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   הבעת תודה

  

  : לרבים וטובים שסייעו לעבודתי במהלך שנים ממושכות של מחקר ועבודת שדהתודה 

שסייע ליילד רעיונות שחלקם היו  על הליווי האקדמי המסור, מנחה העבודה, גלהרווי גולדבר

  . דה אתךועל החוויה האנושית לה זכיתי בעבו, על התמיכה והאמון, בתחילה היוליים

  

 ,מספרם רב מכדי שאוכל למנותם כאן ,ליוצאי קווקז שפתחו לפני את דלתם וסייעו למחקרי

   ! בשי'ועס

    .לאנשי שירותים חברתיים וקובעי מדיניות על הזמן שהקדישו בשיחות וראיונות

ני ולב, ויטאלי שלםול, וולנטינה) נחום(מיקי ,  סלבה-ולבני משפחתה, מטאייב) אלה(לאליאונורה 

  .  למחקר התרומהעל  ו, תודה על החברות,  סופיה וקרינה-משפחתו

לאיגור סמיונוב , יק'לטניה שמחובה בעיר נלצ: לחברים ועמיתים שעזרתם אפשרה את עבודת השדה

לנוריק וחבריו , ב בפיאטיגורסק"לולרי יעקובוב וב, למשפחת פנחסוב בדרבנט, קאלה'ב במחצ"וב

לעדה , ב"למצליח עימנואל וב, יורק-לנוברט יבדאייב בניו,   במוסקבהלמשפחת יורי יגודייב, בקובה

   .ורבים אחרים מקהילות יהודי קווקז שסייעו,  ב"ספאנוב וב

חברי בקרב כל ולמשפחות חתוקאי ואברג , א"ל ומשפחתו תבדל"להאני הארון ז, למשפחת נאש

   .רקסים'הצ

  

    . שה גמר  שתמכו והעירו הערות חשובותמו, יעקב רואי, מיכאל זנד, לחוקרים מרדכי אלטשולר

, הפרו את עבודתי לחומרים שכתבתי םוהתייחסות, ששיחות איתם, ברי ללימודים ולמחקרלח

, דבי גולדן, ברברה מאייר', עזרא קופלוביץ,שלמה פישר, יוליה לרנר, אורית אבוהבובמיוחד ל

   .שחר ברם, אחיול

שהפכו שלב טכני למעניין בזכות הנעימים מפגשים ועל ה, ההגההעל העזרה בשלב , גרוס לניצה 

  .עצמו

על עזרתה בעריכת , שנות התשעיםמשותפה לעבודתי עם יוצאי קווקז עוד , לויויאן ברנשטיין

  .  התמיכה וההערות החשובות שתרמו לעבודתי לאורך השנים, על החברות, התקציר באנגלית 

, שאול שקד, ויקטור עזריה : רו את עבודתי ושפגישות איתם הפ, לחוקרים ומורים שתמכו במחקרי

, יורם בילו,  קונסטנטין לרנר, הגר סלמון, אביעזר רביצקי, תמר רפופורט,  אנטולי חזנוב,  רות קרק

ר טטיאנה רויטמן "ד, למורתי לרוסיתו, ל"אמנון נצר זו.יפרח זילברמן,  נפתלי רוטנברג,  שלומיכאל

   .  ותודה מיוחדת למשה יוספוב,  קשיים רביםשגישתה וסבלנותה סייעו לי להתגבר על

  

שבזכותם , שחר וצביקה-ולאחי,  בנו-ילאב,  יונה-לאמי:  להורי.לבני משפחתיתודות , לבסוף

בני ולהדס ,  לשיר,רעייתי, לבתיה - ויותר מכל, קטגוריזציה אתנית הייתה עבורי בתחילה עולם זר

  ".זמן אבא"ושילמו על כך לפעמים ב, וושני בנותיי שליוו אותי בתהליך כתיבת עבודה ז

  .ם באהבהכעבודה זו מוקדשת ל
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  שלמי תודה לגופים ומוסדות שתמכו במחקר

  

 בעת תכנון המחקר ובשלבים הראשונים שלו סייעו לי מענקי מחקר מטעם מכון שיין במחלקה

וקרן , )ננוליהדות זמהמכון , ריק 'צמרכז (מקרן אליסיה , לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית

תודה גם .   )Memorial Foundation for Jewish Culture ( יורק-  יהודית בניוהזיכרון לתרבות

ל "ולצבי לם ז,   בית הספר למנהיגות חינוכית על היוזמה של קבוצת הדוקטורנטים-למכון מנדל 

בודה יוזמה זו סייעה בהתמודדות עם קשיי החזרה למחקר לאחר שנים של ע. וצה זוה קבשהנח

  .יישומית מחוץ לאוניברסיטה

  

וממכון טרומן , עבודת השדה והמחקר התאפשרו בזכות מלגות מחקר ממכון בן צבי

  היכולת להרחיב את היריעה ולערוך מחקר שדה רחב ההיקף אודות .באוניברסיטה העברית

קר כחלק ממח, ) 907/02' מס(, יוצאי קווקז התאפשרה גם בזכות תמיכת הקרן הלאומית במדע

  . הרווי גולדברג' בראשות פרופ

, אפשרה לי להתפנות לכתיבת המחקרתוכנית התשתיות במשרד המדע של " אשכול-מלגת"

    .). Maurice Amado Foundation, UCLA(גם מלגה מקרן מוריס אמאדו  ותרמה לכך 

  

 ולמכון ,שם ביליתי שעות רבות, ובמיוחד ספרני חדר הקריאה הכללי, תודה גם לספריה הלאומית

  .שספרייתו שימשה לי בית בשלבי הסיום של עבודה זו ,  ליר-ון
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   מבט מהשוליים וחקר שדה מורכב-מבואות: ער ראשוןש

I .קולות מהשדה :פתיחה  

  "מפגש מרובה"ו קטגוריות, דימויים" : מרוקו סכין"ו, עניבה, אל'קינג .1

כשנכנסתי . התקיים בבית העיתונאים בתל אביב) 2.11.1995(כנס התאחדות יוצאי קווקז 
ברכתי כמה אנשים והתיישבתי ליד . שבו סביב שולחנותהאולם היה מלא והמשתתפים י

אחד מהם שאל .. מירה הציגה אותי לשני גברים. אותה הכרתי ממפגשים קודמים, מירה
תוך שהוא , הוא דיבר בעברית מגומגמת ועבר לרוסית? אתה האתנוגרף שכותב עלינו: בכעס

בילת צילומים זהים שהחזיק מח) נובוסטי נידיילי(נותן לי צילום של כתבה מעיתון ברוסית 
הוא מחה על . תוקפנות ועלבון שבדבריו, לא נזקקתי להבין כל מילה כדי להבחין ברוגז. בידו

אתה אמרת שיהודי קווקז הולכים : "שכביכול צוטט בשמי, התיאור של יהודי קווקז בכתבה
 מצביע על הוא(אנחנו לבשנו גם שם בגדים בסגנון אירופאי ) פגיון קווקזי(? אל'עם קינג

  ".. ? מרוקו סכין,  מה אנחנו-אל'איזה קינג, )החליפה והעניבה שלו
ולאחר ההפתעה הראשונית הסקתי שהכתבה , לא התראיינתי לעיתון כלשהו ברוסית

 Jerusalem(לשיחה בודדת שקיימתי עם כתב שבועון באנגלית , באופן מסולף, התייחסה
Report ( ברוסית תאמה לסכמות אוריינטליסטיות נימת הכתבה. כמה חודשים קודם לכן 

וכי העולים , 19-שהסברי עסקו במאה ה לא צוין בה: של ראיה רוסית את הקווקז ויושביו
אין פלא אפוא שמצאתי . אל'רקסקה ונושאים קינג'היורדים מהמטוס אינם לבושים בצ

חס לדיון על הי" תחמושת"עצמי מול בן שיח כועס המחזיק ערמת עותקים של הכתבה כ
. ספק אם ניסיונותיי להרחיק עצמי מהכתבה סייעו לי רבות באותו רגע .לקהילה בישראל

הם העידו על כוונותיי ועל . לעומת זאת סייעו לי דברי מירה ומכרים אחרים שהצטרפו לדיון
כניסה "תוך כדי כך חשבתי כי למזלי תהליך ה. את הקהילה" באמת"כך שאני מכיר 

ניסיתי להסביר כי . יעים קודם לאינטראקציה עם העיתונותשלי עבר שלבים מכר" לשדה
בהקשר של , וכי באותה שיחה התייחסתי ללבושם של יהודי קווקז בעבר, מדובר בסילוף

שראה בהם דוגמא ליהודים העוסקים בחקלאות ומסוגלים להגן על , דימויים בעיני הרצל
, מרדכי אלטשולר' יון פרופלחיזוק דברי הוספתי כי גם בספרו החשוב של ההיסטור. עצמם

" רקסקה'צ"הכריכה מעוטרת בצילומים ישנים של יהודים קווקזים ב, "יהודי מזרח קווקז"
שהגיע זמן מה , הגיב במרירות בן שיחי, "גם כן אלטשולר. " אל'וקינג) חליפה קווקזית(

  " ?יים מזרח– מה אנחנו -'יהודי מזרח קווקז'מה הוא כותב  "–קודם לכן לישראל מהקווקז 

  
המתייחסים בצורות שונות למשא ומתן סביב " קולות מהשדה"מטרת פרק פתיחה זה היא להביא מגוון של 

קטגוריות המשמשות במפגש בין יוצאי קווקז וסביבתם ובין המדינה וסוכניה לבין ; קטגוריות אתניות

הן משמשות כיצד איך , המחקר בוחן כיצד נוצרות קטגוריות אלה. מ לשעבר"הקבוצות השונות מברה

רב ", תהליכי הבניית זהויות קבוצתיות, הדיון יבחן מחדש סוגיות של זהות קולקטיבית. ומתי הן משתנות

פרק פתיחה זה לא . וביטוייה במדיניות חברתית ובזירות חברתיות ויחסים בין קבוצות וזהויות" תרבותיות

אלא להציג שדות שונים הנדונים ) ןראה פרק ראשו(נועד להחליף סקירה שיטתית של מטרות העבודה 

מחקר זה מציע ניתוח של שדה חברתי מורכב על בסיס עבודה . י דוגמאות קונקרטיות"בעבודה ע

כך . ופותחים צוהר למגוון השדות הנדונים" מהשחקנים"חושפים חלק " הקולות מהשדה. "אנתרופולוגית

 ומתבררת דרכו הייחודית של תהליך נחשף הקורא לשאלות על אודות הקשרים המורכבים בין כל אלה

חסרונה של פתיחה כזאת הוא חזרה מסוימת אך יתרונה בהבהרת החיבור שבין השדות  .המחקר עצמו

  . האתנוגראפיים שבהם נאסף החומר לגישות התיאורטיות והמתודולוגיות שיתוארו בהמשך

קבוצה לא מוכרת יחסית עולים מ/ האירוע המתואר לעיל מדגים חלק מהמורכבות במפגש עם מהגרים

רגישות רבה של , אינפורמציה חלקית ומטעה שעברה מכלי לכלי ומשפה לשפה: לסביבה הישראלית

כוח החיות העצמי של דימויים , הפער בין כוונות טובות לביצוע בעייתי, מהגרים לאופני הנראות שלהם

 .ברתית וקטגוריות אתניותהיסטוריה ח, והדרך בה הם נובטים בקרקע פורייה של תפיסות תרבותיות
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וקישר אותו לדילמות של המפגש עם " מרוקו סכין"כבר היה מודע לדימוי , שזה מקרוב בא, הדובר

 .הסביבה החדשה ולמשא ומתן על אודות שם הקבוצה וזיקתו לקטגוריות אתניות וחברתיות רחבות יותר

יהודי "הדובר ללשון הסמיכות של דימויים ומיקום בשדה חברתי ותרבותי עמדו גם בבסיס הפרשנות של 

.  בחברה הישראלית'אירופאים' מול 'מזרחים'פרשנות שחשפה את כוחה של הדיכוטומיה , "מזרח קווקז

ושתי הסביבות (הטקסט רומז כי דיכוטומיה מסוג זה שיחקה תפקיד גם בסביבה הקודמת של המהגרים 

כן ממוקמים יהודי קווקז בהקשר זה אינה מובנת השאלה הי; )'בין אירופה ואסיה', באופנים שונים, מצויות

גם עבור המדינה והסביבה החדשה מיקומם וזהותם . מאליה גם עבור הדובר וגם עבור יוצאי קווקז אחרים

עבור . מ"ושאלות דומות עלו גם ביחס לקבוצות אחרות מברה, של המהגרים לא היו מובנים מאליהם

יהודי גיאורגיה , יהודי בוכרה: גבולות ביניהן לא תמיד נהיריםהמדינה וסוכניה מדובר במגוון קבוצות שה

, יהודי קווקז הם קבוצה לא מוכרת באופן יחסי). 'יהודים רוסים'(וקבוצת הרוב של המהגרים ) גרוזיה(

אבל הדיון בקבוצה זאת הוא . דבר המגביר את עוצמתן של שאלות אלו, המאופיינת בעמימות קטגוריאלית

על רקע ההתנסות של , מ" אודות ההתייחסות לשונות תרבותית בקרב המהגרים מברהחלק מדיון רחב על

   .ודיון בקטגוריזציה חברתית ואתנית בחברה הישראלית בכלל, קבוצות אלו קודם הגירתן

הוא מאפשר מעקב אחר האופן בו . למחקר המקרה של יהודי קווקז יש חשיבות תיאורטית ומתודולוגית

כיצד קטגוריות : של קבוצה לא מוכרת יחסית לסביבה חדשה" כניסה"יות בתהליך מתעצבות קטגוריות אתנ

מעקב זה מתייחס . שונות מוחלות על הקבוצה וכיצד אנשים מגדירים עצמם ופועלים ביחס לקטגוריות אלה

לכך נוסף ציר דיאכרוני המתבונן בהיסטוריה . 1989 מתחילת גל ההגירה ב-לתקופה של כחמש עשרה שנה

  . וצות הרלוונטיותשל הקב

מההכרות  .הרקע החברתי של הדובר בדוגמה לעיל משחק גם הוא תפקיד חשוב בדינמיקה הנדונה כאן

; למדתי כי בקווקז היה פעיל בתחומים של יצירה תרבותית, שאכנה להלן בנימינוב, בדיעבד עם הדובר

מהיצירה התרבותית הקשורה הניזון בעת ובעונה אחת מתרבות רוסית ו, תגובתו הושפעה מהיותו משכיל

 רקע זה מסביר אולי את הפער שחש כאשר זהויות מורכבות אלו נעלמו מול הקטגוריה 1.לקבוצתו הוא

על כך יש להוסיף היסטוריה מסובכת של התמודדות .  והתיוגים שראה כקשורים בה'מזרחים'הכוללת 

המבטאות אי נחת , ל תגובות דומותאב .השכבה המשכילה בקרב יהודי קווקז עם סוגיות של זיהוי וזהות

שמעתי במהלך השנים מאנשים מכל השכבות של יהודי , מהיחס אל יהודי קווקז והצורה בה הם נתפסים

דובר כזה מתקשה לעיתים בייצוג . מעוניין בהכרה בזהותו ותרבותו" משכיל"גם בן הקבוצה שאינו . קווקז

של הקבוצה במסגרת הקטגוריזציה " בנת מאליהמו"זו אבל תגובתו מבטאת ערעור על תפיסה ' זהות'

קשר הדוק לשאלות של הכרה , אפוא, השאלה של קטגוריזציה קשורה .האתנית והתרבותית הרווחת

)recognition (היחס לשם הקבוצה ולמיקומה בסביבה החדשה הוא רק . וחוסר הכרה בזהות ובתרבות

   .אם כי מופע מרכזי, מופע אחד שלה

                                              
.  את פני הקהילהשאין לי כוונה להשחירבנימינוב השתכנע .  ידידותיקשרבהמשך ל הפך, המפגש שהחל בקונפליקט1  

קידום מנהיגות קורס בהשתתף ש, קרוב שלוהוא הכיר לי , כשפגשתי אותו בתערוכה של אמנים יוצאי קווקז, בהמשך
במקביל , עשר שנים אחר כך. תפקיד בכיר בעירובפוליטיקה והגיע להשתלב ליוצאי קווקז בו הייתי מעורב ובמקביל 

קצת אחר כך . הוא הזכיר את האפיזודה הזו וצחקנו אודותיה. ס אחרנפגשתי עם בנימינוב בכנ, לכתיבת דברים אלה
   .  אפיזודה זו נשמרה גם בזיכרונו כחלק מהמפגש המורכב עם הסביבה החדשה. הוא נפטר ממחלה
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מפגש בהתאחדות פניתי למחקר מקיף יותר בנושא יהודי קווקז כחלק מעבודת כחמש שנים לאחר ה

ככל שהתקדמתי בעבודתי מצאתי כי הסיטואציה הקצרה לעיל מכילה בתוכה מרכיבים נוספים . דוקטורט

יחסי הגומלין , המשמעות של התנסות הקבוצה בעבר לתהליכים שהיא עוברת בישראל: חשובים למחקר

אופן התיאור של יהודי קווקז  .מקום המורכב של המחקר ביחס להתנסות זו ועודה ,עם קבוצות שונות

זיקתם לדימויים אוריינטליסטיים ותפקיד התקשורת , מעורר שאלות על אודות תהליכי תיוג) לעיל(בכתבה 

הכרתי כבר : שוחחתי איתו לאחר היסוסים. י משרד הקליטה"כתב העיתון ברוסית הופנה אלי ע .בהפצתם

פרסומים אלה יצרו נראות לקבוצה שעד אז . ינמיקה שיצרו פרסומים קודמים בעיתונות על הקהילהאת הד

. שתרמה לדימוי שלילי של יוצאי קווקז, אך הייתה זו בעיקר נראות שלילית; "שקופה"הייתה במידה רבה 

בות רבה בהבנת מ חשי"ליחסים בין קבוצות שונות של יוצאי ברה: נוסף אופי הפרסום ברוסית רומז לעניין

במיוחד חיוני להכיר את מערכת הדימויים של יוצאי רוסיה על יוצאי קווקז . תהליכי ההשתלבות בישראל

התקשורת ). במקרה שלפנינו דימוי שנשקף לקורא יוצא הקווקז בתקשורת בשפה הרוסית שהוא צורך(

העובדה  .חברתי בישראלשל הדיון בזהות ומיקום , לכאורה" מערבי", האנגלית מרמזת על הקשר נוסף

היא משקפת את אי הנראות של הקבוצה : שמדובר בשני עיתונים שאינם מתפרסמים בעברית אינה מקרית

התקשורת העברית התעלמה מקבוצה זו על פי רוב או נעזרה  .בתקופה זו בעבור מרבית הציבור הישראלי

הזיקה בין . כדי להציג אותה" תיותמהגרים מרפובליקות אסיא"ו" רוסים לבנים"בהבחנות בינאריות בין 

לשאלות , אומנם, המכוון, "מרוקו סכין"ייצוגים תרבותיים ויחסים בין קבוצות מתבטאת יפה בדימוי 

הקשורות למפגש של  אך לא פחות מכך לשאלות עכשוויות, היסטוריות על אודות יחסים אתניים בישראל

 קבוצה ספציפית אך גם ייצוגית -אי מרוקו עם יוצ) מ לשעבר"וקבוצות אחרות מברה(יוצאי קווקז 

  ). 'מזרחים'(מובהקת 

למורכבות הקיימת בכל מחקר  .המפגש עם הפעיל הכועס מעלה גם שאלות על אודות מקומו של החוקר

בתקופה בה מדובר הייתי בתהליך מעבר מהכרות מחקרית : אנתרופולוגי התחבר במקרה זה רובד נוסף

 engaged(או מעורב /למעורבות כאנתרופולוג יישומי ו, לוגראשונית עם הקבוצה כאנתרופו

anthropology .(חזרה לנקודת התבוננות אקדמית כדי לבחון : עבודה זו היא תולדה של מהלך הפוך

מרמז על ) בשונה מאנתרופולוג" (אתנוגרף"השימוש של הדובר במונח . תהליכים שהייתי מעורב בהם

ובמיוחד , הקשור למקומו של המחקר הסובייטי בכלל, בחשבוןשדה משמעויות חשוב אחר שיש לקחת 

אלה מהדהדים . מ"בהבניית הידע על אודות יהודי קווקז ובפוליטיקה האתנית כלפיהם בברה, האתנוגרפיה

האזכור הכפול של מחקרו ההיסטורי של . גם בהתייחסותם של המהגרים למדיניות הישראלית כלפיהם

י " האנתרופולוג המנסה להסביר את דבריו לכתב שהופנה אליו ע-הן שלי הן של הדובר , אלטשולר' פרופ

לאומיות ומחקר רלבנטיות לא ,  מלמד ששאלות הקשורות למתח בין אידיאולוגיה רווחת-משרד הקליטה 

. ריבוי מימדים ואינטראקציה מרובת משתתפים הם אפוא נקודת המוצא לדיון, מורכבות .מ"רק לברה

  .  דוגמאות נוספות המצביעות על מימדים שונים החשובים למחקרבסעיפים הבאים אביא
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  ?צריך שם בשביל להתקיים:  עמימות קטגוריאלית ורקע מורכב.2

בעזרתן אקשר את הדיון בקטגוריות אתניות . שתי אפיזודות נוספות יעשירו את הרקע של הדיון עד כה

   .לדיון ספציפי יותר בשם הקבוצה העומדת במרכז המחקר

כל פעם שאני  ".היה איש רשת המחשבים של מכון העוסק בחינוך שבו הייתי עמיתן אלו
"  אני רואה מין אנשים כאלה שירדו מההרים',יהודים הרריים'רואה את החומר שלך עם 

 משהו -"אנשי הרים"ותוך כדי דיבור הוא מחקה מעין קפיצות של אותם אומר לי אלון 

   2..אוטנג-שמזכיר לי תנועות של אורנג
). Gorskie evrei" (גורסקי ייבריי"מרוסית של  הוא תרגום ,'יהודי ההר'או , "יהודים הרריים"השם 

הפך , עשרה- שמקורו כנראה במפגש בין הרוסים לעמי הקווקז אחרי כיבוש האזור במאה התשע, כינוי זה

 הוא 'יהודי ההר'. השתמשו בו מתוך גאווההללו אף במקרים רבים ; בני הקבוצה עצמםלהיות גם נחלת 

 ".יהודי"שפירושו פשוט , "והור'ג"ים עצמם בשפתם הם מכנשאנשיה אחד משמות רבים של הקבוצה רק 

הדיון . שיש לו רבדים היסטוריים רבים משא ומתן מורכב עוד בקווקזסביב שאלת שם הקבוצה התנהל 

  . קיבל מקום מרכזי בעקבות הגירת מרבית יהודי קווקז לישראלבשם 

של אלון מעניינת דווקא משום שהוא אינו מכיר כלל את הקבוצה שעליה מדובר ובשכונתו לא תגובתו 

כך , היחסים בינינו בתקופה בה מדובר היו בלתי פורמאליים וידידותיים. מתגוררים עולים מקווקז

יהודים "ושכיחה בהקשר ישראלי לכינוי " בלתי מצונזרת"הזדמנות לראות תגובה בשבילי זאת הייתה ש

. "יהודים הרריים"השתמשתי אז בשם . השיחה ביני לבין אלון התקיימה באמצע שנות התשעים. "ררייםה

בעבודה זו קרויה הקבוצה . )רוסיתמ תרגום מדויק יותר שיש הרואים בו( 'יהודי ההר'ומאוחר יותר ב

כך הבנתי , צהבסגנון תגובתו של אלון וככל שלמדתי יותר על הקבוככל ששמעתי תגובות ". יהודי קווקז"

  . דומה עבר גם על חוקרים אחריםתהליך . יותר את חשיבות הכינוי שבו משתמשים ביחס לקבוצה

, שנינו הוזמנו להרצות בקורס של יד בן צבי: א"אלטשולר באקראי בת' נפגשתי עם פרופ
 ואלטשולר סיפר כי תכנן לקרוא לספר' פרופ. 'שם הקבוצה'שיחה גלשה לנושא וה
 אולם אז הנושא עלה בשיחה -שהלוא שם זה מדויק יותר, "יים מקווקזהיהודים ההרר"

מהווה " יהודים הרריים"הסטודנט טען שהשימוש בשם . עם סטודנט מיוצאי קווקז
זו . 'אנשים מבינים זאת כאילו ירדנו עתה מההרים' שכן -בעצמו גורם לדימוי שלילי

  . ספרוככותר ל" יהודי מזרח קווקז"היתה אחת הסיבות לבחירה ב
  

הקישור שעשה שם הדובר בין הכתבה . כך נסגר מעגל שנפתח בהתייחסות לספר זה בכנס ההתאחדות

) המופרך מבחינה לשונית(הקישור . פרדוכסלית, בל משמעות נוספתי ק'מזרחים'בעיתון לבין הקטגוריה 

יה חברתית דינמיקה סביב שם וקטגוריזצ. נגע בשאלה בסיסית הקשורה לאופנים בהם נתפסת הקבוצה

סיטואציה של הגירה מוסיפה . היא בעלת תפקיד חשוב בהקשר של יחסי יהודי קווקז עם סביבתם בעבר

 אמצעי הואהשם . הדיון בשם מבליט כי המהגרים מצויים במצב של אי יציבות ופגיעות .הקשרים חדשים

ר דימויים בין סביבות וגם קוד המסייע להעבי, ו משמעויות תרבותיות וסמליות רחבותבעליידוע בסיסי 

האינטראקציה בכנס שתוארה  .דימויים אוריינטליסטיים רוסים לסביבה הישראלית, במקרה זהו, שונות

  .  ומלמדת כי המהגר מודע לדינמיקה של תיוג תוך כדי התמקמות בסביבה החדשה, זאתלעיל מדגימה 

                                              
מעניין שגם קבוצה . כורדיסטאןחלק מהם באו מאלון סיפר ש. מוצא משפחתובאחת משיחותינו שאלתי את אלון מה  2

, אודות עולים מכורדיסטאן במושב) 1961ארליך (, "ההרריים" ראו למשל הרומן -"הרריים", לעיתים, זו כונתה בעבר
 ראה קשר בין ולא, יהודי קווקזכיר את לא ה ,בשנות העשרים המאוחרות, אלון. שיש לו נימה אוריינטליסטית ברורה

 יהודי כורדיסטן ושל יהודי קווקז של" ההררית"קשר בין החוויה . הקבוצה על משפחתו להערתו אודות ישאלותי
   . שמילאו תפקידי מפתח בארגון שעבד עם עולי קווקז'כורדי'שתי נשים ממוצא במפגשי עם  ,כ"אחכמה שנים , ראיתי 
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" מי הקבוצה"ישירות לשאלה וחוסר הכרה בזהות ובתרבות קשורות ) recognition(שאלות של הכרה 

באינטראקציה בה פתחתי את הפרק מתייחסים . אופן תיאורה של הקבוצה מעלה סימני שאלה. ומה שמה

אך עוד קודם לדיון באופני הייצוג של הקבוצה עולה שאלה ; "מובן מאליו"הדוברים לקבוצה כאל 

כאן לסימון קבוצה  משמש"  קווקזיהודי"התואר  .גבולותיה ושמה, בסיסית על אודות קיומה של הקבוצה

ולכך כמובן השפעה על , אך בה בעת הוא מכסה על נקודת מוצא עמומה הנובעת מעבר מורכב, מסוימת

מי : הדיון הסמנטי רומז לשאלות מרכזיות .בדוחות מדיניות ואף במחקר, תיאור הקבוצה בתקשורת

ייני הזהות הקבוצתית ויחסה לזהויות מהם הגבולות הקבוצתיים ומה מאפ, קבוצות בהן מדובר/ הקבוצה

אך גם למקומה בישראל וליחסה , בקווקז, שאלות אלו נוגעות גם לעברה של הקבוצה .קבוצתיות אחרות

שאלות אלו התחדדו לנוכח . 'מזרחים', ")רוסים("עולים מרוסיה ", "יהודים: "לקטגוריות אחרות כמו

. או לבלבל בין הקבוצות, כגון עולים מבוכרה, חרותגם קבוצות א" קווקזים"הנטייה לכלול תחת התווית 

, לעמימות ולסימני שאלה על אודות זהות הקבוצה בה מדובר תורמים גם הטרוגניות ושונות פנימית גדולה

ונרטיבים שונים על ) קודם לכיבוש הרוסי(היסטוריה הלוטה בערפל , אוריינטציות תרבותיות שונות

מידת קיומה של זהות , לה מעוררים שאלות לגבי מאפייני הקבוצהכל א. אודות מוצא וקורות הקבוצה

חשיבות מיוחדת יש גם לשם הרשמי בו התייחס השלטון . קולקטיבית משותפת ותהליכי ההבניה שלה

תולדה של מדיניות אתנית שערערה על קיום , 'טאט': הסובייטי בעשורים האחרונים לבני הקבוצה

יחד עם טאטים מוסלמים וטאטים , 'עם הטאטי'אתה בה חלק מהור) כקבוצה יהודית נפרדת(הקבוצה 

מכל אלה עולה שלא ניתן לדון במורכבות של המפגש עם . פרשה זו והשלכותיה יידונו בהמשך. נוצרים

  . הסביבה החדשה בלי להבין לעומק את הרקע ההיסטורי

מות הנוגעות במקומה של מעורר דיל) שיידונו בהמשך(ריבוי השמות והכינויים ביחס ליהודים מקווקז 

בעולם המובנה חברתית , במרחב הציבורי. ומעמדה ותורם לעמימות ולחוסר ההכרה בה, הקבוצה

התייחסות לשונית , 'אובייקטיפיקציה'שם מאפשר , ובמישור של הכרה ונגישות לזכויות אזרחיות

מות וכינויים מציב סימן ריבוי ש. בתיאורים ובמדיניות חברתית, במפות, בסטטיסטיקות: נראות, לקבוצה

שאלה ביחס לקיום הקבוצה כקטגוריה חברתית מובחנת ומוביל לבחינת היחס בין הקבוצה לזהויות 

כפי , שני מרכיבים אלה עיצבו במקרה שלפנינו השתלשלות עניינים ששיאה .ולקטגוריות רחבות יותר

 של הקבוצה בשנים הראשונות  לכאורה'אי קיום'):  מוחלטת'שקיפות'או (העדר נראות , שיתואר להלן

המשא ומתן סביב השם היה כרוך בהכרח בשאלות של נראות ומיקום , לאחר מכן; של שנות התשעים

    .ביחס לקטגוריות חברתיות רווחות בסביבה החדשה

  

   קטגוריות ושמות כחלק ממשא ומתן מורכב עם המדינה.3

ת שם הקבוצה מעניין המעסיק את יוצאי מ בכלל ומהקווקז בפרט הפכה שאל"ככל שגברה ההגירה מברה

לסוגיה בעלת משמעות יישומית ומעשית המשפיעה על המגע בין , קווקז עצמם וחוקרים אקדמיים

וקטגוריות אתניות וחברתיות רחבות יותר מקבלים " שם"קשרים בין . המהגרים לסוכנים של המדינה

ביטוי לכך ניתן בהשתנות . ות למשאביםמשמעויות חדשות בזיקה לשאלות של קביעת מדיניות ושל נגיש

מתפיסה מכלילה של דוברי הרוסית כקבוצה אחת לתפיסה : התפיסות ביחס לשונות בקרב המהגרים



 6

הכרה  .ולבסוף להכרה מסוימת בריבוי קבוצות, 'אסיאתים' ובין 'רוסים אירופאים'בינארית המבחינה בין 

התייחסות ייחודית לעולי "טה של הממשלה על חלקית זאת קיבלה ביטוי רשמי עם החלטת קבינט הקלי

  ). מרכז אסיה(גם ליהודי בוכרה ) 1998(והרחבתה מאוחר יותר , )1997" (קווקז

.  ובמיוחד תמיכה בלימודים אקדמיים, לעוליםהטבותבמתן , בין השאר, תבטאהזו ה 'מדיניות ייחודית'

ות ליהנות ממנה ובהגדרת קריטריון של הקבוצות הרשאיהגדרות פורמאליות צורך ב היצר מדיניות זו

 המנסים ליישם את התקנות לבין אזרחים התופסים עצמם ממשלהבין עובדי המגע . השייכות אליהן

   :'נפרדת'זיהויה כקבוצה ושם הקבוצה הקשור במשא ומתן מדגים רובד נוסף של כרשאים ליהנות מהן 

על אב שבא ) 2002(הקליטה קליטה סיפרה בסדנא עם עובדי משרד מלשכת עובדת , ברוריה
בתעודת הלידה שלו אכן היה "עם בנו בקשר להוראת השעה על סיוע ללימודים אקדמיים 

 -)אני שואל(? מה שם משפחתו. "'טאט' ולא 'יהודי'אך היה כתוב , כתוב שנולד בקווקז
 על ברוריה סיפרה כי]. 'בנימינוב'מופיע גם כ, שם עברי מוכר בקרב יהודי קווקז[,"בנימיני"

הוא . אמרתי לו שעליו לפנות לועדת הערעורים: "פי התקנה לא יכלה לקבל את בקשתו
 זה לא מספק -אמרתי שמה שרשום? את לא מאמינה לי שאני יהודי הררי, מה. השתולל

הבן כתב מכתב ואני שלחתי אותו לממונה על הנושא , כ הוא נרגע"אח. אותי ואת המשרד
  ]". את הבקשה לאישור סופי[יבלתי תשובה מהר והגשתי ק). בעצמו יהודי קווקזי(במשרד 

  

 הייתה מבולבלת למדי ביחס לקריטריון השייכות הקהילתית של יהודי קווקז , כמו רבים מעמיתיה,ברוריה

כמו אחרים היא ביצעה את עבודתה בצורה טכנית למדי לאחר . ולמשמעות של המונחים הפורמאליים

נוסח התקנה משתמע כי עולה מקווקז שבתעודת הזהות הסובייטית את ההנחה שמ, עם עמיתיה, שקיבלה

כך יהודי שבחר . בלבד אינו שייך לקהילה והתקנה אינה חלה עליו) evrey ('יהודי'שלו מופיעה ההגדרה 

ענייננו  ... מצא עצמו בבעיה בישראל'טאט' ולא כ'יהודי'להתנגד למדיניות האתנית הסובייטית ולהירשם כ

, לא ניתן לדון במשמעות זו בלי להתייחס לרקע ההיסטורי אך, ברתית של הדבריםכאן במשמעות הח

המפגש עם סוכני הממסד המדינתי מהווה זירה חשובה של משא . דהיינו המדיניות הטאטית והשלכותיה

הקשורות . הדיון בשיח הבירוקראטי אינו מנותק מהתפתחויות רחבות יותר .ומתן מורכב סביב שם וזהות

גיבוש . נתפסה בעבר כמנוגדת לשיח לאומי שבבסיסו הנחה של הומוגניות" יזה מין עולה אתהא"השאלה 

שאלות אודות האופן בו  לצד הופעת הדיון ברב תרבותיות מעלים, מדיניות ייחודית כלפי קבוצות מסוימות

    .ואודות האופן בו נתפסת החברה הישראלית בכלל, "קליטת עליה"מובנת 

 אפשר היה לזהות התפתחות מסגרות" ייחודיות בקליטת עולי קווקז"החלטה על שנים מעטות לאחר ה

קבוצות "מסגרות אלו ראו עצמן כעובדות עם ". אתיופים, בוכרים, קווקזים"ארגוניות העובדות עם 

האם לפנינו דרך אחרת . לזהויות תרבותיות שונות, לפחות להלכה, כחלק משיח הנותן מקום" ייחודיות

הזיקה בין . ? המוכר כבר בחברה הישראלית" טעוני הטיפוח"מעין חזרה של שיח , ת חלשותלאפיין קבוצו

דיון בקטגוריזציה ובאופני תפיסה והמשגה של אתניות וזהות לדיון במדיניות חברתית ונגישות למשאבים 

סוגיה זו ל. והעבודה מעוניינת להסב תשומת לב ליחסי הגומלין בין דיונים אלה, היא אפוא מרכזית לדיון

יהודי , יהודי בוכרה(מ לשעבר "משמעות לא רק ביחס ליוצאי קווקז אלא אף ביחס לקבוצות אחרות מברה

 ואפילו ערביי ישראל וקבוצות אחרות 'מזרחים', יהודי אתיופיה(וקבוצות אחרות בכלל ) גיאורגיה

  ). רקסים' כגון דרוזים וצ'ייחודיות'המוגדרות במסגרות שונות כ
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  " חברה"ו" מדינה"קטגוריות ושמות בתפר שבין : ופה ואסיה  בין איר.4

הקטגוריות הרשמיות שבהן משתמשת המדינה אינן זהות לתפיסות ולקטגוריות בהתנסות החברתית  

עולי רוסיה 'או , "רוסים לבנים. "קטגוריות חדשות פערים אלה תורמים להיווצרותן של .היומיומית

כיום מדינה , היא בלרוס, כמונח גיאוגרפי', רוסיה הלבנה'.  הללוהיא אחת הקטגוריות החדשות' הלבנה

מעבודת השדה עולה כי בגיאוגרפיה המנטאלית . מ"עצמאית ובעבר רפובליקה סוציאליסטית בברה

" רוסים"מ הפכה קטגוריה זו לציון כולל של עולים "החדשה שיצרה הסביבה הקולטת כלפי עולי ברה

: ימה את התפיסה הבינארית ביחס לזהויות של עולים דוברי רוסיתקטגוריה זו מדג. ממוצא אשכנזי

ומהן ? מהן דרכי ההיווצרות והשימוש בקטגוריזציה בינארית. 'אסיאתים' בניגוד לעולים 'רוסים לבנים"'

ומה " מקומיות"וכיצד מתפקד היחס בין תפיסות אוריינטליסטיות " לובן"המשמעויות המקומיות של 

העבודה תדון בשאלות אלה בזיקה לתהליך ההתמקמות של קבוצות  ?"טליזם מהגראוריינ"שאפשר לכנות 

בקטגוריות " יצירתי"דוגמא לשימוש . ולתהליכי הסטיגמטיזציה של יוצאי קווקז כחלק מכך, מהגרים

    :'טאט'המדגים תהליכים כאלה מתייחסת למונח 

 התוקף עבודתמ" יםקווקז" מגע עם השיש לסיפרה לי ,  בבית משפט שלוםתשופט, דוידה
מו עובדים רבים אחרים בשרות כ. באזור שיש בו ריכוז של אלפים רבים מבני הקהילה

 להבחין בינם לבין האם כי ידע" קווקזים" לומר בדיוק מיהם הה לא ידעהיא, המדינה
. עבודת המחקר שליעל וגם כשופטת  העבודתאחת השיחות שלנו נסבה על ". גרוזינים"

 שודאי נה צייהדידו" טאט"מונח כגון ה, עניין גם בקטגוריות אתניותכשציינתי שאני מת
לה שבאים א כל -  טאטים-התכששאלתי מיהם טאטים ענ.  מונח זההא מכירישה

יא ה?  מה זה טאט לדעתך- אני שואל, בכל זאת.. האזורים האלה, ן'אזרבייג, מאוזבקיסטאן
שרואים בהם –) בעברית" (תת"מבינה זאת כקשור למונח "..היא  שהסוף אמרב אך למהגמג

מאבקים :  הרבה מתח בין קבוצות בבית המשפטת פוגשיאשכן ה, תת רמה לעומת הרוסים
  . .."ואפליה כנגדם, קטטות, בין שכנים

  

ממשיכה להיות חלק מהאינטראקציה של , תוצר של מניפולציות אתניות סובייטיות, "טאט"הקטגוריה 

אלה משקפות כמובן דימויים רווחים ; עוברת טרנספורמציותהקהילה עם סביבתה בישראל תוך שהיא 

, )אוזבקיסטאן(עם יהודי בוכרה ) ן'אזרבייג(הדוברת מכלילה את יהודי קווקז . ויחסים בין קבוצות

של יהודי קווקז היה  אזור המחייה, בפועל. 'אסיאתים' מול 'אירופאים'ובהכללה זו משתקפת החלוקה ל

) ן'אזרבייג(על פי החלוקות הגיאוגרפיות המקובלות חלקם הגיע מאסיה , ןולכ, משני עברי רכס הקווקז

: כמו גם למדיניות הטאטית הייתה השפעה גם על הנראות של הקבוצה, להבחנות אלה. וחלקם מאירופה

מ "פ רפובליקות מוצא בברה"כך שחלוקה ע, עולים מצפון הקווקז רשומים בישראל כמי שהגיע מרוסיה

, כיוון שהפכה את יהודי קווקז לבלתי נראים, 'הטאטית' ובנוסף תרמה לכך המדיניות ,הסתירה את קיומם

   .מ"עוד במפקדי האוכלוסייה של ברה, לפחות כקבוצה יהודית

לפנינו סוגיה העוברת . זהות וקיום קבוצתי, זו אם כן דוגמא לזיקה בין קטגוריזציה חברתית ואתנית לשם

ולאופני ,  שבין קטגוריזציה בינארית לתפיסה המכירה בריבוי זהויותונוגעת למתח, כחוט השני בעבודה זו

קטגוריות וקיום קשור גם , הקשר בין שם, מבחינתם של יהודי קווקז .ההבנה של שדה חברתי מורכב

אם אינם ממוקמים במפה מדומיינת כזו של זהויות יהודיות : לשאלת מיקומם בקטגוריזציה בינארית כזו

ולעומת זאת אם ימוקמו בה באופן שרירותי האומנם מיקום כזה יכול להצביע ,  כלללכאורה אינם קיימים

המשמעויות של דיון זה חורגות מההתייחסות ? על מאפייניה והמורכבות שמאפיינת אותה, על הקבוצה
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ומצריכות לימוד של זיקות הגומלין בין שיח הקשור במדינה לבין , למפגש בין קבוצת מהגרים למדינה

   .תי ומפגש בין קבוצות בזירות בלתי פורמאליותשיח חבר

  

  יחסים בין קבוצות בזירות חברתיות מגוונות :בין הרוסי למזרחי. 5

אינו ברור ביחס לשתי קטגוריות ) כוצאי גיאורגיה, ושל קבוצות אחרות(מיקומם של יוצאי קווקז 

של המהגרים קשרו אותם ליהודים מאפיינים . 'מזרחים'ו) 'דוברי רוסית''או " (רוסים: "בולטותחברתיות 

בין יוצאי קווקז . 'מזרחים'או , יוצאי רוסיה אבל מאפיינים אחרים קישרו אותם ליוצאי אסיה ואפריקה

  . לאוכלוסיות המזוהות עם קטגוריות אלו התחולל מפגש קונקרטי בחיי היום יום ובזירות מגוונות

ששואלים אותי אם אני קווקזית או  כ... ציבוריתבמשרהעובדת , יק'מנלציהודיה , אני"..
אני לא ממהרת לספר שאני קווקזית . אני אומרת שאני מדרום רוסיה או מצפון קווקז, לא

פשוט כדי לא להציב לעצמי מכשולים שיכולים לעכב , או הפחד, לא מהבושה. הררית
  .התקדמות בקריירה שלי

משלחות ליר מדריכים הכשש, "מצעד החיים", רושליםלפני כשנתיים נרשמתי לקורס בי
באחד מימי הלימודים בקורס פונה . מ"התקבלתי כאחת מעולי ברה.... נוער במסעם לפולין

עניתי " ?את יהודיה הררית: "ושואל אותי, רוסי במוצאו, אדם דתי, אליי אחד מהתלמידים
עניתי  "…לכל זה הרי לא קשור אלייך בכל? אז מה את עושה כאן"אז הוא אמר לי ".כן"לו 
… ולא פחות, כך גם שלי, וכמו שהוריו עברו מלחמה, לא יזרוק סתם דברים לאווירש

נציג מצעד , לפני היציאה למסע. ...וציפיתי להזמנה לעבודה, סיימתי בהצלחה את הקורס
". אני חסרת ניסיון בעבודה"ואמרו ש, החיים רמז לי שבכל זאת רוצים למנוע ממני לצאת

רק אחרי שנלחמתי וביקשתי התערבותו של . לא ניסיון כלללמרות שרוב בוגרי הקורס היו ל
ביום הראשון למסע התברר כי עדיין לא היו מספיק  .יבלתי את ההזמנה קרכז הקורס

אם חסרים ,  שאלתי את מנחה הפרויקט למה הקשו עליי לצאת.,מדריכים בשפה הרוסית
  " תשתקיאין לך בכלל זכות דיבור כאן , את קווקזית:"הוא ענה...?מדריכים

*  

, גם קווקזית, חיכיתי עם חברתי...מקרה משעשע אך מעצבן קרה לי כשעמדתי בתור בחנות
פורצות קדימה , פתאום שתי נשים בעלות חזות מזרחית בולטת .כמו כולם, בתור הארוך

, אם את לא רוצה"היא אמרה , כששאלתי אחת מהן למה היא עשתה את זה .ונדחפות לפני
, הן לא ציפו לתגובה כזאת "?את תגידי לי איפה לעמוד"תי לה עני!". אל תעמדי כאן

!" ?אתם באתם לכאן וקובעים לנו איך להתנהג, יא קווקזיה "והשנייה התחילה לצעוק 
אף אחד ".תעמדי בתור כמו כולם, ולך זה כואב, אני קווקזית, נכון"קטעתי אותה ואמרתי 

מכיוון שאני כבר מיומנת ...יא באהאך ה, אולי הן הופתעו מתגובתי. מהקונים לא התערב
  . בדברים מהסוג זה

  

  האירועים המתוארים3.י עולה מקווקז שהגיעה לישראל בראשית שנות התשעים"שני הקטעים נכתבו ע

בין "זו דוגמא למורכבות של המיקום . התרחשו תריסר שנים ויותר לאחר שהכותבת הגיעה לישראל

 חשיבות מיוחדת נודעת לבחינת היחסים בין מהגרים מקווקז .יומיים-וביטוייו היום" הרוסי למזרחי

, באיזו מידה האחרונים תופסים עמדה מתווכת ביחס ליהודי קווקז: ממוצא אשכנזי" רוסים"ליהודים 

וכיצד היחס בין הקבוצות ומיקומן בעבר ובהווה משפיע על תהליכי העברת עמדות וקטגוריות התייחסות 

ובמיוחד עם , במקביל יש חשיבות לבחינת היחסים עם קבוצות אחרות .שראלסובייטי לי/ מההקשר הרוסי 

הקטע  .המהווים רוב בחלק ניכר מהיישובים אליהם הגיעו העולים) וצפון אפריקה בכלל(יוצאי ומרוקו 

                                              
. אבל גם כחלק משיחה מתמשכת בינינו, הם נשלחו אלי כחלק מאיסוף חומר לפרסומים בעלי אופי יישומי שהכנתי 3

  .ובישראל הוסיפה עליה בסוף שנות התשעים תואר במדעי החברה,  השכלה על תיכוניתהכותבת הגיעה לישראל עם
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הראשון מתייחס גם לשאלות של זיכרון וזהות קולקטיבית כפי שהיא מתבטאת ביחס לסוגיה של זיכרון 

   4. וגם שאלות אלו מושפעות מאופני קטגוריזציה,השואה בישראל

 
  .הפסגה הגבוהה באירופה, נוף מהר אלברוס בקווקז  :1 תמונה

  
  סמלים וזהות קבוצתית ולאומית: ין הווה לעבר  ב.6

, ולתלבושת הקווקזית, אל'צורות ההתייחסות לקינג.  

   : מדגימה קשרים אלה

יא צילום שנמסר לי על ידי יהודים דוגמא אחת לכך ה

קווקזית בתלבושת יוצאי קווקז שבו נראים הוריהם 

הצילום . בישראלם תלויה בביתבתמונה המסורתית 

מוסרי הצילום היו . הגיע אלי באמצע שנות התשעים

 שלהם -וראו אותו כביטוי חשוב של זהות, גאים בו

  . .עצמם כמו גם של הוריהם שבתמונה

אל ניתן לראות סמל לזהות ' ובקינגבלבוש הקווקזי

המקומית של יהודי הקווקז ולהכרה לה זכו משכניהם 

  . שחלקו איתם סמלים אלה

, אליס'זו ראיתי במדגכביטוי למקומיות יהודית 

  ):2003(דאגסטאן 

  
 

  אשה וגבר בתלבושת מסורתית : 2 תמונה

 -הקרובים אתנית לדרגינים,  ]Kaitak[ קאיתאק בני הקבוצות( כששאלתי תושבים בכפר 
]Dargin [ וקומיקים]Kumik ([ אם נותרו יהודים במקום הם כיוונו אותי לביתו של אבשלום

בדרך התברר שאבשלום מוכר ומוערך על ידי כל . היהודי האחרון שנותר בכפר, אבשלומוב
למרות גילו . ית וסביבתוכשהגענו אבשלום לקח אותנו לסיור בב. מי שבאקראי פנינו אליו

על הארון בחדר המגורים ניצב . המבוגר הוא עיבד עדיין את המטעים הצמודים לבית
תמונות של בנים ונכדים , ספרים, )חנוכיה, מנורה(אל של ריקוד לצד סמלים יהודיים 'קינג

חלק מהפגישה עבר בשיחה ביני . ואקורדיון, שהתפזרו באזורים אחרים של רוסיה ובישראל
אבל כאשר אבשלום לקח את . ובין אבשלום, קאלה'היסטוריון יהודי ממחאצ, בין בן לווייתיו

                                              
שאלת מקומם של יהודים באסיה ובאפריקה  עיסוק גובר בבשנים האחרונות יש: אפשר לקשר סוגיה זו גם לקטע השני 4

ודי צפון אפריקה אלא גם למקומם של יה" שואת יהודי אירופה"אף מתייחס כיום לא רק ל" יד ושם".ביחס לשואה
לעומת . התפתח גם שיח מזרחי ביקורתי שתרם לדיון בשאלות של זיכרון קולקטיבי והנצחה בישראל, כידוע. בשואה

  .כל אלה רלבנטיים לענייננו. שחלקם היו תחת שלטון הנאצים, זאת יש חוסר הכירות והרה במקומם של יהודי קווקז
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ני 'אזרבייג, הנהג שלקח אותנו. האקורדיון והחל לנגן נושאי השיחה השתנו במהירות
והחליף עם אבשלום חוויות על התקופה שבה שימש , רקד ריקודים דאגסטאנים, מדרבנט

  . חוז המקומיאבשלום כנהג רכב כבד של הקול
  

 
  2003, אליס'היהודי האחרון במדג, אבשלום אבשלומוב: 3 תמונה

  
אל והתלבושת הקווקזית מלמדים כי גברים מקרב 'הקינג

יהודי קווקז התלבשו בעבר בדומה לגברים מקבוצות 

, אפשר לראות זאת כביטוי למקומם באזור. מקומיות אחרות

מצב זה היה שונה מבחינה .  על עצמםולכך שיכלו להגן

מבנית וסמלית מזה של מרבית היהודים במזרח אירופה או 

 או לפחות מדימויים רווחים על אודות מצב -במזרח התיכון

טענה כי היהודים זכו ליחס של . היהודים ברוב תפוצותיהם

רווחת בהתייחסויות " מקומיים"כבוד מצד הסביבה ונחשבו ל

אם כי סיפורם של יהודי קווקז מכיל , מםשל יהודי קווקז עצ

תיאורים אלו . גם התנכלויות מצד השלטון ומצד הסביבה

מצד אחד יהודי : מקבלים ביטוי מורכב ביחס לנרטיב הציוני

קווקז הם דוגמא ליהודים חקלאים שיכולים להגן על עצמם 

מול " מקומיות"ומצד אחר הם חלק מהשיח על , בעבור הרצל

  ". שלילת הגולה"ים של הרעיונות הציוני

 
  .תצוגה תרבותיתאל ריקוד מוצג ב'קינג :4 תמונה

לצד הכעס : בתגובות של יהודי קווקז בישראלמתבטאת " קווקזים"המורכבות של התלבושת ושל וסמלים 

 עצמם דווקא במקרים רבים יהודי קווקז) ?"מרוקו סכין, מה אנחנו("במקרה של המפגש שתואר לעיל 

דוגמאות לכך ראיתי בתצוגות תרבותיות שארגנו פעילים . ישים את התלבושת הזו כסמל זהותמדג

, אל הוצג בהם בגאווה לצד ספרים ועיתונים בשפת יהודי קווקז'בדרך כלל הקינג. ביישובים רבים
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 מתלבושת  אלא גם חלק-אל מבטא לאו דווקא כלי לחימה'הקינג. ולפריטי תרבות חומרית מהקווקז

  .תרבותיות של עמי צפון הקווקזרמז לתרומתם של יהודים להבניית המסורות ה, הריקוד

האלוף , 'השומר' ו'בר גיורא'ממייסדי , בתערוכות אלו הוצגו גם תמונות של דמויות כגון יחזקאל ניסנוב

" ת המועצותגיבור ברי"מ כגון יוצאי קווקז שזכו בעיטורי "ודמויות שהתפרסמו בברה, יקותיאל אדם

 על התמקמות שא וצתןהמ לכל אלה חשיבות סמלית עבור הפעילים הנמצאים בחזית .ע השניה"מלהב

 על אף שהתצוגות אורגנו מתוך מחשבה על חשיבותם . ועיצוב מחודש של זהות קבוצתיתבסביבה החדשה

להקשר . צמםהקהל שנחשף אליהם בא בראש ובראשונה מקרב יוצאי קווקז ע, לאינטראקציה עם הסביבה

יחסי הגומלין בין . וליכולת השליטה של המהגרים עצמם על אופן הצגת סמלים אלו יש חשיבות מרכזית

מפגש בין . עבר והווה מקבלים מימד נוסף כאשר עולה מהם יחס מורכב בין קטגוריות אתניות וחברתיות

  : עולים לותיקים יוצאי קווקז מדגים זאת

כ "ח, הענקת פרס יגאל אלון לאסא יקותיאל . 21/03/2005 , אודיטוריום מוזיאון תל אביב
אסא נולד . איראן וטורקיה, לעיראק' שליח המוסד ועליה ב, מראשוני קיבוץ חולתא, לשעבר

מעולי שנות , קבוצה של יוצאי קווקז. בראשית שנות העשרים בשכונת הקווקזים בתל אביב
סא מאז ביקר בחולתא במסגרת אחד מהם נמצא בקשר עם א( הגיעה לערב 90-וה, 70-ה

, ברוך אסאילוב, הפעיל ובני משפחתו הצטלמו עם אסא ועם אחיו). סיור עם קבוצת פעילים
אך היא , )כדי שתצלם(הפעיל נתן מצלמה לנכדתו של אסאילוב . המתגורר כיום ברמת אביב

והוסיף בבדיחות , הפעיל כיוון אותה לכפתור השחור. לא ידעה היכן צריך ללחוץ
  ..." נהיינו לבנים "-האח ברוך צחק". שחור זה יפה, שחור זה טוב:"תדע

, שירה בציבור, נאומים ציוניים": של פעם" "ישראלים"הערב היה גדוש בדימויים 
חלקו השני של . דודה, כך מתברר, שהוא,  בירכה את אסא ירחמיאל- המלחינה נורית הירש

ופעיליו , א"בל את הפרס ארגון זק לצד אסא ירחמיאל קי–הערב לימד גם על שינויים 
לידי ... לסיכום הערב מקהלה שרה מחרוזת משירי נעמי שמר. הקרינו סרט תדמית מקברי

היינו צריכים להביא להקה  " –הוא ציין  . 90שעלה בשנות ה, ישב יוצא קווקז מחדרה
   ..."אחת לכבודו ) ריקוד דגאסטאני(= לפחות איזה לזגינקה ... קווקזית

  
. מתייחס בעקיפין למיקום השונה של יוצאי קווקז שנפגשים בחברה הישראלית" שחור"ו" לבן"על הומור 

דיונים בהווה מסתירים רקע מורכב שיש לו השפעה . הווה ועבר מקיימים ביניהם דיאלוג מורכב

 שונות פנימית והיסטוריה, )מקווקז" ותיקים"של (י "מפגש קודם עם א.: ומשמשים מושא לדיון עכשווי

   .ויחסים מורכבים עם השלטון הרוסי מחד גיסא ועם יהודים אחרים מאידך גיסא, מגוונת

  

  "שדה חברתי מורכב"על הניתוח של : המחקר ותרומתו נקודות המוצא השונות של . 7

לבין ) מ בכלל"ומברה, מהקווקז(בלב המחקר ניצבת האינטראקציה בין קבוצות מהגרים לא מוכרות יחסית 

הכוונה היא לבחון , אף שמדובר במחקר אנתרופולוגי. יבה החברתית והתרבותית בישראלהמדינה והסב

מפגש זה בפרספקטיבה רחבה ביחס לחברה ולמדינה בכלל ולא להסיק מסקנות מתוך ניתוח של מקרה חקר 

הדוגמאות שהובאו מתייחסות לחלק מהמימדים השונים של ). 'ארגון מסוים וכו, יישוב אחד(אחד 

שעולים בו נושאים מגוונים והבנתו כרוכה בריבוי של , לפנינו מפגש מרובה משתתפים. יה זואינטראקצ

חלק מהחידוש שמציעה העבודה הוא ניסיון להבין  ").מפגש מרובה"להלן (תחומים חברתיים ותרבותיים 

 ניסיון מתוך) בגישות ובדיסציפלינות שונות(שילוב מימדים שונים שעסקו בהם בנפרד בעבר , מורכבות זו

מגוון הפרספקטיבות המתקבל מתבטא בנקודות מוצא . לראות אותם יחד ולבחון את האינטראקציה ביניהם

   :שהן פועל יוצא של רמות הניתוח השונות, הן מבחינה נושאית והן מבחינה תיאורטית, מרובות לדיון
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עם שונות , וצה מורכבתקב(יהודי קווקז : של העבודה עוסקת בקבוצה ספציפית זווית התבוננות אחת. א

 על רקע עברה בסביבה מרובת תרבויות -ובתהליכי הגירה והתמקמות בישראל , )פנימית ורקע מגוון

על החברה בכלל ועל " מבט מהשוליים"מתודולוגי של - הדיון בקבוצה זו מאפשר מהלך תיאורטי. וקבוצות

קטגוריזציה ועל זהות קבוצתית על אופני  הוספת מימד היסטורי מאפשרת מבט נוסף. סוגיות נוספות

התבוננות . ובחינה משווה של האינטראקציה עם הסביבה החברתית ועם המדינה בישראל ובקווקז

  ). למשל ביחס למגע עם המדינה(כגון יהודי בוכרה מוסיפה פרספקטיבה השוואתית , בקבוצות נוספות

 סוגיות הקשורות למפגש בין נותני במרכז הדיון כאן.  היא המדינה וסוכניהזווית התבוננות שניה. ב

ולזיקה בין מדיניות ומחקר להתעצבות אופני הנראות , למדיניות חברתית ועיצובה, שירותים לבין מהגרים 

אולם הניתוח משלב התייחסות ליחסים המורכבים בין חברה , במרכז" המדינה"כאן עומדת . של קבוצות

הם מרכזיים לדיון לא פחות , יסותיהם ומגעם עם המהגריםתפ, קובעי המדיניות ונותני השירותים. ומדינה

במגע של הממסד : מ והשונות בקרבם"מנקודת מוצא זו מדובר על כלל המהגרים מברה. מהמהגרים עצמם

וגם יצירת הבחנות וקטגוריות חדשות , המדינתי עם המהגרים יש איחוד של קבוצות שונות לקטגוריה אחת

  .ולעיתים הן כוללות קבוצות מהגרים אחרות כגון עולי אתיופיה, עצמםשאינן זהות לאלו של המהגרים 

. ולשדה החברתי והאתני כמימד ניתוח נפרד מהמדינה" חברה"מתייחסת ל זווית התבוננות שלישית. ג

המפגש בין יוצאי קווקז . מהלך זה מאפשר לימוד של המפגש בין בעלי זהויות שונות בזירות מגוונות

ח דיון ובמקומם של ניגודים בינאריים מול ריבוי בהמשגות של זהויות יהודיות לקבוצות אחרות פות

   .גבולות קהילתיים וזיכרון קולקטיבי, ובאופני העיצוב של זהות, בישראל ובכלל

 הנוגעת לעברה של הקבוצה הנחקרת, לרמות ניתוח אלה מתווספת פרספקטיבה מחקרית נוספת

פרספקטיבה זו שואפת לצרף התייחסות . )מ"מברהוצות אחרות שמרכיבים מסוימים בו נוגעים גם לקב(

לבחינת אופני , היא מעבירה את הדיון מישראל לקווקז. דיאכרונית והיסטורית למחקר אנתרופולוגי

 מ ולבחינת הזיקה בין התנסויות עבר"דיון באתניות ובמדיניות הרב לאומית בברהל, הקטגוריזציה שם

בחינת המעבר של יהודי קווקז מסביבה מרובת תרבויות בקווקז , בנוסף. למגע עם הסביבה החדשה

לסביבה המאופיינת בריבוי תרבויות מסוג שונה בישראל מאפשרת מבט מפרספקטיבה שונה על ריבוי 

מימד התפתחותי , ביחס לנקודות מוצא אלו מוצע שילוב בין תיאור סינכרוני .תרבויות והכרה בישראל

) מראשית שנות התשעים ואילך, החדשה בטווח של חמש עשרה שנהמעקב אחר המגע עם הסביבה (

אך גם לעיצובן של קטגוריות אתניות , מ"המתייחס גם לניסיון העבר בקווקז ובברה, ומימד היסטורי

  .י בעבר"ולמקומם של מהגרים מהקווקז לא, בחברה הישראלית

 אתנוגרפיהה קבוצות מהגרים לצד  שבמרכזאתנוגרפיהכלומר , "דו צדדית"הניתוח מבוסס על אתנוגרפיה 

מחקר אקדמי ומחקר ובין , זהו גם מפגש בין מחקר חברתי ומחקר היסטורי. שבמרכזה הממסד קולט

מפגש בין :  לכאורה אלו הם גם אתרים בהם נפגשים המימדים השונים'פיצול'אך נקודות . 'יישומי'

ובין ניתוח ', וידע מעשי' תיאורטי' בין ידע ,מפגש בין אתנוגרפיה והיסטוריה, מהגרים וסוכנים של המדינה

בפרק הבא אדון באסטרטגיות מתודולוגיות ותיאורטיות שנועדו . 'חברה'ו' מדינה' של כוללוניתוח ' מקומי'

   .ולהתגבר על הקשיים שמעלה המורכבות מבלי לטשטש אותהללו לאפשר את השילוב בין המימדים ה

*  
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   מבנה העבודה והפרקים השונים.8

 דן בשאלות תיאורטיות הפרק הראשון.  מוקדש למבואות המסבירים את הרקע לדיוןר הראשוןהשע

" מבט מהשוליים" נידונה התפיסות של. מרכזיות ובקשר שלהן למחקר האתנוגראפי על רמותיו השונות

 דן בעבודת השדה בפרק השני. ונבחנים המאפיינים של מקרה החקר הנלמד, ולימוד שדה מורכב

מ " ניתן רקע על אודות הקבוצות היהודיות השונות בברהבפרק השלישי. גיה של המחקרובמתודולו

מ " הדן ביחס מחקר ההגירה מברהפרק רביעיאת השער חותם  .לשעבר ועל יהודי קווקז בישראל

   .מ"לישראל לשונות בקרב המהגרים מברה

וש זהותם הקבוצתית בעבר  מוקדש לדיון בסוגיות מרכזיות בעברם של יהודי קווקז ובגיבהשער השני

 נותן בסיס תיאורטי לדיון בפרק זה הפרק הראשון .באמצעות דיון בשמות השונים שנתנו ליהודי קווקז

-וממקם את הדיון מול סוגיות שמעלה הגישה הפוסט, ולקישור שהוא מציע בין היסטוריה ואנתרופולוגיה

ובזהות , קודת מוצא פנים קבוצתית ויהודית מוקדש לדיון בזהות הקולקטיבית מנהפרק השני. קולוניאלית

 דן בהתפתחויות בעקבות הכיבוש הרוסי של הפרק השלישי. המקומית והיחס עם עמי הקווקז השכנים

והשפעתם על גיבוש ' רוסים '- הקטגוריות ששימשו את השלטון והמפגש עם יהודים אשכנזים: הקווקז

י " מוקדש לדיון ובעליות המוקדמות לא הרביעיהפרק .ובמאפייני הקבוצה בתקופה הסובייטית, הזהות

דיון מקיף , לראשונה,  מציע הפרק החמישי .ובמפגש עם הציונות והשפעתם על גיבוש זהות קבוצתית

   .השפעתן והשלכותיהן, במדיניות ובאידיאולוגיה הטאטית

 ובמרכזו ,והגיבוש מחודש של זהות קבוצתית, קטגוריזציה, מוקדש לנראות קבוצתית השער השלישי

 בפרק השני.  מוקדש למעבר משקיפות לנראות קבוצתיתהפרק הראשון. המגע עם המדינה וסוכניה

, מ סביב קטגוריות"העולים והתפתחותן ונבחן המו  תרבותי של- נידונות התפיסות לגבי ההרכב האתנו

בהתפתחות  דן הפרק השלישי. מ לשעבר"היווצרותן והשתנותן בזיקה למגע בין הממסד למהגרים מברה

 מוקדש הפרק הרביעי". ייחודית"התפיסה של יהודי קווקז כקטגוריה נפרדת בזיקה לעיצוב מדיניות 

האם מדובר במתן " (הרב תרבותי"הערכת המימד , השפעתה על נגישות למשאבים: למדיניות ויישומה

. עיצוב המדיניותומקומו של ידע אנתרופולוגי ב) ?הכרה ונגישות לזכויות או בשליטה ודחיקה לשוליים

 נדונה ההתגבשות המחודשת של זהות קבוצתית של יהודי קווקז בישראל על רקע השונות בפרק החמישי

. דיון במאפייני הקבוצה בישראל) 2( נספחברקע לדיונים אלה מובא ב. הפנימית המאפיינת את הקבוצה

 יוצאי קווקז בעקבות נספח זה מציע ניתוח תהליכים מרכזיים שעברו, בהעדר מחקר מספיק בנושא

  ). IIIראו שער (ההגירה החשובים להבנת התמקמותם בישראל 

תוך התמקדות במימדים הקשורים ,  בוחן זירות שונות של מפגש בין המהגרים לסביבתםהשער הרביעי

" ריבוי"מול " בינאריות" מובא דיון תיאורטי בשאלות של בפרק הראשון. כיחידת הניתוח" חברה"ל

הקטגוריזציה  דיון החשוב לבחינת מיקומם של יהודי קווקז מול, ה של החברה הישראליתבתיאור והבנ

נבחן המפגש עם .  עוסק ביחסי גומלין בין יהודי קווקז לקבוצות אחרותהפרק השני. הבינארית הרווחת

יה ומיקום הקבוצה ביחס לקטגוריזצ' מזרחים'ואחר כך נבחן המפגש עם , יהודי רוסיה בישראל ומחוצה לה

ולדיון , דיון זה מוביל לבחינה ספציפית של המפגש עם יהודי מרוקו". מערב"ו" מזרח"תרבותית של 
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 מוקדש לניסיונות שונים של יהודי קווקז הפרק השלישי". בין הקטגוריות"במקומם של יהודי קווקז 

,  ישראלית-קווקזיתובמיוחד בניית בתי כנסת כזירה לגיבוש זהות ,  נורמטיבית'ייחודיות'להציב מודל של 

פרק זה מקשר בין הקשרים אתניים ודתיים . לאומיות של פעילות קהילתית- וניסיון ליצירת זירות טרנס

לאומיות ורב תרבותיות בקרב ,  השיח על זהות דן במרכיביהפרק הרביעי. של הדיון בבינאריות וריבוי

יתן לראות ביטויי התנגדות לשיח כלפי נ .יהודי קווקז ובתגובותיהם לשיח הבינארי ולמדיניות הייחודית

בחברה על ידי פעילים במקביל להדגשת זהות ייחודית של יוצאי " הריבוי"הקבוצה המתבטאים בהדגשת 

שיח התרומה "ותרבות על רקע המתח בין הדגשת " מורשת"חלקו הראשון של הפרק דן בשיח על . קווקז

השני נידונות תפיסות שונות של ריבוי ויחסים עם בחלק ". שלילת הגולה"לבין אידיאולוגיה של " לארץ

  . סביבה מרובה בקווקז ובישראל המאפשרות בחינה נוספת של ריבוי התרבותיות הישראלי

*  

ניתוח סינכרוני ודיאכרוני והתבוננות , הניסיון לשילוב בין נקודות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות

התמונה . ועוד אינו מקל על הצגת הדברים, גע עם הסביבהמ, בירוקרטיה, במימדים שונים כגון היסטוריה

במהלך תיאור בפרק אחד הופך " נתון"ורקע המוצג כ, העולה מכל אחד מהפרקים היא מאליה חלקית

כך מתקבל תיאור רב מימדי ומגוון של המפגש . מורכב ונתון להשפעות הדדיות בעקבות פרקים אחרים

  . במרכיבי אינטראקציה נוספים בפרקים הבאיםהמהגרים לסביבתם החדשה עם הדיוןבין 
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  5.הקהילות היהודיות באזור הקווקז: 1 פהמ

                                              
 19' עמ, 20001,  לאה מקדש שמואילוב: מתוך  5
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  לינגוויסטית של הקווקז- חלוקה אתנו: 2 מפה
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II. ומאפייני מקרה החקרסוגיות תיאורטיות , ת המחקרושאל   

מקבילות לדיון המסבירות את המהלך התיאורטי בעבודה זו ואת בפרק זה מוצעות כמה נקודות מוצא 

נקודות מוצא אלו עומדות כל אחת לעצמה ובו בזמן . הקשר שלו למחקר האתנוגראפי על רמותיו השונות

מוצעת גישה .  של הפרק מוצגות השאלות המרכזיות של המחקרבחלק הראשון .מנהלות דיאלוג ביניהן

גישה זו מוצגת בזיקה ". מבט מהשוליים"חברתיות רחבות באמצעות תיאורטית ללימוד של סוגיות 

י בחינה של טקסט מתוך אפוס הודי המדגים כיצד מבט "וע, לדיונים מקבילים במחקר האנתרופולוגי

מבט "בהמשך נבחן הקשר בין . מהשוליים מאפשר בחינה מחודשת של קטגוריות ואופני קטגוריזציה

 תיאורטית – מוצעת הבחנה מתודולוגית בחלק השני .רתיים מורכביםוהלימוד של שדות חב" מהשוליים

שדה  המחקר הנוכחי בוחן. בין דיון במקרה החקר עצמו לבין ראייתו כצוהר לבחינת שאלות רחבות יותר

ובה בעת מאפשר בחינה מחודשת של סוגיות תיאורטיות שנידונות בדרך , אתנוגראפי שלא נחקר כמעט

 ממקם את השאלות המרכזיות של המחקר מול דיון החלק השלישי .ה זהכלל בנפרד ונפגשות בשד

בהמשך נידון . ומקומם במחקר האנתרופולוגי, הבניית זהות ורב תרבותיות, תיאורטי בקטגוריזציה אתנית

ומוצע כיצד המחקר הנוכחי מאפשר לשלב יחד גישות , המחקר אודות שאלות אלה בחברה הישראלית

 דן החלק הרביעי. בוצות מהגרים יהודיות ובחקר החברה הישראלית בכללמחקריות נפרדות בחקר ק

ההופכים מקרה חקר זה למעניין ולמתאים לבחינת הסוגיות והגישות  מוצגים מרכיבים: במקרה החקר

שלושת החלקים הראשונים מציעים מעין . שנדונו בסעיפים הקודמים ומוצגים המימדים השונים של הדיון

   .וסביבם בנוי הדיון, אך גם חפיפה, לושה מעגלים שביניהם יש שוניתנועה ספיראלית בש

  מקרה החקר ומעבר לו  :מבט מהשוליים. א

    שאלות המחקר והרמות השונות של הדיון": מפגש מרובה". 1

אלה נבחנות בהקשר של המפגש בין . קטגוריזציה אתנית וריבוי תרבויותעבודה זו עוסקת בשאלות אודות 

לבין המדינה והסביבה , מ לשעבר בכלל"ושל הקבוצות היהודיות השונות מברה, ם מהקווקזמהגרים יהודי

כל זאת על רקע עברם ומאפייני היחסים בינם לסביבתם . החברתית והתרבותית בה הם מתמקמים בישראל

המתרחש בסביבה מרובת " מפגש מרובה", זוהי אינטראקציה מורכבת ומרובת משתתפים. הקודמת

   .אתגר הוא לתאר ולבאר את המורכבות של מפגש כזהוה, זהויות

וגם ... וגם פרקטיקה חברתית יומיומית, קטגוריזציה היא פרויקט פוליטי: "לקטגוריזציה יש פנים רבות

המפגש ). Brubaker et al. 2004:37 (" זמנית-בעל יכולת להימצא בכל מקום בו תהליך מנטאלי בסיסי

במפגשים שונים בחיי היום , במגע עם המדינה: שונים של קטגוריזציההנדון כאן מאפשר בחינת הביטים 

ריבוי ובינאריות בהתייחס לזהויות , כגון היחס בין אחדות, וכן בהתייחס לסכמות בסיסיות של תפיסה, יום

שכל אחת מהן מאירה מזווית אחרת , לימוד המפגש זה מעלה שאלות תיאורטיות שונות 6.קולקטיביות

והיחס בין הכרה ושליטה בהקשר של , הכרה:  בקטגוריזציה אתנית וזהות קולקטיביתסוגיות הקשורות

                                              
בזיקה להבנה כוללת של , קטגוריות חברתיות ושל תפיסות חברתיות ותרבותיות, תבניותב עמדות שונות לגבי הדיון 6

 Brubaker et al. 2004, 2004דגלס , Durkheim and Mauss 1963 [1903]אפשר למצוא אצל , מערכות חברתיות
וראו הדיון . D. Rapport 1997 וראהישראלית בהקשר של דיון בחברה התייחסות ביקורתית לגישותיהם . ואחרים

  . להלן) פרק שני(אודות צורות תפיסה וקטגוריות אתניות בשער השלישי 
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שנבחנת כאן כתהליך שלו השפעה על אופני , )או העדרה(נראות קבוצתית ; מדיניות חברתית

שהיא צורת קטגוריזציה ותפיסה שבו בזמן מעצבת , ובינאריות; האינטראקציה של מהגרים עם סביבתם

לצד ניתוח התהליכים , בנוסף 7.גם עומדת במתח עם הריבוי והמורכבות שלוו, את השדה החברתי

המשפיעים על מצבם של מהגרים אלה בישראל המחקר יכול לשפוך אור על הרקע המורכב והתנסותם 

מהלך שיש לו חשיבות תיאורטית להבנת האופן שבו , מ"החברתית הקודמת של המהגרים בקווקז ובברה

ים משתקף ומשפיע על התנסותם העכשווית ומגעם עם סביבה חדשה גם לאחר היסטוריה ורקע של מהגר

אבל חשיבותו של מקרה חקר זה הוא באפשרות שהוא , כל אחת מסוגיות אלו חשובה לעצמה. ההגירה

שיוסבר , מהלך זה. תוך התבוננות בהן במבט מהשוליים, נותן לבחון מחדש את הזיקה בין סוגיות אלו

, תהליכי הבנייה הדדית של זהות, חודשת של השיח סביב קטגוריזציה אתניתמאפשר בחינה מ, להלן

  . השתייכות קבוצתית ורב תרבותיות בישראל ובכלל

" רב תרבותיות" דוברי רוסית בישראל ולמרות הדיון על 8עולים/למרות העיסוק המחקרי הרב במהגרים

 20-25%כ .  ומשמעותהמ"המחקר לא עסק בשונות התרבותית בקרב העולים מברה, בהקשר זה

תרבותיות שונות שלהן היסטוריה וזהות שונות מאד מזו של -מ שייכם לקבוצות אתנו"מהמהגרים מברה

ובמקביל לו גם המדיניות בשלביה , ואולם המחקר. קבוצת הרוב היהודית רוסית ממוצא אשכנזי

תרם לדחיקה לשוליים מצב זה השפיע על המפגש עם הסביבה החדשה ו. התעלמו משונות זו, הראשונים

. אנשי השירותים החברתיים דווחו על קשיים רבים במגעם עם אוכלוסיות לא מוכרות. של אלפי עולים

מכאן . תחושות של העדר הכרה וקשיים בנגישות לזכויות חברתיות בקרב העולים, במקביל התפתחו ניכור

הנטייה  .אזרחיות ונגישות למשאביםעולה שאלה אודות הקשר בין אופני קטגוריזציה לזכויות חברתיות ו

של המחקר הקיים והמדיניות לבלבל בין קבוצות שונות או להכלילן מצריכה שילוב בין דיון נפרד בכל 

או /נקודת פתיחה זו של בלבול ו .קבוצה לבין דיון משולב ורחב יותר בשאלת השונות בקרב המהגרים

ן אופני השימוש והייצור של קטגוריות במחקר התעלמות מעלה שאלה אודות היחס בין ידע מחקרי לבי

ומדגישה את הצורך לבחון את הקטגוריות החברתיות והחלוקות האתניות , עצמו ובמדיניות החברתית

המקרה דנן מסייע לבחון זאת כיוון שהחומר מתייחס לשלבים שונים . במקום לקבלן כמובנות מאליהן

מ "מהגרים מברה("ושל קטגוריה רחבה יותר ) "יוצאי קווקז("ביחס למיקום של קבוצה מסוימת 

כמו גם משמעות , בטקסונומיות ובאופני קטגוריזציה שלהן משמעות פורמאלית ושלטונית") בישראל

 וגם, ביחסים בין קבוצות, משמעות זו מתבטאת בזירות מוסדיות וחברתיות שונות. חברתית ותרבותית

מפרספקטיבה זו מאפשר חיבור בין דיון " ב תרבותיותר"דיון בשונות וב .בהבחנות הנעשות במחקר עצמו

                                              
  ] ). 1962 [1987( שטראוס -על בינאריות כמרכזית בתפיסה האנושית ראו לוי 7
ת בשדה ולפיסה מתוך התכוונות גם לטרמינולוגיה המשמש, "מהגרים"ו" עולים" בטקסט זה אשתמש לחילופין ב8

הניגוד בין מונחים אלה אינן כה גדול כפי ). מהגרים(וגם למינוח המחקרי ) עולים(העצמית של מרבית הנחקרים 
אנשים המהגרים למדינה ": מהגרים שבים"ני המקרים הכוונה היא לשב. שהוא מוצג בחלק מהדיונים האקדמיים

את ההגירה לישראל כתופעה מונח זה ממקם . (Homecoming Immigration)  מולדתם ההיסטוריתהרואה עצמה כ
והשוואות נוספות עם קבוצות , יוון, מ לשעבר לגרמניה"למשל למהגרים שבים מברה(חברתית הניתנת להשוואה 

ההקשר והחשיבות שמיחסים חלק מהמהגרים נשמרת ייחודיות עם זאת ). שונות בקווקז הנדונות בהמשך העבודה
לרוסית " עליה"וכן חדירת המילה העברית  repatriatsiyaכך ברוסית המונח (זרה ולמרכיב הח" עליה"למונח 

  .  על מיתוס הייחודיות של ההגירה לישראלShuval 1998 ו :Joppke& Rosenhek 2002וראו גם ). הישראלית
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כאשר רובד נוסף מתקבל מדיון , אנתרופולוגי בקבוצה ספציפית לדיון בחברה הישראלית ובמדינה

  . דיאכרוני בקטגוריזציה וריבוי תרבויות בסביבה הקודמת של המהגרים

יאורטית וגם מבחינה  גם מבחינה ת-המהלך המוצע בעבודה זו משלב יחד רמות שונות של דיון

המחקר מציע גישה להתבוננות , על הרמות השונות שלו, לצד הדיון במקרה החקר עצמו. אתנוגראפית

כשבמרכזו ,  במפגש מרובה רבדים וזירות בין קבוצות וזהויות- ובמקרה זה, מחקרית בשדה חברתי מורכב

ה זו מעוניינת להראות כיצד בעזרת התבוננות במפגש זה עבוד. המפגש של מהגרים עם סביבתם החדשה

וכיצד ניתן לשלב אוריינטציות תיאורטיות שונות להבנת , סוגיות שנדונו קודם בנפרד קשורות זו בזו

סוגיות . ובתוך כך לבחון את תרומתן היחסית לניתוח תופעות הקשורות במקרה החקר הנדון, מפגש כזה

זהו : העומד ברקע לעבודה כולה,  נוסףאבל לצד רמות אלה מוצע מהלך .אלו יובהרו בפירוט בהמשך

 שבמרכזו התובנה לפיה התבוננות בשוליים ומהשוליים יכולה לספק תובנות -"מבט מהשוליים"מהלך של 

" מבט מהשוליים"של , נקודת מוצא זו .חשובות על החברה בכלל וגם על סוגיות תיאורטיות כלליות

ואחר כך אעבור ,  אדון קודם בנקודת מוצא זובסעיפים הבאים. מספקת מסגרת ופריזמה לעבודה כולה

  . על רבדיו השונים, לדיון מפורט יותר בהנחות המוצא של העבודה ובמקרה החקר עצמו

  

  במחקר האנתרופולוגי " מבט מהשוליים ".2

התובנה לפיה התבוננות בשוליים ומהשוליים יכולה לספק תובנות חשובות על החברה בכלל מצויה 

המחקר האנתרופולוגי . והיא התפתחה וקיבלה מימדים שונים במהלך השנים, שיתובמחקר החברתי מרא

י ניתוח "ע, אך כלל גם ערעור של חלוקה כזו בין מרכז ושוליים, "מהמרכז לשוליים"החל בהתבוננות 

בהתפתחות מאתנולוגיה לאנתרופולוגיה ומחקר שבטים וקבוצות נידחות . המדגיש את המושגים המקומיים

כמו גם אופני חקירה שמקורם בהסתכלות על אזורים שהם , טמון הגיון לפיו תובנות" ביתב"למחקר 

, מושפעת מתובנות אלו" מבט מהשוליים"התפיסה של . לכאורה שוליים חשובים ללימוד סוגיות כלליות

" קלאסית"ותיאור זה של התפתחות המחקר רלוונטי לעבודה זו כיוון שיש בה צירוף של אנתרופולוגיה 

אך התפיסה ". מחקר בבית"ושל ) כאשר חלק מעבודת השדה בוצע בקווקז, לימוד של קבוצה מסוימת(

ההנחה היא כי דיון בקבוצות שוליים ובמקרי גבול : היא ממוקדת וספציפית יותר" מבט מהשוליים"של 

" ייםמהשול"דוגמאות להתבוננות . יכול להוות מפתח להבנת סוגיות חברתיות ותרבותיות רחבות יותר

התבוננות בגבולות  9.על הפטאנים' ברת דוגמא מרכזית היא מחקרו של. במחקר האנתרופולוגי הן מגוונות

הביאה לתובנות שהשפעתן על ) לפחות בעת המחקר(פוליטי שולי - של קבוצות באזור שמיקומו הגיאו

 מנגנונים של התבוננות במפגשים בשוליים החברתיים ובגבולות לימדה על. המחקר היתה מרחיקת לכת

 -ושל יחסי מרכז" המרכז" סייעה להבנה מחודשת של Ethnic Boundaries(, 10(שמירת גבולות אתניים 

ועל המרכיבים שמעצבים קטגוריה זו ויחסיה עם . 'היות פטאני'ולימדה על המשמעות של , שוליים

בוננות מהשוליים המקנה חשיבות מיוחדת להת, דוגמא אחרת היא מחקרה של טסינג. קטגוריות אחרות

                                              
יון מבני להתייחסות למחקר זה כאן יש הגיון נוסף בשל דמ, לבד ממקומו המרכזי בהתפתחות המחקר על אתניות  9

  . מסוים בין הקווקז לאפגניסטן כשני אזורים הרריים ושוליים באופיים
  ).Tjiks( ק 'או טגי) Baluchi( י 'בלוצ, )Hazara( לבין בני קבוצות אחרות כגון ההזארה ) Pathans( בין פטאנים 10
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)From the margins" :(" אתר תפיסתי"שוליים עבורה הם )conceptual site ( ממנו אפשר לבחון את

 ".גלובאלי/והספציפיות של ייצור תרבותי לוקאלי) imaginative quality(האיכויות ההמצאתיות 

יינת בניתוח האיכויות שהיא מציעה רלוונטי לעבודה זו שכן היא מעונ" מהשוליים"הפרויקט של ראיה 

ובהצעת , בבחינת הקטגוריות שגורמות לפריפרליזציה של קיום קבוצתי, המדכאות של הדרה תרבותית

הם אתרים שבהם אנו רואים את חוסר היציבות של קטגוריות "שוליים עבורה . דרכים לארגן אותן מחדש

הדגש הוא על התרומה של מבט ).  Tsing 1994:279" (או תיאורי, מיקום גיאוגרפי"ואינם , "חברתיות

. תוך קישור הדיון לתהליכים היסטוריים ותרבותיים קונקרטיים, מהשוליים לדיון תיאורטי ופוליטי רחב

צירופים ומופעים בולטים של , אפשר לראות ניגודים, במקומות שאינם זוכים לתשומת לב, בשוליים

הדיון בקטגוריות . ת של עבר היסטורי ומשמעותוובחינה מחודש, מתן שמות קבוצתיים, סוגיות כגון זהות

עם זאת . בזיקה לייצור ידע תרבותי, נדר במיוחד'וג, מאפשר התבוננות במרכזיות של קטגוריזציה בכלל

. דיונה של טסינג מדגיש בעיקר שאלות הקשורות למקומן של קבוצות שוליים ביחס למרכז הפוליטי

התייחסותה לקבוצות שוליים היא חלק ממהלך . אורטית שונהטרני מספקים זווית תי-מחקריה של אוניקי

כמו זה של הקוף , של בחינת שינויים והמשכיות בחברה ובתרבות היפנית והשתקפותם בסמלים מרכזיים

)1989 Ohnuki-Tierney .( התעניינותה בקבוצות בעלות מעמד מיוחד)special status people ( 

ליהן בתקופות שונות מחברת התבוננות בשוליים לניתוח המקשר מקומן והיחס א, outcasteשהם מעין 

  . שחשיבותו במקרה הנוכחי תידון בהמשך מהלך, בין אנתרופולוגיה והיסטוריה

אבל חשיבה תיאורטית על , באנתרופולוגיה" מבט מהשוליים"קיימות דוגמאות רבות נוספות למהלך של 

תן של קטגוריות חברתיות ואתניות אפשר לפתח לא במיוחד ביחס לבחינ, "מבט מהשוליים"החשיבות של 

הסעיף הבא מציע  . אלא גם תוך התבוננות בטקסטים קדומים יותר11,רק מתוך סקירת המחקר העכשווי

  ". מהאבהראטה"מהלך כזה תוך התייחסות לאפיזודה מהאפוס ההודי 

  
  וריות חברתיותסיפורו של אקאלוויה כדוגמא למבט מהשוליים על קטג: מבט מהאפוס ההודי .3

גיבור הקטע ? בין מהגרים לסביבתם החדשה בישראל" מפגש מרובה זהויות"מה לאפוס הודי ולמחקר על 

, נע מהשוליים של העולם המתואר במהאבהראטה אל המרכז) Ekalavya(אקאלאוויה , הנדון כאן

ינת ורלוונטית את  מדגים בצורה מעני המפגש שלו עם הגיבורים המרכזיים של האפוס. ובחזרה לשוליים

, שיובא להלן, ניתוח של מפגש זה. על קטגוריות חברתיות ואתניות" מבט מהשוליים"הכוח הרב שיש ב

, ובכל זאת". מבט מהשוליים"מאפשר לזהות מרכיבים מתודולוגיים ותיאורטיים הנחוצים למהלך של 

  ? מדוע להרחיק אל האפוס ההודי לצורך דיון תיאורטי זה

מוצא למהלך כזה היא שהרלוונטיות של תובנות שאפשר ללמוד מיצירת מופת זו אינה נקודת ה, ראשית

כשמדובר במחקר אנתרופולוגי ) שמרכזם בעיקר במערב(פחותה מאלו של דיונים תיאורטיים בני זמננו 

דיון זה נערך בהקשר של מערכת המתאפיינת בחלוקה לקטגוריות חברתיות , אבל מעבר לכך. של הקווקז

כאשר הדיון הוא , וליתר דיוק,  אלו של מערכת הקאסטות ההודית-יחסית לחברות רבות אחרותנוקשות 

שמהוות את " ) צבע "-מילולית , Varna(טקסטואלי מדובר על הבסיס ארבע הקטגוריות הבסיסיות 

                                              
   Little 1998 ,Pelkmans 2006לדוגמאות נוספות במחקר האנתרופולוגי ראו  11
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יכול להציע התבוננות המאתגרת מערכת נוקשה " מבט מהשוליים"אם  .הבסיס הקוסמולוגי לשיטה זו

  .קל וחומר שניתן ללמוד מכך לגבי מערכות אחרות, ת עמוק בתרבות עתיקה כזוהמעוגנ

החשיבות של הדיון באפוס שיפורט להלן היא בראש ובראשונה ביכולת לגזור מתיאור זה הבנה תיאורטית 

על מערכת עם הבחנות " מבט מהשוליים"ההבנה מה מאפשר  12".התבוננות מהשוליים"של מהלך של 

שות יכולה לתרום לניסיון להתבונן מהשוליים על מערכות חברתיות שאמנם נתפסות קטגוריאליות נוק

  . כפתוחות יותר אך גם בהן מצויה קטגוריזציה היוצרת את המובן מאליו החברתי והתרבותי

מהווה בסך הכול אפיזודת משנה קצרה בחלק הראשון של ) Ekalavya(הקטע העוסק באקאלאוויה 

, התייחסות כוללת, בזעיר אנפין, הוא מכיל בתוכו, עם זאת. Mahabharata)(האפוס הגדול מהאבהראטה 

על פי החלוקה  .לכלל מערכת הקטגוריזציה החברתית שמתבטאת באפוס כולו, מזווית לא שגרתית

ארבע , החברה מחולקת לארבע מעמדות, של התרבות ההודית הקלאסית) הספרותית(האידיאלית 

, עמלים( ושודרה ) סוחרים(ואישה , )נסיכים( קשאטריה  ,)הנים כ(ברמינים : קטגוריות עיקריות

חלקים מפורסמים בטקסט עוסקים בשאלות .  לחלוקה זו תפקיד מרכזי במהאבהראטה13).פועלים

" מבט מהשוליים"ואולם באמצעות . הקשורות לחובות המוטלות על האדם בהתאם למקומו במערכת זו

שעומד לכאורה במתח עם התובנות , שונה על קטגוריות אלוסיפורו של אקאלוויה מציע מבט מזווית 

 נמוכים ביותר בין"המתוארים כ, )Nishada( אקאלאוויה הוא בנו של מלך הנישאדהה  .השגורות לגביהן

 . שבט פראי שבניו מצויים מחוץ למערכת החברתית-")The lowest of mix order" ("בני התערובת

בני דודים , )Pandavas(והפנדו ) Kauravas(נסיכי הקורו ,  האפוסהסיפור מספר על מפגשו עם גיבורי

בתקופה בה הם לומדים את אומנויות  אקאלאוויה פוגש אותם. שהמאבק ביניהם עומד במרכז הטקסט

במפגש בין  .Drona)(  הברהמן דרונה, ממורה נעלה) מגשימים את ייעודם כקשאטריה, כלומר(הלחימה 

מערכת ההבחנות " מתהפכת) "קשאטריה(דמות אידיאלית של נסיך , הונ'אקאלוויה לדרונה ולארג

אותו תרגמתי ותמצתי מהגרסה , מובא סיפור המפגש) 1(בנספח . הקטגוריאלית של הקוסמולוגיה ההודית

-Mahabharata , 1925 Roy C.P. trans. 270(המלאה של המהאבהאראטה המתורגמת לאנגלית 

כאן אביא את עיקרי הדברים וניתוח ). Dutt 1895: 190-193( ומתוך גרסה נוספת שקדמה לה ) 277

   ).הטקסט מכיל רבדים רבים נוספים החשובים לניתוח(המבוסס על הבנתי את הטקסט 

, בתחילת הסיפור אקאלוויה נוסע מהיער אל בירת הממלכה ומבקש להפוך לתלמידו של הברהמין דרונה

, אקאלוויה חוזר ליער). שדרונה חושד שהוא עלול להצטייןוגם כיוון (אולם הוא נדחה בשל מוצאו הנחות 

הנסיכים מגיעים ליער , בהמשך. ומתאמן באדיקות מול הפסל, המורה הגדול, מפסל את דמותו של דרונה

. ונה'שביכולתו עולה אפילו על ארג,  אקאלוויה- ונפגשים שם בקשת פלאי, לאימון המסכם את הכשרתם

ומשתחווה למורה , הוא מראה להם את דמותו המפוסלת של דרונה, כאשר הם מבקשים לדעת ממי למד

                                              
אפשר לראות גם הקבלה מסוימת בין המהלך הסמלי שקשור בדמותו של אקאלאוויה , ובנות התיאורטיותלצד הת 12

, "מרכז"ו" שוליים"מאפיינים מסוימים שמדגימה התנועה של אקאלוויה בין : לבין דמויות משדה המחקר הנוכחי
 -זו של בנימינוב, ודה זושבמרכזם התבוננות מחודשת על מערכת קטגוריאלית מתבטאים למשל בדוגמא שפתחה עב

אבל מעבר ', מזרחים'ועם קטגוריה של " מרוקו סכין"העולה מקווקז המתייחס בכעס למה שנראה לו כזיהויו עם 
 .הוא עם ניסיונה של הקבוצה בכלל, כפי שאראה להלן, ההקבלה, לכך

על . הוד-ושה המופיע בריגכגון בהמנון לפור,  ועברו קנוניזציהאפוסמופיעה כבר בטקסטים שקדמו לחלוקה זו  13
לדיונים אנתרופולוגים על מערכת  . Basham 1986: 138-156חלוקות אלו בתרבות ההודית הקלאסית ראו 

  . Dumunt 1980 , Appadurai. 1988הקאסטות ראו 



 22

אומר לאקאלוויה שאם אכן הוא , ונה שאיש לו יעלה עליו'שהבטיח לארג, דרונה). שדחה אותו בעבר(

דרונה מבקש ממנו את . אקאלוויה מסכים ומחכה למוצא פיו של המורה. הרי עליו לקבל את שכרו, מורהו

המפגש  .ונה'אין מתחרה לנסיך ארג: הסדר חוזר על כנו, שר הוא מקבל שכר זהוכא, אגודל יד ימין שלו

מראה כי מי ששולט באמת באומנויות הלחימה לאחר לימוד קפדני אינו דווקא בן הקסטה המיועדת לכך 

בה בעת ישנה הקבלה בן תיאור דמותו של ". מהנמוכים מבני התערובת"אלא מישהו ) קשטריה(

 היבשת - שבקונוונציות של תת, הברהמין, לבן דמותו של דרונה, הה עור ומלוכלךהמתואר ככ, אקאלוויה

, ברהמן עם עור כהה"במפגש הראשון של דרונה עם הנסיכים ראו . יותר" בהירה"ההודית שייך לקבוצה 

   14".אך במהרה הוא הוכיח להם את כוחותיו המיוחדים והופך למורה שלהם.." חלוש וכחוש

הקטגוריזציה שמוצגת . ואף חתרני על מערכת הקסטות, ותן האפוס מבט ביקורתיבאמצעות סיפור זה נ

ההיררכיות שנובעות : מוצגת בסיפור כשרירותית, כמייצגת סדר קוסמולוגי, בדרך כלל כמובנת מאליה

מה שמאפשר . אינטרסים ויחסים חברתיים, אלא תולדה של מערכות כוח" סדר נתון"ממנה הן לא רק 

וגם המסע , גם דמותו כמי שמצוי בשוליים ואף מחוץ להם: דת המבט שמספק אקאלאוויהמבט זה היא נקו

הטקסט מדגיש שמדובר . שם מתגורר השבט שאליו שייך אקאלאוויה, אל השוליים, של הנסיכים אל היער

הוא שחור וגופו , אקאלאוויה נראה שונה מבחינה אתנית. במפגש עם מישהו שמחוץ לסדר החברתי המוכר

אולי להדגיש כי  :הקשרים הסבוכים בשערו מתוארים פעמיים. ה לכלוך כתולדה של החיים ביערמכוס

והנסיכים מנסים לשווא למקם את הקשת המוזר בעולם החברתי , מדובר בסימן לא מוכר של תרבות שונה

וחות הטקסט מלמד אם כן על הניגוד בין המציאות לבין התפיסות הרו ").מי אתה ומי אביך("המוכר להם 

גם ההנחה כי החלוקה הזו היא חלק מסדר קוסמי שיש לו מעמד . שביסוד מערכת ההבחנות המקובלת

 כך מבט". מרושעת"כך בקשתו של דרונה מאקאלאוויה מתוארת פשוט כ: מוסרי נבחנת מזווית חדשה

נראות מהשוליים מביא לכך שהנחות יסוד העומדות ביסוד מערכת הקטגוריות היוצרות את הסדר החברתי 

  . ובסיומו הסדר החברתי חוזר על כנו-ועם זאת הסיפור הוא רק אפיזודה 15.באור חדש

. כמה מאפיינים מאפשרים פריזמה כזו". מבט מהשוליים"לדיון הנוכחי חשוב להבין במה מתאפיין 

, אקאלאוויה אינו חלק ממערכת הקטגוריות.  אך גם קטגוריאליים-השוליים כאן הם גיאוגרפיים, ראשית

הראיה השונה של המערכת החברתית , שנית .ודמותו תורמת לערעור המובנות מאליה של מערכת זו

, תחילה אקאלוויה מגיע לעיר הבירה:  צדדית-זוהי אינטראקציה דו. נוצרת בעקבות מפגש ואינטראקציה

 אל ויש לשים לב לחשיבות התנועה, שמשמש אותם למסעי ציד, אבל בהמשך הנסיכים מגיעים ליער שלו

רצון להיות , " המרכז"יש כאן בו זמנית קבלה ואי קבלה של מערכת החוקים של , שלישית. המרכז וממנו

גם אחר . אך גם דחייה שמוציאה את אקאלאוויה החוצה, )ללמוד אצל המורה המפורסם דרונה(חלק ממנו 

ה לזמן מה באמצעות על חוקי" גובר"לכאורה הוא : אך גם מהווה חלק ממנה, כך הוא נמצא מחוץ למערכת

                                              
  Mahabharata 1925 [Roy trans.] 270, Dutt 188-189 188-189'  עמ14
, ל המהאבהאראטה ושל החברה ההודית משליך גם על נושאים נוספיםהדיון בסיפורו של אקאלאוויה בהקשר ש 15

 תלמיד והוא מקבל משמעויות נוספות בהשוואה לקטעים -כגון המשמעות של יחסי מורה, החורגים מענייננו כאן
מערכות יחסים כך למשל יש יחסי גומלין בין מערכת היחסים והבטחות בסיפור זה ל. אחרים בטקסט שלא נדונו כאן

י חברו מילדות המלך דראופדה שמתייחס אליו כמישהו " כמו למשל הפרת ההבטחה לדרונה ע,מות שתוארוקוד
לכל זאת רלוונטיות לדיוננו כאן שכן . מעמד וגבלת ותלוית בקטע הדן במהות החברות כממלידה לא טהורהשמוצאו 

 . כות רחבות יותר הנדונות באפוסעולה מכך כי הערעור שמציע הטקסט על מערכת הקטגוריות יש השלכה גם על מער
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כביכול מחוץ לקטגוריות דווקא כאשר היחסים של " הטבעי" אך לבסוף הוא מוחזר למקומו 16,פסל הגבס

  ). י הפיזיות החסרה של קטוע האגודל"מקום זה מסומל ע( תלמיד עם דרונה לכאורה מתממשים - מורה

מתאפשר  מבט כזה 17.יםניתוח הטקסט מצביע על המאפיינים של מקרי מפגש המאפשרים מבט מהשולי

אך , ממוקם מחוץ למערכת זו וות של מי שבאופן יחסי אינו מוכרכאשר מתקיים מגע עם מערכת הקטגורי

שמביאות , אפשר להוסיף לכך תכונות שונות של המפגש ושל השחקנים המרכזיים בו. גם בא עימה במגע

בין מקרה החקר של יהודי קווקז במאפיינים אלה ניתן למצוא הקבלות  .מערכת הקטגוריות לאתגור של

למרות השוני , לבין סיפורו של אקאלאוויה) ושל סוגיית השונות בקרב עולים דוברי רוסית בכלל(

  18. דמותו מלאת העוצמה של אקאלוויהכגון החולשה היחסית של המהגרים לעומת, בפרמטרים רבים

קז נוצר בעקבות תנועה מאזור במקרה של יהודי קוו" המפגש המרובה", כמו בסיפור של אקאלאוויה

, כמו אקאלוויה..). בפריפריה הסובייטית, בין אירופה לאסיה(שמקובל לראותו כשולי במובנים שונים 

ובמצב של מתח עם הקטגוריות , יהודי קווקז מוצאים עצמם בשולי החברה הישראלית, הנותר בשוליים

ק וקרבה שגלומה בדמות הזר המצוי בו זוהי ואריאציה מיוחדת לסיטואציה של מרח. הרווחות בחברה

וראיה , ראייתו של הזר. ובמקרה זה גם מתעמת איתה, זמנית מחוץ לחברה אך גם מהווה חלק ממנה

המיקום והמוצא של  ). Simmel 1950:402-403(מאפשרת הבנה מחודשת של החברה , באמצעותו

עמימות "של , מאפיין זה. וריאליתיהודי קווקז משליכים על חוסר ידע וחוסר הכרות ועל עמימות קטג

בניתוח " מבט מהשוליים" מאפיין זה חשוב במיוחד כשמדובר ב19.מצריך תשומת לב" קטגוריאלית

הנבנה על " מבט מהשוליים"דוגמא ל. ביחס למערכות חברתיות שבהן ההבחנות פחות נוקשות, עכשווי

שורה לצבע בטרינידד באמצעות דמותו עמימות כזו היא עבודה הבוחנת תפיסות של לאום וקטגוריזציה הק

  ). Carnegie 1996" (לבן"וגם  שהוא גם חלק מהקבוצה, מעין אלבינו, )Dundus(של הדונדוס 

יש הבדל גדול בין . הטקסט אודות אקאלאוויה הובא כנקודת מוצא להבנת המאפיינים של מבט מהשוליים

סט מסייע למקד פריזמה תיאורטית אך הטק, ניתוח של טקסט לבחינה של מציאות חברתית מורכבת

אך גם את עוצמתן ואת האופן שבו הן , המאפשרת לבחון את השרירותיות של הקטגוריות החברתיות

הסדר החברתי בכלל באופן המחבר יחד דיונים  בחינה כזו יכולה לאפשר מבט מחודש אודות. פועלות

לניסיון ללמוד שדות חברתיים מורכבים ויש לה חשיבות , בעלי כיוונים תיאורטיים שהם לכאורה נפרדים

אלא גם תנועה " מבט מהשוליים"מהלך זה מצריך לא רק , כפי שאראה בהמשך, אבל .שמוצע בעבודה זו

  . חזרה מהדיון במרכז ובחברה בכלל אל השוליים

                                              
 . העכשוויים עוסקים בוםבמובן שתיאורטיקני} mimicry{" חקיינות"המטאפורה של פסל הגבס היא יותר מ 16
ברמה אחרת אפשר גם להשוות בין . הקבלות בין מאפיינים אלה למצבן של קבוצות מהגרות הנדחקות לשוליים יש  17

  .כמי שמחוץ לקטגוריות, "הפרא" הקטגוריה של סיפורו של אקאלאוויה לדיונים אודות
 למשל במקרה של סטודנטית שגרה בעיר בה , אפשר למצוא גם הקבלות נוספות בין פרטים בקהילה לבין אקאלאוויה 18

כגון (ואולי גם בשל תכונות שונות , )שיער בהיר למשל(בשל מראיה החיצוני . אוכלוסיה גדולה מאד של יוצאי קווקז
לא זיהו אותה , ובאוניברסיטה) במערכות חינוכיות(בעבודתה , במפגשה עם סביבתה) לימודיםהצטיינותה ב

 ולהפתיע את מי -היא נהגה להתריס כי דנים בה, תוך הפגנת תיוג שלילי, "קווקזים"כאשר דנו סביבה ב". קווקזית"כ
פוסי הקטגוריזציה  היא שמה לה למטרה לאתגר את התפיסות וד-במילים אחרות. שלא הכיר את הרקע שלה

אבל ההקבלה המוצעת כאן היא בעיקרה , בעבודת השדה עלו מקרים נוספים מסוג זה. שהתייחסו לזהותה היא
שיידון (מאפיין זה . כקבוצה שזהותה עמומה מבחינה קטגוריאלית, סטרוקטוראלית ומתייחסת ליוצאי קווקז בכלל

  ".מבט מהשוליים"ת לדיון שמציע האפוס בשל הקבוצה יוצרים הקבלו, כמו גם מצבה השולי, )בהמשך
 -י ההתייחסות אליו כנסיך"היא מושגת ע. קיימת רק באופן חלקי" עמימות קטגוריאלית" במקרה של אקאלאוויה 19

  .י הפער בן מעמדו לבין תכונותיו והתנהגותו"וע, בן לקבוצה פראיתכובו בזמן 
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  והרמות השונות של המחקרלימוד שדות חברתיים מורכבים  .ב

  בחינת סוגיות רחבות מקרה החקר כזירת מחקר לעצמה וכצוהר ל. 1

 מתייחסת הראשונה. ניתן להבחין בשתי צורות שונות בהן יכולה לתרום עבודה מחקר אנתרופולוגית

או קבוצה שלא נחקרו מספיק /תיאור וניתוח של מקרה חקר ו: במובנו המסורתי "מחקר אתנוגראפי"ל

כך שאכן  ,ורטיות רחבות יותרותיא, החוקר ישאף לקשר בין תיאור זה לבין סוגיות אנושיות. קודם לכן

 היא כאשר הדיון שניהצורת תרומה  20.ולא רק אתנוגראפי או אתנולוגי, המחקר יהיה אנתרופולוגי

ולניתוחו רלוונטיות אוריינטציות שונות הקיימות במחקר , במקרה חקר מסויים מפגיש יחד סוגיות שונות

. סוגיות שנדונו קודם בנפרד קשורות זו בזוהאתגר במחקר כזה הוא להראות כיצד . ובמחשבה התיאורטית

האתגר הוא גם לשלב אוריינטציות תיאורטיות שונות ובתוך כך לבחון את תרומתן היחסית לניתוח 

שילוב של מימדים שונים של ניתוח שקודם לכן אפיינו עבודות . תופעות הקשורות במקרה החקר הנדון

 תיאורטיות שונות ביחס לחומר אתנוגראפי חדש יכולים ובחינה של גישות, שונות או אף אסכולות נפרדות

וגם ברמה ,  ביחס לחברה הנחקרת-דבר זה נכון גם ברמה התכנית. להציע דרכי התבוננות וניתוח חדשות

  .  בהתייחס למקומה ותרומתה האפשרית של האנתרופולוגיה כיום-המתודית

, ות וסוגיות שלא נדונו כמעט במחקרלהאיר קבוצ: המחקר הנוכחי מעוניין לתרום בשני רבדים אלה

ובמקביל להראות כיצד המקרה הנדון מאפשר בחינה משולבת של אוריינטציות מחקריות ותיאורטיות 

ולהציע בצורה כזו מבט מחודש לא רק על מקרה החקר אלא , )ויפורטו להלן(שבדרך כלל נידונות בנפרד 

מהלך זה יכול לאפשר תובנות חדשות על . העל גם על החברה הישראלית בכלל ואופני קטגוריזציה ב

   .יחסים בין קבוצות והתמקמות של מהגרים, זהות, דפוסי קטגוריזציה וזיקתם לסוגיות של הכרה

וגם ביחס , ברמת מקרה החקר עצמו מחקר זה חלוצי גם ביחס למחקר האנתרופולוגי של יהודי קווקז

 למצב 21 . במדיניות ובמגע עם הסביבה החדשהלסוגיית השונות בקרב מהגרים דוברי רוסית ומשמעותה

                                              
או / לזירה חברתית ו-בהרחבה, או(ורות לקבוצה מסוימת במובן מצומצם היא רישום של סוגיות הקש" אתנוגרפיה" 20

היא מעוניינת בהבנה וניתוח של דפוסים בסיסיים ביחס : הולכת צעד אחד מעבר לה" אתנולוגיה). "תרבותית כלשהי
, "אנתרופולוגיה. "אולם הניתוח מרוכז בגבולותיה של קבוצה זו, שהאתנוגרפיה מתארת) או זירה חברתית(לקבוצה 

. מעוניינת לצרף לרמות אלו דיון בסוגיות בסיסיות הקשורות לחברה ולתרבות בכלל" מדע האדם"הכולל של במובן 
אך בה בעת הן מעלות סוגיות רחבות יותר שניתן , התובנות האנתרופולוגיות נובעות מדיון בקבוצה או זירה מסוימת

, במקרה הנוכחי. ולתרבות האנושית בכללוביחס לחברה , לבחון אותן ולשאול על משמעותן ביחס לקבוצות אחרות
רב תרבותיות ויחסים בין קבוצות עומדים בלב הניתוח , והזיקה בינם לבין סוגיות של הכרה, דפוסי קטגוריזציה

ואילו האתנוגרפיה של יהודי קווקז והמגע בין מהגרים לסביבתם בחברה הישראלית הם הזירות בהן , האנתרופולוגי
, וההבחנה בין רמות אלו היא אנאליטית,  להקשר ולאתנוגרפיה חשיבות רבה לכשעצמו-ם זאתע. נידונות הבחנות אלו

  ). 1978(גולדברג , )1992(וראו למשל חזן . בעוד שהמהלך המחקרי מצרף יחד רמות אלו בצורות שונות
 ומיקום מול  תשומת לב לשאלות של זיהוי וזהותהוקדשה, תחת השלטון הצארי, על יהודי קווקזמחקר בראשית ה 21

] יצחקי [יצחקיאוויטשעדויותיהם ההיסטוריות של : בין אלה (קבוצות יהודיות אחרות ומול קבוצות אחרות בקווקז
 ; Miller, V. 1892,1893[עבודותיהם של ווסוולד ובוריס מילר ; ]1908  [אניסימובזכריה  ]1884[ טשארני ]1894[

Miller, B. 1929  [ו האתנוגראפי החלוצי של אליה אניסימוב חשוב במיוחד מחקר. ואחרים)Anisimov. 2002 
: 1990ראה אלטשולר (חוקרים סובייטים שונים י "המחקר הורחב ע). ראו דיון בפרק ההיסטורי). [1888]

ואף אך חלק ניכר מהמחקר הסובייטי הושפע מדיניות של מניפולציות אתניות כלפי יהודי ההר בקווקז , )ביבליוגרפיה
 1982( של זנד ים החלוציומחקריו) 1994,1990,1986( המחקר ההיסטורי המקיף של אלטשולר .)527: שם ( אותןשירת

Zand. 1991,1985 (הספרות והשפה של יהודי קווקז ,  התרבותעל)וראו (העכשווי  למחקר חשובנותנים בסיס )) להלן
. מ"ברה נכתבו עוד קודם להתפרקות חקרים אלהמ). דיון במחקרים נוספים בפרק ההיסטורי, 1973(גם ניישטאט 

 בין המחקרים הקיימים אפשר למנות את סובייטית הוא מועט-המחקר אודות יהודי קווקז בתקופה הפוסט
שניהם ,   )Semenov 1997, 2003(וסמיונוב ) Murzakhanov 1994 (מורזחנוב של חברתיים-ההיסטוריים הםמחקרי

 ) Goluboff, 2001, 2004, 2003(ושל גולבוף  ) Chlenov, 1998, 2000 (לנוב'וכן מחקריהם של צ, יהודים קווקזיים
. מחקר אנתרופולוגי אודות יהודי קווקז בעקבות הגירת מרבית הקהילה לישראל אינו קיים כלל .הנדונים בהמשך
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המחקר קשר הדוק להעדר תשומת לב לשונות בקרב מהגרים דוברי רוסית שתרמה להתעלמות מקבוצות 

מצב המחקר הוא פועל יוצא של אופני קטגוריזציה רווחים ויחסי הגומלין , כפי שיפורט בהמשך .המיעוט

. אבל הוא בולט במיוחד במקרה זה, זה מאפיין כל מחקרמצב עניינים  .שלהן עם הייצור של ידע אקדמי

ברמה זו תרומת המחקר הנוכחי בדיון הממוקד ביהודי קווקז כמו גם בהצבת שאלת השונות בקרב 

בה בעת התובנות העולות . המהגרים דוברי הרוסית במרכז ויצירת דיון השוואתי ורחב בקבוצות אלה

קשרות בין הדיון במקרה החקר לבין היכולת להשתמש בו מדיון זה לגבי אופני קטגוריזציה בכלל מ

כדי לעבור ". מבט מהשוליים"כפריזמה לבדיקת סוגיות תיאורטיות רחבות ביחס לזהות ורב תרבותיות ב

יש להראות כי לא רק שמדובר על מקרה ,  לשלב בין שניהם-וליתר דיוק, מהמהלך הראשון לזה השני

 חקר זה מאפיינים ההופכים אותו למתאים למהלך תיאורטי אלא גם שלמקרה, חקר שלא נחקר כמעט

ועל הפוטנציאל שיש בכך , להצביע על הסוגיות השונות שמקרה חקר זה מצרף יחד: מהסוג השני

  . להתבוננות רחבה בשאלות של קטגוריזציה חברתית

  

  מקרה החקר כזירת מפגש של סוגיות שונות : נקודות המוצא לדיון . 2

המושפע , הן בעלות אופי דינאמי ומשתנה, ואתניות בפרט,  כי קטגוריות חברתיות בכלל הנחת המוצא היא

אלא תולדה של אינטראקציה מורכבת בין קבוצות " מולד"או " טבעי"הן אינן מרכיב . מסביבה ומהקשר

המחקר . כלכליים ופוליטיים, כמו גם של דפוסים תרבותיים ותהליכים חברתיים, ויחידים לסביבתם

בניתוח הזיקה בינם לבין אופני המגע בין , הדפוסים והתהליכים הללו, קציותין בחשיפת האינטראמעוני

ובבחינת הזיקות בין קטגוריזציה לבין זהויות קבוצתיות , ובין המדינה למהגרים, המהגרים וסביבתם

 ,חקרתשל התופעה הנ, פרויקט כזה מצריך התייחסות נפרדת למימדים שונים המופיעים יחד. ועיצובן

נבחנת המשמעות של קטגוריות בירוקרטיות המוחלות על בני קבוצה זו וקבוצות . ובחינת הקשרים ביניהם

" ותיקים"ושל קטגוריות תרבותיות ואתניות בהם משתמשים כלפיהם , מ"אחרות של מהגרים מברה

מקביל נבחנים ב. וההשפעה ההדדית בין בני הקבוצה ותפיסותיהם לבין קטגוריות אלו, אחרים" עולים"ו

מ "הבניית זהותם העצמית של יהודי קווקז על רקע כלל ההגירה מברה: תהליכים של הבניית זהות הדדית

כל אלה . והיחס בינה לתפיסות המתגבשות ביחס אליהם, מ"ובהתייחס להתנסותם הקודמת בקווקז ובברה

, ולדיון באופני התיאור, המובילים גם לבחינת יחסי הגומלין בינם לבין קבוצות אחרות בסביבה החדש

בישראל על רקע דיון בתפיסות בינאריות מול התייחסות לריבוי " השדה האתני"המחקר וההבנה של 

הגירה "היחס בין רב תרבותיות ושונות ללאומיות בסיטואציה של  היבט נוסף הוא .זהויות וקבוצות

של קבוצות שונות במגע עם ' בותתר'מורשת ו, בהמשך לכך נבחן מקומם של זיכרון קולקטיבי". הביתה

התבוננות מתוך הפרספקטיבה של יוצאי קווקז כמי שמגיעים מסביבה , לבסוף. הלאומיות הישראלית

בחינת  .הכרה ויחסים בין קבוצות ,מרובת תרבויות מאירה מרכיבים נוספים בדיון אודות ריבוי תרבויות

של אינטראקציות , מדיניות של: י מורכבסוגיות אלו נעשית ברבדים שונים שיוצרים יחד שדה חברת

ניתוח כזה מצריך התייחסות גם למשתנים . ושל תרבות ושיח על התרבות, חברתיות והבנייה חברתית

                                                                                                                                  
מעבר  חומרי המחקר נאספו תוך כדי ה:נגזרת גם מעיתויוה, מצב זה מדגיש את חשיבותו וראשוניותו של מחקר זה

  .היהודים בקווקזהקהילות של תהליך שהביא לחיסול או צמצום מרבית , מרבית הקהילה לישראלשל 
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לרקע , הקשורים במצב הכלכלי והתעסוקתי של הקבוצות הרלוונטיות ויחסי הכוח המעצבים אותו

החברה הישראלית ויחסי קבוצות בתוכה למשתנים הקשורים ברקע ההיסטורי של , ההיסטורי והתרבותי

 רמת )א: מכל זאת מתקבל דיון המתייחס לכמה רמות של קטגוריזציה .ולמשתנים הפועלים בה כיום

על רקע שונות פנימית ודפוסי קטגוריזציה בקווקז , בעבר" יהודי קווקז"היווצרות הקטגוריה : הקבוצה

טגוריזציה ביחס למהגרים דוברי רוסית והשונות  ק)ב ;ועיצובה מחדש בעקבת הגירה לישראל, מ"ובברה

מ בזיקה לדפוסי " קטגוריזציה ומיקום של יהודי קווקז והקבוצות השונות של מהגרים מברה)ג; בקרבם

 ניתוח כלל הרמות )ד ;"חברה"ו" מדינה"תוך הבחנה בין , קטגוריזציה אתנית בחברה הישראלית בכלל

אזורים המאופיינים בריבוי ( הקבוצה הנחקרת בקווקז ובישראל והתבוננות השוואתית בניסיונה של, הללו

 זהות, יאפשרו מבט מחודש על דפוסי קטגוריזציה וזיקתם לסוגיות של הכרה) תרבותי מסוגים שונים

   .יחסים בין קבוצות והתמקמות של מהגרים, קבוצתית ושונות תרבותית

  

  ולימוד שדות חברתיים מורכבים, מדינה,  חברה.3

 להתבונן באמצעות המפגש הנדון בסוגיות של קטגוריזציה וריבוי תרבותיות בחברה הישראלית השאיפה

וגם יכולת , בכלל מצריכה מהלך תיאורטי שיאפשר גם ניתוח נפרד של הסוגיות הקשורות במקרה החקר

תוך הבחנה אנליטית בין , "מפגש מרובה"בחינת המרכיבים השונים של . להצביע על הזיקה ביניהן

השסעים השונים , ריבוי הזהויות בחברה הישראלית .תוצע כאן כדרך לניתוח כזה" מדינה"ו" ברהח"

אבל . לניתוח סוגיות חברתיות" מעבדה"וריבוי המימדים וההקשרים הביאו חוקרים לראות אותה כמעין 

ו כי יש גולדברג וסלמון הציע. נקודת מוצא זו החמיצה נקודת ממשק שונות בין הסוגיות שבודדו במחקר

 Goldberg and(ללימוד שלה כשדה מורכב " מעבדה"לעבור מהתייחסות לחברה הישראלית כ

Salamon 1999 .(והמתודות ללימוד שלו המיושמות בעבודה זו ממשיכות " מפגש מרובה"ההתבוננות ב

ינה בין חברה ומד בסעיף זה אבחן את משמעות ההבחנה האנליטית. כיוון זה ומציעות יישום שיטתי שלו

ואת הזיקה ,  (Bourdieu 1990)המובנה היסטורית לאורך ציר הזמן, להתבוננות בחברה כשדה מורכב

  .  מתודולוגיות המיושמות במחקר זה-כשתי עמדות תיאורטיות" מבט מהשוליים"בין התבוננות כזו לדיון ב

בין חברה "תו על החשיבות של הבחנה בין חברה ומדינה כיחידות ניתוח עמד כבר מרטין בובר במס 

שעל שיתופם המפוקפק פחות או יותר עומד כל קהל , ההבחנה הלקויה בין שני היסודות האלה" :"..ומדינה

, בובר אינו ממעיט מהמרכזיות של המדינה ).397]:1962 [2000, בובר" (עתיקת יומין היא, אדם

דיני תוך כדי בחינת אבל מדגיש את החשיבות של ההבחנה בין החברתי למ, ומרכזיותם של יחסי כוח

אין לך צורה כלשהי של "בעקבות הסוציולוג הצרפתי טארד הוא מציין כי . מערכת היחסים ביניהם

אבל יש לראות את הצורות , לפעולה פוליטית, ובאיזו שעה, הפעולה הסוציאלית שלא תיהפך מאיזה צד

אולם בדבר זה עיקר גדול הוא . החברתיות מזה ואת המוסדות המדיניים מזה כגיבושיהם של שני היסודות

   22).409, שם" (שנכיר את היחס שבין שני התחומים מבחינת היחס שבין אחדות לריבוי 

                                              
   .  על הצורך במחקר הממוקד בחברה.Azarya and Chazan, 1987, Azarya 1988וכן  , )1999(וראו גם אבנון ושמיר  22
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כי התפתחותה ההיסטורית של החברה הישראלית יצרה מצב בו מודגש כוחה הרב של נטען במחקר 

גש למדינה כיחידת בעקבות זאת המחקר הסוציולוגי נתן ד ) . Kimerling 1993(המדינה יחסית לחברה 

מהלך זה היה חשוב גם ללימוד של .  של קבוצות עילית אשכנזיות ההגמוניהכוח תוך הדגשת , ניתוח

 מחקר זה אינו חולק 23. שעוצבה ביחס להגמוניה זו'מזרחים'קבוצות מזרחיות ולהתפתחותה של הקטגוריה 

הבחנה בין יוצאי (המדינה " צבו עעל מרכזיות הכוח של המדינה ועל עוצמתן של קטגוריות בינאריות שעו

מציע זוויות נוספות הוא  אך 24.,")מזרחים("וגם התעצבו למולה ) אסיה אפריקה ואירופה אמריקה

" מדינה"תשומת לב להבחנה בין  .לבחינת קטגוריות אלה ולבחינת יחסים בין קבוצות ועיצוב זהות

ה היא אנליטית בלבד ויש חשיבות גדולה ההבחנ .כיחידות ניתוח נפרדות היא אחת הדרכים לכך" חברה"ו

ניתן דגש לניתוח במחקר הנוכחי . אלו) ורמות דיון(ליחסי הגומלין ולממשקים בין שתי רמות פעולה 

התבוננות בתהליכים קונקרטיים כגון המעבר של . מפגש בין המהגרים למדינה וסוכניהמדגיש את הה

שתנותה מבטאים הכרה בחשיבות תשומת הלב המהגרים מחוסר נראות לנראות וניתוח המדיניות וה

אך בה בעת הדגש הוא על הבנת הקשר בין תהליכים , )Socokpol 1982(למרכזיותה של המדינה 

  . שבמרכזם המדינה לתהליכים תרבותיים וחברתיים

אתגר מרכזי מבחינת המחקר האנתרופולוגי הוא להאיר את מערכת הקשרים בן מוסדות מדינתיים לבין 

מהלך שאנתרופולוגים באופן מסורתי נמנעו ממנו  ,"זהות"ו" תרבות"ומושגים רווחים אודות תפיסות 

דגש מרכזי בעבודה מופנה לבחינת ). Herzfeld 1997(בשל יחסם החשדני למדינה ולבירוקרטיות שלה 

 וביטויו בתפיסות' שליטה'ו' הכרה'המתח בין : המשמעות של אופני הקטגוריזציה שמשמשים את המדינה

וזיקתן של תפיסות אלו לאופני קטגוריזציה רחבים  ,מ"של המדינה וסוכניה ביחס להרכב ההגירה מברה

לבין התרבות ) מדינתיים(מהלך זה מבקש להאיר מרכיב מרכזי באינטראקציה בין מוסדות ). להלן(יותר 

   25.של החברות שבה הם לכודים) או התרבויות(

המחקר מעוניין לבחון את המפגש בין המהגרים לסביבות , הבמקביל לבחינת יחסי הגומלין עם המדינ

ביחס לכך מאומצת נקודת . סביבות שבהן זהויות מגוונות וקבוצות שונות, החברתיות בהן הם מתמקמים

 בדיון להלן  .ומנתחת את המפגש בשדות חברתיים שונים" חברה"מוצא אנליטית השמה במרכז את ה

אבל חשוב , ו ביחס למפגש של המהגרים עם הסביבה החדשהאדגיש בעיקר את משמעות ההבחנה הז

היא תופסת מקום : רלוונטית גם לציר הדיאכרוני, להזכיר כי ההבחנה בין מדינה וחברה כיחידות ניתוח

במיוחד חשובה ההבחנה . חשוב בניסיון להבין את התנסותם הקודמת של יהודי קווקז בסביבתם הקודמת

הבחנה זו מסייעת . ת לבין היחסים עם הסביבה החברתית המיידית בקווקזבין המגע עם המדינה הסובייטי

   .להבנת רמות שונות בתהליכי ההתמקמות של המהגרים בישראל והמפגש עם הסביבה החדשה

 מדובר במערכת היחסים בין מדינה וחברה מצומצםבמובן . 'חברה'אפשר להבחין בין שתי רמות של דיון ב

ומקומם של גופים שונים הקשורים לחברה האזרחית , ק אודות המדיניותמימד זה נדון בפר. אזרחית

דיון שבמרכזו חברה ,  יותררחבבמובן  .ביחס למדיניות זו) ובכלל זה גם ארגונים של המהגרים עצמם(

                                              
  2002בות הפורום ללימודי חברה ותר, 2001שוחט , 1985סמוחה , 1981סבירסקי  23
 . ראו דיון בשער הרביעי 24
  . י המדינה בהקשר הישראלי מובא בהמשך"דיון במחקרים הבוחנים אינטראקציה זו ועיצוב קטגוריות ע 25
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וליחסים בין קבוצות שונות , כיחידת ניתוח מפנה תשומת לב רבה יותר למשמעות של הרכב החברה

 2000, בובר.." (אלא מחברות, אינה מורכבת מיחידים..חברתו של קהל עם "בובר מציין כי. בחברה

אם כי הוא מדגיש כי כל אחת מהקבוצות השונות בחברה מהווה גם חלק ממכלול , )409]:1962[

במחקר הנוכחי עובר הניתוח מבחינת המפגש עם המדינה לבחינת . שמשפיע עליה ומעצב את מאפייניה

ההתבוננות . כחלק משדה חברתי ותרבותי מורכב, ם לקבוצות אחרות בסביבתםיחסי הגומלין בין המהגרי

ואין חפיפה , ])1973 [1990גירץ (אופי דיפוזי ודינאמי  'תרבות'במפגשים אלה יוצאת מתוך התפיסה כי ל

 בין' מדיניות הקליטה' מפרספקטיבה זו הדיכוטומיה שביסוד השיח של. 'תרבות'בין זהות קבוצתית ו

עולי '(' קבוצות מהגרים'גם ההבחנה בין . מתפרקת לקבוצות שונות שלהן וותק משתנה' עולים'ו' ותיקים'

, שכלפיהן מופנית המדיניות לבין הסביבה בה מתמקמות קבוצות אלה מתפרקת) 'וכו' עולי בוכרה', 'קווקז

אורה מניח חברה המורכבת לכ הניתוח אינו. שכן בסביבה זו יש גם ותיקים שמוצאם מקבוצות אלו

אלא בוחן , מפסיפס של זהויות או קבוצות שלהן לכאורה תרבות נפרדת שיש לבחון את יחסיהן זו לזו

דת : מפגשים שבהם נבחנת המשמעות של זהויות קבוצתיות בשדה חברתי משותף בהקשרים משתנים

  . ועוד, "עדתיים"דינאמיקה הקשורה בחגים , פוליטיקה מקומית, ובניית בתי כנסת

המשקל הניתן לרמות השונות . כללית וגם ברמה מקומית, ברמה ארצית' מדינה'וב' חברה'ונן בניתן להתב

לחברה מעביר את הדגש מהרמה הארצית ) כיחידת הניתוח(מעבר מהמדינה . משתנה בהתאם להקשר

עובדים של שירותים . תוך כדי כך נבחנות גם נקודות המפגש בין רמות הניתוח השונות. לרמה המקומית

 בהיותם גם חלק מהסביבה החברתית המקומית וגם -תיים מהווים קבוצה המקשרת בין רמות אלוחבר

דוגמא אחרת היא של מפלגות שפועלות בזירה מקומית שהן חלק מחברה  .נציגים של סוכנויות מדינתיות

שתי . אך מהוות גם חלק ממערך ארצי שקשור במדינה ושיש לו השפעה על קובעי מדיניות, אזרחית

וההבחנות ביניהן הן , הן יחידות השלובות זו בזו' חברה'ו' מדינה'וגמאות האחרונות מלמדות עד כמה הד

ובכל זאת להבחנות אלו חשיבות . בעיקר שאלה של דגש תיאורטי של חוקרים שונים ודיסציפלינות שונות

 משקל במקום עמדה המדגישה רק אחת מהן מאפשרת לתת, תנועה בין שתי נקודות מבט אלה. רבה

/ אך בה בעת ללכת מעבר לתיאורים דיכוטומיים המבחינים בין מדינה, משמעותי לכוחה הרב של המדינה

   26.כפופים המאפיינת חלק גדול מהמחקר הסוציולוגי הביקורתי/ קבוצה והגמוניה

מחקר השואל שאלות על  ".מבט מהשוליים"בעקבות דיון זה אפשר לבחון מחדש גם את המשמעות של 

ועל האופן , בכלל באמצעות הלימוד של קבוצות שוליות מעוניין לומר משהו על החברה בכללהחברה 

לראות מה , אבל בהמשך למהלך זה יש צורך לחזור מהמרכז לקבוצות הנחקרות. שבו עובד המרכז שלה

  .ולא להניח כי קיימת רק צורה אחת של יחסי כוח ושל הגמוניה, המשמעות של הדברים בזירות שונות

לדיון , )שבאמצעותם התייחס הממסד למהגרים(יטוי לכך בעבודה זו הוא המעבר מדיון כללי בקטגוריות ב

ובפריפריה הישראלית בפרט , דיון זה מראה כי בישראל בכלל). בשער האחרון(בשדות חברתיים מגוונים 

ינארי בהגמוניה שכדי להבינן יש ללכת מעבר לדיונים בעלי אופי ב, פועלות כיום מערכות כוח מורכבות

צריך גם להיזהר מתיאור המזהה בצורה מהירה מידי בין קבוצות זהות . וכפופים ואף בהגמוניה והתנגדות

                                              
הפורום ללימודי חברה  , Shafitr and Peled 2002  ביטוי לכך בסוציולוגיה הביקורתית אפשר לראות למשל אצל 26

  . Goldberg and Bram 2007ראו  / הגמוניה'לדיון בטיפול של ספרות זו ב . 2004.קימרלינג, . 2002ותרבות 
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כדי להציג ולהבין מורכבות זו אין די . או זהויות תרבותיות מסוימות לבין בעלי ההגמוניה או הכפופים לה

 1990(הולך מעבר לקטגוריות דיכוטומיות ש" מימד שלישי"מסוגים שונים שיוצרת " היברידיות"בבחינת 

Bhaba ( ,ריבוי של שחקנים וריבוי של נקודות , אלא יש צורך להפנות תשומת לב גם לריבוי קבוצות

התייחסות זו צריכה להיעשות מתוך הבנת הדינאמיות הקשורה בקבוצות . מבט בשדה החברתי ומשמעותם

ובקבוצות וזהויות שהן דינאמיות , זמן מחדשמצד אחד מדובר בשדה המתעצב כל ה :ובשחקנים אלה

על שינוי והמשכיות משפיעים גם מרכיבים הקשורים להיסטוריה קבוצתית ותרבותית , מצד שני. ומשתנות

אלא , המשמעות היא לא הסטת המבט מסוגיות של כוח והגמוניה. מגוונת ולא רק יחסי כוח עכשוויים

במפגש בין המהגרים לסביבה החברתית המגוונת עומד בפני הדיון  .התייחסות למורכבות הקשורה גם בהם

 אך גם מדגים את המשמעות של אופני קטגוריזציה המבטאים יחסי כוח בין מדינה וקבוצת מהגרים -עצמו

הבנה כזו של המהלך הנעשה בעבודה  .שולית כשהם באים לידי ביטוי בזירות מקומיות וחברתיות מגוונות

ה הקודמת בין מימד אחד במחקר המתרכז במקרה החקר לבין מימד מאפשרת גם להציג את ההבחנ

מדובר במהלך של תנועה : על החברה בכלל כפיגום שניתן להסירו" מבט מהשוליים"המעוניין ב

   .שהמכלול שלו מציע זוויות שונות לבחינה והבנה של שדה חברתי מורכב, ובחזרה" מהשוליים למרכז"

   המחקר האנתרופולוגי של אתניות וזהותו" רב תרבותיות", קטגוריזציה .ג

   הכרה ושליטה, קטגוריות אתניות .1

לבין , י חברי קבוצה מסוימת"כפי שנתפסת ע, "זהות"קטגוריות אתניות מעלות את המתח בין שאלת ה

): Recognition(רלס טיילור מדגיש בהקשר זה את החשיבות של הכרה 'צ. התפיסה החיצונית שלה

חוסר הכרה או . י הכרה בזהות או משום העדר הכרה והכרה שגויה"עוצבת בחלקה עזהותנו מובנית ומ"

". דיכוי ואף תפיסה עצמית מעוותת של פרטים בקבוצה, הכרה שגויה עלולים לגרום לפגיעה חמורה

הוא דן . (C. Taylor 1992). אך אינו מסביר אותם, טיילור מייחס חשיבות רבה למושגים אלה

אך לא בפרקטיקות החברתיות שמאפשרות ומייצרות , ת הדיון בהכרה למשמעותיבתהליכים שהופכים א

ומצביעה על הזיקה , עבודה זו מציעה דיון כזה סביב מקרה חקר מסוים. העדר הכרה והכרה שגויה, הכרה

חוסר הכרה והכרה שגויה , העבודה בוחנת כיצד משפיעות הכרה. בין הדיון בהכרה לדפוסי קטגוריזציה

הדיון . ועל תהליכי התמקמות של מהגרים, ותית וקבוצתית על האינטראקציה עם הסביבהבזהות תרב

הוא בוחן את הזיקה בין : קושר את המחקר של קבוצה ספציפית לבחינה רחבה יותר של חברה ומדינה

י יחסי כוח ותפיסות תרבותיות "התפיסות של קבוצה את עצמה לאופני תפיסה וקטגוריזציה המעוצבים ע

  . במדינה ובחברה" שדה הזהויות"ים אותה ביחס לכלל מערך הקטגוריות והתפיסות של וממקמ

המגע עם המדינה מעלה שאלות אודות הזיקה בין אופני קטגוריזציה ותפיסות של שונות קבוצתית לבין 

שילוב בין הגירה ושינויים חברתיים מהירים מציב  .נגישות לזכויות אזרחיות והכרה בזהות תרבותית

. מהגרים מתמודדים עם מערכות חברתיות שאינן מוכרות להם. ר לעיצוב מדיניות חברתית ויישומהאתג

והן נדרשות , המערכות מצידן מתמודדות עם אוכלוסיות לא מוכרות בדרגות שונות של נראות או היעדרה
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" תלאומיו-טרנס"למרות מגמות של גלובליזציה ו 27.להפנות תשומת לב לשונות תרבותית ומשמעותה

 28.חוקרים מדגישים את הכוח ההגמוני המעצב של המדינה ביחס להכרה חברתית ומתן זכויות חברתיות

כבמקרה , החלה של הכרה לאחר התעלמות. הרחבה או הצרה של הכרה הם אקט פוליטי חזק של המדינה

" ונותלהחיל פיקוח טקסונומי על ש"אפדוראי מציין כי מדינות לאום ממשיכות . לא כל שכן, הנדון

)1990:13 Appadurai .(האם ובאיזו מידה משמשות הבחנות אתניות וטקסונומיות שמשליכות , אם כך

, בד בבד עם הפיכת הילידים לבני תקנה"האם ? על מדיניות חברתית כאסטרטגיה של פיקוח ושליטה

   1994:136Bhaba .(29" (?פיקוח זה מייצר בהצלחה הפרדה והופך אותה ליותר נראית

ומולם הניתוח הביקורתי על השימוש בקטגוריות , והתביעה הנורמטיבית להכרה,  של טיילורניתוחו

והתייחסות ייחודית " הפרדה"מעלים את הצורך לבחון את המתח בין , אתניות כביטוי ליחסי שליטה וכוח

יס ובס,  תרבותיות-לבין היותה ביטוי של הכרה ורב, לקבוצות אתניות ותרבותיות כמרכיב של שליטה

י הפניית תשומת לב "אנתרופולוגיה יכולה לתרום לבחינה כזו ע 30.לנגישות לזכויות ולשירותים חברתיים

ליחס בינם לבין אידיאולוגיות ופרקטיקות של רב , או פיקוח/אתנוגראפית לתהליכי מתן הכרה ו

של החברה ) ויותאו התרב(וליחסי הגומלין בין המוסדות והגופים העוסקים בכך לבין התרבות , תרבותיות

בקטגוריזציה אתנית במאות האחרונות יש גם שורשים  לשימוש). Herzfeld 1997(שבה הם פועלים 

כאן עולה מימד נוסף של היחסים בין הכרה ושליטה המצריך . קולוניאליים-ומימדים קולוניאליים או כמו

במפגש בין ) דלים ביניהןעל ההב(אוריינטליזם וגזענות , התייחסות גם לתופעות כגון קולוניאליזם

יש לשאול . בו בזמן יש להיזהר מהנחות מוקדמות על שליטה ופיקוח .חברה ותרבות, פרקטיקות שלטוניות

, או שחלק מהיחס לשונות מקורו גם בחוסר הבחנות, או להכרה/האם מלכתחילה יש רצון לפיקוח ו

   ?ומדיניות לא מתואמת של נציגי ממשל שונים, בלבול

מקבלות ביטוי ספציפי בבחינה של יחס המדיניות כלפי קבוצות " שליטה"מול " הכרה"ות השאלות אוד

התעלמות מקיומן של קבוצות שונות בקרב ,תחילה: גיבושה והשתנותה, מ"שונות בקרב המהגרים מברה

ואחר כך החלטת קבינט הקליטה על , )1989שהחלה ב(המהגרים בשנים הראשונות של ההגירה 

ובמיוחד , 1998והרחבה של מדיניות זו כלפי עולי בוכרה מ , 1997ב " ת עולי קווקזייחודיות בקליט"

 נבחנת מידת ההשפעה של חוסר ידע ועמימות ביחס לזהויות 31.ביחס ליישום מדיניות זו והשלכותיה מאז

כיצד : ובאיזו מידה המדיניות מהווה כלי לפיקוח ושליטה על שונות אתנית, קבוצתיות על המדיניות

   .טא הכוח המעצב של המדינה ביחס לזהות של יהודי קווקז וקבוצות אחרות דוברות רוסיתמתב

 .תשומת הלב לשאלות אלה והיכולת לחקור אותן לעומק מהווה בפני עצמה תולדה של התפתחות המחקר

בעוד שביחס לעליות של שנות החמישים והשישים היה צורך בתהליך ממושך עד שהמחקר הפנה את 

                                              
" רב תרבותיות"שביחס אליהן מתפתח הדיון בזהויות וב,  ברקע להתמודדות זו שאלות חברתיות רחבות יותר27

   Appadurai 1990 Featherstone 19920)דווקא את עידן הגלובליזציה, באופן דיאלקטי, כהתפתחות המאפיינת
28 Glick Shiller et al.1992, Basch et al.1994 .   

בהתחשב בהשפעת , הרלוונטיות של אלה אינה רק מטפורית. קולוניאליים-ניסוח זה לקוח מתוך דיונים פוסט 29
  . והשאלה היא מה משמעות מרכיבים אלה במגע עם הסביבה החדשה, קולוניאליזם רוסי בעברן של הקבוצות הנדונות

30 Taylor ו Bhaba בהמשך הספרות בסקירתו הדיון ורא, יותר רחבה לדילמה ומשפיעות בולטות כדוגמאות הובאו . 
  . אך הניתוח מתייחס גם לחומר שהגיע אלי מאוחר יותר, 2005חומר שיטתי אודות השלכות המדיניות נאסף עד  31
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או לפחות , במקרה דנן העבודה מתבססת על חומר שנאסף בשעה שהמהגרים 32, לסוגיות אלותשומת הלב

בעקבות זאת ניתן לשאול מה מאפיין את יחס . מצויים עדיין בשנים הראשונות מאז ההגירה, חלקם

, האם יש בה מענה לתביעה הנורמטיבית להכרה: המדיניות לשונות תרבותית ואילו שינויים היא עברה

האם המדיניות ? כיצד משפיעה נראות קבוצתית או העדרה על המדיניות? קבוצות זוכות להכרהואיזה 

ובאיזו מידה ? מסייעת לנגישות לזכויות אזרחיות ומחזקת את היכולת להגביל פגיעה בבני קבוצות שונות

שר פגיעה מצב המאפ, כמו גם לתיוגן ובידודן של קבוצות ויחידים, היא מהווה ביטוי ליחסי שליטה וכוח

  ?ובאיזו רב תרבותיות מדובר, "רב תרבותית"האם זוהי דוגמא למדיניות  ?בזכויותיהם

אולם מתח . ממוקד במדינה ויחסיה עם קבוצות בתוכה, כפי שהוצג עד כאן', שליטה'ו' הכרה'המתח בין 

,  הכרההאם ובאילו מקרים ההבחנות שמייצרות קטגוריות אתניות מאפשרות: דומה קיים ברמה החברתית

מתי ? התייחסות לזהות קבוצתית ותרבותית וכינון דיאלוג פורה בין יחידים וקבוצות בעלי זהויות שונות

כיצד משפיעה ? הבחנות אלה הן חלק ממנגנונים היוצרים היררכיות ואף מחדדים מתח וקונפליקט

  ? וצה בהגירה של קב- ובמקרה זה, הקטגוריזציה הרווחת בחברה על הבנית הזהות של קבוצות שונות

  

  לאומיות ואתניות, והכרה לחקר הזהות הקולקטיבית" רב תרבותיות"ההצטלבות בין הדיון ב. 2

 ,Appadurai 1990(הדיון ברב תרבותיות הוא פועל יוצא של מתן דגש לשאלת ההטרוגניות והשונות 

Featherstone 1992 .( בזיקה לדיון מאמרו של טיילור תרם למרכזיות העיסוק בפוליטיקה של הכרה

אולם . הפך למרכזי במדעי החברה, הדיון ברב תרבותיות, בשנים שעברו מאז . וזהויותרב תרבותיותב

הדיון בשאלות אלו לא תמיד נערך מתוך תשומת לב למשמעויות השונות של מונחים מרכזיים ולתפיסות 

" רב תרבותיות" המושג , למרות אי הבהירות33"רב תרבותיות"ות שביסוד דיונים בהאידיאולוגיות השונ

יש . דווקא משום כך חשוב לפתח דיון ביקורתי במושג. הפך מטבע שחוק בשיח אודות חברות שונות

הלאומיות , למחקר ולתיאוריה של חקר הזהות הקולקטיבית, לבחון את הקשר של השיח הרב תרבותי

שים על הכללות ומצריכים המק, דיון ביקורתי כזה לוקח בחשבון גם הבדלים גדולים בהקשר. והאתניות

ההתייחסות כאן היא לדיון אודות  ).Rex 1995( דיונים נפרדים ברב תרבותיות במדינות וחברות שונות 

בתפיסות של ) תיאורטית לפחות(שיש בהן הכרה בסיסית , רב תרבותיות שמתקיים במדינות דמוקרטיות

 תשומת הלב הגדלה למתח שבין ההגות דיונים אלה מתקיימים על רקע 34.כבוד האדם ושוויון ערך האדם

    )..Parekh, 1994(הליברלית לבין האתגרים שמציב הדיון ברב תרבותיות 

הדיון המתרכז במדינה והטיפול שלה : מוצע לחבר כמה נקודות מוצא של העיסוק בזהות וברב תרבותיות

ודיון בחברה וביחסים בין , דיון מנקודת מוצא של חקר האתניות והזהויות התרבותיות הספציפיות, בשונות

                                              
,  ,Marks 1980  ,Weingrod 1962: על מחקר אנתרופולוגי של עליות שנות החמישים והשישים ראו למשל 32

Goldberg, 1972, 1987 ,1969 Willner , ועוד1999שוקד ודשן   .  
 -להלן(הבחנה בין המימדים התיאוריים של המונח מתבטא בחוסר " רב תרבותיות" שימוש בלתי מובחן במונח 33

דיונים במעמדן ין הבחנה נוספת שלא תמיד נלקחת בחשבון היא ב. לבין המימדים הנורמטיביים, ")ריבוי תרבויות"
  . ויש לבחון את נקודות המגע בין הדיונים הללו, שמעות של ריבוי תרבותי בכלללדיון אודות המ, של קבוצות מיעוט

ומושגים דומים היו גם , דיונים אודות רב תרבותיות מתקיימים גם במדינות בעלות שלטון ריכוזי כגון סין העממית 34
הדיון בשאלות של רב תרבותיות בחברה הישראלית מניח הבדל . מ לשעבר"במרכז הדיון החברתי והפוליטי בברה

" אתנוקרטיה"דמוקרטיה אתנית או אף ", לשאלות אם ישראל היא דמוקרטיה. בסיסי בין משטרים אלה לישראל
 .  אך הן חורגות מתחומה הישיר של עבודה זו, חשיבות מרכזית לדיון כולל ברב תרבותיות
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מקשרת , שאלת היחס בין הכרה ונגישות לזכויות לבין שליטה ופיקוח. קבוצות וזהויות בהקשרים שונים

אלו הנפוצות , הקטגוריות שבשימוש המדינה:  ושמה במוקד סוגיות של קטגוריות וקטגוריזציהדיונים אלה

  . וזיקות הגומלין ביניהן, קבוצות שונותת של בני הזהות העצמיואלו הקשורות לתפיסות , בחברה

בפילוסופיה חברתית קיים דיון מפותח אודות יחס המדינה לשונות ולזהות תרבותית והיחס בינו לזכויות 

 מחקר סוגיות אלו בכלים אנתרופולוגים מאפשר לבחון את השיח 35".הזכות לתרבות"חברתיות ואודות 

.  בפועל לנגישות לזכויות ולמתן הכרה בזהות או העדרהואת תרגומו, אודות שונות וזכויות חברתיות

ולנתח את המונחים , אנתרופולוגיה מאפשרת לבחון כיצד מובנה שיח זה בהקשרים חברתיים שונים

בדיון הפילוסופי חברתי מתורגמת במהירות " הכרה. "המשמשים בו ומשמעותם החברתית והארגונית

שאלות אודות בחינה של חסרה רבים דיונים באך , סוציולוגיבדיון הפוליטי וה" פוליטיקה של זהויות"ל

  ". זהות תרבותית""אופני ההבניה של קטגוריות ושל זהויות ואודות משמעותה ותכניה של 

הן מושא הדיון " רב תרבותיות"שביחס אליהן מתפתח הדיון ב, זהויות וקבוצות אתניות ותרבותיות

 קישור הדיונים הללו מעלה שאלות אודות היחס, באתניותיון ביחס לד. האנתרופולוגי באתניות ולאומיות

מתודה  .באנתרופולוגיה' קבוצות אתניות'ו' זהות'אתניות בהקשר רב תרבותי למונחים כ" תגיות"בין 

לבין הקטגוריות ' אתניות'ו' זהות'אתנוגראפית מאפשרת לבחון את היחס בין מרכיבים קונקרטיים של 

.  וכיצד משתקפים מרכיבים מבניים ומשתני כוח ביצירת קטגוריות אלו,המשמשות בשיח הרב תרבותי

נובעות מזהותן של הקבוצות ' שונות'בהמשך לכך ניתן לשאול עד כמה הגדרות המשמשות ביחס ל

מתוך כך עולה גם  36.תרבותיות עצמן או שהן משקפות משתני כוח וקטגוריות שיוצר השלטון/האתניות

  ". יצירתה"תו האפשרית על תפיסת השונות או שאלת מקומו של המחקר והשפע

מחקר הלאומיות וביטוי הזהות הקולקטיבית בעיצוב מדינת הלאום ותרבותה מרכזיים , ללאומיותבאשר 

והמחלוקת , הדיון בהבניית זהות לאומית. להבנת הדינאמיקה של הכרה וזהות בהקשר של רב תרבותיות

 Anderson 1983 Armstrong, 1982 Smith(יות אודות הקשר שלה לזהות אתנית הקודמת ללאומ

) 1977:755 (Dusenberry. בין לאומיות והכרה יש זיקה הדדית .עומדים ברקע לדיון זה) 1981,1993

 תרבותיות עושות שימוש ברב תרבותיות כדי לזכות בהכרה -מציין כי במקביל לדרך בה קבוצות אתנו

את האני " דמיין"ה כדרך להפגין את כוחה וכדי להמדינה משתמשת במתן הכרה או העדר, מהמדינה

מחקרו מדגים כיצד בחינה אנתרופולוגית של סוגיות של רב תרבותיות ביחס למקרה חקר  .הלאומי שלה

מאפשר ללמוד על מאפיינים רחבים יותר של המדינות בהן מדובר ) הסיקים בקנדה ובסינגפור(מסוים 

 ההבנה כי מדינות שונות זו מזו ביחס להמשגה של היחסים בין ברקע לכך. ואופן טיפולן בשונות תרבותית

תשומת לב להקשרים שונים של הצטלבות השיח   ).Das 1995: 89-90(קבוצות ובינן לבין המדינה 

 שמבקש להמשיג אחדות בסיסית של, האם השיח הלאומי"הלאומי והשיח הרב תרבותי מאפשרת לבחון 

תרבותי -השיח הרב חייב להתנגש עם, במסגרת שלטון מדיני" לאוםאזרחי ה"וכ" עם"ציבור של יחידים כ

דהיינו , תרבותיות-של קולקטיבים לכונן קבוצות אתנו" סוכנים"המכיר בשונות פנימית ונותן לגיטימציה ל

תרומת האנתרופולוגיה היא  ).Dusenberry:755(ברמה אחרת של שלטון מדיני ) a people(' עם'

                                              
35 Kymlica & Shapiro 1997 Kimlicka 1989, 1995, Raz 1986,19911994Margalit and Halbertal,  

  .Motzafi Haller 1998 ,R.Cohen 1978 ראו למשל 36
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את משמעה של זו , קרטי את היחס של מדינות שונות לשונות תרבותיתביכולת לבחון באופן קונ

נקודת  .ואת האופן שבו ביחס זה מתבטא מתח בין הכרה לבין שליטה ופיקוח, בהקשרים חברתיים שונים

לאומיות , בין השיח אודות שונות תרבותית מבט אנתרופולוגית יכולה לתרום גם להבנת יחסי הגומלין

יחסי גומלין אלה מבטאים את . י קבוצות שונות"ע ברה לבין תפיסות הזהות הנבנותואתניות במדינה ובח

ואולם מהלך כזה מחייב תשומת לב למגמות שונות במחקר  ".רב תרבותיות"אופיו של הדיון הכללי ב

  . ולמיקומן מול הדיון ברב תרבותיות, האנתרופולוגי המתייחס לזהויות והבנייתן

  

  והכרה לעומת שליטה, הדיון ברב תרבותיותהמחקר האנתרופולוגי ו. 3

תפיסה זו . מול קבוצות אחרות, המחקר האנתרופולוגי תרם להבנה שזהות מעוצבת גם באופן סינכרוני

המעורבות של , למרות זאת). 1999מאוטנר שגיא ושמיר (עומדת ביסוד החשיבות המוקנית להכרה 

גישות אנתרופולוגיות עכשוויות יוצאות מתוך . לתאנתרופולוגים בדיונים אודות רב תרבותיות היא מוגב

חשוב אם  .שתופסים מקום מרכזי בשיח הרב תרבותי" תרבות"ו" זהות"עמדה ספקנית לגבי מושגים כגון 

כן למקם את הדיון בקטגוריות ורב תרבותיות בזיקה להתפתחות הדיון האנתרופולוגי בקבוצות אתניות 

  . קשר ביניהםולראות כיצד ניתן ל, ובהבניית זהות

 והנחת יסוד כי, היה מקום מרכזי בהתפתחות האנתרופולוגיה כדיסציפלינה" קבוצות אתניות"למחקר של 

הייתה נקודת המוצא של מחקרים אנתרופולוגים " מובן מאליו"קיומן של קבוצות כאלה היא בבחינת 

 קבוצות אתניות ואולם מחקרים בסוף שנות השישים והשבעים יצאו כנגד ההנחה לפיה. קלאסיים

גם הפך מודע לכך ) באנתרופולוגיה ובדיסציפלינות אחרות(המחקר . ולאומיות הן ישויות חברתיות נתונות

 Connor 1993, Conversi" (לאומים"ו" קבוצות אתניות" שאין קריטריון פנימי כלשהו המבחין בין

) סיטואציוניים( הנסיבתיים מול גישות פרימורדיאליות צמחו גישות המדגישות את המרכיבים ).2002

 מחקרים פורצי דרך שינו את התפיסות לגבי אתניות 37.וההקשריים שסביבם נבנית המשמעות של אתניות

מחקרים אודות קבוצות אתניות באזורים חקלאיים וכפריים העבירו את הדיון מאתניות כמושג . ומשמעותה

ואילו תשומת לב לאתניות , (Barth 1969)גבולות אתניים  המציין תרבות לבחינת הדינאמיקה סביב

 A. Cohen 1974 ( המתהווה במרכזים עירוניים לימדה כיצד נוצרות ומתפקדות קטגוריות אתניות

Glazer & Moynihan 1975.( התפתח מחקר ביקורתי אודות מדינות הלאום ואופני הכינון  במקביל

, ם אלה הפנו תשומת לב לאופני ההבניהמחקרי 38.י אנתרופולוגים"י היסטוריונים והן ע"הן ע, שלהן

בהמשך לכך אנתרופולוגים ניתחו גם את אופני הכינון  .ההמצאה והדמיון של קטגוריות לאומיות ואתניות

 Gupta( ואף בחנו מחדש את מושג התרבות עצמו ,)Handler 1988 " (מורשת"ו" זהות תרבותית"של 

and Ferguson 1992 Ortner 1999 .(ומת לב לכך שהמיקוד בקבוצות האתנוהופנתה גם תש-

ומתן משקל קטן מידי לכוח " תרבות"תרבותיות הביא בצדק להאשמת האנתרופולוגיה בהמחשת ה

)(power  )Dusenberry 1997.(  בעקבות זאת התחדדה התפיסה כי זהויות וזיקות אתניות שיש נטייה

ים של הגדרות בירוקראטיות ושל לראותן כתוצרים של תהליכים היסטוריים ארוכים הן למעשה תוצר

                                              
Gross, 1992  37, R.Cohen, 1978 Nagata 1981, Bentley 1987 

38 Gellner 1983 Mosse 1990  Hobsbawm, 1990, Anderson 1991 Eriksen 1993  
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וכי זהויות אלה הפכו רלוונטיות כיוון שהמסגרת המדינית ויחסי הכוח קישרו הגדרות , הפעלת כוח מדינתי

    .אלו למסגרת החיים היומיומית של הקבוצות שהוגדרו בעזרתן

, ות מובנותהתובנות שהושגו במחקר הסיטו את תשומת הלב האנתרופולוגית לאופנים השונים בהם זהוי

ניתנה פחות תשומת לב , לעומת זאת. י מדינות ומוסדות שלטון"מומצאות ועוברות מניפולציות ע

ולא רק " (הכרה"למשמעויות שמקבלות זהויות קבוצתיות מול השיח המתפתח אודות רב תרבותיות ו

בסיסי אודות מתח זה קשור גם בויכוח ה ).בזיקה לאופן בו קטגוריות מהוות אופני שליטה של המדינה

לבין מי שרואה זהויות אלו " סיטואציונית"ו" הבנייתית"בין מצדדי גישה , טיבן של זהויות אתניות

החוקר המרכזי שגישתו הדגישה מימדים . כמבטאות מרכיבים תרבותיים משותפים הנמשכים לאורך זמן

ולא , הלאומיותסמלים משותפים ומיתוסים מעצבים היה היסטוריון של , היסטוריה, של המשכיות

כמו מדעני , אנתרופולוגים :נוצר מצב פרדוקסאלי A.D. Smith 1994, 1996, 2000 .39)(אנתרופולוג 

, ראו את המחקרים שלהם גם כאפשרות לתת ביטוי וקול לקבוצות שונות,  ואולי אף יותר-חברה אחרים

ואפשר גם לטעון כי , ה להכרההדיון האנתרופולוגי יכול לתרום לתביע, לכאורה. ובמיוחד קבוצות מודרות

ואף מעוררים תביעות לסוכנות , מחזקים" תרבות"של ] של האנתרופולוגים[הנרטיבים , לטוב ולרע"

ואולם כאשר הדגש ). Dusenberry 1997" (של קבוצות אתנו תרבותיות) political agency(פוליטית 

 ואף -ונות ולמימדים שונים של הבניהמופנה בעיקר לשאלות הנוגעות לכוח של המדינה לכפות הגדרות ש

נוצר ריחוק ואף ניכור בין הדיון האנתרופולוגי לבין ,  של זהויות ולפוליטיקה הקשורה בהן-המצאה

  ". רב תרבותיות"מדיניות חברתית ו, מימדים חשובים בדיון על הכרה

שורים באופני כפי שגם תהליכי פיקוח ושליטה הק, אלא תהליך מורכב, הכרה אינה אירוע חד פעמי

קיימת דיאלקטיקה בין היכולת של כוחות הגמונים הקשורים . קטגוריזציה הם בעלי אופי תהליכי ומשתנה

לבין הכוח , לאכוף קטגוריות של זהות על תושבים, בצורתם המטריאלית וגם האידיאולוגית, במדינה

לתהליכים הקשורים . ות הללועם הקטגוריות החברתיות והפוליטי" עבוד"או ל, התרבותי היצירתי להתנגד

ביחסים המורכבים שבין הכרה ומתן זכויות לבין פיקוח ושליטה יש השלכות גם על המדינה המעניקה 

וגם על זירות חברתיות שונות שאינן קשורות ישירות למנגנונים , גם על הקבוצות המעורבות בו, הכרה

האנתרופולוגי הוא לפתח דרכים ללמוד על האתגר  .של המדינה אך נמצאות עימה ביחסי גומלין מורכבים

ובפיתוח , זהויות אתניות ותרבותיות מתוך הכרה בשדות המורכבים שבהם זהויות אלו באות לידי ביטוי 

המחקר צריך להתייחס למשמעות המגע עם   ).Bourdieu 1990(מתודות למיפוי וניתוח של שדות אלו 

לקטגוריות המעצבות את המגע הזה , יניות רב תרבותיתלמרכיבים של כוח ושליטה שקיימים במד, המדינה

 למרכיבים המאפשרים נגישות לזכויות -ובמיוחד, לאופני הנראות של קבוצות שונות, ומעוצבות על ידו

: כל אחד מתהליכים אלו מחייב בחינה לעצמה. חברתיות ולתנאים בהם מתקבלת הכרה בזהות תרבותית

ואיזה , אילו מהלכים בירוקראטיים קשורים בכך,  מתעצבת מדיניותכיצד, כיצד ניתנות זכויות חברתיות

                                              
התייחסות של ללאומיות ושינוי בשנות התשעים תרמו גם הם -טרנס, ות של גלובליזציה תשומת הלב למגמ39

לבין מרכזים , נוצרה מגמה במחקר המדגישה את הניגוד בין תרבויות מסורתיות. תוקבוצתיזהויות אנתרופולוגים ל
, מופוליטיותלבין קוס,  המשמרים את הסטאטוס המיוחד שלהם,מקומות שמחוץ לדרך"ניגוד בין , גלובאליים
מגמה זו לא אפשרה לתת תשומת לב מספקת לקשרים בין מה שנראה . )Tsing 1994:283" (ודיאלוגיות, דינאמיות

   . ולערער על דיכוטומיה כזו, כמסורתי או מקומי לבין הגלובאלי
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יש לבחון גם מהן התפיסות העומדות ביסוד הכרה . יחסים מהלך זה מכונן בין המדינה לבין קבוצות שונות

וכיצד הן משפיעות על התפתחות שיח אודות , מה היחס בינן לבין השיח הלאומי, בשונות ובזהויות שונות

בה בעת המחקר האנתרופולוגי צריך לבחון לא רק את המימדים הקשורים . קולקטיביתמורשת וזהות 

אלא גם את משמעותן של זהויות אלה באינטראקציות , ישירות למדינה ולמקומה ביחס לזהויות שונות

מבט "התבוננות בקטגוריות ודפוסי קטגוריזציה ב. חברתיות יומיומיות ובזירות חברתיות שונות

   . 'זהות'ואף להאיר מזוויות חדשות את הדיון העמוס לעיפה ב, לבחון סוגיות אלהפשרת מא" מהשוליים

  

  זהויות קולקטיביות ושונות תרבותית בראי הקטגוריות : ובחזרה'קטגוריזציה'ל' זהות'מ.4

"Who need 'Ientity'?'" ,"1996(שואל סטיוארט הול במאמר מרכזי ומשפיע " ?מי צריך זהות Hall  .(

אך בו בזמן הוא מדגיש , שלכאורה מוצה, ביע על העיסוק המתמשך והאינטנסיבי בזהותהול הצ

ואת , ..."היא עניין בעל חשיבות פוליטית משמעותית שרק גוברת, של זהות, והתיאורטיזציה, שהשאלה"

  .  החשיבות של ההכרה בסתירות הפנימיות ובמורכבות הקשורים בדיון זה כדי לקדם את הדיון בנושא

ומדגיש את חשיבות הדיון , מרוכז בתהליכי זהות ברמת הפרט ובשורשיהם הפסיכולוגייםהול נו של דיו

העבודה הנוכחית מציעה זווית . ואת האופי הדיסקורסיבי של כינון זהויות, )identification(בהזדהות  

לבין זיהוי הזדהות  וי בחינת היחסים בין זהות"ע" מי צריך זהות"נוספת המאתגרת מחדש את השאלה 

בחינת יחסים אלה מצריכה תשומת לב מיוחדת . כמרכיב מרכזי בהבנה של זהויות קולקטיביות) חיצוני(

. והיא יכולה להאיר מזוויות חדשות את הדיונים אודות זהות ושונות, לקטגוריות ואופני קטגוריזציה

בין מרכיבים , תפיסות חיצוניותהתבוננות זו מציעה זווית חשובה לליבון היחס בין תפיסות עצמיות לעומת 

 לעומת -י בני הקבוצה"בין גבולות אתניים  שנשמרים ע, שמשפיעים על זהות" חיצוניים"ו" פנימיים"

ובין הדגשת הגבולות הקבוצתיים כמרכיב , או הסביבה/י המדינה ו"או אף נכפות ע, קטגוריות  שניתנות

  . והשתנותם במהלך הזמן, ם בזהויות שונותמרכזי בזהות לעומת בחינת התכנים התרבותיים הקשורי

" זהות קולקטיבית"ברמת הפרט מקיים יחס דיאלקטי עם הניסיונות להבנה של " זהות תרבותית"הדיון  ב

, בשני המקרים.  מימדים שונים אלה של זהות מבנים אחד את השני וגם ניזונים זה מזה: ברמת הקבוצה

לבין ) או להיות דומה לו" (להזדהות עם מישהו אחר"בין , "ותזה"ו" שונות"הדיון נסוב על היחסים בין 

רצף ושייכות הם "מציינת תמר סוברן כי " השדה הסמנטי של שוני"בדיון על .  הדגשת השוני והגבולות

). 1996:318" (  רכיבי היסוד המסמנים שונות-נתק ואחרות, רכיבי היסוד הסמנטיים המסמנים זהות

" נתק"ו" רצף"בחינת המשמעות של ,  לדיון בזהויות קבוצתיות מורכבותבמעבר מדיון סמנטי מופשט

, מצריכה שילוב של מימדים היסטוריים ודיאכרוניים" אחרות"ו" שייכות"ומערכות הקשרים שלהם ל

   ". חוץ קבוצתיות"ו" פנים קבוצתיות"ובחינת ביטויים של זהות ושוני ברמות 

א דיון הבוחן את משמעותן של קטגוריות ותהליכי בכל אחד מהפרקים השונים של עבודה זו מוב

  ובו בזמן גם מאיר צדדים שונים של זהות קולקטיבית ויחסי גומלין בין -קטגוריזציה בהקשרים שונים

בנראות קבוצתית בעקבות , הדיונים בהיסטוריה קבוצתית בראי השמות הקבוצתיים:  'שונות'ו' זהות'

במגע בין קבוצות , בעיצוב זהות בהגירה על רקע שונות פנימית, במגע עם המדינה והמדיניות, הגירה

 כל אלה מאפשרים לבחון את -ובסוגיות של זיכרון ומורשת, מגוונות על רקע המתח בין בינאריות וריבוי
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 וגם -הפרקים מציגים מימדים שונים של זהות קולקטיבית. היחסים בין מרכיבים שונים של זהות ושונות

בתוך אוכלוסיה ,  בתך קבוצה ספציפית- דיאכרונית וסינכרונית- הרבה המתקיימתבוחנים את השונות 

תוך , ובתוך קולקטיב לאומי רחב יותר, רחבה יותר של מהגרים שנתפסים כבעלי רקע דומה לכאורה

  . אך גם להמשכיות ביחס לזהויות ועיצובן, תשומת לב לתהליכי שינוי

בשדה הסמנטי של מונחים " זהות"ו" שונות'ניגוד הבסיסי בין בחינה מרובת מימדים זו מלמדת כי בניגוד ל

בהקשר של זהויות קולקטיביות ויחסים בין קבוצות .  משמעותם בשדות חברתיים היא מורכבת יותר, אלה

. לא רק של ניגוד אלא גם של הכלה ויצירה הדדית אחד של השני, יש יחס מורכב' שונות'ו' זהות'בין 

שהעיסוק בו ', שונות תרבותית'ו' זהות  קולקטיבית'ד כאשר בוחנים את היחס בין  מורכבות זו עולה במיוח

תשומת לב למורכבות זו מאפשרת הבנה של היחסיות של זהות ושונות .  מרכזי לדיון ברב תרבותיות

וליחסי הגומלין , אך גם למקום הניסיונות ההיסטוריים הממשיים המבנים אותם, והתלות ההדדית ביניהן

   40.של זהות קולקטיבית' אובייקטיביים'ו' סובייקטיביים'בים בין מימדים המורכ

של קבוצות ויחסו למרכיבים של זהות והזדהות מעלה לקדמת הדיון " זיהוי"דיון בקטגירוזציה ואופני 

באיזו מידה זהויות הן תוצר של .  שאלות של כוח באופן המהדהד שאלות מרכזיות אודות זהות קולקטיבית

גישות ? י המדינה יכולות ליצור זהויות קבוצתיות" האם קטגוריות הנקבעות ע-ובמקרה דנן, וחמערכי כ

המרכזיות של מונחים אתניים לשיח הפוליטי בעולם "כי , למשל, המקשרות בין זהות ויחסי כוח מדגישות

 ..." שכן, "מחזק את המעמד שלהם כנתיב הנגיש ביותר להזדהות עצמית קולקטיבית ולפעולה חברתית

 Wilmsen & McAllister"  (אתניות היא סמן של זהות עצמית מודעת המופיעה כאשר מופעל כוח

הבנייה של זהויות . גישות אחרות מדגישות כי דיון בזהות אינו רק דיון ביחסי כוח, מצד שני). 1996

בדומה , "ייםמרכיב אוטונומי בסיסי של  המבנה את החיים החברת"קולקטיביות היא מבחינה אנליטית  

דיון בקטגוריות ). (Eisenstadt 1998ולא תופעה היסטורית המשנית להם , לכוח וליחסים כלכליים

 )שנדון קודם (הצורךמכאן עולה שוב . ובאופני קטגוריזציה מאפשר בחינה נוספת של עמדות שונות אלה

לבין , יית זהויותבגישה מחקרית שתאפשר התמודדות עם המתח שבין מימדים של כוח הקשורים להבנ

המעצבים זהויות קולקטיביות , היסטוריה משותפת וסמלים ומיתוסים מרכזיים, מרכיבים של המשכיות

    ).Issacs ,Smaje 1997 1975 ,1989(ויכולים לעמוד בבסיס התביעה להכרה , לאורך זמן

הכרה ובין , ים של המשכיות לבין מימדים של כוח ומניפולציה בעיצוב זהויות קבוצתית מרכיבהיחס בין

 לא רק ביחס לשיח נים נבחם מימדים נוספים כאשר היםמקבלבדיון על רב תרבותיות לבין שליטה ופיקוח 

 -ובמקרה של מהגרים, אלא גם ביחס לתקופות קודמות,  וקטגוריזציהרב תרבותיות, עכשווי אודות זהות

הגירה "למימדים אלה חשיבות מיוחדת כאשר עוסקים ב. בזיקה לסביבה הקודמת ולהיסטוריה הקשורה בה

" מהגרים חוזרים"אלא גם לשאלת הקשר בין , שכן הם רלוונטיים לא רק להכרה בזהות הנפרדת" הביתה

הקבוצות , ת שאלות אלו מעבירות את הדיון לחברה הישראלי).'לאום'או /ו' עם'(לקולקטיב רחב יותר 

  . השונות בה ועברן

  

                                              
ם ניסיון עבודה המדגימה ג,  'Ben Rephael 1982לדיגמא לדיון במרכיבים אוביקטיביים וסובייקטיביים ראו  40

  . הישראלי באמצעות דיון במקרים מסויימים' שה האתני'להתבונן בכלל ה
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  קטגוריזציה וזהויות קולקטיביות בחברה הישראלית .5

ובהקשר ההיסטורי גם , השאלות שנדונו עד כה נבחנות בעבודה זו בהקשר של הגירה לחברה הישראלית

וכן (דיונים תיאורטיים המתייחסים לחברה הישראלית  .מ ולמקומם של היהודים שם"ביחס לקווקז ולברה

בדיון כאן אבקש . מובאים בפרקים שונים בהמשך) מ"ובמיוחד בברה, לדיון היסטורי ביהודים בתפוצות

זהות קולקטיבית והמשמעות של ריבוי , להדגיש כי שאלת הזיקה בין קטגוריזציה חברתית ואתנית

 Goldberg(וזה האנתרופולוגי בפרט , התרבויות בחברה חשובה לדיון במחקר החברתי הישראלי בכלל

1978, 1987; Dominguez 1989  .(והשיח הלאומי בה לאורך , ישראל מורכבת מאוכלוסיות מגוונות

לבין אופני שיח מגוונים " לאום"ו" עם"כל שנות קיומה מאופיין במתח בין רטוריקה המדגישה אחדות של 

 היחס לריבוי כל זאת תוך הבדלים גדולים בין. המתייחסים לשונות ומכירים בפועל בריבוי התרבויות

י "במשך שנים הוסתרה השונות לאומית ע( בתוך הקולקטיב היהודי לבין הדיון בשונות לאומית ודתית 

שאלות של זהות אתנית וזהות קולקטיבית ומשמעותן עמדו ). או תרבותית בלבד/כשונות דתית ו הצגתה

טגוריות חברתיות ואתניות למרות זאת הדיון במשמעות של ק. במרכז העניין של חוקרי החברה הישראלית

מחקרים הציעו בחינה ביקורתית . היה מוגבל, )ואחרות ששימשו בחיי היום יום, אלה ששימשו במחקר(

אופנהימר (פלשתינאים בישראל וקבוצות בתוכן /של אופני ההבניה של קטגוריות בדיון אודות ערבים

" מיעוטים"ו" עדות" בין וריההבחנה השכיחה בשיח הציב, לעומת זאת) . 1993רבינוביץ , 1979

לא ניתנה מספיק תשומת , ככלל). (Goldberg 1978מתקבלת ללא שאלות ומשמעותה לא נבחנה מספיק 

וביחס לקבוצות יהודיות , לב למשמעויות ולצורות השונות של שימוש בקטגוריות אתניות תרבותיות

   41.גי בכיוון זהויש מקום לפיתוח נוסף של עיסוק מחקרי ביקורתי אנתרופולו, בפרט

 חלוקה -מהשנים הראשונות למדינת ישראל ואילך הייתה נפוצה קטגוריזציה בהתאם למדינת המוצא

והתקיימה במקביל לקטגוריזציה בינארית רחבה " טבעית"שהתקבלה כ, "פרסים" "מרוקאים", "רומנים"ל

טייה הישראלית לזיהוי על  האנתרופולוגית דורותי וילנר ראתה בנ ).'ספרדים וכו/ בין אשכנזים(יותר 

לדעתה משמשות התוויות הלאומיות דרך פשוטה . סמך ארץ המוצא תולדה של עומס יתר קוגניטיבי

 מזרחיים -כגון אירופאים, וקטגוריות דיכוטומיות, להתמודד עם מורכבות חברתית חדשה וגדולה במיוחד

,  עם זאת ).Willner, 1969:200(ספרדים שימשו לצורך הבחנות אתניות רחבות יותר - או אשכנזים

הבנה היסטורית , פ ארץ המוצא"במקרה של זיהוי קהילות ע .בשני המקרים מדובר בחלוקה פשטנית

מלמדים שמדובר בחלוקה פשטנית , מעמיקה יותר וכן מחקר משווה על בני קבוצות אלה בארצות אחרות

 אך למרות 42. (Lapidot 1999; Goldberg 2001)בישראל" קליטה"שהתעצבה תוך כדי התהליך של 

רוב החוקרים לא הציבו שאלות ביחס לקטגוריות , מודעות כללית זו להטרוגניות של קבוצות יהודיות

מה מסתתר , במהלך ההגירה ההמונית לישראל לא חשבו לחקור כיצד קטגוריות אלו מעוצבות. הנפוצות

                                              
הפנו יותר תשומת לב לדילמות הקשורות באופני קטגוריזציה ) כ יהודים שחקרו בישראל "בד(ל "דווקא חוקרים מחו 41

 )1988 Goldstein ,1985 Lewis (  ,אולם לא התפתח דיון שיטתי בנושא . 
 למשל בין יהודים מקזבלנקה ויהודי האטלס במקרה של –לראות בהבדלים גדולים בין קבוצות דוגמאות אפשר  42

הדוגמא של יהודי ). Goldberg and Bram 2007( או מכורדיסטאן ובגדד במקרה של יהודי עיראק , יהודי מרוקו
, הות קבוצתית ותרבותיתכורדיסטן לעומת יהודי בגדד מדגישה גם כי חלוקה כזו יכולה להסתיר הבדלים ברורים בז

המחקר אודות דפוסי ההזדהות של יהודים מטוניסיה בצרפת מלמד על זהות ). Sabar 2002(ואף זהות לשונית שונה 
   ). Rosen-Lapidot 1999, 2005(פ קווי מדינות הלאום "קהילתית הנבנית על בסיס קהילות מוצא הספציפיות ולא ע
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 .ושל אינטראקציה חברתית בכללוכיצד הן משמשות בהקשרים שונים של מגע עם המדינה , מאחוריהן

אפריקה /רוב החוקרים במדעי החברה בדרך כלל פנו להשתמש בחלוקה הרחבה יותר לאסיה, יותר מכך

  ).Goldschieder 2001, 1998ליבלר ( אמריקה שמיסדה הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה  /ואירופה

אלית וגם במחקר נדונים המרכזיות של הקטגוריזציה הבינארית באופני ההמשגה של החברה הישר

אם (קיבל את הקטגוריות שהוצעו לו  כי לרוב המחקר, וכאן אדגיש רק ,בהרחבה במבוא לשער הרביעי

במחקר  ומהלך זה השפיע על עיצוב התפיסות אודות אתניות וזהות, )י סוכנים אחרים"ואם ע, י המדינה"ע

יונים אודות ההגדרות המדויקות שיש בקרב הסוציולוגים התפתחו אמנם ד .עצמו ובשיח הציבורי בכלל

אף שהייתה מודעות כללית ,  אך בדיון האנתרופולוגי43"מזרחים"להשתמש בהן עם כניסת הקטגוריה 

/ מזרחיים/עדות המזרח"לא ניתנה תשומת לב מספקת לבחינת הקטגוריות , למגבלות של קטגוריות אלו

מחקר להבניה של קטגוריות אתניות בישראל ניתנה תשומת לב מסוימת ב 44.אשכנזים ואופני השימוש בהן

ינון (ונבחנה תקפותן של הבחנות בינאריות במחקר הכמותי , (Yanow 2000)ומשמעותן הבירוקרטית 

אולם חסר דיון במשמעויות הרחבות יותר של התפיסות הבינאריות והיחס בין ). 2001אמית , 1998

, כך גם ביחס להבחנות האתניות. בריבוי זהויותתפיסות אלה לבין ראיית החברה הישראלית כמאופיינת 

ויש , ועוד) ותיקים/עולים(של ותק , )חילוניים/ דתיים(וגם ביחס לתפיסות בינאריות של זהויות דתיות 

   ). Goldberg 2001(צורך לבחון את מערכות הקשרים בין הבחנות אלו 

אבל לצידם יש , ר השפעה רבהאת המדינה ועיצבו את המחק למערכות הקטגוריות וההבחנות ששימשו

פנים "המשמשות גם בשיח " עממיות"סטריאוטיפים וטקסונומיות , חשיבות רבה גם לתפיסות עממיות

 אלה קושרות את הדיון העכשווי בקטגוריות לדיון ברקע ההיסטורי 45.וגם ביחסים בין קבוצות" קבוצתי

 Goldberg(ות הקטגוריזציה שלהן רקע שתרם לעיצוב מערכ, והתרבותי המגוון של קבוצות יהודיות

1985 Salamon 1999, 2001.(  מכאן עולה צורך לבחון את מקומן של קטגוריות ביחס לשדה סמנטי

ולשאול כיצד משפיעות קטגוריות אלה על אינטראקציות , רחב יותר של הבחנות תרבותיות ואתניות

   .קבוצתית בחברה הישראליתועל עיצוב זהות )  Tajfel & Turner 1979(ויחסים בין קבוצות 

  

  ומחקר החברה הישראלית, קטגוריזציה,  רב תרבותיות .6

מ לשעבר "בעיקר מברה, הגירה המונית. להתפתחויות משנות התשעים ואילך חשיבות מרכזית לדיון

אתניות וזהות , שינתה את פני החברה והעלתה מחדש שאלות אודות זהות קולקטיבית, ומאתיופיה

ת "יל המשיכו להתפתח תהליכים הקשורים למקומם של יוצאי צפון אפריקה והמזהבמקב. תרבותית

ביחס לכל אלה התפתח . ס ופעילות הקשת הדמוקרטית המזרחית"ובמיוחד עליית ש, בחברה הישראלית

פוליטיות וחברתיות העלו שאלות חדשות גם אודות ,  התפתחויות מדיניות46.דיון מחקרי מגוון ומעורב

, התפתחות דיון ברב תרבותיות בישראל.  פלסטינים בחברה הישראלית-חים הערביםמקומם של האזר
                                              

  . ביעיוראו דיון בפרק הראשון של השער הר 43
  . 1992חזן  Marks 1980:25: נוספותהתייחסויות ל). 1984( לדיון בנושא שלא זכה להמשכיות מספקת ראו גולדברג  44
הראשונה הייתה בשימוש של יהודי עיראק עוד קודם ". אנגלוסקסים"ו" כורדים"דוגמאות לכך הן הקטגוריות  45

לדיון בקטגוריות עממיות חשיבות רבה " . פרנק"יא דוגמא אחרת לקטגוריה שעברה גלגולים שונים ה. לעלייתם
 . מ הממשיכות גם בישראל"להבנת התפיסות ההדדיות בין יהודים ממוצא אשכנזי לקבוצות יהודיות אחרות בברה

 2004שטרית , 2002'  חבר ושות2001ראו שוחט . גם כתבו על נושא זה אלה וחוקרים הובילו תהליכים 46
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. וביחסים בין קבוצות שונות למדינה, הוסיפה מימד חדש לדיון בזהות קולקטיבית, בזיקה לתהליכים אלה

 לא הפנו תשומת לב ליחס בין 48, במיוחד אלה העוסקים באוכלוסיה היהודית47,אולם מרבית הדיונים

רוב הדיונים . רב תרבותיות לדיון בקטגוריזציה אתנית ובאופני ההמשגה של החברה הישראליתהדיון ב

נטייה זו משותפת . קיבלו את אופני הקטגוריזציה השכיחים כנתונים ולא דנו מספיק במשמעויות שלהם

   49).2005יונה , 2003לשם (לחוקרים הנוטים לגישת הקונצנזוס ולדוברים בשם גישות ביקורתיות 

התייחסות לשאלות של קטגוריזציה וזהות על רקע הדיון ברב תרבותיות בישראל מחייבת להתייחס 

רובד אחד של דיון . הדיון ברב תרבותיות בישראל מאופיין במימדים השונים שלו. לגבולות הדיון הנוכחי

אופייה של כשברקע לכך , פלסטיני- רוב יהודי ומיעוט גדול ערבי, נוגע ליחסים בין קבוצות לאומיות

 , Gellner 1984" (לאומיות אזרחית"יותר מאשר " לאומיות אתנית"הלאומיות הישראלית שהיא 

Brubaker 1996 , ולמרכיב זה , ציונית- ישראל כמדינה צמחה מתנועה לאומית יהודית). 2005יונה

של דיון ברב תרבותיות קשור ישירות למשמעותן של פרקטיקות הדרה . השפעה מכרעת על אופייה

בהצעות לתפיסות , והוא נוגע גם בשאלות של רב לאומיות,  פלסטינים בישראל-אזרחים ערבים

רובד שני של ". מדינת כל אזרחיה"ו" מדינה יהודית"אלטרנטיביות של משמעות האזרחות ולמתח בין 

שני הרבדים הללו קשורים זה בזה בצורות . הדיון מתייחס למדינת ישראל כמדינת הגירה מראשיתה

, בנוסף. בישראל צריך לקחת בחשבון את הקשרים הללו" ברב תרבותיות" וכל דיון משמעותי 50,רבות

כגון , לשני הרבדים הללו קשר למרכיבים נוספים של הדיון במשמעות החברתית והפוליטית של זהויות

ל לצאת דיון בפרקטיקה של רב תרבותיות בישראל יכו, למרות זאת 51.נדר וזהות מינית'שאלות אודות ג

שביחס לכל אחת מהן עולות שאלות , או חברות מרכזיות, גם מנקודת מוצא לפיה בישראל שתי אוכלוסיות

כי  נקודת מוצא כזו גם לוקחת בחשבון. כחלק מהדיון הכולל ברב תרבותיות בישראל, של רב תרבותיות

פלסטינים - ערביםיהודים כמו גם, רוב בקרב שתי האוכלוסיות, בתחומים מרכזיים כגון חינוך ודת

 לפי כך גם מתוך ההיגיון של השיח הרב תרבותי עצמו 52.מעוניין לשמור על קווי הפרדה אלו, ישראלים

וכל , כל זמן שמודגש כי שתיהן מהוות חלק מחברה אחת, דיון נפרד בכל אחת מהאוכלוסיות הוא לגיטימי

 מביאה להימנעות מדיון ביחסי זמן שהתמקדות בדיון אחד לא באה לשרת הסתרה של הדיון הכולל ולא

מחקר זה מתרכז בשאלות על רב תרבותיות בהקשר של ישראל  .כוח ומנגנונים של דחיקה לשוליים

                                              
  . 2005יונה , 2000יונה ושנהב , 2000און -בר, 2000קלדרון , 2004, 1998קימרלינג  , 1998  ושגיאשמיר מאוטנר 47
אך , מ שאינם יהודים"שכן אוכלוסיה זו מונה מאות אלפי מהגרים מברה, היא בעייתית" אוכלוסיה יהודית"ההגדרה  48

ההבחנה הבסיסית בין שני  פלסטינית -כיוון שלאלה זיקה יומיומית לאוכלוסיה היהודית יותר מאשר לזו הערבית
דיון בריבוי התרבותיות בחברה הישראלית צריך להתייחס גם לקבוצות שאינן . חלקי אוכלוסיה עיקריים נשמרת

  . רקסים'כגון ארמנים וצ, וכן קבוצות קטנות בעלות זיקה לאומית אחרת, מהגרי עבודה: חלק מהבחנה זו
לקבוצות ספציפיות של  בתיאור דמוגראפי דיונו נפתח. ים שוניםדיונו של לשם ממשיך את גישת הקונצנזוס בתיקונ 49

אולם הדיון המרכזי מקבל את , יים בציטוט המונה זהויות רבות בישראלתומס) 'יוצאי פרס וכו, יוצאי צפון אפריקה(
בנוסף הוא מקדיש דיון להגירה . הדיכוטומיה בין אוכלוסיה אשכנזית לאוכלוסיה של מהגרים מארצות המזרח

, עבור יונה.  חברתי-פילוסופי( דיון אמפירי ודיון ערכי  בין יונה משלב. לחברה הדתית והחרדיתו, וסית והאתיופיתהר
הדיון בשאלות של אוריינטציה ". מזרחים"ו" אשכנזים"הציר העיקרי של הדיון בחברה היהודית עוסק ביחסים בין 

  ).. אך גם לשאלות של האופי היהודי של המדינה( זו קשור לחלוקה") אתיופים"ו" רוסים("דתית ובמהגרים חדשים 
דוגמא לכך הוא הדיון במשמעות של הגירה של יהודים וקרוביהם למאזן הדמוגראפי וליחסים בין הקבוצות  50

כדוגמא לשאלות על משמעות של הגירה " יהודים ערבים"והדיון אודות , )122-134: 2005, יונה(הלאומיות בישראל 
 ).  ועוד2003 קימרלינג 2003 שנהב 2004, שטרית , 2001שוחט (י ערבית ובעלי תרבות ערבית לישראל של יהודים דובר

  . בעבודה הגבלתי את הדיון בשאלות אלו בשל קוצר היריעה . 1998נדר ורב תרבותיות ראו למשל אוקון 'על ג 51
תחום . רב תרבותיות במרחבים משותפים  לעומת דיון ברב תרבותיות במרחבים נפרדיםעל ) 2005:112-116(יונה ראו  52

 . הגבולות בין המצבים נזילים. החינוך מדגים מרחבים נפרדים
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 אך לחלקים בו חשיבות גם לסוגיות של רב 53,הממוקדות בחברה היהודית בישראל, כחברת הגירה

  54.תרבותיות והכרה בחברה הישראלית בכלל

 אנתרופולוגים עסקו.  זכתה להד מוגבל באנתרופולוגיה הישראליתהתפתחות הדיון ברב תרבותיות

בין עיסוק זה לבין התייחסות להתפתחות הדיון עצמו ולקיחת  אבל יש הבדל, בנושאים שעולים בדיון זה

ולמעורבות הכוללת ,  לבחינה ביקורתית של הדיון בכלים אנתרופולוגיים מחד גיסא-כלומר, חלק בו

כגון חיבור בין ידע אקדמי , וגם בצורות אחרות, י הדיון הביקורתי"ע(דיון זה השפעה על כיווניו של 

היחס המורכב שנדון לעיל בין המחקר האנתרופולוגי בכלל לבין הדיון ברב תרבותיות התבטא , )ויישומי

, ייתכן גם שאופיים האידיאולוגי והפוליטי של הדיונים ברב תרבותיות. גם במקרה של המחקר בישראל

אולם גישה אנתרופולוגית . מרחיקים את האנתרופולוגים, עם אי בהירות ואקלקטיות שקשורים במונחיחד 

    .י התבוננות אתנוגראפית בדיונים אלה ובביטוי הקונקרטי שלהם במערכות שונות"יכולה לתרום ע

יות אזרחיות ובין נגישות לזכו' שליטה'ו' הכרה'תרומה אנתרופולוגית יכולה להתבטא בבחינת היחסים בין 

. לשם כך נדרשת בחינה מחודשת של המחקר האנתרופולוגי של קבוצות מהגרות לישראל. לבין פיקוח

ההתבוננות במגע עם הסביבה החדשה ובמיוחד ) א: אפשר להבחין בין שתי מגמות בהתפתחות מחקר זה

תרבות בזיקה ודיון בשאלות של הבניית זהות ו, בכלל' קולטים'בבירוקרטיה וב, במוסדות הקליטה

תוך תשומת לב לזיקה , התבוננות בקבוצות אתניות מסוימות ותרבותן)  ב 55.למאפייני הסביבה החדשה

 אף שיש מחקרים 56.בין תהליכי הבניית זהות להיסטוריה הקבוצתית ומקומה בתהליכי ההתמקמות מחדש

תלות וניתוח של יחסי כוח ו, המגמה הראשונה מדגישה משתנים מבניים, שהתייחסו לשני המימדים

  . ואילו זו השניה מדגישה מרכיבים תרבותיים וחברתיים הקשורים לקבוצה, "קולטת"הבירוקרטיה ה

מחייבת התייחסות " קליטה"התבוננות אנתרופולוגית בסיטואציה של : הבחנה זו היא כמובן מלאכותית

ובעבודות אחרות , )Weingrod ) 1966התייחסות כזו ניתן למצוא כבר בעבודתו של . לשני המרכיבים

עם זאת מחקרים אלה דנו בבירוקרטיה הקולטת בעיקר  57.שעסקו בעליית שנות החמישים והשישים

או לניסיונות , הופנתה פחות תשומת לב לניתוח נבדל שלה. בהקשר למגע המקומי שלה עם המהגרים

של ניתוח התפתחות נפרדת הייתה של מסורת מחקרית . מודעים לשלב בין דגשים שונים אלה

ואולם ברוב המקרים לא נבחנו שאלות אודות  58.הבירוקרטיה בכלל ומגעה עם קבוצות מהגרים בפרט

 דגשים שונים  .התפיסות שבבסיסן ומשמעותן בהתייחסות לאתניות וזהות תרבותית, אופני הקטגוריזציה

קד בהבנת מרכיבים כיוון מחקרי אחד התמ. 90אלה במחקר ניתן לראות גם בהתייחסויות להגירת שנות ה

, תרבותיים של קבוצות שונות ותהליכי הבניית זהות לנוכח תהליכי שינוי ומפגש עם הסביבה החדשה

                                              
לשאלות של הכרה ורק במיעוטו הוא חורג מעבר לתחום זה ומתייחס , מפגש המתרחש בחברה היהודיתמחקר זה דן ב 53

ר גם אודות מפגשים בין מהגרים במסגרת עבודת השדה אספתי חומ. אוכלוסיה הערבית בישראלבזהות במפגש עם 
 . אלה מוזכרים בקיצור רב בלבד מחמת מקוצר היריעה.  פלסטינית-מקווקז לאוכלוסיה ערבית

אך ,  פלסטיני והשליטה הישראלית על הגדה המערבית-הדיון אינו עוסק ישירות במשמעות של הקונפליקט הישראלי 54
   ). Kimmerlng 1992(כתה על החברה הישראלית בכלל כחלק מהשל, למציאות זו השלכה על המפגש הנדון כאן

י חוקרים "התבוננות כזו הוצעה גם ע . Weingrod1985, 1995. Handelman 1977, 1970 מרקס : למשל55
  ].  שם [Bernstein 1980 Yiftachel and Meir 1998 ,1998 Fentser : למשל. מדיסציפלינות אחרות

 Neeman 1990 Huskell 1994 Goldstein1985 Weiker 1985 Goldberg1978 1990 ,למשל  56 
  Goldberg 1972, Marks 1975  Willner, 1969. 1984  דשן ושוקד57
     Haendelman . 1997   .1996, 1988חזן , ,1970מרקס  58
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 לעומת זאת חוקרים אחרים בחנו את 59 .ובניתוח הרקע של העולים והשפעתו במפגש הבין תרבותי

ם של תפיסות תרבותיות נדון גם מקומ 60.המפגש עם מנגנוני הקליטה והפנו תשומת לב ליחסי כוח ותלות

דוגמא בולטת למגמות מחקריות שונות אלו ניתן לראות  ).Golden 1997(ודימויים הדדים במפגש זה 

בעבודתה של הרצוג הדגש הוא על   ).Salamon 1999( ושל סלמון ) 1998(בעבודותיהן של הרצוג 

עבודה זו למדה על הכוח . טהניתוח יחסי כוח והבניית יחסי תלות ביחס ליהודים מאתיופיה במרכז קלי

ועל השפעת פיקוח ושליטה של סוכני קליטה על , הרב של הגדרות בירוקרטיות ביחס למגע עם המהגרים

עבודתה של סלמון לעומת זאת לימדה כי אי אפשר להבין  .נדר ומבנה המשפחה'תחומים כמו תפקידי ג

בלי להבין את מערכת המושגים , תיופיהאתניות וגזע ביחס ליוצאי א, שאלות הנוגעות לזהות הקבוצתית

בעוד שאצל הרצוג הדגש הוא על יחסי כוח  .שלהם ביחס לתחומים אלה ואת מיקומם קודם לכן באתיופיה

סלמון מדגישה את החשיבות של ניתוח תרבותי והיסטורי להבנת שאלות של , במגע בין מדינה ומהגרים

המחקר המתואר בעבודה זו . ר בעל התמקדות כפולהדוגמאות אלו מלמדות על צורך במחק. זהות והגירה

, ליחסי כוח ותלות, מצד אחד נבחנים מרכיבים הקשורים למגע עם המדינה: משלב בין פרספקטיבות אלו 

אך זאת תוך תשומת לב גם למרכיבים תרבותיים רחבים יותר המשפיעים על אופני ההתייחסות לקבוצות 

ך יש חשיבות למתודה שכוללת גם חומר שנאסף בקרב עובדים ביחס לכ. שונות בחברה הישראלית בכלל

מצד  .ובמיוחד מודגש המפגש ביניהם, לצד המחקר האתנוגראפי של המהגרים, חברתיים וקובעי מדיניות

שבמקרה זה נוגע גם להבחנות , שני נעשה מאמץ לבחון מרכיבים הקשורים לרקע היסטורי ותרבותי

 . יהודי קווקז-ובמיוחד לרקע של קבוצה מסוימת, מ להבדלים ביניהם"השונות בין קבוצות יהודיות בברה

בתהליך בו המהגרים , תוך כדי משא ומתן, מהלך זה נועד לאפשר הבנה של זהויות ואופני העיצוב שלהם

  . ובה בעת מושפעים מהמאפיינים של סביבה זו, הופכים לשחקנים פעילים בסביבתם החדשה

 אתר סגור -ובמרכז קליטה, יוצאי אתיופיה, קדים בקבוצה מסוימתמחקריהן של הרצוג וסלמון ממו

מחקרים אלה ממשיכים מסורת של אנתרופולוגיה הממוקדת במחקר זירות מוגדרות , ככאלה. ומובחן

מחקר כזה מתאים מטיבו . כגון קבוצות אתניות או אתרים של מגע עם מהגרים, בחברה הישראלית

,  בין כיוון מחקרי זה לבין ניסיונות להבנת החברה הישראלית בכללאפשר להבחין. למתודה האתנוגראפית

או /חברות בקולקטיב ו, שמתוכם עולות שאלות על זהות קולקטיבית, גבולותיה ומאפייניה, מרכיביה

ניתן לקבוע כי בהתפתחות המחקר  , למרות המוגבלות בחלוקה כזו61.במרכיביו וסולידריות חברתית

 אולם הזיקה בין הדיון 62.ואילו השני עם הסוציולוגיה, ר עם האנתרופולוגיההכיוון הראשון זוהה בעיק

ובמיוחד תשומת הלב , תרבותיות לבין הדיון ברב תרבותיות- האנתרופולוגי באתניות וקבוצות אתנו

לקטגוריות חברתיות ואתניות יכולה להיות בסיס גם לבחינה מחודשת של מקומה של האנתרופולוגיה 

   .ולא רק ביחס למחקר של קבוצות ספציפיות, ה הישראלית בכללביחס להבנת החבר

                                              
59 Kaplan and Rosen 1998 Weil 1995 Nudelman1993 1999 שבתאי ,Markowitz 1993. 
60 Weingrod 1966 Bernstein 1980 Halper 1985  
  . 1993 רם 1984 סמוחהEisenstadt 1954, .Bernstein 1980 , Swirski 1989 Smooha 1978,1993: משלל  61
   Bilu&Ben-Ari1997, ,1999 כתריאל 1984 גולדברג : באנתרופולוגיה אלוכיווניםדוגמאות לחיבור בין  62

Dominguez 1989  .מבטים אתנוגראפייםיש גם דיונים בחברה בכלל על סמך  :Marx1975  ,1988' ושות אבוהב  . 
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ובמיוחד , הן דוגמא לקישור בין דיון בקבוצות מהגרים ספציפיות) 1998. 2004( עבודותיו של קימרלינג

ריבוי תרבויות ללא רב "מ לדיון רחב בחברה הישראלית כחברה המאופיינת ב"עולי אתיופיה ועולי ברה

 היא מציבה 64,גמה זו בסוציולוגיה וגם בדיסציפלינות אחרות נדמית מובנת מאליהבעוד שמ 63".תרבותיות

. ומצריכה חשיבה על מקומה של שיטת המחקר האתנוגראפית בפרויקט כזה, אתגר לאנתרופולוגיה

 בירור שאלות רחבות לגבי רב -מצד אחד: המחקר הנוכחי מציע כיוון כזה מנקודת מוצא אנתרופולוגית

ברקע לכך ההבנה כי לא , ת וקטגוריות חברתיות ותרבותיות דרך בחינה של מקרה קונקרטיזהו, תרבותיות

 בהווה -אלא רק ביחס למערכות רחבות יותר שהיא קשורה אליהן, ניתן להבין קבוצה כיחידה בודדת

 בספרה הציבורית ובתחומי מחקר( בחינת הזיקה בין הדיון האנתרופולוגי לדיונים שונים -מצד שני.ובעבר

והפניית הדגש לבחינת האינטראקציות בין , אודות רב תרבותיות וזהות ואודות החברה הישראלית) אחרים

  ). . או מרכזים שונים(החברתי " המרכז"קבוצות שונות וביניהן לבין 

בין מחקר אנתרופולוגי של : מחקר זה ניצב בצומת של מגמות מחקריות שונות ומשלב ביניהן , לסיכום 

ובין מחקרי הבניית זהות של קבוצות מהגרים למחקרים ; ר החברה הישראלית בכללקהילות למחק

מגמות אלו מספקות בסיס לבדיקה ". קולטים"הבוחנים את הבירוקרטיה הקולטת ותהליכים הקשורים ל

לצד , בחינת זהות הקבוצה: של תהליך התערות של קבוצת מהגרים והבניית זהות הדדית" צדדית-דו"

עולה של דפוסים תרבותיים ומנגנוני כוח הקשורים בזהות הקולקטיבית ויחסים בין לימוד אופן הפ

אתניות והבניית זהות לשאלות רחבות אודות החברה , כך קושר המחקר דיון בקבוצה מהגרת .קבוצות

   .הישראלית וריבוי התרבויות בה

  מימדים שונים של עמימות ומורכבות :  מקרה החקר ומאפייניו.ד

וגם לפריזמה המאפשרת לבחון , למעניין בפני עצמו מקרה זה גם רט את המרכיבים ההופכיםסעיף זה מפ

, חוסר הכרות). 1 :ריבוי תרבויות והבניית זהות בחברת מהגרים, שאלות רחבות אודות קטגוריזציה

שהם , ויהודי קווקז בפרט, מ בכלל"בלבול ועמימות קטגוריאלית ביחס לשונות בקרב המהגרים מברה

ושל הקבוצות היהודיות , הרקע המורכב הקשור בעברה של הקבוצה בקווקז). 2. ת המוצא לדיוןנקוד

    ).המושפע גם מהמרכיבים הקודמים(מאפייני המפגש עם הסביבה הישראלית ). 3; מ בכלל"השונות בברה

  

   בלבול ועמימות קטגוריאלית, חוסר בהירות. 1

 1986דשן , 1954למשל איזנשטאט (ורה לכאורה בעוד שהמחקר בעבר התייחס לקבוצות שזהותן בר

   66.ובהמשך להן גם העדר נראות,  במקרה הנדון מעניינת דווקא חוסר הכרות ועמימות ביחס לזהות65,)

המפגש הנדון מאופיין בחוסר בהירות ובלבול לגבי , מנקודת המוצא של המדינה והחברה הסובבת

                                              
 Lisak and ראו למשל הישראלית בחברה קבוצות יחסיבזיקה ל וקליטתה המדינות מחבר העליה מאפיינילדיון ב 63

Leshem 1995 ,1998 נודלמן, 1998 איסקובה, 1996 הורביץ. ת  Ben Rafael et al 1997 .Al Haj 2004 .  
 . 2002'  ושותחבר2005 יונה, 2003 לשםכגון , בודות מרכזיות מהשנים האחרונותכפי שמתבטא בע 64
, רומניה, יהודי מרוקו: במרבית המחקרים על מהגרים בישראל הקבוצה הנחקרת מוגדרת מבחינת זהותה האתנית 65

  . צות במרחבהקבו" מיפוי"נקודת המוצא היא של , כגון עיירות חדשות, גם כשמדובר בזירות של מפגש. 'לוב וכו
 .Motzafi Haller, 1998ראו , אם כי לא בזיקה למהגרים, לדוגמא של עמימות כנקודת מוצא בשדה המחקר 66
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כיצד למקמם בקטגוריות , מה ההבחנות ביניהן, ותןמה זה, מיהן: הקבוצות המהגרות מברית המועצות

   .ואף לחוקרים ולמחקר בכלל, לשחקנים אחרים בשדה החברתי, המוכרות למדינה ולסוכניה

כאשר  .מ ובמיוחד לקבוצות המיעוט"עמימות זו נוגעת להבחנות הפנימיות בין הקבוצות המהגרות מברה

עולה קושי למקם אותן ) בוכרה וקווקז,  גיאורגיהיהודי(בוחנים כל אחת מקבוצות המיעוט העיקריות 

וככאלה הדיון , "מזרחיות"וגם כ" רוסיות"שכן הן נתפסות גם כ, במסגרת הקטגוריות הבינאריות הרווחות

לנושא זה מוקדש דיון . בתפיסה של זהויות.בהם מעלה שאלות אודות קטגוריזציה בינארית מול ריבוי

. ל יהודי קווקז הם הקבוצה הפחות מוכרת לסביבה החדשה"צות הנבין הקבו .בשער האחרון של העבודה

, )כגון עם יהדות מרוקו בשנות החמישים(חוסר ידע והכרות התבטא גם במפגש עם גלי מהגרים אחרים 

יהודי "מחד גיסא הנחת היסוד היא קיום קבוצה שאחד מכינוייה הוא . אך הוא בולט במיוחד במקרה זה

ובהם , מרכיבים שונים הופכים זהות קבוצתית זו לעמומה, מאידך גיסא). 1990אלטשולר ( "ההר מקווקז

וכיצד אוריינטציות תרבותיות שונות משפיעות , שונות פנימית גדולה שמעלה שאלות האם זו קבוצה אחת

עמימות ביחס לזהות כפי שהיא : לעמימות זו שני צדדים. על האופן בו מציגים בני הקהילה את זהותם

ועמימות ; י המחקר"וע) בקווקז ובישראל(י רשויות שונות " הסביבה החיצונית ובמיוחד עי"נתפסת ע

יש גם השפעה הדדית בין תפיסת הזהות החיצונית  .בתפיסת הזהות העצמית של פרטים ושל תת קבוצות

המקבלות משמעות חדשה בעקבות המפגש עם , כל אלה מעלים שאלות אודות זהות והבנייתה. והעצמית

    .ה החדשה בישראלהסביב

במיוחד בהקשר , מבחינת מאפייניה קבוצה זו מתאימה במיוחד לבחינה מחודשת של קטגוריות בינאריות

חלק , ושפה יהודית הקרובה לפרסית, מסורת תפילה ספרדית, לצד השפעות מקומיות קווקזיות. האתני

רפובליקות קודם שהיו ולא ממדינות  (גדול מבני הקבוצה מגיעים משטחי הפדרציה הרוסית עצמה

אלה רק מקצת מהמאפיינים . ורבים מהם עברו תהליכי רוסיפיקציה אינטנסיביים, )סוציאליסטיות נפרדות

לצד  . מצד שני'מזרחים'מצד אחד ו" רוסים"שיוצרים צירוף של מרכיבי תרבות הנתפסים בישראל כ

מימד  .יוחדת לעמימות קטגוריאליתיש חשיבות מ, מרכיבי עמימות הנוגעים לגבולות הקבוצה ולמאפייניה

אזור שוליים הנמצא בגבול בין עולמות שונים לכאורה הנפגשים ,  של הקווקז עצמומהמיקוםזה נגזר גם 

מחוסר וגם , )ועולמות תרבותיים שונים, דתות, ובין עמים, בין אסלאם ונצרות, בין מזרח ומערב(בו 

הם : ימות של יהודי קווקז תורמים מרכיבים נוספיםלעמ . הרווח עם אזור מורכב והטרוגני זהההיכרות

אך מסורותיהם הדתיות מושפעות , במובן ההיסטורי של מונחים אלה" ספרדים"או " אשכנזים"אינם 

' אסיאתים'של הקווקז ומיעוטם מחלקים ' אירופאים'והם מגיעים ברובם מחלקים , מאלו וגם מאלו

  . היא לעמימות ביחס לזהות הקבוצתית ולזהות היהודיתהיסטוריה מורכבת מוסיפה גם ). אן'אזרבייג(

  

  רקע היסטורי מורכב. 2

ליהודי קווקז היסטוריה : הרקע ההיסטורי במקרה חקר זה מוסיף למורכבות ולעמימות שנדונו קודם

אופן . עשרה-ובמיוחד קורותיהם לפני הכיבוש הרוסי של הקווקז במאה התשע, שרובה עדיין לוטה בערפל

על רקע ,  ליהודי קווקז ולהיסטוריה שלהם במדיניות האתנית הסובייטית ובמחקר הסובייטיההתייחסות

ובנוסף עולה גם צורך לבחון את המרכיבים , תרם מימד נוסף לעמימות זו, מ"המדיניות האתנית בברה
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אולם התייחסות . מ לשעבר"המבחינים והמאחדים בין קבוצות שונות של מהגרים יהודים מברה

לא רק , קבוצות בהגירה במחקר זה תופסת מקום מרכזי במחקר/ של הקבוצה בניתוח ה ולרקעלהיסטורי

אלא כיוון שהיא מייצגת תפיסה הרואה חשיבות במימד דיאכרוני והיסטורי , בשל הצורך לדון בעמימות זו

ה ובאנתרופולוגיה של קבוצות יהודיות בהגיר, )Ohnuki-Tierney 1990,2001(באנתרופולוגיה בכלל 

עיניים "המחקר מקדיש מקום חשוב לבחינה של היסטוריה זו ב ).Haskell 1994, 1984גולדברג ( בפרט 

נדונים בו המרכיבים שעיצבו את זהותם . תוך שימת לב לרב קוליות של הדיון ההיסטורי" אנתרופולוגיות

וההשפעה , טית בעברכמו גם יחסם עם הסביבה בקווקז ועם המדינה הסוביי, של יהודי קווקז הקולקטיבית

תשומת לב מיוחדת ניתנת לבחינת מאפייני האזורים בהם ישבו . שיש לכך על יחסיהם עם הסביבה בהווה

לכשעצמו ותוך המפגש עם החברה , התייחסות לרקע זה .היהודים ומשמעותם לעיצוב זהותם ותפיסותיהם

ביחס  וי והבנייה מחודשתמאפשרת לבחון שאלות אודות המשכיות היסטורית לעומת שינ, הישראלית

) גם(וגם לבחינת המשמעות של הימצאות ריבוי קבוצות ושחקנים הנבדלים אלו מאלו , לזהויות אתניות

  . ברקע שלהם בשדה חברתי שבו דנים

בניתוח היסטורי ודיאכרוני שבמרכזו זהויות וקבוצות אתניות מסוימות יש להיזהר מהתייחסות למימדים 

מדגיש  גילרוי. ל סמך הנחה לא ביקורתית של המשכיות פשוטה בין עבר והווההמבדילים בין קבוצות ע

מסוגיות של מוצא לווקטורים של תרבות מודרנית בתנועה "..את הצורך בהעברת תשומת הלב 

)traveling modern culture "( תשוקה המסתורית של אספני "..הוא מנגיד מהלך זה למחקר שמשול ל

" בויות שלהם בלתי נפרדות ומעדיפים שהבדלים יישארו מוחלטיםפרפרים שמעדיפים את התר

)271:Gilroy, 2000 .(אבל יש למקם אותה ביחס להקשר , אזהרה זו תקפה גם לשדה המחקר הנוכחי

והוא , "התרבות השחורה"ובגלגוליה של " black Atlantic" גילרוי עוסק ב. השונה של נושאי המחקר

). שם, שם" (רוטינה תרבותית והתקה שאינה רלוונטית"שאלות אודות " להעלות באוב"תוהה על הצורך 

מחקר של קבוצות יהודיות בהגירה מצריך תשומת לב למשמעות ההמשכיות כערך מכונן של , לעומת זאת

הצורך להתייחס למרכיבים היסטוריים ). 2006טולדנו - שפר ורוס, Goldberg 1985, 1996(זהויות אלו 

תרבותיות של מהגרים שמרכיבים שונים - ות אף מתחזק כשמדובר על קבוצות אתנובדיון על הבניית זהוי

  Hirsch. 2005.(67(שבה הודגשו מאד המשמעויות של זהויות אתניות , מ"בזהותם עוצבו בברה

האתגר הוא להציע גישה מורכבת ליחסי הגומלין בין שינוי תרבותי ומרכיבי כוח בסביבה החדשה 

ולאופן , ות ותרבותיות לבין תשומת לב למרכיבים היסטוריים ותרבותייםוהשפעתם על זהויות חברתי

מהלך מרכזי הנובע מחשיבות המימד  .פעולתם בהקשר של מפגש בין קבוצות מהגרות וסביבתן החדשה

אזור הקווקז מאופיין בריבוי . הדיאכרוני בניתוח מתייחס לרקע הסביבתי והחברתי ממנו מגיעים המהגרים

ובו בזמן , ריבוי זה חשוב לדיון במאפייני המהגרים.  תרבותיות ודתיות וכן בריבוי שפות,קבוצות אתניות

                                              
לזהות .." מעורער ופלורליסטי, סיטואציוני, מובנה"לפיו הכול , זהויות כנזילותבמתייחסת לניגוד בין הדיון ' מרקוביץ 67

 Oh Stuart, Oh: פונה לחוקרים שעצבו את הדיון על זהויות היא .כפי שהיא נתפסת בעולמם של מהגרים סובייטים
Homi, Oh Ronato, Oh Elspeth- you may have got it all wrong, for You've never met the Soviets!  .

)Markowitz 1997:331-332 .(תפיסה גם כיוון שמתקיימת , במקרה של יהודי קווקז העמימות מוסיפה רובד נוסף
  ).להלן" (טאטים"אך גם ערעור שלה בהשפעת המדיניות הסובייטית שהציגה את יהודי קווקז כ, והמשכית" הברור"
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התבוננות בהתנסות של הקבוצה עצמה ובתהליך המעבר שלה בין שתי : מאפשר מהלך מתודולוגי כפול

  . התנסות זו בסוגיות רחבות יותר הקשורות לריבוי תרבויות" דרך" והתבוננות; סביבות מרובות תרבויות

 התפתחותית של התנסותם של יהודי קווקז בשתי סביבות מרובות תרבויות - מוצעת בחינה תהליכית)2.1

י "תוך תשומת לב לאופן בו יחסים אלה משתקפים באופני קטגוריזציה ומובנים ע, )הקווקז וישראל(

מה של השמות כחלק ממהלך זה נבחנת ההיסטוריה הקרובה של יהודי קווקז מהפריז.) א( .קטגוריות אלו

בחינה זו מאפשרת גם התייחסות השוואתית לסוגיות של יחסים ). בשער השני(השונים שנתנו לקבוצה 

רובד נוסף בניתוח מתייחס  .בין קבוצות וזיקתם להבנית זהויות בסביבות שבהן ריבוי זהויות וקבוצות

ריבוי " ואידיאולוגיית על רקע המדיניות האתנית) לקבוצותיהם השונות(היהודים בכלל  להתנסות של

מדיניות זו קיבלה ביטוי ייחודי במקרה של  ).Hirsch 2005 ,Slezkine 1994(מ "של ברה" הלאומים

שבמרכזה הניסיונות להתייחס ליהודי ההר מקווקז כחלק , יהודי קווקז בפוליטיקה ובאידיאולוגיה הטאטית

תה של סוגיה זו במפגש עם הסביבה ועולה גם שאלת משמעו, )1990:527אלטשולר " (הלאום הטאטי"מ

קיום : סביבת המוצא המורכבת משליכה גם על שונות פנימית גדולה בקרב יהודי קווקז .)ב. (הישראלית

רקע זה מעלה שאלה באיזו  .הלשוני ואף המדיני, קהילות הבאות מאזורים נבדלים ברקען התרבותי-תת

דיאכרונית תהליכים -ן מפרספקטיבה היסטוריתיש מקום לבחו". קהילות"או " קהילה"מידה מדובר על 

וגם תהליכים הקשורים לגיבוש זהות קבוצתית , הקשורים לשונות פנימית וגיבוש זהות משותפת בקווקז

.) ג". (ריבוי חיצוני"ו" ריבוי פנימי"זוהי הזדמנות לבחון סוגיות הקשורות ליחס בין  .בעקבות הגירה

, לתרבות דומיננטית, לים גם שאלות על מאפייני היחס לשלטוןמע  קולוניאלי- הרקע הסובייטי והרוסי

בהמשך לביקורת על גישתו הדיכוטומית של סעיד מציע באבא  .ולתרבויות מקומיות שונות בעבר ובהווה

מקרה זה מאפשר ). Bhaba 1994:153( לבחון את ריבוי הפנים של היחס לאחר בשיח הקולוניאלי 

ביחסים בין יהודי ": מפגש מרובה" מתבטא ריבוי פנים זה בהקשר של ללכת צעד אחד הלאה ולבחון כיצד

בקרב כלל המהגרים והשפעתם על המפגש עם החברה הישראלית ועם " רוסית"קווקז לקבוצת הרוב ה

ביחסים עם , ביחסים עם אוכלוסיה ותיקה המזוהה עם זהות אשכנזית בישראל, קבוצות שונות בקרבה

 -ובמקביל, בישראל" מזרחית" וצפון אפריקה ועם דוברים של זהות עולים ותיקים מהמזרח התיכון

, יהודי קווקז לתרבות הרוסית ביחסים הפנימיים על רקע הבדלים ביחס של קבוצות שונות בקרב

  . לתרבויות מקומיות שונות שם ולהבדלים בגישה הדתית

 סוגיות הקשורות לריבוי  הרקע והמאפיינים של יהודי קווקז מאפשרים פריזמה מעניינת לבחינת)2.2

קבוצה זו " דרך"ניתן לחשוב על סוגיות אלו . תרבויות בישראל ובהתנסות של קבוצות יהודיות

שוודר מבחין בכמה מובנים . מ בכלל"ודרך בחינת סוגיות השונות בקרב המהגרים מברה, והתנסותה

הבנה "ניסיון להגיע ל ,של האחר" באמצעים"או " באמצעות"חשיבה ": חשיבה דרך האחר"שונים של 

התנסות בהקשר של מעורבות עם האחר  ,קונסטרוקציה והליכה מעבר לאחר- דה, של האחר" נכונה

הניתוח המוצע  ). Shweder 1991:107-110(הוא קושר לניסיון האנתרופולוגי , בעקבות גירץ, שאותה

דרך " של חשיבה ,ביחס לרקע של הקבוצה חשוב במיוחד המימד הראשון. משלב חלק ממובנים אלו

שימוש בהתכוונות ותודעה עצמית של תרבות אחרת או "הכוונה היא ל. או באמצעים של האחר" האחר

על פי שוודר ". בהבניה המושגית שלו ככלי להעלות את האני הפחות מודע שלנו) שימוש( או -אדם אחר
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סוים של ההתנסות כמומחה או מקצוען באספקט מ"חשיבה כזו דרך האחר ראשיתה בכך שנכיר באחר 

מערכת הייצוגים והשיח שלו יכולים לשמש כדי לחשוף מימדים , האנושית כך שתודעתו הרפלקטיבית

בזיקה לתפיסה של בנדיקט של תרבות כבחירה מקשת האפשרויות ). שם, שם" (נסתרים בעצמנו

יחס לזהות אחרות ב, יש תרבויות שהן וירטואוזיות ביחס לאבל וסבל"שוודר מציין כי , האנושיות

פסיכולוגי  הניסוח של שוודר הוא. 'וכו, מלחמה על האגו, ארוטיקה, אחרות ביחס לאינטימיות, מגדרית

בחינת סוגיות של שונות : אבל אפשר להשליך ממנו למהלך הממוקם ברמה חברתית וקבוצתית 68,באופיו

תי הוא משתנה בולט תרבותית וריבוי קבוצות דרך הפריזמה של קבוצה הבאה מאזור שבו ריבוי תרבו

האישית של חברי וחשיבותו של ריבוי זה בהתנסות ההיסטורית ואף בהבניית הזהות הקבוצתית . במיוחד

, דיון זה מאיר סוגיות המסייעות להבנת הקווקז ומקומם של היהודים בו. הקבוצה תידון במהלך העבודה

בוי תרבויות ולזהות קולקטיבית ובו בזמן הוא מאפשר בחינה מחודשת של סוגיות יסוד הקשורות לרי

שייך בדרך כלל " לחשוב"דרכו ניתן " האחר: "תרבותיות-שוודר מתייחס בעיקר לסוגיות בין .בישראל

השנים שעברו מאז נכתבו דבריו העבירו את הדגש מלימוד של הקשרים בין . לתרבות זרה ומרוחקת

שמאפיין יותר ) בתוך חברה נתונה(ויות ללימוד של ריבוי תרב) בדרך כלל בין חברות שונות(תרבותיים 

בעקבות (בו מדובר הוא שותף למרחב מדיני וחברתי אחד " האחר", בהמשך לכך .ויותר את רוב החברות

במקרה הישראלי ). Simmel 1950(והוא דומה יותר לזר המשלב מרכיבים של ריחוק וקרבה , )הגירה

וגם " אחרים"סר ההכרות עם יהודי קווקז הם גם למרות חו" : הגירה הביתה"נוספים גם המאפיינים של 

אבל גם ליכולת להתבונן באופן יצירתי , מאפיינים אלו מוסיפים למורכבות. בשל היותם יהודים" דומים"

בו משמשת הקבוצה גם כפריזמה לבחינת סוגיות , מבט זה. כדי להבין סוגיות רחבות יותר" דרך האחר"

בשער זה נבחנות שאלות הקשורות .  ובולט במיוחד בשער האחרוןמאפיין את כלל העבודה, רחבות יותר

תוך כדי . ליחסי גומלין בין קבוצות ולהבניית זהויות קולקטיבית בישראל מזווית הראיה של יוצאי קווקז

מהלך של מבט ). כגון יהודים יוצאי רוסיה ויוצאי מרוקו( כך הדיון משליך גם על הבנת קבוצות אחרות 

. ה אינו מתעלם מההבדלים הגדולים במאפיינים של ריבוי התרבויות בקווקז ובישראלז" דרך הקבוצה"

יכולה לחדד את ההבנה של , מנקודת ראותה של קבוצה זו, ההשוואה המתייחסת להבדלים אלה: להיפך

במובן ( תרבותיות הקשורות בו -של גישות רב ואף, במובן התיאורי, ריבוי התרבויות הישראלי

  . בהקשר של הכרה ויחסים בין קבוצות מיוחדב, )הנורמטיבי

   

   מאפייני המפגש עם הסביבה הישראלית. 3

   :)מקרה החקר עצמולמעבר (מאפייני המפגש עם הסביבה הישראלית מאפשרים לשאול שאלות רחבות 

והרקע ההיסטורי " עמימות קטגוריאלית"י "והוא מעוצב ע, במפגש מתבטאים היעדר ידע והכרות) 3-1

" מפה האתנית"מצב זה מעלה תהיות ביחס למקומם ומיקומם של יהודי קווקז ב. גרפי המורכבוהגיאו

   .והוא מאפשר לבחון כיצד פועלים תהליכים של מיקום קבוצות בקטגוריות חברתיות רחבות, הישראלית

                                              
וסביבה כרקע " תרבות"כמושג קבוע לבין " mind" או " נפש"זהו חלק מגישה המעוניינת לבטל את ההבחנות בין  68

דיון זה מקבל את האינטואיציה . דיון נפרדעמדה זו נתונה לביקורות הראויות ל. תרבותית-משתנה בפסיכולוגיה הבין
  .  הבסיסית אודות היכולת ללמוד מהתנסות אחרת מבלי להתחייב לכלל המערך התיאורטי של שוודר
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ולי יהודי קווקז באים מאזור ש: המפגש מעלה שאלות סמליות אודות זהות קולקטיבית וקטגוריזציה) 3-2

משם הגיעו , המתלבטת לגבי זהותה וקשריה לאירופה,  מדינה מפותחת יחסית-בין אירופה ואסיה לישראל

וביחס למקומם של יוצאי (וביחס למקומה במרחב המזרח תיכוני , קבוצות דומיננטיות בתקופות ייסודה

שפותח פתח  ה גבולמפגש זה מכיל בתוכו סתירות ועמימות ומהווה מקר). אסיה ואפריקה ותרבותם בתוכה

הגירה מאזורים : וגם היפוכו, הוא מעבר בין אירופה לאסיה" מקווקז לישראל"המעבר  .לדיונים שונים

בשולי אירופה עם השפעה קולוניאלית אירופית רוסית למדינה באסיה שמדגישה את קשריה עם אירופה 

קטגוריות שבעזרתן מפרשים את חשוב אם כן להפנות דגש לאוריינטציות תרבותיות ול. וזהותה המערבית

   .המפגש עם הסביבה הישראלית

ניתוח תהליכי : סוגיות המיקום וההתמקמות הקשורים בו על שני צירי זמןוהמחקר בוחן את המפגש 

וניתוח ; מ והשונות בקרבם"כלל המהגרים מברהבהתייחס ל, המפגש בעקבות הגירת שנות התשעים

י "ית שנות השבעים והמפגש בין עולים מקווקז ליישוב היהודי באעלי :עליות קודמות/ המתבונן בהגירות

ציר הזמן העכשווי מאפשר בחינה מדוקדקת של הזיקה בין תהליכי .  ובתקופת היישוב19המאה השלהיי ב

ציר הזמן ההיסטורי מאפשר זיהוי . מגע עם הסביבה החדשה לתפיסות ואופני קטגוריזציה והשתנותם

מת לב לאפשרויות התפתחות שונות ואתגור של תהליכים שעשויים להיתפס ותשו, דפוסים רחבים יותר

נקודת ראות כזו מתקבלת גם מהתנועה בין ניתוח של קבוצה אחת לבין בחינה רחבה  .כמובנים מאליהם

תנועה זו מאפשרת מבט השוואתי על הקבוצות השונות  .מ"יותר של הקבוצות השונות המהגרות מברה

מה שנותן פרספקטיבה  , יוצאי בוכרה ויוצאי גיאורגיה-ות המיעוט האחרות ובמיוחד קבוצ, מ"מברה

אך בחינת המפגש עם הסביבה החדשה מצריכה לא רק תשומת לב  .נוספת לניתוח אופני התמקמות ומפגש

   .אלא גם בחינה מחדש של ההנחות אודות החברה המקומית ואת הריבוי בקרבה, למורכבות של המהגרים

וגם בשל מאפייני , בשל אופי המהגרים והיותם חלק מגל הגירה גדול יותר":  מרובהמפגש" זהו )3-3

הדיון בקטגוריות חברתיות ואתניות ובחינת שאלות של מיקום והתמקמות של מהגרים  .החברה הישראלית

" מפגש"הנחת מוצא זו שונה מגישות קודמות שבהן נדון ". מפגש מרובה"בהקשר זה של  למולן מתקיים

כשכל אחד מהצדדים נתפס כיישות ") החברה הישראלית" ("חברה"לבין " קבוצת מהגרים"ה בין לכאור

אך ההקשר , מחקרים קודמים הראו כבר כי חשוב להתייחס לשונות וריבוי בקרב קבוצות מהגרים .אחידה

מחקרים אחרים . ואינו מתייחס מספיק למשמעות הריבוי הקיים בסביבה החדשה, "בין תרבותי"נותר 

אך מתעלמים משאלות של , מדגישים יחסים בין קבוצות בתוך סביבה שנתפסת כבר כמרובת תרבויות

 לעומת אלו מוצע  69.ריבוי בתוך קבוצות ומהדינאמיקה הבין תרבותית של מפגש בסביבה מרובת תרבויות

וך ות, כאן ניתוח של המפגש בין מהגרים לסביבתם החדשה על רקע ריבוי התרבויות בסביבה החדשה

   .לעברה של הקבוצה ולריבוי בקרבה ותוך תשומת לב, )בקרב המהגרים(התייחסות גם לשוני פנימי 

ביחס למהגרים עצמם הדיון מתייחס , ראשית. מניח מורכבות הקיימת בכמה רמות" מפגש מרובה"המושג 

וביחס , סיתביחס להיותם חלק ממכלול גדול יותר של מהגרים דוברי רו: למורכבות בשתי רמות מרכזיות

לעומת הנחה כי זהות ( בהתייחסות לשאלות של ריבוי פנימי ושל גיבוש זהות קבוצתית - עצמה" קבוצה"ל

                                              
קימרלינג : דוגמאות לעיסוק בסביבה מרובת תבויות, Salamon 1994 , 2001מלצר גבע : שוני פנימילדיון בדוגמאות  69

  . Al-Haj 2004,2003לשם , 1998
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עולה שאלה אודות היחס בין רמות אלו של שונות ). של יהודים יוצאי אזור מסוים היא דבר הנתון מראש

פיין מרכזי של הסביבה איתה המורכבות היא מא, שנית. לבין התפיסות של שונות וריבוי בסביבה החדשה

 הדגשת .ההבחנה בין חברה למדינה מסייעת לבחון סביבה זו ללא מלכודת המונוליתיות. נפגשים המהגרים

החשיבות של התבוננות היסטורית ודיאכרונית מציעה ציר ניתוח נוסף המשליך על כלל המימדים של 

משתקפים בו , ם המשפיעים על המפגשהבנת המימדים ההיסטוריים והתרבותיי: השדה שנדונו עד עתה

  . חשובה לכל אחת מרמות הדיון שנדונו כאן, ומשתתפים בעיצובו

היסטוריה מורכבת ומאפייני המפגש עם , עמימות קטגוריאלית (שלושת המרכיבים של מקרה החקר 

קר ושילובם מעצב את המרכיבים הייחודיים של המפגש במקרה הח, קשורים זה בזה) הסביבה הישראלית

לימוד : המפגש ביניהם במקרה חקר זה מאפשר דיון שנע בין כמה רמות המשלימות זו את זו. הנוכחי

ובמימד (על החברה הישראלית בכלל " מבט מהשוליים"התבוננות במקרה זה כמאפשר , המקרה עצמו

 בדיון ושימוש בו כפריזמה לבחינת סוגיות תיאורטיות רחבות, )ההיסטורי גם על יחסי קבוצות בקווקז

יחסי הגומלין בין המימדים הללו . ריבוי תרבויות והבניית זהות בחברת מהגרים, אודות קטגוריזציה

   .מאירים מימדים שונים של הדיון ומסייעים בכך ללימוד החברה כשדה מורכב

  סיכום :חקר שדה מורכב .ה

 להתמודד עם השאלה כיצד מצטרפות יחד לניסיון, הסוגיות האמפיריות והתיאורטיות שנדונו בפרק המבוא

 .תוך דגש על בחינת התרומה של מחקר אנתרופולוגי לאתגר כזה, חוקרים שדה חברתי ותרבותי מורכב

ובין , במרכז הדיון עומד מפגש מרובה משתתפים ורב מימדים בין יהודי קווקז וסביבתם החדשה בישראל

נה של מפגש זה מצריכה תיאור של בחי. מ בכלל"המדינה וסוכניה לקבוצות השונות של מהגרים מברה

, מלמטה, הסתכלות מהקבוצה: שדה חברתי מזוויות מבט ומנקודות מוצא שונות וניתוח של המגע ביניהן

שקשורות באלו של המדינה אך לא זהות (והסתכלות מהמדינה ומהקטגוריות שלה ושל החברה הישראלית 

 שילוב נקודות .ות בזירות שונות של החברההתבוננות במפגשים בין קבוצות וזהויכשלכך נוספת , )לה

ובמגעיה עם הסביבה " בקבוצה" עוסקת גם –" דו צדדית"מבט אלה נעשה בהתייחס לאתנוגרפיה שהיא 

מהלך . ובמיוחד בנותני שירותים וקובעי מדיניות, וגם בסוכנים של המדינה, )בישראל ובקווקז(והמדינה 

והניסיון להבין , ות עם המורכבות של אינטראקציות שונותההתמודד. זה יוסבר בפרק המתודולוגי להלן

נעשים באמצעות ניתוח של שדה , עולמות המשמעות התרבותיים השונים המובנים מחדש במפגש את

י משקעים תרבותיים הנגזרים "תרבותי שהוא בו בזמן מסועף ברמה החברתית הנוכחית ומושפע ע-סוציו

גישה זו מציעה ניתוח החסר הן בתפיסות ).  הושקע בלימודושמאמץ נפרד(מהרקע של השותפים למפגש 

זהויות "ו" תרבות"והן בתפיסות הרואות ב, "לכשעצמו"כדבר " תרבות הקבוצה"קלאסיות של 

השילוב בין זוויות הראיה השונות . אך ורק תוצר של מערכי כוח ושל אינטרסים שלטוניים" קולקטיביות

ודשת של קטגוריות חברתיות ואתניות ושל סוגיות של זהות ושל המוצעות במחקר נועד לאפשר בחינה מח

שילוב  .כמו גם של מדיניות ושל יחסים בין קבוצות הקשורים באופני קטגוריזציה אלה, ריבוי תרבויות

במטרה , "מבט מהשוליים"נקודות מבט אלה מציע גישה לניתוח של שדה חברתי מורכב באמצעות 

  . יאורטיים ונושאים שנידונים בדרך כלל בנפרדלהצביע על קשרים בין דיונים ת
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III . מתודולוגיה ועבודת השדה  

  גישה אתנוגראפית למחקר של מציאות מורכבת: השדה המורכב וחקירתו. 1

מוצגת מתודולוגיה  .באופן ביצוע עבודת השדה ובמפגש עם שדה המחקר, פרק זה דן במתודולוגיה

והן כדי , במרכזו מפגש מרובה משתתפים ומרובה מימדיםשגובשה הן כדי לבחון שדה חברתי מורכב ש

" כניסה לשדה" כל זאת תוך ניצול היתרונות שב-לאפשר התבוננות המתייחסות למדינה ולחברה בכלל

אנתוני גידנס ציין כי בתחומים . י מתודה אתנוגראפית של תצפית משתתפת"ולימוד לעומק המתאפשר ע

האנתרופולוגיה מתודות לימוד משמעותיות והשכילה ללכת רחוק פיתחה , כגון חקר האתניות, מסוימים

 1995:275(ויש לכך רלוונטיות מול מגמות נוכחיות כגון תחיית האתניות , יותר מהסוציולוגיה

Giddens .( השאלה היא כיצד לשלב את יתרונות המתודה האתנוגראפית במחקר הבוחן שאלות על

 כיצד 70.תית בהקשר של הגירה ובהתייחס לאוכלוסיות רחבותרב תרבותיות ומדיניות חבר, קטגוריזציה

במיוחד , אפשר לשלב את נקודות המבט והרמות השונות שמציע מחקר זה בעבודת שדה אנתרופולוגית

וכיצד לעשות זאת כאשר סוגיה מרכזית במחקר היא המדינה . כאשר מדובר בשדה שכמעט ולא נחקר

  .ויחסה לקבוצות שונות

כמו גם בין הרמה הארצית לרמה , סת על תנועה בין זירות ורמות שונות של מפגששיטת המחקר מבוס

) יהודי קווקז(בין הווה לעבר ובין קבוצה מסוימת , )מ בכלל"וברה(בין ישראל לקווקז , המקומית

במתודה האנתרופולוגית . לקבוצות מהגרים נוספות שהתבוננות בהן מאפשרת פרספקטיבה השוואתית

בהיותה מבוססת על , לפחות בהקשר של מחקר החברה הישראלית, שום חידוששתוצג כאן יש מ

וגם מזו של קובעי מדיניות , כזו המתבוננת גם מזווית הראיה של המהגרים, " צדדית-דו"אתנוגרפיה 

שההתבוננות ,לצד מחקר של כל אחת מהקבוצות ניתן דגש למפגשים בזירות מגוונות. ונותני שירותים

וזו של שחקנים חברתיים הבאים עימם , לוב בין הפרספקטיבה של המהגרים עצמםבהם מבוססת על שי

תוך כדי מעורבות בשדה ; בתצפית משתתפת: המחקר מבוסס על חומרים שנאספו בצורות שונות. במגע

קובעי מדיניות ועובדי ארגונים , בראיונות עם פעילים; כאנתרופולוג יישומי וכאנתרופולוג מעורב

אלו הצורות העיקריות של לימוד ואיסוף . ות איסוף וניתוח של מסמכים וחומרים שוניםבאמצע; חברתיים

  : חומר שהמחקר נע ביניהן

  . ובין המהגרים לסביבתם בכלל, לימוד של זירות מפגש שונות בין המדינה למהגרים) 1

  . רות מקומיותובמיוחד פעילים תוך ממעבר בין זירה ארצית וזי, עבודה אתנוגראפית בקרב המהגרים) 2 

  . שבמרכזו אתנוגרפיה של קובעי מדיניות ונותני שירותים, לימוד הדינאמיקה המדינתית ביחס למהגרים) 3 

מעקב אחר תהליכי ההגירה , לימוד הרקע של הקבוצה והיחסים בינה לבין מדינה וסביבה בארץ המוצא) 4 

י ניתוח חומרים "וע, מ" לקווקז וברהי מסעות שדה"זאת ע. ולימוד רקע הקשור בהגירות קודמות ,עצמם

  )..ספרי זיכרונות ועוד, כגון עיתונים קהילתיים(מגוונים העוסקים בקהילה בקווקז ובישראל 

י הממסד "למשל יכולים להיות משהו שמאורגן ע" כינוסי פעילים: "הגבולות בין הזירות הללו נזילים

פעילים מקרב המהגרים יכולים להפוך לנותני . אבל גם כינוסים שבהם מעורבים רק המהגרים, המדינתי

                                              
שדרכה עולות סוגיות , "מיקרו"אפשר לומר כי מחקר קלאסי של מקרי חקר באנתרופולוגיה מציע התבוננות  70

  , "מקרו"לעומת זאת מחקר זה ממוקם ברמת ביניים בין התבוננות כזו לבין מחקר . מרכזיות
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נותני שירותים הם לא פעם חלק מהסביבה היישובית והמקומית של ; שירותים מטעם הממסד המדינתי

וארגונים השייכים לחברה האזרחית מהווים לעיתים סוכנים ; )ולא רק סוכנים של ממסד מדינתי(המהגרים 

 והן מלמדות כי נקודות המוצא השונות לדיון אין פירושן ,מורכבויות אלו חשובות. של הממסד המדינתי

, אלא דווקא בחינת הקשרים בתוך זירות שיש נטייה לתאר אותם כנפרדות, חיבור של שדות נבדלים

    .ותשומת לב לאופן שבו הן יוצרות שדה אחד

  

  מוקדים ונקודות מפגש בשדה נזיל ומרובה זירות: שדה המחקר. 2

שדה "משלבים מתודות שונות ומגדירים מחדש את ,  רבים נעים כיום בין זירותמחקרים אנתרופולוגיים

מקומית הופכת - אתנוגרפיה רב"קליפורד מציין כי  .אבל תהליך זה מעורב בדילמות שונות ,"המחקר

באנתרופולוגיה " השדה"הוא מעיר כי  71.הוא אוקסימורון' שדה רב מקומי'אך , מוכרת יותר ויותר

 קולוניאליות -קולוניאליות וניאו- ת הגיאוגרפיה של מרחק ושוני בסיטואציות פוסטעם השתנו, משתנה

 מה נותר מהפרקטיקות של - אך שואל, ועם השתנות יחסי הכוח בשדה וההכרה בתרבותם של הנחקרים

חייב להיות יותר מאשר לעבור ", לדעתו, מחקר אנתרופולוגי ?מחקר אנתרופולוגי קלאסי בסיטואציה הזו

הדרישות קשורות לטווח של ... או כתבה עיתונאית, סקר, צריך לעשות יותר מאשר ראיונות. ..במקום

המורשת של  ).advocacy(ממגורים משותפים ועד סוגים שונים של שיתוף פעולה וסנגור , פעילויות

" החשוב להכרה העצמית של הדיסציפלינה, היא שמגדירה סגנון אנתרופולוגי של מחקר... עבודת שדה

)Clifford 1997:58 .( אלנה . יש דוגמאות שונות לעבודת שדה העוסקת במהגרים הנעים בין זירות

מה , בין אוזבקיסטן וישראל במקביל לתנועת המהגרים במחקר אודות יהודי בוכרה קופר שילבה תנועה

ל אב, הגדרה כזו מתאימה גם לשדה המחקר הנוכחי ).Cooper 2001:161(של מחקר " שדה נזיל"שיצר 

גם על מהגרים במעבר וגם על המדינה "  צדדית-דו "כגון התבוננות , במחקר הנוכחי יש מימדים נוספים

  . תוך קישור לדיון ברמה המקומית, וניסיון לתאר מפגש בין מהגרים ומדינה ברמה ארצית, וסוכניה

אך נותרת , ראיסוף חומר בזירות שתוארו קודם נותן בסיס להתמודדות עם המימדים השונים של המחק

מלבד העובדה שכולן " שדה"מה הופך זירות אלה ל. השאלה מה מקשר בין הזירות השונות של המחקר

האם די ? )שהיא עצמה עמומה ונתונה בסימן שאלה" (יהודי קווקז"מתייחסות בדרך כלשהי לקטגוריה של 

 ת מהדהדת הבחנתו בשאלה על הקשר בין הזירו .בכך שהחוקר רואה אותן כקשורות לשאלות משותפות

הוא מצביע על דוגמאות של מחקרים שמצרפים . של עבודת השדה" העדר מירכוז"של קליפורד אודות 

, י קשר או מגורים משותפים עם משפחות מהקבוצה הנחקרת"ע" כניסה לשדה"שכללו גם , זירות שונות

מכאן עולה שאלה . םואילו המימדים האחרים היו בשוליי" מרכז העבודה"אך קשר זה לא היה בהכרח 

שאלה זו  )Clifford 1997:58-60" (?עבודת שדה יכולה להיות) decentered(עד כמה חסרת מרכז "

מוסיפה מימד נוסף לאתגר לקשור יחד מסורת אתנוגראפית שבמרכזה מחקר על קבוצה מסוימת עם הרצון 

   .בכלל' ברההח'ושל , )Herzfeld 1997(של המדינה כמכלול , לבחון שאלות ברמה ארצית

                                              
71 Multi locale ethnography is increasingly familiar, multi-locale field work is an oxymoron…  
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מחקר זה מציע שני מוקדים הניצבים במרכז וקושרים יחד , למרות ריבוי הזירות והנזילות של השדה

 בזירות שונות של -וליתר דיוק, מוקד אחד הוא ההתמקדות במפגש .בצורות שונות את הזירות המגוונות

מוקד שני הוא . למהגריםמפגשים בין המהגרים לסביבתם החדשה ובין קובעי מדיניות ונותני שירותים 

במקביל . התמקדות ברשת של פעילים מקרב יוצאי קווקז הפועלים גם ביישוביהם וגם ברמה ארצית

שעבודתם קשורה במהגרים , אפשר להצביע גם על רשת של אנשי ממסד ושל ארגונים שונים

 תנועה בין מאפשרים, מעקב אחר פעילים אלה והשתתפות בפעילויות שבהם הם מעורבים". קליטתם"ו

שנכחו בכנוסים " שחקנים"י מפגש מחודש ברמה מקומית עם פעילים ו"הרמה הארצית והרמה המקומית ע

, אתנוגרפיה כזו נותנת בסיס לניתוח המקשר בין הרמה הארצית ).ולהיפך(ומפגשים ברמה הארצית 

בשונה , מדינה בכללזהו ניסיון למתודה אנתרופולוגית הדנה ביחס של קבוצות עם ה. האזורית והמקומית

וגבולותיו יוצרים איפה אנשים " השדה"את . מהמודל האתנוגראפי המסורתי המרוכז במקום אחד

. יש חשיבות רבה") מקומיות"ולשאלה של " (מקומות" אך בו בזמן ל72,מסוים" מקום"ולא , ופעולותיהם

לאחד עשר  ומתייחס, וביתהוא כולל לימוד של תהליכים ברמה הייש, אף שהמחקר אינו ממוקם גיאוגרפית

בו בזמן  73.או להיפך/יישובים שביחס אליהם התקיים מעקב אחר תנועה בין הרמה הארצית למקומית ו

ומציע , ברמה ארצית את המפגש של קבוצה בת עשרות אלפי אנשים עם הסביבה החדשה, המחקר מנתח

 ליכולת  74.נתי מתייחס אליהןתובנות הנוגעות לקהילות מהגרים נוספות שהשיח של סוכני הממסד המדי

סטודנט , ויטאלי: סייעה עבודה עם עוזרי מחקר מקרב המהגרים מקווקז" ארצי"לערוך מחקר בקנה מידה 

שהוסיפה גם נקודת מבט נשית על , שעסקה בתחומים חברתיים וחינוכיים שונים, ואליאונורה, לתואר שני

המעורבות האינטנסיבית שלי בשדה :  מספיק העסקת עוזרי המחקר לא נבעה מהעדר חומר75.שדה המחקר

הרציונאל המרכזי היה מתן נקודות ראות נוספות ובחינה . ועבודת השדה הארוכה הניבה חומר רב ביותר

פירוט בנספח על מיקום (ביקורתית של צורות הניתוח המתגבשות באמצעות דיאלוג עם עוזרי מחקר

   ).מקומיות וארציות(זירות נוספות כמו גם רצון לבחון את המתרחש ב,  ).החוקר בשדה

האתנוגרפיה התמקדה בלימוד וניתוח אינטראקציות וזירות מפגש בהן , הארצית והמקומית, בשתי הרמות

שאלות אודות מדיניות חברתית הכרה ונגישות לזכויות ולמשאבים , עולות שאלות של קטגוריזציה וזהות

מתייחס גם לאירועים " מפגש. "בהווה ובעברושאלת הקשר עם הסביבה ) תעסוקה, השכלה, חינוך(

נעשה מאמץ לתעד אירועי מפתח בהם מתקיים מגע  .וגם למפגש המתרחש כל הזמן בזירות שונות, יזומים

דוגמאות לכך הם ימי עיון או מפגשים העוסקים בקהילה . בין פעילים בקהילה לבין נציגים של הממסד

ציון , אירועים כגון חלוקת מלגות לסטודנטים, ם ומנהיגותקורסי פעילי, ובסוגיות חברתיות ותרבותיות

אירועים כאלה תפסו מקום חשוב במפגש בין המהגרים . במרחבים ציבוריים ועוד" חגים קהילתיים"

חלקם ביוזמת הפעילים , הם התרחשו גם במישור הארצי וגם בזה המקומי. לנציגי הממסד ולסביבה בכלל

                                              
שניתן להגיע ', חוץ'ו' פנים'עם , קונקרטי, התחושה היא שמדובר במקום ברור" עבודת שדה"כשמדברים על "שכן  72

  ) . Clliford 1997:54". ( י תנועה פיזית"אליו ע
ובים נאסף גם חומר בעל אופי כללי יותר על כחמישה ייש). להלן(אלה כוללים גם עיירות וגם ערים גדולות יותר  73

  . במקרים בהם התיאור כללי השארתי את השם כפי שהוא. שמות היישובים שונו כדי לשמור על אנונימיות. נוספים
 .אך מדיניות קליטה שונה ביחס אליהן, בין קבוצות אלו) לכאורה( החשיבות המתודולוגית כאן נובעת מדמיון מבני 74
 . הבדלי גילאים ביניהםיטאלי ואליאונורה נתנו גם פרספקטיבות שונות בשל ו 75
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חשוב להבחין בין השיח הגלוי . ם מפגש רב רובדי בעל רמות שונותוהתרחש בה, וחלקם ביוזמת הממסד

גירץ (כל אחד מאירועים אלו מזמין ומאפשר ניתוח אתנוגראפי גדוש  .לשיח הסמוי של כל קבוצה במפגש

, מה שמאפשר לחשוף את ההיגיון הפנימי, אבל הדגש הוא על בחינתם כסדרה של אירועי מפתח, )1990

ומכאן נגזרת חשיבות ניתוח אירועים , הכוח והתפיסות התרבותיות הקשורים בהםיחסי , מערכות הקשרים

בין נותני שירותים  האתנוגרפיה בוחנת את המפגש המתרחש, לצד אירועים יזומים. אלו במחקר כולו

וכן את המפגש בין אוכלוסיות שונות במרחב השכונתי , ואנשי חינוך לבין המהגרים ברמה המקומית

ניתוח זירות אינטראקציה שונות מאפשר לבחון מזווית מגוונות את  .ת מגוונות אחרותהמקומי ובזירו

  ).ולהיפך(התחום החמקמק של המפגש הכולל בין מהגרים לסביבה חדשה 

  

  התרכזות בפעילים ובסוכנים מדינתיים כדרך לשלב בין רמה ארצית ומקומית. 3

תופסת עבודת שדה המתייחסת לשתי אוכלוסיות מקום מרכזי בו . המחקר עוסק באוכלוסיה רחבה ומגוונת

, המעורבים בצורות שונות במפגש עם הסביבה החדשה, פעילים יוצאי קווקז :אם גם מבוזרות, מובחנות

. התקיימה אתנוגרפיה נפרדת של כל קבוצה, לצד האתנוגרפיה של המפגש .וסוכנים של הממסד המדינתי

סיית המחקר המעורבים בשאלות הנוגעות לא רק לצורך הדיון הם אנשים מקרב אוכלו, פעילים

 76).תהא אשר תהא הגדרתה(להתמקמות האישית שלהם אלא גם לשאלות הנוגעות לקבוצה רחבה יותר 

אין זה אומר שיש בין  .ארצית" רשת"מעין  אך יוצרים,  קבוצות שונות-הם באים מיישובים שונים ומתת

מערכות אלו קשורות . ונות של קשרים צולבים ביניהםאך ישנן מערכות ש, כל הפעילים היכרות אישית

שיצרה הקשרים , גם לדינאמיקות פנים קהילתיות וגם להשפעתה של מדיניות ייחודית כלפי הקהילה

כגון עולי , יש גם מגע בינם לפעילים מקבוצות אחרות. נוספים בהם נבנו מערכות קשרים בין פעילים

מפגשים : תבטאת בהשתתפות בפעילויות מגוונות של הפעיליםעבודת השדה מ. או עולי בוכרה" רוסיה"

נעשתה תצפית . כמו גם פגישות לא פורמאליות בחיי היום יום, ופעילויות ברמה ארצית וברמה היישובית

פעילות במסגרת , במהלך ציון של חגים וטכסי מעבר, משתתפת בכינוסים קהילתיים ומשפחתיים

יצירת קשר עם . לא פורמאליים ועוד" מקומות מפגש"וב) יימיםבמקומות שהם ק(מועדונים קהילתיים 

קבוצות של פעילים והתמקדות באירועי מפתח איפשרה אחר כך מפגש מחודש ברמה מקומית עם פעילים 

הוקדש מאמץ גם ליצירת קשר עם משפחות ויחידים ). ולהיפך(שנכחו בכנוסים ומפגשים ברמה הארצית 

מרכיב זה מאפשר פרספקטיבה נוספת על המגע בין המהגרים לסביבתם ". פעילים"שאינם רואים עצמם כ

  . הוקדשה גם תשומת לב גם לאוכלוסיה מקומית שבאה במגע עם המהגרים .ברמה המקומית

אוכלוסיה חשובה אליה מתייחס המחקר היא אנשי הממסד המדינתי וארגונים המעורבים במגע עם 

שנבנית מקשרים שונים " רשת"גם אוכלוסיה זו יוצרת . יתברמה ארצית וברמה יישובית ואזור, המהגרים

, האתנוגרפיה מתייחסת למפגשים בין קובעי מדיניות ממשרדי ממשלה ומארגונים שונים. בין מרכיביה

                                              
מצד שני המילה נמצאת בשימוש ". הכשרת פעילים"יש בעייתיות בשל זיקתו לשיח הממסדי של " פעילים"במונח  76

ושל , ושל פעילות במובן של אקטיביות) social actors( ויש בה שילוב של פעילות במובן הסוציולוגי , הפועלים עצמם
יש להדגיש כי .  כי התנאים שמשפיעים על יכולת זו במפגש עומדים לדיוןאם, )social agency( יכולת פעולה 

אלה אנשים שתפסו עצמם . י הממסד ככאלה"בעבודה זו אינם דווקא בוגרי קורסים או אלה שנתפסים ע" פעילים"
 :אם כי לרוב התייחסות זו לא שללה זהויות אחרות, כפעילים ואת פעילותם כקשורה באוכלוסיית יוצאי קווקז

  .'סטודנטים פעילים וכו, פעילים באוכלוסיית העולים, פעילים בחברה הישראלית
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ופעילויות שיוצרות קשרים בין רמה ארצית ומקומית , מפגשים בין נותני שירותים ברמה עירונית ואזורית

פרקטיקות של מחקר יישומי המקשרות בין הרמות , י מדיניות ביישוביםביקורים של קובע, מפגשים(

 המעבר  . איסוף וניתוח מסמכים וחומר רלוונטי להתפתחות המדיניות כלפי המהגרים- ובנוסף, )הללו ועוד

בין הזירה הארצית והיישובית מאפשר לבחון את היחס בין קביעת מדיניות ברמה ארצית לבין התבטאות 

כניסה לשדה זה פירושה גם היכרות עם מרכיבים בלתי פורמאליים בעולמה . ה המקומיתהמדיניות ברמ

  . וכמובן גם היכרות אישית, של קבוצת מחקר זו

וגם ולתנאים בהם מתקבלת , דוסנברי מציין כי לאנתרופולוגים חשובה רגישות גם לסוכן שנותן כוח

 1997(מתן משקל קטן מידי לכוח תרבותיות הביא ל-בעוד שהמיקוד רק בקבוצות האתנו, הכרה

(Dusenberry .וניתוח של המגע בין הקבוצות " מדינה"החומר שהוא מביא מבוסס על ניתוח כללי של ה

ההתבוננות בסוכני ממסד המוצעת כאן מעוניינת בבחינת יחסי הכוח תוך . למדינה) סיקים(שהוא חקר 

כנים שונים של המדינה וביחסים בין המימד ההתבוננות בסו. בחינת התהליכים בהם מעוצבים יחסים אלה

ומאפשרת מבט תהליכי על " הגמוניה"ו" ממסד", "מדינה"הארצי והמקומי מפרקת את המונוליתיות של 

    .של נראות ושל הכרה או העדרה סוגיות

מתייחסת בעיקר ליכולת " מולם"ההקבלה בין רשת של פעילים לרשת של אנשי ממסד וארגונים העובדים 

ולהבין את התפיסות המעצבות את המפגש בין אוכלוסיות ,  לגשר בין רמה ארצית ורמה מקומיתהחוקר

אין הקבלה במימדים אחרים של עבודת השדה מול , לעומת זאת. אלה גם על סמך לימוד כל אחת בנפרד

מלאה בתקופה קצרה אינו אפשרי בשל סוגיות של "  צדדית-דו"מהלך של אתנוגרפיה . אוכלוסיות אלה

והדגשים באתנוגרפיה משתנים בזיקה למיקומים , מיקום החוקר מול יחסי כוח שונים הקיימים בשדה

, למשל, משמעותית מול הפעילים" כניסה לשדה"היכולת ל. שונים של החוקר לאורך תקופה ארוכה

  77.דיון נוסף בשאלות אלה יובא בהמשך. ולהיפך, תלויה גם בכך שהחוקר לא יזוהה עם הממסד המדינתי

הפעילים נמצאים . בין שתי אוכלוסיות המחקר שהוזכרו מתקיימים מפגשים מסוגים שונים, כפי שהודגש

ואילו קובעי מדיניות ונותני שירותים , בחזית המפגש של קבוצת המהגרים עם המדינה והסביבה החדשה

יות החשובות ישנן פעילו, יחד עם זאת. ועם הפעילים בפרט, נמצאים בחזית המפגש עם המהגרים בכלל

חלק  :הזירות בהם פועלות אוכלוסיות אלו קשורות חלקית זו בזו 78.לדיון שבהן אין כלל מפגש

עם  ).ולהפך" (מקומית"פעילה גם בזירה ה "ארצית"מאוכלוסיית המחקר שלגביה נאסף חומר בזירה ה

ים קבוצתית כמו יש פעילים שמרוכזים בזירה פנ: אין זו קבוצה אחידה או שדה שיש בו סדר ברור, זאת

ויש גם התייחסות לסוכנים חברתיים שאינם , גם קובעי מדיניות שאינם מכירים בפועל כמעט את הקבוצה

שכן המחקר , מדובר גם בתקופות שונות. קשורים ישירות למדינה אלא לארגונים של חברה אזרחית

י הממסד המדינתי מחקר של פעילים ושל נציג. מתייחס לתקופה ממושכת בה התחלפו חלק מהאנשים

                                              
המחקר הנוכחי . מתודולוגיה זו מציעה מודל מורכב גם ביחס לשאלת המיקום החברתי של החוקר ביחס לנחקרים 77

. רית כזואלא שילוב שמערער על חלוקה בינא) study up" (מחקר למעלה"או ) study down" (מחקר למטה"אינו 
, ואנשים בדרג ביניים) מנהלים, ם"מנכלי, שרים(בקרב קובעי מדיניות שדה המחקר כלל נחקרים בעלי עמדות גבוהות 

אף , באשר לעולים. ואילו התייחסות למקבלי שירותים כוללת גם עובדים בפריפריה הבאים בעצמם משכבות חלשות
בעיריות ( היו כאלה שבמהלך המחקר תפסו עמדות בכירות בין הפעילים, שבהכללה מדובר בקבוצה הנדחקת לשוליים

  . לעומת אחרים שנמצאו במצוקה, ואחרים שמבחינה כלכלית לא היו במצב שונה מאד מזה שלי כחוקר, )למשל
 . נדון כנס בינלאומי של יוצאי קווקז שנציגי הממסד לא הוזמנו אליו וספק אם ידעו על קיומו, למשל, בשער הרביעי  78
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ובין המדינה לבין , שם את הדגש על נקודת המגע בין הקהילה לבין הסביבה החדשה) וארגונים נוספים(

  . את המפגש ובוחנת בנפרד את המשתתפים השונים שלו" מפרק"אבל בו בזמן , המהגרים

  

  השדה הלשוני של המחקר: והרי'ג, רוסית, עברית. 4

אך , שפת המחקר המרכזית הייתה עברית. ת מיוחדת לשדה הלשוניבמחקר העוסק במהגרים יש חשיבו

והרי 'היתה נוכחות גם לג, ואף באתנוגרפיה, גם בשדה, בנוסף. בזירות מסוימות השפה הייתה רוסית

)Judeo-Tat(  ,לא פעם שדה המחקר כלל את שלוש השפות הללו יחד .שפת יהודי קווקז.   

