבלתי  אותן  אוטומטי שהופך 
הזיהוי  שבמהלך  היא  לכך  חיה  דוגמה  הרף.  בלי  וחוזרות  שגורות  בנאליות,  רגילות, 
וזאת בניגוד  ביודעין,  )אוטומטי( שלא הייתי מרשה לעצמי  התבטאתי לא אחת באופן 
בקטגוריות  תדיר  שיחי  שימוש  שעשיתי  נמצא  כך  המודעת.  התבטאותי  לאופי  גמור 
הומו,12 לסבית,13  כוסית,10 פרחה,11  כגון שחור,9  )שברגיל איני משתמש בהן(,  מילוליות 
כושי,14 ערס.15 מכאן גם עולה בעיניי תמונה לא מחמיאה שלי כגזען סקסיסטי, הנוטה 

להתייחס לזולת באופן סטריאוטיפי וכוחני )מבט בלתי רפלקסיבי בעליל(.
הזיהוי פסקני. ברוב המקרים )1208, 99% מתוך 1221(, הזיהוי חד משמעי, החלטי וברור.   .3
יוצאים מכלל זה 5 מקרים שבהם ניתן זיהוי כללי ומעורפל,16 ו–9 מקרים שבהם ניכרת 

התלבטות ואי הכרעה.17
הזיהוי נחווה כנטול תהליך ואין רישום של תהליך זיהוי. כלומר אני )המזהה( יודע מיד,   .4
וכהרף עין שולף את הזיהוי בלי לחוש בכך. כמו כן כמעט לא מצאתי זכר למקרה שבו 
לוקח לי זמן לזהות, שאני משתהה, או שאני מזהה בשלבים, חלק אחר חלק, דוגמת אותו 
מקרה נדיר שבו נמצאתי כותב, “אני לא יודע אם הוא ערבי או פועל זר ־ ערבי בגלל 
הג׳ל בשיער, אבל הגוף ומשהו בפנים או העיניים מלמד על משהו אחר לא מפה ־ עם 
ניחוח אירופי אולי”, ובהמשך: “הערה לעצמי: מקרה נדיר שאני מתלבט! בדרך כלל אני 

יודע מיד” )1 באוגוסט 2006(.
חוויית הזיהוי המידי נמצאה עומדת )על פי רוב( במבחן המציאות ונותרה תקפה. ב–222   .5
הזיהוי  אחרי  נוסף  מידע  של  )רישום  שני  מבט  תועד  שבהם  מקרים   225 מתוך   )99%(

למשל “פליט שחור” )2 בספטמבר 2008(.  9

למשל “צעירה שחורה שיער שחור קרה דקה ציצים גדולים ‘כוסית׳ לבושה בנוח לא מצועצעת, מרוכזת,   10

ממוקדת בעניינים שלה, שונה משדרת ]כוח[” )15 ביוני 2006(.

למשל “פרחה צבועה 30 דומה לתרנגולת ערבייה עירונית” )15 במאי 2006(.  11

למשל “צעיר ‘הומו׳ לבוש מגניב, רזה, כחוש משקפי שמש ענקיים זקן צרפתי” )27 בפברואר 2007(.  12

למשל “אמריקאית, לסבית” )15 באפריל 2008(.  13

למשל “אמא כושית מדברת אפריקאית וערבית עם הנהג” )4 במאי 2008(.  14

למשל “יהודי, מזרחי, ערס + קופסת סיגריות ביד. קירח, מגולח, חולצת כפתורים זנוחה, מדבר בח׳ וע׳”   15

)5 בנובמבר 2007(.

“אישה מוזרה” )3 ביולי 2005(; “מוזר מזיע מסריח” )19 ביולי 2005(; “זר מבוגר, משקפיים עבים, ז׳קט   16

פסים, מבט ‘עגל׳, שעון ישן” )3 באפריל 2006(; “60” )25 במרס 2007(; “60” )6 במאי 2007(.

למשל “צעיר אתיופי/ערבי” )20 ביולי 2005(; “נהג ישראלי, מזרחי/ערבי” )25 במאי 2005(; “איש רזה   17

מאוד צעיר נרקומן ערבי מזרחי” )3 באפריל 2006(; “תאילנדית/פיליפינית” )18 ביוני 2006(.
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הראשוני(, נותר הרושם הראשוני שריר, “נכון”.18 ולא זו בלבד, אלא שלא אחת הרושם 
הראשוני אף הלך והתחזק לנוכח המידע הנוסף.19

ממצאים הנוגעים לתוכנם של מופעי הזיהוי
באופן כללי אפשר לומר שעיקר הזיהוי והמידע הגלום בו מתמקד באפיון האתנו–לאומי,   .1
כשלצדו נלווה זיהוי מגדרי,20 ובמידה פחותה גם זיהוי גיל. בולט במיוחד בהיעדרו הזיהוי 

המעמדי.
הזיהוי המגדרי הוא זיהוי בסיסי ונלווה, משום שהמידע הגלום בו מועט )יחסית(. כמו כן   .2
זוהו יותר גברים )62%( מנשים. ב–1200 )98%( מתוך 1221 מופעי זיהוי בוצע זיהוי מגדרי 
מפורש: 529 )43%( נשים ו–671 )55%( גברים. רק ב–21 מקרים )2%( לא ניתן זיהוי מגדרי 

