
 

 

 

 

 

 

  חנה הרצוגהסוציולוגית נעימה ברזל ולילך לב ארי משוחחות עם 

 מספרם שלהטענה שהחברה הישראלית נמצאת "בעומס יתר" לקוחה  :(נ להלן) עימה ברזלנ

השאלה  (.1990) יתר-חברה בעומס -: ישראל מצוקות באוטופיה –ליסק משה הורוביץ ודן 

הקשר למצב בו נתונות קבוצות שונות ב "עומס"שלנו היא איך את מתייחסת למונח 

, נגעתי בשאלה זו בהקשר (2017) המתנחלים בלבבותוהחברה הישראלית בכלל. בספרי 

. ה ולפרקטיקות האמוניות בחלקים רחבים בחברה בישראלסלהשפעה המכרעת שיש לתפי

תמודדות מתמשכת ובלתי נמנעת עם החוויה ותודעה של בנה מהלך האמוני ה  ה ,לטענתי

יצירת סיפור נחמה גדול של  פשרהכאשר תודעה זו א   בנוסח של "עם לבדד ישכון" עומס

  ת ובלעדיות.ּונבחר

אולי אתן לא במקום הנכון. אני לא בטוחה שאני מתחברת למושג הזה  :(חלהלן ) חנה הרצוג

 בכלל. 

 הואראשון כיוונים. הכיוון ההציע אני יכולה לועל כן אני סוציולוגית, : (ללהלן ) ילך לב אריל

הוא  –דבר  עליו לומר שהמטפורה של עומס היא מטפורה של איזשהו כלי או משהו שנושא

, שיש לו  כלשהו יתר. כלי-יתר וחברה בעומס-משאית בעומסיכולים לסמן  אנחנו .מסיע

 מידע. יתרו מידע ,כך שהנוכחות שלו תייצר בעיה. למשלאבל הוא עלול לגלוש , גבולות

פונקציונליות שהיו -בהשפעה של התפיסות הסטרוקטורליותכתבו ליסק והורוביץ  :ח

מושפעים מאוד מרעיונות המודרניזציה,  היו גםהם ושכיחות בתקופה שהם כתבו, 

 ומשתנותנעות הישויות קיימות  ןהזמננו -בנותחברות לתפיסתו, . שאייזנשטט העלה

למודרניזציה, מי מה הם המחסומים . ועל כן אפשר היה לשאול ממסורתיות למודרניות

פשרה להם תפיסת החברה כמערכת א  . דומהכותניות להגדיר אמודרני, מי לא מודרני, 

או תהליכים שמונעים את הקדמה,  על , פונקציונליות ודיספונקציונליות לשאול על תופעות

החברה ת סיתפאסכולות של מ כמערכת הושפעחברה הדימוי כאלו שמקדמים אותה. 

 נדרש וכדי לשמרושלו מיש לו חיים . את קיומו ותמאפשרהשונות ו יזרועותשאורגניזם כ
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התפיסה  שעליה נשענהמטפורה . זו כמובן יתר-יתר או העמסת-צריך למנוע עומס, זוןיא

 ,כל מוסד יש תפקידל ,מוסדותכמורכבת מ שראתה חברה וקטורליתרהפונקציונלית סט

הם שון החברתי. חשוב להדגיש מייצרת את האיזתפקידים בין הזרועות השונות החלוקת ו

 עלולים להיותאלה אך  .רוויה קונפליקטיםאכן היא  .לא סברו שמערכת זו היא הרמונית

לא זו קואליציות לשמירת האיזון. ופשרות נדרשות נדרש איזון, לכן  .יםיציונלדיספונק

ח המושג של עומס הוא כמעט זר לי כי העומס מני .על מהי חברה שליהתאורטית  תפיסהה

שיש  הגבולות מוסכמים. את נתת את הדוגמ בעיקר ו אינטגרציה, גבולות מידה מסוימת של

"עם  – . בלשונךיש לה יסודות מאוד קבועים, מאוד מקובעים ךחברה שמשתנה א ,בישראל

פשרה יצירת סיפור נחמה גדול של נבחרות ובלעדיות".  א  " כאשר תודעה זו, לבדד ישכון"

קבוצות של  הואאני לא רואה את זה כך. הדימוי שלי  "?למי נחמהולכן שאלתי אותך "

 זה מהלך מתמיד של .נשאיות של רעיונות שונים והןנאבקות על הגדרת גבולות ומהות ה

. אני לא חושבת היווצרות והגדרה מחודשת ופריצה של מחשבותכלומר,  .היווצרות והגדרה

נוספת חרונות חזרתי פעם מרכז אחד שסביבו מתארגן הסדר החברתי. בשנים האשיש 

חזרתי בעצם לדימוי  ?איך אני מגדירה חברהו מה זאת חברה בשבילי – לעסוק בנושא

והוא פתאום נהיה מאוד מאוד   בצורה כה מפורשתשהשתמשתי בו אבל אף פעם לא 

 ,זימל כתב על מודרניותכאשר מודרניות. ל (Simmel Georg) זימלאופנתי וזה הדימוי של 

מודרנית על חברה חברה בכלל ו ,פי זימל-על. יים של החשיבה הסוציולוגיתהוא היה בשול

ורי ק, כמו ציותאקשל אינטר , זאת אומרת רשתweb of interactions אחת כמה וכמה, זה

שבתהליך האינטראקציה מתווספים דברים אבל מיד גם משתנים ואין חוקיות  עכביש,

 רת את זה? השתמשתי במושג הזה שלוכללים, כמו ברשת מאוד מורכבת. למה אני אומ

web ?אנחנו השכיח. זה הדימוי  .רשת מדברים עלהיום  ,כי זה המושג שזימל השתמש בו, כן

החיים מתקיימים לא רק בפרקטיקה של כאן  תיות.של חברחיים בחברה רשתית. בעולם 

גוונים ם ומרחבים חברתיים מאוד מימרחבים וירטואלי, אלא גם בוהיום ומה שאנחנו עושים

מאמצת שאני . כלטוב ולרע , בהא הידיעה,מתקיימים כולם ביחד. זאת אומרת הם החברהה

אני מנתחת הרבה מאוד שקודם כל אני מגלה במרחב הסוציולוגי , את התפיסה הזאת

קבוצות והרבה מאוד שחקנים שנעדרו מראייתם של האבות המייסדים של הסוציולוגיה 

אני מחשבה שלו לזימל. בו וגם תהיה מאוד קרוב בכתיבאולי להוציא את בובר ש ,בישראל

 תמחייב 'מה זאת חברה'על  ישיש להמטפורה . סוגרת אותםלא במרחבים פתוחים ועוסקת 

. זה יכול להתחיל מהאופן שבו הדומיננטי בשיח ותשלא נכללרבות גם להסתכל על קבוצות 

מפלגות הוא עסק ב. זהעסק בטופלה שאלת היחסים העדתיים בישראל, הדוקטורט שלי 

ליסק סבור היה שהן נכשלו בתקופת הישוב והעשורים הראשונים של המדינה כי  העדתיות.

