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ליוותה אותי לכל אורך , סנאית גיסיס שהעניקה את הרעיון' ודה מיוחדת מקרב לב שלוחה לדרת

א  שאלמלאין ספק. עודדה והאירה את הנתיב, תמכה, תבעה דיוק ללא פשרות, ייעצה, קראה, הדרך

העיר הערות , קראמשה צוקרמן אשר ' דתי שלוחה גם לדרתו. עבודה זו לא היתה מתממשת, איתסנ

, אין תחליף לעזרה ולתמיכה של משפחתי, ולבסוף.  ואילץ התמודדות עם שאלות בסיסיותתובחשו

  .  לכולםהתוד. חברי וחברותי שהיו שם עבורי לכל אורך הדרך

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



   
  

  תקציר 

ההיסטוריה של . טקסטים ביקורתיים מעטים נכתבו על האנתרופולוגיה הישראלית, כהעד 

מחקר זה . ידי אלה שיצרו אותו והיתה באותה עת הרואית ומצטדקת-התחום סופרה בעיקר על

מתבונן בזמן הקריטי של התמסדות האנתרופולוגיה הישראלית ומכוון להבנה של האתנוגרפיות 

מוסדיים , לאומיים,  קולוניאליים–שבמסגרתם מחקרים אלה התגבשו כחלק ממבני הכוח השונים 

אין כוונת מחקר זה לצמצם את האנתרופולוגיה אך ורק לביטוי של יחסי , אף על פי כן. ופרדיגמטיים

  . מדעית הן ככוח יצרני והן ככוח מגביל-ולכן הוא דן ישירות במתודה האנתרופולוגית, כוח

אלה . 70 - וה60 -של טקסטים אנתרופולוגיים ישראליים משנות ההמחקר בודק את הגוף העיקרי 

ידי חוקרים אשכנזים על יהודים מזרחים במהלך השנים שבאו בעקבות ההגירה היהודית -נכתבו על

הוא מנתח את האתנוגרפיות של שלוש דמויות מרכזיות . לישראל, אשכנזית כמזרחית, ההמונית

המחקר , כמו כן. משה שוקד ושלמה דשן,  עמנואל מרקס- באנתרופולוגיה הישראלית העתידה לבוא

 אלכס -מנתח טקסטים של אנתרופולוג רביעי אשר חרג מהשיח המרכזי באופנים משמעותיים 

, בחריגה זו.  ונעדר למעשה ממוסדותיה של האנתרופולוגיה הישראלית בשנות התמסדותה-וינגרוד 

   .שפך וינגרוד אור על גבולותיו של השיח המרכזי

נטען במחקר שלמרות שבשדה האנתרופולוגיה של זמנם כבר היו ביקורות על , ראשית

באמצעות . האנתרופולוגים הישראליים לא הצליחו להיחלץ ממנה, מודרני-הדיכוטומיה מסורתי

העבודה דנה , שנית. הם לא רק שכפלו את הדיכוטומיה אלא אף העמיקו אותה, כלים אנתרופולוגיים

ל רכישת לגיטימציה בהם האנתרופולוגים נקטו כדי לייצב את מעמדם כמדענים בשלושה אופנים ש

המאמצים המיסודיים של האנתרופולוגים פוענחו במסגרת ההקשר של , שלישית". מערביים"

המחקר מציע ניתוח , לבסוף. החברה הישראלית ושל השינויים בזירה האנתרופולוגית הבינלאומית

מדעית פעלה בעת ובעונה אחת כיצרנית של ידע כמו גם -פולוגיתשל הדרכים בהם המתודה האנתרו

  . כמכשול בדרך להבנת החוויה המזרחית בישראל

    



   
  

 

Abstract 

So far, few critical texts have been written on Israeli anthropology. The history of the 

discipline has been narrated mainly by those who created it and has been at the same time heroic 

and apologetic. This study looks at the critical time of the institutionalization of Israeli 

anthropology and aims at understanding the ethnographies as part of the various structures of 

power within which these studies took place – colonial, national, institutional and paradigmatic. 

Nevertheless, it does not wish to reduce anthropology to the mere expression of power relations 

and deals directly with the anthropological-scientific method as a productive and 

counterproductive force.  

It examines the main body of Israeli anthropological texts of the sixties and seventies. These 

were written by Ashkenazi (mainly Eastern and Central European Jews) researchers about 

Mizrahi (mainly Eastern and Western Mediterranean) Jews during the years that followed the 

massive Jewish (Ashkenazi as well as Mizrahi) immigration to Israel. It analyzes the 

ethnographies of three dominant figures in the Israeli anthropology to come - Emanuel Marx, 

Moshe Shokeid and Shlomo Deshen. As well, it analyzes the texts of a fourth anthropologist who 

deviated from the mainstream discourse in meaningful ways - Alex Weingrod - and was actually 

absent from the institutions of the Israeli anthropology during the years of its institutionalization. 

By that deviation, he shed light on the borders of the mainstream discourse.  

First, it is claimed that despite the criticisms, that had already existed within the field of 

anthropology, of the traditional-modern dichotomy, the Israeli anthropologists failed to find a way 

out of it. Using anthropological tools, they not only reproduced the dichotomy but also deepened 

it. Secondly, three modes of legitimacy that the anthropologists used in order to enhance their 

status as “Western” scientists are discussed. Thirdly, the institutionalization efforts of the 

anthropologists are interpreted in the context of the Israeli society and of the changing 

international scene in anthropology. Finally, the research proposes an analysis of the ways in 

which the anthropological-scientific method simultaneously acted as a producer of knowledge as 

well as an obstacle to the understanding of the Mizrahi experience in Israel.  
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  אבומ

יל בנקודה שבה קיימת זה מכבר רפלקסיה ביקורתית מגוונת עצמית וחיצונית על ר זה מתחקחמ

של   החלו להתפרסם טקסטים70 - ובתחילת שנות ה60 -בסוף שנות ה. מחקרים אנתרופולוגיים

יפלינה ואי נחת ממצבה ומהמחקרים צשהביעו דאגה לעתידה של הדיס) ואחרים(אנתרופולוגים 

 Maquet 1964 ; Berreman 1968 ; Gjessing 1968 ; Gough 1968 ; Asad 1973, למשל(כים ורשהם עצמם ע

; Hymes 1974 .(קבותיהם הופיעו עבודות ביקורתיות רבות עב) להזכיר חלק קטן מהן- Van Teeffelen 

1977 ; 1978 ; Said 1978 ; Kuper 1988 ; Sweedenburg 1989 ; Dominguez 1989 ; Kuklick 1991 ; Okley 

& Callaway (eds.) 1992 ; Schumaker 1996 ; בעקבות מה שמכונה ). 1997האלר -מוצפי ; 1992נדה וק

ניתן להגדיר את הבעיה , יתהביקור" המפנה הרפלקסיבי "- ואילך 80 -באנתרופולוגיה משנות ה

רנטיות נהמעבר לבעיות האי, הייחודית והמרכזית של האנתרופולוגיה התרבותית או החברתית

כבר . כבעיה של תרגום בין תרבותי במסגרת של שליטה כוחנית, קר שמושאו הוא האדםשבכל מח

נות שמ). Grimshaw & Hart 1995: 57" (מיקה של מגע בין תרבותיאדינ" דן מלינובסקי ב30 -בשנות ה

 70 -ת הנואבל רק בש,  ואילך החלה האנתרופולוגיה להיתפס כפרויקט של תרגום בין תרבותי50 -ה

בת צה). Asad 1993 : 171(מנט הכוחני שבסיטואציה האנתרופולוגית תפקיד ראשי ובעייתי תפס האל

הלו בחסות נבעיה זו במרכז העלתה שאלות במספר רבדים בדבר קבילותם של מחקרים שהת

  . ותהיות מוסריות בדבר הלגיטימיות שבעריכת מחקרים כאלההשלטון הקולוניאלי

יישים וחוויות ממסגרת , דימויים, חס להעברה של רעיונותמתיי, בו אני משתמש ש,שג התרגוםומ

הצורך בתרגום , אמנם. בין אם המסגרות הן אישיות ובין אם הן קבוצתיות, מושגית אחת לאחרת

ככל , אבל. משפחה וגיל, ואפילו יהיו הם בני אותה תרבות, כל תקשורת בין כל שני פרטיםבקיים 

כך הצורך בתרגום הופך ליותר קריטי , ונה זה מזהשהמטען התרבותי שהפרטים נושאים עמם ש

בעיקר משום שהניסיון , בסיטואציה האנתרופולוגית הבעיה מחריפה. והקשיים בתרגום מתעצמים

 ועד לשנים 19 -מערביים מאז סוף המאה ה-של האנתרופולוגים המערביים להבין את נחקריהם הלא

הקשר זה אינו מאפשר . אימפריאלי-או ניאו אימפריאלי ,ונות נעשה בתוך הקשר קולוניאליהאחר

יש . להתייחס אל המערכות החברתיות והתרבותיות של החוקר והנחקרים רק כמערכות נפרדות

) החוקר והנחקרים(להתייחס לבעיית התרגום במונחים של פערים שונים בין האנשים הספציפיים 

, ם בין הקבוצות הפוליטיותוכן במונחים של פערי, והפוזיציה של כל אחד מהם זה ביחס לזה

יחס החברתיות והצבאיות מהן הם באים והפוזיציות של קבוצות אלה זו ב, התרבותיות, הכלכליות

פערים אלה יכולים להיות ניתנים לגישור או בלתי ניתנים לגישור . לזו בתוך ההקשר הקולוניאלי

  .בהקשר היסטורי מסוים

בע רק מהתייחסות מושגית לאנתרופולוגיה כאל גש על הפערים בין החוקר לנחקרים אינו נודה

 כי אם גם מתוך בחינה של השינויים שהחלו להתרחש באנתרופולוגיה, פרויקט תרגום בין תרבותי

ם היו חייבים להתאים גיהאנתרופולו,  והן לאחר סילוקוהן בזמן השלטון הקולוניאלי. 70 -בשנות ה
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לאחר שהקהילות .  ולקדם את הפרופסיהעצמם באופן כזה או אחר לשלטון הקיים כדי לשמר

שהתפרקו בסיומה של מלחמת העולם , התנתקו מהאימפריות האירופאיות" הקלאסיות"הנחקרות 

). Nash 1975 ; Stocking 1982(הן הערימו מכשולים ומגבלות על המשך המחקרים בקרבן , יהינהש

מחקרים גם במסגרת ההקשר בשילוב עם רצונם של האנתרופולוגים להמשיך ולקיים , יים אלהשק

להמציא מחדש את "ולקרוא " חדשות"דחפו את האנתרופולוגים להבחין בבעיות , הפוליטי החדש

רה כה). Maquet 1964" (קולוניזציה לאנתרופולוגיה-לעשות דה"ו) Hymes 1974" (גיהוהאנתרופול

חלקם מהווים . הולידה גישה רפלקסיבית ביקורתית שגררה מספר שינויים" חדשות"בבעיות ה

למרות שזו לא . שינויי כיוון משמעותיים וחלקם מהווים הדגשת היבטים מסוימים והחלשת אחרים

אחד המאפיינים המשותפים לרבים משינויים אלה היה , ו אף מודעתא מטרה מוצהרת הייתה

דרך ערעור משמעותי של הדיכוטומיות " האחרים" בין החוקר המערבי לנחקרים יםצמצום הפער

  :יהםבינ

משמעותו של מעבר זה הוא הפיכת החוקר . בר למחקר הכולל רפלקסיה עצמית של החוקרמע+ 

הווה צמצום של הפער האפיסטמולוגי בין הסובייקט ממחקר מסוג זה . לאובייקט מחקר נוסף

) Dominguez 1989(מציעה דומינגז , ברוח זו. שת הדיכוטומיה ביניהםחלהחוקר לאובייקט הנחקר וה

למקם , להרהר על הרגשות המתעוררים בו בשדה, הפוך את עצמו לחלק מהאובייקט הנחקרוקר לחל

מחקר , מצד שני. רכם את ההתרחשויותדבאמצעותם את עצמו בשדה המחקר ולנסות להבין 

עצמם יתפסו חלק דומיננטי יותר בסובייקט החוקר ם רפלקסיבי יכול להוביל לתביעה שהנחקרי

  ).The Hajj, Lavie & Rouse 1993(ובטקסט 

קושי הפוליטי לערוך מחקרי שדה באתרים המסורתיים הביא אנתרופולוגים מערביים לחקור ה+ 

קר מסוג זה מהווה צמצום הפערים התרבותיים והפוליטיים בין החוקר חמ. את החברות שלהם

, ודרניפרימיטיבי ומ, ידי סדרת דיכוטומיות כמו מזרחי ומערבי-יוצגו באופן מסורתי עלש, לנחקרים

. מכיוון אחר חל צמצום דומה של הפערים בין החוקר לנחקרים. ליאאמוציונאלי ורציונ, חשוך ונאור

כדי , במסגרת הכשרתם באוניברסיטאות המערב, חזרו הביתה" אחרות"החוקרים בני החברות 

מחקרים אלה היו . גם במקרים אלה החוקר והנחקרים היו בני אותה קהילה. לבצע מחקרי שדה

אלא שהפעם לא היו ,  מהמחקרים שהמשיכו להיערך באתרים המסורתיים של האנתרופולוגיהחלק

כי אם ,  אשר קבע במידה רבה את הפערים בין החוקר לנחקריםהקשר קולוניאליאלה מחקרים ב

 ובניין מדינת לאום מודרנית אשר קבעו את הפערים הפנימיים בחברה קולוניאלי-בקונטקסט פוסט

  .קשר לעבר הקולוניאלי לא בלי ,הנחקרת

ה שסטוריזציה של הקולוניאליזם עויה). Stocking 1982: 177(ש רב יותר על מחקר היסטורי גד+ 

מציגה את א הי. הכלכלית והצבאית המערבית, בהכרח רלטיביזציה לדומיננטיות הפוליטית

תולדה של כ, שהיו לכאורה מובנות מאליהן, הדיכוטומיות בין החוקר המערבי לנחקרים האחרים

התפתחויות היסטוריות קונטינגנטיות ולכן הופכת את הפערים העצומים לכאורה בין המערב 

  .סרי מהות עצמאיתחלאחרים להבדלים 
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חיקה את רה) Stocking 1982: 177(מיות יותר אוזה לכיוון של מגמות תיאורטיות דינזת+ 

אשר אינן ,  שנטוע במסורות ישנותהאנתרופולוגיה מהדיכוטומיה בין המערב הנע קדימה ובין המזרח

  .מאפשרות לו לאמץ את תרבות המערב ולהתקדם

מריקאית קוד אתי חדש שהטיל על האנתרופולוג אקבעה האגודה האנתרופולוגית ה 1970 -ב+ 

החלטה זו נלקחה ". חופש מדעי"או " חופש אקדמי"חורי מאאחריות חברתית ושלל הסתתרות 

גים בפרויקטים מחקריים בעלי רלבנטיות צבאית ישירה בעקבות השתתפותם של אנתרופולו

אוניברסיטת מישיגן  ובעקבות הקשרים שקיימה, מזרח אסיה-בתאילנד ובמקומות אחרים בדרום

סיס קוד אתי זה בב). Berreman 1968: 392 (וייטנאםתפקיד שהאוניברסיטה מילאה בהו CIA -עם ה

ין האנושי את בני מינם ולא רק כתחום מחקרי עמדה תפיסה של האנתרופולוגיה כמחקר של בני המ

וניתוח  מחקר אשר אינו מסתפק בתיאור". האחרים"שמרחיב את הידע האקדמי המערבי על 

 :Berreman 1974(האנושי ם המציאות החברתית אלא כולל גם תביעה לשינוי המציאות ולשיפור הקיו

ז  יצא בוע1919 -ב.  שונה בתכליתייתההובת האגודה למקרה דומה חמישים שנים לפני כן גת). 90-91

תם ובפומבי נגד ארבעה אנתרופולוגים שהציגו עצמם כחוקרים מדעיים כדי להסוות את פעיל

האגודה ת  סילוקו מהנהגהייתההתוצאה . ב"כמרגלים במרכז אמריקה בשירות ממשלת ארה

ז שהעובדה שבוע, להוח של סטוקינג מעיש לציין שהנית, יחד עם זאת. האנתרופולוגית האמריקאית

נגדו , ככל הנראה, היה הדמות הדומיננטית באנתרופולוגיה האמריקאית מתחילת המאה פעלה

 בקהילה האנתרופולוגית ניצלו מקרה זה כדי לנשלו מתפקידיו בועזו של ימתחר. במקרה זה

)Stocking 1968: chap. 11 .(שר הכוחני שך של שינוי זה בא לידי ביטוי בתשומת לב רבה יותר להקמה

" האחרים"והתגברות ההזדהות הפוליטית של האנתרופולוג המערבי עם האינטרסים של הנחקרים 

)Sweedenburg 1989 ; 1992 ; Shokeid 1992.(  

  

ידי -ובייקט החקירה של עבודה זו הוא האנתרופולוגיה של מזרחים בישראל כפי שנכתבה עלא

עט מחקרים נעשו בתחום ההיסטוריה של מ. 70 - וה60 -אנתרופולוגים אשכנזים בשנות ה

רק אחד מהם בחר להתמקד במושא חקירה אנתרופולוגי אחד וממנו יצא . האנתרופולוגיה בישראל

ערך סקירה רחבה של המחקרים האנתרופולוגים בארץ ) 1998(' רבינוביץ. יפלינהצלבחון את הדיס

ידי תיירים אירופאים שסיירו -ות שנכתבו עלאתנוגראפיהוא פתח ב. פלסטין על פלסטינים-ישראל

ה של המחקר רבייקט החקיאו', ונה מרבינוביץשב . והגיע עד ימינו19 -בארץ הקודש באמצע המאה ה

" אחרים", כמו הפלסטינים, אבל אף הם, הנוכחי הוא האנתרופולוגיה של חלק מהיהודים

את ' ינוביץהחשיפה של רב. שלהם" אוריינטליות"לאנתרופולוגים ולהגמוניה הישראלית ב

לק ח, כמו כן. ליסטיים של הכתיבה על פלסטינים מקבילה לחלק מהעבודה שלינטהמאפיינים האוריי

, כתבו גם על מזרחים כמו מרקס', שכתבו על פלסטינים ומוזכרים בספרו של רבינוביץ, מהחוקרים

 בוא של אסופת מאמרים שיצאה לאור לפני כשלוש שנים מהווה סקירהמה .שוקד ווינגרוד
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גולדברג ומרקס , הרצוג, אבוהב(ולוגיה הישראלית ופהיסטורית קצרה ולא ביקורתית כלל של האנתר

1998(.  

פרו של רם על התפתחות הסוציולוגיה הישראלית במקביל ובהתאמה לשינויים הפוליטיים ס

. )Ram 1995: chap. 4(בישראל כולל פרק שבו יש גם התייחסות אל האנתרופולוגיה הישראלית 

ביקורתי ביחס , רם. ף של הסוציולוגיהענמוצגת כ, ידי משה שוקד-אשר מיוצגת על, תרופולוגיהאנה

 את האנתרופולוגיה כחלק מתיקון השגיאות של המחקרים אהר, יה הישראליתגלסוציולו

אף הביא רם ללא הסתייגות את הערכותיו של שוקד את , לעתים. 50 -הסוציולוגיים של שנות ה

 .ת לתזות של רםיוך מחקר זה מפורטות הסכמות כמו גם פרשנויות אלטרנטיבבמהל. עבודתו שלו

ולגריה מופיע גם פרק על ההיסטוריה של האנתרופולוגיה בה של חסקל על יהדות אתנוגראפיב

ראה באנתרופולוגים כמחדשים ביחס , כמו רם, קלסח). Haskell 1994: chap. 2(הישראלית 

רס וגהוא בחר דווקא בשלמה דשן כאנתרופולוג המייצג . שטדטלסוציולוגיה מבית מדרשו של אייזנ

אין ספק . החברתי בישראל היה דגש תרבותי שהשינוי שהביאה האנתרופולוגיה לסצינת המחקר

, ידי המחקר הנוכחי-ביותר מבין הארבעה שנבחרו לסקירה על" התרבותי"שדשן היה האנתרופולוג 

  .אבל גם גישתו של חסקל אינה ביקורתית

 ; Van Teeffelen 1977(הניבה שני מאמרים ת של ואן טפלן על האנתרופולוגיה הישראלי. א.ודת המבע

של האנתרופולוגים היהודים " מדעית-הלא"ביקרה את המחויבות הציונית ו של זהתה). 1978

עליה האנתרופולוגים הישראלים היו , סטר'הפונקציונליזם של אסכולת מנצ, לטענתו. בישראל

שכן נחקריהם ,  ישראלעםדות אחות ציוניות בעלות סדר יום של אתנוגראפיוליד ה, אמונים

בזמן , זאת. וחיובי" רומנטי"מכאן שיש לחקור אותם באופן . הם בני ברית שווים המזרחים

שוקד הגיב על . יגו את הערבים באור שלילי יותרצהו" קלאסיים"שהמחקרים על ערבים היו יותר 

ת שנעשו על ערבים יובסס רק על חלק מהעבודות האנתרופולוגהתלן קר זה באומרו שואן טפמח

י שתאן טפלן יש  ועבודתו שלב). Shokeid 1988/9( את טענותיו תבארץ והתעלם מאחרות שמפריכו

, נות כלליות מדי על אנתרופולוגים יהודים בישראלטען טעהאחת היא שהוא . בעיות מרכזיות

פן תמים במשמעות ההבדלים האתניים בין החוקרים יה היא שהוא עסק מעט מדי ובאויוהשנ

שדווקא הוא שבא לערער על הלגיטימיות של , שהעלמ, התוצאה היא. נזים לנחקרים המזרחיםשכהא

 קשר הדוק בין האנתרופולוגים האשכנזים לנחקרים -שכפל את אחת מהנחותיה היסודיות , הציונות

א הדגיש בצדק את הפונקציונליזם והציונות הו.  ובכך העמיד אותה כחלק מהסדר הטבעי–המזרחים 

, שר יצרוא, אוריינט הת את הסטריאוטיפים המערביים שלסואבל הותיר ללא התייח, של החוקרים

  .במחקרים על ערבים, כפי שהוא טען, אמביוולנטיות במחקרים דווקא על מזרחים ולא, להערכתי

  

ם שעמדו לניתוח ואת הסיבות ים הטקסטואליימראת החו, מצד אחד, רק הראשון מציגפה

על , את הקטיגוריות שבאמצעותן ינותחו בפרק השני ייצוגי הפערים בין החוקר, ומצד שני, לבחירתם

, מיסודית, פונקציונליסטית- סטרוקטור-פי חלוקה לחמש מוטיבציות שונות שהפעילו את החוקרים 

  6   



   
  

, בין החוקר לנחקריו מטעה שכןהקריאה המכוונת לאיתור הפער . אוריינטליסטית וציונית, מדעית

. היא מדגישה את המוטיבציות שהיו מרכזיות ביצירת הפערים או בצמצומם ומחלישה את האחרות

בשתי המוטיבציות שהוזנחו בפרק , כל אחד בנפרד ובהתאמה, שני הפרקים האחרונים עוסקים, לכן

פרקים שלוש , קסטיםבעוד שהפרק השני עורך ניתוח צמוד של הט.  המיסודית והמדעית-השני 

מיסודי ולהקשר מדעי ומוסיפות -חברתי-וארבע מכניסים את הניתוח הטקסטואלי להקשר פוליטי

  .ות ומפריד בין החוקר לנחקריואתנוגראפיניתוח שאינו צועד לאורך הקו הדיכוטומי המיוצר ב
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  יםחומרת ווטיש. 1

  מריםוח 1.1

עקבות  ב1אשכנזים-ישראלים-ידי אנתרופולוגים גברים-לודה זו חוברו עסטים שינותחו בעבקטה

 60 -לא אשכנזים גברים כנשים בישראל במהלך שנות ה-של ישראלים מחקרי שדה בקרב קהילות

סיבה משמעותית לבחירה זו היא שמרבית הפרסומים האנתרופולוגיים . 70 -ועד אמצע שנות ה

הסיטואציה האנתרופולוגית , וסףנב. Cohen 1977: 319, 321(2(בישראל באותה תקופה היו כאלה 

שכן על , מציעה על פניה מורכבות מעניינת) ם יהודיםיהן החוקרים והן הנחקר(הכלל יהודית 

הפערים המובנים באנתרופולוגיה של התקופה נוספת האידיאולוגיה הציונית שביקשה לייצר 

המשמעות . עם אחד כיהודיות השונותסולידריות ואחדות יהודית לשם הבניית הקהילות ה

שכנזיות לבין הנחקרים היהודים אהרלבנטית למחקר זה היא הקשר הלאומי בין החוקר מהעדות ה

, לראשונה בישראל,  נוסדה באוניברסיטת תל אביב1963סיבה שלישית היא שבשנת . האחרים

, מחלקה זו. עבריתמחלקה לסוציולוגיה חופשייה מחסות המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה ה

אשיה היו הסוציולוג ר. 3גייסה לשורותיה אנתרופולוגים במשרה קבועה, בניגוד למחלקה הירושלמית

באותה שנה החל פרויקט מחקר אנתרופולוגי רחב . יונתן שפירא והאנתרופולוג עמנואל מרקס

ד סיומו של ע. ממדים בישראל בניהולם של מקס גלקמן ועמנואל מרקס ובמימון משפחת ברנשטיין

. גרתוסחלק גדול מהמחקרים שנערכו באותה תקופה התקיימו במ, 70 -קט באמצע שנות הויהפר

  :ןה) Marx 1980: 6(ידי גלקמן ופיטרס -מטרות הפרויקט כפי שנוסחו על

  ;קרים השוואתיים של משפחה וקשרי דם בקרב קבוצות אתניות שונותחמ

וגדר על סוגים שונים של  מטנסיביים באזורסוף נתונים באמצעות מחקרים קהילתיים איניא

  ;מנהיגויות וארגונים פוליטיים

  ;ציה בין קהילות אתניות שונות בערים ובמפעליםקקרים על אינטראחמ

קרים על קהילות וותיקות של יהודים ולא יהודים במשך תקופה של שבע שנים כדי לבחון את חמ

  .השתנותם

מרבית הפרסומים , ובכל זאת, ותחיות בקהילות מזרהמטרות המקוריות לא גרסו התמקד, ומרלכ

די בפרק הזמן שנבחר כדי לאפיין את תחילת הדרך שאפשר לומר , לסיכום. שהופקו עסקו במזרחים

לא תהיה זו טעות לקבוע שהתקופה וסוג המחקרים , כמו כן. של האנתרופולוגיה האקדמית בישראל

                                                                          
בה משלילה של מאפייני ולא בתרבותם שנבעה במידה ר היו אשכנזים רק במוצא שלהם" היישוב החדש"י נב 1

  .מזרחים הגיעה לישראל- כנזית כפי שהתקיימה במזרח אירופה עוד בטרם מסת המהגרים היהודיםאשהתרבות ה
. 60 - מתוך מחקרי שדה שנערכו בשנות הועבאבל הוא מנה טקסטים שנ, 1970-1976כהן סקר את השנים , נםמא 2

לקה מחם או על מחקרים שנעשו במסגרת ה התבססו על אותם מחקרי60 - ההטקסטים שנכתבו בשנות 
כך שסביר להניח שהאיפיון של מרבית , )המחלקה להתיישבות: להלן(להתיישבות של הסוכנות היהודית 

חייב להיאמר שהיו , כמו כן. ידי כהן-לה שנסקרו עלה לא יהיה זה60 - החוקרים והנחקרים בטקסטים של שנות ה
ף חוקרת אחת או) Lindheim -דהיים לינו Evens –אבנס , שפר, קרסל(ם ו במושבים ותיקים ובקיבוצילחוקרים שפע

ובעיקר לא הניחו ,  לא אלה ולא היא הניבו פרסומים רבים על בסיס מחקרי השדה שלהםךא, )Baldwin - בולדווין (
 אנתרופולוגים זרים שערכו הבין השאר משום שחלקם העיקרי הי, סוד לאנתרופולוגיה הישראליתיה את אבני

  .א נותרו בה לאחר מכןולאת מחקר הדוקטורט שלהם בישראל 
  ".לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה הקמחל"שמה שונה ל, על פי ידיעון הפקולטה, 1972 - ל רק בבא 3
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 מכונן בהיסטוריה של האנתרופולוגיה שנבחרו להיות המוקד של מחקר זה הם בעלי תפקיד

  .הישראלית באקדמיה ולכן בעלי חשיבות מיוחדת להבנת התפתחות האנתרופולוגיה בישראל

  

שלמה דשן ומשה שוקד משום שיותר מכל אחד , בראש ובראשונה, נתרופולוגים שבחרתי הםאה

י חקר אנתרופולוגמעמדם כאוטוריטות במ. הם התמקדו במחקר של מזרחים בתקופה הנידונה, אחר

שוקד  (1977 -מ ראתה אור מהדורה חדשה של ספרם 1999 -של מזרחים היה והנו כה מוצק עד שב

משום שהוא , עמנואל מרקס נבחר. 60 -שהיה מבוסס על מחקרי שדה שנערכו בשנות ה, )1977ודשן 

היה שותף ומשום ש, הקים יחד עם יונתן שפירא את המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב

. שוקד ודשן הועסקו במחלקה זו מיד עם סיום לימודי הדוקטורט. בניהול פרויקט ברנשטיין

לראש המדור למחקר חברתי , 1959-1962בין השנים ,  מונה- אלכס וינגרוד -האנתרופולוג הרביעי 

באותן שנים שוקד ודשן עבדו במחלקה להתיישבות . במחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית

שוקד כתב את עבודת המאסטר . וערכו מחקרי שדה במושבים של מזרחים, יולוגים כפרייםכסוצ

, לא אעסוק בדוחות שכתבו החוקרים עבור הסוכנות. בסוציולוגיה על בסיס אחד המחקרים הללו

האבחנה ,  חדשה מכוננתדיסציפלינהשלבים בהם ב. 4אלא רק באלה שהתפרסמו במסגרת אקדמית

כדי ללמוד על מנגנוני . יא אנכרוניסטית ובעייתיתה" מחקרים מטעם"ל" מחקרים אקדמיים"בין 

הן את המחקרים , "המחקרים מטעם"לבדוק הן את , בין השאר, שי דיסציפלינההכינון של ה

והן את שלבי הביניים כמו מחקרים שנערכו בשליחות הסוכנות היהודית ושימשו " האקדמיים"

לבדוק גם אילו דוחות הומרו למאמרים ואילו נותרו יש ". אקדמיים"בהמשך ליצירת טקסטים 

על אחת , "האקדמיים"משום שהמרכיב המגויס מופיע בבירור בטקסטים , אבל. בצורתם המקורית

במעבר לכתיבת טקסטים אקדמיים . כמה וכמה הוא יהיה מובהק בדוחות שנכתבו עבור הסוכנות

" מאמרים מטעם"ת אשר אינה סובלת מצד אחד לרכוש לגיטימציה מדעי, ביקשו האנתרופולוגים

מחקר אנתרופולוגי התקיים גם , אמנם. ומצד שני לשמור על הלגיטימציה הציונית למחקריהם

דשן ושוקד היוו את התשתית , בל המחקרים של מרקסא, 5דשן ושוקד, מרקס, בטרם וינגרוד

, קר עצמאיים האנתרופולוגית באקדמיה שכללה מסלולי הכשרה ומחדיסציפלינהלמיסודה של ה

  .שיבותם המיוחדת חומכאן

, הופקו מספר רב של מאמרים מהם, ן ערך מספר מחקרי שדה במושבי מזרחים ובקריית גתשד

הוא התמקד בקהילות של טוניסאים אשר מוצאם הוא . ספר אחד ומספר ספרים משותפים עם שוקד

                                                                          
ק ממחקרי השדה שנערכו בשליחות הסוכנות היהודית שימשו במהלך השנים את האנתרופולוגים כדי לח 4

  .םיימאמרים שהתקבלו כאקדמ לפרסם
מטיילים -  בקרב פלסטינים מאז המסעות של חוקריםיגוות המחקר האנתרופוללדסוקר את תו) 1998(' ינוביץבר 5

מחקרים בקרב מזרחים לא נערכו בשלב .  ועד ימינו19 - במחצית השנייה של המאה ה" ארץ הקודש"אירופאיים ב
ך לא כקהילה של חוקרים אשר א, בטרם הוקמה מדינת ישראל אבל הם התקיימו עוד, כה מוקדם בארץ ישראל

 - ב. מתפתחים תוך הפריה הדדית ומעמידים דורות של סטודנטים, ועלים מתוכםם ופם אינטרסים משותפיקיחול
 בשיתוף עם רפאל פטאי ספר על יהודים 1947 -  פרסם אריך בראור ספר בגרמנית על יהודים תימנים וב1934

ספר  1947 - וב, בעבריתן רות ומנהגי קבורה של יהודי איר ספר על מסו1945 -י פרסם באפט. כורדים בעברית
כדי לציין רק . ח"תש-ו"בין השנים תש" עדות"הוא ערך כתב עת אנתרופולוגי . מבוא לאנתרופולוגיה בעברית

לקה חאך בטרם הוקמה המ, מספר אנתרופולוגים נוספים שפעלו בישראל בקרב מזרחים לאחר קום המדינה
ואת הרווי גולדברג אשר פלד את הנרי רוזנ, אותרי את פיליס פלגי שעבדה במשרד הבאפשר להזכיר, אביב- בתל

  .חקרו בקרב פלסטינים ומזרחים בישראל
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 הםו היה בחיי הדת שלעיקר עיסוק. אך עסק גם במהגרים מצפון טוניס וממרוקו, רבה'מהאי דג

 מושבים של רשוקד חקר בעיק. ובפוליטיקה המקומית והלאומית כפי שהתבטאה ביישוב הנחקר

והתמקד בעיקר ביחסים בין קבוצות במושבים השונים ובהסתגלות של , מרוקאים מהרי האטלס

מחקריו הניבו מספר מאמרים וספר כמו גם מאמרים רפלקסיביים . התושבים לחיים החדשים

רקס ערך מחקר שדה מ. 6אורך השנים על האנתרופולוגיה בכלל והאנתרופולוגיה הישראלית בפרטל

שעסקו באלימות של התושבים , שהניב מספר מאמרים וספר, 9/66 - ל8/64 מעלות בין הבעייר

והתושבות של העיירה כלפי פקידי ממשלה שעבדו במקום ושל גברים ונשים מתושבי המקום כלפי 

קשר החברתי של החיים במעלות ואת המורשת התרבותית של ההמרקס תיאר את . גםבני ובנות זו

הוא ניסה להכניס את האלימות של . סבירים את האלימות בעיירהמהמרוקאים כגורמים ש

 ופרסם 50 -וינגרוד חקר מושב מרוקאי בנגב בסוף שנות ה. תרציונאליהמרוקאים למסגרת 

שהסתמכו , ים משווים בין מספר מושבים של מרוקאיםבעקבותיו מספר מאמרים וספר וכן מאמר

העניין המרכזי בטקסטים של וינגרוד היה . גם על מחקרים של סוציולוגים ואנתרופולוגים אחרים

בספרו העיקרי . השינוי החברתי שחל אצל המהגרים והסתגלותם לחיים במושב חקלאי בישראל

ם הוא היותם ריהנחקם תר של המושביהמאפיין המשמעותי ביו, ובחלק ממאמריו של וינגרוד

  .תושביםהידי גורמים חיצוניים בניגוד לרצונם של -מנוהלים ונשלטים על

  

  גוריות הניתוחטק 1.2

ת המחקר היא בראש ובראשונה לאפיין את הייצוגים של הפערים ושל צמצומם בין רטמ

כפי שהם משתקפים , אשכנזים בישראל-שכנזי לנחקרים יהודים לא אאנתרופולוגים יהודים ממוצא

, מפותחת, רביתעפערים בין האנתרופולוגים כשייכים לקבוצה מ, למשל. בטקסטים האנתרופולוגיים

, מסורתית, מתפתחת, ת וחילונית לבין הנחקרים כשייכים לקבוצה מזרחיתרציונאלי, מודרנית

הנחקרים בתיאור , למשל, צמצום הפערים יכול להופיע. ת ודתיתרציונאלי-אי, אמוציונאלית

מחקר זה מנסה לברר את אופי ועצמת הפערים . ים במאבק הקיום היום יומירציונאליכפועלים 

מתוך אפיון הפערים ותיאור . שהתקיימו בין האנתרופולוג לנחקרים מנקודת המבט של האנתרופולוג

ני א, שבאמצעותם הפערים הועמקו או צומצמו, האמצעים הרטוריים והמושגים, הנתונים, האופנים

ידי -כפי שאלה וגם אלה הובנו על, מחלץ את הייצוגים של הנחקרים לעומת הייצוגים של החוקרים

סביר להניח שחלק מהפערים אכן התקיים במציאות וחלק אחר התקיים רק בתפיסתו של . החוקרים

מידת , כמו כן. אבל מחקר זה אינו עוסק בקבילותם של המחקרים, האנתרופולוג את הנחקרים

 של המחקרים האנתרופולוגיים על המציאות החברתית הישראלית לא נידונה במסגרת ההשפעה

  .שאלות אלה הן מעבר לתחום העיסוק של מחקר זה. עבודה זו

                                                                          
 את האנתרופולוגיה הישראלית כיוצאת דופן ומקדימה את זמנה שכן החוקרים דקו תיאר ש70 - נות השב 6

 עלמאמרים מתגוננים מפני ביקורות  האחרונות שוקד החל לפרסם םבשני. והנחקרים היו בני חברה אחת
כחסרות השפעה על קובעי , הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הישראליות כדי לתאר אותן כביקורתיות ביחס לזמנן

וכדי לתאר את האנתרופולוגים כאמפתיים כלפי הנחקרים ואת עצמו כמי שהציל מושב של עולים , ניותהמדי
  ).2000שוקד , ללמש(מהודו 
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ת מהנחות היסוד של מחקר זה היא שהפערים המשתקפים בטקסטים מבטאים את תפיסת חא

ניתן להניח , משום כך. תאבל לא בהכרח את המציאות האמפירי, יםוגהמציאות של האנתרופול

 משקפים את םגם אם ה, שהפערים המופיעים בטקסטים נובעים ממוטיבציות שונות של הכותבים

כיוון שהוא איננו כולל בהכרח כוונה או , מתאים לניתוח הנוכחי" מוטיבציה"המונח . המציאות

ר בשאיפה מכוונת בין אם מדוב, הוא מציין דבר מה שמניע את האנתרופולוג לעשות מעשה. מודעות

ליות אשר קודמות אאפיסטמולוגיות ומור, או מודעת ובין אם מדובר במכלול של הנחות אונטולוגיות

הפערים בין החוקרים , לכן. הדת היהודית או הציונות, האתוס המדעי, למחקר כמו האוריינטליזם

, יונליסטיתפונקצ-סטרוקטור: לנחקרים מסווגים לפי חמש מוטיבציות אפשריות של הכותבים

מחקר זה מברר כיצד המוטיבציות השונות פעלו , בהמשך. אוריינטליסטית וציונית, מדעית, מיסודית

כדי ליצור את הטקסטים הנבחנים כאן ומהן המוטיבציות העיקריות שעליהן יש לשים דגש על מנת 

תקיימו אין אני מניח שה. להבין את המשמעות של הטקסטים ולא רק את הפערים בין הייצוגים

אלא שאצל כל אנתרופולוג יהודי שפעל בישראל בתקופה המדוברת בקרב , חמישה זרמים נפרדים

אני לא מסתפק באפיון . קהילות של מזרחים ניתן למצוא את חמשת הכיוונים במינונים שונים

עבודה . בתיאור האמצעים שבהם הם עוצבו או צומצמו ובהערכת המוטיבציות העיקריות, הפערים

ייחסת לפערים ואל צמצומם ככלי לקריאה ביקורתית של הטקסטים אשר ביכולתו לחשוף זו מת

  . פנים נוספות שלהם

  

  7פונקציונליסטית-יבציה סטרוקטורטומ 1.2.1

 רכשו את השכלתם במסגרת האסכולה 60 -ות חלק מהאנתרופולוגים הישראלים בשנות החפל

אחד המאפיינים המרכזיים שלה .  פארסונסטית שאחד מהוגיה המרכזיים היה טלקוטיסהפונקציונל

לפי אסכולה זו בכל . משקל בחברה הוא דגש על מבנים חברתיים ועל האופן שבו הם מכוננים שיווי

 שממלאות –החברתית והתרבותית , הפוליטית, כלכליתה –מערכות -חברה מתקיימות ארבע תת

גת יעדים שה, )Adaptation(ציה דפטא –יות ההכרחיות לקיומה של חברה קצבהתאמה את ארבע הפונ

)Goal attainment( ,נטגרציה יא)Integration (טנטיות לו)Latency .(ורפולוגיה הסטטית הזו הושלמה המ

אשר המעבר , תזה זו מניחה סדרה של דיכוטומיות. מיות של תזת המודרניזציהאבאמצעות הדינ

בין הדיכוטומיות היו רגשנות . חברתימהווה את המנגנון של שינוי ,  השניצדמצד אחד של הסדרה ל

שפחתי לעומת הישגיות מייחוס , ליותאריות לעומת אוניברסאפרטיקול, לעומת ניטרליות רגשית

תזה זו זוהתה היסטורית כמתארת את . קולקטיביות לעומת אינדיבידואליות, כסיבה למעמד חברתי

-Ram 1995: 27 (20 -ד המאה ה וע17 -מערב אירופה מהמאה ה-תהליך השינוי החברתי שחל בצפון

, כשטחיים הציגה אותם, סכולה הפונקציונליסטית התכחשה לקיומם של קונפליקטיםאה). 30

. בחיזוק הלכידות והיציבות בחברה, חברתי או תרבותי, ושאלה מה התפקיד של כל אירוע או מבנה
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ם שונים כחוצים אחת היא הצגת קשרים ושסעים מסוגיך דר. היא עשתה זאת בשתי דרכים לפחות

דה רקשרים מסוגים מסוימים בין אנשים חותכים את קווי ההפ. זה את זה ולא כחופפים זה את זה

יה היא תיאור יהדרך השנ. כן השסעים אינם טוטלייםלו) cross cutting ties -קשרים צולבים (ביניהם 

  .תררים בסיסיים יותר ברמה כללית יוקשהשסעים ברמה מקומית בלבד על רקע של 

המוטיבציה , לית לחברה הישראליתאחר שהן החוקרים והן הנחקרים היו שייכים פורמאמ

. צמצמה בכך גם את הפער בין החוקר לנחקרים, רמה למחיקת קונפליקטיםתש, הפונקציונליסטית

 שהאנתרופולוגים -סד ממדוגמא לצמצום פונקציונליסטי היא תיאור קונפליקט בין הנחקרים לבין ה

יהודי שכולל הן את החוקר -והצמדתו לתיאור של לכידות בקנה מידה לאומי, מקומיכ – הזדהו עמו

  .והן את הנחקרים

  

  יבציה מיסודיתטומ 1.2.2

היה לאנתרופולוגים צורך ,  באקדמיה הישראליתדיסציפלינהר להניח שבשלב מיסודה של היבס

צאים והניתוח הממ, ובחשיבות המתודה,  החברהעיבהכרה במעמדם כחוקרים במסגרת מד

לסוציולוגים הישראליים בפרט ולאנתרופולוגים , ביחס לחברה הישראלית בכלל, המיוחדים להם

  .אומייםלבינ

היא עשתה זאת באמצעות שתי דרכים . טיבציה זו תרמה בטקסטים בעיקר לצמצום הפערומ

. ריםבישראל למאפיין של קהילת הנחקת  הצעת פרשנות חדשה ושונה מהמקובל-האחת . לפחות

יון בטקסטים באנגלית את התעתיק האנגלי של מושגים עבריים כדי לבסס את הסמכות צ –יה יהשנ

ביסוס הסמכות המקצועית של .  הראיה שהוא מכיר מושגים מקומייםךשל החוקר דר

הוא , אחריםם ידי ציטוט והסתמכות על אנתרופולוגים זרים וחוקרים זרי-על, האנתרופולוגים

ניתן לראות . תי שבו אפשר לראות במוטיבציה זו כמעמיקה את הפערהאופן היחיד שמצא

ידי הקוראים כחלק מקהילה -פולוגים להיתפס עלוניסיון של האנתר, בהסתמכות על חוקרים זרים

העמיד האנתרופולוג את עצמו בעמדת ביניים בין הנחקרים , לעתים. מדעית במערב בניגוד לנחקרים

לוג הבין הן את אלה והן את אלה בעוד ששני הצדדים לא הבינו זה האנתרופו. לבין נציגי המוסדות

  .תפקדה המוטיבציה המיסודית כמצמצמת וכמייצרת את הפער בו זמנית, במקרה זה. את זה

  

  תייבציה מדעטומ 1.2.3

שיטתי ,  מדעיוש עדיין בעלי יומרה של חיפ60 -היו בשנות ה, ולא רק בישראל, תרופולוגיםנאה

אידיאל . ינטרסים אחר האמת על התרבות הנחקרת בפרט והתרבות האנושית בכללונטול פניות וא

האידיאל של עבודת השדה , אבל. חוקר מהאובייקט הנחקרהמדעי זה דורש ריחוק של הסובייקט 

 מדגש על ההיבט התצפיתי -האנתרופולוגית בשיטת התצפית המשתתפת עבר תהליך של שינוי 

עוד בטרם מיסודה , כלל אמפתיה מצד החוקר כלפי הנחקרים ו-המרוחק להיבט המשתתף הקרוב 

                                                                                                                                                                                                                   
  .יבציה פונקציונליסטיתמוט: לןהל 7
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היה חי , שעזב את ביתו כדי לחקור חברה מסוימת, אנתרופולוג. של האנתרופולוגיה הישראלית

הוא היה צריך לרכוש את אמונם של אנשי הקהילה ולהשתתף בממדים רבים . בקרבה זמן ממושך

. אכל את מאכליהם ולן במקומותיהם, בלשונםהוא למד לדבר . ככל האפשר של חייהם הקהילתיים

וייתכן אף שהפכו אותם בעיניו , פרקטיקות אלה בהכרח קירבו את האנתרופולוג אל הנחקרים

על החוקר להימנע מלגרום , כדי להגשים את האידיאל המדעי. מאובייקט של חקירה לסובייקטים

המוטיבציה המדעית תרמה , סיכוםל. לשינוי של הנחקרים ולעשות את כל הדרך בעצמו אל הנחקרים

  .בטקסטים הן לצמצום הפער והן ליצירתו

משתתפת אינה ניתנת לניסוח מדויק ודורשת בכל פעם  טת העבודה האנתרופולוגית של תצפיתיש

 עלבין אם היה זה דיווח של החוקר על צמצום הפער ובין אם , לכן. התאמה מחודשת לשדה הנחקר

  : כמו, ור ישירות למחקר המסויםהרי שהדיווח היה קש, יצירתו

עדות על התקרבות אישית . אור האופן הקונקרטי של יישום התצפית המשתתפתתי 

דוגמא לכך . על השתתפות והזדהות כחלק וכתוצאה של מתודת המחקר האנתרופולוגי, קריםחלנ

  .למשה שוקד' היא שינוי שמו של משה מינקוביץ

ו על עצמם לבין מה שחוקרים אחרים אמרו  הטקסט בין מה שהנחקרים אמרוךועה בתתנ 

  .עליהם

הזדהות , ש או במובלערבמפו, קורת חלקית על הבירוקרטיה המדינתית אשר החוקר גילהבי 

בין המוסדות ) המוכחש במפורש אבל מאומת במובלע(על רקע הקונפליקט , ביקורת זו. עמה

  .םקירבה אותו אל הנחקרי, לנחקרים

  . על עניין מדעי שיש לו בנושא המסויםהרה על עצמו כעל מדען אוהצ 

  

  יבציה אוריינטליסטיתטומ 1.2.4

תייחסות של ספרות המערב כלפי המזרח בכך שספרות זו היין את הפא) Said 1978(ארד סעיד ודא

, יםביהיה ברור לכותבים המער, כך. הבנתה את המזרח והנגידה אותו למערב כדי להגדיר את עצמה

האוריינטליזם הוא יותר יצירה מערבית מאשר , לפיכך. מהי זהותם בפרטמהי זהות מערבית בכלל ו

אנו יכולים להבין טוב יותר את "כתב סעיד ש, אתזיחד עם . שיקוף של המזרח כפי שהוא באמת

אשר הפעילו הגבלות על הכותבים , ההמשכיות והיציבות של המערכות התרבותיות ההגמוניות

באנתרופולוגיה ). 14: שם" (יו פרודוקטיביות ולא רק דכאניותאם אנו מכירים בכך שהן ה, וההוגים

כעל , אשכנזים-אפשר לראות את ייצוג הפער בין החוקר לנחקרים כאשכנזים לעומת לא, הישראלית

אפשר לטעון שהפונקציה , )1999(בדומה לתזה של כזום . חלק מהאוריינטליזם של האנתרופולוגים

 הבחנה של עצמם מהמזרחיות הייתהידי האנתרופולוגים -של ייצוג אוריינטליסטי של פער על

 האנתרופולוגית הוא מחקר דיסציפלינהחד המאפיינים המכוננים של הא. 8וחיבורם לאירופאיות

                                                                          
אפשר לגזור על עבודתו שלו ושל אנתרופולוגים , יצחק עילם' דר" חוקר הגרוזים"שאמר דשן לזכרו של ם ברידמ 8

מתאר עילם את הזר לו והשונה ממנו באופן המאיר על , נאמן למסורת הקלאסית של האנתרופולוגיה. "אחרים
  ).81: 1979דשן " (םנייקים האשכנזים החילוחברת הישראלים הוות, על חברתו הוא, ולהקרוב 
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החברה הישראלית כוללת בתוכה הן את החוקרים והן את הנחקרים . לתרבות המערבית" אחר"ה

נתרופולוגיה הישראלית אינה היחידה הא, עם זאת.  נפרדות למדיותם כי בנישא, 9"האחרים"

מים בין וניתן למצוא מאפיינים ד. שבמסגרתה החוקרים והנחקרים היו אזרחי אותה מדינה

אחרות שסטוקינג מכנה אותן גם " לאומיות"האנתרופולוגיה הישראלית לבין אנתרופולוגיות 

 -ב בשנות ה"אירופה וארהשל " הבינלאומית"בניגוד לאנתרופולוגיה , "אנתרופולוגיות בונות אומה"

 םא). Stocking 1982(יה ישבטרם מלחמת העולם השנ" בונות האימפריה" ולאנתרופולוגיות 60 - וה50

אשכנזיות על -העבודות האנתרופולוגיות הנידונות במחקר זה הן יצירות תרבותיות ישראליות, כן

  :ידי- לבוא לידי ביטוי עללהיצירת הפער יכו, לכן. מזרחים-ישראלים

, לייםארציונ-אי, חוס של מאפיינים אוריינטליסטיים לנחקרים כמו תיאורם כאלימיםיי 

, דתיים, מסורתיים, פרימיטיביים, טבעיים, לייםאוציונמא, לא משתנים, מקובעים בעבר

- לא, גאוותניים, )חסרי תודעה ציונית(מוסריים -א, אקזוטיים, מאמינים באמונות תפלות

וייחוס של , לענישה, לאילוף, ללימוד, זקוקים להנחיה, עמידי פניםמ, תככנים, לייםאניברסאו

  .מאפיינים הפוכים לאנתרופולוג או לישראל הוותיקה

ש על פולקלור ששם אותו כמאפיין המרכזי של תרבויות המזרחים בניגוד לייעוד הציוני דג 

 מהמסורת וד לפולקלור שהוא חלקיגבנ. אשכנזית הוותיקה-כגורם מרכזי בתרבות הישראלית

הייעוד הציוני נתפס כתוצאה של החלטה מהפכנית של , התרבותית שמועברת במהלך הדורות

ידי המסורת אשר לוקחים את -ים חזקים מגורלם המיועד להם עליפרטים אינדיבידואליסט

  .תעוזתם ואומץ לבם, גורלם בידיהם וממציאים אותו בכוח דמיונם

ות או מההיסטוריה של הנחקרים ולכן מהתרב, נובעות מהמוצא כאור של בעיותתי 

 תהפתרון היחידי הוא מודרניזציה בפורמט הישראלי הייחודי שכללה מחיקה של תרבויו

בדבר קיבוץ כל היהודים תחת זהות חדשה אחת ואורח " היישוב החדש"ואימוץ ערכי , המקור

  .כפרית-מודרנית וחלוצית-חיים חדש שיש בו במשולה התכוונות אירופאית

  . ההגירה לישראל כמעבר מסוג תרבות אחד לסוג אחרפורסי 

עים חלקית למה שסעיד ד היו מו70 - וה60 -י סבור שהאנתרופולוגים הישראלים של שנות האנ

 מלווה לעתים בניסיונות הסבר הייתהיצירה של הפער , לכן. כינה מאוחר יותר אוריינטליזם

  .כי שלילי לכאורהערנטולי שיפוט " אובייקטיביים"

  

  יבציה ציוניתטומ 1.2.5

 בעלת חשיבות מיוחדת בעשורים הראשונים לקיומה הייתההציונית " כור ההיתוך"יאולוגיית דיא

סביר להניח . סלאםיבית לישראל של יהודים מארצות האבזמן ההגירה המס, דינהמשל ה

                                                                          
אשר ניתן להתייחס אליה כאל יחידה אחת ולו " חברה הישראלית"בניגוד ל, זאת". התרבות הישראלית" לא ךא 9

סובייקטים שמרכיבים הלריים של וקירק בגלל הארגון הפוליטי שלה שאינו תלוי בהכרח בעולמות החיים הפרט
האשכנזים " (היישוב החדש"ומוגנית אלא בדמיונם של אנשי  ה"ת ישראליתתרבו"מעולם לא הייתה . אותה

שהייתה בעיקר תוצאה של התנגדות לתרבות האשכנזית , את תרבותם, אלה ראו את עצמם כמרכז). הותיקים
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הן יהודית ו-ת הישראליתגישאידיאולוגיה זו היוותה רכיב כבד משקל הן בכתיבה האנתרופולו

אין הכוונה למדיניות . באינטראקציה בשדה המחקר בין אנתרופולוגים יהודים ונחקרים יהודים

הכוונה היא . של יישוב יהודים מארצות מוצא שונות ביישוב אחד 50 -שנכשלה וננטשה בשנות ה

ומשמעותה היא מחיקת הזהויות היהודיות הגלותיות , שמתקיימת עד היום, למערכת רעיונית רחבה

בעבר מטרתה . מערביות בישראל-תוך דחף חזק במיוחד למנוע קיומן של תרבויות לא, נותהשו

וכיום מטרתה היא התכת כל הזהויות היהודיות הקיימות בישראל " יהודי חדש" יצירת הייתה

מבטאי אידיאולוגיה זו תובעים לגיטימציה בשם האינטרסים והתרבות . אחת" ישראלית"לזהות 

, תוך הסתרה של ניגודי אינטרסים תרבותיים) אבל לא הדת היהודית (האחת של העם היהודי

" כור ההיתוך"אידיאולוגיית , בהקשר אנתרופולוגי. כלכליים וחברתיים בין קבוצות יהודיות שונות

המטרה היא , שכן על פיה, הופכת למנגנון שמצמצם את הפער בין החוקר היהודי לנחקרים היהודים

  :ידי-צמצום הפער יכול לבוא לידי ביטוי על. בעלי תרבות אחת, " חדשיםיהודים"להפוך את כולם ל

  .אור הקשר הלאומי בין החוקר לבין הנחקריםתי 

תיאור השאיפה הדתית של המזרחים לציון כגרסה . חוס של מוטיבציה ציונית לנחקריםיי 

  .תינהלשאשכנזית להקמת מדינת לאום בפ-המזרחית של השאיפה הציונית

חקרים דרך ביקורת לכאורה על רשויות הקליטה אשר בפעולתן פוגעות דהות עם הנהז 

  ".האמיתית"בלא משים ובלא כוונה בהגשמת הציונות 

  

  ים בין המוטיבציותסחי 1.2.6

  ונית והאוריינטליסטיתיצה

א מה שהניגוד בין המגמה הציונית לאוריינטליסטית הוא מובן מאליו והתמונה הנוצרת הידנ

הן האוריינטליזם והן הציונות נולדו . שתי המגמות אינן רק מתנגשות זו בזו, אבל. אמביוולנטית

. התמזגות זו באה לידי ביטוי בשני מישורים. מזרחהבאירופה ושתיהן נוגעות למגע של המערב עם 

שנולדה על רקע של עלייה כללית של לאומיות אינטגרלית גזענית באירופה , הציונות, במישור ראשון

תלתה את הפתרון האולטימטיבי והיחידי האפשרי , ודי אירופה ללאומיות זווכתגובה של יה

" התכת"מישור שני נוגע לרעיון של . למצוקות הקיומיות של היהודים האשכנזים בהתיישבות במזרח

. ברעיון זה טמונים מוטיבים אוריינטליסטיים מובהקים". היהודי החדש"כל היהודים לדמותו של 

, "החדש"ה שמציבה בראש הסולם את תרבותו וזהותו של האשכנזי החילוני ביסודו עומדת היררכי

" ההתכה"תהליך , מו כןכ. 10האשכנזים הגלותיים מתחתיו והמזרחים הגלותיים בתחתית הסולם

, במסגרת תהליך זה פקידי הרשויות קולטים. הוא פרויקט מיסיונרי כשהמיסיונרים הם אירופאים

- האוריינטליזם הישראלי, לכן. לכל היהודים" הקידמה"יאים את מענישים ומב, ניקיםמע, מחנכים

                                                                                                                                                                                                                   
ות האחרות כסטייה זמנית שמן הראוי יות הישראלרבויכתרבות הישראלית האותנטית ואת הת, במזרח אירופה
  . לסדרלקרוא אותן

הם היו . ערערה היררכיה זו, מזרחים ותיקים ילידי הארץ הששהיו למע, "הספרדים הטהורים"וריה של קטגה 10
מספרם , אבל". היישוב החדש"ידי מוסדות -מקומיים ובעלי רכוש ולא עברו תהליך של קליטה וחינוך מחדש על
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ילופין הציונות יכולה להיחשב כחלק חול, יהודי יכול להיתפס כחלק בלתי נפרד מהפרויקט הציוני

  .אוריינטליסטי האירופאי-בלתי נפרד מהפרויקט הקולוניאלי

  

  האוריינטליסטית והמדעית, ציוניתה

 המוטיבציות הציונית והאוריינטליסטית כעומדות בניגוד גמור לוגיה המדעית מציבה אתאוידיאה

, אשונות הוא בזהותם האתניתרהבסיס של שתי ה. למוטיבציה המדעית של האנתרופולוגים

ומתוך כך במקומם בפוליטיקה , הכלכלית והמוסדית של האנתרופולוגים, הפוליטית, התרבותית

בסיס של המוטיבציה המדעית הוא באידיאל ואילו ה, האזורית והישראלית, ובכלכלה העולמית

תובלנה את , מעצם הגדרתן, שתי המוטיבציות הראשונות.  של חיפוש אחר האמתאוניברסאליה

שמבוססת על שאיפה , המוטיבציה המדעית, בניגוד לכך. החוקרים להטיה זהותית של המחקר

תהיה , ידי כל אדם-ערך עלשמחקר מדעי יכול להי, טומנת בחובה הנחה, לאידיאל של אובייקטיביות

  .ולהניב תוצאות זהות, זהותו אשר תהיה ובלבד שיזכה להכשרה מתאימה

יכול גם למלא תפקיד אידיאולוגי במסגרת , ותאוניברסאלים טענתו לצבע, השיח המדעי, לםוא

שמתיימרת ת כמו למשל השיח האוריינטליסטי שנוצר מנקודת מבט מערבי, צנטרי-שיח אירופו

, איני מעוניין לעשות רדוקציה של האנתרופולוגיה אך ורק למושגים של כוח. ותיאוניברסאלל

ת אוניברסאלי-ד להפריד בין הנטייה והיומרה המדעיתאאבל אני סבור שקשה מ, פוליטיקה וכלכלה

בתחילת המחקר ציפיתי למצוא . לבין מקומם של האנתרופולוגים כסוכנים אירופאים בשדה

, ביותר" צעקני"אנתרופולוגי יהיה הצמצום המודע ביותר וה- המדעישצמצום הפער בשם האידיאל

, שכן הוא המקור להצדקה האידיאולוגית של פעילותם והוא האנטיתזה למגמה האוריינטליסטית

  .אבל מתוך המחקר עלה שהצמצום הציוני זכה לדגש הרב ביותר בצמצום הפער

  

  ינטליסטיתריהציונית והאו, ונקציונליסטיתפה

ולכן הן חשופות , הן הפונקציונליסטית והן הציונית לא היו מודעות, למוטיבציה המדעיתיגוד נב

אחד . ה אפשרית מכיוון ששתיהן פעלו רק בצמצום הפעריםנההבחנה ביניהן אי, אבל. בטקסטים

סטית לישהמוטיבציה הפונקציונ, ההבדלים בין הצמצום הפונקציונליסטי לצמצום הציוני הוא בכך

אין סיבה להניח , לכן. ציונית-הכרח להיות החוקר והנחקרים בני חברה יהודיתאינה קשורה ב

בניגוד .  התקרבות של החוקר לנחקרים או להפךיהעדפה של התקרבות של הנחקרים לחוקר על פנ

תוביל את הכותב לתאר את הנחקרים כקרובים , על האוריינטליזם שבה, המוטיבציה הציונית, לכך

את הרשויות או את החברה הישראלית הוותיקה כקרובה , את המדינה, מולתרבות שלו ולא את עצ

אם מבחינים בצמצום שמקרב את החברה הישראלית למזרחים ללא קשר ליהדות או , לכן. לנחקרים

אבל בפועל מקרים כאלה , סביר שזוהי השפעתה של המוטיבציה הפונקציונליסטית בלבד, לציונות

יתי צמצום של הפער בין החוקר לנחקרים וייחסתי אותו בכל המקרים שבהם זיה. לא נמצאו

                                                                                                                                                                                                                   
ים של ההתיישבות הציונית ונבשלבים הראשלכן הם היוו גורם דומיננטי ביישוב היהודי רק ו, היה קטן יחסית

  16   



   
  

, סביר להניח שהתקיים שילוב כלשהו בין שתיהן, למוטיבציה ציונית או למוטיבציה פונקציונליסטית

  .למשל כאשר האנתרופולוג עוסק באופן ישיר בקונפליקטים ומתאר אותם כתורמים ללכידות

במושב , וריינטליסטי מובהק כדי למחוק קונפליקטה שימוש במאפיין אשע) Deshen 1966: 52(ן דש

חון ביתר שימת לב בהוא פתח את המאמר בטענה שיש ל. בין מוסדות הקליטה והניהול, שהוא חקר

והגיע בסופו למסקנה שהקונפליקט אינו קיים אלא , את הקונפליקט בין התושבים למוסדות

יש לשים , לטענתו. לחוש לכידות פנימיתבים חיצוניים כדי ויבדמיונם של הנחקרים אשר ממציאים א

. הוא קייםשמכיוון שהנחקרים טוענים , למרות שהוא לא קיים אובייקטיבית, דגש על הקונפליקט

הבסיס . ידם-יש לחקור גם את המציאות המדומיינת על, אם רוצים שפרויקט המודרניזציה יצלח

הם לוקים בתפיסת . ם מסורתייםלניתוח שלו נמצא בהנחות אוריינטליסטיות לגבי היות הנחקרי

והם לא מאמינים לאנשים , יםרציונאליהם לא . מציאות שגויה משום שיש להם דמיון פעיל במיוחד

הם מרגישים בטוחים רק כאשר . מחוץ לקהילה המצומצמת שלהם שמבוססת על קרבת דם ביולוגית

חיקת קונפליקטים מתוך יש כאן מ, כלומר. יש לכידות פנימית בקהילה ואינם פתוחים לחידושים

  .מוטיבציות פונקציונליסטית וציונית באמצעים פונקציונליסטיים ואוריינטליסטיים

  

  וחתבולות הני ג1.3

בודה זו אינה מתיימרת לאשש או לאתגר את העובדות המובאות בטקסטים באמצעות עובדות ע

אלא לחשוף , דיוקיםי עיוותים או א, המטרה אינה למצוא שקרים. חדשות שנעלמו מעיני הכותבים