מפורש, למשל כאשר צוין הגיל בלבד )60(, או כאשר זוהו קבוצות )יהודים, סינים(. 
זיהוי הגיל נפוץ ומרכזי )פחות מהזיהוי המגדרי והאתנו–לאומי(, אבל בדרך כלל מופיע   .3
הזיהוי  מופעי   1221 מתוך   )60%( ב–734  מצומצם.  מספק  שהוא  המידע  נלווה.  בבחינת 
נעשה זיהוי גיל. ב–342 )47% מתוך 734( מתוך מופעי הזיהוי הללו נמצאה הערכת גיל 
מספרית, למשל: 20, 55, 70. ב–392 )53%( נעשה שימוש בתיאור איכותי, למשל: ילד, 
מבוגר, זקן. יש לציין שנעשה שימוש נרחב ביותר בתיאור “צעיר”, שהופיע ב–322 )43%( 
מהמקרים. אם נמנה יחד את סך הקטגוריות )המספריות והאיכותיות( המציינות גיל 30 

ומטה, נגיע ל–451 )61%( מסך כל תיאורי הגיל )734(.
נעדר הזיהוי המעמדי. לפי גופמן קיימים, כאמור, ארבעה סטטוסים מרכזיים: גיל, מגדר,   .4
קטגוריאלי  סטטוס  לזיהוי  להגיע  אפשר  שבאמצעותם  )אתנו–לאומיות(,  וגזע  מעמד 
לכל יחיד כמעט )Goffman, 1983, p. 14(. ואולם מניתוח בסיס הנתונים של רישומיי 
עולה כי למעט זיהוי יחיד )מתוך 1221(, “ערבי לבוש מוקפד עו“ד עשיר” )28 בספטמבר 
2005(, לא נמצאו תיאורים שבהם התייחסתי לתיאור מעמדי. היעדרו של הזיהוי המעמדי 
מעורר פליאה, ועד העת הזאת לא מצאתי לכך הסבר ראוי שיניח את דעתי. עם זאת, 
בהנחה שאין עיוורון מיוחד לממד המעמדי דווקא במקרה הפרטי שלי כמזהה, הסבר אחד 
)וחלקי( הוא שמלכתחילה נוסעי מוניות השירות שייכים לרוב לאותו חתך מעמדי נמוך, 
 ועל כן אין תמה שבמובן הזה לא ניכרו או צוינו הבדלים, בשל סלקציה–עצמית. כלומר 

אפשר לציין שלושה מקרים בלבד שבהם זיהיתי את הזר באופן מסוים, ואחר כך, במבט שני, התברר לי   18

שטעיתי במפורש. למשל זיהוי מתאריך 18 ביוני 2006, במבט ראשון: “ישראלי 30 הישראלי העדין היפה 

עיניים כחולות שותה ספרייט קר שומע אוזניות ב–iPod בסטייל, קירח”, ובמבט שני: “אמריקאי מטייל 

תייר + גופיית אפרו–אמריקאי נראה כמו דוגמן שעיר מאוד” )אני אף מציין במפורש לצד הזיהוי: “טעות 

בזיהוי!”(; וזיהוי מתאריך 18 ביוני 2006, במבט ראשון: “תאילנדית”, ובמבט שני: “פיליפינית מדברת 

עם נוסעת אחרת שזוהתה כפיליפינית”.

למשל זיהוי במבט ראשון )26 במרס 2006(: “צעירה יהודייה משכילה עו“סית 35 כל הזמן בטלפון”, שרק   19

מתחזק במבט שני: “שרון מנהלת ארגון התנדבות”. או זיהוי במבט ראשון )30 במאי 2007(: “מזרחי, 

מקריח, שמן ומעשן”, שלאחר זמן מה )במבט שני( מתברר שמו, שהוא אכן שם מזרחי: “משה בן שטרית”.

הזיהוי המגדרי בעברית גלום ונלווה כעניין שבהכרח.  20
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מי שאינו שייך לחתך מעמדי והומוגני זה ממילא הדיר את רגליו מהמונית, ונסע, למשל, 
ברכב פרטי.21

לאחר תהליך של קידוד ומיצוי התיאורים, התברר כי ברוב המקרים )1068, 87% מתוך   .5
1221( הופיע זיהוי אתנו–לאומי ישיר22 או עקיף23 במילה או בביטוי קצר. נמצאו גם 126 
מקרים של אפיון אתנו–לאומי מרובה, כלומר מקרים שבהם צוינו יחד שניים )109 מקרים(, 
או אפילו שלושה )17 מקרים( אפיונים בעת ובעונה אחת, כך שהיה צורך להכריע ביניהם 
ולהאחידם על מנת לספור אותם. למשל “יהודיה +30 לגיטימית מזרחית” )17 בינואר 
2007( סווגה כמזרחית, היות והקטגוריה “מזרחי” מניחה מלכתחילה כי מדובר ביהודי 
ובלגיטימי. וכך בתום תהליך זה צומצמו באופן שיטתי 122 מקרים )97%( מתוך 126 לכדי 
אפיון יחיד. יצאו מכלל זה ארבעה מקרים שבהם לא היה אפשר להכריע בשל התנגשותם 
של שני מאפיינים שונים בתכלית, שעמדו לרוב בסתירה )בהקשר של התרבות בישראל(: 
“צעיר אתיופי/ערבי” )20 ביולי 2005(, “נהג ישראלי, מזרחי/ערבי” )25 במאי 2005(, 
“איש רזה מאוד צעיר נרקומן ערבי מזרחי” )3 באפריל 2006( ו״תאילנדית/פיליפינית” 
)18 ביוני 2006(. בסיכום, מתוך 1221 מופעי זיהוי רלוונטיים הוסרו ארבעה מופעי זיהוי 
אלה ו–27 מקרים נוספים שבהם לא ניתן כל תיאור אתנו–לאומי ישיר או עקיף, ובסך 