אחת השאלות . כללי המשחק שלהאת לא הכירו את הדמוקרטיה ו ן, הותלא היו מודרני ןה
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למה כל כך מנם הם לא הבינו את כללי המשחק הדמוקרטי? והא :תהיהיבמחקרי  ששאלתי

? מי מתייג אותם? מי השחקנים שמתייגים אותם? ]את המפלגות ובוחריהן[ םמתייגים אות

היו , למי מותר להשתמש במושג עדתיות ולמי אסור להשתמש במושג עדתיות? כלומר

 המון קבוצות יש .המזרחים והמזרחיות אז דיברתי על תיוג .תהליכים של סגירת מרחבים

היו בשולי החברה שהחרדים . הנה אותםבשיחים החברתיים שעכשיו פתאום אנחנו חוגגים 

מה זאת החרדיות?  – לא שאלנו מה ששואלים היוםועל כן  בישראל ולא היו בלב השיח

שחוזרת לעבר מהותית, על כתופעה כחרדיות אנחנו מדברים על הוהרבה פעמים עד היום 

ה ממש במקביל לתנוע ההחרדיות היא תופעה מודרנית, היא צמחאלא שולשורשים. 

היסטוריים תגובה לתהליכים  ,מית הציונית שהייתה כמו תנועות לאומיות אחרותהלאו

איך אפשר היה לדבר על היא אותי מאוד בשנים האחרונות מעסיקה שאחרת סוגיה  .גדולים

 . המחצית האוכלוסייהנשים שהן את ולא לראות  ,החברה בישראל ,החברה בהא הידיעה

מראית דה מסוימת של ימ ואפשרות שיש ב ר הזהתיאוהתוך וכחלק מהאם את לא רואה ב :נ

 ?ומנתבים הליכים שסוגריםבעוד שבמקביל ישנם עין של חברה פתוחה ורשתות וכן הלאה, 

על  התאורטי איך לדבר בשיח .שצריך לשאולהשאלה הסוציולוגית זו בדיוק גע אחד. ר :ח

ת תחושת מי יוצר אל מבלי לשאולהשתמש במילה עומס חברתית, ו קבוצהמחקר של 

חברה היא שכשאני אומרת  ,במילים אחרות .מי יוצר את התחושה של הסגירותו העומס

משמעות ומהות, , ת על הגדרת גבולותונאבקהרשת סבוכה של  יחסי גומלין בין קבוצות 

משחק קונפליקטואלי שזה ברור . גבוללקבוע שונים מכיוונים שונים ת נוסיוישיש נ תיכוונ

להיות יותר סגור,  יותר דינמי, הוא יכוליכול להיות  הואול הסכמה יש בו גם אלמנטים שש

אין בחברה שום דבר מהותני, הוא אינו בבחינת מהות. אבל , הוא יכול להיות יותר פתוח

אני חוזרת אל זימל ו ,אחד הדברים המעניינים. מהותיכ נתפס וממוסדמה שמוגדר אלא 

שונות של התחברות. זאת אומרת מה זאת צורות  – forms of sociationנוח משתמש במיש

ריבוי יש להבין חברה כ .התחברויות צורות שונות שלמכלול של בסופו של דבר, זה  ?חברה

ינטציות סותרות. יהרבה פעמים איכויות או אור שמכילות בתוכןצורות  של התחברויות.

-מים בומתקיי משיכה ודחייהתהליכי ש מדבר על קונפליקט, הוא אומרזימל כש ,למשל

גם את הרצון יש בה בעת ובעונה אחת . אופנה –נחמדה  הגמאו כשהוא מביא דו. זמנית

 להיות מנגנון חברתיוכך אופנה הופכת אחר. להידמות אבל גם את הרצון להיות מיוחד, 

  .אחיד בו בזמןומ מבחין ,ׁשַחדמ  

פנים וגם בגם הוא  משום שהזרה של הזר כמושג מורכב, סף מתייחס לתפיהוא בנוסו: ל

 בחוץ.
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צורות בנמיקות חברתיות ידזימל מתאר אלו הזר, כן. הוא גם בפנים וגם בחוץ. מה ש :ח

מה שאני קוראת הוא מרחבים אלו מה שמאפיין . החברתיים מייצרות את המרחביםהשונות 

זמניות -המשא ומתן הוא בוהתוצר של לא אחת, שכך אפשר אפילו לדבר על  משא ומתן.

הרבה  אלאסגור ומוחלט עם היגיון אחד ששולט מצב לא איזה זה  זמניות.-וריבוי של בו

. הלאומיאו מדברים על ההיגיון היהודי או ההיגיון הדמוקרטי אנחנו הגיונות. הרבה פעמים 