פיות כמו גם שרטטו את אאת מוקדי השיח האנתרופולוגי אשר בו בזמן איפשרו את יצירת האתנוגר

ידי וינגרוד -ידי פריצתם על-על, בין השאר ואולי בעיקר, גבולות אלה הופכים למוחשיים. ולותיהןבג

הכוונה היא לקבל את . של האחרים אל הטקסטים שלו) ולעתים ההתעלמות(ידי ההתייחסות -ועל

ידי החוקרים כמות שהן ולבחון באמצעותן ובמסגרתן את ייצוגי הפערים בין -העובדות שהובאו על

מה שחשוב כאן הוא שכל העובדות שנשלפו , לכן. החוקר לנחקרים כפי שהם מופיעים בטקסטים

תמונת רושמות את , בין אם הן נכונות ובין אם הן מעוותות את המציאות, מתוך הטקסטים

שכן טענה , יש לזכור זאת בקריאת הפרקים הבאים. המציאות כפי שהשתקפה בעיני האנתרופולוגים

אינה מערערת , ידי האנתרופולוגים הוא נכון-שאומרת שאופן תיאור המציאות בנקודה מסוימת על

 יחד עם. כולן מהוות חלק מהשיח האנתרופולוגי שעבודה זו מנסה לאפיין. בשום אופן מחקר זה

לעתים עובדות שמופיעות בטקסטים אנתרופולוגיים נפרדים מעומתות או משולבות אלה עם , זאת

כדי לחשוף סתירות שמחזקות את הטענה שהשיח האנתרופולוגי אינו נובע רק מן המציאות , אלה

מהנחות יסוד ומאינטרסים , האמפירית אותה חקרו האנתרופולוגים כי אם גם מסגנון מחשבה

  .שקדמו למחקר

ליקטתי מתוכם את המקומות בהם מתגלים ייצוגים של הפערים או של , ריאת הטקסטיםקב

ין החוקר לבין הנחקרים או בין הקבוצה אליה שייך את עצמו החוקר לבין בצמצומם של הפערים 

                                                                                                                                                                                                                   
  .בפלשתינה
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ה היא שהתמקדות בפערים  זבעיה מובלעת באופן קריאה. הקבוצה אליה שייך החוקר את הנחקרים

דגשת מרכיבים מסוימים שהם בעלי תפקיד מרכזי ביצירת הפערים או בצמצומם עלולה להוביל לה

הבעיה העיקרית , אבל. ר נגיעתם לפערים היא שולית יחסיתשולעמעום של מרכיבים אחרים א

אבל היא כזו משום ההקשר , באנתרופולוגיה הנידונה היא קיום הפערים בין החוקר לנחקרים

ואין זה , פוליטי-ם עבודה זו היא תולדה של אותו הקשר היסטוריג, לכן. פוליטי המסוים-ההיסטורי

העיקריים או , החשובים, נכון להניח שעיסוק בבעיה זו יוביל בהכרח את הדיון למרכיבים הבסיסיים

בהחלט ייתכן שהבנתו של מחקר אנתרופולוגי . המעניינים ביותר של מחקר אנתרופולוגי באשר הוא

אינה דורשת בחינה של ייצוג הפערים וצמצומם בין החוקר , יכוטומיתשלא נערך במסגרת כוחנית וד

פרקים שלוש וארבע מבקשים להשלים את התמונה ומציגים ניתוחים , יחד עם זאת. לנחקרים

  .שאינם מתמקדים בפערים

שכן הוא , קורת נוספת שאפשר ותעלה אצל חלק מהקוראים היא שמחקר זה הוא אנכרוניסטייב

סומים פרואינו בוחן את ה, וית על מחקרים בני למעלה משלושים שנהמחיל ביקורת עכשו

יש לומר שמחקר זה אינו עוסק רק במציאת המשותף בין , ראשית. האנתרופולוגיים לאור תקופתם

מחקר זה גם מבחין ביניהם ומשרטט הבדלים . למרות שאין ספק שזהו העיקר, החוקרים

וחשוב , שנית. ת אלא היו ניתנים להבחנה כבר אזמשמעותיים אשר לא רק ניכרים בקריאה מאוחר

ות כביקורתיות ביחס לתקופתן מקצה פעם נוספת מקום בלעדי אתנוגראפיהוא שהערכת ה, מכך

מקבל את הייצוג של , אשכנזי-לנקודות המבט של האנתרופולוגים ושל הממסד הציוני

הממסד הפוליטי מדגיש את הויכוח בין , ות את עצמן ואת הנחקרים כקבילאתנוגראפיה

, אמנם. ובכך למעשה משכפל את השיח האנתרופולוגי של התקופה הנסקרת כאן, לאנתרופולוגים

את הנימה , על פני השטח, החלו האנתרופולוגים לשנות) 70 -אמצע שנות ה-תחילת(מרגע מסוים 

 או להיסטוריה, אבל לא ביחס לסוציולוגיה, והפכו לביקורתיים יחסית לטקסטים קודמים שלהם

, אי אפשר להמשיך ולקבל את מה שהאנתרופולוגים אמרו על עצמם. לקולנוע הישראלי של התקופה

מבלי להעריך את , להעריך את הטקסטים שלהם על סמך התחושות שלהם מן התקופה הנידונה

גם אם הן פעלו אצל בני תקופה , המוטיבציות השונות שפעלו מחוץ לגבולות תודעתם באותה תקופה

  .ולא רק אצל האנתרופולוגיםנוספים 

אפשר , ן שניםתידי מזרחים באו-ילו היו בנמצא טקסטים אנתרופולוגיים שנכתבו או נערכו עלא

של , של הממסד הפוליטי, ו של האנתרופולוגיםז –היה לעמת באופן מפורש בין נקודות מבט שונות 

-  של ההקשר החברתיהיעדר של טקסטים כאלה רק מדגיש את הבעייתיות, אבל. הנחקרים ועוד

, תיוועל מגבל, יולכן הופך את הניתוח הנוכח, ות יוצרואתנוגראפיכלכלי שבו ה-תרבותי-פוליטי

מחקר זה עוסק בנקודת המבט של , באין יכולת לעמת ולשלב נקודות מבט נפרדות. לנדרש עוד יותר

 –פשריות חת מנקודות המבט האא –ולא מעריך אותה אלא כפי שהיא , האנתרופולוגים בלבד

  .ומשרטט את גבולותיה מתוך הערכה של מספר מוטיבציות שכוננו אותה
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  צוגי האנתרופולוג והנחקריםיי. 2

ות ומנתח אתנוגראפיוך המת זה מציב את ייצוגי האנתרופולוג מול ייצוגי הנחקרים כפי שעלו קרפ

תן ואת החוקר מצדיקים וממקמים או, ללא פרקי המבוא שמסבירים, ות עצמןאתנוגראפיה. אותם

ד המאפיינים חא). Van Maanen 1988: chap. 3" (סיפורים ריאליסטיים"ידי ואן מאנן כ-מאופיינים על

. 11ים של הטקסטלקשל סיפורים ריאליסטיים הוא ההיעדר הכמעט מוחלט של הכותב ממרבית הח

 השינוי ידי האנתרופולוגים ותיאור-מתוך רישום דמותם של המהגרים המזרחים על, מרות זאתל

לצד , "ישראלית"זהות בידי מוסדות הקליטה כדי להמיר את זהותם -שהם עברו או נדרשו לעבור על

חלץ את  לאפשר גם, שרטוט דמותה של החברה הישראלית הוותיקה והיחסים בין השחקנים השונים

ת ואתנוגראפיאדון באופני הופעתם של הייצוגים ב, בנוסף. הייצוגים של האנתרופולוגים עצמם

ות אתנוגראפיההפרדה בין הייצוגים היא כלי ניתוחי ולא התקיימה ב. ובמשמעויות שעולות מכך

הדיון בייצוג מסוים גולש , ולכן בחלק מהמקרים, הדיון בכל ייצוג בנפרד נכפה על הטקסטים. עצמן

  .הייצוגים נתפסו כנובעים זה מזה או כמסבירים זה את זה, לעתים קרובות. לדיון באחרים

  

  זדהות האנתרופולוגים עם מוסדות המדינהה 2.1

- למוסדות הקליטה ולמשימות שהוגדרו על,  הציוניתהייסות האנתרופולוגים לאידיאולוגיגתה

יחד . וי באופנים שונים ובעוצמות שונותיטהיא באה לידי ב. ידיהם נמצאת גלויה על פני הטקסטים

, למשל, מרקס. פולוג כלפי הנחקריםעמה אפשר למצוא גם סימנים ברורים לאמפתיה של האנתרו

די המוסדות השונים לא ראו אלא את האינטרס יטען שפק, בספרו על אלימות של מרוקאים במעלות

הכללי של תושבי העיירה אל מול עיניהם וחילקו את המשאבים המצומצמים שעמדו לרשותם באופן 

). Marx 1976: 1, 27, 39( העיירה למרות שהם סבלו מלחצים ומחוסר אמון מצד תושבי, צודק ושוויוני

הוא הזדהה עם ). 42: שם(קידים קבוצת אינטרס פלפי מרקס אפשר היה רק בקושי לראות ב, ו כןמכ

ענות התושבים בדבר שחיתות של  טהוא הכחיש את). 56: שם(הפקידים הנתונים בלחץ התושבים 

ידו כפרקטיקה -אשר הוצגה על, ורמז כלאחר יד לשחיתות בפוליטיקה המקומית) 27: שם(הפקידים 

הרשויות עשו " הבטיח מספר פעמים שאהו). 58: שם(או כבלתי נמנעת ) 45: שם(מובנת מאליה 

מרקס תיאר את תלותם המוחלטת של , בו בזמן). 20: שם" (כמיטב יכולתן לקלוט את המהגרים

וסר היעילות של את ח, )38: שם(את זרותם לבירוקרטיה הישראלית , )24: שם(התושבים בפקידים 

המערכת הבירוקרטית ואת הבעיות שנובעות מכל אלה ומהוות את המציאות היום יומית של 

התלות בפקידים וזרותם של התושבים לבירוקרטיה הוסברו כתוצאות . התושבים והפקידים

 ולא הופיעה  מועטההייתההביקורת על הפקידים והמוסדות . הכרחיות של נסיבות אובייקטיביות

                                                                          
סגנון דוקומנטרי שמתמקד בפרטים הקטנים של חיי : פיינים נוספים של אנתרופולוגיה ריאליסטית הםאמ 11

, ם נותנים לפעולותיהםהיומיים של הנחקרים אלא תיאור המשמעות ש םואי הסתפקות במעשים הי, היום יום
ציטוטים מפי הנחקרים מוצגים באופן , ת הנחקרת הוא האנתרופולוגבויצוג התרהסמכות העליונה בתרגום ובי
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: שם, למשל(המוסדות והאשמת הנסיבות ,  סדיר ביחס לתדירות הגבוהה של הצדקת הפקידיםבאופן

לא כסיוע שהמדינה , מרקס גם תיאר את עבודות הדחק שהוקצו לתושבים באין תעסוקה אחרת). 52

שהעובדים בהן , כי אם כעבודות מועילות ודרושות עבור החברה הישראלית, העניקה לנזקקים

  ).25: שם(בזכות ולא בחסד מקבלים את שכרם 

את חוסר האמון בקרב , ן המוסדותין תיאר מספר מחלוקות קשות בין תושבי מושב ברכיה לבשד

שבי ות). Deshen 1966(של הפקידים " הפרד ומשול"תושבי המושב כלפי המוסדות ואת מדיניות 

שבזמן המחלוקת , חדשן דיוו. סרבנים נוקשים במיוחד להכתבות מוסדיות, ככל הנראה, המושב היו

התעוררה בקרב , ה סירבויס שנציגי המוסדות ביקשו לעשותו חילוני ואנשי ברכ"על אופי ביה

. ני מסורתייארב'שהמוסדות ניסו להתנכל לרצונם ליצור כפר דג" תחושה סובייקטיבית"התושבים 

  מטרתהייתהמביא את הקורא להבין שזאת כלל לא , האופן שבו דשן סקר את הקונפליקט

התושבים  הפרשנות השגויה של, לפי דשן). 50: שם(אלא שגיאה בשיפוט של פקיד צעיר , המוסדות

נבעה מהדמיון שלהם ומהצורך שלהם בלכידות פנימית אשר הגשמתה דרשה המצאה של אויבים 

 יצירת הייתהשמטרת העל שלהם , רק סביר הוא שהמוסדות הציוניים, אבל). 50-51: שם(חיצוניים 

שוקד נהג . רביאנית'אכן ביקשו למנוע הקמה של קהילה יהודית דג, "חברה חדשה"ו" דשיהודי ח"

שוקד ודשן (לתאר את המדריכים מטעם המחלקה להתיישבות כתמימים ובעלי כוונות טהורות 

ובניגוד למרקס , כמו במקומות רבים נוספים בטקסטים של דשן ושוקד, במקרים אלה). 208: 1977

השליטה והתלות בין מוסדות המדינה למהגרים , התעלמו מיחסי הכוחהכותבים , ווינגרוד

, מרקס לא התעלם מיחסי הכוח. על הזדהותם עם המוסדות, התעלמויות אלה מלמדות. המזרחים

אבל האופן שבו הוא ניתח את מציאות החיים במעלות הבהיר שמקומו הוא בצד המוסדות ולא 

ן ברור את השליטה היתירה של המתכננים על חייהם של ביקר באופ, לעומת זאת, וינגרוד. התושבים

אה בהקלת הפיקוח את הגורם למפנה שחל רו) Weingrod 1966: 60, 122(תושבי המושבים המרוקאים 

, "פיקוח מוגבל על מהלך ההתפתחות של המושבש למתכננים י. "בחייהם של תושבי מושב תדהר

על , לדעת וינגרוד, לכן.  התפתחות המושבהשליטה היתירה רק מעכבת את. ועליהם להכיר בכך

ישבים הם המשתתפים החשובים ביותר בחיפוש יהמת"כש, המתכננים להשקיע מאמצים כדי לברר

ללא תלות , מהם המוסדות הדרושים ביותר עבור תושבי כל מושב ומושב ולספקם, "זה

יבת להיות הפקת מטרתם של התכנון והאדמיניסטראציה חי. "באידיאולוגיות ועקרונות קודמים

על ידי הקמת מוסדות שיספקו להם את השירות הטוב , לית עבור המתיישביםאתועלת מקסימ

  ).Weingrod 1971a: 187 ; 85: 1972וינגרוד ]" (לשם מימוש האינטרסים שלהם[ביותר 

זו בדבר התגייסות האנתרופולוגים להגשמת האידיאולוגיה הציונית והזדהותם עם ה קנסמ

דיות תואמת את המסקנות של רם לגבי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הישראליות המטרות הממס

)Ram 1995 .(קד עצמו מקבל טענה זו במאמר מאוחר וש) האנתרופולוגים לא היו ). 80-81: 2000שוקד

                                                                                                                                                                                                                   
ציטוטים אחרים מובאים כסטיות או כטעות או שאינם , סלקטיבי כך שיתמכו בפרשנות של האנתרופולוג

  .מובאים כלל
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 האינטלקטואלים 50 -בשנות ה, על פי קרן. אלא שיקפו אותה נאמנה, לתקופתםס יוצאי דופן ביח

קרן אינו מבחין בין אינטלקטואלים מתחומי יצירה . ן האומהיגויסים לפרויקט בניהישראלים היו מ

, לדבריו. אינו מדבר על שיח כי אם על מגע ישיר וברור בין פוליטיקאים לאינטלקטואליםושונים 

 והלאה החלה מגמה ביקורתית חדשה שהרחיקה את האינטלקטואלים מהפוליטיקאים 60 -משנות ה

)Keren 1989 .(מחויבות רחבה למאמץ הלאומי הייתה עדיין 60 -הוא טוען שבסוף שנות ה, ל זאתכבו 

 הייתהההשפעה של האינטלקטואלים , בישראל. "צוקה אלא דווקא בגלל הצלחה גדולהמולא בגלל 

,  כותבים רבים גויסו ככתבים צבאיים1967מלחמת ב –ירוע ייחודי מאגדולה משחושבים כתוצאה 

). Keren 1990: 63" ( בחזיתות השונות הועברו לציבור במונחים משיחייםוהחדשות על הניצחונות

. אלא נבעה מתוכן ולא חרגה מהן, לא ערערה על מטרות היסוד הציוניות, מתאר יקורת אותה קרןבה

יצאו מנקודת מבט אוהדת יותר "הם ו, 12אקדמי בשלב מאוחר יחסית ההאנתרופולוגים נכנסו לשדה

, במחקרו על מערכת בחירות מקומית, דשן). 83: 2000שוקד " (ל העוליםלתרבויות ולחוויותיהם ש

אך , י יצאו תחת ידו רחוצים ומגוהצים"אלה של מפא. מת על הפוליטיקאיםיאף הציע ביקורת מסו

השתמשו לטענתו בנימוקים שנובעים מאידיאולוגיית , ובקראותם הוא חקר מ, ל"פעילי המפד

 :Deshen 1970a(לא רצוי במסגרת מאבקים פנימיים במפלגה ההיתוך והאחדות כדי לסלק מועמד 

וקרטיה בישראל והעריך את מערכת הבחירות יותר כהתנגשויות מהלל את הד, בו בזמן, ןשד). 101

עבודתם של האנתרופולוגים מאמצע . שות ערכיתנגשל מאבקי כוח מפלגתיים ואישיים ולא של הת

" מיזוג הגלויות"נית וריכוזית שטענה נגד מדיניות  ואילך החזיקה בגישה פחות דכא60 -שנות ה

מדיניות זו גרסה יישוב מהגרים ממדינות שונות ביישוב . 50 - מקובלת בשנות ההייתההאגרסיבית ש

אחד כדי לאלץ את המתיישבים לאמץ את השפה והתרבות הישראליים כתחליף לשפות ולתרבויות 

לא יצאו נגד אידיאולוגיית מיזוג הגלויות , תיהםוהאנתרופולוגים בעקבו, הסוציולוגים. הקודמות

שטמנה בחובה מחיקת תרבויות וזהויות רחבה אלא רק נגד מדיניות ספציפית אחת שנועדה להגשמת 

  .המיזוג

מדפוס ההזדהות ) בעיקר באנגלית(לק מפרסומיו בחמתברר שאלכס וינגרוד סטה , י שנרמז כברפכ

רוד היה מבקר רדיקלי של מוסדות הקליטה או שהוא לא אין הכוונה שוינג. דשן ומרקס, של שוקד

וינגרוד תיאר את המחלקה , למשל. שלושת האחרים היה מגויס לאידיאולוגיה הציונית כמו

חלק מהעובדות , לבא. Weingrod 1966: 61, 65, 86(13(דואג ונדיב למהגרים , להתיישבות כאב רחום

ד והמסקנות שלו יצרו פרצות של ממש בנרטיב הנחות היסו, הדגשים, ידי וינגרוד-המדווחות על

פרצות כאלה לא נמצאו במהלך התקופה הנבדקת  .הריכוזי וקולט העלייה, הציוני המזרח אירופי

וינגרוד הדגיש , למשל. מרקס ודשן, וקדש –ות של שלושת האנתרופולוגים האחרים אתנוגראפיב

וינגרוד היה היחיד שראה , לכן. ריםיותר מכולם את הקונפליקט בין מוסדות הקליטה לבין הנחק

                                                                          
  .1948תרופולוגית יישומית במשרד הבריאות משנת נליס פלגי הקדימה את כולם בכך שעבדה כאיפ 12
 אינה שונה משמעותית מהעבודות של 1959 - ודת הדוקטורט שלו מבע, Reluctant Pioneers - ת אלה במובד מקולמ 13

ווה יותר מניפסט פוליטי המ, ינו מבוסס על מחקר שדהאש, )Weingrod 1965(וספרו הקודם , שוקד ודשן, מרקס
  .מלומדת של החברה הישראלית מודאג מאשר סקירה
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א רק לתיאור לו) Weingrod 1966: 14-26(פרק לתיאור ישיר של החברה הקולטת -צורך להקדיש תת

  ).12-31: 1977שוקד ודשן (כפי ששוקד ודשן עשו , ישיר של הנקלטים

 ת הייצוגים של האנתרופולוגים אתא, 14אם כי לא תמיד, יש לראות במרבית המקרים,  כןםא

ד ושעומדים בניג, כייצוגים של עצמם, מוסדותיה והאידיאולוגיה שלה, החברה הישראלית הוותיקה

מגויסות האנתרופולוגים לשירות מטרות הלאום רחוקה מלהיות . לייצוגים של הנחקרים המזרחים

מתחושת שליחות ואחריות , ככל הנראה, היא נבעה.  האוכלוסייה היהודית הוותיקהרבחריגה בק

קשה להעריך את מידת המגויסות של האנתרופולוגים ביחס . ת שהקיפה מגזרים רביםחברתי

, בניגוד לדשן, ששוקד ומרקס, אך אין ספק שהתדמית הביקורתית, ם באוכלוסייהילמגזרים אחר

לעתים הם ביקרו את מוסדות , אמנם. היא מוגזמת למדי, מנסים לעתים לשוות לעבודתם בעבר

שר קיבלה את הנחות היסוד א, 15אשכנזי-ציוני-קורת פנימית לשיח המוסדי ביהייתהאך זו , הקליטה

 על פני השטח הייתהולכן , ידי המוסדות הרשמיים-כפי שהוגדרו על, רותיוטשל הפרויקט הציוני ומ

.  נקודתית ולוותה בנימוקים אפולוגטייםהייתהית המקרים רבהביקורת במ, יתירה מזאת. בלבד

, תרופולוגים מתוך המחקרים המקומיים לגבי יהדות צפון אפריקה כולהבניגוד להכללות שעשו האנ

הקליטה , ת הנקודתיות על המוסדות לגבי מדיניות ההגירהוהם נמנעו מלהכליל מהביקור

, נתון חשוב הוא שכמעט כל האנתרופולוגים הישראליים של אותה תקופה. וההתיישבות כולה

מו גם עיקר ממלאי התפקידים במערכות  כ16מוצא אשכנזיהיו מ, שוקד ודשן, מרקס, וביניהם וינגרוד

ו בלבד אלא שדשן הציג את אשכנזיותה של החברה זלא . השלטון בכלל ובמנגנוני הקליטה בפרט

  ). Deshen 1976a: 94(הישראלית כמאפיין חיובי 

  

  ים ביוגרפיים של האנתרופולוגיםטפר 2.2

וקד הזכיר את שו, )Deshen 1970a: 8(על עצמו ליים א ציין בפתח ספרו נתונים אישיים מינימןשד

 היה בכך כדי לצאת ךא, )Shokeid 1971a: 1 (ומוצאו השונה מזה של נחקריו בעמוד הראשון של ספר

אין . אף אחד מארבעת האנתרופולוגיםי נתונים אישיים לא היוו כלי ניתוח ביד. ידי חובה ותו לא

ת הפכה להיות כלי ניתוח לגיטימי ואף הכרחי רפלקסיביו. הדבר יוצא דופן בתקופה הנידונה

על הנחה שזהותם של החוקרים אינה  עבודה זו נסמכת. ות רק בשלב מאוחר יותראתנוגראפיב

יובאו להלן מספר עובדות ביוגרפיות על ארבעת , לכן. אך היא הכרחית, מספיקה להבנת הטקסטים

  .ותאתנוגראפיתוך ההחוקרים אשר ליקטתי בעיקר מראיונות אישיים עמם אך גם מ

  

                                                                          
טיקאים שבאו לקריית גת נועד להבהיר שהם לא הבינו את קהל הבוחרים לין את הפוהתיאור של דש, שלמל 14

הציג את " מקרה גידול ושיווק הבצל "תאיאור של וינגרוד תה). Deshen 1970: 153-159(בניגוד לדשן שהבין אותם 
  ).Weingrod 1966: 91-98(החקלאים  המוסדות כשלומיאלים וחסרי אחריות כלפי

ם במעלות ירטעל הממונים במשרדי הממשלה השונים שלא נתנו גיבוי לפקידים הזות תח ביקורמרקס מ, שלמל 15
אי הגשת התלונות בגלל חוסר הגיבוי עודד את , לטענתו. כאשר אלה ביקשו להתלונן על מקרי אלימות נגדם

האחרים ר אחר מתח מרקס ביקורת על ראש העירייה והפקידים מאמב). Marx 1976(האלימות נגד הפקידים 
  ).Marx 1975: 146-147(להם ש םלות שהעבירו מידע שגוי לממונים עליהם בהתאם לאינטרסים האישיימעב
  .ובארץ חקר בקרב ערבים, רוב מחקריו נערכו באפריקה. הוא נולד בעיראק. נר כהן היה יוצא דופןבא 16
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  שלמה דשן

דשן למד בישיבה מתוך כוונה . 1949 -הוא שרד את השואה באירופה והיגר לישראל ב.  בגרמניה1935 -נולד ב

זהותו . הוא השלים את לימודיו בתיכון הדתי בחיפה. ונפלט מן הישיבה בניגוד לרצונו, להגיע להסמכה לרבנות

הוא החל ללמוד , לאחר השירות הצבאי, 1956 -ב. פולוגים של התקופה יוצאת דופן בקרב האנתרוהייתההדתית 

התמסדות שיתוף הפעולה בין רענן וויץ מהסוכנות היהודית . סוציולוגיה והיסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית

ק שדשן ושוקד היו חל") חבליים" ("חוקרים כפריים"לאייזנשטדט מהאוניברסיטה העברית הביאה להקמת צוות של 

  .דשן היה ממונה על חבל לכיש. 196117 -ממנו מ

סטר בלווית משפחתו ללימודי דוקטורט 'נסע דשן למנצ, עוד בטרם השלים את לימודי התואר השני, 1964 -ב

לאחר תום .  הוא ערך מחקר שדה בקריית גת1965/6 -ב. באנתרופולוגיה בסיוע מלגה מטעם פרוייקט ברנשטיין

  .אילן-אביב ובר- לישראל וקיבל משרות באוניברסיטאות תלהוא חזר, 1968 -לימודיו ב

אנשי מדעי היהדות ". צדדית-אהבה חד" זו הייתהאבל על פי הגדרתו , חש דשן תמיד משיכה למדעי היהדות, לדבריו

דשן הציג עצמו בספרו כישראלי אשכנזי ותיק . ב"בניגוד לאנשי מדעי היהדות בארה, בארץ לא קיבלו אותו

הוא חש קרוב אל , משום שהוא היה קשור ליהדות מסורתית. הנחות של המדינה והחברה הישראליותשמזדהה עם ה

 Deshen(הפער בינו לבין המזרחים נתפס בעיניו כפער תרבותי . בעיקר מצפון אפריקה, המהגרים המסורתיים

1970a: 8 .(ל כיום לעתים קרובות הוא שינה את נוסח התפילה שלו ומתפל, בעקבות החשיפה שלו לדתיות המזרחית

  .בבתי כנסת מזרחיים שונים

  

  משה שוקד

שוקד . למשפחה שהגיעה בשלמותה ממזרח אירופה בשנות העשרים'  כמשה מינקוביץ1936 -ישראל ב-נולד בארץ

לאחר התואר הראשון הוא . למד לתואר ראשון בסוציולוגיה ובהיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטה העברית

 1961 -וב, )Shokeid 1992a: 234(אבל קיבל הצעה מחמיאה מהמחלקה להתיישבות , ד במשרד החוץהתכוון לעבו

על בסיס מחקרים אלה . במחלקה לצד דשן ותחת ניהולו של אלכס וינגרוד") כפרי" ("סוציולוג חבלי"החל לעבוד כ

  .הוא פרסם בהמשך מאמרים אקדמיים

הוא נסע ). Shokeid 1971a: 2" (מצב כאוטי" למצוא פתרון ל כדי18"רוממה" נשלח שוקד לחקור במושב 1961 -ב

במהלכם שב . סטר במסגרת פרויקט ברנשטיין ללימודי דוקטורט באנתרופולוגיה בהנחייתו של גלקמן'למנצ

 ונקלט 1968 -שוקד חזר לישראל לאחר שהשלים את לימודיו ב.  לעבודת שדה ארוכה יותר1965 -ב" רוממה"ל

                                                                          
". שלו"ו בחבל ררות שהתעולים וכל חוקר היה אחראי לערוך מחקרים בהתאם לבעיברץ חולקה לחמישה חאה 17

  .בות והיצרנות של היישובים החדשיםיציה, היה זה ניסיון להשתמש בידע סוציולוגי לשיפור הקליטה
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הוא שינה את שמו על פי שם המושב לאות הזדהות עם , "רוממה"לאחר המחקר ב. באבי-באוניברסיטת תל

  ).4.1.2, להלן(הנחקרים 

  

  עמנואל מרקס

מרקס גדל בירושלים . ישראל-שנה לאחר מכן היגר לארץ.  יצא לאנגליה1939 - בגרמניה וב1927 -נולד ב

מדעי המזרח וכלכלה והשלימם , ת סוציולוגיה החל ללמוד באוניברסיטה העברי1949 -ב. ס תיכון דתי"והתחנך בבי

בהנחיית אייזנשטדט ובמימון היועץ , על בדואים בנגב. א. מרקס ערך את עבודת השדה למ1955 -ב. 1959 -ב

עד עבודת השדה עבד מרקס בספריה הלאומית ולאחריה הועסק במשרד . לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה

  .ראש הממשלה

שם זכה במלגות נוספות ולאחר שסיים את . סטר'נסע מרקס ללימודי דוקטורט במנצבסיוע מלגה של המשרד 

באותה שנה הוצע לו לייסד יחד עם יונתן שפירא את המחלקה לסוציולוגיה .  שב מרקס לישראל1963 -לימודיו ב

לנהל הוא קיבל הצעה ממקס גלקמן , בו בזמן. אביב-במסגרת הפקולטה החדשה למדעי החברה באוניברסיטת תל

, גלקמן העדיף את אייזנשטדט. בריטית-במשותף פרויקט מחקרי אנתרופולוגי במימון משפחת ברנשטיין היהודית

 ערך מרקס מחקר שדה יחיד בקרב מזרחים 1964-1966בשנים . אבל הם לא הגיעו להסכמה בדבר אופן הניהול

  .ליטים פלסטינייםבמעלות בעוד ששאר המחקרים שלו עסקו בבדואים בנגב ובסיני ובמחנות פ

  

  אלכס וינגרוד

הוא הגיע .  הבונים-וינגרוד היה חבר בתנועת הנוער הציונית .  במילווקי למשפחה ציונית פעילה1931 -נולד ב

החל בלימודים כלליים , ב"לאחר שחזר לארה.  למשך שנה בשליחות של תנועת הנוער1948 -לראשונה לישראל ב

-1957בשנים . קטורט במחלקה לאנתרופולוגיה של אוניברסיטת שיקגובמדעי החברה והשלים את לימודי הדו

לאחר מכן הוא מונה לראש המדור למחקר .  ערך וינגרוד את מחקר השדה בישראל לשם כתיבת הדוקטורט1959

  . לפתח תוכנית של מחקר חברתי יישומיהייתהמטרת המחלקה . חברתי במחלקה להתיישבות

הוא ". מטעם"מאס וינגרוד בעבודה , נת עם אנשים רציניים ומעניינים לדבריולאחר מספר שנים של עבודה מעניי

מכיוון שהוא לא קיבל משרה קבועה אלא . ובאוניברסיטה העברית לא מצא את מבוקשו, רצה להיות איש אקדמיה

נגרוד  חזר וי1962 -ב. הוא נזקק בתחילת כל שנה לאישור מחודש מאייזנשטדט על העסקתו. לימד כמרצה מן החוץ

ושם פעל עד שהיגר עם , לאחר כשנה הוא עבר לאוניברסיטת ברנדייס. ב וקיבל משרת מרצה בשיקגו"לארה

  .1974 -משפחתו לישראל ב

                                                                                                                                                                                                                   
  . בדויםש 18
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דשן , ביחס לשוקדד ך המידע הביוגרפי ניתן להציע הסברים טנטטיביים לשונות של וינגרוותמ

ישראל -שוקד נולד בארץ. ולמרקסלדשן ) 26(וינגרוד היגר לישראל בגיל מבוגר יחסית . ומרקס

יית ההגירה של מזרחים וחוויית ההגירה של וינגרוד דומה לחו, במובנים מסוימים. המנדטורית

אפשר שדמיון זה למזרחים הביא אותו להדגיש ממדים , לכן. ב"על אף שוינגרוד היגר מארה, בוגרים

אפשר גם שמקומם השונה . חריםמסוימים בחוויות ההגירה של הנחקרים אשר היו זניחים בעיני הא

שוקד היה חלק . דשן ומרקס נרדפו בגופם. ביחס לשואה ולמלחמת העולם השנייה מילא תפקיד

שהיה חסר אונים בזמן התרחשותה של הזוועה ושחצן כלפי הניצולים והקורבנות " היישוב החדש"מ

וינגרוד רכש את . ב"רהא –ואילו וינגרוד היה בן אחת המדינות שניצחו במלחמה , לאחר סיומה

. השכלתו במדעי החברה בטרם הגיע לישראל ובטרם הפך להיות עובד שכיר של מוסדות הקליטה

בטרם סיימו את לימודי . למדו לתואר שני בסוציולוגיה בישראל, לעומת זאת, דשן ושוקד, מרקס

שלימו ואת הדוקטורט באנתרופולוגיה ה, הם כבר עבדו בשירות מוסדות הקליטה, ניהתואר הש

אפשר גם שההבדלים ביניהם מדגימים את המרחק בין האנתרופולוגיה . סטר'מאוחר יותר במנצ

שוקד תיאר את ההשפעה הגוברת של , בראיון עמו. אנתרופולוגיה הבריטיתלהאמריקאית 

במאמר . האנתרופולוגיה האמריקאית עליו כהתקדמות שחלה בשלבים מאוחרים יותר בקריירה שלו

בניגוד , וינגרוד, ו כןמכ). Shokeid 1992: 239-240(ר זאת כשינוי רגשי בלבד מאוחר הוא מתא

 שהיו שנים קריטיות בהתמסדות האנתרופולוגיה 1974 - ל1962השנים  לא שהה בארץ בין, לשלושתם

  .יסודית לא הניעה אותו כפי שהפעילה את האחריםהמולכן המוטיבציה , באקדמיה הישראלית

ידי וינגרוד על בסיס מחקר השדה במושב -יין שהטקסט הראשון שנכתב עלחשוב ומעניין לצ, תעכ

אה שונה בתכלית מהטקסט שפורסם כספר רנ -) Weingrod 1959(בודת הדוקטורט שלו ע –תדהר 

מות העיקריות בעבודת תה). Weingrod 1966(וינגרוד נחשב כאן כיוצא דופן , ובעיקר בזכותו

דשן וסוציולוגים אחרים מבית , רים ובמאמרים של שוקדהדוקטורט דומות להפליא לתמות בספ

ק בהיות מושב תדהר קהילה מנוהלת סוינגרוד לא ע, בעבודת הדוקטורט. מדרשו של אייזנשטדט

נוי שחל בניתוח של שיה. מלבד איזכור שולי של יחסי השליטה, מבחוץ בניגוד לרצון התושבים

מן המלאח אל "ת עבודת הדוקטורט היא כותר. וינגרוד משתקף נאמנה בכותרות של העבודות

בעוד ששם הספר המאוחר יותר  ,"מגע תרבותי ושינוי במושב של מהגרים חדשים בישראל: המושב

 - מרבית שמות הפרקים אינם שונים משמעותית מלבד הפרק השישי ". חלוצים בעל כורחם"הוא 

כקהילה ] תדהר[ן אור" שהפך ל-" השתתפות ועימות: וההקשר החברתי שלו] תדהר[אורן "

" 'ישראלי'ל' פרימיטיביות'מ: רקע של אימוץ התרבות החדשהה "–כותרת הפרק השביעי , "מנוהלת

כל , אם כך". מבט השוואתי: תהליך ההתפתחות "-הושמטה לגמרי ובמקומה נוסף פרק אחרון 

ייכותו מקומו ביחס לשואת היהודים או ש, חוויית ההגירה, ם בדבר מקום לידתו וחינוכוריההסב

נדמה שדווקא לאחר שוינגרוד מילא תפקיד במסגרת . לאנתרופולוגיה האמריקאית אינם מספקים

אפשר גם שהשינוי בניתוח התרחש . הוא הפך להיות ביקורתי יותר כלפיו, מסד ההתיישבותימה
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 נוסף למסכת הנתונים של וינגרוד נתון חדש אשר הוכיח לו שהכפייה של 1960משום שרק לאחר 

 ואילך 1960משנת .  ההתיישבותי על המהגרים המזרחים מזיקה יותר מאשר מועילההממסד

ידי המחלקה להתיישבות למתיישבים בתדהר שונה מקולקטיבי לאינדיבידואלי -האשראי שניתן על

שינוי זה הביא על פי הניתוח של וינגרוד לתקופה חדשה . וביטא את היחלשות הכפייה החיצונית

גורם נוסף אפשרי הוא העובדה ). Weingrod 1966: x, 157-163(ם ממרוקו ומשגשגת בחיי המהגרי

, ככל הנראה, שם הוא נחשף. 1962ב בשנת "שהספר נכתב לאחר שוינגרוד עזב את ישראל לארה

, לביקורות חדשות על האנתרופולוגיה הקולוניאליסטית שטרם נכחו בסצינה האקדמית הישראלית

ל או " ההסברים הנלכ, בכל מקרה. ה האידיאולוגית הציוניתובעיקר שם הוא היה פנוי מהסביב

  .וקד יותר בשאלה זו ורחב יותר מבחינת מקורות המידעמידי מחקר מ-אחרים דורשים ביסוס על

  

  

  ערים בייצוגים של האנתרופולוג והנחקריםפה 2.3

את אין הכוונה להפריד בין ייצוגים אמינים למסולפים ולבקר ,  שנאמר בפרק הראשוןיפכ

עו יאשר הופ, בין אם היו אמינים ובין אם היו מסולפים, המסולפים אלא לדון בייצוגים העיקריים

  .שהיא כשלעצמה חשובה, ות וייצרו את ההנגדה בין האנתרופולוגים לבין הנחקריםאתנוגראפיב

  

  "עדות המזרח"ו" רבצה "2.3.1

, שוקד אך גם דשן). 153-161: 1997אלמוג " ('צעיר אשכנזי'לכינוי ... בר נעשה אפוא שם נרדףצה"

מתוך זהותו הצברית תיאר שוקד . םנחשבו כולם לצברי, למרות שלא נולדו בישראל, מרקס ווינגרוד

שותפות להתייחסות של ך מתו"אשכנזים כמזרחים , וליהודים בגולה" יישוב החדש"את יחסו כנער ל

 Shokeid" ( היהודי הכללי בגולהשניסה להפריד את עצמו מהזיכרונות הפתטיים של המצב, דורי

1971a: 1 ; 1989: 23 .(של המזרחים[רבותיות והחברתיות תנגזר על המערכות ה"הוא חרץ ש, ו כןמכ [

- זי מסורתי ושל תקיפיכנהתפקידים של רב אש"פסק בחיוב ש, לעומת זאת, דשן). 2: שם" (להיעלם

" שראלית המודרנית הדימוקראטיתקהילה הדיוטות הועתקו כולם בקווים כלליים אל המציאות הי

שוקד נולד בפלשתינה והתחנך שאפשר שההבדל ביניהם נבע מן העובדה ). 63-64: 1977שוקד ודשן (

בעוד ששוקד הצהיר שנולד בישראל ועל . בעוד שדשן נולד לתוכה, מילדות לבוז ליהדות הגולה

ות שלו את מקום הולדתו ואת פיאתנוגראדשן לא ציין ב, מודעותו לדיכוי הציוני של היהודי הגלותי

אפשר לראות , בייצוג ובחוסר הייצוג של האנתרופולוג את עצמו. העובדה שהוא עבר את השואה

בשני מקרים אלה כשניים מהמקרים הפרדיגמטיים האשכנזיים של תוצאותיה של האידיאולוגיה 

 לאחר שהתבגר חלק הבין, שכיליד הארץ למד לבוז ליהודים הגלותיים באשר הם, שוקד. הציונית

הוא הבין אותה רק ביחס לעצמו ולא ביחס לסובייקטים שספגו . מהמשמעות השלילית של בוז זה

 בורות ביחס לתרבויות רבות ועשירות שעומדות הייתההמשמעות השלילית מבחינתו . את הבוז

 של  דיכויהייתהמשמעותה השלילית , מבחינת דשן וקורבנות אחרים של בוז זה, אבל. להיעלם
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שמייצג , דשן. הפוליטיים והכלכליים, החברתיים, זהותם ותרבותם על כל הרבדים הפסיכולוגיים

ובמקום אחר העמיד אלה , הרחיק מעין הקורא את העובדה שהוא יהודי גלותי, את המקרה השני

חוויית הבחירות בישראל העניקה תחושה , לדבריו. לצד אלה מהגרים מזרחים ומהגרים אשכנזים

פש ושוויון לקהל בוחרים מזרחי ולפוליטיקאים אשכנזים על רקע ההיסטוריה הטרגית של של חו

המודחק שב בצורה של התייחסות חיובית למוסדות הקהילה , לבא). Deshen 1970a: 218-219(כולם 

הדחיקו את ההבדלים , ם בשתי פוזיציות שונותותמצאילמרות ה, שןודשוקד . היהודית באירופה

גם החיבור שדשן עשה בין . שר הבחין אותם מהמזרחיםא – הצבריות – המשותף ביניהן לטובת

הנחקרים היו בדרך . יוניתצ –י בחוץ לארץ נבע מתוך אותה מוטיבציה חהגורל האשכנזי לגורל המזר

). Shokeid 1971b(אך גם מהגרים מהודו , )מהרי האטלסר בעיק(כלל מהגרים מטוניס וממרוקו 

" צבר"ה". מזרחים"או " מזרח תיכוניים", "בני עדות המזרח", ו לחילופיןות הם כונאתנוגראפיב

בניגוד . ומקומיים" יהודים חדשים"ם עצמם כדי לסמן את עצמם כיידי הצבר-היה כינוי שנוצר על

גם אם משלב , אשכנזים לא נוצרה על ידם- הלאיםהקטגוריה שלתוכה הוכרחו כל המהגר, לכך

ידי האנתרופולוגים כי אם -היא לא נוצרה אף על.  דרכה את עצמםהם החלו לראות, מסוים והלאה

קרי האשכנזים הוותיקים ונועדה לסמן את המזרחים , ידי הקבוצה הפוליטית אליה השתייכו-על

כמו כל הגדרת ". הצבר"של " האחר"סימן את " בן עדות המזרח. "וזרים למקום" יהודים ישנים"כ

") הצבר" ("פוזיטיב"ה. ת את הסובייקט על פי מה שאין בומדובר בהגדרה שלילית שמסמנ, "אחר"

, היה נחשל, ")בן עדות המזרח" ("נגטיב"ה.  ועקבירציונאלי, משכיל, מודרני, חילוני, היה מתקדם

  ).154-155: 1997אלמוג (אימפולסיבי ובלתי יציב , בור, מסורתי, דתי, פרימיטיבי

  

-י כוח פוליטיים לא שוויוניים בין אשכנזים ללאנולדה מתוך יחס, מצד אחד, טגוריה המזרחיתקה

תרמה את חלקה לחיזוק אותם יחסי כוח  ,ומצד שני, אשכנזים ושיח אוריינטליסטי שיובא מאירופה

, המזרחים". הצבר"קרי , תואותו שיח אשר הגדירו את הגבולות הלגיטימיים של הזהות הישראלי

הן יחסי . לעצב מחדש את הגבולות, נים רבותבמשך ש, שנדחקו אל מחוץ לגבולות אלה לא הצליחו

 עצמה הוסברו כמעט תמיד הוהן הקטגורי, "המזרחי"שבמסגרתם נהגתה הקטגוריה של , הכוח

בטרם , "בני עדות המזרח"החברתי והפוליטי של , הכלכלי, ההשכלתי, כנובעים מהרקע התרבותי

את , ראשית מבחינה מושגית, קההקטגוריה המזרחית מח. ולא מיחסי הכוח בישראל, הגיעו לישראל

ובהמשך היא מילאה , אשכנזיות-ההבדלים העצומים שהתקיימו בין בני העדות השונות הלא

סגנון , היא נבעה מתוך מדיניות. אשכנזים-פונקציה של מחיקה ממשית של ההבדלים בין הלא

 הכלכלי ,סגנון התייחסות ואוסף של הנחות יסוד בספירות רבות של הקיום החברתי, חשיבה

שמהווה במובנים רבים , "אחרת"אשר הביאו ליצירת זהות חדשה ו, והפוליטי של החברה הישראלית

  ".בני עדות המזרח"תחתיה את " איחדה"ו" צבר"את תמונת הראי של זהות ה

  

  רתיות ומודרניותוסמ 2.3.2
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וטומיה ות מבין הנסקרות במחקר זה היה הדיכאתנוגראפישנות העיקרי במספר רב של פר הילכ

מוסדותיה והאנתרופולוגים , החברה הישראלית הוותיקה האשכנזית בעיקרה". מודרני"-"מסורתי"

למרות היות . והקהילות הנחקרות ייצגו את המזרח המסורתי, ו כביטויי המערב המודרניעהופי

" חברה מסורתית"לא נדרשו האנתרופולוגים בשום שלב להגדיר בדיוק מהי , הדיכוטומיה מרכזית

דבריו הקולעים של יעקב "דשן ושוקד הפנו את הקורא ישירות ל, לעתים". חברה מודרנית"מהי ו

אפשר לזהות לכל אורך הדרך את רוח דבריו של , אבל גם ללא הפנייה, )12: 1977שוקד ודשן " (ץ"כ

 אלא, ץ"נולדה אצל כ" מסורתי"ל" מודרני"אין כאן ניסיון לטעון שההבחנה החדה בין ). 1960(ץ "כ

בפרשנות , שהיה מרכזי בתפיסה, האנתרופולוגים וקוראיהם חלקו אותו ידע כללי, רק שהוא

" מסורתי"ו" מודרני"שמות התואר , במקרים רבים. ידי האנתרופולוגים-ובהבניה של המציאות על

הקיפו , במקרים אחרים). 12: 1977ד ודשן קוש ; Deshen 1965: 68, למשל(שימשו ללא כל הסתייגות 

רופולוגים במירכאות את שמות התואר הללו או הביעו הסתייגות באמצעות מילות הערכה האנת

ל תוכן בא, )Deshen 1965: 78" (מזכירים חברה פרימיטיבית"או " כמעט", "לכביכו"מצמצמות כמו 

תיקונים קלים להנגדה הכוללת , במקרה הטוב, יגויות הןתיהדברים הבהיר שהמירכאות וההס

הם לא ערערו על עצם קיומה של הדיכוטומיה או על ). 120: 1977שוקד ודשן ; 8-9: 1967שוקד (

. החברה הישראלית הוותיקה ויחסי התלות ההדדיים ביניהן, יםחמרכזיותה בהבנת קהילות מזר

אשר ייחסו , ידי פרשנויות-בעיקר על, היו גם ניסיונות ממשיים לעדן את הדיכוטומיה, יחד עם זאת

קרי פרשנות ביקורתית של , צמצום הפער מהכיוון השני. לקהילות מזרחיות" מודרניות"תכונות 

שלהם " המודרניות"אשר מסייגת את , של מוסדות הקליטה או של האנתרופולוג, החברה הישראלית

ניסיון חלקי להחליש את , ניתוח הטקסט מגלה שלעתים. אינה קיימת, "מסורתיות"ומקרבת אותם ל

אראה ) 2.3.9, להלן(בהמשך . להעמקתה, בסופו של דבר, שהביא, לההדיכוטומיה לווה בשכפול ש

כיצד הניסיון של מרקס לצמצם את הפער ולהציג את המרוקאים בעיירות הפיתוח כנוקטים 

ידי הצגתם -מעמיק את הפער על, קרי מתוך שליטה עצמית והחלטה, ותרציונאליבאלימות מתוך 

- ובסופו של דבר גם כלא, סה מוטעית של המציאותבורים ובעלי תפי, כבעלי פוטנציאל לאלימות

 אשר – יצחק עילם –באותן שנים התפרסמו מאמרים של אנתרופולוג נוסף , כמו כן. םיירציונאל

הוא קיבל כעובדה . התבסס על מרקס ותיאר לא רק את המרוקאים כאלימים אלא גם את הגרוזינים

הבדלים בשימוש באלימות בין שתי העדות וחקר את ה, את אלימותם של המרוקאים ושל הגרוזינים

הוא מצא . מאוחר יותר גם שוקד נכנס לתחום מחקר האלימות של מרוקאים). 1978 ; 1975עילם (

ושהמרוקאים אלימים גם כאשר הם חיים ברווחה ולא , שמרבית האלימות מתרחשת בין קרובים

 חזר שוב על אפיון אבל למעשה הוא, לכאורה הוא חלק על מרקס. תלויים בפקידי הממסד

  ).Shokeid 1980(המרוקאים כאלימים 

, הוא בכך שהמסורתית, ץ"לפי כ, בדל העיקרי בין החברה המסורתית לחברה המודרניתהה

). 305: 1960ץ "כ ("משימה עצמה כאילו אינה משתנית", למרות שהיא משתנה כמו כל חברה אחרת

בעוד ,  להותיר את הדברים ללא שינויפניה מופנים אל העבר והיא מבקשת, החברה המסורתית
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 להפוך כל שינוי שהאדם המסורתי מבק. שהמודרנית היא דינמית ומחפשת דווקא את השינויים

בסיס "האדם המודרני מחפש . אשר למעשה מבטא שכפול של ערכי העבר, למראית עין של שינוי

ץ הוא "דם מסורתי לפי כא). 305: שם" ( שאיננו נובע רק מתוך קבלת הערכים של העבררציונאלי

, חראיקר שאיפתו בתחום ע –ואילו האדם המודרני ... אדם שעיקר שאיפתו הוא צידוקו הדתי"

החינוך המסורתי הוא פשוט ויש לו ). 304: שם" (בתחום רמת החיים וכדומה, בתחום הכלכלה

, המסורתילעומת , החינוך המודרני.  העברת הערכים המסורתיים מדור לדור-בד בלתפקיד אחד 

רוצה להקנות לילד את כל אותן הידיעות שיכשירו אותו לעמוד בחיי "החינוך המודרני . הוא מורכב

שיכשירו אותו לפתח את כוחותיו הפנימיים ולמצוא את המיזוג האידיאלי בין אושרו , שהעהמ

החברה המסורתית היא ). 307: שם" (האישי ובין התועלת שהוא עשוי להביא לחברה כולה

מנהג ומעשה נמצא תחת כסות אחת של , כל מוסד. אין בה הפרדת תחומים ומוסדות; יארכליתפטר

" יוצאים עתה כל אחד לתחומו"זאת בניגוד לחברה המודרנית החילונית שבה המוסדות . דת וקדושה

. ניתן להוכחה כהכרחי, תרציונאלימתוך היותה מבוססת , השלטון בחברה המודרנית). 309: שם(

סמכות השלטון בחברה המודרנית . ורתית היא יותר מצומצמת ואישית מהמודרניתהחברה המס

בחברה . בעוד שבמסורתית היא נובעת מאישיות השליט ומצידוק דתי, ות המוסדותרציונאלינובעת מ

המסורתית כוח השלטון כולו מרוכז בידי אדם אחד ובמודרנית קיים עקרון הפרדת הרשויות לשם 

בחברה המסורתית מקצועות עוברים מאב לבן ובמודרנית כל אחד . יונאלירצחלוקת הכוח באופן 

אדם לא היה יכול , בניגוד לחברה המודרנית בישראל, במסורתית. רוכש מקצוע בהתאם לכישוריו

ולא היה לו צורך להכריע הכרעות מרחיקות , העתיד היה חדגוני אבל בטוח, להשיג הרבה עבור בניו

מכמה בחינות המשפחה  "-בייקטים שאותם הוא הגדיר כמסורתיים ץ הבהיר מיהם הסו"כ. לכת

גם דשן ). 306: שם" ( בפולין דומה למשפחה התימנית של היום ושל אתמול17 -היהודית של המאה ה

 ליהודי מזרח אירופה של המאות הקודמות 20 -רבה של המאה ה'ץ בין יהודי דג"חיבר באמצעות כ

)Deshen 1966: 52 .(שבלבלה בין פערים בזמן לבין פערים , 19 -של המאה ה" הפרוגרס"תפיסת , ךכ

ה את אחד הבסיסים לניתוח האנתרופולוגי ת והיוו20 -התקיימה בישראל באמצע המאה ה, במרחב

  .של המזרחים

אבל הם רחוקים מלמצות את , ם שנבדקוטיל הופיעו שוב ושוב במרבית הטקס" המאפיינים הנלכ

מוסדותיה , ות כדי להציג את מדינת ישראלאתנוגראפיבים שימשו בשמות תואר ר. כל הייצוגים

לעתים נטענו . מזרחים כמסורתיים ומפגריםהוהאנתרופולוג כמודרניים ומתקדמים ואת המהגרים 

 לגבי העולים יוצאי הייתה, העלייה למדינת ישראל הדינאמית והמודרנית", למשל, טענות כלליות

). 197: ג1971דשן " (רע מהפכני מעל ומעבר להחלפת המקוםמאו, טוניסיה והארצות הדומות לה

צדקת 'מתפללי בית הכנסת (כלליותה של אמירה זו אינה נוגעת רק לקהילה הקונקרטית הנחקרת 

קרי המזרחים , אלא לכל המהגרים שהגיעו מטוניסיה ומהארצות הדומות לה, )שבקריית גת' חיים

שמארץ מוצאם ניתן להגדירו כמסורתי ]  הנחקריםשל[אורח חייהם  "–דוגמא נוספת היא . כולם

החברתיות והתרבותיות השוררות בישראל , השתנה מאוד כתוצאה מנסיבות החיים הכלכליות
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 הוא 1974 -ב. מאמר זה פורסם פעמיים נוספות). 375: ד1971דשן " (המתועשת והדינמית, המעויירת

 Deshen and (1971 -וגים נותרו כשהיו בהופיע באנגלית בקובץ מאמרים משותף עם שוקד ובו הייצ

Shokeid 1974: 97 .(בפרסום . ם בעבריתעהמאמר התפרסם שוב בקובץ נוסף עם שוקד והפ 1977 -ב

טו שמהו, כמו כן. האחרון הושמטה הטענה שניתן להגדיר את אורח חייהם בארץ מוצאם כמסורתי

שוקד ודשן " (חילונית" התואר ובמקומן הוסיף דשן את שם, "מעויירת ודינמית"שמות התואר 

שוקד ודשן  ("חילוני"והחליף ב) 382: ד1971דשן " (מודרני"דשן השמיט , במקום אחר). 111: 1977

קשה להסביר )". או קרובות למסורתיות(מסורתיות "הוא כתב " מסורתיות"ובמקום , )120: 1977

, יותר" נקיים" תואר בשמות" מודרני"ו" מסורתי"מדוע דשן בחר להחליף את שמות התואר 

אין המעשה מובן גם מאחר ושמות תואר אלה לא נעדרו . להשמיט אותם לגמרי או לרכך אותם

ייתכן שהפרסומים הראשונים נתקלו בביקורות שדשן יישם . 1977 -לגמרי מהקובץ שפורסם ב

 עיבוד חדש ושונה"הוא לא התייחס במפורש לביקורות או לתיקונים אלא כ. בפרסום האחרון

ונתן בידי , הבעיה אינה רק שהוא לא התייחס אל הביקורות במפורש). ז: 1977שוקד ודשן " (במגמתו

אלא בעיקר שהוא לא שינה את הניתוח או , הקורא אפשרות לבחון את השינויים לנוכח הביקורות

לעתים שוקד ודשן הציעו ביקורת על הממסד או על . וערך רק שיפוצים קוסמטיים, את המסקנות

מבלי להחליף את הטיעונים , ות מקובלות בציבור או בקרב חוקרים אחרים בפתיחת המאמריםדע

ביקורות אלה הן ביטוי של , בחלק מהמקרים). 170, 138: שם(המרכזיים בגוף המאמרים 

מחוקרים אחרים , אשר רצו להבחין את עצמם מהממסד, המוטיבציה המיסודית של דשן ושוקד

הן מבטאות דווקא , במקרים אחרים. של מומחים לענייני מזרחיםולתבוע מעמד , ומהדיוטות

  .מוטיבציות ציונית ומדעית

  

 לבחון את אופן ומידת ההמשכיות כמו הייתהשוקד ווינגרוד , של דשן רה כללית של מחקריהםטמ

ירה לישראל וההתיישבות במושבים או בעיירות הגגם התמורה בחייהם של המזרחים לאחר ה

כפי שנובע מתזת המודרניזציה במסגרת הפרדיגמה ,  היחידי האפשרי מבחינתםהשינוי. הפיתוח

שעוצמתה נמדדה ,  התפתחות ליניאריתהייתהזו . דרניותוהיה אך ורק בכיוון המ, הפונקציונליסטית

שבחינתו , שינוי זה. שמאפייניו נפרשים בפרק זה, במספר נקודות החצייה של קו הדיכוטומיה

היה עוד בטרם המחקר , רותיו המוצהרות של המחקר האנתרופולוגיוהערכתו היוו חלק ממט

 Weingrod" (שאפו לשנות אחרים בדמות של עצמם"הם . מטרתם המעשית של מוסדות הקליטה

: שם(ים למודרניים רחסדות הקליטה ראו את עצמם כמודרניים וביקשו להפוך את המזומ). 26 :1966

40 ,133-142.(  

רוקאים משתנים ומסתגלים במובנים מסוימים למקובל בחברה קד ווינגרוד מצאו שהמוש

שוקד סיכם את מחקרו במושב . הישראלית הוותיקה בטרם השילו לחלוטין את זהותם המרוקאית

חושבים מ, יעילים, יםרציונאלימרבית אנשי רוממה הם "והסיק שבספירה הכלכלית " רוממה"

ים הכלכליים החדשים על חיי המשפחה שלהם אבל נמנעו מההשפעות של התנא... 'מביטים לעתיד'ו
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ל הסתגלותם שבניגוד לתבנית הכללית . והשאירו את נשותיהם בבית בהתאם לתבנית המסורתית

יעילים ומביטים אל העבר -לא, יםרציונאלי-מצאתי שאנשי רוממה הם ככל הנראה לא, הכלכלית

בפוליטיקה הם מסורתיים ובכלכלה במשפחה ו, ךכ). Shokeid 1971a: 230-231" (בפעילותם הפוליטית

, מרכיבים אחריםבאך ציין גם שינויים , גם וינגרוד דיבר בעיקר על שינוי כלכלי וטכנולוגי. מודרניים

מסורות תרבותיות , למרות ששיטות חקלאיות חדשות הועברו בהצלחה. "אותם כינה תרבותיים

וינגרוד דיווח שהידיעה והשימוש , שלמל). Weingrod 1966: 152" (שות אומצו בקצב איטי יותרחד

נטלו חלק  התושבים האזינו לשידורי רדיו בערבית מהמדינות השכנות ולא. בעברית היו מצומצמים

  .אך רבים לבשו בגדי חקי קצרים והילדים התחנכו בבית הספר של המדינה, בפוליטיקה הלאומית

אבל , ניים מבחינה כלכלית ווינגרוד ביקשו להחמיא לנחקרים בקביעה שהם הפכו למודרוקדש

הם היו . למעשה הם הסבירו כיצד המזרחים תפסו את המקום החלש ביותר במערכת הכלכלית

הם היו חייבים לשווק את תוצרתם דרך גורם יחיד . לשליטה של גורמים חיצוניים וריכוזיים נתונים

חילת כל עונה את אשר גם העניק להם אשראי וגם קצב בת, )תנובה(ודומיננטי בכלכלה הלאומית 

 הז). Shokeid 1971a: 55-61(מכסות המים המותרות ואת סוגי ומכסות הגידולים שהם יורשו למכור 

ם גו) Weingrod 1966: 131-132(הנשלטים והמודרכים , הנתמכים, קומם של הנזקקיםמהיה 

ודה המזרחים למדו להשתמש בכלי עב, ותאתנוגראפיעל פי ה. ייםענהמדוכאים וה, המנוצלים

לתפקד באופן , אשכנזים צורכים-לצרוך מצרכים שישראלים, לגדל גידולים ספציפיים, חקלאיים

ה שכפתה עצמה עליהם ולנצל פרצות בתקנות וביכולת המערכת לאכוף ישיועד להם מול הבירוקרט

  .)Weingrod 1966: 126-129 ; Shokeid 1971a: 56(אותן כדי להשתכר שכר נוסף 

כי אם הכפפה של המזרחים למטרות המוסדות , "מודרניזציה"ולא " בותהשתל "הייתה לא וז

 להם הייתהמשום שלא , דו בחקלאותבהתושבים ע. "וינגרוד היה היחידי שכתב זאת. המנהלים

 Weingrod" (עזוב לעיר לורבים קיוו שאם הם יצליחו יהיה להם די ממון כדי, ברירה אמיתית אחרת

 שלא הם יצרו ובדיוק באותו הזמן בו אלה שהגו אותו לראשונה נענו  הגשימו אידיאלםה). "73 :1966

, לא יזמו את הרעיון ולא רצו ליישמו, ינגרודועל פי , זרחיםמה). viii: שם" (פחות מבעבר לדרישותיו

אלא רק רמז לכך , ייה ושליטהכפלא דיבר על , לעומת זאת, שוקד. אבל הוכרחו להגשים אותו

בני , שר תנאי הקיום קשיםאכ). Shokeid 1971a: 206-215(כלכלית קשה שהמתיישבים חיו במצוקה 

בין אם , י לקיים את עצמם ואת משפחתםדאדם לומדים במהירות לנצל את כל האמצעים הזמינים כ

תרופולוג כה חשוב ומרכזי אנמשפט זה הוא כל כך מובן מאליו שאם . ובין אם לא" מודרניים"הם 

ל ועבור האנתרופולוגיה הישראלית בפרט כמקס גלקמן כתב ששוקד באנתרופולוגיה העולמית בכל

כאשר היבטים אחרים של , הכלכליתובפירוט עשיר שייתכנו שינויים בספירות הטכנולוגית "הראה 

מוד בעיקר על החשיבה ללהרי שיש בכך כדי , אה בכך תגליתרו, )xxiv: שם" (החיים מפגרים מאחור

באותו זמן נדרש מחקר מדעי כדי , כפי הנראה. ל שוקד לבדווהתפיסה של התקופה יותר מאשר ע
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לשווק את תוצרתו , דרניותולגלות שיהודי מרוקאי מהרי האטלס יכול ליישם שיטות חקלאיות מ

  .מבלי לנטוש את כל תרבותו, ולהסתדר עם הבירוקרטיה הישראלית, באופן פרטי

, למשל(למרות כל הקשיים , תםלטענ. ד ווינגרוד ביקשו גם להראות שהמצוי הוא הרצויקשו

Weingrod 1966: 91-97( ,הם סברו שהשינוי. ילותם של מוסדות הקליטה היא בסך הכל מוצלחתעפ 

עד , יאריכו ימים" המסורתיים"אם חלק מהמאפיינים , יצלח" מודרניות"ל" מסורתיות"הכללי מ

המאפיינים , כלומר. למותםהם יאפשרו את השינוי שיוביל בסופו של דבר להיע. עלםהישיגיע זמנם ל

הם בלתי ראויים בטווח . כמו קשרי משפחה הדוקים אינם מזיקים אולטימטיביים" המסורתיים"

ככל שמספר גדול יותר של בני משפחה אחת . אבל בעלי פוטנציאל חיובי בטווח הקצר, הרחוק

להם לתנאי כך ההסתגלות ש, נמצאים באותו המושב וככל שהקשרים ביניהם רבים והדוקים יותר

 ; 1963קד וש ; Shokeid 1971 ; Weingrod 1966 ; 1970(החיים המודרניים תהיה מהירה וקלה יותר 

הוא קירב את . לא הגיע למסקנה מעשית לגבי גורמים המזרזים את השינוי, עומתםל, דשן). 1967

- יםבאמצעות תיאור של חדירת סמלים מודרני" מודרניות"ו לשלהנחקרים הדרום טוניסאים 

שמלכתחילה היו אצל , דשן העריך). ב1971 ; 1969דשן (מזרחית -מערביים למערכת סמלית מסורתית