הכול נגרעו 31 מופעי זיהוי, ונותרו 1190. מניתוח זיהויים אלה נמצא כי:
באמצעות מספר מצומצם של קטגוריות אתנו–לאומיות בסיסיות זוהה מספר רב של   5.1
וייצוגים סטריאוטיפיים בסיסיים,  זרים. כלומר בלב הזיהוי חוזרים אותם תיאורים 
כאילו ניתן למזהה מראש מספר סגור של תיאורים זמינים לשימוש ולזיהוי, שאינם 
זרים   1190 זוהו   )1 טבלה  )ראו  שונות  קטגוריות   95 באמצעות  למשל,  משתנים. 
)יחס קטגוריאלי של 12.53 מופעי זיהוי לקטגוריה(. באמצעות 28 קטגוריות שונות 
)קטגוריות 1‑28, בטבלה 1( זוהו 90.1% )1072( )יחס קטגוריאלי של 38.29(. באמצעות 
שמונה קטגוריות בלבד )קטגוריות 1‑8, בטבלה 1( זוהו 66.4% )790( )יחס קטגוריאלי 
של 98.75(, ובאמצעות שלוש קטגוריות בלבד )ערבי, לגיטימי, פיליפיני(, זוהו 445 
הקטגוריה  באמצעות  כאשר   ,)148.33 של  קטגוריאלי  )יחס   )37.4%( שונים  זרים 

“ערבי” בלבד זוהו 207 זרים )17.4%(.

מסקר שנערך בנובמבר 2006 עבור ארגון “תחבורה היום ומחר” עולה כי בישראל כ–60% מהנסיעות   21

לעבודה מבוצעות ברכב הפרטי. עוד נמצא שקיים קשר ישיר בין השימוש ברכב הפרטי להיקף ההכנסה, 

אף על פי שגם בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה השימוש ברכב הפרטי עולה על השימוש בתחבורה הציבורית 

)קינן, 2006(.

זיהוי ישיר: כאשר הזיהוי האתנו–לאומי מצוין במפורש, כלשונו. למשל “ערבי”, “פיליפיני”.  22

זיהוי עקיף: כאשר לא ניתן זיהוי ישיר, אך היה אפשר לחלצו מההקשר ומהתוכן האמור. למשל “זוהר   23

ארגוב שיניים רקובות ־ ישן” )8 ביוני 2005(, כאשר מן התיאור ברור שמדובר בגבר, ישראלי, יהודי, 

מזרחי, אזרח ישראלי )זוהר ארגוב היה זמר ישראלי שנחשב לדעת רבים לגדול זמרי המוזיקה המזרחית 

והים–תיכונית בישראל(; או: “מסעודה”, כאשר הצירוף “מסעודה משדרות” נתפס בישראל כאפיון של 

אישה ממוצא מזרחי, מבוגרת יחסית, המתגוררת בעיירת פיתוח )6 ביולי 2005(.
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טבלה 1. סך הקטגוריות 

#Nקטגוריה#Nקטגוריה

לבן492ערבי1207

מאבטח)*(502לגיטימי)*(2121

נכה)*(512פיליפיני3117

סקנדינבי522מזרחי)*(485

פורטוגזי532יהודי)*(583

שרירי)*(542דתי )יהודי()*(658

תימני)*(552רוסי–לגיטימי)*(778

)*(5614X4צעיר)*(841

אחוס“ל)*(571נהג)*(925

אמא)*(581ישראלי)*(1023

אנרכיסט)*(591צרפתי1122

בנאי)*(601אמריקאי1220

בת)*(611חרדי)*(1318

גרמני621אתיופי)*(1418

דומה למרג׳ סימפסון)*(631הודי1516

דומה לסבא צבי)*(641כושי1616

דומה לפרופ׳ סמדר לביא)*(651מגניב)*(1715

דומה לקרן אהרוני)*(661סטודנט)*(1815

החברה של הג׳ינג׳י)*(671מזרח–אירופאי1914

זוהר ארגוב)*(681ניגרי2012

חילוני)*(691עו“ד)*(2112

חתיך)*(701זקן)*(2210

יוחי שבו )שם פרטי()*(711תאילנדי2310

ילדה)*(721רוסי249
כוסית)*(731רומני258
מ“פ במיל.)*(741בצלאל)*(267

מדריך פסיכומטרי)*(751גרוזיני276

מוזנחת)*(761שמן)*(286

מושבניק)*(771נערה)*(295

מילואימניק)*(781פרחה)*(305

מסעודה)*(791מבוגר)*(314

מעצבת)*(801סיני324

מרוקאית)*(811ספרדי334

מרצה)*(821שחור344

משכילה)*(831אישה)*(353

סקסי)*(841אריתריאי363

עסקנית)*(851בריטי373

פולני861דוס)*(383

פועל)*(871הומו)*(393

פעילת שמאל)*(881חייל)*(403

פרסי)*(891יפני413
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#Nקטגוריה#Nקטגוריה

קנדי901סודאני423

קירח)*(911ערס)*(433

קשת יום)*(921פרסי443

שחור)*(931בלונדינית)*(452

שיינברג )שם פרטי()*(941חנון)*(462

תבל ניסים )שם פרטי()*(951יווני472

   כוכב רוק מזדקן )*(482

)*( זר קרוב ודומה.

עוד נמצא )אגב בחינה איכותית של תוכן הזיהויים( כי נעשה שימוש ב–68 קטגוריות   
שונות )ראו קטגוריות המסומנות בכוכבית בטבלה 1( כדי לתאר בדרך זו או אחרת 
 )emic( שכיניתי אותה )זר קרוב או דומה ־ קבוצה אתנו–לאומית הומוגנית )יחסית
התרבות  בני  עברית,  דוברי  יהודים,  כלומר  “לגיטימיים”,  בשדה  השהייה  במהלך 
המקומית, אזרחים ישראלים. מכאן שאם נקבץ עתה את כלל הקטגוריות הללו לכדי 
קטגוריה אחת, “לגיטימי–חדש”, נמצא שהיחס הקטגוריאלי מרקיע, שכן באמצעות 
28 קטגוריות מזוהים עתה 1190 )יחס קטגוריאלי של 42.50 מופעי זיהוי לקטגוריה 
־ פי 3.39 מהיחס המקורי, 12.53(. באמצעות שש קטגוריות )לגיטימי–חדש, ערבי, 
פיליפיני, צרפתי, אמריקאי, כושי( מזוהים יותר מ–90% מתוך 1077 )יחס קטגוריאלי 
של 179.50 מופעי זיהוי לקטגוריה(. באמצעות שלוש קטגוריות )לגיטימי–חדש, ערבי, 
פיליפיני( מזוהים 85.6% )1019( )יחס קטגוריאלי של 339.67(. ובאמצעות הקטגוריה 
זרים שונים המהווים 58.4% מסך מופעי  “לגיטימי–חדש” בלבד מזוהים עתה 695 