מטבע הדברים זו הייתה השפה המרכזית :  מרכזיות של המחקרהעברית הייתה השפה הדומיננטית בזירות

אם כי לצידה , הפעילים עברית הייתה שפה מרכזית גם בחלק מהמפגשים של, בנוסף. במגע עם הסביבה

הסיבה המרכזית לכך היתה שלא תמיד . והרי'ולעיתים רחוקות גם לג, תמיד היה מקום מרכזי גם לרוסית

כך למשל חלק מבני הדור השני של מהגרי שנות השבעים לא (המהגרים הייתה שפה משותפת אחת לכלל 

אם כי היא , עברית הייתה כמובן השפה המרכזית של נותני השירותים וקובעי המדיניות). שלטו ברוסית

בזירות אלו היה מתאם . לא הייתה שפה יחידה בעקבות כניסתם של דוברי רוסית לשירותים החברתיים

עברית תפסה מקום מרכזי גם במגע שלי עם . קר לבין השפה המרכזית בשדהבין שפת האם שלי כחו

למרות שבעולם זה היה מקום מרכזי לרוסית ולעיתים גם . ובמיוחד הפעילים ומשפחותיהם, המהגרים

, דיברה בדרך כלל גם עברית, מעצם היותה זו שבחזית המגע עם הסביבה, אוכלוסיית הפעילים, והרי'לג

  . ות בעברית גם אם תוך כדי כך נכחו שפות אחרותויכולתי לנהל שיח

רוסית היא שפת הדיבור . ובמגע עם המהגרים ועולמם בפרט, לרוסית היה מקום חשוב בשדה בכלל

יש (אם כי אינה הבלעדית או היחידה , לפחות בשנים הראשונות לבואם, המרכזית בקרב מרבית המהגרים

ת היא גם שפה מרכזית של הטקסטים השונים הרלוונטיים רוסי ).למשל מהגרים מקווקז הדוברים אזרית

 79.החל מספרות מחקרית וכלה בעיתונים של יוצאי קווקז היוצאים בישראל ובמקומות אחרים, למחקר

ועם עוזרת מחקר תרגמנו חלקים מהאתנוגרפיה , כחלק מתהליך הלימוד קראתי טקסטים רלוונטיים

.  במקביל רכשתי יכולת בסיסית ברוסיתAnisimov 2002 [1888] .(80(הראשונה אודות יהודי קווקז 

נעשתה ) 2003( ואילו עבודת השדה בדאגסטאן81,בביקורי הראשונים בקווקז נעזרתי במתורגמנים

עצם המאמץ לדבר רוסית , גם כאשר נזקקתי לסיוע בתרגום,  בפגישות עם מהגרים בישראל82,ברוסית

השפעה כזו הייתה גם להיכרות מסוימת שלי עם שפת . נתן לי אשראי בקרב בני שיחי וקירב בינינו

והרי בעקבות היכרות עם צעיר בן הקהילה שעבד על מילון של 'והורי התחלתי בלימוד ראשוני של ג'הג

והרי 'בהמשך השתתפתי במפגשים ללימוד ג). אך לא היה בכך מספיק כדי להגיע ליכולת דיבור(שפה זו 

                                              
תרם לכך . לימודה היה משוכה לא קלה עבורי במצב בו בשדה המחקר יש דומיננטיות לעברית. ת היא שפה קשהרוסי 79

ובמהלך עבודתי כאנתרופולוג , ניסיון ללמוד רוסית בשנות התשעים לא עלה יפה. גם הכישרון הלשוני המוגבל שלי
רת המחקר התאפשר לי להשקיע זמן רב הדברים השתנו כאשר במסג. יישומי התקשיתי למצוא לכך את הזמן הנחוץ

ואופי הרוסית שרכשתי אפשרו לי לחוות שאלות , קשיים בלימוד רוסית שחוויתי בעצמי. יותר בלימוד השפה
  .הקשורות להיררכיות לשוניות בקרב המהגרים שיידונו בהמשך

מוצא אשכנזי עלו גם  עם עוזרת מחקר דוברת רוסית מ19תוך כדי קריאה משותפת של טקסט זה משלהי המאה ה 80
 . מ"תובנות שונות אודות תפיסות אתניות בין קבוצות שונות של יהודים מברה

 למגבלה זו היו גם יתרונות בשל קשרים קרובים ארוכי טווח שעבודה עם מתורגמנים אפשרה 81
   .ראיונות ארוכים יותר הקלטתי ונתתי לתרגום בישראל כדי לוודא שאכן הבנתי נכון את כל הנאמר 82
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שהביע , מומחה לשפות איראניות, שאול שקד' זה לבין פרופשהתגבשו לאחר שיצרתי קשר בין צעיר 

במפגשים אלה למדתי על מבנה השפה והשתתפתי בקריאת טקסטים ודוגמאות  83.עניין בלימוד השפה

העלה נושאים , תוך כדי השתתפות,  תיעוד אתנוגראפי של לימוד זה84.מיצירות של סופרים מרכזיים

ההכרות הראשונית עם השפה אפשרה מימד נוסף של קרבה  85 ).' א2004ברם (רבים החשובים למחקר 

דיון בשפות המחקר חורג מדיון מתודולוגי  86.וזווית ראיה נוספת של תרבותם, עם מהגרים שפגשתי

ומדיניות (מדיניות רב תרבותית , זהות, הכרה: וחשוב לשאלות מרכזיות במחקר, במובן של נגישות לשדה

במהלך שנות המחקר עסקתי רבות . ות וזהויות לשוניות ביחס אליהםומקומם של שפ) לשונית כחלק ממנה

כיוון שהקדשתי , למרות חשיבותו, בחרתי לא לכלול נושא זה בעבודה, בשל קוצר היריעה. בשאלות אלה

  ). ( Bram 2008a ' א2004ברם , 2001ברם ושאולי . ( דיון להיבטים שונים שלו במסגרות אחרות

  
  ע בין הקווקז לישראל  כניסה לשדה ומחקר הנ.5

ההקשרים הגלובאליים והתנועה בין זירות שונות של , האופי המשתנה של עבודת השדה באנתרופולוגיה

, אלא, אי אפשר כבר לדבר על כניסה חד משמעית לשדה". בכניסה לשדה"מחקר משנים גם את הדיון 

לתהליך , למרות זאת. וניםש" כובעים"על כניסות בדרגות שונות ואף ב, כפי שזה מתבטא במחקר זה

במקרה הנוכחי מדובר על . הכניסה לשדה יש עדיין השפעה מכרעת על המחקר האתנוגראפי ועיצובו

. מ בכלל"ועל שילוב בין תהליך כניסה לשדה בישראל לביקורים ושהייה בקווקז ובברה, כניסות שונות

 -במעורבותי בשדה בתקופות שונותודיון , מובא תיאור מפורט של תהליך הכניסה שלי לשדה) 1(בנספח 

ולפרטים המתוארים , ובצורות מעורבות מגוונות, מדובר בתקופה ארוכה .החל מראשית שנות התשעים

  . בזיקה לדיון המתודולוגי אדגיש להלן כמה נקודות מדיון זה. בנספח יש חשיבות להתפתחות עבודה זו

ז לא הייתה בתיווך של המציאות הישראלית יהודי קווק נקודה מרכזית לדיון כאן היא שהיכרותי עם

החלה ממפגש לא צפוי שבו ראיתי את יהודי קווקז מזווית הראיה של שכניהם  אלא, שלאחר ההגירה

העובדה , כמו כן. מה שאפשר לי בהמשך פרספקטיבה נוספת על אופני ראיה וייצוג של קבוצה זו, בקווקז

כאשר המצב החברתי והכלכלי , ב ההגירה לישראלער, שמפגשי הראשון עם בני הקבוצה היה בקווקז

איפשרה לי פרספקטיבה על נוספת על דפוסי המפגש עם הסביבה , בכי טוב, יחסית, באזור היה עדיין

, בהמשך. ביקורי בקווקז הביא תחילה לקשרים עם משפחות שעלו בראשית שנות התשעים. הישראלית

שכלל גם , מעורבותי בנושא קיבלה אופי יישומי, נוךבתקופה בה עסקתי בשאלות של ריבוי תרבויות וחי

וגם ניסיונות שלי , קשר עם גורמים שפנו אלי בשל הקשיים במגע בין שירותים חברתיים למהגרים

בשלב זה . להשפיע על המדיניות כלפי העולים לאחר שראיתי את התהליכים אותם עברו עולים שהכרתי

                                              
אף שלא , ראשיתו של קשר זה במפגש כמה שנים לפני כן עם בחור זה שהשקיע מאמץ רב ביצירת מילון של השפה 83

, )גבוההתעודת בגרות והשכלה (במשך כמה שנים ליוויתי אותו בתהליך של רכישת השכלה . הייתה לו השכלה בנושא
  . ל גם דילמות שונות והוא ראוי לדיון נפרדקשר ממושך זה כל.  לסייע לו בכניסה ללימודי תואר שניוניסיתי 

 שכתב 20סופר מרכזי במאה ה, של חיזגיל אבשלומוב , "שימי דרבנדי"כגון הסידור שערך אסף פנחסוב או סיפור על  84
  ). Zand 1986:44(  ליצן פולקלורי של יהודי קווקז ש -סדרת סיפורים הומוריסטיים שבמרכזם גיבור

.  זה השתתפתי בכנס שארגן מרכז באוניברסיטת בר אילן בשיתוף עם פעילים יוצאי קווקזבשיאו של לימוד ראשוני 85
  . והרי שאיתו פתחתי את הרצאתי'בעזרת סטודנט זה ועוזר מחקר שעבד איתי כתבתי קטע בג

כך למשל כשברכתי לפעמים פעילים . במקרים אחרים היא אפשרה לי לראות הבדלים בקרב המהגרים ביחס לשפה 86
  .ובמקרים אחרים בני שיחי הגיבו שלצערם אינם יודעים כלל את השפה, הרי לעיתים נעניתי בשמחהו'בג
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כלומר שדה שהתייחס גם למהגרים וגם , "דו צדדי"בעל אופי הייתי כבר בתהליך כניסה לשדה שהיה כבר 

יש , אף שתהליך זה התרחש הרבה לפני שתכננתי לכתוב עבודת דוקטורט על יהודי קווקז". קולט"לממסד 

. לו חשיבות להבנת נקודות המוצא לגישות מתודולוגיות שצמחו מתוכו ותופסות מקום גם בעבודה זו

  .שונים בתהליך זה מובא בנספחתיאור מפורט יותר של שלבים 

בכל אזורי ,  ביקרתי חמש פעמים בקווקז2003 ל1996בין , מפגש עם המהגרים בישראלבמקביל ל

אוזבקיסטן ( כמו כן ביקרתי כמה פעמים בגיאורגיה ובמרכז אסיה 87. יהודי הקווקזהמחיה של

מובא דיון ) 1(בנספח . באוקראינהברוסיה ו, אזורי המוצא של יהודי גיאורגיה ויהודי בוכרה, )וקירגיזסטן

.  שהיתי בדאגסטאן לצורך עבודת שדה2003בקיץ . מפורט בביקורים אלה ומשמעותם המתודולוגית

נסיעה זו הניבה . ברקע של היהודים ולבחון שאלות הקשורות, המטרה הייתה להשלים לימוד על אזור זה

. קז ויחסיהם עם הסביבה שיידון בהמשךחומר היסטורי ואתנוגראפי חשוב להבנת הרקע של יהודי קוו

במיוחד במציאות , שעבודת שדה בו מעוררת קשיים רבים, דאגסטאן היא דוגמא למקום קרוב אך גם רחוק

לאפשרות לבצע עבודת שדה זו סייעו קשרים שיצרתי עם . ניה השכנה'צ'הפוליטית בעקבות המלחמות בצ

זוהי . ן'בישראל ובאזרבייג, פגשתי בכנסים שתיעדתי מקרב יהודי קווקז בדאגסטאן ש-  ופעילים-חוקרים

קיבלה ביטוי גם בתנועה בין ישראל " מקומי"ל" הארצי"דוגמא כיצד המתודה של תנועה עם הפעילים בין 

-כגון מוסקבה וניו, ובהזדמנויות אחרות גם בביקורים בקהילות של יהודי קווקז במקומות אחרים, לקווקז

ומפגשים עם יהודים במהלך הנסיעות מישראל לקווקז , קווקז ויהודיוהידע שרכשתי אודות ה. יורק

במהלך נסיעה משותפת . ובחזרה תרמו ליכולתי לקבל אמון ואפשרו להרחיב את היכרותי עם שדה המחקר

ל נרקמים לעיתים קשרים קרובים שצריך חודשים רבים כדי להגיע אליהם כאשר "או פגישת אקראי בחו

החוקר ונוסעים (שני הצדדים במפגשים אלה . הם עסוקים בחיי היום יום שלהםפוגשים את הנחקרים כש

ועבור שני הצדדים יש בנסיעה כזו משום ביקור ) לימינאלי(נמצאים במצב סיפי ) אחרים איתם הוא נפגש

וגם עבור החוקר שלימוד האזור ,  גם עבור המהגר מישראל החוזר למקומות בהם גדל-"מרכז שבחוץ"ב

 Turner(רקע זה מסייע להיווצרות קרבה במפגש במהלך נסיעה  .קום חשוב בעבודתוהזה תופס מ

הפגישות עם ישראלים יוצאי קווקז במהלך נסיעות מדגימים כיצד בשדה הנזיל של המחקר היו ). 1987

במרכז החוויה של עבודת השדה עמדו הקשרים עם , עם זאת. מרכיבים שקישרו בין הזירות השונות

משך המעורבות בשדה המחקר .  עולים נוספים אותם הכרתי עוד בראשית שנות התשעיםועם ,הפעילים

הפך במידה רבה , מ בכלל"ועם ההגירה מברה, וצורות המעורבות הביאו לכך שהמפגש עם יהודי קווקז

 מצד 88.מצב זה איפשר לי מחקר מתוך מעורבות עמוקה בשדה, מצד אחד. לחלק מחיי במשך שנים רבות

במטרה לבחון , ות זו חייבה התרחקות ותהליך ממושך של בחינה מחודשת של התנסויות אלומעורב, שני

  . אותה בכלים אקדמיים

  

  

  

                                              
 . ולא נותרה בה יהודים,  והייתה בה מלחמה מאז1995שנהרסה ב) ניה'צ'צ(ן אך למעט גרוזני 'כולל אזרבייג 87
 . נספחיון בדוראו , מצב זה גם השליך על האופן בו נתפסה זהותי והרקע התרבותי שלי בשדה 88
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  מעורבות חברתית ואנתרופולוגיה יישומית, מחקר אקדמי:  מיקום החוקר בשדה .6

ך במהל. במחקר אנתרופולוגי עולה שאלת מיקום החוקר בשדה ויחסיו עם השחקנים השונים בשדה זה

מעורבות חברתית , נעתי בין מחקר אקדמי, כחמש עשרה שנים של פעילותי בשדות בהם עוסק מחקר זה

ולעיתים המיקום שלי כלל בו זמנית את שלושת המרכיבים הללו שאינם בהכרח , ואנתרופולוגיה יישומית

ואלה , ליוכן השתנה המיקום המוסדי ש, ובכל זאת בתקופות שונות הדגשים ביניהם השתנו. מנוגדים

,  אני דן בפירוט בשלבים שונים של מעורבותי בשדה)1 (בנספח .חשובים לדיון במיקום החוקר בשדה

השפעתם על יכולתי ללמוד את השדה ועל : ומשמעותם המתודולוגית והאפיסטמולוגית, התפתחותם

ומית במאמר נפרד עסקתי בדילמות של מעורבות אנתרופולוגית ייש .התפיסות שלי את שדה המחקר

בגוף העבודה התייחסתי לשאלות אלה כאשר היתה להן ). Bram 2006(בעיצוב מדיניות חברתית 

בסעיף זה הגבלתי את הדיון לשאלות כלליות יותר הקשורות לאופן שבו . חשיבות לדיונים ספציפיים

  . המיקום בשדה השפיע על המחקר והתפתחותו

".  האסוציאציות הפוזיטיביסטיות והקולוניאליות שלההפכה לבעיה בשל...עבודת שדה"קליפורד מציין כי 

, בין צורות ההתמודדות של אנתרופולוגים עם שאלות אלו הוא מונה מעורבות והגנה על קהילות

"advocacy) "Clliford 1997:58-60.(  במשך תקופות ארוכות מעורבות כזו אפיינה גם את הקשר שלי

שהגיע לקווקז בעקבות , תה של סטודנט לאנתרופולוגיהפגישתי הראשונה עם יהודי קווקז הי .לשדה

והמרחק הרב , אך הקשיים בהם נתקלו המהגרים אותם פגשתי בקווקז, )1ראו נספח (התעניינות מחקרית 

לבין הדימוי המתהווה שלהם שבו נתקלתי ) עדיין בצורה שטחית יחסית(בין עולמם כפי שהכרתי אותו אז 

תוך תחושה שאולי ביכולתי להשפיע ,  יצרו מוטיבציה לפעול בשדה זהשונים" סוכני קליטה"במגעי עם 

אבל גם תוך , בשנים הראשונות ניסיתי להשפיע על הממסד המדינתי תוך כדי עבודה איתו ואף מתוכו. בו

או מוסדות בעלי (כמו כן פעלתי מתוך האקדמיה . מתח וחילוקי דעות עם ממסד זה ואף תוך התנגדות לו

, בהמשך. בסוף שנות התשעים מעורבותי הישירה בשדה הצטמצמה. אך גם מחוצה לה 89,)אופי אקדמי

 . מחקרית מרוחקת יותר-השתדלתי לחזור לעמדה אנתרופולוגית ,כאשר החלטתי לכתוב עבודת דוקטורט

ויש בה מורכבויות משלה , )לעומת מעורבות תוך ניסיון להשפיע(זוהי גם בחירה בעמדה שולית יותר 

  ).ראו דיון בנספח(ובשאלות שיש להן השלכות מעשיות וערכיות " אנתרופולוגיה בבית"בכאשר מדובר 

מבטאות גם נקודת מוצא ערכית הרואה , כגון הדילמה של הכרה מול שליטה, השאלות שבלב המחקר

וגם את הרצון להתבונן מחדש בתהליכים שבהם הייתי , חשיבות בהכרה בזהות התרבותית של הזולת

יישום ומעורבות , התנועה בין מחקר. ם לתרום לדיון ברב תרבותיות בהקשר יישומיוכך ג, מעורב

שאלות , "צדדית-דו"למרות השאיפה להתבוננות . השפיעה על הכיוונים הכלליים של המחקר חברתית

ודגשים אלו השפיעו על מתן דגש רב יותר להשפעות המפגש על המהגרים יותר מאשר למשמעות המפגש 

ההתבוננות במפגש מאפשרת גם הסתכלות רחבה , עם זאת. בעי מדיניות ונותני שירותיםבעולמם של קו

. ולפיכך יש בה כדי לתרום להבנה מחודשת של כל הצדדים במפגש, על סוגיות של רב תרבותיות וזהות

כך למשל . המיקום בשדה השפיע גם על הדגשים של ניתוח ההתמקמות של המהגרים בסביבה החדשה

                                              
  . שבשהייתי בו החלו קשרי האינטנסיביים עם השדה הוא דוגמא למוסד כזה, בית הספר למנהיגות חינוכית 89
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אבל עבודה זו מתרכזת יותר בניתוח סיבות , על תהליכי דחיקה לשוליים של מהגריםהמחקר מלמד 

אף שמרכיבים שונים הקשורים . לדחיקה זו הקשורות למרכיבי המפגש עם המדינה והסביבה החדשה

 הדגש הוא כי אין 90, )1999ברם ( לקבוצת המהגרים עצמה השפיעו על אופני ההתמקמות שלה בישראל 

רכז במרכיבים אלה כדי להסביר את אופני ההתמקמות של המהגרים והתהליכים שהם די בניתוח המת

  ". חיצוניים"וגורמים " פנימיים"ו יש לבחון את הזיקה בין גורמים , עוברים

. מיקום זה אינו חייב להשפיע על איכותו או תקפותו, גם אם מיקום החוקר בשדה משפיע על כיווני הניתוח

תרמו מימד  ,או מעורב/מעמדה של אנתרופולוג יישומי ו, ונות המתוארות בנספחההתנסויות המגו: להיפך

תשומת לב להקשרים השונים הללו . של עומק והכרות עם השדה שלא קל להשיגם בדרכים אחרות

בדיון על עתיד האנתרופולוגיה ביקר . ותיעוד ביקורתי שלהם יכולים לתרום לתיאור השדה ולניתוח שלו

) signifiers(משמעות מובנת בהתייחס למסמנים " המגמה לפיה בדיון הפוסט מודרני אנתוני גידנס את

מי שמדבר על , לדעתו practical experience"(, 91(בהקשר של ניסיון מעשי , כפי שצריך להיות, ולא

הם , או מי שרואה עבודה אנתרופולוגית כשדה של המצאה יצירתית בלבד, משבר ייצוג באנתרופולוגיה

הוא על החשיבות של , אם כן, הדגש). Giddens 1995:276( ות של תיאוריה כוזבת כזו של ייצוג קורבנ

שכן הוא מציע , המיקום המשתנה בשדה מהווה יתרון, מזווית זו .התנסות מעשית בפרויקט האנתרופולוגי

  .שילוב של התנסויות מסוגים שונים

*  

 
  2003, )ברקע בית קולנוע(דאגסטאן , קאלה'מחאצ, ר איגור סמיונוב"המחבר עם ד: 5 תמונה

                                              
 עם הסביבה הוא בעל אופי ספציפי ןובמיוחד כאלו שמגע, כך גם ביחס לדיון באוכלוסיות ספציפיות בקרב המהגרים 90

 . אף שנאסף חומר רב אודותן,  רק בזיקה לתהליכי קטגוריזציה הן נדונות בעבודה זו-)למשל קשישים או נוער מנותק(
91 Meaning is understood in relation to the signifiers, not- as it should be- in the context of practical experience"   
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.IVמ והגירתן לישראל "תרבותיות בקרב יהודי ברה-קבוצות אתנו:  רקע  

 חלקו הראשון בוחן את השונות התרבותית. פרק זה נותן רקע כללי אודות הקבוצות הנידונות בעבודה

. נותן רקע אודות יהודי קווקז חלקו השני .גראפיתמ מנקודת ראות היסטורית ואתנו"בקרב יהודי ברה

החלק האחרון דן בביטוייה של . החלק השלישי דן בהגירת יהודי קווקז על רקע התפתחויות בקווקז

    .ובהתמקמות היישובית של יהודי קווקז בפרט, השונות התרבותית בעקבות ההגירה לישראל בכלל

  

  רקע היסטורי ואתנוגראפי  :מ"גרים מברהתרבותיות בקרב המה-  ריבוי קבוצות אתנו.1

בשנות  מ לשעבר בישראל מונה למעלה ממיליון נפש שמרביתם הגיעו"אוכלוסיית המהגרים מברה

להרכבה של אוכלוסייה רחבה כזו ניתן להתייחס על  92.שבעים והשמונים70בשנות ה ומיעוטם, התשעים

יש חשיבות , בתוך כלל משתני השונות. ועוד, יתאוריינטציה דת, גיל, מוצא גיאוגרפי: פי פרמטרים שונים

, חלוקה זו נבדלת.  תרבותי שלהם-ובמיוחד לרקע האתנו, מיוחדת לשונות תרבותית בקרב המהגרים

כגון הבחנה על פי רפובליקת , מחלוקות אחרות אליהן מתייחס המחקר, ובדרך כלל גם משמעותית יותר

מידה מדובר על אוכלוסיה שניתן לראותה כקבוצה אחת או באיזו : מרכיב זה מעלה שאלה בסיסית. המוצא

   .מסתירה את שונותן) השלטון הסובייטי (שמסגרת רופפת של רקע מדיני משותף , על קבוצות שונות

הקבוצה הגדולה ביותר הייתה של יהודים דוברי . מ לשעבר חיו קבוצות יהודיות שונות"בשטחי ברה

אך גם , )בלרוס,אוקראינה,רוסיה( באזורים דוברי שפות סלביות  קבוצה זו חיה93.רוסית ממוצא אשכנזי

אשר , כ בעקבות הגירה משנית"שאליהם הגיעו בד, )כגון מרכז אסיה והקווקז(מ "באזורים אחרים בברה

מ חיו גם קבוצות "אך בשטחים הנרחבים של ברה.  ואחריהIIגברה במיוחד בתקופת מלחמת העולם ה

וגם אחת ,  תרבותית נבדלת ומובחנת גם מקבוצת הרוב בקרב היהודיםבעלות זהות, יהודיות נוספות

 יהודי מרכז; יהודי גיאורגיה: הגדולות בין קבוצות אלו במחצית השניה של המאה העשרים היו .מהשניה

קבוצות אלה הוכפפו לשלטון רוסי בעקבות התפשטות . יהודי קווקז; אסיה או היהודים הבוכרים

  על רקע נטיית המחקר , בסעיף זה אתמקד בחשיבות ההבדלים ביניהן 94.שרהע- קולוניאלית במאה התשע

                                              
לאלה יש להוסיף כ ). 2005המשרד לקליטת עליה  (962,458מונים  2005 ל 1989שהגיעו בין מ לשעבר "העולים מברה. 92

  ). 2003גורביץ -גור, Khanin 2003:216( מ בסוף שנות השישים " עולים שהגיעו מאז פתיחת שערי ברה200,000
מכוון לזיהוי המקובל של יהדות רוסיה ומזרח אירופה כצאצאיהם של ובכלל , כאן' יהודים ממוצא אשכנזי' השימוש ב93

יהדות רוסיה עצמה היא . והגרו מזרחה מהמאה הארבע עשרה ואילך,  וצרפתיהודים שישבו קודם לכן באזורי גרמניה
קיימות סברות נוספות לגבי המוצא של . בעיקר מהריכוזים היהודיים בליטא ובפולין, תולדה של הגירה מאוחרת יותר

ם באוכלוסייה כגון הטענה על הטמעות חלק מצאצאי הכוזרי, , שרוב החוקרים דוחים אותן, חלק מיהודי מזרח אירופה
וכן הערך , 415-413' עמ, IVכרך , האנציקלופדיה העברית, א אורבך"נכתב על ידי א, ' אשכנז' הערך ורא. זו
‘Ashkenazi’) Encyclopedia Britannica, vol.1 p.626( .ההיסטורית הזו מהווה את -הגדרת השייכות התרבותית

, מנגד. כיוון שהתפזרה בכל שטחי ברית המועצות לשעבר' וסיתר'שאינה רק , הצורה הנוחה ביותר לתאר אוכלוסייה זו
יש לבחון בנפרד , עם זאת. כלולות גם הקבוצות האחרות של יהודי חבר המדינות' אוכלוסייה דוברת רוסית'בתיאור 

ים אזורוביחס לכך היו כנראה הבדלים בין  –קטגוריה זו הייתה בשימוש עצמי בקרב אוכלוסייה זו עצמה באיזו מידה 
ראוי . לאזורים אחרים, ונוצר צורך להגדרה עצמית מולן' לא אשכנזיות'בהם התרחש מפגש יום יומי עם האוכלוסיות ה

לבין השימוש היומיומי הישראלי " יהודים ממוצא אשכנזי"גם להבחין בין השימוש ההיסטורי האנתרופולוגי בביטוי 
 .ורים ליחסי קבוצות בישראלמטענים הקש הרובד ההיסטורי מוסיף עלה', אשכנזים'של 

לפחות בחתך ..מ"יש מקום לראות את יהודי ברה"במסגרתה , הציעה גישה שונה המדגישה ריבוי) 1993:5(אלטשולר  94
אסיה . ה. דרום הקווקז. ד. הארצות הבלטיות. ג. אוקראינה ובילרוסיה. ב....רוסיה. א: גיאגרפי של שש חטיבות

גישה זו הוצגה בפני מומחים מהאקדמיה ואנשי מקצוע .. מולדביה. ו. תה מוסלמיתשרוב רובה של אוכלוסיי, התיכונה
ודבר זה מערפל את התמונה "..רוסים"נהוג להתייחס לכל עולי רוסיה כ"ואלטשולר פתח דבריו בהדגשה כי , 1993ב

  .האמיתית של ציבור גדול והטרוגני זה
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. מדינות ורפובליקות אוטונומיות-אזור הקווקז: 3 מפה
95

  

                                              
 2001Cutzun : Surrey. a handbook. The Circassians.. Jaimoukha A .:   מתוך95
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אך , )אך רחבים והטרוגניים(קבוצות אלה מזוהות עם אזורים ספציפיים  96).להלן(לדון בהן בכפיפה אחת  

בקווקז ובמרכז אסיה ישבו  :תרבותית ולא האזור הגיאוגרפי-היא הזהות האתנוהמבחין המרכזי ביניהן 

ומספרם גדל מאוד בעקבות , "מקומיים"עשרה יהודים ממוצא אשכנזי לצד יהודים -כבר מהמאה התשע

חלק מבני קבוצות המיעוט היגרו במהלך השנים למוסקבה , במקביל 97.ע השנייה"הפלישה הגרמנית במלה

   98 . ברוסיהולאזורים אחרים

זיכרון , שפה, הכוונה היא לזהות קבוצתית המתייחסת למאפיינים כגבולות אתניים" תרבותי-אתנו"במונח 

 לזהות 99.סמלים וסימנים המייחדת את הקבוצה, מיתוסים של זהות ומערכת ערכים, מנהג, קולקטיבי

רתיים והזהויות תרבותית חשיבות רבה כיוון שהיא מייצגת את הגבולות החב-הקבוצתית האתנו

יהודי '; 'יהודי רוסים"החלוקה ל 100.התרבותיות כפי שתופסים אותם מרבית המהגרים בני קבוצות אלה

אך היא , היא מרכזית להבנת הרכב אוכלוסיית המהגרים לישראל', יהודי קווקז'; 'יהודי גיאורגיה'; בוכרה

בעלות ייחודיות , קטנות נוספותהיו קבוצות . מ"אינה מסכמת את השונות בקרב היהודים שחיו בברה

יהודים דוברי ארמית חדשה ; קראי קרים וליטא; יקאים'תרבותית ולשונית ובהן היהודים הקרימצ, אתנית

ששמרו על זהות נבדלת בעיקר בטורקמניסטן , ושאריות מהגרים מקרב אנוסי משהד; ")לחלוח"שכונו (

)Zand 1991:378-379.(101 וניים חשובים קיימים גם בקרב אתניים ולש, הבדלים תרבותיים

שלרובם , "קבוצת רוב" אולם החלוקה בין  102.ממוצא אשכנזי" רוסים"של יהודים " אוכלוסיית הרוב"

. לקבוצות האתנו תרבותיות הנידונות כאן בולטת יותר מחלוקות משנה אחרות, זהות תרבותית משותפת

   103).ות על בסיס דתי שיידונו בהמשךולא להבחנ, תרבותי ולשוני-הדיון כאן מתייחס למימד אתנו(

                                              
התייחסות היסטורית . 2003, 1995ראו ברם , המפנה גם לספרות היסטורית אודותן, לדיון בכל אחת מהקבוצות 96

 . השוואתית הכוללת הפניה למקורות שונים מובאת בהמשך בפרק ההיסטורי
ובנוסף ישבה שם גם קהילה קטנה של , קווקזיהודים אשכנזים לצד יהודי ישבו , עיר מרכזית בקווקז, בקו בכך למשל 97

  .  . ,")לחלוחים(" חדשה הגיעו בתקופות שונות גם יהודים בוכרים ויהודים דוברי ארמית לעיר .יהודי גיאורגיה
התייחסות למוצא גיאוגרפי עשויה לבלבל שכן קבוצות שונות כיהודי גיאורגיה ויהודי קווקז מגיעות מאזורים שונים  98 

 ). . להלן(מ לשעבר "תרבותיות בברה-זאת בנוסף לשוני בין הגדרות גיאוגרפיות ואתנו. הקווקז -באותו חבל ארץ
 .ועוד,  Smith A.1994, 1996, , R. Cohen, 1978, 1969Barthלגישות שונות ראו  99

) ,Conversi 2002:2 Connor 1973(מדגישה גם את ההבדל בין קבוצות אלו למה שקונור " תרבותי-אתנו"הכותרת  100
, שכן רובם של בני הקבוצות הללו תופסים עצמם כחלק מקבוצה רחבה יותר, ")לאומיות-אתנו"מכנה קבוצות 

, מונחים אלה מקבלים משמעות שונה, כפי שיוסבר בהמשך, עם זאת בהקשר הסובייטי". העם היהודי"ואף " יהודים"
ללא קשר לשאר , ים כקבוצות לעצמןכפי שהתבטא במדיניות הסובייטית שראתה אותם את יהודי קווקז והקרא

 . Zand 1986)(.בקרב קראי קרים וליטא לאידיאולוגיה זו הייתה השפעה רבה . היהודים
 איש 8000אך מתוך אוכלוסיה המוערכת בכ , בעלת שפה יהודית משלה, תרבותית-יקאים היוו קבוצה אתנו'הקרימצ 101

ואופי ההמשכיות שלה , גודל הקבוצה, ככלל) . Zand 1991:378 ,Khazanov 1989( י הנאצים " נרצחו ע70%לפחות 
, מבחינים בין הקבוצות של יהודי בוכרה) המתבטא למשל בהיווצרות ריכוזים טריטוריאליים לאחר ההגירה(בישראל 

) אטי-שהגיעו מאלמה(אם כי חלק וללחלוחים דוברי הארמית , קראי קרים. קווקז וגיאורגיה לקבוצות האחרות
שיתוף תוך , לבנות מחדש קהילה קראית דוברת רוסית בישראלהיו ניסיונות . סגרת קהילתית בישראלשומרים על מ

מה , "מ לשעבר"עולי ברה"אך דומה שמרבית האוכלוסייה הזו משתלבת בכלל , פעולה עם הקהילה הקראית הותיקה
  ).  ' א2003ברם (בני זוג ממוצא נוצרי גם שרבים מהם הגיעו לישראל עם 

, מ לעומת שאר חלקיה"מערב ברה: זהויות של יהודים אשכנזים דוברי רוסית על פי אזור המוצא-לתתמעות יש מש 102
מיעוט מקרב יש . )Gittelman, 1991 ,Fialkova 2005 ( וכדומההבלרוסי, האוקראינ -והבחנות הקשורות ברפובליקות

וכיום רוב יהודי , לוסייה זו נרצחה בשואהמרבית אוכ(יהודי הרפובליקות הבלטיות ששלט בשפת המקום יותר ברוסית 
חלוקות אלו הופכות . )טרנסניסטריהב (יהודים דוברי רומניתהיו גם . )'יהודים-רוסים'הארצות הבלטיות נחשבים שם כ

 . מ לשעבר"שוב למשמעותיות בקרב היהודים שנותרו במדינות שקמו בשטחי ברה
, רובם ממוצא אשכנזי,  המהגרים יש יהודים יוצאי ארמניהיש גם השקות שונות בין מימדים אלה כך למשל בן 103

סטון דיפלומטים ארמנים . מ' פ פרופ"ע. שעברו אקולטוריזציה לחברה הארמנית ורבים עלו עם בני זוג ארמנים
דיון בהמשך להרצאה שנתתי בסמינר (  יהודים וזכאים שאינם יהודים - איש בקבוצה זו10,000מעריכים כי מדובר על כ 

 ). 21.6.04, האוניברסיטה העברית, ג ללימודים ארמנייםבחו
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היהודים הבוכרים ויהודי קווקז , יהודי גיאורגיה, המאפיינים התרבותיים והחברתיים של יהודי רוסיה

וקשורים בהיסטוריה נבדלת ובהתהוות הזהות התרבותית של כל אחת מהן במגע , שונים מאד אלו מאלו

הסביבה ,  נוצרית- הסביבה הגיאורגית, 104 נוצרית-הסביבה הסלבית: עם סביבות שונות בתכלית

  105.בקווקז אתנית-והסביבה המולטי) יקים ואוזבקים'ובמיוחד המגע עם תאג(המוסלמית המרכז אסיאתית 

יהודי בוכרה , עבור רוב יהודי גיאורגיה .הרקע הלשוני הוא מאפיין חשוב נוסף המבחין בין קבוצות אלו

ליהודי קווקז ויהודי בוכרה יש גם שפות יהודיות . תה שפת האםרוסית לא הי, מ"ויהודי קווקז שחיו בברה

כך שיש הבדל בין השפה . Judeo-Tadjik)או " בוכרית"ו, Judeo-Tatוהורי או 'ג(המאפיינות אותן 

בקרב רוב אוכלוסיות אלו הרוסית הפכה לדומיננטית . לבין השפות המדוברות בסביבה, המדוברת בבית

והיא המשיכה ,  לשפת הקבוצה נותר תפקיד סמלי חשוב106. העשריםבעשורים האחרונים של המאה

כשפת הרוב , שפתם של יהודי גיאורגיה היא גיאורגית. לשמש בתקשורת עם בני הדורות המבוגרים יותר

     107).1995ברם  , Zand 1986(כאשר לצידה נרכשה גם רוסית כשפה שניה , במדינה

תוך הדגשת המשותף , מ כמקשה אחת"וט בקרב יהודי ברהקיימת נטייה בספרות להתייחס לקהילות המיע

 גיאורגיה,  התבטאו בקרב יהודי בוכרה108 , קהילתית ודפוס חברתי פטריארכאלי-אנדוגמיה פנים. ביניהן

כותבים . יותר מאשר בקרב קבוצת הרוב היהודית של יהודים ממוצא אשכנזי )או לפחות רובם(והקווקז 

קשר לקהילה , על אורח חיים יהודי שמירה, "מסורתיות"ם נוספים כגון שונים הדגישו מאפיינים משותפי

 אף שמאפיינים אלה בלטו יותר מאשר בקרב מרבית יהודי רוסיה במחצית השניה של 109.ולבית הכנסת

בקרב שלוש הקהילות הללו . הכללה זו היא בעייתית בשל הבדלים גדולים בין הקהילות, המאה העשרים

וחגים שתרמה לשימור הזהות הקהילתית ...) חתונה, ברית מילה(רבה לטקסי מעבר מרכזיות ) ויש(הייתה 

כך למשל אפשר להצביע  .ביטוי מעשי שונה בכל אחת מהקהילות) ויש(אבל לדפוס כללי זה היה , והדתית

בעוד שאצל יהודי קווקז , על הבדל ברור בין הדגשת הזהות היהודית הדתית אצל רבים מיהודי בוכרה

) המבדילה אותם מעמים אחרים בקווקז(או לאומית /אה העשרים דגש על יהדות כזהות אתנית ונוצר במ

אולם הכללות כאלו ). וראו דיון על הקשרים לציונות בשער השני(בלי זיקה ברורה לשמירת מצוות 

 ,למרות קיומם של מאפיינים משותפים. נותנות תמונה מוגבלת מאד בשל הבדלים גדולים בתוך כל קבוצה

מתוך , המשתנים החשובים יותר להבנת קהילות אלה נוגעים לדפוסים תרבותיים שנוצרו בכל קהילה

מאפיינים תרבותיים כאלה הם . ולהיסטוריה הייחודית שלה, התייחסות לסביבתה התרבותית והפיזית

המסדירים ערכים ונורמות , "האדם המחונך"דפוסי סוציאליזציה ואידיאל האדם הרצוי או , דפוסי מנהיגות

                                              
 . כגון המדינות הבלטיות, כאן נרמזים הבדלים בקרב יהודים דוברי רוסית ממוצא אשכנזי מאזורים אחרים 104
מצבם של יהודי . ויש שוני בין האסלאם בקווקז ובמרכז אסיה, אך לא כולה, הסביבה בקווקז מוסלמית ברובה 105

 . והיה שונה ממצב היהודים ברוב המדינות הנוצריות האחרות,  גם הוא התייחסות למורכבותגיאורגיה דורש
  . והנושא ראוי למחקר נוסף, שכנראה ממשיכה יותר לשמש בחיי יום יום,  והבוכריתיוהור' יש הבדלים הג106
וצר מילים יהודי שייחד אם כי היא כללה גם א, שפת יהודי גיאורגיה זהה או קרובה מאד לשפה הגיאורגית של הרוב 107

 אך בקרב רובם הרוסית החליפה לגמרי -יהודי רוסיה ממוצא אשכנזי קשורים לידיש). 1987 'בן אורן ומוסקוביץ(אותם 
  .  Harman 1985)(את היידיש מזה שני דורות 

צות אלה הן שאלות למחקר ביחס לקבו. פטריארכלייםימים הבדלים מהותיים בין סוגים שונים של דפוסים י קאולם 108
דפוסי חלוקת תפקידים במשפחה , ) אולוגיה אגנטיתי קיומה של איד-כלומר(יחסים לקרובי האב לעומת קרובי האם ה

 . אין איפה כדי לתרום הרבה" תפטריארכאליו"באפיון הכללי . ועוד
 מצב כזה גם ייחס סלוצקי. ל"תש, 22כרך . יהודה סלוצקי, יהודים, - מועצות ברית ה-הערך, עברית' אנצ-: למשל 109

וולין , לבוב, רנוביץ' אזורי צ-מ"לגבי דוברי היידיש בני הדור הישן ותושבי האזורים המערביים ביותר של ברה
 .אך תקפות הבחנה זאת כיום מוטלת בספק, ובילורוסיה המערבית
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ערכים ונורמות הנוגעים , דימויים קבוצתיים ומיתוסים משותפים, סים פנים קבוצתיים וחוץ קבוצתייםיח

אך די במחקר , דווקא ביחס למשתנים אלה המחקר עודו בראשיתו 110.ועוד, ליחסים בין המינים ולמשפחה

לדיון מפורט ראו (דל ושונה הקיים כדי לקבוע כי כל אחת מקבוצות אלו מייצגת עולם חברתי ותרבותי נב

על כל אחת , כדוגמת השואה, בולטת גם ההשפעה השונה של אירועים היסטוריים). 2003, ברם

להבחנה בין קבוצת הרוב בקרב היהודים לקבוצות המיעוט יש משמעויות , עם זאת 111.מהקהילות

רוב היהודים  .ועצותכלכליות ופוליטיות במציאות בעלת מאפיינים קולוניאליים שהתקיימה בברית המ

ואילו יהודי קבוצות , כלומר לקבוצה הדומיננטית, אשכנזים היו קשורים יותר לאוכלוסיה הרוסית/ הרוסים

והיו הבדלים , אם כי זהו תיאור פשטני, המיעוט היו קשורים יותר לאוכלוסיה המקומית שבקרבה חיו

מצד אחד המשמעות היא שליהודים הרוסים . ובין אזורים שונים, גדולים בין סגמנטים שונים באוכלוסיה

אך לעיתים הקשר , שעברו אסימילציה לחברה הרוסית הייתה לרוב נגישות גבוה יותר למשאבים שונים

. לקבוצות המקומיות נתן לקבוצות המיעוט יתרונות על רקע האנטישמיות כלפי קבוצת הרוב היהודית

המרכיב הקולוניאלי התבטא גם בכך . קווקזשאלות אלו ייבחנו בהמשך ביתר פירוט ביחס ליהודי 

י זלזול והתנשאות מצד "חוזקו ע, שהיו תולדה של הבדלים ברורים, שהגבולות האתניים בין הקהילות

אך מכל  ).1990:467-477אלטשולר " (מקומיים"ו" רוסים"ששיקפו מתח בין  ,היהודים ממוצא אשכנזי

הזהויות הנבדלות של קבוצות אלו התבטאו . ות המיעוטזאת אין להסיק על היווצרות זהות משותפת לקבוצ

כגון , גם במקומות בהן היה מגע בין הקבוצות נשמרו הגבולות הקבוצתיים. גם במיעוט הנישואין ביניהן

ויהודים אשכנזים , יהודי גיאורגיה, שם התקיימו זו לצד זו קהילות של יהודי קווקז, בבקו ובמוסקבה

התבוננות על , ומשתנים בהתאם להתפתחויות היסטוריות, יים הם נזיליםאף שגבולות קבוצת ".רוסים"

, אפשר לדון בהבניית הגבולות בין יהודי רוסיה: תהליכים כאלה דווקא מדגישה את השוני בין קבוצות אלו

 אך לא בין הקבוצות -ובין יהודי בוכרה ליהודי פרס ואפגניסטן, אוקראינה ואזורים אחרים במזרח אירופה

שעוצבו באזורים נפרדים וזהותן הנבדלת הובנתה לפני שהקולוניאליזם הרוסי הביא , ות כאןהנדונ

 -הביאו אמנם למגע בין הקבוצות, מ"והחיים בברה, הכיבוש הצארי .להכללתן במסגרת מדינית אחת

ששמרו יותר על מאפייניהם (ובעיקר בין יהודים רוסים ממוצא אשכנזי לבין יהודי הקבוצות האחרות 

   .אך למרות זאת נשמרו גבולות אתניים ברורים, )וקאלייםהל

על עיצוב הזהות של כל אחת מהקבוצות הללו השפיעו גם תנאים פוליטיים ומוסדיים שונים ומדיניות 

המדיניות האתנית  .מ"שונה ביחס לזהות קבוצתית שנבעו גם ממיקומן ברפובליקות שונות בברה

במיוחד  ,רובדית- וגם להתפתחות זהות מורכבת ורב, ין הקבוצותהסובייטית תרמה גם לחידוד הגבולות ב

 תרבותיות לכאורה במסגרת -המדינה הכירה בזהויות אתניות ולאומיות וטיפחה רב. בקרב קבוצות המיעוט

במסגרת זו ). Hirsh 2005(והאתנוגרפיה הסובייטית סייעה לכך , "רב לאומיות מוסדית"מדיניות של 

לבין המערכת , המקשרת טריטוריה ללאומים, אתנו טריטוריאלית לרפובליקותהיתה הבחנה בין חלוקה 

. שחילקה את האוכלוסייה למערכת מקיפה ואקסקלוסיבית של קבוצות לאומיות, של לאומיות אישית

תרבותית - לעומת הזהות האתנו) סובייטית(אזרחית " לאומית"בהמשך לכך נוצרה הפרדה בין זהות 

                                              
 . קהילה אחתכמקבוצות אלו יחס לכל אחת יהיכולת להתאודות מידת שאלה לכל זאת יש להקדים  110
111 Ro'i 2003: 185-186 1990 אלטשולר Zand 1986 . 
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)Brubaker 1996 23-54.( בו בזמן מדיניות זו ביססה והעמיקה את התפיסה הקולוניאלית המפרידה בין 

למדיניות ). Slezkine 1994:420-423(לעמים אחרים שסובלים מפיגור תרבותי , הלאום הרוסי הגדול

אך זו קיבלה , יהודים סבלו מהפליה .על הקבוצות היהודיות השונות, ושונה, זו הייתה השפעה מורכבת

-בעלות זהות אתנו אך,  שהיו בעלות זהות יהודית- בקרב קבוצת הרוב וקבוצות המיעוטמשמעות שונה

תרבותית ספציפית -הצירוף של זהות אתנית, 112.וזיקה לתרבות העמים המקומיים, תרבותית נפרדת

כמו גם ביחס , היהודים לסביבתם מודלים שונים ביחס לזיקה בין ומיקום גיאוגרפי ברפובליקות שונות יצר

ולא רק בין יהודי רוסיה ( מכאן עולה רובד נוסף של הבדלים בין הקבוצות היהודיות. מדם וזכויותיהםלמע

   113. משמעות צירוף זה במקרה של יהודי קווקז תידון בהמשך בהרחבה). לקבוצות המיעוט

 של" פרימורדיאלית"תרבותיות אינה מחייבת להניח תפיסה - הטענה אודות המרכזיות של הזהויות האתנו

 זהויות קבוצתיות הן תולדה של 114.ממנה גישה סטאטית לזהות תרבותית וקבוצתית וגם לא נובעת ,זהות

התבוננות היסטורית בכל אלה מלמדת . הבניה הנתונה למשא ומתן ושינויים בין תקופות והקשרים שונים

 חשיבות שיש לה, מ לשעבר"תרבותיות שונות בקרב יהודי ברה-על הבחנה ברורה בין קבוצות אתנו

ומה משמעותן בתהליך , עולות שאלות מה קורה לזהויות אלה בהגירה. מרכזית גם לדיון בהגירה לישראל

יש גיוון וריבוי  :בהכרח זהויות אחרות תרבותיות אינו מוציא-הדגש על זהויות אתנו. ההתמקמות בישראל

כגון מקומו של רובד זהות  ( וגם יחס מורכב בין רובדי זהות שונים, פנימי בתוך כל אחת מקבוצות אלו

ויש לבחון , נחוצה התבוננות מחקרית המודעת להבניה השונה של זהויות קבוצתיות אלו). רוסי- סובייטי

המתעלמות ) 'מ"עולים מאזורים אסיאתיים של ברה' 'דוברי הרוסית'(אותן ביחס לקטגוריות רווחות 

ש צורך בהכרות עם תהליכי ההבניה של לשם כך י .מ לשעבר"מהמורכבות של זהויות בקרב עולי ברה

   .לדיון כזה ביחס ליהודי קווקז מוקדש פרק נפרד. זהויות קבוצתיות אלו קודם להגירה לישראל

  

  רקע כללי ומצבם ערב ההגירה של שנות התשעים : יהודי קווקז. 2

ו קבוצות ולצד, יהודי קווקז ישבו בסביבה שבה רוב מוסלמי המחולק לקבוצות אתניות שונות ורבות

יחסיהם עם הסביבה ומצבם התעצבו בזיקה למקומם כקבוצה נוספת ). כגון ארֵמנים ורוסים(נוצריות 

, ונתפסו בעיני שכניהם, הם ראו את עצמם. אתנית לא פחות מאשר היותם מיעוט דתי-בסביבה מולטי

יי התרבות אתניות ובח-אך גם השתלבו ברשתות רב, הם שמרו על גבולות אתניים. כקבוצה מקומית

 בצפון –מרכזיהם ההיסטוריים של יהודי קווקז הם במזרח הקווקז . והחברה באזורים שבהם ישבו

במאות האחרונות התרחב תחום תפוצתם צפונה ומערבה לחלקים רחבים של צפון . ן ובדאגסָטאן'pַזרַּבייָג

ושונּות זו ,  מדיניתלשונית ואף, תרבותית,  זהו אזור רחב ומגוון ביותר מבחינה אתנית115.הקווקז

והן , לשונות ומשמעותה מוקדש דיון נרחב הן במסגרת הפרק ההיסטורי. משתקפת גם בקרב יהודי קווקז

                                              
, אך זו זוהתה עם היידיש, לאומית יהודית נפרדת-בתקופות מסוימות המדיניות הכירה בקטגוריה אתנו, למשל 112

 .שלקבוצות היהודיות האחרות אין זיקה אליה
פתם דומים לאלו של רוב תרבותם ושגרוזית כאשר הסוציאליסטית הישבו ברפובליקה למשל  גיאורגיהיהודי  113

ואילו יהודי ,  ולא לרוב האוזבקי-תיקי'תאגיהודי בוכרה באוזבקיסטן היו בעלי זיקה לשונית לאוכלוסיה  , התושבים
 במיוחד בקרב - קבוצות שונות - משתנים אלו השפיעו גם על הבדלים בין תת.מולטי אתנית הסבוכהקווקז חיו בסביבה 

  . זרים ברפובליקות שונותיהודי קווקז ובוכרה שהיו מפו
  ).Cultural Identity ,Cashmore 2004:95הערך ( וראו ההבחנה בין תפיסה דינאמית ויציבה של זהות תרבותית  114
115

  .235–158 'עמ, 1990 , לסקירה היסטורית של הקהילות השונות ראו אלטשולר
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לצורך דיון רקע זה אציג את החלוקות . בפרק העוסק בהתגבשות המחודשת של זהות קבוצתית בישראל

ן נמצאת בדרום 'אזרבייג:  הקווקזן לתושבי צפון'אזרבייג הבחנה אחת היא בין תושבי. המרכזיות ביותר

בעבר הייתה . מדרום לקו הרכס המרכזי של הקווקז, על שפת הים הכספי, )ֵעֶבר הקווקז(מזרח הקווקז 

בבקו , היהודים ישבו בעיירה קובה וסביבתה. מ וכיום מדינה עצמאית"רפובליקה סוציאליסטית בברה

מהים הכספי במזרח , ון הקווקז מדובר באזור נרחבבצפ). ן'מרכז ומערב אזרבייג(ובאזור שירוון , הבירה

ומחולק לכמה רפובליקות , אזור זה הוא כיום חלק מרוסיה). הנשפך לים השחור(ועד אגן נהר קובאן 

וכן , בלקריה-קברדינו, צפון אוסטיה, ניה'צ'צ, דאגסטאן: אוטונומיות שבהן ישבו קהילות של יהודי קווקז

חלוקה זו מקבילה בחלקה לחלוקה . שמרבית אוכלוסייתו רוסית, ולאזור פיאטיגורסק במחוז סטברופ

  :שלהן דיאלקטים נפרדים של שפת יהודי קווקז) השגורה בפי יהודי קווקז עצמם(מסורתית לקבוצות 

  ).על שם העיר ֶדרֶּבנט( ממרכז דאגסטאן ודרומה –מצפון הקווקז : 'ֶדרֶּבנדי' •

  116.בלקריה-ניה וקברדינו'צ'צ, אן צפון דאגסט–מצפון הקווקז  :'י'עאיתֹו'ח' •

  .וכן מרבית יהודי ָּבאקּו, מהעיירה קובה וסביבתה, ן'מצפון אזרבייג): קובאי ('ּוָּבִאי'ע' •

  118 . מיישובים כפריים שונים ומהעיירה ַורָטאֶשן117 ,ן'ממערב אזרבייג: 'שיְרוֹוני' •

החל מהאזרים : ם שונים התפתחו בסביבות שונות וישבו לצד עמי) קבוצות בקרבן- ותת(קבוצות אלו 

על רקע שונות . הרוסים והקוָזקים בצפון, רקסים'ניה וכלה בצ'צ'דרך עמי דאגסטאן וצ, והארמנים בדרום

אם , שפת יהודי קווקז היא אחד המרכיבים המאפשרים לדון במגוון קהילות יהודי קווקז כקבוצה אחת, זו

 או 119,")יהודית "- כלומר(ּוהורי בפי דובריה 'שפה זו מכונה ג. כי גם היא כאמור מחולקת לדיאלקטים

, המושפעת מטורקית ומשפות אחרות, זו שפה איראנית. בפי הבלשנים) Judeo-Tat(יהודית -ָטאטית

, ובהמשך, היא נכתבה בעבר באותיות עבריות מרובעות .מעברית ומארמית" יהודי"הכוללת אוצר מילים 

בעשורים . והרי'ה הסובייטית נכתבה ספרות רבה בגבתקופ. באותיות קיריליות, בתקופה הסובייטית

בעיקר שירוואן , ובאזורים מועטים(והורי הוחלפה ברוסית 'הג: האחרונים השתנתה שפת הדיבור

 -את יהודי קווקז אפיינה גם רב. אך נותר לה מעמד סמלי חשוב, ובעברית בישראל) ן ְּבpָזרית'בpַזרַּבייָג

   120.ניה השתנו מאזור לאזורשמאפיי) לצד שפתם הם(לשוניות 

השתלטות זו . י ההשתלטות הרוסית על הקווקז"קורותיהם של יהודי קווקז בתקופה המודרנית עוצבו ע

ושיאו בדיכוי ההתקוממות של עמי הקווקז בראשות שמיל , 18הייתה תהליך ממושך שתחילתו במאה ה

)Shamil (כל  1864.121 -צפון מערב הקווקז ברקסים ב' בדאגסטאן וכיתור אחרוני הלוחמים הצ1859 -ב

 .השפעה של חיים באזור הנתון במלחמההדיון ביהודי קווקז בתקופה המודרנית צריך לקחת בחשבון את 

                                              
  .  ששלטה באזור בעברקאיתאך מצפון לדרבנטהשם נגזר משמה של נסיכות  116
117
  . ןאות שירָוימקומה ה בשליטת הנסיכות שהי ובמערבהן'ן מתייחס לחבל ארץ במרכז אזרבייגאשירווהשם  

בין השאר שמעתי . ולא חלק מיהודי שירוואן,  בקרב יהודי קווקז יש הרואים ביהודי וארטאשן קבוצה בפני עצמה 118
ומלמד על , ן זה מוסיף לעמימות שכבר נדונהדיו. וקרובה יותר לפרסית מודרנית, עמדה כי גם שפתם היהודית שונה

לדעת חלק . שאלה נוספת נוגעת ליחסים בין הניבים השונים. התחומים הרבים שנותרו פתוחים בחקר יהודי קווקאז
ואם כך הרי שאין מדובר על חלוקה , מאשר לניב קובה) קאיתאך(מהדוברים ניב שירוואן קרוב יותר לניב הצפוני 

  . אלא על מערכת מורכבת יותר" דרום "מול" צפון"סכמתית ל
 . ולעיתים פארסי וטאטי, )לשון שלנו" (אימו-זוהון"שמות נוספים הם  119
  .2001ברם ושאולי  , 357-385: 1990אלטשולר , Zand, 1982,1986, 1991 על השפה ומאפיינים לשוניים ראו  120
יצר מדינה אסלאמית עצמאית בצפון מזרח  שמיל הוביל את את התנגדות עמי הקווקז ובמשך כמה עשרות שנים 121

  .)Henze, 1986, 1990:56-70אלטשולר  , Gammer 1994. (הקווקז
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במהלך הכיבוש הרוסי של הקווקז ובעקבותיו החלו קבוצות גדולות של יהודי קווקז לעבור מכפרים 

רבניזציה ומודרניזציה הואצו בתקופה תהליכי או).  בדרבנטבעיקר, חלקם ישב כבר בערים(לערים 

ים תהליכים משנות השבעים ואילך עברו האזורים בהם חיו היהוד). 1990אלטשולר (הסובייטית 

המשיכו והתחזקו תהליכי השכלה , הערים המקומיות גדלו ומשכו כוח עבודה: אינטנסיביים של שינוי

והשפיעה גם , והמקצועי בקרב היהודיםגדל הגיוון התעסוקתי , ומודרניזציה שהשפיעו גם על הנשים

שינויים אלה השפיעו בצורה שונה על קהילות ועל . הפתיחות הפוליטית הגדלה מאמצע שנות השמונים

:  בעקבות זאת ניתן להצביע על משתני שונות נוספים בקרב יהודי קווקז122.קבוצות שונות בקרב היהודים

,  פריפריאליות במובן הסובייטי הכלליאך(יות יחסית  ערים מרכז- שונות באופי היישוב ובצורת המגורים

ריכוזי ; לעומת יישובי פריפריה, בהם חיו מרבית היהודים )למעט באקו שהייתה מטרופולין מרכזי בקווקז

. ומידת חשיפה שונה לתהליכי רוסיפיקציה; יישוב יהודיים לעומת אזורים שבהם היו מפוזרים באוכלוסייה

  123.  למשל ביחס לחינוך ומבנה המשפחה– לא מבוטל בערכים בסיסיים למרות זאת היה גם דמיון

באופן כללי יהודי קווקז הם אוכלוסייה .  הבדלים בין אוכלוסיות מתבטאים גם ביחס לתפיסה הדתית

, )רבים מרבני קובה נאסרו, למשל(השלטון הסובייטי דיכא בצורה קשה את הפעילות הדתית  .מסורתית

נוצרו הבדלים גדולים , עם זאת. ו על טקסי המעבר הדתיים במסגרת המשפחהאך מרבית היהודים שמר

  . בין משפחות שונות ובין דורות שונים ביחס לגישה לדת ומידת ההיכרות עם עולם התכנים היהודי

על מאפייני הקבוצה טרם ההגירה של מרבית יהודי קווקז לישראל בשנות התשעים ניתן ללמוד מנתונים 

מ "שנרכשה בברה( מהעולים הם בעלי השכלה על תיכונית 36% : אודות המהגריםסטטיסטיים מסקר

 22% , כיתות1-5 למדו 5%רק  . סיימו מכללה או טכניקום27%,  סיימו אוניברסיטאות9%, )לשעבר

דומה לזה שבקרב ) 4%(שיעור חסרי השכלה  . הם בוגרי בית ספר על יסודי מלא27%,  כיתות6-8למדו 

ערב ההגירה לישראל ). 5%(ובקרב כלל האוכלוסיה היהודית בישראל ) 3%(לשעבר מ "כלל עולי ברה

 מהנשים יוצאות דרבנט ובאקו הן בעלות 51%. גדולים בין גברים ונשים בנתונים אלה לא היו הבדלים

 12%קאלה וגרוזני ו' מיוצאות מאחאצ35%לעומת , מכללה או טכניקום, השכלה ברמת אוניברסיטה

יק 'מתוכם רוב ליוצאי נלצ,  התגוררו בבית צמוד קרקע שבבעלות המשפחה 30%.  וקובהיק'מיוצאות נלצ

 124).1998:10-11קינג( ).פ רוב ממשלתית"ע(והשאר בשכירות ,  בדירה בבעלות המשפחה21% ,וקובה

                                              
 . הם משתקפים גם בהבדלים בין עולי שנות השבעים ועולי שנות התשעים הנדונים בהמשך ביתר פירוט 122
דמיון "מקובלים שיש ביניהם   התנהגותיכלל שיוצרים קהילתיותמשפחתיות ונורמות ערכים וסט של אפשר לזהות  123

יחסים ,  כבוד למבוגריםבמיוחד בתחומים שלאלה נוגעים . למרות השונות הרבה בין תת קהילות שונות" משפחתי
ביטאו , שפת יהודי קווקז, והרי'כמה ביטויים בג. ועוד, דרך ביצוע אירועים משפחתיים, קבלת אורחים, בין המינים

 - נמוס" :נכונה"משמעת והתנהגות , כבוד הדדי ,  לכבוד למבוגרילדיםזציה להזו בהקשר של סוציאליאת המערכת 
namus- למימד הפנימי של ההתנהגות המילה משמשת בביטויים שמשמעותם ,מציינת התייחסות למצפוןה מילה

ביטוי  , תתבייש- דהיינו-"יהיה לך נמוס "- אומרים לו- למשל אם ילד לא מתייחס טוב למבוגרים".תתבייש"קרובה ל 
הצורה מילולית החריפה ביותר לגינוי צורת שביטא את , )בושה(aibi" אייבי" מ.פחות חזק ופחות פוגע, זה עדין יותר

כמו כן היו מקרים בהם השימוש במילה זו . השימוש במילה זו היה נפוץ במיוחד ביחס לבנות. התנהגות מסוימת
והרי המשיכו לשמש גם 'ביטויים אלה בג. קהילהביטא התנגשות ערכית בין הסביבה הרחבה והערכים של ה

" אסור"ברוסית השתמשו פשוט ב, במקביל. במשפחות רבות בהן רוסית הפכה לשפה דומיננטית גם בתוך הבית
 -ביטויים אלה ביטאו את מערכת האיסורים והכללים גם ביחס למבוגר בהקשר של היררכיה בין. )nielzya -ניילזיה(

שה יובמיוחד הא, ביחס למבוגר הצעירגם היה להם ביטוי בעבר . לכלתה או סב לבנוי החמות "למשל ע-דורית
 . בבית חמתה-הצעירה אחרי נישואיה

כך שהוא נותן אינדיקציה למצב , אך התייחס לארבעה ריכוזים יישוביים בישראל, המדגם המחקר זה היה גדול 124
שכן חלק ,  האוניברסיטאות היה גדול יותרכך למשל ייתכן שמספר בוגרי. בקווקז אך לא תמונת מצב מלאה

 . אלא פנתה לערים הגדולות, מאוכלוסיה זו בחרה לא להתגורר ביישובים בהם נוצרו ריכוזים טריטוריאליים בישראל
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 היו 41%, כרבע מהעולים לישראל בשנות התשעים הועסקו בקווקז במקצועות אקדמיים וחופשיים

הנתונים ). 22-29, שם( בלבד היו עובדים בלתי מקצועיים 9%ואילו , ם בתעשייה ובבניןעובדים מקצועיי

אך יש להוסיף לכך את חשיבותה של , במעמד של שכירים חודשיים  מהמועסקים היו83%מלמדים גם כי 

אף שהיו הבדלים , מבחינה חברתית וכלכלית, ככלל .שגם יהודים רבים היו מעורבים בה" כלכלה אפורה"

ואילו , והשתפר לאורך התקופה הסובייטית, מצבם של רוב יהודי קווקז היה שפיר, ין קבוצות שונותב

, וכן למניפולציות אתניות ביחס להגדרת זהותם, מבחינה פוליטית יהודי קווקז היו נתונים להגבלות דתיות

  .שנבעו מהמדיניות הטאטית שלה מוקדש דיון נפרד

  

  

 

  125. חלוקה אדמינסטרטיבית- צפון הקווקז :4 מפה

  
  

                                              
  Routledge : London, Gammer. by M. ed , The Caucasus: 3. Vol, The Caspian Region 2004:  מתוך 125
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   ההקשר הגלובאלי וההקשר המקומי :הגירה לישראל וליעדים אחרים. 3

הגרו גם מרבית בני קבוצות , מ"של כלל היהודים בעקבות התפרקות ברה במקביל להגירה ההמונית

חלקם הגרו לרוסיה עצמה אולם , הגרו לישראל מרביתם של יהודי קווקז. המיעוט היהודיות שנדונו קודם

אף . אחרים ומספר קטן יותר גם לגרמניה וליעדים) יורק-ניו(לצפון אמריקה , )ובמיוחד למוסקבה(

ואחרות אף התחזקו בעקבות , בקהילות אחרות נותרו יהודים, שקהילות שלמות בקווקז כמעט התחסלו

הגירה דומים אפשר לראות גם דפוסי  ).כגון הקהילה בפיאטיגורסק וסביבתה(הגירה פנימית בקווקז 

כגון הגירה ליעדים נוספים כגון (אם כי קיימים גם הבדלים , בקרב היהודים הבוכרים ויהודי גיאורגיה

מ היא חלק מתופעה רחבה יותר של הגירה עולמית בשלהי המאה "הגירת יהודי ברה). ועוד, וינה, טורונטו

ניתן לראות גם ) זו של קבוצות המיעוט היהודיותלרבות (מ "את ההגירה של יהודים מכלל ברה. העשרים

כחלק מתהליך כולל של הגירה יהודית מהפריפריה לערים המהוות מרכזים כלכליים ולישראל 

)Dellapergola 1998 .( אולם לצד מרכיבים כלליים אלה יש לשים לב למרכיבים מקומיים שלהם

מרכיבים . ות של מהגרים אלה בישראלוהבנתם חשובה גם לדיון בהתמקמ,השפעות רבות על ההגירה

תרבותיות שהיו קשורות לאזורים - מתבטאים במיוחד במקרה של קהילות המיעוט האתנו מקומיים כאלה

אבל דיונים מקבילים , הדיון שלהלן יתייחס ליהודי קווקז. וכולן ישבו בפריפריה הסובייטית, מסוימים

   126. בוכרה וליהודי גיאורגיהניתן לערוך גם ביחס ליהודי) מבחינה מתודולוגית(

ההתפתחויות באזור הקווקז מראשית שנות התשעים של המאה העשרים ואילך מציעות פריזמה דרמטית 

לבחינת יחסי הגומלין בין תהליכים גלובאליים לבין שינויים באזורים שהיו במשך זמן רב שוליים 

תשומת לב להקשר , עיתים קרובותל, בדיונים ביחסים מסוג זה חסרה. למערכות העולמיות המרכזיות

ומקומו במערכת , אזור הקווקז עובר שינויים דרמטיים, מ"בעקבות התמוטטות ברה. המקומי והאזורי

והתעניינות שחקנים " המשחק הגדול"האזור מקבל חשיבות חדשה בשל חידוש  .העולמית נבחן מחדש

מצב כלכלי קשה בעקבות ההגדרה מחדש בו בזמן נוצר . גלובאליים בנתיבי הנפט והתחבורה החשובים בו

אך משאבי , לאחר שנים בהן השלטון המרכזי היה אחראי ליציבות ופיתוח(של היחסים עם מוסקבה 

השינויים אפשרו ליחידים וקבוצות שחיו זמן  ).האזור שירתו קודם כל את המערכת הסובייטית הכללית

- אך הם לווו בשורה של סכסוכים אתנו, ותםרב תחת השלטון הסובייטי לתת ביטוי מחודש לזהותם ותרב

 אל –שינויים אלה קשרו ביחד הכרעות של משפחות ויחידים לגבי עתיד חייהם  127.לאומיים ומלחמות

 128.ושאלות אודות זהות קולקטיבית המתהווה מחדש, מול סביבה משתנה ולחצים כלכליים וסביבתיים

חזרה של ; רוסים מרפובליקות קווקזיות שונותיציאה של : מצב זה השפיע על תהליכי הגירה מסיביים

ואף ניסיונות חזרה של קבוצות שגלו ,  המסחטים-כגון האינגושים והטורקים, קבוצות מוגלות לקווקז

כחלק מהגירה החוצה התרחשה יציאה של קבוצות שונות , בו בזמן. רקסים'מהאזור בעבר רחוק יותר כצ

                                              
לדיון .  אשכנזים שישבו באזורים אלה-ם ליהודים בני קבוצות אלה וגם ליהודים רוסיםתהליכים אלה נוגעים ג 126

  ). 1996(וכן ביהודי מרכז אסיה ויהודי גיאורגיה בפרק ראו גור גורביץ , מ בכלל"בהגירת היהודים מברה
; ן'אזרביגוהסכסוך המתמשך בין ארמניה ו) ששיאה בתחילת שנות התשעים(קראבך - ובמיוחד המלחמה בנגורנו127

המלחמות ; ולאוסטים, )1992בעקבות מלחמה ששיאה ב(שהכריזו על מחוזם כעצמאי , המלחמה בין גרוזיה לאבחזים
 .  וסכסוכים אתניים נוספים; 1999 ו1995ששיאיו במלחמות ב, קונפליקט מתמשך מראשית שנות התשעים(ניה 'צ'בצ
 , Krag, H and Funch, L, 1994: א של יהודי קווקז ראהובמיוחד אזורי המוצ, מ" על הקווקז אחרי התפרקות ברה128

Cornell 2002 .Gammer 1995 . 
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 129. הפונטים וקבוצות אחרות- היהודים אלא גם היוונים לא רק-שלהם" מולדת ההיסטורית"מהקווקז ל

 ולא רק בהקשר של שיבת יהודים -את הגירת יהודי קווקז יש לראות איפה גם בהקשר של תהליכים אלה

תהליכים אלה משפיעים גם על . והדיון במחקר זה רלוונטי גם למחקר השוואתי של קבוצות אלו, לישראל

הבדלים אלה נובעים  .מ לשעבר"להגירה יהודית מאזורים אחרים של ברההבדלים בין הגירת יהודי קווקז 

, שלא נדונו עד כה, אך גם למשתנים אחרים) ( Tolts, 1998מרמה שונה של אי יציבות אזורית 

למצב בקווקז בשנות התשעים ). ולכן משותפים ליהודים ולקבוצות אחרות בו(שקשורים למאפייני האזור 

  . על יכולתם של יהודי קווקז לממש נכסים שהיו להם בקווקז עם הגירתםהייתה גם השפעה ישירה 

 לישראל –עיתויה ויעדיה , אפשר להבחין בהבדלים בין קהילות שונות של יהודי קווקז בדפוסי ההגירה

, 90עלו לישראל כבר מראשית שנות ה, על קהילותיהן השונות ,רוב יהודי דאגסטאן. וליעדים אחרים

 - יק בקברדינו'לעומת זאת מרבית יהודי נלצ .70ולים קודמים מאזור זה בשנות המצטרפים לע כשהם

,  ניכרים ריכוזים משמעותיים שלהם בישראל90ורק לקראת אמצע שנות ה, בלקריה עלו מאוחר יותר

נוכחותם של עולים מקבוצות אלו . במיוחד ביישובים בהם לא היה קודם ריכוז גדול של יהודים מקווקז

אם כי מאוחר יותר מבחינת תקופת ההגירה אפשר לראות , דפוס דומה .שנות השבעים מעטהבקרב עולי 

חלקם לישראל , 90 שמהגרים רק בסוף שנות ה-)וארטשן וסביבתה(ן 'גם בקרב יהודי שירוואן באזרבייג

 קבוצות של עולים :מייצגים דפוס שלישי, לעומת זאת, ן'יהודי קובה שבאזרבייג. וחלקם ליעדים אחרים

אולם רבים מיהודי קובה בחרו בשילוב בין , 90 ובתחילת שנות ה70מקובה הגיעו לישראל בשנות ה

 .130)זוהי הקהילה הגדולה ביותר שנותרה במקומה בקווקז(עבודה במוסקבה ושמירה על בתיהם בקווקז 

סי וריכוזי במקומות בהם היה ביטחון יח. וקשורים במאפייני הקהילות ומיקומן, הבדלים אלה אינם מקריים

השפעה  ).קובה(או להישאר במקום ) יק'נלצ(הייתה נטייה לדחות את ההגירה , יהודים בשכונות משלהם

 החישה את 90ן בתחילת שנות ה'המלחמה בין ארמניה ואזרבייג :נוספת הייתה לקונפליקטים מקומיים

ת כלפי אוכלוסיה ארמנית שם היו התפרצויות אלימו, ן וסביבותיה' במיוחד מבקו בירת אזרבייג- ההגירה 

ניה יצר 'צ'הקונפליקט בצ. בנוסף לחשש מגיוס כפוי לצבא, מקומית שערערו גם את ביטחונם של היהודים

 ליעדים אחרים בתוך הקווקז 90- בראשית שנות ה ניה עברו'צ'רבים מיהודי צ: סוג אחר של הגירה

ואלה שנותרו שם ועזבו את ,  לישראלכשחלקם מהגר משם, ובתוך רוסיה) פיאטיגורסק וסביבתה, יק'נלצ(

 לצד המאפיינים הכלליים של 131.ניה בשלב מאוחר למעשה קרובים יותר במצבם וחוויתם לפליטים'צ'צ

    .הגירה מקווקז אפשר אם כן לראות הבדלים בדפוסי ההגירה הקשורים להטרוגניות ושונות אזורית

דיון זה מלמד כי . שיובא בהמשך,  מקומיותההבדלים המקומיים בדפוסי ההגירה מתקשרים לדיון אודות

לצד תשומת הלב לתהליכים גלובאליים יש חשיבות רבה למרכיבים ותהליכים מקומיים במגע עם הסביבה 

דיון ביהודי קווקז מתאים במיוחד לבחינת משמעותה של  .החדשה ובתהליכי הבניית זהות של מהגרים

. ברמות שונות והיו משולבים בסביבתם, בוצה מקומיתהם נחשבו כאמור לק: בתהליכי הגירה" מקומיות"
                                              

על יוונים פונטים ראו השוואה מעניינת עם  . Bram (1999(רקסים ראו 'על ניסיונות הגירה חוזרת לקווקז של צ 129
ות בקרב המהגרים לישראל אם כי המחברים אינם דנים בשונ, (Shamai et al 2004) מ לשעבר לישראל"מהגרים מברה

 . ואינם מודעים מספיק להקבלה ספציפית יותר בין היוונים הפונטים ליהודי קווקז
 . אך היא תוצר של הגירה פנימית בתוך הקווקז, גם בפיאטיגורסק וסביבתה קיימת קהילה בת כמה אלפי נפשות 130
מה שהביא גם ,  עם התלקחות האלימות באזור מיעוטם נותר במקומו ועלה לישראל בסיוע גורמים כסוכנות היהודית131

 . בשונה מרוב יהודי קווקז שנקלטו במסגרת מדיניות הקליטה הישירה,  במרכזי קליטה-לקליטה ייחודית
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כל זאת לצד המשא ומתן המורכב שניהלו עם השלטון הרוסי ועם התרבות הרוסית לצד התרבות 

תהליכים אלה כורכים יחד . בעקבות השינויים באזור מערכות אלו משתנות ומתעצבות מחדש .המקומית

שיח אזרחי , שיח לאומי: לטרנטיביות וגם מקבילות שהן בה בעת גם א, צורות שיח שונות לגבי זהות

י שליחי "מדגיש את הזהות היהודית ומקודם ע, אתני-או לאומי, השיח הלאומי. לאומי- מקומי ושיח טרנס

 - אך ברקע לו עומדות שאלות אודות היחס בין יהודי קווקז לכלל היהודים(מדינת ישראל וגופים ציוניים 

שיח אזרחי ולאומי מקומי שמעלה שאלות אודות מקום היהודים ; ) להםומקום הייחודיות הקבוצתית ש

לאומיות והבניה מחדש - תנועות אתנו; ן'מדינה עצמאית באזרבייג(מול המסגרות החדשות הנוצרות באזור 

 חוצה - לאומי-ולצידם גם שיח טרנס; )של הרפובליקות האוטונומיות בתוך הפדרציה הרוסית בצפון קווקז

ותנועה מתמדת של אנשים בין מרכזים מתהווים ,  בינלאומית ליעדים שונים ואפשרויותיההגירה(גבולות 

בחירה ,מרבית יהודי קווקז בחרו בהגירה לישראל 132).ובמיוחד בין מוסקבה לקווקז, של יהודי קווקז

לאומית והדתית - אך גם את הזהות האתנו, המבטאת את עוצמת המשתנים הדוחפים החוצה מהקווקז

למרות , ובנוסף, בחרו באפשרויות אחרות חלק מיהודי קווקז, יחד עם זאת. ת של הקבוצהההיסטורי

צורות . הרי שצורות השיח השונות לגבי הזהות אינן בהכרח מוציאות זו את זו, שמדובר בבחירות שונות

ע ממשיכים להיות משמעותיים ועומדים ברק, כמו גם מרכיבי השונות הפנימית בקהילה, שיח שונות אלה

בו  .שיידונו בהמשך. עיצוב מחודש של זהות קבוצתית לתהליכי המפגש עם הסביבה הישראלית ותהליכי

במפגש עם הסביבה החדשה יש , לצד השונות הפנימית והתהליכים הקשורים ביהודי קווקז עצמם, בזמן

   .מ"חשיבות רבה לשאלות הקשורות לשונות התרבותית בקרב כלל המהגרים מברה

 
   והתמקמותם של עולי קווקז, רבותית בעקבות ההגירה לישראלשונות ת. 4

. קיבלה מימד נוסף בעקבות ההגירה לישראל, מ שתוארה קודם"השונות התרבותית בקרב יהודי ברה

אבל הקבוצות בהן , היסטוריה שונה וזהויות נבדלות, מ לשעבר השונות התבטאה בחיים קהילתיים"בברה

אולם משקלן היחסי הדמוגראפי של קבוצות אלה השתנה . מ"יהודי ברהמדובר מנו אחוזים בודדים מכלל 

שיעור המהגרים לישראל בקרבן היה גדול לעין שיעור משיעורו בקרב  :בעקבות ההגירה לישראל

 133).במיוחד ביחס ליהודי גיאורגיה( מצב זה בלט בעליית שנות השבעים. היהודים הרוסים האשכנזים

ת התשעים עולים אלה מהווים אחוז קטן מהזרם העצום של יהודים לכאורה נדמה היה שבראשית שנו

אולם התבוננות כוללת יותר מלמדת שמספרם של עולים מקבוצות , מ לשעבר לישראל"שהגיעו מברה

מ אינם " מקרב העולים מברה20%- המשמעות היא שכ  134 .אלה היה משמעותי גם בשנות התשעים

יהודי , ם לשלוש הקבוצות האתנו תרבותיות שנדונו קודםאלא שייכי,  רוסים ממוצא אשכנזי-יהודים

פ "ע. הנבדלות הן מקבוצת הרוב בקרב העולים והן אחת מהשניה, יהודים בוכרים ויהודי קווקז, גיאורגיה
                                              

אך יש לשים לב גם להשפעת ההבדלים בין  ) Cooper, 2000( מרכיבים דומים מתארת קופר אצל יהודי בוכרה 132
 . יות אתניות לסביבה המרכז אסייתיתהסביבה של הקווקז בה מודגשות זהו

 היו 20-30,000 עולים בשנות השבעים כ 200,000פ הערכות שונות נראה כי מתוך כ "ע, אין נתונים מדויקים 133
 .  יהודים בוכרים ומספר דומה של יהודי קווקז10-15,000כ , מגיאורגיה

ו ) כך( הם קווקזים 54,389 884,124 שמנו 2005ל  1989מ בין "מתוך כלל העולים מברה, פ נתוני של משרד הקליטה"ע 134
המשרד לקליטת עלייה (הנתונים מבוססים על נתוני משרד הפנים . אין נתונים על יהודי גיאורגיה.  בוכרים78,478

הנתונים מבוססים כנראה על בדיקת ערי מוצא . נולדים בארץ ותושבים חוזרים, ח לא כולל נפטרים"הדו). 2004
ואולי הגזמה , ודומה שיש הפחתה במספרם של יוצאי קווקז, מדד כזה אינו מדויק. ז ובמרכז אסיהמרכזיות בקווק

  . גודל של עולי אתיופיהמכל מקום כל אחת מקבוצות אלה היא לפחות בסדר . במספר העולים הבוכרים
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אין נתונים מדויקים על גודלן  . איש ואולי יותר170-200,000אוכלוסיות אלו מונות ביחד בין , אומדן גס

כולל עולי שנות ( נפש 65,000 -80,000- ככל הנראה כל אחת מהן מונה לפחות כאך , של קבוצות אלה

 אם ניקח בחשבון את ילידי ישראל שנולדו לשני הורים ששייכים לכל אחת מהקבוצות 135).השבעים

    136 .נגיע למספר גבוה יותר) בהתייחס לאחוז גבוה של אנדוגמיה קהילתית, שהם הרוב(

: נות התרבותית אפשר לראות בדפוסי ההתמקמות המרחבית בישראלביטוי מובהק לחשיבותה של השו

שמעידים על , תרבותיים מובהקים של קבוצות אלה בישראל-היווצרות ריכוזים טריטוריאליים אתנו

מ מפוזרים ביישובים רבים "בעוד שכלל המהגרים מברה 137.המשכיות השמירה על זהות קהילתית

ובדרך כלל קבוצות שונות , תרבותיות-ל קבוצות המיעוט האתנורק בחלק מהם נוצרו ריכוזים ש, בישראל

אור יהודה , דוגמא לכך הם ריכוזים גדולים של יהודים בוכרים ברמלה. יצרו ריכוזים ביישובים שונים

ריכוזים גדולים של יוצאי , )וסביבתן, נווה עופר, שכונת התקווה(וקריית גת וכן בשכונות דרום תל אביב 

בהמשך אתייחס ביתר פירוט לריכוזיהם של . באר שבע וטירת הכרמל, לוד, אשקלון, גיאורגיה באשדוד

ממוקמים בפריפריה , בניגוד לריכוזים של עולי גיאורגיה ושל הבוכרים, שרבים מתוכם, יוצאי קווקז

 אשכנזים למהגרים מקהילות - כמעט בכל היישובים מתרחש מפגש בין מהגרים רוסים 138.הרחוקה יותר

עובדה מעניינת היא : מ"בל רק בחלק מהיישובים יש מפגש בין כמה קהילות של יוצאי ברהא, המיעוט

ויש ביניהן גבולות אתניים , שהריכוזים הגדולים של כל אחת מקהילות אלה נמצאים ביישובים שונים

יש גם הבדלים גדולים באופני ההתמקמות והמגע עם הסביבה החדשה בין  139.ברורים מאד גם בישראל

מתיאור זה עולה גם כי תוך כדי המפגש , בו בזמן. שחלקם יידונו בפרקים השונים בהמשך, ת אלוקבוצו

הן בהתייחס . מ"ברמות שונות בקרב המהגרים מברה" מפגש פנימי"עם החברה הישראלית מתרחש גם 

   .והן בהתייחס לשונות פנימית בתוך כל קבוצה, תרבותיות שונות- למפגש בין בעלי זהויות אתנו

לאלה יש  .1989-2004 עולים שהגיעו בשנים 55,000לפחות כ , פ נתונים רשמיים"לי קווקז מונים עעו

 , -ואת בני הדור השני שנולדו כבר בישראל,  אלף עולים שהגיעו בשנות השבעים15,000להוסיף כ 

רבים מתוכם . עולי שנות התשעים הם הרוב בקרב העולים.  איש80,000 - 100,000 כ"כלומר בסה

זו , לפיכך יחסית לאוכלוסיית מהגרים, )1990שנת השיא היתה (הגיעו כבר בשנים הראשונות לעליה זו 

                                              
 של ארגונים של יוצאי פרסומים שוניםואילו ,  איש50-70,000ומונה כ , קהילת יוצאי גיאורגיה כנראה קטנה יותר 135

 .למספרים גדולים בהרבה ביחס לקהילה זוטוענים בוכרה 
ראה דיוני . אוגרפיתיקהילתית לזהות ג-הנתונים הסטטיסטיים בעייתיים בשל חוסר ההלימה בין זהות תרבותית 136

יות של הנתונים הבעיית. ) 1999:53 ברם  (ביחס לעולי קווקז שעקרונותיו נכונים בשינויים מסוימים לכל הקהילות
  .ותידון להלן, הסטטיסטיים קשורה לבעייתיות של התייחסות המחקר לנושא

  .  יש גם רבים המתגוררים מחוץ לריכוזים אלה  םלצד הריכוזים הטריטוריאליי 137
כך למשל בקרב יהודי גיאורגיה יוצאי אוני התיישבו : יוצאי קהילות מסוימות יצרו ריכוזים ביישובים מסוימים 138

ובקרב הבוכרים יוצאי סמרקנד התיישבו באור עקיבא ואילו , ואילו יוצאי קוטאיסי וקולאשי באשדוד, אר שבעבב
  . למשמעות המרכיבים המקומיים במקרה של יוצאי קווקז מוקדש פרק נפרד. יוצאי בעמק פרגנה ברמלה

ניתן . שנות החמישים והשישיםיש דמיון מסוים בין דפוס זה לדפוס ההתיישבות של עולי צפון אפריקה ואסיה ב 139
עולי טורקיה ויוון , למשל עולי עיראק ברמת גן ובאור יהודה(להביע על יישובים שבהם ריכוזים של קבוצות מסוימות 

ההבדל . וכמובן יישובים רבים בפריפריה שבהם רוב גדול ליוצאי מרוקו, ועוד, ויפו ובאזור חיפה, בדרום תל אביב
כאשר בין , מ כל העולים באים מאזור שהיה תחת מסגרת מדינית אחת"ל העליה מברההגדול נעוץ בכך שבמקרה ש

. לקבוצות המיעוט יש יחסים שלפחות בחלקם עוצבו בזיקה למסגרת קולוניאלית)  אשכנזית-היהודית(קבוצת הרוב 
ן ישיר הם גם ובאופ, יחסים אלה לא התקיימו בין קבוצת הרוב של יהודי מרוקו לקבוצות האחרות בשנות החמישים

  . כגון בין יהודי רומניה ליהודי מרוקו או עיראק, שעלו אז" אשכנזיות"ו" מזרחיות"לא התקיימו בין קבוצות 
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עולי קווקז התמקמו גם  140.אם כי עולים מהקווקז המשיכו להגיע במהלך כל התקופה, אוכלוסיה עם ותק

קטנות " פיתוחעיירות "רובם ,  יישובים15-20רובם מרוכזים ב . הם בריכוזים טריטוריאליים מובהקים

ברבים מהישובים  141.כשבמקרים רבים התרכזו עולי קווקז בשכונות מסוימות, בפריפריה ובינוניות

י רשויות הקליטה "לאחר שהופנו אליהם בצורה מאורגנת ע, 70- התיישבו עולים מקווקז כבר בשנות ה

 בהם ישבו בני שהעדיפו להגיע ליישובים, 90- דפוס זה השפיע על התמקמותם של עולי שנות ה. אז

, כך נוצרו ריכוזים גדולים של יוצאי קווקז ביישובים כמו אור עקיבא. משפחה ומכרים שהגיעו קודם

נוצרו גם  .ובשכונות מסוימות בבאר שבע ובחדרה, טירת הכרמל, מגדל העמק, קריית ים, עכו, חנה- פרדס

קרית , שדרות): אם בכלל(וקז ריכוזים חדשים במקומות בהם בו היו קבוצות קטנות בלבד של יוצאי קו

, בחלק ניכר מהיישובים בהם נוצרו ריכוזים של עולי קווקז. ואשדוד, נצרת עלית, אופקים, גת

גם  .50האוכלוסייה הדומיננטית היא של עולי צפון אפריקה והמזרח התיכון שהגיעו לישראל בשנות ה

 מרוכזים יוצאי קווקז בשכונות ,חיפה, נתניה, חדרה, כבאר שבע, כשמדובר בישובים גדולים יותר

,  נפש2000-3000ברוב היישובים האלה קהילות בנות כ ". מזרחית"פריפריאליות בהם רוב לאוכלוסיה 

כך למשל בבאר שבע יש כ . המספר כפול ויותר) 142חיפה וקרית ים, אור עקיבא, עכו, חדרה(במיעוטן 

 נפש ויותר 2000 ריכוזים של 143).2001:5לוינסון ( יוצאי קווקז וצאצאיהם שנולדו בארץ 13,000

וכן באשדוד ) פתח תקווה, ים-בת, חולון(יש בתל אביב וסביבתה ) לרוב ללא ריכוז טריטוריאלי מובהק(

" קבוצה בסיכון"הפכו יהודי קווקז ל, תוך כדי ההתמקמות ביישובי פריפריה בישראל 144.ואשקלון

). 2ראו נספח ( רבות במגע עם סוכני הממסד ועם דילמות, המתמודדת עם קשיים כלכליים ותעסוקתיים

הביאו גם לתהליך , היווצרות ריכוזים אלה והתהליכים שעברה הקבוצה, כפי שיתואר בהרחבה בהמשך

). 1997(ובעקבות זאת גם לצירת מדיניות ייחודית ביחס ליהודי קווקז , מעבר משקיפות לנראות קבוצתית

לא התייחס , וגם לאחר שנקבעה מדיניות זו, שנות התשעיםגם בראשית , המחקר החברתי, למרות כל אלה

הפרק הבא בוחן את מיקום  .מ לשעבר בכלל"ולשונות התרבותית בקרב יהודי ברה, כלל ליהודי קווקז

   .ומנתח את הסיבות לחוסר התייחסות זו, המחקר ביחס לשאלות אודות שונות בקרב המהגרים

  

                                              
 ).1998:10קינג ( שהו בישראל עד שלוש שנים 19% שהו בישראל שש שנים יותר ורק 1997 ממרואיינים ב 35% 140
 מהעולים התגוררו בשכונות בהן גרים הרבה 42%, וזים כאלהשדגם ארבעה יישובים ובהם ריכ, פ מחקרה של קינג"ע 141

  ) . 2002:11לוינסון ('  גרו בשכונה ג56%בקרית ים ). 1998:77, קנג( עולים מקווקז 
 ). 2002:7לוינסון ( הגיעו בשנות התשעים 70%,  נפש3980אומדן יוצאי קווקז בקרית ים הוא  142
 שהגיעו בשנות 4500מדובר ב פ נתוני משרד הקליטה "ע. וינט'נתוני הגפ " ע- שהגיעו בשנות התשעים6000מתוכם כ  143

  . וינט קרובים יותר למציאות'פ מידע שמסרו מגשרות חינוכיות ואגף החינוך נתוני הג"לוינסון מציית כי ע. ,90ה 
  . 1999 לדיון רחב ביישובים ומאפייניהם ראו ברם.ריכוזים של יוצאי קווקז יש גם ביישובים חריש וחיננית 144
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V .מהגריםהקר לשונות תרבותית בקרב התייחסות המח) אי(: 'עיוור'המחקר ה   

  מדוע חשוב לבחון את התייחסות המחקר לשונות תרבותית.1

מאז . מ לשעבר היא אחת התופעות החשובות שהשפיעו על החברה הישראלית"ההגירה ההמונית מברה

, )Lewin Epstein 1977:7.. " (מ"מאמץ ניכר ללימוד של המהגרים מברה"תחילת הגירה זו הוקדש 

משתנה מרכזי בכל מסגרת מחקרית ומושגית ללימוד הגירה .  מחקר רב בכל תחומי מדעי החברהונעשה

פרק זה מראה כי שאלות בסיסיות הנוגעות להרכב ההגירה לא נדונו  145.לצד גודלה ויעדיה, הוא הרכבה

  . ולא ניתנה תשומת לב ראויה להטרוגניות תרבותית והרכב קבוצתי של המהגרים, בצורה מספקת

 לאור 146.נה כי הבדלים תרבותיים אינם חשובים בלטה במחקר הסוציולוגי בישראל עוד מראשיתוהטע

הדיון הענף בשאלות של זהות ורב תרבותיות שצמח בשנות התשעים אפשר לשאול האם תפיסה זו 

כגון (אטען כי המחקר החברתי נטה לקבל כמובן מאליו קטגוריות רווחות המתייחסות לזהות  .השתנתה

תרבותיות כמרכיב חשוב -ולא התייחס להבדלים תרבותיים וזהויות אתנו, )'מזרחים'ו" אשכנזים","םרוסי"

מ בעשור הראשון של המחקר ואף אחריו לקה בהכללות "ניתוח ההגירה מברה .בלימוד של הגירה וזהות

. תוצאה ישירה מכך היא התעלמות מקבוצות מיעוט גדולות של מהגרים .ובתפיסה אחידה ובעייתית

מידת התקפות של ראיית כל (התעלמות זו מעלה לדיון לא רק שאלה אודות יכולת ההכללה של קבוצות 

 .תרבותיות בישראל- אלא שאלה בסיסית אודות משמעותן של זהויות אתנו, )מ כקבוצה אחת"עולי ברה

ונות בקרב כיצד המחקר החמיץ גם שאלות כלליות הנוגעות לש: השאלה היא מדוע נוצר עיוורון מחקרי זה

   147. תרבותיות מובחנות-אתנו וגם את המשמעות של הימצאות קבוצות, העולים

אתמקד במחקרים אודות . מ"להרכב ההגירה מברה בחלקו הראשון של הפרק אבחן את התייחסות המחקר

אבחן גם את השתנות היחס לשונות תרבותית . ויחסים בין המהגרים לסביבתם החדשה, זהות, הגירה

מ לשעבר מחוץ "יהודים מברה ההגירה של ובהשוואה למחקר, השבעים מחקר הגירת שנותל בהשוואה

 ואנתח את הגישות הרווחות, בהמשך אבחן את הגורמים להתעלמות מהשונות התרבותית. לישראל

, התעלמות מהשונות התרבותית: הניתוח מלמד על שתי מגמות מרכזיות. ביחס להרכב ההגירה במחקר

 במיוחד קטגוריזציה -והתייחסות לשונות על סמך הנחות שגויות,  הראשונות למחקרשאפיינה את השנים

ניתוח זה יוביל לבחינת המחירים התיאורטיים והמעשיים  .'אסיאתים' ו'אירופאים'המפרידה בין , בינארית

אראה גם שתמונת המצב ). המשותפת לשתי המגמות הללו(של ההתעלמות מהשונות בקרב המהגרים 

, עם זאת. שקבוצות בעלות ייחודיות תרבותית הפכו להיות יעד למדיניות לא השתנתה גם לאחרהמחקרית 

למרות שמדיניות . התפתחות זו עיצבה את אופיו של מחקר המועט שנעשה בכל זאת אודות קבוצות אלה

ת וגם אין כמעט התייחסות לשונות התרבותי, חסר מחקר בלתי תלוי, זו העלתה שאלות שקודם לא נדונו

                                              
145 Lewin- Epstein 1997:2 ,Gitelman 1997 
 תהליך הקליטה של עולים בחברה הישראלית צריך להיות מובן כתהליך לפיהן דויד בלטה ביחס לכך עמדתו של ב 146

מגישתו עולה כי אין חשיבות לדפוסים התרבותיים המגוונים ושורשיהם . שינוי חברתי של חברה בעלת תרבות אחת
 . Goldberg 1997:121Ben-David, 1953, 1952דויד בן . ענוח תהליכים חברתיים ותרבותייםההיסטוריים בפ

. המוזכרים הם ישראלים ותיקיםרוב החוקרים . 2000שנות ראשית ו 90-שנות ה בחקרתרכז במהדיון בפרק מ 147
יבת התייחסות והיא מחי, כניסתם של עולי שנות התשעים למחקר החלה להשפיע רק במקביל לכתיבת שורות אלה

 אשכנזית ועוסקים בעיקר -הכותבים מקרב המהגרים במדעי החברה באים מקבוצת הרוב הרוסית, ככלל. נפרדת
  . הם מודעים להבחנות הפנימיות וחלקם גם מתייחסים אליהן" הילידים"אך בשונה מהחוקרים , בסוגיות הנוגעות לה
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תרבותי מעניין לא רק לעצמו אלא משליך על משתנים -שוני אתנו 148.מ"בכלל המחקר של ההגירה מברה

דפוסי מעורבות , מאפייני המפגש של קבוצות שונות עם מערכת החינוך, כגון דפוסי אי שוויון, אחרים

רים עם זהו משתנה מרכזי באינטראקציה של מהג. ונגישות למשאבים ולשירותים חברתיים, פוליטית

התעלמות ממרכיב זה מביאה . ועם נותני שירותים וקובעי מדיניות במיוחד, האוכלוסייה הוותיקה

  . תקפים לכל היותר לחלקם אך, מ לשעבר"לתיאורים המתיימרים לדבר על כלל המהגרים מברה

ן שכ, חשיבות תיאורטית: לדיון בהתייחסות המחקר לשאלת השונות התרבותית לשעבר חשיבות כפולה 

שכן , וחשיבות מעשית ואתית; התעלמות מהשונות משליכה על ההבנה הכללית של החברה הישראלית

עולה שאלה מה הזיקה בין התעלמות זו לתהליכים שהביאו להדרה ודחיקה לשוליים של קבוצות מיעוט 

, מכאן חשיבות הדיון הנוכחי גם לבחינת הקשר בין מחקר אקדמי. מ לשעבר"תרבותיות מברה-אתנו

עולה שאלה על ההתייחסות לזהויות ולשונות " שוליים"מההסתכלות ב. ודחיקה לשוליים, מחקר יישומי

, הגורמים המעצבים אותו, שדיון בה רלוונטי להבנת המחקר החברתי בישראל, תרבותית במחקר

  .הרלוונטיות שלו וקשריו המורכבים עם המציאות החברתית שבה הוא פועל

  

  "קבוצות ייחודיות"ב ההגירה ומסגור השונות כדיון שולי ב התייחסות המחקר להרכ. 2

אפשר לשאול כיצד נדונה ההתייחסות לשונות תרבותית בניסיונות קודמים לבחון את , כנקודת מוצא לדיון

ציין ) 1994לשם ושור ( מחקרים אודות ההגירה 339בהקדמה לסקירה של  149.מחקר ההגירה ומגמותיו

הקבוצה או , תהליכי ההגירה והקליטה ברמת המשפחה..  מתייחסות לעבודות מעטות בלבד"לשם כי 

מחקרים מעטים ... הוא הדין ביחס לאוכלוסיות סיכון המהוות חלק משמעותי מעליה זו...הקהילה העולה

מהקהילות המסורתיות של יהודי ..בעולים או, במשפחות החד הוריות, ..נכים, בלבד מתמקדים בקשישים

מדברים אלה עולה )". בוכרה והקווקז, יהדות גרוזיה(מ לשעבר "ם מזרחה של ברההמזרח המצויות בדרו

אך אופן הצגת , כי השנים הראשונות של ההגירה אופיינו במיעוט המחקר ברמת הקבוצה והקהילה בכלל

אוכלוסיות "שמהוות " קהילות מסורתיות"הדברים כבר מסמן את הקבוצות בהן מדובר בתוך קטגוריה של 

התרבו דיווחים , בתקופה בה הם נכתבו 150.דברי לשם לא נאמרו בחלל ריק .לצד נכים וחולים" בסיכון

אולם בו בזמן יש בהם  151,של עובדים בשירותים החברתיים על קשיים במגע עם חלק מאוכלוסיות אלה

 כמו גם, "מסורתיות"ה. התייחסות מכלילה המשליכה דימוי שלילי על קבוצות הטרוגניות ושונות זו מזו

דבריו של לשם לא , מכל מקום. בעוד שהם מרכיבים שיש לחקרם, "מובן מאליו"מוצגים כ, "סיכון"ה

, לקשישים, נעשו מאז מחקרים בתחומים הקשורים למשפחה. השפיעו על עיצוב המחקר בהמשך

 אך עדיין חסר עיסוק שיטתי בקבוצות התרבותיות השונות ובשונות 152,ולבריאות וחולי בקרב המהגרים

במיוחד לא "כי " חוסר במידע על הקליטה" ציינו לשם וסקרון בדיון אודות 1998- ב. בותית בכללהתר

                                              
ל אחת מקבוצות אלו מונה אוכלוסיה בסדר גודל של עולי כ:  השוואה לקבוצות עולים אחרות מדגישה התעלמות זו148

  .Kaplan& Rosen 1993,  Salamon 1999,Weil 1995למשל , רבה מחקרית אתיופיה שהוקדשה להם תשומת לב
 . Leshem and Shuval 1998: 543-566; 1997; 1994לשם : לסקירות מרכזיות ראה 149
 70ה גם במגע שלו עם הדיווחים על קשיים בקליטת עולי שנות העוצבלנושא זה להניח כי גישתו של לשם אפשר  150

 . 1999 ברם2001על קשיים אלה ראה מלצר גבע . מקהילות אלה בהיותו מנהל יחידת המחקר במשרד הקליטה
 .1998 קינג 1998פרנקוביץ ונועם - אלנבוגן1998:430 חביב ואחרים 1996 , 1997ברם , 1995 ליטוויק ונעם 151
  .2002 אליאס 2001למשל רואר סטריאר ורוזנטל , כ" וגם אח1997בסקירת הפרסומים שערך לשם ב  כפי שניכר 152
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גם כאשר התפיסה ההומוגנית  ).462:1998" (נחקרו תהליכי קליטתם של עולי עדות המזרח בעלייה זו

שהמשיך להתעלם , השינויים לא קיבלו הד במחקר, העולים במדיניות הקליטה החלה להשתנות של

  .והמפגש עם מערכת החינוך, תעסוקה, אלת הזיקה בין שונות תרבותית לסוגיות כגון פיזור אוכלוסייהמש

, קווקז ובוכרה, סקירות אודות מצב המחקר הסבו את תשומת הלב להעדר מחקרים אודות יהודי גיאורגיה

קבוצות הראויה לדיון בפרספקטיבה של חקר , "ממוסגרת"אך שונות זו הוצגה כתופעה ייחודית ו

ניתן לטעון כי קיומן של קבוצות גדולות אלה ראוי שיילקח בחשבון גם , לעומת זאת. 'ייחודיות'

ההגירה "עם התפתחות המחקר נעשו ניסיונות לצייר דיוקן של  .בהתייחסות הכוללת של המחקר להגירה

אך האם אפשר  153.הוצאו קבצי מאמרים ונוצר שיח אינטרדיסציפלינרי מגוון". מ לשעבר לישראל"מברה

מהמחקרים העוסקים בכלל , ועל קבוצות אלה בפרט, ללמוד על השונות בקרב ההגירה ומשמעותה

  . בחינת המחקרים השונים מלמדת שזוהי משימה כמעט בלתי אפשרית? אוכלוסיית העולים

  

   כיוונים מרכזיים במחקר אודות הגירה וזהות והנחת ההומוגניות.3

 שנבחנו בזיקה למחקר 154,אלות אודות יחסי קבוצות בחברה הישראליתמ לשעבר העלתה ש"העליה מברה

או " (בינוי המדינה" המחקר הסוציולוגי ובמיוחד חוקרים המזוהים עם אסכולת 155.בשאלות קליטה וזהות

למשל ( סוציולוגי ביחס למאפיינים מבניים של החברה הקולטת -הדגישו ניתוח מקרו ") קונצנזוס"ה

Leshem and Shuval 98( ,אינטגרציה וסולידריות חברתית  ולסוגיות של)בעקבות זאת ).  1995ליסק

מודל , קונצנזואלי/ מודל אסימולטורי: חזר הדיון במודלים אלטרנטיביים לתיאור התהליכים החברתיים

בבסיס  ).Ben Rafael et al 1997 למשל(הסתגלות / תחרות ומודל הפלורליזם התרבותי/ קונפליקט

,  עבודתו של קימרלינג156.ות מרכזיות לדיון המתפתח בשאלת הרב תרבותיות בישראלדיונים אלה שאל

תוך ניתוח " ריבוי תרבויות ללא רב תרבותיות"בחנה את ישראל כ, המזוהה עם אסכולות ביקורתיות

דוגמא לקישור הדיון בקבוצות מהגרים ספציפיות לדיון  -"עולים דוברי רוסית"ו" אתיופים"המתמקד ב

,  קימרלינג הקדיש דיון חשוב לעולי אתיופיה157.ה הישראלית בהקשר של רב תרבותיות וזהותכולל בחבר

זוהי דוגמא כיצד תוך כדי ביקורת על . אבל לקח כמובן מאליו את הקטגוריה המכלילה של דוברי רוסית

קימרלינג העלה . תרם המחקר עצמו להתעלמות מזהותם של עשרות אלפי אנשים" רב תרבותיות"העדר 

שבהן הוא דן כישויות " קבוצות הזהות"אך הציג את , אלות חשובות ביחס לריבוי תרבותי בישראלש

מ "ומכאן שההחמצה של מגוון הזהויות של העולים מברה, מונוליתיות שגבולות ברורים מבחינים ביניהן

סקו אך חוסר ההתייחסות לשונות בקרב העולים בלט גם במחקרים שע. טמונה כבר בגישה התיאורטית

- שרובם לא הזכירו את ההטרוגניות התרבותית והמורכבות הסוציו, ויחסים אתניים, שפה, ישירות בזהות

דוגמא בולטת להתעלמות כזו מקבוצות המיעוט הוא מחקרם המצוטט של בן . לינגוויסטית של המהגרים

                                              
  . Ro'i 1995 , Lewin Epstein et al 1997, Horowitz 1999, 2001ליסק ולשם , 1998 סיקרון ולשם 153
154 Lisak and Leshem 1995 ,1998,2003נודלמן , 1998איסקובה , 1996הורביץ . ת  
155 Ben Rafael et al 1994 ,Horenczyc 1996 Horowitz 1999a  . 
  .2003 נחתומי 2000קלדרון  , 1998מאוטנר שגיא ושמיר , 1998יונה :  למשל156
המחקר ת השפעותפיסתו מדגימה את , מ" מברהקימרלינג אינו חוקר של ההגירה . 2004: 410-411, 1998קימרלינג  157

 .שראלית בכללהחברה הימחקר האמפירי של העליה על תפיסת 
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ות קהילתית גם הדיון אודות התגבש 159. וכך גם במחקרים אחרים158,)2001(וגייסט , אולשטיין, רפאל

 בלי התייחסות 160, )2001לשם וליסק " (הקהילה הרוסית בישראל..התגבשות"התייחס בהכללה ל

ליסק (התבדלות וטמיעה , לשונות כמשליכה הן על גיבוש קהילתי והן על דפוסים שונים של שילוב

קהילה במסגרת ה,  רוסית-יהודית, נצפה אולי ביצירת קהילה חדשה"..  חוקרים הציעו כי 161).1995

ומכאן גם  אך התייחסות זו נוגעת רק לקהילת הרוב, )1995:38, זילבר ואחרים" ( אשכנזית-הישראלית

של יצירת זהות על חדשה של כלל דוברי הרוסית תוך מתן מקום . 1: חוסר התייחסות לאפשרויות נוספות

,  המעניינת מכולןאפשרות שהיא אולי. 3, של הדרה ודחיקה לשוליים של קהילות. 2, לזהויות שונות

וגם ליוצאי " דוברי הרוסית"לפיה קבוצות מסוימות יהיו בעלות זיקה גם ל, המדגישה ריבוי זהויות

". מזרחיות"גשרים בין אוכלוסיות דוברות רוסית לאוכלוסיות  ואולי אף ייצרו ,ת וצפון אפריקה"המזה

צבעה של עשרות אלפי עולים הדיון המכליל התבטא גם בהחמצה של משמעות השונות להבנת דפוסי הה

  162).ס בקרב הקהילה הבוכרית"דוגמא לכך היא התמיכה הנרחבת לה זכתה ש(

נושא בעל השלכות יישומיות על הקליטה במערכת , מחקר רב עסק בהשלכת ההגירה על בני נוער

שנבחנה ביחס למפגש בין תרבותי וביחס ,  במחקרים אלו בלט העיסוק בשאלות של זהות163.החינוך

דווקא משום כך  ).marginalization(ריאוטיפים המופנים כלפי המהגרים ותהליכי דחיקה לשוליים לסט

 164.תרבותיות בקרב העולים-בולט העדר דיון במצבם של אלפי בני הנוער מקבוצות המיעוט האתנו

 התעלמות זו מתמיהה עוד יותר ביחס למחקרים שנעשו לאחר שפורסמו נתונים על אחוזי נשירה גבוהים

התעלמות מהשונות בולטת גם במחקר  ).1998פרנקוביץ ונועם -אלנבוגן(בקרב חלק מקבוצות אלה 

מ "המפגש בין מהגרים מברה. הטיפול והרווחה, המפגש הבין תרבותי והמגע עם המהגרים בתחומי החינוך

בר  בעוד שמדו165,לשעבר לישראלים ותיקים בכלל ולאנשי מקצוע בפרט תואר כמפגש בין שתי קבוצות

עם התרחבות המחקר . ולימוד של הקשרים תרבותיים שונים שמצריך התייחסות, במפגש מרובה קבוצות

מ לשעבר נוצרו זירות מחקר נוספות וכיוונים "אודות זהות ויחסים אתניים בהקשר של ההגירה מברה

 כך למשל מחקרים ניתחו את חוויותיהם של סטודנטים בני קבוצת הרוב 166.תיאורטיים חדשים

                                              
 ,Ben-Rafael( מאמר הגרסה האנגלית של ה היא גרסה מחודשת של 2001הגרסה מ, 1994 המחקר פורסם לראשונה ב158

Olshtein and Geist 1998 .(   
 Ben Rafael(ובספרו המקיף של בן רפאל ) Olshtain and Horenczyc 2000( למשל בקבצים אודות שפה והגירה  159

לעומת זאת השפות השונות של העולים מוזכרות בטבלה המונה את .  בישראליציולינגוויסטהעוסק בשדה הסו) 1994
עלמות זו הת. אך אזכור זה לא גרר עדיין התייחסות רחבה יותר, )Spolsky & Shohamy 1999 (השפות בישראל 

   . שתידון בהמשךמצד קובעי מדיניות בתחומי הלשון והתרבותות שפות אלו מקבילה ליחס לו זוכ
  ). 70שם .."(מה יהיה דפוס התגבשותה הקהילתית של יהדות המזרח המיוצגת בעליה זו"המחברים ושואלים אם כי  160
יהודי גרוזיה בוכארה והיהודים ההרריים התקבצו "לשם וליסק המציינים כי , התייחסות אחת מצויה אצל זילבר 161

 מתייחסים לעיתונות בקרב אוכלוסיות אלה ואולם הם אינם) . 1995:39(סביב בתי כנסת וארגונים נפרדים 
, יהודי גרוזיה ובוכרהלנכתבו הדברים נכונים ם בשנים בה: גם ההכללה היא בעייתית. ולהתארגנויות תרבותיות

  . בשעה שיהודי קווקז התקשו בהקמת בתי כנסת למרות הצורך בכך
  .לתמיכה שעולה על מנדט אחדס זכתה מציבור זה "ש. ס"כ אמנון כהן מיצג את הציבור הבוכרי בש"ח 162
   .2003אפשטיין  Horowitz 1999, Horowitz et al 2003, Niznick 2003 בין השאר 163
164 Horowitz1999)( " תת תרבות של אי למידה בקרב נוער מהרפובליקות האסיאתיות", ללא דיון ,  מזכירהb:53  .  
 .2003 -יאר סטר-לשם ורואר, 2002רואר סטריאר ורוזנטל , 1998 מירסקי 165
 את מחקר ההגירה להתבוננות ביקורתית על החברה הישראלית תוך התמקדות וקישרשגולדן למשל מחקריה של  166

גיבוש זהות תוך של סוגיות בחנו מחקרים אחרים . ) 2003 גולדן Golden 1997 ".(קולטים"ו" עולים"במפגש בין 
, 2000 רפופורט ופדר-לומסקי Bekerman 2000  (ץהצבא והקיבו, מפגש עם סביבות חברתיות כגון האוניברסיטה

  ). ועודRapaport & Lomski Feder 2001, 2001מירסקי 
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כיוון חשוב אחר הוא מחקר השוואתי הבוחן את היווצרותה של קהילת תפוצה  .167,)האשכנזית במוצאה(

שאלו אם יש אכן רק קהילה אחת   אך מרבית המחקרים לא168.לאומית של יהודים דוברי רוסית- טרנס

אלו גיאורגיה ובוכרה מלמדות שכל אחת מקהילות , ייסוד קונגרסים בינלאומיים של יהודי קווקז: כזו

ודרוש דיון נפרד בדמיון , )transnational diaspora(לאומית - טרנס" קהילת תפוצה"מהווה בעצמה 

      169 .לאומית של קהילות אלה וביחס בינן לקבוצת הרוב בקרב דוברי הרוסית- והשוני בחוויה הטרנס

 שהשוואות  אך כשם170.מחקרים השוואתיים בחנו את ההגירה ביחס למקרים אחרים של הגירה בת זמננו

 לצד" הגרמנים של הוולגה"עם גרמניה אינן יכולות להתעלם ממציאות מהגרים דוברי רוסית מקרב 

גם (יש חשיבות לכך שמהגרים דוברי רוסית בישראל מתחלקים לקהילות שונות , מ לשעבר"יהודים מברה

 171.לנד וביווןמ לשעבר בפינ"מברה" מהגרים חוזרים"וכך גם בהשוואה ל, )אם בסיסי החלוקה שונים

מגמה חשובה נוספת היא בחינת המפגש של המהגרים עם מגזרים וקבוצות זהות ספציפיות בחברה 

מפגש זה נדון לאחרונה גם ). Al-Haj 2002( פלסטינים - ובמיוחד עם אזרחי ישראל הערבים, הישראלית

ם לערבים והשפעתן על יחס המהגרי, בהקשר של העברת גישות אוריינטליסטיות מרוסיה לישראל

אולם בהקשר של יחסים אלה יש לבחון גם את הגעתם של אלפי מהגרים ). Shumski 2004(ולמזרחיים 

 במיוחד לנוכח הימצאותם של אלפים רבים מהם בערים 172,שחיו זמן ממושך לצד אוכלוסיה מוסלמית

    ).עליתבחיפה ובנצרת , ויוצאי קווקז בעכו, יוצאי בוכרה ברמלה ולוד וגבולות יפו(מעורבות 

בישראל " מזרחית"לבין האוכלוסייה ה" אשכנזים/"'אירופאים'המתח שבמפגש בין המהגרים הרוסים ה

 אך מחקרים אלה ,173ליותר תשומת לב מחקרית ולאחרונה זוכה, מראשית העליה עלה בדיון הציבורי

התייחסות  .ומתעלמים מעולים שלא שייכים לקטגוריה זו, מדגישים את זהותם האשכנזית של העולים

רוצים בשימור "...ניק המציינת כי בני נוער ממוצא רוסי 'בולטת גם במחקרה של ניז" אשכנזית"לזהות 

של ) ובמקרים מסוימים כאחד החלקים המובחרים ביותר... (שגורמת להם להרגיש כחלק, זהותם הרוסית

לגבי היחסים בין  התייחסות זו מעלה שאלות Niznick 2003:252.( 174" ( האליטה האשכנזית בארץ

יש מקום ".  רוסית-ישראלית"ואודות מנגנוני העיצוב של זהות , מהגרים אלה וזהויות שונות בסביבתם

ויחסן של קבוצות שונות , לבחון שאלות אלה גם בהתייחסות לשונות הפנימית בקרב המהגרים עצמם

                                              
קבוצה הלהבדלים בתוך אך זו מתייחסת רק , של הנחקריםמוצא האזורי במחקרים אלה קיימת התייחסות ל 167

וראו דיון בדפוסי . ומדוע, ולא שואלת אם יש אוכלוסיות של המהגרים שכלל אינם מיוצגות,  אשכנזית-הרוסית
  . 2השכלה והשכלה גבוהה בנספח 

168 Markowitz 1995 ,Ben Rafael et al 2003 ,מדגיש כי יהודים דוברי רוסית ) שם(אפשטיין .  ועוד2003, אפשטיין
 ציינו את החשיבות של ההתייחסות לקבוצה המונה כ אחריםחוקרים .  מהאוכלוסייה היהודית בעולם20%מהווים כ

  . מכלל אוכלוסיית העולים בישראל20%אולם בו בזמן הם מתעלמים מקבוצות שמונות לפחות ,  מאזרחי ישראל20%
 . אלא בגרוזית ובעברית בלבד, פרסומי הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה אפילו אינו כולל טקסט ברוסית 169
170 Olshtain and Horenczyc 2000 Shuval and Bernstein 1997 ,Joppke and Rosenhek 2002 ועוד .  
171 Shamai et al 2003 ההתייחסות אך , )מ לשעבר ביוון וישראל"השוואה מעניינת בין מהגרים מברה מציעים

 וליוצאי קווקז הן גיאורגיהיוצאי ן המהגרים היוונים הפונטים לדמיון בימה מתמתעלהכוללנית למהגרים בישראל 
 . ינת סדר הגודל של הקבוצהמ לשעבר והן מבח"מבחינת אזור ההגעה בברה

  .לנוכח ההבדלים הגדולים בין מערכות יחסים אלה בקווקז ובמרכז אסיה, אך יש להיזהר בהכללות 172
 2005יונה Tzfadia 2000 2005  ולרנר פדר רפפורט- לומסקי173
וצא רוסי יש ניק ואצל חוקרים אחרים ממ' אצל ניז.אשכנזי] רוסי[ניק מקפידה לציין כי נחקריה הם ממוצא 'ניז 174

אלא , אך כי ברוב המקרים היא לא הובילה לעיסוק רב יותר בקבוצות המיעוט, רבה יותר לשונות הפנימיתת ומודע
וראו .  אשכנזית-לתשומת לב רבה יותר לכך שתחולתם של ממצאים שונים רלוונטית בעיקר לקבוצת הרוב הרוסית

מתייחסות יותר לשונות  ) Remenick )(2006 .Fialkova and Yelenevskaya  )2006גם מחקרה המקיף של 
 ".סובייטים לשעבר"אך במסגרת המניחה כי כל המהגרים הם קודם כל , ןהתרבותית של מרואייניה
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 אם כן לסכם כי למרות ניתן. וקטגוריות זהות אחרות" מזרחיות", "אשכנזיות", "רוסיות"בקרבם ל

 והמחקר 175,מ נותרה פשטנית"תפיסת ההגירה מברה, התפתחויות מרתקות בדיון אודות הגירה וזהות

   .תרבותי- נותר עיוור בכל הקשור בטיפול בשאלות הנוגעות לשונות תרבותית ולהרכב אתנו

  

  שונות תרבותית וזהות דתית . 4

ההבחנה היחידה הרלוונטית להבנת ההטרוגניות , כמובן, תרבותיות שונות אינה-ההבחנה בין קבוצות אתנו

, ההבחנה בין עולים יהודים ושאינם יהודים קיבלה תשומת לב ציבורית רבה יותר .של אוכלוסיית העולים

 כמו גם בהתייחסות להרכב 176,שהתבטאה במחקר בעבודות הנוגעות ישירות לעולים לא יהודים

תרבותית -של המהגרים בולטת ההתעלמות מהשונות האתנומול ההתייחסות לזהות הדתית  177.ההגירה

הובא לרוב " שאינם יהודים"הדיון בעולים  .יש זיקה מסוימת בין דיונים אלו. ומשמעותה החברתית

ואת הנישואים עם לא , )בזהותם התרבותית" (רוסים"במסגרת התפיסה הרואה את כלל המהגרים כ

קווקז ובוכרה היה אחוז קטן , לם בקרב יהודי גיאורגיהואו .יהודים כתולדה של מצבם בחברה הרוסית

 משקיף חיצוני שאינו מכיר את החברה הישראלית יכול היה לשער 178.בהרבה של נישואים עם לא יהודים

כי תשומת הלב למשתנה הדתי והתעלמות מהמשתנה התרבותי היא תוצאה של ריבוי העיסוק בשאלות 

ואולם חמש עשרה השנה . שורות לגבולות הקולקטיבהק, הקשורות לזהות הדתית בישראל בכלל

האחרונות אופיינו בעיסוק מחקרי ביקורתי רב באתניות וביחסים בין קבוצות זהות בתוך האוכלוסייה 

ובכל זאת , תרבותיות אינן יכולות איפה להיתפס כשוליות-  שאלות הקשורות לאבחנות אתנו179.היהודית

הרווי גולדברג הדגיש את הצורך בבחינת קשרי  .מ לשעבר"הן לא עלו כמעט בהקשר של ההגירה מברה

חלוקת "ואילו שנהב הפנה תשומת לב ל,  )Goldberg 2001(הגומלין בין הדיונים על דת ועל אתניות 

 לדבריו ההיסטוריוגרפיה 180).2003:137" (השדה העדתי"ו" השדה הלאומי"הקיימת בין " העבודה

ית הדואגת שצורות שיח אלו יתועלו ויידונו במסלולים הישראלית מבוססת על מערכת מיון תרבות

אפשר לטעון בדומה כי  .ומערכת מיון זו חוסמת אפשרות לאתגר את ההסדר התרבותי והפוליטי, נפרדים

תשומת הלב שמקבל הנושא הדתי מציינת את זיקתו לנושא בעל מימד לאומי , "העולים"במחקר אודות 

תרבותיים חשובים להבנת השונות -ים דתיים וגם הבדלים אתנוגם הבדל ).שאלת זהות מדינת ישראל(

אך הדיון בראשונים מקבל קדימות בשל המתח שהם מעלים ביחס לאופני , מ"בקרב המהגרים מברה

מדוע הזרם ? אך יש לשאול מדוע מימדים אחרים של שונות לא זכו לדיון. ההגדרה של הקולקטיב הלאומי
                                              

ואולם בשלב מסוים החלה , כיחידה אחת, מ בהכללה"המחקרים שהוזכרו כאן התייחסו למהגרים מברהרבים מ 175
 בהתייחסות זו יש אמנם הכרה ."עולי הרפובליקות האסיאתיות"ל" אירופאים"התייחסות מבחינה בין עולים 

 .והיא נדונה בהמשך, אך היא בעייתית לא פחות מהגישה המכלילה, מסוימת בשונות
  . 2006אשר כהן , 2002:40-48 אשר כהן 2000חסקין ',  א1995ליסק , 1995אבנייס  176
  .  ועוד2003:366גורביץ - גור2001 לשם Tolts 1997, 1998:15סיקרון  177
לשם (פ ההלכה "יש יותר זוגות שנישאו עבוכרים ויוצאי גיאורגיה  בקרב לפיהם 1993 תמיכה לכך בממצאים מ178

יש לציין כי ההתייחסות לעולים לא יהודים , למרות זאת. שליהשערה זו מקבלת ביסוס גם מתצפיות  ). 2001:129
בעוד שגל ההגירה הנוכחי כולל גם זוגות , )459: 1998 ,לשם וסקרון( נוצרי –היא בעיקרה לעולים ממוצא סלבי 

מה קורה לחייל בצבא שאימו יהודיה ואביו מוסלמי . ת מקרב עולי קווקז ובוכרה/ת ומוסלמי/מעורבים של יהודי
אלה מקרים בעלי עניין גם אם לא . במהלך עבודת השדה שלי ראיתי דוגמאות לנישואים מעורבים כאלה? מהקווקז

נשואי תערובת עם . אלא שקיומם מוסתר לחלוטין ממבטם של רוב חוקרי ההגירה, וסיות רחבותמדובר באוכל
 .  מכורדיסטאן90עולים שהגיעו לישראל בשנות ה-קבוצות קטנות של מהגריםרלוונטיים גם לדיון במוסלמים 

 .)2002' של חבר ושותלמ (50שנות ה הגירת ביקורתי אודות ובמחקר ה) 2001 פלד 1999פישר (ס "עליית שבעקבות  179
  ). ק'ווג(בדיון על המתח בין הלאומי לעדתי בפעילות הארגון העולמי של יהודים יוצאי ארצות ערב  180
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והבולטת בהון האקדמי  האשכנזית, כיבי קבוצת הרוב בקרב העוליםהמרכזי במחקר הפנה תשומת לב למר

מחקר ". ביקורתי"שאלה זו רלוונטית גם למחקר הרואה עצמו כ? תוך התעלמות מקבוצות אחרות, שלה

אך בו בזמן התעלם מקבוצות רחבות של מהגרים , זה בחן מחדש את קליטת ההגירה בשנות החמישים

   .חדשים שנדחקו לשוליים

  

  90- לשנות ה70-ין שנות הב. 5

 החלה התעניינות מסוימת בקבוצות השונות של 70-בחינה על ציר זמן מלמדת כי בעקבות עליית שנות ה

בכלל המחקר רווחה גם בעבר הראייה המאחדת של העולים . אך לזו לא הייתה המשכיות, מ"יוצאי ברה

עולי  .תרבותיות ספציפיות-אתנואך בתקופה זו נעשו כמה מחקרים אודות קבוצות , כקטגוריה אחת

 התעניינות 181 ).1978,1980( זכו להתעניינות שהשתקפה במחקריו של עילם ) גרוזיה(גיאורגיה 

שהחלה בתקופה זו הייתה גם הבסיס לעבודת דוקטורט יחידה שנכתבה אודות אחת מקבוצות אלה 

אך נעשו כמה , שיטתית כזוהבוכרים ויוצאי קווקז לא זכו להתעניינות ). 2001מלצר גבע (בישראל 

יוזמה . במחקר שיזם משרד הקליטה, בחנה את עולי בוכרה בבית שמש) 1975(בן שאול . עבודות אודותם

דימוי עצמי והסתגלות "עבודת מוסמך בחנה  182.דומה לגבי עולי קווקז הניבה כמה דוחות שלא פורסמו

 החוקר אודות מיקום נמוך של השערות). 1977שחף " (אצל טעוני טיפוח והרריים במרכז קליטה

לעומת זאת השערותיו כי גם . בהסתגלות ודימוי עצמי התאמתו, ביחס לקבוצות אחרות, "ההרריים"

השיגו תוצאות " ההרריים"והתלמידים , בבדיקת הרמה הקוגניטיבית ההרריים ימוקמו נמוך ביותר התבדו

" מרכז נוער"דים אלה במסלול זה באך החוקר לא שאל מדוע מוקמו תלמי. גבוהות בהרבה מכל השאר

לא "לזאת יש להוסיף כי ברקע לעבודה נטען כי . נגרות ומסגרות, שתלמידיו הופנו למגמות כגון ספרות

י איזיקוביץ ואדם "מחקר אנתרופולוגי חשוב נעשה ע". ניכרים בעדה זו רגשות לאומיים או תודעה דתית

). 1983:232. (וציאליים וגופים מטפלים שוניםמתוך היענות לבקשתם של עובדים ס) "1981,1983(

ולהשפעת הפער , מחקרים אלה הפנו תשומת לב לכישלון בקליטה החברתית ובקליטה במערכת החינוך

, בין הנורמות של בית הספר הסובייטי בקווקז לזה הישראלי, מנקודת ממבטם של העולים עצמם, הגדול

כמו כן הפנה המחקר תשומת לב לתפקידם המתווך של . אלובין החיים תחת שלטון קומוניסטי לחיים בישר

, בנוסף .ולנטייה לראות קבוצות שונות אלו כקבוצה אחת, עולי גרוזיה במגע של הממסד עם עולי קווקז

 מחקרים אלה הצביעו 183,למרות ההיקף המוגבל של המחקר וחוסר במידע על הרקע התרבותי והחברתי

"  מארצות המזרח50-מזה של גלי העליה של שנות ה' קווקזית'דפוס קליטה שונה של המשפחה ה"על 

" תוך לימוד וכיבוד ייחודה,  תרבותית בטיפול בכל עדה-ברגישות בין"ועל הצורך , )1981:83שם (

                                              
 )1983 גבע -מלצר, 1983מולדובסקי , 1982טל (  וכן בעבודות מוסמך 181
  ). 1978( ווילי על יוצאי קווקז בבאר שבע ראו גם בוטראש. דוחות אלו עסקו בעולים בפרדס חנה ובבאר שבע 182
לצד . איסוף הנתונים נמשך שמונה חודשים). 78, שם" ( משפחות ובבתי ספר20תצפיות משתתפות וראיונות בקרב " 183

תרבות רחוב של גברים שכללה שתייה מרובה "כגון דגש על , הניתוח החשוב מחקרים אלה כוללים הכללות בעייתיות
  .ואינפורמציה חלקית מאד על השפה והתרבות בקווקז, ומשחקי קלפים שכביכול אפיינה אותם בקווקז
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דיון כללי . 185)1983שריג (מחקר נוסף קישר בין דפוסים חברתיים וסיפורי עם  184).1983:239(

  186).1990:516-522(יסטורי של אלטשולר בהגירת שנות השבעים מסכם את ספרו הה

מ "הוא הדוגמא היחידה לקובץ מחקרים כללי אודות עליה מברה )Horowitz 1986(ספרה של הורוביץ 

ויש בו התייחסות לשונות גם במאמרים , תרבותיות השונות-שבו פרק נפרד לבחינת הקבוצות האתנו

בספר  :ה מדגים את הקטגוריזציה הרווחתואולם גם ספר ז  ).Farago 1978(העוסקים בכלל העולים 

ואלו מופיעים בפרק שכותרתו , מופיעים שני מאמרים העוסקים בעיקר בתלמידים מקרב יהודי קווקז

 אחד ממאמרים אלה חשוב במיוחד להבנת 187)".בוכרה, קווקז, גרוזיה(מהגרים מהרפובליקות הדרומיות "

קר מצומצם ביוזמת משרד החינוך בעקבות דיווחים כי זהו דיווח על מח 188 דפוסי הקליטה של יוצאי קווקז

מגיעים ללא ידע והישגיהם אינם עומדים בנורמות , תלמידים מקווקז סובלים מקשיי לימוד והסתגלות

 והשתמשו 189, ערים4-החוקרים בחנו דפוסי השתלבות של תלמידים עולים ב. המתאימות לגילם

את "על מנת לבחון  .הנהוגים כיום" קינות הפוליטיתת"במתודולוגיה שספק אם הייתה מתקבלת בכללי ה

השוו החוקרים תוצאות של מבחנים " הפוטנציאל האינטלקטואלי של ילדים המהגרים מהרי הקווקז

שנחשבו בעיני המורים , פסיכומטריים וסוציומטריים של ילדים שמוצאם מקווקז לאלו של ילדים מגרוזיה

לאחר שלוקחים בחשבון "הממצאים הראו כי .  מוצא אחרותושל ילדים מקבוצות, "לפחות בעייתיים"

". קרובה מאד לממוצע באוכלוסיה.. הרי שלילדים מקווקז מנת משכל נורמאלית... משתנים לשוניים

. קורלציה בין מנת המשכל להישגים בלימודים הפנה את תשומת הלב להשפעת משתנים אחרים העדר

 מיקומם בתחתית הסולם -ברתי הבעייתי של הילדים מקווקזהמצב הח"המבחנים הסוציומטרים לימדו על 

 מחקר מוגבל זה לא זכה  190".והעובדה כי הם סובלים מיחס שלילי במיוחד ממוריהם, החברתי בכיתה

 לא 90-הסקרים שבחנו את מצבם של עולי קווקז במערכת החינוך בשנות ה: ודומה שנשכח, להמשך

    191 .התייחסו לבעייתיות שהוצגה בו

לממצאי המחקרים של .  באה אם כן לידי ביטוי מסוים במחקר70-נות התרבותית בקרב עולי שנות ההשו

, הייתה רלוונטיות לא רק למחקר של קבוצות אלו, וליבליך ועמיתיה, איזיקוביץ ואדם, מלצר גבע, עילם

                                              
' ר אברמוביץ"ד. אך זה לא הוביל לפרסום' י האנתרופולוג הנרי אברמוביץ"איסוף חומר אודות קבוצה זו נעשה גם ע 184

  .וממצאים מתוכו נדונים בהמשך, העמיד לרשותי באדיבותו את יומן הדה שלו מתקופה זו
   ).1962( נויעל הסיפור העממי ראו גם 185 

. )1991יוספוב , Manoah 1984(  מצויה בפרסומים שהוציאו בני הקבוצה 70שנות ה התייחסות ראשונית לעלייה 186
   ).  1999ברם ( וניתוח הגורמים לדחיקתם לשוליים 90מחקר מאוחר יותר דן בעולים אלה תוך בחינת מצבם בשנות ה

והגדרות ") דרום("הגדרה גיאוגרפית , ) ווקז אינה רפובליקהק( פוליטית מנהלית - בלבול בין הגדרה גיאו- כלומר187
 .  בלבד ליהודי גרוזיהתעטווהתייחסות מ, תייחסות ליהודי בוכרההאין בפרק . תרבותיות-אתנו

מאפיינים סוציו מעת בכי בעייתיות הנו] Hanegbi 1984{טענה רבקה הנגבי מעליית הנוער מאמר נוסף  ב188
המאמר לוקה באי הכרה בסיסית של המציאות . יים של התלמידים יוצאי קווקז הבסיס לקשיאלינגוויסטים ה

הנגבי . רבות שאפיינה קבוצה זושפות ם מהשליטה בל ומתעקווקזלינגוויסטית באזורי המוצא של יהודי -הסוציו
   .עם הסביבהמרכיבים חברתיים וסימבוליים במפגש מתייחס לשל הקבוצה ולא " תרבותיים"מאפיינים ה מדגיש

. 1979 ו 1978לוד באר שבע וקרית ים בשנים , נתניההמחקר נעשה ב Lieblich et al.1986. 1979'  ליבליך ושות189
  . המורים מנתניה סרבו לשתף פעולה. ם לתלמידים ולמוריםיסוציומטריוהחוקרים העבירו מבחנים פסיכומטריים 

 )82-83: 1981(. תלמידים אחרים לתלמידים מקווקזואדם הצביעו על בעייתיות דומה ביחס של מורים ו' איזיקוביץ 190
בקרב עולים מהרפובליקות ... למצוקה הפסיכולוגית הגבוהה יחסית"מחקר זה מוזכר בהקשר , לעומת זאת 191

וראה , 1998:346מירסקי ]" (האלה[קשיי קליטה של יוצאי הרפובליקות "כעדות ל" האסיאתיות של ברית המועצות
 אך ללא התייחסות לממצא המעניין שמאיר –") אפריקה"מול " אסיה"לשימוש בקטגוריות דיון מפורט יותר בהקשר 

 שבחן 70השאלות שעולות מדיון זה רלוונטיות למחקר פסיכולוגי נוסף אודות עולי שנות ה. מזווית נוספת קשיים אלה
אך נעדר כל , תונים מענייניםהמחקר מביא נ ). 1981שפיר (תוקפנות קבוצתית בקרב נוער מגרוזיה ומקווקז בפנימייה 

כמו גם לרקע התרבותי והחברתי החשוב לניתוח של מגע בין , התייחסות לתנאים החברתיים ולמשתנים סוציומטרים
  .)Bram 1996(קבוצות בכלל ותופעות של תוקפנות בפרט בקרב קבוצות אלה 
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. דגשו מספיקאם כי אלה לא הו, זהויות וריבוי תרבותיות בחברה הישראלית, אלא לדיון ביחסים אתניים

ובכל זאת מחקרים אלה נדחקו הצידה , 90נושאים אלה עמדו במרכז השיח המחקרי והחברתי בשנות ה

אך ביחס לחוסר ההמשכיות במחקר יש חשיבות , לכך בהמשך אציע הסבר רחב יותר. ולא זכו להמשכיות

בלי לברר את , רותדנו בקבוצות אלו כיחידות סגו, לכך שרוב המחקרים שהוזכרו היו מוגבלים בהיקפם

,  בנוסף192.מקומן ביחס לכלל העליה ומבלי להדגיש שאלות שהן מעלות ביחס לחברה הישראלית בכלל

  .ולא שיקפו סדר יום מחקרי כללי של התייחסות לשונות תרבותית, מהמחקרים נעשו ביוזמת הממסד חלק

   

  לשונות התרבותית בקרב המהגרים ו התייחסותול "המחקר בחו. 6

מגלה פער בהתייחסות לשונות  מ לשעבר"הגירתם של יהודים מברה מחקר מחוץ לישראל אודותבחינת ה

 אמריקאי הצביע למשל כי -של חוקר יהודי" מבט מבחוץ. "ל"תרבותית בין המחקר בישראל והמחקר בחו

 : 90-תרבותית חשיבות רבה כבר בקביעת יעדי ההגירה בשנים הראשונות לעליית שנות ה-לזהות האתנו

, יהודי מרכז אסיה ויהודי גיאורגיה נוטים להגר לישראל במספרים גדולים יותר מאשר לארצות הברית"

מדובר אם כן  Gittelman 1997:32-4) .(193"  אם כי לא באותה מידה-ן'וכך גם לגבי יהודי אזרבייג

, מרות זאתל. ל"לעומת ריכוזים קטנים יחסית בחו, בהיווצרות קהילות גדולות של קבוצות אלו בישראל

היווצרות קהילות מהגרים  .מחקרים שונים שנעשו מחוץ לישראל התייחסו יותר לשונות התרבותית

-ועוד הביאה למחקר שראשיתו לפני גל ההגירה של שנות ה, אוסטריה, גרמניה, ב"מ בארה"יהודים מברה

90) Gitelman 1991 Markowitz 1988.( כ "ים בדהמרוכז, מ"לצד כלל המהגרים היהודים מברה

ל "המחקר בחו. בוכרה וקווקז, קיימות קהילות של יהודי גיאורגיה, )Gold 1977(במובלעות מובחנות 

. מלמד כי קהילות אלו מאופיינות בדפוסים ייחודיים לצד תהליכים המתרחשים בקרב כלל המהגרים

ות שהיא רק ומדגימה את הבעייתיות של ההתייחס, בחינת קהילות אלה מחייבת התייחסות למורכבות

   .הרווחת בישראל, או רק מכלילה, )התבוננות בקבוצות אלו כיחידות נפרדות ומיוחדות(נפרדת 

 ,ב"נבחנו תהליכים הקשורים לזהות אתנית ודתית בארה. יהודי בוכרה זכו להתעניינות מחקרית מסוימת

 תרבותיים בין הבדלים בין נבחנו גם Cooper 2000 Halberstadt 1996.(194(באוזבקיסטן ובישראל 

תוך הדגשת חשיבות תשומת הלב לשונות , יורק-בקווינס בניו) אשכנזים(יהודים מבוכרה ויהודים רוסים 

לשונות  הייתה גם התייחסות מחקרית 195.תרבותית בהקשר של עבודה סוציאלית והבנת תהליכי התבגרות

                                              
 . זיה אודות יהודי גרו70במחקרי שנות ה) 2000( גם דיונה של מלצר גבע וורא 192
האחוז היחסי של בעקבות זאת . אלה ניתן להסביר ממצא זה בזהות היהודית ובהתבוללות הקטנה בקרב קהילות 193

  .מ קודם העליה"בברהיהודי שיעורם בכלל מבישראל גדול בהרבה מ "בקרב כלל העולים מברהבני קהילות אלה 
בעוד שחוקרים , זו התייחסות יחידה כמעט. אלמתייחסת גם לעולי בוכרה שהגיעו לישר,  אמריקאית-יהודיה,  קופר194

  . על מוזיקאים מיהודי בוכרה במרכז אסיה ובקווינסLevin 1996ראו גם . ישראלים התעלמו מקבוצה זו
195  Fridman 2000 Halberstadt-Komar and Yelagina 2003 . הארגון הקהילתי של יהודי בוכרה בצפון אמריקה גם

יהודים מאזורים לא אשכנזים " הצלחה של התארגנויות צוינו במחקר כמדגימיםי והקמת הקונגרס הבוכרי העולמ
)  Khanin 2003" (לחולשה של מוסדות ציבוריים עצמיים של האשכנזים יוצאי רוסיה"בניגוד "  לשעברמ"ברהשל 
 למרות שפרק נפרד בחיבור, ב"בהקשר של ארהבמחקר זה רק ההתייחסות לקהילות לא אשכנזיות מובאת אך 

פ דיווח "ע: התארגנות זו של יהודי בוכרה אכן מרשימה". פוליטיקה של המהגרים וקהילה בישראל"מוקדש ל
 ערים 12 ארגונים ב51 נציגים שייצגו 200 התקיים הקונגרס הראשון של יהודי בוכרה עם יותר מ1999במאי "עיתונאי 

הדגיש את ריבוי הנציגים והמיוצגים עיתים ל למארגני כנסים כאלה מנסים, עם זאת. )Sharki 2000"(ב"בקנדה וארה
 .מידת השפעתה של התארגנות זו דורשת מחקר נוסףו
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כוזים של יהודי קווקז לעומת זאת עדיין אין התייחסות לרי 196.בווינה" סובייטים"בקרב יהודים 

  . מ בגרמניה ובקנדה"ועולה גם השאלה באיזו מידה יש חשיבות לשונות בקרב יוצאי ברה, בברוקלין

האירה ' מרקוביץ. סובייטי-רבה בתוך המרחב הפוסט" פנימית"מ הביאה גם להגירה "התפרקות ברה

ויהודים ) נוצרים(של גיאורגים המשווה בין התפוצות , שינויים אלה בניתוח של זהות בני נוער במוסקבה

)Markowitz 1994.(  יהודיות"מסקנות חשובות מדיון זה הן כי) "Jewishness ( בפדרציה הרוסית

חזקה יותר ומכילה את כל "וכן שהגדרה עצמית כיהודי אינה בהכרח , "אינה מוגדרת בצורה מונוליתית

 אינם לגמרי אקסקלוסיביות זו" יהודים"ו" םגיאורגי"ואולם אין אזכור לכך שהקטגוריות ". יתר הזהויות

 ושל יהודי הבוכרכמו גם של יהודי , ודי גיאורגיהגלי ההגירה הפנימית יצרו במוסקבה ריכוזים של יה: לזו

 Chlenov 1998.(197(מוסיפה מימדים חדשים לדיון בזהות יהודית בפדרציה הרוסית הגירה זו . קווקז

 Goluboff 2001,2003)(הללו בבית הכנסת המרכזי במוסקבה מחקר אודות המפגש בין כלל הקבוצות 

אך הדיון מוגבל בשל הזירה המצומצמת של , מלמד על המתח בין הקבוצות והגבולות האתניים ביניהן

מבלי לקחת בחשבון את השונות בין , מחקר זה לוקה גם בהתייחסות מונוליתית ליהודי קווקז. המחקר

אשכנזים - גבולות חדים בין יהודים רוסים.198.נות של יהודי קווקזובין קבוצות שו, אזורים בקווקז

היהודים הם עם "ביחס לשאלה האם . לקבוצות יהודיות אחרות עולים גם מדיונו של גיטלמן בזהות יהודית

 כי הם קרובים יותר רוחנית 1992-3ברוסיה ב) היהודים(שני שליש מהמרואיינים "אמרו למשל , "אחד

ותמונה דומה עולה " בוכרים ויהודי קווקז, ני עירם מאשר ליהודים גיאורגיםותרבותית לרוסים ב

מדוע דווקא : ות מספר שאלותמול מחקרים אלה עול ).Gitelman, 2003:210( באוקראינה ובלרוס 

כך מסורות המחקר החברתי כיצד השפיעו על ? בישראל נדחקו קבוצות המיעוט מתודעת החוקרים

ר העולה ממחקריהם של חוקרים ישראלים מבטאת קטגוריות חברתיות אותן האם תמונת המחק? בישראל

   ?במקום לבחון מציאות זו על היבטיה השונים, המחקרית" מציאות"על ה" משליכים"הם 

  

  הטיות יסוד במחקר: גורמים להתעלמות מהשונות. 7

 .ריה אחתמ לשעבר כקטגו"מהדיון עולה כי המחקר בישראל נטה לתפוס את כלל המהגרים מברה

או , שהייתה מבוססת על מודל מונוליתי, בדבר זהות יהודית זו היא.. הדעה הרווחת"מרקוביץ מציינת כי 

רק בעקבות הגירת  .הם יחידה אחת מובחנת וניתנת להגדרה... מ"תפיסה שיהודי ברה... על דפוס אידיאלי

מרקוביץ  ).2001:18-19." (.החלו לצוץ ספקות ביחס למאפיינים של אחדות הקבוצה... מ"יהודי ברה

אך גם כאשר החוקרים החלו  ..".החלה להתפורר התפיסה ההגמונית הגורפת של זהות זו"מתארת כיצד 

                                              
196 Pohoryles 1990,1990a,1991 & Pohoryles-Drexel . ממוצא –" רוסים"יהודים מבחינים בין מחקרים אלה 

באים ממקורות " ספרדים"המצוין כי אף ש. ממוצא אסיאתי או מזרח תיכוני" יהודים ספרדים"ל] אשכנזים[גרמני 
 ). ועוד, הם צאצאי הכוזרים" ספרדים"למשל ההנחה שחלק מה(רקע ההיסטורי והאתנוגראפי לוקה בחסר ה, שונים

פיאטיגורסק ורוסטוב למשל ( הגירה פנימית המביאה למפגש בין קבוצות יהודיות בערים אחרות גם  לא נדונה 197
בארצות הנותרים תהליכי ההגירה מעלים גם שאלות לגבי  . )1990 שאליהן הגיעו רבים מיהודי ההר מקווקז מאז

 מצב יהודי .2000)(  Cooper -וביחס לבוכרים , ) 1998(לנוב ' צראןלשאלות אלה כללית התייחסות ל. המוצא
לבד מהתייחסות לנושא בפרסומים מקומיים , ויהודי קווקז לאחר ההגירה המאסיבית כמעט לא נדוןגיאורגיה 
טביליסי על , 1988ול 'על מרכז אסיה פוז:  ראו מצב ערב גל ההגירההעל . ביוזמת בני הקהילות עצמםובכנסים 

 . 2006 ברם -ועל יהודי דאגאסטאן כיום, )1991אבישי  (דגאסטןועל ) Kolack 1984 (בגיאורגיה
 בשני הדיונים ההתבוננות . שיידון בהמשךGoluboff 2004)  (כך גם בדיונה על ראשית האתנוגרפיה על יהודי קווקז  198

אבל מבט זה על הקבוצות השונות בבית הכנסת במוסקבה מייצר בעצמו , קולוניאליסטית-היא מנקודת מבט פוסט
   .ודבר זה מתבטא באופן התיאור של קבוצות אלו, חלוקה בינארית בין היהודים הרוסים לקבוצות האחרות
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, וניתנה יותר תשומת לב להיותה של האוכלוסייה מגוונת, לשאול על מרכיבי הזהות של קהילת המהגרים

קהילה המתמודדת מחדש עם זהותה "ו כהמהגרים תואר .אחת" קבוצה"נותרה ההנחה שמדובר ביחידה או 

ואולם הגדרות אלו אינן  ".דוברי הרוסית"קהילת , "לאומית של יהודי רוסיה-טרנסקהילה ", "רוסית"ה

המפגש הבין קבוצתי בקרב העולים , יתרה מזאת. מובנת מאליהן לגבי קהילות המיעוט בקרב העולים

ל מימדי שונות  אלא גם לגבי משמעותם ש-טמ לשעבר מעלה שאלות לא רק לגבי קבוצות המיעו"מברה

שבחינתם אינה אפשרית במסגרת התפיסה המכלילה והמאחדת של , 'הרוסים'בקרב כלל היהודים 

ובמיוחד אלו הקשורים ,  בהמשך אבחן את הגורמים שהביאו להתעלמות מהשונות199.אוכלוסיית המהגרים

  ". יההעל"למתודולוגיה ולארגון של מסד הנתונים במחקר אודות 

מעבר למגבלות . למגבלות המחקר הכמותי הייתה השפעה רבה על ההתעלמות משונות תרבותית

לא רק שלא הייתה : חשובה ההתייחסות למגבלות ומידת המודעות להן, אובייקטיביות שיידונו להלן

אלא רוב החוקרים התייחסו לקטגוריות שבהן נעשה רישום , מודעות מספקת למגבלות של הנתונים

  . גרים כאילו היו טבעיות ומובנות מאליהןהמה

מ מהם הגיעו "הבחנה מרכזית שהוחמצה במחקר היא ההבדל בין החלוקה לרפובליקות מוצא בברה

כ את הרפובליקה ועיר "רישום העולים כלל בד. תרבותיות- המהגרים לבין הזהויות הקבוצתיות האתנו

 נתוני הרישום בין עולים מהפדרציה פ"מ ניתן להבחין ע" לאחר התפרקות ברה200.מ"המוצא בברה

חלק מהמחקרים התייחסו לרפובליקת  .מ לשעבר"עצמאיות בשטח ברהההרוסית ועולים מהמדינות 

 התייחסות  201.המוצא מתוך הנחה שגויה שנתונים אלה הם נקודת מוצא להתייחסות להטרוגניות תרבותית

ן כי נתונים אודות הרכב קבוצתי המקפיד לציי )Tolts 1997(שונה היא של הדמוגרף מרק טולץ 

יהודי 'נה תשומת לב למורכבות שבקטגוריה ומפ, בפדרציה הרוסית מתייחסים רק לאוכלוסיה אשכנזית

 Dellapergola 1998:79.( 202 ראו גם, 162שם  ('טאטים'ה כקבוצה בשל רישום חלק מבני 'ההר

   .התייחסות כזו למורכבות נעדרה ממרבית המחקרים הסוציולוגיים

חוסר ההתייחסות לרקע ולמורכבות מעלה שאלות אודות יחסי הגומלין בין המחקר במדעי החברה למחקר 

מ כך שידע "מחקרים היסטוריים ותרבותיים הניחו בסיס לבחינת השונות בקרב יהודי ברה. במדעי הרוח

 מהמחקר  היסטורי של חלק ניכר-אך אולם האופי הא 203.בסיסי הנחוץ לבחינת מורכבות זו היה זמין

                                              
כך ציינה באוזני אישה .  תרבותיות בקרב יהודי רוסיה-רתיותתפיסה אחידה מביאה גם להתעלמות מההיררכיות חב 199

... אלא עם עולים אחרים, ההלם הגדול עבורי לא היה המפגש עם החברה הישראלית"צעירה כי כנערה מהגרת 
 ". ובמיוחד מהיחס שקיבלתי מאנשים שבאו ממוסקבה וסנט פטרבורג כיוון שבאתי מעיר קטנה יותר ולא מוכרת

 .בלבד" ברית המועצות"בהן חלק ניכר של העולים נרשמו כמי שבא מ, 1989-1991 למעט בשנים 200
כשבפועל יש בין אלה , תרבותית- הנחה זו מבוססת על קישור מוטעה בין אזורי מוצא גיאוגרפיים לחלוקה האתנו201

 השנים נוצרו במהלךובנוסף , אשכנזים רבים-בקווקז ובמרכז אסיה ישבו יהודים רוסים, כאמור. חפיפה חלקית מאד
למורכבות זו יש להוסיף . סנט פטרבורג וערים רוסיות נוספות, גיאורגיה במוסקבהובוכרה , קהילות של יהודי קווקז

גם כאשר , כמו כן! כי יהודי קווקז המגיעים מהרפובליקות האוטונומיות בצפון הקווקז רשומים כמגיעים מרוסיה
פיאטיגורסק באזור יישובים נמנו לא כ "בד,  של יהודי קווקזנעשו ניסיונות במשרד הקליטה לאמוד את מספרם

  . וסביבתה בקווקז הרוסי שם מצויה כיום הקהילה הגדולה ביותר של יהודי קווקז בעקבות הגירה פנימית
 ...אזור זה "שכן , שאת ההגירה מצפון הקווקז יש לבחון בנפרד מההגירה משאר אזורי רוסיהגם  טולץ מדגיש 202

  .  והן ליהודים אשכנזים מאזור זהקווקזהתייחסות זו רלוונטית הן ליהודי ...." נפליקטים אתניים רביםמאופיין בקו
 מאמרו של Zand 1985, Haarmann 1985 1986 1978,1984קלבן , 1973 נוישטט 1982דוד , 1994,1990אלטשולר  203

מ "רסם בקובץ הדן ברקע של יהודי ברהפו" הקבוצות הלא אשכנזיות בקרב יהודי ברית המועצות"מיכאל זנד אודות 
המחברת יחדיו את ( אך נראה כי המחקר החברתי הפנים בעיקר את הכותרת שלו -)Zand 1991(עם תחילת ההגירה 

  ).  המלמדים על שוני בין הקבוצות(ולא את התכנים ) הקבוצות הללו
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 המחקר התייחס לנתונים זמינים 204.החברתי תרם להתעלמות משאלות אודות שונות תרבותית ומשמעותה

אודות רפובליקות המוצא בצורה פשטנית שאינה לוקחת בחשבון את המורכבות הדמוגרפית ואת 

ם הדרך בה פורשו נתוני 205.מ לשעבר"התהליכים ההיסטוריים של התפתחות הקהילות היהודיות בברה

. תרבותיתזהות ללתפיסה עצמית וביחס תרבותית -אלה גרמה להתעלמות ממרכזיותה של החלוקה האתנו

 כיוון שיצרה אשליה של התייחסות ,העדר הביקורתיות ביחס לנתונים על אזורי המוצא גרמה נזק למחקר

הבין מכך כי אין ל.  בשעה שנתונים משמעותיים אודות זהותם של הנחקרים נעלמו מהתמונה,לנתוני רקע

גם . אך זהו משתנה חשוב, תרבותי קובע באופן דטרמיניסטי מאפיינים של יחידים שונים- הרקע האתנו

מ לשעבר "ודווקא המקרה של יהודי ברה, ההתייחסות לרפובליקת המוצא של מהגרים היא חשובה לעצמה

" הטבעי"גיות שאיחודן שתי סו - מאפשר הבחנה בין דיון ברקע זה והשפעתו לבין הדיון בזהות תרבותית

חוסר תשומת לב לאי ההלימה בין חלוקה גיאוגרפית ומדינית לחלוקה . כביכול מאפיין שיח אוריינטליסטי

רפובליקות המוצא  תפיסה דיכוטומית המחלקת את: תרבותית יצר בסיס לשתי הטיות נוספות במחקר-אתנו

  . הוחוסר תשומת לב למהגרים מאזורי פריפרי, בין אסיה ואירופה

  

  במחקר" אירופה"ו" אסיה"ההבחנה בין . 8

עולים מרפובליקות משלב מסוים הבחנה דיכוטומית בין המחקר הסוציולוגי הדן בחברה הישראלית אימץ 

הבחנה זו החלה להחליף את הגישה שראתה בכלל העולים  206.'אסיאתיות'ומרפובליקות ' אירופאיות'

יבשת לידה  "1995- מ: ה שיקפו שינוי זה ומיסדו אותונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיק. חטיבה אחת

הלשכה המרכזית ". (מ לשעבר"אסיה כוללת את העולים מהרפובליקות האסיאניות של ברה

 207.שינוי זה הביא גם להתבוננות מחודשת בנתונים אודות הרכב העליה). 1999:17, לסטטיסטיקה

שיעור העליה ... " ותשומת לב לכך כי ,ההבחנה אפשרה בחינה השוואתית המתייחסת לאזורי המוצא

ניתוח ) . 1998:19 סיקרון ("מ באסיה היה גדול מזה של הקהילות באירופה"לישראל מהקהילות בברה

מאזורים " אשכנזית"מארצות מצוקה ועליה " מזרחית"הנתונים כאן מתאים לכאורה להבחנה בין עליה 

תרבותית של - חפיפה בין חלוקה זו לחלוקה האתנומה גם שאין, אולם הבחנה זו בעייתית, מפותחים יותר

תרבותיות ואזורי מוצא המשיכה את החלוקה הדיכוטומית בין -הגישה המזהה בין זהויות אתנו. העולים

 שלפיה מאורגנים נתוני הלשכה המרכזית ," אפריקאים-אסיאתים"ל" אמריקאים-אירופאים"

 שלפיהן מאורגנים בסיסי ,טגוריות חברתיותס אחראית על ייצורן של ק"הלמ). ס"למ(לסטטיסטיקה 

                                              
 שהניחה שוליות של קבוצות אלה לא נקודת מוצאו, מ"הקבוצות בהן מדובר מנו אחוז קטן מיהודי ברה,  כאמור204

אך חוסר . לקחה בחשבון כי שיעור העולים לישראל בקרבן היה גדול משיעורו בקרב יהודים הרוסים האשכנזים
  . ההתייחסות לשונות התרבותית לא נבע רק מטעות זו

בליקות שונות בהתייחס לתשתית כלכלית שונה ברפו,  לנתונים אודות רפובליקות המוצא יש חשיבות כשלעצמם205
) . Dellapergola 1998(פ המאפיינים הללו "ע ולבחינת מגמות גלובאליות של הגירה יהודית, )1997:28-32וירצר (

 מדובר במדינות עצמאיות שבהן 1991חשיבותם של נתונים אודות הרפובליקות השונות עולה עם השנים היות ומאז 
 כגון -דלים האזוריים בין אוכלוסיות בעלות זהות תרבותית דומה מכאן עולה שאלה על ההב. נוצרים תהליכים שונים

  .  שלא נדונה עד כהשגם היא, בין יהודים ממוצא אשכנזי הבאים מרוסיה לעומת אלה הבאים ממרכז אסיה
לבין " רוסיה האירופית"אך לאחר מכן מבחין בעיקר בין , ציין את התפלגות העולים לפי רפובליקות) 1998( סיקרון 206

  אומצה הגישה הבינארית בלבד במחקרים אחרים". פובליקות באסיהר"
חלק מסוים אך לא מבוטל מהעולים שהגיעו מהמדינות שהרכיבו את ברית המועצות לשעבר הגיעו מהארצות  "207

היות ומספר לא מבוטל של עולים .  עולים מארצות אלה160,000 נרשמו כ 1990-1999בין השנים . האסיאניות בה
והשווה לדיון בהמשך . )19:שם". (יש להניח כי מספר זה גדול יותר, מ ללא ציון ארץ ספציפית"ע מברהנרשם כמגי

  . מ לשעבר"בקרב העולים מברה" פריפריה"ו" מרכז"אודות יחס החוקרים ל
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קטגוריות אלו משפיעות על אופני התפיסה . הנתונים בבירוקרטיה הישראלית ובמחקר החברתי כלכלי

לנתונים סטטיסטיים המאורגנים באמצעות "אך , )1998ליבלר (שלנו את השיח החברתי ומעצבות אותו 

 רק משום שעברו תהליכי מיסוד אשר הופכים ,תקטגוריות חברתיות יש סטאטוס אוטונומי של עובדו

. ס תרם להפיכת חלוקות אלו לטבעיות ומובנות מאליהן"מעמדה המרכזי של הלמ 208".אותם לכאלה

" ספרדים"ו" אשכנזים"זוהתה הבחנה זו עם ההבחנה המורכבת יותר בין , ואף במחקר, בשיח הציבורי

Goldscheider 2001:77)( ,אשכנזים" ו'מזרחים'ארית בין ותרמה ליצירת הבחנה בינ) " וראו הדיון

בבואה של אופן הצגת ) במקרה הטוב(ההתייחסות המחקרית לשונות בקרב המהגרים מהווה ). IVבשער 

למרות שהנתונים . ומלמדת על תלותו של המחקר בקטגוריזציה שמספקת המדינה, ס"י הלמ"הנתונים ע

' אירופאית'כפי שמתבטא באוכלוסיה (חנות אלו מ לשעבר אינם מתאימים להב"מברה אודות המהגרים

לצד אובדן מידע על זהות .  המהגרים לקטגוריזציה הקיימת'הותאמו') במוצאה שהגיעה ממרכז אסיה

 בין קטגוריות מלאכותיות , שאין עליה עוררין,נוצרה הבחנה פשטנית, והרכב קהילתי

    209.ים אותה שהנתונים הסטטיסטיים כביכול מאמת,")אסיאתים/אירופאים("

רפובליקות "לעומת " רפובליקות האסיאתיותה" דוגמא לשימוש בנתונים השוואתיים ביחס לעולים מ

כך למשל   .ללא התייחסות למורכבות הקשורה בה אפשר לראות במחקרים פסיכולוגים" אירופאיות

דיונה ". מהרפובליקות האסיאתיות... מצוקה פסיכולוגית בקרב עולים"דנה ב) 1998:346(מירסקי 

 מירסקי אמנם מסכמת כי 210,"נשים מרפובליקת מוצא אסיאתית"מבוסס על ממצא אודות מתח בקרב 

עולי "אך הקורא נותר עם הקישור של , "אין לקבוע בוודאות מהו גורם הסיכון העיקרי בקבוצה זו"

עולה גם בעייתיות דומה ". קבוצה"וראייה שגויה של כלל עולים אלה כ, עם מתח פסיכולוגי" אסיה

, שיש להם רלוונטיות להבנת השונות בקרב העולים גם כאשר מובאים ממצאים. בתחומי מחקר אחרים

 חוסר  211.תרבותיות מקשים על ההתייחסות אליהם-העדר ההבחנה בין חלוקות גיאוגרפיות וחלוקות אתנו

שטנית ובולטת הזיקה בין החלוקה הפ, תשומת הלב לשאלת השונות התרבותית מגביל את המחקר

                                              
208 Latour 1987  , 1998:9מובא אצל ליבלר 
" מערב"אתיות מציירת כביכול תמונה של מ לשעבר מול אלו האסי"הבחנה הכורכת יחד מדינות אירופאיות של ברה 209

  .זה אינן מתחלקות דווקא על ציר אלההקשות איתן מתמודדות מדינות אך הדילמות , "מזרח"מול 
210 69 42-49,: Zilber et al 1996 .לא  הממצא אך. בקרב נשים נמצא קשר בין רפובליקת מוצא ומתח פסיכולוגי

 .תרבותיות מוצא ורקע  מתייחס להבחנה בין רפובליקלאמחקר ה. יקוחלמשתנים שאין עליהם פאולי קשור ו, מוסבר
 70-אודות קליטה לימודית של עולי קווקז בשנות ה) שהוזכר לעיל(על המחקר מירסקי מתבססת בין השאר 

)Lieblich et al. 1986 ( ,מחקר זה חשף כי מקורות הקשיים בקליטה לא היו תכונות אינהרנטיות של בלי לציין ש
  . סוכני חינוך וסביבההים אלא יחס עולה

אינדיבידואלים שבאו מהרפובליקות האסיאתיות או הקווקזיות מפגינים יותר , באופן כללי"כך למשל הממצא כי  211
מעורר עניין לגבי יחסו לדיווחים של גורמים ) Carmeli and Fadlon 1997:393" (יחס חיובי כלפי השירות הצבאי

של עולי קווקז " מיצוי השירות" ובמיוחד אודות קושי ב-שירות אצל קבוצות ספציפיותבצבא אודות קשיים במהלך ה
ניגוד לכאורה זה קורא למחקר ). פ דיווח בישיבת הצוות הבין משרדי לקליטת עולי קווקז ובוכרה"ע(ועולי בוכרה 

צא המעלה שאלות אודות ממ, )1998:391 ץהורובי" (תת תרבות של אי למידה אצל יוצאי אסיה"כך גם ביחס ל . נוסף
 הזיקה בין נוספת היא שאלתדוגמא . ההקשר התרבותי של למידה בקרב קבוצות שונות והיחס אליהן במוסדות חינוך

 מתייחסת לגישות תיאורטיות הבוחנות השפעה של מוצא )1997(וירצר . תרבותי והשתלבות בשוק העבודה-מוצא גיאו
" אסיאתי"הכוונה היא לתוויות " אתניות"וכך בהמחקר ונים מגביל את מסד הנתאך , אתני על קליטה בשוק העבודה

. ללא התייחסות לרקע האתני השונה של מהגרים מאותה רפובליקה, פ רפובליקת המוצא"הנקבעות ע" אירופאי"ו
ר אך דיון מעניין זה עיוו, )49, שם(תרבותי משפיע בקרב נשים ולא בקרב גברים -אחד הממצאים הוא שהמוצא הגיאו

מתייחסים לקבוצות שונות ונדרשת בחינה " נשים מהגרות מרפובליקות אסיאתיות"לכך שהנתונים אודות 
 כנושא הגם כאשר שונות תרבותית נבחרהתוצאה היא ש. תרבותיות שונות-השוואתית של מצב נשים מקבוצות אתנו

מצבם של עולים כגון  ( העבודהשל מהגרים בשוקבולטים אין זיקה בין הממצאים לבחינת קשיי השתלבות , לדיון
כגון  בסיסיות וגם אין יכולת להציע דון בשאלות ,)המדווחים כי על קושי במציאת עבודה בשל תיוגם השלילי, מקווקז

  . יחס מעסיקים פוטנציאלים לבעלי זהויות שונות
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דומה איפה  .'אשכנזים-מזרחיים'ו, ' מערב-מזרח'להבחנות רחבות יותר בין ' אסיה 'אל מול' אירופה'ל

י הסטטיסטיקה "אלא במציאות מתווכת המיוצרת ע, שהחוקרים לא עוסקים במחקר של מציאות אמפירית

על סמך דוחות אך האם אין החוקר צריך לשאוף לגלות את המציאות ולא להניח אותה . והשיח הקיים

)Bourdieu et al 1991( ? בחינת מחקר ההגירה מהפריזמה של ההתייחסות לזהויות תרבותיות מראה כי

 לשאלות הקשורות לזהותם 'ערנות אפיסטמולוגית'נעדרו , ות בגישה התיאורטיתללא תל, מחקרים רבים

 זהות אודות שאלות  ולמורכבות של,כמו גם לזהותם של החוקרים וליחס ביניהן, של מושאי המחקר

" מרכז"העדר זה בולט כאשר בוחנים בדיעבד התייחסות לשאלות של  .תרבותית בחברה הישראלית בכלל

   ".פריפריה"לעומת 

  

  מ לשעבר"בהתייחסות ליהודי ברה "פריפריה"לעומת " מרכז". 9

רם נוסף מ לשעבר מהווה גו"של ברה" עליה ממרכזי השלטון והמדע" כ90-ההתפיסה של עליית שנות 

מ " במספר העולים ממרכז ברה90-המחקרים הדגישו את הגידול בשנות . להתעלמות משונות תרבותית

, לשם וליסק , 1998:299הורוביץ ולשם  (70לעומת עולי הפריפריה שהיוו אחוז נכבד בשנות ה) 67%(

דיונים  212?בלבד" מהמרכז"שראוי למחקר להתרכז בעולים  אך האם נובע מממצא חשוב זה). 2001:34

הורוביץ " (המפגש בין עולים וותיקים"ו" מנגנוני גישור בין תרבותיים", "אקלים הקליטה"בסוגיות כגון 

שאלות העולות  .בלבד" מהמרכז"מהתייחסו לעולים יהודים רוסים עירוניים ) 1998:305-326ולשם 

והמחקר נמנע מעיסוק לא , שלהן נעלמו לחלוטין" אקלים הקליטה"לגבי המפגש עם קבוצות אחרות וטיב 

  . אשכנזים מאזורי פריפריה-אלא גם בעולים הרוסים" רוסיות"רק בקהילות המיעוט שאינן 

הקוד בו "שכן , עולה שאלה עד כמה ניתן להבין הטיה זו של המחקר בנפרד מהלכי רוח רווחים בחברה

ל חלק בקודים התרבותיים תמיד נוט... משתמשים סוציולוגים לפענוח ההתנהגות של סובייקטים חברתיים

כמו עיתונאים ואנשי , החוקרים). Bourdieu et al 1991:73" ( של הקבוצות השונות אליהן הם שייכים

 - 80-וה 70-הכללה רכיב אשר נעדר כמעט לחלוטין בעליית שנות  גילו התלהבות מכך שהעליה, ציבור

ייתכן שהעיסוק ). 1998:299, ץ ולשםהורובי( מרכזי התרבות השלטון והמדעיהודים מ, יהודי הכרכים

אך תיאור זה מדגיש את דמיונם התרבותי של , הרב של המחקר בקבוצה זו נבע מתוך החידוש שבכך

אפשר לשאול האם לא עלה מכך רווח מוסווה ". אשכנזית"זהותם ה ובעקיפין אף את, העולים לחוקרים

כפי שהתבטא למשל בכוח הרב , ת בישראלבתקופה של ערעור על ההגמוניה התרבותי) ולא בהכרח מודע(

   213 ?ס"שצברה מפלגת ש

הם נצטיירו כיחידה אחת בעלת מאפיינים , כאשר הוזכרו עולים מקהילות המיעוט, בהמשך לכך

, לעומתם היה עולמם של יהודי מרכז אסיה וגרוזיה: "ת אל מול יהודי הערים הגדולותשנמדד" מסורתיים"

הקהילות המזרחיות היו בעלות מאפיינים חברתיים : ת יהודית מוגדרתעולם בעל זהו, בני עדות המזרח

ולא , תיאור זה אינו משאיר מקום לא לשוני הרב בין הקבוצות ).298:שם..." (תרבותיים מסורתיים

                                              
רבים : ריה שונה מעטייתכן שהחלוקה בין מרכז ופריפ ,המגמה הכללית של הגעת יהודים ממרכזים גדולים למרות 212

חלק מהעולים מקורם בפריפריה אך התגוררו לפני בואם במוסקבה או ערים ; באופן כללי" מ"ברהכעולי "נרשמו 
 .  יהודי קווקז הרשומים כמגיעים מרוסיהחלק מכלולים " מ"ברהממרכז "העולים ובקרב  ;גדולות אחרות

  . 2005:145-147והשוו יונה . תמר רפפורט'  לחידוד נקודה זו תרמה לי שיחה עם פרופ213
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בני 'התיאור ממקם קבוצות אלו בקטגוריה של  214. בכל אחת מהן"אינטליגנציה"למגוון בתוכן והימצאות 

, אחרות' מזרחיות' משאיר מקום לשאול על המייחד לעומת המאחד בינן לקבוצות ואינו', עדות המזרח

' אירופאים'תיאור זה עולה בקנה אחד עם הבחנות דיכוטומיות בין . ובינן לבין דוברי רוסית אחרים

כך ..). 'עוסקים במסחר ומלאכה וכו, מסורתיים ('אסיאתים'או ' מזרחים'לבין ...) מודרניים, משכילים(

הן במובן החברתי והן במובן של : 'שוות פחות'תרבותיות בקרב העולים כ-ו קבוצות המיעוט האתנוסומנ

' שוות פחות'ראיית קבוצות אלו כ. ת הספציפיותחוסר ההתעניינות המחקרית בשאלות שמעלות הזהויו

  . השליכה על היחס אליהן ועל תפיסת תרומתן האפשרית לחברה ולתרבות בישראל

  

  לפריפריה הישראלית" פריפריה של העליה"בין  :עלמות מחירי ההת. 10

 מקבלת, ולשונות תרבותית בכלל, תרבותי של ההגירה-הבעייתיות של חוסר ההתייחסות להרכב האתנו

בולט , ראשית. ביטוי מוחשי כאשר בוחנים את המחקר בסוגיית פיזור אוכלוסיית המהגרים בישראל

המחקר ברובו היה עיוור ביחס , אשר יש התייחסות לפריפריהכ, שנית. מיעוט המחקר הממוקד בפריפריה

 .המונים אלפי בני אדם, מ"תרבותיות מברה-להיווצרות ריכוזים טריטוריאליים של קבוצות המיעוט האתנו

עם מרכזי החברה הישראלית בערים " עולים ממרכזי השלטון והמדע"המחקר הסוציולוגי דן במפגש של 

 סוגיה 215.ובמיוחד בערי הפיתוח, מת לב להתאקלמות של העולים בפריפריהוהקדיש פחות תשו, הגדולות

הגעתן של : תרבותיות בפרט- זו חשובה לדיון בשונות בקרב המהגרים בכלל ובקבוצות המיעוט האתנו

אקונומית ליישובים הנאבקים להיחלץ מזיהוים עם שוליים חברתיים -קבוצות חלשות מבחינה סוציו

כוח ודימויים , מדיניות, וקונפליקטים הכורכים יחד שאלות של משאביםוכלכליים יצרה דילמות 

  . המשפיעים על אופני ההתייחסות לשונות תרבותית ועל המגע בין אוכלוסיות

 מחקריו של. חברתי-תשומת לב רבה יותר לפיזור האוכלוסייה של העולים ניתנה במחקר הגיאוגרפי

הוא משתנה משמעותי בניתוח הדפוסים המרחביים של ליפשיץ הראו כי אזור המוצא בברית המועצות 

  מרפובליקות- ובאחרות, בערים מסוימות יש אחוזים גבוהים של עולים מרפובליקות אירופאיות. ההגירה 

מחקרים אלה למדו על החשיבות של זהות מקומית .  1998a: ;(Lipshitz 1998 112-115( אסיאתיות

- אך לא ניתן בהם ביטוי לזהויות האתנו,  חברתיות בישראלועל ההמשכיות של רשתות, מ לשעבר"בברה

מחקרים גיאוגרפים . תרבותיות השונות שמוסיפות מימד נוסף להבנת הרשתות החברתיות של המהגרים

ציינו כי הגורם הראשי המדריך את המהגר בבחירת מקום מגוריו עם הגיעו לארץ חדשה הוא פסיכולוגי 

. והם מסבירים גם דפוסים של הגירה פנימית, )1998:272חסון (דידים כלומר הקרבה לקרובים וי, חברתי

ובהשפעתם על , צוב יחסי הקרבהיתרבותיים בע- אתנוהאך דיונים אלה התעלמו מחשיבות הגבולות 

                                              
, על יהודי קווקז ) 2000,(ברם ) 2003 (Semionov, על יהודי גיאורגיה) 2001(גבע -מלצר; Zand 1991וראו  214

Kaganovich 2003 בישראל ראו " רוסית"על אינטליגנציה . על הבוכריםRapaport. and Lomski-Feder (2002)  
וכן לדפוסי תעסוקה , יפריה כחלק מדיון אודות הפיזור של אוכלוסיית העולים דמוגרפים וסוציולוגים התייחסו לפר215

שהיא , לא התייחסות לשונות אתניתלאך ) 1998:450,   לשם וסקרוןPaltiel et al.1997(ודיור הקשורים למיקום 
 ליטוויק ונעם כגון,  גישה שונה הייתה בסקרים שנועדו לסייע בקביעת מדיניות.משתנה בעל השפעה על דפוסים אלה 

. וינט ישראל'שלרובם זיקה לפרויקטים בתחומי רווחה וחינוך שמרכז ג, ומחקרים אחרים של מכון ברוקדייל)1995(
  ). 2003' הורוביץ ושות(בקצרין " ותיקים"ו" עולים"דוגמא יוצאת דופן אחרת הוא מחקר אודות המפגש בין 
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 ניתוח דפוסי פיזור אוכלוסין הוא מרכזי 216.תרבותיים של בני הקבוצות השונות-היווצרות ריכוזים אתנו

ליפשיץ .  פריפריה- חברתיים הקשורים ליחסי מרכז-  אתניות ודפוסים כלכלייםגם להבנת הזיקות בין

)Ibid (מ לשעבר לא עקבו בהתיישבותם אחרי החלוקה המרחבית של ההגירה "טען כי המהגרים מברה

ואלו מאסיה וצפון אפריקה , לפיה מהגרים אירופאים התיישבו בעיקר באזורי המרכז ובערים, 50בשנות ה

הייתה , ולא רק של ארצות המוצא, תרבותיות-  בחינה של הזהויות האתנו217.ריפריאליותבערי פיתוח פ

 במילים 218,מגלה כי הריכוזים הגדולים של עולים מקבוצות אלה נמצאים בערי פיתוח ובשכונות פריפריה

הוא החמיץ את ההמשכיות של , אף שניתוחו של ליפשיץ נתן תמונה מורכבת יותר על שונות, אחרות

   . חברתיתכשקבוצות מסוימות נדחקות לפריפריה, ברורות בין דפוסים מרחביים ומוצא אתניזיקות 

-במחקרים גיאוגרפים אחרים אפשר למצוא התייחסות ספציפית יותר לריכוזי מהגרים בעלי זהויות אתנו

העולים "ציין כי ) 1998:238(גונן . תרבותיות שונות בהתייחסות למהגרים שהתיישבו בתל אביב

אסיה   והנטייה של העולים ממדינות...מ האסיאתית בולטים בריכוזם במחוז תל אביב"צאם מברהשמו

בהשוואה לעולים ממדינות , להעדיף את מחוז תל אביב הייתה על חשבון מחוז חיפה ומחוז הצפון בעיקר

ווצרות הם עולים בקנה אחד עם הי. נתונים אלה מתייחסים להגדרות המוצא הגיאוגרפיות....". אירופה

אך מחמיצים את התיישבותם הנרחבת של יהודי קווקז במחוז , ריכוז של יהודי בוכרה במחוז תל אביב

הפכה במהלך שנות ... בדרומה של תל אביב יפו... שיכון ותיקים, קרית שלום"גונן ציין כי . הצפון ובחיפה

תשומת לב לריכוז של  . 219)1998:262גונן (מרכז אסיה והקווקז מ ליעד השתקעות של עולים 70-ה

 אולם ריכוזים גדולים אחרים של 220,יהודי בוכרה בדרום העיר התאפשרה בעקבות מחקרים ממוקדים

תרבותיות אחרות לא זכו -וריכוזים נוספים של קבוצות אתנו) קרית גת, אור יהודה, רמלה(יוצאי בוכרה 

שכונות בהן אין נוכחות ב, שרובם מתגוררים במרכז הארץ, דומה שהחוקרים 221.להתייחסות במחקר

המחקר אמנם דן בהשתקעותם של . וזהותם זו השפיעה על המחקר, לא היו מודעים לקיומם, לעולים אלה

 אולם הנתונים ששימשו את החוקרים לא 222,)1998ליפשיץ , 1995גונן (עולים בשורה של ערי פיתוח 

 של יהודי קווקז שבחלק מתפתחים ריכוזים) ובאחרות(נתנו אינדיקציה לכך שבערים המוזכרות 

כפי שבערים אחרות , )באור עקיבא וקריית ים למשל(הפכו לקבוצה משמעותית ביותר  מהישובים

   ).יוצאי בוכרה וגיאורגיה בהתאמה(התפתחו ריכוזים של קבוצות אחרות ) כגון רמלה ואשדוד(שמוזכרות 

צפדיה ( בעיירות פיתוח 'מזרחים' ו"רוסים"תשומת לב למתרחש בפריפריה ניתנה בדיון אודות המפגש בין 

" רוסיות: "אולם דיון פורץ דרך זה סבל מראייה פשטנית של הקטגוריות הללו). 2002,2003

                                              
ובעקבות זאת ריכוזיהם , ורה של יוצאי קווקז לדירות עם חצר כגון העדפה בר-גורמים תרבותייםיש גם השפעה של  216

  .בשכונות מסוימות בפריפריה שהציעו דירות כאלה
כגון (בחין בהמצאות ריכוזים גבוהים של מהגרים מרפובליקות אסיאתיות ביישובים מסוימים ה זאת למרות שהוא 217

רוב הריכוזים של ו, ס"הלמ מבוססות על נתוני יוהבחנותאולם . )ן בירוחם ושדרות'של מהגרים מהקווקז ואזרבייג
  .  כללנדונוקווקז ובוכרה לא , גיאורגיהיוצאי 

   .אירופאיות אך גם מרפובליקות אסיאתיותבמיוחד ,  אשכנזים-כי לצידם התיישבו גם מהגרים רוסיםם  א218
עולי קווקז היוו אילו ו, ")יםבוכר("בעת כתיבת מחקר זה היו עולי מרכז אסיה שם רוב העולים :  שימוש מכלילזהו 219 

 .  מגיעה לאזור זה קבוצה גדולה יותר של עולים מאזור שירוון בקווקז90רק בסוף שנות ה. מיעוט קטן באזור
 Gonen 1995, 1993מנחם , 1990 סוניס 220
ת ריכוזים אך ללא התייחסות להיווצרו, )1995גונן (כגון באר שבע וטירת הכרמל ,  נדונים דפוסי דיור בערים אחרות221

 ). 1980עילם (,  בשכונות ספציפיות בשתי ערים אלהגיאורגיהגדולים של יוצאי קווקז ושל יוצאי 
 33%(נצרת עלית  : 90הרחיב את היצע הדיור בשנות הלבעקבות מאמץ ערים אחוז העולים בהמחקרים מתייחסים ל 222

  . ועוד) 16%(עכו ) 22%(ית ים קר )24% (אשדוד, )36%(שדרות ) 37%(אור עקיבא , )1994עולים בשנת 
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המתאימות למסגרת התיאורטית של , משמשות כקטגוריות דיכוטומיות ונתונות מראש" מזרחיות"ו

 בעיירות הפיתוח שזהותן ואין התייחסות לקבוצות גדולות, החוקרים יותר מאשר למציאות מורכבת

עולות גם ". מזרחיות"ו" רוסיות"המורכבת יכולה לתרום להבנת המתרחש בגבולות המורכבים בין 

העובדה כי ניתן להבחין באופן ברור . מוכללת כזו" מזרחיות"שאלות על מקומן של קבוצות שונות ביחס ל

כך גם לגבי  223.תן של זהויות אלובין ריכוזים של קבוצות שונות ביישובים שונים מלמדת על חשיבו

בלי התייחסות ,  המשמשות במחקר זה באופן דיכוטומי'מהגרים ותיקים'ו" מהגרים חדשים"הקטגוריות 

 224.ביישובי הפריפריה -הבאים מקבוצות שונות -מ לשעבר"ברהמ 70- המספקת למקומם של עולי שנות 

 האחרונות זכו בייצוג במועצות העיריות בשתי מערכות הבחירות: לזהויות אלו יש גם משמעות פוליטית

קרית ים ורשימות , עכו, שדרות, של יוצאי קווקז באופקים, רשימות של יוצאי גיאורגיה באשדוד ואשקלון

 זהו מרכיב דינאמי וחשוב בצומת בין זהות 225.קרית גת ועוד, אור יהודה, של יוצאי בוכרה ברמלה

  . בלבד מחמיצה אותו" סיותרו"וראיית רשימות אלו כ, ופוליטיקה מקומית

   

  תרבותיות - קבוצות אתנואודותהמחקר : ם ושולי המחקרימחקר בשולי. 11

שהתמקדו בקבוצות המיעוט בכל זאת מחקרים כמה , במחקרמהשונות התעלמות למרות מגמה כוללת של 

יהודי אודות ) 2001(במחקר החדש בולטת עבודת הדוקטורט של מלצר גבע . מ לשעבר"בקרב עולי ברה

, חשיבותה לדיון זה בהתרכזותה באינטליגנציה ובחשיפת הגיוון בקרב קהילה זו ).גיאורגיה(גרוזיה 

מרבית הנחקרים הגיעו לישראל קודם לגל ההגירה של . ובבחינת תהליכי המגע עם החברה הישראלית

ראשית שנות מאז  70.226-הולכן עבודה זו קשורה יותר לדיון שהובא במחקר עליית שנות , 90-השנות 

הדנה בקליטת יהודי ,  רוקם-התייחסויות יחידה היא של חזן.  אין איפה מחקר רחב אודות קהילה זו90ה

אפשר   227. במבוא למחקר על פתגמים של קבוצה זו70- ה ו90- הגיאורגיה ובהבדלים בין עולי שנות 

המצב שונה לגבי  .70-הלתרץ את מיעוט המחקר העכשווי על יהודי גיאורגיה בכך שמרביתם עלו בשנות 

  . ובכל זאת המחקר אודותן דל, קבוצות שגדלו במאות אחוזים, היהודים הבוכרים ויהודי קווקז

.  גם מחקר יהודי קווקז נותר שולי228.עליית יהודי בוכרה לא זכתה להתייחסות במחקר החברתי הישראלי

בדילמות של , )1999, 1997ם בר(כמה עבודות דנו בהרכב הקבוצה ובדילמות הכרוכות בהגירה לישראל 

                                              
 כאשר אין כמעט נציגים לראשונים ביישוב השני -יוצאי קווקז באור עקיבא,  יוצאי בוכרה באור יהודה- למשל223

 למשל אזכור אור יהודה -הדמיון בשמות היישובים לצד הנטייה לבלבל בין קבוצות אלה מביאים לטעויות. ולהיפך
 .נשמרים גם ביישובים בהם ריכוזים של כמה קבוצותאתניים גבולות  ). 2003שפירא (כמרכז של יהודי קווקז 

  . מ" ומברה70 מצפון אפריקה ובשנות ה60בחלק מהישובים ניתן להצביע על רצף של הגירות בשנות ה224
 כשבכמה רשויות עמדו בראשם עולים,  נוצרו גם שיתופי פעולה בין נציגים מקבוצות עולים שונות2003 בבחירות של 225

  .דיון בנושא זה מובא בהמשך. )קרית ים ועוד, חדרה, אור עקיבא(מהקווקז 
באירועים שהתרחשו בתחילת שנות התרכזה מלצר גבע . 2003 עימה בינואר תיזו בשיחהבחנה  מלצר גבע אישרה 226

  .90בתוספת של בחינת משמעותם בפרספקטיבה של סוף שנות ה, 90ה
גם פרסומים עסקו . המהגריםלשונות בקרב רבה יותר ח הפנו תשומת לב דעי הרודוגמא נוספת לכך שחוקרים ממ 227

, עוררו סרטיו של דובר קוסאשוויליבקבוצה זו עניין . )1992, ארבל ומגל , 2003 ,1992 לרנר (בתרבות גרוזיה ויהודיה
 שאלת ההתארגנות גם). 2002יחשווילי 'ינג'ג(זהות יוצאי גרוזיה בכתיבה פובליציסטית ואישית כפי שהתבטא בדיון ב

  . ראויה לבחינה נוספת,)1998, ברם( כגון אשדוד ואשקלון , במספר עריםשצברה כח והשל הקהילה הפוליטית 
 יהודי בוכרה כיוםלהתייחס בשולי מחקרו גם ' ההיסטוריון כגנוביץ. לעילשהוזכר ) Cooper) 2000לבד ממחקרה של  228

 )2003 Kaganovich .(א"ת בתסקר בקרב משפחות בוכריו )  זהאך מידע , ה זוהגירל  על הדילמות שלימד,  )1999קינג 
 יחד נחקרות כרכהאך הכותבת ,  ( )דנה בדילמות של צעירות מהגרותאחת  מוסמךעבודת . .לא זכה לפיתוח ולהעמקה

ובניתוח החומר ניכר חוסר ההיכרות עם הרקע ההיסטורי , קווקזיות ובוכריות כאילו מדובר בקבוצה אחת
  .אישורה של עבודה זו ללא תיקון בעיות אלו מפתיע ומדגים את על יחס המחקר לשונות בקרב המהגרים.רבותיוהת
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ובהיסטוריה , )2003, 2000ברם (תרבותיות - הכרה בהתייחסות לדיונים אודות כבוד האדם ואודות רב

עבודת מוסמך שבחנה נשים יוצאות  ).2001ברם (החברתית של הקבוצה בישראל לאורך המאה העשרים 

הראל (חס בעייתי של מערכת החינוך אל מול י" אזרחות תרבותית"קווקז בשדרות נתנה ביטוי לתביעתן ל

מספר  229).1999אליהו (מוזיקולוגי חשוב עסק בקווקז אך דן גם במעבר לישראל -מחקר אתנו). 2000

בסקר אודות יוצאי קווקז באור עקיבא בולט חוסר היכרות : עבודות נכתבו עבור רשויות רווחה וקליטה

י מכון ברוקדייל "תיים רחבי היקף נעשו עמחקרים כמו). 1992, מכון דחף(עם הקבוצה והרקע שלה 

אקונומי - אלה נתנו מידע על המצב הסוציו. בעקבות הפיכת הקבוצה ליעד למדיניות חברתית ייחודית

 ).1998 קינג 1998' פרנקוביץ-נעם ואלנבוגן(' וכו קליטה במערכת החינוך, קליטה בעבודה, בישראל

אך הם חסרים , מצבם של יהודי קווקז בישראל דותסקרים אלה סיפקו מידע חשוב וראשוני או/מחקרים

ממצאיהם הצביעו על מצב כלכלי קשה ואימתו את . ניתוח רחב יותר של ההגירה לישראל ומשמעותה

עוד עלה מהם כי  230.התחושה בדבר אחוז גבוה של נשירה מבתי ספר בישראל יחסית לקבוצות אחרות

 שמאפייני ההשכלה בקרבה ,בר באוכלוסיה מגוונת מדו,בשונה מהדעה המקובלת בקרב קובעי המדיניות

ברוקדייל שימשו להצדקת פעולה אינטנסיבית   מחקרי מכון231.קרובים לאלה של כלל החברה הישראלית

מחקר המשך על הקליטה במערכת החינוך  אך למעט, של גופים מדינתיים וציבוריים ביחס ליהודי קווקז

דפוסי המחקר . מו מחקרים נוספים בזיקה לפעילות מגוונת זולא פורס) 2004' ושות' פרנקוביץ- אלנבוגן(

המחקרים נערכו . מעלים שאלות אודות היחס בין מחקר חברתי ביקורתי ומחקר יישומי מסוג זה" המוזמן"

נגישותם לקהילה התבססה . מרכזי ביחס לקהילה זו" סוכן טיפול"י מכון מחקר השייך לגוף המשמש כ"ע

והמחקר שירת אינטרסים של גופים העוסקים בטיפול , ים הנובעים מכךבעיקר על הקשרים המוסדי

אינו ברור כל " מחקר"ל" סקר"ולרוב ההבדל בין , הגישה המחקרית פוזיטיביסטית. לטוב ולרע, בקהילה

 232.אך הם נעדרים הכרות מעמיקה עם הקהילות הנחקרות, לחוקרים ניסיון רב במחקר שימושי. צרכו

ולהצביע על כך , אך חשוב למקמם בהקשר המתאים, עיט בתרומת מחקרים אלובכל זאת אין בכדי להמ

 שיכול לבחון את ,בגופים המבצעים מדיניות) יחסית(שאין הם יכולים להחליף מחקר אקדמי בלתי תלוי 

   .שדה המחקר מתוך הקשרים תיאורטיים רחבים יותר

י חוקרים "מ לשעבר נעשה ע"לי ברהמסקירת המחקר עולה כי העיסוק המועט בקבוצות המיעוט בקרב עו

י אנתרופולוגים "כ ע" בד233,שנמצאו בעצמם בעמדה שולית יחסית מבחינת מקומם המבני בשדה המחקר

. מצב זה נבע משוליות המחקר בתחום וגם תרם לו. י תלמידי מוסמך בודדים"וע, עם נטייה יישומית

. ל המרכזיים בקבוצות עליהן מדוברי גופים הקשורים לסוכני הטיפו" מחקרים עכמהבמקביל נעשו 

                                              
  ). 1992בן צור, 2001שמעאילוב -מקדש(קהילה על הלקראת תערוכות על היסטוריה ופולקלור אסופות יצאו  וכן 229
 . ם מרכזיים תהליכי- יהודי קווקז בישראל- 2דיון ביקורתי בממצאים ראו בנספח  230
וצאי קווקז יבלי לשכנע את קובעי המדיניות שהקבילו בין ,  הדגשתי מאפיין זה1995 בעבודתי כאנתרופולוג יישומי ב231

 . כמותייםהסקרים הביחס לכך בולטת החשיבות של . ויוצאי אתיופיה בהתייחס לרקע השכלתי
אך , בין השאר כרקע מחקרים אלה) 1999רם ב(אודות רקע יוצאי קווקז  רקע משרד הקליטה סייע במימון מחקר 232

 ונחוצה גם -שנחוצה כדי לבחון את התוצאות העולות משאלונים, ספק אם ש בכך כדי להחליף הכרות קרובה יותר
אולי כיוון , לא פורסם בתחילהי מחקר). המחקרים אינם דנים כמעט בקשיים המתודולוגיים( בהכנת שאלונים כאלה 

 המחקר פורסם מאוחר יותר למחקרים )? אולי כי אינו נותן נתונים מספריים (טי למדיניותשלא נתפס כמשהו שרלוונ
 . לאחר פנייה של מכון אחר שהציע לפרסמו המצטטים אותו

י חוקרים שאינם בעלי מעמד קבוע "כלומר מחקרים אלו נעשו ע, כאן היא מוסדית" שוליים"ו" מרכז"ההבחנה בין  233
 . חקר מובילים או במכוני מתבאוניברסיטאו
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והשפיע על עיצוב , אקום שיצר העדר ההתעניינות של המחקר האקדמיותפקידם בשדה זה מדגיש את הו

העדר המחקר פירושו גם העדר שיח ביקורתי אודות מצבן של קבוצות : המדיניות החברתית ויישומה

מעלה שאלות אודות הקשר בין מחקר מצב זה . הנדחקות לשוליים והמדיניות החברתית הנוגעת להן

הקשורים , צרכים פנים ארגוניים 234 .ואודות הרלוונטיות החברתית של המחקר האקדמי, ומחקר יישומי

והאוריינטציה , הנושאים, למנגנוני ההתקדמות באקדמיה ואופי הפרופסיה מעצבים את תחומי ההתעניינות

 הסוציולוגים כקבוצה משפיעה בחברה ואלה משפיעים גם על חוסר רלוונטיות של, של המחקר

בהקשר הנוכחי השאלה היא האם ההתעלמות מקבוצות המיעוט בקרב העולים משקפת  235.הישראלית

זאת לצד האפשרות שהסיבה להתעלמות . או בעל עניין, דיו" מושך"מצב בו לחוקרים נושא זה לא נראה 

    .ונעוצה בחוסר מודעות לקיומן של קבוצות אלו, בסיסית יותר

תרבותיות אינה זהה לשאלה הכללית אודות - השאלה מדוע לא התפתח מחקר ממוקד בקבוצות האתנו

ניתן היה לצפות שהקבוצות . במחקר" העולים"ההתייחסות לשונות התרבותית בדיון הכללי אודות 

ן שבעבר נית, במיוחד באנתרופולוגיה) 70בהמשך למחקר בשנות ה(הנדונות כאן יהוו נושא למחקר כזה 

המחקר האנתרופולוגי התעשר עם השנים בזירות  .בה מקום מרכזי למחקר אודות קבוצות אתניות

אך האם פועל יוצא מכך . לצד בחינה ביקורתית של מחקרי העבר על זהויות אתניות, ובכיוונים חדשים

? יתהוא תהליך של נטישת הזירות המסורתיות שבהן יכלו אנתרופולוגים לתרום למחקר החברה הישראל

מיעט המחקר באנתרופולוגיה מחזק אם כן את התמונה הכללית של התעלמות מקבוצות אלה בסוציולוגיה 

תעלמות זו מסייעת לתהליך של דחיקה לשוליים של קבוצות ה. מי החינוך והעבודה הסוציאליתובתחו

קשורות  מצב המחקר בתחום משקף בעייתיות בהתייחסות לשאלות ה,מבחינה מחקרית, בד בבד .רחבות

  . וקבלה לא ביקורתית של קטגוריות אתניות רווחות, לשוני תרבותי

  

  הבנייה מהותנית ורדוקציה בינארית ומחיריהן: מה מלמד מקרה זה על מחקר חברתי בישראל. 12

מ לשעבר יש השלכות תיאורטיות הנוגעות למחקר החברה "להחמצה של השונות בקרב עולי ברה

ות או התייחסות סכמאטית לשונות תרבותית תורמים להבנה שגויה של חוסר התייחס .הישראלית בכלל

) ואי ההתייחסות(אופן ההתייחסות  .החברה הישראלית ושל המשמעויות הניתנות בה לזהות ולאתניות

, לבלבול בין קבוצות שונות, בן השאר, מ לשעבר הביאו"לשונות ולמורכבות במקרה של המהגרים מברה

במישור התיאורטי התייחסות זו . ים ולהכללות סוציולוגיות חסרות תוקףלהתעלמות ממשתנים חשוב

שונות . לקטגוריות חברתיות כוללניות כאילו הן מובנות מאליהן התייחסות :מלמדת על בעייתיות בסיסית

וזהויות קבוצתיות מתוארות במסגרת קטגוריות , תרבותית ומורכבות של זהויות אינן נתפסות כחשובות

תפיסה זו ). 'וכו, "חילוניים"ו" דתיים", "אשכנזים" ו'מזרחים'(חלק מקטגוריזציה בינארית כ, כוללניות

                                              
, הן נדונו למשל בכנס האגודה הסוציולוגית. ועלות לאחרונה אך דומה שטרם זכו לדיון משמעותיאלה מ שאלות 234

מדע "ויש בהן גם ביטוי למשבר זהות רחב יותר בסוציולוגיה העולמית ביחס למקומה של הסוציולוגיה בין , 2004
טען כי הסוציולוגיה הישראלית עברה לעסוק בנושאים  ) ' א2003(אפשטיין . ותחום חקר שמגמתו נורמטיבית" ניטרלי

טיעוניו מרחיקים לכת ובעלי מגמה פוליטית . וזנחה את המחקר השיטתי של החברה הישראלית, אופנתיים פוליטית
 .אך רלוונטיים לדיון שכן המקרה הנוכחי הוא דוגמא קונקרטית יותר לנקודות עיוורות של המחקר, בעצמם

ספטמבר , ויקטור עזריה בעלון האגודה הסוציולוגית הישראלית' כזו עולה למשל מתוך מסה שכתב פרופתמונה  235
  . ר האגודה הסוציולוגית הישראלית"עזריה היה אז יו) . 1-2' עמ, 27' מס (2003
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אפילו התפיסה המאחדת . באה לידי ביטוי הן בתיאור ההגירה והן בהבנה של החברה הישראלית בכלל

מול " עולים" של -מ כקבוצה הומוגנית מעוגנת בתפיסה בינארית"שראתה תחילה את המהגרים מברה

אבל הבינאריות ). אתיופים למשל" (אחרים"מול עולים " אשכנזים/ אירופאים"וגם של , "יקיםות"

    .על העולים" מערב"ו" מזרח"עם החלת הקטגוריזציה המפרידה בין , התבטאה במיוחד בהמשך

 , היסטורי-מרבית המחקר החברתי התייחס לזהויות באופן א: מהלך זה חיבר שתי גישות מנוגדות לכאורה

ולא טרח ללמוד את ,  ייחס חשיבות לגבולות אתניים ולהבניית הזהות של הקבוצות השונות בעברלא

תחילה , המחקר התייחס לקטגוריות זהות רחבות, בה בעת .משמעותן להבניית הזהות בסביבה החדשה

. כאילו הן מובנות מאליהן, "אשכנזיים" ו'מזרחים'כ ל"ואח, "מ"יהודי ברה"לקטגוריה המכלילה 

) הן ברמת היחיד והן ברמת הקבוצה(ייחסות זו גובלת במהותנות ואינה מאפשרת הכרה בריבוי זהויות הת

העליה מאתיופיה ומהמדינות "ציין כי ) 2003:478(כך למשל סמוכה . ובהשתנות המתמדת שלהן

מ לשעבר היא תוספת לאוכלוסיית המזרחיים המורידה את ההישגים החברתיים "האסיאתיות של ברה

במורשת התרבותית וברמה המעמדית ,  עולים אלה קרובים למזרחיים במסורת הדתית.ליים שלהםכלכ

הפער העדתי עשוי לגדול בשל ההשתלבות הצפויה של העליה , ברם, ולכן עשויים להסתפח אליהם

חשיבות התייחסות זו היא בעצם הדיון בשונות בקרב ". ההמונית מחבר המדינות בקרב הרוב האשכנזי

  .אך בה בעת היא מדגימה את הבעייתיות הנדונה כאן, מ בהקשר רחב מזה הקיים במחקר" מברההעולים

וחסרה התייחסות , אין תוקף" רוב אשכנזי"ל" מדינות אסיאתיות"לחלוקה פשטנית שמציע הטקסט בין 

אך הבעיה . תרבותית והחלוקה לרפובליקות מוצא- למורכבות הנובעת מהעדר חפיפה בין הזהות האתנו

התיאור הבינארי בעייתי בשל . מרכזית טמונה בסוגיות שהן מעבר לדיוק דמוגראפי וגיאוגרפיה

הערכתו של סמוכה מדגימה את . ומשינויים במבנה הפוליטי והחברתי, ההתעלמות מריבוי הזהויות בחברה

אקונומיים ושאלות של זהות -שאלות אודות פערים סוציו, "פער עדתי"נטייה לחבר תחת הכותרת ה

האם האתיופים ". יוצאי אסיה ואפריקה/ מזרחיים"אל מול " אשכנזים/ אירופאים"במסגרת דיכוטומית של 

ואולי במובנים מסוימים יש ? אכן מתווספים למזרחיים" העולים מהארצות האסיאתיות בחבר העמים"ו

ו פשוט א" רוסים"בהקשרים מסוימים אנשים מזהים עצמם כמזרחיים ובאחרים כ, קרבה ובאחרים אין

וכיצד יש להבין את אותה ? ולעיתים אף רואים עצמם שייכים לכמה קטגוריות בו זמנית, "ישראלים"כ

? תרבותית ומעמדית משותפת וברורה, שעל פי תפיסה זו לחבריה יש מורשת דתית, "מזרחית"קבוצה 

   .ובמיוחד בשער האחרון של עבודה זו, שאלות אלה ייבחנו בהרחבה בפרקים הבאים

מ לשעבר מחזקת את טענתו של "התבוננות במורכבות של ההגירה מברה, גוד להסתכלות מכלילה כזו בני

) אשכנזים/ מזרחיים(בין שהיא מבוססת על הדיכוטומיה , החלוקה הקיימת לקבוצות אתניות"כי , ינון כהן

איר את אינה עונה עוד על הצרכים ואינה מצליחה לה, ובין שהיא מבוססת על החלוקה ליבשות מוצא

,  כמובן ).2002:51כהן " (המורכבויות המבניות של החברה כמו גם את השינויים במבנה האוכלוסייה

, הדיכוטומיה האתנית"כהן מציין כי ". התינוק נשפך עם המים"התייחסות כזו צריכה להיזהר ממצב שבו 

אבל גם אם " ב המהגריםחיונית עדיין לבחינת אי השוויון החברתי והכלכלי בקר, למרות הבעייתיות שבה
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 יש 236 ,החלוקה הדיכוטומית משרתת התבוננות מקרו בחברה הישראלית ביחס למימדים של חוסר שוויון

האם  .נטייה דתית ואוריינטציה תרבותית, בעייתיות בנטייה להשליך את התפיסה הזו על שאלות של זהות

 קבוצות הנבדלות -  את יוצאי אתיופיהואף, ניתן באמת לכרוך יחד גם את הבוכרים ואת יוצאי גיאורגיה

הבסיסיים של " שסעים"קבוצה ב ממקמת במהירות כל,  התפיסה הדיכוטומית 237?במרכיבים רבים

, "מרוקאים מקווקז"התמונה המתקבלת היא של  .ללא תלות במאפיינים הייחודיים לה, החברה הישראלית

כולם פשוט , י מרכז אסיה אינה רלוונטייםתמונה בה ההבדלים בין יוצאי מרוקו יוצאי בקווקז או יוצא

 כמו גם, קל וחומר שאין מקום להתייחסות להבדלים הפנימיים בתוך כל קבוצת מוצא כזו, 'מזרחים'

צורך לבחון מחדש עולה אם כן . כלכליים ופוליטיים הנוגעים להבדלים בין קבוצות, תהליכים חברתיים

  .הויות ויחסים בין קבוצות בחברה הישראליתאת אופני ההתייחסות למורכבות הקשורה בחקר ז

  
  ממחירים תיאורטיים למחירים מעשיים. 13

כאשר המחקר עושה שימוש בקטגוריות חברתיות כוללניות כאילו הן מתארות עובדות חברתיות ברורות 

י השפעה על "עיצוב המציאות ע אלא גם, מאליהן התוצאה אינה רק תיאור שגוי של מציאות חברתית

קשרי גומלין אלה של  . שונים מבינים את החברה'שחקנים חברתיים'ת והמודלים שבעזרתם התפיסו

השפעה ועיצוב הדדיים בין המחקר והעולם החברתי מביאים לשכפול ההתעלמות משונות גם בנתונים של 

 חוסר ההתייחסות  .ומשפיעים על עיצוב מדיניות חברתית ויחסה לשונות, פרסומים סטטיסטיים וסקרים

מ לשעבר בפרט פוגעות ברלוונטיות של המחקר "שונות בכלל ולקבוצות המיעוט בקרב העולים מברהל

 מידה ובאיז:  שאלות נוספותניתן לשאול, אבל לצד שאלת הרלוונטיות של המחקר. למדיניות החברתית

 ,התעלמות המחקר תרמה לתהליכים שעצבו את המפגש של בני קהילות אלה עם הסביבה הישראלית

 כיצד השפיעה העובדה כי מרבית המחקר אודות קבוצות  ?קהילות אלו לשוליים החברתיים חיקתולד

 ?י הגופים האחראים על פרויקטים המופנים לעולים אלה"הנשלט ע" מחקר מטעם"כיהודי קווקז הינו 

  ? הקשר בין הממסד למהגרים ועל קביעת המדיניות החברתית וביצועה האם יש לכך השלכה על דפוסי

כי להתעלמות משונות יש מחיר כבד בשל חוסר ההכרה ,  תרבותית- ברוח הגישה הרב, פשר לטעוןא

, מופשטת זו אבל מעבר להתייחסות אתית ). Taylor 1994(וההכרה השגויה בזהותן של קבוצות רחבות 

ות אלא גם על מדיניות חברתית ועל נגיש, "הזכות לכבוד"לחוסר ההתייחסות לשונות השפעה לא רק על 

ובמיוחד שוליות המחקר אודות קבוצות המיעוט בקרב , אופן ההתייחסות לשונות. למשאבים ולכוח

ותרמו להכללתם במסגרת של , 'ייחודיות'אסיאתיות /מסורתיות  חידדו את תפיסתן כקבוצות,המהגרים

- יןמדיניות ייחודית זו מתוארת כמייצגת גישות ב. קבוצתי נפרד במדיניות החברתית-שיח טיפולי

אך השאלה היא האם נקודת מוצא זו מסייעת לפיתוח התייחסות , )2004סבר (תרבותיות -רבותיות ורבת

                                              
 – אירופה ויוצאי") מזרחיים(" זיקה זו וכישלון כור ההיתוך בהתייחס לפערים הכלכליים בין יוצאי אסיה ואפריקה 236

 ).1999ליסק , Bernstein  1980 (עולה ממחקרים של חוקרים בעלי גישות מנוגדות ") אשכנזים("אמריקה 
שהשפיעו על יציאת רבים מהם למסע לארץ ,  יהודית של יוצאי אתיופיה מאפיינים ייחודיים-כך למשל לזהות הדתית 237

זהותם הדתית של יהודי בוכרה מושפעת ;  )BenEzer 2002(שהוא מרכזי בעיצוב זהותם כיום ") מבצע משה("ישראל 
ושני מודלים אלו ,  חינוכי בעקבות פעילותו של לב לבייב-ד שמקבל הקשר מוסדי"מקשר הדוק עם חב) בין השאר(

זהות דתית היא אם כן . שנשחקה מאד בתקופה הסובייטית,  לאומית של יהודי קווקז-שונים מדתיותם המסורתית
 . רבות מדוע יש לסייג מאד הכללות סוציולוגיות התופסות קבוצות שונות כמקשה אחתדוגמא אחת מיני 
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.  מארצות האסלאם50שהוחל בעבר על עולי שנות ה" שיח הטיפוח"או שמא לשחזור של , רב תרבותית

   238.העדר מחקר עצמאי אינו מאפשר בחינה של המדיניות ושל הנחות היסוד שלה, ואולם

,  מסייע להתפתחות תפיסה שלהן כשונות קטגורית'ייחודיות'שאול האם מסגור קבוצות מסוימות כ יש ל

המסתירה יחס פטרוני ויצירת מנגנוני , במשמעות בעייתית" טיפול" היא שם קוד ל'ייחודיות'ובאיזו מידה 

ובכללן , תכיצד התפיסות אודות השונובחנו פרקים הבאים יה).  Halper 1985  ,1998הרצוג (שליטה 

  . מ לשעבר"המהגרים מברה תרמו לדחיקה לשוליים של קבוצות המיעוט בקרב, גם התפיסות המחקריות

  

  סיכום: 'עיוור'המחקר ה. 14

ולקבוצות , מ לשעבר בכלל"נבחנה התייחסות המחקר לשונות תרבותית בקרב המהגרים מברהזה בפרק 

, מ לשעבר"סמו אודות ההגירה לישראל מברהמאות מחקרים התפר. תרבותיות בקרבם בפרט- מיעוט אתנו

בהתאם לקטגוריות בינאריות נתונות , או שתפס אותה בצורה שגויה, ואולם המחקר היה עיוור לשונות

התייחסות לשוני תרבותי יכולה להאיר דפוסי . תנאי הכרחי להבנת ההגירה הוא הבנת הרכבה. מראש

 .התנהגות פוליטית ועוד, יחסים בין קבוצות, אוכלוסיהדפוסי התיישבות ופיזור , אינטראקציה עם הסביבה

לא , תרבותיות השונות בפרט-ומצב הקבוצות האתנו, המרכיבים של שונות תרבותית בכלל, למרות זאת

חוסר ההתייחסות  .עיוורון זה מביא לבעייתיות שהיא גם אמפירית וגם תיאורטית. העסיקו את החוקרים

  . וגם בהבנה הכוללת של ההגירה ושל החברה הישראלית, מסוימותלשונות פגע גם בידע על קבוצות 

 אך רוב -שפה ויחסים אתניים, בחינת המחקר הקיים מלמדת על עיסוק רב בנושאים הקשורים לזהות

בעוד שמדובר , לחברה הישראלית כמפגש בין שני צדדים" העולים"המחקר תאר את יחסי הגומלין בין 

השוואתית מגלה התייחסות רבה יותר לריבוי הזהויות והקבוצות בחינה . במפגש מרובה משתתפים

 למרות שלשונות -ומשמעותו במחקרים העוסקים במהגרים יהודים דוברי רוסית מחוץ לישראל

בחינה על ציר זמן מלמדת כי השונות . התרבותית נוכחות מספרית ומרחבית רבה יותר בישראל

. לא הייתה המשכיותאולם להתחלות אלו , 70-הי שנות התרבותית זכתה להתייחסות מסוימת במחקר עול

נעשה אודות קבוצות כמו יוצאי גיאורגיה ויוצאי קווקז התייחס אליהן בדרך כלל המחקר המועט ש

את השאלות שהן ובלי לבחון , בלי לברר את מקומן ביחס לכלל המהגרים, כיחידות הומוגניות וסגורות

". קבוצות ייחודיות" מוסגר הדיון בקבוצות אלו כדיון שולי ב כך .מעלות ביחס לחברה הישראלית בכלל

 החלה התייחסות ממוקדת של המדיניות החברתית ביחס לחלק מקבוצות 90- הבמחצית השנייה של שנות 

   .אך השתנות המדיניות לא הביאה לשינוי במגמות המחקר, אלו

" דוברי הרוסית" פגש ביןבשלב הראשון המחקר בחן את המגע בין המהגרים לסביבתם החדשה כמ

הזיקות בין  לא נבחנו דיין. אחידה בעלת מאפיינים ברורים לכאורה לחברה הישראלית כמכלול כקטגוריה

ולא נדונה מספיק שאלת  ,זהויותיהם המגוונות של דוברי הרוסית לזהויות מגוונות בחברה הישראלית

חקרים ניתן מקום לבחינת המ מבחלק. מ" מברה70- ה ועולי שנות 90- ההיחסים בין עולי שנות 

, או תרבותי שגויה/אולם ההתייחסות לנתון זה כמעידה על רקע אתני ו, רפובליקות המוצא של המהגרים

                                              
 . מדיניותהעל השפיע  אליהםהמחקר המפותח ביחס וכיצד האם  לבחון - יש מקום להשוואה עם עולי אתיופיה238
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ההתייחסות לרפובליקת  .תרבותית-חפיפה בין רפובליקות המוצא לבין הזהות האתנובהכרח שכן אין 

כך המורכבות של . רופאיות ואסיאתיותהבחנה בין רפובליקות אי: המוצא הובאה לרוב באופן בינארי

לבין " אסיאתים/מזרחיים"הזהויות הקבוצתיות הוחלפה בקטגוריזציה ישראלית המבחינה בין 

ההתעלמות מהשונות התרבותית קשורה גם בהתרכזות המחקר בהגירת יהודים ". מערביים/אירופאים"

לבין " עולי רוסיה" ההבחנה בין התמקדות זו תרמה לחידוד. מ לשעבר"ממרכזי המדע והתרבות של ברה

 .ללא תשומת לב להבדלים ביניהן ובתוכן" מסורתיות"ו" מזרחיות"שתוארו כ, הקבוצות הפריפריאליות

הוחלה הקטגוריזציה הישראלית של , לאחר השלב הראשוני של תפיסה הומוגנית של כלל העולים, כך

ם לעיוורון לשונות הייתה השפעה על בשני השלבי .על קבוצות המיעוט בקרב העולים" עדות המזרח"

בו בזמן הייתה לו גם . חוסר הכרה והכרה שגויה בזהות ובצרכים של אוכלוסיות רחבות, דחיקה לשוליים

משמעות תיאורטית שהתבטאה בהמשך ההמשגה של ריבוי התרבויות הישראלי כבעיה ומניעת התפתחות 

  . ו לדיון בזהות ישראלית וזהויות בישראלתפיסות חדשות ופוריות יותר להבנת ריבוי זה ומשמעות

משחזרת את היחס " מסורתיים "'מזרחים' משכילים ומודרניים לבין 'אירופאים'ההבחנה הדיכוטומית בין 

וגם לא , היא אינה משאירה מקום לשאול על המייחד והמאחד. ת וצפון אפריקה בעבר"לעולי המזה

שהקדימו  "מזרחיות"סית לבין עצמן ובינן לבין קבוצות לבחינת היחסים בין קבוצות שונות של דוברי רו

מכאן עולה  .חוסר ההתייחסות למורכבות זו בולט במיוחד ביחס להבנת המתרחש ביישובי פריפריה. אותן

לזהויות שונות בקרבה ולדינאמיקה של יחסי קבוצות בעקבות , תשומת לב להרכב העליההצורך במתן 

  .תרבותיות שונות מקרב המהגרים- ישובים גדולים של קבוצות אתנו-היווצרות ריכוזים טריטוריאליים

דהיינו מודל הטוען כי דרוש ניתוח , "אחדותי"כנגד מודל " רב קבוצתי"הכוונה כאן אינה להציב מודל 

פן ותרבותי כקובע בא- התייחסות לרקע אתנו. תרבותיות-נפרד וייחודי לקבוצות המיעוט האתנו

כמו הגישה , גם גישה כזו. היא בעייתית לא פחות' וכו, חינוך מסורתי, ורתידטרמיניסטי מבנה משפחה מס

ומתעלמת מהשפעות הסביבה הסובייטית כמו גם משונות פנימית גדולה , היסטורית-השוררת כיום היא א

במקום זאת יש להתייחס לשדה מורכב באופן שיאפשר להבין את הנזילות . בין קבוצות ובתוכן

מתי וכיצד ניתן , יש לבחון האם.  ושל החברה הישראלית בכלל- הויות של הגירה זווהדינאמיות בשדה הז

ובאיזה אופן , מתי באות זהויות קבוצתיות ותרבותיות נפרדות לביטוי, לדבר בהכללה על כלל המהגרים

  .  ועם זהויות אחרות'דוברי רוסית''עם זהות רחבה יותר של ) וכן הלאה(או מתנגשות / ומתי הן משתלבות

מ לשעבר מדגימה את האופן בו המחקר בישראל מתייחס "ההתייחסות לשונות במקרה של מהגרים מברה

. מובנות מאליהן" עובדות חברתיות"כאילו הן , ובמיוחד לקטגוריות בינאריות, לקטגוריות חברתיות

, הגירה מבלי לבחון מתי הן מתאימות לתיאור ה-החוקרים מכילים על המהגרים קטגוריות מוכנות מראש

תשומת לב להרכב לצד מתן . ומתי מחקר ההגירה יכול להציע פרספקטיבה המאתגרת קטגוריות אלו

לבחון את משמעותן ועיצובן מחדש ביחס לקטגוריות הדומיננטיות יש , העליה ולזהויות השונות בתוכה

יוונים חדשים  יכולה לסמן כ,במיוחד" קבוצות המיעוט"ושל עולי , בחינה כזו של העליה בכלל. בחברה

  .השימוש בהן בחברה הישראלית בהבנה ביקורתית של קטגוריות אתניות ואופני
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  .1חדרה , ניסק שנספו בשואה' זכרון ליהודי קווקז מהקולחוזים בוגדנובקה ומנזלוח :6 תמונה

  

 
 דאגסטאן, קס סובייטי  בבוינקהאימאם שמיל על שיכוןדיוקן   :7 תמונה

                                              
 . 2005מה בוהוק, מצבת נמצאת בבית העלמין בחדרהה. מיוזמי הקמת המצבה  על התמונה,  תודתי לאריאל ישי 1
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  היסטוריה מורכבת בראי השמות הקבוצתיים :שער שני

  מבוא 

אך  ).'יהודים'Juhurho-וברבים (' יהודי'שפירושו פשוט , והור'ג )בשפתם הם (יהודי קווקז מכנים עצמם

 למצוא לצד אלה אפשר ."קווקזים"לאחרונה בישראל כו, ) Gorskie evrei ( 'יהודי ההר'כמוכרים הם 

היהודים ', 'ןאסטאגיהודי ד', 'יהודי מזרח קווקז',  'והור'ג '',ופוט'דאג צ', 'טאטים' 'הרריים' : נוספיםשמות

לימוד שמות קבוצתיים . השמות שניתנו בתקופות שונות לקבוצה זוחלק מ אלה רק -  'רקסים'הצ

)ethnonymy ( הוא כלי חשוב בהבנה של תהליכים היסטוריים)Diagne 1978: 11.( " לעיתים רחוקות

 כלל הוא יכול להוביל אותנו למקום בו בדרךאך , השם מהווה בעצמו את לב העניין של זהות קבוצתית

של זהות [והרגשות הנמצאים במרכז כל עניין כזה , היחסים, לתוך ההיסטוריה... נמצא את לב העניין

 של יהודי קווקז שמותיהםאת  ,וריתבפרספקטיבה היסט,  זה יבחן שער).Isaacs 1989: 73]" (קבוצתית

בשאלות היסטוריות מחודשת זהו ניסיון להתבוננות  .זהות ויחסים בין קבוצות, בין שםיחס דגש על התוך 

השמות השונים .  והבניית זהות אתנית של קטגוריזציהבהתייחסות לסוגיות, מפרספקטיבה אנתרופולוגית

ה החברתית והמחקר מאפשרים להתחקות אחרי אופני הסביב, המדינה, בהם השתמשו בני הקבוצה עצמם

  . קטגוריזציה ביחס ליהודי קווקז ותפיסות אודות זהותם ומיקומם ביחס לסביבתם

). 'פרק א(ובשמות של קבוצות יהודיות בפרט, בשמות קולקטיביים בכלל דיון תיאורטי  פותחהשעראת 

ומול התייחסויות , של הקבוצה מחד גיסאממוקם מול המחקר ההיסטורי הדיון בשמות של יהודי קווקז 

 השערעיקרו של . קולוניאלית מאידך גיסא-אנתרופולוגיות להיסטוריה זו המבוססות על המסורת הפוסט

לשמות , מתייחס לשם העצמי' פרק ב. הוא דיון בכל אחד מהשמות הקבוצתיים המרכזיים של יהודי קווקז

ובמגעים המוקדמים עם , ו לה במגע עם המדינה הרוסיתהקבוצה בפי העמים השכנים ולשמות שונים שנתנ

ההתייחסות לשמות השונים מאפשרת ביטוי להיבטים שונים ולריבוי קולות בהיסטוריה . י"הציונות וא

דן בפוליטיקה ובאידיאולוגיה שזיהתה את '  פרק ג.ובתהליכי גיבוש התודעה המשותפת של יהודי קווקז

  . ובהשלכותיה של פרשה זו, דיניות הלאומים הסובייטית על רקע מ'טאטים''יהודי קווקז כ

I.סוגיות תיאורטיות ודילמות היסטוריוגראפיות:  שמות קבוצתיים    

  שמות ושאלות יסוד ביחס בין היסטוריה ואנתרופולוגיה. 1

לשמות קבוצתיים יש כוח שאפשר להקבילו למשמעויות המיתיות והמאגיות שמיחסים לשמות בכלל 

יש לבחון את : אינו מספק, על הקסם והמשמעויות המיוחסות לו, אך דיון בשם עצמו. נותבתרבויות שו

 1 .בהתנסויות שונות" עובד"את האופן בו השם , בהקשרים פרקטיים המשמעויות של שמות קבוצתיים

, בחינה כזו של שמות קבוצתיים מאפשרת יישום מחודש של תובנות הגישה הפרגמאטית בפילוסופיה

.  ומקשרת אותן לשאלות היסטוריות ואנתרופולוגיות2, לדיון באתניותנגוויסטיקה וסמיוטיקהלי-סוציו

                                              
1   Isaacs  )יימס'מצטט בהקשר זה את ווליאם ג) 73' שם עמ :If you follow the pragmatic method, you cannot 

look on any such word as closing your quest. You must bring out of each word its practical cash value, 
set it within the stream of your experience. It appear less as a solution, then, and more particularly as 

an indication of the two  ways in which existing realities can change  )מתוך :William James,1948 
[1907] ( Pragmatism: A new Way for Some Old Ways of Thinking, New York. 64-65.   .   

 .Cohen 2006:469 ,11948-11954:  Levinson 2001: גמאטיזם בסוציולוגיה ובסמיוטיקה ראועל פרמ 2
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מאפשרת לבחון בפרספקטיבה התבוננות פרגמאטית בשמות ובאינדיקציה שיש בשם לתהליכי שינוי 

את הדיון מקשרת מדיניות והשפעתה ויחסים בין קבוצות ו,  אתניתסוגיות של קטגוריזציההיסטורית 

   . שתעשה בפרקים הבאיםלבחינה של תהליכים עכשווייםשל שמות ההיסטורי ם במטענ

סוגיית השם הקבוצתי היא . מהווה חלק ממערכת לשונית ותרבותיתאלא , שם אינו עומד בפני עצמו

פותח שאלות היסטוריות של יהודי קווקז והדיון בשמות , מרכיב מרכזי השזור לאורך המחקר כולו

מעלה שאלות של זהות ושל הגדרות קבוצתיות שביחס אליהן טואציה של הגירה סי. וחברתיות חשובות

הדיון על מצביעות על הקישור בין הדוגמאות שהובאו בפרק הפתיחה .משא ומתן סביב שמותמתקיים 

רגישות הקשורה ועל ה, הקשור בקטגוריות חברתיות רחבות יותרעל זהות וזיהוי השם למשא ומתן 

 הניטרלי" קווקזים"משתרש השם בעקבות זאת החל תהליך שבו . בות ההגירהעל השם בעקבמשא ומתן 

אבל דינאמיקה סביב  3.)בהקשרים מוסדיים ופחות יומיומיים" יהודי קווקז"ו, "עולי קווקז"וכן  (יחסית

 .להבנת קבוצה זווהיא חשובה , קודם להגירה,  בסביבה הקודמתוקטגוריזציה חברתית התבטאה גם" שם"

מות  לעיתים גם הששימשו" והורי'ג"לצד השם . ת זאת ביחס לשמה של שפת יהודי קווקזאפשר לראו

" ניב"או ב" שפה"קשורים לשאלה אם מדובר בשמות אלה שני המקרים ב. לציון השפה" טאט"ו" פארסי"

ועל , סימני שאלה ומחלוקות ביחס לתפיסת הזהות הקבוצתיתים על מרמז השמות השונים 4.)דיאלקט(

הם . תפיסות חיצוניות שלהםוגם בבקרב יהודי קווקז עצמם  - אודות מוצא הקבוצה שונים נרטיבים

ם יהודי קווקז  על קיוהערערמרמזים על היסטוריה מורכבת ועל סוגיות הקשורות במדיניות הטאטית ש

   ."יוםק"זהות ו, קשר בין שםוהן מדגימות את ה, סוגיות מורכבות אלו יידונו להלן. קבוצה יהודית נפרדתכ

השמות והכינויים הקולקטיביים מאפשרת התבוננות מחודשת בהיסטוריה של יהודי קווקז ובזהותם  בחינת

הדיון בפרק זה היא בחינה שיטת  .הקולקטיבית וקושרת אותן למשא ומתן אודות שם וזהות בישראל

סטרטגיה כזו א. גיאוגרפי ותרבותי, נפרדת של כל אחד מהשמות הקבוצתיים והבנתו בהקשר היסטורי

כגון בקשר עם הסביבה , שמות ששימשו בהקשרים שונים. מאפשרת יישום של הגישה הפרגמאטית

גישה זו מאפשרת ביטוי . מלמדים על היבטים שונים בחיי יהודי קווקז, החברתית או עם המדינה

 את ומאפשרת להצביע על שורשי העמימות והמורכבות המאפיינות, להיסטוריה רבת מימדים וקולות

והן מאפיינות את הקבוצה והאזור בו , עמימות ומורכבות הן תוצר של כוחות שונים ורבים. הקבוצה

מאפשרת גם למצוא איזון נכון , ההתבוננות בשמות. ואינן רק תוצר של חוסר הבנה של החוקרים, פעלה

ובין ; "השיח "לבין הכרה בחשיבותו של" לשטח"בין התייחסות אמפירית : בין גישות תיאורטיות שונות

מניפולציה ויצירת , הדגשת חשיבותה של המשכיות היסטורית לעומת הדגשת מרכיבים של המצאה

 הדיו הפרגמאטי בשמות יכול לסייע למצוא דרך ביניים המאפשרת התייחסות לביקורת, במיוחד. זהויות

  .יוגרפיות קלאסיותהפוסט קולוניאלית בלי לשמוט את הדיון ההיסטורי השיטתי שמציעות גישות היסטור

  :  בשמותשל דיון , הקשורים זה, אפשר להצביע על מספר הביטים

                                              
השם וגם כאשר החל להשתרש ,  ועוד"עולי הרפובליקות האסלאמיות": נוספים כגושמות בישראל עולי קווקז כונו ב 3

 .גם את יהודי גיאורגיה, למשל, הכוללת,משיך לציין קטגוריה כלליתהעבור חלק מהמשתמשים בו הוא  "קווקזים"
מרמז " פארסי"השם ". דיאלקט"לעצמה או " שפה"השונים שלה היא ניביה על , השאלה אם שפת יהודי קווקז עצמה 4

המדברת  )שתידום בהמשך(מתקשר לגישה " טאט"ואילו השם ,  יהודית-על תפיסה לפיה מדובר בדיאלקט של פרסית
 ). מוסלמים ונוצרים(לדוברי טאטית אחרים ) ושפתם(ים ואינה מבחינה בין היהוד" טאטית"על שפה 
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וביניהן את שאלת התודעה הקולקטיבית הדיון בשמות קולקטיביים פותח שאלות היסטוריות וחברתיות .1

  .מפגש עם קבוצות אחרות ועם השלטוןוב, הקשורה בדפוסי הזדהות של הקבוצה

בבחירות שונות ביחס לשם מתבטאות  ה"חיצונית"ותפיסה עצמית  להתבוננות בשם מעלה שאלות ש.2

שם המשמש את הקבוצה בהתייחסות לכאן קשורה הבחנה בין  .משא ומתן ואף מאבק עליו, קולקטיבי

י "הכינויים הרווחים של קבוצות עו 5,השם הרשמי שנותן השלטון": חיצוניים"מות לבין ש, העצמית

   7.והקבוצה עצמה, החברה, א בין קטגוריות שונות ברמת המדינהההבדל כאן הו,  כלומר6,סביבתן

 ". קריאה בשם"היבט נוסף הוא התבוננות במחקר עצמו והתפתחותו דרך השאלות של .3

 השונות הגדולה בין קבוצות של, ריבוי השמות .ללו קיבלו ביטוי במקרה של יהודי קווקזהסוגיות הכל 

ולגבי מידת קיומה של , מעלים שאלות לגבי מאפייני הקבוצה" ותקהיל"ו" קהילה"יהודי קווקז והמתח בין 

תוך כדי המפגש בין מהגרים מקווקז לסביבה החדשה . זהות קולקטיבית משותפת ותהליכי ההבניה שלה

אולם השאלה . סוגיה לה מוקדש פרק נפרד, "יוצאי קווקז"בישראל מתגבשת מחדש זהות קבוצתית של 

ובאיזה מובן מדובר בזהות קבוצתית שמומצאת ונוצרת , באיזו מידה: ך זההיא מה נקודת המוצא של תהלי

תהליכי מלמד על  הדיון בשמות קבוצתיים 8. מהם מימדי ההמשכיות-ולעומת זאת, תוך כדי מפגש זה

בה . ההתגבשות של זהות קולקטיבית בקרב יהודי קווקז בזיקה למגעם עם הסביבה קודם להגירה לישראל

   . הזהות הקבוצתית המובנים מחדש בעקבות ההגירהמרכיבישר ללמוד מהם בעת ממסקנותיו אפ

במיוחד , מכשלות היסטוריוגרפיותלהתמודדות עם  גם כמתודה מוצעתהתמקדות בשמות הקבוצתיים 

, קונסטרוקציוניזם-בעיקר בימים אלה של דה, היסטוריונים חדשים. "...בהבנה של זהות קבוצתית ותרבות

והרי (עד שהמידע שסיפקו אותם היסטוריונים , עלם של ההיסטוריונים הישניםמשתדלים לגמד את פ

מאבד כמעט ) לספק מידע היתה כמעט התכלית היחידה של מחקריהם המאומצים ושל כתיבתם השקודה

 מודעת של המידע -כלומר היציקה התת, שיצרו" שיח"כל מה שנחשב בעבודתם הוא ה. לגמרי את ערכו

.." כנדרש בחברה בה פעלו אותם היסטוריונים, ור קונטרסטים וניגודים מסוימיםלתוך תבניות כדי ליצ

שהשפיעו על האינפורמציה בידינו היא " מסננים"ל,  שימת לב לשיח9)116] : 1995 [2006אשרסון (

התבוננות בשמות . בלבד" השיח"אבל בו בזמן התוצאה היא שהדיון נותר ברמת , חשובה מעין כמותה

תשומת לב לבעייתיות של ת אפשרה והבנתם בהקשרים משתנים מוצעת כאן כמתודה שמשונים של קבוצ

 את מבטלת לא אך, או אימפריאליים/קולוניאליים והבנת ההיסטוריה של קבוצות באזורי שליטה 

   .הידע הקיים בלבד" בפירוק"התקדמות מעבר לעמדה העסוקה ומאפשרת הפרויקט ההיסטורי 

  
                                              

ובה בעת להיות בעלי , בסטטיסטיקה המדינתית" יהודים"כך למשל יהודים בהודו יכלו להיות חלק מקטגוריה כוללת  5
  . ין'ויהודי קוצ' בגדדים'יהודים ', בני ישראל': שמות קהילתיים שייצגו זהויות קהילתיות נפרדות

לשם החיצוני : היא של שמות יהודי אתיופיה וגלגוליהם בין אתיופיה וישראל' חיצוני'ו' פנימי'ין שם דוגמא למתח ב 6
בעוד השם הפנימי הוא , ונוספו לו כינויים שונים, הייתה משמעות שלילית בחברה האתיופית, )'זרים'(פאלאשה 

 . בישראל" יהודי אתיופיה"ם וכיו) A .Smith ,,Salamon, 1999. 1986:23, 1985קפלן ( , "ביתא ישראל"
מקבלת משמעות גם ביחס למקומם של חוקרים בני הקבוצה מול חוקרים ' שם חיצוני'ו' שם פנימי'ההבחנה בין  7

  ). ' הפנימי'אנתרופולוגים למשל מעדיפים שימוש בשם . םוגם ביחס להבדלים דיסציפלינאריי' חיצוניים'
להבניית זהות קבוצתית כפועל יוצא של יכולים לתרום חוקרים , מצד אחד: שאלה זו מופנית גם כלפי המחקר 8

   .במחקר החברתי מיהודי קווק עלמותהת יכולים לתרום לחוסר נראות כפי שעולה מההם, מצד שני. םמחקר
וציטוט זה מלמד ששאלות אלה הולכות מעבר לדיון , אשרסון מתייחס כאן להרודוטוס ולמחקרו של הרטוג אודותיו 9

אבל מפנה תשומת לב מחודשת , אשרסון מכיר בחשיבות זיהוי השיח. קולוניאלית שתידון להלן-הפוסטבביקורת 
 . לחשיבותו של הרודוטוס כמקור שחפירות ארכיאולוגיות מאששות את דיווחיו
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אולי "זהו . ומרכזי ביותר ביחס לזהות קבוצתית וליחסים בין קבוצות, חשוב, שם קבוצתי הוא עניין בסיסי

" זה עניין מסובך, אך כמו הוא דבר פשוט .הברור והמובן מאליו בין כל הסמלים של זהות, הפשוט ביותר 

)Isaacs 1989: 71 .( ה שאלה בסיסית המעסיקה את החשיבה לבין מושאו מעל' שם'טיב היחס בין

השם הוא חלק מזהות , מחד גיסא. וסביבה התפתחו אסכולות חשיבה מגוונות, האנושית מימי קדם

יחסי גומלין בין שמות קבוצתיים לשמות אישיים . המשפיעה על כל פרט בקבוצה קבוצתית בסיסית

שם הוא , מאידך גיסא What's in a name "10" :ושמות משפחה אף מדגישים את שאלתו של שייקספיר 

 מיישמת את Isaacs גישתו של. ולעיתים קרובות מומצא באופן אקראי ואף מלאכותי, מרכיב מובנה

 שילוב בין תשומת לבתוך , למחקר של אתניות James 1925,1992)(הפרגמאטית תובנות הגישה 

מה "במקום הניסיון לקבוע (להקשר פילוסופי כולל להתבוננות המנסה ללמוד מהתהליך והמחלוקות 

יש בה , בה בעת. גישה זו נותנת מקום חשוב להתבוננות היסטורית בתהליכים הקשורים לשמות"). נכון

של הפילוסופיה " אסכולת השמות"בעקבות  .דגש על מרכזיות מקום הסובייקטים ביחס לשמות קבוצתיים

את המתח שבין הקושי לתפוס את מדגיש   Issacs,  דיואי ואחרים ובעקבות)Ming Chia(הסינית 

את , לבין המילים המתארות אותה,  המשתנה תדיר ובמהירותelusive actuality)(הממשות החמקנית 

אך לא , לשם קבוצתי חשיבות מרכזית כמה שקושר יחד את חברי הקבוצה .לשמות" ממשות"המרחק בין 

בין השם הנפוץ " ההתאמה"בי מידת ויכול לנבוע מכאן מתח לג, קל להצביע מה עומד מאחורי קשר זה

יש היסטוריה  'מיתיא'לשמות עצמם המציינים משהו " .ופן בו תופסים עצמם חברים בקבוצהלבין הא

, שמות הם קבועים...  עצמם על תהליכים באופן שאינו מתגמש או משתנה במהירות'כופים'והם , משלהם

באסכולת  .11"ים אותם נותרים קבועיםאך השמות המתאר, מוסדות משתנים: יותר מדברים, יציבים

רלוונטיות שאלות אלה ו, ) rectification" (תיקון השם"השמות הסינית היו מחלוקת אודות שאלות של 

 12")מציאויות"או " (ממשויות"כדי להתאים לתפיסות שונות של " מתוקנים"לתקופה בה שמות רבים 

, י הסובייקטים שהשם מתייחס אליהם"גם ע לשםמבליטים את הכוח הרב המיוחס " לתיקון שם"ניסיונות 

אפשר לראות את הקבלה בין הכוח המאגי המיוחס לשם  . י אלה הקובעים שמות עבור אחרים"וגם ע

לבין החשיבות שמיחסים לשם גם חברים בקבוצה , והטאבו אודות שימושים שונים בשם בתרבויות שונות

כל אלה  .צב בעזרת מתן שמות קבוצתיים את המציאותוגם כוחות שלטוניים המבקשים לע, הרוצים לתקנו

/ הרריים(של שם הקבוצה הנדונה כאן " תיקון"הן ביחס למחלוקות וניסיונות : רלוונטיים לדיון הנוכחי

 והן במקרים מקבילים כגון זה של יהודי גיאורגיה המתבטא גם בשאלת השם בו ,)קווקזים/ טאטים

השם " תיקון"וגם בשאלה של , )2001גבע - מלצר, 1994חזן רוקם (בוחרים להשתמש החוקרים 

ביחס  שאלות מקבילות עולות גם 13).שבמקרה זה קיבל גושפנקא רשמית במעבר מגרוזיה לגיאורגיה(

                                              
 . 2סצנה , מערכה שנייה, רומיאו ויוליה  10
  . 72' עמ, שם, Isaacsמצוטט אצל , Alfred Cobbanפ "ע 11
בהודו ' אן'האריג'/טמאים/לבחינה מדוקדקת של תהליכים דומים ביחס לחסרי קסטה Isaacsאת  מוליך דיון זה 12

אמריקאים מוזכר בדיון אך עדיין לא עמד במרכז בזמן כתיבת -המונח אפרו .ב"שחורים בארה/ וביחס לצבעוניים
  .שלמרות זאת מסביר את שורשיו,הספר

בשונה ממקרים אחרים . וצר שם קולקטיבי שמקבע שלטון קולוניאלידוגמא משווה זו מצביעה על המורכבות שי 13
חזן רוקם ומלצר גבע קישרו בין .  ובכך גם שיקף את הרגישות של בני הקבוצה עצמם לנושא-המחקר נדרש לעניין זה
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והדיון אודותן , )יהודים ערבים למשל/מזרחיים/ ספרדים( לקטגוריות רחבות יותר בחברה הישראלית

  . מוסיף להם מימד נוסף) בשער האחרון (מהפריזמה של יהודי קווקז

 :עיסוק בשמות קבוצתיים מדגים את הפרדוקס של עיסוק בזהויות קולקטיביות ואתניות וניסיון הבנתן

 14.במובן הדירקהיימי" עובדה חברתית", שאין להתעלם ממנו ,בעל נוכחות, מחד גיסא מדובר בדבר ברור

וכשם , קטואלי אינו ברור כלל ועיקרמדובר במשהו שהיחס בינו לבין עולם התופעות הא, מאידך גיסא

 ".מומצא"או " שרירותי, "נזיל"ויכול להיתפס גם כ, שהוא נראה ברור הוא גם סיטואציוני ומשתנה

  העיסוק בשם מפרספקטיבות אלו מדגיש 15.הבדלי תפיסה אלה אינם קשורים רק לפרדוקסים סמיוטיים

וצתי הוא אחד הקריטריונים החשובים של שם קב .במחקר של זהויות אתניותאת המחלוקות הבסיסיות 

תפיסה של ייחודיות תרבותית " המדגיש ethnie מה שאנתוני סמית מכנה במונח הצרפתי, בוצה אתניתק

 שם  .המבדילות אוכלוסיות אחת מהשנייה ונותנות זהות נפרדת". עם תחושה של קהילה היסטורית

, מצב של קבוצה אתנית ללא שם לא היה נפוץ. ת ברשומות היסטוריוethnieקולקטיבי הוא סמן זיהוי ל 

) משותף( כשם שהיו גם מצבים בהם ניתן שם קבוצתי –אם כי ייתכן שהיו קבוצות קטנות ללא שם 

 ethnieייתכן גם כי . י כרוניקאים שבעצם לא ידעו כמעט שום דבר אודותם"לקואליציות רופפות ע

מגישתו של סמית עולה כי שם , ות הסתייגויות אלו למרSmith 1986 (.16 (בתהליכי גיבוש היו ללא שם

עזרתו הן מפרידות עצמן ומציינות את ב. לקהילות אתניות) emblem(קבוצתי הוא סמן ברור וסימן 

סמית מדגיש אמנם  . ומבטיח את הישרדותםןכאילו שבשם טמון הקסם היוצר את קיומ, לעצמן" מהותן"

המתייחסת לדפוסי אינטראקציה והתנסות "חושת זהות אלא בת, כי אין מדובר בעניין אובייקטיבי

הפכה  ethno-symbolic(17" ( סימבולית-גישה אתנו"המכונה לעיתים , אבל גישה זו, "משותפת

   . תפיסה המדגישה את ההמשכיות של זהויות אתניות וזיקתן לתהליכי עיצוב ארוכי טווחלמייצגת

מומצאות ומובנות , ו זהויות קולקטיביות מתומרנותכנגד גישה זו חוקרים אחרים מדגישים את האופן ב

מדובר . אינטרסים של קבוצות מסוימותעל בסיס  אלא -לא בהכרח מתוך זיקה לעבר משותף , מחדש
                                                                                                                                 

השם הרצוי לשימוש במחקר לשאלות אודות דימויים קולקטיביים ותיוג שלילי של קבוצות מהגרים הנדחקות 
 מעין צורת ביניים שהן אימצו שבאה לפתור את הבעייתיות של –' גרוזים'שתי החוקרות בחרו להשתמש ב . יםלשולי

ואילו השם , הוא שם רוסי' גרוזיה'( רוסיות תשמכיל בתוכו התייחסויות קולוניאליות ואוריינטליסטיו', גרוזינים'
ל כיום "בהקשרים בינ) לא בהכרח היהודים(ה י בני עם ז"הבחירה המועדפת ע). המקומי' סקרטוולו'המקומי הוא 

). הקדוש' ורג'וכן מקושר לג,  ארץ ביוונית-'גיאה'קשור ל(י היוונים "שניתן לארץ זו כבר ע" גיאורגיה"היא השם 
הודעה ממשרד החוץ כי נחל מימד ציבורי לאחר ששגריר גיאורגיה בישראל קיבל לאחרונה הדיון בשם זה קיבל 

 בראיון ).23.05.06, ידיעות אחרונות, "שם זהב: "איתמר, אייכנר (את שם המדינה בעבריתהצלחה במאבק לשנות 
. מעורר קונוטציות חיוביותובישראל הוא לא ', גרוזיה ' הבהיר כי רק ברוסיה ובישראל שימש השםהשגרירלעיתון 

' גרוזינית'ת שפתו כואדם יכול לתאר א, השמות השונים משמשים אחד ליד השני: כאן עולה גם חשיבות ההקשר
כאשר הוא מדבר ' כרתולי'ו, כשהוא מדבר אנגלית' Georgian, 'או עברית) grozinski yazik(כשהוא מדבר רוסית 

' פנימי'ו' חיצוני'והבחנה בין , ואולם השימוש בהקשרים שונים אינו מבטל את השאלות אודות יחסי כוח. בשפתו הוא
וכי נחוצה תשומת לב לכינוי בעברית , המחקר הוא חלק מדינאמיקה זוכי ההדגשה מכאן חשיבות . הקשורות בשם

 איני כיאף : שיש לו חשיבות מתודולוגית לחוקריםמודעות להבחנות אלו גם מאפשרת קשר ל. וזיקתו ליחסים אלה
 ניסיוני עם בני קבוצה זו מראה כי יתפתח דיאלוג שונה בתכלית אם אשאל מישהו אם הוא דובר, גיאורגיתדובר 

במקרה הראשון יהיה ברור שיש לי : או אם אשאל אותו אם הוא דובר גרוזינית) השם העצמי של השפה(כרתולי 
  . תתעורר סקרנות ויהיה פחות חשש מתיוג, שאין למרבית הישראלים, הכרות קרובה

. שא זהאף שדירקהיים כמעט ולא מתייחס לנו, לדעת סמית" עובדה חברתית במובן הדירקהיימי"אתניות היא  14
)Smith:1986  , על המרכזיות של זהות קולקטיבית ראה גם ). 230'  עמ6הערהEisenstadt (1998)  .  

 ,Dominguez,  ( referentialאת הקיום שלו) מעצם השימוש בשם(מתייחסים למשהו שמניחים מלכתחילה שמות  15
  ".הומש"אך השאלה היא כיצד להבין את המשמעות החברתית של אותו ,) 1989:25

 אפילו אם -במפקד כשהתבקשו לציין לאום' סמית נותן את הדוגמא של מוסלמים ביוגוסלביה שהזדהו כמוסלמים 16
  . אבל אימוץ השם היה גם תולדה של הלחץ מצד המדינה היוגוסלבית-לא שמרו כלל על עקרונות הדת

אבל בבסיס הויכוח , ניות ולאומיותמתייחס במיוחד למחלוקות אודות הקשר בין את" סימבולי-אתנו"השימוש בשם  17
  . ) A.Smith 2003( ו Ozkirimly )2003(וראו למשל הויכוח בין . תפיסות שונות על הבנתן של קבוצות אתניות
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גישות  18,גישות המדגישות כי הזהות האתנית היא תלוית סיטואציה וקונטקסט: מגוונותבשדה של גישות 

יש  .מצאתיים של תהליכים אלהה המימדים המניפולטיביים וההמדגישות אתכאלה ו, הבנייתיות מגוונות

לאומיות שלא תמיד נכון להתייחס אליהן במסגרת , קבוצות אתניות, צורך גם להבחין בין הדיון באתניות

תוך תשומת , Brubaker et al 2004)" ( משדה אחד אך לא אחידכחלק "אם כי אפשר לראותם , אחת

אפשר להעמיד אל , למרות גיוון זה . להקשרים מחקריים שונים מאדיחסלב לכך שגישות שונות פותחו ב

מול גישתו של סמית המדגישה את מרכזיותו של השם הקולקטיבי תפיסות מגוונות המדגישות את 

 בין אם מדובר בדיונים –לקולקטיבים של זהות " קריאה בשם"השרירותיות הקיימת במקרים רבים של 

אולם למרות ההדגשים השונים בין .  בדיונים העוסקים בקבוצות אתניותובין אם, העוסקים בלאומיות

הניסיון לתמרון והמצאה של זהויות קולקטיביות ושל סמלי זהות כשמות : גישות אלה אין בהכרח סתירה

  . נפוץ ומקבל משמעות דווקא בשל החשיבות שמרבית האנשים מיחסים להם

ובו בזמן מפנות תשומת לב גם ליחסי , הות הוא מורכבתפיסות אלו מזכירות לנו כי היחס בין שם וז

המחקר  .לקבוצות" קריאה בשם"המשפיעים על תהליכי , הגומלין שבין המחקר ותהליכי זהות קבוצתיים

ולעיתים המינוח שמשמש לזיהוי קבוצה , לא רק משקף תהליכים חברתיים אלא גם מהווה חלק מהם

קשר זה  19.ול להיות גם מה שמסייע לכינונה של הקבוצהמסוימת במחקר והופך אותה מושא לדיון יכ

 כמסגרת המארגנת המרכזית של מדינת הלאוםבעליית כוחה של ובמיוחד , מעוגן בתהליכים היסטוריים

מסגרת זו משפיעה באופן ישיר על דפוסי ההזדהות , מצד אחד. זהות קיבוצית בתקופה המודרנית

של האידיאולוגיה " חובקת כל"הנטייה , מצד שני. םהקולקטיביים שמשתקפים גם בשמות קיבוציי

הלאומית משפיעה גם על אופני הקטגוריזציה ועל החשיבה ההיסטורית עצמה באופן שיכול להסתיר 

כמסגרת , ובמיוחד כאשר הפרספקטיבה של הלאומיות, דפוסי הזדהות שונים ושמות הקשורים בהם

 הנוטה לחלוקות ת אוריינטליסטי-טיבה קולוניאליתעומדת לצד פרספק, מארגנת של קטגוריות התבוננות

אופני השימוש בקטגוריות ושמות קולקטיבים  כך נוצר פער בין ".מזרח"ו" מערב"דיכוטומיות בין 

 לבין האופן בו הם משמשים במדינת משתנים מאזור לאזוראו המשמשים באזורים שונים ו/העצמיים ו

  . הלאום

י קריטריונים "ע  במיוחד הגדרתן- פי של הגדרת אומותאמתן שמות היה חלק מעקרון האתנוגר

י שאלה על שפה מפקד האוכלוסין הכריח כל אחד לבחור לא רק "ע. 1830 לינגוויסטיים באירופה אחרי

פרקטיקות  linguistic nationality ;Hobsbawm: 1992: 95-102.(20(אלא לאום לשוני , לאום

לשוניים , פ קריטריונים חיצוניים" תוך הגדרת קבוצות ע- זהאנתרופולוגיות נפוצות הלכו בעקבות עקרון

                                              
  . Barth (1969) וראו -גישה כזו לא עומדות בהכרח בניגוד להדגשת החשיבות של מיתוסים משותפים 18
, "אוביקטיפיקציה"הם חלק מהתהליך של —גם העיתונאי וגם האקדמאי, גם הפוליטיקאי: והשוו דברי דומינגז 19

כותב על ) 1970:364 (-פוקו. כשבו זמנית הוא נמצא במשא ומתן עם הציבור על האוביקטיפיקציה שהוא עצמו יוצר
מוצאים עצמם מתייחסים כאל אובייקט אל מה שהוא ) מודע או לא מודע(כשואלים מהו ייצוג , מדעי האדם"כך כי 

    ).Dominguez, 1989:32". (בעצם התנאי המאפשר אותם
תוך התבוננות ', עידן הלאומיות'קטגוריות שעוצבו ב. לתהליכים אלה הייתה השפעה על ההגדרה של קבוצות יהודיות 20

ויש , )Lederhendler 1995(הושלכו אחר כך גם על מזרח אירופה , )למשל" יהודי צרפת("ביהודים במערב אירופה 
בלי לבחון את מידת תקפותן במקרים בהם ההגדרה הקבוצתית לא ,  להשליכן גם על יהודים מאזורים אחריםנטייה

  . כמו במקרה של יהודי קווקז, )קיים או מתהווה(נעשתה אל מול לאום 
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 ואולם מיסוד 21.שלעיתים אינם משקפים כלל את אופני התפיסה העצמית של הקבוצות בהן מדובר, למשל

ועל יצירת , י גורם חיצוני יכול להשפיע על אופן תפיסת ההיסטוריה והגבולות הקבוצתיים"של שם ע

" יצירת זהות"השאלה באיזו מידה קיימת . ת המיוחסת לטריטוריה מסוימתזהות בעלת המשכיות היסטורי

" קווקזים"הדיון על טיבה של הקטגוריה : יהודי קווקז רלוונטית למחקר זה בכמה רמותביחס לכזו 

   ".טאט"הבנת הניסיון הסובייטי ליצר את הקטגוריה ו, הבנת משמעותה בקווקז, בישראל

 להתייחס לתרבות כחלק מחקריתת זהות מודרנית לימדה על נטייה הפניית תשומת לב לתהליכי יציר

  אךGupta and Ferguson 1992, Abu Lughod.1991(,22(בעלת מעמד אונטולוגי , ממציאות יציבה

של התמקדות בתהליכים אלה שהפכה אופנתית בשנות התשעים יצרה דגש רב על , בו בזמן מגמה הפוכה

הבנה שאין כמעט החולקים עליה כי זהויות קבוצתיות הן תוצר של לצד ה .המימדים של הבניה והמצאה

ניתוח ביקורתי המתמקד רק במימדים המצאתיים של , פרימורדיאלי, ואינן בעלות מעמד ראשוני, הבניה

זהויות ובקלסיפיקציה שכופים כוחות הגמונים עלול להביא לחוסר התייחסות לחשיבותם של תהליכים 

חוסר תשומת לב למרכיבי להביא לניתוח כזה יכול .  בעיצוב זהויות קבוצתיותהיסטוריים ממושכים יותר

את הזיהוי העצמי של " לוקחים ברצינות"זהות שמודגשת בהם המשכיות היסטורית שניתן לזהותם כאשר 

 .ובעקבות זאת גם ליצור פער רב בין התפיסות המחקריות לאלו של בני הקבוצה הנחקרת, קבוצות

י חוקרים והן כחלק ממערכי "הן ע, "קריאתן בשם"ם פרקטיקות של הגדרת קבוצות וגם א, בהמשך לכך

, ולו חלקית, הרי שבמקרים אחרים היא יכולה גם לשקף, שליטה מדינתית יכולה ליצור זהויות חדשות

,  שוניםם גם אם מדובר בדגשים תיאורטיי- יותר מכך. זהויות קבוצתיות שאינן תלויות בפרקטיקה זו

, מעניין. עומדות בסתירה היא מגבילהת סימבולי-האתנוהגישה  וייתיתההבנה הגישפיה התפיסה ל

, ושימושי יותר לבחון באיזה מובנים יכולה כל אחת מהגישות לתרום להבנה של זהויות קולקטיביות

  . ובמיוחד כשמדובר במורכבות רבה כמו במקרה של יהודי קווקז

עיסוק רב בשמות קבוצתיים ממוקד בהקשרים , )עם אתניותוהויכוח על קשריה (לצד הדיון בלאומיות 

י המדינה " ומתן שם עהיחס בין אופני הקטגוריזציהיא המרכזית סוגיה . םקולוניאליי- ופוסטםקולוניאליי

בין  חוקרים הצביעו על הפער .לבין ההגדרות העצמיות של בני קבוצות שונות, השלטת באזור מסוים

פולוגים עצמם מושפעים ו האנתרגם. 23ות לתפיסות זהות עצמיות באפריקהקטגוריות אתניות קולוניאלי

 "דינקה"ו" נואר"רד את הקבוצות שהוא כינה ' פריצ-כמו למשל בתפיסה של אוונס, מחלוקות אלו

(Cohen 1978). הקטגוריות והשמות "כאשר , חוקרים הראו דינאמיקה דומה גם בסין המודרנית

יותר ' אורתודוכסית'עומדות בחוסר התאמה לראיה ) minzu( המוכרים האתניים של המיעוטים הלאומיים

                                              
לאנתרופולוגים הייתה השפעה גדולה על . קבוצה ילידית מקליפורניה, )Сhumash(ומאש 'דוגמא אחת היא זו של הצ 21

כפי הנראה לא היה בשימוש בקרבם שם " שכן -' מתן שם'תחילת התהליך ב. יצירת הזהות המודרנית של הקבוצה
הם ). Haley and Wilcoxson 1997:787מצוטט אצל  , Powel 1891:17 " (אחד שנועד לציין אותם כקבוצה שלמה

והיו בקרבם כמה קבוצות זהות , אחתלא היו מאוחדים בצורה כלשהי במסגרת , דברו בלשונות שונות ממשפחה אחת
) Kroeber(האנתרופולוג אלפרד קרובר ... ". הבדלי תרבות אזוריים, ואזור, שפה,  שהתייחסו לכפר-בעלות שם

לכך הייתה השפעה .  מיסד את השימוש במונח זה כמציין אוכלוסיה ותרבותСhumashשאיחד אותם תחת המונח 
 Haley and Wilcoxson(ומאש והגבולות הקבוצתיים שלהם ' הצגם על האופן שבו נתפסה ההיסטוריה של

   .אך לא תמיד קיים תיעוד המאפשר לעקוב אחרי השתלשלותם כבמקרה זה, ישנם מקרים דומים). 1997:787-8
  . ) Boas 1966(ראה תרבות כתוצר היסטורי המשתנה תדיר ,מראשוני האנתרופולוגיה, בואז. זאת למרות שכבר פ 22
23 Ardener 1989:.  , 18מצוטט אצל: Wellens 1998 .   
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כאשר מנסים להגדיר גבולות אתניים על סמך הגדרה עצמית ורעיונות משותפים ", של קבוצות אתניות

 כזו הניתנת גם, חשוב להבין כיצד תגית אתנית, יחד עם זאת ).Wellens 1998:18( "של מוצא משותף

לא רק כתומכת בזהויות מקומיות אלא כמרכיב שבאופן פעיל נמצא , ת משמעותיכולה לת ,י השלטון"ע

   .) 28, שם( כאשר בעקבות זאת נוצרות צורות חדשות של זהות , באינטראקציה עם קטגוריות אלו

יכולה גם להפנות תשומת לב לתהליכי שינוי הקשורים  ,המשכיותם או השתנותם, התבוננות בשמות

קיים מתח בין תפיסה דינאמית כזו לנטייה של מדינות לקלסיפיקציה של , ואולם. לגבולות אתניים וזהות

ההבדלים בן תפיסות עצמיות לבין שם וקטגוריות חיצוניות המוכלות על . אוכלוסיות בקטגוריות קבועות

 )essentialist(ואף מהותנית , קבוצה חושפת מתח זה בין מרכיבים משתנים בזהות לתפיסה מקובעת

, היא לעיתים חיונית עבור הכפיפים, י השלטון"גם אם ניתנו ע, אימוץ של הגדרות כאלה,  זאת עם.שלה

שכן יש צורך בשם וזהות כדי להשתמש ) Strategic essentialism" ( מהותנות אסטרטגית"בבחינת 

, תהתבוננות בשם ובקטגוריזציה חברתי, למרות זאת). Spivak 1990(בהון תרבותי וכדי לבטא התנגדות 

הבדלים ומתחים הקשורים בדרך כלל חושפת  ,במיוחד כאשר מדובר בקבוצות מיעוט וקבוצות מהגרות

בהם בין הצורות בהם אנשים תופסים את השם של הקבוצה האתנית והתרבותית אליה הם משתייכים 

ובתפיסות , בהתייחסויות מדעיות, לבין האופן שבה היא מוגדרת בהתייחסויות רשמיות של המדינה

אבל , מידת ההתאמה או הניגוד בין כל אלה משתנים ממקרה למקרה. הרווחות של האוכלוסייה הסובבת

הקשורים ) או העדרו(בכל המקרים הדיון בדינאמיקה סביב השם חושף מימדים חשובים ותהליכי שינוי 

, מוש בהם קיימים גורמים שונים המשפיעים על יצירת שמות והשי24.מיקומה ויחס המדינה אליה, לקבוצה

הדיון . מה שחסר במקרים רבים הוא התבוננות בתנאים ההיסטוריים הספציפיים שבהם הם מתבטאים

מהלך כזה מהווה גם פתח לדיונים . הספציפי בשמות השונים של יהודי קווקז נועד לאפשר התבוננות כזו

כפי , ת שונותהמתייחסים לסוגיות תיאורטיוהמקרה של יהודי קווקז מערב בתוכו מרכיבים שונים 

, )מיעוט תרבותי אך גם חלק מקבוצת הרוב היהודית(בישראל " מיעוט ולא מיעוט"שמתבטא בהיותם 

    .רוסית,  הנתון לשליטה זרהבקווקזקבוצה מקומית ו, אתני בקווקזאו /מיעוט דתי ו

 יש למקם את הדיון גם ביחס לשמות, כללי במשמעותם של שמות קולקטיבייםדיון התיאורטי לצד 

הדיון , לכאורה .סובייטי בפרט/וקבוצות יהודיות במרחב הרוסי, קולקטיביים של קבוצות יהודיות בכלל

שהרי ניתן לדמיין מצב שבו יהודים מכונים פשוט , בשמות קולקטיביים של יהודים אינו מובן מאליו

. נקרטי יותרבאופן קו "היהודים"או בהקשרים שונים יזוהו , שלב מסויםלרוב ב, עם זאת". יהודים"

שבהם משתמשים לציון אוכלוסיות יהודיות יש חשיבות ) labels(לתגי הזיהוי "לדרהנדלר מציין כי 

יהודי ': פוליטיות נפרדות-ההתייחסות הקונוונציונאלית לקהילות יהודיות כיחידות גיאו...היסטורית

אינו .. ות עם מדינות המוצא שלהןכלומר הזיהוי של קהילות יהודי..'יהודי איטליה', 'יהודי צרפת', 'גרמניה

, 19במאה ה. יש סיבות היסטוריות תקפות לשימוש בתגים אלו... ואינו פעולת קצרנות פשטנית.. מיקרי

... הם אמצו את השפה המקומית ; במדינות אלו היו אזרחים שהזדהו עם הלאומיות של ארצם.. היהודים

                                              
כגון הדיון , אך גם החברה הישראלית מספקת דוגמאות רבות, סינטי/ רומא/ דוגמא בולטת לכך הוא הדיון בצוענים 24

אופנהיימר " (כערבים וכלא ערבים"בדרוזים בישראל ,  )1993רבינוביץ (פלסטינים אזרחי ישראל / בערביי ישראל
  ".ביתא ישראל"ו" אתיופים"ל, "פלאשים"ובמעבר מ,  )1998 פירו 1979
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תיים ששיקפו באופן מלא את המפגש בינם לבין וקהיל, חינוכיים, ויצרו מוסדות יהודיים תרבותיים

אולם , )Lederhendler 1995" (החברה הלאומית שבה חיו והפרידו אותם מיהודים במקומות אחרים

דיון זה ". יהודי רוסיה"לדרהנדלר מראה שאין להניח הקבלה מובנת מאליה בין תגיות אלה לתגית 

ה אדגיש כי על רקע ההטרוגניות של השם הכולל בשלב ז. ויורחב בהמשך, רלוונטי גם ליהודי קווקז

 מתן שמות קבוצתיים מצריכה תשומת לב להבדלים בהקשר  התבוננות היסטורית בתהליכי.'יהודים'

חלוקה של אזורים בין . שלהם חשיבות רבה כאשר בוחנים הבדלים בין קבוצות יהודיות, פוליטי- הגיאו

 . על אופני ההגדרה של אוכלוסיותותין מדינות לאום משפיעהתוויית גבולות בכמו גם  , ואימפריותמדינות

חלוקות כאלו יכולות ליצור יחסים מורכבים בין , פרטובהקשר היהודי ב, בקרב קבוצות מיעוט בכלל

 פוליטיים- סוציו, ומשחק מורכב בין משתנים היסטוריים, תפיסות עצמיות והגדרות חיצוניות

   25.ותרבותיים

 שליטה הקשר של; הקשר של מדינות לאום :ם של דיון בשמות קבוצתייםאפשר להבחין בכמה הקשרי

שבמקרה כ -והקשר של קבוצות פזורה; הקשר של אזורי גבול ופריפריה; אימפריאלית וקולוניאלית

הקשרים אלה ). לשטחי האימפריה העותומאנית ספרד כגון זו של יהודי(היהודי מדובר על הגירה משנית 

, במקרה של יהודי קווקז כלל ההקשרים חשובים להבנת הקבוצה. תווסף זה לזהיכולים גם לחפוף או לה

מיקומו והשינויים הרבים , מורכבות האזור. והתבוננות בשמות השונים מסייעת לחשוף את השפעתם

שעבר כאזור גבול בין מדינות ואימפריות הופכים את המקרה הזה למעניין בהקשר של דיון בשמות 

ואלה , ות מרכזית גם למשחק ההדדי בין הקשר אימפריאלי והקשר של לאומיותיש חשיב  .קבוצתיים

: לאלה יש להוסיף מרכיב נוסף. אלא גם על עיצוב המחקר ההיסטורי, משפיעים לא רק על עיצוב הזהות

, באזורי גבול, אפיון מיוחד בקרב קבוצות הנמצאות בשולייםים סוגיות של זהות קבוצתית והזדהות מקבל

וניתן , יהודי קווקזמאפיין מרכזי במקרה של זהו . בהם יש מורכבות אתנית ותרבותית רבהבמקומות 

הקשור גם בטופוגרפיה , מצב של מורכבות 26.למצוא לכך הקבלות בקרב קבוצות יהודיות אחרות

 ומצריך נותן משנה חשיבות לקטגוריות זהות מקומיות, ההררית וריחוק ממרכזי המדינות השולטות באזור

פרספקטיבה נוספת בדיון ההיסטורי מתקבלת אם  27.ן את ההקשרים המקומיים והיישובים השוניםלבחו

התיאור  28".היסטוריה מקומית"פוליטיים רחבים בוחנים גם הקשר המקומי ו-כן כאשר לצד הקשרים גאו

והר צשיהווה , של הקבוצהבאמצעות ניתוח השמות השונים הקשרים שונים אלה בהמשך יבחן 

לפני כן אבקש למקם את הדיון מול שתי גישות נוגדות . בהיסטוריה של קבוצה זומחודשת ת להתבוננו

  . ביחס להיסטוריה והיסטוריוגרפיה של יהודי קווקז
                                              

 . ושל אידיאולוגיות לאומיות, להפריד בין ההשפעה על זהות קולקטיבית של הגבולות והנתינות עצמםאפשר  25
אן האיראנית הם ' מזרח טורקיה ואזרבייג,אופני ההגדרה הנזילים והמשתנים של יהודים במרחב של כורדיסטאן 26

לארבע , הארמית היהודית, במרחב זה" שפה היהודית"בחלוקה של ההמתבטאת גם , כבות כזודוגמא נוספת למור
 ). Sabar 2002(קבוצות של דיאלקטים יהודים בהתאם לאזור 

את אפשר לראות . "הכורדי"יהודי המרחב במקרה של  . שם הקבוצה מזוהה עם מקום מסויםובמקרים רבים כאלה  27
באופן וגם ") ארבלים("חסים למרכזים כזאכו או אירביל ית הקבוצתיים המתיבשמוחשיבות הזהויות המקומיות 

שבו נשמרה צורת הזיהוי המקומית בקרב קבוצות ממזרח טורקיה שהגיעו לירושלים במחצית הראשונה של המאה 
חלק : האופיינית לפרירפריהמורכבות מדגימה הדוגמא האחרונה . ועוד' דיארברקירים' ,'אורפאלים': העשרים

  . אך הפכו להיות חלק מטורקיה, ודיברו ערבית, היו בקשר עם יהודי חאלבמיהודי מזרח טורקיה 
מסתיר הבדלים חברתיים והיסטוריים ) ' טרבולסי '-בערבית" (טריפוליטאי"דוגמא לכך הוא באופן בו השם  28

מחוז בו ישבו " (וליטניהטריפ", ) העיר הגדולה בלוב" (טריפולי"חשובים שאינם מוכרים למרבית הישראלים בין 
 ). (Goldberg 1972) הכוללת יהודים מאזורים מגוונים כגון מבנגזי, קטגוריה רחבה" (לוב"ו) יהודים בעיירות שונות
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   המחקר ההיסטורי כפתח לשאלות חדשות וכחלק מהשדה החברתי: בין היסטוריה ואנתרופולוגיה. 3

תו יכולה לסייע בהתמודדות עם האתגר שמציבה דיון בשמות קבוצתיים מוצע כאן כנושא חשוב שבחינ

עם הריבוי ": שדה מרובה"וכמתודה המתאימה במיוחד להתמודדות עם , קולוניאלית- הביקורת הפוסט

בחינת המחקר ההיסטורי אודות יהודי קווקז כורכת יחד את הסוגיות . והגיוון שמאפיינים את הקווקז

   .הללו

מעמיד במרכז את העמימות והרקע מורכב כמאפיינים  "וקזיהודי קו"של שונים יהם ההדיון בשמות

של הקבוצה , ואף את הקיום, מעמידים את הנראות, מבואבכפי שנאמר , ואלו, מרכזיים של קבוצה זו

הסוגיות שמעלה הדיון בשם אינן נוגעות  ,במילים אחרות ").?צריך שם בשביל להתקיים(" בסימן שאלה

אלא לעבר הקולקטיבי של הקבוצה הקרויה כיום בישראל , שוטהלהיסטוריה של היהודים בקווקז כפ

באיזו : ביסודו של דיון זה עומדות כמה שאלות. ואף להיסטוריוגרפיה שלה' קווקזים'או ', יהודי קווקז'

, אפשר גם לשאול מהן המגבלות של דיון כזה, שנית. וממתי ניתן לדבר על קבוצה מוגדרת כזו, מידה

שאלה זו מקשרת את הדיון למחקר ההיסטורי הקיים על יהודי . וגית הוא נעשהבאיזו מסגרת אפיסטמול

מרדכי ובמיוחד מצריכה למקם את הדיון הנוכחי ביחס לעבודתו ההיסטורית המקיפה של , קווקז

שדוגמא לה , קולוניאלית-השאלה השנייה מקשרת את הדיון לביקורת מזווית פוסט. )1990(אלטשולר 

פני הקריאה והשימוש באתנוגראפיות הראשונות על יהודי קווקז שנכתבו במקביל מובאת בדיון אודות או

דיון בגישות שונות אלה מהווה  Goluboff 2004.( 29( השליטה האימפריאלית הרוסית בקווקז לביסוס 

מסגרת לדיון בשמות המוצע כדרך המתמודדת עם הבעייתיות שעולה מהניגודים בין שתי הגישות 

  . הנדונות

 אודות יהודי קווקז תהוא עבודה היסטורית מונומנטאלי, 1990שיצא ב, אלטשולר' ל פרופספרו ש

 בספר. ופרסום חלוצי בעברית בהתייחס למיעוט המחקר וחוסר ההכרות עם קבוצה זו, בתקופה המודרנית

" קיום הקבוצה" אודות שאלה שביחס אליו ה"יהודי מזרח קווקז" דיון היסטורי מאלף ומקיף במובא

ספר כזה יכול היה : אך התבוננות בסוגיה של שם הקבוצה חושפת מורכבות. לכאורה לרטוריתכת הופ

נותר בגדר פתרון אקדמי ") יהודי מזרח קווקז("אבל השם שהציעה כותרת הספר , לקבוצה לקבע שם

ה קבוצתי קיבל תנופ" קיום"קטגוריזציה חברתית ואף נראות ו, ואילו המשא ומתן סביב שם, זמני בלבד

   .מ לשעבר"עם תחילת ההגירה ההמונית מברה, חדשה ממש בתקופה בו יצא הספר

במעט עבודות היסטוריות הוקדש מאמץ מחקרי כה אינטנסיבי כדי לתיאור קבוצה יהודית הנחשבת 

 מקורות 1500 למעלה מהספר מבוסס על בחינה מדוקדקת של . פריפריאלית כפי שנעשה בעבודה זו

העובדה שמדובר במחקר  .טרוט את קורות יהודי קווקז במאתיים השנה האחרונותומתאר בפרו(!) שונים 

ספר המסגרת הדיון של  .מאפשרת למקום את הדיון האנתרופולוגי מולו, מקיף כל כך ועדכני יחסית

משפחה , כלכלה, יישוביהם, יהודי קווקז  ההיסטוריה המודרנית של אודות ברורהתמונהנותנים ומבנהו 

הספר : לישראלהעלייה מסגרת זו יוצרת גם המשכיות ישירה בין העבר בקווקז ו. ות וחינוךתרב, וקהילה

                                              
ולעומתה הדיון הארוך בגולבוף עומד ביחס הפוך , הדיון המצומצם יחסית במיקום העבודה מול עבודתו של אלטשולר 29

אלא . מונוגרפיה עבת כרס מול מאמרים בודדים: וגם לנפח שלהם עצמם, נוכחילחשיבות עבודות אלה למחקר ה
, כפי שאני מבין אותה, ואילו חשיבות עבודתה של גולבוף, שלעבודתו של אלטשולר אני מתייחס לאורך העבודה כולה

  . היא בהעלאת שאלות חשובות אודות המחקר האתנוגראפי החשובות בעיקר לדיון כאן 
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ומדגיש את הקושי בעקבות העלייה לישראל בשנות , "יחסים בין עדתיים ציונות ועליה"מסתיים בדיון ב

 תרבותי וחוסר ההכרה במורשתם ותרבותם בחברה -מעיקים עליהם מאוד הבידוד החברתי"..: השבעים

   .90הכותב אף חוזה נכונה את עלייתם הצפויה של מרבית יהודי קווקז לישראל בשנות ה ".ישראליתה

 אינו אפשרי בנושא כך שכל דיון רציני ,מאפשר נקודת מוצא לעיסוק ביהודי קווקזספרו של אלטשולר 

ר ברורה ונרטיב שיאיר את העב  שבמקום שבו ההיסטוריון שואף לבנות מסגרתאך. בלי מחקר זה

, הדיון האנתרופולוגי דורש הצבה מחודשת של עמימות, במיוחד כאשר מדובר במחקר חלוצי, המורכב

 אלא גם שאלה של ,אין זו בהכרח סוגיה דיסציפלינארית"). הפרובלמאטיק("מורכבות ואף בעייתיות 

ו א(ואילו האנתרופולוג , ההיסטוריון מסדר'נקודת המוצא אינה כי . שלבים במחקר והתפתחותו

 לעמימות למרות רגישותו של הדיון ההיסטורי הנדון: ההבדלים נעוצים בדגש. 'מפרק) הסוציולוג

גבולותיו וזהות הקבוצה הרי שמהלך חשוב המאפשר אותו הוא קביעת  30,ומורכבות של מושא הדיון

 זוקבוצה הדיון מתאר . 'יהודי מזרח קווקז'קבוצה מסוימת בתואר   סימון-במילים אחרות . הנחקרת

תורם לקיומה  אף במובן מסויםו, קובע מי שייך אליה ומי חיצוני לה, מהובכך מניח את קיו, מזוויות שונות

התבוננות ביהודי קווקז תוך לימוד האינטראקציה שלהם עם הסביבה , לעומת זאת. לדיוןברור כמושא 

זהות קהילתית וגבולות  שאלות אודות מעלה, )יורק- מוסקבה וניוכמו, ובזירות אחרות(החדשה בישראל 

   32.שבלעדיו מהלך זה אינו אפשרי, אין ערעור על המפעל ההיסטורי, יש להדגיש,  בכל זאת31.חברתיים

לקבוצה התבוננות במשמעות המחקר בו מדובר מעל הפנים המגוונות של הדיון בעבר אפשר ללמוד גם 

על עבודתו של וסס ברובו  המבGorskie evrei)33 ('יהודי ההר' יצא ברוסית הספר 1999ב :עצמה

ותפסה חלק חשוב בפרויקט הזהות של יהודי , י נדבנים בני הקהילה"ספר מומנה עההוצאת . אלטשולר

נוכחתי כי אחת הסיבות , בשיחות בהן הוזכר פרויקט זה. ובמיוחד במוסקבה, קווקז החיים כיום ברוסיה

 להתלבטויות של בני הקהילה עצמם : "תשובות לשאלות על זהותייתן מחקר צפייה כי הלחשיבותו היא 

 האתנוגרפיה מחדש ביוזמת בני הקהילה יצאה לאור  35.אחרים ולשאלות של 34,מורכבותמול עמימות ו

 עיתונים גם. ])Anisimov 2002 [1888 (אליה אניסימובבן הקהילה שכתב  על יהודי קווקז הראשונה

של ום רב לדיון בהיסטוריה ואתנוגרפיה וכתבי עת שמוציאים בני הקהילה בתפוצותיהם מקדישים מק

                                              
  ). 1990:15(הוא מתייחס בעיקר לאי דיוק של חלק מהשמות . טשולר נפתח באזכור של שמות הקבוצהדיונו של אל 30
 של אזור -וגם בהקשרים שונים שבהם מודגשת זהות קבוצתית שונה, ביטוי לכך בדוגמאות הרבות שבפרק הפתיחה 31

 ). שימור ניב מסוים של השפהאן בלבד בעיר מסוימת או עמותה ל'ארגון של יוצאי אזרבייג-למשל(מסוים בקווקז 
. מסגרת הדיון המקיף של אלטשולר נותנת מקום לנקודת המוצא העמומה וגם למורכבות הקשורה לדיון בקהילה 32

ועסוק פחות , לאחר אזכור המורכבות דיונו שואף לבחון מה ניתן לקבוע על סמך המקורות ההיסטוריים, למרות זאת
ולא פחות ,  בעבר- הזו לגבי יהודי קווקז עצמם או אלו שבאים עימם במגעבשאלה מה משמעות העמימות והמורכבות

  . כמו כן אין הוא עוסק בשאלת היחס בין הנרטיב ההיסטורי שהוא בונה למורכבות זו. מכך גם כיום
אלטשולר למדתי על כך שבעקבות פניה אליו ' משיחה עם פרופ ). Dymshits, 1999( י ולרי דימשיץ "הספר נערך ע 33

אפשר ללמוד על כך גם כיוון שדימשיץ מופיע . וא הסכים באופן בלתי פורמאלי לשימוש בספרו כבסיס לספר זהה
  . ולא כמחברו) אף שאין מדובר בקובץ מאמרים(כעורך הספר 

 .  הטאטית ושאלת הכוזריםהבדיון על האידיאולוגי, דוגמא המבוססת על עבודת השדה מובאת בפרק הבא 34
לנוב מבוא תחת הכותרת 'רוסית לספר המבוסס על עבודתו של אלטשולר כתב האנתרופולוג מיכאל צבמבוא לעיבוד ב 35

אזרים הכובשים את " של מוסקבאים הרואים בהם -הוא מזכיר תפיסות שונות, "?אותם יהודי ההר, מיהם"
" רוסיםכחלק מהעולים ה"ישראלים הרואים אותם , "טורקים"גרמנים ואוסטרים הרואים בהם , "השווקים

  ).  Gulabuff 2004:115 וראו גם אצל Chlenov 1999( ? "האם הם יהודים "–כאשר כולם שואלים גם ".. כספרדים"ו
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עוד  הדיון המחודש בהיסטוריה וזהות קולקטיבית מתחיל בחברה עצמה,  כמו במקרים אחרים36.הקהילה

   Shryock 1997.(37( קודם להתבטאותו במחקר ההיסטורי והאנתרופולוגי 

חשיבות לסמכות יש "שכן ,  עיצוב זהות בעקבות הגירהכימהווה חלק מתהלי, אם כן, המחקר עצמו

י " הגדרה חיצונית מופנמת כאשר היא מיוצרת ע..בתהליכי הזדהות עצמית, המבוססת על ידע... לגיטימית

, המחקר). Jenkins 1994:217( "אנשים שבעיני הקבוצה יש להם סמכות לגיטימית ליצור מהם קטגוריה

 בין אם מדובר ,לא רק גורם המתבונן במושאי החקירה מהצד, הוא חלק מהשדה, כל מחקר

ספרו של אלטשולר בדיון על שם דוגמאות לכך  (או בתחומי ידע אחרים, היסטוריונים, באנתרופולוגים

גם  חלק הןאודות מקום המחקר שאלות  38.)בפרק הפתיחהראו , ובתגובות לשם זה" יהודי מזרח קווקז"

 אותן מתוך ומצריכה לחלץ,  מחדדת סוגיות שונות הקשורות לעברבהןהתבוננות . משדה המחקר הנוכחי

והוא יכול , ן בשמות קבוצתיים משמעות וחשיבותבעניין זה מקבל הדיו. המסגרת הברורה לכאורה

כוונת הדיון אינה להציע . להצביע על אפשרויות ראיה נוספות מעבר לאלה שהמחקר ההיסטורי הדגיש

 הדיון על להדגים בעזרתמיוחד וב, אלא להצביע על ריבוי קולות ואפשרויות, "היסטוריה אלטרנטיבית"

   .את הטענה כי נקודת המוצא לדיון עכשווי ביהודי קווקז היא של עמימות ומורכבותהשמות 

  

  והמחקר העכשווי על יהודי קווקז אניסימוב : קורת הפוסט קולוניאליתעוצמתה ודלותה של הבי. 4

אודות אתנוגרפיה ) cautionary(סיפור מתרה ? האם הם יהודים או אסיאתים", מאמרה של סשה גולבוף

-הוא דוגמא לטיפול אנתרופולוגי עכשווי ביהודי קווקז שבמרכזו גישה פוסט" יהודית הררית

, שחשובה גם למחקר הנוכחי,  ככזה הוא מדגים גם את עוצמתה וחשיבותה של גישה כזו39.קולוניאלית

התייחסות לעבודה זו . ת אלהבשימוש בגישו" לברור את המוץ מן התבן"שמצריכה , אך גם בעייתיות

  . תשמש אותי כבסיס לדיון במסגרות האפיסטמולוגיות של הדיון ההיסטורי

של אניסימוב , גולבוף מציינת כי התעניינות המחודשת באתנוגראפיות הראשונות על יהודי קווקז

י כלא בראותם את המחקר הרוס". "מיהם יהודי ההר" היא חלק מניסיון לענות על השאלה 40,וטשארני

-יהודי ההר כמהים למצוא בסיס לנטיות יהודיות תרבותיות עכשוויות בעבר הקדם, אותנטי וחתרני

המושפעים מאד מהרטוריקה של הקולוניאליזם , גולבוף מזהירה כי ההסתמכות על כותבים אלה". סובייטי

ודי קווקז וגם כמקור עיקרי אודות תרבות יהודי קווקז היא מסוכנת לאתנוגרפיה של יה, ושל ההשכלה

למגמה זו יכולה להיות גם השפעה שלילית על המחקר העתידי והמחקר האתני "וכי , להבנתם את עצמם

                                              
  . יורק–בניו " new frontier–" ו. בישראל" קווקזקאיה גזטה", שיצא במוסקבה) Minyan" ( מניין"כדוגמת  36
ת ההיסטוריה שלהם בישראל שקדמו או הקבילו לעבודתו של ביטוי לכך ניכר גם בניסיונות של בני הקבוצה לכתוב א 37

-ולאחר מכן בניסיונות של יוצאי קווקז במסגרות אקדמיות או סמי, )1991יוספוב ,  (Manoah 1984אלטשולר 
  ). 2001שמעאילוב -מקדש, ]? [2003, 2001חיזגילוב (אקדמיות 

שכן גם בהקשר , ה זו אינה מייצגת רק תהליך פנימיבחיר". יהודי ההר "-הספר ברוסית השתמש בתג זיהוי שונה  38
  . במימון של יהודים בני הקבוצה, הרוסי היו אלה חוקרים מיהודי רוסיה שערכו את הספר

ראשית ההתעניינות של גולבוף בקבוצה מבוססת על עבודת שדה שתיעדה מפגשים בין קבוצות שונות בבית הכנסת  39
אבל הסוגיות הבסיסיות המוצגות , וצר היריעה לא אתייחס כאן לעבודה זומק). Gulabuff  2003,2001(במוסקבה 

  ). 2004, ברם (כאן מתבטאות גם בעבודות המתייחסות לעבודת שדה זו 
 גולבוף מתייחסת להדפסה מחודשת של קטעים טשארניביחס ל. מקוצר היריעה דיוני כאן יתרכז בעיקר באניסימוב 40

 . 1884וראו טשארני . א ברור שהדפסה זו היתה ביוזמה של יהודי קווקזאך ל,  בגרוזני 1992מעבודותיו ב
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, כיוון שטשארני ואניסימוב ייצגו את הממשל הרוסי החדש בקווקז) "Goluboff 2004:115" (בקווקז

   41).117, שם"( 'אסיאתים'האתנוגראפיות שלהם נלכדו בהתייחסות הרוסית הקולוניאלית ל

ובעקבותיהם את כלל המחקר ואת ההתייחסות העצמית , מה שמאפיין אתנוגראפיות אלה, על פי ניתוחה

דיכוטומיה ". אסיאתים פראיים"ו" םיהודים פרימורדיאליי"היא הדיכוטומיה בין מנהגים , של יהודי ההר

היסטוריזציה -היא יוצרת דהאך , זו הפכה לדעתה לדימוי עיקרי דרכו יש להבין את החברה של יהודי ההר

של התרבות ומקשה על היכולת של בני הקבוצה ושל החוקרים הלומדים אותם ללכת מעבר למורשת 

  בעקבות ניקולאס דירק גולבוף 42".הקולוניאליזם וההשכלה בהתמודדות עם אתגרים חברתיים ופוליטיים

קולוניאלית של הידע האתנוגראפי לחשוף את הגנאולוגיה של האנציקלופדיה ה'כל ניסיון "מציינת כי 

חושפת , קריאה דייקנית של טשארני ואניסימוב, ובכל זאת', תמיד יישאר לכוד בתוך הכוח של הייצוגים

' כנגד'ו' מחוץ'וצאצאיהם האינטלקטואלים מרימים קולות ש, נקודות של התנגדות במקום שאנשים אלה

  ) .116, שם". (הממסד האוריינטליסטי

הם משקפים את נטיית המחקר הביקורתי : אבל גם מוגבלים ומגבילים, וף חשוביםדבריה של גולב

לגולבוף . אך אינם מתקדמים הרבה מעבר לפירוק השיח הזה 43,ולוניאלילהתרכז בבחינת השיח הק

 וכן בהצבעה על הטיות קולוניאליות 44,תרומה בהצבעתה על מרכזיות הדיון המחודש בזהות

גם היא  מאמצת שבפועלסטוריה ימלווה במבט פשטני על הה אך תרומה זו ,באתנוגראפיות בהן היא דנה

הרווי גולדברג הצביע על . בלי תשומת לב למורכבות, יפוך שלהלעיתים תוך ה, בינארית קטגוריזציה

שבעקבותיהם לא , הנעדר התייחסות מספקת להקשר" םאוריינטליז"הבעייתיות בשימוש מכליל במושג 

בהנחה "בעוד שיש צורך בזהירות , במקרים שונים" ידע"ו" כוח"ה הספציפי בין נבחן מספיק אופי ההשק

גולדברג דן . Goldberg 2004a:17)" (על קשר הדוק וחובק כל בין אופני ידע וההקשר הפוליטי שלהם

המורכבות עליה הוא מצביע רלוונטית גם לדיון באתנוגרפיה ". פנים יהודי"במיוחד באוריינטליזם 

   45.פיה של יהודי קווקזוהיסטוריוגר

אך ומחמיצה בכך גם את , גולבוף רואה את שני הכותבים בעיקר כמייצגי השלטון הקולוניאלי הרוסי

 ביחס לטשארני חשובה תשומת הלב שהיא נותנת למערך. זהותם המורכבת יותר של טשארני ואניסימוב

ומת לב כי כתיבתו  מפנה תשגולבוף. פטרבורג-בסנט" חברת מפיצי השכלה"הקשרים שלו עם 

,  עומדים בקנה אחד עם פרויקט ההשכלה של חברה זו'אסיאתים'וציורו את יהודי ההר כ, האתנוגראפית

 גולבוף לא מייחסת מספיק אולם. ותפיסתה את מקום הדת כבלם להתערות של היהודים בכלל בחברה

סתה את יחסו לדת היא לרצונו ללמוד בבית מדרש לרבנים ותפישל טשארני בעברית וחשיבות לכתיבה 

                                              
 .). ב.ח(התרגום מאנגלית נעשה על ידי  41
אפשר להתחיל לראות בבהירות רבה יותר כי , י בחינת האתנוגראפיות של טשארני ואניסימוב"ע: ובהמשך לכך 42

גם אם קבוצות , ים היסטוריים וספרותייםאלא תוצר, קטגוריות חברתיות ותרבותיות בקווקז אינן חסרות זמן
  " .ממשיכים לעשות שימוש באותם המושגים בניתוחים שלהם] ) גולבוף[ובהם גם אני (מקומיות וחוקרים 

  .  הבריטי בהודוםאודות הקולוניאליז) Ditrk(גולבוף נסמכת בעיקר על עבודתו של ניקולאס דירק  43
 Chlenov,(אם כי תכני הדיון והפרשנות שונה , ם שעסקו בחקר הקבוצהדומה שעל כך יש הסכמה בין האנתרופולוגי 44

1999,2000 1994 Ikhilov , 2004, 1997ברם  .(  
" אירופאי"האחד יהודי מטריפולי והאחר יהודי , גולדברג דן במרדכי הכהן ונחום סלושץ שכתבו על יהודי לוב 45

יהודי , ואניסימוב, יהודי מזרח אירופאי,  בטשארנייש הקבלה רבה בין מקרה זה לדיון. ששורשיו במזרח אירופה
 . ויש מקום להרחיב את ההשוואה בין המקרים, ) אם כי המקרה הנוכחי מוקדם יותר(קווקזי 
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 לבין האופן בו 46 ,וחסרה בה גם הבחנה בין האופן בו דבריו משרתים את הממשל הרוסי,  מידיתסכמאתי

גם ביחס לטשארני וגם ביחס   47.פעילותו משקפת ראיית קשר בין יהודים ולא רק השונה ביניהם

לא בשעה שיש בהם מורכבות ו,  בולטתתבהם העמדה האוריינטליסטימתייחסת למקומות לאניסימוב היא 

  . ביחס לאחרון בולטת במיוחד ההתעלמות ממרכיבים שונים של הקשר. רבה

הוא , י הדגשת זהותו כבן הקבוצה"ניתוחה של גולבוף את האתנוגרפיה של אניסימוב מדגיש כיצד ע

אווה מציג עמדה המשלבת בין ג, להבנתה,  אניסימוב48.מתנגד לחלקים מסוימים של השיח הקולוניאלי

 Goluboff(ואף עולים על אלה של יהודי אשכנז , בשמירת המנהגים של יהודי קווקז שאינם נופלים

מתאר את ", לדעתה, אניסימוב. ובין ראיה של צורך ברפורמה חברתית בקרב בני קבוצתו, )2004:126

, שם" (להםהפרימורדיאליזם של יהודי ההר כדרך להציג כבוד מול הקולוניזאטורים היהודים רוסים ש

והניתוח תורם להבנת השלכתה , אין ספק בחשיבות השפעה הרבה של המתח שנוצר בין הקבוצות). 130

: עם זאת התיאור המוקצן מדגיש את השתלטות הגישה התיאורטית על תיאור ההיסטוריה. גם על המחקר

 פועל יוצא של גם אם הופעתם בקווקז הייתה" (הקולוניזאטורים"רוסים לא היו /היהודים האשכנזים

כך למשל דיונה של גולבוף עיוור לחלוטין : והיחסים בין הקבוצות היו מורכבים בהרבה, )קולוניאליזם זה

בתקופה בה מול ההגבלות , לסוגיית המעמד החוקי של יהודי קווקאז והשפעתו על כתיבתו של אניסימוב

 משאב להתמקמות אל מול של יהודי קווקז משמשת" המקומיות"על יהודים במשטר הצארי דווקא 

 זו דוגמא אחת מיני רבות בעבודתה לניתוח טקסטואלי הרגיש לקטגוריזציה 49).להלן(השלטון החדש 

חלקו השני . אך מפנה פחות תשומת לב להקשרים היסטוריים ואתנוגראפיים, קולוניאלית ולהתנגדות לה

של יהודי (בשיח הפוסט סובייטי "ו, "קנוניזציה של האתנוגרפיה של יהודי ההר"העוסק ב, של מאמרה

של יהודי ההר אבל דיונה " משחק התוויות"גולבוף דנה ב. מדגים זאת ביתר שאת) ההר ושל חוקריהם

שאלת יחסם של יהודי ההר עם . י הסביבה"אינו מבחין בין השם העצמי של הקבוצה לשם המיוחס לה ע

במובן זה .  בדומה לכלל עמי האזור'תיםאסיא' אלא רק התפיסות שלהם כ-סביבתם אינה עולה אצלה כלל

  . ואינה חורגת מניתוח השיח הקולוניאלי, הקטגוריות אותן היא לומדת מגבילות גם את ראייתה היא

דיונה אינו ער למרכזיות הסוגיה הטאטית . ראיה מוגבלת מתבטאת גם בדיונה בתקופה הסובייטית

לטת גם התייחסותה ליהודי קווקז כאל מקשה ובו.בקורותיהם של יהודי קווקז והשפעתו גם על המחקר

 במקום זאת מובא דיון Goluboff 2003.(50( אחת וניכר חוסר ההכרות שלה עם יהודי דאגסטאן 

                                              
. אך אינו עוסק בביקורת נקודת הראות שלו ל חיי טשארניהמפרט ע, 1990:20-21(אלטשולר של  ווהשוו לתיאור 46

שהתפתח בספרות הרוסית " האסיאתים"משתקף דימוי רווח של עמי קווקז גולבוף בכתיבתו של טשארני לדעת 
 מתעלם הניתוח. אפשר לו לטעון למען רפורמה של יהודי ההרמ' האסיאתי'ו' היהודי'לדעתה החיבור בין . 19המאה ב
בכתיבתו : קולוניאלית רוסיתהקטגוריזציה הטשארני בקטגוריזציות יהודיות מסורתיות שלצד השימוש של מ
  . )1884:3 טשארני( )"אשכנזים(יהודים ילידי רוססיא "לבין )" ספרדים(יהודים ילידי הארץ "עברית הבחין בין ב

 . Goldberg 2004a:18,23-24)((והשוו לעמדתו של גולדברג ביחס לדמותו של נחום סלושץ וכתיבתו על יהודי לוב  47
לבוף אינה נותנת מקום מספיק לדגש של אניסימוב כי זאת מול הצורה שבה מתאר טשארני את יהודי קווקז אולם גו 48

של יהודי קווקז כלוחמים אצילים , נקו 'דצ-'תיאוריו באים לתקן ראשית כל את תיאוריו הרומנטיים של נמירוביץ
  . 1990:23וכן אלטשולר , - Anisimov 2002 [1888] : 13והשוו ). המיצגים זן שונה של יהודים

בתיווך הספר ברוסית (וברור שתיאורה של גולבוף נסמך על זה של אלטשולר , 1990:467-477והשוו אלטשולר  49
"Gorskie Evrei "וגם אלטשולר, גולבוף. ותרומתה ביישום שלו לקריאה של האתנוגרפיה, )לעיל, בעריכת דימשיץ ,

  .  וותבשעה שקטגוריה זו הייתה גם כן בתהליכי התה, כמובן מאליו" יהודים רוסים"לוקחים את המונח 
ייתכן שצורת . ולא כנושא לכשעצמו) תרבות, שפה(הפרשה הטאטית נדונה אצל אלטשולר בזיקה לנושאים שונים  50

י יהוד קווקז "עבודה זו מומנה ע. שניזונה מהעיבוד הרוסי שערך דימשיץ לחלק מעבודתו, דיון זו השפיעה על גולבוף
  .  יותר במקרה זהבמוסקבה ויש לשער שהרגישות לסוגיה זו השפיעה אפילו
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הוא הכוח המניע את כלל " אסיאתי"ו" יהודי"שמנסה לבסס את הטענה כי הניגוד בין , סלקטיבי בספרות

.  ממחקריהם של אניסימוב וטשארני ועד עתה'יהודי ההר'והתפיסות העצמיות של , ההבנה, המחקר

גולבוף מתעלמת גם מקשריהם של יהודי קווקז לארץ ישראל ולציונות והשפעתם של אלה על התפיסות 

שיח הפוסט " ולא ביחס לדיון ב51,לא ביחס להיסטוריה, עולם תוכן זה אינו מוזכר אף ברמז. שלהם

וכי השיח אודות זהות מושפע מכך אינם עולים כלל , העובדה שמרבית הקבוצה היגרה לישראל". סובייטי

דווקא המפגש עם :  ביקורת זו אינה באה לבטל את הטיעון אודות חשיבותן של קטגוריות אלו52.בדיונה

מדובר בשדה , ואולם. כמו גם עם יהודים במקומות אחרים מקנה להן חשיבות, החברה הישראלית

–ו די בניתוח המיישם את תובנות השיח הפוסט שכדי להבין אותו ל, קטגוריאלי מורכב בהרבה

וגם (ובחינת הקטגוריות הללו , יש צורך בכניסה לעומק המאפיינים הספציפיים של הקווקז, .קולוניאלי

ובמקביל יש להתייחס גם למאפיינים של קבוצה יהודית כקבוצת פזורה שמנהלת גם , בזיקה להם) אחרות

למרכיבים אלה , שיראה הדיון בשמות הקבוצתיים בהמשךכפי . קשרים עם המולדת ההיסטורית שלה

ואולי אף קודם . עשרה ואילך- היתה השפעה גדולה על גיבוש הזהות הקולקטיבית משלהי המאה התשע

  . לכן

הטיעון כי הדפוס הבסיסי העולה מהאתנוגראפיות של טשארני ואניסימוב השפיע על כלל התפיסות של 

למרות החלוציות של מחקרי . שיבות מספקת גם למחקר הלינגוויסטייהודי קווקז אחר כך אינו מקנה ח

על צורות התפיסה של יהודי קווקז במחקר המאוחר יותר השפיעו מאד גם מחקריו , אניסימוב וטשארני

למחקרים אלה היה . והשפעה דומה הייתה לבנו בוריס שהמשיך בכיוון מחקרי זה. ווסוולד מילר' של פרופ

הקשור  וגם בשל המרכזיות של השיח הלינגוויסטי בכל 53,מילר. הכוח המוסדי של ומעמד מכונן גם בשל 

 2006אשכנזי -צורף(מוצא וראשית אתנית גם בשלהי המאה התשע עשרה , לתפיסות אודות גזע

Olender 1992.( תיאוריות המבוססות על מאפיינים לינגוויסטים עצבו במשך תקופה הממושכת גם את 

והשפיעו על תחומים נוספים שלהם קשר לתיאוריות של , של האתנוגרפיה הסובייטיתאופני הקטגוריזציה 

 לינגוויסטית הייתה חשיבות לא רק ה לתפיסות הקשורות לקטגוריזצי54.כגון ארכיאולוגיה, ראשית אתנית

ניתוח מעמדה ביקורתית . אלא גם ביחס לתפיסה העצמית שלהם, ביחס לקטגוריזציה של יהודי קווקז

לוניאלית אינו משאיר מקום לדיון במקומה של שפת יהודי קווקז על ניביה השונים בתפיסות קו-פוסט

קולוניאלית -  הגישה הפוסטZand 1986.(56(  כמו גם לעברית ולמגע עם סביבה רב לשונית 55,העצמיות

                                              
גם ביחס למגע עם השלטון וגם ביחס למגע עם ארץ ) שאניסימוב דן במקומו המרכזי(  מקומו של הרב יצחקי –למשל  51

 ) . להלן(ישראל ועם יהודים אחרים 
זו דוגמא . שבו נכחתי גם אני , 001כך גם ביחס לאתנוגרפיה שהיא מביאה ביחס לשיחות בכנס שהיא מתארת בבקו ב  52

מפגש של בני הקבוצה ( ומתעלם מההקשר האתנוגראפי ) תכנים של הרצאות שהיא מזכירה(תיאור המרוכז בשיח ל
  .  השפעת הסוגיה הטאטית-וגם מהקשר היסטורי) כלומר מפגש יהודי, ובכללם ישראל, ממקומות שונים

ח המוסדי והתלות של אניסימוב אך תיאורה אינו נותן מקום להבדלים בכו, גולבוף מזכירה את קשריו עם אניסימוב 53
( גולבוף מפנה את הקורא לעבודתו של בוריס מילר כמקור ללימוד אודות מחקרי אביו ). 26: 1990אלטשולר ( במילר 

שהיו בעלות השפעה מכרעת , ב בסוף שנות העשרים"אך אינה מתייחסת למקומו המרכזי ביחס לשינוי הא) 131[, שם
  ). פ הגדרתה"ע" אסיאתיות("י קווקז וקבוצות אחרות דוברות טאטי על קטגוריזציה והקשר בין יהוד

לעומת זאת ).  .Kirch 2005:314 Slezkine 1996 , 112 2006אשרסון (מאר ' למשל גישותיו של ניקולאי יאקבולביץ 54
  ).  Boas 1966(  כי שפה היא משתנה עצמאי ונפרד מתרבות 19האנתרופולוג בואז הדגיש כבר בסוף המאה ה

,    2003שנהב ( קולוניאלי - יהודית של יהודי עיראק בניתוח הפוסט-בעייתיות דומה מתבטאת ביחס לערבית 55
Goldberg & Bram 2007 .(  
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היא דנה בתפיסה : ואינה מציעה להן אלטרנטיבה של ממש, מוגבלת לעולם של התפיסות הקולוניאליות

ואף אינה מציבה שאלות אודות , אך אינה חורגת מהן, "טטארים" או 'אסיאתים'מזהה את עמי הקווקז כה

  . למרות שהשתרשות השם הזה קשורה בקולוניאליזם הרוסי,  עצמה'יהודי ההר'הקטגוריה 

ובמיוחד , קולוניאלית היא חוסר תשומת לב להקשר החברתי- בעייתיות בסיסית שטמונה בעמדה פוסט

 גולבוף עצמה לכודה בתוך הקטגוריות שלדעתה מבנות –במילים אחרות . ה הרב אתנית של הקווקזלסביב

 היא מתעלמת מהשונות הגדולה בין האזורים 57 .אסיאתים ורוסים, שעיקרן הבחנה בין יהודים, את השיח

וכיצד האם , ומעלה את השאלה מתי, בהם יושבים יהודי קווקז שמשליכה גם על השונות הפנימית שלהם

בעקבות זאת נדחקות הצידה גם שאלות אודות אופן . אפשר לדבר על יהודי קווקז כקבוצה אחת

, או קבוצות שונות ביניהם(של תודעה קבוצתית משותפת בקרב הנחקרים !) או התפתחותן(התפתחותה 

בין  בכך ממשיכה גולבוף קו הבולט גם בעבודתה על מפגש). ושני המצבים קיימים בקרב יוצאי קווקז

 עיסוקה שבו יהודי קווקז מתוארים כקבוצה הומוגנית שעיקר,  )2003(יהודים מקהילות שונות ממוסקבה 

כאן נופלת גולבוף . של יהודי קובה, בעוד שתיאור זה נוגע בעיקר לקהילה מסוימת מאד, מסחר בשווקים

ת קשריה עם למרו: באותו פח של אורינטליזציה שהיא מתאמצת לחשוף אצל טשארני ואניסימוב

של יהודי קווקז היא " תרבותם"כאשר היא נדרשת לשאלות אודות , משכילים וחוקרים בני הקבוצה

). הסוחרים מקרב יהודי קובה(קבוצה סגורה במיוחד - מתייחסת בעיקר לנציגים שמרניים במיוחד של תת

 אך מקבלת ,השאלה של האפשרות להכללה ממחקר נקודתי רלוונטית למחקרים אנתרופולוגים רבים

שלהם , מרבית יהודי קווקז חיו באזור של עמי ההר של צפון קווקז. משנה משמעות בהקשר של הקווקז

ובמקרים , לינגוויסטים ואף דתיים השונים מאלה של האזרים באזור קובה, חברתיים, אפיונים תרבותיים

היא אך " תרבות ההרים"אלא שעבור גולבוף  58.רבים הם חיו בצמידות רבה יותר לאוכלוסיה המקומית

נקודת המוצא החסרה היא ". אסיאתיות"המקבילה גם היא ל, ורק קטגוריה רוסית אוריינטליסטית נוספת

קוליות של יהודי הקווקז בקהילותיהם בשונות בעיני עצמם -ושל צורות הראיה הרב, זו של הקווקז עצמו

- מהעמדה הביקורתית הפוסט גם כאן הניתוח היוצאאפשר אם כן לסכם כי .ובעיני שכניהם שם

אין . ופחות בהבנת ההקשרים האתנוגראפיים השונים, קולוניאלית מוגבל כיוון שהוא מתרכז בעיקר בשיח

ספק שהזהרותיה של גולבוף אודות המרכזיות של התפיסות הקולוניאליות מצריכות גם קריאה זהירה 

בקשיים האפיסטמולוגיים שנובעים שאינם דנים , יותר של המחקרים המרכזיים אודות יהודי קווקז

ההתמקדות , מצד שני. מהיסטוריוגרפיה המבוססת על חומרים שהם תוצר של הפרויקט הקולוניאלי עצמו

כגון ביחס ליחסים בין , בשיח מחמיצה אינפורמציה חשובה שאפשר ללמוד מטשארני ואניסימוב עצמם

                                                                                                                                 
אניסימוב מתאר התנגדות להשכלה אצל יהודי " גולבוף כותבת כי : דבר זה מתבטא גם בהבנה מוטעית של מונחים 56

במקור כוונת אניסימוב ). 128' עמ" ( holiday makers [meshumadi]קווקז כיוון שחוששים כי ילדיהם יהפכו 
  ". בלינים"או " קיטנים"ולא ל, ) מעברית" (משומדים"ל

ולקראת סוף המאמר לאזרים כאן הניתוח עוקב , ולרוסים" אסיאתית"לסביבה ה, הניתוח שלה מתייחס ליהודים 57
וראו ". אסיאתים"או באופן כללי יותר ב" טאטארים"ר בהדן בעיק, אחר המינוח הבסיסי של הקולוניאליזם הרוסי

מההתייחסות המעטה לאזרים ניתן ללמוד כי היא נוטה לזהות . הדיון על מקומה של חלוקה זו אצל אניסימוב להלן
דוגמא לכך אפשר לראות כאשר היא מעגנת את דיונה על נשים בקובה ובקרב . ןא'את יהודי קווקז עם יהודי אזרבייג

למרות שמדובר בשתי תפוצות , ובה במוסקבה בציטוט מעבודה של יורי מורזחנוב על המשפחה בקברדהיוצאי ק
יק המספר כי אין ' על יהודי מנלצ1999, והשוו ברם(מרוחקות הנמצאות בסביבות שונות לגמרי ועברו השפעות שונות 

  ). לו כמעט שפה משותפת עם חותנת מקובה
ואופיים הושפע מהריכוז , ה בתקופה המודרנית היו בעיקר עם הסביבה האזריתלעומת זאת מגעיהם של יהודי קוב 58

 . הנבדל שלהםיהטריטוריאל
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דות שיאפשרו איזון רב יותר בין מתן מקום יש אם כן צורך למצוא מתו 59).להלן(יהודי קווקז וסביבתם 