 מבחינתי  זו עמדה המורההמורכב שבכל תופעה.  האלמנט הדינמיואילו זימל מציע לנו את 

עוד לא חשבתי, על מי עוד לא ומה על מי ולשאול דדים לאחור וגם לצתכל סלה לנו כל הזמן

להכיר דיברתי, את מי עוד לא ראיתי, את מי עוד לא ספרתי. כלומר הנקודה המרכזית היא 

כחברה בהא הידיעה, לאמץ אותו  ולזהות יש לנו נטייה לראות את השיח הדומיננטי בכך ש

ודעות קבוצות ד הרבה מאוד אבל יש עו .את הגבולותסימנו ל הקבוצות ששאת התפיסות 

רונו בי. גם הניתוח של יבעינ חברהו ז .גם הן חלק מהחברהושלא נשמעות או לא נראות 

כולנו  במודרנה ,מי. לטענתונמתייחס למושג של חברה באופן די( Bruno Latour)טור אל

ינת ומתייגת. אלא שגם אם יממהידי אימוץ החשיבה המדעית -על עוסקים בחברה

המציאות היא היברידית. היא תרכובות הרי בפועל כל הזמן מגדירה קטגוריות,  ודרניותהמ

, מתארים אותםכשאנחנו  צד זה, אך למתקיימים זה או מתחברים זה לזה השל תהליכים 

שקרובה  האתן לכן דוגממכליל, מטהרים אותם בלשונו של לאטור. ותנים להם שם נאנחנו 

 שותייומאפיינים אותה כ מזרחיםקבוצה מסוימת כמכנים לבי מהמחקר ההיסטורי. אנחנו ל

מסורות אפשר לזהות  ,טוריה. אלא שאם מתבוננים בהיסקיימת, בעלת תכונות מהותניות

וניתן לזהות הדות ספרד ששמרה מסורת דתית אחת, התפזרה בפזורות . ימגוונותיהודיות 

. כיום תה אחידהייהיא מעולם לא הבארצות המזרח השונות.  מספר מסורותלה שהתווספו 

, בין היתר בשל חוויות של הגירה וקליטה בין קהילות שונות מתרחש תהליך הידמות

אנחנו מדברים על  .מסורות האשכנזיות. תהליך דומה התחולל בשוני אבל ישנו גם בישראל,

 בתקופת היישוב .ׁשֹונּותוהאשכנזית אבל זה מושג "מטוהר" שמסתיר את הריבוי מסורת 

היום כולם בני עדות המזרח מזה. ול מזה ן נפרד לספרדים אנשי היישוב הישןבאופ התייחסו

 נכללים תחת הקטגוריה מזרחים.

 ספרדי טהור.ו, יניהדס"ט, -הספרדים נחשבו למקוריים. הם הוגדרו כ :נ

ההיסטוריה , בסיוע ספרדים ובני עדות המזרח התמזגה הקטגוריה שלבמשך הזמן אך  :ח

. הנכון לומר מזרחיםהגענו להגדרה של בני עדות המזרח הגדרה של . מהפוליטית של היישוב

מורכבת לא רק מהמסורת הדתית המשותפת אלא גם ה, דיתיקטגוריה מאוד היברזו הוא ש

אפריקה וסיון החיים של יוצאי אסיה יהשונות ונמוצא המגוון בארצות החיים הסיון ימנ

, שמגדירים את עצמם היום מזרחיםכולל העובדה שחלק גדול מהאנשים במציאות בישראל. 

בלשונו של מזרחיות חוזרים אל השורשים. שלהם הם  תהעצמי אך בהגדרהנולדו בארץ 
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 .דית שטוהרה. התהליכים החברתיים הם היברידיים מטבעםיטור זאת קטגוריה היבראל

חברה אם אני מסתכלת על קטגוריות חברתיות הן צומחות, מתפתחות ומשתנות.  ,בתפיסתי

נאבקות על האני יכולה לראות את הרשת המורכבת של קבוצות  ,דת מבט תאורטית זומנקו

התייחסות גם ו זציהקטגורי שלהגדרה  תהליך גםמאבק זה כולל חלק מ, כאשר הגדרת המצב

  .העצמבפני  קיימתישות יאליה כ

משתמשים בקטגוריות, אנחנו יוצרים בשיח החברתי אנחנו  הריאני רוצה להתערב פה.  :נ

זה סוג של סכמה שבמסגרתה  את הקטגוריזציה כי אחרת אנחנו כמעט לא יכולים לשוחח.

 מתקיים הדיון.

 נכון. :ח

ההגדרות אני מקבלת את האבחנה שוכון שיש בעיה עם המדעיות )כביכול( של הגדרות. נ :נ

בין המזרחים לבין ואף  האפיון העצמי של אנשים כמזרחיםהחיצוניות אינן תואמות את 

למשל  אם אבל. צריך להבין את המזרחיותאדם מזרחי ואיך הו ימוו ל מהע ישנו ויכוח עצמם

שאלות יהיו לנו  זא ,ממאפייני המזרחים ואאו היחס לאשכנזים הלערבים, היחס שנניח 

כמה מזרחים יש נשאל , אז שונות לגמרי. נניח, אם מבקשים לדעת לצורך תכנון מדיניות

 ...באקדמיה

תפיסה אור הי רוצה כרגע להיכנס, לפחות לנניאאליו את הדיון למקום ש לוקחתאבל את  :ח

 פיטר ברגרודאי שהמציאות הופכת להיות ריאלית בתוצאותיה. אמר את זה כבר וב שלי.

(Berger .L Peter)ה, , זו הבניה-social construction of reality אבל השאלה המרכזית שאני .

ל חברה בעומס ואני צריכה להגיד לך כן עמוסה לא כשאת שואלת אותי עאת עצמי, שואלת 

היא שונה משל  ,אז אני אומרת תראו, נקודת המוצא התאורטית שלי של מהי חברה ,עמוסה

רשת שכל הזמן זו חברה  ,לדידי. שונותהסוציולוגיות שאני שואלת הן ליסק, ולכן השאלות 

אז ברור לחלוטין  .לי וכוליודאי שיש מאבקים על הגדרה של מציאות וכוויש בה מאבקים. ב

התרבותי  ,פוליטיעוסקים במאבקים כוחניים ופעמים רבות שבמאבקים האלה, שהם 

ן שהגדרות נכו .מעלהכמובן כל השאלות שאת ישנן מתמסדות הגדרות. ואז  – והכלכלי

איך מפלים : כמו שאלות מחקרלשאול אנחנו יכולים אבל אז טראוטיפים ממוסדות יוצרות ס

קטגוריה חדשה שצמחה לנו בשבעים גם . אגב, ערבים אזרחי ישראל זו ערביםמזרחים, 

עצם יכוח על ואפילו יש כבר ומדינה. ערביי ישראל, פלסטינים אזרחי ישראל, השנות 

ומבחינה זאת , הן דינמיות, הן משתנות תופעות עצמןהאני מנסה לומר זה שמה ש .ההגדרה

דימוי של אורגניזם, משאית, או כל מושג אחר  אין לינקודת המוצא. אני חוזרת חזרה אל 

, מה שנתפס כעומס הוא אותו תהליך דינמי ,מקום שלימה ,יתר. אם תרצו-שעליו יש עומס

קשה לנו להסתכל על המורכבות של הדברים, על התהליכים אכן . הבונה ומשנה חברה
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ית וזומאלא שאם מסתכלים קל יותר להתייחס למצבים נתונים. . שמצמיחים תופעות

להבין מה זאת חברה, מה קורה  ,שאול שאלות חדשותלאנחנו יכולים הראייה שאני מציעה, 

 בחברה בישראל.