הזיהוי.
)יחסית( של  ומוטמע בשלב מוקדם  נסמך על מטען תרבותי בסיסי שנרכש  הזיהוי   5.2
תהליך הִחְברּות, כלומר רוב התיאורים המהווים את לב לבו של הזיהוי נסמכים על 
קטגוריות שגורות, שכל ילד ישראלי יהודי מכיר, תיאורים כגון ערבי, מזרחי, רוסי 

וכדומה.
עבור הזרים הדומים והקרובים נמצאתי משתמש במנעד רחב יחסית של מילות זיהוי,   5.3
קטגוריות ותארים, ואילו עבור השונים והרחוקים הסתפקתי באבחון כללי בהרבה, 
שלא פעם הסתכם במילה אחת. מכאן שהיחס לזר השונה והרחוק נמצא כיחס מאחיד, 
הגיוון  את  שבולע  קטגוריאלי,  כללי,  יחס  זהו  יחידים.  בין  )יחסית(  מבדיל  שאינו 
האנושי של הזר–השונה ומותירו בבחינת ייצוג סטריאוטיפי )בנוסח טענת ההכללה, 
ראו לעיל(. למשל, ברובם המוחלט של זיהויי הזרים השונים והרחוקים )459, 93% 
)פעמים רבות  ומפורש  ישיר  זיהוי אתנו–לאומי  495( בסיס התיאור נשען על  מתוך 
במילה(, כגון: אמריקאי, צרפתי, הודי, ניגרי, תאילנדי וכדומה. לעומת זאת ב–236 
מקרים של זיהוי של זרים דומים וקרובים )34% מתוך 695( הרקע האתנו–לאומי נלקח 
ומתוכן התיאור  בעקיפין מההקשר  צוין מפורשות, אלא השתמע  ולא  כמובן–מאליו 
שכללו  משניים,  אפיונים  בשלל  הזיהוי  התמקד  אלה  רבים  במקרים  עקיף(.  )זיהוי 
מקצוע )למשל עו“ד(, נטייה מינית )למשל הומו(, סגנון לבוש )למשל מגניב( וכדומה.

טבלה 1 )המשך(. סך הקטגוריות 
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זוהו הזרים כרחוקים נעשה שימוש מצטבר רק  כן, עבור 495 המקרים שבהם  כמו   
 18.33 של  קטגוריאלי  )יחס  שונות  אתנו–לאומיות  קטגוריות   )2 טבלה  )ראו  ב–27 
מופעי זיהוי לקטגוריה(. לעומת זאת, עבור 695 המקרים שבהם זוהו הזרים כדומים 
וקרובים נעשה שימוש מצטבר ב–68 קטגוריות שונות כדי לתאר )באופן כללי( זהות 

אתנו–לאומית יחידה )יחס קטגוריאלי של 10.22(.

טבלה 2. סך הקטגוריות המתארות זרים שונים ורחוקים

קטגוריה#קטגוריה#קטגוריה#

סודאני19רוסי10ערבי1

פרסי20רומני11פיליפיני2

יווני21גרוזיני12צרפתי3

לבן22סיני13אמריקאי4

סקנדינבי23ספרדי14הודי5

פורטוגזי24שחור15כושי6

גרמני25אריתריאי16מזרח–אירופאי7

פולני26בריטי17ניגרי8

קנדי27יפני18תאילנדי9

המהווה  “לגיטימי”,  היא  זר–קרוב  לזיהוי  ביותר  השכיחה  הקטגוריה  כי  נמצא  עוד   
17.4% )121 מ–695( מקבוצה זו, ואילו הקטגוריה השכיחה ביותר לזיהוי זר–רחוק היא 
“ערבי”, המהווה 41.8% )207 מ–495(, שיעור שהוא פי 2.4. שלוש קטגוריות הזר–

הקרוב השכיחות ביותר )לגיטימי, מזרחי ויהודי( מהוות במצטבר 41.6% מכלל מופעי 
הזיהוי הקרוב, בעוד שלוש קטגוריות הזר–הרחוק השכיחות ביותר )ערבי, פיליפיני 
וצרפתי( מהוות במצטבר 70% מכלל מופעי הזיהוי של הזר–הרחוק, שיעור העולה 

בהרבה )פי 1.68( על מופעי הזיהוי הקרוב.