לבין קריאה ביקורתית שלהן שלביקורת , "קלאסיות"במתודות היסטוריוגרפיות , לעבודות שנעשו בעבר

  . קולוניאלית יש ודאי מה לתרום לה-פוסט

לא לשפוך את התינוק עם "אבל , של הפריזמה שיצר הקולוניאליזםהאתגר הוא להיות מודע לבעייתיות 

במצב בו ביקורת השיח מקדימה גם את תשומת הלב לשדה המורכב שבו מתרחש המחקר מו כ, "םהמי

 ניתוח תזווי. ההתמקדות בשמות השונים של הקבוצה מוצעת כדרך להתמודד עם אתגר זה .האנתרופולוגי

בחינה עמוקה יותר של צורות המבט  המאפשרת גם  שדה רחב יותר של אפשרויותמציעהזו 

אינן ייתכן שאפשרויות נוספות אלה . אפשרויות מבט נוספותגם ו, ןהשפעתו  הקולוניאליתוהקטגוריזציה

מגוונות בין ת אפשרות להבנת מערכות גומלין ו פותחהןאך , הבינאריתיכולות ללכת מעבר לקטגוריזציה 

ואלה של , קולוניאליות, אימפריאליות(תפיסות מקומיות לתפיסות המושפעות מהמסגרות השולטות 

שונות של התמודדות עם ריבוי קולות ומורכבות ות יאפשרמתוך כך עולות גם ). דינה הסובייטיתהמ

  . בכתיבה כמו גם בפרשנות של חומר אתנוגראפי וחומר היסטורי

התייחסות . לבחירה לבחון את ההיסטוריה הקבוצתית דרך שמות יש יתרונות מתודולוגיים חשובים

לבחון גם , כיחידות ניתוח" מדינה"וגם ל" חברה"חס גם ללשמות שונים ולהקשרם מאפשרת להתיי

ולאתר תהליכים קבוצתיים כגון התגבשות של תודעה , "פנימיות"וגם תפיסות " חיצוניות"תפיסות 

הדיון בפרקים הבאים ייבחן אם כן סוגיות . דיאכרוני-קבוצתית או תרבותית משותפת במבט היסטורי

  . הודי קווקזהעולות מהתמקדות בשמות השונים של י

  

                                              
גם כאן דומה שמדובר בדפוס . בעייתיות דומה מאפיינת גם את היחס של מחקר ביקורתי זה לספרות הקודמת לו 59

אם (קולוניאלית -של ביקורת הפוסטאלא נטייה שהיא תולדה של חלק מהנחות היסוד , שאינו מאפיין רק עבודה זו
אך אין זה אומר שהמחקר המציע זאת יכול לחתוך באבחה ). קולוניאליות רבות אינן נופלות בפח זה-כי עבודות פוסט

משום כך מפליא השימוש . Dirk)כפי שעולה מהתייחסותה לדברי (וגם גולבוף מודעת לכך , אחת קשר גורדי זה
 Zand 1982, 1985' 1986( בעבודתו היסודית של זנד אודות תרבות יהודי קווקז ובעיקר, המועט שלה במחקר קודם

גם מחקרו פורץ . אך גם לזהאין לו ביטוי של ממש בטקסט, 1986בעבודה זו יש אזכור אחד של מחקרו של זנד מ)
בר חלקי היא הס, שיצא בעברית, העדר נגישות לשונית לספרו של אלטשולר(הדרך של אלטשולר אינו מוזכר כלל 

  ). שיצא ברוסית אותו היא מזכירה" יהודי ההר"שכן הוא מצוטט פעמים רבות בספר , בלבד
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  הבימה בבית הכנסת בדרבנט: 8 תמונה

  
  
  

 
  ).2003(קיר חיצוני מזכוכית והחצר :  בית הכנסת בדרבנט:9 תמונה
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II .זהות קבוצתית בפרספקטיבה יהודית ומקומית: והוד'ג, והור'ג   

  סטוריה שטרם נחקרה על הי: השם העצמי , " והור'ג". 1

 יחילוב מזכיר. )Juhurho ברבים ,Juhur" ( והור'ג "ואהשם העצמי הנפוץ של יהודי קווקז בשפתם ה

 Ikhilov 1994.(60 (המדברים בעד עצמם ) Isroil(ל וישרואי) G'ivri(עברי :  עצמיים נוספיםשמות

הקהילות של משותף לכלל ו, בכלל" יהודים" מתייחס בו זמנית גם לקבוצה ספציפית זו וגם לוהור'השם ג

שם "הם גם ) וגם שמות חיצוניים(השם העצמי , כמו במקרים רבים של יהודים בתפוצה. יהודי קווקז

אינו זה משותף שם . קטגוריה כללית לציון אנשים שהמשותף להם הוא דתי, ואף קודם לכן, וגם" קבוצתי

, ות קהילתיים או תודעה של גבולות משותפים מבחינת מוסדאחת" קהילה"מניח כמובן מאליו את היותם 

מעלה אפשרות כי רמה מסוימת של תודעה קבוצתית משותפת קדמה אך קיום שם עצמי כללי משותף 

   .לתהליכים של גיבוש הקבוצה שיידונו בהמשך

ישנן עדויות  61?ומאיין הגיעו, ממתי יש יהודים בקווקז:  שאלות היסטוריות לא פתורות מעלהוהור'השם ג

ההיסטוריה של , למרות זאת. באזור הקווקז המזרחי והצפוני בתקופות רבותממושכת לנוכחות יהודית 

לבין היסטוריה של יהודי , חשוב להבחין בין היסטוריה יהודית בקווקז .יהודי קווקז עודה לוטה בערפל

 אלה -אילו תקופותאילו שינויים חלו בה וב, מתי ובאיזה אופנים התגבשה הזהות של יהודי קווקז: קווקז

יש עדויות על קשרים קדומים בין מזרח הקווקז למזרח . הן שאלות נפרדות מדיון הכולל ביהודים בקווקז

 ולפיכך אפשר לשער שהיו שם קהילות יהודיות בתקופה זו, התיכון וארץ ישראל עוד בימי בית שני

אלה לקבוצה המכונה כיום שונות אבל לא ברור מה הקשרים בין עדויות , )1990:36-37אלטשולר (

 )2003לרנר (ס "מאה השלישית לפנה כבר בבגיאורגיההימצאותה של קהילה עתיקה . 'יוצאי קווקז'

שכן מצד אחד המרחק בין התפוצה הדרומית מערבית של יהודי קווקז , מדגישה את מורכבות הדיון

  . ת מדובר על קהילות שונות בתכלי- ומאידך,  אינו רב לגיאורגיה )שירוון(

המסורות העצמיות רואות את יהודי קווקז כצאצאי גולי יהודה שהוגלו לבבל או את צאצאי שבטי ישראל 

אפשרי של יהודי המוצא לכאן קשור דיון אודות ה. )1990אלטשולר , 1991יוספוב (שהוגלו לאשור 

. הודי קווקזבקרב יכוהנים ולויים של  םהימצאותאו מיעוט , היעדרםהנקשר ל "עשרת השבטים"קווקז מ

אלטשולר " (קשה לראות הוכחה חד משמעית למוצאם מגולי ממלכת ישראל "עדר זהבהך א

 כנראה דרבנט - "ספרא דטרבנת, רבי שמעון"הדן בעדות אחרת היא מתלמוד הירושלמי  62).1990:34

ם לקשור את התגבשות עדת היהודי"הנטייה היא  במחקר ).'הלכה ה, פרק רביעי, מסכת מגילה(שבקווקז

 ולהגירות יהודיות משם בשל רדיפות במאה החמישית והשישית, "בפרסההרריים לשלטון הססנים 

 גישה זו מסבירה יפה כיצד התגבשו בקווקז קהילות שונות לשונית 63).1990: 37-39אלטשולר (

                                              
  . על שם זה ראו דיון נפרד בהמשך. כשם עצמי ) Dagchifut( פוט 'יחילוב מזכיר גם את השם דאגצו 60
  ). בתקופה המודרנית בעיקר  דנהעבודתו של אלטשולר. (עודו בראשיתוכיבוש הרוסי  הדיון בקבוצה זו קודם ל61
והשוו . שקידם טענה שאבותיהם של יהודי קווקז גלו טרם חורבן המקדש, י הקראי פירקוביץ"סוגיה זו הודגשה ע 62

ובכלל זאת גם טענות לקיום משפחות , בעבודת השדה שמעתי טענות מגוונות אודות נושא זה. 1990:33-34אלשולר 
 .והנושא ראוי לעיון נוסף) בשונה מאלו שהגיעו מפרס(שכת יותר מעטות של כהנים שיושבות בקווקז תקופה ממו

 בראשית מסורת שתיעד פליקס שפיראיתכן שבה עוסקת ו,  גישה זו מקבלת חיזוק הן מעדויות היסטוריות כלליות63
מקשר את הגליית היהודים לאזור ) Semyonov 1997:34( איגור סמיונוב  .(Shapiro 1999: 103 ) המאה העשרים

עמדה זו עולה בקנה אחד גם עם גישתו של . והזיקה שלו למרד המזדאי, זוטרא-ד היהודים שהנהיג מארלמר
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". התגבשות הקהילה"אך אינה פותרת את שאלת ,  וזו של מזרח הקווקזגיאורגיהזו של , ותרבותית

ן הגעת יהודים בתקופה הסאסאנית לקהילות יאיזו המשכיות הייתה ב:  רבות נותרות פתוחותשאלות

מה היה אופיו של הישוב היהודי ואיזו קשרים היו ליהודי ,  ואילך17שמתעדים נוסעים בקווקז מהמאה ה

 יותטורק- התקופה שמתחילה בכיבושי המונגולים והמשכה בשושלות המונגולו? הקווקז עם יהודים אחרים

, יוצרת שינויים גדולים בכל רחבי אסיה )14לנג במחצית השניה של המאה ה- ובמיוחד כיבושי תימור(

,  מכל מקום64.לא ברור אם כן מה גורל קהילות יהודי קווקז בתקופה זוו, ומשפיעה רבות גם על הקווקז

ר במאה העשירית לאזוהתקופה הסאסאנית ישנן עדויות על הגירת יהודים ראשית הקהילה לצד הדגש על 

בהתגבשות הקהילה עניין  עמדות הרואותולעומת זאת ) Semyonov 1997:23 (העשרתיים ובמאה הש

 כאשר לקהילה הצטרפו , סביר גם שמדובר בתהליך התגבשות הדרגתי65.)2000 ישי(מאוחר בהרבה 

הדיון בזהות ועמימות השפיעה על  מכל זאת עולה מורכבות. בתקופות שונותיהודים מרקעים מגוונים 

 היסטורית לניסיון לנצל את העמימות של ההיסטוריה של יהודי קווקז הייתה ניסיונו דוגמא 66.קבוצתית

   67".לחזק בקרב העדה שמוצאם אינו מגולי בית שני") 1785-1874(  הקראי פירקוביץשל

ובטיבם , ווקזעמימות והעדר ידע מספיק מאפיינים גם את הדיון במרכיבי התרבות היהודית של יהודי ק

ובכלל זה גם במחקרים שונים , בשיח של הקבוצה ועל הקבוצה. של קשריהם עם קבוצות יהודיות אחרות

מצד אחד יש נטייה רומנטית לתאר את יהודי קווקז כקבוצה : היסטוריות לתיאור הקבוצה-רווחות גישות א

מבודדת שלא נותרה בה ומנגד יש נטיות לתארם כקבוצה נידחת ו, יהודית עתיקה ששימרה את דתה

נוסעים שהגיעו לכפרים של  דיווחיממקבלת לכאורה ביסוס הגישה האחרונה . תרבות יהודית של ממש

את  .והדגישו את הרמה הרוחנית הירודה שלהם ,19 ובמיוחד במאה ה68 , ואילך17יוצאי קווקז מהמאה ה

תקופות  ושל) 1990:44לר אלטשו(הדיווחים הללו יש להבין כתולדה של הפיזור הרב של היהודים 

                                                                                                                                 
שירוואן ביחס להגעת -אודות המרכזיות של תקופת המלך הפרסי אנור ) Hakobyan {Akopyan}, 2003( האקוביאן 

  ". ארמנים דוברי טאט"אבותיהם של 
שלא הייתה המשכיות תרבותית ופיזית ברורה של , ים במרכז אסיהיהודבדומה לגישה מקובלת ביחס ל,  ייתכן64

האופי ההררי של הקווקז מניח מקום לאפשרות שהיהודים , מצד שני. )1988זנד  ( העתיקות והמודרניותהקהילות
  .נסוגו לאזורים הרריים ושימרו המשכיות קהילתית בכפרים מסוימים

מדגישה כי קהילה בדרבנט נוצרה , חוקר בן הקהילה,  עמדת ישי:עמדה זו מושפעת לדעתי משיח זהויות ישראלי 65
עם זאת אין סימטריה . וכי שפת יהודי קווקז היא ניב של פרסית יהודית, ובכללם אשכנז, מיהודים ממקומות שונים

  .  הכרחית בין התגבשות השפה והתגבשות הקהילה
בארמניה לא הייתה קובלת במחקר הייתה כי הנחה מ.  מחקרים חדשים על יהודים בקווקז מוסיפים למורכבות66

הממצאים החדשים של בית . עד הגירת יהודים לשם בעת החדשהונוכחות יהודית לאחר המאות הראשונות לספירה 
פותחים שאלות חדשות  ) Amit & Stone 2002(  ? 13מאה ה בקברות יהודי המעיד על קהילה משגשגת בארמניה 

 בקווקז קודם ת שהמחקר אודות ההיסטוריה היהודיואנמצא איפ. התיישבותם בואודות תנועת היהודים בקווקז ו
ייתכן כי פתיחת האזור למחקר בעקבות , שארו סתומותילצד שאלות שאולי י. לתקופה המודרנית עודו בראשיתו

הצלבתם ו) כגון מקורות גיאורגים וארמניים(וכן לימוד מחודש של מקורות בשפות שונות , התפרקות ברית המועצות
 . עם ממצאים ארכיאולוגיים חדשים ישפכו אור נוסף על שאלות אלה בעתיד

דן . 1940-41מסעותיו העיקריים בקווקז היו ב. 1872פירקוביץ כתב על כך ב. Semyonov 1997, 1990:35 אלטשולר 67
 אלה מסרולדעתו . זהצביע על קשריו של פירקוביץ עם נוסעים אחרים שתיעדו את מסורות יהודי קווק) 2002 (שפירא

ניתוח . והשפיעו על השתרשותם בקרב יהודי קווקז עצמםסיפרו אותם מחדש לאחרים , השערות שנתן להם פירקוביץ
אך יש להיזהר , מעלה שאלות אודות מקורם של התייחסויות רווחות לשאלות של מוצא בקרב יהודי קווקז עצמםזה 

ווקז הן אך ורק תוצאה של חילופי דברים בינם לבין חוקרים מקביעה כי כלל המסורות הנקוטות בידי יהודי ק
. אודות מוצא וראשית אתניתהקבוצתי דיון גם אם למגע זה היתה השפעה על ה) . Shryock 1997והשוו  (ונוסעים

הפתוח לקלוט " לוח חלק"ומכאן מצב של , בהריםמבודד " שבט יהודי פראי"עולה בקנה אחד עם דימוי של גישה כזו 
ליצור רושם מוטעה כי הזהות בהמשך לכך גישה כזו עלולה . של זרים על מוצאם)או מניפולציות(ות השער

וזאת , היא עצמה עמומה וחסרת תוכן" והור'ג"זו המגולמת בשם , וההתייחסות העצמית היהודית של יהודי קווקז
  . שעולים מהדיון בסעיף זה) אם כי לא תמיד בהירים(בניגוד לרובדי תוכן רבים 

המדגיש מצבם החמור הלכתית של יהודי קווקז כיוון ) 1656(ו "ר אברהם שלמון משנת תי"למשל תיאורו של שבתי ב 68
 ). להלן(אך מתיאור זה הכירותם עם מסורות יהודיות  ) . 44 :1990אלטשולר (שאיבדו את מניין עיבור השנים 
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גישה כזו נותנת גם תחושה כי יהודי קווקז היו מבודדים . ארוכות של מלחמות וחוסר יציבות באזור

כמה משתקפת בתמונה כזו של בידוד אכן ו,  מעין שבט פראי בהרים,לחלוטין משאר העולם היהודי

קבוצה "שת יתר של היותם הדגאך , התקיימו בבידוד יחסיאמנם יהודי קווקז  69.תיאורים בספרות

 את נקודת המבט של נהשאפייהוא פרי נטייה אוריינטליסטית של ממש ) יהודית(ללא תרבות " מבודדת

ניתן , אף שהמחקר בתחום זה עודו בראשיתו). Layton 1997 (הקווקזוכותבים שתארו את ם נוסעי

 .גם על ההכרות עם תרבות יהודיתכמו , על מגעים עם קבוצות יהודיות שונות בעברעדויות שונות לראות 

שאולי ,  ייתכן שהיו להם מנהגים שלהם70.'שולחן ערוך'עולה שיהודי קווקז הכירו את ם שונים מתיאורי

מנהגיהם חלק מ אף ש (אמצו בשלב מסוים את המנהג הספרדיאך עולה גם שהם , קשורים ביהודי איראן

עדיין לא נחקרה זו שאלה ? רחש אימוץ זה מתי הת71.)בשלב מאוחר יותר הושפעו גם ממסורת אשכנז

   74. והיו בתוכם מי שקראו ואף יצרו בעברית73, יהודי קווקז הכירו גם את הקבלה72.לעומק

  

  אליס'מצבה עברית במדג: 10 תמונה

                                              
69 Encyclopedia Judaica, "Mountain Jews", 1971 .ות של כותב הערךראשי התיב ,Mo.N , אינם מופיעים ברשימת

 . ייתכן שמדובר במרדכי ניישטאט. הכותבים של האנציקלופדיה
שהוזכר קודם עולה בעקיפין כי הכירו היטב את דיני ) 1656(ו "ר אברהם שלמון משנת תי"אפילו מתיאורו של שבתי ב 70

  "מיד ליד"וכן כי היה בידם סידור מהעיר חלב שהועתק , הפסח
כך למשל שמעתי עדות כי לא נהוג לאכול אורז .  יש תחומים שבהם מנהגי יהודי קווקז משלבים בין מסורות שונות 71

 .אך מצקובל לאכול אורז במהלך החג עצמו, בערב הראשון של פסח
,  1988:51זנד (  והפך לרב ראשי שם 1793צפת ב מר "יוסף ממאן מערבי שהגיע לבוכרה כשד' ת רולוהשוו פעי 72

Cooper 2004 .(אך יש להניח שגם אליהם הגיעו , לא ידוע על השפעה מקבילה של אדם אחד אצל יהודי קווקז
ממגע מתמשך ו, י" השפעת שליחים מאכגון (בתקופות שונותמגוונות השפעות היו ייתכן גם כי . רים בתקופה זו"שד

-16נד שמעתי השערה כי אימוץ זה התרחש במאה ה ז.מ'  מפרופ).גיאורגיהיהודי פרס ויהודי עם קהילות שכנות כגון 
 שתיאר יהודים היושבים מעבר להרי כספי ובפיהם עברית 16זאת על סמך ספרון באיטלקית מסוף מאה , 17

י דיווח על ספר קדוש שמוצאו "אפשרות זו נתמכת ע. מה שמציע קיום קשרי מסחר עם יהודים באיטליה, קלוקלת
 הספר נחתך –בספר זה נקשרה מסורת כי הוא הגן על חייו של רב ליד קובה . קובה ב17כנראה מהמאה ה, מליוורנו

ספר מהמאה השבע ) 20-הבראשית המאה (פליקס שפירו מתאר ). 20.2.08, שיחה(י חרב שהופנתה לרב "לשניים ע
 Shapiro 103" (המן השני"אך קושר זאת למסורות על יציאת היהודים ממדי בתקופת , עשרה מוונציה שעליו כתובת

1999: .(  
חיזגילוב נפטרה . י היהודים"הראתה את השכיחות של מוטיבים קבליים בשטיחים שנארגו ע) 2001(טיילא חיזגילוב  73

 ההשלכות של מרכיבים טכניים -אמנות האריגה בדגסטן, "בעת ששקדה על עבודת דוקטורט בנושא ) 2005(ממחלה 
ר רחל "קנסטנטין לרנר וד' בהדרכת פרופ) ברוסית(מכינה בנושא זה העתק של עבודה ". ואתניים על אופי העיטור

 .מילשטיין מהאוניברסיטה העברית שמור אצלי
 . מידת ההכרות עם העברית ראויה למחקר נפרד . 1990:432על יצירה בעברית ראו אלטשולר  74
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  ט כתובת על מצבה יהודית בדרבנ- 'נ אשר נפל שריג"פ': 11 תמונה

  
כגון , פורמאליים במוסדות גםיהודית יש לחפש הזהות האת המנגנונים והמרכיבים שאפשרו המשכיות 

דוגמא  75.ובהם שפת הקבוצה, בתחומים אחריםאך גם , או הכרות עם טקסטים יהודיים, קיומם של רבנים

הם שמות בו 76,רפרטואר גדול להפליא של שמות עבריים: בולטת היא מסורת השמות של יהודי קווקז

 77,)והרי'בהיגויו בג Khavasülüt/ Khavasürüt', חבאסולות' חבצלת או -למשל(חים מהמקרא הלקו

דוגמא אחרת היא  78). רב אשי–למשל (ואף שמות מהמשנה והתלמוד , ) חנוכה-למשל(שמות חגים 

קפדה ם ה עולים בקנה אחד עאלומאפיינים  79.לגבי חגים שוניםעשירות מסורות ספציפיות מציאותן של 

   .המשכיות יהודית בתקופות קודמותותרמה כנראה ל שמאפיינת את יהודי קווקז על טקסי מעבר יהודיים

לבין הכרות עם המסורת היהודית באופן , ייחודיות ליהודי קווקזמסורות מהדיון עד כאן עולה צירוף בין 

ל התרבות היהודית מלמדת ההכרות עם מרכיבים שונים ש. בו התפתחה במרכזים שונים ובתקופת שונות

 ולמגעם  עוד קודם לכיבוש הרוסי80 ,מגוונות בעבריהודי קווקז נהלו קשרי גומלין עם קבוצות יהודיות כי 

אפשר להניח שאלה מנו קשרים עם , אף שאיננו יודעים רבות על מגעים אלה. עם יהודים אשכנזים

                                              
ל מילים מילים בעלות תוכן דוגמא לחשיבותן של מילים עבריות אפשר לראות בהקלטה של עולה מקווקז המספרת ע 75

ונעשתה בשיתוף המרכז ללשונות היהודים , הקלטה זו היא תוצר לוואי של מחקר זה, והורי'עברי בג/ יהודי
  6.1.1999, המרכז ללשונות היהודים. רדשיבה מואסייבה) רעיה( הקלטת רחל -: באוניברסיטה העברית

 . והרי ולצידם שם רוסי' מצב בו אדם נושא שם עברי או שם בגנפוץ. רוסיים, קווקזיים, לצד אלה יש שמות פרסיים 76
שסיפר כי כשהגיע לישראל ) אחד ממלכי ישראל(דוגמא לדינאמיקה הקשורה בהגירה שמעתי מאדם בשם יכניה  77

 . י אחד מסוכני הקליטוה"התבקש להחליף את שמו לשם עברי ע) בשנות השבעים(
אך , והרי'שקשורה גם בכך שלרוב השמות הללו צורה ייחודית בג, ות רביםיש כאן הנחה שמדובר במסורות בנות דור 78

הדיון בפרק זה ובפרק הפתיחה מתמקד בשמות קבוצתיים ובדינאמיקה הקשורה בהם בזיקה . דרוש מחקר נוסף
  . ובעבודת השדה אספתי חומר רב בנושא, אך ניתן להביא דיון מקביל גם על שמות פרטיים ושמות משפחה, להגירה

' חמץ'הוי של  וזיאו החמרה יתרה לגבי חמץ בפסח,  מסורות מיוחדות אודות האיסורים של עשרת הימים– למשל 79
  . 1992 צבר - וראו גם על הכתובה.חמוציםאכילת איסור על  היה נהוג גם לצד איסור חמץשבעקבותיו  –' חמוץ'ו

  . בהודו" בני ישראל"וצות מבודדות יותר כגון מצבם היה ן שונה בתכלית מקב, על אף בידודם היחסי, ומכל מקום 80
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 המגעים  81.וגיאורגיה ,כורדיסטאן יומגעים עם יהוד) ובתקופות קדומות אולי מבבל(י "שליחים מא

ראו עצמם מעין אף ודומה שחלק מיהודי קווקז , )פרס(החשובים ביותר היו כנראה עם יהודי איראן 

אבותיהם הגיעו ן מסורתעל פי בקרב יהודי קווקז יש משפחות כוהנים ש . יהדות זושל" שלוחה צפונית"

שנות השישים של המאה (בירושלים עברית בסידור תפילות שהוצא ב 82.)1990:34אלטשולר (מפרס 

 הרב יעקב יצחקי גם 83.אך מקשר אותה ליהודי פרס, מעיד הכותב כי הוא מדרבנט, )עשרה-התשע

עשרה ראה בבני קהילתו –מחשובי רבני קווקז בשלהי המאה התשע , )יענגיל בפי יהודי קווקז, ץ"הבהרי(

וגם כאן הדיון , ווקז ויהודי פרס ראוי לעיון נוסף הקשרים בין יהודי קאופי 84".פרס ומדי"חלק מיהודי 

לחוסר הידע והאינפורמציה הסותרת המאפיינת את ו, דוגמא בולטת לעמימות זו .מאופיין בעמימות רבה

ואלטשולר ) 1982( זנד  85.מתבטאת בדמותו של אלישע בן שמואלבכלל הדיון בעברם של יהודי קווקז 

ולפי , הגיעו אלינו, בעברית, וצר ראשון שפזמונים מפרי עטומזכיר אותו כי) 1990:432(בעקבותיו 

שלפי המסורת היו בו יישובים בדאגסטאן ליס 'ליד מדג, "גיא היהודים("והות קאטה 'המסורת יצר בדג

וגם ,  בכאשאן שבפרס17אולם אלישע בן שמואל הוא גם שמו של פייטן שחי במאה ה). יהודים קדומים

 פעל בסמרקנד ,לפי אחת הסברות, שמחברהיצירה בפרסית יהודית , "שהזדה וצופי"שמו של מחבר 

שפיוטיו בעברית הגיעו ליהודי קווקז כחלק , האם מדובר באדם אחד .)1988:26נצר ( באסיה המרכזית 

ואולי אלו אנשים שונים ? והות קאטה'ואחר כך נקשרה בשמו מסורת שהוא מדג, מקשריהם עם יהודי פרס

 לשאלות אלו אין 86? יוצר זה הגיע מפרס ושהה זמן מה בקרב יהודי קווקזאו שמא? בעלי אותו שם

וכן בנושא , והדיון כולו מלמד עד כמה מצוי המחקר בעניין הטקסטים הללו, בינתיים תשובה חד משמעית

 קשר עם יהודי פרס ה מכל מקום .הספרות של יהודי קווקז ומגעיהם עם יהודי המרחב הפרסי בראשיתו

ובקשרים מאוחרים יותר , קרבה הלשונית, מקור היסטורי של הגירה מפרס:  שוניםמתבטא ברבדים

יהודי ) אפגניסטאן ובוכרה, יהודי איראן" (יהודי המרחב האיראני"בין כלל , למרות זאת. לאורך הדורות

:  בהקשר של הגירה לישראלדיון זה רלוונטי. קווקז הם הנבדלים והמרוחקים ביותר מהקבוצות האחרות

של המרכז היסטורי (איראן יהודי ובמיוחד עם , בני הקבוצות האחרותר יוצאי קווקז נפגשים עם כאש

 .עוד יותר מכך את השוני בין הקבוצותאבל מדגיש , מפגש מדגיש נקודות קרבהה) אזור תרבות זה

אן  לחקר יהודי איר-א"מרכז אב"כגון ( שיתוף פעולה בין יוצאי קבוצות אלו ביוזמות שונות ,ואמנם

                                              
היה ו, בגיאורגיהכינוי השתרש כנראה (ה" לחלוחים"מכונים , דוברי ניב של ארמית, יהודים מכורדיסטאן האיראנית 81

טענה שבין יהודי קווקז ללחלוחים יש קשר )  khit(האנתרופולוגית גנרייטה חיץ . "ארמיתים" או )יהודי קווקזמוכר ל
 Zand 1991על לחלוחים ראו  . )5/2001, אינפורמציה אישית, לנוב'צ. מ(מאשר בין קבוצות אחרות יותר 

  . משפחה כזו בישראל  בעבודת השדה פגשתי צאצאי.כוהנים, או היו מעט,בקרב יהודי קווקז לא היו, כנזכר,  שכן82
 . דויקומסיבות שונות לא רשמתי אז תיעוד מ, ראיתי סידור זה במהלך עבודת השדה 83
 ). 1990( יוספוב , )1990(על דמותו ראו אלטשולר  ). 1982(  דוד –על אגרות ופרסומים שלו בהם יש שימוש בכינוי זה  84
 .Shiraha ) .(Enc" (שיראהא", טאט-ודאו'הכתוב בג, דוגמא אחרת היא האזכורים של האפוס הלאומי של יהודי ההר 85

Judaica, "Mountaian Jews"', vol. 12 p.481 .(דומה שאזכורים אלה של , בשונה מהדוגמא של אלישע בן שמואל
, טאט–ודאו 'יצירות מג) כביכול(שתירגם ) M. Helmond( , יצירה שכנראה לא קיימת כלל מבוססים על כותב יידי

 ). 1986אלה ראו זנד " בתרגומים"על . ( בעוד שלמעשה כנראה כתבם בעצמו
ובמיוחד העבודות , הקדישה עבודת דוקטורט לעבודתו של אלישע בן שמואל, ב"החוקרת הפועלת באר, דליה ישרפור 86

היא מציינת כי קשה לקבוע חד משמעית אם מדובר באדם אחד או באנשים שונים הנושאים את . בפרסית יהודית
 Vera( וגם החוקרת ורה מורין , ובכל זאת לשאלתי בנושא בכנס שהתקיים לאחרונה ציינו גם ישרפור, אותו שם
Moreen (  כי יש סבירות כי מדובר באדם אחד )(Yasharpour 2006 .  
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כ את יוצאי "אינו כולל בד) י פעילים מקבוצות אלו"אפגניסטאן ובוכרה שהוקם לאחרונה בירושלים ע

   . קווקז

ועוד יותר מכך ,  על מורכבותמלמד והור'גהעצמי שם בהיסטוריה הקדומה של הקבוצה ובהדיון , לסיכום

 פורה להיווצרות תיאוריות  כר-ם והינ-היומאפיינים אלה . היעדר ידע מספיקורב משמעות , על עמימות

בין אלה אפשר .  זוקבוצתית זהותוקז ואודות מרכיביה ומשמעותה של מוצאם של יהודי קושונות אודות 

 -וגם מניפולציות לגבי הזהות , הקושרות את המוצא לשיח זהות ישראלי ויהודישונות למצוא גישות 

הגירה לישראל והתערות ך כדי להתקיים תומשיך בסוגיות אלה מדיון . שהפוליטיקה הטאטית הייתה שיאן

 .בחינת הסוגיות הקשורות בשם העצמי מצביעה גם על המשכיות הקשורה בתכנים תרבותיים ודתיים. בה

על זיקה ברורה : רוהו'תי המשמעויות של השם העצמי גמסורות ותכנים תרבותיים מצביעה על שת בחינ

  . ובהשפעות שונות של הסביבה, התפתחו בזיקה להןועל מסורות ייחודיות ש, למסורות יהודיות בכלל

  

  יהודי קווקז ושכיניהם: והוט'ג, והוד'ג. 2

 87.לצד עמים רבים הדוברים לשונות שונות, יהודי קווקז חיו במאות האחרונות באזור רחב והטרוגני

אך , ווקז בכינויים של יהודי קווקז בפי שכיניהם רובד לשוני הקשור למפגש בין שפות שונות בקלדיון

ומקומם של , הסוגיות המרכזיות שדיון זה מעלה בהקשר הנוכחי היא שאלת היחסים בין הקבוצות

   88.סעיף זה מציע מסגרת לדיון בנושאים אלה. אתנית של הקווקז- היהודים בסביבה הרב

 לבין השמות בהם נקראו 89)והור'ג(בקווקז הצפוני והמזרחי הייתה הבחנה ברורה בין השם העצמי 

בל 'ג" (הר הלשונות"י גיאוגרפים ערבים "באזור שנקרא ע, ודים בשפותיהם המגוונות של שכניהםהיה

 השייכות למשפחות שונות ולאלה) אזרית, קומיקית( שפות אלו נחלקות לשפות טורקיות 90. )אלאלסנה

, זגיניתל(שפות דאגסטאן בצפון מזרח : של הקווקז" עמי ההר"י "של השפות הצפון קווקזיות המדוברות ע

; במרכז צפון הקווקז) vainakhשפות ואינאח (נית ואינגושית 'צ'צ, )'לק וכו, טאבאסראן

הבחנות אלו חופפות פחות או יותר להבחנות ). אבחזיות- שפות אדיגו(רקסית בצפון מערב 'צ/וקברדינית

  91.ות גדולותכגון הבחנה בין עמי השפלה לעמי ההר הנחלקים לכמה חטיב, אתניות וגיאוגרפיות מרכזיות

ובמקרים מסוימים , "והוד'ג"הצורה הנפוצה ביותר לשם הקבוצתי של היהודים בשפות המקומיות היה 

רווח בקרב רוב עמי ) מילה שמובנה משתנה לרעה(ורטיבית 'שיש לו לעיתים גם נימה פז, שם זה .והוט'ג

ן היה מוכר גם 'באזרבייג .ורט'גכינו את היהודים ) רקסים'צ(הקברדינים : אם כי לא כולם 92,צפון הקווקז

                                              
  Krag and Funch1994,  ,Geiger et al. 1959,Bennigsen and Wimbush 1985: על עמי הקווקז ולשונותיו ראו 87
י בדיון ת יכולות לתרום לעיגון הדיון במקרה החקר הנוכח"כגון צפון אפריקה והמזה, השוואות לאזורים אחרים 88

 . אך בהערות לדיון אצביע על כמה דוגמאות לדיון כזה, דיון השוואתי שלם דורש מסגרת נפרדת. מושגי רחב יותר
  . אלא אם מצויין אחרת, )שלעיתים מציין גם את הקבוצה(ביחיד " יהודי"ההתייחסות מכאן ואילך תהיה לשם  89
 ) .2007לרנר  (צה לשפת הסביבה שם לא היה פער בין שפת הקבו, בשונה מהמצב בגיאורגיה 90
: יש בקווקז גם שפות איראניות. ויש קבוצות נוספות, נמנו קבוצות לשוניות מרכזיות שיהודים ישבו לצד דובריהן 91

שהיא הודו (לכך יש להוסיף ארמנית . וטאט המדוברת בפי ארמנים דוברי טאט ומוסלמים דוברי טאט, אוסטית
כך למשל בצפון . בחינה אתנית ולשונית שכל הצגה סכמאתית שלו היא חלקיתמדובר באזור מורכב מ. אירופאית

 . יושבים דווקא בהר הגבוה) איים והבלקרים'הקאראצ(מערב הקווקז דוברי לשונות טורקיות 
וכי משם השתרש גם בקרב רוב דוברי , Juhud קומיקית לביטוי השם יהוד או -נראה שמקורו בצורה הטורקית 92

  . מלבד הקברדינית ששייכת לקבוצה לשונית בעלת מאפיינים שונים, וקזיותהשפות הצפון קו
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 שם נוסף היה 93.והוט'והארמנים באזור וארטשן כינו את היהודים ג, )יהודילרייוברבים ( 'יהוד"הכינוי 

, והורי'לשמות אלה מקורה קודם כל בהבדלים לשוניים בין ג) והור'ג( ההבחנה בין השם העצמי 94.ופוט'צ

   95.הטורקיות והקווקזיות, ומיותלבין מרבית השפות המק, שפה האיראנית בבסיסה

, התייחסות נפרדת לעמים שוניםדיון שיש בו האזור הרחב בו מפוזרים היהודים במאות האחרונות מצריך 

מייחדים ) היסטוריים, אנתרופולוגים, לינגוויסטים(מחקרים אקדמיים שונים . אך גם התייחסות כוללת

. דיון ביהודי קווקז מצריך גם ראיה כוללת של האזוראך , בדרך כלל דיון נפרד לאזורים המגוונים הללו

כפי שניתן גם למצוא , לצד הבדלים ניתן למצוא דמיון בדפוסי יחסי הגומלין בין יהודים לסביבתם

בקווקז ובשוליו עברו . מרכיבים תרבותיים משותפים שונים לעמי קווקז למרות השוני הגדול ביניהם

כמו גם דרכים מקומיות רבות , אירופה והמזרח התיכון, ין אסיהדרכי תחבורה ומסחר חשובות שחיברו ב

. מרבית הקבוצות בקווקז מזוהות עם אזורים מסוימים, מחד גיסא. שקשרו בין הקבוצות השונות

הטופוגראפיה ההררית מסייעת לשימור ההבדלים בין קבוצות שונות שלעיתים נמצאות באזורים קרובים 

בין הקבוצות השונות היו תמיד קשרי גומלין , מאידך גיסא. ת תלוליםאך מופרדים על ידי הרים וגאיו

   96.קווקזיים משותפים-והאופי ההררי והנבדל של האזור היווה בסיס ליצירת דפוסים תרבותיים כלל

ואת מקומם במערכת הרב אתנית , הדיון בשמות מאפשר לבחון את יחסי הגומלין בין היהודים לשכניהם

 - )י אחרים ובעיני עצמם"ע(' מקומיים'זית היא באיזו מידה נתפסו יהודי קווקז כשאלה מרכ. של הקווקז

היחסים  עם עמי הסביבה חשובים גם . ובאיזה מידה מעמדם היה כשל מיעוט שהודגשו שונותו וזרותו

  כאשר אנשיה חיים לצד קבוצות שונות , גם אם קבוצה נתפסת כאחת. גוניותה-להבנת הקבוצה עצמה ורב

 Barth(זה משליך על עולמם החברתי והתרבותי ועל מנגנונים של שמירת גבולות קבוצתיים ניסיון 

  98:רביםמגע עם עמים שונות שבהן התקיים סביבות   יהודי קווקז חיו ב97).1969

 אבל, אזרים היה דומיננטיהמגע עם  .עם ארמניםגם לצידם ו, מגע עיקרי היה עם אזרים, ן' אזרבייג. א

 ואילו )Krasna Slavoda(בקובה הייתה שכונה יהודית נפרדת : אזורים שונים בבעל אופי שונה

סביב קובה היה . וחיו גם ארמנים רבים, בבקו שני הדפוסים התקיימו. בשירוואן חיו בסמיכות רבה יותר

                                              
ואילו בעשרות השנים ) ?ואלי גם האודינים(שם זה נשמר בשימוש הארמנים , פ עדות של יהודים מוארטשן"ע 93

 .  מרוסית-"ייבריי"האחרונות האזרים שם השתמשו בעיקר ב
פוט 'וצו) התל היהודי, ההר(ופוט טבה 'כגון  צ, ש שרידים יהודים" עאניסימוב מדווח על מקומות שונים הקרויים. א 94

  . בסעיף הבאופוט מוקדש דיון נפרד 'לשם צ). Anisimov 2002] 1888 :[26) (קברי היהודים(קובור 
שניתן להסביר בקרבה ) 'r'סיומת (י טאטים לא יהודים נשמר דמיון לשם העצמי "לעומת זאת בכינוי היהודים ע 95

ילגן 'פ מידע שקיבלתי מתושב הכפר ג"ע. ת ואולי גם בתקופת הגעה היסטורית משותפת לקבוצות אלההלשוני
קבוצה זו היא . ' ממו-והדו'ג'או . 'והרום'ג'הטאטים המוסלמים במקום מכנים את היהודים ) דרומית לדרבנט(

שהיה יישוב יהודי חשוב ) Abasavo(ילגן נמצא ליד לחורבות הכפר היהודי אבאסבו 'הכפר ג. מיעוט מבוטל דאגסטאן
לגן 'י תושבי ג"הישוב קרוי עד היום ע) .48-52: 1990אלשטשולר ( שממנו כנראה הגיעו ראשוני היהודים לדרבנט 

ואין לי מידע אודות הכינוי , ן'ריכוזי טאטים מוסלמים נמצאים ליד קובה באזרבייג). Duru-Juhuro(והרו ' ג-דורו
 הנקוט בידם

   ).1951( על דפוסי משפחה  Luzbetakוראו גם . והוט בשפות שונות מאד'גם בתפוצתו של השם גכפי שמתבטא  96
  ). 2001:46(ראו צור , מרוקו, מקומית בקרב יהודים בפזורה אחרת-על חשיבות השונות והזהות הקהילתית 97
ולרשימת ) Zand 1982, 1991( חלוקה זו מבוססת בעיקר על הצלבה בין מחקרי השדה שלי לבין עבודתיו של זנד  98

  . ופחות להקשר האתני, זו האחרונה מתייחסת בעיקר לאזורים גיאוגרפים). 1990(היישובים שמביא אלטשולר 
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מערב (ובוארטאשן , ) וטאטים מוסלמיםכמו ביישוב כוסאר, לזגינים(גם מגע עם קבוצות נוספות 

   99.לצד המגע עם האזרים) קבוצות נוצריות( עם ארמנים ואודינים רב היה מגע הסביבתו) ן'אזרבייג

, חולקות את הרפובליקה) titular" (רשמיות" קבוצות 14(רבות בוצות קהיה מגע עם שבה ,  דאגסטאן.ב

, קאלה'מחאצ(לצפונה  ,שמרכזה דרבנט, אפשר להבחין בין דרום דאגסטאן). ולצידן עשרות נוספות

, בדרום היה מגע רב יותר עם לזגינים. אתניים ביותר-שני האזורים רב 100.)חסאביורט, סקבוינק

   101.קים ועודאל, דרגינים, ואילו בצפון עם קומיקים) בדרבנט(אנים 'טאבאסרנים ואזרביג

   .אך גם עם אינגושטים, נים'צ' בה עיקר המגע היה עם צ-ניה'צ'צ. ג

   .בלקרים ואוסטיםלצידם גם עם ו) רקסים'צ(יה עם קברדינים בה המגע ה) בלקריה -קברדינו (קברדה. ד

  .  בו היה מגע רב עם רוסים וקוזקים)מחוז סטברופול( פיאטיגורסקאזור . ה

   103.רק הקבוצות הדומיננטיותהוזכרו ו 102,נוספיםם היו גם אזורי. אתניות- כל הסביבות הללו הן מולטי

שרבים מהם ,  של יהודי קווקזםלינגוויסטיי-הסוציו אתנית התבטאו גם במאפיינים -החיים בסביבה רב

לינגווה "נכללו הבאלה  ).Zand 1991(לעיתים אף חמש לשונות ואף יותר , שלטו במספר לשונות

 שפת –והרי 'ג, )ובדרך כלל שתיהן, אזרית או קומיקית ואחר כך רוסית-טורקיתבעבר ( באזור " פרנקה

דרך , מאזרית וארמנית( שנבדלו ממקום למקום , ת השכנותולשונות של הקבוצות המקומיו , 104)הקבוצה

ובודאי , רב לשוניות זו השתנתה ממקום למקום 105).נית'צ' השונות ועד לקברדינית וצןדאגסטאלשונות 

ירדה , ככל שעלתה רמת הרוסיפיקציה בקווקז, במחצית השניה של המאה העשרים. מתקופה לתקופה

נותרו גם מרכיבים , סףבנו .רונות נותר לה עדיין מקום חשובאך גם בשנים האח, מידת רב הלשוניות

הכרות וקשר בין קבוצות גם כאשר רוסית הפכה ציינו הכרות עם קודים וניבים מסוימים : םמבולייס

אלא , השליטה בשפות אחרות היוותה לא רק עניין טכני. שפת התקשורת הבין קבוצתית המרכזיתל

   ).נושא זה נדון בשער האחרון(מרכיבי הזהות השפיעה על ואף אופי היחסים עם הסביבה שיקפה את 

אתנית היא סוגיה שלא זכתה להתעניינות  -משמעות היחסים עם קבוצות אחרות בהקשר של סביבה רב

פריזמה נותן  דיון בשמם של היהודים בפי שכיניהם 106.לינגוויסטי-מספקת במחקר מעבר לדיון הסוציו

  . קווקז של התמורכבות האתנוגראפי הרקעשותו על ויש לע, לבחינת יחסים הדדיים

                                              
בבקו ). שירווני(ודוברי להג שירוואן ) ובאי'ע( לחלוקה בין דוברי להג קובה תאזורים מקבילים חלקיההבדלים בין ה 99

  . אם כי היה רוב בה ליוצאי קובה, גיעו לשם גם יהודים מצפון הקווקזוה, הבירה נפגשו בני הקבוצות השונות
 .ישבו יהודים במשך מאות שניםיישוב שבו , אליס'דגהגבול בין האזורים עבר דרומית למ 100
כאשר האחרונים , )איתורי'ח(להג קאיתאך וב) דרבנדי(להג דרבנט והורי ב'גבין דוברי זו ש חלוקה זו מקבילה ל101

   ). צניה וקברדה'צ (זורים אחרים של צפון קווקזפזורים גם בא
יהודי קווקז ). 1990( לסקירה היסטורית אלטשולר ,  )1999( לסקירה מפורטת של יישובים ואזורי מוצא ראו ברם  102

בעיקר בקוטאיסי וצחינואלי , ומראשית המאה העשרים גם בגיאורגיה, ישבו גם בוולדיקווקאז ובמוזדוק שבאוסטיה
פ "ע(ן 'ובטביליסי לשם הגיעו יהודים מאזרבייג, שם ישבו יהודים שהגיעו מצפון הקווקז, )1970:22ניישטאט (

  ). אם כי פגשתי צאצאים למשפחות מעורבות, כ לא היו נישואים בן יהודי קווקז ויהודי גרוזיה"ניישטאט בד
בדיון זה אתן דגש . פרדתעבודת דוקטורט נמצריך אזור נרחב ומרובה קבוצות כינויי היהודים ב לימוד של 103

 . אזורים אחריםואתייחס בקצרה גם ל, היה הריכוז הגדול ביותר מרכז היסטורי שבה ,לדאגסטאן
  שמעתי גם טענות על קבוצה בעלת ידיעה בעברית. לעיתים הכרות עם דיאלקטים נוספיםו, בדיאלקט המקומי 104
כמו גם על מקרים של הכרות של קבוצות , נדר'ות וגכך למשל אודות דפוסי רב לשוני: נושא זה ראוי למחקר נוסף 105

  . ככל שעלתה רמת הרוסיפיקציה הכללית בקווקז ירדה מידת רב הלשוניות. אחרות עם שפת היהודים
אצל .  מעניין כי העדר זה משותף גם למחקרו ההיסטורי של אלטשולר וגם למחקרה האנתרופולוגי של גולבוף106

נים בעיקר ביחס להתנכלויות וקונפליקטים המקושרים לדיון רחב יותר אלטשולר היחסים עם הסביבה נידו
היא : אצל גולבוף דיון זה אינו קיים כלל. אתני זוכה לתשומת לב מוגבלת-ואילו משמעות ההקשר הרב, באנטישמיות

עה במקום אחד מצי. ופחות בחיי היום יום וביחסים עם קבוצות אחרות, עסוקה בעיקר בדימויים הקולוניאליים
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 אולם גם אם 107).1990:15.." ( היתה נימה של לעג.. והות'בשמות יהוד או דז"אלטשולר מציין כי 

לפחות לאורך תקופות ארוכות , והוט'דומה שבמקרים רבים הכינוי ג, בהקשרים מסוימים כך אכן היה

ויש כנראה גם הבדלים בין עמים שונים ביחס לכינוי זה , הנתפס כניטרלי ואף ביטא קרב, במאה העשרים

והוט 'וג) ju(h)ud( והוד 'האווארים והקומיקים מכנים את יהודי ההר ג. "והקונוטציה שהוא מקבל

)ju(h)ut (–לשינוי מ , הרוסי ואסלאמי, בשני העולמות. ורטיבי' שם פזy ל j הרוסית יש קונוטציה 

שלכל היותר ביטא נחיתות , חים אלה היה כה נפוץ עד שהפך לשם חיבהרטיבית אבל השימוש במונ'פיזו

)Chenciner 1997:255.(108 וקוראים לבחינה של שימושי , דברים אלה מלמדים על תמונה מורכבת

: הגעתי למסקנות קרובות) 2003קיץ (בעבודת שדה בדאגסטאן  109.השם מנקודת מוצא אתנוגראפית

ורטיבית של 'רובם היו ערים למשמעות הפיז. כ מכבד"יהם היה בדהיחס כלפ מרבית היהודים סיפרו כי

ובדרך כלל סוגיית השם הקבוצתי לא עלתה , אך ציינו שחשו בה רק בסיטואציות מסוימות, והוד'השם ג

שבה היה ריכוז גדול של (כך למשל אישה ילידת דרבנט . יהודי-כמשמעותית או נושאת הקשר אנטי

קאלה ללימודים שמעה לראשונה שימוש בשם זה באופן 'עה למאחאצציינה שרק כאשר הגי) יהודים

כך שבמגע ,  בדאגסטאן'לינגווה פרנקה'צריך גם לקחת בחשבון את התהליך בו רוסית הפכה ל .ורטיבי'פיז

שמעתי גם עדויות על כינויים אחרים בפי . שימש גם שם הקבוצה ברוסית) במיוחד בערים(בין קבוצות 

' בן של ישראל '–' ישרואיל נומה' היו משתמשים ב נים'אזרבג: "לה מדרבנט סיפרהעו. קבוצות ספציפיות

נים ' על כך יש להוסיף כי האזרבייג110".והוד בפיהם היה שם גנאי'ואילו ג. כשרצו לכבד את היהודי

לעומת זאת יהודי שפגשתי בדרבנט ראה בהבדלים  111".ישמעאלים"בקובה נקראו לעיתים בפי היהודים 

 גם בקרב -כלומר". והוד' ג- ואילו כאן) evrei ('יהודי'ני אומר 'בבאקו האזרבייג: "וגרפי גרידאעניין גיא

חשוב אם כן  112.ובראש ובראשונה זו שאלה של הקשר, והוד אינו בהכרח שלילי'נים השם ג'האזרבייג

 בתקופות במיוחד, באזורים מסוימים. וגם התקופתי של יחסי היהודים עם קבוצות שונות המקומי, ההקשר

                                                                                                                                 
. גולבוף כי מחקר עתידי ייטיב לעשות אם ישאל על נקודות דמיון ושוני ותפיסות הדדיות בין יהודים ואזרים

)Goluboff 2004 (אתני של צפון הקווקז אינו נדון אצלה כלל-ההקשר הרב .  
ינו חוקר אך אף אחד מאלה א) 1962יופה , 1933ורטקובר 'צ; 1868, סליביקצקי(אלטשולר מצטט שלושה מקורות  107

 . מובהק של הקווקז וספק אם הייתה לכותבים אלה הכרות עמוקה עם יחסי היהודים ושכניהם
 שתשובות דומות ניתנו גם ומעניין, עדות זו דומה לממצאי. חוקר זה ערך מחקר שדה בדאגסטאן בשנות התשעים 108

בתיאורו מודגשת נחיתות יהודית . )שכן זהותי יכלה להשפיע על התשובות של בני שיח שונים(לחוקר שאינו יהודי 
שילוב של . וגם בהמשך מודגש גם היחס הטוב של היהודים וראייתם כמקומיים,  בציטוט זהגםאבל , מבנית כמיעוט

דוגמא השוואתית היא תיאוריו של מרדכי . ביחסים בין קבוצות אינו נדיר) מבנית או אחרת(יחד עם נחיתות , קרבה
שומרים עליהם את הסדרים ומחזיקים בידם "על כך שהברברים " הגד מרדכי" בספרו הכהן על יהודי לוב ושכניהם

פרשנות " בני חסות"ימים שלצד מובנו כ'שניות זו מתבטאת למשל במונח האסלאמי ד). או , .."לעשות את מנהגם
ודים אבל  הברברים שאין להם שנאת יה-הכהן מבחין בין יחס קבוצות שונות. עממית מקשרת אותו גם לקרבת דם

  . 303, 280למשל , 1979הכהן ((לבין יחס אמביוולנטי בקרב הערבים , מודגשת אדנותם ביחס ליהודים
 ). להלן(  זאת תוך התחשבות במגבלות של בחינת עדויות עכשוויות ביחס לסוגיה שלה רבדים הסטורים שונים 109
 באזור זה הם היוו גם מיעוט .א בהריםול,  החוףךנים הם קבוצה היושבת לאור' בהקשר של דאגסטאן אזרבייג110

, . כפי שגם ליהודים פעם היה רובע כזה, "רובע שלהם"היה מעין נים 'בדרבנט לאזרבייג. שרובו שיעי בסביבה סונית
 ליהודים קשרים איתן היולה עם היהודים היה שונה משל קבוצות אחרות ונה מגע שמשתנים אלה השפיעו על 

בכפרים מסוימים : עם זאת כל הכללה בסביבה הטרוגנית של הקווקז היא בעייתית. ישנוצרו בעולם הכפרי הקווקז
 . נים לצד קבוצות אחרות כדרגינים וקומיקים'ישבו ביחד גם יהודים ואזרביג) כגון נוגדי(קרוב לים 

י עמי "ים עכ פחות אהוד"הארמנים בד:. בפי יהודי קווקז" עמלק"עדויות אחרות מאזור דרבנט הן כי ארמנים כונו  111
  . או מבטא תחרות מסויימת בין הקבוצות/ואולי הכינוי מבטא יחס כללי זה ו, הסביבה מאשר היהודים

אפשר .  בשיחות עם יוצאי קובה מצאתי כי הכינויים ההדדיים שם היו שונים במידת מה מאלו שבמקומות אחרים112
במובן של " עם הררי"ים בעבר הקווקז ואינם היושב) או אזרים(נים 'האזרבייג, ראשית: לייחס זאת לשני מרכבים

בקובה המשיך , שנית. וההיסטוריה של המגע שלהם עם היהודים צריכה דיון נפרד, הקבוצות האחרות הנדונות כאן
  .)עם השכניםלמרות יחסי גומלין אינטנסיביים (להתקיים יישוב יהודי מופרד מסביבתו במובן המרחבי 
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יום לאורך תקופות - אך באזורים רבים ובשגרת היום113,משבר הודגשה נחיתותם המבנית כמיעוט דתי

הבנת מקום היהודים . ארוכות הודגשה מקומיות וקרבה שהיו להם גם מימדים כלכליים ותרבותיים

   114).'והוד'ג'המתבטאת באופני השימוש ב(מצריכה תשומת לב לשניות זו 

 נפתח )1990:132-146" ( האוכלוסייה הסובבת והיהודים"הפרק : ר פותח בשניות זודיונו של אלטשול

לבעלי המלאכה ולסוחרים היהודים היו , לחקלאים: "אניסימובאליה טשארני ותיאורים המבוססים על ב

שהיו מתארחים זה אצל זה , האוכלוסייה הסובבתמאו ידידים ) קונאק או קורדאש(בכפרים רבים ידיד 

מפתיחה זו אפשר ללמוד על זהותם של היהודים  ).132(  " להגן על היהודי כאילו הוא בן משפחהומוכנים

ואולם מרבית הדיון מוקדש לביטויים שונים של . כשהיחסים עם השכנים נגזרים מכך, כמקומיים

 דיון מעמיק בסוגיה ההיסטורית באיזו מידה היו אנטישמיות 115.רדיפות ועלילות דם בקווקז, התנכלות

אך הבנת ההתנסות של היהודים , ודיכוי יהודים חלק ממציאות החיים בקווקז חורג מתחום עבודה זו

דורשת תשומת לב רבה יותר לאופני השילוב שלהם עם האוכלוסייה ובכלל בקווקז במאה האחרונה 

ואולם  116 ,מקרים שונים של התנכלות ליהודיםגם אין חולק כי בקווקז היו  .ולזהותם המקומית, הסובבת

 השל יהודי קווקז צריכההתנסות .  השאלה מה מודגש בתיאור ובאיזה אופן-"הטון קובע את המוזיקה"

ובמיוחד המלחמה הארוכה של , על רקע קורותיו הסוערות של הקווקז במאות השנים האחרונותבחן להי

,  מודגש רקע זהכאשר. החיים תחת שלטון בעל מאפיינים קולוניאלייםבעקבותיה ו, עמי הקווקז ברוסים

אף . האוכלוסייה המקומיתמאזי דווקא מפליא האופן שבו היהודים המשיכו להוות חלק מהמרקם החברתי ו

 .קיום יהודי כמיעוט מדוכא  יוצר רושם של כלל התיאור117,שתיאורו של אלטשולר מודע לשאלות אלו

בעוד , "עמד החברתי פוליטימ"אלטשולר דן בכפיפה אחת ב. אופי זה של התיאור נובע גם ממסגרת הדיון

   118שיש מקום להפריד בין היחסים עם השלטונות והיחסים עם האוכלוסיה המקומית המגוונת

כותבים כטשארני . "ההיסטוריה נכתבת מנקודת מבטם של המנצחים"צריך גם לקחת בחשבון כי 

. טיותסיבות פוליהדגישו את זיקתם של היהודים לרוסים גם מ ורוסיובעידוד בהיתר  פעלו אניסימובו

                                              
  . 1990:45מובאים אצל אלטשולר , 1934 גרבר ששהה בדאגסטאן עד  של הגרמניוראו למשל תיאורי 113
 על Goldberg 1990, 279:1979הכהן ,  על מרוקו Bilu and Levi 1996 -והשוו לדיונים אודות המצב בצפון אפריקה 114

הופך ושל הרקע הקולוניאלי ) יהודים, ברברים, ערבים( אתני -קיום של הקשר רב. בל נאפוסה 'לוב ובמיוחד על ג
  . ובמיוחד לריבוי האתני הקיצוני בקווקז שיוצר תנאים שונים, אך יש לשים לב גם להבדלים, ההשוואה מעניינת

ומשום כך ייתכן .. אלטשולר מציין כי מרבית עלילות הדם התרחשו באזורים שהייתה בהם אוכלוסיה נוצרית ניכרת 115
. להבדלים בין אזורים שונים בקווקז, אם כן מודעהדיון . שהאוכלוסייה המוסלמית הושפעה ממסורות נוצריות

בלי להידרש להבדלים גדולים גם בין קבוצות מוסלמיות וגם בין , "במוסלמים"ורובו דן , למרות זאת הוא כללי מאד
  . אורתודוכסים- כגון בין הארמנים והאודינים המונופיזיטים לרוסים הפרבוסדלבים-הנוצרים

תוצר של תפיסות של , "מלמטה"ואילו הגיעו , היו תולדה של השפעת השלטוןיש לבחון אילו ממקרים אלו  116
שבהם הסכסוכים דומים , כמו כן ראוי לבחון אלו מקרים היו קשורים למאבקים ספציפיים על קרקעות. האוכלוסיה

טוריה של התבוננות בהיס, בנוסף.  ובאלו מקרים הופנתה עוינות ליהודים כיהודים, לאלה שהיו בין קבוצות אחרות
הקווקז במאתיים השנה האחרונות מלמדת על קבוצות נוספות שסבלו מהתנכלויות מצד השלטון או דווקא מצד 

(  דוגמאות אפשר לראות בקורותיהם של קבוצות נוצריות כגון האודינים או הטושטים -קבוצות המתקוממות נגדו
Tusheti ,ע השניה ועוד"אם בימי הצאר ואם אחר מלה, הוגלוושל קבוצות ש) ניה'צ'דאגסטאן וצ, בגבול בין גרוזיה . 

אמנם קשה לקבוע אילו פגיעות נבעו מעוינות ליהודים ואילו מהן " כי 19אלטשולר מציין ביחס לעדויות מהמאה ה 117
ובכך אפשר לראות את מידת הזהירות של ההיסטוריון ) 134...".( היו חלק מהמציאות הכללית בקווקאז המזרחי

הייתה עולה על פני ..ש.. עוינות חבויה"א מציין עם זאת כי יחסי היהודים עם סביבתם אופיינו בעיקר בהו. הביקורתי
הנחה ) . 135.."( שהיו מלוות בהגברת החוויה הדתית של ההמונים, השטח בתקופות של מרידות ומלחמות פנימיות

לעומת תיאור זה אפשר .  חבוי להתפרץ הנסיבות רק מאפשרות למשהו -מדגישה סיבתיות הפוכה" עוינות חבויה"של 
אלא בין יחידות , להדגיש כי רוב הקונפליקטים שפרצו בעולם הכפרי לא היו על בסיס אתני ואף לא על בסיס דתי

  ). -Aglarov 1988וראו גם , 2003יולי , פ"אינפורמציה בע, אגלרוב. מ' פרופ(ב "מרעה וכיו,  על גבולות-כפריות שונות
 .ושל החברה המקומית) הקומוניסטי למשל(ם אף נלכדו בתווך בין אינטרסים סותרים של השלטון לעיתים היהודי 118
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תמיד הייתה כל ..ילודי ההרים, העמים הפראיים"טשארני פותח דבריו בתיאור היהודים כנרדפים בידי 

בישובים "..בהמשך התמונה הופכת מורכבת יותר ך א, )1884:3-4" (מגמתם לבוא תחת הרוסים

אניסימוב אליה  של גם תיאורו). 14, שם" (קהל המושלמנים שמה] חלק מ[נחשבים ל" היהודים מסוימים

, כ בידידות רבה"יהודים הרריים גרים עם ילידים אחרים בד" :מכיל בד בבד את שתי המגמות הללו

.  והפסיקו לקבל כבוד מהסובבים אותם'מיקמו עצמם בצורה גרועה'בהם , יוצאים מהכלל מקומות מועטים

יהודי הררי , לעיתים קרובות. םאך בכל זאת גם שם התיעוב כלפיהם רחוק מזה שמופנה ליהודים אירופאי

שלו ) курдаш, kurdash(ובנושקו לו בלהט הופך להיות הקורדאש , נכנס ליחסי חברות עם המוסלמי

 הם -ונשבעים איש לרעהו שבועה קדושה לא לחוס אפילו על ראשם, הם מתחלפים בנשק.. לכל החיים

מביעים את אי , למים ההרריםהמוס, אך אם לפעמים: "..ולעומת זאת 119."בעת הצורך להציל חבר

רק בגלל שאינם מכבדים כל  120 ,ופוט'והוט או צ' או ג"קיפטי"ומכנים אותם , שביעות רצונם כלפי היהודי

 -'גאור'רואים זאת מכך שעד ימינו הם נאבקים ב...דת אחרת והיו רוצים שהכול יאמצו את הדת המוסלמית

אניסימוב משתמש בקטגוריזציה  ). 2002Anisimov] 1888[29-30:( בני דתות אחרות 

מספקת נקודת ראות " יהודים"ו" מוסלמים" בין  קטגוריתהבחנה אבל מתיאורו עולה כי 121,הקולוניאלית

לצד המשמעות של היותם של היהודים מיעוט דתי יש חשיבות . הקיום היהודי בקווקזחלקית מאוד על 

עם בה נוספת היא בין יחסי היהודים הבחנה חשו. אתנית- בסביבה רבלהיותם קבוצה מקומית נוספת 

 122.בני העמים השונים שעימם חיו בשכנות,  עם הסביבה החברתית המיידיתהםהשלטון לבין יחסי

אלא בסיטואציות שונות היהודים יכולים להיתפס כמי שקרוב , מוסלמים/ ההבחנה אינה פשוט יהודים

השלטון הרוסי ושלטון מקומי  יהודית ביןלעיתים יכול להיות שיתוף בגישה אנטי , לשלטון הקולוניאלי

נוכח השלטון " מקומית"אבל עדויות רבות מעידות גם על תחושה של שותפות גורל ', מוסלמי'

/ רוסי הייתה חשובה לא פחות מההבחנה יהודי/ בהקשר החברתי היום יומי החלוקה מקומי. הקולוניאלי

    .מוסלמי

ומשתנה ,  נוספת תלוי גם בנסיבות היסטוריות'מקומית'צה היחס ליהודים כמיעוט בעל דת אחרת או כקבו

 אך 123,בתקופת הכיבוש הערבי, האסלאם הגיע בתקופה מוקדמת לדאגסטאן. בין אזורים שונים בקווקז

אתניות נותרה משתנה . קיבל בה אופי ייחודי הקשור למסדרים צופיים שצורת הארגון שלהם אתנית

                                              
בריתות . אני מבין אותו כמציין מערכת שוויונית יותר,  קליינט-אף שאפשר לפרש טקס זה כביטוי ליחסי פטרון 119

יו נחוצות באזור הקווקז בשל חברות מסוג זה ה. לאו דווקא בהקשר היררכי, כאלו נכרתו בין בני קבוצות שונות
אם כי כקבוצה קטנה יחסית היו אולי פגיעים , אך חשש זה לא היה ייחודי רק ליהודים, החשש מהתנכלות ושוד 

 . יותר
י הערת שוליים "המונח קיפטי מוסבר ע. ]Чуфут[ -ופוט'צ] жуhут[  -והוט'ג] . кипты ,Kipty  ["התועים "-קיפטי 120

מאמינים , "בני איסראיל" שמכונה על ידיהם - קרוב ליהודים הרריים-ים ששבט אחדמוסלמים מאמינ: "במקור
אניסימוב מביא ".. תועים"ולכן יהודים הרריים שלא התאסלמו נקראים , באסלאם עוד מימי פלישה הערבית לקווקז

  "). כופרים("בשפות המקומיות " גאור"הכוונה כנראה ל, רק בתרגומו הרוסי) קיפטי(כינוי זה 
אם כי , בו בדרך כלל הוא מתייחס לקבוצות המוסלמיות" טאטרים"ומהשם " ילידים"כפי שניכר מההתייחסות ל 121

כמו בתיאור מקרה , כאשר הוא נדרש לתיאור מפורט יותר של מקרים שונים הוא מתייחס לזהויות קונקרטיות
 ). 31' שם עמ(נית ליהודי 'צ' צני ומנגד'צ'מורכב של מתח בין קהילות ופתרונו סביב נישואים של יהודי לצ

 רוסית שבה -שכתיבתו מושפעת בעליל מהסביבה היהודית, )1908( דוגמא להבחנה זו בתיאורו של זכריה אניסימוב 122
אבל מציין בנפרד כי , אניסימוב מדגיש את סבלות היהודים מהשליטים המקומיים שקדמו לרוסים. ז. הוא נמצא

הם קיבלו את "וכי ". אבל אף אינו רע כל כך, אינו טוב, ליהודינו הוא בינונייחסם של תושבי המקום המחמדיים "
  ).   1908:468.." ( ובמידות שונות, בחינוך, אבל הם נבדלים מהם בדת, רוב המנהגים של יושבי ההרים בני דת מוחמד

קשורה ) שהתאסלמו(י כמו גם המסורות על כפרים ממוצא יהוד, העדרם של יהודים באזורי ההר של צפון דגאסטאן 123
 . אולי לכך שאזורים אלה שימרו מסורות מוסלמיות שמקורן בכיבוש הערבי יותר מאשר בדרום
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ודבר זה בולט אפילו יותר באזורים אחרים של צפון הקווקז , קווקזמארגן מרכזי של יחסים בין קבוצות ב

. ן'ואף באזרבייג, )ועוד יותר מכך קברדה, צניה'צ(אליהם האסלאם הגיע רק במאות השנים האחרונות 

ואז יש לשער שהודגשה יותר , בתקופת הכיבוש הרוסי האסלאם הפך לגורם מלכד עבור עמי קווקז

במאה האחרונה תחת הקומוניסטים הייתה התרחקות מהדת ,  לעומת זאת124.השונות הדתית של היהודים

" רב תרבותי" של שיח -ועוד יותר מכך, לאומיות השונות-של המסורות האתנו, בעידוד השלטון, והדגשה

אין זיקה חד מימדית , מצד שני. וזהות משותפת בכל רפובליקה מה שתרם בדרך כלל להדגשת המקומיות

יכולה להיות גם " מסורתית"דתיות . ית לבין אופי יחסי הגומלין בין מוסלמים ויהודיםבין הדגשת זהות דת

   125.במיוחד על רקע ההתנגדות המשותפת למגמות אתיאיסטיות של השלטון, גורם מקשר

מצד אחד הכוונה אינה לערער על חשיבות ההבחנה בין יהודים . הדיון מצביע על מציאות מורכבת

הבחנה . נוספותחוד ההקשר הרב אתני הוא שלצד הבחנה זו היו הבחנות חשובות יי, מצד שני. ומוסלמים

הדגש הוא שהיהודים חלקו יחד עם אחרים הבחנה . אירופאים/ מקומיים לרוסים/ אחת היא בין קווקזיים

, 'עמי השפלה' ו'עמי ההר'הבחנה נוספת היא בין . ראו עצמם כחלק מהעולם המקומי ואף נתפסו ככאלה, זו

). 2002Gammer( מצביעה על מתחים פנימיים בין קבוצות שונות בקווקז ובדאגסטאן בפרט והיא

   126..זהות אזורית ומקומיתהיו שותפים עם שכיניהם ל, ובמיוחד בכפרים, יהודים באזורים שונים

ותוך כדי כך , קאלה'חוקרים במכון לאתנוגרפיה והיסטוריה במחצ בשהותי בדאגסטאן שוחחתי גם עם

 ניסיתי להבין את ,וגם בתצפיות שונות, בשיחות אלה 127.נהגו לכנות את היהודים יצדשאלתי כ

 Isaccs( בהתנסויות שונות' עובד'בו הוא  את האופן ,המשמעויות של השם הקבוצתי בהקשרים פרקטיים

 תהאתנוגראפי ענתה?  קוראים ליהודיםKumik(128(לשאלה כיצד קומיקים דרומיים  .)1989:73

ים  לאירופאים אנחנו קורא129..והודלר'ג: ".. חקרה אזור זהוליס 'ית שגדלה באזור מדגקומיק, בוריאט

) prosto juhud(והוד 'מכנים רק ג )nashy everei (ואת היהודים שלנו , ]יהודים רוסים[' והוד'אורוס ג

ה של תיאור .והוד'המשתקפת בשם ג" חיבה"על נסינר 'צדברי מקביל ל" היהודים שלנו"תואר ה 130".

". פסחשאפו להיו נותנים לנו במתנה מצות : " ..נעוריהנ לווה בזיכרונות על מגע עם יהודים בוריאט

                                              
מעניינת גם ההשוואה בין יהודי קווקז לבין ).  (Gammer 1994אם כי ישנם גם עדויות על יהודים שלחמו לצד שמיל 124

דרומית לדרבנט לאזורים בהם ישבו רוסים כאשר , רשהיגרו מאזור מושקו) או ארמנים דוברי טאט(ארמנים -טאטים
 . זאת לעומת היהודים שנותרו באזור,  )Hakobyan 2002 2003, ( 1799הרוסים נסוגו מהאזור ב 

דוגמא לכך ראיתי ביחס של נהג אוטובוס עליו עליתי יחד עם מלווה מקומי לאחר ביקור בבית הקברות היהודי  125
דוגמא אחרת היא ". כיוון שעשינו מצווה בכך שביקרנו את קרובינו שם"לקחת כסף הנהג סירב . בפאתי העיר דרבנט

מבקשים , לפיה אם אין מספיק אנשים למניין, בצורה מבודחת, הקאל'אנקדוטה שסיפרו לי בבית הכנסת במאחאצ
   .אבל בשום אופן לא רוסי, לזגיני או טבאסאראן למשל, ובלבד שיהיה מקומי, ממישהו מהשכנים שיצטרף

של יהודים כמו גם של .  כאשר יהודים ושכיניהם לשעבר נפגשו שםלעירהזיקה בין הקבוצות נשמרה בעקבות הגירה  126
  . ושוב בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים,  ואילך19תהליכים כאלה התרחשו משלהי המאה ה

, ה הם מסכמים ידע שלהם כמומחיםבשיחה עם אתנוגרפים אל. הוקלטו ותומללו אחר כך, השיחות התנהלו ברוסית 127
יש . אם כי אין בכל כדי להחליף מחקר מקיף יותר, מתקבלת זווית ראיה חשובה. אך גם משמשים אינפורמנטים

אך קשיים חלים גם ביחס לחלק מהמקורות , קשיים מתודולוגיים שמעלה טקסט עכשווי העוסק בתקופות קודמות
  . אלובהם משתמש המחקר ההיסטורי הדן בסוגיות 

  ).  ואילך13מאה ה(הגיע לאזור הקווקז לאחר כיבושי המונגולים , שפתו ממשפחת הלשונות הטורקיות, עם מקומי 128
129 Juhudler – הסיומת ler,lar ,lerei צורת ריבוי כזו לא ". יהודים" דהיינו – מציינת ריבוי בלשונות טורקיות

  ). לזגינית, אווארית, כגון טאבאסראנית(והוט 'והוד אן ג'מתקיימת בלשונות הצפון קווקזיות שמשתמשות גם הן בג
 -בקרב הקבוצות המקומיות השונות היושבות בקווקז קיימת הבחנה ברורה בין יהודי קווקז ויהודים ממוצא רוסי 130

  . שניכרת כאן בכינוי המשותף, בו בזמן הייתה גם הכרה ברורה של הזיקה בין שתי הקבוצות). אשכנזי(אירופאי 
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בהבאת מצות אפשר לראות סמל לכך שנשמר הקשר בין הקבוצות למרות הניתוק שיוצר הפסח בין 

  :בהתייחסות ליחסים הקרובים שלה עצמה עם היהודים היא הוסיפה   131.היהודים לסביבתם

אפילו ... איך הם יכלו לעזוב אותנו ולנסוע, התייחסו אליהם כל כך טוב, יד בכנותאג "....
והוא ,  השנים של הלימודים אנחנו היינו חברים טובים10וכל .. חברי מבית ספר אברם 

ניתחו לי את הרגל , הוא חיתן את בנו, היו יחסים כל כך נפלאים... היה חבר גם עם בעלי
אסחב : "אמר, הוא בא באוטו, משפחתי הייתה שם, ת החתונהאז הוא עזב א, ואני שכבתי

  ". אותך על הידיים אבל בלעדיך אין רצון לשבת בחתונת בני
  

תיאורים דומים . איני סבור שהוא הומצא אך ם לאוזניו של חוקר ישראלי ויהודיהותאאולי הטקסט 

  : שנכח בשיחה הוסיף, בההיסטוריון איגור סמיונו. תי גם מיהודים וגם מבני קבוצות אחרותעשמ

  " . ?יהודי שלנו או יהודי רוסי, אז שואלים, אני אומר שיהודי? אותי שואלים מי אתה"

, "שלהם"יהודי קווקז מהיהודים ת ומבדיל א, נפוץ במקומות שונים בקווקז" יהודים שלנו"הכינוי 

 סטאטוס מורכב יותר של לעומת, בכינוי זה יש הכרה ברורה במקומיות של יהודי הקווקז ."האירופאים"

בעקבות הכיבוש הרוסי הגיעו יהודים מחלקים אחרים של האימפריה . ובהם גם יהודים, רוסיםתושבים 

שיחות עם כמה ב. הרוסית לקווקז ועלתה שאלת ההבחנה בין יהודים מקומיים ויהודים ממוצא אירופאי

מיכאל יחילוב /גרף מישיקאלה הוזכרה התייחסותו של האתנו'חוקרים באקדמיה למדעים במחצה

)Ikhilov( היה פשוט ,ההבדלטען ש, היה בעצמו חוקר במכון זהש ,יהודי קווקזי, יחילוב 132.לנושא זה

י " הוסיף כי הכבוד העצמי של היהודי היה מוגן ע שהזכיר זאתאגלרוב' פרופ). הפגיון הקווקזי(אל 'הקינג

 תיאוריהם של יהודי הקווקז 133).ן הקווקזהלבוש הגברי של צפו(רקסקה 'והוא לבש את הצ, אל'הקינג

י נוסעים בני " עוודגשה אחרות  הרריות-ובאורח חייהם שדמה לקבוצות מקומיות, בלבושם הקווקזי

אבל , )1887:4.." ( בגדי היהודים האלה כבגדי הטשערקסים: "עידהטשארני . המאה התשע עשרה

בעוד בחלק . אלה מחמיץ מימדים חשוביםתשומת לב רק למימד אוריינטאליסטי או רומנטי בתיאורים 

היו סמל למקומיות  )רקסית'תלבושת צ(רקסקה 'אל וצ'קינג 134.מתפוצות היהודים הם לא יכלו לשאת נשק

לתחושת  135.וניתן לראות בהם גם סמל להתנגדות לזרים,  תרבותי הקווקזי-ולשותפות בעולם החברתי 

: יש גם עומק היסטורי" יהודים שלנו"יחסות אליהם ככמו גם להתי, י יהודי קווקז"המקומיות המודגשת ע

היו מיעוט אף ש. מאעאת'הג, ובאלה הם היו חלק מהקהילה המקומית, יהודים ישבו בעבר בכפרים שונים

    .ולפחות ברמה הסמלית יכלו להגן על עצמם, נחשבו למקומיים 136,דתי בסביבה שבה רוב מוסלמי

                                              
יש גם ). ' א1984גולדברג (י המוסלמים ליהודים במימונה "ב מקביל בצפון אפריקה היה בהבאת ירק מסוים עמצ 131

 ). 2006, אינפורציה אישית, הרוי גולדברג(י יהודים "עדויות על הבאת מצות לברברים ע
 Ikhilovוכן . 2003ני יו, שיחות עם האתנוגרפים אלימובה בוריאט וממאלחאן אגלרוב וההיסטוריון איגור סמיונוב 132

  "  השפעות הפוליטיקה הטאטית על תרבותם של יהודי קווקז" , דיון מפורט ביחילוב מובא בפרק הבא. 1994
 ". רקסים'יהודים צ"בסעיף אודות , רקסקה ראו גם בהמשך'על הצ 133
 אדם ממושב אחוזם דוגמא משווה מעניינת שמעתי מהרווי גולדברג שסיפר על ראיון שערך יחד עם יורם בילו עם 134

אבל היהודים רק עם תיק , ונדן עם סכין, המוסלמי הולך עם תיק וכסף"הוא סיפר בראיון כי . שמוצאו מדרום מרוקו
. כשילדיו של אדם זה יצאו לטיול שורשים הוא לא הצטרף אבל שלח אותם לכפר ברברי בסביבת מוצאו". הכסף

מה ': אותו חבר שאל. מסתובב עם שני שומרי ראש, ך לראש הכפרילדיו הגיעו ופגשו חבר ילדות שלו שבינתיים הפ
פרשנות אפשריות . החבר שלח את הסכין. 'איך אני יכול לקבל סכין כזה' הבן בתשובה שאל ', אני יכול לשולח לאביך

 . 37: 2004וראו גם בילו ). ובשונה מהמצב שתואר בקווקז( בשונה מהמצב הקודם במרוקו ', גבר'היא כי בישראל הוא 
תמונה כזו ראיתי אפילו במשרדי ראש מחוז . ואפשר להשוות לתמונתו של אימאם שמיל בלבוש כזה הנפוצה בקווקז 135

  . יה תלוי גם דגל הפדרציה הרוסיתבמשרד בו ה, בדגאסטאן
ן מציע 'גאזור וארטאשן באזרבי. אך לא לפיאטיגורסק, ן'ניה ומרבית שטחי אזרבייג'צ'צ, קביעה זו נכונה לדאגסטאן 136

קברדה מציעה מורכבות שונה בשל ). נוצרים(מורכבות רבה יותר בשל הנוכחות הגדולה של ארמנים ואודינים 
  . רקסי והנוכחות הרוסית' צ-מרכזיות האתוס האדיגי, )שהיו קודם נוצרים(ההתאסלמות המאוחרת של הקברדינים 
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תיאורים שאפשר . של יהודי קווקז" מקומיותם"המלמדים על  מחדש תיאוריםמכל זאת עולה צורך לבחון 

 מצביעים בו זמנית גם על תקופהבן הלהבליט אקזוטיות של היהודים עבור הקורא לקרוא אותם כניסיון 

 מדגים kunak ,qunaq(137(יחסי הקונאק בחינה מחודשת של הדפוס החברתי של . דפוס בעל חשיבות

היהודים : להיפך. ואינו נוגע רק ליהודים, מונח זה הוא כללי. ברותיחסים אלה היו מעין ברית ח. זאת

בדרך כלל הכוונה היא ליחסים עם  .להם מימד חברתי וכלכליששותפים כאן לדפוס ספציפי של יחסים 

שבו מתאכסן בן הברית כאשר הוא  ביתו של הקונאק הופך לבית. ממקום אחר, מישהו מיישוב אחר

] 1888. ( [ חשיבות במערך קשרי המסחר שיהודים לקחו בו תפקיד חשוב ליחסים אלה הייתה138.בעירו

2002 Anisimov ( .אלא גם במהלך המאה , עשרה-לדפוס של הקונאק היה ביטוי לא רק במאה התשע

  : חוקר נוסף ביחסים בין היהודים וסביבתם אפשר ללמוד משיחה שקיימתי עםו על חשיבות 139.העשרים

יהודי ההר , יחסים טובים..היו,  מחומר השדה האתנוגראפיאם לצאת.אני טאבאסאראני "
שעם יהודי ההר היה מאוד , אנשים מבוגרים אמרו, ואינפורמנטים רבים, התעסקו במסחר

אמרו שחוץ מהיבטים אתיים אפילו להיות חברים ...הם לא עשו נבלה, מועיל להיות חברים
היו . מסחר וגם ביחסים ידידותייםב: עם יהודים היה מועיל כי הם היו בטוחים בכל הדברים

   140 ןיהודים היו יחסים קונאקיים בטאבאסארלו, יהודים -קונאקים בדרבנט
  

מעניין  141.ולא רק בהקשר של יחסים מסחריים, סימבולי רחבהקשר את יחסי הקונאק צריך להבין גם ב

 נותר ולא, מהשפהכלומר הוא מהווה חלק , qinoq)או  (qunoq והרי'שלמונח זה היגוי ספציפי בגגם 

ביחסים בין יהודים שמתגוררים ,  כיוםגם לדפוס זה רלוונטיות סמלית 142."החיצונית"בצורתו הלשונית 

 מושג 143.כאשר נסיבות שונות מאפשרות מפגש מחודש, כבר בישראל למכרים וחברים לשעבר מהקווקז

.  אתניות-רב וכלכליות ותבני עמים אחרים ברשתות חברתילצד , יהודיםמצביע על שילובם של ההקונאק 

יש בו נימה , מצד אחד: והוד מבטא מורכבות רבה ואיתה שניות בסיסית'ניתן אם כן לסכם כי גם השם ג

את מקומם בחיי יום יום הוא מבטא גם , מצד שני. ורטיבית הקשורה למצבם של היהודים כמיעוט דתי'פז

וכמי שחיים בתוך , מיים הראויים לכבודכמקו, היהודים כחלק אינטגראלי מהעולם החברתי בקווקזשל 

  .  אתני שלמאפייניו היו השפעה רבה על מאפייני היהודים והתנסותם-עולם רב

  

   "ופוט'דאג צ, והור'דאג ג". 2

חלק מיהודי הקווקז : "של יהודי קווקז מתבטאת לכאורה בכינוי נוסף בשפות המקומיות" המקומיות"

-Dag ( ופוט'דאג צ: ובטורקית,  ולכן כינו אותם יהודים הרריים,הריםלהמזרחי התגוררו בכפרים בינות 

                                              
137 Kunak –פ צורת הכתיבה ברוסית שהשתרשה" ע ,qunaqאך לא ברור (מונח מקביל . ורקיות כגון קומיקית בשפות ט

 .  שהוזכר קודם ביחס לתיאורי אניסימוב על ברית דמים בין יהודי ומוסלמי ) kurdash(הוא קורדאש ) אם זהה
ואילו זה לא בהכרח מגיע לכפרו , לעיתים הסוחר מתאכסן בבית של מקומי: אין הכרח שתהייה סימטריה. ולהיפך 138

מביא אותה לראות בתיאורים אלה התייחסות אוריינטאליסטית " אורח"ת גולבוף למונח כפרשנו. של הסוחר
ואת המשמעות של תמיכה הדדית , יחילוב לעומת זאת מדגיש מימד סמלי ביחסים אלה". מזרחית"להכנסת אורחים 

   ).Ikhilov 1994 Gulabuff 2004( אם כי אינו מפנה תשומת לב מספקת לצד הכלכלי , לאורך שנים
  . Bram 2006ראו . אם כי לעיתים הוא לובש צורות שונות, דפוס תרבותי זה קיים גם כיום  139
והוד מתכוונים גם ליהודים הרריים 'בג... והוד 'ג: "ענה חוקר זה" ?איך קוראים ליהודי הררי בטאבאסארן"לשאלה  140

אבל הדפוס המתואר של ,  פחותבאופן מכליל יותר או" גוהוד"במקומות שונים השתמשו בשם ". וגם לאשכנזים
  ). כפי שקורא להם ברוסית הדובר, יהודי ההר(מתייחס ללא ספק ליהודי קווקז , יחסים קונאקים"

  .והן במהלך המאה העשרים, ) Anisimov 2002] 1888[:37-40( הן בעבר , היהודים עסקו במסחרחלק מ רק 141
  והרי הושפעה כנראה מהקומיקית ' של גאיתורי'לפחות בהיגויה בקרב דוברי הניב הח, צורה זו 142
 . בפרק האחרון על מפגש כזה בין יהודי החוזר לדרבנט לאחר עשרים שנה לשכנו לשעבר, וראו בשער הרביעי 143
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chufut (והור'או דאג דז) "ומה ניתן 144?אך השאלה היא מי כינה את היהודים כך). 1990:15 אלטשולר 

" יהודים הרריים" או 'יהודי ההר'פירושו " והור'ודאג ג" הר"פירושו ' דאג'? ללמוד מכינוי זה

)Mountain Jews( , גורסקי ייבריי" של בילהמקשהם) "gorskie evrei( , השם המקובל ליהודי קווקז

תנו על ידי הסביבה לדיון בהמשך אודות השם יזה מקשר את הדיון בשמות שנשם הדיון ב .ברוסית

 הוא מביא 145.בטאטרית" ופוט'דאג צ "הוא 'יהודי ההר'מציין כי ) V. Miller 1883(מילר . ו. "הרוסי"

, פ אניסימוב"ע .'דאג'אך אינו נותן מקור לתחילית , בקווקז) 'ופוט'צ(ל קיום יהודים עדויות המלמדות ע

אלה שנותרו נאמנים לדת משה קיבלו את "...כאשר , השם נוצר כבר בעקבות הפלישה הערבית לקווקז

פ גרסה זו ייתכן ששמות אלה "ע ).(Anisimov:2002 [1888]:25 כלומר יהודי ההר ,ופוט'השם דאג צ

אך הטקסט גם מדגיש את הזהות , )כגון הערבים או נאדיר שאה(לקווקז  בשימוש של פולשים קודמיםהיו 

מכל זאת עולה שמדובר ". אחרים"שמשניהם עולה שמדובר ביהודים , המקובל ברוסיתשם בין שם זה ל

 ו שבקרבם חיו היהודים בקווקז עצמהעמיםולא בשם שהיה בשימוש בקרב , כנראה בקטגוריה חיצונית

לא היה מונח . והוד ציין ליהודים בכלל'השם ג" ...פ עדויות שונות עולה כי"ע 146.")הרריים"שהיו כולם (

האווארים ,  בקרב עמי ההרים של צפון ההרים 147 ..שכן אז לא הכירו יהודים אחרים, נפרד ליהודי ההר

, אסראנים וקומיקיםהיה בשימוש בקרב טאב וספק אם 148, "אינו מוכר" והוד' ג-דאג"המונח , והאנדים

משקפת תרומה של " דאג"דומה שהתחילית , מכל מקום. אף כי דרוש מחקר נוסף כדי לקבוע זאת

הניסיון של כותבים שונים היא משקפת בעיקר את . "השטח"ולא של , הספרות אודות יהודי קווקז

קולוניאליות  שגם עלה בקנה אחד עם המשקפיים ה149 ,להדגיש את ההבדלים בין יהודים אלה לאחרים

מטרה פוליטית בהדגשת השוני כדי גם לו כנראה שהיתה , דגש כזה בולט אצל אניסימוב. של הכותבים

 כי  ייתכן אם כן.ליהודי קווקז להשתחרר ממגבלות שונות שהוטלו על יהודים באימפריה הרוסיתלסייע 

דאג 'השם : שונה היה דבריםסדר הו, 'רוהו'דאג ג'פשוט תרגום לכינוי  אינו 'יהודי ההר'המונח הרוסי 

, והוד'ג(החלה של הכינוי הרוסי על הכינוי המקומי או העצמי , לפחות בחלק מהמקרים, מהווה' והור'ג

השם הרוסי ותפיסות העולם המגולמות  קיבלה מרכזיות בעקבות החלת 'דאג'התוספת דומה ש 150.)והור'ג

   כנזיםכמו גם בעקבות המפגש עם יהודים אש, )שיידונו בהמשך(בו 

                                              
  . כגון סקרים גיאוגרפיים וידיעות עיתונאיות, אלטשולר מסתמך בהתייחסות לכך על מקורות שרובם חיצוניים 144
  .  אזרית-והכוונה כנראה לטורקית, ותכך נקראו שפות טורקיות שונ 145
שם עתיק לדגאסטאן , ) Chufut or Dzuhud Dag" (הר היהודים"נגזר מ " יהודי ההר"עמדה אחרת טוענת כי  146

  . Encyclopedia Judaica, "Mountain Jews", 1971:478 ."המצביע על האוכלוסיה היהודית הגדולה שם
ראש החטיבה להיסטוריה ואתנוגרפיה באקדמיה למדעים , ) M.Aglarov( שיחה עם האתנוגרף ממלחאן אגלרוב  147

 ואולי המונח היה בשימוש –אגלרוב ציין שאינו יודע על השימוש בקרב קבוצות אחרות . 2003יוני , קאלה'במחצ
  . ודרוש מחקר נוסף, אך עדויות אחרות שאני מביא מפריכות זאת, קבוצות דרומיות כטאבאסרנים או לזגינים

, פרי צפון דאגסטאן לא ישבו כנראה יהודים במאות האחרונות אבל יהודים היו מגיעים לכפרים אלה כסוחריםבכ 148
לעומת זאת יש עדויות על . טריטוריאלי- מה שנתן להם מעין מעמד אקס-ועל פי הקוד המקומי אסור היה לפגוע בהם

, )ולים להיות גם שרידים להשפעה כוזריתאם כי אלו יכ( אולי תולדה של התאסלמות בעבר -קהילות ממוצא יהודי
שעל פי עדויות שונות תושביו עדיין שמרו על ) Avar(והכפר דרגילי האוורי , )Andi(כגון הכפר ארקני של האנדי 

, קהילות צפון דאגסטאן אלו פעלו כיחידות אוטונומיות.  המסורת שהם יהודים שהתאסלמו בשלהי המאה העשרים
אין מספיק חומר כדי . גם קוד כתוב של התנהגות וחוקים שהסדירו את היחסים ביניהן היה להם 17ומאז המאה ה

בדרך כלל כל יחידה כפרית כזו הייתה הומוגנית , יחד עם זאת. לקבוע אם היו יהודים במערכת זו של קהילות
רב יותר על מכל זאת עולה צורך במחקר עתידי לשים דגש . ומי שהצטרף אליהם עבר אסימילציה, מבחינה אתנית

  .ההבדלים האזוריים והפנים אתניים בכל הקשור להיסטוריה של היהודים בדאגסטאן
  .   כנראה על יסוד החלוקה הרוסית-"דאג יהודיליריי"בספרות טורקית ואזרית מודרנית יהודי קווקז מכונים  149
". דאג"אלו ללא התחילית שם מובאים שמות , )מובא בסעיף הקודם) (30' עמ(והשוו הציטוט מדברי אניסימוב  150

  .אך דומה שהדגשתו היא תוצר של החלת הכינוי הרוסי, ופוט יש אולי שורשים קודם לכיבוש הרוסי'לכינוי דאג צ
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מדיון  .אלא מה עומד מאחורי הויכוחים והשמות השונים, "מה נכון"השאלה המרכזית ביחס לשמות אינה 

בעוד שעמי המקום הגדירו . שלדיון בה מוקדשים הסעיפים הבאים, של הכיבוש הרוסיההשפעה זה עולה 

ליהודים " והיהודים שלנ"בין , ביום יום, אבל הבחינו היטב, כקטגוריה רחבה אחת' יהודים'

החלוקה הרוסית יצרה הבחנה קטגורית בין סוגי יהודים שהתבטאה כבר בכינויים , אירופאים/רוסים

 קבלת .אבל יש לו חשיבות מעבר לכך ,סמנטיות  אלה יכול להיתפס כמשקף דקויותבהבדליםדיון . שלהם

י קווקז קטגוריה  המדגישה את היותם של יהודלתפיסהכמובן מאליו פותחת פתח " והור'דאג ג"השם 

, נפרדת" טאטית"וכאן יש פתח לתהליך שהוביל לראייתם כקבוצה , בכלל" יהודים"נפרדת ושונה מאד מ

' פרימיטיבית'בהקשר של הגירה תפיסה כזו יכולה לתרום לראייתם כקבוצה  .יהודית רק על פי דתה

לב כי התואר יש לשים , מצד שני.  שתי אפשרויות שיידונו בהמשך–השונה קטגורית ממהגרים האחרים 

 סביבתם ובמקרים רבים גם את התפיסה שלהם על ידי, מבטא גם מרכיב בזהות העצמית, הררי', דאג'

ויש להיזהר מניתוח המתייחס רק להשפעת ". עמי ההר"כמי ששותפים לעולם של , הקרובה כמקומיים

יהודים נקראו בפי שכניהם הדגשה כי ה ה151.הקטגוריזציה הקולוניאלית ודוחק הצידה מרכיב חשוב זה

מחזירה אותנו גם לשניות שבשם ) והוד'על האפשרויות השונות הטמונות בשם ג" (יהודים"קודם כל 

ואילו המורכבות שמסתיר הכינוי  152,אך גם זהות יהודית כללית,  המדגיש גם ייחודיות-"והור'ג"העצמי 

  .  הבאשתידון בפרק, מצביעה על מרכזיות ההשפעה הקולוניאלית' דאג'

                                              
  אולי כדי שיציאתו נגד הגישה הטאטית לא תיתפס כתפיסת , הוא כינוי עצמי' ופוט'דאג צ'ציין כי ) 1994(כך יחילוב  151

  ) . וראו דיון להלן(ולא למרחב בו התפתחה תרבותם , כלומר קשורים לציונות ולציון, "ויהודים ותו לא"יהודי קווקז כ
בעבודות : אפשר לציין כאן גם את התהליך שעברתי במחקר האנתרופולוגי, לצד המבט ההיסטורי והסמנטי 152

רק לאחר עיון ו,  )Bram 2001( כאילו ביטא אכן שם קודם של היהודים ' והור'דאג ג'מוקדמות התייחסתי לשם 
  . זה" מובן מאליו"מדוקדק יותר במשמעות הכיבוש הרוסי החלתי לפקפק ב
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  אן'אזרביג, תאטרון יהודי בקובה: 12 תמונה
)30ראשית שנות ה (

153
  

                                              
  2001,  שמעאילוב-מופיעה גם אצל מקדש) 12(תמונה .  תודתי למילנה אמירגולובה על התמונות של קובה 153
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 אן'אזרביג, קובה, " סלובודה-קרסנה"העיירה : 13 תמונה
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  . III'מ" הצארית ובברהרוסיהב הכיבוש הרוסי והחיים השפעת: 'יהודי ההר  

  כמבחין בין יהודים מקהילות שונות' גורסקי עבריי'השם : המפגש עם השלטון הרוסי. 1

, היה ,154")יהודים הרריים"או  ('יהודי ההר 'כלומר, )Gorskie evrei(הכינוי הרוסי גורסקי ייבריי 

שתרש בעקבות הכיבוש ה כינוי זה 155.הודי קווקזהנפוץ ביותר והמקובל ביותר לי, לפחות עד לאחרונה

ועם יהודים ממוצא אשכנזי , מפגש עם השלטון החדשבעקבות ה, עשרה- במאה התשע הרוסי של הקווקז

הדיון בכינוי זה מעביר את הדגש .  לאזור במהלך הכיבוש הרוסי ובעקבותיושהגיעומזרח אירופאי / רוסי

   . קולוניאלית לקולוניאליזם הרוסי והשפעתו- הפרהממערכות יחסים מקומיות שראשיתן בתקופה 

שנתפסים כבעלי דרגות ' זרים אתניים'מגע עם : שני סוגי משתנים משפיעים במיוחד על גבולות קבוצתיים

החשיבות של היחידה הפוליטית שבתוכה הקבוצה מוצאת את עצמה ווהגודל , שונות של דמיון ושוני

)Horowitz 1975.( מיחידות אזוריות בראשות שליטים:ההקשר המדיניתנה בעקבות הכיבוש מש  

שינוי , מ"כ ברה"היחידה הפוליטית המרכזית הופכת להיות הקיסרות הצארית הרוסית ואח, מקומיים

 בו בזמן בחלק מאזורי הקווקז המפגש עם יהודים אשכנזים  .המשפיע על עיצוב גבולות הקבוצה והגדרתה

קטגוריה כללית הרוסית התהוות גם מבחינת האימפריה  .ות קבוצתיתיומיומי ומשמעותי לעיצוב זההופך 

  . קשורה גם למיקום של קבוצה זו ביחס ליהודים אחרים" יהודי קווקז"של 

קודם לדיון במפגש בין קבוצות ובקטגוריזציה של השלטון החדש יש להדגיש כי המלחמה הממושכת 

אלטשולר מדגיש כי מרבית היהודים חיפשו . בקווקז במאה התשע עשרה השפיעה מאד על יהודי קווקז

העמיד את " המרד - אך בו בזמן , מקלט מאי היציבות ומהתקפות של המורדים תחת חסותם של הרוסים

ממחקרו של גמר עולה כי ייתכן שאף . )1990:68-69.." (קהילות היהודים במצב של בין הפטיש לסדן

, )Gammer 1994:254-244( ממות עמי הקווקז מנהיג התקו, היו יהודים שנטו דווקא לטובת שמיל

הכיבוש הרוסי יצר , לצד הקשיים . על היהודים ראויות למחקר נוסףהכיבושודומה כי ההשלכות של 

בפני בית הדין "שכן , היה לטובת היהודיםיך הרחבת השיפוט הרוסי באזור תהל .הזדמנויות חדשות

בד בבד עלו ). 1990:70אלטשולר " ( האזורהממלכתי הרוסי מעמדם הושווה לזה של שאר תושבי 

יחולו , ועיסוקם והגבילו את מקום מושבם,  יהודים ברוסיה הצאריתעלהאם חוקים שחלו  -חדשותשאלות 

משנות השלושים של , שאלות אלו עלו בהזדמנויות שונות לאורך תקופה ארוכה  ?גם על יהודי קווקז

יהודי קווקז עצמם ביקשו להראות  על רקע זה .חריה הקומוניסטית ולא המהפכההמאה התשע עשרה ועד

שגם זהותם הקבוצתית באימפריה הייתה עדיין בתהליכי משא  ("היהודים האירופאים"את נבדלותם מ

,  היחסים המורכבים156".תחום המושב"כדי למנוע מצב של הגבלת עיסוקים ואף גירוש ל, )ומתן

 157.למגמה זו תרמו גם הם )להלן (ים המקומייםוהמתוחים לעיתים בין היהודים האירופאים והיהוד

                                              
 . ותר בעבריתהנפוץ י, "יהודים הרריים"עדיף על " יהודי ההר"זנד כי התרגום . מ' מקובלת עליי עמדת פרופ 154
  ).בארג יידן ביידיש ובגרמנית,  באנגליתMountain Jewsכגון (בעקבות הרוסית ,  כך גם בשפות אחרות155
אבל ראיה אינסטרומנטאלית כזו מוגבלת ואינה , ייתכן שמצב זה תרם גם לשמירה על לבוש ומנהגים מקומיים 156

מצב . בהבנית הזהות הקבוצתית) הריקוד הקווקזיובמיוחד (לבוש , נותנת מספיק מקום למקומם של מנהגים שונים
כאשר יהודים ספרדים זכו לזכויות , 16זה בקווקז הפוך למצב בקהילות פררה וליוורנו במחצית השניה של המאה ה

  ).1992:90, בונפיל(ואשכנזים לשלטונות בנסיון להשיג זכויות דומות " הלועזים"מהשליטים ובעקבות זאת פנו 
שכן פעילות יהודי קווקז לביטול גזירות שהוטלו , וצות והיחסים עם השלטון היו קשורים זה בזההיחסים בין הקב 157

  . )1990:83אלטשולר " (לא היה בהם כדי להביא ליחסים טובים בין הקבוצות"על היהודים האירופאים כלפיהם 
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שהועבר לשלטונות ב " סקירה קצרה אודות היהודים ההרריים"חיבורו של הרב יעקב יצחקי מדרבנט 

שחייו עברו עליו מן הימים , עם היהודים ההרריים" יצחקי סיים דבריו באמירה כי . מדגים מגמה זו1889

כתוצאה . קבל מנהגים ואורחות חיים משלהם, קווקאזהקדומים ביותר בין המוסלמים האסיאנים ב

בינו ובינם . ואין בינו ובינם שום דמיון, מהתנאים המקומיים הוא נבדל ונפרד מן היהודים האירופאים

עם זה העדיף מימים ימימה להתאחד עם .. לגבי מנהגים רבים של העם היהודי...קיימים חילוקי דעות

 .)1990:73-74אלטשולר " ( התלמוד-הספר הקדוש העתיק שלואך לשמור בקפדנות על , המוסלמים

 אפשר לראות בזה של קראי קרים לקבל סטאטוס משפטי, מהלך דומה לזה המשתקף בדברי הרב יצחקי

 חשוב עם זאת לראות גם את ההבדלים בין P.Miller, 1993.(158( מזה של היהודים הרבניים שונה

 -להלך על חבל דקיש ניסיון חקי בדברי יצ 159.חרות יותר במיוחד בהתייחס להתפתחויות מאו,המקרים

וזאת בניגוד לניסיונות להציג את יהודי קווקז כקבוצה , בתלמודה משותפת אך גם אמונ, להדגיש שוני

כגון קשריו עם התנועה  (מפעולות אחרות של יצחקיגם . כגון אלו של הקראי פירקוביץ, נבדלת לגמרי

   .זיקה בין הקבוצות עולה הכרתו ב)להלן, הציונית

לאחר הכיבוש הרוסי של מרכז אסיה לא היה יחס מפלה . השוואה נוספת היא עם מצבם של יהודי בוכרה

שנותרה (רבים הגרו מבוכרה . ומצב זה אפשר את תקופת הפריחה הכלכלית של הקהילה, ליהודי בוכרה

ף המאה התשע עשרה לקראת סו. לטשקנט וסמרקנד שהיו בשליטה רוסית ישירה) בשלטון האמיר

" tuzmeniye" היהודים חולקו לקטגוריה . הרוסים הטילו הגבלות שונות על מגורי יהודים בטורקיסתאן

, אלה שהיגרו לשם אחרי הכיבוש, "זרים"ו,  אלה שגרו בטריטוריה קודם לכיבוש הרוסי-)יליד, מקומי(

יש , לצד הדמיון). Kotler 1994:65( אם כי בדרך כלל תקנות אלו לא נאכפו , וחלק מזכויותיהם נלקחו

מה גם שבאזור לא הייתה עוד , מול הרוסים" מאבק"יהודי בוכרה נדרשו פחות ל. גם הבדל בין המקרים

על , אך בצורות שונות, לעומת זאת קראי קרים ויהודי קווקז נאבקו. אוכלוסיה אשכנזית משמעותית

בשעה  :צאות של מאבקים אלו היו שונותהתו. הבדלות מהאשכנזים מבחינת הקטגוריות של המדינה

ובמשך תקופה מסוימת גם יהודי , 1863שהקראים בקרים זכו למעמד נפרד במסגרת המדינה הרוסית ב 

כתוצאה מכך  .אך מעמדם נותר עמום, הרי שיהודי קווקז מנעו את החלתן של גזרות שונות עליהן, בוכרה

ככל שהאדמיניסטרציה ..גברה והלכה.. הוגים ברוסיהשהיו נ, יהודיים-המגמה להחיל את החוקים האנטי"

וככל שהמדיניות האנטי יהודית של .. בקווקז נעשתה בהרכבה ובמבנה שלה דומה לזה של המדינה כולה

   ).1990:82אלטשולר  ..." (השלטון ברוסיה נעשתה קשוחה יותר

זהותם ומידת זיקתם , מ הממושך אודות מעמדם"המו וקזהמפגש בין השלטון החדש לבין יהודי קוו

  .  כשם המתאר קבוצה העומדת בפני עצמה'יהודי ההר'להשתרשות הקטגוריה של  ליהודים אחרים תרמו

ואחר כך ( ' יהודי ההר' של תהליך הזיהוי של יהודי קווקז ויצירת קטגוריה נפרדתתרם להמחקר האקדמי 

 1825 לקווקז כבר מ מופיע במסמכים רוסיים המתייחסים'יהודי ההר'השם . )'טאטים'של 

                                              
 אירופאים במקרה של יהודי ויהודים" מקומיים"בולט ההבדל בין מקרה זה לבין הדגשת קשר בסיסי בין יהודים  158

ברורה השפעת ההקשר .  Goldberg 2004a)( לוב ותיאורם אצל נחום סלושץ ואצל מרדכי הכהן שהוזכר קודם 
  .  הזיקה בין סטאטוס מדיני הבחנה בין הקבוצות שהיא אינטרס מקומי במקרה הנדון כאן-המדיני השונה 

על ההבדלים בין המקרים בזיקה . ה של מקרים אלהזאת גם לנוכח נטייה במחקר להדגיש את הצד השוו. 159
  ".  עיקרי האידיאולוגיה הטאטית והתפתחותה"בסעיף , להתפתחויות מאוחרות יותר ראו בפרק הבא
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)Murzakhanov 1994(  ,ייתכן שהיו אלה עבודותיו של הבלשן . אבל לצידו היו גם כינויים אחרים

מופיע מונח זה כבר בשורה , למשל, 1892בעבודתו מ. 'יהודי ההר'ווסוולד מילר שסייעו לקבע את השם 

ופוט ומדברים את 'ונים דאג צאלא אלו שמכ, יהודי ההר הם לא כל היהודים שגרים בקווקז: "הראשונה

 כותב מילר 1893שיצא ב " מילון אנציקלופדי"ב) . I: V. Miller 1892)". (טאטית(השפה האיראנית 

לקראת סוף המאה התשע עשרה שם   Gorskie evrei)) .(Miller 1893 V. ( 160 'יהודי ההר'ערך בשם 

הקשורים בהגירה של יהודי , ם נוספיםתרמו לכך גם תהליכי. י היהודים"וגם אומץ ע, זה הלך והשתרש

 'יהודי ההר'שם הלאורך המאה העשרים  .קווקז לארץ ישראל וראשית המגע עם הציונות הנדונים בהמשך

  . הפך להיות המסמן העיקרי של הקבוצה

בראש ובראשונה מבעד לפריזמה , ואת ההיסטוריה שלהם,  עולה כי אנו רואים את יהודי קווקזמכל זאת

וביניהן יש קשרי , רוסית -אבל לצידה יש פריזמה יהודית, פריזמה זו היא רוסית בעיקרה .תקולוניאלי

 אינם משוחררים מזוויות ראיה אף תיאוריהם של יהודים קווקזיים עצמם את קהילתם .גומלין הדוקים

 ,או לפחות להגדרה מחדש של זהויות אתניות,  הכיבוש הרוסי יצר תנאים חדשים לייצור מחדש161.אלו

השם יהודי ההר כמסמן של . והגיע לשיאו בתקופה הקומוניסטית, תהליך שהחל בתקופת השלטון הצארי

, המפגש עם השלטון הרוסי  מובהק שלתוצראפוא יהודי קווקז המבדיל אותם מיהודים אחרים הוא 

  . שהיו תחת שלטונו) אשכנזים(אחרים ויהודים 

  

   אשכנזים שהתיישבו בקווקז-קז ויהודים רוסיםקטגוריזציה אתנית והיחסים בין יהודי קוו. 2

י "כיבוש הקווקז עבמהלך , 19מחצית המאה הב אשכנזים החל -ליהודים רוסיםקווקז יהודי המפגש בין 

הות הזהתגבשות דיון בחשיבות רבה ל ,שהושפעו מההקשר הקולוניאלי, ליחסים בין הקבוצות. רוסיה

כינוי שהוא , "יהודים רוסים"גם ו, כינו יהודים אלה אשכנזיםקווקז יהודי  .הקולקטיבית של יהודי קווקז

   .  ורוסיתשפתם הייתה יידישו, רוב היהודים הללו הגיעו מרוסיה ואוקראינה. כנראה מאוחר יותר

אלא גם , אין להתייחס כמובנת מאליה "יהודי קווקז"לקטגוריה של ' ברקע לדיון זה יש להדגיש כי לא רק

אך חוסר תשומת לב לתהליכים שמשפיעים על , שמות הם תוצר היסטורי". וסיהיהודי ר"לקטגוריה של 

 גם -מדגימה תפיסה כזו" יהודי רוסיה"ההתייחסות ל. כינונם יכול להביא לתפיסה מהותנית של קבוצות

וגם כשמתייחסים ליהודי , כשמדובר בהתייחסות כוללנית המזהה בין יהודי רוסיה ויהודי המרחב הסובייטי

חשוב אם כן לבחון שאלות הקשורות גם להיווצרות הקטגוריה וגם להתגבשות . עצמם כקבוצהרוסיה 

                                              
 ההתייחסות -למשל.  על חדירת המינוח אפשר ללמוד גם מהסקירות אודות עבודתו של מילר בפריודיקה הרוסית.160

על שמונח זה היה נתון עדיין במשא ומתן בתקופה זו אפשר ללמוד . Voskhod N. 11, 307-308לספרו בכתב העת  
  ,Anisimov  1888] 2002( [ קווקזי אליה אניסימוב -האתנוגרף היהודילזה של מילר של מינוח ין המההבדל ב

 בכינוי השתמש, דגיש את ההבדל בין יהודי קווקז ליהודים האירופאיםשה,  אניסימוב. י מילר"עבודתו נתמכה עש
את ספרו אפשר לראות כשלב מעבר לקראת  .gorskie evereiאך בעל משמעות דומה ל  , everei gortzei: שונה

היהודים בדאגעסטאן : בכינויים שוניםמשתמש ,  לכןקודםו ו יצאישספר, טשארני". יהודי ההר"השתרשות השם 
על . 1870יהודי קווקז ב , 1869 ב)(Gorskie evreiיהודי ההר , 1863-1864בשנים " המבשר"ברשימות בעברית בעיתון 

יהודים ילידי "מההבחנה שלו בכתיבתו בעברית בין שהבחין בין "התייחסותו אפשר גם ללמוד מההבחנה שעשה בין 
 ניתן ללמוד כי בתקופה זו זיהויים .)1884:3 טשארני)".(אשכנזים(יהודים ילידי רוססיא  "ו)" ספרדים(הארץ 

 הערה 1990:19, מצוטט אצל אלטשולר,  Slivitzkiy(גם סליביצקי .  שם מוגדר עדיין לא נשלםכקבוצה נבדלת עם
 ".יהודי ההר"ולא " יהודי קווקז"השתמש בתואר ) 1868, 1853(שמאמריו על יהודי קווקז פורסמו עוד קודם , )26

 ) .1908" (השילוח" בעיתון רשימות זכריה אניסימובבכגון , אחריםאצל גם ואליה אניסימוב אצל  כפי שהתבטא 161
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האם יהדות "מחקרו של אלי לדרהנדלר בוחן את השאלה . תודעה קולקטיבית של קבוצה יהודית כזו

דיונו מעמיד במרכז את השאלה באיזו מידה ). Lederhendler 1995" (1917רוסיה התקיימה קודם ל 

שהרי יהודים לא היו ', יהודי איטליה וכו, "יהודי צרפת"בדומה ל, "יהודי רוסיה"ון באותה מידה בניתן לד

בהתרחבותה (רוסיה היא שהגיעה ליהודים : ילידים ברוסיה באופן שבו הם ישבו במקומות אחרים

יהודי "של מדגיש כי קיום " יהודי רוסיה"הדיון בתג הזיהוי ". ולא להיפך) הטריטוריאלית למזרח אירופה

ולא הייתה אינהרנטית לחברה ,  פריורי-הזהות המשותפת לא התקיימה א. אינו מובן מאליו" רוסיה

ואפשר לשאול באיזו ). פוליטיות או תרבותיות(כפי שהתבטא גם בהעדר מסגרות כוללות , היהודית ככזו

   ?מידה ניתן להצביע על אחידות פנימית שנותנת לגיטימציה לשם קולקטיבי אחד

לאחר כמה דורות של חיים תחת  ".יהודי רוסיה"המחקר מלמד על תהליך ממושך בו נוצרת הקטגוריה 

אך נקודת המוצא היא של הטרוגניות רבה מאד של , שלטון הצאר הרוסי השם מקבל משמעויות מסוימות

, וסיתיהדות רוסיה הייתה במידה רבה קודם כל תוצר של המדינה הר. קבוצות יהודיות שבשליטה רוסית

 מהזווית Lederhendler.(162 1995( השפיעו גם תהליכי הגירה פנימית כשלצידם, פעילותה ומדיניותה

וליחסי " יהודי רוסיה"של המחקר הנוכחי אפשר להוסיף על כך גם שאלות הנוגעות לגבולות הקטגוריה 

. גון יהודי קווקזכ, השלטון הרוסימקבוצות יהודיות נוספות שזכו להתייחסות נפרדת עם הגומלין שלה 

כך , עודה בהתהוות" הודים רוסיםי"קטגוריה התקופה שבה בין הקבוצות מתחיל בהמפגש , למעשה

  . "יהודי רוסיה" שללזו אלא גם , רק לעיצוב הזהות של יהודי קווקזלא שהמפגש נוגע 

) nation(רעיונות אירופאים אודות אומה "יש לשים לב כי המפגש בין הקבוצות מתרחש כאשר ברקע 

ובהמשך גם משנים צורה בהקשר הסובייטי בזיקה לראיה המרקסיסטית של , ואימפריה חודרים לרוסיה

ולא רק יישומם ביחס ליהודים הם חלק , כך שהמונחים עצמם, )Hirsch 2005:4( "התפתחות היסטורית

ת אודות  יש לשים לב גם למגע המורכב שבין גבולות מדיניים מתרחבים ותפיסו .מתהליך דינאמי

למרות היווצרות , כך. ובמיוחד כאלה המסמנים גבולות ברורים בין קבוצות, מרכיבים תרבותיים

יהודים אחרים שנכנסו לגבולה של האימפריה הרוסית , "יהודי רוסיה"הדרגתית של קטגוריה כללית של 

מצב זה . יה זוכגון יהודי קווקז ויהודי מרכז אסיה לא הפכו לחלק בלתי נפרד מקטגור, מאוחר יותר

היו קבוצות שקבלו ): מ"ובעיקר ברה, רוסיה הצארית(התבטא בשמות הקבוצתיים ששמשו את המדינה 

כך ". יהודים"לעומת אלה שזוהו באופן כללי כ, )הקראים, יהודי בוכרה, יהודי קווקז(שמות ספציפיים 

המונח "בתוך רוסיה , "יהודי רוסיה"בעוד שבקרב היהודים בכלל ובמחקר בפרט התהוותה תפיסה של 

מצב זה היה בחלקו תולדה של הגיון ). cooper 2003:187" ( 'יהודי אשכנזי'התכוון ל, אם כן, יהודי

התפיסה העצמית של הקבוצות והבדלים בשפות , אבל לא פחות מכך השפיעו הרקע תרבותי, קולוניאלי

סימנה , הקטגוריה יהודי רוסיהשבתחילת הדרך אפשרה מצע משותף ליצירת , היידיש. הפנים קבוצתיות

 מכל זאת אפשר להוסיף 163.בהמשך את הגבול בינם לבין יהודים אחרים שנכנסו גם הם למרחב הרוסי

קשורה לא רק להבחנות שעשו היסטוריונים בינם , "יהודי רוסיה"לניתוחו של לדרהנדלר כי ההבנה מיהם 

                                              
בעקבות התפרקותה של , בסיום מאמרו רומז לדרהנדלר לחשיבות של נקודה זו גם לניתוח של יהודי רוסיה כיום 162

  ". קהילות לאומיות יהודיות שונות", בהמשך לכך, ברית המועצות למדינות שונות שבהן
 ".אשכנזים"בהקשר ההיסטורי אשתמש בהמשך הפרק בכינוי  163
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שבשליטת " אחרים"ם לבין יהודים אלא גם ליצירת ההבחנות בינ, לבין היהודים במערב אירופה

הדיווחים עליהם בבימות  : קווקזעל רקע זה אפשר לראות את ההתעניינות ביהודי. האימפריה הרוסית

   164.אך גם סימנו את ההבדלים בין הקבוצות, יצאו מנקודת מוצא של זיקה יהודית יהודיות

יינות ביהודי קווקז מצד יהודים ובמיוחד בין כתיבה התענ, מפגשצריך להבחין בין רבדים שונים של 

שאפו ... רוב היהודים הרוסיים שהתיישבו בקווקאז". לבין המפגש הקונקרטי, שישבו במרכזי האימפריה

. .ם וליהודים בכללםוהם בזו ליהודים ההרריי, לראות את עצמם כחלק מהאוכלוסייה הרוסית השליטה

יהודי קווקז בקטגוריות בה התייחסו לו היהודים האשכנזים התייחסרבים מ). 1990:468אלטשולר (

 כמיעוט הדואג למעמדו ומנסה להשתלב – יהודי רוסיה - ומצבם שלהם, הרוסים לאוכלוסיה המקומית

ואת הצורך ליצור גבולות אתניים וחברתיים ברורים בינם לבין יהודי זו ייתכן שאף החמיר התייחסות 

שם " (אנשים חופשיים וגאים"ית של יהודי ההר כגם ראיה רומנט לצד הבוז הייתה לפעמיםאך . קווקז

  . וראייה כזו אפיינה גם את הכתיבה של יהודים במרכזי האימפריה על יהודי קווקז, )467

קשרים עם אשכנזים גרמו , למרות ההפרדה בין הקבוצותאך , בין הקבוצות היו גבולות אתניים ברורים

סייעו לחדירת הציונות למזרח הקווקז  וכן,  יותר ובעיקר חדירת יהדות הלכתית- להשפעות בתחום הדת

ואיתו גם רעיונות , הרעיון הלאומי).  ,1990:486Chlenov 1998:18אלטשולר (בשלב מוקדם מאד 

 אך ביום יום המפגש בין 165,הביאו לשיתוף פעולה בין יהודים מקומיים ואשכנזים, סוציאליסטיים

כך למשל מדווח  .הסיטואציה הקולוניאליתבמתח וניכור ששיקפו את ן לרוב הקהילות אופיי

שרובם הם בעלי מלאכה בורים למחצה שלא השלימו את , היהודים הרוסים" כי 1906קוקיטלאשוילי ב

 -שמשמעותו המילולית , כינוי נפוץ זה". חוק לימודיהם מואסים ביהודים ההרריים ומכנים אותם ביקי

הבוז והלעג של יהודי , מול ההתנשאות .166"עקשניםטיפשים ו, אנשים בריאים"סימל  )быки( "שוורים"

שבה , הד לכך מצאתי גם בעבודת השדה שלי.  תחושות פגיעה וכינויי גנאיקווקזרוסיה נוצרו בקרב יהודי 

ועל משפט שחלק מיהודי קווקז  , 167לאשכנזי) והורי'חתול בג, ]nazo] назу" (נזו"למדתי על הכינוי 

ליד נזו אל ( "ליד אשכנזי היזהר בלשונך : זוכרים גם כיום) 70הבמיוחד מקרב עולי שנות (בישראל 

יש להניח כי מקורם של הכינוי והפתגם הוא בתקופת "). назу ногъи гоф нэ сох Эки= תדבר סתם

בהם בישראל מלמד על המשכיות בין המחודש והשימוש ם שימור 168.ראשית המגע בין הקבוצות

 ואף את היחסים של קבוצה זו עם יהודים -י רוסיה ויהודי קווקז ועל כך שאת היחסים בין יהוד, המצבים

 יש לקחת . לא ניתן להבין ללא התייחסות לרקע הקולוניאלי שעיצב את המפגש מראשיתו-אשכנזים בכלל

ובו בזמן גם את השפעתם של , בחשבון גם את המשכיותו של הגיון קולוניאלי גם בתקופה הסובייטית

המדיניות האתנית הסובייטית תרמה . ת היחסים בין הקבוצות בתקופה זומרכיבים אחרים שעצבו א

לעמים אחרים , "הלאום הרוסי הגדול"בין גם כפועל יוצא של ההבחנה לחידוד הגבולות בין הקבוצות 
                                              

אך יש לשים לב , ת בקרב יהודי אירופה"על התעניינות ביהודי צפון אפריקה והמזה Schroeter (1994)השוו ו 164
  . להשפעות ההליך השונה של השתלבות היהודים במדינות מערב אירופה וברוסיה עליו מצביע לדרהנדלר

ואולם לצד שיתוף הפעולה . "מרהשו"ו"  גיורא-בר"ממקימי , כפי שהתבטא למשל בקשר בין צבי בקר וצבי ניסנוב 165
  ). להלן( שהופנו כלפיהםת על מתח ותפיסות אוריינטליסטיוםי מלמדי"קורותיהם של יוצאי קווקז בא

 . ובו גם הציטוט של קוקיטלשווילי) 1990:469(וראו דיונו המאלף של אלטשולר בנושא  166
יש לדעתי רמיזה על מקומם של " חתול"טאפורה של במ. ראוי לדיון נוסף, שלמיטב ידיעתי לא תועד עד כה, כינוי זה 167

  . תלוי בו אך מצד שני דואג קודם כל לעצמו,  כמוהם שחתול לצד אדוניו-יהודי אשכנז בקווקז ביחס לשלטון הרוסי
  Anisimov) 1888] 2002[(אודות הדרך הראויה להרוג אשכנזים , אניסימוב מביא התייחסויות בוטות יותר. א 168
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ויהודי קווקז עם , "הלאום הגדול"יהודי רוסיה היו מזוהים עם תרבות  169".שסובלים מפיגור תרבותי"

של : היחסים והתפיסות שצמחו בהקשרים אלה כוללים היבטים רבים. תרבותםאלה שיש לפתח את 

סובייטית על רקע -תופעות שהתעצמו ברוסיה הפוסט(של קסנופוביה ,  של גזענות170,אוריינטליזם

אבל גם של קרבה פוטנציאלית בין קבוצות , ושל יצירת היררכיות חברתיות ותרבותיות, )ניה'צ'מלחמת צ

אף (' רב תרבותי'ות בזהות אזרחית סובייטית שכללה גם מרכיבים של אתוס ושל שותפ, יהודיות

יש לקחת בחשבון את מגוון הביטויים הללו ). שבבסיסו שרר הגיון קולוניאלי ומניפולציות אתניות

בדיון על היחסים בין הקבוצות והשלכתם על המפגש המחודש ביניהן ) שלעיתים התבטאו בו זמנית(

  .  בישראל

  

  כקטגוריה רשמית של התארגנות כלל קהילתית ושל זיהוי " י ההרדיהו. 3

  ליצירת בהמשך. 'יהודי ההר 'משותפת שלכללית קטגוריה  של השלטון הרוסי נוצרה בשלב הראשון

קלסיפיקציה רשמית של המדינה יכולה  .קטגוריה זו הייתה השפעה לא מבוטלת על החיים הקבוצתיים

לאפשר לצורות שונות של , שתקבל משמעות מעבר לרמה המקומיתלאפשר התפתחות של זהות משותפת 

תגית אתנית שתהא בעלת משמעות גם / לקטגוריה, הזדהות מקומית להתעצב לזהות קולקטיבית אחת

תהליך כזה של קלסיפיקציה הוא בעל "  .כביטוי לזהות קבוצתית ברמה המקומית וגם בהקשר רחב יותר

אלא מאפשר להפוך זהות זו לזהות ,  ליצור מחדש זהות מקומיתשכן הוא מסייע לא רק, השפעה חזקה

 התכנסה בדרבנט 1917 ביוני 15ב   Wellens (.171 (1998:31-32קהילתית רחבה ומודרנית יותר

קדמה לה . בהשתתפות כמאה צירים מקהילות שונות ברחבי הקווקז, "הועידה הראשונה של יהודי ההר"

אלטשולר (בהשתתפות נציגים משש קהילות שונות ) 1917י  מא22-24(יורט -ועידה מכינה בחאסאב

אירועים אלה מלמדים על ההתפתחויות הרבות הקשורות להתארגנות קהילתית בתקופת  .)1990:85-86

   .'יהודי ההר'שיא של גיבוש תודעת זהות משותפת תחת הכותרת תקופת  172,המהפכה ומלחמת האזרחים

י קווקז תודעה עמומה של קשר בין הקהילות השונות של דוברי אם קודם לשלטון הרוסי כן הייתה ליהוד

בראש ובראשונה יהודים (הרי שהמפגש עם השלטון הזר ועם קהילות אחרות , ) יהודית–טאטית (והרי 'ג

והחל תהליך של יצירת , חידד את תודעת הגבולות הקהילתיים) אך גם יהודים גיאורגים וקראים', רוסים'

יצירת זהות קולקטיבית משותפת גם אין פירושה . ת לכלל קהילות יהודי קווקזזהות קולקטיבית משותפ

                                              
 169 Slezkine 1994:420-423 , Brubaker 1996 23-54  
שצומחות על רקע ) במקרה זה, והדרום" (המזרח" במובן הכללי של תפיסות מכללות של םהכוונה היא לאוריינטליז 170

אבל מנקודת מוצא רחבה זו יש צורך בקונטקסטואליזציה והבנת המשמעות של , )Said 1988( קולוניאלי 
  . כפי שהודגם בפרק ההיסטורי וכפי שיודגם בדיונים בהמשך ) -Goldberg 2004a(אוריינטליזם בהקשר הפנים יהודי 

 ). בדיון על המדיניות הטאטית(בסין בעבודה זו ראו להלן ) Yunan( על השימוש במחקר זה אודות מחוז יונאן  171
ן אציין כי מוראות לענייננו כא. י אלטשולר"השפעות מלחמת האזרחים וכינון השלטון הקומוניסטי נידונו בהרחבה ע 172

הפך אותם פגיעים , אך מצב היהודים כמיעוט, לא רק על היהודים, מלחמת האזרחים השפיעו על כלל תושבי האזור
או מצאו עצמם בתווך , כגון אלו של הגנרל דניקין, בצפון הקווקז יהודים סבלו במיוחד מכוחות של קוזקים. במיוחד

אך מנהיגיהם הדגישו את , ם ליהודים הייתה זיקה ודמיון אליהםשאמנ, בין הבולשביקים הרוסים והמקומיים
של הבולשביקים אפשר ליהודים להיחלץ ממצבם הקשה כמיעוט , לבסוף, ניצחונם. המימד הדתי של המאבק
והתגייסו " הרע במיעוטו"ומצבם בתקופה זו מסביר מדוע הם ראו בבולשביקים את , בתקופה זו של חוסר סדר

הזיכרונות (בעבר הקווקז היהודים מצאו עצמם בתווך בסכסוך שבין האזרים לארמנים ). 92, שם(לכוחותיהם 
ההיסטוריים מתקופה זו תרמו לגל הגדול של עליה לישראל כאשר סכסוכים בין עמים אלה פרץ שוב לקראת 

 בתקופה הקצרה של שלטון עצמאי) במסגרת יהודית כוללת(ואחר כך זכו להכרה , )מ"התפרקותה של ברה
  .  ן'באזרבייג
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למשל , אחרי המהפכה. מה גם שהשלטון הסובייטי עצמו יצר גם הבדלים, היעלמותם של הבדלים פנימיים

מדובר  173.ויהודי קווקז התחלקו ביניהם, קווקז צפוני ועבר הקווקז, חולק הקווקז לשני אזורי ממשל

  . נושא שיידון בהמשך, וניתן לראות המשך שלו גם בישראל בעקבות העלייה, וךבתהליך אר

מביאים אם כן ) שבעבר היה איתן מגע מצומצם(קשרים אינטנסיביים יותר עם קהילות יהודיות אחרות 

אם כי חידוד זה נעשה על רקע המכנה המשותף , לחידוד הגבולות הקבוצתיים וליצירת קטגוריות נבדלות

התפתחות דומה התבטאה גם בזיקה בין ההתארגנות החדשה של יהודי קווקז .  יהדותן-אלולקבוצות 

התבטאה הן בקרב עמי הקווקז שהתעוררות לאומית  לוותה בתקופת המהפכה. להתארגנויות רחבות יותר

 : 'יהודי ההר'ועידה של החלטת הבלהתעוררות ניתן הד .  ויהודי קווקז עצמםוהן בקרב יהודי רוסיה

והוחלט לא להבדילם משאר היהודים .. יהודי ההר הם חלק בלתי נפרד של כל היהדות"דה קבעה כי הוע

, "והור'ג"בכך אפשר לראות ביטוי לשניות שנדונה בשם העצמי  ).86, שם ". (בקהילה נפרדת

   .ליוו תהליך זהדילמות ש וב'יהודי ההר' של סטאטוס שניתן לזיהויהתבטאה בעקבות הועידה בש

 מצליח רק כאשר אפשר ליחס קטגוריות מקומיות קיימות"..של החלת קטגוריה על ידי המדינה תהליך 

י בני הקבוצה "נתפס עוא  שנותן השלטון מקבל משמעות במיוחד כאשר ה זיהויתג... לקטגוריה הכוללת

 קיבלה 'יהודי ההר'הקטגוריה . )Wellens: ibid (".. בקטגוריות מקומיות בעלות משמעותךכתומ

היא ביטאה : למרכיבי הזדהות כוללים יותרתה  זיקבשלקטגוריות מקומיות דווקא ה תמעות בשל זיקמש

כשבו בזמן היא מבחינה את יהודי קווקז מהרריים אחרים , וגם ליהדות. 174',הרריים'הזיקה לעמי הקווקז 

כנותיה הבדל כפול זה ציין את כוחה של הקטגוריה וגם את ס/ המתח הקשור בקשר.מיהודים אחריםו

  ).והחלפת השם בישראל, המדיניות הטאטית(התפתחויות אחר כך כפי שניתן לראות ב, ומגבלותיה

שאיבדו את ,  ליהודים'הרריים מוסלמים'ות הסובייטים יצרו יחס מפלה בין השלטונ, עם סיום המלחמה

ואולצו לעזוב ביוזמת השלטון וחסותו יהודים נושלו . בעלי מלאכה או רוכלים, מקור פרנסתם כחקלאים

כלכלי קשה ביותר של יהודי קווקז בעשורים הראשונים של  מדיניות זו השפיעה על מצב .רבים מהכפרים

יהודי קווקז יוצגו והיו נתונים לאפוטרופסות של , בראשית תקופה זו, במקביל. השלטון החדש

לצד . היהודית פועלי ציון המפלגה הקומוניסטית –פ "יקן ובראש, התארגנויות סובייטיות יהודיות כלליות

ישיגו את דרישותיהם ...דווקא יהודים אלה"בבסיס יחסים אלה עמדה גם גישה לפיה , הפטרונות

בהמשך נוצר מאבק על ההשפעה בקרב . )1990:93אלטשולר ". (הלאומיות מהשלטון לפני יהדות רוסיה

ב בו יהודים רוסים השתדלו נוצר מצ.  הזרוע היהודית של המפלגה-פ ליבסקציה"יהודי קווקז בין יק

מסורתית השחלקם מתחו ביקורת על ההנהגה , לטפח מנהיגות קומוניסטית בקרב צעירי יהודי קווקז

התפתחויות אלה חשובות לדיון בהמשך ). 100-101שם ( ונסחפו לפעילות זו , שלהם עוד קודם למלחמה

הראשונים משמשים יחסים בהם , "הרריים"ו" רוסים"שכן הן מדגישות את אופי היחסים בין יהודים 

ויש בהם גם ביטוי להמשכיות התפיסות של היררכיות תרבותיות שראשיתן , כמתווכים מטעם השלטון

הקשר אך , מקבוצות שונותבתקופה זו בולטים הקשרים בין יהודים . במפגש הקולוניאלי בין הקבוצות

                                              
כך למשל מוזכרים רבנים ראשיים של . גם בתקופה הצארית היו חלוקות רשמיות שהשפיעו גם על מבנה הקהילה 173

המשמעות היא שבאף . ) Anisimov 2002 [1888]:21( יעקב יצחקוביץ וחזקיל מושאילוב -צפון ודרום דאגסטאן
  . י עמדות אחרותוכך גם לגב, תקופה לא היה רב ראשי אחד ליהודי הקווקז

 .אבל גם תיאור של בן עם קווקזי אחר,  יכול להיות יהודי קווקזיgorski -"הררי "174
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 ניזונו משוני זה וראו בו כלי פוליטי ויהודים רוסים אף, הובנה על יסוד הדגשת השוני בין הקבוצות

אין בכך כדי לשלול התעניינות וניסיון כן עם זאת . בהקשר רחב יותר של מעמדם ברוסיה הקומוניסטית

   .לסייע ליהודי קווקז מצד חלק מפעילי מפלגה יהודים אלה

יל לפתוח במקב, מאמצע שנות העשרים ניכרה התעניינות ישירה רבה יותר של השלטון ביהודי קווקז

לאורך תקופה זו היו הבדלים רבים במצבם של  .מדיניות המעודדת שירות למיעוטים השונים בלשונם הם

כלפי היו גילויי אנטישמיות של השלטון המקומי , בדאגסטאן, בין השאר. אזורים שוניםביהודי קווקז 

 מסגרות קופה זו מוקמותבת. קושי הכלכלימענה לכ, ניסיונות לעודד התיישבות חקלאית וכן 175,היהודים

אלטשולר  (1929כגון הקמת סובייט של יהודים הרריים בקובה ב, 'יהודי ההר'בספציפיות לטיפול 

.  הפכה להיות קטגוריה רשמית של זיהוי'יהודי ההר'כיצד התגית מסגרות אלו מדגימות  ).1990:106

 יהודי קווקז מעברית ללטינית העברת הכתב של שפת .מדיניות השפות נתנה גושפנקא נוספת לתהליך זה

יהודי ' סימלה את היות )365-369שם (שהיה מלוה במאבק פנימי בקרב יהודי קווקז עצמם , 1929ב

קבוצה שפת ה, בדומה לתהליך שעברו שאר עמי הקווקז.  קטגוריה נפרדת ושונה מיהודים אחרים'ההר

 )1937-9(קווקז לקירילית עמי ברת הכתב של  העעם 176.ולא עבריות, תולטיניאותיות  כעת בהנכתב

 נפתח 1936ב . ובעקבותיו החל תהליך רוסיפיקציה מואץ, עברה גם שפת יהודי קווקז תהליך קיריליזציה

קרב מעסקנים בגם שפגע , 'סטיות לאומניות'נגד עסקנים סובייטים בהאשמה של ברוב אזורי הקווקז מסע 

ולא נקראו עוד סובייטים (וקז עם סובייטים אחרים מוזגו שבעת הסובייטים של יהודי קו", יהודי קווקז

, שם ( "רוסיפיקציהוהפעילות בשפה זו במקביל למגמות  מספר בתי הספר בטאטית מו והצטמצ)יהודים

 1932מ  .תהליכים אלה לא שינו את המגמה של ראיית יהודי קווקז כקבוצה בפני עצמה. )107-108

( ' יהודי ההר'משנה זו ואילך הכינוי ו, הסובייטי) דת הזהותתעו(לפספורט הפנימי " לאום"תווסף סעיף ה

gorskie everei( אם כי חלק מיהודי קווקז , הפך לשמה הרשמי של הקבוצה לצורך רישום בפספורט

אפשר למצוא ניצנים ראשונים של זיהוי , בתהליכים אלה ).evreiייבריי " (יהודים'נרשמו כנראה פשוט כ

   177.)להלן ("טאטית", אלא כקבוצה נפרדת, 'יהודי ההר' -ייחודית יהודית ה יהודי קווקז לא רק כקבוצ

 כקבוצה נפרדת וראייתם כחלק מכלל היהודים בא לביטוי גם תחת הכיבוש 'יהודי ההר'המתח בין ראיית 

) Manzhinsk(ינסק 'ומאנז) Bogdanovka(יהודי קווקאז בכפרים בוגדנובקה . השנייהע "ההגרמני במל

 נרצחו יהודי קווקז שישבו בקולחוז שאומיאן וכן 178,הנאצים בזמן הכיבוש של צפון הקווקזי "נרצחו ע

)Shaumian (אחד המרכיבים . ניצלושרובם , יק'יהודי נלצכמה אלפי שונה היה גורלם של  .בקרים

 כבני עם מקומי ,גם על ידי היהודים עצמםו, י ראשי הממשל המקומי באזור"בפרשה זו היה הצגתם ע

 פרשה .179"והם שבט הררי בדומה לקברדינים ולבלקרים, שהיהודים ההרריים הם טאטים: "..הררי

                                              
שיבחן את , אך דומה שניתוחם מצריך לימוד נוסף, סוקר בפירוט התפתחויות אלה )1990:104-106( אלטשולר 175

  .ונטיות בכללההתפתחויות הללו על רקע גיבוש השלטון המקומי הקומוניסטי ברפובליקות הרלו
בקווקז כתיב זה החליף (לשפות שאינן סלביות שלא היתה להן מסורת כתובה אחידה ניסו להתאים כתיב לטיני  176

הקשר . ורק מאוחר יותר הוחלט על התאמת כתיב קירילי) ניסיונות קודמים של התאמת כתיב ערבי בחלק מהמקרים
 . מ נדון בהמשך"של התפתחויות אלו לפוליטיקה אתנית רחבה יותר בברה

  .  מזכיר בעניין זה את דברי סאבוב ואת הגדרתו של בן הקבוצה בנימינוב462הערה , 129'  עמ1990אלטשולר  177
  . נכלל ברפובליקה האוטונומית צפון אוסטיה1936שמאז , באזור מוזדוקמדובר ). 1990:120(אלטשולר , )1974 (קלבן 178
ראש , עם סלים שאדוב)  שנות הארבעים או תחילת שנות החמישיםמסוף(הדברים מצוטטים מתוך תרגום ראיון  179

  ). 1990:123אלטשולר (י הצבא הגרמני "יק ע'בלקרית שהוקמה בנלצ–המועצה הלאומית הקברדינו 
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היא חשובה לא רק לדיון הנוכחי בכינון התפיסה של יהודי קווקז ו, מורכבת זו דורשת דיון נפרד

הקברדינים ין  ובמקרה זה ב-קודם על היחסים בין עמי הקווקזהאלא גם בזיקה לדיון , כקטגוריה נפרדת

חוו ך א, לא היו תחת כיבוש גרמני, ן'בדאגסטאן ובאזרבייג, מרבית יהודי קווקז 180.ליהודים) רקסים'צ(

בכלל התקופה אם נשוב לדיון , מכל מקום .צעירים רבים לחמו בשורות הצבא האדוםו, את המלחמה

הדגשה של המדיניות האתנית הסובייטית חיזקה את ה,  כי למרות שניות לא מעטהםניתן לסכ, הסובייטית

. 'טאטים'בהמשך מגמה זו חודדה עם הטענה שיהודים אלה הם למעשה . יהודי קווקז כקבוצה נפרדת

אלטשולר (ההיסטוריה והתרבות של יהודי קווקז בתקופה הסובייטית זכו לתיאור מקיף בעבודות קודמות 

1990 ,Zand 1982, 1985( ,שמות הקבוצהבזיקה לדיון בראויים לציון  תהליכים חשובים שני אך: 

  . תהליך האורבניזציה של יהודי קווקזו, תהליכי רוסיפיקציהבזיקה ל, החיצוניות והעצמיות, התפיסות

  

  בין כבוד ותיוג שלילי" : קווקזים הרריים". 4

י "עשאומץ גם ,  הפכה למציין זהות חשוב של יהודי קווקז'הרריות'הדגשת ה מהדיון עד כאן עולה כי

יש קונוטציות מגוונות שאפשר למצוא להן הד גם " הרריות" ל181.עם הסביבההיהודים עצמם במגעם 

לשמות קולקטיביים יש קונוטציה של , כמו לקמעות" .במשא ומתן העכשווי על שם הקבוצה בישראל

והמשמעות המיתית של השם חשובה יותר למחקר של אתניות מאשר דין וחשבון של מקורו , יכולות

מסכם ביחד דימויים של התכונות הייחודיות של קהילה בתפיסה ובדמיון של השם ... ושימושיו המעשיים

זה (גם אם דימויים אלו יכולים להיות שונים מאד ... ועבור הדורות הבאים , חבריה ושל חיצוניים לה

 "חלק מכל לימוד של אתניות הוא לגלות ולתפוס את הדימויים השונים של קהילה שיוצר השם). מזה

)Smith 1986: 22-24 .( ארדנר מדגיש כי המרחב הטקסונומי שבו מתרחשים תהליכי זיהוי בדרך כלל

קלאסיפיקציה תלויה בקטגוריות של שפה מסוימת שבדרך האלא , "טבעית"י חלוקה מדעית "לא מוגדר ע

 'של ההר' או 'הרריים'בתג הזיהוי  Ardener 1989.(182. (כלל אינה השפה של האנשים שבהם מדובר

שיש בה תפיסה של כבוד עצמי כמי ששותפים , "אנשי ההר"ן ההתייחסות העצמית כאל מצוי מתח בי

ואף חסרי , פרימיטיביים, "ילידים"לבין התייחסות רוסית קולוניאלית לאנשי ההר כ, לאתוס הררי קווקזי

אך בו בזמן לשם זה היו גם קונוטציות  184,לקבוצהעצמית בעלת משמעות התייחסות מדובר ב 183.תרבות

הופנמו על ידי אנשי הקבוצה בתהליך אף משמעויות אלו מחלק ו, ינטליסטיות בעלות השפעה שליליתאורי

                                              
אך דומה , ובתוכו גם השתדלות ראשי הממשל המקומיים למען היהודים, אלטשולר מדגיש צירוף נסיבות מסוים 180

ואינו מודע לקרבה ששררה במיוחד בין יהודים ,  מחליף בין הקברדינים והבלקרים–ות אחרות  בעקבות עדוי–שדיונו 
עדויות שונות ששמעתי מציינות גם ). Danilova 2000יק וראו גם 'לעדויות נוספות על המאורעות בנלצ. (וקברדינים

יתה חשיבות מיוחדת ברקע אבל דומה שלקשרים בין יהודים וקברדינים הי, סיוע של אוסטים ובלקרים ליהודים
  . ו יהודים חיו גם בכפרים בקברדה, קברדינית-יק דיברו בשפה האדיגית'חלק ניכר מיהודי נלצ. לפרשה זו

הפך מציין עצמי חשוב אפשר לראות בכך שהוא מתורגם לפעמים " יהודי ההר"עדות מעבודת השדה לכך שהשם  181
והרי של פעילה קהילתית בערב תרבות ' שהתבטא למשל בנאום בגכפי") יהודי ההר" ("Yehudihoi doghi" , והרי'לג

כאן ניכרת (, "יהודים שלנו" כלומר , "Juhurhoi mu"לצידו היא השתמשה גם במונח . 2003שהתקיים בשדרות ב 
ראש התאחדות עולי קווקז שנאם ברוסית באותו ערב "). והור'ג"התאמה להקשר הישראלי בשל דו המשמעות של 

  ). gordaya i gorskaya" ( גאה והררית-הקהילה שלנו חיה ביחד ונשארת קהילה אחת.. כל השנים"אר אמר בין הש
182 Erdener Edwin 1989, The voice of Prophecy and other Essays, ed. Malcolm Chapman. Oxford: Basil 

Blackwell.  , 18מצוטט אצל: Wellens 1998 .   
  Brower and Lazzerini (eds.) 1997זם רוסי עד המהפכה הקומוניסטית ראו  על קולוניאליזם ואוריינטלי183
והשווה גם ממי על . בסעיף נפרדלהלן יידון ו, בקרב עולי קווקז לישראל בתקופת היישובדבר זה התבטא במיוחד  184

  ). Memmi 1968( יהודים כברברים בזיקה למצבם בין השלטון הקולוניאלי לאוכלוסיה המקומית 
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היא בחלקה תוצר " כבוד"סמן של כ' הרריים'גם ההתייחסות אל השם , יותר מכך  185.רוסיפיקציה מורכב

התקיים " האכזר"ואף " פרא הפרימטיבי"לצד הדימוי של אנשי הקווקז כ. של המפגש עם הכיבוש הרוסי

ורקה הרוסים בחזית הקווקז לבשו ב"כחלק מכך ). Layton 1997:57" (הפרא האציל"דימוי רומנטי של 

דימויים אלה הושלכו  ).Layton 2001" ( בהרים ואף השיגו פילגש מקומית'קונאקים'חיפשו , רסקה'וצ

הודי קווקז במאה תהליך הרוסיפיקציה של רבים מי, באורח פרדוכסלי 186.במקרים רבים גם על היהודים

כחלק מתהליך , קיבלו, ברובם יושבי ערים בתקופה זו, העשרים הביא לכך שיהודים קווקזים

 מעין מצב של תהליך - 'אנשי ההרים'של  את הדימויים הרוסיים האוריינטליסטיים, הרוסיפיקציה שלהם

 ות את החשיבות שלאין לרא, כפי שראינו גם בדיון על מושג הקונאק, עם זאת  יחד 187.חקייני כפול

הדימוי של ,  כך או כך .אתוסים קווקזיים בקרב יהודי הקווקז רק כתוצר של הפנמת תפיסות קולוניאליות

ויצר , "פרא האציל"פשוט היה בעל השפעה רבה יותר מזה הקשור ב, גס, כפרימיטיבי" איש ההרים"

בשנים , וכלה,  מיהודים רוסיםהחל,  בקרב אחרים'היהודי ההררי'תפיסה מוקדמת ברורה ומהותנית של 

   188.בקרב נותני שירותים בישראל, האחרונות ובעקבות הגירה

  

   ?הרריים או עירוניים .5

" יהודים הרריים"לשם ) 'וכו, בורות, חספוס, פרימיטיביות(מעבר לדימויים שיוחסו לפרטים בקבוצה 

קווקז נתפסים עד היום כיוצאי יהודי . הייתה השפעה גם על תפיסת המאפיינים הדמוגרפים של הקבוצה

לאוכלוסיה , בתקופת השלטון הרוסי והסובייטי, בעוד שבפועל מרבית יהודי קווקז הפכו, כפרים הרריים

 לתהליכים דומים שהתרחשו בקרב יהודי רוסיה תהליכי העיור של יהודי קווקז מקבילים 189.עירונית

, מועדם,  בעוצמת התהליכים–גם הבדלים שונים אם כי קיימים , יהודי צפון אפריקהכמו גם בקרב פולין ו

ובמיוחד בעיר ,  בערים עוד קודם לכיבוש הרוסיוהיהודים ישבמחלק  .ואופי הערים בהם התרכזו היהודים

תהליך העיור . רבים אחרים התגוררו בכפרים שונים באזורים הרריים של הקווקז או למרגלותיו. דרבנט

. שלכות מלחמת הקווקז הביאה יהודים רבים למעבר לעריםה. עשרה- של אלה החל עוד במאה התשע

טמיר  ( קבוינאקסך ב כ- הרוסיות בחלק מהמקרים היהודים תרמו להיווצרות ערים חדשות לצד המצודות

במקומות אלה יהודים אלה עסקו במסחר וסיפקו  .)159-235: 1990אלטשולר ( יק 'נלצבו) חאן שורה

 יהודים 11,037ב מדווח כי בשלהי המאה התשע עשרה ישבו כבר אניסימו. שירותים שונים גם לרוסים

 תהליך העיור המשיך לאורך המאה Anisimov 2002 [1888]:36). בכפרים 10,022לעומת , בערים

במקביל לתהליכי עיור , בשנות השישיםגיע לשיאו וה, במיוחד לאחר מלחמת העולם השנייה, העשרים

                                              
מבוסס המשטר הסובייטי היה : קשר הקולוניאליאך בו גם המשכיות לה, ליך זה הגיע לשיאו תחת הסובייטיםתה 185

  . לרוסיה ולשפה הרוסית" ראשון בין שווים"אך גם על דומיננטיות ומעמד של , גם על רעיון של שוויון בין עמים
 -Nemirovich(נקו ' דאצ–ו של נמירוביץ הפותח דיונו בצורך לתקן את טעויותי, כך בספרו של אליה אניסימוב 186

Danchenko( , הדגיש דימוי כזה 1880מ " ישראל הלוחם"שספרו  )Anisimov 2002 [1878] , 1990:23אלטשולר .(  
הקווקזים מגלים התעניינות 'רומזת שתוך להיווצרות תהליך כפול כזה כאשר  ) Layton, 2001(  סוזן לייטון  187

 ..). בהתייחסות רומנטית(ם מתייחס אליהם שבעצ, בסיפור עממי רוסי
ניתן לראות גם קווי . כאן יש הקבלה מסוימת לדוגמא של יהודי גיאורגיה ולקונוטציות של השם גרוזיה שנדונו קודם 188

יהודים ). 1961, ארליך(ליהודים מהרי האטלס וגם מכורדיסטאן , בישראל של שנות החמישים והשישים, דמיון ליחס
  . שבאותה תקופה היה לה עדיין דימוי רומנטי,  כמתאימים להתיישבות חקלאיתאלה נתפסו גם

ובכלל זאת גם משפחות , מתארת דינאמיקה דומה בהתייחסות הכוללת ליוצאי אתיופיה ככפריים ) 1998( הרצוג  189
  . יםואילו רוב יוצאי קווקז הגיעו מער, עם זאת רוב יוצאי אתיופיה אכן הגיעו מאזורים כפריים. מערים
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, דרבנט, בקו:  רוב רובם של יהודי קווקז ישבו בערים,בתחילת שנות התשעים. כלליים באזור

נוצרו גם ריכוזים של יהודי קווקז . פיאטיגורסק ועוד, יק'נלצ, גרוזני, חאסביורט, בוינקסק, קאלה'מאחאצ

 שבמערב שירוואןבו נותרו בכפרים בדאגסטאן יםיהודים מעט. במוסקבה ובערים רוסיות נוספות

בשכונה היהודית בעלת , ן'באזרבייג בעיירה קובהם את הריכוז הגדול לאלה אפשר להוסיף ג. ן'אזרבייג

, את המעבר לעיר אין לתפוס כפשוטו,  זאתעם.  )krasnaya slavada(האופי הכפרי קראסנאיה סלבדה 

" הרריים"מאפיינים  שמרו עלאו " עירוניים"באיזו מידה אמצו יהודי קווקז מאפיינים אפשר לשאול ו

, מורחבתהמשפחה החשיבות כגון , גם בעיר" כפריים"שמרו על מאפיינים  יהודיםחלק מה". כפריים"ו

אבל בכל אלה . במיוחד באזורים בהם הם התגוררו בריכוזים יהודיים, פיקוח חברתי הדוק ולכידות גבוהה

בו בזמן  .יהודים באזורים אחרים בעולםואף מ,  בקווקזאין הם שונים מקבוצות אחרות שהיגרו לעיר

חשיפה החלה ו, נגישות להשכלהה, פרופיל המקצועיהשתנו ה. בעיר היו בעלי השפעה רבהחיים ה

אבל לצידה גם , אלה כללו בראש ובראשונה תרבות סובייטית עירונית. להשפעות תרבותיות מגוונות

כלומר תרבות בעלת , תיאטרון ועיתונות, ספרותבתחומים כ יהודית -טאטית/ והרי 'נוצרה תרבות ענפה בג

בדור השני ). Zand 1985(פיינים עירוניים שנוספה לרבדים עממיים של תרבות יהודי קווקז מא

יש להוסיף שיש  .ועוד, המשפחה, והשלישי השפעות אלה השליכו גם על המערכת החברתית והתרבותית

  .  קבוצות שונות בקרב יהודי קווקזבקרבגם שונות רבה ביחס לאופני אורבאניזציה ומודרניזציה 

לא רק כמרמז על העבר של יהודים ) ברוסיה כמו גם בישראל( נתפס 'יהודי ההר'ות זאת השם למר

דבר זה מתבטא במיוחד בדימוי של יהודי קווקז בקרב  .אלא כמתאר נאמנה את הקבוצה, בכפרים הרריים

, צהמוחל בדרך כלל על כל הקבוה, אוריינטליסטי-דימוי קולוניאליהיא חלק מ 'הרריות' :יהודי רוסיה

גבולות , קבוצותה היה אחד המנגנונים של ייצור גבולות אתניים בין זהדימוי . למרות השונות בתוכה

כך למשל . גם במגע עם החברה הישראלית דימוי זה משחק תפקיד. הממשיכים להתקיים גם בישראל

בן צור  ("מוסלמים עירוניים/יהודים הרריים, ן'אזרבייג" התקיימה במוזיאון חיפה התערוכה 1992ב

. 'יהודי ההר'חלוקה בינארית זו שיקפה את הדימויים של האוכלוסיה היהודית בעקבות השם , )1992

,  לא אפשרה להכיר בקיום שכבות של משכילים'הרריים' של יהודי קווקז כ התפיסה, בהקשר הישראלי

שם שנוצר בתקופה דוגמא להשפעה של  זו, אנשי מקצוע ואף בעלי מקצועות חופשיים בקרב יהודי קווקז

   .היסטורית מסוימת על האופן שבו ממשיכה להיתפס הקבוצה גם כמה דורות אחר כך
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  )הארכיון הציוני. (עם צירים אחרים בקונגרס הציוני, מרדכייב. מתיתיהו בוגאטירב ושלמה::14 תמונה

  

  
  בבית הכנסת הישן של יהודי קווקז בירושלים) יז" תש-עא" תר(ל "י צהלוח זכרון לחלל:15 תמונה
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IV .עליות מוקדמות והמגע עם הציונות: הרריים, רקסים'צ, דאגסטאנים  

התהוות תודעה  היתה כרוכה גם ביהודי ההר במחצית השנייה של המאה התשע עשרהה התהוות הקטגורי

תהליכים אלה הושפעו ם הרוסי ועם יהודים אחרים מפגש עם הקולוניאליזלצד ה. קבוצתית ברורה יותר

של יהודי קווקז במגעים אלה וביישוב נויים כיהבחינת . י"עליות לאמהו, מגע עם התנועה הציוניתגם מה

   . להבנת ההיסטוריה המודרנית של יהודי קווקזנוספתי מספקת פרספקטיבה "היהודי בא

  

  יהודי דאגסטאן. 1

קשרים . ראשונותותיו השנמהלך י עוד קודם לכיבוש הרוסי וב"יהודים באקשרים עם ליהודי קווקז היו 

י שהתקיימו לפחות "ניסיונות התיישבות באבלרגל ואף ות בעלי,  בקווקזרים"שדהתבטאו בביקורי אלה 

 עשרה ישנן עדויות לקיומו של יישוב - משנות השבעים של המאה התשע .עשרה-מראשית המאה התשע

ממערב לשער , מוקמת שכונה שלהם מחוץ לחומותובהמשך ,  בירושלים העתיקהקטן של יהודים מקווקז

קהילת "שלים באגודה בשם  התארגנו יהודים מקווקז בירו19 בסוף המאה ה190. שכונת בית שמואל-שכם

 .במיוחד בעקבות המשבר בשוק המארנה והטבק בקווקז, קהילה זו הגיעה למצב קשה ומצוקה. "דאגסטאן

סרבו הכוללים של האשכנזים והספרדים לתמוך בבני ".. ,  הגיעה תמיכה מהקווקזכאשר לא ציין כימ

) : 1894(ד "בשנת תרנ, כפי שתיאר את המצב שרבת בן ניסים אניסימוב, עדת היהודים ההרריים

האשכנזים אמרו כי אינם מקבלים . וקולנו היה כקול קורא במדבר, קראנו להם בקול בוקע גם לב אבן"..

 כימעדות זו אפשר ללמוד  191."זעקתם אלינו ואנחנו לא ידענוכםלמה נ: והספרדים יענו, ןכסף מדאגסטא

רים "י שד"כאשר נגבו מהם כספים עגם . 'אשכנזים'או ' ספרדים'יהודי קווקז לא שויכו בצורה קטגורית ל

 כפי ,קטגוריות האתניותל .הם חולקו בדרך כלל בין הכוללים של הספרדים והאשכנזים, בשנים קודמות

של יהודי " חוסר ההתאמה" .למשטר החלוקה הקשורה  משמעות אינסטרומנטאליתיששעולה מתיאור זה 

של יוצאי קווקז מול התנסות קווקז לחלוקה זו חשוב לענייננו בשל האפשרות למצוא לו מקבילות ב

 הקבוצה יוצאי קווקז לא היו. ידון בהמשךתש, בשנות התשעים, הקטגוריות הרווחות מאה שנה אחר כך

כפי שניתן ללמוד ממצבם של התימנים בירושלים וחוסר ההיענות של , היחידה שמצאה עצמה במצב כזה

 זה ניתן גם ללמוד כי יהודי קווקז היו מאירוע). 1982 ניני(למצוקתם  והמערבייםספרד , אשכנז כוללי

ת של יוצאי קווקז ההזדהו, 19בשלהי המאה המכאן ש 192.'יהודי דאגסטאן'מאורגנים אז תחת הכותרת 

 ונדרש תהליך עד שכלל הקהילה 193,בירושלים היא עדיין אזורית ונובעת מאזור המוצא של בני קהילה זו

                                              
 1990:482-483אלטשולר , . 257-259, 165: 1979, בן אריה 190
מאמר על דבר גולי עשרת השבטים : יעקב קדמוניות יהודי ההרים,  יצחקי-הציטוט מ. 1990:485-486 אלטשולר 191

 ד "ירושלים תרנ. ואל התייהדות הכוזרים) קים'קרימצ(וקורותיהם בארץ דאגסטן היא מדי וייחוסם אל יהודי קרים 
 . על העדה עבר אז זעזוע בעקבות מות אשה צעירה וילדתה בגלל תנאי המגורים בשכונת הבוכרים בירושלים.  12' עמ

בני עדת "אך מפשט את הדברים עבור הקורא בעזרת התגית , אלטשולר מביא מובאות העוסקות בדאגסטאן 192
, )1990:485.." י עדת היהודים ההררייםסרבו הכוללים של האשכנזים והספרדים לתמוך בבנ" ( "היהודים ההרריים

  . הניכר מהבדלי השמות, " הרריים"ואילו תיאורי נועד להדגיש את תהליך ההתגבשות של זהות כוללת של 
 . ארבלים מכורדיסטאן ועוד, כגון אורפאלים ודיארברקירים ממזרח טורקיה, זאת בדומה לקבוצות נוספות 193
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תהליך הקשור ישירות גם בהיווצרות קטגוריזציה רוסית כזו וגם , "יהודים הרריים"ראתה עצמה כ

  194,םשל יהודים מהקווקז לירושליבתהליכי גיבוש קבוצתי בעקבות המשך ההגעה 

  

   'הרריים'. 2

הקשר לארץ ישראל במחצית  .יהודי קווקז בירושלים נמשכה העלייה מקווקזבהם נתקלו למרות הקשיים 

חלקן קדמו , "מסורתיות"עשרה התבטא בעליות לארץ שניתן לראותן כעליות -השניה של המאה התשע

ניתן , ובות של הציונותלמרות ההשפעות החש. לעליה הראשונה וחלקן הקבילו לה מבחינה כרונולוגית

. לבין אלו שנעשו בזיקה לתנועת ההתיישבות הציונית החדשה" המסורתיות"לראות המשכיות בין העליות 

המקרה של יהודי קווקז הוא אפוא דוגמא נוספת לבעייתיות בתפיסה ההיסטוריוגרפית הציונית הקלאסית 

   195.שתיארה את העליות הראשונות כשונות מהותית מאלו שקדמו להן

שיוצאי , עולים שהגיעו כבר בהשפעת ההתעוררות הציונית בקווקז התיישבו במיוחד בשכונת בית ישראל

" עדת היהודים ההרריים"נוסדה  בעקבות זאת ) .1991:360יוספוב ( קווקז היו מבוניה הראשונים 

  196".םקזיובית הכנסת לעדת היהודים ההרריים הקו"וקם בשכונת בית ישראל ה 1912ב. בירושלים

 

  )2006 (שלט החזית בית הכנסת של יהודי קווקז בירושלים :16 תמונה

                                              
בספריה הלאומית בירושלים .  קבוצתית אלה ניתן ללמוד ממקור נוסף על העמימות הקשורה בתהליכי הזדהות194

. 19 או ה18המתוארך למאה ה, אל בן חנוכה חזק-מאת אסא, "פזמונים בדאגסתאנית"שמור מיקרופילם הקרוי 
אף ששפה זו לא נראית ,  סוג של אזרית-והרי אלא דווקא בעברית ובשפה טורקית'הפואמות המצויות בו אינן בג

ויש בה ,  אזרית קוראת לעליה לארץ הקודש-הפואמה בטורקית ). Shapira 2002: 492-496( אם של הכותב כשפת ה
העובדה כי כתב באזרית מעידה אולי שהוא הגיע . אל בן חנוכה חזק-איננו יודעים מי היה אסא. קבלי-טון משיחי

כל אלה הן . ייתה שכיחה השפה האזריתאולי מאזור שירוון שם במיוחד ה, ן'מריכוזים של יהודי קווקז באזרבייג
' , יהודי דאגסטאן'אך באופן התיוק של השירים ניתן לראות עדות נוספת לקיומה של הקטגוריה , השערות בלבד

ובמיוחד , "רקסים'יהודים צ "–אם כי נדחקה מפני שמות אחרים , שהמשיכה להתקיים כנראה גם אחר כך
שקרא כך ללקט חומרים אודות יהודי קווקז שפרסם במסגרת , הם שטלשימוש מאוחר בשם זה עשה אבר". הרריים"

  .נושא קונוטציות שליליות" יהודי ההר/ הרריים"ייתכן ששטאל חש שהשם ). 1978-9שטל ( ספר על עדות ישראל 
  .2003 סילבר, 1984 הרצוג, 1977 ברטל והשוו 195
( ח "פ שלט זה בית הכנסת נוסד בשנת תרס"ע. 67 ' עמ1978, מופיע אצל שטאל, צילום של שלט קודם שהיה במקום 196

, משה יוספוב(בשל מחלוקת שפרצה בקהילה , הבדלי השנים מציינים פער בין רכישת הקרקע לבניה עצמה) . 1908
בית הכנסת אהל , עמותת היהודים ההרריים: "שלט נוסף הנמצא עד היום במקום מציין. )2006, אינפורמציה אישית

את עמותת אוהל יונה מנהל רב ממשפחה  ".של הקהילה ההררית הקווקזית בירושלים, ח" התרלנוסד בשנת, יונה 
בעוד שרוב יוצאי המשפחות הללו ניהלו אורח חיים , שהפך לרב לאחר תהליך התקרבות לדת, ותיקה יוצאת קווקז

בית כנסת , עם זאת. במקום נמצא כיום כולל המשרת אוכלוסיה חרדית. מסורתי ולא אורתודוכסי במובנו הישראלי
  . י"צאצאים של יוצאי קווקז שהגיעו בתקופה זו לא שמאגד ,"ועד היהודים ההרריים"נמצא עד היום בחזקת עצמו 
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 מבטא תהליך הקושר יחד את היווצרות הקטגוריה 'הרריים קווקזיים'או , 'הרריים'אימוץ השם העברי 

תיווכם של יהודים ב, ואת המפגש עם התנועה הציונית,  תחת השלטון הרוסי'יהודים הרריים/ יהודי ההר'

תהליך זה מצרף גם את זיהויים של יהודי קווקז כקבוצה  .ממוצא אשכנזי שהגיעו בעקבות הרוסים לקווקז

 ראשית עם, ספציפית על ידי יהודים אחרים במקביל לזיהויים ככאלה על ידי השלטון הרוסי בקווקז

 את השם אימצוי " לאשהיגיעוה כאשר אל, כלל יהודי הקווקזלהיווצרותה של תודעה קבוצתית משותפת 

והתבטאו בו אותן תכונות מנוגדות הקשורות , למפגש עם הציונות היה תפקיד חשוב בכל אלה .'הרריים'

  . הרריים שנדונו קודם/ ההרלשם יהודי 

כאשר הגיעו , ) 1897(מיד אחרי הקונגרס הציוני הראשון  רב יהודי קווקזהחלה להתפשט בק הציונות 

 ליהודי קווקז חוברת על הציונות שפרסם מיכאל הבין השאר הגיע. הקונגרס לצעיריהםידיעות אודות 

ובעקבות הצעתו קמה סניף של אגודה ציונית , כ נפגשה עימו משלחת"אח. שליאפושניקוב בלשון הרוסית

-בטמיר קמה בראשות הרב חזקיה מישאלוב הו ,ש מונטיפיורי"ע, אגודה ציונית נוספת. של יהודי קווקז

את מיכאל  ייפו אגודות ציוניות אלו) 1899( בקונגרס הציוני השלישי). וינאקסקב(שורה - ןחא

, 1981:88קלויזנר . ( י הרצל בקונגרס"והעבירו מברק ברכה שהוכרז עליו ע, שליאפושניקוב לייצגם

יושב הראש היה הרב מאיר .  קמו אגודה חדשה בדרבנט בשם בני ציון1900ב) .1990:487אלטשולר 

  ).יענגיל, ץ"הבהררי(יעקב בן יצחק יצחקי , בנו של הרב הראשי של צפון הקווקז, קייצח

בו צויין כי , לקראת הקונגרס הציוני הרביעי קיבל שליאפושניקוב מכתב ממזכיר המשרד הציוני הראשי

האם תוכל לסדר שיגיעו ... בקונגרס לונדון יהיה צורך להדגיש את האוניברסאליות של תנועתנו"

בעקבות זאת הגיעו לקונגרס  original juden)("197אז ללונדון שניים שלושה יהודים מקוריים  מקווק

  .ושלמה מרדכייב מהכפר אקסאי מתיתיהו בוגטירב מגרוזני,  שני צירים1900הציוני הרביעי ב

 הקונגרס את ושליאפושניקוב העלה מעל בימת הצירים  הופעתם בלבוש מסורתי הלהיבה את מרבית

בקשתם של יוצאי  אולם ).1990:487, אלטשולר(ודי קווקז ואת נטיית ליבם לרעיון הציוני מצוקת יה

  198.לתמוך בעליה מקווקז לא נשאה פרי קווקז

בולטת ההתפעלות שיש לה  .סיפור מגעיהם של יהודי קווקז עם הציונות מכיל בתוכו מרכיבים שונים

 ם זאת תפיסה כזו מכילה רק חלק יחד ע199.מימד אוריינטליסטי מלבושם המסורתי של הצירים

הרצל ראה ביהודי קווקז סמל ואף אידיאל .  אירופאי עם יהודים אלה-מהמורכבות של המפגש הציוני

מהווים גם " היהודים המקוריים"במובן זה  .בשל היות חלקם עובדי אדמה ובשל יכולתם להגן על עצמם

 ואולם .בה" מקומיים"למולדתם והפיכתם לאידיאל שמסמן מרכיבים חשובים ברעיון של חזרת היהודים 

                                              
   . 1990:487מצוטט אצל אלטשולר  Z1/555ארכיון ציוני מרכזי  197
הפנה אותם הרצל , ראלבה נדונו שאלות יהודי קווקז בארץ יש, ר הרצל" לאחר פגישה של בוגטירב ומרדכייב עם ד198

רשימות עם עשרות שמות אכן הועברו . אשר ביקש מהם להגיש לו את רשימת העולים בכח, אל מאיר דיזנגוף
יהודי קווקז פנו שוב . 1903בוגטירב ומורדכייב השתתפו גם בקונגרס באזל ב. אך התשובה התמהמה, לאודסה

אתה מרגיש בסבלם של "ודו להרצל במכתב הוקרה על כך ה.. וקיבלו תשובה ממנו, 1904 לאפריל 5ב, להרצל
אותו ראו , פטריתו של הרצל).  1990:493אלטשולר , 1982:111דוד , 1981:87קלויזנר ( "היהודים ההרריים בקווקז

  . ובדרך נפגשה עם אוסישקין, י" יצאה משלחת לא1906 ב . קטעה מגעים אלה, יהודי קווקז כאפוטרופוס שלהם
לתפקיד שמילאו " האקזוטית" תמונות צירי הועידה המעונבים עם הצירים מקווקז בתלבושתם  אפשר להשוות בין199

בהופעות שהתקיימו ) לצד לוחמים אקזוטיים אחרים(באותם שנים ממש פרשים חמושים מהקווקז ואזורי הערבות 
ת למופעים כאלה ב ראיתי כרזו"בארה, במוזיאון המנציח את דמותה של אני אוקלי. בירידים עולמיים למיניהם

 . 'קוזקים וכו/ רקסים'צ/הכוללות דמויות של לוחמים קווקזים
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שהתבטאו בניסיון המכוון להביא צירים מקרב יהודי קווקז , ראוי להדגיש את הפער שבין תפיסות אלו

לבין הטיפול בפועל בבקשותיהם של יהודי קווקז שביטאו רצון לשותפות אמיתית , לקונגרס הציוני

הנמוכה שנתנו דיפות עמדתו של הרצל אלא את הזה מבטא לא את עייתכן כי פער  .בתנועה המתהווה

לצד חוסר , אפשר היה אולי לפתור עניין זה בקשייה של תנועה חדשה. עסקני התנועה הציונית לעניין זה

אך דפוס זה המשיך ואף התבטא ביתר שאת במגעיהם של יהודים מקווקז עם , ההיכרות עם הקווקז

עמדתם של . בארץ ישראל) ובמיוחד שנות העשרים(תר מוסדות התנועה הציונית בתקופות מאוחרות יו

הם לא נקטו עמדה פסיבית בלבד במגעיהם עם . יהודי קווקז מול מכלול זה כללה מרכיבים שונים

לצד  .כבר בפניות החוזרות ונשנות להרצל אפשר לראות ניסיון להשפיע על דפוס היחסיםו, הציונות

יהודים מקווקז התארגנו בעצמם ,  במאמציה עולים מקווקזהניסיונות לרתום את התנועה הציונית לכלול

וגם תולדה של , "מסורתיות", תנועה זו היוותה בו בזמן גם המשך לעליות קודמות .ויצאו לארץ ישראל

 בהגיעם לארץ ישראל היו בין עולים אלה כאלה שיזמו מפעלי התיישבות -יותר מכך. השפעת הציונות

   .על בסיס הריכוז שהיה כבר של יהודי קווקז בירושלים" הררית"לצד ייסודה של קהילה , חדשים

הרב . רבם הראשי של יהודי צפון קווקז היא דוגמא לכל אלה, )ץ"בהררי(עלייתו של הרב יעקב יצחקי 

בין השאר על רקע ,  הקווקזסופית אתזב הוא ע 1907ב. 1886-7 ו1876 ב, יצחקי הגיע לארץ פעמיים

שבו הוא (על שאלות הקשורות לחינוך מודרני מול חינוך מסורתי ) ובהם בנו(מחלוקת עם ציוני הקווקז 

אך בבואו לארץ הוא יוצר קשר , יצחקי מבטא אם כן מצד אחד עמדות מסורתיות אורתודוכסיות ).תמך

ר "ד, ובסיוע ותמיכה של מנחם אוסישקין, שבים דאזיא והמוסדות המי"חברת יק, "חובבי ציון"עם ועד 

מושבה שקיבלה ברבות השנים את  יחד עם מנוח אביוב ועולים נוספים,  דיזנגוף הוא מקיםחיסין ומאיר

 200.משפחות נוספות מקווקז ומשפחות אשכנזיות מיוצאי רוסיהבין המקימים היו .השם באר יעקב על שמו

ועסק שם , עלה לירושלים) שבה המשיכה לחיות משפחתו(לאחר הקמת המושבה , הרב יצחקי עצמו

   201.אך גם עם דמויות כגון הרב קוק, "החרדי"ם תורניים תוך קשר הדוק עם ראשי היישוב הישן בחיבורי

. הקמת באר יעקב לא הייתה ניסיון יחיד של הצטרפות יהודים מקווקז למפעלי ההתיישבות החדשים

ה ומשפחות מקווקז הגיעו גם למושבות של אנשי העליי ,יהודים מקווקז היו בין מייסדי ראשון לציון

כמו מרבית , עשורים הראשונים של המאה העשריםבאך מרבית עולי קווקז שהגיעו . הראשונה בגליל

נוסדה שכונה שנודעה בה , ובתל אביב, בירושלים: בעריםהתיישבו , )2004, אלרואי(העולים האחרים 

יך זה תוך כדי תהל ".התחנה המרכזית הישנה"באזור בו הוקמה אחר כך " שכונת הקווקזים"אחר כך כ

תודעה , ומתוך הזנה הדדית, כך נוצרה במקביל". הרריים קווקזיים"ל" ןדאגסטאיהודי "הפכו העולים מ

זו הייתה קשורה קשר  תודעה ,קבוצתית רחבה יותר של כלל יהודי קווקז גם בקווקז וגם בארץ ישראל

  . )1990:499אלטשולר (שהפכה לחלק מההוויה הקיבוצית של העדה , אמיץ לציונות

ואלה אף לבשו , לצד היווצרותה של תודעה משותפת המשיכו לבלוט גם ההבדלים הפנימיים ה בעתב

ודפוסי המנהיגות וההתארגנות הביאו לייסודם של , האופי ההטרוגני של יהודי קווקז. צורות חדשות

ארגונים שונים שניסו לנהל את המגע של יהודי קווקז עם הסביבה החדשה ובעיקר עם המוסדות 

                                              
 .306-309: 1991יוספוב 125-129: 1982דוד , 491-2ן " על באר יעקב ראה אלטשולר תש200
 ). 1982( כפי שניתן ללמוד מתוך התכתבות עם הרב קוק המובאת אצל דוד  201
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בשונה מהזדהות , "יהודי הרריים"בפעולתם של ארגונים אלה אפשר ללמוד על זהות משותפת כ. ונייםהצי

 בהקמת בתי כנסת שונים גםהתבטאו השונות הבדלים בין קהילות המוצא  ה 202.קהילתית-אזורית

   ). 1990, יוספוב(

  

  דיון השוואתי" : בוכרים"הרריים קווקזיים ו. 3

ות משא ב מחליף את צורות ההזדהות המקומיות בעק) קווקזיםאו/ו (םהתהליך בו השם הכולל הרריי

יהודי אינו ייחודי לי "עם בני הקבוצה באמגע כדי תוך בה בעת  והשלטון והסביבה המשתנהומתן עם 

ז אסיה את תהליכי בידודם של יהודי מרכ תיאר זנד. זו של יהודי בוכרה היא מקבילה דוגמא .קווקז

שלטון אמירות תחת התקבל כיוון שרובם חיו " יהודי בוכרה"סבר כי השם  וטןמיהודי איראן ואפגניס

אלטשולר השם שימש בעיקר יהודים אשכנזים ואת הממשל פ "ע, )Zand 1975: 183-184 (בוכרה 

" בני ישראל"או " עבריים", "יהודים" שהיהודים ראו עצמם פשוט כבעוד, הרוסי

)1972:1472Altshuler( .החלו כלל , ומדוע, ה כי השאלה שלא נשאלה היא מתידגישה קופר אלנה

" יהודי בוכרה"קופר השם הקיבוצי לדעת ". יהודי בוכרה"יהודי מרכז אסיה עצמם להתייחס לעצמם כ

היהודים ממרכז אסיה שהגיעו . חילת המאה העשריםלת 19שלהי המאה הבין  י"באנוצר למעשה 

ומכאן ... היה להם מושג ברור מי הם לא.. מהספרדיםנאבקו לבדל עצמם גם מהאשכנזים וגם "לירושלים 

 השיח ... Сooper 2003:198).. " ( 'מי אנו' והחלו לשאול' עדה'התחיל תהליך בו הגדירו עצמם כ

אודות זהות יהודי בוכרה זרם באופן חופשי בין היהודים במרכז אסיה לאלו שבאו ממרכז אסיה והתיישבו 

ין מרכז אסיה וירושלים בתקופה  מזכירה את הקשרים האינטנסיביים ב קופר ). 200: שם..." ( בפלסטין

סוחרים שנסעו הלוך ושוב וכיוצא בזאת , מסעי נוסעים, התבטאו בהפצת דברי דפוס מירושליםאלה . זו

 ,ובעברית, י"הביאו לכך שעיצוב הקבוצה כפי שהתגבש בא, אלה קופר קשרים לדעת  )1991ורמן (

הוכללו תחת , ואלו שנותרו במרכז אסיה, כך יהודים ממרכז אסיה בפלסטיןו... נמתח מעבר ליבשות"

 קיצור של שם מקורי ארוך יותר שהתייחס לערי -" יהודי בוכרה"זהות קולקטיבית אחת שהוגדרה כ

דיונה של קופר חשוב לענייננו בשל ההקבלה המסוימת שיש בו למקרה של  .המוצא השונות במרכז אסיה

יהודי קווקז לא נהנו מאותה פריחה כלכלית שהביאה .  חשוב גם השוני בין הקבוצותאם כי, יהודי קווקז

ויש גם הבדלים חשובים הקשורים להרכב , "שכונת הבוכרים"להקמתה של השכונה שנודעה בהמשך כ

 .שקשורות במיוחד להטרוגניות של הקווקז ושל יהודי הקווקז, הקבוצות ולאופי האזור מהם הן מגיעות

אלא גם להשפעת , דמיון הקשור לא רק לעליות בתקופה מקבילה לארץ ישראל בולט, יםלצד ההבדל

ההבחנה הדיכוטומית , ביחס לכך נדמה שלמרות הממצאים החשובים של קופר .האימפריאליזם הרוסי

כגון אלה (להבחנות חיצוניות , י"אותם היא ממקמת בא', פנימיים'שהיא עושה בין תהליכי הזדהות 

תהליכים מקבילים לאלה יש מקום לשלב יחד זאת במקום  .היא בעייתית) עו זנד ואלטשולרשעליהן הצבי

הקטגוריזציה החדשה הייתה גם תולדה ,  לצד הדינאמיקה של הזדהות עצמית:הקודמיםבסעיפים שתוארו 

ז המקרה של יהודי קווק. ושל מפגש עם יהודים אחרים תוך כדי שינויים מדיניים אלה, הכיבוש הרוסי של

                                              
, י"הסתדרות ההרריים הדתיים בא, י" אגודת היהודים ההרריים בא: מתאר שלושה ארגונים)1990:521( אלטשולר  202

  . והסתדרות היהודים ההרריים הקווקזיים
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 כי שמות ותהליכי הזדהות של מתברר. הבוכרימקרה השל גם  השוואתית, מאפשר אם כן בחינה נוספת

וצר של השפעות מגוונות מ ממשיכתה הם ת"קבוצות יהודיות במרחב של האימפריה הרוסית ושל ברה

שים ובין המתרחש באזור עצמו לבין תהליכים המתרח, "חוץ"ו" פנים"ושל דיאלקטיקה בין , ומורכבות

דינאמיקה זו של היווצרות תודעה קבוצתית . י"לאובמיוחד העולים , בקרב מהגרים מקבוצות אלה

 ארץ ישראל בחוויה של קבוצות יהודיות - משותפת מדגימה את המרכזיות של התפוצה וקשרי תפוצה

   .שונות

  

  רקסים'יהודים צ. 4

הרצל מעל בימת הקונגרס הציוני בעקבות יצירת הקשרים בין יהודי קווקז לתנועה הציונית הודיע 

שימש " רקסים יהודים'צ"הביטוי  ".רקסים היהודים בקווקז'מהצ"כי נתקבל מברק , 1899ב , השלישי

שם  203 . ישראלי-נעשה בו שימוש אחר כך במיוחד בהקשר הארץ וכשם קולקטיבי חיצוני ליהודי קווקז

השתלבותם של יהודים מקווקז : ווקזזה מאפשר בחינה של שתי סוגיות מעניינות בתולדות יהודי ק

וההקבלה בינם לבין קבוצה , "העלייה השנייה"ובמיוחד זו של אנשי , בפעילות חלוצית בארץ ישראל

 204.'המוסלמים'רקסים ' הצ–אל זמן קצר קודם לכן קווקזית אחרת שהגרה למזרח התיכון ולארץ ישר

  . של היהודים בקווקז" מקומיותם"ר נוסף לדיון בשאלת  גם צוה פותח'רקסי יהודי'צ'התואר 

מכוון לעם  רקסים'במובנו המצומצם השם צ.  הוראות שונות בזמנים ובמקומות שונים'רקסי'צ'לשם 

 הוא משמש לעיתים גם כשם כללי לכלל הקבוצות של צפוןאך  ,)Adyghe( ששמו העצמי הוא אדיגה 

,  מחוסר ידע ויכול לגרום לבלבולרקסים במובן רחב זה נובע פעמים רבות'השימוש בשם צ 205.הקווקז

אחד  206.תרבותיים המשותפים לעמי ההר של צפון הקווקזמאפיינים הוא מצביע על : אך יש בו גם הגיון

, אצל כלל הקבוצות, הסמלים המובהקים המשותפים לכלל העמים הללו היא תלבושת הלוחם המכונה

מובן ב". בני המקום"לראות את היהודים כעל האפשרות גם מלמדת ,  כפי שצוין, זו תלבושת".רקסקה'צ"

למרות המרכזיות של .  הגיון מסויםיש, אף אם נבע מחוסר היכרות, "רקסים יהודים'צ"שם בזה גם 

שותפים : אינה בהכרח מוסלמית" עמי ההר"הזהות התרבותית המשותפת של , האסלאם במזרח הקווקז

גם ו,  גובשה קודם להתאסלמות מאוחרתםתרבותש, רקסים במשמעות המצומצמת'הצ, בה בני האדיגה

לפיכך אין זה מפתיע . נוצרים, לפחות פורמאלית, שרובם )Ossetians(האוסטים ו) Abkhaz(האבחזים 

יש להוסיף גם . ובמיוחד אלה ביניהם שישבו בצפון הקווקז, שלצידם שותפים בה גם יהודי הקווקז

כך שהיו , )רקסים במובן המצומצם'צ( דיגה קבוצה של הא- שהם תת , שיהודים ישבו בקרב הקברדינים

   207.גם במובנה המצומצם יותר" רקסית'זהות צ"ביניהם כאלה שהיו בעלי זיקה מסוימת ל

                                              
  ).בגרמנית" (יהודי ההר"כאשר נוצר קשר ישיר בין הרצל לצירים מהקווקז הרצל השתמש בביטוי 203
  . רח התיכוןוחלקם הפכו למוסלמים בפועל רק במז, התאסלמו בתקופה מאוחרת) Adyghe( רקסים 'הצ 204

השייכת לענף משותף רק לדוברי לשונות שם משמש גם כ). שרקס בערבית,  באנגלית Circassian(רקסים 'המונח הצ 205 
  ). Ubikh( והאוביך  Abkhaz)( האבחאז ) Adyghe( האדיגה , הקווקזמערב לשונות צפון  -אבחזי -האדיגו

כמו למשל עם הקמת , נקרטיים ופוליטיים בתקופות שונותכזו קיבלה גם ביטויים קו" קווקזית-הררית"זהות כלל  206
, מעניין כי בעוד שבגדי הגברים דומים). Oguz 2004( מ "בעקבות התפרקות ברה" הקונפדרציה של עמי ההר"

  . דוגמא לצירוף של זהויות שונות בתוך מרחב תרבותי משותף, הבגדים המסורתיים של הנשים שונים
של צפון מערב , רקסים במובן המצומצם' דתית להבנת הצ-רקסי מציע אפילו גישה רב' הצחוקר האפוס, ון קולרסו'ג 207

אם כי במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה חלק ... רקסים היו מוסלמים סונים 'הצ"הוא מציין כי . הקווקז
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. ולהגר למזרח התיכון למעלה ממיליון איש נאלצו לעזוב את הקווקז, י הרוסים"בעקבות כיבוש הקווקז ע

ברמת הגולן . נים ועוד'צ'צ,  אבחאזים-וצות אחרותאך לצידם היו בני קב) רקסים'צ(היו בני האדיגה ם רוב

בגליל המזרחי הוקמו הכפרים כפר קמא . ביניהם העיר קוניטרה, רקסים פורחים' יישובים צ15הוקמו 

למרות , רקסים' הצהצלחת. באזורהקמת יישובים אלו לוותה בהתנגשויות עם הבדואים  208.וריחניה

 . שבאו אחריהם אותם לדוגמא בקרב המתיישבים היהודיםוהפכה, יצרה להם מוניטין, מספרם המצומצם

אחיו של ', מרדכי פייקוביץ הד למשמעות הדברים בהקשר של יהודי קווקז אפשר לראות בעדותו של

שאת שמה , רקסית מעולי קווקאז'בין המשפחות הראשונות בכפר תבור הייתה משפחה צ: "..יגאל אלון

ואבי ידע לנצל את הרושם שעשו ... ם המיוחדים וכלי זינםאיני זוכר אף שעשו עלי רושם עז במדיה

היו עורכים את התגרות עם אנשי ) הם(ביחד עם אבי ...על השכנים 209. ,אב ושני בניו, רקסים שלנו'הצ

 1910רקסים ליהודי קווקז מופיע גם בהתייחס לניסיונם של יהודים מדאגסטאן ב' הכינוי צ 210 "זבח-א

בין " עדתי" אולם בפרשה זו עלו גם מתחים בעלי גוון 211,)1903שננטשה ב(לישב את מחניים 

הדוגמא הבולטת של השתלבות יהודים  212).2007:33בצלאל (המתיישבים מקווקז לאיכרי ראש פינה 

חלוצי העליה ין שתפסו מקום חשוב ב, מקווקז במפעל החלוצי הציוני היא זו של בני משפחת ניסנוב

, היו בין מקימי ארגון השומר, ממשפחה אשכנזית שישבה בקווקז, קרואיתו חברו צבי ב, ניסנוב. השניה

רקסים בני כפר 'השמירה מהצ" כיבוש"ב ראשיתו של ארגון זה. )1907 (שקדם לו" בר גיורא"וארגון 

מתאר בזיכרונותיו את , שהגיע למקום מאוחר יותר, בן גוריון. רה'שהיו השומרים בחוות סג, קמא

שום פלח ושום בדוי לא יעז להתגרות . ומצוינים באומץ רוחם וגבורתם, דתםבעבו..חרוצים"כ רקסים'הצ

 .214איתם על תפקידי השמירה התחרוובו בזמן , רקסים 'חיקו את הצ" שומר"חלוצי ה213 .."רקסים'בצ

                                                                                                                                 
של ) circassanized( ורקסים 'הארמנים המצ. מהאבזך של האזורים המיוערים קיבלו צורה מסוימת של נצרות

הרבה שרידים פגאניים נותרו , מכל מקום... רקסים יהודים'והיו גם כמה צ, הם נוצרים) Yermedls( ארמוויר 
שהוא מתאר , רקסים היהודים'התיחסותו של קולרוסו לצ). Caolrusso 1994:91.." (במסורות בעל פה שלהם

תקשורת , ון קולרוסו'ג(רקסי עם הרצל ' בלבוש צשל מנהיגי הציונות מבוססת על תמונה של יהודים" שומרי ראש"כ
  .  הצירים לקונגרס הציוני, קרוב לודאי התמונה המפוסמת של בוגאטירוב ומרדכייב,) 10.8.06, אישית

התישבות "המתארות את " הצפירה"כתבות בעיתון . 167, 44]: 1888 [1998רקסית ראו שומאכר 'על ההתיישבות הצ 208
 . יבור היהודי היה מודע להתיישבות זו מלמדות שהצ" הטשערקעסים

בשנים " מס"שלהם אף שילמו המתיישבים מעין ,  צבייח–בני השבט ערב , בדואיםהשכנים בהם מדובר הם   209
לפני ולדחוק אותו מערבה עם התיישבותם באזור כעשרים שנה , רקסים הצליחו לגבור על בני שבט זה'הצ. הראשונות

 .)מסחה(התיישבות בכפר תבור ה
שהגיע לאזור מאוחר , כנראה לא מדובר על משפחת ניסנוב.  ) 1976 ( בעריכת מאיר הראובני, "ספר כפר תבור"מתוך  210

במהלך המחקר פגשתי ותיקים יוצאי . בכפר תבור לא נשארו משפחות מיוצאי קווקז. למשפחה אחרתאלא על , יותר
 . שכן רצו להיות קרובים לבני עדתם, ם בגלילקווקז שסיפרו כי משפחותיהם הגיעו לירושלים אחרי כמה שני

אלה ... חלפו ימים ושנים עד שחדרו כוחות צעירים למושבה: "..ר יעקב הרוזן מתאר בציוריות ניסיון התישבות זה" ד211
במעילהם ..קולפאק היה נתון לראשם, בתלבושתם המיוחדת, רקסים שמשכו תשומת לב כולם'היו הצ

: הלצים של הגליל עמדו אז וקבעו...גם חרבם נראתה צמודה על ירחם, ורי הרוביםהתבלטו אשפות כד...המהודקים
... אחריהם הגיע תור הקולפאקים..כל השטריימאלאך מגליציה כבר הוצגו בה .מחניים תהיה מרכז הקרנבלים בארץ

, ההתנחלות בגלילחזון , הרוזן ()..."של נטישת הישוב(נדמה היה כי אחינו ההרריים פרקו מאיתנו את חרפת המפלה 
דווקא נימת ". הרריים"ו" רקסים'צ"התיאור קושר יחד את הכינויים ) . 139: 1982מצוטט אצל דוד , 350: 1971

כאשר ההומור מופנה גם ,  אלא דווקא בנימה מכלילהיההומור מלמדת כי הדימוי זה מובא לא בהקשר אוריינטליסט
 ( תנאים קשיםו, קדחת, במקום ופינו את הנקודה בשל בצורתישבים החדשים ישבו כשנתיים יהמת".. לשטריימלך"

 . מתישבי מחניים שבו לקווקז וחלקם התפזרו בין מושבות הגליל מחלק). 493 : 1990, אלטשולר
מרגישים קרבה גדולה יותר לערביי ) האכרים(שהם "ובין היתר מובאת עדותו של הסופר נחום ירושלמי שהעיד  212

 ).  33, שם" (שגם הם יהודים" בדאית"שמכריזים הכרזה " הפראיים"ווקזים מאשר לאותם ק...עוני 'ג
 . 17' עמ) 1976(הראובני : בתוך, רה' חיי בסג-כרונותיז: דוד בן גוריון  213
  . 31:ראו שם" רקסי'קולפאק צ"על המנהג ללבוש , ) 1994:24(על התחרות על השמירה ראו גולדשטיין  214
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יחזקאל ניסנוב נהרג בידי שודדים  215. זההשתלבו בקלות באתוס, אף שהיו בודדים, יוצאי קווקז ביניהם

 הצטרף ,ובמרחביה) דגניה(וני 'שומר באום גיה אחיו צבי ניסנוב ה 1911.216ליבנאל בבדרך ממרחביה 

בשנות העשרים הוא ריכז את ההגנה האזרחית  .של עין חרוד" מוכתאר"כ היה ל" ואח"גדוד העבודה"ל

ונטל חלק פעיל , היהודית בגליל ושימש כמקשר בין חברי גדוד העבודה לבין כפרי הערבים ושבטיהם

: פעלו יוצאי קווקז נוספים" שומר"בארגון ה. )194-197: 1982, דוד (שובים חדשים רביםביסוד י

מתיאורים . מפתח תקווה ואחרים מראשון לציון ורחובות' יהודה אדמוביץ, משפחת יצחקי מבאר יעקב

הייתה משותפת ליהודים  "רקסים'צ"אלו ניתן ללמוד כי ראייתם של יהודי קווקז שהגיעו לגליל כ 

   217.רקסים בשל הצלחתם להתיישב באזור ותכונותיהם'כבוד לצ, כאמור, שרכשו, ביםולער

שערכו יהודי הפגנה כפי שהתבטא ב, רקסים'בהם צוין הדמיון בין יהודי קווקז לצשונים  היו הקשרים אך 

רקסים רבים ' גויסו צי הבריטים"עם ייסוד חיל הספר של עבר הירדן ע. קווקז בראשית תקופת המנדט

יהודי קווקז מחו על כך שיהודים לא זכו לפריבילגיה זו כשהם נושאים שלטים עם . רות בכוח זהלשי

או " לוחמים"זוהי עדות נוספת לתפיסה עצמית של  ".גם אנחנו לחיל הספר, גם אנחנו מן ההר: "הכתובת 

ינסקי לגייס בוט'תפיסה זו התבטאה גם ביוזמה שתמך בה ז. לוחמים בפוטנציה שהביאו היהודים מהקווקז

 אלטשולר(שלא צלחה לבסוף למרות המועמדים הרבים , בקווקזבריגדה יהודית מקרב היהודים 

ממנה על הקשיים של יוצאי קווקז בתקופה מסיפור ההפגנה  ללמוד ניתן, אבל חשוב יותר) . 1990:506

שלא היו , רקסים' לצבניגוד. ולא בהתיישבות וסבלו מקשיי תעסוקה, רובם של יוצאי קווקז חיו בערים. זו

למעט אותה קבוצה ,  אך רובם- יהודי קווקז היו חלק מהציבור היהודי, חלק מהציבור היהודי או הערבי

    218.והיו שוליים ליישוב זה ומרוחקים מאד ממרכזי הכוח של, בהתיישבות העובדת

היא מאפשרת בכך שהיא , רקסים'ושל ההקבלה לצ, חשיבותן של האפיזודות מתחום ההתיישבות העובדת

רלוונטיים " רקסים'יהודים צ"דימויים החיוביים בדרך כלל של ה. של קבוצה זו, אחרת, זווית ראיה שונה

שהגיעו בתקופות עולים מקווקז הניגוד בינם לבין דימויים מאוחרים יותר שהוחלו על לעבודה זו גם בשל 

נים הביאו למצב שבו דימויים התקופה השונה והערכים השו. בשנות השבעים והתשעיםמאוחרות יותר 

                                              
ומציין שכל , "אנשי הקווקז"גולדשטיין מכנה את ניסנוב ובקר ). 1994:16-18( שטיין על ייסוד בר גיורא ראו גולד 215

, חנקין, חלקם כמו זייד, השכבה היהודית העממית"נמנו עם ) למעט המנהיגים שוחט ובן צבי(המיסדים של הארגון 
. הרקע המעמדי המשותףברור כאן ". נסנוב וחזנוביץ הו בני עניים מרודים ובעצמם היו שוליות או פועלים, בקר

לכך שלצד המתחים ששררו בין יהודי קווקז והם מדגימים כי קווקז החלו ב, בקרבין נסנוב והקרובים היחסים 
  שיתוף פעולהוהתקרבות ו יצרוהרקע המעמדי המשותף הציונות הסוציאליסטית , בקווקז" רוסים"ויהודים 

שגרה עם אנשי בר גיורא ונודעה , ביא לארץ את אחיו ואימויחזקאל ניסנוב חזר לקווקז וה, בשונה משאר החלוצים 216
פ " מאחיו לנקום את דמו עהאימו תבע כי לאחר מותו של יחזקאל ואלכסנדר זייד מספר בזיכרונותי". אם השומר"כ

 . עלולה לסכן את כלל המושבההייתה פ מנהגי הארץ נקמת הדם "עשכן  הבליגאך הוא , מנהג הקווקז
הם ך נראה ש א-יש אופי רומנטי) שאינם יוצאי קווקז(עדות של בני התקופה עצמם -ם מספרותתיאורים הלקוחיל 217

יהודים מם של במקומאוחר יותר גם התבטא רקע זה . דימויים בלבד לעעובדות היסטוריות ולא מבוססים על 
יאור בתיאורים למשל בת, אפשר למצוא לכך הד גם בתקופות מאחרות יותר. במגע עם ערבים" מתווכים"כמקווקז 

  .)'יהודה אדמוביץהשומר ( לאב מקווקז בין הדור השני, של הקשרים עם דרוזים ובדואים שהיו לאלוף יקותיאל אדם 
הקשר נוסף שבו מתקיימת זהות ותרבות היא דוגמא ל, שיהודי קווקז מסתבר היו מודעים לה, רקסים'ההקבלה לצ .218

רקסים התערו 'הצ.  דמיון זה בולטים ההבדלים בין המקריםאך יותר מאשר, בהקשר הארץ ישראלי" קווקזית"
של שירות " הדרוזי"שמתבטאים למשל באימוץ הדגם (בסביבתם ויצרו יחסי גומלין גם עם סביבתם וגם עם המדינה 

השומרת ) cultural enclave" (מובלעת תרבותית"אך למרות כל זאת מדובר בקבוצה שהיא , )חובה במקרה הישראלי
העלייה לארץ מתייחסת למרכיב , במקרה של יהודי קווקז, לעומת זאת). Bram 2003(ל גבולות אתניים בקנאות ע

בו בזמן האמביוולנטיות בתפיסה , עם זאת. ובמובן זה כוללת שאיפה של התערות מלאה, הכללי בזהותם" יהודי"ה
ובמקרים מסוימים , בותית הספציפיתהזהות התר, )יהודי קווקז כקבוצה ייחודית, יהודים בכלל" ("והור'העצמית כג

גם היחס מהסביבה יצרו דיאלקטיקה מורכבת יותר בין הרצון להתערות לבין שמירת זהות קבוצתית וגבולות 
  . והשפעה נפרדת הייתה ליחס לו זכו ממוסדות הישוב, קהילתיים
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והשפיעו , הפכו להיות בעוכריהם) לוחמנות, אומץ(קבוצתיים שקודם סייעו להתערותם של יהודי קווקז 

עולם הדימויים שהוטל בתקופות אלו כלפי עולי קווקז ). 'קשורים למאפיה וכו, כאלימים(על דימוי שלילי 

, אלא, אותם הכירו חלק מחלוצי העליות הראשונות, "הלוחמים האצילים", רקסים'אינו זה של הדמיון לצ

שתופס מקום מרכזי בציבוריות הרוסית של שנות " האכזריים"נים 'צ'ההקבלה לצ ,כפי שיפורט בהמשך

, שני הדימויים מנוגדים רק לכאורה .לישראל "רוסים"י עולים "ומובא ע, )של המאה העשרים(התשעים 

ולשניהם אפשר , "הפרא"או ,  תפיסות קולוניאליות של הזרשכן אפשר לראותם גם כצדדים שונים של

. )Layton 2001 ( לרמונטוב ואחרים, פושקין, טולסטויאצל , שורשים והקבלות בספרות הרוסיתלמצוא 

שבו ניכר תהליך בו דימויים מהעולם , אפשר לזהות תהליך שיידון בהמשך ביתר פירוט,  אם כן,כבר כאן 

אך התיאור ההיסטורי מלמד על ,  פירוש מחודש בעקבות ההגירה לישראלוהרוסי והקולוניאלי עברו

האופנים השונים שבו תיאורים כאלה יכולים להתפרש בתקופות שונות ובזיקה לערכים המרכזיים 

האפיזודות השונות המתייחסות למקומם של חלוצים יוצאי קווקז במפעל הציוני בעליות  219. בחברה

אפשרות להשתלב באתוס ולים שהגיעו מאוחר יותר כיוון שהן מסמנות הראשונות היא בעת משמעות לע

כפי שיראה הסעיף ,  עם זאת.מצאו עצמםעולים אלה הציוני בצורה שונה מזו השולית והמודרת שבה 

  . לשוליות זו אפשר למצוא מקבילות גם כבר בהתנסות של עולי קווקז שהגיעו בתקופת הישוב, הבא

  

  ות היישוב ומול הקטגוריות האתניות המתהוות בישוב היהודי אל מול מוסד" הרריים". 5

ניסיונם מרות ל -היה מלווה בקשיים רבים עם החברה היישובית, קבוצהכ,  של מרבית יהודי קווקזםמגע

חלק מהעולים שהגיעו . חלוצים שהגיעו כבודדים או בקבוצות קטנות לגליל ולמושבותהשל החיובי 

בתקופת המנדט דומה . השתלבו בפעילות החלוצית, ע הראשונה"ני מלהובעיקר לפ, במהלך עליה שניה

 20לכך היא תשובות שקיבלו ראשי אגודת היהודים ההרריים בסוף שנות ה דוגמא אחת. שהמצב השתנה

בשעה שנסדר רשימת מתיישבים מבני "כי , לאחר פניתם לקבל קרקע ולהצטרף להתיישבות חקלאית

אחד הרופאים  ,ר אחד הארגונים" יו220,ר בנימיני"ד".בחשבוןהעדות המזרחיות ניקח גם אתכם 

מתנגדים אנו להתיישבות מיוחדת "הראשונים של תל אביב ופעיל בחוגים רוויזיוניסטים השיב על כך כי 

ואין רוצים אנו שתהייה ליהודים ההרריים אותה ההכרה העצובה אשר לתימנים ...של עדות מזרחיות

. פרשה זו החרימו בני הקהילה הקטנה את הבחירות למוסדות הלאומיים בעקבות 221" בדלים מאחיהםהמו

התרבו גם . עולי קווקזשל לו זכו הוסיף לפיצול הפנימי י במגע עם המוסדות והיחס המנוכר הקוש

                                              
 את הדימויים מהמפגש בין וניתוחו מוסיף, הצביע על תהליך כזה כבר בתקופת העליות הראשונות) 1997(ברטל  219

על חלומם של אנשי בר גיורא להקים ) 1994:33( וראו גם גולדשטיין . היהודים והקוזקים ברוסיה ואוקראינה
 . התיישבות חקלאית הדומה ליישובי הקוזאקים

 עם בן הוא למד(למרות היכרותו הקרובה עם מנהיגי היישוב . שימש הרופא הראשון של גימנסיה הרצלייה, בנימיני 220
 .). 2001 ברם 498: 1990אלטשולר . ( שייכותו המפלגתית הגבילה את יכולתו לסייע לבני עדתו) גוריון בטורקיה

מתוכן שבע ,  משפחות31רשימה של באחד הוגשו למוסדות :  אלטשולר מזכיר שני מקרים512.1990: אלטשולר 221
אולם , ישבות של משפחות בודדות בישובים קיימיםבמקרה השני יהודי קווקז היו מוכנים להתי. משפחות אשכנזיות

אולם דומה שיש , טיפולו של אלטשולר בנושא זה עדין וצמוד לטקסטים שמצא בארכיונים. גם מהלך זה לא צלח
והעדר קשרים מתאימים עמדו לרועץ במגעם עם , מוצאם של יהודי קווקז: מקום להדגיש את מה שהוא רומז עליו

 ).  2001ברם ( תרמה למצב זה , ר בנימיני"ובכלל זה ד, וויזיוניסטית של רבים מהםגם הנטייה הר. המוסדות
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ונוצרו ארגונים , ניסיונות לפתור את הקשיים בהם נתקלו יוצאי קווקז תוך חיפוש אפוטרופוסים שוניםה

   ).ועוד, "המזרחי", המרכז החקלאי של הסתדרות העובדים( לגופים שוניםנפרדים שלהם זיקה 

יהודי 'מגע בין הציונות לתרום לדיון אודות ה יכול לי"הודי קווקז ליישוב המאורגן באהמגע בין ימחקר 

" ספרדי"ו" אשכנזי"לחלק מעולי קווקז הייתה יכולת לתמרן בין הקטגוריות , מצד אחד. 'המזרח

וזכו ליחס , "עדות מזרחיות"עולי קווקז סומנו כחלק מ,  מצד שני222.בלו כבר חשיבותשבתקופה זו קי

י ליהודים בעיראק בראשית "דן במפגש בין שליחים מא) 2003(שנהב . שונה ממתיישבים ממוצא אשכנזי

יהודים "או (לדעתו מפגש זה היווה נקודת מפנה ביחס הציונות ליהודים מזרחיים . שנות הארבעים

ניני (וגם זה תימני כינרת , ואולם המקרה של יהודי קווקז). כפי שהוא בוחר לכנותם" ערבים

ייתכן כי השנים הראשונות , כבר קודםהתעצבו ' מזרחיות'עם קבוצות מגע המאפייני מלמדים כי ).1996

ושלטון , מספר עולים שגדל מאד, של המנדט הבריטי שלוו ברמת מיסוד שונה של התנועה הציונית

  . ויש מקום למחקר נוסף בעניין זה" מזרחיות"היוו צומת חשוב ביחס הממסד הציוני לקבוצות " איאירופ"

למרות הקשיים במגע עם מוסדות היישוב יהודי קווקז המשיכו להדגיש את זהותם הציונית וילדיהם 

 ציין" הרריים"בהקשר הארץ ישראלי השם . שנולדו בארץ השתלבו בצורות שונות בחברה היישובית

, דם ושהובלטו בתקופה זווהכיל בתוכו בעיקר את המשמעויות החיוביות של כינוי זה שנדונו קו, תודעה זו

שאומץ במקביל " קווקזים" ולשם "הרריים"משמעויות אלה לשם ". החלוץ"אתוס הציוני של בזיקה ל

   223.י אחרים"שניתן לקבוצה ע" רקסים יהודים'צ"סימנו חלק מהתכונות שהתבטאו גם בשם 

***  

הקהילה  . קיבלו כיוונים שוניםי" התהליכים בקווקז ובאהמדינקום הועוד יותר מכך מ,  משנות השלושים

 -ובמקרים רבים( התחתנו עם בני קבוצות אחרות ילדיהם. ביישוב היהודי הכלליי השתלבה "באהקטנה 

נעלמו למעשה מהנוף יהודי קווקז , ובשל מספרם הקטן, עקבות זאתב. )עם יוצאי אירופה שהיו אז רוב

 אף, כמעט ונעלמו מהתודעה הציבורית" קווקזים"ו" הרריים"מות הקבוצתיים הש. התרבותי הישראלי

לעומת זאת אירעו , בקווקז .זהותם ועברםלעל זיקה , לפחות בינם לבין עצמם, שרבים בני הקבוצה שמרו

: זהות של יהודי קווקזות תהליכים שהביאו לכניסת שם קבוצתי נוסף לשדה העמוס של שמות ותפיס

  . 'טאטים''י השלטונות ניסתה להציג את יהודי קווקז כ"מדיניות אתנית שקודמה ע

  

                                              
 "). בין הקטגוריות"בפרק ( דיון בנושא זה מובא בשער האחרון של עבודה זו 222
  .   ניתן לראות המשך לאופן בו ראה הרצל את יהודי קווקזי"בא" הרריים" במובן זה באימוץ השם 223
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V. ''נפתוליה של פוליטיקה אתנית סובייטית  : וטאטיזציה'טאטים  

  בהיסטוריה של יהודי קווקז והשלכותיה" הפרשה הטאטית: "מבוא. 1

, די קווקז קשור לאידיאולוגיה ולמדיניות שעוצבה בקווקזעבור יהו)  ביחידTat" טאט ("'טאטים''השם 

-ִעם ַטאִטים מוסלמים וטאטים נוצרים( הם חלק מהעם הַטאטי 'יהודי ההר'לפיה , ובמיוחד בדאגסטאן

 אך, אידיאולוגיה זו קיבלה ביטוי מובהק מסוף שנות החמישים. ואינם חלק מהעם היהודי, )ארמנים

כמגמת נגד לעליה , טאה ביתר שאת בשנות השבעים והשמוניםהיא התב. ראשיתה עוד קודם לכן

המדיניות שליוותה אידיאולוגיה זו הייתה פועל יוצא של פוליטיקה . המחודשת של יהודי קווקז לישראל

יצירת . 224")הפוליטיקה הטאטית "- להלן(אתנית סובייטית שהשפיעה רבות על חייהם של יהודי קווקז 

הדגישה את זהותם הנבדלת של יהודי , עמדה בבסיס מדיניות שמחד גיסא 'טאטים''קטגוריה נפרדת של 

 שהוגדרה -ומאידך גיסא אפשרה להם נגישות לזכויות קבוצתיות בדאגסטאן, קווקאז משאר היהודים

 להתפתחויות תהליך זה התפתח במקביל . רשמית כרפובליקה המשותפת לקבוצות לאומיות מקומיות רבות

ממדיניות זו נבעה קואופטציה של חלק מהאליטה היהודית  225.לאומים הסובייטית במדיניות הותרות ירחב

והפיכתה לדוברת של אידיאולוגיה ופוליטיקה זו שהתפשטה , הסובייטית המקומית" נומנקלטורה"ל

שחלקם היגרו לישראל , מתנגדי האידיאולוגיה, בו בזמן. מ"מדאגסטאן לאזורים אחרים בקווקאז ובברה

הסוגיה הטאטית בהיסטוריה של יהודי קווקז התאפשרה בין השאר . נדחקו לשוליים, יםעוד בשנות השבע

שאפשרה מניפולציות אתניות הקשורות בזהות , בשל העמימות הקשורה ליהודי קווקז ולהיסטוריה שלהם

    .בהמשך תרמה פרשה זו לעמימות של הזהות הקבוצתית במפגש עם החברה הישראלית. הקבוצתית

במובן המקובל והרחב , האידיאולוגיה הטאטית ערערו על חלק ממרכיבי הזהות היהודיתהפוליטיקה ו

שהיתה פועל יוצא של , מדיניות הרישום האזרחי של יהודי קווקאז, יותר מכך. של יהודי קווקאז, יותר

לפחות כקבוצה יהודית , ערערה על קיומה של קבוצה זו והפכה אותה לבלתי נראית, הפוליטיקה הטאטית

הרי , 'טאטים''בעוד שהמדיניות הסובייטית ראתה ביהודי קווקאז . במפקדי האוכלוסין הסובייטיים, פרדתנ

 לעיתים בני אותה משפחה - יהודים שונים , כתולדה ממדיניות זו וגם בשל ההתנגדות לה, שברמה האישית

    gorski evrei.(226" (יהודי הררי"או כ, )evrei" (יהודי"כ, "טאט" היו רשומים בתעודת הזהות כ-

נותנים את התמונה הבאה על מספר היהודים ) Tolts 2004מובאים אצל ( נתוני המפקדים הסובייטי 

  : 2002וב ) 90עליה של שנות ה/ערב תחילת גל ההגירה (1989ב  בדאגסטאן

  

  "טאט"
Tat 

 gorski"   יהודי הררי"
evrei 

  " יהודי"
 evrei 

  

12,939  3649  9390  1989  
  

                                              
ון תרגומה של האידיאולוגיה הטאטית בנוגע ליהודי קווקז הלכה למעשה בשטחי חיים מושג זה ישמש כאן לצי 224

 . . וגם לציון מקומם ועמדותיהם של פעילים בני הקבוצה ביחס לכך, שונים
 . להתפתחות המדיניות הטאטית על רקע מדיניות הלאומים הסובייטית מוקדש סעיף נפרד בהמשך 225
 ". המחקר העיוור"כפי שתואר בפרק אודות , סטית של קבוצה זו גם בישראלמצב זה השפיע על הִנראות הסטטי 226
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כללה כנראה גם יהודים " יהודי"הקטגוריה  1989.227 ב26,000ים אלה היו בדאגסטאן כ פ נתונ"ע

המפקד מלמד על השפעותיה של הפוליטיקה , מכל מקום. וגם יהודי קווקז שהיו רשומים כך, אשכנזים

היו גם ברפובליקות אחרות ) אם כי בהיקף נמוך יותר(השפעות דומות . דאגסטאןהטאטית על יהודי 

 נתונים אלה 228. רשומים כטאט19,420 1989בצפון הקווקז ובפדרציה הרוסית בכלל היו ב: בקווקז

   Tolts 1997.(229. ( ן'אך לא את הרשומים כטאט באזרבייג, כוללים את הרשומים בדאגסטאן

במקרים רבים . מצב זה יצר דילמות של זהות אישית וזהות קולקטיבית שאי אפשר היה להתעלם מהן

 כאשר יהודים אימצו זהות –נשמר פער בין שאלות של הזדהות פורמאלית ' אטט'כאשר אומץ השם 

לבין פרקטיקות הקשורות בזהות , לצורך קבלה לעבודה או ללימודים או מסיבות פוליטיות" טאטית"

צורות הרישום השונות מלמדות גם על חילוקי דעות קשים ומתחים , עם זאת. ברמת הפרט והמשפחה

שחקר מקרים דומים של , Wellensהאנתרופולוג . בעיקר האליטה שלהם בסוגיה זוו, בקרב יהודי קווקז

צריך גם להבחין בין "י המדינה ביונאן שבסין העממית ציין בהקשר זה כי "יצירת קטגוריות אתניות ע

במסמכים , מקרים בהם ההגדרה הקבוצתית המוטלת על קבוצה נוגעת להתייחסויות קולקטיביות אליה

באות לידי ביטוי באופו , המיון האתני של המדינה,  לבין מצב שבו תוצאות הקלסיפיקציה,שונים למשל

 כאשר תגית זו יכולה לעמוד בקונפליקט עם תחושת הזהות - הרישום של כל יחיד בתעודת הזיהוי שלו 

 כאשר הן מכריחות בכך את האנשים להתייחס - לתגיות יש נטייה להדבק", יחד עם זאת, "של היחיד

שכן מיון אתני של המדינה בא לידי ביטוי , לדברים אלה רלוונטיות כפולה לענייננו). 1998:18" (ןאליה

עליית מרבית יהודי  230.אלא גם בישראל, מ ובסין ביחס ללאום"בתעודת הזהות של יחידים לא רק בברה

ך  א231,דאגסטאן לישראל סימנה במידה רבה את כישלונה של הפוליטיקה והאידיאולוגיה הטאטית

  . ויש עדיין חשיבות רבה להבנת תהליכים שונים הקשורים ביהודי קווקז, לפרשה הטאטית הייתה

סעיף נפרד . שהייתה המרכז של פוליטיקה זו, הפרק מתרכז בקורותיה של הפרשה הטאטית בדאגסטאן 

רשה הפ .ולהשלכותיה על יהודי קווקז בעבר ובהווה, מוקדש להתבטאות שלה בחלקים אחרים של הקווקז

אלטשולר (מדובר בסוגיה היסטורית סבוכה שנחקרה רק בחלקה . הטאטית לא זכתה עדיין לדיון ממצה

1990 ,Zand 1986 , Chlenov 1988 .( פרק זה אינו יכול לבוא במקום מחקר היסטורי וארכיוני שיש

ור מחקרים הפרק בוחן את המחקר הקיים לא. אך הוא מציע ניתוח כולל ותובנות חדשות, להקדיש לנושא

ומוסיף עליו על סמך עדויות , Hirsch 2004 )ובמיוחד (חדשים אודות מדיניות הלאומים הסובייטית 

   232.נוספות של יהודי קווקז אודות פרשה זו שנאספו במהלך עבודת השדה בישראל ובדאגסטאן

  
  

                                              
 הרשומים 1066, "יהודי" איש הרשומים כ1478 נותרו בדאגסטאן 2002פ נתוני המפקד הרוסי שמביא טולץ מ "ע 227

 . 2007:13-14לדיון בנתונים אלה ראו ברם ..  יהודים3369כ כ "סה, "טאט" הרשומים כ825ו " יהודי הררי"כ
 ". טאט" רשומים כ2303 היו בפדרציה הרוסית בכלל 2002לעומת זאת ב ב  228
אך קשה ,  נרשמו כטאט10,200 1989ן ב 'באזרבייג. היה גבוה יותר" טאטים"ומכאן שמספר יהודי קווקז שנרשמו כ 229

פ טולץ "ע. )Tolts 2004(  נרשמו כטאט 10,900ן העצמאית ' של אזרבייג1999במפקד . להעריך כמה מהם יהודים
  . ראו דיון על מדיניות הרישום להלן, "ניתן לשער שבסוף שנות התשעים החלו מוסלמים להשתמש בתווית אתנית זו"

אל לאורך מרבית שנות התשעים שינוי , בעקבות שינויים בשנים האחרונות אין חובה לרשום לאום בתעודת הזהות 230
  ). שלטונות ויש אף דרכים עקיפות לציין זהות של לא יהודיםעם זאת רישום זה עודו קיים אצל ה(זה עוד לא חל 

 . אבל נתקלו בקשיים רבים יותר במגעיהם עם הממסד הישראלי, 90 שנות הבהוכרו כזכאי עליה ' טאט'בעלי רישום  231
 ).2007:90-98ברם : ( סובייטית כיום הקדשתי דיון נפרד-לאידיאולוגיה והפוליטיקה הטאטית בדאגסטאן הפוסט 232



 157

  רקע היסטורי ואתנוגראפי: קבוצות טאטיות בקווקז. 2

 היא חבל ארץ השוכן בצפון מזרח הקווקז ומרכז  ,233")ארץ ההרים" מילולית - Daghestan (דאגסטאן

רקע כללי אודות רפובליקה זו הינו חיוני להבנת היווצרותה  .היסטורי מהחשובים ביותר של יהודי קווקז

בניגוד לשאר הרפובליקות , במיוחד חשוב המבנה שלה כרפובליקה שבה. של הפוליטיקה הטאטית

 היו 2000בראשית שנות  ).titular nation(אין קבוצה אחת דומיננטית ) יותוהסוציאליסט(האוטונומיות 

, )רוסים אורתודוכסים וארמנים(ומיעוטם נוצרים , רובם מוסלמים, בדאגסטאן כשנים וחצי מליון תושבים

זהו אזור  :המאפיין המרכזי של דאגסטאן הוא הרכבה האתני .קרוב לשני שליש מהם גרים בכפרים

שהוא אחד מחבלי הארץ ההטרוגניים , בוי קבוצות אתניות יותר מכל אזור אחר בקווקזהמאופיין ברי

 רפובליקה –" מעוטים ללא רוב"דאגסטאן היא עולם של . בעולם) מבחינה אתנית ולשונית(ביותר 

. המדברות לפחות כשלושים ושתיים שפות מקומיות, לאומיות רבות/אוטונומית שבה קבוצות אתניות

אתנית השייכת - ויצר רפובליקה מולטי234,יטי קיבץ יחד קבוצות קרובות זו לזו לשוניתהשלטון הסובי

 הקבוצות הגדולות הן 235.שאף אחד מהם אינו בעל רוב מוחלט, עשר לאומים מוכרים- רשמית לארבע

 הפכו יהודי קווקז לאחת 'טאטים''תחת הכותרת  Kumyk.(236(וקומיק ) Dargin(דרגין , )Avar(�וואר 

   .הלאומיות המוכרות של דאגסטאןהקבוצות 

משמש בהקשרים שונים שאינם תמיד קוהרנטיים ופירושו שנוי , במיוחד בחקר השפות, "טאט"המונח 

מציין גם שפות המדוברות " טאט" וכן בקרב דוברי הפרסית) או חלקם(בקרב הלינגוויסטים . במחלוקת

. המדוברות בצפון מערב איראן) יראניותמקבוצה שונה של השפות הא(וגם שפות אחרות , הקווקז במזרח

בשני המקרים הכוונה לסגמנטים המוסלמים . המושג מציין גם את הקבוצות האתניות הדוברות שפות אלה

אם כי במקרה הקווקזי מדובר בזהות עמומה של בקבוצה , הדוברים את השפה ולהם זהות אתנית נבדלת

השם ,  מבחינה היסטוריתGonen 1993(237. ( ותרהעוברת אסימילציה לחברה האזרית מזה מאה שנה וי

כ דוברי שפות "בד, ליושבי קבע, כ טורקים"בד, שימש כנראה ככינוי שנתנו עמים נוודים, "טאט"

והוא שימש גם במשמעות של עבד או אדם ,  למושג הייתה לרוב קונוטציה שלילית 238.איראניות

מאה העשרים נשמרה לו עדיין משמעות וגם ב, של בלתי מאמין או של אדם ממוצא פרסי, משועבד

  ).Chelnov 1998 Semyonov 1997, 1990אלטשולר ( ב "וכיו" מלוכלך", "מבוזה"של , שלילית

                                              
  ). אזור, ארץ( סיומת בשפות איראניות המציינת שם של טריטוריה –) stan(סטאו , הר–מטורקית ) Dagh(דאג  233
במקרים אחרים הצירוף היה מלאכותי , קבוצות קרובות זו לזו ליחידת על אחת- מדובר בצירוף של תתלעיתים 234

 . יותר
, רוסים(אך שתיים אינן מוסלמיות ,  סוניותבדאגסטאן הינן מוסלמיות" הרשמיות"רוב הקבוצות האתניות . 235

האחרונים הם מיעוט קטנטן שרשמית מהווים . (מוסלמים-וטאטים, אזרים, ושתיים הן שיעיות) יהודים/וטאטים
אף שרובם של ארמנים אלה אינם חיים , קבוצה אחת עם היהודים המוגדרים כטאטים ועם הארמנים הטאטים

בקרב . לאומית ואינה מנותקת ממנה-הזהות הדתית נלווית לזהות אתנית, בקרב כל הקבוצות הללו). בדאגסטאן
כ "ואלו המתארגנים בד, )ובעיקר הנאקשבנדיה והקאדריה(המוסלמים הסוניים יש חשיבות למסדרים הסופיים 

   ). Gammer 2002(אתני -בהקשר חד
 60%ביחד פחות מ . (12.9%והקומיקים , 16.2%הדרגינים ,  מהאוכלוסיה27.8%האווארים מנו 1999ב  236

הקבוצה . ,קווקאזיות-שתי הראשונות דוברות שפות השייכות לענף הדאגסטאני של השפות הצפון!) מהאוכלוסיה
  ). Atlas Respobliki Dagestan. 1999:43.( השלישית דוברת שפה ממשפחת הלשונות הטורקיות

 . הקווקז ואיראן, רך לאזורי מרכז אסיההמוזכר כעו, י מיכאל זנד"הערך באנציקלופדיה של גונן נכתב ע 237
ואף הסלובקים נקראו , )Tat-ar" ( טאטאר"ו, )Tat-jik" ( יק'טג"קרבה בין טאט למונחים סברה על לנוב מביא 'צ 238

שלו , "טאט": "יק'טג"ו" טאט"אולם אין ודאות שיש קשר היסטורי בין  ,tot) ."(Chelnov 1998:24"י ההונגרים "ע
מציין את " טאטרים"ו" טאט"או ש, נוודיםבפי ה ן שם כללי לאוכלוסיה נושבת ששטחה נכבשציי, הוראות רבות

  . שונים ואף סותרים בתקופות שונות, ברור שלמונח היו שימושים רבים. )(Semyonov 1994צאצאי הכוזרים 
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המקום היחידי ששם זה נקשר אתנית ליהודים היה , 'טאטים''בין האזורים שישבו בהם אוכלוסיה שכונתה 

   239.ל יהודי קווקאזעל בסיס בטענה לקרבה לשונית בין לשונם לזו ש, בקווקז

שם זה כיוון בעיקר . באזור הקווקז נקראו כך בדרך כלל על ידי אחרים" טאט"הקבוצות הקרויות 

שפתן של  240. טאט-ודאו'ועד המאה העשרים הוא לא שימש ליהודים דוברי ג, למוסלמים דוברי טאט

לם הפוליטיקה ואו 241.אך קיימים גם הבדלים לשוניים רבים, שלושת הקבוצות הללו אמנם קרובה

במיוחד בשנות השבעים , האתנית הטאטית עיצבה במידה רבה גם את המחקר על אודות שפות אלו

מתוך , של השפה הטאטית" דיאלקט הצפוני"חוקרים סובייטים התייחסו לשפת יהודי קווקאז כ. והשמונים

לחץ על חוקרים והופעל , שהיה נפוץ במחקר במשך כמאה שנה" שפת יהודי קווקאז"התעלמות מהמונח 

  . (Nazarova, 2002)שניסו לפתח עמדות המתנגדות לכך 

גם אם הקשרים ההיסטוריים , בחינה של מרכיבים נוספים מעלה שמדובר בקבוצות נפרדות לחלוטין 

 והן ישבו בדרך כלל 243, אלו גבולות אתניים ברורים בין קבוצות242:ראויים למחקר נוסףביניהם 

 לעומת זאת  244.אן'ארמנים חיו באזרבייג- הטאט המוסלמים והנוצריםרוב דוברי . באזורים שונים

 245.רוב מוחלט של אלו שהוגדרו כטאטים היו יהודים, מרכז הפוליטיקה הטאטית שבה היה, בדאגסטאן

מעט הטאטים המוסלמים , בנוסף. בצפון הקווקז מעבר לדאגסטאן לא ישבה אוכלוסיה טאטית מוסלמית

 ,נים כבר משנות העשרים והשלושים של המאה העשרים'הים כאזרבייגבדאגסטאן החלו נרשמים ומזד

, עובדה זו מדגישה שהאידיאולוגיה הטאטית 246תהליך שהתחזק עם המגמה של זיהוי היהודים כטאטים

 השאלה המרכזית אם כן אינה לינגוויסטית או 247.והפוליטיקה שנסמכה עליה כוונו כלפי היהודים

ולצורך ,  אלה שימשו לצורך מניפולציות אתניות מצד השלטוןאך טיעונים מתחומים, היסטורית

   .אסטרטגיות של זיהוי והזדהות

  

                                              
לתקופה שבה הסבר נוסף קושר את הטענה לזיקה בין אוכלוסיות אלו להנחה שטאטים התיישבו בקווקז סמוך  239

  .)1990:16אלטשולר (בימי השושלת הסאסאנית , כנראה התגבשו קהילות יהודי קווקאז
 , ארמנים דוברי טאט-אין בידי אינפורמציה אם המונח שימש במקרים מסוימים גם לנוצרים 240
  ). (Bram 2008 לסיכום העמדות השונות אודות האספקטים הלשוניים של הקשר בין השפות ראו  241
עמדה אחרת גורסת שמדובר בקבוצות שונות שהובאו . עה כי חלק מהטאטים מוסלמים הם יהודים שהתאסלמו יש ד242

, ראוי לציין כי השם העצמי של השפה בפי טאטים מוסלמים. באותה תקופה מאותו אזור מוצא באיראן עצמה
  )Parsi ,Poros ,Farsi ) .Semyonov 1997הוא , וכן בפי חלק מהיהודים, וכנראה גם טאטים ארמנים

שעל , קבוצה אתנית ארמנית-ארמנים מציין שמדובר בתת-ארמניה אודות טאטים, מחקר שנכתב לאחרונה בירוואן 243
אתנוגרפיים ולינגוויסטיים שמרו על זהות אתנית ותרבותית ארמנית על אף שדיברו בשפה , פי נתונים היסטוריים

ומכנה קבוצה זו לא , נדרש גם לסוגיית הזיהוי של הקבוצהמחקר זה ). שבו רובד ארמני, אך בניב שונה(טאטית 
  ). Hakobyan 2002,2003, "ארמנים דוברי שפה טאטית"אלא " ארמנים-טאטים"

ן יש 'אך באזרבייג, )נים בדאגסטאן הם שיעים'רוב האזרבייגבעוד ש( סונים בדאגסטאן רובם -טאטים מוסלמים 244
קבוצות נוספות יושבות בדרום ודרום ). Apsheron( בחצי האי אפשרון  הגדול הואםריכוז.. שיעים גם  הטאטיםבקרב

. אם כי ביישובים שונים,  יושבים גם טאטים מוסלמים וגם יהודיםן'באזור קובה באזרבייג. אן'מערב אזרבייג
ראה עזבו בעקבות המתיחות בין אזרים נאך כ, ן' נוצרים ישבו בכמה כפרים במרכז אזרבייג–טאטים ארמנים 

הקוביאן מצביע על כך בעבר הם ישבו באזורים שבין דרבנט . א). Chelnov 1998:24 ( 80מנים בסוף שנות הואר
כ "וכי חלקם התאסלמו אח, י הארמנים לצורך שמירה על הגבולות"שם הוצבו ע, )ובכלל זאת מושקור(ואפשירון 

)Hakobyan[Akopyan] 2003 .(קר זה ובין מחקרים של חוקרים מעניינת ההקבלה בין הטענות ההיסטוריות במח
  ). Semyonov 1997( מיהודי קווקז 

 --בכמה כפרים קטנים ) נים' כאזרביג- כולם או רובם-הרשומים( מוסלמים -בדאגסטאן מיעוט קטן של טאטים 245
כמו כן מעט טאטים ארמנים ישבו באזור קיזלאר בדאגסטאן . -Kazmalyar .Mitagiוקבוצה ב , Mitagiביניהם 

  ). Hakobyan (Akopyan) 2003 .(18אן בסוף המאה ה'מאזרבייג) וכן לאדסה(שהיגרו לשם לאחר 
   . .B.Miller 1929: 18, Semyonov 2003:168 , 1999: 14אליהו  246
 . הטענות כי שלוש הקבוצות הן חלק מעם אחד השפיעו גם על שיח הזהות של הקבוצות האחרות 247
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  שורשיה קודם להתגבשותה הרשמית עיקרי האידיאולוגיה הטאטית ו. 3

במרכזה של האידיאולוגיה הטאטית עמדה הטענה כי יהודי קווקאז אינם קשורים אתנית והיסטורית 

טאטים , טאטים יהודים: המחולק לשלוש קבוצות דתיות, העם הטאטיאלא הם חלק מ, ליהודים אחרים

, שפתם של יהודי קווקאז מילאה תפקיד מרכזי ביצירת אידיאולוגיה זו. ארמנים- מוסלמים וטאטים נוצרים

שהיא שפתו , דוברות שפה אחת, על פי טענה זו, שלוש הקבוצות. שנסמכה בעיקר על המרכיב הלשוני

   248.לשלוש קבוצות דתיות, סיבות היסטוריות מסוימותבנ, של עם אחד שהתחלק

 ".טאט"למחקר הבלשני תפקיד חשוב בהתפתחות האידיאולוגיה הטאטית בשל השימוש שנעשה בו בכינוי 

. ווסוולד מילר ואחריו בנו בוריס: אנשי האקדמיה הראשונים שעסקו ביהודי קווקז באו מתחום הבלשנות

ניתן . יעבד להיווצרותה של אידיאולוגיה זו גם אם לא כיוונו לכךתרם בד" טאטי"השימוש שלהם במונח 

ואילו ) Miller 1892" ( יהודי-טאטי"השתמש במונח , ווסוולד מילר, האב: לראות התפתחות בשימוש זה

   B.Miller 1929.( 249(לתיאור לשונם של יהודי קווקז " טאט"השתמש פשוט במונח , בוריס, בנו

כמו גם האינטרס של היהודים המקומיים להבדיל עצמם , אם של יהודי קווקזתיאוריות שונות בדבר מוצ

מבחינת מעמדם הקבוצתי כדי שלא יוחלו עליהם הגבלות שונות שהוטלו על יהודים ברוסיה הצארית 

 250.יכולים להראות בדיעבד כראשיתו של תהליך שסופו בהיווצרות התיאוריה הטאטית על זהות היהודים

או שהם מהווים קבוצה , יונות אלה לא נטען שיהודי קווקז אינם חלק מכלל היהודיםבמהלך ניס, עם זאת

את המאפיינים , או ניסו להסביר, טיעונים אלה רק הדגישו. אחת עם דוברים אחרים של ניבים טאטיים

 היו. 1927 החלו רק ב'טאטים''ניסיונות ראשוניים לזהות את יהודי קווקז כ 251.המיוחדים של יהודי קווקז

תחת , אלה רק ניצנים ראשונים לתהליך ממושך שראשיתו בהגדרת הקבוצה באופן רשמי כנפרדת

  .  ושיאו במה שנוסח כאידיאולוגיה ברורה רק מסוף שנות החמישים ואילך,'יהודי ההר'הכותרת 

זכויות , חברות באחד הלאומים הרשמיים הפכה להיות קשורה לארץ, במהלך שנות העשרים והשלושים"

 לסביבות 1928בין ). "Hirsch 2005:318" ( ומשאבים כלכליים ותרבותיים משמעותיים, ותלאומי

את הקידום ,  המפלגה דרשה את השימוש הרחב ביותר האפשרי במספר הרב ביותר של שפות1932-34

 ]"הקשורות בהם[וזכויות , ייחודיות, ואת החגיגה של הבדלים אתניים' קאדרים לאומיים'האגרסיבי של 

                                              
248 Bram, forthcoming a  . הלשוני סמיונוב מציין עוד טענות שנועדו להוכיח המוצא הלא יהודי כגון לצד המרכיב

ואף ; חיי הדת ה רחוקים מהוראות התלמוד; חוסר במילים יהודיות עתיקות לבד ממנחי דת בשפת יהודי קווקז
ת סמיונוב מפריך טענו". אגדות שעלילותיהן קשורות במסורת היהודית"טענות לפיהן אמהות לא סיפרו לילדיהן 

   ).Semyonov 1997:6-7. ( אלה
  ). B. Miller 1929: 17( ' יהודים הרריים שדוברים את השפה הטאטית'אם כי את יהודי קווקז הגדיר כ 249
מגמה של אוסיף כאן כי בעקבות המאבק על הסטאטוס החוקי החלה . הוזכר לעיל דמיון ושוני ביחס לקראי קרים 250

תוך הסתמכות על תיאוריות מוצא שנבנו , שיה הם תורכיים פגאנייםהצגת הקראים כקבוצה אתנית נפרדת ששור
. בעיקר סביב השפה התורכית הספציפית של קראי קרים ועל טענות לישיבתם מקדמת דנן בקרים או לקשר לכוזרים

והן אכן יצרו התרחקות של רבים מקראי , 19מגמות אלה הודגשו במאה העשרים אך ניצניהן נראו כבר במאה ה
במקרה של יהודי , כפי שיתואר להלן ). 2001בן שמאי  , Zand 1986  ,Ph. Miller.1993(מ "היהודים בברהקרים מ

ומרבית האוכלוסייה הבחינה בין ההגדרות הרשמיות לבין , קווקז התפתחויות מקבילות התרחשו רק מאוחר יותר
  . חשוב להבנת ההבדל בין המקרים) םרבנים לעומת קראי(גם השוני הדתי .  לאומית שנותרה חזקה-הזהות היהודית

חלק אחד קיבלו הדת השולטת , כבר בפרס היהודים התערבו בשבטים טאטים: "אניסימוב. כך למשל כותב אליה 251
ולכן שפתם העכשווית של היהודים שייכת . } הפיצו את דת משה בין האיראנים-האחרים, והלכו אחריה{ הפגאנית 

לכן בדתם נותרו עד עתה כמה אמונות ) . [ווסוולד מילר'  מחקריו של פרופלפי... (לקבוצת השפות האיראניות
וכך ,  טאטים התערבו בכוזרים שגרו על החוף המערבי של הים הכספי–אחר כך יהודים , בימי הביניים. פגאניות

ים הסיפא של המשפט המובאת בסוגרי{ (Anisimov. 2002 [1888]"]. החשיבו את מלכי הכוזרים למלכיהם שלהם
ווסוולד מילר היה . }182עמוד , פ מהדורת המקור"ומובאת כאן ע, נשמטה במהדורה החדשה, אודות הפצת הדת

  .שאפשר את מחקרו, פטרונו של אניסימוב
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)Slezkine 1994:430.( 252 וגם להתפתחות ', טאטים'ו' יהודי ההר'לניסיונות הראשונים לזיהוי בין

ובמיוחד התהליכים הקשורים , תרמה המרכזיות של השפות במדיניות האתנית הסובייטית, המאוחרת יותר

 כך מספר 253. של השפות המקומיות השונות)1937-1940(ומאוחר יותר בקיריליזציה , בלטיניזציה

המוסדות המטפלים בבעיה ": "לחקור את הלהגים הטאטים"..הוטל עליו שלו בוריס מילר על התהליך שב

אן החליטו להעמיד על סדר היום את השאלה של הכנת העברה לאלף בית לטיני של 'הלאומית באזרבייג

שולר אלט, .Miller 1929:3 B(כלומר גם הטאטים המוסלמים והנוצרים , "בלא הבדל דת, כל הטאטים

ארמנים -שהרי הטאטים המוסלמים והנוצרים, ההחלטה הזו לכשעצמה רומזת על הבאות.  )1990:327

 ואינם חלק 'טאטים'', הרעיון שיהודי קווקז מהווים קבוצה אתנית נפרדת. לא היו כלל בעלי שפה כתובה

נפתלי -קולאיי ני" ע1932מהעם היהודי הוזכר לראשונה בספר דקדוק של שפת יהודי קווקז שחובר ב 

 מעדויות Zand 1986:424.(254( הרעיון עם זאת היה זר לגמרי לקהילה ונקבר בעודו באיבו . אניסימוב

אלא על הצעות שהועלו כנראה , נוספות אפשר ללמוד שלא היה מדובר על יוזמה פרטית של אניסימוב

. 255)1990:129,422אלטשולר ( במוסקבה 1929שקמה ב' החברה לחקר ולסיוע ליהודי ההר'במסגרת 

 שנים - שלא הגיעו לכדי אידיאולוגיה טאטית מגובשת יש לראות על רקע התקופה, את הרעיונות הללו

( חשובות ובעלות מעמד מכונן מבחינת ייצור הידע האתנוגראפי עבור אידיאולוגיית הלאומים הסובייטית 

(Slezkine 2004:247 , ליך שהוא תוצר של ובהצעות אלו אפשר לראות ניצנים ראשונים של תה

 הייתה חלק חשוב בתהליך 1932 בפספורט הפנימי ב 'יהודי ההר'יצירת הקטגוריה ). להלן(מדיניות זו 

והפספורט הפנימי היו טכנולוגיות תרבותיות של שליטה , המפקד הלאומי, הגדרתם של יהודי ההר

 Hirsch( ת הזרות ואפשרה לרדוף את הקבוצו" זרים"ו" סובייטים"שמיסדו הבחנה בין לאומים 

ושנה ,  הוכרה הטאטית כאחת מעשר השפות הרשמיות של הרפובליקה של דאגסטאן1937ב ).2004:18

 אולם גם לאחר 256,) 1990:44 אלטשולר( קודם הוקמה סקציה טאטית באגודת הסופרים של דאגסטאן

צרו וקידמו את התפתחויות אלה י ".טאטית" יהודית לצד -תקופה זו וגם במהלכה שימש המונח טאטית

שמהווה חלק מעמי , עם שפה משלה, שונה מיהודים אחרים,  הם קבוצה בפני עצמה'יהודי ההר'התפיסה ש

בדיעבד ניתן לראותן כשלבים שהכשירו את הקרקע להופעתה של אידיאולוגיה טאטית . דאגסטאן

                                              
252 ....Betweeen 1928 and abaot 1933-4 , the party demanded the widest possible use of the largest 

possible number of languages, the aggressive promotion of 'national cadres' and the tireless celebration 
of ethnic differences, peculiarities and entitlements..  

.  שבה גם התקבלה החלטה סופית על לטיניזציה של שפת יהודי קווקז1929 עד 1922תהליכי הלטיניזציה היו בשנים  253
  . )1990:364-369אלטשולר  (1940ויישום ההחלטות נמשך עד , 1937ה התקבלו ב החלטות על קיריליזצי

דומה שדעות אלו משקפות לא את דעותיו העצמאיות של המחבר . נפתלי אניסימוב היה מומחה לשפה הקומיקית 254
" לההמהפכה מלמע" ("החזית האידיאולוגית"המתקפה על "מדובר בשנים שאחרי . אלא ניסיון לרצות את השלטון

מטרת מתקפה זו הייתה להגיע לשליטה ). של סוף שנות העשרים" מהפכת התרבות"שמכונה לעיתים , של סטאלין
בעקבות הטרור שנלווה לה הפנימו פעילים מקומיים . מלאה בכל היחידים והמוסדות שהיו מעורבים בייצור ידע

בשנות השלושים  ). -Hirsch 2005: 12(וחוקרים את ההכרח להתאים בין השקפותיהם לאידיאולוגיה השלטת 
בראשית שנות ). 1990:438אלטשולר ( התקבל אניסימוב למשרת מרצה באוניברסיטה הקומוניסטית לעמי המזרח 

בסוף , קודם לכן)  (Zand 1985-6(השלושים היה אניסימוב חבר בחוג הספרותי של היהודים ההרריים במוסקבה 
  ). 1990:366,438אלטשולר ( שתבעו להשאיר על כנו את הכתב העברי אניסימוב היה בין אלה ' שנות העשרים נ

' בן העדה י"סאבוב ושל הפעיל הקומוניסטי ו' מביא הגדרות ליהודי קווקז של ד) 462 הערה 1990:129( אלטשולר  255
ון היהודים ההרריים הם עם בעל לאומיות מעורבת של הענף המונגולי איראני הדובר בלש"שכתב כי , "בנימינוב

 . סאבוב ואניסימוב היו כולם חברים בחברה זו, בנימינוב". ובן הדת היהודית) עם השייך לענף האיראני(הטאטים 
  .כל זאת במקביל להדגשת הקשר בין היהודים הרוסים והיידיש במדיניות האתנית והלשונית 256
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 הביצועי של והאקט, הקלאסיפיקציה כשלעצמה, במילים אחרות. .מישיםמגובשת החל מסוף שנות הח

  Gros 2004 .(257( י המדינה חיים משלהן"נותן לקטגוריות שמוכרות ע, מתן שם

  

  סטאליניסטית- האידיאולוגיה והפוליטיקה הטאטית בתקופה הפוסט ":טאטיזאציה". 4

אבל , זיהוי יהודי קווקאז כטאטים הפך למדיניות ממלכתית ולאידיאולוגיה בעיקר מסוף שנות החמישים

 )1990:129( אלטשולר . ושיאה היה בשנות השבעים, יבית יותר בסוף שנות השישיםהפצתה הפכה מס

" יהודים הרריים"ו" טאט"הראה את התגבשות אידיאולוגיה הטאטית בשנים אלה בעזרת בחינת הערכים 

בצורה מוטעית " הדגישה האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה כי  עדיין1956ב. באנציקלופדיה הסובייטית

". לעיתים לטאטים את היהודים ההרריים הדוברים אמנם בלשון טאטית אך הינם עם נפרדמצרפים 

כבר מתייחסת ליהודים  המהדורה השלישית של האנציקלופדיה הסובייטית הקטנה, 1960לעומת זאת ב

    .1976ונוסח זהה נקטה גם האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה מ , ההרריים כחלק מהעם הטאטי

חוקרים הסבורים יש .  גורמים הביא להתגבשות הסופית של אידיאולוגיה זו בתקופה זושילוב של כמה

ולטרור של שלטון , שחשפו את הסכנות הנשקפות ליהודים תחת הנאצים, ע השנייה"שלמאורעות מלה

המסעות כנגד היהודים  258.י היהודים עצמם"היה תפקיד חשוב בהדגשת האידיאולוגיה הטאטית ע, סטאלין

מה גם שפעילים רבים , סטאלין הדגישו שהזדהות כיהודים מסוכנת גם תחת השלטון הסובייטיבתקופת 

י השלטונות עוד בשנות השלושים "הועלמו או הוגלו ע, נרצחו, מנהיגים ורבנים, של יהודי קווקז

, דומה שתפקיד מכריע לא פחות בהיווצרות הפוליטיקה הטאטית היה להקמת מדינת ישראל. והעשרים

סכנת ההזדהות כיהודים מסבירה את  259.ן השלטונות לעודד מגמות שירחיקו את השפעת הציונותולרצו

השפעת מלחמת  ,מעבר לכך. אבל ספק אם הייתה גורם מספיק להיווצרותה, הקושי להתנגד למדיניות זו

 עליית: ציונית הם מרכיבים שיש ביניהם קשרי גומלין- העולם והטרור הסטליניסטי ופוליטיקה האנטי

הנאצים וההתמודדות עם תורת הגזע יצרה אתגר לאתנוגרפיה הסובייטית והשפיעה גם על מדיניות 

 Hirsch(בעקבות זאת הודגשה ההבחנה בין לאומים סובייטים מוכרים ולאומים זרים  .הלאומים

 פגע קשות ביהודי קווקז ופעילי 1936-1938הפגיעה החריפה של הטרור הגדול של  ).2004:18-20

על רקע המגמות של מדיניות הלאומים היה כי , לקח אפשרי מפגיעה זו).  1982:3:זנד( ת שלהם התרבו

למרות הקטגוריזציה הרשמית של הקבוצה במפקד ושל שפתה כשפה רשמית עדיין ניתן היה לחשוד 

ייתכן כי חששות אלו הודגשו עוד יותר בעקבות גורלם של עמי  260.באנשיה כמיצגים אינטרסים זרים

שהואשמו בבגידה במלחמת העולם השנייה והוגלו בהמוניהם על ידי סטאלין ) נים'צ'כגון הצ(קז הקוו

)Conquest 1970( , על רקע כל אלה הקמת מדינת ישראל הדגישה  .הכירו היהודים מקרובואת גורלם

                                              
  . השוואה זו נידונה בהמשךהאפשרות ללמוד מ. המחקר ממנו מובא הציטוט עוסק בקטגוריזציה ביונאן שבסין 257

258  Chelnov 1998:25-29, Ikhilov 1994, Kopoveckij 2002 .לא נכבשה , מרכז הפוליטיקה הטאטית, דאגסטאן
  . יק'על הצלת יהודי נלצ) בסעיפים הקודמים של פרק זה(וראו הדיון . י הנאצים"ע

טית החלה במסגרת ההתנסות הצבאית של זנד מסר לי שעדויות ששמע מצביעות שיתכן שהצגת זהות טא. מ' פרופ 259
  ). 2006, קומוניקציה אישית(יהודים קווקזים בשנות הארבעים 

אויב העם ': 1937זחמתכש ב 'יהודי -וראו למשל ההתקפה של העיתון הדגסטאני המרכזי על עורך העיתון הטאטי 260
אויב מושבע זה של העם הרוסי . ת מהפכני-אשר השתמש בעיתונו לתעמולה אנטי, הציוני יוחנן יוחננוב, המושבע

כאן . )1990:371מצוטט אצל אלטשולר " (הגדול והשפה הרוסית סילק מן השפה הטאטית את כל המילים הרוסיות
 . ברור גם כי המקום הרשמי של הטאטית היה גם זרז לרוסיפיקציה
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קז יש עדויות ברורות על השמחה בקרב רבים מיהודי קוו ".לאומיות זרה"מחדש את הסכנה שבזיהוי עם 

אך עם שינוי המדיניות הסובייטית כלפי , )1990:515אלטשולר (בעקבות הידיעות על הקמת המדינה 

והגישה שפיתחו פעילים של ) ובעקבותיה המקומית, הכללית( ישראל דומה שהמדיניות האנטי ישראלית 

י יהודים חשוב לא פחות הוא השפעת המשך המדיניות המפלה כלפ. פעילים מסוימים לאור העבר התלכדו

 והעבודה האתנוגראפית 1959המפקד של . כגון בקבלה לאוניברסיטאות, והיכולת לעקוף אותה, מ"בברה

יצרו את ההזדמנות שבה מגמות אלה קרמו עור וגידים לכלל מדיניות ברורה המעוגנת ) להלן(סביבו 

    .באידיאולוגיה הטאטית

ובין , רי ברית המועצות נפתחו לראשונהכאשר שע, המדיניות הטאטית הפכה מרכזית בשנות השבעים

-עיתוי זה מדגיש את המרכזיות של המרכיב האנטי 261.המבקשים לצאת היו גם יהודים רבים מקווקאז

ובמיוחד ביישום של האידיאולוגיה והפיכתה למדיניות רשמית בעלת ביטוי מוסדי , ציוני בטאטיזציה

ברורה הזיקה של תהליך זה למאבק על העליה  .זובעקבות זאת גם ברפובליקות אחרות בקווק, בדאגסטאן

תהא זו טעות לתפוס את . לישראל שהיו לו גם הדים בין לאומיים שהשפיעו על המדיניות הסובייטית

יש לזכור כי את המאבק של יהודים על יציאה מברית : הקווקז כמקום התרחשות שולי במאבקים אלה

מאבק זה צבר  ).1970ניישטט (חות מגרוזיה  המשפ12 בעקבות מכתבן של 1968המועצות החל ב 

 על הרקע השילוב בין תודעה דתית ולאומית שאפיין עדיין רבים מהם, במהרה הדים בקרב יהודי קווקז

 מיהודי 10,000והצלחתם של למעלה מ, המאבק לעליה בקווקז 262.וההיסטוריה של הציונות בקווקז

  .  את המרכיבים האידיאולוגיים שלווגם, קווקז לקבל אשרות יציאה ליבו את המאבק הזה

בסוף שנות השבעים פעילי התנועה הטאטית קיבלו תמיכה לטענותיהם גם מהמכון לאתנוגרפיה באקדמיה 

קיבל מכתב , אחד הפעילים המרכזיים שהתגורר במוסקבה, מתתוב. מ. הסובייטית למדעים במוסקבה

המאשר כי יהודי קווקז הם למעשה חלק ) S.I. Bruk(ברוק . י.ס, חתום מסגן מנהל המכון לאתנוגרפיה

בעקבות התמיכה הרשמית  263).הדובר שפה איראנית, הכוונה לעם הטאטי(מאתנוס איראני אחד 

מחברי התיאוריה הטאטית החלו לזהות כל ניסיון להראות קשר בין יהודים וטאטים , בטענותיהם

ה פתח את אחד הדפים המבישים ביותר אין ספק שאישור ז"לנוב מציין כי 'צ. מ 264.כפרובוקציה ציונית

זה לא היה אפיזודה נפרדת מכלל פעילות " דף", עם זאת". בהיסטוריה של האקדמיה הסובייטית למדעים

   265.וברוק מילא בהם תפקיד מרכזי, אישור זה השתלב במגמות שמנהלי האקדמיה הובילוהו, האקדמיה

תן להבין כניסיון ליצור משקל נגד לראיית היהודים את המגמה של זיהוי יהודי קווקאז כטאטים ני, לסיכום

ובהמשך לכך כניסיון לנתק את הזיקה שבין קבוצה יהודית זו למדינת , את עצמם כחלק מהעם היהודי

כאשר שערי , זו גם הסיבה להתחזקות האידיאולוגיה הזו בשנות השבעים. ישראל ולאידיאולוגיה הציונית

מדיניות , בה בעת. ן המבקשים לצאת היו גם יהודים רבים מקווקאזובי, ברית המועצות נפתחו לראשונה

                                              
  . Zand, 1986: 425; Semenov, 2003: 169; 133-130: 1990,  אלטשולר261
בודת השדה שמעתי מספר פעמים על קשרי מכתבים בין העולים לישראל בשנות העשרים והשלושים לארץ במהלך ע 262

  . ישראל וקרוביהם שנותרו בקווקז
  . מקומה של החלטה זו על רקע התפתחויות במדיניות הלאומים הסובייטית נדון בסעיף נפרד 263
264 Ikhilov 1994, Chelnov, 1998:27 Zand 1986.  
 .הפרשה הטאטית על רקע כלל מדיניות הלאומים הסובייטית מוקדש סעיף נפרדלמקומה של  265
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ולעקוף בצורה זו חלק מהמדיניות , זו ִאפשרה ליהודי קווקאז לקבל הטבות של קבוצה מקומית ילידית

דומה שהשאלה , על רקע כלל התהליכים שתוארו כאן, עם זאת 266.הַמְפָלה והרדיפות כלפי יהודים בכלל

אלא גם ,  אידיאולוגיה זו להתפתח ולזכות בתמיכה מסוימת של חלקים בקהילהאינה רק כיצד הצליחה

  .כיצד המשיכו במקביל צורות שונות של התנגדות למגמה זו

  

  הפוליטיקה הטאטית . 5

וההפרדה שנעשית בסעיפים אלו , אידיאולוגיה ופוליטיקה כרוכות זו בזו בפרשה זו כך שקשה להפרידן

שכן במידה רבה הפוליטיקה היא שהכתיבה את האידיאולוגיה ולא (יבתי לא נועדה לציין את הקשר הס

ובחייהם הקהילתיים , אלא להדגיש כי לאידיאולוגיה הטאטית היתה השתמעות ישירה במדיניות, )להיפך

אם ברמת האידיאולוגיה הסובייטית ובשיח הציבורי אפשר היה לערער על . והאישיים של יהודי קווקז

התקבלה מדיניות שהתבססה על הגדרת , בדאגסטאן עצמה,  בפועל267, לטאטיםהזיהוי בין יהודים

קיבלו מעמד של אחת מהקבוצות הילידיות החולקות , היהודים שהוצגו כעת כטאטים. היהודים כטאטים

שהיתה , יהודית בצורתה הכתובה- ולמעשה טאטית(השפה הטאטית . ביניהן את הרפובליקה של דאגסטאן

הוגדרה , שהוכרה כבר קודם כאחת השפות הכתובות הרשמיות של הרפובליקה) בשימוש היהודים בלבד

 268.במוסדות השונים של הרפובליקה) יהודים(ונשמר מקום לצירים טאטים , כשפתם של בני העם הטאטי

מדיניות זו לּוְוָתה במאמץ לשנות את הרישום של יהודי קווקאז בסעיף חמש של הפספורטים הפנימיים 

, באמצעות מדיניות זו, יכולתם של יהודים להתקבל. המציין את הלאום) הסובייטיתתעודת הזהות (

  . אם כי בקרב רבים היתה גם התנגדות למהלך זה,  היוותה זרז לתהליך269,למוסדות השכלה גבוהה

  :מדגימות את התהליכים הללו) 2005(עדויות שאספתי בשיחה עם כמה ישראלים יוצאי דרבנט 

סיפר כי שמע לראשונה על זה מהמורה שלו שאמר לו שאם ) 90השעלה בשנות (אלברט  
דינה ; ]בפספורט הפנימי[הוא רוצה להירשם לאוניברסיטה במוסקבה עליו לרשום טאט 

סוף שנות ב אולי -שבשנות השישים"אמרה כי היא זוכרת ) 70שעלתה בשנות ה(
:  אבל קבע, אחיה הגדול סיפר שכעת יש חוק שאפשר לשנות בפספורט לטאט270השישים

דינה ".  זה גם שם גנאי-טאט: " קרוב שלה שהיה במקום אמר".  לא טאט–אנחנו יהודים 
 אנחנו -ואצלנו אמרו…  למשל מי שנסע הרבה לרוסיה-היו כאלה שהחליפו: "הוסיפה
סיכם את השיחה , 70בסוף שנות ה, שהגיע לישראל, אחרקרוב , דוד". לא טאט, יהודים 
   ".. רצה שלא יהיו עוד יהודים- בנים זה כמו שפרעה גזר על כל ה-העניין הטאטי ":באומרו

  

                                              
אצל חלק מהדוברים המובהקים שלה אידיאולוגיה זו ביטאה גם הפנמה של האידיאולוגיה הלאומית הסובייטית  266

  ).להלן(שהייתה חלק חשוב באידיאולוגיה הקומוניסטית בכלל 
שנדפס בכתב עת ) שתרגומו מובא בנספח לספרו(רנין 'אמר של צמזכיר בעניין זה מ) 169: 1990(אלטשולר  267

טאטים לא = ומערער על זיהוי זה כעדות לכך שהזיהוי יהודי קווקאז ,  במוסקבה בתחילת שנות השמוניםיאתנוגראפ
 הרוסית הגדולה שינו את תיאורם הקודם האך גם מזכיר כי המהדורות המאוחרות של האנציקלופדי, היה מוחלט

  . יש להדגיש שמדובר בתהליך מורכב שעדיין לא נחקר דיו, בכל מקרה. די קווקאז בהתאם לתפיסה הטאטיתשל יהו
 ). נציגים12ובעבר (,  לאומים14 נציגי 90שבה משנות ה") הסובייט הממלכתי("כגון הפרלמנט ומועצת הרפובליקה  268
ם זה אפשר גם להתקבל למוסדות רישו. במוסדות בדאגסטאן היה קל יותר להתקבל כטאטים ולא כיהודים 269

 ). 2007, קומוניקציה אישית, זנד.מ" (אסיאתיות"במוסקבה ולנינגרד בהן שוריינו מקומות לבני קבוצות 
לנוב שלטונות דאגסטאן יצאו במסע עידוד לשינוי הרישום בפספורטים בתחילת שנות 'צ. פ האנתרופולוג מ"ע 270

         "טאט"בסוף שנות החמישים לאפשר רישום כ) י השלטונות"דה עשעוד(לאחר פניה של קבוצת יהודים , השישים
 )Chelnov 1998:25 .( הסוגיה הפכה פופולארית והממשל ניהל "סמיונוב מדגיש כי לאחר מלחמת ששת הימים ואילו

  . ףמצביעות על הצורך במחקר היסטורי נוסהעדויות השונות ) Semyonov 1997:6". (תעמולה מסיבית של רעיון זה
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שהדגישו , בקרב עולי שנות השבעים" טאט" דבריו של דוד מבטאים את ההתנגדות החזקה כלפי המונח 

היו ניסיונות שונים של התמודדות עם , שנותרו בקווקז, בקרב מרבית יהודי קווקז. אידיאולוגיה ציונית

לעיתים קרובות היו במשפחה אחת , כך. אבל היה גם צורך להסתגל למציאות זו, תהפוליטיקה הטאטי

דאגסטאן מוגדרת כרפובליקה המשותפת לקבוצות , יתר על כן .אחים שנרשמו תחת קטגוריות שונות

 כך 271".הרשמיות"והיה צורך בנציגים של הקבוצות , בתחומים מסוימים היה לכך ביטוי ארגוני .שונות

ועדיפות נתנה כמובן ליהודים שהיו מזוהים עם , 'טאטים''לייצוג של היהודים כנפתחו פתחים 

מדיניות זו עודדה תהליך קואופטציה של האליטה של יהודי קווקז והפכה חלק . האידיאולוגיה הטאטית

י "חוקרים מסוימים הדגישו את השימוש במדיניות זו ע. מהם לנשאים מרכזיים של האידיאולוגיה הטאטית

ובהם , חוקרים אחרים.  קווקז כאסטרטגיה של הזדהות וכדרך להבטיח לעצמם בטחון פיזי וחברתייהודי

נותנים דגש למרכיב של מניפולציה אתנית ולחץ על הקהילה ) 1990(בראש ובראשונה מרדכי אלטשולר 

לצד המבנה הייחודי של , אופי השלטון והפוליטיקה האתנית שאפיינה אותו ,אכן 272.מצד השלטונות

מרכיבים שונים תרמו לתהליך , עם זאת. דאגסטאן הם המרכיבים הראשונים במעלה בהבנת פרשה זו

שכחוקר היה נתון ללחצים להתאים , למשל, ההיסטוריון איגור סמיונוב: והם הזינו זה את זה, שהתגבש

ציה עם אבל מוסיף כי דפוסי האינטראק, מדגיש את הלחץ השלטוני, את פרסומיו לאידיאולוגיה הטאטית

והמתח שנוצר בין קהילות אלה תרמו לעמדות שהביעה , היהודים האשכנזים שהגיעו לקווקז

מחקרים חדשים אודות המקום  273.האינטליגנציה של יהודי קווקז תוך כדי התפתחות המדיניות הטאטית

ת השפעו"המרכזי שתפסה המדיניות האתנית בפרויקט הסובייטי מלמדים גם כי הניסיון להבחין בין 

המערכת נבנתה באופן ) . Yurchak 2006 Hirsch 2005( הוא בעייתי" יוזמות מלמטה"ובין " מלמעלה

הירש יוצאת נגד גישות  .והמקרה של המדיניות הטאטית מדגים זאת, שיקשור יחד את הרמות הללו

 היא מדגישה כי". מלמעלה למטה"והדגישו במיוחד תהליכים של " כלא העמים"מ כ"שתיארו את ברה

שמטרתו לא הייתה רק שליטה על העמים השונים אלא הבטחת , בתהליך אינטראקטיבי ושתפני מדובר

אבל , ובמיוחד אתנוגראפים, בתהליך זה היה מקום מרכזי למומחים. מעורבות אקטיבית שלהם במהפכה

זאת יחד עם ). Hirsch 2005 4-9 (הנדרש " הידע המקומי"גם לאליטות ומנהיגות מקומית שסיפקה את 

אלה הופעלו במיוחד . ושימוש באלימות בטרור" מטיבות"הירש מודעת היטב גם לשילוב בין מדיניויות 

ורקע זה יכול להסביר גם את הכליאה והחיסול , "לאומיות ספונטאנית"בתגובה ליחידים וקבוצות שבטאו 

ואולי כבר ( הבא של פעילים בדור" לימוד"ובעקבותיו , של פעילים מקרב יהודי ההר בשנות השלושים

אך למרות תהליך  .כיצד לקדם את האינטרסים שלהם בתוך המסגרת הסובייטית) בשנות הארבעים

יש גם לקחת בחשבון כי . זה תגובות של יהודי קווקז לפוליטיקה הטאטית היו מגוונות" לימוד"

בטאה בצורות וגם הת) להלן(השתנתה בין רפובליקות שונות , לא הייתה אחידה" הפוליטיקה הטאטית"

  . ונחוץ מחקר נוסף אודות המדיניות הטאטית על היבטיה השונים התגובות כלפיה, שונות בתקופות שונות

  

                                              
מצב זה אפשר בין השאר הוצאת עיתון בטאטית ולימודי טאטית בבתי ספר , נוסף על הייצוג במוסדות המדינה 271

 "). טאטית("בערים בהן ריכוזי אוכלוסיה יהודית 
272 Chelnov 1998:25-29, Kupoveckij 2002 . גם זנד )Zand 1986 (נוקט עמדה קרובה .  

273 Semynov 2003: 170-172   
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  מ"הפוליטיקה הטאטית על רקע המדיניות האתנית בברה. 6

את הפוליטיקה והאידיאולוגיה הטאטית יש להבין על רקע המרכזיות של הפוליטיקה האתנית ומקום 

אלא , מדובר לא בהיבט אחד מיני רבים של החיים הסובייטים 274.מ בכלל"ת בברההלאומים והלאומיו

, התגבשה בשנות העשרים מדיניות זו .ביסוד מרכזי סביבו התארגנה המדיניות והאידיאולוגיה הסובייטית

בתקופה של הגלית , ועברה שלב נוסף בעקבות מלחמת העולם השנייה, הגיעה לשיאה בשנות השלושים

במהלך , ) ,Hirsch 2005Simon 1991(בו משתפי פעולה עם הגרמנים מהקווקז ומקרים העמים שנחש

כמו גם האידיאולוגיה שבבסיסה עברו שינויים , המדיניות, לאחר תקופת סטאלין, ואחריהן, תקופות אלו

אך מרכזיות מדיניות  275,היו ויכוחים על תהליכי ההתפתחות הלאומית והיו גם שינויי מינוח. שונים

התפתחות לאומית נתפסה כשלב מרכזי בפיתוח החברה . ומים והנחות היסוד שבסיסה לא השתנוהלא

של פרטים וקבוצות לתוך הלאום ": אסימילציה כפולה"המתפתחת בצורה של , הקומוניסטית

חברות , במהלך שנות העשרים והשלושים"כתולדה מכך . ודרכו אל החברה הסובייטית, הסוציאליסטי

ומשאבים כלכליים ותרבותיים , זכויות לאומיות, רשמיים הפכה להיות קשורה לארץבאחד הלאומים ה

אוטונומיה תרבותית של כל המיעוטים " גישתו של סטאלין עודדה). Hirsch 2005:318" (משמעותיים

כך ... י המדינה ואושר "קרנבל אתני שמומן ע, משתה של פוריות אתנית" תקופה זו הייתה  ...הלאומיים

ושיהודים וצוענים שונים ... מהגיאורגים מינגרלים שונים...שונים ם ואינגושים הפכו לבני לאומיםני'צ'צ

 Slezkine... (מכל האחרים ושלכולם צריכה להיות שפה כתובה משלהם) אך לא כל כך שונים(

ההנהגה ", של השלטון" אתנופיליה"גם בתקופות בהם התבטאה מעין ,  יחד עם זאת276).1994:438

ושבטים , )clans( תרבותיות וזהויות נפרדות של קבוצות שארות , חים מחליטים גם לחסל שפותוהמומ

המלמד על המרכזיות , מרכיב נוסף  .Hirsch 2005:9 (277( "כדי לעזור להם להתלכד לעמים הרשמיים

חלק מהשאלות של . מ"ברהרשמית של " רשימת לאומים"יצירה של  של האתנוגראפים במדיניות זו היה

עם ). להלן( גם בשאלות אודות הרכב רשימה זו ותליהודי קווקז קשור" מדעית"הרשמית וההתייחסות ה

הוא משלב ייחודיות הקשורה לפוליטיקה האתנית : ודייחגם במקרה של יהודי קווקאז יש , זאת

  . עם ייחודיות בהקשר היהודי, בדאגסטאן

שבה אתנוגראפים מילאו , פוליטיקה אתניתהיא דוגמא קיצונית ל, בשל המגוון האתני שלה, דאגסטאן

" הלאומיות"מרבית היחידות השלטוניות  278.תפקיד חשוב בשירות המדינה וצורות הסיווג שהיא קידמה

הוגדרו כשייכות לקבוצה אחת שבדרך כלל גם נתנה ליחידה את ) כגון רפובליקות אוטונומיות(מ "בברה

                                              
   . Slezkine 1994, Brubaker 1996 Hirsch 2005: למשל. מ" העסיק את המחקר מאז נפילת ברהנושא זה 274
ע "לפני מלה ) narodnosti" ( עמים"ו ) natziia, natzinaliti gropa" (לאומים"מינוחים שבמרכזם מינוח הקשור ל 275

 ). Hirsch 2004(  חמישים משנות ה) etnos" ( אתניות"לעומת השתרשות מונחים שבמרכזם המונח , השנייה 
 ). narodnosti" ( עמים"כ כ"אך המדיניות ראתה אותם בד, נים ואינגושים'צ'ביחס לצ" לאומים"סלזקין מתייחס ל 276

  .  פ הגישה הסובייטית"ההבדל בין המונחים מתייחס לשלבים שונים בדרך להתפתחות לאומית ע
לקבוצות השונות תהליך זה " כתב לאומי"היה פיתוח שלב מרכזי במדיניות הלאומים מאמצע שנות העשרים  277

, )להתאים כתב ערבי, עוד קודם למהפכה, לחלק מלשונות צפון הקווקז נעשו ניסיונות(בקווקז לווה בלטיניזציה 
 ..שהשלכותיו על יהודי קווקז תוארו קודם, של הלשונות המקומיות, כ קיריליזציה"ואח

היא של יונאן , שהושפעה ממדיניות הלאומים הסובייטית, קציה אתניתדוגמא נוספת לפוליטיקה של קלאסיפי 278
יונאן היא אזור הררי שבו ריבוי קבוצות , בדומה לצפון הקווקז: דוגמא זו יכולה לאפשר מחקר השוואתי. שבסין

 סקר אתנוגראפי. כחלק ממדיניות הגדרת המיעוטים של הממשלה הסינית" אוחדו"וגם שם קבוצות שונות , אתניות
  ). Gros 2004, Wellens 1998 Mullaney 2004(ביוזמת ממשלת סין בשנות החמישים שימש בסיס לתהליך זה 
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גדרה כרפובליקה משותפת לקבוצות רבות  לעומת זאת דאגסטאן הוTitular nation.(279(שמה 

רק חלק מקבוצות בדאגסטאן זכו למעמד של קבוצות ילידיות רשמיות , אולם למעשה. השולטות בה ביחד

 לפיכך היהודים לא היו הקבוצה היחידה בדאגסטאן שננקטה כלפיה 280.וביניהן הטאטים, של הרפובליקה

לקבוצה אחת , שראו עצמן בעלות זהות נפרדת, נותבמקרים נוספים אוחדו קבוצות שו. פוליטיקה אתנית

" רטול"בני הקבוצה הקרויה . כגון קבוצות דוברות שפות אוואריות או לזגיניות, על סמך דמיון לשוני

)Rutul( ,אף שכך הם סווגו בתקופה הסובייטית , "לזגינים"מדגישים כי אינם , למשל) בשל דמיון בין

 שיש ללמדה בבתי הספר, מ הוכרה שפתם כשפה נפרדת"ת ברהורק אחרי התפרקו, )שפתם ללזגינית

של " אמלגמיזציה", מאמצים של השלטון להתכה). Chenciner 1997:274(באזורים הרלוונטיים 

אומות סוציאליסטיות "ושל לאומים שונים למספר קטן יותר של , )או עמים(קבוצות שונות לאומים 

. וציונית שעמדה בבסיס מדיניות הלאומיות הסובייטיתהיו פועל יוצא של התפיסה האבול" מתפתחות

הירש מציינת כי דיונים בספרות עוסקים בשאלה אם המשטר הסובייטי היה בעל גישה 

אך שאלה זו יוצרת דיכוטומיה שקרית בהתחשב , ללאומיות" קונסטרוקטיביסטית או פרימורדיאלית"

כי קבוצות אתניות : אומים עמדה הנחה כפולה בבסיס מדיניות הלשכן,  מרקסיסטית-בתפיסה הלניניסטית

וכי המדינה יכולה להתערב בתהליך טבעי זה ולהבנות אומות , פרימורדיאליות הן הבסיס ללאומים שונים

הכרה בריבוי לא היה מנוס מבשל הריבוי האתני , בדאגסטאןואולם ). Hirsch 2005:8-9(מודרניות 

של אומות ) יחסית לעשרות הקבוצות(ספר מוגבל ניסיון להבנות מהיה ו, הקבוצות ברפובליקה

כגון המבנה הטופוגרפי שחידד במשך , ם המקומייםתנאיהואולם ההיסטוריה המקומית ו". רשמיות"

   281.הבליטו במיוחד את תהליכי ההתערבות המדינתיים, דורות את הגבולות בין קבוצות קטנות יחסית

שכפתה רישום של אנשים תחת שם קבוצתי "  אתניתפוליטיקה"לעובדה שהיו בדאגסטאן עוד מקרים של 

, הפוליטיקה הטאטית בחיי היום יוםמשמעותה של שאינו הולם את זהותם העצמית הייתה השפעה על 

-ודו, פער בין תפיסת הזהות לבין הרישום הרשמי. במיוחד ביחסים בין יהודי קווקז לבני קבוצות אחרות

אלא אפיינו קבוצות , ית ולטיבה לא היו ייחודיים ליהודיםערכיות וחוסר בהירות ביחס לזהות קבוצת

בעוד שבפועל היו להן זהות " לזגינים"וכ" אווארים"במיוחד אמורים הדברים לקבוצות שנרשמו כ. רבות

לפיכך המורכבות של הפרדה וגם קשר בין יהודי . גבולות קבוצתיים ברורים ושפות נפרדות, משלהן

בין להבחנה מסוימת מצב זה תרם גם . לא היו יוצאי דופן") זיםאשכנ("קווקאז ליהודים אחרים 

, השלטונותושיח הזהות במגע עם  הקשורים ליחס שבין קבוצות שונות למדינה, המרכיבים הפוליטיים

תה גם בין תחומים אלה היאם כי , יום-לבין היחסים החברתיים בין אנשים מקבוצות שונות בחיי היום

  :יהודי שכן שקשר יחסי חברות עם, יד לזגיני מדרבנטכך למשל הע. השפעה הדדית

                                              
  .  אינגוש-ן'צ'ר וצ' בלק–קברדינו , רקס' צ-אי'כגון קראצ, בקווקז היו גם רפובליקות משותפות לשתי קבוצות 279
, לק, קומיק, לזגין , דרגין, אוואר": ותילידי"במהלך מרבית התקופה הקומוניסטית היו הוכרו תשע קבוצות  280

נים 'צ'רוסים וצ: ושתי קבוצות נוספות) ס לצד רוסית"ששפותיהן לומדו בביה(, טאט, נוגאי, אזרי, טאבאסאראן
 ).  Chenciner 1997:274(ואגול , צחור ורטול: מ הוכרו שלוש קבוצות נוספות"אחרי התפרקות ברה]. ן'צ'צ-אקי[
מחקר . מ"בין אזורים שונים בברה, ך במחקר שייבחן את מדיניות הלאומים באופן השוואתיממקרה זה עולה הצור 281

גישות "ו) תקונסטרוקטיביסטיו" (גישות הבנייתיות"כזה צריך לצאת גם הוא מתוך פירוק הדיכוטומיה בין 
 זו נדרש כיוון פירוק דיכוטומיה. אך זאת כניסיון להבין את התהליכים ולא כמכשיר ליצירתם, "פרימורדיאליות

וחלק מהמחקר הרוסי החדש נסמך על גישות הבנייתיות לזהות קולקטיבית ורגיש פחות , שמרבית המחקר המערבי
ובה בעת במחקר הרוסי החדש מתבלט שוב גם קו פרימורדיאלי , להמשכיות היסטורית של זהויות קבוצתיות

  . מובהק



 167

פעם אמרו ) ?וטאטי. ( והוד' ג–? ובלזגינית)  רוסית- evrei(ייבריי ? איך קראנו להם "
   ).natziia( אותה אומה ... כל אחד איך שרצה. פעם ייבריי, טאטים

  
בה . ולא כטאטים, ם שכיניהםבמגעיהם ע" יהודים מקומיים" והזדהו כ-יהודי קווקז זוהו, בחיי היום יום

 כמו גם להבדלים בין -בעת מרבית האוכלוסייה הייתה ערה לקשר בין יהודי קווקז ליהודים אחרים

  . ואף מתח בין דפוסי הזיהוי וההזדהות החברתיים והפורמאליים, כך שהייתה אי הלימה, הקבוצות

יש לשים לב גם , אומים הסובייטית חלק ממדיניות הלהיווהלמרות שהמקרה של יהודי קווקז בדאגסטאן 

במקרה זה החיבור בין יהודים לבן קבוצות אחרות דוברות טאט היה מלאכותי .  אותושייחדולמרכיבים 

לפחות , בנוסף. שביניהן גבולות קהילתיים ברורים, במיוחד שכן מדובר בקבוצות בעלות דת שונה

אין ( קבוצות אלו שאין להן כמעט נוכחות מוסלמים וארמנים דוברי טאט הן-בהקשר של דאגסטאן טאטים

יחידה אתנית על סמך דמיון לשוני משלוש " ליצור"הניסיון , בפועל). כמעט אוכלוסיה השייכת אליהן

 מכאן 282.מעולם לא התממש) ארמנים דוברי טאט ויהודי קווקז,  מוסלמים- טאטים(קבוצות שונות 

צירת קטגוריזציה אתנית רחבה בדומה לפוליטיקה שהמטרה הייתה שינוי זהות של היהודים יותר מאשר י

   283.רחבה יותר של קטגוריזציה אתנית בדאגסטאן

 כיצד  מאפשר בחינה השוואתית של המדיניות הטאטית המלמדת)Hirsch 2005 (מחקרה של הירש

על רקע התפתחויות ביחס למדיניות הלאומים עם תום תקופת סטאלין  הובנתה הייחודיות של מקרה זה

, שהייתה כרוכה בלחץ שלטוני על יהודי קווקז, מדיניות זו .וב'רכה המחודשת שלה בתקופת חרושצוההע

זאת על רקע . מקילה במדיניות הלאומים" רפורמה"התאפשרה דווקא בזיקה להתפתחויות שנתפסו כ

בהשפעת  "1939ב" רשימת הלאומים צומצמה באופן מלאכותי"הטענה שבשנות הטרור הסטליניסטי 

 60מ כ "ידוע לכל שיש בברה"לאחר שסטאלין נשא נאום שבו ציין כי  284,"האישיות הסטליניסטיפולחן 

וב אתנוגראפים 'תחת הליברליזציה של תקופת חרושצ". מ"קבוצות לאומיות ועממים בברה, לאומים

, ותלאומיקבוצות ה הרחיבו מחדש את רשימת ה1959שהשתתפו ביצירת המפקד הכלל סובייטי של 

אך עיון . 'טאטים''וביניהם , )במפקדים קודמים" (קבוצות שונות שהוצאו מהרשימה"כה וכללו בתו

לא , בשונה מאחרות, קבוצה זו, בפרשה הטאטית מלמד כי בשונה מהטענות האתנוגראפיות הרשמיות

מלמד על מרכזיות של הגדרה מחדש עיתוי זה  285.אלא נוצרה או הוגדרה מחדש, "הוצאה מהרשימה"

                                              
עם הניסיונות ליצור שפה כתובה משותפת לשלוש , העשריםחוסר התוחלת של ניסיון זה התברר כבר בסוף שנות  282

   ).  B.Miller, 1929(הקבוצות 
ויצירת שתי שפות , לשלוש קבוצות נפרדות) רקסים'צ(השוואה מעניינת היא עם הדוגמא של חלוקת האדיגה  283

ועל לפצל במקרה זה יצירת קטגוריות אתניות מצומצמות נועדה בפ. רשמיות על סמך דיאלקטים שונים שלהם
  "). אדיגה("קבוצה בעלת זהות משותפת 

 Bruk and(  קוזלוב . ברוק וו. ושל ס )  Isupov 1959(הירש מביאה בהקשר זה עדויות מפרסומיהם של יוסופוב  284
Kuzlov 1967)  (  Hirsch 2005:320 47 הערה( .  