 ,Deshen 1965: 71, 74(וטנציאל למודרניות פו) Deshen 1965: 65(מוקרטיה דהמזרחים נטייה חיובית ל

אפריקה מלמד יאורו של דשן את ניצני המודרניות והציונות בצפון ת). 26-29: 1977קד ודשן וש ; 86

הקהילה הצפון אפריקאית היא , ככלל. בפוטנציאל ובהתחלת הופעתם של ניצנים, שמדובר במיעוט

-9: 1977קד ודשן וש; Deshen 1965: 78(עתיקה או קמאית ,  לא פרימיטיביתםקהילה מסורתית א

ו על הזכות על הלגיטימיות שלו א,  ערער על החיוב שבשינוי הצפוילאאף אחד מהאנתרופולוגים ). 10

  .של החברה הקולטת לכפות אותו על אחרים

, אלא גם הכלילו, "םמסורתיי"קד ודשן לא הסתפקו באפיון של הנחקרים הספציפיים שלהם כוש

ר חקלכל מטרה מעשית של המ. "על יהדות צפון אפריקה כולה, לעתים במובלע ולעתים במפורש

ייחס לרקע של יהדות צפון אפריקה במונחים אם נת, אנו חשים שאין זה עיוות של התמונה, הנוכחי

ם יוצאי צפון יהבוחר"י לתאר את קהל דכ). Deshen and Shokeid 1974: 34" (של קהילה מסורתית

 דשן השווה בין המנהיגות של קהילות יהודיות במזרח אירופה למנהיגות של קהילות, "אפריקה

שוקד ודשן (ישראליות הן אשכנזיות הוא העריך בחיוב שהפוליטיקה והדתיות ה. צפון אפריקהב

יקה רהכללות אלו על המנהיגות היהודית בצפון אפ"דשן כתב ש, הערת שולייםב. 19)63-64: 1977

טיעוני בקשר ... אשר ליהדות אשכנז הדברים מאוששים בעובדות. ובאירופה טעונות ביסוס היסטורי

במאמר רפלקסיבי ".  שדה בארץפה שאספו חוקרי-אפריקה נשען במידה רבה על תיעוד בעלן לצפו

 אאל, רבה'שוקד לא ציין שהוא חקר בקרב יהודים מהרי האטלס ושדשן חקר בקרב יהודי דג, מאוחר

ן ספק שגם המחקר של מרקס יא). Shokeid 1992a: 238" (יהודים צפון אפריקאיים"שהם חקרו בקרב 

. יה הם צפון אפריקאיםעלות כי אם במעלות כדוגמא לעיירת פיתוח שמרבית תושבבמלא עסק 

                                                                          
  .עליה הוא היה אמון, זוהי חריגה מהגישה הפונקציונליסטית. ן ערך כאן השוואה היסטוריתשד 19
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. או במונחים מקבילים" מסורתי"ו" מודרני"עשה שימוש מועט מאוד במושגים , לעומת זאת, וינגרוד

  .וינגרוד לא השתמש במושגים אלה ככלי ניתוח, ב מכךוחש

לא נובע מכך שהחוקרים או , ריקאיםאפשר אין הכללה מפורשת על כלל המזרחים או הצפון אכ

אם חוקרים קבוצות מסוימות רק בעת שהן נתונות . ם קטגוריה אחת נפרדתקוראיהם לא ראו בה

גים שנוצרים אינם מחמיאים ואף אינם והייצ, בבעיות קשות או בזמן שהן נתפסות כבעיה קשה

, שאין להשליך מכך על כלל המזרחים או הצפון אפריקאים, אם לא מדגישים במפורש. מייצגים

 גזענית ודיכוטומית בין הייתהשכן מציאות התקופה , ולםהדימוי השלילי בהכרח מושלך על כ

חשוב .  רק מתבקשתהייתההשלכה מסוג זה . כשדימוי המזרחים היה שלילי, אשכנזים ומזרחים

משום שכלל . הנחקרים" מסורתיות"כמעט כל ההסברים האנתרופולוגיים התבססו על , מכך

 לקוראים כל סיבה להניח הייתהלא , "מסורתיים"נתפסו כ, ולא רק בני עדה מסוימת, המזרחים

  .שהפרשנות האנתרופולוגית אינה תקפה לגבי כלל המזרחים

, לאחר השלמת כתיבת עבודת הדוקטורט, ד שהוא התכווןקסיפר שו, אמר רפלקסיבי מאוחרמב

המורים החשובים ביותר שלי להיסטוריה  מחדא "–" ברוך"כדי לעבוד בעיקר עם " רוממה"לשוב ל

ידי -כדי לכתוב ספר שכותרתו כבר הוחלטה על, תאז). Shokeid 1988a: 37" ( החברה שלוולמנהגים של

הכוונה לא התממשה בעקבות מותו הפתאומי של ). םש: שם" (דיוקנו של אדם מסורתי "-שוקד 

  ".ברוך"

  

  ומשפחה גרעינית" ולהמח" 2.3.3

 תהליך ההתפרקות של ".חמולתית"שבארץ מוצאם חיו המזרחים במסגרת , עןנטות אתנוגראפיב

מקרים אחרים היא בו, )Weingrod 1966(מסגרת זו החל בחלק מהמקרים בטרם הגיעו לישראל 

המוסדות ראו בפירוק המשפחה המורחבת תנאי ). 6-7: 1967שוקד (שראל יהועברה בשלמותה ל

 רק שהספיקו, הוקצו למזרחים בתים קטנים, לק מהתכנוןכחולכן , הכרחי להסתגלות לחיי המושב

בניגוד , אבל). 184: 1977שוקד ודשן (כנהוג בקרב משפחות ותיקות אשכנזיות , למשפחות גרעיניות

' מסורתי'תהליך נסיגה לכוון "התברר לשוקד שמתחולל , מאליה תתפרק" החמולה"לציפיות ש

  .מתגבשות מחדש" החמולות", קרי, )9: 1967שוקד " (יותר

קד להסיק שההסתגלות לאורח החיים החדש קלה וואה בין מושבים שונים הביאה את שושה

הדוקים  וככל שקשרים אלה, ומהירה יותר ככל שיותר חברי מושב קשורים זה לזה בקשרי שארות

הנחה שאחד התנאים למודרניזציה הנו התפוררות מסגרות שארות רחבות "הוא ערער על ה. יותר

שקשרים אלה היו הגיוניים ויעילים הוא טען , בנוסף לכך). 72:שם " (משפחה הגרעינית הובידוד

בות רידיים עובדות , בסוג עבודה זה נדרשים מאמץ פיזי.  חקלאות-בסוג העבודה הנדרש מהמהגרים 

מעודד דפוס בעל מבנה מסורתי דפוסי פעילות , באופן פרדוכסלי כביכול. "ומחויבות רציפה לגידולים

, לצורך טענה זו). 24: שם" (ית מודרניים יותריזמית כלכלית ומוביל בעקיפין לדפוסי התנהגות פוליט

אלא אם מניחים את קיומם , דברים בלתי ניתנים לכימות, )1963שוקד (במאמר מוקדם , שוקד כימת
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כפי שהניחו אנתרופולוגים , אדם בעלי מבנה אישיות פשוט מאוד שחיים בחברה פשוטה מאוד-של בני

קד השווה בין כושר ההסתגלות לסדר וש). Kuper 1988: 6( לגבי נחקריהם 19 -בסוף המאה ה

הוא  ,לשם כך. של מרוקאים במושב אחד" חמולות"הפוליטי הישראלי של שלוש -הכלכלי-החברתי

וכן את , קשרי השארות בה" עוצמת"דרך מדידת , "חמולה"כימת את מידת הלכידות הפנימית בכל 

 מדעית הביאה את שוקד לערוך מוטיבציה. ומצא התאמה בין שני המדדים, גלות שלהסתכושר הה

אבל המוטיבציות הפונקציונליסטית והציונית הובילו אותו לערוך את , השוואות וכימותים

  . למשפחה הגרעינית" החמולה"המסוימות ומהן למסקנה שצמצמה את הפער בין  ההשוואות

המשיך בל עסק שוב ושוב בקשרי שארות וא, 20ח את המדידותזנרסומים מאוחרים יותר שוקד פב

 האחד הוא סימון קהילות המזרחים –לפחות שני תפקידים יש לכך ". חמולות"להשתמש בכינוי 

שני הסימונים מחברים את המזרחים למדינות ". ערביות"ן כנוהשני הוא סימו, "מסורתיות"כ

רוד הכירו במפורש בעובדה שהמשפחות נגהן שוקד והן וי. מוצאם ומרחיקים אותם מישראל

ים איזו אתנוגראפיאבל לא ברור מהתיאורים ה, בישראל, לפחות בחלק מהמקרים, והרחבות התגבש

יש . ישראליות או מרוקאיות" חמולות "- תופעה היא המאפיינת את המציאות המזרחית בישראל

גם כאשר דיבר על התקבצות של קרובי משפחה , "חמולה"לציין שוינגרוד לא השתמש כלל במושג 

. האופציה הישראלית היא השכיחה יותר, שלפי וינגרוד, דומה. חדשותליצירת יחידות חברתיות 

וינגרוד (נוצרו בישראל בגלל יחס הממסד והמציאות הלא מוכרת , שלא היו במרוקו" החמולות"

אשר , "חברה בתנועה"כא תיאר את החברה היהודית במרוקו וה). Weingrod 1966: 150 ; 331: ב1960

 1912 -שהחל במרוקו לאחר הכיבוש הצרפתי ב, ה ומודרניזציההשתנתה בתהליך של אורבניזצי

)Weingrod 1966: 26( ,שימש אותו ככלי אנליטי םמוצאם העירוני של רבים מהנחקרי, שוב מכךחו 

י של חלק ונחלק במפורש על המשמעות שוינגרוד ייחס למוצאם העיר, לעומת זאת, שוקד. מרכזי

, מנימוקים מדעיים לדבריו, ו העדיף שוקד להתמקדבהמשך דרכ). 70: 1967שוקד (מהנחקרים 

בו ו –" עמרן" -ידי כפריים יוצאי קהילה אחת מהרי האטלס -שיושב בלעדית על" רוממה"במושב 

 ותדל נוסף משמעותי הוא ששוקד גרס שההתיישבבה). Shokeid 1971: 3(הובאו ממרוקו " החמולות"

). 65: 1967שוקד (עה מיוזמתם של המתיישבים נב") רוממה"ו" משגב", "מרחב("בשלושת המושבים 

גרים בחרו הולכן טען שהמ, הוא ראה בבעיות שקדמו והובילו להתיישבות כאילוצים אובייקטיביים

י פילו במאמר מתגונן ואפולוגטא. 21מתוך חוסר בברירות ממשיות" לבחור"לחיות במושב ולא אולצו 

                                                                          
ובמיוחד , ה האמריקאית עליו וטען שהיאגינתרופולוהתייחס שוקד להשפעה של הא, אמר רפלקסיבי מאוחרמב 20

שכן אין כלים למדידתם , הלסטר של'אשר אסכולת מנצ, עודדה אותו לכלול מושגים כמו רגשות ותחושות, גירץ
)Shokeid 1992a: 238.(  

ל קנותיו שמס, ענתוטל). Shokeid 1971a: 232-233(ל וינגרוד עקד הקדיש נספח בן שני עמודים לביקורת חריפה וש 21
ובעיקר , מכיוון שהממצאים כוללים גם מקרים שסותרים את המסקנות המכלילות, וינגרוד מרחיקות לכת

נגרוד יו)). Weingrod 1971a: 180(פון הארץ צב  בחבל לכיש ואחד3,  בנגב3( שבעה מושבים - מכיוון שהמדגם קטן מדי 
 מושבים של מהגרים 57יו בישראל  ה1959בשנת , וועל פי נתוני, את מסקנותיו למושבים מרוקאים בלבד הגביל

, קד לא נגע ולו בזרת בתזה העיקרית של וינגרודוש). Weingrod 1962b: 73(חדשים שבהם רוב התושבים היו מרוקאים 
וששחרור הלפיתה החיצונית היווה , ץהוא היותם מנוהלים מבחו, העיקרי של מושבי העולים ןיהגורסת שהמאפי
בתוך האתנוגראפיה בהתייחסות קצרה לוינגרוד רק , אבל אישר, ות המושבתחטית בהתפאת הנקודה הקרי

ותר קה יהתייחסות מעמי, בהקדמה, גילה, לעומת זאת, גלקמן). 162: שם" (מודל המושב נכפה על המהגרים"ש
 ר של שוקדבעקבות השהייה הארוכה יות" קבע גם שךא, )xxiv-xxv: שם(גם אם במלים ספורות , לתזה של וינגרוד

וילנר ואפילו משל וינגרוד על הקהילות ] דורותי[הידע שלו על המתיישבים עצמם רחב יותר מהידע של , שדהב
  ).xxi: שם" (בקרבן פעלו
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, יניסטרטיבית לא רותקו ליישוביהם בכפייההמתיישבים שנשלחו בהנחיה אדמ"מאוחר כתב שוקד ש

גם דיירי  והיו, לא מעטים החליפו ביזמתם את יישוב היעד והצטרפו לקרובי משפחה בכפרים אחרים

גם אם המתיישבים ברובם לא בחרו בדרך "ואז החליק וכתב , "מעברות שביקשו להתיישב במושבים

המתיישבים מעולם לא בחרו להתיישב "גרס ש, לעומת זאת, וינגרוד). 81: 2000שוקד ... (חיים זו

. מעולם לא שאפו להפוך לחקלאים ובודאי שלא רצו לחיות בתוך מערכת שיתופית, ]תדהר[באורן 

  .ושב תדהר לא היה יוצא דופןמו, )Weingrod 1966: 197" (שינויים אלה נכפו על המתיישבים

מושב . ונפליקט פנימי במושב בעיקר תוצאה של קהייתה, בעיני שוקד, "ישראלית החמולהה"

) שנוצר במרוקו" (קונפליקט ממוסד"היה נתון ב, "חמולות מרוקאיות"שבו התיישבו , "רוממה"

" קונפליקט מתמסד"נוצרו בישראל היו נתונים ב" החמולות"שבהם , "מרחב"ו" גבשמ"בעוד ש

ע של בני משפחה נוצרו לאחר שכנו" החמולות הישראליות). "9-11: 1967שוקד ) (שנוצר בישראל(

. אחרות במושבים" חמולות"ביחס ל" החמולה"נוספים להתיישב במושב כדי לחזק את כוחה של 

ובכך יצרה רושם של הדגשת , "החמולות"המוטיבציה המדעית הניעה את שוקד לערוך השוואות בין 

ים יצר אופן תיאור המושב. אלא שהמאחד נתפס כמובן מאליו, ולא המאחד" החמולות"המבחין בין 

על שליטה בעמדות כוח ובמשאבים , אלימים לעתים, רושם של קהילות אשר נמצאות במאבקים

מתיחות ומאבקים הן מילות מפתח בתיאור , סכסוכים, תככים, קונפליקט. כלכליים במושב

ושימשו את , ייצוגים אלה נולדו מתוך המוטיבציה האוריינטליסטית). 1967שוקד (המושבים 

ונית והפונקציונליסטית בהתחמקות מהקונפליקט הרחב יותר בין המוסדות לבין המוטיבציות הצי

  .המזרחים

כהתכנסות של קרובי משפחה זה לצד זה " ולותמהח"קד לא קיבל את הפרשנות האפשרית של וש

ו היא תופעה אנושית מובנת מאליה כזהתכנסות . חוסר אונים וזרות, וסיוע הדדי בזמנים של מצוקה

החברה או הכלכלה של המזרחים , הפוליטיקה, כל הנחה מוקדמת לגבי התרבותואינה דורשת 

ק בכפייה של המוסדות המיישבים את ויתכן שהעיס, אילו היה מאמץ פרשנות כזו. בארצות מוצאם

התיאור הקונקרטי של . אורח החיים המושבי היה מרכזי יותר בהבנת ההתלכדות של בני המשפחה

מלמד שאין מדובר , "חמולות ישראליות"שבהן נמצאו , "חבמר"וב" משגב"קשרי המשפחה ב

לפי דברי , ועוד. כי אם בהתקבצות אקראית של קרובי משפחה בדרגות קירבה משתנות, "חמולה"ב

  ).11: 1967שוקד " (מרחב"וב" משגב"נעלמה בטרם החל המחקר ב" תופעת החמולות", שוקד

, "החמולות"ם בהתייחסותו של שוקד אל רסומים מאוחרים יותר של אותו מחקר חלו שינוייפב

יקטים להמשיך להיות תגובה לקונפ, תהליך היווצרותן ביטא נסיגה. אבל עיקר טיעוניו נותרו כשהיו

" החמולה" הוא ציין שמושג 1967 -במאמר מ. פנימיים וסייע בהסתגלות של המזרחים למודרניות

 שוקד הוסיף 1971 -בספרו מ). 1967קד שו(החברה הערבית בארצות המזרח התיכון ותו לא  מהושאל

 Shokeid(ובעקבות זאת התושבים אימצו אותו , ידי המוסדות-על כך את הטענה שהמושג הוטבע על

1971a: 63-64 .(ועסק " רוממה" שהתבסס על אירוע מסוים במהלך מחקר השדה ב1974 -רסום מפב

 Deshen and" (חמולה"ונח שוקד לא השתמש ולו פעם אחת במ, "ל קשרי שארות שאבולוציה"ב
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Shokeid 1974: 210-235(22 .החמולות"וא חיזק את הערעור המפורש על עצם קיומן של ה 1977 -ב" ,

שוקד ודשן " (סיעות"וכינה אותן , כבר בכותרת המאמר" ?האמנם חמולות"הצגת השאלה  ידי-על

) ואף המזרחים עצמם(הוא דיווח שהישראלים הוותיקים והמדריכים , מרמאבפתיח ה). 138: 1977

וטעו לראות בהם ארגונים משפחתיים דומים לאלה " חמולות"כינו את הסיעות המשפחתיות 

בני "או " סיעת החמולה", "סיעה"ב" החמולה"מאמר הוא המיר את הבגוף . שבכפרי הערבים

ל אשר יכלו לתפקד כמסמנים ש, כינויים אלה מעוררים אסוציאציות תנכיות". בני יפרח", "דהאן

הפכו , 1963 -לאחר שינוי הדרגתי שנמשך מ, 1977 -ב, כך". ערבים"אך לא של , "מסורתיים"יהודים 

הם כבר לא היו ". מסורתיים יהודים"ל, תוך רמזים לערביותם, "מסורתיים"המזרחים בפי שוקד מ

ל את יש להמשיך ולשלו, לכן. כי אם גוון אחד של יהודים שהתקיים בטרם הציונות, אויבי הציונות

כפי , תמורה זו לא נבעה. והפעם מנימוקים דומים לשלילת הגלות האשכנזית, הגלות המזרחית

פוליטית של אותם -אלא שיקפה את המציאות החברתית, מהמחקרים האנתרופולוגיים, הנראה

אל לו לקורא להפריז בחשיבותו ). 94: 1995פיטרברג (ימים והתרחשה גם בהיסטוריוגרפיה הציונית 

הניתוח העיקרי של , שכן מלבד שם המאמר והפתיח שאורכו מספר שורות בלבד, וי זהשל שינ

 1963 -עשרה השנים שעברו מהפרסום הראשון ב-חמשהממצאים בגוף המאמר לא התחלף במהלך 

  .1977ועד 

 בשינוי ובהמשכיות בשיח יןאפשר להבח, "חמולה"דרך העיסוק המשתנה של שוקד ב, ךכ

בהדרגה הוא עסק יותר בכפייה של . ג מכימות של מידת הלכידות במשפחההוא נסו. האנתרופולוגי

הוא לא תהה על המנגנונים . רחיםזואת המגורים המצומצמים על המ" החמולה"המוסדות את מושג 

במושגים של הפער בין . שיצרו שגיאות קונספטואליות אלה ועל הפונקציות של שגיאות אלה

אופי השינוי , כפי הנראה, אבל. שוקד הלך וצמצם את הפערהאנתרופולוג לנחקרים אפשר לומר ש

ולכן , בטקסט האנתרופולוגי משקף את השינוי הכללי בחברה ובממסד הישראלים של אותן שנים

אינו מייצג את התרחקותו של האנתרופולוג מהממסד אלא דווקא את הקואופטציה שהממסד עשה 

מיננטיות אשכנזית והתעלמות מהפונקציות לביקורות מסוימות לתוכו יחד עם המשכיות של דו

  .הכוחניות של הייצוגים הקודמים כמו גם החדשים

  

  וניות וכפריותריע 2.3.4

הדגיש את העובדה שחלק מהנחקרים שלו היו עירוניים , יגוד לשלושת האחריםנב, גרודניו

" חזרה"נשלחו בישראל הם , לאחר שבמרוקו הם עברו מהכפר לעיר, ולדברי, באופן אירוני. במרוקו

נגרוד ראה ברקע האורבני שלהם את אחד הגורמים בכישלון יו). Weingrod 1966: 146(לכפר חקלאי 

מיות שבחברה היהודית העירונית במרוקו אניגוד לוינגרוד שראה את הדינב. קליטתם במושבים

 בחירה של ידי-בעיקר על, היות המזרחים כפריים ומסורתייםת שלושת האחרים הדגישו א, )26: שם(

שוקד לא . כאובייקטים למחקר) מרקס(או חלשים חברתית ופיזית ) שוקד ודשן(מזרחים כפריים 

                                                                          
  .195-210: 1977 שוקד ודשן -פרסם גם בעברית תה 22
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שחיו עשר שנים ומעלה בעיר , וד וטען שרק אלה מבין המרוקאיםרקיבל את מסקנותיו של וינג

למדו צרפתית ומשפחתם המורחבת , עברו את מלוא השינוי החברתי והתרבותי הדרוש, במרוקו

רק במקרים אלה אפשר להסביר את כישלון קליטתם במושב , לכן). 42: 1967שוקד (ררה התפו

  .החקלאי על בסיס היותם עירוניים

חקר שוקד מושבים שבהם התגוררו מהגרים , כחוקר כפרי במחלקה להתיישבות, וחילת דרכתב

קהילה בהמשך הוא העדיף להתמקד ב). 1967שוקד (דיסטן ורכפריים ועירוניים ממרוקו ומכ

נותרה ' עמרן'ו, תהליך התירבות והאורבניזציה הצרפתיים לא השפיע עדיין עליה"מרוקאית ש

 Shokeid]" (ההגירה לישראל[הפכה למציאות ] שיבת ציון [קהילה מסורתית מאוד עד שהנבואה

1971a: 33 .(אך התמקד בעיקר באלה שהגיעו מהאי , לותהין חקר יהודים טוניסאים ממספר קשד

, הן המרוקאים והן הטוניסאים, דשן ושוקד תיארו את נחקריהם.  שבדרום טוניסיהרבה'דג

התרבות הצרפתית . יותר של צפון אפריקהבאנשים שמוצאם מן המחוזות הדרומיים והנידחים "כ

הנחקרים המרוקאים של מרקס במעלות הגיעו ). 14: 1977שוקד ודשן " (נשארה זרה לרובם

  ).Marx 1976: 19(מאזורים שונים במרוקו 

מתברר שקהילות היהודים מהרי האטלס , ותאתנוגראפיוך הנתונים המספריים שמופיעים בתמ

. המרוקאים לישראל ואחוז קטן יותר מתוך יהדות מרוקו כולה ייצגו פחות מחמישית מהמהגרים

). 15 :1977דשן ושוקד " ( איש20,000ץ הגיע כדי ארערב עלייתם ל] של יהודי הרי האטלס[מספרם "

בהרי האטלס , ומרלכ). Deshen and Shokeid 1974: 34( יהודים 286,000 -כ, באותו הזמן, במרוקו חיו

וינגרוד העריך את מספר היהודים המרוקאים שהיגרו לישראל .  מרוקוי מכלל יהוד7% -חיו פחות מ

ים מהרי האטלס גם אם כל היהוד, ומרלכ). Weingrod 1966: 30 (120,000 - בכ1956 - 1948בין השנים 

מדובר בפחות ,  והלאה1956 -מרוקאי נוסף לא הגיע לישראל מ-ואף יהודי, הגיעו לישראל ונשארו בה

בזמן , יהודים המרוקאים שהיגרו לישראל ועוד פחות מכלל יהדות צפון אפריקהה מתוך כלל 17% -מ

ות אתנוגראפייים בתונים מקבילים לגבי קהילות טוניסיה לא מצונ. ששוקד ודשן החלו את עבודתם

שקבוצות , מבלי להבהיר, שוקד ודשן ציינו שהם התמקדו ביהדות הרי האטלס ודרום טוניסיה. עצמן

. הנתונים שחושפים עובדה זו לא הופיעו אלה לצד אלה. רב יהדות צפון אפריקהקאלה היוו מיעוט ב

העיד דשן על , בהרצאה לזכרו של יצחק עילם. הם התבררו רק מתוך הצלבה של מספר פרסומים

כלל נמנעו אנתרופולוגים מלהתמודד עם -בדרך"על חבריו ועל הידע האנתרופולוגי בישראל ש, עצמו

יוצאי קהילות עירוניות . שלא מצאו בהן סיפוק לתאוותם לרומנטיקה... חקר קבוצות עירוניות

ואין לנו ,  מעמיקלא הוארו באופן, ואולי הרוב של יוצאי המזרח בארץ, גדולות המהווים שיעור ניכר

  ).80: 1979דשן " (הבנה אנתרופולוגית של ממש את טיבם

מלבד האמירה , אלית הוותיקהרות רמזים לייצוגים רלבנטיים של החברה הישאתנוגראפי בןיא

ים נענו פחות יקשל וינגרוד שהמזרחים הגשימו אידיאל של התיישבות חקלאית בספר בזמן שהוות

היו בתזה זו גם ,  שלטתהייתהות תזת המודרניזציה תנוגראפיאלמרות שב. מבעבר לדרישותיו

יו נטועים בלב לבה הכי אם , אשר אף הם לא היו פרי המחקרים האנתרופולוגיים, שיירים רומנטיים
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בעוד , התיישבות בעיר סימנה את הניוון והנהנתנות חסרת הערכים הפטריוטיים. של הציונות

שכן היא הבטיחה את התחדשות , ני הציונים את הקידמהשיישוב הספר ועבודת האדמה בישרה בעי

, בישראל, בעוד שאחד הביטויים העיקריים של המודרניזציה באירופה היה האורבניזציה. הלאום

גם כאשר מרוקאים , מודרני-מודל המתיישב החקלאי בספר היה התגשמות האידיאל הציוני

  .עירוניים יישמו אותו

  

  וניות ודתיותליח 2.3.5

בעוד שהנחקרים המרוקאים או ,  יוצגה בטקסטים האנתרופולוגיים כחילונית מעיקרהאלרשי

). Deshen 1966: 34 ; Weingrod 1966: 136 ; 90, 77, 70: 1977שוקד ודשן  (יוצגו כדתיים, הטוניסאים

טויי הדת היהודית בישראל בהשוואה לאלה של המהגרים מצפון בישר שוקד ודשן התייחסו לאכ

לדפוסי השירותים הדתיים ] בין המקובל אצל המזרחים[אי התאמה " גרסו שיש הם, אפריקה

. שכן מוסדות הדת היהודית בישראל היו בעלי אופי אשכנזי, )8: 1977שוקד ודשן " (המקובלים בארץ

הסמכות הדתית ניתנה בידי יחידים בעלי , בקהילות צפון אפריקה ובמיוחד בקהילות מרוקו, לפי דשן

בשני המקרים לא נשענה הסמכות ", נו את עצמם או בידי צאצאי משפחות אצילותקסם אישי שמי

 הסמכות הדתית הייתה, לעומת זאת, ביהדות אשכנז. הדתית על מינוי ציבורי בעל גוון דימוקראטי

, בקהילות שלא ניזונו מן המסורת היהודית האשכנזית". "הרבה יותר עניין הנובע מהחלטה ציבורית

" כלל הבחנה כה חותכת בין הנהגה דתית ובין סוגים אחרים של הנהגה ציבורית בדרך הייתהלא 

שעקרון הפרדת הרשויות המקובל במדינות דמוקרטיות מודרניות , דשן טען למעשה). 63: שם(

ניהלו את עצמן באמצעות ועדים ] קהילות אשכנז[הן . "התקיים בקהילות אשכנז מסוף ימי הביניים

, הניהול היה בידי פרנסים הדיוטות. פי תקנות מקומיות רשמיות וקבועותשפעלו ל, ]רשות מבצעת[

היה בידי הפרנסים למנות את הרבנים , עם זאת]. חוק[שמעשיהם הוגבלו ונבדקו לאור התקנות 

ידי תקנות קהילתיות -על, עד לפרטים, ותפקיד הרבנים הוגדר בבירור, ]רשות שופטת[המקומיים 

על פי ). 63: שם" (היו הללו כפופים לקהילה כגוף, שרחש הציבור לרבניםלצד הכבוד . וחוזים אישיים

 מודרנית בניגוד לצפון הייתה, עוד בטרם הפכה לישראלית, הדתיות האשכנזית, תיאורו של דשן

  .אפריקאית

משום שלדבריו מוסדות , נב נדיר לחייהם הקודמיםאשי הדת של המזרחים נדמו בעיני דשן כיח

התעניינו פחות מכל בתחום הדתי , פיע על המהגרים ולשנותם בתחומים רביםהקליטה שביקשו להש

 :Weingrod 1966" (המדריכים מעולם לא ביקרו בבית הכנסת" שחגם וינגרוד דיוו). 197: ג1971דשן (

הם לא ביקרו בבית הכנסת בכוונה לאותת . ותינא שלטענתו לא היה זה חוסר התענילא, )110

, מתוך הפרשנות של וינגרוד אפשר להסיק). 136: שם(דת היא מהלך ראוי לצעירים שהתרחקות מן ה

 הסתירו מעיני דשן את הקונפליקט בין מטרות החילון תשהמוטיבציות הציונית והפונקציונליסטי

דשן הציג עצמו כקרוב יותר לנחקרים מאשר אנתרופולוגים . של הקולטים לבין המזרחים הדתיים

דשן לא ניצב בהקשר של שאלות דת , דם דתיאכ). Deshen 1970a: 8(אחרים משום היותו דתי 
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בכך . דתי לצד הממסד הדתי בישראל-כציוני מיקומו היה. בעמדתם של מוסדות הקליטה המרכזיים

הפער בין , אבל. קליטת הגירהל יצר דשן עמדה חדשה עבור האנתרופולוג הישראלי בשדה המחקר ש

היה נטוע אף הוא בהיותו אשכנזי לעומת , רים של דשןלפי התיאו, הממסד הדתי לבין הנחקרים

לצפות בהתרחשויות הפנימיות  דשן ביקש בשלביו הראשונים של מחקר השדה. היותם מזרחים

משתתף "ל" צופה משתתף"ובכך הפך לטענתו מ, ל"ולכן הצטרף לפעילות במפד, בקרב הפוליטיקאים

אך הוא לא כתב שהתקרבות זו אל , םל קירבה אותו אל הפוליטיקאי"הצטרפותו למפד". צופה

  .הפוליטיקאים האשכנזים הרחיקה אותו מקהל המצביעים המזרחים

כעת נבחן מה משמעותה . ידי דשן-עסק בעיקר במשמעות של בחירת שדה המחקר על יון עד כהדה

. דתי-על הדיכוטומיה חילוני, דתו הייחודית ובשדה המחקר הייחודיעממתוך , של הביקורת של דשן

 בביקורת על שטחיות תזת -" מושגים בחקר תמורה דתית "-שן פתח את מאמרו התיאורטי ד

כמעבר מדתיות , אשר חלים בפרקטיקות ובאמונות הדתיות של המזרחים ,שרואה בשינויים, החילון

השינויים מורכבים , דעתול. 23)43-54: 1977שוקד ודשן (לחילוניות במסגרת תהליך המודרניזציה 

הוא החזיק בתזה זו , שבתחילת עבודתו בקרב מהגרים מטוניסיה וממרוקו, עיד על עצמוהוא ה. יותר

אלא שלטענתו המציאות של עבודת השדה .  לפרש את הממצאיםיוניסה להשתמש במושגיה כד

דשן ערער על החיבור המיידי שנעשה בין , כןו מכ. 24הביאה אותו למסקנה שתזת החילון מוגבלת

דשן . הנימוק המוצהר לכך היה מדעי. גם על החיבור בין מסורתיות לדתיותמודרניות לחילון ומכך 

. בהם כלא פורות וכחוסמות העלאת שאלות מסוימות מצא מושגים אלה ואת ההנחות הטמונות

כמודרני דחפו , בניגוד למזרחים, אשכנזית של דשן ותפיסתו את עצמו-אין ספק שזהותו הדתית, אבל

  .מודרני כשילוב אפשרי-להכיר בשילוב דתיאותו יותר מאשר מחקר השדה 

גנת את המציאות רשמא, דשן הגדיר את הדת כמערכת סמלים, )4פרק : 1990(משך לגירץ הב

, ידתהוא תיאר ארבעה סוגים של שינוי . ומתייחסת לבעיות של הענקת משמעות לקיום ולמציאות

, משמעותו המקורית ואיבודויתוק הסמל הדתי מנ –חיסול : שהם למעשה שינוי במערכת של סמלים

,  לחלוטיןראם כי לא ז, וכן חדשת –חידוש , מל חדש או מאומץ מתחבר למשמעות קיימתס –יצירה 

 הםשניים מהשינויים . וכן זר לחלוטין לסמל קיים נקשר אליות –וחילול , מעורה לתוך סמל קיים

תבססות על הפרדה חדה בין שהן מ, בעיה אחת עם קטגוריות אלה היא. במסמנים ושניים במסומנים

. ד או יותרחגם מסמן פוטנציאלי של מסומן נוסף א, בו בזמן, בעוד שכל מסומן הוא, מסמן למסומן

, ניתח דשן טקס הכנסה של ספר תורה, לשם הדגמת יחסיותן של קטגוריות אלה והשימוש בהן

סיטואציה שנבחנה ב. לבית כנסת במהלך מערכת בחירות בקריית גת, ידי מפלגה דתית-שנתרם על

. דתיים, )קהל המצביעים(והן המהגרים המזרחים ) הפוליטיקאים(הן הישראלים הוותיקים , היו

                                                                          
  .Deshem and Shokeid 1974: 151-172 –סה מוקדמת של אותו המאמר רג 23
מזרחנות " במסגרת כנס 29.6.1999 - ליר בירושלים ב-בהרצאה במכון וןו, 4.2.2000 - איון מהבר( מרקס קבע םג 24

המחקר במדעי הרוח בישראל "בסדרת כנסים בנושא "  מקצועית ופוליטיתתובין מחקר לשמו למעורב –במזרח 
 ר מתנפצותג מגיע לשדה המחקר עם תיאוריות ודעות קדומות אשושהאנתרופול") וזיקתו לסדר היום הלאומי

  . שדהב
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י קצוות של הניתוח של דשן הראה שחילוניות ודתיות אינם שני אובייקטים נפרדים ואף לא שת

  .גוריות שיחד מחוללות מספר שילוביםאלא שתי קט, סקלה אחת

שילב אחד הנואמים בקריאת שמע קריאה להצביע , שנישאו בבית הכנסת, הלך נאומי הבחירותמב

הודית מסורתית ואסיפת הבחירות כמסמנת את יקריאת שמע הוצגה כמסמנת אמונה . למפלגתו

הזרים לעיירה ראו באירוע שינוי ם דשן טען שהפוליטיקאים האשכנזי. ישראל המודרנית והחילונית

משום , זאת". חילול" המזרחי ראה באירוע שינוי מסוג בעוד שקהל המצביעים, "חידוש"מסוג 

הפוליטיקאים היו , על פי דשן. יםנשנקודות המבט של הראשונים שונה בתכלית מזו של האחרו

הם לא שיחקו באמונה הדתית של . דמוקרטיים וביקשו את טובת תושבי העיירה, מודרניים

הם השתמשו . ליטה והשפעה אלא להפךהבוחרים כדי לקדם אינטרסים אישיים או מפלגתיים של ש

גם האינטרסים של המצביעים המזרחים , לפי דשן, שהיו, בכוח פוליטי כדי לקדם אינטרסים דתיים

ים ולא הבינו רציונאלי-לא, אמוציונאליים, דמוקרטיים-היו לא, לעומת זאת, המצביעים. הדתיים

כובדים שחיזרו אחריהם וחוו נדהמו למראה מ, הם היו תמימים. שהפוליטיקאים נמצאים לצדם

על פי , ןכל). Deshen 1970a: 153-159, 210-214 ; 43-54: 1977שוקד ודשן (לראשונה בחירות חופשיות 

יטיקאים ולדשן היה חייב להניח מאפיינים מנוגדים לפ". חילול"הם טעו בפרשנות האירוע כ, דשן

כדי לפורר מרכיב אחד . ול וחידושולקהל המצביעים כדי להגיע לשתי המשמעויות השונות של חיל

היה דשן חייב , יתזבין המהגרים המזרחים לבין ישראל הוותיקה האשכנ) דתי-חילוני(בדיכוטומיה 

  .לגייס מרכיבי דיכוטומיה רבים אחרים

הובילו , מו את הפער בין אשכנזים למזרחיםמצוטיבציות הציונית והפונקציונליסטית אשר צמה

שהנחתה את דשן , המוטיבציה המיסודית. ריינטליסטי פעם נוספתאת דשן להעמקת הפער האו

דשן הציג את הפוליטיקאים כזרים . קה אותוילצמצם את הפער בינו לבין תושבי העיירה גם העמ

אחת , לכן. ואת עצמו הוא הציג כקרוב לתושבים וכמי שמבין אותם, שלא הבינו את קהל המצביעים

 העמדת האנתרופולוג בעמדה ייחודית ובעלת ערך הייתהדשן הפונקציות העקיפות של פרשנותו של 

הוא לא , בו בזמן. לכוון ולשלוט בתושבי העיירה, עבור הפוליטיקאים ועבור כל מי שמבקש להבין

ובכך הותיר עצמו רחוק , הציע את עצמו לתושבים כמומחה לענייני מניפולציות פוליטיות

תעלם לחלוטין מיחסי הכוח ביו הפוליטיקאים לא זו בלבד שדשן ה. מהאינטרסים של התושבים

הוא , )63-64: 1977שוקד ודשן (הישראלים הוותיקים האשכנזים לבין המהגרים החדשים המזרחים 

, בכך. כאנתרופולוג להיות בו בזמן בשתי נקודות המבט ולהבין הן אלה והן את אלה, גם התיימר

אבל , ת מבט ייחודית עבור האנתרופולוגויצר נקוד, התרחק דשן לכאורה מנקודת המבט הממסדית

היא מאפשרת לממסד הקולט להאריך את ידו אל תוך , למעשה. התרחקות זו איננה ממשית

אפשר היה שדשן כאדם דתי ומתוך עמדה של אשכנזי ותיק יבקר את . ות אקדמיותאתנוגראפי

לו במחקריו על מטרת העל ש. אך הוא לא עשה זאת בשום שלב, מטרות החילון של הממסד הקולט

אשר מחברים את המזרחים למציאות ,  לברר את השינויים המתרחשיםהייתהחיי הדת של מזרחים 
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מטרה זו יוצאת ממוטיבציה ציונית של ראיית הסיטואציה הישראלית כמאחדת את . הישראלית

  .היהודים השונים

  

  

  

  קרטיהומד 2.3.6

עוד שהיהודים שהגיעו ב, )Deshen 1970a: 17-18 ; Marx 1976: 58(אל היא מדינה דמוקרטית רשי

סרי חו) Deshen 1966: 42 ; 1976a: 86-87, 95, 98(מצפון אפריקה היו חסרי מסורת אזרחית דמוקרטית 

בחירות חופשיות  שכמו גם הקביעה, קביעות אלה). 58: 1977שוקד ודשן (ניסיון באזרחות מודרנית 

ות של דשן שחקר מספר אתנוגראפי פעמים רבות בהיו תופעה חדשה ומוזרה עבור המזרחים הופיעו

 שעסקו בפוליטיקה דם בטקסטים של שוקגו, )Deshen 1970a: 218(מערכות בחירות בקריית גת 

יות היה גתהרעיון של מפלגה פוליטית ושל אידיאולוגיות מפל"וינגרוד כתב ש". רוממה"המקומית ב

ודי צפון אפריקה היו אנשים חופשיים יה, שראליב). Weingrod 1966: 37" (זר להם לחלוטין

 מקומיים םוד שבמרוקו הם היו אנשי חסות של שליטיעב, )Deshen 1970a: 219(ואוטונומיים 

מנהיגות הקהילה ). ב1960וינגרוד (מוסלמים ומאוחר יותר נתינים של שלטון הכיבוש הצרפתי 

אלא על , לייםאחוקים פורמללא הפרדת רשויות והתנהלה ללא ,  טוטאליתהייתהדית במרוקו הוהי

 זה םהפוליטיקה והכלכלה היו משולבי, הדת, במרוקו. כלכלי ודתי, פי יחסים אישיים וריבוד חברתי

ויש בה , שוויוניים, אובייקטיביים, יםאוניברסאלימתנהלת על פי חוקים , לעומת זאת, ישראל. בזה

, 77: 1977שוקד ודשן ; 324-325: ב1960וינגרוד (כוח והשפעה בין הרשויות , סמכות, חלוקת עבודה

88 ,91-92 ;Marx 1976: 26-27 .(  

, כשטחית, דמוקרטית-אותה כלא הציג" רוממה"יון של שוקד בפוליטיקה המקומית בדה

כהיסטרית , אליתונכאמוצי, כאגרסיבית, כלא יעילה, כחסרת הבנה, כאנוכית, כצבועה, כמגוחכת

התפיסה המוטעית של התושבים , לפי שוקד, יבות היוסה). Shokeid 1971a: 99-164(ת רציונאליוכלא 

כונה הדומיננטית אצלם ת ההייתהאת המהות והכלים הדמוקרטיים של המושב והאנוכיות שלהם ש

ן שהם טעהוא . אלה הביאו את התושבים לתפוס את עיקרון השוויון באופן שטחי). 136: שם(

,  פוליטי וכלכלי אישי במקום כתפקידיםהתייחסו למשרות הבכירות במושב כחפצים בעלי ערך

נת יוהם חייבים להתאים לתפקידם מבח, שהמשמשים בהם נושאים באחריות כלפי המושב כולו

הם ראו במשרות , משום תפיסתם השטחית). 101-117: שם(הידע והאישיות , התכונות, הכישורים

כאשר אי אפשר היה .  שבמושבהשונות כשוות זו לזו ותבעו חלוקה שווה שלהן בין הקבוצות השונות

, התושבים העדיפו שזרים יאיישו אותן, לחלק את המשרות הבכירות באופן שווה בין התושבים

לרוקן את התפקיד , לפי שוקד, הם טרחו, לאחד התפקידים" רוממה"וכאשר נאלצו למנות תושב 

א הכוונה של התושבים החליטו באופן לא רשמי ולל, מאותן סיבות). 117: שם(מכוח ומתוכן 

, שחברים בוועד המושב או בוועדת הביקורת לא יוכלו להיבחר לכהונה שנייה ברציפות, המוסדות
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רם ). 145: שם(ר הוועד ימלאו חברי הוועד בתורנות של שלושה חדשים לכל אחד "ושאת תפקיד יו

)Ram 1995: 55 (יצוניים באנשים ח" רוממה" וטען שהוא פירש את ההעדפה של אנשי קדמיא לשוחה

אבל רם התעלם מכך שהשאיפה , בתפקידי המפתח מתוך שאיפה לשוויון בין משפחות המושב

  . אמיתית על פי שוקדהייתה אל" רוממה"לשוויון אצל אנשי 

שוקד , תמישהיו עיקר הדברים בחלק של הספר שעסק בפוליטיקה המקו, ל"ולי הטענות הנשב

ה גם סלידה מהתפתחות של אליטה פוליטית ציין שההחלטה שלא לאפשר כהונות רצופות ביטא

רי המושב בחלטה גם עודדה השתתפות של מספר גדול יותר של חהה). Shokeid 1971a: 146(במושב 

שעיקרון זה הוא עיקרון בסיסי באידיאולוגיה הקיבוצית "שוקד כתב . באחריות ובנטילת החלטות

לאנשי " רוממה"בדל בין אנשי הה). 145: שם" (ל מודגש פחות באידיאולוגיה של המושבאב

ל ושהאחרונים לא היו תמימים והבינו שהעיקרון יכ, לפי שוקד, הקיבוצים והמושבים הוותיקים היה

אפשר היה לפרש את , בניגוד לפרשנותו של שוקד. להתקיים רק בתיאוריה ולא להיות ממומש בפועל

ת האידיאולוגיה הקיבוצית וא, כניסיון להגשים דמוקרטיה של ממש" רוממה"ההחלטה של אנשי 

במקרה , הפרשנות של שוקד הציגה. כמסכת רעיונות שסיפקה מסווה דמוקרטי לשלטון אליטיסטי

תוארו טענות השוויון , שהוא גם הנפוץ יותר בספר, במקרה הרע. את המהגר המרוקאי כתמים, הטוב

הם כולם . "רהלכוח ולשר, של המרוקאים כמצדיקות ומסתירות תביעה אנוכית לטובות הנאה

כקרש קפיצה כדי להשיג עליונות על ] תביעות שוויוניות לכאורה[מנסים להשתמש בבסיס זה 

, "שלטון העם"אם מפרשים את החלטת הרוטציה כנובעת משאיפה אמיתית ל). 220: שם" (האחרים

אשר הסתירה , במקרה הטוב תמימה ובמקרה הרע אידיאולוגיה, הפרשנות של שוקד הופכת להיות

, נראים כשואפים לשוויון אמיתי" רוממה"תושבי , דרך פרשנות זו. ת שליטת המוסדות בנחקריםא

אפשר לטעון שהם היו מודעים לפוטנציאל . כביקורתיים וכמתוחכמים אשר רואים את הנולד

ההשחתה של אנשים בעמדות כוח וביקשו למנוע זאת מבעוד מועד כמו גם להגביל את שליטת 

  .המוסדות בחייהם

משום . ן כוונת מחקר זה לטעון שהעובדות ששוקד הביא הן שגויות ושהפרשנות שלו מוטעיתיא

.  באפשרותי לקבוע חד משמעית שהפרשנות של שוקד לקויהןאי, יאינן מונחות לפני" העובדות"ש

לעדיפותה אלא רק כדי לחשוף את הנחות היסוד ן בתת פרק זה נידונה פרשנות חלופית לא כדי לטעו

תוך טענה שהן חוזרות על עצמן בייצוגים אחרים של , ידי שוקד-נות שנבחרה עלשל הפרש

שבו שוקד , א חיזוק לפרשנות שהצעתי בפרק תשעואפשר למצ, יחד עם זאת. האנתרופולוג והנחקרים

" המסורתיים והסביבתיים של הטענות לשוויון של אנשי רוממה, המקורות החברתיים"בירר את 

צא שהדרישות השוויוניות של המוסדות המיישבים עלו בקנה אחד עם הוא מ). 148-162: שם(

" רוממה"לאנשי , כלומר. התביעות שגאו בקהילה לתיקון אי צדק מהעבר ולהגשמה של אמונה דתית

בין , שוקד הגיע לכך. היו נטיות שוויוניות מוקדמות שלא היו תלויות במוסדות ובמבנה המושב

שעלה במהלך ויכוח בין , "חלק ונחלה בארץ ישראל"ימוש בביטוי מתוך ניתוח מעניין של הש, השאר

לשוויון נבעה מהאמונה הדתית " רוממה"שהשאיפה של אנשי , בין השאר, והכריע, תושבי המושב
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). Shokeid 1971a: 134-145 ; 40-41: 1977שוקד ודשן " (חלק ונחלה בארץ ישראל"שלכל יהודי יש 

על פי שוקד היא " רוממה"כרים שהשוויוניות של אנשי אם זו, תירה בדברי שוקד נפתרתסה

שך מאות שנים כמיעוט נחות מאשר חיו ב, יהודי מרוקו, לדברי וינגרוד". אוריינטליסטית"שוויוניות 

להיות ,  יהודיובציפו בהגיעם לישראל מתוקף היותם יהודים במסגרת של ר, במסגרת רוב מוסלמי

 שי). Weingrod 1959: 145-147(ישנה -ברה היהודית החדשהשותפים שווים לשיבת ציון ולכינון הח

  .וסף לפרשנות שהצעתינבכך משום צמצום הפער בין המהגר המרוקאי לישראלי הוותיק וחיזוק 

  

  יון ואפליהווש 2.3.7

שוויון ובמימושם בפוליטיקה ל  הפרק הקודם החל הדיון ביחס של המזרחים לעקרונות שתתב

כשטחית , ידי שוקד כנובעת מהמסורת היהודית-לשוויון הוצגה עלשאיפת המזרחים . המקומית

, שוויון וחופש עבור המזרחים, ות היוותה אתר חדש של כבודאתנוגראפימדינת ישראל ב. וכצבועה

התושבים הלכו לקלפיות כאזרחים בעלי כבוד עצמי . "שזה מקרוב באו מחשכת דיכוי ואפליה

חשו , אולי בגלל ההיסטוריה הטרגית שלהם, ליטיקאיםוהפו] המזרחים[הם . לעיירתם ולמדינתם

 הייתהבדיוק תחושה זו של שוויון וחופש . שכאן בקלפיות כולם שווים וחופשיים לעשות כרצונם

י הסדר אב). "Deshen 1970a: 218-219" (חדשה לתושבים לשעבר של הגטאות הדלים של צפון אפריקה

אל ... תהליך המעבר מן המערך הקהילתי המסורתי ובמבוכה בחיי הדת ברוממה יש משום ביטוי ל

, ו כארגונים חברתייםרהמושב והקיבוץ תוא). 91-92: 1977שוקד ודשן ..." (סדר חברתי שוויוני וחוקי

). Weingrod 1970: 126-127(ידי יהודים מזרח אירופאים וקיימו שוויון בין החברים -אשר נהגו על

ואלה פעלו בתוך הקהילה המזרחית בהתאם , אפליהזרחים נשאו עמם קודים של דיכוי ומה

 Shokeid 1971a: 163-215 ; 1971b: 108-111 ; 1971d(נדרית 'לית או הגאהפטריארכ, להיררכיה הגזעית

, י במרוקומוהקונפליקט המעמדי בתוך הקהילה היה ס, על פי שוקד). 182-194: 1977קד ודשן וש; 

הפך הרבוד החברתי ... ליטה והאידיאולוגיה השוויוניתעל רקע השוויון בתנאי הק", ואילו בארץ

  ).60: 1967שוקד " (נושא לקונפליקט גלוי] 'רוממה'בתוך מושב [

החשיפה לחברה הישראלית הוותיקה יצרה אפקט של שחרור האישה המזרחית , י שוקדפל

)Deshen and Shokeid 1974: 122" .(תה  האישה נחוהייתהברה המסורתית בצפון אפריקה חב

צוותי המדריכים מטעם מוסדות הקליטה התייחסו אל הנשים כשוות לגברים ולא עוד ... במעמדה

העידוד מצד האחות ממשרד ). 2: 1977שוקד ודשן " (רבות אלא שעם צוותים אלה נמנו גם נשים

פחות גרעיניות הביאו להתרחקות של קרובי משהבריאות וההקצאה הנפרדת של מגורים ומשאבים ל

ומשם ליציאה של בת , אלה מאלה ולתלות גדולה יותר של בני הזוג זה בזה" רוממה"מושב משפחה ב

כפי ששוקד זיהה ). 182-194: 1977שוקד ודשן (חה פהזוג לעבודה בשכר או בחלקת הקרקע של המש

כך הוא גם טען לשחרור האישה , אצל המרוקאים רק בתחום הכלכלי) ולכן מודרניזציה(ות רציונאלי

שכן , הוא ראה בכך שינוי קיצוני, למרות זאת. בתחום הכלכלי בלבד) שוב מודרניזציה (המרוקאית

הדרתן המוחלטת של הנשים מתחומי פעילות רבים במרוקו היה האמצעי העיקרי בהבטחת , לטענתו

  43   



   
  

, עבדו אלה לצד אלה בשדה, נשואים ורווקים, גברים ונשים, לעומת זאת, בישראל. נחיתות מעמדן

שוקד סבר שהמשמעות של השינוי היא , לכן. ההפסקות היו משותפות. ו אלה עם אלהואפילו דיבר

, ולמרות זאת, נדרית בעבודה החקלאית'שוקד תיאר מגמה ברורה של חלוקה ג. שלב ראשון בשחרורן

, )190-191: שם" (לא התפתחה ברוממה מגמה של התמחות גברים ונשים בתפקידי ייצור"הוא כתב ש

והגברים עסקו בהן רק , הנשים עסקו בעבודות לא מקצועיות.  מוחלטתהייתה משום שההפרדה לא

שוקד גם טען שהנשים השפיעו על . או כשלא היה להם דבר חשוב יותר לעשות, כשהתחשק להם

  .הן פסקו איזה תנור אפייה הגבר ירכוש, למשל. דפוסי הצריכה

נב

                                                                         

המשמעות שהגברים , לביתןעות ששוקד ייחס לעבודת הנשים המרוקאיות מחוץ שמיגוד למ

: 1977שוקד ודשן " (מזכויות הגבר על כוח עבודתה של האישה" כחלק הייתההמרוקאים נתנו לכך 

תיאורים של שוקד מעוררים תחושה שמדובר ביחסי אדון ועבד ולא ביחסים ה, ואכן). 191

,  את אימותיהםהם השאילו זה לזה, לפי שוקד. משפחתיים או אף ביחסי עבודה בין מעסיק לפועליו

הוסיף שוקד שהנתונים מתייחסים לתקופה , בהערת שוליים. אחיותיהם ובנותיהם, נשותיהם

: שם" (אשר בעקבותיה עמד כוח עבודה ערבי זול לרשות המתיישבים", 1967שקדמה למלחמת 

יכול , אשר על פי הגדרת שוקד היה ערבי,  זולדהרק כוח עבו, כלומר. מקום עבודת הנשים ב25)186

, לכן. יש בכך כדי ללמד על הערכת הגברים את עבודת הנשים. היה להחליף את עבודת נשותיהם

שהוא הביא מהשדה ומעורר תחושה של ,  הפרטיםתהביטול שלו את הפרשנות המרוקאית סותר א

ואחד , "מסורתיים" שהמרוקאים הם הייתהמאחר והנחת המוצא שלו . אילוץ מסקנה מוכנה מראש

הרי שכל עוד הם לא , הוא שהם מתעלמים משינויים" מסורתיים"זיים של המאפיינים המרכ

וחופש עבורו לייצר פרשנות , "מסורתיים"הוכחה נוספת להיותם , מבחינים כמוהו בשינויים משמע

הוא לכיוון המודרניות , על פי שוקד, משום שהשינוי היחידי האפשרי. אשר מדגישה את השינויים

, גם כאן. על פי המודל המערבי" שחרורן"במעמד הנשים יוביל בהכרח להרי שכל שינוי , המערבית

ובכך ביקש להצדיק , הוא טען שהנשים היו חרוצות ומסורות. שוקד ביקש לטעון שהמצוי הוא הרצוי

היה להן תפקיד בשגשוג הכלכלי של . הן הציבו דוגמא לעבודה קשה וארוכה". שחרור האישה"את 

  .כך ראה שוקד את חלקן של הנשים המרוקאיות. של הגבריםוהן תרמו ליוזמות , הגברים

תנים שעל כך שהם מתקדמים ומ, וטיבציה הציונית הביאה את שוקד להחמיא למרוקאיםמה

, אבל. ולחברה הוותיקה המודרנית אשר השפיעה על המרוקאים, לכיוון מודרני של שוויון לנשים

כוטומי של המרוקאים לעומת הישראלים  אפיון דיהייתהפונקציות של התיאור של שוקד  האחת

אילו . שהטילה את האחריות לדיכוי הנשים המרוקאיות על הגברים המרוקאים בלבד, הוותיקים

שוקד היה מתייחס גם להיבטים הדכאניים שבחברה ,  יחסית ולא דיכוטומיתהייתה ההפרדה

ולט בהמשך דיכוי האשכנזית הוותיקה כלפי נשים אשכנזיות ותיקות וגם לחלקו של הממסד הק

ליים או אף כגורמים שגילו רגישות אטרהמוסדות הופיעו בטקסט כני. יבועוהנשים המרוקאיות ובק

אבל למעשה הם גילו רגישות לגברים המרוקאים ולא לנשים , תרבותית כלפי המהגרים החדשים

 
  ).1970שוקד (עברית בו) Shokeid 1971d: 8(רה זו חסרה בגרסאות המוקדמות של המאמר באנגלית עה 25
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ניהול המוסדות סברו שאת הנשים יש לחנך ל. המרוקאיות וסייעו להמשך שליטת הגברים בנשים

כר שה). Shokeid 1971a: 51 ; Marx 1976: 80(בעוד שהגברים זקוקים לחינוך פוליטי וכלכלי , משק בית

ושוקד הצדיק זאת בטענה שממילא כאשר השכר , שולם לגברים של עבודתן השכירה של הנשים

עקבות ב"שוקד דיווח ש). 185: 1977שוקד ודשן  (תןהן העבירו אותו מיד לראש משפח, שולם לנשים

אבל רק , ]המזרחים[במרבית המושבים החדשים "] חבר מושב["אומץ המושג , התעקשות המדריכים

יר להניח שהמדריכות והמדריכים לא רצו בס). Shokeid 1971a: 51" (ביחס לאוכלוסייה הגברית

 דומה,  מציאות בלתי רצויה זו בלית ברירהעםאבל גם אם הם השלימו , שהמושג יתייחס רק לגברים

, רבים נתפסו בעיניהם כבלתי רצויים עד כדי תביעת תיקון מהיר" מרוקאיים"שבעוד שמאפיינים 

ן גם שדיכוי נשים נתפס כאינהרנטי למרוקאים עד כדי כיית. שוויון לנשים לא נתפס כדחוף והכרחי

  .חוסר יכולת לשנותו בעתיד הנראה לעין

ידי שוקד כתולדה של נסיבות - עלודה הקשה שנכפו על המהגרים ממרוקו תוארועבוני והעה

מתוך מוטיבציה ציונית . אובייקטיביות ובלתי תלויות בממסד הקולט שתואר כנדיב כלפי המהגרים

ודיווחו שהמהגרים פירשו את , האנתרופולוגים את הממסד כבעל שאיפות שוויוניות תיארו כל

ונקציה פה). Weingrod 1966: 60, 152 ; Marx 1976: 27-28(התנהלותו ואת היחס שלו כלפיהם כמפלה 

בחלק .  הכחשת האפליה בין מזרחים לאשכנזים וייצוג המזרחים כלא מביניםהייתהשל תיאור זה 

 ,Weingrod 1966: 26, 39(ח על טענות האפליה הציב אותן בדמיון של המזרחים בלבד ומהמקרים הדיו

ידי הצגת האשמות בדבר אפליה -אנתרופולוג עורר ספק בנכונות הטענה עלה, מקרים אחריםב). 54

ללא , ל שאר המקריםכב). Deshen 1970a: 215(נגד מזרחים לצד האשמות בדבר אפליה בעד מזרחים 

 Marx( הפרכת האשמות הנחקרים הייתההם הביאו מיד לאחר הדיווח טענות שמטרתן  ,יוצא מהכלל

1976: 27-28 ; Deshen 1970a: 50, 174.(  

אך יצרה מצב שבו למדריכים היה ,  יעילההייתההיצרנית במושב תדהר המערכת , ברי וינגרודדל

ן קבוע אנשים פהם הציבו באו. המדריכים קבעו מי יעבוד במה, למשל. כוח רב על התושבים

ר שאוה, בעבודות נוחות או מעניינות יחסית, שנחשבו בעיניהם יעילים יותר מאחרים, מסוימים

או אלה שדיברו עברית טוב יותר , מעשה החזקים פיזיתהיו ל" היעילים. "התלוננו על אפליה

מחויבותם  נקרעו בין, לדבריו, המדריכים. מאחרים ויכלו ליצור תקשורת נוחה ויעילה עם המדריכים

והמוסדות היו מוטרדים ממצב זה , לעקרונות של דמוקרטיה ושוויון לבין שאיפתם לעבודה יעילה

חלק , האחת. סיק מהתיאור של וינגרוד מספר מסקנותשר להפא). Weingrod 1966: 60(ללא הרף 

 ,לכן. מהתושבים התענינו רק באינטרסים האנוכיים שלהם ולא ראו את האינטרסים של הקהילה

המדריכים הכירו בנסיבות , שנית. הם לא הבינו את הנסיבות האובייקטיביות והתלוננו על אפליה

קיבל את יעילות המערכת , כמו המדריכים, וינגרוד, שלישית.  תודעה דמוקרטית ושוויוניתליוהיו בע

. כפי שהמוסדות ראו אותם, כהכרח אובייקטיבי ולא כהכרח שנובע מהאינטרסים של המוסדות

, ידי המדריכים-של הפרת עיקרון השוויון על" אובייקטיבית"וינגרוד לא הסתפק בהצדקה , עיתירב
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טען וינגרוד , במקום אחר. ות המורכבתאלא טען גם שהמדריכים והמוסדות היו רגישים למציא

במקום שוויון בהזדמנויות תבעו . שמושג השוויון של תושבי תדהר היה שונה מזה של המוסדות

, על פי וינגרוד, מתברר ששוויון בהזדמנויות. התושבים שוויון אוטומטי בחלוקת המשאבים

  ).156-157: שם(צליחים משמעותו היה סיוע רב לאלה שמצליחים וסיוע קטן יותר לאלה שלא מ

הוא . ונה דומה אך חמורה יותר סיפק מרקס בספרו שהתפרסם עשור לאחר זה של וינגרודמת

י להמעיט דכ). Marx 1976: 58-59(ידי נציגי הממסד במעלות -ה עלרתיאר אפליה בין תושבים שנוצ

". נקרטיתחלוקה מוטה ואידיוסי"או " ה סלקטיביתוקחל"הוא כינה אותה , ממשמעות האפליה

מרקס תלה את האשמה בהתנהגות , בעוד שוינגרוד הסביר אותה באילוצים אובייקטיביים לכאורה

 הייתהרמים שעודדו אלימות של תושבים כלפי פקידים ומרקס טען שאחד הג. האלימה של התושבים

בי המוסדות לא פנו לבתי משפט כדי להימנע מעימות פומ, לפי מרקס. העובדה שהתוקפים לא נענשו

הם רצו להסתיר את הניגוד בין ". החלוקה הסלקטיבית"עם התושבים האלימים אשר יחשוף את 

מרקס מתח ביקורת קשה על , לכאורה. שוויונית-התדמית השוויונית שלהם ובין הפרקטיקה הלא

,  מושחתתהייתהשכן המערכת לא ,  מוצדקתהייתהאלא שלדבריו הסיבה להסתרה , המוסדות

הפרשנות הנכונה לדבריו היא . ת לא נכונה והאשמת המוסדות שלא בצדקוהחשש היה מפרשנו

העמדת . ידי לחצים חברתיים וכפייה אלימה על הפקידים-הוכתבה על" החלוקה הסלקטיבית"ש

ובכך למנוע מהתושבים לחשוב , הפנים נבעה מתוך רצון ליצור אמון במערכת אצל התושבים

 פי מרקס הפלו כדי למנוע אלימות ושיקרו כדי לעורר על, כך. שאלימות נגד הפקידים תועיל להם

הממונים לא נתנו , לדבריו. מרקס הציע סיבות נוספות לכך שלא הוגשו די תלונות במשטרה. אמון

אין ספק שבכך ביטא מרקס ביקורת על . בזמן עימות עם התושבים, תמיד גיבוי לפקידים בשטח

יקורת חריפה דווקא על ראש העיר והפקידות במאמר אחר מתח מרקס ב. הממונים שמחוץ למעלות

ו מכ). Marx 1975: 147(שבמעלות תוך כדי הגנה על הממונים הממלכתיים והמפלגתיים מחוץ למעלות 

אפשר קודם כל להסיק מאופן התיאור של מרקס שלנציגי המוסדות היו שאיפות , וינגרוד אצל

משום שהם לא הבינו כיצד ,  אלהתושבים מנעו מהמוסדות לממש שאיפות ה,שנית. שוויוניות

. ולכן היה צורך להפיץ תעמולה שקרית כדי לשכנעם שהיא התנהלה באופן שוויוני, המערכת מתנהלת