סיכום הממצאים
אפשר לסכם עתה את עיקר הממצאים, את יחסם לספרות ואת ההשלכות האתיות המרכזיות 

שעלו מהם. 
1. נמצא כי בכל פעם שביקשתי לזהות הדבר עלה בידי. מכאן שהזיהוי החברתי והצלחתו 
אינם תלויים בהכרח בשיתוף פעולה עם הזולת. יתרה מזו, מצאתי שעל פי רוב הזיהוי הוא 
חד צדדי באופיו, ומבוסס על המזהה הרואה ומיד “יודע!” בעצמו ובעיקר מעצמו. דומה כי 
הדדית  נוכחות  בעת  כי  הגורס  גופמן,  של  הזיהוי  ממודל  בסיסי  חלק  מאשש  הזה  הממצא 
ביכולתנו לזהות קטגוריאלית ולקטלג במהירות וביעילות אנשים על פי מספר מצומצם בלבד 

.)Goffman, 1983( של סימני סטטוס, שנפוצותם אינה בשליטת המזוהים
2. נראה שהזיהוי נעדר נוכחות וחסר רישום חווייתי. הוא אוטומטי, שקוף ונחבא, כלומר 
תהליך הזיהוי המידי מתרחש בממד טכני של רוטינה טיפוסית. אין הדברים אמורים בפעולה 
מכוונת או מחושבת, היות והזיהוי נעדר רפלקסיה ומודעות בזמן התרחשותו. ממצא זה מחזק 
את ממצאיו של ברגר )Berger(, שגרס כי תהליכי הסטטוס המאורגנים אינם מודעים ברובם, 

.)Berger, 1977( וכי הם מתרחשים באופן אוטומטי, בלי שנחוש בהם
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3. הזיהוי מתאפיין בתבניות ביטוי כמעט קבועות החוזרות על עצמן, כמו היו צרורות 
בן  שכל  כאלה  ושגורים,  יומיומיים  בסיסיים,  ביטויים  אלה  נתון.  בארגז–כלי–ביטוי  מראש 
תדיר.  שימוש  בהם  ועושה  אותם  מכיר  המקומית  העברית,  היהודית,  הישראלית,  התרבות 
 ,)Tajfel, 1969( טייפל ,)Schütz, 1945( הממצא הזה מחזק טענות תיאורטיות בנוסח שוץ
אוצר  היחיד  שלפיהם  למשל,   ,)Ridgeway, 1991( ורידג׳וויי   )Swidler, 1986( סווידלר 
ישירות על  טיפוסי המשפיע  מידע סטריאוטיפי  בקרבו מורשת חברתית בדמות מלאי של 

סדר האינטראקציה בחיי היומיום.
גזעני,  אתנו–לאומי,  תיאורים  בטווח  מתאפיין  הזיהוי  כי  נמצא  לכך  ישיר  בהמשך   .4
 not politically( כוחני ואף סקסיסטי, ולא אחת אפשר לאפיין אופי ביטוי זה כבלתי ראוי
מחזק  זה  גם ממצא  והמודעות.  המוצהרות  לדעותיי  גמורה  בסתירה  כזה שעומד   ,)correct
מחקרים קודמים )למשל Devine, 1989; Dovidio et al., 1997(, שבמסגרתם נמצא כי גם 
יחידים המצהירים במודע שאינם בעלי דעות שליליות ביחס לסטטוס מסוים המתויג במסגרת 

תרבותם כשלילי, מגיבים באופן ספונטני שלילי כלפי זרים שלהם שויך אותו סטטוס.
כי  נמצא  כך  זרים–רחוקים.  לזיהוי  זרים–קרובים  של  זיהוים  בין  מהותי  הבדל  ניכר   .5
ככל שהזר נחווה קרוב יותר למזהה, דומה לו מבחינה תרבותית–חברתית, נוטה הזיהוי ליתר 
פירוט )ליחס קטגוריאלי נמוך( ולתיאור עשיר יותר, המלמדים על יתר פתיחות של המזהה 
מעבר  משנה,  קטגוריות  של  בריבוי  מאופיין  זה  זיהוי  הידוע(.  )אל  קבוצתו  בני  אל  דווקא 
מהמזהה,  שונה  יותר,  מרוחק  שהזר  ככל  ואולם,  הבסיסי.  הראשוני,  האתנו–לאומי  לשיוך 
נעשה הזיהוי דל, צר ורזה, כזה שאינו מבדיל עוד בין אדם לאדם. זיהוי זה מתאפיין ביחס 
קטגוריאלי גבוה, קרי במספר מצומצם של קטגוריות ביחס למספר המזוהים, והוא נעשה על 
פי רוב באמצעות זיהויים אתנו–לאומיים בסיסיים בלבד. ממצא מרכזי זה עולה בקנה אחד 
עם ממצאים קודמים שלפיהם מתבסס היחס לזרים על היחס הבין–קבוצתי השורר בין קבוצות 
ההכללה,  טענת  עם  ובייחוד   ,)Branscombe & Wann, 1994; Tajfel, 1974( הנפגשים 
מיחידים  בהרבה  מגוון  באופן  מזוהים  המזהה  של  ההשתייכות  מקבוצת  יחידים  שלפיה 

מקבוצות חוץ.
נקודה אחרונה ועיקרית היא כי היחס האתי לזר הוא יחס סגור הנוטה לעכל שוני אנושי, 
שכן שיח הזיהוי מתאפיין במידיות, בפסקנות, בחד משמעיות ובהחלטיות. המזהה במסגרתו 
שלל  מראש  יודע  כשהמזהה  וִקְטלּוג,  מיון  לפעולת  דומה  והזיהוי  ׁשֹוֶעה,  ואינו  טועה  אינו 
אינה  פנייתו של המזהה  כן,  כמו  לפגוש.  קבועים שהוא עשוי  וסוגים  סגור של אפשרויות 
עושה כל מאמץ לגילויו של האחר. להפך, הוא נשאר נתון בדעה שהייתה לו מלכתחילה. 
יותר בהשקפת עולמו, מגודר במטען התרבותי  וככל שהזר שונה ורחוק ממנו, הוא מסוגר 
ובתבניות הסטריאוטיפיות שעמן בא מהבית. זהו, אם כן, יחס חברתי שבמסגרתו נחווה הזר 
בכלל, והרחוק בפרט, כפן צר, כשהמזהה מעכל ומאחיד אותו מבחינה סימבולית ובאמצעים 