 איזה סוג של שאלות? :ל

הקטגוריה של פלסטינים אזרחי ישראל או ערבים אזרחי ישראל. יש לה . האתן לך דוגמ :ח

רהיסטוריה, יש לה  ם אותם כערבים, מה התהליכים שתייגואת , אני יכולה לראות סיפֵּ

  שלא קראו להם מעולם ישראלים אלא קראו להם ערבים.שהובילו לכך התהליכים 

 ועדיין לא קוראים להם ישראלים. :נ

בין היהודים החומות , הקונפליקט מתמשךשוככל  .ועדיין לא קוראים להם ישראלים :ח

יש כל  .ות זעזועיםעוברובין הפלסטינים שבתוך הגבולות ואלו שמחוצה להם,  והפלסטינים

 אותי.אלות הסוציולוגיות שמעניינות . אלו הן השעליהם לשאולכך הרבה דברים שאפשר 

זו תופעה חדשה  .החרדי )חרד"לים(הלאומי  התופעה של הימין הדתיהיא  אחרת הדוגמ

 צומחת ומשתנה לנגד ענינו.ה

 נכון. :נ

 . 1967היא מתודולוגית הולמעשה תופסת עוצמה. נקודת האפס  :ח

 גם היסטורית. :נ

למצוא  אני יכולה תמיד ,שאני מתחילה את הניתוחכ ,. ובעניין זהכן, גם היסטורית כן, :ח

שוליות במובנים  .1967 עדבשולי החברה בישראל שהיו בפרט,  דתיותוקבוצות בכלל אנשים 

 יוה כי הדתיים (ב)-; וחילוניתכאת עצמה בעיקר הדומיננטית הגדירה כי החברה ( א) :רבים

והם  של מפלגת העבודה, כלומר של ההתיישבות והקיבוצים גמוניתההמוכפפים לתפיסה 

 בשוליים של החברה החרדית.הן ו בשוליים של החברה החילונית הן היו תמיד בשוליים. 

 היו להם גם ישיבות גבוהות.תורניים. לא  מספיק  לא נחשבו : הםנ

חדש, הזדמנויות חדשות. הם גם יותר  (ָפרס  )מרחב חדש, פרונטיר פתחה בפניהם  1967: ח

, וגם יותר ניםוחלוצי ההתיישבות הראשחלוצים כי הם הלכו והתיישבו, עשו בדיוק כמו 

 .דתיים

 תופעה דורית מובהקת.אכן, זו  :נ
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יש לך פה סיפור של שוליות, של דור שרוצה להתנתק  .יש לך פה סיפור דורי אכן, :ח

יותר ציונים, במובן הקלאסי של ום כבר להיות יותר חלוצים מהשוליות הכפולה כי הם יכולי

 .דתיים מאשר החרדים. ואף יותר מובן הציונות

 יהודים מהחרדים. יותר הגדירו עצמםהם ש חושבת שנכון לומר אני :נ

לב, המילה ארץ ן יותר חזק מזה. הם מממשים את מצוות יישוב ארץ ישראל. ושמת :ח

פשר לחרדים להיכנס לשיח אבל המושג הזה גם א   ת ישראל.ישראל מחליפה את המושג מדינ

על ארץ שיו מדברים כעש. אלא דינת ישראלחיים ריבוניים במהציוני. הם הרי תמיד היו נגד 

הציבורי  פשרה את כניסתם של החרדים לשיחהדינמיות הזו א  . ולא על המדינה ישראל

תהליכים פוליטיים,  נםובן ישכמאך ברמה סימבולית, קודם כל אני מדברת על זה . הרחב

הפנות את תשומת הלב חזור ולהכרוכים בכך. אבל אני מבקשת ל סוציולוגייםו כלכליים

לחיות תנו לנו "אמרו הרי החרדים במשך הרבה שנים למבנה הרשתי של התהליכים. 

עניינים של כלל התערבו אף פעם ב . הם לאציונים-אנטיחלקם אף הגדירו עצמם כ ".שקטב

. מקומם וכספם וכוליהאינטרסים שלהם, לשמור על היה כל מה שהם רצו  בישראל.החברה 

בשיח על ו בשיח על הצבא, היום הם משתתפים בהפגנות, בשיח על המדינהואילו 

 ההתנחלויות.

 .הולכים וגדליםגם דמוגרפית הם  :ל

 סיפור חדש.זה  :ח

 .החברה החרדית היא תוצר המדינה :ל

 כן, שישים ו... :ח

 .1977 :נ

פשר התרחבות של רות צבאי, זה א  ישל פטור משכשביטלו את המכסות  ,1977אכן  :ח

, מה קטגוריותכיצד צומחות שאני שואלת הוא להדגיש מה שאני מבקשת . החברה החרדית

הופכות להיות חלק מהמאבק על הללו . אחר כך כמובן, הקבוצות גבולותיהן ומשמעויותיהן

או  ני לא עוסקת בארגוניםאבסיפור שלי . הגבולות הגדרת המצב, על המשמעות, על

להיות  ותיכולאלה יש סוכנים חברתיים. לכל תהליך אני עוסקת בבני אדם. במוסדות, 

על תהליכים חברתיים. הדגש הוא אבל , קבוצות, התארגנויות, לפעמים דמויות כריזמטיות

וכסוציולוגים צריכים אנחנו כסוציולוגיות עומס. ממבנה נתון ושואלת על אני לא באה 

מה הכוח כגון, ממקום יותר ביקורתי,  הבאותשאלות  מובן מאליו,מה שנתפס כעל לשאול 

כמה הם  ?לויאפשרויות וא הם סוגרים לנוומה כמה  ?של המושגים האלה שהתמסדו
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הדבר המרכזי ביותר שאני  ?לחשוב על דברים אחרים ?מאפשרים לנו להגיד דברים אחרים

. היא מאוד עקשנית . העמדה שלי בנושא זהימגדרה הוא הסדרם האחרונות עוסקת בו בשני

מהם  .שוויון-איה, השאלה היא מהם משטרי ההצדקה שיצרו את ןושוויכן, תמיד היה אי 

ה התקיימהפיאודלית באירופה  בתקופה שוויון?-איהאו אפשרו את  אותם תהליכים שיצרו

שעוברת מהאל  ת מעמדיתת פטריארכלייתה מבוססת על העיקרון של סמכוישההיררכיה 

משטר הצקה כרים. ים היו האיהאל הפיאודלים שתחת –ה יהכנסי –לנציגיו עלי אדמה 

בני  נשים והגבריםה ,בחברה הפיאודליתכך, על הבדלי מעמדות.  תבסספטריארכלי זה ה

 נחותים מהם. וגברים וילדים של מי שנחשב ,של נשיםיצול האצולה לא עבדו. הם חיו מנ

המהפכה את וגם  רעיון של שוויון בין בני אדםאת המו ישהביא עעידן המודרני ב

 הפרדה בין הפרטי הנוצר, מדינות מודרניותוהקמת המהפכה התעשייתית  ,הקפיטליסטית

  .נשים עםעולם של גברים והפרטי הוגדר וזוהה עם הציבורי כאשר לציבורי 

 המושגים האלה? כי הםמדוע כל כך חשוב לי להזכיר את משהו.  צייןאני רק רוצה ל :ל

אבל אחד הדברים הכי מרתקים בו זה שהגבולות בין הפרטי  .שוויון המגדרי-הבסיס לאי

 מגדר.והמנגנון הם הלהם  המשמעויות שאנחנו מייחסיםאולם לציבורי השתנו כל הזמן. 