בעוד שהתושבים היו תוצרי הנסיבות ,  אצל מרקס היו הקורבנות של התושביםםהפקידי, שלישית

  .והעבר

ר האוריינטליסטית ביצירת הפער קיד ביצירת הייצוגים הללו הן בעיקתפוטיבציות שמילאו מה

הציונית אפשרה את העלאת התזה של שוקד בדבר שחרור . והציונית והפונקציונליסטית בצמצומו

הפונקציונליסטית ראתה , במקביל. ת המזרחים אל ישראל הוותיקהאהאישה שאמורה לקרב 

ציונית ה, כמו כן. בעבודת האישה בשדה כגורם שמחזק את היציבות הכלכלית של המשפחה

למרות שבמקומות מסוימים . והפונקציונליסטית שימשו יחד בהכחשת האפליה נגד המזרחים

תיאר וינגרוד , במקומות אחרים ובניגוד אליהם, וינגרוד הכחיש את האפליה כמו שלושת האחרים

אצל נציגי הממסד ואצל , באופן מפורש אפליה נגד מרוקאים ודעות קדומות גזעניות עליהם בממסד
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מרוקאים רבים נשלחו לאזורים , יגוד למהגרים אחריםנב). "Weingrod 1966: 54(רים אשכנזים מהג

חדשות בצפון ובדרום היה אחוז גבוה של ] רהמירכאות במקו[' עיירות פיתוח'ב, למשל. המרוחקים

: שם(' פרימיטיביים'ערביים כמ-הרשויות הקולטות ראו בכל המהגרים הלא). 44: שם" (מרוקאים

, אפשר למצוא רמזים לקיומה של אפליה בישראל נגד מזרחים אצל כל האנתרופולוגים). 133-134

שנציגי , סיפר שפיליס פלגי דיווחה לו שוקד, במקום אחד בלבד. אבל רק וינגרוד כתב זאת במפורש

 Shokeid" (פראי"התנועה המיישבת תיארו את מראה המהגרים המרוקאים לאחר שירדו מהאונייה כ

1971a: 35.(  

  

  נותויצ 2.3.8

אלא , )5: 1967שוקד (אך לא במובן ביקורתי , רה הישראלית הוותיקה יוצגה כאידיאולוגיתבחה

חייהם של הישראלים הוותיקים האשכנזים . רעיונות ראוייםובמובן המצומצם של מסכת ערכים 

ו כנעלות יותר טרות הלאום היהודי לדורותיו שנתפס מידי האנתרופולוגים כמונחים על פי-תוארו על

פון צה). Weingrod 1966: 16-26 ; Deshen 1970a: 17-18(מהאינטרסים האישיים והצרכים המיידיים 

וארו כיהודים שברחו מרדיפות אנטישמיות או היגרו בעקבות ת, בניגוד לאשכנזים, אפריקאים

גשים את או שעזבו את ביתם כדי לה,  לישראליעהמודרניות ובכל מקרה נאלצו בעל כורחם להג

גם כאן אין אני מבקש לאתגר את העובדות , כמו לכל אורך עבודה זו. השאיפה הדתית לשוב לציון

יגוד החריף בין ייצוגם של המהגרים האשכנזים נאלא להראות את ה, ותאתנוגראפיהמובאות ב

 אפשר היה,  נכון וממצהאתנוגראפיאפילו היה התיאור ה. לייצוגם של המהגרים הצפון אפריקאים

העלייה לארץ ישראל בעשרות השנים "מדוע , למשל? לשאול כיצד נוצרה מציאות זו ולא אחרת

שוקד (? "ורק מיעוטה מארצות הים התיכון,  ברובה מארצות אירופההייתהשקדמו להקמת המדינה 

, מה היו החוויות. כפי ששוקד עשה, ולא לקבל זאת כעובדה מובנת מאליה, )83: 1977ודשן 

עבודה זו אינה מניחה ? הנטיות והמגבלות שיצרו התפלגות זו של הגירה, נחות היסודה, האינטרסים

עבודה זו , לכן. אלא את קיומם של מבנים שחוזרים על עצמם, ותאתנוגראפיאת קיומם של שקרים ב

  .כמו גם את החריגות מהם, מבקשת להראות מבנים אלה

 הישראלים האשכנזים הקולטים מצוא רקונסטרוקציה של עברם של ל אצל וינגרוד אפשרקר

)Weingrod 1966: 14-26 .(האשכנזים נטשו חיים טובים ונוחים באירופה המתקדמת , י וינגרודפל

מתוך ציפייה , לעבוד בעבודת כפיים ולממש את התחייה הלאומית, שתינהלוהמודרנית כדי להגר לפ

" חלוצים"יו מתייחסים רק לוינגרוד הבהיר שדבר. כל העולם משבעקבותיהם יבואו המוני יהודים

נימוקיו היו . לפליטי השואה או לחרדים, שייסדו את היישובים החקלאים ולא לבורגנים העירוניים

הם היו בעלי השפעה חזקה מאוד בהנהגה ,  מיעוט באוכלוסייה היהודיתוהיו" החלוצים"שלמרות ש

וינגרוד דיבר על , למעשה. )14-15: שם" (הישראלי"ולכן הם אלה שהגדירו את דמותו הראויה של 

, כאשר וינגרוד, לעומת זאת. 20 - ותחילת המאה ה19 -ראשוני הציונים האשכנזים מסוף המאה ה

. הם התייחסו רק לזו שהתרחשה לאחר הקמת המדינה, שוקד ודשן דיברו על הגירת המזרחים
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 סיפורו עסק אך, 20 -וינגרוד אמנם ציין שמזרחים מעטים היגרו לפלשתינה במשך כל המאה ה

והוא לא נתן את דעתו על בעיה זו , בהגירה ההמונית של יהודי צפון אפריקה לאחר הקמת המדינה

" החלו לראות בהגירה לישראל כפתרון היחידי לדילמה שלהם] במרוקו[יהודים רבים . "בהשוואה

]" 20 -ה[ה זו נאלצו לנדוד בשנות הששים למא"יהודי צפון אפריקה , גם על פי שוקד ודשן). 14: שם(

". נאלצו לנדוד"דשן ושוקד לא הסבירו מדוע הם . ולכן חלקם היגרו לישראל, )14: 1977שוקד ודשן (

אך (ידי קישור של הקמת מדינת ישראל והמלחמה עם מדינות ערב -וינגרוד עשה זאת באופן חלקי על

ו ומעשי טבח מוסלמים במרוק-להידרדרות יחסי יהודים, )1948 -לא עם החורבן הפלסטיני ב

, יגוד לאשכנזים החלוצים שפעלו מתוך רצון חופשינב). Weingrod 1966: 14 (1948ביהודים בקיץ 

יהודי צפון אפריקה , לאומית-סיס תפיסה היסטוריתבקולקטיביים ועל -מתוך מניעים מוסריים

בין האנתרופולוגים לפתוח את הפער ת המוטיבציה האוריינטליסטית הביאה א. נמלטו על נפשם

הצפון אפריקאים שפעלו מתוך הכרח לאשכנזים שפעלו מתוך רצון חופשי ותודעה היסטורית 

.  שחיבר ביניהם-סיפור האנטישמיות  המוטיבציה הציונית הביאה אותם לספר את, ומנגד, מפותחת

על , ככל הנראה מתוך מוטיבציה מדעית ובניגוד למוטיבציה הציונית, וינגרוד דיווח, יחד עם זאת

פר ניכר של יהודים שהתאכזבו מישראל והעדיפו לחזור למרוקו ולהניא יהודים אחרים מלהגר מס

מידע זה נראה ככפירה בעיקר ביחס ). 34-35: שם(אשר רובם לא שעו לדברי השבים , לישראל

  .לתקופה והוא ערער על הקביעה שיהודי מרוקו נאלצו לנדוד

, )1830 -מ(תי למשך פרק הזמן הארוך ביותר ראים נחשפו לקולוניאליזם הצרפי'הודים האלגיה

וכשנאלצו להגר עזבו , הם התרחקו מהיהדות יותר משאר יהודי צפון אפריקה, ולכן לפי שוקד

ולכן , )1912 - והמרוקאים מ1881 -הטוניסאים מ( הושפעו פחות מהכיבוש הצרפתי םהאחרי. לצרפת

מניעי ,  מלבד חוסר הביטחון ההולך וגובר,כלומר). 13-14: 1977שוקד ודשן (היגרו ברובם לישראל 

לפי . כך שיער גם וינגרוד. מודרניים-קמאיים ולא לאומיים-המהגרים המזרחים לישראל היו דתיים

ככל שהקהילה היהודית בצפון אפריקה התמערבה והתנכרה לסביבה , התיאור של דשן ושוקד

, נדמה שהם טענו שהיהדותלרגע . כך היא גם רחקה מהיהדות ומהציונות, מוסלמית-הערבית

, לנוכח ההתרשמות העולה מכלל הטקסטים. הציונות והאסלאם ניצבו מול האירופאיות והמודרניות

 הייתה, עבור היהודים הצפון אפריקאים, הציונות, לפי דשן ושוקד.  כוונתםהייתהקשה להניח שזו 

הציונות ; ת באשר היאולכן היא עומדת כנגד המסור, קודם כל מודרנית ורק לאחר מכן יהודית

, ו כןמכ). Deshen 1965: 74( זרוע נוספת של המודרניות בצפון אפריקה לצד הכיבוש הצרפתי הייתה

המרכיב החסר , לכן.  שיש לדעתם זיקה בין היהדות לאסלאםךות לכאתנוגראפיאין שום סימן ב

בנוסף על הסכנה , הוא שיהודי צפון אפריקה, קדשושיכול להבהיר את תיאורם של דשן ו, בסיפור

צרפת ושאר מדינות המערב לא . היגרו בעקבות המודרניות, הקיומית והמשיכה הדתית לארץ הקודש

שהיו בעלי אזרחות , יראים'רק היהודים האלג. ון אפריקהפהיו מקבלות את מאות אלפי היהודים מצ

  .ל ישראהייתההברירה היחידה שניצבה בפני כל השאר . יכלו להגר לצרפת, צרפתית

  48   



   
  

בעוד שעבור , הציונות עבור האשכנזים היוותה מטרה, שלפי דשן ושוקד, אפשר לומר, יכוםסל

, שהתפרסם בעברית, המוקדמים שלו באחד המאמרים, לכן. היא היוותה אמצעי, הצפון אפריקאיים

הו המקרה ז). 33: 1967שוקד " (עולים"ולא כ" מהגרים"תיאר שוקד את הנחקרים המרוקאים כ

כל ארבעת האנתרופולוגים תרגמו את , במאמרים באנגלית. מצא בכל הטקסטים בעבריתהיחידי שנ

גום זה הוא רת). Weingrod 1966: 31(נגרוד התייחס לכך במפורש יו. immigrant -ל" עולה"המושג 

הבחנה ה. 26םגיאבל סביר לצפות שכותבים ציוניים יצרפו הבהרה שתבחין בין שני המוש, אפשרי

הרקונסטרוקציה של עברם . אבל הבהרה זו לא נמצאה, לב ליבו של הפרויקט הציוניביניהם מצויה ב

בחינת המודעות מאלא כמפגרים , ציוניים כלל-של יהודי צפון אפריקה לא תיארה אותם כלא

 על חויש מספר מקומות בהם האנתרופולוגים דיוו. והפעילות הציונית שלהם אחרי יהודי אירופה

). Deshen 1965: 74(ובקנה מידה קטן " מאוחרים"אבל הם תמיד , ות ציוניותארגונים ויוזמ, פעולות

שחיפשו דרכים , םלציוני, בעיני האנתרופולוגים, הפכו הצפון אפריקאים, גע שהגיעו לישראלרמ

: 1977שוקד ודשן ; ג 1971דשן (במסגרת המגבלות שלהם להשתתף ביצירת תרבות יהודית אחת 

170-181 .(  

*      *      *  
  

יש לדון בייצוג הספירה , דמוקרטיים-ציוניים דיים וכלא-משך לדיון בייצוגם של הנחקרים כלאבה

 Deshen(ביטוי בספרו של דשן  כפי שבאו לידי, הפוליטית בישראל ומעורבותם של הנחקרים בה

1970a (מאמריו בו) 1969דשן ; Deshen 1974 ; 1976a .(ישירות במעורבות של ם סטים אלה עוסקיקט

עצם העובדה שמעורבותם נחקרה רק . בפוליטיקה המקומית בלבד" הגורם העדתי"חים ושל מזר

והקרובות אליהם ולא  בפוליטיקה המקומית הציגה אותם כמתבדלים וכעוסקים בבעיות המיידיות

מעורבות המזרחים בפוליטיקה המקומית . מעורבות ושיתוף בגורל האומה כולה, מגלים אחריות

במאמרים שעסקו רק בפרקטיקה הדתית של המזרחים ולא . אינטרסנטיתהוצגה כקטנונית וכ

מכיוון . הצהיר דשן על רצונו לערער את דימוי המזרחים כמסתגרים בתוך עדתם, הפוליטית

, )170-181: 1977שוקד ודשן ; ג 1971דשן (שהערעור שלו היה חלש ומבודד מהספירה הפוליטית 

הנתונים במחקר של דשן נאספו במהלך . י המסתגרים דווקא חיזוק דימוהייתההמטרה שהושגה 

בנוסף על נתונים ממערכת בחירות שקדמה לשהייתו של דשן , שתי מערכות בחירות מקומיות

שרוב תושביה היו ,  קהל צפון אפריקאי של בית כנסת בקריית גתהייתהקהילת הנחקרים . במקום

  . יוצאי ארצות צפון אפריקה

מעשים של עסקנים מקומיים שמיועדים להשפיע על קהל , ליארטבאופן ני,  מתאר דשןספרב

אפשר להגדיר מעשים אלה כמניפולציות מקובלות ובמקרה הרע , במקרה הטוב. הבוחרים

חסרי מעוף וחזון וחסרי הבנה , קטנוניים, אינטרסנטים, חרים מצטיירים כתמימיםוהב. כשחיתויות

חזר על עצמו פעמים רבות " לא מבינים"ים כאיפיון קהילות הנחקר. בסיסית במערכת המפלגתית

והוא מאפיין מרכזי בתפיסת האנתרופולוגים את , בטקסטים של כל ארבעת האנתרופולוגים

                                                                          
שוקד מציין את , על בסיס מחקר השדה בקרב מהגרים ישראלים בניו יורק, 80 - רסומים שלו מסוף שנות הפב 26
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 67, 64-65: 1970מרקס (טיים ורשמיים אבירוקר, המזרחים לא הבינו ארגונים היררכיים. המזרחים

הם שלחו , גה גבוהה מזה שטיפל בהםכאשר הם ביקשו לערב פקיד בדר). 324-325: ב1960וינגרוד ; 

 Marx(והבעיה לא נפתרה , לראש הממשלה או לשר הממונה כי הם לא ידעו למי לפנות, מכתב לנשיא

מעלים על הדעת כי הפקידות של מדינה ריכוזית אינה מתייחסת בחיוב   מהם שאינםשי). "38 :1976

לימות אמנם פסול בין קרובים שממנה באו השימוש באת לפי המסורת התרבותי. למעשי אלימות

הם לא הבינו דמוקרטיה ופוליטיקה ). 64: 1970מרקס " (אך כשר ומובן במגע עם זרים, וידידים

 תכופות הייתההסמכות הקהילתית בצפון אפריקה "שכן , )58, 53: 1977שוקד ודשן (מפלגתית 

קנות או באמצעות  מוגבלת באמצעות תהייתהבדמותם של רבנים שסמכותם לא " ריכוזית ביותר

והם לא , )83: שם(ם לא הבינו בניהול מושב ובביטחון ה. 27)63-64: שם(מנהיגים ציבוריים אחרים 

 ,Weingrod 1966: 60, 65(ת ודמיינו ניצול ואפליה וזיהו את הכוונות הטובות של המחלקה להתיישב

152.(  

אנשים אלה "מר גם שאלא א, ק כפסיביים רדשן לא הציג את תושבי קריית גת, רות זאתמל

" וככאלה הם יוצרים מרחב לנדבנות של פטרונים פוליטיים, נזקקים] התושבים המזרחים העניים[

)Deshen 1970a: 125 .(היו התושבים " נדבנות"והגורמים ל, "נדבנות"פכה לההשחיתות בבחירות , ךכ

ם במסגרת מערכת קטיביות של התושביהא. שניצלו את המצוקה, העניים ולא בעלי הממון הזרים

מרקס דיווח שתושבי , בדומה לדשן. הבחירות כוונה בעיקר להשגת מטרות אישיות קצרות מועד

ורית כלשהי כדי לשפר את מצבם על פי במעלות הנזקקים לא היו מעורבים בפעילות פוליטית צי

ורת תמ, רק בזמן הבחירות הם גילו מעורבות. ליים הנהוגים במערכת דמוקרטיתאהכללים הפורמ

  . לא ראו מעבר לצורכיהם המיידייםםה). Marx 1976: 28(תשלום 

שהיא לדבריו התגלמותה של מדינת ישראל , ן לא חסך שבחים ממערכת הבחירות באופן כללישד

)Deshen 1970a: 218 .(אלה . י"ן מתח ביקורת על העסקנים הפוליטיים למיניהם מלבד חברי מפאשד

וכמודעים "כמוכשרים , )56: שם(ים את רוב החברה הישראלית ו כפשרנים וכמשקפארהאחרונים תו

ידי רעיונות של פיתוח קהילתי -אלא הונעו גם על, לא רק לחשיבות של דעת קהל ויחסי ציבור

, )57: שם(י תוארה כמפלגה הטרוגנית "מפא, בניגוד למפלגות העדתיות). 53: שם" (הודמוקרטי

הכלליים של העיירה בראש מעייניהם ואת האינטרסים היו אנשים ששמו את האינטרסים "ונציגיה 

  ).77: שם" (העדתיים הספציפיים במקום שני

, יקה של רוממה נדמיתטהפולי. " שוקד הקדיש שליש מספרו כדי לעסוק בפוליטיקה מקומיתםג

, גרוע מכך, וכתופעה מוזרה של מריבות אינסופיות ומגוחכות על שום דבר חשוב א, לעתים קרובות

קד וש). Shokeid 1971a: 99" (ות הללו נראות למסתכל מן החוץ כנגד האינטרסים שלהם עצמםהמריב

א שלטו לתיאר את האספה הכללית של חברי המושב כהתקבצות כאוטית של מטורפים ש

                                                                                                                                                                                                                   
  ).Shokeid 1988a: 35(ומשמעותו " רדיםוי"הכינוי 

, כתב שוקד, הבנה והידיעה של המרוקאים והפער בינם לבין האשכנזיםה ינידונה אא שבו ל, חרום אקמב 27
" במרוקו שררה הבחנה ברורה בין האליטה הכלכלית והפוליטית מצד אחד לבין המנהיגות הדתית מצד אחר"
  ).88: 1977שוקד ודשן (
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היו חסרי טיעונים רלבנטיים לנושאים הנידונים וחסרי קשרים משמעותיים ביניהם , ברגשותיהם

שום החלטה לא , לדבריו. שכן הם החליפו השתייכות במהלך האספה, "םהחמולתיי"לקשרים ר מעב

זוהי אינה : "שוקד ציטט את אחד החברים הצעירים שתיאר את האסיפה. עברה באספות אלה

כאתר ] הייתה[האסיפה הכללית ", בעיני שוקד). 130: שם" (רים אלא אספת חמוריםבאספת ח

תהליך קבלת ). 137: שם( של קבלת החלטות במקום אתר, "לעריכת טקס של שוויון פוליטי

המדריכים . נראה אחרת, כפי שהשתקף בדברי וינגרוד, ההחלטות בישיבות הוועד של מושב תדהר

ר "כלל יו-אחד המתיישבים היה בדרך. "ניסו ללמד את התושבים חברי הועד הלכות דמוקרטיה

הגים דמוקרטיים התבצעו אבל נו… הישיבה והמדריכים ניסו במכוון לשתף את המתיישבים בדיון

המדריכים שאפו להשתתפות ולהנהגה קהילתית אבל . אחריות אמיתית לא הוענקה למתיישבים

- אבל ההחלטות החשובות יותר נלקחו על; והויכוחים התלהטו, ישיבות רבות נערכו. חששו מטעות

ד לא הציג את נגרויו). Weingrod 1966: 140" (ידי התושבים-ידי המוסדות המיישבים ולא על

אלא כמשתתפים חלשים וחסרי , כאינטרסנטים קטנוניים או כפסיביים, התושבים כחסרי אחריות

המשחק היה , לפי הרישום שלו. םפנים במשחק הדמיה שאותו ניהלו המדריכים והממונים עליה

 את את התושבים לאמץף אך ניתן לראות בו גם ניסיון לאל, מכוון לחינוך של התושבים לדמוקרטיה

משחק זה מנוגד בתכלית לחינוך , לכן. האינטרסים של המוסדות המיישבים לחיקם כאילו היו שלהם

  .דמוקרטי

  

  ותרציונאלי-ות ואירציונאלי 2.3.9

ות של המזרחים החל כבר במסגרת הדיונים על אפיונם רציונאליה-ובאי ותרציונאליון בידה

, יללע" (רוממה"כלכלה אצל המהגרים ממרוקו בעל אפיון הפוליטיקה והו) 2.3.2, יללע(כמסורתיים 

ים בספירה הכלכלית של חייהם רציונאליכפועלים  ם צוטט שוקד בהערכתו את הנחקריםש). 2.3.6

טען נ) 2.3.5, יללע(ות של המזרחים תיבמסגרת הדיון על הד. ים בפוליטיקה ובמשפחהרציונאלי-ואי

ידי -ים עלרציונאליייצוגם כ. וליטית שלהםים במעורבות הפרציונאלי-שאף דשן אפיין אותם כאי

צמצום . רציונאליה הכלכלית היווה צמצום הפער בינם לבין האנתרופולוג הישראלי הרשוקד בספי

אשר חייבה גם התעלמות , נקציונליסטית משולבת במשאלת לב ציוניתפומקורו במוטיבציה , זה

ים בפוליטיקה ובמשפחה רציונאלי-ייצוגם כלא. מדחיקתם של הנחקרים לשולי המערכת הכלכלית

ים לעומת רציונאלי-הקו הכללי היה אפיון הנחקרים כלא. נטליסטיתיהמשיך את המסורת האורי

  .יםרציונאליהחוקרים ה

 מובנת מאליה הן הייתההיא .  זקוקה לאזכורים מפורשיםהייתהקרים לא חוות של הרציונאליה

ה שמוסדות אקדמיה מערביים נתנו בידם את עבור הכותבים והן עבור קהל הקוראים מעצם העובד

, יםרציונאלייש בכך הנחה שמוסדות אקדמיים מערביים הם . ם מדעייםיהסמכות לייצר טקסט

ועל כך אף לא אחד מהאנתרופולוגים , ותרציונאליויותר מכך יש בידם הסמכות להעניק הכשר 

הישראלית הוותיקה בכלל לא ות של מוסדות הקליטה בפרט והחברה רציונאליה, לעומת זאת. הרהר
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וינגרוד תיאר את המדריכים . האנתרופולוגים ציינו אותה לפעמים, לכן. היו מובנות מאליהן

 :Weingrod 1966(ות ומדעיות רציונאליכחושבים וכפועלים לפי שיטות , רציונאליכמתכננים באופן 

תחלופה הגבוהה בתפקידי הוא ביקר את הכשרתם של המדריכים וציין את ה, במקום אחר, לבא). 60

  ).89-90: שם(המנהל החקלאי והמדריך החקלאי 

י פל). Deshen 1970a: 214( וכאמוציונאלי רציונאלי-ן תיאר את הקהל בכינוסי בחירות כלאשד

 Shokeid (רציונאליים נמצאו במצב מתמיד של מריבה ולא ידעו לשתף פעולה באופן קרהנח, שוקד

1976a: 102, 105-106( ,ום אחר הוא תיאר את אחד המאפיינים של השינוי אותו הם עברו מקבו– 

ידי -העמקת הפער על). 43: 1967שוקד (ציבורי -ים החלו לחדור לתחום הארגונירציונאליים ליקוש

ים נבעה ממוטיבציה רציונאלי-ים והנחקרים כלארציונאלינציגיהם כ וייצוג המוסדות

,  המוסדות על היבטים רבים בחייהם של המזרחים הצדקת שליטתהייתהאוריינטליסטית שמטרתה 

מאחר ". פרשן לענייני מזרחים" ייצוג האנתרופולוג כהייתהה תוממוטיבציה מיסודית שמטר

האנתרופולוג , ת של המזרחיםרציונאלי-והמוסדות המיישבים ניצבו מבולבלים מול ההתנהגות הלא

  .יכול היה לסייע למוסדות להבין אותם

ים ובכך בעצם רציונאליקס ניסה לערער על הקו הכללי ולהציג את המזרחים כגם מר, ו שוקדמכ

מרקס הדגיש , במונוגרפיה שלו על מעלות. לבין הנחקרים, רציונאליהחוקר ה, צם את הפער בינומלצ

). Marx 1976(ות שעמדה מאחורי מה שהוא כינה אלימות התושבים רציונאלית ה אפעמים רבות

וככזו היא יוצרת , היא אופן כפייה קיצוני, אבל בשום אופן לא כל אלימות, ימות אישית מסוימתלא"

: שם" (אלימות כפייתית זו נבחנה בהקשר של עיר חדשה בישראל. ת ומכוונתרציונאלי,  איתנההפעול

ות אליה הוא התייחס רציונאליאך מתברר שה, ותרציונאליעלה את השאלה מהי  המרקס לא). 61

אחרים עשו זאת כדי , היו שנקטו באלימות כדי למשוך תשומת לב. בלבדלית א אינסטרומנטהייתה

כדי להכריז על עצמאותם לנוכח התלות המוחלטת , ורפה היחידה של הפקידתלפגוע בנקודת ה

או משום , משום שסברו שזו הדרך האחרונה הפתוחה בפניהם לאחר שניסו דרכים אחרות, בפקיד

, 35: שם(באופן מבוקר תוך חישוב של סיכונים וסיכויים שראו ששיטה זו הצליחה והפעילו אותה 

ים של רציונאלי חריגה מקודים ישראליים מקובלים והייתהמרקס טען שהאלימות ). 105, 44-45, 37

לעתים הם צדקו והפעלת , אמנם.  אמצעי יעיל בהשגת המטרות של התושביםהייתההתנהגות ולא 

במקומות . טקטיות של פקידים או סטיות של המערכתאך אלה היו שגיאות ,  יעילההייתהאלימות 

כאשר , רציונאליכיצד אפשר לטעון שהם פעלו באופן , אם כך. ניתן למצוא ביקורת על הממסד, אלה

מרקס עשה זאת ? ובכל זאת נקטו פעם אחר פעם באלימות, כלל הם לא השיגו את מטרותיהם-בדרך

אלא גם לא , "לא הבינו"לא זו בלבד שהם ". נולא הבי"ידי הטענה החוזרת ונשנית שהנחקרים -על

אשר , הם הסיקו מהמקרים שבהם האלימות השתלמה. ידעו לנתח נכון את הסיטואציה שבה הם חיו

אשר לפי מרקס היוו את , והזניחו את המקרים שבהם האלימות לא השתלמה, לפי מרקס היו מעטים

. ת המציאות לא זכתה להסבר מפורששגיאה מתודולוגית זו של התושבים בהבנ. מרבית המקרים

  . מובנת מאליההייתההתשובה , ככל הנראה
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הוא מצא . תרציונאלי-ת או כאירציונאליקס שאין לסווג את האלימות כרקבע מ, יכום הספרסב

גישה זו היוותה שינוי ביחס . ים בתלות בנקודת המבטרציונאלי-יים וארציונאליבכל מקרה היבטים 

ת ואת האלימות כלפי רציונאלי-ג מרקס את האלימות בתוך המשפחה כלאלמאמר מוקדם שבו סיוו

הפעולה האלימה נחשבה בעיני מרקס , לאחר השינוי, בספר). 64: 1970מרקס (ת רציונאליהפקידים כ

) של מרקס והפקידים למשל(ואילו מנקודת מבט חיצונית , ת רק מנקודת מבטו של התושברציונאלי

ות של התושב האלים רציונאליחוסר ה. ת במלואהרציונאלי הייתהלא הפעולה ,  רחבה יותרהייתהש

נבע מראייתו המוגבלת ומכיוון שהוא סבר שזו הדרך האחרונה או הטובה ביותר להשיג את 

מנקודת מבט חיצונית אפשר היה להבחין בדרכים יעילות יותר כדי להשיג מטרה זהה . מטרותיו

)Marx 1976: 105-106 .(ומותירה רק , ות מכל משמעותרציונאליוקנת את מושג הייחסות כזו מרתה

מרקס עצמו עשה מהלך שמשך את ,  של דברובסופ. את הטענה שהתושבים היו בורים ולכן אלימים

. רני למרכז הניתוח שלוודמ-ות והחזיר את הדיכוטומיה מסורתירציונאליהבסיס מתחת לטענת ה

 אלטרנטיביות להשגת מטרותיהם היא השאלה באם ידעו התוקפים בזמן התקיפה על דרכים"

  ).105: שם" (יכלו להיוועץ באנשים מנוסים, שכן אף אם לא ידעו, משנית

אבל הניתוח שלו . יון של מרקס בנקודות מבט שונות יצר מראית עין של דיון רב תרבותי ויחסידה

 רדוקציה של  שתי נקודות מבט אחרות זו לזו שאי אפשר להשוות ביניהן ואי אפשר לעשותיחלא הנ

הוא הניח נקודת מבט צרה ונקודת מבט רחבה שכללה את . אחת לחברתה או של שתיהן לשלישית

.  ליניארית ולא רב ממדית או רב תרבותיתהייתהנקודת המבט של מרקס , כלומר. שונה ועודאהר

ייחס חייב היה מרקס ל,  למעשה ריקה מתוכןהייתהש, ות של הנחקריםרציונאליכדי לייצר את ה, כך

ולעצמו הוא ייחס נקודת מבט חיצונית ורחבה אשר , להם בורות בסיסית ותפיסת מציאות לקויה

אפשר לראות , כאן. מרקס נמצא מעמיק אותו, בניסיון לצמצום הפער. גבולותיה אינם מצוינים

הופכות להכרחיות זו , שהמוטיבציות הציונית והאוריינטליסטית אשר לכאורה סותרות זו את זו

והאוריינטליסטית שירתה אותה , רציונאליהציונית ביקשה לייצר מזרחי .  זו ולתומכות זו בזועבור

שיתוף "ב. בכך שהיא ייצרה מזרחי בעל תפיסה צרה בניגוד לחוקר האשכנזי בעל תפיסה רחבה

זה בין שתי המוטיבציות מוארים מצד אחד פניה האוריינטליסטיים של הציונות ומצד שני " פעולה

המוטיבציה המיסודית . מוסרי שמעניקה המוטיבציה הציונית לייצוגים אוריינטליסטייםהמעטה ה

ככל שהמרוקאים מתנהגים באופן שונה יותר . מילאה כאן תפקיד מקביל לאוריינטליסטית

כך פקידי הממשלה זקוקים יותר להדרכה ממומחים אשר מבינים את , מהמקובל בישראל

  .28מרקס יכול היה להיות מומחה מסוג זה, ר במעלותלאחר המחק. התנהגותם של המרוקאים

קשורות ] מעלות[מתושבי גלילה  וונת מאמר זה היא להראות כי הנטיות התוקפניות של חלקכ"

 כתב מרקס שש כך). 61: 1970מרקס " (הנוטה להשלים עם אלימות, ]המרוקאי[לרקע התרבותי 

לחלק , ]מרוקאי[אור רקע תרבותי זה ל", גם בספר נכתב. שנים בטרם פרסם את הספר על מעלות

ים מאשר אנשים להם ייש פחות מעצורים נגד שימוש באלימות ביחסים איש] מעלות[מתושבי גלילה 
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מרקס את ה ל בספר שינבא, )Marx 1976: 33" (אלימות מן הילדות המוקדמת-הונחלו נורמות של אי

 ליצור קשר סיבתי בין אלימות לבין בספר הוא ביקש. מבלי להתייחס במפורש לשינוי, הדגש המוצהר

הוא כתב שהן פקידים  .תלות בבירוקרטיה וחוסר אונים שבצילם חיו תושבי מעלות, השפלה, מצוקה

להסביר "ושאפשר , האמינו שרק בכוח משיגים דברים, ללא הבדל מוצא, והן תושבים במעלות

, ל האנשים האלימים כמו גילאמונה זו בהתייחסות לתנאים מקומיים ולמאפיינים הסוציולוגיים ש

נראה שלמורשת התרבותית של האנשים האלימים יש . גודל משפחה ועיסוק, מצב כלכלי, מין

האלימות מוסברת באמצעות שני , בשני הפרסומים). 34: שם" (חשיבות נמוכה בלבד מחוץ לבית

יא שכיחה לכך היא שרמת האלימות כלפי הפקידים ה" הוכחה"וה( המורשת התרבותית –גורמים 

)) 34: שם" (ברבות מהן הצפון אפריקאים הם המרכיב האתני הדומיננטי"יותר בעיירות פיתוח ש

לכך היא שרמת האלימות של צפון אפריקאים " הוכחה"וה(והנתונים הסוציולוגיים העכשוויים 

 הדגש המוצהר בכל אחד מהפרסומים הוא, אבל)). 34: שם(ביישובים שאינם עיירות פיתוח נמוכה 

שינויים דומים שחלו במאמרים של שוקד ודשן בין אותן שנים הוזכרו לפני כן בתת הפרק על . שונה

 עבר 70 - וה60 -במהלך שנות ה. ומשפחה גרעינית" חמולה"מסורתיות ומודרניות ובתת הפרק על 

לגיטימית בישראל -מפרשנות מוצהרת של האלימות של המרוקאים כנובעת ממורשתם וכלא, מרקס

התרבות , כך. לפרשנות מוצהרת שרואה את המצב החברתי במעלות כמקור לאלימות, אלימה-הלא

  .ציונית לגיטימית-המרוקאית הפכה באנתרופולוגיה הישראלית לתרבות פרה

 ביחס 70 -קד לקראת סוף שנות השוכמו גם השינוי בטקסטים של דשן ו, ינוי שחל אצל מרקסשה

ים לשינוי שחל על פי פיטרברג בהיסטוריוגרפיה הציונית מתאימ, לגרסאות מוקדמות של הטקסטים

לפני . היסטוריה של הקולנוע הישראליהבתקופה מקבילה ולשינוי שעולה מהשרטוט של שוחט את 

שביסוד , היו חלק אינטגרלי של הנרטיב האירופי... ההיסטוריונים הציונים של היהדות", 70 -שנות ה

דווקא ,  ואילך70 -רק משנות ה.  השקפות אוריינטליסטיות,כמובנות מאליהן, עומדות... ראייתו

הופנם השיח האוריינטליסטי המפורש , כאשר התפתחה ביקורת האוריינטליזם במקומות אחרים

בשנות . 'יהדות המזרח'ומצא ביטוי בייצוגים היסטוריוגרפיים שהציעו היסטוריונים ישראלים ל

ממשהו לא ' היהודי המזרחי'הפך ... 'תרבות עדות'דווקא במסגרת רטורית של פלורליזם ו, השבעים

). 94: 1995פיטרברג " (ציוני-כלומר פרוטו, לגיטימי' יהודי גלותי'ל, אם להתנסח בזהירות, ברור

" בורקאס"אנר ה' לז60 - וה50 -לאומי של שנות ה-אנר ההירואי'המעבר בקולנוע הישראלי מהז

במרכז הסיפור והופעה של מרכיבים חיוביים בייצוג " המזרחי" כלל העמדה של 70 - וה60 -בשנות ה

, אלה היו ייצוגים אוריינטליסטיים מובהקים, למרות זאת. שלו לצד המרכיבים השליליים

" בורקאס"אנר ה'בז). 135: 1991שוחט (כשהאשכנזים והמזרחים הוצגו באמצעות דימויים מנוגדים 

ולצדה יש בעיקר שכפול של , )138: שם(לבד אלא שהיא שטחית ב, )133-134: שם(טמונה גם ביקורת 

נובע מהתשוקה האוטופית כמעט ' בורקאס'האסקפיזם של סרטי ה. "ציונית-אידיאולוגיה אשכנזית

פלורליזם , סובלנות, מעמדי/לגשר על הפערים בחברה הישראלית ובכך לקדם תדמית של שוויון עדתי

                                                                                                                                                                                                                   
ו מעמד של מדריך של עובדי  לואים קנתהר שלו בקרב בדטסא סיפר מרקס שעבודת המ8.4.01 - המאיון עמו ירב 28
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 1962 -ק שהשינוי שחל במאמרים של וינגרוד מאין ספ, לעומת שינויים אלה). 135: שם" (וסולידריות

אך גם וינגרוד לא ,  הוא משמעותי יותר1959 - ביחס לעבודת הדוקטורט שלו מ1966 -ובספרו מ

  ).2.2, יללע(התייחס אליו במפורש באף אחד מהפרסומים 

ובו , הכחיש את קיומה של אפליה נגד מרוקאים, כמו שלושת האנתרופולוגים האחרים, קסרמ

נגדם לא  אם האפליה. ן העריך שלתנאי הקיום של המרוקאים היה חלק בדחיפתם לאלימותבזמ

-הרי שיש לשער שגם לא, כפי שמרקס טען, יצרה את תנאי הקיום הקשים אלא נסיבות בלתי תלויות

, בעיירות שבהן היה אחוז גבוה של צפון אפריקאיים, לטענתו. קאים חיו בתנאים דומיםרומ

לפי ,  כךםא). Marx 1976: 34( שכיחה יותר מאשר במקומות אחרים הייתהים האלימות נגד פקיד

יש במרוקאים פוטנציאל לאלימות , קס גם אם התנאים האובייקטיביים דחפו אותם לאלימותרמ

כך שוכפל הסטריאוטיפ . אים אשר חיים באותם תנאים ולא נוקטים באלימותוקמר-שלא קיים בלא

שכפולים . םיהאלימים ופתח שוב את הפער בין האנתרופולוג לבינהאוריינטליסטי של המרוקאים כ

הספרות על חיי משפחה ", לפי מרקס.  בעיסוק הספציפי באלימות בתוך המשפחהםנוספים מתבררי

 הייתהסביר להניח שאלימות כזו , לכן... יהודיים במרוקו אינה מציינת כלל אלימות בין בני זוג

הוא שיער שהיא , מכיוון שהוא לא מצא כל תיעוד לקיומה בעבר, ומרלכ). Marx 1972: 295" (נדירה

הוא מכריע ללא כל סימוכין או ביסוס סטטיסטי , כמו כן.  נדירההייתהגם אם , התקיימה במרוקו

). 295: שם" (יכול להיות באותה מידה הבעל או האישה] ך המשפחהתובמקרי אלימות ב[הקורבן "ש

אין אלה היחסים , כך. חד בלבד שבו אישה הכתה את בן זוגהבין המקרים שהוא הביא יש מקרה א

קרי היות , כי אם המשותף בין בני הזוג, מינית שמצמיחים את האלימותהנדריים או הזהות 'הג

  .שניהם מרוקאים

למרות שהוא עצמו קבע , זאת. מקרי אלימות, ועים אותם הוא חקרירקס כינה את הארמ

אבל עבור המתבונן האובייקטיבי הן לא היו באמת ,  החוקיהתקיפות היוו לבטח פשעים במובן"ש

מרות שנתוני המשטרה הורו על כך שבמעלות רמת הפשיעה נמוכה לו, )Marx 1976: 43" (אלימות

למרות שאחד ו, 29)30: שם(ות קשים כלל לא מתרחשים יממשמעותית ביחס לשאר הארץ ומקרי אל

ת שערכה שביתת שבת על רצפת משרדו של ממקרי האלימות שמרקס הביא היה של אישה מבוגר

: שם(שבה לביתה " האישה האלימה"ולאחר זמן מה , "הפך את העניין לבדיחה"פקיד עמידר אשר 

וג של מרקס את המקרים שהביא יוביקר את הס, שכתב את ההקדמה לספר, גם גלקמן). 34-35

שביתות , ם על פקידיםמתאר הם בעיקר איומי] מרקס[הפעולות שהוא , למעשה. "כמקרי אלימות

ומעט מקרים של אלימות חמורה ) יחסית למתרחש בבריטניה(שבירה של רכוש מועט , שבת שקטות

אם הוא אלים או לא  בהפרשנות של מקרה ספציפי"קס כתב במפורש שרמ). xi: שם" (כלפי בנות זוג

היחסים בינו וסבר ש, )17: שם" (תלויה ביחסים שבין האדם המפרש ובין אלה שמעורבים במקרה

                                                                                                                                                                                                                   
  .משרד ראש הממשלה שעסקו בתחום זה

אבל הוא גם טען שתושבי מעלות נטו להתלונן , מרקס דיווח שמספר התלונות על תקיפה הוא גבוה, נםמא 29
  .במשטרה לעתים תכופות
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התושבים מקבלים סיווג  משום שמרבית, לבין המעורבים מצדיקים את סיווג האירועים כאלימים

  ).18: שם(ידי הפקידים -זה אשר נטבע למעשה על

שוקד ודשן  ; 14-19, 5: 1967שוקד (לייצוג המזרחים כאלימים ם קד ווינגרוד היו שותפים אף הוש

1977 :80-82 ; Shokeid 1971a: 118 ; Weingrod 1966: 137 .(נגרוד לא הפך נושא זה למרכזי יו

המאמר שלו חורג מהתקופה . 1980 -קד התייחס באופן ישיר לנושא זה רק בוואילו ש, בעבודותיו

המאמר אינו עולה בקנה אחד עם המחקר של מרקס במובנים  שאך מעניין לראות, הנידונה כאן

הוא . ר התרחשו דווקא בין קרובי משפחה ולא בין זריםמקרי אלימות רבים יות, לטענת שוקד. רבים

שכן הנחקרים , ייאוש ותסכול, מצוקה, ימות ולהקשר חברתי של תלותלות של הארציונאלילא טען ל

וכן הם הצליחו כלכלית , שלו לא עברו את התהליך הקשה ביותר של התפוררות המשפחה והקהילה

הוא הסיק שהן מקור האלימות והן , ןכל). Shokeid 1980: 17(ולא נזקקו לסעד של פקידי הרשויות 

). 18: שם(מצוי במרוקאים עצמם ולא בסביבה החיצונית להם , פהקבהתאם לאובייקט ההת, ריסונה

 במרוקאים יש פוטנציאל אלים -ין מרקס לשוקד  באפשר למצוא הסכמה משמעותית אחת, כלומר

  .מרוקאים-שאינו קיים בלא

   

  םים ובוגרידיל 2.3.10

, לא מחונך, אנוכי, ילד סורר. זרחי כילדמתרופולוגים הבנו במובלע את דמותו של המהגר הנאה

וא החברה הישראלית בכלל  ההאב שניצב מול הילד המזרחי. תמים ואינו מסוגל לדאוג לעצמו

. הסוציולוגים והאנתרופולוגים בפרט, השוטרים, המורים, המדריכים, ופקידי המוסדות הקולטים

. מפרנס ודואג לילדו, מרחם, חמפק, שולט, מכוון, מגן, מסייע, מעניש, שופט, מחנךאב זה 

 את הנובע מהמסורת רקיגוד לנחקרים שידעו נב) Weingrod 1966: xii(כל -האנתרופולוג הוא יודע

הממסד כאב ולא כאם . דל ההתייחסות היה גבריומ). Deshen 1976a: 87(שלהם ואת שלימדו אותם 

באינטרסים ייחודיים של הנשים  שכן השיח האנתרופולוגי לא הבחין, לדים ולא כילדותוהמזרחים כי

 המזרחים כמדכאי יםהמזרחיות ועסק בדיכוי הנשים במשפחה ובקהילה בעיקר כדי להציג את הגבר

הוא , )192: 1977שוקד ודשן " (השאיפות השונות של קבוצות השארות"כאשר שוקד כתב על . נשים

אלה שקבעו את השאיפות  הגברים היו, כמו כן. שאיפות הנשים לשאיפות הגבריםלא הבחין בין 

  .שתוארו כשאיפות של הקבוצה כולה

גים כאבות היא כאשר שוקד התגאה לוחשה אחת לייצוג המזרחים כילדים והאנתרופומה

בזמן שהנחקרים , לדברי שוקד. בהישגים של הנחקרים שלו לעומת ההישגים של הנחקרים של דשן

הנחקרים שלו היו במצב כלכלי טוב , דל דשן הלכו לבחור בקלפי רק לאחר שקיבלו מתנות שוחש

ידי -יותר והיו מתוחכמים כמו הוותיקים ולכן לא נטו להיות מושפעים מהמתנות שהוצעו להם על

אלה של שוקד הלכו לקלפי ללא כל תמריץ חומרי וללא קנאה , בניגוד לנחקרים של דשן. המפלגות
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חובה דמוקרטית אזרחית והבנה מלאה של משמעות , בגרות,  כלומר מתוך חופש בחירה,באחרים

  .Shokeid 1971a: 97(30(המעשה והמעמד שלהם 

ערכה אובייקטיבית בהמדובר , ראשית. המזרחים כילדיםג תן לזהות ארבעה רבדים בייצוינ

הם באו ממדינות ). 12-31: 1977וקד ודשן ש (לכאורה של האנתרופולוגים את מצבם של הנחקרים

: ג1971דשן (מפותחת - חברה תתוא) Deshen 1966: 32(תפתחת מולכן הם מהווים קהילה , מפגרות

197 ; Deshen 1965: 64 .(יםהם תמימ, ו כןמכ)  (תלותיים , )67, 53: 1977שוקד ודשןWeingrod 

א אחראיים לו) Shokeid 1971a: 57-58(רי משמעת עצמית סח, )140 ,139 ,127 :1970 ; 1966:122

)Weingrod 1966: 54, 62 ; Shokeid 1971a: 56 .(שכן הוא תואם , ינוי הוא חיובי והכרחי עד כדי טבעישה

שוקד העריך שעל המערכות החברתיות .  ובלתי נמנעיםיםמגמות עולמיות של שינויים גורפ

היחידי ביניהם שהדגיש את נגרוד היה יו). Shokeid 1971a: 2(והתרבותיות של המזרחים נגזר להיעלם 

 Weingrod(מכוון ומנוהל מן החוץ ולכן לא טבעי , לאי כשינוי כפויקקליטת המרוקאים במושב הח

אך לא הפך טענה זו להסבר , מאפיין של חיי היהודים במרוקוו נגרוד טען שיחסי תלות הייו). 1966

 הממסד שבהתייחסותו הייתה הבעיה, לדעת וינגרוד. נהפוך הוא. העיקרי של יחסי התלות בישראל

הוא ...  שהכי בולטהמ). "Weingrod 1966: 122(בו ולכן חיזק אותה  למרוקאים העדיף את תלותם

שבקביעתם לא היה למתיישבים כל חלק ועליהם , ה מרכזייםיטתכנון ושל. ...התלות של המתיישבים

או ] מירכאות במקור[' חוקיותפעולות לא 'כמו גם , פסיביות כזו. ...לא היה להם אלא מידע מוגבל

העדיפה וחיזקה את הפסיביות והתלות של , אם כך, המערכת. ... סים אלהחהיו תוצרים של י, חבלה

, למרות שביקורת זו כבר מכילה גם ערעור על טוהר כוונותיו של הממסד). 98: שם" (המתיישבים

ים ולא ערערה על השימוש שכן היא קיבלה את מטרות הממסד בקליטת המהגר,  פנימיתהייתההיא 

ולייצור מזון עבור כלל האוכלוסייה , לאיכלוס המעמדות הנמוכים, שנעשה בהם ליישוב הספר

  .בין השאר בזכות הכפייה, וינגרוד גם העריך שלמרות הכל הקליטה הצליחה. היהודית בישראל

רקס מ. מצבםהליך החינוכי שהמזרחים עברו ולפעולות שנתבעו מהם לנוכח לתובד השני נגע רה

ולכן נציגיה דרשו מההורים למלא מטלות מסוימות , םכתב שהמדינה סייעה להורים לגדל את ילדיה

; ס"לבושים כיאות ומוכנים לביה,  היטביםמוזנ, שהילדים יהיו נקיים"הם תבעו . בקשר לילדיהם

 :Marx 1976" (הלאה' שתהיה להם פינה בבית כדי להכין שיעורים וכו, שלא ייאלצו לסייע הרבה בבית

שוקד הסביר לקורא . פקה מים אלא תפקדה גם כמחנכתילא רק ס, על פי שוקד, רת המיםבח). 69

ברת המים אין יכולת לעקוב אחר רמת לחמדוע יש לשמור על משמעת מים בנגב וקבע ללא הסבר ש

שר כא, לכן. למרות שלדבריו לכל משק היה שעון מים משלו, הצריכה של כל משק חקלאי בנפרד

 חברת המים עלולה להטיל עונש הייתה, המושב כצרכן יחיד חרג ממכסת המים שהוקצבה לו

י לחנך את החברים דכ, )Shokeid 1971a: 57-58(קולקטיבי ולנתק את אספקת המים למושב כולו 

ניסוחיו של שוקד נראו לעתים כאילו נלקחו מספר הדרכה אידיאולוגי ליישום . לאחריות משותפת

                                                                          
  .תח בתיאור ארוך ולא מחמיא של הפוליטיקה המקומיתפשוקד , פר עמודים לאחר מכןסמ 30
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דשן לא טמן ידו . חינוכי זה וחשפו את העובדה שהוא עצמו תפקד כסוכן בפרויקט, מושבעקרונות ה

מקומות אחרים ך בא, )Deshen 1965: 64( די רדיקלית הייתהבצלחת והעריך שההסתגלות הנדרשת 

 :Deshen 1965(טי וכוח חזק מדי שהקולטים הפעילו כלפי המהגרים אהזכיר גם פטרנליזם אריסטוקר

נאים הפטרנליסטיים של תתגובה של המהגרים ל"אחר עשור פרסם מאמר שעסק בלו, )18 :1970 ; 82

  ).Deshen 1976b: 273-274 ("ידי המגזר הוותיק של החברה הישראלית-קבלתם שנקבעו על

הוא קבע , תח תיאור השינויפב). Weingrod 1966: 60, 122( וינגרוד דיבר על הפעלת כוח חזק מדי םג

דדה תחושת ושמערכת כזו לבטח ע,  פטרנליסטית כלפי תושבי תדהרהייתהות שהמחלקה להתיישב

מנקודת "הוא כתב ש). 131-142: שם" (הרשויות ביקשו לשמר את הדומיננטיות בידיהן"תלות וש

, "'פרימיטיביים'כל המהגרים מארצות לא מערביות נחשבו ... ט של המוסדות המיישביםמבה

משום שהיא מדרגת את המזרחים מתחת , "טגוריה חברתית מזיקההיא ק... 'פרימיטיבי'התווית "וש

בין , וינגרוד דיבר. הוא מנה את השינויים שנדרשו מהמזרחים, בהמשך). 133-134: שם(אשכנזים ל

זהו חינוך . לדמוקרטיה ולראיה רחבה, לעזרה הדדית, לשוויון, לשיתופיות, על חינוך לעבודה, השאר

חוסר הביקורת של וינגרוד בעמודים אלה על גישתם של . י לא מוכרמחדש ולא לימוד של ידע שימוש

עלול , על רקע הביקורת הברורה שלו בחלקים הכלליים יותר, המדריכים והרשויות בכלל, המורים

ראה את המכשול העיקרי בקליטת , כמו שאר האנתרופולוגים, אפשר להסיק מכך שוינגרוד. להטעות

התזה העיקרית של וינגרוד הדגישה את , אבל. שלהם" טליותאוריינ"וב" מסורתיות"המהגרים ב

יש להבין את הדברים של וינגרוד בנוגע לצורך בחינוך , לכן. היות המושב נשלט ומנוהל מבחוץ

הרכב וניהול , סוג העבודה, תנאי חיים, לעבודה ולשיתוף פעולה בהקשר רחב של כפיית מקום מגורים

כדי לשרוד ,  משום שתנאי החיים במושב נכפו על המרוקאים.הקהילה על המהגרים בניגוד לרצונם

יש לקחת בחשבון את ההתרוששות , כמו כן. הם היו חייבים ללמוד להסתגל אליהם, בתנאים הללו

ידי מוסדות -המהירה של המהגרים במהלך הציפייה הארוכה להגירה לישראל שבחלקה נגרמה על

. הם נקלעו לא הותיר להם יכולת רבה להתנגדותהעוני שאליו ). 35-36: שם(ההגירה הציוניים 

הוא כתב . וינגרוד תיאר את השינוי באופן מרוחק מהממסד יותר מאשר עשו זאת שלושת האחרים

שבו המהגרים ממזרח אירופה היו , על הממד הרפורמיסטי בציונות כעל אקט של שינוי עצמי

". היהודי החדש"לאמץ את זהות סובייקטים אקטיביים ופעלו כדי למחוק את זהותם הגלותית ו

לשינוי המזרחים בידי האשכנזים " מסע צלב"משינוי עצמי של האשכנזים ל, לדבריו, ממד זה הפך

 Weingrod(בפי המדריכים " הוא משפט שגור, אנו רוצים להפוך אותם לישראלים). "134, 40: שם(

מלא של המזרחים על מורשתם  ויתור הייתה" מיזוג הגלויות"שמעות האמיתית של מה). 171 :1959

חר כעשור גם דשן החל להביע ספקנות לגבי אל). Weingrod 1965: 74(ואימוץ המסורות של הוותיקים 

-  הטוענים בזכות הגישה הפטרנליסטית ביחסי וותיקיםשלושג שנמצא במלאי מ "–" מיזוג הגלויות"

  ).Deshen 1976: 287" (מהגרים וזוכה לשימוש תכוף בפיהם
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ופות ארוכות קורבנות של קונשים היוו משך ת) אירופאיים-כלומר לא" (פראים", "חולים ",דיםלי

אפשר ". תורבתיםמ"ו" בריאים", בוגרים, פרי עטם של כותבים גברים, שליטה ושל ייצוגים מעוותים

קולוניאלית כמודלים לייצוג -לראות בייצוגים מעוותים אלה באנתרופולוגיה הקולוניאלית והפוסט

יגוד להבנייתו כפרא או נב, בדמות ילד או חולה" האחר"הבניית הנחקר ". אחרים"חקרים של נ

הם מעצם " האישה"ו" הפרא. "החולה יירפא והילד יתבגר. מניחה שהשתנותו אפשרית, כאישה

ניתן . שכן הם בלתי ניתנים לשיקום, "בן התרבות" "הגבר"הווייתם נחותים לעומת האנתרופולוג 

מיניות ומסתוריות אשר קיימים במודל נשי או , וספים בין הייצוגים כמו חושניותלמצוא הבדלים נ

מתוך דברי . אלה אינם הכרחיים להמשך הטיעון, אבל. פראי אך לא במודל של חולי או ילדותיות

לפי האידיאולוגיה . "ממדי בהקשר זה-וינגרוד מתברר שיחס השלטונות אל המזרחים היה דו

 Weingrod" (שמהם ציפו רק לתוצאות זניחות', דור המדבר'מבוגרים היו ה] המזרחים[, המיישבת

, ןאילו רק יכולנו לקחת את הילדים הרחק מכא. "הצעירים היו ברי שינוי, ומת זאתעל). 137 :1966

: שם!" (ואז הם באמת ישתנו, ולשים אותם באווירה ישראלית, הרחק מבתיהם וממשפחותיהם

  ".פראים"גם את ילדיהם ל, לדעת מורי בית הספר, רים עשתהשל ההו" הפראיות", כך). 137

גם שוקד ודשן לא קיבלו את יחס הממסד הקולט כלפי המהגרים המזרחים בנוגע ,  וינגרודמוכ

אשר ידע להתמודד ', דור תמורה'אלא , כפי שרבים סברו', דור מדבר'א היה זה ל". לשינוי האפשרי

מתוך הערכה וחיבה ). ז: 1977שוקד ודשן " (רי משמעותבנסיבות קשות על בניית חיים חדשים וב

ומתוך ביקורת על עמדת הממסד , מתוך שאיפה ציונית ליצירת עם יהודי חדש ומאוחד, םלנחקרי

והאמינו שאף המזרחים " דור התמורה"טבעו שוקד ודשן את המושג , צעירים-כלפי המזרחים הלא

.  האנתרופולוגי גילה עד כמה אמונה זו מוגבלתדווקא המחקר, אבל. צעירים יכולים להשתנות-הלא

בסוף התקופה הנידונה לאחר , שוקד ודשן, כך". מזרחי"העיקר איננו משתנה והמזרחי נותר , למעשה

דווקא עם העמקת העיון  "-נותנים במלים את התזה הביקורתית של פרק זה , שנים של מחקר ועיון

- מבחינות רבות נישאת התמורה באפיקים ישנים.מגיעים אנו בנקודות רבות אל גבולות התמורה

ואילו ביטוייהם מתגוונים בהתאם להשתנות בנסיבות , הדפוסים הקמאיים נשארים יציבים. נושנים

אלא שבמקרים רבים נראה שאין , שינוי חברתי מפליג אמנם מתרחש בחברה הישראלית. ... חיים

הויכוח שהאנתרופולוגים ניהלו ). 10: םש" (השינוי מתרחש ברבדים עמוקים של התודעה הקיומית

על הממד , המוטיבציות הפונקציונליסטית והציונית. עם הממסד נערך מעל ראשי המזרחים

הובילו את המחקר האנתרופולוגי להתמקד בשינויים שהמזרחים , אוריינטליסטי שבה-המיסיונרי

מסד הקולט משקיע כאשר המ. גם המוטיבציה המיסודית" שיתפה פעולה"עמן . עברו בישראל

משמע לטעון שיש בידך , לדון בנושא ולבקר את הממסד, מאמצים רבים בחינוך ובשינוי המזרחים

לבקש או לייצר מקום של מומחה במסגרת פרויקט , לתבוע, משמע. רעיונות לשיפור הפרויקט

  .מדינתי

ראל הם רגע הגיעם לישמ. יאות חייהם של המזרחים בישראלמצבד שלישי הוא של תיאור ור

). Weingrod 1962b ; 1966(תיישבות הנמצאו תחת שליטה מלאה והכוונה של מוסדות הקליטה וה
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 Weingrod( המוסדות דיי-בהתאם לכללים שנקבעו על" עצמאות" חינוכם להייתהרת שליטה זו טמ

ר הצבא ובית הספ, המדריכים, כמו המחלקה להתיישבות, כנים רבים שימשו בחינוך זהוס). 65 :1966

. חים לוותיקים ולמוסדותיהםרכך תיאר גם שוקד את היחסים בין המתיישבים המז). 134: שם(

ם של המושבים יישהיו במקור המוסדות הכלליים המרכז, הארגונים של התנועות ההתיישבותיות"

ייצגו את הסמכות האידיאולוגית והתמיכה עבור היישובים החדשים , ]האשכנזיים[הוותיקים 

דריך חברתי שהיה מ "–היו שלושה מדריכים " רוממה"ב). Shokeid 1971a: 52]" (רובםהמזרחיים ב[

; איקלמדריך ח; סוציאליזציה של המהגרים לאורח החיים של המושב-על רה, בין השאר, אחראי

אנשי המחלקה להתיישבות תכננו את הגידולים החקלאיים ). 51: שם" (ומדריך בכלכלת בית לנשים

שהם לקחו , שוקד פירט את כל השיקולים האפשריים. ל ועבור כל חקלאי בפרטעבור כל מושב בכל

זכו , בזכות החינוך לעבודה חקלאית ובזכות היותם חרוצים). 60: שם(בחשבון במסגרת התכנון 

שוקד קבע שהתפקיד של מזכיר מושב ). 94-96: שם(לעושר ולכבוד , לביטחון, המהגרים לעצמאות

אויש " רוממה"התפקיד של מזכיר , במשך למעלה מעשור, לכן". עמרן"היה זר למסורת של אנשי 

, גם דשן הבחין שהמזרחים היו נתונים לפיקוח). 102: שם(ידי חברי מושבים ותיקים מהסביבה -על

חר שהמוסדות אמ). Deshen 1965: 63-64(להכוונה וללימוד מצד הוותיקים , לסיוע, לדאגה, להשגחה

 ומאחר שהם דימו את עצמם, גרים בישראל כתהליך של חינוך מחדשראו בתהליך הקליטה של המה

כיוון שמשך חייהם של . הם כיוונו את עיקר מאמציהם לילדי המהגרים, ים וכיעיליםרציונאליכ

ולכן ההשקעה בהם היא , הם הושפעו פחות מהמבוגרים, נט היו קצרים יותרייהילדים באור

  ).Marx 1976: 68-69(ת ויעילה יותר רציונאלי

מיד לאחר . ישראלים וותיקים התגוררו ביישוב, בטרם הגיעו המרוקאים לתדהר, י וינגרודפל

המוסדות . תרהוותיקים עזבו כדי ליישב יישובים באזורים מסוכנים יו, שהמרוקאים הגיעו

, כי אם למקום שכבר יושב בוותיקים, המיישבים לא שלחו את המרוקאים למקומות המסוכנים

חסרי כ, המרוקאים בטקסט מצטיירים כחלשים.  נטלו על עצמם משימה חדשהואלה האחרונים

שלקחו על עצמם את , הוותיקים מופיעים כחלוצים בראש המחנה. יכולת וכזקוקים להגנה ודאגה

בעוד שהמרוקאים , הם הקריבו את עצמם למען המולדת. המשימות הקשות והסיכונים הגדולים

נגרוד לא ערער יו). Weingrod 1966: 61(וותיקים כבר החלו נשארו בעורף הבטוח והמשיכו את שה

אבל תיאורו הכללי את פרויקט ההתיישבות , ש על תפיסת המוסדות את המזרחים בנקודה זורבמפו

הגשימו ] המהגרים המזרחים החדשים[הם , באופן פרדוכסלי "- אופי הפוך שאשל אותן שנים נו

בו אלה שהגו אותו לראשונה נענו פחות מבעבר אידיאל שלא הם יצרו ובדיוק באותו הזמן 

המחלקה להתיישבות השקיעה כסף , לב הראשון של ההתיישבות בתדהרשב). viii: שם" (לדרישותיו

בזמן שהמחלקה . "ם עבדו כשכירים ולמדו את המלאכהריבזמן שהמהג, וניהלה את העבודה

, המחלקה להתיישבות). 61: שם" (מרבית המתיישבים הרוויחו, להתיישבות כנראה הפסידה כסף

אך שמרה , היא נתנה בידם כוח ממשי. מהגרים החדשיםההקריבה למען , כנציגת החברה הקולטת

, המרוקאים). 131, 127: שם(אך מעולם לא הפעילה נגדם עונשים כבדים , היא איימה. על עליונות
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בספר שהתפרסם שנה ). 62: שם(יוצגו כשואפים למצב שבו לא נדרשת מהם אחריות , לעומת זאת

: תר פמפלט פוליטי מאשר טקסט מדעי כתב וינגרודוצא לאור והיה יי ”Reluctant Pioneers“בטרם 

  ).Weingrod 1965: 43" (םלהלחיות איך שמתחשק : המהגרים ביקשו לשמר את מנהגיהם"

 אם לא יכלו להיפגש ולדון בבעיות המושב בינם לבין עצמם אלא" רוממה"קד דיווח שתושבי וש

, פגישות הסתיימו תמיד בצעקותהגם במקרים אלה . נציגי מוסדות הקליטה התערבו ויזמו פגישה

שוקד תיאר , "רוממה"בשעסק אף הוא , אמר אחרמב). Shokeid 1971a: 118(בהאשמות ובאי סדר רב 

חיכוכים ויריבויות עם הפסקות קצרות של השלמה בין , מחלוקות, מציאות מתמדת של מריבות

שהיו , י והמזכירבהר, באחת המריבות. כשהסיבות למריבות אינן ברורות, ים היריביםהצדד

הרבי לא היה מוכן לסלוח . הביטו על המרוקאים באכזבה ובחוסר אונים, ישראלים וותיקים

פורצת , זמן מה לאחר כל השלמה, לדבריו. הוא איבד את אמונו בהם. פעם נוספת" לאנשים האלה"

). Shokeid 1976a: 116(מצא שעשוע בסיטואציה של ההשלמה , לעומת זאת, המזכיר. מריבה חדשה