" לאומי תפוצה" של קבוצות שהיוו וכן נציגים, .Beludji, Ksraim, Abazins, Gagauz: הקבוצות האחרות היו 285
נושא הקראים : ההשוואה בין המקרים מרתקת ) Hirsch 2005:321..) (סינים ועוד, צרפתים, איטלקים( מ "בברה

האבזינים הם קבוצה קרובה . והמגמה להדגיש את נבדלותם מיהודים קיבלה כאן אישוש רשמי נוסף, נדון כבר
 מניעת התמזגותה עם -תכן כי ההכרה בה שירתה מטרות פוליטיותויי, רקס'י צ'לאבחאזים שיושבת בקראצ

בצורה זו נוצרה גם הפרדה ברורה . ששאפו לשיפור מעמדם, או הדגשת נבדלותה מהאבחזים/רקסים ברפובליקה ו'הצ
הם קבוצה שיצרה בלבול קטגורי רב עבור  Gagauzה . יותר בין האבחזים שרובם נוצרים לאבזינים שרובם מוסלמים

הערך ( ? "או טורקים שקיבלו את האמונה האורתודוכסית, האם הם בולגרים דוברי טורקית: "וגרפיםאתנ
agauzG,.Hall . K.G: New York. Chaina/ VI Russia and Eurasia. Vol, Encyclopedia of World Cultures : 

& Company .(ות והפרדות שהמשטר קידםייתכן שכל המקרים הללו אפשרו פישוט של מורכבות שאתגרה קטגורי .  
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הייתה אפוא חלק " טאט" הקטגוריה יצירת .בהתפתחות המדיניות הטאטית ציונית-המגמה האנטי

  . מאפיינים ייחודייםגם היו לה אך , מתהליכים רחבים של ייצור ידע אתנוגראפי בשירות המדינה

אך הם אפשרו את מימושה של ,  אין לראות את הכוחות שהניעו מקרה זהלעילתהליכים הרחבים קשר לב

הוספת הקטגוריה טאט כקטגוריה רשמית נתנה ביטוי הן לאינטרסים שלטוניים . טאטיתהאידיאולוגיה ה

והן לאליטה מקרב הקבוצה שרצתה  ,ציונית של השלטון הפכה למובהקת-בתקופה בה המגמה האנטי

יש להבין את מעורבות האתנוגראפים ממוסקבה , בדומה לכך .להבטיח את מקומה ואת האינטרסים שלה

יה של שנות השבעים על רקע תהליכים ומחלוקות הקשורות לייצור הידע האתנוגראפי בעידוד הטאטיזצ

 האתנוגראפים ניסו להסביר את הפערים בין רשימות הלאומים במפקדים 1959לאחר מפקד . מ"בברה

. דיון זה הביא להערכה מחודשת של התהליכים האתניים והלאומים .שנעשו לפני ואחרי תקופת סטאלין

 שמרו על הנחות היסוד כי ממשיך תהליך האבולוציוניזם ההיסטורי בו קבוצות קטנות יותר האתנוגראפים

אלא שהם ). ואלה בהמשך יהפכו לאומה אחת סובייטית קומוניסטית(מתמזגות לאומות סוציאליסטיות 

 .ולכן יש לכלול ברשימות קבוצות שקודם הוצאו ממנה, טענו כי תהליך זה איטי יותר ממה שחשבו קודם

, 1970שהיו חברים בקבוצה שהכינה את מפקד , וקוזלוב שני אנשים מרכזיים בתהליך זה היו ברוק

 68(  קבוצות 101רשימה זו כללה הפעם . והכינה רשימה מעודכנת מחדש של הלאומים הסובייטים

, ברוק ).Hirsch 2005:322 (לא נכללו בה ) כגון צרפתים" (עמי התפוצה). " עממים33, לאומים

ר המחלקה לאתנוגרפיה באקדמיה למדעים הוא זה שהוזכר קודם כמי שחתם מאוחר "ש גם בסגן יוששימ

אישור זה עלה אפוא בקנה אחד עם המגמה  . כי הם חלק מעם נפרד'טאטים''יותר על האישור לפעילים 

המקרה הטאטי אם כן הוא דוגמא מאוחרת יחסית . האתנוגראפית להגדיל את רשימות הלאומים

קה אתנית המשלב ייחודיות עם תהליכים שקשורים במדיניות האתנית וייצור הידע האתנוגראפי לפוליטי

ויש מקום , יש בו גם פוטנציאל להבנה נוספת של מדיניות זו וזיקתה לתהליכים אחרים, ככזה .מ"בברה

למחקר משווה מדוקדק שייבחן מקרה זה בהשוואה למקרים מאוחרים אחרים של עיצוב מחודש של 

, "יהודי גרוזיה"בהשוואה זו חשוב לתת מקום גם לקבוצות היהודיות האחרות כ .ניות אתנית סובייטיתמדי

, ששאלת הכללתם ברשימות כקבוצות נפרדות היוותה גם היא סוגיה נמשכת, ולקראים" יהודי בוכרה"

   286".טאט"אם כי מקרים אלה לא כללו יצירת קטגוריזציה חדשה לגמרי כמו 

  

  יטיקה הטאטית על תרבותם של יהודי קווקז השפעות הפול. 7

בתמורה , סייעה הפוליטיקה הטאטית לפריחה יחסית של תרבות יהודי קווקאז, באופן פרדוקסאלי

התרחקות : אם כי פריחה זו הייתה מלווה גם באובדן, שפתיים לאידיאולוגיה הטאטית-לתשלום מס

 Ikhilov 1994 (ב בתרבות יהודי קווקז מהמרכיבים היהודיים ומהשפה העברית שהיו קודם חלק חשו

Zand 1982 .(נהנו , "דוברי הטאטית"או , היהודים, בדומה לדוברי השפות הרשמיות האחרות בדאגסטאן

הוצאו ספרי . עיתון ושידורי רדיו בשפתם, בשנות השישים והשבעים מתקציבים שאפשרו לפתח תיאטרון

                                              
נוספו כמה עמים שנעלמו מהרשימות בשנות  "1989כותבת כי במפקד ) Isupov 1989( על סמך יוספוב , הירש 286

). Chuvan ) .(Hirsch 2005:323( ובן 'יהודי מרכז אסיה וצ, יהודי גרוזיה, כמו יהודי ההר, השלושים המאוחרות
  .  קטגוריה זו לא נעלמה בשנות השלושים-תמדובר בטעו" יהודי ההר"לפחות בעניין 



 169

בשעה , 'טאטים''ת השפה בבתי ספר שבהם היו ריכוזי לימוד ותלמידים יהודים למדו כמה שעות בשבוע א

   287.אחרות" מוכרות"שחבריהם לכיתה למדו שפות 

 וכן עיתונות התפתחו והתקיימו עוד קודם להחלתה של המדיניות,  יהודית-והרי או טאטית'יצירה בג

 יתואחר כך ההכרה בטאט, יהודית- ההכרה הרשמית ביצירה בטאטית). Zand 1985 ,1986(הטאטית 

ובמיוחד על התפתחותה של ספרות , כאחת השפות הרשמיות בדאגסטאן השפיעו על התפתחות היצירה

בהתפתחויות . אם כי אי אפשר היה לבטא בה תכנים הקשורים לזהות יהודית במובן הרחב יותר, בשפה זו

מחת כאשר צו. הקשורות במעמד השפה ניתן כאמור לזהות בו את ניצניה של האידיאולוגיה הטאטית

המעמד הרשמי של השפה : אידיאולוגיה ופוליטיקה זו היא מתבססת גם על התשתית המבנית הקיימת

ואולם הקואופטציה של חלק מהאינטליגנציה של יהודי קווקז . והמעמד שניתן לקבוצה ברפובליקה

. הוהפיכת חלק ממנה לנשאי האידיאולוגיה הטאטית היא בעלת זיקה ישירה להתפתחויות בתחום היציר

שהיה תנאי ליכולת , צורך להתאים את היצירה התרבותית למערכת הקומוניסטיתפועל יוצא שלה היה ה

  . ליצור ולהתפתח במסגרת המגבלות שקבע השלטון

יש מרכיב אידיאולוגי בעייתי ביצירה תרבותית , מצד אחד: זהו תהליך שיש לבחון תוך ראיית מורכבותו 

שכן אפשר לטעון שהיצירה הייתה בראש , )ית המועצותה בברוהדומה בכך לכלל היציר(שצמחה כך 

של האינטליגנציה של ) מרצון או מכורח( דומה ששיתוף הפעולה, מצד שני. ובראשונה שופר של השלטון

, אפשרו את המשך התפתחות הספרות) ואף הובלתה בחלק מהמקרים(יהודי קווקז עם אידיאולוגיה הזו 

, הצמיחה דורות שלמים של יוצרים דווקא התקופה הסובייטית, כך. זהתרבות והיצירה של יהודי קווק

עוד קודם למיסוד (למרות תקופות קשות של התנכלות מצד השלטון , כותבים ואמנים בקרב יהודי קווקז

, דומה שרק מיעוטם של אלה הפכו לנשאים מובהקים של האידיאולוגיה הטאטית). הפוליטיקה הטאטית

ואף מסגרת שתאפשר המשך  288,ין כורח שצריך ללמוד להתבטא במסגרתוואילו אחרים ראו בה מע

מ התייחסו לצורך לבסס " אולי כפי שחלק מהחוקרים רבים בברה–, התפתחות תרבותית של יהודי קווקז

  .את דבריהם תמיד על כתבי מרקס ולנין

ר תקופת לאח: מאפשרים לשרטט תהליך זה על אודות ספרות יהודי קווקז מחקריו של מיכאל זנד

 מכה קשה על 1936-38בשנים " הטרור הגדול"הנחית , התפתחות ופריחה בשנות העשרים והשלושים

סופרים ואנשי רוח נאסרו ורובם נספו בבתי כלא ובמחנות . תרבות יהודי קווקז בכלל ועל ספרותם בכלל

 השלטון הסובייטי  הנחית1946וב... ,בשנות הארבעים חלה ירידה תלולה עוד יותר. "הכפייה הסובייטים

נסגר גם לאחר מכן .." בדרבנט' תאתי'בסוגרו את התיאטרון ה יהודית-הטאטיתמכה קשה על התרבות 

 וסגירתו נטלה מהסופרים היהודים הרריים את הבמה האחרונה שבה יכלו לפרסם ,זחמתכש) העיתון(

 "הוראה בבתי ספרת יהודית כשפת אחרי מלחמת העולם השנייה חוסל גם השימוש בטאטי.." "בשפתם

                                              
או , והרי'גהרק , כפי שצוין כבר. הטאטי" המיתוס" התפתחות זו מדגישה את הפרדוקס של האידיאולוגיה או 287

ולפיכך הדגישה את , ישירה ה היתה המשכ"טאטית" כונתה עתההשפה שו, הייתה שפה כתובה ,יהודית-טאטיתה
  . ארמנים דוברי טאט-שפות המוסלמים והנוצריםין לביהודית -בין הטאטיתההבדל 

וכאשר היו צריכים לייצג , פעלו בהתאם" יהודי ההר"יש עדויות שונות כי יהודים ששלחו אותם לדבר בשם  288
  ). 18.7.06. קומוניקציה אישית, מיכאל זנד.." (התאימו את עצמם" טאטים"
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 הופיע הגיליון 1955ורק ב,  מדיניות זו המשיכה עד אמצע שנות החמישים289.)1982:36-38זנד (

    ").מולדתנו הסובייטית("' ואטאן סובייטמו'יהודית -הראשון של האלמנך בטאטית

, ובעיקר פריחתה בשנות השבעים אפשרה לתרבות יהודי קווקז, הפוליטיקה הטאטית של שנות השישים

והתקיים בתמיכת , אתני של הרפובליקה-לקבל שוב מרחב התפתחות מסוים שעוגן במבנה המולטי

דוגמא אחת לכך היא ההמשכיות שאפשרה מדיניות זו ביחס ללימודי  .השלטון ולא תוך כדי רדיפות

 בדאגסטאן הוקדשו כמה שעות לימוד בשבוע ללימוד השפות :טאטית בבתי ספר בהם היו תלמידים יהודים

 בבתי ספר 290.פ שיוכם האתני"בשעות אלו התלמידים בערים התפצלו לשיעורים שונים ע. המקומיות

והוצאו חומרי לימוד , התקיימה מערכת לימוד בשפה זו, במיוחד בדרבנט, בהם התרכזו תלמידים יהודים

לות של ויוזמות לקידום מדיניות זו בקרב השכבות המשכי, רקע זה חשוב להבנת שיתוף פעולה. עבורה

בלית ,  יש להבין כי רבים מיהודי קווקז התאימו את עמדתם-יותר מכך ).Zand 1986. ( יהודי קווקז

  .לנסיבות משתנות ולכורח להתחשב בכוחות הפוליטיים שפיקחו עליהם, ברירה

.  עם זאת בקרב האינטליגנציה של יהודי קווקז בדאגסטאן היו גם מתנגדים מובהקים למדיניות הטאטית

, קאלה'היסטוריון ואתנוגרף באקדמיה למדעים במאחאצ, מיכאל מתתוביץ יחילוב/ אלה בלטו מישיבין

פ עדויות חבריו "ע, יחילוב). Musakhanova(בנימנובנה מוסאחאנובה ) חנה(הפילולוגית גלינה , ואשתו

בדברים שהתפרסמו באנגלית  291.ייצג עמדה מדעית ששללה מכל וכל את הגישה הטאטית, באקדמיה

)Ikhilov 1994:270( ,קבוצה אתנית ייחודית -תת"הגדיר יחילוב את יהודי קווקז כ ) בהקשר של יהדות

, )טאטים(סביבה רב לאומית שיושבה על ידי פרסים ..ב, ותרבותם התפתחה במשך שנים, שחיו.. )העולם

שייכותם  יחילוב הדגיש את". ובמיוחד עמי ההר של דאגסטאן, טורקים וקווקזים מזרחיים, ארמנים

 במטרה להסתיר את זהותם האתנית 'יהודים'קבוצה של יהודי ההר דחו את השם "הוסיף כי ו, לקווקז

עיצבו מחדש ההיסטוריה ,  בהקשר של הציונות והתחדשות האנטישמיות במאה העשרים,האמיתית

הוביל זה  292.'יהודאים'איראנים או , והצגת עצמם כטאטים, 'טאט' תוך שימוש בתג הזיהוי ..שלהם

. ".אם כי ידוע עתה היטב שהם כולם חברים באותה קבוצה אתנית, לטאטיזציה מלאכותית של יהודי ההר

והעירה שמדובר בעצם , "ספרות טאטית"כתבה ספר בשם , פילולוגית שעסקה בספרות קומיקית, אשתו

אך גם על , דות ניסוחים אלה מלמדים על התנג293".טאטים הם יהודי ההר"וכי , על ספרות של יהודי ההר

 חיזגיל אבשלומוב בתגובה כתב". ספרות טאטית"שכן כותרת הספר היא , כוחה של הפוליטיקה הטאטית

                                              
דאגסטאן קדמו בשנתיים בקירוב לרדיפות נגד תרבות זנד מציין כי גזירות אלה נגד התרבות היהודית הררית ב 289

 "1948מ שהחלו ב"היידיש בברה
 .  בישראל וחלקם עדייו מלמדים במסגרתה בדאגסטאןעלוחלקם ש, על פי שיחות עם מורים שלימדו במערכת זו  290
יונוב מציירת ומתיאורי ההיסטוריון איגור סמ, דמותו מתיאורי עמיתיו. 1990:29-30על יחילוב ראה אלטשולר  291

ליהודים ההרריים אין כמעט שום " הראשונות הדגיש כי ואם כי בעבודותי. תמונה שונה מעט מזו שמתאר אלטשולר
עמדה זו נועדה כנראה להשביע , )1990:30אלטשולר ( "דבר משותף עם בני העם היהודי באזורים אחרים של רוסיה

שהכיר אותו אז וציין שהקפיד , זנד. מ' ה גם מעדות פרופכך עול. את רצון האחראים עליו באקדמיה כחוקר צעיר
פרסומיו הראשונים אודות יהודי קווקז קדמו לשיא ) 18.7.06, זנד' שיחה עם פרופ( להזדהות כיהודי הררי 

ולא ברור אם עמדתו בוטאה בכתב בתקופה בה אידיאולוגיה זו החלה , ההתעוררות של האידיאולוגיה הטאטית
  ).  1956" ( נידחי ישראל"בכתיבתו על יהודי קווקז בספרו .הראשונים של יחילוב התייחס גם בן צבילפרסומיו . רווחת

 לציון yodaism לציון קבוצה אתנית ל evreiמונח זה מבטא כנראה את ההבדל ברוסית בין , הקטע פורסם באנגלית 292
 אם כי מלבד ההתייחסויות הנוגעות -)ןאו בסופ(דומה שפרסום זה של יחילוב באנגלית נכתב בשנות השמונים . דת

  ,לנושא הטאטי חלק ניכר ממאמרו זה מבוסס על דברים שכתב מוקדם יותר
 . 2003קאלה 'מאחאצ, פ"אינפורמציה בע, פ איגור סמיונוב"ע 293
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 294,בשפת יהודי קווקזאולי הבולט בקרב הסופרים , אבשלומוב". שרות רע לעם הטאטי"כי הספר עושה 

 ו בצורה כוזבת שתואר'טאטים''עצמו ואת יהודי קווקז כאת  מכתב בו הוא מזהה 1976פרסם ב 

   ).Zand 1991:426( שקודם לכן זיהה עצמו כיהודי הררי למרות זאת . י הציונים"ע" יהודים"כ

דתיּות שהיו טבועים ביצירה תחת השלטון -לצד פוליטיזציה ואנטי. למצב שנוצר היו מחירים נוספים

וש באוצר המילים חלק מהכותבים נטו לחדד את האידיאולוגיה הטאטית ולהפחית את השימ, הסובייטי

חשוב גם לציין כי אף שהפוליטיקה הטאטית והקואופטציה . יהודית-טאטית/והרי'העברי של הג) לקסיקה(

אך בה בעת תרמו למגמות הרּוִסיפיקציה ,  יהודית-של אליטת יהודי קווקאז אפשרו המשך יצירה בטאטית

 בפועל עברו מרבית היהודים , לצד ביטויי הכרה סמליים בשפה ובתרבות טאטים295.של יהודי קווקז

הקשר ). 1990:371אלטשולר (לשימוש ברוסית כחלק ממדיניות סובייטית רחבה יותר כלפי עמי המיעוט 

 אותן"שלפיה , בין תהליכים אלה מעוגן בתפיסות הבסיסיות של פוליטיקת הלאומים הסובייטית

גם מזרזות את התלכדותן , יסטיותהתפתחויות כלכליות וחברתיות שתיווכו את היצירה של אומות סוציאל

   296".והשפה הרוסית ממלאת תפקיד מרכזי בתהליך זה".. עם סובייטי"של האומות הללו ל

  

  מחוץ לדאגסטאן פוליטיקה ואידיאולוגיה טאטית בקווקז. 8

השלטונות השתדלו ליישמה גם . מדאגסטאן התפשטה הפוליטיקה הטאטית לאזורים אחרים בקווקז

אופני היישום והביטוי של הפוליטיקה .  ולהפכה למדיניות כללית ביחס ליהודי קווקזברפובליקות אחרות

לנוב 'פ צ"ע. ן היה שוני בין המצב במחוזות למצב בבירה בקו'באזרבייג. הטאטית השתנו ממקום למקום

גישת , כמזכיר כללי) ן העצמאית'בהמשך נשיא אזרבייג, Aliyev( בתקןפה בה שימש חיידר אלייב 

 -טאטים". "נים'אזרבייג"נחשבו ) ובכלל זה דוברי טאט(נות הייתה כי כלל המוסלמים ברפובליקה השלטו

מה שחיזק תהליכים , ן הסובייטית'כלל במפה האתנית של אזרבייג" קיימים"לא היו , לפי כך, "מוסלמים

קומי  המשמעות הייתה שמבחינת מדיניות השלטון המ297.קודמים של אסימילציה שלהם לחברה האזרית

נותרו רשומים כיהודים או ) שירוואן(ויהודי קווקז במחוזות קובה ואוגוז , המצב הקודם יכול היה להישאר

 לעומת 298.של יהודי קווקז) de-Judaization( יודאיזציה - במקביל הייתה מגמה לדה אם כי, כיהודי ההר

היו יהודים רבים  בין אלה". טטא"ל אופן רישומם במסמכי הזיהוי זאת בבקו היו יהודים שהחלו לשנות את

י דרגים גבוהים יותר "י השלטון המקומי אלא ע"פ התקנות של דאגסטאן ונתמכו לא ע"מדרבנט שפעלו ע

לכך יש להוסיף כי בקו הייתה מרכז של שכבה משכילה ). Chelnov 1988:25-26. (בשלטון הסובייטי

                                              
 על ). Avshalomov, 1970(מעין דמות לץ של יהודי קווקז ,  דרבנדי-אבשלומוב פיתח בין השאר את דמותו של שימי 294

  .Zand 1985-6, )1990:450-455, אבשלומוב ראו אלטשולר
ודבר זה קשור , סמיונוב יהודי קווקז עברו רוסיפיקציה יותר מכל קבוצה אחרת בדאגסטאן. לדעת ההיסטוריון א 295

  ).  2005יולי , אינפורמציה אישית.(לטאטיזציה
296 Bromley, Ocherki teorii etnosa (Moscow 1983), 364-66 V. , צוטט אצל הירש מ )Hirsch 2005:316 .(  

היא יצרה את הרושם : הצגה זו של המפה האתנית הושפעה גם מהנחות היסוד של פוליטיקת הלאומים 297
 תהליך חשוב בדרך -והקבוצות האחרות התמזגו לתוכה, "מאוחדת יותר"שברפובליקה הקבוצה הרשמית היא 

 Talyshסובייטים תהליך זה גרר גם הוצאה מלאכותית של ה לדעת אתנוגראפים . ליצירת אומה קומוניסטית אחת
  ). 53 הערה Hirsch 2005:321. ( מרשימת הלאומים) ן'קבוצה נוספת הדוברת שפה איראנית בדרום אזרבייג(
שבעקבותיה לא נחשבה עוד , מגמה נוספת שתרמה לכך הייתה הכרזת השפה הטאטית לשפה רישמית בדאגסטאן 298

  ). 1982:36זנד (אן ' באזרבייגלשפת המיעוט היהודי
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ות ברוסיה עצמה הייתה השפעה ביצירת כך שגם שם לאפשרות הקבלה לאוניברסיטא, מקרב יהודי קווקז

  ". טאט"מוטיבציה לשינוי הרישום ל

כמו למשל הדגשת היחס השלילי ( ציוניים -על מרכיביה האנטי,  השפעה עקיפה של אידיאולוגיה טאטית

המרחק בין קובה לדרבנט אינו . שבה ישבו אלפי יהודים, הגיעה גם לקובה) לעולי שנות השבעים בישראל

והחומרים הספרותיים שהודפסו בדרבנט וכללו גם תעמולה , התקיימו כל הזמן בין הישוביםקשרים , רב

ווטאן "מיוצאי קובה שמעתי בישראל כיצד היו מחכים לגיליונות כתב העת . טאטית הגיעו גם לקובה

סופר חשוב שהפך לאחד מראשי התועמלנים , ובמיוחד לסיפוריו של חזגיל אבשלומוב" סובייטמו

, הרושם מעדויות אלו הוא שחומר ספרותי זה נקרא קודם כל מתוך גאווה קבוצתית, עם זאת. הטאטים

על  .לא נתפסו כמונחים סותרים" טאט"ו) במובן הלאומי" (יהודי"ולעיתים בפועל נוצרה תפיסה לפיה 

ים כך ספר אודות מיעוט. אן אפשר ללמוד גם מתוך ספרות מחקרית'זיהוי יהודי קווקז כטאטים באזרבייג

ודן בטאטים המוסלמים וביהודים , פ קבוצות לשוניות"מחלק אותם ע))  2000Javadov((ן 'באזרבייג

, נראה שהסוגיה הטאטית נתפסה כעניין טכני ולא בהכרח מהותי,  למרות זאת 299.במסגרת משותפת

  . ודומה שהייתה כרוכה גם בפחות מחלוקות בקרב היהודים עצמם, במיוחד בקרב יהודי קובה

כך . ובליקות אוטונומיות אחרות בצפון קווקז הופעת הפוליטיקה הטאטית יצרה מחלוקות פנימיותברפ

  300 :יק ששימש וגם מורה לשפת יהודי קווקז'סיפר סגן מנהל של בית ספר שבו למדו מרבית יהודי נלצ
". לא רצו עליה קווקזית לישראל. זה היה פוליטיקה מדינתית..) ?הנושא הטאטי " (: 

מנהיגה בולטת של , יאר את חילוקי הדעות שהיו לו בנושא זעם סווטלנה דנילובההדובר ת
: בלקריה- יק ששימשה גם צירה בפרלמנט של קברדינו'קהילת יהודי קווקז בנלצ

נייב אני הייתי כמו 'בזמן ברז.. לא יהודים, אנחנו טאטים–) דנילובה הדגישה כי"..(
  .." והיא הייתה כמו קומוניסטית..דיסידנט

  

כמו גם מדיניות , להפצת המדיניות הטאטית) כנראה בלחץ השלטונות(הירתמותם של מנהיגים מקומיים 

הקבלה לאוניברסיטאות ומקומות עבודה הייתה הגורם העיקרי לכך שחלק מיהודי קווקז ברפובליקות אלו 

לעומת ,  טאטים בקברדינו בלקריה1891 היו רשומים 1989במפקד . 'טאטים'שינו את הרישום שלהם ל

זוהי פרופורציה שונה מאשר ,  עם זאתTolts 2004:41(,301 ( כיהודים 1726ו ,  כיהודי ההר3178

מה שמעיד על הצלחה קטנה יותר של , שבה כמחצית מיהודי קווקז שינו את צורת רישומם, בדגאסטאן

ם מציעה חשיבה והיא ג,  עדותו של ולרי אמיר יכולה גם לסייע להבנת ההבדלים הללו .המדיניות הטאטית

  : מחודשת אודות ההתמודדות של מנהיגים מקומיים עם מדיניות זו

                                              
ן כיום יש 'פ ספר זה באזרבייג"ע. התייחסות זו מבוססת על התקציר האנגלי ותוכן הענינים. הספר כתוב אזרית 299

דוגמא . שתואר קודם" שפה נוספת"מדובר כנראה על לימוד טאטית כ. לימודים של ארבע שנים לתלמידים בטאטית
יתן לראות בה את עקבות האידיאולוגיה הטאטית אפשר לראות מעדות של יוצא נוספת להתייחסות ליהודי קווקז שנ

ושם .. הלכתי לצד המוסלמי של העיר" ממנה הגיעה משפחתו , קווקז שגדל בישראל ומספר על ביקור בחלק בקובה
שוחחתי עם המוסלמים ואחד מהם היה האימאם של העיר הוא אמר לי שהיהודים ההררים הם שונים משאר 

האסלאם והנצרות כולנו היינו עם אחד , הטורקמני ולפני בוא היהדות  דים בעולם משום שהם חלק מהגזעהיהו
  .." . והדתות גרמו לפילוג בנינו 

הוא התגורר באשקלון ועבד כפועל . 90האמיר עלה לישראל בתחילת שנות . 18.05.06, )אמירוב(שיחה עם ולרי אמיר  300
בעקבות הפגישה . ,"בעברית של עולה חדש"  את נוסח הדברים כפי שסופרובחרתי להשאיר. ייצור בעת פגישתנו

  . והוא כתב טור אודות יהודי קווקז בעלון שהוציאו שם, בינו לפרויקט קהילתי של יוצאי קווקז באשדוד" שידכתי"
 2002ב.  קווקזבעבר הריכוז השלישי בגודלו של יהודים בצפון, אינגוש-צן'טולץ לא מביא נתונים אודות הרישום בצ 301

  ). Tolts 2004:41( כיהודי ההר 198 כיהודים ו 1088לעומת ,  טאטים98בלקריה -נרשמו בקברדינו
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תחת השם , תרבות יחודית, עושה הכול להוסיף מסורת] סווטלנה דנילובה[אבל היא "..
  ..".דברו על היסטוריה..קונצרט, פעם בחודש היו הופעות.. אולי היא הייתה חכמה. טאטי

  
רווח שצמח לקהילה מבחירתה של דנילובה לשתף פעולה באופן רשמי נסיונו של אמיר עצמו מעיד על ה

אך בה בשעה הפך מורה , התנגד למדיניות זו, כדבריו, הוא 302 .עם המדיניות הטאטית ולא לצאת כנגדה

 זו  303.ועל פי עדותו אף נסע לדרבנט שבדאגסטאן להביא משם ספרים לצורך כך, לטאטית בבית הספר

וכן , הפוליטיקה הטאטית אפשרה ליהודים לקדם נושאים כמו לימוד השפהאם כן דוגמא נוספת כיצד 

עדות לכך שמדובר במערכת מורכבת שלא ניתן לתארה במונחים בינאריים של תומכי המדיניות מול 

במקרה  ).Yurchak, 2006(אלא יש לבחון כיצד למדו לחיות עימה ואף לנצלה לצרכיהם , המתנגדים לה

קבלה מסוימת של הפוליטיקה , יכוז השני בגודלו של יהודי קווקז בצפון הקווקזהר, בלקריה- של קברדינו

 עם 304.אפשרה למנהיגים מקומיים לנצלה לפעול למען חיזוק התרבות והזהות של יהודי קווקז, הטאטית

ברפובליקות אחרות  "טאטיזציה"תהליכי ה, אף שיהודים לא מעטים שינו את צורת הרישום שלהם, זאת

וגם לא התבלטה בהם קבוצת אינטליגנציה שהדגישה , וקז לא היו בעלי עוצמה כמו בדאגסטאןשל צפון קו

שוני זה נובע לא רק מכך  .את המרכיב הטאטי ואת חוסר הקשר לעם היהודי כפי שאירע בדאגסטאן

אלא גם מהקשר ההדוק שלה למבנה הפוליטי של , שראשיתה של האידיאולוגיה הטאטית בדאגסטאן

  . אתנית בתקופה הסובייטית- ובליקה אוטונומית רבדאגסטאן כרפ

  

  האידיאולוגיה הטאטית ושאלת הכוזרים . 9

. מרכיב נוסף הקשור לאידיאולוגיה הטאטית נוגע להנחה על אודות קשר בין יהודי קווקאז לכוזרים

- דו ואילו בנוסחים הפסאו305,ברבדים עממיים נפוצה טענה כי מוצאם של יהודי קווקאז הינו מהכוזרים

מדעיים של האידיאולוגיה הטאטית הקשר מוסבר בדרך כלל בכך שהכוזרים היו אלה שהשפיעו על 

טיעון זה מתמודדים עם הפער בין זיקתם של  י טיעון זה בעלי" ע306.התייהדות אבותיהם של יהודי קווקאז

                                              
התרשמותי מפעילותה של סבטלנה דנילובה תומכת בהערכה מחדש של אמיר את מקומה כמנהיגה מול הפוליטיקה  302

דנילובה הדגישה את .ם באזור בשנות התשעיםושוב בביקורי, 1990יק ב 'את דנילובה פגשתי לראשונה בנלצ. הטאטית
ועמלה לשמור ולחזק את , ובמקביל הדגישה גם את מקומיותם של יהודי קווקז, הקשר של יהודי קווקז לעם היהודי

אחת הדוגמאות לעמדה זו הם קשרים ארוכים שקיימה עם פעילים מהקהילה .. הודים והקברדינים)קשרי הי
וביקרו פעמים רבות , 1991רקסי שהתקיים לראשונה ב'יק לקונגרס העולמי הצ'שהגיעו לנלצ, רקסית בישראל'הצ

עם זאת יש לקחת  . Bram 2004רקסית העולמית ראו 'בקווקז במהלך שנות התשעים על הקונגרסים של האגודה הצ
בחשבון כי התרשמותי מבוססת על תקופה שבה ברורה כבר חוסר התוחלת שבפוליטיקה הטאטית על רקע 

למרות ). ובהם גם אני כחוקר(ומנגד עולה הצורך ליצור קשר חיובי עם ישראל ועם ישראלים , מ"ות ברההתמוטט
דנילובה עצמה . להערכתי עמדתה של דנילובה לא בטאה תפנית אינסטרומנטאלית אלא התמודדות של מנהיגה, זאת

 . יתהיא בת למשפחת רבנים ואחד מאחיה משמש כרב של קהילת יוצאי קווקז בנצרת על
   )Ifraimov 1991" (רוסי-מילון מצויר טאטי"כגון , יק'בהמשך הוצאו הוצאת חומרים בנושא גם בנלצ. 303

 יאחרים הייה קל יותר לקבל באופן אינסטרומנטאל' טאטים'ייתכן שכיוון שבאזור קברדינו בלקריה לא היו כמעט  304 
ים וסוגיית ההבחנה בין הקבוצות הייתה בה היו טאטים רב, ן'זאת בשונה מאזרבייג. את המדיניות הטאטית

שוחחנו על הנטייה של יהודי קווקז לאמץ : ן'אזרבייג, דוגמא לכך ראיתי בשיחה עם עולה מוארטשן. רלוונטית יותר
 הם עם -ובתשובה היא הדגישה כי טאטים, "טאטי"שאלתי אם היו גם כאלה ששינו את סעיף לאום ל. שמות אזרים

באזורים סמוכים של צפון הקווקז היו ריכוזים קטנים . (בתעודות שלה" ייבריי"תה כל הזמן אחר לגמרי ווכי היא היי
והם " ארמנים"אך הגדרתם העצמית הייתה כ, 18 בסוף המאה ה ןארמנים שהיגרו מדאגסטא–של צאצאי טאטים 

  ). Hakobyan (Akopyan) 2003,  לא דיברו עוד בשפה הטאטית
 ).. (Chenciner, 1997: 255המוסיף כי אין ראיות התומכות בהן , נסינר'צהדים לטענות אלה בדיונו של  305
 המתבסס Dimitriev 1999:94וכן , 1977-המצטט כתב יד של איסאקוב מ, 131: 1990, ראה למשל אצל אלטשולר 306

  . 1994פטרבורג ב . שיצא בסט Gadloעל ספר של 
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או , רכייםשמייחסים להם קשר לשבטים תו,  לכוזרים307,לעולם האיראני, הניכרת בשפתם, יהודי קווקאז

קישור זה חשוב כיוון שכך לכאורה מוסבר כי מדובר ביהודים . לשוניתה אתנית והרכב מעורב מבחינ

יהודי " רעיונות אלו מצאו הדים בטענות פשטניות יותר כי 308.שאין למעשה קשר בינם לכלל ישראל

יק שהתייחס 'מנלצדוגמא לאופן שבו חוו זאת יהודי קווקאז היא עדות של יהודי  ".קווקאז הם כוזרים

  : י יהודים אשכנזים"לנושא תוך כדי שיחה על הפוליטיקה הטאטית בהקשר של אימוץ תזה זו ע

 אתם -אשכנזים אמרו.  אתה טאט-אמרו). יהודי הררי(גורסקי ייברי , אני יהודי-אמרתי"..
309 ".אתם כזרים. לא יהודים

  

  
של " שיח הזהות"ן ממשיכות להעסיק את אלא ה, השאלות אודות הקשר לכוזרים אינן נוגעות רק לעבר

   .ועלו כמה פעמים במהלך המחקר, יהודי קווקאז גם כיום

  לפיאטיגורסקקאלה'מאחאצמלאוטובוס שהסיע חוגגים לטקס חתונה תוך כדי המתנה 
 הדובר הזכיר את 310". מי הם-יהודי ההר ", על ספר שיצא ברוסיתסיפר לי מישהו ) 2003(

 הכוזרים קיבלו את היהדות -להיפך , אבל זה לא נכון: "סיףשאלת הקשר לכוזרים והו
הגיעו מבבל אחרי : הוא הזכיר גרסאות שונות לשאלת מוצא יהודי קווקאז". מהיהודים

  . או יושבו בגבולות הממלכה האיראנית בתקופה מאוחרת יותר, ביתהחורבן 
  

ראיתי במוסקבה ,  הקשר לכוזריםשבה מעומת סיפור המוצא בגרסתו היהודית עם הטענה על, דוגמה דומה

הנושא עלה בקשר לספר הנמצא . שיח בין בני זוג שהתקיים בשעה שֵארחּו אותי-בדו, בדרך לדאגסטאן

  ):מדובר כנראה באותו הספר שהוזכר בשיחה הקודמת(בבית ועוסק בהיסטוריה של יהודי קווקאז 

, בעלה, טוליק. כוזריםאמרה משהו על כך שיש קשר בין יהודי קווקאז ל) האישה( דינה 
ואמר שיהודי קווקאז אינם , קטע אותה עוד לפני שהספקתי להבין בדיוק מה היא אמרה

" ייבריי"הוא משתמש ב(וטוליק הסביר שהיהודים , דינה הזכירה משהו שקראה .הכוזרים
הם אלה שגרמו לכך שהכוזרים הפכו )  יהודי ההר-" גורסקי ייבריי"ולא ,  יהודים–

  ". והכוזרים קיבלו מהם יהדות, ם באו מבבל והביאו יהדותה: "יהודים
ודינה שאלה אותי אם אני יודע , תוך כדי כך עלתה גם שאלת השם של היהודים

דינה . טוליק שוב הסתייג. ואם אני יודע מה זה ַטאט, שבדאגסטאן לא תמיד נקראו יהודים
הורים היה כתוב למעשה אצל אחד ה, "טאט"סיפרה שבפספורט של הוריה היה כתוב 

טוליק אומר . היא מוסיפה, "אבל בעצם לא שאלו אותם", "ייבריי"ואצל האחר " טאט"
,  הוא סירב- "טאט"שלו הורו לכתוב ) ?או סבא(וכשלאבא , בגאווה שאצלו כולם היו יהודים

  . 'גורסקי ייבריי'התעקש שירשם 
  

לרלוונטיות של קישור זה כיום . זה בזהשזורים " כוזרים" ו'טאטים''זוהי אם כן דוגמה כיצד השיח על 

לעיתים קרובות בהקשרים הכורכים יחד מגמות , תורם גם העיסוק המחודש בנושא הכוזרי ברוסיה

    Shnirel’man 2002 .(311(י הרוסים "אנטישמיות עם הצגת הכוזרים כאויב מיתולוגי שהובס ע

  : דוגמא לכך ראיתי בסוף שנות התשעים. סוגיית הקשר לכוזרים עולה מחדש גם בישראל

                                              
  . תרדיפות יהודים באיראן בשלהי התקופה הסאסאניבהתייחסות לסברה רווחת שיהודים הגיעו לקווקאז בשל  307
אולם היו גם ניסיונות להצביע על קשר בין האשכנזים לכוזרים על מנת לחזק את מעמד היהודים עוד ברוסיה  308

זו למשל היתה המוטיבציה להתעניינות בכוזרים של המשכיל וחוקר יהודי לוב נחום סלושץ בצעירותו . הצארית
)Goldberg 2004a: 18 .(במקביל לניסיונות שהוזכרו , מכאן שטיעונים דומים היו בשימוש עוד בתקופה הצארית

 שתשפר את מעמדם" מקומיות"ואף של יהודי קווקז להוכיח , קודם של הקראים
 . דברים אלה נאמרו בהמשך לדברים אודות הפוליטיקה הטאטית בשיחה עם ולרי אמיר שהוזכרה בסעיף הקודם 309
שכתב , ההקדמה. שברובו מבוסס על ספרו של אלטשולר, )Dymshits (ed), 1999" ( יהודי ההר"פר מדובר אולי בס 310

  . Chlenov. Michael A. (1999)"  מי הם-יהודי ההר"נקראת , לנוב'מיכאל צ
 כאשר פעיל, 90הדוגמא לכך ראיתי בסוף שנות . הרעיונות אודות קשר בין יהודי קווקז לכוזרים נוכחים גם בישראל 311

והמרצה סיפר שיהודי קווקז הם "הייתה בהשתלמות , מורה במקצועה, סיפר כי אשתוומאזור חדרה התקשר אלי 
שאלות אודות . וכעת הוא ביקש למצוא חומר שיפריך את עמדתו, אבל הסמכות הייתה שלו, היא התנגדה". כוזרים

  . םובפגישות עם עובדים בשירותים החברתיי, קשר זה עלו גם בהרצאות שנתתי
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הוא סיפר כי . י וביקש חומר היסטורי ואתנוגראפי מאזור חדרה התקשר אלקהילתיפעיל 
". והמרצה סיפר שיהודי קווקז הם כוזרים"הייתה בהשתלמות , מורה במקצועה, אשתו

  . וכעת הוא ביקש למצוא חומר שיפריך את עמדתו, אבל הסמכות הייתה שלו, היא התנגדה
  

 שאלת הקשר בין 1997ב .ירותיםש חינוך וובפגישות עם עובדי, עלו גם בהרצאות שנתתידומות שאלות 

, פרשן לענייני ערבים, אהוד יערי. יהודי קווקז לכוזרים קיבלה ביטוי גם בתוכנית טלוויזיה פופולארית

באחד הפרקים הוזכר הקשר בין יהודי קווקז . בטלוויזיה הממלכתית" ממלכת הכוזרים"הציג את סרטו 

מוזיקולוג יוצא קווקז שהתלווה -מלחין ואתנו, הושוחח בנושא זה עם פרץ אלייערי בפרק זה . לכוזרים

בעקבות התעקשותו .  על הכוזרים אליהו הפגין מורת רוח מעצם השאלהזובסצנה  312.אליו למסעו בקווקז

של יערי הוא הסביר שעבור יהודי קווקז נושא זה קשור בפוליטיקה אתנית שהופנתה כלפיהם בתקופה 

ולעומת זאת תגובתו של אליהו רמזו , ן בכוזרים שבלטה בסדרההתלהבותו של יערי מהדיו. הקומוניסטית

   313.מ בכלל"ובברה, נושא הכוזרי בישראל נדון בהקשרים שונים מאשר בקרב יהודי קווקזהעל כך ש

 ,1943פולק (על הדיון בכוזרים בישראל השפיעו הרעיונות הקושרות דווקא את האשכנזים עם הכוזרים 

ודים רבים מקווקז חווים את קישורם לכוזרים כשיח בעל המשכיות יה,  למרות זאת314).1999קסטלר 

 בחלק מהמקרים מדובר בתיאוריות שראשיתן בשיח הטאטי - ואכן315, לפוליטיקה הטאטיתברורה

בו בזמן גם מרכיבים מסוימים בשיח  .מ לשעבר"שמהגרות לישראל בסיועם של עולים אחרים מברה

טענות (שאינה קשורה לשאר היהודים , בר בקבוצה לא שמיתכגון ההדגשה שמדו, הישראלי על הכוזרים

 מכאן עולה גם 316.באופן פרדוכסלי מחזקות את הרתיעה של העולים מדיון זה) שהדגיש ארתור קסטלר

  . שאלה אודות השפעת הקישור לכוזרים על זיהוי וקטגוריזציה של יהודי קווקז בישראל

  

  המשכיות ושינוי ומשמעותם: סובייטית-וסטאידיאולוגיה ופוליטיקה טאטית בתקופה הפ. 10

לישראל מאז תחילת שנות התשעים סימנה את כשלון , ודאגסטאן בפרט, עליית מרבית יהודי קווקז

ביטוי לשינוי זה ניתן גם בדוחות האחרונים . האידיאולוגיה הטאטית שטופחה כאידיאולוגיה נגדית לציונות

 שנרשמו בעבר כטאטים נרשמו במפקדים שנערכו רבים מהיהודים: של מרשם האוכלוסייה הרוסי

נתונים אלה ונתונים שאספתי בעבודת שדה בישראל מ, יותר מכך. 317.סובייטית כיהודים- בתקופה הפוסט

  . עלו לישראל" טאט" כי מרבית אלה שהיו רשומים כעולה

                                              
  . אחיו של אליהו הוא צלם טלוויזיה ועובד קול ישראל. דיון נפרד באליהו מובא בשער האחרון של העבודה 312
סופר ואינטלקטואל יהודי ", דוגמא נוספת לקישור עכשווי של יהודי קווקז לכוזרים היתה כתבתו של מארק האלטר 313

גילתי את הכוזרים " שנשאה את הכותרת ן'יגבאזרבי) קראסנאיה סלבודה(אודות יהודי קווקז בקובה " צרפתי
 ). 2001, האלטר(הכתבה תורגמה לעברית והופיעה במוסף של ידיעות אחרונות לכבוד חג שמחת תורה ". האחרונים

במאה השנים האחרונות בעת התחייה הציונית : " הייתה גם התעניינות בכוזרים כסמל לעצמאות וגבורה יהודית314
 ). 2002, אשד" (רב סופרים יהודיים שונים גם בגלל היותם דוגמה לאומה יהודית לוחמתהכוזרים עוררו עניין בק

דוגמא נוספת היא תגובתה של פעילה מעכו שכתבה לעיתון מקומי על כך שאין התייחסות מספקת ליהודי קווקז  315
משום מה כתבה . םתוך שהיא מוחאת על כך שיהודי קווקז הוזכרו בתוכנית טלוויזיה כקשורים לכוזרי, ותרבותם

  .משכיחים את הכוזרים"פורסם תחת הכותרת 
עבור עולי , ביחס לכך בולט כי בשעה שעבור ישראלים ממוצא אשכנזי שלהם כח והון תרבותי מדובר בקוריוז מסקרן 316

 . קווקז הנלחמים על מיקום כנגד מגמות של דחיקה לשוליים מדובר בשיח מאיים
 נוספותעדויות ו) שהובאו לעיל  ( 1989וואה לנתוני המפקד הסובייטי מבחינת הנתונים בהשזאת על סמך  317
)Semyonov 2003( . מעניין כי רוב יהודי קווקז ברפובליקה נרשמו במפקד האחרון כיהודים )evrei (יהודי "ולא כ

 ). gorski everei" (ההר
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ל דאגסטאן בפוליטיקה הפנימית ש. שרידים שונים של הפוליטיקה הטאטית עדיין קיימים, למרות זאת

ויש , על כל הכרוך בכך, המעמד הרשמי של השפה הטאטית ושל הטאטים כקבוצה נפרדת נשמר, במיוחד

 מידי פעם יש עדיין  318.לכך עדיין השפעה מסוימת על עיצוב זהותה של הקהילה היהודית שנותרת שם

 נראה שמדובר אם כי, אקדמי-גם ביטוי לאידיאולוגיה הטאטית גם במאמרים ובשיח אקדמי ופסיאודו

בשלהי שנות התשעים עדיין התפרסמו בהזדמנויות שונות בדאגסטאן מאמרים  .בלבד" קרב מאסף"ב

דוגמה  320.חלק ממצדדי הפוליטיקה הטאטית יושבים כיום במוסקבה 319.בעלי פוליטיקה טאטית מובהקת

עם ייחודי של  -טאטים ", 2002-לפרסום הממשיך את האידיאולוגיה הטאטית הוא ספר שיצא במוסקבה ב

מתתוב היה מראשי דוברי האידיאולוגיה הטאטית ). Matatov, 2002(בעריכת מיכאל מתתוב , "הקווקאז

לשאלת האתנוס ",  פרסם מאמר בכתב עת מרכזי של האתנוגרפיה הסובייטית1981-וב, עוד קודם לכן

הם עם בפני עצמו ו, שבו ניסה לבסס את הטענה כי לטאטים אין קשר אתני ליהודים אחרים, "הטאטי

הוא ,  בהקדמה לספר שיצא לאור עשרים ושתיים שנה מאוחר יותר321.שדתו בעבר הייתה דת יהודית

על . פעילים מרכזיים שקידמו את האידיאולוגיה הטאטית בעבר מרחיב תזה זו ותומך אותה במאמרים של

הוא ".  בשפה הטאטיתאחדות בתרבות חומרית ורוחנית של כל הקבוצות הדוברות"יש , פי גרסת מתתוב

ותוקף את הגישה שיהודי , מדגיש כי טאטים יהודים וטאטים המאמינים בדתות אחרות הם בני אותו עם

:  מתתוב אינו יכול להתעלם מהמציאות החדשה שנוצרה בדאגסטאן322.ההר הם צאצאי היהודים האתניים

יין את התנאים הטובים ומצ, הוא כותב" הרבה טאטים יהודים עזבו לישראל עקב מצב כלכלי קשה"

רבים לא יכולים בלי מולדתם והם , מציין מתתוב,  בכל זאת323.שמצאו עולים חדשים מקווקאז בישראל

, ילידים "– הוא מסביר זאת בחלוקת החברה הישראלית לשלוש שכבות 324.חזרו לקווקאז למרות הכל

של ] ֵגרים" [פרוזליטים"ייך ל את כל היהודים המקומיים הוא מש325".יהודים אירופיים ויהודים מקומיים

גם הטאטים היהודים , לטענתו. וטוען שקיים יחס משפיל כלפי הקבוצות הללו בחברה הישראלית, היהדות

בטיעונים אלו אפשר למצוא ֵהד לשימוש שעשתה התעמולה ". מקומיים"נמצאים בשכבה זו של 

ישראל ותיארו קשיים בהם נתקלו שעלו אז ל, הסובייטית בשנות השבעים במכתבים של יהודים מקווקאז

ובמילים , הטאטים יאבדו את תרבותם ושפתם,  מתתוב הוסיף בדאגה כי בתנאים של ישראל326.בישראל

                                              
וחשש , )בטאטית" וואטאן" העיתון כגון אלה המעורבים בהוצאת(יש המשכיות מכוח הרגל ואינרציה מצד פעילים  318

למעט , בנוסף. ברפובליקה הענייה" טאטית"ולתרבות " טאטים"מוקצים להבמשאבים המועטים פגע כי שינוי י
הורדת הקטגוריה טאט עלולה להביא להוצאת . שםהמחודש על מ "והיהודים שנותרו בדאגסטאן אין כוח מספיק למ

  ). 2007:91-93 ,ברם לדיון רחב בנושא זה ראו .הרפובליקהשל " הרשמיות"היהודים מרשימת הקבוצות 
 הספר יצא .Semyonov, 1997)( על מוצא יהודי קווקאז וכאשר יצא לאור ספרש ההיסטוריון איגור סמיונוב סיפר 319

, "דגסטנסקיה פרבדה"תקף את הספר בעיתון , שעדיין חי,  חיזגיל אבשלומוב,)ולא בדאגסטאן, לאור בקאזאן
אבשלומוב ). טיעונים שאינם הולמים את האידיאולוגיה הטאטיתשבו " (טאט"עיקר לנספח שעסק במונח והתייחס ב

 ". באותה כנופיה" וכתב שמדובר ,)לעילוהוזכר (התייחס באותו מאמר גם לספרה של מוסיחנובה שיצא קודם לכן 
  ). Tolts 2004 ( איש במוסקבה הצהירו על עצמם כטאטים 621 של הפדרציה הרוסית 2002במפקד  320
  .  ליהודים כלאום" יודאיסטית"ההבחנה היא בין דת . )554-553: 1990(חלק מהמאמר מתורגם אצל אלטשולר  321
היו הרבה מקרים שבני קבוצות , למעשה. מאמין בדת היהודית הוא יהודי אתנימי ש לא כל , של מתתוב  לטענתו322

ם הדות בראש ובראשונה הם עם הררי מיוחד במינו ִעטאטים המאמינים בי"יהדות את האתניות שונות קיבלו 
 זה עניין פרטי של –שם עצמי ......"".דתם לא קובעת את השייכות ללאום זה או אחר. ומסורת משלהם, שפה, תרבות

  ."אבל בכל העולם מקובל להתייחס לקבוצות אתניות לפי השפה, כל אחד ואחד
  . 'לקצבת זקנה למבוגרים וכו, םהכוונה כנראה למענקים השונים שמקבלים עולי 323
. 1990:520ראו אלטשולר . בדברים אלה יש הד לדברי חזגיל אבשלומוב בעצרת נגד עליה לישראל בשנות השבעים 324

 ). 1992אבישי ( ועל יהודים אחרים היוצאים נגד פעילותו הטאטית , )?1991( ראו גם עדות על פגישה עם אבשלומוב 
 .  פלסטינית- הוא מתכוון לאוכלוסיה הערבית)"ינים'אבוריג("בילידים  325
  . 1999,  מקווקאז ראו גם ברם70-על קשיים אלו והמדיניות כלפי עולי שנות ה. 520: 1990, ראו אלטשולר 326



 177

סקירת ספרו של מתתוב הובאה כאן כדוגמא לכך ששרידי האידיאולוגיה  327. את זהותם האתנית- אחרות 

לה מפיציה עושים שימוש בהתנסויות ובניסיון לשמור על הרלוונטיות ש, הטאטית לא נעלמו לחלוטין

אך הטיעונים הללו , ייתכן שאין מקום להגזים בחשיבות המעשית של מגמה זו. החדשות של יהודי קווקז

יש מרכיבים הקושרים אותו , סובייטית-מלמדים כי למרות השוליות של השיח הטאטי בתקופה הפוסט

    328.לשאלת זהותם ומקומם של יהודי קווקז בישראל

  

  השפעות הפרשה הטאטית: דילמות של זהות והזדהות .11

השפעת הפוליטיקה והאידיאולוגיה הטאטית מתבטאת בראש ובראשונה ביחס לתפישת הזהות 

וכן , י אחרים"בתפיסות שלהם ע, ולשאלות של זיהוי וִהזדהות בקרב יהודי קווקז עצמם, הקולקטיבית

טאטית השפיעו בצורה מורכבת על ההתייחסות האידיאולוגיה והפוליטיקה ה, בנוסף. במחקר אודותם

עיצבה את היחסים עם , ויחסי הגומלין ביניהם בקרב יהודי קווקז, שפה ותרבות קבוצתית, למרכיבים כדת

  . ישראלבהמגע עם הסביבה החדשה והמדינה וגם על , המדינה והשפיעה גם על היחסים הפנימיים

במיוחד ביחס המתבטאת , ה עמוקההשפעקה הטאטית פוליטילחוקר בן הקהילה , איגור סמיונובלדעת 

 שאלות של זהות 329".טראומה קולקטיבית"וניתן לראות בה מעין , Semyonov 2003)(לזהות והזדהות 

למשל השפעתם על אפשרות הקבלה ללימודים (והזדהות חייבו הכרעות שונות שהשליכו על מסלולי חיים 

כמו , לאינדוקטרינציה הסובייטית ביחס לזהות, בה בעת. יום-ועל המגע עם הרשויות בחיי היום) אקדמיים

יומית עם שאלות של זיהוי והזדהות היתה השלכה על תפיסת -גם לפרקטיקות של רישום והתמודדות יום

לאורך תקופה ממושכת . ועל מבוכה וחוסר ידע ביחס לזהות הקולקטיבית, הזהות של הדורות הצעירים

. לפחות בקרב חלק מהאוכלוסייה, טגוריה החיצונית לתפיסת הזהות הפנימיתבין הק, ואף ניגוד, נוצר מתח

  . השלכותיו של מתח זה ניכרות גם לאחר ההגירה של מרבית יהודי קווקז לישראל

, באופן פרדוקסאלי. השפיעה הפרשה הטאטית גם על אופני התפיסה של יהודי קווקז בישראל, בו בזמן

 בישראל 'טאטים''יש שימוש בשם , ולוגיה הטאטית ברוסיה ובקווקזלצד שרידים אלו ואחרים של האידיא

אין זה נדיר שבעלי תפקידים בגופים העוסקים בעליה . בורותלרוב כתולדה של , ובקרב ארגונים יהודים

לעיתים  .'טאטים''מכנים את יהודי קווקז , במיוחד מקרב יהודי רוסיה, ומתן שירותים לעולים בישראל

אך פעמים רבות הוא מלווה בהתייחסויות המדגישות את , וסר מודעות למשמעות השםהדבר נעשה תוך ח

לעניין זה ראיתי . תוך אימוץ לא מודע של חלק מהנחות האידיאולוגיה הטאטית, שונותם של יהודי קווקז

    :בבחינת קל וחומר, אתן כאן דווקא דוגמא מרוחקת יותר. דוגמאות רבות בעבודת השדה

ואם יש ספק , אם יהודי קווקז יהודים) 06/09/2004(שאלה אותי , תגיארכיאולו, מכרה
 - התברר כי הנושא עלה בעקבות שיחת.ביקשתי להבין למה היא שואלת זאת. ביהדותם

אמר ,  טאטית-הוא דיבר על יהודי קווקז ושפתם", אגב שהייתה לה עם ישראלי ותיק
  330..".ושלא ברור אם הם יהודים, שקוראים להם טאטים

                                              
   .שיידונו בהמשך,  מקווקאז90-בכך התייחס מתתוב לדילמות שהמשיכו בעליית שנות ה 327
 ). 2007, על כך ברם(וקז וגם לשאלת המשך קיומה של קהילה יהודית בקו 328
 ). complexes" (תסביכים קולקטיביים"סמיונוב מדבר על  329
ובמיוחד הטלת , ל"אין לי ספק שהתיאור הנ. במקרה זה מהווים יהודי קווקז נושא לשתי שיחות ללא נוכחות שלהם 330

שתפתי בתחושתי זו את במקרה זה . היה מביא לעלבון ורוגז אם היו נוכחים בשיחה יהודים מקווקז, ספק ביהדות
  .וסיפרתי לה על יהודי קווקז ועל השפעת הפרשה הטאטית על היווצרות תפיסות כאלה, הדוברת
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ויש להן השפעה גם על אופני קטגוריזציה , פיסות מסוג זה גורמות לפגיעה והכרה שגויה ביהודי קווקזת

גם בקרב יהודי קווקז  .דיון נפרד בנושא זה יובא בפרקים הבאים. רחבים יותר של הקבוצה בישראל

 כי בקרבם אם(שורר בלבול וחוסר ידע ביחס לפרשה הטאטית , ובמיוחד בקרב הדור הצעיר יותר, עצמם

ובכלל זאת פרסומים מדעיים ממשיכים , אפילו בפרסומים שונים). קשה למצוא מישהו המפקפק ביהדותו

הקשורים בפוליטיקה  מצב זה מעורר מחדש את המטענים". טאט"להשתמש לעיתים בצורה שגויה במונח 

צות שונות שיידון הטאטית ומוסיף למתח פוטנציאלי הקיים בין כך וכך במפגש בין יהודי קווקז לקבו

   .ובמיוחד במפגש בין יהודים רוסים ויהודים יוצאי קווקז, בהמשך

שכן הדוברים , אך גם ללא ההקשר הבין קבוצתי הנושא הטאטי נותר רגיש בקרב רבים מיהודי קווקז

המצב שבו חלק מהאוכלוסיה הסתגל לפוליטיקה . המרכזיים של אידיאולוגיה זו היו בעצמם בני הקבוצה

שגם כך אפיין את יהודי (ית וחלק יצא במובהק נגדה גרם למתח בתוך הקבוצה ותרם לפיצול פנימי הטאט

ואינם מעוניינים , חלק מאלה שפעלו בהתאם לפוליטיקה הטאטית בעבר עלו בינתיים לישראל) קווקז

שנות במיוחד בקרב עולי , חלק מהעולים, לעומת זאת. או שהם מפחיתים בחשיבותה, להיזכר בתקופה זו

עדיין נושאים , על המאבק באידיאולוגיה זו) פיטורין ואף כלא, סירוב עליה(השבעים ששילמו מחיר אישי 

   331.ומיעוטם רואים בה עדיין איום פוטנציאלי, את צלקותיה

סובייטית מלמדת על הכוח שהפגינה קבוצה זו -מבט על יהודי קווקז בתקופה הפוסט, מצד אחד

יהודי קווקאז השכילו לשמור על זהותם למרות . נית ומניפולציות אתניותבהתמודדות עם פוליטיקה את

ובקרב מרבית האוכלוסיה , במיוחד על ידי המשך קיום טקסי מעבר וחגים, נשמרה הזהות הדתית: הלחץ

או לאומית רחבה יותר המשותפת ליהודי קווקז /זהות דתית זו נתפסה כבלתי נפרדת מזהות אתנית ו

נוצר גם . הפוליטיקה הטאטית תרמה לתחושת הנבדלות של יהודי קווקז, עם זאת 332.וליהודים אחרים

תפיסה זו השפיעה בהמשך  .תקדים לפיו הכרה בנבדלות כזו היא מרכזית במגע של הקבוצה עם המדינה

למרות יכולת  .על אופני המגע עם המדינה ועל אופני ההתייחסות למדיניות כלפי יהודי קווקז בישראל

הפרשה הטאטית החלישה את יהודי קווקז ויצרה נקודת מוצא בעייתית למשא , ל הקבוצהההתנגדות ש

   .ומתן שלהם עם מדיניות ופוליטיקה של זהות בישראל ובתפוצות אחרות

השפעה אחת נוגעת לאינדוקטרינציה . הפרשה הטאטית השפיעה גם על עיצוב המחקר אודות יהודי קווקז

עה חשובה לא פחות מתבטאת באופן שבו דיונים אודות יהודי קווקז השפ. של המחקר בתקופה הסובייטית

לנוב ניתן לזהות 'לדעת מיכאל צ .וזהותם במחקר המודרני התמקמו והתעצבו בזיקה לפרשה הטאטית

הגישות ). Chlenov 1998:28( וקווקזית , ציונית, טאטית: זהות יהודי קווקזשלוש גישות לשאלת 

עמדה זו מעין שני קצוות אידיאולוגים שהדגישו בעיקר מרכיבים מסוימים הטאטית והציונית מהוות לפי 

  . על סמך השפה או תוך ראית הדת היהודית כבסיס לשייכות ללאומיות יהודית, בזהות הקולקטיבית

לנוב אפשר אמנם לטעון כי ניתן כשם שהגישה הטאטית מנתקת את יהודי קווקז מזיקה 'בהמשך לצ

הרי שגישה ציונית מסורתית מדגישה , שר אותם לקבוצות אחרות דוברות טאטליהודים אחרים ומנסה לק

וכי עקבותיהן של , ומדגישה רק את קשריהם ליהודים אחרים ולציון, את זרותם של היהודים בקווקז

                                              
  ). 2005(ירושלים , כך למשל פעיל חילק חומר המזהיר מהאידיאולוגיה הטאטית בכנס על יהודי קווקז ביד בן צבי 331
 . והן עולות גם מהדיון בפרקים הבאים, קווקזמסקנות אלו מבוססות על עבודת השדה הממושכת בישראל וב 332
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לנוב מתייחס 'צ" קווקזית"דוגמא לגישה כ. גישות אלה מתבטאות גם בהיסטוריוגרפיה של יהודי קווקז

אכן מדגיש את הזהות המקומית של יהודי  )לעיל( דיונו של יחילוב ביהודי קווקז .ובלגישתו של יחיל

יהדות "כל זאת תוך ראייתם כתת קבוצה הקשורה ב, אתנית-לאומית ורב-ואת עיצובה בסביבה רב, קווקז

פרספקטיבה זו שונה מנקודת מבט קולוניאלית או רוסית המדגישה את היותם של יהודי קווקז ". העולם

תוצר של מאבקים גם תיאורו של יחילוב הוא , עם זאת. 'טאטים''או לחילופין את זיהוים עם , 'סיאתיםא'

בהקשר "יחילוב מדגיש כי יהודי קווקז הם תת קבוצה אתנית . הקשורים בפוליטיקת הזהויות הסובייטית

 את היהודים מצד שני הוא מתאר. ודבריו אלה מכוונים כנגד הפוליטיקה הטאטית, "של יהדות העולם

ועל סמך מרכיבים אלה , "עמי ההר"יחסיהם עם שאר  ומדגיש את" אחת הקבוצות העתיקות בדאגסטאן"כ

). Ikhilov 1994:270(כשם עצמי של היהודים ) Dagchifut"(יפוט'צ-דאג"הוא מסביר את השם 

   333 .ממהלך זה ניכר כי האופן בו מתוארת המקומיות בא גם לצורך מתן משקל נגד לציונות

-לנוב משקפות את פוליטיקת הזהויות של יהודי קווקז בתקופה הסובייטית ואף הפוסט'עמדות שמציע צה

החלוקה שהוא מציע אינה מאפשרת הבחנה בעמדות . לנוב נותר מוגבל'אבל גם תיאורו של צ, סובייטית

הללו כמוציאות חלוקה זו תופסת את הזהויות . שהתבטאו בפועל בגישתם של יהודים רביםמורכבות יותר 

שיש לה ביטוי עוד קודם (ומניחה סתירה בין זהות מקומית לבין זיקה לארץ ישראל , אחת את השניה

. מכל זאת עולה הקושי הרב לנתק את הדיון בפרשה הטאטית מהמיקום של החוקר 334).למגע עם הציונות

שלמרות הדגשים , נדאלא גם במחקריהם של אלטשולר וז, לנוב'אפשר לראות ביטוי לכך לא רק אצל צ

 335.ניכרת גם זיקה בין מיקומם כחוקרים היושבים בישראל לבין עמדותיהם, השונים בגישתם לפרשה זו

ניסיתי . אני משער שגם מיקומי כחוקר ישראלי השפיע על אופן הדיון שלי בפרשה זו, בהמשך לכך

י מתן "וע, ות הלאומים בכללי בחינת הדיון בסוגיה הטאטית ביחס לשאלת מדיני"להתמודד עם קושי זה ע

מכל זאת עולה הצורך . אך ניסיון זה דורש הרחבה, מקום לקולות שונים של יהודי קווקז עצמם ביחס לכך

דרוש גם . ואת השפעתה על יהודי קווקז במחקרים נוספים שיבחנו היבטים שונים של ההפרשה הטאטית

חשוב . לחוויה של יהודי קווקז עצמםוגם מחקר שיתייחס , מחקר שיבחן מחדש מסמכים מתקופה זו

הצבת , בה בעת .כאשר רבים מאלה שחוו את הנושא עודם חיים, שמחקר כזה יעשה בתקופה הנוכחית

הדיון בשאלה הטאטית כחלק מדיון רחב יותר בשמות של יהודי קווקז מאפשרת תשומת לב לריבוי קולות 

  . זה את זהולקיומם של מרכיבי זהות מרובים שאינם בהכרח מוציאים 

                                              
הדמיון מתבטא בהדגשה על . אך יש בכך הפרזה רבה', לנוב מיחס ליחילוב עמדה הקרובה לזו של פירקוביץ'צ 333

  . גלות עשרת השבטים-דהינו–" הגלות המזרחית"
יל שהוביל קו של התחדשות אבל גם פע, אנתרופולוג: לנוב אפשר להבין על רקע המיקום שלו עצמו'את דברו של צ 334

בהקשר . כנגד עמדות ציוניות קלאסיות לפיהן עתיד כלל היהודים רק בישראל, מ"יהודית ברוסיה אחרי נפילת ברה
שהיא חשובה ומצביעה על המשכיות שיח שלילת הגולה (של הדיון כאן הבעייתיות בדבריו נובעת לא מעמדה זו עצמה 

אלא מהעדר רפלקסיביות למקומה ביחס לתפיסות שלו אודות ) ת התשעיםבמגע של ישראל עם יהדות רוסיה בשנו
  יהודי קווקז וביחס לקשריו עימם שיש להן גם משמעויות פוליטיות וארגוניות

 . ואילו זנד את שיתוף הפעולה של האליטה עם מדיניות זו, מדגיש את הדיכוי הסובייטי כלפי היהודים,אלטשולר 335
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  )2003(רב קהילת פיאטיגורסק רוקד לפני הכלה בחתונה  :17 תמונה

  

  
מצבתה של האשה בלה מישייבה נבחובנה :18 תמונה

חכתובת בחזית . בבית הקברות היהודי בררבנט
  . בעברית-מאחור, ברוסית
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VI .עמימות וריבוי, מורכבות -סטוריה קבוצתית שמות והי:דיון מסכם  

  שמות כמפתח לבחינה היסטורית מחודשת של יהודי קווקז  :ריבוי קולות וזהות רבת רבדים. 1

  

הדיון .  הרבים של יהודי קווקז מאפשר התבוננות מחודשת בהיסטוריה של קבוצה זושמותיהם בחינת

בה . ומדגיש את מרכזיותם להבנת יהודי קווקזות התנסויריבוי פנים ומגוון , חושף ריבוי קולותבשמות 

בחינה של . ומסביר את הרקע להם, דיון מצביע על מורכבות ועמימות כמאפיינים של הקבוצההבעת 

חברתיים , שמות קבוצתיים ואופני השימוש בהם מאפשרת זיהוי ובחינה מחודשת של תהליכים היסטוריים

 'יהודי ההר'תקופה המודרנית הפך להיות הכינוי הרוסי השם הנפוץ ביותר של הקבוצה ב. ותרבותיים

שם זה מלמד על מרכזיות הכיבוש הרוסי להבנת ההיסטוריה המודרנית . שאומץ גם על ידי היהודים עצמם

התבוננות על יהודי קווקז רק . ביסודו זהו שם שניתן על ידי כובש זר, עם זאת. של הקווקז ויהודי קווקז

  .שבבסיסן הן קולוניאליות, "רוסיות"ביא לצמצום המבט לנקודות מבט  עלולה לה'יהודי ההר'כ

 שצריך לבחון את, הדיון בשמות הקבוצתיים מלמד כי מדובר בזהות מורכבת ורבת פנים, בשונה מכך

שמות הקבוצה בפי , "והור'ג"כגון השם העצמי , שמות אחרים. אופני התבטאותה בכמה צירים או מימדים

י מרמזים על פריזמות " המוקדמות לאם בהם נודעו יהודי קווקז בעקבות עליותיהוהשמות, עמי הקווקז

, בכלל" יהודים" זהות של - השם העצמי מלמד על תפיסה כפולה. חשובות נוספות להבנת יהודי קווקז

זהות זו מרכזית להבנת . וזהות של קבוצה יהודית ספציפית שמתחדדת במהלך המפגש עם יהודים אחרים

השימוש , מרכזיות של טקסי מעבר, שמירה על גבולות אתניים: יא מתבטאת בתחומים רביםוה, הקבוצה

', והוד'ג'הדיון בשמות . ועוד" שפה יהודית"שהיא ) טאט-ודאו'ג(והרי 'לצורך כתיבה בג, בעבר, בעברית

, יביתורט'אף שלשמות אלו יש קונוטציה פז: מעלה מציאות מורכבת, שמות הקבוצה בפי שכניה', והוט'ג'ו

מאפשר הדיון בכינוי הקבוצתי במקרה זה . לעיתים קרובות קונוטציה זו נעדרה מאופני השימוש בהם

 חוסר 336".מדינה"ו" חברה"תוך הבחנה אנליטית בין , היהודים עם סביבתם התבוננות מחודשת ביחסי

, עומת זאתל. הבחנה בין מימדים אלה הביאה בדיונים קודמים לדגש על אירועים אנטישמיים בקווקז

יהודי הקווקז הוכרו על ידי שכיניהם , מהדיון הנוכחי עולה כי למרות עליות ומורדות ביחס אליהם

  . ויש להבחין בין יחס השלטונות ויחס הסביבה אליהם, ולא כמיעוט זר, כקבוצה מקומית

יהודי תרבותי כמימד מרכזי בהבנת -אתני ורב- מהדיון בפרק עולה החשיבות המרכזית של ההקשר הרב

בהבנתו של הריבוי .  קבוצתיות שלהם וזהותם המשותפת-התנסותם בקווקז ועיצוב הזהויות הפנים, קווקז

תיאורו של יחילוב את יהודי קווקז מדגיש ריבוי בהקשר . כמרכיב מרכזי יש לשים לב לכמה מימדים

א המפגש עם עמי ששלב מכריע בה הו, מפגש עם תרבויות שונות לאורך היסטוריה מורכבת: הדיאכרוני

חשוב לא פחות הוא . מ"ולכך יש להוסיף את המפגש עם רוסיה והחיים בברה, )והקווקז בכלל(דאגסטאן 

למיקומם ,  המתייחס לפיזור של יהודי קווקז באזורים שונים בקווקז- הריבוי במימד הסינכרוני

  . י קווקז בזיקה לכךולשונות בקרב יהוד )ובמדינות שונות עם פירוקה(מ "ברפובליקות שונות בברה

                                              
, ליהודים ספרדים" פרנק"הכינוי : א נוספת לצורך בהבחנה כזו ביחס לשמות קבוצתייםהרווי גולדברג הציע דוגמ 336

  ). 11.2007,  אישיתהקומוניקצי. (מדגים כינוי שהתהווה ללא התערבות מדינתית, שלא נותח מספיק בספרות
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גם את צורות . י והמגע עם הציונות מוסיפים מימדים נוספים"הקשרים עם א, אופני המגע עם רוסיה

 מכל זאת עולה 337.ההתמודדות השונות עם הפוליטיקה הטאטית יש לראות כחלק מזהות מרובת רבדים זו

 אינה עולה רק כיוון שחלק מורכבות. תוצר של כוחות שונים ורביםגם עמימות ומורכבות רבה שהיא 

בחינת . משקפת את המורכבות של אזור הקווקז עצמואלא היא , מהחוקרים אינם ערים לריבוי זה

הדיון בשמות מאפשר לחשוף . היסטוריות שונות-העמימות שימשה בשער זה ככלי לחשוף סוגיות סוציו

בחון צירים ומימדים של הזהות  מאפשר לזהבו בזמן דיון . ולשקף את הריבוי, ולהסביר את המורכבות

 זו - הקבוצתית בלי להיות כבול לקטגוריזציה הקולוניאלית או להנחות הנובעות מפוליטיקה של זהות

 י"זיקה לא, כגון מקומיות וקשר עם עמי האזור, שונים זהות מרכיבי. אך גם זו הישראלית, הסובייטית

 קבוצות שהדגישו של" קולות שונים"ם רק מ אינ"ומגמות רוסיפיקציה כחלק מהחיים בברה, ציונותו

וניתן לראות , הם מבטאים צדדים שונים שאינם בהכרח נוגדים בחוויה של יהודי קווקז. מרכיב זה או אחר

  . השתקפות שלהם ושילוב ביניהם בהתנסות של אנשים וקבוצות מקרב יהודי קווקז

  

  שונות פנימית וגיבוש תודעה קבוצתית משותפת . 2

נים נותנים מפתחות לבחון מחדש את תהליך התהוותה של זהות קולקטיבית על רקע הריבוי השמות השו

) וכחלק מכך שם קבוצתי משותף(גיבוש תודעה קולקטיבית . וההטרוגניות המאפיינים את יהודי קווקז

ובתוך , הוא תהליך של משא ומתן מורכב שהתקיים בו זמנית בין אנשי הקבוצה לגורמים חיצוניים

יצרו " רוסים"והמפגש עם יהודים , החיים תחת השלטון הרוסי .)על חלקיה השונים(ה עצמה הקבוצ

,  מקומיות שלהם-מעבר לזהויות הקהילתיות, יהודי קווקז כקבוצה אחת תנאים שהדגישו את זהותם של

אירועים היסטוריים כמהפכה הקומוניסטית והקמת ברית המועצות תרמו  .אף כי אלה המשיכו להתקיים

י "לתהליך זה תרם גם הקשר לא. היווצרות תודעה קבוצתית ברורה יותר ומשותפת לכלל יהודי קווקזל

" הרריים קווקזיים"ונוצרה בה תודעה משותפת של , י"יהודים מקווקז הגיעו לא. ולתנועה הציונית

 יהודי אך גם אם ברבדים מסוימים התפתחה זהות כללית של. שהשליכה גם על זהות הרוב שנותר בקווקז

שבמסגרתן התבטאה , הזהויות המקומיות, 'יהודי ההר'קווקז המקבילה לקטגוריה השלטונית הרוסית 

שונות זו אף חוזקה בשל חיי היום יום ברפובליקות  .הזהות היהודית והקהילתית המשיכו להיות מרכזיות

 תוך": רחבה יותרהיווצרות תודעה קהילתית "נדרשת תשומת לב לדיאלקטיקה של  .מ"שונות בתוך ברה

יהודים הדוברים "למסמן של " יהודים"עובר ממסמן כללי של " והור'ג"כדי התהליך בו השם העצמי 

בין  גדלה גם ההכרה בהבדלים,  הופכים רווחים'יהודי ההר'ושמות קיבוציים כגון , )ולא יידיש" (והרי'ג

ך הכינויים של להגים שונים כ. אך גם תשומת הלב להבחנות פנימיות, בני הקבוצה ליהודים אחרים

 והבחנות אלה אף, וכן הלאה" קובאי", "דרבנדי "- זהויות קבוצתיות- הופכים להיות גם מסמנים של תת

/ עבר הקווקז"מול " צפון הקווקז"כגון (בעקבות חלוקות אדמיניסטרטיביות של השלטון החדש  מתחזקות

שבו יצירת , דיאלקטי י קווקז מדובר בתהליךבסביבה הטרוגנית ומרובת זהויות כשל יהוד ).אן'אזרבייג

קהילות שונות בקרב -והמשכיותה של השונות הפנימית ותודעה נפרדת של תת, קטגוריה זהות משותפת

                                              
  . . מימדים נוספים של ריבוי בעקבות הגירה לישראל וליעדים אחרים נדונים בפרקים הבאים 337
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ובכלל זאת הניסיונות השונים להגדיר את זהותם , היסטוריה רבת פנים. יהודי קווקז אינם בהכרח סותרים

בעקבות זאת עולות  .זהות והזדהות, "שם"ים על הזיקה בין יעמורכבות ומשפלמוסיפים , של יהודי קווקז

ומקומם , משמעותם של זהות קולקטיבית ושל הריבוי פנימי, שאלות אודות מאפייני הקבוצה וגבולותיה

    . בהמשךלשאלות אלו מוקדש דיון נפרד. בתהליכי ההבניה המחודשים של זהות קבוצתית בישראל

אך אין להסיק , של הזהות הקבוצתית" חמקמקות"ואפילו , עמימות, ותהדיון ההיסטורי מעיד על מורכב

" דמיון"מעבר לכך שכל זהות היא פרויקט דינאמי של " (מדומיינת"או , "זהות מומצאת"מכך שמדובר ב

במקרה של יהודי קווקז מרכיבים רבים מצביעים על , מצד אחד ).ואינה בעלת מעמד אונטולוגי, קולקטיבי

מעצבים ) ובמיוחד אליטות(ואינטרסים שונים של קבוצות , ריות חיצוניות של שלטוןהאופן שבו קטגו

זו גם דוגמא ברורה כי לסמכות חיצונית יש חשיבות בתהליכי הגדרה עצמית ועיצוב . זהות קבוצתית

הדיון מלמד גם על מרכיבים המבטאים המשכיות של , מצד שני ).Jenkins 1994( גבולות של קבוצות

, שפה .שאינם תלויות או נובעים רק מהמגע עם סמכות חיצונית ) Smith 1986(ות קבוצתית מרכיבי זה

כגון מתן (וביטוי שלהם בפרקטיקות שונות ) גם אם מרכיביה הקונקרטיים משתנים(תחושת זהות יהודית 

כפי שעלה מהדיון בשם העצמי , הם דוגמא לכך) שמות עבריים המבטאים המשכיות משפחתית בן דורית

שכללה גם שיתוף פעולה עם הסמכות המדינתית , רקע זה חשוב להבנת הפרשה הטאטית .של הקבוצה

  . רקע זה חשוב להבנת תהליכי ההתמקמות של יהודי קווקז בישראל, לא פחות מכך. וגם התנגדות לה

ו ב"). הרריים( בראשית המאה העשרים סייעה לאימוץ קטגוריות שנוצרו במגע עם רוסיה י"העלייה לא

שכבר אז קשה , המפגש עם הסביבה החדשה נתן ביטוי כבר אז למורכבות ולעמימות של הקבוצה, בזמן

בעשרות השנים בהם הפסיקה עליה . י"היה למקם אותה בקטגוריזציה המתהווה בקרב היישוב היהודי בא

ופני הזיהוי גם ריבוי השמות וא .כמעט ונעלמה מהזיכרון הקולקטיבי" יהודי קווקז"קטגוריה המהקווקז 

התפתחויות אלו . של יהודי קווקז בתקופות הקודמות הקשו על השתמרות קטגוריה אתנית מובחנת כזו

המפגש בין עולים . מהגרים מקווקז שהגיעו בשנות השבעים והתשעים/ השפיעו על מצבם של העולים

כחלק  338. הקבוצהאלה לסביבה הישראלית נתן ביטוי מחודש ומוגבר לעמימות ומורכבות כמאפיינים של

מכך החל שוב וביתר שאת משא ומתן על שם קבוצתי ועיצוב הזהות הקבוצתית כחלק מתהליך התמקמות 

אך הדיון כאן מלמד כי משא ומתן . פרקים הבאיםשיידון ב, ועיצוב היחסים עם הסביבה החדשה בישראל

יבית היו חלק מעולמם של והתמודדות עם עמימות ומורכבות המאפיינת את הזהות הקולקט, על שם וזהות

. מכאן עולה חשיבות הרקע ההיסטורי לדיון בהתמקמות של יהודי קווקז. יהודי קווקז גם קודם להגירה

ללא הרקע ההיסטורי לא ניתן גם להבין את האופן בו נעשה שימוש בקטגוריזציה שמקורה בארץ המוצא 

המטען עימו באים יהודי קווקז ואת , תוך כדי משא ומתן על התמקמות והשתלבות בסביבה החדשה

מבחינה תיאורטית הבנת הרקע ההיסטורי מאפשרת בחינה השוואתית , יתר על כן. למפגש עם סביבה זו

  . ובישראל) מ בכלל"וברה(של אופני קטגוריזציה ויחסים עם הסביבה והמדינה בקווקז 

                                              
תגיות השונות שאלות הבירוקרטיות הנוגעות לזיהוי העולים בהקשר של מדיניות ייחודית וההתייחסות לה 338

דיון בשם קבוצתי שם הקבוצה בעבר להדיון על את הזיקה בין  מדגימות מ"רישום הלאום בברההקשורות ב
די קליטה אודות דוגמא שהובאה בפרק פתיחה מתארת משא ומתן בין עולה מקווקז ופקי. בישראלוהתמקמות 

חשף מתחים בדוגמא זו המשא ומתן . בזיקה לאופן הרישום שלו בתעודת הזהות הסובייטית, שייכותו הקבוצתית
כגון , גם כאשר הסוגיה הבירוקרטית נפתרה, לפחות ברמה החברתית ובהתייחס לתפיסת הזהות, בסיסיים שנותרו

 ". יהודי הררי"שם ל) evrei(בכלל " יהודי"היחס בין השם והקטגוריה שאלת 
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  ידע וכוח, דיון בשמות כדרך להתמודדות עם דילמות של היסטוריוגרפיה. 3

דיון בשמות  .לדיון בפרק זה משמעויות מתודולוגיות ותיאורטיות החורגות מהמחקר של יהודי קווקז

" ידע"קולקטיביים מוצע כאן כדרך התמודדות עם דילמות הנובעות מההכרה במרכזיות הזיקה בין 

דיון זה מאפשר התמודדות עם הקושי של בחינת היסטוריה קבוצתית כאשר , ראשית. ומערכי כוח

 .מקורות העומדים לרשותנו מעוצבים על ידי צורות מבט וקטגוריזציה קולוניאליות ואוריינטליסטיותה

השדה הסמנטי הרחב שפותח הדיון בשמות מאפשר בחינת הקשרים ועולמות תוכן המאפשרים לאתגר את 

 הרווחת השמות השונים מעלים לדיון צורות התבוננות ומערכות יחסים שהקטגוריזציה. הקטגוריות הללו

של בחינת  דיון כזה מציע אפשרות להתמודד עם הבעייתיות, שנית. במחקר הסתירה או דחקה לשוליים

ההיסטוריה במשקפיים הנובעות בעיקר משאלות של יחסי כוח בהווה ומהנחות אידיאולוגיות ופוליטיות 

ון היסטורי החיוני הדיון בשמות מאפשר לבחון את היחסים המורכבים בין די. הקשורות ביחסי כוח אלה

הוא . לבין ניתוח השם דגש על הקשרים אקטואליים של כוח והגמוניה, להבנה של זהויות קולקטיביות

 לבין בחינה של ראיות" מומצא"ובין תשומת לב ל" בין שיח ושטח"מאפשר למצוא את האיזון הנכון 

-אתנו"וגישות " הבנייתיות "דיון בשמות חושף את המלאכותיות של הדיכוטומיה בין גישות. היסטוריות

וקבוצות אתניות בפרט הן מובנות ואף , בין הטענה כי זהויות קולקטיביות בכלל": סימבוליות

לבין הגישות המקנות , וכי בהבניה זו יש חשיבות מרכזית למערכי כוח חיצוניים, ומומצאות" מדומיינות"

. יכרון היסטורי בעיצוב זהות קולקטיביתמיתוסים וז, ולמקומם של סמלים, חשיבות להמשכיות היסטורית

, "פנימית"ו" חיצונית"בחינה של שמות קולקטיביים שונים מאפשרת גם שילוב בין נקודת מבט 

   .והתבוננות ביקורתית במקום המחקר והשפעתו על שמות הקולקטיביים ועל עיצוב הזהות הקבוצתית

אינם , במובן זה, השמות.  אתגרים אלהדיון בשמות הוא רק אפשרות אחת מיני רבות בהתמודדות עם

תשומת לב לשמות חשובה  339.תפיסותריבוי מורכבות ו לחשוף מערכות יחסים אמצעיאלא הם , העיקר

שיח וחיבור - ומכאן חשיבותו של דיון כזה כמאפשר דו,גם בשל מרכזיותם של אלה בזהויות קולקטיביות

בהם שמות משקפים את עולם המושגים הרלוונטי  לצד המודעות לאופנים. רופולוגיהבין היסטוריה ואנת

דיון . נחוצה תשומת לב היסטורית ואתנוגראפית לשמות וגלגוליהם, )'הזמן הנחקר'בשונה מ(לזמן המחקר 

שיש לה ביטוי שונה והשלכות שונות בכל מקרה ,  להצביע על מורכבות הזהות הקבוצתיתמאפשרבשמות 

התמודדות  מאפשרת, כולל אלה שנשכחו או נדחקו הצידה, ותהתייחסות לשמות שונים של קבוצ. ומקרה

, שלא ברצונו, מעבר לקטגוריות בינאריות שהקולוניאליזם מייצר והמחקר הביקורתי, עם מציאות מרובה

.  מעבר לוהולךאך גם , קולוניאלי- ניתוח כזה משתמש בכלים שמציע הניתוח הביקורתי הפוסט. משכפל

  .ליצור תפיסה היסטורית שמאפשרת מורכבות ורב קוליות, שונים ומרוביםזהו ניסיון להראות מרכיבים 

  .ואף ליצור דיון משווה רחב יותר, נוספותקבוצות ליש מקום להרחיב את הלימוד של נושא זה 

                                              
מחקר המנסה להכיל את , )2001(דוגמא אחרת לניסיון כזה הוא עבודתו של ירון צור אודות יהודי מרוקו והלאומיות  339

  .אפיקי ההשפעה השונים על קהילה זו והריבוי בקרבה
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  ריבוי פנימיוריבוי חיצוני  -זיהוי וזהות, הקטגוריזצי:  שער שלישי 

  

  מבוא

 בעקבות ההגירה ההמונית זהות קבוצתיתעיצוב וית אתנ קטגוריזציה תהליכיבוחן השלישי שער ה

ובמיוחד בין המדינה וסוכניה ובין העולים , החדשהמפגש בין הסביבה ה.  ואילך1989ממ לישראל "מברה

האופן בו נתפסו המהגרים בעיני ,  הקבוצתיתשבמרכזם אופני הנראות, מעלה שאלות של זיהוי וזהות

תהליכי כרוכים בבו בזמן ההגירה וההתמקמות  . השונות בקרבה ומיפוי העליה והקבוצותסוכנים שונים

כלכליים פוליטיים , תהליכים חברתייםוב, גיבוש מחודש של זהות קבוצתית בקרב המהגרים עצמם

פרקי השער מתארים מזוויות שונות תהליכים המתרחשים בו . מושפעים ממאפייני המפגשה ותרבותיים

המוארת מראשית שנות התשעים ואילך תיאור מדגיש גם התפתחות ה .זמנית ויש ביניהם זיקות הדדיות

זו הבוחנת את המפגש בין המדינה : בין שתי נקודות מבטדיון נע ה. מזווית שונה בכל אחד מהפרקים

   .יוצאי קווקז–וזו המתמקדת בקבוצה אחת , מ והשונות בקרבם"וסוכניה למהגרים מברה

ומתמקד במעבר של יוצאי קווקז ממצב של , של המהגרים) visibility(הפרק הראשון דן באופני הנראות 

כאשר הקבוצה אינה קיימת מבחינת התפיסות והקטגוריות של הסוכנים החברתיים הבאים , "שקיפות"

בפרקים השני  ."נראות ארצית"ואחר כך  "נראות מקומית"תחילה , למצב של נראות, במגע עם המהגרים

סביב שא ומתן מוה, העולים  תרבותי של-ת לגבי ההרכב האתנווהשלישי נידונות התפיסות הרווחו

 .מ לשעבר"לכלל המהגרים מברההמדינתי  בזיקה למגע בין הממסד היווצרותן והשתנותן, קטגוריות

של המפגש בין המהגרים " מלמטה"בעוד שהפרק הראשון נותן תיאור  :בפרקים אלה אופי הדיון משתנה

לה מתבוננים במפגש זה בצורה פרקים א, חש בעיירות מסוימותוהסביבה החדשה תוך התרכזות במתר

מוצעים שלושה אופני קטגוריזציה מרכזיים המסבירים את התפיסות . ת מעמדה מרוחקת יותרכולל

הרואה , "מאחדת"הפרק השני מוקדש לתפיסה . ואת הדינאמיקה של המפגש, המתהוות אודות המהגרים

 . 'אסיאתים' ו'אירופאים'המבחינה בין , "בינארית"ולתפיסה , בכל המהגרים דוברי הרוסית קבוצה אחת

ויש גם , אם כי השפעתן ניכרת גם אחר כך, שתי תפיסות אלה היו דומיננטיות עד אמצע שנות התשעים

הפרק מדגיש את המתח . הפרק השלישי דן בתפיסות שמכירות בריבוי הקבוצות. התפתחות פנימית ביניהן

בוי שמבטאות הכרה בזהות תרבותית לבין הראיה של קבוצות מסוימות בין תפיסות של רי הקיים

לצד ההתמקדות ביוצאי קווקז הדיון בפרקים . כקטגוריה נפרדת ושונה במהותה) ובמיוחד יוצאי קווקז(

 בהשפעת יחסי הגומלין בין קבוצת הרוב של יהודי רוסיה לקבוצות - ישירות או בעקיפין–אלה עוסק 

כמו גם ביוצאי בוכרה ויוצאי גיאורגיה והתפיסות , טגוריזציה והתפיסות המתהוותהמיעוט על אופני הק

ומוצאות ביטוי במדיניות תפיסות אלה הופכות רווחות מאמצע שנות התשעים ואילך . המופנות גם כלפיהם

וחן וב הפרק הרביעי דן במדיניות זו .כ כלפי עולי בוכרה"המופנית תחילה כלפי עולי קווקז ואח" ייחודית"

 והפרק החמישי מנתח את היווצרותה של קטגוריה, "רב תרבותית"באיזו מידה היה בה ביטוי לגישה 

   . ומשמעותה להבנת קטגוריות בחברה הישראלית בכלל'ייחודיות'חדשה של קבוצות 

גיבוש ובמרכזו דיון ב, הפרק השישי עובר מדיון בקטגוריות של הסביבה לתפיסות העצמיות של המהגרים

תח בין והמ. שונות פנימית שנדונו קודםעל רקע , בעקבות ההגירה דש של הזהות הקבוצתיתמחוה
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דיון זה מעלה שאלות תיאורטיות אודות הקשר בין ". קהילת יהודי קווקז"ו" קהילות יהודי קווקז"

 סוגיות מסוימות חוזרות ונידונות בפרקים. תהליכים גלובליים ולוקאליים והשפעתם על הגירה ומהגרים

 . ומבליט היבטים שונים, אבל הדגש התיאורטי בכל פרק שונה, ) היחסים עם עולי רוסיה-למשל(השונים 

התהליכים המרכזיים נבחנים : לעבודה מובאת סקירה אודות מצבם של יהודי קווקז בישראל) 2(בנספח 

 הכלכלי המצבמ -  בתחומים שוניםבעשור הראשון של המפגש עם הסביבה החדשהשעברו יוצאי קווקז 

, חומר זה מובא בנספח בשל הצורך להעמיד מול הניתוח בפרק. ועד ההתארגנות הקהילתיתוהתעסוקתי 

בהעדר . תיאור של מצב הקבוצה בעקבות התמקמותה בישראל, המתמקד בשאלות הקשורות לקטגוריזציה

  . הקייםתוך דיון ביקורתי במיעוט המחקר, תיאור מספק במחקר הנספח סוקר את מצבה של הקבוצה

המפגש עם , באופן דיאלקטי, ובה בעת, מצבם של יוצאי קווקז הושפע ממאפייני המפגש עם הסביבה

ובה בעת הוא נמצא ביחסי , פרקי השערמהווה אם כן רקע לדיון זה . הסביבה הושפע ממצב הקבוצה

   .ער הבאשהנדון בהדיון במצב הקבוצה חשוב גם לניתוח המפגש עם הסביבה . גומלין עם הדיון בהם

זהו . חדשהסביבה נותן נקודות מבט שונות להבנת השלבים הראשונים של המפגש בין מהגרים ו שער זה

שיש לה השפעה רבה על  במפה אתנית כשאלה בסיסית" מיקום"ו זיהוי, מפגש שמעלה שאלות של זהות

   .ה הרווחות בהעל החברה בה מדובר וצורות התפיסה והקטגוריזציבחינת שאלות אלו מלמדת . המהגרים
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I. 1997-1989 עולי קווקז בשנים  :תהליכי נראות וקטגוריזציה חברתית  

  ותהליכי נראות " צרות של קווקזים". א

  אוריינטליזציה בעיתון המקומי: שאלות מרכזיות ופתיח. 1

יחס דיון זה מעלה שאלות רחבות יותר אודות ה.  מהקווקז90פרק זה דן בתהליכי נראות של עולי שנות ה

" סוכני נראות"הדיון במקרה חקר זה מלמד על  .בין נראות לקטגוריזציה חברתית ואתנית של מהגרים

ומשפיעה , ועל האופן שבו פעולתם תורמת לתיוג ,ארציתרמה כגון רמה מקומית ו ,הפועלים ברמות שונות

קר מדגישים את ממצאי המח. וגם על הדרה חברתית, בד בבד גם על פיתוח מדיניות המתמקדת במהגרים

   . במגע של קבוצות מהגרים עם הסביבה החדשהההאופי התהליכי של נראות ואת מרכזיות

ולצידו גם המדיניות והשיח הציבורי היו עיוורים , הדיון בפרקים קודמים לימד כי המחקר הסוציולוגי

אלפי  .אשכנזי הרוסים ממוצא המהגריםתרבותית שונה משל -לקיומן של קבוצות גדולות שזהותן האתנו

בעוד . מ"כקבוצת זהות בהתייחסויות הרווחות להגירה מברה" שקופים "יוצאי קווקז היוהמהגרים 

מ "כלל המהגרים מברההרואה בהעמדה  בקרב קובעי המדיניות ,לא השתנתה כמעטתפיסה המחקרית שה

   .ן בפרק זהתהליך שינוי זה עומד במרכז הדיו. 90החלה להשתנות לקראת אמצע שנות הקבוצה אחת 

  .קווקזיהודי ל את ההתמקמותם בישראל ש חלתי לבחוןת הכאשרקיבלתי שכתבה אתייחס לכפתיח לדיון 

במקומון אזורי של רשת  1995ינואר שפורסמה בכתבה כך נקראה , "צרות של קווקזים"
רובם מובטלים ואינם ;  איש עלו מקווקז בשנים האחרונות50,000". "ידיעות אחרונות"

  . כותרת המשנההסיפר"  וכותבים עבריתקוראים
 עיניהם פקוחות - לצד הטקסט ניצבה תמונה גדולה של ילד וילדה רוקדים בלבוש מסורתי

הכתבה הביאה . ובאמצעותו אל הקורא, מביטות הישר אל הצלם שתיעד אותם, לרווחה
מחקר מקיף בקרב עולי קווקז בישראל שנערך בהזמנת האגף לשיקום "נתונים מתוך 

עוד . "תחושות קיפוח וניצול, שפההאי ידיעת ,  המובטליםשיעור": כונות במשרד השיכוןש
 מהמשפחות מקור ההכנסה 70%בכ: כי זו אחת העדות החלשות מבחינה כלכלית, מתברר

וציטט עובדת מהחברה " צרות"הסיכם הכתב את " העיקרי הוא קצבת הביטוח הלאומי
..." בורם דרכי טיפול חדשות ולא מקובלותיש לפתח ע " :למרכזים קהילתיים שקבעה

,  משפחות1000-שבכל אחד כ, בשלושה  יישובים באזורהכתב דיווח על ריכוזי העולים 
  .וריכוזים נוספים ביישובים אחרים

-טובת'באחרונה התקיים ב: "נכתב, מנותקת לכאורה משאר הכתבה, פיסקה נוספתב 
ז בו הופיעו להקות מחול קווקזיות בקטעים ערב יהדות קווק] עיר המחוז של האזור ['ימים

  . "אומנותיים
  

עופר היה פנסיונר של לשכת הקשר  .ל בעת ביקור בביתו בקיבוץ יפעת"את הכתבה מסר לי צבי עופר ז

 340.ופעל למען קליטת הקהילה, שעמד בקשר עם פעילים יוצאי קווקז שהכיר בעת עבודתו, ")נתיב("

 גופים שלהוא הדגיש את חוסר ההיענות  .צבה בישראלמקהילה ומ עלה תסכולו מהיחס לעמומהפגישה 

ומנגד את ריבוי ההתייחסויות שראה כלא ראויות כלפי , שונים למאמציו להפנות תשומת לב למצב זה

כשמסר לי את הכתבה סיפר על תסכולם של פעילים יוצאי  . מצד מוסדות שונים ובתקשורת–הקהילה 

לערב תרבות ) מעולי שנות השבעים(הוזמן על ידי הפעילים , כך התברר, הכתב: קווקז שנפגעו מפרסומה

הביאה בסופו של דבר לתוצאה , שהעידה על  רצונם לחשוף את תרבותם לציבור, אך יוזמה זו, שערכו

                                              
.  שםי השלטון"אלה נאסרו עשמ כ" גוף ממלכתי שהיה אחראי לקשרים עם יהדות ברה-)לשכת הקשר(נתיב  340

 מהעופר נפטר זמן .  כלפי הקהילה חרגו מעבר לתפקידו במסגרת זווומחויבות)  שמו האמיתיזה(מעורבותו של עופר 
  .Yishai 1995ראו .  ולפעולתו לוהקדיש כתבה , שעופר סייע להוצאתו, כתב עת בשפת יהודי קווקז. אחרי פגישתנו
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התמונה מן ההופעה  הפכה לעיטור של ". האגף לשיקום שכונות"הכתבה התמקדה בסקר של . הפוכה

והריקוד קיבל את מקומו , קיבל נופך של מסכנות,  מעה של הילדיםהמבט הנבוך ק: ממצאי הסקר

כך קיבל הדיווח  מעמד מפרש  .של קבוצות עולים נידחות" פולקלור"במסגרת מבט אוריינטליסטי על ה

קשורות לא רק , נאמר בעקיפין לקורא, "הצרות: "כשם שהתמונה  איששה את הטקסט, ביחס לתמונה

  . של המהגרים" קווקזית"בעיקר לתרבותם האלא גם או , למצב של הגירה

ממצב של חוסר הכרה וחוסר נראות ברמה : כתבה זו מדגימה שלב מעבר בתהליך שעברו יוצאי קווקז 

המעבר . בתיוג שלילי במיוחד למצב של נראות הכרוכה, לצד נראות מוגבלת ברמה המקומית, הארצית

כפי , לכאורה(יטוי בכתבה באזכור הסקר שבחן ארצית מקבל בהיישובית לנראות ברמה המנראות ברמה 

, חוקרים יישומיים, אנשי תקשורתכ, סוכני נראות. עולים בפרספקטיבה ארצית האת מצב) להלןשנראה 

המעבר מנראות מקומית לנראות . לאו תפקיד מרכזי בתהליך זהי מ,ובמיוחד אנשי שירותים חברתיים

פרק זה דן בתהליכים שקדמו להחלטה זו . י יהודי קווקזארצית הביא לתהליך גיבוש מדיניות נפרדת כלפ

  . ותרמו לפער גדול בין האופן בו ביקשו בני הקהילה להיראות לבין אופני הנראות שלהם בפועל

  

  קטגוריזציה חברתית ועיצובם של תהליכי נראות בהגירה, סוכני נראות. 2

. של מהגרים עומדים במרכז הדיון הנוכחיהתמקמות ואופני קטגוריזציה לה תוזיק )visibility" (נראות"

, שאפשר להבחין בוומדגישות כי מדובר במצב , הנראותדנות במושג  )עומד להופיע(' ושותלומסקי פדר 

הכוונה בנראות היא בראש ובראשונה למה שניתן לצפות בו ..: "תיאור של חוויהוגם ב, וזהות אותול

)observable( ,זה האופן בו יחיד או קבוצה נגלים לאלה . אותוולשמוע , לחוש, לראות, להריח

הזרה נראות את ההופך עם המהגר פנים אל פנים עצם המפגש " ".....ומגלים אותם, המתבוננים בהם

לאופן בו הם נתפשים , לכן לא יכולים להיות אדישים לנראות שלהם מהגרים... המדומיינת למוחשית

  .." בחברה החדשה

" סוכני נראות" חשיבותם של ומצביע על, "מצב"ולא רק כ, לנראות כתהליךדיוני כאן מפנה תשומת לב 

מאפשר , שכלל מעקב אחר התפתחויות בשדה לאורך זמן ממושך,  אופי המחקר.ביצירת תהליך זה

י אופני "אלא גם ע, י פעולת הראיה"כי נראות נקבעת לא רק עלמד הדיון מ. להצביע על מימד תהליכי זה

  . מתעצבים מחדש תוך כדי תהליך הנראות ו לרשות סוכני נראותעומדיםהקטגוריזציה 

בתקשורת ;  בוחן את הנראות של מהגרים יוצאי קווקז באינטראקציה עם עובדי שירותים חברתייםהפרק

י " תהליך הנראות מונע ומושפע עאלה בכל אחד מהקשרים .במחקר ובדוחות של קובעי מדיניות; מקומית

   .פעולתם של סוכני נראות

ניהם מבליט את הממד התהליכי של נראות בהקשר של מהגרים יאלה והזיקות בההקשרים הניתוח 

במפגש בין המהגרים . קבוצת מהגרים שאינה מוכרת כמעט בסביבתה החדשהבמרכז הדיון שכן , "זרים"כ

יות גם עבור המהגרים וגם לגיבושה של מדינשלה חשיבות , לסוכנים של המדינה מיוצרת נראות קבוצתית

עולה ממנו .  של תהליך זה ועל ריבוי השחקנים המשתתפים בווהניתוח מלמד על מורכבות .ביחס אליהם

למשל , כי חשוב להפנות תשומת לב למשא ומתן בין שחקנים המיצגים רמות שונות של הממסד המדינתי

 העולה מורכבות זו מציעה תמונה שונה מזו. בין שחקנים ברמה המקומית לשחקנים ברמה הארצית
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התבוננות זו . מתיאורים של מדינת הלאום וסוכניה כישות אחידה למדי המייצגת ומייצרת הגמוניה

כלל , מקומית וארצית( שחקנים שונים ובין רמות שונות בעינינראות אופני  לב לפערים בשימתמאפשרת 

נראות ותה של אופני התגבשהיא מאפשרת גם מעקב אחר ). מחקר ומדיניות, המהגרים והחברה הסובבת

   .למדיניות המכוונת לאוכלוסיה מסוימת קבוצתית ברמה הארצית שהיא תנאי

או המנגנונים שבעזרתם , לבחון את הכליםיש : אך בכך אין די, תשומת הלב לסוכני נראותחשוב להפנות 

בט  מהממעירות כי נראות נגזרת קודם כל) שם ('ושותפדר -לומסקי .את המהגרים" רואים"סוכנים אלה 

, שמיעה(קבוצה נתפסים על ידי אחד  החושים של הצופה /או באופן כללי מהדרך  שיחיד, של המתבונן

אלא גם בגופו של הרואה ) מה רואים(ומכאן שהנראות ממוקמת לא רק בגופו של הנראה ). ריח, ראייה

של המתבונן הנראות נגזרת לא רק מהמבט : ניתוח מקרה זה מוסיף מרכיב נוסף). באמצעות מה רואים(

  .אך הן ממשיכות להתפתח ולהשתנות, קטגוריות שנוצרו בעבר, אלא גם מהקטגוריות העומדות לרשות

 - ובין אופני קטגוריזציה ) או תפיסה על ידי  חושים אחרים(מדובר ביחסי גומלין מורכבים בין ראייה  

, אופן המבט המופנה אליואת ) ?מלכתחילה(שלא רק ממיינים את המידע על אודות הזר אלא גם קובעים 

) או העדרה( אך מידת הנראות . או לחלופין משפיעים שהמבט לא יופנה כלל לעבר קבוצות מסוימות

ואופני קטגוריזציה אתנית , מעקב אחר שינוי כזה יכול ללמד על יחסי הגומלין בין נראות. יכולה להשתנות

   .תמקמים בכללוהסביבה בה הם מ, המגע בין מהגרים לבין המדינה וסוכניה

התבוננות בתהליכי המעבר של המהגרים מחוסר נראות לנראות ומשמעותם לגיבוש מדיניות מבטאים 

פוגש את " המדיני"אך בה בעת הדגש הוא על הבנת האופן שבו , מרכזיותה של המדינהבהכרה 

 של ולמקורות השונים שמזינים את אופני הקטגוריזציה, )397]:1962 [2000, בובר" (החברתי"

י תשומת לב לזהותם הכפולה של "פרק זה מציע התבוננות כזו ע. ואת הדימויים הנקשרים בהם, קבוצות

י "וגם ע, ברמה המקומית כסוכנים של המדינה וכמיצגים אינטרסים חברתיים מקומיים" סוכני נראות"

בקרב (וב כגון תפקידם של מהגרים מקבוצת הר, ניתוח הבוחן את השפעתם של סוכני נראות אחרים

   .ביחס לנראות של מהגרים מקבוצות המיעוט) המהגרים

י חברות ומדינות כדי " עיםוהקטגוריות הקשורות בהם נוצר" אתניות"ו" גזע"חוקרים שונים מציינים כי 

ההנחה על קשר ,  עם זאת341.לבסס ולחזק היררכיות של קבוצות אוכלוסיה שלהן זיקה לכוח וסטאטוס

תוויות וקטגוריות אתניות אינן נוצרות . מחמיצה תהליכים חשובים" מדינות" ו"חברות"הדוק כל כך בין 

ויש צורך לבחון את הזיקה בין דימויים וקטגוריות המאפשרים נראות קבוצתית ברמת , רק ברמת המדינה

משמשים סוכני נראות שונים בדיון זה מוצע כי . החברה לאלה המשמשים את הבירוקרטיה של המדינה

תשומת לב  .שובים בין הרמות השונות של מדיניות ובירוקרטיה לבין שיח חברתי רחב יותרכמתווכים ח

  .ממחקרים רביםהעולה ' המהגר מול המדינה' מזו של יותרלסוכני נראות אלה מאפשרת תמונה מורכבת 

הדגש כאן  .חיצוניים לה, הדגש במאמר זה מופנה לאופנים בהם קבוצה נראית על ידי  אחרים, לסיכום

   .מופנה לסוכני הנראות ולתהליך שהם מחוללים

                                              
341  1999:184 Yanow   והשוו גם Appadurai) 1990:13 ( ,Bhaba ) 1994:136   (   
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ובין אופני , סוכנים של הממסד המדינתי והסביבה החדשה בכלל, בחינת יחסי הגומלין בין נראות

 מאפשרת התבוננות תהליכית בסוגיות העומדות בלב הדיון על  היחס לקבוצות זהות  ותיוגקטגוריזציה

ומסבירה כיצד מתפתחים תהליכים של הכרה , בותיות תר-שונות ועל נגישות לזכויות חברתיות ורב

  .חוסר הכרה והכרה שגויה, בזהות
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  בין נראות מקומית והעדר הכרה ברמה הארצית .ב

  היווצרות ריכוזים טריטוריאליים ומפגש עם שירותים חברתיים ברמת היישוב .1

 יצרה פער תשעיםות ההיווצרות ריכוזים טריטוריאליים ובהם אלפי עולים מהקווקז כבר בראשית שנ

  342.לבין בולטות גדלה והולכת שלה ברמה המקומית, גדול בין חוסר הכרה בקיום הקבוצה ברמה הארצית

קשה בתקופה בה אקונומי - עם מצב סוציו שהתמודדו בעצמם אלה נוצרו בעיקר ביישובי פריפריהריכוזים 

החל מפגש אינטנסיבי בין ם אלה בישובי. יתם מקווקז החלו להוות אחוז מורגש מכלל אוכלוסיעולים

פער בין על רקע זה בלט ה 343.ובמיוחד השירותים החברתיים, הסביבה החברתית המקומיתהעולים לבין 

  .לבין דינאמיקה של נראות ברמה המקומית, חוסר נראות של המהגרים ברמה הארצית/ היעדרות

 היווצרות ריכוזים ואף, ו שהמפגש עצממדגישים,  של נראות"דינאמיקה" או "תהליך"מונחים ה 

שנובעת מתוך , אלא מעלים שאלה של נראות,  מצב של נראותדאינם יוצרים מי, יאליים אתנייםטריטור

כגון , באו במגע עם העוליםבעלי תפקידים שמצב זה בלט במיוחד בדיווחיהם של . חוסר התאמה, דיסוננס

לאלה אפשר להוסיף גם את עובדי . נוךאו מורים במערכת החי, פקידי עירייה, עובדי לשכות הקליטה

תחת  אתייחס להלן לכלל העובדים הללו. ב"סניפי ביטוח לאומי וכיו, לשכות התעסוקה, לשכות הרווחה

 להבחין בין שירותים חברתיים אם כי יש מקום, "עובדי השירותים החברתיים"הכותרת הרחבה של 

בעיות "דה עם אוכלוסיות חלשות יותר ושמתמחים בעבוהבין אלה ו, המשרתים את כלל האוכלוסייה

אקונומיים והתעסוקתיים של -המאפיינים הסוציו .344 כגון לשכות הרווחה והתעסוקה–" חברתיות

   .הביאו להזדקקותם לשירותים חברתיים אלה בעקבות ההגירה המהגרים

העובדים . המדיניות הארצית בשנים אלה עסקה רבות בהכנת השירותים החברתיים לעבודה עם מהגרים

בפועל הם פגשו אנשים שנראו להם . 'עולים רוסים'לעבודה עם , והתכוננו, בשירותים החברתיים ציפו

נוצר דיסוננס שהשפיע על אופני התפיסה של העולים מקווקז ועל תהליך הנראות . 'רוסים'שונים מה

   .שלהם

לרעה על נגישות למשאבים מבחינת המדיניות השפיע " שקופה"מצב בו אוכלוסיית עולי קווקז הייתה ה

לא נלקחו בחשבון הצרכים הספציפיים של הקבוצה והעובדים לא הוכנו למפגש עם קבוצות : ולשירותים

כגון מפרנסי משפחות ( אי התאמת אולפנים לעברית לצרכי המהגרים ןדוגמאות לכך ה. לא מוכרות להם

המכיר את  העדר כוח אדם; )לדיםאו הנגשת לימוד השפה לנשים המטפלות י, צ"שזקוקים לאולפן אחה

תכנון של מדיניות ) העדר(ו; האוכלוסייה ויכול לסייע במגע עם הסביבה החדשה ועם מערכות החינוך

גם תכניות הלימודים ). כגון קורסים רלוונטיים להסבה מקצועית(השמה בתעסוקה שתתאים לאוכלוסיה 

ת של עולים לא התייחסו לשונות התרבותית וחומר ההדרכה למורים שהוכנו לקראת קליטת קבוצות גדולו

כחסרי פוטנציאל או כשירות " מסומנים"מהגרים עלולים להיות  ,בהעדר הכנה מתאימה .בקרב העולים

                                              
. 1994 עד תום 22,000ועוד , 1991 אלף עולים מקווקז עד תום 18,000הגיעו , 1995ח של משרד הקליטה מ"לפי דו 342

  . ח נכתב בשלב מאוחר יותר בו מתחילה נראות של הקבוצה ברמה הארצית"הדו.  ייתכן שהמספרים היו גדולים יותר
מיקומם השולי של עולים . יפריה בהם היו כבר ריכוזים של עולי שנות השבעיםהעולים הגיעו תחילה ליישובי פר 343

  .ובעלת נראות מקומית מוגבלת, אלה ומספרם המועט השפיע על כך שקבוצה זו נותרה לא מוכרת ברמה הארצית
וסיות בהם עוסקים באוכל" אזורי עבודה"נוטות למסגר במהירות , כגון בתחום החינוך, גם סוכנויות אחרותאך  344

  ). 'קורסי הסבה וכו, עבודה קהילתית(ואילו בשירותי הרווחה והתעסוקה יש מרכיבים כוללים , "חלשות"
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וילדיהם יכולים להיות מסומנים כבלתי , ללא תלות בכישוריהם בפועל, לעבודה בשל נראות חיצונית

ותר את חלקם של מהגרים אלה בקרב אוכלוסיית היעד  מצב זה הגדיל עוד י.כשירים ללימוד עיוני רגיל

   .ומכוונים לאוכלוסיות הנמצאות במצוקה" בעיות חברתיות"של אותם שירותים העוסקים ב

בשל המשבר באזור עם , תית ותעסוקתכלכליה אף שבקווקז האוכלוסייה היהודית הייתה מגוונת מבחינ

, כאוכלוסיה מבוגרת, המצב של חלקם.  כלכלייםמ מרבית המהגרים הגיעו ללא אמצעים"התמוטטות ברה

 הוהי, מקצועיתמרבית העולים באו עם הכשרה , עם זאת. יצר צורך בסיוע' הוריות וכו-משפחות חד

בין השוני  לעיין  אולם בשטח בלט345.אקדמאים ובקרבם אחוז לא מבוטל של בעלי השכלה על תיכונית

עדות ליחסיותן של , זי השכלה גבוהה גבוהים ביותרהמאופיינת באחו, אוכלוסיה זו למהגרים מרוסיה

השוני בין האוכלוסיות תרם ליצירת דימוי לפיו מדובר בקבוצה שרוב חבריה . צורות תפיסה וקטגוריזציה

, אבל. של הקבוצה תרמו ליצירת דימוי זה" עמימות"חוסר הידע על האוכלוסייה ו. חסרי השכלה והכשרה

 על היווצרות דימוי זה היתה למפגש בין אופני הקטגוריזציה השפעה מכרעת, כפי שיתואר להלן

  . עם אופני קטגוריזציה שהביאו עימם מהגרים מרוסיה,קליטהההמקומיים דרכיהם התבוננו סוכני 

  

  בין נראות פיזית לבלבול קטגוריאלי: היראות ומפגש כתהליך דינאמי  .2

מפגש בפועל עם המהגרים החל תהליך ן הוביבעקבות הדיסוננס בין התפיסות המוקדמות על ההגירה 

קובעי בעוד ש. ופרשנות שבו הנראות של המהגרים תורגמה לקטגוריזציה חברתית ואתנית" זיהוי"

תפיסה זו , ובמיוחד בקרב נותני שירותים,  בשטח,קבוצה אחתכתפסו את דוברי הרוסית מדיניות ה

אלו הוכנסו תחת קטגוריה " אחרים. "אחריםל) אירופאים" (רוסים לבנים"בין  בינארית בהבחנההוחלפה 

   346.כפי שהודגם בפרק הפתיחה,  לגבי זהותם הקונקרטית שרר בלבול רבךא, אחת

מדובר  347."עולי הסטאנים"ןU,"מ"עולים מדרום ברה" כגון קטגוריות מכלילותתפתחו במקביל ה

העולים וגדרו כל במסמך שכתב בכיר במשרד הקליטה הכך למשל : יצירתית' גיאוגרפיה מנטאלית'ב

, ביחס ליוצאי קווקז" הרריים"הוזכר כבר הכינוי . מ"של ברה' מהאזורים ההרריים'האלה כמי שבאים 

בתפיסה ', הרריים'אך כאן גם מישורי מרכז אסיה מהם הגיעו יהודי בוכרה הפכו , והניגודים הקשורים בו

  . ונחשלות' הרריות'המזהה 

השתנה מצבם של יהודי קווקז מהעדר נראות לנראות ריזציה תוך כדי שינויים אלה באופני והקטגו

ועולי  בהתייחסות לעולי קווקז כפי שמתבטא, "צבע"הקישור של הבחנות קטגוריאליות עם  .שלילית

מחייב  לשאול מה  מקומם  348)"רוסים שחורים"ולכן מעין " (רוסים לבנים" מי שאינם כאלמרכז אסיה 

עולי קווקז ומהי השפעת " נראים"כיצד למעשה  :  במילים אחרותאו, של צבע ושל מראה כשהם לעצמם

                                              
 ". מ להגרתן לישראל" קבוצות אתנו תרבותיות בברה-רקע"וראו לעיל הדיון בסוף הפרק , 36%) 1998:10( קינג  345
 לאחת הקבוצות כיוונה בפועל תהתייחסולעיתים . "םבוכרי"ו" קווקזים"בין בלבלו שירותים וקובעי מדיניות נותני  346

 על הצביעו) 2000( גבע -ומלצר) 1990(אלטשולר : כזה אינו תופעה חדשהבלבול .גיאורגיהלשתיהן ולעיתים גם ליהודי 
 ).גרוזיה(גיאורגיה  עובדים בשירותים חברתיים לא ידעו להבחין בין עולי קווקז ועולי 70כך שכבר בשנות ה

מאוזבקיסטן : ל דוגמאות כאוזבקיסטן וקזחסטן במרכז אסיה מראה את העמימות והבלבול בשמות אלהבחינה ש 347
ואילו מקזחסטן באו , ולצידם יהודים בוכרים) 2ע "שרובם היגרו לשם במלה(היגרו יהודים רוסים ממוצא אשכנזי 

 לא הייתה באזור זה קהילה למעט קבוצות קטנות מאד של יהודים בוכרים(בעיקר יהודים רוסים ממוצא אשכנזי 
  . הינה קטגוריה הכוללת מהגרים מרקע תרבותי מגוון" עולי הרפובליקות האסיאתיות"מכאן ש"). מקומית"יהודית 

  . שיידון בהמשך" המרוקאים של הרוסים"ו, "המזרחיים של הרוסים"מונחים נוספים ששמעתי היו  348
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התמודדות עם שאלות כאלה אינה פשוטה וכרוכה  ?ההופעה החיצונית שלהם על הנראות הקבוצתית

. לעסוק בו ובין התפיסות  המתגבשות בפועל אצל סוכני נראות שונים" תקין פוליטית"במתח בין מה ש

, בניגוד לכינוי הרוסי. יון זה רובד נוסף של העמימות הקשורה לקבוצהבמקרה של יהודי קווקז כרוך בד

אף על פי שגוון עורם בדרך כלל  שחום  מזה  של " (שחורי עור"במובן של " שחורים"עולי קווקז אינם 

   .349."גזע לבן"אף מצביע באנגלית על מי ששייך ל) Caucasian" (קווקזי"התואר . מרבית הרוסים

 ישנו טווח רחב של מופעים פיזיים שתורמים להם גם אזורי המוצא המגוונים - בוצהכמו בכל ק, בנוסף

 שמירה על גבולותתרמה לכך . יש מרכיבים פיזיים משותפים של הופעה חיצונית, יחד עם זאת. בקווקז

 על מרכיבים אלה אפשר להוסיף נראות הקשורה לשמות 350.י נישואים בתוך הקבוצה"אתניים ע

מרכיבים אלה מאפשרים . כי דמיון מסוים לשמות בקרב יהודי בוכרה תורם גם לעמימותאם  351,אופייניים

  352. במיוחד כשמדובר בריכוזים טריטוריאליים של הקבוצה-נראות פיזית של מהגרים מקווקז

 הקשורים לאופני םלמאפייני. האופן  שמרכיבי נראות כאלה מפורשים תלוי בעיקר במתבוננים, עם זאת 

יש חשיבות פחותה ממרכיבים תרבותיים , ולהיראות פיזית כשהיא לעצמה בפרט" גוף"ול, ההיראות בכלל

חשיבות יש גם . )במיוחד במקרים עמומים כגון זה(שפת גוף וצורת הליכה , צורת לבוש: המתווכים אותה

 353.עצבים את הגוףומרכיבים תרבותיים המ) במובן הרחב(למרכיבים הקושרים יחד נראות גופנית 

, "רוסים"ים אלה תרמו אולי לאופני נראות של יוצאי קווקז כקטגוריה השונה מהמקומיים וגם מהמרכיב

תרבותית שלאורה מתפרשים מאפייני -המשתנה המכריע לגבי תהליכי נראות הוא ההבניה חברתיתאך 

  . לאופני קטגוריזציה יש תפקיד מרכזי בהקשר זה .נראות אלה או אחרים

  

  . "רוסיה האסיאתית"ועולי " רוסים לבנים: " נראותמהגרים אחרים כסוכני .3

ראויה לתשומת לב שנדונה בפרק הפתיחה ) 'עולי רוסיה הלבנה'או " (רוסים לבנים"הקטגוריה החדשה 

 ישראלית -והוא מדגים את המפגש בין קטגוריזציה מקומית, נראות וקטגוריזציהבהקשר של תהליכי 

בגיאוגרפיה המנטאלית החדשה שיצרה  .ביתר פירוט בהמשךשיידון , קטגוריזציה המיובאת מרוסיהו

 השתרשה תוך והיא ,ממוצא אשכנזי" רוסים"הסביבה הקולטת הפכה קטגוריה זו לציון כולל של עולים 

 354).כגון אצל קובעי מדיניות ובאמצעי התקשורת(ואחר כך גם בשיח ארצי , זמן קצר בשיח המקומי

  ".לא לבנים"שמשתמע מכאן היותם , 'אסיאתים'וד לעולים הכניג הוצבה "רוסים לבנים"הקטגוריה 

                                              
  . זה" גזע"ם לכאורה שכן באזור זה הוגדרו טיפוסי אוכלוסיה שמאפייני 349
 ת"ולמזהשהם מעידים גם על מוצא משותף ועל הקשרים הקודמים של הקבוצה לפרס ייתכן  350
: במקרים רבים כתוספת לבסיס עברי, במקרה של יהודי קווקז" ייב"ו" אוב"ובעיקר שמות משפחה עם הסיומות  351

 .. ב"וכיו) יחזקאל(חיזגילוב ) צפניה( ספאנוב ) שלם(שלמייב 
  .  Isaacs 1989והשווה , כיבים אלה אף נתפסים לעיתים על ידי בני הקבוצה עצמם כסמני זהות בסיסייםמר 352
שקיבל בולטות בשיח ) סתימות מוזהבות" (שיני זהב"ואפילו ביחס להימצאותן של , ריח, למשל מרכיבים כתספורת 353

  .  70הפופולארי אודות נראות של מהגרים לישראל במיוחד בשנות ה
 בקרב נותני שירותים וקובעי -מאות שונות לשימוש בקטגוריה זו ראיתי במחצית השניה של שנות התשעיםדוג 354

: דוגמא לכך בפרוטוקול שהגיע לידי. שימוש במונח זה המשיך גם אחר כך.  וכן בכתבות בעיתונים, מדיניות
. תמה שוחט:  רשמה– 19.4.05 - מסיכום פגישה, וינט ישראל ' ג-של ישיבה באשלים" התאמות לעולי חבר המדינות"

גיבוש הבנות משותפות לפיתוח התאמות תרבותיות לאיתור ילדים הסובלים מהזנחה ופגיעה בקרב "הישיבה עסקה ב
ההתאמות צריכות להתחיל מהתבוננות רחבה על כלל עולי : "בין השאר סוכם שם כי". יוצאי חבר המדינות וקווקז

יש לציין )". בוכרים, רוסיה הלבנה, קווקזים(אופן סצציפי לחיתוכים תרבותיים ואחר כך להתייחס ב...חבר המדינות
כשמצאתי שזו , בדיעבד. אלא רק פניה אלי לכתוב על עולי קווקז" התבוננת רחבה"כי בסופו של דבר לא נעשתה 

  .  זוביקשתי לא לפרסם משהו נפרד על עולי קווקז שאינו חלק מהתייחסות לכלל המהגרים בסוגיה, התמונה
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 מלמדים כיצד קבוצות לא )או העדרו(וגם הצבע הלבן , "רוסיות"ה גם, מבחינת הקטגוריות המקומיות

 עללהצביע באופן סכמאתי אפשר . מוכרות מזוהות תחילה בפריזמה של הקטגוריזציה האתנית הרווחת

" אחרים"ואחר כך ל, עולים מרפובליקות אסיאתיות -"ין רוסיםמע"הופכים ל" רוסים"הבו תהליך 

  . ולהיפך אך בעצם מתכוונים לבוכרים "קווקזים"בשלב שבו מתייחסים אליהם כ -ושונים

הצבע אינו מרכיב אובייקטיבי אלא . במקרה זה' רוסים '-הצבע הלבן מדגיש כי הנראות היא ביחס לאחרים

מתייחס בעקיפין למי שאינו ה, "רוסים לבנים"השם . )2004ון פאנ(מסמן שמיוצר ומוצב ביחס לאחר 

נופל , שמגיע מקווקז וממרכז אסיהתפיסות רוסיות נפוצות מי מבטא בין השאר , "שחור"כלול בו כ

על ידי  התייחסותם לעולי קווקז או , וכך עולי רוסיה .cherny, [черны)([" שחור"בקטגוריה אחת של 

כאן ניכר ביטוי מחודש ליחסים בין הקבוצות  355".לבנים"כ) מחדש(עצמם הגדירו , "שחורים"בוכרה כ

 תרבותית בקרב המהגרים -עולה מכך כי הבנת החלוקה האתנו. שראשיתם עם הכיבוש הרוסי של הקווקז

 וליחסים בין למערכת הקולוניאלית הרוסיתמ אינה אפשרית מבלי לקחת בחשבון את זיקתה "מברה

   .סובייטים-בקווקז הפוסטמ וברוסיה ו"קבוצות בברה

תרבותיות מקום מרכזי בקביעת היררכיות , או ליתר דיוק למבטא, לשפה, בהקשר של נראות קבוצתית

 של, והאוזן, כך המבט 356,)שמות, מראה חיצוני(צד מרכיבי נראות אחרים ל, בהקשר הרוסי והסובייטי

ההגירה הבחנות אלו הועתקו לסביבה בעקבות . ממיינים במהירות את הסביבה לפי הבחנות אלו, המהגרים

 יש עם זאת הבדל בין המבט של קבוצת הרוב. החדשה והשפיעו על תהליכי נראות וקטגוריזציה בישראל

ולעיתים ) ב"אסיאתים וכיו, "שחורים"כ(שלעיתים מתייג את כלל קבוצות המיעוט ביחד , "הרוסית"

   .ש יותר לזהויות התרבותיות השונותגילרוב ר למבט של בני קבוצות המיעוט ש357,מבלבל ביניהן

בניסיון ליישם לקחים מהיחס לעולים בישראל בעבר הייתה מגמה לשלב מהגרים דוברי רוסית בשירותים 

מצב זה . כך עולים מרוסיה הפכו מתווכים בין השירותים החברתיים ואנשיהם לעולי קווקז. החברתיים

כך מדיניות שנועדה . רן קולוניאלי בקרב המהגריםשל ההיררכיות שמקו, ואף לחיזוק, הביא להמשכיות

לאפשר נגישות לשירותים הביאה בד בבד לכך שמתח פוטנציאלי בין קבוצות רוב ומיעוט מצא ביטויו לא 

  .אלא ביחסי כוח בין אלו המשתלבים בממסד מקומי לאחרים הנדחקים לשוליים, רק ביחסי שכנים

, הרוב בקרב המהגרים היה אדיש למיעוט, בשלב הראשון : זה הייתה השלכה על נראות קבוצתית למצב

כשמתחיל , מאוחר יותר. ואולי גם לא רצה שהמיעוט יבלוט כדי לשמור על דימוי מסוים של המהגרים

מי שהשתדלו להדגיש את השוני של קבוצות ' הרוסית'תהליך נראות של המיעוט היו בקרב קבוצת הרוב 

מכל זאת עולה כי בניתוח של תהליכי התמקמות  .ין הקבוצותכדי למנוע אפשרות לזהות ב, המיעוט

אופני . ונראות יש לקחת בחשבון כי מדובר בריבוי שחקנים שלאופני הראיה שלהם את האחר יש השפעה

לצד המתח בין האופן בו המהגר רוצה להראות לבין . ראיה אלו רומזים על מערכות יחסים מורכבות

                                              
אינן מתאימות לתהליך " קולוניאליות של האחר-אינטרפרטציות פוסט"מסבירה מדוע ) Lemish, 2000: 337(למיש  355

ואולי , מ"אולם כאן מתברר כי טיעון זה אינו תקף לגבי אוכלוסיות המיעוט מברה, מ בישראל"קליטת העלייה מברה
  ). Khazzoom, 2003(חדשות " ציהשרשראות אוריינטליז" בבחינת -יש לבחון את תקפותו בכלל

  .השפה כמרחב משותף ומפריד?  קהילת דוברי רוסית-2-'א) IIפרק , ראו דיון בשפה בשער הרביעי 356
 . רקע ומוצא גיאוגרפי בקרב יהודים רוסים משפיעים על מידת ההכרות עם קבוצות המיעוט357
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יש חשיבות לאופני נראות הדדיים של רוב ומיעוט בקרב , דשהחברה החברואים אותו האופן שבו 

  358.המהגרים

רואים את כלל המהגרים ואת " מקומיים"משתלבים באופן  שה" הרוסים"אופני הראייה של המהגרים 

צבע עורם של (="בשני המקרים המרכיב הקובע את הנראות אינו צבע כשהוא לעצמו . ההבדלים ביניהם

באבא (אלא השימוש הסמלי בצבע ובמוצא כחלק מקטגוריזציה חברתית , מוצאוגם לא ") עולי קווקז

פוליטיות קובעים את -מיקום גיאוגרפי והיררכיות תרבותיות, יחסי כוחות, במילים אחרות). 2002

אבל גם , "שחורים"דינמיקה זו מתבטאת בראייה האוריינטליסטית של רוסים את הקווקזים כ". צבע"ה

שרובה , מודגש גם כניגוד לאוכלוסייה המקומית" לבן"הסימון ה. בישראל" לבנים"בנראות של הרוסים כ

שמיתרגם במקרים מסוימים גם למתח " רוסית"על רקע מתח מבני הכרוך בהגירה ה -" מזרחי"ממוצא 

 כרוסים לא -מוגדרים על דרך השלילה, לעומת זאת, עולי קווקז). 2005 יונה 2002צפדיה ( פוליטי

 'מזרחים'דמיון אפשרי בין מקומיים ת מצב זה לא גורם בהכרח להבלט, פי שיתואר בהמשךכאבל , לבנים

   .'מזרחים'ורוסים 

עולי רוסיה (של יוצאי קווקז " רוסית"בשלבים הראשונים שלו הודגשה זיקתם ה: גם כאן מדובר בתהליך

הכרה "ר מצב של כך נוצ 359."רוסים"ואילו בהמשך הודגשה שונותם  מהמקומיים וגם מה, )האסיאתית

וגם המרכיבים של ,  גם הזהות הקבוצתית הקונקרטית נשללת מהמהגריםשכן) 2003ברם " (שגויה

אם , הנראות .נראים לסוכני הקליטה השוניםהם מוסרים מהאופן בו , שהשפיעה על זהותם, תרבות רוסית

  . בזהותהולא להכרה , לא להכרות של ממש עם הקבוצה בה מדובר: אינה מביאה בהכרח, כן

  

  עובדי השירותים החברתיים כסוכני נראות. 4

   מקומם המרכזי של השירותים החברתיים ועובדיהם לא רק כמתווכים בין הסביבה מתבררעד כה הדיון מ

המפגש של אנשי השירותים החברתיים עם אוכלוסייה לא   360.החדשה למהגרים אלא גם כסוכני נראות

התשובה הניתנת לשאלה זו היא תוצר של משא ומתן ". אנו רואיםאת מי "מוכרת מעלה תדיר את השאלה 

על מאפייני המפגש משפיעות . מורכב בין הקטגוריות של המתבוננים ובין המאפיינים של המהגרים

האופן  בו ייראה , מצד אחד. תפיסות עצמיות של שני הצדדים כמו גם ההקשר החברתי והארגוני שלו

זו נגזרת גם ממידת שליטתו בשפה ובקודים . ת יכולתו להציג עצמוהמהגר בעקבות המפגש תלוי במיד

אבל גם מהתנסויות קודמות בארץ המוצא המשפיעות על האופן שהוא  מפרש את , תרבותיים מקומיים

האופן שהמהגר  נראה וייראה  נגזר ,  מצד אחר). כל זאת לצד מרכיבי אופי משתנים של כל פרט(המפגש 

                                              
יופיה בישראל הוא דוגמא לנראות בקרב מהגרים  על עבדים לשעבר בקרב יוצאי את Salamon)1994,1999(דיונה של  358

מקרה מעניין זה כרוך גם בתפיסות של הבדלי צבע המבחינות בין המהגרים שכולם . 'הקולטת'הנסתרת מהחברה 
על היחסים ) Miyazawa) 2004דוגמא נוספת היא דיונו של . בקטגוריזציה של סביבתם החדשה" שחורים"נראים 

 . רקסים בטורקיה'פליטים צ/בקרב מהגריםבין אצילים ועבדים לשעבר 
קבוצות החלו למקם את עובדים מקומיים בשירותים החברתיים גם כאשר עובדים ממוצא רוסי וביטוי לכך ניתן  359

  . סוגיה זו נדונה ביתר הרחבה בפרק הבא.בתיוג שלילי שלהן ושיתפו פעולה "אחרות"מ כ"המיעוט מקרב עולי ברה
") כ לא רואים עצמם כמזרחיים"ספרדים אך בד("שגם הם במצב של עמימות קטגוריאלית , והשוו ליהודי טורקיה 360

 ). Weiker 1988:1-2( בישראל " בלתי נראים"ונותרו , אך כשהגיעו לא נזקקו למשאבי רווחה ציבוריים
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יחסי הכוחות המבנים את המפגש יוצרים אינטראקציה .  שאינם תלויים בובראש ובראשונה מגורמים

  .התלוי באחר, שבה המהגר הוא הצד החלש

 אך, "הקולטות" אינו הסוגיה המרכזית במפגש עם נציגי המערכות 'זיהוי' ו'זהות'לכאורה משא ומתן על 

המפגש עם אנשי . בפועל המתח בין היכרות וזרות מבנה את המפגש בין המהגר לסביבה החדשה

הפניה לקורס או (השירותים החברתיים הוא מכוון מטרה וממוקד  בשירותים או במשאבים מסוימים 

מה שעומד על הפרק הוא , אבל לא פחות מכך, )'וכו, רישום לבית ספר, קבלת מענק קליטה, לעבודה

ב של אי היכרות עם הניסיון של המהגר להשיג משאב מסוים או לפתור בעיה נעשה במצ. מפגש זהויות

עמדת חולשה אפריורי זו היא גם הבסיס למפגש היכרות שבו המהגר . הנהלים והתרבות המקומיים, השפה

של המפגש אינו יכול להיות " המקצועי"המרכיב , עבור נותן השירותים, בפועל. ומציג עצמו" מראה"

מצב זה מדגיש את  361.גרשל המה, הזרה, מנותק מההתבוננות של המקומי הבוחן את זהותו השונה

והן ) נותן שירותים מסוים ועולה הנעזר בשירותיו(מרכזיות הנראות הן בעבור מי שמשתתף במפגש 

וחשופים למתרחש ואולי יקבלו גם דיווח כלשהו אחר כך בשיחות בין , בעבור אלה הנמצאים בסביבה

ובין הזהות הקבוצתית , םשיש לה מרכיבים רבי, בדינמיקה זו טמון מתח בין זהות הפרט. העובדים

  ". אתניזציה"שבמסגרתה נתפס המהגר ועובר 

פועל יוצא מתפקידם של עובדי השירותים החברתיים כמתווכים המאפשרים נגישות של המהגרים 

תיווך . הוא תהליך של תיווך הנראות של המהגרים עבור החברה בה הם מתמקמים, לשירותים ולזכויות

,  מול הבירוקרטיה הממשלתית או הארגונית ברמה הארצית–" כלפי מעלה: "זה פועל בכיוונים שונים

שכן קודם לכן  : הוא חלק מתהליך של היזון חוזר" כלפי מעלה"תיווך . יישובית-וכלפי הסביבה המקומית

ולקטגוריות ,  ובמקביל הבירוקרטיה הממשלתית משפיעה על התפיסות של העובדים ומעצבת אותן

יעילים יותר או , בו בזמן מתקיימים תהליכי משוב ארגוני. תפקיד מרכזי בכךהמשמשות את המדיניות 

, ודיווחים אלה, כמו גם על הדילמות  שהם נתקלים בהן, שבהם מדווחים העובדים על פעילותם, פחות

קומוניקציה מסוג זה היתה אחד הגורמים המרכזיים . מגיעים  אל מעצבי המדיניות, לפחות בפוטנציאל

  . .על  ההכרה  בעולי קווקז כקבוצה בפני עצמה, סופו של דברב, שהשפיעו

ברמה המקומית תהליך תיווך הנראות מתרחש  בין הארגונים נותני השירותים ובין הסביבה החברתית 

העובדים מעבירים את התרשמותם או חוויותיהם מהמפגש עם המהגרים אל סביבתם . יישובית-המקומית

הם לא רק  נציגים של סוכנויות ממשלתיות : ם של העובדים עצמםתיווך זה נטוע זהות. החברתית

 -גם תושבים מקומיים שהמהגרים הם שכניהם החדשים , וציבוריות הנותנות שירותים למהגרים אלא

השפעתה של . לשניות זו השפעה רבה על האופן  שהם רואים את המהגרים  362.בפועל או בפוטנציה

את השינויים בתהליך הנראות בזיקה להתייחסות למהגרים מקווקז שניות זו תעלה מתוך הדיון הבוחן 

   .בעיתונות מקומית

                                              
ינה ש, דהתייחסות לאדם כאדם בלב, אוניברסאליתהיא את עבודתם התפיסה המדריכה עובדים שפגשתי הדגישו כי  361

רוב העובדים . התבטאו תפיסות אתניות וסטריאוטיפים שלילייםאת עבודתם אולם בתיאוריהם . מושפעת ממוצא
לאינטראקציות ' מקצועיות'ידי הדגשת השוני בין אינטראקציות  אותן על' להעלים'או מנסים פער זה אינם מודעים ל

 .מהגריםרעה על האינטראקציה עם ה לההשפעאלו העדר התמודדות מערכתית עם שאלות ל. חברתיות
למשל מיישובים מבוססים לעבודה בשירותים החברתיים (במקרה של עובדים הבאים מערים אחרות , לעומת זאת 362

 .קטגוריאלית" אחרים"שתורם גם הוא לסימון המהגרים כ, אפשר לעיתים לזהות ריחוק") חלשים"ביישובי פריפריה 
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   בין המקומי לארצי: קווקזים כקטגוריה נפרדת . ג

   גישושים ראשונים: מנראות מקומית לנראות ארצית .1

בעוד , בעקבות המפגש בין המהגרים לאנשי השירותים נוצרה נראות של הקבוצה ברמה המקומית

במעבר מנראות .כפי שהתבטא למשל בעבור קובעי מדיניות, הארצית הקבוצה נותרה שקופהשברמה 

מחקר וסקרים משמשים . לסקרים ולאמצעי התקשורת, מקומית לנראות ארצית יש חשיבות למחקר

ואילו . ברמה הארצית) או העדרה( ולתכנון מדיניות כסוכנים של נראות םלהצגת נתונים דמוגרפיי

פעולתה של תקשורת ברמה המקומית והארצית : בות כמתווכת בין הרמות הללולתקשורת יש חשי

המעבר בין  363 .ומאפשרת גם מעבר בין הרמות, מקבעת דימויים קבוצתיים ומשפיעה על אופני נראות

סקר ה .נראות מקומית לנראות ארצית הוא תהליך שיש בו שלבים המתרחשים בקצב שונה בזירות שונות

 )שהוזכרה בראשית הפרקבכתבה לעיל ( 364 לשיקום שכונות חברתי במשרד השיכוןי היחידה"הוזמן עש

שיקם עולים מקווקז הופנו למגורים בשכונות שנכללו בפרויקט . מדגים שלבים ראשונים במעבר זה

בעקבות המגע . בשנות התשעים נשלחו  לשכונות אלה  עולים חדשים רבים. 70 עוד בשנות ההשכונות

הופנתה בתוך זמן מסוים  גם תשומת הלב של המטה הארצי של שיקום השכונות עם עובדי הפרויקט 

מאחר שפעילותה של היחידה לשיקום שכונות חברתי מעוגנת  .  לריכוזים של יוצאי קווקז בשכונות אלה

אין זה מפתיע שהיה לה  תפקיד חשוב , שכונתית יותר מגופים ממשלתיים אחרים-ברמה המקומית

 .יוצאי קווקז לנראית  ולצמצום הפער בין הרמה הארצית לרמה המקומית" קהילת"בתהליך הפיכתה של 

הוזמן סקר מחברת סקרים שבחן את אוכלוסיית יוצאי קווקז בשכונות מסוימות ביישוב  3199כבר ב 

כמו במקרים לא שא .שבעיםשבו התרכזה אוכלוסיה גדולה של יוצאי קווקז עוד בשנות ה ,"בני פינחס"

. לבין ההיגיון שהתבטא בפועל בפעילותם, פער בין הכוונות המוצהרות של מתכנני המדיניותהיה , אחרים

ולסייע להכרת האוכלוסייה והדילמות איתן היא , הסקר נועד לאפשר עבודה עתידית עם העולים

מלמדת שמחבריו היו  הסקר אך קריאה ביקורתית של, הממצאים אכן חשפו דילמות רבות. מתמודדת

וכך סקר פונקציונלי לכאורה . על הרקע שלה ועל מאפייניה, דע על הקבוצה שאותה חקרוחפים מכל י

המכירים לראשונה את (אשר לפיה עיני המתבוננים , ממדית-התקבלה תמונה חד: סייע לקבע דימויים

). הסקר לא בחן מדגם ארצי(מגדירים מחדש את זהותה ומהותה לפי קריטריונים מקומיים ) הקהילה

ם שקיבלו בולטות הם אלה הקשורים לשכונות שיקום ולמאפייניהן ולאו דווקא אלה הקשורים המאפייני

תיאור הממצאים בכתבה בעיתון משקפת תהליך זה  .לרקע התרבותי וההיסטורי של הקבוצה שנחקרה

, ללא התייחסות לעובדה שביישובים שנבדקו" מובטלים"העולים מקווקז הוצגו בה כ: 365בצורה חריפה

תיאורם כמי . ולא נעשה דבר כדי לסייע להם למצוא תעסוקה,  היה שיעור אבטלה גבוה, י פנחסכמו בנ,

" כותבת וקוראת" שאינה -יצר רושם שמדובר בקבוצה אנאלפביתית". שאינם קוראים וכותבים עברית"

                                              
363  Lemish ) 2002 (ההתייחסות למהגרים ויצירת דימויים שלהם ברמה ארצית" מסגור"תקשורת בדנה בחשיבות ה .  
  . שראשיתו בפרויקט בתקופת ממשלת בגין הראשונה, ל שייכת לאגף לשיקום שכונות"היחידה הנ 364
 .  שהתייחסה אולי גם לנתונים פנימיים של היחידה לשיקום שכונות, הסקר בוצע כשנה לפני פרסום הכתבה 365
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ועוד , "אסיאתית"התאים למיקום של הקבוצה בקטגוריה הזה דימוי  366 ,)? או כל שפה אחרת–עברית (

העריכה , לבסוף. בדומה לאופן בו נתפסו עולי אתיופיה,  למיקומה כקבוצה ייחודית ונחשלת-יותר מכך

התמונה האופן בו : קבוצה כולההמתייחס לההיראות בעייתי של תהליך העידה על הגראפית של הכתבה 

ך והדגשת הצור, לפירוט ממצאי המחקרהוצמדה ' טובת ימים'מערב התרבות שנערך בעיר השכנה 

 על -ובעצם ',טובת ימים' החילו את הממצאים גם על הקהילה הקווקזית ב,"גישות שונות לגמרי לטיפול"ב

שהחלו , )הסקר(הכתבה יצרה היזון חוזר בין תהליכי הנראות הארציים   .367.כל קווקזי באשר הוא

 אופן הצגת  מחקרים על. ובין נראות יישובית המקבלת כעת גושפנקה מקצועית, בעקבות נראות מקומית

אברהם (הפריפריה בתקשורת הישראלית מלמדים  על תהליכי תיוג ויצירת תדמית של מסכנות ועליבות 

 מלמדת  שתהליך דומה מתחולל לגבי - ועוד יותר מכך זו המובאת בסעיף הבא - אך דוגמה זו .  )2001

מה שתורם ,  בפריפריהי התקשורת המקומית"ע אופני התיאור של  קבוצות המצויות בפריפריה המקומית

  . להגברת השוליות שלהן ולתיוגן 

   

  תקשורת מקומית כסוכן נראות שלילית .2

שלילית של העולים מקווקז בתקשורת המקומית היא כתבה  368, ולמעשה להיראות,דוגמא בוטה לנראות

תחילת ב. יישוב פריפריה שקלט מאות משפחות מהגרות מהקווקז, שהופיעה במקומון המופיע בתל תאנים

ציפיית המתכננים היתה כי הן . נבנו ביישוב שכונות חדשות רבות, עם תחילת גל ההגירה, שנות התשעים

אך מספרם של  המהגרים מקווקז שהגיעו אליו היה , אלה אמנם הגיעו ליישוב". רוסים"יאוכלסו  בעולים 

שלא כבטובת ימים ובני ). בוכרים(הגיעה קבוצה קטנה יותר של יהודים ממרכז אסיה , כמו כן. רב יותר

ולכן , בתל תאנים התגוררו משפחות בודדות של מהגרים מהקווקז שהגיעו אליו בשנות השבעים, פנחס

 נשאה את 18.8.95שהופיעה ב, הכתבה  .אוכלוסיה זו הייתה מצומצמת עםההיכרות של בני המקום  

כותרת המשנה ". י שקולטיםצריך לעשות סלקציה לפנ, תל תאנים הפכה לעיר של קווקזים"הכותרת 

לחברי הועדה לבדיקת מתן , מנהלת שירות התעסוקה בעיירה, כך אמרה מוניק בן מלך" סיפרה כי 

עם פעילים מהעיירה הממלכתית ועדה  חברי ההכתבה ברובה עסקה במפגש של ."...ת"מעמד עיר לת

  :אבל הדיון נקשר מלכתחילה לשאלת העלייה

שאחוז גדול , או שמא תמשיך להתנהל כמועצה קטנה ....ת בתואר עיר"האם תזכה ת "
אוכלוסיית "אמר כי , מנהל סניף הביטוח הלאומי.... ?מאוכלוסייתה הם העולים החדשים

יש הרבה שמחפשים איך לקבל ... אנשים מסרבים לצאת לעבודה. "ת מוגדרת קשה מאד"ת
, ד שלא מרגיש טובכל אח. בין העולים יש הרבה שמגיעים לקבל נכות. גמלה ולא לעבוד
, הפכנו לעיר...ולדעתי צריך לווסת את העלייה...כל יום אנו קולטים עולים..רוצה לקבל נכות

  ".אבל עיר של רווחה
   

הוא מצביע תחילה על מאפיינים של כלל : דברי מנהל זה יכולים להתפרש כמבטאים מצוקה אמיתית

בן זקן שהובאו ' אבל דברי הגב, )אופן דומהשמתנהגים לדעתו ב(כ דן בעולים "ואח, אוכלוסיית המקום

  : הבהירו היכן הבעיה )וצוטטו בכותרת(אחריו 

                                              
בתקופה זו המדיניות הייתה לשלוח לאולפן בעיקר . 70בהן נערך הסקר רבים מיוצאי קווקז הגיעו בשנות ה בשכונות  366

  ). . 1999ברם (אלה לא היו רבים אז כך שהמדיניות השפיעה על דפוסי הקליטה וידיעת השפה . עולים אקדמיים
  ).  1999ברם (ריים והורי לרוסית במרחבים ציבו'אחת תגובות למצב זה היתה בשינוי שפה מג 367
 . של נראות' עדיפה כאן שכן מדובר במצב שבו אין מקום לרפלקסיביות שמציינת הנ" היראות" 368
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המצב , צריך לעשות סלקציה..אוכלוסיה קשה ובעייתית, ת הפכה לעיר של קווקזים"ת... 
  ". הוא כזה שיש יותר קווקזים מכל עליה אחרת

  

 "תגובה לפחימה"תחת הכותרת , י אחרבאותו היום בו התפרסמה הכתבה התפרסמה מודעה במקומון אזור

  ": סתימת פיות"שהואשם ב 369,יצא אחד הפעילים הפוליטיים ביישוב כנגד ראש המועצה שבה

על (אם בכל זאת תהפוך אותה לעיר ... ת ראויה וקרובה יותר לקראת פיזור מועצתה"ת "
  ..". ניה'צ'צ"או " תל קווקז"אני מציע שגם את שמה נהפוך ל) הנייר

   

אבל , וש ברטוריקה זו הדהד את דבריה של מנהלת שירות התעסוקה בישיבה כמה ימים קודם לכןהשימ

שלמעשה לא היו כלל נושא (גם שיקף את יחסם של מקצת התושבים הוותיקים למהגרים החדשים 

   .שהפכו לרוב בשכונות החדשות, ואת הנראות הבולטת של האחרונים )המודעה

 ,ביוזמתו, פעיל מקומי יוצא קווקז מסר לי. ך עבודת שדה קצרהת לצור"באותה תקופה הגעתי לת

פעיל זה הגיע ליישוב  בשנות השבעים  ועמד בראש  .צילומים של קטעי העיתון בעת ביקור בביתו

שבו הופיעה ,  1995 באוגוסט 25-מ, ניתן לי גם קטע עיתון נוסף   370. .ביישוב" עמותת יהודי קווקז"

 הכותב "?האם יש גזענות בתל תאנים" באוגוסט תחת הכותרת 18-מה בתגובת הפעיל לכתבה שפורס

  :בן זקן' מתייחס לכתבות הקודמות ופונה לגב

ביניהם מרוקאים חברים .., יש לי הרבה חברים מכל העדות ולא הייתי רוצה לפגוע בהם" 
י מן הראו...אולי התכוונת למשפט אחר. ...נזכיר לך את החברה הקווקזית שלך... קרובים

את עובדת ציבור וצריכה לתת יחס של כבוד . ... שתתנצלי על פגיעה שלך ביהודי קווקז
 ..ראיתי אותך בלשכת התעסוקה והפכת אותו לעסק פרטי לכאורה. ...לציבור ולא להיפך

שבסופו , האם את לא שולחת אנשים לעבוד דרך שירותי כח אדם לעבודות מזדמנות וזמניות
  ). מודגש במקור" (??? העבודה לדרוש אבטלהשל דבר חוזרים שוב ללשכת

  

מול עולים ] ותיקים[במקום תושבים : התגובה מציעה מיפוי שונה לקביעות שהועלו בכתבות הראשונות

לחלוקות )  שנה20שבעצמו מתגורר בעיר למעלה מ(מתייחס הכותב  ,כ מזוהים כקווקזים"שמיד אח

א שבו בזמן הכותב מערער על השתמעות  אל-"המרוקאים"ניצבים " הקווקזים" מול -אתניות

ואת " מרוקאים חברים קרובים שלי" , "חברים מכל העדות" בהזכירו -קונפליקטואלית של חלוקה כזו

במקום הדגש על המאפיינים הקשים והבעייתיים של הקווקזים מדגיש הכותב ". החברה הקווקזית שלך"

  . רות התעסוקה ולחלקו  במצב הקייםאת זהותה המקצועית של הדוברת ורומז  לתפקודו של שי

  

  תעמולה רוסית ודימויים של מהגרים": ניה'צ'תל צ ".3

  בסיום דבריו מוסיף הכותב כי: תגובת ראש העמותה חשפה את רגישות המהגרים לאופן בו רואים אותם 

נערה בת ] הותקפה...[ביום שישי האחרון : ועוד דבר. תפקידי להמשיך להלחם על צדק "
בהמשך לכך  "?אולי גם הם קווקזים. 17-18י שישה צעירים בני "גבלת בשכלה עמו , 16

  .דרש הכותב התנצלות פומבית ממנהלת לשכת התעסוקה
  

הכותב כראיית עולי קווקז כאלימים י "בעיתונות המקומית הובן ע' ניה'צ'צ'ו' עולי קווקז'הקישור בין 

ולא בהכרח (וההצעה כי האלימות קיימת במקום בתגובה לכך " להלחם על צדק"את הניסיון . ותוקפנים

                                              
  . תוך ניסיון לשמור על הקונוטציה שלהם, השמות שונו. של ראש המועצה) כאן( שמו -פחימה 369
 . הילתיתהיו מפוצלים למדי מבחינת ההתארגנות הקחשוב לציין כי יוצאי קווקז בישוב  370
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 לקוח מהחדשות של אותה 'ניה'צ'צ'הדימוי של . יש לבחון גם בהקשר של דימוי זה) י המהגרים"מובאת ע

הכוחות הרוסים מפעילים אלימות חסרת תקדים ". הראשונה"ניה 'צ' פורצת מלחמת צ1995שכן ב, תקופה

במקביל מנהלים ). גרוזני נהרסת במתקפה אווירית ממושכתהעיר (ניה 'צ'כנגד אוכלוסיה אזרחית בצ

נים 'צ'שהציגה את הצ) לפחות בשלבים הראשונים של המלחמה(הרוסים תעמולה מוצלחת למדי 

המציאות ". מלחמת חופש"מדובר ב נית אשר לפיה'צ'בניגוד לראייה הצ, כטרוריסטים מוסלמים ברוטליים

ניה הביא בעיקר 'צ'והכאוס שהחל להשתרר בצ, ם אלהבשטח הייתה מורכבת יותר ממערכת דימויי

רובם : היהודים המקומיים היו גם הם קורבנות ישירים של מצב זה. לעליית הפשע ואובדן חוק וסדר

אך באותה תקופה מדווחת התקשורת על ניסיונות של הסוכנות , ניה הרבה קודם לכן'צ'אמנם עזבו את צ

ניה במרכז קליטה בעיר 'צ'בתקופה זו נקלטים פליטים מצ. זורהיהודית לחלץ את אחרוני היהודים מהא

אלא , ניה'צ'ת לא הגיעה מצ"מרבית האוכלוסייה בת. ת" דקות נסיעה מתכשלושים , דור- רמת

  . ניה'צ'אך מצבם הכללי הושפע מאד מהסכסוך המתמשך בצ, מרפובליקות סמוכות

 בכך  התייחסות קונקרטית לדינמיקה אפשר לראות. עם העולים מקווקז" צדק"הכותב מבקש שייעשה 

מזוהים , הנפגעים מהסכסוכים בקווקז, אך גם רצון רחב יותר למנוע את התהליך שבו יהודים, המקומית

בולטת . עם אלימות ותוקפנות, וקווקז בכלל, ניה'צ'בבסיס הדיון עומדת הנחה המזהה את צ. עם אלימות

נים כטרוריסטים תוקפנים 'צ'המזהה את הצ) 19הבמאה שראשיתה (כאן זיקה הדדית בין התפיסה הרוסית 

הזיקה בין עולמות אלה נעשית רק בחלקה . ובין הדימויים והסטריאוטיפים המתהווים על המהגרים מקווקז

חשוב לא פחות הוא התיווך של המהגרים . במעבר ישיר מהצפייה בחדשות בטלוויזיה להתבוננות בעולים

, שהוזכר קודם לכן בהקשר של המפגש בשירותים החברתיים, לצד מקומם). ממוצא אשכנזי(יוצאי רוסיה 

  . ניה גם בהיותם בישראל'צ'מהגרים אלה היו חשופים במיוחד לתקשורת הרוסית על  המלחמה בצ

בכפר , באמצע שנות התשעים, דוגמה להשפעת הדימויים האלה שמעתי מאיש חינוך שתיאר ביקור שלו

, מעבר לשדות, מול כפר הנוער.  לשעבר מ"מברהיה שלו נוער מהגר  שקלט בפנימית"נוער  סמוך לת

שמע מאנשי צוות , הוא סיפר, בעת הביקור. נבנתה  שכונה חדשה  שהתיישבו בה  רבים מעולי קווקז

דימויים   371"של הקווקזים" דרך השכונה החדשה ת"לתכי מסוכן ללכת , רובם ממוצא רוסי, וחניכים

הם : ניה והקווקז יצרו מתח בתפיסה העצמית של המהגרים מקווקז'צ'ם של צמעין אלה והתפיסות על טיב

 רוסיות בקווקז שהיה נתון לשליטה רוסית לפני ת הפנימו תפיסות אוריינטליסטיו,או חלקם, עצמם

מעניין אפוא שהפעיל יוצא קווקז פתח . תפיסות שהמשיכו להשפיע באמצעות התקשורת ברוסית, עלייתם

, למרות האירוניה". תל קווקז"הפלוגתה שלו על הצעתו לקרוא ליישוב - בתודה לבראת תגובתו בעיתון

בה . פתיחה זו מלמדת כי מטרת הפעילים אינה רק הימנעות מפגיעה אלא קבלת הכרה ונראות חיובית

  .הצילומים  של קטעי העיתונות שניתנו לי מעידים על הרגישות לנראות ציבורית ותקשורתית, בעת

וסוכנת בעלת עוצמה המעצבת את , ומית מהווה אפוא  זירה חשובה למשא ומתן על נראותהתקשורת המק

קבוצה "כתבות כגון אלה שנדונו כאן תרמו לאובייקטיפיקציה וסימון של יוצאי קווקז כ. הנראות

דווקא אלה בעלי העמדות , מקצת  מאנשי השירותים החברתיים". טיפול מיוחד"הזקוקה ל" בעייתית

                                              
 .ולא עמדתי על טיבה של סכנה זו, בשעות היום ובלילה, באותה תקופה הסתובבתי בשכונה זו 371
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ובאופן מעגלי הכתבות איששו את עמדתם וביססו , תרמו לתוכן הכתבות, יותר כלפי הקבוצההקיצוניות 

בבעיה הגיע מהסוכנויות הממשלתיות המקומיות " טיפול"בהמשך לכך הצורך ב. אותה בקרב עמיתיהם

, עם זאת.  מודיע עליה" השטח"לרמה ארצית של קובעי המדיניות שנדרשו להתמודד עם הבעייתיות ש

זהו שיח המתקיים באזורי : של התקשורת המקומית גם הגבילה את אופני הנראות של יוצאי קווקזהזירה 

יומה של התקשורת ,  ימי שישי: והמקומיות שלו מודגשת בעיתוי  שהוא רואה בו אור, הפריפריה

ת כגון גזענו, כך שאלות העולות משיח זה. ולכן אינו נגיש כלל למי שאינו מתגורר ביישוב, המקומית

   .ואינן מקבלות ביטוי בשיח האזרחי הרחב יותר 372,נותרות שקופות בעבור קובעי מדיניות, והדרה

  

  ?או מערכי כוח ושליטה/מאפייני הקבוצה ובהתבוננות : מחקר יישומי ותיווך הנראות .4

זקו חי ,שלא ברצונם, אך לעיתים הפעילים עצמם,  בקרב יוצאי קווקז היו ניסיונות להתנגד לתיוג שלילי

וחבריה הפנימו בעיקר , ת סבלה מפיצול פנימי"קהילת יוצאי קווקז בת. את הדימוי השלילי של הקהילה

) לעיל(ל "האופן בה נוסחה תגובת הפעיל הנ. מרכיבים שליליים בתרבות הפוליטית של עיירת הפריפריה

עמותת יוצאי ב  לתמיכה,והופרה, בשורות הראשונות הכותב מתייחס להבטחה שניתנה לו: מדגים זאת

התנגדות ל קודםהדיון בהקצבות לעמותות  373.פוליטיקה המקומיתבונרמז ממנה כי הדיון נטוע , קווקז

מכר - והקורא יכול לשייך את הדברים לסחר, ההרחבה יותר לגזענות כלפי יוצאי קווקז ומאפיל עלי

   .המשך התגובהתיוג הבעייתי שעולים ממבלי להידרש לפגיעה ול, אופייני לפוליטיקה מקומית

בתקופה בה קיבלתי קטעי עיתונות אלה ניסיתי להבין את מצב : מרכיבים אלה השפיעו גם עלי,  בדיעבד

בין , במקצת  הביקורים האלה הסתייעתי  .המעוניינת בשיפור מצבה, הקהילה מתוך עמדה יישומית

כלומר היוו (ת בעולים אשר אנשיה ריכזו תוכניות שונות הקשורו, באנשי עמותה שפעלה במקום, השאר

ובתקופה זו סייעו בריכוז סקר כמותי על , )מעין אלמנט מתווך בין המוסדות הארציים לסביבה המקומית

כשאני משחזר היום את יחסי לכתבה בעיתונות המקומית  374.ועולי קווקז בפרט, אודות העולים במקום

נוסח  התגובה אלא  גם התיווך של אנשי ברור לי כי על אופני הראייה שלי השפיע לא רק  , שהגיעה אליי

השפיעה על " סלקציה"הכתבה המתארת את בקשתה של מנהלת לשכת התעסוקה ל, מצד אחד. העמותה

ונשארה חקוקה , אופן תפיסתי  את מקומם של אנשי השירותים החברתיים בדינמיקה של תיוג והדרה

שהיה אקט של התנגדות שיש לשים לב , את התגובה של  המהגר הוותיק מקווקז, לעומת זאת. בזיכרוני

תגובה זו משקפת . אותה מחדש במהלך העבודה על מאמר זה" גיליתי"ו, שכחתי במרוצת הזמן, אליו

את מערך הכוחות , מפרספקטיבה אנתרופולוגית יישומית, במידה רבה את האופן בו הבנתי באותם ימים

  . הקשור ליוצאי קווקז בעיירה זו

תי אז כמובן מאליו את התפקיד המתווך של העמותה שהקימה מעין קהילה קיבל, בראייה לאחור

ובה , בעבודה עם נכים ומוגבלים, בין השאר, עמותה זו התמחתה. קולקטיבית עירונית שפעלה בתל תאנים

                                              
אשר להם אולי יכולת להתמודד עם , ואף בעבור מקצת נותני השירותים הנמצאים לכאורה בקשר רציף עם היישוב 372

י להתמודד עם שאלות אלו אינם תושבי  והעובדים קהילתיים שהיו צריכים אולרוב הפסיכולוגיםשכן , השאלות הללו
  . בדרך כלל מבוססים יותר, והם מגיעים לעבוד בשירותים חברתיים בפריפריה מיישובים אחרים, המקום 

מאנשים ). נגדם יוצא הפעיל בתגובתו(ואילו אחרים התנגדו לפעילותה ,  ראש המועצה תמך כנראה בעמותה זו373
  .לפיה מאחורי תגובתו עמדו בעיקר אינטרסים אישיים,  פעיל זהבקהילה ומחוצה לה שמעתי גם ביקורת על

  .ומנהל העמותה הדריך אותה בעבודתה, חינוכיתבאמצעות עמותה זו החלה בתקופה זו העסקה של מגשרת  374



 202

תפקיד  שנשאר בידם שנים , לפעול כמתווכים של היוזמות השונות כלפי יוצאי קווקזהחלו בעת חבריה 

) בעיקר מהקיבוצים הסמוכים, רובם ילידי הארץ שבאו מחוץ ליישוב( אנשי הקבוצה בפעילות. רבות

וכן  , מוטיבציה ורצון טוב אלה. שיצרו גם מסגרת חלופית  למוסדות המקומיים, בלטו מוטיבציה ורצון טוב

אולם בחלוף  השנים למדתי כי . השפיעו גם עליי, השפה המשותפת שיצרתי בקלות עם אנשי העמותה

את ההעצמה של יוצאי קווקז עצמם מבחינת , ואף מנע, ים הראשונות התיווך של עמותה זו לא קידםבשנ

עוד .  יכולתם ליצור התארגנות קהילתית ומידת מעורבותם והשפעתם על התוכניות שנרקמו בשבילם

    375.פעילות זו תרמה לנראות שלהם כאוכלוסייה בעייתית, קודם לכן

שִאתם עבדה העמותה ובין ) נכים למשל(בין אוכלוסיות המוגבלים מבחינה מבנית נוצרה הקבלה 

שמקצת הזמן (וכן האופן  שאנשי העמותה , הניסוח של התגובה בעיתון. אוכלוסיית יוצאי קווקז ביישוב

והקשו עלי לבחון באופן ביקורתי יותר שאלות , השפיעו על צורת הראיה שלי) היו סוכני נראות בעבורי

   יווך באופן בו החל להתארגן אז המערך המקומי של עבודה עם יוצאי קווקזשליטה ות, של כוח

ניתן לראות . יש השפעה ממשית על מצבם של המהגרים" נראות"מכל המתואר עד כה אפשר לראות כי ל

הרפובליקות , במקרה זה(התרבות הפוליטית שהם מגיעים ממנה , כיצד מבנה פנימי של קהילת מהגרים

מפנימים תרבות פוליטית מקומית , במיוחד הוותיקים שבהם, והאופן שהמהגרים) מ"ההפריפריאליות בבר

בו .  כל אלה משפיעים באופן ישיר על האופן  שהם נראים ועל יכולתם להתנגד לתהליכי נראות אלה-

, העדר מנהיגות מוסכמת, פיצול פנימי(בזמן מתקיימת זיקה מעגלית בין החולשה של הקבוצה בעיירה 

  . ובין אופני נראות שמקבעים מערכי כוח ותורמים להמשך השוליות של הקבוצה) אליטהבריחת ה

  

  קיבועה של נראות שלילית: מהרמה המקומית לרמה הארצית .5

גדל גם , ככל שגדלו הריכוזים הטריטוריאליים של העולים מקווקז בשנים הראשונות של שנות התשעים

השונים על הדילמות המלוות את המפגש עם האוכלוסייה מספרם של  הדיווחים מהשירותים החברתיים 

בתפיסה החדשה ". רוסים"אלה הביאו להתערערות התפיסה הראשונה של כלל העולים כ. הלא מוכרת

ובין תפיסה דיכוטומית , ובמיוחד ליוצאי קווקז, שנוצרה היה מתח בין התייחסות לאוכלוסיות ספציפיות

העולים הרוסים השפיעו ,  כאמור. אסיאתים, "אחרים"ל"  לבניםרוסים"על בסיס ההבחנה בין , בבסיסה

השפעה כזאת היתה גם בקרב קובעי . על קטגוריזציה זו ברמה המקומית של השירותים החברתיים

את  תיאר ראש מחלקת המחקר במשרד הקליטה, כך למשל. במשרדי הממשלה הרלוונטיים, ניותהמדי

   :376תפיסות כלפי עולי קווקזעל הההשפעות 

ביוצאי [הרגשתי מאד את הזלזול שלהם ... מ אשכנזים"אני מכיר עובדים שלנו יוצאי ברה"
  .." וזה השפיע במשרד]... קווקז

  

                                              
רק כעשר שנים מאוחר יותר מצאו . כיצד קונפליקט סמוי זה קיבל ביטוי ממשי ראיתי ביקורים כמה שנים אחר כך ב 375

הבדלי הגילאים והניסיון בין מנהלי . עמותה ודור חדש של פעילים יוצאי קווקז דרך לשיתוף פעולה פורה יותראנשי ה
 . ת זאת קמו יוזמות חדשות ומבטיחותובעקבו,העמותה לפעילים אפשרו את מיסוד הקשר במסגרת העמותה

  .במשרד עשר שנים קודם לכןודנה בתקופת עבודתו  2005התקיימה באיתו שיחה ה 376
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, אחת התוצאות של תהליך זה היתה תפיסה מכלילה וסטריאוטיפית של האוכלוסייה של כלל עולי קווקז

שימש לעתים שם כולל " קווקזים"נח וכך המו. לצד התייחסות מכלילה במסגרת הקטגוריזציה הבינארית

  .קבוצה מסוימת-ולעתים נתפס כמציין תת" אוכלוסיות מסורתיות מדרום ברית המועצות"ל

 מקווקז היו 90עולי שנות ה .התפיסה שהתגבשה הושפעה גם מהמפגש הקודם עם עולי שנות השבעים

אבל בעקבות , לה אקדמיתרבים מהם בעלי השכ, 70משכילים יותר מקודמיהם שהגיעו בשנות ה, ככלל

  , כפי שהעיד אותו עובד, היחס של העובדים הרוסים

 אני רואה זאת -70 ראו אותם כקווקזים שהגיעו בשנות ה90כשהגיעו הקווקזים בשנות ה"
  ". בפרספקטיבה היסטורית לגבי תפיסות במשרד

  
בחלקה פועל יוצא של , תמלכתחילה של יהודי קווקז נוספה אפוא עמימות נוספ" עמומים"על המאפיינים ה

 תוצאת התהליך שבו החלה הקבוצה  לקבל נראות בעיקר בעקבות - הקטגוריזציה הבינארית ובחלקה 

בעקבות זאת ביקשו קובעי המדיניות  .  דיווחי העובדים בשירותים החברתיים על קושי במגע עם המהגרים

" הראיה"כלי  . להתייחסות מועטהאוכלוסיות שעד אותה העת  זכו/לקבל תמונה משלהם על האוכלוסייה

איסוף נתונים וסיכומים של המתרחש , מחקר, בהתייחס למדיניות הם סקרים, המרכזיים במישור הארצי

את " לראות מחדש"שבו ניסו קובעי המדיניות , שנמשך תקופה ממושכת,  החל תהליך377".בשטח"

דלים בין סוכנויות ממשלתיות ביחס לכך היו הב 378.אוכלוסיות המהגרים בעקבות הדיווחים שקיבלו

. צאי קווקזאופני הנראות של יואבל ניתן לראות גם דפוסים משותפים שעיצבו את , וציבוריות שונות

והשפעת גישתו האינסטרומנטאלית והעדר , "שיקום שכונות"של , דוגמא אחת ניתנה בסקר שהוזכר קודם

 ר לראות במסמך של שירות התעסוקהדוגמא אחרת אפש. ההכרות של מבצעיו עם הקבוצה על דימויה

תל  379,עולים מקווקז הרשומים בלשכות התעסוקה רמת כח: " שנשא את הכותרת)27.6.1996(

מסמך זה משקף תהליך שבו אופני הראייה המתגבשים אצל נותני השירותים  380."ימים- תאנים וטובת

כנסתם למסגרת מושגית ומקבלים משנה תוקף על ידי  ה, מועברים כלשונם לרמת המדיניות הארצית

ביטוי לכך ".מודרניות"לאוכלוסיות " מסורתיות"להבחנות שבין אוכלוסיות , סיבתית, המקשרת אותם

  ": רקע כללי"תחת הכותרת , ניתן כבר בפתיחת המסמך

כלכליות ואחרות שנגזרו , תרבותיות, חברתיות...יוצאי קווקז מאופיינים בתכונות"
להיעדר , תכונות אלה גורמות לסגירות העדה. םמהסביבה שהם חיו בה בארץ מוצא

הסגירות גורמת לקשיים ...סולידאריות עדתית ולחוסר התערות בחברה הישראלית
לתחושה חריפה , לבעיות כלכליות קשות...לקשיים תעסוקתיים, ברכישת השפה העברית

  ."..ולהרגשה בולטת שאינם רצויים) משותפת לעולים בני כל הארצות, שאגב(של ניצול 
   

                                              
ובעזרת יצירת פורומים שבו " ירידה לשטח"בעזרת , י שימוש ביועצים"של המתרחש יכולה להיעשות גם ע" תמונה" 377

  ). Bram 2006. ( מגיעים לקובעי המדיניות) נותני שירותים וצרכנים פוטנציאלים שלהם(אנשי השטח השונים 
וכן ) 1998קינג , 1998אלבוגן ונעם  (ממשלתיון  שיאו של תהליך זה בסקרים גדולים שביצע מכון ברוקדייל במימ378

, ואולם אלה היו כבר תוצר מאוחר]). 1997 [1999ברם (בסקירת אנתרופולוגית שהייתה אמורה לשמש בסיס להם 
  .תרמו לשינוי זה ועיצבו אותו, ואילו אני מבקש להתרכז כאן באופני הראיה שקדמו להם, שהושפע משינוי המדיניות

 50משנות ה:  תושביה מהגריםרוב,  לצד אזור אורבאני מפותח 60שהוקמה בשנות ה" עיירת פיתוח "היא,  רמת כוח379
 . ומאתיופיה) ומרוסיה, קווקז, מגיאורגיה (90 וה70משנות ה, )במיוחד מצפון אפריקה(
  ). ששימשה גם כיועצת לשרת העבודה והרווחה(מנהלת שרות התעסוקה ', מלכה גלבוע'י "המסמך הופץ ע 380
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מו לא ש(ת /בלי שיהיה לכותב, כך נראה,  אך כל זאת- אם כן מדגיש את השפעת ארץ המוצא, הניסוח

 בעלי ,במקרה הנוכחי ,שניהם(מושג כלשהו על ארץ מוצא זו או תרבות הקהילה בה מדובר ) מוזכר

  ). מאפיינים הטרוגניים ביותר

מקובל בה מגורים רב ; תפטריארכאלי"": מאפייני המשפחה הקווקזית"במסמך מתאר  את '  סעיף ב

".  שתייה ומשחקי קלפים, נפוצה תופעה של אלימות במשפחה; בנות נישאות בגיל צעיר ביותר; דוריים

זוהי דוגמא כיצד התרשמויות של פקידים בלשכת התעסוקה מאוכלוסיית מהגרים הנדחקת לשוליים 

 -בעלות אופי תרבותיאות לקביעות מבי)  הן מבוססות על מפגש ממשיהתרשמויות שספק עד כמה(

:  הסעיף אף מדגיש כיהמשפט המסכם את .).1998:82-91והשוו הרצוג  ("מבנה המשפחה"מהותני על 

אין מדובר במאפיינים  של המשפחה , דהיינו. ."המשפחה היא המבנה המשפחתי המרכזי והחזק של העדה"

שאותו  יראה מן הסתם , ח"ראשון  של הדודברים אלה מופיעים בעמוד ה. כולה" העדה"בלבד  אלא של 

ח זה מדגים  "כל משפט בדו". מאפייני התעסוקה"ח נדונים "בעמוד השני של הדו. כל מי שיקבל אותו

למרות הערת . אסתפק כאן בדוגמה נוספת אחת. כיצד פועל תהליך של תיוג חריף ושל דחיקה לשוליים

המסמך מכיל אוסף , " שנבחרו וגם בישובים אחריםהמידע על עולי קווקז נבדק בישובים"ת כי /הכותב

  :הכללות בעייתיות הצובעות את הקבוצה כולה באור קשה

ישנו קושי של עולי קווקז להסתגל לעבודה .. מהנשים בעלות השכלה נמוכה מאד90%"
מתנהגים בכוחניות רבה ואלימות כלפי ; לבני העדה אין מוטיבציה לעבודה"; .."כשכירים

  .." .עובדי הלשכה
  

 150 עולים מקווקז הרשומים בלשכה ברמת כח ועל  102לאחר הכללות אלו מובאים נתונים על 

 ).מדובר בשתי עיירות הידועות בשיעור האבטלה הגבוה  במיוחד בהן ללא קשר למוצא (ת"בתהרשומים 

 העבודה הנתונים מעיר זו הם של כלל דורשי"בסוף המסמך יש התייחסות לטובת ימים לפיה , לאחר מכן

  לעומת זאת מפרט העמוד האחרון כי ".עולי קווקז.. לא הייתה אפשרות לקבל נתונים נפרדים על -בלשכה

יש . ..א: נוסף על הבעיות שנמנו בעיות נוספות האופייניות לבני העדה, בטובת ימים יש  "
 נשים חד הוריות מבקשות חצאי משרות; בש של הגברים סמוך ללשכה-משחקי שש. ב, סמים

  ". שאינן בנמצא
   

בעזרת הכללתה עורכי . טובת ימים היא עיר מחוז גדולה ובה אוכלוסייה גדולה ומגוונת של עולי קווקז

כך . ח המתייחס למספר יישובים"ח יכלו להשתמש  בכותרת  הטוענת לתוקף רב יותר ולהציג דו"הדו

של (!) ם  תביעתן הבעייתית סמוך ללשכה וג" בש- הגברים המשחקים שש"ח גם הנראות של "נכנסה לדו

מהתיאור בעיתון שהובא את התיאור הזה אי אפשר  להפריד . הנשים החד הוריות לחלקיות משרה

ערב התרבות הקווקזי בטובת ימים שנהפך למסמן של בעיות התעסוקה והאוריינות של הקהילה : בפתיחה

  חלק  היה רק תוסף לתמונה שהפיצו אך לאור הדיון כאן נראה שדימוי זה. על פי  סקר של שיקום שכונות

  . הסוכנויות החברתיות המקומיותמ

 בעוד שמקומן - לשכות התעסוקה הפכו לצינור לרישום זכאות לקצבת אבטלה90יש לזכור כי בשנות ה

: מהעבר השני ניצבו יוצאי קווקז. כסוכן למציאת עבודה הלך ופחת אל מול קבלני כוח האדם הפרטיים

הגיעו ללשכת , כלכליתובמיוחד האוכלוסייה החלשה , חלקם. לפרנסה, הגרים אחריםכמו מ, אלה שנזקקו

 ממהגרים ידע על המערכת המקומית שקיבלוועם , התעסוקה עם תפיסות שמקורן במערכת הסובייטית
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ל יש להבין על רקע המפגש בן גוף מתנוון כלשכת "ח הנ"את הדו. כל אלה השפיעו על המפגש .קודמים

הגיון פעולה שבבסיסו קביעת (מהגרים המזהים את השיטה הרווחת ות תעסוקה של הלבעי, התעסקה

   381.ומסרבים לנטיית הפקידים לאלץ אותם לקבל עבודות בהם אינם חפצים) זכאות לדמי אבטלה

ייחודית יש להוסיף את פעילותם של סוכנים שפעלו  בצמתים  " בעיה"לתהליך סימונם של יוצאי קווקז כ

' היא  גב, ברמה הארצית, דוגמה אחת לסוכן כזה. שתמש בסימון זה לצרכים שלהםשאפשרו להם לה

והפיצה  את  , שרת העבודה והרווחה ואחראית על לשכות התעסוקהלשהיתה אז יועצת , מלכה גלבוע

אבל הנושא סיפק לה אפשרות , כמעט לא הכירה בעצמה עולים מקווקז, כך נראה, גלבוע. ל"המסמך הנ

, מוניק בן זקן' סוכנת אחרת היתה הגב. לה את ההצדקה לתפקידה ואפשרה לה בולטותלפעילות שהגדי

 150( הנתונים מהלשכה שבניהולה . שבתוקף תפקידה עבדה עם גלבוע, ת"מנהלת  לשכת התעסוקה בת

זו שהביעה באוזני כתב  גם היא . הם המרכזיים במסמך של שירות התעסוקה) דורשי עבודה יוצאי קווקז

 .והוא השתמש בדברים ככותרת לכתבתו,  את דעתה בדבר הסלקציה הנדרשת כלפי עולי קווקזהמקומון

דוחות ; תקשורת מקומית;  נותני שירותים ברמה המקומית:כך נסגר מעגל הקושר יחד סוכני נראות שונים

ים המקדמ, וכמובן סוכנים אנושיים; לגבי הנושא" תמונה כללית"ברמת המדיניות הארצית המנסים לתת 

ממדית -  תפיסה חד)שפעולתם אינה תוצאה של תהליך מכוון(ויוצרים מתוך פעולתם של סוכני הנראות 

ניתן להכביר מילים סביב השאלה עד כמה פעילות זו מסייעת באופן ישיר . ומעוותת של יוצאי קווקז

  .  היא אחתהתוצאה, מכל מקום. למטרותיהם או שהיא  משקפת הנחות יסוד שלהם על קבוצות מסורתיות

                                              
 מאנתרופולוגית 90כפי שעולה מדיווח ששמעתי בתחילת שנות ה, תפיסה עצמית ונטיות תרבותיות משפיעים גם הם 381

עולי אתיופיה הסכימו לצאת , לדבריה. ששהתה באתר קרוונים בו נקלטו עולים  ) S Pohoryles-Drexel(אוסטרית 
ואז היו עומדים זמן רב , הצעה לעבוד בניקיוןואילו עולים מקווקז היו דוחים בכעס את ה, לעבודות דחק וניקיון

 ... ואיך יש להגיב להצעה זו, כיצד ניתן לפרנס משפחה בלי לעבוד, בחבורות ודנים מדוע מציעים להם עבודה כזו
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  תפיסה חיצונית ותפיסה עצמית-בין נראות והיראות .ד

  הפקיד שאל אותי 
  האם אני יהודי

  ותדע, כן אמרתי
  משבטים של יהודה 

    :    הסתכל הוא כמו חזיר

  " אתה נראה לי קווקזי"
  . ניחשת כמו נחש,  כן

  ?  אתה פקיד או שבלש
  בן יהודה,  בשבילך

  .      אין אצלנו עבודה
  
משורר ופעיל קהילתי קרא אותו למשתתפי , בוריס חנוכייב כאשר 1996עתי שיר זה לראשונה בשמ

סוכנויות התעסוקה " דוחות" הצבת טקסט זה אל מול 382.דרכתיבמסגרת סיור שה".יד בן צבי"קורס של 

והגיב למציאות קשה של תיוג ומניפולציות של כוח , מלמדת שהוא ביטא מצב שמעבר לתחושה אישית

. בקבלה לעבודהמציאות זו השתקפה בדיווחים של מהגרים מקווקז על אפליה .  כלפי המהגריםפנושהו

, אסתפק בכך שאצביעפרק זה ב .נפרדתגובת יהודי קווקז לאופני הנראות המתפתחים שלהם מצריכה דיון 

  . על הפער בין הנראות אליה שאפו המהגרים ותהליכי הנראות שלהם בפועל, בעזרת שיר זה

במקרה . רה יוצרת פער ניכר בין המבט החיצוני על אודות הקבוצה ובין התפיסה העצמית של חבריההגי

ובהם גם חוקרים בתחומים (פער כזה התחיל  במפגש עם נציגי האימפריאליזם הרוסי , של יהודי קווקז

 ועם יהודי רוסיה בתחילת מאמר זה תוארו יהודי קווקז כקבוצה) דוגמת הבלשנות האתנוגרפיה

של יהודים : על הקווקז" מרוחק"אולם עמימות זו כנקודת פתיחה מאפיינת מבט , "עמימות"המאופיינת ב

מנקודת מבטם של עמי הקווקז . ובמיוחד של הרוסים שהגיעו ככובשים, של זרים, ממקומות אחרים

האדיגים הקומיקים או , דוגמת הלזגינים, מקבוצות אחרות" עמומים"יהודי קווקז אינם בהכרח , עצמם

הם נתפסו בדרך כלל כקבוצה מקומית וגם נהגו , למרות היותם מיעוט דתי, יתר על כן). רקסים'צ(

דבר זה  .ועוד, אתניות- בהשתתפותם ברשתות רב, במשפט הנוהגי שלהם, כקבוצה מקומית בלבושם

, רתיתברמה החב( קווקז בכבוד אליהם בעבר על יחס של של רבים מהיהודים עצמם תיאורים מתבטא ב

זה החריף את הניגוד רקע "). טאטית"שהתבטא גם בפוליטיקה ה, בשונה מההיחס אליהם ברמה הפוליטית

מן המפגש שלהם עם יהודים , מנקודת מבטם של חברי הקבוצה. בין הסביבה הקודמת לסביבה החדשה

ישים את מרבית יוצאי קווקז מדג: עולה מורכבות ועמימות מסוג אחר, לאחר ההגירה לישראלאחרים 

הם  נותנים ביטוי ברור לתחושות הייחוד , עם זאת. היותם יהודים ואת הקשר שלהם לעם ישראל בכלל

,  המסמן- ) יהודים" (והורו'ג "–מצב זה מתבטא בין השאר בשם העצמי של הקבוצה . הקבוצתי שלהם

ניות הקשורה ות ושכאן מתבטאת מורכב. את הקבוצה עצמה וגם את כלל היהודים,  לפחות בפוטנציאל

הבטחה שנראות לא כאילו טמונה בו " השיבה הביתה"קיימת נטייה לפרש את שיח . "הגירה הביתה"ל

   .אך זו עומדת במתח עם הנראות של המהגרים על סמך מוצאם, "מדינת היהודים"בתשחק תפקיד 

                                              
כ לרכז תחום יוצאי "וינט ישראל ואח' חנוכייב הפך מאוחר יותר לממונה על פרויקט תעסוקה של משרד הקליטה וג382

גרסה נוספת . בין השאר הוא יזם פעולה לשילוב עובדים יוצאי קווקז בלשכות תעסוקה). ופים אלהמטעם ג(קווקז 
המרכז ,  פובליציסטי-אלמנך ספרותי, " הכוכב שלנו-אסטריימו"  ב 2001התפרסמה ב, מרוככת יותר, של השיר

, אך עמוקה יותר" חדה"ת בשיחה עימו הסביר חנוכייב כי שינוי הגרסה החדשה אמנם ופחו. לקליטת אמנים עולים
הוא סיפר כי השיר . הוא חריף מידי, שהוא עצמו יהודי, כלפי הפקיד" חזיר"וכי בין השאר הרגיש כי שימוש במילה 

בשיחה . כלפי העולים בכלל ויוצאי קווקז במיוחד היה לא טוב, והיחס מצד הצברים, נכתב בתקופה בה עבד במפעל
. וראייתו את המפגש מתוך השירותים החברתיים, גם משינוי המיקום שלוהצעתי כי השינוי בשיר הושפע אולי 

  ". מודע-לא תמיד מבינים את השפעת התת"אך , תשובתו הייתה כי לא כך הוא מבין זאת
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 כחזרה  עשוי להשתמעםביהדותשל הפקיד הפקפוק ": הנחש"הפקיד בתיאור דוגמא לכך ניתנת בשיר 

 383.יהודי- או סתם כהתייחסות ליהודי מקווקז כאילו הוא מהגר רוסי לא,  בקווקז"פוליטיקה הטאטית"ל

" קווקזי"וזוכה בתמורה לסימון כ, " משבטים של יהודה"השאלה של הפקיד מדגיש המהגר את היותו  מול

בוצתית חזקה וזהות צירוף של זהות ק(ואולם במקרה זה השניות המגולמת בזהות הקבוצתית .. ולהדרה

מלמדת על )  יהודי קווקז ויהודים בכלל-והור'כפי שמתבטא בשתי המשמעויות לשם ג, לאומית חזקה

יהודי קווקז מדגישים את רצונם בנראות : "שיבה הביתהה"אפשרויות נוספות של פרשנות לשיח של 

נתן  מקום וביטוי לזהותם הם מעוניינים שיי. חיובית שתאפשר להם להיות שותפים בבניית הבית הלאומי

שיש בו מרכיבים , אתני של הקווקז- את האופי הרבגםעמדה זו מבטאת . ולא בהעדר נראות קבוצתית

בו . היוצרים קשר בין הקבוצות המקומיות לצד הכרה הדדית בזהות התרבותית הנבדלת של כל קבוצה

   384.תרבותיות והכרה בזהות- רבאת השאלות על  נראות עם השיח העכשווי על   קושרת זועמדה , בזמן

שראשיתה ביוזמה של , הפרקביטוי לעמדה זו אפשר לראות בסיפור הרקע לכתבה שהוצגה בראשית 

. הפעילים עצמם שפונים לעיתונות המקומית כדי להציג אירוע העוסק בתרבות יהודי קווקז לכלל הציבור

זאת לתיאור של יוצאי קווקז כמובטלים וזוכים במקום " נראות חיובית"תסכולם של הפעילים השואפים ל

בפעילותם אפשר לראות ביטוי מטרים : מקבל אם כן מימד נוסף] בעברית[שאינם יודעים קרוא וכתוב 

בעיתונות המקומית בתל  תגובת הפעיל, בדומה לכך ).שספק עם עודו קיים(לשיח רב תרבותי ישראלי 

 ואף -נראותי הוא וחבריו מחפשים דווקא מלמדות כ" תל קווקז"על ההצעה לקרוא ליישוב  תאנים

אפילו . של זהות זו" שקיפות"ולא , לצד הזהויות האחרות במקום, בולטות סביב הזהות הייחודית שלהם

הקולקטיב הלאומי במונחים של ת אפשר לראות רמז המתייחס לתפיס" שבטים של יהודה"בהתייחסות ל

, פוא בשיח של הכרה הדדית בזהות קבוצתית ותרבותיתהפעילים יוצאי קווקז היו מעוניינים א  385.ריבוי

בשונה מהנרטיב ( שני מרכיבים שאין הם  רואים כסותרים - אך בו בזמן גם בהכרה בשייכותם לקולקטיב 

שכן שיח של ,  וגם לראות ולהראות את עצמם(הפער בין האופן  שהם רוצים להיראות ). הציוני הקלאסי

הכרה - אי:  לאופן  שהם נראים לבסוף נתפס על ידם כפגיעה ישירה בהם)הכרה בזהות הוא דיאלוגי מטיבו

 צורות החלו להתפתחמול מצב זה  .הכרה  בשייכותם לקולקטיב הלאומי-בזהותם התרבותית וגם אי

רב '  מזיגה של מרכיביםישהם  שבחלופייםובתוכן גם ניסיון להציע אופני שיח , התנגדות שונות

   .העבודהבהרחבה בפרקי הסיום של  יידונואלה . 'אומייםול 'תרבותיים

*  

. י סוכני נראות שונים" ע-"מבחוץ"אופני התפיסה של יהודי קווקז התפתחות הדיון בפרק התמקד ב

התייחסות "על התפתחות המדיניות כלפי הקבוצה לאחר ההחלטה על השפיעו מאד תהליכים שתוארו ה

                                              
כינויים בפי , "חתול"ולהיות כמו (יש כאן רמז לביקורת של יהודי קווקז על יהודי רוסיה שנטו להתרחק מיהדותם  383

בשל אחוז ניכר של : גם התייחסות למורכבות ריבוי הזהויות בקרב המהגריםו, ).יד בעל הבית הרוסיל, יהודי קווקז
ברקע יש לציין כי בשונה . יהודים בפוטנציה לא יהודים גם מהגרים יהודים מרגישים כי מתייחסים אליהם כלא

מצד שני . ם מאד על יהודי קווקזתהליכי חילון בעידוד סובייטי השפיעו עליה, מיהודי בוכרה ורוב יהודי גרוזיה
  ).  למרות שלחלקם הכרות מועטת עמה(לרובם זהות יהודית לאומית חזקה וזיקה למסורת 

עמדה (אך הן מבוססות גם על גודל הקבוצה , כקבוצה תרבותית מבטאים עמדות דומות בבסיסן, המהגרים מרוסיה 384
 . עות גם מתפיסות היררכיות של תרבותומושפ, ) מרוסיה70י מהגרי שנות ה"כ ע"כזו לא הובעה בד

, .שתידון בהמשך העבודה, "אשכנזים"ו" מזרחיים"בניגוד למשל לתפיסה המבוססת על דיכוטומיה המפרידה בין  385
  וראו דיון בתפיסות של ריבוי בסוף שער הרביעי  
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גוניים שאפשרו שליטה והדגישו את היותה נזקקת ובמיוחד על יצירת מבנים אר, 1996אליה ב" ייחודית

עשוי להתקבל רושם של חוסר אונים וכפיפות של בני הקבוצה מהתיאור עד עתה  ).להלן" (שונה"ו

דיון מבקש להראות את עוצמתם של ה, מצד אחד: רושם זה נכון רק בחלקו. לכוחות המתוארים כאן

יש לשים לב להבדל . רווחיםלאופני קטגוריזציה  ץ אמיקשרבמיוחד כאשר הם קשורים , תהליכי נראות

מהדיון הנוכחי עולה כי המדינה : בין עוצמתם של תהליכי נראות לבין ייחוס פשוט של כח ועוצמה למדינה

כולת פעולה פועל יוצא של תהליכים אלה היא י, ובכל זאת. וסוכניה לא בהכרח שולטים בתהליכים אלה

מעורבות בני הקבוצה מתבטאת אפילו בדרך , מצד שני .של הקבוצהמוגבלת מאד  ) agency" (סוכנות"ו

 השפעתם על הנראות הקבוצתית בשלב זה לרובואולם . בה הגיעו אלי הכתבות והידיעות שנדונו כאן

  . והיא תידון בהמשך, בתקופה מאוחרת יותר השפעה זו גדלה. הייתה מוגבלת

כי , צתית של מהגרים צריכה להיות מובנת כתהליךהמקרה של יהודי קווקז מלמד כי נראות קבו, לסיכום

 וביניהם עובדי -בתהליך זה ישנם סוכנים של נראות המשפיעים על היווצרות נראות חיובית ושלילית

מסקנה חשובה , ולבסוף .ודיווחים בתקשורת, מחקרים ודוחות מדיניות, סקרים, השירותים החברתיים

 -אלא דווקא לקטגוריזציה חברתית, "נראים" רק למשתנים היא כי בתהליכי נראות יש חשיבות רבה לא

ושל יהודי , מ"מסכמים ומנתחים את אופני התפיסה והקטגוריזציה של כלל הקבוצות בקרב העולים מברה

  . השתנותם והתפתחותם בזיקה לתהליכי הנראות שתוארו כאן, קווקז בפרט
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II. מ" מברה של המהגריםהקשרקטגוריות אתניות ותפיסות רווחות של השונות ב  

  מבט כללי: תפיסות אודות שונות קבוצתית ואופני קטגוריזציה .א

  לימוד התפיסות על אודות שונות ואופני קטגוריזציה . 1

בוחנים את התפיסות המרכזיות על אודות זהות ושונות תרבותית בקרב אוכלוסיית שני הפרקים הבאים 

 386.במדיניות ובחברה הישראלית בכלל) social agents(מ בקרב סוכנים חברתיים "המהגרים מברה

 שלהן זיקה 387(preconceptions)תפיסות - תפיסות וקדם ,מאגד בתוכו הנחות יסוד" תפיסות"המונח 

עובדה "ומהווים משום כך ,  רווחים בחברה אופני קטגוריזציה אלו388.ישירה לאופני קטגוריזציה חברתית

יה גדולה יון עומדת התפתחותם תוך כדי מפגש עם אוכלוסיבמרכז הד.  אינם סטאטייםהםאך , "חברתית

התפיסות השונות מעצבות את המדיניות ובה . ויחסי הגומלין בינן לבין המדיניות החברתית, של מהגרים

   .בעת מבטאות שלבים שונים ביחס המדיניות לשונות

: האתנוגראפיהעושה שימוש מכליל בממצאי המחקר " מבט על"הפרקים בוחנים את שדה המחקר ב

. עליו" מבט על"ת ממושכת עם השדה והתיאור מציע חלוקה אנאליטית של תפיסות שהיא תוצר של הכרו

נקודת מבט .  לחלוקה המוצעתותאתנוגראפידוגמאות התיאורים שהובאו בפרק הפתיחה מספקים , עם זאת

   . השדה הנחקרזו מדגישה את מרכזיות התפיסות ודפוסי הקטגוריזציה הנדונים בהבניה של כלל

זהותה , )Ethno-Cultural(תרבותי - לשאלה כיצד נתפסת אוכלוסיית המהגרים מבחינת הרכבה האתני

בתקופה בה הגירה  .והמגוון התרבותי שבקרבה יש השלכה רחבה על סוגית ההכרה בזהות תרבותית

הבין את הקשר בינלאומית מעצבת מחדש את פניהן של חברות רבות חוקרים והוגי דעות רבים מנסים ל

לבין אופני ההשתלבות של , בין גישת החברה הקולטת לסוגיית ההכרה בזהות וביטוייה במדיניות חברתית

קטגוריזציה  הדיון בפרקים הבאים מלמד על המרכזיות של. מיעוטים ובעלי זהויות שונות בכלל, מהגרים

  . ת עם סוגיה זוושל תפיסות בסיסיות אודות זהות ושונות תרבותית בהתמודדו, חברתית

דיונים סוציולוגיים נוטים לעסוק ". ראויות"עוסקים בתפיסות ה" רב תרבותיות"דיונים פילוסופיים ב

עולות , בין דיונים אלה, בתווך.  פוליטיות וחברתיות על המצב הרב תרבותינסיבותובהשפעת " מצוי"ב

תרגמות לפרקטיקות של מדיניות כיצד תפיסות מי": הרצוי"ו" המצוי"שאלות אודות הזיקה בפועל בין 

וכיצד היא מעצבת מחדש את התפיסות אודות , "רב תרבותית"מה השפעתה בפועל של מדיניות , חברתית

יחס ב" תיאוריה של המעשה"יצירת  הדיון בתפיסות ובקטגוריות הקשורות בהן הוא מרכזי ל?הכרה וזהות

והמפגשים המורכבים ' חברה'ו ' מדינה'בחינה של והוא מחייב , למגע בין מדינה ומהגרים ולעיצוב מדיניות

   .ביניהן
                                              

  .  תוספות והרחבות, םאך בחומר המובא כאן דגשים שוני, )2002ברם (חלק מהדיון בפרק מבוסס על מאמר קודם 386 
של קבוצות זהות או כל (כוונתי לצורות מיון והבנה של מציאות חברתית שמבנות את התפיסה " קדם תפיסות"ב 387

) The pre-conceptual level( מונח דומה . וקודמות למגע הספציפי של הפועלים עם קבוצות אלו, )אובייקט אחר
אך אינו מתייחס לשאלות של , בכלל) concepts(ן בהיווצרות מושגים הד) Foucault 1972 [1969]: 62(מציע פוקו 

 one describe the conceptual networks on the basis of the.."פוקו מציין בין השאר כי . קטגוריזציה חברתית
intrinsic regularities of discourse . "דיון כאן אך ה,  ותוצר של שיח-אפשר לראות באופני קטגוריזציה ביטוי

 . תפיסות וקדם תפיסות במגע עם מציאות מורכבת ומשתנה, מדגיש את אופני ההשפעה של אופני קטגוריזציה
אך גם בגישה קוגניטיבית , מזיקה זו נובע כי יש לבחון אופני קטגוריזציה גם בגישה דיסקורסיבית, בהמשך לכך 388

  . Brubaker et al, 2004:36-37 :וראו על כך, ועמדות אלו לא בהכרח מוציאות אחת את השניה
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חברתיים ותרבותיים רווחים  משקף בו בזמן תפיסות בסיסיות ודפוסים, ייחודי ככל שיהיה, המקרה הנדון 

  :ןאלו התפיסות  389.במקומות שונים ובכלל' רב תרבותיות'ו, הכרה, המרכזיים לשיח אודות זהות

תפיסה הפוגעת בקבוצות מיעוט מאחר שהיא מונעת הכרה ,  שונותזהויות נטייה לתפיסה המאחדת  .א

 ;בהן והתייחסות לתרבותן

  ; נטייה לחלוקות דיכוטומיות של קבוצות חברתיות ותרבותיות  .ב

אך , תרבותית- לגישה פלורליסטית ורבפתחלהוות יכולה ה, תפיסה המבחינה בריבוי חברתי ותרבותי  .ג

   .כחלוקה המקבעת קבוצות ויחידים בזהויותיהם' תרבותיות-רב'להביא להבנה של גם עלולה 

ו ' העדר הכרה'התפתחותן ומשמעותן המעשית יכולה להסביר כיצד מתפתחים , התבוננות בתפיסות אלו

באופן בו הם חסר דיון אך , )Taylor 1994(למצבים אלה מיוחסת חשיבות רבה . 'הכרה שגויה'

וחד במציאות בה הכרה בזהות ורב תרבותיות הפכו הבנת תהליכים אלה חשובה במי. מתפתחים ופועלים

רב 'של עקרונות , לכאורה, היא יכולה להסביר את הפער בין מידה רבה של קבלה: לסיסמאות נדושות

  .הכרה שגויה והדרה, לבין פרקטיקה שבפועל ממשיכה ליצר העדר הכרה' תרבותיים

- ון הזהויות ולמאפייני הקבוצות האתנולמגו ,או אי ההתייחסות, במרכז הדיון כאן עומדת ההתייחסות

בתקופת השיא , בשנים הראשונות של שנות התשעים .וההכרה בהן, מ"תרבותיות בקרב המהגרים מברה

קובעי המדיניות הבחינו בעיקר בין שתי קבוצות ) 1989שהחל ב(מ לישראל "של גל ההגירה הגדול מברה

שנתפסו כיחידה , 390המועצות לשעבר  י בריתעולביחס ל: עיקריות של עולים בהן התרכזה המדיניות

אלה האחרונים . 'ביתא ישראל'ועולי אתיופיה או  ',רוסים'אחת וההתייחסות הרווחת אליהם הייתה כאל 

 העומדת בפני עצמה בשיח המדיניות וגם בשיח החברתי זכו לתשומת לב מיוחדת והפכו לקטגוריה נפרדת

" רוסים"וגם המחקר הסוציולוגי עסקו בעיקר ב, ורתיהשיח הציבורי והתקש,  בהמשך לכך 391..בכלל

  . וסביב קטגוריות אלו נבנתה המדיניות כלפי המהגרים, "אתיופים"ו

הבחנה פשטנית זו לא הביאה בחשבון את השונות התרבותית בקרב , כפי שעלה מהפרקים הקודמים

 גדולות ומהמפגש בין תרבותיות-המחקר והמדיניות התעלמו מקבוצות אתנו. מ לשעבר"המהגרים מברה

ולהעדר הכרה , שתרמו להעדר נראות נוצרו דפוסים ומנגנונים. זהויות שונות בקרב דוברי הרוסית

מנגנונים אלה תרמו לדחיקתן של קבוצות אלו לשולי  .ובהמשך גם להכרה שגויה בקבוצות אלו וזהותן

חס להרכב העליה בהמשך הפרק אבחן את התפיסות המרכזיות שהתגבשו בי .החברה הישראלית

  . והדפוסים והמנגנונים הקשורים בהן, התפתחותן כתולדה מהמפגש עם השונות בקרב המהגרים, מ"מברה

                                              
דפוסי (כאן תבנית או מרכיבי פעילות המשתקפים במערכות חברתיות מציין  "ים חברתיים ותרבותייםדפוס' הביטוי 389 

כאן דן  איני. )הגדרות לשוניות, קטגוריות סטטיסטיות(במוצרים תרבותיים ;)צורות דיבור ועוד, מדיניות, אינטראקציה
ביטוים לדיון כאן חשוב כי . או מבנים חברתיים בסיסיים/ם כאלה מבטאים תבניות הכרתיות ושאלה עד כמה דפוסיב

הפניות לדיונים . ב"יוכלכליים וכ, פוליטיים, חברתיים-תהליכים היסטוריים) ?גם(הקונקרטי בתרבות מסוימת מבטא 
  .   ראו בפרק המבואקטגוריות חברתיות ותרבותיות תפיסות ו,תבניותאודות 

כגון הסוכנות ולשכנת , מוסדות שונים, "עולי חבר העמים"ו , " העצמאיותעולי חבר המדינות"ת נוספים היו שמו 390
  . השתמשו במינוחים שונים) נתיב(הקשר 

, ביחס לעולים אלה לא גובשו פרקטיקות נפרדות של מדיניות.  'עולים מארצות הרווחה'זו של היא  קטגוריה נוספת 391
עד לאחרונה בשיח הישראלי " שקופה"כקטגוריה " אשכנזים"שיח קליטת העליה לזה של הב וניתן להשוות את מעמדם

) סוריה, כורדיסטן,תימן(קבוצות קטנות של עולים מארצות האסלאם  הגיעו בתקופה זו גם לצד עולים אלה. בכלל
 . ולא השפיעה על השיח הכללינקודתית הייתה שההתייחסות אליהם 
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  מבט כללי: מ לשעבר" התפיסות המרכזיות אודות ההרכב של ההגירה מברה.2

 ית המועצות  תפיסות מרכזיות ביחס לשונות בקרב המהגרים מברשלושניתן להבחין ב, באופן סכמאתי

 ובהמשך לכך גם בשלבים שונים של מדיניות חברתית שיש להם זיקה )שיידונו בפירוט בפרק זה(

  . לתפיסות אלו

  . וכקבוצה הומוגנית יחסית, "רוסים"או " סובייטים" כוכל המהגרים נתפס: תפיסה מאחדת  .א

אך כפי , ) מדינת המוצאל פי לזהות עהתייחסות" (אוניברסאלית"לכאורה מדובר בתפיסה 

 הרוסי םהחלו עם הקולוניאליז הבחנות פנימיות ש,ואף חיזקה, בפועל היא המשיכה, ואריתש

  .מ הסובייטית"והמשיכו בברה

 

מהרפובליקות " לבין עולים 'אירופאים' חלוקה דיכוטומית בין עולים רוסים :תפיסה בינארית  .ב

 עם חלוקה "אשכנזים" ו'מזרחים'חלוקה זו מפגישה את ההבחנה המקומית בין  :"האסיאתיות

   392.קולוניאליסטית רוסית

  

, מ"תרבותיות בקרב המהגרים מברה-המכירה בקיום כמה קבוצות אתנו, של ריבויתפיסה   .ג

או ', תרבותית-רב' פלורליסטית או התפיס:  מדובר באפשרויות שונות.תפתחת מאוחר יותרומ

   . עמדות אלוביןים ושילוב, "קטגוריה נפרדת"כ) או חלקן( של קבוצות אלו 'ייחודיות'ה תהדגש

  

ודרכי המשגה רווחים של זהויות ושל ' תפיסות-קדם, 'של הנחות מוקדמותכלל התפיסות הללו הם תולדה 

   :תהליכי קטגוריזציה שהם דיאלקטיים באופייםמתבטאים בכל אלה . בכלל" השדה האתני"

והן , ן סטאטיותאינאך קטגוריות אלו , קטגוריות החברתיות הרווחותה ל פיהתפיסות מעוצבות ע

תחות על שלושת התפיסות מציינות התפ .בזיקה לשימוש בהן מול שדה חברתי דינאמי מתעצבות מחדש

שמתאר את ההתפתחות מהתעלמות ) אלפיים ועד תחילת שנות תשעיםמראשית שנות ה(ציר זמן 

ש התפיסות כל שלולאורך כלל התקופה  אך. כלפי יוצאי קווקז ויוצאי מרכז אסיה למדיניות ייחודית

   .והתפתחות תפיסה חדשה לא הביאה בהכרח להעלמות הקודמת, המשיכו להתקיים

, בעוד שהמדיניות הרשמית ביטאה תפיסה מאחדת: התקיימו בו זמנית ברמות שונותתפיסות שונות 

כל אחת מהתפיסות מאופיינת במורכבויות ואירוניות . התפתחה במהירות תפיסה בינארית" בשטח"

   .חלקן אוכל להתייחס כאןורק ל, משלה

מ במסגרת "לציין כי אין הבחנה חד משמעית בין התפיסות שמיקמו את קבוצות המיעוט מברהגם חשוב 

חד ובמיו, לבין תפיסות שהדגישו את הנבדלות של קבוצות המיעוט")  שאינם רוסים לבניםמי("בינארית 

  . ת בחברה הישראליתשונות קטגורית מקבוצות אחרו ו'ייחודיות'כ, את יוצאי קווקז

                                              
  .שכן ביטוין המרכזי היה במישור חברתי ולא במדיניות,  בשער הרביעי של העבודהדיון בתפיסות אלה מובא 392
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 את קבוצות המיעוט במסגרת מודל בינארי שמתארנכון יותר לתאר זאת במעין קו רצף שבצידו האחד 

מעין , כיוצאות דופן ושונותתן ובקצה השני תפיס") מזרחיות"או " ספרדיות"היותן (קטגוריות מוכרות 

רלוונטי ") אשכאזים" בקטגוריה כגון הדיון(חלק מהתיאור המוקדש לתפיסה השניה ". קטגוריה לעצמה"

ולהתפתחות שהובילה מהאחת , תפיסות המצויות על קו הרצף ביניהן ולדיון בעל כן גם להבנת השלישית

   .לשניה
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  כקבוצה אחתמ "המהגרים מברה:  התפיסה המאחדת.ב

  עיקריה של התפיסה המאחדת וזיקתה לתפיסות לאומיות של אחדות ואחידות .1

וכבעלי  393,מבחינת הרקע שלהם מ לשעבר נתפסו כאוכלוסייה אחת"ל העולים מברהכל, פי תפיסה זו על

הכללה זו תקפה אפילו מעבר . 'סובייטיקוס-הומו'או כולם מעין ' רוסים'כולם ; תרבות הומוגנית יחסית

גישה זו הייתה . 'רוסים' כולם נתפסו בראש ובראשונה כ-להבדלים דתיים בין יהודים ושאינם יהודים

וכפי שעלה מהפרק , 1989טית בקרב קובעי המדיניות בשנים הראשונות לגל העליה שהחל ב דומיננ

, אפשר להצביע על כמה מקורות לתפיסה כזו  394.החלה להשתנות לקראת אמצע שנות התשעים, הקודם

המקור האחד הוא תפיסת החיים תחת . שיידונו בהמשך, ולקשר אותה גם לדפוסים תרבותיים רחבים יותר

כמחזקת " דוברי הרוסית"ובהמשך תפיסת המפגש עם החברה הישראלית עם ,  הסובייטי כמאחדשלטון

לב לקיום קבוצות - המקור השני הוא פשוט חוסר ידע והעדר תשומת .וממשיכה תהליכי האחדה אלה

כפי שעלה מהדיון , או ייחוס חשיבות מועטה לקבוצות אלו/ו, מ"תרבותיות אחדות בקרב יהודי ברה

   .מחקרית ונטייתה להתמקד בעולים מהערים הגדולותבספרות ה

 המקור הראשון מניח כי השלטון הסובייטי הצליח לגרום לתהליך כולל של האחדה וליצירת דפוסים 

סטנדרטיזציה (במערכת חינוך , בצריכה, דפוסים שהתבטאו בעבודה, חברתיים אחידים בקרב האוכלוסיה

בצייתנות לאוטוריטה של , בחילון, בשפה, חברתייםבמערכת השירותים ה, )מ"של ההשכלה בברה

, תפיסה זו הייתה דומיננטית גם במחקר התיאורטי וביישומו וגם בתקשורת. השלטון וכמובן באידיאולוגיה

לגישות במדע . בין השאר כיוון שחלק ניכר מהידע על החברה הסובייטית מקורו במחקר הסובייטולוגי

, מטבע הדברים ניתן) במהלך התקופה הסובייטית(והדגש במחקר , המדינה היה מעמד מוביל במחקר זה

 .על סוגיות חברתיות ותרבותיות או בשאלות על שונות פנימית לבחינת המנגנונים הקשורים במדינה ולא

האם אכן נוצרו , התמוטטות האימפריה הסובייטית והשינויים שאירעו באזור מאז חידדו את השאלה

  . עד כמה הם אחידים, ואם כן, מ"הברידפוסים חברתיים אחידים ב

לימדו כי גם אם ניתן לזהות בקלות דפוסים הן באופני ההתפתחות שלוני היווצרות מדינות חדשות והש

בלי  .ביטויים המקומי וצורת השפעתם הייתה שונה באזורים שונים, מ"מרכזיים המתייחסים לכלל ברה

ש לרקע התרבותי הפרטיקולארי השפעה גדולה מאוד נראה כי במקרים רבים י, להיכנס לדיון מורכב זה

ספק רב אם אמנם , כך או כך. ולעיתים אף יותר מהרקע המדיני שלהם, לא פחות, על מהגרים

נבעה אמנם פעלו מהנחות על אודות  ,במיוחד בקרב מעצבי המדיניות, הדומיננטיות של התפיסה המאחדת

,  שילוב של התמקדות ברוב והתעלמות מהמיעוט:חריםודומה שפעלו כאן כוחות א', אחידות סובייטיות'

 מצב זה 395.מ ומקומה בחברה הישראלית"שמסתירה גם תפיסות וציפיות תרבותיות אודות ההגירה מברה

                                              
  ). 2001( ראו מרקוביץ, תרבותי-לאו דווקא בהקשר האתנו,  על התפיסה ההומוגנית של יהדות רוסיה393
ות מאמצע שנ. התקשורת היא זירה נוספת בה התבטאה תפיסה זו.  גם אחר כךנותרה דומיננטיתמחקר גישה זו  ב394

  . נותרה קטגוריה אחידה למדי" רוסים"אך אצל חלק מהעיתונאים , התשעים ניתן בה ביטוי גם לתפיסות האחרות
ם ההבדל בין אשכנזי תר-ויהודים ממוצא רוסי) ועולים פוטנציאלים(לזיהוי בין העולים כפי שצוין בדיון על המחקר  395

לעומת שיעורם בפועל בין המהגרים  .קודם לעליהמ "הקרב יהודי ברב' אשכנזיות-לא'קבוצות ההנמוך של  ןשיעור
  . כיוון ששיעור המהגרים לישראל ולא ליעדים אחרים בקרבן היה גבוה בהרבה



 214

חוסר ההכרות היחסי עם הקבוצות אפשר גם הוא את  .לנראות קבוצתית, "שקיפות"השפיע על המעבר מ

יה ביקורתית יותר מציעה שחוסר הכרות זה מסתיר רא, למרות זאת. הראיה המכלילה של העולים

מנגנונים אחרים של התעלמות מחשיבות המגוון של זהויות תרבותיות יהודיות שהם אינהרנטיים 

כדי להבהיר נקודה זו ראוי  .של אידיאולוגיות לאומיות" מאחדות"לאידיאולוגיה הציונית ומשקפים הנחות 

, מ אמנם לא היה נפוץ בשיח הרחב"התרבותי של יהודי ברה -להדגיש כי ידע אודות ההרכב הקבוצתי

יש אם כן להבחין בין התפיסה ההומוגנית בשיח הציבורי . אבל היה בנמצא אצל גורמים שעסקו בעליה

  .לנושא מקרב קובעי ומבצעי מדיניות' מומחים'בכלל לבין מקומה בקרב 

 1990כסטודנט צעיר הגעתי ב : ידוגמא לידע הכללי אפשר לראות אפילו בהתפתחות התפיסות של 

 רוסית במוסקבה ציינו שתהיה לי - משפחה יהודית, כאשר מארחי. וטסתי ממוסקבה לקווקז, מ"לברה

ולא , יהודי רוסיה נתפסו בעיני כקבוצה אחת, כמו אחרים: הזדמנות גם לפגוש את יהודי הקווקז הופתעתי

אנשים שעסקו ל, של סטודנט הזר לנושא, מא זואך בניגוד לדוג 396.ידעתי כמעט דבר אודות יהודי קווקז

לשכת הקשר בסוכנות ובעובדים  .אודות הקבוצות השונות בקרב העולים היה ידעעליה לישראל באז 

יהודי בוכרה , בקרב עולי שנות השבעים לעולים מקרב יהודי גרוזיהכבר : הכירו את הקבוצות השונות

 של הסוכנות היהודית מלמדים כי הייתה רשימה מפורטת מסמכים .ואף יהודי קווקז היה ייצוג משמעותי

ורשימה זו כללה , מאוד של אופני רישום שונים בפספורט הפנימי הסובייטי של קבוצות יהודיות שונות

לא כל שכן את הקבוצות הגדולות יותר כמו , יהודים דוברי ארמית חדשה, גם קבוצות קטנות כיהודי קרים

בפרסום חומר שיועד  לשכת הקשר אף תמכה 397.הנוגעת לרישומם' יתהטאט'יהודי קווקז והסוגיה 

שהוציאו יוצאי קווקז מעולי שנות " גובלאי"והרי 'כפי שהתבטא בתמיכתה בעיתון בג, לקבוצות אלו

ידע אודות . בתי ספר ותוכניות שונות בקרב אוכלוסיות אלואף הפעילה הסוכנות היהודית  .השבעים

אלא שלא הייתה , "עליה"או ב, מ"גורמים שעסקו בארגון ההגירה מברהלהשונות התרבותית היה זמין 

מדובר לא רק ". קליטה"כלומר עסקו ב, לכך כל השפעה על הגורמים שבאו במגע עם המהגרים בישראל

בר של ידע זה אלא אפילו על המע,  כגון הסוכנות היהודית לעומת משרד הקליטה-על ארגונים שונים

   .בתוך אותם ארגונים

. אלא שאלה עקרונית לגבי המשמעות של ידע זה, ה שעומד מאחורי הבחנה זו אינו סוגיה ארגונית בלבדמ

אולם הוא , ידע אודות השונות התרבותית היה בעל משמעות כל זמן שהוא סייע בעידוד העליה לישראלה

ם קבוצות  במגע ע,במילים אחרות. בעל משמעות לגבי עתידם של עולים אלה בישראל עצמהנתפס כלא 

. כלומר לתמיכה באידיאולוגיה הלאומית, העליהקיבל משמעות לצורך עידוד  עצמה ידע זה מ"אלו בברה

 במרכזים של דוגמא לכך ראיתי. ידע זה נעלם" ישראלים"בקונטקסט של הפיכת העולים ל, לעומת זאת

, טקסטים, כרזותבלטו שם , שעבדו עם קבוצות כיהודי קווקז ויהודי בוכרהובבתי ספר יהודים הסוכנות 

 לעומת 398".כור ההיתוך"הציוני של ברוח החזון , סמלים ועיטורים המדגישים זהות יהודית ציונית אחת

                                              
 " . שונה"זכורה לי ההתרשמותי תחושתי שמדובר בקבוצה יהודית . 'יהודים טאטים'דומני אפילו שהם אמרו  396
תרבותיות יהודיות שונות אפשר למצוא -הויות קבוצתיות אתנוהתייחסות מפורטת לאופני הרישום הסובייטי של ז 397

 . )בנספח, 2001קורינאלדי ( פ חוק השבות "במסמך המפרט את הקבוצות השונות בהתייחסות לזכאות לעליה ע
  . 1999-2002ובטשקנט ובוכרה ב, 2003ב ובשנות התשעים ודרבנט קאלה 'במחצ, ק' בביקורים בנלצי398
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המסר הסמוי היה שגם בישראל לא תהייה משמעות . הקבוצתיתהתייחסות לזהות כלל א הייתה בהם זאת ל

כפי שעלה , בפועל .מולדת משותפתל" שיבה הביתה"וב,  שהרי מדובר בלאום אחד,להבדלים בין יהודים

    .המגע עם החברה הישראלית הדגיש את הזהות השונה, מהתיאור בפרק הקודם

מ "ההומוגנית של העולים מברה, הקשר הסמוי בין התפיסה המאחדתכל זאת ניתן ללמוד על מ

שראל רעיון של אחדות עם יביטויה בלו, הבדלים בין חברי הלאוםהמטשטשת לאידיאולוגיה לאומית 

הוא מרכזי " או לפחות הרעיון של חזרה לאחדות, )Oneness(אחדות "שבו ,  הציונירבהקש

)Dominguez 1989:9.(   המזהים בין הולכות יד ביד עם אופני הקטגוריזציה הרווחים אלו  תפיסות

א רוסיה הו/ מ"מי שבא מברה ) : Lederhandler 1995, Willner, 1969:200(מדינות וזהות תרבותית 

בו אף , "ישראלי"בעקבות העליה הפרויקט הוא להפכו ל ."הודי"ומהודו " צרפתי"מצרפת , "רוסי"על כן 

בתפיסות ). בישראל' רוסי'מיהודי ברוסיה ל(בזמן התווית החדשה שיקבל תהייה של המדינה ממנה הגיעה 

 בתהליך בו נרכשת גם מתבטאתהזהות בין מדינה וזהות תרבותית . אין מקום למורכבות של זהויות אלו

אתה חייב "הוא נסמך במשך שנים על תפיסה של אינטגרציה שבפועל נסמך על התפיסה של  :הישראליות

מ בשנות התשעים סימלה שינוי מסוים "העליה מברה ). Antonovsky 1989:127". (להיות כמונו

 באותו אופן ביחס  והשינויים בה בפרט לא התבטאו,אולם האידיאולוגיה הלאומית בכלל, בתפיסה זו

הייתה ברורה " קולטים"ל, ביחס לרוב העולים. מ"לקבוצת הרוב וקבוצות המיעוט בקרב עולי ברה

במקביל חלו שינויים אידיאולוגיים שאפשרו יותר  .החשיבות האינסטרומנטאלית שבהתייחסות לזהותם

תרמה ' אשכנזית'ות תפיסתם כקבוצה בעלת תרבות אירופאית ואף כבעלי זה. הכרה בזהותם התרבותית

החברתית והתרבותית של המהגרים , השפעה חשובה לא פחות הייתה להתארגנות הפוליטית. לתהליך זה

  . כל אלה לא התקיימו ביחס לקבוצות המיעוט .למספרם הגדול -ומעל הכול, עצמם

זהותן , תרחוסר תשומת לב לקבוצות התרבותיות הקטנות יו, גם אם היה ידע זמין אודות קבוצות המיעוט

כי לזהות התרבותית של קבוצות אלו אין , וצורכיהן נבע גם מהנחה סמויה של העוסקים בעלייה ובקליטה

העובדה שמדובר . חשיבות המחייבת התייחסות שצריכה להשפיע על המדיניות בתחומי העלייה והקליטה

  זו להשפעה המעשיתאפשר להשוות. החריפה הנחות אלה" מזרחיות"ו" מסורתיות"בתרבויות שנתפסו כ

ת בשנות "על עולים מאירופה ועולים מארצות ערב והמזה" כור ההיתוך"השונה של אידיאולוגיית 

    . העוליםרובמדובר היה בגישה שהופנתה כלפי אז גם אם , החמישים

הנחות : להתעלמות מהשונות בקרב העולים יש מקורות שוניםו, לתפיסה ההומוגנית או המאחדת, לסיכום

בורות והתמקדות ברוב כתוצאה מהשיעור היחסי של קבוצות המיעוט ; שמעות הזהות הסובייטיתעל מ

ולתפיסה , אך כל אלה קשורים גם בראיית הקבוצות האחרות כשוליות וכלא משמעותיות; קודם להגירה

  .להבדלים תרבותייםנותנת מקום שאינה , זו יש גם זיקה לאידיאולוגיה לאומית מאחדת

   

  התפיסה המאחדתהשפעות . 2

 מקיומם ואף התעלמותמ חוו את התפיסה המאחדת כ"ברהבקרב יהודי  קבוצות המיעוטבני רבים מ

 כזוהשפעה . והשפעתה, עיצובה,  השלכות על המדיניות החברתיתלתפיסה זו היו. םהיעדר הכרה בזהותכ
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אלה כוונו לעולים : םאופן חלוקת המשאבי ובתכנון וביצוע המדיניות בתחומי הקליטה והחינוךתבטאה בה

שירותים החברתיים ובמערכת בהעובדים , בנוסף.  לבני הקבוצות האחרותמאדונתנו מענה חלקי ' רוסים'

בפרק ). עבודת הכנה ביחס לעולים מאתיופיהלבמקביל (בלבד ' יהודי רוסיה'החינוך הוכנו למפגש עם 

והיווצרות , השירותים החברתייםשי אנקשיים במגע בין המהגרים ו :הקודם נמנו חלק מהשלכות מצב זה

מדיניות  .ביחס ליהודי קווקז ויהודי בוכרה" סוכני נראות"הפכו להיות מתווכים ו מצב בו עולים מרוסיה

כלל המהגרים דוברי הרוסית לא הייתה רלוונטית מספיק למהגרים שכוונה לאוניברסאלית לכאורה 

   .לאחר ההגירהשהמעצבות , מקבוצות המיעוט בתוכם בשנים הראשונות

הייתה  משאלות של שונות תרבותית, וגם של החוקרים,  תולדה נוספת של התעלמות מקבלי ההחלטות

היא שאלת השיכון ך דוגמה לכ. חוסר היכולת לחזות את היווצרותן של מצוקות ושל בעיות חברתיות

ים גדולים של בנייה פרויקט עם תחילת העלייה ההמונית תוכננו .והתפזרות אוכלוסיית העולים בישראל

בפועל נוצרו  ".יוצאי רוסיה"את השכונות החדשות לעולים  ייעדו, המתכננים. למגורים ביישובי פריפריה

באזורי . עולי בוכרהובאחרים ריכוזים של , קווקזיישובים אלה ריכוזים גדולים של יהודי חלק מב

  . פריפריה אלו התעוררו דילמות חברתיות וקשיי קליטה רבים

צרה יונקודת פתיחה זו , קשה עוד קודם לקליטה  כלכלי של רבים מיישובים אלה היה- ם החברתימצב

בשיחות במהלך שנות התשעים . מאבק על משאבים בין קבוצות עולים ואוכלוסייה ותיקהומצע נוח למתח 

אלה ' תגטאו'בעקבות ההתרכזות ב. 'גטאות'חלק משכונות האלה כ, שכניהם הוותיקים ואף, תיארו העולים

לסביבה ' חיוביות'חוסר בהזדמנויות לתרומות ונוצרה מעורבות נמוכה של העולים במרחב הציבורי הכללי 

 .מעגל סגור שהחריף את תהליך הסטיגמטיזציה של העוליםנוצר . החדשה

אך המדינה לא נתנה להן , את נטל הקליטה על הרשויות המקומיות הטילה' הקליטה הישירה'מדיניות  

מערכות חינוך ) 1994 מילנר -דרי ושוורץ (.מתאימים וכוח אמתי כדי לעמוד במשימה זומשאבים 

הדרכה כדי מימון ו, ושירותים חברתיים המשרתים אוכלוסיית עולים רחבה והטרוגנית זקוקים לתמיכה

לא הייתה , המיידיות שונות תרבותית והשפעותיהה בחשבון הכל עוד לא הובא. ליצור מדיניות הולמת

  .  גל העלייה הגדולהתמקמות של ,המעצבים,  כזו ולא נתנה הדרכה נכונה בשלבים הראשוניםכהתמי

 אך היא הייתה מאפשרת , לגמרילתמונת מצב שונהבהכרח הייתה מביאה לא מודעות לשונות תרבותית 

 העדר המודעות. מהגריםלסוכנויות המדינה בין מגע הדילמות של ההתמודדות עם לנקודת פתיחה שונה 

ויצרה , לשונות תרבותית השפיעה על אופי האינטראקציה בין עובדי השירותים החברתיים לבין העולים

, היעדר הכרה ברמת המדיניות הפך במהרה להכרה שגויה .דפוס של היעדר הכרה בזהות התרבותית

בחברה דפוס זה הצטרף לדפוסים רווחים של הכרה שגויה הקיימים ממילא בין זהויות . 'בשטח'במיוחד 

 התפיסה הדומיננטית שבה תפסו עובדי שירותים: והעצים אותם) 1998' מאונטנר ושות(הישראלית 

   .להלן המתוארת, אנשי חינוך ושכנים ותיקים את המהגרים הפכה להיות התפיסה הבינארית, חברתיים
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  'מסורתיים'מול אסייתים ' מודרניים' אירופים - הבינאריתהתפיסה . ג

  וייה של התפיסה הבינאריתעיקריה וביט .1

עולים : מ"מברה מהגריםשל התפיסה הבינארית הוא חלוקה דיכוטומית הברורה שבין שני סוגי  עיקרה

החלקים הדרומיים 'לעומת עולים מ; יחסית' מודרניים'הנתפסים כ', בעלי תרבות אירופית'אירופיים או 

לחלוקה זו נלווים . 'מסורתיים'תוארים כהמ' רוסיה האסייתית'מ ',המועצות לשעבר והמזרחיים של ברית

נקודת מפנה מהתפיסה היוותה ההבחנה הבינארית  .סטראוטיפים הנתפסים כמאפיינים את שתי הקטגוריות

בשונה למצב בקרב אנשי מטה  (בשטח. להכרה ראשונית בקיומה של שונות, "רוסים"של כל המהגרים כ

למדו במהרה כי העולים אינם מהווים  אחריםני קליטה וסוכ עובדי השירותים החברתיים )וקובעי מדיניות

   399.חטיבה אחת והחלו לערוך הבחנות משלהם על השוני ביניהם

ברוב : עצמתה של התפיסה הבינארית מתבררת מתוך העמדתה מול חלוקות אפשריות אחרות של העולים

תר מחלוקת העולים נוכחת ומשמעותית אף יוהיתה ארגונים בהם אספתי חומר חלוקה זו  וההיישובים

פחית של העולים לא ההעיסוק בשאלת הזהות היהודית . או לפחות דומיננטית כמוה, ליהודים וללא יהודים

ביטוי להשתרשות  .'מערביים'מול ' מזרחיים', 'אסיאתים'ל 'אירופים'מעצמתן ומנוכחותן של ההבחנות בין 

בהבחנות , ואף במחקרים, שה בעיתונותמ אפשר לראות בשימוש שנע"התפיסה הבינארית לגבי עולי ברה

: כורכת יחד קבוצות שונותתפיסה זו ". עולים מהרפובליקות האסיאתיות"ו "הלבנהעולים מרוסיה "בין 

   400.ולעיתים גם יוצאי גיאורגיה) מרכז אסיה( יוצאי בוכרה ,יוצאי קווקז

הכרה והכרה   יחד היעדרפתמצר 'אירופאים'לעומת ' אסייתים'או ' מסורתיים'התייחסות מכלילה כזו ל 

בעקבות זאת נוצר . )תרתי משמע(הצובעת אוכלוסיות שלמות בצבעים של לבן ושחור התייחסות : שגויה

 תרמה לכך גם. רצויים או לא נורמטיבייםזיהוי בין תגיות אתניות למרכיבים חברתיים הנחשבים לא 

-סמך מפגש עם תת כלל הקבוצה עלידי ייחוס מאפיינים ל הנטייה לאשש את החלוקה הדיכוטומית על

   .)Hogg & Abrams 1989 ( קבוצות בתוכה

שונות היא אופן הצגת האוכלוסיה בלוחות נתונים של משרד אודות ת ותפיסת זירה מעניינת לבחינ

לבין אופני הקטגוריזציה , משרד בלוחות אלו הם נקודת מפגש בין התפיסות של קובעי המדיניות. הקליטה

 תואר כיצד התפיסה ההומוגנית במחקר 'המחקר העיוור' בפרק על .זית לסטטיסטיקהשל הלשכה המרכ

  .מ" של ברה'רפובליקות אירופאיות' ו'רפובליקות אסיאתיות 'התחלפה בהדרגה בהבחנה בין יוצאי

התפלגות עולי "לוחות נתונים רשמיים המתארים את . ס" בפרסומי הלמקיבלה ביטוי הבחנה זו 1995מ 

.  התייחסות בינארית לעולים על פי מוצאםהניכר מלמדים כי עוד קודם לשינוי זה" ובליקותע לפי רפ"חמ

  : )1994:5, משרד לקליטת עליהה ( להלןדוגמא לכך אפשר לראות בטבלה שצילומה מובא 

.  

                                              
מ לשעבר במסגרת קטגוריזציה בינארית התפתחה קודם כל ביישובים בהם נוצרו ריכוזים " התפיסה של עולי ברה399

לעובדי השירותים החברתיים היה . )להלן (של עולים מקווקז וממרכז אסיה כשלצידם עולים רוסים ממוצא אשכנזי
  .מדיניותי קובעי ה"תפקיד חשוב בהתפתחות קטגוריזציה זו והפצתה כך שבמרוצת הזמן היא התקבלה גם ע

  . "הספרדים של הרוסים"היו , "רוסים לבנים"כינוי נוסף שניתן לעולים שאינם  400
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; רוסיה"חמש השורות הראשונות מתייחסות ל: פ רפובליקות המוצא"הטבלה ערוכה בשורות ע

קווקז , מרכז אסיה"קטגוריה השורה הבאה מתייחסת ל. "בלטיות; מולדביה;  רוסיה הלבנה;אוקראינה

המסתמכת , בלבד" ביתאובייקטי"לכאורה מדובר בהצגת נתונים ". אחר"והשורה האחרונה ל, "וגרוזיה

. אך בחינה ביקורתית יותר מעלה תמונה שונה, ס והיחידה לשירותי מידע במשרד הקליטה"על נתוני הלמ

ביטוי אלא , אסיה או אירופהשל התייחסות למיקום הרפובליקות ב טכנית -חלוקה גיאוגרפיתאין זו רק 

   .אלוהנחות יסוד עמוקות יותר אודות המשמעות התרבותית של הבחנות ל

 הרפובליקות האירופאיות ולעומת זאת כוללכל אחת מה מקום נפרד לעולים מייחדההאופן בו הטבלה 

הרי , גם אם נניח שעורכי הטבלה ניסו לפשט אותה.  מעורר תמיהה'אסיאתים'ביחד את מה שנתפס כ

עד  מכלל העולים 3% ו6%(שמבחינה מספרית אין הצדקה לתת התייחסות נפרדת לבלרוס ומולדבה 

אין כאן  ). בקטגוריה המשותפת21%(לעומת ארצות מרכז אסיה שמהן הגיעו עולים רבים יותר , )1995

   401.שכן מרכז אסיה והקווקז הם אזורים שונים בתכלית, גם הגיון גיאוגרפי

משקפת תפיסה מוקדמת של ה עריכתהיא שקריאה ביקורתית של טבלת נתונים סתמית זו המסקנה מ

רפובליקות המוצא של האוכלוסייה :  קטגוריות מוצא ומשמעותן החברתיתעורכי הטבלה אודות

פ מדינת "הדפוס לפיו מהגרים לישראל מוגדרים עת כהרחבה  זכו להתייחסות שאפשר לראות'האירופאית'

גרוזיה והקווקז נתפסים כדומים ואזורי המוצא השונים שלהם , לעומת זאת עולי מרכז אסיה. המוצא

 בקטגוריזציה בינארית המבחינה בין הוחלפה כאןפובליקות מוצא  החלוקה לר402.נעלמו

אין חפיפה בין רפובליקות המוצא לבין הזהות אף ש -'מערביים/אירופאים'לבין ' אסיאתים/מזרחיים'

  .תרבותית של העולים-האתנו

צגת האופן בין : "קליטה"ו" עליה"מעניין להשוות בין ההקשרים של יחס לקטגוריזציה הבינארית גם ב 

גורמים שעסקו בה השתמשו לבין הקטגוריזציה , של עולים שהגיעו לישראל, שתוארה כאןנתונים ה

 מביא נתונים 1989-1995ה בסוכנות בשנים "מנהל היחידה לחמשהיה חוקר ,  גורביץ- גור. בפועל בעליה

בין הקהילות הבדלים בתיאורו מתבטאים הואסיה התיכונה ו, קווקז, צפון קווקז, המבחינים בין רוסיה

מכאן שעם בואם של העולים לארץ הקטגוריות עוברות . 403)2003:258, 1996:283-285גורביץ -גור(

בטבלאות רשמיות ,  עם זאת404.לקטגוריזציה האתנית הרווחות בישראל" התאמה", מחודש" סידור"

רכב של  מתבטאת כבר התייחסות שיטתית יותר לה405)1988:8, המשרד לקליטת העלייה(מאוחרות יותר 

  . שמושפעת כבר מהתפתחות התפיסה השלישית, אוכלוסיית העולים

  

                                              
 אגודות מדעיותכנסים של . שונותמחלקות שייכות לקווקז הבמשרד החוץ הישראלי הטיפול מרכז אסיה וכך למשל  401

  . ביניהם נהחהב הלעיש הקפדה אך , עוסקים בשני האזורים' אירואסיה'העוסקות באזור הרחב הקרוי 
, אחדפוליטי -גיאוגוש זהו  -אולם לכך יש הצדקה, קטגוריה אחת בטבלה זו כ גם המדינות הבלטיות מוזכרות402

שוני בין מדינות מרכז אסיה והקווקז אינו מאפשר הלעומת זאת . והאוכלוסייה היהודית בהן דומה ברקע שלה
   .Dellapergola 1998:78אינה סובלת מהטיה כזו ראו פ רפובליקות ש"דוגמא להצגת הנתונים ע .יחדלהכליל אותן 

תרבותיות של קבוצות יהודיות שונות אפשר למצוא -התייחסות מפורטת לאופני הרישום הסובייטי של זהויות אתנו 403
  )בנספח, 2001קורינאלדי ( פ חוק השבות "במסמך המפרט את הקבוצות השונות בהתייחסות לזכאות לעליה ע

קווקז ומרכז אסיה והלקטגוריזציה זו " התאמה"לות של הסוכנות היהודית עברה עם הזמן יפע זוריהחלוקה לאגם  404
   . אך אפשר ליחס זאת גם להתמעטות היהודים באזורים אלה-מטופלים כיום במסגרת יחידה מנהלית אחת

  ).1996:7,8,משרד לקליטת עליה ה( מהווה שלב ביניים במעבר זה 1996טבלה מ  405
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  "אוריינטליזם מהגר" ו"אוריינטליזם מקומי"והמפגש בין , הבינאריתהתפיסה  מקורות .2

 בסמיוטיקה האתנית" אשכנזים" ו'מזרחים'התפיסה הבינארית הפגישה בין ההבחנה הקטגוריאלית בין 

שתיהן : בין שתי התפיסות יש דמיון בסיסי. קולוניאליזם הרוסיהישראלית עם הבחנות שמקורן ב

בשתי התפיסות  ". מסורתי- פרימיטיבי-אסיאתי"ל"  מתקדם- מודרני-אירופאי"מבוססות על ניגוד בין 

ואולם יש לשים לב גם , "המזרח" במובן של תפיסות כוללניות אודות םלאוריינטליזאפשר לראות ביטוי 

אוריינטליזם "ו" אוריינטליזם מקומי"לתהליך המורכב של המפגש בין , יותר מכךועוד , להבדלים בניהם

חלק משימושים אלה . המושג אוריינטליזם משמש בצורות שונות בשיח המחקרי הביקורתי ".מהגר

תוך כדי ייצור טקסטים ומשמעויות " המזרח"במיוחד כאשר נדונות תפיסות אודות , אמורפיים וכוללים

הדגש בניתוח זה הוא על אופני הפעולה של תפיסות אוריינטליסטיות במהלך , ת זאתלעומ 406".במערב"

שעקבותיו לעיתים (זהו מפגש בין קבוצות שונות על רקע מפגש קודם . מפגש המתרחש תוך כדי הגירה

   407.לבין תפיסות מקומיות" משם"כמו גם מפגש בין תפיסות המובאות , )גלויות ולעיתים חבויות

האופן בו מהגרים מרוסיה מבטאים  -"אוריינטליזם רוסי בישראל"ות החל דיון מחקרי על בשנים האחרונ

). 2005' לומסקי פדר ושות, 2005שומסקי (עמדות אוריינטליסטיות ביחס לערבים ולמזרחים בישראל 

לצד . כקטגוריה אחידה' מהגרים רוסים'גם הם מתייחסים לאבל , דיונים אלה מלמדים על תופעה חשובה

יש לשים לב גם לתפיסות ויחסים , ינת התפיסות שהביאו איתם מהגרים מרוסיה ביחס לקבוצות אחרותבח

דיון ביחסים : הדיון בשאלות אלה בעבודה זו מפוצל בין כמה פרקים. בין קבוצות בקרב המהגרים עצמם

ודיון ) עיבשער הרבי, בהמשך(דיון במפגש ביניהן בשדות חברתיים שונים ; ההיסטוריים בין הקבוצות

הדיונים בשאלות אלה בעבודה זו מלמדים גם כי אין אלה שדות . בתפיסות ובאופני קטגוריזציה בפרק זה

והעברתן להקשר , מ"קבוצות המיעוט מברהכלפי ' יהודים רוסים'ותם מבטאים תפיסות שאוה ,נפרדים

, וריות המרכזיות בומול הקטגם ומהתמקמות,  מהמפגש שלהם עם קבוצות אחרותים מנותקםהישראלי אינ

 ויש זיקות לא צפויות בין אופני התפיסה של יוצאי קווקז 'אשכנזים'ו) ותיקים(' מזרחיים'ובמיוחד 

ותפיסות , המפגש בין הקטגוריזציה המקומית. 'מזרחים'ו' רוסים'וקבוצות מיעוט אחרות למפגש בין 

ון של תפיסות הנעות בין התפיסה יוצר מגו'  מהגרםאוריינטליז'לבין , אוריינטליסטיות השקועות בה

, המתבטא ביצירת קטגוריות מוכללות, םובין אוריינטליז, התפיסה בינארית והתפיסה הייחודית, המאחדת

" ייחודן" במיוחד בהקשר של התפיסה המדגישה את 408,לבין תפיסות שיש בהן הדים לתפיסות גזעניות

  . שתתואר בהמשךשל קבוצות המיעוט כיהודי קווקז 

גם אפשר לראות מפגש בין קטגוריות מקומיות וקטגוריות מהגרות בעלות מימד אוריינטליסטי מא ל דוג

לציון מעין מילת קוד  'אשכאזים'קטגוריה היווצרות הבוגם , שנדונה קודם" רוסים לבנים"בקטגוריה 

ם  תקופה מסוימת בשירותישימש במשךמונח זה . שהוזכרה בפרק הפתיחה, עולים אשכנזים מהקווקז

                                              
406 Goldberg 2004aמדגיש צורך בקונטקסטואליזציה והתייחסות לאופני השונים בהם משמש המונח אורינטליזם .  
שהתגבשו " תאוריינטליסטיו"קיימים הבדלים חשובים בין תפיסות , הדיון מניח כי לצד מרכיבים משותפים 407

 כלפי קבוצות ממרכז מ"מזרחים וכלפי ערבים ובין תפיסות כאלה שהתגבשו בברה"/ עדות המזרח"בישראל כלפי 
 םאציין בכל זאת כי אחד ההבדלים נוגע להשפעת האוריינטליז. ביאור הבדלים אלה דורש דיון נפרד. אסיה והקווקז

 שהוא תולדה של קולוניאליזם םושוני בינו לאוריינטליז, שנוצר כחלק מקולוניאליזם ימי על זה הישראלי, האירופי
  .אלי לזה שכפוף לו והדינאמיקה התרבותית של המגע שונים למדיאופי המגע בין השליט הקולוני. יבשתי

הכנס האגודה האנתרופולוגית ( בתגובה להרצאתי בנושא 'להבחנה זו הגעתי בעקבות הערתה של פרן מרקוביץ 408
 .  ומתי מדובר בשיח של גזע וגזענותםכי חשוב לבחון מתי כדאי להשתמש באוריינטליז) 2007הישראלית 
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ביחס לכך  409. כניסתם של פרויקטים ספציפיים שיועדו לעולי קווקזעל רקע הפעלת, החברתיים

 . רוסים ממוצא אשכנזי- שכן בקווקז ישבו גם יהודים, "קווקזים"התעוררה העמימות סביב המונח 

לבדל , וגם של סביבתם, נבעה מהצורך של עולים אלה "אשכאזים" הקטגוריה החדשה -היווצרות תת

שהדגיש פער , בידול זה משחזר את דפוס היחסים השכיח בין אוכלוסיות אלו בקווקז". קווקזים" מהעצמם

הצורך בבידול מחודש ". פראיים"תרבות רוסית למקומיים שנתפסו כפרימיטיביים ואף בעלי בין מי 

שבו , כינוי זה מציין שלב ביניים, "קווקזים"התחזק אל מול הנראות השלילית המתהווה של הבישראל 

ובתגובה לכך , מתחילים לסמן את יוצאי קווקז אבל גבולות הקטגוריה הזו עדיין לא ברורים לסביבה

' אשכנזים'הסימון של הגבולות נעשה בזיקה לקטגוריזציה בינארית הבנויה על הבחנות יהודיות בין 

ז כקבוצה נבדלת  יוצאי קווקתפיסה שלקטגוריה זו הלכה ונעלמה ככל שהתחזקה ה. 'מזרחיות'לקבוצות 

 לא רק תכנים עוברים, מ לשעבר לישראל"ניכר אם כן כי במעבר בין ברה ".טיפול מיוחד"להזקוקה 

ואלה מעצבות את ,  אלא גם מערכות מורכבות של קטגוריזציה אתנית וחברתית410,ותסריטים תרבותיים

   .המשך התפתחות הקטגוריות ומערכות היחסים בהקשר של הסביבה החדשה

  

  'מזרחים'ו, "אשכאזים", "קווקזים": "מפגש מרובה"וריות בינאריות ואוריינטליזציה בקטג. 3

. וקבוצות מהגרים שונות, )מרקע מגוון" (ותיקים"מלמדת על מאפייני המגע בין  "אשכאזים"הקטגוריה 

, זובקטגוריה גם בזירות אינטראקציה בהם לא נעשה שימוש מתבטאים קטגוריה זו שמבטאת הגיונות ה

היא קטגוריה עצמה ה. בין אוכלוסיותכזו "  אוריינטליסטית-תרבותית"א פותחו דרכים שונות להבחנה אל

, )אך רק מעטות משתרשות,  נבראות כל הזמןכאלוקטגוריות  (המצאה יצירתית מקומית שזמנה מוגבל

 כניסו, הפך מורכב ומרובה זהויות השדה החברתיש אף :ה הדפוס החברתי העומד מאחוריהחשוב הוא

ריבוי התפתחה מודעות לגם כאשר " מערב/ מזרח"הבחנות בינאריות על ציר עליו  להחיל המשיכוקליטה 

  . קבוצותה

 .זהות אתנית יכולה להיות מובנת כסט של דיכוטומיות מקננותהציע כי ) 1978Cohen(רונלד כהן 

יבושה של כל זהות ראשית גהקשור ל, הבחנה זו מלמדת על מימד בינארי הקיים מלכתחילה באתניות

בינארי המימד היחס בין בחינת העל צורך בת דוגמא הנוכחית מלמדהאך ". אחר"במגע בין האני וה

לוקחות חלק מספר  בה "מפגש מרובה"בסיטואציה של  .מציאות חברתית מרובת קבוצות וזהויותל

הרובד - במקרה זה (זהות הקבוצה האחרתפיסת השאלה אינה רק של הבניית זהות ות, קבוצות בו זמנית

אלא גם של מקום הקבוצות האחרות הנוכחות במפגש בו , )"קווקזים"ו" אשכאזים"הבחנה בין הגלוי ב

   411.מתרחש תהליך זה

אלא מעובדים , הבנתי ששמעתי אותו לא מפי עולים יוצאי רוסיה, "אשכאזים"את המונח שוב כשבחנתי 

זו נוצרה קטגוריזציה . צפון אפריקה כלל יוצאי בדרך, יישובי פריפריהבבשירותים החברתיים ' מזרחים'

                                              
 . דיון בהתפתחות מדיניות זו מובא בהמשך.  ספציפיים לעולים אלה וסיוע ללימודים אקדמייםכגון קורסים 409
410 Rapoport and Lomsky-Feder 2002 
   . Barth 1969 , Nagata 1981בהבנה של אתניות ראו  , לתפיסות המדגישות את החשיבות הקשר וסיטואציה 411
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לא רק , כולם(העולים הרוסים  הצורך של :מלמדת על היחסים ביניהםהיא  ו412,ריבוי שחקניםבמצב של 

יחסים הנוצרים קשור ללבין יהודי קווקז " יהודים רוסים אשכנזים מהקווקז"להבחין בין  ")אשכאזים"

שלהם כוח פוליטי ובמיוחד עם יוצאי צפון אפריקה , רות הפריפריהבינם לבין הקבוצות הדומיננטיות בעיי

  413.גם משולבים במערך השירותים החברתייםהם ו, ביישובים בהם מדובר

היא מדגישה את השוני בין עולים רוסים אשכנזים מהקווקז או : פעולה כפולה" אשכאזים"קטגוריה ל 

, תפסיםשנ –" זיםאשכנ"ל" הרוסים"את העולים וגם קושרת , ין יהודי קווקז או בוכרהובממרכז אסיה 

בסימון זה . (Goldscheider 2001:77)כישראלים יוצאי אירופה ואמריקה , ס"במקביל להגדרות הלמ

אך בו בזמן יש כאן הבחנה , 'מזרחים'בין הרוסים האשכנזים לותיקים ה, יש מצד אחד פוטנציאל של מתח

כמו גם , הקווקזים" המטופלים"מ") רוסים" ו'מזרחים'(של שתי הקבוצות המרכזיות בקרב העובדים 

   414.כגון יוצאי אתיופיה" טיפול מיוחד"מקבוצות אחרות שראויות ל

השפעה גם יש ) בוכרה(קולט קבוצות כיוצאי קווקז ויוצאי מרכז אסיה " מזרחי"למצב בו ממסד מקומי 

לכאורה : 'מזרחים'ו" אשכנזים"קטגוריזציה הבינארית המבחינה בין יחס להמיקום של האחרונים בעל 

אך בפועל תוך כדי כך , 'מזרחים' ממקמת את האחרונים כ'אסיאתים'ורוסים " רוסים לבנים"ההבחנה בין 

יוצאי קווקז וקבוצות מיעוט אחרות לפיה ,  שתידון בהמשך,גם מתגבשת צורת קטגוריזציה נוספת

   .'תוייחודיקבוצות 'של מ שייכים לקטגוריה "מברה

  

 מפגש מרובה והתנסויות קודמות: 'מזרחים'ו" סיםרו". 4

', מזרחים'ו" רוסים"הקטגוריזציה הנוצרת תוך כדי מפגש מרובה מספקת תובנות גם לגבי היחס בין 

, ראשית . בהקשר של המפגש המרובה הקשור במגע עם המדינה,ת" והמזהובמיוחד יוצאי צפון אפריקה

יש " המזרחיים"במפגש עם אנשי השירותים , ממרכז אסיהמהקווקז ו" אשכנזים-רוסים"מבחינת עובדים 

  . עם אוכלוסיה מקומית משכילה שעברה רוסיפיקציהקודמים שיחזור של יחסים מעין 

מקומית של הקבוצות " אינטליגנציה"נפגשו יהודים רוסים אלו עם , באזורים בהם ישבו קודם

כל  ,נומינלית,  המדיניות הרוסית שייכה.'אוזבקית וכו, נית'אזרבייג: הדומיננטיות במקום בו ישבו

, באיוש משרות למשל,  שנציגיו זכו ליתרונות שונים-מסוים" לאום"רפובליקה לקבוצה אתנית או 

 אם כי בפועל מאחורי מדיניות זו עמדה תפיסה של עליונות התרבות -וששפתו קיבלה מעמד מיוחד

גם יהודי רוסיה וגם חלק  ).Brubaker 1996(הרוסית ורוסיפיקציה של האליטות המקומיות 

ובמיוחד במיעוטים אחרים , מהאינטליגנציה המקומית שעברה רוסיפיקציה התבוננו בקבוצות המקומיות

שנתפסו וראו , היהודים הרוסים. ט שאימץ פרספקטיבה אוריינטליסטיתבמב) ובתוכם היהודים המקומיים(

  .  בינם ליהודים המקומייםהדגישו את השוני, עצמם כנציגי התרבות הרוסית הגדולה

                                              
כשבהם בולטים יוצאי מרוקו , מרקע מגוון" ותיקים"ו, )ם אחריםמאזורי והקווקזמ( יהודים רוסים ,  יהודי קווקז412

כפי , רקעעיקר ב קטגוריה הגמונית כוללנית שבסיטואציה המתוארת ניצבים ב–" אשכנזים"ו, וצפון אפריקה בכלל
  . בתיאור של תהליכי נראותקובעי המדיניות שעלה ממקומם בקרב 

העיירות הפריפריאליות שהוקמו בשנות " המראה כי) 1997( אלון מצטטים את) 2000:103( לוין אפשטיין וסמיונוב 413
  .  מאופיינות עד היום במבנה תעשייתי ותעסוקתי מוגבל ובריכוז גבוה של יוצאי צפון אפריקה50ה

אוכלוסיית העיירה אותה . Goldberg 1984בעיירות פיתוח ראו גם  " מטופלים"ל" המטפלים"על הבחנות בין  414
  . למיניהם" מטפלים"ו" מטופלים"ל] בין השאר[ולקת מתאר גולדברג מח
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מכל זאת עולה שוב החשיבות של התנסויות אתניות קודמות והעברת קטגוריות בעיצוב היחסים בין 

במקרה זה התנסות זו מלמדת על יחסים מורכבים בין המהגרים החדשים ואלה . קבוצות בעקבות הגירה

,  כגון יוצאי קווקז או יוצאי אתיופיה,במיוחד כשברקע מצויות קבוצות נוספות, )או בניהם(הקודמים להם 

 יש לבחון על רקע 'מזרחים'ו" רוסים"את היחסים בין  415.ולא על מערכת דיכוטומית של מתח אתני בלבד

בחינה כזו מבליטה כמה הבדלים בתיאורים אפשריים של . שדה אתני מורכב של חברה מרובת תרבויות

, יינטליזם הרוסי הצרוף בזירת התקשורתבמיוחד בולט ההבדל בין ביטויי האור. יחסים אלה

האינטראקציה החברתית בזירות לבין ) Shumski 2004(הפובליציסטיקה והעיתונות הרוסית בישראל 

  ..חברתיות וארגוניות כמו אלה שתוארו כאן

 ההגמוניה יותרבו בולטת , מגע בין קבוצות המתרחש במרכזהבדלים בין   נקודה נוספת לבדיקה היא

המפגש  . שלהם עמדות כוח מקומיות'מזרחים'בו מתקיים מגע יומיומי עם , לפריפריה, הותיקההאשכנזית 

גם שלא מדובר בהעברה של אוריינטליזם רוסי לישראל כאילו למד  ממ"מברהעם בני קבוצות המיעוט 

 ומתוך נקודה זו הוא נבנה מחדש, בעבר, נותר מאחור" המזרח של רוסיה"של , עולם ההתייחסות הקודם

המצב בו קרוב לרבע מהמהגרים דוברי רוסית שייכים לקבוצות המיעוט . אל מול האוריינטליזם הישראלי

 אשכנזים - יחד עם שיח היררכי בין יוצאי אירופה ואסיה בקרב העולים הרוסים, "אסיאתיות"הנתפסות כ

ות יוצר מצב שבו שתי המערכ 416)שרבים מהם מגיעים כאמור מאסיה התיכונה ומקווקז(עצמם 

ותוך כדי כך מתקיימת מערכת  - מתקיימות במקביל) האוריינטליזם המקומי וזה ששורשיו רוסיים(

ובחינה מחודשת של ההתייחסויות הנובעות מהדפוסים האוריינטליסטיים  חיזוק, מורכבת יותר של התאמה

הגרים אחרים התפיסות שהביאו אתם העולים מרוסיה ביחס למ. ון כמו גם ההבדלים ביניהןושל דמי, הללו

שני הצדדים  שבו אך מדובר בתהליך, ארית הישראליתמ מצאו קרקע פורייה בקטגוריזציה הבינ"מברה

   417.)2001לרנר (ואינם רק נשאים של דפוסי עבר , מהווים סוכנים אקטיביים בעיצוב התייחסויות אלה

  

  המודרניזציההחלוקה הבינארית וגישת . 5

 מ במסגרת הקטגוריזציה הבינארית יש חשיבות רבה לגישות"מברההמהגרים האופן בו נתפסים בגיבוש 

. שרווחה בגישות סוציולוגיות ואחרות' מתפתחות'ו' מודרניות'דהיינו להבחנה בין תרבויות ', מודרניזציה'

קובעי מדיניות , חוקרים, לגישות אלה יש אחיזה חזקה במיוחד בקרב אנשי השירותים החברתיים

שפעה רבה על האופן בו עוצבו התפיסות של המהגרים ועוצבו הפרויקטים והייתה להן ה, ומחנכים

אפשר להצביע על קשר בין תפיסות אלה לגישות קולוניאליות . החברתיים השונים שנועדו עבורם

אך לענייננו חשוב דווקא להבחין ביניהן כדי להבין אספקט חשוב במפגש בין אנשי , ואירופוצנטריות

   .בעי המדיניות עם המהגריםהשירותים החברתיים וקו

                                              
ולהדגשת , קשר כזה נותן רקע נוסף להבנת התהליך בו שתי הקבוצות חוברות זו לזו למרות המתח הקודם 415

   . ערבים-במיוחד ביישובים מעורבים יהודים, הלאומיות המשותפת על רקע המשך הסכסוך עם הפלסטינאים
כאשר ביקורות אודות , בישראל") נש קנאל("נה בראשונה לפעולתו של הערוץ הרוסי דוגמא לשיח כזה התבטאה בש 416

מאזורי ) בעצמם רוסים אשכנזים(רמתו של הערוץ החדש נקשרו יחד עם רמיזות על מוצאם של שדרנים מרכזיים 
צאה שמו, גם לזהותה של מנהלת התחנה אז) לא בהכרח גלויה(לדינמיקה זו הייתה זיקה , מ"פריפריה בברה

 . גם הוא יהודי בוכרי במוצאו,  לב לבייב-ואף לזהותו של אחד המשקיעים המרכזיים,בוכרי
 . וכרובד נוסף לה, )2004(זאת לצד בחינה מחדש של העמדות האתניות עליהן מצביעות ולומסקי פדר ורפפורט  417
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אלא לגישה כללית שפגשתי בקרב , לא לתפיסה תיאורטית ספציפיתהכוונה ' גישות המודרניזציה' ב

' מסורתי'ל' מודרני'הבחנה בין את הגישה זו רואה . סוכנים חברתיים רבים הבאים במגע עם המהגרים

במבנה חברתי , ן הבדלים בערכיםמרכיבים אחרים כגו . להבחנה בין חברות ולהבנת זהותןתמהותיכ

שנתפסת כתהליך אחיד , זו' מודרניזציה'נתפסים כפועל יוצא של ובדפוסים תרבותיים נדחקים הצידה או 

עובדים , כגון מנהלי מחלקות במשרדים ממשלתיים, בקרב סוכנים 418.במהותו ולא תלוי הקשר ותרבות

. 'מדעיים'שתם שמבוססת על נימוקים קפות גיתפיסה זו מלווה בשכנוע פנימי עמוק בת'  וכוםסוציאליי

הפער בין הביקורות על גישות מודרניזציה פשטניות בשיח האקדמי לבין עוצמתן של אלה בשדה מעורר 

כגון ' מעשיים'בין השאר דומה שיש לבחון את עוצמתן של תפיסות כאלה בקרב מקצועות  .שאלות רבות

האקדמי במקצועות אלה אין מודעות דומה לשאלות אין הכוונה שבשיח . עבודה סוציאלית וחינוך

יש כנראה מנגנונים פנימיים בתחומים אלה שגורמים להמשכיות התפיסות ך א, שמעוררות גישות כאלה

ייעוץ חינוכי מושתתים בבסיסם על , ובמיוחד עבודה סוציאלית,  אולי כיוון שתחומים אלה-הקודמות

" חברות מודרניות"ת אודות ההבחנות הברורות בין הנחות יסוד של המודרנה שמבליעות גם הנחו

  ". חברות מסורתיות"ו

', מסורתיים' יוצאי קווקז ויוצאי בוכרה נתפסים כ–כאמת מידה מלווה בהכללה " מודרניזציה"הדגש על 

 419,תוך כל קבוצהבלמרות השוני הגדול בין הקבוצות ו', מודרניים' כ-ואילו יוצאי רוסיה ממוצא אשכנזי

עויות של התפיסה הבינארית היא שהעולים מגרוזיה ומבוכרה ובמיוחד עולי קווקז נתפסים אחת המשמ

שעלו " בני עדות המזרח" בכך דומה חלוקה זו לתפיסה אחידה של  .'מודרנית'אפריורי כחסרי השכלה 

 .420. אחריםובמרכיבים תרבותיים, בשנות החמישים והשישים למרות שוני גדול בדפוסי ההשכלה

שהוא " אופי"או " מנטאליות"מערבת בתוכה גם הנחה שמדובר במעין " האסיאתים"ל כלל ההכללה ש

   421, "אירופאי"ולא " אסיאתי"

מלמדת על הקטגוריות של ', מסורתי'לעומת ' מודרני'כמו גם ', אסייתי'לעומת ' אירופי'הדגשת המונחים 

מדים הדברים על התפיסות במיוחד מל. המשתמשים בהם לא פחות מאשר על הקבוצות שעליהן מדובר

אפשר לומר  422.של העולם המערבי הכלכליים והפוליטיים, המודדות הכול ביחס למרכזים התרבותיים

וביחס לשיח אודות " קליטה במערכות חינוך"ובמיוחד , "קליטה"בהכללה כי בהקשרים המוסדיים של 

 את התרבות והזהות התרבותית עומדת גישה הרואה' מסורתי'/'מודרני'מאחורי הדיכוטומיה " השתלבות"

כמעמסה וכמכשול בדרך לקליטה ולהשתלבות בחברה ' אסייתי'וכ' מסורתי'של מי שמזוהה כ
                                              

   ).  Eisenstadt 1987(פיסה כזו תפיסות אנתרופולוגיות ותיאוריות אודות צורות שונות של מודרניזציה מבקרות ת 418
  .  ומערי בירה מקומיות בהן היו אוניברסיטאות),טשקנט, באקו( למרות שחלק מהראשונים מגיעים מכרכים גדולים 419
אחדותה של יהדות המזרח באה לידי ביטוי בראשונה בהיותה תרבות שעוצבה "כתב כי ,  )1979:7-15 (   שאול שקד420

מהקשיחות לגבי שינוי דרכי הארגון החרושתי ולימוד "...וגם כי יהדות זו סבלה ', ...תוך מגע ממושך עם האסלאם
לבין המצב התרבותי , הכלכלי והטכנולוגי, ואולם שקד מבחין בין המצב הארגוני. '...הטכנולוגיה המודרנית

ת המזרח הייתה מסגרת  כי אין זה נכון שליהדו)1979:85-98( בתגובה יין לעומת זאת צששון -חיים הלל בן. והחברתי
 . '...זה כוזב לגבי התנאים והמסגרות, זה לא נכון בעבר, אין זה נכון בהווה '--משותפת של רקע 

כאשר ציינתי . מחקר ומדיניות בירושליםיוקרתי ל במכון הרצאה שנתתי דוגמא לכך ראיתי בדיון שהתפתח בעקבות 421
וחלקם " אסיה"קווקז הם מגיעים מאזורים שחלקם מצויים בוכי במקרה של יהודי , כי מדובר בקבוצות הטרוגניות

 --כך או כך 'אך ההטרוגניות שלהם מראה את השרירותיות של חלוקות אלו הגיבו חלק מהשומעים כי , "אירופה"ב
  .'אסיה של אירופה'כך ציינו כי בעצם מבחינתם גם רומניה ובולגריה הן  ואחר', הם אסייתים באופיים

נעשה כנראה " מזרח תיכון"וגם במונח , הוגדרו ביחס ללונדון" מזרח רחוק"ו" מזרח", " קרובמזרח "המונחים  422
 . שימוש לראשונה כמונח צבאי במלחמת העולם השניה
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ומודרניזציה נתפסת כזהה לאימוץ ', מודרניזציה' הזהות התרבותית נתפסת כמכשול בדרך ל423.הישראלית

אין ' מסורתיות'קבוצות בין קע התרבותי המגוון ולהבדלים לר, לזהויות הקונקרטיות .תרבות מערבית

עולה בקנה אחד עם תפיסות דיכוטומית זו תפיסה  ).בהםפוליטי למעט שימוש (תפקיד בעל משמעות 

מינוח ב, 'טיפוח- טעוני'לאו , למיניהם' מטפלים'להיות יעד ל קבוצות מסוימות הופכים בני424 .'טיפוליות'

   425. מאסיה ואפריקה"מסורתיים"בו השתמשו ביחס לעולים 

מ משחזר דפוסים "בקרב עולי ברה" מזרחיות"ך גם אם השיח הדיכוטומי המופנה כלפי הקבוצות הא

הבחנה דיכוטומית , מוכרים מהשיח הדיכוטומי שהופנה קודם לעולים מצפון אפריקה והמזרח התיכון

ישראלים  מחקר השדה מלמד כי. 'אשכנזים'המדגישה מודרניזציה כאמת מידה אינה מאפיינת דווקא 

האופן בו אימצו את  .רבים אימצו תפיסה בינארית כזו" םמזרחי"ובהם גם , מרקע אתני מגווןיקים ות

דור קודם לכן מלמד על לא זכתה להכרה בשל מונחים אלה החלוקות הדיכוטומיות גם אלה שזהותם 

 שהם' אחרים'כ' קווקזים' מזרחי בהגדרת ה-במקביל לשיתוף הפעולה הרוסי .עצמתן של חלוקות אלה

ממוצא צפון אפריקאי ומזרח תיכוני מחילים על העולים את חברתיים שירותים  עובדי, מושאים לטיפול

" אשכנזי"חלקם גם מאמצים מודל הרואה ב". אשכנזים" בעבר מקולטים קיבלואו הוריהם  היחס שהם

עובדים  שלתפיסות משותפות זהו מקור נוסף ל). אם כי לא בהכרח יחידי" (מודרניות"מודל חיובי של 

של התפיסה זה פשטני  אימוץ .מ"ותיקים ועובדים מקרב יהודי רוסיה בחס לקבוצות המיעוט מברה

  426.תיוג שלילי והעדר אמפטיה כלפי הקבוצות בהן מדוברלעיתים בהבינארית מלווה 

י להביא כד"עשות יש ל המאמץ שתבחלק מהמקרים הדגש. למודל הבינארי פרשנויות מגוונות, עם זאת

דוגמא לכך ראיתי .  לא מלווה בהכרח באימוץ עמדות שליליות אחרות כלפיהם"ולים למודרניזציהאת הע

במקרה של מנהלת פרויקטים שהדגישה את הדמיון בין מצבם של עולי קווקז לדעתה לבין מצבם של 

הזיהוי בין הרקע של העובדת לזה של העולים יצר  .הוריה בתקופה בה הם הגיעו מכורדיסטאן לישראל

מצבה כמי בניגוד ל, " מסורתיים"אך בה בעת הוא חיזק את התפיסה של העולים כ, אמפטיה ואף הזדהות

כאן מתבטא גם צד אוניברסאלי בתפיסות של  ".המודרנית"מייצגת את החברה הקולטת שכעת 

ואולם ). 1992, חזן" (כל אחד יכול", בסופו של דברשכן  - מודרניזציה שקשור באופיים האבולוציוני

בפועל מקבלת את ו, ומשמעותה" מסורתיות" לשיח על עמדה זו חפה לחלוטין מהתייחסות ביקורתית

    .'ישראליות'כנכון ל את העולים למה שנתפס" לנרמל"ורך צהרעיון שיש 

ואלטרנטיבי באקדמיה ובבימות " מזרחי"הפער הגדול בין צמיחתו של שיח ביקורתי צריך גם לציין את 

אודות ) ששיח זה יוצא נגדן(לבין המשכיות התפיסות ) כ אלטרנטיביות"בד(שיח מרכזיות אחרות 

אפשר גם  .ויחסן לזהות ותרבות בשירותים החברתיים ובקרב קובעי מדיניות" מסורתיות" "מודרניות"

                                              
השיח הביקורתי על ייצוגם של יהודי המזרח הביא בחלק מספרי הלימוד בהיסטוריה לגישה ממנה משתמע כי  423

, בקרב יהודי ארצות האסלאם היו זהים לאלה שעברו על יהודי צרפת וגרמניההתהליכים שעברו על אליטות יהודיות 
נשארו מסורתיים ורק ) בארצות האסלאם(לפיה מרבית היהודים , אלא שבהמשך לכך מתקבלת תיאוריה דואליסטית

 ). 1999:109פישר (כביכול גם קשיי הקליטה בישראל, ומכאן, חלק באמת עברו מודרניזציה או התמערבות
, בהקשר של תפיסה בינארית הקשורה למודרניזציה. אודות המדיניות] V[בפרק , ל טיפוליות ראו בהמשךע 424

  . 'מודרני'ל' מסורתי'מסייעים לקבוצה לעבור ממצב ' מודרני'טיפוליות מתבטאת גם בכך שמומחים בעלי ידע 
  . 1999דהאן כלב , 1995פיטרברג , 1986פירר , 1978אדר , 1951פרנקנשטיין : בישראל ראו" טעוני טיפוח"לדיון על  425
 . דוגמא לכך במקומה של מנהלת לשכת תעסוקה בדינאמיקה שתוארה בפרק הקודם426
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הספרות הביקורתית עצמה מאמצת . לשאול מה תרומתן של חלק מגישות ביקורתיות אלו עצמן לכך

סוכנים בקרב  427".ממסדי/ אשכנזי"מול " המזרחי"גוריזציה זו בהדגשת השיח בפועל במקרים רבים קט

חברתיים שחשופים רק בצורה חלקית לשיח זה או לבבואותיו בתקשורת הפופולארית יש השפעה רבה 

אפשר גם . יותר להמשך השימוש בקטגוריזציה הבינארית מאשר למורכבות הטיעונים הביקורתיים

  . נוכח השיח הביקורתי בפריפריה עצמה, ובאילו אופנים, לשאול בעקבות זאת עד כמה

" מודרניות "ביןדיכוטומיות בחנות גם תפיסות של העולים עצמם תרמו לחיזוק תפיסה המבוססת על ה

רבים מהם מדגישים , מצד אחד. מ יש קולות רבים"ברהמבקרב כל אחת מקבוצות המיעוט  ".מסורתיות"ו

שמחזקים  מצד שני יש קולות .)להלן (אותם" מכילים"ישראלית אינם כי מודלים בינאריים של החברה ה

 הוא כאשר יותרדפוס רווח  428."מודרניזציה"ת אודוהנחות היסוד קבלים את את התפיסות הבינאריות ומ

מודרניות /בהקשר של מודרניזציה, פועלים שונים מקרב בני קבוצות אלה משמשים בתפיסה בינארית

מידת ההלימה בין תיאור זה לבין המאפיינים של  429.תוך קבוצותיהם הםלצורך הבחנות פנימיות ב

שקיימים ) essentialism(שכן הדגש הוא בהכללה ובמהותניות , הקבוצות אינה מעלה או מורידה

 כלומר סימון עצמך - חשוב גם ההקשר שלהם מול התמקמות במרחב הישראלי החדש. בתיאורים אלה

בדרך כלל מהלך זה אינו  יחד עם זאת .'פרימיטיבי'או אפילו ' מסורתי'על ידי סימון האחר כ' מודרני'כ

ומדובר מבחינה זו בתפיסה מורכבת יותר של תהליכי , מלווה בקבלת ההנחות שלתרבות המוצא אין ערך

שלעיתים גם קשורה בהכללות לגבי , לעומת זאת תפיסה חד מימדית. מודרניזציה מאשר זו שתוארה קודם

קז בכלל אפשר למצוא אצל אותו מיעוט מקרב יוצאי קווקז שנקלט בשירותים תרבות יהודי קוו

של  ,לעיתים גורף, אפשר לראות אימוץ בקרב עובדים אלה 430.עולי שנות השבעיםמבמיוחד  ,החברתיים

בו בזמן בהזדמנויות אחרות עובדים אלה . מודרנה ומסורת, השיח הבינארי המחלק בין מזרח ומערב

והם מצויים במלכוד בין צורות שיח , תדמית של יהודי קווקז והצורה בה הם נתפסיםעל ה" להגן"מנסים 

  . שונות שאינן דרות בכפיפה אחת

                                              
  . Goldberg and Bram 2007וראו גם ). 2002" (מזרחיים בישראל"כך אצל חבר ושנהב ועמיתיהם בדיונם בספר  427
יב פתיחת מגמה לאחיות בבית ספר הפועל במסגרת שניהלו פעילים מיהודי בוכרה סבמ "והתבטאה במכך  דוגמא ל428

בשעה , "אחיות מעשיות"בשל דרישת ההורים נפתח מסלול ל. חרדית שבו לומדות בעיקר תלמידות בוכריות-דתית
קובעי מדיניות שהיו מעורבים בדיון . במסגרת אקדמיתלפתוח מגמות המובילות ללימודי סיעוד מדיניות היא שה

זו ן . שחיפשו מודל הדומה למה שמוכר להם מארץ המוצא, ו לבסוף ללחץ ההורים והפעיליםסיפרו שבעל כורכם נכנע
תפיסות בינאריות הקשורות "מורכבות של השדה אל מול הניסיון לתאר אותו בצורה סמכותית כמשקף לדוגמא 

לצד הרקע , כאן דווקא אסטרטגית הפעולה של המהגרים: של קובעי מדיניות ונותני שירותים" במודרניזציה
  . ולא התפיסות של קובעי המדיניות, "מודרניות"לעומת תפיסות " מסורתי"הספציפי שלהם צבע אותם באור 

שהם , ן' באופן בו רבים מיוצאי צפון הקווקז מדגישים את נבדלותם מיוצאי קובה שבאזרבייגלכך דוגמא 429
 פנימי את התפיסות הרוסיות אודות יהודי ובכך בעצם הם משחזרים בשיח, וכן הלאה" כפריים", יותר" מסורתיים"

של ' אחרות'מבחינה זו אין הבדל עקרוני בין תהליך סימון ה.  את התפיסות הישראליות-ועוד יותר מכך, קווקז
כלפי יהודי קווקז מתהליך הסימון של יוצאי קובה כקבוצה ) 'אשכאזים'(יהודים רוסים אשכנזים מהקווקז 

  .על ידי עולים מקרב יוצאי צפון קווקז' מודרניזציה'על סולם של שמצויה במדרג נמוך , מסורתית
שכן רק לקראת סיום שנות התשעים החלה קליטה מצומצמת של עובדים ,  הערה זו מתייחסת לתקופות מאוחרות430

  . כתולדה של המדיניות הייחודית) למעט מקרים ספורים קודם לכן(מקרב יוצאי קווקז לשירותים החברתיים 
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III.  ושוניאחרות, תפיסות אודות ריבוי: ? 'קבוצה ייחודית'הכרה בזהות או   

   כתופעה מתמשכת וכתהליך התפתחותיאחרותתפיסות של ריבוי ושל  .א

 עומדת שאלת משמעותה של שהתפתחה ביחס לעולי ברית המועצותשלישית דיון בתפיסה ההבמרכז 

המאופיינות , תרבותיות שונות- אתנובקיומן של קבוצותכלומר , ההכרה בריבוי זהויות בקרב העולים

מתח בין הכרה בזהות לגבי תפיסה או תפיסות אלה עולה . תרבותיים ולשוניים שונים, בדפוסים חברתיים

 המרכזיות של הכרה בזהות .קטגוריזציה בפני עצמהצורת  כ'ייחודיות'להדגשה של  ותרבותיתקבוצתית 

 -והודגשה המרכזיות שלהן בתפיסות רב, תרבותית וקבוצתית כחלק מכבוד האדם נדונו בפרק המבוא

הדיון הדגיש גם את המתח בין הכרה בזהות לבין סימון המאפשר ויצירת ). Taylor 1992(תרבותיות 

לצד אלה קיים מתח גם בין הכרה בתרבות כמאפיין ייחודי של . רתיות ושליטה חברתיתהיררכיות חב

לבין תפיסתה של זהות זו , בדומה לכך שלקבוצות אחרות יש תרבות המאפיינת אותן, זהות קבוצתית

רכיבי המשמעות , מבחינה סמנטית. של שוני קטגורי מקבוצות אחרות, כייחודית במובן של חריגות

חריגות יכולה ". לגבול, וגם לחריגה, לבעייתי, שקשור לשונה"החריג הוא מה . ערכתמעוגנים במ

 לכך אלה –זרות ומשניות , אחרות... חוץ, סף,  גבול-רכיבי התשתית של התבנית המארגנת"להתייחס ל

אינו רק עניין " שוני"אבל תפיסות של ). 1996:307-308, סוברן" (יש מעמד בכיר בקביעת המשמעות

והשאלה היא האם התפיסות הללו הדגישו הכרה בזהות או חריגות , אלא גם שאלה חברתית, סמנטי

ן התפתחות התפיסות השונות אודות קיום גומלין ביבמקרה דנן ניתן גם להצביע על קשרי ? ואחרותי

  :גיבוש מדיניות חברתיתמ לתהליך של "קבוצות שונות בקרב המהגרים מברה

 ינארית תפיסה הרואה את הקבוצות המיעוט כקבוצות מיוחדותלצד התפיסה הבהתפתחה  תחילה  .א

תפיסה זו לא מכירה . 'בעייתיות'כ,  תפיסה זו הייתה כרוכה בתיוג שלילי של קבוצות אלו431.ושונות

  ".קטגוריה נפרדת"והדגש הוא על היותן , הקבוצות השונות נתפסות כדומות: בהכרח בריבוי

 -מ מתוך עמדה אנתרופולוגית ורב"נות בקרב עולי ברה במקביל התפתחה תפיסה שהדגישה את השו  .ב

י חלק מהפעילים מקבוצות "עמדה זו בוטאה ע. הקוראת להכרה בזהויות הספציפיות, תרבותית

  432".רב תרבותי"ניסו לקדם מדיניות בעל אופי י סוכנים חיצוניים ש"וגם ע, המיעוט

) כ גם ליוצאי בוכרה"ואח, אי קווקזיוצל" (ייחודית"נקבעה מדיניות בעקבות השפעות שונות אלו   .ג

 העולים והשונות בקרבם שלהמשך התפתחות אופני התפיסה . העדפה מתקנתשאפשר לראותה גם כ

שאלה מרכזית היא אם . השפעה של התפיסות האחרותגם אך נותרה , הוא פועל יוצא של מדיניות זו

 . ה השפעתה על תיוג שליליומאידך מ, "רב תרבותית"יות ברוח ריבוי זהומכירה ב זומדיניות 

אחד של ניסיון להכרה (או לפחות יוצאות מתוך הגיון שונה , שתי העמדות הראשונות מנוגדות זו לזו

אבל הן יכולות להיות קרובות זו לזו ברמה ) הראשונה מתוך פרקטיקה של הכרה שגויה, בזהות

                                              
  . במסגרת תפיסה המחילה עליהם את הקטגוריזציה הבינארית הישראלית הרווחת, "ספרדים של הרוסים"ולא כ 431
  ). Bram 2006( ובכלל זאת גם המעורבות שלי כאנתרופולוג ויועץ בתהליכי גיבוש המדיניות  432
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" הסגירות", "הקווקזים"ים של מדיניות פירשו את הדיווחים אודות הקשיים המיוחדהקובעי : המעשית

בדומה למדיניות כלפי , שלהם והקושי במגע איתם כעידוד לפיתוח מדיניות ייחודית כלפי עולים אלה

בתרבותם נתנו הכיר הצורך לת דגשהו, של קבוצות אלההאנתרופולוגי תיאור הבו בזמן  .עולי אתיופיה

היו עם תהליכי תיוג וקטגוריזציה שב והתמזג הצטל כיוון זה. פיתוח מדיניות ייחודיתלגושפנקא גם הם 

כנמצאות מחוץ , לתפיסה של בני קבוצות מסוימות כשונות קטגוריתתרם ו" שטח"קיימים כבר ב

נאמר כבר כי . אבל תרמו לה, את הקלאסיפיקציה הבעייתית" יצרו"החוקרים לא . לקטגוריות המרכזיות

ומתן " תרבות" האנתרופולוגיה בהמחשת התרבותיות הביא בצדק להאשמת-מיקוד בקבוצות אתנוה

, במקרה זה דפוס זה מקבל תצורה ספציפית. )Dusenberry 1997(  power)(משקל קטן מידי לכוח 

שכן השאלה שהמחקר לא דן בה מספיק היא כיצד הפנית תשומת לב לשונות התרבותית בפועל עלולה 

אם כן אינה רק , הבעיה. ולייםלהשתלב ולתרום למערכי כוח קיימים ובעקבות זאת להדרה לש

מטיבה , אלא שהאנתרופולוגיה, )2002' חבר ושות(שאנתרופולוגים לא ביקרו מספיק תפיסות מהותניות 

נמצאת כאן במלכוד ביחס לאופן שבו שיח אודות הכרה בפועל משרת יצירת תפיסות המאפשרות 

  . שליטה והדרה, היררכיה

 שכללה, "קבוצות הזקוקות לטיפול"קטגוריה חדשה של רות התוצאה במקרה זה היתה היווצ, מכל מקום

התמודדות עם הבמקרה של יהודי קווקז . " אתיופים-  בוכרים- קווקזים" הזמן בעיקר את הצירוף עם

את שיח הייחודיות של , תרבותה ושפתה, מוצא הקבוצהאודות קטגוריזציה זו העלתה מחדש שאלות 

 את שאלת -במיוחד ו, ) שטופח בתקופה הסובייטית(יהודי ולא לעם ה" עם הטאטי"הקבוצה כשייכת ל

מקורותיהן , בסעיפים הבאים יפורטו התפיסות השונות שהוזכרו לעיל. מיקומה בחברה הישראלית

, יקום תפיסות אלו בהתייחס להתפתחות במהלך התקופה הנחקרתמלאחר שהוסבר לעיל . והשלכותיהן

  .  התפתחותי-ולא היסטורי, ם הבאים הוא פנומנולוגיההיגיון המדריך את התיאור במרבית הסעיפי

  

  ' תרבותיות-רב' כחריגות לתפיסות 'ייחודיות'בין . ב

  כתופעה ייחודית ' בוכרים-קווקזו'או ' קווקזים '. 1

כ מגע "בד(חברתיים וקובעי מדיניות ן העולים מקבוצות המיעוט ובין עובדי שירותים המגע הגובר בי

התיאורים . בדרך כלל לשלילה, יוצאי קווקז כקבוצה ייחודית ויוצאת דופןל שתיאורים הניב ) עקיף

נוספה לכך תפיסה של הקבוצה כמאופיינת  433.ומסורתיות, תפטריארכאליו, דפוסים של סגירותהדגישו 

במקרים  ויחס לנשים נתפסים תפטריארכאליו. ברמה גבוהה של אלימות וביחס גרוע במיוחד לנשים

,  מצד אחד.מתקדמות מדרגות קבוצות אחרות ו"מערביות"קבוצות התופסות עצמן כמדד בעזרתו רבים כ

בין מתח הפוטנציאלי מדגישים  והדרה של נשיםשליטה , תפטריארכאליואין להתעלם מכך שדפוסים של 

וערכים , בגישות רב תרבותיות לבין ערכים של שחרור האישה' הכרה בתרבות'יישום התביעה ל

                                              
  . חות משרד התעסוקה שתוארו בפרק על הנראות כדוגמא"וראו לעיל דו 433
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במקרים רבים תפיסות המדגישות את היחס לנשים , מצד שני. )1998ין מולר אוק(בכלל ליברליים 

במקרה של . עילה להדרה של קבוצות אלהמשמשת בראש ובראשונה כ" האחרת"בקרב הקבוצה 

מימדי של אבל במיוחד בולט ייחוס מכליל וחד , המהגרים מקווקז אפשר למצוא הד לשתי העמדות הללו

בקבוצות שאינה שונה עקרונית מהמתרחש ,  מורכבת ומגוונת בפועליחס גרוע לנשים לעומת תמונה

שנתן  הקבוצה ייחוס זה שימש את העובדים וקובעי המדיניות כמכשיר להדגשת הנבדלות של 434.אחרות

התמונה של יחס קשה במיוחד כלפי נשים  .לגיטימציה להדרה וגם לשליטה ופיקוח חברתי רבים יותר

ועל , מקרים ספציפיים שהגיעו לטיפול שירותי הרווחה לעיתים על  התבססהשציירו חלק מהעובדים

צירוף  435.הדגישה גם את האלימות של העולים" הקווקזים"תפיסה זו של . פיהם תוארה הקבוצה כולה

קבוצה בעלת לפיה מדובר ב התפיסהאלימות כלפי נשים אפיין במיוחד את  דהיינו -שני המרכיבים

   .מהנורמות הישראליותה רחוקות שאורחותי, מאפיינים ייחודיים

דוגמא לתפיסה כזו אפשר לראות בתיאור שנתנו שני מדריכים של מנהל הסטודנטים שעבדו עם 

   .סטודנטים יוצאי קווקז באוניברסיטת תל אביב

מדריך , במסגרת השלמות לעובדים של מנהל הסטודנטים העובדים עם סטודנטים עולים
ועל כך שנודע להם כי , ים מקווקז שגרים במעונותומדריכה סיפרו על זוג של סטודנט

כאשר נשאלו . ועל כך שהם היו בדילמה כיצד לנהוג, מכה את הבחורה, הסטודנט, הבחור
שכן על פי מה , ומה הדילמה השיבו שהם היססו כיצד לנהוג, על ידי מה עשו עם מידע זה

  ".  ככה מקובל בתרבות שלהם"ששמעו 

  

זה של אלימות כלפי אישה נתפס כמבטא של ההתנהגות המקובלת בתרבותם מקרה , עבור מדריכים אלה

לפי תפיסה זו . לתפיסה כזו ראיתי בקרב עובדים בשירותים החברתייםנוספות דוגמאות . של יוצאי קווקז

אלא , אולי גם למשבר הגירהשקשורה ,  מדובר בהתנהגות לא נורמטיבית של פרטים מסוימיםלא

יחד עם חוסר הכרות וחוסר , אלימות ויחס לנשים כך 436.ל הקבוצה ותרבותהכל את מייצגבהתנהגות ה

                                              
 ויחסים בין תאך ברקע עולות שאלות אודות פטריארכאליו, ולא במאפייניה, דות הקבוצההפרק עוסק בתפיסות או 434

אלטשולר (  נוקשים למדי בקרב יהודי קווקז םעדויות היסטוריות מלמדות אמנם על דפוסים פטריארכאליי. המינים
רבות עבדו , מיתנשים רבות רכשו מקצוע ואף השכלה אקד. אך במהלך המאה העשרים חלו שינויים רבים, )1990

בו בזמן נשמרו גם נורמות של . יוצרות וחוקרות, והיו גם נשים שבלטו כמנהיגות קהילתיות, מחוץ לבית בקווקז
תמונה מגוונת ביחס לנשים אפשר . היו גם הבדלים בן קהילות שונות. םפיקוח חברתי הדוק וערכים פטריארכאליי

. אם כי בקרב חלק מאלה נשמרו דפוסים שמרניים יותר, כרהואף בקרב יהודי בו, למצוא בקרב יהודי גיאורגיה
הנתונים על יוצאי קווקז , ).'משפחה'ראו הדיון בנושא (שנידונים בנספח , ההגירה לישראל הביאו לשינויים שונים

. ועל כך שמרבית המשפחות לא גרות במגורים רב דוריים, בישראל מלמדים על אחוז גבוה של נשים שיוצא לעבודה
  . דת השדה למדתי על שונות פנימית רבה ביחס לשאלות כמו חלוקת תפקידים בתוך המשפחהבעבו

מאפיה ", "אלימה" זה והיחס בין מקרי אלימות במציאות לתפיסה של כלל הקבוצה כפהגורמים לסטריאוטי 435
 מפריכים את הדימוי )ראו בנספח(נתונים כמותיים אודות בני נוער ). Bram 1996( דורשים דיון נפרד ' וכו" קווקזית

ובמיוחד יוצאי , יש דמיון חלקי בין מקרה זה לדינאמיקה שהביאה לתפיסה של קבוצות מהגרים אחרות. האלים
 למשל נערים עולים -יש חשיבות למאפיינים ספציפיים של מפגש בין תרבותי). 1970, מרקס" ( אלימות"מרוקו כ

מה שהביא , )יותר מאשר תגרת ידיים( סדות חינוך עלבון חמור במו" בן זונה"רואים בשימוש רווח בכינויים כגון 
לצד אלה תהליך ההגירה הביא גם לצמיחת פשע ; שבעקבותיה תיוג לעיתים נוער עולה כאלים, לתגובה אלימה

מקרה יוצא דופן של רצח ברוטאלי שבו . ועלייה באלימות) מהקווקז" יובא"בניגוד לדימוי כאילו דפוס זה בעיקר (
קיבל תשומת לב תקשורתית רבה ) הן הנרצח והן הרוצח היו מקהילה זו(ורבים עולים מקווקז בתל אביב היו מע

  .הופנה כלפי כלל העולים מקבוצה זו" מאפיה קווקזית"ותרם גם הוא לכך שהדימוי של 

 שהן כבר ומבחינה זו מקרה זה מתאים יותר לדיון במסגרת הדיון בתפיסות, 2002ההשתלמות בה מדובר נערכה ב  436
לא , בכל זאת אני מביא אותו כאן כיוון שכפי שכבר נאמר. כקבוצה ייחודית" קווקזים"פועל יוצא של המדיניות כלפי 
אוכלוסיה שונה , חלקם סטודנטים בעצמם, בקרב המדריכים שהשתתפו בהשתלמות. מדובר בהתפתחות ליניארית

כאלה שהיתה להם כבר הכרות : תי תפיסות מרכזיותאפשר היה להבחין בש" עובדי השירותים החברתיים"מזו של 
וכאלה שההכרות הראשונה שלהם ) דרך חברים, בצבא(לעיתים תוך התנסות אישית , רבה יותר עם יוצאי קווקז
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ושל יוצאי קווקז בפרט  ,מ"ידע על הקבוצה יצרו תפיסה ושל בני קבוצות המיעוט מקרב העולים מברה

לצד תפיסה ,  עם זאת.מחוץ לקטגוריזציה הקיימת, כנבדלים ושונים ממכלל הקבוצות בחברה הישראלית

ההחלטה על . והדימוי הקשה של הקבוצה נוצר בתהליך מתמשך, חסויות מתונות יותרכזו היו גם התיי

אבל בד בבד היו לה גם השפעות הפוכות בקרב , מדיניות ייחודית ביחס ליוצאי קווקז תרמה לתהליך זה

, ככלל. עובדים שהפכו מעורבים יותר בענייני הקבוצה ולמדו לראות אותה בצורה מורכבת יותר

תיאור הקבוצה ל, גם אם מוקצן לעיתים, היוו המשך ישיר,  ויחס לנשים לאלימותההתייחסויות

ולפי כך מצויה בשלב ראשוני של התפתחות על ציר דמיוני של , "פרימיטיבית", סגורה, כמסורתית מאוד

קישור . בעבר ובהווה, לקבוצות אחרות" הקווקזים"תפיסה זו קישרה את  .שנדון קודם" מודרניזציה"

ליוצאי ניתן לפעמים ש" המרוקאים של הרוסים"אפשר לראות בכינוי " עבר"ייחסות הרומזת לכזה בהת

הכינוי רומז לדימוי של המרוקאים בחברה הישראלית בתקופת העליה ההמונית של שנות . קווקז

" בעיה חברתית", תפטריארכאליו, "מרוקו סכין", שכלל גם כן הכללות על אלימות, החמישים והשישים

". אתיופים לבנים" ,קישור המתייחס להווה אפשר לראות בכינוי אחר של יוצאי קווקז 437.אהוכן הל

כינוי זה שימש פקידים במשרד החינוך בתקופה מסוימת קודם לקביעת המדיניות הייחודית כלפי יוצאי 

לדגש על היותם ) אלה שאינם רוסים לבנים(מושג זה מעביר את הדיון מהתפיסה הבינארית  438.קווקז

בולט היחס בין  .שאפשר להשוותה לייחודיותם של העולים מאתיופיה, ל יוצאי קווקז קבוצה ייחודיתש

, )כמו גם שוני כמעט בכל תחום אחר(המאפיינים השונים כל כך של השכלה פורמאלית בין קבוצות אלו 

דת התחלה שבסיסו ראיית שתי הקבוצות כנמצאות כביכול בנקו, לעומת התהליך שהביא לראייתן כדומות

המשמעויות המעשיות של , יחד עם זאת ".טיפול מיוחד"ראשונית ביחס לתהליכי מודרניזציה וכזקוקות ל

   :במיוחד בשנים שלפני ההחלטה על מדיניות ייחודית כלפי עולי קווקז, השוואה זו היו מוגבלות

בו  פקיד בכיר במשרד החינוך אמר לי בתגובה על ניסיוני להסב את תשומת לי)1995(
אם לא אעביר תקציב : "לסוגיות הקשורות לקליטה החינוכית של יוצאי קווקז

ואילו ', ניו יורק טיימס'תהיה למחרת ידיעה ב, לפרויקטים הקשורים ביוצאי אתיופיה
  ". המצב שונה--ביחס לקווקזים 

  

הם ' קווקזים'ואילו ה, שיש לגביה גם רגישות פוליטית, מעלים שאלה של צבע ושל גזע, אם כן, האתיופים

ולא היה כמעט עיסוק , דוגמה לאוכלוסייה שנדחקה לשוליים בשל המורכבות הקטגורית הקשורה בה

הייתה בהמשך השפעה חשובה על " אתיופים"ו" קווקזים"להשוואה בין . ציבורי בשאלות הנוגעות לה

, קבוצה ייחודית" קזיםקוו" מדגישות את היותם של שנדונוהתפיסות . התהוות המדיניות כלפי יוצאי קווקז

מכאן קצרה הדרך ליצירת , "קבוצות בעייתיות"אך בו בזמן גם ממקמות אותם במסגרת שיח קיים של 

   . בכךקטגוריה נפרדת של קבוצות הראויות לטיפול מיוחד כמו גם יחידות ארגוניות העוסקות 

  
  

                                                                                                                                 
במקרים רבים , רוב הראשונים ביטאו עמדות מורכבות יותר כלפי יוצאי קווקז. הייתה במסגרת תפקידם כמדריכים

  ". קטגוריה נפרדת"ילו בקרב הקבוצה השניה היו יותר ביטויים לתפיסה שלהם כוא, גם הערכה ואמפטיה

וראו ".  רקע הבעיה-המרוקאים "- )1959( ביטוי לדיון זה בשיח האקדמי היה בכותרת מאמרה של רבקה בר יוסף  437
  ". ?קו סכיןמרו, מה אנחנו: "והשוו למקרה המתואר בפרק הפתיחה של הפעיל השואל בכעס, .'א2006גם דהן כלב 

שעבד בתקופה זו עם משרד החינוך על סוגיות , ר גדי בן עזר"י ד"פ שנתנה לי ע"הדברים מבוססים על עדות בע 438
שאולי גם , כאן מדובר כנראה על כינוי נקודתי יותר" רוסים לבנים"בשונה מהכינוי הרווח . הקשורות לעולי אתיופיה

  ". קליטת יהודי אתיופיה"סיבי גם ב אנשים המעורבים באופן אינטנ-קשור לקונטקסט
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  " לקטגוריות הקימותמחוץ"מ כממוקמות "קבוצות מיעוט מברה": תת אנושיות"גילוי עריות ו. 2

סו אופן בו נתפ ה,במיוחד בשלב בו חוסר ההכרות עם קבוצות אלה היה בשיאו, בכמה מקרים קיצוניים

מרחק מהנורמות הישראליות בשל מיקום שונה ביחס הדגיש לא רק העולים מקבוצות המיעוט 

פגשתי הייתה של הדוגמא הקיצונית ביותר אותה . אלא חריגות חברתית ואף סטייה, "מודרניזציה"ל

. עובדים בשירותים החברתיים שייחסו לעולם תופעות של גילוי עריות כחלק מנורמות תרבותיות רווחות

האם זה נכון שמקובל אצלם " בשני מקרים שונים בשנות התשעים נשאלתי על ידי עובדות סוציאליות

עובדת בפנימייה י "ע" קווקזים"אחד נשאלתי על מקרה ב". שהאב הוא הראשון ששוכב עם בתו

שמהשיחה איתה התברר כי למעשה אינה מכירה את הקבוצה וגם אינה מבחינה בין הקבוצות השונות של 

י עובדת סוציאלית שעבדה "עהופנתה אלי " קווקזים"ביחס ל, שאלה זובמקרה השני  .מ"עולים מברה

היה  ומשהשאלה 439,)קזואין בה כלל אוכלוסיה של יוצאי קוו(בעיר שבה ריכוז של אוכלוסיה בוכרית 

עדות נוספת לתפיסה זו קיבלתי בראיון שנערך ב  .הם קבוצה אחת" בוכרים"ו" קווקזים"ברור שעבורה 

שסיפרה כי אספה חומר על העולים מקווקז עוד , )בעיר שלישית ( עם מנהלת לשכת קליטה1995

יש "וכי , "דיבור גם בצורת ה-אלימות קשה מאד"מנהלת זו טענה כי יש . בתחילת שנות השבעים

עובד סוציאלי פרסם שמקובל שהאבא , אונסים את בנותיהן, מגעילים,  מסרחים-סטריאוטיפים קשים

 ממקמות את הקבוצות הלא מוכרות אלותפיסות ".  כך אמא אמרה כשקרא לה-בועל את בנותיו ראשון

 הולכות הרבה מעבר הן: אלא מחוץ לקטגוריות הקיימות בכלל, מ לא כקטגוריה נפרדת"מקרב עולי ברה

מערערות למעשה על שייכותן ו,  בצורה קיצונית או אף מדכאות נשיםתלהתייחסות אליהן כפטריארכאליו

ברקע לממצאים אלה יש לציין כי ,  עם זאת440. והאנושית הנורמטיבית בכלל-הישראליתלחברה 

מחקרים אודות סטריאוטיפים וכי ב, " ומיתוסים בנוגע לגילוי עריות עדיין שרירים וקיימיםסטריאוטיפים"

כאלה נמצא כי גם נחקרים בעלי תפיסת עולם מסורתית וגם נחקרים בעלי תפיסת עולם ליברלית היו 

ממעמד , אדם לא משכיל: "בעלי תפיסות סטריאוטיפיות לגבי זהותם של אבות המעורבים בגילוי עריות

שיתרחש גילוי עריות מאפיינים של ומרבית הנחקרים ייחסו למשפחות בהן סביר , משולי החברה, נמוך

 441).2006:51, חסון" (פרימיטיביות ובעלות היררכיה ברורה, לצד שמרנות, ריחוק בידוד וסודיות

 בתיאורים קולוניאליים שונים וכן הרגלים מיניים אפשר למצואמיתוסים וסטריאוטיפים אודות 

אבל ייחודו של מקרה זה , )2001שוחט(העבדות רקע מוסד בכש, "שחורים"בהתייחסות לבנים אל 

 קבוצות שיש קושי לתפוס אותן במסגרת הקטגוריזציה האתנית הרווחת בחברה הישראליתשל בדחיקה 

אינן , "רוסיות"ואינן " מזרחיות"קבוצות אלו אינן .  נורמטיבי-של האנושילקטגוריה אל מחוץ 

הסדר "בעצם נוכחותן איום על ולפיכך יש , "גם וגם"ובה בעת הן , "אסיאתיות"ואינן " אירופאיות"

                                              
בעקבות הערתי כי אני , עובדת זו נגשה לשאול אותי שאלה זו לאחר הרצאה היסטורית שעסקה בעדות בירושלים 439

 . עוסק בנושאים הקשורים לקליטה עכשווית של קבוצות אלו
פרט קיימות בקרב כל השכבות ושל תקיפה מינית במשפחה ב, תופעות של גילוי עריות, על פי הידוע כיום, בפועל 440

ייתכן שלהיווצרות הדימוי המתואר כאן סייע מקרה שאכן היה וקיבל ). 2006חסון , 2000יק 'לביא קוצ( והקבוצות 
 בת מקום נורמטיבי בתרבות של -אך הדגש הוא על התפיסה שמייחסת ליחסי אב, נראות בקרב סוכני קליטה

  .  העולים
 .  מסורתיים הביעו עמדות שנשענות יותר על סטריאוטיפים ומיתוסיםםאי ניעם זאת מחקר זה גם מצא שמרו 441
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ומאופיינות בנראות  )בעבר( הן הגיעו מאזורים לא מוכרים 442 ).]1966 [2004דגלס " (הקטגוריאלי

עדות לכך שלמיקום הקטגוריאלי של קבוצות ). חפצים ומנהגים שונים,  שונהלבוש, "שיני זהב("שונה 

בכך שבמקרים גם אפשר לראות " אנושיות–תת "או , אלו יש חשיבות בייחוס של תכונות לא נורמטיביות

גם אם , דפוס דומהאלא גם בקיום , "בוכרים"ו" קווקזים"העובדות השואלות אינן מבחינות בין ל "הנ

:  דפוס זה מתבטא בבדיחות שסופרו על קבוצה זו443).גרוזיה(ליוצאי גיאורגיה גם ביחס , בצורה שונה

תיאור גם בדיחות כללו ה) לגברים" (ראש מרובע"ו) םלנשי( רגליים שעירות ,לצד בדיחות על שיני זהב

מרכיב זה התבטא . בישראלבבדיחות על קבוצות אחרות יותר מאשר "  אנושיים-תת"הקבוצה במונחים 

לענייננו חשובה דוגמא . וכאלה הרומזות למיניות סוטה, בדיחות המתייחסות להפרשות: בשתי צורות

 כל זמן שהיא רצה –? עד מתי נשארת נערה גרוזינית בתולה" : שמצאתי בכמה אתרי בדיחות וירטואליים

בדיחה זו שמעתי בפועל לראשונה מדיפלומט ישראלי צעיר שסיפר לי אותה  ".מהר יותר מאבא שלה

 במהלך שיחה אודות יהודי קווקז ,"מגדל הבתולה"תוך כדי סיור בבקו ליד אתר המכונה , ן'באזרבייג

, "גרוזינים"אוי גם לציין כי גם ברוסיה קיים סט שלם של בדיחות אודות ר. ן בפרט'בכלל ויהודי אזרבייג

,  ההקשר של ההתייחסות ליהודי גיאורגיה במסגרת בדיחות444.הן שונות מאלו הישראליותלרוב אולם 

היא , במיוחד ביחס ליוצאי קווקז, בעוד שעל שתי הקבוצות האחרות אין כלל בדיחות וההתייחסות

  . מז להבדלים בין הקבוצות וצורות המגע שלהן עם החברה הישראליתרו" רצינית עד אימה"

מ המדגיש את "מברה" רוסיות"של הקבוצות השונות שאינן והקטגוריזציה התפיסה אופני בדיון אודות 

להבנת מנגנוני קטגוריזציה בחברות הגירה בכלל ת  תיאורטיחשיבותיש , "מחוץ לקטגוריות"היותן 

  .יש מקום להרחבת הדיון המשווה והשלכותיו התיאורטיות בעתידו, ובחברה הישראלית בפרט

, המתואר בעבודה זו מדובר במקרים קיצוניים במיוחדהמחקר בשדה ראוי שוב להזכיר כי ,  עם זאת

מלמדים על צורות תפיסה שהיו נוכחות בשלבים מסוימים בקרב עובדים בשירותים מקריפם אלה 

אם כי תפיסות אלו לא נעלמו ,  שהפכו רווחות לאורך זמןאך לא על התפיסות, החברתיים ובכלל

דיון זה מלמד על המרכזיות והחשיבות של מיקום והתמקמות במסגרת של , מכל מקום 445.לגמרי

    . אתניות המוכרות-הקטגוריות החברתיות

  

   "קטגוריה מיוחדת"על המקורות של תפיסת יהודי קווקז כ. 3 

יוצאי קווקז תוך כדי תהליכי המעבר לנראות  'ייחודיות'דות אולצד התהוות הדרגתית של תפיסות 

ושונה עוד " ייחודית" כקבוצה הםאפשר להצביע על שני מקורות לתפיסה של, שנות התשעיםקבוצתית ב

                                              
טיהור "מדגישים את חשיבותו השיח של ,  )2005(המתבססים על לטור  ) Shenhav 2006(ושנהב  ) 2005( איל  442

 על הדגש כאן הוא, עבורם היברידיות מיוצרת בבמפגש עם המודרנהבעןד ש: הניתוח כאן שונה מעט". ההיברידי
  ). וראו להלן על משמעויות תיאורטיות של הדיון(מאפייניהן אינם תואמים לקטגוריזציה רווחת שקבוצות 

  . מזכירה בדיחות אלה אך אינה מתייחסת לתוכנן) 2001(מלצר גבע  443
 . 'נדיבים אך מגושמים חברתית וכו, םמתוארים כעשירים אך טיפשי) לאו דווקא יהודים(בבדיחות אלו הגרוזינים  444
". ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה" נוכחתי בכך כאשר התבקשתי לכתוב חוברת על יוצאי קווקז בהקשר של 445

, "ילדים ונוער בסיכון"לאחר משא ומתן ממושך קיבלו היוזמים בצורה חלקית את עמדתי לפיה יש מקום לדבר על 
של , צאי קווקז לשאלות בהם עסק הפרויקט בו מדובראבל אין עדויות לזיקה כלשהי בין דפוסים תרבותיים של יו

 . התעללות מינית והזנחה, התעללות נפשית, התעללות פיזית
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 ביחס לעולי קווקז שהגיעו עודמקור אחד הוא תפיסות שהתהוו . י קובעי המדיניות"קודם לסימונה ככזו ע

    .'טאטים' ראיית יהודי קווקז כמיוחדוב, י הם תפיסות שהביאו עולי רוסיהשנמקור ; בשנות השבעים

שיצרה ריכוזים קטנים בשכונות מצוקה  ,היו קבוצה קטנה יחסיתשנות השבעים מקווקז עולי 

ומדיניות הקליטה אז החריפה , לא נוצר דיאלוג של ממש בינם לבין הרשויות הקולטות 446.פריפריאליות

רוב . כך למשל מדיניות זו עודדה בעיקר אקדמאים לצאת ללימודים באולפן: לייםאת הדחיקה שלהם לשו

לא כל שכן תוכניות , והם לא קיבלו תמיכה בלימוד עברית, העולים אז לא היו בעלי השכלה אקדמית

, ביישובים אליהם הגיעו עולים אלו נוצר דימוי שלהם כקבוצה ייחודית. לימוד שיתאימו לצרכיהם

אנתרופולוג ופסיכולוג שעבד בשנות השבעים בבאר ', הנרי אברמוביץ .וכרת ולא מובנתלא מ, מסוגרת

שבע סיפר לי כי עסק במשך תקופה מסוימת במחקר של יוצאי קווקז לאחר ששמע על הקבוצה מעובדים 

נעשו מחקרים ש 447".מוזרות"שסיפרו לו על קבוצה לא מוכרת בעלת התנהגויות , בשירותים החברתיים

 ת השבעים מלמדים על ההשתמעויות החינוכיות של התפיסות שמיקמו את יוצאי קווקז כשוניםבסוף שנו

נחשבו אם כן כשייכים לקטגוריה מיוחדת ובעייתית  בסוף שנות השבעים התלמידים מקווקז 448.ואחרים

   .י סוכני חינוך"והן ע, הן על ידי סביבתם המיידית

 העבירו יהודי רוסיה .'טאטים'ראיית יהודי קווקז כ: ניתפיסות אלו השתלבו עם מקור נוסף להדגשת השו

החל בשנות תהליך זה . 'טאטים''ובכלל זה את זיהוים כ, מ"מברהיהודי קווקז תפיסות שונות אודות 

תרמו גם אנשי מקצוע  'טאטים'לסימון של יהודי קווקז כ. בראשית שנות התשעיםך השבעים והמשי

/ וגם עולים מגרוזיה, ודעות לפוליטיקה הטאטית והשלכותיהבלי מ, פרסומים סובייטייםמשניזונו 

ותוך זמן קצר הם זכו לנראות , סגמנט משמעותיבקרב עולי שנות השבעים עולי גרוזיה היוו  449.גיאורגיה

בכמה יישובים ). 2001מלצר גבע , 1994חזן רוקם (שלילית בתפיסות של הממסד הקולט והתקשורת 

, טירת הכרמל, באר שבע( קטנים יותר של עולי קווקז לצידם ריכוזיםוה נוצרו ריכוזים של עולי גרוזי

י עובד שמוצאו "שהוציאה לשכת הרווחה בבאר שבע ונכתב עפרסום  450).אזור מפרץ חיפה ולוד

משמעות המילה "לים נפתח במיהפרסום .  לזיהוי יהודי קווקז כטאטיםתרם )1978בוטרשווילי (מגרוזיה 

                                              
  ).1983 (וראו גם איזיקוביץ , ]1999ברם  (נפרדתעבודה הקדשתי מגע בין עולי שנות השבעים לחברה הסובבת ל 446

ציין כי ' ר אברמוביץ"ד. 1980 ותחילת שנת 1979הנרי אברמוביץ נתן לי באדיבותו פנקס שדה שרשם בסוף שנת  447
כך הגיעו אליו הסיפורים ומכאן גם צמחה ": שונה"ו" מוזר"באותה תקופה נהג לומר שיש לו עניין בכל מה שהוא 

בפנקס יש בין השאר  . לא התגבש לכדי מחקר של ממשזהף נתונים ןסיאם כי א, המוטיבציה שלו לחקור את הקבוצה
בעמוד אחר מודגשת ". בעיה תרבות"כ הרישום "ואח, "כולם אשקנזי ":,חנה לייעוץ חינוכיבתכתבו זה הערות שנ

תיאורים של מנהגים הלכתיים שמתוארים לו גם מצויים בו . כנראה בהתייחסות לתחושת העולים, "אכזבה"המילה 
 תרגום לעברית של ,"משחק לא מוכר משיש"ילדים המשחקים , תצפיות בעקבות ביקורים בבתים, י העולים עצמם"ע

בהם ת ישובים ורשימ) רוסית ותרגום בעברית(מצורפים דפים ובהם שיר שכתבו יוצאי קווקז . והרי'כמה מילים בג
מידע שכנראה התקבל מהעולים ומעיד על תפיסת ההמשכיות שלהם לגבי , 1924 ל1905התיישבו עולים מקווקז בין 

 . ולפיכך לא עשיתי בו שימוש רב במחקר הנוכחי,  קשה לקריאהרוב חלקי הפנקס זה הם בכתב יד. העליות מקווקז

-הצלחה גורמת לאי- ציפייה מצד סוכני החינוך לאיהמאמר רומז כי.  Lieblich et al. 1986, 1979 ועמיתיה ליבליך 98
 . לעיל" המחקר העיוור"בפרק ) 1977(וראו דיון במחקר זה ובמחקרו של שחף . הצלחה בפועל

  . כיוון שמדובר בשנות השבעים,  שמה הסובייטי של הרפובליקה-'גרוזיה'ש להלן בבפרק זה אשתמ 449
באחרונה היו מספר מועט של , אשדוד ואשקלון(לעומת זאת במקומות אחרים היו ריכוזים רק של יוצאי גרוזיה  450

הבוכרים התיישבו (בין יוצאי בוכרה שהגיעו בשנות השבעים לבין יוצאי קווקז לא היה כמעט מגע ). משפחות מקווקז
  ). אור יהודה ורמלה, וביישובים כבית שמש, בירושלים, בדרום תל אביב
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שתי הקבוצות אף ש כך  451.'טאטים' כי עולי קווקז אינם תופסים עצמם כויןצ לא אך', טאט היא טמבל

זיהוי יוצאי להיררכיה ועולים מגרוזיה שימשו מתווכים שלעיתים תרמו נוצרה , עברו תהליכים דומים

 בשיחה 452.ואולי תוך כדי כך גם מיקמו עצמם קרוב יותר לממסד הקולט, "מיוחדת"קווקז כקבוצה 

עובדת קהילתית יוצאת קווקז , זכירה סופיההבבאר שבע על קליטת עולי קווקז  באמצע שנות התשעים

   :את החוברת שהוצאה בשנות השבעים) השכלה רחבהו שהגיעה לישראל עם תואר שני(

. קזית אומרת זאתו אני כקו.לא נכון בכלל,  בעבודה קהילתית70 מה שכתבו בשנות ה-
שכנראה , אשת ראש העיר לשעבר[ ריה נאוי עם ברולמפגש וקז וקמהזמנתי נשים עולות ..