 של ההצדקות.ולהתייחס לעניין  אני רוצה גם להשתמש בדימוי של המשאית :נ

 אבל אני לא מסכימה עם המשאית. :ח

 :עכשיו אני שואלת אותך שסוחבת את ההצדקות. משאית גדולהניקח למשל ובכל זאת,  :נ

האם ההצדקות האלה כפי שניתן לתאר אותן בחברה שאנחנו חווים אותה ומזהים את 

אופן באיזשהו יוצרים האם התהליכים האלה של הבניית ההצדקות , הקבוצות היום

על מנת מסוימים שכמעט אף קבוצה לא מרשה לעצמה להחריג את עצמה מהם?  קיבעונות

 המשגות שישנן. אנחנו לא משתמשים יותר במילה כיבוש. שתמש באלהדגים זאת, 

 מי לא משתמש? זה בדיוק העניין.  :ח

 מובנים. הרבה שהן שונות אחת מהשנייה ברוב הקבוצות החברתיות  .רוב הקבוצות :נ

איך קורה  , היאגם פוליטית בעיניישהיא  שאלה הסוציולוגיתב הנקודה המרכזית :ח

 או איך קורה שהמושג של שתי מדינות נעלם מהשיח.. שהמושג כיבוש נעלם

 נכון. :נ

לי שיש שחקנים, שיש מאבק על  תהזה מספר "איך"התשובה לו ...איך קורה שפתאום :ח

נותן לי את איך" ה"צאה של משאבים. כוח, שיש מאבק על הגדרת גבולות, שיש הק
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. זה לא אומר שיש פה איזה מהותניות תופעהשמייצרים את ה הסוציולוגייםהתהליכים 

 שזה צריך להיות.  ,במובן הזה של הסדר החברתי

 רור שזה קורה.ילא אמרתי שצריך להיות, אמרתי שניתן לזהות בב :נ

 למי? השאלה"נחמה" אמרתי  .יהקפיץ אותזה מה ש ,בתחילת השיחה "נחמה"המושג : ח

מי נהנה היא  נעלם המושג של כיבוששכשאת אומרת לי  את עצמי המרכזית שאני שואלת

 ?עלם מהשיחיי הואשלמי יש אינטרס  ?מזה

 כון.נ :נ

 וכיצד? את מי זה מוחק, למה זה מוחק מי מוחק?  :ח

, או מושג זהל עלמותו שיהמאבל אני לא יכולה להתעלם ותה שאלה. גם אני שואלת א :נ

  תקשורתוב יומי-שיח היוםחי מדינת ישראל אינם מוגדרים ברשערבים אז העובדהנניח 

הפער שבין ההגדרה החיצונית של נשים והאופן בו הן מגדירות את  ,או נניח .כישראלים

אזרחי,  – הערך יהודי קודם לכל ערך אחרשעצמן, או העובדה שאי אפשר לחמוק ממנה 

בדיוק על  וזאת, מסמן תופעה כללית שהולכת ונוצרתבכל זאת מה כאן  .דמוקרטי וכן הלאה

מתי עניין מסוים הופך להיות  .בסיס התהליכים שאת מתארת אותם והדינמיות שלהם

איך מזהים שמתחוללת מהפכה תרבותית, מתי השינוי הוא  ,או בלשון היסטורית ,מהותני

בחברה, במשטר, בדרך ממדי -רב ייוצר שינוי מהותמהותני לחברה. לדעתי, כאשר הוא 

 ההתנהלות וכולי.

 לציין  תפיסת עולם, כן?זו הרי מה שאני טוענת, אפשר כמובן להתווכח עם תראי,  :ח

זו עמדה את עובדה. בהא הידיעה זגבולות אלה ואחרים של החברה ולהגיד זאת החברה 

יתר. -היא בעומספוליטית, המקבלת את הסדר הקיים כנתון. ממש כמו המשאית של ליסק ש

המדע שואל לשמור את ההיבט הביקורתי. כדי בגלל דבר אחד פשוט.  סקת במדעאבל אני עו

עדיין מקבלות הסדרים לא רבות בלו ויק למה נשיםמדוע אין שוויון מגדרי? שאלות. 

תפקיד  ?איך זה קורה כל מה שציינת כמצב נתון?למה אנחנו אומרים את שוויוניים? 

קיום מהותני, שיש פה שחקנים עם לתופעות שאין  , לזכורשאלההסימן השאיר את החוקר ל

 , יש"החברה"אין זה לא שין שתי הגישות. הבדל עצום, עמוק, ב. יש אינטרסים, עם כוחות

 אך זה לא האופנים בהם אני מתארת ומנתחת, ודיספונקציונלייםדברים פונקציונליים 

אני שומרת תמיד את . ונקציונלי למי ולמה, אני שואלת פונקציונלי ודיספבאמצעותם חברה

המשמעות , ליסק לשיטתנלך הביקורתי, את הפוטנציאל של השאלות. כי אם  הפוטנציאל

  .'יתר-זה עומס ,של הנשים בואי נעזוב את הנושא'היא 
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סוציולוגית עם העובדה כיך את מתמודדת א דווקא לא הייתי רוצה לעזוב את הנשים. :ל

גברים  ?של חרדיםקבוצות נפרדות תואר שני לימודי ללקבל  אורנים מכללתה לתשמל"ג הור

 .לחוד ונשים לחוד

המחירים  םמה . אבל מה שדורש בחינה הואכוח תהפעלשזו תוצאה של לך  עונהאני אז  :ח

כנשים עכשיו וגם  כךאנחנו הולכות לשלם על של החלטה זו ומי ישלם אותם? המחירים ש

 שייצרו כמו המהלך דיוק מייצרים מציאות בה האלדים המסלולים הנפר .בעתיד כחברה

שהפרידו בין יוצאי המזרח לחברה  ובתי הספר המקצועיים העולים מושבי ,עיירות הפיתוח

מסגרות בסיימו כמי שבדיוק ההסללה של נשים שמחר תמצאנה את עצמן זו  .ותיקהוה

גרות נפרדות ילמדו רק סמזה נכון גם ביחס לגברים שב . אגב,נפרדות והן תחשבנה סוג ב'