מופיעים כמחנכים שהשקיעו מאמצים וסבלנות , שהיו ישראלים וותיקים, הרבי והמזכיר, י אלהנש

  .ותיהם נכזבופיוצי

קד לא וש). Shokeid 1971a: 214(ייתכן שבהמשך המרוקאים יחקו את האשכנזים ,  פי שוקדלע

לה יחדרו אל אם כבני תרבות אחת אשר יאמצו מרכיבים מתרבות זרה או שמרכיבים תיאר אות

סוג . "הומדשן ווינגרוד כתבו באופן ד. ילדים וחיות הם חקיינים. אלא כחקיינים, תרבותם ללא כוונה

). Deshen 1970a: 190" (הוצג בפניהם לשם חיקוי והזדהות, ישראלי אמיתי לא מזרחי, אנושי אחר

  ).Weingrod 1966: 134" (ם היו מודלים ולעתים קרובות העתיקו מהםדריכימה"

אנתרופולוגים ה. ודעות העצמית של הנחקריםבמובד הרביעי של ייצוג המזרחים כילדים נוגע רה

הם רצו לאמץ , "הישראליות"אחת שמאחר והנחקרים המזרחים הכירו בעדיפותה של א דיווחו ל

הם למדו להעריך את הרפואה המערבית וקיבלו אותה , לבמהלך עשר שנות חייהם בישרא. אותה

הגרים גילו גישה כללית חיובית כלפי מה). "Deshen and Shokeid 1974: 122, 125(יגות יללא כל הסת

לקבל כל חידוש , ולעתים אף להיטות, נכונות"ו) Weingrod 1966: 141]" (רבותיתהת[תכנית השינוי 

שהמהגרים המזרחים סברו בטעות , ניתן ללמוד מהטקסטים, תיםלע). 327: ב1960וינגרוד " (טכני

ובכך חשבו שהם , בינים מהי דרך החיים הישראלית ואימצו סמלים חיצוניים לא מהותייםמשהם 

כך נרמז ). 206, 203: ג1971דשן (הטוניסאית למודרניות הישראלית ת משלבים בין המסור

היה שהמהגרים הסכימו והתאימו את עצמם נדמה , במרבית המקרים. "לשטחיותם של המזרחים

קד ומרקס נהגו להביא ציטוטים מפי נחקרים אשר השמיצו את בני וש). Deshen 1976: 274(לוותיקים 

רבים מהם "ן העריך באופן כללי ששד). Shokeid 1971a: 130, 136, 214-215 ; Marx 1976: 28(עדתם 

זו , ל הנראהככ). Deshen 1970a: 188-189" (שלהםחשו מאוד לא בנוח עם התרבות היהודית מרוקאית 

  .ולטימטיבית בעיניהם לעליונות התרבות הישראלית על הצפון אפריקאיותא ההוכחה ההייתה

  61   



   
  

 שיצרה את הפער בין ייצוג המזרחים כילדים לבין ייצוג זווטיבציה האוריינטליסטית היא מה

ענות העיקריות בפרק זה היא שהממסד אחת מהט. האנתרופולוג ומוסדות הקליטה כבוגרים מחנכים

דווקא המוטיבציה הציונית של . אך יש גבולות לנכונות טענה זו, יםגדיבר דרך עטם של האנתרופולו

דור "הביאה אותם לצמצם את הפער ולהתנגד לתפיסה הממסדית של המזרחים כ, האנתרופולוגים

אשר , "דור התמורה"ם את דימוי שוקד ווינגרוד קידמו במפורש אך באופנים שוני, דשן". המדבר

הביקורת של האנתרופולוגים על הממסד חשפה בלא משים את . הותיר תקווה לצמצום הפער

רחי בעמדת הנחיתות שבה הוצב עם מזיבועו של הק –המשמעות מרחיקת הלכת של תפיסת הממסד 

דור המהגרים כיצד יקבע , כפי שוינגרוד טען, אופן החשיבה של המורים הסביר. הגיעו לישראל

והסיר בכך את האחריות מעל , ינוךחלעולם את גורלם של הדורות הבאים ללא קשר למאמצי ה

ניח את השתנות ה" דור התמורה"הדימוי של , ומת זאתעל). Weingrod 1966: 137(הקולטים 

" הצבר"על בסיס הנחת יסוד בדבר עליונות , בלבד" הצבר"אם כי את השתנותם לכיוון , המזרחים

  ".המזרחי "על

ר גם את השינויים שחלו בממסד הקולט ישבו הוא הסב, "שינוי הדדי"נגרוד הקדיש פרק שלם ליו

ים המרוקאים שינו את שבותה). Weingrod 1966: 143-166(בעקבות האינטראקציה עם המזרחים 

עיקרון השיתוף התקיים בעיקר בין , למשל. עקרונות ומבנה המושב כך שיתאים לתפיסות שלהם

 שונה מזו של הייתהאים קתפיסת השוויון של המרו; קרובי המשפחה ופחות בין כל חברי המושב

והנשים לא נטלו חלק ; הם לא סלדו מעבודה שכירה כמו מייסדי המושבים הראשונים; המוסדות

חלו שינויים ארגוניים והתנהגותיים במחלקה להתיישבות בגלל , מלבד זאת. בפוליטיקה של המושב

. בין המחלקה לבין מושבי המהגרים היו שונים מהיחסים בין המחלקה למושבי הוותיקיםשהיחסים 

והיא השכירה להם אותו באופן שמנע ,  בעלת כל הרכוש במושבי המהגריםהייתההמחלקה , למשל

בניגוד למעורבות , זאת. המחלקה קבעה כיצד תושקענה ההלוואות שהוענקו לתושבים. את עזיבתם

. לקה בעניינים הפיננסיים של המושבים הוותיקים מעבר להענקת הלוואותהמינימלית של המח

התרחב תפקידם של פקידי המחלקה למעורבות ולפיקוח על העבודה היום יומית של , כתוצאה מכך

הפקידים ולא ] תדהר[באורן , בעוד שמעמד גבוה יוחס באופן מסורתי לחלוצים"ו, התושבים

חברי המושבים הוותיקים היו בעלי כוח ). 163: שם" ( העליתהחזיקו בעמדות] המזרחים[החקלאים 

. שכן היו להם קשרים עוקפים לעמדות שררה גבוהות מאלה של הפקידים, פוליטי ביחס למחלקה

היו חסרי , לעומת זאת, תושבי המושבים החדשים. הם לא נכנעו לתכתיבים של המחלקה, לכן

לא היה זה . קשה כדי להכריע כל אי הסכמהקשרים והמחלקה יכלה להפעיל עליהם לחץ כלכלי 

השינוי המדובר במחלקה לא בא להתאים באופן תמים , למעשה. כפי שוינגרוד גרס, "שינוי הדדי"

השינוי המדובר , כמו כן. אלא להבטיח את השליטה המלאה של המחלקה, את המערכת לתושבים

טים בחברה הישראלית הוותיקה נגע אך ורק להתייחסות של אנשי הממסד אל המרוקאים ולא להיב

שנגעו לאורח , בניגוד לשינויים שוינגרוד תיאר בקהילת המרוקאים, זאת. שלא נגעו בהכרח למזרחים

דשן אימץ את התיאור האידיאולוגי של וינגרוד . חייהם של המרוקאים וליחסים בינם לבין עצמם
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 את התעמולה הפוליטית של וייחס לקהל הבוחרים המזרחי את הכוח ששינה" הדדי"את השינוי כ

  ).67: 1977שוקד ודשן (המפלגות האשכנזיות בקרב מזרחים 

שהביאה לצמצום הפער ולביקורת על התפיסה הממסדית בנוגע לפעולות , וטיבציה הציוניתמה

כאן מתברר שוב . סייעה בכך ליצירת ייצוג המזרחי כילד, תבעו מהמזרחים ולמצב חייהם בישראלשנ

 קהערעור על עמדת הממסד אינו נובע ר, אבל. ן הציונות לאוריינטליזםהחיבור ההדוק בי

מהמוטיבציה הציונית אלא גם מהמוטיבציה המיסודית אשר הובילה את האנתרופולוגים לייצר 

ידי מחיקת הקונפליקט בין הממסד לבין -צמצום הפער על. עמדה ייחודית ביחס לקליטת ההגירה

  .נליסטית בא לידי ביטוי בעיסוק בשאיפת המזרחים להשתנותהמזרחים מתוך המוטיבציה הפונקציו

  

  
  םוכיס 2.4

כפי , ק זה פרשתי מספר מאפיינים מנוגדים של הנחקרים לעומת אלה של האנתרופולוגרפב

מאפיינים אלה נבחרו מכיוון שהם הופיעו פעמים רבות באופנים שונים . ותאתנוגראפישהופיעו ב

המזרחים , למשל. אבל אפשר לזהות מאפיינים נוספים, ייניםומשום שסביבם התפתחו דיונים מענ

חמים ולבביים לעומת , ראוותניים, מניפולטיביים, אנשי כבוד, עקביים-לא, ציביםי-יוצגו כלא

אמינים , אנשי מעשה, עקביים, האנתרופולוג והישראלים הוותיקים האחרים שיוצגו כיציבים

שנותרו ללא שינוי במשך מאות , ת היהודים המזרחיםישראל היא דינמית בניגוד לקהילו. וצנועים

בחברה . שנים עד שהגיע השלטון הצרפתי למקומותיהם בצפון אפריקה או עד שהיגרו לישראל

 אפשרות הייתה ריבודיות קבועה על פי ייחוס משפחתי ולא הייתההמרוקאית והטוניסאית 

רך לפי יכולותיו וכישוריו ללא תלות כל אדם מוע, לעומת זאת, בישראל. כלכלית-למוביליות חברתית

-לא, פורמלית, סטיתאוניברסאלישכן בישראל נהוגה גישה , בזהותו האתנית או בייחוסו המשפחתי

כחלוץ והמהגרים ) שוקד ומרקס, במיוחד דשן(האנתרופולוג . הישגית ואינדיבידואליסטית, אישית

תיאר כיצד הפקידים של , עומת זאתל, וינגרוד. כמאספים שנהנים מפירות המאמצים של הראשונים

המחלקה להתיישבות ניכסו את הישגי החלוצים הראשונים כאשר עמדו מול המהגרים המזרחים 

)Weingrod 1966: 24-25, 163 .(האנתרופולוגים עצמם היו פקידים  שוינגרוד כתב, קום אחרמב

  .31במחלקה

ניתן , ג לנחקריו ובערעור עליוק זה הראה שאם מתמקדים בתחזוקה של הפער בין האנתרופולורפ

אלא שאין להסתפק בה ויש להראות , ה זו אינה חדשהנטע, אמנם. לזהות בעיות מרכזיות בטקסטים

י הצדדים וההתעלמות מהפער במודע או שנכיצד הפער בין הפוזיציות והאינטרסים של , בכל מקרה

מתוך . קתו ולהצדקתומהווים קרקע פורייה להעמ, שלא במודע גם כאשר הכוונות הן טובות

- ע לערער על הדיכוטומיה מסורתידדשן ומרקס התאמצו במו, הטקסטים עולה בבירור ששוקד

הוא נשא עמו חיזוק מחודש של , אלא שמכיוון שהערעור היה על פני השטח בלבד, מודרני
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הם הצהירו על כפירה , בהקדמות לחלק מהספרים והמאמרים של שוקד ודשן. הדיכוטומיה

שוקד ודשן נשענו במוצהר על . לאמירות אלה לא היה גיבוי בגוף הטקסטים, אבל. יהבדיכוטומ

 וליהודים תימנים 17 -ץ שהגדיר מסורתיות וייחס אותה ליהודים פולנים בני המאה ה"הטקסט של כ

הם השתמשו לעתים בשמות התואר מסורתי ומודרני עם כל ההשלכות הנלוות . 20 -בני המאה ה

הם עשו זאת בנקודה , במקרים בהם ערערו על הדיכוטומיה. וללא הסתייגויותלהם ללא מירכאות 

אבל מהלך , הם החלו בערעור לכאורה, במקרים אחרים. תוך כדי שכפולה בכל שאר הנקודות, אחת

מידת הערעור הקלושה מלמדת בעיקר על . הטיעונים שהם נקטו בו השיב אותם לחיק הדיכוטומיה

ניסיונותיהם לערער את הדיכוטומיה לא הביאו אותם , כמו כן. טומיהמידת הקבלה שלהם את הדיכו

ובקיצור על , על מטרות ההבניה ועל השפעותיה, על סוכני ההבניה, לתהות על מנגנוני ההבניה שלה

מייצג את , אני סבור, ציטוט של מרקס שהופיע בשני פרסומים. האידיאולוגיות שבדיכוטומיה

אני . "וגים לערער על הדיכוטומיה ואת כישלונם בהגשמת הערעורשאיפתם המוצהרת של האנתרופול

אלא רק שבגלל הרקע התרבותי שלהם אולי יש , לא רוצה לקבוע שלתושבי מעלות יש נטיות אלימות

להם פחות מעצורים מפניה לאלימות מאשר אנשים אשר הנורמות של חברה מודרנית הונחלו להם 

העובדה שהאנתרופולוגים ביקשו ,  לכן).Marx 1968: 20 ; 1972: 295" (מתקופת הילדות המוקדמת

חשובה פחות מכך , אך עשו זאת באופן חלקי במקרה הטוב, בכנות לערער את הדיכוטומיה

נתנה תוקף יוצא דופן וחדש , שגורסת קירבה פיזית ממושכת לנחקרים, שהמתודה האנתרופולוגית

לא זו בלבד . מודרני מחדש פעם אחר פעם-לדבריהם אשר בעיקרם כוננו את הדיכוטומיה מסורתי

הם באו לתקן עוול היסטורי שגרמו חוקרים . אלא שהם יכלו להיתפס כשליחיהם של הנחקרים

שאינם אנתרופולוגים אשר התבוננו מנקודת מבט חיצונית והגיעו למסקנות שסילפו את מציאות 

  .חייהם של נחקריהם

בלתי 'לעומת ' ותחפמ'היה ] יהי העולם השנלאחר מלחמת[מטבע הלשון המקובל "ימס כתב שיה

' ימיטיביפר'לעומת ' מתורבת'אלה הם מקבילות למטבעות . ...'מסורתי'לעומת ' מודרני'או ' מפותח

עדיין מודל אבולוציוני קוטבי מתובל לעתים קרובות עם רעיון של דיפוזיה , של התקופה הקודמת

אותה מסורת   דשן ומרקס ממשיכים את,קדוש). Hymes 1974: 29" (לעמים הפחות ברי מזל

ב אם יש דבר שמורכ, לפיהם. דיכוטומית בלוויית דיפוזיה חלקית שלמעשה מדגישה את הדיכוטומיה

הרי שמדובר במצב זמני שסיומו אינו יכול להיות אלא במצב , "מסורתי"ו" מודרני"משני חלקים 

שכל  וכן הכרח הוא" מסורתי"יהפוך ל" מודרני"אין אפשרות שדבר מה . שלם" מודרני"קבוע 

אך זו תהיה נסיגה זמנית שתכליתה הסופית , "נסיגה למסורתיות"ייתכן שתהיה . ייכחד" המסורתי"

אשר " מצבי ביניים קבועים"הם לא העלו על דעתם אפשרויות של . היא יציבות מודרנית מלאה

 החקירה של אלא את" מודרני-מסורתי"לה אהבנתם דורשת בעיקר לא את דירוגם על הסק

גם וינגרוד . מאפיינים אחרים כמו למשל של הפצת הכוח בחברה ומנגנוני השימור של הפצה זו

יש בעבודותיו הסברים מסוגים , לכן. אבל לא השתמש בה כגורם מסביר מרכזי, החזיק בדיכוטומיה

                                                                                                                                                                                                                   
  .יאר את עצמו ואת חבריו כפקידי המחלקה להתיישבותת א הו8.2.2001 -יון מהיא ברםג 31
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 טבע"מודרני ובעצם נגיעתם ל-אשר בעצם היותם מרכזיים ביחס לדיכוטומיה מסורתי, אחרים

  .הם החלישו אותה באופן עקיף וממשי, בכלל ולא לסוגים אנושיים ספציפיים" האנושי

אקדמיה במסגרת עצמאית ובמימון שבא י ות חקרו וכתבו כאנשאתנוגראפי כאשר יוצרי הםג

הם נשאו עמם מחויבות למטרות . השיח האנתרופולוגי שלהם היה פנים ממסדי, מחוץ לממסד

ויבות זו איפיינה לא רק את יוצרי חמ". היהודי החדש"ויצירת הציוניות של מיזוג גלויות 

 - וה60 -ות אלא את סדר היום של מגזרים רחבים בחברה היהודית בישראל בשנות האתנוגראפיה

אותם למחקרי " שלחה"חשוב לומר שאלמלא מחויבות זו לסדר היום הציוני ש, יחד עם זאת. 70

גם אם הם חלקיים , כמעט טקסטים אנתרופולוגייםלא היו בידינו כיום , השדה בקרב מזרחים

  .לא היינו יכולים לבקרם וללמוד מהם כדי להתקדם הלאה, לכן. בנושאים אלה, ובעייתיים

אלא כאשר מדובר , ות הן מסולפותאתנוגראפיקר זה אינו מנסה לטעון שהעובדות המובאות בחמ

טענות מחקר . קסטים עצמםטתוך הובן מאליו או בסתירות עובדתיות שעולות מ מבסתירה עם ידע

הבחירה בנחקרים . זה מתיימרות לעמוד איתן גם ובעיקר בהנחה שכל העובדות המובאות נכונות

בעובדות מסוימות לגבי חייהם ובפרשנויות מסוימות של , בציטוטים מסוימים מפיהם, כפריים

די להציב את כמו ההתעלמות וההכחשה של האפליה ועובדות אחרות תפקדו כ, עובדות אלה

כאשר שני הצדדים מהווים חלק . האנתרופולוג בצד אחד של הדיכוטומיה ואת הנחקרים בצד האחר

-פרקטיקות אלה אינן יכולות להיות מונחות על, תרבותית אחת-חברתית-כלכלית-ממערכת פוליטית

 הייתהא אין כל ספק שלאנתרופולוגים ל. אלה הן בחירות שקודמות למחקר. ידי מוטיבציות מדעיות

כל כוונה רעה ושאיפה מודעת לתאר בצבעים לא מחמיאים את מהגרי צפון אפריקה בכלל או את 

אני משוכנע שהם חשבו שהם , כמו כן. אני משוכנע שההפך הוא הנכון. יהדות מרוקו וטוניסיה בפרט

ם או בנחקרי ר32דשן ושוקד, לפי הצהרותיהם. אכן מתארים את המציאות וממלאים שליחות מדעית

ולכן הם , "נידון להיכחד"זר וש, קמאי, קדום, רומנטי,  אפריקאיים אשנב לעולם אקזוטיןהצפו

  ).Shokeid 1971a: 2 ; 1979דשן (משכו את ליבם 

, )כולל התקופה שבה מחקר זה עוסק(קרים רבים שהוזכרו במבוא הראו שבמשך עשרות שנים חמ

ו יותר מכל דבר אחר את חוויית ברמים שעיצהפערים העמוקים בין האנתרופולוג ונחקריו היו הגו

,  בפרק זהתיכפי שהראי, משום שהפערים. ות שנכתבו בעקבותיהאתנוגראפיהשהייה בשדה ואת ה

הרי שמחקר לאורך אותו קו , מודרני על כל ספיחיו-נותרו ניצבים לאורך אותו קו דיכוטומי מסורתי

 זה עסק ישירות ביצירת קמשום שפר, יחד עם זאת. הוא הבסיס לניתוח הראוי של טקסטים אלה

, נטען בו בעיקר לפעולתן של מוטיבציות ציונית, הפערים בין האנתרופולוג לבין נחקריו וצמצומם

אבל לא , מוטיבציות אחרות שעמדו אף הן בבסיס המחקרים. אוריינטליסטית ופונקציונליסטית

 במספר קטן יחסית של מקרים .נחשפו פחות, שיחקו תפקיד מרכזי ביצירת הפערים או בצמצומם

זיהיתי את טביעת ידה של המוטיבציה המיסודית ובמספר קטן עוד יותר את זו של המוטיבציה 

                                                                          
ענה , בתשובה לשאלה מדוע לדעתו לא היה מחקר אנתרופולוגי של ניצולי שואה,  וינגרוד8.2.2001 -איון מהרב 32
  ".ו המזרחיםמהם לא היו מספיק אחרים עבורנו כ"
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, לכן. ידי מוטיבציות אלה-ין הכוונה בכך לטעון שהמחקר האנתרופולוגי לא הונע גם עלא. 33המדעית

  .יור בפרק שלאחהפרק הבא יתמקד במוטיבציה המיסודית והמוטיבציה המדעית תיבחן שוב

  

  

  

  

  

  סודימ. 3

אינה נחשפת , יונית ולאוריינטליסטיתלצ, בניגוד לפונקציונליסטית, טיבציה המיסודיתומה

אשכנזית -במקומות בהם נגלה לעין הקורא הפער בין האנתרופולוג כמייצג את החברה הישראלית

את מוסדות הקליטה  האנתרופולוג מבקר םלעתים היא מצויה דווקא במקומות בה. לבין הנחקרים

בעוד שהם אינם , כמי שהתנהגות שני הצדדים נהירה לו, ומציב את עצמו בין הנחקרים למוסדות

פרק זה , לכן. ואף לא את ההשלכות של מעשיהם הם או את המניעים אותם, מבינים אלה את אלה

 את כי אם מנסה לברר ישירות, אינו תר אחר הפער בין החוקר לנחקרים כדי לאפיין אותו

ובטרם , 1949 -מאז שנוסדה המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית ב. המוטיבציה המיסודית

הועסקו במחלקה הירושלמית מספר קטן , אביב-הוקמה הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל

- רק משעה שנוסדה המחלקה החדשה לסוציולוגיה בתל. ואף הם ללא מינוי קבוע, של אנתרופולוגים

התאפשרה התפתחותה של אנתרופולוגיה ,  גם עצמאית מחסותה של הירושלמיתהייתהש, אביב

גייסה , ידי סוציולוג ואנתרופולוג-שהוקמה על, אביב-המחלקה בתל. באקדמיה הישראלית

המרצים . אנתרופולוגים לשורותיה ועודדה סטודנטים צעירים לאנתרופולוגיה מתחילת דרכה

  .לו את מרקס ומעט מאוחר יותר גם את שוקד ודשןאביב כל-הראשונים במחלקה בתל

כיוון ראשון . ים יפעלו בשני כיוונים כדי לייצב את מעמדםוגצפוי היה שהאנתרופול,  רקע זהלע

וכיוון שני הוא ייחוס , הסוציולוגים הישראלים, הוא הבחנה של עצמם מהקרובים אליהם ביותר

דשן ושוקד לא ניסו להבחין את עצמם , מתברר שמרקס, בלא. עצמם לאנתרופולוגים זרים

אבל כאשר פנו אליהן היה זה רק , הם לא התעלמו מהתזות הסוציולוגיות. מהסוציולוגים הישראלים

, ויכוחים סביב מסקנות ממחקרים במושבים או בעיירות פיתוח. כדי להיתמך עליהן או כדי לחזקן

אפילו בנקודה . לבין סוציולוגים דווקאולא בין אנתרופולוגים , היו בקרב אנשי מדעי החברה בכלל

. 7034 - וה60 - לא נמצא ויכוח מפורש בטקסטים של שנות ה- המתודה -המשמעותית ביותר 

אנתרופולוגים לא אמרו דברים ברורים אשר מבחינים את המתודה האנתרופולוגית מהסוציולוגית ה

  .תאימה יותר למחקר חברתימכדי לבסס את האנתרופולוגית כ

                                                                          
כאשר הוא פירט את המניעים שלו בפתיחת ספרו הוא דיבר לאורך .  שלוד עצמו המעיט מערך המניע המדעיקוש33

עניין ם כמו ג, מניעים אלה"ובסוף כתב , "האחר"יהודי ועל הסקרנות שלו כלפי -יותר מעמוד על המניע הציוני
  ).Shokeid 1971a: 2" (ילש היהתגבשו אצלי במהלך לימודי הסוציולוג, מדעי בנושא
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 שלושתם -נרית ליסיבה דיסיפ, ראשית כל. העלות על הדעת לפחות ארבע סיבות לגישה זושר לפא

תחת , כמו מרבית הסוציולוגים הישראלים בתקופתם, רכשו את השכלתם הסוציולוגית עד תואר שני

ציולוגי במסגרת וס-הם עסקו במחקרי שדה בעלי אופי אנתרופולוגי, אותה עתב. 35אייזנשטדט

ר סט'מרקס נסע למנצ). מרקס(או בחסות משרד ראש הממשלה ) שוקד ודשן(ת המחלקה להתיישבו

סטר ובהשפעתו של פיטרס עבר 'ולאחר שנה במנצ, לשם לימודי דוקטורט בסוציולוגיה

 הייתההיא ,  בתחילת דרכה של האנתרופולוגיה באקדמיה-סיבה מוסדית , שנית. לאנתרופולוגיה

קשה יותר היה לאנתרופולוגים לצאת , יחסי כוח מוסדייםמבחינת . הקטנה של הסוציולוגיה אחותה

המחלקה בתל אביב הוקמה . לעימות חזיתי מול הסוציולוגים מאשר להשתלב בסדר היום שלהם

לאחר שלא עלה בידי מרקס לגייס די אנתרופולוגים , כשיתוף פעולה בין סוציולוגים לאנתרופולוגים

ל רקע זה בולטת ע. 37"המחלקה לסוציולוגיה"אה  היא נקר1972ד ע. 36כדי לכונן מחלקה נפרדת

כאשר וינגרוד חי ועבד , 1971 -שמתח שוקד על עבודתו של וינגרוד בה במיוחד הביקורת החריפ

ביקורת זו ). 21הערה , לעיל(והיה חסר השפעה פוליטית מוסדית באקדמיה הישראלית , ב"בארה

ב מדעני החברה שקיבלו ביטוי מינורי תה ביחס למחלוקות אחרות בקרמ חריגה מבחינת עוצהייתה

מעניין ששוקד לא ביקר את עבודתו של וינגרוד על בסיס . בעבודות האנתרופולוגיות של התקופה

  .כי אם דווקא באמצעות טיעונים סוציולוגיים, נימוקים אנתרופולוגיים

נזי שבתוכו אשכ-היא נוגעת להקשר הציוניו, אידיאולוגי-יבה השלישית היא בעלת אופי פוליטיסה

לוגים כי אם כל האינטלקטואלים פוכתבו ופעלו לא רק הסוציולוגים והאנתרו, דיברו, חשבו, חיו

קשר זה קבע את גבולות השיח ה. 38הישראלים של התקופה ולמעשה כל הציבור היהודי בישראל

יימו לות של מיני שיח אחרים שהתקוהאנתרופולוגי ואת גבולות השינויים שחלו בו כמו גם את הגב

ו אינה מסבירה מדוע  זסיבה.  וגבולות השינויים שלהם70 - וה60 -בציבור היהודי בשנות ה

אלא מהם תחומי ההסכמה ומהם , האנתרופולוגים לא הקימו חיץ בינם לבין הסוציולוגים דווקא

זי שהיה השיח הדומיננטי נאשכ-שהם יצרו בין השיח האנתרופולוגי לשיח הציוני, גבולות ההבחנה

אין . וככזה היווה נקודת יציאה משותפת עיקרית הן לסוציולוגים והן לאנתרופולוגים, התקופהשל 

על שלוחותיו השונים אשר איפיין את שלושת , י"שכן השלטון הריכוזי של מפא, להתפלא על כך

אשכנזי דומיננטיות במרכזי הכוח -היקנה לשיח הציוני, העשורים הראשונים לקיומה של המדינה

הסיבה האחרונה . לשיח אחר במוסדות כמו אוניברסיטאות, אם בכלל, ולא הותיר מקום רבבמדינה 

הן מרקס והן דשן בחרו . היא הדחף של כל חוקר לחדש ואם אפשר אף למצוא תחום שטרם נחקר

תוצאה סבירה גם אם לא הכרחית של בחירה זו היא . נושאי מחקר שלא נחקרו לפני כן בישראל

  .יותר למחקרים זרים בלבדהתייחסות משמעותית 

                                                                                                                                                                                                                   
 שויכוחים מסוג זה התנהלו באותה תקופה בחדרי המחלקה ךכלשומת לבי  צוקרמן הפנה את תהשמ 34

  .למרות שלא נותר להם ביטוי טקסטואלי, לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ורט טקוד ואילו דשן נסע ללימודי, סטר'קד ומרקס השלימו תואר שני בסוציולוגיה בטרם נסעו למנצוש 35

  .סטר בטרם סיים את לימודי התואר השני'במנצ
  .8.4.2001 - יו בראיון מהבר פי דלע 36
  .וך ידיעוני הפקולטהתמ 37
  .אשר הוציאו את עצמן מהכלל ובכך למעשה העידו על הכלל, "מצפן"כמו , עט קבוצות קטנותמל 38
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 האנתרופולוגים שהעקפו למע, מצעות התמקמות תיאורטית ותוכנית באנתרופולוגיה העולמיתאב

בזמן שהאנתרופולוגים הישראלים קיבלו תזות סוציולוגיות ישראליות . הישראלים את הסוציולוגים

ה של אנתרופולוגים לאל הם העלו לעתים תזות אלטרנטיביות או מקבילות, בהשלמה ויצאו מתוכן

לא היה , קשה ככל שיהיה, ויכוח עם אנתרופולוג זר. וסוציולוגים זרים אשר חקרו במקומות רחוקים

 הייתהאם . פוגע כלל באפשרות של האנתרופולוגים ליצור עבור עצמם נישה אוטונומית באקדמיה

 על אנתרופולוגים שוקד אף גרס שבידו יתרון מתודולוגי.  חיובית בלבדהייתהלכך השפעה הרי ש

  .שכן הוא ועמיתיו חקרו את החברה שלהם, מערביים בשדות המחקר המסורתיים

ולכן לא מילא , לא היה חלק מהאנתרופולוגיה הישראלית בתקופת מיסודה באקדמיהד נגרויו

אך , באותה תקופה הוא פרסם מאמרים וספרים על ישראל.  בישראלדיסציפלינהתפקיד במיסוד ה

סביר שהתייחסויותיו לסוציולוגיה , גם אם יש דמיון מסוים בתוצאה, לכן. ב"החי ופעל באר

, שוקד ומרקס, ישראלית נבעו ממוטיבציות אחרות מאלה של דשן-הישראלית ולאנתרופולוגיה הלא

  .ולכן הן אינן רלבנטיות בפרק זה שתר אחר המוטיבציה המיסודית של האנתרופולוגים

  

   מול הסוציולוגיםלא 3.1

 Van Teeffelen ;1998' רבינוביץ (-ים הביקורתיים הקיימים על האנתרופולוגיה הישראלית רקחמב

הפרסומים , לעומת זאת. ן עיסוק ביחסים בין האנתרופולוגיה לסוציולוגיהיא -) 1978 ,1977

הרפלקסיביים וההיסטוריים של האנתרופולוגים על עבודותיהם שלהם משרטטים תמונה של 

. עיקר העבודה הרפלקסיבית נעשתה בידי שוקד. ית לעומת שמרנות סוציולוגיתגחדשנות אנתרופולו

הם עשו . גים שלחו ידם ברפלקסיה ובכתיבת ההיסטוריה של עצמםלומעט מאוד אנתרופו, מלבדו

גובה לדיון תב, )Marx 1980 ; 1998אבוהב ועמיתיה (זאת באופן לא עקבי כפרקי מבוא לספרים 

בוא לקובץ מאמרים מב). Goldberg 1976 ; 1979דשן (מעט מאמרים בו) Cohen 1968(עקרוני בינלאומי 

בגישה ] בירושלים[ דבקה המחלקה לסוציולוגיה 60 - שנות הצעעד אמ", אנתרופולוגיים נכתב

אנתרופולוגים ]. כמו אנתרופולוגיה[הפארסונאנית ומנעה דריסת רגל משיטות סוציולוגיות אחרות 

א נקלטו באוניברסיטה העברית או במחלקות לסוציולוגיה שנפתחו לשהגיעו לארץ באותן שנים 

אבוהב " (באוניברסיטאות החדשות ואשר עמדו תחת הפיקוח המדעי של האוניברסיטה העברית

מקרבת את  כ40ידי מרקס-מתוארת על, לעומת זאת, מתודה האנתרופולוגיתה). 15: 1998 39ועמיתיה

. ובהכרח מולידה חשיבה חדשה, מסטריאוטיפים, ותמולכן כמשחררת מדעות קדו, החוקר לנחקרים

אביב מתפרשת -יה באוניברסיטת תלוגהרי שהקמת המחלקה לסוציול, אם אלה היו פני הדברים

להגמוניה של , אקדמית-מבחינה מדעית עניינית או פוליטית חוץ, כפעולת התנגדות ממשית

כך בדיוק מתאר . החברה בישראל של הסוציולוגיה ושל אייזנשטדט במחקר, האוניברסיטה העברית

                                                                          
  .ל גם את מרקסלוכ 39
השדה הראשון שלו ביחס לידע ולחשיבה אותם רכש  ו ממחקריתו במהלך תיאור חווי4.2.2000 - יאיון ברב 40
 אמר מרקס 29.6.1999 - בהרצאה במכון ון ליר בירושלים ב, כמו כן. ולוגיה הפרסונאניתציימודי הסובל

  .פשוט כך. שהאנתרופולוג מגיע לשדה עמוס בסטריאוטיפים ושם הוא נפטר מהם
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 :Shokeid 1992a(מוריו הסוציולוגים וההיפותזות שלהם , שוקד את יחסיו עם המתודה הסוציולוגית

הוא גילה הערכה ). 233: שם" (אכזבה עמוקה מסוציולוגיה"א חווה לדבריו וה). 233-235

למדתי ", מוריו הוא כתב בביקורת על. אבל בעיות צצו עבורו בדוגמה הסוציולוגית, לאייזנשטדט

בעיה ה). 234: שם" (שחכמה סוציולוגית חשובה הרבה יותר מהמציאות של התנהגות אנושית

מכיוון שהמהגרים המזרחים באו ממדינות " שמוריו טענו שהייתההיחידה אותה הוא מציין במפורש 

הם חוו חוסר בהירות שגרם לעיוות תפיסתם את פעולתם של המוסדות , לא מפותחות

, באר שבע, עיירות הפיתוח בנגב" (שדות האמיתיים"לאחר יציאתו ל, בעוד שהוא, "בירוקרטיםה

גילה שהמהגרים לא חוו כל חוסר בהירות , )קריית גת ואשקלון אך לא שכונות העוני של ירושלים

שלו מהסוציולוגיה מוצג כסיפור הרפתקאות שבו מופיעים שליט יחיד " הגירושים"סיפור ). שם: שם(

בשליחותו של שליט זר אשר מושך אליו חלק מהנתינים כדי לערער ) מירכאות במקור" (סוכן חשאי"ו

  ).235: שם(את שלטון היחיד 

כך הם הלכו , 70 - וה60 -ל שהאנתרופולוגים ביססו את מעמדם כאנתרופולוגים בשנות הככ

ן עד שנעלם טהמקום שתפס הניתוח הכמותי בטקסטים שלהם הלך וק. והתרחקו מהסוציולוגיה

 יםאתנוגראפיוכללו יותר תיאורים " מדעיים"ופחות " סיפוריים"הטקסטים הפכו יותר . לגמרי

גם חלק מנושאי . פרשנויות תרבותיות מאשר אנליזות ומציאת מתאמים סטטיסטיים בין משתניםו

של  ןמתוך העניי. המחקר האנתרופולוגי היו שונים מהמקובל בסוציולוגיה הישראלית באותן שנים

מרקס חקר ביטויי אלימות ; דשן במחקר הדת של המזרחים נוצרה נישה חדשה למחקר חברתי

התייחס לאנתרופולוגיה כאל אחד מנתיבי ההתפתחות של ) 1995(רם , אבל. בקרב מרוקאים

למרות שהנחת יסוד של המחקר הנוכחי גורסת . מלכתחילה היא הוצגה כענף סוציולוגי. הסוציולוגיה

עולה ממנו תוצאה שאינה רחוקה ,  חשובים ועקרוניים בין הסוציולוגיה לאנתרופולוגיהשיש הבדלים

 הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הישראליות היו בעיקר 70 - וה60 -בשנות ה. מהתיאור של רם

למרות שהיו הבדלים מובהקים במתודה ובאופי . משולבות זו בזו ולא נפרדות ובטח לא מתחרות

לא היו הבדלים , ף בנושאי המחקרים של האנתרופולוגים והסוציולוגיםהטקסטים ולעתים א

דומה , לכן. הציוניות והאוריינטליסטיות ובמסקנות שלהם, בהנחות היסוד הפונקציונליסטיות

שתיאור המחלקה התל אביבית כאתר של התנגדות להגמוניה הסוציולוגית הירושלמית הוא שיכתוב 

  .ההיסטוריה

ידי מרבית -הראשונה יוצגה על: לשלוש גישות" מושבי העולים"מחקר  תפרו סיווג שוקד אסב

ידי אנתרופולוגים ותיקים -יה עליוהשנ) וינטראוב וליסק (יתהסוציולוגים של האוניברסיטה העבר

, ידי הסוציולוגים הכפריים של המחלקה להתיישבות-השלישית יוצגה על). כהן ווילנר. ס. פ, וינגרוד(

). שוקד ודשן, בין השאר(ם במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית יירקרי הסטודנטים הצע

הוא טען שהגישה של האחרונים היוותה גישת ביניים אשר שאבה משתי הגישות הקודמות ותרמה 

שוקד מיקם את עבודתו המוקדמת ועבודתו של דשן וסוציולוגים , ךכ). Shokeid 1971a: 4-5(להן 

במוצהר הוא בא ". מושבי עולים"רופולוגיים לסוציולוגיים על תאנצעירים אחרים בין מחקרים 
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שוקד כתב שהן האנתרופולוגים והן הסוציולוגים ,  מזאתרהיתי. בין השתיים ולחבר ביניהן" לפשר"

החלו את עבודתם מהמסגרת התיאורטית של אייזנשטדט כדי להאיר את העבר התרבותי והרקע 

שוקד התייחס , יחסית לדשן ולמרקס). 5: שם(טה יקלהחברתי כגורמים העיקריים בתהליך ה

אך הוא עשה זאת כדי להציג את המחקר שלו , למחקרים סוציולוגיים ישראליים רבים בספרו

שוקד ומרקס עולה שהמעבר , מתוך הביוגרפיות של דשן. כממשיך ולא כסוטה מהעיקר של קודמיו

 נבע כתוצאה ממשבר או חוסר אמון שלהם מסוציולוגיה לאנתרופולוגיה היה חלק ומתמשך ולא

הסעיפים הבאים משרטטים קוים . בדרך הישנה שהביא לאימוץ של שיטה אחרת וטובה יותר

  .מחברים עיקריים בין הסוציולוגים לאנתרופולוגים אשר מלמדים על הגבול המטושטש שביניהם

  

  המתודה לע 3.1.1

לחיפוש אחר ההיפותיזות הכלליות  תרמצאנו שהדרך הנכונה ביו", 1948 -זנשטדט כתב כבר בייא

). 6: 1948יזנשטדט אי" (ינטנסיבי בתוך סקציה קטנה של עדות המזרחא ’field work‘הריהי 

ההיבט היחידי שהוא . מבלי לקרוא לילד בשמו, אייזנשטדט תיאר כמעט לגמרי מחקר אנתרופולוגי

בניגוד , וגיים במושביםליוואכן המחקרים הסוצ, לא ציין היה משך הזמן הארוך של מחקר השדה

 - במאמר היסטורי אישי מ. לא כללו שהייה ממושכת ורצופה של החוקר במושב, לאנתרופולוגיים

 השתמש שוקד בין השאר בנקודה זו כדי להדגיש את ההבדל בין המחקר הסוציולוגי למחקר 1992

הודים מהרי י בהתיישב למשך שמונה עשר חודשים בכפר קטן ומרוחק מיושבל "–האנתרופולוגי 

" האטלס היה למעשה פעולה של מחאה אם לא מוזרות מול הסצינה הסוציולוגית הישראלית

)Shokeid 1992a: 236 .(לו לא היה מדגם של מושבים כדי , שבניגוד לוינטראוב, קד גם טען בדיעבדוש

, אבל. תגיאין ספק שהיה הבדל בין המתודות הסוציולוגית לאנתרופולו. לבחון את ההיפותזות שלו

 מן"אלא שאייזנשטדט , 70 - וה60 -לא זו בלבד שהאנתרופולוגים לא עסקו בהבדלים אלה בשנות ה

בזמן שאייזנשטדט היה ראש המחלקה . כלל לא התנגד לשיטה האנתרופולוגית" צד השניה

משה , עובדיה שפירא, רבקה רהט, זמרה-ציפורה בן, נעמי נבו(הועסקו מספר מתלמידיו , בירושלים

במסגרת " מושבי עולים"במחקרי שדה ב" סוציולוגים כפריים"כ) ושלמה דשן) שוקד(' קוביץנמי

הם נעשו בברכתו . מחקרי שדה אלה היו שעטנז של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. המחלקה להתיישבות

. א.ייזנשטדט הנחה את מרקס בלימודי המא. 41שלהם. א.של אייזנשטדט והיוו בסיס לעבודות המ

אייזנשטדט השיג עבורו מימון , לדברי מרקס. ביצע את עבודת השדה הראשונה שלו תםשבמסגר

  .42משרד ראש הממשלה לעריכת המחקר במהיועץ לענייני ערבים

  

  מודרני-ור הדיכוטומיה מסורתיערע 3.1.2

הוא ,  לכיוון של פונקציונליזם משופר60 -ר רם סקר את השינוי שחל בסוציולוגיה בשנות השאכ

 –אלא שהשינוי התרחש במדעי החברה בכלל , נתרופולוגים היו מחוללי השינויאשהלא גרס 
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. הוא פתח את הפרק בשינוי שחל בתפיסה של אייזנשטדט עצמו. פולוגיהרוסוציולוגיה כמו גם באנתב

 אייזנשטדט החל לקרוא לאנליזה יותר מגוונת אשר מדרגת את המודרניות 60 -באמצע שנות ה"

י פל). Ram 1995: 48" (ולאנליזה יותר מעודנת של היחסים ביניהם, ם שוניםייבוהמסורתיות של מרכ

של תזת המודרניזציה ודיבר על אפשרות שמערכת " ת החבילהסקע"אייזנשטדט פרם את , רם

טען , כמו כן. מוסדית אחת תתפתח בנפרד מאחרות בניגוד לתפיסה של התפתחות סימולטנית

 של מצבי מעבר בין מסורתיות למודרניות מאשר תזת רותאייזנשטדט שייתכנו סוגים רבים י

, בסודן, במודרניזציה בפקיסטן" שבר"כאשר אייזנשטדט התייחס ל, כמו כן. המודרניזציה התירה

מודרניות חזרה "בשדה הפוליטי מ" היפוכים"הוא טען שבחלק מהמקרים ה, באינדונזיה ובבורמה

שנות זו מקבילה רפ). Eisenstadt 1964: 347 ; 1973: 49(דווקא שיפרו את המצב הכלכלי " למסורתיות

 תיאר מודרניזציה בכלכלה אך לא קדשו. למסקנות של שוקד ממחקריו במושבים של מזרחים

על אף היותה , "החמולה"הוא גם דיבר על כך ש". חמולתי"למבנה " חזרה"בפוליטיקה ו

". מודרני"ובשינויים לכיוון  תםסייעה בהתפתחות הכלכלית של המהגרים ולכן בקליט, "מסורתית"

בנושא זה הוא ככל הנראה ] 1964 -מ[המאמר של אייזנשטדט "וקבע ש" שבר במודרניות"דשן תיאר 

 :Deshen 1965" (אחד הניסיונות הראשונים להסב את תשומת הלב להיבט זה של בעיית המודרניזציה

י חב להשפעה של עבודותיו של נ א',שבר במודרניות'כולל המושג , את רבים מקווי המחשבה"שו) 63

ה צריך להישען על יטלמרות שתלמידיו של אייזנשטדט גרסו שניתוח הקל). 89: שם" (אייזנשטדט

 & Lissak(שלהם ולנטייה של המהגרים להשתנות " הווה"של המהגרים ל" העבר"הפער בין 

Weintraub 1961: 32( ,אינם ] 'מזרחי-מסורתיה ומערבי-המודרני'[' הטהורים'שני הסוגים " כתבו םה

ון אפריקה צפהעירוני מעיראק או מ' המזרחי'המהגר ... עושים צדק למציאות החברתית המגוונת

מאשר איש העיירה הקטנה ממזרח אירופה או ' מערבי'יהיה בדרך כלל ובמובנים משמעותיים יותר 

ום שהם לא חקרו ש מאולי. דשן או שוקד, משפט דומה לא יימצא אצל מרקס). 33: שם" (מהבלקנים

). 4.4.2, להלן(ולא ערכו השוואות בין מזרחים לאשכנזים , ילידי הארץ או מהגרים, בקרב אשכנזים

 שהמונח הוא תרבותי ולא גיאוגרפי ומשמש הייתה" מזרחי"ההסתייגות היחידה של דשן מהמונח 

וגי של לציוחקר הסומה). Deshen 1970a: 10(לציון של כל המהגרים מהמדינות האסלאמיות 

. מודרני-וינטראוב ועמיתיו על מושבי מהגרים כלל חלוקות פנימיות לחלוקה הכללית של מסורתי

, הומוגני- מודרני-א בחן את מידת הסולידריות במושבים שונים וסיווג אותם לפי ארבע קטגוריות הו

אפשר לראות , ומרלכ. )Weintraub 1971: chap. 3(הטרוגני -הומוגני ומסורתי-מסורתי, הטרוגני-מודרני

מות דו כתגובות 70 - ובפרסומים משנות ה60 -במחקרים אנתרופולוגים וסוציולוגים משנות ה

אין בפסקה . לקריאה של אייזנשטדט לאנליזה יותר מעודנת של היחסים בין המסורתיות למודרניות

אלא שעל פי , הוגיהעידון התקיים הן בסוציולוגיה והן באנתרופול. זו כדי לסתור את הפרק הקודם

פני השטח בלבד ולכן העמיק -העידון התממש על, עבודה זו שתחום עניינה הוא אנתרופולוגיה בלבד

  .את הדיכוטומיה ולא החלישה
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  לוציה של התרבותובא 3.1.3

הם ראו במודרניזציה , ן שהאנתרופולוגים ניסו לפרק את תהליך המודרניזציה למרכיביומזב

המשטר , למשל. התפתחות וקידמה,  היחידי של שינויניברסאליאוהאירופית את המודל ה

לת המסורת שלמעשה הוגדרה כתמונת ראי של ליש, שלילת הדת, הטכנולוגיה המערבית, הדמוקרטי

כל אלה סימנו כמובן מאליו . היסטורית של הלאומיות-המודרניות האירופאית והחשיבות הטרנס

מזרחים והמקווה עבורם ועבור חברת הפה מאת הקידמה לא רק באירופה אלא גם זו המצו

לא בגלל שמצויות ראיות טקסטואליות רבות , אפשר לומר זאת בביטחון. המהגרים הישראלית כולה

אלא בגלל היעדר כל תהייה , לתמיכה בלתי מסויגת של האנתרופולוגים במוסדות וברעיונות אלה

ומתוך זהויות אלה יכלו , בור החוקריםלמרות שהנחקרים היו בעלי זהויות בלתי מוכרות ע. אחריהם

אף חוקר לא העלה כל שאלה , להציע ביקורות ודגשים אחרים ומעניינים על המציאות הישראלית

היות מוסדות ומגמות אלה . בדבר החיוב שבמוסדות ובמגמות של החברה הישראלית הוותיקה

ל רגע התקיימה כאמת מובנת חיוביים ותו לא עבור כל אדם באשר הוא ועבור המין האנושי כולו בכ

מידת החיוב שבשינוי שחל אצל המזרחים . מאליה עבור החוקרים ולא דרשה מהם מחשבה נוספת

הם . היה כמידת קירבתו או כמידת ההבטחה לקירבה עתידית שלו לדגם השינוי המודרני האירופי

ם שהתרחשו בעבר אשר הקביל בין תהליכי, לא היו יוצאי דופן בכך ולא היו שונים מאייזנשטדט

 20 -בחברות מערביות לתהליכים שהתרחשו בחלק ממדינות הלאום החדשות באמצע המאה ה

  ).Eisenstadt 1966: 132-133(והעריך את האחרונות ביחס לראשונות 

היו בעיני האנתרופולוגים הישראלים כבעלי מהות " המערבית"והתרבות " המזרחיות"רבויות תה

יניהן לא היה אלא זמני והיה מוביל בהכרח לדעיכה של הראשונות בלוב כל שי. אוטונומית והפוכה

כפי , הייתהאחת ממטרות המחקר שלהם . ת האנושיתחו פסגת ההתפתהייתההיא . בפני האחרונה

גישה אשר , לשמר עדויות של תרבויות ומערכות חברתיות אשר הן נידונות להיעלמות", ששוקד כתב

ה ואלה היו שיירים של תפיסה לא). Shokeid 1971a: 2" (יםידי אנתרופולוגים רב-ננקטת על

  .עשרות שנים לפני כןם אבולוציונית של התרבות שנדמה היה שעברה מן העול

  

  "סטוריה סובייקטיביתיה" 3.1.4

אתנית אינה נובעת מהמציאות האובייקטיבית אלא -רס אייזנשטדט שהבעיה הסוציוג 1966 -ב

לת האחריות על התפיסה טה). Ram 1995: 49(תה ורחים אמהתפיסה הסובייקטיבית של המז

פעם . אתנית בצבעים תרבותיים-וציצבעה פעם נוספת את הבעיה הסו, טען רם בצדק, המזרחית

הקודמת של אייזנשטדט גרסה למעשה שעברם של " הנטיות המוקדמות"משום שתיאורית , נוספת

קבע את , כמו האשכנזים, דיתו לא יהולא רק היותם מיעוט בחברת רוב, המהגרים בארץ מוצאם

משמעות הדבר היא . אופן קליטתם בישראל ובכך הסירה את האחריות מהישראלים הותיקים

. היסטוריים למציאות החברתית הישראלית של המזרחים-שאייזנשטדט חיפש הסברים תרבותיים
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יי תושבי שבשדה הוא למד שאין אפשרות להבין את ח, שנתיים לאחר מכן טען שוקד בספרו

הוא חקר ולמד את האופנים , לכן. בהווה ללא לקיחה בחשבון של תפיסתם את עברם" רוממה"

וכיצד היא , ידי אנשים שונים בקהילה-נזכרת על" ההיסטוריה הסובייקטיבית"השונים בהם 

ימן מצב בהווה סש, reference situationהוא טבע את המושג , לשם כך. מכתיבה את התנהגותם בהווה

בניגוד לחוקרים קודמים שהביאו לטענתו את , זאת. חס לעבר כאילו הוא חי וקייםישר מתיא

משום . של המזרחים כהסבר כללי להתנהגויות של קהילות שלמות" יתיבההיסטוריה האובייקט"

מתנהגים באופן שונה " היסטוריה אובייקטיבית"הם לא הבינו כיצד פרטים שונים בעלי אותה , כך

" ההיסטוריה הסובייקטיבית" טען שההתבססות של שוקד על םר). Shokeid 1971a: 6-7(זה מזה 

  ).Ram 1995: 54(מודרני ביחס למחקרים סוציולוגיים קודמים -תיהביאה לעידון הדיכוטומיה מסור

" מודרניות"וה" מסורתיות"י חולק על רם וטוען שגישה אנליטית זו נבעה ישירות מהגדרת הנא

ומכיוון שכך היא ייצרה את הדיכוטומיה , המרוקאים הם מסורתייםשההנחה ומן ) 1960(ץ "של כ

על פי , פני המסורתיים. ולכן חיזקה אותה, פולוגית קרובהרולכאורה על בסיס התבוננות אנת, מחדש

בעוד שהמודרניים פונים , מופנים אל העבר והם מבקשים להותיר את הדברים כמות שהם, ץ"כ

כדי להבין את ההתרחשויות העכשוויות בקהילה , לפיכך .שינוילעתיד ותרים דווקא אחר ה

, גם דשן סבר. הכרח לגלות ראשית כיצד העבר נתפס בעיני הנחקרים כמתקיים בהווה, מסורתית

הדין וחשבון ההיסטורי הבא קשור "ש, reference situation -מספר שנים בטרם שוקד ניסח את ה

ל להיות מובן באופן הטוב ביותר עם עין פתוחה ותית יכלהנחת היסוד ששינוי חברתי בחברה מסור

בועות בחברה זו בטרם ההתחלה של שינוי  טכלפי שינוי אשר) או הרגישויות(על הנטיות המוקדמות 

אבל המניע לשינוי היה השבת דבר , קד תיאר גם רצון לשינוי במושבוש. )Deshen 1965: 68(" רדיקלי

סבאג שאפו לשוב לעמדת העליונות " חמולת"שי נא. מאזמה חשוב שהתקיים במרוקו והתערער 

ולכן תעסוקת הנשים בקרבם , אלשרהכלכלית בקהילה בעקבות ההתרוששות הכללית עם המעבר לי

ביטון אשר במרוקו היו נחותים מהסבאגים מבחינה כלכלית " חמולת"אנשי .  כמעט מלאההייתה

, יחלשות הזיקה הדתית בישראלה לנוכח לחזק את עליונותם הדתית בקהילה, במקום זאת, ביקשו

עיה הבסיסית בה). Shokeid 1971a: 203, 212, chap. 12( חלקית הייתהולכן תעסוקת הנשים בקרבם 

בניתוח של רם את עבודתו של שוקד היא שרם נטל את ההערכה של שוקד את עבודתו שלו כאילו 

 בעצם קיומה אך לא למנה בישראהרפלקסיביות של שוקד הקדימה את ז.  ייצוג מלא ושלםהייתה

 באותה שובהשפעת השינויים באנתרופולוגיה המערבית שהתרח, ככל הנראה, היא נכתבה. בתוכנה

  .יתכן שזו הסיבה שדווקא שוקד משך את תשומת ליבו של רם. תקופה ומתוך שאיפה להשתלב בה

 לא הבחין לחסק, וגיהוד שרם דיבר על שינוי לאורך זמן שחל הן באנתרופולוגיה והן בסוציולעב

ומצא את הכללת ההיסטוריה של הנחקרים " אובייקטיבית"ל" ההיסטוריה הסובייקטיבית"בין 

ביחס לסוציולוגיה " התרבותית"ר האנתרופולוגי כהתקדמות מהותית של האנתרופולוגיה חקבמ

 בניגוד, האנתרופולוגיה בישראל, לדברי חסקל.  בישראל70 - וה60 -בשנות ה" החברתית"

א הביא וה). Haskell 1994: chap. 2(העניקה מקום מרכזי לתרבות המקור של הנחקרים , יהגלסוציולו
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" התרבותי"שכן דשן היה האנתרופולוג ,  הפרדיגמטית לאנתרופולוגיה של התקופהמאאת דשן כדוג

רק סקל נטל נקודה שאפשר לראות בה את הדמיון בין הסוציולוגיה לאנתרופולוגיה ולא ח. 43ביותר

כיות תוך שינוי וצייר אותה כלא פחות מנקודת שבירה של האנתרופולוגים משיטות שאת ההמ

כל שחסקל טען הוא שאמירה מובלעת אצל אייזנשטדט הפכה , אכן ו.מוריהם הסוציולוגים

שהיו , של מהגר' הנטיות המוקדמות לשינוי'בעוד שאייזנשטדט רמז לקשר בין . "למפורשת אצל דשן

). 36: שם" (דשן הפך קשר זה למפורש, לבין רקע תרבותי, דט לקליטהטשל אייזנשהמדד העיקרי 

חשוב לציין שבכל הטקסטים האנתרופולוגיים שנבחנו בעבודה זו לא נמצא ולו בדל של ויכוח עם 

אפילו ברפלקסיה . הסוציולוגים על מקומה של תרבות המקור בהבנת ההווה הישראלי של המזרחים

, לפי שוקד. עלה טענות מרחיקות לכת על עצמו ועל עמיתיו כטענותיו של חסקלמאוחרת שוקד אינו מ

נתפס כבעייתי בעיני חלק מהחוקרים " היסטוריה הסובייקטיבית"המשקל שהוא העניק ל

  ).Shokeid 1992: 237(הוא לא טען טענה דומה ביחס לסוציולוגים הישראלים . סטר'במנצ

שקבעה את בחירת ") מסורתיים"מרוקו הם  יהודי(מת ודה זו מדגימה כיצד הנחת יסוד מוקדקנ

כיצד (ליטית ושאלה מדעית אנהולידה גישה ) קהילה יהודית מהרי האטלס(האובייקטים למחקר 

אשר מוצגת בדיעבד כחדשנית בהשוואה ) ?תפיסת הנחקרים את עברם משפיעה על ההווה

הנטיות "ריית ו קושי בתיא להיכלל ללאהייתהשאלה זו יכולה . סטר'לאנתרופולוגים של מנצ

  .אבל שוקד לא מזכיר זאת ברפלקסיה המאוחרת, של אייזנשטדט" המוקדמות

  

  של קשרי משפחה הדוקיםה נקציופה 3.1.5

שנגעה להשפעת " רוממה"וב" מרחב"ב, "משגב" המסקנות המרכזיות של שוקד מהמחקר בתחא

. ת הממסדסטיתזה לתפיידו כאנ-מוקמה על, על קליטת המזרחים" חמולה"מה שהוא כינה 

 סברו שפירוק המשפחה המורחבת יזרז את הקליטה והמודרניזציה של המזרחים, לדבריו, המוסדות

האחות ממשרד . המגורים במושב תוכננו כך שיתאימו למשפחות גרעיניות בלבד". מסורתייםה"

 דשוק( נפרד הבריאות עודדה את הנשים הצעירות לתבוע מבעליהן להיפרד מהוריהם ולהתגורר בבית

שהקשרים המשפחתיים ממלאים תפקיד חיובי , גרס שוקד, לעומת גישה זו). 184: 1977ודשן 

שוקד (משום שהם מספקים תמיכה רגשית וחברתית בשלבי הקליטה הראשונים והקשים , בקליטה

גם וינגרוד זיהה קשר חיובי בין משפחה מורחבת ). 11פרק : 1977שוקד ודשן  ; 71-72: 1967

  ).Weingrod 1966 ; 1971a: 186 (44גלות מהירהלהסת

] גלות לחיי מושבסתלהצלחת הה[שהגורם החשוב ביותר "ה שנים לפני כן אייזנשטדט כתב מכ

כדי שיוכלו , שהעניקה המסגרת החברתית הישנה לחבריה, הוא מידת התמיכה החברתית והרגשית

וינטראוב , מו כןכ). Eisenstadt 1956: 273" (לפתח פעילויות מחדשות שמתאימות לתנאים החדשים

ה לשוקד ומבד. ערכו מחקר משווה בין שני מושבים של מהגרים מכורדיסטאן) 1965(וברנשטין 

                                                                          
  .ת אצל המזרחים והשינויים בסמליהדי הדת היהוהעיקריים שלו היה רקד מנושאי המחחא 43
, "החמולה" ההבדלים בין וינגרוד לשוקד בתפיסת המשפחה המורחבת המרוקאית ועל הערכה של מושג לע 44

  .2.3.3ראה לעיל 
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וזיהו התאמה בין רשת , הם כימתו קשרי דם וידידות באמצעות סוציוגרמות וטבלאות, )1963(

, לדעתנו ,ניזציה היההגורם העיקרי בהצלחת המודר. "שארות צפופה והדוקה למדד פיתוח גבוה

" אשר שימש כבסיס לשינוי וכשסתום הביטחון שלו', פרח'] מושב[של ' אורגני'המבנה השארי ה

  ).318: 1965וינטראוב וברנשטין (

מתברר שהניתוח של שוקד ושל וינגרוד שזיהו את הפונקציה החיובית של קשרי משפחה ,  כןםא

התקיים במקביל , ירוקהפה הממסדית ללמרות התביע, בקליטת היהודים המזרחים בישראל

ע לאותה מסקנה גיאייזנשטדט ה, יתירה מזאת. לניתוחים סוציולוגים שהגיעו לאותן מסקנות בדיוק

  .50 -כבר באמצע שנות ה

  

  רחי כילד או כחולהזמה 3.1.6

. ק הקודם נטען שהאנתרופולוגים היבנו בארבעה רבדים את דמותו של המהגר המזרחי כילדרפב

המשמעותי בין תפיסת המזרחים כילדים או כחולים לעומת תפיסתם כפראים  הובהר ההבדלשם גם 

גישה זהה ". ישראלי"ים לעבור מן העולם כדי שהדור הבא יהיה יכשצר") דור המדבר("חסרי תקנה 

, מכבדת, פרנקנשטיין המליץ על גישה חינוכית אמפטית. "ניתן למצוא אצל סוציולוגים מרכזיים

- בר". שר מיועדת להעלאת המזרחים לרמה התפיסתית של האשכנזיםאט תרפויטית סבלנית וכמע

 הייתהוהתרופה שהציעה " סוציאליזציה-דה"יוסף תיארה את התוצאות הפתולוגיות של ההגירה כ

להראות דמויות חיוביות , ראשית, לפקידים"המליץ , לעומת זאת, אייזנשטדט". סוציאליזציה-רה"

ליצור קשרים , שנית. עקבית ויציבה, להציג בפניהם מערכת ציפיות ברורהלחיקוי עבור המהגרים ו

נתרופולוגים אה). Ram 1995: 40" (והשתתפות' ראשונית'אישיים עם המהגרים כדי ליצור הזדהות 

פנימית במדעי החברה והעדיפו במובלע את דימוי הילד " מחלוקת"הנסקרים בעבודה זו השתלבו ב

עקבית , וי והזדהות במסגרת מערכת ציפיות מוגדרתקת מודלים לחישזקוק לחינוך מחדש בלווי

הם לא יצרו תפיסה . או לטיפולה ויציבה על דימוי החולה הסובל מכאבים וזקוק לתרופ

אך עמדו יחד עם הסוציולוגים אל מול התפיסה הממסדית של , אלטרנטיבית לתפיסות הסוציולוגיות

אשכנזי שסירב -שה כפופים לשיח הציוניעהחברה היו למבמדעי " המחלוקת"שני צדי ". דור המדבר"

  ".ישראלים"לקבל את המזרחים כמות שהם אלא בתנאי שיהפכו ל

  

  מוסדות המדינה והאידיאולוגיה, עי החברהדמ 3.2

 סיפק את הבסיס התיאורטי והחומרי להתמסדות 1963יקט ברנשטיין שהחל בשנת ורפ

י רוחם מחקר של קיבוץ היהודים נראו בעי] יקטלפרו[התורמים . "האנתרופולוגיה הישראלית

 :Marx 1975..." (ורטתמפהכינו גלקמן ופיטרס הצעה , ]של התורמים[בתגובה להצעתם ... בישראל

סמינר "מזכירים מאוד את מטרות , ידי גלקמן ופיטרס-כפי שנוסחו על, רות הפרויקטטמ). 133

באוניברסיטה העברית בשנת   הסוציולוגיהשהיווה את השלב הראשון במיסוד" המחקר בסוציולוגיה

ידי -ה עלנחהסמינר התקיים בחסות המחלקה ליהודים מזרחים בסוכנות היהודית והו. 1949
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לחקור באופן אובייקטיבי ושיטתי את "מטרות הסמינר היו . מואל נח אייזנשטדטש –סוציולוג צעיר 

 :Kimmerling 1992 ("ודים מזרחיםבמיוחד זה של יה... תהליך הקליטה של מהגרים חדשים בישראל

ח של התקופה וומיון בין נקודות הפתיחה של הדיסיפלינות רומז לגבולות השיח המחקרי הרדה). 448

. איפשר תחומי מחקר מסוימים והגביל אחרים, שהיה כפוף לשיח הממסדי שעסק בקליטת ההגירה

הלגיטימי כל  ל מחוץ לתחוםהוציא א, מסיבות שאינן קשורות ישירות למחקר המזרחים, שיח זה

  .מחקר שהוא של ניצולי שואה

  

דמיים אלא בעיקר כתוצאה אקהצלחה של אייזנשטדט לא הושגה רק הודות לתנאים הפנים ה"