. בבקשה ?קז היו לכם ספותובקו -והשאלה הראשונה שלה היתה] עסקה בתחום הקהילתי
  ...וקזים יש גם מדענים ורופאיםובין הק).. מתריסה(

כלפי עולי קווקז בשנות השבעים היה כמובן פרדוכסאלי והוא מלמד על הנתק בין " טאט"שימוש בשם 

העולים שהגיעו אז היו , כפי שתואר בפרק שהוקדש לפרשה הטאטית, שכן, ט לקבוצההממסד הקול

וקיבל , שימוש זה המשיך בשנות התשעים .מתנגדיה המובהקים של האידיאולוגיה והפוליטיקה הטאטית

מתווכים ובמיוחד אלה שהפכו , "הרוסים" בשל השימוש שעשו במונח זה חלק מהעולים חדשהתנופה 

 לא 'טאטים''המהגרים שהתייחסו ליהודי קווקז כ. קווקזמי ממסד ונותני שירותים ליהודי בין גורשקשרו 

של הכינוי " יבוא"אבל את , תמיד היו מודעים לבעייתיות ולרגישות הקבוצתית הרבה הקשורה בכינוי זה

השימוש בשם . לישראל יש לראות על רקע הצורך של יהודי רוסיה לסימון הגבולות בין הקבוצות

הוא מעלה רמיזות המעמידות בסימן . שונה, "אחרת" הביא לסימון של יהודי קווקז כקבוצה 'טאטים''

" אקזוטיות"וה" אסיאתיות"ובבד בבד מדגישות את ה, שאלה את שייכותה של הקבוצה לעם ישראל

  ":טאט"ו אפילו בלי קשר ישיר לשם חדרשל יהודי קווקז כשונים לעיתים תפיסות כאלה . שלה

סטודנטית שעלתה כילדה , איתי כשקראתי בספרו של אניסימוב עם דינהדוגמא ר
ההיסטריה של יהודי ההר לא : "ומתרגמים ביחד) ברוסית(אנחנו קוראים . מאוקראינה

 דינה מביעה 453" מוצאם ישראלי–אך בהתבסס על מסורות עממיות .. ידועה עד תומה
 אבל התברר שהיא -  מתלוצצתתחילה חשבתי שהיא" . לא ידעתי שישראלי. "פליאה גדולה

                                              
ואילו אישה , "יהודי קווקז אינם טאטים" מדגיש כי 1979-1980בבאר שבע ב'  של אברמוביץםגם אחד המרואייני 451

בהמשך מופיעה בפנקסו של ". להם את שלהם, לנו יש את שלנו: "אחרת מסבירה לו כי יהודי קווקז אינם גרוזינים
יצחקי מבאר יעקב ' בן ר, ומולה רשום שמו של יצחק יצחקי, "גרוזינים אומרים הם לא יהודים"ההערה ' אברמוביץ

  . רבם המפורסם של יהודי קווקז, ץ "הבהרי[

ז כמעט על הבלבול בין שתי הקבוצות בשנות השבעים ועל דילמות הקליטה אז אפשר ללמוד מעדות שנתן יוצא קווק 452
,  מעולי קווקז הותיקים ['באתי ישירות משדה התעופה לקיבוץ בזכותו של יהודה אדמוביץ: "עשרים שנה אחר כך

לקחו אותי . הוא הסביר לי שעתידי בצבא. ]. ל"משמר השבעה ואביו של אלוף יקותיאל אדם זממקימי , ההגנהאיש 
לאן הגיעו [שאלתי ... שבע וחיפשתי את המשפחה שליהגעתי לבאר ... בשבת הלכתי הביתה. לקיבוץ ללמוד באולפן

... בסוף מצאתי אותם... פתח לי מישהו עם ראש מרובע... שלחו אותי לאתר קליטה בקצה העיר] עולים מקווקז
רק הצביעו על ,  כי לא ידעו לדבר-עגבניות מכל הסוגים) שימורי(ו,  רק עם כיכר לחם-ראיתי את כולם יושבים בבית

וגם על הקשר בין , מעבר לעדות נוספת על המשבר שגורמת העליה ).2003(  ראו גם ברם גבניותהציור של הע
הנקודה הרלוונטית לדיון כאן , )שבו הוותיק גם משמש כסוכן של הממסד(מקרב יוצאי קווקז " חדשים"ו" ותיקים"

ספר בדימויים המתהווים שבה בעצם משתמש המ") מישהו עם ראש מרובע("היא ההתייחסות העקיפה לעולי גרוזיה 
כך אם כן ). ואולי גם ליצור היררכיה שונה ביניהן(של יוצאי גרוזיה בישראל כדי לסמן את ההבדל בין הקבוצות 

עולה מתוך דוגמא זו כפרקטיקה אותה לומדים " אחרות"סימון קבוצות מסוימות באופן המבליט את היותן 
ליוצאי קווקז בטקס חלוקת מלגות א למצב הפוך ראיתי דוגמ, ומיישמים גם בני הקבוצות המסומנות עצמן

 לק את המלגותיחשל יוצאי קווקז שארגון ראש . מגיאורגיה סטודנטים 2-3 שבו זכו למלגות גם 1997שהתקיים ב 
. ואפשר היה לראות בכך הדגשה של היפוך יחסי כוח בין הקבוצות,  שאלו גרוזינים-דגיש זאתה) י הממסד"שנתנו ע(

אם כי , יה ישראלית ספציפית לדינאמיקה מוכרת של יחסים בין קבוצות מהגרות ומיעוטים אתנייםזו ואריאצ
קרבה  בהזדמנויות אחרות בני קבוצות אלה מדגישים גם קרבה המבוססת על זיקת שתי הקבוצות לתרבות קווקזית

  . המבוססת על זיקה משותפת לתרבות קווקזית

453  Anisimov 2002 [1888]:: 25 . מוצאם מעשרת השבטים-משמע" (יהודה"לעומת " ישראל"ר כנראה במדוב .(  
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 אולי - מדרום רוסיה. היא אומרת, איני יודעת. אני שואל?, אז מאיזה מוצא חשבת. רצינית
. משהו כזה, כן. אני שואל? שבטים טורקיים שאימצו את היהדות. של שבטים טורקיים

שכן דינה לא מכירה את — ושוב אני מופתע- ומגיעים לכוזרים-אנחנו ממשיכים לקרוא
קדם "או , אך אף שאינה יודעת דבר יש לה תחושה. נח ואינה יודעת על הכוזרים דברהמו

  ]1-11-04[טורקי של יהודי קווקז / אודות המוצא הדרומי" תפיסה

   .שלא הכירו כלל את הנושא, התייחסויות דומות חלחלו גם לותיקים

 -יהודיםחוקרת מתחום אחר אם העולים מקווקז הם ) 2004בספטמבר (כך שאלה אותי 
התברר לי שסקרנותה עלתה בעקבות שיחה שהייתה לה עם . והאם יש ספק ביהדותם

הוא אמר שקוראים ",  טאטית-ישראלי ותיק אחר שדיבר איתה על יהודי קווקז ושפתם
  ". שלא ברור אם הם יהודים–וכן , להם טאטים

 .סובייטיתהאתנית הרגישויות הקשורות בפוליטיקה העלה שוב " טאט" השימוש המחודש בכינוי 

". קווקזים"הקטגוריה כאשר השתרשה , חשיבות הנושא הטאטי עצמו במגע עם העולים וירדה עם הזמן

אולם ההעברה המחודשת של קטגוריה זו והשיח הכרוך בה תרם מימד נוסף להתפתחות התפיסה של 

פרק ארה בשתו(להזכיר גם את פרשנותה של השופטת אפשר ו ,"קבוצה ייחודית"יוצאי קווקז כ

   454. קבוצה הנתפסת כשונה ונחותה-"תת"הוא " טאט"לפיה , )פתיחהה

  

   מ"של הקבוצות השונות בקרב עולי ברה' אנתרופולוגית'או ' רב תרבותית 'תפיסה. 4

כשהמדד ,  חשיבות מרכזית לקיומן של כמה קבוצות תרבותיות בקרב העוליםתהקנזו ה או הבנה, תפיסה

 הריבוי הדגש הוא על .ה העצמית והתודעה הקבוצתית של העולים עצמםהראשון לבחינתן הוא התפיס

קבוצות אלו כקטגוריה וכתפיסה שונה מראיית , כמשקל נגד לתפיסה ההומוגנית ולתפיסה הבינארית

 תרבותיות –עמדה המדגישה את הזהויות הקבוצתיות  455.שהיה בה מימד מתייג ושלילי" לעצמה"

לעיתים במודע (שביטאו בכך , י פעילים של קבוצות המיעוט" עודגשהההספציפיות של הקבוצות השונות 

זו כבמקביל בוטאה עמדה  .עמדה רב תרבותית התובעת הכרה בזהות התרבותית) ולעיתים שלא במודע

אנשי מקצוע שניסו להכיר  ובעלי הכרות קודמת עם קבוצות אלהעובדים : י סוכנים חיצוניים לקבוצה"ע

ראו חלק מאלה . חברתיים מק כדי ליצור דינאמיקה שונה של מתן שירותיםאת הקבוצות השונות לעו

   456.למהגרים עצמם" מתן קול"שתאפשר " רב תרבותית"נדה 'הזדמנות לקדם אגבהדגשת תפיסה זו 

שונות מבחינת הרקע ' סֵפרות תרבותיות'או , נקודת המוצא האנתרופולוגית מדגישה קיום קבוצות שונות

יהודי ,  יהודים בוכרים457 , יהודים ממוצא אשכנזי דוברי רוסית- בהן הן כאמור של העולים שהמרכזיות

 עם זאת .משמעות ההבחנה הזו והרציונאל שלה תוארו בהרחבה בפרק הרקע .קווקז ויהודי גיאורגיה

 להבנת אוכלוסיית  כחשוביםתפיסות שהוצגו קודם המרכיבילגמרי חלק מנקודת מוצא כזו אינה שוללת 

                                              
ורטיבי שבו כינו כובשים נוודים דוברי 'שם פיז, אירוניה היסטורית היא שפרשנות זו משחזרת את שורשי המונח 454

  .שפות טורקיות לקבוצות יושבי קבע דוברי שפות איראניות
נת במרכיבים החברתיים והתרבותיים הספציפיים הקשורים המתעניי" אנתרופולוגית" אפשר להפריד בין עמדה 455

או (שהיא עמדה " רב תרבותית" גישה לל,  אמפירית-לזהות ולגבולות קבוצתיים ונקודת המוצא שלה היא תיאורית
אבל בין שתי , הקוראת להכרה בזהויות התרבותיות השונות של קבוצות מיעוט וקבוצות מהגרים) אוסף של עמדות

  . קרבה ותלות הדדית שמאפשרת לדון בהם במשותף, ש גם זיקהעמדות אלה י
מעורבותי ). שלמעשה מצרפת את שלושת המרכיבים המוזכרים כאן(הפעילות שלי הייתה חלק מהבאת גישה כזו  456

 . וכאן אתייחס באופן כללי יותר למקומה של תפיסה זו, נדונה בפרק הראשון
 הטרוגנית באופייה כקבוצה  ממוצא אשכנזיםרוסיהדים וההיל נובעת גם תפיסה מורכבת יותר שזו גישה מ457 
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שולטים חבריהן ורוב , מ"מברהלל הקבוצות הללו שייכות לקטגוריה הכללית של עולים כ .המהגרים

יש תחומים בהם יש דמיון בין כלל העולים בשל השפעת המערכת . במידה כזאת או אחרת ברוסית

ישנם תחומים בהם יש משמעות . השפעות אלו קיבלו ביטוי שונה בכל קבוצהך לרוב א, הסובייטית

המסורתיות שונים בכל י אולם השפעת המודרנה וביטוי, 'מודרניות'ל' מסורתיות'ות להבחנה בין קבוצ

יותר ' מודרניות'ובכל קבוצה ישנן אוכלוסיות , היא הטרוגניתאלו כל אחת מקבוצות . קבוצה תרבותית

תפיסות יש אם כן צורך בראיית המורכבות החברתית והתרבותית במקום ב. יותר' מסורתיות'אוכלוסיות ו

שכן זהות בנויה , אך לא בהכרח הבלעדית, בתפיסת הזהות התרבותית הראשוניתגם מדובר . טניותפש

 תוך הדגשה כי לכל אחת מהקבוצות, מתבססת על נקודת מוצא זו" רב תרבותית"גישה . מרבדים שונים

   458.מאפיינים תרבותיים וחברתיים משלה וזהות המחייבת הכרה

השונות  לקבוצות. עמימות ומורכבות, ולבחון הקשרים שונים, רכבתלהיות מומנסה ראיה אנתרופולוגית 

ובמיוחד , ראיה כזו, למרות זאת .ותרבותן נתפסת כדינאמית ומשתנה, אין מעמד אונטולוגי בתפיסה כזו

י עובדים בשירותים וקובעי "עיכולה בקלות להיות מתורגמת , ההדגשה שמדובר בקבוצות שונות ונבדלות

שאינה שונה עקרונית מזו שתוארה קודם במסגרת התפיסה המדגישה את היות , הותניתמתפיסה מדיניות ל

 במיוחד כאשר הידע סכנה למצב כזה קיימת. "קטגוריה נפרדת) "וקבוצות אחרות(  יהודי קווקז

ולא כמומחיות רחבה יותר , האנתרופולוגי נתפס כמומחיות לדפוסים תרבותיים של קבוצות מסוימות

הבחנה במורכבות גם  תפיסות רב תרבותיות מחייבות  459.יכים חברתיים ותרבותיים בהתבוננות בתהל

. ברמת הפרט' ריבוי זהויות' על ומצריכות דגש גם, של כל זהות ולא רק בריבוי של קבוצות ותרבויות

כזו של זהויות לבין אופני התפיסה והקטגוריזציה , ומורכבת, אולם קיים פער רב בין תפיסה נורמטיבית

ואף את האינטראקציות החברתיות והשיח אודות זהויות , פועל מעצבים את המדיניות החברתיתשב

  :  דוגמא לכך אפשר לראות במקרה הבא .ושונות תרבותית

במסגרת ריאיון שהתקיים כחלק מהליך בחירת מועמדים לקורס קידום מנהיגות ] 1996[ 
ם מדוע הוא רוצה להשתתף נשאל אחד המועמדי) בו הייתי מעורב(מקרב יוצאי קווקז 

נציגי משרדי ממשלה . תשובתו הייתה שהוא מעוניין לתרום לכלל העולים בעירו. בקורס
התכנית מיועדת 'שהשתתפו במימון הקורס סברו שאין לקבל את המועמד בטענה ש

  .'לטובתם של יהודי קווקז בלבד

מת הפרט ורמת הקבוצה שיוצרת וביטוי לקושי בהבחנה בין ר, תרבותית-זוהי רדוקציה של הגישה הרב

אך , מנהיג קהילתי זה אמנם הצהיר על כוונתו לפעול במסגרת כלל העולים .תפיסה חד ממדית של זהויות

ראייה זו נבעה לא רק . לבין רצונו לפעול גם במסגרת ייחודית לקהילתורצון זה לא ראה סתירה בין 

זו גם דוגמא לדפוס רחב יותר  460. והתרבותיתאלא גם מתוך תפיסתו את זהותו האישית, מחישוב פוליטי

מעוניינים להשתלב בחברה הכוללת  יהודי קווקז: בהקשר הישראלי' רב תרבותיות'חשוב להבנה של ה

                                              
דפוסי והשוני ביניהן , נותנת מסגרת לתיאור וללימוד של הקבוצות השונות, כתחום ידע ומחקר,  אנתרופולוגיה458

וכמובן היסטוריה נותנים מסגרת , פולקלור, כגון בלשנות, גם תחומים אחריםאך , האינטראקציה שלהן עם הסביבה
במובן של התייחסות " רב תרבותית"לעמדה  שיש בהם גם ביטוי מחקרים על קבוצות אלוכפי שניתן לראות ב ,כזו

עמדה כזו יכולה לגשר על ,  )1994(למשל חזן רוקם (' ולפתגמים וכ, לסיפורי העם שלהם, לחוויה של העולים עצמם
יהודים "המתייחס בכותרת ל) 1964(כמו למשל במאמרו של דוב נוי , פערי ידע ומכשלות של עמימות הקבוצה

  .אבל עוסק בסיפורים שעומדים בסתירה לאידיאולוגיה הטאטית, "טאטים
יכלו להיתפס כך כל זמן שלא השתלבו ) 1995ברם (גם דברים שאני כתבתי אודות הקבוצות השונות בקרב העולים  459

  .י ביישום במדיניותוראו הדיון בפרק הבא על מקומו של ידע אנתרופולוג. בתפיסה רחבה יותר
 . ל תרמה לכך"ביקורתי על התפיסה הנ. כך נעשה נציג במועצת העיר המועמד התקבל לקורס ואחרדבר  בסופו של 460
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סמך  אך מעוניינים לעשות זאת על, )החברה הישראלית בכלל במקרים אחרים, כלל העולים במקרה זה(

  . ובזיקה אליהזהותם התרבותית והקבוצתית 

לצד  .ה האחרון מלמד על דילמות סביב כניסת השיח הרב תרבותי לפעילותם של קובעי מדיניותהמקר

 .בקרב נותני שירותים, "אנתרופולוגיים"אלה אפשר למצוא גם ניסיונות לפתח תפיסה בעלת מאפיינים 

 מגע שלהדפוסי ניסו למצוא דרכים לשינוי , בהם הם זיהו את ההבדל בין הקבוצות השונותבכמה יישובים 

" פרויקט החמות"דוגמא לכך אפשר לראות בפיתוח פרויקט שנקרא . נותני השירותים עם קבוצות המיעוט

מקום בו הייתה כבר , י המחלקה לעבודה קהילתית בקריית ים"פרויקט זה פותח ע.  קווקזי יוצאעבור

ד עם התחושה של בניסיון להתמוד .קהילה של יוצאי קווקז בשנות השבעים שגדלה מאד בשנות התשעים

, חוסר הצלחה בפעילות עם יוצאי קווקז אנשי השירותים במקום ניסו להבין יותר את מאפייני הקהילה

 כלומר –" החמות"אחת התוצאות הייתה פרויקט ששם דגש על עבודה עם . ולהתאים לכך את הפעילות

 איתרו אותן כבעלות ,קזבסיוע מגשרים מקרב יוצאי קוו, שאנשי השירותים, הנשים המבוגרות במשפחות

 יוצאי קהילתשל תרבות ואר הפרויקט כמותאם לתבפרסומים בעיתונות ובכנסים . במשפחהכוח ומעמד 

ואף , )1995, רגב וגמליאל( "בניגוד לתרבות המערבית בארצנו. המושפעת מהחברה המוסלמיתקווקז

ובמיוחד , צאי קווקז אם החתן במשפחות של יו-  מעמד החמות461.  שלהם"מטריארכאליתהתרבות "ל

החמות . ארייעל מבנה פטריארכאלי ופאטרילינדווקא בקבוצות המסורתיות יותר בקהילה זו מלמד 

למרות הכללות  462,"תוך הבית"מייצגת את ערכי השליטה הגבריים של משפחת החתן בהקשר של 

לני להבנה היעדר נראות ותיוג כול, עמימותעבור מיסיון לזה הוא דוגמא לנפרויקט , תרבותיות

דוגמא ך א. )חמיות( שהניבה תשומת לב חיובית וקורסים לנשים המבוגרות בקהילה 463,"אנתרופולוגית"

 464. וחינוכיים לא כלל ניסיונות למידה מסוג זהשל שירותים חברתייםוכלל המגע , זו הייתה חריגה

מדיניות 'ה על התייחסות אנשי השירותים החברתיים והמדיניות אל עולי קווקז השתנתה עם ההחלט

החלטה זו הושפעה מהתחזקות התפיסות שהכירו בריבוי הקבוצות בקרב העולים .  כלפי הקבוצה'ייחודית

, במובן של חריגות 'ייחודיות'אך השאלה היא האם מדיניות זו ביטאה תפיסות שהדגישו . מ לשעבר"מברה

  . או ריבוי והכרה בזהות

                                              
  , מעריב, , )1996, דניאלי-כרמי" (עלייתה ונפילתה של הסבתא הקווקזית: "ראו למשל תיאור פרויקט החמות בכתבה 461
הפתגם רומז לאפשרויות ". הקשיבי כלתי, פונה אלייך בתי: "קף זאתמש) יק'מפי יוצאת נלצ(פתגם ששמעתי  462

 ). בציווי, "הקשיבי("או שימוש בסמכות אם הכלה לא מצייתת , )בקשה( פניה כאל בת -ביחסים בין חמות וכלה
בשעה שדפוסים דומים קיימים גם בקרב קהילות " (חברה מטריארכאלית" יחד עם זאת תיאור יוצאי קווקז כ463

  .של הדגשת היותם של יוצאי קווקז קבוצה ייחודית ושונה" אנתרופולוגית" מהווה מעין ואריאציה )אחרות
הדוגמא הנפוצה ביותר לכך ". מתן הכרה"של נוספים מרכיבים  היו  ברמה המקומית של המגע בין העולים לסביבתם464

שצמחו כבר , של וצאי גיאורגיהוכן (ובמקרה דנן להקות של יוצאי קווקז , היא צמיחת להקות של ריקודי עמים
וזכו לתמיכה מקומית מהרשויות המקומיות עוד קודם להתהוות , להקות כאלה קמו). בעקבות עליית שנות השבעים

מדובר בתחום שיש לו , מצד אחד. ומספרן התרבה בעקבותיה, המדיניות שסימנה את יוצאי קווקז כקבוצה ייחודית
זה בהתייחס למגע " הכרה"ברוב המקרים אופן , יחד עם זאת. ד הקבוצהמעשית וסמלית כאחד עבו, חשיבות רבה

) ועדיין נתפסת(נתפסה שפעילות : 'פולקלוריזם'בין הסביבה לעולים מבטא בדרך כלל לא יותר מגישה שניתן לכנותה 
ם ולא השתלבה בתפיסה לפיה לערכים ולתרבות שריקודים או מנהגי, כנישה שניתנת לקבוצה לבטא בה את עצמה

  אלה מייצגים יש משמעות לזהות הקבוצתית ולדילמות העכשוויות העומדות בפני הקבוצה
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  .1997, קבינט הקליטה, מדיניות ייחודית כלפי עולי קווקז"לום של פרוטוקול ההחלטה על  צי:20 תמונה
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  היווצרות מדיניות ייחודית והתפיסות הכרוכות בה .ג

  " אתיופים לבנים"קווקזים כ: לקראת מדיניות ייחודית . 1

קווקז בפרט של יוצאי (המעבר מנראות מקומית לנראות ארצית בעקבות  ,לקראת אמצע שנות התשעים

תשומת לב רבה החל תהליך הדרגתי של שינוי במדיניות ומתן ) מ בכלל"וקבוצות המיעוט בקרב עולי ברה

דיווחו על עובדים בשירותים החברתיים ובמערכת החינוך . מ"יותר לשונות התרבותית בקרב עולי ברה

הדיווחים ציינו מצב  .התלוננו על קשיים בתקשורת עם עולים ממרכז אסיה ומהקווקזו" קשיי קליטה"

-שיעור גבוה של משפחות חד, הספר שיעור גבוה של נשירה מבית, כלכלי קשה והיעדר תעסוקה-חברתי

מדיניות וצורות התמודדות היה צורך לגבש  .דפוסי הסתגרות והתערות חברתית מועטה, הוריות במצוקה

ונעשה ,  הוקמו פרויקטים מעשיים,ועדה בין משרדיתו הוקמה 1995 ב .אלודילמות שעלו בדיווחים עם ה

 קבינט הקליטה של 20.4.1997ב .  להביא לשינוי רשמי במדיניות הקליטההבוועדי הפעילים "מאמץ ע

 465.)188' עמ, 17ראו תמונה " (טיפול מיוחד בקליטת העולים מקווקז"הממשלה קיבל החלטה אודות 

סעיף . שום המדיניות יידון בפרק הבאיי 466. שהתייחסה גם לעולי בוכרה כך1998ב  החלטה זו הורחבה

   .מדיניותהשביטאה העולים זה מוקדש לתפיסות אודות זהות 

ההחלטה על מדיניות ייחודית הביאה למעבר מהיר מהעדר נראות והעדר הכרה למצב של נראות עקרונית 

ורים מסר לראשי אגפים ומד" שידרה"ההחלטה על מדיניות ייחודית . שיש בה גם פוטנציאל של הכרה

גופים ממלכתיים בתחומי החינוך והרווחה ו, במשרדי ממשלה רלוונטיים כי לתחום זה יוקצה כעת תקציב

מובן "מעבר לנראות לא היה בבחינת ה. בנושא עולי קווקזתוכניות ספציפיות לעבודה החלו לגבש 

ו דילמות של והמאפיינים העמומים והמורכבים שלה יצר, חוסר הנראות של הקבוצה קודם לכן": מאליו

וכיצד , מי כלול במדיניות: הפכה מרכזית בקרב סוכני המדיניות" מיהו קווקזי"השאלה . זיהוי והחלה

כפי , ראשית.  בהחלת המדיניות החדשה עלו גם במישור הקבוצתי דילמות467".קווקזים"מזהים את אותם 

ף עלתה שאלה האם יש להחיל בנוס ".בוכרים"ו" קווקזים"רוב קובעי המדיניות לא הבחינו בין , שהוזכר

בני קבוצה זו ראו במדיניות החדשה הזדמנות  .מדיניות זו גם על יוצאי קווקז שהגיעו בשנות השבעים

מרוכזים יוצאי קווקז הדגישו כי גם אנשי מקצוע שהכירו את היישובים בהם . לשיפור מעמדם השולי

 יישום המדיניות החדשה הייתה תלגישה הקהילתית שהנחתה א 468.נוצרת ביישובים אלה קהילה אחת

אך פרויקטים , הופנו לעולים בלבד) כמו סיוע בשכר לימוד(התקנות בדבר זכויות אישיות : השפעה

    .בתחומי הקהילה והרווחה הופנו גם לעולי שנות השבעים

                                              
והיא , "דפוסי קליטה וטיפול חדשים בעולים חדשים מבני עדת קווקז: "כותרת פרוטוקול קבינט הקליטה הייתה 465

הוחלט ". לים מקווקזמשרדו נערך לטיפול מיוחד בקליטת העו"פתחה בדיווח השר לקליטת עליה יולי אדלשטיין כי 
.." על מערכות הקליטה השונות במדינת ישראל ליצור דפוסים מיוחדים לטיפול בעולים חדשים מעדת הקווקז"כי 

  ). 13/ע, 20.4.1997, פרוטוקול קבינט הקליטה(
אה ומדיניות זו התבט, ככל הידוע לי לא הייתה החלטה נפרדת בקבינט הקליטה על הרחבת המדיניות לעולי בוכרה 466

 ).  עבודה רווחה, חינוך, קליטת עליה(בהוראות שעה שונות שהרחיבו את המדיניות במשרדים שונים 
שתפקידם לדאוג לכך שהטבות שהוחלט , של הקופה הציבורית" שומרי סף"חלק מהפקידים ראו עצמם קודם כל כ 467

 . עליהן יועברו לנמענים המתאימים
  . ועץ לאגף לקליטה בקהילה במשרד לקליטת עליהזו הייתה גם עמדתי בתקופה בה עבדתי כי 468
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והיה בה פוטנציאל של , למרות שהתפתחות המדיניות החדשה ביטאה הכרה בריבוי הקיים בקרב העולים

" התפיסה הבינארית" -בפועל התבטאו בה התפיסות הקודמות אודות שונות, תוח גישה רב תרבותיתפי

מרכיבים משתי תפיסות . המדגישה את היותן של קבוצות אלו קטגוריה יוצאת דופן" תפיסה ייחודית"ו

רה ומאוחר יותר ביוצאי בוכ,  כזו הרואה ביוצאי קווקז- יצרו את התפיסה הדומיננטית שנוצרה אלו

שם קוד לתפיסה של ה היא שייחודיותאו /ו, כזו שצריכה לעבור מודרניזציה, "אוכלוסייה טיפולית"

רוב בשלבים הראשונים , עם זאת). הדיון בדפוס זה יורחב בהמשך (בעייתיות הראויה לטיפול מיוחד

ופו של דבר והתפיסות שהפכו רווחות בס, לשונות בקרב העוליםמספיק קובעי המדיניות לא היו מודעים 

 ואנשי מקצוע שהיו יםהמדיניות צמחה בקרב פקיד . ויישומהצמיחת המדיניותני מאופגם הושפעו 

אד "פתרון בעיות כדי תוך היא התעצבה .תכנון מדיניות ייחודית כלפי עולי אתיופיהבמעורבים קודם 

לכך תה לא נלוולרוב  469.וניסיון להתאים עבור יהודי קווקז תוכניות שפעלו כבר מול יהודי אתיופיה" הוק

עולי קווקז דומים לעולי ש, למשל, מתכנני מדיניות הניחו .השוני בין הקבוצותחשיבה אודות משמעות 

משמעות המדיניות אודות הייתה גם חשיבה  לא 470.הפורמאלית בקרבם בפרופיל ההשכלה אתיופיה

   .ריבוי התרבויות בישראלעל יותר זיקה לשאלות רחבות ב

חלטה על קביעת מדיניות ייחודית הוגשה לעיוני תוכנית ארצית לקליטת עולי  ההבעקבות...
ניסוח זה . י פקיד בכיר במשרד הקליטה שעבד קודם עם יוצאי אתיופיה"קווקז שהוכנה ע

בחלק :שכפול של תוכניות שיועדו לאוכלוסיה האתיופיתהיה למעשה התוכנית של 
  ".קווקזים"רשם במקומו ונ" אתיופים"מהמקומות פשוט הועבר קו על השם 

  

יכולת להעביר החלטה אודות לעולי אתיופיה תרם ל" ייחודית" של התייחסות מודל קודםקיומו של 

אנשי במגעים עם סייע ומודל זה , )אם כי נחוץ היה תהליך ממושך ומאבקים לשם כך ('מדיניות ייחודית'

 מוכנה שהשפיעה על התגבשות "תבנית"ההשוואה לאתיופים סיפקה . משרד האוצר ומשרדים אחרים

בו יושם במהירות מודל שנקבע קודם בעבודה עם עולי אתיופיה היה סיוע תחום  471.המדיניות החדשה

דוגמא זו מלמדת על יתרונות  .)מעבר לזה הניתן לעולים אחרים(לסטודנטים לעידוד השכלה גבוהה 

ביאה לעליה מהירה במספר הסטודנטים תוכנית זו ה, בטווח הקצר .וחסרונות שהיו באימוץ של מודל קיים

במיוחד לא , מצב כלכלי קשה במשפחות רבות לא אפשר יציאה ללימודים: יוצאי קווקז במוסדות לימוד

תוכנית הייתה בעייתית אך ה 472.בשנים הראשונות בישראל שבהן ניתן סיוע לכלל העולים בלימודיהם

 ללא ראיה קהילתית ומערכתית רחבה יותר , מוקדו מרבית המשאבים בתחום זהבתחילה. ברמות אחרות

                                              
מחקר  (1998הרצוג  Kaplan &. Rosen 1993 ,Westheimer1992 & Kaplanעל מדיניות כלפי יוצאי אתיופיה ראו  469

 . מעניין שאין מחקר רב ועדכני אודות כלל המדיניות והשלכותיה). זה מתמקד במרכז קליטה אחד
ההשכלה שלימדו כי מכון ברוקדייל בהקשר זה הייתה חשיבות רבה למחקרי . וצותהקבבין שוני בתחום זה בולט ה 470

 תיעבודבמהלך ). 1998קינג  ( של עולי קווקז דומה לממוצע בחברה הישראלית הוותיקהתלית הממוצעאהפורמ
 סוף אך רק הנתונים המספריים הביאו לשינוי תפיסה לקראת, הכאנתרופולוג יישומי טענתי שמדובר בתפיסה שגוי

ביחס לממוצע בקרב עולי רוסיה האשכנזים הנתונים את תחילה להציג חוקרי מכון ברוקדייל נטו . שנות התשעים
לימדו כי מכל מקום הנתונים ;  ביחס לממוצע בחברה הישראליתולא) שההשכלה הממוצעת שלהם גבוהה בהרבה(

הנטייה לקשר  להיזהר מאימוץלא קשר לצורך כל זאת ל. ואין אנאלפביתיות, בקרב עולים אלה יש שכבה של אקדמאים
לאמץ את הקריטריונים של הזרם המרכזי כדי 'ה יזהר מנטיילהוהצורך ; או יכולת, לית עם כישרוןאהשכלה פורמ

היה דמיון בכמה תחומים עם זאת . McDermott & Varenne 1995 pp. 324-348)  ('להעריך ילדים מקבוצות מיעוט
  ). 1998,  ונעםפרנקוביץ-אלנבוגן.  ונשירהמערכת החינוךטה בכגון הקלי, שתרם לבלבול

לא היה כל דמיון , בין הקבוצותלמרות גודל האוכלוסייה דומה : בלט השוני בין המקרים בהיבט התקציבי,  מצד שני471
  .המדיניות כלפי יוצאי קווקז קיבלה או בתשומת הלב שכלפיהםבמשאבים שהופנו 

 . 'קווקזים'סתם נרשמו בעקבות מדיניות זו כ' עולים'ם שהיו רשומים קודם כסטודנטי, לצד העליה בפועל 472
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והנחה שמודל מסוים , מה שאפשר לראות כתוצר של אי הכרות עם הקהילות אליהן מופנית המדיניות(

מה שהשפיע על , התוכנית לא כללה הכוונה של הסטודנטים, בנוסף ).למדיניות" תרופת הפלא"הוא 

חר כך נמצאו אחוזי אבטלה גבוהים יותר בקרב בבדיקה שמונה שנים א. היכולת לנצל נכון את המשאבים

ועולה , )2005הנדלס (יוצאי קווקז בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בישראל יחסית לאוכלוסיות אחרות 

סטודנטים רבים לא : בחירת מקצוע ובחירת מוסד לימודי, מכך בין השאר צורך בייעוץ והכוונה ללימודים

מרכיבים אלה לא תפסו כמעט מקום  473 . גבוהה ומשמעותםהיו מודעים להבדלים בין מוסדות השכלה

לאורך תקופה , לבסוף .במדיניות שהתרכזה בטיפול מנהלתי בקביעת זכאות לסיוע בהשכלה גבוהה

כך  .תוכנית זו הוצגה כאילו היא הביאה לראשונה לחדירתה של השכלה גבוהה לקבוצה של יוצאי קווקז

,  מתרבות מסורתית למודרניות המתבטאת בהשכלה גבוהההוכנסה הקבוצה למודל מדומיין של מעבר

דור "כאל ) שבקרבו היו אקדמאים רבים(ובמקביל חוזקה המגמה של התייחסות לדור המבוגר יותר 

 השפעת  474.וגם לא הושקע מאמץ מספיק בקליטת אנשי מקצוע מקרב הקהילה למערכות שונות, "המדבר

ניות כלפי עולי קווקז הייתה רבה בשנים הראשונות על היישום בפועל של המדי" המודל האתיופי"

עם התפתחותן של מסגרות ארגוניות העובדות עם , ובהמשך קיבלה מימדים חדשים, לקיומה של מודל זה

  ).להלן" (אתיופים, בוכרים, קווקזים"

  

    ?הכרה בריבוי או התמקדות בקבוצה בעייתית: בין עולי קווקז לעולי בוכרה ועולי גיאורגיה. 2

לבין , מ"י קבוצות בקרב העולים מברהובריבלכאורה מתח בין הכרה ניכר  החדשהמדיניות התהוות הב

והתעלמות מעולי , ובפחות אינטנסיביות, הוספת עולי בוכרה מאוחר יותר, התמקדותה בעולים מקווקז

יקה בין מ לשעבר מלמדת על הז"המהגרים מברההשונות בקרב קבוצות המיעוט ההתייחסות ל. גיאורגיה

מלמדת על השוואת המקרים  .כמו גם על השפעת נסיבות שונות, אופני קטגוריזציה ומדיניות חברתית

   .חשיבות יכולת הפעולה של הקבוצות עצמן והשפעת מאפייניהן על אופי המגע עם המדינה וסוכניה

העדר , י קשהמצב כלכל(רבים מעולי בוכרה סבלו גם הן מקשיים דומים לאלה של רבים מעולי קווקז 

אך כמה גורמים הביאו לכך שדילמות ההשתלבות בסביבה החדשה שלהם קיבלו פחות נראות  תוכניות

שהשפיע על , תרמו לכך ההבדלים בפיזור הגיאוגרפי, ראשית .ובולטות מאשר אלה של עולי קווקז

פעילות של לפחות חלק מהשכבות המסורתיות יותר בקרב העולים מצאו מענה מסוים ב,  שנית475.נראות

ובמסגרת , )כ לשעבר פנחסי"כגון ח(ותיקים ' בוכרים'שבן מייסדיה היו , ) דתית-המזרחית(ס "תנועת ש

ד "חב(הצירוף של מרכיבים אלה . ששליחיה פעלו כבר עשרות שנים קודם לכן במרכז אסיה, ד"חב

המקובלת מלמדים שגם קבוצה זו לא התמקמה במסגרת הקטגוריזציה , )ס"האשכנזית ביסודה וש

                                              
, שיעור דומה לאוכלוסיות אחרות, הסקר מצא כי רבע מעולי קווקז שרכשו השכלה גבוהה בישראל לא היו מועסקים 473

כלוסיות היה כפול מזה שנמדד באו" "מי שאינם בכוח העבודה"לעומת , אלה שבפועל מחפשים עבודה(אך שיעור 
לאחוזי האבטלה תרם .  היו מובטלים יותר משנה24% -שיעור האבטלה הגבוה התבטא גם בעומק האבטלה". אחרות

שהתקשו למצוא ) שאינן בהכרח אקדמיות(גם הייצוג הגבוה של עולי קווקז בלימודי מחשבים ומכללות טכנולוגיות 
חצית מהמועסקים דיווחו ששכרם נמוך בהרבה קרוב למ, בנוסף. טק-במיוחד לנוכח האטה בתחום ההיי, עבודה

 .  סברו שקווקזים מופלים לרעה בשוק העבודה41%ולא פחות מ , מהשכר הממוצע במשק
 וראו בנספח . אך התפיסות שהן ביטאו נותרו דומיננטיות, )2002-2004(כ "חלק ממגמות אלו תוקנו אח 474
ארצית של השונות בקרב העולם החלו דווקא ביישובי תהליכי הנראות ה, אך לא נטול הגיון, באופן פרדוכסלי 475

  .פריפריה רחוקים יותר שאליהם הייתה מלכתחילה תשומת לב רבה יותר של סוכנויות ממשלתיות שונות



 242

התבטא גם בדמותו של איל היהלומים וההון לב ) ס"ד וש"חב(צירוף זה  .אם כי בצורות שונות, בישראל

) ארגונית וכספית(גורמים בעלי יכולת  בקהילה הבוכרית היו גם 476.ס"ד ומקורב גם לש"איש חב, לבייב

   .דאך אינו היחי, לבייב בולט ביניהם. פעילות קהילתיתשסייעו לעולים ועודדו 

הקהילה  ,במקביל לתקופה בה החלה להתמסד המדיניות כלפי עולי קווקז, מאמצע שנות התשעים

, לבייב הוקם ארגון גג חדש בתמיכת. בתפוצות עברה תהליכי התארגנות מחודשיםוהבוכרית בישראל 

יוזמת לבנות ב" אור חנה"לבנים ו" אור אבנר"כגון רשת (נבנו מוסדות חינוך  ו'קונגרס יהודי בוכרה'

    478.ונוצרו יוזמות קהילתיות ותרבותיות חדשות, 477)לבייב

כך שיכללו  "ייחודית"והרחבת התקנות השונות של מדיניות , הכללתם של עולי בוכרה במדיניות החדשה

הייתה פועל יוצא של ) לפחות בהקשר של משרד הקליטה (1998שקיבלה תוקף רשמי ב , גם אותם

.  עם משרדי ממשלה שוניםשל הקהילהארגונים השל כנסת ומגעיהם מגעים בין נציגיה של הקהילה ב

, תבעו הטבות דומות לאלה שזכו להם עולי קווקז, ס"כ אמנון כהן מש"במהלך שהוביל ח, נציגי העולים

, והעסקת עובד בן הקהילה שיטפל בצרכיה במשרד הקליטה, כמו למשל בתחום התמיכה בהשכלה גבוהה

השתלשלות עניינים זו השפיעה . קווקז על בסיס מודל קודם לעולי אתיופיהבדומה למודל שנקבע לעולי 

המגע  :לבין העולים) וינט'ובמיוחד הג(גם על אופי המגע בין הארגונים שעסקו ביישום המדיניות החדשה 

כשברקע הידיעה , עם עולי בוכרה נבנה מתוך מקום רב יותר לדיאלוג עם נציגי העולים והתייעצות איתם

פטרון  ו)קונגרס יוצאי בוכרה וברית יוצאי בוכרה (ם אפקטיבייםארגוני, פוליטימאחוריהם כוח כי יש 

העדר פטרון בעל כוח ,  כל זאת בניגוד להעדר מנהיגות מוסכמת- ) לב לבייב(אמצעים וכוח , בעל השפעה

   .דומה והעדר ייצוג פוליטי ברמה הממלכתית במקרה של יוצאי קווקז

,  רק במקצת מהפרויקטיםההתבטאאך מגמה זו , להבחנה ברורה יותר בין הקהילותמו תרהתפתחויות אלו 

" קווקזים"מחברת הברוב הפעילות התפיסה . ם הייתה מעורבות ישירה של נציגי הארגונים הבוכריםבה

אפשר היה לראות ביטוי ) 2004-2005( מחקר הורק לקראת סיום , דומיננטית נשארה" בוכרים"ו

 נעשו 1997-2003פרויקטים שונים בשנים  .וני בן הקבוצות ומייחסת לו חשיבותתפיסה המכירה בשל

  ". קווקזים"הילות יחד תחת הכותרת או כוונו לשתי הק, "קווקזים ובוכרים"עבור 

תרמו לכך . 'ייחודיות'מחוץ לשיח החדש של שנותרו , מגמות שונות התבטאו במקרה של יהודי גיאורגיה

בשונה מהעליה מגיאורגיה . םואופיי)  עולים20,000כ ( בשנות התשעים קטן יותר של עולים  מספר

בשנות התשעים רבים מהעולים היו , שרובה היה אוכלוסיה מסורתית מהפריפריה, בשנות השבעים

 למרות זאת גם עולים מגיאורגיה נתקלו בקשיים .משכילים יותר ובעלי מקצועות חופשיים, עירוניים

תיוג שלילי והכרה שגויה פגעו . שתפסה את כל העולים כרוסים פגעה גם בהםוהמדיניות המאחדת , רבים

 479.ואקדמאים יוצאי גיאורגיה נתקלו בקשיים רבים יותר מאשר אלה של יוצאי רוסיה, גם הם בעולים

                                              
 . מעולי שנות השבעים מבוכרה, כ אמנון כהן"ס בראשות ח"לבייב הפך גם לפטרון של הקבוצה הבוכרית בש 476
  . אך הם פתוחים לכל, יוצאי בוכרה הם קהל יעד חשוב שלהם. דית" חבהאלה בתי ספר בעלי אוריינטצי 477
הפעילות של הארגון החדש ותחרות פנימית הביאה גם לפעילות רבה יותר של ארגונים ותיקים שעוד קודם ניסו  478

  . שהקימו יוצאי בוכרה הותיקים" ברית יוצאי בוכרה"ובמיוחד , לסייע בקליטת העולים
מדגים חלק , סיפור עלייתו של המלחין יוסף ברנדשווילי .  יוצאי גיאורגיה שנתקלו ביחס מזלזלהיו למשל רופאים 479

אך כנשאר בארץ כעולה לא היו לו קשרים , זכה לתשואות, הוא הגיע עם משלחת מגיארוגיה: מהסוגיות הנדונות כאן
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היו : פעילים מעולי גיאורגיה היו מודעים להתהוות המדיניות החדשה של טיפול ייחודי בעולי קווקז

בעיצוב חלקים  במשרד הקליטה שהכירו את המדיניות המתהווה ואף היו שותפים ביניהם עובדים

 להניח שהם היו מודעים ליוזמה כך שניתן )כ גאגולה"ח(ס ובכנסת "נציגות בשלהם גם הייתה ו 480,ממנה

אה אם כן שלצד המספר הקטן יותר ומאפייני נר .של הבוכרים להחיל את המדיניות גם על בני קבוצתם

 )2001(מאיה מלצר גבע  .נן סיבות נוספות לכך שיוצאי גיאורגיה נותרו מחוץ לשיח הייחודיותיש, העליה

 בבית י ארגון תערוכה"ע השאר בין, םאת מאמציהם של יוצאי גיאורגיה לשנות את תדמית תיעדה

תיוג עם  ההתמודדות  ).1992ארבל ומגל (אודות תרבות גיאורגיה שלוותה בהוצאת ספר התפוצות 

היוו מרכיב מרכזי בהתנסות של יוצאי , שחלק מביטוייו הקיצוניים נדונו קודם, דחיקה לשוליים ושלילי

. הקבוצהמיקום בשינוי תחילתו של התארגנות קהילתית ופוליטית אפקטיבית תרמה ל. גיאורגיה בישראל

בשנות יישובים בהם נוצרו ריכוזים של הקהילה ב: בראש ובראשונה במישור המקומיביטוי לכך היה 

גם במישור . השבעים העולים גיבשו כוח פוליטי משמעותי וכמה מיוצאי גיאורגיה הפכו לסגני ראשי ערים

בשלהי שנות התשעים  ).ס"כ יצחק גאגולה מש"כ ח"ואח, ים גורכ אפר"ח(ליטי הארצי הם זכו לייצוג פו

 גיאורגית -ות וזהות יהודיתקהילה זו לפתח תרבבהרצון הגבר . בנו גם יוצאי גיאורגיה ארגון בין לאומי

מלמד שהיא הייתה יכולה לצאת נשכרת ממדיניות בעלת ) אתרי אינטרנט ועוד, שמתבטא גם בפרסומים(

דומה שפעיליה העריכו שהחלת שיח הייחודיות גם עליהם כמוה כחזרה אולם  .תרבותיסדר יום רב 

בחינת , בה בעת.  במיקומםהעובדה שהם לא נכללו במדיניות החדשה הייתה עדות לשינוי. לאחור

" רב תרבותי"א סדר יום ול, מגמה של טיפול בקבוצות שנתפסו כחלשותאת ההמדיניות מזווית זו מדגישה 

וגם לא ניסיון לבחון מחדש את כלל , ם תרבותן של הקבוצות השונותהתייחסות גם למקורחב הכולל 

  . המדיניות תוך ניסיון להפוך אותה רלוונטית לקבוצות שונות

השוואה . ההשוואה בין שלושת הקבוצות מעלה סוגיות תיאורטיות חשובות ויש מקום להרחיבה בעתיד

של ) agency(על יכולת הפעולה , כזו יכולה ללמד על התנאים בהם קבוצות מסוימות נדחקות לשוליים

טיות ועל יחסי הגומלין בין אופני קטגוריזציה ואינטראקציות פולי, קבוצות מול הממסד המדינתי

הושפעה מכך  התמקדות בעולי קווקזהבמסגרת הנוכחית ניתן לסכם כי . וחברתיות והשתנותם לאורך זמן

של העולים  תרמו לכך הדיווחים על קשיים .הדורשת התמודדות" בעיה חברתית"נתפסו כ,  במיוחדשהם

 פריפריה ביישובים ריכוזו, שהתמקדו בקבוצה זו) לא תמיד ניתן היה להבחין בין אלה (ובמגע עם העולים

 .למצב זהואי ההכרות איתה אף ביחס לקבוצות האחרות תרמו , עמימות ומורכבות הקבוצה .מובהקים

ובמידה , עולי קווקז היו מפוצלים: מההשוואה לקבוצות האחרות ניתן ללמוד על השפעת מצב הקבוצה

זה השפיע על היחסים מצב ). להלן(רבה היו עדיין אוסף של קהילות בשלב של התגבשות קבוצתית 

בחלק מהמערכות המשיכה במשך כמה , למרות כל זאת. שהתגבשו בינם לבין הממסד המדינתי וסוכניו

דרגי השטח במשרד החינוך היו ". עולי קווקז"את הקבוצות השונות תחת השם ' לאחד'שנים הנטייה 

                                                                                                                                 
 פרסום התמונות הביא .י צלם עיתונות כשהוא עובד במכולת של קרוב משפחה"לאחר כשנה צולם ע. כלשהם

 ). 2007, מכון ון ליר, פגישה עם ברנדשווילי( להתעניינות מחודשת בו ולפריצתו למרכז היצירה המוזיקלית בישראל 
כך למשל הייתי עד לשיחה בלתי פורמאלית בין עובד יוצא גיאורגיה וראש התאחדות עולי קווקז שהתקיימה לאחר  480

שעה שיוצאי , רק ליהודי ההר מקווקז" קווקז" נסובה על ההסבה של השם השיחה). 1995(ישיבה במשרד הקליטה 
והיה בכך משום , העובד יוצא גיאורגיה הביע תרעומת מבודחת למחצה על כך. גיאורגיה מגיעים גם הם מקווקז

 . חשיבה מחודשת איפה עומדת קבוצתו מול שיח הייחודיות שהחל להבנות בתקופה זו
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בהם ריכוז של תלמידים כחלק מהמדיניות המתהווה נקבע ממד תמיכה לבתי ספר ש. דוגמה מובהקת לכך

ההיגיון מאחורי מדיניות זו היה לאפשר לבתי הספר השקעה רבה יותר בתלמידים אלה והערכות . מקווקז

בתי ספר רבים דיווחו על יוצאי בוכרה ועל יוצאי קווקז כאחד , בפועל. מתאימה לקליטה מתאימה שלהם

תופעה זו לא הצביעה רק על  . אחרתחת שם" הבינארית"כלומר הם המשיכו את התפיסה '; קווקזים'כ

. להביא לשינוי באופן מתן ההכרה לעוליםשצריך אלא גם על כך שהמדיניות לא נתפסה כצעד , "בלבול"

מזהה בין שלו אלא כצעד אדמיניסטרטיבי שהרציונאל , תרבותית-המדיניות הובנה לא כחלק מגישה רב

את התנסותו גבר יוצא קווקז מתיאורו של , שללמ, הבעייתיות בתפיסה זו עולה. זהות תרבותית ומצוקה

  :כשבא לרשום את בנו לחטיבת הביניים

הרגשתי שהם רוצים לדעת , לפני ששאלו משהו על הילד, לפני ששאלו אותי על עצמי"... 
אך . 'קווקזית'בהמשך הוסיף האב כי הוא גאה בזהותו ה". האם אני קווקזי:רק דבר אחד 

  481 .אלא בבנו,  שלו עם בית הספר יתעניינו לא בזהותוראוי כי במפגש ראשון, לדעתו
 

ומה היו התפיסות שהתבטאו לבסוף ביישום , באיזו מידה מצב זה אפיין את המדיניות לאורך זמן

  . שאלות אלו עומדות במרכז הפרק הבא? המדיניות

 

  2004א  יולי "ת, ד הקליטהונט ומשר'ביוזמת הג ' ק"סחב'טקס סיום פרוייקט , נטים יוצאי קווקזסטוד:17  תמונה

                                              
אבל הסיוע לא תרם בהכרח , לבתי ספר )מימון נוסף(יצרה אינטרס כלכלי ' ייחודית'בוצה  ההכרה ביוצאי קווקז כק481

היו גם בתי ספר בהם התקציבים הנוספים נבלעו בתקציב הכולל בלי . הכרה בזהות תרבותית והתייחסות לתכניהל
מד גם על כיוונים ההקשר בו נאמרו דברי האב מל, עם זאת. שיהיה לכך ביטוי ספציפי בעבודה עם ילדי העולים

אך בשנים הראשונות . הם נאמרו בדיון מונחה כחלק מעבודה עם קבוצת הורים: חדשים שאפשרה המדיניות החדשה
, למשל, לצורך הטיפול בריכוז קבוצות ההורים שמוזכר כאן. למדיניות החדשה ניסיונות אלה לא זכו להצלחה רבה

  . היו מקריות, אם היו, ה טכנית בלבד והצלחותהנושא טופל בצור, נבחר ארגון ללא ניסיון בתחום
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 IV .בין הכרה לשליטה: מדיניות ייחודית הלכה למעשה  

תרבותיות עונה -  כלפי קבוצות אתנו'מדיניות ייחודית'שאלה האם ובאילו מקרים הבפרק המבוא הוצגה 

או שמא מדובר  ,זכויות חברתיות של בני קבוצות שונות ומאפשרת נגישות ללתביעה הנורמטיבית להכרה

   ?כמו גם לתיוגן ובידודן של קבוצות ויחידים,  ביטוי ליחסי כוח-כמרכיב של שליטה " פרדהה"ב

כלפי עולי קווקז וקבוצות " ייחודית"המוקדש לבחינת המדיניות ה, שאלות אלה עומדות במרכז פרק זה

וסים  על דפיםמצביע יישומהאופן מדיניות והערכה של בהתבוננות   482 ).בוכרהובמיוחד עולי (אחרות 

   483.ותרבותיות בהקשר של חברה מרובת קבוצות 'מדיניות ייחודית'החשובים להבנת משמעותה של 

מדיניות ' מתבצעת הלכה למעשה יכול לסייע בהבנת ההשפעה של 'מדיניות ייחודית'לימוד האופן בו 

הות ועל הזכות להכרה בז, תרבותיות על נגישות לשירותים חברתיים- כלפי קבוצות אתנו'ייחודית

למצות את )  בעיקר מהגרים-במקרה זה(האם מדיניות זו תורמת ליכולת של בני קבוצות אלה . התרבותית

ומה בפועל מקום הזהות התרבותית של בני הקבוצה במדיניות המופנית לקבוצה ? זכויותיהם האזרחיות

   484?"יתרב תרבות" האם מדיניות כזו מבטאת גישה -ובאופן רחב יותר? תרבותית מסוימת-אתנו

שאלות אלו מקבלות משנה משמעות על רקע האופן בו התפתחה המדיניות כלפי יוצאי קווקז והאופן בן 

מתוך גישה הרגישה : ".. וינט ישראל'תעסוקה ויזמות בג, כך כתב ראש אגף שילוב עולים. היא מוצגת

ושמו במודל עבודה שפותחו וי, לתרבויות של עולי קווקז ועולי בוכרה הופעלו תוכניות ברמה הארצית

, תוך שיתוף חבריה, שוב הוכח כי גישה מותאמת למאפיינים החברתיים והתרבותיים של הקהילה...יישובי

המדיניות מוצגת כדוגמא לגישה  ).2004:4וינט ישראל 'ג.." (הביאה למימוש הפוטנציאל הטמון בה

.  שותפות עם הקהילהואינטגרטיבית המדגישה, ")רגישה תרבותית("מכוונת תרבות , אפקטיבית

המתוארת , מחקרית במדיניות במהלך עבודת השדה חשפה תמונה שונה ומורכבת יותר התבוננות

  ". רב תרבותיות" ו 'מדיניות ייחודית'ומעלה דילמות בסיסיות בדיון אודות , בסעיפים הבאים

  

   בין טיפוליות למכוונות תרבותית ובין העצמה לשליטה: ההערכמסגרת ל. א

  "רב תרבותית"רת אנליטית לדיון במדיניות ייחודית מסג. 1

; "מכוונות תרבותית" לבין 'טיפוליות ''הבחנה בין: לצורך בחינת המדיניות מוצעת מסגרת אנליטית כפולה

צירוף ההבחנות  .ובחינה של דפוסי שותפות והעצמה לעומת שליטה וחוסר שיתוף של הקבוצה במדיניות

לדיון כולל  כבסיס, בסעיף זה יוסברו הבחנות אלו" . רב תרבותית "הללו מאפשר ניתוח של מדיניות

  . במדיניות במקרה הנוכחי

                                              
דיון מפורט במדיניות , .במהלך המחקר נאסף חומר רב אודות המדיניות בשמונה השנים הראשונות לפעילותה 482

לדיון במדיניות , 'Bram 2008לדיון במדיניות בתחום החינוך והערכתה ראו . ויישומה חורג מתחומה של עבודה זו
העסקת מגשרים ועוד לא נכלל , כגון תעסוקה, ניתוח מפורט בתחומים נוספים.  Bram2008ו לשונית ותרבותית רא

, שגיא, 1995, מכון יוספטל(ראו גם פרסומים ומסמכים של גופים שפעלו בתחום זה . כאן ובכוונתי לפרסמם בנפרד
 ).ועוד , 2002המשרד לקליטת עליה , ) ללא ציון שנה(וינט ישראל 'ג, -ללא ציון שנה(שהם , 1996

, זיקה בין המדיניות לאופני קטגוריזציהבשאלת ) בפרק הבא(הדיון בפרק זה ישמש גם בסיס לדיון ממוקד יותר  483
  .בקביעת מדיניות ויישומה, ובמיוחד ידע אנתרופולוגי, מקומו של ידעוב

 . לפירוט נוסף של שאלות העולות מתוך שאלה זו ראו הדיון בנספח 484
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היא . המייצגת קו רצף ולא דיכוטומיה,זוהי הבחנה אנליטית: "מכוונות תרבותית" לעומתן 'טיפוליות''.  א

תי והתאמה של שימת דגש על ההקשר הבין תרבו :מצביעה על אופייה של המדיניות ביחס למאפיין מרכזי

, "חלשה"שמשמעותו תפיסת האוכלוסיה כ" טיפול"לעומת דגש על צורך ב, המדיניות לקהל היעד

מוצע כאן בזיקה לדיון כולל במדיניות " מכוונות תרבותית" המינוח 485.וכזקוקה בשל כך לטיפול מיוחד

בותית של  עמדה רב תרבותית מוסיפה לכך את הצורך בהכרה בזהות התר 486.ובשלבי היישום שלה

החשוב גם להצלחת המדיניות בטווח ,  )Taylor 1992( כמרכיב נורמטיבי בסיסי , אוכלוסיית היעד

  ). להלן(הרחוק 

במקרה הנוכחי : שותפות והעצמה לעומת שליטה וחוסר שיתוף של הקבוצה במדיניות המופעלת כלפיהב 

היא , עיצוב מדיניות והפעלתה מתייחסת למידה שבו בני הקבוצה עצמם משתתפים בתהליכי 'שותפות'

י "מתייחסת כאן לפעולות שנעשות ע) empowerment(העצמה  487.עומדת בניגוד לפטרונות ושליטה

 .כדי לתת כוח לקבוצה ולחבריה, חינוך ורווחה, ובמיוחד סוכנים הפועלים בתחומי חברה, גופים שונים

 במערכת החברתית תוך התמודדות יכולת של הקבוצה להשתלב: יכול להתבטא במישורים שונים" כוח"

יכולת של ; עם שאלות הקשורות להמשכיות ושינוי במערכת הערכים והארגון החברתי הפנימי שלה

יכולת לפתח ערוצים אוטונומיים של נגישות לשירותים ; מנהיגות הקבוצה להוביל תהליכים אלה

ת שירותים והשפעה על תהליכים תוך כדי הנגש,  כל זאת בשונה ממצב שבו המדיניות–ולמשאבים שונים 

 למונח העצמה יש גם מובנים רחבים 488. של הקבוצה במדינה וסוכניהתלותחברתיים ותרבותיים יוצרת 

   489.במיוחד ביחס לחיזוק אפשריות הפעולה במסגרת חברה אזרחית, נוספים

. בהעצמה ושותפותבין הדיון במכוונות תרבותית והדיון , לצורך הניתוח, ההבחנה בין שני הצירים מפצלת

שכן היא יכולה להיות " (רב תרבותית"כשלעצמה לא מבטאת בהכרח מדיניות " מכוונות תרבותית"

גם העצמה ושותפות לבדם אינם בהכרח  ).ללא מחויבות לערכים רחבים יותר, אינסטרומנטאלית בלבד

  ". רב תרבותית"יות אבל חשוב לבחון כל אחד מהם כבסיס לדיון במדינ 490,ביטוי למדיניות רב תרבותית

                                              
וראו להלן על ההקבלה לתיאורו של פוקו את .  או קבוצות הופכים לאובייקט לטיפול של מומחיםבתפיסה זו יחידים 485

פוקו מייחס חשיבות מרכזית ). Foucault 1975 [1963](השינויים בידע הקשורים בהתפתחות הרפואה המודרנית 
 . ראות בדיון זהמה שמקביל למעבר משקיפות לנ, ההתבוננות בפאציינט,  יכולת הבחינה– gazeל, לנראות

ואילו כאן הוא מורחב , המשמש לרוב לתיאור תוכניות התערבות, "cultural oriented approach"מונח מקביל הוא  486
מקביל באופן חלקי גם למונחים " מכוונות תרבותית. "לצורך התייחסות כוללת למדיניות כלפי אוכלוסיות ספציפיות

, ) cultural sensitive competence(בהכשרה מקצועית , )cultural sensitive practice" (התערבות רגישת תרבות"
, "התערבות"מונחים אלו משמשים בעיקר בדיונים ספציפיים יותר ב. המשמשים בעיקר בתחום העבודה הסוציאלית

קה וגם לבחינת תוכניות התערבות ספציפיות בזי, ואילו המינוח הנוכחי מתייחס גם למגמה כללית של המדיניות 
. 1-10: 2003, רויאר סטריאר ולשם, 1999 : 273-275לסקירה של גישות אלו והתפתחותן ראו בן דויד .למגמה זו

  ).intercultural education ; multicultural education(מונחים קרובים קיימים גם בתחום החינוך 
 . וראו דיון מפורט בנספח) 1991:225, רמן'צ'אלתרמן וצ(רמן 'צ'זו הרחבה לגישתן של אלתרמן וצ 487
במובן המצומצם מתייחסת לגישה בעבודה סוציאלית וקהילתית שמדגישה התמקדות ביכולות " העצמה" 488

תוך יצירת שותפות בין אנשי מקצוע בשירותים החברתיים ואוכלוסיית , האוכלוסיה איתה עובדים ולא בחולשותיה
, הוא מונח מתעתעבמובן זה " העצמה" ואולם 488,)2003:3רואר סטריאר ולשם , Simon 1994( היעד של פעולתם 

השאלה ו, כיוון שתלות מסוימת מונחת מלכתחילה ביסודה של מדיניות חברתית כלפי קבוצות הנדחקות לשוליים
עומדים ביניהם ביחסי גומלין " העצמה"ו" שותפות"המונחים מה גם ש, של מגמת המדיניותו, של מידהגם היא 

 1990שור עם פריירה ( יותר העצמה היא גם תהליך חברתי ופוליטי של השתחררות משליטה במובן רחב. מורכבים
]1987 :[119.(  
 Berger and (, אחריות האינדיבידואל"ו" אחריות המדינה"שיח העצמה כזה יכול לאפשר לא רק גישור בין  489

Neuhaus 1996[1977] Novak 1996:3( ,ך בין הפרטים למדינהאלא גם להתייחס לקבוצות הנמצאות בתוו.  
רגישות , התייחסות לדפוסי תרבות, ייתכן מצב בו מתן שירותים לאוכלוסיה יהיה מותאם תרבותית מבחינת שפה 490

אבל כל זה יקרה בתוך מסגרת קולוניאלית של הפרדה ושליטה , לאיסורים בדת ובתרבות של אוכלוסיית היעד
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מכוונות . עמדה רב תרבותית קושרת את הדיון במכוונות תרבותית והכרה עם הדיון בשותפות והעצמה

צירוף . אלא צריכים לאפיין את דפוסי ההעצמה והשותפות, תרבותית והכרה אינם עומדים רק לעצמם

לשם כך יש . בוי תרבותימרכיבים אלה צריך להתבטא בשיח אזרחי ודמוקרטי המנסה לקחת בחשבון רי

ולא בזירות (צורך בהנחה על שיח אזרחי משותף ועל כך שהמדיניות עוסקת בזירות ציבוריות משותפות 

 בין -יש צורך גם בהנחה על שוויון עקרוני בין הזהויות השונות המעורבות). נפרדות לקבוצות שונות

מהשיח האזרחי ומהשוויון . ת אליהםואלה שהמדיניות מתייחס, קובעי המדיניות המיצגים את המדינה

 התביעה לשותפות מתקשרת. ולא פטרוני או קולוניאלי, העקרוני נגזרת שאיפה לשותפות וליחס דיאלוגי

 -מתן מקום לתרבות של הקבוצה עצמה והכרה בה: להנחות יסוד מרכזיות בשיח על הכרה ורב תרבותיות

י מתן אפשרות "ובהעצמה ע, עולה הצורך בשותפותמתוך הכרה זו . ולא כפייה של עקרונות אחרים עליה

ובחינת האופן שבו תרבות זו יכולה , להמשך פיתוח התרבות בזיקה לדילמות שהקבוצה מתמודדת איתן

גישה כזו מצריכה גם הבנה מחודשת של הדילמות בהן  .להיות חלק מהמרחב המשותף בחברה כולה

 תרבותית צריכה גם לבחון את אחריות החברה מדיניות שהיא רב. מטפלת המדיניות והגורמים להן

באחריות זו הכוונה גם . שכלפיה מכוונת המדיניות הייחודית הקולטת כלפי המצב בו נמצאת האוכלוסייה

וגם , להכרה בקיומם של תהליכים ומנגנוני כוח שמביאים לדחיקה לשוליים של אוכלוסיות שונות

 .השירותים עצמם כלפי האוכלוסיה שבה מדוברהשפעתם של תפיסות ודרכי התייחסות של נותני 

מופנית , במסגרת המדיניות, מציאותה של תפיסה כזו או העדרה משליכים בין השאר על המידה בה

נמצא אם כן כי יש צורך . ולא רק לאוכלוסיית היעד, ולחברה בכלל, תשומת לב לסוכני הטיפול השונים

קבוצות "כדי שמדיניות כלפי ) עם העצמה ושותפות, מכוונות תרבותית והכרה(בצירוף שני המרכיבים 

צירוף כזה מאפשר . אלא תהייה דיאלוגית ,ספציפיות לא תהפוך את מושאי המדיניות לאובייקטים" זהות

   ). 1973בובר " (  לז-אני"ולא של "  אתה- אני" גישה בה המדיניות ואופני יישומה מבטאים תפיסה של

ה היא שבאמצעות ההבחנות המוצעות כאן ניתן לבחון באיזו מידה המשמעות המתודולוגית של דיון ז

כל אחד , ההפרדה בין שני צירי הניתוח .תוך פירוקו של מושג מורכב זה" רב תרבותית"מדיניות היא 

רב "באופן שאינו נגזר דווקא מהדיון אודות , מאפשרת בחינה של מדיניות חברתית בכלל ,לעצמו

 דובר במדיניות המכוונת לאוכלוסיה המוגדרת על סמך זהותה התרבותיתכשמ, צירופם יחד". תרבותיות

ואיזו ביטוי יש בה לקיומה , והקבוצתית מאפשרים לבחון באיזו מידה המדיניות אכן מבטאת הכרה בזהות

  . במדיניות ובתוכניות התערבות" רב תרבותית"של מגמה 

  

  תיאור כללי של המדיניות . 2

שלב ראשון החל עוד קודם להחלטה הרשמית של קבינט . לבים מרכזיםביישום המדיניות היו כמה ש

שתואר (שלב זה . במסגרת הפעילות של הועדה הבין משרדית שפעלה בנושא ,הקליטה על המדיניות

                                                                                                                                 
גם העצמה ושותפות יכולים להיות מבוססים על , מצד שני". רב תרבותיות"ולפיכך אינם תנאי מספיק לקיום של 

ובמצב כזה , "האחר"עקרון ליברלי של שוויון האדם המופנה כלפי פרטים בלי שינתן במקביל מקום לתרבות של 
, מצב זה אולי תיאורטי. האוכלוסיה אליה מופנית המדיניות נאלצת לפעול בתוך המסגרת התרבותית הדומיננטית

אבל לא היו ערות לסוגיות של ,  התפתחותה של מדיניות רווחה היו תוכניות רבות שהדגישו העצמהאבל מבחינת
  .  מכוונות תרבותית
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חלק ממסגרות , התאפיין בגישוש והתגבשות מסגרות ראשונות לעבודה עם קבוצות אלו). בפרק הקודם

 שלב שני החל 491. במיוחד בתחום החינוך, בודה עם העולים גם אחר כךאלו הפכו למסגרות המרכזיות לע

בתקופה הראשונה לאחר החלטה זו  .1997עם ההחלטה על מדיניות ייחודית כלפי עולי קווקז בראשית 

 כגון קביעת תקנות הקובעות את משמעותה של -הדגש היה על יצירת מסגרת ארגונית בירוקרטית 

מרכיב מרכזי במדיניות היה מתן מלגות לימודים . הממשלה המעורביםהמדיניות הייחודית במשרדי 

 ,שבה היה מרכזי משרד החינוך, פעילות אחרת, בנוסף.  492.באמצעות מנהל הסטודנטים, לסטודנטים

הוחל ). כ יוצאי בוכרה"ואח(התבטאה בסיוע כספי לבתי ספר שבהם ריכוזים של תלמידים יוצאי קווקז 

רציונאל מרכזי היה יצירת נגישות של . הקהילה והחינוך, התעסוקה טים בתחומיגם בתכנון וביצוע פרויק

בשלבים הראשונים של יישום המדיניות ניתן דגש לקביעת תקנות  .עולי קווקז לשירותים חברתיים שונים

נגישות רבה יותר , כיחידים, שאפשרה להם, שונות שאפשרו מתן הטבות וזכויות לעולים מקווקז

בזירה הפך " השחקן הראשי "2000-2001בשלב השלישי משנת .  לימודים אקדמייםלמשאבים כגון

רוב הפעילות בנושא עולי קווקז ועולי בוכרה בוצעה באמצעות ארגון זה או עברה . וינט'להיות ארגון הג

 מצד -פעילות זו הדגישה שני מרכיבים .אם כי משרדי ממשלה המשיכו להיות מעורבים גם הם, דרכו

בתחום זה נעשו פעולות רבות לקדם הנגשת שירותים . נה דגש לפעילות במישור היישוביהופ, אחד

בו בזמן הגיע לשיאו תהליך . חברתיים ואף לגבש תוכניות פעולה יישוביות לעבודה עם אוכלוסיות אלו

  . שיידון בהמשך, של יצירת מסגרות ארגוניות חדשות שהתמחו בעבודה עם עולי קווקז ועולי בוכרה

מלמד  שסקר את מצב הפעילות חמש שנים לאחר שהחלה) וינט'השייך לג(ך קצר של מכון ברוקדייל מסמ

: שבעה תחומים עיקריים: "..על התחומים השונים בהם נעשו ניסיונות ליישם את המדיניות הייחודית

ית חינוך בלתי פורמאלי והשתלבות חברת, חינוך פורמאלי, משפחה, קהילה, תעסוקה והכשרה מקצועית

). 2002קינג ועמיתיה " (ושירות צבאי) התנהגויות סיכון(התנהגות בלתי נורמטיבית , של בני נוער

באמצעות תוכנית  הכנה לבגרות -כזית הייתה בחינוך הבלתי פורמאליזה עולה כי הפעילות המרמסמך מ

נוסף היו יוזמות ב. באמצעות התוכנית לפיתוח מנהיגות, ובתחום הקהילתי, )פעילות לימודית אחרת(א "פל

וביטוייה היו תשומת לב לאוכלוסיה , ל"גישה ייחודית כלפי עולי קווקז התגבשה גם בצה. מקומיות שונות

ל "סקירת הפעילות הנ 493.זו בתוכניות הכנה לצבא ובמסגרות שירות מיוחדות שנועדו לקליטת עולים

תחי התוכניות נמצאים בשלבים עדיין קובעי המדיניות ומפ, למרות שננקטו צעדים חשובים"מסכמת כי 

                                              
לסיוע " א"פל"ותוכנית , דוגמאות הן הצבת מגשרים יוצאי קווקז למערכת החינוך ביישובים עם ריכוזי עולים 491

, ובשל אופי הפעילות, רך להתמודד עם תחום חדשבשל הצו) סים"י חברת המתנ"לימודי אחר הצהריים שהופעלה ע
שאנשיו ) שתקציבו מוגבלים, משרד קטן(פרויקטים נולדו תוך שיתוף בין משרד הקליטה . נדרש שיתוף בין משרדים

  .וינט'סים והג"ולחברת המתנ) שיקום שכונות(משרד החינוך ומשרד השיכון , למשרד הרווחה, פעלו כיזמים בנושא
) ואף לפטור(וזכאי לסיוע " עולה חדש"ת של החלטה זו הייתה הארכת התקופה בה אדם מוכר כ משמעותה המעשי492

   בדומה למדיניות כלפי עולי אתיופיה-בשכר לימוד משלוש שנים לעשר שנים
כמו גם קיום מדיניות ייחודית כלפי , על התפתחויות אלו השפיעו הניסיון הקודם שנצבר בעבודה עם עולי אתיופיה 493

קיימת זיקה ברורה בין תשומת הלב לסוגיה של ). 2003לומסקי פדר ובן ארי , 1999שבתאי ( דוברי רוסית מהגרים
שילוב עולי קווקז לצבא לבין תרומתה הפוטנציאלית ליכולת לגייס את הצעירים יוצאי קווקז ולהפוך אותם לחלק 

וער יוצאי קווקז לתפקידי מנהיגות המכשירה בני נ"דוגמא לזיקה זו היא תוכנית מיוחדת . מהפרויקט הלאומי
ובמקביל לא ברור אם התמונה , עיקר העשייה בצבא היתה במסגרת תוכניות מיוחדות, למרות זאת. ל"ופיקוד בצה

  . השתנתה") אי מיצוי השירות("הכללית של נשירה במהלך השירות 
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 ניתן לראות במצב זה מעין שלב של 494".של למידה כיצד לתמוך בצורה הטובה ביותר באוכלוסיה זו

תהליך זה לא לווה במעקב מספיק כדי ללמוד מהצלחות אך , מצד קובעי המדיניות" ניסוי וטעייה"

שיים ביישום המדיניות והקושי הק. גם לא גובש ידע שיטתי בנושא, כפי שיפורט בהמשך. וכישלונות

שהיה בעל ניסיון בעבודה עם עולי אתיופיה , וינט'לגבש תפיסה מערכתית בנושא תרמו לכך שארגון הג

   495.ב הפך לגוף המרכזי העוסק בנושא"ופעל לגיוס משאבים מיהדות ארה

  

  הערכה כללית של המדיניות. 3

: אי בוכרה באמצעות שני הצירים שתוארו לעילבחינה של המדיניות הייחודית ביחס ליוצאי קווקז ויוצ

ושותפות והעצמה לעומת שליטה ותלות מלמדת כי למדיניות היו , מכוונות תרבותית לעומת טיפוליות

" רב תרבותיות"אולם לא ניתן לראות בה ביטוי ל, בהנגשת שירותים לאוכלוסיות היעדחשובות הצלחות 

והיא אופיינה בשליטה ויצירת תלות יותר , ר מכוונת תרבותהמדיניות הייתה טיפולית יותר מאש. של ממש

בתחומי פעילות מסוימים ניכר ניסיון . התמונה אינה אחידה, יחד עם זאת .מאשר בשותפות והעצמה

 בלט לרובאולם . ובחלק מהפעילות ניכר גם הרצון בשותפות עם הקבוצה ובהעצמה, למכוונות תרבותית

מאפיינים אלה השפיעו גם על הנגשת  .מדיניות לבין יישומה בפועלפער בין הרטוריקה שליוותה את ה

   .כגון אופי הנגישות שהושגה להשכלה גבוהה שתוארה לעיל, היו כישלונות,  לצד הצלחות-השירותים

הסעיף שאחריו יבחן . סעיף זה יפרט את משמעות הדברים בכמה תחומים מרכזיים בהם התרכזה המדיניות

יוקדשו דיונים " מכוונות תרבותית" ו'טיפוליות''לשאלות של . תפות עם הקהילהאת דפוסי ההעצמה והשו

דיונים אלה מלמדים על אופייה .  אודות ההבניה הארגונית של הפעילות ואודות השימוש בידע-נפרדים

  . אך הם מובאים בנפרד בשל חשיבותם לדיון הכולל בעבודה זו, הטיפולי של המדיניות

י "עדים ראשונים חשובים בשיבוץ יוצאי קווקז בלשכות עבודה ובמסגרת מטבתחום התעסוקה נעשו צ

היתה השפעה פעילות זו לאולם . עמדות שאפשרו להם לסייע לבני קהילתם, )המרכז לטיפוח יזמות(

 .לא יצרה השפעה מערכתית ושיטתיתו, לא זכתה להמשכיות וללימוד לקחיםהפעילות . יישובים מעטים

ופי מערכתי ושיטתי יותר התבטאה בניסיון לפתח אסטרטגיות לעבודה עם יוצאי פעילות חשובה בעלת א

 496.וינט ישראל'י ג"וקודם ע, כיוון זה קיבל תנופה בשלב השלישי של הפעילות. קווקז ברמה היישובית

בכמה יישובים . נעשה ניסיון לרכז מאמץ וליצור עבודה אינטגרטיבית בנושא עולי קווקז ברמה היישובית

 נעשה 497.ונתנה תמיכה להתארגנויות מקומיות חדשות של העולים,  ועדות היגוי מקומיות לנושאהוקמו

                                              
עבודה עם , בתחום הגיל הרך: המשכיותביטוי לכך ניתן לראות גם בניסיונות מגוונים ליישום המדיניות שלא זכו ל 494

תוכנית לגישור הפער בן הורים  "-"משפחה ברשת"כגון , היו גם תוכניות שהצליחו יותר. ועוד, קבוצות הורים
היחס ". שבה הורים וילדים מכינים חומר על המסורת הקווקזית באמצעות מאגרי ידע ממוחשבים, לילדים

אך חשיבותה במתן מקום לרקע של ההורים תוך התנסות חינוכית עם , בתוכנית היה שטחי" מסורת קווקזית"ל
  .ילדיהם

שמלבד מימון ארגונים ופעילויות הם גם מנהלים מיזמים "והן כקרן תפעולית , וינט מתפקד הן כארגון מימון'הג 495
  ). 2006:66גדרון ואחרים " (וארגונים משל עצמם

 .שיידון להלן, )' ללא ציון שנה ב-וינט ישראל'ג" (י קווקז ובוכרהמודל יישובי לעבודה עם עול"בעקבות זאת פורסם  496
והתמיכה נתנה לגופים שאפשרו שליטה רבה , בחלק מהמקומות תהליך זה לווה בחידוד מתחים בתוך הקהילות 497

אולם בדרך זו קודמו גם יוזמות . ראו דיון בהמשך על דפוסי שליטה. יותר של הממסד והגורמים המתערבים
   .חשובות
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 הפעילות ברמה היישובית 498.גם ניסיון לשלב במערך זה סטודנטים שקיבלו מלגות תמיכה בלימודים

הערכה שיטתית של פעילות זו דורשת מחקר ממוקד יותר בכל , השיגה תוצאות שונות ביישובים שונים

הצלחתה המרכזית של הפעילות ברמה . אבל ניתן להבחין בכמה יתרונות וחסרונות של פעילות זו, ישובי

היישובית הייתה תרומתה להנגשת שירותים חברתיים ולמודעות של השירותים החברתיים לצורך 

. באופני היישום של המדיניות היתה גם בעייתיות, מצד שני. בעבודה עם אוכלוסיות העולים השונות

בעוד שמערכות , )כגון לשכות רווחה(י גופים העוסקים ברווחה וסעד "העבודה עם יוצאי קווקז רוכזה ע

ולא מכוונות תרבותית , הודגש מימד טיפולי. החינוך הפורמאליות לא היו שותפות משמעותיות לפעילות

) להלן(ילות  תרם לכך גם אופי הידע ששימש כבסיס לפע499.ושילוב ביישוב מתוך מגמה רב תרבותית

רק במקצת המקומות הפעילות התגבשה מתוך הנחה על שותפות . וגם אופני השיתוף עם בני הקבוצה

שריכז ) וינט ישראל'ג(לשליטה הריכוזית של גוף אחד . שהביאה גם להעצמה משמעותית של בני הקבוצה

ל היתה "לות מחוייצג בפועל את הממסד המדינתי וגם תיווך את הכספים שנתרמו לפעי, את הפעילות

 זה של הפעילות מעלה שאלות עד כמה פעילות יזומה על  אופן התגבשות500.על דפוסי השיתוףהשפעה 

 או אולי יש צורך - תרבותית באופייה- ידי הממסד יכולה אמנם לתרום להיווצרות חברה מקומית רב

ה של מערכת החינוך ומה צריכה להיות מקומ, דווקא במתן יכולת למגוון גופים עצמאיים יותר לפעול

) להלן(כמו גם הפעילות בתחום החינוך , החשוב לדיוננו כאן הוא שדפוס פעילות זה. במדיניות כזו

    .ואופני הקטגוריזציה שלה, הושפעו מהתפיסות של קובעי המדיניות אודות הקבוצה

 . בית ספרית המדיניות התמקדה בפעילות חוץ)ברמה היישובית וגם במדיניות הארצית (בתחום החינוך

ובמתן סיוע , א לתמיכה בלימודי התיכון"כגון פרויקט פל, הצלחות ניכרו בהפעלת מערכות לסיוע לימודי

 ספריים הביאה לכך שלא -ההתמקדות בפרויקטים חוץ בית, ואולם .שאפשר נגישות להשכלה גבוהה

להשפיע על השתלבותם מנגנוני תיוג והסללה שלילית ממשיכים . הייתה השפעה על מערכת החינוך עצמה

ובמקביל קשיים הנובעים מהמצב הכלכלי והתעסוקתי של המשפחות לא זכו , של תלמידים יוצאי קווקז

ביטוי לבעייתיות ניתן לראות בכך שלמרות ירידה באחוז הנשירה ממערכת החינוך הוא  .למענה מספיק

 תופעה,  סיכון בקרב בני נוערוכן בנתונים על גידול בהתנהגויות, עדיין גבוה לעומת קבוצות אחרות

 מנתונים אלה עולה גם כי נוצרים פערים ושוני בדפוסי ההשתלבות בתוך 501.חדשה בקרב קבוצה זו

התמקדות , כלומר, "דור המדבר"בחינת תחומי הפעילות מלמדת על הנחת יסוד של  .קהילת יוצאי קווקז

חלק מהפרויקטים . שכיות קהילתיתהמשנותנת מקום ל דורית -רב לעומת מיעוט פעילות בדור הצעיר

תרמו לשילוב בני נוער וסטודנטים ועל ידי כך מתן הכרה בהם כקבוצה נוספת בין הקבוצות של החברה 

                                              
: אבל לא נתנה מספיק תשומת לב לשילוב בין המרכיבים.ופחות באחרים, תהליך זה הצליח מאד ביישוב אחד 498

על , ביישוב אחד סטודנטים שהשתתפו בפעילות זו הפכו אחר כך למובילים בתחום פעילות עם יוצאי קווקז ביישוב
ביישובים . בוצה לא סיימו את לימודיהםאבל פעילות זו תבעה את רוב זמנם ומנהיגי הק. רקע ואקום בתחום זה

 .   הסטודנטים הרגישו שהם מהווים בעיקר כוח עזר לפעילות ולא ניתנת להם השפעה-אחרים קרה תהליך הפוך
ביישוב .  הוא  יוצא קווקז2003שבה יוצאי קווקז היו קבוצה גדולה וראש העירייה מ , מצב שונה היה באור עקיבא 499 

בין היתר כיוון שהיישוב כולו נכלל ( הפורמאלי והבלתי פורמאלי –ית יותר בתחום החינוך זה נוצרה עבודה משמעות
  ). . בפרויקט מיוחד של משרד החינוך

 . על נושא זה נאסף חומר רב ובכוונתי לפרסמו במסגרת נפרדת בהמשך  500
וראו שם גם על , 2004רים פרנקוביץ ואח-אלנבוגן (1997 ב25% לעומת 14% היו 2004אחוזי הנשירה שמצא מחקר ב  501

מה גם שיש לשער שהשיפור , זהו עדיין אחוז גבוה מאד יחסית לאוכלוסיות אחרות בישראל). התנהגויות סיכון
  .  וקשה לדעת מה שיעור התרומה של המדיניות ותוכניות ההתערבות, בנתונים נגרם גם כתולדה מהוותק בארץ
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ולא לוותה בחזון אודות , הכרה בזהות התרבותית אולם הפעילות לא ביטאה .הישראלית במובן החברתי

ולא , ך הגירה נתפס כמשהו שיש להביאו מבחוץבגישה זו שינוי חברתי במהל .סוג השילוב הרצוי בחברה

להבין "הצורך  הודגש. כתהליך שמשלב דיאלוג בין דורי ובין תרבותי תוך כדי המגע עם הסביבה החדשה

, ולא כמשאב, אולם בו בזמן הזהות התרבותית של הקבוצה נתפסה כנטל" הקודים התרבותיים"את ה

ולם תוכן בעל משמעות ורלוונטיות למפגש עם הסביבה ולא כע, שמקומו כפולקלור פנימי" סרח עודף"כ

של יוצאי קווקז כקבוצה  התפיסהחיזוק גישה זו תרמה לבקרב עובדי שירותים חברתיים . החדשה

תפיסה מכלילה ומתייגת של עולי קווקז השפיעה גם על האופן בו ראו . נזקקת ופרימיטיבית, בעייתית

כאשר הדגש  . השותפות עמה ואת סוג ההעצמה הנחוצה להנציגי הממסד שעבדו עם הקבוצה את אפשרות

, יש סיכוי שדימוי הקהילה ישתפר, מופנה לקידום האוכלוסיה על בסיס ראית נקודות החוזק בתרבותה

לעומת זאת דגש על . ויינתן מקום רב יותר לאופן בו בני הקבוצה מציגים את עצמם ואת זהותם התרבותית

ומתן העדפות מנהלתיות שלא מהוות חלק מתפיסה מכוונת תרבות ) קבוצההמופנה כלפי כלל ה(טיפוליות 

   .תורם לתיוג שלילי ואף עלול לחזק דימוי עצמי נמוך

  

  שילוב בני הקהילה בהפעלת המדיניות :  שותפות ושליטה .4

העסקת : מגמה זו התבטאה בכמה צורות. קובעי המדיניות ומבצעיה הצהירו על רצונם בשיתוף ובהעצמה

דגש על המגע עם הקהילה ו; רים בני הקהילה או שילובם כעובדים בגופים שעסקו ביישום המדיניותמגש

כמבטאת  הפעילות ותיאורקורסי מנהיגות לפעילים בביטוי לכך ניתן . והעצמתה תוך כדי יישום המדיניות

ה של השיח בדגש על שותפות והעצמה ניתן לראות השפע .שיתוף בין הממסד לקהילה בכנסים וימי עיון

גישה זו הלכה למעשה של יישום ת האולם בחינ ".מטעויות שנות החמישים"הרב תרבותי ורצון להימנע 

הבנת . והדפוס הבולט היה של פיקוח ושליטהמשמעותית העצמה ו שותפות ומלמדת כי לרוב לא הושג

 גורם מרכזי דפוס זה חשובה לדיון שכן אופני הקטגוריזציה של הקהילה והתפיסות אודותיה היוו

  .ושל ריכוז הפעילות באופן שהדגיש סיוע לקהילה חלשה ולא העצמה, להתפתחות דפוסים אלה של פיקוח

 אך תרומתה, העסקת מגשרים תרמה לנגישות לזכויות חברתיות וליכולת הממסד להפעיל פרויקטים

תפקיד  .ה מוגבלתודיאלוג בעל אופי רב תרבותי עם המהגרים היית" מכוונת תרבות"ליצירת מדיניות 

 ולעיתים, ת הנגישות אל הקבוצההגבר: אינסטרומנטאליהמגשר נתפס על ידי קובעי המדיניות ומבצעיה כ

כוחם היה דל ולא ניתנו להם כלים , "זמניות קבועה"המהגרים הועסקו על בסיס ". תרגום תרבותי"סיוע ב

בעייתיות במודל על חי מלמד גם המקרה הנוכ .שיסיעו להם לספק ידע שיטתי אודות הקבוצה ותרבותה

מודל ). 1997סבר (המדגיש הפעלת מגשרים כמרכיב מרכזי בקשר עם מהגרים במערכות חינוך וקהילה 

, כגון צורת העסקת המגשרים, זה מבוסס על הנחות טיפוליות ולא לוקח בחשבון מרכיבים הקשורים לכוח

מכל זאת עולה החשיבות של קליטת  .בוצתםמקומם בארגון ויכולתם לייצג גם את האינטרסים של בני ק

. קליטה כזו במשרדי ממשלה ובארגונים הייתה מוגבלת מאוד .עובדים בתפקידי ביצוע ולא רק כמגשרים

ניסיונות של . ונתקלה במחסומים חריפים ברמה הארצית, היא צלחה בחלק מהישובים ברמה המקומית

לקונפליקט שגרר את הוצאתם פעה הביאו פעילים בעלי רקע מתאים להשתלב בתפקידים בעלי הש

   .כך שהסכינו עם מגבלות כוחם" ביותם"או , מהמערכת
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 מחקרים מלמדים כי מתן מקום לשונות תרבותית בארגונים עסקיים יכול לתרום יכולה להשפיע לטובה 

רה בחינת הגישה הרווחת ביישום המדיניות במק 502.על נגישות ועל יצירתיות, על אפקטיביות ארגונית

אנשים גיוס : )Thomas & Ely 1996" (פרדיגמה של נגישות ולגיטימציה"הנוכחי מלמדת על דמיון ל

 שהמשאב העיקרי שהם  בעבודה מול קבוצות הזהות שלהם מתוך הנחהושיבוצםבעלי זהויות שונות 

מול . הנחה זו מוגבלת ומגבילה את המאמץ לתת מקום לשונות". ידע על בני הקבוצה שלהם"מביאים הוא 

עקרה  - שבמרכזה תפיסה כי שונות, "למידה ואפקטיביות" של - פרדיגמה רווחת זו מוצעת פרדיגמה שונה

). שם(בפרספקטיבות המרובות והגישות השונות לעבודה שחברים בקבוצות זהות שונות מביאים איתם 

   503.פרספקטיבה כזו לא קיבלה ביטוי במקרה הנדון

 רצון -קורסי הפעילים מלמדת על שניותת בחינ. צירת תלות ושליטההמגע בין הממסד לקהילה אופיין בי

וגיוס משאבים ללא שיתוף משמעותי , שליטהואך בפועל ניהול הקשר תוך פיקוח , לתת מקום להעצמה

 עשייה משותפת המלווה בהעצמה על ידי תנעשה מאמץ ליצור תחוש. של הקבוצה בתהליכי הקצאתם

התבוננות באירועים אלה . שנתיים בהם הוצגה הפעילותמיוחד כינוסים בו, אירועים בעלי אופי ריטואלי

 -3סעיף ', חלק ב, IVוראו דוגמא בשער  (מראה כיצד במהלכם נחשפו הבקיעים של שותפות לכאורה זו

מפגש בין פעילים מישובים ת  בני הקהילה כזירעבוראירועים אלו הייתה חשיבות  ל.")מבסלאן לישראל"

אולם בחינת דפוסי ההשתתפות . ון בסוגיות אקטואליות מתוך הכרה בזהות הקבוצתיתוכבמה לדי, שונים

  . רבים אחרים איבדו אמונה בממסד בעקבות התנסות זו, מלמדת כי למרות קואופטציה של חלק מהפעילים

  

נתן פעיל מרכזי שעבד במשך תקופה " שותפות לכאורה"דובר בה שביטוי חריף לתחוש
אך משתמשים בו לצורך נגישות לקבוצה שהרגיש כיוון שעזב ו, י מרכזארגוןממשוכת עם 

אני  "-ציין הוא בשיחה איתי בתקופה בה עבד בארגון . בקבלת החלטותלא משתפים אותו 
  .."עד שייקחו מישהו אחר...כרגע הזונה התורנית

  

 ,)רביעיראו בשער ה(לפעילות פוליטית  מערך השליטה זה חלק מהפעילים פנו להתמודד עם בניסיון

משלב מסוים השליטה : אולם האפשרות להשפיע על מדיניות באמצעות השדה הפוליטי הייתה מוגבלת

    504,בפועל ביישום המדיניות היתה של סוכני משנה בדמות ארגונים שהם בו זמנית ממסדיים ואוטונומיים

נית של השדה מנגנוני השליטה וההבניה הארגו: למדיניות הייתה השפעה על ההתארגנות הקהילתית

שתחילה ניסו להשתלב בפעילות מתוך זיקה לזהותם , הביאו לכך שאנשים בעלי כישורים גבוהים

שנים של עשר בתום כ. העדיפו לפנות לזירות שונות של פעילות שאינן קשורות כלל לזהות זו, הקהילתית

אנשי . ב יוצאי קווקזלא צמחה מנהיגות חינוכית וקהילתית מקצועית משמעותית בקר" ייחודית"מדיניות 

 בפועלאך , "עד שניתן יהיה להעבירה לידי הקהילה"הממסד הדגישו כי מטרתם להמשיך בפעילות 

                                              
קל וחומר כאשר "המסקנות הן בבחינת .  במגזר התעשייתי והעסקיכגון, המחקר בתחום זה עוסק בארגונים בכלל 502

  . ובמיוחד כאלה שמעוניינים בערכים כגון רגישות תרבותית כבמקרה הנוכחי, מדובר בארגונים חברתיים וחינוכיים
אלא יכולים לאתגר ) על קבוצתם" (דע מבפנים"תומס ואלי מראים שעובדים בעלי זהויות שונות לא מביאים רק  503

תוך כדי כך הם .  כאשר ניתנת להם אפשרות-אסטרטגיות וצורות פעולה, הנחות קיימות על פונקציות ארגוניות
 ). מה שיוצר מעגליות חיובית(יכולים גם להביא עצמם בצורה מלאה יותר למקום העבודה ולהזדהות איתו 

וינט 'והשוו התפיסות הרצויות של הג, זושהפך לסוכן התכנון והביצוע העיקרי של מדיניות , וינט'במיוחד ארגון הג 504
 . לתמונה העולה במקרה זה) 2006:37גדרון ואחרים " (מרוץ שליחים"כגורם המקדם נושאים חדשים במודל 
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עמדה ביטאו לא הן אך , העצמה תרמו ליחידים שהשתתפו בהןפעולות  505.פעילותם החלישה את הקהילה

לות שיכול לתרום השותפות עם בני הקהילה לא נתפסה כמימד בפעי.  ברמה הקהילתיתרב תרבותית

לא נעשה מאמץ . תוך הדגשת נקודות חוזק של הקהילה ותרבותה, לכיוונים חדשים ביישום המדיניות

או לפחות , ליצירת דיאלוג שיאפשר שזירה של מרכיבים מתרבותם של המהגרים לתרבות הישראלית

    .בחינה כיצד הסוגיות העולות במגע איתם יכולות לתרום לחברה הישראלית בכלל

. פלורליסטי וא ביזורי ולאריכוזי כ -שדה הפעילות הארגוניי עיצוב "עוצבו גם ע אופני יישום המדיניות

ששדה הפעילות יותר פלורליסטי וביזורי יש יותר סיכוי שיתפתחו ככל  כימניתוח המקרה הנוכחי עולה 

זם שבו מדובר הפלורלי. בעיצוב המדיניות המכוונת כלפיהם ושותפות של הקבוצות תהליכי העצמה

 .לעומת מצב של מונופול וריכוזיות יתר, מתייחס למגוון הסוכנים והגופים העובדים אל מול הקהילה

ובמיוחד יוצאי (וינט תפס מקום מרכזי כמרכז הפעילות ומתווך בין קהילות היעד 'במקרה הנדון ארגון הג

גם בין סוכנים ממשלתיים ו(ילות ל שתרמו כסף לביצוע הפע"לבין הממשלה וקהילות יהודיות בחו) קווקז

. והדרת אנשי הקהילה מקשר ישיר עם התורמים, תיווך זה נעשה תוך הדגשת חולשת הקהילה). לתורמים

שריכז את יישום שליטה של הארגון הגברת הו, מצב זה תרם להדגשת המרכיב הטיפולי במדיניות

 ייחודית מלמדת שדפוס ביזורי יותר שונות כלפיהן הופנתה מדיניות השוואה בין קהילות 506.המדיניות

בועדות היגוי שותפים כ,  כעובדים מקצועיים-יכול להביא לשותפות רבה יותר עם אנשים מקהילות היעד

   . בכל המקרים הללו השותפות מוגבלת בשל התפיסות הטיפוליות שבבסיס המדיניותאולם. ב"וכיו

שאינם (מקומם של ארגונים ממסדיים מדפוסי יישום המדיניות במקרה זה עולות שאלות אודות 

פעילות של ארגונים עצמאיים השותפים זו דוגמא למצב בו . בהפעלת מדיניות חברתית) ממשלתיים

 .משרתת בפועל את הממסד המדינתי ויוצרת בו תלות" מגזר שלישי"לתפיסה של עידוד התפתחות 

 קיבל משנה כוח בשל מקומו כמתווך של א מעניין שכן ארגון זהווינט אינו יוצא דופן אך ה'המקרה של הג

אלא גם כעדות , מאפיין זה הופך את הניתוח לרלוונטי לא רק בהבנת תהליכים מקומיים. ל"כספים מחו

ברתי בהשפעה על הסדר הח) שלרבים מהם גם מימד פילנתרופי(נוספת למקומם של ארגונים מתווכים 

פעילות התחזקו תפיסות ריכוזיות של העולים  מול ריכוזיות שדה ה507.תוך כדי הפעלת מדיניות סיוע

למבנה הריכוזי של . לגבי מבנה הארגונים הנחוץ להם) שמקורן בניסיונם תחת השלטון הקומוניסטי(

השדה הארגוני הייתה השפעה לרעה גם על אופני ההתארגנות וגם על הבנתם של המהגרים את האופן בו 

 אם יםיכולים ארגוניים הנגזרים מהם מבנ קטגוריזציה ואופני. מתנהלת חברה אזרחית במדינה דמוקרטית

   508.כן לעכב היווצרות שינויים נדרשים בקרב קבוצה שכלפיה מופנית מדיניות ייחודית

                                              
 .שאיתן היה נוח יותר לממסד לעבודעל בסיס מקומי סוכני ממסד החלו לעודד התארגנויות חדשות כחלק מכך  505
שייצגו " עובדי פרויקט" בין העסקת –רת העבודה הפנים ארגונית והחוץ ארגונית המחקר גילה זיקה בין צו, בנוסף 506

את הארגון בשטח אך לא היו שותפים בהכרעות המרכזיות לבין מאפיינים של טיפוליות ושליטה על חשבון שותפות 
  . עבודה זונושא זה דורש דיון רחב יותר החורג מגבולות. ועבודה מכוונת תרבות בהתנהלות הארגון כלפי חוץ

 Pandolfi השוו לחברות הנמצאות בתהליכי מעבר בכללאו סיוע , לקבוצות מסוימותמדובר בסיוע אם כך גם  507
 . י תפיסות אוריינטליסטיות" על ארגוני סיוע הפועלים באלבניה יוצרים תלות ומונחים ע(2002)

שימור מבני כוח מסורתיים בקרבה בזיקה  פלסטינית בישראל ו-מצב כזה ניתן לראות גם בקרב האוכלוסיה הערבית 508
  ) 2000 זילברמן, 1996 מנצורובנזימן (למדיניות כלפיה 
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סדנא למנחים במסגרת פרויקט הכנה לצבא ליוצאי קווקז ויוצאי אתיופיה: 21 -20ות תמונ
509  

  
  

  

                                              
,  בושעבדוכה להצלחה לפי דיווחי המנחים החדשה הנדונה להלן  פרויקט זה זהקטגוריזציה מדגימה  את מסגרת 509

הפרויקט  . .) (IVפרק , ר רבעילהלן שע(אולם ביחס לכך דומה שהמרכיב המרכזי הוא הקישור לצבא וזהות לאומית 
  . שלהם" מיצוי השירות"התרכז בהכנה ובסיוע לחיילים מקהילות אלו כדי להעלות את אחוז 



 255

  השיח הארגוני של קבוצות ייחודיות  :אתיופים, םבוכרי, קווקזים. ב

  .אתיופים ובוכרים, היווצרות מסגרות ארגוניות חדשות לטיפול בקווקזים. 1

כמו גם התפיסות אודות זהויות אתניות וקטגוריות שנדונו קודם , הדינאמיקה של התפתחות המדיניות

 והבירוקרטיות שעסקו במדיניות הביאו להתפתחות צורות ארגוניות חדשות שצמחו בתוך הארגונים

" בעיות חברתיות" נקודות המוצא של הצורך להתמודד עם  .כלפי עולי קווקז וקבוצות אחרות" ייחודית"

דוגמא אחרת . העסקת מגשרים היא דוגמא אחת להתפתחות כזו .הביאה לאימוץ טקטיקות ארגונית שונות

כ "בד, "חלשות"שנועדו לטפל בקבוצות הנחשבות היא צמיחה של יחידות ארגוניות ופרקטיקות ארגוניות 

לשכיח בתרבות הארגונית ובשיח של " אתיופים, בוכרים, קווקזים"כך הפך הצירוף . במסגרת אחת

גורמי קליטה , ארגוניים חינוכיים וקהילתיים, של משרדי ממשלה, ארגונים ממלכתיים וציבוריים שונים

   .כגון הדרוזים,  למסגרת זו קבוצות נוספותבמקרים מסוימים צורפו .ל ועוד"וחינוך בצה

תחילה יושמו עקרונות של מדיניות ייחודית שצמחו ביחס לעולים : צירוף זה היה תוצאה של תהליך

אופן העיסוק בקבוצות אלו יצר הקבלה מבנית , בהמשך. מאתיופיה במקרה של עולי קווקז ועולי בוכרה

, לבסוף). אלו במשרד הקליטה ובהוצאת תקנות מקבילותכפי שהתבטא בהעסקת רכזים לקהילות (ביניהן 

מלגות שנועדו לבני קבוצות , "בוכרים, אתיופים, קווקזים"נוצרו יחידות ארגוניות ופרויקטים שעסקו ב

המדיניות כלפי עולי קווקז ובוכרה התנהלה מסוף שנות התשעים בעיקר במסגרות ארגוניות . 'אלו וכו

    510".בוכרים"ו" קווקזים"וד קודם קובעי מדניות ונותני שירותים בין על בסיס החיבור שעשו ע, כאלו

לצד פעילות , בתחום החינוך, במטה החברה .סים"החברה למתנפעילות לראות בדוגמא לחיבור זה אפשר 

, צות מיוחדותפעילות לקבו נוצרה קטגוריה נוספת של, אוכלוסיה הערביתוללאוכלוסיה היהודית 

אם כי ,  זה השפיע על הגישה הכללית לפעילותצירוף 511".למידים עם קשיי למידה ת,קווקזים, אתיופים"

במקרים רבים נוצרה התכוונות  )באמצעות מרכזים קהילתיים שונים (בשל האופי המקומי של הפעילות

בכמה מקרים ניסו ליצור פרויקטים משותפים ליוצאי קווקז , עם זאת. ספציפית יותר כלפי כל קהילה

ההכשרות יוצאי קווקז ויוצאי בוכרה ארגונים שהעסיקו מגשרים ב 512.רה שלא תמיד עלו יפהוליוצאי בוכ

מצב זה לא הביא בהכרח . מגשרים ועובדים יוצאי אתיופיהיחד עם ולרוב , פגישות נעשו במשותףהו

המבנה הארגוני הדגיש קודם כל את הבדל הסטאטוס בין המגשרים : להדגשת ההבדלים עבור המפעילים

התאימו לעיתים את צורת השתתפותם להנחות היסוד של המפעילים  המגשרים עצמם. לי התוכניתומפעי

, כללית" (תרבות", "מודרני"ו" מסורתי"אודות דמיון בסיסי בין קבוצות הקשורות להבחנה בין 

 ,"טיפולי"ההיגיון המנחה של מפגשים אלה היה . וכן הלאה") מנהג"או " (פולקלור"ו) מערבית, ישראלית

                                              
 כיוון שמדובר במגוון רחב מאד של - בתחום המדיניות כלפי יוצאי אתיופיה השפעת מגמה זו הייתה חלקית510

 . וגם בשל וותק הפעילות בתחום) מאיותהן בממסד והן עמותות עצ(גופים העוסקים בנושא , פרויקטים
הוגש לי במסגרת קורס במכללת בית (סים "הניסוח מתוך דיווח של סטודנטיות המאתרות את עבודת החברה למתנ 511

העובדת במחלקה הערבית של האגף להשכלה ולמידה של החברה ) ערבית(על סמך שיחה עם מנחה , ) 2001ברל 
 ". משיח לפי תומו"בבחינת , שיחה שעסקה בכלל בפעילות עם החברה הערבית כלומר זהו תיאור מתוך -ם"למתנסי

תחילה ". קווקזים ובוכרים"לילדים ) א"פל(היה ניסיון להקים פרויקט פעילות עזר לימודית , כך למשל באשדוד 512
פרויקט דומה יזמו עולי קווקז , במקביל. אך אחר כך נותרו ילדים מעולי בוכרה בלבד, נאספו ילדים משתי הקבוצות

ניכר הפער בין תפיסות חיצוניות אודות דמיון בין הקבוצות לבין שוני וגבולות אתניים ברורים .במסגרת אחרת
  . בשטח
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המפגש בין בעלי זהויות שונות ללמידה אודות מפגש את הלמרות ההזדמנות לנצל " ולא מכוון תרבות

  . הבין תרבותי

צירוף זה היה כרוך  .וינט ישראל'היה ג" קווקזים בוכרים אתיופים"הגוף המרכזי בו בלט הצירוף 

". אתיופים" הפעילות עם פיסת עבודה שהתבססה עלבתו, בהדגשת הדומה בין יוצאי קווקז ויוצאי בוכרה

נתפסו קבוצות אלה   תחילה513".בעולי קווקז ובוכרה"וינט נבנתה יחידה שעסקה 'באגף שילוב עולים בג

לאחר מספר שנים הפנימו אנשי האגף . כאילו מדובר בשתי תת קהילות של קבוצה אחת, כמקשה אחת

 עדות. ונאל העבודה היה מוגבלאך השינוי היה צורני בלבד וביטויו ברצי 514,שמדובר בקהילות שונות

" מודל יישובי"המציגה , !)כך" (עבודה עם קהילת יוצאי קווקז ובוכרה"לכך אפשר לראות בחוברת 

וינט 'ג" (1998-2004בין השנים .. עבודת מטה ועבודת שטח של תחום שילוב עולים בקהילה"ומסכמת 

אולם ) 8-9, שם(הקהילות בישראל בפתיחת החוברת ניתן אמנם רקע נפרד אודות כל אחת מ) 2004:4

ואף , עמודי החוברת אין התייחסות למשמעות ההבדלים בין הקהילות 32וב , בהמשך מוצג מודל אחיד

מעבר לחשיבות של עבודה עם בני הקהילה והפעלת רכז בין , בכלל" מכוונות תרבותית"למשמעות של 

כאשר למעט ,  הן הנחות יסוד טיפוליותבפועל מה שחיבר קהילות אלה בתפיסה זו 515).27' עמ(תרבותי 

  . מסוימות לא ניתנה משמעות רבה להבדלים התרבותיים" התאמות"

  

  מבט מהספרות אודות ארגונים וריבוי תרבויות ? האם די בנגישות . 2

היכולת לפתח מודלים כלליים תוך דגש על :  לצירוף קבוצות שונות ליחידה ארגונית אחת יש יתרונות

אבל לטווח רחוק הנטייה להעתיק דפוסי פעולה בין הקבוצות . ם בתוך זמן קצר היא גבוהההנגשת שירותי

   .תרבותי ועלולה להחמיץ את הנקודות החשובות בכל מקרה-באה על חשבון פיתוח ידע בין

 & Thomas(תומס ואלי  .תמודדות ארגונים עם ריבוי תרבויות מחזקת מסקנות אלהההספרות אודות 

Ely 1996(, גישה זו נותנת  ".פרדיגמה של נגישות ולגיטימציה", ם בפרדיגמה רווחת להתמודדות כזודני

יתרונה בהיותה ). כגון קבוצות אתניות שונות(מקום לקבלת השונה בשל הצורך לחדור לשווקים חדשים 

  יכולת- ובהקבלה כאן(כגון הגדלת שוק , ובכך שהיא מביאה תוצאות מהירות, קלה ליישום ברמת הארגון

מרכיבים אלה קלים ). של הארגון החברתי להרחיב פעילותו לאוכלוסיות חדשות שיש לתת להן מענה 

היא מדגישה שוני תרבותי בלי תשומת לב . אך תפיסה זו מוגבלת. להבנה וקל לגייס תמיכה ארגונית בהם

וני ארגונים ממהרים לדחוף להדגשת ש .לשאלה איך משפיע שוני זה בפועל על העבודה המתבצעת

הצורך  .בלי לבדוק מה משמעותו לגבי העבודה המרכזית של הארגון ,תרבותי ולעיצוב ארגוני בהתאם

לא עושים הרבה להבין מהם , אך כשמושגת נגישות. חוסר נגישות, בפרדיגמה מתעורר בשל משבר

                                              
  .  בית ספרי-למעט בתחום החינוכי, אגף זה הוביל את מרבית הפעילות בנושא 513
והמצאות רכזים , ) הגג שהקים לבייבלמשל עם ארגון( ,  תרמו לכך האופי השונה של האינטראקציה עם יוצאי בוכרה514

וינט 'בשיחות ובהרצאה שנתתי לאנשי הג. תרמה אולי המעורבות שלי, בנוסף. שונים לקהילות אלו במשרד הקליטה
מנהלת היחידה שינתה את . הדגשתי כי שם האגף והמסמכים שראיתי מבטאים אי הבחנה בין קהילות שונות) 2000(

 . הקבוצות השתנו" חיבור"אך ספק אם הנחות היסוד של , בין סוגיה זווציינה כי סייעתי לה לה, השם 
עם אוכלוסיות עולים ופותח על בסיס העבודה עם קהילות ... המודל מתאר עבודה: "רק בסיכום יש התייחסות 515

 זה וייחוד, מובן שחוויה זו ייחודית..ולחוויית ההגירה..הוא מבליט את המשותף לשתי הקהילות. ..קווקז ובוכרה
הניתנת .. למרות זאת יש במודל כדי להציע תפיסת עבודה כללית..נובע ממאפיינים ספציפיים של שתי הקהילות

גם במעבר מן הקהילה הקווקזית לבוכרית נערכו . ..לכל מקרה ומקרה..תוך התאמה ..ליישום גם במקרים אחרים
  .מהן התאמות אלואין הסבר ). 32, םש" (אף כי לכאורה יש דמיון בין שתי קהילות אלו, התאמות מסוימות
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רציה והנושא לא מקבל ערך שיביא לאינטג, אמונות ופרקטיקות שאפשרו אותה ויצרו הצלחה, הכישורים

  . לפרקטיקות הארגוניות שלו, שלו לתרבות הארגונית עצמה

מבחינה ארגונית הקמת יחידות מתמחות לעבודה מול קבוצות מסוימות היא בחירה בעייתית לעומת 

מחקרים מלמדים כי יחידות . יימות לעבוד מול אוכלוסיות שונותאסטרטגיה ממושכת של אימון יחידות ק

. ארגונים הן גם הראשונות להעלם בשינויים ארגוניים או קיצוצי תקציבמיוחדות מסוג זה המוקמות ב

במקרה כזה ייתכן שהמאמץ שהושקע כמה שנים בהפעלתם לא יביא להטמעה של יכולת עבודה עם 

   ).Thomas & Ely 19962001  Cox ,(מה שדורש תהליך ממושך , קבוצות אלה בקרב כלל הארגון

  

  ". אתיופים, בוכרים, קווקזים"תפיסה רב תרבותית במדיניות של המתח בין מדיניות טיפולית ו. 3

מלמדת על הסיכון במדיניות ייחודית ההופכת " קווקזים בוכרים אתיופים"הנטייה הארגונית של 

יש קורלציה בין המבנה הארגוני הקושר יחד ". רב תרבותית"ועל המתח בינה לבין תפיסה " טיפולית"

ין דלות ההתייחסות לתכני התרבויות הספציפיות והעדר אוריינטציה רב לב, עבודה מול קבוצות שונות

הנחת היסוד שקישרה קבוצות אלו ביחד היא תפיסתן כבעייתיות . תרבותית למרות הצהרות שונות עליה

במהלך . לא ניתן ביטוי של ממש להקשר הרב תרבותי, לעומת זאת". מודרניות"וכמסורתיות ולא 

או לימוד כיצד להשתמש , ת רצינית של קידום תרבות הקבוצות הללוהפעילות לא נעשתה פעילו

כך למשל בין הנושאים בהחלטת  ).ואף קביעתה(במשאבים התרבותיים שלהן כחלק מיישום המדיניות 

הכוונה .." . להנהיג תוכנית יומית ברדיו" הוחלט גם 'מדיניות ייחודית' אודות 1996קבינט הקליטה מ

.." . מידע כללי והודעות על הסיוע הניתן לבני העדה" , בין השאר,  לתת-טאליתהייתה בעיקר אינסטרומנ

אלא שלמעשה , אבל תוכנית כזו יכלה גם להוות במה תרבותית שתסייע לפיתוח של תרבות יוצאי קווקז

הפעולה המרכזית בה הודגשו תרבות וזהות הקבוצה הייתה יוזמה לקיום תערוכה . היא לא הופעלה כלל

אציין רק . הדינאמיקה סביב תערוכה זו דורשת דיון נפרד.  ישראל אודות יהודי קווקזבמוזיאון

" מזרחיות"במתכונת דומה לתערוכות דומות אודות קהילות  הוצגה, 2001שהוצגה לבסוף ב, שהתערוכה

, התרבות. והדגישה בעיקר מרכיבים של הישרדות יהודית וזיקה לארץ ישראל, שהתקיימו במוזיאון

עם סגירת , או במחסניו(הספציפית של יהודי קווקז קיבלו מקום מסוים במוזיאון  יה והזהותההיסטור

  בהעדר התייחסות רצינית לזהויות516.בלא שיהיה מגע של ממש בנם לבין המדיניות ויישומה -)התערוכה

, טיביור'כשלעצמו יצר שיח טיפולי במובן פז" קווקזים בוכרים אתיופים"הצירוף , התרבותיות הנפרדות

    ):2002( בקרן המעורבת בפרויקטים חינוכיים דשעב, דוגמא לכך ראיתי בשיחה עם שכן. שלילי

בין השאר , מעורבת בעבודה עם אוכלוסיות שונות  הייתי בדרום וראיתי שהקרן:)אני(... 
השכן נזכר בשם ."..כמדומני, מטפלת בזה רכזת ממוצא אתיופי "-במתן מלגות לסטודנטים

. ואחראית גם למלגות לאוכלוסיה קווקזית, היא מטפלת באוכלוסיה אתיופית "הרכזת ואמר
  ..". מתקבצים שם כל המסכנים. וגם דרוזים. קווקזים, כן). "אני שואל(? קווקזים

  

                                              
תוכנית לאוכלוסיה מבוגרת שהופעלה ; שהוזכרה קודם" משפחה ברשת"התוכנית : אפשר לציין כמה יוצאי דופן  516

ומקראה ללימוד עברית על יסוד ; לפחות במקום אחד בסיוע משרד הרווחה וכללה שחזור של מרכיבים תרבותיים
תרבותית בתקופה הראשונה לפעילות שלא -אות הראשונות יש ביטוי למגמה רבבשתי הדוגמ". סיפורי עם מהקווקז"

שימוש בתרבות לצורך לימוד (הקו המנחה בו הינו אינסטרומנטאלי , המקרה השלישי מאוחר יותר. זכתה להמשכיות
   ).'עומד להופיע א, ברם( אך היא בעייתית במספר תחומים , אך יש בו התייחסות לזהות התרבותית) עברית
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ואף קושרת , קטע זה מבליט כיצד הנטייה הארגונית לצרף את הקבוצות מתייגת אותן כנזקקות ובעייתיות

בעיה נוספת במדיניות שזה ההיגיון הבסיסי שלה היא יצירת  .ותית לבין תיוג זהבעקיפין בין זהותם התרב

    517. חוסר אונים נלמד ותלות הולכת וגוברת בממסד, "מגיע לי"תפיסה של 

" מטפלים"פועל יוצא נוסף של הצורות הארגוניות שתוארו כאן הוא היווצרות מצב בו אתיופים 

כאשר לצד (פעילות רבת שנים עם יוצאי אתיופיה , ראשית: מצב זה התפתח מכמה סיבות. בקווקזים

יצרה מאגר עובדים צעירים שצמחו תוך עבודה בפרויקטים ושירותים ) הממסד פועלים ארגונים שונים

אך . ם שהתפתחו בצורה דומה בקרב יוצאי קווקזיבתקופה בה מדובר לא היו עובד במקביל. החברתיים

שבסופו של דבר כולאת את אותם עובדים , ת ארגוניות אלומצב זה מדגיש את הפרדוקס של יחידו

" בוכרים אתיופים, קווקזים" כי המגמה הארגונית של ,םוכילס 518".קבוצות מיוחדות"בעבודה עם 

אשר לכאורה קוראת להבנה של כל , הפך להיות מילת מפתח בירוקרטית" טיפול ייחודי"מלמדת כי 

 הדינאמיקה  519".קבוצות מיוחדות"ת לקטגוריה אחת של אך בפועל מקבצת יחד קבוצות שונו, קבוצה

") מיוחדות"או " (קבוצות חלשות"הארגונית שתוארה עד כה מעידה על התהוות קטגוריזציה חדשה של 

  . לנושא זה יוקדש דיון נוסף בהמשך. שאינן נופלות בחלוקה הבינארית המסורתית בחברה הישראלית

                                              
 . ל"על מדיניות ייחודית כלפי עולי אתיופיה בצה) 1999:88מצוטט אצל שבתאי ( ראו למשל בורקוב  517
מצאתי .  התבקשתי להרצות למדריכים שהוכשרו במסגרת פרויקט חינוכי שמתכונתו שילבה בין קבוצות אלו2005ב  518

 שניים ממוצא קווקזי וישראלית ,ארבעה ממוצא אתיופי: עצמי מרצה על תרבות יוצאי קווקז לשישה מדרכים
כאשר רמזתי לדילמות שמעלים מבנים ארגוניים אלה מצאתי שהמשתתפים ממוצא אתיופי ערים . אחת" ותיקה"

דומה שלצעירים האתיופים העובדים בפרויקטים אלה אין ברירה רבה ועבודה במסגרות אלו היא . מאד לשאלה זו
לעומת זאת בקרב יוצאי קווקז שזיהו . של הדרה ודחיקה לשולייםאופציה כמעט יחידה עבורם בשל המשך מגמות 

בדרך , תוך ניצול יכולתם, רבים העדיפו לפנות לכיוונים אחרים" נזקקות/ קבוצות מיוחדות"מגמה זו של מסגרות ל
  ". טיפולית"או ותיקים בלי שיהיו מזוהים מלכתחילה כבני קהילה " רוסים"להופיע כ, כלל

 . מסתמנת ראשיתה של חשיבה מחדש על נטייה ארגונית זו) 2006-7( זו לקראת סיום עבודה 519



 259

  על ידע והעדר ידע . ג

, באיזה ידע נעשה שימוש ?כלפי קבוצות תרבותיות" ייחודית" המקצועי בהפעלת מדיניות מה מקום הידע

דיון בסוגיות אלו מאפשר לבחון את  ?ומה הקשר בינו לרציונאל המנחה את קביעת המדיניות ויישומה

 העיונית - ואת מקומה של האנתרופולוגיה, תרבותיות בכלל-מעמדו של ידע בעבודה עם קבוצות אתנו

. דיון זה נותן גם זווית נוספת להערכת המדיניות.  בהקשר של מדיניות כזו בישראל בפרט- שומיתוהיי

 כדוגמא –ואחר כך אתבונן גם בניסיוני שלי , אדון תחילה בידע שהופק או פורסם כחלק מיישום המדיניות

זווית . ישומייםלמגע בין הגופים העוסקים ביישום המדיניות לאנתרופולוג שעבודתו היא בעלת מימדים י

    520. ב"ייעוץ וכיו, סדנאות,  בהרצאות-זו תאפשר לבחון גם מימדים של העברת ידע לא כתוב

  

  מחקר והפצת ידע כתוב. 1

מול עולי קווקז לא הניבו כמעט פרסומים ומחקרים שיש בהם התייחסות " ייחודית"שמונה שנות עבודה 

ותחומים אחרים בהם , חינוך, תים חברתייםלמרכיבים תרבותיים וחברתיים בהקשר של פיתוח שירו

העדר זה עומד  521. במקרה זה'מדיניות ייחודית'אין גם פרסומים הבוחנים מדוע עדיפה . עסקה המדיניות

הידע העיקרי שהופק בזיקה למדיניות התבטא במחקרים ". מכוונות תרבותית"בניגוד מוחלט לתפיסה של 

 522 .אך חסרו מימד ביקורתי, ים סיפקו נתוני רקע חשוביםהמחקרים הכמותיים הארצי .סקריםוכמותיים 

אך , לא נעשו מחקרים אודות המגע בין נותני השירותים והארגונים המיישמים את המדיניות לקהילה

 ).2002, 2001לוינסון ( ובקרית ים ת יוצאי קווקז בבאר שבעוקהילוינט על ' ביוזמת הגיםסקרנעשו 

ומטרתו איתור צרכים , "יה ברצף ההתערבות הקהילתית באגף הרווחהחול"מדובר במיפוי שנועד להוות 

. המתודולוגיה המרכזית היתה ראיונות עם יוצאי קווקז ועם נותני שירותים. חברתיים שאין להם מענה

ובכלל זה גם עדויות על תהליכים במשפחה בעקבות ההגירה , עבודות מיפוי אלה כוללות נתונים חשובים

ואף עדויות על יחס לא טוב לקהילה במערכת (וגם על מגע בעייתי עם הסביבה , יםהיוצרים קשיים שונ

מצד שני חסרה פרספקטיבה אנתרופולוגית והיסטורית שתסייע בהערכת החומר שנאסף ). החינוך

 ).מוגבלות במספר המשתתפים(ובבחינת מידת הייצוגיות של החומרים שנאספו על סמך קבוצות מיקוד 

עבודות אלו היוו שלב חשוב .  הרקע בקווקז שיכלה לתת פרספקטיבה לממצאיםחסרה גם הכרות עם

 אולם 523.ויש להצטער כי לא בוצע מיפוי בישובים נוספים, הנגשת שירותים ובניית תוכניות מקומיותב

מה ? מה צריכים אנשי מקצוע העובדים עם קבוצות אלו לדעת אודותןלשאלה עבודות אלה לא נתנו מענה 

בתוכניות שמדווח עליהן יש האם ?  אחת מהן עם הסביבה החדשההליכי המפגש של כלמאפיין את ת

סימון הקבוצות או שה? ןודפוסי המגע איתמאפייני הקבוצות עבודה מכוונת תרבות ולימוד ספציפי של 

                                              
  ). Bram 2006(על התקופה של עיצוב מדיניות זו ראו . בדיון זה אתייחס לידע בשלבי יישום המדיניות 520
שהוציא האגף לשיקום שכונות ) 1996שגיא " (עבודה עם יוצאי קווקז"התייחסות מסוימת לשאלות אלו יש בחיבור  521

  . הנותן תמונה של הניסיונות הראשונים בתחום, במשרד השיכון עוד קודם שנקבעה המדיניות הייחודית
אלנבוגן פרנקוביץ , 1998אלנבוגן פרנקוביץ ונועם , 1998קינג ( וראו דיון במחקרים אלה בסקירת הספרות ובנספח  522

ביוזמת ) 2002, קינג ואחרים" (וכיווני פעולהמדיניות , צרכים"ח קצר הסוקר "נוסף על אלה יצא דו). 2004ושותפיה 
  . נעשו כמה מחקרי הערכה פנימיים נוספים שלא פורסמו. ח המלא לא פורסם"אבל הדו, יורק-הפדרציה היהודית בניו

  . נודע לי על תהליך מיפוי גם במגדל העמק. ולפיכך אני מתייחס לדוחות שהגיעו אלי בלבד, העבודות לא פורסמו 523
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ובמובן זה  ,מספיקשאלות אלו לא זכו לטיפול  ?נותן את הטוןומאחד את הקבוצות כזקוקות לטיפול מיוחד 

   524".גישה מכוונת תרבות"ביטוי לידע שהופק ה לראות בקש

המחקר הכמותני והאנתרופולוגי בפרט כמקורות ידע לצורך  לעומת שוליות, הדגש על מחקר כמותי

בניסיון . קביעת מדיניות ויישומה נובע מחלקו מהצורך המיידי ביצירת נגישות ומתן זכויות חברתיות

ים ותשומת לב של גופים הקובעים מדיניות יש חשיבות רבה להניע תהליך כזה ולגייס עבורו משאב

, קיים מתח בין הצורך במידע נגיש ומהיר שאיסופו מכוון על ידי קובעי המדיניות עצמם. למידע כמותי

מעמדו של ידע אנתרופולוגי . לבין פיתוח ידע לא תלוי שיאפשר בחינה של המדיניות מזוויות נוספות

ברקע לכך חולשתה המוסדית של האנתרופולוגיה הישראלית . חרותמושפע גם ממעמדו בזירות א

אך בטווח רחוק התמקדות בידע כמותי  ).2005:590אבוהב (והתפתחותה כתחום נלווה לסוציולוגיה 

מדיניות כזו . בלבד עומדת במתח עם עיצוב מדיניות המבוססת על הבנת אוכלוסיית היעד ושותפות אתה

 .ומוכנות לבחינה ביקורתית של תהליכי פיתוח המדיניות עצמם, רבותיתמצריכה הבנה תרבותית ובין ת

, "בוכרים, אתיופים, קווקזים"בעייתיות ביחס לסוגית הידע בולטת גם מהדיון במסגרות העוסקות ב

בעקבות זאת עולות גם שאלות . המחברות יחד קהילות שונות בלי תשומת לב ראויה להבדלים ביניהן

ובפרט עם קבוצות כלפיהם , כלל העבודה עם קבוצות מהגרים חדשות בישראלאודות מקומו של ידע ב

  . דומה שנושא זה לא קיבל עדיין תשומת לב מספיקה במחקר. 'מדיניות ייחודית'מופנית 

   

  תרבותיות- אנתרופולוגיה יישומית ומקומה ביישום מדיניות ייחודית ביחס לקבוצות אתנו.2

ע אנתרופולוגי והשימוש בו חשובה במקרה של קהילות כלפיהן התבוננות השוואתית במקומו של יד

השאלה מהי  .בישראל" אנתרופולוגיה יישומית" חשובה להבנת מקומה של 'מדיניות ייחודית'מופנית 

ובאיזו מידה היא נבדלת מאנתרופולוגיה עיונית דורשת דיון נפרד החורג " יישומית"אנתרופולוגיה 

שיח אקדמי או (ולמטרות הראשוניות שלו , להקשר בו מופק הידעאסתפק בהנחה כי  525.ממסגרת זו

על הרציונאל , יש חשיבות והשפעה רבה על אופן ההתפתחות של מחקרים שונים) מטרות מעשיות

" האקדמי" גם אם במקרים רבים הגבול בין -לבחירת נושאי מחקר ועל הדגש במחקרים עצמם

, נתרופולוגים יישומיים פעילים לא רק במחקר יישומיא, בנוסף). 1999, אלאור( מטושטש" יישומי"וה

בהקשר של . עיצוב פרויקטים ועוד, ייעוץ למדיניות, כגון אימון כוח אדם, אלא גם בצורות נוספות

במקרה זה . אנתרופולוגים יישומיים היו פעילים במיוחד ביחס ליהודי אתיופיה, תרבותיות-קבוצות אתנו

גם של קובעי מדיניות וגופים העוסקים , והיה מאמץ של ממש,  כל הזמןקיים גוף ידע רחב למדי המתרחב

מפגש בין , דפוסי תרבות, בעבודה עם מהגרים לצבור ולפתח ידע משמעותי הנוגע לשאלות של הגירה

של הקצאת  אך הוא גם תולדה, מצב זה משקף גם התעניינות רבה מצד החוקרים. ב"תרבותי וכיו

רווחה ועבודה בין , בהקשר של חינוך" ידע יישומי"ם שעניינם משאבים לנושא זה בקרב גופי

                                              
עבודה עם קהילת יוצאי קווקז "בחוברת המציגה את המודל המסכם את ה" נגשת שירותים והפצת ידעה"הכותרת  524

לנותני "מצוין גם כי . וינט מתייחסת בעיקר לחוסר הידע של אנשי הקהילה אודות שירותים שונים'בג" ובוכרה
במודל אין ". ים עם בני קהילהסקירות או מפגש, כגון הרצאות..ניתן לספק ידע באמצעים שונים.. השירותים השונים

ואילו , "בהתאמות קטנות"מעבר למודל עצמו המוצג כמתאים לכל קהילת עולים , התייחסות לידע שפותח בעבודה
  ). 31, 25, 17: 2004וינט 'ג" (מחקרי הערכה"ו" מיפוי צרכים סטנדרטי בכל יישוב"ההתייחסות למחקר מוגבלת ל

  . Halper and Nudelman 1993גיה יישומית בישראל ראו גם על אנתרופולו. Kalifon 1997וראו  525
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היא עד כמה מאמץ זה אכן השתקף בעיצוב , שלא נדונה מספיק במחקר,  שאלה נפרדת526.תרבותית

שבה לכאורה " אחרות רדיקאלית"ניכר כי המהגרים האתיופיים מסמלים   ,מכל מקום. המדיניות ויישומה

בשונה מהעמימות של יוצאי קווקז שלגביהם אין הנחה ברורה (תרבותי - אין עוררין על הצורך בידע בין

הבאה מעולם בלתי מפותח בעליל למדינה , שחורה, תרמה לכך גם תפיסתם כקבוצה אפריקאית ).כזו

רקע זה מאפשר לגיטימציה לפעולה של אנתרופולוגיה יישומית  .בעלת אוריינטציה מודרנית ומערבית

מה שהופך תחום זה לזירה מרכזית בניסיונות לגיבוש המחודש של , יהמקבלת תמיכה וגיבוי ממסד

   527.בישראל" אנתרופולוגיה יישומית"

 .עולה מכאן" אנתרופולוגיה יישומית"ואיזו תמונה של , ואולם ראוי לבחון מה מאפיין את הידע שפותח

מתמקד בעולים , שומיתובמיוחד זה של אנתרופולוגים בעלי נטייה יי, מרבית המחקר אודות עולי אתיופיה

. ובשאלות הנוגעות למאפייניהם התרבותיים והחברתיים והשינויים החלים בהם בעקבות ההגירה, עצמם

, ברוב המקרים, אך סביבה זו אינה מקבלת, תוך כדי כך יש לעיתים עיסוק במפגש עם הסביבה החדשה

מה מאפיין ,  המדיניות ומדועמה מנחה את, "הקולטים"שאלות על הנחות היסוד של  .תשומת לב מספקת

נדחקו לשוליים ברוב העבודות  את המפגש בין המהגרים לממסד הקולט ואיזה יחסי כוחות נוצרים במפגש

יוצאת דופן במובן זה היא עבודתה של אסתר הרצוג  528.האנתרופולוגיות בעלות המאפיינים היישומיים

 בתרבות המהגרים או בכשלי הבנה בין ניתוחה אינו מתמקד 529.המתמקדת ביחסי שליטה במרכז קליטה

עבודה זו מומנה  ).1998, הרצוג. (אלא בהנחות היסוד של המערכות המטפלות במהגרים, תרבותיים

אך ספק אם מעורבות זו הביאה , וינט ישראל'ובהם ג, י גופים העובדים עם עולי אתיופיה"בחלקה ע

" האחר"תרופולוגי שאינו ממוקד רק בתרבות לשינוי בתפיסתם של גופים אלה אודות מקומו של מחקר אנ

ממסדית שכביכול -התחזקה הזיהוי של כיוון כזה עם ביקורתיות אנטי: ייתכן אף שקרה ההיפך. ולימודה

    530.אינה עולה בקנה אחד עם השאלות המעסיקות גופים ממסדיים העובדים עם קבוצות מהגרים שונות

ל יוצאי אתיופיה מלמד כי האנתרופולוגים נתפסים כמי  יישומי במקרה ש- הדיון במחקר האנתרופולוגי

יש פער בין תפיסות אלה בקרב הצרכנים הפוטנציאלים של ידע ". אחרים"שתפקידם לספק מידע אודות 

                                              
ובנוסף לו , "ין'ביהלצ"גוף כזה הוא מרכז . קיימים גם גופים העוסקים בלימוד והנחלה של ידע מכוון תרבות, בנוסף 526

 .שלצד עבודתם עוסקים גם בלימוד וצבירת ידע) כגון עמותות שונות(קיימים גופים נוספים 
, )Shabtai & Kalifon 2006(תיופיה מלכה שבתאי פועלת לאחרונה לגיבוש ממסדי של תחום זה חוקרת יהודי א, 527

במיוחד (שלווה וייל , )פסיכולוג ואנתרופולוג(כגון גדי בן עזר , אך קדמה לכך פעילות רבה של אנתרופולוגים אחרים
 הפסיכיאטרי(איציקסון -מנוחין, )המנהלת עמותה העובדת עם יוצאי אתיופיה(דור –שושנה בן , )בתחום החינוך

  . ועוד, )אנתרופולוגיה יישומית של בריאות וחולי( אניטה נודלמן , )אנתרופולוגית
חלק משאלות אלו נדונו על ידי חוקרים בעלי . Weil 2001, 1998סלמון וכהן : וראו קובצי הביבליוגרפיות בתחום 528

כחלק מדיון רחב (גמא לדיון כזה הממוקד בתחום מסוים דו ).Seeman, 1999" (יישומית"אוריינטציה מחקרית ולא 
  ). 1999(הוא הפרק המוקדש למדיניות קליטת עולי אתיופיה בצבא במחקרה של שבתאי ) יותר הממוקד במהגרים

תהליכי "כגון עבודתו של וינגרוד אודות , הצורך להתבונן גם בסביבה הקולטת עולה כבר בעבודות משנות השישים 529
 Halperראו גם  .Weingrod 1962,1965. במחקר על מהגרים יוצאי מרוקו במושב ומגעם עם הממסד" םשינוי הדדיי

  . על חזרה על טעיות בקליטה ועל היחס לתרבות עולי אתיופיה) Kaplan & Rosen.) (1993וכן , (1985)
די שיחה עם איש מקצוע תוך כ: וינט'אינדיקציה לכך ראיתי בהתייחסות לעבודה תוך כדי המגע שלי עם אנשי הג 530

תרבותיים הזכרתי כי לאנתרופולוגיה תרומה אפשרית לא רק ביחס -המנהל פרויקטים בתחום ועסק בנושאים בין
וינט תמך במחקרים בכיוון כזה 'ציינתי שהג. אלא גם להבנת ההקשר של קליטתם, להבנת תרבות העולים עצמם

כשמטון הדברים היה ברור שאין , א מציין שנושא זה מוצהתוך שהו, בן שיחי הזכיר את מחקרה של הרצוג. בעבר
כדי . הוא רואה את המרכיבים היישומיים בעבודה זו וגם לא את השלכותיה לעולם שמעבר למרכז הקליטה שנדון

אך בו בזמן ייתכן כי הדגש שניתן , להבין את נקודת מבטו צריך להוסיף כי עבודה זו הראתה דפוסים חשובים ביותר
החריף אולי , לעומת עיסוק מועט בשאלות הנובעות ממאפייניהם של העולים עצמם, סי השליטה ויחסי הכוחבה לדפו

  . בארגונים העוסקים בנושא לעשות שימוש בעבודה וממצאיה החשובים" יישום"את היכולת של אנשי 
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י "לבין האופן בו מובנת האנתרופולוגיה ע, אנתרופולוגי בקרב קובעי מדיניות ונותני שירותים

ות בעקבות זאת הן מה תחומי העיסוק והמחקר של השאלות שעול. אנתרופולוגים רבים כיום

ואת , )ב"נגישות לזכויות וכיו, בזיקה למגע בין מדינה ומהגרים(אנתרופולוגים בעלי אוריינטציה יישומית 

" חלוקת העבודה"נוספת היא מה  שאלה .או שדה רחב יותר, את המהגרים עצמם - מי בעצם הם חוקרים

חוקרים בעבודה , חוקרי חינוך, פסיכולוגים, יועצים ארגוניים -  שונותבין חוקרים יישומים מדיסציפלינות

  . ומה מקומם של אנתרופולוגים ותרומתם, סוציאלית

כאלו האמורים לספק ידע אודות , "מסורתית"גם אם נבחן את תפקידם של האנתרופולוגים בצורה 

. שומית במקרים שוניםניתן לראות הבדלים גדולים במקום שתופסת האנתרופולוגיה היי, "האחר"

מ "השוואה בין היחס לידע במקרה של יוצאי אתיופיה למקרה של יוצאי קווקז וקבוצות אחרות מברה

בניגוד למקרה , תרבותי ואנתרופולוגי-מצביעה על כך שבמקרה הראשון ניתן מקום רב מאוד לידע בין

 תרמו לכך שני מרכיבים 531.היה מוגבל) במיוחד בשלב יישום המדיניות(בו העניין בידע זה  השני

 -ומצד שני, שלהן פחות מובהקת ובולטת" האחרות"מדובר בקבוצות ש, מצד אחד: סותרים לכאורה

לא מאפשר אמירה חד משמעית אודות , ובמיוחד יוצאי קווקז, הרקע המורכב והעמום של קבוצות אלו

מאפיינים שונים של מגע בין ושוני מהחברה הישראלית גם כאשר יש ניסיון לבחון " דפוסים תרבותיים"

העובדה שהמחקר של . אבל אין די בהסברים אלה כדי להסביר את כלל היחס למחקר חברתי 532.תרבותי

מדגישה את החוסר בהתבוננות ) לפחות בקרב מחקרים עם הקשרים יישומיים(הרצוג מהווה יוצא דופן 

השאלה היא מי מרוויח ומי  .לייםשנדחקים לשו" מאוחרים"בכלים ביקורתיים במדיניות כלפי מהגרים 

האם השליטה של הגופים המבצעים את המדיניות על ? ומהאופי שלובש המחקר, מפסיד מהעדר המחקר

המחקר המועט והעדרו של מחקר ביקורתי מסייעים להפיכתן של קבוצות מהגרים לאובייקט לטיפול 

    ?50ים המוכרים משנות הבאופן המשלב תלות ומנגנוני שליטה שבחלקם משחזרים יחסים חברתי

  

  התבוננות בהתנסות אישית :  העברת ידע בהשתלמויות וסדנאות.3

ולא ניתן בו דגש מספיק לעבודה עם אנשי השירותים , יישום המדיניות הדגיש את העבודה עם העולים

נתפסה כקשורה במהגרים עצמם ולא במפגש איתם או בתפיסות של , כפי שתואר, "הבעיה. "החברתיים

היו , למרות זאת .תפיסה זו עצבה את ההתייחסות להכשרת עובדים ביישום המדיניות החדשה. עובדיםה

להלן אבחן ניסיונות אלו על סמך מעורבותי במתן . ניסיונות מוגבלים להעביר ידע לאנשי השירותים

   533.הרצאות וסדנאות לאנשי שירותים בשלבים בהם הופעלה המדיניות

דבר זה התבטא  534.מעורבותי כאנתרופולוג הפכה בעיקר נקודתית" יחודיתי"מרגע שנקבעה מדיניות 

קיבלתי  בשנים הראשונות ליישום המדיניות .וגם ביחס להעברת ידע, במעורבות בפיתוח ויישום המדיניות

                                              
  .  בקבוצה זוהתייעצות עם חוקרים העוסקים , למיטב ידיעתי, לא נעשתה: כך גם ביחס ליוצאי בוכרה 531
מהתבוננות אודות המהגרים מקווקז ובוכרה אפשר לבחון מחדש גם את מעורבות המחקר היישומי האנתרופולוגי  532

באיזה מידה ניתן מקום לאנתרופולוגים יישומיים לבחון תהליכים הקשורים לדור השני של : ביחס ליהודי אתיופיה
  .  תי אלא בתהליכים השונים של מגע עם החברה הישראליתהמהגרים ולבחון שאלות שאינן מתרכזות בשוני התרבו

כך שניסיוני משקף , לא היו אנשים רבים שיכלו להשתלב בפעילות זו) ראו בסעיף הקודם(כיוון שלא פותח ידע  533
  . י עובדים בני הקהילה שניסיונם תואר קודם"הרצאות וסדנאות נתנו בין השאר ע. דפוסים ולא רק מקרה אישי

  .Bram 2006ראו . עורבות רבה יחסית בשלבים קודמים של תכנון המדיניותלעומת מ 534
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. פניות רבות להעביר הרצאות אודות יהודי קווקז בשלב בו הציגו לעובדים את המדיניות החדשה

ולספק מעין , "אתנוגרפיה היסטורית"מעין , לתת רקע כללי על יהודי קווקזנתבקשתי בדרך כלל 

תפיסות של תרבות שעמדו מאחורי בקשות  .שיסיעו לעובדים במגע עם האוכלוסיה" מתכונים תרבותיים"

ולא על המפגש עם העובדים ועם , היה על המהגרים עצמם) של המזמינים(והדגש , אלו היו מהותניות

הם לא היוו חלק : ולא מערכתית, הגישה למפגשים אלה הייתה אנקדוטית 535. בכללהחברה הישראלית

למפגשים הייתה חשיבות בכך  .חד פעמי מתהליך ממושך יותר של הכשרת כוח אדם אלא היוו עניין

 קיימת זיקה בין  536.אך ספק אם השפיעו מעבר לכך, שפתחו צוהר ראשון להכרות עם קבוצה לא מוכרת

ותפיסה מהותנית של תרבות לבין הגישה הטיפולית שאפיינה את המדיניות "  תרבותייםמתכונים"דגש על 

הדגש על המרכיב התרבותי בהקשר של מתן שירותים הזכיר לעיתים עמדות פטרוניות בהן  .ויישומה

 רמיזה כי מצבן של קבוצות הנדחקות -כלומר, "האשמת הקורבן"צורה שונה של  התייחסות לתרבות היא

 םאף שוביניזו,  זאת בשעה שהעדר הבנה תרבותית537.הוא תולדה של מרכיבים בתרבותןלשוליים 

טענות מסוג . תרמו לקושי של אנשי השירותים החברתיים ביצירת קשר עם הקהילות איתן עבדותרבותי 

המקרה הנוכחי שונה בכך שגישה כזו משולבת . זה נשמעו כבר ביחס למגע עם עולי שנות החמישים

זו התרבות "שמאפשרת לשאול " תקינה פוליטית"הכוללת תפיסה , רבותית ובין תרבותיתבאצטלה רב ת

 חלק מאנשי מצדבין ציפייה ו יש פער שקשה לגשר 538".ולכן השאלה היא עד כמה ניתן להתערב, שלהם

  . ביקורתיתלבין התבוננות אנתרופולוגית , הממסד שאנתרופולוגים יתנו בסיס לתפיסות כאלה

שור לידע אנתרופולוגי יישומי הוא המתח בין המקום סמלי הניתן לידע אודות הקבוצה בה מרכיב נוסף הק

   .בכלל) במובן הרחב יותר(ושל חשיבה אנתרופולוגית , מדובר ותרבותה לבין ההשפעה בפועל של ידע זה

במפגש בו ) וינט ישראל'דוגמא לכך ראיתי כשהוזמנתי להרצות למנהלי המחלקות של ג
השקעתי מאמץ רב . י אנשי האגף שעסק בנושא"ות העוסקות ביוצאי קווקז עהוצגו התוכני

והתבוננות רחבה על הכיוונים השונים " ידע תרבותי"ניסיתי לשלב בדברי : בהכנה
במפגש עצמו ההרצאה קיבלה תשומת , בפועל. יכולה לפנות אליהם" ייחודית"שמדיניות 
 האגף האחראי ואנשי ההנהלה  ובעיקר אנשי-תשומת הלב של הנוכחים. לב מוגבלת

המשתתפים . ל משרד הקליטה בישיבה"הבכירה היתה נתונה לשאלת השתתפותו של מנכ
תמוך בתוכנית וי" שותף אסטרטגי"תאפשר לסכם כי המשרד יהיה ו קיוו שהשתתפות

כתוצאה מכך לא יכולתי לסכם את הרצאתי . ל אחר והגיע באמצע הישיבה"המנכ. בתקציבה
והאנשים , תשומת הלב הועברה לתיאום איתו:  דיון כלשהו עליהוגם לא התקיים

  )3.2.2000. (,הרלוונטיים כמעט ולא שמעו את דברי

  
חלק מרכזי בתכנון ויישום מדיניות חברתית הוא גיוס תמיכה פוליטית ושותפים אסטרטגיים שיאפשרו את 

 , שעסקו ביישום המדיניותאין גם ספק שלגופים. ל בתוכנית ברורה"וחשיבות תמיכת המנכ, ביצועה

אלא , אך השאלה היא לא קדימות הדברים. היו הצלחות מרשימות בתחום זה, וינט ישראל'ובראשם ג

הבנתי , , בדיעבד. של פגישה זו" הפוליטי"בין המרכיב התוכני ו" התנגשות"מדוע בכלל נוצרה מעין 

אלא לכך שמשולבת , אמרתילא הייתה חשיבות רבה לדברים ש: שתפקידי בפגישה היה סמלי בלבד

                                              
אך גם כאשר הצלחתי המספר , שתאמו את הבנתי את התחום, בפועל השתדלתי לכוון מפגשים אלה לכיוונים שונים 535

  . הרב של המשתתפים והזמן המועט השפיעו על היכולת ליצור אינטראקציה בעלת משמעות
  . חסר עדיין תכנון לטווח ארוך ועבודה מערכתית, במקומות רבים, ות גם לכך שבשירות הציבורימגבלות אלו קשור 536
  ). ”culture of poverty“" ( תרבות עוני"יש להבחין בין טענה זו לבין הדיון ב 537
, םכך למשל מדריכי סטודנטים בהשתלמות סיפרו על מקרה של אלימות בקרב זוג יוצא קווקז במעונות הסטודנטי 538

  ".כך זה בתרבות שלהם"ועל כך שהיססו אם להתערב שכן 
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מה שמלמד שהגופים העוסקים ביישום , את הקבוצה" מכיר"בתוכנית הרצאה מפי אנתרופולוג ש

בה " העטיפה"אלא רק על , מרכיב סמלי זה לא הצביע על מקום הידע. מבחינה זו" מכוסים"המדיניות 

פעמים  .שתלמויות והדרכות דינאמיקה דומה ביחס לידע אנתרופולוגי התרחשה גם בה .הוצגה המדיניות

לאנשי שירותים , אודות יוצאי קווקז" לכל היותר שעה,  דקות45של "התבקשתי לתת הרצאה  רבות

הדברים בלטו במיוחד בתחומי . חברתיים שנועדו למלא תפקידים מרכזיים בעבודה עם אוכלוסיה זו

  . החינוך

 למקומו )"ידע על תרבות אחרת"אן שפירושו כ(לידע אנתרופולוגי " סמלי"דומה שהמתח בין מקום 

של ידע זה מצביע על מאפיין רחב יותר הקשור לתפיסות אודות טיבו ומקומו של ידע אנתרופולוגי  בפועל

על תפיסות אלו משפיעות  .בעבודה של שירותים חברתיים ובעבודה חינוכית) ולעיתים גם ידע סוציולוגי(

  . ת בחברה הישראלית והידע עליהגם הנחות יסוד אודות מקומה של שונות תרבותי

כך למשל בדיון שהתקיים בוועדה בין משרדית לקליטת יוצאי קווקז שאל האנתרופולוג 
מה הגישה ביחס ללימוד עברית ולאולפנים בהקשר של  539)עובד משרד הקליטה(חיים רוזן 

: הפקיד בכיר במשרד החינוך הייתל התשובה ש. קבוצות בעלות רקע לשוני ותרבותי מגוון
  ...".  פשוט לתת למערכת לעבוד-הטוב ביותר, נצבר ידע בין חמישים שנה בהוראת עברית"
  

דומה אם כן שקיים פער רב בין התחושה שהמערכות השונות מורגלות לעבוד בהקשר של שוני בין 

, לבין הקשיים עליהם מדווחים העובדים עצמם, תרבותי ומתן שירותים למהגרים בעלי זהויות שונות

  . ופי שמקבל המפגש בהשפעת תפיסות יסוד ואופני קטגוריזציה שתוארו בהרחבה בפרקים קודמיםוהא

תכנון השתלמות במהלך דוגמא להשפעת תפיסות יסוד אלו על אופני העברת ידע ראיתי 
). 1997(וינט ישראל 'בנושא עולי קווקז שהיו מעורבים בה עובדים מכמה יחידות של ג

מטרה זו לא . ם שיוכלו להעביר סדנאות בנושא לאנשי מקצועהמטרה הייתה להכשיר מנחי
ההשתלמות . םמארגניההכישלון קשור גם להנחות היסוד של . מסיבות רבות, הושגה

המספרים " מעבירי מידע"כ, יוצאי קווקז עצמם שותפו רק בפרקי זמן קצריםכך שאורגנה 
ות של יוצאי קווקז המארגנים אף חששו מנוכח. אך לא כשותפים מלאים, על התנסותם

, במילים אחרות". ימנע דיון פתוח בבעיות השונות"הדבר שכן , לאורך כלל ההשתלמות
 540.יוצאי קווקז נתפסו כאובייקט שההשתלמות דנה בו ולא כסובייקטים השותפים לדיון

, הרעיון של הכשרת מנחים התבסס על פרויקט קודם שנועד להעביר ידע על עולי רוסיה
כך " (ותיקים" עבודה משותפת של מנחים יוצאי רוסיה עם מנחים והיה מבוסס על

לא , לעומת זאת המהגרים מקווקז). שהמהגרים היו מעורבים גם בהעברת הידע ובנייתו
ואף לא כמי שיכולים , י המתכננים כמי שמתאימים למלא תפקיד הנחייתי כזה"נתפסו ע

  . להיות שותפים בדיון
  

באיזו מידה אנשים מקרב הקהילה עצמה : טאת מתח פנימי לגבי העברת ידעאך היא מב, זו דוגמא קיצונית

כחלק מיצירת מצב בו יש להם השפעה על קביעת המדיניות ומעורבות , ושותפים בייצור והעברת ידע

כבר בשלבים מוקדמים נוצרו קשרים בין קובעי מדיניות ונותני שירותים , הנוכחיבמקרה  541.ביישומה

 ואולם לצד הדגשת 542.אך המקום שניתן להם היה מוגבל, ת מגוונות מקרב הקהילהלפעילים בעלי יכולו

, בצורה פטרונית, יכולים גם להפוך לדוברים המייצגים יש לזכור כי אנתרופולוגים, האפשריתהתרומה 

                                              
  . הוא השתתף בישיבה זו אבל לא היה מעורב מאד בנושא עולי קווקז, רוזן עסק בעיקר בקליטת עולי אתיופיה 539
  .  מה שהשפיע על אופי המעורבות שלי בהמשך, יוצאת קווקז שעבדה איתי התבקשה על ידי המארגנים לא להגיע 540
 . אישי ראיתי ביצירת מצב כזה את אחד התפקידים החשובים של אנתרופולוג המעורב בעבודה מעשיתבאופן  541
לא תמיד המגשר עצמו הוא אולם . מכוון גם להעברת ידעה בהצבת מגשרים ועובדים מהקהילה אפשר לראות מהלך 542

בר בקבוצה הטרוגנית ובמיוחד כשמדו, תרבות שאותה הוא אמור לגשרשונים בבעל הכרות מספקת עם הביטים 
, גם חברי הקבוצה. הקושי מתעצם כשמדובר בצעירים שבילו רוב חייהם בישראל. ובהיסטוריה מורכבת כמקרה דנן

  . ביישום המדיניות במקרה זה סוגיה זו לא קיבלה התייחסות. 'תרבותי'זקוקים לידע , אם כן
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שילוב בין בני : בתפיסה דיאלוגית יש צורךו העברתייצור ידע ובהקשר של  .הם לומדיםשאת הקבוצות 

 כרוךניסיונות ליישם תפיסה כזו כמודל להעברת ידע . וחוקר חיצוני לה)  חוקרים בעצמם- ורצוי(הקבוצה 

ונדרשת תפיסה מוקדמת , בן הקבוצהחוקר או ת יחיד של מודל זה יקר יותר מהרצא: גם בקשיים ארגוניים

האנתרופולוג  שונים למדתי גם כי תפקיד ותי בפרויקטיםמעורבמ .המקנה חשיבות למתכונת דיאלוגית כזו

אלא גם לסייע לאנשי הקבוצה להבין מזוויות , דיניות להבין את תרבות הקבוצהמאינו רק לסייע לקובעי 

אך ניסיונות כאלה מחדדים את . תםולתרום להעצמ 543,הדומיננטית) או תרבויות(שונות את התרבות 

  . שהן יעד למדיניות במיוחד כאשר יש מתח בין הממסד לקבוצות - האנתרופולוג םהמתח לגבי מיקו

והתפיסה כי ניתן , במקרה של הכשרת כוח אדם והשתלמויות, המקום הסמלי בלבד שניתן לידע תרבותי

לעבודה עם אוכלוסיה מסוימת בזמן קצר מעידים לא רק על תפיסה ארכאית " מתכונים"להעביר 

 אנתרופולוגי מול כלל אלא גם על קושי אובייקטיבי לתת מקום רב יותר לידע" תרבות"ומהותנית לגבי 

השאלה היא כיצד יש להכשיר עובדי שירותים  .הצרכים והסוגיות שיש לכסות בהכשרת כוח אדם

ובמי שפועלים בסביבה מרובת , חברתיים וחינוך כחלק מהניסיון להנגשת שירותים לקבוצות שונות

, א עולי אתיופיהבגישה שהתפתחה עובדי שירותים חברתיים שקיבלו בעבר השתלמות בנוש. תרבויות

. בנושא עולי בוכרה וכן הלאה אחריה השתלמות, צריכים אחר כך לעבור השתלמות בנושא עולי קווקז

להגיע לתהליך רפלקסיבי עם קבוצות עובדים ויכולת להעביר ידע מורכב מה גם ש, מצב זה יוצר עומס

שיאפשרו פיתוח כישורים המסקנה היא שיש צורך בפיתוח ארגוני ובהכשרות . מצומצמות הוא קטן מאד

' אנתרופולוגיים'כישורים כאלה כוללים גם כישורים . כללים של עבודה בחברה מרובת קבוצות ותרבויות

מתן כלים שיאפשרו לעובדים רפלקסיביות ויכולת לימוד תוך כדי מפגש דגש רב יותר על כגון , בסיסיים

צות ספציפיות חלק מפיתוח ארגוני לימוד של קבויהיה לראות גם בבעקבות זאת ניתן . עם האחר

בשונה , תפיסה כזו מצריכה ראייה החברה הישראלית כשדה מורכב המאופיין בריבוי זהויות 544.מתמשך

   .'טיפוליות'מהתפיסה הקיימת שבמרכזה קטגוריזציה של קבוצות מסוימות כ

                                              
מקצועית על מרכיבים אלה הם ' פס כאחראילרוב מי שנת. ביטוי לכך נתתי בקורס קידום מנהיגות שהנחיתי 543

ואינו בין ,  אישי-אך השיח המרכזי של קבוצות הכשרה לפעילים הוא טיפולי, פסיכולוגים ארגוניים ומנחי קבוצות
–פלוטקין (וסוכנים מתחומי הטיפול משמשים לרוב כסוכני סוציאליזציה לתרבות הרוב , תרבותי או רב תרבותי

  . אך לא תמיד ניתן בו מקום למרכיבי כוח והשפעתם, ל שיח זה הוא ההתייחסות האישיתהיתרון ש, ) 2006עמרמי 
לימוד ושימוש בידע אנתרופולוגי חשובים במיוחד , שירותיםעובדי החינוך וה מרביתקרון זה נכון לגבי אף שע 544

פרויקטים כאלה . פרויקטים המתמקדים באוכלוסיה מסוימת ובקרב עובדי, במקרה של תכנון מדיניות ייחודית
לא יתחרו על זמנם של המעורבים " פעילות"ו" ידע"כך ש, י כלל המעורבים בהם"יכולים להפוך לזירה להפקת ידע ע

רגע מברוב המקרים :  המרחק בין תפיסה זו לבין היחס בפועל לידע הוא רבךא. אלא יהיו שזורים האחד בשני
מוד ופיתוח ידע נתפסים כמותרות שאין אפשרות להשקיע הכרות ראשונית עם הקבוצה בה מדובר המשך לימושגת ש

בעוד , ידע אנתרופולוגי נתפס כמאפשר נגישות ראשונית לקבוצה והתגברות על מכשלות בין תרבותיות. בהן זמן
 .שהוא יכול לסייע ביישום מדיניות חברתית בהקשר של מפגש בין תרבותי ורב תרבותי מתמשך
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   מסקנות וסיכום: מדיניות ייחודית והשיח הרב תרבותי.ד

   ופרקטיקות של שליטה, קטגוריזציה, מדיניות ייחודית. 1

המדינה היא הסוכן המרכזי האחראי . תרבותיות- י המדינה חשיבות מרכזית עבור קבוצות אתנו"להכרה ע

אולם מקרה זה מראה כי . ואף למשאבים המאפשרים המשכיות תרבותית, לשירותים חברתיים וחינוכיים

בין סימון אתני והפרדה שמטרתם נגישות לזכויות קיים מתח . היא אליה וקוץ בה" זיהוי כקבוצה נפרדת"

מדיניות כזו יכולה . לבין הפרקטיקה של יישום מדיניות כזו שמעודדת יחסי שליטה ותלות, והכרה בזהות

   545.אף להביא לפגיעה בזכויות לכבוד והכרה תרבותית תוך כדי ניסיון לשפר נגישות לשירותים חברתיים

מה ? יא לתיוג תב'ייחודיות'באיזו מידה  :דילמה של העדפה מתקנתכבר בשלב תכנון המדיניות עולה 

 546?'מדיניות ייחודית'לבין התועלת של , שהוא פועל יוצא של מדיניות כזו, 'סימון'היחס בין הסיכון שב

 'ייחודיות'במקרים רבים סימון של  .אך התמקדות בתיוג מסיטה את הדיון משאלות חשובות לא פחות

תוך כדי פעולות שנועדו לשילובם של המהגרים . ר הפרדה לצורך שליטההופך לאמצעי המאפש

). : 1994:136Bhaba( הפיקוח מייצר בהצלחה הפרדה והופך אותה ליותר נראית 'מודרניזציה'באמצעות 

  . 'שיבה הביתה'יוחד כאשר מדובר בהגירה הנתפסת כמצב זה יוצר מתח מ

יש רצון לאפשר  מלמדת כי בשלב תכנון המדיניות בחינת התפתחות המדיניות שהתאפשרה במחקר זה 

ולא מדובר על יצירת קטגוריות לשם , נגישות לשירותים וזכויות אזרחיות ובמידה מסוימת אף לתת הכרה

רובם . בולט גם כי גדל מספר הארגונים והגופים שאמצו רטוריקה רב תרבותית. פיקוח ושליטה בלבד

. ושל העצמה וחלוקת כוח איתן, עם קבוצות תרבותיות שונותהדגישו גם את חשיבות העבודה המשותפת 

אך בין הרטוריקה לפרקטיקה קיים .  נותנת לכאורה כלים ומשאבים ליישום גישה זו'מדיניות ייחודית'

מדיניות המחקר מלמד על הקושי של קובעי מדיניות ומבצעיה מול דילמות שמעלה , ראשית. פער גדול

ולא , בשונות ולפקח על חלוקת משאבים הקשורים בזהות" לשלוט" ניסיון מושם דגש על:  כזו'ייחודית'

חסרה גם התייחסות לשאלה מתי רצויה ; על פיתוח ידע וכלים לעבודה בין תרבותית ורב תרבותית

הן , מרגע שנוצרות הקטגוריות שאמורות לסייע לנגישות, שנית. ומתי היא גורמת נזק" נפרדת"פעילות 

 ניצלו" ייחודית"הסוכנים שעסקו בהפעלת המדיניות ה. קטיקות של שליטה ופיקוחמאפשרות כר נוח לפר

ההכרה בשונות צריכה הייתה להוות  .את עמדת התיווך שלהם כדי לשמור על מעמדם ואף לחזק אותו

הפך לכלי ביורוקראטי המדגיש את שונותן ואת ) 'ייחודיות'(אך הסימון , צירת שיח רב תרבותיבסיס לי

נוצר מצב בו המהגרים הם בעיקר אובייקט  . של הקבוצות שהן אוכלוסיית היעד למדיניות זוחולשותיהן

התוצאה היא מדיניות טיפולית המאופיינת בשליטה ויצירת . לא סובייקט איתו מכוננים דיאלוג, לטיפול

 בלי, ההתייחסות לזהות הקבוצתית הופכת טכנית. תלות ולא במכוונות תרבותית ובשותפות והעצמה

ובלי תשומת לב מספקת למשמעות ) בתוך כל קבוצה ובין קבוצות שונות(לקחת בחשבון ריבוי זהויות 

                                              
י גופי רווחה " יש הבדל בין מדיניות שיזומה ע-נים של מדיניות כזו בהקשרים שוניםחשוב גם להבחין בין סוגים שו 545

יש הבדל בין מדיניות הקשורה בקטגוריזציה , בנוסף. י הקבוצות עצמן"של המדינה לבין תביעה למדיניות כזו ע
.  או מקובלת עליהן,ח המדינה לכזו המבוססת על קטגוריזציה שמוצעת על ידי קבוצות שונות של אזרחים"הכפויה ע

  . על התנגדות לקטגוריזציה רשמית שלא מאפשרת זהויות היברידיות בסרייבו Markowitz 2007והשוו 
 1993-1994בדיונים ראשונים אודות מדיניות כלפי יוצאי קווקז ב . חלק מקובעי המדיניות היו מודעים לשאלה זו 546

  .  אולם הם לא הציעו אלטרנטיבה, וגהתנגדו אנשי משרד הרווחה למדיניות זו בשל חששם מתי
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 .מצב זה מתחזק כאשר שדה הפעילות הוא ריכוזי ונשלט על ידי ארגונים מעטים .ההבדלים התרבותיים

ת הכרה אין להסיק מדיון זה שצריך לחדול מלחפש דרכים בהן מדיניות חברתית תוכל לת, למרות זאת

 'תיאוריה של המעשה'יש להשקיע יותר בפיתוח . רבה יותר בזהויות קבוצתיות ובצרכים קבוצתיים

 .ובפיתוח הבנה עמוקה יותר לגבי המשמעויות של הכרה כזו בהקשרים מגוונים, ליישום מדיניות כזו

ובאיזה , ממסדמהלך כזה מצריך גם לחשוב באיזו תחומים רצוי שתהא מדיניות אקטיבית ומעורבות של ה

  .  ותלות'טיפוליות''תחומים עדיף למעט בהתערבות אם אכן לא ניתן לפתח מדיניות שלא תיצור 

   

   ניסיון העבר בקווקז וניסיון העבר בחברה הישראלית: המדיניות בפרספקטיבה השוואתית. 2

יהודי קווקז מול ניסיון העבר של : שתי פרספקטיבות השוואתיות נותנות זווית נוספת לבחינת המדיניות

ובחינת המדיניות בהשוואה למגע בין הממסד הישראלי וקבוצות מהגרים אחרות , המדינה הסובייטית

בשני : מ מראה המשכיות"התבוננות בניסיונם של יהודי קווקז בישראל ובברה .שנדחקו לשוליים בעבר

. זציה ספציפית של הקבוצההמקרים ביסוד המגע בין המדינה לקבוצה עמדה מדיניות המבוססת על קטגורי

בשני המקרים מדיניות זו תרמה להכרה שגויה ולמתח בין התפיסות הרווחות של קובעי מדיניות ונותני 

, במקרה הסובייטי: קיימים כמובן גם הבדלים גדולים. שירותים לבין התפיסה העצמית של הקבוצה

רת זהותה האתנית של הקבוצה הקטגוריזציה שאפשרה מתן שירותים ונגישות לזכויות קשורה להגד

יהודי קווקז  ואילו במקרה הישראלי קטגוריזציה זו קשורה להבחנה בין) 'טאטים' או 'יהודי ההר'כ(

בשני ". ראויות לטיפול מיוחד"ו, "חלשות"אך גם לקישור בינם לקבוצות , ומהגרים דוברי רוסית אחרים

 אותה בהתאם 'לנרמל'ממערך שנועד כחלק , המקרים היחס לתרבות הקבוצה היה אינסטרומנטאלי

דווקא מדיניות ). בישראל(או לתפיסות תרבותיות ולאומיות דומיננטיות ) מ"בברה(לאידיאולוגיה השלטת 

 בישראל יש אמנם חופש לפתח את 547.הלאומים הסובייטית אפשרה יותר מקום לתרבות הקבוצה

דית לא נתנה מקום של ממש לתרבות אך המדיניות הייחו, התרבות הקבוצתית ולהציגה בצורות שונות

שלכאורה (ברקע לכך הזהות המשותפת עם כלל היהודים בישראל . הקבוצתית או משאבים לתמיכה בה

והמקום שניתן לשפה הרוסית שאפשרה מגע עם הקבוצה ברמה , )מיתרת התייחסות לתרבות קבוצתית

שיתוף פעולה של אנשי הקבוצה עם הם בשני, המקריםלמרות ההבדלים הניכרים בין . האינסטרומנטאלית

 מפתח היווה) בקואופטציה של האליטה או חלקה הכרוך(המדיניות ועם אופני הקטגוריזציה הרווחים 

י נגישות למשאבים " אם במסגרת הממסד ואם ע- ואף להתקדמות אישית לנגישות לזכויות קבוצתיות

 של מגע עם הממסד נוספיםפוסים מכאן קצרה הדרך להעברת ד). אקדמייםכגון נגישות ללימודים (

. התלות בממסדפנמת וה, כגון תפיסות ריכוזיות שהתבטאו בהתארגנות הקהילתית, מ לישראל"מברה

,  עם קבוצות אתניותןת את מגעות ממסדוממשלתיות  על האופן בו בירוקרטיהדמיון בין המקרים מלמד

הנגשת זכויות אזרחיות לצד שליטה  ותועל הדרכים בהן קטגוריזציה אתנית ומדיניות חברתית מאפשר

    .ופיקוח

                                              
 .'טאטים'ואחר כך תחת התווית ' יהודי ההר'תחילה תחת התווית  547
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בחינת השוואתית בהקשר הישראלי מלמדת על המשכיות גישות שאפיינו בעבר מדיניות כלפי קבוצות 

 כאובייקט 'חלשות'דוגמא בולטת לטיפוליות זו היא סימון קבוצות  .מהגרים אחרות שנדחקו לשולי החברה

הטיפולי היווה בסיס ליחס  ההקשר, בדומה לעבר. ' טיפוחטעוני'למדיניות ייחודית באמצעות המושג 

כמו גם , יחסים כאלה התבטאו במדיניות כלפי עולי שנות החמישים מארצות האסלאם. פטרוני ושליטה

לא "אם כי בשנים הראשונות לעבודה עם עולי אתיופיה היה רצון מודגש , במדיניות כלפי עולי אתיופיה

העדר מחקר ביקורתי ושליטת הגופים המבצעים את המדיניות על  .548"םלחזור על טעויות שנות החמישי

המחקר הקיים סייעה להפיכתן של קבוצות מהגרים לאובייקט לטיפול באופן המשלב תלות ומנגנוני 

בשעה שהדפוסים שביסוד , עם זאת .50שליטה שבחלקם משחזרים יחסים חברתיים המוכרים משנות ה

השתנה השיח סביב , ראשית. ויים משמעותיים במסגרות המארגנות שלהחלו שינ, מדיניות זו לא השתנו

במהלך השנים התפתחה נטייה במסגרות טיפוליות להסתיר את הסמן האתני  .צורות הסימון של הקבוצות

)Mizrachi 2004:220 .( לעומת זאת במקרה הנוכחי מודגש סימון קבוצתי המקבל לגיטימציה משיח בין

 .ך יש פער גדול בין שיח זה לבין המדיניות בפועל המאופיינת בטיפוליות ושליטהא, תרבותי ורב תרבותי

, היווצרות קטגוריה חדשה של קבוצות נזקקות תרמה לנורמליזציה של הקטגוריה המזרחית, במקביל

בקבוצות החדשות תוך יצירת היררכיה שדוחקת " טיפול"כאחד שותפים ל" אשכנזים" ו'מזרחים'כאשר 

המגע עם קבוצות מהגרים . דינאמיקה זו מלמדת על ההחמצה במדיניות הנדונה .שולייםקבוצות אלו ל

זכויות חברתיות , יכול היה להיות מנוף להתמודדות רחבה יותר עם סוגיות של מתן שירותים" חדשות"

ולא האתגר של פיתוח גישות רב , ואולם השיח הטיפולי נותר דומיננטי. וחינוך בחברה מרובת תרבותיות

  . רבותיות שיתאימו להקשר ישראלית

                                              
דנים בהקשר זה על התהוות תרבות של ) Surviving Salvation " Wertheimer & Kaplan.) 1992:50-57" בספרם 548

 . Bernstein 1980 , Halper 1985 , 1998וראו גם הרצוג ". תרבות"על תפיסות בעייתיות של , תלות בממסד



 269

V .'אופני קטגוריזציה חדשים ומשמעותם החברתית: 'קבוצות ייחודיות   

  בין המשכיות לשינוי: קטגוריות חדשות. א

   "קבוצות מיוחדות"קווקזים ובוכרים כחלק מקטגוריה של : על חדשה- היווצרות קטגורית. 1 

  

והחלתה בהמשך גם על עולי בוכרה היוותה , פי עולי קווקז המכוונת כל'מדיניות ייחודית'היווצרותה של 

ככל ". קבוצות חלשות"שם קוד ל, "קבוצות ייחודיות"שלב חשוב בהתהוות קטגורית על חדשה של 

ראשיתו של תהליך זה בעיצוב המדיניות על פי . שהתפתחה המדיניות קטגוריה זו קיבלה גם ביטוי מוסדי

התהוות קטגוריה כזו היא  .'ייחודיות'יחידות ארגוניות שעסקו בקבוצות ושיאו ביצירת , "המודל האתיופי"

שהתבטאו בזירות אחרות ,  שונותשהתבלטה בשיח הממסדי היו מגמותזו ולצד מגמה , תהליך מורכב

מגמות אלה שיקפו אפשרויות שונות שנגזרות מתוך התפיסות ביחס לשונות בקרב  .שיתוארו בהמשך

לשונות בקרב היהודים בישראל ת יותייחסותפיסות הנגזרות מה, חרונים בפרקים האשתוארוהעולים 

בתיאור  .מציאות חברתית ותרבותיתצדדים שונים של באלא גם , ניתוח אנליטיאין מדובר רק ב. בכלל

הרואה את כל העולים , מאחדתמדומיננטיות של התפיסה ה: ניתן מקום למרכיב התפתחותיתפיסות אלו 

נעה בין זו האחרונה .  זהויותתפיסה המכירה בריבוי ועד להופעת בינאריתה דרך תפיס, כמקשה אחת

  . "קבוצות טיפוליות"של , החדשיצירת קטגוריה לבין  תרבותית-גישה רב ניצני

ובמיוחד זו המאחדת וזו ,  התפיסות השונות:תהליך התפתחות רציףלא התקיים , עם זאת, במציאות

שהוחלט על והמשיכו להתקיים גם כ, פנים שונים ובהקשרים שוניםזו בצד זו באוגם  התקיימו הבינארית

המיעוט קבוצות בזהות היעדר הכרה והכרה שגויה כה של גם המשקיומן הוא המשך . 'מדיניות ייחודית'

   .דוברות הרוסית

 המשיכה גם לאחר מדגים כיצד דינאמיקה של קטגוריזציה כחלק ממשא ומתן עם המדינה, הקטע הבא

 דיקן סטודנטים במכללה אקדמית באזור פריפריהזהו חלק משיחה עם . ניות ייחודיתשנקבעה מדי

, ששמעתי כמוהן מעובדים בשירותים חברתיים עשר שנים קודםויש בו ביטוי לתפיסות , 2003בפברואר 

  . לצד תפיסות שהן תולדה של תהליכים חדשים בתקופה בה מדובר

  
 –יש כאלה שאומרים . ני עוד לא יודע ההבדליםא. זה גם בוכרים, כשאני אומר קווקזים"..

ברור לי שכאן בארץ ... רפובליקות אסלאמיות באזור הקווקז, קטישסטן, דיגסטן... בוכרה
החברה הישראלית .  כמו שיהדות מרוסיה פה הופכים להיות רוסים-הפכו להיות קווקזים

ים על אתיופים מדבר... כמו שיצרה זהות של מזרחיים, יצרה להם זהות של קווקזים
מדברים ... בשיח הישראלי, במדיה, בחברה הישראלית, בקמפוס? מי מדבר.. וקווקזים

החל לתת תשומת לב רבה הוא הוסיף וסיפר כיצד . "עליהם כעל שתי אוכלוסיות חלשות
 כדי "קווקזים שלו"כיצד הוא עושה שימוש בוגם , ת יוצאי קווקזקהילסטודנטים מיותר ל

  .להשיג משאבים
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הקבוצות  של חוסר הכרותהדובר מודה ב 549. הנידונים כאןקטגוריותהשמות וה דוגמא לעמימות היזו

אף שהמכללה בה הוא עובד נמצאת באזור שקלט אלפי עולים מקווקז במהלך שנות , והרקע שלהן

משא ומתן אודות הזיקה בין אופני התפיסה והקטגוריזציה הם תולדה של ,  כפי שאומר הדובר550.התשעים

במשפט אחד מונה הדובר . הרווחתלקטגוריזציה ) בוכרים, קווקזים(יסה הנוצרת של קבוצות אלו התפ

 הן קטגוריות 'מזרחים'ו" רוסים. "כמעט את כל הקטגוריות המכלילות קבוצות אתניות בחברה הישראלית

קשורים  ,הנתפסים בדרך כלל כקבוצה נפרדת, האתיופים. איתםים היות מזוהכאורה ליכלו " קווקזים"הש

קטגוריה  ".אוכלוסיות חלשות"כ)  שתי הקבוצות מופיעות כאן כאחת- םולבוכרי(לדעתו דווקא לקווקזים 

תארה שמבט מהצד אפשר היה ל, גם היא נוכחת בשיחהאך , "אשכנזים"היא של , שאינה מוזכרת, נוספת

ה שחוקרים רבים  קטגוריה נוכחת אך לא נזכרת זו כאן מסמלת את מ551,"שיחה בן שני אשכנזים"גם כ

עם זאת חלוקה פשטנית . וניתן למצוא לכך ביטוי בשקיפות שלה בטקסט הקצר, תארו כקבוצה הגמונית

גם מה יש לשאול . הריבוי שנשקף בתיאור זהאם מבקשים להבים את היא מוגבלת " כפיף"ו" הגמוני"ל

ל בין קבוצות שונות שחלק וגם אילו יחסי גומלין יש בפוע, המשמעות של אופני הקטגוריזציה המתגבשים

    .יידונו ביתר פירוט בשער הבא של העבודהסוגיות אלו . מקטגוריות אלו מתייחסות אליהם

דיקן הסטודנטים מלמדים על השלכות המדיניות החברתית על המשמעויות שקיבלה התווית  דברי

בעוד ". אתיופים, כריםבו, קווקזים"ארגוניות העובדות עם המסגרות ההתפתחות השפעת על ו, "קווקזים"

לזהויות , להלכה, כחלק משיח הנותן מקום" קבוצות ייחודיות"שמסגרות אלו הגדירו עצמן כעובדות עם 

  ". מדברים עליהן כעל שתי קבוצות חלשות: "מציע בסיס אחר לקטגוריזציה זוהדובר  ,תרבותיות שונות

בה בעת היא אך , גישות למשאביםיחס לנבקבוצות שונות יש השלכה מיידית ביחס ל' מדיניות ייחודית'ל

הדובר מבטא תפיסה רווחת שהתעצבה  .כוחומתן הכרה  יותר מאשר שליטה ודחיקה לשולייםמבטאת 

זו יש תפיסה ב. בעקבות כינון מדיניות ייחודית ביחס ליהודי קווקז ועוד יותר בעקבות צורת יישומה

 היא מבטאת כינון של קטגוריה חדשה של ועלבפאבל ,  הזהויות החברהלריבויפוטנציאלית התייחסות 

פועל יוצא של . "טיפול מיוחד" הדורשת בעייתיות הופכת לשם קוד ל'ייחודיות'כאשר , "קבוצות מיוחדות"

   .הולידה הכרה שגויה) מצב של שקיפות והעדר הכרהב(התביעה להכרה התפתחות זו הוא ש

                                              
הוא . את רוב הסוכנויות החברתיותתחילה  בלבול שאפיין -"ובוכרים"ו, קווקזים"הדובר מודה שאינו מבחין בין   549

השם הראשון הוא שיבוש של : "קטישסטן, דיגיסטן: "ה שהוא תופס כאזורי המוצא של יהודים אלהמתאר את ה
לעומת , "קטישסטן. " משם אכן מגיעים רבים מהסטודנטים שהוא מכיר-רטי והוא מעיד על מפגש קונק, דאגסטאן

כדי להביע את העובדה " סטן" והדובר היה יכול להשתמש בכל שם אחר עם הסיומת -לא הייתה ולא נבראה, זאת
ות  סיומת המציינת שם אזור שמקורה בשפ-" סטן. (מבחינתו אין הבדל ביניהם, שאף שנאמרים לו שמות קונקרטיים

 -ובדרום אסיה ,  כמו דאגסטאן-בקווקז,  כמו אוזבקיסטן-מדינות ואזורים בעלי סיומת זו יש במרכז אסיה. פרסיות
  . את הבלבול" לסדר"היא קטגוריה שמנסה בסיום הדברים " רפובליקות אסלאמיות באזור קווקז". פקיסטן למשל

אקונומיים -מגוריו ביישוב בעל מאפיינים סוציו,  אפשר לפתור את חוסר ההכרות בהתייחסות לזהותו של הדובר550
לא רק כיוון שמדובר במקרה זה , אבל גישה כזו היא פשטנית. השונה מאד מהעיירות בהן נקלטו יוצאי קווקזגבוהים 

אלא גם כיוון שאין היא נותנת מקום לדין וחשבון , מדובר באקדמאי בעל השכלה רחבה ומעורבות חברתית בולטת
  . האופן בו מתגבשות קטגוריות אתניות ותפיסות של קבוצות שונות שתואר לעילמעמיק יותר על 

קטגוריה זו  . )אני( הכותב -של אחד מהמשתתפים בשיחהלפחות אין היא רלוונטית לתפיסת הזהות העצמית  551
  ). Goldberg and Bram 2007(  בשימושה הנוכחי היא בראש ובראשונה תוצר של שיח הזהויות הישראלי 
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   ?ו הרחבת אופני הקטגוריזציה הקיימיםשינוי א: ייחודיות ובינאריות, קטגוריות חדשות. 2

, מאפשרת התבוננות" מיוחדות"חדשה של קבוצות ) או קטגורית על (התופעה של יצירת קטגוריה 

בכמה מרכיבים נוספים של אופני הקטגוריזציה של קבוצות בישראל בהקשר הארגוני " במבט מהשוליים"

   .ובכלל

מהווה תוספת למבנה הבינארי ולא ערעור " צות מיוחדותקבו"יצירת צורות ארגוניות העוסקות ב, ראשית

פוטנציאל של קריאת תיגר על אופני  ,כל אחת לכשעצמה, לקבוצות המושמות ביחד יש אמנם. עליו

וזהות בקרב " גזע", "צבע"יהודי אתיופיה מביאים איתם אתגר ביחס לחשיבה אודות . קטגוריזציה שגורים

יהודי קווקז מערערים לפחות ועוד יותר מכך , יהודי בוכרה). Salamon 1999; 2001(היהודים בישראל 

/ ספרדים" וגם 'דוברי רוסית''גם , בהיותם למשל( חלקית את החלוקות הבינאריות במימדים שונים

מנטרלת אתגרים אלה ומאפשרת " נזקקות" אך דחיקת קבוצות אלו לקטגוריה אחת של 552.")מזרחיים

 מהלך זה הולך יד ביד עם הדגשת הכיוון 553.גוריות הבינאריותלדחוק הצידה את הערעור על הקט

ביצירת קטגוריזציה זו , במקביל .והעדר מגמה רב תרבותית בחשיבה על שילוב קבוצות אלו" טיפולי"ה

במובן זה יכולה להיות , ישראליות: מודגש התהליך בו הקטגוריה המזרחית תופסת מקום מרכזי יותר

, ונה ממצב קודם בו זהות ישראלית זוהתה יותר עם זהות אשכנזיתבש, "מזרחית"או " אשכנזית"

מרכזיות זו יכולה לקבל  ).(Goldberg and Bram 2007" השתכנזות"ורכישתה הביאה לעיתים ל

ואילו השני מדגיש , האחד מקנה כוח רב יותר למזרחיות ומקומה בחברה הישראלית: פירושים שונים

האפשרות הראשונה תהיה להדגיש את שונותן של הקבוצות  ".לנרמו"של תהליך מתמשך שמדובר רק ב

ומגמות שלה תוארו בחלקים קודמים , "אשכנזים" כמו גם 'מזרחים', מכלל הקבוצות האחרות" המיוחדות"

או בשיתוף , אשכנזים- י מזרחיים ומהגרים רוסים"ע" אשכאזים"כמו למשל סביב יצירת הקטגוריה 

האפשרות השניה  . ותיקה'אשכנזית'שר -ממוצא צפון אפריקאי ויועצתהפעולה בין מנהלת לשכת תעסוקה 

היא ראיית הקבוצות המיוחדות כמי שנמצאות בראשיתו של תהליך שאותו עברו בעבר קבוצות 

שתפסו מקום מרכזי בפעילות כלפי  במקרה הנוכחי עמדה זו ננקטה בין השאר על ידי עובדות ".מזרחיות"

מעבר מדפוסים  תוך "ישראלית"זהות וסיוע ברכישת ם כשילוב קבוצה זו וראו את משימת, יוצאי קווקז

עובדות הדגישו את הדמיון בין העולים מקווקז לבין הוריהם או שתי . מסורתיים לדפוסים מודרניים

נקודה נוספת היא שיצירת קטגוריה של קבוצות מיוחדות ". בתקופה בה הגיעו מכורדיסטאן"סביהם 

   554.'רוסים'  יהודיםשל מהגרים) מיוחד" אשכנזי"אם כי " (שכנזיהא"מדגישה את המיקום 

בנקודות , אף שככלל יצירת הקטגוריה הארגונית החדשה איששה את החלוקות הבינאריות הרווחות

 מקריםבדבר זה מתבטא  .מסוימות היא יצרה הגיונות חדשים שמערערים הבחנות אתניות רווחות אחרות

לעיתים גם , "דרוזים"כ "בד, צורפו קבוצות נוספות" וצות מיוחדותקב"בהם לקטגוריה של ) מעטים(

". מיעוט"ו" עדה"בין  ובמיוחד הדרוזים בתווך, צירוף זה מדגיש את מיקומן של קבוצות אלו ".בדואים"

                                              
ולצד , יהודי קווקז באים ברובם מתחומו האירופי של הקווקז. כל אחת מהקבוצות מציעה צירופים שונים מעט 552

 . וראו גם דיון בשער הבא. ד"יהודי בוכרה הושפעו מאד מחב. מסורות ספרדיות השפיעו עליהם מסורות אשכנזיות
, היה כרוך במשבר כלכלי בארץ המוצאובמיוחד כאשר במקרה הראשון , הגעת גלי הגירה מארגנטינה ומצרפת  553

  .אך נראה שהמבנה הבסיסי המתואר כאן לא השתנה, פתחה לרגע אפשרויות אחרות של המשגה
 "). בסיכון עולהנוער "כגון(  ההיגיון הבירוקראטי ממקם חלק מקבוצה זו במסגרת טיפולית נפרדתלעיתים אם כי 554
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 שכיח וקשור לשרותם של קבוצות הוא") רקסית'העדה הדרוזית והצ "- ולעיתים" (עדה דרוזית"הצירוף 

בדרך כלל אין למיקום זה השלכה על ,  למרות זאת555.ו לגבי יחסן עם המדינהאלו בצבא ומשמעות

הנדלמן מציין כי  ".המיעוטים"או בזה של " מגזר הערבי"המכלילות קבוצות אלו ב, חלוקות רחבות יותר

. י קביעה ויישום של מיונים בירוקרטים"המדינה מעצבת סדר תרבותי וחברתי ונורמות מוסריות ע

, זרחות א-טקסונומיה של הלאומיות הישראלית יצרה ארבע קטגוריות מרכזיות, במקרה הישראלי

 כדי להבחין בין אזרחים יהודים ופלסטינים ובין סוגי אזרחים שונים בקרב -אתניות ומיעוט, לאומיות

" טיפול מיוחד"הלוגיקה והפרקטיקה של  ).Handelman 2004: 87,5(כמזרחים ואשכנזים , היהודים

ונותנות זווית חדשה לראיית , "יהודים"ו" מיעוטים" מערערות על הבחנות אלו בין יהנוכחבמקרה 

אפשר לראות זאת גם כמצב בו דווקא אותן קבוצות שלכאורה קרובות יותר , מצד שני". עדה"הדרוזים כ

 ניתן  556".קבוצות הנזקקות לטיפול מיוחד"לתוך הרובריקה של " מתמוטטות"או אפילו , נכנסות, למדינה

הדוגמא הראשונה . בהן יש משום ערעור כזה) בהקשרים אחרים(מצוא לפחות עוד שתי דוגמאות ל

 אנשי צבא דרום לבנון שמצאו מקלט -ל"קשורה בהגיון הבירוקראטי המדינתי ונוגעת לטיפול בצד

. ל"אנשי צדעל המגע ברוב משלב מסוים הפך משרד הקליטה לאחראי . בישראל בעקבות הנסיגה מלבנון

לצורך ביצוע משימה זו גייס המשרד עובדים . אינה רק של קבוצות יהודיות" קליטה"וצר מצב בו כך נ

 עולים מקווקז בין חיילים מפגש במשמר הגבולמתייחסת לעדויות על הדוגמא שניה  557.ממוצא דרוזי

מקווקז רקסים תיארו את החיילים 'וגם חיילים דרוזים וצ, גם עולים אלה": מיעוטים"חיילים מקבוצות ו

דוגמאות אלו מלמדות על אפשרויות או  558.רקסים'אלא גם לדרוזים ולצ, לא רק ליהודים קרוביםכ

אך אין בהן , אלטרנטיבות שעולות לפרקים כתולדה של המבנים החדשים ושל כניסת קבוצות חדשות

 ידי ושממשיכות לקבל אישוש מחדש על, ערעור ממשי על החלוקות שהתקבעו בין יהודים ולא יהודים

   .קבוצות יהודיותואף לא על החלוקה הבינארית הבסיסית של , פעולות שונות של המדינה

  

                                              
שמות אלו מצביעים על "). ואף פלסטינים דרוזים" ( דרוזים–ערבים "ניתן לרשום גם " דרוזים"בכל מקום בו מופיע  555

   . 1979וראו אופנהימר . מחלוקת פוליטית שמתבטאת גם בקהילה עצמה
 . על מצבן היחסי למרות הברית עם המדינה, הקיימת גם בקרב קבוצות אלו, תפיסה כזו מתאימה לביקורת 556
 . מיקום הדרוזים ושרותם בצבאלנראה שגיוס זה קשור , רובם נוצרים, ל הם דרוזים" רק חלק מאנשי צד557
  . דוגמא זו מעלה סוגיות הדורשות דיון נוסף. ב שמגויסים בשירות חובה"שכן מדובר בשוטרי מג" חיילים" 558
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  סיכום ביניים  :מ"אופני קטגוריזציה ביחס למהגרים מברה. ב

  חברתית ואתנית תפקיד מרכזי בהתהוות היחס לשונותקטגוריזציההניתוח בשער זה מלמד כי לאופני 

ופני קטגוריזציה יוצרים תבנית ותשתית למגע בין סוכנים מדינתיים א. מ"תרבותית בקרב העולים מברה

, 'מדכא'ואף כלי , כלי ממייןהתפיסות שתוארו הן . ובין המהגרים לסביבה החדשה בכלל, לבין המהגרים

הכרה ובהמשך היא אובייקט של , שכן במסגרתן הזהות הקבוצתית והתרבותית תחילה אינה זוכה להכרה

 בחברה הישראלית כלפי זהות תרבותית בסיסיות הרווחות עמדותקטגוריות יש זיקה ללתפיסות ול. שגויה

מילות מפתח ביטוי לעמדות אלו ניתן באופן בו משמשות , )אולוגיותימחקריות ואיד, תרבותיותעמדות (

במיוחד של , עמדות אלה ממשיכות לעצב את המציאות החברתית. 'קליטה'ו' אינטגרציה'', מודרניזציה'כ

  .   תרבותי המבקר אותן-למרות כניסתו של שיח רב, צות מיעוטקבו

, שהופנתה כלפי הקבוצות המתוארות כאן" ייחודית"אופני קטגוריזציה ותפיסות עיצבו גם את המדיניות ה

קשיים אלה יוחסו לאופי הקבוצות ותרבותן יותר  .קיבלו נראות והחלו לבלוט "בקליטתן"שיים כאשר ק

ביסוד המדיניות החדשה עמדה . ם ואופני המגע הקודמים עם הסביבה החדשהמאשר למרכיבים מבניי

הדורשת " בעיה"בקנה אחד עם ראייתן כשעמדה , "קטגוריה ייחודית"צות מסוימות כקבותפיסה של 

הפכה , אוכלוסיות שנתפסו כחלשותב" לטפל"צורך השנבעה מ,  המדיניותהמוטיבציה לשינוי. טיפול

מאפייניה של גישה .  בקרב המהגרים השונותאודותהתפיסות שעיצב מחדש את בדיעבד לגורם דומיננטי 

מצד אחד ניצבות קבוצות חסרות כוח ומצד שני סוכנים חברתיים : כזו זכו כבר להתייחסויות רבות בעבר

חברתי של /תפיסה כזו מקבילה את המצב התרבותי, בבסיסה .המהגרים" נרמול"שלוקחים תפקיד של 

) מתכננים חברתיים, לוגיםפסיכו, םעובדים סוציאליי(ואת המומחים , גיה גופניתלפתולו" המטופל"

 מצב הקבוצות הנדונות לפתולוגיה של מחלה ביןההקבלה הסמויה  Foucault 1975.559) (לרופאים 

קטגוריה בהקבוצות שהן אובייקט לטיפול זה בינארית לתפיסת הממקמת את עם המעבר מתפיסה התחזקה 

 היווצרות קטגוריה חדשה זו לוותה ביצירת מסגרות ארגוניות ובירוקרטיות .ת ייחודיותנפרדת של קבוצו

מדובר ביצירת שכיוון , עם זאת. ותורמות בכך לסימונן וזיהוין במסגרת זו, המטפלות בקבוצות אלו

תהליך , קטגוריות חדשות שאין להם זיקה הכרחית עם תפיסת הזהויות והגבולות של בני הקבוצות עצמן

 המתהווים של הקבוצות אופני הזיהוי של וקישור. ניגודים וסתירות פנימיות, תחיםמגם ה מכיל בתוכו ז

 ובו בזמן מאפשר כוח רב יותר ,לתהליך זה, אירוני, לשיח אודות הכרה ורב תרבותיות מוסיף רובד נוסף

האם זהות : עצמם תיאור זה מעלה שאלות אודות הבניית הזהות הקבוצתית של המהגרים .למי ששולט בו

 או שמא על? זו הייתה פועל יוצא של התהליכים שתוארו ומערכי הכוח שהם הפעילו על המהגרים

לעברם ולתהליכים , הקשורים למהגרים עצמם, הבנייתה בעקבות ההגירה השפיעו גם מרכיבים אחרים

  . הפרק האחרון בשער יבחן סוגיה זו? בקרבם

                                              
 for the: "מסגרות התפיסה והידע החדשות שנוצרות לשם כך מזכירות את תיאורט של פוקו את התפתחות הרפואה 559

clinical experience to become possible as a form of knowledge, a reorganization of the hospital field, a 
new definition of the status of the patient in society and the establishment of certain relationship 
between public assistance and medical experience, between help and knowledge became necessary; the 

patient has to be enveloped in a collective , homogenous space. " ((Foucault 1975 [1963]:196).   
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  ). 1996(ערב עלייתה לישראל , בלקריה- קברדינו, יק'משפחה מנלצ: 22 תמונה

  
  . 2005נתניה , חתונה של בני זוג ממשפחות יוצאות קווקז: 23 תמונה

 
  )2005 ( יהודי קווקז בירושלים בעת ביקור בבית הכנסת הישן של, שדודאשל יוצאי קווקז ב' שורי'נשים מקהילת  :24 תמונה
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.VI על שונות פנימית ומקומיות :עיצוב זהות קבוצתית בתהליכי הגירה  

  מבוא: מריבוי חיצוני לשונות פנימית .א

  בין הקטגוריות של המהגרים לקטגוריות של הסביבה החדשה. 1

ריבוי נות ושובשעה שבסביבה החדשה התנהל משא ומתן אודות קטגוריות שבמרכזו ההתמודדות עם 

, התחוללו תהליכים שוניםבקרב הקבוצות השונות של המהגרים , מ לשעבר" מברההעוליםבקרב 

בתהליך זה הייתה חשיבות , במקרה של יוצאי קווקז .שבמרכזם עיצוב מחודש של הזהות הקולקטיבית

כלל יהודי בין קבוצות שונות בקרב  ההבדלים ומשמעות" פנימיים"לבחינה מחודשת של גבולות מיוחדת 

ותהליך העיצוב המחודש של זהות , שורשי הבדלים אלה בזהויות מקומיות שונות בקווקז 560.קווקז

בוחן את הדיון בפרק זה . קבוצתית היה גם תהליך בו נבחנה משמעותה של זהות מקומית בסביבה החדשה

 העיצוב מחדש וההטרוגניות הרבה של הקבוצה הקשורה במאפייני הקווקז על השפעת השונות הפנימית

ת בחינ .על זהות וגבולות לצד ההשפעה של משתנים חדשים בסביבה הישראלית, של גבולות בישראל

השפעת  משתנים הקשורים לרקע של קבוצה מהגרת והשפעתמרכיבים אלה תתרום להבנה מחודשת של 

  . ושל יחסי הגומלין ביניהם, למאפייני הסביבה החדשה בארץ היעדמשתנים הקשורים 

שלה אינן בהכרח אלה " המפה האתנית"גוריות שבעזרתן מהגרים ממשיגים את הסביבה החדשה ואת הקט

 'אתניתהמפה 'מיקומם בגם לגבי ו, כך לגבי הקטגוריות בהם הם רואים את עצמם. הרווחות בחברה כולה

)Goldberg 1972:86.(561במרוצת הזמן תהליכים שונים יכולים להשפיע על התקרבות בין,  עם זאת 

ייתכנו מצבים בהם מתהוות מערכות כפולות ונפרדות של , תיאורטית. או להיפך, התפיסות השונות

וגם , אבל לרוב". מובלעות תרבותיות"כמו במקרה של קבוצות ההופכות ל, תפיסות ואופני קטגוריזציה

 משא שהוא גם תהליך של, יש תהליך ממושך של משא ומתן אודות שם קבוצתי ומיקום, במקרה הנוכחי

האופן בו קבוצה תופסת את עצמה והאופן בו היא תופסת את . ומתן בין מערכות שונות של קטגוריזציה

 .אך ניתן מתודית גם להבחין ביניהם, מיקומה במערכת אתנית רחבה יותר הם מרכיבים השלובים זה בזה

יוצאי "משותפת של והתהוות תפיסה עצמית , הדיון בפרק זה יתמקד בשאלות של גיבוש זהות קולקטיבית

התפיסות לגבי מיקומה של קטגוריה זו במפה אתנית רחבה יותר  .בישראל") קווקזים"או " ( קווקז

   .והשאלה מהם אופני הקטגוריזציה שבעזרתם ממפים המהגרים את המפה הזו ידונו בשערים הבאים

ת המיעוט לקטגוריה בעוד שבקרב נציגי החברה המקומית שפגשו במהגרים היתה נטייה לאחד את קבוצו

קבוצות השונות היטב בבני קבוצות המיעוט עצמם הבחינו , "יוצאי רפובליקות אסיאתיות"כללית של 

ובמיוחד בין , שאלות מחודשות של היחסים בין הקבוצותלעיתים בעקבות ההגירה עלו . ובגבולות ביניהן

בוצות והגבולות ביניהן היו ההבדלים בין הקאבל  ,)להלן (חת מקבוצות המיעוט לקבוצת הרובכל א

                                              
 . אך תהליכים כאלה התרחשו גם בקרב הקבוצות אחרות, שאלה זו בולטת במקרה זה 560
עבור :  מלוב ושל החברה הסובבת בישראל בשנות השישיםגולדברג תיאר פער בין אופני הקטגוריזציה של מהגרים 561

ואילו ', עדות המזרח'קטגוריה של -שהם תת, קטגוריה של עולי צפון אפריקה-תת"תיאר " טריפוליטאים"הסביבה 
 Gainaאלא " טריפוליטאים"בעוד הם אינם , מונח זה תיאר אדם מהעיר טריפולי] שחקר גולדברג[עבור אנשי המושב 

היו פריפריאליות " צפון אפריקאים"כגון , קטגוריות). שמות הקשורים לאזורי מוצאם במחוז טריפולי(Abbasiyaו 
תרומת המחקר .  הקשורים בהם לרוב לא השפיעו עליהםםוהסטריאוטיפי, לטיפולוגיות האתניות בהם הם השתמשו

  . ,ל הסביבה החדשההנוכחי היא בבחינת מגע לאורך זמן בין אופני הקטגוריזציה של המהגרים ואלה ש
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קבוצתית תהליך ההתמקמות העלה שאלות אודות היחס בין הזהות ה, לעומת זאת. בבחינת מובן מאליו

המהגרים לדיון בהם נתפסו התפיסה באופני  עובר איפה מדיון זהפרק . משותפת לבין השוני הפנימיה

אינם מנותקים אך תהליכים אלו  .צמם עיוצאי קווקזבתהליכי עיצוב מחודש של זהות קולקטיבית בקרב 

ואת , חוקרים שונים מדגישים את כוחה הרב של המדינה בעיצוב קטגוריות, כפי שפורט במבוא. זה מזה

התהוות , אם כן, לכאורה. התהליך בו התפיסות החיצוניות משפיעות גם על התגבשות זהות קבוצתית

יות ייחודית יכולה להיתפס כמרכיב מכריע כקבוצה כלפיה מופנית מדינ" יהודי קווקז"התפיסה של 

אך אף שלמגע עם המדינה היתה השפעה . בהתגבשות זהות קבוצתית משותפת של יוצאי קווקז בישראל

תהליך גיבוש הזהות הקבוצתית הושפע לא רק מאופני התפיסה של פרק זה מבקש להראות כי , חשובה

בגיבוש . קשורים לרקע של הקבוצה עצמהאלא גם ממרכיבים ה, הסביבה המקומית והממסד המדינתי

 תוך כדי תהליכים גלובאליים של )בקווקז ובישראל (באו לידי ביטוי מרכיבים מקומייםהזהות הקבוצתית 

.  הבחנה זו חשובה להבנת תהליך התגבשותה של זהות קבוצתית בהגירה.הגירה ומפגש עם סביבה חדשה

י "צה להציב תפיסות חלופיות לאופני התפיסה שלהם עהיא חשובה גם להבנת יכולת הקבו, לא פחות מכך

  . ולערער על אופני הקטגוריזציה הרווחים הממקמים את הקבוצה בסביבה החדשה, הממסד המדינתי

  

  גלובליזציה ומקומיות, שונות פנימית. 2

יש לבחון בהתייחס למשמעות את העיצוב המחודש של זהות וגבולות קהילתיים בקרב יהודי קווקז 

לבין ) שהגירה זו היא חלק מהם(וליחסי הגומלין בין תהליכי גלובליזציה ,  לישראלרובםירה של ההג

 פועל יוצא של יתההגירת יהודי קווקז הי.  בסביבה הקודמת ובסביבה החדשה- משמעותה של מקומיות

תהליכי  והיא חלה בתקופת שיא של, מ"ברהבעקבות התמוטטות שהתרחשו השינויים הגדולים 

 הגירה זו מהמאפיינים הספציפיים של אזור הושפעה אך בה בעת.  על אופייהוהשפיעואלה  זציהגלובלי

הדיון בפרקים קודמים לימד כי אין אפשרות להתייחס ליהודי קווקז כאל אוכלוסייה הומוגנית  .הקווקז

 562.נותרה על כנה גם בתקופה הסובייטית" קהילות"או ב" קהילה"השאלה באיזו מידה מדובר ב. אחת

יהודי נותרה מרכזית ביחס ללינגוויסטית -שיש לה חפיפה רבה עם שונות לשונית וסוציו, שונות אזורית

בנוסף הייתה חשיבות לשונות באופי היישוב וצורת . הקווקז וזהותם הקולקטיבית קודם הגירתם לישראל

בהם היו מפוזרים ריכוזי יישוב יהודים לעומת אזורים ; ערים מרכזיות ויישובי פריפריה(המגורים 

   .יסטוריות שונות של יחסים בין קהילתייםלהרוסיפיקציה כמו גם  ולחשיפה שונה לתהליכי, ) באוכלוסיה

שמוצאם  יהודים שבה נפגשו, מה המשמעות של שונות זו בגיבוש מחדש של זהות קולקטיבית בישראל

ל רקע המתח שבין מרכיבים קבוצתית עהזהות  הפרק בוחן את עיצוב ה?ד בקווקזוסביבות שונות מאב

קהילות מוצא " (קהילות"ו") יהודי קווקז" ("קהילה"בין , משותפים למרכיבים המדגישים זהויות נפרדות

זהות קולקטיבית להזיקה בין שונות פנימית ת בחינ  .ובזיקה למשתני שונות נוספים, )או יעד נפרדות/ו

 בעיצוב לתהליכים מקומייםליכים גלובליים בין תהשהיחס  עלמן המקובל מאפשרת מבט מזווית שונה 

   .ןומשליכה על הבנת משמעות הקשרים בין קהילות פזורה לאזורי המוצא שלה, זהות קולקטיבית

                                              
  .  על יהודי גרוזיה1983והשווה מלצר גבע  562
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  בין ארץ המוצא וארץ היעד  :גלובליזציה והבניית זהות, הגירה. ב

  מהגרים לשאלת הרקע והזהות המקומית של גישות במחקר .1

קשר זה בא לידי ביטוי כבר . לקטיבית לתהליכי הגירה אינו תופעה חדשההקשר בין הבניית זהות קו

תהליכי . וכן במיתוסים מעצבים של עמים רבים, שיצא מאור כשדים לכנען, בסיפורו של אברהם

מבליטים קשר זה ומוסיפים לו מאפיינים חדשים , שהגירה המונית תופסת בהם מקום חשוב, גלובליזציה

)(Appadurai 1990 .תרבותיים , מטשטשת ומאתגרת גבולות חברתיים, רה המונית מצליבההגי

על המיקום המרחבי ועל היציבות של גבולות , על החדירות, ומשפיעה על המשמעות החברתית, ופוליטיים

כאשר אוכלוסיות עוזבות את אזורי המחיה ההיסטוריים  ).Baubock 1998:17( אלה לסוגיהם השונים

, נוצרות זהויות קולקטיביות חדשות, גבולות קבוצתיים מתערערים ונבנים, שיםשלהן ומהגרות ליעדים חד

. הגירה המונית וגלובליזציה כוללות מגוון גדול של תופעות שונות. ואחרות משתנות ומתעצבות מחדש

, ראשית: למרות זאת יש כמה דגשים המשותפים למחקרים רבים העוסקים בעיצוב זהות בקרב מהגרים

הם , שנית; ייה תאורטית להדגיש את תהליכי היצירה וההמצאה של זהויות קבוצתיותקיימת בהם נט

של המדינות ושל הכוחות ההגמוניים שעמם נפגשים המהגרים על תהליכי עיצוב  מתמקדים בהשפעות

לעומת זאת מיוחסת בהם חשיבות פחותה למשמעות הרקע של המהגרים ולהשפעתו על תהליכי . זהות

אך אפשר גם . ה זו מושפעת מההבנה כי זהויות הן מבנים חברתיים ותרבותיים מכונניםנטיי. עיצוב זהות

שההתייחסות המוגבלת למשמעות של רקע היסטורי ותרבותי נעוצה בחשש מדיון בעל אופי מהותני 

)essentialist( , לאחר שמרבית הגישות התאורטיות במדעי החברה ביקרו עשרות שנים את השיח

 Barth(להבנת זהות קודמות וקעקעו את המהותנות של גישות , י בעידן הלאומיותהציבורי והפוליט

1969. Cohen 1978 .(זהויות ים תשומת לב למאפיינים חדשים של בשנות התשעים ייחדו חוקר

ולצדם תנועה והשתנות , לאומיות-והדגישו מאפיינים כגון היברידיות וטרנס, הנוצרות בהגירה גלובלית

  563.ת אישיות וקבוצתיותמתמדת של זהויו

אבל במה שנוגע לקבוצות מהגרים ,  תאורטיקנים הרבו לעסוק גם ביחסי הגומלין בין המקומי לגלובלי

המפגש בין הנטיות התאורטיות שתוארו לעיל הגביל את הדיון בחלקם של מרכיבים מקומיים בזהותם של 

 יש לעמוד על ֶהקשר מקומי ועל .למרכיבים מקומיים משמעות רבת רבדים. המהגרים בעידן הגלובלי

מקומיים /לראות תהליכים גלובליים"או במילים אחרות , משמעות הזיקה בין המקומי לגלובלי

כקטגוריות שתוך כדי התקדמות מחלקות אוכלוסיות , לאומים במונחים של התחלות מפוצלות-אתנו/וטרנס

אלא מבנות זו את זו , יידעות זו את זופירושו של דבר להחמיץ את האופן שבו הן לא רק מ, בזמן ובמקום

שכן יש להביא , התייחסות למרכיבים כאלה מחייבת מבט כפול 564.(Shami 2000:103) "באופן פעיל

מכל מקום . הנוצרים בעקבת ההגירה, בחשבון את הרקע והמקומיּות הקודמים וגם את אלה החדשים

                                              
 ,Bhabba 19944 ,Glick-Schiller et al 1992 ,Saroup 1996  , Hall 1996, Gupta and Ferguson 1992:  למשל563

Gilroy 1993 .סובייטי ראה למשל -לביקורת על גישות אלה בהקשר הפוסטMarkowitz 1997 .  
564   ‘To see global/local processes and trans/ethno nations in terms of schizogenesis as categories 

that progressively divide population in time and space, is to miss the way that they not only inform one 
another, but actively construct one another’ ..עלכים המתוארים השלכה ישירה מכאן גם משתמע כי לתהלי 

 . ראויים לדיון נפרדהדבר העולה באופן ברור מנתונים שאספתי בקווקז , הבנת זהותם של היהודים שנותרו בקווקז
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ליזציה תוך בחינה יסודית של הרקע בהגירה ובגלוב כי יש לדון בשנים האחרונות גברה המודעות

   565הגאוגרפי והתרבותי הספציפי של התופעה הנדונה 

הגירה מעלה את השאלה מתי בית . נוסף על כך קיימת שאלת המשמעות של המרכיב המקומי בזהות

כשהם חיים במקומות שונים מאוד זה ' בבית'ברמה האישית אנשים יכולים להרגיש . מתחיל להיות בית

ההדגשה התאורטית של יכולתם של מהגרים לנוע בין זהויות ובין . ך קהילות אנושיות זרותמזה ובתו

אך בו בזמן דומה שהיא , מקומות ולאמץ זהויות חוצות גבולות מאפיינת אולי סוגים מסוימים של מהגרים

שאלות הקשורות . מפחיתה מהחשיבות של הקשר בין מקומיות לתחושת בית בדיון בהגירה בת זמננו

לרקע הכפול ולמשמעות המורכבת של מרכיבים מקומיים מקבלות ממד נוסף כשמדובר בהבניית זהות 

,  גם כתולדה של שינויים פוליטיים וחברתיים בארץ המוצא–בהגירה שמודגש בה המרכיב הקולקטיבי 

  . ומקומם של המהגרים בה) ארץ היעד(וגם בהתייחס למאפיינים של החברה הישראלית 

  

  המקרה של קבוצות מוצא יהודיות בישראל: זהות קולקטיבית בעקבות הגירההבניית . 2

הגירה שבה : להבדלים בין סוגים שונים של תנועות הגירה חשיבות מרכזית לשאלות של עיצוב זהות

המניע הדומיננטי הוא שאיפה של פרטים לשיפור במצבם לעומת הגירה שבה ההיבט הקבוצתי הוא 

צירופים שונים של גורמים המדרבנים לעזיבה של ארץ ; )של רצף וקשר ביניהןוסוגים שונים (דומיננטי 

, ההגירה לישראל כוללת את כל המשתנים הללו. ב"המוצא ושל גורמים המושכים לארץ היעד וכיו

. אך כל זאת בהקשר ייחודי, והיחסים ביניהם השתנו במרוצת התקופות ובקבוצות מהגרים שונות

 תהליכי הבניית זהות משפיעה עלירת יהודים לישראל שיבה למולדת האידיאולוגיה הרואה בהג

ויש לנתח תהליכי הבניית , קולקטיבית הנבדלים מתהליכי הבניית זהות של מרבית המהגרים האחרים

   Home coming immigration.(566(זהות של המהגרים לישראל בהקשר של הגירה הביתה 

כחברים בקולקטיב לאומי משותף מעצב את המדיניות , לפחות להלכה, המצב שבו המהגרים נתפסים

 מצב זה משפיע על המהגרים בין אם היו שותפים מלכתחילה לאידיאולוגיה 567.כלפיהם עוד טרם הגירתם

בשל השותפות בקולקטיב הלאומי נוצר במקרה של מהגרים יהודים לישראל מתח בין  568.זו ובין אם לא

כמצבם של (לים מן החברה הקולטת בשל שייכותם לעם שונה אין המהגרים נבד: אחדות לאומית לשונות

וגם אין מדובר במצב פשוט של השלת הזהות הקודמת או , )פקיסטנים באנגליה או תורכים בגרמניה

                                              
הבוחן את ההשלכות של הגירה בהתייחס לזהויות " לאומיים-כפריים טרנס" אפשר לראות במחקר אודות ה דוגמ565

דוגמה להשפעות סותרות של גלובליזציה יש  ) Levitt 2003" (רי עבודהמהג"מקומיות בארץ המוצא במקרה של 
הם . במספר ביקורים בקווקז פגשתי יהודים שעמדו לעלות לישראל. באופן הבחירה של מהגרים ביישוב יעד בישראל

נבע ידע זה . 'עקיבא וכו-אור, חנה-פרדס, שדרות: אבל ידעו היטב לאן מועדות פניהם, ידעו רק מעט על ישראל
יכולת , יתרה מזו. ולא תמיד תרם לקליטתם בטווח הארוך, אך היה זה ידע חלקי, משיפור התקשורת בין המדינות

שלא תמיד תרם להתמקמות , אולם בעל אופי סלקטיבי, התקשרות בין מדינות חשפה את העולים למידע ישיר
אף שחידושים טכנולוגיים היו . י קליטהמורכבות זו תרמה לקושי של הממסד לתכנן תהליכ. המהגרים בטווח הארוך

 .די בדוגמא זו אלה כדי להבהיר שהשפעות הגלובליזציה מצריכות דיון רחב יותר. אמורים לסייע באלה
566 Lomsky Feder & Rappaport 2001 .דוגמאות למקרים אחרים של הגירת שיבה הם אלו של : אין זה מקרה יחיד

"  גלנר הציע את המושג . לשעבר לארצותיהם ההיסטוריותועצותהמ-יתיוונים וגרמנים אתניים מבר, פינים
Diaspora Nationalism " , 1983" ( הגירה הביתה"שמרמז על חלק מהמקורות של Gellner  .( 

בלאומיות המבוססת על הנחה של מוצא ודת כאן יש לציין כי מדובר ועל כן ,  לאומיות היא שם כולל למגוון תופעות567
  ). Smith 1996 Eriksen 1993:118-119(יות אתנית ולא לאומיות אזרחית לאומ, משותפים

 .אולוגיה זוירבים מהמהגרים הזדהו בצורות שונות עם אידהנדון במקרה .  שאלה זו ראויה לבחינה נפרדת568
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). הברית או אוסטרליה-כמו אצל חלק מהמהגרים לארצות הגירה כארצות(גידורה בתחומים מסוימים 

המניחה המשכיות של , היא זו המאפשרת את ההגירה)  תהיהתהיה משמעותה אשר(זהות יהודית , להפך

וכך נוצר מה שמכונה , אך למהגרים זהות תרבותית ואתנית הקשורה לאזורי המוצא שלהם. זהות זו

, )או אשכנזים(מונח שהוחל במיוחד על קבוצות הנבדלות מהיהודים יוצאי אירופה , בישראל זהות עדתית

הינה מושג 'כלב -טענה הנרייט דהאן, עדתיות.  הלאומיות היהודיתשהיו הקבוצה הדומיננטית בעיצוב

 שכן העדתיות קיננה וצמחה מהזהות הישראלית – וכאן טמון ייחודה של התופעה –מבחין ומטשטש כאחד 

ממלאת פונקציות ייחודיות 'וכך היא ', אך בה בעת היא עומדת גם כניגודה וגם מהווה חלק ממנה, היהודית

היא עומדת במקום שבו ... העתידית, המשמשות להבחנות בזהות החדשה, ות הישראליתלגבי הגדרת הזה

 –היא נגלית ומוסתרת חליפות . אינן יכולות לעמוד) דתיות גזעיות, לאומיות, אתניות(שאר הקטגוריות 

האופי החמקמק של האתניות היהודית בישראל משתקף   ).1999:215דהן כלב ('הכול בהתאם להקשר

 המדגישים את המאפיינים ההקשריים של זהויות עדתיות בישראל ואת היווצרותן כמשאב ניתוחיםב

ואף אמורפיות ) נסיבתיות(מניתוחים אלה עולה תפיסה של זהויות אתניות כסיטואציוניות  .פוליטי וחברתי

 בה בעת מחקרים אנתרופולוגיים לימדו על מרכזיותן החברתית של זהויות 569 .וחסרות עומק היסטורי

אמנם גם במחקרים אלה . 570 .ועל חשיבותן להתאקלמות בסביבה החדשה) או של מרכיבים בהן(אלו 

אולם הם מלמדים גם על , זהותן של קבוצות יהודיות בישראל מצטיירת כהבניה הנוצרת בעקבות ההגירה

  . המשכיות ושינוי בעולמם התרבותי של המהגרים ובזהותם הקולקטיבית אחרי ההגירה ולפניה

 אחדות יהודית כבסיס ללאום – ומבקשת –ידיאולוגיה הרואה בהגירה לישראל שיבה למולדת מניחה הא

בארצות המוצא שלהם : אך המהגרים אינם רק יחידים העוזבים את מקומם הקודם, הישראלי- היהודי

והם מביאים לישראל זהויות , רופפות יותר או פחות, יהודיות- השתייכו רובם למסגרות קהילתיות

והן התפתחו בצורה שונה בזיקה לתהליכים , אין אלו זהויות סטטיות. ציפיות הקשורות במסגרות אלוספ

, הטענה כי זהויות עדתיות נוצרות במידה רבה בעקבות ההגירה. היסטוריים ולמאפיינים מקומיים שונים

אך אינה , חשוביםרומזת לתהליכים ', וכו' פולני/מרוקני/כעת אני ארגנטינאי, שם הייתי יהודי'בבחינת 

ניתן לבחון מה . מבטלת את הצורך לדון במרכיבים של זהויות קולקטיביות וקהילתיות לפני ההגירה

  . יש בהן ממדים של המשכיות, ובאיזה אופן, אך יש לשאול גם אם, מאפיין זהויות אלו כתופעה חדשה

וזאת על רקע המתח שבין , לדיון זה זיקה לשאלת חלקה של שונות פנימית בעיצובה של זהות קבוצתית

אך במקרים , מהגרים מתרחקים ממקום מוצאם. קהילתיות נפרדות- מרכיבים משותפים לזהויות מקומיות

רבים ההגירה מביאה למפגש אינטנסיבי של קבוצות בעלות רקע משותף שבארץ המוצא היו מגעיהן 

. ית והחברתית וגם מושפע מהןתהליך זה מעצב דינמיקות של המשכיות ושינוי בזהות התרבות. מוגבלים

שאלת חלקה של שונות פנימית בעיצוב זהות קבוצתית רלוונטית לא רק ליהודי קווקז אלא גם לקבוצות 

ואצביע על כיווני , בעיסוק בה כאן אעמוד על אפשרויות שונות על סמך מחקרים כלליים יותר. אחרות

מחד גיסא : שיש ביניהם קשרי גומלין, בדיון כזה יש לשים לב לשני רבדים שונים. מחקר אפשריים

ומאידך גיסא השפעת התפיסה החיצונית , התפיסה העצמית של הקבוצות ותהליכים שהתחוללו בתוכן

                                              
  ). 1986(על עדתיות כמשאב פוליטי ראו הרצוג .). phantom ethnicity" ) Lewis 1985" דוגמא לאמורפיות במונח 569
 . Goldberg 1995וראו דיון אצל  , Bilu, and Ben Ari (1987: ( למשל570
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לקטגוריזציה של קבוצות יהודיות ות הרווחות בישראל ביחס הנטי. והקטגוריזציה הדומיננטית בארץ היעד

המושפעת , טיבית יש גם דינמיקה משלה אולם להתגבשות של זהות קולק571.נדונו בפרק המבוא

 .רישום ושליטה של המדינה והסביבה, ממאפיינים פנימיים ומרקע של הקהילות ולא רק מאופני תפיסה

ובמדינות שונות נוצרת דינמיקה , משמעות למפגש בין מרכיבי הרקע למאפייני הסביבה החדשהגם  יש 572

 את זהותם הקהילתית הספציפית ולא זהות תוניסאית למשל יהודים יוצאי תוניסיה בצרפת מדגישים: שונה

)(Rosen-Lapidot 2005  , וגם בישראל בולט בקרב יוצאי תוניסיה הפיצול הפנימי) סעדון

שלפחות מבחינה ארגונית הדגישו , המצב הפוך במקרה של יהודים מאמריקה הלטינית ).2001:650

 במקרה –אם כי , )2001גולר ובר שלום ( ותףבישראל את זהותם הקולקטיבית בהקימם ארגון עולים מש

 יש להיזהר ממסקנות גורפות בדבר חלקן של זהויות מקומיות ומדינתיות קודמות –זה כמו באחרים 

   .מה גם שרמות שונות של זהות קולקטיבית מתקיימות לעתים בו זמנית, בזהות הקבוצתית בישראל

מה מדינות מאתגרות במיוחד את הסדר הלאומי ואת קבוצות יהודיות שמוצאן בחבלי ארץ הנחלקים בין כ

-המדינתי שלהן לשיוך החברתי-שכן יש מתח בין השיוך הטריטוריאלי, חלקו בגיבוש זהות קולקטיבית

בשני המקרים מדובר באזור : המקרה של יהודי כורדיסתאן דומה מבחינה זו ליהודי קווקז. התרבותי 

. לדיוןאם כי להבדלים ביניהם בעניין זה יש חשיבות , נותהררי שהשתייך בתקופות שונות למדינות שו

: בעיצוב הזהות לאחר ההגירהמקרה של יהודי כורדיסתאן מדגים את המשמעות של זהויות מקומיות ה

, הודי כורדיסתאן האיראנית בין יהודי כורדיסתאן העיראקית ליה ברורהלצד זהות כוללת ניכרת הבחנ

 כמו כן מדגים מקרה זה את החשיבות של 573. בישראלית וריטואלית משמעות ארגונה קיבלזו הוהבחנ

ישראל כבר - אלו ניכרות במיוחד בקרב קהילות ממזרח תורכיה שבאו לארץ–זהויות מקומיות ספציפיות 

דוגמאות אלו מלמדת על אפשרויות שונות בתהליך של התגבשות זהות . בראשית המאה העשרים

 - מדוע. זהויות המקומיות הייתה חשיבות מכרעת קודם להגירהבמיוחד במקרים שבהם ל, קולקטיבית

ומה הזיקה בינה לבין היבטים של , התגבשה בכל זאת זהות משותפת בקרב יהודי קווקז בישראל -וכיצד

איך הושפעו זהות זו וההתארגנות החברתית והזהות הקולקטיבית ? המשכיות ושינוי חברתיים ותרבותיים

 כןו, יהודי קווקז ההגירה וההתמקמות של שאלות אלה חשוב להבנת תהליכידיון ב? מהשונות הפנימית

  . משמעות הרקע של המהגרים בעיצוב זהותם הקולקטיבית בעקבות ההגירהלדיון התיאורטי ב

                                              
  ". קטגוריזציה וזהויות קולקטיביות בחברה הישראלית"- 4-'סעיף ג, IIפרק , וראו דיון והפניות בשער ראשון 571
 מחודשת של גם לאחר התגבשות, במקרים אחרים. מהודושמוצאן  דבר זה בולט ביחס לקהילות הנבדלות זו מזו 572

 כמו, על דפוסי התארגנות ופעולה חברתיתות להשפיע שונות פנימית וזהויות מקומיות ממשיכ, זהות קולקטיבית
שונות פנימית חשובה גם להבנת הבניית זהות קולקטיבית במקרה של ). 2005, בר מעוז(במקרה של יהודי תימן 

 ) . ,1999זלסון ורשבסקי (שא זה עודו בראשיתו אף שהמחקר בנו, כגון יוצאי רוסיה, קבוצות גדולות בהרבה
 . הסהרנה בסוכות והסיירן בחול המועד פסח-נפרד" חג עדתי"כפי שמתבטא ב 573
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  ומשמעותה שונות פנימית . ג

  .  עד אמצע שנות התשעיםשנות השבעיםמשונות פנימית ומקומה בקרב יהודי קווקז בישראל . 1

בעקבות ההגירה בשנות התשעים יך ההתגבשות המחודשת של זהות קבוצתית הופך מרכזי כאשר תהל

על רקע המתח בין , תהליך כזה, יחד עם זאת. מרבית יהודי קווקז התרכזו בישראלנוצר מצב חדש כאשר 

עליית ההבחנה בין  .בשנות השבעיםולים מקווקז שהגיעו עהתבטא כבר בקרב ה" קהילות"ו" קהילה"

חשובה לדיון הבוחן את התגבשותה של ות השבעים וזו של שנות התשעים מוסיפה מימד נוסף ושנ

קרב עולי שנות השבעים התקיימה זיקה ברורה בין אזורי המוצא ב. הקהילה והבניית הזהות הקולקטיבית

ונוצרו קהילות מקומיות הממשיכות במידה מסוימת את קהילות המוצא , בקווקז להתיישבות בישראל

, אמנם הקהילות בישראל לא היו מבוססות כל אחת באופן בלעדי על יוצאי קהילה אחת בקווקז. קווקזב

 שמעתי עדיין הדים 1995–1994בשנים  574 .אבל בכל יישוב היה רוב של יוצאי קהילה קווקזית אחת

ים למציאות זו בסיפורים על תחרותיות ואף על מתח בין יוצאי קווקז ביישובים המזוהים כדרבנדי

יישובים של יוצאי (ובאיים 'לבין בני יישובים המזוהים כע) יישובים של יוצאי דרבנט ודאגסטאן בכלל(

 שבהם –הכרמל -כגון עכו וטירת, בישראל נוצרה חלוקה בין יישובים צפוניים; )אן'קובה שבצפון אזרבייג

  . עקיבא וחדרה- כגון אור,  ליישובים שמדרום להם–שבדרום הקווקז , אן'היה רוב דווקא ליוצאי אזרבייג

ברמה הפורמאלית רוב . החלוקה לקהילות על פי אזורי המוצא השפיעה על ההתארגנות החברתית

אך בכמה מקומות , "עולי קווקז"או " יוצאי קווקז"כהתארגנויות של כלל  ההתארגנויות החדשות הוצגו

אן 'גנות של עולים מאזרבייגלדוגמה התאר, קמו התארגנויות שהדגישו זהות של אזור מוצא מצומצם

חשיבות  575.ביישוב אחד ועמותה שהדגישה בשמה את הזיקה ללהג הדרבנדי של שפת יהודי קווקז

כך למשל . במיוחד במוסקבה, ל"הזהויות המקומיות באה לידי ביטוי גם בקשר עם יהודים מקווקז בחו

 היה רוב של אנשים מעיר אנשי עסקים מצליחים במוסקבה תרמו בדרך כלל ישירות ליישובים שבהם

פעילים קהילתיים : דפוס זה המשיך גם אחר כך. ולא להתארגנויות הרחבות יותר, המוצא של התורם

- איש עסקים מיוצאי קווקז שתרם כסף רב למוסדות יהודיים2005שפגשו באירוע שהתקיים בשנת 

דיף לתרום ליישובים קהילתי הוא מע-התרשמו כי בהקשר הפנים, )שאינם קשורים לקהילה(חרדיים 

 ברמה הלא פורמאלית ניכר לעתים קרובות 576.בארץ שבהם מרוכזים בני קהילת המוצא הספציפית שלו

ליחסם לאנשים מקהילות , בני אותה קהילת מוצא', אנשים שלנו'הבדל בין יחסם של המהגרים בישראל ל

יוצאי קווקז ביישובם העידו אנשים שקהילת המוצא שלהם בקווקז שונה מזו של מרבית . אחרות בקווקז

ולעתים תיארו את עמיתיהם לקהילה , במיוחד בשנותיהם הראשונות בארץ, כי חשו מבודדים יחסית

                                              
.. ריכוזם: "כך מתאר עילם את הריכוז שלהם באשקלון. מצב שונה במקצת היה בקרב עולי גרוזיה בשנות השבעים 574

של אנשים ללא .. בהיותם ערב רב, בולטים ההבדלים ביניהם. .אלא נוצר במקרה, לא הועתק ממקום כלשהו בגרוזיה
ואולם התבוננות בריכוזים נוספים של , )1980:83, ]1978 [(ולא המפלג , כשבקרבם היסוד המאחד הוא הפעיל.. קרבה

יה בעיקר עיירות בהן ה, יהודי גיאורגיה מלמדת גם על דפוס דומה לזה של יהודי קווקז בקרב כמה קהילות ספציפיות
  . כך יוצאי קולאשי התרכזו בלוד ויוצאי אוני בבאר שבע: ריכוז גדול של יהודים בגיאורגיה

 .  התייחסות לקהילה בכלל ולניב מסוים-"עמותה לחקר ותיעוד יהודי מזרח קווקז ושפה פרסית דרבנדית יהודית" 575
 . זהויות בעלות אופי כפרי יותרוניתן לראות בכך המשכיות של , ובמיוחד קובה, ן'במקרה זה יוצאי אזרבייג 576
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 בה בעת התקיים שיתוף פעולה והיה קשר בין כלל יוצאי 577.החדשה בישראל כבעלי מנטאליות שונה

. תים אף הקשו עליהם לשתף פעולהאם כי הזהויות הספציפיות התבטאו ביחסי הגומלין ביניהם ולע, קווקז

מכל מקום העדויות על מתחים וסכסוכים מלמדות גם על היווצרות מסגרת משותפת שבתוכה נתפסו 

  . תהליך שהתחזק עם הגירת מרבית יהודי קווקז לישראל בשנות התשעים, זהויות שונות-והובנו תת

. ם ויצרו תמונה מורכבת יותרבעקבות הגירת שנות התשעים עלו לפני השטח משתני שונּות נוספי

תרמו לכך . האזוריות המסורתיות-בתחילת שנות התשעים נמשכה המגמה של שימור הזהויות הקהילתיות

 .שבאו תחילה ליישובים שבהם ישבו בני משפחה או מכרים מאותו אזור, דפוסי ההתיישבות של העולים

תהליכי ביקוש והיצע של דיור ועבודה . זוניכר טשטוש של מגמה , ואולם ככל שגדל היקף העלייה מקווקז

והעולים התיישבו לא רק ביישובים שבהם ישבו כבר בני , השפיעו על בחירת יעד המגורים בישראל

. מה גם שבתקופה זו היגרו גם בני קהילות שהיה להן ייצוג מועט בקרב המהגרים הוותיקים, קהילותיהם

. ומשפחות בודדות התפזרו ביישובים נוספים, אי קווקזכך נוצרו ריכוזים טריטוריאליים חדשים של יוצ

: אם כי בחלקם היה ייצוג רב לקבוצות מסוימות, בריכוזים אלה הייתה האוכלוסייה מעורבת מבעבר

ואילו , יק'במיוחד מנלצ, עילית התרכזו יהודים רבים מצפון הקווקז- גת ובנצרת- בקריית, למשל בשדרות

גם ברבים . להתרכז מסוף שנות התשעים יהודים מאזור שירוואןאביב החלו -בשכונות מסוימות בתל

 כלומר כללה –מהריכוזים שבהם ישבו כבר מהגרים מקווקז משנות השבעים הפכה האוכלוסייה מעורבת 

השפעה .  גם אם נשמר זיהוי מסוים בין יישובים בארץ לקהילות מוצא בקווקז–מהגרים מאזורים שונים 

לתהליכי שינוי שהתחוללו בקווקז ובישראל בעשרים השנה שחלפו בין גלי משמעותית הייתה בהקשר זה 

עליית רמת ההשכלה ואף פוליטיקת הזהות הטאטית יצרו הבדלים לא רק , הרוסיפיקציה: העלייה מקווקז

  .אלא גם בין עולי שנות השבעים לעולי שנות התשעים בישראל, בקרב היהודים בקווקז

  

   90 ועולי שנות ה70לי שנות הבין עו: מפגש בסביבה חדשה .2

שהחלו , לתהליכי שינוי נמרצים, ובמיוחד בשנות השמונים, רוב יהודי קווקז היו חשופים משנות השבעים

 תהליכים שהשפיעו –המשך העלייה ברמת ההשכלה ומודרניזציה , צמיחת ערים מקומיות: עוד קודם לכן

יווצרות של פתיחות פוליטית מסוימת מאמצע  התפתחות גיוון תעסוקתי ומקצועי ואף ה–גם על נשים 

שינויים אלה יצרו הבדלים בין עולי שנות התשעים לבין הקבוצה הקטנה יחסית שהיגרה . שנות השמונים

 יםהמשכילעם  עם קבוצות מסורתיות בקרב יהודי קווקז ולא  ברובםנמנואלה . לישראל בשנות השבעים

 ריכוזים נוצרושם , דחקו לשכונות בשולי יישובי פריפריהנהם בישראל .  קואופטציה מצד השלטוןושעבר

  ). 1999:21-27:וראו ברם(וגם המדיניות כלפיהם תרמה להדרתם לשולי החברה , אתניים סגורים למדי

רוב מהגרי שנות התשעים היו משכילים : במפגש עם עולי שנות התשעים בלטו ההבדלים בין האוכלוסיות

 בעוד שההגירה לא היטיבה מבחינה מקצועית והשכלתית עם עולי שנות ,יותר ובעלי מקצועות מגוונים

גם אלה מקרבם שהיו בעלי השכלה ומקצוע עבר מוביליות כלפי מטה יחסית לקרוביהם שנותרו . השבעים

                                              
  .שנות התשעיםמוגם מעולים ,  שתיארו את חוויותיהם בעבר,שנות השבעיםמעולי אלה שמעתי גם כ תיאורים 577
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המועצות ובמיוחד - ההבדלים בלטו מאוד בהשוואה ליהודים שהיגרו למרכזים עירוניים בברית578.בקווקז

לעומת זאת מצבם של בני . המועצות- זו נכונה לדור הביניים שהתחנך בברית אך תמונה579.למוסקבה

כיוון שהשכלתם ואופק ההתפתחות שלהם הושפעו , נוער רבים בקרב עולי שנות התשעים היה בעייתי

מהסכסוכים האתניים ומהמשבר , המועצות-לרעה מהשינויים שחלו בקווקז בעקבות התפרקות ברית

מצד אחד . ונים של השכלה ותעסוקה נוצרו גם הבדלים חברתיים ותרבותייםלצד מאפיינים ש. הכלכלי

ובמידה מסוימת ייצגו , הושפעו העולים הוותיקים מהזהות הישראלית, למרות דחיקתם לשולי החברה

מצד אחר רבים מעולי שנות השבעים שימרו דפוסים חברתיים . אותה במפגש עם המהגרים החדשים

ובמקביל פיתחו מרירות ותסכול בשל חוסר ההכרה , )וח על בנות לא נשואותלמשל מידת הפיק(שמרניים 

עולי שנות השבעים הפכו לסוכני קליטה מרכזיים עבור עולי שנות . בהם מצד הממסד ותיוגם השלילי

. והשפיע על התפיסות של עולי שנות התשעים, אך מקומם השולי השתקף באופן שבו עשו זאת, התשעים

ולמוצא , פועל יוצא של איחודן של משפחות רבות, ו רשתות קהילתיות משותפותתוך זמן קצר נוצר

אך לצד הִקרבה ושיתוף הפעולה היו . משותף בקהילות ספציפיות בקווקז היה תפקיד חשוב ברשתות אלה

ואלה גברו כאשר תוך זמן קצר עלו העולים החדשים , במפגש בין שתי הקבוצות גם מתח ותחרות

מלבד ביטויים קונקרטיים ניתן לכך ביטוי סמלי בהדגשה של ותיקים .  על הוותיקים– ובכוחם –במספרם 

עליית 'לעומת , רבים את זהותם הציונית ואת העובדה שהם עלו לארץ בתנאים קשים בשנות השבעים

ביטויים דומים אפיינו את השלבים המפגש הראשונים בין ותיקים לחדשים . של שנות התשעים' הנוחות

  : כך למשל סיפרה פעילה חברתית יוצאת קווקז מעולי שנות השבעים. מ"ה העולים מברבקרב כלל

אצלנו ".  הם-אנחנו : " בעיה מאד קשה- כמו גם לרוסים ] יוצאי קווקז[=יש לאנשים אלה "
אמרו ,  בנים3באתי לבד עם , אנחנו באנו כמו פטריוטים...לא היה כזה דבר) עולים ותיקים(

 אני -אמרתי אם אני יצאתי מגלות , אמרו לי למה את נוסעת לישראל,  מה את משוגעת-לי 
צריכים להיות במקום שיותר ] הם[, עליה עכשיו לא מביניים את זה, צריכה לבוא רק לכאן

  580 ...טוב
  

לעליה מצורכי " של פטריוטיםעליה "בין כהבדל ההבדל בין העליות הציגו את שנות השבעים ים מ עול

תפיסות . יותרומשכילים " מתקדמים" עצמם כתפסו ,לעומת זאת, נות התשעיםרבים מעולי ש. רווחה

בתקופות שונות  ו בין מי שהגיעהאינטנסיביהמגע  581.אלו השפיעו גם על שיתוף הפעולה בין הקבוצות

בני הקבוצה בישראל עברו וטנציאל לבחינת התהליכים השונים שאף היה בו פיצר זירה משותפת ו

 בעיקר ברשתות בלתי קייםהמגע הת אלא ש.לעתידשל תהליכים אלה עותם משמ ולהערכת ובקווקז

                                              
- אחוז היו בעלי השכלה על36: מלמדים על כך גם נתוני מדגם של עולי שנות התשעים. זאת על סמך עבודת השדה 578

מדגם שלא כלל אוכלוסייה קשישה או (ב הורים לתלמידים במערכות החינוך ואילו בקר). 1998:10קינג (תיכונית 
בקרב ). 2004:7ועמיתיה ' פרנקוביץ-אלנבוגן ( 2002 ב %49-ו) 1997(תיכונית - בעלי השכלה על%47היו , )צעירה מאוד

קדמה רק דוגמה לכך בסיפורה של מורה שהת. עולי שנות השבעים גם המשכילים נתקלו ביחס שלילי מצד החברה
 . Lieblich et al..(1986)וראו גם , )2000:62, ברם( לאחר שעברה לעיר מרוחקת שבה לא הכירו את יוצאי קווקז 

 . )Adler and Inbar 1977( אחיהם שהיגרו לצרפתעומת מצב מצבם של יוצאי מרוקו שהיגרו לישראל לוהשוו ל 579
  . 1996קיץ , ות חינוכית מנהיגות יוצאי קווקז בבית הספר למנהיגלקורסראיון  580
נותן " ותיק"ה, "ותיק"שאינו יודע עברית נעזר ב" חדש"בשנים ראשונות לקליטה ה: המפגש בין הקבוצות מורכב 581

דוגמאות לכך ראיתי ". ותיק"מאשר מעמדו של ה" חדש"ובו בזמן ה, כבוד לחדש בשל מקצוע או השכלה עדיפה
או בין מנהיג ארגון ארצי בעל , "חדש" ריקוד לבין כוריאוגרף המארגן להקת" ותיק"בקשרים בין פעיל קהילתי 

צוברים " חדשים"אולם ככל שעובר הזמן וה. אינו מדבר עברית כללשר "דבעל תואר " חדש"השכלה תיכונית ל
  . יש צורך לבחון מחדש את שיתוף הפעולהו,  גם פוטנציאל של מתח ביניהםבולט -כוח



 284

 שכן הממסד הקולט ,התממש ואף נוטרל כזו לא רפלקסיביתבנקודת מבט שוהפוטנציאל , פורמליות

 .חברתיים וחינוכיים שוניםפרויקטים שלט בהבניית מרבית זירות המפגש בין יוצאי קווקז במסגרת 

מיוחד ב (עדיפותזכויות קיבלו   החדשיםרק העולים: חדשיםל בין ותיקים מדיניות הדגישה את ההבדלה

ההבדל  .סיוע לא פחותל נזקקו ,שסבלו מדחיקתם לשוליים, ותיקיםהושאף , )ההשכלה הגבוההבתחום 

 שחתך את קווי ,ת ברורשנות התשעים הפך אם כן למשתנה שונּולאלו מבין עולי שנות השבעים 

 ',מפגש מרובה'והמפגש בין המהגרים החל לקבל אופי של , יות בקווקזבין קהילות מקומשההפרדה 

  .חלקן משותפות,  חלקן מפרידות– זהויות שונות בעת ובעונה אחת באו בו לידי ביטויש

  

    הבדלים בין יישובים ואזורים בישראל: משתני שונות חדשים .3

יכוזים השונים של יהודי קווקז כך בלטו יותר ההבדלים בין הר, ככל שגברה ההגירה בשנות התשעים

ובחינתם מלמדת על , דפוסי ההתיישבות בישראל השפיעו על הבניית הזהות של יהודי קווקז. בישראל

הגירה בת זמנינו . המורכבות של תהליכי הגירה המונית ושל ההשפעות עליהם בעידן הגלובליזציה

מהמודעות , בתקשורת ובזרימת מידע, מושפעת מתהליכים כשיפור גדול באפשרויות התחבורה בין יבשות

אך , כל אלה יוצרים מסגרות רחבות להבנת הגירה. להשפעתה של ההגירה על החברה בארץ היעד ועוד

התעצמות תהליכי ההגירה והתקצרות , יתרה מזו. אין בכך כדי לגרוע מחשיבותם של משתנים מקומיים

מצב שבו השפעות מקומיות הקשורות ברקע טווחי הזמן הנדרשים כיום להשלמת תהליכים אלה יוצרות 

ואת כל אלה יש להבין על רקע תהליכים , הספציפי של המהגרים חוברות לגורמים מקומיים בארץ היעד

  . לאומית-וברמה הבין) במקרה זה מדינת ישראל ומדיניות ההגירה שלה(רחבים יותר ברמה הלאומית 

 לשעבר מ"מברהפיזור של המהגרים הות ודפוסי ההתיישבהשפיעה על מדיניות הקליטה הישירה 

אבל בוחר בעצמו את עיר היעד ודואג לסידורי , מהגר מקבל עזרה כלכלית מהמדינהבשיטה זו ה. בישראל

שבהן רוכזו תחילה המהגרים במעברות או , כל זאת שלא כבהגירות קודמות). 1994הכהן (המגורים שלו 

אך היו הבדלים בין קבוצות , ת זו הוחלה על כלל המהגריםמדיניו. במרכזי קליטה או הופנו לדיור ציבורי

-מחקרים הראו כי אוכלוסיית המהגרים מברית. שונות בתוכם בתגובתן עליה ובדפוסי ההתיישבות

 Lipshitz(המועצות לשעבר התאפיינה בשנותיה הראשונות בישראל בניידות בין יישובים שונים 

תרמו . וקז נטתה להתיישבות קבע מהירה בערים מסוימותלעומת זאת אוכלוסיית המהגרים מקו). 1998

נטייה זו הושפעה מהקשרים החזקים , ראשית. לכך קשיים כלכליים אך גם דפוסים חברתיים ותרבותיים

 חלק לא 582.ומהרצון לרכוש דירות תוך זמן קצר למרות מצבם הכלכלי הקשה, בתוך המשפחה המורחבת

, ולבעלות זו, היו בעלי בתים או דירות במקומות מוצאם, עריםאף שהגיעו מ, מבוטל מהמהגרים מקווקז

. היה תפקיד חשוב בתחושת המקומיות שלהם קודם הגירתם, כמו לשותפות ברשתות חברתיות מקומיות

  . מאפיינים אלו השפיעו על יצירת ריכוזים של יוצאי קווקז ביישובים מסוימים

, ונבדלו בגודלם, הם היו באזורים שונים: דלים שוניםבין היישובים שאליהם הגיעו יוצאי קווקז היו הב

בתהליכי התמקמות של מהגרים יש הבדל משמעותי בין יישובים . באופיים ובמבנה החברתי והדמוגרפי

                                              
שיצרה , דוגמה קיצונית היא הפניית עולים מקווקז ליישוב חריש. זורי שוליים רצון לרכוש דירה תרם לדחיקה לא582

 . הרשויות בכך תרם רצון העולים בפתרון דיור לטווח ארוך' הצלחת'ל. ריכוז משפחות ללא מקורות תעסוקה
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נוסף על כך היה הבדל בין יישובי פריפריה  583.פריפריאליים למחצה לבין יישובי פריפריה מובהקים

לבין יישובים ) בדרך כלל יוצאי מרוקו(צה אתנית אחת שהייתה בהם דומיננטיות מובהקת לקבו

 היישובים נבדלו גם באופי היחסים בין 584.שתושביהם מקבוצות מוצא מגוונות ללא קבוצת רוב גדולה

ההקשר וגודל , מאפיינים ספציפיים של שתי האוכלוסיות: המועצות-יוצאי קווקז למהגרים אחרים מברית

  .אם כי בכל מקרה היו גבולות אתניים בין הקבוצות, עו על יחסים אלההאוכלוסייה הוותיקה מקווקז השפי

לצד מאפיינים המשותפים לכלל יוצאי קווקז היו אפוא הבדלים בדפוסי המגע של קבוצות שונות בתוכם 

הבדלים אלה נבעו לא רק משונות פנימית אלא גם מהבדלים בין הסביבות החדשות . עם הסביבה החדשה

נוסף על הבדלים בין . וכך החלו להתגבש בסביבות שונות זהויות מקומיות חדשות, השונות שבהן נקלטו

באזור השרון ובאזור , יישובים נוצרה הבחנה ברורה בין הריכוזים הגדולים של יוצאי קווקז באזור הדרום

   585.כך שבד בבד עם הזהות המקומית החלה להתפתח זהות אזורית, הצפון

במיוחד , החלו פרויקטים שונים שיוחדו לעולי קווקז )1997(חודית בעקבות ההחלטה על מדיניות יי

לבני נוער ולפעילים ברמה , זירת מפגש לתושביםבפרויקטים נוצרה . התעסוקה והחינוך, בתחומי הרווחה

אבל אלו היו מוגבלות בשל רתיעתם , נוצרו גם זירות מפגש ארציות. המקומית ולעתים גם ברמה אזורית

אם כי גם , מגמה זו תרמה להדגשה של הרמה המקומית. ת מהָעצמה של מנהיגות ארציתשל קובעי מדיניו

צורת . בני הקבוצהתוך שיתוף מוגבל ומפוקח של , על ידי מתערבים חיצונייםהפרויקטים בה נוהלו 

בין גורמים שונים בקהילות על משאבים המעורבות של הממסד גרמה למתח פנימי והחריפה את התחרות 

גם ביחסים בין יישובים נוצר מתח בין . מה שתרם לחידוד ההבדלים הפנימיים,  שהלכו ונוצרוהמקומיות

עימותים . וכל זאת על רקע של מתח וניכור עם הסביבה החדשה, שיתוף פעולה לתחרות על משאבים

 אבל למרות זאת התגבשו זהויות מקומיות, וסכסוכים היו אם כן חלק בלתי נפרד מהבניית הזהות החדשה

החלה מתגבשת בכל זאת זהות , ולמרות החשיבות של הממד המקומי, במקביל. ואזוריות מובחנות

רשת קשרי גומלין ותנועה מתמדת בין , ומתקיימת, בין המהגרים מקווקז התקיימה. משותפת רחבה יותר

אך בבסיסם קשרי משפחה הדוקים בקרב משפחות מורחבות , לקשרים אלה רבדים שונים. יישובים

, בשמחות, תחושת המחויבות להשתתף באירועים משפחתיים. פזרו בין יישובים שונים ואף מרוחקיםשהת

, עקב המצב הכלכלי וצורכי היומיום,  למרות זאת586. באבל גברה לרוב על קשיי המרחקובמיוחד

המרחקים וההתנסות המקומית השונה הגבילו את הקשרים : 'טוב שכן קרוב מאח רחוק'במקרים רבים 

באופן טבעי נוצרו קשרים מקומיים . וחיזקו את הקשרים באזור המגורים על חשבון קשרי העבר, הללו

  . אף אם אלה הגיעו בתקופה שונה או מאזור שונה בקווקז, קודם כול עם יוצאי קווקז אחרים

  

                                              
ולא רק , וכלכלי של היישוב והזדמנויות התעסוקה והחינוך בו ובסביבתוהמצבו החברתי ההתייחסות כאן היא גם ל  583

שדרות , אופקים, עכו;  למחצהםחנה הן דוגמאות ליישובים פריפריאליי-עקיבא ופרדס-אור. מיקומו הגאוגרפיל
  . שבע הן דוגמאות ליישובים פריפריאליים מובהקים-ושכונות כנחל בקע בפאתי באר

  . ן הטרוגניות יותרעילית ה-גת ונצרת-ואילו קריית, בשדרות יש רוב ברור ליוצאי צפון אפריקה, לדוגמא 584
ריחוקם של ו  של הנגב במדינת ישראלותהפריפריאליעקב , בין הריכוזים בדרום ליישובים האחריםנוצר  הבדל בולט 585

  . מצפון לגוש דןשרובם  ,משאר ריכוזי יוצאי קווקזריכוזים אלה 
, שזיהיתי כי מוצאם מקווקז לריכוזים של יוצאי קווקז בתחבורה ציבורית קשרתי בדרך שיחות עם אנשים כשנסעתי 586

 כגון אנשים מיישובי פריפריה בצפון שנסעו לניחום ,היו בדרכם לאירועים משפחתיים שוניםוכך פגשתי אנשים ש
 ). אוטובוסנסיעה בכמה קווינסיעה מתישה המצריכה (אבלים בעיר פריפריה דרומית 
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  בישראל קהילתית ריבוי זהויות והתגבשות  :קהילהל קהילותמ. ד

  " קווקזית"של קהילה  ריבוי משתני שונות והתגבשותה .1

בעקבות ההתרחשויות בשנות התשעים בקווקז וההגירה ההמונית מיישובים שבהם ישבו יהודים עשרות 

בישראל נפגשו עולים מקהילות שונות ורחוקות זו . ואף מאות שנים חל פיצול רב בקהילות יהודי קווקז

צירוף תהליכים אלה היה הבסיס . וכן נפגשו מהגרים שזה מקרוב באו ומהגרים ותיקים, מזו בקווקז

קהילתיות . ליצירת זהות משותפת של יוצאי קווקז בישראל ולביטויה של זהות זו ברמה היישובית

, תהליכים מבדלים של עיור. מקומית הייתה מרכזית בהבניית מגוון הזהויות של יהודי קווקז בעבר

הגירה נוספו בישראל שני מרכיבי שונות בעקבות ה. מודרניזציה ורוסיפיקציה יצרו משתני שונות נוספים

עולי שנות השבעים מול עולי שנות התשעים והמשתנה היישובי והאזורי בפיזור החדש : מרכזיים

ונוצר , ריבוי משתני השונות הפחית באופן פרדוכסאלי את משקלו של כל משתנה בפני עצמו. בישראל

  . המשנהתהליך של התחזקות זהות קווקזית כללית אל מול זהויות 

.  זהותם המשותפת של יוצאי קווקז בישראל נוצרה במקביל ברמה המקומית והאזורית וברמה הארצית

זיקות אלו ממשיכות להתקיים : הזיקות הקודמות בין קהילות מוצא ספציפיות בקווקז תרמו לתהליך זה

הקשרים ברמה לצד התחזקות , וכך מתקיים קשר מתמיד בין יוצאי קווקז ביישובים שונים, בישראל

תמך בתהליך ', התאחדות יוצאי קווקז'ובראשם , גם קיומם של ארגונים ארציים של הקהילה. המקומית

  הייתה פועל יוצא של המגע עם הסביבה החדשה , עוד בשנות השבעים, הקמתם של ארגונים כאלה. זה

פים לא רק את ואופן פעילותם וארגונם משק,  עם זאת אלו גופים חלשים587).1990:522אלטשולר (

אלא גם את הקושי ליצור זהות כזו על רקע השונות הפנימית , הבנייתה של זהות קולקטיבית מתחדשת

אופיים של ארגוני מהגרים אלו משקף את הדינאמיקה של המגע עם . וקשיי המפגש עם הממסד הישראלי

חלישה אותם ההיא אך באופני המגע אתם , המדינה תומכת בארגונים באמצעות משרד הקליטה: הממסד

השבירּות והקושי  588. פרקטיקה של שליטה או לפחות מניעת הֲעצמה קהילתית של המהגריםהרצוי

הממסד : קהילתית החדשה באו לידי ביטוי גם במאפייני ההתארגנות הארצית והמנהיגות-שבזהות הכלל

שעים הייתה מנהיגות זו אולם רוב שנות הת, חתר לסמן מנהיגות, שהיה מעוניין בגורמים מתווכים, הקולט

היה אם כן פער גדול בין תחושה כללית של  589.ונבנתה תוך הגברת הפיצול הפנימי של הקהילה, מעוקרת

דפוסי ההתארגנות . זהות משותפת לבין היכולת ליצור התארגנות אפקטיבית שתגבר על הפיצול הפנימי

, יטי ומשקעי הפוליטיקה הטאטיתוגם מדפוסי המגע עם השלטון הסובי, והמנהיגות הושפעו מרקע זה

למרות זאת הקמת ארגוני . שהשפיעו על יכולת ההתמודדות של הקבוצה במגע עם הממסד הישראלי

אם כי אין לראות  - העולים העידה על השתלבות בחברה אזרחית וסייעה לכינון זהות קהילתית כוללת

הגומלין בין רשתות משפחתיות לזהות זו תרמו גם יחסי  . את הנשאים הבלעדיים של תהליך זהבהם

וזיקתם של יחסים אלה גם לקשרים מקומיים חדשים וגם לקשרים , רחבות ובתוָכן ובין חברים ומכרים

                                              
  . םו בשנות העשריעלש, קיםתיושל יוצאי קווקז הו' ועד יוצאי קווקז'ארגונים אלה נבדלים מ 587
  . ללא תלות בממשלה, משפיעה כאן מידת היכולת לפעילות עצמאית. התיאור רלוונטי לקבוצות שנדחקו לשוליים 588
 . 2' דיון מפורט בנושא ההתארגנות הקהילתית והמנהיגות מובא בנספח מס 589
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רשתות חברתיות . חברים ושכנים לשעבר שהתפזרו ביישובים שונים, מקומיים קודמים בין בני משפחה

ואלה היוו בסיס לזהות ארצית , ארציות-בלתי פורמליות קשרו אפוא יחד רשתות חברתיות מקומיות וכלל

הרי מגוון רכיבי , קהילות שונות-אף שבתחומים מסוימים ניכר עדיין ייחודן של תת 590.של יהודי קווקז

מדגישים דווקא את הזהות הקולקטיבית של , ובכללם צירים חדשים של שונות שנוצרו בישראל, השונות

זהות זו הובנתה תוך כדי המגע עם . קצן של חלוקות ישנותומשתני שונות חדשים מקהים מעו, יהודי קווקז