 פי הבנת הרבנים.-על חלק מעולם הדעת, זה שמתאים להם

 אז זה לא מהותני? :נ

. את מייצרת מציאות שהופכת לב הסיפור לא, זה תהליך של הגדרה חברתית, זה בדיוק :ח

יש כאן תהליכים  .אני יכולה להראות שאין כאן משהו מהותני. ריאלית בתוצאותיהאולי ל

זה  המניעים מהלכים אלה בימים אלה? שואלת מה התהליכים החברתיים חברתיים. את

 ליברלית.-הכלכלה הנאוזו הכי מטריף אותי. שהדבר 

 נכון מאוד. :נ

 חופש האקדמי. העל נוותר אנחנו האוניברסיטאות ש הם רוצים :ח

 אוניברסיטה כמוסד מתוגמלת על כך וההנהלה זקוקה לכסף. כי ה :נ

אותו בדיוק התנחלויות לכוח? אותו דבר, ה, ומה הדבר שהפך את רגע, חברות יקרות: ח

 .דבר

 . האידיאולוגיםמובהק ליברליזם-זה נאובשטחים  שמוניםההתיישבות של שנות הגל : נ

  בפועל.תמכו בזה שבין המתנחלים  החשובים

 נכון.: ח

 הבינו את הפוטנציאל. הם כי : נ

ות של המזרחים באה מכיוון שבעצם היו ההתארגנ אני רוצה לחזור לעניין ההגדרות. :ח

רגע אחד, למי יש את הזכות להגדיר מה זה מזרחיות? אתם עשיתם אמרו: אנשים בתוכם ש

 אותנו למזרחים. 

 .מה גם שמרוקו זה מערב אבל לא חשוב :ל



ארי משוחחות עם  לב  לך  ולי ל  ז מה בר יתנעי ג ולו ג הסוצי   חנה הרצו

 

259 

 

 יודעת. הרי לא משנה, את  :ח

 המזרח הוא מפגר, המערב מתקדם. :הכל סימבוליקה ,אגב :ל

אין קיום מהותני, , מזרח מערב, קטגוריות האלהל שונה. מקום שהגישה שליפה בדיוק ה :ח

לחשוב עליהן אחרת. אפשר ר אותן וגם גהן קטגוריות שנוצרות וכמו שנוצרו גם אפשר לאת

קבוצות לאוניברסיטה הטענה להפרדה בין גברים לנשים מבוססת על כך שרוצים להביא 

של חרדיות היא מטעה. המכלילה הקטגוריה של קודם כ ?עניין זהכנגד המה אטען  .חרדיות

 לדוקטורטשאני מנחה  שליחרדית מוכשרת למידה תהנה  היא מאוד מורכבת, היא לא אחת.

החרדיות אומרים במפלגות  .להיבחר ברשימות חרדיות נשים ן שלת על זכותונאבקהיא מה

אותנו תשאירי  של מדינת ישראל.הכלליות ברשימות לכי להיבחר  ?להיבחראת רוצה " :לה

להיות והיא וחברותיה טוענות שהן חלק מהקהילה ורוצות להמשיך  .", בלי נשים'טהורים'

שותפות בהחלטות הפוליטיות. היינו, בתוך החברה החרדית מתקיים גם כחלק ממנה, אבל 

שרוצה לשמור על  הדרת הנשים בתוך קהילתן משקפת קבוצה מאבק על גבולות ומהות.

לא כל החרדים ברור שהחרדיות בהא הידיעה. לשמור על הפרדה.  הגמוניה ולייצג את

 .מדיניות ציבורית יש  סטודנטים גברים שלומדים עם נשיםבחוג ל ,הנהחושבים אותו דבר. 

 כלומר יש חרדים שמוכנים לשינוי.

 ., מוכנים ללמוד עם נשיםקבוצהכם ולא ישבאים למכללה כיחיד ובאורנים, אל גם אצלנו :נ

 אף מקבלים אותםברגע שאנחנו מדברים על חרדים כקבוצה ושהיא ר בהד משמעות :ח

אתן אנחנו שותפות להשתקה של קבוצות שונות. אנחנו עושים מעשה לא נכון.  ,כקבוצה

בחירות התקיימו ה 1920-זכות הבחירה לנשים? בלבארץ המאבק  יודעות איך התחיל

החרדים איימו שהם . ד הלאומיעוולו )המקבילה של הכנסת( פת הנבחריםיהראשונות לאס

פתרון היה זה לכן שזכות בחירה. ואני אגיד נשים תקבלנה לא יצטרפו ליישוב המתארגן אם 

 ועוד אנשים צמןויחיים , אוסישקיןפי יש ציטוטים מ .לבקש מהנשים לוותר קל לגברים

קו. נאבוהתעקשו על זכותן אך הנשים  ,מגדולי הדור, שאמרו "נחכה לימים טובים יותר"

היה התברר שניתן  .לחרדים בבחירות הראשונות עשו הסדר של קלפיות נפרדות ,הכפשר

בקלפיות  כולםהצביעו שלאחר מכן ת היישוב גם בלי החרדים. בבחירות ולהקים את מוסד

 ., גם החרדים שלא רצו להישאר מחוץ למחנהרגילות

 .תי קבוצות של חרדיםלקלוט ש ,תואר השנילימודי הכנית בות תבתור ראש ,הציעו לי :ל

 מה את אומרת?. אחת של גברים ואחת של נשים

מתייחסים לכל החרדים והחרדיות כמי קודם כל ברגע שאנחנו אני אומרת לסרב.  :ח

 תשוחחו איתם באופן אישי,אם  שרוצים ללמוד במסגרות נפרדות, אנחנו עושים טעות.
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ואז הרי אין  – רים הכי טוביםאצל המוורוצים ללמוד במוסדות הכי טובים הם תיווכחו ש

את עושה הבחנה בין גברים ונשים אז קודם כל תצטרכי לקחת משום שכאשר  .הפרדה

מודבקים, דפים "לא ללמד עם דפים נשים שמוכנים ות הרבה מורים גברים והרבה מור

. ובעיקר השיטה מטורף זה ,יש דפים עם "בעיה"מדביקים דפים כי זה ככה.  !כן –ראויים" 

כי גברים יכולים ללמד נשים אבל נשים לא יכולות , בזכויות שלנו, כנשיםפוגעת בנו הזו 

ההפרדה באקדמיה משמעות . יבעיניביותר ין העבודה גם הוא חשוב יללמד גברים. אבל ענ

. מה גברים חרדים לא ילמדו – הידע שאני מייצרת כאישהוחוקרת שכל מה שאני  היא

עוד לא שמעתי על גבר  לצערירות ומלמדות, נכון? אנחנו עושות באקדמיה? אנחנו חוק

גם  נכון לא רק למדעי החברה אלא. זה כמו שאני מלמדת פמיניסטיותשמלמד תאוריות 

חוקרים וחוקרות מלמדים את לגבי מדעי הרוח וגם לגבי רפואה ובוודאי משפטים וביולוגיה. 