מהקשר שהוא יצר בין האקדמיה לממסד השליט ולזיקה בין נקודת המבט הסוציולוגית שלו לבין 

ר כפקידי ציבור מאשר ת ראו עצמם יואייזנשטדט ועמיתיו. סדר היום הפוליטי של האליטה

העיסוק שלהם לא היה שאיפת ידע לשם הידע עצמו ולא חיפוש אחר . כאינטלקטואלים עצמאיים

הם . אלא מתן תמיכה וייעוץ מקצועיים לרשויות המדינה והלאום, הבנה ביקורתית של החברה

ו במיקום אופולוגים נמצנתראה). Ram 1995: 25" (הזדהו לחלוטין עם מטרות העל של רשויות אלה

ות כנשן ושוקד בסוד –ידי מוסדות המדינה -בטרם הגיעו לאקדמיה הם הועסקו באופן ישיר על. דומה

שוקד הגדיר את התפקיד שהוא ודשן מילאו במסגרת . היהודית ומרקס במשרד ראש הממשלה

 ,ן קצר יחסיתוצפוי להפיק הצעות מעשיות תוך זמ, מכוון לבעיות מעשיות"המחלקה להתיישבות כ

 האנתרופולוגים והן הסוציולוגים ןה. Shokeid 1971a: 5(45" (מתוך מחקר אינטנסיבי בשדה מוגבל

יקט הגדלת האוכלוסייה היהודית בישראל ולבסס את מעמדם ו בזמן להשתתף בפרו בביקשו

, "מטעם"לאחר שעזבו את המחלקה להתיישבות וערכו מחקרים במסגרות אקדמיות ולא . כחוקרים

לית אטר להופיע כחוקרים בעלי פוזיציה ניאבל השתדלו, ם לא כיסו על עברםיהאנתרופולוג

חלק . בנושאי המחקר, אך לא פוליטי, ואובייקטיבית אשר מוצאים בעיקר עניין מדעי ואישי

או על , מהפרסומים האקדמיים היו מבוססים על מחקרים שהתבצעו במסגרת המחלקה להתיישבות

ללא , ות שפורסמו במסגרות אקדמיות נגעואתנוגראפיה, לכן.  באותם אתריםמחקרי המשך שנערכו

בזיהוי , בסיפורי הצלחתו, בבעיות ממשיות או פוטנציאליות מנקודת מבטו של הממסד, יוצא מהכלל

ההצלחה והכישלון נמדדו מנקודת מבט ציונית . הרצוי עם המצוי או באפולוגטיקה של כישלונותיו

עסקה הסוציולוגיה הישראלית במתן עצות למוסדות " בניין האומה"בשלב . ואוריינטליסטית בלבד

 קליטת ההגירה סיימה את שלביה 70 - וה60 -נות השב). Ram 1995: chap. 3(בתחום קליטת ההגירה 

כי אם בעיקר להשקטה של ביקורות ומתחים , הממסד לא היה זקוק רק לעצות, הראשוניים ולכן

  .ות שנשלטו כמעט בלעדית בידי אשכנזיםדמציה של המוסולייצור מחודש של הלגיטי

דים וכיצד ניתן למנוע או קיחקר של מרקס במעלות ניסה לברר מהו מקור האלימות כלפי הפמה

דשן עסק רבות בנושא העדתיות שנתפס כמכשול בדרך . להפחית את מספר התקיפות ועוצמתן

                                                                          
העסקת הסוציולוגים , לדעתו. ינוכ אמר דשן שאף אחד לא קרא את הדוחות שהם ה12.3.2001 - יאיון ברב 45

מיותר ובזבזני אשר נולד בעיקר משום שרענן וייץ ואייזנשטדט ביקשו , ן אבסורדייו הייתה ניסהכפריים בסוכנות

  76   



   
  

). 196: ג1971; ב 1971 ; א1971 ; 1969 דשן, למשל(להגשמת האידיאל של זהות יהודית חדשה אחת 

כדי למצוא פתרון לכאוס הפנימי המתמיד במושב משום " רוממה" שוקד נשלח ל1961לקראת סוף 

 מוסדות ההתיישבות 1958-1959 -ב"). "תורם("שרצו ליישב מהגרים נוספים ממרוקו במושב הסמוך 

א נשלח למקום וה). Shokeid 1971a: 64 ("'כשלונות'חשבו ברצינות על פינוי תושבי רוממה שהוגדרו כ

מסגרת ב). 119, 2: שם" (תורם"לאחר שהמהגרים החדשים הגיעו ל, 1963אוקטובר -שוב בספטמבר

, להלן(נימוקיו היו מדעיים טהורים . למחקר ממושך יותר" רוממה"לימודי הדוקטורט הוא חזר ל

נתונים רבים משני  תחתו היו כבר באמ-סיבה פרוזאית . אבל אפשר להציע סיבות נוספות, )4.4

 כאשר החל את המחקר והפעם במסגרת 1965 -אפשר גם לטעון שב, אבל. המחקרים הקודמים

ואפשר היה לדווח על , כבר" נפתרו"אותן בא לבחון בתקופות הקודמות " הבעיות"חלק מ, אקדמית

קה המוצהרת שלו כך שהתשו, סיבה נוספת היא שכל תושבי המושב הגיעו מהרי האטלס". הצלחה"

מצא שוקד את התגלמות " רוממה"ניסוח פחות תמים יטען שב. לאקזוטיקה מומשה עד תום

 60 -בתחילת שנות ה. ולכן ראה בו מקום מתאים למחקר ההגירה המרוקאית לישראל, "המרוקאי"

" מרחב", )יוצאי כורדיסטאן" (שגבמ "– ערך שוקד מחקר בשלושה מושבים 1964ועד אמצע 

כבר לא " תופעת החמולות"בזמן איסוף הנתונים ). 9: 1967שוקד ) (וקיוצאי מרו" (רוממה"ו

 שימוש בכלים הייתההתוצאה ). 11: שם" (רוממה"בק התקיימה בשני הראשונים ונותרה ר

ייצוגים אלה הצדיקו , בשלב הבא. ובלגיטימציה מדעיים כדי לשכפל ייצוגים מקובלים של מרוקאים

היללו את המוסדות על , הסבירו את הצורך במחקר עצמו ,לפי המרוקאיםאת מדיניות המוסדות כ

והשליכו את האחריות לבעיות הנותרות על הנסיבות האובייקטיביות או על התרבות , הצלחותיהם

 אשכנזית ולא פלורליסטית או הייתההסיבה לכך שההגמוניה הישראלית , לפי שוקד. המרוקאית

התנשאות ). 83: 1977דשן ושוקד (היגרו לפני המזרחים  האשכנזים -שוויונית היא פשוטה 

 על פי שוקד אלא רק הדגשה לא מכוונת של ההבדלים הייתהלא " רוממה"המדריכים על אנשי 

  ).208: שם(התרבותיים והחברתיים 

  

מדוע הם , בעיות עבור הממסד" צדו"אם האנתרופולוגים , עולה השאלה, קבות הטיעון הקודםעב

 או בעקבות הפגנות 1959ת האירועים בואדי סאליב בשנת ונתרופולוגי בעקבלא ערכו מחקר א

בשנת , על פי וינגרוד. בראיונות לאנתרופולוגיםה שאלה זו הוצג? 1971בשנת " הפנתרים השחורים"

כולם עבדו במסגרת ממשלתית כלשהי .  היו אנתרופולוגים מעטים בארץ וכולם היו עסוקים1959

 דשן 1959ובשנת ,  וינגרוד לא היה בארץ1971בשנת  . עליהם מלמעלהונושאי המחקרים הונחתו

ואילו דשן שהיה הביקורתי ביותר ענה , שוקד ומרקס ענו באופן מתחמק. ושוקד היו צעירים מדי

תלמידתו של אריק , בורה ברנשטייןד. 46"לא רצינו ללכלך את הידיים וחיפשנו חיים קלים: "בפשטות

                                                                                                                                                                                                                   
עבורו כאנתרופולוג לעתיד הייתה זו חוויה , למרות זאת. והשני בפוליטיקה, אקדמיהב ןהראשו, דריסת רגל

  ".נשכרנו כדי לספר את סיפור ההצלחה: "ר שוקדמ א5.3.01 - בריאיון ב. חשובה ומעצבת
הרצאה לזכרו של עילם אפשר להבחין בקבלה מסוימת אך לא מפורשת של ביקורות אנטי  ב1979 - ר בבכ 46

מתאר עילם את הזר לו והשונה ממנו באופן , נאמן למסורת הקלאסית של האנתרופולוגיה. "קולוניאליסטיות
שן גם ד). 81 :1979דשן  (הוותיקים האשכנזים החילוניים םיחברת הישראל, אעל חברתו הו, המאיר על הקרוב לו
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האנתרופולוגים בני .  בת הדור השניהייתהברנשטיין  אלא שדבורה, "םהפנתרי"אכן חקרה את , כהן

  .או את שכונת ואדי סאליב" הפנתרים"את ר נמנעו מלחקו, דשן ומרקס, קרי שוקד, הדור הראשון

 העמידו את הממסד 1971 ובשנת 1959ובה אפשרית אחרת היא שהמזרחים המתמרדים בשנת שת

הסיסמאות החתרניות נגד , הרדיקליות הטענות.  במיוחדקשה ומדאיגה, בפני בעיה יוצאת דופן

גבולות הלגיטימיות של  מ,בעיני שליחי הממסד, הממסד והפעולות על סף החוקי הוציאו אותם

יוסף לא סיווגה את מפגיני ואדי סאליב -מעניין שדווקא הסוציולוגית בר. אשכנזי-השיח הציוני

הנטיה לראות בכל מעשה ", סףוי-לטענת בר. מידכפושעים שיש להוקיעם ולא חששה לכתוב עליהם 

היא פרי ראייה שטחית , או פרי הסתה מפלגתית דוקא' אלמנטים נפשעים'דופן את ידם של -יוצא

ובכל זאת , אשכנזי- כפופה לגמרי לשיח הציוניהייתהכתיבתה ). 251: 1959יוסף -בר" (ואף סכנה בה

היא ראתה במפגינים בעיה . ונהנו אשכנזיםהיא כתבה במפורש על האפליה ממנה סבלו מזרחים 

. אך גם את כישלון הממסד, "מאפייניהם הבעייתיים של המרוקאים"שהאירה את , ראויה למחקר

 טמונה בשילוב בין הציפיות הגבוהות מדי של המרוקאים ועמדת הפתיחה הייתההבעיה , לדבריה

באותה שנה התפרסם גם . חלקםאבל גם באפליה לרעה ובסטריאוטיפים שהיו מנת , הנחותה שלהם

 :Ram 1995(ח זה היה כתב הגנה על הממסד "דו. ח של ועדת חקירה שאייזנשטדט היה שותף בה"דו

, ם נוספת רואים שהסתירה בין ביקורת חלקית על הממסד לבין יצירת לגיטימציה למדיניותועפ). 41

  .בזירה האקדמיתוהויכוח בקרב הסוציולוגים התקיימו בטרם האנתרופולוגים הופיעו 

ולכן , "פונקציונליזם משופר"שראה באנתרופולוגים כמציעים ) 47-57: שם(גוד לרם ניב

אולי בגלל , נדמה שהאנתרופולוגים הצעירים, יולוגים בני הדור הראשוןוצביחס לס" מתקדמים"

ר לערע, יוסף-כמו בר, חששו יותר מסוציולוגים מרכזיים מסוימים, מעמדם המוסדי החלש יחסית

. פעם נוספת אפשר לראות שוינגרוד הציע אלטרנטיבה אנתרופולוגית. אשכנזי-ונייאת הקונצנזוס הצ

רק לאחר , יוסף הוא פרסם מאמר-ובשונה מבר, הוא לא יצא לחקור את שכונת ואדי סאליב, אמנם

 הוא ניסה להאיר את הרקע המפלה והדכאני שהוביל, יוסף-בל בדומה לברא, 47שלוש שנים ובאנגלית

לימד וינגרוד זכות באופן זמני וחלקי על חלוקת הכוח הלא , אמרמב). Weingrod 1962c(להפגנות 

שכן הממסד עשה , וינגרוד תלה את האחריות למצב בממסד, אולם. נזיםשכשוויונית בין מזרחים לא

הוא כתב במפורש על תפיסת הממסד ). 316-317: שם(גם לאחר ההפגנות , מעט כדי לשנות את המצב

אינו מיזוג " מיזוג הגלויות"וטען ש, )317: שם(הגשמת המטרות הלאומיות לאת המהגרים ככלים 

, גם בספרו המגויס ביותר). 318: שם(למחיקת הזהויות המזרחיות " מסע צלב לאומי"כלל וכלל אלא 

על אף שכינה בספר זה את המפגינים המון או . התייחס וינגרוד פעמיים להפגנות ואדי סאליב

                                                                                                                                                                                                                   
המוקד העיוני במאמרים . "הכיר בנטייה הפונקציונליסטית של עילם ובמחויבות שלו לאנתרופולוגיה הבריטית

... ומקום הטכס בלכידות ובתוקף אלו, תוקף הקהילה, הוא הלכידות החברתית של יוצאי גרוזיה] של עילם[אלה 
לדקדוקי , תאווה לאקסוטיקה] לעילם[הייתה לו , תוגיה הבריטי למסורת הרומנטית שבאנתרופולנאמןעילם היה 

אבל , הכחיש דשן את המוטיבציה הציונית של עילם, במקום אחד). 78: שם" (לפרטי מין וטכס, שארות ומשפחה
תפקידים אים נוש] אקדמאים אנתרופולוגים[הם ", בסוף המאמר רמז לה ולקשר שלה לממצאי המחקרים

הם מסתירים מעצמם במכוון את . אין הם מערערים, התפקידים האלהם  הם שלמים עגם כשאין. בחברתם הם
  ).82: שם" (שגילו דרך ההתבוננות במראה ההפוכה של מחקרם, האמת

רסומים של פה. יותר ביקורתיים מאשר פרסומיו בעברית, בדרך כלל, רסומים של וינגרוד באנגלית היופה 47
  . אלה מאלהיםא נמצאו שונבאנגלית ובעברית ל סקדשן ומר, שוקד
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הוא קבע שהסיבות להפגנות האלימות היו ,  אלימותם כנגד חלונות ראווהתיאר אתו) mob(סוף אספ

אכזבתם מהבטחות הממסד , לי העגום של המזרחיםלכמצבם הכ, ליות המשטרתיתאהברוט

  ).Weingrod 1965: 41, 47(והדרתם לשוליים באמצעות התנשאות ודעות קדומות 

יש . ביקורת על פעולת המוסדות מתם למוסדות כלל גםירות שהעניקו האנתרופולוגים ביוזשה

בביקורת קבלה רחבה ש שכן לצד המנה הזעירה של ההתנגדות י, להבין ביקורת זו בעיקר כשירות

ההיררכיה והלגיטימציה לפעולתם של , המבנה, המטרות, ומובנת מאליה של הנחות היסוד

ד ודשן עולה קטיים מאוחרים של שורפלקסיביים ואפולוג, מתוך טקסטים היסטוריים. המוסדות

נתפס בעיניהם , בין אם נעשה בהם שימוש ובין אם לא, שהשירות החברתי שהמחקרים שלהם סיפקו

מן , הייתהלגיטימציה זו ). 2000שוקד  ; 1998דשן ושוקד (כמקור חשוב ללגיטימציה של המחקרים 

שכן ,  בהבנת הביקורת כשירותאין די. מקובלת גם על מרבית הציבור היהודי של התקופה, הסתם

 מלווה בהצבת האנתרופולוג עצמו בעמדת מתווך בין הנחקרים לבין הייתההיא , לעתים קרובות

  .מה שתרם לניסיונות לייצב עמדה עצמאית לאנתרופולוגיה, המוסדות

ביחס לשני האנתרופולוגים , מרקס, רות מספרם הקטן יחסית של הטקסטים שלו על מזרחיםמל

למרות . ייצר את עיקר הביקורת על מוסדות המדינה, ) ושוקדןדש(הנידונים בפרק זה הנוספים 

ידי -ו לעבודות דחק קצובות בימים ויזומות עללחונש" מקרי סעד"שרבים מתושבי מעלות היו 

אשר , שלל מרקס את התפיסה של עבודות הדחק כסיוע סוציאלי של המדינה לנזקקים, הממשלה

העובדים , לדבריו.  הישג וסיפוק בעבודהת עצמם ומנעה מהם תחושידי התושבים-הופנמה על

א וה). Marx 1976: 25(בעבודות דחק סיפקו עבודה יעילה ובעלת ערך עבור המדינה בתמורה לשכרם 

הוא טען גם שהפקידים אינם . הוקיע במפורש את חוסר הגיבוי לפקידים במעלות מצד הממונים

. דים מעודדות הפעלת אלימות נגדםיגויות מסוימות של הפקושהתנה, מבינים את נפש לקוחותיהם

פקידים ראו בתושבים שהוהעריך , הוא גינה את היחס לו זכו התושבים במשרד הרווחה המקומי

 הייתה, לפי מרקס, והסיבה היחידה, המשרד המקומי נטה להתנגד לשינויים, לטענתו. מעמסה

 מבטו של מרקס תמנקוד). 52: שם(קידים העומס הרב של המשימות המנהלתיות שהוטלו על הפ

התזה שלו נתפסה כביקורתית בטענתה שאלימות , וככל הנראה גם מנקודת המבט הפקידותית

, מכיוון שלפי תפיסת הפקידים, זאת). בניגוד לניתוח המוצע במחקר זה(ת רציונאליהתושבים היא 

נקציות של הבנת התזה של אחת הפו. של זעם ותסכול, ככל הנראה, מקרי האלימות היו החצנה

 הדגשת ערך התובנות של מרקס עבור הפקידים והממונים עליהם לשם הייתהמרקס כביקורתית 

לא הפקידים ולא התושבים . "השליטה בתושבים ומניעת אלימות כלפי פקידים, שיפור הקליטה

עים בע מרקס בצבצ, 48בטקסט היסטורי). 47: שם" (מודעים באופן מלא להשלכות של מעשיהם

כדי , עיריית מעלות אשר מסר דיווחים שקריים לבכירים ממנו במפלגתו שליליים למדי את ראש

ש העירייה הכשיל למעשה אר). Marx 1975: 146-147(טי בידיו ליאת הכוח הפו, לדברי מרקס, לשמר

, במקרה יחיד במינו. כל התפתחות כלכלית של מעלות והשליך את האשמה על התושבים ועצלותם
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ליים בין אנשי אחד אפורמ-ליחסים החשאיים והלא, סט היסטוריקבאותו ט, יחס מרקס בקצרהמתי

 שהמפעל הקיבוצי לחומרי הייתהל יחסים אלה  שהתוצאה. הקיבוצים הוותיקים לבין הממשלה

). 141-142: שם(ולמרות שענף הבנייה היה נתון במשבר , 1966ין המשיך לפעול למרות המיתון של יבנ

בלי ,  מרמזת למינהל לא תקין בדרגים הגבוהים ביותראלא משום שהי, יא יוצאת דופןפסקה זו ה

אלא מכיוון שעניינה הוא בוותיקים ובאפלייתם לטובה ולא במהגרים , לכנות את הילד בשמו

  .המזרחים ובהכחשת אפלייתם לרעה

ים מזרחי אורו של דשן את המפגש בין פוליטיקאים אשכנזים ממרכז הארץ לבין קהל מצביעית

הוא הבין את מה שהפוליטיקאים והקהל לא הבינו . דשן בנקודת אמצע ביניהם בקריית גת הציב את

 אמצע זו התיימרה לספק לפוליטיקאים תובנות כיצד לסחוף דתנקו. אלה על אלה ועל עצמם

אחריהם ביתר הצלחה את הקהל המזרחי ולא כדי להציע למצביעים כלים להתמודדות מתוחכמת 

ן גם הציע הסתכלות שונה מזו שד). Deshen 1976a: 87(רתית עם התעמולה המפלגתית וביקו

ממצאים החיוביים של שוקד ושל ה). 170: 1977שוקד ודשן (הממסדית על בתי הכנסת העדתיים 

וינגרוד לגבי המשפחה המורחבת ולגבי התפיסה הממסדית את המשפחה המורחבת כמחבלת 

ר תמכו בהפסקת הניסיונות שחים הולידו מסקנות מעשיות אבקליטה ובמודרניזציה של המזר

  .לפוררה מהרגע הראשון

  
*      *      *  

  
הם לא הופיעו בין אנתרופולוגים , יים מדעייםונאפשר לומר שאם היו ויכוחים עי, יכוםלס

באופי , במתודה, ההבדלים בהכשרה. לסוציולוגים בהכרח כי אם בקרב מדעני החברה בכלל

. גים לסוציולוגים לא הובילו למסקנות שונותובנושאי המחקר בין האנתרופולהטקסטים ולעתים 

בבחינת ייצוג הפערים בטקסטים ציפיתי בתחילת המחקר למצוא שהצמצום המוצהר הדומיננטי 

וגם יהיה , יהיה הצמצום המדעי האנתרופולוגי אשר גם יבחין את האנתרופולוגים מהסוציולוגים

. אבל התברר שהצמצום הנפוץ ביותר היה הציוני, ובייקטיביותחלק מהצגת מסקנות המחקר כא

ממצא זה מעיד על כך שהלגיטימציה למחקר בעיני האנתרופולוגים ובעיני קהל הקוראים המדומיין 

  . קודם כל היותו ציוני ורק לאחר מכן מדעיהייתהשלהם 

ט להעסיק מדוע סירב אייזנשטד, עולה השאלה,  לא היה ויכוח תוכני או מתודולוגיםא

אשר על , אייזנשטדט. מדובר בפוליטיקה פנים אקדמית, ככל הנראה? קבועה אנתרופולוגים במשרה

, עמד בראש המחלקה לסוציולוגיה במשך כמעט עשרים שנה, ותימכפי כל העדויות היה אדם חזק וס

וביקש לשמור את השליטה על מדעי החברה בישראל המתפתחת בידיו ולא לחלוק את הכוח 

קט ואייזנשטדט לא שיתפו פעולה בפרויסיבה לכך שגלקמן התכן שזו גם י. 49פעה עם אחריםוההש

רצו שליטה בלעדית בפרויקט ולא הצליחו ן הן אייזנשטדט והן גלקמ, כפי הנראה. ברנשטיין

                                                                                                                                                                                                                   
  .ור ביקורתי בעוצמה דומה לא הופיע באף פרסום אתנוגראפיאית 48
 ויאייזנשטדט ענה שבאותו הזמן הוא לא חשב שהאנתרופולוגים שהיו בארץ ה, 4.4.2001 - איון עמו ברב 49

  .בל הסיבה לאי העסקתם הקבועה הייתה ענייניתאהוא אמר שייתכן וטעה . חוקרים טובים דיים
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כי אם בגלל שמרקס , הרי שגלקמן גייס לעזרתו את מרקס לא למרות, אם תיאור זה נכון. להתפשר

  .חסר השפעה וכוח, ניסיוןחסר , היה צעיר

  

  

  

  

   מול האנתרופולוגיה העולמיתלא 3.3

ישראליים -ב לדיון עם מחקרים אנתרופולוגיים לארחתרופולוגים הישראלים היקצו מקום ננאה

) דשן(פסיכולוגיה חברתית , )שוקד(אך גם עם מחקרים מדיסיפלינות נוספות כמו סוציולוגיה 

 דיסציפלינהבשנים ראשונות של התמסדות של . ראלש לישנערכו מחוץ) מרקס(וקרימינולוגיה 

אין דבר צפוי יותר מאשר שאיפה לדיון בגובה , אקדמית מערבית במדינת פריפריה כמו ישראל

אפילו בשנים האחרונות נזקקים אנתרופולוגים ישראלים , אבל. העיניים עם אקדמיה מערבית

סיפור התמיכה של אנתרופולוגים זרים ל, בספרם את ההיסטוריה של עצמם, וותיקים ומבוססים

במקום לספר את יתרונות האנתרופולוגיה המקומית , זאת. בעלי שם במחקר אנתרופולוגי ישראלי

, הרצוג, מדווחים אבוהב" אנתרופולוגיה ישראלית"במבוא ההיסטורי ל. על הסוציולוגיה המקומית

 בישראל 1956ביקרה בשנת " ידהאנתרופולוגית האמריקנית הידועה מרגרט מ"גולדברג ומרקס ש

הדגישה את הצורך במחקר אנתרופולוגי מעמיק על כל "ומתחה ביקורת על מדיניות הקליטה ו

שוקד מדווח בטקסט רפלקסיבי , בדומה). 15: 1998אבוהב ועמיתיה " (קבוצת עולים כשלעצמה

רחים בישראל שאנתרופולוגים אמריקאיים ראו את עבודותיו על מז,  על כך90 -מתחילת שנות ה

  מול היעדר הדיון המפורש בהבדל בין מתודת עבודתלא). Shokeid 1992a: 239(כרלבנטיות עבורם 

בולט הדיון הקצר במתודת הכתיבה של דשן ומרקס , שדה האנתרופולוגית לבין זו הסוציולוגיתה

קמן בראון שגל-אשר מחבר אותם מבחינה שיטתית ותיאורטית לגלקמן וממנו ישירות לרדקליף

ואה בו את אבי הפונקציונליזם הסטרוקטורלי באנתרופולוגיה הבריטית ולמלינובסקי שנחשב אבי ר

  ).Deshen 1970a: 2-3 ; Marx 1976: 2-3" (התצפית המשתתפת"מסורת 

  

  ןדש 3.3.1

בעוד שהמחקרים , אבל.  הקצה מקום של כבוד הן למחקרים ישראליים והן למחקרים זריםןשד

התזות של החוקרים הזרים עמדו במקביל , נקודת משען או נקודת מוצא בורוהישראליים היוו ע

 Deshen(וא שאב את תפיסתו הכללית של החברה הישראלית  המן החוקרים הישראליים. לתזות שלו

1970a: 208, 212( ,עיירות הפיתוח לש )ושל המוסדות ) 175, 16: שם(של המרוקאים , )12: שם

, בפרק הראשון בספרו). 218: שם(ה למחקרי פולקלור ישראליים נף הפהוא א). 17: שם(המיישבים 

, בהודו, מסגרת עבודות של אנתרופולוגים באפריקה במיקם דשן את עבודתו מבחינה מתודולוגית
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דשן השתמש בפרטים , לכל אורך הספר. בגיניאה החדשה ושל סוציולוגים בסביבה עירונית במערב

קריית גת לבין מחקרים אנתרופולוגיים במקומות אחרים בחקר קטנים כגדולים כדי לקשר בין המ

כדי שייחשבו " מניפולציה"בקריית גת קבוצת בוחרים ערכה ). 141, 122, 58: שם, למשל(בעולם 

מצבים אלה ניתנים להשוואה עם מצבים . וכך השיגו הטבות מכל המועמדים, "קולות צפים"

למערכת , שמנקודת מבט של השקעה חומרית, ם כךא, נראה). "203: שם(בבחירות שנערכו בהודו 

באיטליה הכפרית בעבר , יש יותר במשותף עם מערכות בחירות בהודו] קריית גת[הבחירות בעיירה 

  ).124: שם" (ב בעבר מאשר עם מערכות בחירות בבריטניה"ובארה

א אינו ווה, מציע כיוונים חדשים, דשן הצהיר שמחקרו ייחודי, וסף על החיבור לחוקרים זריםנב

ת ליות והכלליוא הבחירות המוניציפ60 -בשנות ה). 4: שם(אנתרופולוגיה או סוציולוגיה מן השורה 

דשן יכול היה לצפות ולנתח את שתיהן או להתמקד במערכת הבחירות . בישראל נערכו במקביל

וגי  תחום מחקר אנתרופולהייתהלטענתו היא ו, 50אבל הוא בחר להתמקד רק במקומית, הכללית

אך גם יצר נישה , בכך הוא הציב את עצמו בחזית המחקר האנתרופולוגי בעולם). 4-5: שם (שחד

השאלה "קבע דשן ש, בסיכום הספר. ותבע עליה בכורה כאנתרופולוג, תי בישראלברחדשה למחקר ח

ות במערכת בחירות במסגרת תרבותית שונה מזו של דמוקרטיות מערביות רציונאליהמסקרנת של 

). 213: שם" (יכול להיות תרומה לדיון כזה] קריית גת[המידע מעיירה . ים קרובותתעלתה לעלא הו

דשן גם שיבץ את עבודתו בקריית גת במסגרת של מחקרים , מלבד ההתחברות לאנתרופולוגיה זרה

: שם(ופסיכולוגיה חברתית ) 214, 210: םש (51ישראליים מדיסיפלינות רלבנטיות כמו מחקר הדת-לא

הוא השווה בין מחקרים של מערכות בחירות במסגרת מדע המדינה לבין , כמו כן. )206-207, 201

, בנוסף על האמור לעיל, אם כן). 5: שם( לטעון ליתרון של האחרונים דימחקרים אנתרופולוגיים כ

ההתמקדות בבחירות מקומית סיפקה גם את ההצדקה העניינית להתדיינות עם מחקרים זרים 

  .ארצות אחרותבשנערכו בנושאים דומים 

  

  סקמר 3.3.2

כב בהפעלת ורקרו על אלימות במעלות הציב מרקס את מדינת ישראל כסוג שלישי יעיל ומחמב

-הסוג הנמוך ביותר היו הנואר שנחקרו על. כוח לשם פתרון בעיות ולשם שמירת היציבות החברתית

 ; Marx 1972(רקס מידי -עלואילו את שלב הביניים תפסו הבדואים שנחקרו , רד'פריצ-ידי אבנס

1976: chap. 2 .(נסאבנשען מרקס על , ואו לנתח את ההתנהגות האלימה של תושבי מעלותבב-

בהמשך הספר היפנה . מבלי להזדקק כלל לסוציולוגיה ישראלית, פיטרס וובר, גלקמן, רד'פריצ

הוא , 8.4.2001 -ו בבראיון עמ. ישראליים רבים-מרקס למחקרים אנתרופולוגיים וקרימינולוגיים לא

ולכן אי אפשר למצוא , אמר שבאותה תקופה לא היו מחקרים סוציולוגיים על אלימות בישראל

                                                                          
ן שהסיבה הייתה העניין הרב יחסית שגילו הנחקרים במערכת הבחירות המקומית והאדישות דשאיון טען רב 50

 בפני עצמו אלא כנתון צפוי ולכן רקחדשן לא ראה ממצא זה כדורש הסבר ומ. היחסית שלהם למערכת הכללית
  .קרחשימש אותו רק לקביעת גבולות המ

מד משנותיו הראשונות במחלקה לסוציולוגיה לים החדשים שדשן היה אחד הקורסי" ציולוגיה של הדתוס" 51
  .א"בת
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, למרות זאת וללא כל תלות במטרותיו המוצהרות או הסמויות. התייחסות אליהם במחקר שלו

בנוסף על ייצוג . אפשר לקבוע שהבחירה של מרקס לחקור אלימות מילאה מספר פונקציות

והצעות לפתרון בעיות עבור הממסד ובמסגרתן ייצור ביקורת על , )2.3.9לעיל (רוקאים כאלימים המ

מחקר האלימות תפקד בביסוס עצמאותה של האנתרופולוגיה באקדמיה , )3.2לעיל (המוסדות 

כך גם ההתמקדות של מרקס באלימות , כמו הבחירה של דשן בנושא ובשדה המחקר. הישראלית

כך גם .  זכות ראשונים עליההייתהשלאנתרופולוגים ,  למחקר חברתי בישראלייצרה נישה חדשה

  .ל"נבנו הצידוקים הענייניים להפניית תשומת הלב אך ורק למחקרים שנערכו בחו

מעט האנתרופולוגים החברתיים . "קס גם איפיין את מחקרו כייחודי ביחס למחקרים הזריםרמ

בגישה ...  דגש על אלימות קבוצתיתםע... דותאשר עסקו בנושא התמקדו במקרי רצח ובהתאב

אני . של מקרי אלימות נצפיםת ועם מעט דוחו... בלווית שיפוטים ערכיים... תיאורטית פסיכולוגית

עסק באלימות קלה של , לעומת זאת, קסרמ). Marx 1976: 2" (מציע לעסוק בנושא באופן אחר

ואין , א היו זרים לניתוח של מרקסל ערכיים שיפוטים, אבל. ללא ניתוח פסיכולוגי לדבריו, פרטים

 הקטיגוריות של אלימות וששתיים מתוך של, למשל. ספק שנימה פסיכולוגיסטית ליוותה את דבריו

הוא גרס שתפיסת המדינה את עבודות , בנוסף. אופיינו כבקשת עזרה סמויה מהסובבים, במעלות

התועלת הפסיכולוגית  ה מהם אתמנע, ידי התושבים-הדחק כסיוע לנזקקים אשר הופנמה על

  ).25: שם(שבעבודה תמורת שכר לעומת בטלה מלווה בנדבה 

  

  דקשו 3.3.3

כאשר הסביר את אופן . קמן באפריקה זכו למספר הפניות בספרו של שוקדגלריו של קחמ

- אבנס, הוא הביא את מלינובסקי, כפי שסופרה על ידם, ההתייחסות שלו להיסטוריה של הנחקרים

הוא הביא ממצאים , כמו דשן, משך הספרהב). Shokeid 1971a: 7(מורי הדרך שלו כ ואחרים רד'פריצ

ם שחקרו באפריקה ובמקומות אחרים אשר מציגים מצבים דומים לאלה גיוניתוחים של אנתרופולו

ייצרו הקבלה ביניהם לבין חוקרים מערבים ובין , הוא ודשן, בדרך זו. שהוא זיהה בשדה המחקר שלו

ין ספק שהשוואת ממצאים ומסקנות עם מחקרים א. 52רים באפריקה או באסיהק לבין נחמזרחים

ים של הקיום אוניברסאלי מוטיבציה מדעית להגיע למאפיינים וךשנערכו בשדות אחרים נובעים מת

את ההקבלה הנערכת " הזמינו"שוקד ודשן , שלא מדעת, אבל בנוסף לכך, האנושי באשר הוא

לקראת סוף . לי של המחקרים באפריקה לקונטקסט הישראליאט הקולוניבעבודה זו בין הקונטקס

התווכח שוקד עם התזה של האנתרופולוגית בוט שעסקה ביחס בין רשתות חברתיות לבין , הספר

תוך התייחסות ) 11 - ו10פרקים : שם(חלוקת תפקידים בין בני זוג בקרב מעמד הפועלים האנגלי 

הוא ערער על התזה של . גיים נוספים שעסקו במשפחהלמחקרים סוציולוגיים ואנתרופולו

שקבע שחלוקת התפקידים בין בני זוג נקבעת אך ורק על פי לחצים כלכליים ' האנתרופולוג ברת

גם לגורמים חברתיים ונורמטיביים , בנוסף על לחצים כלכליים, לפי שוקד. שהמשפחה נתונה בהם

                                                                          
  ).mission) Shokeid 1971: 119 ; Shokeid 1988a: 35 - כ, ה שלודשהקד כינה לעתים את מחקר וש 52
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על בסיס ממצאים אחרים אלא גם רמז ' ל ברתשוקד לא רק ערער על התזה ש.  השפעה חזקההייתה

אילו הייתי מבלה ברוממה פרק זמן  "-'  מקצועית יותר מזו של ברתהייתהלכך שעבודת השדה שלו 

  ).205: שם" ('ככל הנראה הייתי מגיע למסקנה של ברת... , קצר בלבד

  

  

  תרופולוג כחוקר החברה שלונאה 3.3.4

 ועד לעשורים האחרונים לא 19 -אז סוף המאה המגיה פיין המובהק ביותר של האנתרופולואמה

. אירופאיים-ירופאי על הלא אהיה אלא העובדה שהיא היוותה תחום של ייצור ידע חברתי

 ראו בריחוק מהנחקרים יתרון מדעי בטענה שהוא 19 -האנתרופולוגים האירופאים של סוף המאה ה

 הייתהאלה של האנתרופולוגיה  לביםבש. מאפשר להם להיות בעמדה אובייקטיבית ולא משוחדת

לבין השדה באמצעות שליחו ") אנתרופולוג הכורסא("הפרדה פיזית בין האנתרופולוג האובייקטיבי 

עבר , מאז מלינובסקי וריברס. סף את הנתוניםאש) The man on the spot(של האנתרופולוג בשדה 

בתקופה בה עוסק מחקר זה , כךלוסף נב). Stocking 1983(הדגש באנתרופולוגיה מתצפית להשתתפות 

מיקומו . תי נוסףעו כבר מודעות רחבה באנתרופולוגיה העולמית להתרחשותו של שינוי משמהייתה

  ".כאן"ל" שם"של שדה המחקר האנתרופולוגי החל לעבור מ

" כאן"ידי שוקד כמחקרים שמשלבים -ודותיהם של שוקד ושל עמיתיו בקרב מזרחים תוארו עלבע

מרבית האנתרופולוגים שהיו זרים לחברות אותן ]בניגוד ל"[עיד על עצמו כמי שה שוקד ".שם"עם 

ם כשחקר קבוצת אנשים אליהם היה זר באופנים מסוימים ובאופנים ייניצב בעמדת בינ... חקרו

ותם של מרבית האנתרופולוגים סילקה בעיות מסוימות אך רז). Shokeid 1971a: 1" (אחרים לא

, מהשדה שלי, ביסוד הדברים, לא הייתי מנותק, מרבית האנתרופולוגיםלניגוד ב. "העלתה אחרות

ההטיה אליה כיוון היא הטיה ). 2: שם" ( הטיה אך גם יתרוןתי יכולה להיווצר בעבודהייתהואמנם 

הוא לא התייחס כלל להטיה לרעת הנחקרים . לטובת הנחקרים משום הקירבה בין החוקר לנחקרים

לנוכח המגמות המתחזקות באנתרופולוגיה . ה הוא בא לבין המזרחיםנבוצה ממבגלל הפערים בין הק

ס אמפתי כלפי הנחקרים חי, )to go native" (להפוך ליליד"שגרסו התקרבות לנחקרים עד כדי 

שוקד טען שברשותו יתרון ביחס לקהילה האנתרופולוגית הבינלאומית אליה הוא , ואחריות חברתית

, ידי ייצוגו כקרוב יותר לנחקריו- ממרבית האנתרופולוגים עלו את עצמהוא הבחין. רצה להשתייך

בפרסום מאוחר יותר .  אלא כדי להתייצב בראשהיתלא על מנת להתרחק מהקהילה האנתרופולוג

אם יכול חוקר להבחין רק . "עשה שוקד צעד נוסף והעריך שהוא ועמיתיו חוקרים את החברה שלהם

אך אין ביכולתו להשקיף מבחוץ ולבחון את התכונות , רתובזרות לחבתכונות הייחודיות של חברות ה

" שיפוט אובייקטיבי החיוני לעבודת האנתרופולוג-הרי שלא ניחן בכושר, המיוחדות לחברתו שלו

אשר מרבית , שוקד ועמיתיו עמדו במבחן כושר השיפוט האובייקטיבי, לפיכך). 35: 1977שוקד ודשן (

רק כדי לתבוע שוב , שוקד נסוג מטענתו לאובייקטיביות, בהמשך הפרק. האנתרופולוגים חמקו ממנו

עדיף שהדיווחים על "הוא כתב ש, בהמשך המאמר. את עליונותו של האנתרופולוג החוקר את חברתו
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" הללו עשויים להשלים זה את זה. החברה בכל מחקר יהיו הן של חוקר מבחוץ והן של חוקר מבפנים

שוקד נותר יציב , סר העקביות בעמדתו ביחס לאובייקטיביות החוקרמעבר לחו, אם כן). 40: שם(

  .וטוב שכך, עמיתיו ונחקריהם השתייכו לחברה אחת, בטענתו שהוא

להבדיל " פנימיים"וב לציין ששוקד לא רמז לכך שהקשר המחקרים היה של קונפליקטים שח

. 53חוקר לנחקריםהים בין אלא שההקשר היה נטול קונפליקט, קולוניאליסטיים למשל, "חיצוניים"מ

ר דשן ושוקד לצד השבחים גם העי, עניין גם לראות שגלקמן שבהקדמותיו לספרים של מרקסמ

. לא נגע כלל בחידוש המתודולוגי של האנתרופולוגיה הישראלית ששוקד ציין, הערות ביקורתיות

 הרים זכתכתב גלקמן שמשפחת ברנשטיין שמימנה את המחק, בהקדמה שלו לספרו של דשן, אבל

דרך יהדותם חיבר גלקמן לא רק את האנתרופולוג האשכנזי , ךכ). Deshen 1970a: xxvii" (מצווה"ב

, בני משפחת ברנשטיין העשירה, אלא גם את עצמו, קריירה מקצועית ונחקריו המזרחיםס שמבס

  .עוניעם המזרחים שחיים בלית ברירה בעיירה נידחת בנגב בתנאי , שיכולים לחיות היכן שיתאוו

 לא הסתפק שוקד בהצבת עצמו בקדמת המחקר האנתרופולוגי בן זמנו אלא 90 -חילת שנות התב

אני . "עשרים שנים את הגישות הביקורתיות הרפלקסיביות המעודכנות ביותר בקבע שהוא הקדים

בין הראשונים שחשבו שאנתרופולוגים צריכים לדווח לקוראיהם על מיקומם , ככל הנראה, הייתי

א הביע פליאה על כך שואן טפלן האשים אותו בנטייתו הציונית וה). Shokeid 1992a: 240 ("בשדה

שוקד הצהיר בריש גלי על המוטיבציה , אכן. 1971 -צמו דיווח עליה בספרו מ עכאשר הוא, )241: שם(

בפתיחת הספר הוא אף ייחס לעצמו כנער את אחד המאפיינים הראשיים , יתירה מזאת. הציונית שלו

הזיכרונות של המצב היהודי הכללי בפזורה היו פתטיים בעיניו ובעיני .  שלילת הגלות-ת ול הציונש

והוא אינו רואה בכך בעיה , שהאנתרופולוג הוא ציוני, לעובדה, לבא). Shokeid 1971a: 1(כל בני דורו 

בת  הרה כנהשאינן נפתרות בהצ, יש השלכות מרחיקות לכת, אלא בכך שנחקריו אינם ציוניים כמוהו

לא הופכות את בחירת , שממקמות את החוקר באופן חלקי ביחס לשדה, מספר שורות. מספר שורות

את דעותיו , את תפיסת המציאות שלו כולל ההגדרות שלו לבעיות ולפתרונותיהן, לו שהנושאים

  .ראתלקבילות או לרלבנטיות עבור כל קורא וקו, הקדומות לגבי נחקריו ואת התובנות שלו לתקפות

פרסם וינגרוד מאמר שסתר ,  עשרה שנים בטרם טען שוקד שהוא ונחקריו בני חברה אחת הםמשח

אמר זה חילק וינגרוד את מב). The Two Israels”) Weingrod 1962c”טענה של שוקד  הבאופן יסודי את

 –של המזרחים " כישלון ההמרה התרבותית"החברה הישראלית לשתי חברות שנוצרו כתוצאה מ

המזרחית שנותרה " יהיישראל השנ"האשכנזית שהחזיקה בעמדות הכוח ו" שונהאשראל הרי"

אך הפער ביניהן עמוק מכדי שיהיה , "ציויליזציות"לו מגוון של כלשתיהן . בעמדות הפריפריאליות

 היסטוריה עתיקה -על פי הקריטריונים ששוקד הציב לשייכות לחברה הישראלית . סמוי מן העין

וינגרוד לא קבע , אבל בניגוד לשוקד, וינגרוד היה שייך לחברה הישראלית  גם-וית ואזרחות עכשו

הוא היה מודע יותר משלושת האנתרופולוגים האחרים לקונפליקט . שהוא חוקר את החברה שלו

  .שבו נתונות נקודות המבט של הממסד המיישב ושל המזרחים
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 יהודים ובעלי אזרחות וא ונחקרישהו, סקאות הבאות אני מבקש לטעון שההנחה של שוקדפב

תחים  מנועדה למלא פונקציה אידיאולוגית של טשטוש, ישראלית ולכן הם אחים או שותפים

. מחיקת בעיות אינהרנטיות לאנתרופולוגיה של התקופה והצדקת עבודתו האנתרופולוגית, חברתיים

 אמיתיים םמה מטעניכל אמירה אידיאולוגית נושאת ע. אין בכך לומר שהיא שקרית או אמיתית

ככל שתוכן האמת של אמירה אידיאולוגית , יתירה מזאת. וכך כפי הנראה גם זו של שוקד, ושקריים

קידה של ביקורת פת, )Zizek 1994(ק 'יז'גורס ז, לכן. כך היא תמלא את תפקידה טוב יותר, גדול יותר

חיפוש אחר   יום אלאהאידיאולוגיה אינו איתור השקר החבוי באמירה מסוימת וחשיפתו לאור

 ובמיוחד אחר הפונקציה שמסתירה אנטגוניזם חברתי שאינו בהכרח, הפונקציה שאמירה זו ממלאת

ידי -אם הפונקציה של אמירה מסוימת משרתת את האינטרסים של האומר אותה על. עמדימ

רי אם היא עומדת בניגוד לאינטרסים שלו ה. הסתרת אנטגוניזם חברתי הרי שהיא אידיאולוגית

תמיד ייתכן שאמירות שעומדות . זוהי טענה פורה אם כי לא נטולת בעיות. ינה אידיאולוגיתאשהיא 

תמיד אפשר , יתירה מזאת. מסתירות אינטרסים אחרים, בניגוד לאינטרסים גלויים של הדובר

ק היתווה הוא 'יז'אין להסיק מכך שהתוואי שז. לשאול מי תוחם את האינטרסים של פלוני ומדוע

  .אלא רק שהוא אינו מבטיח תשובה ואינו מבטיח סוף לדרך כי אם רק נתיב לצעוד בו, ר תוחלתחס

אתרי מחקר , יהילאחר מלחמת העולם השנ, ם והקמת מדינות חדשותיז דעיכת הקולוניאלםע

הפכו להיות פחות נגישים עבור האנתרופולוגים בעקבות התנגדות " קלאסיים"אנתרופולוגיים 

 60 -וף שנות הסב). Marfleet 1973 ; Stocking 1982 ; Kuklick 1991(ם יים המקומיהשלטונות והנחקר

ראה ( במעמד המוסרי והאפיסטמולוגי של המחקר האנתרופולוגי פקהחלו האנתרופולוגים להטיל ס

חלק מהניסיון לשמר את הפרופסיה ולהקל את העוול המוסרי שבעשייה ). לעיל הפניות במבוא

פיזית וגם אפיסטמולוגית , ור באתרים נגישים יותר מבחינה פוליטיתק לעבור לחהאנתרופולוגית היה

ביחס לאנתרופולוגים . לאנתרופולוגים ישראלים" גן עדן"ישראל הפכה להיות , באותו זמן"). כאן("

 הייתהחוקית ופוליטית , הדרך לשדה עבור הישראלים מבחינה פיזית, האירופאים והאמריקאים

מזרח , המזרחים הובאו מצפון אפריקה. ים הכלכליים שנדרשו היו מעטיםוהמשאב, קלה יותר

לעיירות , כלומר משדות המחקר המסורתיים של האנתרופולוגיה, התיכון וחצי האי ערב-המזרח

בעת שדרכם של האנתרופולוגים המערביים . אביב-ולמושבים שהוקמו במרחק נסיעה קצרה מתל

 הישראלים נהנו מכך שהביאו את העולם השלישי קרוב ,במדינות החדשות הפכה לקשה מאי פעם

מרכזים מקומיים להכשרת , בסמוך לשדה המחקר, תוך שנים ספורות התפתחו. לביתם

אביב ובעקבותיה מחלקות מקבילות - המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אנתרופולוגים 

ועמדות כוח במוסדות אלה , רהעבודה נעשתה נוחה עוד יות, כתוצאה מכך. באוניברסיטאות נוספות

  .ציפו לאנתרופולוגים הצעירים שיתפסו אותן

                                                                                                                                                                                                                   
  .Shokeid 1971c –מר נוסף של שוקד שדן באותו נושא אמ 53
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ליה של רכישת שפת הנחקרים כהכנה לקראת או מאיגוד לפרקטיקה האנתרופולוגית המובנת נב

איפשרה להם להימנע " עברי דבר עברית"האידיאולוגיה הציונית בדבר , כחלק ממחקר השדה

האנתרופולוגים לא למד את שפת הנחקרים  אחד מארבעתאף . מהמאמץ הכרוך ברכישת שפה חדשה

כל הארבעה שוחחו עמם בעברית למרות ...). כורדית, הודית, מרוקאית, טוניסאית(המזרחים שלו 

וינגרוד ( חלקית במקרה הטוב הייתהשוינגרוד ומרקס דיווחו שמיומנותם של הנחקרים בעברית 

רוד ציין גם שרוב הנשים המרוקאיות ידעו גניו. Marx 1976: 38 ; Weingrod 1966: 148, 152(54; ב 1960

שוקד אף . עיית השפה במחקרלבבאף אחד מהמחקרים אין ולו התייחסות אחת . מעט מאוד עברית

, האנתרופולוגים המערביים). 40: 1977שוקד ודשן (יתרון כ – העברית -ציין את השפה המשותפת 

זאת בחסות שלטון קולוניאלי  לא עשו, שותשהורשו להמשיך במחקריהם במדינות הלאום החד

נקודות המבט של ולונאלצו לפחות להעמיד פנים שהם מתייחסים ביתר רצינות וכבוד לאינטרסים 

עבדו בחסות ובשליחות שלטון ואידיאולוגיה , לעומת זאת, הישראלים. נחקריהם מאשר בעבר

ד שהנחקרים בלא זו בל. תאוהדים שראו בנחקרים המזרחים כלים להגשמת מטרותיהם הלאומיו

אלא שהם נכנעו ברצון , האשכנזי-היו תלויים במידה רבה ולעתים באופן טוטאלי בשלטון הישראלי

מה שהקל על העבודה , ואימצו אותה ללבם, שבחסותה עבדו האנתרופולוגים, לאידיאולוגיה שלו

  .אלההאנתרופולוגים הזדהו לחלוטין עם מטרות העל של רשויות . האנתרופולוגית

להבדיל , "פריפריה"מאפיינים שסטוקינג הציע לאנתרופולוגיות לאומיות שצמחו בה פי לע

, יהילאחר מלחמת העולם השנ, )ב"אירופה וארה" (מרכז" שהתפתחה ביתמאנתרופולוגיה בינלאומ

 Stocking(ניתן בקלות לכלול את האנתרופולוגיה הישראלית כדוגמא נוספת לאנתרופולוגיה לאומית 

ההשפעה זרמה ". המרכז "הייתהיחסות של כל האנתרופולוגיות הלאומיות יודת ההתקנ). 1982

בניית "להבדיל מאלה שעסקו ב, "בניית אומה" עסקו בהן. ולא להפך" פריפריה"ל" המרכז"מ

בעייתי "אשר נתפס כ" אחר הפנימי"הן חקרו את ה. יהיבטרם מלחמת העולם השנ" אימפריה

של התפתחות ' פרקטיות'בעיות "והדגישו ) 183 :שם" (ת מאוחדתביצירת תרבות וחברה לאומי

בישראל דרש מהאשכנזים הותיקים " האחר הפנימי"מעניין הוא ש). 182: שם" (לאומית ואינטגרציה

גם אם , זעקה לשמיים" אחרותו החיצונית"שכן , "פנימי"עבודת דימיון אינטנסיבית כדי לראות בו 

האנתרופולוגיות ". אחרים"וך המוני תמ) Weingrod 1966: 31-34(הוא היה יהודי שנברר בסלקציה 

רת רדיקלית על הדור הקודם של קוהלאומיות היו עסוקות בעיקר בהתמסדות מקומית ולא בבי

" תצפית משתתפת" עברו מןה). Stocking 1982: 181(מדעני החברה וביצירת נקודות מבט חדשות 

כאשר האנתרופולוגים לעתיד , ההפך קרה, לעומת זאת, ובישראל, )184: שם" (תצפית מתערבת"ל

למרות "בישראל ו כמ, אבל. סטר'עברו מהמחלקה להתיישבות למחלקה לאנתרופולוגיה במנצ

וחרף המעבר לכיוון של מחקר של בעיות חברתיות , ההתרחבות המהירה בכוח אדם ובמוסדות

מדה ביחס עיכה ממשלתית ומאנתרופולוגיה בפריפריה נכשלה בדרך כלל להשיג תמ, רלבנטיות

                                                                          
בקרב המזרחים ואת שפתם הוא א קרב הבדואים ולעיקר מחקריו של מרקס היו ב, דשן ווינגרוד, יגוד לשוקדנב 54

  .אבל עם המרוקאים במעלות הוא שוחח בעברית או באמצעות מתורגמן, למד
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בעוד , )182: שם(הן עסקו בעיקר במעבר מהכפר לעיר ). 185: שם" (לסוציולוגיה היה חלש יותר

, אם כן. שהאנתרופולוגיה הישראלית עסקה דווקא במעבר מהעיר לכפר או לעיירה בפריפריה

  .המקרה הישראלי דומה אך מהווה וריאציה מעניינת של אנתרופולוגיה לאומית

שירות מכוון או עקיף , בלשונו של סטוקינג, "בונת האימפריה"אנתרופולוגיה ליקורת שייחסה בה

מידה בפני האנתרופולוגים בני הדור עה, )Asad 1973 ; Hymes 1974(עבור השלטון הקולוניאלי 

ובכך הוסיפה קושי בפני אלה שהתיימרו עדיין לחקור את החברה , קולוניאלי בעיה מוסרית-הפוסט

אשר , בעיה מוסרית זו לא עלתה אצל האנתרופולוגים. ו של המין האנושי כולותושית למען רווחהאנ

שהביאו את התרבות המערבית , לה ראו עצמם כמיסיונריםא. פעלו בתקופה הקולוניאלית

את המפתח לקידמה , על פי דשן ושוקד, גם הציונות היוותה, כך. המתקדמת למזרח הפרימיטיבי

). 14: 1977שוקד ודשן ( של הרי האטלס ודרום טוניסיה תחברות המסורתיועבור המהגרים מה

 לשחרר הייתהאמורה , כפי שהאנתרופולוגים ראו את ישראל, מדינה יהודית חילונית ודמוקרטית

, בנוסף לכך. משלטון הרבנים ומהשרירות של משטר דיקטטורי, יהודי-את היהודים משלטון לא

הן כחילונים , ביחס למזרחים, וגים בתוכם יכלו להעמיד את עצמםהישראלים הותיקים והאנתרופול

, עבור האנתרופולוגים הישראלים. והן כמגשימים את הנבואה ואת הגאולה הדתית של שיבת ציון

ולכן תרומתם לפרויקט הציוני היוותה , הגשמת הציונות נתפסה כמעשה של תיקון עוול מוסרי

הכרוך " האחר"הפגיעה וחוסר ההגינות לנחקר , נשאותההת, כשלעצמה פיצוי מוסרי על הניצול

התאפשר לאנתרופולוגים הישראלים להתעלם מהמציאות הגלובלית , כך. בפרויקט האנתרופולוגי

על פי המסורת " הקלאסיות"ולהמשיך לחקור את האוכלוסיות , החדשה של סיום הקולוניאליזם

  .55האנתרופולוגית הקולוניאלית

  

  כוםיס 3.4

). Van Maanen 1988: 21" (והאנתרופולוגים את כל השאר, ערבמגים חוקרים את הוציולוסה"

סמכותם , מוכרים במידה רבה לקולגות ולקוראיםם ום שהסוציולוגים המערביים חקרו באתרישמ

סמכותם של .  חלשה ונזקקה לחיזוקים טקסטואלייםהייתהבנוגע לשדה הנחקר בעיני הקוראים 

צם הימצאם בשדה ייחודי שהיה זר לחלוטין לכל עידם מ-נרכשה על, לעומת זאת, האנתרופולוגים

משום , לעומת זאת, בישראל). 23: שם(הקוראים ולכן לא נדרשה לתמיכות טקסטואליות 

מקור סמכותם לא היה , שהאנתרופולוגים חקרו באתרים דומים לאלה של הסוציולוגים שקדמו להם

, ת המחקר שכללה השתתפות אינטנסיבית וממושכתחלק ממנו היה במתוד. טמון בייחודיות השדה

.  קריסת המסקנות האנתרופולוגיות לתוך הסוציולוגיותהייתהוהתוצאה , אך לא היה בכך די

האנתרופולוגים הישראלים בתחילת דרכה של האנתרופולוגיה באקדמיה ביססו את מעמדם 

צעים אחרים כדי להבחין את הם לא השתמשו במתודה או באמ. באמצעים פוזיטיביים ולא נגטיביים

                                                                          
אריק כהן ועמנואל מרקס בקרב פלסטינים וזיהה מגמה דומה , חקרים של אבנר כהןמ חןב) Nakhleh 1979(לה חנ 55

  .נטקסט הקולוניאליושל מחיקת הק
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הם נתלו בעיקר בסמכות שהסוציולוגים כבר ביססו . עצמם מהסוציולוגים ולכונן סמכות עצמאית

  .באמצעות הישענות על מחקרים סוציולוגיים ישראליים ומחויבות למטרות הציוניות

תוכו ופן המסוים שבו חיברו עצמם האנתרופולוגים הישראלים לאנתרופולוגיה זרה קיפל באה

רת אנטי קולוניאלית שהחלה להישמע ומהממדים הקולוניאליים שבמציאות והתעלמות מביק

קליטתם וחינוכם מחדש והפרויקט האנתרופולוגי , ת המזרחיםבאהפרויקט הציוני של ה. הישראלית

לגיטימציה והקשר , הראשון סיפק אובייקטים. בקרב המזרחים הזינו זה את זה והשתלבו זה בזה

 את ההסברים וההצדקות המדעיות לפעילות המוסדות לאחר הגירת קבעוד שהשני סיפ, רנוח למחק

המסורת , המתודה האנתרופולוגית שמחייבת התמקדות בקהילה מצומצמת. המזרחים לישראל

המגמה של שינוי לכיוון של מחקר , של אירופה" האחר"האנתרופולוגית שמעדיפה לחקור את 

,  הנחת יסוד ציונית בדבר העליונות התרבותית האירופית,הגירת מזרחים לישראל, "כאן"

והאידיאולוגיה הציונית , הלגיטימציה הציונית שהושתתה על כתבי הקודש ועל קורבנות השואה

חברו " היישוב החדש"שביקשה למחוק את האנטגוניזם המעמדי והתרבותי בין המזרחים לבין אנשי 

  .קולוניאלית חדשה-קולוניאלית ואנטי-ות פוסטיחדיו לייצוג של קולוניאליזם פנימי כמציא

נקציה דומה פום מיסוד האנתרופולוגיה באקדמיה ועצם קיומו של פרויקט ברנשטיין מילאו צע

" מערבי"אשכנזי כ-שניהם תרמו לייצוג החוקר הישראלי. לזו של הטקסטים האנתרופולוגיים

רים ואת חת של הראשון על האוהצדיקו את העמדה הפריבילגי, "מזרחים"מזרחים כ-והישראלים

הן , בעולם שבו. אשכנזים בעמדות הכוח בממסד הישראלי-השליטה הכמעט בלעדית של ישראלים

אבל לא הספיקו עדיין להשתחרר , המדכא והן המדוכא השתחררו זה מקרוב מחטא הקולוניאליזם

צם המשך קיומה ע, מהשיח האוריינטליסטי והגזעני שאיפשר והצדיק את קיומו של הקולוניאליזם

העמדת עצמך . מייצר מחדש את אותו השיח, של הפרקטיקה האנתרופולוגית ללא שינוי רדיקלי בה

ובו " מערב"כחוקר אנתרופולוגי והאחרים לך כנחקרים היא דרך בטוחה לסמן את עצמך כחלק מה

ולוגיים קיום של מחקרים אנתרופ, )1999(ברוח התזה של כזום ". מזרח"בזמן להבחין את עצמך מה

בעיקר בקרב מזרחים וערבים היה חלק מתהליך האוריינטליזציה של המזרחים והערבים שהממסד 

. אתה חוקר או שאתה נחקר, באנתרופולוגיה. שלו" המערביות"אשכנזי עשה כדי לייצר את -הציוני

 כפי שהקולוניאליזם מילא תפקיד חשוב ומכונן בהתפתחותה של". מזרחי"או שאתה " מערבי"אתה 

כך הגירתם והבאתם של המזרחים לישראל מילאה תפקיד מכריע ומכונן , האנתרופולוגיה המערבית

  .בהתמסדותה ובהתפתחותה של האנתרופולוגיה הישראלית
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  וטיבציה המדעיתמה. 4

ק הקודם נטען שהמוטיבציה המיסודית הביאה את האנתרופולוגים להעמיד את עצמם בין רפב

בשילוב עם הציונית , המוטיבציה המדעית, לצדה.  לבדההייתהא לא אך הי, ן הממסדיהנחקרים לב

הנחקרים הזדהו אף , מכיוון שלדבריהם, שילוב. חלק בקביעת עמדת ביניים זוו נטל, ותוך מתח עמה

, ומתח, חדש ומודרני, לבנייה של עם אחד, בסופו של תהליך, הם עם סדר היום הציוני אשר חתר

, ידי המוסדות-כפי שזה נקבע על,  לתרום למימוש סדר היום הציוניופולוגים שאפורמכיוון שהאנת

ובאותה עת על בסיס המחקרים העריכו שהפרקטיקות המוסדיות עמדו לעתים בניגוד לאינטרסים 

המוטיבציה המדעית הפעילה את האנתרופולוגים , מלבד זאת. הבסיסיים של הפרויקט הציוני

 חדשות בתחומים קיימים ובשימוש במתודה תובנות, בחיפוש אחר תחומי עניין חדשים

חלק מביטוייה של המוטיבציה המדעית ". מדעיים-הלא"ו" המדעיים"האנתרופולוגית על ממדיה 

  .ולא יסכם את שנאמר, ולכן פרק זה יוסיף על הקיים, ותוצאותיהם הוזכרו כבר בפרקים קודמים

  

 וכדרך היחידה שמובילה את יפת ידע טהורהאאור התמים של העשייה המדעית כנובעת משיתל

ביקורת אשר , 20 -ים של המאה הונבעשורים האחר, נוספה, החוקר לידע אובייקטיבי על העולם

הידע , לפי גישה זו. ראתה בפרויקט המדעי פרקטיקה אנושית המייצרת ידע ולא רק מגלה אותו

הילה שכל ד במסגרת של קיהוא מופק תמ. המדעי הוא תמיד תוצאה של מאמץ חברתי משותף

, יחסי כוח, ובהקשר מורכב של יחסי חליפין, חבריה שותפים לאמונה באקסיומות מסוימות

כל עובדה מדעית היא בעלת . אינטרסים ופרדיגמה דומיננטית או מספר פרדיגמות מתחרות

היא אינה מנותקת מתיאוריה אלא . חברתי-פוליטי-והיא מתנסחת בקונטקסט היסטורי, היסטוריה

הביקורת ). 1962קון (שערכה אינו ניתן להערכה ביחס לאמת אובייקטיבית , מכאן.  בהתמיד תלויה

אך אינה מכחישה את קיומה , למדע" חיצוניות"שמפותחת בעבודה זו מבוססת על זיהוי מוטיבציות 

הסוציאליזציה שעברו ארבעת . על בסיס שימוש במתודה מדעית, של שאיפה כנה לגילוי ידע חדש

אלא , אוריינטליסטית ופרדיגמה פונקציונליסטית- כללה לא רק אידיאולוגיה ציוניתהאנתרופולוגים

, כוחות פוליטיים. גם הכשרה למחקר מדעי אמפירי אשר מבקש להבין את המציאות האובייקטיבית

כוחן . אך הם תמיד מופיעים במשולב, פרדיגמטיים ומדעיים נתפסים תכופות כמוציאים זה את זה

מתבטא במלוא , בהענקת הכשר לטקסטים אידיאולוגיים, ת וההכשרה המדעיתשל השאיפה המדעי

הפרודוקטיביות שלהן לא , מנגד. רק כאשר הן מהוות כוח מניע וכלי פעיל פרודוקטיבי, עוצמתו