  . והתחזקה בעקבות גיבוש מדיניות ייחודית כלפי העולים מקווקז, הסביבה החדשה

  

  שינויים תוך כדי תהליך ההתמקמות בישראל :ושפהקבוצתי שם . 2

ל שפת והמשיך גם תהליך החלשות מעמדה ש, במהלך ההתמקמות בישראל השתנה גם השם הקבוצתי

וגם מעידים על תהליך העיצוב המחודש של הזהות , שינויים אלה חשובים גם כשלעצמם. יהודי קווקז

עולי קווקז ,  יהודי קווקז-ולעיתים" (קווקזים"תוך משא מתן מורכב עם הסביבה התגית . .הקבוצתית

 והמגע עם תרם לכך תהליך הנראות של הקבוצה. הפכה לשם הנפוץ ליהודי קווקז בישראל) ב"וכיו

אם . אבל לתהליך זה היו שותפים גם בני הקבוצה עצמם. כמו גם ההחלטה על מדיניות ייחודית, הסביבה

כעת רבים מבני , וכן אימצו במידה מסוימת את השם הרוסי יהודי ההר, והור'בעבר כינו את עצמם ג

שם זה נתפס , "קזיהודי קוו"או , "קווקזים"למרות חוסר הדיוק בשם  .הקבוצה עצמם אמצו שם זה

הוא ממקם את יהודי קווקז כקבוצת מוצא יהודית ". נורמאליות"והוא מבטא גם ייחודיות וגם , כניטרלי

ברקע להעדפת שם זה גם  591.בדומה לקבוצות האחרות הקרויות על שם אזור או מדינה, נוספת בישראל

) שו הותיקים יוצאי קווקזבו השתמ" (הרריים"הקונוטציות השליליות שנתנו בישראל המודרנית לשם 

היתה " קווקזים"בתוכן שניסו בני הקבוצה עצמם להקנות לשם ". טאט"והשימוש המחודש במונח 

. וסוגיה זו תידון בהרחבה בפרקים הבאים, התנגדות לתפיסות המתהוות של הקבוצה שתוארו קודם

, בות הקווקז בכלללתר בקבלה הרווחת של שם זה אפשר לראות גם ביטוי לזיקה של יהודי קווקז

   592.ולמרכזיותה של זיקה זו בזהותם הקולקטיבית

התקבלותו של שם מוסכם שגם יוצאי קווקז עצמם משתמשים בו היא גורם נוסף המעיד על התחזקות 

תהליך זה בלט על רקע העמימות וחוסר הנראּות שאפיינו קודם לכן את . זהות קווקזית משותפת וכללית

לקונוטציה , ואולם נותר פער עצום בין התפיסות של בני הקבוצה. י קווקזהאופן בו נתפסו של יוצא

הותיר על כנה את העמימות הקשורה " קווקזים"השם , בנוסף .שקיבל שם זה בסביבה הישראלית

והעמימות נותרת גם בשל העובדה , ביחס לקטגוריות רווחות" עמומים"לאזור הקווקז מאפיינים  :בקבוצה

                                              
 ,יק'כגון קהילת נלצ, מערביות-ניות יוצאי הקהילות הצפו. בזיקה לרשתות אלו יש הבדלים בין משתתפים שונים590

יוצאי . קשרים חדשים בינם לבין יוצאי קווקז אחריםנוצרו אבל ברמה המקומית והאזורית , נמצאים בשוליהן
 גם ם כיא, אביב- ריכוז קהילתי חדש בדרום תלוצרי,  יחסיתמאוחרשהיגרה קבוצה , ןא'במערב אזרבייגש, ןאשירוו

 להתפתחות ביאהריחוקם היחסי מקהילות אחרות  מכל מקום .ת אחרות בקווקזלצדם מיעוט מבני קהילוהיה שם 
 .  משמעות הזהות הקולקטיביתעלשאלות ואגב כך שבו ועלו ,  זיקתם לשאר יוצאי קווקזעלמשא ומתן מעניין 

 אבל הוא לפחות, מקווקזשבאו ויש קבוצות יהודיות נוספות , שהרי בקווקז עמים רבים,  שם זה חדש לקבוצה591
יהודים יהודי ההר או  שניתנו לקבוצה או לקונוטציה העכשווית של  אחרים בניגוד לכינויים–ניטרלי בהשתמעותו 

 . וכן הלאה" פרימיטביות" "פראיות",  שמקושרת לסביבה הררית שאינה מפותחתהרריים בעברית
 . ב הקוליות והריבוי של הקבוצה וכך מותיר על כנה את ר–השם גם מכיל את הריבוי והמגוון שמאפיין את הקווקז  592
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שם  ).אשכנזים שישבו בקווקז/ויהודים רוסים, יהודי גיאורגיה(ספות הגיעו מהקווקז שקבוצות יהודיות נו

  . להסתיר אותן השימוש בו סייע, לכל היותר. זהות וקטגוריזציה, זה לא העלים את הדילמות של זיהוי

רוסית ועברית היו לשפות . נחלש מאד מעמדה של שפת יהודי קווקז, הקולקטיבי לצד השתנות השם

והדבר מעמיד בספק את המשך קיומה של זהות נפרדת של יהודי , יות בשדה התקשורת הקהילתיתהעיקר

   593.שכן השפה על להגיה השונים הייתה רכיב מרכזי בזהות זו, קווקז בדורות הבאים

משותפת אל מול זהויות המשנה היתה גם פועל יוצא של ' קווקזית'התחזקות זהות , באופן פרדוכסאלי

שהתקשורת בה כרוכה בתשומת לב להבדלי הלהגים בין הקהילות , ש בשפת יהודי קווקזהתמעטות השימו

גם קבוצות אחרות של מהגרים לישראל עברו תהליך כזה של אובדן . המקומיות המסורתיות בקווקז

 אם כי השפה עדיין משמשת 594,אך במקרה של יהודי קווקז תהליך זה מהיר במיוחד, השפה הקבוצתית

שם זה ". קווקזית": השפה קיבלה שם חדש, טאט- ודאו'והורי או ג'במקום ג, לבסוף 595.בצורות שונות

. צה עצמםוי בני הקב"גם עיותר ויותר אך , שימש בפי סוכנים שונים של הממסד שבאו במגע עם הקבוצה

מדגים את הפער לשפה שם זה  .השפה קודם בני נוער שהשתמשו בו לעיתים לא ידעו כלל כיצד נקראה

השם . לבין התפיסות החיצוניות שלו" קווקזים"קודם בין התוכן שרצו בני הקבוצה עצמם בשם שנדון 

נותן ביטוי כלשהו למורשת גם אינו שם זה . חסר משמעות שכן בקווקז יש עשרות שפות שונות

מחודש זוהי אם כן דוגמא לקשיים בעיצוב  .ולהיותה אחת משפות היהודים, התרבותית הקשורה בשפה

  .המשכיות עם העברקבוצתית באופן שיאפשר גם  זהותשל 

  

  בין ריבוי חיצוני וריבוי פנימי: הבניית זהות במגע עם הסביבה . 3

הזהות הקולקטיבית הייתה חשיבות מרכזית ליחסים עם הסביבה החדשה ולאופן  המחודשת של בהבניה

ור בין כמה תהליכים בסעיף זה אקש. שבו נתפסה הקבוצה על ידי הסביבה ועל ידי המדינה הקולטת

מדיון זה עולות שאלות על . מרכזיים במגע עם הסביבה לשאלת השונות הפנימית בקהילה ומשמעותה

ועל היחס שבין , הקשר שבין ההתייחסות לשונות בין קבוצות לבין ההתייחסות לשונות בתוך קבוצות

  . בניית זהויות קולקטיביותבה, קבוצתי-פנים, המקום שניתן לריבוי חיצוני לזה הניתן לריבוי פנימי

מצד אחד התמודדות עם מדיניות : הבניית הזהות הקולקטיבית נעשתה תוך התמודדות עם קשיים רבים

, תרבותית העומדת בפני עצמה- שפועל יוצא שלה היה חוסר הכרה ביהודי קווקז ובזהותם כקבוצה אתנו

למאפיינים אלה של היחסים . ילי חריףומצד אחר התמודדות עם הכרה שגויה שבאה לידי ביטוי בתיוג של

עם הסביבה הייתה השלכה גם על היחס בין גיבוש זהות קווקזית משותפת לבין מקומן של הזהויות 

העימות עם הסביבה הביא להדגשת הגבולות : פעלו כאן שני תהליכים מנוגדים. הקהילתיות השונות

                                              
 .)כגון עיתון של יהודי קווקז(קהילתית ברוסית -התפתחו דפוסי תקשורת פניםו, והורי ברוסית' גתחילה הוחלפה 593

חלק מעולי שנות ש והן מפני, בשל מרכזיותה בישראלהן  – מקום חשוב העברית תופסתמאוחר יותר החלה גם 
כך .  עוד בשפת יהודי קווקזשלטומת זאת חלק מהעולים החדשים לא לעו. סית לא שלטו ברו ילדיהם ובעיקרהשבעים

בד בבד נוצר פיצול בין זירות קהילתיות . של יוצאי קווקזפגשים הפכה העברית לשפת התקשורת בחלק מהמ
   .עיצוב הזהות הקבוצתיתופיצול זה משפיע על , המתנהלות ברוסית וזירות המתנהלות בעברית

, )העין לדוגמה-ראש(במושבים או בעיירות שבהם היוו רוב יחסי בעבר מקבוצות יהודיות התרכזו  חלק מהמהגרים 594
מהגרים ' כמו של קבוצות אחרות של -לעומת זאת במקרה של יוצאי קווקז. והדבר האט את אובדן הלשון הקבוצתית

 .  הואץ התהליך בשל הסביבות ההטרוגניות בהן התיישבו-' מאוחרים
כולל ספרים שהודפסו (והרי 'ויש גם יצירה תרבותית בג, והרי משמשת עדיין לתקשורת בין מבוגרים'י גיש להדגיש כ 595

 . ולא בשפה שנעלמה כבר או שיש לה רק חשיבות סמלית, מדובר בשפה באיום). לאחרונה בישראל



 289

והדבר השפיע גם , שנוגע לזהות ולמשמעותהומנגד נוצר מתח פנימי במה , האתניים הקהילתיים הכלליים

תהליך הדגשת הגבולות הקהילתיים תואר על ידי חלק מסוכני הקליטה  .על היחסים בין קבוצות שונות

ניסיון של הקבוצה להגן על עצמה : אך הייתה זו סגירות מאונס יותר מאשר הסתגרות מרצון, כהסתגרות

למרות ההתייחסות אליה ונוכח החשש מהשפעת ערכי ולשמר את ערכיה ואת תחושת הערך העצמי שלה 

הקשורות בקהילות מוצא , מצב זה גרם בתחילה להדגשת מגוון הזהויות של יוצאי קווקז. החברה החדשה

 בשולי חברת .אבל בהמשך השפיע על גיבוש זהות מקומית משותפת מתוך התנגדות ליחס הסביבה, שונות

ואף של פשע , צמחיה של מצוקה: הגירה גם במקומות אחריםהמהגרים נוצרו תופעות שמלוות תהליכי 

למרות הקשיים המשפחה : אך במהלך שנות התשעים אלה היו נחלתם של מיעוט מכלל העולים, ואלימות

אסטרטגיית התמודדות קבוצתית זו של שמירה על הזהות  596.של יוצאי קווקז שמרה על כוחה וערכיה

ובמיוחד על ידי אנשי , לתיים נתפס על ידי הסביבה החדשההתרבותית והסתייעות בקשרים פנים קהי

 שיצרו פנימייםהבדלים היו , עם זאת .השירותים החברתיים כביטוי להסתגרות קבוצתית ותרבותית

פעלו ,  לסביבהבעוד חלק מיהודי קווקז הדגישו את הגבולות בינם. תהליכים אלוביחס לדינמיקה שונה 

ובמיוחד אוכלוסייה , חלק מהמהגרים: 'בריחת האליטה'תופעה של מהעולה כפי ש, אחרים בצורה הפוכה

הייתה זו . העדיפו בתחילת שנות התשעים להיות מזוהים כרוסים ולא כקווקזים, שעברה רוסיפיקציה

דוגמאות לכך . ביישובים שבהם נוצרו ריכוזים של יוצאי קווקזגבולות האתניים הברורים תגובת נגד ל

, י קווקז שסיפרו כי בחרו באופן מודע להתגורר בערים שבהן לא נוצר ריכוז כזהמצאתי בשיחות עם יוצא

 עם זאת דוברים אלה ציינו כי בהתרחקות זו הייתה 597.כדי שלא להיפגע מהדימוי השלילי של הקבוצה

תופעה נוספת הייתה הפניית התיוג השלילי . וכי חלק מההוויה הקהילתית חסרה להם, פגיעה מסוג אחר

כך למשל הדגישו יהודים מערים בצפון הקווקז את ההבדל בינם לבין מי שמוצאם . ות מסוימותקבוצ-לתת

זהו מצב בו העדר ההכרה וההכרה השגויה בריבוי . ובמיוחד מיהודי קובה, מקהילות פריפריאליות

בחלק מהמקרים ". פנימי"משכפלים עצמם ביחס לריבוי ) קיום קבוצות שונות בקרב המהגרים" (חיצוני"

 –ואז הניגוד בין מה שהוצג קודם כשתי אסטרטגיות שונות , הותאמה הצגת הזהות לסיטואציה או להקשר

במסגרת ההוויה :  הפך למדומה או לטקטיקה מוגבלת–הדגשת גבולות או הזדהות בפועל כרוסים 

ות הם אך כשיצאו מהגרים לזירות אחר, המקומית והמשפחתית הודגשו גבולות כדי להתגונן מפני הסביבה

, אם כי הבדלים בנראות פיזית, או לפחות לא להדגיש את זהותם הקווקזית, יכלו להציג עצמם כרוסים

  .אפשרו רק לחלק לנקוט טקטיקה כזו' בשליטה ברוסית וכו

כתולדה של היעדר הכרה ושל יחס הסביבה השפיע על הבניית הזהות , לזהות ומשמעותהיחס המתח ב

והדבר השפיע על , הכרה בזהותםאהדה וחוסר ובני נוער חשו חוסר ילדים : בקרב בני הדור השני

                                              
 על בני נוער ממצאי מחקר: ביחס לשאלות אלו הזמן לא פעל לטובת הקבוצה. וראו הדיון על המשפחה בנספח 596

היה קטן מאשר באוכלוסיה " שיש בהן סיכון" מצא כי שיעור המעורבות של בני נוער יוצאי קווקז בפעילויות 1998מ
- אלנבוגן ,1998:70 פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן( מצא עליה חדה בשיעור זה 2004לעומת זאת מחקר המשך מ. הכללית

ואף כי דפוסי המגע , כניות ההתערבות לא השיגו ההשפעה הרצויהניתן ללמוד מכך כי תו). 2004 ואחרים פרנקוביץ
  .  השפיעו לרעה על מצבם של בני הנוער יוצאי קווקז, יותר מאשר משבר ההגירה בשנים הראשונות, עם הסביבה

 לגור) 90בתחילת שנות ה(סיפרה כיצד בחרה , שקודם לעלייתה מילאה תפקידים קהילתיים,  כך אישה יוצאת קווקז597
,  לשמוע את השפה שלנו-אבל עכשיו זה חסר לי". )וגם לא של עולי רוסיה (יר בה אין ריכוז של יוצאי קווקזבע

היה של פעילה שרצתה לארגן מפגש של יוצאי ) 90באמצע שנות ה (מקרה אחר .היא הוסיפה, "להיפגש עם האנשים
 שהיא יוצאת קווקז והציגה עצמה  הכחישה תחילהזואך , פנתה בטלפון לצעירה שמישהו המליץ עליה, קווקז

 . כרוסיה
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באווירה כזו המבוגרים התקשו לתת משמעות לזהויות . תפיסתם את זהותם הקבוצתית והתרבותית

גם אם בתוך הבית נשמר מקומם של ערכים תרבותיים של , הקהילתיות הקונקרטיות שעיצבו את זהותם

ותפסו ,  הם דחו את הזהות של משפחתם– עצמם את יחס הסביבה לא אחת שכפלו בני הנוער. הקבוצה

השתנות יחסי הכוחות הסמליים במשפחה בעקבות ההגירה תרמה למצב . את זהות מוצאם כפרימיטיווית

אבל , שהם קווקזים) עמי ועם אחרים(נוכחתי בכך כשבני נוער יוצאי קווקז ציינו בשיחות שתיעדתי . זה

. רקע הספציפי שלהם בקווקז גם כאשר נשאלו על מקום המוצא של משפחתםלא מצאו טעם בהתייחסות ל

התלכדות כנגד סביבה שהפגינה עוינות או בבסיסה  זהות חברתית ש–הזהות הקווקזית הפכה לזהות נגד 

. פחתי המקנה לה ערך פנימי כשלעצמההיסטורי ומש, אך לא נקשרה לרקע תרבותי, המעטה בערך

 אך 598 .זהויות בישראל בכללואף , 'מזרחית' לחלק מהתהליכים שעיצבו זהות דמיוןבהתפתחויות אלו יש 

מה , אפשרות הרלוונטית עבורם" זהות מזרחית"ז אינם רואים בלפחות חלק מבני הדור השני יוצאי קווק

  ). 'דוברי רוסית''וכך גם לגבי זהות כוללת של (ותיקים ' מזרחיים' עם הסביבה היה בחלקו עם שהמתחגם 

בני נוער רבים ייחסו ערך רב לזהותם : ומדובר בתהליך שיש לו צדדים שונים, ת יש סכנה בהכללהעם זא

אך בדרך כלל נתפסה זהות זו כלא רלוונטית ואף בעייתית ביחסי , התרבותית בסביבה שאפשרה זאת

ר מצד אחד בני נוע: כך התקיים תהליך פרדוכסאלי. הגומלין היומיומיים עם הסביבה החדשה בישראל

מצד אחר תהליך זה לווה ; ומיזמים ייחודיים עבור יוצאי קווקז עודדו מצב זה, רבים יצרו חבורות משלהם

יכלו לתת ערך לפעילות כזו ואף לשמש חלקים ממנה מורשת התרבותית של הקבוצה שמהבהתרחקות 

 במקרים קיצוניים הוביל מצב זה להפנמת התכונות. משאב תרבותי במפגש עם הסביבה החדשה

ההקשר המקומי השפיע על . כבר בקרב עולי שנות השבעיםחל תהליך שה, השליליות המיוחסות לקבוצה

אך יש גם מקומות , יש מקומות שבהם נמשך תהליך דחיקתם של יוצאי קווקז לשוליים: תהליכים אלה

  . ולתת ערך מחודש למרכיבים במורשתםבהם הם הצליחו לשפר את מצבם 

יוצאי קווקז שקודם לכן לא הזדהו כשייכים . שפעה ישירה על אופני ההזדהותלמדיניות החדשה הייתה ה

אימצו עתה זיהוי זה כדי לקבל הטבות כגון שכר לימוד לסטודנטים או זכאות ללמוד בקורסים , לקבוצה זו

בו בזמן קיומן של תכניות ייחודיות ליוצאי קווקז עורר שאלות על הזהות הקבוצתית . להכשרה מקצועית

לבין ההשפעה של , המתח שנוצר בין הצורך בהכרה ובמשאבים שנועדה המדיניות לספק. עותהומשמ

מדיניות זו ושל אופני יישומה על מיצוב וקיבוע של הקבוצה כבעייתית ונזקקת החריף שאלות אלו ואף 

 להכרה הרשמית ביוצאי קווקז כקבוצה הייתה, ממכל מקום. הביא לניסיונות התנגדות שיידונו בנפרד

תהליך ההבניה של זהות זו והמעבר מקהילות לקהילה קיבלו . השפעה רבה על הבניית זהות קולקטיבית

אך תהליך זה גם חשף והבליט מתחים והבנות שונות באשר לתכניה . בכך חיזוק ואישור מהמדינה

מחוץ לרשתות הפנימיות של מהגרים חדשים וותיקים , במרחב הציבורי: ולמשמעותה של זהות זו

עם שינוי המדיניות נוספה על . הוגדרה הזהות הקבוצתית הקווקזית בעיקר על יסוד תיוג שלילי, קווקזמה

מצב זה החריף את השאלה מה המשמעות . שנגזרה ממנה זכאות להטבות מסוימות, כך הגדרה מנהלית

                                              
שאלת ב,  פנימי מתח שלקיצוני כזהמצב ". מזרחיות"אבל יש הבדלים גדולים בחוויות של קבוצות שונות הנתפסות כ 598

יוצאי : היה נחלתן של קבוצות מעטות,  עם הסביבה– גלוי או סמוי – מתח בד בבד עם ,המשכיות הזהות התרבותית
 .  )2002ן כהעל האחרונים ראו ( בחלק מהיישובים שאליהם הגיעו  יוצאי מרוקו ו מהודו 'שראלבני י', גיאורגיה



 291

ת של בני וכיצד לגשר בין תפיסו,  איזה ערך חיובי ניתן לייחס לה–התרבותית והתוכנית של זהות זו 

שניכרים בה , אמנם התגבשה זהות קולקטיבית קווקזית. הקהילה עצמם לתפיסתם על ידי הסביבה

 אף –אך נותר בעינו הקושי לייחס ערך חיובי לנכסים תרבותיים וערכיים מהעבר , המשכיות ושינוי

מהגרים מצב מורכב זה מדגיש כי תהליכי דחיקתם של ה. שבלעדיהם לא יכלה זהות זו להתגבש מחדש

אלא קודם כול במישור התרבותי ובשאלות , מקווקז לשוליים התבטאו לא רק בתחומי הכלכלה והתעסוקה

התגבשות זהות קולקטיבית של יהודי קווקז לוותה אפוא במבוכה ובדילמות שלהם עצמם . של הכרה

  . באשר למשמעות זהותם התרבותית והקהילתית בהקשר הישראלי

  

  ? אופנים משולבים או תרתי דסתרי: ישראליתזהות קבוצתית וזהות . 4

או שמא אין סתירה , האם גיבוש זהות קבוצתית פירושו התבדלות ויצירת חיץ בין המהגרים לחברה בכלל

תפיסותיהם של  ?והזהות הישראלית אף מושגת באמצעות הזהות הקבוצתית המתהווה, בין השניים

סעיף זאת יבחן שאלות אלו .  פרק נפרד בהמשךהעולים עצמם ביחס לשאלות אלה עומדות במרכזו של

, ראשית: הטענה החשובה לדיון זה היא כפולה. בקצרה בזיקה לדיון בגיבוש זהות קבוצתית בהגירה

, הם תפסו עצמם כיהודים" : מקומיים"ו" לאומיים"בזהות הקבוצתית המתגבשת של יוצאי קווקז רכיבים 

ששולב גם ברצון , העבירו איתם את הרצון בזהות מקומית, םוכפי שתואר קוד, היו בעלי תפיסות לאומיות

ובמיוחד של סוכני קליטה , התפיסות של החברה הסובבת, שנית. להיות חלק מקולקטיב לאומי ישראלי

   ".ישראלית"וזהות ") עדתית"או " (זהות קבוצתית"וחוקרים הן עצמן גורם חשוב המשפיע על היחס בין 

אודות העולים בכלל ואודות ילדים (כמו גם ממצאי המחקרים הכמותיים , עדויות רבות מעבודת השדה

מלמדים כי העולים עצמם דווקא חיפשו נקודות מגע וקשר עם הסביבה החדשה בישובים בהם ) ובני נוער

רצון להרחיב קשרים חברתיים ואת המעגל החברתי גם עם  "נמצאמחקר על בני נוער ב .הם התיישבו

דרך  ).1998:53-56ונועם ' פרנקוביץ- אלנבוגן( " עם יוצאי קווקז- אך יותר מכך,עולים וגם עם ותיקים

אך תהליכים שהחוקרות ראו , הצגת הנתונים במחקר זה מנגידה בין קשרים בתוך הקבוצה ומחוצה לה

בני הנוער מעוניינים גם בחיזוק הקשרים הפנים קבוצתיים : אותן כנוגדים יכולים גם להיתפס כמשלימים

ודבר זה עולה בקנה אחד עם ממצאי המחקר על מבוגרים יוצאי ,  קבוצתיים-יזוק הקשרים החוץוגם בח

וכן ממצאי , )1998:77קינג (  ציינו שהם מעוניינים ביותר קשר עם הישראלים הותיקים 71%ש, קווקז

המאמץ הרב של יוצאי קווקז להמשיך גם עולה ים מהמחקר. עבודת השדה שלי אודות נוער ומבוגרים

לדבוק בערכים משפחתיים ותרבותיים שלהם תוך התאמתם חדש לתנאים בישראל למרות לחץ של 

אלא על , "הסתגרות"גישה זו אינה מלמדת בהכרח על ". להשתנות"הסביבה ואף של נותני שירותים 

אך התנגדות לעשות זאת במחיר של שינוי ערכים מהיר וחוסר  ,שאיפה להשתלבות בסביבה החדשה

אולם המחקרים שבחנו שאלות אלה תורמים בעצמם לקושי להציג עמדה של  599.ם ותרבותםהכרה בזהות

סעיף שלם מוקדש במחקרים לשאלה האם בני : שמירה על זהות תרבותית תוך השתלבות בסביבה החדשה

                                              
 מהם לא היה 85% ל –אינם ממהרים לוותר על תרבות מוצאם "המחקר הכמותי מצא כי בני הנוער וגם אימותיהם  599

המשך קיום "ציינו כי ) 79%(ואילו בקרב מבוגרים הרוב הגדול של העולים ) 61, שם.." (חשוב להתנהג כצברים
 ). 1998:53-56ונועם ' פרנקוביץ-אלנבוגן(הוא חשוב או חשוב מאוד " המוסרת והמנהגים
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.." יותר ישראלים מקווקזים"או " יותר קווקזים מישראלים"נוער ומבוגרים יוצאי קווקז רואים עצמם 

וכמוהו גם , ניסוח זה מלמד כי המחקר עצמו). 1998:61קינג , 1998:60-61פרנקוביץ ונועם - ןאלנבוג(

האמורים להסתמך על ממצאיו מניחים עדיין תהליך של השלת זהות אחת ואימוץ " הקולטים"המוסדות 

ת אסימילציה ולא מגע בין תרבותי שיוצר חברה שיש בה ביטוי לזהויות שונות תוך העשרה הדדי, אחרת

נקודת מוצא כזו יכולה בעצמה להביא למצב של חוסר הכרה  ).ובמיוחד כאשר קיים מצע משותף יהודי(

יחד עם הקשיים הכלליים בעקבות ההגירה יצר קושי בביטוי הזהות התרבותית , מצב זה .בזהות תרבותית

 -אחרותבמילים  .שלא נתפסה על ידי הסביבה כעולה בקנה אחד עם הזהות הישראלית, והקבוצתית

מבחינת יחס הסביבה והממסד ליוצאי קווקז הזהות התרבותית קבוצתית נתפסה עדיין כסותרת את הזהות 

ולמרות התנגדות הקבוצה לאורך זמן לעמדות , למרות תהליכים של חדירת שיח רב תרבותי, הלאומית

  . כאלה יכולה להיות השפעה גם על התפיסות העצמיות

וקשיים במגע עם הסביבה ) רבותית וגם בשייכות לקולקטיב הלאומי ת-קבוצתית(חוסר הכרה בזהות 

ואכן עולים רבים שפגשתי , החדשה יכולים לגרום לאידיאליזציה של הסביבה הקודמת בקרב מהגרים

מרבית העולים היו מודעים , יחד עם זאת. ספרו בגאווה על חייהם הקודמים וההתייחסות אליהם בקווקז

, ורבים גם זכרו היטב גם את הדיכוי הדתי, קב התמוטטות ברית המועצותהיטב למצב החדש בקווקז ע

הם גם השוו את יחסיהם עם הסביבה הקרובה ,  מצד שני .ובמיוחד את הפוליטיקה האתנית הטאטית

בחינת היחס למעבר לישראל על  .והצביעו על הפער הגדול ביניהם, בקווקז עם מצבם החדש בישראל

 את המציאות החברתית בקווקז מלמד כי מנקודת מבטם של בני הקבוצה רקע תיאור של בני הקבוצה

כך מקומם הקודם . המעבר לישראל ניתן לתיאור כמעבר בין סביבות שכרוך ברווח והפסד בו זמנית

אך בו זמן , בקווקז נתפס כסביבה בה סבלו מדיכוי פוליטי שהתבטא במניפולציות ביחס להבניית זהותם

לעומת זאת בישראל הם זוכים לחופש .  היחסים החברתיים עם הסביבה החברתיתזכו להכרה וכבוד ברמת

ביחס מצד נותני שירותים , המתבטאים בתיוג שליליאך לחוסר הכרה ופגיעה בכבוד , פוליטי ודתי, לאומי

חוסר ההכרה אינו נתפס רק כחוסר הכרה בתרבות  .ביחסים עם הסביבה החברתית המיידיתואף 

) הממשית והפוטנציאלית(ובתרומתה , כחוסר הכרה בשייכות לקולקטיב הלאומיאלא גם , ספציפית

   . בפרקים הבאיםונו יידבני הקבוצה ת תגובובמיוחד ,  סוגיה זו.הפוטנציאלית של הקבוצה לסביבתה
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  מסקנות וסיכום: מקומיות מהגרת וגבולות קבוצתיים, זהות קבוצתית. ה

   ?"יש מאין"דש או יצירה עיצוב מח, המשכיות:  זהות קולקטיבית.1

הבנתן של זהויות קולקטיביות בכלל ושל זהויות אתניות ותרבותיות של קבוצות מהגרים בפרט עומדת 

 נתאו מובכטבעית לעומת התפיסות של זהות אתנית . בלב מחלוקת ערה בעשרות השנים האחרונות

וכי המדינה , פיסות של הסביבההדגישו חוקרים רבים כי הזהות הקולקטיבית מובנית אל מול הת, המאלי

חשיבות גישות אלו בראיית יחסי הגומלין עם האחר כמרכיב מרכזי בעיצוב . משפיעה על עיצוב זהויות

 בניגוד לתפיסות מסורתיות שנתנו לתרבות המהגרים מקום –הזהות הקולקטיבית ובהתנסות של מהגרים 

 שאלות אלה כשבוחנים. ר של נקודות המבטעם זאת נראה שיש מקום לשילוב מושכל יות. מרכזי בניתוח

: מנקודת המוצא של המהגרים עצמם נדמה כי חלק מהגישות מניחות זהות גמישה וקונטקסטואלית בלבד

אף , הבנת עברם של המהגרים מאבדת מערכה כמרכיב בדיון על זהותם. הכול מובנה ומומצא מחדש

על הבניה ועל המצאה של זהויות מתוך מגע הדגש .  תפקיד משמעותישבעיני המהגרים עצמם יש לעברם

בא על חשבון ניתוח האופן שבו העבר והרקע התרבותי משפיעים על תהליכי , עם הסביבה החדשה

ראיית מרכיבים אלו ואופני הזיכרון שלהם כתוצר של הבניה אינה גורעת מהצורך (הבניית הזהות 

המשליך גם על הבנת , בחון מחדש מתח זהרק לאחרונה המחקר מתחיל ל, )להתייחס לתוצאות הבניה זו

   600.סימבוליות-זהויות קולקטיביות בכלל ועל הדיכוטומיה שנוצרה בין גישות הבנייתיות וגישות אתנו

גישה זו מקנה מקום מרכזי לכוחן של  .מול מגמות אלו מחקר זה מציע גישה רב משתנית ותהליכית

אך בו בזמן .  על היווצרותן של זהויות קולקטיביותהמדינה והסביבה ביצירת קטגוריות אתניות ובהשפעה

על חשיבות . ולקטיבית קודם להגירהקצוב הזהות מחדש למאפייני הזהות המודגשת חשיבות היחס בין עי

 תהליכים משולבים של המשכיות ושינוי יםהמדגישמלמדים גם מחקרים שונים היחס בין גורמים אלה 

 פרק זה מוסיף על כך את תשומת הלב לדינמיקה 601.לישראלשל מהגרים  בעיצוב הזהות הקולקטיבית

   .הכפולה שבין ריבוי פנימי לריבוי חיצוני בזיקה לעיצוב זהות בעקבות הגירה

זהו תהליך . גורמים שונים השפיעו על ההשתנות וההתגבשות מחדש של קהילות יהודי קווקז בארץ

אבל גם לא , ת נתונה מאזור אחד למשנהולא מעבר של זהו: מורכב של עיצוב וגיבוש מחודש של זהות

בעיצוב זהות זו יש חשיבות לתהליכים הקשורים במגע עם הסביבה . יצירה של זהות קבוצתית יש מאין

תרבותית של יהודי -המשא ומתן סביב הבנייתה של זהות אתנו. אך השפעתם אינה בלעדית, והמדינה

ואחר כך הגדירה ,  הכירה בקיומה של קבוצה זושתחילה לא, קווקז בישראל מושפע מהמדיניות החברתית

במיוחד , לא פחות מכך הוא מושפע מהמגע עם הסביבה החברתית. אותה וקיבעה אותה כקבוצה ייחודית

והזהות הקולקטיבית , אך המדיניות לבדה לא יצרה או המציאה את הקבוצה. מהדימוי השלילי של הקהילה

לא פחות מכך היא תולדה של תהליכים . או המדינה בישראלאינה רק פועל יוצא של המפגש עם הסביבה 

                                              
להבנת העבר ה גישומציע , וגלנר' סמית.י א"הצגתן עמתייחס למתח בין גישות אלה באופן  ) Shenhav 2006(שנהב  600

 97לעיל הערה (טגוריות היברידיות והניסיון לטהרן קבאמצעות התייחסות ל, הליכה מעבר לדיכוטומיה זושתאפשר 
רמות רבות שיכולות להתקיים במטופלות " לא מתאימות"קטגוריות שנתפסות ככי המחקר הנוכחי מלמד ). בשער זה

  . מציע ראיה רב קולית יותר של הקטגוריות הרלוונטיות והשפעתןו, )בנוסף לזו הנדונה על ידו(זמנית בו 
 . וראו הדיון על אנתרופולוגיה והיסטוריה במבוא , Goldberg 1996,  2001צור , 1999 דשן ושוקד: משלל 601
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ריבוי תרבותי  שלאי אפשר להפריד את הדיון בשאלות . הקשורים בעברה ובהרכבה של הקבוצה

". פנימי"משאלות של ריבוי ) ם יוצאי קווקז בקרב כלל דוברי הרוסית ובחברה הישראליתמקו" (חיצוני"

על רקע קושי להכיר בריבוי  -מעוצבתו -הגרים התעצבההתייחסות הסביבה החברתית והמדינה למ

אבל לצד המגע עם הסביבה . השפיעה על תהליך הבניית הזהותש, מ"רההזהויות בקרב המהגרים מב

  . שלו חשיבות רבה בהבניית הזהות הקולקטיבית, החדשה התקיים מפגש בין מהגרים בעלי זהויות שונות

  

  ל זהות גבולות קבוצתיים ומימדים שונים ש .2

 של יוצאי קווקז מתקיימים זה לצד זה ובזיקה הדדית – האישית והקבוצתית –בתהליך עיצוב הזהות 

-אופני העיצוב של זהויות בברית, )על הריבוי שבתוכו(שיח זהויות הקשור לקווקז : רבדים שונים

  . ודי והישראליוכמובן עיצוב הזהות בהקשר היה) במשמעות הרחבה של מושג זה(המועצות ובשיח הרוסי 

חשיבות לצורות שיח ולדימויים שמקורם  - ויש- הייתה, לצד החשיבות לאופן שבו נתפס הקווקז בישראל

אלא , אין מדובר רק בהשפעות של מרכיבי שונות מרובים. ולאופן שבו נתפסו בו זהויות, בקווקז עצמו

,  התעצבו בסביבה מרובת קבוצותזהויות בקווקז: בשיח שלשֹונּות ולריבוי תרבותי היה בו מקום מרכזי

שלא כבשיח הזהות ( הייתה והינה מרכיב אינהרנטי בשיח על זהות באזור זה – פנימית וחיצונית –ושונות 

השיח אודות . מקומו ומשמעותו של השיח על הזהות בישראל הם תולדה של מפגש רב ממדי). הלאומי

יש בו הדים למפגש . ים קודמים בין זהויותאך גם מתייחס למפגש, זהות קולקטיבית בישראל הוא חדש

ועם , עם יהודים רוסים שהתיישבו בקווקז, של יהודי קווקז באזורים שונים עם עמים מקומיים שונים

את .  וניסיונות היסטוריים אלה קיבלו משמעות חדשה בעקבות ההגירה לישראל–יהודים מחוץ לקווקז 

  . ש להבין על רקע מורכבות זוהזהות הקולקטיבית של יוצאי קווקז בישראל י

קודם להגירתם היו ליהודי קווקז זהויות של קהילות שונות במובן החברתי וזהות משותפת במובן 

שפה משותפת ושותפות במרכיבים תרבותיים אותן חלוקות קבוצות , שבמרכזה הזהות היהודית, התרבותי

וריבוי פנימי היו אפוא שני צדדים מכנה משותף כללי ). לצד השוני ביניהן(שונות באזור הקווקז 

קווקז כאל קטגוריה אתנית נפרדת תרמה  ההתייחסות אל יהודי. משלימים בזהותם של יהודי קווקז

בעקבות ההגירה החל תהליך עיצוב . ליצירת תודעה קולקטיבית שאיגדה את הזהויות המקומיות השונות

 קבוצות וזהויות מקומיות שונות ושל יחס בין' מפגש מרובה'תהליך שהיה תולדה של , מחדש של הזהות

, בעקבות תהליך זה החלו יוצאי קווקז לתפוס את עצמם כקבוצה חברתית אחת. הסביבה והמדינה בישראל

זהות נפרדת וייחודית נבנתה על האופן בו  שלהכקבוצה התפיסה העצמית . המאופיינת בשוני פנימי רב

בקווקז .  שבו נתפסה הקהילה במדיניות החברתית בישראלהשונה מהאופן, נתפסו זהויות אתניות בקווקז

כאשר לצד ריבוי תרבויות זה , "זהות ייחודית"ייחודיות נתפסה כמאפיינת קבוצות רבות שלכל אחת מהן 

כקבוצה חלשה פורשה " קבוצה ייחודית"לעומת זאת בישראל התגית . יש אתוס מקומי ואזורי משותף

תפיסת : ביחס עם המדינה יש גם המשכיות,  בה בשעה.מיוחדול בעלת תרבות אקזוטית הראויה לטיפ

  . שקישרה זהות ייחודית ונגישות למשאבים,  ניזונה גם מהניסיון של הפוליטיקה הטאטית'ייחודיות'ה

הזהות הקבוצתית נתפסת כמרכיב בזהות קולקטיבית יהודית רחבה , לצד הדגשת הגבולות הקהילתיים

מכלל רוב המהגרים רואים עצמם גם כחלק . מקבילה בזהות ישראליתשיש ציפייה למצוא לה , יותר
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והיחס בין קטגוריה זו לבין זהותם הקבוצתית כיוצאי קווקז משתנה בהתאם ,  לשעברמ"המהגרים מברה

אי אפשר לדון בכל אחד ממרכיבים אלה ללא התייחסות לשאלות של . לרקע בקווקז ולהקשר בישראל

נוצרת זהות , למרות הזיקות לרבדים שונים אלה.  בקווקז ובישראל-שינוישונות פנימית ושל המשכיות ו

 בין הקבוצה וסביבתה גם ברוריםהמתבטאת בגבולות אתניים , קבוצתית משותפת של יהודי קווקז

 602 ).יותר מדת(אתניות היא משתנה בולט שבו , בדפוס זה יש המשכיות ברורה לעולם הקווקזי. בישראל

: סי הנישואיםביטוי לכל זאת יש בדפו .הדרגתי של מגע הולך וגבר עם הסביבהבד בבד יש גם תהליך 

 על 603.מסתמן מעבר מדפוס אנדוגמי לדפוס מעורב, קבוצתית- לאנדוגמיה תוךלמרות המשך נטייה 

מרכיבים . מ"הדגשת הזהות הייחודית השפיעו גם הרקע הסובייטי וההיסטוריה של הבניית אתניות בברה

 מהגרים מאזורים שונים בקווקז קשורים לזיהוים כקטגוריה אתנית חוויית הזהות שלמשותפים נוספים ב

לרשתות החברתיות המקומיות יש .  לפני ההגירה וגם לאחריה–נבדלת ולקיום ריכוזים קהילתיים ברורים 

חשיבות רבה ככל שקבוצה נוטה לשמור על גבולות קבוצתיים ועל זהותה התרבותית במקביל להתערות 

, מחד: תנועה דינאמית בין שני קטבים... חוויית ההגירה יוצרת'זוהי דוגמה למצב בו .  החדשהבחברה

גם אם אותו משהו הנו ערטילאי ונחווה ברמה תחושתית (הכיסופים למשהו המזוהה עם מקום המוצא 

 604).2005:15-16, גל עצמון(' שהפך לבית החדש, הרצון להשתייך למקום האחר, ומאידך, )בלבד

  . יקה זו משתקפת בתפקיד החשוב של מקומיות בהבניית הזהות החדשה של המהגריםדינמ

  

    כמיהה למקומיות והדילמות של יחס הסביבה: לאומיות- בין זהות יישובית וטרנס. 3

 –בעקבות ההגירה לישראל נוצרו כאמור ריכוזים מובהקים של יוצאי קווקז ביישובים עירוניים שונים 

כחלק מגיבוש מחדש של זהות קבוצתית בישראל . למאפייני הקבוצה בקווקז המשך משוםוהיה בכך 

והדגש עבר מחלוקה על פי הקהילות בקווקז לחלוקה על פי , הועתק לארץ הממד המקומי הקהילתי בזהות

מד המקומי היה בה מקום יכך נוצרה זהות קבוצתית של יוצאי קווקז שלמ. קהילות יישוב ואזורים בארץ

לרשתות החברתיות שנוצרו בריכוזים טריטוריאליים . המורכבת מקהילות מקום יישוביותקהילה : מרכזי

רשתות אלו אפשרו . יישוביים ואזוריים היה תפקיד חשוב בהתמודדות היומיומית עם הסביבה החדשה

  . קבוצתית במצב שהיה בו קושי לבטא זהות זו מול החברה הרחבה- לבטא את הזהות ברמה הפנים

 החברתי המקומי והתייחסות למקום כחלק מביטוי הזהות ניכרו כבר בשלבים ראשונים חשיבות המערך

אך מול רצונם של המהגרים לבסס להם זהות מקומית במקומם החדש עלתה . של עליית שנות התשעים

תיוג שלילי ויחסי ניכור עם הסביבה , חוסר הכרה, דחיקה לשוליים. במלוא חריפותה שאלת היחס לקבוצה

אף שביחסים עם הסביבה בקווקז היו עליות : דה רבה התנסות חדשה עבור מרבית יהודי קווקזהיו במי

 היו על פי –אתנית של קווקז - בסביבה הרב–יחסיהם עם שכניהם ברמה המקומית והשכונתית , ומורדות

אפשר  לכך). על רקע המדיניות הטאטית, ולעומת זאת היו יחסיהם עם השלטון מורכבים(רוב טובים 
                                              

 , ,ובהווהבעבר , גם בקרב קבוצות מהגרות אחרות מהקווקזזהות ייחודית ניכרים  דפוסים דומים של שמירה על 602
 ) . 2001מלצר גבע , 1980ם עיל (גיאורגיה יהודי ,)Bram 2003 (19ת בסוף המאה ה"רקסים שאולצו להגר למזה'כגון צ

  .  לילדיהם מחציתם מעדיפים בן זוג שאינו מקווקזאך, נשואים לבן זוג קווקזי) 1998:77(של קינג  מהנשאלים 99% 603
שניהם . גאורגיהוהשני עולה מ, ישראלי-דרוזי-הראשון ערבי, החדזד'פיציצירותיהם של אסד עזי ומאיר מתוך דיון ב 604

מהות אותנטית וחיבור לתרבות 'לשמור על ובה בעת לחברה הישראלית ך רצון להשתייבששותפים לאמביוולנטיות 
  . )במפגש חוזר עם ארץ המוצא, עם זאת, שמתרסקת(המוצא 
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ביחס . שירותים הקהילתיים והיכולת לקבלם בעבר לעומת המצב החדש בישראלשינוי בנגישות ללהוסיף 

שלפיהם מדובר בעלייה שחלה בה ניעּות , יש להביא בחשבון לא את הדימויים המקובלים בישראללכך 

, אוטונומיותרבים מיהודי קווקז הגיעו מבירות של רפובליקות : אלא דווקא מצב הפוך, ברורה כלפי מעלה

על זו שפגשו , ולעתים עלתה,  לא נפלהמ"ברהורמת השירותים הקהילתיים שקיבלו קודם להתמוטטות 

עולה , תחושת הפגיעה בזהות בישראלועל רקע עבר זה . ביישובי הפריפריה שאליהם הגיעו בישראל

  . דומה יותר להתנסות הקודמת בקווקז, כמיהה למקומיות אחרת

השאיפה . ות המרכיב המקומי בהבנת הזהות הקולקטיבית של יוצאי קווקז בישראלמדיון זה עולה חשיב

לביסוס המקומיות על רקע מאפייני המפגש עם הסביבה והמדינה בישראל ניכרה בניסיונות לקיים פעילות 

וכן , )ולא רק ברשתות סגורות של הקהילה(קהילתית מקומית שתבוא לידי ביטוי גם במרחבים ציבוריים 

עם , מסוף שנות התשעים חלו התפתחויות נוספות 605.ונות להתארגנות פוליטית בזירה היישוביתבניסי

לאומית זו - זהות טרנס.שתידון בהמשך, לאומית של יהודי קווקז-יבית טרנסהיווצרותה של זהות קולקט

קז בעזרת קשרים עם יהודי קוו. אלא נסמכה עליה והיוותה צד אחר שלה, לא עמדה בסתירה למקומיות

למשל על ידי גיוס תרומות , ביססו יוצאי קווקז את זהותם המקומית)  מוסקבה למשל(בתפוצות אחרות 

. לאומית-ארצית וטרנס, מקומית: כך נוצרה זהות קולקטיבית בכמה רמות בו זמנית. לבניית בתי כנסת

   606. אם כן יחדשונות פנימית והבנת היחס בין הבניית זהות חדשה להתנסות הקודמת קשורות, מקומיות

בחינת עיצוב הזהות של יהודי קווקז בישראל מלמדת על החשיבות של שונות פנימית וזהויות קהילתיות 

ועל האופן שבו מקומיות קודמת מתחלפת במקומיות , קודם להגירה לדיון בזהות הנוצרת בעקבות ההגירה

, קומיים לתהליכים גלובלייםדיון עולה דיאלקטיקה בין תהליכים מהמ.  תוך שינוי והמשכיות–חדשה 

  . ומתברר כיצד תהליכים מקומיים ממשיכים להיות גורם השפעה חשוב לצד תהליכים גלובליים

***  
בלב הדיון בשער זה עמדו סוגיות של קטגוריזציה אתנית וזהות קבוצתית ומקומן במפגש בין מהגרים 

, אפייני המגע של יוצאי קווקזהתבוננות במ. בדגש על המפגש עם המדינה וסוכניה, וסביבה חדשה

עם הסביבה החדשה בישראל מעידים על עוצמתם של דפוסי קטגוריזציה , ומהגרים דוברי רוסית בכלל

על היחס המתהווה עם הממסד המדינתי ועם החברה , אתנית והשפעתם על תהליכי הנראות של מהגרים

עד עתה הדיון . םם חברתיים המרכזייסוכניהאינטראקציה עם על המדיניות כלפי המהגרים ועל , הסובבת

ובעיצוב המחודש של הזהות , עסק בעיקר באופני קטגוריזציה ותפיסות במפגש עם המדינה וסוכניה

אולם . ועל רקע המגע עם הסביבה, הקולקטיבית בעקבות המפגש בין קבוצות שונות של יוצאי קווקז

עם קבוצות חברתיות שונות בזירות  מגעשהתבטאו ב, למפגש עם הסביבה החדשה היו צדדים נוספים

אף , זהות לאלו של המדינה וסוכניההיו עם מערכות קטגוריזציה מקומיות שלא תמיד במפגש ו, מגוונות

   .למפגש זה ומשמעותו מוקדש השער הבא. שיש ביניהם זיקה והשפעה גדולה

                                              
 . ייבחנו בשער הבא,  מקומי ובתחום התרבותי-בתחום הפוליטי,  דוגמאות לכך 605
 יבתשל ת ותמונ באמצעות למשל, יוצאי קווקזשל קהילות מקומיות לייצוג סמלי שיצאו לאחרונה ניתן לוחות שנה ב 606

  .קבוצתית משותפת של זהות את כינונהזהויות מקומיות וגם בין שונות דפוס זה מדגיש גם את ה. כנסת
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  מול הקטגוריות ובין הקטגוריות  -בין ריבוי ובינאריות: שער רביעי
  
 לא -ברוך השם הקווקזים, אנחנו... אנחנו היהודים לא נותנים לעצמנו, פה לא נותנים לשכוח מאיזה זן אתה... "

ארמית ועברית , ערבית, טורקית, 1יש בתוכה ניב הודי...וגם יש לנו שפה מורכבת, ספרדים ולא אשכנזים
 -היום.... שאנחנו קווקזיםישו י הם קצת התב-לחץ סביבתי) בגלל(, בעבר? והילדים . פרסית-וכן..תנכית

  ".יש להם גאווה.  אני קווקזי-אומרים
   ]. 1982תושב היישוב חיננית שהקימו עולי קווקז בישראל ב  .ט[ 

   זירות שונות של מפגש מרובה -עיצוב זהות בעקבות הגירה :מבוא

  בין פנומנולוגיה של זהות לבין קטגוריזציה של זהות .1

את העיצוב המחודש של זהות וגבולות קהילתיים בקרב יהודי קווקז בעקבות מזוויות נוספות  זה בוחן שער

ואת התפיסות ותהליכי הקטגוריזציה החברתית והאתנית , הגירה ומפגש עם קבוצות יהודיות אחרות

מקומם  :דיון זה מעלה שאלה רחבה יותר. )בשונה מהמדינה( עם הסביבה החברתית במפגש המתבטאים

מה  .ישראליות -במיוחד יהודיתו, מול ריבוי בהמשגות ותפיסות של זהויות יהודיותשל ניגודים בינאריים 

היחס בין תהליכי עיצוב זהות קבוצתית לבין ההמשגות והקטגוריות האתניות הרווחות במדינת היעד 

ועל מקומם של , זהות של קבוצה בהגירהכיצד משפיע יחס זה על עיצוב ה ?לתיאור קבוצות וזהותן

י "עשאלות אלו יידונו  ?יהודיים וישראלים משותפיםהייחודיים לקבוצה ומרכיבי זהות ת מרכיבי זהו

 ובחינת המשמעות של המפגש עם 2,המקומית" המפה האתנית"התמקמות הקבוצה מול ניתוח של 

, ")ספרדים"או /ו ('מזרחים'ו" אשכנזים"הקטגוריזציה האתנית הבינארית המחלקת זהויות יהודיות ל

   3."מזרחי"ל" הרוסי" בבחינת מיקומם של יהודי קווקז בין - יפי יותרובאופן ספצ

אך  -מ לשעבר" הדיון בשער השלישי התמקד בקטגוריות בעזרתן תופסים את זהותם של המהגרים מברה

תפיסה מאחדת מקשרת את יוצאי קווקז  .משתקפת בו קטגוריזציה רחבה יותר הרווחת בחברה הישראלית

 מקשרת את 'אסיאתים' ו'אירופאים'ואילו תפיסה בינארית המפרידה בין , ")רוסים("ליהודים יוצאי רוסיה 

אפשרות שלישית היא התייחסות  . או יוצאי אסיה ואפריקה בישראל'מזרחים'יוצאי קווקז לקטגוריה של 

אולם כפי שעלה מהדיון במדיניות קטגוריזציה זו תורגמה להדגשת , לקבוצה על סמך זהותה הייחודית

מכל זאת  ".אתיופים ובוכרים, קווקזים "-תיות המוליכה ליצירת קטגוריה חדשה של קבוצות חלשות בעיי

ממיקום זה . אפשר ללמוד על מיקומם הבעייתי של יהודי קווקז בישראל בין הקטגוריות ומול הקטגוריות

ת של בני בין החוויה המורכב, עולה מתח בין פנומנולוגיה של זהות לבין השיח הרווח אודות זהות

מתח זה  .י אחרים"לבין הקטגוריזציה שמהווה בסיס לתפיסות שלהם ע, שיש לה פנים רבות, הקבוצה

דוגמא לניסיון להמשיג את . במחקר ואף, במגע עם המדינה, מתבטא בשיח היומיומי ובמגע עם הסביבה

בין התפיסה החיצונית הדיון ביהודי קווקז וקבוצות מיעוט אחרות בקרב דוברי הרוסית ולמתח שהוא יוצר 

  4":יהודים רוסים בשלוש יבשות"לתפיסת הזהות של בני הקבוצה התבטאה בכנס בין לאומי אודות 

                                              
ציטוט זהו .  אירופאיות-קשורה לשפות ההודוה, שהיא שפה איראנית,  הכוונה כנראה למוצאה של שפת יהודי קווקז1

  ). 2001ברם   ( בחיננית שבצפון השומרוןלך ביקור במה) 1997(שיחה מתוך 
לפיהן מומשגת " סובייקטיביות"וגם למפות , במושג זה הכוונה גם לרובד תיאורי המתייחס לגבולות בין קבוצות 2

 . 2003 ,1996,על מפות סובייקטיביות ראו פורטוגלי. ולמפגש בין רמות אלה, החברה בהתייחס לזהויות קבוצתיות
ואפשר , מחלחל גם לשיח על זהויות יהודיות בתפוצותהעכשווי השיח הבינארי הישראלי מוקד בישראל אך  הדיון מ3

  . יורק-לראות דוגמא לכך בבחינה של קהילות יוצאי קווקז בתפוצות חדשות כגון מוסקבה וניו
4 "Russians Jews in three continents " ,ם ישראלים דוברי רוסיתי חוקרי" הכנס אורגן ע.6/2004, בר אילן' אונ .  
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סטודנט יוצא קווקז ". רוסים מזרחיים"י המארגנים "המושב שעסק בקבוצות אלו נקרא ע
" : והרי ששמע מאימו'ובתגובה חזר על פתגם בג, ששמע על המושב התפלא מאד על השם

nemireyo chush mishene'u" ,לך תדע מה הוא יכול , מי שלא מת: "ובתרגום חופשי

   5 ..). איזה דברים מוזרים הוא ישמע-או ("לשמוע
  

או , של הזהות התרבותית הייחודית" מותה"אליו רומז הפתגם יכול להיות מובן כאן כמטאפורה ל" המוות"

. י השיח על זהויות במפגש עם הסביבה החדשהלפחות דחיקתה הצידה בשל קטגוריות התפיסה ומאפיינ

   6 .הפתגם ממחיש את המתח והמרחק בין השיח הרווח לבין חוויית הזהות של בני הקבוצה

עולים "הניסיון להבחין את יוצאי קווקז מדוברי רוסית אחרים הביא ליצירת קטגוריה משותפת של 

אבל באלה אין משום , "ספרדיות/חיות מזר–קבוצות מסורתיות "או של , "מהרפובליקות האסיאתיות

אבל בו . התייחסות ומתן מקום לזהות הקבוצתית ולחוויה ההיסטורית והעכשווית הנפרדת של יהודי קווקז

 .ולאופני הקטגוריזציה שבבסיסו יש השפעה גדולה על חוויה הזהות בסביבה החדשה, בזמן לשיח עצמו

   .צב זה מקשה על הדיון במתח זה והמשגתומ, לעיתים הם אף הופכים דומיננטיים בחוויה זו

 תפיסותיהם את זהותם ואת -רמה ראשונה היא חוויתם של בני הקבוצה עצמם :לדיון זה כמה רמות

ההטרוגניות של : ובמקרה זה לא כל שכן, תפיסות של זהות הן מגוונות ומרובות. מיקומם בין הקטגוריות

המערכת הקטגוריאלית , בו בזמן. ם ריבוי קולותמדגישי" קהילה"ו" קהילות"והמתח בין , הקבוצה

ונוצר מתח בין החוויה הפנימית , הדומיננטית בסביבה החדשה מעצבת את החוויה ואת צורות התיאור שלה

   .ומה שולי וזניח, של דוברים שונים לבין השפעת מערכת זו על התפיסה מה רלוונטי ביחס לזהות

בגישה אנתרופולוגית יש דגש פנומנולוגי במובן של מתן . רמה שניה היא של ייצוג המתח הזה במחקר

תצפית (מקום מרכזי לחוויה של הקבוצה עצמה ותיאור המבוסס על הניסיון לקחת חלק בחוויה זו 

אבל ביחס לכך עולות עולה דילמה המצריכה ניסוח מחודש לבעייתיות של ייצוג ותיאור מסדר ). משתתפת

מתוך " לחלץ"והאם וכיצד ניתן ? לא תלות במערכת הקטגוריאלית הזוהאם ניתן לתאר את הקבוצה ל: שני

התבוננות במציאות העכשווית מרכיבים של חוויה קולקטיבית וזהות שאינם רק פועל יוצא של המפגש עם 

אם המפגש עם מערכת : מהלך כזה יכול להביא לתפיסה בעייתית של הקבוצה ?מערכת הקטגוריות

הרי שתיאור החוויה צריך לתת מקום , אכן דומיננטיים בחוויה של הקבוצההקטגוריות והשיח הקיים הם 

ולא להתרכז , התיאור צריך לבחון כיצד מתמודדים אנשי הקבוצה עצמם עם מצב זה. מרכזי לסוגיה זו

מנותקת או , שהדגשתם תיצור אולי תמונה רומנטית, במרכיבים שאינם פועל יוצא של מפגש זה

בעייתיות זו חוזרת לשאלה בסיסית  .צה וזהויות התרבותיות הקשורות בהשל הקבו" פולקלוריסטית"

השאלה מנוסחת מחדש . על היכולת לתאר משהו ללא תלות במערכת הקטגוריות הרווחת, בתורת ההכרה

 הפרויקט -ומנגד, בהקשר האנתרופולוגי כאשר מצד אחד מערכת הקטגוריות עצמה עומדת בלב התיאור

ולא רק למקם קבוצה מסוימת ביחס , לתת ביטוי לקולם של הנחקריםהאנתרופולוגי מבקש גם 

                                              
 . שהשתתף בחלקים ממחקר זה כעוזר מחקר, הסטודנט בו מדובר הוא ויטאלי שלם. במושב זה הרציתי גם אני 5
. עבודת השדה הפגישה אותי עם דוגמאות שונות לתחושת חוסר נחת בקרב יהודי קווקז מול קטגוריזציה בינארית 6

,  יוצא קווקז שרצה לחקור סוגיות הקשורות לתרבות יהודי קווקזבמשך תקופה ממושכת עמדתי בקשר עם סטודנט
הוא , כשאלתי אותו אם ניסה לפנות לקרנות שונות כדי להשיג מלגה. ואף ניסיתי לסייע לו להשיג תמיכה בלימודיו

ינם אבל הם א "-ובמיוחד לספרדים או מזרחיים, לאשכנזים יוצאי מקומות מסוימים, ציין כי כי יש כל מיני קרנות
אנשים אומנם לומדים לשייך עצמם ..."  כך שגם לא חשבתי לפנות אליהם-וגם אינני ספרדי או מזרחי, מיועדות לי

  . אך במקרים מסוימים הפן המלאכותי של תהליך זה בולט יותר, לקטגוריות שונות כדי להשיג משאבים שונים
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הניתוח פותח בבחינת המפגש עם .  שער זה מתמודד עם דילמה זו בכמה צורות .לקטגוריזציה קיימת

יחד עם זאת פרקים נוספים מוקדשים גם למרכיבים . הסביבה החדשה ואופני הקטגוריזציה הרווחים בה

) והבנה(היכולים לשמש בסיס להבניה ,  רק פועל יוצא ישיר של מפגש זהשל חוויה קולקטיבית שאינם

   .החדשה ולצורות התנגדות לדפוסי המפגש עם הסביבה, אלטרנטיבית של התמקמות הקבוצה

  

   .מבנה השער והסוגיות המרכזיות הנידונות:  ויחסים בין קבוצות ה קטגוריזצי.2

ומפגשן עם , "בין הקטגוריות ומול הקטגוריות"י קווקז השער מוקדש לבחינת מיקומם וחווייתם של יהוד

ברקע לדיון עומדת הסוגיה  ".המזרחי"ו" הרוסי "-ובמיוחד עם זהויות וקבוצות מסוימות, קבוצות שונות

הקטגוריה הבינארית מתורגמת במקרה ). Iפרק (של בינאריות מול ריבוי בחברה הישראלית ומשמעותם 

המפגש בין : והוא מחולק לשלושה, למיקום זה מוקדש) II (הפרק השני". בין הרוסי למזרחי"זה למיקום 

ודיון במיקומם של יהודי קווקז בין הקטגוריות על ; המפגש עם יהודי מרוקו; יהודי קווקז ליהודים רוסים

אבל בו , ההתמקדות בקבוצות אלו נובעת מאופני הקטגוריזציה. רקע המפגש הקונקרטי עם קבוצות אלו

  מאפשרת להראות את המגבלות של ניתוח השם דגש על קטגוריזציה כזו  בזמן היא

ועם אופני " בין הקטגוריות"הפרקים הבאים בוחנים צורות התמודדות של אנשי הקבוצה עם מיקומה 

אלו .  דן בניסיונות ליצור זירות פעולה קהילתיות)III(הפרק השלישי  .התפיסה והקטגוריזציה שלה

ומייצגות גם , אך בו בזמן מתארגנות אל מול זירות המפגש שתוארו קודם, ודיתמדגישות את הזהות הייח

חלקו הראשון של הפרק דן בהקמת בתי . אם כי מנקודת מוצא שונה, "בין הקטגוריות"שאלות של מיקום 

השני של הפרק  חלקו; ובמפגש המחודש שהם מאפשרים עם הסביבה היישובית החדשה, כנסת קהילתיים

הניסיונות . בדמות הקונגרס העולמי של יהודי קווקז, לאומית של פעילות- הקים זירה טרנסדן בניסיון ל

הם גם ניסיונות להציע אלטרנטיבות לקישור בין  ")נבדלות"אך לא (לייסד זירות פעולה קהילתיות 

    .ולהתמודדות עם חוסר ההכרה שהיא פועל יוצא של הקטגוריזציה הרווחת, ייחודיות לחולשה וטיפוליות

 חלקו הראשון דן. י המשגות המאתגרות את הקטגוריזציה הקיימת" דן בהתמודדות ע)IV(הפרק הרביעי 

שיח התרומה " ציונית ולא על נבדלות ונזקקות באמצעות - באסטרטגיה של הדגשת הזהות היהודית

חלקו השני בוחן ראיה של החברה הישראלית המדגישה את ריבוי ; ובמגבלות של שיח זה, "לארץ

צורות התמודדות אלו מבוססות על . שבה אין הכרה בזהויות, הקבוצות בה כאלטרנטיבה לתפיסה בינארית

זהות תרבות "ניתוחם מאפשר לבחון את הזיקות בין . מרכיבים של הזהות התרבותית והעבר בקווקז

יון נע מרכז הד:  שער לעצמו-פרק זה מהווה מעין תת, למעשה". רב תרבותיות"ללאומיות ול" ומורשת

לדיון ביחס בין תפיסות של ריבוי ואחדות בזיקה להתנסויות של " בינאריות"ו" ריבוי"מהמתח בין 

הדיון בציר של ריבו ואחדות מתווך ומושפע מהקטגוריזציה הבינארית ומהמיקום . הקבוצה בעבר ובהווה

 .ביע על קשרים אלהושילוב פרק זה בשער הנוכחי נועד להצ, שנדון בפרקים הקדומים" בין הקטגוריות"

  .חותם את השער דיון מסכם בקטגוריות בינאריות מול ריבוי ביחס לזהויות יהודיות בחברה הישראלית

החוויה הקולקטיבית  מתוך המפגש של יהודי קווקז עם סביבתם החדשה מרכיבים של" לחלץ"בניסיון 

דשה יש חשיבות לכמה שאינם רק פועל יוצא של המפגש עם הקטגוריזציה הדומיננטית בסביבה הח
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מהלך זה מאפשר לראות . מהלך אחד הוא מיקום הדיון העכשווי מול ההיסטוריה של הקבוצה .מהלכים

וביחס למיקום של הקבוצה מול ,  ביחס לזהות תרבותית וקבוצתית-מרכיבים של המשכיות ושינוי

ל מימד נוסף על רקע הדיון בשער זה מקב. הקטגוריזציה האתנית הרווחת ומערכות הכוח הקשורות בה

סוגיות אלו מקבלות משמעות חדשה בבחינת המפגש העכשווי . סוגיות היסטוריות שנדונו בשער הראשון

ובניית מורשת קבוצתית המתייחסת למקומם של עולי קווקז ) 'אII–פרק ( אשכנזים -עם יהודים רוסים

משמעות החיים בקווקז כחלק מהלך נוסף הוא בחינה מחודשת של ). 'א- IVפרק (י בתקופת הישוב "בא

פרק ( ניתוח הניסיונות ליצור זירות פעולה עצמאיות  ).' ב- IVפרק (מסביבה מרובת קבוצות ותרבויות 

III (זירות כאלה יכולות לאפשר ביטויי המשכיות . מאפשר גם הוא התבוננות המאתגרת את הקטגוריזציה

אולם גם ההתרחשות בזירות פנימיות נעשית  7.ועיבוד מחודש שלהם, של סמלים ומרכיבי זהות קבוצתיים

ולמפגש עם כוחות , השפעה או התנגדות למערכת הקטגוריות הרווחת בסביבה החדשה, מתוך זיקה

הדגש הוא על " פנימיות"לפי כך גם כאשר הדיון עוסק בזירות . או תרבותיים הקשורים בה/פוליטיים ו

  .מיקומן ביחס לסביבה זו ולאופני הקטגוריזציה בה

נותני , קובעי מדיניות(חשיבות מיוחדת יש למעבר בשער זה מהתמקדות במגע עם המדינה וסוכניה 

בחיי היום יום ובסביבה " מפגש מרובה"י בחינת זירות שונות של "לניתוח המתייחס לחברה ע) שירותים

 נקודות כשתי" חברה"ו" מדינה"הנחת היסוד היא שיש מקום להבחנה בין  .החברתית והתרבותית בכלל

סוציולוגים ישראלים תיארו את ישראל  .מוצא לניתוח אנליטי שיש ביניהן קשרי גומלין ויחס מורכב

והדגישו את המימד הפוליטי בהתייחסות למיקום , י אליטות מסוימות"כדוגמא למדינה חזקה הנשלטת ע

קטגורית ניתוח כ" חברתי" אולם לצד אלה התבוננות המייחסת חשיבות לחברה ול8.של קבוצות שונות

והליכה מעבר לניתוחים היוצרים הבחנות , מאפשרת לבחון יחסים בין קבוצות שונות וזהויות שונות

 התבוננות 9".כפיפות"לבין קבוצות ) המזוהה עם הממסד המדינתי האשכנזי" ( הגמוניה"בינאריות בין 

אך בו בזמן אינה , ת אתניותבזירות חברתיות שונות נותנת אפשרות נוספת לבחינת משמעותן של קטגוריו

מעבר מדיון , במהלך השער הזה, נקודת מוצא כזו מאפשרת. מקבלת אותן כנתונות או מובנות מאליהן

לדיון בקבוצות ספציפיות שגם מייצגות בינאריות זו ) אשכנזים לעומת מזרחים(כללי בבינאריות אתנית 

מהלך זה מאפשר התבוננות רחבה יותר ). קויהודי רוסיה ויהודי מרו(אך גם מציעות מבנה מורכב יותר 

חלקים שונים בשער זה עוסקים בזירות שבהן יש  .במפגש בין בעלי זהויות מגוונות במרחבים שונים

או ,  יחסים בין קבוצות ופוליטיקה בזירה המקומית- למשל" (חברה"ו" מדינה"נקודות מפגש בין 

זירות אלה אין צורך להדגיש בצורה מלאכותית כאשר בוחנים  ).התמקמות של אומנים בזירה התרבותית

אך נקודת מוצא המניחה הבחנה כזו מאפשרת לשלב בבחינתן , "חברה"ו" מדינה"הבחנה אנליטית בין 

  . המנצל את היתרונות המתודולוגיים של חקירה אנתרופולוגית, "מלמטה"ניתוח 

                                              
  .המתמקד במפגש עם הסביבה, ת במרכז הדיוןאך אינן עומדו, זירות כאלה יוזכרו. דוגמא לכך בטקסי חתונה 7
8 ,Kimerling 1993 ,Shafir and Peled, 2002 .  
  . Goldberg and Bram 2007לדיון בנושא זה ראו   9
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I .רקע תיאורטי והיסטורי: בין בינאריות וריבוי  

  מתח בין בינאריות וריבוי כפרספקטיבה לבחינת זהויות יהודיות: ?"מערב" ו"מזרח" בין .1

קשרים היסטוריים שלה ,  בהרכבה ועמומה במאפייניה הטרוגנית,יהודי קווקז הם קבוצה לא מוכרת יחסית

 ."רוסיים" כוחלקם "מזרחים"כנתפסים  חלק ממאפייני הקבוצה . אשכנזיםועם מרכזים יהודיים ספרדיים 

, "מבט מהשוליים"ב,  הזדמנות לבחוןנותןבין קבוצה זו לבין יהודים אחרים בעקבות הגירה המפגש 

שהדיבור , ובחינה של קטגוריות אתניותמאפשר  זהמקרה  .אלות הנוגעות לקטגוריות חברתיות בישראלש

רית בינאהחלוקה ההתבוננות מזווית שונה על  ו10,תן הופך אותן למובנות מאליהןהשגור עליהן ובאמצעו

תפיסות הנותנות מקום חלוקה זו תבחן אל מול . "מובנת מאליה"הנלקחת לעיתים כשל קבוצות יהודיות 

    .וגם מבחינת חברתית בהתייחס לתביעה של קבוצות שונות להכרה, מבחינה מחקרית-לריבוי זהויות

ואינה " מאליהמובנת "הוא מקרה פרטי של סוגיה בסיסית שבדרך כלל נלקחת כבמקרה הישראלי דיון ה  

תרבותיות לבין -המתח בין קטגוריזציה בינארית של זהויות אתנו: זוכה לתשומת לב תיאורטית מספקת

הכוונה כאן בראש ובראשונה למתח " מתח"ב 11.תפיסה המאפשרת הכרה בריבוי ובמורכבות של זהויות

 .Brubaker et al ( כמו גם השלכות תיאורטיות- שיש לו השלכות חברתיות ותרבותיות, קוגניטיבי

ובאופן רחב יותר ביחסים , זה קשור גם במתח בפועל בין קבוצותקוגניטיבי מתח הנדון במקרה  ).2004

היחסים הבין קבוצתיים המרכזיים הנדונים כאן הם בין יוצאי קווקז לבין יוצאי  .בין קבוצות ובין זהויות

אי קווקז מול קבוצות אלו והזהויות שהן אבל הטענה היא שמיקומם של יוצ, רוסיה ויוצאי מרוקו בישראל

בהקשר של למתח בין בינאריות וריבוי  .בין המשגה בינארית להמשגות של ריבוימייצגות קשור למתח 

הדיון הנוכחי ממתמקד בעיקר ). Goldberg 2004, 2004וגודמן ויונה (זהויות יהודיות פנים רבות 

/ יהודיות לבין ההבחנות הרווחות בין מזרחיים -אליותישר היחס בין הריבוי של זהויות - במימד אחד שלו

 אינן מנותקות מקטגוריות האולם אל, מיקוד הדיון הוא בקטגוריות אתניות. מערב/ אשכנזים ובין מזרח

 'מזרחים'כגון קטגוריות בינאריות  ").חילוניים"אל מול " דתיים"בין בינארית כמו הבחנה (  אחרות

אולם מפרספקטיבה ,  ותרבותיותאתניותזהויות בים כמייצגות  במחקרים רהוצגו" אשכנזים"ו

ומתי , ל קבוצות יהודיות שונותתפיסת הזהות העצמית שאנתרופולוגית אפשר לשאול מה היחס בינן לבין 

לדיון זה חשיבות אקטואלית . המבטאות יחסי כוח והמשגה המוטלת מבחוץ, מדובר בהבחנות שרירותיות

   12.בישראל בשנים האחרונות' מזרחים'יקורתי בשאלות הקשורות לבעקבות התפתחות המחקר הב

דיון היסטורי  לבין, "מזרחי"ו" אשכנזי"בינארי בין הקטגוריות הניגוד ביש להבחין בין דיון עכשווי 

" ספרדים"הקטגוריה , מבחינה היסטורית. ואופני השימוש בהן" אשכנזים"ו" ספרדים"בקטגוריות 

,  בעיקר קהילות המזרח התיכון והבלקן-גיעו היהודים בעקבות גירוש ספרדמתייחסת לקהילות אליהן ה

                                              
ולפיכך ,  מציינת כי אי אפשר להימנע מאובייקטיפיקציה של ייצוגים חברתייםDominguez) 1989:38(דומינגז  10

וכי לדפוסי , הד אנו משתתפים בשיח רחב יותר של אובייקטיפיקציהשאלה היא איך נוכל להבין כיצ
 .חברתיות ופוליטיות, האובייקטיפיקציה שלנו יש השלכות פרקטיות

  . וראו לעיל הדיון בקטגוריזציה והפניות בפרק המבוא והדיון בבינאריות בשער השלישי 11
  . )Goldberg & Bram 2007(בשאלות אלו עסקתי בהרחבה במקום אחר  12



 302

מתייחסת ' יהודים ממוצא אשכנזי' הקטגוריה 13.ובהן בדרך כלל מסורתן הפכה מרכזית או דומיננטית

והגרו מזרחה מהמאה הארבע , )במיוחד עמק הריין(לצאצאיהם של יהודים שישבו באזורי גרמניה וצרפת 

על ניביה , הזיקה ההיסטורית ליידיש 14.ומאוחר יותר גם לרוסיה, ילה למזרח אירופהתח, עשרה ואילך

יש לשים לב ). Weinreich, 1980 ( בין הקבוצות המגוונות מאד של יהודים אשכנזיםתמקשר ,השונים

 בשל המפגש המורכב בין יהודי -מלכתחילה מבוזרת יותר" ספרדי"הקטגוריה : קטגוריות אלהלהבדל בין 

כך העולם התרבותי . ויש גם קהילות בהן השפעה זו היתה מאוחרת או מוגבלת,  והיהודים המקומייםספרד

אך לצידה התקיימו בעולם זה ) ספניולית, לדינו, ודזמו'הידועה כג( יהודית –מתייחס לספרדית " ספרדי"ה

ית בקרב היהודים מהזיקה המשותפת ליידיש כשפה יהודית דומיננט בשונה,  יהודית-שפות נוספות כערבית

למרות ההבחנה בין הקונקרטיות  :להתווכח על גבולות ההשפעה של העולם הספרדיגם ניתן . האשכנזים

כך השיוך . למדי" עמום"הינו  דומה שגם הראשון, "מזרחי"לעומת " ספרדי"ההיסטורית של המונח 

 אודות האינטראקציה לקהילות בהן התיישבו והשפיעו גולי ספרד מותיר שאלות" ספרדים"הכללי של 

יהודים , כמו כן. מול זהויות אחרות" ספרדית"מידת ההשפעה וכינונה של זהות , ביניהם לחברה המקומית

  . וגם באמריקה) הולנד למשל(ספרדים חיו גם באירופה 

זיכרונות היסטוריים , שפה, נוסח תפילה, הלכה: המונח ספרדי מקבל משמעויות שונות בהקשרים שונים

 וחוקרי י היסטוריונים"שאלות אלה נידונו ע ) .2007בצלאל (ועוד ) ם ונפרדים לקהילות שונותמשותפי(

מתוך , במיוחד בהקשר הישראלי, "ספרדית"דיון מספיק במשמעויות של זהות אין אך , תרבות ושפה

קות בהקשר ההיסטורי חשוב להוסיף גם כי התקיימו חלו .גישה אנתרופולוגית לבחינת זהויות והבנייתן

ניתן להצביע על חלוקות שונות בזיקה לסוגיות . ולא חלוקה יחידה דיכוטומית, ות יהודיקהילותשונות של 

 ספרד , אשכנז,ספרדים: נוסחים מרכזייםקיימים שלושה : כך למשל ביחס לנוסח התפילה. שונות

 הנוסח הספרדי יהודי איראן למשל קיבלו את: בעבר היו נוסחים נוספים 15.נוסח תימניוכן , )י"האר(

   .כך שמדובר בתהליך דינאמי ומשתנה, )2005רדפילד ( עשרה -במאה השמונה, מאוחר יחסית

ועל , מלמדים על עמימות, 'מזרחים'ובמיוחד " אשכנזים, " ההבדלים באופני השימוש במונחים ספרדים

ים משהו נעשה כאילו הם מציינשימוש במונחים אלה הלמרות זאת  .ההשתנות שלהם בהתאם להקשר

שאלות אודות משמעות החלוקה  בבסיס הדברים .י חוקרים"עכמו גם יומית - בשפה היום - ברור ומובן

אך , "עדתיות"בדיון אודות  המתבטאת כהבחנה שגורה ומובנת מאליה" מערב"ו" מזרח"הבינארית בין 

ידגר , Goldberg 2001(בהקשר הישראלי מרמזת גם על תפיסות דיכוטומיות ביחס לזהויות דתיות 

 אפשר לטעון כי ההגירה לישראל יצרה תמורה בסיסית באופני השימוש של המונחים ).2007וליבמן 

במסגרת מצומצמת זו אתרכז בעיקר , הדיונים השוניםבלי לבטל את הקשר בין מ ".ואשכנזי" ספרדי"

חון את  במטרה לב)מזרחי/ולעיתים מערבי (מזרחי/ בשימושים הבינאריים העכשוויים של אשכנזי

                                              
  . 1987 בר, 2001רודריג  ובנבסה, Ben-Ami 1982, Goldberg 1996: ראו למשל 13
 ורא. רוב החוקריםי "נדחות ע, האשכנזיתכגון טענה על הטמעות חלק מצאצאי הכוזרים באוכלוסייה ,  סברות נוספות14

  .Encyclopedia Britannica,( vol.1 p.626( -’Ashkenazi‘ערך הו )1968 אורבך(, העברית' האנצ', אשכנז'הערך 
וכיום מוצאים ) 1974:441, גולדשמיט". (יוון וטורקיה האירופית,  ביזנטיון-"מנהג רומניא"כגון , היו נוסחים נוספים 15

 ).  2006:165ליאון " (התסיסה החרדית בקרב היהודים המזרחים"גם סידורים חדשים בעקבות 
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המשמעות העכשווית של הקטגוריזציה הזו בהתייחס לעדויות על חשיבותה באינטראקציה בין מהגרים 

    17. בשיח הציבורי כמו גם בשיח המחקרי16, לסביבתם החדשה

החלוקה בהקשר הישראלי העכשווי " אשכנז"ו" ספרד"הלכתית בין / בשונה מההבחנה ההיסטורית

 המאפיינת דיונים רבים בעידן "מערב"מול " מזרח"וקה בסיסית של מבוססת על חל" אשכנזי"/ מזרחי"

אלא , ישירותשפעמים רבות אינם מוזכרים " (אשכנזים" ל'מזרחים'הבחנה בין ל .הפוסט קולוניאלי

 The west and" (המערב וכל השאר"בין אפשר לקשר להבחנה )  כקבוצה הגמוניתמתייחסים אליהם

(the rest. משמעות המפגש בין  אודות הדיון באבחנות פנים יהודיות לשאלות קשרת אתהבחנה זו מ

דיון שבהקשר האקדמי קיבל תפנית מרכזית , במיוחד" מערב"ו" מזרח"ובין , תרבויות וציוויליזציות

שליט :  השיח האוריינטליסטי מובנה על בסיס בינארי18.אוריינטליזםעבודתו של סעיד על בעקבות 

מחד גיסא תשומת : ביחס לסוגיות אלו מוצע כאן מהלך כפול .'וכו' פרא'ו' בותבן תר, 'מערב ומזרח, ונשלט

, כגון בין יהודי רוסיה ליהודי קווקז, לב למרכזיות של השיח האוריינטליסטי ויחסי כוח הקשורים בו

, הניתוח מזהיר מהסתפקות בחשיפת מערכי הכוח הללו,  בו בזמן19.ולאופני ההעברה שלהם במהלך הגירה

החסרה ברבים מהניתוחים ,  על הצורך להתייחסות למורכבות ולריבוי של זהויות ומרכיביהןומצביע

   .הביקורתיים של החברה הישראלית

  

  שינויים במינוח בהקשר הישראלי:  הבינאריות מתחדדת.2

נים אודות יומרבית הד. היא תופעה ישראלית" אשכנזי/ מזרחי"הבינארית חלוקה ה, במובן הנפוץ כיום

 להבחנה זו משמעות רבה ובו בזמן כייונים אלה מניחים ד.  לחלוקה זויםת יהודיות בישראל מתייחסזהויו

בעשורים ביטוי מובהק לשינוי שחוללה ההגירה לישראל מתבטא בתהליך המתרחש  .גם יוצרים אותה

, )שיש להן שורשים היסטוריים והלכתיים" (ספרדים"ו" אשכנזים"האחרונים של מעבר מהבחנות בין 

היא קטגוריה " מזרחי" 20".ספרדי"מחליפה לאיטה את הקטגוריה ה" מזרחי"קטגוריה לשימוש ב

כשני ריכוזים " אשכנז"ו" ספרד("ואינה מתייחסת לרקע היסטורי וגיאוגרפי קונקרטי , מלאכותית יותר

תמורה שינוי זה הוא תולדה של ה ).יהודים גדולים בימי הביניים שהשפיעו על התפתחות מסורות שונות

  ". מזרחי"אבל הוא מושפע ישירות גם מהתפתחותו של שיח ביקורתי , שחוללה ההגירה ההמונית לישראל

                                              
, ם בין יהודי קווקז ויהודים ממוצא אשכנזי שהתיישבו בקווקזהדיון ההיסטורי חשוב במיוחד לדיון בזיקה ליחסי 16

  . וביחס לשאלת אופני ההשפעה של מסורות יהודיות ספרדיות על קהילות יהודיות שונות במקרה של יהודי קווקז
ניתן לשאול באיזו מידה . יש לשים לב לזיקה בין השימוש הבינארי במונחים אלו בשיח הציבורי והשימוש המחקרי 17

אפריקה מבטאת דמיון -אסיה/  אמריקה-בין אירופה) ס"ומעוגנת בנתוני הלמ(הבחנה הרווחת במחקר הכמותי ה
עולה גם שאלה אודות ההשפעה . ובאיזה מידה ניתן להצביע על הבדלים בשימושים אלה, אשכנזי-להבחנה מזרחי

איזו מידה תרמה השתרשות וב, הדדית-באילו מידה שימושים אלה מחזקים אחד את השני א: ההדדית ביניהם
בהקשר הנוכחי ". מזרחי"ו" ספרדי"ואף למעבר בין הקטגוריות , הבינאריות בשיח המדעי לבינאריות בשיח היומיומי

חשוב להצביע על הקשר בין הדיון בפרק זה לבין הדיון שהובא בראשית העבודה אודות הספרות המחקרית ואופני 
  . מ לשעבר"צות המיעוט בקרב המהגרים מברההתפיסה שלה את הזהויות השונות של קבו

  Said 1978  ,Khazzoom, 2003 :על אוריינטליזם. Huntington, 1993 על מפגש ומתח בין ציוויליזציות ראו 18
 .ואת הדיון ב ניתוח פוסט קולוניאלי בשער השני, בשער השלישי"  מהגרםאוריינטליז"דיון זה ממשיך את הדיון ב 19
לבין השימוש היומיומי " יהודים ממוצא אשכנזי"או " אשכנזים"ין השימוש ההיסטורי בלהבחין באפשר גם  20

 מטענים נוספים הקשורים לא פחות מכך מתבטאים בואך , שימוש ההיסטורישיש לו זיקה ל', אשכנזים'הישראלי של 
יום היא בעיקרה כקטגוריה אתנית רחבה במובן שהיא משמשת בישראל כ' אשכנזים'. ליחסים בין קבוצות בישראל

  ). Goldberg and Bram 2007(  תולדה של ההבניה הדיכוטומית של זהויות יהודיות בישראל , תופעה חדשה
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) בעיקרההאשכנזית ( בהתנגדות לגישהקשור  כקטגורית זהות חדשה שנוצרה בישראל" מזרחי"דיון ב

 את ת חידדוחברתיוהתפתחויות  21".עדות המזרח"ל, ישראלי כביכול, שיצרה הבחנה בין מרכז הגמוני

והציגה " ספרדים"שחידשה את השימוש במונח , ס"עליית ש :'מזרחים'השאלות שמעלה הקטגוריה של 

 המאחד כגוף" הקשת הדמוקרטית המזרחית"והקמת , )הפונה למזרחיים(" ספרדית"כמפלגה עצמה 

ות לו מלמדות כי התחזקאהתפתחויות . התנגדות מזרחית למה שנתפס כהמשך ההגמוניה האשכנזית

על המרכז " מזרחי"ומאבק " מזרחית"מערב היא גם תוצאת פעילות להתחזקות / הקטגוריזציה מזרח

מוציאה " מערב"מול " מזרח" אולם תפיסה כזו של 22).הנתפסות כשוליים" עדות המזרח"בשונה מ(

שאלות מעלה שאלות על מקום השוליים וגם , מהדיון מי שאינו נופל בדיוק לקטגוריזציה הדיכוטומית הזו

כקבוצה שבצורות שונות , יהודי קווקזמקרה החקר של  .מאופיינת בקטגוריזציה כזוהעל דמותה של חברה 

קטגוריות אתניות המבחינות בין ן של את תפקידמאפשר לבחון , מאתגרת את החלוקה הבינארית

   23 .בתקשורת ובתרבות בכלל, כמבטאות תפיסות הרווחות בשיח החברתי היומיומי "מערב/מזרח"

  

   בין מדעי הרוח ומדעי החברה: המחקר והשיח הבינארי. 3

אף  .להןתורם ואף , הבינארישיח ההתפתחויות שבעקבותיהם מודגש ההמחקר עצמו אינו מנותק מ

. הוא כפוף להןבדרך כלל בפועל , ספציפי ולא לקבל הבחנות אלו כפשוטןביקורתי ושהמחקר אמור להיות 

מאז . אשכנזית משתקפת גם במבנה המוסדי של הידע/ זרח ויהדות מערביתההבחנה הבינארית בין יהדות מ

הבחנה בין גופים העוסקים בחקר יהודי המזרח בשונה מגופים , במיוחד במדעי הרוח,  צמחה70שנות ה

ברקע לכך מיעוט המחקר אז על . העוסקים ביהדות העולם בכלל שעיקרם מחקרים אודות יהדות אשכנזית

עם ראשית הפרויקט הזה התקיימו דיונים . ו לתהליכים של חוסר הכרה בישראליהדות המזרח וזיקת

טווח הארוך דומה שהמחקר אולם ב) 1979 בן ששון( שונים אודות מהותה ותקפותה של החלוקה הזו 

 24.אף לנסות להצדיק אותן בדיעבדלעיתים  ו-האקדמי נטה לקבל את הקטגוריות האתניות הללו כפשוטן

ההבחנה המוסדית בין  .)2002פרנקל (משמעות המחקרית של קטגוריזציה זו דיון בש רק לאחרונה מתחד

למיעוט מדעי החברה ומדעי הרוח וההשקה המוגבלת בין ההתפתחויות בעולמות המחקר הללו תרמה 

 שונים יש לפעמים התייחסות מחויכת למחצה ליחס בין הגדרות כמו בדיונים 25.הדיון הביקורתי בנושא

המדגישה (חלוקה פשטנית בין מזרח למערב ל ")אוסט יודן("ויהודי מזרח אירופה  )מערב (יהודי המגרב

                                              
. ת בשנות החמישים והשישים"ביטוי שהפך נפוץ בעקבות ההגירה ההמונית לישראל של יהודי צפון אפריקה והמזה 21

 ובן 1985לויכוח סוציולוגי על המונחים ראו סמוחה  ). 1981( היה סבירסקי " מזרחים"אחד הראשונים שהשתמשו ב
 . 1992:49חזן , 2002הפורום ללימודי חברה ותרבות , 2001בוזגלו לגישות נוספות ראו  , 1985רפאל 

   . 2004וכן לוי ומזרחי , 2004:217-304שטרית , 2001שוחט , 1999. וראו גם בן דור 22
נותנת גם היא פרספקטיבה על , רקסים'הצ, קווקזי בחברה הישראליתאנקדוטה ממחקרי על קבוצה אחרת ממוצא  23

רקסים שביניהם שיתוף פעולה וגם 'בישראל שני כפרים צ: מרכזיות הקטגוריות הבינאריות כהתפתחות ישראלית
 . כמה פעמים שמעתי תיאורים המשווים את כפר קמא לאשכנזים ואת ריחניה לספרדים. תחרות

הוקדש ) 2002 (92גיליון , " מזרחיות"שהוא תוצר מגמה זו של ידע על קהילות , "פעמים"דוגמא לכך בכתב העת  24
וניתצן למצוא בו מאמרים שמתייחסים גם בביקורתיות למערך ,  של פעמיםילבחינת המפעל ההיסטוריוגראפ

ן כי בכתב עת זה יש לציי). בצלאל, שקד, הכהן(לבין כאלה המצדיקים אותו , )הראל, פרנקל(הבינארי שביסוד המפעל 
ובכלל זה (ויש גמישות המאפשרת עיסוק במגוון גדול של קהילות , מתפרש בצורות רבות" קהילות מזרחיות"המונח 

ולאחרונה גם קהילות יהודיות ברוסיה לפני הגעת , יהודים בוונציה, יהודי גיאורגיה וקווקז, קהילות כגון קראי קרים
  ".כל השאר"ל] יהודים אשכנזים" [= המערב"ו כתב העת מבחין בין מבחינה ז). 2007קוליק (האשכנזים לשם 

) ?ורציני" (רחב" ברמות אחרות הדיון מתקשר להבחנות אוריינטליסטיות המבדילות בין מחקר היסטורי וסוציולוגי 25
 ). Goldberg, 1987 Goldberg and Salamon 2000(פולקלור או אנתרופולוגיה בלדיון נפרד ביהודי המזרח 
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 .מעבר לכךזמן רב הדיון לא המשיך אך ) של האחרונים" מערביות"של הראשונים ו" מזרחיותם"את 

ביחסים בין " שרשראות אוריינטליזציה"לעומת זאת עבודתה של כזום הפנתה תשומת לב לחשיבות 

  חשובה הבחנתה כי 26.ודיותקבוצות יה

כאוכלוסיות מתמערבות הם לא היו מזרחיים ולא : היהודים הגיעו לישראל עם זהויות גבוליות" 
ושיבת ...קיבוץ הגלויות, שני הפרויקטים של הזהויות שהיו משובצים בפילוסופיה הציונית...מערביים

עובדה זו סיפקה נקודת מבט . מערברמזו על טשטוש גבולות בין מזרח ו, היהודים לשורשיהם המזרחיים
גם כהבניה של , ממנה יכלו הישראלים להטיל ספק בתקפותה של הדיכוטומיה מזרח מערב

   "אך הם לא השתמשו בחלופה זו. וגם כהיררכיה של תרבויות הנגזרת ממנה בעקיפין...המציאות
  ).1999:412כזום (

  
בין קבוצות יהודיות באירופה ובין היחס ליהודי עבודה זו פתחה דיון מחודש אודות הקשר שבין היחסים  

כזום נותרה צמודה , ובמיוחד ביחס להבנת החברה הישראלית כיום, אך מבחינות אחרות. המזרח בישראל

  ). להלן(הישראלים במדעי החברה לחלוקות הבינאריות המשוקעות 

" אשכנזים/מזרחיים"יה הקטגוריזצכמובן מאליו את הזיהוי בין לרוב  הישראלי מקבלמחקר החברתי ה

חוקרים מדגישים , מצד אחד .)אמריקה/ אירופה - אפריקה/אסיה(ס "מהלאת הקטגוריות המשמשות לבין 

, רב מימדיות, וכי זהויות הן עמומות, הן הבניות חדשות" אשכנזי"או " מזרחי"כי קטגוריות זהות כגון 

ית ביסודה אין הבדל בין המחקר בתפיסה של המפה האתנית הישראלית כבינאר, מצד שני. ומשתנות

, 1977ליסק והורביץ " (שסע העדתי"לסוציולוגים שהתייחסו ל) 2003' חבר ושות(הביקורתי החדש 

 - תמיד במונחים של מקום לידהת  בקרב יהודים בישראל מוצגתאתניזהות " ,ברמה הבסיסית ).1990

ה תפיסומכאן שה, )Goldscheider 2001-76 ("כעובדה אובייקטיבית נתונה ולא משתנית כלומר

  27.היא מהותנית בבסיסה, גם בביטויה המחקריים השונים, אשכנזי /קטגוריות מזרחיהרווחת של ה

 כיצד פועלים תהליכים של אובייקטיפיקציה ההופכים את הקטגוריות האתניות למובנות שואלתדומינגז  

 כנס האגודה הסוציולוגיתאייזנשטאט את רוב הנוכחים ב. היא מתארת כיצד הפתיע ש. מאליהן

". אולוגיזציה שלויהשאלה המרכזית בחקר העניין האתני בישראל הוא האיד"באומרו ש, )11.2.1982(

אייזנשטאט ציין כי  .הופתע והסכים עימו, שהתכונן כדבריו למחלוקת, עמנואל מרקסהאנתרופולוג 

, ניים עולה כמרכזי ועיקריהנושא של יחסים את, כאשר מבקשים מישראלים לציין בעיות חברתיות"

 החל לתפוס את האתניות בישראל כמרכזית -  ובתוך כך חוקרי חברה- היא כיצד ומתי הציבור, והשאלה

יותר " חומרכז הכ"י "ע. 3 בישראל. 2 הפכה להיות בעיה. 1 -  היא שאתניותתשובתו .ופרובלמאטית

, תרמו לכך.." מרכז"ולוגים כחלק מהסוציולוגים ואנתרופ ).עדתיים(י אלה שמופיעים כאתניים "מאשר ע

 ' ו'אפריקה-אסיה'משתמשים באופן חופשי בהבחנה הבירוקרטית בין .. מהפרויקטים המחקריים90%שכן 

). 1984אייזנשטאט , Dominguez 1989:37( "וחלק ניכר מהבעיה נוצר מההסברים, ' אמריקה-אירופה

 יתאלטרנטיבאין בהם הצעה , עם זאת. חקר התפיסות המובנות מאליהן במתחשיבות הדברים הם בבחינ

                                              
 Goldberg 2004a: בגישה זו' םוראו ביקורת על שימוש פשטני בק אוריינטליז ,  Khazzoom 2003 1999   כזום26
המציגה את המזרחיות כנופלת בין עמדה מהותנית , )2003:16" ( הפורום ללימודי חברה ותרבות"והשווה לעמדת  27

אך ". י שלא נופל בקטגוריות אמת או שקרמרחב שליש", "תופעה נזילה"כ) בעקבות בהבא(להמצאה ומנסה לראותה 
  . באותו ספר) 2003(ביקורת דומה מביא עמור . יש מתח בין ניסוחים מורכבים אלה לשימוש הגורף במזרחיות בדיונם
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ח וחלוקת ועל מבני הככבולמים דיון ביקורתי יכולים גם להיתפס הם ולפי כך , לשיח המחקרי הקיים

  . שדה מורכב של זהויות ויחסים בין קבוצתייםניתוח של הדיון כאן מציע כאלטרנטיבה . המשאבים בחברה

  

  אתניות ומעמד, קטגוריות בינאריות. 4

דיון , ברוב המקרים, יחדכים כורוהחלוקה האתנית הבינארית  ומזרחיות 'מזרחים'ון הישראלי בהדי

שהגירתם לישראל הביאה לקשיים , קישור זה חשוב לבחינת יהודי קווקז. בחלוקה מעמדית ודיון באתניות

-אתנו"' מזרחיים'חוקרים ראו בקטגוריה . אקונומי- כלכליים ותעסוקתיים ולמיקום נמוך במדרג סוציו

 אפריקה - ריבוד הנמוך יותר של יוצאי אסיה ה-דיון ל הבשל המימד המעמדי ש) ethno-class" (מעמד

   28. כיוון חשוב במחקר התרכז בניסיונות להבין מצב זה וביקורת עליו. אמריקה-מזה של יוצאי אירופה

לוקה הוא , חוהכדווקא משום ההתמקדות שלו בביקורת מבני , פרויקט מחקרי זהלצד חשיבותו של 

-הפוסטוגם זו ,  מרקסיסטית-הקונפליקטואלית גם הביקורת. בפשטנות בכל הקשור בזהויות והבנייתן

-כאתנו' מזרחים' (ת שיח בינארי המזהה באופן פשטני בין קטגוריות אתניות רחבותומייצר קולוניאלית

 היסטוריה וזהות תרבותית הקשורות לקבוצות שונות שלהן(תרבותיות -אתנו וזהויות קבוצתיות )מעמד

או הקשרים פוליטיים שבהם , ביסוד זיהוי זה עומד גם זיהוי פשטני בין צורות ידע לבין כוח). ספציפית

גישות אלו מתרכזות בניתוח סינכרוני  29.מיוצר) ובכלל זאת גם תפיסות אודות זהויות קבוצתיות(ידע 

ך מיעוט התייחסות להיסטוריה הקבוצתית תו") הגמונים("המדגיש את השפעתן של כוחות חיצוניים 

נחוצה תשומת לב לייחודיות תרבותית ולאופן שבו היא מתבטאת מחדש  .והתרבותית של קבוצות שונות

הדרה ותפיסות אוריינטליסטיות ,  כל זאת בלי להפחית בחשיבותם של יחסי כוח-לאחר ההגירה לישראל

לאפשר התבוננות מורכבת יותר ביחסים בין מעמד  צירוף כזה יכול 30.משותפת' מזרחית'שיצרו חוויה 

לצד תשומת לב . אקונומי לבין זהות וקטגוריזציה אתנית בחוויה של קבוצות שונות-ומיקום סוציו

גישתה של כזום נותנת תשומת לב רבה הרבה  .יש חשיבות גם למימדים דיאכרוניים, להבדלים סינכרוניים

היא מפנה תשומת לב לדינאמיקה מורכבת של . ן ליחסי כוח ותיוגיותר להתפתחויות היסטוריות ולזיקה בינ

האוסטיודן תפללו "..ומסבירה בעזרתה כיצד , יחסים בין קבוצות הקשורה לתהליכי אוריינטליזציה

אם כי בהמשך היא , "בציניות מבני זהויות קיימים כדי להבטיח לעצמם הזדמנויות בחברה המתגבשת

אבל מרגע שהמוצא , לא זכו בכל הטבות חומריות מהדרת המזרחיים דווקאאשכנזים וותיקים "מסייגת כי 

והמוצא האתני היה , הטבות חומריות נהפכו לרווח הנובע מזהות, האתני היה לציר סביבו נקבעה ההדרה

בתיאור המבנה הבינארי הרדיקאלי הייתה הגזמה "כזום מסכמת כי ". לשסע המרכזי בחברה הישראלית

בין " הבדלים מוחלטים בתהליכי ההתמערבות"היא מפנה תשומת לב ל, ד עם זאתאך יח, 31".קיצונית

-1999:409(ולהשפעתם על החשש של האשכנזים מאוריינטליזציה , "יהודי מזרח אירופה למזרחיים

                                              
 . Shafir & Peled 2002: 74-95 Tzfadia & Yiftachel, 2004 , 1980 סבירסקי ובורשטיין  28
המקושר עם גישתו " כוח"ו" ידע"מדגיש צורך בזהירות ביחס לזיהוי כזה בין ) Goldberg 2004:17( הרווי גולדברג  29

  .הוא מבקש לבחון האם צורות שיח שזוהו עם אוריינטליזם וקולוניאליזם קשורות רק להקשרים אלו. של סעיד
30 Goldberg 1985, Goldberg and Bram 2007 
ב הקהילות של האוסטיודן והמזרחיים בעיצומו של בעת הקמתה של מדינת ישראל היו רו: ": כזום מסכמת כי 31

היה המעמד גורם חשוב יותר בהתמערבות ממוצא , וסקירת הספרות מצביעה שמבחינה אמפירית, תהליך התמערבות
בעוד המעמד ,  אירופאית-ברוב האזורים שמחוץ למערב אירופה קיבלו המעמדות הגבוהים השכלה מערב. אתני

  " .ה דתית או מקומיתאם בכלל השכל, הנמוך קיבל
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 םהקשרים המורכבים בין זהויות תרבותיות לתהליכי תיוג אוריינטליסטיי ניתוח זה תורם להבנת). 411

כזום : אולם הוא נותר במסגרת ההבחנות הבינאריות, אקונומיים- ביאים לפערים סוציוותהליכי הדרה המ

. אך מתייחסת למזרחיים כמקשה אחת, בין קבוצות שונות של אשכנזים) במימד ההיסטורי(אמנם מבחינה 

אבל בעקיפין , הניתוח שלה מפנה תשומת לב למלאכותיות של החלוקות הבינאריות ולתהליכי היווצרותן

תיאור החברה הישראלית העולה ממנו משקף את השפעתן הגדולה של חלוקות אלו ושל  :מאשש אותןגם 

  .תהליכי אוריינטליזציה

, באמצעים כמותיים, תמונה מורכבת יותר של החברה הישראלית עולה ממחקרה של קרין אמית שבחנה

אקונומיים ואת -סוציואשכנזים כמשקפת את ההבדלים ה/את תקפותה של החלוקה הדיכוטומית מזרחיים

 :ממצא מרכזי נוגע לממד הדורי .אופן ההשתלבות בשוק העבודה הישראלי של מהגרים מארצות שונות

אך הופכת , החלוקה האתנית הדיכוטומית אינה ממצה ומספקת לתיאור המהגרים בני הדור הראשון"

צמו ובא לידי ביטוי בקרבם הגשים הסטריאוטיפ את ע"... לרלוונטית מאד לתיאור בני הדור השני

 -ואולם) 100, 111: שם" (אקונומיים בולטים בין מזרחיים ואשכנזים ילידי ישראל-בהבדלים סוציו

 1983בולטת יותר ב ) ובייחוד בקטגוריה המזרחית(כל קטגוריה אתנית דיכוטומית  ההומוגניות בתוך"

בשל התמקמותם של רבים מיוצאי ומעמד נמוך בעיתי גם " מזרחים"הזיהוי המיידי של ..". 1995מאשר ב

   32. )2001:100-112שם  ( הבעקבות תהליכי ניעות ודיפרנציאצי אסיה ואפריקה במעמד הבינוני

וגם למצב שהיא ,  המקרה של יוצאי קווקז מקביל לממצאי אמית על זהות אתנית קבוצתית בדור הראשון

שמקשה על תיאור (וללת בחברה  כתכניסתן של קבוצות חדשות מוסיפה להטרוגניו. 1995מתארת ב 

במיוחד , רלוונטי גם ליהודי קווקז"  מגשים את עצמופהסטריאוטי"המצב בו , מצד שני). בינארי שלה

והטרוגניות , ואולם בו בזמן השינויים הכלליים בחברה הישראלית. כאשר בוחנים זאת לעומת יהודי רוסיה

 כל אלה תורמים - )'מזרחים'ובהן (בוצות שונות שמתבטאת גם בכך שבקרב המעמד הבינוני ישנם יוצאי ק

 . במונחי המדיניות" אתיופים בוכרים, קווקזים", "קבוצות חלשות"להיווצרותה של קטגוריה חדשה של 

נדרשת תשומת לב גם דרכי הפעולה של קטגוריות אתניות מנסה ללמוד את מחקר המתרכז בזהויות ו ב

משמעות שונה ביחס אלא מקבלים ,  אינם קבועים ומעמד,קטגוריות אתניותלכך שהקשרים בין זהות 

מה ,  השאלה באיזו קבוצה אתנית מדובר- גם ההקשר הספציפי. אקונומיות שונות- לפרטים משכבות סוציו

משפיעים ויוצרים מערכת ) כשמדובר בחברת מהגרים(ומה הוותק שלה , הזיקה בינה לקבוצות אחרות

   .יהוי הקיים בין אתניות ומעמד במחקר החברה הישראליתי הז"מורכבת הרבה יותר מזו שמוצעת ע

מנגנוני תיוג ליש לאדם יכולות גבוהות יותר להתנגדות , ככל שהסטאטוס הכלכלי וההישגי גבוה יותר 

ומשתנים אלה משפיעים גם על היכולת של קבוצות יכולות לנצל ,  וחברתיתזציה אתניתשכרוכים בקטגורי

התבוננות מורכבת יותר .  האופן שבו מופנה כלפיהן קטגוריזציה אתניתמשאבים שונים כדי לתמרן את

במקרה של יוצאי איראן  :מלמדת על קשרים מורכבים אלה, "מעבר לדיכוטומיות", במציאות הישראלית

להזדהות קבוצתית כעדה האיראנית ולא "משאבים תרבותיים וקבוצתיים נרתמו כדי ליצור העדפה 

                                              
 . 1998וראו כהן .  נותרו גדולים1975-1995אך פערי ההננסה והשכלה בין שתי הקטגוריות בשנים  32
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משתנים , כמו כן. 33)2001ירושלמי , Goldstein 1988(  המשכיות העליה ותרמה לכך גם ,"כמזרחיים

על הדגשת הזהות הקהילתית הספציפית או  נדר משפיעים'אופי העליה וג, ותק, אקונומי- כמעמד סוציו

במקרה של יוצאי טורקיה דווקא חוסר נראות של הקבוצה  34).' א2005ברם (' מזרחית'זהות  הדגשת

סר הזדקקות למגע הדוק עם סוכנים של השירותים החברתיים מאפשר לבני ומצב כלכלי שאפשר חו

אלה אם כן דוגמאות . Weiker 1988:1-2( " (ספרדים אך לא מזרחיים"הקבוצה להציג עצמם כ

לקבוצות שבאופני ההצגה העצמית והנראות שלהן הדגישו את חוסר ההלימה בין המאפיינים שלהם לבין 

שרבים מהם מתמודדים עם חדשים מהגרים כאשר מדובר ב,  לעומת זאת 35. מיקומם במערכת הבינארית

קטגוריזציה ה מול החולשמצבם משפיע על , כמו במקרה של יהודי קווקז, אקונומי קשה- מצב סוציו

יחס בין המצטרף למאפיינים אחרים ההופכים מקרה זה לבעל ערך לבחינת מצב זה . המופעלת עליה

   .שגה שביסודה הכרה בריבוישגה בינארית של זהויות להממה

, כלכלי בחברה הישראלית קשה יותר- שמצבה הסוציו, יוצאי אתיופיהרלוונטית נוספת היא להשוואה 

מוגבלים בשל השוני התרבותי הבולט ) רמת ההשכלה הפורמאלית למשל(והמשאבים שהם מביאים איתם 

שכן מקומן  ," האתניהשדה "למחקרשתי הקבוצות מציעות זווית חדשה . בין סביבתם הקודמת וזו החדשה

מ "בין עולי ברה" הקבוצות המזרחיות"את האתיופים ואת מקשר ) 2003(ה חסמו. אינו ברור מאליובו 

מתעלם מזהויותיהן , אך קישור זה הוא בעייתי,  המעמדיבשל מצבן הסטרוקטוראלי" המזרחיים"עם 

מציינת כי המפגש עם יהודי אתיופיה מעמת סלמון  .הספציפיות ומהווה דוגמא נוספת לבעיה שנדונה כאן

כלכלי של יהודי -  אפשר להוסיף כי מצבם הסוציו36.את החברה הישראלית עם שאלות של גזע וצבע

, י צבע העור"ע" מסומנת) "בישראל(שזהותם , בניגוד ליהודי אתיופיה. אתיופיה מחריף את העימות הזה

הדיון . מעלה שאלות אודות קטגוריזציה אתניתה, "עמומה"יהודי קווקז מדובר בקבוצה במקרה של 

, מלאכותיותומפנה תשומת לב ל, בינאריותהמשמעות של קטגוריות על  מעלה שאלות זומפרספקטיבה 

עד כמה בתפיסות החברתיות והתרבותיות היא שאלה ה. הקשורים בהןשרירותיות ומרכיבים קולוניאליים 

אלא גם , נוגעת לא רק ליהודי קווקזשאלה זו  .שונותומתוך כך לזהויות , הרווחות יש מקום לריבוי

שנבדלות במאפיינים אלו ואחרים מהמרכזים שהגדירו היסטורית זהויות אשכנזיות  לקהילות אחרות

ולקבוצות שונות שניתן לראות הבדלים באופני ההגירה וההתמקמות שלהן בחברה , וספרדיות

                                              
 .אפשר להסיק שתרמה לכך גם התפיסה הרווחת בישראל אודות איראן שבשלטון השאה) 2005(ממחקרו של רם  33
, ם מיוצאי איראן שמעמדם הכלכלי טוב יחסית איראנית מאפיינת את מנהיגי הקהילה ורבי-הזדהות ישראלית 34

 ..נדר ומעמד'שמדגישות מרכיבים ג, "אחותי"במקרה של פעילות ממוצא איראני בתנועת " מזרחית"לעומת הזדהות 
שהתמקמו לכאורה ,  דוגמא אחרת בה עולות שאלות על מיקום כזה עולה מהשוואה בין יוצאי עיראק ויוצאי רומניה35

או , אקונומיים-אך בפועל לא היו הבדלים רבים ביניהן ביחס למשתנים סוציו, "הבינארית"משני צידי המערכת 
לכאורה זו למקום המרכזי של אינטלקטואלים יוצאי עיראק בפרויקט " אי הלימה"אפשר לקשר . ברקע ההשכלתי

). 2004וקם  ר-חזן(של הקטגוריזציה הבינארית שנכפתה עליהם " מחודשת"ששאף להגדרה ' המזרחי'הביקורתי 
ואחד המחקרים האנתרופולוגיים ', רומנית'במקרה של יוצאי רומניה התארגנות קבוצתית הדגישה זהות ישראלית 

גם בדיחות וכינויים עממיים שנתנו ). 1990נאמן (הוקדש לקבוצה זו ' אשכנזיות'הבודדים אודות קבוצות מוצא 
).  'הספרדים של האשכנזים '-למשל(ערכת בינארית לקבוצה זו ניתנים להבנה כהתמודדות עם מיקום פשטני במ

והשוני בין משתנים כגון שפה ) כפי שנתפסה מבחוץ(במקרה זה ניתן לראות כי הדמיון הבסיסי בין הזהות הקבוצתית 
  . 'אשכנזים'מול ' מזרחיים'סייעו לתיוג קבוצות אלו כ) ערבית יהודית לעומת יידיש(יהודית 

36  Salamon 1999  , 1999קפלן .  
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לא רק לעיסוק  י לבין תפיסות בינאריות רלוונטיתפיסות של ריבו במתח ביןאבל הדיון  37.הישראלית

 תוך כדי הנחה קבוצות שונותמפגש בין בירור הלהוא חשוב , "מרכז" אלא גם לבחינת ה-בקהילות שוליים

מה היא שאלה ה. של זהויות והיסטוריות ייחודיותומשמעותן , )ישראלית ויהודית(על זהות משותפת 

   ?ומה האלטרנטיבות, היום ישראליות -זהויות יהודיותהבניה של וב, הבהבנ בינאריותשל הבניות מן מקו

  

  . ובין ייחודיות ויהודיות" אשכנזים"ו" ספרדים"יהודי קווקז בין :  בין עבר והווה.5

מזרחיים הוא בעיקר /המפגש של יהודי קווקז עם קטגוריזציה בינארית המבחינה בין אשכנזים לספרדים

כמה , עם זאת. שקדמה לה התנסות מוגבלת בעליות קודמות, לתולדה עכשווית של ההגירה לישרא

הדיון ההיסטורי  .מפגש זהמשפיעים על ' ספרדי'ו' אשכנזי'במפגש עם הקטגוריות מרכיבים היסטוריים 

ולצידם גם על מאפיינים משותפים , בשמותיהם של יהודי קווקז מלמד על ריבוי קולות וריבוי פנים

בחינה של מסורות ותכנים תרבותיים שונים . מקהילות יהודיות אחרותקהילות אלו /המייחדים קהילה

נוסח התפילה ועמדות כתחומים ב .אך גם על מגע עם יהודים אחרים, מצביעה על מסורות ייחודיות

ובתוך , אך לצידן הושפעו גם ממסורות אשכנזיות, מסורות ספרדיותככלל יהודי קווקז קיבלו , הלכתיות

המגע , לצד השפעות אלו) וראו הדיון בשער השני (רבם מסורות ייחודיות שלהםכך הוסיפו להשפיע בק

כבר במאה . ומזרח אירופה בכלל במאה וחמישים השנה האחרונות השפיע גם הוא, עם יהודי רוסיה

בבתי   ).324: 1990אלטשולר  ( אוקראינה ורוסיה, היו רבנים שלמדו בישיבות בליטא עשרה-התשע

לצד  .קז התפללו בנוסח יהודי ספרד בצירוף מסורות ייחודיות וניגון תפילה ייחודיהכנסת של יהודי קוו

אפשר היה למצוא גם סידורים בנוסח ספרד ואשכנז וספרות הלכתית  ,סידורי תפילה שהגיעו מליוורנו

" כנופלים בין הקטגוריות"על מקומם של יהודי קווקז .  נוסףוהנושא דורש מחקר ועיון, ממזרח אירופה

 של 60תייחס לקטגוריזציה בינארית אפשר ללמוד גם מתוך ניסיונם של עולי קווקז בירושלים בשנות הבה

" לא ידענוכם"כאשר התנערו מהם גם הכוללים של הספרדים וגם של האשכנזים בטענה כי , 19המאה ה

 וגם ממגעיהם עם מוסדות הישוב בשנות העשרים שנדונה בפרק ההיסטורי, )1990:485אלטשולר (

אלא כיצד הם רואים וראו עצמם  ,הם ותרבותם" מי"ו" מה" השאלה המרכזית אינה, מכל מקום. לעיל

   . והיחס הדיאלקטי בין מרכיבים אלה-י הסביבה" ונתפסו ע-וכיצד נתפסים

  

  'מזרחים'ו" רוסים" מדיון כללי בבינאריות לדיון במיקום בין .6

 ביחס לקטגוריזציה מםישראל מעלה את שאלת מיקוהמפגש של יהודי קווקז עם קטגוריות בינאריות ב

 - אירופאי" בין ישראלים ממוצא - ועוד יותר מכך, או מזרחיים/לעומת ספרדים ו/ אשכנזים: הרווחת

מ לשעבר יצרה מציאות "ההגירה ההמונית מברה".  אפריקאי-אסיאתי" לישראלים ממוצא "אמריקאי

נוצרה ,  הבינארית הבסיסית נותרה על כנהיסהאף שהתפ: חדשה שהשפיעה על הקטגוריזציה האתנית

בינאריות של התפיסות  הבהמשך התהוו. שנתפסו כאירופאים, "עולים רוסים"קטגוריית על חדשה של 

                                              
יהודי איטליה גם . הם דוגמאות מעניינות, כמו גם יהודי הונגריה, איראן והודו, גיאורגיההודי  בהקשר ההיסטורי י37

קבוצות אלו מדגימות גם מגוון  . "מערב"ו" מזרח" בין הקטגוריות "משחק"נותנים אספקט נוסף של יר 'ויהודי אלג
  . הישראליתשל תהליכים וחוויות שונות ביחס להתמקמות בחברה 
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כדי  אבל.  של קבוצות בקרבן כיהודי קווקז'ייחודיות'תפיסות המדגישות הו, המהגרים דוברי הרוסית

בוצתית יש לבחון לא רק את הקטגוריזציה המופנית כלפי גיבוש הזהות הקולהבין את תהליכי ההתמקמות 

ואת ביטוייהם , קטגוריות אלוקשורות ב עם קבוצות מרכזיות ה,כקבוצה, םהאלא גם את יחסי, העולים

שקיבלו של יהודי קווקז ביחס לשתי קטגוריות  מקומםבחינה של מהלך כזה מצריך . זירות שונותב

או " (רוסים: " ויש להן זיקה לחלוקה אתנית בינארית רחבה יותרבולטות בשנים בהן הגיעו עולי קווקז

עם שתי קבוצות מרכזיות שקשורות ובמפגש נדרשת גם התבוננות ביחסים . 'מזרחים'ו) 'דוברי רוסית''

     38.ובמיוחד יוצאי מרוקו, ויהודי צפון אפריקה, יהודים רוסים ממוצא אשכנזי: בקטגוריות אלו

" מזרחית"עם זהות ו ת"העם יוצאי צפון אפריקה והמז כמו גם" רוסית"וזהות " רוסים"מפגש עם יהודים ל

.  קווקזיוצאימרכזי בשל המאפיינים הדמוגרפים של היישובים בהם יושבים היא  39.רבהבישראל חשיבות 

ת בשנות "בהם רוב האוכלוסייה היא של עולים שהגיעו מצפון אפריקה והמזה, ביישובי פריפריהמדובר 

 ליישובים אלה רבים מיהודי  עולי קווקז הגיעולצד.  שנולדו בישראלהםצאצאיו והשישים החמישים

תפיסה זו  ."קבוצה טיפולית"התפיסה של יהודי קווקז כלמפגש זה יש גם חשיבות סמלית על רקע . רוסיה

לקי אלא שהקטגוריזציה הדומיננטית נותנת רק מענה ח". כמו כולם", מחדדת את הרצון בזהות נורמאלית

" הרוסי"י בני קבוצות אחרות כממוקמים בעמדה לא ברורה בין "יהודי קווקז נתפסים ע.לרצון זה

לבין אפשרויות אחרות , הייחודית כפי שהם רואים אותה והזהות תרבותיש מתח בין הדגשת ה ."מזרחי"ל

לעומת " עולים דוברי רוסית"בצורה סכמאתית כהדגשת זהות של ן שאפשר להציגשל זיהוי והזדהות 

 זהותם םקוימעלה שאלות אודות היחסים בין יוצאי קווקז לקבוצות אלו וממצב זה . "מזרחיות"הדגשת ה

    .ביחס אליהןהתרבותית 

                                              
ובראש ובראשונה , מרכזיות המפגש עם שתי קבוצות אלה מעלה שאלה אודות מקומו של מפגש עם קבוצות אחרות 38

מקום , ")קבוצה"קטגוריה יותר מאשר , שהיא עצמה הטרוגנית(מצד אחד לאוכלוסיה זו . עם ותיקים ממוצא אשכנזי
כוח הנידונים קשורים גם במיקום שלה וביחס בין מרכזי ברקע לתהליכי ההתמקמות של המהגרים שכן מערכי ה

 היא מרוחקת מרוב -מצד שני הנוכחות הישירה שלה אינה דומה לזו של הקבוצות האחרות. הקבוצות הנדונות אליה
המתייחסת ליהודי ', אשכנזים'מהפרספקטיבה של יהודי קווקז יש הבדל בין התגית , בנוסף. הזירות הנבחנות כאן

  .שיכולה לקבל משמעויות שונות' שראלים ותיקיםי'לתגית , רוסיה
ספק אם , עם זאת. אחת המסקנות של עבודה זו היא ביקורת על השימוש השכיח בקטגוריות בינאריות בדיון בזהויות 39

מתייחס בעיקר לשיח על זהויות " מזרחי", בסעיפים הבאים. אפשר לכתוב כיום על זהויות בישראל ללא שימוש זה
שהמפגש המרכזי אותו אבחן . בהתייחס לאוכלוסיות קונקרטיות אשתדל להזכיר אזורי מוצא,  זאתלעומת. בישראל

 . וצפון אפריקה בכלל, הוא בין יוצאי קווקז לבין יוצאי מרוקו בפרט
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II . מזרחי"ל" הרוסי"יהודי קווקז בין"  

  מפגש מחודש בישראל: יהודי רוסיה ויהודי קווקז  .א

  ל קולוניאליזם ואוריינטליזםמפגש בין קבוצות יהודיות בהקשר ש: מרוסיה לישראל .1

הדיון בשער השני לימד כי המפגש ההיסטורי עם יהודי רוסיה התקיים בהקשר של קולוניאליזם 

הפכה שאלת הקטגוריזציה בעקבות הכיבוש הרוסי .  של הקווקזהכיבוש הרוסיואוריינטליזם בעקבות 

ציה היהודית משאלות הנוגעות לנתק את הדיון בקטגוריזלא ניתן ,  בהתנסות של יהודי קווקזמרכזית

אלא יהודים רוסים , "ספרדים"ו" אשכנזים"הקטגוריות שהובלטו במפגש לא היו . בקטגוריזציה הכללית

ך א,  במובן הקולוניאלי-  גם חלוקה זו היא בינארית ביסודה40.'יהודי ההר'', מקומיים"יהודים ו" אשכנזים"

קטע  .בין יהודיםשאלות שעולות אודות דמיון ושוני לצד הבינאריות קיימת גם שותפות בזהות יהודית ו

יהודי בין יהודי קווקז ובזיקה למפגש  שאלות אלו מסיפור שהתפרסם בישראל מדגים את המרכזיות של

  . האופן בו עולות שאלות אלו מחדש במפגש עם יהודים אחרים בישראל  כמו גם את ,רוסיה

 Морские евруи  41"יהודי ימי" 
 ... 42מסופרת כמו מירה מטייה, דש הושיבו ליד נערה שחורת שיעראת התלמיד הח"

. שכנתו לספסל הלימודים השיגה אותו, כאשר גברוש הלך לעבר ביתו, אחרי השיעור
- .  רוסי-אך לפי המראה החיצוני, לפי המשפחה אתה יהודי הררי, אמרה, עקיבייב, שמע

 И . [אלא ימי, כלל לא הררי–? רי יהודי הר- כלומר–. הוא מלמל בעל כורחו, אני לא רוסי
вовсе не горскии , а морскщи [   

  . היא צחקה, אך אין כאלה–
  . יהודי הוא יהודי? מדוע צריך הגדרה, ובכלל. אך נולדתי וגדלתי ליד הים, יודע אני-
 ואני -: והיא קראה, ניצוץ מהבהב בעיניה השחורות, אמרה בת כיתתו,  מחשבה מעניינת-

של . איש המים? ויודע אתה מה המשמעות,  וסרמן–שם המשפחה שלי ! בטהרי מאותו ש
 אנחנו -חה חה חה. יהודיה ימית, כמוך,  אני כך- כלומר.  זה כמעט אותו דבר-ימי, מים

  !  היהודים הימיים הראשונים-נה וסרמן'גבריל עקיבייב וז. היהודים הימיים הראשונים
מסופר על נער אחר שמלגלגים , חה נמשכתהשי. ... [גבריל לא חלק את ההתלהבות שלה

: נה שאלה'לבסוף ז...] כ גבריל דוחה הזמנה לסור לביתה"ואח, עליו בשל מראו החיצוני
ת וכל הענף ניאימי בלונדי,  אין פלא– ?איך זה יצא שיהודי הררי כל כך בלונדיני

  ... "המשפחתי שלה בלונדינים
  

 - פובליציסטי של סופרים יהודים-אלמנך ספרותי" סם בקטע זה פותח סיפור של בוריס חנוכייב שהתפר

דילמות הנוגעות ליחסים בין יהודי קווקז פותח ב הסיפור 43.והורי ועברית'ג, בו יצירות ברוסיתש" הרריים

 כרוכים זה ואלמפגשים , ואמנם. דילמות הקשורות למפגש עם החברה הישראליתומסתיים בויהודי רוסיה 

בזיקה , מבנים מחדש את התודעה ההיסטורית של המפגש עם יהודי רוסיה בעבר תהליכים עכשוויים: בזה

   .רוסיה תוך כדי המגע עם הסביבה החדשה בישראלעולי מקום המרכזי של מפגש מחודש עם ל

 הררי -'קווקזי' אשכנזית ובחור - 'רוסיה'המורכבות שבמפגש בין בחורה  מדגימה אתת הסיפור פתיח

תיאור  . שנתפס כאי הלימהשהודוגמא למ, אורה אינו משתלב עם זהותושצבע השיער הבהיר שלו לכ

                                              
  . 1884:3, ראו טשערני' , ספרדים'רק במקרים מועטים עלתה במפגש זה גם ההשוואה ל 40
) יהודי ימי(הכותרת ". סיפור על מעברי דירה "וריס חנוכייבמתוך ב) ין'ושצבעזרתה של דריה ג(מרוסית ורגם ת 41

  . )Hanukayev 2001(פרק בסיפור -כתת, מופיעה במקור
  .  בברית המועצותתזמרת צרפתית שהייתה פופולארי 42
  . " הכוכב שלנו- Astaraimo" "НАША ЗВЕЗДА]  [Nasha Zvezda: שם האלמנך מופיע בשלוש השפות 43
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 םקולוניאלייאופייני לסיטואציה בעלת מרכיבים צירוף ה, דחייה ומשיכההקשר בין הצעירים משלב 

תחת , מתרחש בישראלו ואילו הפרק האחרון של, בקווקזהסיפור נפתח . ])1990 [1994, באבא(

 בנם פוגש את ילדי השכנים. עולים לישראל, שנישאו לבסוף, נה'בריל וזג" :  תלך מכות-הגעת: "הכותרת

הילדים אומרים שזה לא ייתכן ומכים . הוא מספר כי הוא יהודי ימי. "איזה יהודים הם"מנסים לברר ה

 את -  בזהות כחלק ממפגש בין יהודים מקבוצות שונות ולהיפךהמרכזיהסיפור מדגים את העיסוק  .אותו

" יהודי ימי"הקטגוריה  .זהויות יהודיותה המחודשת של הבניב" שונים"מפגש בין יהודים ההמרכזיות של 

 ".יהודי הוא יהודי" שהרי , ספציפיוקטלוגזיהוי לשבה מזהה עצמו הגיבור יכולה להיות מובנת כהתנגדות 

אך , קייגורס/ מורסקיי: ברוסית זהו משחק מילים". הררי"ולא כ" יהודי ימי"הנער מעדיף לתאר עצמו כ

ערים אחרות כמו גם , )עירו של מחבר הסיפור(דרבנט : עולה ממנו גם הגיאוגרפיה של הקווקז ויהודיו

 היהודי הקווקזי". הרים"ולא ב, הים הכספי לחוףיושבות ) הקאל'מאחאצ, באקו(יהודי קווקז בהם ישבו 

המדגישה את ההבדל , יאליתקטגוריה בעלת זיקה קולונ - " הררי"ולאו דווקא " ימי" יכול אם כן להיות 

זהות לבעקיפין מרמזת " ימי"הבחירה ב 44). מקומי- רוסיה והקווקזי-האירופאית(בין היהודים בסיפור 

אינם מופיעים " מערב"ו" מזרח" . הגדרת הזהותבאופן מודגשת הבחירה האישית -ובעיקר, מקומיתה

, ות יהודיות השונות מקבלים בולטותאך דימויים הקשורים בהם כמבטאים של זהוי, בסיפור באופן ישיר

  . כפי שרומז צבע שערו של הגיבור

לתחושה ושאיפה לפיה ")  הררי-קווקזי(" כאמור גם את המתח בין הזהות הפרטיקולארית םהסיפור מדגי

 : קווקזמחבר הסיפור מבטא ביחס למתח זה עמדה אותה פגשתי בקרב רבים מיהודי  ".יהודי הוא יהודי"

המפגש המתואר ". יחד שבטי ישראל" בסגנון -כמרכיבים משלימים" יהודי"וה" ייחודי" הרצון לראות את

ממשיך כיום בצורות ה,  אשכנזים מעלה את המתח והקושי הקשור במימוש רצון זה- עם יהודים רוסים

התנסותם של יהודי בלהיות מרכזי אם כן ממשיך המפגש עם יהודים רוסים ממוצא אשכנזי  45.שונות

כאשר המפגש עם העולם היהודי מחוץ לקווקז מעלה מחדש את המתח בין הזהות , שראלקווקז בי

של מפגש עם : אבל היחסים עם יהודים רוסים מובנים כעת בהקשר חדש .הייחודית לזהות כלל יהודית

  .  המבחינות בין קבוצות יהודיות בישראלקטגוריות בינאריות

  

   כמפרידשותף והשפה כמרחב  :?קהילת דוברי רוסית. 2

כחלק ממפגש בעל אופי קולוניאלי בין הקווקז , ממוצא אשכנזי" רוסים"המפגש בין יהודי קווקז ליהודים 

משליך על היחסים בין הקבוצות גם ) ובעקבותיו לרוסיה הסובייטית והפוסט סובייטית(לאימפריה הרוסית 

הקבוצתיות לבין הזהויות " יתיהודים דוברי רוס"המפגש בישראל יוצר מתח בין זהות כוללת של  .כיום

גם במתחים ויחסי כוח בין כים כרובסביבה החדשה  בהצגת הזהות יםהקשורדילמות ומתחים . הספציפיות

בסעיפים הבאים אבחון את היחסים בין  .'דוברי רוסית''מכלול של יהודים בתוך ההמיעוט וקבוצת הרוב 

תוך תשומת לב , )מיעוט בקרב דוברי הרוסית בכלל קבוצות ה-ובמידה מסוימת(יהודי רוסיה ויהודי קווקז 

  . מ במפגש בין הקבוצות בחיי היום יום ובזירות שונות"מברה" מיובא "םלביטוייו של אוריינטליז

                                              
  . ראו בפרק ההיסטורי, "הררי"ולא רק כ, "כעירוני"הוא יכול להיות מתואר גם , מה לכךבדו 44
  . ושאלת הזהות עולה מחדש במפגש עם ילדי הותיקים, י החתונה בין שני הצעירים"את המתח ע" פותר"המחבר  45
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דוברי הרוסית בישראל כקבוצה נפרדת שהדיון בה חשוב בהקשר של רב תיארו את  חוקרים שונים

התבוננות במציאות  ".דוברי הרוסית"שונות בקרב דיונים אלה לא ייחסו חשיבות לך א, 46.תרבותיות

 בישראל מלמדת כי וגיאורגיה, בוכרה, יומית של המפגש בין יהודים רוסים ליהודי קווקז- החברתית היום

מ יש השפעה על היחסים בין הקבוצות "בין קבוצת הרוב וקבוצות המיעוט בברהשהיו למערכות היחסים 

 שמביאים תת שונות לכך שתפיסות קולוניאליות ואוריינטליסטיו הובאו דוגמאובשער השלישי. בישראל

 .הסעיפים הבאים ממשיכים דיון זה ונסמכים עליו. איתם יהודי רוסיה מקבלות ביטוי מחודש בישראל

ובמיוחד השפעת התפיסות של מהגרים , היתה בחינה של המדינה וסוכניה נקודת המוצא של הדיון שם

, לעומת זאת הדיון הנוכחי יוצא מנקודת מוצא של החברה .רתייםרוסים שהשתלבו בשירותים החב

 לימוד של יחסים אלה חשוב לא רק להבנת  .ובמרכזו בחינת היחסים בין הקבוצות השונות בזירות שונות

 בישראל" קהילה דוברת רוסית"אלא גם להבנתה של , עיצוב הזהות של קבוצות מיעוט בקרב המהגרים

     47.אל ואופני התגבשותןבישר" רוסית"ושל תרבות 

מפרידים ואף מרכיבי קונפליקט , הקשרים שונים של מפגש בין קבוצתי מדגישים מרכיבים משותפים

וכן , ובמפגש המתרחש בו זמנית בזירות מגוונות, מדובר באוכלוסיה גדולה. ביחסים בין קבוצות אלו

היא מרכזית ) היישובית(רחבית הזירה המ .בהטרוגניות רבה גם בקרב הקבוצות המעורבות במפגש זה

גולדברג הצביע על החשיבות של מעקב אחר היווצרות ריכוזים של . וגם היא מגוונת, להבנת המפגש

במקרה זה ברוב היישובים בהם יש ריכוזים של יהודי  ). Goldberg, 1985(מהגרים מקבוצות שונות 

, סמיכות מרחבית 48 צות אלה ליהודים רוסיםיהודי בוכרה ויהודי גיאורגיה יש שכנות בין בני קבו, קווקז

נוצרה  . בין הקבוצותיתרבות סובייטית וחוויית ההגירה יצרו מפגש אינטנסיב, יחד עם שפה משותפת

אך יש להיזהר מלהסיק כי נוצרת זהות כוללת משותפת שבהכרח כוללת , "דוברי הרוסית"מסגרת על של 

, צריכה: מתרחש סביב דפוסי כלכלה וחיי יום יום" תפתזירה משו"מפגש היוצר . את כלל הקבוצות הללו

 כגון ניסיונות ליצור ערוצי, אם כי בכל אחד מהתחומים הללו יש גם זירות נפרדות, תקשורת, תעסוקה

  . בולטים הגבולות האתניים בין הקבוצות, בתחומים אחרים,  במקביל49.תקשורת ייחודיים לכל קבוצה

הביאו לראיית  יחד עם הרקע הסובייטי, ורת ויחסי גומלין ברוסיתשמאפשרת שדה תקש, השפה המשותפת

" עברי דבר עברית"עליית שנות התשעים התרחשה בתקופה בה ערכים כגון . כקבוצה אחת" הרוסים"כל 

המספר הרב של המהגרים ומאפייניהם התרבותיים הביאו תוך זמן קצר , במקביל. קיבלו פחות בולטות

. בולטות זו השפיעה גם על התפיסות של החוקרים. מרחב הציבורי בישראללבולטות רבה של הרוסית ב

" אחת) ההדגשה שלי(  תרבותית-לשונית המהגרים שייכים לקבוצה " ציין כי, למשל, ברוך קימרלינג

ובעיקר גם , "הרוסים", ראו עצמם כמשתייכים לקטגוריה אחת מובחנת, למרות כל ההבדלים בניהם"ו

ואולם לא רק שמדובר בקבוצות  ).2004: 410-411... ( 50" הסביבה הישראליתי"סווגו ונתפסו כך ע

                                              
  . , 1998Al-Haj 2002, 2004, קימרלינג 46 

 . 1998הורובייץ ולשם , 2002 ג זילבר2001ראו לשם וליסק לדיון בקהילה רוסית ותרבות רוסית בישראל  47
ורק מיעוטם נמצאים , גיאורגיה ובוכרה נמצאים ביישובים שונים, אולם כאמור הריכוזים הגדולים של יהודי קווקז 48

  . וגם אז יש בין הקהילות גבולות אתניים ברורים, בשכנות באותם יישובים
  !)ללא רוסית(בגיאורגית ובאנגלית , י של יוצאי גיאורגיה יוצא בעבריתכך למשל העלון של הקונגרס  העולמ 49
הוא תופס את ) 1998(בדיון מוקדם יותר .  כחלק מדיונו בריבוי תרבויות בישראל" רוסים" קימרלינג דן במהגרים 50

  . כלשהיאך אינו מקדיש לה חשיבות , הוא כבר מודע לשונות, ) 2004 (בדיון מאוחר יותר. הרוסים כמקשה אחת
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שפה היא גם זירה משמעותית ומכניזם : גם השפה אינה משמשת תמיד מרכיב מקשר, תרבותיות שונות

   .51המאפשר ויוצר הבחנות והיררכיות בקרב דוברי הרוסית

משלב , מבטא. חנות אתניות ותרבותיותהשפה היא גורם מפריד כיוון שאופן השימוש ברוסית יוצר הב

הבחנות אלו מלוות . לשוני ומידת השליטה בשפה יוצרים הבחנות בעלות אופי היררכי בין זהויות אתניות

 Hall( בתיוג והן מכוננות גבולות אתניים ותפיסות תוך קבוצתיות וחוץ קבוצתיות בקרב דוברי הרוסית 

אך אלו מתעצמות כאשר מדובר ,  בקרב הרוסים עצמםהשפה יוצרת היררכיות תרבותיות גם ).2003

או של קבוצות במצב של מעבר משימוש , כמו יהודי גיאורגיה, בקבוצות שרוסית אינה שפת האם שלהם

 התבוננות בשפה 52.כמו במקרה של יהודי קווקז ויהודי בוכרה,  קהילתיות שלהם לרוסית- בשפות יהודיות

בשעה שמרכיב זה :  לקחת בחשבון את הדינאמיות של השדהכמרכיב המדגיש גבולות אתניים צריכה

רוסית "הרי שבקרב חלק מבני הדור השני הולכת ונוצרת , מרכזי בקרב הדור הראשון של המהגרים

, ואולם למרות שתהליך זה מטשטש חלק מההבחנות ההיררכיות. בעלת מאפיינים משלה" ישראלית

 בין –ות בין קבוצת הרוב לקבוצות המיעוט עודן תקפות עדויות של צעירים יוצאי קווקז מלמדות שהבחנ

   53.בתחום הלשוני ומעבר לו, השאר כיוון שהמרכיב הלשוני מצטרף למרכיבים רבים אחרים

ראיית הרוסית כמרכיב משותף ועיוורון להבדלים לשוניים אלה נובעת גם מהשוני התרבותי בין רוסיה 

מעמדיות , תרבותיות- זי שמבטא היררכיות חברתיותבחברה הרוסית שפה היא מכניזם מרכ: וישראל

. לעומת זאת בחברת המהגרים הישראלית יש סובלנות גדולה יותר לאופני שימוש שונים בשפה. ואתניות

ניתן לראות דמיון ואף המשכיות במדיניות הרוסית והישראלית ביחס לשפות של קבוצות , לעומת זאת

ת בישראל בתחומי החינוך והתרבות התעלמה כמעט לגמרי המדיניות הלשוני. המיעוט בקרב המהגרים

גישה זו הביאה להמשך . כתולדה של גישה אינסטרומנטאלית לשפה,  של יהודי קווקזיוהור'משפות כג

זוהי אם כן דוגמא נוספת  54.מ"דחיקת השפות הללו שהחלה במגמות מכוונות של רוסיפיקציה תחת ברה

קשורה קשר )  קולוניזציה שיש לה גם אספקט לשוני-במקרה זה(כיצד העברה של דפוסים קולוניאליים 

  ). חוסר הכרות והכרה בקבוצה ובשפתה(אתניות ותרבותיות " זהויות"הדוק גם לצורות התפיסה של 

  

  . במפגשים חברתיים יומיומייםקונפליקטים וסימון גבולות אתניים  .3

מנגנונים . ן רוב ומיעוט בקרב דוברי הרוסיתשפה אינה מנגנון יחיד המבנה היררכיות ויוצר הבחנות בי

אחרים המשמרים את ההיררכיות התרבותיות מופעלים גם כלפי אותם מעטים מבני קבוצות המיעוט 

אך ממשיכים לשמור גם על זיקה לתרבות "  מוסקבאית-רוסית"לעיתים אף דוברים , שעברו רוסיפיקציה

קציה יכול היה להביא להתקבלות של אדם מקבוצת בחברה הסובייטית תהליך של רוסיפי .שאינה רוסית

                                              
 ). Ben Rafael et al 1998, Olshtain and Horenczyc 2000למשל(התעלם ממרכיב זה  המחקר הסוציולינגוויסטי 51
וגם כאשר הרוסית , אך הן עדיין מדוברות בפי חלק מהאוכלוסייה, שפות אלה נדחקו מפני הרוסית במאה האחרונה 52

 )2001ברם ושאולי (ת סימבולית להבניית הזהות הקבוצתית  יום נותרת להן גם חשיבו-תופסת את מקומן בחיי היום
מידת האוריינות ברוסית בקרב צעירים : מיקום הקהילות בישראל משפיע על המשכיות של דפוסים אלה בדור השני 53

ההבחנות נותרות גם כשמדובר ברוסית כשפה . יוצאי רוסיה גדולה יותר מאשר בקרב יוצאי קווקז מדור שני
אך ) ספרות תיעודית ועוד, פרוזה(ל הוצאו לאור לאחרונה ספרים ברוסית של מחברים יוצאי קווקז בישרא:משותפת

  . וספק אם הם מוכרים בקרב דוברי רוסית אחרים, אלו יצאו בהוצאה הפונה ליוצאי קווקז
ון רחב יותר לדי". טאטיזציה" לצד מדיניות זו בקווקז היו גם תקופות שהשפה זכתה לפריחה כחלק מהמדיניות של ה54

  .  Bram (2008a)על שפת יהודי קווקז והמדיניות כלפיה בישראל ובקווקז ראה 
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וכך גם בקרב , אך לשם כך היה עליו לאמץ את התרבות הרוסית, מיעוט לאליטות שונות בערים הגדולות

בהתייחסות של כלי :  תרבותיות מתבטאות בתחומים שונים-  הבחנות והיררכיות אתניות55.היהודים

יש להדגיש כי לצד  .טראקציה חברתית בחיי היום יוםבתחום הפוליטי ובמהלך אינ, התקשורת ברוסית

ידידות בין אישית ושיתוף פעולה על רקע המשותף למהגרים חדשים ,  יש גם גילויים של קשר חיוביאלו

.  אך באלה אין כדי לשנות את הדפוס הכללי של סימון גבולות ויצירת הבחנות בין הקבוצות- דוברי רוסית

אך אין להתעלם , גות מהתנשאות תרבותית המסומנת בצורה עקיפה הבחנות אלה אינן חורלעיתים

  .  בין זהויות, אך אימננטי,מתח סמוימהשכיחות של 

והדינאמיקה של סימון גבולות אתניים לובשת אופי קונפליקטואלי , הופך גלוילעיתים מתח סמוי זה 

 אביב -אוניברסיטת תלדוגמא לכך ניתן לראות בהתרחשות שהייתה במעונות הסטודנטים של . מובהק

 בתלונות כך גם 56.סירבו לחלק חדר עם סטודנטים קווקזים" רוסים" כאשר סטודנטים 90בשלהי שנות ה

 מאזורים שונים בארץ כי אין מאפשרים להם להיכנס למועדונים בהם יוצאי קווקזששמעתי מצעירים 

ת ההגירה הביא אמנם גם  תהליך הדחיקה לשוליים של יהודי קווקז בעקבו57.מבלים מהגרים רוסים

מה שמלמד גם על , אלה מתקבלות מצעירים נורמטיביים אך תלונות, התנהגות אלימה בקרב בני נוערל

  .הכללה ותיוג על בסיס אתני

בסיטואציות שונות וביישובים שונים מתפתחים דפוסים שונים של : תלויים בהקשר היחסים בין הקבוצות 

יש , למשל, כשמדובר בחבורות נערים. השפעהם הסביבה המקומית יחסים עוגם ל, יחסים בין קבוצות

מתח בין קבוצות קיים אחרים ובישובים , יישובים בהם מתפתחת דיכוטומיה בין דוברי רוסית לותיקים

והתבטאותן של תפיסות אוריינטליסטיות בחיי , המתח הפוטנציאלי בין הקבוצות .שונות של דוברי רוסית

אך יש , של הסביבה שאינה דוברת רוסית, ל תחומים הסמויים מעיניים חיצוניותהיום היום הם בדרך כל

להם ביטוי ביחס במאבק על עמדות ומשאבים ובמקום שתופסים יהודי רוסיה בחיזוק התיוג של יהודי 

מהגרים מרוסיה תפסו מקום כמתווכים בין מערכות ציבוריות לבין , כנדון לעיל). וקבוצות אחרות(קווקז 

אפילו , כאשר תיווך כזה נעשה מתוך עמדה אוריינטליסטית ופטרנליסטית.  המיעוט בקרב העוליםקבוצות

נוצר קונפליקט שבמקרים רבים נותר סמוי עבור ישראלים  ,אם הוא מלווה ברצון טוב ובסבר פנים טובות

ט או לעיתים מתח זה מתגלה לסביבה החיצונית כאשר פורץ קונפליק. ותיקים השותפים לאינטראקציה

כתבה מרכזית במוסף של עיתון  .כאשר תסכול של אנשים מקבוצות המיעוט מביא לפניה לתקשורת

היחסים בין מהגרים : מלחמה קרה: רוסים שחורים, רוסים לבנים" ישראלי באנגלית זכתה לכותרת

                                              
רופא ממוצא קווקזי החי במוסקבה ודובר רוסית : "כך למשל הגדירה זאת בשיחה עימי חוקרת ממוצא יהודי רוסי 55

ם להמשיך לתלות שטיח אבל האם הוא יכול באותה עת ג:] אני... [ רוסית-טובה יכול להתקבל בחברה היהודית
 .  הייתה תשובתה---קרוב לודאי שלא,  לא---] סמל זהות מקובל למדי[? קווקזי על הקיר בחדר האורחים

 . עם סטודנטים מקווקז ומרוסיה, בתקופות שונות, תמונה דומה עלתה משיחות.  עדות זו שמעתי מעובדים במעונות56
עולים מקווקז מאשימים עולים אחרים מחבר המדינות : "במעריבכך :  קיבלו הד בעיתונות הארציתכאלה תלונות 57

בכניסות למועדונים '. הם אומרים' יצרו לנו סטיגמה של אנשים אלימים ומסוכנים'. ביחס גזעני ומתנא כלפיהם
כתב מעריב נלווה לשלושה צעירים ממוצא קווקזי שביקשו להכנס למועדון . 'משפילים אותנו ולא נותנים לנו להכנס

 מן העבר )מעריב , אלי ברדנשטיין, זה רק בגלל הצבע" ( "קודים רוסי וגילה שיש בטענות יותר משמץ של אמתרי
הבחנה ביחס לבחורות ב גםביטוי לכך . השני יש דיווחים על התנהגות אלימה של יוצאי קווקז כלפי יוצאי רוסיה

 . נושא הדורש דיון נפרד, "להןש"ת הקבוצה ולב" רוסיות"
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: ה כתבה זו מדגימה את הדינאמיקה של אופני קטגוריזצי58".מ לשעבר צוננים"ספרדים ואשכנזים מברה

כותרת הכתבה עוסקת , "מ"מהגרים אשכנזים וספרדים מברה"ההפניה לכתבה בכותרת המוסף מזכירה 

. מ"בקרב יוצאי ברה" רוסים" מול 'מזרחים'ואילו הכתבה עצמה דנה ב" רוסים לבנים ורוסים שחורים"ב

הרוסים "ל מהוות דוגמא לגישה אוריינטליסטית המדגישה את שונותם ש) י העורך"הנקבעות ע(הכותרות 

ובכל מקרה הקונפליקט הוא מה , בעוד שהכתבה עצמה מסה להציג מציאות מורכבת יותר, "המזרחיים

  . את הסיפור" שמוכר"

   

  מפגשים תרבותיים על רקע המפגש עם הסביבה החדשה: יגיט לאבוריגינה' בין הג.4

ובמקרה , ים המעצבים אותםאירועים תרבותיים הם זירה נוחה לבחינה של יחסים בין קבוצתיים ושל דפוס

האירוע .  סובייטי להקשר הישראלי המקומי-  העברה של תפיסות אוריינטליסטיות מההקשר הרוסי-זה

הדיון  . אשדוד2003שהתקיים בנובמבר , גלינה אגרונוב, הנדון הוא ערב לכבוד משוררת יוצאת קווקז

ובן לאחת , עוזר מחקר -ויטאלי שלםל) כותב שורות אלה(והניתוח נעשים תוך כדי דיאלוג בין החוקר 

ונבחנות הקטגוריות בהן , תוך כדי הדיאלוג עולות שאלות אודות קטגוריזציה אתנית .הקבוצות הנחקרות

   59.י הדוברים בשדה הנחקר וגם באופן בו החוקרים מפרשים את האירועים" גם ע–נעשה שימוש 

לצד קהילות , ) נפש2000-3000(ווקז קהילה קטנה של יוצאי ק,  איש200,000עיר בת כ , באשדוד

בתקופה הנידונה עולי קווקז באשדוד . ושל יהודי גיאורגיה' רוסים-יהודים'של  ,)עשרות אלפים(גדולות 

לעולי קווקז היה קשר רב יותר עם העולים מרוסיה . התארגנו ויצרו מסגרת לפעילות קהילתית משלהם

 רבים מעולי גיאורגיה תגיעו - הבניה מרחבית, ראשית: ותהיו לכך סיבות מגוונ. מאשר עם עולי גיאורגיה

, ואילו עולי רוסיה ועולי קווקז היו מפוזרים בשכונות רבות, וגרו באזורים מסוימים, בשנות השבעים

רוסית ולא (לכך יש להוסיף שפה משותפת . ובכללן בשכונות חדשות שבהן היה רוב לעולי שנות התשעים

ולא (די קווקז באשדוד הגיעו מאזורים שהיו חלק מהפדרציה הרוסית כמו כן רוב יהו). גיאורגית

האירוע אורגן על ידי עמותה : רקע זה מסביר את שיתוף הפעולה בארגון האירוע הנדון כאן ).ן'מאזרבייג

בשונה ממרבית האירועים . אשדודית של עולים מרוסיה בשיתוף עם סניף התאחדות עולי קווקז בעיר

  :  61י ויטאלי שסייע לי במחקר" הוא תועד ע60.באירוע זה לא נכחתי בעצמי, והמתוארים בעבודה ז

 הופיעו אומנים ממוצא קווקזי אבל גם השירים ששרו לא 62.באירוע היו בעיקר אשכנזים.... 
הקהל ברובו ". נימה קווקזית"להקת המחול מאשקלון נתנה . היו ממש פרי תרבות קווקזית

איזה אנשים " לנציגת התאחדות עולי קווקז ודיברו על  בסוף הערב ניגשו-  -לא קווקזי
הנושאת את כל " עם קווקזי"אישה בת ל' אלה שדיברו מהבמה הזכירו ..". נהדרים יש לכם

                                              
58 )Darfner (2000 . מלחמות של זריקת : " עם מנהל אתר הקרוונים של צריפין1991משפט הפתיחה ציטט שיחה ב

לא הרוסים ולא האתיופים מסתדרים עם הדיירים הישראלים ... בקבוקים פרצו בין מהגרים רוסים ואתיופים באתר
  ".  רוסים אשכנזים ורוסים מזרחיים הם בין -אך היחסים האתניים הגרועים ביותר, ברובם מזרחיים עניים, הותיקים

 (ניתן מקום מרכזי במחקר האנתרופולוגי      ' אינפורמנטים'לדיאלוג עם . זהו ניסיון לכתיבה ופרשנות דיאלוגית 59
Carpanzano. 1980 ,Casagrande1960 Turner, 1960 .(אולי כיוון -נדון פחות דון פחות דיאלוג עם עוזרי מחקר 

בהקשר הישראלי עוזרי מחקר בני הקהילה הנחקרת הוזכרו . ת בפרויקט של חוקר בודד בשדהשאנתרופולוגיה נתפס
התיאור ). 1994חזן רוקם ( וכשותפים לתהליך מחקרי ופרשני ) 2004בילו (כמאפשרים להתגבר על מכשלות לשוניות 

בכיוון זה עשיתי בהרצאה צעד (השאלות שמהלך זה מעלה דורשות דיון נוסף . הנוכחי מציע תשומת לב לתהליך עצמו
  ).  2007מכללת אחווה ,כנס האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה, "גראפי עם עוזר המחקר-דיאלוג אנתרו"

 . מאוחר יותר התאפשר לי להכיר מקרוב את קהילת יוצאי קווקז באשדוד ואת פעיליה 60
 . ו בפרק המתודולוגירא" כלל ארצי"בזיקה לניסיון להציע ניתוח , על המקום של עוזרי המחקר 61
  . וראו הדיון להלן,  יהודים רוסים ממוצא אשכנזי-הכוונה כאן 62
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להיזכר , הציעה להפעיל דמיון ולעבור לקווקזמנחה ה. 'וכו' הטוב שיש בתרבות קווקזית
  ...אישה יפה, )горянка(כי באנו להתארח אצל אישה הררית , ...,בהכנסת אורחים

דיבר פוליטיקאי רוסי מקומי שדאג להדגיש שהוא נציג , דיבר ראש העיר, היו ברכות...
הוא הזכיר שם . היינו שכנים" אנחנו"וכן שבחיים הקודמים הוא ו, במועצה" שלנו ושלכם"

ועורכת הספר ,  דיברו מבקר ספרות מקומי63. טואפסה- של עיר לא רחוקה מהקווקז
  ... ב"וכיו, "ערב של הקהילה שלכם"זה שהזכירה ש

  
  : כך הוא כתב. שתיעד  לויטאלי ביקשתי לקבל גם את התרשמותו האישית מהאירועיםיבהנחיותי

מה כבר יכול לחדש לנו . באותה עיר. עוד פעם משוררת שכבר שמעתי אותה פעם. עוד ערב תרבות ... 
  .היה שווה לנסוע, לדעתי,  איתה מהאירוערק בשביל ההרגשה שיצאתי . -אבל ... ? אירוע מסוג זה

. לא מזמן אמי התבלבלה ושפכה מלח לכלי של סוכר? יצא לך לשים בכוס תה כפית סוכר וכפית מלח
זה לא היה ,  כאילו משהו לא רגיל–הרגשה מוזרה  ...הכלי היה חצי מלא לכן מלח התערבב עם סוכר

כי בדיוק עם אותה הרגשה חזרתי ? לך את זהלמה אני מספר . זה היה טעם מוזר, "לא בסדר"משהו 
. אבל לדעתי הוא הצליח, אומנם לא היו הרבה צופים. מאורגן טוב. האירוע היה די יפה .מהאירוע הזה

זה היה אמור . התשובה היא מאוד פשוטה ... ? ולמה זה צריך לעניין אותך?אז מה היה כל כך מוזר בו
למעשה זה היה אירוע רב .  מאורגן על ידי ארגון עולי קווקזלכאורה, להיות אירוע של משוררת קווקזית

קרא אשכנזים ( או במילים אחרות אירוע של עולים מרוסיה – רב תרבותיות היא שם המשחק –תרבותי 
  ..עם מבטא קווקזי קל) איך שנוח לך, או רוסיים

  
אך בראש ,  במונח זהורומז אלי בזאת על השימוש הישראלי השגור, "רב תרבותיות"ויטאלי קורא לכך 

ואכן , " רב לאומיות "– כלומר - בסגנון סובייטי" רב תרבותיות" ובראשונה אפשר היה לזהות באירוע

 Mnogoobraz'ie(הלאומיות -רב"הנציג של הקהילה הרוסית במועצת העיר הדגיש בדבריו את 

narodov (הסובייטית" רב הלאומיות" בהתאם למסורת 64".שהייתה בברית המועצות)  אך גם

, י להקת ילדים שרקדו ריקודים קווקזים"התרבות הקווקזית יוצגה באירוע ע) למקבילותיה בישראל

  . של ילדים באשקלון" רוסית"ולצידה הייתה גם להקה 

 ולהקת ילדים מאשקלון וילדה בשם יוליה לרנר שרה שיר בעברית -היה קטע מוסיקאלי... 
תפסה איזה ילד , עולה מרוסיה, המנחה, לקראת סוף השיר של יוליה". לאורך הים"

אז בסוף השיר הוא . הכניסה לו פרח לידיים והדריכה מה הוא צריך לעשות, מלהקת המחול
איזה "היא המשיכה מזה שאמרה בהתלהבות והתרגשות . עלה לבמה והעניק פרח ליוליה

אולי לה כנציגת תרבות . טבעי לי זה קצת נשמע לא –נטלמן 'יגיט במובן של ג'ג): הערת ויטאל[!!". יגיט'ג

ליהודים הרריים וליהודים ! כמה משותף לשני העמים: "המנחה] אשכנזית זה נשמע אותו דבר 
אבל היא שומרת ... גלינה כותבת בשפה הרוסית. ...אותו טמפרמנט, אותו חום. ישראלים

  65."על זהותה הקווקזית
  

אבל בהערה בסוגריים רמז ... 'לוחם אמיץ'; 'יומןפרש מ' הוא כינוי ל,בקרב עמי ההר של הקווקז, יגיט'ג

כיצד יש להתנהג במופע " הקווקזי"המנחה מלמדת את הילד : ויטאלי לשימוש אוריינטאליסטי במונח

 מסמנת אותואך באותו זמן ) הגשת פרחים לאמנים היא מחווה שגורה במופעי תרבות ברוסיה(תרבות 

: אוריינטליזם מרוכך ורומנטי ניכר בתיאור שהובא קודם .י המקורותוך הוצאת המונח מהקשר', יגיט'ג'כ

כל אלה  "...קווקזית, הררית, אישה יפה"המשוררת מתוארת כ, "מסע לקווקז"המנחה המזמין את הקהל ל

                                              
 –רקסי 'קודם לכיבוש הרוסי זה היה יישוב צ. על חוף הים השחור, נמצאת בקווקז עצמו)  Туапсе( בפועל טואפסה  63

מבטאת הבחנה " רובה לקווקזק"הצגתה כ]) ?מפגש נהר וים[ שניים -Туа,  בשפת האדיגה פירושו מיםPse. ( אדיגי
  ". הילידיים"בין אזורים שבהם רוב רוסי לאזורים שבהם נותר רוב לעמים ") הרוסי"הפוליטיקאי (של הדובר 

64  многообразие народов ,של ריבוי עמיםהאו אידיאולוגי, ריבוי העמים: מילולית. מונח סובייטי רווח .  
65 Сколько общего у двух народов, у горских евреев и у израильских евреев! Таже теплота, таже 

темпераментность... Галина – русско-язычная писательница, но она сохранила свою кавказскую 
принадлежность...    
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תחת "נותנים מקום לתרבויות המיעוט בקרב העולים ' הרוסי'מדגימים כיצד סוכנים בשדה התרבות 

ברקע יש להזכיר כי חלק ממה שנחשב . ניה התרבותית הסובייטיתתוך שהם משחזרים את ההב" חסותם

 רבים מהם -י אנשי אמנות ותרבות רוסים"מ נוצר ע"של הלאומים השונים בברה" תרבות לאומית"ל

תיאטרון "וה" בלט הלאומי"את ה, על בסיס חומרים מקומיים,  שנשלחו לפריפריה כדי לכונן שם-יהודים

שליחי התרבות ממוסקבה נדרשו ללמוד את התרבות ). Swift 1968( של לאומים שונים " הלאומי

לאומית , סוציאליסטית בתוכן"מערכת זו נבנתה כך שתהיה .  אבל גם להיות סוכני סוציאליזציה-המקומית

מנחת האירוע  .זה נבנה על בסיס הנחות ברורות של היררכיה תרבותית" סוציאליזם"ובו בזמן , "בצורה

שכותבת ברוסית ורואה עצמה כשייכת למסורת ספרותית (נותנת מקום למשוררת  –עושה תפקיד דומה 

וכל זאת תוך , "רוסית"אבל בו בזמן ממקמת אותם בתוך היררכיה תרבותית ', קווקזית'וללהקה ) רוסית

י "נוהל ע(= ולא קווקזי " אירוע רוסי"ההדגשה של ויטאלי כי מדובר היה קודם כל ב. התמקמות בישראל

") חצי מלח חצי סוכר" (הטעם המוזר"התחברה עם ) 'רוסי'לקהל , יהודים רוסים-לומר ישראליםכ, רוסים

טרנספורמציה של התרבות הקווקזית ותוך כדי כך יצירת ( = במודל הסובייטי " רב תרבותיות"של 

אבל מה המשמעות של כל זה על רקע ההתמקמות של שתי הקהילות  ).היררכיות תרבותיות ברורות

  : דומה שהמנחה עצמה התייחסה לכך בדבריה ?ובמקרה זה בעיר אשדוד, הישראליבמרחב 

אותו , אותו חום. ליהודים הרריים וליהודים ישראלים! כמה משותף לשני העמים..."

  . .טמפרמנט

   :כתבתי לו חזרה. לאחר קריאה נוספת רציתי לשמוע את דעתו של ויטאלי על הפרשנות שגיבשתי

, הישראלים-על יחסים עם היהודים )או אולי פנטזיה" ( דיבור"ם יש כאן בעצם  הא–מה דעתך  "- ]חן[
  "..?היהודים ההרריים" באמצעות"
  

יש כאן בעיניי טעות חמורה שישראלים זה בני עדות המזרח שהם . לא נראה לי, לא " -] ויטאלי[ 
.  אלא לכלל יהודים בארץאו אולי לא בדיוק לעדות המזרח .דומים בהתנהגותם ובאופי ליהודים קווקזיים

. ?מ לשעבר על החברה הישראלית"יצא לך פעם לשמוע דעה של עולים מאזורים אירופיים של ברה
בדרך כלל זה היה יחס של כביכול אנשים מתורבתים הבאים מתרבות אירופית הישר לתוך אסיה במלוא 

  ..הכול היה לא לרוחם. מובן המילה לפי הגדרתם
שימוש ...  גברים מגרבצים ברחוב לעיניי כל אחד שעובר.." :רים ששמע בעברוכאן ציטט ויטאלי דב( 

  ". 'וכו)" במקום הממחטה המסורתית(בנייר טישו 
תמיד , אף פעם לא שמעתי שההתייחסות היא כלפי חלק מהחברה שאולי לא מספיק מתורבתת לרוחם.. 

איש !"?לאן הגענו! הים אדיריםאלו: "ותמיד זה הוביל למסקנה. היו מכלילים את כולם תחת גג אחד
תמיד ההתנהגות של השוק הייתה . 'מאנשים הללו לא דיבר על חלוקה למשכילים או פחות משכילים וכו

זה היה סוג של סנוביזם אולי או . נתפסת כאופיינית לכל אחד ואחד שנולד פה או גר פה די הרבה זמן
  .או אסיה תיכונית\י רפובליקות קווקזיות ואותו יחס ברוסיה היה כלפי יוצא. –אולי סוג של תסכול 

" אזורי פיתוח" הם נשארו תמיד –על המדענים שיצאו מקרבם ,  איש לא דיבר על התרבות שלהם
את הכנסת , מי שדיבר עליהם במילים טובות היה דבר ראשון מזכיר את החום. לאנשים מסוג זה

  "☺. ?רה המנחהשמת לב שבדיוק אותם דברים הזכי... אופי חם מזג, אורחים
  

עם רפלקסיה שביקשתי , רישום אתנוגראפי מדויק: בדיווח על האירוע ויטאלי היה נאמן לצורת עבודתו

 .למרות שהייתה לו פרשנות משלו, את הפרשנות הוא השאיר לי. ממנו לעשות כשהיו דברים שצרמו לו

טאלי לשיח האוריינטליסטי ההתכתבות חשפה את הפירוק שעושה וי .בשיחות בינינו ניסיתי להבין אותה

אבל . גם מניסיונות עבר, וכפי שיפורט להלן, ההתנגדות לשיח זה הושפעה מזהותו הקבוצתית, "הרוסי"
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אני סברתי  ).אם ניתן בכלל להבחין ביניהן" (ישראלית"היא באה גם מתוך זהות , לא פחות מכך

בדימוי " (ישראלים"ו") יגיט'ג("להם חיובי ש-בדימוי הקולוניאלי" הרריים"שבהשוואה שערך המנחה בין 

רצון במודל דומה  aborigen:(66" (המקומיים"יש גם פנטזיה על היחסים הרצויים עם , ).דומה" ציוני"

המאופיינים בשיתוף פעולה אך גם ביחסים פטרוניים , ועולי קווקז' רוסים'לזה של היחסים בין עולים 

רצון  67.ראש היררכיה מדומיינת של זהויות תרבותיותב" הרוסים"ובהדגשה של הון תרבותי הממקם את 

שבה יש בולטות תרבותית ופוליטית לעולים , כזה מקבל משמעות קונקרטית בהקשר המקומי של אשדוד

   .לצד ניסיון לתת מקום לזהויות השונות של קבוצות מהגרים מגוונות, ותיקים ממרוקו

כשמוזכרות קטגוריות אתניות " על מי מדובר "ההתכתבות עם ויטאלי גם חידדה את תשומת הלב לשאלה

בניתוח הביקורתי שלו את .  השותפים לתהליך המחקרי-והן על ידינו, י הדוברים בשדה" הן ע–שונות 

אבל בהמשך הוא , "עדות המזרח"ו" קווקזים" דברי המנחה ויטאלי התייחס תחילה להשוואה אפשרית בין

   . ילידי הארץ בכלל, דהיינו ותיקים–" ישראלים"הרחיב זאת ל

אם כי לאלה יש בולטות  ('מזרחים'בהכרח רק המקומיים אינם ' אבוריגנים'ה" הרוסית"מהפרספקטיבה 

או , 'תרבות מזרחית' בכלל מזוהים עם 'ישראלים ותיקים'. 'התמזרחו'אלא גם אחרים ש )בשיח זה

כניגוד ' אשכנזים'ן זה הם גם הבמוב .'אירופאית'לעומת יוצאי רוסיה שמביאים איתם תרבות  ,'אסיאתית'

איך שנוח , קרא אשכנזים או רוסיים("זו גם משמעות המונח עבור ויטאלי המדווח על האירוע . 'מזרחים'ל

ובמובן החברתי הם מרוחקים ולא , במונח התרבותי אינם קטגוריה ממשית, אשכנזים ותיקים 68.")לך

דינאמיקה זו נוגעת גם  .'מזרחים'בותם נתפסים כוהישראלים המקומיים ותר, מורגשים בזירות בהן מדובר

האם הם קבוצה נפרדת או חלק מהציבור : לשאלת מיקומם של יוצאי רוסיה בשדה האתני הישראלי

 . יש יכולת להדגיש כל אחד מהמרכיבים הללו על פי ההקשר- דומה שהתשובה היא שניהם '?האשכנזי'

 אבל גם של עיצוב והגדרה של זהויות תרבותיות 'דדוברי הרוסית'של מפגש פנימי בתוך , במקרה זה

עולי רוסיה הם גם קבוצה נפרדת וגם : שני המרכיבים מתלכדים,  עירוני של אשדוד- בהקשר מקומי

ובינם ליוצאי קווקז וגם רצון בקשר עם " מקומיים"בינם לבין  ומודגשים גם ההבדלים', אשכנזים'

   .הקבוצות האחרות

פ "עשל רוסיות תפיסה אקסקלוסיבית  אפשר להבחין בין. 'רוסיות'שאלה מהי צד אחר של דיון זה נוגע ל

מתייחסת לכלל אזרחי הפדרציה הרוסית ה" רוסיות"לעומת גישה רחבה יותר ל) russki(מוצא או דם 

)rossiskii(.69  תושבי  לשעבר ולא רק למ"ברהיוצאי כל בישראל הדיון נוגע ל, בשונה מרוסיהאבל

 בעיקר לזהות תרבותית עומדות שאלות הנוגעות 'רוסיות"'במרכז השיח על ו, פדרציה הרוסיתה

                                              
 .שלא הסברתי את כוונתי בו" פנטזיה"מהמשך התכתובת עלה כי ההתנגדות בראשית דבריו הייתה למונח  66
למילה קונוטציות דומות כמו למילה . משמשת ברוסית המקומית ככינוי כולל לישראלים הותיקים" אבוריגן"המילה  67

במבט מהצד אפשר לראות כאן לא רק התבוננות מלמעלה על הילידים .  בחברות קולוניאליותAborigines" ילידים"
  ".ילידי"אלא גם נישול של הערבים פלסטינים ממעמדם ה, יהודים-הישראלים

אפשר ללמוד גם מהמונחים המשמשים בשפת יהודי קווקז בשיחה " ותיקים"לבין " רוסים אשכנזים" על ההבדל בין 68
 - Джугьургьой йоршолоим-הורהוי יורשולים 'סבתא הייתה אומרת ג: "על שמות קבוצתיים ויטאלי סיפר

ששימש לציון " גוהור"פ עדות זו המונח "ע..". תי אף פעם לא שמע-והורויי אשכנזי' ג–אבל , היהודים של ירושלים
  ". יהודים אשכנזים"אך לא לציון , או בישראל, הקבוצה וגם לציון יהודים בכלל שימש גם לציון יהודים שבירושלים

69 Markowitz 1997:335-336 ,Brubaker 1996  . וליחידה הגיאוהגדרת זהות המתייחסת לאזרחות זהו הבדל בין- 
   . פרימורדיאלית המתייחסת למוצא-לעומת הגדרה אתנית הפדרציה הרוסית פוליטית של



 320

 עולה -אקסקלוסיבית של זהות  בתפיסהלרובבקרב קבוצת הרוב מדובר  . ומוצא'דם'ומשמעותה ופחות ל

המצב מורכב יותר בקרב בני . 'בוכרי' או 'קווקזי' כשונה מאד מלרוב ממוצא אשכנזי יראה עצמו 'רוסי'

ויש להם זהות תרבותית  , שנה במדינה בשלטון ובדומיננטיות תרבותית רוסית150שחיו כ, טקבוצות מיעו

האירוע הנדון מדגים כי הם יכולים  .כסמן זהות עצמי חשובשהיא תרבותית -האתנו לצד הזהות 'רוסית'

ו  הם יישאראזאבל גם . אם הם מאמצים את כלליה) 'רוסופונית'או (רוסית " תת קהילה"לקבל מקום כ

ביטוי לבעייתיות זו ניתן בהיעדרותם של יוצאי קווקז . אנשי הפריפריה הקולוניאלית' , רוסים מסוג ב מעין

" המזרחית"מצב זה ביחס לדוברי הרוסית מדגיש את החשיבות של המגע עם הסביבה . אירוע שתוארמה

  . תידון בהמשךש, מצב זה מסביר את המוטיבציה של יוצאי קווקז להקים מסגרות משלהם. המקומית

  

 "כלליות"מפטרונות לשיתוף פעולה ולפניה למפלגות : התחום הפוליטי. 5

 מתוארת במחקר כזירה המאחדת את כלל דוברי הרוסית ומבטאת את" הרוסית"ההתארגנות הפוליטית 

אך מבט מקרוב מעיד על מורכבות ). 2000ליסק ולשם (לבטא את זהותם ואת כוחם הקהילתי ם הצלחת

רבים הדגישו את ההבחנה בינם לבין מהגרים ' רוסים'בהם מהגרים , בשונה מבחיי היום יום. רבה יותר

למנהיגים פוליטיים מקרב יהודי רוסיה היה אינטרס להדגיש כי הם מייצגים , מ"מקבוצות המיעוט מברה

י כנסת ושל חבר") ישראל בעליה"במיוחד " (רוסיות"היה גם ניסיון של מפלגות  .את כלל דוברי הרוסית

 באופן  אם כי-לפנות גם לקהילות המיעוט בקרב דוברי הרוסית" הקול הרוסי"שזכו במקומם על בסיס 

ואולם ניסיון זה היה מוגבל  ".התרבות הרוסית הגדולה"העולים בעלי י מייצגכזה שלא סיכן את תדמיתם כ

ובמיוחד יש לציין , ותיוצאי גיאורגיה ובוכרה השתלבו מלכתחילה במסגרות מפלגתיות שונ :מלכתחילה

תמציכה בקרב לגייס " ישראל בעליה"ניסו אנשי  90 במהלך שנות ה70.ס"את הקשר בין יוצאי בוכרה לש

מיישובי  התקיימה בכמה 1998ב כך: התחרו גם מפלגות אחרות אלה קולותאך על , .יוצאי קווקז

 ")רוסית"מפלגה " (ישראל בעליה"של יוצאי קווקז בין המנהיגים המקומיים ' גיוס'ועל תחרות הפריפריה 

ניסתה לפעול " גשר "71).'מזרחים'תוך פניה ליוצא מרוקו בעצמו , שייסד דוד לוי" (גשר"לבין מפלגת 

מיקומם של זו דוגמא לאף שהצלחתה הייתה מעטה . קווקז מ70 במיוחד בקרב פעילים מקרב עולי שנות ה

הדגשת : םתואפשרויות השונות למקם אול, קרבםבהבדלים בין קבוצות ל, "בין הקטגוריות"יוצאי קווקז 

  'רוסים'או הדגשת היותם עולים ובמידה מסוימת גם , 'מזרחים'מסורתיים ולפי כך ', אסייתים'היותם 

ונשאה בדרך כלל אופי של יצירת יחסי ,  ישראל בעליה בקרב יוצאי קווקז זכתה להצלחה חלקיתפעילות

במקרים בודדים הצליחו פעילים יוצאי קווקז . ים בקהילהקליינט בין ראשי המפלגה לפעיל–פטרון 

 72, שלטה ישראל בעליה במשרד הקליטה2003 ל 1996רוב התקופה שבין .: להשתלב במרכז המפלגה

והשיח הפטרוני הפוליטי אינו מנותק מהשיח האוריינטליסטי שליווה את גיבוש המדיניות כלפי יוצאי 

                                              
כ אמנון "מאמצע שנות התשעים מכהן בכנסת ח. ששורשיו בוכריים, ס היה חבר הכנסת רפאל פנחסי"בין מייסדי ש 70

תה מידה אך לא באו, ס פנתה גם ליהודי גיאורגיה"ש. קודם לכן סגן ראש עיריית רמלה, מעולי שנות השבעים, כהן
-1999 (15כ בכנסת ה "שכיהן כח, יוצא גיאורגיה, גאגולהביטוי לכך ניתן בשיבוצו של יצחק .  )2003ברם  (של הצלחה

לקהילות אלה קשר אבל ה). 2006:428פלדמן , (ס "רק מעט חוקרים התייחסו לרקע האתני של מייסדי ש). 2004
  ". פריפריה"ו) יוצאי צפון אפריקה ועיראק" (מרכז"בין ודומה שיש להבחין בדיון זה , כמעט לא זכה להתייחסות

  . 1998מהליכוד ומהממשלה וניסתה לחזק את כוחה בבחירות המקומיות ב " גשר"בתקופה זו פרשה  71
שכן ראש הממשלה , ושר בפועל(וסגן שר הקליטה ) 1996-1999 (27כ יולי אדלשטיין היה שר הקליטוה בממשלה ה"ח 72

 ). 2001-2003 (29לה הבממש) היה השר המכהן
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קולות בני , "הרוסיות"ואולם למרות ניסיונות הגיוס של המפלגות  .בתקופה זו" ייחודית"קווקז כקבוצה 

   .הקהילה התחלקו בין מפלגות שונות

 ".ישראל בעליה"ובמיוחד מהקשר עם ,  הייתה אכזבה בקרב יוצאי קווקז מניסיונות אלו90בסוף שנות ה

 במישור .התרחשו מספר תהליכים) 2000שקיבלה ביטוי בבחירות (עוד קודם להחלשות מפלגה זו 

היו . שהיו מוגבלות קודם ליישובים מעטים, המקומי היה יותר ויותר ביטוי להתארגנויות של יוצאי קווקז

" בחירות"וביוזמת ועד הסטודנטים יוצאי קווקז אף נערכו מעין , "מפלגה קווקזית"גם דיבורים אודות 

לעומת אחוז ( הקהילה אך גודלה של, סמליות בין כמה פעילים על ראשות עתידית של מפלגה כזו

 73.ולא לאלטרנטיבה ממשית, והפיצול הפנימי בתוכה הפכו יוזמה זו לבמה לתחרות פנימית, )החסימה

שבמסגרתו פעלו כבר ,  השתלבות במרכז הליכוד-ובמיוחד, פעילים רבים פנו לדרכים אלטרנטיביות

שהרטוריקה שלה , "ביתנוישראל "כיוון אחר היה פעילות עם מפלגת  74.פעילים מעולי שנות השבעים

תוך ) ולא רק למהגרים(ופניה לקבוצות פריפריה בישראל " רוסיות"מדגימה ניסיון של קישור בין 

הפניה לקבוצות פריפריאליות התבטאה גם בקרב יוצאי  .התמקמות בקצה הימני של המפה הפוליטית

לות היררכית כלפיה מצד ויש הסתכ, ממולדובה, מנהיג המפלגה, מוצאו של אביגדור ליברמן. מ"ברה

פריפריה בשיח הרוסי המתאר מפלגה זו / ויש ביטוי לניגוד של מרכז, מהגרים מהערים הגדולות ברוסיה

בליכוד ובישראל ביתנו פעילים יוצאי קווקז רכשו עמדות  ).רנסקי'בראשות שצ" ישראל בעליה"לעומת (

  ). להלן(ם השפעה תוך שהם מנצלים את פעילותם בריכוזים היישוביים שלה

כגון , שכן בערוצים אחרים, הפנייה לצבירת כוח בערוץ הפוליטי היוותה גם ברירת מחדל עבור הפעילים

. שררו תפיסות פטרנליסטיות שהגבילו את יכולת ההשתלבות מתוך שותפות, מסגרות חינוכיות ותרבותיות

 לכן פעילים יוצאי ארצות יש הקבלה לתהליך שעברו קודם, ובמיוחד לליכוד, בפניה למרכזי המפלגות

והוא ציין מגמה של , של המהגרים" לאומית"תהליך זה התאים גם לנטייה הפוליטית ה .האסלאם

התחרות בין הליכוד ). בשונה מהכיוון שהציעו התארגנויות לאחד פוליטית את קהילות המיעוט(השתלבות 

אך , ת הבינאריות שתוארה קודםעל קולות עולי קווקז מבטאת א" ישראל ביתנו"לבין ישראל בעליה ו

, שילוב ישראל בעליה בליכוד מדגים מצב זה. שינויים אלה מבטאים גם פניה להגדרות רחבות וישראליות

שהשתלבו בישראל בעליה ופעילים  90-הפעלו במסגרת אחת פעילים מקרב עולי שנות קבותיו שכן כע

יות אלה מלמדות על תהליך שבו יוצאי התפתחו. שהיו קודם משולבים בליכוד 70-המקרב עולי שנות 

" רוסיים"ופעלים " ישראל בעליה"כ את הקשר עם "קווקז ממירים את השיח הפוליטי הפטרוני שאפיין בד

   .אחרים ביחסי חליפין המבוססים על כוחם כפעילים ברמת היישוב

                                              
בשתי מערכות בחירות . בשוליים היו גם ניסיונות ליצור מפלגה משותפת של קהילות המיעוט בקרב דוברי הרוסית 73

. ואחריו גם יוצאי קווקז, פעיל חברתי יוצא בוכרה, שבראשה עובדיה פתחוב" לב"התמודדה רשימת ) 2006, 1999(
מה שהמריץ את הפעילות של ישראל בעליה , )1999ב(  קולות 6311לה הרשימה לא עברה את אחוז החסימה אך קיב

על " לב" הודיעה מפלגת 2003בבחירות , ואכן. ומפלגות אחרות לפנות לקהל של קהילות המיעוט בקרב העולים
ביוזמת ועד הסטודנטים של יוצאי קווקז בחירות מדגמיות לראשות ] כאמור[ נערך 1998ב ". ישראל ביתנו"תמיכה ב

ומיקד את , שמחה יוספוב היה פעיל ליכוד, המנצח: אבל רעיון זה לא קרם עור וגידים, פלגה של יוצאי קווקזמ
 הניסיון של אביגדור -דוגמא נוספת. היה סגן ראש עיר וכיום ראש עריית אור עקיבא(מאמציו בזירה המוניציפאלית 

 צבאי עם –שהיה בו צירוף של הדגשת רקע ישראלי , לגייס קולות בקרב יוצאי קווקז) 15בבחירות לכנסת ה( קהלני 
   .מפלגתו של קהלני לא עברה את אחוז החסימה. ניסיון זה נחל הצלחה מוגבלת ביישוב אחד). כיוצא תימן(רקע אתני 

עם זאת אור עקיבא יוצאת דופן שכן . שמחה יוסופוב, )ולעתיד ראש העירייה(ובמיוחד סגן ראש עיריית אור עקיבא  74
 . מעורבות פוליטית" מזמין"מצב ה, זו אחת הקבוצות הגדולות ביישוב,  של יוצאי קווקז בה גדול במיוחדהריכוז
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 75,בזו הארציתלא רק , את ההשתלבות וההתארגנות הפוליטית של מהגרים ראוי לבחון בזירה המקומית

בחינה כזו מתאימה לניתוח . במיוחד כשמדובר בקבוצות שלהן ריכוזים מובהקים ביישובים מסוימים

אך עם זאת נותן מקום לשתי הקטגוריות כיחידות ניתוח ' מדינה'ו' חברה'המבקש לבחון נקודות מגע בין 

אבל ,  הפוליטית המקומיתמשתקפים במציאות" המדינתיים"לעיתים המבנים , כפי שנראה להלן: נפרדות

    .במקרים אחרים ההטרוגניות החברתית מיתרגמת באופן שונה במפה הפוליטית המקומית

 ויוצאי בוכרה השכילו להתארגן במפלגות משלהן וכך לצבור כוח ה ברמה המוניציפאלית יוצאי גיאורגי

המאבק המקומי על שונה במקצת  76).במיוחד סגנים לראשי ערים(שהתבטא בעמדות בשלטון המקומי 

ברוב היישובים רשימות  . 90על רקע הפיצול הפנימי והגעת מרבית הקבוצה בשנות ה, קולות יוצאי קווקז

עם הופעתן הן זכו בנציגות בכמה . 90של יוצאי קווקז החלו להופיע רק במחצית השניה של שנות ה

 הובילום יוצאי קווקז  נוצרה דינאמיקה חדשה כאשר פעילי2003בבחירות המקומיות ב. יישובים

נתניה , דוגמאות לכך בקריית ים(ואו בוכרים , ברשימה פעילים רוסיםהתארגנויות מקומיות כשלצידם 

אך רשימתו כללה נציגי , )70מעולי שנות ה(באור עקיבא נבחר ראש עיר שמוצאו מקווקז . )פרדס חנהבו

 בקריית גת 77.ה בה בקרב הקהילה למרות התמיכ- " עדתית"קהילות שונות ולא הציגה עצמה כרשימה 

 בהתפתחויות 78.בראש הרשימה עמד פעיל יוצא קווקז. לכאורה זכתה בשלושה מנדטים" רוסית"רשימה 

 .כאשר יוצאי קווקז מובילים התארגנויות בהם שותפים גם יוצאי רוסיה, "היפוך יוצרות"אלו ניתן לראות 

במקומות מאפשר ליוצאי קווקז עצמם ש, וםשיח מרובה קולות ועמבה בעת התפתחויות אלה יוצרות 

  . ייחודםובמקומות אחרים להדגיש את , משותפת' רוסית'מסוימים להדגיש זהות 

לצד הבניה מחדש של גבולות בין קבוצות . התחום הפוליטי מלמד על הדינאמיות של היחסים בין הקבוצות

 מהגרים רוסים שהתמקמו בפריפריה יש הבחנות בין: חלים גם תהליכים אחרים, שונות של דוברי רוסית

, )כמו בין יוצאי אוקראינה ויוצאי רוסיה(יש הבחנות פנימיות בתוך קבוצה זו , לאלה שהתמקמו במרכז

את ההתפתחויות הפוליטיות יש לבחון גם בהקשר  .ויש גם הבדלים בין דוריים בהתייחסות לגבולות אלו

, ה הקולטת ושל המאפיינים הספציפיים של הזירהשל היחסים בין המהגרים עם כלל הסביב, רחב יותר

קהילות מוצא של ריבוי ניתן לראות התפתחויות שונות ביישובים בהם יש . התקופה והמקום בהם מדובר

דומה כי היחסים בין יוצאי קווקז ויוצאי . קבוצה אחתדומיננטיות של ם שבהלעומת יישובי פריפריה 

בוצות אחרות במרחב יהיו פחות קונפליקטואלים ביישובים בהם כמו גם יחסי שתי הקבוצות עם ק, רוסיה

השערות אלו דורשות . לעומת יישובים שבהם דומיננטיות לקבוצת זהות אחת, יש פלורליזם אתני מסוים

                                              
הרמה המקומית היתה חשובה מאד גם בשינויים במעורבות הפוליטית . ,2004Tzfadia and Yiftachel, 2001צפדיה 75

  . רות לעיריית ירושליםבבחי, למשל, ס"ראשיתה של ש. ת קודם לכן"של עולי צפון אפריקה והמזה
 ).יוצאי בוכרה(תל אביב , קריית גת, אור יהודה, רמלה) יוצאי גיאורגיה(טירת הכרמל , אשדוד, למשל באשקלון 76
וכדי להימנע מתחרות אך זאת רק לאחר משא ומתן קשה ,  לאחר הבחירות נבחר גם סגן ראש עיר מיוצאי קווקז77

  .מובהק" אתני"זיהוי אך גם חוסר רצון ב, אבק על קולות עדתיים מ-ה אמביוולנטיותניכרבתהליך זה . איתו
לדעת . דוגמא למיקום מתווך בין זהויות שיוצאי קווקז יכולים למלאזוהי . ממלא מקום ראש העירל פעיל זה הפך 78

איתם שוחחתי ייתכן שהמפלגה אף זכתה לקולות ) ממפלגות אחרותממפלגה זו וגם ( פעילים במערכת הבחירות 
רוסים מול (גת ממודל דיכוטומי .גת ולוד הדגיש צפדיה את המעבר בק. קבהשוואה בין . יבור שאינו דובר רוסיתמצ

שתורם לה המצב , שהוא קשר בהדגשת הזהות הלאומית המשותפת, למודל אינטגרטיבי יותר) ותיקים מזרחיים
ך ספק אם מלכתחילה הייתה תמונה א, תהליך הדגשת הלאומיות המשותפת אכן חשוב.  )Tzfadia 2005 הביטחוני

בראש מפלגה המורכבת ממהגרים אך פונה גם " מגשרת"המצב בו יוצא קווקז תופס עמדה . דיכוטומית במקרה זה
). בקירבןמהווים רוב יוצאי צפון אפריקה אף ש((עיר זו המאפיין מוצא הלכלל הציבור קשור לדעתי בריבוי קהילות 

 . שזכתה במושב אחד במועצה, בעיר זו השתתפה גם מפלגה של יוצאי בוכרהבשתי מערכות הבחירות האחרונות 
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כפי , את הזירה המקומית בעיירות הפיתוח אי אפשר לתאר רק במונחים בינאריים, מכל מקום .דיון נפרד

   . אלא מדובר במורכבות רבה יותר79.'מזרחים'לעומת " רוסים"ות של שעשו מחקרים שדנו בתחר

משמשת משאב לגיוס כוח פוליטי " עדתיות ", התבוננות בזירה הפוליטית מלמדת כי כמו במקרים קודמים

על רקע המעמד הנמוך , הניסיון לגייס את העדתיות כמשאב. אך בהבדלים משמעותיים, )1986, הרצוג(

 .מזרחית, היווה גורם מאיץ להתהוותה של קטגוריה חדשה, יוצאי ארצות האסלאםאליו נקלעו מרבית 

ההבחנה הסטריאוטיפית "פעילותם של יוצאי קווקז בזירה זו מראה דווקא על אי קבלה של , לעומת זאת

במצב זה יש נקודות . מצידם של יוצאי קווקז) 171: שם" (אשכנזים ומזרחיים: בין שתי קטגוריות עדתיות

לצד הפניה של פעילים יוצאי קווקז להשגת כוח  .אבל גם שוני, )172: שם(ן לזה של יוצאי תימן דמיו

בדומה לתהליכים (, "הליכוד"ובמיוחד , "כלליות"י השתלבות במרכזים של מפלגות "במישור הארצי ע

ניתן לראות התארגנות קהילתית במישור ) ת"שהתרחשו בקרב פעילים מיוצאי צפון אפריקה והמזה

  ": עדתיות פוליטית"המקומי שיש לה אופי שונה ממקרים שנדונו עד כה של 

או ( הם מקדמים לא רק סדר יום  ,לאחר שפעילים בקבוצה מזהים את כוחם הפוטנציאלי בזירה זו

 - אתני"אלא גם קשר עם קבוצות אחרות במרחב המקומי במודל שהוא בו זמנית גם " עדתית" ")נדה'אג"

דפוס זה נובע בראש ובראשונה מאסטרטגיה פוליטית  ".רב קבוצתי"או "  תרבותירב"אבל גם " קבוצתי

בו בזמן ניתן לראות בו גם אוריינטציה ערכית שבה מודגש הרצון . עדיפה למי ששייך לקבוצה קטנה

של יוצאי קווקז " רב תרבותיות"ואף " בין תרבותיות"וגם ביטוי ליכולות , באינטגרציה תוך שמירת זהות

הצלחתם של פעילים אלה : לדפוס זה השפעה מגבילה על כוחה של הקבוצה, יחד עם זאת. ו בהמשךשיידונ

. מה גם שהפיצול הפנימי בקהילה מתבטא גם ברמה הפוליטית, לא תמיד משפיעה על יוצאי קווקז כקבוצה

 השפעת השינויים בתחום הפוליטי על מצבם הכללי של יוצאי קווקז כקבוצה הם, אם כן, בשלב זה

 .אך אין להם ביטוי ברמה הארצית, יש להם השפעה מסוימת ברשויות מקומיות ספורות. מצומצמים

אופני הבניית המדיניות והשליטה בה מצמצמים את יכולתם של פעילים , כפי שהוזכר קודם, במקביל

  . שצוברים כוח פוליטי להשפיע על אופני המגע של הקהילה עם הממסד המדינתי ברמה הארצית

  

  יחסים בין קהילתיים ותהליכי התמקמות: סיכום. 6

 ההגירה לאחרבישראל מלמד כי ) וקבוצות המיעוט האחרות(בין יוצאי רוסיה ויוצאי קווקז  מפגשבהדיון 

המפגש הבין קבוצתי בתוך  .בישראלאף מתחזקים ו, מ נשמרים"גבולות אתניים והבחנות שמקורן בברה

, בהקשרים שונים מודגשים מרכיבים משותפים. ודינאמימ הוא מגוון "אוכלוסיית המהגרים מברה

חוויה מרכיבים שראשיתם בשחזר המפגש המחודש מ, למרות מגוון זה .ואף מרכיבי קונפליקט, מפרידים

  .  שאפיינה מפגש זה כשיהודים הגיעו עם הכיבוש הרוסי לקווקז ולמרכז אסיהקולוניאליתה

מקבל ביטוי במדיניות " מקומי"ו" מיובא"זם השלישי תואר כיצד מפגש בין אוריינטלי בשער

" מיעוט"ו" רוב"מערך יחסים מורכב בין : פרק זה תיאר זירה נוספת. ובקטגוריזציה אתנית הקשורה בה

, בפעילות תרבותית, בפוליטיקה, יומי- במפגש היום- בקרב המהגרים על רקע יחסיהם עם הסביבה החדשה

                                              
  .Tzfadia2000., 2002, 2001צפדיה  79
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לאופני ההבניה של השדה ) במדיניות(יון במיון של קבוצות הזיקה בין הד. בשדה התקשורת ובשפה עצמה

מתבטאת בנקודות ההשקה בין שיח אוריינטליסטי ) בשיח הציבורי, בחיי היום יום" (אתני"החברתי וה

אך יש גם , ביטויים דומים של שיח זה בזירות אלו קיימים. שמביאים המהגרים לשיח אוריינטליסטי מקומי

    .שבה משתמשת המדינה לבין המורכבות המאפיינת את השדה החברתיפערים בין הקטגוריזציה 

 הבוחן תופעות חברתיות עכשוויות –ביחס לכלל הזירות הללו עולה החשיבות של שילוב ניתוח סינכרוני 

היחסים בין הקבוצות קודם : עם התייחסות דיאכרונית לרקע ההיסטורי שהשפיע עליהן, בהקשר רחב

תהליך הבניית הזהות אל מול תפיסות אוריינטליסטיות המובאות  . רוסיםינטליזבהקשר של אורי, להגירה

יחד עם המהגרים מלמד כי אתניות ויחסים אתניים בישראל צריכים להילמד על רקע התנסויות אתניות 

כמערכת תפיסות , אוריינטליזם, במקרה הנוכחי. )1984, גולדברג(קודמות ואופני השפעתן המחודשת 

נותן , שורות בקולוניאליזם הרוסי וראשיתו בהבחנה בין הכובש הקולוניאלי לילידתרבותיות הק

 ואולם בד בבד  .מ לישראל ומאפשר את המשכיותם"לגיטימציה ליחסי כוח בין קבוצות מהגרות מברה

 ריבודית -המפגש בין הקבוצות מושפע מתהליכי ההתמקמות של יוצאי רוסיה במערכת ההבחנות האתנית

הם מדגישים בד , ככל שהמהגרים ממוצא רוסי אשכנזי מנסים לתפוס את מקומם. ישראליתשל החברה ה

, וגם את מיקומם כחלק מהאליטה האשכנזית) Al-Haj 2002 2004(היותם קבוצה מובחנת  בבד גם את

 אלה לעיתים מהגרים: יותר מזאת). Shumski 2004 Niznick 2003, " (כחלק מובחר באליטה זו"ואף 

תהליך זה . כמציין אתני ותרבותי יוצר מאשר ותיקים ממוצא אשכנזי עושים זאת" אשכנזיות" למתייחסים

להדגיש את ההבחנות  וגם מביא לצורך, בסביבתם 'מזרחים'לבין " רוסים"מסייע לחידוד ההבחנות בין ה

, לילצד מקרים של מפגש קונפליקטוא: ברמה האישית התוצאה היא מגוונת .בתוך דוברי הרוסית עצמם

כמו גם בין , תהליך זה אינו מונע בהכרח קשרים ותחושת קרבה בין דוברי רוסית בעלי זהויות שונות

אם כי זו אינה מונעת שיתופי , לעומת זאת ברמה הקבוצתית מודגשת היררכיה אתנית. 'מזרחיים'ו' רוסים'

ניות ולפעולת הסוכנויות למדי, ניכרת ההשפעה ההדדית בין היחסים האתניים בחיי יום יום. פעולה שונים

 הבחנה ומתח בן רוב ומיעוט בקהילות של יהודים דוברי  .המדינתיות ולהמשגה החברתית העומדת בבסיסן

יהודי בוכרה ויהודי , שם יש קהילות של יהודים רוסיה(כגון במוסקבה , רוסית קיימת גם בזירות אחרות

" אירופים"ו גם דמיונה לאבחנות הברורות בין כמ,  ואולם הקטגוריזציה הדיכוטומית הישראלית80).קווקז

או " רוסיות", בהמשך לכך .מחדדת מתחים פוטנציאליים במפגש זה, מ לשעבר" בברה'אסיאתים'ו

במיוחד אם הם רוצים גם , אינה אופציה אמיתית של זהות עבור מרבית עולי קווקז" ישראליות רוסית"

 במהלך המגע שלהם 'דוברי רוסית''וחרים בזהות של יש יחידים הב .לשמור על זיקה לזהותם התרבותית

של מי , "'רוסים מסוג ב"אולם כקבוצה זהות כזו ממקמת את יהודי קווקז כ, עם החברה הישראלית

מאפיינים אלה מדגישים את המרכזיות של האינטראקציה עם יוצאי צפון אפריקה . שתרבותו נחותה

בישראל  "מזרחיות"ות הקשורות במפגש עם השיח על ומחדדים ביתר שאת את הדילמ, ת בישראל"והמזה

   .שיידון להלן

                                              
דיון . Goluboff 2003 על יחס גזעני של יהודים רוסים ליהודים קווקזים ובני קבוצות אחרות במוסקבה ראו  80

  . 2006 ברם -דוגמא ממוסקבה 2004ורק ראו ברםי-יחסים בין קבוצות מהגרים יהודיים בניוה ודיון בביקורתי בספר
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  בישראל' מזרחיות' עם זהויות םיהודי קווקז ומפגש:  בפריפריה מפגשים.ב

   רבדים שונים של הדיון– ועם יוצאי צפון אפריקה ומרוקו בפרט' מזרחיות' מפגש עם .1

שכן רובם נותרו ,  לשעברמ"מברהגרים הוא מרכיב מרכזי עבור כלל המה' מזרחיות'מפגש עם זהויות 

, 2003סיקרון (מרוכזים ביישובי פריפריה למרות צפי שתהיה תנועה רבה יותר מפריפריה למרכז 

Tzfadia, 2000.(81 וגם , שהיא חשובה לכשעצמה, במקרה של עולי קווקז למפגש זה משמעות ייחודית

' מפגשים בפריפריה'כותרת ה . בישראל'מזרחיות'מאפשרת תובנות חדשות על המשמעויות השונות של 

שמהוות  'מזרחיות'קבוצות ובני הבניה המרחבית של המפגש היומיומי בין יוצאי קווקז מפנה תשומת לב ל

 בין  מלאה מכאן זהותתלא נובע, עם זאת. רוב ברור ביישובי הפריפריה בהם מרוכזים יוצאי קווקז

מלמדת כי , כפי שנראה להלן, ריזמה של יוצאי קווקזהתבוננות מהפ: להיפך. ופריפריאליות' מזרחיות'

יש לשים לב לדואליות של תנועה מהפריפריה ורכישת זהויות מזרחיות בישראל כיום בהבנה של קבוצות ו

למרות מקומם  .מאפיינים פריפריאלייםלצד המשכיותם של , חברתי ותרבותי מרכזי יותר ויותרמקום 

במהלך כמה עשרות , חברה הישראליתבת "צפון אפריקה והמזהשל המהגרים מהפריפריאלי ההיסטורי 

ים במאבק על מקומם ישנים קבוצות אלה רכשו כוח יחסי ויכולת לעצב מחדש שדות תרבותיים וסמל

המפגש עם יוצאי קווקז . הייתה חלק מתהליך זה" מזרחי"הפניית משמעויות חדשות לקטגוריה  82.בישראל

     .היררכיות חדשות ואופני קטגוריזציה חדשים בפריפריהמראה כיצד תוך כדי כך נוצרו גם 

כמושג ', מזרחיות'מפגש עם : אפשר להבחין בין שתי רמות' זהויות מזרחיות'בדיון אודות מפגש עם 

, המציין זהות ואוריינטציה תרבותית המתחזק והופך מרכזי ממש בתקופה בה מגיעים עולי שנות התשעים

שני  .' פיתוחיירותע'ב ובמיוחד , ברמה היישובית, ספציפיות' זרחיותמ'ומפגש קונקרטי עם קבוצות 

מפגש הבין קבוצתי היומיומי ברמת מדובר בכאשר  .גם מזינים האחד את השניו, הדיונים קשורים זה לזה

אך גם דומיננטיות של קבוצות , יש לקחת בחשבון גם ריבוי הקיים בשדה זה, היישובים ושכונות המגורים

קיימים הבדלים גדולים בין יישובים . )1990ליפשיץ ( הוא שגוי" ערי פיתוח"יבור כללי על ד. מסוימות

כאשר בוחנים אינטראקציה בין  .דפוסי המגע עם הסביבה היישוביתבבחינת בחשבון זאת ויש לקחת , אלו

יוצאי מרוקו במיוחד על ו, אלא על יוצאי צפון אפריקה', מזרחיים'קבוצתית הדיון לא נסוב באופן כללי על 

יש להבחין בין , למרות זאת 83.יישובים בהם מרוכזים יוצאי קווקזהשהם הקבוצה הדומיננטית ברבים מ

יש רוב ליוצאי צפון גם אם לבין יישובים בהם , יישובים בהם מדובר ברוב מוחלט של יוצאי מרוקו

  . אפריקה מדובר בסביבה הטרוגנית יותר ומרובת קבוצות

תוך התייחסות בהמשך יעשה  כמושג המציין זהות ואוריינטציה תרבותית' , מזרחיות' על המפגש עם הדיון

). להלן(ותוך השוואה לתקופות קודמות , ובמיוחד המוזיקה הפופולארית, לתחום התרבות הפופולארית

זהות 'פריצה של מאבק לאת ה  פופולארית חשובה לדיון כיוון שבמידה רבה התפתחויות בה סימלומוזיקה

                                              
דוגמאות ". מפגש בפריפריה" גם כאשר מפגש זה הוא התקיים בערים הגדולות במקרים רבים היו לו מאפיינים של 81

חצוצרה "כמו למשל בעיבוד הקולנועי לספרו של סמי מיכאל , לכך אפשר למצוא בהתייחסויות ספרותיות וקולנועיות
  ).  2003(ור האוטוביוגרפי של רומן בין בחור מזרחי ומהגרת צעירה מרוסיה אצל סוכרי או בתיא, "בואדי

  ).2003(הפורום ללימודי חברה ותרבות , Bilu, & Ben Ari. 1987 ,1997 למשל ו רא82
. )ואף איראן, תימן, עיראק( תיכוניות -יוצאי צפון אפריקה מרוכזים בעיירות הפיתוח יותר מעולים מקבוצות מזרח 83

חלק מבני קבוצות אחרות , בנוסף.  אמצע שנות החמישים עד אמצע שנות השישים-השפיע על כך זמן עליית רבים
  . שהגיעו לערי הפיתוח נטו לעזוב אותם ליישובים מרכזיים יותר) כגון יוצאי תחמן ויוצאי עיראק(



 326

חשוב  84. בחברה הישראלית בתחומי החברה והתרבותמהפריפריה למרכז' תרבות מזרחית'ו' יתמזרח

התפתחות שיח : 'מזרחיות' במפגש של עולי קווקז ולדיוןביחס  נוספותתפתחויות לבחון את מיקומם של ה

הקשת הדמוקרטית הקמת  ו,תרבותי על מזרחיות ששיאיו בהקמת בתי הספר של קדמה-חברתי

יש חשיבות רבה להתפתחות  .ס"הקמת תנועת שבעקבות תפתחויות פוליטיות וחברתיות ה ו85.,המזרחית

אולם פעילים , "הקשת המזרחית"שנושאי דיגלו היו אנשי , מזרחי' אקטיביזם'ושל ' ביקורתי'שיח חברתי 

 אף 86,מ"מזרחיים אלה היו לרוב עיוורים לדילמות הקשורות לקבוצות המיעוט בקרב יוצאי ברה

במיוחד נעלמו מהם . 'מזרחיות'חסויות המעטות לקבוצות אלה במחקר ובשיח הציבורי הן תוארו כשבהתיי

אף שאלה התרכזו ביישובי פריפריה שעמדו במרכז השיח המזרחי ,  יוצאי קווקז'קליטת'הדילמות של 

טייה אבל בלטה בו נ, מחקריות וגם ותהשיח המזרחי הביקורתי אפשר תובנות ופריצות דרך חברתי. החדש

גם נטייה בלטה בו . שתרמה לעיוורון כלפי ההתנסות של קבוצות מהגרים חדשות, גורפת לבינאריות

 מה שתרם להדרה של קבוצות 87',המזרחיות'על כלל הקבוצות " יהודית ערבית"להכליל מהחוויה ה

ת למרו, מאפיינים אלה הביאו לרלוונטיות מעטה של שיח זה עבור יוצאי קווקז. אחרות משיח זה

ס חשובות בעיקר "גם ההתפתחויות הקשורות לש .הפוטנציאל שיכול היה להיות לחלק ממרכיביו עבורם

אופציה "ס לא היה " ספרדית שהציעה ש-הזהות הדתית: לדיון ביהודי בוכרה ופחות לדיון ביהודי קווקז

 88. עבור יהודי קווקז בעיקר בשל ריחוקה מדפוסי הדתיות שלהם" חיה

גם במקרה של היחסים בין יוצאי קווקז עם קבוצות מזרחיות , חסים עם יוצאי רוסיהכמו במקרה של הי

יחסי ידידות או שכנות , גם כאן ניתן להצביע על שיתוף פעולה. מדובר בתמונה מורכבת ומרובת פנים

הדיון בסעיף .  אך בו בזמן על דפוסים רחבים יותר שבהם בולט מתח פוטנציאלי- טובה ברמה האישית

וקז עצמם מול ומקומם של יוצאי קו, ות פופולאריתמקד בזירות הקשורות לתחומים של תרבהבא ית

אינו מנותק משאלות שנדונו כבר ויוזכרו שוב להלן כגון , עם זאת, דיון זה .'מזרחיות'סביבה וזהויות 

  . יתבפריפריה הן בשירותים החברתיים והן בממשל ובפוליטיקה המקומ' מזרחית'המפגש עם דומיננטיות 

   

  מבט דיאכרוני : מזרחיות מול אשכנזיות כנתיבי כניסה לישראליות. 2

הבוחן את אפשרויות ההזדהות וההצגה העצמית של עולי קווקז בעבר מול מצבם כיום יכול , מבט היסטורי

סעיף זה עושה זאת על ידי . לתרום להבנת מקומם של יוצאי קווקז מול קטגוריות זהות מרכזיות בישראל

, ריות מפורסמות בתקופות שונותאשתי זמרות פופול: ה בין דמויות ציבוריות מתחום התרבותהשווא

הדרך בה זהותם הוצגה  -ועוד יותר מכך, האופן בו הם הציגו את זהותם, שתיהן ממשפחות יוצאות קווקז

                                              
 Regev and Seroussi, 2004 , 2001 אופיר -סעדה, 2000  יונה ושנהב84
  2004:281-297שטרית  1999י ולוי  ברקא85
אם כי , יוצא דופן אחד הוא ההתייחסות למהגרים יוצאי בוכרה שהגיעו כתלמידים לבית הספר התל אביבי של קדמה  86

ולא של , סמוך לריכוזים גדולים מאוד של קהילה זו, התייחסות זו הייתה תוצר של מיקומו הגיאגרפי של בית הספר
ממוצא ,  שבה נכחתי העירה אחת המשתתפות1993למות למורים עתידיים של קדמה בבמהלך השת. פעולה מודעת

י "הערה ביקורתית כי אינה רואה כל ביטוי גם לתרבותה בהתייחסות לתרבות מזרחית המוצעת ע, גיאורגי
 זו  קונטקסטואלית של בית הספר היא-יתרונות הגישה הקהילתית, מצד שני. דבריה לא זכו להתייחסות. המארגנים
 . התייחסות גם לתלמידים הבוכרים כשאלו הגיעו אליו) כנראה(שאפשרה 

87 Goldberg & Bram 2007 . וכן ,  )2004(רוקם -וראו גם ביקורתה של חזן ) (2003( דוגמא בולטת היא של שנהב
  . 'ם ערביםיהודי'ו' מזרחיים'בין המונחים " המזרחיים בישראל"במבוא לספר  )2002(המעבר שעושים חבר ועמיתיו 

  .בהתייחס ליוזמות להקמת בתי כנסת של יהודי קווקז, נושא זה נדון ביתר הרחבה בהמשך 88



 327

 ועל, מהלך כזה מלמד על תהליכים של שינוי בחברה הישראלית. י התקשורת"י אחרים ובמיוחד ע"ע

  . בישראל 'מזרחיות'מקומם של יוצאי קווקז מול זהויות 

כתיבה אנתרופולוגית אודות קבוצות לא מוכרות מעוניינת בדרך כלל לקרב במשהו את הקורא אל עולמות 

נותרים מרוחקים , ביחד איתו, ולפעמים גם האנתרופולוג, אך לעיתים קרובות העולם המתואר, שונים

ויות משדה התרבות מובן כאן כאילוסטרציה לשאלות אודות קטגוריות הדיון בדמ. מעולמו של הקורא

ת מעולמות /הקורא, להעביר אותך: בו בזמן באמצעות דיון זה אני מנסה לעשות דבר מה נוסף. חברתיות

לעולמות המוכרים פחות של , או לומד אותה/לפחות עבור מי שחי בחברה הישראלית ו, מוכרים יחסית

 מקומם של -ת אלו מקשרות את הדיון לשאלה המרכזית שאני מבקש לדון בה כאןדוגמאו. יוצאי קווקז

  . להבנת שאלות של זהות והזדהות ומשמעותו ,יהודי קווקז מול קטגוריות אתניות וחברתיות רווחות

בסרט  .הזמרת יפה ירקוני לטובת הצגת הקהילה" גויסה "89 משרד הקליטהיזםש" אנחנו מקווקז"בסרט 

   90".בטברנה"ך הופעה שלה בתוכנית הטלביזיה מופיע קטע מתו

 '–. 'אני לא אשכנזייה בכלל' – '?תוכנית מזרחית? מה לך ולטברנה': מנחה התוכנית שואל
, באו אלי משפחות קווקזיות'ירקוני מספרת על הופעה שאחריה .  '... אני קווקזיה' – '!וואו

אני לא אומר באתי ' - כ מוצג פעיל אחר שאומר" אח'...והסבירו שהן קרובות שלי
  ' ! אני קווקזי- אני אומר... מחבר העמים..מרוסיה

  
 מנהלת במשרדכפי שאמרה לי , "פשוט פרופגנדה" --- הסרט נועד להבליט את הצלחות הקהילה בישראל 

מדגיש דווקא את צורות ההזדהות " גאווה קווקזית"הניסיון של הסרט ליצר . שהייתה מעורבת בהפקתו

מערך הקשרים שלה אינו דווקא עם . 'אשכנזיה'כירקוני נתפסת : ל אנשים ממוצא קווקזיהאלטרנטיביות ש

ואילו הפעיל רומז לצורות הזדהות שנקטו לעיתים . ה אליהםת שצריכים להזכיר לה על קרב-בני הקהילה

שעלולה לעורר תגובה שלילית של " קווקזיות"והרחקת ה" רוסים" הצגה עצמית כ- 90עולים בשנות ה

מעושה ככל , של המנחה" וואו"ה: במקרה של ירקוני מעניינת תגובת הסביבה ).2000ברם (בה הסבי

כמייצגת נתפסת , כפי שהיא מכונה" זמרת המלחמות", ירקוני. מצביע על מעין אי הלימה בסיסי, שיהיה

זמרת כאן אפשר להבחין גם בין ירקוני ל. ולא כמי שקשורה לקבוצת מהגרים שולית, הגמוניתאשכנזיות 

אך בד בבד מזוהה ', הגמונית'שאמנם מייצגת גם היא ישראליות , שושנה דמארי, אחרת בת תקופתה

 של םייפופולארים בדומה לדימוי, יישוב שבו דומיננטיות אשכנזית בשמשתלבת(כזמרת ממוצא תימני 

, ירקוני. תפתחות הקריירה שלהרפרטואר שלה ובהבביטוי ולזיהוי זה היה , )התימנים בתקופת היישוב

פעם אחת בלבד שמעתי בתקשורת . בדרך כלל כקשורה לקבוצת זהות מסוימתלא זוהתה , לעומת זאת

ממוצא "כי משפחתה ) דן אלמגור(שבה ציין המנחה , בתוכנית על קורות הזמר העברי, התייחסות למוצאה

                                              
בעצמו עולה (, בבימוי סמיון ויניקור, 1999, י שירות הסרטים הישראלי בהזמנת המשרד לקליטת עליה"הופק ע 89

  .  ה אחראי לנושא יוצאי קווקז במשרדיוצא קווקז שהי, תוך מעורבות של יעקב בן שמעון , )מרוסיה ממוצא אשכנזי
לפחות בשנותיה (התוכנית הציגה . תוכנית אירוח זמרים ומוזיקאים פופולארית בשנות התשעים שהנחה שמעון פרנס 90

 ". מזרחיים"ואמנים , ים תיכונית/בעיקר מוזיקה מזרחית) הראשונות



 328

' ישראליות'שבו וכמו במקרים רבים , ברוב המקרים היחס לירקוני הוא פשוט כאל ישראלית 91".בוכרי

   92.'אשכנזית'היא נחשבת פשוט , בדומה לעדותה של ירקוני עצמה, עבור רבים" לא מסומנת"היא לכאורה 

 ועד 19 של המאה ה90קשור בעולים מקווקז שהגיעו לארץ משנות ה )אברמוב(סיפורה של יפה ירקוני 

 זו מצאו עצמם יהודי קווקז  כבר בתקופה ).ההיסטוריוראו דיון בפרק ( של המאה העשרים 20שנות ה 

" הצבר"הם אימצו את הקודם התרבותיים של ובכל זאת במהלך השנים , "בין הקטגוריות"במידה רבה 

 עם יהודים ממוצא ונישאוגם , "השתאכנזות"תהליך גם עברו , כחלק מכך, רבים מהם). 1997אלמוג (

כבעלי זהות תרבותית או )  הציבוריבמרחב(ן כמעט נוכחות כקבוצה לעולים אלה וצאצאיהם אי. אשכנזי

כמו האלוף ,  מוצגות דמויות ציבוריות מקהילה זוודוגמא לכך אפשר לראות באופן ב. קבוצתית מובחנת

כזו אינה אופציה חיה עבור רוב רובם של עולי " השתאכנזות"אולם  . עצמהירקוניול "יקותיאל אדם ז

מהגרים בדור מורכבת מהיישובית הייתה החברה רוב שנות העשרים והשלושים ב. שנות התשעים

בשנות התשעים נוצר פער גדול בין החברה עם הדומיננטיות האשכנזית שראשיתה , לעומת זאת. הראשון

לא כל שכן יוצאי קווקז , לבין המהגרים החדשים בכלל") ותיקים"שצאצאיהם הפכו ל(בתקופת היישוב 

   .יםתרבותיים וכלכלי, גיאוגרפיים -בשולייםהממוקמים 

אופני הצגת הזהות של אמנים צעירים המבקשים מקום בתרבות ניכרים ב תרבותי -שינויים בשדה החברתי

" חשיפת"בדומה לזו של המנחה כלפי (תגובות המבטאות אי הלימה קטגוריאלית  .הפופולארית הישראלית

קה הפופולארית אולי כוכבת המוזי, עולות כאשר עולה לדיון שמה של זמרת אחרת) זהותה של ירקוני

 היא התגובה השכיחה בה '?לא,  היא מרוקאית–? חדד' .שרית חדד: מאז סוף שנות התשעיםבישראל 

, זו גם הייתה תגובתם של חוקרים.  שמהנזכרנתקלתי כאשר שאלתי על הרקע שלה בהזדמנויות בהן 

, ם לגלות שחדד גם הם היו מופתעי-תרבות פופולארית איתם שוחחתילמומחים למוזיקה ושל ואפילו 

במקרים  .לחדרה) ן'אזרבייג( מקווקז 70היא בת למשפחה שהיגיעה בשנות ה, במקור שרה חודדטוב

, היא ממשפחה בוכרית" לספר שדעוי, במקרה שקראו משהו על הביוגרפיה של חדד, ספורים בני שיחי

   .'בוכרים'ו' קווקזים'חוזרים על הנטייה הנפוצה לבלבל בין , "?לא

מופיעה כזמרת ממוצא מזרחי שהקריירה שלה התאפיינה במעבר מזיהוי עם ,  ציבוריתכדמות, חדד

זמרת המבטאת את הקונצנזוס בתרבות  - " אמצע הדרךמוזיקת"לתנועה לעבר ' מוזיקה מזרחית'

חדד אמצה , לפי גרסה אחת ששמעתי.  תפיסתה כזמרת מזרחית ומרוקאית קשורה גם בשמה.הפופולארית

 –" חדד"היא הפכה ל, במקור" חודדטוב" מ-ובכל מקרה , תיכון שבו למדה בחדרהאת השם של מנהל ה

להצלחה עברה בין השאר גם דרך לימוד דרכה של חדד   93.ת וצפון אפריקה"שם נפוץ בקרב יהודי המזה

 זאת בנוסף -)שזכה להצלחה רבה בירדן(פ של שירים בערבית לצורך הוצאת תקליטור בערבית "בע

                                              
אך , גם היא מזוהה עם ישראליות הגמונית, קהותי" ית'גורג"ממשפחה , דמות רלוונטית נוספת היא רבקה מיכאלי 91

  ". בוכרית"במקומות שונים מנחי תוכניות התייחסו גם אליה כ. על שפע הזהויות בה" ירושלמיות"מצד שני גם עם 
גם היא מוצגת בדרך . ממשפחה גיאורגית וותיקה, דוגמא נוספת מתחום התרבות הפופולארית היא של רבקה מיכאלי 92

 - ייתכן שזה קשור גם לרפורטואר שלה. אך מוצאה המשפחתי ידוע מעט יותר מזה של ירקוני, יתכלל פשוט כישראל
כך למשל (עברית -שזהותו כבן למשפחה פרסית קיבלה ביטוי לצד זו הישראלית, כמו למשל עבודתה עם יוסי בנאי

  ). במערכונים וקטעי כתיבה בהם השתמש במילים בפרסית
השם נפוץ בעיקר בקרב יהודים ובקרב . כלומר שם של בעל מלאכה,  או חרש ברזל,"נפח"בערבית משמעו " חדד" 93

 .  נוצרים שבדרך כלל מקרבם יצאו חרשי מתכת-ערבים
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בשונה מזמרות ,  לעומת זאת94".אמצע הדרך"ומשם לשירי , "טורקי" במיוחד בסגנון ה,לשירים מזרחיים

 95.פופולאריות כמו עופרה חזה או זהבה בן היא מעולם לא בצעה שירים הקשורים למורשת שלה עצמה

למעט פעמים מועטות בהן הוזכר , כ לא צוין"שלה בד" קווקזי"בהתייחסויות הציבוריות אליה הרקע ה

 כלומר רק בהקשר של דפוסים -למרות התנגדות אביה ,בהיותה נערה ,בחירתה להופיע בהקשר של

מהווה כרטיס " כללית" כיצד אימוץ זהות מזרחית מדגימההקריירה של חדד  .פטריארכאליים - שמרנים

 .כמכשולבעוד שמורשת קווקזית נתפסת כמיותרת ואף , כניסה מוצלח כיום למרכז התרבות הישראלית

כדי לבחון : אסטרטגיית זהות זו זוכה להצלחה. עבור חדד או אמרגניה שימשה כהון סימבולי, "מזרחיות"

מסטודנטים שלימדתי באוניברסיטה העברית ) בשתי הזדמנויות שונות (מזווית נוספת ביקשתיזאת 

.  ואיזו שייכות תרבותית ואתנית יש להן- זמרות ישראליות פופולאריות)בכתב (להשתתף בתרגיל ולציין

" מוזיקה מזרחית"ויותר מכל זמרת אחרת היא צוינה כמבטאת , י מרבית המשתתפים"חדד הוזכרה ע

 בשונה מזמרות -שוב(רוב מכריע של הסטודנטים לא היה מודע לזהותה האתנית הספציפית ". מזרחיות"ו

 בו מה שידעתי משיחות רבות לגבי האופןאישר את התרגיל , מיצגאף שאין מדובר במדגם ). אחרות

של חדד אפשר לראות כאשר משווים " מיקומה"ביטוי נוסף ל .נתפסת חדד על ידי אנשים מחוץ לקהילה

אותה למוזיקאים אחרים יוצאי קווקז העוסקים במוזיקה פופולארית שצמחו בישראל ומדגישים יותר את 

 שהביאו ותוביצירתם אפשר לראות מרכיבים הקשורים גם לסביבה החדשה וגם לתרב, זהותם הספציפית

ואתרים נוספים אפשר , ירושלים,  בין רמלהישוק פופולאר, " לוד-שוק רמלה"בדוכני המוזיקה ב 96.איתם

מוזיקה "ו" מוזיקה ישראלית"אלבומיה של חדד מופיעים במדור : לראות ביטוי מובהק לחלוקה זו

". רוזינית והודיתמוזיקה ג"מופיעים תחת הכותרת  אמנים אלה תקליטורים של, לעומת זאת". מזרחית

וכלולים בה יוצרים יוצאי , תחת רובריקה זו מופיעים אמנים השרים גם בעברית וגם בשפות אחרות

וגם ', יהודיות ערביות'אך לא ' מזרחיות'זהויות שונות שהם , קווקז והודו, גיאורגיה, כורדיסטאן, איראן

   97. הנפוצה")מוזיקת הקסטות("אינן נופלות לקטגוריה של המוזיקה המזרחית 

אם כי , "גאווה קבוצתית"גם יפה ירקוני וגם שרית חדד הן דמויות שיוצאי קווקז שונים מזכירים כביטוי ל

, י פעילים מקרב שנות השבעים"ירקוני מוזכרת במיוחד ע: י אנשים עם פרופיל שונה"וע, באופנים שונים

אם כי , ריחוקה מהקהילה ברור, זאתעם . ידוע גם לרבים מעולי שנות התשעים" הקווקזי"אם כי מוצאה 

היחס שמביעים יוצאי . השתתפותה בתוכנית שהוזכרה מלמדת על הזיקה שנותרה לה למוצא המשפחתי

אמביוולנטיות כזו  .הכרה בריחוק מאידך גיסא,  גאווה מחד גיסא- קווקז לדמויות כירקוני הוא אמביוולנטי

  ". הוותיקים"צאי קווקז גם ביחס לדמויות מפורסמות אחרות מקרב יו מתבטאת

                                              
  . הם אינם דנים ברקע שלה כיוצאת קווקז, Regev and Seroussi: 2004:233-235-דיון על חדד מובא אצל   94
המבוסס על " אם ננעלו שערי שמיים"ל" שיר הפריחה" חזה ממעניין בהקשר זה לבחון את הדרך שעברה עופרה 95

  .. וזהות מזרחית בישראל' מזרחיות'תכנים מסורתיים להתפתחות מקבילה במידה רבה בדיון ב
 .. הזמר יוחאי בן אברהם—למשל 96
יש רק מקום ש,,  גם בירושלים- של יוצאי קווקז-שני מוכרים איתם שוחחתי אמרו לי שיש ביקוש לאלבומים אלה 97

אלא יש , ל דבריהם שהביקוש למוזיקה של הקבוצות שהוזכרו אינו מוגבל רק לבני כל קבוצה. מעטים מבני הקהילה
 . י בני קבוצות שונות"צריכה של מוזיקה מקטגוריה זו ע
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גאווה לצד צער כי אינו מתייחס : אדםשמעתי התייחסויות אמביוולנטיות ביחס לאלוף אודי 

מאנשי הכלכלה הבולטים , טענה לפיה עמנואל סיווןגם שמעתי  98. שלו'הקווקזי'לרקע 
 כאשר דובר על מכשולים בקריירות, מצד שני. 'מסתיר זאתאך 'בישראל הוא קווקזי במקור 

עד כדי טענות כי מרכיב זה היה חלק , שלהם" הקווקזית"של דמויות כאלו הודגשה הזהות 
דבר זה התבטא ביחס לאלוף יקותיאל אדם ותיאוריות קונספירציה . בהתנכלות כלפיהם

   99. שהסבירו את מותו במלחמת לבנון בתקופה בה היה מועמד לתפקיד ראש המוסד
  

אלא ) תייחס למוצאוהדמויות הנזכרות הוכיצד כל אחד מ, זי ומי לאמי קווק(לא העובדות הן העיקר כאן 

   .100כזהות" קווקזיות"הפער בין ישראלים מצליחים ממוצא קווקזי לבני הקהילה העולים ול

אינה שונה מאד מזו שהיא זו  .לפופולאריות גדולהבקרב יוצאי קווקז זוכה כאמור , בשונה מירקוני, חדד

וראייתה כסמל להצלחה בחברה , אלא שאליה נתפסת גם הגאווה על מוצאה, זוכה לה בציבורים אחרים

 בשיריה םשוביניסטיי-חדד מהווה במיוחד סמל עבור חלק מהצעירות בשל מסרים אנטי .הישראלית

 אבל בה 101.והצלחתה למרות התנגדות אביה בתחילה לכך שתהיה זמרת"..) יאללה מוטי לך הביתה("

מתבטאות  )להלן (אנשי הקהילהבינה לפגשים במ. וולנטיות ביחס אליהולצד הגאווה יש גם אמבי, בעת

   .דילמות הקשורות לאסטרטגית הזהות שלה ולפער בין הצלחתה למיקום ולדימוי של יוצאי קווקז

 והשוואה בינה, השפעה על הדימוי הקולקטיבי של הקהילהלהצלחתה של חדד בזירה הציבורית אין כל 

, אפשר לראות דוגמאות שונות לאופן שבו תחומי התרבות. מתח הזהליוצרים אחרים מחדדת את ה

 בפרט משמשים עבור יוצרים וזמרים מקבוצות שנדחקו לשוליים זירה להתנגדות תוהמוזיקה הפופולארי

מנתחת את פעילותן של להקות מוזיקליות משדרות ) 2001(סעדה אופיר  102.ולהשפעה על מעמד קבוצתם

וכיצד משתקפות בה עמדות ואסטרטגיות לכינונה של זהות מזרחית שיש בהן , במרחב המוזיקלי הישראלי

המערך . המשבש את הקטגוריות החד מימדיות הממפות את המרחב המקומי.. פוטנציאל חתרני"

נסדק כיום ומאפשר לדמיין . פולקלור אתני/תרבות לאומית, פריפריה/מרכז, מערב/הדיכוטומי מזרח

 אלא שסעדה אופיר עוברת באופן אוטומטי כמעט מהתייחסות  ).253, שם" (מציאות ישראלית אחרת

 מרוקאית בלהקות –לדיון הקונקרטי במקומה של מוזיקה מרוקאית והשפה הערבית " מזרחיות"כללית ל

ואילו התבוננות בדמותה של שרית חדד מחדדת את המתח הפוטנציאלי בין רכיבי זהות  103,שהיא מתארת

 אופיר אודות -מזווית זו השאלה היא עד כמה מסקנותיה של סעדה).  בכלל"מזרחית"קבוצתית ו(שונים 

                                              
רו הוא בנו של אלוף יקותיאל אדם ונכדו של יהודה אדמוביץ שהוזכ, בתפקידו האחרון אלוף פיקוד צפון, אודי אדם 98

יוצאת מזרח , אך באחת מהן התייחס להשפעת השואה על משפחת אימו, אדם לא הרבה בהתבטאויות פומביות. כבר
, י אחרים"ע" נסיך"ייתכן שחוסר ההתייחסות לרקע של אביו קשור בהתמודדותו עם סימונו כ. ועליו עצמו, אירופה

 ).  בפרק ההיסטורי לעיל' וראו על יהודה אדמוביץ(בסיפור של אביו וסבו " החלוצית"כמו גם בדומיננטיות של הזהות 
, בשל נסיבות מותו) גם ללא קשר למוצאו(תיאוריות אלו נפוצו . ל הבכיר ביותר שנהרג במלחמה"אדם הוא קצין צה 99

  . עולי שנות השבעים קראו על שמו בית כנסת באור עקיבא. מאויב" מטוהר"במקום שהיה אמור להיות 
בעקבות התבטאות פוליטית : ני לריחוק תרמו בשלב מסוים גם אוריינטציות פוליטיות במקרה של יפה ירקו100

שמעתי כמה פעילים מביעים את ) במהלך האינתיפאדה השניה(ביקורתית מאוד של ירקוני על מדיניות הממשלה 
ורים כאן משתקפים דימויים שג". פטריוטית-אנטי"כ בעיניהם הנוקטת בגישה שנתפס" קווקזית"מורת רוחם ש

י "אם כי אין להסיק מכך שזו הצורה בה נתפסו הדברים ע(אודות הזיקות בין קטגוריזציה אתנית ועמדות פוליטיות 
בעוד שמרבית בני הקהילה כיון קרובים יותר , "אשכנזית"ירקוני ביטאה כביכול עמדה שמאלנית ): פעילים אלה

  ". המזרחי"בור בדומה למיוחס לחלק גדול מהצי, " לאומיות-ימניות"לעמדות 
בלי תשומת לב לריבוי " תרבות קווקזית"אך אימוצה כסמל לכך קשור גם באימוץ של דימויים רווחים אודות  101

  . זו" תרבות"ולהתפתחויות שהן תולדה של הגירה ומפגש עם הסביבה החדשה ולא רק של , הדפוסים בקהילה
 . על זמרים מקבוצות מיעוט בסיןBaranovitch 2003 וראו  102
" טאנארא"אבל גם ביחס ללהקת , )260-262' עמ(וגיבוש רפרטואר שירים במרוקאית " שפתיים"כך למשל להקת  103

אסטרטגית "שיותר מהאחרים ייצג את , עם זאת יש לומר שחדד שיתפה פעולה עם קובי אוז). 268' עמ(ומיכה ביטון 
אם כי אוז מזוהה ,  מרוקאית- זהות ישראליתיותר מאשר, שיש בה משום קבלת רעיון כור ההיתוך, "הישראלי החדש

  . והוא פעל גם בישוף עם יוצרים של מוזיקה בערבית מרוקאית כמו חיים אוליאל) שדרות(מאד עם יישוב מסוים 
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או שהן , נוגעות לקבוצות שנדחקו לשוליים בישראל" לדמיין מציאות ישראלית אחרת"האפשרות 

" מערך קטגוריות הממפה את המרחב המקומי"עד כמה ; רלוונטיות יותר לקבוצות מרכזיות כיוצאי מרוקו

, אכן .רק יחסי הכוחות בו ואופני הבנייתו משתנים, נותר על כנו" מערך הדיכוטומיה"או שמא , אכן נסדק

יחד עם זאת . י הפריפריה"חלק מהלהקות שצמחו בשדרות הן דוגמא לאתגור של המרכז התרבותי ע

, מגיעים לעירה זו מהגרים רבים מקווקז ,בתקופה בה פורצות להקות אלו של יוצאי מרוקו משדרות

 לבין הממסד המקומי והאוכלוסיה הותיקה של יוצאי מרוקו השולטים בממסד המקומי והיחסים בינם

  . בדומה למפגשים אחרים בעיירות פריפריה שיתוארו להלן, במקום הם היררכיים לגמרי) והתרבותי(

 יוצאת - ומקומה של חדד, דורית בין ירקוני וחדד -שמבטאת ההשוואה הבין" רוח התקופה"השינוי ב 

 מעידים על המרכזיות של, מופיעה בתדמית מזרחית ואף מרוקאית הליחה ביותר בישראלקווקז המצ

כמו גם על , ישראלית כמרכיב מרכזי להבניית הזהות של רבים מיהודי קווקז כיום" מזרחיות"המפגש עם 

" אשכנאזיזציה" יהודית שובל מצב בו תיארהשנות השמונים אם ב. בכלל בישראל' מזרחיות'מקומה של 

 90שנות ההרי שלקראת סוף ,  Shuval 1991(104(" להיות ישראלי"יחידה של הלגיטימית הצורה הא הי

יותר ויותר מקום מרכזי תופסת , שמיצגיה הם בראש ובראשונה יוצאי מרוקו, "מזרחיות". מצב זה השתנה

י ומעלה שאלה לגב, אולם התמונה המשתקפת מתיאור זה היא בינארית .בתרבות ובזהות הישראלית

ולגבי היחסים בין קבוצות , ותרבותם חורגת מתיחום בינארי זה מקומן של קבוצות ויחידים שזהותם

הסעיפים הבאים יבחנו את המפגש הקונקרטי של יוצאי , בהמשך לכך. 'מזרחיות'וזהויות המקושרות עם 

  . ביישובים בהם הם מרוכזים, קווקז עם קבוצות מזרחיות ובמיוחד עם יוצאי מרוקו

  

  בישראל ' מזרחית'עולי שנות השבעים ומפגשם עם סביבה . 3

,  מהקווקז70- ההחל עם עליית שנות' מזרחיות'המפגש האינטנסיבי של עולים מקווקז עם קבוצות 

. 60-וה 50-השנות  ישבו עולין ובמיוחד לשכונות מצוקה בה, מרבית העולים ליישובי פריפריה והפניית

, לעיתים תוך קונפליקט, התבטאו בקבלה מוגבלתו, דה של שוליותהיחסים עם הסביבה עוצבו מתוך עמ

תהליכי . בין יוצאי קווקז לקבוצות אחרות נשמרו גבולות ברורים .של יוצאי קווקז בסביבה ההברתית

כפועל יוצא של " מבפנים"הדגשת הגבולות עם הסביבה ל השיקו" מבחוץ"של הקבוצה כשונה " סימון"

יחסי שכנות נוצרו מקומות  היו: יש להיזהר מהכללה גורפת .בה החדשהמגע קונפליקטואלי עם הסבי

דוגמא לכך אפשר  .מתח בין יוצאי קווקז לסביבה החדשה לא היה נדיראבל , שהיה להם אופי מגוון וחיובי

  : בבאר שבע70שגדל בשנות ה לראות בעדותו של צעיר יוצא קווקז

אבל ..] . ביעור חמץ- [ ולשטוף אותו בפסח היה נהוג אצלנו להוציא את כל הבית החוצה"
השכנים . ודאי - )?עם מצות. (ולעשות על האש, אחר כך בערב חג אהבו להדליק מדורה

תיאור ". ..המרוקאים ומזרחיים אחרים שהיו עוברים בדרך לבית כנסת היו מקללים אותנו
יא מה שהב, כיצד הנערים הקווקזים היו קבוצה מוקצה - שתלב בתיאורים אחריםהזה 

  . ולחיפוש זהות ייחודית אצלו, מחבריואלימות בקרב חלק והתפתחות ניכור ל
  

והם עולים בקנה אחד עם , אם כי לא קיצוניים כל כך נתנו גם תושבי יישובים אחרים, תיאורים דומים

 ילדים מקווקז מבני כיתתם וממוריהם יחס השלילי כלפי  שהוזכרו כבר עלהממצאים של ליבליך ועמיתיה

                                              
 Cohen 1983והשוו גם  104
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 וילידי אירופה ת"המזהילידי , ביחס לתלמידים ילידי הארץ, ולם החברתי בכיתהסומם בתחתית המיקו

Lieblich et al.1986.(( הן מבחינת מיקומם  : מהקווקז מצאו עצמם בשולי השוליים70עולי שנות ה

של " מזרחיות" ביחס לקבוצות ה- והן מבחינת מיקומם בתוך הישובים, ביישובי פריפריה ושכונות מצוקה

הם ,  מקווקז90 עולי שנות ההגיעוכאשר  .ח המקומיותו שתפסו בהדרגה את עמדות הכ50עולי שנות ה

שתוך זמן קצר , 90עולי שנות ה .פגשו מציאות שאופיינה ביחסים מורכבים אלה עם הסביבה הקרובה

חיפשו הם  ותוך זמן קצר -כ אוכלוסיה משכילה יותר" שהגיעו לפניהם היו בדאלהמספרם עלה בהרבה 

 70 בה בשעה פעילים מקרב עולי שנות ה 70.105דרכים להשתלבות שונה בסביבה מזו של עולי שנות ה

מלמדים אירועים שונים שחלקם יתוארו בהמשך . ראו בעליה החדשה הזדמנות לשנות את מקומם הם

  .  להתמודד עם דחיקה לשוליים בישראלן פעולה בניסיושיתפוכיצד פעילים מקבוצות אלה 

  

   אסטרטגיות של הצגת זהות -'מזרחית' עולי שנות התשעים וסביבה .4

עולי שנות התשעים הושפעו מתהליכים אינטנסיביים יותר של רוסיפיקציה במהלך התקופה מאז עלו 

 -הושפע ממאפייניהם' מזרחית'דפוסי המפגש שלהם עם אוכלוסיה  .קרוביהם לישראל בשנות השבעים

על רקע העליה , מצב זה . קווקזית וזהות סובייטית ואף רוסית-ן זהות יהודיתבולטות רבה יותר לשילוב בי

מצב זה אפשר לחלקם  .'מזרחיים'ו' רוסים'הדגיש את מיקומם בין ,  רוסים-ההמונית של עולים יהודים

 עם המיקום ותהתמודדכדרך של בן זהויות ותנועה , אסטרטגיות שונות של הצגת זהות) כפי שתואר לעיל(

כיוצאי עולים יותר הביאה להזדהות של החלת המדיניות הייחודית כלפי יוצאי קווקז  . של הקהילההשולי

כדוגמת סיוע בשכר לימוד , הזהות סיפקה כעת נגישות למשאביםשכן ) במיוחד מול רשויות שונות(קווקז 

    : אסטרטגיות שונות של הצגת זהותגםהמשיכו אך במקביל . באוניברסיטאות

עיירה שבה ריכוז של יוצאי קווקז באזור ', יד ידידיה'פעילה מ,  עם ליליקבעתי פגישה
השתלמות נדברנו שאאסוף אותה כאשר היא מסיימת . אותה הכרתי כמה שנים, חיפה

ואחר כך ניסע לביתה או שנשב ונשוחח באחד מבתי , בה השתתפה בחיפהמקצועית ש
,  המשתתפים האחרים בקורסתוך כדי כך אתכשבאתי לאסוף אותה פגשתי . הקפה באזור

בעקבות מפגשים קודמים עם  . איש בילוש במשטרה-עם אחד מהםכמה דקות ושוחחתי 
ובשיחה , אנשי משטרה כיוונתי את השיחה לדיון על האוכלוסיות השונות איתם הוא עובד

 לילי ניצבה לידינו 106.שמעתי גם כמה התבטאויות קשות במיוחד על האוכלוסייה הקווקזית
וכן אם פעם דיברה על דברים אלה עם , השיחהוכששאלתי אותה על , השיחהבמהלך 

חושבים אותי , בקבוצה, שם" היא הסבירה לי כי )אותו היציגה לפני(שותפה לקורס 
    107". ולא טרחתי לשנות זאת- לרוסיה

  

 (Nagataהקשרים או סיטואציוניים של הצגת זהות התיאור הולם לכאורה גישות המדגישות מימדים 

 לתיאור האופן שבו ות מספיקןאינ, חשיבותן והשפעתן על חקר האתניות למרות, אך גישות אלה. )1981

לתיאור המקום ן מספיקות כשם שאינ, מרבית יוצאי קווקז בישראל מתייחסים לזהותם ומציגים אותה

י קווקז יוצאמרבית  .קווקזממנה הגיעו המהגרים בשתופסות זהויות אתניות במציאות מרובת הקבוצות 

, שפגשתי חיפשו דרך לבטא את זהותם התרבותית הקווקזית במסגרת מרחבים תרבותיים משותפים
                                              

  ). 1999(וכן ברם ,  מקווקז ראה בפרק הרקע ובשער השלישי90 וה70 והיחסים בין עולי שנות ה-על ההבדלים 105
אציין כאן רק כי אף שאין ספק שיש מעורבות של יוצאי , יש מקום לדיון נפרד בדימוי הקרימינאלי של יוצאי קווקז 106

ומחקרי מראה , רוב האוכלוסיה היא נורמטיבית, )כמו גם מעורבות של אוכלוסיות מהגרות אחרות(קווקז בפשע 
 . ולא של דפוסים מיובאים מהקווקזשהמעורבות הקיימת ברוב המקרים היא תוצר של תהליכי ההגירה 

   . נושא זה לא עלה בשיחה: איני יודע מה היה הרקע האתני שלו. איש הבילוש היה ישראלי ותיק 107
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שימוש  ).לעיתים גם ביקורת עצמית(התייחסו לאסטרטגיות הצגת זהות כאלה בביקורת לעיתים אף ו

ימוש זה לש. בזהות רוסית התייחס גם למרכיבי זהות שהמהגרים הפנימו עם תהליכי רוסיפיקציה בקווקז

. אך לצידו עלה הצורך באפשרות לבטא את הזהות הקבוצתית והתרבותית, היה גם רובד אינסטרומנטאלי

השקיעה חלק ניכר " רוסית"מקומה בקבוצת המשתלמים כאת תפסה לכאורה בקלות ש, למשל, גם לילי

, וצאי קווקז ייחודית של י- לזהות הקהילתית והתרבותית" לתת מקום"מזמנה ביוזמות שונות שנועדו 

   .שיידון בהמשך, "גובגיל "-חג קהילתי קווקזי ייחודי ן ייניסיונות להציג ולצובתוכם גם ב

  

  ובמיוחד עם יוצאי מרוקו " מזרחיות" סמלים ומערכי כוח במפגש עם: המימונה והתרבוש .5

, חג קהילתיבמחצית השניה של שנות התשעים החלו יוצאי קווקז במקומות שונים בישראל ביוזמה לציין 

אפשר  .למימונה" קווקזית"י בני הקהילה כמעיין מקבילה "שנחוג עם סיום הפסח ומוצג ע, "גובגיל"

ותולדה של הכרות גדלה , תגובה למפגש המורכב עם הסביבה החברתית בישראל התפתחות זולראות ב

, תי של חג זההרקע ההיסטורי והתרבו .קווקזית" מימונה"חג כהכפי שמתבטא בהצגת , עם סביבה זו

במסגרת הנוכחית אני מבקש להצביע  108. נפרדמצריכים דיון, המחודשת" המצאתו"אופני , משמעות שמו

, ליחסי הכוח הפוליטייםיחסי גומלין אלו ועל הקשר בין , בין הגובגיל למימונה על מערכת יחסי הגומלין

קווקז יוצאי ד על דפוסי המגע של מלמזה קשר . כלכליים וחברתיים ביישובים אליהם מגיעים יוצאי קווקז

מימונה לבין קישור לביטוי מובהק לקשר בין ה  .ישראלית בכלל ועם יוצאי מרוקו בפרט" מזרחיות"עם 

 עיירה שבה ריכוז גדול –" תל תאנים"דונה כבר של נאפשר לראות בדוגמא ש, ח מקומיותומערכות כ

כבסיס לדיון אני  .ן אפריקה בכלל ומרוקו בפרטודומיננטיות בולטת ליוצאי צפו, למדי של יוצאי קווקז

אבחן שוב קטעים  .'תל תאנים'מבקש לחזור לדיון אודות שילובם של יוצאי קווקז בפרויקטים שונים ב

  . הנוגע למימונה ולמגע בין קבוצות זהות ,)בפרק על המדיניות(שהובאה קודם  )2000(משיחה 

ניסיונותיה להשתלב בפרויקט העצמה על , יוצאת קווקז, בתחילת השיחה סיפרה ויקי
או , .." סדנא לקהילההאם זה בסדר שבת הקהילה תעביר" -שאלו אותי: .. ליוצאי קווקז

 חבל על -ת שאלות כל כך טיפשיו- האם מקובל בקהילה-האם אני יכולה להנחות עם גבר
שתי האם גבר יכול לשמוע , האם שתי נשים יכולות להנחות - ניסו להפעיל לחץ... הזמן
   .."נשים

  
אחת המנחות המיועדות של  - שני עובדים המעורבים בפרויקט שאלות אלו הופנו לויקי בשיחה עם 

. העמותהאחראי מטעם , ועובד נוסף, פרויקט זה) וינט'עבור הג(שהפעילה  העמותהעובדת של , הסדנא

 במקור - ימי העמותה היה ממק-ואילו העובד, מוותיקי היישוב, פחה יוצאת מרוקוהמנחה היתה בת למש

של שיתוף , לדינאמיקה שתוארה כברי דוגמא שונה הוז .ממשפחה אשכנזית ותיקה מאחד מקיבוצי האזור

ז שתורם לסימונה ביוצאי קווק" טיפול"פעולה של אנשי שירותים חברתיים שהם בני זהויות שונות בעת 

כותבת על  ) 2006 ,2002(כלב דהן . נדר במהלך זה'למקום של גחשיבות  יש גם .של הקבוצה כחלשה

כאן .  ובמיוחד נשים אשכנזיות ותיקות ביחס למהגרות מזרחיות–מקומן של נשים בדיכוי נשים אחרות 

                                              
אציין רק כי אין ספק שלפחות באזורים . במסגרת המחקר נאסף חומר מגוון בנושא זה שאני מקווה לנצלו בעתיד 108

ולעיתים הם גם מוקמו באיסרו חג של , בקרב היהודים" חג אביב "מסוימים בקווקז התקיימו מסורות שונות של
זורואסטריים דורשים -ששורשיו איראנים" נוורוז"ובמיוחד ה(הזיקה בין חג אביב זה לחגי אביב מקומיים . פסח

 . כמו למשל קישורו לדמותו של דניאל, י דוברים מסוימים"וכך גם מרכיבים יהודיים המיוחסים לחג ע, מחקר נוסף
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' מזרחיות'וגם בדוגמאות אחרות שתיעדתי נשים , במקרה זה: העיקרון נשמר אך הזהויות מתחלפות

ההקשר הרחב של הדיון הוא .  חדשותבעמדות כוח שותפות לדחיקה לשוליים של נשים מקבוצות מהגרים

ות חדשים של מקורמאפשרים הפרויקטים עם עולי קווקז  ".עולים"ו" ותיקיםמהגרים "מפגש מורכב בין 

עולי . שותפותת ירו ולא או-בד בבד יש מתח והסתייגות מכניסת אוכלוסיה זו.  ויצירת היררכיותתעסוקה

 ישובים תושבי. "טיפסו למעלה"עמל -יישובים שבדיקווקז נתפסו כאוכלוסיה חלשה התורמת להחלשות ה

כפי " ניה'צ'לא תיהפך לצ  תאנים-תל" וחששם מביא לרצונם כי, מעוניינים לשנות את תדמיתםאלה 

שני ). בפרק על נראותראו הדיון ) (ובעצמה יוצאת מרוקו(התעסוקה ביישוב  מנהלת אגףשביטאה זאת 

 כיצד היחס שמקבלים עולי קווקז מיוצאי מדגימים - קה של המנחה ושל האחראית על התעסו- המקרים

בדומה לילד מוכה , 50צפון אפריקה משחזר יחס שקיבלו הם או הוריהם מהסביבה האשכנזית בשנות ה 

   .שהפך להורה מכה

 אפיזודיות ךא(מול תחושות זרות ואי הכרות של האוכלוסיה החדשה ביישוב נעשו פעולות יזומות 

דו שיח במהלך . כיר לעובדים בשירותים החברתיים את הרקע של עולי קווקז שנועדו לה,)באופיין

  : הרצאת רקע בתל תאנים שאותה מלמד על אפשרויות אחרות במגע בין יוצאי צפון אפריקה ויוצאי קווקז

 לי את וש הזכירהתמונות והסיפורים ממ" ציינה בהפתעה כי , עובדת שנכחה בהרצאה
זו הביאה גם לשינוי באופן ההשתתפות ושיתוף ' גליתת '."הסיפורים על הרי האטלס

  . הפעולה שלה בהמשך אותו מפגש
ותוך כדי כך ,  דרך הקישור להיסטוריה האישית שלה העובדת הצליחה לראות את הקבוצה באור שונה

עם זאת ספק אם תהליך דומה של הזדהות וראיית המשותף עבר . דומה" מזרחית"מיקמה אותה בקטגוריה 

מכל , לדיון הנוכחי. אלושל פעולות  בהתחשב באופי האפיזודי, תפים אחרים בהרצאות כאלועל משת

הייתה לשים אותה , סמלית של הקבוצה" קבלה"מעניין כי הדרך של העובדת שתוארה קודם לציין  ,מקום

לא רק בהשתלמויות כאלה אלא , ייתכן שתגובות מעין אלה .שנגע לזהות שלה עצמה" מרוקאי"בהקשר 

כחג קהילתי המקביל   יום תרמו ליוזמה של ציון הגובגיל- ם תוך ההכרות וקשר בין אישי ברמת היוםג

ניסיונות אלו  .אך גם לציין את ייחודה של הקבוצה, למימונה ולפיכך מאפשר גם להדמות לסביבה

  : עלו בסוף השיחה עם ויקי שחלקה הראשון הובא לעיל' תל תאנים'והתפתחותן ב

ראשונה לארגן חגיגה לכאשר ויקי ניסתה , 1997ב..בפגישה בעבר.. ו נזכרנובסוף השיחה הז
האם אתם עדיין ממשיכים . "בפארק שבו חוגגים בעיירה את המימונה" גובגיל"לכבוד ה

... לא שום דבר אחר,  יש מימונה-היום, ...מצחיק, ...אותו אירוע שם. "שאלתי? , "בכך
 – ...אז כולם שמים את זה של המרוקאים. נאנחתוהיא . כי המימונה של כולם. היום אין

  .  מסמנת בידה כיצד חובשים על הראש את התרבוש של המימונהויקי
  

מבטאת את המפגש בין ) חמש שנים לאחר אותו ניסיון שבה היה לה מקום מרכזי(האירוניה של ויקי 

בותיות המקומיות ניסיונות אלה להשתלבות תוך שמירה על ייחודיות להיררכיות החברתיות והתר

מדבריה עולה כי ניסיונות אלה לא . אלה שתוארו דקה קודם בשיחה, ח ושליטהוהמשקפות גם מערכי כ

   .וספק אם אכן סיפקו את הצורך של העולים עצמם למצוא נתיבי השתייכות, זכו בעירה זו להצלחה רבה

כגון קשיים בהתארגנות , עצמהה קהילה תרמו גם מאפיינים של  ניסיונות אלהלהצלחה המוגבלת של

 ובכלל זאת גם העובדה שעבור יוצאי אזורים מסוימים - קהילה הוגם ההטרוגניות של , קהילתית יעילה

 .ולא כעיבוד מחודש של מסורת שהכירו מהקווקז, חג זה נראה כהמצאה לשמה) במיוחד בצפון הקווקז(
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, מערכי הכוח של הסביבה החדשה כתולדה ממערכת של היזון חוזר במגע עם אבל קשיים אלה התחזקו

מ "למרות הצלחתה במו. על מעורבותה של ויקי בתוכנית ליוצאי קווקז) לעיל(כפי שמתבטא במשא ומתן 

   .'נותר רק לשים את התרבוש, 'במצב שבו לתרבות יוצאי קווקז אין מקוםהיא מכירה סיום דבריה זה ב

  

  בות המימונה או בצילהבעק: ובין המרוקאי למזרחי בין הגובגיל למימונה. 6

בבאר שבע  .אך עם הבדלים שונים, הייתה גם במקומות אחרים' תל תאנים'דינאמיקה דומה לזו שתוארה ב

חגיגות התקיימו גם בפארק העירוני שם במהלך שנות המחקר את הגובגיל ציינה קהילת יוצאי קווקז 

דומה לחוגגים אחרים בפארק התכנסות ב: אופן החגיגה מבטא מיקום אמביוולנטי ביחס למימונה. המימונה

אבל ההתכנסות נעשית בדרך כלל בשעות , תופסת מקום מרכזי "על האש"ואכילה משותפת של בשר 

תמונות  . והפעילים תופסים מקום בשולי הפארק, כאשר עיקר חגיגות המימונה מסתיימות-אחר הצהריים

מזכרת כמעין , עוסקים בקליטת יוצאי קווקזמהתכנסות זו הוצגו במגשי פעילים ארציים שארגנו גופים ה

, ס בנוה דוד"הפעילים קיבלו פינה במתנבמשך כמה שנים בחיפה  .המעידה על הפעילות הקהילתית

והמיקום נבחר בשל נכונות , רוב יוצאי קווקז בעיר אינם גרים בשכונה זו. במסגרת חגיגות המימונה

שהייתה מעורבת בניסיון זה הגרה סמוך לחיפה ילה פע, לילי . ס שם לסייע בכך וקשרים אישיים"המתנ

 היא .וסיפרה לי עליו הייתה הרבה פחות מרירה ביחס למקום זה מאשר ויקי בתל תאנים) שהוזכרה קודם(

קשרי חליפין להזדמנות נחמדה ותיארה זאת כ, קווקז שמחה אולי על עצם המקום שקיבלו יוצאי

פשרויות הרבות יותר שעמדו בפניה גם מבחינת אסטרטגיות ייתכן שההבדל ביחס קשור גם לא. תרבותיים

ייתכן גם  .תאנים-בה נמצאת תל' הרחוקה'הצגת זהות וגם בשל הסביבה העירונית לעומת הפריפריה 

שיחסה של לילי היה כזה גם משום שבמקביל ליוזמה מקומית זו היא הייתה מעורבת בניסיון משמעותי 

. בחיפה וגם בתל תאנים נשים תפסו מקום מרכזי בארגון החגיגות. רץבהרבה לציין את הגובגיל בצפון הא

מצב זה מלמד על מורכבות רבה יותר ביחס . 109,למצב זה תרמה עבודתן כמגשרות בפרויקטים שונים

בדרך כלל התארגנויות כאלה נעשות יחד עם , מצד שני. למקום הנשים מאשר בדימויים של הקהילה

   .חסי הכוח הסמליים בין המיניםגברים ובלי ערעור בסיסי על י

 חגיגות של הגובגיל בקרית ים בקנה מידה שונה 90מחיפה ומעכו ארגנו בסוף שנות ה, פעילים מקרית ים

שרכשו  להשפעה קשורה גם אלוהצלחת אירועים  .באירוע אחד בו השתתפתי היו אלפי אנשים .לחלוטין

מימד של רצון גם באירוע היה  .המוניציפאלית ברמה ,ביניהם חבר מועצה בקרית יםו ,חלק מהמארגנים

שתוך זמן קצר , לחגיגות המתחדשות של המימונה בישראלכאן יש דמיון  .כוח זההפגין ולשמור על ל

האירועים הייתה משכיות ה. חגיגות לא השתרשוה, למרות זאת 110.הפכו גם לזירה של פעילות פוליטית

, יכולת להמשיך את הפעילות היא דעכהעוד הייתה א אלה לוכשל, תלויה במאמץ גדול של כמה פעילים

                                              
  .נשים תפסו לעיתים מקום מרכזי כפעילות ומנהיגות מקומיות, תחת השלטון הסובייטי, יש לזכור שגם בקווקז 109
 ביישובים כקריית ים ועכו מרוכזים יותר יוצאי קובה -בצפון הארץ:  להצלחת האירוע תרם גם הרכב האוכלוסייה110

  ).  שונהאם כי במתכונת(שבקרבם נשמרה יותר המסורת של חג אביב בשם זה 
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התבוננות באירועים ההמוניים של הגובגיל נותנת זווית  111.בראשיתהזכתה הרבה שלה למרות ההיענות 

  . ישראליות" מזרחיות"זהות קבוצתית על רקע המפגש עם זהויות הנוספת להבנת הבניית 

האירוע החל . בפארק גדול בקרית ים 1998חגיגה המונית של גובגיל התקיימה לראשונה ב 
להקת מחול וגם , קווקזיות"הופיעו להקות . מוזיקה וריקודשל הופעות כלל ו, בברכות

שעבדה כמגשרת , אחת המארגנות. ייצוגית של עיריית חיפה שרקדה ריקודים ישראלים
של " ישראליות"להגיש את הכדי ,  להקה זו שעשתה להביאהרבסיפרה על המאמץ בחיפה 
 -הערבהמתוכנן של לשיא  אבל מסביב ניכרה גם ציפייה -ניכר היה שהקהל נהנה. האירוע

. והתקבלה בהתלהבותרב חדד הגיעה באיחור . שרית חדדהזמרת הפופולארית הופעתה של 
היא שרה " :לאחר זמן מה האנשים שסבבו אותי על הדשא בפארק הביעו אי נחת גלויהך א

 חדד שרה שירים -ואכן...".  בשפה שלנו היא לא נתנהאבל אפילו שיר אחד, בכל השפות
והשפה האזרית קרובה מאד , ן'משפחתה באזרבייג (שרה בטורקית, בעברית' מזרחים'

   .והורי' אך לא בג,)לטורקית
  

". כלל ישראלים"מרכיבים הקשורים לקבוצה עצמה ומרכיבים , בצורה מודעת, מלכתחילהשילב אירוע ה

מארגני  .אך גם נקודת מוצא שונה ביחס למיקום מול קבוצות אחרות בישראל, הכאן עולה דמיון למימונ

ובתקופות מסוימות , מצומצם" עדתי"ולא " כלל ישראלי" המימונה הדגישו מאוד כי מדובר בחג שהוא

 ביטוי נוסף למעבר של תרבות וזהות מזרחית –המימונה קיבלה אכן דימוי של חג ישראלי כללי 

תהליך זה התקיים במקביל לשיח תקשורתי וציבורי שצייר את המימונה כחג למרות ש, מהפריפריה למרכז

המקום שניתן ללהקת ריקודים ישראלים שיש בה אולם ,  בנקודה זו יש דמיון.אתני בצבעים אוריינטליים

" התנגדות"ומראה כי הדימויים הבינאריים ' אשכנזית' הנתפסת כ חלוצית–המשכיות לתרבות היישובית 

  . אירוע הלעיתים למימונה אינם חלק מתפיסת העולם של מארגניקושרה וניה תרבותית אשכנזית שלהגמ

דומה  .לתכני הופעתה של שרית חדדביחס לדיון חשובה במיוחד תגובת הקהל שנכח לידי באירוע 

יש " חג אתני"באירוע כ .שהיא סמל הצלחהבזמרת שמדובר  שאכזבתם הייתה בולטת דווקא כיוון

והריחוק שלה , חדד הופעתה של אולם 112.של מסורות והמשכיות תרבותית" ביטוי אותנטי"של אפשרות 

 סימלו את הפער בין הניסיון ליצור אירוע שיבטא את זהות ,השפהכמו , מסמלים החשובים לבני הקבוצה

 כאשר משווים את היחס להופעתה של  .רחבה יותר" מזרחית"ומורשת של הקהילה לבין זהות ישראלית 

אפשר לראות שוב את דפוס השינוי בחברה הישראלית . חדד לאמביוולנטיות כלפי דמויות כגון יפה ירקוני

קבוצה ההגמונית אימצו זהות ישראלית שהייתה כרוכה בהשתלבות בקווקז הותיקים יוצאי : לעילשתואר 

ה הפופולארית הטיפוס שלה לצמרת עולם המוזיק: דינאמיקה שונהמבטאת  , לעומת זאת,חדד. האשכנזית

חדד  מי מתאימה מ- לכאורה. הישראלית" מזרחיות"היה כרוך בקבלת הקודים שנוצרו והתחזקו מאז של ה

 ?ישראלית" מזרחיות"שהתפתחותן קשורה למימונה ולמגע עם ,"גובגיל"לתפוס מקום מרכזי בחגיגות ה

הופעה זו הייתה יוצאת , ןואכ. למזרחיות כזו" קווקזית"מתח בין זהות לימדה על הפועל הופעתה אלא שב

ולא "  ישראלית- מזרחית "- קרי" (מוזיקה של אמצע הדרך"ועם התנועה שלה לכיוון , דופן עבור חדד

    .המרחק בינה לאירועים כאלה אף התעצם") מוזיקת קסטות מזרחית"

, ותהמימונה מזוהה כסמל זה : על יחס אמביוולנטייםמלמדבכלל המשא ומתן הקשור בגובגיל ובמימונה 

 הרצון הוא לבטא -מצד שני. ויוצאי קווקז מבטאים בגובגיל רצון להשתתף בהצגת זהות סמלית כזו

                                              
  . ודרוש מחקר נוסף בנושא זה, וגם אופי המגע עם הממסד תרמו גם הם לכך, גם מתחים פוליטיים פנימיים 111
112  and Abramowitz 1982:82 Halper  
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המימונה , מהזווית של יוצאי קווקז.  קבוצות אחרותשללא להיטמע בתוך מה שנתפס כמסורות , ייחודיות

מימונה  "הם מוכנים להגדיר את הגובגיל כמעין אף ש-"חג של כל משתתפיו"היא רק באופן חלקי 

של (=לקבוצות נוספות משותפת הציון האירוע מיועד להדגיש ייחודיות קהילתית בתוך מסגרת " קווקזית

 גם במובן הקונקרטי - גובגיל מקום מרחב משותףלחשוב לתת לפעילים  ).חג של פסח- באיסרו" חג אביב"

זהו ניסיון להתאים  .לי מרחב משותף סמ- ובעיקר) אולם ציבורי בהם מתכנסים החוגגים, ס"מתנ, פארק(

ולהמציא מחדש את המסורת כך שתתאים למה שמזוהה על ידי הפעילים כזירה המאפשרת לקבל הכרה 

המימונה זוהתה כאירוע המצליח ליצור  .ומחברת יחד הכרה כזו עם המשכיות קהילתית סמלית, בזהות

התייחסות זו למימונה . שלהםובהמשך לכך ניסו אנשי הקהילה ליצור אירוע דמוי מימונה מ, חיבור כזה

מרכיבים ,  לעומת זאת113.מבטא תביעה להכרה הכחג ישראלי,  בזירה הציבוריתמהמדגישה את מקו

בצורתה הישראלית נוצר  תוך כדי ההמצאה מחדש של המימונה .הצידהו אחרים בדיון על המימונה נדחק

ן החג המומצא החדש והאירועים לבי, )' א1984גולדברג ( פער בין החג בצורתו המשפחתית והקהילתית

ועל כך , רבים מיוצאי מרוקו עצמם מצירים על פער זהשמעתי במהלך השנים . הציבוריים שלמחרת

והקשרים , סמלים, השטחה של תכניםמדגים את הפער זה  .שהמימונה הפכה בעיקר לבמה לפוליטיקאים

. זהות המזרחית החדשהפאן נוסף בהמהווה  114,"מימוניזציה"שאפשר לכנותה בהכללה תופעה , תרבותיים

בדומה  .בכך שחלק מהחוגגים אינם יוצאי צפון אפריקהמתבטא גם האופי הישראלי החדש של האירוע 

, לכך רבים מהבאים לקברי צדיקים צפון אפריקאים שהתרבו בישראל אינם בהכרח יוצאי צפון אפריקה

)Bilu & Ben Ari 1987(,שורים בהם עובר לעיתים גם הוא  והיחס לצדיקים אלה ולאירועים הק

אך אין בהם כדי לפגוע במקום , כל אלה מביאים למשא ומתן על אופייה של המימונה .השטחה דומה

היוזמה לחגיגות  .השיגה בתרבות הישראלית) וכך גם הביקור בקברי קדושים(המרכזי שהמימונה 

, לקול,  דרישה להכרההביטא, גותהתפתחו החגיללא קשר לצורה בה , המימונה וביטויה במרחב הציבורי

 חלק מהשגת יתההי, למרות הביקורת עליה,  החגיגותהפוליטיזציה של.  בחברה הישראליתובעיקר למקום

כל זאת מדגיש את הישגם של בהפיכת היום הזה לחלק  .י יוצאי מרוקו וצפון אפריקה"כוח פוליטי ע

יך זה נוצר מתח בין המימונה כמבטאת הצהרה אולם תוך כדי תהל. אינטגראלי של לוח המועדים הישראלי

לבין המימונה כמבטאת מסורות תרבותיות והיסטוריה ספציפית של , על מקום במרחב התרבותי והפוליטי

   .כתופעה ישראלית" מימוניזציה"המימונה כחג קהילתי לבין , קהילה מסוימת

ואפשר לראות בו דיאלקטיקה , ההיבט אחד של מתח זה קשור בהתמקמות של קבוצות אחרות מול המימונ

באתגור המרכז ) ושל פעילויות אחרות שמובילים יוצאי מרוקו(הדוגמא של המימונה : בין שני מימדים

מקומה  .לצד מערכי הכוח שבעקבותיהם אתגור זה כרוך גם בדחיקה הצידה של קבוצות אחרות ,התרבותי

לק מפוליטיקה של זהויות כללו פניה ושל מרכיבים אחרים כגון מוזיקה מזרחית כח, של המימונה

אסטרטגיה לצבירת כוח שמדגישה את מקומם של , משותפת" מזרחיות"לציבורים רחבים תוך הדגשת 

                                              
למשל המנהג לפיו מוסלמים הביאו ליהודים ירק ,  באינטראקציה בין יהודים למוסלמים-גם במרוקו היה מימד כזה 113

וראו ). '  א1984:109גולדברג (שבו ניכרת הדינאמיקה בין גבולות קהילתיים והכרה הדדית , לחםהנחוץ לחגיגות ואף 
 ). בפרק ההיסטורי לעיל( י יהודים בקווקז "ההקבלה עם התיאור של הבאת מצות למוסלמים השכנים ע

 וב 2004ב". ת פתוחבי"י הדגשת המסורת של " למשל ע-לאחרונה מארגני האירועים מנסים להתמודד עם ביקורת זו 114
לכך נלווה ויכוח .  השיח על המימונה קיבל תפנית נוספת כאשר העיתונות טענה לירידה בהשתתפות באירועים2005

 .של המימונה" השגרה"ייתכן גם שמגמות אלו דווקא מלמדות על . פנימי בקרב פעילים יוצאי מרוקו שארגנו האירוע
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בייסוד ימים הלכו בעקבות יוצאי מרוקו קבוצות אחרות  .זו" מזרחיות"יוצאי מרוקו כעומדים בחזית 

 בביטוייה לאירועי המימונהצטרפו הפשוט רבות " מזרחיות"כשבה בשעה יוצאי קבוצות , משלהם

יוצאי איראן לציין חג אביב חלק מ לניסיון של הגובגילדמיון בין יש . הציבורי כגון פיקניקים בגנים

להדגיש בראש ובראשונה את זהותם זו קהילה בבזיקה לרצונם של פעילים ', הרוזה באע, בישראל

בחינה חוזרת של ניסיון זה מלמדת שגם הוא . )Goldstein 1988(ולא זהות מזרחית כוללת , האיראנית

למכשיר מרכזי "שהפכה בישראל , סהרנה דוגמא אחרת היא ה.זכה בסופו של דבר להיענות מוגבלת

מדובר למעשה . ) Halper and Abramowitz 1982:79(  כורדית בישראל-בביטוי של אתניות יהודית

 דוגמא נוספת 115,עיראקית והאיראנית בהתאמה של יוצאי כורדיסטאן הסיירןהסהרנה וה: בשני אירועים

ואולם כולם עומדים בצל , להכרהבכל האירועים הללו יש מימד של תביעה  .לחשיבותה של שונות פנימית

 לש לזהנקבע כך שלא יחפוף   )בישראל (הסהרנה של המועדעם זאת  .המקום המרכזי שזוכה לו המימונה

הדגשה של נבדלות , מצד אחד: המרכזיות של המימונה ובכך אפשר לראות התמודדות עם 116,מימונהה

אופי זה מדגיש את התחושה כי , מצד שני). 82, שם" ( פולקלור"אם כי במסגרת של , ואותנטיות

תוך הדגשת , זהו ביטוי נוסף למתח בין מתן מקום לקולות מרובים". של כולם"היא , לעומת זאת, המימונה

שיש לה כוח ביצירת אלטרנטיבה לכוחות , "זהות נגד"רחיות כלבין הדגשה של מז, המשכיות תרבותית

חגים "נוספות ניתן ללמוד כי  מהתפתחויות .אך בה בעת היא מחזקת את הקטגוריזציה הבינארית, הגמונים

חגיגות הסיגד של מדגימים זאת חידוש . הינם עדיין פעולה משמעותית כחלק מהתביעה להכרה" אתניים

של " יום בוכרי" ולאחרונה גם ייסוד מסורת של 117, גם אתר למחאה נגד אפליהשמהווים, יוצאי אתיופיה

ולא כגרסה חדשה ,  אירוע זה מוצג כמכוון לתת מקום לזהות ומורשת של יוצאי בוכרה118.יוצאי בוכרה

דוגמאות אלו  119. בולט כי לאירועים אלה חשיבות רבה עבור קבוצות מהגרים חדשות .של חג מסורתי

את הדגש המחודש של מארגני המימונה על חגיגת האירוע . ם למסורות ספציפיותמבטאות מתן מקו

  . צריך לבחון גם ביחס להתפתחויות אלו) תוך הדגשת מנהגי אירוח ביתיים, בערב" (המסורתית"בצורתו 

, של המימונה" בצילה"הודגש דווקא מתח של מתן מקום לזהות נפרדת , במקרה של הגובגיל, למרות זאת

תרם לכך התאריך . זיקה למתח סביב הגמוניה מקומית של יוצאי מרוקו ויחסה ליוצאי קווקזשעומד ב

אך לא פחות מכך דפוס , פסח בקווקז" אסרו חג"שהיה מבוסס על הציון המסורתי של , המקביל למימונה

 עיירות בפריפריה בהן בדרך כלל יש שליטה מספרית ופוליטית של -זה הודגש בשל זירת ההתרחשות 

כמו "להיות הגובגיל ביטא רצון של פעילים יוצאי קווקז גם לתת מקום למסורתם וגם . וצאי מרוקוי

אולם , )בעייתית/בניגוד לתיוגם כקבוצה ייחודית ("נורמאליים"מזרחיים  ובך לתפוס מקום של -"כולם

                                              
 . ויש מקום למחקר נוסף בנושא', רמוביץפיצול זה עדיין לא מתואר אצל הלפר ואב 115
הסיירן של יוצאי  . בארץ הוא הוזז לסוכות כדי לבדלו מהמימונה, המועד המקורי של הסהרנה היה בחול המועד פסח 116

  . כורדיסטאן האיראנית  נחגג גם בישראל בחול המועד פסח
  ). 2007פרדה סנבטו וברקת .. (ירושליםאת חג הסיגד בטיילת ארמון הנציב ב.. יוצאי אתיופיה חגגו 35,000כ" 117
 . שמשמש גם נשיא של קונגרס יהודי בוכרה, י לב לבייב"אירוע זה נתמך בצורה משמעותית ע 118
בארועים של ". בארד"מובהקת פחות היא ההתכנסות של יוצאי רוסיה בכינרת המוקדשת לשירי , דוגמא נוספת 119

, באילת" התימאניאדה"דוגמא נוספת היא . מ"מית שעלו מברהבשנים האחרונות השתתפו גם דוברי אר" סיירן"ה
  .  מסחרית ולא כיוזמה של ארגוני עולים–אך היא שונה מהאחרות בכך שמאורגנת כיוזמה תרבותית 
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 מצב 120.םבמקום למשהו שיבטא את מקומם ה, תוך כדי כך מצאו כי האירוע שלהם הופך לנספח למימונה

 הביאו לכך שההתלהבות שליוותה 121,ולצידו גם מגבלות אחרות שהשפיעו על אופי חגיגות הגובגיל, זה

צב זה מדגיש את החשיבות של אפשרויות אחרות מ. את הניסיונות הראשונים לציין את הגובגיל שכחה

דולוגית דיון זה אבל מבחינה מתו, שתידון בהמשך,  כגון בניית בתי כנסת- לבטא את הזהות הקבוצתית

  . מלמד שניתן ללמוד רבות גם מניסיונות שזכו להצלחה מוגבלת בלבד

יוצאי קווקז היא דוגמא לתולדה של תהליך המתרחש בעקבות רצונם של של הגובגיל " מימוניזציה"ה

מעוניינים ובו בזמן , "המרוקאית"בתהליך זה הם עוקבים אחר הדוגמא  .לקבל הכרה ואישור למקומם

 שהםבני קבוצות מזרחיות אלא גם מ,  אשכנזים- לא רק מהממסד המזוהה בספרות עם ותיקיםכרה לקבל ה

" מרכז"ביחס לשל בני קבוצות אלה השפעתם ומקומם . הממסד השולט ביישובים אליהם הם הגיעו

זו הקבוצה . ליוצאי מרוקו במיוחד יש מקום מרכזי בתהליך זה .ת בתהליכי שינויוהחברה הישראלית נמצא

בעקבות זאת . והתנגדותה ממסד זה היו הבולטים ביותר, וגם זו שהמתח בינה לבין הממסד, הגדולה ביותר

 תסמלימשמעות " מרוקאי"מפגש עם הל. בשיח הישראלי" מזרחי" הפך לפרדיגמה ל"מרוקאי"ה

ם  תולדה של שילוב בין מבנה האוכלוסייה ומבנה הכוח הפוליטי בפריפריה לדימויי-  כאחדתוקונקרטי

מימונה מדגים ניסיון להשתלב בזהות הגובגיל ביחס לקום הסמלי של יהמ 122.וסמלים תרבותיים

י "אבל התהליך מוביל למקום שבו זהותם של יוצאי קווקז וייחודיותם מאוימים דווקא ע -"מזרחית"

וחוסר ההכרה בתרבותם " המרוקאי"דימויים משנות החמישים והשישים של במקביל ". מרוקאיות"ה

כך בקרב יוצאי קווקז שעברו רוסיפיקציה אפשר למצוא גם איום מכך שיידמו : קים עדיין תפקידמשח

י "מה גם שדימויים אלה קיבלו חיים חדשים ע, )?"מרוקו סכין, מה אנחנו(" המרוקאישל לדימוי הישן 

ן יוצאי ההיררכיה הברורה בין יוצאי קווקז לביבראש ובראשונה בלטה  אולם. )להלן(המהגרים הרוסים 

 ,")נותר רק לשים את התרבוש("נהנים במערכי הכוח בפריפריה הם העוצמה ממנה ומרוקו וצפון אפריקה 

 תהליכים מקבילים .לצד כוח פוליטי וחברתי והשפעה תרבותית שחורגת מגבולותיה של הפריפריה

   123.בעים ואילךאפשר לראות גם במפגש בין יוצאי מרוקו ועולי גיאורגיה משנות הש) בהבדלים שונים(

 גם תמתבטאהדינאמיקה המתוארת בה אך , הדוגמא של המימונה לקוחה מתחום התרבות העממית

ראו דיון על בתי כנסת (ובתחום הדתי , תחום החברתי קהילתי ב)יצירה תרבותית, שפה(בתחומים אחרים 

קשורים לרקע נפגש עם תכנים הלא תלמיד שעלה מקווקז ברקע לכך יש גם חשיבות למצב בו  .)להלן

מורשת "להתייחסות תוכנית הלימודים כוללת אם וגם  'מזרחים'הם מוריו ספר גם אם רוב הבית בשלו 

אך גם של , של עיצוב המדיניות,  מצב זה הוא תולדה גם של חוסר ההכרות עם הקבוצה124."יהודי המזרח

                                              
 השמורות בספריה הלאומית המלמדות כי בעבר הופיעו להקות 1982מימד נוסף עולה מהקלטות מחגיגות מימונה מ  120

 . וקבוצות אחרות במסגרת חגיגות המימונה בתקופה זו" הכושים העבריים" של לצד אלו" קווקזיות"
רק חלק קטן מהקהילה מכיר וזוכר (במקרה זה היא רבה " ההמצאתיות"מידת : גורמים שונים נוספים תרמו לכך 121

ם כדי משאבים מתאימילה אין קטנה ומפולגת וקהילה ה-במיוחדו; התקופה בישראל שונה מאד; )חג דומה בקווקז
  .הפוך את הגובגיל לאירוע שיבטא הכרה והמשכיותל

דוגמא למפגשים בין יוצאי תוניס . 2004:226-227על מקומם של יוצאי מרוקו במאבק המזרחי ראו גם שטרית  122
 . Deshen 1969:176ראו ) למשל על שינוי שם פרטי(ליוצאי מרוקו והשפעת האחרונים 

הגרוזינים הם אנטיביוטיקה "יטוי נפוץ ביישובים בהם נפגשו הקבוצות כי  ביטויים סמליים לכך אפשר לראות בב123
אספתי גם עדויות לפיהן מפגש זה כלל גם תיוג ויחס קשה . טקס העברת הסכין"או בדיבורים על , "למרוקאים

  .והנושא כולו דורש הרחבה ועיון נוסף, במיוחד יוצאי מרוקו, לילדים מעולים מגאורגיה מצד ילדים ותיקים
 )2002(ראו פישר , שיש בה מגמות סותרות, ת במערכת החינוך "לדיון בשינוי בהצגת יהודי צפון אפריקה והמזה 124
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יש הון " דוברי הרוסית"אצל כמו  ,'מזרחים'גם אצל  .מיקומה השולי של הקבוצה ביחס לדיון על מזרחיות

 .זומשפיע על היחסים בין תת קבוצות בתוך קטגוריה חדשה הסימבולי הקשור לעיצוב הזהות החדשה 

ומתבטא במיקום לא ברור שלהם בין הקטגוריה המזרחית לזו , במקרה של יוצאי קווקז מצב זה הוא קיצוני

    .וריה שלישית של קבוצות ייחודיותלקטג, כפי שמתבטא במדיניות, ובשיוכם" דוברי הרוסית"של 
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  )במקום סיכום(  יהודי קווקז בין הקטגוריות ומעבר להן.ג

  'ואיטק' אימק'ובין , בין הרוסי למרוקאי .1

מהדיון עולה כי בהתמקמות של יהודי קווקז בחברה הישראלית יש חשיבות רבה ליחסים בין יהודי קווקז 

מול שדה  .ובמיוחד יוצאי מרוקו, חסים עם קבוצות מזרחיותלמהגרים יוצאי רוסיה ממוצא אשכנזי ולי

לבין ") מרוקאים"ובמיוחד (' מזרחיים'חברתי ותרבותי מקומי שבו דומיננטיות לחלוקה בינארית בין 

בלי שיינתן מקום והכרה , "בין הקטגוריות"מודגש מצבם של יהודי קווקז כמצויים " רוסים"מהגרים 

או שמדובר בהמשגה חיצונית ,  גם אנשי עצמם תפסו את מצבם כךאבל עד כמה. לזהותם ותרבותם

  ? הנותנת תשומת לב מוגזמת לתגיות אתניות

    : אך גם לדילמה של המשגתו-נתן דוגמא מוחשית למיקום זה ,2006אותו רשמתי ב,  דיווח מאשדוד

חד לאחר שבביקור קודם שמעתי על מתח בין תלמידים יוצאי קווקז לתלמידים אחרים בא..
היא אישרה את הסיפור והסבירה לי את . שאלתי על כך פעילה קהילתית, מבתי הספר

תחרות ביצוע " (כוכב נולד"בבית הספר התקיימה תחרות בסגנון תוכנית הטלוויזיה : הרקע
זכייתה הרגיזה כמה תלמידות . תלמידה יוצאת קווקז זכתה ועלתה לשלב הבא). שירים
, תלמידים ממוצא קווקזי הגיבו. נעלו אותה בשירותיםובהפסקה הן הכו אותה ו, אחרות

   .." מרוקאית, ואחת וותיקה, אחת רוסיה. "שאלתי? מי היו התלמידות. ונוצר מתח
  

רבים מהעולים התמודדו עם . האירועים המתוארים היו חריגים בהקשר של קליטת יוצאי קווקז בעיר 

בשונה . מידים אחרים היו בדרך כלל תקיניםאך היחסים בינם לתל, כגון רכישת שפה, קשיים שונים

וגם לא היו שם תוכניות התערבות המיועדות (מישובים אחרים הם לא סומנו כקבוצה חלשה מלכתחילה 

של עיר מהגרים " הרב קבוצתי"ייתכן שהאופי . וסבלו פחות מתיוג אתני מתלמידים ומורים) רק כלפיהם

להקים מסגרות , למרות מספרם המצומצם, ד פעלויוצאי קווקז באשדו, למרות זאת. זו תרם לכך

 וניכר היה כי הם חשים חוסר הכרה בזהותם התרבותית בעיר בה מודגשות זהויות - "משלהם"קהילתיות 

או התיוג המופנה כלפי /זו דוגמא לכך שאין זיקה ישירה בין מידת ההפליה ו. של קבוצות מוצא שונות

לצד הערך של ביטוי כזה . ונות נותנים לביטוי תרבותי משלהםקבוצות שונות לבין הערך שבני קבוצות ש

אלא דרך למשא ומתן עם , ההתארגנות הקהילתית של יוצאי קווקז לא הייתה סימן להבדלות, לכשעצמו

ושבה , על זהות משלהן, בתחומים מסוימים, סביבה המאופיינת בקהילות מהגרים הממשיכות לשמור

  ).Aharon-Gutman 2006" (היא כרטיס כניסה לישראליותזהות קבוצתית אתנית "במידה רבה 

אלא גם מחלוקה לקטגוריות כלליות , ההתמקמות של יוצאי קווקז הושפעה לא רק מריבוי הקבוצות

עם דומיננטיות ליוצאי צפון , בעיקר מזרחיים(חלוקה לותיקים : שהתקיימה במקביל לזהויות הקבוצתיות

לוקה זו התבטאה ובפוליטיקה של זהויות בתחום הציבורי ובאופן בה ח .וחרדים, דוברי רוסית, )אפריקה

כך למשל אמרה  ).אך לאו דווקא בזהות העצמית של קבוצות שונות(התייחסו לזהויות בני קבוצות הרוב 

בבית ' הרוסים'אבל עבור התלמידים , אני ממוצא רומני") : 2006(מורה מאשדוד שסיפרה על עבודתה 

זהו תיאור של בינאריות  ...".נחשב מרוקאי' רוסי' כל מי שאינו –ובעצם , "וקאיתמר"הספר אני נחשבת 

ומעניין שהיא קיימת אפילו , רוסים" עולים"לבין " מרוקאים"המזוהים עם " ותיקים"חדשה המבחינה בין 
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התיאור מלמד גם כי מדובר במפגש בין קטגוריזציה בינארית ישראלית  125.בעיר מרובת קהילות כאשדוד

יותר " בין הקטגוריות"יוצאי קווקז מצאו עצמם , כך או כך. מ"ו שמביאים איתם המהגרים מברהלז

    126).'מזרחים'ו" רוסים("כיוון שהייתה להם זיקה לקטגוריות על שונות  מקבוצות אחרות

תיאור התמקמות יהודי קווקז בעיר על רקע ההרכב האתני המקומי מסביר לכאורה את סיפורה של 

בין אם ( ות התחרות הבית ספרית ומקשר את המימד הסמלי ששבו למציאות קונקרטיתהפעילה אוד

התיאור המפורש של מיקומם של יוצאי , למרות זאת ).האירועים התרחשו כמתואר או נוסחו כך מחדש

מי "התשובה שקיבלתי על השאלה  .הטריד אותי, שכאילו הוזמן במיוחד למחקר, "בין הקטגוריות"קווקז 