יטאות ומכללות. אגב, הפרדה יהיו שני סוגי אוניברס תקייםהחידושים שבעבודתם. אם ת

אני הגברים יהיו אלה שיקבלו השכלה חלקית, כי נשים יכולות ללמוד מנשים ומגברים. 

ת חברה וההגדרה יליך של בניהאומרת שהת אזרחית וגם כאישהכ ,ביקורתיתכסוציולוגית 

אני צריכה לאתר גם את המנגנונים המשעתקים בכל מה שאני עושה.  םימשמעותי םשלה ה

לא עושה  . אם אניאת הקולות המאתגריםלהשמיע אבל גם  ,נגנונים החוסמיםוגם את המ

-הפונקציונלית האסכולהשאפיין את וזה מה  דאני הופכת להיות שותפה לממס ,זאת

 הדינמיות והשינוי. הדינמיותזו אחד הדברים הכי מרתקים בשיח הפמיניסטי . קטורליתוסטר

. גם בתוך השיח הפמיניסטי עצמול ובכל הזאת באה בדיוק מהמקום של הביקורתיות

לא ראיתן את הטענה שמוצדקת, היא הליברלי השיח הפמיניסטי הקיימת על  ביקורתה

סוג כזה של  עושה]...[  את המזרחיות תןהשחורות ולא ראיתן את העניות ולא ראי

מעשיר את התובנות שלנו, את המרחב האנושי, את הרשת הזאת הגדולה הוא ? ביקורתיות

ובן המכריע גבריות, ורבסדר נתון,  כל התאוריות שמסדרות אותנווהרי ו חלק ממנה. שכולנ

ולנתח ברמה מאפשרות לנו לדבר לא והן בגבולות שהתמסדו כן? הן סוגרות אותנו הלא 

. על זמניים-סותרים ובוהולא אחת היחסים המרובים, המורכבים  לשהתאורטית והמעשית 

, לכן אינני יכולה לדבר החברה בהא הידיעהאת אין לי ) ומסופה אני חוזרת לעניין של הע ,כן

אני רוצה להציג  .(מתמיד . יש את הרשת החברתית שגבולותיה נתונים למשא ומתןעל עומס

מערה שישבו בה מפלצות מסופר על יש בה חוכמה יוונית עתיקה. ה יוונית שגדלעניין זה א

 תוב יתחתן עם צליח להרוג מפלצתמי שישמלך שלח כל פעם להרוג את המפלצות ואמר הו

. בת המלך אחרת בדרכם חזרהזו או  ידי מפלצת-ניסו אך נלכדו על רבים . גבריםנהדאריא

קח את סליל הצמר שלי, תלך : "תזאוס, אמרה למי שמצא חן בעיניה, הייתה מאוד חכמהש

תחמק מכל . הוא הלך, הרג את המפלצת וידע איך לחזור ולהכך היהו ."איתו ותדע איך לחזור

 חוכמת נשיםנשים, עיסוק של סליל הצמר מייצג המפלצות שהיו בדרך בזכות הסליל הזה. 
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 .ראשית, שגם נשים תורמות לידע ?זו אנלוגיהמלמדת מה מבחינתי  חייהן. וןסייהנובעת מנ

אנחנו לא יכולים לחקור את כל החברה אבל ש ולבסוף, ,שנית, שידע צומח ממקומות שונים

תופעות  פיתוליהן של אריאדנה, לעקוב אחרשל חוט הלהתחקות אחר  אנחנו יכולים

 חרדיותעם המחקר על  זה מה שאני עושה .איך הן צומחות ומשתנות , לבחוןחברתיות

אין  .לחקור את כל החברהאי אפשר  .חוקרת שאני אחרותה תופעותהעם גם  וכמ חרדיםו

חברה היא גיונות שפועלים. חברה. יש הרבה ה – אין מושג כזה אפריורי. משאית אחת

 עיניושעומד לנגד מה  ,יתר-חברה בעומסמי שמדבר על  ,תהליך. על כן אם אסכם את גישתי

לשם הבהרה אמשיך  ., ומי שמייצר את העומס הן קבוצות השולייםסדר הדומיננטיהוא ה

ולמנוע ממנה מיתולוגי ס תזאוס. כדי לשמר את הספינה של תזאוס שהיה גיבור קעם פרדו

כל הזמן החליפו את היוונים ההוא, במונחי הזמן  .חלקיםבה להחליף  ורךהיה צלהירקב, 

. אותה ספינהעדיין האם זו  הייתההשאלה הגדולה אחרי שהחליפו את כולם, ו .לוחות העץ

למסע בספינה בים סוער, שאנחנו תוך כדי שיט  כשאני עוסקת בחברה אני ממשילה זאת

את  אבל  ות לוחמחליפות ומחליפים אותה מחדש וכל פעם  לבנותורוצים בספינה, רוצות 

 ..אי אפשר.יחד בכולם 

שזיהיתי ואני מקווה כפי  – אם הייתי יכולה לסכם ולומר שבעצם לפי התפיסה שלך :ל

עומס הוא בבחינת התרחשות את לא רואה בעומס משהו שלילי אלא להפך,  –שזיהיתי נכון 

 שובלהיות חזרו יתר י-עומסמבנות מוגדרות כהוצות הרבה קב, אם הוא לא יתרחש .חיובית

 .ותראוישלהו הן בשוליים ולא יקבלו את הביטוי 

פרץ נאום של מרים ה ,מבחינת התפיסה שלךהאם  אני רוצה להאיר על כך מכיוון שונה. :נ

שם מקבלי פרס ישראל תשע"ח לא נושא בתוכו באופן מוצהר תבנית של עומס מוצהר ב

 כמציאות רצויה?