סימבוליים )דימויים וסטריאוטיפים( לכדי בשר מבשרו התרבותי.
מכאן ואילך, בחלק האחרון והמסכם של מחקר זה, אבקש להציב אתיקה מעכלת זו מול 
אותה תפיסה אתית של אדישות שאפיינה את ניתוח יחסי הזרים במחקר המיקרו–סוציולוגי–
ואולם, לפני שאעבור הלאה, ברצוני לעצור  והמרחב הציבורי בה.  אנתרופולוגי של העיר 
לרגע כדי להדגיש, לאור סיכום הממצאים, כי עצם העובדה שממצאי מחקר זה עולים בקנה 
אחד עם ממצאי מחקרים קודמים מסלקת במידת מה את הספק המתודולוגי הבסיסי בנוגע 
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לתקפותו של מערך המחקר האוטו–אתנוגרפי הנ“ל, בהיותו נשען על נקודת מבטו של החוקר 
בלבד. במילים אחרות, דומה כי לפנינו חיזוק מסוים להנחה המתודולוגית שהמחקר מתבסס 
עליה, שלפיה ישנה אפשרות ללמוד על החברתי גם באמצעות אינדוקציה המתחקה אחר 

נקודת מבטו של היחיד.

דיון: “הצפוי במו עיניי עמדתי לראות”24

מקבוצות  המורכבת  הטרוגנית  חברה  היא  אחרות(  הגירה  חברות  )כמו  בישראל  החברה 
אוכלוסייה מגוונות. קבוצות אלה נתונות לא אחת בקונפליקט ובתחרות על משאבים. יהודים 
מול ערבים, עשירים מול עניים, אזרחים מול פליטים ובלתי חוקיים וכדומה )מאוטנר, שגיא 
ושמיר, 1998(. חברי קבוצות מתחרות אלה בישראל אינם באים בדרך כלל במגע יומיומי, 
זו מונית השירות היא בבחינת זירת מפגש  ספונטני ובלתי אמצעי אלה עם אלה. מבחינה 
כל  ומרוחקים  שונים  זרים  אותם  בין  העיר  בשולי  המתהווה  אמצעי  בלתי  מפגש  ייחודית, 
כך שברגיל לא היו אמורים להיפגש. בדיוק בהמשך למפגשי‑זרים אלה ביקשתי להתחקות 
במחקרי זה אחר האופן שבו זיהיתי מגוון זרים במונית ברגע המפגש הראשוני עמם. מכאן 
שהמיקום החברתי שלי כמזהה בתוך מרקם החיים הישראלי העכשווי והשיוך הקבוצתי שלי 
אינם עניין של מה בכך בהקשר זה, ויש להם השלכות מרחיקות לכת גם על אופן זיהוי הזרים. 
במילים אחרות, עצם היותי יהודי וישראלי, המשתייך למספר קבוצות ישראליות דומיננטיות 
ובעלות פריבילגיות, כגון אזרחים, יהודים, גברים, אשכנזים וכדומה, משפיע מראש גם על 
היטב  השתקפה  למשל,  גבר,  היותי  עובדת  אליו.  והתייחסתי  הזר  את  זיהיתי  שבה  הדרך 
ביטוי  לידי  באה  בישראל  היהודי  הרוב  לקבוצת  והשתייכותי  נשים,  של  סקסיסטי  בזיהוי 
ברור בתפיסה הומוגנית ובלתי מבחינה של ערבים, למשל. מכאן שהיחס האתי שלי כלפי 
ובין ההשתייכויות  זרים הושפע ישירות מהיחסים השוררים בין הקבוצות שאני נמנה עמן 

הקבוצתיות שייחסתי לפלוני בעת הזיהוי והמפגש החטוף עמו.
עם זאת, אין פירוש הדבר שאי אפשר להקיש מממצאי המחקר הזה גם על האופן שבו 
לזה.  זה  ומתייחסים  זה  את  זה  מזהים  שונים,  סטטוס  במערכי  הממוקמים  אחרים,  יחידים 
להפך, על פי תפיסתי, אף על פי שמדובר בניתוח של נקודת מבט מסוימת בלבד, ובהתחקות 
אינדוקטיבית  וללמוד  מסקנות  מכך  להסיק  יכולים  אנו  מסוימת,  סיטואציה  בתוך  זו  אחר 
 Schütz, 1944,( על אופיין המבני של סכמות התרבות הכלליות )באופן חלקי אך מהותי(
1945( שעל בסיסן התהווה יחס פרטי זה לזר. יתרה מזו, דומה כי עצם העובדה שמיקמתי את 
עצמי כאנתרופולוג דווקא בקרבת ביתי, בשגרת חיי היומיום שלי, בשפתי ובתרבותי היא זו 
שאפשרה לי כחוקר נגישות יתרה, הבנה, מעורבות והיכרות מעמיקה וכנה עם אופי החיים 
נושא בקרבו, כמי שנטוע היטב בתרבות  גישה מידית לידע הרב שהיחיד  גם  הנחקר, כמו 
 Augé,( מכאן שבמובן מסוים מדובר בסוג של אנליזה עצמית .)Park, 1984, p. 3( הנחקרת
 Augé,( p. 175 ,1996( המבקשת את האנתרופולוגיה של הקרוב, כפי שניסח זאת אוז’ה 
p. 7 ,1995(. זוהי חקירה‑חברתית‑באמצעות‑עצמי, דרך נגישות ראשונה במעלה לחוויה 