גרם לי , )over identification" (זיהוי יתר"והמימד של , ניתנה במונחים אתניים מאד" ידותהיו התלמ

" אתנית"השאלה לא הייתה , אם כי בניגוד לתשובה(לתהות באיזו מידה השאלה עצמה השפיעה על כך 

ירה י פעילה שהכ"תהיתי באיזו מידה הושפע התיאור מכך שהדברים סופרו לי ע, כמו כן ).בצורה ישירה

תהיתי באיזו מידה ומתי יוצאי קווקז עצמם . ולפי כך אולי כיוונה לדברים שחשבה שיעניינו אותי, אותי

  ".בין הרוסי למרוקאי "-ובמיוחד, תופסים ומתארים את מצבם כנמצאים בין קטגוריות בינאריות

  

  בין הקטגוריות ומעבר להן " :בשבילך המרוקאי ערבי". 2

בין "מצאה קטעים רבים המלמדים שלדיון על מיקומם של יוצאי קווקז בחינה של יומן השדה שלי 

כי בחלק מהמקרים , ובנוסף, גם בלי המעורבות וההמשגה של החוקר" חיים משלו"יש " הקטגוריות

מתוך . כמו גם יכולת לחבר ולתווך ביניהן, מיקום זה מאפשר גם מבט ביקורתי על הקטגוריות הללו

י להביא קטע בו מצאתי עצמי עד לשיחה שבה עלו המשגות מסוג זה במהלך בחרת הדוגמאות השונות לכך

  : לפעילים פוליטיים יוצאי רוסיה 127,ובהם גם פעילים קהילתיים, שיחה בין יוצאי קווקז

. פעיל יוצא קווקז שישב שבעה על אחיו, הגעתי לביקור ניחומים אצל יצחק. 2004אוגוסט 
וז של יוצאי קווקז עוד משנות השבעים אליהם עירה בה ריכ, שניהם מתגוררים בצופית

 בני משפחה ואורחים מפוזרים בפינות שונות בגינה הגדולה 128.נוספו עולי שנות התשעים
הרב גברילוב : אני מכיר חלק מהנוכחים. של בית הנפטר שבה מסודרים ספסלים ושולחנות

 כולם -השכנה'  ימים–טובת 'כמה מקומיים מצופית ואחרים מ, ופעיל נוסף מסלע יעקב
 לחשוף את - " יום יוצאי קווקז בכנסת"יצחק סיפר על יוזמה לקיים . כנראה יוצאי קווקז
כ נכנס חבר הכנסת יורי שטרן "כמה דקות אח.. למקבלי החלטות, העדה לחברי כנסת

. כנראה עוזרו או פעיל במפלגתו, דובר רוסית, 50 או ה40עם אדם בשנות ה) ישראל ביתנו(
יצחק מזכיר שיורי שטרן היה בכנס קודם . חובשים כיפה, שאר הנוכחיםכמו , שניהם
עולים רבים שחוזרים  העוזר מספר על. לאחר דברי ברכה מתפתחת שיחה... שארגנו
... והעוזר אומר שהוא מדבר על כלל העולים, יש דיון אם עולי קווקז כלולים בכך.. לרוסיה

גם , הקווקזים, קז מדגיש כי בשונה מרוסיםאחד מיוצאי קוו. דנים גם במה שקורה לחוזרים
, אני מקשיב ובינתיים מחליף כמה מילים עם מי שיושב לידי. נשארים יהודים, אם חוזרים

העוזר דיבר על קשיים בישראל שמחריפים . ותוך כדי כך מבחין שהשיחה מקבלת תפנית
ם לצידו עונה לו האד. רומז לכך שאנשים באו להיות יהודים ותופסים אותם כרוסים, הבעיה

... הרי בשבילך המרוקאי הוא ערבי?  ואיך תופסים הרוסים את מי שנמצא כאן-בשאלה
 שאמר שהעזיבה לרוסיה תגרום בסוף לכך שהארץ - י העוזר"הוזכרו קודם ע, דומני, ערבים[

                                              
כך שאת , כגון יוצאי הודו ויוצאי גיאורגיה, בעיר יש קהילות גדולות אחרות שאינן נופלות לחלוקה בינארית זו 125

 . רבעים שונים באשדודהדיווח של המורה הזו צריך להבין גם על רקע הבדלים בין 
, כפי שיתואר בהמשך, אם כי, "רוסים"במקרה של אשדוד כמהגרים חדשים דוברי רוסית הם קרובים יותר ל 126

זו ראיתי בדיווח על פסטיבל " בינאריות חדשה"דוגמא אחרת ל. במיקום זה יש גם פוטנציאל של גישור בין קטגוריות
   . 5.1.07הארץ , בן שלו, "סטיבל בשקל בקרית שמונה פ-אחרי הרוסית הגיעה המרוקאית : "מוזיקלי

 .חלקם ותיקים מעולי שנות השבעים וחלקם מעולי שנות התשעים 127
  . שכן במהלך הביקור עצמו לא כתבתי, לא ציטוט מדויק, הקטע הוא שיחזור של השיחה התקיימה במקום 128 
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אבל השיחה נקטעת , העוזר עונה משהו על הקשר בין רוסים וקווקזים..]. נשארת לערבים
האדם ששאל קודם על . ואנחנו מצטופפים כדי לפנות להם מקום, נשים נוספיםכשנכנסים א

. ועובד מאז בחברת החשמל, 70מתברר שהוא עלה בשנות ה. יושב כעת לצידי" המרוקאים"
אתה צריך להבין למה שאלתי . ' ביחס למרוקאי וכו–אני שואל מה בדיוק היה בשיחה קודם 

 הוא תופס - ובשבילו.  הם מזרחיים-  הקווקזים-מרהוא או, תראה. הוא עונה, אותו את זה
, גם, עכשיו... הוא מסתכל עלינו מלמעלה... ם כפרימיטיביי- את הקווקזים בכלל- אותי

, גם התוניסאי...  בעצם בתוך המרוקאים כלולים כולם- כשאני שואל אותו בקשר למרוקאים
  . יחי היה פחות נחרץכאן בן ש. אני שואל? והקווקזים. בעצם כל המזרחיים. גם המצרי

 לא - בשביל לנסוע מקווקז לרוסיה-וכמה שאני יודע.  זה באירופה-הוא אומר, קווקז...
,  מאוקראינה-וציין שלעומת זאת, הוא כיוון אל עוזרו של חבר הכנסת... צריך ויזה או משהו

בינים מ, קווקזים ורוסים, הוא הוסיף, אבל.  כן צריך–או חלקים אחרים של ברית המועצות 
  ...  יש להם שפה משותפת-אלה את אלה

  
זאת למרות . מסומנים במהירות הגבולות האתניים, תוך כדי ניחום אבלים, במהלך השיחה האקראית

חבריו זהות פוליטית משותפת בין הפעיל האבל וחלק מובמיוחד , 'דוברי רוסית'של –הזהויות המשותפות 

 למרות שבמקרה זה לא מדובר בסיטואציה יםנחשפולות הגב.  ממוצא אשכנזי'הרוסים'לבין המבקרים 

הישיבה , של יוצאי קווקז" ביתית" השיחה מתרחשת בזירה –רוסית " פטרונות"שמובנית במסגרת של 

השיחה על  129.כפי שניכר בכיפות שלבשו לפני שנכנסו, וגם האורחים התאימו עצמם, בחצר מדגישה זאת

המשותף בין הנוכחים שיבליט את  להוות מצע יכלה, השרבה פתח מלווהו של , של עולים" ירידה"

החל בשאלה למי מתכוונים כשמדובר , חשפה הבדליםגם אולם היא , )ימניות- השותפים לדעות לאומיות(

: "יםיורד"ואחר כך השאלה מה קורה ל, בעולים מרוסיה והטענה כי עולי רוסיה עוזבים יותר מעולי קווקז

התבוננות ה מול :אסימילציה של יהודים רוסיםהגם שם רמזה למגמות ' דיםיהו'הטענה שקווקזים נותרים 

מדגישים יוצאי קווקז את שימור הזהות היהודית כערך שהופך  'רוסית' מנקודת מבט" מלמעלה "עליהם

דווקא העמדה של ' רוסי'של הישראלי ה' ירידה'לעומת הגינוי החריף לאולם .  בין הקבוצותההיררכיהאת 

כאשר מלווהו של חבר הכנסת הכניס לדיון את . 'לאומיות-טרנס' נתנה יותר מקום לזהויות יוצאי קווקז

יוצא קווקז שהשיב איתגר את .  הבדלי הזהויות הפכו גלויים'רוסים'כ ותפיסתם, יחס בישראל לעוליםה

י  ביחס של עולגםאבל הבעיה , אתה מלין על הסביבה -"הרי בשבילך המרוקאי ערבי: "ה שהושמעהעמדה

,  כאל מי שאינו שייך לעם-מקבלת כאן משמעות חברתית ' ערבי'ההתייחסות ל... רוסיה עצמם לסביבתם

יצאו , אביגדור ליברמןמנהיגה ובמיוחד ,  שהרי הבאים מייצגים מפלגה ימנית שראשיה- גם פוליטיתךא

   130. הפלסטינאים אזרחי ישראל-בהצהרות כנגד הערבים

 אינם שהםברור , מחד גיסא: יס והוציא את יוצאי קווקז בעת ובעונה אחתהכנ' ערבי'הדיון על המרוקאי כ

מצד . שאינו נוכח במקום, השיחה נסבה לכאורה על גורם שלישיו, ואינם באים מארצות ערב', ערבים'

מקביל הנתפס כ' מזרחים'הכוונה הייתה ליחס כולל כלפי , כמו שהסביר לי אחר כך הדובר עצמו, שני

מסמנים ") מרוקאים"; "מזרחים("ניכר כאן כי המונחים האתניים  . כלפי עולי קווקזלהתנשאות הרוסית

כאן מתבררת החשיבות .  של יחידות מוגדרותםיותר מאשר מהווים סמנים קוגניטיביי, יחסים בין קבוצות

                                              
אבל התרשמתי , יש פוטנציאל של פטרוניות) קזכ ממוצא רוסי לפעילים יוצאי קוו"הקשר בין ח( בהקשר הפוליטי  129

  . ומתוך כבוד הדדי ולא מעושה" בגובה העיניים"ניהל עם יוצאי קווקז דיאלוג , יותר מאחרים, כ שטרן"שח
השימוש , במישור הגלוי:  הקשור להבדל בין שיח לאומי ושיח אזרחי אודות ריבוי תרבויות רובד נוסףלדיון זה 130

בעוד ששנינו רואים , )אשכנזי/רוסי(=ובינך ) יוצא קווקז(=היא שונה ביני ' מרוקאי'ה של מדגיש שהתפיס' ערבי'ב
תפיסה נוגע גם ל" בשבילי"ו" בשבילך"ייתכן עם זאת שההבדל בין ). תהפוליטיותפות כפי שמתבטא בש(בערבי אויב 

, כמו בביקורות של יצחק, ת יש דוגמאות אחרואך, זה לא היה במקרה זהכייתכן שרובד ו השיחה נקטעה .של הערבי
  .וראו דיון במתח בין שיח לאומי ואזרחי בהמשך, "שנעדר כבוד"האבל על יחסו של ליברמן לערבים 
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בהחלטות על , של תשומת לב להבדלים בין האופן בו משמשות קטגוריות אתניות את המדינה וסוכניה

אינטראקציות . לבין אופן השימוש בהן במהלך אינטראקציות יומיומיות בזירות מגוונות, יות למשלמדינ

בין שימוש במונחים אתניים פשוט , שלעיתים קשה להבחין בהם, יומיומיות מאפשרות מעברים מהירים

, ם שוניםלבין שימוש מטאפורי או רטורי בעל רבדים סמליי, כתגיות המציינות לכאורה קבוצות חברתיות

     . חברתי כמכלול-כגון אלה המתייחסים לשאלות של יחסים בין קבוצות ומיקומן היחסי בשדה האתני

מול בן שיחו שהלין על היחס . של יוצאי קווקז" זהותם"והשיחה חשפה גם אמביוולנטיות ביחס למיקומם 

ולפי (לה משנות השבעים זהותו כעואת  אובכך גם ביט,  ייצג את הסביבה המקומיתהדוברלעולי רוסיה 

את הסברו אלי הוא  ).לא שותף להבחנה שעושים המהגרים החדשים בינם לבין הסביבה הותיקהכבר כך 

" מרוקאים"כאשר הוא הסביר כי התואר , אבל בהמשך, "קווקזים הם מזרחיים"פתח בקביעה ברורה כי 

 עכאן לפת .כלולים בכך" קווקזים "המתייחס לקבוצות מזרחיות שונות כבר לא היה ברור שגם' מסמן'הוא 

אמירה זו ". הבוויזכדי לנסוע מקווקז לאירופה אין צורך "שהרי , של יוצאי קווקז" אירופאית"עלתה זהות 

כמו ,  שבאים לא מרוסיה עצמה אלא ממדינות אחרות- כוונה גם מול ההתנשאות של חלק מדוברי הרוסית

כך הגיאופוליטיקה המשתנה של חבר ). דרציה הרוסיתשהיא חלק מהפ ,צפון קווקזבשונה מ( אוקראינה

 אירופאית -גם זהות רוסיתולהדגיש , המדינות שימשה להבנות מחדש את ההיררכיות של מרכז ופריפריה

 - שהשיחה ביטאהוהלשונית לשותפות הפוליטית " האתני"כאן חזר הדיון מהאתגר . של יוצאי קווקז

הדובר  "הם מזרחיים קווקזים" הקודמת כימול האמירה . גהשבשלה בא חבר הכנסת לבקר את חברו למפל

מאפשרת ש, אמביוולנטיות זו ".קווקזים ורוסים מבינים אלה את אלה ויש להם שפה משותפת"כי סיכם 

  : סביבנובשיחה שהמשיכה התבטאה גם " חיבור בין זהויות"

ותם של בין הנוכחים התפתח דיון בזה: השיחה סביבנו פנתה בינתיים לנושא חדש 
מישהו ציין שקווקזים הם ? כיצד הם מתפללים? מזרחיים?  האם הם ספרדים–הקווקזים 

הרב גברילוב הגיב . אחרים אמרו שזה לא כך.  נוסח התפילה שלהם מזרחי-מזרחיים
ושרוב ,  והסביר באריכות שלקווקזים יש גם מסורות ספרדיות וגם אשכנזיות–ברוסית 

השיחה התגלגלה לשאלת האופן בו הגיעו . ת ליטאיותהרבנים הקווקזים למדו בישיבו
שעבר בקווקז , חבר הכנסת שטרן ציין שהביא אותם רב מרוקאי. מסורות ספרדיות לקווקז

השומעים . ואחר כך המשיך לבוכרה ושם השפיע על מסורות יהודי בוכרה,  שנים10במשך 
ר ארץ "שד, ן המערביאני ציינתי שמדובר ברבי דוד ממא. האחרים לא הכירו את הסיפור

אבל על השפעתו על .  שאכן השפיע רבות על יהודי בוכרה- ממוצא צפון אפריקאי- ישראלי
והסכמנו ש שצריך לבדוק , אמר חבר הכנסת, כך לפחות קראתי. יהודי קווקז לא ידוע לי

 שאלת הימצאותם של -הנוכחים בינתיים החלו דנים בסוגיה היסטורית נוספת. זאת
    ..והקשר שלה לתיאוריות שונות על מוצא הקהילה, ים בקרב הקהילה ולוויםכוהני

  
 והאם יש להגדירם 'הקווקזים'זהותם של : לדיון נדונו עתה באופן ישירבעקיפין השאלות שקודם השיקו 

דברי הרב הדגישו את הזיקה של יוצאי קווקז . דיון היסטורייצרו שאלות אלו . כספרדים או מזרחיים

אף שיכול היה להדגיש כי מבחינת נוסח התפילה התקבלה אצל יהודי , יהודיות המרכזיותלשתי המסורות ה

שטרן אודות הגעת המסורת הספרדית מהווה דוגמא כיצד ידע כ "הערתו של ח. קווקז המסורת הספרדית

נת מעניי .על זהויות קולקטיביות בחיי היום יוםמ "מוב" חיים משלו"היסטורי אקדמי נשזר מחדש ומקבל 

שעליו התבסס ) ?ברוסית(דגש שאולי לקוח מהטקסט , "רב מרוקאי"דוד מערבי כ' רההתייחסות לגם 
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הימצאותם של כוהנים ולוויים הדגיש את העמימות ) חוסר(והמשכו אודות שאלת , דיון זה 131.הדובר

    .כך שהעמימות ההיסטורית נקשרה גם בעמימות הקטגוריאלית, הקשורה בזהות של יהודי קווקז

הדיון במיקומם של יוצאי . חה זו מסכמת בזעיר אנפין חלק מהסוגיות שנדונו בשני הפרקים האחרוניםשי

, לדיון בהיסטוריה המורכבת והעמומה של הקבוצה) בדומה למהלך בעבודה זו(קווקז הביא את המתדיינים 

אבל , ם אופי אחרלובשי' מזרחיות'מפגשים עם נציגי קבוצות . 'רוסים' עם הוכל זאת בזיקה לאינטראקצי

ההטרוגניות של יוצאי קווקז משפיעה על אופי . גם בהם בולטת אותה עמדה של מיקום בין הקטגוריות

כמו (בדמותם של יוצאי קווקז ' מזרחיים'מבליט מרכיבים ' רוסים'אבל בדרך כלל המפגש עם , המפגשים

ים ביניהם ליוצאי רוסיה אחרים מבליטים מרכיבים המשותפ' מזרחיים'ואילו מפגשים עם ) במקרה הנוכחי

בשני המקרים עולה שאלה לגבי מקום המרכיבים . 132)בישראל' מהגרים חדשים'כגון יחס לדת ומקומם כ(

דגש זה על השונות בין הקבוצות עולה גם כאשר הפגישה מתרחשת על רקע של . הייחודיים של הקבוצה

 בין אם גלוי ובין -יקשר הוא קונפליקטואללא כל שכן כאשר הה, )כמו בדוגמא זו(קרבה ושיתוף פעולה 

הן אופציה מוגבלת ובעייתית מבחינת  'ישראליות רוסית'ו' ישראליות מזרחית' במצב בו. אם מוסווה

שבהם יינתן מקום  ,הניסיונות ליצור מרחבים קהילתיים וציבוריים, הגיבוש המחודש של זהות קולקטיבית

   .שנה חשיבותמקבלים מ' יוצאי קווקז'לזהות קבוצתית כ

                                              
דן בקשרי יהודי בוכרה ויהודי יוצאי צפון  ) 2005( פוזילוב . II-1פרק , שער שני,71על רבי דוד ממאן ראו הערה  131

  . בעצמו דוגמא לזיקה בין קשרים עכשוויים לדיון בקשרים היסטורייםאפריקה בספר על מסורת יהודי מרוקו מהווה 
 . ס"י איש ש"התיאור של יוצאי קווקז ע) בשער הרביעי(וראו להלן  132



 346

  

 
  2006, חנוכת בית כנסת ליוצאי קווקז בבאר שבע,  ספרי תורהעםתהלוכת :25 תמונה

  

  

 
  .2006, חנוכת בית כנסת של קהילת יוצאי קווקז בבאר שבע:26 תמונה
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III .תניסיונות ליצירת זירות פעולה קהילתיו:  משלנומקום  

  חנוכת בית כנסת וייסוד הקונגרס העולמי כזירות פעולה אלטרנטיביות. א

מאופיינת בקטגוריזציה בינארית הדגיש את העדר המקום לזהותם של יוצאי ההמפגש עם סביבה חברתית 

מצב זה  . כחלשה ובעייתיתהשנתפס" מסומנת"קבוצה והסביבה החדשה הפכו לעם הממסד שבמגע , קווקז

התגבשות המחודשת של לבמקביל  133,הפעילים לייסד מסגרות פעולה ומפגש משלהם לרצונם של םתר

 ליצור זירות פעולה קהילתיותבעקבות זאת החלו ניסיונות . זהות קהילתית משותפת ליהודי קווקז

קהילתיות בהן התבטא הרצון במסגרות  הסעיפים הבאים יוקדשו לתיאור של שתי זירות 134.מגוונות

פעילות  לאומי של יוצאי קווקז שתאפשר -יצור מסגרת ארגונית בעלת אופי טרנסניסיון ל :ייחודיות

אך האירועים שבחרתי לתאר , מדובר בזירות נפרדות. של יוצאי קווקזוחנוכת בית כנסת , לטובת הקהילה

הקונגרס "פתיחת : י אירועים התקיימו ברצף שנ2002בראשית פברואר  .ניהןבי יםקשרגם מדגימים 

מהאופן בו נודע לי על . בית כנסת מפואר בטירת הכרמלוחניכת , "שון של יהודי קווקזהעולמי הרא

   :הנמצאת עדיין בהתגבשות, האירועים אפשר ללמוד על הקשיים ביצירת זירות פעולה בקהילה מפוצלת

הטקסט היה .  עותק הזמנה שנשלחה למכר בישראללשבוע לפני הקונגרס הגיע אלי בדוא
אזכור קהילות של יהודי קווקז ,  שמות של אגודות השותפות בכינוס,עטור מטרות נעלות

לא ידעו עד פעילים רבים .  אך קשה היה להבין במה בעצם מדובר-'שנציגיהן ישתתפו וכו
הזמינה אותי פעילה לפתיחת בית כנסת בטירת קצת אחר כך . האירועהרגע האחרון על 

אני מתקשרת ...ומצעד מהעירייה, וליהיה אירוע גד: "שמחה ונלהבת היא סיפרה. הכרמל
.  אך היא לא ידעה על כך דבר-שאלתי על הכנס הבין לאומי.." כולם מוזמנים... למי שיכולה
  "... וייקרא על שמו של אביו...  זאור- בית הכנסת נבנה על ידי תורם: " היא הוסיפה

  
ן 'וצאו בקובה באזרבייגמשאיש עסקים ממוסקבה . אירועים הקשורים זה בזהלבסוף התברר שמדובר ב

, הוא גם תרם סכום נכבד לבניית בית הכנסת. נציגי קהילות שונותאת הבאתם של מימן את הכנס ו

חנוכת בית : לאירועים היה אופי שונה מאד. של הקונגרס העולמיהתכנסות שחנוכתו התקיימה ערב ה

ל הקונגרס התקיים במלון כנס היסוד שואילו , התקיימה לצד השיכונים בשולי טירת הכרמל, הכנסת

ואילו האירוע השני היה בעל אופי  , יישובי- האירוע הראשון היה בעל אופי מקומי. מפואר בתל אביב

ככזה הוא מעלה לדיון סוגיה  .גם דמויות מרכזיות בפוליטיקה הישראליתהגיעו לברך בו אך , לאומי- טרנס

   135.הזהות המתחדשת של יהודי קווקזלאומיות בהבניית - מקומן של זירות וזהויות טרנס: נוספת

בישראל ואילו בשני " זהות מזרחית"ת ועם "הודגש המגע עם יוצאי צפון אפריקה והמזה באירוע האחד

שני האירועים מראים  .אך גם בישראל ובתפוצות אחרות,  במוסקבה- אשכנזיים-המגע עם יהודים רוסים

 את הניסיונות מיםמדגיהם  .או שטחי, דבר חיצוניוטרמינולוגיה בכלל אינם רק " תוויות אתניות"מדוע 

וגם מאפשרות השתלבות מנקודת מוצא שונה בסביבה " נפרדות"לבנות זירות פעולה שהן בו בזמן גם 

, הזיקה בין האירועים וסמיכותם . שמאופיינת בקטגוריזציה בינאריתתרבותית ופוליטית חדשה, חברתית

  ". יוצאי קווקז" הקוליות שמסתתרת תחת התגית  וגם את רב- מדגישה את ההבדלים ביניהם

                                              
  . תלות בממסד ועוד, פיצול פנימי, מצב כלכלי: בפרקים קודמים תוארו גורמים שהקשו על הגשמת רצון זה 133
  . הקמת אתרי אינטרנט ועוד, הקמת עמותות, ותפעילויות פוליטי ,ים קיום כנס, עיתוןהוצאת  – בין אלה 134
 בשאלות הקשורות - כמו גם המשותף -המפגש בין יהודי קווקז מתפוצות שונות מאפשר גם בחינה של ההבדלים 135

   ). 2004ברם( נושא זה נדון על ידי במקום אחר . להבניית זהות של יהודי קווקז בתפוצות ובישראל
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  .)2003, ג"תשס (מואר בליל פתיחתו הרשמית, בטירת הכרמל" בית תנחום"בית הכנסת : 27 תמונה

  

  
  
  
  

  בה היישוביתזהות קהילתית ומפגש מחודש עם הסבי: 'בית כנסת משלנו '.ב

  מפגש בין זהויות בפריפריהחנוכת בית כנסת כאירוע מפתח לבחינת . 1

  תהלוכת הכנסת ספר תורה לבית הכנסת של יוצאי קווקז בטירת הכרמל: 28 תמונה
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 שפה ,מנהגים, והם נבדלים זה מזה במנגינות ספציפיות , ישראלית- הם תופעה יהודית" אתניים"בתי כנסת 

בה בעת מתבטאים בהם גם שינויים הקשורים  .וסנטימנט למוצא המשותף של החברים בו, ודיאלקט

בבחינה של מוסדות אלה ראוי ). Deshen 1969:172(למפגש עם הסביבה היהודית ההטרוגנית בישראל 

יה וגם למרכיבים ספציפיים הקשורים בהיסטור, להתייחס גם למרכיבים המשותפים לבתי כנסת כאלה

מחקרים קודמים מאפשרים גם בחינה של המשכיות ושינוי ביחס לבתי . ובתרבות של הקבוצה בה מדובר

בהקשר של יהודי קווקז ניתן לראות את חשיבות בתי הכנסת האלה לא רק ביחס לאפשרות  .כנסת כאלה

   136.והכרה" מקום"לשאיפה ל -סמלי ומוסדי,  מרחבי–אלא גם כביטוי , להמשכיות של מסורת

 הייתה בה בעת אירוע פנים БЕИТ ТАЛХУМ( 137" (בית תנחום"הקווקזי המפואר  חנוכת בית הכנסת

, אירוע זה מדגים הסוגיות הקשורות למפגש עם הסביבה החדשה בכלל . מקומי- אירוע יישוביו, קהילתי

למרות הנסיבות . בפריפריה ודילמות הקשורות בו' מזרחיות'מפגש עם זהויות ל ואת המרכזיות ש

, 2000אירוע זה היה חלק מתהליך של פתיחת בתי כנסת שהגיע לשיאו בתחילת שנות , הייחודיות

חלק מבתי הכנסת  138.גינ'ואף בבייג, מוסקבה, יורק-ניו ב-בישראל כמו גם בתפוצות חדשות של הקהילה

להם ואירועי הפתיחה ש, "פרוטה לפרוטה"נבנו במהלך זמן רב תוך איסוף של בישובים שונים בישראל 

אחרים נבנו ). מרגשים לא פחות עבור המשתתפיםך א(היו הרבה פחות המוניים ומפוארים מאירוע זה 

ביישובים אחרים עדיין מקווים חלק מאנשי הקהילה כי . )כ ממוסקבה"בד(בסיוע נדבנים יוצאי קווקז 

מאלף איש בו נכחו למעלה פתיחתו במקרה זה הקמת בית הכנסת והאירוע  .יצליחו לבנות בית כנסת

דווקא משום . בהשוואה לשגרת החיים של הקהילה בישראל" הזוי"והיה בהם צד , התאפשרו בשל תרומה

כך האירוע היה רווי בסמלים והיה בו שילוב של מרכיבים מקומיים וכללים המאפשרים בחינה של 

ונמשך  הרייםהאירוע החל אחר צ .קטגוריות חברתיות ותפיסות של אתניות בהקשר של מפגש אוכלוסיות

    .אדון בו תוך שילוב בין קטעים מיומן השדה וניתוח המבוסס עליהם). 5-2-03(  מספר שעות

בניין מפואר ורדרד ועטור : ראיתי את בית הכנסת החדשליישוב בכניסה הדרומית כבר 
 מעין במקוםכשביקרתי כאן בפעם הקודמת היה . כיפה ונמצא בקצה השטח הבנוי

לשחק נרדי  ולשוחחגברים יוצאי קווקז  וכמה עצים לידם נהגו ריקש מגר - "מועדון פתוח"
  . ולספר מה חדש] מעין שש בש[

  
ניגוד בין עבר שמנסים להמציא : פארו מדגיש את הניגוד בינו ובינם. בית הכנסת ניצב קרוב לשיכונים

  . יותרותוכו מפואר עוד , המבנה מרשים. לבין ההווה, עתיד שרוצים להשיג באמצעותו ומחדש

. 'ויטראזבקירות חלונות . הקירות וארון הקודש מכוסים גילופים מרהיבים מעץ סנדל מהודו
הסידור , כמו בקווקז. ציור יפה של צליחת ים סוף וסולם יעקב מעטר את הכיפה שבמרכז

אבל המושבים ,  רביםהבמה במרכז כמו בבתי כנסת ספרדיים: הפנימי הוא יציר תערובת

, בקומה השנייה 139 י הכנסת האשכנזייםתכמנהג רוב ב, ול הארוןמסודרים בשורות מ

                                              
. במקומות התכנסות בכללוחוסר בבתי כנסת  למדתי על 90יכוזים של יוצאי קווקז במהלך שנות הבביקורים בר 136

  . אך בחלקם לא היה בית כנסת כזה, בריכוזים גדולים של עולי שנות השבעים נבנו בתי כנסת בודדים קודם לכן 
השמות מעידים . מים לבית גיללובאביו של האחים התור, )גורשומוב(גיללוב ) תלחום(ש תנחום "בית הכנסת נקרא ע 137 

הבדל נוסף קיים בין . לבין העברית, יש הבדל בין צורת הכתיבה וההיגוי של השם ברוסית: על מפגש בין כמה שפות
מהשם (הצורה המקורית הטיפוסית ליהודי קווקז ,  גורשומוב-שם התורמים כפי שמופיע בבית הכנסת ובחומר דתי

 .  מוסלמים-צורה המקובלת יותר בקרב אזרים, גיללוב,  אותם ביום יוםלעומת השם המשמש) העברי גרשום
יהודי קווקז שם פתחו בית .  קבוצה קטנה של יוצאי קווקז שגרים במקום בעקבות פעילותם המסחריתגינ'בבייג 138

 . ד במקום"בשונה מיהודים אחרים  בעיר הפועלים במסגרת שפתחה חב, כנסת משלהם
אך במקרה של יוצאי קווקז יש , מה מלאה בין צורות סידור אלו לבין המסורות הליטורגיותבעולם היהודי אין התא 139

עיראק / טורקיה/או כאלה שהושפעו מפרס, מקום לבחון את הסברה שצורה זו מקורה במפגש בין מסורות מקומיות
 . ומרוסיה) 19שם למדו רבנים יוצאי קווקז כבר בסוף המאה ה(להשפעות אשכנזיות מליטא 
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ובמיוחד של רבני קובה , כניסה נפרדת מוקדשת למוזיאון ובו תמונות של רבני קווקז
  . בבניין גם מקווה ואפילו סאונה. על רקע נופי הקווקז, ן'שבאזרבייג

  
" קול" גם על רקע הרצון לתת המבנה המפואר והבחירה בסגנון ובצבע ייחודי צריכים להיות מובנים

ובמקרה זה ניסיון להתחבר  ,תוך קישור למסורות הספציפיות שלהם, לנוכחות של יוצאי קווקז" מקום"ו

   ".ירושלים של הקווקז"שכונתה פעם , קובה מחדש לרבני

ל מגיעים באוטובוס "האורחים מחו. ליד בית הכנסת מחכים כבר עשרות מבני המקום
ובמיוחד אלה שיש בהם ריכוזים ,  שונים בארץמיישוביםאוטובוסים מגיעים . מתל אביב

משם צריכה לצאת תהלוכה עם ספרי , אני הולך לכיוון בית העירייה. ן' אזרבייגיוצאישל 
מספרים כי חלק מיוצאי ה, אי מרוקממוצא, לצידי הולכים שלושה מבני המקום. התורה

  .  להתפלל בבית הכנסת שלהם, עד עתה,קווקז נהגו
  

השתתפו בו שתי קבוצות , לכאורה .סביבתםהאירוע מלמד על המורכבות של המפגש של יוצאי קווקז עם 

. ותושבים אחרים מטירת הכרמל המתגוררים בסביבה) מקומיים ומישובים אחרים(יוצאי קווקז : עיקריות

 .המזרח התיכוןרובם של אלה היו מקבוצות שונות של מהגרים וותיקים מקהילות שונות בצפון אפריקה ו

ך  א140,ניתן היה כמעט למנות על יד אחת' רוסים ממוצא אשכנזי' לא כל שכן - בקהל" אשכנזים"את ה

וגם המקום הסמלי של ניגונים החסידיים שהובילו את ,  השתתפות הרב האשכנזי ממוסקבהובלט

והן ביחס לרקע , ותהן ביחס לגישות דתי, גדולאנושי מגוון עם זאת בפועל היה במקום ). להלן(התהלוכה 

הגיעה מצפון אפריקה והמזרח התיכון בשנות החמישים שבטירת הכרמל אוכלוסיה  .אתני ותרבותי

וכן , הגיעה למקום גם קבוצה גדולה של עולים מגיאורגיה) 90וגם בשנות ה (70בשנות ה. והשישים

ירה מצויות אם כן בני יעב. הגיעו לשיכונים גם עולים רבים מאתיופיה אחר כך.  אשכנזים-עולים רוסים

ביישוב כמה מאות . ומרומניה, מפרס,  כשביניהן אפשר לציין גם עולים מטורקיה-קהילות מוצא רבות

והיא מתגוררת בשיכונים , 70כמחצית האוכלוסייה ויותר הגיעה בשנות ה. משפחות של יוצאי קווקז

" בלוקים"לעומת יישובים בהם היו (דפוס המגורים המעורב ,  הוותק של האוכלוסייה בעיר.בדרום העיר

נקודות מגע לא מעטות בין יוצאי קווקז יצרו והמגוון האתני ) שלמים של יוצאי קבוצות מסוימות

 ה את זהותהבליטושל הקהילה אך לצידה מאפיינים שונים , אלה יצרו זהות מקומית משותפת, םלשכניה

ועוד יותר מכך , שמחה דפוסילים שיצרו ביטוי לכך בהבדראיתי מקום בביקורים אחרים ב. הספציפית

מעין סוכת אבלים לצד השיכונים בהם הם נהגו להקים בשונה ממרבית הקהילות יוצאי קווקז . בימי אבל

דפוס זה  .מרובות משתתפיםשם קיבלו את המבקרים וגם הכינו והגישו אוכל לסעודות הבראה , התגוררו

ות היא גם מקור לקשר שכן הגברים האבלים הם בדרך ואולם האבל, היווה לעיתים מקור לקונפליקטים

התושבים יוצאי צפון אפריקה , ואכן. כלל אלה שמגיעים לבתי הכנסת בסביבה כדי לומר קדיש יתום

".  שהרי הם חיים ביחד כבר שנים-מכירים היטב את הקווקזים"שפוסעים לידי באירוע מספרים כי הם 

ב לבית הכנסת והמתגורר קר, ממשפחה יוצאת איראן, יתיתשובה דומה קיבלתי גם מבן דודה של רעי

החיים המשותפים במקום שיש בו קהילה משנות  .החדש שאותו פגשתי לפתע כשבא לראות את האירוע

במיוחד בין צעירים שנפגשו בבתי הספר , ללא דפוסים של בידול טריטוריאלי יצרו גם קשרים, 70ה

                                              
של אופני המרכזיות הכללה זו מעלה מחדש את אך , וגם על מאפייני האוכלוסייה באזור, מבוססת על רשמיערכה הה 140

נוסף על הרב ממוסקבה שהוזכר נכח גם ). שבמקרה זה אני עצמי משתמש בהם(של אוכלוסייה כאלה הקטגוריזציה 
  . עיל המרכזי שפעל לבניית בית הכנסתשתמך וליווה את הפ, בעל גישה פלורליסטית בעליל, רב חרדי ישראלי
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, גם הבדליםכאמור למרות זאת הודגשו  .יפריאלית משותפתובחצרות השיכונים שברקע זהות מקומית פר

בואה של עליה גדולה מקווקז בשנות ". אתני"וקונפליקטים בין שכנים או נערים קיבלו לעיתים גם גוון 

,  הפלורליסטי יחסית של היישובאופיולמרות , כך .התשעים הדגיש מחדש את ההבדלים בין הקבוצות

   141. בתוך יישוב שהוא עצמו פריפריאלי במאפייניו–פריאלית  פרינותרהקהילת יוצאי קווקז 

אחד , הם מעכו). זורנה, תוף( נגנים המנגנים בכלים אזרים כמהאת התהלוכה מובילים 
המוזיקה שלהם נבלעת בצלילים . מהם הוא אחיו של הרב שהקים את בית הכנסת

 המשמיעים נעימות הבוקעים בקולי קולות מטנדר חדש ועליו קישוטים ורמקולים גדולים
וכיוצא " תורת השם תמימה", "כי מציון תצא תורה", "איי איי איי איי "–חסידיות 

, בטנדר הזה נוהג חסיד עבדקן בגלימה מפוספסת מישיבת תולדות אברהם יצחק. באלה
. הוא מוביל את השירה ביד רמה. פלג של ישיבת תולדות אהרן הקנאית ממאה שערים

. ך הטקס ונראה בקיא באירועים מעין אלה שמספקים לו פרנסההוא בא מירושלים לצור
 הרב בקשי  אזובתוכם גם הראשון לציון, בעלי מראה חרדי,  רבניםתמאחורי הרכב קבוצ

רב העיר ובית הכנסת : לידם אני פוגש מכר ממוסקבה.  הישובורב, רב העיר חיפה, דורון

 אלה מובילים את החופה  כל142.שמסביר לי שהוא חבר אישי של התורם, המרכזי שם
 בראש השיירה צועד רב. טקס חנוכת בית הכנסתבדרך ל, המפוארת שבתוכה ספר התורה

עלה בשנות הוא . הרוח החיה והיוזם המרכזי מאחורי פרויקט בית הכנסת, יוצא קווקז
הרב .  וכבר לפני שנים רבות אימץ אורח חיים דתי ולמד בישיבה חרדית בירושלים70ה

איש העסקים ממוסקבה שירש לפני כמה שנים את האימפריה , ורם הצעירמוביל את הת
מסביב לפמליה המובילה את ספר התורה צועדים ילדים נושאים . הכלכלית שהקים אביו

זהו .  הסמוךולאט לאט מצטרפים לתהלוכה שהולכת וגדלה שכנים מהשיכון, לפידים
  . רחוב שבו עוברת השיירהתשומת לב במושך והוא , טירת הכרמל הקטנהב בולטאירוע 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נגנים יוצאי קווקז מובילים את תהלוכת הכנסת ספר התורה בטירת הכרמל: 29 תמונה

                                              
 . השכנים מחיפהי "שניתן לישוב ע" טקסס"דוגמא לדימויים הקשורים בכך אפשר לראות בכינוי  141
  . Goluboff 2001ראו , על היחסים בן רב בית הכנסת במוסקבה לקבוצות היהודיות שם 142
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של חרדים אשכנזים שהזמינו " ניידת המוזיקה"לבין , הקווקזיתוהמוזיקה השילוב בין רביעיית הנגנים 

בו בזמן צירוף זה אינו .  ייחודיים של יוצאי קווקז וגם עמימות קטגוריאליתהמארגנים ביטא מרכיבים

מהחרדיות ) ביגוד למשל(שינקה חלק מצורותיה ,  החדשה בישראל"המזרחית"ת והדתיממנותק 

בולט מקומם של אלה , במקרה של יוצאי קווקז בין המעטים בבני הקהילה שהתקרבו לדת. האשכנזית

גם  . לעיתים בתיווך של ארגונים שנועדו לקרב לדת את יהודי רוסיה בכלל- שבילו במוסדות אשכנזים

רב יוצא (הקמת בית הכנסת היא דוגמא כיצד פעיל  .מקריתלא היתה נוכחות הרב האשכנזי ממוסקבה 

לצורך . פועל לשינוי המצב הקהילתי בזירה הדתית במצב של שוליות בה מצאו עצמם בני הקהילה) קווקז

 בעקבות התאפשרהפתיחת בית הכנסת .  עם איש עסקים יוצא קווקז הפועל במוסקבה קשריצרכך הוא 

 חלק מיוצאי קווקז להפוך הצליחובמוסקבה : אך האירוע כלל בתוכו גם מרכיבים של חליפין, תרומה

קהילה הגדולה בינם לבין הקשר הטיפוח של האבל במישור הסמלי והתרבותי , לאנשי עסקים מצליחים

במוסקבה  אשכנזית -דפוסי הקשר עם הקהילה הרוסית היה קשור גם בי קווקז בישראליותר של יוצא

ביחס להלן נושא זה יידון . והתרומה לבית הכנסת סיפקה הון סמלי לתורם על רקע יחסים אלה, עצמה

כלל המאפיינים הללו הושמו , מכל מקום  . חנוכת בית הכנסתלאירועי הפתיחה של הקונגרס למחרת

העומד , שהתבטאה בראש ובראשונה בנוכחותו של הראשון לציון, ברורה" מזרחית"ת בטקס במסגר

התהלוכה ממרכז העיירה לשכונה שבה  .לצד ראש העיר ופרנסי היישוב, "ספרדי"בראש הציבור ה

   .והביאה לאירוע את השכנים ליישובליוצאי קווקז הכרה אפשרה מתן מרוכזים יוצאי קווקז בשוליה 

 מהישוב - מרביתם של אלה (יוצאי קווקזרבים מהם אינם , רובם מקומיים,  מאות אנשיםכעת צועדים כבר

 ממגוון כיסויי הראש והכיפות. )בשולי היישוב, בית הכנסתאינם משתתפים בתהלוכה אלא מחכים ליד 

אני משוחח עם אחד המלווים בעלי המראה . אפשר ללמוד גם על מגוון הזהויות הדתיות של המלווים

הוא מספר לי שהרב של בית הכנסת ). ס"רשת חינוכית של תנועת ש" (אל המעין" זהו רכז של :החרדי

   .אך אולי יעבור לטירהיר אחרת בצפון הוא מע, החדש בא בעבר להתפלל אצלם מנחה וערבית

  

אבל אחר . הוא עונה, " קשר רופף-?עם הקווקזים". אני שואל, "אז יש לכם קשר איתם"
שמחה . לא חשוב קווקזים או לא, ביום כזה כולם שמחים "–אומר כך הוא מביט סביב ו

אבל מה זה ". " יחד שבטי ישראל- הרי כתוב- ) אני אומר לו (כן". "של כל עם ישראל
 , אבל אם אני מתפלל והוא עושה על האש–התורה אומרת יחד ", שואל בן שיחי? "יחד

ברחבה לפני הבניין וברחוב . תבינתיים אנחנו כבר קרובים לבית הכנס? "איך נהיה ביחד
 - תקונקרטי שכוונתו פתאום אני מבין . אולי אלפים, ליד נמצאים מאות רבות של אנשים

קט ובכיפה המהודרת ' אבל בז- לרגע אני שואל עצמי אם הם מכוונים גם אלי. תולא כללי
)  וגם לא שאני צמחוני(בזמן התפילה " על האש"על ראשי קשה לדעת שאני לא עושה 

 שואלאני  143?'יש בקהילה הזו כאלה שמתפללים יום יום וכאלה שעושים על האש'
אחרי שנים של , יעדיפו לעשות על האשרבים אני יודע שבקהילה כיום , שאלה רטורית(

אבל , יש כאן בקהל גם כאלה שאוכלים חזיר "–) מאמץ מכוון סובייטי לפגוע בחיי הדת
אבל אצל " -אני. " בכל זאת יהודי-ם כפיים שמים כיפה ומוחאי– ביום כזה -אתה רואה

, אבל אתה רואה, זה לא...קיםאמרוקאים או עיר! לא" –? "מרוקאים למשל זה לא יהיה
 והשיחה שלנו נקטעת כשעלינו להלחם על מקומנו כשמאות מאות "...ביום כזה כולם כאן
  .להיכנס בו זמנית בשערי בית הכנסתשל אנשים מנסים 

  
  

                                              
  ). ס למפגש של עולי שנות השבעים עם סביבתםבהתייח(בחג הוזכר כבר קודם " על האש"סביב מנהג של קונפליקט  143
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  קהל מגוון בתהלוכת הכנסת ספר תורה של יוצאי קווקז בטירת הכרמל: 30 תמונה

  

ס מלמדת כי ההכרה המושגת תוך כדי התהלוכה המביאה את ראש העיר "השיחה עם הפעיל של ש

שהתקיים דבר זה התבטא גם בטקס . והרבנים הספרדים והשכנים ליישוב לבית הכנסת אינה מובנת מאליה

ובמיוחד לחוסר בתחום הדתי , בנאומיהם רמזו הרבנים למאפייני הקהילה. בתוך בית הכנסת, בהמשך

הקיים במפגש בין העולים מסוים דגימה גם מתח ההשיחה  144.לקרב יותר את בני הקהילה לדת ולצורך

יו את דגיש בדברהס "הנציג של ש. המתבטאת בדמותו של הפעיל" מזרחיות החדשה"מקווקז לבין 

כניס האת השתתפותו באירוע וקשריו עם יוצאי קווקז הוא  .ריחוקם של יהודי קווקז מהמודל היהודי הדתי

שתי , "מרוקאים או עיראקים"לדגיש את ההבדל בינם ההוא . במסגרת כוללת של קשר בין יהודים

הודים לקשר המבוסס קשר כללי בין יהבחין בין ובכך , )ס בפרט"בכלל ובש(מרכזיות ' מזרחיות 'קבוצות 

  ).מדומיינת יותר או פחות( 'מזרחית'דמיון בגישה דתית וזיקה אתנית  על

, ואולי גם פוליטית השפעה דתיתוב, ס בטירת הכרמל הוא מעוניין אולי בהתקרבות ליוצאי קווקז"כנציג ש

קהל יעד שהופכים אותם ל, שונים של התנהגות דתית בקרבםהאך בו בזמן הוא מודע היטב למאפיינים 

מרחק  ).גם הוא אותו הוא מכירשבעל חזות חרדית , רב יוצא קווקזעבור האך לא (פחות רלוונטי עבורו 

כאמור לעיל , יוצאי קווקז: הפוליטיאך גם במישור , זה מתבטא גם במישור היומיומי של התנהגות דתית

פתיחת בית הכנסת , כל זאתלמרות  .ס"לא הפכו קהל יעד מוצהר של ש, בשונה מיוצאי בוכרה וגיאורגיה

                                              
  ). Deshen 1969" ( שימור מסורות"ולא רק , מרכיב זה רומז על מקומו של בית הכנסת כאתר לשינויים 144
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הם מזוהים כעת לא רק : ליוצאי קווקז ביישובזה בין פעיל ,  ולו גם מוגבלת ומסויגת,אפשרה התקרבות

  . אלא גם עם בית הכנסת, מ"של עולים מברה" לא יהודיות"עם התנהגויות 

ש קירבה מפגש אחר באירוע הדגי ,ס"המקומי הדגים ריחוק מש" אל המעיין"בעוד שהמגע עם פעיל 

ניכר היה שכהן מכיר . ס"נציג יוצאי בוכרה בש, מאוחר יותר הגיע למקום חבר הכנסת אמנון כהן: יחסית

ומפגשו איתם הראה קירבה בין פעילים של שתי , חלק מהפעילים יוצאי קווקז שהגיעו מישובים שונים

 .ס" בהכרח במסגרת ש אם כי לא–ואף שיתוף פעולה פוטנציאלי , "בין הקטגוריות"קהילות הנמצאות 

הרי , "אוכלים חזיר"בעוד שהפעיל המקומי הדגיש את הריחוק של יוצאי קווקז מהדת כיוון שהם 

) גם על חלק מיהודי בוכרה(מ והשפעתה "כהן עם המציאות המורכבת של החיים בברה שהיכרותו של

שף איפה מורכבות ביחס ס חו"ההבדל בין שני אנשי ש .יוצרת נקודת מוצא שונה במפגש עם יהודי קווקז

ס "פעיל ש בשיחה עם. גם כאשר מדובר בתנועה חברתית ומפלגה שמהווה סמל למזרחיות כזו' מזרחיות'ל

גם את ) גם אם בצורה אחרת( אבל מרחק יכול לאפיין, המקומי מודגש המרחק בינו לבין יוצא קווקז

 שינויים חלובמהלך השנים . ת"והמזהמקרב יוצאי צפון אפריקה ' מזרחית'המפגש שלו עם אוכלוסיה 

ולצד התקרבות לדת יש גם התרחקות ממנה , שונות' מזרחיות'בצורות ההתנהגות של יוצאי קבוצות 

תהליכי שינוי חשובים גם  .שעדיין לא נחקרה דיה' ישראלית'מסורתיות 'ויצירת צירופים חדשים של 

  . עים גם מהתרבות הישראלית הכלליתשלצד שמירה על זהות קבוצתית מושפ, בהתבוננות ביוצאי קווקז

   
על נקודות חלוקה שבאחת מהן מחלקים את השיירה בולמת גם התנפלות של רבים 

ובשנייה תקליטור עם מוזיקה ,  עם תמונת בית הכנסת לחגיםמחזורי תפילה יפים
 כולם מדגישים את –וגם ההתנפלות , הלחץ, התור. והורי ובעברית' שירים בג-"קווקזית"

איני בטוח שבקווקז נהוג . רה והתרבות הישראלית ששולטים בשלב זה של האירועהאווי
לפחות זה לא הרושם שקיבלתי  (להדחק וגם להתנפל כך על משהו שמחלקים, לדחוף

: יוצא קווקז, או כמו שאמר לי אחר כך בביקורת אחד הנוכחים. )י שםיבביקור
  . .."התביישתי בכלל לקחת משהו שמחלקים כך"
  

והתקליטורים מדגישה את הזהות התרבותית ) מאוחר יותר הוצא גם סידור דומה( מחזורי התפילה חלוקת

, "נוסח יהודי קווקז"שחולק היא בשער מחזור התפילות הכותרת .  כקהילהוהקהילתית של יוצאי קווקז

: צויןבה בעת בעמוד הפנימי של המחזור .  אך גם בתעתיק קירילי-והתפילות כולן מובאות גם בעברית

ספרדים "מה שמעיד שהמחזור דומה בעיקרו לנוסח , " כמנהג יוצאי קווקז–נוסח יהודי ספרד והמזרח "

הדגש על זהות ספציפית במקרה זה  145.אך בו בזמן עיצובו מדגיש את הזהות הייחודית, "ועדות המזרח

 רב עובדיה יוסףשמוביל ה, מאוחדת"  ספרדית-מזרחית"סביב יצירת מסורת הדינאמיקה אינה מנותקת מ

של יוצאי קהילות מסורות ת בריבוי ומתבטאה" בית אבא"לבין רצון לשמור על מסורות  ,)2001זוהר (

התקליטור מדגישה חלוקת  146".ספרדים ועדות המזרח"בנוסח ים מתפללובהבדלי נוסחים בין שונות 

הסידורים  .רבותיתדתית אלא גם קהילתית וברצון לתת ביטוי לזהות תשאינה רק שמדובר בהתכנסות 

: )וכמו חלק מהשכנים ליישוב, כמוני( גם למבקרים שאינם יוצאי קווקז -והתקליטורים חולקו לכל דורש

  .כלפי קבוצות אחרותהייחודית משמעות גם להצגת הזהות " נוסח יהודי קווקז"כאן מקבלת הכותרת 

                                              
 " נוסח יהודי מרוקו-פאר המערב" כגון הסידור -תופעה מקבילה יש גם בקרב יוצאי מרוקו 145
 .ת הקשורות לרב יוסף נותנות מקום לריבוי בצורה שונהמסגרו). 2006השוו ליאון (זהו מקור למתחים  146
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ות להסות את כל הניסיונ: שבמהלכה מתעוררת בעיה, ותפילה, בהמשך היו נאומי ברכה
ומה שרובן פשוט אינן מכירות את ד. הנשים בעזרת הנשים העמוסה לעייפה נכשלים

 -אחר כך מושלכות מטפחות רבות מאד מעזרת הנשים. בתפילת עמידהשל דממה המנהג 
לתת . " מעין מנחה עממית-ליד ספר התורה, ות על הדוכןנחי הגברים ומו"מועברות ע

כך " (המטפחות ישמשו אחר כך לנשים שיבואו למקוםו, משהו למקום וגם לבקש משהו
כל הזמן . ) עם משפחתהאחר כך בביתהישבנו כששהזמינה אותי פעילה הלי הסבירה 

ומתנהל שם מפגש ערני בין יוצאי קווקז , הזה רוב הקהל נמצא מחוץ לבית הכנסת
 השתתף באירוע תושבים מהשכונה שבאים לעםובו בזמן גם , ממקומות שונים בארץ

  . התרשם מהמבנה המפוארול
  

העברת המטפחות דומה בבסיסה לפרקטיקות הקיימות גם . תבטא גם במהלך התפילהההרקע התרבותי 

עידה על החשיבות ההנוכחות המסיבית של הנשים ). ן'ובמיוחד באזרבייג(אצל עמים מוסלמים בקווקז 

ם רובן לא יגיעו אליו כלל במהלך גם א :הסמלית של אירוע הפתיחה ובניית בית הכנסת ברמה הקהילתית

העברת . והעברת המטפחות נותנת ביטוי קונקרטי לקשר שלהן אליו, הימצאותו חשובה, חיי היום יום

 הקושרת גם את הנשים למה )embodiment(המונח סביב הצוואר מהווה מעין גילום , החפץ האישי

רו המטפחות מהנשים לגברים ומשם התהליך האינטנסיבי בו הועב.  בית הכנסת וספר התורהיםשמסמל

על משא ומתן את הנשים בהתאם לנורמות האורתודוכסיות מלמדים " למשמע"וכך גם הקושי , לדוכן

נשים בכל הקשור לזהות היהודית ועולה מהן חשיבות ה,  בלבד"גברי"מדובר במרחב ביחס לשאלה אם 

 147.של הנשים בשימור הזהות בקווקזבכך יש גם רמז למקומן ". מאחורי הקלעים" גם אם –והקהילתית 

הפעילות הריטואלית : קהילתיתה התבוננות בתפקידי מגדר מחדדת את חשיבות הקמת בית הכנסת כזיר

ואילו זו הנשית , י ביקור בבתי כנסת אחרים"קיבלה מענה חלקי ע, ובמיוחד קדיש, של תפילה, הגברית

    ).אין להסיק מטקס זה על מקומה בעתיד כי אם( של בית כנסת קהילתי באה לידי ביטוי רק עם הקמתו

, מפגשהרובד אחד של  .מפגש בין מבקרים שוניםההמשיך בחצר , במקביל לאירועים בתוך בית הכנסת

אופיו של האירוע כייסוד זירה   הדגיש את,ל"מחוהאורחים ובכלל זאת , בין יוצאי קווקז ממקומות שונים

 ובהם גם יוצאי - המפגש בין תושבים שונים של היישוב, עתבה ב .של יוצאי קווקז' נפרדת'קהילתית 

 ,)3לעיל שער (יישובית הדגיש כי האירוע מהווה גם שלב חשוב תהליך של גיבוש זהות מקומית , קווקז

בחצר  המפגש בין התושבים המקומיים.  שזורים זה בזה ולא מוציאים האחד את השניאלווכי מרכיבים 

בו מימד משותף הקשור לזהות משותפת מסורתית היה ": מפגש מרובה"בעל אופי של יה בית הכנסת ה

תהליכים לכך התבטאו גם ברקע . אך גם ביטוי לריבוי, או ספרדיות/ו' מזרחיות'המשותפת לקהילות 

כך למשל מבקר יוצא טורקיה שאיתו שוחחתי השווה בין בית הכנסת החדש . דומים בקרב קהילות אחרות

בקנה אחד עם הממצא כי זהות אתנית בקרב הדור דבריו עולים  .חרונה ביישובלזה שבני קהילתו בנו בא

השני של יוצאי טורקיה באזור חיפה חזקה ממה שהיה מקובל להניח על זהויות של דור שני להגירה 

, "מלמעלה"שבחלקו בא גם , לצד תהליך של יצירת זהות מזרחית משותפת. )Weiker 1995(בישראל 

אפשר לראות גם תהליך מקביל שבו זהויות קבוצתיות פרטיקולאריות , ס" של שכפי שמתבטא במאמצים

ובין שני , ובראש ובראשונה בתי כנסת קהילתיים, מקבלות ביטוי תוך כדי יצירת זירות פעולה משלהן

    .התהליכים מתקיימים יחסי גומלין מורכבים

                                              
 . והנושא דורש עיון נפרד, ) 1987 סרד ( אחרות 'מזרחיות' אך גם שוני  ביחס יהודיות - יש כאן דמיון147
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  שה ומעבר לה בית הכנסת כמרכיב בגיבוש זהות קהילתית מחודשת בסביבה החד.2

 .שא ומתן עם הסביבהשל משני כיוונים שונים בכך שהם מאפשרים ' עדתיים'בתי כנסת  יבותם שלחש

כללית היא  'מזרחיות'ולא , ייחודיות .לה מסגרת משלהניתנת הייחודיות של הקהילה ו מודגשת -מצד אחד

ישראלית ומקומית , הודיתמודגשת זהות י, מצד שני .ציר סביבו נבנית מחדש הזהות של יוצאי קווקזה

השכנים שהצטרפו לתהלוכה אינם רק . שמתבטאת בסגנון התפילה" מזרחיות"וגם זיקה ל, משותפת

הקרוב (הם או ילדיהם הם גם קהל פוטנציאלי שיוכל להתפלל לעיתים בבית הכנסת . מבקרים לרגע

בית  148. שלהם בעבר הכנסתיכשם שיוצאי קווקז התפללו בבת, למשל בתפילת מנחה ומעריב, )לביתם

ביטוי לזהות התרבותית הייחודית של הקהילה ובו , הכנסת הוא אתר המאפשר בו בזמן המשכיות ושינוי

כפי , בכך ניתן לראות דמיון גם להתנסות של קבוצות אחרות. זמנית ביטוי לזיקה ליהודים אחרים בסביבה

, ת הכנסת של יוצאי תוניסיהשמתבטא בתיאורו של דשן את השינויים בפרקטיקות סימבוליות בבי

אם כי , )Deshen 1969:180(  "לחיים בחברה הטרוגנית, המבטאות תגובה לחוויה של מגע עם זרים"

 149,"וחישול זהויות של אזרחים וישראלים, שבירת הגבולות של אתניות ומסורת"בעוד דשן מדבר על 

בית הכנסת הוא  .ה של זהות ישראליתעולה כאן ניסיון לקשר בין בניה מחודשת של אתניות ומסורת לבני

" ספרדיות"ההבחנה בין מסורות (מ בינארי לכאורה על זהויות "גם אתר בו מתקיים מפגש מורכב בין מו

   150.לבין מסגרת קהילתית שיכולה לאפשר ריבוי") אשכנזיות"ו

כולל גם , בפרט" מזרחית"ועם זו המקומית שבה דומיננטיות , המפגש עם הסביבה החדשה בכלל, עם זאת

ממשיכים לעיתים גם אחרי שנבנה  מפגש הבין קבוצתיבמערכי כוח הקשורים ומרכיבים קונפליקטואלים 

ותנאים שונים יוצרים גם נסיבות , הם מוצאים ביטוי ביחסים עם הממסד הדתי המקומי. בית כנסת קהילתי

ת המתואר כאן קיים רב במקרה של בית הכנס .ממשיכים בתוך בית הכנסת עצמוקונפליקטים כאלה בהם 

, לעומת זאת. בהפעלת המקום יוצא קווקז שגם הוביל את היוזמה וברור כי הוא יהיה הדמות המרכזית

בכמה מקרים כאלו את  . אולם אין אנשי דת שיכולים להנהיגם–נבנים בתי כנסת , במקרים אחרים

אך לעיתים גם , פעולה פורהמצב זה יכול להביא לשיתוף . או חזן יוצא מרוקו/ רב ווהתפילות ניהל

  : שהמפגש המורכב בין קהילות שונות בה נדון קודם', תל תאנים'למשל ב כך. קונפליקט סמויל

, בשיחה עם אחד הפעילים. בית הכנסת של יוצאי קווקז במאמץ רב ובתהליך שלקח מספר שנים
רב "וקז אלא הוא הביע תסכול רב מכך שאין רב יוצא קו, כאשר שאלתי מי מנהל את התפילות

וגם קשה יותר , הוא ציין כי כך אין ביטוי לניגונים של יוצאי קווקז. מהסביבה" מרוקאי
   151.להסתדר עם הרב שאינו מכיר את מנהגי הקהילה

  

                                              
  . כ עלה שכך אמנם קרה ולא רק יוצאי קווקז מגיעים לבית הכנסת" משיחה עם רב בית הכנסת כמה חודשים אח148
149 " … common to all changes in symbolism described is that with the change the actors express their 

reaction to the experience of contact with strangers, to life in heterogeneous society. …These are steps 
that breach the bounds of ethnicity and tradition, and forge identities as citizens and Israelis.   

". כמנהגי עדות המזרחכבית כנסת "ו הוא בחזיתהשלט . יורק-ביטוי לכך ראיתי בבית הכנסת של יוצאי קווקז בניו 150
הנוסח ברוב בתי הכנסת " (כמנהג עדות המזרח"בשונה מ, "כמנהגי "-זה מפנה תשומת לב לריבוי" 'קוצו של י"

מתן :  ניתן לראות זיקה בין תוספת זו לבין תשומת לב לריבויךא, וון מי שרשם זאתאיני בטוח למה כי). בישראל
 .  ישנם נוסחים אחרים שיש גם להם לגיטימיות-וגם אם במקום מונהג נוסח מסוים,  מסורות שונותבחשיבות להכרה 

תלונות של ם גם בתל תאנים שמעתי בשנות התשעי, ס שתואר קודם"בדומה לדברים שעלו במפגש עם פעיל ש 151
בתיאורים אלה הייתה . ההתייחסות ליום כיפורכגון , "הקווקזים"בקרב ההתייחסות לדת על ותיקים תושבים 

  . של יוצאי קווקז" אחרות"הגזמה שחידדה את ההכללה ומלכתחילה 
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שאירוע ייסודו " הקונגרס העולמי של יוצאי קווקז"מצב זה עמד ביסוד אחת היוזמות הראשונות של 

" רבנים יוצאי קווקז"מתוארים התכנס בירושלים כינוס ראשון של כשנה לאחר המאורעות ה. יתואר להלן

בזמן הקצר בו הוא (זאת למרות שהקונגרס . שבו דובר על הצורך להכשיר אנשי דת המכירים את הקהילה

 כלומר בעל זהות יהודית במובן אתני ולאומי קודם לזה - בכללל הקהילההיה בעל אופי דומה לזה ש) פעל

   .למרות אופיים השונה, מקשרת בין שני האירועים המתוארים כאןה דוגמא לפעילות היזו.  הלכתי-הדתי

סייע לגיבוש קהילה חדשה של יוצאי ומ, בית הכנסת מקשר בין הזהות היהודית הפרטיקולארית והכוללת

ביטוי של זהות ייחודית והכרה מלמדת גם כי לא ניתן להתייחס כמאפשר  וחשיבות .קווקז מרקע מגוון

כשלב "רק שהיא מסורתיות מדובר בגם אין ו, חילוניות/ די קווקז בקטגוריזציה בינארית של דתיותליהו

אודות למחקר נוסף מורכבות זו קוראת ). 2001בוזגלו" ( ביניים בין שתי עמדות עיקריות ביחס לדת

עולה . זועיצובם מחדש מחוץ לקווק, השפעת התקופה הסובייטית עליהם, דפוסי הדת בקרב יהודי קווקז

דיון בהקשר ההצבת תוך , צורך בהתבוננות שנותנת מקום לשונות פנימית ביחס לזהויות יהודיותגם כאן 

יצירת היסטוריה ואנתרופולוגיה נפרדת של בשונה מ, של דילמות המשותפות לקבוצות יהודיות שונות

   ).2002:56פרנקל  ("מזרחים"כגון הנטייה לדון בהיסטוריה נפרדת של , קבוצות אתניות

לבית הכנסת חשיבות גם כסמל המקשר בין שני מימדים נוספים של הזהות הקהילתית החדשה של יוצאי 

וקישור בין הקהילה בישראל לקהילות , להווהי "באקישור בין העבר של הקהילה : קווקז לאחר ההגירה

בארץ ומורשתה לבין שתי דוגמאות מראות כיצד היוו בתי כנסת גשר בין צאצאי הקהילה הותיקה . אחרות

נותר רק , "הישנה"שעליה נבנתה התחנה המרכזית , שכונת הקווקזים בתל אביבב. המהגרים החדשים

בית הכנסת בתל . המשיך להחזיק בו ולהפעילו" ועד היהודים ההרריים"ש, בית הכנסת שלה: שריד אחד

י "ובמיוחד רש, ם מועד זהכמה פעילים ותיקי. פעילים אלה לעולים חדשיםאביב הפך למקום מפגש בין 

לחיזוק הקשר עם עולים מקווקז שהגיעו לאזורי פעלו ,  וועדשעמד בראש) 2003נפטר ב (ל "יששכרוב ז

, בית כנסת שני שבנו העולים בראשית המאה העשרים נותר על כנו בירושלים .דרום תל אביב וסביבתה

אך רב בית הכנסת הוא בן לאחת , בית הכנסת משמש בעיקר אוכלוסיה חרדית .בשכונת בית ישראל

עליה "מעין , בית כנסת זה הפך לאתר ביקור. המשפחות הותיקות של יוצאי קווקז שהתקרב לעולם החרדי

רבים מהסיורים בבית הכנסת וסביבתו הודרכו על ידי משה . של קבוצות רבות של יוצאי קווקז" לרגל

 יוספוב(אודות תולדות יהודי קווקז בעיר ובכלל ופרסם ספר , שנולד בשכונה הקווקזית בירושלים, יוספוב

שיתפו , שניהם יוצאי קווקז בעלי הכרות ארוכה, ורב בית הכנסת החרדי, אדם חילוני, יוספוב ).1990

   .שהמשתתפים בהם העידו על הערך הסמלי הרב שלהם עבורם, פעולה סביב ביקורים אלה

-במקרה של יהודי קווקז בניו. ל" בבתי כנסת בחומימד נוסף של גיבוש זהות חדשה עולה מתוך התבוננות

החשיבות של פתיחת בית כנסת ומקרה זה מדגים את , יורק בית הכנסת משמש כעוגן של הקהילה ומרכזה

 קהילתית לזהות - ניתן לראות גם כיצד בתי כנסת מהווים סמל המקשר בין הזהות המקומית 152".משלנו"

לוח ,  יורק- שנה שהוציאה קהילת יהודי קווקז בניוותכך ניתן בלוחביטוי ל. לאומית של יהודי קווקז- טרנס

תמונת בית  .המציין את המועדים והחגים היהודים בתוספת הסברים ברוסית) גרגוריאני( לועזי –עברי 

                                              
  ). 2004, ברם(וכן ליהודי קווקז במוסקבה וסנט פטרבורג הקדשתי דיון במקום אחר ,  למקרה זה152
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כל חודש בלוח השנה עוטר בתמונה של בית . בברוקלין התנוססה בעמוד השערשל יהודי קווקז הכנסת 

, לוח זה .בתוספת הסבר על הקהילה של יוצאי קווקז במקום, ז במקום אחר בעולםכנסת של יהודי קווק

מלמדים והקמת הקונגרס העולמי של יהודי קווקז כמו גם אירוע הפתיחה של בית הכנסת בטירת הכרמל 

, ובית הכנסת, לאומית באופייה-טרנס ,כי יוצאי קווקז תופסים עצמם כחלק מקהילה בעלת זהות משותפת

מימדים מכל זאת עולה כי לזהות החדשה הנבנית . מהווה גם סמל לקשרים גלובאליים, מי באופיואתר מקו

 אך -לאומיות הם לכאורה שני קצוות- וכי מקומיות וטרנס, לאומיים-וגם טרנס, לאומיים, מקומיים: שונים

  . בפועל הם יכולים להיות עולמות משמעות המשיקים זה לזה

  

  לאומיות ופוליטיקה ישראלית-טרנס": י קווקזהקונגרס העולמי של יהוד. ג

  " הקונגרס העולמי"אירוע הפתיחה של : אביב-ממוסקבה לתל .1

נועד ליצור מסגרת משותפת לכלל קהילות יהודי " הקונגרס העולמי ליהודי קווקז" אירוע הייסוד של

 באולם הכינוסים :אירוע התקיים למחרת חנוכת בית הכנסת ולבש אופי שונה לחלוטיןה. קווקז בעולם

רבים מהנוכחים . שהוזמנו לאירוע' צירים'התכנסו מאות " דיוויד אינטרקונטיננטל"המפואר של מלון 

, ן'אזרבייג, מוסקבה, גרמניה, יורק - ניו, מוסקבה :ל"י המארגנים מקהילות שונות בחו"הוטסו במיוחד ע

 גם -עילים של הקהילה הגיעו למקוםרוב הפ. לצידם בלטו המשתתפים מישראל .קהילות צפון קווקז ועוד

מה שלימד על הרצון , וגם אלה ששמעו על האירוע ברגע האחרון מאחרים, אלה שהוזמנו מבעוד מועד

למפגש בישראל קדמו כמה כינוסים של יהודי קווקז . ותפיסת ההתכנסות כחשובה, ביצירת מסגרת כזו

קז שבחיי היום יום במוסקבה שייכים לרשתות קהילות שונות בקוו מפגש בין יוצאי נוצרבאלה . במוסקבה

שכן גם במוסקבה לשונות הפנימית הייתה השפעה רבה על אופני ההתגבשות של , חברתיות נפרדות

זירת מפגש ליוצאי קווקז גם היוו ) 2001 (ן'באזרבייגוכן כינוס שנערך , מפגשים אלה 153.הקהילה

והוצגו מחקרים היסטוריים , רבותיות וקהילתיותבכינוסים אלה דנו בשאלות ת. מקהילות השונות בעולם

כתב עת מהודר המוקדש לתרבות , במימון משפחת גיללוב, כמו כן החל לצאת במוסקבה. ותרבותיים

  ). Minyan" ( מנין", והיסטוריה של יהודי קווקז

 היווע אירל. י יצירת מסגרת ארגונית קבועה"מסד אותה עתוך ניסיון להאירוע בישראל המשיך מגמה זו 

, בהשתתפות נציגים מקהילות שונות בעולם, לאומי- אירוע בעל אופי טרנס,מחד גיסא :מימדים שונים

והדינאמיקה שלו הושפעה בעיקר מגורמים הקשורים ) יעם תרגום סימולטאנ (שהתנהל בעיקר ברוסית

, בים לאומיים אירוע בעל מרכי-מאידך גיסא. מ לשעבר"ליחסים בין יהודי קווקז ויהודי רוסיה בברה

משא ומתן בין יהודי קווקז לבין דמויות מרכזיות בשדה של נקודת מוצא שונה אפשר שלרגע אחד 

  . שני מרכיבים נוגדים לכאורה אלה בפועל השתלבו והשלימו זה את זה. הפוליטי הישראלי

                                              
עולה כי יוצאי קווקז בעיר מחולקים לרשתות ) 2003, 2001, 1998(ר שנאסף בראיונות וביקורים במוסקבה מחומ 153

). 2006ברם (ן ושל יוצאי דאגסטאן 'ניתן להבחין ברשתות נפרדות של יוצאי אזרבייג. פ אזורי המוצא"חברתיות ע
שכן ) קובה ובקו(ן 'של יוצאי אזרבייגבמפגשים היה ניסיון להבנות זהות קהילתית משותפת הייתה דומיננטיות 

המידע על האירועים הגיע : דבר זה התבטא גם בארגון הכנס בישראל. ן'המארגן והמממן המרכזי מקורו באזרבייג
  . שמעו על האירועים באיחור(בעוד שרבים שמוצאם בצפון הקווקז ) ן'באזרבייג(קודם כל ליוצאי קובה ובקו 
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- י אופי טרנסשונים בעל אפשר למקם בזיקה לכינוסים" עולמי של יהודי קווקז קונגרס"את הדיון בייסוד 

ייסוד ארגונים המבטאים ול, )2003 אפשטיין Khanin 2003(לאומי של יהודים דוברי רוסית בכלל 

שני מימדים . יהודי בוכרה ושל יהודי גיאורגיה שקדמו לו ובמיוחד הקונגרסים העולמיים של, ייחודיות

 -וה של יהודים דוברי רוסית לאומי מתהו- בעולם טרנס יהודי קווקזהכינוס מיקם את :אלה כרוכים זה בזה

  : מרכיבים אלה התבטאו באירוע. תוך שהוא מדגיש את מקומם כקבוצה בעלת זהות משלה

ועל במה יושבים חברי ', למעלה ממאה צירים יושבים בשני שולחנות ארוכים דמויי ח...
פרופסור , אסיאתי-נציגים מהקונגרס האירו, ובהם זאור גיללוב ואחיו, נשיאות האירוע

מצידי הבמה דגלים של מדינות . הרב הראשי של מוסקבה ועוד, זהרוסי הפעיל בקונגרס 
) מוזיקה עברית שקטה ברקעו(לאחר המתנה ארוכה מאד . וארגונים מהם הגיעו משתתפים

. שבפועל מנהל את האירוע, כנראה מעין עוזר של גיללוב, יורי רוזנשטייןי "האירוע נפתח ע
, )רוב הקהל לא שר(קמים למגינת המנון התקווה ". עולמי"גרס הוא מדגיש כי מדובר בקונ

רוזנשטיין מזמין את .  הכול בצורה מאד דרמטית-ואחר כך רוזנשטיין מוליך מחיאות כפיים
אחריו מברך ראש מכון כלשהו . הרב הראשי של מוסקבה המתקבל במחיאות כפיים לברך

עוסקים , תתפים באו ממדינות שונותהוא מדגיש כי המש. התורם, ואחריו זאור... ממוסקבה
הוא מספר כי ביקר לפני הכינוס אצל . וכי הושקע ארגון רב בהכנת התוכנית, במדע ובתרבות

כעת עולה המנחה של .. הייתה פגישה טובה והוא שולח את ברכותיו, נשיא המדינה קצב
-ירונשיא האסוציאציה הא" שהוא , אנטולי קרסיקוב, פרופסור רוסי: החלק הראשון

הרב אחריו עולים דוברים שונים לברך וביניהם גם ... 154,"אסיאתית של החופש הדתי
נציגים מקהילות של יוצאי , ר התאחדות יוצאי קווקז בישראל" יו155,האשכנזי של תל אביב

  ... חבר הכנסת יורי שטרן ועוד, נציג של קונגרס יהודי בוכרה, קווקז בעולם
  

 -מפגש של יהודי קווקז עם הזהות היהודית רוסיתעומד הקע לאירוע בארגון הטקסי של הכנס בלט כי בר

קבוצה בולטת של יהודים אשכנזים ה לצד יהודי קווקז נכח. אשכנזית ברוסיה עצמה ובתפוצות שונות

נציגי  156".אסיה- הקונגרס היהודי של אירו"ובמיוחד כמה מראשי , מ לשעבר"דוברי רוסית ממדינות ברה

וניתן להם כבוד תוך ניצול הזירה הממלכתית הישראלית לשם כך , רך תחילהארגונים אלה נקראו לב

 השתתפואף שרבים בני הקהילה בישראל , לעומת זאת). ברכת הנשיאאזכור , ברכת רב העיר, ההמנון(

  . הכינוס הייתה מוגבלתים הראשונים של באירוע מעורבותם בשלב

חבר כגון (,  פעילי מפלגות הפונות לדוברי רוסיתשלו, שרובם ישראלים, נוכחות נציגי תקשורת ברוסית

 אולם 157.אשכנזית גם מימד מקומי-למפגש עם זהות רוסית נתנו )תנויישראל ב מהכנסת יורי שטרן

ריכוזים של בפתיחת הכנס ביטאה בראש ובראשונה העתקה זמנית של זירת אינטראקציה שמתרחשת 

עבור איש העסקים שמימן את  .ה"ה ומדינות חמ ברוסיובמיוחד, יהודים דוברי רוסית מחוץ לישראל

ברקע  .לאומי המתהווה של יהודים דוברי רוסית-לעולם הטרנס" כרטיס ביקור"האירוע היה מעין , הכנס

   .ה"ובמדינות חמ, למערכת יחסים זו היחסים המורכבים בין יהודי רוסיה ויהודי קווקז במוסקבה

  

                                              
הוא היה יועץ בוועדה של פוטין לנושא . התפקיד בהתנדבות, הוא נוצרי אורתודוכסיבהפסקה הסביר לי קרסיקוב ש 154

וכרגע הם , יהודים, מוסלמים, קתולים, שיש בו אורתודוכסים, כ הקים הארגון"אח. כך הכיר כל הארגונים, הדתי
 .הוא מכיר את קהילת יהודי קווקז כבר שנים. מטפלים בכמה הצעות חוק

  . נה אחר כך כרב אשכנזי ראשי בישראלשמו, הרב יונה מצגר 155
ה כגון אוקראינה "ויש בו נציגים ממדינות חמ, המתגורר בקזחסטן, י איל ההון אלכסנדר משקביץ"ארגון זה נוסד ע 156

ואילו . שעבודותיו על יהודי קווקז הוזכרו כבר) Chlenov( לנוב 'מיכאל צ' וכמזכיר שלו שימש פרופ, אך גם מרוסיה
תחרות בין ארגונים יהודים שונים בחבר המדינות . שלצידו" ל ועידת הרבנים"מנכ"וסקבה שימש כהרב הראשי של מ

  . עומדת גם היא ברקע לשיתוף הפעולה המתואר כאן) שבה היה מרכזי ארגונו של לב לבייב(
 . אך האירוע לא הוזכר בתקשורת בעברית,  )Jerusalem Postה ( נכח גם כתב של עיתון באנגלית  157
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 הפועל רפורמית/  הקשור ליהדות ליברלית נציג ארגון עםתוך כדי הברכות אני משוחח
מה אתה אומר על הקונגרס  -. אסיאתי-וכנראה פעיל גם בקונגרס היהודי האירו, ה"בחמ
 .. אגיד לך מדוע.  אני חושב שרציני-ומשיב, חושב,  הוא מחייך  ?או לא,  עניין רציני- הזה

וזה , ם את הקול שלהם ואולי כאן מקבלי-יהודי ההר היו בצד של העולם היהודי הרבה זמן
 אנחנו יהודים -יש מה ללמוד מהם, לאשכנזים,  ליהודי רוסיה-כי אולי לנו?  מדוע- חשוב

אבל אצלם ..? " מה עושה אותנו יהודים-מחוץ לבית הכנסת, כמו שנוצרים הולכים לכנסיה
 -ובמיוחד אבל, בר מצווה חתונה,  ברית מילה-וטקסים, אצלם גם יש הרבה חגים, זה אחרת

 אבל אז -?  מה צריך כל כך הרבה ימי אבל-'דוד וכו, סבתא,  סבא- כל יום יש יום שנה
אצלי כתוב ..  גם לומדים משהוכךותוך כדי , ואז גם באים הצעירים, יושבים ליד השולחן

, אולי גם באמריקה,  ברוסיה–לנו יש בעיית של זהות ?  אך מה זה אומר, בפספורט יהודי
 איך להיות - אולי לנו יש משהו ללמוד מהם, ואולי בכלל בתפוצות. ..בישראל אולי זה שונה

ן מתייחסים ליהודים הרריים כיהודים 'באזרבייג: ...מוסיף הוא אחר כך .. יהודים
אבל ליהודי , גם לישראל לא, לאשכנזים לא מתייחסים כל כך טוב, Muslim Jews, מוסלמים

   ..זו דוגמא עבורנו. לא יודעים? הלמ. כמוסלמים יהודים.  רואים אותם כאחים- ההר 
  

לצד בריתות פוליטיות והחלפת  :זירה של חליפין) בין השאר(הדברים מצביעים על כך שהכינוס הוא 

בחליפין " מקבלים"יהודי רוסיה האשכנזים : נדבנים ופוליטיקאים יש חליפין סמליים, כיבודים בין עסקנים

משמעות גם  האופציה לזהות יהודית שיש לו, תנטית יותרהסמלי הזה זיקה למשהו שהם מדמים כיהדות או

הבוחנים מחדש את מקומם במדינות ) אסיאתי- כגון מייסדי הקונגרס האירו(עבור אותם יהודים נוספת 

מרכיב זה ביחסים בין יהודי קווקז ויהודים רוסים  158.ששלטונם כעת מוסלמיובהן כאלה , חבר העמים

ראיה זו של יהודי קווקז אינה מנותקת  .ל זהות יהודית ושימורהשם עולות שאלות ש, בולט בתפוצות

לצד  אבל  159.בעלת זהות פרימורדיאלית, תאקזוטיהם נתפסים כקבוצה : מתפיסות אוריינטליסטיות

בין  םקולוניאליי - שחזור של יחסים סמיתפיסות אוריינטליסטיות התבטאו גם בהתבוננות רומנטית 

    :דוגמא לכך הייתה בצורת ניהול הכינוס .ביניהןררכיה וההיקיבוע ההבדלים ו, הקבוצות

כמו שטיח מאד ] הוא[העולם הקווקזי " כי ]בהמשך[מציין , רוזנשטיין, ר הכנס" יו...
זה אומר , בדיוק לפי סדר היום..  אנחנו הולכים - והנהוזה מה שחסר בעולם אשכנזי, צבעוני

מתמרן את לוח  רוזנשטיין "...ור בינינאבל לא איך להסתד, ואנחנו יודעים לשרוד.. המון
תוך . שממתינים בלי להבין מה מתרחש, למשתתפיםהזמנים לפי צרכים שאינם ברורים 

כ "בד, כל הכבוד לנו שהגענו בזמן, הנה" : פעמיים בפטרונות לציריםכדי כך הוא גם מעיר 
 ו בזמןאומרים שלהגיע בזמן זה לא התרבות המזרחית אלא המערבית אבל אנחנו הגענ

איש העסקים לענייני קונגרסים כאלה צו של יוע ,רוזנשטיין..". למרות המקובל בקווקז
: כאילו יצא מסרט אנטישמי על הקונספירציה היהודית העולמינראה והתנהג , ואחרים

, הוא תרם רבות לקיום האירוע... פרוידם בסגנון עטור זקנקן ומשקפי, השחורמגבעת חבוש 
אך התפקיד שמילא , תורם לבין הארגונים השונים שהשתתפו בכינוסושימש כמתווך בין ה

וניסו , הדגיש עוד יותר את שוליותם של הפעילים יוצאי קווקז מישראל שהיו תלויים בו
וגם להשפיע על המשך הכינוס כך שהדברים ישרתו גם , להגיע לקשר עם התורם ללא תיווכו

  ... את צורכיהם
  

קידו של רוזנשטיין רומזים גם על כך שתפיסות אוריינטליסטיות אודות אופני הארגון של הכינוס ותפ

 ובמקרה זה -אלא גם של בני הקבוצה,  אשכנזים בלבד-יהודי קווקז אינן נחלתם של יהודים רוסים

 שכן כך עלו - לחלק מהצירים אולי היה נוח יותר שאדם חיצוני מנהל את הדברים, בנוסף 160 .התורם

                                              
כאשר סיפרתי על הקונגרס לעוזרת . וגם באוקראינה, ך לגבי יהודים בקזחסטן שבה דומיננטיות מוסלמית כיוםכ 158

 למרות שגם הם מפוזרים בארצות שונות לא -האוקראינים.. לא" שעלתה מאוקראינה היא ציינה כי , מחקר שלי
 .שמשמשת בדיון" הודים רוסים אשכנזיםי"מכאן עולה גם צורך גם בפירוק של הקטגוריה ...". עושים שום דבר כזה

, גיאורגיה, קווקז( במפגש בין יהודים רוסים ויהודים מקבוצות המיעוט ם אוריינטליסטיי-על מרכיבים קולוניאליים 159
  ).2004(דיון בעבודתה ראה ברם ).  Goluboff, 2003( בבית הכנסת המרכזי במוסקבה ראו ) בוכרה

כמה שנים מאוחר יותר שמעתי כי למעשה . הייתה עבורי חידה זמן ממושך) השם בדוי(דמותו של רוזנשטיין  160
פעיל בקרב יהודי קווקז במוסקבה טען באוזני כי הוא  הוא . והוא אינו יהודי אשכנזי, אינו שמו המקורי" רוזנשטיין"
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נוכחותם של נציגי ארגונים , למרות כל זאת .יבוי הפנימי וקשיי התארגנותפחות שאלות הקשורות בר

חלקם מפורסמים בקרב דוברי הרוסית הדגישה את חשיבות האירוע והיותו זירה המאפשרת הכרה , שונים

   ".מקבלים את הקול שלהם"בה הם , חיובית ביהודי קווקז

  

  קה ישראליתופוליטי" שורשים קווקזים: " נתניהו נפגש עם יצחקי.2

ומזכיר , אז שר החוץ, נתנהובנימין לחלקו השני הכינוס קיבל היבט מקומי של היום כאשר הגיעו לברך 

בשיחת טלפון אודות  .שמשפחתו עלתה בראשית המאה, בעצמו ממוצא קווקזי,  יצחקי אביגדורהממשלה

נוס ועל כך שהדברים לא הכינוס כמה ימים לפני האירוע פעילה איתה דיברתי הלינה על הארגון של הכי

  : נעשים בשיתוף פעולה רב יותר עם הפעילים המקומיים

שידעו שכינוס ...  עשו משהו כזה - לעומת כנס של הגרוזינים למשל-חבל שזה נעשה כך...
אנחנו כל כך מחפשים כסף .. אם יש כסף וככה יצא.. בכל זאת זה קצת כואב... כזה קיים

ל "מנכ(היה אפשר למשל להזמין את אביגדור יצחקי .. ף כךזורקים את הכס.. ו, לפרויקטים
  .. אתה יודע שהוא קווקזי-] משרד ראש הממשלה

  
ייתכן שהשתדלותם של הפעילים המקומיים . נכנסו באמצע אחד המושבים, ומעט אחריו יצחקי, נתניהו

, כך או כך .מ"כמו גם העובדה שבכינוס נכחו נציגים של ארגונים יהודים מוכרים מברה, סייעה לכך

שני אורחים אלה היו בראש ) ל משרד ראש הממשלה"שר החוץ ומנכ( מעבר לתפקידיהם הרשמיים 

שיצחקי היה (מחנה שרון : שייצגו שני מחנות שנאבקו זה בזה בליכוד בתקופה זו, ובראשונה פוליטיקאים

שאפשר אולי , ל"די מחוהמוטיבציה להגעתם נבעה מנוכחותו של מיליונר יהו. ומחנה נתניהו) איש סודו

מכאן מובן . אך גם מכך שבתקופה זו פעילים יוצאי קווקז פעלו במרכז המפלגה, לגייסו למטרות שונות

   .ניסיונם להדגיש את קרבתם לקהילה

אבל פעיל שיושב לידי אומר כי , הקהל כולו קם על רגליו..  שר החוץ-מגיע ביבי נתניהו...  
 בין שני - נתניהו יושב במרכז הבמה, " בדיוק מי הגיעלא יודעים, האנשים על הבמה"..

ן שהפסיקו 'מנהל בית ספר מקובה באזרבייג, המנחה מתנצל לפני הדובר. האחים גיללוב
מנהל בית הספר מסיים את ". ל"המסביר הכי טוב של ישראל בחו"אומר שהגיע , אותו

כעת מגיע ... שלהםדבריו ומציע שילמדו בבתי הספר את הילדים היסטוריה של הקהילה 
  . ומקבל מקום על הבמה, מ"ל משרד רה" מנכ-יצחקי

אך יש לכם כאן , מתנצל שלא יודע לדבר בקווקזית.. ספסיבה, תודה "-נתניהו קם לדבר
זהו , וכולכם, מר גיללוב, כ יורי שטרן"את חה, אני רוצה לברך אותו.  אביגדור יצחקי–ייצוג 

לא רק כי הכרתי , אך הקהילה הזו לא זרה לי, למעשה כנס יסוד של הקהילה בישראל
הגיע בדרך . 1896אלא גם כי היתה ידועה לאבי סבי שהגיע לראשון לציון ב, חברים רבים

סחר עם האינדיאנים בפרוות וכשהרוויח מספיק , נסע לאמריקה,  נולד בליטא- רחוקה
, ודי קווקזצ פגש את יה"וכשהגיע לחולות ראשל,  היה טרום ציוני-הגשים חלומו לבוא

.. נזכרתי בכך כשמר גיללוב אמר כי חנכתם בית כנסת. ותרם להם בית כנסת, התרשם מהם
, יהודית, נציגי קהילה חמה.. אז הקמת בתי כנסת לעדה הקווקזית זו מסורת ארוכת שנים

כי ... תורת ישראל, ששמרה לא רק על צביונה הייחודי אלא על זיקה לעם ישראל, שורשית
 בין אלה שמכבדים עצמם אבל גם את הזולת לבין אלה שלא מוכנים - ליםהמאבקים הגדו

הוא מדבר על המלחמה בעיראק [, לתת לדתות שונות ולתפיסות שונות שום מרחב ביטוי
כמו אילן עתיק שנתון לסופות ... אנו שואבים הכוח שלנו מהשורשים שלנו] ..ומחייב אתה

זה מה שקיים אותנו אלפי .. , ור אותנו מכאןשנטועים עמוק בקרקע לא ניתן לעק..אך , עזות
זה הגורם שמאחד ... את יהודי הקווקז שפגש.. מה שהביא את אבי סבי לכאן.. שנים

                                                                                                                                  
 -ל יהודי קווקז אקדמיים במוסקבה ולקח על עצמו את נושא ארגונם ש-שהפך מעין עסקן בחוגים סמי, ארמני במצאו

"). האוריינטליסט("ביי -ממש מעין גרסה הפוכה לסיפורו של היהודי האזרי נוסנבאום שהפך לנסיך הקווקזי אסד
..) . וגם התרשמתי שעדיף לא לשאול( לא שמעתי את גרסתו -זו רק דמותו כפי שציירוה אחרים בשדה, מכל מקום

במקביל לכתיבת שורות , ודי קווקז גם בתקופות מאוחרות יותררוזנשטיין הוכח את מסירותו לנושא הכינוסים של יה
  ). להלן(הפעם תוך פניה לתורמים אחרים לאחר מותו של גיללוב , אלה הוא ניסה לארגן כינוסים נוספים
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חיזוק , לכן רוצה לברך אתכם על הפעולה החשובה.. בסיס לעבר הווה ועתיד שלנו... אותנו
שמהם שאב אבי ומקווה שבביקור בקווקז אוכל לבקר את בתי הכנסת המקוריים , הקהילה
  ..." סבי את 

  
 - דרך סבו- אלא גם למקם את עצמו, נתניהו מצליח לא רק למקם את הכינוס בתוך ההיסטוריה היהודית

בין יהודי קווקז שהגיעו בראשית המאה אכן היו שהגיעו לראשון . בזיקה ישירה ליהודי קווקז ועברם

את " ליהודי קווקז"היה סבו לתרום דווקא אם כי הם השתלבו בחיי המושבה וספק אם אכן יכול , לציון

כאן הכינוס מתגלה כזירה בה מוענקת . אלא החיבור שהסיפור מציע, אך הפרטים לא חשובים, בית הכנסת

   161.ליהודי קווקז מקום בהיסטוריה המקומית והכרה כחלק ממשא ומתן בעל אופי פוליטי

מי שפגש סבך היו כנראה .. חיםאור... שר החוץ, ערב טוב: "יצחקי מדבר מיד אחרי נתניהו
אבי היה . צ שם גם אני נולדתי" וקבעו מושבם בראשל1917הגיעו מדרבנט ב, סבי וסבתי

הורי אימי ...  אך למרות זאת את האופי הדרבנדי שלו לא הצליח להסתיר עד סוף ימיו6בגיל 
של המשמעות .  לפתח תקווה ומשם לתל אביבהקאל'י ליד מאחאצ'הגיעו מכפר בשם אנג

לצערי אני לא . איתורי' שאני חצי דרבנדי וחצי ח- ואני יודע שיש לזה משמעות כבדה- זה
והורי שהיא השפה של 'ממש יכול לדבר את השפה הקווקזית או כפי שהם נקראת ג

זוכר בעיקר הקללות אך לא אומר . היהודים ההרריים למרות שסבי סבתי והורי דיברו אותה
הקהל . יצחקי מונה שמות של מאכלים שונים.." המאכליםאת , אותם כאן כי זה לא יפה

 כמו - איתורי'כל השמות בניב ח "–הפעילה שלידי אומרת לי. מגיב במחיאות כפיים סוערות
גדלנו , מאחר וכשהייתי ילד אמצעים לא היו: "יצחקי ממשיך.." שמבטאת אותם אמא

  צליח המתרגם לרוסית לא מ... [סומסוקהעם רוטב  .. אינררבעיקר על 
וגם , .מזכיר גם את החגורה בה השתמש לעיתים אביו, הוא מספר על אימו ואביו]." לתרגם

פגשם בשירות ... לאריאל שרון יחש יחס מיוחד ליהודים הרריים.. "..ביטויים שונים
המתרגם לרוסית טועה (זימן נציגי העדה מאור עקיבא , ..אדמוביץ מנחלת שבעה.. הצבאי

וביקש ,  ארגונים יש ליהודי קווקז בישראל30פלא לשמוע כי קרוב לוהת) ואמר אור יהודה
] מחיאות כפיים... [ומקווה שזו התחלה של דבר זה, מהם לעשות מאמץ להקים ארגון אחד

כל התכונות , יודע להסתדר עם הבריות, יהודי הררי כידוע לכולם הוא אמיץ נחוש חכם
יגיעו , ת על מנת שעוד ילדים יתפתחו ואנחנו צריכים לנצל זא, החשובות להצליח בחיים

מתייחס לשיחה [לסיום סיפור קטן .., מבקש לברך בשם ראש הממשלה. לעמדות בכירות
 - אתה לא שם לב לאוזן שלו- אמר לו ] של שרון[הבן שלו ] ".. בה הוצע לו לעבוד עם שרון

 ושיהיה לך ,באותו רגע אמר לי ראש הממשלה התקבלת. הוא יהודי הררי. היא מחוברת כזו
  ] .מחיאות כפיים". [בהצלחה

  
י " ע-יצחקי מתחבר לסיפור ההיסטורי של נתניהו ומנצל אותו כדי להפגין את שייכותו ליהודי קווקז

 - פטרונו, ומשם קושר את דבריו לשרון, ולמאכלים..) דרבנדי, איתורי'ח(התייחסות לחלוקות הפנימיות 

אזכור ( גם בעבר - שריו של ראש הממשלה עם יוצאי קווקזמדגיש את קו, הוא מביא את ברכתו של שרון

כך האישי נקשר לפוליטי  ".נציגי העדה" כשנפגש עם - וגם כיום) אביו של יקותיאל אדם', של אדמוביץ

. החשיבות של הזמנת יצחקי לכינוס עלתה כזכור גם בדברי הפעילה לפני הכינוס .וההיסטורי לעכשווי

, ל"יצירת רושם נוסף על הבאים מחו, מצד אחד: יצחקי נועד למטרה כפולהניצול הכינוס כדי להזמין את 

כמו במקרים אחרים של צאצאי יוצאי , שכן,  ניצול האירוע לשם חיזוק הקשר עם יצחקי-אבל בו בזמן

הייתה בעיקר בגדר פוטנציאל שברובו אינו , עד לכינוס זה, של יצחקי" קווקזיות"ה, קווקז הותיקים

 .אלא כעורך דין ופעיל ליכוד ממשפחה ותיקה בישראל, א היה מוכר בציבור כיוצא קווקזיצחקי ל. ממומש

ולכן , מיקומו של יצחקי מערב ריחוק וקרבה. הופכת לנכס" קווקזיות" שכן בכינוס ה-מהלך זה מצליח
                                              

קליינט פוטנציאליים בין נתניהו הפוליטיקאי -מרכיבים שונים בסיפור יכולים להתפרש גם כמטאפורה ליחסי פטרון 161
י הסב "כך ההקבלה בין מתן התרומה ע. כמו גם בין המיליונר ממוסקבה לפוליטיקאי,  יוצאי קווקזלפעילים

מזווית ביקורתית . שהופכות את הדובר למשתתף פוטנציאלי בקשר בין דורי זה, לתרומותיו הנוכחיות של המיליונר
מהתיאור עולה ). ?(ץ ישראל אפשר לראות הקבלה בין המפגש עם אינדיאנים באמריקה ועם קווקזים בחולות אר

  . אך עושה שימוש מוצלח ברסיסי מידע שיש לו, שנתניהו אינו מכיר טוב את הקהילה



 363

פעולה ששיאה במניית המאכלים ומחיאות , חלק ניכר מדבריו מוקדשים לאישוש הזהות הקווקזית שלו

שביטוייה ) residual(זהות שיורית : כאן בולט הקשר ישראלי מקובל להצגת אתניות .יים מהקהלהכפ

 - של יצחקי מקבלת ביטוי בולט עוד יותר בסוף דבריו" הקווקזית"זהותו  .162.קשורים למזון ולפולקלור

 ולא אחר לא קודם, אמנם. פ אפיון פיזי"מזהה אותו כקווקזי עה) ?עומרי(בנו של ראש הממשלה בתיאור 

אנקדוטה זו מסמנת את יצחקי : אבל גם כאן הפרטים אינם חשובים, זוככך שמעתי על ייחודיות פיזית 

שלו כאמור (קושרת את שרון אגב כך ו, בחירתו לתפקידזיהוי זה קידם את מדגישה כי , גנטי" קווקזי"כ

פרקטיות של בניית  דבריו של יצחקי רומזים גם למשמעויות ה163.לקהילה) זיקה מיוחדת לקווקזים

   164".לשלושים ארגונים" כאשר יש ארגון מייצג ולא פיצול - במגע עם הממשלה" קונגרס עולמי"

והדגיש את הקשר בין , הוא ביקש לדבר ברוסית. אחרי יצחקי דיבר חבר הכנסת יורי שטרן
) ?( מגיאוגיץ -אחר כך סיפר שמשפחתו גם מהקווקז. את זיקה ביניהם, ע"כל העולים מחמ

הוא ... [וחברו הטוב היה ממשפחת יזרעאלוב, סבא רבא שלו היה רופא. ק ליד פיאטיגורס-
  ]... מתאר את היחסים הקרובים ביניהם

  
דברי שטרן מדגישים את הזיקה בין יהודים דוברי , מול הדגש על ההיסטוריה של יהודי קווקז בישראל

אחרי שטרן דיבר הרב  .י קרבה משפחתייםבתיאור הקונקרטי של יחס,  אבל גם הולכים מעבר לזה-רוסית

והם , דבריו העידו על הכרות עם הקהילה. שהשתתף גם יום קודם בחנוכת בית הכנסת, בקשי דורון

   :מצביעים על החשיבות של יצירת זירה לפעילות בדמות הקונגרס העולמי

ו את נפגשתי עם העדה לראשונה לפני מספר שנים כשחנכ, י"ברוכים תהיו שבאתם כעת לא
שם ראיתי את התמימות . בית כנסת ספרדי ראשון במוסקבה, בית הכנסת בית תנחום

י "אחרי שהרבה שנים היו קשורים ליהדות ולא... והדבקות של העדה בדת ובמסורת
לצערנו הצליחו במקומות רבים .. המשטר הסובייטי ניסה להפקיע מהם כל לימוד תורה 

י ועם "בכל מצב היו בתי כנסת והיה קשר עם אאך בעיקר בקווקז לא הצליחו , ברוסיה
וברוך השם מסך הברזל נשבר ואני שומע שיש יותר ממאה אלף יהודים קווקזים .. ישראל

אבל יותר , נ מפואר לעדה הקווקזית"שמחתי מאד לראות שיש בטירת הכרמל ביכ, ..י"בא
ים שאני נפגש זה כמה שנ. י"ל לעדה קווקזית בא"שמחתי שאמרו לי שעושים קונגרס בינ

 אנחנו רואים בכל הקהילות -עם חלק מעולי קווקז אם זה בשדרות ואם זה במקומות אחרים
ושלא כשאר , משמרים את המסורת,  אם זה יוצאי בוכרה ואם זה יוצאי גרוזיה-האחרות

. העדות אצל עולי קווקז לא היתה התארגנות מעשית להתמודדות עם נושא הקליטה בארץ
נים ועסקנים שיודעים לקבץ העדה ולעזור לה להיקלט בארץ הגיע הזמן לכל העדות יש רב

צריך ... ושיוכלו לעזור לה להיקלט גם בארץ וגם בחוץ לארץ, שיהיו רבנים לעדה הקווקזית
שישמרו את , ואני מוכן לסייע, ילמדו כאן, שיבואו בני הקהילה, שיהיה מרכז קהילתי כאן

העדה הזו מיוחדת ואופיינית .. ובעזרת השם.. שיישמרו את המנהגים, הנוסח של העדה
אבל זה צריך , ..היא עמדה יותר מכל עדה אחרת מברית המועצות.. בכך שיש לה נחישות

נרים את העדה מבחינת ...לתת לעולים להיקלט כאן מבחינה כלכלית.. להמשיך כאן
רוצה , שהיא גם תיתן את התרומה שלה בפסיפס היפה של כל העדות כולן, התרומה שלה

.. איש את אחיו יעזורו.. ה ייתן לכולנו עצה כיצד לעמוד בשעות הקשות"לברך אתכם שהקב
  .. ה יעזור שיהיה שלום בארץ"ובזכות זאת הקב

  

                                              
בקרב צעירים יוצאי : כך גם לגבי קבוצות אחרות. 'קווקזים'זוהי זירה בה מקבלים המהגרים לגיטימציה להזדהות כ 162

, ומצב זה,  )2007דוניציה שמידט ומולקנדוב , (אריתבוכרה התחום בו יש רצון לשימור הזהות הוא בתרבות הקולינ
 Halper & Abramovitchוהשוו . משקף בראש ובראשונה את השדר שצעירים אלה מקבלים מהסביבה, על פי הבנתי

  ". ישראליות כורדית" על הלגיטימציה שנותנים פוליטיקאים המופיעים בסהרנה ל 1982
. שורשים הקווקזיים של שרוןהתייחסות לשמעתי לא פעם , ורי הקווקזכיוון שחלק ממשפחתו של שרון הגיע מאז 163

. במקרים כאלה רק לעיתים היו דוברים אחרים מתקנים את מי שהציג זאת ומזכירים כי מדובר במשפחה אשכנזית
 . הציג שר הקליטה זאב בוים את שרון כקווקזי המפורסם ביותר בכנס סטודנטים יוצאי קווקז2007בינואר 

יצחקי בו בזמן גם מוציא עצמו מהזירה הפנימית " איתורי'חצי דרבנדי וחצי ח"כמו גם בדגש על היותו , ים אלהבדבר 164
 . מה שמבליט עוד יותר שבדבריו הוא קודם כל מייצג את שרון, של הקהילה והמחנות השונים
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והציעו דרך , אבל מיקמו זאת בזיקה לזהותה, דברי הרב הדגישו את המשמעות הפרקטית של ההתארגנות

י דורון הדגיש כי יהודי קווקז צריכים למצוא מקומם בקש .כיצד לראות את מקומה בחברה הישראלית

 תוך כדי דברי הרב עבר חבר הכנסת 165.תוך שהוא מדגיש את הצד היהודי, ישראלי" ריבוי"במסגרת של 

שעשה טעויות שונות בתיאור פרטים הקשורים לזהות דתית בעבר , לתרגם במקום המתורגמן לרוסית

גם הרב וגם חבר הכנסת וגם . ניהם נתנו להיסטוריה וזהותובכך היה ביטוי נוסף למקום שש, ובהווה

והשני הזכיר , גם אם אחד הדגיש קשר לכלל דוברי הרוסית, הסכימו ביניהם על הייחוד של הקהילה

ודברי אביגדור יצחקי היו למעשה , כל ארבעת הדוברים התייחסו להיסטוריה. שמדובר בבית כנסת ספרדי

מרכיבים אלה של אופני תפיסת הקהילה . על ההיסטוריה בקווקזפעם ראשונה בכינוס שבהם דובר 

שהדגישה את חשיבות ההתארגנות החדשה , והצגתה אינם מנותקים מהדינאמיקה בחלק זה של הכינוס

בעוד שבתחילת הכינוס . מ ולקשר עם ראשי המערכת הפוליטית מזווית שונה"ביחס ליכולת להיכנס למו

. חלק זה הדגיש את חשיבותו ליוצאי קווקז בישראל,  במוסקבההודגשה דינאמיקה הקשורה למתרחש

ואילו שטרן התנצל על שהוא מדבר , נתניהו יצחקי ובקשי דורון דיברו בעברית :השינוי התבטא גם בשפה

נוכחות שר , עם זאת .ברוסית והראה את המקומיות שלו כשלקח על עצמו תפקיד של מתורגמן אחר כך

ים האחרים הוסיפה יוקרה והייתה חשובה גם בזיקה למקומו של הכינוס ביחס כמו גם הפונקציונר, החוץ 

כי הדיאלקטיקה של  כך אפשר לראות במהלך יום אחד של כינוס .לזירות אינטראקציה מחוץ לישראל

  . לאומית מאפשרת התכוונות לזירות שונות בו זמנית-ההתארגנות הטרנס

  

  לאומיות כזירה קהילתית ומגבלותיה -טרנס :רצח במוסקבה ואחריתו של הקונגרס העולמי .3

 המארגנים הצליחו לכנס. ייסוד הקונגרס העולמי של יהודי קווקז היה אירוע בעל מאפיינים סותרים

בקרב יהודים דוברי מדמויות בעלות משקל תוך כדי קבלת הכרה , פעילים מרכזיים מקבוצה זו מכל העולם

היה אירוע טקסי שחשף גם התוצר , מצד שני. ת הישראליתה וגם מדמויות מפתח בציבוריו"רוסית בחמ

התכנים נדחקו הצידה מפאת הטקסיות והכיבודים השונים והאירוע . את הקשיים בהתארגנות כוללת כזו

 של הכינוס היה בעידוד קשרי גומלין בין והישג. םובשילוב מסרים אוריינטליסטיי, "מלמעלה"נוהל 

צר בסיס לשיתוף פעולה בין הנדבן שהעמיד את הונו לצורך פרויקט זה האירוע י. פעילים במקומות שונים

התקרבות בין התורם לבין . שבה רוב יהודי קווקז, לפעילי הקהילה בישראל) והוכתר כנשיא הקונגרס(

הפעילים המקומיים התרחשה במפגשים לא רשמיים ובדיון שהתקיים למחרת הנעילה הרשמית של 

הקמת ועדות לטיפול בנושאים , י של בניית מסגרות לשיתוף פעולה מתמשךתהליך איטגם החל . הקונגרס

לאומית היה -מסגרת הטרנסב: מבחינת הפעילים בישראל נוצר אופק חדש לפעילות .ב"שונים וכיו

דפוסי השליטה , פוטנציאל להתמודדות מנקודת מוצא שונה עם המדיניות הטיפולית כלפי הקהילה

התבטאה גם בנתק המוחלט בין הכינוס " אלטרנטיבית"ונגרס כמייצג זירה ראיית הק 166.והפטרונות כלפיה

                                              
אחר ' קווקזי'יליונר יהודי כשנתיים שלוש אחרי אירוע זה הצליח הרב בקשי דורון לקבל תרומה גדולה במיוחד ממ 165

  . במוסקבה לטובת מוסדות תורניים אותם בנה בירושלים
  . הפעילים הכירו היטב את קונגרס יהודי בוכרה ונקודת המוצא שקיומו אפשר ליוצאי בוכרה במגע עם הממסד 166
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למרות ההצהרות על שותפות וקרבה אף אחד מנציגי : בתל אביב לבין הממסד המטפל בקהילה בישראל

   .ונראה שרובם גם לא ידעו כלל על התרחשותםבכינוס או בחנוכת בית הכנסת ממסד זה לא נכח ה

מה היה שאירועי הקונגרס מתחילים לתת אותותיהם בפעילות של יוצאי בתקופה שלאחר הקונגרס נד

שהיה תוצר של שיתוף פעולה בין פעילים ) קהילתי ואקדמי( התקיים כנס 2004בראשית . קווקז בישראל

והקשרים שנוצרו , הקונגרס העולמי והנדבן גיללוב תמכו באירוע. לבין מרכז דהן באוניברסיטת בר אילן

המארגנים הדגישו . תבטאו בהשתתפות חוקרים ופעילים מתפוצות יוצאי קווקז בעולםבאירוע הקודם ה

בחירות . שזו דוגמא לכך שהם יכולים לארגן אירועים ללא הפטרונות של הגופים המטפלים בקהילה

הארגון הגדול והמרכזי בקהילה התנהלו תוך , "התאחדות יוצאי קווקז"ל שהתקיימו כמה חודשים אחר כך

שמירה על כללים דמוקרטיים ושיתוף פעולה בכך מצד , אבל גם בסדר רב, ה בין כמה מועמדיםתחרות קש

, פילוגים ותחרות פנימית נתנו את אותתם .אבל הצלחות אלו לא ארכו זמן רב 167.המתמודדים השונים

ר "יו, במיוחד הטה את הכף מותו של זאור גיללוב. כמו גם השפעת דפוסי ההתערבות והשליטה הממסדיים

בחבר  168.ערב חתונתו, במוסקבה) 2005(ד "נרצח בחורף תשס, גיללוב .הקונגרס והתורם המרכזי שלו

והמגעים בינם לבין פעילים בישראל התחזקו , ובמיוחד במוסקבה נותרו בעלי הון נוספים, המדינות

אבל רובם לא חלקו את הראיה הרחבה יותר של גיללוב שאפשרה כינון מסגרת , בעקבות זאת

יוזמות שונות שבהן משתפים . קלוסיבית שלפחות בפוטנציאל נועדה לעסוק בתחומי פעילות מגווניםאינ

היווה מכה קשה של גיללוב מותו אבל , פעולה יוצאי קווקז מקהילות שונות המשיכו גם אחר כך

 תוליכולת של יזמים בקהילה להיעזר בבעלי הון למימון פעילות קהילתי, קונגרסהלהתארגנות במסגרת 

 מקרה זה מדגים את המרכזיות שיש ליכולת  .באופן שאינו תלוי בממסד הריכוזי שטיפל בקהילה בישראל

  . זהויות יהודיות פרטיקולאריותואת השפעתה על דפוסי הבניה של , בפעילות של קהילות יהודיותכזו 

סגרת התמודדות לאומית כמ- החשיבות של זירת פעילות טרנסהניסיון להקמת הקונגרס העולמי מלמד על 

לטרנס לאומיות בקרב יוצאי קווקז היו  .אבל גם על מגבלותיה, עם שאלות ודילמות הקשורות בהגירה

- תוך התבססות על טרנס" מלמעלה"לאומית ביוזמה - הקונגרס יצר זירה לפעילות טרנס. ביטויים שונים

נסיעות  :סי ההגירהטרנס לאומיות התקיימה כבר כתולדה של דפו ".מלמטה"לאומיות הקיימת כבר 

. נסיעות לאירועים ועוד, קשרים משפחתיים ענפים, לצורכי עבודה) ב"ולעיתים לארה(מישראל לרוסיה 

אתרי  הקמתכגון , למשא ומתן על זהותשיצרו זירה חדשה " מלמטה"עם השנים נוצרו גם יוזמות שונות 

מצא , תגורר בעיר בפנסילבניהי מהנדס יוצא קווקז שה"אחד הבולטים באתרים אלה הוקם ע. אינטרנט

אתר זה הפך לבימה לדיון . אך בו בזמן רצה קשר עם יוצאי קווקז אחרים, עבודה והשתלב בסביבה

השם , וביניהן גם המשכיות ושינוי במעמד נשים, בסוגיות הקשורות בהגירה והתמודדות עם סביבה חדשה

נתנו בימה תונים של יוצאי קווקז כגון עי,  מסגרות אחרות169.הרצוי לקהילה בסביבה החדשה ועוד

לאורך זמן מסגרות אלה הושפעו בראש . אין להגזים בחשיבות מגמה זו, עם זאת. יצירה תרבותיתל

                                              
  . הבחירות בניגוד לבחירות שהתקיימו עשר שנים קודם לכן והסתיימו באי הסכמה שלא אפשרה סיום תהליך  167
ונראה שגיללוב שילם גם הוא את המחיר על מאבקים שונים בשליטה , נרצח גם הוא, תלחום, אביו של גיללוב 168

 . בשווקים ובזירות מסחריות במוסקבה שבהם התעשר אביו
 169com.Juharu.www.  יורק-ד בניו"פעילים המקורבים לחב, ריםי המייסד לאח"כמה שנים אחר כך האתר הועבר ע .

  .  והוא קיבל אוריינטציה דתית יותר, אופי האתר השתנה
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לאומיים אפשר לראות מגמה של התפתחות -לצד המרכיבים הטרנס: ובראשונה מההקשר המקומי והלאומי

וכך גם ) 'רוסיה וכו, ישראל, ב"בארה(אתרי אינטרנט שונים בעלי דגשים הקשורים לקהילות השונות 

ובאופן כללי יותר שיתוף הפעולה בין אנשים מעבר לגבולות משני לעומת התהליכים , לגבי העיתונות

גם בניסיונות השונים ליצור מחדש מסגרת דומה לקונגרס לאחר מותו של  .המתרחשים בתוך כל מדינה

". המקומית"הזירה  עשרו בעיקר כדי לחזק אתגיללוב הדגש היה על יצירת קשר עם יוצאי קווקז שהת

כמו (וגם את הקונגרס יש להבין בזיקה ליחסים בין התפוצות לישראל , גם ניסיונות אלה, מעבר לכך

עם המרכז " תפוצות היסטוריות"ובזיקה לשמירת הקשר של ) ב"כגון של יהודי ארה, במקרים אחרים

קר בשנות התשעים הבליט את המימדים החדשים המח. )Levy and Weingrod 2005(ההיסטורי שלהן 

לאומיות כהתפתחות המאתגרת את מדינת -ואת הפוטנציאל של בניית זהויות טרנס, לאומיות-של טרנס

לאומיות חשיבות בכך שהן -המקרה הנוכחי מראה כי למסגרות טרנס .הלאום והזהויות שהיא יוצרת

אולם ספק אם יש , יל הממסד של מדינת הלאוםעם הכוח שמפע מאפשרות ערוץ פעולה נוסף להתמודדות

המרכיב במקרה של יהודי קווקז  .בכך כדי לאתגר את מרכזיות מדינת הלאום בכל הקשור להבניית זהות

אם , על רקע התנסותם הקודמתהמרכזי המשפיע על הבניית זהות הוא המגע עם השיח הלאומי והאזרחי 

עם זאת יש לשים לב לקשר בין  .התנגדות מסוימתגמישות וים מאפשרים לאומי- טרנסכי מרכיבים 

ניסיון ההקמה של הקונגרס העולמי וחנוכת בית כנסת ומקומו במשא ומתן על  :הדוגמאות שנדונו בפרק זה

קשר זה מדגים את חשיבות הניסיונות לבניית זירות פעולה קבוצתיות שאינן . זהות בזירה המקומית

    .'המדיני'ולמימד הקהילתי לצד ' חברתי'ה את הדגש לתחום ומפנ, תלויות ישירות במדינה וסוכניה

  
  

  יורק-ניו, בית הכנסת של יוצאי קווקז בברוקלין: 31 תמונה
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.IV לאומיות ורב תרבותיות בין עבר והווה -אחדות וריבוי בין   

הקשורה באידיאולוגיה לאומית " ההגירה הבית"בין ": ריבוי"ל" אחדות"בלב הדיון בפרק זה המתח שבין 

 .לבין הזהות הקבוצתית והתרבותית הספציפית שלכאורה מצויה במתח עם תפיסה מאחדת של האומה

שם "שיח של אובייקטיפיקציה שאנו רואים  דומינגז בוחנת את קטגוריות האתניות על מנת להבין כיצד

" אחדות לאומית"השאיפה הישראלית ל היא מציינת כי מול 170. לייצוג שלנו את עצמנו- חודר " בחוץ

 עד כההדיון  ). 1989:9,36Dominguez( מתקיים כל הזמן ייצור מהיר של הבחנות בתוך השיח המאחד

של " (אחדות"מפנה תשומת לב ליחס בין הפרק הנוכחי . כי אבחנות אלה הן בעלות אופי בינארי מדגישה

ובין שניהם ) פס כסותר את האחדות הנחשקתשיכול להית" (ריבוי", )עם או קבוצת מאמינים, לאום

קיים מתח , לכאורה. לקטגוריזציה הבינארית בה נתפסים המרכיבים של הלאום במקרה הישראלי העכשווי

אולם בפועל . והכרה בזהות" רב תרבותיות"המקביל למתח בין לאומיות ל" ריבוי"ו" אחדות"בין 

והשאלה היא כיצד , "שסעים"בחנות בינאריות או שאין בה הכרה בריבוי מתורגמת בפועל לה" אחדות"ה

וריבוי זירות בהן , ריבוי זהויות,  ריבוי קבוצות-"ריבוי"יכול להתאפשר שיח הנותן מקום של ממש ל

מאפשר גם לבחון מחדש את ריבוי " ריבוי"ו" אחדות"הדיון ב .זהויות אלו מקבלות ביטויים שונים

ותוך כדי כך לבחון , אזור המוצא של המהגרים, ות בקווקזהתרבויות הישראלי בזיקה לריבוי התרבותי

ובכלל זאת להצביע על מרכיבים שהשיח , מחדש את מקומם של המהגרים מול סביבתם החדשה

  . מחמיץ" טיפולית"ו" חלשה"הממקם את יהודי קווקז כקבוצה , הדומיננטי

  

  תיות בין לאומיות ורב תרבו-זהות תרבות ומורשת": גם אנחנו שותפים" .א

  ופוליטיקה של זיכרון" תרבות", "מורשת. 1

 צורת התמודדות חשובה של פעילים יוצאי קווקז מול דחיקה לשוליים ותיוג שלילי היא הדגשת תרומתם

העליות הנוכחיות מקווקז הן לפיכך המשכו של . של יהודי קווקז למפעל הציוני עוד בעליות הראשונות

פרק זה דן במקומה של  .יון שנשמרה גם תחת השלטון הסובייטיוהגשמה של שאיפה לצ, מפעל ציוני זה

והיחס בינה לבין מרכיבי זהות וחוויות היסטוריות שונות של הקבוצה על רקע , מורשת קבוצתית זו

הטיעון המרכזי הוא שיוצאי קווקז . המפגש עם הסביבה החדשה וההבניה המחודשת של זהות קבוצתית

בניגוד לעמדתם . הכולל קבוצות שונות,  ומציעים סיפר לאומי רחב יותרעושים שימוש בזיכרון ההיסטורי

מדובר בפעולה הנסמכת על המשכיות היסטורית וזיקה אותנטית , של סוציולוגים ביקורתיים מזרחיים

קיים מתח בין  אולם בה בעת .בלבד"  אירופאית–ציונית "שאין לראותה כתוצר של מניפולציה , לציונות

של וההיסטורית חוויה הקולקטיבית  למתן מקום למרכיבי זהות נוספים ב"תרומה לארץסיפור ה"הדגשת 

מורשת ותרבות , ומתח זה מדגים בעייתיות רחבה יותר הנוגעת למקומם של זיכרון קולקטיבי, יהודי קווקז

 כדי לדון בשאלות אלו בסעיפים הבאים אציג .של קבוצות יהודיות שונות במגע עם הלאומיות הישראלית

  . ובהמשך אבחן את המקרה של יהודי קווקז, תחילה סוגיות כלליות הקשורות לדיון זה

                                              
  . "הישראליות"להבין את , כאנתרופולוגית זרה העובדת בישראל,  שאלה זו מובאת בהקשר של מאמציה170
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מצביע על מימד נוסף בדיון אודות בינאריות וריבוי " שותפות במפעל הציוני"הדיון באסטרטגיה של 

המרכזית , זוהי אסטרטגיה המקשרת יחד את השאיפה לאחדות: בתפיסה של זהויות יהודיות וישראליות

 עם תפיסה המאפשרת ריבוי ,)Dominguez 1989:9(שיח לאומי ובהוויה הישראלית לא כל שכן בכל 

אבל התפיסות שמציעים בני  .ומקום לזהות פרטיקולארית כאשר זו משרתת את הנרטיב הלאומי הכולל

הקבוצה ואופני הצגת המורשת הקבוצתית שלהם מתעצבים ביחס לאופני ההתייחסות לזהות תרבותית 

של רלוונטיות יחס זה משפיע על מידת ה. זיכרון העברוביחס למקום שניתן בסביבה זו ל,  החדשהבסביבה

תוך כדי התמקמות  זהות להגירה להבניה המחודשת שלמרכיבי תרבות שהתפתחו בסביבה הקודמת 

 "פוליטיקה של זיכרון"בראש ובראשונה זהו דיון נוסף ב : אפשר לחלק דיון זה לשניים .בסביבה החדשה

 ."אחרות"הבניית  כמו גם להבניית זהות קולקטיביתובזיקה שלה ל ,) 1992Boyarin(בהקשר היהודי 

לבין " תרבות"על רקע הבחנות רווחות בין " מורשת"זהו דיון במעמדן של תרבות קבוצתית ו, שנית

תיד למה ובין מה שנתפס כרלוונטי להווה ולע ,"תרבות עדתית"לבין " תרבות לאומית"בין , "פולקלור"

 שני הדיונים מדגימים ).:124-127Dominguez 1989(שמייצג לכאורה עבר ונוסטלגיה קבוצתית 

ת קבוצות שונות להציג ויכולהיא מה שאלה ה .שונים בסוגיית היחס בין לאומיות וריבוי תרבויות צדדים

ומרכיבים של זהות  מורשת, יכרונותלו זולעומת זאת סביב אי, ן היסטוריה וזיכרון שלה,תרבות/כמורשת

ואלו , ניתנת לגיטימציהאילו מרכיבי זהות ל ?מתנהל משא ומתן מורכב יותר של לחץ והתנגדותתרבותית 

 ם שונים שלסוכניי השיח שמקדמים "המיוצגים ע, כוחות הגמונים במדינה ובחברהנדחקים הצידה בלחץ 

עבר על ה, זיכרון ומורשת נסב על הדיון ?י אנשי תקשורת וחוקרים"וע, תרבות וקליטה, מערכות חינוך

,  זיכרון והיסטוריהשל מרכיביהפעיל מקומם על ,  על ההווה-אבל לא פחות מכך, ותפיסת העבר

 שהעניין בה מוגבל אינפורמטיביתלא מדובר רק בשאלה . הםלימוד שלההתייחסות אליהם וה

ומעבר , כשווי של קבוצות שונותעיצוב הזהות העאלא בדיון ביקורתי אודות ,  והיסטוריוניםפיםאתנוגרלא

   . בכללזהות קולקטיבית ומפגש הזהויות בחברה הישראלית בשאלות אודות -לכך

  
  ציוני-יהודיות בנרטיב הלאומיהדרה של קבוצות / דיון אודות הכלהכמה מגמות ב. 2

תנופה מאז שנות  הדרה של קבוצות תרבותיות שונות בחברה הישראלית קיבל/ הדיון אודות הכלה

 שיח המבקר את הנרטיב ההגמוני מקום מרכזי בדיון קיבל. ועוד יותר משנות התשעים ואילך, השבעים

 ומקומן של חברה הישראליתאת התפיסות הרווחות אודות הו, אירופוצנטרי של הציונותוה' אשכנזי'ה

  ביחס להבנת מקומן שלבשתי מגמות בשיח זהאפשר להבחין  171.קבוצות שונות בה שנגזרות ממנו

 היאהמגמה הראשונה . י ומדינת ישראל"היישוב בא, קבוצות יהודיות שונות בהתפתחות התנועה הציונית

 ההיסטוריוגרפי"ביקורת על שמובלעת בו ) אינקלוסיבי( יותר כוללהיסטורי נרטיב ניסיון ליצירת 

 172.ת שהודחקודוגמאות לכך בניסיונות לתת מקום לקולות ולקהילו .והתנועה הציוניתי "של א" אשכנזית

מחקרים ועבודות המייצגים מגמה זו כוללים התייחסות ביקורתית לשאלות כגון יחסים אתניים בתקופות 

                                              
  2002:60-63קרקוצקין רז , Goldberg and Bram 2006. ,2002' חבר ושות, 2001דוגמאות לדיון זה ראו שוחט  171
 .  Schely-Newman Esther 2002  2004ולביא  קרק, 2001מאיר , 1993 גלס ק וקר 1982 ,אןדרוי 1982למשל ניני  172
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 173.אך אין בהם ערעור כולל על המסגרת הלאומית של שיח זה, )2004 מאיר 1996למשל ניני (שונות 

והדגש הוא על פירוק הנרטיב , 'פוסט ציוני'בדרך כלל , מובהקביקורתי אופי , לעומת זאת, למגמה השנייה

שנכפה על מי ,  קולוניאליסטי- טענה מרכזית של מגמה זו היא כי הציונות היא פרויקט אירופאי. הלאומי

 -אלא גם היהודים, קורבנותיה של הציונות אינם רק הפלסטינים. בעל כורחן" קבוצות מזרחיות"שמכונה 

אבל תוך , וריות שונות שנדחקו קודם מהדיון שתי המגמות מביאות להארה של פרשות היסט 174.הערבים

ויש להן ביטוי בתחומים , שתיהן חורגות מגבולות האקדמיה .דגשים אחרים ואינטרפרטציה שונה

פרויקטים אומנותיים , כנסים אקדמיים למחצה, המקשרים את השיח המחקרי עם יוזמות קהילתיות

   ).2004ניזרי : למשל(ותקשורתיים ועוד 

השותפות בבניין "קש לטעון כי הדגשת בא, מצד אחד. שונות אלומקיים דיאלוג עם מגמות הניתוח המוצע 

 רק תוצר הואינ ולחוויה היסטורית תחושת שותפות בזהות ישראלית ויהודיתנותנת ביטוי ל" הארץ

פוסט מציע השיח הביקורתי והתובנות ש לבו בזמן .מניפולטיבי המשרת אינטרסים של קבוצות הגמוניות

בהקשר של שליטה בחברה הישראלית  ומנגנוני הדרה  יש חשיבות בהצבעה על ההמשכיות שלניאליקולו

היחס בין הדגשת על מנגנונים כאלה ניתן ללמוד מבחינת . תרבות ומורשת, הדיון בזיכרון קולקטיבי

לבין צורות ההתייחסות למרכיבים שונים בחוויה הקולקטיבית של קבוצות " סיפור התרומה לארץ"

  .על רקע הזיקה בין לאומיות ותביעה לתרבות ולזהות אחידה, ודיות בארץ מוצאןיה

  
  "האחר שבפנים והאחר שבחוץ". 3

מורשת ותרבות מקבל מימד נוסף כאשר בוחנים אתו בזיקה לסוגיה של , הדיון אודות זיכרון קולקטיבי

לסוגיה זו ). 1993קרקוצקין רז  ( כאידיאולוגיה ומאפיין של ההיסטוריוגרפיה הציונית" שלילת הגולה"

באופן , מקשר שני נושאיםהדיון  .מורשת ותרבות, השפעה מרכזית על שאלות של זיכרון קולקטיבי

 The Other Within, and the" (האחר שבחוץ, האחר שבפנים "-  שאפשר לתמצת אותו בכותרת

Other Without .(  כותרת זו לקוחה מבויארין)1992Boyarin ( ,כאן נבחנים " בפנים"ו" ץבחו" אולם

" שבפנים אחר"היחס ל, ראשית. תוך חיבור שני מרכיבים 175,בהקשר של הבניית זהויות יהודיות בישראל

ליהודים , בין יהודים ממוצא אשכנזי או אירופאיובמיוחד , קבוצות יהודיות בישראלהמתבטא ביחסים בין 

באופן רחב  .הסמלי לקבוצות הנדחקות לשולייםבין קבוצות השולטות בהון  :ומוטב', מזרחי ',ממוצא אחר

מי : הישראליתובתרבות נוגע לשאלה איזה משא ומתן מתקיים סביב הכללה והדרה בחברה דיון יותר ה

גובה " מחיר"איזה ו, בבניית זהות קולקטיבית יהודית ישראלית" בחוץ"ומי ומה נותר , "בפנים"ומה נמצא 

' מזרחיות' מקבל מימדים חדשים עם הלגיטימיות הגוברת של הדיון הכולל בשאלה זו. שיח של הכללה

                                              
י שתי אגודות מיסודן של "הוצא עש,  )2001בן דוד ומזרחי (" עדות לעדות"בספר " התרומה לארץ"שיח ל דוגמא 173

עם ישראל .. יתלבני..את תרומתה של כל עדה..חבלי קליטה ו, מסורות חיים בגולה"מבקש להציג הספר . יוצאי תימן
  .  בבניית הלאוםשונותשותפות של קבוצות רובם מדגישים . של חוקרים שוניםמאמרים  ספרב". ..במדינתו 

  .2004 שטרית 2003 שנהב 2001שוחט  . 2002' חבר ושות 174
 עיד ואדוארד ס)Spivak (  כמו גיאטרי ספיבקםקולוניאליי-אורטיקנים פוסטיחלוקות שעושים תבויארין טוען כי  175
)Said( , ונדרש עידון ובירור כדי , והנשלט מקבלות מורכבות במקרה היהודי" קולוניאלי"ובין ה" בחוץ"ו" בפנים"בין

הדיון כאן עוסק בזירות אחרות וגם מסקנתו שונה מזו המדגישה את הקיום היהודי . להםלעשות שימוש בתובנות ש
א הערעור על הצורך בעידון של שיח פוסט קולוניאלי פשטני אבל המשותף הו, כפתרון לשאלות זהות יהודיות" בגולה"

  . Silverstein 1994שימוש נוסף בכותרת זו ראו . במקרה היהודי והישראלי
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לדיון כאן חשובה במיוחד השאלה באיזו . שיש לה השלכות מגוונות, בחברה הישראלית שנדונה לעיל

  .מידה נוצרים מערכי יחס חדשים בין קבוצות המצליחות לצבור הון סמלי לאחרות המודרות לשוליים

" לפני: "מרכיבי זמןומתייחס גם ל, גיאוגרפי - מרחבי הוא ש" בחוץ"ו" םבפני" קיים מתח נוסף בין, שנית

גם כאן יש רבדים  .לחיים מחוץ לארץ ישראל, כאן הוא מה שקשור לגלות" האחר"". אחריה"העליה ו

נתפסה כמה שקשור למרכיבים יהודיים " בפנים"בשיח הציוני הקלאסי האחרות , מצד אחד -שונים

 :177( מזרח אירופאי - או ליתר דיוק, וההקשר הוא אירופאי, "השטעטעלהיהודי של  "–מסורתיים 

Hoffman 1999(.לתודעה המבוססת על : "  אבל שיח של שלילת הגולה הוחל גם על קבוצות אחרות

שלילת הגלות היה תפקיד מכריע בהגדרת מעמדם של היהודים יוצאי ארצות ערב ובקביעת היחס אל התרבות 

, כלומר(כתנאי להצטרפות לקולקטיב היהודי נדרשו יהודי ארצות ערב לשינוי תרבותי . ..הערבית אותה ייצגו

לוותה בהרחקה , מעוגנת בתודעה של שלילת הגלות, התביעה להדחקה תרבותית ). למחיקת הזיכרון 

קיבל מרכיב " שלילת הגלות"השיח הלאומי של  ).1994:125רז קרקוצקין . ("חברתית ואפשרה אותה

השיח : ולהיפך, "מזרחית"ותרבות " המזרח"ת המבט האוריינטליסטי והשולל על נוסף בדמו

 שניות זו תורמת לאימוצו של השיח 176.האוריינטליסטי מקבל מימד נוסף בשל השיח של שלילת הגלות

לתפיסות של . במיוחד בדור השני להגירה, י בני הקבוצות שכלפיהן הוא מופנה"ע האוריינטליסטי

רות קשר הדוק לשיח על לאומיות ולקטגוריזציה בינארית תפקיד מרכזי בחיבור בין הקשו, מודרניזציה

מערב כקטגוריה /המכיל בתוכו את הדיכוטומיה מזרח, אימוץ המודל האירופאי".. :אופני שיח אלה

הוביל לכך שתנאי ההתקבלות לקולקטיב היו ויתור על התרבות שבה הגדירו יהודי ארצות , אובייקטיבית

כאשר השאיפות "... רז קרקוצקין מוסיף כי  ).126, 116, שם (..."פני כן את יהדותםהאסלאם ל

אולם דווקא , )שם (" הן מתנתקות מכל תוכן, האוניברסליות מנוסחות במנותק מההקשר התרבותי הקונקרטי

על רקע זה ניתוחו חסר תשומת לב לכמה רמות של מורכבות הנובעות מחשיבות ההקשר התרבותי 

יש צורך בתשומת לב למשמעות של שלילת הגולה כשמדובר בקבוצות הבאות מאזורים . יהקונקרט

הבדל זה חשוב  .כגון יהודי קווקז, ת הערבי"שתרבותם שונה גם מזו של יהודי אירופה וגם מזו של המזה

שנדון לעיל והפיכתה לצורה לגיטימית ' מזרחיות' על רקע הדיון שהובא לעיל אודות מקומה המשתנה של

תהליך שאינו נעדר מאבקי כוח ונוצרות בו היררכיות חדשות , במיוחד במישור התרבותי, של ישראליות

למקום משתנה זה יש זיקה  ).זאת גם אם תהליך זה עודו בראשיתו והשפעתו הכוללת צריכה עדיין להבחן(

קברי הצדיקים כך למשל שינויים כגון התפתחות פולחן ". שלילת הגולה"גם למגמות ביחס לשיח אודות 

והמגמה של נסיעות למרוקו וצפון אפריקה תרמו לדיון אודות משמעות חוויית החיים היהודית , בישראל

כל אלה אינם מנותקים ). 2005בילו , 1989לוי (בצפון אפריקה ולפעילות חברתית ותרבותית מגוונת 

 למרות הביקורת של 177.הת וצפון אפריק"מהדרישה להכרה בזהות תרבותית והיסטוריה של יהודי המזה

חוקרים ואינטלקטואלים על הכיוון שלוקחים תהליכי הכללה ועל המשכיותו של יחס אוריינטליסטי 

                                              
 ) Cave dwellers and citrus growers  ) Goldberg 1972""הרווי גולדברג תיאר כיצד שם ספרו אודות יהודי לוב  176

השם המקורי נועד ).2005-מאי,אינפורמציה אישית" (From cave dwellers to citrus growers"שובש בדרך כלל ל 
  . השם ששובש מיקם בצורה היררכית את החוויות הללו. לתת מקום להתנסויות של הקבוצה בישראל ובלוב

מקום מרכזי יותר שניתן דוגמא אחרת היא . כגון הקמת התזמורת הקלאסית האנדלוסית והדיון על מעמדה 177
  .  במרכז מורשת יהודי בבל באור יהודהסיפורם של יוצאי עיראק במזרח הרחוק ללאחרונה
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במקביל גם הדיון . הדיון בשאלות אלה תופס מקום מרכזי יותר ויותר, לתרבות זו בצורות סמויות ושונות

למרות שמדובר .  דינאמי ומשתנהבקיום היהודי בהקשר של קהילות יהודיות באירופה ובאמריקה הוא

תפיסה רחבה יותר של החוויה ות מאפשרהתפתחויות אלו , בתהליך שיש בו מגמות שונות בו זמנית

בהמשך לכך נשאלת השאלה מה  .הקולקטיבית היהודית ולא הצרתה רק למסגרת של הנרטיב הציוני

   .המשמעות של התפתחויות אלה ביחס לקבוצות חדשות של מהגרים

  

  מגע עם סוכני קליטה ועם הסביבה החדשה בושיח התרומה לארץ ' מורשת'. 4

באירועים  .לזכות בהכרה חיובית שותפים גם סוכני קליטהופעילים להציג עצמם באור שונה  הלמאמצי

נוסחה אחידה למדי להצגת ה במהלך שנות התשעים התפתח, בהם משתתפים נציגי רשויות שונות

 הקשר הדגשתומיד אחר כך ,  כקהילה עתיקה ששמרה על זהותה היהודיתתיאורה זו כוללת את .הקהילה

כזה תיאור נוספת לדוגמא  .כפר ברוךו סביב דמויות מפתח והקמת יישובים כבאר יעקב -  ולציונותלארץ

 178.משפחה מיוצאי קווקז בחדרהל שמצווה -בר כתבות שהתפרסמו בעקבות פיגוע במהלך אירועבניתנה 

  : יאיר שלגכתב ".  קהילה מסורתית הנתונה בקשיים כלכליים קשים:יהודי קווקז"כתבה ב

עדיין  כשכבר התגוררו בערים ועסקו במסחר...גם, מדובר בקהילה עם מסורת של יהודים לוחמים ...
מזכיר את האחים הכותב  .הםימול שכינ, שימרו את עקרונות ההתארגנות הקהילתית להגנה עצמית

, בעדה מתגאים במוצאו הקווקזי של האלוף המנוח יקותיאל אדם "כיכן ו, בין ראשוני השומר, ניסנוב
שהייתה עד לאחרונה , מיכל שלמן" שלג את דברילאחר מכן מביא " .שהיה מועמד לראשות המוסד

בקונגרס הציוני הרביעי יש תמונה של הרצל עם ': ומרתהא, מנהלת מדור הסרטים במשרד הקליטה
  '..עם אשפות כדורים, תהנציגים מקווקז בתלבושת מסורתי

  

 
  179צוגה שארגנו יוצאי קווקז בתתמונה,  הרצל וצירים מקווקז בקונגרס הציוני :32 תמונה

                                              
סיקור הפיגוע בחגיגת , מעריב. הילה מסורתית הנתונה בקשיים כלכליים קשים-יאיר שלג: א4'  עמ20-1-02, הארץ 178

, וץ ככה על מחבלרק הגברים שלנו יכולים לקפ"במעריב סופר כי . הפיגוע בחדרה,  )20-1-2002(בר מצווה בחדרה 
 האבל על ההרוגים –עדה באבל .): "5' עמ, שם(,  נטשה מוזגוביה ואורה עריף-" התגאו אתמול בעדה, בידיים חשופות

  ".של משפחת קרדשוב משותף לכל העדה הקווקזית החמה והמגובשת
  . ד עם הרצלאך אין ספק בהשתתפות של הצירים בקונגרס ובקשר המיוח', התמונה היא כנראה פוטומונטאז 179
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ההקשר . הפיגוע בחדרה נסתיים כאשר כמה מהחוגגים יוצאי קווקז הצליחו להשתלט על הטרוריסט היורה

יהודים "צע נוח במיוחד להדגשת המאפיינים של יהודי קווקז כוצורת סיומו היוו מ, הביטחוני של האירוע

כך החליף לזמן קצר דימוי זה את . כגון הכתב,  על ידי יוצאי קווקז עצמם כמו על ידי אחרים-" לוחמים

 180.ולא במלחמות ישראל, הדימויים החדשים של הקבוצה כמי שקשורה במלחמות של כנופיות פשע

ת מפתח כאחים ניסנוב ויקותיאל אדם דמה לזה שהדגישו הפעילים והדגשת דמויו, הנרטיב המתואר

, עוד מהקווקז רומז לסוגיות שנדונו כאן" התארגנות להגנה עצמית"התיאור של שימור  .באירועים שונים

ולא , הגנה על יהודים מפני תוקפים אך הדגש הוא על, כגון יכולתם של היהודים בעבר בקווקז לשאת נשק

לאומי , הדימוי המתקבל הוא רומנטי. ל יהודי קווקז והיותם מעורים בסביבתםש" מקומיותם"על 

שעורר , 1880נקו ב' דאנצ- ומעניין הדמיון שלו לתיאורם כשבט לוחם אצל נמירוביץ, ואוריינטליסטי

דימוי רומנטי זה משתלב היטב עם מרכזיותו של דימוי הלוחם  181".רושם רב על האינטליגנציה היהודית"

 בכתבה היהודים 182).1999אור -קשתי ורימון(הביטחון בזהות הקולקטיבית הישראלית ושל אתוס 

 תיאור זה מאפשר דימוי חיובי.  דימוי נפוץ לבני קהילות מסורתיות- " סוחרים"שעברו לערים מתוארים כ

אך בו בזמן אינו עולה בקנה אחד עם המגוון , יותר לעומת תפיסתם כבני קהילה פרימיטיבית ונידחת

סיפור  :את הקהילה סביב שני נרטיביםהסרט המוזכר בכתבה תיאר  .סוקתי של היהודים בקווקזהתע

הסרט משקף בעיקר כי הודתה שלמן איתי  בשיחה 183.וסיפורי השתלבות כיום, התרומה לארץ בעבר

זהו ניסיון להדגיש  .נים להציגישגם הממסד וגם הקהילה מעוני' תדמית חיובית 'שמטרתה', פרופגנדה'

כשזו , "שם"שמירה על זהות יהודית ואת ה, "שותפות בבניין הארץה" המדגיש את  ציוני-יהודיטיב נר

ההשתלבות הנוכחית בישראל מוצגת כהמשך .  ומוביל אליהעליה לארץנתפסת כמרכיב המאפשר את ה

ת מודגשת בו זהו". ייחודית"אופן הצגה זה מאפשר אלטרנטיבה לתפיסת הקהילה כבעייתית ו .לציר זה

סוגיה שהיא מעבר לשאלות של מיקום הקבוצה , יהודית וציונית המשותפת ליהודי קווקז ולקבוצות אחרות

     .אך עולים ממנה קשיים אחרים, בקטגוריות האתניות הבינאריות

  

   שיח התרומה לארץ כביטוי אותנטי של זיקה לאומית והשלכותיו התיאורטיות .5

וכנרטיב , כתגובה לדחיקה לשוליים ולשיח טיפולי "ומה לארץשיח התר"יש סכנה בתיאור המדגיש את 

צד השני "אך חשוב להקדים לכך דיון ב, בעייתיות זן תידון בהמשך בפירוט. נוח לשמיעה לממסד הקולט

   כמבטא את- במרכיבים ההופכים שיח זה לחשוב בתפיסה העצמית של עולים רבים מקווקז-"של המטבע

דיון זה מבהיר גם את  .כיות הקשר של יהודי קווקז עם התנועה הציוניתואת המש,  זיקתם לארץ ישראל

  . קולוניאליות-החולשה התיאורטית של עמדות ביקורתיות המנתחות שיח זה במשקפיים פוסט

                                              
 . בפרק ההיסטורי בשער השני, "רקסים'יהודים צ"וראו הדיון ב 180
  .Anisimov (2002 [1888])וראו גם התייחסות אניסימוב לתיאור בעייתי זה . 1990:23אלטשולר  181
בכתב העת ) 2007ברם " (רקסים'היהודים הצ"ביטוי נוסף לדינאמיקה זו ראיתי בעקבות פרסום כתבה שלי אודות  182

דימויים "למרות התנגדותי לפיה , העורך נתן כותרת משנה. הכתבה תיארה מרכיבים שונים של כינוי זה ". עתמול"
 ".. רקסים האמיצים סייע להם לגבש את זהותם הציונית'של יהודי קווקז לצ

  . דוגמא נוספת היא ההתייחסות לדמותה של יפה ירקוני שנדונה לעיל 183
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כאשר הגורמים המשפיעים על החלטה , "הגירה"ההגירה מקווקז בשנות התשעים כללה גם מרכיבים של 

במובן של חשיבות הגורמים לבחירה להגר לארץ , "עליה"אך גם של , לעזוב את המקום דומיננטיים

עליה חונכו " ירושלים"עבור רבים מהמהגרים ההגעה לישראל נתפסה כביטוי לזיקה ל. מולדת היסטורית

הצגתם כאילו  .ובמינון שונה אצל חלקים שונים באוכלוסיה זו, שני הגורמים קיימים בו זמנית. מילדותם

הצגה כזו אופיינית במידה . ו בניגוד מהווה בעצמה תולדה של שיח לאומי מסורתיהם עומדים במתח א

חלק מעולים  .של עלייתם" הציוני"שמדגישים את אופייה , רבה לאופן התייחסות של עולי שנות השבעים

 הטאטית העל שהדגישו זהות ציונית אל מול הדגשת האידיאולוגי אלה היו מסורבי עליה ששילמו מחיר

ואל מול קשיי הקליטה והיחס אליהם אין להתפלא על המרכזיות של הדגשת , על רקע זה. לטונותי הש"ע

עולי יצירה ספרותית ופרסומים אודות תולדות יהודי קווקז של  .הנרטיב הציוני וסיפור התרומה לארץ

ם גם  תרלדגש זה ). ,1984Manoah 1984 אילישיב(שנות השבעים מדגימים את המרכזיות של שיח זה 

בים בפעילות לאומית וציונית והתגייסו לקליטת ובמיוחד אלה שהיו מעור, עם עולי קווקז הותיקיםהמגע 

 ביטויה של תחושת המשכיות בזיקה הציונית קשורים גם לותיקותה של התנועה 184.עולי שנות השבעים

כפי שניכר למשל בשמחה הגלויה , והם ניכרו גם לאורך בתקופה הסובייטית, הציונית בקרב יהודי קווקז

   185,)1990:515אלטשולר (ק בעקבות הקמת מדינת ישראל 'בעיר נלצי

קבוצה של יוצאי קווקז מעולי שנות . בכמה מקרים שיח התרומה לארץ קיבל ביטוי קונקרטי מאד

המוטיבציה להתיישבות זו הייתה המשכיות . בצפון השומרון" חיננית "-השבעים יזמה והקימה יישוב חדש

והתחושה של חוסר הכרה , טהוהיא הוסברה גם כצורת התמודדות מול קשיי הקלי, של המעשה הציוני

עם אחת האחראיות בעבר בתנועת המושבים על מגע עם מועמדים ) 4/2006( בשיחה 186.בהם ובזהותם

להתיישבות היא סיפרה על עקשנותם והתמדתם של מייסדי היישוב למרות קשיים רבים כבר בשלב של 

אף . ם שונים משפחות רבות ביוזמה זו היו מעורבות בשלבי187.אישור ההתיישבות ואיתור מקום עבורה

, "חיננית"סיפור , שעולי שנות השבעים נדחקו לשולי החברה ובקרב רבים מהם התפתחו ניכור ומרירות

הוא עדות נוספת למרכזיות של שיח התרומה לארץ בקרבם כמו לזיקה בין הדגשת , ייחודי ככל שיהיה

ות מקרים שונים בהם בחירות גם בקרב עולי שנות התשעים אפשר לרא. שיחו זה למיקומם השולי

 ,והחלטות ביחס לתהליך ההתמקמות בישראל מוסברות בזיקה לאתוס הציוני והלאומי על ביטוין השונים

                                              
  . משה יוספוב ואחרים, שמעון ניסנוב, קותיאל אסאי', כגון יהודה אדמוביץ,  184
אחת (עדות לכך גם בעדויות ששמעתי על קשרי מכתבים שנשמרו בין קרובים לאורך השנים בין הקווקז לישראל  185

  ).והרי באותיות עבריות ובעברית'העדויות הדגישה כי המכתבים נכתבו בג

באתי ישירות משדה התעופה לקיבוץ בזכותו של יהודה " :קשיי הקליטהוהקמת הישוב מקשרת בין . של טגרסתו  186
. ... רק עם כיכר לחם-בשבת הלכתי הביתה וראיתי את כולם יושבים בבית. ... הוא הסביר לי שעתידי בצבא' אדמוביץ

 נאלצתי ...  חוץ מילדיו סביבו- ופתאום אין כלום-בן אדם שבאו להיוועץ בו מנהיגים... גם ההתאקלמות של אבי
ין יהענ. לילדים שלכם יהיה טוב: בכל מקום אמרו. ואחרי השחרור הייתה בעיה, ל"התגייסתי לצה..  לעבודלצאת

 - משפחות17 -הגענו למסקנה. הסתובב ומצא חוות שם אפשר להתפתח, שלחנו מרגל לקנדה.  להצליח או לנשור-היה
,  טרחתם והבאתם אותנו-ם את תביעותינובאנו למנהיגים שלנו בהתאחדות יוצאי קווקז והבאנו לה. לעזוב את הארץ

 על מנת -ואמרו..דנו, התכנסו זקני הקהילה. להיוועץ במבוגרים, היה אצלנו מנהג כזה... אך אנו לא מקובלים פה
  .  )2001, ברם  ().נקים יישוב...(שיהיה לנו זכות לומר שגם אנו משהו פה, ליצור גאווה לאומית של קהילה

קשיים כלכליים וטיפול לא נכון של הגופים . הראשון בצפון השומרון מעבר לקו הירוקחיננית הייתה היישוב  187
והיחסים עם השכנים , תולדות היישוב. המיישבים הביאו לתנועה של משפחות רבות שרק חלקן נותרו במקום

  .  ועם מתנחלים אחרים דורשים דיון נפרד םהפלסטיני
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זיקה זו מלמדת גם כי בשונה מהתייחסויות המחקר  188.ויש לו מרכיב חשוב בזהותם של רבים מהעולים

  .  קבוצתית וזהות לאומית ישראלית-אין סתירה בין זהות אתנית) 1952בן דוד (הישראלי בראשיתו 

, והמעורבות בתנועה הציונית מבטאים מרכיבים חשובים בזהות של קבוצות יהודיות, שיח התרומה לארץ

זאת אף . או כתולדה של תנאים מבניים והמגע עם הסביבה החדשה, ואין להבינם רק כיצירה מלאכותית

גם תיאורם כתולדה של . ות היסטוריות מורכבותאם צורת התגבשותם שונה ממקום למקום ותלויה בנסיב

 לצד ההשפעה -אם גם חשוב להבנת מרכיבים מסוימים שלהם, לאומיות אירופאית מיובאת הוא חלקי

במקרים רבים . החיצונית השאלה היא כיצד פעלו קהילות שונות בעקבות הולדת הציונות באירופה

, י" המשכיות לדפוסים קודמים של קשר עם אהתפתחויות אלו הביאו לפעולה אקטיבית שהיתה בה גם

אלא , מסקנה זו נכונה לא רק ליהודי קווקז) . לאומיים-או פרוטו(לאומיים -ולזהות בעלת מרכיבים אתנו

קולוניאלית המתייחסים לציונות כאל -חוקרים ביקורתיים החמושים בתיאוריה פוסט .גם לקבוצות אחרות

זהות קולקטיבית ורצון רצינות מספקת את מרכזיותה של בלבד אינם לוקחים ב" אשכנזית"תופעה 

ח בין וביקורתי המתרכז רק בניתוח יחסי הכשיח .  גישה זו בעייתית גם מסיבות נוספות.להשתייך

וליצירת ,  כאובייקטהאחרונים לראייה של יכול להביא) או קבוצות אחרות בכלל( 'מזרחים'ו" אשכנזים"

מחקרים המיצגים את המגמה המרחיבה לממצאי העומדת בניגוד ה כזו ראי. אלופסיבי של קבוצות דימוי 

רצון אינה עומדת בהכרח בניגוד ל' התנגדות'בהם גם עלולה להחמיץ מקומות והיא , את הנרטיב הציוני

אינו רק תוצר מניפולטיבי של יחסי " שיח התרומה לארץ" 189. ולשותפות בזהות הקולקטיביתבהשתלבות

זיקה , כוח יחסי, מעמד, תרבותירקע (' השונה'ך לשים לב לדיאלקטיקה שבין שיח ביקורתי צרי. חוכ

ולעיתים חלק מהמשתנים , היהודי(' המשותף'לבין )  או לעמים העוברים קולוניזציהםלכוחות קולוניאליי

 רוב המהגרים לישראל - 1948 כי לפני טשפיר ופלד מבקרים את הבחנתו של אייזנשטא). שנמנו קודם

לדעתם . 1948אך מזרחיים היו בעיקר מהגרים לפני ואחרי , "מהגרים "-1948 ואילו אחרי ,היו עולים

, שכן ניתוח סוציולוגי ביקורתי  זו הבחנה בעייתית190.הבחנה כזו ליוותה דורות של סוציולוגים ישראלים

אלא רוב המהגרים בכלל היו בראש , 'מזרחים'כמו גם המחקר ההיסטורי העדכני מלמדים שלא רק 

את ההבחנה הבינארית ": להעמיד על ראשו"אבל את הדיון ניתן גם  ).2004אלרואי (בראשונה מהגרים ו

, י"אולם הגירה לא, יש להבין כתגובה לשיח קודם על ייחודיות ההגירה לישראל" עולים"ו" מהגרים"בין 

עם .  קולקטיבית לזהות-ולא כל שכן , קבוצות מזרחיות נתנה ביטוי גם לאידיאולוגיה ציונית גם בקרב

  ). 1994:127רז קרקצקין (זאת אין מקום להדגשה חסרת פרופורציות של מרכיב זה 

                                              
צחק יעקב שבחר סמוך לעלייתו לכתוב בעברית ומסביר זאת בזיקה שתי דוגמאות הן זו של המשורר אלברט בן י 188

וגילוי כי רוב " (בניין הארץ"שכללו יציאה לעבודה בבניין לשם , כמו גם בקורותיו בישראל, לשפה עוד מהקווקז
 -דוגמא אחרת) 2001 -למשל( יעקב פרסם חמישה ספרי שירה בעברית 1999מאז ..). הפועלים האחרים הם פלסטינים

המוסבר על ידה במרכזיות השואה בהיסטוריה " מצעד החיים"אמציה של יוצאת קווקז להשתלב כמדריכה במ
דוגמא זו קשורה למפגש בין הזיכרון הקולקטיבי של יהודי קווקז אודות השואה לבין שיח הזיכרון המדיר . הלאומית

 ). 2006רוברמן " ( הרוסים"נים גם לאחר הרחבתו ביחס למקומם של הוטר, את הקבוצה מהדיון בשואה בישראל
  )Bram 2006a( נדון בהרחבה במקום אחר ,זיכרון השואה בכלל ובקרב יהודי קווקז בפרטבהקשר של ,נושא זה

לעומת זאת , רואה בכך התנגדות להגמוניה ) 2002(קמפ . ארץבעולי עיראק לפיזורם התנגדות הדיון על ראו למשל  189
והדיון מעלה גם , השתלבות בארץ ובמפעל הציוניאינה מנוגדת להתנגדות זו י עולה כ ) 2001 ( מאירמתאורה של 

  ). Goldberg and Bram 2007" ( הגמוניה"שאלות על חד מימדיות של השימוש ב
190 Shafir and Peled 2002:77 הם מזכירים כמה מחקרים כדוגמא )Cohen 1983 Zameret 1997 Lissak 1999 .(  
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. ולא רק את זה ההגמוני, מהדיון ביהודי קווקז עולה גם האופי הבינארי שמאפיין את השיח הביקורתי

רי ממש כמו  הוא בינא-מנקודת ראות ביקורתית -הדיון במקומם של יהודי המזרח ביחס לתנועה הציונית

תובנות שונות העולות , למרות זאת .ואינו מביא להתייחסות למקומן של קבוצות נוספות, זה ההגמוני

מה יש לשאול , לצד ההכרה בחשיבות של שיח התרומה לארץ. מהשיח הביקורתי חשובות לדיון הנוכחי

  ? של יוצאי קווקז והאם התוצר של שיח זה נותן אמנם ביטוי לתפיסה העצמית ?אובד בדרך הצגה זו

  

  מה אובד כאשר מודגש שיח התרומה לארץ: המחיר. 6

בעבודת השדה הראשונה שערכתי בקרב . תרמתי כנראה גם אניאודות התרומה לארץ השיח להשתרשות 

אלה הדגישו שיח . רבים מהם מקרב עולי שנות השבעים, נפגשתי עם פעילים שונים) 1994(יהודי קווקז 

בתקופה בה פעלתי ,  נתתי לו מקום בפעילויות שונות בהם הייתי מעורב לאחר מכןבעקבותיהם, ואני, זה

כללתי ) 1996-7(כך למשל במסגרת קורס קידום מנהיגות יוצאי קווקז שהנחיתי ". יישומי"כאנתרופולוג 

ומפגש עם , שם קבורים בין השאר האחים ניסנוב, בתוכנית ביקור בבית הקברות של השומר בכפר גלעדי

 חי ואחר כך הקימו את-תלאתר שהיו בין משקמי , יקותיאל אסא ושמעון ניסנוב, ים יוצאי קווקזותיק

 וענו על צורך של המשתתפים להכיר טוב יותר אירועים ששעו זכו להצלחהאלו פעולות . קיבוץ חולתא

 בין השאר. נתתי מקום לשיח זה, בהרצאות וסדנאות עם עובדים בשירותים החברתייםגם  191.עליהם

ודנתי בפער בין הדימוי העצמי של העולים , ינהוקונגרס הציוני בובהראיתי את תמונת הצירים הקווקזיים 

, מה שנים מאוחר יותר כ192.כמי שמגשימים חזון ציוני לבין התפיסות הרווחות של הגירת שנות התשעים

 הנרטיב הזהות השתרשכשיצא לי שוב לעבוד עם עובדי שירותים וגם עם עולים ראיתי את מחירו של 

גם פעילי העולים ו, נוצר מצב בו עובדי שירותים וחינוך. )שתרומתי לה הייתה רק חלק ממכלול רחב(

התרומה לארץ בעוד שמרכיבים אחרים מהחוויה ההיסטורית של הקבוצה נדחקו נרטיב  הדגישו את, עצמם

ואף בחלק (י פעילים "י ע"אהקבוצה בהתייחסות להיסטוריה של כך למשל ה 193.או הותאמו אליו, הצידה

ביטויי אפליה והתנגדות במגע של בשיח זה אין התייחסות ל. יא פשטניתה) מהפרסומים של יוצאי קווקז

של באופן הצגה זה  194. עוד בשנות העשרים"שותפות בבניין הארץ"הקבוצה עם הממסד תוך כדי ה

 'פולקלוריים'מרכיבים ם מוצגים אומנ. הקבוצהוהעושר התרבותי של , רכבותים המונעלמהקבוצה 

 התפיסכך נוצרת . אך הם מוצאים מהקשרם ומקבלים מלכתחילה סטאטוס נמוך, )ובמיוחד הריקוד(

 במיוחד בקרב עובדים בשירותי חברה וחינוך ובקרב הדור -חוויית הקיום בקווקזה ושטחית של מכליל

יבה לשיח טיפולי ולמיקום עונה על צורך של הפעילים להציב אלטרנטשיח זה  .הצעיר שגדל בישראל

                                              
  . התארגנות במסגרות של חברה אזרחית ועוד, נגישות למשאבים: וגיות אחרותבמקביל הקורס הדגיש ס 191

  ".גולה"השונה מזה המתואר בשיח הציוני הקלאסי אודות הבקווקז באופן היהודי אם כי דנתי בקיום  192 
 התאחדות"ביוזמה של " שיח התרומה לארץ"ניתן ביטוי מובהק ל) 2008מרץ (בעת העריכה הסופית של עבודה זו  193

 שנה 60 שנה להתישבות בישראל ו160במלאת ) יהודים הרריים(ערב  הצדעה ליהדות קווקז "שקיימה " יהודי קווקז
אודות התישבות ) שהפיק ויזם מצליח עימנואל(לכבוד ערב זה ערכו הפעילים סרט קצר ". להקמת מדינת ישראל

שגרסה ראשונה שלו נכתבה , ות של פרק זהאירועים אלה מדגישים את הרלוונטי. יהודי קווקז ופעילותם החלוצית
בהשתתפות , ר ההתאחדות אף התקיים דיון בנושא בירושלים"יו, ביוזמת רוברט אברמוב.  כמה שנים קודם לכן

בדיון עלה המתח בין עיסוק בתרומת הקבוצה בהקשר של התיישבות ). ובהם גם כותב שורות אלה(פעילים וחוקרים 
 .  יהודי קווקז ומקומה בישראלי לדיון רחב יותר בתרבות"בא
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מתורגמת " בניין הארץ"ההתמקדות ב.  אבל הוא משרת בצורה שונה את סוכני הקליטה-"בין הקטגוריות"

, מודגשים פרויקטים כגון תוכניות הכנה לצבא 195".כור ההיתוך"לא אחת לשיח של אסימילציה בסגנון 

דה הדיון בזהות התרבותית ומשמעותה ונדחק הצי, מותיר מקום לדיון ביחס כלפי הקבוצה אך השיח לא

ויש לו ודאי מקום בהקשרים שונים , אין זה אומר שיש לפסול שיח זה .במפגש עם הסביבה החדשה

  .אך יש לשים לב לתוצאותיו האפשריות, )בשונה מעמדה המבקרת את השיח כולו(

כך אפשר לראות דוגמאות ל. הזיכרון של חוויית החיים בקווקז מתבטאת בתחומים שונים" השטחת"

שיח התרומה לארץ כרוך במקרים . ם של היהודים שםומקומ, יחסים עם קבוצות אחרות בקווקזבשאלת ה

כך . כהיסטוריה של פוגרומים ורדיפות) ובקווקז בפרט, בכלל(רבים גם בהתבוננות בהיסטוריה היהודית 

ושותפותם ) בהקשר ותקופהובתלות , ולו גם חלקית(ההכרה ביהודי קווקז כמקומיים על ידי שכניהם 

הדגש הוא על זרות שפועל יוצא ממנה היא השיבה :  אתניות נעלמת במסגרת נרטיב זה-ברשתות מולטי

   :כגון הריקוד הקווקזי,  שוניםמרכיבי תרבותדגש זה משפיע גם על צורת הצגתם של   196.לציון

  

נערה לבושה ככלה בהופעת : 33 תמונה
  קת  ריקוד של נוער יוצא קווקזלה

  
במיוחד בשנות , בכמה הופעות של להקות מחול קווקזיות

, ההופעה נעשתה על רקע של מגן דוד גדול, התשעים
ולרפרטואר של ריקודים ממסורות קווקזיות שונות נוסף 

  ".חתונה יהודית"שהמחיש ריקוד 
  

  .וער יוצא קווקזלהקת ריקודים של נ: 34 תמונה

  

  
הריקוד הוא סמל זהות  .מורשת זו" יהד"כניסיונות ללראות אפשר הוספת מרכיבים אלה לריקוד את 

, אולם במפגש עם החברה הישראלית. מרכיב המלכד את יוצאי קווקז הבאים מאזורים שונים, חשוב
                                                                                                                                  

 .ראו הדיון בפרק ההיסטורי, תיישבותהלכלול אותם בתוכניות כגון המתח סביב רצונם של יוצאי קווקז  194
" ישראלית"שבלטה זהותם ה, ביטוי לכך בהתלהבות של סוכני קליטה מרכזיים מהמפגש עם עולים ותיקים מקווקז 195

  . קרב העוליםלעומת המתח בחלק מהמפגשים עם פעילים מ
לנוב לתאר את מקומם של יהודי קווקז בין האידיאולוגיה הטאטית 'התבוננות כזו מסבירה מדוע בחר מיכאל צ 196

היא " ציונות"עם זאת התבוננות זו ב) Chlenov 2000" ( בין סקילה לכריבדיס"והאידיאולוגיה הציונית כמצויים 
   . לנוב עצמו כפעיל מרכזי לחידוש החיים היהודים ברוסיה'ויש להניח שאינה מנותקת ממיקומו של צ, רדוקטיבית
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טא עקרון של שלילת ובפועל מב, ובמיוחד על רקע השיח המדגיש את הזהות היהודית והתרומה לארץ

 זה ראיתי גם באופן בו הוצגו לפני סביטוי לדיסוננ .שאינו שייך" משם"פולקלור הריקוד נתפס כ, הגלות

לזגינים הם אחד מעמי קווקז שלצידם ישבו ". לזגינקה"הריקוד המפורסם ביותר נקרא . ריקודים שונים

אבל השאלה אינה אם הריקוד ". יהודי"ובני שיחי התלבטו אם עולה מכך שהריקוד אינו , יהודי קווקז

ראיה  ".יהודיותו"ניבחן מזווית זו של מידת  אלא מה גורם לכך שמרכיב תרבות מרכזי זה, "יהודי"

לו שהיא תולדה של תפיסה הרואה ביהודים אמסורות " ייהוד"אלטרנטיבית מטילה בספק את הצורך ב

ובמיוחד של מחול , רות של תרבות מקומיתליהודים היה חלק חשוב בהתפתחות מסו. בגולה" נטע זר"

 סוכני ממסד התייחסות). Alcalay 1993והשוו ( "מחוק"זיכרון  אולם מקום חשוב זה הופך ל197,ומוזיקה

ובין " תרבות"ו" פולקלור"מעלה סוגיה של היחס בין חסר עומק " פולקלור"למחול ומוזיקה כאל 

א השלכותיהם של זהות וזיכרון קולקטיבים הסוגיה המחברת דיונים אלו הי ".תרבות"ו" מורשת"

זיכרון , מורשתאחרים של מרכיבים השאלה היא מה מקומם של  ":שיח התרומה לארץ"המדגישים את 

   .ומה הרלוונטיות שלהם בתהליך ההתמקמות בישראל, קבוצתית בזיכרון הקולקטיביהיסטורי וזהות 

  

  " תרבות"מול " מורשת". 7

 טענה שבמקרה של החברה הישראלית ,)Dominguez 1989:126(דומינגז  היני'האנתרופולוגית וירג

 דומינגז העלתה טיעון זה. 'מורשת'ואימתי מדברים על ', תרבות'צריך להבחין היטב אימתי מדברים על 

דומינגז הזהירה שעניין המורשת יכול . 'טיפוח מורשת מזרחית' תקופת ההתמסדות של , 1986בכנס ב

בלי שינוי של ממש , צות השולטות בחברה להעלות מס שפתיים לקבוצות אחרותלהיות דרך של הקבו

 התבוננות זו הובילה אותה לשאלה 198 .ביחס למקומן של הקבוצות השונות בחברה ובתרבות הישראלית

ההבחנה ? שהיא דבר חי', תרבות'להבדיל מ, מעין עיסוק בנוסטלגיה, "מת" זה משהו 'מורשת'האם : נוספת

מקומן של , דומינגז קישרה את הדיון במורשת לדיון על יחסי כוח ושליטה.  סמנטי בלבדאיננה עניין

בחינה של דברי דומינגז ביחס למקרה של  .והקשר בין פוליטיקה לתרבות, קבוצות שנדחקות לשוליים

האם מדובר במשהו : יהודי קווקז מחדדת את הדילמות של התייחסות לעברה ולתרבותה של הקבוצה

ומה הקשר בין ? יום ולזהות- שקשור לתרבות היום, או עניין אקטואלי,  לא- מהעבר ותותכרונוזי, "מת"

  '? מורשת'ומי מעצב את ה, מה הקשר בין שוליות וזהות תרבותית ?דיון זה לכוח ולשליטה

 ולכן גם בדחיקת - וההמשכיות היהודית כרוך בשלילת הגולה" התרומה לארץ"שיח המדגיש בעיקר את 

דחיקה זו היא גם תולדה של גישה . נוצרה בקווקז תוך כדי ההתמקמות בישראלהתרבות ש

יחד עם דפוסי , אלה.  תרבותית בפרויקטים המכוונים לקבוצה- רבהוהיעדר אוריינטצי, תאינסטרומנטאלי

השליטה וכוחם המועט של בני הקבוצה בעיצוב התוכניות המופנות כלפיהם מלמדים כי יכולתם של בני 

 במיוחד ביחס למערכות חינוך ולהשפעה על -צב את האופן בה נתפסת מורשתם היא מוגבלתהקבוצה לע

: יאינסטרומנטאל הרציונאל הוא, בתוכניות שונות' מורשת'כאשר ניתן בכל זאת מקום ל .הדור הצעיר

                                              
 . וכן עמדות שונות ביחס אליהם נידונים בפרק הבא,  סוגיות נוספות הקשורות לריקוד ומוזיקה197
  . 2002פישר , 2002לבחינת שאלת השפעת שינויים אלה בהקשר של מערכת החינוך ראו רז קרקוצקין  198
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ה  זו אינ'מורשת' אולם 199.ב"ילמדו עברית וכיו, ליצור מצב בו יוצאי קווקז יקבלו את התרבות הישראלית

השאלה האם יש מרכיבים  :והיחס בינה לתרבות המקומית נתפס כחד צדדי, מוצגת כרלוונטית לחיים

רבים . או לתרום לתרבות הישראלית אינה נשאלת כלל/בתרבותם של יוצאי קווקז שיכולים להשתלב ו

לה  ובכלל זאת גם א–מיהודי קווקז מאמצים את העמדות של הגופים החיצוניים אתם הם באים במגע 

   ).להלן(גלויה וסמויה , אם כי יש גם התנגדות, העובדים בפרויקטים המכוונים לקהילה

אך לא , מ"החלשות מעמד השפה החלה כבר בברה 200.דינאמיקה זו מתבטאת גם ביחס לשפת יהודי קווקז

בינאריות כדפוס  .ולמקומה כשפה יהודית, מדובר רק בשימוש בשפה אלא גם ליחס ליצירה הרבה בה

בישראל יש שתי רשויות : י בחשיבה על תרבות יהודית וישראלית משחקת תפקיד גם בעניין זהבסיס

, ודזמו'ג(והשניה בלדינו , האחת עוסקת ביידיש, "שפות יהודיות"י המדינה העוסקות ב"המתוקצבות ע

נות גם יהודית ערבית מקבלת בשנים האחרו .חלוקה המקבילה להבחנה בין אשכנזים וספרדים, )ספניולית

ואולם הפעילות ביחס למסורות לשוניות אחרות  201,וגם בפעילות תרבותית, התייחסות רבה יותר במחקר

מרכיב נוסף הוא ההבנה של היחסים בין היהודים  .נעשית כמעט ללא תמיכה ממלכתי או ציבורית

תיים ובין כמו גם מאפייניהם כבעלי כישורים רב תרבו, תרומתם של היהודים לסביבתם. לסביבתם בקווקז

אופן ההתייחסות לתחומים אלה מחזק את .  ציוניינעלמים מול שיח היסטוריוגראפ) להלן(תרבותיים 

 ולא כמערכת המשכית המשתנה תדיר -וכדבר סטטי ,  כמה ששייך לעבר'מורשת'התפיסה של 

ן היסטורי תפיסה צרה ודיכוטומית של זיכרוהתוצאה היא  .שלמרכיביה יכולה להיות רלוונטיות גם להווה

כמשהו לא אחרים מחזקת תפיסה של מרכיבי מורשת וזהות הדגשה היתרה של שיח התרומה לארץ . וזהות

   .או לעבור טרנספורמציה, ראוי להישכח עם תום תהליך הקליטהה', עדתי, 'נחות, שייך

יולי אדלשטיין בכנס , שר הקליטה בפועלו, דוגמא לתפיסה זו בדברי סגן שר הקליטה
... קהילת יוצאי קווקז לא זקוקה לעדותי": )2001סתיו ("  ועבודה עם יוצאי קווקזמנהיגות"

ותרבות , םאתנוגראפייוהיבטים , שפה: מכל מיני הביטים, אחת הקהילות המעניינות
 ואיתה תרבות שגם 202,נחמד בשבילי לראות את התערוכה במוזיאון ישראל. לאורך הדורות

 זה מביא אותי למחשבה אודות הדילמה והמתח ..תהכיר פחו, מ"מברהעולה , אחד כמוני
לא יודע איך , אתנית, ולא לפגוע באותה תרבות עדתית', סטודנטים וכו, לדחוף להשתלבות

אבל אנחנו , לא בטוח שהמלה מתח נכונה, שאיתה באו יוצאי קווקז, להגדיר אותם נכונה
ומתח זה , די הדחיפהלא לאבד זאת תוך כ, צריכים להיזהר בסיטואציה הדיכוטומית הזו

   ..".מלווה את כלל הפעילות שלנו
  

אך  ,"אתנית, עדתית"שהיא , " של התרבותםאתנוגראפייהביטים "מפטיה כלפי אותם י סבדברים יש

משווים זאת  כש. לעתיד בישראל-ובקצרה, להשכלה גבוהה, נתפסת כעומדת בסתירה להשתלבותהיא 

בולטות העמדות ,  ממוצא רוסי אשכנזילתפיסות שמלוות את קליטת העולים היהודים

שמרכיביה רלוונטיים לדיון אודות זהותם , "תרבות"מדובר בבמקרה שלהם : תהאוריינטליסטיו

                                              
" מרקם סיפורים מהרי קווקז"גמא שונה מעט היא זו של הפרויקט והחוברת דו . Bram 2008וראו בהרחבה  199
חבל שהסיפורים מוצאים מהקשרם . שהופקה כחלק מתוכנית ללימוד עברית) 2003, המרכז לטכנולוגיה חינוכית(

אין כל ו,  שימי דרבנדי-בעוד ליהודי קווקז בדחן משלהם, דין-מובאים למשל סיפורים אודות מולא נאסר א. התרבותי
מטרת . נעשה כבר בקווקז) פ"המוצגים כמבוססים על מסורות בע(התייחסות לכך שאיסוף של סיפורי עם אלה 

אבל , וההתייחסות לתרבות הקבוצה עודה אינסטרומנטאלית בבסיסה, החוברת היא להנחיל את השפה העברית
  . בניגוד לפרויקטים אחרים ניתן לה מקום של ממש

  .Bram. Forthcoming (a), 2001ברם ושאולי (ראו .  החורג ממסגרת זולנושא זה דורש דיון 200
בפעולות כמו שילוב טקסטים במוזיקה פופולארית . תיאטרון ועוד, כגון להקת מוזיקה שהוקמה באוניברסיטת חיפה 201
  . אפשר לראות גם התנגדות למצב קודם של דחיקה והתעלמות מהשפה) במיוחד של ערבית מרוקאית(
  . 'עליה וכו,  זו הדגישה בעיקר שימור זהות יהודית בגולה תערוכה 202
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התנגדות של שיח יוצרים במקומות בהם יש מתח בינה לשיח הציוני המטמיע העולים ואילו , בישראל

לעומת ישראל  וגבוהה רופאיתאיהצגת תרבותם כ -תרבויותשל היחס בין הבעזרת תפיסה הפוכה 

   ".אתנוגראפיים"במקרה של יהודי קווקז מדובר במרכיבים , לעומת זאת". לוונטינית"ה

  

  וזיכרון ', מורשת'מתח בהתייחסות למרכיבי זהות דוגמא מקבילה ל: יהודי בוכרה בכנסת. 8

התבטאות . מ"ברההשאלות הנדונות כאן מקבלות ביטוי גם בקרב קבוצות המיעוט האחרות בקרב עולי 

זיכרון היסטורי והכרה והמרכזיות שלהן בקרב קבוצות אלו מלמדת על , השאלות אודות זהות תרבותית

התבוננות בדוגמא של יהודי בוכרה מלמדת על ". בין הקטגוריות"מרכזיותן במקרה של קבוצות שנופלות 

ות במגע שלהן עם הסביבה זיכרון היסטורי ומרכיבי זה, באופני ההתייחסות למורשתילמות דומות ד

  .בזיקה להבדלים שנדונו כבר בין הקבוצות - יש שוני אם כי ביטוין, החדשה ונציגי המדינה

 אמנון כהן כ"חתוצאות מאמצי , צוין בכנסת יום לכבוד קהילת יוצאי בוכרה 2000ביולי 
בקומה הראשונה . עוליםו וותיקים -את המשכן גדשו מאות ישראלים בוכרים. ס"מש
הייתה .  וועדת הקליטה קיימה מושב מיוחד בנושא קליטת יהודי בוכרה, תערוכהגההוצ

ולתרבות , כמו גם לשמירת הזהות היהודית, התייחסות לתרומת הבוכרים לבניית ירושלים
   203.עולה ותיק מרוסיה, משרד הקליטהל "בוועדת הקליטה השתתף מנכ. חומריתה

. עסקני הקהילה ואורחים, ין נבחרי העםהישיבה הייתה תערובת של כיבודים הדדיים ב
בין היתר עסקו . שונותעל אופני הקליטה של הקהילה והועלו בקשות סקירות נשמעה 

א זכה לסיוע ממשלתי מספיק למרות פניות חוזרות דעת הפעילים לאטרון הבוכרי שליבת
, ?שראטרון גיומה עם ת"ל על קשיי תקציב שאל אחד הנוכחים "מול הסברי המנכ. ונשנות

ל כי "בתשובתו ציין המנכ" אנחנו הרי מבקשים רק חלק זעום מן התקציב שהם מקבלים
. הוא קם כתיאטרון ישראלי. תיאטרון גשר הוא תיאטרון ישראלי והוא לא תיאטרון רוסי"..

, ואנחנו מעודדים,  הם תיאטראות–אוקראינים , קווקזים,  בוכרים–כל שאר התיאטראות 
לכן עם כל הכבוד ההשוואה . על המורשת המקומית, ל הפולקלורע, ששומרים על המסורת

ל בבדיחות "בדרך החוצה מן הדיון הפטיר המנכ 204."לתיאטרון גשר היא פשוט לא מקבילה
  .הדעת משהו על שטיחים בוכריים

  
האירוע התאפשר בזכות הייצוג שזכתה לה הקהילה . יהודי בוכרהלהאירוע בכנסת נועד לתת במה והכרה 

ועדת ת בנאומים במליאה ובישיב. של איש העסקים לב לבייב תמיכתוסיוע וב, ס" מפלגת שבמסגרת

מפוארת בירושלים ם ההבוכרית שכונ  הקמתוצוינה, תרומתה של הקהילה ומורשתההודגשה הקליטה 

האורחים מקרב יוצאי בוכרה שגדשו את הכנסת נמנו על שכבות וקבוצות  .עשרה-שלהי המאה התשעב

" ותיקים", תלמידי ישיבה וקצינים בקבע, ובלעדיהן...) סרוגות, שחורות(עם כיפות : ותחברתיות שונ

 הקהילה חשוף אתנותן הזדמנות להאצל כולם נכרה החשיבות שהם מיחסים לאירוע ממלכתי  ".עולים"ו

 .ומרכיבי זהות' מורשת'בין סוגים שונים של ות הבחנאבל במהלך האירוע עלו .  ולזכות בהכרהומורשתה

, לעומת זאת. הזהות היהודיתלשמירת ו' תרומה לארץ ובנינה'סטורי העוסק ביהסיפר ל הדגשה הניתנ

, ת ישראליתקולקטיבילשיח אודות זהות מרכיבים אחרים של הזהות הקולקטיבית נתפסים כלא רלוונטיים 

 לא )יכית יהודית'תגבוכרית או ( גם שפתם של יהודי בוכרה  .לשוליים אתניים, תוך כדי הזרה, ונדחקוהם 

גם בני הקהילה כך . קהילה בארץה משמעות להוויה של הכמורשת תרבותית שיש ל זוכה להתייחסות

                                              
 . ל יוצא רוסיה"מינתה מנכ, תמיר) יולי(בתקופה זו תיק הקליטה היה בידי מפלגת העבודה והשרה יעל  203
 ). נגיש דרך באתר הכנסת (20'  עמ11.7.2000וראו גם פרוטוקול הועדה . התיאור מבוסס על הרישום שלי 204
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מקבלים המרכיבי תרבות  הבחנות ביןבתהליך זה מודגשות  205.רלוונטי ומה לא' נחשב'עצמם לומדים מה 

תרבות 'להבחנה בין חלוקה זו מקבילה . "אתני"ורי אפרטיקולמה שנחשב ללעומת " ישראלי"מעמד 

מאפיינת עובדים  ל" גישת המנכ206).המסחר בשטיחיםוראו ההערה על  ('עממי'פולקלור  לבין 'גבוהה

מניחה גבולות ברורים של המפה  היא: ותיקים כמו גם יוצאי רוסיה, החינוכי- רבים במגזר התרבותי

  .תיות והתרבותיותמייצרים ומקבעים את קבוצות השוליים החברהגבולות , התרבותית הישראלית

. ואולם כוחם הארגוני של יוצאי בוכרה אפשר התמודדות עם גישות אלה שהביאה להתפתחויות ושינויים

כ אמנון כהן ועבר בקריאה "שיזם ח" הרשות הלאומית לתרבות יהדות בוכרהחוק "דוגמא לכך הוא 

יום "ת תיאטרון במסגרת לקבל סיקור תקשורתי להופעגם יהודי בוכרה הצליחו . 2005יוני  טרומית ב

התמודדות בכלים פרלמנטרים ותקשורתיים עם  זו דוגמא ל.2007בהיכל התרבות בינואר " בוכרה

שא זיכרון ותרבות מתקיים לצד מ,  זהותסביבשא ומתן מה, בנוסף 207.המציאות הבינארית שתוארה קודם

מחד  .ד"ס וחב"ופים כמו שוזיקתה לג, סביב מקומה של הקהילה ביחס לעולם דתי וחרדי בישראלומתן 

מתנהל , עם זאת.  לגיטימציהיםאת הזיכרון והמורשת המקבלגם הוא חרדי מצמצם -ההקשר הדתי, גיסא

במקרה ,  לעומת זאת ".כניסה לישראליות"המאפשר ערוצים נוספים של , שיח על זהות בכמה אפיקים

ים בינתיים שינויים משמעותיים לא ניכר, ערוצים אחרים אלה הם פחות רלוונטיים, של יוצאי קווקז

שותפותם הוא מרכזי לשאלת  ,)תוך כדי שינוי(זיכרון היסטורי והמשכיות תרבותית , מורשת והדיון על

 מקשרת הבחנות התפיסה דיכוטומיתשוררת עדיין  .זהות ישראלית של בני הקבוצה ב)בעבר וגם בעתיד(

לאור ציר זה נעשית גם הבחנה ). 'מולדת' ('כאן'ו) 'גולה' ('שם'להבחנות של " מודרניות"ו" מסורת"בין 

המושגים מערכת . בישראללבין מה שרלוונטי  ,בני הדור המבוגרל היותר חשובים לכשל ,בין זיכרונות

 לבין 'שינוי מבפנים'ההבחנה בין העצמה ו(' קליטה'על  מעלה שאלות מעשיות 'כאן' ו'שם'המבחינה בין 

 ואופני הייצור של הבדלים בישראלנוצרת ה 'רב תרבותיות' של  טיבהעלושאלות , )'שינוי מבחוץ'

מביאים אתם ובין רצונם המהגרים יכולת למזג בין מרכיבי זהות שפיסה זו מקשה על הת .אתניים

    .למרות שאין סתירה הכרחית ביניהם, ישראלית בכלל-להשתייך ולתרום לתרבות יהודית

  

  י קולות והתנגדות ריבו: תרבות וזיכרון קולקטיבי, מורשת. 9

ובאופן רחב יותר בין , קודמים תואר השיח הנוצר במפגש בין פעילים לבין נציגי הממסדבסעיפים 

, עם זאת. שיח זה מדגיש את התרומה לארץ והמשכיות הזהות היהודית. הקבוצה לבין התרבות הלאומית

לאלה ניתן ביטוי . ות תרבותיתבמקביל יש גם ניסיונות להציע שיח עשיר ושונה של זיכרון היסטורי וזה

                                              
י ישראלים ותיקים "גם העדפה של מוזיקאים למוזיקה עממית המתחברת עם רפרטואר המוכר עניכרת , למשל 205
והשוו גם ממצאיהם של דוניצה שמידט  . על מוזיקה קלאסית של המרחב האיראני) השירים אודות אמיר בוכרה(

 .שהוזכרו כבר) 2007(ומולקנדוב דהן 
במה לליבון , ועודנו, היהקווקז ובוכרה , ודי גיאורגיהקהילתי שהתפתח בתקופה הסובייטית בקרב יה תיאטרון 206

 .   יחסים בין דורייםולמשל ביחס לשאלות של מעמד האישה , שאלות קהילתיות ולביקורת חברתית
ואף (במהלך כתיבת הדברים היו גם שמועות על חוק מתוכנו מסוג זה . קדמה לכך הצעת חוק על מורשת יהודי לוב 207

, עולות כאו שאלות שונות). 4/07, אינפורמציה אישית, הרווי גולדברג(יחס ליהודי מרוקו ב) בעל היקף רחב יותר
 האם זה בשל מנהיגות -ואם כך? ומקדימות קבוצות גדולות יותר, האם קבוצות קטנות בוחרות לפנות לכנסת: למשל

  ?  לפחות כלפי חוץ–שהיא לכאורה מלוכדת יותר וברורה 
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בשנים האחרונות יוצאים ). שחלקה מביא לפעילות ברמה המקומית(פרטים  בעיקר במסגרת יוזמות של

בחלקם מתוארים החיים בקווקז באופן . י יוצאי קווקז"שנכתבים ע, ברוסיתרובם , יותר ויותר ספרים

 זו יוצרת זירה אלטרנטיבית של זיכרון ספרות". שלילת הגולה"הכפוף פחות לנרטיב ציוני ולשיח של 

למרות הקשיים ומיעוט תמיכה מתקיימות גם יוזמות תרבותיות שונות  .קולקטיבי וזהות תרבותית

כמו גם , "הקווקזית"בתחומים כגון תיאטרון ומוזיקה שמצרפות יחד את החוויה הישראלית העכשווית וזו 

 תרבותי היא עיתון ברוסית שבו דיונים רבים על זירה חשובה של ביטוי 208.מרכיבים של תרבות רוסית

 הללו אינן נגישות מספיק לבני תאולם רוב הפעילויו. תרבות והיסטוריה לצד דיונים במציאות הישראלית

דור "התולדה היא ש. הדור הצעיר שרובם אינם קוראים רוסית ברמה מספקת כדי לצרוך חומר זה

 אלא הצעירים שמאמצים את הדימוי של הסביבה באשר -במקרה זה אינו בהכרח הדור המבוגר" המדבר

אנר 'ז. בשוליים אפשר למצוא התנגדות לשיח הקיים גם בקרב צעירים, ובכל זאת .לזהותם התרבותית

לעיתים בשיתוף , י צעירים"מעניין בו מתבטא שיח שונה הוא של סרטונים המוצגים בחתונות הנוצרים ע

טונים כאלה שראיתי צרפו יחד שיח לאומי ישראלי אך גם את העבר סר .פעולה עם קרובים מבוגרים יותר

כך סרטון שצולם במוזיאון החצר הישנה בקיבוץ עין  :הקווקזי בצורה המציעה אלטרנטיבה לשיח הקיים

 השנה בה –" 1882, אליס'מדג"הכותרת לסצנה הייתה . ובו בני הזוג הצעירים לבושים כחלוצים, שמר

סביהם של יוצרי הסרטון  -התמונה דימתה יישוב בקווקז שם עסקו הוריאך , החלה עליה ראשונה

.  יחד עם ערעור על נקודת המוצא של שלילת הגולה- כך נוצר צירוף של שיח ישראלי חלוצי. בחקלאות

אלא שהנחטפת אינה הכלה אלא אבי הכלה , בסגנון קווקזי" חטיפה"סרטון אחר הראה סצנה של 

בעיני אחרים ' קווקזים'רומז לדימויים של ש, הומוריסטי בפטריארכאליותדיון   זהו–) המשתתף בסרט(

שגרסה מסוימת שלה מאפשרת דווקא חופש כפרקטיקה תרבותית ' חטיפת כלה'ולריבוי הרבדים של 

והשוו מלצר גבע (שכן מדובר למעשה באקט סמלי שסוכם מראש בין הצעירים , בחירה לנשים

עבר אך הם נותנים מקום רב יותר ל, מתנגדים לסיפור התרומה לארץקולות שונים אלה אינם  ).692001:

, עם זאת .אינה מוגבלת רק להפיכתם לישראליםהראייה של יהודי קווקז שהם מציעים . קווקזהקבוצתי ב

, יש רצון בהמשכיות תרבותית תוך שילובה בזהות ישראלית ויהודית רחבה יותר. ביטויים אלה מוגבלים

קיים . ושל ביטוי קהילתי, של מחקר, במות של תקשורת: סגרות שיאפשרו זאתאבל בולט מחסור במ

) והרי'ומעט בג(כאמור גם הבדל גדול בין השיח אודות זהות קולקטיבית וזיכרון היסטורי המתנהל ברוסית 

, בולט פער.  הוא נגיש פחות לדור הצעיר-למרות ניסיונות להציע שיח אלטרנטיבי. לזה המתנהל בעברית

ניגוד בין שיח זה לשיח אודות זהות קולקטיבית שהצעירים חשופים לו במגעיהם המוסדיים עם ואף 

רק מיעוט יכול לחת חלק בשיח מרובה ו  זאת נוסף על השפעת המצב הכלכלי שבשל209.הסביבה החדשה

 ויחד איתו תפיסה צרה של –תוצאה אחת של מצב זה היא אימוץ השיח הממסדי  .הקולות שתואר כאן

  . תולדה אלטרנטיבית היא התפתחות ניכור ומתח עם הסביבה החדשה.  קווקז ועברםיהודי

                                              
 . מדגים התנגדות כזו של פעיל תרבותי) ?מרוקו סכין, מה אנחנו (הקטע שהובא בפתיחת העבודה 208
שכתב אחד " קידום מורשת יהודי קווקז"נשלחה אלי תוכנית אודות  ) 12.07(במהלך העריכה הסופית של פרק זה  209

עם המצב שהנוער , הודגש שהתוכנית נועדה להתמודד עם שאלות של ניכור. המנהיגים הצעירים והבולטים בקהילה
  . קלאסי וביטחוני-בסגנון ציוני" שיח התרומה לארץ"אך התוכנית הייתה דוגמא מובהקת ל, "אינו מוצא מקומו"
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  זהויות תרבותיות ולאומיות , הכרה: דיון מסכם. 10

  : אפשר לסכם את הדיון בפרק זה בכמה טענות הקשורות אלו באלו

וביטויו  –אולם דגש זה  .מודגש על מנת לאפשר הכלה בזהות ישראלית" התרומה לארץ"של  נרטיב. א

לרדוקציה של זהויות קולקטיביות מורכבות במפגש בין סוכני קליטה שונים לפעילים קבוצתיים מביא 

מביא לדחיקתם של  הבא להדגיש שותפות וסולידריות בין קבוצותמכליל כך שיח . 'ציוניים'למרכיבים 

  . יקה לשולייםחותורם להכרה שגויה ולד,  שיח לאומי הגמוניי"עזיכרון ומורשת , מרכיבי זהות

הקבוצות את  של התנועה הציונית הופך בפועל םהאוריינטליסטיימדגיש את המרכיבים השיח ביקורתי . ב

שיח התרומה 'של ממרכיבים אותנטיים  מתעלם ו.אובייקט בלבד של מנגנוני כוח, המודרות לפסיביות

עילים וסוכנים חברתיים י פ"ע' שלילת הגולה'המשך אימוץ הסיפר הציוני אודות , מצד שני. 'לארץ

 וזהות יסטוריכרון היזם מגוונים של מאפשר אימוץ של תפיסות המביאות בפועל לשלילת ערך ממרכיבי

רק אם " לשיח התרומה לארץ"יש מקום .  לדינאמיקה זומורכבת יותרו נחוצה גישה הקשרית  .תרבותית

ואם יש בו גם מקום לבחינה ,  איתההוא מלווה גם בהתייחסות רצינית למרכיבי התרבות שהקבוצה מביאה

  . ביקורתית של דפוסי המגע עם החברה הישראלית

הדרה עומד בבסיס התפיסות המאפשרות " לאחר בפנים"ו" לאחר בחוץ"השילוב של התייחסות שוללת . ג

למרות שינוי מסוים , המשכיות מצב זה .קבוצות עוליםזהויות תרבויות מגוונות של ודחיקה לשוליים של 

מעלה שאלות אודות זהות ") מזרחיות"ובמיוחד שינוי השיח על (לחלק מהזהויות בחברה הישראלית חס בי

לאיזה זיכרונות ומורשות יש מקום ולגיטימציה בהבניית זהות קולקטיבית : 'רב תרבותיות'קולקטיבית ו

נארית של שאלה זו משרתת יותר מאשר ההבחנה הבי. ואילו נדחקים לשוליים, בקרב היהודים בישראל

מרכיב הנמצא ', שלילת הגולה'צירופים שונים של ביחס לכך חשוב לבחון . 'מזרחים'מול " אשכנזים"

 של הקבוצות אלווהזרה של קבוצות שתרבותן שונה משלילי תיוג , אוריינטליזםעם , בהשתנות

ודיאכרוני  תוך צירוף מבט סינכרוני שימוש בקטגוריות של זמן ומרחבמהלך כזה מאפשר . ההגמוניות

  . לצורך ניתוח פורה יותר של תהליכי דחיקה לשוליים והבניית זהויות בישראל

וסוגיית , תרבותית-היחס בין לאומיות וזהות קבוצתית אתנו: מהדיון עולות שתי סוגיות תיאורטיות. ד

תית המתח שבין השאיפה לאחדות תרבו ".רב תרבותיות"ההכרה בזהויות אלו שהיא מרכזית בדיון אודות 

שביסוד הלאומיות להטרוגניות תרבותית ואתנית הקיימת בפועל התבטא בעבר גם בקרב חוקרי החברה 

ראה את השמירה על זהויות קבוצתיות כנוגדת את התהליך של התערות ) 1952(בן דויד . הישראלית

ך עיוורון תו, "ראיה סוציולוגית"התיאור של מתח זה נעשה כביכול על סמך . בחברה החדשה ובנין לאום

 רצון בהשתלבותלעומת זאת הדוגמאות שנדונו כאן מלמדות כיצד .  בשיח זהםלמרכיבים האידיאולוגיי

מיקום בתוך הנרטיב הלאומי . והתערות הולכים בד בבד עם הדגשת זהות ייחודית בתוך הנרטיב הלאומי

וה ועתיד שביחס אליהם וגם להו,  בזיקה לעברן ההיסטורי–אלא גם של קבוצות , אינו של יחידים בלבד

 דיון זה משליך גם  210.בתוך המסגרת המשותפת, או לפחות למצוא להן הד, יש שאיפה לבטא זהויות אלו

, מחקרים ביקורתיים מדגישים את האופי המומצא של הלאומיות: על הויכוחים אודות טיבה של לאומיות

                                              
  . אבל תפיסה זו אופיינית לקבוצות נוספות, דוגמאות לנושא במקרה הנוכחי מובאות בפרק הבא 210 
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הממצאים כאן . בוצות כוח שונותואת האופן בו מנגנוני הדמיון של זהויות קולקטיביות משרתים ק

אך בה בעת הם מלמדים גם על המשכיות היסטורית מורכבת בין זהויות , מדגימים חלק מהטענות הללו

 אין להסיק מכך שהמשכיות כזו קיימת בכל .Smith A.2000) (ללאומיות הנוצרת  אתניות קבוצתיות

 נתיב הכניסה של יחידים לזיקה לאומית  תרבותית היא בהכרח- וגם לא כי הזיקה האתנו, לאומיות חדשה

    .אבל אין ספק כי לאלה יכולה להיות חשיבות לקבוצות רחבות, רחבה יותר

 -קבוצות אתנובשעה של .ניתוח זה משליך גם על הדיון בהכרה וברב תרבותיות בהקשרה הישראלי. ה

סורות תרבותיות מ, המבוססת על שפה,  תרבותית משלה)או זהויות (יש זהות, תרבותיות שונות

מעוניינת ) או לפחות חלקים נרחבים מקרב בני קבוצות אלה(כל קבוצה בדרכה , והיסטוריה קבוצתית

ישראלי נוגעת לא לתפיסת הקבוצה כיחידה אתנית יהודי שאלת ההכרה בהקשר ה, 'ישראלית'להפוך ל

לא נובע , המסורתיתאך בניגוד לגישת הסוציולוגיה .אלא לתפיסתה במסגרת החברה הישראלית, נפרדת

אבל אין מדובר , מצב זה יוצר מתח. של מרכיבים קודמים, הוצאה החוצה"מכאן שהתערות מחייבת 

 ',ישראלית'ההכרה קשורה לתפיסת זהותה ומורשתה של הקבוצה במסגרת זהות . בהכרח בסתירה

  . ח זהלרלבנטיות של העולם שהיא מביאה אתה בשיח על עיצוב זהות זו ולמידת שותפותה בשי

של מתח בין , עולה בעייתיות שונה, כאשר פונים מתפיסות סוציולוגיות קודמות לבחינת השיח העכשווי

 'תרבותית- רב'תפיסה פשטנית ורדוקטיבית של הגישה הההכרה שקבוצות יהודיות מעוניינות בה לבין 

" ומה לארץהתר"החיות של שיח  .המדגישה שיח של מרחבים נפרדים של זהויות קבוצתיות שונות

מלמדת שעבור בני הקבוצות הנדונות הכרה פירושה מצב בו הם משתלבים בסביבה החדשה תוך כיבוד 

לקבל הכרה , במרחב ציבוריקבל אישוש לערכם של מרכיבי זהות קבוצתית הרצון לומעידה על , זהותם

מיוחד כשיש הפנמה של צורך זה גדול ב. ובמקרה זה סוכני קליטה וסוכני חינוך, רלוונטיים' אחרים'בהם מ

 בו בזמן .תנאי לאינטראקציה משמעותית עם הסביבהכ 'הכרה'חשיבות של זו דוגמא ל .הכרה שגויה

 של קבוצות שמוגבלת רק הכרה בזהות תרבותיתממחיריה של צורת פעולה זו עולה גם המורכבות של 

ם מתוך זהות מסוימת אלא ליכולת לתרו 'בניין הארץ'הרצון בהכרה מתייחס לא רק ל. לשיח לאומי

לעומת זאת . לרצון לשלב בין הזהות הקבוצתית הפרטיקולארית והזהות הישראלית, לתרבות ישראלית

חלוציות "יא בלסביבה החדשה ההתוצאה היא שהתרומה . השיח שנוצר מדגיש את הניגוד בניהן

למה שניתן לבחון כך התפיסה העצמית של הזהות הקבוצתית מצטמצמת רק . ומעט פולקלור" והתיישבות

במקרה של אלה " דתיים"רק למה שניתן למדוד במונחים , כאלטרנטיבה, או ,"ציוניים"במונחים 

    .שבוחרים להדגיש זהות דתית וחרדית כאופציה אלטרנטיבית להבנית הזהות בסביבה החדשה

  

  ריבוי תרבויות כאלטרנטיבה לטיפוליות ולבינאריות :  בסגנון קווקזי.ב

   בין קווקז לישראל" סביבה מרובה"ל ריבוי ויחסים עם  תפיסות ש.1

על בסיס הדגשת  פרק זה מציג ראיה אלטרנטיבית של החברה הישראלית ומקומם של יוצאי קווקז בתוכה

במקביל לבחינה מחודשת של התנסותם של יוצאי קווקז בזיקה לרקע של , ריבוי הקבוצות והזהויות בה

התבוננות ביוצאי קווקז כקבוצה נוספת   .רובה קבוצות וזהויותשתרבותה התעצבה באזור מ, הקבוצה
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שבה , ישראלית מוצגת כאלטרנטיבה לתפיסה הטיפולית ולקטגוריזציה הבינארית" ריבוי תרבויות"בתוך 

אך גם , דיון זה ממשיך את הדיון בניסיון להרחיב את הנרטיב הלאומי. אין הכרה ביוצאי קווקז וזהותם

בחינת הצעות , ראשית: לדיון רמות שונות ".רב תרבותיות"פות של ריבוי זהויות ורומז לאפשרויות נוס

מתוך מודעות לבעייתיות של , פעילים מקרב הקבוצה עצמה י"לתפיסה אלטרנטיבית כזו המובאות ע

 .לאופי הבינארי של הקטגוריזציה הקיימת) ברמות שונות(ולעיתים גם תוך מודעות " הייחודיות"תפיסת 

תוח המקנה תשומת לב למאפיינים מסוימים של הקבוצה ומאפייניה המדגישים ריבוי על רקע ני, שנית

תוך תשומת לב לקשר בין החוויה ההיסטורית של חיים בסביבה מרובת , הדיון בבינאריות וייחודיות

מה המשמעות של הדיון  .קבוצות וזהויות לבין ההתייחסות לשאלות של קטגוריזציה בסביבה החדשה

ובמיוחד במאפיינים של הסביבה בה גרו בקווקז כסביבה מרובת קבוצות ותרבויות , של יהודי קווקזברקע 

על אפשרויות , מה המעבר בין הסביבות יכול ללמד אותנו על יהודי קווקז וזהותם? להבנת חוויתם כיום

    ?תיתרב תרבותיות ומדיניות רב תרבו, ועל קטגוריות אתניות, שונות לתיאור החברה הישראלית

  

   המאפשר ריבוי ישיזור תרבויות כמודל אלטרנטיב .2

רב "יחד עם רצון באלטרנטיבה , דוגמא לשיח ביקורתי כלפי מודל העבודה של הממסד עם יהודי קווקז

של   פעילות סיום- "מקווקז לישראל"בשם לאירוע של פעיל בן הקהילה בתגובה אפשר לראות " תרבותית

   .2002ביוני בעיר צופית שהתקיים יוצאי קווקז בבית ספר דים עם  העובהנחיית מוריםל פרויקט

, ילדים וחלק מהוריהם, באולם נכחו מורים שהשתתפו בתוכנית. האירוע התקיים בערב
תיאור ציוני קלאסי של העלייה התוכנית שילבה . שהגיעו מירושליםהפרויקט מנהלי ו

 שהפיק "אני מקווקז"סרט ן ההוקר". תרבות קווקזית"מקווקז לישראל עם התייחסות ל
יוצא קווקז שהוא ,  והאחראי על תוכניות ליהודי קווקז במשרד הקליטה211,משרד הקליטה

: "חלק הישראלי בתוכנית"מה שהמנחה הגדיר כאחר כך הגיע . בירך וקרא משיריו, משורר
 שיר –" יום שישי את יודעת" רקדה ריקוד חלוצי קלאסי וריקוד לפי ס"ביהלהקת 
 סיפרה כימנחת השכבה ).  משנות השמוניםרוק ישראלי- פופ(רי של להקת בנזין פופולא

ראינו את הקווקזים מנקודת ראות " וציינה כי ...בלהקה מובילים שני תלמידים יוצאי קווקז
ישראל שמשולבת זו כיום , בניגוד לעבר בו דיברו על ישראלי אחד... של התרבות הקווקזית

 האירוע העלו במהלךבני הקהילה איתם שוחחתי מכמה   ..".מתרבויות רבות ועשירות
שאלתי את .. זה מה שהצעתי.. לא רק ילדים קווקזים, שיבואו כל הילדים": זוויות אחרות

  ". ..אבל הוא אמר שאנחנו רק בהתחלת הדרך.. מנהל בית הספר
  

נקודת ראות של "המשלבת ,  על התוכנית"רב תרבותיות"רוח הדברי מנחת התוכנית מדגימים את השפעת 

שילוב ילדים יוצאי קווקז ". המשולבת מתרבויות רבות ועשירות"וראיה של ישראל " התרבות הקווקזית

חלק "ל" חלק ישראלי בתוכנית"ואולם ההבחנה של מנחה האירוע בין , בלהקת הריקוד הוצג כהישג

השאלה של .  צדדית- מעלה את השאלה אם מדובר בשילוב המבוסס על דיאלוג או בתנועה חד" קווקזי

בו זמנית גם מקבעות אותה כישות אך , ממוקדות בקהילההתוכניות בבסיסי המתח את הפעילים ביטאה ה

התבטא גם  מתח זה". לא רק ילדים יוצאי קווקז, שיבואו כל הילדים: ""טיפול מיוחד"נפרדת הזקוקה ל

  ".  הקליטה במועצת העירנציג הקהילה ומחזיק תיק"שהוצג כפעיל בדברים שנשא מול הקהל הקטן 

 מתושבי 20% כ:"תיאר את הקהילהו, הפעיל נפתלי פינחס בירך בנימוס את הנוכחים
לקחנו , היינו שם, התפזרנו ,היינו כאן.. אנחנו בונים כאן חברה צבעונית... מקווקזהישוב

                                              
 ". טהורהפרופגנדה "י האחראית להפקתו כ"הסרט הדן ביהודי קווקז הוגדר ע, כנזכר לעיל 211
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ואני תקווה שנצלח לבנות כאן משהו שלא ... תרבות והבאנו חזרה לארץ, צבעים
מביאים משהו ,  לבנות את המדינה... שנה חוזרים למקום שלהם 2700ם אחרי שאנשי..היה
יוצאי , יוצאי בוכרה, יוצאי רוסיה,  יוצאי אתיופיה-מקווה שיהיו הרבה ערבים כאלה.. יפה

  ..". נראהו, מרוקו
דגש על מקומם של יוצאי קווקז כחלק : נרטיב זה חזר בצורה שונה על הערעור הבסיסי של ההורים

תוך דגש שזהו חלק " (שהביאו משם"על יכולתם לתרום דברים , נים השונים של החברה הישראליתמגוו

 . תקווה שיהיו ערבים דומים שיוקדשו גם לקבוצות אחרות-ובמיוחד, )מסיפור יהודי כללי של גלות וחזרה

  :  בביתובשיחה,  עליו למדתי בהמשך הערבהפרויקט שעמד בניגוד לכעסו מארגני, הפעיל דיבר בנימוס

היא עושה אותה : "ביקשו ממנו עזרה ברגע האחרון לערב תרבות קווקזיתנפתלי סיפר ש
 עד הערב לא - ובכלל..  אנחנו יודעים בשבילכם-שבאים ואומרים.. טעות שעשו לפני כן

   ..".ידעתי כלל שיש פרויקט
  

  : ס להקשר הספציפיומקבלים משמעות נוספת ביח, דברים אלה מזכירים את הדיון בפרק על המדיניות

געה להורים וינט האחראי לתוכנית ציין בשיחה עימי כי ה'במהלך הערב מנהל האגף בג
שנה או שנתיים אחר כך ראיתי את , לעומת זאת.  בתוכניתחלק הקשה ביותרהייתה ה

יכולתו של אותו פעיל להגיע למשפחות שונות ביישוב כאשר ביקשתי ממנו עזרה במסגרת 
  . מחקרי - פרויקט לימודי

  
  : מערכת החינוך בישוב לדיון כללי על "לתוך הלילה"השיחה בביתו של הפעיל לאחר האירוע המשיכה 

תיאר הוא .  לא שמע על הפרויקט)בשכבת גיל אחרת (תלמיד באותו תיכון,  של נפתליבנו
, ממקור אחר[. "רוסים" עולים מול" מזרחים "תלמידים -ס"בביהמציאות דיכוטומית 

כי עשרות רבות של תלמידים מקרב יוצאי קווקז ביישוב הופנו באופן שיטתי לבית הוברר לי 
אביו הוסיף כי יש ].  מעין פתרון אחרון למי שהמערכת לא מסתדרת איתו-"מפתן"הספר 

להוציא את ילדיהם , רובם ותיקים ממוצא אשכנזי, מגמה בקרב השכבות החזקות ביישוב
אני לא . "ד עם בני הקיבוצים והמושבים בסביבהמבית הספר המקומי ולשלוח אותם ללמו

 אמרתי שילמד עם - ילד בכיתה20 איפה שלומדים -להוציא לקיבוץ או מושב, הסכמתי
הם יצאו אבל בסוף רובם , מרחיקים] הם[יכול להיות שלכן ..., "בחברה נורמאלית, כולם
, סכמה למצב הזההוא מביע איפה תמיהה ואי ה..." אבל כבר לא חזרו להיות ביחד, חזרו

 ופונה –... לא קווקזיות, לא אשכנזיות,  לא ספרדיות- זה ילדים שלי שחינכתי אותם-ואומר
אם יום אחד הקשר שלנו יעזור משהו גם , אתה יודע.. אולי יום אחד אתה תגיד"... אלי 

  ... ". זה טוב]ש[, כמובן, מלבד החברות שלנו... ליהודיות, לישראליות
  

בשנות השבעים . בעברה מושבה ותיקה שקלטה עולים רבים בשנות החמישים, טנהצופית היא עיר ק

תיאור . וביניהם גם יוצאי קווקז, ובשנות התשעים עולים דוברי רוסית, הגיעו אליה יוצאי קווקז רבים

כאשר תלמידים , ' רוסית- מזרחית'דיכוטומיה : קבוצות התלמידים מזכיר את התיאורים בפרק הקודם

ו מוסללים למסגרות נפרדות , ומוצאים עצמם מחוץ לקטגוריות אלו" מסומנים" קווקז מקרב יוצאי

חלק מילדיו לומדים ":  נפקד-נוכח"ביישוב יש גם ציבור אשכנזי מבוסס יותר שבמקרה זה הוא  .)ן"מפת(

ה הפעיל מבין חלק מהמוטיבציות של אוכלוסי". אבל כבר לא חזרו להיות ביחד "–מחוצה לו וחלקם חזרו 

אבל מציין ,  על רקע התיאור הדיכוטומי והמספר הגדול של הילדים בכיתה-זו להוציא את ילדיה מהישוב

זהות בחירתו בבית הספר מדגישה את רצונו באינטגרציה ולקיחת חלק ב". חברה נורמאלית"כי רצה לבנו 

ייחודיים של מקום למאפיינים האך במקביל הוא מדגיש את רצונו במתן , ישראלית ויהודית כוללת

אי הנחת שלו מהפרויקט הייחודי לעולי קווקז ומהמציאות הבינארית של זהויות ביישוב מבטאת . הקהילה

בהמשך .  לפחות בהקשר היהודי-שאיפה לחברה ישראלית שבה מודל שונה של יחסים בין קבוצתיים

    :השיחה התברר שהוא גם מנסה להעביר לאחרים את הרעיון הזה
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במהלך ... ארגן טיול לצפוןשבו ,  לעוליםורבות שלו בפרויקט תעסוקההמענפתלי תיאר 
והסביר להם על , משתתפים על שיחה שהייתה לו עם אסא ירחמיאלהסיור הוא סיפר ל

איש קיבוץ חולתא , נפתלי הזכיר לי כיצד פגשנו את ירחמיאל. מודל השטיח השזור שלו
לך השנים ביקר ביוזמתו הוא את והוסיף כי במה, 1997בסיור בקורס קידום מנהיגות ב

אני כל פעם מספר ": משתמש במודל זהמובהזדמנויות שונות הוא , ירחמיאל כמה פעמים
  ...  "הסיפור הזה מאד מתאים", ..."לאוקראינים,  לרוסים-לכולם... זאת

  
נות או שטיח שזור כמטאפורה למודל רב תרבותי ישראלי מופיע בספרות בש" שזירת זהויות"הרעיון של 

, אבל ספק אם הכותבים אודותיו מודעים שרעיון זה הועלה הרבה קודם לכן) 2003למשל סבר  (90ה

נולד בטרקי שבדאגסטאן יוצא קווקז ש 212,)במקור איסאייב(י ירחמיאל אסא "ע, בראשית שנות השישים

אסא , )ם"מטעם מפ(כ "שימש כחבתקופה בה .  בשכונה הקווקזית בתל אביב20גדל בשנות ה ו1919ב

שחוטיו הצבעוניים , הישראלית הרצויה בעיניו וריבוי התרבויות בה לשטיח פרסי המשיל את החברה

וכולם יחד בונים את השטיח ומציגים תמונה , שזורים יפה זה בזה אך עדיין שומרים כל אחד על צבעו

זכורו לווה ובשני המקרים א, כדימוי מפתח כבר הוזכר פעמיים בעבודה זו" שטיח" .ססגונית משותפת

והוא אינו מדגיש את ,  לעומת זאת האזכור הנוכחי הוא על ידי בני הקבוצה213.בנימה אוריינטליסטית

מודל זה ניסה  .אלא מתייחס לחברה הישראלית) מרכז אסיה/או בוכרה" (קווקז"והמזרחיות של ה, השוני

כל ים הייחודיים של מקום למאפיינשיש בה , רב גוניתהות ישראלית ויהודית להדגיש את הצורך בז

המודל של . כשבה בעת לשונות יש ערך בבניית זהות ישראליות ייחודית שמהווה מכלול משותף, קהילה

לא , במרוצת השנים, אסא עצמו.  השלטת באותה תקופההאסא לא זכה להצלחה רבה על רקע האידיאולוגי

, בלית ברירה, ך זה כהסתגלותאך יש לראות תהלי, חלק מקבוצת הרוב, אלא כישראלי' קווקזי'נתפס כ

הסתגלות שהייתה מלווה גם , "קבוצות שונות"ל" לא מסומן"לתפיסה ההגמונית שהבחינה בין רוב 

טסינג מציינת כי , אינדונזיה, בקלימנטאן) Meratus(בדיונה על המרטוס . בניסיונות להציע אלטרנטיבות

אך גם לא להפוך , וח ממדינת הלאום יכולים לברהמרטוס אינם, כסובייקטים המסומנים תרבותית"

" שיזור תרבותיות"החייאת המודל של ).  Tsing:1994:287(" לשותפים בסטאטוס מלא בתוכנית שלה

בתקופה שבה יש כבר ,  היא חלק מניסיון להתגבר על חלוקה כזוי הפעיל שמצא בו ניסוח לתחושותיו"ע

י הפיכתו למאפיין "היא ע" הסימון התרבותי"הדרך להתגבר על  .לגיטימציה רבה יותר לשיח רב תרבותי

ומעבר מהתייחסות לתרבות כמרכיב מהותני להתייחסות , של כל קבוצה הלוקחת חלק בפרויקט הלאומי

אינו מרכיב המיוחד לקבוצה מסוימת אלא מאפיין של כל  "שוני. "לזהויות שונות כמאפיין המצריך הכרה

, בשנים האחרונות: ש במודל זה חוזר בתקופות שונותשימו. לצד המרכיבים היוצרים שותפות, זהות

אם נתייחס להגיון דומה המתבטא באופני הפעולה וההתבטאות של , 20ואפילו בסוף שנות ה, 50בשנות ה

להתיישבות נפרדת של עדות "ר בנימיני על התנגדות "וראו דברי ד(מנהיגים יוצאי קווקז בשנות העשרים 

שיש בו מרכיבים מבניים (ותף לכל אלה הוא לא רק הרקע הקווקזי המש ).בפרק ההיסטורי" מזרחיות

זהו מודל המבקש להשתתף בפרויקט  :אלא אופי המגע עם הלאומיות היהודית, )אך גם שונות רבה, דומים

המודל עוסק לא רק  .הלאומי וגם למצוא בתוכו מקום נורמטיבי לזהויות קבוצתיות ותרבותיות שונות

                                              
 .  Goldberg & Bram 2007, 2001על אסא ראו גם ברם  212
וזה מה שחסר בעולם , העולם הקווקזי הוא כמו שטיח צבעוני" אשכנזי רוזנשטיין שתיאר כי -כך המנחה הרוסי 213

  . באזכור הראשון יש בכל זאת גם זיקה לזה הנוכחי". שטיחים בוכרים"ל משרד הקליטה בהערה על "ומנכ"... אשכנזי
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בתוך  .כחלק מהלאום -מודגש הקשר בין הזהויות: אלא גם ביחס בין זהויות, הבמעמדה של הקבוצה עצמ

מול " אנחנו" בניגוד לנקודת מוצא של הכללה של - "אחרים "- הוא תמיד מרובה" האחר" ,המכלול הזה

מול שיח המסמן :  מודל זה מוצג כאלטרנטיבה לשיח המופנה כלפי הקהילה .בתפיסה בינארית" האחר"

כחלשות וכנזקקות לטיפול מיוחד מוצע שיח המציע את השוני התרבותי " חודיות תרבותיתיי"קבוצות עם 

ומול הקטגוריזציה המחלקת את החברה לזהויות , המשותף לכלל הקהילות, וריבוי הזהויות כעניין בסיסי

זה שבו ההגמוניה המזוהה עם (שיח זה שונה מהשיח הלאומי המאחד . בינאריות מוצע שיח של ריבוי

הבינארי ביסודו שמדגיש התנגדות אך לא " המזרחי"אך גם מהשיח , )צאי אירופה לא הייתה מסומנתיו

  . בהכרח הכרה הדדית

 קנדהכך ב. מדינות שונותתרבותיות ב- במימד נוסף של שיחו זה עולה מהשוואה בין מטאפורות אודות ר

והדימויים , יפרגמאטאופי לראשונה אופי אסתטי ולשנייה , "חבל " ב- ובסינגפור" פסיפס"מדובר ב

 . ) (Dusenbery 1997:745קשורים גם בפרקטיקות ובמשמעות של רב תרבותיות בכל אחד מהמקומות

 לצד "קשת"יש מטאפורות מקומיות כגון . גם בישראל יש משא ומתן מתמשך על מטאפורות אלו

 צבעונייםכשם שחוטים "שזירת זהויות  המטאפורה של. "יחד שבטי ישראל"כגון מסורתיות התייחסויות 

שזירת "שימוש זה במטאפורה של . מצרפת גם את הפרקטי וגם את האסתטי, "שטיח פרסי יפהשזורים ב

לא תמיד יש ביטוי ברור כזה  .כשיח אלטרנטיבי" רב תרבותי"מציע באופן גלוי סוג של מודל " זהויות

אבל ניתן לראות דוגמאות נוספות  ,לערעור על השיח הקיים תוך כדי הצעת מודל אלטרנטיבי של ריבוי

  .המבטאות רצון בשיח של הכרה הדדית בהקשר של ריבוי תרבויות בהתנסות של ישראלים יוצאי קווקז

וחלק , ובתפיסות של הכרה הדדית אפשר לראות הקבלה לשיח הרב תרבותי" שזירת זהויות"במודל של 

אולם בו בזמן  .תרבותיות-ווית של רבמהפעילים משתמשים בהם תוך כדי דיאלוג עם הרטוריקה העכש

. בסביבה מרובת קבוצות ותרבויות, תפיסות אלו מבוססות גם על ההתנסות הקודמת של הקבוצה בקווקז

. מול מציאות של חוסר הכרה בזהות בישראל מתחזק זיכרון של הכרה בין זהויות בחיי היום יום בקווקז

והשתתפותם " מקומיים"פיסתם של יהודי קווקז כזיכרון זה מתייחס למציאות היסטורית הקשורה לת

דימוי העבר . אך בה בעת זהו תיאור שהדגשים בו מובנים על רקע ההתנסות בהווה,  אתניות-ברשות רב

שבו מודגש שיח של הכרה הוא מעין תמונת ראי לשיח של פעילים באירועים רשמיים המדגיש 

פראי ורווי קונפליקטים שבו תושבי   לדימוי של אזורזהו גם מודל אלטרנטיבי. וסביבה עוינת" פוגרומים"

לניסיון של הקבוצה בעבר יש אם כן משמעות והוא  .בוחרים להציג בו את האזור) ולא רק יהודים(הקווקז 

  .משמש מקור השראה בהתמודדות עם ההתנסות הנוכחית שלה

  

  של התנגדות התבוננות מחודשת במקום הקבוצה בקווקז כחלק משיח : מבסלאן לישראל. 3

התנגדות לשיח הטיפולי תוך כדי קישור בין ההווה של הקבוצה בישראל ועברה בקווקז התבטאה למשל 

במהלך המחקר "). כנס מעוף("בכנס השנתי של הגופים העוסקים בקליטת יוצאי קווקז , 2004בסתיו 

סים אלה יכול לעמוד הניתוח של כל אחד מכנ. כמו גם התכנסויות אחרות, תיעדתי מידי שנה כנסים אלה

מה שמאפשר , לאורך זמן, אך יש חשיבות לכך שמדובר בניתוח המתייחס לסדרה של כנסים, בפני עצמו

   :כפי שבאה לביטוי במקרה המתואר, לבחון דפוסים החוזרים על עצמם כמו גם התפתחויות שונות
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,  המארגניםתקפה עלהדבריו נפתחו ב. כבכל שנה הוזמן לברך ראש התאחדות יוצאי קווקז
 מצב הקהילה לא נמדד רק : "על כך שהכנסים מסתירים העדר שותפות עם אנשי הקהילה

להגיע למצב שאנו כדי ..חמישי ה לכנס תהאם לחכו.. רביעי כנס והז... לפי כנס זה או אחר
שהסטודנטים שמשרד "הוא ציין שהמצב הרצוי הוא " ?הממסד אנשי הקהילה נזמין את

 אנחנו נקבע איפה ומתי והממסד -וינט' שפתחנו עם הג-מנהיגותוה, הקליטה תמך בהם
צריך המעוף .. יש הרבה קהילות בארץ, זה לא רק ליוצאי קווקז אלא לכל הקהילות.. יתמוך

, ממסדלא להיות לנטל על ההקמת קרן בינלאומית כדי הוא הודיע על ..." הקהילה מ- לבוא
.. תמיד כיבדו אותנו וידעו שאנו אלה": " הזכיר תוכנית להקמת מוקד לתעסוקה והוסיף

וסיים בהודעה שהוא נוסע להביא לנופש בישראל ילדים ]" ?שיכולים לעזור לאחרים[
 - שאנשים שם-חשוב..זה : .. בשיתוף עם עריית אשקלון,  שבקווקזןאשנפגעו בפיגוע בבסל

  עם חיינו שם בשכנות טובה- רואים שהקהילה בארץ עוזרת להם -בקווקז ובמוסקבה 
  ". להיות שותפים לדברים כאלה אנו צריכים - וזו חובתנום שם העמי

  
לאומית - של ניסיונות להתארגנות טרנס, דברי ראש ההתאחדות היוו המשך לדינאמיקה שתוארה כבר

הסיוע לניצולי  214.י מרבית הפעילים כשיח של פטרוניות ושליטה מצד הממסד"כתגובה למה שנתפס ע

וקושר להיסטוריה של היחסים עם קבוצות , ד ראשון להתנגדות לדפוס הקייםהפיגוע בבסלאן הוצג כצע

הדובר הדגיש שהדברים חלים . כל זאת בהמשך לדרישה לשותפות במדיניות כלפי הקהילה, אחרות שם

קשורה גם ברצון לקריאה שונה של " החזרה לקווקז" ".בארץ יש הרבה קהילות: "לא רק על יוצאי קווקז

  . ראייה של הקבוצה כחלק מעולם של ריבוי, במקום מיקום כקבוצה ייחודית: תהמציאות הישראלי

 .אירוח הקבוצה מבסלאן היה אכן אחד הפעמים היחידות בהם קיבלו יוצאי קווקז כיסוי תקשורתי אוהד

בסלאן (ששם את האזרחים בישראל ובקווקז ,  פיגוע טרוריסטי עקוב מדם נגד אזרחים-סייע לכך ההקשר

  ".קורבנות הטרור"בחזית משותפת של ) באוסטיה

אנשים במלון בו : הד לסיקור זה ראיתי כאשר התלוויתי לקבוצת הניצולים בסיור בגליל
באמת כל הכבוד ? "אתם הקווקזים: "התאכסנה הקבוצה נגשו למלווים יוצאי קווקז ושאלו

  ...לכם
   

והציג את , ים השכנים בקווקזר ההתאחדות הזכיר את היחסים הטובים עם העמ"בראיונות בתקשורת יו

   216: קמא- רקסי כפר' להמשכיות סמלית התבטאה גם בביקור בכפר הצ215.אירוח הניצולים כהמשך לכך

וליוו אותה יוצאי קווקז מעיר , שהתאכסנה באשקלון(במהלך ביקור זה נפגשו עם הקבוצה 
. בקווקז" סיתרק'צ"עיר , יק'כמה יוצאי קווקז מנצרת עלית שחלקם עלו מנלצ) זו ומהדרום

עם הנערים ) אדיגה(רקסית 'קברדיני אף שוחחה בצ-רקסי'שאחד מהוריה צ, אחת הנשים
   217.בקבוצת הריקוד שקיבלה את פני המשלחת

   
כך למשל כוריאוגרפים יהודים יוצאי . רקסים ויהודי קווקז ראיתי במקרים נוספים'עדויות לקרבה בין צ

 הקשר מבוסס על מרכיבי תרבות 218.רקסים' בכפרים הצקווקז הפכו להיות מאמנים של להקת ריקוד

                                              
הדובר היה קודם לכן ממונה על נושא זה במשרד הקליטה ושותף בחלק : בדברים חבויה גם אמביוולנטיות 214

הייתה מעורבת גם בהתחשבנות " הקהילתית"כך שההתנגדות , לפני שהתבקש לעזוב את התפקיד, מהפרויקטים
  . הירה והשפיע על מיקומומה שאפשר את החלפתו המ, וינט'העסקתו הייתה בפועל דרך הג, עם זאת". אישית"

הוא התייחס למעורבות אוסטים בסיוע ". חוב היסטורי"בשיחה עימי אמר אחד היוזמים כי הנחה אותו גם  215
בניסיונות לתת ביטוי . מרכיב זה לא הוזכר בהצגת הדברים לתקשורת. תחת הכיבוש הנאצי, יק'למשפחתו בנלצ

, וליוצאי קווקז שנפלו כחיילים מול הנאצים) Bram 2006a( , פיםציבורי לשואת יהודי קווקז ההתייחסות הייתה לנס
  . יק'אך לא לסיפור ההצלה של יהודי נלצ

  . בו ערכתי מחקר, רקסי'הצטרפתי לסיור לאחר שהמארגנים ביקשו ממני לסייע בארגון ביקור בכפר הצ 216
בשל חוסר , לא היו כלל בתוכניתהתבטא בסיור בכך שנצרת ואתרים נוצרים " בטחוני"לעומת זאת הקשר לאומי ו 217

  .  וקושי לעשות זאת באתרים אח, שהוסבר גם בצורך להחזיק את הקבוצה ביחד" ערבים"רצון להגיע לאזורים 
  .רקסית'בהתחשב באופי הסגור של הקהילה הצ, אם כי מדובר במגע מוגבל 218
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המשכיות של  219,ויש בו ביטוי מחודש ליחסי הכרה הדדית בין היהודים לעמים אחרים בקווקז, משותפים

  : יחסים כאלה סייעו בהבאת הניצולים מבסלאן

למדתי כי למימון הבאת הניצולים לישראל סייעה קרן נוצרית , תוך כדי הסיור בצפון
שהיו בין היוזמים , יוצאי קווקז. ואילו עיריית אשקלון מימנה את האירוח, ת בקווקזהפועל

של הפרויקט יצרו קשר בין הגורמים השונים בסיוע אישה מהקווקז ששהתה בישראל 
  . ושמרה על קשר עם יהודים שהכירה בעבר, כעובדת זרה

  

בין הדגשת היחסים עם הסביבה בעבר היא חיברה  :היוזמה של הבאת ניצולי בסלאן קשרה יחד הווה ועבר

   .והיכולת לסייע לשכנים בעבר כיום לבין ההתנגדות למצב הקהילה בישראל וליחס הממסד הקולט

  

   ביטויים של הכרה הדדית בקווקז ובישראל .4

אין  220 .גם במקרים אחרים ראיתי ביטוי להמשכיות של קשרים בין יהודים יוצאי קווקז ושכיניהם בעבר

אבל הם מאפשרים הצצה לדפוסים מעניינים של יחסי , ק כדי להעריך את שכיחות התופעהבהם מספי

) 2007ברם (, במהלך עבודת שדה בדאגסטאן, 2003בקיץ . אתנית- גומלין בין זהויות בסביבה מולטי

  : הייתי עד למפגש מחודש בין יהודי שהיגר לישראל למעלה מעשרים שנה קודם לכן לשכנו בעבר

. שחזר לעיר בעקבות פטירת אביו, ]סימן טוב[=בדרבנט נפגשתי עם סימנדו בבית הכנסת 
דקות הליכה ספורות , והתלוויתי אליהם לדירתו של צאדק, צאדק, סימנדו הכיר אותי לחברו

ישבנו באחת . שסביבה התגוררו שלוש משפחות, נכנסנו לחצר פנימית קטנה. מבית הכנסת
, שש משפחות.  בזיכרונות מהתקופה הסובייטיתהפינות בחצר ושני הגברים שיתפו אותי

השכן , האזרי: ושני הגברים מנו אותם, מחמישה לאומים שונים גרו אז בשכנות סביב החצר
 סימנדו -ושניהם , Qajar(221( ארי 'הקאג, הדרגיני, שאימו הייתה ארמנית ואביו רוסי

את דירתו לשכנו סימנדו מכר .  כעת גרות שם שלוש משפחות.222היהודי וצאדק הלזגיני 
במהלך הביקור הוא התגורר אצל שכנו לשעבר וגם אצל קרובי אשתו שנותרו . צאדק כשהיגר

 למשל כיצד היו יושבים -במהלך השיחה הם חלקו זיכרונות מחיי היום יום בעבר. בעיר
וכיצד באחד הימים כשסימנדו נרדם ולא הצטרף האחרים לא , ביחד במרכז החצר בערבים

  ... נכנסו לביתו וסחבו אותו ישן החוצה,  חברתורצו לוותר על
  

 .על ההווי שצמח סביב דפוס מגורים זה שמעתי פעמים רבות בישראל: חצר זו לא היתה יוצאת דופן

וראיה לכך בחירתו , בין שני הגברים ששוחחו עימי היו יחסי ידידות וקרבה למרות השנים שחלפו

מרות שהיו לו קרובי משפחה אצלם יכול היה של האורח מישראל להתגורר אצל שכנו בעבר ל

אתנית וכינון רשתות -של אינטראקציה רב, את היחסים הללו יש לתפוס בהקשר רחב .לשהות

ודפוס המגורים , דאגסטאן . אתניות בקווקז בהן תפסו מקום גם יהודים מקומיים-חברתיות רב

 אתניות גם -לק מרשתות רבאך יהודים היו ח, המתואר מדגימים מקרה קיצוני של ריבוי אתני

בהבדלים שונים ,  בלקריה- יק בקברדינו'ן ועד נלצ'באזרבייג) אוגוז(מוארטאשן , במקומות אחרים

 ,אלא במערכת מורכבת" רב קיום"לא מדובר בתיאור רומנטי של  223.בזיקה להקשר המקומי

                                              
יש עדויות לשכנות . יקט לאומירקסים כרוכים בפחות מתח מאשר עם הערבים בשל העדר קונפל'היחסים עם הצ 219

  . -אבל גם עדויות כיצד נרכש במהירות השיח הלאומי הרווח כלפי ערבים, טובה והכרה בין יוצאי קווקז וערבים
יורק יהודים מהקווקאז -ובניו, במוסקבה מתקיימים קשרים עסקיים בין יהודים ויוצאי קווקז אחרים:  למשל220

  . ן ארגנו אירועים בשיתוף עם נציגי מדינה זו'ויוצאי אזרביג(Kubachi) י 'באצמשווקים כלי כסף של כפר הצורפים קו
  . הסביר סימנדו, "אבל מוצאם באיראן, )  דוברים שפה טורקית דומה-כלומר(הם כמו אזרים "  221
ני י הדרגי"הרוב בדאגסטאן מיוצגים ע, מוסלמים סונים: יש גם מגוון דתי. מיוצגים כאן רק חלק מעמי דאגסטאן 222

  . ויהודי)  בעירםני'רוב האזרבייג(שיעים , ) נצרות ארמנית ורוסית אורתודוכסית(נוצרים , והלזגיני
 .אך בולטים גם הבדלים, )קובה(יש עדויות על קשרים כאלה גם במקומות בהן השכונה יהודית הייתה מופרדת  223
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  . דאגסטאן, בדרבנטסימנדו ואחיו בחצר המשותפת , עם צאדק:35 תמונה

  

  

). Gammer 1995, 2002(הקבוצות וגם את הקונפליקטים הקשורים בה יש לראות בהקשר של ריבוי 

ל " חשוב להדגיש כי יחסים כבדוגמא הנאך לדיון כאן, נחוץ מחקר נפרד במקומם של יהודים במערכת זו

ית הקבוצות על גבולות אתניים עם שמירה של מרב, הצירוף בין חיים בסביבה רב אתנית. לא היו נדירים

הביא לפיתוח דפוסים שונים של מתן הכרה לאחר תוך כדי שמירה על ) שהתבטאה בדפוסי הנישואים(

  :דוגמא לכך ראיתי בהתייחסות לאורחים בחתונות .זהות

נכחתי בחתונה יהודית בשכונה ) 1990, בביקורי הראשון בקווקז( בחתונה בקברדינו בלקריה 
נגנה מוזיקה , אתנית בהרכבה- שהיתה מולטי, התזמורת". קולונקה", יק'של יהודי נלצ

. ארמנית ואף שיר ביידיש, מוזיקה קווקזית מגוונת, אך גם ברוסית, והרי'שירים בג: מגוונת
הכריז כי כעת התזמורת תנגן מוזיקה קברדינית ") תמאדה("בשלב מסוים מנחה האירוע 

והחבר הוזמן לרקוד לצלילי , )רקסי'צ(יני שהוא קברד, מסוימת לכבוד חברו של החתן
במקרה זה התלוויתי למשפחת . 2003ב ,  דפוס דומה ראיתי בפיאטיגורסק224.מוזיקה זו

). מרחק יום נסיעה(קאלה בדאגסטאן לטקס החתונה בעיר בה התגורר החתן'ממחצ, הכלה
 קרובים של הכלה כתוצאה של נישואים, בקרב הבאים מדאגסטאן היה כמה דרגינים

גם כאן תוך הקדשת , במהלך הערב התמאדה בירך אותם במיוחד. מעורבים דור קודם לכן
  . ריקוד מסוים לכבודם

  
שפירושו גם הכרה בזהותם , דוגמאות אלו מראות את החשיבות המיוחסת למתן כבוד לאורחים אלה

חתונה היא אירוע  :לשמירה על גבולות קבוצתיים, בעקיפין, בה בעת אפשר לראות כאן ביטוי .התרבותית

מתן הכבוד כלל גם אמירה ברורה כי נמצאים . בו נפגשים צעירים ונרקמים קשרים עתידיים בין המינים

                                              
חברות זו התפרקה ואף היה סכסוך שגלש ולאחר כמה שנים נודע לי כי , עם המשפחה בה מדובר יצרתי קשר קרוב 224

דומה שתוכניות ההגירה לישראל היו בין הגורמים שהשפיעו על . שהיו שותפים לעסקים, לאלימות בין החברים
  . מקרה זה יכול להמחיש הבדל בין התבוננות רומנטית בדפוסי הכרה לראיה מורכבת יותר. השינוי ביחסים
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 :הדוגמא השניה מלמדת על מורכבות הקשורה בכך .במקום אנשים שאינם שייכים לקבוצה האתנית

שואים אלה התקבלו וכך ני, מצד אחד. במקרה זה בני הקבוצה האחרת היו גם קרובים כתולדה מנישואים

,  ותוך כדי כך הודגש השוני–עדיין ניתן להם כבוד שנקשר לזהותם התרבותית , מצד שני. גם הקרובים

 כיוון שערך זה היה 225.ובה בעת כך חוזק הערך של שמירת הגבולות גם אם היו מקרים שחרגו מכך

למרות , ת לא בודד את היהודיםדפוס זה של הכרה הדדית תוך שמירת גבולו, מקובל על מרבית הקבוצות

   ):2003קיץ ( דוגמא לכך ראיתי בעת עבודת שדה בדאגסטאן 226 .השוני הדתי

יצאנו מבית הקברות בשער . ביקרתי בחברת חבר יהודי בבית הקברות היהודי של דרבנט
כאשר בן לוויתי רצה לשלם . אוטובוס נוסעים מאחד הכפרים עצר לנו. בשולי העיר, האחורי

בן לוויתי הסביר שאנו נתפסים כמי שעשו מצווה שכן ביקרנו את . רב לתשלוםהנהג סי
  227. ולכן סירב הנהג לתשלום, קרובינו המתים

  
לזאת  .במקרה זה השוני הדתי נתפס בתוך מסגרת רחבה יותר שראתה את המשותף למסורות השונות

    .פים לושיהודי הקווקז היו שות, יש להוסיף אתוס משותף של עמי ההר של הקווקז

בכמה הזדמנויות בישראל ראיתי ?  האם לכל זאת יש השלכה לחייהם של יהודי קווקז בעקבות ההגירה

    .המשכיות לדפוסים כאלה של הכרה בזהות התרבותית של האחר כחלק מכינון יחסי גומלין עימו

 בחתונה בבאר שבע באמצע שנות התשעים נוגנה בעיקר מוזיקה רוסית ומוזיקה של יהודי
והודיעו שכעת ינגנו במיוחד שיר , בשלב מסוים נגשו הורי הכלה למיקרופון). והרי'בג(קווקז 

, שהם גם חברים טובים, לכבוד שכיניהם בבנין) מוזיקה מזרחית ישראלית(מסוים 
   228.שמוצאם ממרוקו

בטקס הייתה . אחד הפעילים התחתן עם בחורה ממשפחה תימנית) 2004(בחתונה אחרת 
ולשם כך החתן וחבריו הכינו הקלטה מיוחדת , אד על איזון בין שתי המסורותהקפדה רבה מ

בהמשך הערב בלטו גם הצדדים . התוצאה היתה אסתטית ומרשימה. של שירים ותפילות
אך ,  מוזיקה ישראלית ומוזיקה מערבית מודרנית- )שניהם ילידי הארץ(המשותפים לזוג 

  . תי המסורותבמקביל היתה לאורך כל הערב גם התייחסות לש
  

חתונות בקרב יהודי קווקז בישראל הם אירועים מרכזיים בהם מודגשת הזהות הקבוצתית והתרבותית 

יחד  מורכב מבני הקבוצה) ולעיתים כולו(רובו , והקהל, בתוך הקבוצה רוב הנישואים הם. הספציפית

עקרון של מתן הכרה דוגמאות אלו מראות כיצד בסיטואציות מסוימות בא לידי ביטוי אותו  עם זאת

 שכן גם נישואים הם מחוץ –לכאורה בישראל השאלות הללו קיימות פחות . לזהות תרבותית של האחר

אבל הדוגמא השניה מלמדת כי גם נישואים כאלה מעלים שאלות שונות של , לקבוצה הם עם יהודים

ובר בפעיל שהיה שבו מד, דרך ההתמודדות עם שאלות אלו במקרה זה. מגע בין קבוצתי ושל זהות

מקבילה בהגיון הפנימי שלה , מעורב מאוד בשאלות הקשורות לקליטת יהודי קווקז ומגע עם הממסד

אף שמדובר על פעילים מקבוצות גיל  - שתוארה קודם מפי פעיל אחר" שיזור התרבויות"לגישת 

    230. פנימיותבאמצעות דפוס זה של הכרה לעיתים מבטאים גם הכרה במגוון זהויות,  בנוסף 229.שונות

                                              
  . דורש קונטקסטואליזציה של זמן ומקום החורג מדיון זהניתוח של היחס לנישואים מעורבים  225
  )2006 ברם Gammer2002( בשונה מהשפעות רדיקאליות שחדרו ן לאזור , דפוס זה מתייחס לאסלאם מסורתי 226
 דוגמא למתח בין -חשבתי תחילה שאולי אנו נתפסים כטמאים או משהו מעין זה בשל ביקורנו בבית הקברות  227

  . יפורים ממקומות אחרים בעולם לבין המציאות המקומיתניתוח המבוסס על ס
איני בטוח , כיוון שלא רשמתי במהלך האירוע. בתקופה זו הייתי מרוכז בעבודה יישומית יותר מאשר במחקר לשמו 228

 ". מרוקאית"או " מזרחית"מה היתה המוזיקה שנוגנה והאם הוגדרה כ
כאשר מול התקפה ,  בפרק על הנראות התבטא עקרון דומהבתל תאנים שתוארה) הקונפליקטואלית(בסיטואציה  229

מיודדת עם אנשים מקווקז ) יוצאת מרוקו(שהדגישה את הזהות השונה של יוצאי קווקז הזכיר המשיב כי המתקיפה 
דוגמא דומה בסיטואציה של קונפליקט היתה כאשר מול סכסוך מקומי בין נערים מקווקז . ועליה לקחת זאת בחשבון

  " . אתיופים"ו" קווקזים"שהוזכר בתקשורת יצא מנהיג מקומי בהצהרה לתקשורת כי אין כל סכסוך בין ומאתיופיה 
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  בין שיח לאומי ושיח אזרחי  והכרה' רב תרבותיות '. 5

מתרחשים " שיזור תרבויות"כמו גם המטאפורה של , שיח ההכרה ההדדית אותו תובעים יוצאי קווקז

האם דפוסים כאלה של הכרה משליכים גם על הבנת היחסים בין אזרחים . בעיקר בתוך המסגרת הלאומית

זהו נושא ? ועל כינון שיח רב תרבותי המאפשר גם להם מקום, ות שונות בישראלמקבוצות לאומיות ודתי

בסעיף זה אתייחס לנושא בקצרה כבסיס לדיון שאני מקווה לפתח . הדורש דיון החורג ממסגרת זו, סבוך

, סונים( מוסלמים - דפוסי ההכרה ההדדית שתוארו בקווקז התקיימו בין יהודים ללא יהודים. בהמשך

והמפגש , גם הבאתם של פליטי בסלאן לישראל). פרבוסלבים-רוסים, אוסטים, ארמנים(וצרים ונ) שיעים

רקסים בישראל שהוזכר לעיל הם דוגמאות ליחסים של הכרה הדדית מעבר לגבולות הלאום שיש 'עם הצ

הדוגמאות הללו אינן מבליטות את המתחים , יחד עם זאת. בהם משום המשכיות לדפוסים קודמים בקווקז

משרתים בצבא ואינם מיצגים את , למשל, רקסים' בין השאר כיוון שהצ-ין שיח לאומי ושיח אזרחיב

" ערבים"בגישות של יוצאי קווקז ל נדרש דיון נפרד נחוץ אם כן 231.פלסטיני- הקונפליקט הלאומי היהודי

 ביחס  בטחוני-אימוץ שיח לאומי, ככלל. כחלק ממפגש מרובה בסביבה מרובת זהויות, המפגש עימםו

ומהווה במידה רבה המשכיות ופועל יוצא של , להתרשמותי, פלסטינים אזרחי ישראל הוא שכיח- לערבים

כאשר , אולם הביטוי לכך הוא בעיקר באוריינטציה הפוליטית. במימדו הביטחוני" שיח התרומה לארץ"

ר זה ניתן גם בהקש.  יום-עולים רבים מפרידים בין העמדה הפוליטית לבין המפגש בפועל בחיי יום

י עולי קווקז ופעיליהם לבין סוגיית היחס בין עולים מצפון "להשוות בין היחס המופגן למיעוט הערבי ע

גם במימד הפוליטי אפשר לראות השלכות , למרות זאת . פלסטינים בישראל-ת לערבים"אפריקה והמזה

 232,"ישראל ביתנו"החבר במרכזי בקרב יוצאי קווקז פעיל , כך למשל יצחק". שיח ההכרה"שונות של 

כי חייבים להפגין כוח ועוצמה כלפי הערבים , ליברמן,  שהוא מסכים עם ראש מפלגתואףציין באוזני כי 

 בשונה מאנשים הבאים –וכי ליברמן אינו מבין זאת , לנהוג כלפיהם בכבודצריך במקביל שהרי , בישראל

ף הקשור למגע עם הערבים בישראל קשור מימד נוס 233.הוא הוסיף כי אמר זאת גם לליברמן. מהקווקז

מגע זה ). חיפה, לוד, נצרת, עכו(למגע הקונקרטי איתם ביישובים מעורבים בהם מרוכזים גם יוצאי קווקז 

כפי שניתן ללמוד מדיווחים על קשרים , יוצר לעיתים התחברות בין יוצאי קווקז וערבים בשולי החברה

ינאמיקה כזו מעלה מאד את האפשרות לקונפליקט בשל הפגיעה אבל ד, בין נערות יוצאות קווקז לערבים 

כך . מגעים יומיומיים כוללים גם ביטויים רבים של הכרה הדדית,  מצד שני234.הסמלית בגברים מהקבוצה

 פלסטינים אזרחי ישראל -שנסוב על האפשרות של ערבים , "צ קציר"בג"למשל בעקבות פרשת 

                                                                                                                                  
או ששיר , התזמורת מנגנת שירים בהם יש התייחסות לערים מסוימות, בקווקז וגם בישראל, למשל בחתונות 230 

  . העירהמספר על נסיעה מעיר מסוימת לחתונה מושמע כמה פעמים ובכל פעם משנים את שם 
רקסים יוצאי קווקז ' דרוזים וצ-כגון ערבים, היבט נוסף הוא המפגש של יוצאי קווקז עם אוכלוסיה לא יהודית 231

העדפת שירות במסגרת זו קשורה להיותה מקום מפגש של קבוצות מיעוט שונות שלהן מעמד שולי . במשמר הגבול
, רות בני קבוצות אלו זוכים ליותר הכרה בזהותםבאופן פרדוקסאלי זהו מקום שבו במהלך השי. בחברה הישראלית

יוצאי . שליטה באוכלוסיה הפלסטינית והגבלתה, בין השאר, אלא שזאת תוך כדי שהם מהווים כוח שיטור שתפקידו
רקסים סיפרו לי כי יוצאי קווקז מהווים מעין קבוצת ביניים בין השוטרים היהודים לבין 'קווקז וגם דרוזים וצ

 . וכי הם יוצרים קשרים עם לא יהודים יותר מיהודים אחרים, רקסים' והצשוטרים הדרוזים
  ). בשער זה לעיל'  סעיף בIIפרק " (בשבילך המרוקאי ערבי"וראה דיון בפעיל זה וקשריו בסעיף  232
 ,Shumski. 2004( פלסטינים ישראלים - רוסים לערבים-להבדלים רבים בין היחס של ישראליםדוגמא זו גם  233

Fialkova and Yelenevskaya 2006  ( ודרוש מחקר נוסף בנושא זה, לבין זה של יוצאי קווקז.  
התקיפו , כנראה שיכורים או עבריינים,  כאשר נערים יוצאי קווקז בקרית ים2006ביטוי לכך ניתן במקרה ב  234

  . בברוטאליות רבה צעיר בדואי שהחזיר הביתה צעירה יוצאת קווקז מבילוי
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רוב התושבים התנגדו . לוויזיה תושבים רבים שהגיבו לפרשהלהתגורר ביישוב זה רואינו בתוכנית ט

שציינו כי הן , על רקע זה בלטה תגובתן של שתי נשים יוצאות קווקז. לבואם של תושבים ערבים ליישוב

 מדובר אם כן 235.ואם יבואו שכנים כאלה ליישוב הן יקבלו אותם בברכה, חיו היטב עם מוסלמים בקווקז

וניתן לסכם בקצרה בשלב זה של המחקר כי המפגש עם ערבים מביא , נפרדבשיח מורכב שדורש מחקר 

י "כאשר המתח בין השיח הלאומי והאזרחי מצומצם בין השאר ע, בדרך כלל להדגשת השיח הלאומי

עם . לבין ההתנהגות בפועל כלפי בעלי זהות אחרות בחיי יום יום" לאומיות"הבחנה ברורה בין עמדות 

על רקע של   רבים ובהקשרים מסוימים ניתן לראות בו קשר של הכרה הדדיתזאת לסוגיה זו מימדים

  . מרחב משותף ואזרחות משותפת כחלק משיח רב תרבותי שיכול לכלול גם אחרים לא יהודים

  

  ריבוי תרבויות והכרה באחר כחלק מחוויית הזהות . 6

החורגות מעבר למחוות בסביבה היומיומית יש משמעויות " אחרים"להכרה בזהויות תרבותיות של 

 מתעצבת בתהליך מתמיד של מגע ויחסי גומלין עם -  אישית וקבוצתית-זהות .סמליות באירועים טקסיים

  אישית–מה המשמעות של עיצוב זהות ). Barth 1969 Taylor 1994(אחרים בעלי זהויות שונות 

אותו שמעתי פעמיים במהלך  (הסיפור הבא?  בסביבה שמאפיין מרכזי שלה הוא ריבוי הזהויות- וקבוצתית

וממקם אותה בזיקה לרבדים שונים  ,ממחיש את משמעות הריבוי בחוויה של האנשים עצמם) שבוע אחד

   .של זהות קבוצתית

, תוך כדי הישיבה בחצר אני מתוודע לאבשלום. ביקור ניחומים בצופית. 'יום ו. 2004קיץ 
פעיל שאותו אני מכיר היטב , מסתבר שזה דודו של נפתלי. ,אדם בשנות השישים שלו

בעת ביקור עם קבוצת סטודנטים בבית הכנסת : שעליו שמעתי עליו בתחילת השבוע
 לחפש דודה 70נפתלי סיפר כיצד דודו הגיע למקום עם עלייתו בשנות ה, הקווקזי בירושלים
, לקח אותנו לראות את הבית שלה, שזכר את האישה, הרב יונייב. 20שעלתה בשנות ה

צירוף המקרים שהביא .  על ידה כהקדש לבית הכנסת שכן לא היו לה ילדיםשהועבר
, הדוד, אבשלום". ממקור ראשון"לפגישה עם הדוד אפשר לי לשמוע כעת את הסיפור 

והוא ). נפתלי קרא לה שרי( שרה לאה -  כיצד מצאו את דודה- מזהה מיד על מה אני שואל 
זה היה . וא את בית הכנסת הקווקזיבמטרה למצ,מספר כיצד הגיע עם אשתו לירושלים

, חיפש. והם בקושי ידעו לדבר עברית, בפעם הראשונה לאחר עלייתם, בשנות השבעים
, אחרי כמה זמן אשתו ישבה איפה שהוא וחיכתה והוא המשיך לחפש.  אך לא מצא- וחיפש

שאמר לו , לבסוף פגש נהג מונית. אבל אף אחד לא שמע על בית כנסת קווקזי בירושלים
אבשלום .  אבל לעומת זאת יש בית כנסת של הבוכרים-שבית כנסת קווקזי הוא לא מכיר

 וחשבתי שאוכל - יש להם שפה דומה קצת לשלנו, אחרי הכול "-החליט מיד לנסוע לשם
איזה בוכרי ליד בית הכנסת "ושם ראו , נסעו לשכונת הבוכרים". לפחות לשמוע מהם

 אותו חלוק עם חגורה - לבוש בוכרי מסורתי אבשלום מתאר אותו כמי שלבש -"הבוכרי
ואף נתן כיוונים , לא רחוק, הבוכרי אמר שאכן יש בית כנסת קווקזי בירושלים. ארוכה מאד

והושיב את הבוכרי בתוך , הוא ירד מהרכב.  אבשלום לא הסתפק בכך236.כיצד להגיע לשם
אך זה , ת הקווקזיכך הגיעו לבית הכנס. והמונית תחזיר אותו,  שייקח אותם לשם- המונית

יום שישי ובסופו של דבר אם ,  ימתינו- אבשלום אמר לאשתו שאם הגיעו לכאן. היה סגור
לאחר זמן באה אחת . ישבו והמתינו ליד בית הכנסת. זה בית כנסת אנשים יגיעו להתפלל

והיא , התברר שהיא עצמה קווקזית.  ושאלה למי הם מחכים-  אישה זקנה-השכנות מהאזור
 -נתנה להם אוכל קווקזי, והרי'היא לקחה אותם לביתה דיברה איתם בג. ..שרימכירה את 

אבשלום מתאר כיצד . שמחה מאד לקראתם, שהיתה אלמנה, שרי. ואז לקחה אותם לשרי
ובמיוחד הוא זוכר כיצד לא .  וגם היא זכרה- זכרו אותה בקווקז,  שנה 50 -כל השנים הללו

                                              
בני נוער משם העידו כי נוצרו יחסים של כבוד ושכנות .  נוצר מפגש בין יוצאי קווקז לתושבים ערביםגם ביישוב חריש 235

ה מרמלה שהיו מעורבים 'בו בזמן דווח לי גם כי כאשר עמדה על הפרק העברת בני משפחת קראג. בין האוכלוסיות
 . בים היהודיים כנגד מהלך זהלכידות בין התוש) אולי לראשונה(שם בסכסוך על רקע עבריני ליישוב נוצרה 

  . הסמוכה לשכונת הבוכרים , )שמואל הנביא' רח( ישראל -מדובר בבית הכנסת בשכונת בית 236
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 תוך שהיא מסבירה להם שתמיד -ל קווקזיובישלה אוכ, והורי'רק שדיברה איתם ג
ורצתה לדעת אם ,  אלא גם שרה להם שירים בלזגינית- המשיכה לבשל אוכל זה בירושלים

אלי ' הכפר חנג- שפת השכנים שלה בכפר ממנו באה המשפחה לדרבנט-הן יודעים לזגינית
  ... באזור הלזגיני, בדרום דאגסטאן

  

מעליה לירושלים חיפוש אחר בית : ים יהודיים ופנים קבוצתייםרוב רובו של הסיפור ממוקד סביב מוטיב

ולבסוף , והרי'מציאת אישה הדוברת ג, הקווקזי ומציאתו לאחר שמגיעים לבית הכנסת הבוכרי הכנסת

שהיה אז בשנות השלושים שמע על דודה זו רק , ונראה שהמחפש( לאחר חמישים שנה -מציאת הדודה

העליה לירושלים היא מצד אחד מימוש של : דרגתית מזרות למוכרותבכל אלה יש הליכה ה). מסיפורים

אבשלום ואשתו מתגברים על מחסומי השפה והמרחב . אבל בו בזמן היא כרוכה גם בזרות, משאת דורות

.  איש לא יודע דבר על בית הכנסת הקווקזי בירושלים-אבל הזרות מתבטאת גם בחוסר הכרה, הלא מוכר

הנהג רואה :  וכאן יש עירוב בין זרות ומוכרות-יא אותם לבית הכנסת הבוכרינהג המונית מב בשלב הבא

.  בשפה–אם כי זה קשור לקטגוריזציה חיצונית ולאו דווקא לדמיון שמזהה אבשלום , דמיון בין הקבוצות

 אמנם -הדמיון לכאורה לבוכרים מקרב למטרה. התיאור של הבוכרי וחלוקו מדגיש את השוני בה בעת

וכך הם , אבל בשנות השבעים עוד יש סביבו שרידים של קהילה שפעם התקיימה,  סגורבית הכנסת

ונותנת להם אוכל , והרי' היא משוחחת איתם בג-המוכרות עולה שלב בביתה .פוגשים אישה יוצאת קווקז

הוא ביטוי שיכול , ואצל יהודי קווקז בכלל, במקרה זה" דודה("כאשר הם פוגשים את הדודה . קווקזי

גם היא משוחחת איתם  ")אח"ממש כמו שבן דוד נקרא לעיתים , ז על דרגות שונות של קרבהלרמ

אבל באופן פרדוכסאלי , )בפגישה קודם" נתנה אוכל "–לעומת (מבשלת להם אוכל קווקזי , והרי'בג

והקרבה ,  שפת השכנים בקווקז–מה שמבטא את שמחת הפגישה הם דווקא השירים בלזגינית , לכאורה

     237.והרי' ולא רק בג- גם ברצון לשוחח עם בני משפחתה בלזגיניתמתבטאת

אך יש לה עדיין השפעה על עיצוב ,  וככזה הוא מתאר מציאות שכמעט ונעלמה–הסיפור מחבר בין דורות 

, באזור מסוים,  של כפר מסוים- הזהות שמייצגת שרי היא זהות מקומית 238.הזהות של יהודי קווקז

 אבל בין אלה -והרי אחרים'בירושלים היא פגשה דוברי ג .שגרו שם ותרבותםשנבנתה בזיקה לקבוצות 

והרי ובין שרי עצמה 'דרגת המוכרות עולה בין הפגישה עם האישה הראשונה דוברת הג .יש גם שוני רב

או (אבל מקומיות . ובשאלה מאיפה אתה ומי היו שכניך, אלא גם בדיאלקט שלה, מדובר לא בשפה שכן

ספציפיים אלה היא בעלת פוטנציאל של הבניית זהות  )פרטיקולריזם(זהות ייחודית כזו ו") לוקאליזם"

 גם לשכנים בני עמי קווקז וגם – מקום לאחר קיים בשל הקשרים הצולבים  239.שיש בה גם מקום לאחר

וגם יהודים אחרים ") שונים"שגם הם (הן יהודי קווקז ממקומות מרוחקים , ליהודים ממקומות אחרים

                                              
אבל הניתוח המובא כאן צמח , לסמליות של מקום הלזגינית בסיפור שמתי לב כבר ששמעתי אותו לראשונה 237

  . כתוצאה של מסגור הטקסט מעבודת השדה ו קריאה מחודשת שלו
למרות זאת בשני כפרים בדאגסטאן חיות . כמו זה שממנו באה שרי, רוב היהודים בקווקז אינם חיים עוד בכפרים 238

לחיים בכפרים הייתה השפעה על עיצוב היחסים ). 2006ברם (כמה משפחות יהודיות לצד שכנים דרגינים ואזרים 
 .  יהודים וגם לא יהודים הגיעו מכפרים כאלה, רוב הדיירים שם- בחצרות המשותפות בדרבנטלעילהאתניים שתוארו 

והוזמנתי , הייתי מעורב מאד בעבודה עם יוצאי קווקז. דוגמא נוספת לכך בניסיון שהיה לי באמצע שנות התשעים 239
של אנשים בטקס שהתקיים ) ואולי יותר(התבקשתי לדבר לפני עשרות רבות . לטקס פתיחה של מועדון באחת הערים

ואז , התייחסתי בדברי לכך שיהודי קווקז כאן הגיעו מסביבות רחבות, בלי לתכנן זאת יותר מידי. ברחבת חניה, בחוץ
הניב מחיאות ) שרובם כמובן אינם מוכרים לישראלים(אזכור שמות העמים השונים . מניתי חלק מהעמים לידם ישבו

  .  ברי אפשר קרבהובדומה לסיפורה שלשרי דומה שדווקא חלק זה בד, כפיים וקריאות עידוד מהקהל
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מאפיין זה משותף לקבוצות . ובמובן מסוים הוא חלק מהזהות, ולא רק בחוץ" בפנים"הוא , האחר .בכלל

ריבוי הקבוצות והתרבויות שלהן שוני וגם אתוס : אך הוא מוגבר כאן בשל כמה גורמים, מיעוט רבות

 שהם –חברה ומנגנוניה  לבין) י זרים"שנשלטת ע(ההבחנה במשך תקופות ארוכות בין ומדינה , משותף

י "ראו עצמם כמקומיים ונחשבו ככאלה גם ע,  שלמרות היותם מיעוט דתי-ומקום היהודים ,מקומיים

ולו גם טקסיות כאלה שנדונו קודם המבטאות זאת במקרה זה , ומחוות שונות, הכרה באחר 240.אחרים

וד הזולת חשיבות של כיב .ואינם עניין אינסטרומנטאלי בלבד, השפיעה על הזהות העצמית והקבוצתית

: בחינוך והשתקפה גם, שהיא גם מתן כבוד לתרבותו התבטאה ביחסי הגומלין החברתיים היומיומיים

, פירושו בראש ובראשונה לדעת לכבד מבוגרים ממך ולנהוג על פי נורמות מקובלות" נמוס"להיות בעל 

מקיומו של עקרון  . וקבלת כבוד-תוך מתן כבוד, "אחרים"אך מכאן נבע גם לדעת להתנהג בכבוד בחברת 

לצד מתן כבוד לאחר היו גם  241.מכוון כזה אין להסיק על מציאות רומנטית של יחסים בין קבוצות

י "למשל ע" ישמעלים("לקבוצות אחרות " פנימיים"כגון כינויים , מכניזמים של שמירת גבולות והיררכיה

טויים שונים להחפצה היו גם בי ).כלפי היהודים' והוט'ג'ורטיבי ב'ושימוש פיז, היהודים

 -כך למשל היחס לנשים רוסיות היה פעמים רבות כאל נשים זולות. של האחר) אינסטרומנטליזציה(

" נשים שלנו"אך גם מדוגמא זו בולט כי שההבחנה אינה רק בין  .מבלים איתן אבל מקילים בהן ראש

ן מקומיות שונה מהיחס שה" אחרות"והיחס לנשים , אלא מדובר במציאות של ריבוי, "נשים אחרות"ו

  . ובמקומות שונים היו גם הבחנות ספציפיות יותר בין קבוצות שונות, "רוסיות"ל

מידת השטחיות או המשמעותיות של עקרון מתן ההכרה לאחר וזהותו השתנתה בין פרטים ומשפחות 

חי במרחב  כגון הבדלים בין המיעוט ש-ומקום) תקופות שונות ומאפייניהן(והשפעה מהקשרים של זמן 

למרות כל אלה ניתן לומר כי  242.או במרחב משותף) קובה, בקרסנה סלבודה(מגורים יהודי נפרד יחסית 

ועל האופן בו הם ,  אתנית הייתה השפעה רבה על גיבוש הזהות של יהודי קווקז-לחיים בסביבה רב

 גם בראיה  רקע זה מתבטא .תופסים אינטראקציה בין קבוצות ושאלות של הכרה בזהות קבוצתית

    .כשבתוך זה צריך להיות מקום גם ליהודי קווקז, המדגישה את הריבוי בחברה הישראלית

 הפלגה –" קרוז"ביטוי מעניין לכך עלה מסיפורה של פעילה קהילתית שבחופשתה יצאה ל
והזכירה במיוחד את הבדרן ששעשע את , היא סיפרה שנהנתה מאד. קצרה לטורקיה

הוא סיפר בדיחות על כל הקבוצות . " בדיחות אתניות שונותהנופשים ובין השאר סיפר
בשילוב של רצינות , היא התלוננה..". אבל אפילו לא בדיחה אחת עלינו, בחברה הישראלית

  "  ?למה אין בדיחות על קווקזים. "והומור
  

שבעירת מגוריה היא מתמודדת עם מצב לא קל בקרב הקהילה כמו גם עם השפעות של קרבה , הפעילה

על רקע זה גם בדיחות אתניות . בהפלגה" חופש"הדגישה את ההרגשה של , לגבול ומצב בטחוני קשה

עוסקות  רובן: מה גם שהן מבטאות ריבוי ולא תפיסות בינאריות, יכולות להיתפס כאופן של הכרה

                                              
עומדת בניגוד לאופן בו מתוארת זהות יהודית בנרטיב , כמו גם של מאפייני היחסים עם השכנים, הבניית זהות כזו 240

הסטודנטים בסיור היו מעולי . ביטוי לכך ניתן בסיור שבו שמעתי את הסיפור לראשונה. ציוני שבבסיסו שלילת הגולה
ושילב התייחסויות , וקז ותיק תיאר את עלית יוצאי קווקז לירושליםיוצא קו, מדריך הסיור. שנות התשעים

 . כששאלתי על כך הסטודנטים ציינו שזו לא החוויה המוכרת להם מחייהם וחיי הוריהם. לפוגרומים ורדיפות בקווקז
  ). 2001(ראו ריס ) לב נוסימבאום, קורבאן סעיד(על רומנטיזציה של הקווקז ביחס ליצירתו של אסד בי  241
הבחנה שהייתה , בדרבנט) לזגינים ועוד, דרגינים(נים לעומת הקבוצות הקווקזיות ההרריות ' ביחס לאזרבייג–למשל  242

  ). נים היו מרוכזים בשכונות מסוימות בעיר העתיקה'לאזרבייג(לה גם משמעות גיאוגרפית 
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הפעילה מפרשת את  243".אשכנזים" או 'מזרחים'ולא ב', פולנים רומנים וכו, פרסים, במרוקאים

ולו גם , אתניות כפעולה שיש בה גם צורה מסוימת של מתן הכרה" סיפור בדיחות"ואציה של הסיט

העדרן של בדיחות על יוצאי קווקז מבטא במקרה זה חוסר היכרות של ". מראה עקומה"באמצעות 

את : הוא פורש על ידי פעילים נוספים שהקשיבו לסיפור יחד איתי גם כתולדה של הכרה שגויה, הקבוצה

הרצון ). הייתה אחת התגובות שנאמרה באירוניה" לא צוחקים עליהם, קזים תופסים כמפחידיםהקוו

   .ובהכרה בזהות התרבותית בולט גם במקרה זה להיות חלק, "להיות בפנים"

  
   תפקיד היהודים בפיתוח הריקוד בקווקז ויצירה מוזיקלית כדוגמאות: ריבוי תרבויות ויצירה. 7

 היא מצע לצמיחה של ,היוצאת מתוך חוויה של ריבוי, קווקזית -מקומית ית וגם זהות תרבותית שהיא יהוד

, שתי דוגמאות מדגימות זאת . אינטגרציה של מסורות שונותלצדשיש בה ייחודיות  יצירתיות תרבותית

   .האחת מהקווקז והשניה מישראל

בן אלה אפשר . םהדוגמא הראשונה היא מקומם של יהודים בתחומים כמחול ומוזיקה במאה העשרי

שהפכה ללהקה ייצוגית של " לזגינקה"להזכיר את תנחום יזרעאילוב ויוסף מטאייב ממייסדי להקת המחול 

-הקמת הלהקה הממלכתית של קברדינולואת תנחום אשורוב שזכה לאותות כבוד על תרומתו , מ"ברה

 של להקות יהודיות שתי הלהקות הייצוגיות הללו נוסדו על בסיס 244).1990:465:אלטשולר(בלקריה 

אנר ' להפיכת הריקוד הקווקזי ממרכיב חשוב בתרבות העממית לזו תרמיהודים יוצרים ).1999 , אליהו(

 במדיניות הלאומים הקשורלאמנות ייצוגית העממי הפיכת הריקוד  .מתוחכם ומגוון של יצירה תרבותית

על רקע בקווקז אנר זה 'יניו של ז מאפיאבל חשוב לבחון את, )Hirsch 2005, Swift 1969( הסובייטית

קווקזי כאומנות ייצוגית שבפיתוחה הושקע מאמץ רב צמח תוך כדי הריקוד ה .הקבוצות באזור זהריבוי 

פעולת הריקוד  .ובה בעת תוך כדי הדגשת אתוס משותף, מתן מקום למסורות של עמי הקווקז השונים

ריקודים  :וי וגם של זהות קווקזית משותפתשל הריב ) embodiment(מהווה בו זמנית הפנמה והגשמה 

וליהודים היה , אך אלה היוו בסיס ליצירה חדשה, שונים נקראים בשמות של קבוצות אתניות שונות

גם ו, "מקומיים"יהודי קווקז היו גם  245.של מסורות אלו) אינטגרטורים(תפקדי מרכזי כמתכללים 

לות אחרות של יהודי קווקז שישבו בקרב עמים לסביבתם המיידית וגם לקהיגם בעלי זיקה , "מיעוט"

כל זאת מסביר את יכולתם לתרום ליצירה המבוססת על צירוף של מסורות קווקזיות .  בקווקזאחרים

תיאור זה מבליט את הפער ביחס  .ה של הסביבהסכקטגורית תפי" ריבוי"ואת החשיבות של  246,שונות

שצמח מתרבות עממית אותנטית לתחום תרבותי בעל מה : לריקוד כסמל תרבות חשוב בקרב יהודי קווקז

ומה שהיה ביטוי למקומיות של היהודים ולתרומתם , שולי" פולקלור"יוקרה מקבל בישראל מעמד של 

   .לתרבות סביבם מתויג כצורת ביטוי זרה ולא יהודית

                                              
 . אם כי אין סימטריה בהתייחסות שלהן לקבוצות שונות 243
 . בלקריה-בירת קברדינו, יק'רוי רחוב בעיר נלצעל שמו של אשורוב ק 244
הוא התבסס על מסורות , אף שתהליך זה ביטא את האידיאולוגיה הפוליטית של ריבוי הלאומיות בצורתה המקומית 245

ראיה לכך תפקידו של הריקוד בקרב קהילות מהגרים קווקזיות כסמל זהות שיוצר גם . קיימות ולא היה מלאכותי
 ). רקסים בישראל'כגון בין יוצאי קווקז בטורקיה וברמה אחרת בין יהודים וצ(ילות אינטגרציה בין קה

 מוסלמיות ולכן התאים כמערכת בה יש אינטראקציה רבה בין -יותר מתחומים אחרים ביטא מסורות קדם, ריקוד 246
, )הריקוד הגיאורגיולראיה ההשפעה הרבה של המסורות הצפון קווקזיות על (יהודיות ונוצריות , קבוצות מוסלמיות

 . י הסובייטים ששאפו להמעיט בצד האסלאמי כמאחד את מרבית עמי הקווקז"וגם כמרכיב שניתן לו עידוד ע
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 הספרותית תחומים נוספים בהם התבטאה יצירה תרבותית ענפה שהייתה מקומית וגם יהודית היו היצירה

 מוזיקה הייתה תחום יצירה נוסף ).Zand 1985(בפרט , כגון סיפורי העם, בכלל והיצירה העממית

מוזיקאים יהודים השתתפו באירועים שונים ותפסו . שהיווה זירה חשובה של מגע בין היהודים וסביבתם

ן פרספקטיבה נוספת  ניתוח המוזיקה המסורתית של יהודי קווקז נות247.מקום חשוב בהרכבים מוזיקליים

כפי , לדיאלקטיקה בין שמירה על זהות דתית וגבולות חברתיים לזיקות הגומלין בינם לבין שכיניהם

אליהו עצמו הוא מוזיקאי ומלחין עוד קודם  ).1999(מוזיקלי של פרץ אליהו - שניכר ממחקרו האתנו

ווה דוגמא ליצירה הצומחת מתוך מה, מרק אליהו, כמו גם זו של בנו, ועבודתו המוזיקלית, להיותו חוקר

פרץ אליהו קיבל את השכלתו המוזיקלית . ריבוי תרבותי ולזהות תרבותית המגשרת בין עולמות שונים

התבוננות במיקומו ביחס לתרבות הישראלית . אך מראשית שנות התשעים הוא פועל בישראל, בקווקז

וגם את הפוטנציאל שיש בעולמות , שראלמדגימה גם את הדילמות הקשורות במיקומם של יהודי קווקז בי

אך הוא נותן , "קווקזי"אליהו עצמו אינו מציג עצמו כ .התרבותיים שהם מביאים לתרבות הישראלית

יש . מקום של כבוד למוצאו ומדגיש כי הוא ממשיך מסורות של חיבור בין תרבויות שרווחות בקווקז

ת שלו ושל בנו בזירה התרבותית הישראלית על מקום לבחון מה ניתן ללמוד מיצירתו ואופני ההתמקמו

, שמו הנוכחי הוא ההגייה עברית של שמו הקודם(פרץ אליהו   248שאלות של ריבוי תרבותיות בישראל

ובה בשעה , הוא אחד המורים הבולטים בישראל למוזיקה קלאסית פרסית וקווקזית )פיריס אליוגוייב

אליהו שולט  249". שהוא שולט במוזיקה מזרחיתהוא שולט במוזיקה קלאסית מערבית באותה מידה"

 .ה'מנצין טאר וקוכג, מסורת הפרסית והקווקזיתמהוביצירתו ניתן מקום חשוב לכלי פריטה , בכלים שונים

המורשת מחברת בין ופעילותו המוזיקאלית , )שם( שואף ליצור מוזיקה המחברת בין תרבויות שונות הוא

 הסימפוניהכגון , לצד יצירה מקורית חדשה, שות אחרותהמוזיקלית אותה הביא מדאגסטאן למור

קליטתו בישראל לא הייתה  250 ,זכו להערכה בחוגים מקצועיים למרות שכישרונו ויכולותיו". תהילים"

 עדיין וממוקםהוא עדיין אינו נהנה מהכרה רחבה , תשומת לב ליצירתו ואף שלאחרונה יש כבר, קלה

,  מוכשרה'קמנצנגן והוא מוזיקאי , מרק, בנו של אליהו . בישראלבשולי העשייה התרבותית והמוזיקלית

של מוזיקה  בשדה המצומצם -  תוך שיתוף פעולה עם מוזיקאים ישראלים צעירים אחרים–והוא השתלב 

" מוזיקת עולם" ל)מסוגים שונים(ובין מוזיקה קלאסית , ישראלית מקורית המשלבת בין מזרח ומערב

גם הבן מביאים איתם לשדה התרבות הישראלית מרכיבים שונים הנובעים גם האב ו .ולמוזיקה עממית

, ודמותם מדגימה את מדגימים את העושר והריבוי הקשור ברקע הקווקזי שלהם, הקווקזית מהתרבות

   :אולם יש קושי לקשר בין משאבים תרבותיים אלה לבין יוצאי קווקז בישראל כקהילה

ם סוכנויות שונות שעבדו עם עולי קווקז ניסיתי בשנות התשעים הייתי מעורב בפעילות ע
בתקווה שהכרות עימו ועם יצירתו תביא גם לשינוי חלק , לשלב את אליהו בפעילויות שונות

זה היה כרוך " שידוך. "מהעמדות של קובעי מדיניות ונותני שירותים כלפי יוצאי קווקז
ה קשה לשכנע להוציא את הי, המוזיקאים שניגנו איתו היו רובם עולים חדשים: בקשיים

                                              
מבחינה היסטורית בולטות של יהודים בתחומי המוזיקה קשורה גם בהסתייגות המוסלמית המסורתית מתחומים  247

בעוד שבקרב קבוצות ,  נכונה רק לגבי חלק מעמי הקווקזאבל בקווקז זהו הסבר חלקי בלבד שכן הסתייגות זו, אלה
 . או שהושפעה ממסורות צופיות שנתנו מקום רב יותר למוזיקה, אחרות הזהות המוסלמית הייתה שטחית

 . אך תרומתו לתרבות המקומית ודפוסי ההכרה בו נובעים מכישרונו ודמותו ולא ממוצאו האתני 248
 . . ושיחות שלי עם אליהו, 2003, " חיים אחרים"פ כתבה של פטריק ב"ע 249
  . בר אילן' והיה קשור גם למחלקה למוזיקולוגיה באונ, אליהו לימד במרכז למוזיקה מזרחית בירושלים 250
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ורק לאחר מאמץ הוזמן אליהו עם הרכבו להופיע במסגרת אחד , התקציב הנחוץ להבאתם
מארגני הכנס : הוא סיפר לי אחר כך על חוויה זו. הכנסים שערכו קובעי מדיניות בנושא

וציפו שהם ינגנו בשעה , מיקמו אותם במסדרון בבית ההארחה בו התקיימו הדיונים
  ...אליהו ציין שלא יחזור עוד על ניסיון כזה.  יוצאים להפסקת קפהשהמתדיינים

  

  רקדני להקת נוער בריקוד ספונטני בעת הופעה של פרץ אליהו: 36 תמונה
  .ה' בקמנצ-מרק אליהו , פרץ אליהו מנגן בתאר: 37 תמונה

   
 הופיעו פרץ ומרק אליהו ביום עיון לכבוד משה יוספוב ביד 2006ב באבי, כעשר שנים אחר כך

חברי להקת מחול קווקזי , בקהל נכחו בני נוער יוצאי קווקז. בן צבי שהשתתפתי בארגונו
. תוך כדי ההופעה קמו הנערים ובאופן ספונטאני החלו לרקוד לצלילי המוזיקה. מאשדוד

ועודד , אבל אליהו סימן לה לשבת, וםהאחראית עליהם חששה שהם מפריעים ומיהרה לק
שעבור חלקם , נוצר דוח שיח מעניין בין המוזיקאים לרקדנים הצעירים. במבט את הנערים

בסוף האירוע שוחחתי עם פרץ . היה זה כנראה מפגש ראשון עם הופעה מוזיקאלית כזו
ני הנוער בסגנונו העצור ציין כי המפגש הבלתי מתוכנן על הבמה עם ב, האב. ומרק אליהו

אני הבעתי את התרשמותי כי זהו אירוע יוצא דופן . היה מיוחד והוסיף רובד נוסף להופעה
: וציינתי כי דומני שעם השנים נוצר מרחק בין ביצירתו של אליהו לבין יוצאי קווקז בישראל

בירושלים או מוסדות מקבילים בתל , בית הקונפדרציה"כמה מהם מגיעים לבימות כגון 
מרק ציין כי היכולת להגיע לשכבות , בנו. אליהו הסכים? לעיתים הוא מופיעאביב בהם 

  ..   שונות של אוכלוסיה היא בסופו של דבר גם שאלה של תקצוב מתאים
  

ההתנסות הראשונה מעידה על המתח בין המדיניות שסימנה את יוצאי קווקז כאוכלוסיה חלשה לבין גישה 

 השניה מעידה על הפוטנציאל שיכול היה להיות בגישה ההתנסות. המבקשת הכרה בזהות תרבותית

והסיטואציה המתוארת מלמדת על דיאלוג , המדגישה את המשאבים התרבותיים שקשורים בזהות המוצא

 מחול המזוהה כפולקלור המתאים -אנרים אומנותיים הממוקמים לכאורה במרחק זה מזה'אפשרי בין ז

ההצלחה גם כי מעידים שני הניסיונות  ".קלאסית מזרחית"יקה ומוז, ללהקות הפועלות במרכזים קהילתיים

    251.היחסית של אליהו הייתה כרוכה גם בהתרחקות מהקהילה

כמו גם ההרכבים בהם משתתף בנו הם חלק מתרבות ישראלית חדשה מתוחכמת ,  יצירותיו של אליהו

בוה הבינוני גקר בני המעמד בעי, י מעטים"עאלא שתרבות זו נצרכת  .מרכיבים מתרבויות שונות המשלבת

אליהו .  לא כל שכן ליוצאי קווקז בריכוזיהם בפריפריה הישראלית–ואינה זמינה לקהל הרחב , גבוה -

 כפי שאפשר לראות במאמץ שהקדיש לקבץ את המסורות - אינו מנתק עצמו משורשיו הקהילתיים
                                              

כדי להיות קרוב ", ובשנים האחרונות הוא גם בחר להתגורר בערד. ולא פעיל קהילתי, אליהו הוא אומן באישיותו 251
  . דיניות כלפי יוצאי קווקז מגבירים את המרחק בין יצירתו ליוצאי קווקז בישראלאבל מערך התפיסות והמ". למדבר
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אפשר לו אינטראקציה משמעותית אך הוא אינו במיקום שמ, )1999אליהו ( המוזיקליות של יהודי קווקז

 וזאת - תהליכים בהם נתונים מרבית בני הקהילהעל ההשפעה ולפעולתו אין , עם קהילת יוצאי קווקז

, ת המתייחסת גם למצב קהילותיהן"בשונה מפעילות מוצהרת של יוצרים מקרב יוצאי צפון אפריקה והמזה

ושרים את פעילותה לדיון אודות מקומן של שיוזמיה ק, כמו בדוגמא של התזמורת האנדלוסית הישראלית

. ולצורך בהנחלת מסורת זו לדורות הבאים, מורשות תרבותיות שונות בעיצוב התרבות הישראלית

כוחן הפוליטי ומידת קיומה של יוזמה קהילתית לקידום ותמיכה , הבדלים אלה מושפעים מגודל הקהילות

יקה גם ליכולת המיקום של מודוסים אומנותיים שונים אך בו בזמן להבדל זה ז, בצורות ביטוי אומנותיות

    252. בתוך הקטגוריות הבינאריות עימן מתוארת החברה הישראלית

. יפה ירקוני ושרית חדדלאומנים וזיקתה לקטגוריזציה אתנית נדונה קודם ביחס " התמקמות"שאלות של 

 253.נרים מוסיקליים שונים מאדא'מדובר בזאליהו מוגבלת כיוון שהשוות מקרים אלה לזה של היכולת ל

 , אם בשדה המוזיקה הפופולארית-למרות זאת ניתן לבחון את המקום שדמויות אלו קיבלו בשדה פעולתן

בהקשר של הדיון בקטגוריות .  מזרחית והיצירה הישראלית החדשה-ואם בשדה המוזיקה הקלאסית

הקווקזי : ברתיות ותרבותית אופציות חשלושאתניות שלושת הדמויות המתוארות כאן מתארות גם 

במידה  אך נותר -והקווקזי כבעל זהות ייחודית המנסה לחבר בין מערב ומזרח , הקווקזי כמזרחי, כאשכנזי

  . למרות הפוטנציאל שיש בו, שולי לשיח המרכזי סביב זהות ותרבות בחברה הישראליתרבה 

  
  יהודי קווקז כבעלי כישורים בין תרבותיים ורב תרבותיים . 8

כחלק מהחיים בסביבה המאופיינת בריבוי תרבותי רבים  :דיון ביצירה תרבותית מדגים סוגיה רחבה יותרה

מתייחסים " כישורים בין תרבותיים" . תרבותיים- תרבותיים ורב-מיהודי קווקז פיתחו כישורים בין

שורים רב כי"ב .ואף לתווך ביניהם, ליכולת להיות בקשר עם בני תרבויות שונות וזהויות מרובות

הכוונה ליכולת להיות שותפים בחברה שבה יש קשרים משמעותיים בין בעלי זהויות שונות  "תרבותיים

כישורים בין תרבותיים : מדובר בשני דברים שונים .ואף לתרום לכינון חברה כזו, תוך כדי הכרה באחר