. אשר את רצונם היא תמלא, תגולם במציאות ללא תמיכה ולגיטימציה מכוחות חוץ אקדמיים

עמידה את המוטיבציה המיסודית בבסיס הבחירה של נושאי שה, על הטענה מהפרק הקודם, למשל

אלמלא , יש להוסיף שהפוטנציאל המיסודי לא היה מתממש, ידי דשן ומרקס-המחקר הייחודיים על

 מונחת גם מוטיבציה מדעית בלתי ניתנת להכחשה אשר הובילה לעיסוק בנושאים הייתהבמחקרים 

יאתר , במוטיבציה המדעית, אם כן, רק זה יתמקדפ. שחוקרי חברה ישראלים אחרים טרם נגעו בהם
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וינסה להבין אותה פנימה אל תוך העשייה , את ביטוייה בפרסומים של ארבעת האנתרופולוגים

כשמביטים פנימה מבחינים במוטיבציה . והחוצה אל השיח הדומיננטי בחברה הישראלית, המחקרית

") אנתרופולוגית"שאינה בהכרח (ית המדעית כמניעה את גלגלי המחקר תוך שימוש במתודה מדע

ומתודה , איסוף נתונים והשוואה בין ממצאים, קיבוע משתנים, המתבססת על הגדרת מערכת סגורה

הוליסטי , במחקר שדה חווייתי" תצפית משתתפת"אשר מוגדרת כ") מדעית"שאינה (אנתרופולוגית 

 יש לשאול האם למוטיבציה ,כאשר מפנים את המבט החוצה, מצד שני. וממושך בקהילה מצומצמת

יש תפקיד בהבניה אידיאולוגית של המציאות , ותאתנוגראפיכפי שהיא באה לידי ביטוי ב, המדעית

  ?סטיות הגלומות בהאוניברסאליובצבירת כוח בשדה המוסדי והציבורי באמצעות השאיפות ה

  

קרים כאן לק את הטקסטים הראשוניים הנסחמזמינות ל, רותיו הלא ממצות של ון מאנןדגה

יפורים הריאליסטיים נועדו סה. Van Maanen 1988(56" (סיפורים וידויים"ו" סיפורים ריאליסטיים"ל

בעוד שהוידויים הפנו את אלומת האור לעבר החוקר ועבודת , להאיר את תרבותם של הנחקרים

מקורות הלגיטימציה של  מכיוון שבמוטיבציות הציונית והמדעית התגלמו. השדה שלו

המדעית הופיעה ה המוטיבצי, בדומה לציונית ובניגוד לשלוש האחרות, פולוגיה הישראליתהאנתרו

הציונית פעלה בעיקר ביחס לממסד הפוליטי . לעתים קרובות ובמוצהר בעיקר בסיפורים הוידויים

והמדעית , םמטרותיהם ובפרשנות הממצאי, והמנהלי בישראל בהגדרת האובייקטים למחקרים

. בהענקת סמכות מדעית למסקנות, ל הממסד האקדמי בעולם ובישראלתפקדה בעיקר אל מו

ון מאנן . ניתן לזהות את מימושה של המוטיבציה המדעית, לעומת זאת, בסיפורים הריאליסטיים

תיאור המוטיבציה המדעית נראה , ומסיק שממנה, מתאר למעשה את נקודת המבט החיצונית

שכנע את הקורא בתקפותם של הטקסטים כמשתדל בכינון סמכותו ויכולתו של החוקר ל

עבודה וידויית רבה נעשית כדי לשכנע את קהל הקוראים באיכויות האנושיות של . "הריאליסטיים

לומד ] שהוא... [תלמיד פשוט של הקבוצה הנצפית כמו כל ילד או מהגר] בכך שהחוקר הוא... [הכותב

לשכנע את קהל הקוראים ] כדי... [המפרש או מתרגם של] או שהוא... [מתוך חיים בתוך התרבות

שימושיים למטרות אנליטיות ופחות או יותר חפים ממגע ידו , טבעיים, שהטקסטים הם אותנטיים

היא , על פי ון מאנן, מטרתם של הסיפורים הוידויים מבחינת הכותבים). 75-76: שם" (של החוקר

ם הבנה אנליטית של הקהילה להראות שטקסט אנתרופולוגי הוא לא רק מסמך אישי אלא חשוב לש

  .57הנחקרת

טקסט וידויי הוא , באמירה שתכופות, אצל ון מאנן, צהתמורך הפנימי בטקסט הוידויי מצה

מכיוון , לכך יש להוסיף שמנקודת מבט פנימית. תגובה לביקורות על מוסכמות ריאליסטיות

יפורים סה, )Van Maanen 1995: 6-7(משמעית -דשהמתודה האנתרופולוגית רחוקה מהגדרה ח

                                                                          
לעתים הם ... הם בדרך כלל ניצבים לצדם. של דוחות ריאליסטייםם ינם באים במקומוידויים א] פוריםיס "[56

כפרקים , מופיעים כמאמרים נפרדים אשר מדווחים על האופן שבו התנהל מחקר השדה שמדווח בפרסום אחר
  ).75: שם" (למונוגרפיות םיוכים שמצורפרבספרים אשר מוקדשים לפרקטיקה של מחקר שדה או כנספחים א
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ידי החוקר המסוים בשדה -מתודה על ההוידויים באו להנהיר לקוראים את היישום הספציפי של

. עד כמה שהחוקר היה ער להן בשעת הכתיבה, ואת מגבלות המחקר בשדה הספציפי, המסוים

ב תחומי המחקר שמחשיבים רביותר בק" מדעיות-לא"המתודה האנתרופולוגית היא אולי אחת מה

והכתיבה האנתרופולוגית שוכנת במתכוון ברווח שנפער בין האידיאל של , "מדעיים"צמם את ע

הטקסטים הוידויים הם הכרחיים , לכן. כתיבה מדעית אובייקטיבית לזה של כתיבה סיפורית אישית

  .כדי להשלים את התמונה הריאליסטית

  

  התודה בשדה וליד שולחן הכתיבמה 4.1

לרגשות ולתרבות של , ו שהאמנות שלהם היא לחדור לסיטואציהאנתרופולוגים הטעימ: "מןקלג

  ).Deshen 1970a: xiv" (ואז לסגת ולנתח מתוך ניתוק; להפוך איתם לאחד, ם חוקרים האלה אותם

בעוד שבזמן , ידי הנחקרים-חייב האנתרופולוג להתקבל על, י להשלים את עבודת השדהדכ

על החוקר לשדר לנחקרים , בשדה. יבור הקוראיםכוונות שלו הוא הקולגות וצתקהל הה, הכתיבה

עליו לשכנע , לעומת זאת, בזמן הכתיבה. כל להפיק את המידע הדרושיועל מנת ש, שהוא אחד מהם

ושנית שיש בידיו כישורים אנליטיים לפרק את המציאות , "שם"ראשית שהוא היה , את הקוראים

 לכלל מציאות אלטרנטיבית בעלת יים להרכיב את החלקים מחדשטאותה חקר וכישורים סינת

ארבעת האנתרופולוגים הקדישו בספריהם . ידו-משמעות רחבה יותר מהמקרה הפרטי שנחקר על

מרקס ודשן כתבו במפורש גם על המתודה ליד שולחן הכתיבה ושוקד . מקום לתיאור המתודה בשדה

וינגרוד לא עסק .  בשדהבינה לבין העבודה, כמו גלקמן, אך שלושתם הבחינו, רק העיר עליה הערות

הבחנות אלה ונוספות בין המשרד באוניברסיטה לבין השדה הן תיאורטיות . כלל במתודת הכתיבה

אחר מושגים חדשים ואחר מהלך של טיעונים מתרחש גם , שכן החיפוש אחר תזה מעניינת, בלבד

פולוג עובר על והאנתרו, בטרם היציאה לשדה ובמהלך השהייה בו ולא רק לאחר שתמה עבודת השדה

בזמן הכתיבה יודע האנתרופולוג שלתוצרי עבודתו עלולה , כמו כן. רשימותיו בחדרו באוניברסיטה

הן מתוך סימפטיה , ולכן הוא מביא זאת בחשבון, להיות השפעה על הנחקרים שנותרו בשדה

מות כל החוקרים השתמשו בש, משלל, כןל. 58לנחקרים והן מתוך דאגה לאפשרות שלו לחזור לשדה

  .59בדויים כדי להסתיר את אתר המחקר

  

                                                                                                                                                                                                                   
סיפור הוידויי מכוון להראות שבמהלך המחקר רכש החוקר את נקודת המבט של הנחקרים  ה,אנןמ ן פי ואלע 57

המסקנות בוידויי זהות לגמרי . ידי הקהילה-באמצעות אמפתיה והשתתפות אשר הביאה לקבלתו של החוקר על
  ).Van Maanen 1988: chap. 4(ו הוידויי מתאר תלאלה שמופיעות בטקסט הריאליסטי או

, פלילי על חלק מהנחקרים עדמר מרקס שבעקבות מחקריו בקרב הבדואים היה בידיו מי א4.2.2000 -איון ברב 58
  .הוא לא כלל אותו באתנוגראפיה, ומתוך אחריות כלפיהם

  .Marx 1968, 1972 -ט שני פרסומים של מרקס עמל 59
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  הדבש 4.1.1

] האנתרופולוגית [דיסציפלינהעבודת השדה לבדה הבחינה את ה", תה תקופהאו ספק שבןיא

בפרק הקודם נטען שהאנתרופולוגים לא , נםמא. Van Maanen 1988: 14(60" (ממדעי החברה האחרים

שהם לא היו נבדלים או שהם ,  אין בכך כדי לומראבל, רש אחד עם הסוציולוגיםוניהלו ולו ויכוח מפ

הספציפית מצד , תיאור של מתודת המחקר. ים דיסיפלינרית מהסוציולוגיםדללא ראו את עצמם נב

 האמצעי באמצעותו חרגו הייתה, אך הממשיכה מסורת אנתרופולוגית מצד שני, אחד

ולא רק כדי להדגיש את , כןל. סוציולוגית עליה התחנכוהמהמסורת , בעקיפין, האנתרופולוגים

יש חשיבות מיוחדת לאופן בו תיארו האנתרופולוגים , הסמכות של האנתרופולוג לגבי שדה מסוים

עבודת השדה תוארה בדרך כלל כמחקר הוליסטי ואינטנסיבי של קהילה . את המחקר בשדה

י ושהייה היא כללה בהכרח התקת האנתרופולוג ממקומו הפיז. ידי תצפית משתתפת-מצומצמת על

מונחת ביסוד כל ' החוויה'" מבוססת על הנחת יסוד שהייתהו, ממושכת שלו בקרב הקהילה הנחקרת

שיטת המחקר האנתרופולוגית אינה מוגדרת , מכיוון שמעבר לכך). 3: שם" (הבנה של חיים חברתיים

  .היא תבעה בכל שדה התאמה מחודשת למפגש המשולש שלה עם החוקר והשדה, וברורה

בנקודת , יולדבר, ד שהה במושב תדהר במשך שתי תקופות עוקבות כשבכל פעם הוא עמדנגרויו

 כמנהל המדור 1962 ועד 1959 -ומ,  כאנתרופולוג שחי במושב6/1959 ועד 12/1957 -מ. מבט שונה

 הוא התבונן הבתקופה הראשונ, בריודל). Weingrod 1966: xii(למחקר חברתי במחלקה להתיישבות 

ת ודה נכתבה מתוך נקאתנוגראפילטענתו ה, לכן. יה מתוך המחלקהי המושב ובשנבמציאות מתוך

, בניגוד לשלושת האחרים, אפשר שמתוך נקודת מבט כפולה זו התאפשר לוינגרוד. מבט כפולה

אפשר . להבחין ולתאר בבירור את נקודות המבט של הממסד ושל המזרחים כנתונות בקונפליקט

בסוציאליזציה , שר גם שמעבר להבדלים בגיל ההגירה לישראלואפ, רוד צדק לגבי עצמוגשוינ

במיקומם השונה ביחס לשואה בעת התרחשותה ולאחריה ובמקום ההכשרה המקצועית , הציונית

מקור השוני בין מסקנות המחקרים , של וינגרוד לעומת שלושת האחרים) ב לעומת אנגליה"ארה(

בעוד שוינגרוד נחת . פוזיציות בשדה המחקרשלהם היה טמון גם בהבדל בסדר הכרונולוגי של ה

ישראלית ורק לאחר מכן כחוקר -בשדה המחקר המזרחי לראשונה כדוקטורנט של אוניברסיטה לא

שוקד ודשן הגיעו לשדה לראשונה כפקידים זוטרים , מרקס, בכיר יחסית מטעם הממסד

- ברסיטה לאוכסטודנטים של שליחי הממסד ורק לאחר מכן כדוקטורנטים מטעמה של אוני

  .ישראלית

למרות שאף הוא חקר את , חד את עבודתוייקד לא השתמש בטיעון דומה לזה של וינגרוד כדי לשו

הוא העדיף להדגיש . בשלוש תקופות שונות מתוך עמדות זהות לאלה של וינגרוד" רוממה"מושב 

ת שאין זה למרו, י עבר רחוק משותףלדווקא את היות הוא ונחקריו בני אותה חברה בהווה ובע

                                                                          
 כדי העמדת הכתיבה דע, )Gupta & Ferguson 1997( המקודש של עבודת השדה מתערער ה מספר שנים שמקומהזמ 60

ודת השדה בע,  אין ספק שבתקופה בה עוסק מחקר זהךא, )Grimshaw & Hart 1995: 54(במרכז העשייה האנתרופולוגית 
ולוגיה פחוויה המכוננת של האנתרו"וכ, "סימן האיכות שלה"כ, "טקס המרכזי של השבט"אכן נתפסה כ
מכשירה את חוקריה ויוצרת את גוף הידע , מבחינה את הדיסציפלינהבעת -שכן היא בה, תרבותית-החברתית

  ).Stocking 1983: 70" (האמפירי הראשוני שלה
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מאפיין ייחודי לשוקד אלא לכל בני דורו הישראלים ולאנתרופולוגים רבים אזרחי המדינות החדשות 

בפרק הקודם הוצע ניתוח ביקורתי של טענתו של שוקד מתוך ביקורת של . בתום הקולוניאליזם

יו גם אם ה, יהודי כמו גם האזרחות המשותפת-אך אין ספק שהקשר התרבותי, החברה הישראלית

, למשל. אכן מילאו תפקיד פרודוקטיבי בהבנת הקהילה הנחקרת, בין שוקד לנחקריו, מוגבלים

אחד החברים , במקרה של ויכוח בישיבה של ועד המושב על מינוי משווק התוצרת של המושב

אשר חשף את המקור הדתי של , )2.3.6לעיל (ך "התקומם נגד קיפוח זכויותיו והשתמש בביטוי מהתנ

). Shokeid 1971a: 134-135 ; 1971c: 119-120" (רוממה"שוויון ולדמוקרטיה אצל תושבי השאיפה ל

חלט יתכן שהיכרות קודמת של הפסוק איפשרה לשוקד להבחין בעת ההתרחשות עצמה בעוצמת הב

,  האירועתייתכן שחוקר זר היה נזקק לפרשנות מאוחרת כדי לתפוס את משמעו. האירוע ובמשמעותו

  .הוא היה מפספס את מלוא עוצמתה, יה כבר חלפהומכיוון שהחוו

ל "אבל למעשה הצטרף לרשימת המפד,  המקומית בקריית גתותן חקר את מערכת הבחירשד

של " רוחב"על פני " עומק"הוא נקט במהלך זה מתוך העדפה של . והשתתף בעיקר בפעילות הרשימה

מערכת בחירות נסתר מעיני מהפעילות הרוחשת במהלך  חלק משמעותי, מטבע הדברים. נתונים

הצטרפות לרשימה אחת מוציאה מכלל . ידי חברי הרשימות המתחרות-הציבור ונחווה רק על

מה שזוהי ההכרעה המתודית וד). Deshen 1970a: 6-9(האפשרויות התקרבות לרשימות אחרות 

. שדהמבחינת התאמת המתודה ל, ביחס לשלושת האחרים, מרחיקת הלכת ביותר והיצירתית ביותר

ומכיוון שזוהי , ה יותרוקהיא מרחיקה לכת מכיוון שעל פניו נראה שמידת ההשתתפות של דשן עמ

אלה שנסגרו . אבל אחרים נסגרו, שבעקבותיה שערים מסוימים נפתחו בפני דשן, הכרעה קשה

המחקרית של דשן  ויחד עמו את גורלה של הקריירה, עלולים היו להכריע את גורלו של המחקר

שכן היא מגדירה את , ידי דשן יוצאת דופן ביחס לאחרות-הגדרת השדה על, כמו כן. שבטל, כולה

שדה . "...ולכן נדרשה ממנו התאמה יוצאת דופן של המתודה, אך רק בקושי במרחב, השדה בזמן

אשר פעלו הדדית זה על זה במהלך מערכת ] קריית גת[מורכב מתושבי עיירה , האינטראקציה

, אמר אחרמב). Deshen 1970a: 3" (ואתניות תוך התייחסות למערכת הבחירותהבחירות בנושאי דת 

הוא לא הסתפק . מדווח דשן על הצטרפות לשתי אגודות טוניסאיות כדי לחקור את פעולתן

גם במקרה זה מתברר שהוא משך את , כך. בהשתתפות בישיבותיהן וקריאת הדוחות וההחלטות

 Deshen(לפחות ,  בחיי הנחקרים עד לקצה הפורמליופולוגית מהחוקר להשתתףרהתביעה האנת

1976: 277.(  

הוא . ידו במחקר-לא מומשה על" התצפית המשתתפת", מתיאורי המקרים של מרקסה י שעולפכ

בתיאורו את עבודתו הוא אילץ לתוכה , אבל. לא צפה ובטח לא השתתף במקרי האלימות המדווחים

בע בעיקר מתצפיות שלי ומדיווחים מפורטים של החומר שלי נו "-ת הקוד והטיות של שתי מל

 נגיעה הייתהקרה היחיד שבו למרקס מב). Marx 1976: 2" (המשתתפים בכל אחד ממקרי האלימות

בחלק ). 88-89: שם(היה זה מקרה שבו נמצא אדם לאחר ניסיון התאבדות כושל , פיזית לאירוע

ובמקרי האלימות שלא , ר הוא הפקידבחלק אחר המקו,  המידערמהמקרים אין אזכור כלל של מקו
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בפרסום אחר הסביר מרקס בעצמו . התושבים, ככל הנראה, ומקורות המידע הי, כוונו נגד הפקידים

מטבעה של אלימות הוא . "ה שלו אינה יכולה להיות מבוססת על תצפית משתתפתאתנוגראפימדוע ה

יגוד לדשן נב). Marx 1972: 293.." (.לצפות בה מטווח קרוב שהיא פורצת באופן אקראי ולכן אי אפשר

מרקס דווקא דיווח על , מודדו בבחירות המקומיותהתשהצטרף לרשימה של תושבי המקום אשר 

,  סגורה לתושבי מעלות שלא נמנו על הפקידיםהייתהאשר , השתתפות בישיבה של פקידי הממסד

תבר שיישום סמ). Marx 1976: 42(אחד הפקידים  כאילו היה, ועל הצעה שהוא העלה במהלך הישיבה

למרות שהוא כתב בהרחבה לאורך . שוקדל היה בעייתי לעתים גם אצ" התצפית המשתתפת"מתודת 

עולה מתוך טקסט מוקדם שלו שבעת עריכת , "החמולה"על ) 1977 ועד 1963לפחות משנת (השנים 

רים שלמים או חלקים מעליהם מתבססים מא, "מרחב"ו" משגב"מחקר השדה במושבים 

לפחות במידה שפסקה להטריד את המוסדות ",  קיימתהייתהתופעת החמולות כבר לא , ממאמרים

עובדה זו אינה מוזכרת בפרסום . הוא לא צפה בה ואף לא השתתף בה). 11: 1967שוקד " (המיישבים

  ).11פרק : 1977שוקד ודשן " (מרחב"וב" משגב"מאוחר שעוסק רק ב

  

  חן הכתיבהל שודיל 4.1.2

 יטת כתיבה שבהשכ, )extended case" (המקרה המורחב"פרו הציג מרקס את שיטת וא לסבמב

התזה האנליטית היא החוט שמחבר את ... בשיטה זו העובדות מאורגנות סביב נושא אנליטי. "קטנ

אינו קטע מהמציאות שנשלף ממחברות , אם כן, ]המורחב[המקרה . העובדות לסיפור רציף

קטע ). Marx 1976: 3" (יולוגית ששמה עובדות זו לצד זו בסדר שיטתיאלא תבנית סוצ, לוגוהאנתרופ

ול להיקרא באופן ביקורתי כתיאור של הבניית מציאות שאינה קיימת אלא אך ורק בסדר יכזה 

אין ספק שמרקס לא ניסה להציע כאן ביקורת אפשרית על , אבל. העדיפויות של האנתרופולוג

,  כתיבתו באופן זה כדי להבהיר עד כמה היא קבועהאר את שיטתימרקס ת. ה שלופיאתנוגרה

, ומשלימה בכך את עבודת השדה ההוליסטית, "מדעית"קרי , מאורגנת ושיטתית, אנליטית

ועד כמה היא שונה בתכלית מעבודה ספרותית , האינטואיטיבית והמתפזרת, המשתנה, האקראית

היא בנויה מאוסף לא .  היא אכן כזו,של מרקס ושל הקולגות שלו, הכתיבה האנתרופולוגית. דרמטית

משום שהם תאמו תזה כללית , אקראי של סיפורים חד פעמיים אשר נדלו מתוך עושר של נתונים

הם נשזרו סביב התובנה הכללית באופן נקי מרעשים כדי לקשט . אשר החוקר ביקש לנסח, מסוימת

ית למציאות רחבה יותר תזה זו נועדה תמיד להיות רלבנט. אותה באמצעות עובדות אמפיריות

אוסף עובדות שהזיקה ביניהן , לפי מרקס. מהאירועים החד פעמיים בהם צפה והשתתף האנתרופולוג

או מכך שהן התחוללו במקום מובחן או בזמן , נובעת מן העובדה שהן מתייחסות לאדם או לקבוצה

לטיפול ספרותי דרמטי , ולדברי, מקרה מסוג זה ראוי. אינו מהווה מקרה מורחב אנתרופולוגי, מוגדר

מתוך , על פי מרקס ראשית כל, מנת שמקרה יתאים לטיפול מדעי עליו להיות מנוסח-על. ותו לא

מרקס השלים את אפיון השיטה בטענה שהאנתרופולוג צריך , יחד עם זאת. נקודת מבט תיאורטית

גם אם הוא , תלהוסיף במתכוון לתיאור של מקרה חומר רקע אשר נוגע רק בשולי התזה העיקרי
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וכדי לאפשר לקורא , כדי להראות כיצד היא נקשרת לתחומי חיים אחרים, זאת. מקלקל את התזה

ומכיוון שמידע זה יתרום להבנת הניתוח באופנים , לנתח בעצמו ולהעריך את התזה המוצעת

שיטת המקרה המורחב מעמיקה את , שעליו מרקס מתבסס, לפי גלקמן. שהכותב אינו צופה מראש

בנה ומעלה על פני השטח בעיות בניתוח אשר מובילות לאיסוף נתונים מסוגים חדשים באופנים הה

לא כדי לבקרה אלא לשם הדגמת עושר השיטה . אחרים ולניתוח במסגרת תיאורטית רעננה

טען גלקמן שאם משתמשים בשיטת המקרה המורחב ניתן לנתח את אותם , והפוטנציאל הגלום בה

  ).Gluckman 1961 ; 1967(יות שונות ולהגיע למסקנות אחרות אירועים במסגרות מדע

 social" (המצב החברתי"והוסיף עליה את , ת המקרה המורחביט דשן הצהיר שהשתמש בשםג

situation .(הפעולות מרוכזות בדרך כלל בזמן ובמקום, במצב חברתי"ההבדל ביניהם הוא ש, בריודל ,

דרת שדה המחקר גה). Deshen 1970a: 2" (ת בזמן ובמקוםויות נפרדולהפעי, בעוד שבמקרה המורחב

הפעולה ההדדית של תושבי קריית גת אלה על . קרה המורחבהמשל דשן תואמת למדי את מתודת 

אינה יכולה להיות מוגדרת באופן מלא , אלה בנושאי דת ואתניות תוך התייחסות למערכת הבחירות

הבחנה חשובה נוספת בין שני . ות ההדדיות שלהםת כל הפעולאבזמן ובמקום ואינה יכולה למצות 

אבל את המקרה , ידי הפועל עצמו-היא שהמצב החברתי ניתן להכרה על, טען דשן, המושגים

ידי האינטואיציה -הסדירויות שנחשפות על. "המורחב רק האנתרופולוג יזהה באמצעות ניתוח שקול

פרשנות אנתרופולוגית שמתמצתת את למקרה יש קיום רק כ; האנתרופולוגית מהוות מקרה מורחב

  ).2: שם" (המציאות ונשלפת מתוכה

, נקט גם שוקד בשיטת המקרה המורחב, סטר בכלל ושל גלקמן בפרט'מנצת למיד של אסכולתכ

 ; Shokeid 1988a: 42 ; 1992a: 235, 237, 240(אך התייחס לכך במפורש רק בפרסומים מאוחרים יותר 

1992b: 467 .(אם כי לעתים הוא העיר גם על , תודה נגע בעיקר לעבודת השדהסוק שלו במעיה

מושג שהנחה כ, ”reference situation“הציג שוקד לראשונה את המושג , רובפרק המבוא לספ. הכתיבה

כדי להבין את התנהגויותיהם בהווה היה , לדבריו. אותו בניתוח ובהבנה של התנהגויות הנחקרים

אירועי העבר והפוזיציות השונות , שכן מבחינתם, עברם במרוקוזוכרים את  עליו לדעת כיצד הם

לניתוח (מתוך מחקר השדה , לדבריו, מושג זה עלה. ם בהווה הישראליחישלהם בארצם הקודמת נוכ

' ציג את החלפת שמו ממינקוביץ מ61עיסוק רפלקסיבי של שוקד בכתיבה). 3.1.4אלטרנטיבי ראה 

-Shokeid 1971c: 118(כאשר כבר ישב במשרדו ,  בכתיבהו עם קשייםללשוקד כחלק מההתמודדות ש

מסירת "הקירבה הרגשית שהוא חש כלפי נחקריו לבין התפיסה שן שיים נבעו מהשילוב ביקה). 119

 הייתהאפשר ש, העובדות האובייקטיביות על מצבם הכללי של אנשי רוממה באזור הרי האטלס

" רוממה"בין תחושת החובה שלו כלפי תושבי , )39: 1977שוקד ודשן " (ידם כעלבון-מתפרשת על

 הייתהאשר , "עברי"בשם " גלותי"החלפת השם ה, לדבריו. לבין מחויבותו לאמת ולקוראים

תחושת הזדהותי עמם ואת האהדה "ביטאה את , מתרחשת ממילא כחלק ממחויבותו הציונית

                                                                          
מכיוון שהיא עוסקת במחקר שלו בבית כנסת של , וקד על הכתיבה לא מוזכרת כאןש ללקסיה נוספת שפר 61

  ).Shokeid 1997 (90 -ורק בשנות היהומוסקסואלים ולסביות בניו 
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ת היסוסי ופקפוקי במידה ניכרת א] ה[הפחית", החלפת השם". העמוקה והכבוד שאני רוחש להם

באופן לא מחמיא " רוממה"כלומר איפשרה לשוקד להרגיש בנוח כאשר תיאר את , "בהצגת הנתונים

הגיבו לידיעה על " רוממה"א כתב שמכריו בוה) Shokeid 1971c: 118 (1971 -במאמר מ). 39: שם(

שוקד ( הושמט משפט זה, אך בתרגום המאמר לעברית שש שנים מאוחר יותר, שינוי שמו כפי שציפה

ל השם נגזר משם אב, "קשור בתולדות האנשים הנחקרים"שוקד כתב ששמו החדש ). 39: 1977ודשן 

  .ממרוקו הגלותית, ככל הנראה, ידי המוסדות המיישבים ולא הובא-המושב העברי אשר נקבע על

ת התזות אגם וינגרוד לא בזבז הרבה נייר על נתונים שלא תאמו , דשן ומרקס, ו שוקדמכ

ם גם ריים בספרו של וינגרוד מסודאתנוגראפיהפרקים ה, בניגוד לשלושתם, אבל. העיקריות של ספרו

בהתאם לחלוקה כרונולוגית לשלוש תקופות בתולדותיו של מושב תדהר ולא רק לפי נושאי מחקר או 

, מנםא. רבה'תמות סטטיות ומהותניות לגבי התרבות המרוקאית מהרי האטלס או התוניסאית מדג

הזכירו או עסקו באופן מסוים בשינויים שחלו בישראל ביחס , אך לא מרקס,  דשן ושוקדגם

אך מבחינת וינגרוד שינויים , )ל"ולא רק ביחס לחיי המזרחים בחו(לתקופות מוקדמות יותר בישראל 

חזקה יותר , הארגון הכרונולוגי של ספרו של וינגרוד מקנה לניתוח דינמיות. אלה היו עיקר הסיפור

מאפיין לפי , מה שמרקס ייחס לשיטת כתיבה מסוימת. בדבר שינוי, ל אמירה מפורשת אך סטטיתמכ

רטים אינם מאורגנים באקראי פ "–סיפורים ריאליסטיים בכלל , בנימה ביקורתית משהו, ון מאנן

הם נצברים בשיטתיות ובמידה גדושה יתר על המידה כדי להדגים נקודה . בסיפור ריאליסטי

וינגרוד לא הצהיר , נםמא). Van Maanen 1988: 48" (תרופולוג חש שהיא חשובהמת שהאנימסו

תקפה " המקרה המורחב"שיטת , אך נראה שכפי שון מאנן טען, ודת הכתיבה שלומתבמפורש על 

  .כמו גם לאלה של וינגרוד, לסיפורים אנתרופולוגים ריאליסטיים רבים

  

  יםל אפשרויות וכש-" מדע-לא"ו" עדמ "4.2

אך גם כאלטרנטיבה למחקר ,  רואה את עצמו כמדע70 - וה60 -ר האנתרופולוגי של שנות הקחמה

מטרה הראשונית היא להגדיר ה. 62עבודת השדה מתמקדת בקהילה מצומצמת לזמן ולמקום. עימד

, אמנם. פיזיקאי או כימאי ינסה ליצור במעבדתו במסגרת ניסוי, כפי שכל ביולוג, מערכת סגורה

אך המדען ישאף למירב בידודה מהעולם שמחוץ , ם מערכת סגורה של ממשא תתקייללעולם 

 מסוים הוא יעריך שמאמציו הניבו רמת בידוד מספקת המאפשרת להזניח את געבר. לגבולות הניסוי

שליטתו בתנאים הסביבתיים של הניסוי תהא , כך. ורק אז יחל בניסוי, השפעות העולם החיצוני

, האנתרופולוג אינו עורך ניסויים, אמנם. קר לשם מדידת השפעתםים המבווויתאפשר שינ, מרבית

הוא מאתר קהילה בזמן , אבל כמו הביולוג, לא מעצב את תנאי הסביבה כאוות נפשו ולא מודד

, "מקובעים"עד כדי כך שמשתנים מסוימים , "מבודדת"ובמקום מסוימים אשר ניתן לטעון שהיא 

                                                                          
הביאה בשנים האחרונות לערעור , דינמיות ופרושות, ציה שיצר קהילות נזילותיזבתהליך הגלובל, הכרהה 62

בזמן גם להתחזקות הדבקות במחויבות המתודולוגית לנוכח פלישות -ובו, עבודת השדה התחומה בזמן ובמקום
על מהגרים ד היא מחקרו של שוקגמא טובה לכך וד). Gupta and Ferguson 1997: 4(שלה " שדה"פלינות אחרות ליסישל ד

  ).Shokeid 1988b(ישראלים בניו יורק 
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שואפת הפרשנות , עם יצירת המערכת הסגורה. אחריםוניתן להזניחם ולבחון את השתנותם של 

המדעית לפירוק המציאות לגורמים שניתנים לשליטה ולצפייה בנפרד זה מזה או בשילובים שונים 

כך פועל גם האנתרופולוג שאינו רואה די בתיאורים סיפוריים ומפרק את . לפי ראות עיניו של החוקר

, מרקס הציע שלוש קטגוריות לאלימות במעלות, שלכך למ. המציאות למרכיבים הניתנים להגדרה

  ).Marx 1976(אשר הניחו את המסד לניסוח של גורמים משותפים ושונים לסוגי האלימות השונים 

, "מספיקים"באמצעות מדגמים . כל מחקר מדעי מביא להסקת מסקנות אינדוקטיבית, ד שניצמ

ההתמקדות . לל אלא דרך הפרטיםע אל הכיהוא מבקש להתחכם לאי יכולתו האינהרנטית להג

עבודת . שה בכוונה את הפרטיגיהאנתרופולוגית בקהילה קטנה מוותרת מראש על מעקף זה ומד

כל , כל מילה, דולה נתונים רלבנטיים מכל אירוע, ראשית כל, השדה תופסת את עצמה כמחקר אשר

שמור , באנתרופולוגיה, םאמנ. והוכל ריח וכל מח, כל מראה, כל מלבוש, כל טעם, כל צליל, שתיקה

ובעיקר בשעת קריאת יומן השדה , אך לפי התיאוריה לכל היותר מקום שני, לאנליזה מקום של כבוד

באנתרופולוגיה , לדעת משמע למיין ולמדוד, אלא שבעוד שבמדע, לא זו בלבד. הפיאתנוגרוכתיבת ה

לגלם , למעשה, ם ששואפיםפרקטיקות אלה מייצרות חוקרי. לחוות, לפני כל דבר אחר, לדעת משמע

שחווייתם , חוקרים. תאוניברסאליבהכשרתם ובניסיונם את האנושיות ה, בידיעותיהם, באישיותם

  .הסובייקטיבית אמורה להפיק תובנות אובייקטיביות

בר לראשוניות של שרטוט זה של קווי החיבור וההפרדה בין המעשה האנתרופולוגי למעשה עמ

ידי חוקרים אשר ברובם קיבלו הכשרה ראשונית -שראלית נוסדה עלגיה היוהאנתרופול, "המדעי"

.  והגישות שלהם היו בעלות אופי יותר מדעי מהנהוג באנתרופולוגיהותולכן הפרקטיק, סוציולוגית

שכן משובצים בהם , "טהורים"הפרסומים הראשונים שלהם אינם ניתנים להגדרה כאנתרופולוגיים 

ורדוקציה של ) 1963' וינגרוד ומינקוביץ(ו שימוש בולט בטבלאות קים כמהסממנים סוציולוגיים מוב

הבלתי ניתן לכימות למדדים ברי השוואה כמו קשרים אנושיים וכושר הסתגלות לסביבה חדשה 

אולי מכיוון , סוציולוגיות זו ניכרת פחות במחקרים של מרקס בקרב מזרחים). 1963שוקד (

, והטקסטים שלו על מזרחים, רסומים על בדואיםשהקריירה האקדמית שלו החלה במחקרים ובפ

התפרסמו לאחר שהוא כבר המיר את השתייכותו באופן מקיף יותר , שנכתבו מאוחר יותר

הוא פרסם טקסטים .  מפתיעים בגיוונם70 - וה60 -הפרסומים של וינגרוד בשנות ה. לאנתרופולוגיה

מסה של , )א1960וינגרוד (סטורי יה, )Weingrod 1965 ; 1971 ; 1963' וינגרוד ומינקוביץ(סוציולוגיים 

המשך המהלך יקדם טענה מפורטת . נתרופולוגייםאו) Weingrod 1962c(ביקורת חברה ותרבות 

אפשרו את המחקרים והצמיחו אצל האנתרופולוגים , "מדעיים-לא"ו" מדעיים", שמאפיינים אלה

  .אך גם עמדו בדרכם, הישראלים תובנות מסוימות

  

  כת סגורהרעמ 4.2.1

ה קבוצת ללסיטואציה מעבדתית מכיוון שההתיישבות החדשה כ"כ" רוממה"ד הגדיר את קוש

תנאי ותהליכי ההגירה והקליטה , אנשים אשר חיו יחד בטרם היגרו לישראל וחלקו את אירועי
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תנאים , וןושלא במתכ, וויות המקיפות המשותפות יצרו בעיני שוקדחה). Shokeid 1971a: 3" (בישראל

רחב של ח טוו"נוטרלו , הוא סבר, שבה, ל מערכת סגורה חסינה מפני השפעות חיצוניות מסוימותש

שחוקר חייב לקחת בחשבון במחקר של קהילה , משתנים מגוונים ובלתי ידועים של רקע חברתי

י וסיטואציה זו איפשרה לתפוס הן את ההתמדה והן את השינ, בנוסף לכך. הטרוגנית של מהגרים

,  לדבריוהייתהשלו ש. א.גם במסגרת עבודת המ). שם: שם" (תרבותיים והחברתייםבסממנים ה

בשלוב המסוים של תכנית מחקר סוציולוגי , ]הקודמים[שונה מהמחקרים האמפיריים השונים "

להבטיח זהות "דאג שוקד , )9: 1967שוקד " (השואתי עם שיטות מחקר האנטרופולוגיה החברתית

: שם" (תנאי התישבות וצורת התישבות, חקרים בתנאים פיזיים יסודייםמכסימלית בין הישובים הנ

בעלות , היה חשוב לשוקד להגדיר שלוש מערכות סגורות, לבדה" רוממה"כמו במקרה של , כך). 10

כדי לחקור את תופעת . מאפיינים משותפים כדי שחלק מהמשתנים ימוסמרו ואחרים ייוותרו תלויים

, האחת מרוקאית והשנייה כורדית, בשתיים מהן. ת בין שלושתןהוא ערך השוואו, "החמולות"

  .הן יובאו ממרוקו, התגבשו בישראל ובשלישית, לפי שוקד, "החמולות"

כתב דשן שחיי המשפחה והדת היו שני התחומים היחידים בהם , י לנמק את המחקר שלודכ

יותר " היה למזרחים בשני אלה, םולכן יחסית לתחומי חיים אחרי, רשויות הקליטה לא התערבו

אבל , )2.3.5 - ו2.3.3, ראה לעיל(ת חרשוקד ווינגרוד סברו א). 197: ג1971דשן " (חופש לפעול כרצונם

בכל מקרה זוהי אינה אלא קביעה שחיי הדת והמשפחה של המזרחים הועברו מארץ המוצא לישראל 

ה מערכת סגורה בפני ות חיים אלרולכן אפשר לראות בספי, ללא הפרעות או שינויים מכוונים

הבלתי תלויים " האותנטיים"שבאמצעותה ניתן לבחון את התהליכים , השפעות ממסדיות

אפשר מתוך התמקדות בחיי הדת . וכך להבין טוב יותר מיהם המזרחים, שהתרחשו בקרב המזרחים

להציץ לחייהם הקודמים בארץ מוצאם ולשינויים שהם נטלו על עצמם מרצונם שלא מתוך דרישה 

אותן הוא אישש , ובו הוא פיתח חלק מהתובנות, וינגרוד חקר במושב מרוקאי יחיד. של המוסדות

הוא כתב , לקראת סוף המאמר. מאוחר יותר בפרסום שעסק בהשוואה בין שבעה מושבים מרוקאיים

, לאורך מאמר זה "-כדי לסייג את מסקנותיו , מתוך מודעות מסוימת לטעות שבהנחת מערכת סגורה

). Weingrod 1971a: 184" (ו את המושבים הללו כאילו היו קהילות עצמאיות ואוטונומיותתיארנ

קס חקר התנהגות ספציפית בעיירת פיתוח אחת שממנה הוא השליך על חיי הצפון אפריקאיים רמ

לצד הנחת המערכת . ויחסיהם עם המוסדות ובינם לבין עצמם בעיירות הפיתוח בכלל בישראל

את ההתרחשויות בקהילות , באופן זה או אחר, אנתרופולוגים קישרוכל ארבעת ה הסגורה

שוקד דיבר על המדריכים ובעלי .  האוטונומיות גם לגורמים חיצונייםותהמבודדות או בספיר

ודשן שילב בסיפור את הפוליטיקאים האשכנזים ממרכז הארץ שבאו לקריית , התפקידים הממונים

המשטרה ופקידי הממסד הבכירים שמחוץ , לבתי המשפטש, פן חלקיוגם אם בא, מרקס ציין. גת

אך וינגרוד עלה על כולם בכך . היה חלק ביצירת התשתית לאלימות נגד הפקידים בעיירה, למעלות

 ,Weingrod 1966: 98(הכרחית והמזיקה על הקהילה -שלב הניתוח שלו עסק בשליטה החיצונית הלא

142.(  
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ל חייה מהווה מערכת סגורה דורשת ביסוס משמעותי בט מסוים שייעה שקהילה מסוימת או הבק

המחקר , אפילו הן שרירותיות או שגויות, ללא הכרעות כאלה, לאב. יותר מזה שדשן או שוקד סיפקו

כל חוקר בכל . ללא מיצוי תובנות ממנו, עלול להפוך לטקסט סיפורי ומקיף מדי של חיים יומיומיים

, כל פסיקה כזו. ואילו יונחו בצד במהלך המחקר, ייחסטים הוא מתבמחקר חייב להחליט לאילו הי

, 2.3.4, 2.3.2למשל (וכך גם במחקרים של דשן ושוקד , תהיה פתח לביקורת, מודעת או שלא מודעת

הביקורת . היא תמיד גם אחד המהלכים הראשוניים שמאפשרים את קיומו של המחקר, אבל). 2.3.5

באילו נימוקים נעשה ? ימים נבחרו ואחרים הוזנחומבוססת על השאלות מדוע דווקא היבטים מסו

משום שכל מחקר דורש ? ומדוע נבחרו נימוקים אלה ולא אחרים? שימוש כדי להצדיק את הבחירה

אלא שאל לשכוח שללא הכרעות , אין ספק שכל מחקר אינו חסין מפני ביקורת, החלטות מסוג זה

  .גם לא המחקר הנוכחי. לא היה מחקר כלל, כאלה

  

  ר ממוקד בקהילה מצומצמתקחמ 4.2.2

היא עודדה אותו . האנתרופולוגל מקדות בקהילה מצומצמת הגבילה את טווח הראייה שתהה

להבחין בעיקר במאפיינים פנימיים של הקהילה אשר השפיעו על התהליך או על המבנה החברתי 

ין נטיותיהם המהגרים לב בדבר הקשר בין עברם של, התזה המרכזית של אייזנשטדט. אותו חקר

אלא שבעוד שנטייה מוקדמת זו של , המוקדמות לשינוי הנחתה את הסוציולוג לאותו מקום בדיוק

באנתרופולוגיה נוספה על אותה ,  טמונה בפרדיגמה דומיננטית בזמן מסויםהייתההסוציולוגים 

, קרי. יםשגיאה תהיה לראות בכך פוטנציאלים דיכוטומי, למרות זאת. מגמה גם הנחייה מתודולוגית

בעוד שהאנתרופולוגיה תעלימו מעין החוקר , אפשר שיתגלה בסוציולוגיה, אין אני טוען שדבר מה

הן בכלים , והם מתנסחים כיום, אפליית המזרחים ודיכויים יכולים היו להתנסח, למשל. לעד

 לבצבץ  יכולההייתההאפליה . הם גם הוכחשו, באותם כלים. סוציולוגיים והן בכלים אנתרופולוגיים

מתוך מחקר שהשתמש באמצעים מדעיים מובהקים כמו נטילת מדגמים לשם עריכת השוואות 

כפי שהנחקרים , אך גם האנתרופולוג יכול היה להבחין בה, סטטיסטיות בין אשכנזים למזרחים

יש לציין שכל . השוואות ומבחנים סטטיסטיים, מדגמים, ללא מחקרי שדה, המזרחים הבחינו בה

ליה למיניהן השזורות לאורך הטקסטים האנתרופולוגיים כחוט השני לא היו מבוססות הכחשות האפ

  .על ממצאים אמפיריים

ואכן המחקר של , ן מדובר רק בכך שמחקר השדה התנהל פיזית בתחום מוגדר של קהילהיא

 מרקס ערך את מחקר השדה בעיירה בת למעלה משלושת. מרקס ושל דשן אינם נענים לכלל זה

אשר באה לידי ביטוי בעיקר במשרדי , הוא התמקד בהתנהגות ספציפית שלהם. שביםאלפים תו

המחקר של דשן בקריית גת לא התיימר להקיף את כל העיירה . אך לא רק, ונים בעיירההשהממשלה 

כאשר , ברצף אירועים ספציפי שהוגבל בזמן והתרחש באתרים שונים בעיירה, למעשה, והתמקד

הכוונה היא לכך . ל"מספר מצומצם של אנשים מרשימת המפד, ככלל, ים היויהשחקנים הראש

, שהאנליזה והפרשנות האנתרופולוגיות אשר מניחות שרק מתוך הבנה מעמיקה של קהילה קטנה
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מטפחות בלי משים דחף חזק , ניתן יהיה להסיק מסקנות בעלות תוקף רחב יותר, מובחנת וברורה

ני הדברים נדמה שמאפיין זה של מחקר אנתרופולוגי זהה על פ. יותר להתבונן פנימה לתוך הקהילה

היא הרגל ". מדעית"המוטיבציה לייצר או לזהות מערכת סגורה היא מוטיבציה , אולם. לקודם

להתמקד בקהילה אחת וקטנה ולחקור את , בעוד שהמוטיבציה, של האנתרופולוגיה" המדעית"

שייכת לרגל , להגיע אל הכלל, ם סטטיסטיולא מתוך מדג, ייחודיותה ומתוך המקרה הפרטי הבודד

במונחים של מחקר זה שתי רגליים אלה הן רגליה של . של האנתרופולוגיה" מדעית-הלא"

אשר הוגדרה בפרק הראשון כחיפוש שיטתי ונטול פניות ואינטרסים אחר , המוטיבציה המדעית

  .האמת על התרבות הנחקרת בפרט והתרבות האנושית בכלל

הן יכולות לאפשר לזהות מגמות .  מחקרי מדעי שיכול להרחיב את המבט החוקרת הן כליווואשה

או נטיות משותפות ושונות בין קבוצות מסוימות , ומי כמו הקצאת משאבים לא שווהלאבקנה מידה 

 הייתה, מעשה סוציולוגי יום יומי, השוואה בין קבוצות, אולם. חסרות או בעלות רקע תרבותי דומה

היא לא הביאה , ידי אנתרופולוג-כאשר בכל זאת נערכה השוואה על. ופולוגיםל האנתרצנדירה א

וינגרוד השווה מספר פרמטרים של שבעה ). 1967שוקד , למשל" (הפנימית"לשינוי המוטיבציה 

לעומת אלה של מושב מרוקאי " יציב"מושבים מרוקאים כדי להבחין במאפיינים של מושב מרוקאי 

במקרה זה . שלושה בחבל לכיש ואחד בצפון הארץ, ם שנבחרו היו בנגבשלושה מהמושבי". יציב-לא"

תר אחר התשובות , שלרוב הציב במרכז הדיון את ניהולו החיצוני והכפוי של המושב, אפילו וינגרוד

השפעתם של המתכננים , והגיע למסקנה שבגלל מאפיינים פנימיים למושבים, בתוך הקהילות פנימה

כדאי להם , כדי שהמתכננים ישיגו את מטרותיהם, לכן. ו שלה קיוועל התפתחות המושב אינה ז

, חר מכןאל). Weingrod 1971a: 187(שיכוונו את השפעתם באופנים אחרים ועם כפייה חלשה יותר 

אך עסק רק , ידי המוסדות המיישבים-הוא עסק בקצרה ברפורמה במערכת האשראי שהוקצב על

בתלות במאפיינים , "יציב-לא"ו" יציב", שני מושביםי אנשי די-בקבלתה או בהתנגדות לה על

, לכן. ושבי המושבים היו מרוקאים כפריים ועירונייםת. )184-186: שם(פנימיים של הקהילות 

ההשוואה אפשרה לוינגרוד להרחיב את יריעת מסקנותיו ולבחון את השלכות המוצא הכפרי 

א היה בה די כדי להבחין בהשלכות מוצאם אך ל, םיוהעירוני על הסתגלות התושבים ויציבות המושב

וינגרוד נמנע במאמר זה . המרוקאי על מצבם בישראל בתלות בנטיות המוקדמות של הממסד הקולט

מודע למגבלות , יחד עם זאת. וזו בעיה מרכזית בעיקר אצל שלושת האחרים, מניתוח ברמה לאומית

, שוקד). 84: 1972וינגרוד (ם מרוקאים קבע וינגרוד שמסקנותיו רלבנטיות רק למושבי, המדגם שלו

למרות שחקר שני מושבים מרוקאים ומושב , מיאן להגביל את מסקנותיו וקבע, שלו. א.בעבודת המ

המשתנה העדתי , אין אנו מתכוונים לתאר בעבודה זו תהליך קליטה של גולה מסוימת"ש, כורדי אחד

נגרוד היה מודע לכשל אפשרי בהסקה מתוך מעניין גם לראות שוי). 9: 1967שוקד " (הנו משני בלבד

הוא היה עלול להסיק דווקא שהוותיקים , על פי עבודת השדה במושב תדהר. מחקר השדה בלבד

שכן הוותיקים שהתגוררו במקום בטרם המרוקאים , הקריבו יותר מהמהגרים המרוקאים החדשים

, סתפק בנתונים מהשדההוא לא ה. הגיעו אליו התיקו את מגוריהם להתיישבות מסוכנת יותר
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מגשימים אידיאל שלא הם הגו ודווקא בזמן שהוגיו נענים , בניגוד לרצונם, והבחין שהמזרחים

  ).2.3.10, לעיל(לדרישותיו פחות מבעבר 

הרה של דשן על אופן בחירת הנתונים הרלבנטיים בנקודה שולית יחסית חושפת אף היא עניין צה

של מורי בית הספר של כת חסידים משאר מעגלי [רתית הזו קות החבחההתר", לדבריו. פנימי בלבד

זוהי מדיניות כללית של הכת ]. בקריית גת[לסיטואציה המקומית ת אינה ייחודי]... החיים בעיירה

דשן ". ברמה הלאומית ולכן מדיניות זו אינה בעלת עניין מיידי לקונטקסט הנוכחי] ד"אולי חב[

גישה זו של דשן נבעה . ולא בנתונים תקפים בקנה מידה לאומי,  לעיירהיהתעניין בעיקר במידע ייחוד

אבל היא גם מיקשה את הדרך , ישירות מהתמקדות בקהילה ספציפית ומהניסיון להבין אותה בנפרד

הגורל . להגשמת היומרה האנתרופולוגית להפיק תובנות בעלות תוקף רחב יותר מהשדה הספציפי

מושבי המזרחים והשכונות המזרחיות ,  לעיירות הפיתוחהמזרחי בישראל של שוליות היה משותף

 מתאפשרת הייתההארתו והבנת מרכזיותו . והיה מרכזי בחיי המזרחים בישראל, בערים הגדולות

השכונות המזרחיות , אילו האנתרופולוגים לא היו מתעלמים מהמשותף בין עיירות הפיתוח

וגי כמותי אך גם במחקר אנתרופולוגי ניתן היה להפיקם במחקר סוציול. והמושבים המזרחיים

אכן עשתה זאת , המתודה האנתרופולוגית שבאה להבין את הקהילה המזרחית מבפנים, לכן. איכותי

ובכך למעשה הרחיקה את , את יחסיה של הקהילה עם העולם שבחוץ, במידה רבה, אך החמיצה

בספריהם של וינגרוד , זאתיחד עם . האנתרופולוג הישראלי מהיכולת לתפוס את החוויה המזרחית

  .ידם-ושל מרקס אפשר למצוא אבחון של גורמים חיצוניים רבים ומשמעותיים לבעיות שנחקרו על

אם . אינו מביא בהכרח להפחתה בחשיבות המבט או בערכו, צום טווח הראייה של החוקרמצ

של שני סוגי , בותםיהרי שלא ניתן להציע מבחן להשוואת חש, הגבלת הטווח מלווה בהעמקת המבט

ולוג מבלה ופהאנתר, כדי להעמיק את המבט. מפרספקטיבה של מוטיבציה מדעית בלבד, המבטים

שלא כמו (הוא לומד את שפתם ; שבתות וחגים, חודשים ארוכים ורצופים בקרב הקהילה כולל לילות

 ספק ןאי. ונוטל חלק בחייהם כל כמה שמתאפשר בידו) האנתרופולוגים בהם עוסק מחקר זה

מתודה זו סייעה בידם לנסח היטב את השפעתם של גורמים תרבותיים וחברתיים פנימיים על ש

 שנשלטה 60 - וה50 -הסתגלותם של יהודים צפון אפריקאים לפוזיציה המזרחית בישראל של שנות ה

באו לשדה המחקר במשך תקופה , לעומת זאת, הסוציולוגים. ציונית-י האשכנזית"ידי מפא-על

אפשר לשער שזו . מספר שעות כל יום כדי לראיין אנשים או לאסוף נתונים אחריםמסוימת למשך 

היה זה שהחל במחקר חיי הדת ) דשן(אנתרופולוג , שבניגוד לסוציולוגים, אחת הסיבות שהביאו לכך

הם הבחינו במרכזיות הדת בחיי , בשבתות ובחגים, מכיוון שהם בילו בשדה בלילות. של המזרחים

דומה שזו ). 83: 2000 ; 109: 1986(טוען שוקד במאמרים רפלקסיביים מאוחרים כפי ש, התושבים

לא ) פלגי, וינגרוד, רוזנפלד(שכן גם האנתרופולוגים שקדמו לדשן , אינה הסיבה המשמעותית ביותר

אם כי קשה לפסוק מי מהן , סיבות נוספות מכריעות יותר. התעניינו בחיי הדת של המזרחים
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נטייתה של האנתרופולוגיה להתעניין בעיקר במה ו, 63ן דתיותו של דשן עצמוה, המשמעותית ביותר

  .ותרבשנתפס כמחקר ת

  

  ר תרבותקמח 4.2.3

לעברם של המזרחים בארצות , אך גם אצל מרקס ופחות מכולם אצל וינגרוד,  שוקד ודשןלצא

ולעתים , טקסטים רבים של שוקד ווינגרוד. למוצאם היה משקל דומיננטי בהבנת מצבם בישרא

של תיאור עברם של המזרחים בצפון ק נפתחו בפר, אך לא של מרקס, נדירות יותר גם של דשן

 Deshen 1965: 69-74 ; Weingrod 1966: 2-14 ; Shokeid ; 12-31: 1977שוקד ודשן , למשל(אפריקה 

1971a: 15-34 ; Deshen and Shokeid 1974: 31-46 .(עבודת שדהליו מובן שתיאור זה לא נסמך על אמ ,

על טקסטים דתיים , פולוגיים בני התקופהרוסוציולוגיים ואנת, כי אם על מחקרים היסטוריים

 20 - ותחילת המאה ה19 -ולעתים על דיווחים של מטיילים אירופאים בצפון אפריקה מסוף המאה ה

ה הקולטת שכתב חיבור מקביל על עברה של החבר וינגרוד היה היחיד). 16: 1977שוקד ודשן , למשל(

)Weingrod 1966: 14-26 .(וונים משתנים של אלמנטים חברתייםבגרם של המזרחים נצבע בע ,

כדי להכין מצע של הסבר תרבותי ורגשי לפערים בינם , פוליטיים ופסיכולוגיים, גיאוגרפיים, כלכליים

גים חיזקו את ע שהאנתרופולובק, )Haskell 1994: chap. 2(מצידו , חסקל. לבין הישראלים הוותיקים

, ביקש לתעד את התרבויות הנעלמותד שוק. הממד התרבותי במחקר החברה בקרב מזרחים

רית של גלקמן את עבודותיהם של דשן ושל האנתרופולוגים האחרים איפלינצוההגדרה הדיס

ופולוגים חברתיים ניסו ראנת. "בפרויקט ברנשטיין כללה אותם במסגרת האנתרופולוגיה החברתית

  ).Deshen 1970a: xx" ( החשיבות של התרבות במערכות של יחסים חברתייםלחקור את

הראשון הוא ההכשרה הסוציולוגית האייזנשטדטית . חות שני מקורות אפשר להציע לדגש זהפל

גם  אשר כללה לצד העניין הכללי בשינוי שהתחולל בקהילות המהגרים, של מרבית האנתרופולוגים

של אייזנשטדט אשר יצקה את התרבויות המזרחיות לתוך " הנטיות המוקדמות"ת את תיאורי

מאמר כ, 64המקור השני הוא הדגש התרבותי במסורת האנתרופולוגית. ההסבר/הבעיהת יסודו

, דרך הגדרות רבות, אנתרופולוגים מתחילת הפרופסיה שלהם התייחסו למה שהם כינו: "גלקמן

 זה בתרבות ובמנהגים מקנה לאנתרופולוגים אני מאמין שעניין. או מנהגיה' להיהקה'של ' התרבות'

, י מקורות אלהנש). Deshen 1970a: xx" (לתרום תרומה ייחודית למדעי החברהת את היכולת העיקרי

, התיאורטית והמעשית, שכן אייזנשטדט תרם את תרומתו, בלתי קשורים, ככל הנראה, אינם

סוציולוגיים במסגרת המחלקה -פוולוגים הצעירים למחקרי שדה אנתרוילדחיפתם של חלק מהסוצ

 - חשוב לסייג דיון זה ולומר שבשנות ה, לכן. ופולוגיה החברתיתתרלהתיישבות ומשם לזרועות האנ

האנתרופולוגים הישראלים היו למעשה סוציולוגים שהלכו והפכו אט אט אנתרופולוגים , 70 - וה60

  ).3.1, לעיל(

                                                                          
ושהוא חיפש , דשן העיד שהאנתרופולוגיה שלו היא פונקציה של הדתיות שלו, 12.3.01 -יאיון עמו ברב 63

  .לגיטימציה לעבודתו לא רק כאנתרופולוג אלא גם כחוקר במדעי היהדות
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רתי זה היא אמנם חשיפה של היסודות  של כיוון מחקרי אנתרופולוגי מסותת התולדוחא

אך היא מלווה גם בחיזוק הנחת יסוד , אות החברתית הנחקרתציהתרבותיים הרלבנטיים למ

הדחף . שאלה הם הגורמים העיקריים הנחוצים להבנת מציאות זו, מובלעת ולא מבוססת

מלהיות ם לשם הבנת מערכות חברתיות רחוק יהאנתרופולוגי למיקוד המבט באלמנטים תרבותי

. מרכיבי התרבות הם חודרי כל. אם כי מרכזיותם ביחס לגורמים אחרים אינה מובנת מאליה, מופרך

יותר , לכן. הם משפיעים על ומושפעים מכל רובד אחר בחיי הקהילה, באופנים ובעוצמות שונות

מסביר שמחקר מוצלח של תרבותה של קהילה יתרום תרומה חסרת תחליף להבנת רבדים בחיי 

גם אין ספק שאם יחפשו תשובות תחת פנס , לכן. ילה הנסתרים מעין המתבונן הלא מיומןהקה

. הדגש המוגזם על התרבות הוביל להסברים חלקיים או שגויים, אבל. לבטח ימצאו אותן, התרבות

או שמא יש לערוך , האם התרבות היא אכן הפנס שלאורו ראוי לחפש, בכל שדה יש לשאול, לכן

אך שאינו מבקש , חווייתי המבוסס על תצפית משתתפת, קרי מחקר הוליסטי, גימחקר אנתרופולו

בדומה למחקר האנתרופולוגי של הרצוג על קליטת יהודי אתיופיה בישראל , את התרבות המקומית

המחקר הנוכחי אינו מתיימר להציע ? כיצד אפשר להכריע בשאלה מקדימה ונכבדה זו? )1998(

משום כובדה . הניח דבר ביחס לאפשרות או אי האפשרות של ניסוחהוגם לא ל, תשובה פוזיטיבית

אשר עולה מתוך , תוצע כאן רק תשובה אחת נגטיבית, ומשום התחום המצומצם של מחקר זה, הרב

  .הדיון במקרים הנידונים

  

ת אלא גם מחקרי יקד ודשן לא הפיקו מעבודות השדה רק טקסטים באנתרופולוגיה חברתוש

. יתורר לטענתם סימנו את ההתאמות של המזרחים בישראל לתרבותם המקאש, תרבות של ממש

שוקד ; ד 1971דשן (לולות לכבוד קדושים יה, )Deshen 1970b; ג 1971דשן (דשן חקר סמלים דתיים 

 של יהודים תואגודו) 10פרק : 1977שוקד ודשן (טקסטים של יהודים טוניסאים , )9פרק : 1977ודשן 

- על" הקד חקר את מקומו שלוש). Deshen 1976b(ו בפעולות תרבותיות טוניסאים בישראל שעסק

 העלייה לרגל להר מירון והתפתחותה של התנהגות תא, )Deshen and Shokeid 1974: chap. 4" (טבעי

להשכנת "ת ויבסמ, )Deshen and Shokeid 1974: chap. 2 ; 8פרק : 1977שוקד ודשן (דתית נוקשה 

ראל ישהידרדרות המעמד של הרב המרוקאי ב, )16פרק : 1977וקד ודשן ש(אצל המרוקאים " שלום

 Deshen and ; 15פרק : 1977שוקד ודשן " (אבולוציה של קשרי שארות"ו) 7פרק : 1977שוקד ודשן (

Shokeid 1974: chap. 8 .(דשן בהקשר וידי שוקד -אמרים על תרבותם של המזרחים נכתבו תמיד עלמה

. דעת מהיוליש להניח נקודת מוצא מסוימת , תרבותי או אחר, בחין בשינויכדי לה, אבל. של שינוי

הכרחי לדעת מה , כדי לדעת מהן התמורות שחלו בעקבות השפעת התרבות הישראלית הוותיקה

ו אשוקד ודשן קר, לכן. של המרוקאים במרוקו ושל הטוניסאים בטוניס" המקורית" תרבותם הייתה

הסתמכותם על מחקרים אלה נבעה מכך שהם זיהו אלמנטים של . טקסטים היסטוריים ויצאו מהם

בשדה הם הבחינו . בשדות המחקר עצמם, כפי שזו תוארה בספרים, התרבות הצפון אפריקאית
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בנדירות ההשכלה המערבית , בלבוש מסורתי, בדיכוי נשים, בדתיות, באלימות, במשפחה מורחבת

  .ועוד

ם ולחקור תרבות במקום כה זר למקו" מקוריים"ם ענה הנוכחית היא שניסיון לזהות מרכיביטה

אלמנטים . שבו היא התקיימה ובתנאים פיזיים ורגשיים כה שונים וכה קשים הוא ניסיון מופרך

מסורות וטקסים אינם אלא , מנהגים, נדר'יחסי ג, דת, מושגים, פתגמים, כמו שפה, תרבותיים

שבה כוחות מגוונים תרבותיים אך גם , םמשולבת ומורכבת ארוכת שני, דה של התפתחות איטיתלתו

, מיקה פוליטית וסדר כלכליאדינ, כוח צבאי, רמה טכנולוגית, אקלים, כמו גיאוגרפיה, אחרים

משתרגים אלה באלה בפועלם על עולמות החיים של בני האדם הקונקרטיים ועל החברה כולה תוך 

כל חוסר של היבט . ר שלהאי אפשר להבין את תרבותה של קהילה ללא ההקש. השתנות מתמדת

 מציאות הייתהכפי ש, אבל חוסר כמעט מוחלט במרכיבי ההקשר, מסוים מההקשר יגביל את ההבנה

. הופך את אפשרות קיום המחקר לבלתי סבירה, המחקר האנתרופולוגי בקרב מזרחים בישראל

לאחר שכל ההקשר של התפתחותה , שוקד ודשן שאפו להתחקות אחר תרבותם של המזרחים

נמחק לחלוטין מחייהם והיה מחוץ לטווח החוויה או אף התצפית של , וקיומה במשך מאות שנים

אנשים אינם מעבירים את . התרבות אינה יכולה להתקיים מחוץ להקשר שלה. האנתרופולוגים

הם מעבירים רסיסים שבירים ולא יציבים של התרבות שפניה , לכל היותר. תרבותם בדמם

המירה את ההקשר של , למשל" עמרן"של יוצאי , ההגירה. החיים קשים יותרמתעוותות ככל שתנאי 

, האקלים, איבוד הרכוש והמעמד, שפת הדיבור,  מקור הפרנסה-חייהם כמעט מכל בחינה שהיא 

ללא תלות . השירות בצבא ועוד, חלקם בהתנהלות הפוליטית, הסדר הכלכלי, הטופוגרפיה

להגדיר , הניסיון להבין, חרות של המחקרים הנידוניםהפוליטיות או הא, במטרותיהם המדעיות

