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ספרו של רונן שמיר על האופן שבו הוקמה, ולאחר מכן התפשטה, רשת החשמל בפלשתינה בשנות 
העשרים של המאה ה-20 הוא תרגיל מרתק בהפעלת אחת הגישות החמקמקות והסבוכות שבארגז 
בגודל  להודות  הראשון  הוא  שמיר   .)ANT(  Actor-Network Theory הסוציולוג,  של  הכלים 

האתגר שלקח על עצמו.
ANT, שפותחה על ידי ברונו לטור ומייקל קלון, דוחה את הטענות שהסוכן האנושי  אסכולת 
לסוציולוגיה  בניגוד  זאת  הלא-אנושי.  הסוכן  פני  על  עדיפות  לו  ושיש  אנליטית  מבחינה  מיוחד 
המסורתית, שראתה בסוכן האנושי כוח מרכזי בשדה שפועל על האובייקטים הלא-אנושיים. על 
פי ANT לא ניתן לנתח את החברה ולהבין אותה ללא הסוכנים הלא-אנושיים, שהם חלק ממרכיבי 

הרשת ההטרוגנית שלה. 
עם  שקיים  שיחה   )Latour, 2007( לטור  מצטט   Reassembling the Social בספרו 
ANT יכולה לסייע לו בכל הקשור למסגרת תיאורטית. על כך עונה  דוקטורנט ששאל אותו אם 
לא,  אבל  המצוקה שלך,  את  מבין  אני  מאוד;  מרגש  תיאורטית!  "מלכותי תמורת מסגרת  לטור: 
להשתמש  בוחר  חוקר  שכאשר  היא  לטור  של  המסקנה  זה".  במקרה  תועלת  חסרת  היא   ANT
כתיבה  ותיאור,  ב"כתיבה  ולהתרכז  מהסברים  לגמרי  להימנע  עליו  וכמתודה  כתיאוריה   ANT-ב
ותיאור". זאת מכיוון שהוספת הסבר היא למעשה הוספת שחקן נוסף ומיותר. אין פלא שעבודות 
רבות שהשתמשו ב-ANT זכו לביקורת נוקבת בטענה שהמתודה של ANT בלתי יעילה ומבלבלת. 
יוצא שמיר לדרך. התזה שהוא בוחן היא שרשת החשמל,  עם המטען התיאורטי המורכב הזה 
כסוכן לא-אנושי, משתתפת בתהליך הבנייה של קבוצות אתניות, אזורים גיאוגרפיים, מעמדות 
על  גם  ללמוד  יאפשר  החשמל  רשת  התפתחות  אחר  מעקב  כך,  משום  חברתיות.  וקטגוריות 
היא  כי  אם  מרשימה,  הז'אנר,  במגבלות  התוצאה,  יותר.  ועמוקות  רחבות  חברתיות  התרחשויות 
עשויה להיראות משונה. כך לדוגמה, אף שפנחס רוטנברג, היזם היהודי שמקבל מהבריטים את 
מקים  אינו  שמעולם  )למרות  הידרואלקטרי  כוח  על  שמבוססת  חשמל  תחנת  להפעיל  הרישיון 
לא  הוא  מיוחד:  מקום  לו  להקדיש  שלא  מקפיד  שמיר  בסיפור,  מרכזי  שחקן  הוא  שכזו(,  תחנה 
חברת  אפילו  ועוד.  עליו  פעלו  תרבותיות  השפעות  אילו  גילו,  מה  רוטנברג,  הגיע  מהיכן  מספר 
החשמל שהוא מקים לא מקבלת מקום מיוחד. הסיבה לכך קשורה קשר ישיר במתודה שבה בחר 
שמיר: אין כל סיבה לתת לרוטנברג או לחברת החשמל עדיפות אנליטית על פני כבלי החשמל, 
ביפו, מערכת  עמודי החשמל, הרברט סמואל, הממשלה הבריטית, דוחות סטטיסטיים, הערבים 
החוקים, משאבת המים או הגנרטור הנייד שמספק חשמל למפעל מקומי. כולם מקבלים את אותו 
ANT. התוצאה היא הצגה מרתקת של הכוחות שפעלו בשנות העשרים  היחס, כולם שווים בפני 
ושהובילו להתפתחותה של רשת החשמל, שבתורה שיחקה תפקיד ביצירת קטגוריות חברתיות 
היו  אלו  קטגוריות  ו"ערבים".  "יהודים"  ואפילו  ו"ציבורי"  "פרטי"  ו"עניים",  "עשירים"  דוגמת 

בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למינהל  *
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קיימות גם קודם לכן, אולם רשת החשמל סייעה בעיצובן ובעיקר בתיחומן. 
כך לדוגמה מדגים שמיר באמצעות מפות, מסמכים ומחקרים קודמים כיצד ניתן היה ללמוד היכן 
נגמרת תל אביב ומתחילה יפו על פי קווי המתח הגבוה שנפרשו באזור. אף שניתן לראות ברשת 
החשמל אובייקט סטטי, שלא לומר משעמם, שמיר מדגים עד כמה הרשת נדרשה להפגין גמישות, 
אביב  תל  תושבי  את  שימשו  החשמל  לרשת  חיבור  של  שונים  מודלים  דרכה.  בתחילת  לפחות 
ניהלה חברת  ביפו  יפו: בעוד צרכני תל אביב התחברו לרשת בתיווכה של העירייה,  ואת תושבי 
החשמל משא ומתן נפרד עם כל צרכן וצרכן. מודלים אלו הביאו לדפוסים שונים של התפשטות 
ניתן  שמיר,  טוען  לאחור,  במבט  למעשה,  הגיאוגרפית.  סמיכותם  אף  על  האזורים  בשני  הרשת 
לראות שמשנת 1923 שרטטה התפשטותה של רשת החשמל גבולות שמאוחר יותר יהיו מקבילים 

לגבולות הפסקת האש בין היהודים לערבים.
למרות זאת, שמיר מצביע על כך שמה שמניע את רוטנברג וחברת החשמל שלו אינו שיקולים 
פוליטיים, חברתיים, אתניים או תרבותיים אלא שיקולים כלכליים גרידא, שלא לומר קפיטליסטיים 
ממש. רשת החשמל מתפשטת למקומות שבהם נמצא הכסף. אין פלא שהיא מתפשטת במהירות 
מביאים  הם  יותר.  עמוק  היהודים  המהגרים  של  כיסם  היהודיים:  האוכלוסייה  באזורי  יותר  רבה 
הם  הזה  ההון  באמצעות  עשירים.  תורמים  לגייס  מצליחים  או  ראשוני  הון  ישראל  לארץ  איתם 
שחברת  הסיבה  גם  זו  רחוב.  מתאורת  יותר  רב  חשמל  צורכים  ואלה  תעשייה,  מפעלי  מקימים 
ומנסה  גדול,  לקוח  בו  רואה  שהיא  הבריטי,  הצבא  עם  בהתקשרות  רב  מאמץ  משקיעה  החשמל 

לקדם מיזם להקמת מערכת רכבות חשמליות )שבסופו של דבר, כידוע לנו, לא יוצא לפועל(.
תוך כדי התקדמותה צריכה רשת החשמל להתגבר על לחצים פוליטיים ומגבלות רגולטוריות, 
להתמודד עם מערכת החוק והמשפט ואפילו עם הגדרות מעורפלות של הפרטי והציבורי. לדוגמה, 
האם מותר לחברת החשמל לקרוא את מונה החשמל בתוך חצרות הבתים? האם מותר לה לעשות 
כן בבסיס צבאי? ומה באשר למתחים בין יהודים וערבים, שליוו את הישוב היהודי מאז ראשית 
המאה ועד ימינו? שמיר טוען שאלו משמשים לעתים קרובות תירוץ, ולא סיבה אמיתית, במערכת 
שהם  אף  הבריטי;  השלטון  של  ההחלטות  קבלת  במערכת  ואף  החשמל  חברת  של  השיקולים 

נמצאים ברקע הם לא הכוח או המפתח לפענוחו של הסיפור. 
הסיפור"  "סוף  את  יודעים  והקוראים  שהוא  לעובדה  לתת  שלא  שמיר  מקפיד  הספר  לאורך 
להשפיע על הממצאים שלו. הוא לא טוען כי הייתה יד מכוונת שפעלה מאחורי הקלעים. מסקנתו 
היא שלא היו כוחות לאומיים או אתניים שגרמו לרשת החשמל לנהוג כפי שנהגה או להתפשט כפי 
שהתפשטה. ההיפך הוא הנכון: במובנים מסוימים, אותם כוחות לאומיים הובנו באמצעות אפקט 

ההתפשטות של הרשת.
מתחום  בעיקר  מחקרים,  של  ומתרחב  הולך  ידע  לגוף  מרשימה  תוספת  הוא  שמיר  של  ספרו 
של  הסוציולוגית  ההיסטוריה  את  שבחנו   ,)Science, Technology and Society(  STS-ה
גילוח  מכונות  הפלורסנט,  מנורת  האופניים,  התנור,  המקרר,  כמו  רבים  טכנולוגיים  פיתוחים 
של  מספרו  השראה  שואב  הוא  ועוד.  בריטיים  קרב  מטוסי  קולנוע,  פלדה,  טילים,  חשמליות, 
תומאס יוז )Huges, 1983(, ובעיקר מספרו עב הכרס של דיוויד ניי )Nye, 1992(, הכולל מחקר 

מקיף שנגע לאופן שבו התפשטה רשת החשמל בארצות הברית.
במובנים רבים ספרו של שמיר הוא המחשה מאלפת לאופן שבו חוקרים יכולים לעשות שימוש 
ב-ANT כדי להגיע לתובנות מורכבות ועשירות שמחקר "רגיל" יתקשה להגיע אליהן. ואולם, גם 
אם נדמה שכל שנותר לעשות הוא ללכת בעקבותיו, מוטב לזכור שיש צורך במידה לא מבוטלת 
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 ANT של וירטואוזיות סוציולוגית כדי להימנע מכל המלכודות, הפחים והמוקשים שמניחה גישת
לפתחו של חוקר המעוניין להשתמש בה. עובדה זו לבדה ממחישה את גודל ההישג של שמיר.
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