 מעולה.  :ל

. שלי אישית פרטיתסמלית ביטוי למחאה פרס ישראל. זה  לא הקשבתי בכלל לטקס של :ח

 הטקסים של שבעים שנה למדינה. ולכל ישראל סביב פרס למה שקרה  לא התחברתי

דמות הלא בכדי היא הייתה וקידוש העומס ותיוג : אני זיהיתי נאום זה כמהלך של נ

 מדינת ישראל.של  דמות האזרחית הראויהמייצגת את כ הזוכים בפרס,שנבחרה לייצג את 

 מישהו בחר אותה.: תראי, ח

 .נכון :נ

 דימוי של חברה. ,מישהו ראה לעצמו כשהוא בחר אותה :ח
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 נכון, ואידיאל.  :נ

משמעות ומהות.  ,. ועדיין לכולם יש אידיאלים, זה המאבק על הגדרת גבולותשלו אידיאל :ח

העיגון ודת המוצא שלי. השאלה המרכזית היא מהי נקודת נקקשתי להסביר מיבזה מה ש

לא שמעתי מה היא מנם ו. אני אכפמיניסטיתכאזרחית ובטח  ,כסוציולוגיתשלי  התאורטית

לחשוב קווי מתאר אמרה. ואם היא מאשרת ומאששת את מה שקורה או שהיא נותנת לנו 

שראל יושב ומוחא כפיים . עכשיו, אם כל עם יהחברתי ןמתהגם אחרת. על זה נבנה המשא ו

את נקודת  אז אני יודעת שלא רוצים ,מגדף אותה או אותי או מישהו אחר ,או לחילופין

לא תמיד המאבק מאבק. הנקודה המרכזית היא שיש פה משחק כוח, יש פה  .המבט שלי

אם אנחנו נאבקים, חושבים, חושבים פעמיים, מסתכלים ימינה, מסתכלים אבל  מצליח

אל תעשה לחברך מה התחנכו על " חובשי הכיפות. הנה חלק מהתהליך , אנחנושמאלה

אלפי אלא . אבל הם עושים לא רק בדיוק מה שמפלגת העבודה עשתה לימין "ששנוא עלייך

. אין בחינה עצמיתאין פה רפלקסיביות,  .. המקום הרפלקסיבי הוא כל כך חשוביותר מונים

תוך , הוא שהוא מכניס את החרדים כקבוצהכהרי ומי שאומר "אני רוצה את כל עם ישראל" 

 כאשר  ., ומסמן סביב עצמו את המעגל מיהו "עם ישראל"ידע מדירנשים, כדי כך מדיר 

כך למשל,  . על קונספציות חייבים לשאול שאלות. מדירים אופציות מדירים סוגים של ידע

 לשלשאול שאלות בלי מ למדיניותהובילה  שיש יישוב יהודי עובר הגבולשהיכן הקונספציה 

בלי לשאול מה המשמעות  לשם מהגרים. שלחו בפריפריה הקמת עיירות פיתוח ומושבים

היה  שישיםקרו מדיניות זו כבר בשנות היאגב, אחד הסוציולוגים שב .של מדיניות הפרדה זו

 אתשלחו ה ומיזוג גלויות. יאריק כהן שכתב על כך שיש ניגוד בין מדיניות פיזור אוכלוסי

נים ומאשר לשלוח ותיקים. הראשלשלוח אותם יותר קל שהיה ם ומשלפריפריה  העולים

נטציות שלהם היו יאוריהלא בגלל ש ,שעזבו את עיירות הפיתוח היו יוצאי מזרח אירופה

לקום  קל יותרלהם אלא משום שהיו להם משפחות קטנות יותר והיה  ,"מודרניות"יותר 

גם במזרח אירופה היו משפחות גדולות אלא . ולעזוב, ו/או כי היו להם קרובי משפחה

צליחה באופן ההקליטה של פליטי השואה , אחת הסיבות שבנוסף שרבים נספו בשואה.

אלא , בהשוואה ליוצאי ארצות ערב םינילא משום שהם היו יותר מודר ,שוב ,הייתה ,יחסי

ם קשייהרבות, התחנות האחרי  עוד תחנה במאבק להישרדותוותה עבורם ישראל היש

  .לשרוד הם למדו. שעברו עליהם זוועותהו

 יה של היום על קליטת החרדים.צפסאיך את קושרת זאת לקונ :נ

 המהיר והקל.  פתרוןנפרדות היא הלמסגרות  ההסללה. עם החרדיםזה מה שקורה היום  :ח

שהפתרונות הללו על התוצאות לטווח ארוך, לא חושבים על כך פעמיים חושבים לא 

סיון להבין מה משמעותה של יאין נ .כבה שלמה שלומדת השכלה מסוג ב'מייצרים לנו ש
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איזו השכלה  :גידושיחדשים, חרדים,  דור יקומו פנתרים שחוריםבעוד שאולי להבין הפרדה. 

מסוג הפתרונות של מהיום ההפרדות הן פתרונות קלים, כל ? איך רימיתם אותנו ?נתתם לנו

שתי כלכלות, כלכלה חרדית יגיעו לפיצול של  למחר. יכול להיות גם שבעקבות המידור

סטוריה יזה לא שההלהיסטוריה. גם מבט ה הביקורתית מפנה סהתפי חילונית. וכלכלה

ולא מבחינים רפלקסיביים כאשר אין מבטים אבל אפשר ללמוד ממנה. , חוזרת על עצמה

לכן שלים. נוצרים כו מורכבות של תהליכים חברתיים, איך תופעה צומחת מתוך התהליכיםב

 ., הוא בא מנקודת ראות של ההגמוניההמושג של עומס הוא מושג אידיאולוגיתי, סלתפי

 .מה מסר אידאולוגיי, זו טענה שיש ענכון :נ

המושג של עומס מבחינתי הוא מושג אידיאולוגי. הוא בא מתפיסות עולם שמדמיינות  :ח

זה פשוט  . לפעמיםמוסכםאחד  דאבל שיש לה איזה קואולי לא לחלוטין, חברה סגורה, 

ציוני. הרי כל היסטוריון יודע שהיו זרמים שונים מיהו להגדיר כמו הניסיון מדהים אותי. 

פרשנויות שונות של הציונות. שהיו בציונות ושהיו מאבקים גדולים על מה זאת הציונות ו

שלנו בורות. המדינה משקף בורות ויש מי שמעודד לומר שיש רק דרך אחת, על כן ניסיון 

 ולא אומרת שהיוות רק בדרך אחת ציונומגדירה מעודדת בורות. אם אני מלמדת היסטוריה 

 אז לאן אנחנו הולכים? ,שהיה מאבק בציונות על ההגדרה מהי הציונות ,זרמים

 סליחה שהצפתי אתכן.

 תודה רבה חנה.  :ל

 



 

 

 