של אנשים אשר חייהם טולטלו ועורערו בעוצמה כה חזקה תוך " המקורית"ולנסח את תרבותם 

  .הוא בעייתי, שנים ספורות

כמו מצבם של המזרחים בעיירות פיתוח מרוחקות ובמושבים , אין ספק שגם במצבים קשים

. מתקיימת ומתפתחת תרבות וניתן וראוי לחקור אותה, את ארצםנידחים מספר שנים לאחר שעזבו 

, התרבותיים, תרבות זו נובעת בעיקר מתנאי החיים הכלכליים, אבל. אין אדם שחי מחוץ לתרבות

מחקר , לכן. הפוליטיים והחברתיים העכשוויים ולא מתרבות מקור כלשהי או מתרבות הקולטים

ישראל היה צריך להתמקד בראש ובראשונה בתנאי תרבות של המזרחים בשנותיהם הראשונות ב

כלכלית וחברתית , תרבותית, במקומם הפריפריאלי הן גיאוגרפית והן פוליטית, חייהם בישראל

כל הנחה של מחקר תרבות בסיטואציה דומה לנידונה כאן לגבי . וביחס המפלה של המדינה כלפיהם

ולה לכל היותר לעסוק באופן שבו אנשים תרבותם המקורית של הנחקרים צריכה להיות מסויגת ויכ

הטענה האחרונה היא אנכרוניסטית . שונים מדברים על תרבותם המקורית של עצמם ושל אחרים

שכן היא יוצאת מתוך גישה ביקורתית מאוחרת שגורסת תמיד מספר נקודות מבט שאינן ניתנות 

ראייה של האנתרופולוגים בני  בטווח ההייתהגישה זו לא . לרדוקציה ולהשוואה ולכן שוות בערכן

  .היא מנוסחת באופן תיאורטי וכללי ולא היסטורי, לכן. הזמן
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כמו , וחלקם, האנתרופולוגים הישראלים היו במידה משמעותית סוציולוגים, י שנטען למעלהפכ

ולוגים ופוהמחקרים האנתר, הבחינו בתלות של המזרחים בבירוקרטיה הישראלית, מרקס ווינגרוד

הטענה הנוכחית נוגעת רק , לכן. תחומים נוספים ולא רק בתצפיות ובניסוחים תרבותייםעסקו גם ב

ו לידי אשב" תרבותיים"ליומרה לחשוף את המאפיינים התרבותיים של המזרחים ולהציע הסברים 

  .אך גם אצל מרקס ומעט מאוד גם אצל וינגרוד, ביטוי בעיקר אצל דשן ושוקד

  

  טיביות החוקריקיבוא 4.2.4

 Literary" (המפנה הספרותי"סימניו הראשונים של , לפי גרימשאו והארט,  הופיעו70 -ות הנשב

turn (מדעית ההמפנה סימן את סוף המסורת הארוכה של כתיב. נתרופולוגיה האמריקאיתאב 

, 20 -אשר באה לעולם מתוך התנגדות לאבולוציוניזם הגזעני של תחילת המאה ה, באנתרופולוגיה

יה החלו לראות יותר את ילאחר מלחמת העולם השנ. אוניברסאליוויון ולניסוח קוד תוך שאיפה לשמ

, גיהוכולל אנתרופול, זאת משום שהבחינו שדיסיפלינות מדעיות שונות. צדדיו הדכאניים של המדע

התהוותה , בתגובה לכך. שוויוניים-הוכפפו להצדקה ולשימור של יחסי כוח דכאניים ולא

אשר בין מטרותיה היו " ספרותית"ל התרחקות מהמדעיות ומעבר לכתיבה באנתרופולוגיה מגמה ש

ערעור על יומרתו של האנתרופולוג לאובייקטיביות ועידוד החוקר לבטא את הסובייקטיביות שלו 

,  סחף מפנה זה גם את האנתרופולוגיה הבריטית80 -בשנות ה. ולהשתמש בכתיבה דווקא בה

עם סיום הקולוניאליזם שהביא , 60 -בשנות ה, אבל.  בכךכשאנתרופולוגיות מילאו תפקיד ראשי

תפיסת האנתרופולוג כמומחה אקדמי אשר המיומנות , לשינויים ולפתיחת כיווני מחקר חדשים

ידי -המקצועית שלו התבטאה בדוחות אובייקטיביים של עבודת שדה זכתה דווקא לחיזוק מחודש על

  ).Grimshaw & Hart 1995(ופולוגיה בבריטניה התרחבות מוסדית מהירה וחסרת תקדים של האנתר

 של החוקר הבלתי הייתההפיזיקה והכימיה , מדה הקלאסית של המדען במדעי הביולוגיהעה

ההטיות או האינטרסים שידיעותיו וניסיונו , הנטיות חסר, האובייקטיבי, הבלתי משוחד, תלוי

מחקרים רבים בהיסטוריה . הישגיוערכת עבודתו ולההמדעיים הן המאפיינים הרלבנטיים היחידים 

כל האנתרופולוגים . של המדע ערערו עמדה זו ולא רק במדעי החברה והאדם אלא גם במדעי הטבע

, ליסטיים עמדה פריבילגית של חוקר רואה כלאהנסקרים בעבודה זו נטלו לעצמם בסיפורים הרי

אפשר , יחד עם זאת). 3.2, לעיל(בלתי תלוי ואובייקטיבי אשר ניצב בין הממסד לבין הנחקרים 

, תוצרי ההכשרה של האנתרופולוגיה הבריטית, כמו מרקס, לראות דווקא אצל שוקד ודשן שהיו

ך ללא כיסוי א, 70 -הסתייגויות מפורשות מכך במבואות הוידויים לספריהם בתחילת שנות ה

גילו ,  שוקדהרפלקסיביים שלם במבואות לספריהם ובמאמרי, שוקד ודשן. בסיפורים הריאליסטיים

 פרסם שוקד 70 -בתחילת שנות ה. טפח מפניהם האישיות אשר עלולות היו להטות את ממצאיהם

שרים ההיסטוריים קמאמר שסקר את הקשיים והיתרונות שהיו לו במחקר של מרוקאים בגלל ה
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, יביות של החוקרקטהלכו הוא גם הציג דיון באוביימב. Shokeid 1971c(65(והעכשוויים בינו לבינם 

). 2.3.4, לעיל(ואגב כך חשף באותו מאמר הן את האמונה באובייקטיביות החוקר והן את הפרכתה 

 הוא חלק מגישה רכתב שהדיון הקצר שלו באובייקטיביות החוק, שעסק מעט מאד ברפלקסיה, דשן

אנתרופולוגים הקדישו הרבה מקום להתבוננות פנימית , בשנים האחרונות "-חדשה באנתרופולוגיה 

בעיית האובייקטיביות או ההטיה ...  בעיית האובייקטיביות של הממצאים עליהם הם מדווחיםעל

ובכל זאת הוא סבר , ]"של חוקר ישראלי דתי בקרב קהל ישראלי דתי[היא רצינית במחקר מסוג זה 

לא , האחריםת כמו שלוש, ןשד). Deshen 1970a: 7-8" (מידע אישי בסיסי מינימלי על הכותב"שדי ב

הוא הותיר את עצמו בעמדה המועדפת . כדי להעריך את רשמיו מהשדה, מש בנתוניו האישייםהשת

רסיטה בלמרות שהוכשר במסגרת אוני, וינגרוד. של הסובייקט החוקר את האובייקטים הנחקרים

, ולא עסק במפורש בשאלת האובייקטיביות של החוקר, לא עשה עבודה רפלקסיבית כלל, אמריקאית

מרקס כמעט ולא עסק . מושב ובמחלקהב – שתי הפוזיציות המשלימות שלו מלבד הצהרה על

מהו סוג האנשים [שאלה זו  "–מית אהציב את עצמו בעמדה פנור, וכמו האחרים, ברפלקסיה

נבחנה הן מנקודת המבט של האדם ] ?ות ובאילו תנאי סביבה הם עושים זאתמשמשתמשים באלי

  ).Marx 1976: 61" (ל המותקף שהאלים והן מנקודת המבט

שדגש על , מותחים עליו גרימשאו והארט ביקורת באומרם, "המפנה הספרותי"חר תיאור אל

ותר להפיק ייצוג נאמן יהיצירתיות הספרותית של האנתרופולוג במקום על חיפוש דרכים מוצלחות 

  מהשדה ומייצרפתמהווה סוג של אליטיזם המרחיק את האנתרופולוג פעם נוס, של עבודת השדה

). Grimshaw & Hart 1995: 55(שאף היא מצדיקה את אותם יחסי הכוח , אנתרופולוגיה מתנשאת

ער בין פכתיבה ספרותית אינה האפיק דרכו יכול האנתרופולוג להבטיח את צמצום ה, ומרלכ

 לביא שלגם הניסיונות של דומינגז ו. הפוזיציה של החוקר לפוזיציות של הנחקרים בכל מחקר שהוא

דומינגז . אך הן מציעות נתיבים מעניינים אשר יכולים אולי לצמצמו, ולים למחוק פער זהאינם יכ

)Dominguez 1989 (פכת את הסובייקטיביות שלה כחוקרת לאובייקט מחקר נוסף וה)קר עלחשיי-

 The Hajj, Lavie & Rouse(ולביא מחליטה לשתף בכתיבה עצמה את אחד הנחקרים , )ידיה כמובן

אך ערעור היומרה , שהעמדה הפריבילגית של החוקר אינה יכולה להימחקמה דנ). 1993

ערעור זה טומן בחובו סכנה . לאובייקטיביות מאפשר דיאלוג בין עמדת החוקר לעמדות אחרות

אך גם פוטנציאל לדיאלוג אין סופי שמערער על , סופי חסר תוחלת שיוביל לחוסר עניין לדיאלוג אין

  . ערך השוויוןימות ומבצר אתקיהיררכיות 

  

  ולם של הנחקריםק 4.2.5

כבר תוארו האופנים בהם יישמו ארבעת האנתרופולוגים את אידיאל ההתקרבות ) 4.1.1(עלה למ

שוקד דיווח על מחקרי המשך וקשרים עם אנשי  ,בנוסף לכך. למזרחים וההשתתפות בחייהם

                                                                          
  .32-42: 1977וקד ודשן  שםג 65
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בריאיון , דשן). 223: 1999וקד ודשן ש(עשר ועשרים שנים לאחר מחקר השדה המקורי " רוממה"

  .סיפר שעד היום הוא מתפלל בקביעות בבתי כנסת מזרחיים, עמו

, יםיחישובים סטטיסט, כימותים, מדידות, נסמך על שאלונים, וד שמחקר החברה הסוציולוגיעב

עיני  ב,הממוצעים והחציונים שלהן, אנליזות והכפפת עולמות חיים עשירים לתוך קטגוריות מוגבלות

אחת השאיפות המרכזיות של , )4.1.1(כפי שנאמר למעלה , לכן. החוויה היא הידיעה, וגהאנתרופול

דרך כלל במחקר סוציולוגי הוליד . האנתרופולוג היוצא לשדה היא לקשר בלתי אמצעי עם הנחקרים

לאחר . גרפים וחישובים על בסיס הקטגוריות האנליטיות, טקסט בעל אופי מדעי שכולל טבלאות

נמצא בסופו של תהליך , החשבונות וההשוואות, ל התובנות שצמחו מתוך המדידותהכרה בערכן ש

כל שנותר ממנו הוא מידת שייכותו או ריחוקו ממספר מוגבל ". נמחק", בלי משים, שהסובייקט

מעצם צמיחתו מן , הידע האנתרופולוגי, לעומת זאת. ומוגדר של קטגוריות שנכפו עליו בטרם המחקר

הוא . צפוי היה להחזיר את הסובייקט למרכז הבמה, והסתירות ולא מן הספירההחוויה רבת הפנים 

הן באמצעות דיווח מפורט מתוך מבט , שאף להעיר לחיים את קולו הייחודי והקונקרטי של האדם

הן באמצעים , הן באמצעות תובנות שצמחו מתוך חוויותיו של החוקר בשדה, מי על השדהאפנור

ם משפת הנחקרים בתעתיק בשפת הקוראים והן באמצעות תמונות טקסטואליים כמו ציטוט מלי

ולהעביר זאת " להיות יליד"אנתרופולוג התיימר לדעת מה המשמעות של ה. 66ותאתנוגראפישצורפו ל

האנתרופולוג שאף להביא את קולם האמיתי של . שאינו רק מדעי אנליטי" חי "טלקוראיו דרך טקס

והאופן שבו היא ,  של המרוקאים במעלות מול הפקידת חוסר האוניםייחוו. הנחקרים לטקסט

צבעוניותן של המריבות הפנימיות בין . הביאה אותם לפעול לא יכולים לעבור דרך טבלאות נתונים

,  ממושך וקרובאתנוגראפי מגיעה אל הקוראים אלא דרך מחקר הייתהלא " רוממה"המרוקאים ב

  .בה השתתף דשן, קריית גתכמו גם התככים המגוונים במהלך מערכת הבחירות ב

אם הוא חורג , מתברר שהיחס כלפיו אינו חיובי, כאשר מדובר בקולם הישיר של הנחקרים, לבא

פיינו גם את בחירת אתרי אשר א ,משאיפת הלב הציונית והדעות הקדומות האוריינטליסטיות

אני נוקט יטת הקריאה שש". את ייצוגי המזרחים והישראלים הוותיקים ואת המסקנות, המחקר

אותה כרוכה לעתים בזיהוי אזור של מתח או עימות בין אותם קולות בטקסט שהתלמוד מצטט ובין 

וכך ,  בויארין את התלמודאכך קר). 168: 1993בויארין " (האינטרסים האידיאולוגיים של העורכים

 של "עורך"יש לראות באנתרופולוג כ, לשם כך. אפשר לקרוא גם את הטקסטים האנתרופולוגים

ולאור היותו אחד , של הנחקרים באנתרופולוגיה" קולם"לנוכח מרכזיותו של . מקורות הציטוט שלו

, אפשר לבחון את היחס המוענק לסוגי המקורות השונים, ותאתנוגראפימסוגי הקולות המצוטטים ב

שעמדו , מקורות הציטוט. ותאתנוגראפיכדי להעריך את מקומו היחסי של קולם של הנחקרים ב

 טקסטים של מטיילים או חוקרים -שות ארבעת האנתרופולוגים הישראלים נחלקים לארבעה לר

טקסטים אנתרופולוגיים ,  על חיי המזרחים במקומותיהם20 - ותחילת המאה ה19 -מהמאה ה

                                                                          
  ).Deshen and Shokeid 1974 ; 1977שוקד ודשן ( ודשן ד בשני קובצי המאמרים המשותפים לשוקקר 66
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ניכרים " העורך"עקבותיו של . עדויות פקידי הממסד ודברי הנחקרים עצמם, וסוציולוגיים בני הזמן

  .והם מסמנים למעשה את האינטרסים האידיאולוגיים שלו, קורות אלהביחס העקבי למ

ליחס , דשן ווינגרוד, שוקד, ות של מרקסאתנוגראפיסטים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים זכו בקט

הטקסטים ההיסטוריים ודברי ). 3פרק , לעיל(ת תוך קבלה מסוימת וויכוח אתם ורציני של קולג

" העורך"שכנוע של , ככל הנראה, מתוך,  כמות שהם ולא עורערווטטו תמיד צהפקידים והמדריכים

הדבר צורם במיוחד כאשר שוקד מצטט ללא הסתייגות מתוך טקסט היסטורי בעל צליל . באמינותם

:  את פעילותם הכלכלית של יהודי הרי האטלס1889ומסון בספרו משנת תכך מתאר ו "–אנטישמי 

שוקד מביא , במקום אחר). 16: 1977שוקד ודשן ..." (ן אך חרוץקטהיהודי מוכיח עצמו כסוחר '

, אשר השתתף גם הוא באסיפה, )שלא היה מאנשי רוממה"(המזכיר . דברים מפיו של מזכיר המושב

ותו מתיישב המטיף עתה לאחווה הוא שאך לפני דקות אחדות גרם אכי , צחק באומרו לי באירוניה

אך ורק כאשר עדותם , באו כמות שהם וללא פרשנותכך גם דברי הנחקרים הו). 224: שם" (למחלוקת

או את דמותם , על עצמם או על בני עדתם תאמה את המוטיבציה הציונית של האנתרופולוג

לאחר מספר דקות הוא חזר כדי להבהיר שאין לו כל טענות על ", למשל. האוריינטליסטית בעיניו

לו הוא היה צריך לקחת את ההחלטה אי, הוא המשיך, יתירה מזאת; ]בישראל[מזלו הרע הנוכחי 

הוא אמר שבישראל יש הזדמנויות טובות , בין השאר. הוא עדיין היה מחליט לבוא לישראל, שוב

ראה את ': לאחר פירוט ההישגים של בניו הבוגרים הוא המשיך בגאווה. יותר של חינוך עבור ילדיו

שים מצהירים לעתים נא). "Shokeid 1971a: 214-215" ('במרוקו היא הייתה ללא ספק כמו חמור. בתי

). Marx 1976: 28" ('בהוריהם] כלכלית[ילדים לא תומכים ) במעלות(בינינו המרוקאים 'קרובות ש

. מעולם לא עבדתי בשמש'. עיר אחד המתיישביםה', ולם לא ידעתי כיצד מגדלים עגבניותעמ'"

בישראל אני לא מפחד . יש חופשי אני מרגאןאבל כ. ואכלתי בשר כל יום,  לי חנותהייתהבמרוקו 

  ).Weingrod 1959: 145" ('מאדם

הציטוטים מפי הנחקרים לוו בפרשנות שערערה את דבריהם , ללא יוצא מן הכלל, ל מקרה אחרכב

, 2.3.7ראה גם (ותם והציגה את המזרחים כלא מבינים או כמדמיינים אאו אף סתרה והפריכה 

ידי -שהם מופלים לרעה על,  לא דיברו עברית כראוי וחשדום במעלותאיהמרוק, לדברי מרקס). 2.3.8

הוא האופן שבו איש אחד ', כל הפקידים במשרד המרכזי מדברים אידיש'. "הפקידים האשכנזים

דם כל וק). "Marx 1976: 38" (די בניגוד לעובדות, ניסח זאת ]מהתושבים המרוקאים במעלות[

בשבילנו המרוקאים קיים ; ' מביא להפלייתם]מרוקאית הזהותם[משוכנעים המתיישבים שהדבר 

כשאנחנו באנו לארץ נאמר לנו שאנחנו מוכרחים להיות חקלאים אבל מה קרה לאלה . רק המושב

העובדה שכל עמדות הכוח נתונות ' ! עבודות טובותםאביב ומקבלי-הם הולכים לתל? שבאו מרומניה

ואין זה משנה אם ההפלייה . ...ב זהבאופן בלעדי בידי אשכנזים תורמת אף היא להדגשתו של מצ

  ).325: ב1960וינגרוד " (ובאיזו מידה טענת המתיישבים מוצדקת, קיימת או לא

סירב ' בכנות שהוא ההוד"אפשר למצוא אצל מרקס גם ציטוט מפי פקיד אחד אשר , גדנמ

נגרוד יו). Marx 1976: 39" ('לבקשות בנושאים מסוימים אלא אם הוא עמד בפני איום של אלימות
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מרוקאי שסיפר על החיים הנוחים והקלים שהיו לו . גילה גם התייחסות מורכבת לדברי הנחקרים

צע בישראל בהמשמימה והבודדה שעליו ל, האינסופית, לעומת העבודה החקלאית הקשה, במרוקו

לכן לא ו, שכן לא היו רגילים לעבוד במרוקו, שימש את וינגרוד כדי לצייר את המרוקאים כעצלים

קומות אחרים הוא סטה לגמרי מב). Weingrod 1966: 70-71(עיבדו את שדותיהם על פי ההוראות 

 לך הייתהכש; ]כמו הישראלים[הצרפתים אף פעם לא היו כאלה ' "–מהקו הציוני והאוריינטליסטי 

 היה כמו יחשבתי שזה'", )325: ב1960וינגרוד " ('פגישה עם פקיד צרפתי הוא תמיד היה במקום בזמן

ללא , קום אחרמב). Weingrod 1966: 39" ('לא ארץ עשירה, בל כאן מצאנו חול ומדברא –במרוקו 

 על השעמום והביא וינגרוד את דבריהם של צעירים שהתלוננ, ניסיון להפריך או להמעיט מחשיבותם

התאמה  ה).79: שם(רגילים , ככל הנראה, אליהם הם, שבחיי המושב הקטן והמרוחק ממרכזי ערים

, כה מובהקת בין ציטוטי הנחקרים לבין ההשקפות האוריינטליסטיות והציוניות של המחקריםה

  נטייה למחוקהייתה" עורכים"נראית מוגזמת ומביאה למסקנה של, בעיקר אצל שוקד דשן ומרקס

  .קולות לא אוריינטליסטיים ולא ציוניים אשר עלו מהשדה

ציה של הגדרת המזרחים כמסורתיים בהקשר  הפונקעלאפשר לדבר גם , חר ניתוח אמפירי זהאל

הם מתכחשים , ץ הציע לאנשים מסורתיים"על פי ההגדרה שכ. של דיון בקולם של הנחקרים

אבל המסורתיים מפרשים כל ,  במקומםםאין אדם או חברה שנותרים עומדי, לטענתו. לשינויים

ות שעל פניה נראה שהיא במציא, מכיוון שכך). 2.3.2, לעיל(שינוי כאילו הוא מבטא המשכיות 

אין ספק שאי אפשר , כשלעצמה כוללת שינויים דרמטיים מאין כמוהם בחייהם של המסורתיים

שהרי על פי הגדרה הם יסתירו כל שינוי אפילו מעיני עצמם , לסמוך על מה שהמסורתיים עצמם יגידו

  ).2.3.10, ללעי(זוהי סיבה טובה גם לחינוכם מחדש . ולא יבינו את המציאות כמות שהיא

אמר רפלקסיבי מאוחר עוסק שוקד בפתיחות שלו לקולות שונים שעולים מן השדה למרות מב

ת דבריו של אשם הוא מביא . יורק-שהם סותרים את מסקנותיו בבית כנסת של הומוסקסואלים בניו

הם ח ביניכומתוך הוי, לפי שוקד. אשר העיר הערות על כתב היד בטרם פרסומו, אחד האינפורמנטים

אך (של המתפלל " הממוצע"וששוקד זיהה נכונה את קולו , מתברר שאינפורמנט זה הוא יוצא דופן

אינפורמנט השוקד הכליל גם את קולו של , בעקבות הויכוח, למרות זאת. בבית הכנסת) לא מתפללת

ל ין לקואזהמעורבות של מארק הבטיחה לי שאני מ"קד כתב בגילוי לב שוש). Shokeid 1997(החריג 

ה פרי עטי אתנוגראפימעולם לא התקבלה "וש, )637: שם" (מהשדה באופן שמעולם לא עשיתי בעבר

]" ורקי-ביחס לזו שנכתבה על בית הכנסת בניו[ידי האנשים עליהם היא נכתבה -באופן כה חם על

 70 - וה60 -ששוקד לא עסק במסגרת מאמר זה בשינוי שחל בו מאז שנות ה, אם כך, חבל). 638: שם(

  .ות לקולות סותרים שעלו מן השדהאתנוגראפי כל פתיחות בהייתהבהן לא 

הם . האנתרופולוגים התקרבו אל המזרחים וערכו מחקר איכותי של חייהם ולא כמותי, ךכ

רים לתוך הטקסט הנקרא מעבר לים באמצעות ציטוטים ומלים בשפת קשל הנח" קולם"הכניסו את 

עתיק תב)) Deshen 1970a: 173-174(ות בשפתם המקורית חוק רולעתים, כמעט רק בעברית(המקום 

, העלים את הסובייקטים הממשיים, למעשה, הם הביאו אותו באופן סלקטיבי אשר, אבל. לאנגלית
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כפי שהניתוח . או של היהודי המזרחי על פי הציונות/ריינט וועל פי מאפיינים ידועים מראש של הא

בייקט תוך מחיקת איברי הסובייקט החורגים הסול הסוציולוגי הותיר אחריו תובנות ע

. ות הותירו אחריהם רשמים מוכתבים מראש של המזרחיםאתנוגראפיכך הציטוטים ב, מהקטגוריות

האנתרופולוגים ראו . אינה מבטיחה דבר, וגיתלסוציולוגית או אנתרופו, כדי ללמד שהמתודה, זאת

,  אותם מקרוב וידעו כיצד אלה חושביםשכן הם למדו, את עצמם כבעלי יכולת לדבר בשם המזרחים

אשר הדמויות העיקריות בו היו , "הבורקאס"תופעה דומה זיהתה שוחט בסרטי . מדברים ומתנהגים

הרוב המכריע של ... נעשים על ידי יוצרי סרטים אשכנזים' בורקאס'רוב סרטי ה. "מזרחיות

ששיחקו בתפקידי (השחקנים והמוסיקאים היו אשכנזים , הבמאים, הכותבים, המפיקים

בדרך זו אנו . ניתנו באותה תקופה לשחקנים מזרחים, לעומת זאת, תפקידי הערבים).... מזרחים

בו נשללת מן הערבים ששינוי , נית במורד הסולם החברתיתא) displacement(פוגשים במעין התקה 

מסד הוא שנטל מה, כמו בתחומים אחרים, בקולנוע. ומן המזרחים כאחד הזכות לרפרזנטציה עצמית

  ).138: 1991שוחט " (על עצמו את הזכות לדבר בשם המזרחים

  

  ?קורת הורסת או בונהיב 4.3

ית שטיבציה המדעית נטולת פניות ואינטרסים המכוונת למחקר כנה של ההתנהגות האנוומה

 בקהילה הנחקרת היא אחת המשענות של חוקרים המתגוננים מפני ביקורת על מחקר חברתי כמונע

כאשר לואיס מבקש לשים , לכן. יסת עולם מתנשאת או קולוניאליתדי אינטרסים או כנובע מתפי-לע

 להוא מתרעם במיוחד ע, "הישנה"את אצבעו בסכר ולבלום את השטף הביקורתי על האנתרופולוגיה 

כך שהגישות הביקורתיות של העשורים האחרונים מערערות את מעמדה המדעי של האנתרופולוגיה 

 שולח גם שוקד את ידו בהתמודדות עם הביקורות 80 -ז סוף שנות האמ). Lewis 1999(לדורותיה 

שוקד כמעט ואינו נוגע , א שבניגוד ללואיסלא, )Shokeid 1988/9 ; 1992a ; 1992b ; 2000שוקד (

הוא מלמד זכות על מדעי החברה הישראליים . עות של הביקורות עבור האנתרופולוגיה בכללמבמש

האנתרופולוגים והסוציולוגים הישראלים על , לדבריו, ה על חוסר ההערכה לה ראוייםמוחו, בעיקר

הביקורות העולות בישראל כלפי האנתרופולוגיה ובעיקר . תרומתם לחברה ולאקדמיה המקומיות

ובעיקר משניהם , או מתיאורטיזציה פוקויאנית, ולוגיה נגזרות מביקורת האידיאולוגיהיכלפי הסוצ

ובכל ,  אחת בלבדדיסציפלינהות אלה אינן ייחודיות למדינה או לחברה אחת ואף לא לביקור. גם יחד

מתברר ששוקד מעדיף להצטופף בעיקר לצד הסוציולוגים הישראליים ולא עם האנתרופולוגים , זאת

הן מכוונות . התגובות של שוקד מבטאות פעמים רבות זלזול בביקורת ובמבקרים. ישראלים-הלא

ראה הערכה (מו וחבריו כביקורתיים ביחס לממסד ולחוקרים אחרים בני הזמן בעיקר לייצוג עצ

חולשתם של האנתרופולוגים והאמפתיה , לתיאור המצב האובייקטיבי הקשה, )3.2, 3.1 -אחרת ב

שתובע הכרה , נעלב, ההתגוננויות טבולות בטון אישי, לעתים קרובות. והסיוע שהם העניקו למזרחים

, אינה רלבנטית בדרך כלל, שה אישית זויג). Shokeid 1992a ; 2000(ולוג בהרואיות של האנתרופ
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אישי של מדעי החברה אשר מניחים -למחקרים ביקורתיים שמתחקים אחר השיח האידיאולוגי הלא

 ; 1998' רבינוביץ, למשל(ליצירת השיח במו ידיהם " אחראים"ואלים שדשאין בנמצא אינדיבי

Kimmerling 1992 ; Ram 1995( .מצע ; מאפיין של הזמן והמקום, יותר מכל דבר אחר, יח הואשה

ומוגדרים גבולות , ייצוגים ותובנות, דימויים, רעיונות, שמתוכו ובמסגרתו מתפתחות מחשבות

כל אלה אינם מנת חלקו של אנתרופולוג זה או . תוח של התקופהיהחקירה והנ, התפיסה, העניין

ידי -מקיפים ומתמשכים ולא על, משולבים, רבים, אישיים-לאת ידי כוחו-השיח מתכונן על. אחר

ברי שמטרתו של מחקר זה אינה , לכן. יהא דומיננטי ככל שיהא, אנתרופולוג או סוציולוג מסוים

אלא להשתמש בדמויותיהם , מרקס ווינגרוד לעיני העולם ,דשן, לפרק את דמויותיהם של שוקד

או את גבולותיו של , אנתרופולוגיה הישראליתובעבודותיהם כדי לשרטט את קווי המתאר של ה

ארבעתם נבחרו . בתקופה קריטית מסוימת, השיח האנתרופולוגי ואת האידיאולוגיה שעמדה במרכזו

את החלק העיקרי באנתרופולוגיה של , אך רחוק מממצים, משום שהמחקר מניח שהם מייצגים

וחשוב מכך מכיוון שעבודותיהם של , יכולל את אחת האלטרנטיבות לזרם המרכז, 70 - וה60 -שנות ה

  .דשן ושוקד הניחו את המסד העיקרי שעליו התכוננה האנתרופולוגיה הישראלית, מרקס

" אחר"יצוג הנחקר כי –איס בוחר להתעמת רק עם שלוש בעיות עליהן מורים המבקרים ול

 היא יחידה ילוכאהיסטוריות של המחקר האנתרופולוגי והתייחסות לתרבות הנחקרת -א, רדיקלי

הוא מאשר שבעיות אלה איפיינו מחקרים אנתרופולוגים מסוימים ואולי אף רבים אך רק . מבודדת

פיינים אותוקף בעיקר את הטענה הגורפת ששלושת המ, בתקופות מובחנות ובמרחבים מוגדרים

, ענתומכיוון שלט. 20 - של המאה ה60 - ועד שנות ה19 -הללו ליוו את האנתרופולוגיה מאז המאה ה

משתיקות את חוקרי העבר , הן מסלפות את עברה של האנתרופולוגיה, הביקורות גורפות מדי

הן מבטלות את , בכך. ומנתקות בין האנתרופולוגים הצעירים לאנתרופולוגים מדורות קודמים

, מחבלות בעתידה וביכולתה להחכים אותנו בנוגע למין האנושי, חשיבותה של האנתרופולוגיה

דוגמאות , בדרך כלל, מביא לואיס, כדי לערער את הביקורות המוגזמות.  והתנהגויותיותרבויותיו

 או מהאנתרופולוגיה האמריקאית שמפריכות 19 -מרכזיות מהאנתרופולוגיה הבריטית של המאה ה

לצד מתן תוקף מחודש לביקורת על האנתרופולוגיה הבריטית בתקופת הפונקציונליזם , אותה

ן שמחקר זה עוסק באנתרופולוגיה הישראלית בלבד בתקופה שההשפעה הזרה מכיוו. הסטרוקטורלי

הערעור של לואיס מאשר , העיקרית הגיעה אליה מכיוון הפונקציונליזם הסטרוקטורלי הבריטי

על " האמריקאית"מחקר זה מזהה את ההשפעה , בדומה ללואיס, כמו כן. לפחות חלקים ממנו

ידי האנתרופולוגיה -ת במידה משמעותית מהדפוסים שנטבעו עלכזו שחורג) וינגרוד(האנתרופולוגיה 

  ). שוקד ודשן, מרקס" (הבריטית"

אופנות "כדרכן של , למרות שאף היא כוללת זלזול בביקורת שתחלוף מאליה, גננה של לואיסמה

אפשר וכדאי להניח את הטון , ואכן. מתנסחת באופן תיאורטי יותר מזו של שוקד, "צבי רוחמו

ולהתייחס ברצינות לבעיות שאפשר שהביקורת , )שלעתים גם המבקרים חוטאים בו(ד בצי האיש

. מעבר לגורל המוניטין האישי של לואיס או שוקד, מעמידה לאנתרופולוגיה כיום ולגורלה בעתיד
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והאנתרופולוגים מהדורות הבאים יבקשו רעיונות , הנוכחית תחלוף" אופנה"לאחר שה, לדעת לואיס

התוצאה . שכן הם לא יכירו את מחקרי העבר, יוכלו לשוב לאחור כדי לקבל השראההם לא , רעננים

ן יא). Lewis 1999: 717" (לה שלא זוכרים את העבר נידונו לחזור עליוא "–הרת אסון , לטענתו, תהיה

להסכים עם חלקן , ונה לשקול אחת לאחת את טענותיו של לואיס לגבי שלושת המאפייניםוכאן כ

ואף לא להציע הערכה מקיפה ואלטרנטיבית לגבי עתידה של האנתרופולוגיה , רותאחל ולחלוק ע

אטען . אבל הוא מוגזם, הוא חשוב ודורש תשומת לב מתמדת, אלא רק לטעון שהחשש שהוא מבטא

רנץ פ –במי שלואיס בחר ובצדק להיות הדמות המרכזית במערך הבלימה שלו  זאת תוך הסתייעות

  . בועז

את אחד , לכל אורך הדרך, שהאנתרופולוגיה היוותה, יגוד לדעתו של לואיסנ ב, אם טועניםםג

המוקדים של ייצור ידע מערבי על המזרח אשר שימש לשליטה ולניצול שתוצאותיהם ניכרות עד 

כפי שהיא יכולה לשמש , בשלבים מסוימים בהתפתחותה, גם שימשה אסור לשכוח שהיא, היום

מדידת גולגלות וזיהוי תכונות . ות קדומות בנות הזמןכמוקד למאבק בגזענות ובדע, בעתיד

 19 - פרקטיקה נפוצה בסוף המאה ההייתהפיזיולוגיות אחרות לשם קביעת ממוצע הגזעים ודירוגם 

דווקא , בניגוד לחוקרים אחרים, אבל הוא עשה זאת,  מדד גולגלותבועזגם . 20 -ובתחילת המאה ה

 של תכונות אשר מתממש בכל פרט ופרט מבני הגזע כדי להפריך את הגדרת הגזע כמקבץ מובחן

)Stocking 1968: chap. 7-9 .(גמה הכללית של כל עבודותיו האמפיריות הייתה להראות שהסביבה מה

אין אפשרות ,  לרמה מסוימת של תכונות ביולוגיותרוכן שמעב, היא המקור להבדלים בין הגזעים

ית או תורשתית ומכאן להסיק את גזעו של הפרט בתלהכריע באם התכונה של הפרט הנבדק היא סבי

הוא ניסה לקעקע את האפשרות לאפיין את הגזעים ולהבחין ביניהם מעבר למובן , כך). 191: שם(

בולוציוניזם בן זמנו אשר הוליד דטרמיניזם א נאבק בבועז. החיצוני והשולי, ליאמאליו המינימ

-218: שם(ותי אשר בזמנו נחשב כמוסרי וראוי כדי להחליפם בדטרמיניזם תרב, וגזענות ביולוגיים

אבל אין ספק גם ששתיהן שימשו , אין ספק שהיררכיה תרבותית עדיפה על היררכיה ביולוגית). 219

להצדקת הקולוניאליזם והתעלמו מיחסי הכוחות האלימים אשר איפשרו את קיומו ואת 

סוג אחר של גזענות ולאמצעי רק עשרות שנים לאחר מכן נתפס דטרמיניזם תרבותי ל. התפשטותו

  .חלופי של שליטה ודיכוי

אם לא את ,  את אחד מגיבורי האנתרופולוגיה לדורותיהבועזאשר אף הוא ראה ב, וקינגטס

.  ואת תלמידיו כמבקרים חריפים של האנתרופולוגיה בת זמנםבועז את רתיא, הגיבור בהא הידיעה

משנות , ות שהוא היה פעיל במשך עשרות שניםלמר.  ופוליטיים מריםיםהם ניהלו מאבקים מקצועי

ולא הציע תיאוריה ,  התמקד בכתיבה ביקורתיתבועז, 20 - ועד אמצע המאה ה19 - של המאה ה80 -ה

נרטיבים באשר הם -אשר יש הרואים בערעורן על המטה, וסט מודרניותפבדומה לביקורות ה, כוללת

לפי , יצק, מובן חדש ומלא למושג התרבותאשר לא טבע במפורש , בועז, ובכל זאת. את לב ליבן

הקשר אמפירי ואנליטי , מתוך המתודה האנתרופולוגית ומתוך היישום הביקורתי שלה, סטוקינג

: שם (20 -אשר התיר התפתחות של מושג תרבות חדש אשר השפיע מאז על כל מדעי החברה במאה ה
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 בועזכאשר פרנץ "בדל הוא בכך שהה.  לביקורת העכשוויתבועזלואיס מוצא הבדל בין ). 227-233

כמו , הם עשו זאת בשם ולמען מדע טוב יותר, ורוברט לוי ביקרו את הפרדיגמה האבולוציונית

טענה זו אינה נכונה לגבי מרביתם של מבקרי , באופן כללי... בראון ומלינובסקי-רדקליף

 הם דיסציפלינה ההשורשים של ההתקפה העכשווית על... האנתרופולוגיה המשפיעים ביותר כיום

איס טוען למעשה בעד הבחנה בין מדע לפוליטיקה וגורס ול). Lewis 1999: 716]" (פוליטיים[חיצוניים 

דבקו בהבחנה זו , בועזכולל , נים האחרונותששכל האנתרופולוגים המשפיעים ביותר במהלך מאה ה

הגרסה האישית של . "ונה שבועזטוקינג מגלה  סהסיפור של, אבל. 60 -מלבד המתקיפים מאז שנות ה

והמדעי הספציפי השתלבו זה בזה , האינטלקטואלי הכללי, הפוליטי, 1848 הצעיר לעקרונות של בועז

, חופש פוליטי ואינטלקטואלי, חינוך, ון הזדמנויותישוו... במידה כזו אשר לא בקלות ניתן להפרידם

מסירות לקידמה שלה הם כולם הזדהות עם האנושות ו, החיפוש אחר אמת מדעית, דחייה של דוגמה

 Rudolf(רודולף וירשו ] מורהו[אשר כמו במקרה של , ליברלית אחת-חלקים של נקודת מבט שמאלית

Virchow( ,א מדעית ופוליטית בו זמניתיה ")Stocking 1968: 149 .(עניין בועזשילב ,  רק בצעירותואל 

וגם , ב במלחמת העולם הראשונה"ארההתנגד למעורבותה של א הו, למשל. מדעי ואכפתיות פוליטית

התנגדויות אלה וגישתו . ב תחת כסות מדעית"לפעילותם של מדענים כמרגלים לטובת ארה

המדעיים והפוליטיים ניצלו הזדמנות ,  המוסדייםוהביקורתית באנתרופולוגיה היו הסיבות שמתנגדי

  ).11פרק : שם(ית היסטורית מסוימת כדי לסלקו ממעמדו המרכזי באנתרופולוגיה האמריקא

אשר עדיין , יפלינה האנתרופולוגיתצאת קריסתה של הדיס, שנים רבות בטרם לואיס,  צפהבועז

עם ". "טוב יותר" לה עתיד השכן הוא צפ, אך לא היה מודאג מכך כמו לואיס, לא התממשה

ותר לוגיה תהיה יותר ויפוואנתרו, ההתמחות חייבת לגדול, התרחבות הידע שלנו על עמי העולם

מאשר מדע בפני , ידי מספר הולך וגדל של מדעים-שתוכל להיות מיושמת על) בועזגש אצל ד (ודהמת

. תרחשה לפחות בחלקהה בועזנדמה שנבואתו של , וםיכ). Hymes 1974: 42מצוטט אצל " (עצמו

חלחלו , החוויהל תצפית משתתפת ודגש ע, כמו גישה הוליסטית, מרכיבים מתודולוגיים שונים

. 67חינוכיים ואחרים, טיפוליים, תרופולוגיה אל תחומי פעילות אנושיים רבים מחקרייםמהאנ

 ה מתרחשת אלמלא העבודה האנתרופולוגית הרבה שנעשתהייתהתפשטות מתודולוגית זו לא ה

בהנחות , במאה השנים האחרונות ואלמלא הניסיון והידע שנצברו וההתפתחויות שחלו במתודה

  .בשדות המחקר ובתובנות האנתרופולוגיות, בתחומי העניין, ודהיס

  

                                                                          
, אתנוגראפיה ארגונית: כיום אנו מוצאים יותר ויותר שימוש באתנוגראפיה בדיסציפלינות משנה", למשל 67

ין נציגיו המקומיים בש ”New Journalism“  שזכה לכינוינמצא פרקטיקה דומה במה, כן- כמו. תיעדרפואית ומ, חינוכית
  ).7: 1992קונדה " (כעמוס עוז ודוד גרוסמן גם סופרים
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  כוםיס 4.4

ודה האנתרופולוגית סללה את הדרך ממספר בחינות להתפתחות של סוג שונה של מחקר מזה תמה

- לא"ל" מדעיים"השילוב המיוחד בין אלמנטים . ברה בישראלחהסוציולוגי במסגרת מדעי ה

נציאל אלטרנטיבי לצד המחקר הסוציולוגי ה ייחודית עם פוטישיסד בעצמו נ") רומנטיים" ("מדעיים

שיישומה בשדה המחקר היה הביטוי הממשי של , המתודה האנתרופולוגית. ומחקר הפולקלור

 הליבה במיסוד ובביסוס עצמאי של הייתה, המוטיבציה המדעית של ארבעת האנתרופולוגים

ר את היהודים אבל העמידה מכשולים בדרכם של האנתרופולוגים בבואם לחקו, יפלינהצהדיס

גיון האנתרופולוגי ין מתוך ההה, תמקדות בקהילה אחת קטנההה. 70 - וה60 -המזרחים בשנות ה

ה מצד אחד מחקר רפשא, רכת סגורהמעוהן מתוך המוטיבציה המדעית ליצירת " מדעי-הלא"

את " מדעית"ה יקהיא הצד, בנוסף. אבל מצד שני הגבילה את רוחב מבטם, סבלני ופרטני, מדוקדק

ההימנעות מהשוואות ממשיות בין אשכנזים למזרחים ואפשרה להם להכחיש את האפליה ללא כל 

את  ממצא אמפירי שיתמוך בהכחשה זו ובניגוד לממצאים אמפיריים שלא מוכיחים אך מחזקים

, יתותילוב עם היררכיה תרבשב, גש על הגורם התרבותיהד). Weingrod 1966: 39-40(טענות האפליה 

התרבות הצפון "נתפסת כעדיפה אובייקטיבית על " רבות הישראלית הוותיקההת"אשר בה 

למיקוד המבט פנימה לתוך הקהילה בחיפוש אחר הגורמים , מכיוון אחר, הביאו אף הם, "אפריקאית

הדגש התרבותי הביא את האנתרופולוגים להפיק ידע . את הטרנספורמציה התרבותית המעכבים

וי בגלל התעלמותם מגורמים ומאינטרסים חיצוניים שנכפו על חדש אך להעריך אותו באופן שג

תוצרי המחקרים נכנעו במידה רבה להכתבה מוקדמת של טקסטים אוריינטליסטיים , לכן. הקהילה

מגבלותיה , בעיותיה, על הפוטנציאל שלה, "תרבות הצפון אפריקאית"שעסקו ב, מוקדמים

הושתתה על השכלתם והכשרתם ש, יביותרים לאובייקטוקומרה של החהי, ולבסוף. וסכנותיה

, הקלה עליהם להשתיק את קולם הסותר של הנחקרים חסרי ההשכלה המערבית, המדעיות

  .ובעלי האינטרסים" המסורתיים"

אפילו אם היא כוונה . ולא רק באנתרופולוגיה שהמתודה אינה מבטיחה דבר, אם כן, מתברר

המתודה , יותר" קשים"במדעים , יחד עם זאת. ךאין הכרח שהיא תצליח בכ, לתיקון שגיאות העבר

 במשך שנים רבות וגם כיום היא מהווה נקודת מוצא ברורה אשר לכל היותר דורשת הייתההמדעית 

אינה ברורה ותובעת הגדרה מחודשת , מעצם טבעה, המתודה האנתרופולוגית, לעומת זאת. כוונון

היא לכשעצמה מציבה אתגר , מכיוון שכך. בכל מפגש בין חוקר מסוים לשדה מסוים בזמן מסוים

כדי , למעשה. אתגר שאינו מתחיל עם תחילת מחקר השדה ואינו מסתיים בסופו. גבוה עבור החוקר

להחליט על אופן החקירה האנתרופולוגי המתאים לשדה מסוים על החוקר להכיר את השדה היטב 

כיצד . ו את מתודת המחקרהוא צריך להתחיל במחקר לפני שניסח לעצמ, כלומר. בטרם המחקר

אין בנמצא תשובה אחת ברורה מלבד דיאלוג מתמשך בין נקודות מבט שונות ואף ? עושים זאת

  .סותרות שמתקיימות בשדה הנחקר ובשדות רלבנטיים נוספים
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  םויכס. 5

גבול של השיח האנתרופולוגי בישראל  הר זה מנסה לשרטט את תווי הפנים ולמפות את קוויקחמ

שכן הוא מתמקד בארבעה אנתרופולוגים בלבד בעוד , אין הוא ממצה. 70 - וה60 -של שנות ה

בדיקה של המחקר , למשל. שרשימת האנתרופולוגים הפעילים בישראל בתקופה זו ארוכה בהרבה

או מושבים וותיקים והשוואתו למחקר על מזרחים יכולה לתרום /האנתרופולוגי על קיבוצים ו

המחקר על מזרחים תפס מקום עיקרי בפעילות , יחד עם זאת. תרומה חשובה לאותה המטרה

אז לבטח מבחינת כמות פרסומים , אם לא מבחינת מספר מחקרי שדה, האנתרופולוגית של התקופה

נטען , ןלכ.  באנתרופולוגיה המתמסדת-שן ושוקד ד –ומבחינת חלקם של חוקרי המזרחים העיקריים 

אשר , שם הבנת השיח האנתרופולוגי של התקופהכאן שניתוח של מחקרים אלה הוא העיקרי ל

  .מיסודו הפך אותו למסגרת המושגית של הכשרתם ופעילותם של הדורות הבאים

ה זו והארתו יכולה לתרום להבנת התפתחות השיח האנתרופולוגי דבט נוסף שחסר בעבויה

מעותיות תקופה שבה עוסק מחקר זה נערכו שתי מלחמות משב. בישראל הוא ההקשר של המלחמות

ביניהן התנהלה גם מלחמת . שת הימים ויום הכיפוריםש –ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל 

ככל . פיים כמעט ואין אזכורים של מלחמות אלה ושל השלכותיהןאבטקסטים האתנוגר. ההתשה

אנתרופולוגים שעמדו בבסיס פרסומיהם  המכיוון שמחקרי השדה העיקריים של ארבעת, הנראה

במחקר היסטורי . בזמן ואחרי המלחמות, הם פרסמו מאמרים לפני, יחד עם זאת. 1967י נערכו לפנ

מחקר , אבל. זה על השיח המקצועי אפשר לצפות למצוא את ההשפעות של אירועים דרמטיים מסוג

אילו . זה לא הצליח לזהות שינויים בכתיבה בין הטקסטים שפורסמו לפני ואחרי אחת מהמלחמות

אפשר , )1992(כפי שקונדה עשה לעצמו , ך בידי אחד האנתרופולוגים הנידונים כאןמחקר זה היה נער

, למשל, קונדה. שהיו מתבררות נקודות מעניינות ביחס להשפעת המלחמות על המעשה האנתרופולוגי

למרות שזו התנהלה , הוא לא התייחס כלל למלחמת לבנון, ה המקוריתאתנוגראפיגילה שבכתיבת ה

במבט מחודש ). 18-19: שם( ולמרות שהוא עצמו השתתף בה - 1982 שנת -ה בתקופת מחקר השד

הוא גילה רישומים שביטאו התייחסויות של הנחקרים למלחמה והיו רלבנטיות עד , ביומן השדה שלו

  .מאוד לפרשנות ביקורתית אפשרית של האירועים בשדה

קות בהכרח תוצאות חיוביות פת הטענה שכוונות טובות כלפי פלוני אינן מפיוסלה כאן פעם נוע

ההשתתפות והאמפתיה האנתרופולוגיות בפני עצמן אינן מבטיחות דבר בסוף , ההתקרבות. עבורו

גם דיאלוג זה אינו מבטיח . אלוג עם ביקורות שונות ועם הנחקרים עצמםימלבד המשך של ד, המחקר

סופי בין נקודות מבט שונות -עצם קיומו של הדיאלוג האין, לכן. שכן אין סוף לדרך, דבר בסוף הדרך

. והיכולת לקיימו ללא חרדה קיומית מן האחר וללא התנשאות עליו הוא הישג חשוב מאין כמוהו

מציב בפני אפשרות קיום נוספת ובכך מרחיב עבורי את חופש , בעצם קיומו האלטרנטיבי, האחר

רוג מהמובן מאליו שנכפה ידי העמדת ראי שבו אני יכול לבחון את אופן קיומי שלי ולח-הבחירה על

אין מחקר זה ממעיט כלל ועיקר מערכן של כוונות טובות כלפי מושאי המחקר , בו בזמן. עלי
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מחקר חברתי או אנושי שמכוון . בלעדיהן הטעם שבעריכת המחקר יהיה לקוי ביותר. האנושיים

טוי הגס ביותר הדיכוי או ההרס של מושאי המחקר הוא הבי, הניצול, עצמו במודע לחיזוק השליטה

  .של עיוותו של האידיאל המדעי

בהתאם , אלא מניח, קר זה אינו מבקש להתחקות אחר כוונותיהם של האנתרופולוגיםחמ

אין ספק שהאנתרופולוגים הישראלים הלכו . כוונותיהם כלפי הנחקרים היו טובותש, להצהרותיהם

תב את חיבתם והערכתם התבוננו בהם מקרוב והביעו בכ, הם חיו בקרבם. םלקראת המזרחי

, דווקא משום כך ומשום שבדרך כלל מייחסים, אבל. לנחקרים ותקוותם ואמונתם בעתיד טוב יותר

עיקר מסקנותיהם אשר תאמו את , משקל רב יתר על המידה לכוונותיו של פלוני, בפזיזות ובשטחיות

, לשם הבהרה. שו אותוהדגישו שיח זה ביתר שאת ולא החלי, חילוני-אשכנזי-השיח ההגמוני הציוני

השפעתו של שיח . פיותאכפי שהוא בא לידי ביטוי באתנוגר, מחקר זה דן אך ורק בשיח האנתרופולוגי

המחקר הנוכחי אינו , כמו כן. היא מחוץ לגבולותיו של מחקר זה, זה על אתרי תרבות אחרים

אופני , מחקרניסוח שאלות ה, אלא גורס שבחירת שדות המחקר, מתמודד עם אמיתות הממצאים

ייצוג הנחקרים לעומת ייצוג האנתרופולוגים והחברה הישראלית הוותיקה והפרשנויות שנשלפו 

ידי -מתוך מבחר פרשנויות אפשריות נבעו לא רק מתוך מחקרי השדה כי אם קדמו להם ונקבעו על

  .אשכנזי-ציוני-פונקציונליסטי-אנתרופולוגי-ובגבולות השיח הסוציולוגי

בתקופה שבה עברו , קרי. תקופת מיסוד האנתרופולוגיה באקדמיה הישראליתקר זה עוסק בחמ

לי אטרעי ונידהאנתרופולוגים ממחקר בשירות ישיר של הממסד הפוליטי למחקר ששם עצמו כמ

 של שינוי תותקופה זו גם סימנה את תחיל. במסגרת אקדמית שמתיימרת להיות טהורה מפוליטיקה

זו החלה להכות על חטא שיתוף הפעולה עם הקולוניאליזם . משמעותי באנתרופולוגיה המערבית

וד ס ולחפש בלית ברירה אתרי חקירה והנחות יהטיות שהוליד ההקשר הקולוניאליולהתנער מה

מתוך האידיאולוגיה הציונית , האנתרופולוגים הישראלים. חלופיות לאלה שהנחו את אבותיה

ו לישראל גם יחסי כוח רים המזרחים יובאהתעלמו מכך שיחד עם המהג, והיומרה המוסרית שבה

יחסים אלה יצרו הקשר מחקרי אשר ניתן לתארו כקולוניאליזם פנימי בגלל נקודות . ייםקולוניאל

ההשקה הרבות בינו לבין הקולוניאליזם המערבי במושבות ובעיקר בינו לבין אנתרופולוגיות 

מעמיד מכשולים ובעיות פרקטיות שלהן אשר נתפס כ" אחר הפנימי"לאומיות נוספות שחקרו את ה

כפי שהקולוניאליזם המערבי לא רק זכה לשירות מצד . בדרך ליצירת תרבות וחברה מאוחדת

כך קליטת המזרחים , האנתרופולוגים אלא גם איפשר את התפתחות האנתרופולוגיה המערבית

ידי -זקה עלאשכנזי לא רק הוצדקה וחו-ידי הממסד הציוני-בישראל והצבתם במקומם המיועד על

  .אלא גם איפשרה את התפתחות האנתרופולוגיה הישראלית, האנתרופולוגים הישראלים

היא אינה מנסה לערער על מרבית , דה זוורות הגישה הביקורתית הרדיקלית המוצגת בעבמל

אלא שעבודה זו אינה מטילה כל ספק , בדבללא זו . הנתונים שהאנתרופולוגים הציגו בעבודותיהם

בציה מדעית של חיפוש שיטתי ונטול פניות ואינטרסים אחר האמת על התרבות הנחקרת בכך שמוטי

הובילה את מעשיהם ולא רק והתקיימה בלבם של החוקרים , בפרט והתרבות האנושית בכלל
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בהמשך לנאמר , יחד עם זאת. פונקציונליסטית ומיסודית, אוריינטליסטית, מוטיבציות ציונית

קרי לאמת הבלתי תלויה בנוגע , נה בהכרח מובילה לתוצאות המקוותמוטיבציה מדעית אי, למעלה

, לצד תגליות. וזאת בגלל ההקשרים השונים של המחקרים, לקהילה הנחקרת ולמין האנושי בכלל

מתברר במחקר זה שאלמנטים , יצירת קשרים סיבתיים ופתרונות אפשריים לבעיות, ניתוחים

הערימו מכשולים , זיים במתודה האנתרופולוגיתאך מרכ, "מדעיים-לא"ו" מדעיים"מסוימים 

בדרכם של האנתרופולוגים ללמוד את הקהילות הנחקרות והובילו אותם לשכפול של האידיאולוגיה 

  .ההגמונית

  

, ש לשאול י,ור האמור לעיל בנוגע למוטיבציה המדעית ולכוונות הטובות של האנתרופולוגיםאל

 יכלו ממקומם המסוים בהיסטוריה של האם האנתרופולוגים? האם אפשר היה אחרת

של ישראל ושל האקדמיה בישראל לחקור ולכתוב באופן שחורג מהאידיאולוגיה , האנתרופולוגיה

סודיים במקום  הפונקציונליסטית ומהאינטרסים המימהפרדיגמה, שיח האוריינטליסטיהמ, הציונית

 לאחור ומציעים פרשנות בכל מקרה בו מתבוננים, זוהי שאלה שמציעה את עצמה? כפי שפעלו

יש לומר בבירור שתמיד יש , ראשית. ביקורתית שמבוססת על פיתוחים תיאורטיים מאוחרים יותר

תמיד אפשר לפעול אחרת מהאופן המסוים שבו . יותר מברירה אחת לפעולה בכל זמן ובכל מקום

 כמה אחרת אפשר נותרת בעינה התביעה להעריך עד, מעבר לקביעה כללית ועקרונית זו, אבל. פעלו

? מה המחיר שנדרש מהאנתרופולוגים עבור האלטרנטיבה?  בישראל70 - וה60 -היה לפעול בשנות ה

כל הערכה תהיה טנטטיבית בלבד . קשה מאוד להעריך במבט לאחור ובמדויק גבולות ומחירים אלה

קובל העובדה שהשיח המקובל באנתרופולוגיה לא היה שונה מהותית מזה המ. ומועדת לקריסה

בהיסטוריוסופיה וככל הנראה בתחומים רבים נוספים בתרבות והחברה , בקולנוע, בסוציולוגיה

על אחת כמה וכמה כאשר מדובר ". טבעי"הישראלית מלמדת ששכפול שלו היה מעשה אך 

שאנשיה מבקשים לבסס עבורה ועבור עצמם נקודות זינוק יציבות באקדמיה , יפלינה חדשהצבדיס

  .מתרחבת והולכת

רך הכי פחות מסוכנת היא לאתר חוקרים אשר פעלו באותו הזמן וחרגו ממה שמוגדר כשיח דה

זוהי . הבדלים ביניהם ייצגו את המרכזהדשן ומרקס על , הטענה הנוכחית היא ששוקד. המרכזי

 אפשר לדעת שפעולותיהם בתחילת ורשכן רק במבט לאח, טענה שאפשר לטעון אותה רק בדיעבד

הם . יפלינה עצמאיתצולוגיה באקדמיה נחלו הצלחה בבססם את מעמדה כדיסדרכה של האנתרופ

אפשר , אבל. טון העיקריהוהם היו נותני , אלה שייסדו את המחלקה הראשונה שכללה אנתרופולוגים

וינגרוד מתגלה כאן כחוקר שחרג מהשיח . שהם נבחרו לכך ושהם הצליחו, גם לטעון שאין זה מקרה

חלקו בהתמסדות האנתרופולוגיה . 1962 -ב ב"ק לאחר שחזר לארהאשר עשה זאת ר, המרכזי

דשן ומרקס במחלקה , באקדמיה הישראלית היה מרוחק בזמן ובמקום שכן בזמן פעילותם של שוקד

השיח האנתרופולוגי . ב"וינגרוד שהה בארה, אביב-לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל

, לכן. 50 - היוו תיקון מסוים לשיח הסוציולוגי של שנות ה70 - וה60 -והשיח הסוציולוגי של שנות ה
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 נבדל וינגרוד באופן ברור מהשיח 60 -מעניין להיווכח שכבר בקונטקסט של תחילת שנות ה

ידי אלה שהיו כפופים לו בעת שעמד בראש המדור למחקר -האנתרופולוגי המרכזי שהתמסד על

אביב -אם מחפשים בספריות אוניברסיטת תל, היוםאין פלא ש, אם כן. חברתי במחלקה להתיישבות

במרתף של . וצאים עותק אחד בלבד במחסן של הספרייה המרכזיתמ, ”Reluctant Pioneers“את 

לעומת , זאת. ית מדעי החברה אפשר למצוא עותק אחד בלבד של עבודת הדוקטורט של וינגרודיספר

מעניין שדווקא לאחר שעבד , כמו כן. יםדשן ומרקס מכל השנ, ם רבים של ספריהם של שוקדקיעות

, לעיל(כשכיר בשירות הממסד שינה וינגרוד באופן משמעותי את הדגש בניתוח שלו את מושב תדהר 

שוקד ודשן ,  אינה נבדלת מהפרסומים של מרקס1959בודת הדוקטורט שלו שהוגשה בשנת ע). 2.2

לפחות ,  נראה1966 -פורסם בש ”Reluctant Pioneers“, אבל. במהלך למעלה מעשר שנים לאחר מכן

 וינגרוד ושוקד פרסמו מאמר 1963 -בעוד שב. כטקסט חריג אשר הקדים את זמנו, במבט לאחור

 זכה וינגרוד 1971 -ב,  של דשן ושוקד כללו לא אחת מראי מקום לוינגרודםמשותף ופרסומיה

 השנים גם כאשר זה ולהתעלמות מוחלטת ממרקס לאורך) 2.3.3, לעיל (קדלביקורת נוקבת משו

דשן ומרקס עסקו ביצירת , שבזמן ששוקד, אם כן, תבררמ. 68התיימר להציג ביקורת על הממסד

אשכנזי -יצר וינגרוד אלטרנטיבה לשיח הציוני, ולוגיה בישראלפהבסיס לעתידה האקדמי של האנתרו

  .במדעי החברה בישראל

האם הם היו מצליחים להתברג , נגרודדשן ומרקס היו הולכים בדרכו של וי, ניח ששוקד נאם, לבא

עם כל הקשיים ? יפלינה אנתרופולוגית עצמאיתצלתוך הממסד האקדמי הישראלי ולבסס דיס

סביר שההקשר . אני נוטה להעריך שהם לא היו מצליחים, לענות על שאלה זו והסיכונים שבניסיון

י "אלי ארוך השנים של מפאשנבע מהשלטון הריכוזי והטוט, אשכנזי של חייהם ושל עבודתם-הציוני

לא היה מאפשר חריגות משמעותיות והיה תובע הליכה , ולא נגע רק ואף לא בעיקר לאנתרופולוגיה

  .בתלם או שהיה בורר חוקרים אחרים שישלימו את מלאכת המיסוד

רט שלו מדגים משהו מן החריגה שלו טופור מהשדה שהביא וינגרוד באפילוג של עבודת הדוקיס

וינגרוד סיפר על בחור צעיר ממושב תדהר אשר . לואה רק שבע שנים מאוחר יותרשהתבטאה במ

הזדהה עם החברה הישראלית , דיבר עברית היטב, הוא חי מספר שנים בקיבוץ, בטרם הגיעו למושב

צעיר זה שלח . וינגרוד תיאר אותו בחיבה ובהערכה. חלם על עתיד טוב יותר והיה יצירתי, הוותיקה

ובאחד מהם הוא דמיין את המושב לאחר עשרים וחמש שנים כיישוב , מחזותאת ידו בכתיבת 

וינגרוד היה שותף . משגשג של אנשים אמידים ומאושרים שנזכרים בימים הראשונים הקשים בחיבה

עלה צעיר זה , אך זה לא מנע ממנו להמשיך ולספר שלאחר מריבה עם הוריו, מלא לחלום ולתקווה זו

, ולא באופן מטפורי, סיפור זה מדגים. ם כדי לא לחזור ואפילו לא לביקורעל אופנועו ורכב מהמקו

את הנתק החזק בין הוותיקים למזרחים החדשים אשר חודר אפילו לתוך משפחה גרעינית מרוקאית 

                                                                          
 של מאמריו השונים וא) Marx 1976( של וינגרוד אינו מופיע בביבליוגרפיה של ספרו של מרקס סט רפרנס לטקףא 68

ושבי מעלות בפקידי הממסד ובתפקיד של למרות שמרקס עסק בספרו בתלות של ת, זאת. תולעל אלימות במע
בחייהם של ד כתב על השליטה הטוטלית של הממס, עשר שנים לפניו, וינגרודו, תלות זו בדחיפתם לאלימות

 ם שלהסכים מרקס שהטקסטי, 8.4.01 - בריאיון עמו ב. תושבי מושב תדהר ובהשפעה השלילית של שליטה זו
  .וא חשב אחרתוטען שאז ה, וינגרוד היו רלבנטיים עבורו
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אינו מתממש כי אם אלה " מיזוג הגלויות"לא זו בלבד ש. המודחק שב ובגדול. ומצליח לפרקה

סיפור זה .  קשר בין בן להוריו- של קשר שנראה הכי אינסטינקטיבי שמייחלים לו מביאים לפירוק

, כמו כן. מתמרד אפילו נגד הניתוח של וינגרוד את המעלות שבקשרי המשפחה המרוקאית המורחבת

ידי האדם -בסיפור זה מתבררת התקווה לעתיד של שגשוג ושלווה כאשליה אשר מתנפצת באחת על

  .ידי וינגרוד-ידו ועל- ובכך גם מהעתיד שדומיין עלהאופטימי עצמו שמנתק עצמו מעברו
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