מתוך השיר “מת בארץ” מאת יונה וולך.   24
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החברתית, ובמקרה דנן לאתיקה היומיומית כפי שהיא מגולמת במבטו של היחיד החוקר.
כדי לסכם את טענתי המרכזית בדיוק הראוי ברצוני לפתוח בפירוש שני מובנים שונים 
וקונקרטיים ליחסי–אחרות: מצד אחד ישנו היחס הסגולי, אותו יחס מורכב, רב ממדי, השמור 
ההיסטוריה  במהלך  אותנו  המלווה  שנוא,  או  אהוב  ידוע,  מוכר,  קרוב,  לאדם  כלל  בדרך 
יחס  זהו  באלה.  וכיוצא  מר  אויב  נפש,  חבר  קרובים,  משפחה  בני  למשל  שלנו,  האישית 
המבוסס על הזולת שהלך ונקשר בנו, הלך והתייחד עבורנו, ומכאן שאינו בר החלפה עוד 
ואין כמותו מיוחד בעבורנו בכל העולם כולו. לכן הוא נבדל ואחר מכל דבר בעולם. הוא לא 
דומה לשום דבר אחר. מצד אחר ישנו היחס לבלתי ידוע, אותו יחס מיוחד כלפי מה שאי 
אפשר לצפות או לדעת אותו מראש. זוהי, אם כן, הפנייה לגילויו של הדבר שזהותו אינה 
ברורה. יחס זה מאופיין לא פעם בחוויה של דריכות ואף פחד מהעתיד לבוא, אך עם זאת גם 
בסקרנות ובפתיחות לקראתו. דוגמה מובהקת של יחס כזה היא תהליך גילויו של העולם אצל 
פעוט. ישנו גם האופן הזהיר, הסקרן, החשדני שבו תייר מגלה ארץ חדשה. או הלך רוחו של 
חבלן בשעה שהוא ניגש לפרק מטען לא מוכר )Goffman, 1971, p. 248(. ביחס הזה ישנו 
יסוד לא טיפוסי, והמזוהה בנסיבות כאלה אף הוא אינו דומה למשהו אחר שידענו לפנים, 

משהו שמאפשר לנו להפעיל כלפיו תגובה שגרתית, אוטומטית, סכמטית.
בהמשך לכך, וכפי שטענתי כבר בתחילתו של החיבור, התפיסה הסוציולוגית המסורתית 
ליחסי הזרים מאז אנגלס )Engels, 1987( וזימל )Simmel, 1950a( ועד ימינו אפיינה את 
האתיקה הזאת כאתיקה של אדישות ושוויון נפש. תפיסה אתית זו של מפגשי הזרים ברחוב 
התאפיינה בכפילות: מצד אחד תואר ההיבט החיצוני, שהתאפיין ביחס טיפוסי )בנוסח יחסי–
הם של שוץ(, היבט שבמסגרתו היחיד חוֶוה את הזרים כאילו היו אטומים זהים, חסרי ייחוד 
בחן את היחס לזר כיחס–מותיר,  ובני החלפה; מצד אחר תואר היבט אתי–חווייתי נוסף, שִאִ
כלומר יחס של הימנעות, המותיר את פנימיותו של האחר בלתי ידועה. וכך תוארו הזרים 
הבאים במגע זה עם זה כמי שחווים את זולתם כבעל קליפה אחידה וטיפוסית מצד אחד, ומצד 
אחר כמי שטומן בחובו מרכיב של אחרּות, בלתי ידוע שיש להותירו בלתי מבורר )ראו איור 

1 לעיל( ובד בבד יש לגלות כלפיו אדישות. 
כאן אני טוען כי בניגוד לתפיסה אתית כפולה ומסורתית זו, במחקרי המזהה אינו אדיש 
כלפי הזר. פעם אחת משום שאינו חווה את הזרים באופן אחיד )אוניברסלי( כיחידות, אטומים 
או מונאדות זהות, אלא יחסו לזרים שונים מובחן ומובדל היטב, ובתוך כך הוא מעריך את 
המרחק החברתי שלו מהזר ומקבוצתו וסוגו )כך נמצא, למשל, שקיים יחס זיהוי אתי שונה בין 
זרים–קרובים וזרים–רחוקים(; ופעם שנייה, משום שהמזהה, כפי שעלה בפרק הממצאים, אינו 
נוטה להותיר את הזר המזוהה באחרותו, שכן אין הוא מותיר כל מרכיב בלתי ידוע בחווייתו 
את זולתו. להפך, נמצא כי המזהה פסקן, החלטי ומכתיב )באופן טיפוסי וסטריאוטיפי( בדיוק 
מי עומד מולו, אגב יחס שאינו פתוח למגוון, לייחוד, לבלתי ידוע. נמצא, אם כן, כי המזהה 
מבטל את אחרותו של האחר )הזר( ומשטחו לכדי פן צר בלבד, היות והמזהה דבק בעצמו 

ִאי ובידוע. בלבד, בסכמות ובקטגוריות החברתיות–תרבותיות המוכנות לו מראש, בווּדָ
ביטול  על  מצביעה  אכן  זרים  ליחסי  המסורתית  האדישה  האתית  שהגישה  בשעה  כך, 
האחרות במובנה הסגולי, כאמור לעיל, היא מותירה באופן עקרוני את המרחב הפנימי של 
הזר כמרחב בלתי ידוע, כלומר היא מותירה את פוטנציאל האחרות במובנו השני. ואילו אני 
טוען כי יחסי הזרות, כפי שנמצאו במחקרי לעיל, מלמדים הן על ביטול האחרות הסגולית 
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והן על ביטולה של האחרות כמרחב פנימי ובלתי ידוע. למעשה מדובר באתיקה לא אדישה, 
המפלה לרעה את המרוחק ושאינה פתוחה כלל לקראת מגוון אפשרויות אחר, השונה ממנה 
ומסדר זהותה העצמי )בנוסח יחסי–אנו(. יחס סגור זה מקפיד להותיר את המזהה במסגרת 
ומוכר לחלוטין, בעיקר ביחס לזר–הרחוק. ומכאן  מרחב תרבותי–סכמטי מוגן, סגור, שטחי 
אתיקה  שלה.  התרבות  סדר  ומגדר  עצמה  מגדר  יוצאת  שאינה  סגורה,  באתיקה  שמדובר 

שאינה מותירה דבר.
והרי לפניכם סדר הזיהוי כהווייתו: המזהה נתקל בזר שלא פגש מעולם. הוא אינו שואל 
ידוע, חדש,  את עצמו מה סגולי בו. חווייתו אותו אינה מותירה אף לא שמץ ממנו שאינו 
אחר ממה שהוא כבר מכיר. תחת זאת הוא מדרג בחטף את גילו, מינו ומוצאו )האתנו–לאומי( 
וכבר מקטלגו תחת זהות סטריאוטיפית השייכת לסדר התרבות שלו עצמו. הוא אינו יוצא 
ממרחב הזהות המוכר אל עבר הזר. להפך, הוא מכניס את הזר אל תוככי המרחב המוכר, 
ידוע  יכול להתגלות כבלתי  אל תוך תוכו, ושם מעכלו. המזהה הופך באחת את מה שהיה 
שטוח  ידוע,  למקובע,  ערבי?(  אולי  ערבי?;  ערבי...;  שאלה:  וסימני  נקודות  שלוש  )בנוסח 

וחלוט )בנוסח נקודות וסימני קריאה: ערבי!; ערבי.(.

אחרית דבר

כאן, מעבר לקריאה האתית החדשה שהצבעתי עליה, ברצוני לסיים בכמה הרהורים כלליים 
יותר שממצאיו של מחקר זה מעוררים. ראשית, מהממצאים עולה בבירור כי בבסיס אותה 
המקננת  קיומית,  ודאות  חוויית  האחר, מפעמת  אחרותו של  את  המבטלת  בולעת,  אתיקה 
ביחיד כשהוא מזהה את הזר לו בתכלית. וכך, בעוד רבים מחוקרי המודרניות והמודרניות 
אי  של  להתגברותה  טוענים   )Giddens( וגידנס   )Beck( בק   ,)Simmel( כזימל  המאוחרת 
 Beck, Giddens & Lash, 1994, pp. 8-12,( הודאות בחוויית הקיום הבסיסית של היחידים
Simmel, 1950a ;181-184 ,42(, מחקר זה מלמד את היפוכו של הדבר, כלומר שחוויית 
של  המסוים  בהקשר  לפחות  הציבורי‑העירוני,  במרחב  ומפעמת  נוכחת  האישית  הוודאות 
יחס  ופשוטות, בצירוף אותו  קיימות  זרים. שהרי באמצעותן של קטגוריות חברתיות  זיהוי 
סגור, מתגלה היחיד כמוקד של חוויית ודאות)!( ביחס לעולמו. לכן, ולאור האמור, ממצאים 
מסקנותיה  את  לבחון  לנו  ומורים  ודאות,  האי  לסוציולוגיית  בנוגע  ספקות  מעוררים  אלה 

ולחשוב אותן מחדש ואחרת.
שנית, משחר נעוריה חתרה האנתרופולוגיה כדיסציפלינה לצאת את גדר ביתה ולהכיר את 
האחר. להפוך את הזר )במדבריות, במעבה הג’ונגל, בכרך וכדומה( למוכר, לתרגם את אחרותו 
ליומרה  ביחס  בדיוק  כי  דומה  החוקר(.  של  תרבותו  לשפת  והן  המדעית  לשפה  )הן  לשפתה 
יכולתו של  הנוגעת לעצם  )גם( לאור ממצאי המחקר לעיל שאלה אתית ראויה  זו מתעוררת 
האנתרופולוג לתרגם בלי לעכל, או במילים אחרות – לתרגם בפתיחות ולהותיר את הזר הנחווה 
באחרותו. אני מודה כי אין בידי תשובה ניצחת לסוגיה סבוכה זו, אבל אני מקווה שאופיו של 
הדיון האתי במחקר זה יעורר במשהו רגישות עתידית רפלקסיבית ואתית בנוגע לסוגיות האלה.

זה מעורר שאלה מרכזית הנוגעת ליחסיו של החוקר החברתי עם שדה  לבסוף, מחקר 
יודעת מראש מה  יחס שלא אחת מתאפיין בגישה מעגלית סגורה בעצמה, שכמו  המחקר, 
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יימצא בשדה המחקר. למשל, החוקר המחפש )מראש( ומוצא מיליטריזם; או המחפש )מראש( 
ומוצא מדיקליזציה וכדומה. גישה מעגלית זו, אם להקיש מיחסי הזרים כפי שאפיינתי אותם 
לעיל, היא גישה מעכלת, משום שאינה מותירה בשדה המחקר עצמו פוטנציאל לאחרּות, קרי 
מקום לגילוי השונה במהותו מהנחות היסוד שעמן בא החוקר מצויד מלכתחילה. במובן זה 
מחקרי דוחה את אותה גישה מעגלית ואפריורית, ואפשר ששדות אמפיריים נוספים יוכלו 
לצאת נשכרים מיישומו של יחס פתוח זה בין החוקר לשדה מחקרו. לאמור, לא לראות את 
 Foucault,( השדה האמפירי באופן דוגמטי, חזוי ומעכל מתוך מרחב הפרובלמטיזציה הידוע
p. 296 ,1989(, אלא להישאר פתוח די הצורך כדי להיות מסוגל לאתר מרחב בעייתי אחר, 
חדש ובלתי צפוי מתוך הממצאים והשדה האמפירי גופו. כך, במקום להניח מראש שהזרות 
 Engels,( או על ניכור כלפי האחר )Simmel, 1950a( היא בעיה המבוססת למשל על אדישות
1987(, מחקר זה בחן את יחסי הזרות בעיר מתוך רצון להבין את הפרובלמטיזציה של הזרות 
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גם שנפתח הפתח להבין את אתיקת הזרים במרחב הציבורי–העירוני באופן אחר.
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