רב "לראותה כואינם מביאים בהכרח לתפיסה שאפשר , יכולים להתבטא במישור אינסטרומנטאלי

 כגון הדגשת תפיסה כזו במסגרת -"רב תרבותית"יכולות להיות גם רמות שונות של תפיסה  ".תרבותית

 –מה שלא מאפשר לראות בכך גישה רב , הלאום כשלצידה חוסר הכרה בזהות של בני קבוצות אחרות

הן בהקשר (או כאן למרות הסתייגויות אלו דומה שהעדויות השונות שהוב. תרבותית במובן העמוק יותר

התפתחו כישורים , או חלקם, מאפשרות לקבוע כי בקרב יהודי קווקז) ההיסטורי והן בהקשר העכשווי

והחיים , אבל מאפייני אזור הקווקז, במקומות רבים, כמיעוט,  כישורים כאלה אפיינו יהודים254.כאלה

בוצה זו אף ביחס לקבוצות בסביבה מרובת קבוצות ותרבויות מאפשרים להציע כי מרכיב אלה מייחד ק
                                              

  . והשווה גם הדיון בדמותה ומקומה של הזמרת יוצאת כורדיסטן אילנה אליה 252
שעלתה לישראל מקווקז , היא של חווה דולב" ים תיכונית-מזרחית"מתחום המוזיקה הפופולרית , דוגמא אחרת  253

אנגלית , ערבית , היא הוציאה תקליטים בתורכית: מרכיבים רב תרבותיים ניכרים גם בקריירה שלה . 1997 ב17בגיל 
וכתבה בעיתון סיפרה על תוכניות שלה . קלרינט ועוד, והמוזיקה שלה מלווה בכלים שונים כגון בגלמה, ועברית

-23, 176אנשים , "טא תורכיקווקזי במב", מירב אקא(לשיתוף פעולה עם זמר פלסטיני בהקלטה של שי על השלום 
אך זכתה להצלחה , "הים תיכונית"נותרה שולית למדי גם במוזיקה , למיטב ידיעתי, דולב). 62' עמ ,29/5/2000

 . והערכה בקרב יוצאי קווקז בישראל
כגון חוסר הכרה (הבדלים בין קהילות ובין רבדים שונים באוכלוסיה ביחס לכך ומיקומן של תופעות הפוכות  254

  . כל אלה ראויים למחקר נוסף–) ויות אחרות המלווה בסגירות קהילתיתבזה
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 )Zand 1986( לינגוויסטים שאפיינו בעבר את יהודי הקווקז -גם הדפוסים הסוציו. יהודיות אחרות

בין השאר בשל הדגשת מימדי זהות , התקופה הסובייטית אפשרה פיתוח של תכונות אלה .מעידים על כך

אך אין לזהות בין (ודים מסביבתם משותפים ולעומת זאת החלשת כוחו של המימד הדתי שהבדיל את היה

בה בעת פיתוח תכונות אלה נעשה תוך כדי ). שנשמרו גם בתקופה זו, המימד הדתי לבן גבולות קהילתיים

עם מרכיבים קולוניאליים ביחס בין , קונפליקט והתמודדות עם השלטון הקומוניסטי הטוטאליטארי באופיו

כל אלה הגבילו ותיעלו את השימוש בכישורים אלה . ובמיוחד עם המדיניות הטאטית, רוסים וקווקזים

והדגישו את ההבחנה בין החסים עם הסביבה החברתית לבין מגע עם המדינה למרות , לזירות מסוימות

 ?מה קורה לכישורים אלה בעקבות ההגירה של יהודי קווקז. הזיקה וההשפעה ההדדית של מישורים אלה

  ? והאם יכול להיות להם ביטוי גם בישראל

התבוננות ביהודי קווקז בקהילות חדשות מחוץ לישראל מלמדת על זירות חדשות בהן באים לביטוי 

ובמיוחד מקובה ויכולתם לתפוס מקום , הצלחתם הכלכלית של יהודים מהקווקז .תרבותיים–כישורים בין 

דים יוצאי כמה יהו. חשוב בשווקים השונים של מוסקבה קשורה ביכולת כזו לתווך בין עולמות שונים

מתוך העדפה לנהל בעצמם את הקשרים  -קווקז הרחיבו לאחרונה את עסקיהם ואף יצרו קהילה קטנה בסין

אלו שיודעים "אחד המבקרים מישראל תיאר את יהודי קווקז במוסקבה כ. המסחריים עם ספקים בסין

כישורים כאלה גם קבוצות אחרות של יהודים מקווקז במוסקבה מצליחות תוך שימוש ב". לדבר עם כולם

בדפוסי המגע עם , לעומת זאת .ובכלל זאת כניסה למקצועות חופשיים, לבד ממסחר, בזירות אחרות

מצב הקהילה ודחיקתה . החברה הישראלית בולט הפער בין ההתנסות הקודמת בקווקז לבין זו הנוכחית

ובכל זאת אפשר למצוא , לשוליים מקשים על ביטוי של כישורים בין תרבותיים ורב תרבותיים בישראל

 .אלא פוטנציאל שרק מיעוטו ממומש,  ואולם כל אלה אינם מבטאים דפוס דומיננטי 255להם עדויות שונות

אבל לא פחות מכך הוא ) 'העדר מנהיגות וכו, פיצול פנימי(מצב זה מלמד על קשיים וחולשות של הקבוצה 

עולה גם שאלה עד כמה כישורים בין . לימציב שאלה לגבי הכרה בזהות ומשמעות ריבוי התרבויות הישרא

מבט על . ילדיהם של יוצאי קווקז הגדלים בישראל, תרבותיים ורב תרבותיים כאלה יהיו נחלת הדור הבא

מלמד כי לצד כישורים בין תרבותיים יהודי קווקז מביאים איתם מודעות גבוהה , מכל מקום, דור המהגרים

מודעות זו מדגישה את המתח עם הסביבה ואף מביאה בחלק מהמקרים . לריבוי התרבויות בחברה

בהשתלבות  אך פעילים יוצאי קווקז מעוניינים, להדגשת הגבולות בין יוצאי קווקז לישראלים אחרים

בחברה ומדגישים את החשיבות של מתן הכרה בזהויות שונות יחסים של הכרה הדדית עם בעלי זהויות 

ויש בה פוטנציאל לתרומה , ות עם דחיקה לשוליים והשתלבותלצורת פעולה זו חשיבות בהתמודד. אחרות

  . לחברה הישראלית בכלל והתמודדותה עם ריבוי התרבויות בקרבה

                                              
דפוסים של התארגנות פוליטית משותפת לבעלי זהויות : כמה דוגמאות חלקן תוארו בחלקים קודמים של עבודה זו 255

פעיל קהילתי המשמש ראש וועד עובדים של מפעל שבו אוכלוסיה הטרוגנית המעוניין , שונות במישור המקומי
דוגמא נוספת . בפעילות קהילתית ופוליטית הפונה בו בזמן גם לרמה הקהילתית וגם לרמה של כלל דוברי הרוסית

, היא הצלחתם של פעילים מחיננית לפתוח במקום אולפן ומרכז לקליטת עולים חדשים המגיעים בשנים האחרונות
א היא עדות של יוצאת קווקז העובדת עוד דוגמ. י מקים הפרויקט בחבר המדינות"כאשר עולים אלה מגויסים ע

  .   כאחות כיצד עובדות ערביות מתחברות דווקא איתה
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.V מסקנות: בין בינאריות וריבוי  

   גיבוש זהות במפגש ומשמעותן של קטגוריות בינאריות. 1

 לישראל מעוצבים תוך משא תהליכי התמקמות וגיבוש זהות קבוצתית של יהודי קווקז בעקבות הגירתם

 ועל רקע מפגש עם קטגוריזציה אתנית בינארית, עם קבוצות שונות" מפגש מרובה"ומתן במהלך 

המחקר מצביע על זיקה ". חילוניים"ו" דתיים"וגם ל, "אשכנזים" ו'מזרחים'המדגישה חלוקה של יהודים ל

הדיון . בקרב רבים מבני הקהילה לבין תחושת העדר הכרה והכרה שגויה בין הקטגוריזציה הבינארית

, בקטגוריות אתניות והמפגש איתן משיק לדיון אודות תהליכי התערות חברתית והבניית זהות של מהגרים

והכרה " רב תרבותיות"לאומיות ל מתקשר גם למתח שבין" ריבוי"ו" בינאריות", "אחדות"והיחס בין 

   .בזהות

למדת על הקשר בין מערכת הקטגוריות הרווחת בחינה של תהליכי ההתמקמות בחברה הישראלית מ

 מול  .למערכי כוח ושליטה המתבטאים ביחסים בין הקבוצה לממסד וגם ביחסים עם קבוצות אחרות

מצד אחד הם דוברי רוסית וחלק  :"בין הקטגוריות"יהודי קווקז מוצאים עצמם הקטגוריזציה הבינארית 

" רוסים"הקונקרטי עם אך המפגש , 'מזרחים'ים ומצד שני הם בעלי מאפיינ, מ לשעבר"מעולי ברה

החלוקה הבינארית מתורגמת במקרה . דמיוןים ולא מדגיש יותר הבדל, ובמיוחד יוצאי מרוקו, 'מזרחים'ו

.  שוליים לשתיהן- בפועל ,קשורים לכל אחת מקטגוריות אלו,  לכאורה- "בין הרוסי למזרחי"זה למיקום 

אך , י קווקז מוצאים עצמם מול מדיניות שנועדה לסייע להםבה בעת במגע עם הממסד המדינתי יהוד

מול הממסד  .אופייה טיפולי והיא ממקמת את הקבוצה בקטגוריה של קבוצות שוליים חלשות ובעייתיות

בהכרה שגויה ובתיוג שלילי ביחס לזהותם , וגם מול הסביבה החברתית יוצאי קווקז נתקלים בהעדר הכרה

 .זהותם הקהילתית והתרבותית לזהות ישראלית חדשהת רצונם בחיבור בין למרו, התרבותית והקבוצתית

 הם מעוניינים במציאת מקומות וצורות התמקמות שונות ,יהודי קווקז מחפשים את הקול הייחודי שלהם

  . ולא בהתבדלות, מסגרת רחבה יותרכחלק מ בהתמקמותאך מדובר , שיתאימו להם

ציה בינארית מקבל משמעויות שונות בהקשרים שונים של זמן הסביבה החדשה ועם הקטגוריז המפגש עם

במפגש המחודש .  אשכנזי-רקע רוסימבעיצוב המחודש של זהות יש חשיבות למפגש עם יהודים  .ומקום

מ לשעבר נעשה שימוש בקטגוריזציה ואופני "בין יהודים רוסים ממוצא אשכנזי לקבוצות אחרות מברה

 ,יהם במפגש בין הקבוצות בעת ההתפשטות האימפריאלית הרוסיתהתייחסות אוריינטליסטיים ששורש

תהליך זה קשור גם . הקטגוריזציה הבינארית המקומית ואלה מעוצבים מחדש תוך כדי מפגש עם

 יהודים רוסים תרמו לדימוי של יהודי קווקז  .במרחב החברתי החדש" רוסים"להתמקמות של עולים 

 מיוצריםבמפגש בין הקבוצות . ב"במוסקבה ובארה כמו גם אל בישר-ביעדי ההגירה אליהם הם מגיעים

מפגש עם מאפייני ה .של הראשונים" אירופאיות"מחדש גבולות קבוצתיים והיררכיות המדגישות את ה

 בסביבה הישראלית .בישראל" מזרחיות" את החשיבות שיש למפגש עם זהויות יםיהודים רוסים מדגיש

מהפריזמה של יוצאי . ובמיוחד ליוצאי מרוקו, נטיות לקבוצות אלו יוצאי קווקז יש דומינבה מתמקמים

, הפכה להיות ערוץ לגיטימי של כניסה לחברה הישראלית" מזרחיות "90 שנות ה קווקז עולה שבמהלך

הדוגמא של יהודי קווקז מלמדת על  .אך התפתחות זו אינה משפיעה בהכרח על יצירת חברה רב תרבותית
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 זוהי זהות חדשה המשטיחה את ההקשר התרבותי - ה המזרחית הישראליתשל החווי" חיבוק הדוב"

 , היא נבנית סביב הקטגוריזציה הבינארית אך,תרבות ישראלית פחות אחידהנוצרת אמנם  .הספציפי

ובתוך כך גם , החברה החדשהעם של המהגרים המפגש  .מאפשרת מקום לזהויות מגוונותלרוב אין היא ו

אופי השיח . ביצירת היררכיות ויחסי כוח חדשים בפריפריהו, וך בקונפליקטיםכר" מזרחיות"עם קבוצות 

נופלים בין " תורם למצבם של יהודי קווקז כמי ש,בפרט" מזרחיות" וסביב, סביב זהויות בכלל

מיקום זה . והם נידונים לשוליות, תרבותם שונה מזו של יוצאי צפון אפריקה והמזרח התיכון": הקטגוריות

במסגרת מול אופני התפיסה של זהויות  .כמו גם את מחיריה,  הקטגוריזציה הבינאריתה שלוח את כשמדגי

נתקלים בקושי לא מבוטל לעצב מחדש את זהותם ) וכמוהם גם קבוצות אחרות( יוצאי קווקז זו בינארית

   .באופן שייתן הכרה והמשכיות למרכיבים שונים בזהותם ובתרבותם

בית הכנסת הוא אתר שבו יש  ".של יהודי קווקז"מוקנית לבתי כנסת המול קושי זה בולטת החשיבות 

" ספרדיות"הבחנה בין מסורות ליטורגיות ( בינארי לכאורה על זהויות שא ומתןמפגש מורכב בין מ

פתיחת בתי כנסת  .לבין מסגרת קהילתית שיכולה לאפשר ריבוי") חילוניים"ל" דתיים"ובין " אשכנזיות"ו

 לא מתוך התבדלות אלא כחלק מרצון לקבל הכרה בתוך - טא זהות וקול ייחודיים היא דוגמא לרצון לב

ונוסחים , יש לשים לב כי בתי כנסת . וישראלית- ושייכות למסגרת כלל יהודית, מסגרת רחבה יותר

התקבל כלגיטימי " ריבוי"היו זירת פעילות בה , וניגונים שונים של תפילה שמצאו ביטוי במסגרתם

נוסח "ניסיונות ליצור . כבר בשלבים מוקדמים של עיצוב החברה הישראלית" מובן מאליו"ובמידה רבה כ

מאחרי תיאור , יחד עם זאת. לא זכו להצלחה רבה) כגון זה שקידם הרב גורן(של תפילה " ישראלי אחיד

  מזרחי- וגם את הניסיונות העכשוויים ליצירת נוסח תפילה ספרדי, זה מסתתרים גם קונפליקטים שונים

אלא גם על רקע השפעות , יש לראות לא רק על רקע המגע עם העולם האשכנזי) ס"הקשורים בש(אחיד 

, "רבנים ראשיים"ובכלל זה החלוקה הממלכתית הבינארית לשני (הלאומיות הישראלית והמגע איתה 

יות יש לראות על רקע ההמשכ" ריבוי"את חשיבות בתי הכנסת כזירה שיכולה לאפשר ). ספרדי ואשכנזי

   .שהיא מאפשרת לדפוסים של ריבוי הקיימים לאורך דורות ביהדות במצב החדש של לאומיות וריבונות

אך במקרה של יוצאי קווקז , רקע זה מסביר את יתרונו של בית הכנסת כזירה לביטוי זהות קבוצתית

סת לא היה למרות החשיבות של בניית בתי כנ. מדובר בקבוצת מהגרים שרבים מהם רחוקים למדי מהדת

כגון יצירת עיתונות , אף שהיו ניסיונות אחרים. בכך משום מענה כולל לצורך בזירות פעולה קהילתיות

יוצאי קווקז כקהילה עודם מתמודדים עם קושי , "הגובגיל"או הניסיון המוגבל של פסטיבל , לקבוצה

גם ניסיונות נעשו  .בתחומי ההתארגנות הקהילתית ומציאת זירות מתאימות לביטוי זהותם ותרבותם

מהניתוח עלו גם אך , לאומיות-טרנסקהילתיות זירות יצירת כגון , אחרים ליצור זירות לפעולה קהילתית

  .ונוכחותה של הקטגוריזציה הבינארית גם בצורות ההתארגנות שלהן, הקשיים ביצירת זירות אלו

צורות שיח אות בניסיונות להציע ניתן לר אסטרטגיות נוספות של התמודדות עם שוליות וקשיי התמקמות 

256".טיפולית "-ולתיוג כקבוצה ייחודית, אלטרנטיביות לשיח הבינארי של הזהויות
 אסטרטגית התמודדות 

בניית זהות קבוצתית שבמרכזה שיח לאומי תוך הדגשת ההיסטוריה ": ריבוי בתוך אחדות"אחת היא של 

                                              
  . אבל לא על כך הדיון כאן, "בעייתיות"יש גם אימוץ של התפיסות החיצוניות ופיתוח ראייה עצמית של  256
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אלא שתפיסה זו כרוכה בצמצום . צות שונותי קבו"כאשר הלאום נתפס כנבנה ע, הציונית של הקבוצה

י סוכני קליטה שונים הבאים "בייחוד באופן שבו היא מפורשת ע, הזיכרון ההיסטורי והזהות התרבותית

והיא " שלילת הגולה"נבנית על אתוס של , גם אם יש בה ריבוי, לאומיות חדשה זו. במגע עם הקבוצה

 למרות .אינם קשורים להתגייסות לפרויקט הלאומיכרוכה בהתעלמות ממרכיבים בזהות התרבותית ש

י פעילים ניתן לראות כניסיון "המוצע ע" שיזור תרבותיות"את השימוש החוזר במטאפורה של , זאת

מודל ל.  בתקופה בה שיח כזה מקבל לגיטימיות רבה יותר,להציע מודל ההולך מעבר לתפיסה מצמצמת זו

שה את ריבוי התרבויות והזהויות בחברה הישראלית מתוך תפיסה אלטרנטיבית נוספת המדגילזה זיקה 

 ניתןמעמדה מחקרית . בסביבה מרובת קבוצות ותרבויות, זיקה לחוויה הקודמת של הקבוצה בקווקז

יכולה לאפשר של יחד עם עמימות קטגוריאלית בהקשר הישראלי , ההתנסות קודמת זוכי להוסיף על כך 

, אף שהן מבטאות התנגדות, אך באלטרנטיבות אלו". רב תרבותיות" ו"בין תרבותיות"יוצאי קווקז יכולות 

. כדי לשנות את הדפוסים המרכזיים של המגע של הקבוצה עם הסביבה הישראלית, לפחות בשלב זה, אין

יכולת לאלא , אפשרויות הטמונות בהן ביחס למקרה זה אלטרנטיבות אלו אינה מצומצמת לשיבותואולם ח

יוצאי קווקז זווית זו מ.  דילמות מרכזיות בדיון אודות זהות וריבוי תרבויותלהאיר באמצעותן מחדש

  .כקבוצה מציבים בפני החברה הישראלית אתגר של התמודדות עם ריבוי התרבויות בקרבה

  

  לקראת הבנה של החברה הישראלית המאפשרת ראייה של ריבוי קבוצות וזהויות   .2

מרכזית של הקטגוריזציה הבינארית בשיח על זהויות יהודיות מקרה חקר זה מדגים את כוחה ונוכחותה ה

. אך גם את מגבלותיה וחוסר היכולת לתאר בעזרתה את המורכבות החברתית והתרבותית בישראל, כיום

דרך הפריזמה של יוצאי קווקז ניתן ללמוד על המתח בין התפיסות הבינאריות של זהויות לתפיסות 

גם , מתח זה מתבטא גם באופני הקטגוריזציה של המדינה .שונותשמאפשרות ריבוי והכרה בזהויות 

למרות האופי המלאכותי של הקטגוריות הבינאריות הן . וגם במחקר, בתפיסות החברתיות הרווחות

גם עולה צורך לצד החשיבות של לימוד של מצב זה  257.הופכות לאבני הבניין של המציאות החברתית

לתת מקום לריבוי  שבמסגרתה תהיה אפשרות, חברתי מורכבבפרספקטיבה המאפשרת ראיה של שדה 

  . הן במדיניות והן בהתייחסות הציבורית לקבוצות המבקשות הכרה בזהותן,  הן במחקר–זהויות 

חוקרים מציינים כי להגירה יש פוטנציאל להביא שינוי יוצא דופן שהשפעתו הולכת הרבה מעבר למהגרים 

 )המשך(כיצד משפיעה  מוצא זו אפשר לשאול מנקודת. )Lewin Epstein et al. 1997:18( עצמם

ה ומה משמעות, כניסת קבוצות זהות מגוונות לישראל על דפוסי קטגוריזציה ועל יחסים בין קבוצות

הסוציולוגיה המסורתית יצרה תיאור של החברה הישראלית  .הבנה של החברה הישראליתללתיאור ו

גישה זו אפשרה תיאור  ).2003סואן , 1990, 1977.ביץליסק והור(המבוסס על מערכת של שסעים 

" המרכז"נדון בה בנפרד מנקודת הראות של " שסע"אך כל , מערכתי כולל של החברה הישראלית

תיאור זה אימץ פעמים רבות נקודת ראיה קונצנזואלית הקשורה בבניית המדינה . החברתי המתהווה

                                              
כלי סמלי שבאמצעותו ...םחזיון תעתועי"אלא , אינו קטגוריה תרבותית או פוליטית' מזרחים'לואיס ציין כי המושג  257

ס מציינים כי "בדיונם על ש, לוי ואמריך". כלכלי-מוסברים הבדלים תרבותיים שבכוחם להסוות אי שוויון חברתי
וניתוחם מלמד על המרכזיות של הקטגוריזציה , .."כאשר פורסמה טענה זו כבר היה חזיון תעתועים זה חי ובועט"

   ).2001:126 לוי ואמריך Lewis 1985 (הבינארית בפוליטיקה של אתניות בישראל
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שיח ה. לחלק בלתי נפרד מהתיאור הסוציולוגיתוך כדי כך קטגוריזציה בינארית הפכה . החדשה

ובמיוחד החוקרים שעסקו במזרחים בישראל ניסו להציע אלטרנטיבות שיאפשרו הליכה , הביקורתי

אולם רדוקציה לעקרונות בינאריים . צורות מבט אוריינטליסטיותהמשכפלות " מעבר לדיכוטומיות"

שוחט (קולוניאליות הדנות בו -  ביקורתיות ופוסטגישותאלא גם מאפיינת לא רק את השיח האוריינטליסטי 

גישות פוסט קולוניאליות מסייעות  .ויות העל המתפתחות כנגדוגם את זהו, )2002חבר ושותפיו , 2001

המקרה של יהודי קווקז  .בכך דיאך אין , הנוכחישליטה והדרה המתבטאים גם במקרה נת דפוסי להב

. בינארית אין מקום בהבניה כזו של קטגוריותה החלוקל" ימותמתא"ת של קבוצות שאינן יוכי לזהולמד מ

לא רק על ידי בניית זהויות , התבוננות בקבוצות כאלה מאפשרת לאתגר את שיח הזהויות הבינארי

  . אלא על ידי ערעור הקטגוריזציה הבסיסית שלו ) 2002:16שנהב וחבר , 1994בהבא ( היברידיות

, יזציה הבינאריים של זהויות לבין הבחנות בינאריות אחרות במחקר קיימת גם זיקה בין אופני הקטגור

כי וסיף נדבך נוסף להבנה המקרה הנוכחי מ ".התנגדות"ו" הגמוניה"בין ו, לכפופים לה" הגמוניה" כגון בין

לא ניתן לתאר את החברה הישראלית היהודית כיום רק במונחים של שליטה הגמונית המקושרת עם 

וגם כי לא תמיד ניתן להפריד באופן בינארי בין שיתוף , מזרחית" התנגדות"לעומת , אשכנזים - ותיקים

נוצרים מערכי כוחות  ,ואף לא רק בפריפריה, בפריפריה .פעולה עם הכוחות ההגמונים להתנגדות להם

מצד אחד יש כאן שכפול של דפוסים קודמים של שליטה : זהויותקבוצות וחדשים ומפגשים מורכבים בין 

במקביל לכניסת , אך בו בזמן גם שינויים במערכי הכוח החברתיים והתרבותיים, "השחקנים"חלפת תוך ה

ההבחנה של זימל  .שמשתקפים בו מגמות שונות ואף סותרות ,התוצאה היא שדה מורכב. קבוצות חדשות

ות של בין מערכת דיאדית לבין מערכת של טריאדה או מערכות מורכבות יותר יכולה לסייע להבנת המגבל

 ).Simmel 1950" ( כפיפות"ומולן קבוצות " קבוצות הגמוניות"ו" מדינה"ניתוח יחסי כוח המזהה בין 

דוגמא למשמעות של יחסי גומלין בין מספר שחקנים אפשר לראות בתיאור היווצרות הקטגוריה של 

ין הקבוצות ומשמעותה ביחסים המורכבים ב, לצד הקטגוריות הבינאריות הקיימות" קבוצות מיוחדות"

תיאור שלה . אלא במערכת מורכבת בהרבה" טריאדה"בה בעת מדובר לא רק ב .השונות המעורבות בכך

. על סמך ההבחנות הבינאריות היה חלקי ומוגבל עוד קודם לגלי ההגירה של שנות התשעים והשפעותיהם

בל בחשיבה על א, ואף לדת ולאומיות, המורכבות במקרה הנוכחי הבליטה שאלות הקשורות לאתניות

 -וחשוב גם להפנות תשומת לב למגע, החברה הישראלית כשדה מורכב יש לקחת בחשבון משתנים רבים

ושל ) על מגוון זהויותיהם( פלסטינים - עם האזרחים הערבים-של החברה היהודית ושל קבוצות שונות בה

  ).Kimmerling 1992(השליטה באוכלוסיית השטחים והמגע איתה 

שמאפשרת בחינת סוגיות סוציולוגיות " מעבדה"מצריך מעבר מראייתה כ הישראליתתיאור החברה 

 גומלין תוך תשומת לב למשמעות של יחסי, )Goldberg and Salomon 1999(לראייתה כשדה מורכב 

למשמעות של יחסי גומלין במישור המקומי ,  מימדים המתקיימים גם בין קבוצות שונות ובינן למדינה- רב

ולהשפעתן של תפיסות שונות ושל מרכיבי תרבות שקשורים ברקע של מגוון השחקנים , ארצילעומת זה ה

תובנות מגישות שונות שהוצעו כדי ללמוד שדות מורכבים יכולה לסייע בהתמודדות המחקרית  .בשדה זה

כך למשל על סמך התבוננות במערכת התרבותית הישראלית אבן . עם המורכבות של החברה הישראלית

 .לניתוח של מערכות תרבותיות בכלל) Poly-system theory" (רב מערכת"הציע תיאוריה של זוהר 



 405

 והיכולת להרחיבה להתבוננות במערכות חברתיות היא 258,גישה זו מבוססת על התבוננות בתרבות כתובה

הדגש בגישה זו על , למרות זאת . מבנית ויותר דינאמית- דרושה נקודת מוצא פחות מערכתית: מוגבלת

מרכיבים מרובים ויחסי הגומלין ביניהם יכול לתרום ללימוד החברה הישראלית כשדה מורכב שבו ריבוי 

ניתן לאמץ מגישה זו את תשומת הלב ליחסי גומלין בין רבדים וספירות שונות שלמרות  .זהויות וקבוצות

אלמנטים . ותמשדה של זיקות ואינטראקצי, שניתן לתארם בנפרד הם מהווים חלק מרב מערכת משותפת

תוך שהם משתנים ומקבלים משמעויות ,  מערכת כזו-תרבותיים ממקורות שונים הופכים להיות חלק מרב

. מתחוללים תהליכים דומים" מפגשים מרובים"אפשר לראות כיצד בשדה שתואר של , בהקבלה .חדשות

שתנה ונעשה בו שמ"  מיובאםאוריינטליז"אחת הדוגמאות שניתנו לכך בעבודה זו הוא המשמעות של 

כשבה בעת פועלים בשדה זה כוחות שמרסנים , "אוריינטליזם מקומי"שימוש מחודש תוך כדי מפגש עם 

   .כגון החשיבות של זיקה לאומית ודתית משותפת, ומגבילים השפעות אלו

את הבניית הזהות . נחוצה תשומת לב לבעייתיות שבמעבר בין תיאור של יחסי כוח להבנה של זהויות

לעברה של קבוצות , לבחון תוך התייחסות גם לתהליכים דיאכרוניים ש עם סביבה חדשה חשובבמפג

ולמרכיבים חברתיים ותרבותיים שלהן והמשמעות שהם מקבלים בגיבוש זהות קולקטיבית , שונות

תנועה של אנשים בין וגם ל, התייחסות לריבוי ולשונות מחייבת גם התייחסות לשונות פנימית. ישראלית

דיון ברקע של קבוצות שונות חשוב לא רק בהקשר של  .תולאומי-טרנסילות שקשורה לתופעות כמו הקה

קושרת " שלילת הגלות"שאלת  .הבנת החברה ותיאורה אלא גם ביחס לסוגיית ההכרה בזהות תרבותית

   1994:114,116( ,כפי שמדגיש רז קרקוצקין, שכן, את הדיונים הללו

 אי אפשר לבסס קולקטיביות על תודעה ,..ת האפשרות לפלורליזם תרבותתודעת שלילת הגלות שוללת א"
הפנמת התודעה הגלותית ... של יהודים' היסטוריות'אלא על הכרה בשורה של , של עבר מונוליטי משותף

ביו יהודים : מאפשרת פרובלמטיזציה קבועה של הדיכוטומיות העיקריות המעצבות את התרבות הישראלית
השפה היהודית מאפשרת . ובין ילידים למהגרים, בין אשכנזים למזרחים, ים לחילונייםבין דתי, לערבים

ותוך יציקת תוכן , בלי לגלוש לפרטיקולריזם מסוכן, למתוח ביקורת על עצם ההבחנה בין המושגים הללו
 כאן באופן הבולט ביותר מתבררת משמעותו של. תרבותי קונקרטי לתביעה הפוליטית המופשטת לפלורליזם

,  היא מאפשרת שמירה על האוטונומיות היחסית של ההיסטוריות השונות259:במובן הבנימיני" גלות"מושג ה
  ".בלי להתעלם מכוחן של ההגדרות של הווה זה ,בלי להתעלם מהזיקה שיוצר ההווה

  
אולם . :קושר בין המימד הנורמטיבי לשאלות של המשגת החברה והתרבות הישראליתה, זהו ניתוח חשוב 

ביישום של עקרונות אלו הוא מנגיד בין הגישה הרווחת :  כבול בקטגוריות הבינאריותניתוח זה גם

ואינו נותן מקום מספיק לריבוי , "להיסטוריה של יהודי ארצות ערב"להיסטוריה לאומית לבין היחס 

 וגם ,מתן מקום להבדלים בחוויה ההיסטורית 260.היהודיות מעבר לקטגוריות הבינאריות" ההיסטוריות"

של קבוצות שונות מעבר לחלוקה בינארית זו ייתן משמעות רבה יותר לתפיסה שהוא מציע , העכשווית

הכרה בכך שתרבות יהודית אינה אלא אוסף של תרבויות : "שביסודה הכרה בחשיבותו של הריבוי

של החברה ' הפסיפס התרבותי'דיבורים על .." שהתפתחו בהקשרים היסטוריים ולשוניים שונים

                                              
 . Even Zohar 1990ראו , הגישה צמחה מתוך ניתוח הספרות כרב מערכת 258
  ). Benjamin 1969" ( תזות על מושג ההיסטוריה"הכוונה לגישתו של ולטר בנימין ב 259

". תודעת גלות" אותה וכן מניח שבכל פזורה יהודית הייתה, הניתוח מתייחס לתרבות יהודית במובנה הטקסטואלי 260
אך למרות מרכזיות הטקסט ותודעת הגלות תפיסה זו לא מאפשרת לראות שונות בין פזורות יהודיות ביחסים בין 

  . םוכמו כן אינה מאפשרת תשומת לב למרכיבי תרבות שאינם טקסטואליי, "מקומיות"לבין " תודעת גלות"
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המקרה ). 127, שם.." (ישראלית אינם מתקשרים בדרך כלל לניסיון לעמוד על המשמעות של פסיפס זהה

אלא גם כיוון , של יהודי קווקז מראה שתשומת לב לריבוי ולחוויות השונות חשוב לא רק בפני עצמו

 .עיצובםעל החברה והתרבות הישראליים וצורת " מבט מהשוליים", שהוא מאפשר זווית התבוננות נוספת

כמו גם התייחסות לסוגיות חברתיות אחרות במבט מהשוליים יוכלו , בחינה מזווית כזו של קבוצות שונות

  . לאפשר נקודות מבט נוספות

 למדינה גםפנה מבט הניתוח שבניסיון להתמודד עם הצורך בתפיסה המאפשרת ריבוי ומורכבות הוצע  

.  ולחברתי כמימד אנליטי לעצמולחברה גם - פחות מכךך לאא, )ולעיצובה של מדיניות חברתית (ולמדיני

ליחסים בין קבוצות בזירות  ,םלהבדלים רגיונאליי, נותן מקום לזהות מקומית" חברה"ההקשר של 

והשפעות גומלין בין בה בעת הודגשה החשיבות של בחינת זיקות . ועוד, לזהויות דתיות שונות ,מגוונות

בוצות שונות ויחסיהן בעבר עם קבוצות אחרות ומשמעותם למפגש  לבין ההיסטוריות של קמימדים אלה

אלא לראיה , ח ושליטהוביא להתייחסות פחותה לשאלות של כהלא צריכה ל" חברתי"התבוננות ב. הנוכחי

מימד הפוליטי הויחסי גומלין בין , צורות התנגדות שונות, יחסים בין קבוצות, מורכבת יותר של הגמוניה

באופני הקטגוריזציה שלהם , ניתוח זה הוצע כמשלים לזה המתרכז במדינה ובסוכניה .תרבותי -חברתיוה

אך ניתן לראות גם , מתוך הקבלה זו בולטות השפעות הגומלין בין זירות אלו. ובמדיניות והשפעתה

ותיאור , הם אפוא מורכבים" פוליטי"ל" החברתי"היחסים בין . התפתחויות אוטונומיות בכל אחת מהזירות

חשוב לשים לב למורכבות של שדה חברתי שאופני . מכלול הנוצר במונחים בינאריים הוא מוגבלשל ה

הסקה בינארית נוטה : "ניתוח המבוססים על הקטגוריזציה הבינארית אינה מאפשרת לראות או לייצג

במקום לבחון אילו ', זה או זה'במונחים של , לחשוב אודות שינוי כהחלפה של אמת אחת באמת חדשה"

   Calory 2003:597-589(.261 .." ( מורכבות ומתחים,ריבוי, תובנות ניתן לקבל משוני

***  

                                              
 261 to "think about change as the replacement of one truth by a new truth, in terms of either…or," rather 

than seeking insight from difference, diversity, complexity, and tensions".  
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  ריבוי תרבותיות וזהויות במבט מהשוליים, קטגוריזציה :דיון מסכם
  

בלב עבודה זו ניצב המפגש בין קבוצות לא מוכרות יחסית לבין המדינה והסביבה החברתית והתרבותית 

, כיצד מתעצבות איפשר לבחון אליתגרים המאופיינות בעמימות קטגורימעקב אחר קבוצות מה. בישראל

ומה הזיקה בין תהליכים אלה להבניית זהויות קבוצתיות , ומשתנות קטגוריות אתניות וחברתיות, משמשות

מ "והשונות התרבותית בקרב המהגרים מברה(של יהודי קווקז מקרה החקר . וליחסים בין קבוצות וזהויות

ביטוייהן במדיניות חברתית ובזירות , 'תרבותיות- רב'לבחון סוגיות של ריבוי תרבויות ואיפשר ) בכלל

תרומת עבודה זו היא בפיתוח  . ואופני קטגוריזציה'רב תרבותיות'ויחסי הגומלין בין , חברתיות מגוונות

, ת החברה הנחקרעלגם על המהגרים וגם המאפשרות מבט חדש , כמה גישות תיאורטיות ומתודולוגיות

  : גם במקרים אחרים) בשינויים מתבקשים(וניתן ליישם אותן 

  

 ;זהויות קולקטיביות ורב תרבותיות, על החברה הישראלית ועל קטגוריזציה" מבט מהשוליים" .1

 . )בהתייחס לשאלות אלו(פיתוח גישה ללימוד שדה חברתי מורכב  .2

 . תרומה לדיאלוג המחקרי בין אנתרופולוגיה והיסטוריה .3

  .ו שכמעט ולא נחקר,וקבוצה, ללימוד מקרה חקרזאת בנוסף 

  

  : דון בממצאים ובתרומת המחקר הנוכחי בכמה רמותבפרק סיום זה א 

ואדון בתובנות התיאורטיות , תאר את הגישה המוצעת ללימוד שדות חברתייםאתחילה   )א

  .והמתודולוגיות שעולות מאימוץ גישה זו במחקר הנוכחי

על , "מבט מהשוליים" באמצעות, אבחן מה מלמד המחקרו, "מבט מהשוליים"אדון בגישה של   )ב

  ; ועל מחקרההחברה הישראלית בכלל 

אבחן את תרומת המחקר ללימוד ו. אחזור לדיון בקבוצה הנחקרתמהדיון הכללי בחברה הישראלית   )ג

ואדון בתובנות העולות ממנו לחיבור בין  ,של קבוצות מהגרות והבניית זהויות קולקטיביות

  .  והיסטוריהאנתרופולוגיה

בהתייחס לשאלות של , אדון בממצאים לגבי המפגש בין יהודי קווקז וסביבתם החדשה בישראל  )ד

שעולות מהמחקר כלליות אבחן כמה מסקנות , לסיום) ה. הכרה בזהות ורב תרבותיות, קטגוריזציה

בודה זו  מתודולוגית שע-ואציג שוב תמצית של הגישה התיאורטית, לגבי קטגוריזציה ורב תרבותיות

  . ביססה

  

 אתגרים תיאורטיים ומתודולוגיים : חקר שדה מורכב באנתרופולוגיה. א

לסביבתם החדשה בישראל הוא דוגמא למפגש רב מימדים , מ בכלל"ומברה, המפגש בין מהגרים מקווקז

זו דוגמא למקרה חקר שהבנתו מצריכה . ומשתתפים שהבנתו כרוכה בריבוי תחומים חברתיים ותרבותיים

ולמחקר אנתרופולוגי המקשר דיון באוכלוסיות ספציפיות לשאלות , מוד של שדה חברתי מורכבלי
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תוך קישור סוגיות וגישות , העבודה מציעה גישות חדשות להתמודדות עם מורכבות זו. חברתיות רחבות

  : שבעבר נדונו בנפרד ובחינת יחסי הגומלין ביניהן

  

מבט "הוא מאפשר : בקבוצה משמש גם כפריזמההדיון ; התבוננות מנקודת מבטה של הקבוצה .1

  . על החברה בכלל ועל סוגיות רחבות יותר" מהשוליים

. של הקטגוריות הרווחות ושל המדיניות ועיצובה, התבוננות מנקודת המבט של המדינה וסוכניה .2

ה והזיקה בין מדיניות ומחקר לאופני קטגוריזצי, במרכז הדיון המפגש בין נותני שירותים ומהגרים

  ; ) מהגרים דוברי רוסית והשונות בקרבם-ובמקרה דנן(ולהתעצבות אופני הנראות של קבוצות 

המהווה בה בעת קטגורית ביניים , כיחידת ניתוח נפרדת מהמדינה" חברה"התבוננות המתייחסת ל .3

זווית זו מציעה הליכה מעבר להבחנות . שיש בה מפגש של שתי הפרספקטיבות הראשונות

תוך הפניית תשומת לב ליחסים בין קבוצות , "כפיפות"לבין קבוצות " הגמוניה"בינאריות בין 

 .בשדה חברתי מורכב

 

 צירוף נקודות מבט אלו מלמד על מקומם של ניגודים בינאריים מול ריבוי בהמשגות של זהויות בישראל 

יכרון קולקטיבי וז, גבולות קהילתיים, ומאפשר לבחון את אופני העיצוב של זהויות קולקטיביות, ובכלל

הבנת : לרמות ניתוח אלה מתווספת פרספקטיבה נוספת .בזיקה לדיון על לאומיות ורב תרבותיות בישראל

 כאן חורגת העבודה מתחומה .)ושל קבוצות מרכזיות אחרות בשדה המחקר(עברה של הקבוצה הנחקרת 

חנות בין קבוצות יהודיות להב, ומשיקה לחקר הקווקז והתנסותם של יהודי קווקז, של החברה הישראלית

בה בעת מוצעת גם . מ"ואף למחקר של אתניות והמדיניות הרב לאומית בברה, מ והיחסים ביניהן"בברה

ההתמודדות עם מורכבותן של . התבוננות דיאכרונית בקטגוריזציה והבניית זהויות בחברה הישראלית

נים מחדש במפגש בין מהגרים והניסיון ולהבין את עולמות המשמעות המוב, אינטראקציות שונות

תרבותי שהוא בו בזמן מסועף ברמה החברתית הנוכחית -לסביבתם נעשים באמצעות ניתוח של שדה סוציו

שמאמץ נפרד הושקע  (מהרקע של השותפים למפגש, משקעים תרבותיים הנגזרים מהעברמומושפע 

ר הן בתפיסות קלאסיות של תרבותי מורכב מציעה ניתוח החס-גישה זו להבנת שדה סוציו. )בלימודו

אך ורק " זהויות קולקטיביות"ו" תרבות"והן בתפיסות הרואות ב, "לכשעצמו"כדבר " תרבות הקבוצה"

זהו ניסיון ליצור שיח בין פרספקטיבות אנתרופולוגיות . תוצר של מערכי כוח ושל אינטרסים שלטוניים

ובה בעת שימוש , נתרופולוגי עכשוויצירוף התייחסות דיאכרונית והיסטורית למחקר א: והיסטוריות

  . בתובנות אנתרופולוגיות על מנת לבחון בצורה ביקורתית שיח היסטורי אודות זהויות קולקטיביות

מצריך , ובהקשרים חברתיים ותרבותיים מגוונים מאידך גיסא, מחד גיסא, הרצון להתבונן במדינה כמכלול

 . ממהלך אתנוגראפי מסורתי המתרכז במקום מסויםזאת בשונה. גישה המאפשרת מחקר בקנה מידה ארצי

המחקר מתמקד בזירות מפגש בין , ראשית. הוצעו כמה מהלכים מתודולוגיים כדי להתמודד עם אתגר זה

, לצד ניתוח המפגש עצמו. מהגרים לסביבתם החדשה ובין קובעי מדיניות ונותני שירותים למהגרים

המתייחסת " דו צדדית"הו ניסיון ליצור אתנוגרפיה ז. המחקר משלב לימוד נפרד של השותפים לו

מידה ארצי מושג על ידי קנה , שנית. ולמפגש ביניהם, למדינה וסוכניה, למהגרים ולרקע המורכב שלהם
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מעקב .  שבפעולתם מקשרים בין הרמה הארצית והרמה המקומית,התבוננות אתנוגראפית בשחקנים

במחקר . ד התייחסות נפרדת למתרחש ביישובים שונים לצ,אחריהם איפשר ניתוח של המדינה כמכלול

מהלכים אלו נותנים .  וסוכנים מסוימים של הממסד מדגימים תנועה כזו פעילים בקרב המהגרים,הנוכחי

. פרספקטיבה נוספת להבנת סוגיות של נגישות לזכויות ומשאבים ולניתוח מדיניות חברתית ואופני גיבושה

וב של זהויות קבוצתיות תוך כדי משא ומתן בתהליך בו המהגרים גישה זו מאפשרת גם הבנת העיצ

   .ובה בעת מושפעים ממאפייני סביבה זו, הופכים לשחקנים פעילים בסביבתם החדשה

ריבוי (צירוף הפרספקטיבות הללו מאפשר התייחסות למימדים שונים של ריבוי הקיימים בשדה המחקר 

, התבוננות בסוכנים של המדינה). מנגנוני תיווך וידע ועוד, וחריבוי סוכנויות ומוקדי כ, זהויות וקבוצות

 תורמת לפירוק המונוליתיות של ,ובהמשכיות ושינוי במבט היסטורי, ביחסים בין מימד ארצי ומקומי

  . של נראות ושל הכרה או העדרה ומאפשרת מבט תהליכי על סוגיות" הגמוניה"ו" ממסד", "מדינה"

כך גם לגבי . לא רק במחקרים אודות מהגרים, תן ליישם גם בתחומים אחריםאת הגישה התיאורטית הזו ני

ובין סוכנים של המדינה (הדגש הוא על התבוננות במפגש בין בעלי זהויות שונות : המתודות המוצעות

ועל חיפוש דרכים לקישור בין רמה ארצית , )שלהם ובכל אחד מהצדדים למפגש בנפרד" קליינטים"ל

  ). מימד שהוזכר אך מצריך מחקר נוסף(לאומית -שור בין רמה מקומית ורמה טרנסואף לקי, ומקומית

במחקר זה . ומחקר המדינה כמכלול אינן קלות ליישום" שדה מורכב"המתודות שהוצעו להתמודדות עם 

ומעורבות בשדה המחקר שכללה תנועה בין , פשר זאת איסוף חומר במהלך תקופה ממושכתיא

ניתן , למרות הקשרים ספציפיים אלה. או יישומית לעמדה מחקרית מרוחקת יותר/אנתרופולוגיה מעורבת ו

לצורך כך ייתכן שיש צורך בשיתוף . להשתמש בגישה המוצעת לחקר שדה מורכב גם במחקרים אחרים

נחוצות בעיקר הגדרות חדשות של שדות מחקר . או בשימוש בעוזרי מחקר/ו, פעולה בין אנתרופולוגים

ומצד שני אינם נזילים לגמרי , י אנשים ופעולותיהם ואינם מרוכזים במקום מסוים"ים עשמחד גיסא נוצר

  . ויש מרכיבים המקשרים אותם ומאפשרים עבודת שדה אתנוגראפית

קישור מחקר אודות מהגרים  תוך, מתבטא בכמה רמות השלובות זו בזו" חקר שדה מורכב"במחקר זה 

  : נים הבאים במגע עם המהגרים ולסביבה החברתית והמקומית עם התייחסות לבירוקרטיה ולסוכ,וזהותם

 מתוך התייחסות ,יוצאי קווקז ומפגשם עם המדינה וסוכניה ועם הסביבה החברתיתעוסק בהמחקר  .1

ולא רק לתובנות מהתבוננות , למפגש בין קבוצה בת עשרות אלפי מהגרים לסביבה הישראלית בכלל

  .של היסטוריה קבוצתית, בזיקה לכך, חינה מחדשותוך ב, "מדגם מייצג"במקום מסוים או ב

ובמיוחד ביחס לקהילות (המחקר מציע תובנות ביחס לכלל המהגרים דוברי רוסית והשונות בקרבם  .2

  ). המיעוט השונות בקרבם

רב תרבותיות וזהויות קולקטיביות בחברה הישראלית , המחקר בוחן את הזיקה בין אופני קטגוריזציה .3

  . רה היהודית בישראלאו לפחות בחב, בכלל

עם מחקר של החברה , תוך התייחסות גם לעברה, זהו אם כן ניסיון לקשר לימוד של קהילה מסוימת

 יינופא שקודם ,הצלחת גישה זו מתבטאת ביכולת להפגיש יחד מימדים שונים של ניתוח. הישראלית בכלל

כם תובנות אלו בזיקה למהגרים בהמשך אס. ולהציע בעזרתן תובנות חדשות, גישות או אסכולות נפרדות
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קודם לכן אבחן את התובנות העולות מהמחקר לגבי החברה הישראלית . שעמדו בלב מקרה החקר, מקווקז

  . התבוננות במבט מהשוליים: לשם כך אתייחס לגישה נוספת העומדת ביסוד המחקר. בכלל
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  החברה הישראלית במבט מהשוליים. ב

  מבט מהשוליים כמהלך מחקרי. 1

על החברה בכלל ועל " מבט מהשוליים"כי מקרי חקר מסוימים מאפשרים נה חשובה של המחקר היא טע

מבט כזה מתאפשר באמצעות בחינת מקרים בהם מתקיים מפגש בין . סוגיות של קטגוריזציה וזהות בפרט

, רה זו בחבלא מוכר באופן יחסי) או קבוצה(שחקן חברתי  לבין מערכת הקטגוריות הרווחת בחברה הנדונה

זמנית ממוקם - מצב זה מתאפשר כשמדובר בשחקן שבו. ביחס אליה מעורפלים ועמומיםומיקומושזהותו 

מבט "ל" טיפוס אידיאלי"דוגמא המהווה המחקר מצביע על .  עימה במגעאגם בהחברתית ומחוץ למערכת 

ל המאפיינים של ובעזרתה להצביע ע, )סיפור אקאלוויה (באפוס ההודי מהאבהראטההמתוארת " מהשוליים

יכולת למבט . במחקרים אנתרופולוגיים שוניםות דומות נבחן השימוש בגישבמקביל ". מבט מהשוליים"

מהשוליים שמאתגר את מערכת הקטגוריות אפשרית במיוחד במקרים שבהם יש תנועה של השחקן 

ח חברתי מחד כאשר תהליך המפגש איתה כולל מת, )כגון זו של מהגרים(החברתי השולי לעבר החברה 

מהמרכז "המחקר האנתרופולוגי החל בהתבוננות  .עם רצון לשייכות והתקבלות מאידך גיסא, גיסא

 .י ניתוח המדגיש את המושגים המקומיים"ע, וכלל גם ערעור של חלוקה כזו בין מרכז ושוליים, "לשוליים

. ם לברור ושיטתי יותרוהופכת את המהלך של מבט מהשוליי, הגישה המוצעת יוצאת מנקודות מוצא אלו

 המגיעה ,זוהי קבוצה עמומה ולא מוכרת: מקרה החקר של יהודי קווקז מתאים במיוחד לראיה מהשוליים

   . לבחינת החברה הישראלית בכללודיון בה יכול להוות מפתח , מאזור גבול בין תרבויות ויבשות

  

   על חדשה- קטגוריזציה אתנית וחברתית והיוצרות קטגורית . 2

מהמקרה של , מה מלמד מבט מהשוליים: וליתר דיוק ? תמונה של החברה הישראלית עולה מהמחקראיזו

 כזהמבט ? ועל זהויות קולקטיביות ורב תרבותיות בחברה הישראלית, על דפוסי קטגוריזציה, יוצאי קווקז

עולה . דרך פעולתןאת את עוצמתן ו, מדגיש את השרירותיות של הקטגוריות הרווחות בחברה הישראלית

אך גם נמשכים דפוסים מרכזיים שהתעצבו , שנוצרות בו קטגוריות חדשות, ממנו כי מדובר בשדה דינאמי

קבוצות זהות  ובמיוחד אלו המציינות, את שדה הקטגוריות והתפיסות האתניות בחברה הישראלית. בעבר

הקשורות גם בהנחות  (ניתן להבין תוך התבוננות במתחים ויחסי גומלין בין תפיסות מאחדות ,יהודיות

   .תפיסות בינאריות ותפיסות המאפשרות ריבוי, )שמקורן בלאומיות

באה לידי   היא.הקטגוריזציה הבינארית מרכזית ומתבטאת בתפיסות אודות דתיות ואודות וותק בישראל

/ רופהובין יוצאי אי, )בשיח הפופולארי(בהבחנות בין מזרחים לאשכנזים : ביטוי במיוחד בתפיסות אתניות

יש גם זיקות שונות בין קטגוריזציה ). בשיח הסטטיסטי הרשמי והמחקרי(אפריקה / אמריקה ויוצאי אסיה

 שיותר מאשר היא ,בטענות שמדובר בהבחנה שרירותית, מזווית חדשה, מחקר זה תומך. אתנית ודתית

מעצבים מחקר הוא מלמד כיצד אופני קטגוריזציה . היא מעצבת אותה, מתארת את המציאות החברתית

וכיצד הם משתקפים ומשפיעים על קובעי מדיניות ונותני שירותים ועל אינטראקציה בין , וידע על קבוצות

ובמיוחד על , ")רוסים לבנים"כגון (המחקר מחדש בהצביעו על היווצרות קטגוריות חדשות . קבוצות

זהו שם קוד לקבוצות ". חודיותקבוצות יי"קטגוריה של :  על המאגדת יחד קבוצות שונות-הופעת קטגורית
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כשלעיתים , "בוכרים, אתיופים, קווקזים"המתוארות תחת הצירוף , הנתפסות כחלשות וזקוקות לטיפול

אך יש לה כבר ביטוי מוסדי , קטגוריה זו עודה בשלבי עיצוב. כגון דרוזים, מצורפות קבוצות נוספות

ארגוניות ובירוקרטיות העוסקות בקבוצות אלו נוצרות יחידות . במדיניות ובצורות הפעולה של ארגונים

  .מזהויות אחרות ולבידודן, ותורמות לסימונן וזיהוין במסגרת קטגוריזציה זו

כגון , באה בד בבד עם שינויים ביחס לקטגוריות אחרות" קבוצות ייחודיות"היווצרות הקטגוריה של 

בניגוד . זרחית תופסת מקום מרכזי יותריצירתה מדגישה את התהליך בו הקטגוריה המ. 'רוסים'ו' מזרחים'

אך , הפכה להיות ערוץ כניסה לגיטימי לחברה הישראלית" מזרחיות"במהלך שנות התשעים , לעבר

 ,נוצרים דפוסים חדשים של היררכיות. התפתחות זו אינה משפיעה בהכרח על יצירת חברה רב תרבותית

, 'אשכנזיות'אבל בהמשך לכך גם , 'מזרחיות' . והכרה שגויה בזהויות תרבותיותובעיקר של העדר הכרה

גם .  שלהן אופי בינארי, הן קטגוריות זהות חדשות יחסית)כזהות חדשה המוצבת מול המזרחיות(

התפיסות של המהגרים ). להלן(בישראל נבנית מתוך זיקה למערכת זו " רוסים"הקטגוריה החדשה של 

ולשימוש בקטגוריה " אשכנזיות"פות למשמעויות של אף מחדדות ומוסי") הרוסית"ובמיוחד קבוצת הרוב (

כל זאת במקביל לסימונה המחודש של ". שקופה"אך , שקודם לכן זו היתה קטגוריה הגמונית בעוד, זו

קטגוריות אלה משמשות כמתווכות בין פרטים . 'מזרחים'קטגוריה זו עם העליה בבולטות של הקטגוריה 

   .בה בעת הן מעצבות את טיבה של זהות זו ושל החברה בכלל. ותרוקבוצות לבין זהות קולקטיבית רחבה י

" אחדות"מתהליכים אלה ניתן ללמוד על האופן בו קטגוריזציה בינארית תופסת תפקיד מתווך בין 

 שמצוי במתח עם שיח של אחדות לאומית ושייכות שמציעה התפיסה -השיח על השונות": ריבוי"ו

בין "ת וקבוצות שאינן מוצאות מקום בשדה בינארי זה נותר. ינארית מתאפשר בעיקר במסגרת הב-הציונית

דינאמיקה דומה .  המבטאת בעייתיות וחולשה,"קבוצות ייחודיות"או מוכנסות לקטגוריה של " הקטגוריות

מוחלפת במקרה זה בצורות תפיסה אחרות " חולשה"אם כי  (קיימת גם באופן בו מובנות זהויות דתיות

למרות פופולאריות גוברת של אופני שיח המפנים תשומת , מכל מקום. ) למחקר נוסףוביחס לכך יש מקום

בהתייחסות הרווחת לזהויות יהודיות בולט המתח בין המרכזיות של , לב לריבוי תרבותי והכרה בו

ובין הריבוי בפועל של תרבויות וזהויות , קטגוריזציה בינארית שזהויות קולקטיביות מתעצבות למולה

, התוצאה היא שיותר מאשר נוצרת חברה שיש בה מקום לריבוי תרבויות. ת בישראל ומחוצה להקבוצתיו

   . שזהויות קולקטיביות מתעצבות למולה,בולטת תפיסה בינארית

" חלשות"הוא לא רק היותן " קבוצות ייחודיות"המשותף לקבוצות המוכנסות יחד לקטגוריה של 

, בקלות לקטגוריות הרווחות" משתבצות"כולן אינן , שונותאף שמדובר בקבוצות ).  מוחלשות- ולמעשה(

ובמידה  (יהודי קווקז. ביחס לגזע וצבעלחברה יהודי אתיופיה מציבים אתגר : והן גם מאתגרות אותן

אולם דחיקת קבוצות אלו לקטגוריה .  את החלוקות הבינאריותמערערים) מסוימת יהודי בוכרה וגיאורגיה

מצד אחד זהות תרבותית היא : להתפתחות זו מימד חדש נוסף. תגרים אלהמנטרלת א" נזקקות"אחת של 

כפי , בניגוד למצב בעבר בו זהויות תרבותיות שונות סומנו בצורות עקיפות, מסמן גלוי של קבוצות אלו

תרבותית במגע - והעדר מגמה רב'טיפוליות''קיבוצן יחד מדגיש , מצד שני". טעוני טיפוח"שהתבטא במונח 

 הקוראת לכאורה להבנה ספציפית של כל ,הפך למלת מפתח" טיפול ייחודי. "ד לקבוצות אלהבין הממס
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וגישה זו מאופיינת גם במקום המוגבל , אך בפועל מקבצת ביחד קבוצות שונות לקטגוריה אחת, קבוצה

   .תרבותי - שניתן לידע תרבותי ובין

ואילו בזירות , ונה בשיח המדינתימתבטאת בראש ובראש" קבוצות ייחודיות"הקטגוריזציה החדשה של 

. חברתיות שונות ניתן לראות מורכבות רבה יותר וגם התנגדות של הקבוצות השונות לאופני תפיסה אלו

כיוון שמדובר ביצירת קטגוריות שאין להם זיקה הכרחית עם תפיסת הזהויות והגבולות של בני הקבוצות 

קישורם של אופני הזיהוי המתהווים . וסתירות פנימיותניגודים , תהליך זה מכיל בתוכו גם מתחים, עצמן

ומאפשר כוח רב , לתהליך זה, אירוני, של הקבוצות לשיח אודות הכרה ורב תרבותיות מוסיף רובד נוסף

הבדלים בין קבוצות משפיעים על יכולתן להתנגד וליצור . בוגורמים ממסדיים המשתמשים יותר ל

כגון , דוגמא לכך בהבדלים בין קבוצות המיעוט בקרב דוברי הרוסית. אלטרנטיבות לאופני זהות וזיהוי אלו

, ובינן לבין יהודי אתיופיה,  לבין יוצאי קווקז)שלא הופנתה אליהם מדיניות ייחודית(בין יוצאי גיאורגיה 

, המגע של הממסד עם יהודי אתיופיה.  המזוהה עם חולשה'ייחודיות'קבוצה שהפכה למייצגת מובהקת של 

ויש מקום , ך עם קבוצות נוספות השפיע על התפתחויות במדיניות החברתית שלא נחקרו דייןואחר כ

  . להרחבת המחקר ולהשוואה מקיפה בין אופני המגע של קבוצות אלו עם הממסד הישראלי

  

  מבט מחודש על הפריפריה ועל קבוצות בחברה הישראלית : זהויות קבוצתיות ויחסים בין קבוצות .3

מלמדת על שתי קבוצות זהות ,  הקטגוריותביןכקבוצה הממוקמת , סיונם של יוצאי קווקזהתבוננות בני

ויוצאי , יוצאי מרוקו:  שהמפגש עימן אינטנסיבי בשל גודלן ומרכזיותן ברמה היישובית המקומית,מרכזיות

 זו מלמדת על המרחק הרב שעשתה קבוצה) ויוצאי צפון אפריקה בכלל(התבוננות ביוצאי מרוקו . רוסיה

והם נתפסים , יוצאי מרוקו הם הקבוצה הגדולה ביותר בקרב יוצאי אסיה ואפריקה: מאז שנות החמישים

לקבוצה זו כוח ביישובים רבים . בפוליטיקת הזהויות הישראלית' זהות מזרחית'ו' מזרחיות'כמיצגים 

מים שונים מגבולות כוח זה חורג בתחו. המתבטא גם בדומיננטיות פוליטית וגם בהון סימבולי, בפריפריה

כוחם של סוכנים חברתיים מקבוצה זו מתבטא גם ביחסים היררכיים ". המרכז"הפריפריה ומשפיע גם על 

כוחם של סמלים הקשורים ביוצאי . במיוחד מקבוצות המיעוט, שהם יוצרים עם חלק מהמהגרים החדשים

היחס בין . כערוץ כניסה אליהאו /כביטוי לישראליות ו' מזרחיות'מרוקו מצביע על המיקום החדש של 

   . קוראים למחקר נוסף,ומשמעותם בתחומים שונים, אפשרויות אלה

" אשכנזיות/ אירופאיות"לבין " רוסיות"התבוננות ביוצאי רוסיה מלמדת על התנועה של קבוצה זו בין 

 מקומם כל שהמהגרים ממוצא רוסי מנסים לתפוס אתכ. כמיקום חברתי ותרבותי בשדה הזהויות הישראלי

/ הם מדגישים גם את היותם קבוצה מובחנת וגם את מיקומם כחלק מאליטה אשכנזית, בחברה הישראלית

גבולות אתניים והבחנות . הדגשת ההבחנות בתוך דוברי הרוסית עצמםבתהליך זה מביא לצורך . פאיתאירו

ינטליסטיות נותנות תפיסות תרבותיות היררכיות ואורי. מ נשמרים ואף מתחזקים בישראל"שמקורן בברה

" אוריינטליזם מהגר"המפגש בין . מ לישראל"לגיטימציה ליחסי כוח בין קבוצות מהגרות מברה

על תפיסות ואופני קטגוריזציה של הממסד , משפיע על היחסים בין המהגרים" אוריינטליזם מקומי"ו

 שיש להם ביטוי ,רכביםמדובר בשדה דינאמי וביחסים מו, עם זאת. ועל החברה המקומית בכלל, וסוכניו

ן יוהם מושפעים גם מהקשרים שונים של יחסים ב) כגון פוליטיקה ופעילות תרבותית(שונה בזירות שונות 



 414

תהליכים אלה מחזקים את הגישה לפיה אתניות ויחסים אתניים בישראל צריכים . קבוצות ביישובים שונים

  . מחודשתלהילמד על רקע התנסויות אתניות קודמות ואופני השפעתן ה

התבוננות , יה וליוצאי מרוקו וצפון אפריקהאף שהמחקר התמקד במפגש בין מהגרים מקווקז ליוצאי רוס

 מאפשרת לראות את המורכבות )וקבוצות מיעוט אחרות מקרב המהגרים(דרך ההתנסות של יוצאי קווקז 

 התבוננות בזירות תשומת לב למורכבות זו מצריכה. ושל הפריפריה בפרט, של החברה הישראלית בכלל

כגון , זאת בשונה מתיאורים המשתמשים בקטגוריות רחבות". מעבר לקטגוריות"והליכה , חברתיות שונות

קבוצות . 'מזרחים'ו" רוסים"תיאור ערי הפיתוח בפריפריה הישראלית כמאופיינות בעיקר במפגש בין 

אך ריבוי קיים , "מזרחים"ו" וסיםר"מ מדגימות ריבוי זה בשל מיקומן בין "המיעוט בקרב המהגרים מברה

 מפגש רב מימדים בין קבוצות -"מפגש מרובה"ביישובים שונים בפריפריה מתרחש : גם ללא תלות בהן

כך למשל מנקודת ראות זו עולים הבדלים בין . שאין אפשרות להבינו במסגרת בינארית, רבות ושונות

ואלו מתבטאים גם במפגש עם מהגרים ) י איראןלמשל בין יוצאי מרוקו ויוצא(שונות ' מזרחיות'קבוצות 

שמתבטא גם בתוך קבוצות ( מזווית זו חושפת מורכבות וריבוי " הדתי בשדה"גם התבוננות . דוברי רוסית

  ). לזרמיו בחלק מיישובים אלה' אשכנזי'וגם בבניית שכונות לציבור חרדי , ס"כגון ש, ספציפיות

ות השבעים לעולי שנות התשעים ואף בין ותיקים יוצאי קווקז היחסים המורכבים בין עולים משנ, בנוסף

למהגרים החדשים חושפים צורך לבחון ריבוי ומורכבות ביחס ) שהוריהם הגיעו בראשית המאה העשרים(

רדוקציה של הזהויות הקבוצתיות והאישיות המגוונות למסגרת בינארית . 'ותיקים'ו' מהגרים'להבחנות בין 

התבוננות מהשוליים . ויוצרת תיאור שאינו הולם את המציאות החברתית, יםמחמיצה תהליכים חשוב

   .מצביעה אם כן על אפשרויות שונות להבנה ומחקר של החברה הישראלית

  

  המחקר הביקורתי של החברה הישראלית במבט מהשוליים .4

 לא היה מחקר זה, מחד גיסא .בעקבות המחקר מוצעת זווית כפולה לבחינת מחקר החברה הישראלית

מקרה החקר הנוכחי חושף , מאידך גיסא. מתאפשר אלמלא תובנות וגישות שפותחו במחקר לאורך השנים

  . ומציע דרכים להתמודד איתה, בעייתיות הקשורה להתייחסות המחקר לאופני קטגוריזציה

" ניסהכ"עולים לחברה הישראלית כאילו מדובר ב/בעבר הייתה נטייה במחקר להתייחס למגע בין מהגרים

" קולטים"כשבעקבות זאת נוצר מפגש בין , של קבוצות שזהותן ברורה לכאורה למערכת חברתית

, "עולי מרוקו("על סמך ארצות המוצא של המהגרים ,  לזהות כנתון חוקרים מסוימים התייחסו".נקלטים"ו

ם לא נטו לייחס ואילו אחרי") עדות המזרח("או בהתייחס לקטגוריות רחבות יותר ) 'וכו" עולי רומניה"

התפתחות המחקר . ובחנו את המפגש בעיקר בפרספקטיבה של תהליכי מודרניזציה, משמעות רבה לרקע

היכולת להציע . הביאו לשינוי וערעור על גישות אלו, ומחקרים בתחומים נוספים, האנתרופולוגי בישראל

ת של זהויות קבוצתיות תוך מחודשהמחקר הבוחן את מורכבות הזהות של קבוצות עולים ואת ההיווצרות 

נסמכת על תובנות רבות מהמחקר החברתי שהתפתח ) בהווה ובעבר(כדי המגע עם החברה הישראלית 

. היווצרותם והתמקמות בעת, הכרה, התפתחות זו אפשרה בחינת שאלות אודות זהות קולקטיבית. בישראל

כך לא זכו גם ולפי, חמישיםמוניות לארץ בשנות האלו לא זכו להערכה בתקופת העליות הה שאלות

. והן נבחנו ביחס לעולי שנות החמישים והשישים בשלבים מאוחרים יותר, להתייחסות מחקרית ראויה
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 אפשרו כיוונים שפותחו במחקר ,וניסיונות לקשור יחד מחקר אנתרופולוגי והיסטורי, התפתחות המחקר

   .אם כי ביחס לכך יש עוד דרך רבה, הנוכחי

והיותו של מחקר זה אחד , עובדה שהמחקר נותר עיוור לקבוצות רחבות של מהגריםה, למרות כל זאת

מעידים על בעייתיות בהתייחסות , הבודדים שעסקו בקבוצות המיעוט בין העולים שהגיעו בשנות התשעים

ולא , לא הקונצנזואלית, הסוציולוגיה הישראלית. למרות התפתחויות אלו, לחברה הישראלית ולזהויות בה

ולזו שנוצרה בעקבות , לא נתנה תשומת לב מספקת למורכבות של החברה הישראלית בכלל, קורתיתהבי

י "ואם ע, י המדינה" אם ע-קיבל את הקטגוריות שהוצעו לו, לרוב, המחקר .בפרטגל העליה האחרון 

ורי במחקר עצמו ובשיח הציב -מהלך זה השפיע על עיצוב התפיסות אודות אתניות וזהות. סוכנים אחרים

  . במקרה הנוכחי מצב זה הביא להתעלמות מחקרית מקבוצות גדולות של מהגרים. בכלל

השיח הסוציולוגי הביקורתי ניסה להציע אלטרנטיבות שיאפשרו הליכה מעבר לדיכוטומיות המבטאות 

לתיאור המבוסס על . אך גם שיח זה מאופיין ברדוקציה לעקרונות בינאריים, צורות מבט אוריינטליסטיות

אך הוא , הדיכוטומיה האתנית חשיבות מסוימת בהצביעו על המשכיות הזיקה בין מוצא ומעמד בישראל

מכאן הצורך . כלכליים ופוליטיים הנוגעים ליחסים בין קבוצות, מוגבל ביכולתו לתאר תהליכים חברתיים

   .חקר זהויות וקבוצות בחברה הישראליתלבגישה שתאפשר התייחסות למורכבות הקשורה 

ובכלל זה גם בסוציולוגיה , ימת זיקה בין אופני הקטגוריזציה הבינארית שרווחת בתיאורים סוציולוגייםקי

שתי ". התנגדות"ו" הגמוניה"ובין , לכפופים לה" הגמוניה"לבין הבחנות בינאריות בין , הביקורתית

ובמיוחד , ורתייםסוציולוגיים ביק .המערכות הבינאריות הללו אינן מתאימות לתיאור החברה הישראלית

ובדרך כלל עם , המזוהה עם הגמוניה" מרכז"הדגישו את היחסים בין , החוקרים שעסקו במזרחים בישראל

אולם ממחקר זה עולה כי נוצרו . לקבוצות הכפופות להגמוניה זו, "האשכנזית הותיקה"קבוצת הזהות 

 ויש מקום למחקרים נוספים ,היררכיות ואף יחסים הגמונים בפריפריה, מערכות משנה של מרכזי כוח

ומתי הם מציעים , שיבחנו מתי מערכות אלו פועלות לצד יחסי הכוח המסורתיים ובשיתוף איתם

, נוצר שדה מורכב שמשתקפות בו מגמות שונות ואף סותרות, מכל מקום. מים עליהםיאלטרנטיבה ואף מאי

מסוגים שונים אלא " היברידיות"בבחינת כדי להציג ולהבין מורכבות זו אין די . ופועלים בו שחקנים רבים

המשמעות היא . שחקנים ונקודות מבט בשדה החברתי והשפעתם, יש צורך גם בתשומת לב לריבוי קבוצות

   .אלא התייחסות למורכבות הקשורה גם בהן, לא הסטת המבט מסוגיות של כוח והגמוניה

" תרבות"בין תפיסות ומושגים אודות ן מוסדות מדינתיים לימערכת הקשרים ב המחקר הנוכחי מצביע על

, כדי לאפשר הבחנה בריבוי ומורכבות. ועל מרכזיותן של אופני קטגוריזציה בקשרים אלה, "זהות"ו

 החברה וכוחה לזו המדגישה את המדינההמחקר מדגיש את הצורך בתנועה בין נקודת מבט המדגישה את 

אפשר לתת משקל משמעותי לכוחה הרב של ניתוח הנע בין שתי נקודות מבט אלה מ. כיחידת הניתוח

. כפופים/ קבוצה והגמוניה/ אך בה בעת ללכת מעבר לתיאורים דיכוטומיים המבחינים בין מדינה, המדינה

וחזרה לקבוצות הנחקרות " המרכז"בחינת : ובחזרה" מהשוליים למרכז"תנועה כזו מתבטאת גם בתנועה 

מהלך כזה נדרש כיוון שאין צורה אחת של יחסי כוח . ותכדי לראות מה המשמעות של הדברים בזירות שונ

  . ויש לבחון כיצד מתבטאים מנגנונים שונים בזירות שונות, ושל הגמוניה
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 מימדים המתקיימים בין -ניתוח החברה כשדה מורכב מצריך תשומת לב למשמעות של יחסי גומלין רב

במקום להניח .  שלהם והשפעתה של המדיניותולאופני הקטגוריזציה, קבוצות שונות ובינן למדינה וסוכניה

יש לבחון את משמעותן של יחסי גומלין אלה במישור המקומי לעומת זה , כפיפות של החברתי למדיני

כל זאת . ולהשפעת תפיסות ומרכיבי תרבות שקשורים ברקע של מגוון השחקנים בזירות השונות, הארצי

אך גם , לא צריכים לטשטש מערכי כוח שיש להצביע עליהם 'זהות'ו' תרבות'תוך מודעות לכך שדיונים על 

 קבוצות זהות או מהר מידיחשוב גם להיזהר מתיאור המזהה . לכך שזהויות אינן רק תוצר של יחסי כוח

וחברות (הבנת החברה הישראלית .  בעלי ההגמוניה או הכפופים להעםזהויות תרבותיות מסוימות 

מחקר של יחסים בין קבוצות שונות שלא בהכרח ניתן למקמן על מחייבת תשומת לב ו) מורכבות אחרות

  . בכל אלה לאנתרופולוגיה יכול להיות תפקיד חשוב .ציר כזה

 ובינם לבין מהגרים 'מאוחרים'סים בין קבוצות שונות של מהגרים במחקר הופנתה תשומת לב ליח

מערכות יחסים נוספות בדיקת   הבנת תהליכים שונים בחברה הישראלית מצריכה,בצורה דומה. 'קודמים'

פלסטינים ישראלים ובין -רוסים לערבים-כגון בין מהגרים יהודים, בין קבוצות שלא נחקרו מספיק

שאלות .  גם תשומת לב לריבוי בתוך קטגוריות זהות אלונדרשת. לאומי והחרדי-האחרונים לציבור הדתי

 העולה מהמחקר הנוכחי הוא הצורך מרכיב נוסף של ריבוי. כאלו נדונו עד עתה רק בשולי המחקר

 ").פריפריה"ו" מרכז"בשונה בהבחנה בינארית בין  (בתשומת לב להבדלים בין הקשרים מקומיים שונים

על , ם והשפעתו על יחסים בין קבוצותוצע לבחון את המשמעות של הרכב שונה של יישובימ למשל

 קיימיםוצע לבחון אם מ. רמה המקומיתתרבותי ב-תפיסות ואופני קטגוריזציה ועל קיומו של שיח רב

אלה עומת יישובים בהם יש ריבוי קבוצות לביחסים בין קבוצות בזהות ו הכרה בדפוסים שלהבדלים 

   .המאופיינים בדומיננטיות של קבוצות מסוימות

השפעתו ומשמעותו , קשורה גם ברקע המגוון של קבוצות שונות ראיית החברה הישראלית כשדה מורכב

, ואודות ההתנסות היהודית בתפוצה, ובתפיסות אודות זיכרון ומורשת, זהות קולקטיבית ישראליתבגיבוש 

שדה "לימוד   .לאומיות שמקבלים ביטויים שונים בקרב קבוצות שונות ובהקשרים שונים- וטרנס, מקומיות

צד אחד מ :הבנת הדינאמיות הקשורה בריבוי קבוצות ושחקניםמצריך  של החברה הישראלית " הזהויות

יש לקחת בחשבון , מצד שני. בקבוצות וזהויות דינאמיות ומשתנות, מחדש מדובר בשדה המתעצב כל הזמן

  . קבוצתיות ותרבותיותות הקשורים להיסטוריהיוצרים המשכיות מרכיבים 
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    יהודי קווקז ושאלת הריבוי בקרב העולים: זהות וקטגוריזציה, זיהוי. ג

  בין היסטוריה לאנתרופולוגיה: ית וקטגוריזציהזהות קבוצת, שמות קבוצתיים.1

  

המחקר בוחן את גיבוש זהותם הקבוצתית של יהודי קווקז ואת מגעיהם עם הסביבה והמדינה בישראל 

של תהליכי גיבוש הוצע כי ניתוח של שמות קבוצתיים והשתנותם בתקופות שונות מאפשר הבנה . ובקווקז

לימוד . מפרספקטיבה אנתרופולוגיתשאלות היסטוריות של  בחינה מחודשתואף מאפשר , זהות קבוצתית

המשמעויות של שמות קבוצתיים נעשה על בסיס תובנות של הגישה הפרגמאטית בפילוסופיה 

 מהלך זה יושם ביחס .בהקשרים פרקטיים ובהתנסויות שונות" עובד"בחינת האופן בו שם : ובסמיוטיקה

השמות השונים בהם השתמשו בני .  מורכבת ועמומהוהיסטוריה, שלהם שמות רבים, ליהודי קווקז

הסביבה החברתית והמחקר אודותם מאפשרים להתחקות אחר אופני קטגוריזציה , המדינה, הקבוצה עצמם

  . ואחר תפיסות שונות אודות זהותה ומיקומה ביחס לסביבה, ביחס לקבוצה

אך גם עם , התמודד עם האתגרדיון בשמות הקיבוציים השונים ומשמעותם המשתנה הוצע גם כמתודה ל

הדגישו את מרכזיות השיח הקולוניאלי דיונים כאלה .  קולוניאליים- ים ניתוחים פוסט שמציע,הבעייתיות

על  כתיבה אתנוגראפית קודמת כפי שהתבטא למשל בניתוח, והצורך בהתייחסות אליווהאוריינטליסטי 

אליזם באה על חשבון הבנת ההקשרים אולם התרכזות בשאלות של הגמוניה וקולוני. יהודי קווקז

עיצוב התרבות והזהות  שהשפיעו על) ים הקונקרטייםואף הפוליטי(ים המקומיים  והתרבותייםחברתיה

מרכיבים חברתיים ובה בעת גם לדון ב, הדיון בשמות השונים מאפשר לחלץ הקשר זה. הקבוצתית

. מ"של החיים בברה ויה הרוסיתהשפעה המכרעת של המפגש עם האימפרותרבותיים תוך התייחסות ל

המחקר מציע לראשונה ניתוח של פרשה זו על רקע פוליטיקת . חשיבות מיוחדת יש לפרשה הטאטית

הדיון בהתנסות . ומהלך זה מאפשר גם לבחון את פוליטיקת הלאומים מזווית נוספת, הלאומים הסובייטית

ורכבת יותר שעולה מהתבוננות בזירות הקבוצה בקווקז מצביע על מרכזיות המדינה אך גם על תמונה מ

באופן דומה גם הדיון בהתנסות הקבוצה בישראל לימד על המגבלה של גישות . חברתיות ופנים קבוצתיות

וגם במקרה זה התבוננות בריבוי זהויות , המתארות באופן בינארי יחסים בין ממסד לקבוצות כפיפות

  . תורמת לראיה מורכבת יותר, ם ואופני קטגוריזציהי ניתוח של שמות קבוצתיי"המושגת גם ע, וקבוצות

התבוננות המושגת באמצעות מעקב אחר השמות הקבוצתיים מאפשרת , פרספקטיבה אנתרופולוגית

אנליטית בין ההבחנה גם במקרה זה מיושמת ה. מחודשת ביחסים של היהודים עם סביבתםהיסטורית 

יאה בדיונים קודמים לדגש על אירועים אנטישמיים חוסר הבחנה בין מימדים אלה הב ".מדינה"ו" חברה"

 יהודי הקווקז הוכרו על ,מהדיון הנוכחי עולה כי למרות עליות ומורדות ביחס אליהם, לעומת זאת. בקווקז

, ליהודיםבין יחס השלטונות ויחס הסביבה יש להבחין . ולא כמיעוט זר, הם כקבוצה מקומיתיידי שכנ

  .ת גומליןלמרות שבין אלה היו גם השפעו

, תרבותי כמימד מרכזי בהבנת יהודי קווקז-רבהאתני ו- מהדיון עולה החשיבות המרכזית של ההקשר הרב

מדובר בהתנסות , בד בבד.  קבוצתיות שלהם וזהותם המשותפת-התנסותם ועיצוב הזהויות הפנים

מקומית של בשעה שבתקופות מסוימות ובאזורים שונים בלטה זהות : קולית- היסטורית מורכבת ורב
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בתקופות אחרות ובמקומות אחרים הודגש השוני הדתי בין , אתנית- היהודים כחלק מסביבה מולטי

מול " קווקזי"יהודים כחלק מעולם השל החשובים לדיון הם  נוספיםמימדים . היהודים לסביבה המוסלמית

ך עם השלטון הקולוניאליזם הרוסי ואחר כעם  יש גם ביטוי לשיתוף פעולה -מצד שניו" הרוסים"

 רשמית ההאופן בו קטגוריזצי, מתח סביב אופני הקטגוריזציה ).שאפיין גם קבוצות אחרות(הקומוניסטי 

 )כפי שהתבטא בפרשה הטאטית (ניסיונות לתת לקבוצה שם חדשוה, ביטאה את הסדר הקולוניאלי

טאות מערכי כוח  כוחן של קטגוריות אתניות ועל האופן בו הן משמשות בידי השלטון ומבמלמדים על

ושל קבוצות מהגרים , כל אלה מרכזיים לא רק להבנת ההיסטוריה של יהודי קווקז. תרבותיים ופוליטיים

  . אלא גם בהתייחסות להתנסותם אחרי ההגירה לישראל, אחרות

  

   ,סימבוליות-בין גישות הבנייתיות לגישות אתנו: כתהליך זהות קבוצתית. 2

גיבוש תודעה . הקבוצתיתזהות ההתהוות ינה מחודשת של לבחהשמות השונים נותנים מפתחות 

 תהליך של משא ומתן מורכב שהתקיים בו זמנית יהה) וכחלק מכך גם שם קבוצתי משותף(קולקטיבית 

החיים תחת השלטון  .)על חלקיה השונים(ובתוך הקבוצה עצמה , בין אנשי הקבוצה לגורמים חיצוניים

, יצרו תנאים שהדגישו את זהותם של יהודי קווקז כקבוצה אחת" רוסים"והמפגש עם יהודים , הרוסי

 תרמו לכך גם תהליכי עיצוב .אף כי אלה המשיכו להתקיים,  מקומיות שלהם-מעבר לזהויות הקהילתיות

, שא ומתן על שם וזהותמ. י שהשפיעו גם על הרוב שנותר בקווקז"זהות בעקבות הגירות מוקדמות לא

זהות קולקטיבית היו חלק מעולמם של יהודי קווקז גם קודם ביחס לרכבות והתמודדות עם עמימות ומו

בו שללא הרקע ההיסטורי לא ניתן גם להבין את האופן . מכאן עולה חשיבות הרקע ההיסטורי. להגירה

ואת ,  תוך כדי התמקמות והשתלבות בסביבה החדשה,נעשה שימוש בקטגוריזציה שמקורה בארץ המוצא

נה גם בחיהבנת הרקע ההיסטורי מאפשרת . ודי קווקז למפגש עם סביבה זוהמטען עימו באים יה

  . ובישראל) מ בכלל"וברה(השוואתית של אופני קטגוריזציה ויחסים עם הסביבה והמדינה בקווקז 

מלמד על הצורך בגישה המצרפת יחד , הדיון בעיצוב הזהות הקבוצתית ובעיצובה מחדש לאחר ההגירה

מקרה חקר זה מראה את ההשפעה של . סימבוליות-ות ותובנות מגישות אתנותובנות מגישות הבנייתי

כזיות אך לא פחות מכך גם את המר, י השלטון על עיצוב זהות"מערכי כוח ושל קטגוריות המעוצבות ע

להבנת זהויות , "מלמטה"ושל התפתחויות , ומרכיבים תרבותיים משותפיםשל חוויה היסטורית 

ורטיים אודות זהות בין חוקרים המדגישים המשכיות לאלה המדגישים הבניה ויכוחים תיא. קולקטיביות

ואף , בעוד שיש לבחון כיצד אפשרויות שונות אלו מתבטאות, " או-או"ודמיון נופלים במלכודת של 

המחקר הנוכחי מציע גישה רב משתנית ותהליכית לסוגיות של הבניית  .בהקשרים שונים, משתלבות

מקום רב לכוחן של המדינה והסביבה ביצירת קטגוריות אתניות ובהשפעה על גישה זו מקנה  .זהות

מודגשת חשיבות היחס בין למאפייני הזהות הקולקטיבית כפי , בו בזמן .היווצרותן של זהויות קולקטיביות

תהליכי עיצוב הזהות לשפה ותודעה היסטורית משותפת , ערכים, שהם מתבטאים בסמלים משותפים

חשיבות זו בולטת במיוחד כשמדובר בעיצוב מחודש של זהות קבוצתית . ם חיצונייםבמפגש עם גורמי

ובכלל זאת מגעה , שלימודו מצריך התייחסות למאפיינים של הקבוצה בסביבתה הקודמת, בעקבות הגירה

 'ריבוי חיצוני'את החשיבות של גם מדגיש המחקר  .ומאפייני התודעה הקולקטיבית, עם המדינה והסביבה
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 מיקומה של הקבוצה ביחס לקבוצות מהגרות ,כלומר. בהגירהקבוצתית עיצוב זהות ב 'וי פנימיריב'ו

ך הקבוצה  קבוצות בתו- סים בין זהויות ותתוהיח, נתפס בסביבה החדשהזה " ריבוי חיצוני"כיצד אחרות ו

  . )'הריבוי הפנימי'(

ואינטרסים של אליטה קבוצתית , קטגוריות חיצוניות של שלטון התהליך בו במקרה של יהודי קווקז בולט

זו דוגמא כי לסמכות חיצונית חשיבות בתהליכי הגדרה עצמית ועיצוב גבולות . מעצבים זהות קבוצתית

, 'יהודי ההר'שעיצובה קשור בקטגוריות כגון , מ"כך ביחס לזהות הקבוצתית ברוסיה ובברה .קבוצתיים

 הזהות הקבוצתית בישראל הושפעה מאי התגבשות. וכך גם ביחס לעיצוב הזהות בישראל, "טאט"ו

מבחינה זו ניתן לראות ". קבוצה ייחודית"ממיסוד התפיסה שראתה אותה כו, הנראות של הקבוצה בתחילה

המחקר מלמד גם , מצד שני. המשכיות בין התפיסות הרוסיות והסובייטיות לבין אלו שהתמסדו בישראל

, שפה. אינם נובעים רק ממגע עם סמכות חיצוניתעל מרכיבים של המשכיות במרכיבי זהות קבוצתית ש

כגון מתן (וביטוי שלהם בפרקטיקות שונות ) גם אם מרכיביה הקונקרטיים משתנים(תחושת זהות יהודית 

היוו בסיס להתגבשות זהות גם והם , הם דוגמא לכך) דורית- שמות עבריים המבטאים המשכיות בן

שתני שונות רבים הקהה את משמעותן של הבחנות בין קיומם של מ. מחודשת של יהודי קווקז בישראל

תשומת לב ". יהודי קווקז"של מובחנת יותר ותרם לגיבוש זהות קבוצתית ) על בסיס אזורי(קבוצות 

ובהתייחסות לקבוצות , לתהליכים אלה מלמדת על החשיבות הרבה של שונות פנימית בהבנת קבוצה זו

יבות של שונות פנימית עולה גם חשיבותן של זהויות מקומיות מהחש .מהגרות ולזהויות קולקטיביות בכלל

   . וגם בישראל-בהבנת הזהות הקולקטיבית של יוצאי קווקז בקווקז

שהיה (קהילתי בזהות - המימד המקומיכי כחלק מגיבוש מחודש של זהות קבוצתית בישראל ניתן לראות 

 . סביבה החדשהש של מקומיות במה שמתבטא בשאיפה לביסוס מחוד, לישראלמועבר ) חשוב בקווקז

. אך אינו סותר אותו, בשנות התשעים" לאומיים-טרנס"תיאור כזה שונה מאד מהתיאורים של מהגרים כ

לאומית - וגם היווצרות זהות טרנס,  רצון לשייכות לאומית-לצד השאיפה למקומיות קיימות מגמות נוספות

דיון זה מלמד על דיאלקטיקה .  נסמכת עליהאלא, שאינה עומדת בניגוד למקומיות, של יהודי קווקז

מורכבת בין תהליכים מקומיים ותהליכים גלובליים ומתברר כיצד תהליכים מקומיים ממשיכים להיות 

דיון במהגרים ובהבניית זהות של קבוצות בהגירה מצריך . גורם השפעה חשוב לצד תהליכים גלובליים

  . ובחינת היחס ביניהם, לובאלייםאם כן התייחסות לתהליכים מקומיים ותהליכים ג

  

  דפוסי קטגוריזציה והמפגש בין מהגרים לסביבה חדשה. 3

 , עם הסביבה החדשה בישראל- ומהגרים דוברי רוסית בכלל- התבוננות במאפייני המגע של יוצאי קווקז

מעידים על עוצמתם של דפוסי קטגוריזציה חברתית ואתנית והשפעתם על היחס המתהווה עם הממסד 

אופני קטגוריזציה שיחקו תפקיד מרכזי  .מדינתי ועם החברה הסובבת ביישובים בהם חיים העוליםה

הקטגוריות החברתיות מהוות תבנית ותשתית . מ"בהתהוות היחס לשונות תרבותית בקרב העולים מברה

 ובמיוחד ,קובעי מדיניות. ובין המהגרים לסביבה החדשה בכלל, למגע בין סוכנים מדינתיים לבין המהגרים

מקומם של עובדי השירותים החברתיים . ביחס למהגרים" סוכני נראות" משמשים כ,נותני שירותים

 הופכים אותם למתווכי הנראות של ,כמתווכים המאפשרים נגישות של המהגרים לשירותים ולזכויות
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ארגונית ברמה  מול הבירוקרטיה הממשלתית או ה-כלפי מעלה: תיווך זה פועל בכיוונים שונים. המהגרים

   . יישובית- וכלפי הסביבה המקומית ,הארצית

הם גורם מרכזי , ואופני הקטגוריזציה בהם הם משתמשים, התפיסות של נותני שירותים וסוכני חינוך

. המשפיע על המפגש בין המהגרים לממסד המדינתי ועל מפגשם עם הסביבה המקומית והחברתית

זיהוי התגית , הבלבול בינם לבין יהודי בוכרה, "סים לבניםרו"התייחסות ליהודי קווקז כמי שאינם 

 הם דוגמאות לאופני תפיסה רווחים של יוצאי קווקז  כל אלה- עם פרימיטיביות ואלימות" קווקזים"

מצב של בלבול ועמימות קטגוריאלית משפיעים על יחס הבירוקרטיה המדינתית כלפי מהגרים  .בישראל

ם את אופני התגובה של קובעי מדיניות ונותני שירותים לצרכים ולזכויות ומעצבי) וקבוצות אתניות בכלל(

שלהם השפעה רבה , הכרה שגויהלמצב כזה מתורגם בקלות לתהליכי תיוג שלילי ו. של בני קבוצות אלה

שינוי במדיניות חברתית . נוצרת סיטואציה מעגלית של היזון חוזר כך .המתבטאת בעיצוב המציאות עצמה

קבוצות מסוימות " סימון"אך מהמקרה הנוכחי ניתן ללמוד כי , התמודדות עם מצב כזהמוצע כצעד ל

, לצורך הנגשת שירותים וזכויות יכול להיות בעייתי לא פחות בכל הקשור לעיצוב המגע עם הסביבה

  . ההכרה בזהות התרבותית והזכות לכבוד

 מכוונות תרבותית - באמצעות שני צירים בחינה של המדיניות הייחודית ביחס ליוצאי קווקז ויוצאי בוכרה 

 מלמדת כי המדיניות חסרה תפיסה רב -ושותפות והעצמה לעומת שליטה ותלות, לעומת טיפוליות

נציגיו לקבוצות וזאת למרות רצון של קובעי מדיניות בשינוי דפוסי המגע בין הממסד . תרבותית מקיפה

במדיניות . מחיר אך היה לכך, תיים לעוליםלמדיניות היו הצלחות בהנגשת שירותים חבר. המהגרים

המוטיבציה המרכזית לשינוי . ושל הכרה בריבוי הזהויות" אפליה מתקנת"החדשה הייתה רטוריקה של 

קשיים אלה יוחסו לאופי .  קיבלו נראות'קליטתן'בם המדיניות הייתה רצון לטפל בקבוצות שקשיי

ביסוד המדיניות . ופי המפגש עם הסביבה הישראליתהקבוצות ותרבותן יותר מאשר למרכיבים מבניים ולא

" בעיה"שעמדה בקנה אחד עם ראייתן כ, "קטגוריה ייחודית"עמדה תפיסה של קבוצות מסוימות כ

תרומת התיאור הנוכחי היא בהפניית תשומת לב לתפקיד המרכזי של אופני קטגוריזציה . הדורשת טיפול

 על גישת ים המבוסס,על במדיניות נבעו מהנחות בינאריות המרכזיים שהתבטאו בפוהעקרונות. לתהליך זה

המדיניות הושפעה גם ). יםילהפוך אותם לישראלים מודרניים ומערב, לנרמל את העולים(המודרניזציה 

. ומתפיסה של קבוצות היעד כשונות וחריגות במובן שלילי,  אוריינטליסטיות-מעמדות קולוניאליות

של המהגרים ותפיסותיהם לבין התפיסות המתגבשות אודותם בסביבה המחקר מלמד על הפער בין עולמם 

בעוד שקובעי מדיניות ונותני שירותים בלבלו בין קבוצות . במיוחד בקרב סוכני הממסד המדינתי, החדשה

עבור העולים עצמם ההבדלים בין הקבוצות היו , המיעוט בקרב העולים או אחדו אותן לקטגוריה אחת

בעקבות " ריבוי פנימי"לעומת זאת העסיקו אותם שאלות הקשורות ל. ובנת מאליהבבחינת נקודת מוצא מ

ובמיוחד העסיקו אותם אופני הנראות המתהווים שלהם במגע עם , המפגש בין עולים מאזורים שונים

  . הסביבה החדשה
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והתהליכים עברה , העולה מלימוד הקבוצה תמונהאל מול ההעמדת התפיסות המתגבשות של הקבוצה 

 הם יהודי קווקז. בין מאפייני הקבוצה לבין התפיסות אודותיהניכר פער מלמדת על  בישראל העברש

 שניתן לתארם -  ואחרים,"מסורתיים"המשלבת מאפיינים שניתן לתארם כ, מורכבתהטרוגנית וקבוצה 

אחוז גבוה של תעסוקת  וה תיכונית-השכלה עלשיעור ניכר של בעלי ביטוי לכך הוא ה. "מודרניים"כ

בקרב ו( דפוסים מסורתיים של יחסים בין המינים כל זאת לצד , נשיםבקרב והה גבהשכלה אף של נשים ו

של הקבוצה הטרוגניות ה. שמירה על גבולות אתניים ו)על נשיםניכר  גם פיקוח חברתי מסוימיםסגמנטים 

 מקבוצה שמצבה המהגריםהפכו בעקבות ההגירה . ריםמתבטאת בתחומים אלה ובתחומים רבים אח

הנמצאת קהילה ל,  טובואף היה מגוון )מ"קודם להתפרקות ברה (התעסוקתי והכללי בקווקז, הכלכלי

הגירה  הקשיי). במיוחד העולים שהתרכזו ביישובי פריפריה( בישראל אקונומי-בתחתית הסולם הסוציו

התפיסות המתהוות של ו, ת החברתית בשלביה הראשוניםהמדיניו. במפגש עם הסביבה החדשה התעצמו

. נגישות מעטה של העולים לזכויות ולשירותים חברתייםתרמו ליוצאי קווקז בקרב נותני שירותים 

": סיכון חברתי"כי לפחות חלק מהמהגרים הם קבוצה הנמצאת בהיה לקראת שלהי שנות התשעים ניכר 

ושיעור ניכר של , ה גבוה מאוד של בני נוער ממוסדות חינוךאחוז נשיר, מצב כלכלי קשה והעדר תעסוקה

 התמודדות גם ניסיונותניתן לזהות , עם זאת. הוריות שהתמודדתן עם סוגיות אלו קשה יותר-משפחות חד

התהוות זהות קבוצתית , כגון הצלחה יחסית בשמירת ערכים משפחתיים, ההתמקמות וקשיי ההגירהעם 

  . בההות זו למרות המגע הקשה עם הסבימשותפת ותפיסה חיובית של ז

יש זיקה בין שאלות של הכרה . במגע עם סביבה החדשה הוא זכות המהגרים לכבוד והכרה מימד חשוב

המגע עם הסביבה אופיין בתהליכי תיוג . לתהליכי דחיקה לשוליים ולמידת הנגישות לזכויות חברתיות

פה תחושה של המהגרים שרואים אותם לקשיי התקשורת עם השירותים החברתיים נוס. חריפים

פער בין  .כעס וניכור, אלה תרמו לתחושה של פגיעה בכבוד. וכשונים, כלא יהודים, כפרימיטיביים

מול רצון העולים " קבוצה סגורה"תפיסות המהגרים וסוכני הממסד התבטא גם בתיאור יוצאי קווקז כ

לזהות קבוצתית ותרבותית ולרצון לבטאה  מבלי לוותר על זיקה ,להשתלב ולאמץ זהות מקומית חדשה

  .  פערים אלה היוו גורם בעל עוצמה שהשפיע על אופני ההתמקמות של הקבוצה .בצורות שונות

 לכאורה" פנימיים"ההתבוננות בתהליכי ההתמקמות של העולים מקווקז מלמדת על הקשר בין תחומים 

" חיצוניים"לבין משתנים , )משפחהמבנה ה, ערכים שהם מביאים איתם, מצב כלכלי בעת ההגירה(

 אופני התפיסה של המהגרים -ובמיוחד , יחס השירותים החברתיים והחינוכיים, מדיניות כלפי המהגרים(

המגע עם . משתנים אלה מזינים אלה את אלה וקשה להפריד ביניהם). ואופני הנראות המתהווים שלהם

 המגולמים בתפיסות וקדם ,קטגוריזציה ומבני כוחהמדינה וסוכניה עוצב בראש ובראשונה על ידי אופני 

אלה קיבלו ביטויים שונים בהתאם להקשר בו התרחש המפגש עם . תפיסות שהושלכו על המהגרים

). ב"תת קבוצות שונות של מהגרים וכיו, מערכות ממשלתיות שונות, ביישובים שונים(הסביבה החדשה 

.  שעיצבו מחדש את מאפייני הקבוצה וזהותה,ותהמגע עם הסביבה החדשה יצר שינויים ומגמות חדש

לא ניתן להבין את התהליכים שעברו המהגרים ואת עיצוב זהותם הקבוצתית בישראל רק על , למרות זאת
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התמקמות  .סמך גורמים מבניים ודפוסים תרבותיים ופוליטיים הקשורים במגע עם הסביבה החדשה

דפוסי ההתארגנות . דפוסים שראשיתם בקווקזוניכרת המשכיות של, המהגרים מושפעת גם מהעבר

החברתית ביטאו גם את הפיצול והריבוי בקרב הקהילות בקווקז וגם את השפעות הפוליטיקה הטאטית על 

והמהגרים שאפו ; המצב הכלכלי הושפע מעיתוי ההגירה; המנהיגות ועל תפיסות של קשר עם הממסד

 . לצד השאיפה להשתלבות בחברה הישראליתהמשכיות של זהות קבוצתית וערכים המזוהים איתהל

אך , מימדים אלו מלמדים על חשיבות הרקע ההיסטורי להבנת עולמם של המהגרים ודפוסי התמקמותם

הרקע מצביע על אפשרויות וכיווני התפתחות שמימושם : משמעותו מתבררת על רקע ההקשר החדש

  . מושפע ממאפייני המפגש עם הסביבה החדשה

ני הקבוצה עולה כי חוסר הכרה והכרה שגויה בזהות התרבותית היו חוויה מרכזית מתיאוריהם של ב

מעבר מחד גיסא : באופן סכמאתי ההגירה לישראל יצרה שינוי בעל כמה מימדים. במעבר מקווקז לישראל

 מעבר מסביבה -מאידך גיסא. למצב הפוך של חופש פוליטי ודתי בישראל, ממצב של דיכוי פוליטי

שיש , ניכור והכרה שגויה ביחסים עם הסביבה -הכרה בזהות וכבוד בסיסי למצב הפוךכו לחברתית בה ז

יהודי קווקז התמודדו בקווקז עם : שינוי זה התבטא ביחס לזהות וזיהוי .בהם מימד שונה של דיכוי קבוצתי

הילתית לבטא את זהותם הק) לא בלי קשיים(אך במישור היום יומי הצליחו , הפוליטיקה האתנית הטאטית

יהודי קווקז זוהו רשמית , לעומת זאת, בישראל .ובו בזמן להיות חלק אינטגראלי מהסביבה, והיהודית

קבוצה "ואחר כך נתפסו כ, וחסרת נראות" קבוצה נעלמה"אך היוו תחילה , בני קבוצת הרוב, כיהודים

  . תפיסה שתרמה לדחיקתם לשולי החברה,  שם קוד לחולשה ונחשלות- "ייחודית

  

  לאומיות וקריאות שונות של החברה הישראלית , התנגדות: בין קווקז וישראל. 5

דפוסי ההתארגנות , מצבם הכלכלי: תגובתם של יוצאי קווקז למדיניות כלפיהם מושפעת ממשתנים רבים

תם הבנמאופני לא פחות מכך מושפעת תגובה זו . מיקומם בשולי הפריפריה הישראלית ועוד, והמנהיגות

המסגרת הפרשנית להבנת היחסים עם המדינה ועם הסביבה . חברה הישראליתאת ההמדינה ואת 

האופן בו קבוצה מבינה את כוחה מול המדינה  .החברתית נבנית מתוך זיקה להתנסות הקודמת בקווקז

ניתן לראות זאת בתמיכת רוב הפעילים במדיניות ייחודית כבסיס . מושפע מהתנסויות הקודמות להגירה

באופן . בשימוש באסטרטגיה כזו יש משום המשכיות למדיניות הטאטית בעבר בקווקז. ביםלנגישות למשא

 שאינה שונה מאוד מזו שהיו ,עולים מקווקז מוצאים עצמם במערכת יחסי גומלין עם הממסד, לא מודע

כאשר אינה מלווה במתן כוח לקבוצה , מדיניות ייחודית: מצב זה מחזק את המדינה. נתונים בה בעבר

גם על צורת הפעילות  קשר כזה עם הממסד משפיע.  תורמת למיצוב הקבוצה כחלשה,כוונות תרבותיתובמ

כגון קואופטציה (הוא מביא לחיזוק דפוסים שהתגבשו מול השלטון הסובייטי : של המהגרים עצמם

 תוך למידה בין ,ולא לפיתוח דפוסים חדשים) והדגשת הגבולות הקהילתיים, המאפשרת הישרדות

את הסימון של הקבוצה במסגרת של בצורה זו אופני הפעולה של חלק מהמהגרים מאששים . יתתרבות

ניסיונות להציע אלטרנטיבות לתיוג הקבוצה לצד אלה ישנם אולם  ".קבוצות חלשות הזקוקות לסיוע"

במתח עם רצון הקבוצה להדגיש זהות מצוי כמו גם לשיח הבינארי של הזהויות ש, "טיפולית "-כייחודית

  . תרבותית ייחודית בד בבד עם שייכות יהודית וישראלית כללית
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ובמיוחד , "שיח התרומה לארץ"פעילים הדגישו את  :גדותהניתוח הבחין בין אסטרטגיות שונות של התנ

הוא מחזק את : אולם לשיח זה יש מחיר. י"את פעילותם הציונית של יהודי קווקז וחלקם בהתיישבות בא

נטייה . שאינו רלוונטי" סרח עודף"יה של הקבוצה בקווקז ובתרבות שנוצרה שם הנטייה לראות בהיסטור

ומאומצת על ידי בני הדור , כזו מתבטאת בקרב סוכני חינוך ונותני שירותים הבאים במגע עם הקבוצה

הם מעוניינים בבניית זהות קבוצתית : ואולם חלק מהפעילים נותנים ביטוי לשיח מורכב יותר. השני

בשונה מהנרטיב (בלי לראות סתירה בין מרכיבים אלה , יש בה גם המשכיות לעבר בקווקזישראלית ש

המבטא שילוב " יותשיזור תרבו"ש החוזר במטאפורה של ביטוי לכך ניתן לראות בשימו). הציוני הקלאסי

בין תפיסות אלה יש  (הכרה הדדית בזהותוהדגשת החשיבות של , של תפיסות לאומיות המכירות בריבוי

לפחות בשלב , אך אסטרטגיות אלו). מתח בין תפיסה לאומית לתפיסה אזרחית כוללת יותראך גם , יקהז

  . לשנות את דפוסי המגע עם הסביבה הישראליתואין בהן כדי , אינן הקולות הדומיננטיים של הקבוצה, זה

  

   זהות קולקטיבית ורב תרבותיות במבט מהשוליים, קטגוריזציה .ד

   לאומיות בחברה הישראלית ומעבר להרב תרבותיות ו. 1

או עולות מתוך התבוננות (י פעילים מקווקז "שיח האלטרנטיביות המוצעות עהחשיבות צורות 

המחקר .  היא ביכולת להאיר באמצעותן דילמות מרכזיות בדיון אודות זהות וריבוי תרבויות)בהתנסותם

לבין תשומת הלב המוגבלת " ב תרבותיותר"מצביע על ניגוד בין פופולאריות גוברת של השיח אודות 

ניגוד זה קורא . לדילמות שנובעות מיישום בפועל של מדיניות חברתית המתיימרת להיות רב תרבותית

וגם , פרספקטיבה אנתרופולוגית יכולה לתרום להבנת ניגוד זה. להמשך בחינה ביקורתית של תחום זה

יותר מתחומים , אנתרופולוגיה..  הלכה למעשהגישות שיאפשרו יישום תובנות רב תרבותיותלפיתוח 

. פיתחה את המחקר הביקורתי של אתניות והבניית זהויות קולקטיביות בהקשריהן השונים, אחרים

דיאלוג ממשי ומתן מקום לעולם התרבותי על  ו'מהשדה'עבודה עם מושגים באנתרופולוגיה יש דגש על 

בכל אלה יש זיקה בין אנתרופולוגיה . וצות שונותהכרה ומתן קול לקבל ומתוך כך גם -של הנחקרים 

פיתוח גישות אנתרופולוגיות למחקר של המדינה והתייחסות לשדות חברתיים . לגישות רב תרבותיות

ובה בעת גם חשיבה מעשית על יישומם , תרבותיות-רחבים מאפשר בחינה ביקורתית של פרקטיקות רב

: ים גם על המקום המוגבל שיש בפועל לאנתרופולוגיהואולם ממצאי המחקר מלמד. של פרקטיקות כאלו

נגישות ראשונית לקבוצה ככלי המאפשר אנתרופולוגי נתפס בעי מדיניות ונותני שירותים ידע בקרב קו

 ביישום מדיניות חברתית בהקשר של שיכול לסייעתחום כ ולא, והתגברות על מכשלות בין תרבותיות

   .מפגש בין תרבותי ורב תרבותי מתמשך

הקושי ליישם פרקטיקות חברתיות ומדיניות שיאפשרו הכרה בזהויות תרבותיות קשור ביחסים המורכבים 

במקרה , יחסים מורכבים אלההתבוננות ב. ן לאומיות לבין תפיסות המדגישות רב תרבותיות והכרהיב

 רעיון זה. יתעודנו מרכזי בעיצוב הזהות הקולקטיבית הישראל" שלילת הגולה" כי רעיון תמלמד, חקר זה

. עומד במתח עם היכולת ליחס חשיבות למרכיבי תרבות שמביאות איתן קבוצות מהגרים יהודיות שונות

אך הביטוי לכך ". דור המדבר"מצב זה מתבטא גם בהמשך ההתייחסות לדור הראשון של מהגרים כאל 
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יש הכרה גדולה , צד אחדמ. ועומד בזיקה לאופני הקטגוריזציה שנדונו קודם, נה ביחס לקבוצות שונותשו

ישראלי 'הרעיון של בנית שהחליפה את , יותר בכך שהזהות הישראלית יונקת ממקורות תרבותיים שונים

גם בקרב סוכני חינוך ותרבות וגם בקרב חוקרים העוסקים , התפיסה הדומיננטית, מצד שני.  יש מאין'חדש

  . צעות הקטגוריזציה הבינאריתהיא פועל יוצא של הבנת החברה הישראלית באמ, בשאלות אלו

 ואופיזהות הקבוצתית הספציפית מלמד על הכפילות של הדגשת שייכות למסגרת לאומית ורצון לביטוי ה

מרחבים 'יון אינו נסוב על האפשרות לקיום הד:  יהודי-בהקשר הישראלי" רב תרבותיות"של הדיון ב

א על השאלה של מתן ביטוי לקולות שונים אל,  לקבוצות שונות החולקות זהות אזרחית משותפת'נפרדים

תרבותיות בהקשר -  שאלות של רבותלצד דיון זה עול. לאומית-במסגרת משותפת שמגדירה הזהות האתנו

, פלסטינים- אופי היחסים בין האזרחים היהודים והערבים, של היחס בין בני קבוצות לאומיות שונות

ייתכן שדיון בהכרה . בות אזרחית רב תרבותיתוהמשמעות של הכרה באחר בהקשר האזרחי ויצירת תר

הוא בסיס ליצירת זיקות בין דיונים , )ביחס למדינה וביחס לחברה(הדדית וזיקתה לאופני קטגוריזציה 

  ). כגון עובדים זרים, שאלות של הכרה עולות גם ביחס לאחרים שאינם אזרחים(שונים אלה 

הרי שלמרות הקשיים והסתירות ,  עולים מקווקזי"אם נשוב לאופני השיח האלטרנטיביים שמוצעים ע

ובמקרים מסוימים גם , הכרוכים בשיח זה אפשר לראות בו ביטוי מטרים לשיח רב תרבותי יהודי ישראלי

אלטרנטיבה זו אינה נובעת . מעבר ללאום, לשיח רב תרבותי רחב יותר שמאפשר הכרה בזהויות נוספות

אלא קשורה גם לרקע התרבותי , )אף שאינה מנותקת ממנו" (רב תרבותיות"רק מהשיח הרווח אודות 

לצד העמימות , רקע זה. בסביבה מרובת תרבויות וזהויות, ולהתנסותה הקודמת של הקבוצה בקווקז

" בין תרבותיות"ם לאפשר יכולות המאפיינים את הקבוצה יכולי" בין הקטגוריות"הקטגוריאלית והמיקום 

מהגרים רבים מאמצים עמדות לאומניות או :  נתקל בקשיים רביםמימוש אפשרות זו. 'רב תרבותיות'ו

ובכל זאת אפשר למצוא עדויות ליכולות ותפיסות ,  הקשורות לדחיקתם לשולי החברה,עמדות מנוכרות

התבוננות בריבוי התרבויות הישראלי על רקע .  בקרב יוצאי קווקז'רב תרבותיות'ו' בין תרבותיות'

ו מדגישה את ההבדל בין סביבה חברתית שבה התפיסות והקטגוריות עצמן ההתנסות הקודמת של קבוצה ז

השיח . לבין סביבה שבה החלוקה הבסיסית היא דיכוטומית, מאפשרות מקום לריבוי תרבותי ואתני

האלטרנטיבי מדגיש את אופייה של החברה הישראלית כמרובת תרבויות ואת החשיבות שבהכרה הדדית 

 יוצאי קווקז מציבים בפני החברה הישראלית אתגר של התמודדות עם ריבוי ,מזווית זו. בזהות תרבותית

בבחינת קריאה לבחינה מחודשת של צורות חשיבה , לאתגר זה יש היבטים עיוניים. התרבויות בקרבה

רווחות אודות האופן בו החברה הישראלית והקטגוריות הרווחות בה מתוארים במחקר ובשיח הציבורי 

של התמודדות עם הריבוי התרבותי במדיניות החברתית  -ך מדובר באתגר מעשילא פחות מכ. בכלל

" רב תרבותיות"ו" בין תרבותיות"לבין יכולות , הניגוד בין מצבה השולי של קבוצה זו. ובתחום החינוך

בחינת . שאפשר לזהות אצל חבריה ובעברה מצביע על האתגר של הפיכת הריבוי התרבותי מקושי למשאב

דמים של מהגרים עם המדינה והסביבה הקודמת שלהם יכולה גם להעלות זוויות חדשות היחסים הקו

. לבחינת שאלות על יחסים בין קבוצות פריפריה למדינה ובין שיח לאומי ושיח המכיר בריבוי תרבויות

יצירתיות וקשר אנושי חשוב נעים בדרך כלל : "אפשר להזכיר את דברי ויקטור טרנר כי, בהקשר זה
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 הדגשת החשיבות של ראיה המאפשרת ריבוי זהויות 1".ים למרכז יותר מאשר מהמרכז לשולייםמהשולי

, והכרה הדדית בזהויות היא בעלת משמעות וחשיבות גדולה והולכת בחברות מרובות תרבויות בנות זמננו

שזהותם ומחקר זה מלמד כי ייתכן שניתן ללמוד עוד על ראיה כזו והאפשרות לפתחה מניסיונן של קבוצות 

    .עתידי מגוון וזהו פתח למחקר, עוצבה באזורים מרובי תרבותיות ומרובי זהויות

  

  קטגוריזציה וזהות קולקטיבית במבט מהשוליים. 2

קטגוריות . ועל מורכבות הקשרים ביניהם, המחקר לימד על הפנים השונות של תהליכי קטגוריזציה

מעלות את המתח בין התפיסה העצמית של ,  כל שכןוקטגוריזציה בינארית של זהויות לא, אתניות בכלל

, אף שלעיתים קרובות לקטגוריות אתניות אופי מלאכותי ושרירותי. לבין התפיסה החיצונית שלה" זהות"

אופני קטגוריזציה מקשרים בין זירות שונות של  .הן הופכות לאבני הבניין של המציאות החברתית

ייחודו של המחקר .  מדובר בתהליך דינאמי ומשתנה- ה בעתב. הפעילות החברתית ומאפשרים המשכיות

מעקב אחר האופן  .ביכולת לעקוב אחר שינוי והמשכיות ביחס לאופני קטגוריזציה ואחר השפעתם הרבה

של קבוצה לא מוכרת לסביבה חדשה איפשר לבחון " כניסה"בו מתעצבות הקטגוריות האתניות בתהליך 

 .מהגרים וכיצד אנשים מגדירים עצמם ופועלים ביחס לקטגוריות אלהכיצד קטגוריות מוחלות על קבוצות 

במיוחד במדיניות ובמגע עם (גישה זו מאפשרת לקשר שאלות הנוגעות לקלאסיפיקציה של קבוצות 

ביחס ). ובמחקר, בשיח הציבורי, בחיי היום יום" (אתני"לאופני ההבניה של השדה החברתי וה) המדינה

  . ות סכמות שבמסגרתן תופסים וממשיגים זהויות קולקטיביותלכל זאת עולות שאלות אוד

שביטוי מובהק לה ניתן באידיאולוגיות (בהתייחסות לשדה החברתי ובמיוחד לזהויות " אחדות"שאיפה ל

ובמיוחד , אחדות, ומתח בין ריבוי, יכולה לפנות את מקומה במהירות לתפיסות בינאריות )לאומיות

דיון זה  .אופן בו מתעצבות תפיסות של זהויות ושל השדה החברתי בכללבינאריות הוא מרכזי להבנת ה

, עם מרכיבים נורמטיביים ואידיאולוגיים, מצרף יחד שאלות הנוגעות לסכמות ואופני תפיסה בסיסיים

בינאריות היא אופן קטגוריזציה ותפיסה  . תרבותיות-והוא מרכזי לבחינת משמעותן של הכרה ושל רב

פי הבינארי האו .וגם עומדת במתח עם הריבוי והמורכבות שלו, ת השדה החברתישבו בזמן מעצבת א

אתנית הוא מרכיב יסוד המקשר בין הזירה של המדיניות לזו של האינטראקציה הנפוץ של קטגוריזציה 

 . ולביטויים של הכרה שגויה'אוריינטליסטיות'והוא גם משמש בסיס לתפיסות , בזירות שונות של חיי יום

, כגון שאלת ריבוי הזהויות של הפרט,  נוספים לא קיבלו דגש במחקר זה ויש לחקרם בהמשךמימדים

, הבניית זהויות אלו והפרקטיקה של אופני הכרה, וסוגי היחס בינה לבין שותפות בזהויות קולקטיביות

ל תפיסות של ריבוי ותפיסות ש, התבוננות ביחסים בין תפיסות בינאריות .העדר הכרה והכרה שגויה

והיחס " האחר"אחדות מעלה גם שאלות אודות הדיון הרב בפילוסופיה חברתית ובתחומים אחרים אודות 

אך מתייחסים פחות לשאלה מה המשמעות של ,  בצורה מוכללת'אחר'ם דנים ביחס לדיונים רבי. אליו

דיון ברב גם לעצמו וגם כחלק מה, 'אחרות' ו'אחר'הדיון ביחס ל. רבים" אחרים"המפגש בו זמנית עם 

ואולם לפחות במישור . ויחסה לאחרים") רוב("תרבותיות יוצא מתוך הנחת מוצא של זהות דומיננטית 

                                              
1 significant human contact and creativity flowed from the margins to the centers more often than the 

reverse.” .  ראוRosaldo et al 1993:2. . גנפ שהשפיע עליו-וגם לאלו של ון, גישה זו מתייחסת לתובנות של טרנר .  
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ניתן לשאול מה המשמעות של חיי יום יום בסביבות ) גם אם עדיין לא במסגרות המדיניות(החברתי 

 לא – להשתנות האם המשמעות היא שנקודת המוצא של הדיון צריכה". ריבוי של אחרים"המאופיינות ב

בחינת הזהות העצמית כחלק משדה של זהויות  אלא גם, מנקודת מוצא של זהות הגמונית" האחר"רק 

לבין דיון ) בצורה מוכללת" (אחר"ניתן לשאול האם יש הבדל בין דיון אודות ה, במילים אחרות ?שונות

  .יחסים בין קבוצות וזהות, ומה משמעות ההבדל הזה לדיון בהכרה, "אחרים"ב

בין מהגרים לסביבתם החדשה העלה סוגיות תיאורטיות שונות שנדונו בפרקים " המפגש המרובה"לימוד 

. ואלה אפשרו מבט רחב על דפוסי קטגוריזציה ועל זהות קולקטיבית ומשמעותן, השונים של העבודה

וכניה כגון מפגש בין מדינה וס, המהלך שנעשה במחקר מדגיש את יחסי הגומלין בין סוגיות שונות

זיכרון , יחסים בין קבוצות במרחב העירוני המקומי, משמעותה של הכרה ורב תרבותיות, למהגרים

התבוננות ביחסי הגומלין בין . קולקטיבי ומקומו ביחס לתפיסות לאומיות ולזהות קבוצתית ועוד

  . קטגוריזציה לבין זהויות קולקטיביות מאפשרת לחשוף את הזיקות הללו

נבחנה : המשמעות של קטגוריזציה נבחנה בכמה רמות דיון. ות אלו הוצעו כמה מהלכיםכדי להתבונן בזיק

, מ"מהגרים מברה(הקטגוריזציה החיצונית שאיחדה קבוצות שונות של מהגרים עם רקע משותף 

התהוות קטגורית זהות " (יריבוי פנימ"בה בעת נבחנו קטגוריות של  .)והתפיסות השונות לגביהם

ונבחן המיקום של הקבוצות הנדונות ביחס ) על רקע קיום זהויות משנה רבות -  'ווקזיהודי ק' -משותפת

מאחורי מהלך זה עומדת הנחה כי אי אפשר להבין  .ולקטגוריות הרווחות בחברה בכלל" שדה האתני"ל

 יש לשלב ניתוח של שם כךל.  אלא ביחס לסביבתה ולמערכות איתן היא באה במגע,קבוצה כיחידה בודדת

במהלך . בזירות חברתיות מגוונות קבוצתית - ובאינטראקציות בין' חברה'עם המדינה עם התבוננות בהמגע 

בחינת תהליכי התמקמות של מהגרים בגישה כזו . לשלב התבוננות היסטורית ודיאכרוניתגם כולו חשוב 

ין מתבטאים ביחסים באשר  ,מלמדת על הקשר בין מערכת הקטגוריות הרווחת למערכי כוח ושליטה

ויש השפעות הדדיות בין , מדובר בעניין תהליכי, בה בעת .הקבוצה לממסד וביחסים עם קבוצות אחרות

בחברה לא יוצרים " גמונייםמערכי הכוח הה"או , המדינה. קטגוריזציה למציאות משתנה ומורכבתהאופני 

ם בהכרח אחידים ותוצריו אינ, זהו תהליך הנתון להשפעות מגוונות.  את הקטגוריות'אוטומט'באופן 

מהגרים של השוואה בין אופני ההתמקמות של קבוצות שונות . בזירות שונות וביחס לקבוצות שונות

יש גם מקום . ויש מקום למחקר משווה רחב יותר ביחס לכך, מ מלמדת על השפעות שונות אלו"מברה

   .ביבות שונותאו לס/ של קבוצות עם רקע דומה המגיעות למדינות וןהתנסותשישווה בין למחקר 

 ןהקטגוריות אית. מקמות של מהגריםהמחקר מלמד על חשיבותם של אופני קטגוריזציה בתהליכי הת

.  שלה אינן בהכרח אלה הרווחות בחברה כולה'המפה האתנית'ים ממשיגים את הסביבה החדשה ואת מהגר

במרוצת הזמן , ם זאתע. כך גם לגבי הקטגוריות בהם הם רואים את עצמם ואת מיקומם במפה אתנית זו 

המגע בין קבוצות . או להיפך, תהליכים שונים יכולים להשפיע על התקרבות בין התפיסות השונות

שהוא גם , מהגרים לסביבתן החדשה מאופיין בתהליך של משא ומתן אודות שם קבוצתי ומיקום חברתי

ימן המתח שבין הכרה תהליך זה עומד בס .תהליך של משא ומתן בין מערכות שונות של קטגוריזציה

קיימת דיאלקטיקה בין היכולת של כוחות הגמונים הקשורים במדינה לאכוף קטגוריות של זהות : לשליטה

 עם הקטגוריות החברתיות והפוליטיות 'עבודל'או , וח התרבותי היצירתי להתנגדלבין הכ, על תושבים
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, בה בעת .י אופי תהליכי ומשתנהתהליכי פיקוח ושליטה הקשורים באופני קטגוריזציה הם בעל. הללו

אלא תהליך מורכב שיש לבחון אותו , גם הכרה אינה אירוע חד פעמי, כשם שקטגוריזציה היא תהליך

ביחס למגע עם המדינה ולפרקטיקות של מדיניות חברתית וגם בזיקה להתנסות יום יומית בזירות 

פני קטגוריזציה מעצבים את חשובה תשומת לב לאופן בו או, בשני המקרים. חברתיות מגוונות

המחקר מלמד כי  .תהליכים אלה נוגעים לכלל החברה ולא רק למהגרים. הללו הפרקטיקות וההתנסויות

מקרה  .וכי מדובר בדרך כלל על דיאלקטיקה בין שינוי והמשכיות, אופני קטגוריזציה יכולים להשתנות

 בין -ועל המשא ומתן הכרוך בכך, תהחקר מלמד על התהליך המתמיד והדינאמי שבו נוצרות קטגוריו

, הבנת דיאלקטיקה זו חשובה למחקר של זהויות ויחסים בין קבוצות. שחקנים שונים ובין זירות שונות

  ". רב תרבותיות"כמו גם לדיון במדיניות חברתית ולהבנת המשמעויות והאפשרויות של 

וכל דיון ברב תרבותיות , טגוריזציהזהות והכרה מושפע ומעוצב על ידי אופני ק, שיח על רב תרבותיות

 אך גם מודעות לכוחם ולאופן הפעולה המגוון - מחייב רפלקסיביות ובחינה ביקורתית של דפוסים אלה

אולם ממחקר זה עולה כי יש חשיבות לא , דיונים על הכרה ורב תרבותיות נוטים להתמקד במדינה. שלהם

אלא ללמוד את יחסי , פריורי למדינה- ככפופות אפחותה למתרחש בזירות חברתיות שונות שאין לראותן

" חברה" "קטגוריות חברתיות פועלות כציר המקשר בין מדינה .הגומלין בינן לבין המדינה וכוחה

ביחסים בין , הדיון בזהויות קולקטיביות. ובה בעת מאפשר אוטונומיה מסוימת של כל תחום, "תרבות"ו

" תרבות"וכן ל, חס לנקודות ההשקה בין חברה ומדינהברב תרבותיות והכרה צריך להתיי, קבוצות

אנתרופולוגיה יכולה לתרום להבנת  .ובה בעת מתקיימת בזיקה למדינה ולחברה, שמהווה גם מימד נפרד

פרספקטיבה אנתרופולוגית לדיון בחברות מרובות . מערכות אלה ולהתבוננות על החברה כעל שדה מורכב

וסוג היחס בין נותני שירותים , "ניהול שונות"אודות פרקטיקות של תרבויות מאפשרת לקשר בין דיונים 

קישור כזה יכול . גבולות אתניים והבניית זהות, לקבוצות שונות לדיון ביקורתי אודות קטגוריות אתניות

פוליטי , ולאפשרות ליצור שיח דיאלוגי חברתי, תלויות הקשרלתרום לפיתוח תפיסות רב תרבותיות 

  . ותרבותי של הכרה

  

  סיכום הגישה המוצעת: חקר שדות חברתיים מורכבים בין תיאוריה למתודה. 3

 שילוב של תיאוריה ומתודה ביחס - וליתר דיוק, ניתן לחזור ולהציג בקצרה את הגישה התיאורטית, לסיום

הבנת החברה כשדה מורכב מצריכה בחינה . תרבותית- שדות חברתיים מורכבים מבחינה אתנו לחקר

גישה זו מדגישה את הצורך לבחון את מערכות המגע  .כלכלה וזהות, תרבות, משתני כוח לסינכרונית ש

 שהם ,גורמים כלכליים ודפוסים תרבותיים, ובו זמנית את המצע של יחסי כוח, המרובות בין קבוצות

ולא   מהווה ציר עצמאי לניתוח מבחינה תיאורטית" זהות קולקטיבית. "ת האינטראקציהההקשר בו מתרחש

ואולם זהות זו מתעצבת ונבחנת ביחס למשתנים . פוליטיים או תרבותיים, רק תוצר של תהליכים כלכליים

 שיש לבדוק את ,כפריזמות שונות לניתוח" מדינה"ו" חברה" בין   הגישה המוצעת מדגישה הבחנה .אלה

 וקטגוריות ,כמותס, חברתיתהמשגה . ואת מקומן של קבוצות אתניות ספציפיות ביחס אליהן, הקשר ביניהן

לזו של   כגון בין הזירה של המדיניות–המקשר בין זירות שונות  שדה אתניות וחברתיות מהוות

כולל בתוכו את נקודות המבט השונות " שדה חברתי"המונח  .בין קבוצות בזירות שונות האינטראקציה
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, ין מרכיבי השדה החברתיזהויות קולקטיביות מתעצבות במגע ב. ואינו מניח קדימות של אחת מהן, הללו

, דיאכרוני לצד הניתוח הסינכרוני יש צורך בניתוח, בנוסף. אך יש לבחון אותן גם כמרכיב בזכות עצמו

 והן לבחינה דיאכרונית של זהויות אתניות ויחסים בין קבוצות המתייחס הן לעבר של השדה החברתי הנתון

אלא , מעצבות לא רק דפוסים חברתיים יות אלההתנסו. המקבלות אפיון מיוחד במקרה של מהגרים ,בעבר

הנמצא , יש לראות בהן גורם נוסף, יחד עם זאת. צורות תפיסה ואופני קטגוריזציה, ואולי במיוחד, גם

  . ולא מרכיב מהותני או דטרמיניסטי, בהשתנות מתמדת

לבין ,  הקשריות-תיותזוהי עמדת ביניים בין עמדות הבניי, בהתייחס לדיון אודות הבנת זהויות קולקטיביות

בהתייחס למתח בין המצאה והבניה של . שמדגישה המשכיות של זהויות כאלה" סימבולית-אתנו"העמדה ה

 נותנת עמדה זו משקל משמעותי להבדלים בין הקשרים חברתיים ,זהויות אל מול ההמשכיות שלהן

מכל .  במינונים שונים–ים  מניחה כי ברוב המקרים מדובר בשילוב של השניעמדה זו. ומדיניים שונים

 מדגיש הסינכרוניהניתוח . המותאם לשדה המחקר, זאת עולה שגם השימוש בתיאוריה הוא עניין הקשרי

את חשיבותם של מרכיבי סיטואציה והקשר בהבניית זהויות ועיצוב היחסים בין קבוצות ואף את מרכיבי 

ולצד , ישה כי הבניה אינה נעשית בחלל ריק מדגהדיאכרוניתהתבוננות . הכוח והמניפולציה הכרוכים בכך

ערכים ואידיאולוגיות הנבנות לאורך , ההקשר יש המשכיות הקשורה בהתייחסות למערכות של סמלים

המתח והדינאמיקה שבין קטגוריות חברתיות , מגישה זו עולה החשיבות של לימוד מערכות הקשרים. זמן

י בני הקבוצות עצמן וכפי שהן עולות "ן נתפסות ע תרבותיות כפי שה-לבין זהויות של קבוצות אתנו

ל מערכות אלה מלמדות גם על הכוח הכופה ש. מלימוד של סמלים מרכזיים וגבולות אתניים וחברתיים

 אך גם על יכולת ההתנגדות של קבוצות לשיח הנכפה עליהן ',עריצותן'קטגוריות חברתיות ואתניות ועל 

    .באמצעות קטגוריות אלה

*  

☺ 
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  יםנספח

   מקורות ותוספות לפרק המבואות :1נספח 

  סיפורו של אקאלאוויה  -מבט מהשוליים. א

  ).'א, פרק המבוא, שער ראשון(על קטגוריזציה אתנית " מבט מהשוליים"סיפורו של אקאלוויה מדגים 

 נוסח זה של הסיפור מתורגם ומתומצת מתוך אחת הגרסאות של המאהאבהארטה שתורגמה במלואה

 Dutt( ומגרסה נוספת שקדמה לה , ) Mahabharata, Trans. by Roy. 1925. 270-277(לאנגלית 

1895: 190-193:(   

  

... ברהמן שזכה בכוחות מיוחדים הפך למורה וחונך של נסיכי ממלכת הסטינאפורה, דרונה

בטיח הדרונה .....הםיותכונותיו הפכו אותו לראשון בינ  )Arjuna(ונה 'שקדנותו של הנסיך ארג

הוא לימד אותו את אומנויות הלחימה ". שלא יהיה בעולם קשת שיהיה שווה לו" ונה'רגלא

  ... לסוגיהן השונים

כמהים ללמוד את אומנות הלחימה הם הגיעו . מלכים ונסיכים רבים שמעו על כישורי המורה

 בני הנמוכים ביותר בין,  מלך הנישאדהה, Hiranvadhanusבנו של , גם אקלוויה  1...לדרונה

לא קיבל , בהיותו מודע לכל חוקי המוסר, אולם דרונה .הגיע לדרונה כדי ללמוד, התערובת

שעלול להצטיין יותר מכל תלמידיו הנעלים ,  שכן ראה שהוא ניאשאדהה–אותו כתלמיד 

חזר ליער ועשה לו פסל גבס , וויה נגע בראשו המושפל ברגלו של דרונהאלאאך אק .מלידה

והתאמן , התייחס אליו כאילו זהו מורו האמיתי, ותו בכבודעבד א, בדמותו של דרונה

 כתולדה מיראת הכבוד המוחלטת שלו למורהו. במסירות מלאה מול הפסל בשימוש בכלי נשק

  .וממסירותו למטרה הוא רכש שליטה מופתית בקשת וחץ

אחריהם יצאו משרת . יצאו ברשותו של דרונה למסע ציד נסיכי הקורו והפנדו  יום אחד

, שלו גוון כהה, וויהאלאששוטט לבדו ראה את אק, הכלב, בשעה שהם שוטטו ביער... בוכל

שרצה , הנישאדהה.  ונבח בקול,לבוש שחור ובשערו קשרים סבוכים, גוף מכוסה בלכלוך

הכלב  .ירה שבעה חיצים לתוך פיו של הכלב לפני שזה הספיק לסגרו, להפגין את ידו הקלה

היללו את היד , ישו בכישוריהםיהם התב .יצים שבפיוחזר לנסיכים שהשתאו ממראה הח

  . המיומנת כל כך שירתה החיצים וחיפשו את היורה ביער

זר , והתפלאו לראות את האיש עם המראה המוזר, הם מצאו אותו יורה אין ספור חיצים

אני בנו של מלך , הו גיבורים "-הוא ענה" ?מי אתה ובן מי אתה: "הם שאלו .מוחלט עבורם

 ].חוכמת כלי הנשק[המתאמץ ללמוד את אמנות הלחימה , תלמיד של דרונה, דהאנישא

וסיפרו ) Hastinapura( חזרו לבירת הממלכה , אחרי ששמעו כל שיכלו אודותיו, הפאנדוואס

   .לדרונה על הקשת הפלאי שראו

                                              
בנו , ) (Karnaקרנה בין הנסיכים הבאים ללמוד מדרונה נמצא . בהמשך הטקסט יש התייחסות גם לקטגוריות נוספות 1

ור זה ניתן לראות שמישהו בהקשר של סיפ.  קרנה הוא דמות חשובה באפוס.Sutaהמאומץ של רדהא מקסטת ה 
  . שנדחה, זה שמחוץ למערכת הקטגוריות, הלעומת אקאלווי, שמגיע כשייך לקטגוריה נמוכה יותר משתתף בלימוד
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ובהסתמכו על האהבה של , פגש את דרונה ביחידות, שחשב כל העת על אקאלאוויה, ונה'ארג

 בנו - מדוע יש תלמיד כזה, אמרת לי שאף תלמיד שלך לא יהיה שווה לי: מנו כלפיו אמר לומא

  ? רב העוצמה של מלך נישאדהא שעולה עלי

הוא . ונה והלך לאקלאוויה'לקח איתו את ארג, ואז החליט מה עליו לעשות, דרונה חשב לרגע

סמרטוטים שהוא ואת ה ,את תלתליו הסבוכים, ראה את גופו המלוכלך של אקאלאוויה

 .בראותו את דרונה אקאלאוויה כרע ונגע ברגלו.  כשעליו קשת ממנה הוא ירה בהתמדה-לובש

הציג עצמו כתלמידו ועמד מולו כשידיו מוצמדות זו לזו בתנועת ברכה , הוא חלק לו כבוד

. תן לי את שכרי, אם אתה אכן תלמידי, גיבור,  הו- דרונה אמר .מחכה להוראותיו, למורה

... הו יודע הברהמה המצוין,  צווה עלי מה עלי לתת לך- אוויה שמח לשמוע זאת ובקשאקאל

ששמע מילים , אקאלאוויה. דרונה ביקש ממנו את אגודל יד ימינו.. אתן כל דבר למורי

בפנים מאירות ולב , מסור תמיד לאמת ומשתוקק למלא את הבטחתו, אכזריות אלו של דרונה

כשהוא מרים שוב את קשתו ויורה עם . מהומה ונתן לו אותולא מיוסר חתך את אגודלו ללא 

   .הוא מצא שאיבד את קלות היד שהייתה לו קודם, האצבעות האחרות

 הקנאה שלו נעלםולהט, ונה היה מרוצה'ארג
2.    

  

                                              
לאחר ). 193, שם". ( מילים אלה הפכו אמת-"ונה'לארג שווה איש לא יהיה": מוסיף כאן משפט נוסף Dutt הנוסח של 2

הוא . השיגי הנסיכים תלמידי דרונהאת הטקסט פונה לתיאור  לדרונה השמתוארת מנחת האגודל של אקאלאווי
דן בכישורים המיוחדים של כל ,  בהימה ודוריודנה-מספר על קנאה בין שני תלמידים של דרונה הנסיכים בני הדודים

  . ונה שעלה על כולם ותהילתו יוצאת למרחקים גדולים'ארגמתייחס במיוחד לו, תלמיד



 431

  מיקום החוקר ותנועה בשדה מרובה זירות, כניסה לשדה .ב

  עבודת שדה בין קווקז וישראל . 1

ובמהלך , הייתי אז סטודנט לתואר שני.  בקווקז1990יהודי קווקז הייתה בקיץ פגישתי הראשונה עם 

בעקבות משלחת למוסקבה שבה השתתפתי החלטתי . רקסי בישראל'לימודי התחלתי בעבודת שדה בכפר צ

יק אירחו אותי פעילים ' בעיר נלצ3.רקסים במולדתם ההיסטורית'לנסוע לקווקז כדי ללמוד יותר על הצ

 תוך כדי חזרה מאתר יפה הצופה על העיר ראינו מולנו 4.רקסים'לאומית המתהווה של הצ- נומהתנועה האת

, טניה. ב" דגל ישראלי ודגל ארה-להפתעתי ראיתי על אחת המכוניות שני דגלים קטנים. שיירת מכוניות

מורה לאנגלית באוניברסיטה , )רקסיות' אחת הקבוצות הצ- Kabardinians(בת לוויתי הקברדינית 

והאופן בו היא , לא ידעתי אז דבר על יהודי קווקז". אלה היהודים שלנו: "המקומית אמרה בפשטות

היהודים היו . ביקשתי ממארחי להסתובב ולנסוע אחרי השיירה .הפתיע אותי" היהודים שלנו"הדגישה 

י במקום את המפגש הזה תיארת .ואנחנו הוזמנו לבוא בערב לחתונה, בדרכם לצילומי חתונה באותו אתר

הנקודה המרכזית לדיון כאן היא שהיכרותי עם יהודי קווקז החלה ממפגש לא צפוי ). 2000ברם (אחר 

ולא בתיווך המציאות הישראלית שלאחר , שבו ראיתי את יהודי קווקז מזווית הראיה של שכניהם בקווקז

 באותו ביקור 6.וצה זו מה שאפשר לי בהמשך פרספקטיבה נוספת על אופני ראיה וייצוג של קב5, ההגירה

כדאי , חן: "אלה,  כבר במהלך החתונה שאלה אותי בת הזוג7.קשר ביני לבין זוג שנכח בחתונה נוצר

סלבה וילדיהם הקטנים בשיכונים של נצרת , חודשיים אחר כך כבר ביקרתי את אלה 8?"לעלות לישראל

, שממשיך גם כיום, הקשר בינינו .שם התגוררו באופן זמני בחדר בדירה של מכר שהגיע לפניהם, עלית

 9,רקסים'בראשית שנות התשעים עבודתי האנתרופולוגית התמקדה בצ .החל את הכרותיי עם יהודי קווקז

. אך תוך כדי כך פגשתי עולים נוספים מהקווקז והתחלתי להתעניין בהיסטוריה ובתהליכי ההגירה שלהם

, רקסים עזב את ישראל'ג שתמך בעבודתי על הצהאנתרופולו: בינתיים חלו שינויים במסלול האישי שלי

 התקבלתי כעמית לתוכנית של 1993ב. הקמתי משפחה ויכולתי להשקיע במחקר ללא תמיכה קטנה

                                              
) ש ראול ולנברג"ע(ל בתוכנית שעסקה בנושא יישוב קונפליקטים "י עם סטודנטים מישראל ומחובתקופה זו השתתפת 3

מ "שהייתה עדיין בירת ברה, כפרויקט סיום החלטנו לארגן כנס בנושא זכויות אדם במוסקבה. באוניברסיטה העברית
. המשכתי לקווקז במטרה, םבמהלכה נפגשתי גם עם יהודים רבי, לאחר שהיה של כמה שבועות במוסקבה. הסוביטית

קשרים . הרשויות הסובייטיות לא ראו בעין יפה את כוונתי לנסוע לאזור זה: נסיעה זו הייתה כרוכה בקשיים מרובים
  .אפשרו לי לבסוף לקבל את החותמת המתאימה) ovir(של יהודים ממוסקבה בלשכת ההגירה 

  . רקסים משמעויות שונות'לשם החיצוני צ , Adygheהשם העצמי של בני עם זה הוא  4
במסגרת זו אבטחתי ציוד גיאודזי ליד . כמה שנים קודם עבדתי זמן מה בחברת אבטחה. מדובר על הכרות מודעת 5

שאלות אודות . יחיל שמו, בן זוגי בעבודה היה חיל משוחרר מאור עקיבא. העיירה הנטושה חושנייה ברמת הגולן
חושנייה . ל במבט לאחור אני מעריך שהוא היה ממשפחה יוצאת קווקזאב, למוצא אתני לא עלו כלל בשיחות שלנו

. וכך בהתנסות זו נפגשו שתי קבוצות הקשורות לקווקז שבקרבן עשיתי אחר כך עבודת שדה, רקסים'י צ"הוקמה ע
   .כגון מתופף שבא למנגן עם נגנים מקומיים, רקסי בישראל פגשתי יוצאי קווקז נוספים'בתקופה בה עבדתי בכפר צ

יק בה 'ראוי לציין כי בנלצ. דיון על מימדים שונים של היחסים בין היהודים ושכניהם מובא בהמשך בפרק ההיסטורי 6
שהתבטאה גם בסיוע של תושבים מקומיים ליהודים בעת , התרחש מפגש זה היתה היסטוריה של יחסים קרובים

 . מ השפיעו על מצב היהודים גם בעיר זו"אם כי המתחים שהחלו כבר אז לקראת התפרקות ברה, הכיבוש הגרמני
  .הוזכרו בפרק הפתיחה" מזרחיות"חוויותיה של אלה בקורס ביד ושם ובמפגש עם נשים  7
אשמח לפגוש , כמובן, אם כי, אלא ציינתי שמעבר כזה יכול להיות קשה, ככל שזכור לי לא נתתי תשובה חד משמעית 8

הבית בו התקיימה החתונה היה יפה . ראל שייכת ליהודים בכללאולי הוספתי משהו על כך שיש. אותם בישראל
ונדמה לי שתוך כדי השיחה חשבתי כבר על אופני , ומצויד בריהוט ומכשירי חשמל יותר מהבית בו גדלתי אני בישראל

  .  2000וראו בפירוט ברם . הקליטה של קבוצות קודמות של עולים לישראל
דה בקווקז עם דיון אנתרופולוגי והיסטורי ביהודי קווקז בסמינר שכתבתי במהלך לימודי הצלבתי את התנסות הש 9

  ".  על הצלת יהודי קווקז בתקופת השואה-היסטוריה ומיתוס: "דון הנדלמן' עבור פרופ
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בקיץ . במקביל המשכתי להתעניין באנתרופולוגיה. שנתיים בבית הספר למנהיגות חינוכית בירושלים

 תהליך  10.מן גם לביקור בריכוזים יהודים ביקרתי שוב בקווקז לצורך עבודת שדה והקדשתי ז1993

אך נותרה עדיין קהילה גדולה למדי והביקור תרם רובד נוסף להיכרותי עם , ההגירה לישראל היה בשיאו

ס למנהיגות חינוכית השלמתי לימודים נוספים בתחום של ייעוץ "בתקופת לימודי בביה .יהודי קווקז

ועוד קודם לכן בשאלות אודות רב תרבותיות ומפגשים בין , אז עסקתי 11.סוציולוגיה ארגונית/ופסיכולוגיה

והיו לי כבר התנסויות מגוונות בהן קישרתי אנתרופולוגיה בעלת אוריינטציה יישומית וייעוץ , תרבויות

, הקשר עם עולים מקווקז שהכרתי.  התנסויות אלו התלכדו סביב הנושא של יהודי קווקז1994ב . ארגוני

חברתיות חידדו את תחושתי שיש מקום לבחון שאלות הקשורות לקליטת קבוצה זו לצד עיסוק בשאלות 

במקביל הגיעו אלי בקשות מגופים שעסקו בקליטה לסייע . מ"וקבוצות אחרות מקרב העולים מברה

בתקופה זו החלתי באיסוף חומר אודות שאלות הקשורות לקליטת יהודי  .בשאלות הקשורות לעולי קווקז

מ ועמדתי בקשר עם רשויות ממשלתיות וארגונים ציבוריים שהחלו לעסוק "חרות מברהקווקז וקבוצות א

כלומר שדה שהתייחס גם , " צדדי–דו "בשלב זה הייתי כבר בתהליך כניסה לשדה בעל אופי  .בנושא זה

אף שתהליך זה התרחש הרבה לפני שתכננתי לכתוב עבודת דוקטורט על ". קולט"למהגרים וגם לממסד 

יש לו חשיבות להבנת נקודות המוצא לגישות מתודולוגיות שצמחו מתוכו ותופסות מקום גם , וקזיהודי קו

  ). המיקום שלי בשדה מתקופה זו ואילך נידון בסעיף הבא(בעבודה זו 

 1996בין . מ לשעבר בכלל המשיכה לתפוס מקום חשוב בהתנסות שלי"תנועה בין ישראל לקווקז ולברה

כמו כן  12.בכל אזורי המחיה של יהודי הקווקז, בקווקז המזרחי והצפוני ביקרתי חמש פעמים 2003ל

אזורי המוצא של יהודי גיאורגיה , )אוזבקיסטן וקירגיזסטן(במרכז אסיה , ביקרתי כמה פעמים בגיאורגיה

ויצרתי קשר עם יוצאי קווקז ,  פטרבורג-וכן בסנט, ביקרתי שוב במוסקבה. ובאוקראינה, ויהודי בוכרה

וקשרי ,  נסעתי שוב לקווקז1996ב . כמה דוגמאות למשמעויות המתודולוגיות של נסיעות אלואתן 13.שם

המתחזקים עם יהודים מהקווקז סייעו לי בתוכניתי להמשיך בתיעוד של פעילות האגודה העולמית 

רקסיות 'בדרכי לרפובליקות הצ) באזור פיאטיגורסק(התארחתי אצל משפחה מיהודי קווקז . רקסית'הצ

נסיעה זו חידדה עבורי את השפעה הרבה של מלחמת . שתי שוב זמן לביקור בריכוזים יהודייםוהקד

נסיעה . 1998דינאמיקה דומה הייתה בנסיעה נוספת ב. על צפון הקווקז) 1995(ניה הראשונה 'צ'צ

 הוזמנתי להרצות בכנס בין לאומי 2001ב .ניה השניה'צ' המחישה את השפעות מלחמת צ2000שערכתי ב

נסיעה זו  Bram 2001.(14(גנו פעילים בקרב יהודי קווקז בשיתוף עם האקדמיה למדעים שם שאר

, ב"ארה, בסנט פטרבורג ובקרב הקהילה המתהווה של יהודי קווקז בברוקלין, וביקורים נוספים במוסקבה

לאומית ועל הדינאמיקה של התמקמות של מהגרים יוצאי -אפשרו לי ללמוד על התהוות קהילה טרנס

                                              
( רקסית בישראל 'שבו השתתפו נציגים מהקהילה הצ, רקסית העולמית'במהלך הביקור תיעדתי כינוס של האגודה הצ 10

Bram 1999 .(ל הנסיעות שלי לקווקז בשנות התשעים מומנו על ידיכ .  
 . ולמדתי גם על קליטת עולי בוכרה שם, עשיתי בעיריית רמלה) 'סטאז(את עבודת הסיום  11
 . ולא נותרה בה יהודים, 1995שנהרסה במלחמה ב ) ניה'צ'צ(ן אך למעט גרוזני 'כולל אזרבייג 12
אם כי מידת היכולת לכך השתנתה מנסיעה , בקר קהילות יהודיותבכל הנסיעות ניהלתי יומני שדה והשתדלתי ל 13

-הדרכת סיורים גיאוגרפים, השתתפות בכנסים שהוזמנתי אליהם: הרציונאל של הנסיעות היה מגוון. לנסיעה
  .  כתיבת ייעוץ אודות גורמי יציבות וסיכון במרכז אסיה ואף ייעוץ אתנוגראפי לסרט קצר בצפון הקווקז, תרבותיים

וביקרתי גם בקהילות יהודיות , )Kuba(מסגרת נסיעה זו לבד מהשתתפות בכנס עצמו שהיתי גם כשבוע בקובה ב 14
  . באזורים אחרים של שירוואן ובבקו כמובן, בווארטשן 
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לימוד זה אפשר פרספקטיבה השוואתית אודות שאלות של . וקז בקהילות חדשות מחוץ לישראלקו

  . דיון זה לא שולב בעבודה זו מחמת קוצר היריעה). 2004ברם (זהות והתמקמות , קטגוריזציה אתנית

המטרה הייתה להשלים .  תכננתי עבודת שדה ממוקדת בדאגסטאן במסגרת תוכנית המחקר הנוכחי2003ב 

 15.ברקע של היהודים ולבחון שאלות הקשורות, ימוד על אזור אליו לא הגעתי מספיק בנסיעות קודמותל

וכן , נסיעה זו הניבה חומר היסטורי ואתנוגראפי חשוב להבנת הרקע של יהודי קווקז הנדון בהמשך

רגים אתניות וחומרים אודות היהודים שנותרו בדאגסטאן שחו-תובנות אודות יהודים ברשתות מולטי

הידע שרכשתי אודות הקווקז ואודות הרקע המגוון של יהודים בקווקז ). 2006ברם (מהדיון הנוכחי 

הכרות עם ריבוי האזורים  16.תרם ליכולתי לקבל אמון וליצור קשר ראשוני עם המהגרים מ בכלל"ובברה

ם הייתי בקשר חלק מהפעילים אית. והקהילות בקווקז סייעה גם בהבנת המורכבות של הזהויות בישראל

והבנת מקומם בעבר תרמה ללימוד תהליכי ההתמקמות , בישראל היו פעילים בקהילותיהם גם בקווקז

 מימד נוסף שקישר את המחקר אודות המהגרים בישראל ואת הביקורים בקווקז היו קשרים  .בישראל

מפגשים  17.השנרקמו עם יהודים מישראל שנסעו לביקורים בקווקז אותם פגשתי במהלך ביקורים אל

וללמוד על התנסותם בהקשרים , כאלה אפשרו לי להכיר קבוצות נוספות בקרב יהודי קווקז בישראל

  . שבהם לא עסקתי במחקר) יישוביים וארגוניים למשל(נוספים 

  

  צעדים ראשונים בלימוד שדה מורכב:  בין מחקר ליישום..2

י כאנתרופולוג יישומי בשנות התשעים בסעיף זה אתאר בצורה מפורטת יותר מרכיבים שונים בעבודת

ולקבל תמונה כללית  .ואת הגישות שפיתחתי אז במטרה ללמוד על המפגש בין המהגרים לממסד המדינתי

  . על סוגיות הקשורות לאופני ההתמקמות של העולים מקווקז

ודות  ואילך ראו בי בעיקר מקור לידע אתנוגראפי א1994גופים שונים איתם התחלתי להיות בקשר מ

ואולם כחלק מהמגע עם גופים אלה תשומת הלב האתנוגראפית שלי נתנה בשלב די  .הקבוצה והרקע שלה

י האגף לפיתוח כוח אדם " נתבקשתי ע1994ב . מוקדם לשאלות של מפגש ולתפיסות של הממסד הקולט

. עולי קווקזלערוך תחקיר שישמש כבסיס לפיתוח תוכניות השתלמות בנושא של ) א"אלכ(וינט 'בארגון הג

אינה ברורה לא למזמיני העבודה ועוד פחות מכך לגורמים השונים " קווקז"למדתי במהרה כי הקטגוריה 

                                              
היכולת להפיק הרבה בתקופה קצרה הייתה פרי הכרות . שהיתי בדאגסטאן יותר משלושה שבועות אינטנסיביים מאד 15

  .  מההיסטוריון איגור סמיונוב שהצטרף לחלק מעבודתי שם, ושל העזרה רבה שקיבלתי, אקודמת עם הנוש
התייחסתי לכך במהלך העבודה כאשר נושא זה עלה , אינני נכנס כאן לדיון אודות זהותי האישית ומשמעותה במפגש 16

 ובחלקם נשאלתי ספציפית ,"ישראלי"באופן כללי אציין כי במפגשים אלה נתפסתי קודם כל כ. באופן החשוב לניתוח
גליציה (תשובתי התייחסה בדרך כלל לכך שסבי וסבותי הגיעו ממזרח אירופה . אודות אזורי המוצא של משפחתי

אך מבחינת העולים " אשכנזי"אפשר לטעון כי תיאור זה מסתיר את הקטגוריה . והורי נולדו וגדלו בישראל, )ופולין
וכן שקטגוריה זו לא ', ותיקים'ולא ל, יהודי רוסיה ממוצא אשכנזי, אחריםקטגוריה זו התייחסה בדרך כלל לעולים 

כלומר כקטגוריה לא מסומנת (גם לא על הדרך השלילה , הייתה משמעותית בתפיסת הזהות שלי בסביבה בה גדלתי
, לעומת זאת על המפגש עם המהגרים השפיעה מאד הרקע של משפחת אבי"). מסומנות"בניגוד לקבוצות אחרות 

ולמצב זה היו גם השלכות , שמידה רבה נותרה מהגרת במשך עשרות שנים בהם היא חיה בישראל, ועולמה של סבתי
אבל , כלכליות וחברתיות תיאור רפלקסיבי מפורט יותר המתייחס למשמעות של רקע זה רלוונטי לנושא העבודה

הקו . הם גם היכולת להרחיב דיון זהוב, הניסיון להציג ניתוח בקנה מידה ארצי בא על חשבון מרכיבים אחרים
ובמסגרת זו , אבל גם עיסוק יתר בה לא בהכרח תורם, המנחה הוא שהתעלמות משאלת זהות החוקר אינה אפשרית

  . היה חשוב להתייחס במיוחד לשאלות של מיקום בשדה שיידונו בהמשך
 כגון במקרה של נער נעים הליכות ,במקרים אחרים היה מדובר ביהודים החוזרים לקווקז או לרוסיה לחיות שם 17

וכעת , הוא סיפר כי בשנים הספורות שבילה בישראל הוא נקלע לחברה רעה והגיע לבית מעצר לנוער. שהכרתי בטיסה
 . בהזדמנויות כאלה פגשתי גם יהודים מהקווקז שחזרו מביקור בישראל". לפתוח דף חדש"נשלח לדודו בקווקז כדי 
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סברתי שיש , בשעה שהמזמינים ציפו לחומר רקע על קבוצה אחת. שפעלו בשדה בקשר עם המהגרים

ברם  (18.מ"רהלהבהיר לקובעי מדיניות ונותני שירותים שישנן כמה קבוצות שונות של מהגרים מב

שעבדה אז , אשתי. במקביל התפתחו גם קשרים עם משרד הקליטה וסוכנויות ממשלתיות אחרות). 1995

קישרה ביני ובין מנהלת חדשה באגף לקליטה בקהילה שהתלבטה כיצד לטפל בדיווחים , במשרד הקליטה

משך השתתפתי בה. מ"רבים אודות קשיים של עובדי שטח במגע עם קבוצות שונות של מהגרים מברה

וגם צוות של שתי , )כגון משרד הרווחה(בישיבה שבה נכחו גם נציגים ממשרדים ממשלתיים אחרים 

בתגובה לדיווחים אודות הקשיים של עובדי השירותים החברתיים הציעה אחת מהן . אנתרופולוגיות

. ם בתרבותםשהדיווחים מיקמו את הקשיי, לתקצב מחקר עומק אנתרופולוגי אודות המהגרים מקווקז

הצעה זו הייתה תלויה גם בגיוס , בנוסף. אולם נציגי הממסד חיפשו דרכי פעולה מהירות ומיידיות יותר

אני . תקציב למחקר אודות קבוצות או סוגיות שאז לא הייתה אליהן התייחסות בסעיף תקציבי כלשהו

תי לבנות תוכנית שתשלב והצע,  בהן מדובר- או הקבוצות-ציינתי שיש לי הכרות ראשונית עם הקבוצה

לימוד בשטח של הסוגיות הקשורות במגע עם העולים והדרכה ראשונית לנותני שירותים אודות הקבוצות 

השיטה שפתחתי שילבה מפגש עם פעילים מקרב העולים ועם נותני שירותים . השונות והרקע שלהן

התוכנית התמקדה . ת של העוליםולימוד כיצד הם רואים את תהליכי ההתמקמו, ברמה היישובית והאזורית

בריכוזים של יוצאי קווקז שנבחרו על סמך ההכרות שהייתה לי כבר עם קבוצה זו ודיווחי העובדים 

ביישובים השונים נפגשתי עם עולים אליהם הגעתי בצורה . שהגיעו למשרדי הרשויות השונות בירושלים

ת אנשי שירותים חברתיים שהכירו ובאמצעו,  באמצעות קשרים שפתחתי בקרב העולים עצמם- דומה

ניתן מקום חשוב ) שיחות ותצפיות , י ראיונות"ע(לצד איסוף חומר בביקורים . פעילים מקרב העולים

. לפגישות אלה היו כמה מטרות. למפגשים בהם השתתפו עובדים משירותים חברתיים וחינוכיים שונים

 וגם ללמוד אודות התפיסות והעמדות של ,ברובד הראשון הרעיון היה לאסוף גם חומר אודות המפגש

מתודה חשובה כאן הייתה פתיחה של סדנאות או . אנשי השירותים החברתיים ביחס לעבודתם עם העולים

,  לדבר כמה שפחות על העולים-ומאידך, מפגשים בציון הרצון ללמוד ביחד על סוגיות הקשורות לעבודה

. זה הועבר מסר כי זו הזדמנות לדבר באופן חופשיבשלב  .כדי להתרשם מאופני התפיסה של העובדים

למרות שלא ניתן לנטרל לגמרי את  .בחלק זה עשיתי שימוש גם בגישת וטכניקות מתחום הנחיית קבוצות

התוצאה . צורת העבודה וההקשר הארגוני נבנו במטרה להמעיט ככל הניתן בהשפעה זו, השפעת המנחה

, המפגש שלהם עם העולים באופן שכלל רבדים רבים אתהייתה כמה סבבים שבהם המשתתפים תיארו 

המשכתי לפתח גישה זו בשלבים  .התייחסות לתפיסות ורגשות ובעיקר נרטיבים שבאופן יחסי לא צונזרו

באופן כזה סדנאות עם עובדי חינוך ושירותים חברתיים סיפקו לי חומרים . מאוחרים יותר של העבודה

גישה זו התפתחה מתוך אוריינטציה . י ראיונות ותצפיות"ם עובמקביל אספתי חומר ג, משמעותיים

השונות הגדולה בשדה לימדה אותי בשלב מוקדם כי אם ברצוני לתרום לעובדי המערכות : יישומית

   19.השונות איתם נפגשתי יש עדיפות למתודה כזו המאפשרת ללמוד על ההקשר ולא להניחו מראש

                                              
 בית :ירושלים, וינט ישראל' ג-א" עבור אלכ-תדפיס, תית בקרב העולים מחבר העמיםשונות תרבו. 1995ן  ברם ח18

 . הספר למנהיגות חינוכית
 . כגון הצורך במשבצות זמן ארוכות כדי להגיע לתוצאות, שדורשים דיון נפרד' מחירים'לגישה זו יש גם  19
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כגון (ולה בין עובדים מגופים שונים שאינם נפגשים בדרך כלל ברובד שני הרעיון היה ליצור שיתופי פע

הכוונה ,  ברובד שלישי20.ובין נציגי המערכות השונות לאנשים מקהילת העולים, )מערכות חינוך ורווחה

ותוך כדי כך גם להתמודד עם הדימוי השלילי , הייתה לאפשר הכרות בסיסית עם הרקע של העולים

את מתוך תקווה כי חשיפת העובדים להיסטוריה של הקהילה ומרכיבים ז. שהדיווחים מהשטח הדגישו

במהלך זה היה משום מתן ביטוי  .שונים בה תוכל לסייע לראיה מורכבת יותר ושלילית פחות של העולים

 .שהגדישו את חוסר ההכרה בתרבותם וזהותם, לקולם של פעילים אותם פגשתי בתקופה זו וקודם לה

, תהליך זה סיפק לי ידע רב. שים ביקרתנו בצורה זו בשבעה או שמונה יישוביםבתוך תקופה של כמה חוד

בשלב של הבניית השדה הוא גם אפשר יצירת קשר קרוב גם עם . והיה גם משמעותי ביותר בכניסה לשדה

בהמשך עבודתי בנושא עצמי מול שאלות . קובעי מדיניות ונותני שירותים וגם עם פעילים מטעם העולים

אבל בשלב ההתחלתי אז המקום שתפסתי , )להלן' ראו סעיף ג(י המיקום שלי בין צדדים אלה קשות לגב

  . ענה כנראה על צורך ראשוני עבור שני הצדדים שהיו צמאים לקשר

וענו על , לעובדי השירותים החברתיים והחינוכיים הסדנאות אפשרו לחלוק קשיים בצורה בלתי אמצעית

את החלק . לפעילים המפגשים נתנו מקום וקול. בוצות לא מוכרותצורך לקבל ידע ראשוני אודות ק

קיבלתי אשראי . במפגשים שבו דנתי ברקע של הקבוצה השתדלתי לעשות תוך כדי שיתוף שלהם

השקופיות שהראיתי מביקורי בקווקז , מהפעילים למהלך כזה בעקבות ההכרות הגדלה שלי עם הקבוצה

הרלוונטיות של פעילות זו נבעה  .שבהם השתמשתי במפגשיםוחומרים אודות ההיסטוריה של הקהילה 

העדר , חוסר תקשורת, מכך שלממסד המדינתי ולמהגרים היו קשיים משותפים שהתבטאו בחוסר ידע

עבודתי בשלבים אלה שילבה בין . ובעבודתי השתדלתי לסייע להתגבר עליהם, נגישות למשאבים

עם הזמן . וסברתי כי אוכל לגשר בין נקודות מוצא אלו, אנתרופולוגיה יישומית ואנתרופולוגיה מעורבת

בצורה פשטנית אפשר לומר כי עמדתי בפני שאלה היכן . בין נקודות מוצא אלו עלו גם קונפליקטים רבים

ניצב האנתרופולוג כאשר ישנו פער גדול בין מה שהוא תופס כפעולה נכונה לקידום אוכלוסיות הנדחקות 

לדיון זה קשר הדוק לשאלות מרכזיות הנדונות  .י סוכני הממסד" שננקטות עלבין הפרקטיקות, לשוליים

    ".מדיניות ייחודית"ומשמעותה של , "שליטה"ל" הכרה"כגון המתח בין , בעבודה

  

  על מיקום החוקר בשדה : בין המהגרים לממסד ובין מחקר למעורבות. 3

   את מיקומי כחוקר בתקופות שונות בהןוהוא מפרט, סעיף זה דן בסוגיות הקשורות למקום החוקר בשדה

אין מקום להבחנה חד משמעית . מעורבות חברתית ואנתרופולוגיה יישומית, נעתי בין מחקר אקדמי לשמו

חשוב , למרות זאת). 1999אלאור " (מעשי"בין מחקר אקדמי באנתרופולוגיה לבין מחקר יישומי או 

תה השפעה על השדה לכזו שמטרתה הפקת ידע לשים לב להבדלים בין התנסות אנתרופולוגית שמטר

וגם להתנסות השונה של אנתרופולוגים הפועלים במסגרת אקדמית לבין אנתרופולוגים שפועלים , אקדמי

                                              
, ברבים אחרים הם נכחו מלכתחילה. בחלק מהמפגשים נציגים מקהילת המהגרים הצטרפו בחלק השני של המפגש 20

  . וכאן נוצר מרכיב נוסף באינטראקציה , אך התבקשו על ידי לדבר בסוף הסבב
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וגם למסגרות מוסדיות ,  הבחנות אלו מתייחסות גם לאוריינטציה של המעורבות בשדה21.מחוץ לאקדמיה

 פעלתי בשדה גם מתוך הממסד המדינתי וגם תוך מתח בתקופות שונות .שמשפיעות גם על המיקום בשדה

או מוסדות בעלי אופי (וכן פעלתי מתוך האקדמיה , וחילוקי דעות עם ממסד זה ואף תוך התנגדות לו

הייתה השפעה על " בין הממסד למהגרים"למיקום משתנה זה ולתנועה .  אך גם מחוצה לה22)אקדמי

מדובר בשילוב בין חומרים שנאספו מתוך . ת הראיה שליוגם על זוויו, הנגישות שלי לחומרים שונים

ההבדלים בין ". השתתפות תצפיתית"לבין עמדה של , עמדה אנתרופולוגית מסורתית של תצפית משתתפת

במקרה הראשון הדגש בזמן הפעולה עצמה הוא על הפקת ידע אתנוגראפי : עמדות אלה הם עניין של דגש

ולכן גם להשפעה מובחנת יותר על (עורבות שמכוונת לתוצאות במקרה השני הדגש הוא על מ, ולימוד

במקרה ). ולימוד" (תצפית"ל, ")מעורבות"או " (השתתפות" בשני המקרים יש קשר הדוק בין 23).השדה

קשר זה מתבטא בכך שגם אם הדגש מופנה למעורבות שמטרתה השפעה על " השתתפות תצפיתית"של 

החל מרישום , בעמדה כזו כוונתי למכלול של דברים. וגיתהיא נעשית מתוך עמדה אנתרופול, השדה

דרך רפלקסיה ותשומת לב למקומו של האנתרופולוג בשדה ולטעויות , בפנקס שדה תוך כדי מעורבות

  .ועד לאתיקה אנתרופולוגית, )1992חזן ( במהלך מגע בין תרבותי 

יועדת לא רק להרחבת הידע שעבודתו מ, במחצית השניה של שנות התשעים פעלתי בשדה כחוקר מעורב

 בשלבים הראשונים הדגש במעורבות זו היה של מחקר יישומי 24.האקדמי אלא להשפעה על השדה

 מעורבות זו התבטאה גם במחקר שדה שהניב בסופו של דבר פרסומים אודות הגירת יהודי קווקז 25.וייעוץ

עורב באופן מעשי גם בניסיון הייתי מ, בהמשך ).Bram 1998 , 1999ברם ( וסוגיות ההתמקמות שלהם 

   26.וגם בעבודה מעשית עם המהגרים, להשפיע על המדיניות

                                              
ואנתרופולוג , אנתרופולוג יכול לפעול מתוך האקדמיה כדי להשפיע על השדה. אין חפיפה הכרחית בין שדות אלה 21

אם כי המיקום המוסדי משפיע על היכולת , "לשמו"הפועל מחוץ לאקדמיה יכול לעסוק גם במחקר שמטרתו ידע 
אנתרופולוג : של אנתרופולוגים אינה פועל ישיר של מיקומם" הממסדיות"גם מידת . לפעול בכל אחד מהתחומים

ואנתרופולוג הפעול מחוצה לה יכול , ) והאקדמיה עצמה היא סוג של ממסד(העובד באקדמיה יכול להיות ממסדי 
אנתרופולוג הממוקם היטב באקדמיה יכול :  זאת למיקום יש השפעה על כוח יחסיעם. ולהיפך, להתנגד לממסד

לכאורה לצאת כנגד הממסד בשאלות כגון אלה הנידונות כאן ביתר קלות מאשר אנתרופולוג יישומי שפרנסתו באה 
  . . )בפרק על המדיניות ויישומה(על אנתרופולוגיה יישומית בישראל ראו דיון בשער השלישי . גם מהממסד

  . שבשהייתי בו החלו קשרי האינטנסיביים עם השדה הוא דוגמא למוסד כזה, בית הספר למנהיגות חינוכית 22
הדגש על זמן הפעילות עצמה מבחין זאת מכתיבה בדיעבד על התנסויות של אנתרופולוגים בחיי יום יום או במערכות  23

 . התרחשותם הדגש אינו על ביצוע מתוך זהות זואך בעת , זהותו המקצועיתההתנסויות כאלה מושפעות מ. שונות
וכשפעילות זו התרחבה התחלתי לשמש כיועץ בשכר לאגף , תחילה השתתפתי בישיבות עם גורמי ממסד בהתנדבות 24

 לשינוי יוזמה. 2; שדה מחקר. 1:  כללה)1994-1998(מעורבותי בתקופה זו . לקליטה בקהילה במשרד הקליטה
 מעורבות, הקליטה במשרד אגף של כיועץ עבודה. 3; ) 1996, 1995ברם ( שינוי בתהליכי ומעורבות הקליטה מדיניות
. 4; ועירוניים ממלכתיים, ציבוריים גופים עם ארגונית ועבודה קליטת יוצאי קווקז בנושא משרדית בין ועדה בהקמת

 הקמת תשתית למרכז ידע .5. חינוכית למנהיגות הספר בבית קווקז ליוצאי מנהיגות קידום קורס וריכוז ייזום
הפרויקט הופסק בעקבות חילופי בעלי תפקידים ושיקולי (ומשאבים בנושא קליטת יהודי קווקז ויהודי בוכרה 

 . וייעוץ לגופים שונים, הנחיית סדנאות לנותני שירותים העובדים עם מהגרים מקבוצות שונות. 6).  תקציב
 .1996, לקליטה בקהילה  האגף-ח עבור משרד הקליטה"דו, "לי קווקזדילמות וסוגיות מרכזיות בקליטת עו". ן ברם ח25
מעבר למחקר יישומי וגם למתח עם הממסד המדינתי היא מעורבותי בקורס לקידום מנהיגות שדוגמא למעורבות  26

הרעיון לקיים קורס זה נולד במפגשים של .  בבית הספר למנהיגות חינוכית1996-7בקרב יוצאי קווקז שהתקיים ב
בתקופה בה החלה ") מפגשי ימי שישי ( "1995בעי מדיניות עם פעילים מיישובים שונים בארץ שנערכו בתל אביב ב קו

בשני . גם פעילים מקרב העולים וגם קובעי מדיניות ונותני שירותים הצביעו על הצורך בקורס כזה. להתגבש המדיניות
לצורך קורס המנהיגות נאסף תקציב מכמה . העצמההרציונאל היה של שותפות ו) בהם הייתי מעורב(הפרויקטים 

מנהל בית הספר למנהיגות חינוכית בירושלים הסכים לתת חסות ואכסניה לקורס ואני שימשתי . משרדי ממשלה
לבין אלה " העצמה"תוך כדי הקורס למדתי כי יש הבדלים ברורים בין התפיסות שלי ל. כרכז ומנחה הקורס מטעמו
אני שיבצתי בתוכנית הקורס מפגשים עם מנחים של ארגון .  שהשתתפו במימון הקורסשל נציגי משרדי הממשלה

וראיתי בקורס הזדמנות עבור העולים לחזק גם את יכולות שיתוף ) ל"שתי(שעוסק בהכשרת ארגונים במגזר השלישי 
 את הקורס לעומת זאת חלק מאנשי הרשויות ראו. הפעולה הפנימי שלהם וגם את מקומם במשא ומתן עם המדינה

הבדלי הגישות . בעיקר כהזדמנות לפתח מנהיגות מתווכת שתסייע ולמגע שלהם עם המהגרים ולהנגשת שירותים
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אפשר לומר כי מעורבותי בשדה הייתה רבה מאד בתקופה שקדמה להחלטה על מדיניות ייחודית ביחס 

והצטמצמה עם המעבר משלבי המגע הראשונים עם המהגרים והצורך בשינוי מדיניות  ,ליהודי קווקז

וכן לעבוד ) 1994-7(מול ניסיון להשפיע על כלל המדיניות . ל עיצוב ויישום של מדיניות זולשלבים ש

לקראת סוף שנות התשעים מעורבותי בשדה כאנתרופולוג יישומי הצטמצמה  .באופן ישיר עם העולים

יון ראו ד(כביכול " אנתרופולוגי"להיענות להזמנות מידי פעם להעברת סדנאות והתייעצויות שדרשו ידע 

שמרתי על קשרי עם קהילות המהגרים ועם פעילים שאיתם הייתי ,  מצד שני27 ).בפרק העוסק במדיניות

החלטתי לכתוב עבודת דוקטורט הביאה למעבר הדרגתי להתבוננות בשדה מפרספקטיבה . בקשר בעבר

אקדמית והתרחקות מכוונת ממעורבות כדי לאפשר פרספקטיבה שתאפשר לבחון גם את המעורבות 

, מצב זה התאפשר כאשר השגתי תקציבים שאפשרו לי להתפנות למחקר. קודמת שלי בצורה ביקורתיתה

אך יתרונו בהתבוננות לאורך זמן , תהליך זה האריך את משך המחקר .ולהגיע לאירועים שונים כחוקר

יה בשאלות הנדונות תוך שילוב חומרים שנאספו מנקודת מוצא אקדמית ומנקודת מוצא של אנתרופולוג

שנאספו תוך מעורבות בתהליכי תכנון קביעת מדיניות ומעקב אחריה , חומרי מחקר. יישומית ומעורבת

על חומרים אלה נוספו . יותר" מרוחקת"ארגון ובחינה מחודשת מתוך פרספקטיבה מחקרית , עברו מיון

   28.ומרוחקת יותר" מחקרית"מעמדה , חומרים רבים ועשירים שנאספו מאוחר יותר

בשנים בהם עבדתי על . מהלך כזה לא היה אפשרי באופן מלא, מגמה של הפחתת המעורבותלמרות ה

וגם ליוצאי , ושאלות הקשורות למהגרים בכלל, מחקר זה הייתי מעורב כבר שנים רבות למדי בנושא

כגון הנסיעות , תרמו לכך גם מרכיבים אחרים. ולא רק לסוגיה אקדמית, קווקז בכלל הפכו לחלק מחיי

האופי הנזיל והרב זירתי שמאפיין עבודת שדה , בנוסף. מ לשעבר וקשרי עם אנשים בשדה"ז ולברהלקווק

ואף , באנתרופולוגיה כיום מביא לכך שקשה לעשות הבחנות חד משמעיות מתי אתה בשדה ומתי אתה לא

" ביתמחקר ב"מחד גיסא אבל גם " גלובאלי"הצירוף של מחקר שהוא ". פנימי"ומתי " חיצוני"מתי אתה 

ואיתן גם את ההבחנה , מאידך גיסא מפרק עוד יותר את ההבחנות האנתרופולוגיות המסורתיות הללו

גם אם , ואיסוף אתנוגרפיה לעומת ניתוח וכתיבה הבאים בנפרד אחריהם" המצאות בשדה" הברורה בין

גם בכך במקרה הנוכחי מצב זה התבטא . אלו ממשיכים להיות נחוצים כדי לאפשר את תהליך הכתיבה

                                                                                                                                  
או האם יש לתאם מפגשים , קיבלו ביטוי קונקרטי בויכוח האם נציגי הממשלה יכולים לבוא ולצפות בכל דיון כרצונם

, יחד עם זאת. צתיים בלי השתתפות נציגים חיצונייםוכחלק מהקורס המשתתפים רשאים לקיים דיונים קבו, כאלה
בראיה לאחור אפשר להוסיף כי הקורס נבנה מלכתחילה ללא השפעה מספקת של המשתתפים עצמם ושל ארגוני 

ו בו בזמן , מצב זה נבע מחולשת ארגונים אלו וגם בשל חשש מהאופי הממסדי מאד. המהגרים על צורת פעילותו
אך ניתן לראות בכך גם ביטוי למיקום . התאחדות יוצאי קווקז, הארגון המרכזי שפעל אזמההתנהלות הבעייתית של 

אך בפועל הייתי שותף למבנה ארגוני בו , ניסיתי להעצים את הקהילה ולתווך בין המהגרים לממסד: בעייתי שלי
  . ה מעטה עליוולמהגרים עצמם הייתה השפע, ס למנהיגות חינוכית קבעו את מהלך הקורס"נציגי הממסד וביה

בעקבות שינויים , ראשית.  ואילך הייתה גם תוצאה של שני תהליכים נוספים1997מעורבות נמוכה יותר בשדה מ 27
, ובהם גם מנהלת איתה עבדתי, פוליטיים במשרדי הממשלה שעסקו בנושא התחלפו גם אנשי הממסד שעסקו בתחום

מקומה של , משמעות העבודה של הממסד עם המהגריםושאיתה חלקתי גם תפיסות בסיסיות קרובות יותר אודות 
וגם כתולדה של התפתחויות אחרות בשדה החלטתי לנסות לסייע , בהמשך לתהליך זה, שנית. הכרה בתהליך זה ועוד

ברקע . אבל לא לחפש דרכים אלטרנטיבות להשפיע ישירות על המתרחש, לאנשים שונים מהקהילה כמיטב יכולתי
סברתי כי ראוי כי פעילים מקרב העולים עצמם צריכים להוביל : ייחסות לשאלות של ייצוגלבחירה זו עמדה גם הת

לאחר תקופה בה הקדשתי חלק מזמני , בנוסף. ואני יכול לסייע להם אך לא לעשות זאת במקומם, מהלכים כאלה
ושא כחוקר לבין לעבודה בפרויקטים הקשורים להגירה ולקבוצות הנידונות כאן רציתי להפריד בין הקשר שלי לנ

בסוף שנות . בין השאר כדי לשמור על היכולת לפעול כאנתרופולוג מעורב ללא שיקולים זרים לנושא, פרנסתי
  . כגון פרויקטים חינוכיים וסביבתיים והוראה במכללה, התשעים הקדשתי את מרבית זמני לנושאים אחרים

אך משימה זו קשה , המתייחסים לתקופות שונותמכל זאת עולה שאי אפשר היה להשיג אחידות מלאה בחומרים  28
 . גם ללא המרכיב של מעורבות, להשגה בכל מחקר
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הזמנות , ביקורים,  באמצעות שיחות טלפון-המשיך להגיע אלי" השדה"שגם כשניסיתי להתרחק לעיתים 

וגם כיוון שהשדה כלל כבר חומרים שפרסמתי בעבר ואנשים שקראו , שקשרים אישיים הקשו לסרב להן

  ).2004והשוו בילו (אותם השתמשו בהם וגם פנו אלי 

לבין מיקום " מעורבות"ן להפריד באופן ברור בין מיקום בשדה שכולל אפשר לטעון שבכל מחקר לא נית 

אולם במקרה הנוכחי חוסר התוחלת בהבחנה דיכוטומית כזו נובע לא רק  .יותר" מחקרית"מעמדה 

הדיון במפגש . אלא מאופיין של השאלות שבמרכז המחקר, מהיסטוריה אישית של מעורבות בשדה

בין הממסד המדינתי וסביבתן החדשה בכלל הוא חלק מדיון עכשווי הספציפי בין קבוצות של מהגרים ל

. תחום זה כולל מטיבו אוריינטציה ערכית שאי אפשר להימנע ממנה. בשאלות של רב תרבותיות והכרה

על רקע ". רב תרבותיות"ייחודיות הדיון הנוכחי בגישה אתנוגראפית שמתבוננת במשמעות המעשית של 

לצד : וגם הבחינה האקדמית של החומרים השונים פעלו פעולה כפולהזה גם השהות בשדה כחוקר 

הם גם הדגישו מחדש את מעורבותי ) לעומת מעורבות רבה יותר בשנות התשעים(הריחוק האקדמי 

ביטוי לכך אפשר לראות בתסכול . שאלות שלהן אופי נורמטיבי ברור, בשאלות היסוד של העבודה

נתי את המתרחש בשדה המחקר גדלה עם התקדמות עבודתי שהרגשתי בעקבות תחושתי כי ככל שהב

למרות שלכאורה גדלה היכולת שלי (כך קטנה לכאורה יכולתי להשפיע על המתרחש בשדה זה , האקדמית

מחקר , דומה שפרדוקס זה מדגים דפוסים רחבים יותר ביחסים בין מחקר אנתרופולוגי אקדמי). לתרום לו

   29.יישומי ומעורבות חברתית

ך המחקר אימצתי אסטרטגיות מתודולוגיות נוספות כדי לבחון בצורה ביקורתית את שדה המחקר במהל

י עוזרי מחקר " איסוף חומר ע30.עבודה עם עוזרי מחקר מלאה תפקיד חשוב בכך. וגם את תפיסותיי שלי

ואיפשר לבחון מזווית נוספת את הממצאים כמו גם את , סייע להרחבת קנה המידה הארצי של המחקר

 דיאלוג עם עוזרי מחקר מקרב קהילת המהגרים איפשר לבחון תובנות שונות 31 .אופני הניתוח המתגבשים

עוזרי המחקר היו סטודנט לתואר שני ואישה שעסקה בתחומים חברתיים וחינוכיים שונים . מזווית נוספת

ראיינו פעילים וכן , עוזרי המחקר ערכו תצפית משתתפת. והוסיפה גם נקודת מבט נשית על שדה המחקר

בראיונות עם פעילים מרכזיים עבודתם אפשרה הרחקה חלקית של השפעת ההכרות . ומהגרים אחרים

עוזרי מחקר אלו השתתפו גם בתצפיות על אירועים שגם אני תיעדתי כך שיכולתי לבחון . הקודמת איתי

יאפשר לאתגר את בעבודה איתם ניסיתי ליצור דיאלוג פתוח ש. אירוע מסוים מזוויות ראיה שונות

.  חשוב להדגיש כי בשני המקרים העסקת עוזרי המחקר לא נבעה מהעדר חומר מספיק32.התפיסות שלי

                                              
כאשר התבקשתי לסייע לתוכנית חינוכית , בשלב הכתיבה, תיקון חלקי למצב זה התרחש לקראת סיום המחקר 29

 עם פעילים בקהילה 2005-6עבדתי באופן חלקי במהלך השנה האקדמית . קהילתית שפעלה בקהילה של יוצאי קווקז
כששבתי לכתיבה שילבתי במחקר גם . ועם אנשי העמותה שהיו אחראים לתוכנית במחיר של דחיית סיום המחקר

וכך גם ביחס , הלקחים מתהליך זה ביחס לעבודה יישומית באנתרופולוגיה ראויים לדיון נפרד. חומרים מהתנסות זו
  . בעקיפין על שאלות הקשורות במדיניות לקראת סיום המחקרלכמה הזדמנויות אחרות בהן הצלחתי אולי להשפיע 

  . כאשר הצלחתי להשיג תקצוב למחקר, העסקת עוזרי מחקר התאפשרה בשלב מתקדם במחקר 30
במקרה של קובעי (המרואיינים נתבקשו לספר על עצמם ועל עבודתם עם עולים .  המתודה הייתה של ראיון פתוח31

הוכנו מראש שאלות ). במקרה של פעילים(ופעילותם , בר בקווקז וכיום בישראלחייהם בע, או על עצמם) מדיניות
  . אלה הופנו למרואיינים במידה ונושאים אלה לא עלו בשיחה הפתוחה, המתייחסות לסוגיות הנדונות במחקר

-וג אנתרודיאל"דוגמא ל . 1994חזן רוקם  , 2004 דוגמאות לעבודה עם עוזרי מחקר בני הקהילה הנחקרת ראו בילו 32
וכמה , עוזרת מחקר נוספת קיימה ראיונות עם קובעי מדיניות. פרק שני, עם עוזר מחקר ראו בשער הרביעי " גראפי

עוזרת מחקר זו נבחרה לתפקיד זה בשל נעם הליכות . תצפיות במפגשים מקצועיים של הממסד העובד עם המהגרים
. גישה זו זכתה להצלחה.  בראיונות עם קובעי מדיניותותכונות נוספות שהערכתי שיביאו לכך שהיא תשיג פתיחות
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הרציונאל המרכזי . המעורבות האינטנסיבית שלי בשדה ועבודת השדה הארוכה הניבה חומר רב ביותר

מו גם רצון להציע ניתוח כ, היה מתן נקודות ראות נוספות ובחינה ביקורתית של צורות הניתוח המתגבשות

     .של שדה רחב

. הדיון במיקום החוקר בשדה מלמד על המורכבות הקיימת כאשר החוקר היה מעורב בשדה קודם לכן

מהלך מתודולוגי מרכזי במחקר מתייחס לפעילים . במקרה זה אופי המעורבות מוסיף מימדים נוספים לדיון

המחבר רמות אלה " שדה"ות התשעים תרמתי ליצירת בשנ. ומעקב אחריהם בין הרמה הארצית והמקומית

י ארגון פעילויות כגון מפגשים בין קובעי מדיניות ופעילים וקורס קידום מנהיגות "בהקשר יישומי ע

ניתן לשאול האם אני סייעתי ליצור את השדה ) וגם ביחס לזירות אחרות במחקר( ביחס לכך 33.לפעילים

במקרים שונים אנתרופולוגים  ? כאשר אני כותב עליהם כחוקרומה משמעות הדברים, שאותו אני חוקר

מספר כיצד , למשל, יורם בילו. מוצאים עצמם מעורבים במחקר שדות שהם עצמם סייעו להיווצרותם

בילו (שחקר " אמרגני קדושים"עבודתו האנתרופולוגית אודות רבי יעקב וזאנה השתלבה בשדה של 

יוצרת "אך תיאור שלה כ, שומית ומעורבת מוסיפה לכך מימד נוסףעבודה אנתרופולוגית יי).2005, 2004

אני מבקש להאמין כי מעורבותי בשדה בשנים בהם פעלתי ,  אמנם34.הוא רדוקציה" את השדה

לחשיבה מחודשת על , למהגרים איתם עבדתי(או מעורב תרמה במישורים שונים /כאנתרופולוג יישומי ו

י תהליכים רחבים וכוחות "אולם בו בזמן השדה עוצב ע). עודליצירת חברה רב תרבותית ו, מדיניות

כיוון שמעורבות תוך כדי עבודה עם הממסד המדינתי הייתה בעיקר בשלבים שקדמו , בנוסף .מגוונים

  .היא נותנת יתרון בלימוד של התהליכים שקרו מאז, להחלטה על מדיניות ייחודית כלפי העולים מקווקז

  

                                                                                                                                  
שלהם למפגש עם המהגרים לאדם ) נרטיב(נקודת המוצא לעבודתה הייתה לאפשר לקובעי מדיניות לתת את הסיפר 

עשוי להניב , על רקע הכרות קודמת של חלקם איתי, ההנחה הייתה שראיון איתי. שאינו מכיר את השדה הזה
ים מראיונות אלו שימשו במחקר בעיקר לצורך בחינה נוספת של חומרים שנאספו קודם החומר. תוצאות אחרות

  ויש מקום לניתוח נוסף של חומר זה שלא נעשה כאן מחמת קוצר היריעה, בעבודת השדה
 . הכניסה לשדה המחקר בישראל: ראו נספח  33
 בין שרידים מבודדים של אחת התרבויות מתאר דמות של אנתרופולוג שנע) 1990" (הדברן"ברומן ,  יוסה-מריו ורגס 34

בתיאור רומנטי זה אפשר . ובתוך כך מחייה או יוצר מחדש את העולם התרבותי שלה, הילידיות בדרום אמריקה
של תרבויות " בהחייאה"ולפעמים גם , לינגוויסטים וחוקרים אחרים בהגנה, למצוא הד למעורבות של אנתרופולוגים

  .ן ההקשר של פעילות זו לבין אופני המעורבות המתוארים כאןאבל יש מרחק רב בי, נכחדות



 440



 441

  תהליכים מרכזיים: עקבות ההגירה לישראליוצאי קווקז ב: 2נספח 
  

נספח זה מתאר את מצבם של יהודי קווקז בישראל בעקבות ההגירה וסוקר את התהליכים המרכזיים 

הסוקרת " הערכת מצב"זוהי מעין  .שעיצבו מצב זה בשנים הראשונות של המפגש עם הסביבה החדשה

ילדים ונוער והמפגש שלהם עם מערכת ; משפחה; כלכלה בכלל ותעסוקה בפרט: כמה תחומים מרכזיים

ומאפייני המפגש עם הסביבה החדשה בכלל ועם נותני שירותים ; מנהיגות והתארגנות קהילתית; החינוך

 . יותר מאשר מתן תמונה כוללת וקוהרנטית הכוונה היא להצביע על מגמות ותהליכים מרכזיים 35.בפרט

הנתונים , למעשה. ועד לשלהי שנות התשעים, )1989(אלה נידונים בתקופה שמאז תחילת ההגירה 

הכמותיים המצוטטים עוסקים בתקופה שקדמה להחלטה על מדיניות ייחודית בקליטת יוצאי קווקז 

 36.אבל כלל התיאור רלוונטי גם בשנים שבא החלו ליישמה וממילא השפעתה עוד לא ניכרה, )1997(

עד כמה (כל תחום בזיקה למצב הקודם בקווקז ינסה לבחון את המגמות המרכזיות ב התיאור המובא כאן

   37.שניתן להכלילו

  

  כלכלה  .1

הנתונים ממחקרי מכון ברוקדייל מלמדים כי יוצאי קווקז הפכו בישראל לאוכלוסיה הסובלת מעוני בהיקף 

הכנסתם של כרבע ממשקי הבית לא עלתה על מחצית השכר הממוצע במשק בתקופת ביצוע : נרחב

וכמעט מחצית מהעולים דיווחו שאינם , מחסור בציוד ביתי 38,ולים רכשו דירה מהע55%רק ; המחקר

אפילו בקרב אלה ששהו בישראל בתקופת המחקר שש עד . מסוגלים לממן את רוב צרכיהם הבסיסיים

 מההורים 34% . דיווחו שהכנסתם אינה מספיקה למימון רוב הצרכים הבסיסיים42%, שמונה שנים

במחקר אודות  ).1998:38-42קינג (חו שהם נאלצים לוותר על חוגים לילדים  דיוו6-18לילידים בגיל 

 מהאמהות דיווחו שהכנסותיהן כלל אינן מספיקות לכיסוי צרכי יום יום 24% קליטת בני נוער וילדים

- אלנבוגן( מהאמהות דיווחו שהבעיה העיקרית איתה הן מתמודדות היא המצב הכלכלי 76%ו, בסיסיים

היישובים שבהם נערך המדגם לשני  .חלק מהנתונים הללו צריך מעט לסייג). 1998:73ם ונוע' פרנקוביץ

כל היישובים הללו מייצגים ריכוזים . לוד ומגדל העמק, עכו, קריית ים, חדרה, המחקרים היו באר שבע

יישובים אליהם הגיעו משפחות . של יוצאי קווקז שאליהם הגיעו בדרך כלל משפחות פחות מבוססות

                                              
  . נידונים בשער האחרון של העבודה) צורות שונות של ביטוי תרבותי, שפה, דת(כמה תחומים  35

המדיניות החדשה והפניית משאבים לעבודה עם יוצאי קווקז היוו שינוי משמעותי לעומת , לפחות בפוטנציאל 36 
ויש מקום להפריד בין מצב הקבוצה והמגמות המרכזיות שעיצבו אותו עד לתהליך , ם לכןהתעלמות המדיניות קוד

לצד . הפרדה זו היא גם תולדה מתודולוגית של החומר הקיים אודות נושאים אלו. לבין השפעת המדיניות עצמה, זה
 על נתונים כמותיים פרק זה מתבסס, תובנות שהן תוצר של המחקר האנתרופולוגי ומעורבות רבת שנים עם הקהילה

 ובה בעת גם כדי - כתולדה של ההחלטה על מדיניות ייחודית1997י מכון ברוקדייל בשנת "סקרים ע/ממחקרים
זהו החומר הכמותי , עם זאת. שנדונה בפרק העוסק במחקר, למחקרים אלה בעייתיות מתודולוגית. לתמוך בה

לה היא לבחון את תוצאות סקרים אלה לצד ממצאי והאפשרות היחידה לתת עדות על מצב הקהי, היחידי הזמין
י "ע,  נעשו מחקרי המשך2002-2003בשנים ) הכולל גם דיווחים של בני הקהילה וגם תצפיות(המחקר האנתרופולוגי 

חלק ). בזיקה לדיון על המדיניות, אינם נדונים כאן ויוזכרו בהמשך. במטרה לבחון את הצלחת המדיניות, מכון זה
שכן השפעת המדיניות הייחודית ,  המתוארות כאן משקפות למעשה את המצב עד סוף שנות התשעיםניכר מהמגמות

  .לא היו מיידיות) ובעיקר שינויים כתולדה של ותק עולה בישראל(ותהליכים אחרים שהתרחשו במקביל 
 . דים בקווקזובשל הגיוון שאפיין את היהו, כגון העדר מחקר כמותי, השוואה זו מעלה בעיות מתודולוגיות 37
העדפה זו גם . ולעיתים נכנסים לשם כך לחובות קשים, התרשמתי כי יוצאי קווקז מעדיפים לקנות דירה ולא לשכור 38

  . הממצא מהסקרים מקבל משמעות רבה עוד יותר על רקע רושם זה. משפיעה על הבחירה באזורי פריפריה
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בת ים ונצרת עלית לא , פתח תקווה, ראשון לציון, אשדוד ,תל אביב, חיפה, סות יותר כגון נתניהמבוס

אלא על העולים בריכוזים ,  מסקנות המחקר אינן מלמדות אם כן על כלל יוצאי קווקז39.יוצגו כלל במחקר

פק במשמעויות אין ס). במקרה של חדרה ובאר שבע(במיוחד ביישובי פריפריה ובשכונות עוני , הגדולים

גם אם נבחר (אולם מעניין לראות כי אופי המדגם , הקשות של התוצאות לגבי העולים ביישובים אלה

, שירת את המגמה של המזמינים לסמן את יוצאי קווקז כאוכלוסיה מיוחדת") מדעית"בצורה אקראית או 

דינאמיקה של בחירת מקום  ההבדלים בין אוכלוסיות שונות הם גם תוצאה של  .ותרם לדימוי כולל שלהם

חלק מהמשפחות שהיו ברשותן מעט יותר אמצעים בחרו באופן מודע לא להתגורר ביישובים : מגורים

 הממצא לפיו, כך או כך. שבהם ריכוזים גדולים של עולי קווקז בשל התיוג ודפוסי המגע עם הסביבה

) 1998:43קינג (ייתה בקווקז מרבית העולים גם העריכו כי רמת החיים שלהם בישראל נמוכה מזו שה

החיים במצב של מצוקה כלכלית היו התנסות חדשה . היה נכון לרוב האוכלוסיה במהלך שנות התשעים

 מהעולים העריכו שסיכוייהם לשפר את 73% :יותר מזה. עבור רוב העולים שדיווחו על מצב כלכלי קשה

   ). 54%לא כל כך טובים  , 19% - מאד לא טובים (מצבם נמוך 

ובאיזה , מ על מצב זה"באיזו מידה השפיעו השינויים הכלכליים והפוליטיים בקווקז עם התפרקות ברה

   ?)ובכלל זה התעלמות המדיניות מקבוצה זו(מידה הם היו תולדה של מאפייני המגע עם הסביבה החדשה 

 בעל משקל לא היה המצב הכלכלי מניע, מ לשעבר"כי בניגוד לכלל עולי ברה" מחקרה של קינג מצא 

 47%". די חשוב"או " חשוב מאוד" הגדירו אותו כ24%רק , בהחלטת העלייה של היהודים ההרריים

המאורעות בקווקז השפיעו על מאפייני ,יחד עם זאת ).1998:13קינג " (מניע לא חשוב כלל"ציינו זאת כ

 למשבר כלכלי הביאו) 1995(ניה הראשונה 'צ'ועוד יותר מכך מלחמת צ, מ"התפרקות ברה .ההגירה

כך למשל הפסיקו סובסידיות מהמרכז ומפעלים גדולים הקשורים לתעשייה הביטחונית . בקווקז

התיירות ,  )Yemelianova 2004:32 (הסובייטית שהיו באזור וסיפקו תעסוקה לרבים הפסיקו לפעול 

עולים לממש כמו גם העליה בפשע הביאו לקושי של רבים מה, מצב זה. והכלכלה נפגעה, לאזור פסקה

אבל נראה שמצב העולים היה , כל זה השפיע על נקודת המוצא בישראל 40.נכסים שהיו להם בקווקז

מגע לא , חוסר יכולת למצוא תעסוקה: בראש ובראשונה תולדה של דפוס המגע עם הסביבה החדשה

דירה עקב שימוש לא נכון בתמיכה שנתנה לצורך קניית , העדר תמיכה, מוצלח עם השירותים החברתיים

ניתן אם כן לסכם ההגירה לישראל יצרה  . כל אלה תרמו לדחיקה לשוליים של העולים מקווקז-חוסר ידע

וכי הייתה התפלגות , בקווקז היו בקרבם בני מעמדות שונים: שינוי גדול במצב הכלכלי של יהודי קווקז

יוחד האוכלוסיה שיצרה ובמ, בישראל לעומת זאת הפכו יוצאי קווקז. נורמאלית ביחס למצב הכלכלי

   .אקונומי-לקהילה הנמצאת בתחתית הסולם הסוציו, ריכוזים ביישובי הפריפריה

  

  

  

                                              
כאשר באשכול זה היו גם , "משפחות רבות באופן יחסי "באר שבע וחדרה עלו במדגם כמייצגות אשכול יישובים בהם 39

ואילו לוד ומגדל העמק מיצג אשכול יישובים שמספר קטן יחסית של יוצאי קווקז מתגוררים , ערים כחיפה ונתניה
 . פתח תקווה, אשדוד, בעוד שבאשכול היו גם יישובים כראשון לציון) 1998:7קינג , 1998:10אלנבוגן ונועם (בהם 

  . ובמיוחד אחרי התקופה הנדונה כאן היו העולים שהצליחו לממש נכסים בקווקז, ך השניםבמהל 40
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  תעסוקה. 2

 50%מחקרי ברוקדייל הראו כי . תעסוקה היא מרכיב מרכזי בהשתלבות מהגרים בסביבה חדשה

בות העליה בעק.  נוספים דיווחו שהם מחפשי עבודה9%,  מהנשים בלבד מועסקים43% ו 41מהגברים

 מהבלתי מועסקים לא עבדו בישראל 61% .לא היה כלל מפרנס) במדגם( ממשקי הבית 25%לישראל ב 

המחקרים  . לנשים74%,  לגברים93% -לפני העליה שיעורי התעסוקה בקרב יהודי קווקז היו. מעולם

מציינת  קינג(, יםמלמדים על פער גדל מאוד בין הדימוי של יוצאי קווקז שמי שאינם מעודדים תעסוקת נש

לבין הנתונים המלמדים על עבודת נשים כנורמה ) 1998:37, "מאינפורמנטים"כי שמעה עמדה זו 

מחצית מהאמהות עבדו , בקרב מדגם של הורים לילדים .מקובלת במידה גבוהה קרב מרבית קבוצות הגיל

    42. מהאבות24%לעומת רק  )54%(במקצועות אקדמיים חופשיים וטכניים 

 .וגם מאלה של כלל האוכלוסיה, מ"י התעסוקה שנמצאו נמוכים מאלה של כלל העולים מברהשיעור

מעניינת במיוחד העובדה שהשתתפות נמוכה בכוח העבודה מאפיינת לא רק את העולים בעלי השכלה 

שניתן היה לצפות במקרה שלהם לקשיים במציאת עבודה הולמת עקב , אקדמית בקרב יוצאי קווקז

 שהיו עובדים מקצועיים 41%אלא גם בקרב , עם השוק המקומי והעולים מרוסיההתחרות הקשה 

 מהעובדים 4%רק  .אף שהגיעו לארץ בתקופה בה האבטלה היתה לא גבוהה יחסית, בתעשייה ובבנין

מחצית הועסקו כעובדים בלתי  43).לעומת כרבע מהם בקווקז(הועסקו במקצועות אקדמיים וחופשיים 

ללא תנאים , שני שלישים מהם על בסיס יומי או לפי שעות,  בלבד בקווקז9%בהשוואה ל, מקצועיים

קינג ( מהמועסקים הין שכירים חודשיים 83%בקווקז . סוציאליים וללא ודאות שיוכלו להמשיך בעבודה

מ "וקטנה מזו שבקרב כלל עולי ברה, גם שביעות הרצון מהעבודה בישראל הייתה נמוכה ). 1998:22-29

 )הבלתי מקצועית(קינג ציינה עוד כי לאופי התעסוקה הקיימת  ).אי שביעות רצון מעבודתם הביעו 55%(

והוא יכול להביא למסקנה שבתנאי תעסוקה כה גרועים , פוטנציאל השפעה על כלל המוטיבציה לעבודה

) ובקווקז בכלל(אפשר להוסיף על כך כי במערכת הערכים של יהודי קווקז  .עדיף להתקיים מקצבאות

ייתכן אפילו כי שיעור העובדים בעבודה זמנית נבע ממרכיבים . כולת הגבר לפרנס חשיבות מרכזיתלי

  . את הגישה המקומית האומרת שבתנאים מסוימים עדיף לקבל קצבה" ללמוד"ולעולים לקח זמן , אלו

 חשו מקופחים ביחס לישראלים 35%: המחקר לימד על תחושות קיפוח של העובדים במקום העבודה

 חשו קיפוח ביחס לעולים 12%ו ,  חשו שהם זוכים ליחס גרוע יותר מעובדים ערבים23%, יקיםות

כלומר , רק אחוז חשו עצמם מקופחים ביחס לעולים אחרים מקווקז. מ ולעולים מאתיופיה"אחרים מברה

י  חוסר שליטה בעברית נמצא כמרכיב משפיע על קוש ).29, שם(תחושת הקיפוח היא עדתית ולא אישית 

 מקרב מחפשי העבודה ציינו שאחד הקשיים בתהליך הוא שמעסיקים 44%אך בנוסף , במציאת עבודה

                                              
ובהם גם מקרה זה אין הלימה בין הנתון המופיע בגוף המחקרים של מכון ברוקדייל לזה המופיע , בכמה וכמה מקרים 41

בכל המקרים ). ר שוב לחודאף שזה מוזכ, כנראה כולל שיעור דורשי העבודה, 59% -במקרה זה(בתקצירי המחקרים 
 . הללו העדפתי את הנתונים בגוף המחקרים

במערכת הסובייטית ובמיוחד בפריפריה לא היתה בהכרח קורלציה בין העסקה במקצועות אקדמיים לבין יכולת  42
  .מה גם שגברים היו מעורבים בפעילות כלכלית מעבר לעבודתם הרשמית, השתכרות

שם השינוי הוא ,  שנים3למועסקים במקצועות אקדמיים השוהים בישראל למעלה מהנתונים במחקר מתייחסים רק  43
חופשי , נתון מעניין הוא הבדל בין המינים בקרב בעלי מקצוע אקדמי). 1998:27קינג ( בישראל 7% בקווקז ל 21%מ 

שיעור הנמוך ואילו אצל הגברים זו הקבוצה המועסקת ב, )54%( בקרב הנשים זו הקבוצה המועסקת ביותר -וטכני
 קשור כנראה לתנאי הממצא). 24, שם(לאו דווקא כאקדמאיים , בשני המקרים הכוונה לתעסוקה בכלל). 48%(ביותר 

  .  שוק העבודה לאקדמאים ביישובי המדגם וכן כנראה ליכולת גבוהה יותר של הנשים להסתגל ולמצוא עבודה
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לכך יש להוסיף דיווחים רבים ששמעתי  ).34, שם(אינם רוצים להעסיק עולים מקווקז בעבודות טובות 

את כאן אם כן אפשר לראות . בעבודת השדה על מעסיקים שאינם רוצים להעסיק עולים מקווקז בכלל

הייתה כמובן השפעה ,  אבל לצד התיוג והדימויים 44 .השפעת התיוג והדימויים על האפשרות לתעסוקה

ודומה שאין להוסיף הרבה על האופן שבו ציירו דוחות של שירות התעסוקה , גדולה לתיווך של הממסד

 מקצועית העדר מסגרות הכשרה מקצועית והסבה .את עולי קווקז שנדון בהרחבה בפרק העוסק בנראות

והעדר מסגרות , י עולים מרוסיה"תיווך השירותים של מסגרות אלה ע, שהותאמו לצרכי העולים

 מסתמן 45.שהתאימו לקבוצה זו ללימוד עברית תרמו למצב התעסקתי של עולי קווקז בריכוזיהם בישראל

היה קל יותר , וגולכן גם פיחות תי, גם שמצבם של עולים שהגיעו ליישובים בהם לא היה ריכוז אוכלוסיה

בעניין זה חשוב להוסיף גם כאן כי הנתונים משקפים את מצבם של יוצאי  .מבחינת מציאת מקום עבודה

לצד הקשיים היו בין יוצאי קווקז כאלה . ולא את מצב כלל האוכלוסיה, קווקז בריכוזים הגדולים שלהם

פניה ליזמות פרטית ולשוק וככל שעברו השנים ה, ולהשתלב בשוק העבודה, שהצליחו לפתוח עסקים

 . גם כתולדה של המגע הקשה עם מוסדות ציבוריים, הפרטי בכלל גברה

חלק . קווקז ומוסקבה, אחת התולדות של מצב התעסוקה היתה ניידות גבוהה של עולים בין ישראל

וגם בקהילה הגדלה של ,  בקווקז–ל "מהעולים שלא מצאו עבודה נסעו לעבוד עם קרובים וחברים בחו

ניתן לסכם כי  ).ראו דיון בשער רביעי(לאומיים -מצב זה תרם למאפיינים טרנס. יוצאי קווקז במוסקבה

כאשר לצד עבודתם , בקווקז מרבית היהודים היו שכירים. ההגירה הביאה למשבר ביחס לתעסוקה

.  מסחר ולעיתים מעורבות בכלכלה האפורה הסובייטית-הרשמית היו להם מקורות כלכליים נוספים 

ומרבית העולים המשתלבים בשוק העבודה , בישראל יוצאי קווקז הפכו לקבוצה שבה שיעור אבטלה גבוה

  .  עדות נוספת לדחיקה לשוליים- מוצאים עצמם כשכירי יום ללא תנאים ומעמד

   משפחה. 3
בין השאר כיוון , בקרב יוצאי קווקז היא סוגיה מורכבת" המשפחה"השפעות של ההגירה לישראל על 

המערכת המשפחתית של יהודי קווקז הייתה נתונה להשפעות . וד בקווקז מדובר בתמונה מרובת פניםשע

 :על יהודי קווקז בכלל ותת קבוצות בתוכן בפרט וניתן לראות השפעות מגוונות, רבות במאה העשרים

, תהשפעות סובייטיו, מסורתיות-צירוף של השפעות י"מבנה המשפחה והערכים הקשורים בה עוצבו ע

בתקופה הסובייטית התקיימו בד בבד תהליך  .ושונות גדולה הקשורה בדפוסים מקומיים שונים בקווקז

ודפוסים אחרים שניתן , השתלבות במערכות חינוך מדינתיות, יציאת נשים ללימודים ועבודה מתמיד של

   .אבל לצידם נשמרו דפוסים מסורתיים רבים, "מודרניזציה"להכלילם כ

בישראל המשפחה וקבוצת השארות מהוות את מסגרת ההתייחסות החברתית העיקרית של גם בקווקז וגם 

לאורך כל המאה העשרים חל תהליך של , אבל כבר בקווקז, למשפחה המורחבת יש חשיבות רבה .הפרט

בדומה לתהליך דומה בקהילות יהודיות במקומות (מעבר לדפוס של חיים במסגרת משפחה גרעינית 

                                              
כך . אך יש גם מקרים אחרים, דווקא להיכרות ממשיתבמקומות רבים חוסר רצון זה קשור לסטריאוטיפים ולאו  44

יש לנו כבר בעיות ,  לא רוצים אתיופים-במפעלי שפירא אמרו" כי 1995למשל מנהלת לשכת קליטה דווחה בראיון ב
 . על דיווח זה אפשר כמובן לשאול שאלות רבות". עם הקווקזים

ח פנימי של משרד הקליטה ציין יוסף "בדו. 70ות ההעדר מסגרות מתאימות ללימוד עברית השפיע כבר על עולי שנ 45
כנראה חלק ממדיניות שנתנה , "אולפני בוקר"כי לעולים מקווקז לא ניתנת אפשרות להשתתף ב) 1976(ליטבק 

 ). 1999ברם (עדיפות בלימוד השפה לעולים אקדמאיים 



 445

. וס שהפך מרכזי בחלק מהיישובים של יוצאי קווקז כבר בשנות השישים והשבעיםדפ, )אחרים בעולם

אקונומיים שונים נמצאים -בעקבות זאת יהודים יוצאי מקומות שונים בקווקז ובעלי מאפיינים סוציו

שכוללת לעיתים גם אחאים המתגוררים , דורית- בשלבים שונים של מעבר מדפוס של משפחה מורחבת רב

וגם לקבוצת , דפוס משולב של משפחות גרעיניות בעלות זיקה חזקה למשפחה המורחבתל, זה לצד זה

נתונים כמותיים מלמדים כי בקווקז כמחצית מהאוכלוסיה התגוררו אצל הורים או  .השארות הרחבה יותר

שאר משקי הבית כללו בני משפחה , שליש ממשקי הבית כללו רק את המשפחה הגרעינית. הורי בני זוג

 ) .1998:11קינג ( מהמקרים גם אחים נשואים של הבעל או האישה 14%אך ב , כ הורים"בד, נוספים

מגורים של .  כללו שלושה דורות19%ו ,  חיו במשקי בית שכללו שני דורות67% 1997בישראל ב 

רק   עם זאת46. אך הם עדיין מהווים דפוס חשוב ונורמטיבי, זוגות ובודדים עם הוריהם אינם שכיחים מאד

  .  בקווקז14%לעומת ,  ציינו שהם חולקים משק בית עם אחים נשואים בישראל2%

תרמו לו גם עליית בני . והתגבר עם העלייה לארץ, תהליך השינוי במקום המשפחה המורחבת החל בקווקז

אם כי ישנם גם תהליכים הפוכים , משפחה אחת בזמנים שונים והתפזרות גיאוגרפית של חלק מהמשפחות

במיוחד , בארץ יש מקרים רבים שהורים מבוגרים. ות משפחתית עקב הקשיים בקליטהשל התלכד

נשים שאיתן : לעתים תוך שינוי בדפוס היחסים, מתגוררים עם ילדיהם, )אלמן(כשמדובר בהורה אחד 

מה שמביא גם , מצב הפוך לנוהג בקווקז, שוחחתי הציגו תמונה שבה החמות מתגוררת בדירת כלתה

כאן היא גרה , שם אני גרתי אצלה: "כפי שביטאה זו אחת הנשים, הכוחות בתוך המשפחהלשינוי במערך 

     ).1999ברם " ( אצלי

אך לצידם גם , ניכרת המשכיות של דפוסים בין הקווקז לישראל, מבחינת יציבות המשפחה וגודלה

פוסי התפקוד של  בד- ועוד יותר מכך, שמתבטאים במיוחד בעליית מספר המשפחות החד הוריות, שינויים

 15% ,נתוני אוכלוסיית המחקר שבדקה קינג מצאו כי שני שליש מהעולים נשואים .משפחות אלה

 -  רווקים11%ו )  מתוך אלה התגרשו בעקבות בואם לישראל12%אך רק (, מאוכלוסיית המחקר גרושים

    .נתון צפוי בהתחשב בסף הגיל הנמוך של אוכלוסיית המחקר

אך יש גם קבוצה לא מבוטלת של משפחות , י קווקז יש מספר קטן של ילדיםלרוב המשפחות של עול

וזאת בניגוד לתיאורים של חלק מעובדי השירותים החברתיים כאילו מדובר תמיד על משפחות , גדולות

 21%ל ,  ילד אחד או שניים56%ל :  הם הורים לילדים86% מרואיינים 500במדגם של . מרובות ילדים

 שיעור - 18מתחת לגיל   בחמישית מהמשפחות עם ילדים יש לפחות שלושה ילדים .יותרארבעה ילדים או 

אך גדול מזה שבקרב המשפחות  , 54% –נמוך בהרבה משהשיעור המקביל באוכלוסיה היהודית בישראל 

   47). 1998:9מ קינג "האשכנזיות מקרב עולי ברה

 שיעור זה דומה לשיעורן של המשפחות . הם חד הוריות18 מתוך המשפחות עם ילדים מתחת לגיל 15% 

קינג (אך גבוה משיעורן בקרב תושבי ישראל הותיקים , מ לשעבר"החד הוריות בקרב כלל עולי ברה

                                              
מגורים רב דוריים במשק בית  לא מצאו כל חסרונות ב52%:" אפשר לראות זאת גם לפי עמדות כלפי דפוס זה 46

  ). 9%(וצפיפות ) 19%(פערים בין דוריים , )30%(אחרים ציינו חסרונות כמו ויכוחים ומריבות . משותף
  ).  1998:89פרנקוביץ ונועם -אלנבוגן( ילדים ויותר 4 מהמשפחות היו 39%במדגם של  ילדים ואמהות ל  47 
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 אמהות שגידלו  48.זהו נתון המלמד על קבוצה בסיכון חברתי בעקבות ההגירה, מכל הנתונים ).1998:10

במחקר הכמותי נמצא . . מעבר לישראל יצר שינוייםאך ה, את בניהם לבד בעקבות גירושין היו גם בקווקז

, אם יחידה, למרות זאת. , )1998:46קינג (שאמהות שהן הורות יחידות אינן נוטות להתגורר עם הוריהן 

עדיין נתונה בפועל לפיקוח חברתי הדוק ואפשרויותיה החברתיות והמקצועיות , שהיא עצמאית לכאורה

) כפי שעלה בפרק על תעסוקה(לת גם הדרה הקשורה לרקע האתני היא סוב,  ובמילים אחרות-מוגבלות

רבים ,  למרות זאת  .וגם מהדרה הקשורה לשאלות הקשורות למגדר במערכת הערכים של קבוצתה

     .מאמהות אלו הצליחו להתמודד עם קשיים אלה

 מצב כלכלי ולצידם הנתונים שהובאו קודם על, למרות הממצאים על אחוז גבוה של משפחות חד הוריות

כ המהגרים מקווקז כלל הצליחו לשמור על יציבות "ניתן לקבוע כי בסה ,קשה ועל דילמות של תעסוקה

והסתגלות , תוך שילוב בין המשכיות מרכזיות מערכת הערכים שהביאו איתם ,של המבנה המשפחתי

) 1998:19( ונועם 'במסגרת מחקרם על נוער ועל ילדים יוצאי קווקז אלנבוגן פרנקוביץ .לסביבה החדשה

למרות חלק " הממצאים לימדו כי  .בחנו את הערכת בני נוער ומשפחותיהם את יחסי הגומלין במשפחה

מהקשיים בעקבות מעבר בין תרבותי באופן כללי המעבר ארצה לא גרם למשבר ביחסים בין בני הנוער 

 כמעט נושאים בהם יש שם נמצא למשל כי אין, תמונה דומה נמצאה גם ביחס לילדים". למשפחותיהם

רוב האמהות דיווחו על ,  כצפוי במצב של הגירה 49. תדירות גבוהה של חילוקי דעות בין ילדים והוריהם

 מהאמהות דיווחו 20% ).65%(ועל כך שילדיהן עוזרים להן יותר ) 85%(פחות יכולת לעזור לילדיהן 

) 89%(אך רוב האמהות , ם להוריהם על ירידה בציות הילדי24%ו , על יותר מריבות בעקבות ההגירה

 50).94%(וכך גם במחקר לגבי ילדים ואימותיהן , סברו שהעליה לא פגעה בכבוד שילדיהן רוכשים להן

ונועם ' אלנבוגן פרנקוביץ(עוד נמצא שאחוז בני הנוער המדווחים על אלימות פיזית כלפיהם נמוך מאוד 

נמצא כי הדמות הבולטת ביותר ממנה . " במשפחההמחקר הכמותי בחן גם את דפוסי הסמכות). 1998:23

הסבתא , האח הבכור . ובמידה מצומצמת יותר האב, יש לבקש רשות לפעולות שונות היא של האם

וזאת בניגוד למקום המרכזי , וקרובים אחרים כמעט ולא מהווים דמויות סמכותיות עבור בני הנוער

 לציין כי ברוב הנתונים הללו אין לראות שינוי גדול  יש ".שייחסו לחמות ולאח הבכור במשפחה הקווקזית

דפוסי בילוי של בני ,  שכן גם שם בדרך כלל האם הייתה זו שאחראית על נושאים כמו לימודים-מהקווקז

מלמדת על דפוס " לצאת לעבודה"עם זאת העובדה שנתון זה התגלה גם ביחס לנושא כמו ', הנוער וכו

 הפגיעה המשמעותית ביותר בעקבות ההגירה היא בסמכות האב מוכר מקבוצות מהגרים אחרות שבו

וזאת בניגוד למעמד של , במיוחד כאשר אינו מוצא עבודה מתאימה ואינו שולט בשפה החדשה, ומעמדו

והכריע בנושאים ". ראש המשפחה"והגבר המבוגר במשפחה בפרט שהיה בעל עמדה של , הגבר בכלל

                                              
, ליטוויק ונועם(הוריות -ילדים מקרב יוצאי קווקז בשדרות הן חד רבע מהמשפחות עם סקרים קודמיםפי ממצאי -על 48

  . ) 1994ף מכון דח(הוריות- ממשקי הבית באור עקיבא הם של משפחות חד12% ו, )1995
) בני נוער כמו גם אמותיהם(רוב הנשאלים " . תפיסת האמהות בנושא זה אופטימית מעט יותר מתפיסת בני הנוער 49

 77%,  מהנערים87% -כמו בקווקז" בערך אותו דבר"ערים להוריהם ובין נערים לאחיהם הם ציינו כי היחסים בין נ
  .  מהנערים5%לעומת ,  מהאמהות ציינו שהיחסים טובים יותר12%. מהאמהות

על הצלחה בשמירת מערכת הערכים ותפקוד המשפחתי אפשר ללמוד משאלון שבחן חילוקי דעות פוטנציאלים בין  50
 -כלומר(בשיעור גבוה של המקרים עמדות הורים וילדיהם היו דומות או קרובות . תחומים שוניםהורים לילדיהם ב

  . 23, שם). הם ציינו ראו עין בעין את הנושאים המעוררים חילוקי דעות
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במיוחד ביחס , נמצאו שיעורי דאגה גדולים בקרב אמהות " דאגהנושאים מעוררי " בשאלות על  51.שונים

  . שירות צבאי ומצב הרוח של ילדיהן, ללימודי הילדים

המחקר הכמותי . במיוחד ביחס לגידול בנות, חברת יהודי קווקז אופיינה בעבר בדפוסים מסורתיים שונים

יש סמנים לנורמות מסורתיות ביחס , מצא כי הן ברמה של התנהגויות והן ברמה של התנהגויות וציפיות

מוגבלות יותר ביציאה לבילוי ,  כך למשל בנות לוקחות יותר חלק במטלות תוך ביתיות-לתפקידי מין

 9%לעומת , 20שני שליש מהאמהות מצפות שבנותיהן ינשאו עד גיל (ומצפים מהן להתחתן קודם 

ים האלה אינו לוקח בחשבון את השפעות ניתוח הממצא, יחד עם זאת ).שמצפות שבניהם ינשאו עד גיל זה

 אצל חלק מהמשפחות המפגש עם החברה הישראלית, שכן לפחות בתחילה, המפגש עם הסביבה החדשה

ובעקבות זאת לרצון להגברת , או המתירני יותר של החברה הישראלית" פתוח"לחשש מהאופי ה הביא

 המחקר  .תרם לכך )להלן(יוס בנות לצבא  גם הרצון להימנע מג 52.הפיקוח החברתי ונישואים בגיל צעיר

 מהבנות ציינו שיש הבדלים בציפיות משני המינים לרכישת מקצוע 8% כי רק, "שלא כצפוי" ,מצא עוד 

 נתון שלמעשה לא מפתיע כי שני – מהבנות ציינו שהן רוצות לעבוד אחרי נישואיהן 79%, והשכלה

  ). 77אלנבוגן פרנקוביץ ונועם .. (.שליש מהאמהות עבדו טרם עלייתן ואף עובדות כיום

שכן , ביחס לכלל יהודי קווקז" מודרניות"ו" מסורתיות"מכל זאת ברור כי יש להיזהר בשימוש במונחים 

והעליה לישראל המשיכה , חלקים מאוכלוסייה זו ממוקמים במקומות שונים על מספר צירים בהקשר זה

, בכל מה שקשור לתפיסות, יחד עם זאת . חדשיםלא בהכרח יצרה תהליכים, תהליכים שהחלו קודם לכן

על אלה לא  .דפוסי התנהגות ועמדות של נוער וצעירים ברור שבשנות התשעים היו גם שינויים רבים

. וניתן רק לציין את קיומם על סמך עבודת שדה, )וגם אחר כך(נערך מחקר משמעותי בשנות התשעים 

לפחות חלקם התחוללו גם בקרב יוצאי קווקז שהיגרו אבל , לחלק מהם היו תולדה של החיים בישראל

בקרב בני הנוער , בקרב כל הקבוצות, לא פחות מכך. וגם בקרב אלה שנותרו בקווקז, ליעדים אחרים

    .ולזהות הקבוצתית למרות שינויים אלה, נותרה זיקה חזקה למשפחה

יות ושינוי במיוחד בכל גם בקרב בני נוער וגם בקרב מבוגרים אפשר לראות את הצירוף של המשכ

מצד . רוב משקי הבית הם של משפחה גרעינית, כפי שצוין קודם, מצד אחד .הקשור במשפחה המורחבת

, ערבות הדדית בתוך המשפחה המורחבת :חשיבות המשפחה המורחבת מתבטאת בתחומים שונים, שני

 .וערבות הדדית)  בני דודיםכגון(הלוואות בין קרובי משפחה , שיכולה להיות מתורגמת גם לסיוע כלכלי

מה שגורם " (אחים"ביטוי לחשיבות המשפחה המורחבת אפשר לראות גם בכך שבני דודים מכונים 

 .יש חשיבות רבה להשתתפות בטקסי מעבר ושמחות משפחתיות ).לעיתים בלבול בקרב אנשים חיצוניים

כך למשל עולים עשו .  העליהכל אלה יצרו מעגל חיים ורשת של קשרים הדדיים שנמרו ברובם גם אחרי

פעמים רבות בתחבורה , מאמץ גדול להגיע לאבל או לשמחה משפחתית גם בצידה השני של ישראל

יחד עם זאת מאפיינים  .וקרוב שלא הצליח להגיע ידאג לשלוח שי כספי לשמחה שלא נכח בה, ציבורית

  .אלה הם דינאמיים ונמצאים בשינוי מתמיד בעקבות החיים בישראל

                                              
  . או באמצעותה") החמות("לעתים עם אשתו  -בנושא כגון המשך לימודיה של הכלה באוניברסיטהלמשל  51
 . לתהליכים דומים בקרב עולי גיאורגיה בשנות השבעים1983והשוו מלצר גבע  52
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ים ממרכיבים אלו של תמיכה ההדדית במסגרת המשפחה המורחבת סייעו לעולים מקווקז בהתמודדות רב

ממרכיבים הללו יוצרים אזורי מתח  בו בזמן חלק. עם קשיי ההגירה וההשתלבות בסביבה חדשה

תחושה  .וקונפליקט פוטנציאליים עם הנורמות אותם פוגש הדור הצעיר יותר בסביבה החדשה בישראל

להשפיע על החלטות כגון בחירת , בחיי הצעירים ובי משפחה כגון דודים כי עליהם להיות מעורביםשל קר

וגם כמקור ,  לכל אלה יש אפשרות להיתפס גם כמקור סיוע-מקום מגורים ועבודה, גיוס לצבא, בן זוג

, כל זאתלמרות . י הצעירים קודם כל כערך"ניכר כי הם נתפסים ע, למרות זאת. לפיקוח חברתי מגביל

  . הדפוס המסורתי של משפחה המורכבת זו נמצא כל הזמן בתהליכי שינוי

ולמרות , למרות שניתן לזהות תחומים בהם של שינוי במערך המשפחתי של יוצאי קווקז, לסיכום

ההתמודדות עם דילמות רבות בעקבות ההגירה הנתונים ממחקרים כמותיים לא הצביעו על מצב משברי 

יחד עם  53.ם מעקב בן שנים אחר משפחות שונות שפגשתי בעבודת השדה מאשר זאתוג, בקרב המשפחות

המתמודדות עם , בקרב כלל האוכלוסיה של יוצאי קווקז המחקרים מלמדים על אוכלוסיות סיכון, זאת

  . כגון אוכלוסיה לא קטנה של משפחות חד הוריות, קשיים רבים במיוחד

  

  חינוך בישראלבני נוער וילדים והמפגש עם מערכת ה. 4

כמו גם של העולים עצמם תיארו קשיים , דיווחים של אנשי מערכת החינוך ונותני שירותים חברתיים

'  פרנקוביץ-מחקרן גם אלנבוגן .שונים במפגש של תלמידים ובני משפחותיהם עם מערכת החינוך בישראל

 מהתלמידים לומדים 83%, מצד אחד .מצא תמונה מגוונת ביחס למגע עם מערכת החינוך) 1998(ונועם 

 שיעור גבוה במקצת מאשר בכלל -  לבגרות חלקית23%,  לבגרות מלאה60% -במסלול לבגרות

 מהאמהות במדגם דיווחו שהם מרוצים 74%מבני הנוער ו  78%כמו כן  .האוכלוסיה היהודית בישראל

, שם(ייהם בבחינות רוב בני הנוער הלומדים לבגרות הביעו חשש ביחס לסיכו, עם זאת. ממערכת החינוך

 לעומת - 25%: נמצא כי שיעור הנושרים בקרב בני נוער יוצאי קווקז גבוה במיוחד, לעומת זאת ).27-31

 לא 5%.  במסגרות של משרד העבודה15%,  לא לומדים כלל10%מתוכם ,  בקרב כלל האוכלוסיה4%

  54) 45, שם (36% ומעלה שיעור הנושרים היה 16בקרב בני . לומדים ולא עובדים

עוד נמצא במחקר כי בשעה שנותני שירותים מדווחים על מעורבות מצומצמת מאוד של הורים וקשר 

אך על קושי , בקרב ההורים שיעור גבוה דיווח על רצון בשיחה עם סגל בית הספר, מועט עם בית הספר

נתון זה  ).43 ,שם". (התחושה שאף אחד לא יכול לעזור להן"וכן , חוסר זמן, ליזום זאת בשל קשיי שפה

אפשר לקשר לעדויות רבות מעבודת השדה על מצב של קשר פורמאלי ואינסטרומנטאלי עם מוסדות 

לתמונה זו  .ולעיתים אף על ניכור, ולא על קשרים קרובים יותר בין המחנכים והמוסדות לעולים, החינוך

, לא בתכנים הלימודיים: םיש להוסיף כי עולמם התרבותי של יוצאי קווקז לא בא לביטוי כלל בלימודיה

                                              
התערערות התא "ישנה התייחסות ל, עבור משרד הקליטה[) 1997 ]1999ברם  (1996-7בפרסום שנכתב ב, לעומת זאת 53

אף שרוב התיאורים בפרסום זה . כותרת ביניים זו התייחסה בעיקר לריבוי משפחות חד הוריות". המשפחתי
מוש בכותרת זו מלמד כיצד ההקשר של מחקר יישומי בקונטקסט של ניסיון להשפיע על שינוי מדיניות השי, מאוזנים

דווקא המחקר . במשבר הגירה" מסורתית"תרם גם הוא לתפיסות של קבוצה זו כאוכלוסיה ) הכרה ביוצאי קווקז(
  .  הכמותי הצליח לתת בעניין זה תמונה מורכבת יותר

לאור התפיסה ביחס לדגש שהתרבות הקווקזית שמה על תפקידים "של עורכי המחקר בניגוד לצפיות מוקדמות  54
אך כל הנושרות השתלבו ,  מהבנות נשרו28% –לא נמצא הבדלים גדול בנשירה בין בנים ובנות " מסורתיים לבנות

  ). 46, שם(כשרוב הבנים שנשרו לא לומדים כלל ,  מהבנים23%לעומת , במסגרות של משרד העבודה
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רוב אנשי מערכת , יותר מכך. ב"וכיו, החברה הישראלית, תולדות עם ישראל, לא בדיונים על עליה

    55. וגם אמצו דימויים שליליים אודותיה, החינוך איתם נפגשתי במהלך מחקרי לא הכירו כלל את הקבוצה

בחנו גם התנהגות סיכון אצל ) 1998(ועם ונ' פרנקוביץ- השאלונים שהועברו במסגרת מחקרן של אלנבוגן

). 1997הראל ועמיתיו (כאשר התוצאות השוו למחקר על כלל בני הנוער בישראל , בני נוער יוצאי קווקז

אם כי השאלונים , בהתייחסות לנתונים אלה יש לקחת בחשבון שמדובר בממצאים הנוגעים לדיווח עצמי

, היו מעורבים בתגרה פיזית) 32%( הנוער יוצאי קווקז הממצאים הראו כי שליש מבני. היו אנונימיים

 מהם היו מעורבים בהטרדות 18%,  מכלל בני הנוער בישראל במחקר של הראל ועמיתיו40%לעומת 

שיעור . מבני הנוער העולים מקווקז דיווחו שלא השתמשו בסמים 98%.  בהתאמה40%והצקות לעומת 

גם בחינת השימוש באלכוהול  .פער בין הקבוצות קטןאך ה, המשתמשים נמוך יותר מהשיעור הארצי

נמוכים בהרבה בקרב יוצאי קווקז " בחודש האחרון"והן ") אי פעם"הן " (שותים"לימדה כי אחוזי ה

 .וכך גם ביחס לנתונים על עישון סיגריות, )70-71, שם(מאשר הממצא בקרב כלל בני הנוער בישראל 

, מעמתות אותן עם הדימויים הרווחים אודות יוצאי קווקז בכללאך החוקרות אינן , ממצאים אלה חשובים

בשלב זה של משפחות ,  הנתונים הללו מלמדים על הצלחה יחסית .'שתיינים וכו, ונוער בפרט כאלימים

יוצאי קווקז לשמור על נורמות החינוך וההתנהגות שהביאו איתן לישראל למרות הקשיים בתהליך 

עבודת השדה פגשתי גם יותר ויותר דיווחים על קשיים והשפעות אך לצד הצלחות אלה ב. הקליטה

 דיווחים של 56.שליליות של תהליך ההגירה והמפגש עם הסביבה שלא באו לידי ביטוי במחקר הכמותי

כך נמצאו עדויות רבות יותר לתיוג של  .עולים לימדו גם על דילמות נוספות במפגש עם מערכת החינוך

 על יחס לא –ומצד שני , י מורים"י תלמידים אחרים וע" ע–" אלימים"ז כחלק מהתלמידים יוצאי קווק

אבל אפשר להניח שהיו , מכאן אין להסיק על כלל התלמידים 57. טוב של ותיקים כלפי נוער עולה מקווקז

לבין , יש גם להבחין בין המתרחש בבית הספר עצמו .מספיק מקרים כדי שתיאורים אלה יהפכו שכיחים

ולעיתים גם , ביישובים רבים חזרו עדויות על מתח. בוצות נוער אחרי שעות הלימודיםהמתרחש בין ק

   199758כך למשל העיד נער יוצא קווקז בשיחה שהתקיימה ב. אלימות בני נוער

ממה זה ..  עושים רושם של פחד על האחרים–? איזה בעיות עקריות ישנן לנוער קווקזי.. 
השליטה נותנת להם הרגשת כבוד . וט על האחריםהם רוצים שיפחדו מהם ואז לשל? נובע

כי אני חושב שאנשים לא צריכים לפחוד אחד ] ?למה תפסת זאת כביעה. [בעיני אחרים
לדוגמא כשנוצר .. אך לעיתים הכח עוזר להוכיח מי אתה ומה אתה, מהשני

                                              
אלה היו תולדה של . -קשר בין העולים למערכות החינוך הושפע גם מתפיסות שונות של תפיסת החינוך והלימוד ה 55

קשר , וגם מתפיסות תרבותיות אודות חינוך, )או סובייטית בפריפריה( זו הסובייטית -ההכרות עם מערכת חינוך שונה
קשיים כלכליים בעקבות ההגירה : רק נקודות בולטותוכאן אזכיר , אלה ראויים לדיון נפרד. עם בית הספר וכן הלאה

). 57, שם(אם כי רבים דיווחו שאין זה פוגע בלימודיהם , חייבו חלק לא מבוטל מהתלמידים לעבוד במהלך לימודיהם
 של גיל מורטוריום ארוךאין תפיסה של ,  רבות בכללתוקווקזישל קבוצות בתרבות ו, בקרב יהודי קווקז, בנוסף

ובעיקר תפיסות , המשמעות היא עולם ציפיות שונה של המשפחות מהצעירים.  פי שקימת בישראלההתבגרות כ
על המגע עם מערכת החינוך השפיע גם הרקע השונה מאד של תלמידים ומשפחותיהם בקרב יהודי .  עצמיות שונות

צית היו בעלי השכלה על כמח, ונועם' פרנקוביץ-בקרב הורי התלמידים במחקרן של אלנבוגן, מצד אחד: קווקז עצמם
ואילו ,  ביחס לרוסית-בין האחרים ישנם כאלה שיחסם לשפה כתובה היה אינסטרומנטאלי, מצד שני. תיכונית

  . ליטראלית-התרבות המרכזית המגדירה את הזהות הקבוצתית והתרבותית הייתה סמי
הוא נסע לקווקז אל . צעיר שישב לידיכאשר יצרתי קשר עם בחור , )1996(דוגמא לכך ראיתי באחת הטיסות לקווקז  56

הוא נגרר להשפעות , משפחתו נתקלה בקשיים כלכליים רבים, 14הוא הגיע לישראל בן ". התחלה חדשה"לשם , דודיו
היה פער גדול מאד בין צורת דיבורו .  כבר ישב במוסד לעבריינים צעירים15בגיל , שליליות בשכונת מגוריו

. לבין הביוגרפיה ששטח לפני) התנהגות ראויה ומכבדת" (נמוס"וי אצל יוצאי קווקז  שהעידו על מה שקר-והתנהגותו
  . במטרה להתחיל מחדש, כוחה של המשפחה התבטא ביכולת להביא אותו לעזוב ולנסוע לדודו

 . 56'  עמ44לוח , )1998( פרנקוביץ ונועם -הד לכך אפשר לראות בדיווח על קשרים חברתיים אצל אלנבוגן 57
 . ון בוצע על ידי מראיין יוצא קווקז בהנחייתי במסגרת חומרים שאספתי בתקופה זוהראי 58
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אבל הנוער הישראלי מעדיף לקרוא לקרובי , שאפשר לפתור בדו שיח גברי..קונפליקט
כתשובה להתנהגות כזאת נוצרת . עם בן אדם אחד קווקזי" לדבר"חה כדי יחד אתם משפ

  ..." קבוצה של קווקזים כדי להכין הגנה ליחיד
  

" קווקזים"באחרים המתח היה בין , ועולים בכלל" ותיקים"בחלק מהמקרים מתחים כאלה היו בין 

הקשרים יישוביים ושכונתיים שונים "): מרוקאים "-או לעיתים" (ותיקים"ל" קווקזים"או בין , "רוסים"ל

 יחד עם  .שונה" פוליטיקת זהויות"כך שאצל בני נוער התבטאה במקומות שונים , יצרו התאגדויות שונות

  . בכל יישוב) מורגש מכלל הנערים עולים וותיקים  גם אם מיעוט-דיווחים אלה עסקו במיעוט, זאת

מנתונים ". ישראלים ותיקים" במחקר על קשרים עם על הקשר עם הסביבה אפשר ללמוד גם מהדיווחים

) בוגרים( מהמשיבים במחקרה של קינג 6%רק . שלא תמיד מתממשת, אלה עולה שאיפה לקשר רב יותר

בזה אינם שונים "אך , "נפגשים עם ישראלים ותיקים למטרות חברתיות לעיתים קרובות"ציינו כי הם 

מעוניינים ביותר קשר עם הישראלים ) 71%(ובם הגדול  ר-יתרה מזאת. מ לשעבר"מכלל העולים מברה

גם במחקר אודות בני . תרבותי נפרד- מהעולים ציינו שהם מעוניינים במועדון חברתי27%רק  59.הותיקים

. לפיה מרבית בני הנוער יוצאי קווקז מעוניינים בקשר עם בני נוער ותיקים, נוער עולה תמונה דומה

הן עולים , דים מתנסים בקשרי חברות טובים עם חבריהם מבית הספרהנתונים מלמדים כי רוב התלמי

) 30%(  אם כי קיימת גם קבוצה לא מבוטלת החווים התנסויות שליליות כהתעלמות 60,אחרים והן ותיקים

האחרונים תופסים את  :מ בכלל"מעניין ההבדל בין בני נוער אלה ונוער עולה מברה ).18%( והצקות 

כלומר שיעור בני הנוער , "אחריות משותפת"ר עולה ונוער ותיק כתוצאה של חוסר השילוב בין נוע

שכתבו כי נוער עולה אינו רוצה בחברת נוער ותיק היה דומה לשיעור אלה שכתבו כי נוער ותיק לא רוצה 

 רואים את עיקר האחריות 56%(לעומת זאת בקרב יוצאי קווקז למעלה ממחצית . לשלב נוער עולה

 ).1998:53-56ונועם ' פרנקוביץ- אלנבוגן( לבין נוער ותיק בידי בני הנוער הותיקים לחוסר קשר בינם

יחד . ללא תלות במין או בגיל" לפחות חבר ישראלי אחד" מהנשאלים דיווחו כי יש להם 60%, מכל מקום

  ". מחסור בקשרים חברתיים עם בני גילם"עם זאת שיעור לא מבוטל דיווח על 

  

   וסי גיוס חובה בקרב בני נוערודפ, המגע עם הצבא. 5

על רקע גיוס חובה , מרכיב חשוב נוסף של המגע בין בני נוער לסביבה החדשה הוא מגעם עם הצבא

ונועם מצאו במחקרם על בני נוער כי '  פרנקוביץ-אלנבוגן. ומקומו המרכזי של הצבא בחברה הישראלית

מהבנים דיווחו שהוריהם אינם מוכנים רבע .  מהבנות38%לעומת ,  מהבנים מתכוננים להתגייס91 %

הנתונים לגבי הבנים מראים שותפות רבה ). 1998:57-59( לעומת שלושה רבעים מהבנות, שהם ישרתו

נתוני מחקר  61 .ושל מרבית ההורים בגישות הרווחות לגבי שירות החובה בחברה הישראלית, של הנוער

                                              
 . פריורי להסתגר-אך לדעתי הוא מבטא תולדה של דפוסי המגע ולא נטיה א,  שלא השיבו כך29%אין לזלזל ב  59
. ם מתנשיאם כלפיהםונועם לא מצאו אישוש לעמדה לפיה ליוצאי קווקז יש תחושה שעולים אחרי' אלנבוגן פרנקוביץ 60

ככל שניתן ( כגון הרציה החברתית הקיימת כאשר המראינים עצמם -להערכתי היעדר זה קשור לשאלות מתודולוגיות
אך קיים שוני גדול ביחס , דיווחים שאספתי מראים שתופעה זו קיימת. הם יוצאי רוסיה) להבין בעקיפין מהמחקרים

 . בין הקבוצות בין יישובים שונים
הדיווח על ההורים שאינם מעוניינים בשירות . ונועם' פרנקוביץ-ת הנתונים לגבי הבנים לא נדונה אצל אלנבוגןמשמעו 61

השפעות ;  תחושות ניכור של חלק מההורים-כגון,  למקורות שוניםןשאפשר לייחס, בנים מראה מגמות נוספות
  ).להלן(לילי קודם של מפגש עם הצבא  ניסיון ש-ובמיוחד, השפעת מצב כלכלי, מגמות כלליות בחברה הישראלית
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מפגש בפועל עם הצבא ניתן ללמוד מתוך עדויות על ה. מכל מקום מלמדים רק על תפיסות בני הנוער, זה

ומאוחר יותר מריכוז נתונים של , דיווחים של נציגי הצבא, של העולים עצמם שנאספו בעבודת השדה

אחוזי , מנתונים אלה עולה כי למרות אחוזי הגיוס הגדולים של הבנים .הצבא בנושא קליטת נוער עולה

אחרים מצאו עצמם בעימות עם ,  לא סיימו שלוש שנות שירותרבים: היו נמוכים בהרבה" מיצוי השירות"

בעוד . ועדויות שונות מלמדות על קשיים במגע עם חלק מהמסגרות הצבאיות לבין עולים, רשויות הצבא

שנציגי הצבא שהשתתפו בישיבות שונות של קובעי מדיניות בנושא יוצאי קווקז מאמצע שנות התשעים 

 עדויות אלו התייחסו בדרך כלל למסגרות בהן היה ריכוז של חיילים עולים :צריך לסייג תמונה זו, ואילך

או חיילים שהגיעו מלכתחילה למסגרות מיוחדות שבהן הצבא מתמודד עם נוער שנפלט , שנזקקו לאולפן

אך ,  ואולם לצד אלה היו רבים אחרים שהשתלבו ביחידות קרביות ובתפקידים שונים62.ממסגרות שונות

כאשר החלו להיהרג חיילים , של חיילים אלה החלה בנסיבות טראגיות" נראות. " המערכתי"ע" נראו"לא 

שונה " אחר"אולם גם נסיבות אלה הפכו את יוצאי קווקז למושא התבוננות כ. יוצאי קווקז בפעולות שונות

כאשר התקשורת שסקרה טקסי הלוויה של חללים אלה התמקדה בדמויותיהן עטופות השחורים של , וזר

   63 .נות משפחה מקוננות ליד הקברב

הנתונים לגבי בנות מהמחקר על בני הנוער מלמדים על חשש ממסגרת זו שקשורה גם בערכים מסורתיים 

ובשל המאפיינים הכלליים של , אך גם בחשש ממסגרת זו בשל חוסר היכרות איתה, )59, שם(לגבי בנות 

חשש מהצבא הביא בנות רבות , בפועל. נותהמפגש עם הסביבה שהביאו להידוק הפיקוח החברתי על ב

אם כי קשה להעריך את היקף , ובנוסף השפיע גם על הקדמת נישואים של בנות, להצהיר על עצמן כדתיות

 בנות שמתכוננות להתגייס לבין התפיסות של 38%קיים פער גדול בין הנתון של  ,למרות זאת. התופעה

כיוון שהנתונים על ". בנות קווקזיות אינן מתגייסות כלל"ן מרבית קובעי המדיניות ונותני שירותים לפיה

עבודת השדה . אין כל מידע על בנות אלה, השירות עצמו התרכזו רק בתופעות בעייתיות מבחינת הצבא

 .ובנות כאלה שפגשתי ציינו זאת כמרכיב שתרם להשתלבותן, מלמדת כי בדרך כלל היה שירותן מוצלח

נציגי הצבא ונותני שירותים לשאלת גיוס הבנות ,  ששמו קובעי מדיניותראוי לשים לב לדגש, מצד שני

אם , שאלה זו. גם כאלו שרצו להתגייס, בתקופה שבה ממילא פתר משירות בנות רבות בכלל האוכלוסיה

  ". ייחודית"הפכה לסמן נוסף של מיקום יוצאי קווקז מול החברה הישראלית וסימונם כקבוצה , כך

  
  
  
  לינגוויסטי-ומצב סוציולימוד עברית . 6

חוסר שליטה בעברית עולה כבעיה מרכזית בתהליך קליטתם של יוצאי "מצא כי ) 1998(מחקרה של קינג 

יצירת , הקשר עם השירותים, הכשרה מקצועית, תעסוקה: מכיוון שיש לו השלכה בתחומים רבים, קווקז

                                              
למשל בסיטואציה בה מפקדת ,  עדויות המלמדות על מגע בעייתי בין חיילים מקווקז לבין מפקדות בצבא-דוגמא לכך 62

כל זה במסגרת שבה , וזכתה ליחס לא נאות מחייל יוצא קווקז, במגורי חיילים" כיבוי אורות"כיתה באה לאכוף 
  . לי נתונים בעייתיים מלכתחילהקולטים כאמור חיילים בע

נציגי הצבא הרגישו צורך בסיוע בהתמודדות עם תרבות לא . נסיבות אלו חשפו חוסר היכרות וגם פערים תרבותיים 63
שכללה מקום חשוב למקוננות מסורתיות וצורך לארח קרובים ומכרים רבים מאד שהגיעו מכל , מוכרת של אבל

בעקבות פניה אלי הועברה סדנא לקציני ענף נפגעים בצבא על .  כלכלי קשהוזאת כאשר חלק מהן היו במצב, הארץ
  . פעיל ציבור יוצא קווקז, שהועברה יחד עם מצליח עמנואל, מנהגי אבל בתרבות יוצאי קווקז ועל הקהילה בכלל
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 מהעולים מסוגלים 40%א כי נמצ )".שהעולים עצמם מעוניינים בהם(קשרים עם ישראלים ותיקים 

מחצית ויותר אינם מסוגלים כלל לכתוב או ,  עדיין מתקשים בכך40%אך , לשוחח שיחה פשוטה בעברית

 דיווחו על אי יכולת או קושי רב לספק מידע על עצמם בעברית לצורך קבלת 50% .לקרוא מכתב פשוט

 מבני הנוער 87%אמותיהם מצא ש ונועם אודות בני נוער ו' פרנקוביץ-מחקרן של אלנבוגן. עבודה

 מאמותיהם 36%ואילו רק ,  יכולים לקרוא ספר בעברית67%אך רק , מסוגלים לשוחח חופשי בעברית

בקרב שתי הקבוצות נמצאה שליטה בעברית נמוכה .  לקרוא ספר בעברית16%יכולות לשוחח בעברית ו 

עור לא מבוטל של התלמידים דיווחו על בנוסף נמצא כי שי). 17:שם(מזו של יוצאי ברית המועצות בכלל 

 התקשו לענות של שאלות בחינות בשל רמת 36%, )17%(קושי להבין מה המורים אומרים בשיעור 

  ). 32, שם( השליטה בעברית 

אך ,  הם משתמשים בעברית-סידורים, קניות,  עבודה– מרבית העולים דיווחו כי במצבים שונים 

משתמשים )  בהתאמה29% ו 24%(ון עם ילדים או חברים רק מיעוט  כג-באינטראקציה בלתי פורמאלית

מצב ידיעת העברית  ).1998:14-16 קינג( משתמשים בעברית במפגשיהם עם שכיניהם 50%ו , בעברית

, בקרב מבוגרים מוסבר באופן חלקי מהנתונים על השתתפותם של עולי קווקז באולפנים ללימוד עברית

קינג (י המדינה "המוצעת לעולים ע" ית ומסגרת לצורך לימוד שפהמורטוריום לצורך לימוד עבר"

 מהעולים 7%.  מהם סיימו את לימודיהם72%,  מעולי קווקז הבוגרים למדו באולפן53% ).1998:14

 לעומת 43%(שיעור הנשים שסיימו אולפן עולה על זה של הגברים . למדו עברית קודם לעלייתם

ביחס לכך . בגינן כמחצית האוכלוסיה לא הגיעה כלל לאולפניםהמחקר אינו עוסק בסיבות ש 64).34%

כך לא . ולא ליוצאי קווקז, האולפנים הותאמו ליוצאי רוסיה: דומה שבולטת השפעת המדיניות המאחדת

לא הותאמה צורת הפעילות לשאלות שעולים אלה , נערכה פעולת הסברה מתאימה בקרב האוכלוסיה

ות למשתתפים ותרבותם תוך כדי הלימודים ייתכן שהשפיע עלן אחוזי וגם אופן ההתייחס, התמודדו איתן

: לכל זאת יש להוסיף את השפעתם של עולי שנות השבעים כסוכני קליטה מרכזיים. הסיום של האולפן

ויש להניח שגם לא , לא הגיעו לאולפנים, שלא היו בעלי השכלה אקדמית, עקב המדיניות אז רבים מהם

אבל מעבר לכל אלה דומה שהנתונים על  .שא לקרוביהם שהגיעו בשנות התשעיםהדגישו את חשיבות הנו

, בין הקבוצה לסביבה החדשה במפגש ואף על ההשתתפות באולפן מלמדים גם על מתחים, ידיעת העברית

יחס לשפה ונכונות ללמוד אותה והצלחה בלימוד זה היא גם פועל יוצא של יחס . ולנותני שירותים בפרט

כגון , מרכיבים שונים יכלו ליצור יחס חיובי לשפה .מה שהיא מייצגת ומי שדובר אותה, שפהרגשי כלפי ה

והרי וכן זיכרונותיהם של חלק מהעולים כי חלק מיוצאי קווקז בדורות 'הלקסיקה העברית הקיימת בג

ת  נראה שבמקום זאת ייצגה העברית עבור חלק מהעולים א 65.קודמים היו בעלי שליטה מסוימת בעברית

  . המפגש הקונפליקטואלי עם חלק מנותני השירותים

: לינגווסטי כללי- ונועם אודות בני נוער נותן גם אינדיקציות למצב סוציו' פרנקוביץ- מחקרן של אלנבוגן

 לעומת,  בישראל79%(שפת הדיבור הנפוצה בינם לבין משפחותיהם  בקרב בני הנוער רוסית הייתה

                                              
, )9%(לדים חוסר סידור לי, )47%(צורך לעבוד ולפרנס : סיבות עיקריות שהמחקר מציין לאי סיום לימודי האולפן 64

  ). 10%(ובעיות בריאות של המרואיין או משפחתו ) 22%(קושי ללמוד שפה בשל מגבלת גיל 
לעיתים , עדות ויזואלית לכך שרוב אנשי הקבוצה הכירו היו הכתובות בעברית על מצבות בבתי העלמין בקווקז 65 

  . כתובות ארוכות בעברית יפה ומליצית
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והרי כשפת התקשורת עם ' דיווחו על ג38%).  בקווקז1%עומת  ל44%( כ עברית "ואח,  בקווקז81%

עדות למגמות  66. בקווקז9%לעומת ,  דיווחו על אזרית7%ו,  בקווקז35%המשפחה בישראל לעומת 

אבל יש להוסיף לכך כמה תהליכים שהמחקר הכמותי אינו , נמצאה גם במחקר האתנוגראפי כלליות אלו

והרי לרוסית לא רק בין מרחב פרטי 'מג" החלפת קוד לשוני "תצפיות רבות הראו על, ראשית. מראה

במובן מסוים תצפיות אלו . ובמיוחד דוברי רוסית, אלא גם כאשר ישנם אנשים אחרים בסביבה, וציבורי

מעדיפים ) כלומר נשים,  עולות–ובפעמים רבות (וגם דיווחים של העולים עצמם מלמדות על כך שעולים 

או לפחות אלו שיכולים לנקוט בטקטיקה כזו , במרחב הציבורי" קווקזים"ולא כ" רוסים"להראות כ

השימוש ברוסית מעלה שאלות אודות הבדלי , כמו כן). ב"מראה חיצוני וכיו, בהתאם לשליטה ברוסית(

אך ראוי להעיר כאן שיש להן , מבטא ושליטה בין קבוצות שונות של דוברי רוסית שיידונו בנפרד בהמשך

י מורים דוברי רוסית שפעמים רבות שימשו שמי שסייע לתלמידים "לתלמידים מקווקז עהשלכה על היחס 

חשוב אבל . שחורגת מדיון זה, והרי וההשפעות עליו הוא סוגיה נפרדת'השימוש בג .עולים בבתי הספר

אלא גם של מדיניות " טבעית"להדגיש כי מצב השפה והשימוש בה לא היו רק תולדה של התפתחות 

  ).  Bram 2008a, 2001ברם ושאולי ( ואחר כך גם בישראל ,  קודם בקווקז- חס כלפי השפהלשונית וי

  
  התארגנות קהילתית ומנהיגות .7

ההתגבשות המחודשת של זהות משותפת לכלל יוצאי קווקז מול החלוקות הפנימיות השונות זכתה לתיאור 

 התשעים ראוי להדגיש שמדובר בהתבוננות על ההתארגנות הקהילתית במהלך שנות .נפרד בפרק קודם

לא . וכי השונות הגדולה בתוך הקהילה הייתה השפעה רבה על הארגון הקהילתי, בתהליך מורכב וממושך

והמדיניות , פחות מכך על קשיים בהתארגנות הקהילתית השפיעו גם מאפייני המפגש עם הממסד המקומי

משמעות כל אלה  ).ה שגויה בזהותם כקבוצהדפוסים של חוסר הכרה ושל הכר, כלומר(כלפי יוצאי קווקז 

אבל גם ניסיונות רבים להתארגנות כזו , הייתה קושי לא מבוטל בהתארגנות קהילתית אפקטיבית מצד אחד

אירועים (והתרבותי ) בתי כנסת(הדתי , בתחום הפוליטי , חלק מהמרכיבים של ניסיונות כאלה. מצד שני

תיאור  .ולמנהיגות, בסעיף זה אתייחס בעיקר לארגוני העולים. יתוארו בנפרד בהמשך) קהילתיים" חגים"ו

נושא ההתארגנות הקהילתית והמנהיגות לא נדון כלל : נושאים אלה מבוסס על המחקר האנתרופולוגי

מה שנותן אינדיקציה לכך שעניין זה לא , במחקרים הכמותיים של מכון ברוקדייל אודות יוצאי קווקז

, י החוקרים עצמם"וגם לא נתפס כנושא לעסוק בו ע, למזמיני המחקריםנראה חשוב או בעל משמעות 

   .שלא חרגו מהמנדט שניתן להם

ארגון ארצי שהוקם עוד , "התאחדות עולי קווקז"הארגון המרכזי של יוצאי קווקז בשנות התשעים היה 

ם בהתארגנות ארגון זה שיקף את הקשיי אופן הפעולה של .שלו סניפים מקומיים שונים, בשנות השבעים

                                              
ביחס לאזרית יש לציין . רק על מגמות כלליות, אן נתונים על כלל האוכלוסיהאופי המדגם אינו מאפשר להסיק מכ 66

העליה . שלא כלולה במדגם) אם כי חלקם הגיעו אחרי מחקר זה(ריכוז גבוה של עולים דוברי אזרית בדרום תל אביב 
רי ההורים י השפעה של משפחות שעברו למגורים עם הו"והרי בישראל יכולה להיות מוסברת ע'הקטנה בשימוש בג

ובמיוחד המגע עם קרובי משפחה מעולי שנות השבעים , וגם להשפעה של החיים בריכוזים של יוצאי קווקז, בישראל
 . והרי מאשר ברוסית'שחלקם שולטים טוב יותר בג
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במחצית הראשונה של שנות התשעים אנשי הארגון לא הצליחו להתגבר על  67.קהילתית אפקטיבית

לא פחות מאלה . אינטרסים אישיים והעדר תרבות ארגונית יעילה, שונות פנימית, מחלוקות פנימיות

התארגנות על  בין קהילות רחוקות בפריפריה הקשה הפיזור בישראל :השפיעו משתנים אובייקטיבים

 במידה  .וכך גם המצב הכלכלי הקשה של העולים, הן בהקשר של ארגון זה והן בכלל, ארצית אפקטיבית

( רבה דפוסי ההתארגנות הקהילתית שהתבטאו עד מחצית שנות התשעים נקבעו עוד בשנות השבעים 

אלא עיקר , מעולי שנות השבעים, בראש התאחדות יוצאי קווקז עמד שמחה יוסופוב ).1990אלטשולר 

הוא כיהן בתקופה זו כסגן ראש עריית אור עקיבא : מרצו של מנהיג קהילתי זה הופנתה למישור המקומי

בקרב  עם התגברות הנראות של הקהילה וההתעניינות בה ). הפך לראש עירית אור עקיבא2203וב (

משמעותי בדפוסי אך לא היה שינוי , קובעי מדיניות השפיעה גם על עליה מסוימת בפעילות הארגון

 1996כך למשל האספה של הארגון לצורך סיכום פעילות ובחירות כלליות שהתקיימה ב. הפעולה שלו

אך נסתיימה במחלוקת קשה , עם ברכות של נציגים שונים של הממסד, התחילה אמנם בצורה חגיגית

י למצב בארגון היה ביטו.  דפוסים דומים היו גם במפגשים אחרים68.הבחירות' פיצוץ'ומריבה שהביאה ל

נעשו , למרות כל זאת .ר הארגון למשרד הקליטה בבקשה לסיוע בארגון קורס לפעילים"גם בפנייתו של יו

, י הארגון פעולות שונות שתרמו ליצירת תחושה קהילתית והגברת התקשורת בין אנשי הקהילה בארץ"ע

 של פעילות נשים וכלל דיון כגון מפגש המיועד לנשים פעילות מקרב הקהילה שהדגיש את החשיבות

דפוסי הפעולה וההתנהלות של ארגון זה לא . ארגון תצוגות שונות של יוצרים יוצאי קווקז ועוד, בקשייהן

אלא גם של דפוסי מגע עם הממסד ואף של דפוסי שליטה של , היו רק תולדה של השונות הפנימית בקהילה

י משרד הקליטה והסוכנות "יב שניתן לו עהארגון התקיים אך ורק מתקצ, למעשה. הממסד בקהילה

אך מצד שני במשך שנים לא השפיעו בצורה כלשהי על הכוונתו ,  אלה מצד אחד תמכו בארגון69.היהודית

דומה שאופן הפעילות היה נוח לכל הצדדים ויצר , להיפך. 'על דפוסי ניהול תקין וכו, לצורת פעילות אחרת

כשבו בזמן עצם קיום הארגון מנע התארגנות ,  וכוחה מעטיםשלמעשה פעולתה" מנהיגות מתווכת"מעין 

 מיעוט 70".מייצג"והיות הארגון בעל מעמד , בשל התלות במשאבים של המדינה, אפקטיבית אחרת

   71 .הערוצים המוגבלים כל כך של הקשר עם הממסד הגבירו את המאבק על משאבים אלה, המשאבים

                                              
מנהיגים רוחניים , לא היו רבנים...בקרב העולים"בדבריו על קליטת עולי שנות השבעים מציין מרדכי אלטשולר כי  67

עסקני התאחדות ברית .. שיהיו מסוגלים לייצג את בעיות העדה כלפי חוץ ולגבש את חייה הפנימיים, מוכרים
סיונות י נעשו איפה נ70באמצע שנות ה...  ולא זכו לאמון רב-י בני העדה כחלק מהממסד הישראלי"המועצות נתפסו ע

התכנס כנס בצפון הארץ בו הושמעו טענות קשות ו... הוקם ועד בבאר שבע ביוזמת עובד קהילתי.....במספר ריכוזים
ונגד אנשי משרד החוץ המתערבים בענייני העדה , העדר בתי כנסת ומועדונים, מחסור בדיור, על בעיות תעסוקה

שהציפיות מהם היו רבות , אלהאלטשולר מתאר את הקשיים בהקמת ארגונים .." ומנסים לקבוע את מנהיגותה
  ). 1990:540( ..תואפשרות פעולתם היתה מוגבל

 . מדובר באספה בה התרחש המפגש המתואר בראשית הפתיחה לעבודה זו 68
אך מגע נקודתי זה , למעשה משנות השבעים, הקשר בין ארגון זה לבין גופים אלה התקיים במשך תקופה ארוכה 69

 קהילת יוצאי קווקז במסגרת אגפים הממונים על הקשר עם התאחדויות עולים לא השפיע על התפיסות הכוללות לגבי
, בעצמו יוצא גיאורגיה, רק כשהחלו תהליכי נראות הפקיד הממונה על קשרים אלה. והשונות בקרב העולים בכלל

ובמיוחד היה שותף לתהליך החשיבה על תערוכה בנושא , הפך שותף חשוב בחלק מהחשיבה על המגע עם אוכלוסיה זו
 ). להלן(יוצאי קווקז שהתקיימה לבסוף במוזיאון ישראל 

שהושפעו גם מפעילותם ,  שם היו עמותות שונות-השוואה למצבם של יוצאי אתיופיה מלמדת על הבדלים מעניינים 70
אך למרות יריבויות ופיצול נוצר ארגון על של גופים שונים שזכה להכרה מוגבלת של , של גופים שונים מלבד הממסד

  . יסה לנטרל את השפעתושבתקופות מסוימות עבד מולו וכשהיה יכול נ, הממסד
אם כי הדינאמיקה המרכזית , והרי'כך למשל ויכוחים פנימיים תרמו כנראה להחלטה על הפסקת שידורי הרדיו בג 71

  . מאחוריהם הייתה המקום השולי שניתן לנושא זה מלכתחילה
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אך אלו בדרך כלל היו ,  ניסיונות ליצור התארגנויות אחרותהיו מידי פעם" התאחדות יוצאי קווקז"לצד 

התארגנות נוספת שלפחות פורמאלית הייתה . מקומיות ובעלות השפעה מוגבלת וחסרות משאבים כלשהם

. שהקימו העולים הותיקים שהגיעו מקווקז בתקופת המנדט וקודם לה" ועד יוצאי קווקז"עדיין קיימת היתה 

בתל אביב " הקדש" בעיקר בתי כנסת ב- בעיקר כיוון שהיו לו עדיין נכסיםארגון זה המשיך להתקיים

 והקשר בין 72,אך למעט קשרים מעטים לא הייתה לקיומו השפעה על העולים החדשים, וירושלים

וקשרים ,  זאת בשונה מקשרים רבים יותר בקרב עולי בוכרה-היה מועט מאד" חדשים"ו" ותיקים"

   .בתהליכי התמקמות והתארגנות קהילתית" חדשים"רגיה שסייעו למסוימים אף בקרב יוצאי גיאו

חלק מהם : אך גם בשל תפיסותיהם הם, פעילים יוצאי קווקז היו במידה רבה במלכוד בשל התלות בממסד

לצד יחסי התלות במסד הישראלי דומה שהשפיעו . ביקרו את ההתאחדות אך גם חששו מאד מפיצול פנימי

וגם החשש מפיצול פנימי , גם טיב הקשרים עם הממסד, סיסמאות של אחדותגם ה: כאן גם משקעי עבר

. ומציאות של פיצול ונטרול הדדי, "אחדות"כך היתה רטוריקה של . מ"היה הד להתנסויות קודמות בברה

אנשים בעלי כשרון מהקהילה נרתעו ": בריחת האליטה"אחת התוצאות של מצב זה היה היבט נוסף של 

דפוסי ההתארגנות הקהילתית המשתקפים  . והעדיפו תחומי פעילות חוץ קהילתייםממעורבות קהילתית

בדיון . ובתחומים אחרים, כמו למשל במישור המקומי, בפעולת ההתאחדות התבטאו גם במישורים אחרים

שעלה שנות , יצא אחד המשתתפים )1997(בין משתתפים בקורס לקידום מנהיגות של יוצאי קווקז 

, כדוגמא נגדית הוא הביא את יוצאי גרוזיה. יצול הפנימי והעדר הגיבוש של בני קהילתוכנגד הפ, השבעים

   :ואף הדגים את ההבדלים בצורת הארגון הקהילתי של שתי הקבוצות

ישכרו ביחד ) כל אחד משלו( ארבעה גרוזינים שאין להם מספיק כסף כדי להתחיל עסק עצמאי 
יעמדו שם , שנה שנתיים אחר כך.  בחודש בדוכןכל אחד יעבוד שבוע. דוכן בתחנה המרכזית

 יש חשש -ואם בכל זאת ינסו... אצל קווקזים דבר כזה בדרך כלל לא יקרה... ארבעה דוכנים
  ...שזה ייגמר בראשים שבורים של ארבעתם

  
 וביטאה את 73,"קווקזים"התפיסה של הפעיל הדגישה אם כן את קשיי ההתארגנות כמרכיב מאפיין של 

כל זאת תוך , צב הקהילה בישראל וחוסר ההצלחה ליצור התארגנות קהילתית אפקטיביתהתסכול ממ

   74.שהצליחה ליצור התארגנות אפקטיבית יותר, מאזור מוצא קרוב, התבוננות בקהילת מהגרים אחרת

במישור הבלתי פורמאלי היו צורות רבות של , "ממוסדת"למרות הקשיים ביצירת התארגנות קהילתית 

וניתן ביטוי לעזרה הדדית שמבוססת לא רק על המשפחה , בהם בלט הקשר בין יוצאי קווקזהתארגנות ש

תרמו לכך דפוסי תקשורת פנים קהילתיים בלתי . המורחבת אלא גם על שכנות והכרות קודמת בקווקז

                                              
ק בתל אביב שהפך את ראש הארגון ומנהיג בית הכנסת הקווקזי הותי, י יששכרוב"יוצאי דופן היו הפעילות של רש 72

היסטוריון של הקהילה שיצר קשרים רבים עם , וכן פעולתו של משה יוספוב, בית הכנסת למרכז לעולים שגרו באזור
  . העולים ובשנות השמונים אף פעל בהתאחדות שלהם

ת ביחס  דיפוזיובחברות קווקזיות רבות הן: דפוסים מסוימים של החיים בקווקז מרמזים על זיקה לרקע תרבותי 73
מדגישות אוטונומיה רבה של כל ראש משפחה שיוצרת מתח פוטנציאלי עם סוגים שונים של ו, לדפוסי הארגון שלהן

המנצח בתחרות האיש הזקן ביותר בקווקז "כך אנקדוטה דאגסטאנית מספרת כי . מנהיגות רחבה יותר וארוכת טווח
ת זאת מבט אל העבר בקווקז מראה גם הצלחות רבות למרו". הוא זה שלא היה לו אף פעם בוס שיגיד לו מה לעשות

דפוס "יותר מאשר . ובכלל זאת גם התארגנות במישור היומיומי שבה בחר הפעיל כמשל, בהתארגנות קהילתית
 . ביטא המשל של הפעיל את התולדה של דפוס ההתפתחות הקהילתית בישראל, המשכי" תרבותי

על התארגנות שלהם בתחום , )1994( חברה הישראלית ראו חזן רוקם על שינויים במגע בין יוצאי גיאורגיה וה 74
   ). 2001(התרבותי ראו מלצר גבע 
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 75,)1982:62 שריג(שמחות ואבל נתנו בסיס לכך עוד משנות השבעים , השותפות באירועים. פורמאליים

כל אלה תרמו להיווצרות  .יכו לתפוס מקום מרכזי בהמשכיות הקשרים הקהילתיים בשנות התשעיםוהמש

שבא לידי ביטוי , ולרצון ליצור פעילות קהילתית והתארגנויות מסוג שונה, זהות כוללת של יהודי קווקז

  . ביוזמות שונות במחצית השניה של שנות התשעים שחלקן יתוארו בהמשך

בין במודע (עודד , הממסד הישראלי ).ולהיפך( מראה למצב ההתארגנות הקהילתית מצב המנהיגות שימש

התפתחויות של כוחות , או לא לפחות לא אפשר, מצב זה דיכא". מנהיגות מתווכת"דפוס של ) ובין אם לאו

ובדרך כלל מידת , כוחה של המנהיגות נשען על תיווך כלפי הממסד ועל קבוצות שארות .מנהיגות עצמאית

היא נעדרה חזון ודרכי פעולה כלל .אופייה לא היה דמוקרטי, יצוגיות שלה הייתה מוגבלת מאדהי

) 1980(המנהיג הפורמאלי של יהודי גיאורגיה שמתאר עילם , בניגוד לחכם. קהילתיים וארוכי טווח

מארגן הוא מתווך של גורמי חוץ ובמידה מוגבלת בזיקה לכך " קווקזי"המנהיג ה, המיצג ערכים קהילתיים

שנוצרו במגע המוגבל בין פעילים לבין ממסד מקומי ופקידות , דפוסים אלה. של פעילות ברובד קהילתי

והתפתחות , זוטרה קיבלו ביטוי מחודש עם הנראות הגדלה של יוצאי קווקז לקראת עמצע שנות התשעים

 ".ניות ייחודיתמדי"תוכניות שונות כלפי הקהילה עוד קודם להכרזה הרשמית של קבינט הקליטה על 

שנרשם במהלך טקס חלוקת מלגות לסטודנטים , דוגמא למקום זה של המנהיגות אפשר לראות בקטע הבא

  . 1996שארגנו חברת המתנסים ועמותה לקידום החינוך הקשורה למשרד החינוך ב, יוצאי קווקז

. סטודנטים יוצאי קווקז, תחילה קורא נציג מחברת המתנסים כמה שמות של מלגאים 
. הוא מתקשה בהגיית חלק מהשמות. כ מחליף אותו מנהל העמותה לקידום החינוך"אח

אומר שהוא , ראש של ארגון של יוצאי קווקז שנמצא במקום מיד לוקח ממנו את המיקרופון
הוא לוקח . הוא צועק" כל שם עסלי .. -שמות קווקזים". ..רשימת הקווקזים] את[יקרא "

מכאן ואילך הטקס מקבל .. "  אחד אחד עולים לבמה:ומורה לסטודנטים, את המעטפות
ובהם גם סטודנטים מבוגרים בהסבה (הסטודנטים , ראש הארגון נותן: צורה אחידה

ועולים , אחרי הטקס נציגי הממסד ציינו שלא התכוונו שכך יהיה. מקבלים) מקצועית
 אולם בפועל ...'לא לפי המסורת וכו, שזה לא מכובד, שרואינו אומרים שהרגישו נבוכים

  .. הטקס עבר ללא הפרעה והדגיש את יחסי התיווך
  

הארגון של יוצאי קווקז סייע בתיווך בין הארגונים ". שקוף"תוך כדי הטקס תהליך התיווך הפך אם כן ל

כעת תוך כדי מתן המעטפות הקהל יכול לראות את ראש . הממסדיים שהביאו את המשאבים לסטודנטים

תוך ). חלק מהנוכחים אינם מכירים את הארגון כמעט וגם לא את מנהיגיו(יתו ונוצרת הכרות א, הארגון

אך מצב זה נסמך לא על לגיטימציה פנים ,  מצב ברור של מוסר ומקבל-כדי כך מונכחים יחסי כוח 

וקודם לכן לסיוע , יוזמה או ארגון אלא על תיווך מול נציגי הממסד הנזקקים לסיוע בתרגום, קהילתית

אלא שלמעשה הוא ממשיך דפוס שנוצר במגע עם , ראש הארגון הארצי ממלא תפקיד זה. ילהנגישות לקה

אפשר לו לפעול ) מחוסר ברירה וגם זאת(וגם נכנס לנישה היחידה שבה הממסד , הממסד הרבה קודם לכן

, מ"בדפוסים אלו של מנהיגות מתווכת היה גם דמיון מסוים לצורות ההתארגנות בקווקז תחת ברה .בו

מעניין כאן הדמיון המבני בין אופן המגע איתם בין הרשויות בקווקז . יוחד על רקע הפוליטיקה הטאטיתבמ

ובמיוחד אלה שתפסו תפקידי מנהיגות קהילתית זיהו אותם , אך מכל מקום חלק מהעולים, ובישראל

  . והתאימו פעולתם אליהם
                                              

ששרד , אחת ההצלחות היחסיות של התארגנות קהילתית של עולי שנות השבעים הייתה בהקמת היישוב חיננית 75
ת נבנה בו מרכז לקליטת בשנים האחרונו. ובשנות התשעים התפתח בצורה יפה) 2000ברם (למרות קשיים רבים 

 ). לאו דווקא מהקווקז(מ "עולים מברה
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שעלה , אחד הפעילים, )1996(במהלך פגישת נציגים מצוות בין משרדי עם יוצאי קווקז 
 פנה לנציגי - בראשית שנות התשעים והיה בעל יוזמה ורצון לתפוס עמדת מנהיגות 

 פה יושב צוות - אם אנחנו יכולים ..  פעם שניה מתאספים ומדברים על בעיות-: "המשרדים
  ... שאנחנו נהיה נציגים של הצוות הבן משרדי -
  

את " רשמי"ובכך ניסה לעגן באופן , אמירה מסוג זהחוזר כמה פעמים על  פעמים פעיל זה חזר כמה

בחלק מהמקרים עמדה כזו ". מלמעלה" לקבל לגיטימציה - הסטאטוס שלו כמי שנמצא בתפקיד של מנהיג

אלא גם בניסיון לקבל כוח , נבעה מתפיסה עצמית לא כשל מציגי קהילה הבאים לייצגה מול הממסד

: המקרה המתואר כאן מלמד גם על שדה מורכב יותראולם  .מהממסד כדי להשיג כוח בקרב הקהילה

דומה שפנייתו לחברי הצוות הבין משרדי באה לא , מתוך הכרות עם יוזמות שונות של פעיל זה בהקהילה

אלא ראשית כל בניסיון לקבל כוח שיאפשר לו עמדת , רק בשל רצון לצבור לגיטימציה מול הקהילה

אור על המגע עם ממסד מקומי בפרק אודות תהליכי נראות התי. מיקוח שונה עם הממסד המקומי בעירו

זהו ניסיון של מנהיגות של קהילה בהתגבשות . מסבירה מצב זה) הדוגמא של תל תאנים, I -שער שלישי(

דפוסי המנהיגות הושפעו אם . דפוסים של דחיקה לשוליים להתמודד מול ממסד מקומי שפעולתו מחזקת

מקומית ורמה ארצית על רקע מצב כללי של מתח ומשא ומתן על כן גם מיחסים מורכבים בין רמה 

ומצב בו לא הוקצאו " הקליטה הישירה"משאבים בין קובעי מדיניות ארציים ושלטון מקומי סביב מדיניות 

דפוסים אלה הושפעו גם מהתלות של , )1994 מילנר -דרי ושוורץ(מספיק משאבים לרשויות המקומיות 

סד מקומי וחוסר בנגישות ויכולת השפעה ישירה לקובעי מדיניות ברמה ארצית מנהיגות יוצאי קווקז בממ

אלא שקובעי המדיניות ). בשונה מיוצאי גיאורגיה ויוצאי בוכרה שהחלו להשיג נגישות כזו בתקופה זו(

חלקם תפסו בקשות כגון זו של , שהשתתפו במפגשים אלה עם הפעילים לא יכלו לראות מורכבות זו

כדי להעמיק , ביודעין או שלא ביודעין, וחלקם נצלו זאת, ות להשיג עמדות השפעה אישיותהפעיל כניסיונ

את הדפוסים של מנהיגות מתווכת שיכולתה לייצג את האינטרסים של המהגרים ולא רק לשמש כלי בידי 

   .קשיי ההתארגנות של העולים ותפיסות המנהיגות שלהם רק תרמו לכך, הפיצול הפנימי. הממסד קטנים

  
רותים בעיר שקלטה אלפים מיוצאי קווקז הם יבמפגש עם מנהלים של ארגונים נותני ש

.. ?מי הוא מנהיג": מנהיגים"התלוננו על הדפוס בו אנשים שונים מציגים עצמם כ
 קמו עוד - כ אמרו על אנשים אחרים"ר ואח"התקשרתי לאדם מסוים שנאמר לי שהוא היו

  ..". ר"כמה יו
  

קטע זה רומז גם לדפוס בו הקשר עם נציגי הממסד הוא זה , של בני הקבוצה עצמםלצד דפוסי ההתנהגות 

   .ומצב זה נוח לנציגים אלה, "מנהיג"שמכתיר מישהו כ

היו גם הבדלים בין יישובים שונים בישראל , לצד דפוסים משותפים של מנהיגות והתארגנות קהילתית

ומשקלה היחסי ביישוב היה , י קווקז בכללגודל הקהילה של יוצא .ביחס לדפוסי המנהיגות שנוצרו

מעבר לכך בחלק מהיישובים בהם הייתה קהילה ותיקה יותר שהגיעה בשנות השבעים . משתנה מכריע

וגם , ביישובים אחרים שלהם. למרות כל הקשיים ליצור מסגרות קהילתיות מסוימות, הצליחו יוצאי קווקז

ולא פחות מכך קיום בית כנסת של , קיום מועדון כלשהוכך . בריכוזים החדשים אלה עדיין היו בראשיתן

וגם אופי שונה של הקהילות בכל מקום , יוצאי קווקז הבדילו בין יישובים שונים ביחס לרמת ההתארגנות

 . השפיע על הבדלים בין יישובים) כפי שנדון בפרק הקודם(
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חברתית לקראת אמצע שנות למרות תמונה כללית קודרת ביחס למנהיגות ודפוסי התארגנות , לסיכום

רצון לפעול בקרב בני הדור השני של עולי שנות השבעים ובקרב עולים : התשעים החלו ניצנים של שינוי

כל אלה . עליה מחודשת בפעילות תרבותית ורצון של אנשים מקרב הקהילה בשינוי חברתי, חדשים רבים

שינויים ראשונים אלה בקרב .  קודםליוו את תהליך העיצוב המחודש של הגבולות הקהילתיים שתואר

שיש (יחד עם כח אדם איכותי בין העולים ) שראשיתן בשנות השבעים (ההתארגנויות של העולים 

. יצרו ניסיונות שינוי באופי ההתארגנות הקהילתית) שמילאו תפקידים בולטים בקווקז ביניהם כאלו

 רקע שינויים כלליים בישראל ועליית  במיוחד על-השאלה הייתה האם כל אלה יביאו לדפוסים חדשים

או שמא העולים יאמצו במוקדם או במאוחר את דפוסי המנהיגות וההתארגנות , השיח הרב תרבותי

שנולדו תחת המשטר הסובייטי " מטעם"ודפוסים של מנהיגות מתווכת , הקהילתית שהתמסדו בישראל

תגבשות המחודשת של הקהילה באמצע ה. יחברו לדפוסים של מנהיגות מתווכת של הפריפריה הישראלית

מצד אחד קמו פעילים חדשים שניסו ליצור מודלים . שנות התשעים נעשתה תוך דילמות של מנהיגות

 עלתה שאלה האם תיווצר מנהיגות עצמאית בעלת יכולת לייצג את -ומצד שני, חדשים של מנהיגות

   .והוא בפועל מכתיר אותו כמנהיג, דאו שהמנהיג הוא מתווך שאותו מחפש הממס, הקהילה ברמה הארצית

  

  נגישות לשירותים חברתיים וזכויות חברתיות. 8

בעקבות ההגירה לישראל מרבית האוכלוסיה של יוצאי קווקז התרכזה ביישובי פריפריה ובשכונות בשולי 

 על המגע עם הסביבה החדשה אופי זה של פיזור גיאוגרפי השפיע רבות. כמה ערים פריפריאליות למחצה

לצד מרכיבים מבניים וחברתיים הקשורים בסביבה  .ועל המגמות שעברה הקבוצה בעקבות ההגירה

למשל היחסים עם (המגע איתה השפיעו גם מאפייני הקבוצה והניסיונות הקודמים שלה  החדשה ומאפייני

חדשה אבל צורת ההשפעה והביטוי של משתנים אלה נגזרו ממאפייני המפגש עם הסביבה ה ,)יהודי רוסיה

   .חברתיים ותרבותיים שעצבו אותו, ומרכיבים מבניים

. הדחיקה ליישובי פריפריה ושכונות בשוליים הייתה בד בבד גם דחיקה לשולי החברה הישראלית

רוב " הרריים"בניגוד לדימוי שלהם כ. המהגרים חוו תהליך זה כשינוי גדול לעומת מצבם הקודם בקווקז

 עיר עתיקה -דרבנט, כרך גדול ופורח בתקופה הסובייטית, באקו: ייםיהודי קווקז גרו במרכזים עירונ

אך בו בזמן , מ" ערים פריפריאליות בברה–יק'גרוזני ונלצ, קאלה'מאחצ, ומרכז מסחרי על דרך חשובה

וגם שכתולדה ממעמדם זה היו בהם מוסדות , מרכזים אזוריים וערי בירה של רפובליקות אוטונומיות

קריית , עבור עולים מישובים אלה המעבר ליישובי פריפריה ישראלית כמו שדרות. תרבות ושלטון, חינוך

, ואף שכונות בחדרה ובאר שבע היה כרוך במעבר ליישובים שהיו שוליים יותר, עכו, נצרת עלית, ים

עולים  . לפחות בהשוואה לתקופה הסובייטית-ובעלי פחות אפשרויות ופחות נגישות לשירותים שונים

ליהודים הייתה קשרים בממסד המקומי , עו מיישובים שבהם היו ריכוזים יהודים גדוליםאחרים הגי

 לרוב יהודי   ).כשבינהם הבדלים גדולים(יק 'קובה ונלצ, כאלה היו למשל יהודי דרבנט. וקהילתיות חזקה

   .וקשרים טובים עם סביבתם המיידית, מיישובים אלה ואחרים הייתה תחושת מקומיות חזקה, קווקז

דילמות של תעסוקה , המעבר לישראל גרר אחריו פגיעה קשה במצב הכלכלי, כפי שהראו סעיפים קודמים

מצב זה הפך את  .וקשיים בהתמקמות בסביבה החדשה שביטוי להם ניתן בקשיי ההתמודדות עם העברית
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ים המגע עם אנשי השירות. העולים לתלויים במידה רבה באנשי שירותים חברתיים ובממסד המקומי

התולדה שלהם מבחינת העולים היו  .י אנשי השירותים נדונו קודם בהרחבה"ואופני התפיסה של העולים ע

  .  חברתיות–פגיעה בנגישות לשירותים חברתיים וביכולת לממש זכויות אזרחיות 

הפותח בהתייחסות כללית של נותני , "קשר עם מערכת השירותים"מחקרה של קינג מקדיש סעיף ל

נותני השירותים מציינים את מיעוט הפנייה של עולי קווקז אל שירותי : " עצמם לקשר זההשירותים 

. או להשאירן ללא פתרון, או בתוך העדה, הרווחה ונטייתם לטפל בבעיות במסגרת המשפחה המורחבת

 הוא מיוחס לערכיהם ותרבותם של עולי -ובאשר למיעוט השימוש של העולים בשירותי תרבות וחברה

קינג לא דנה בתפיסות שמבטא ). 1998:76" (ולמיעוט משאביהם הכלכליים מצד שני,  מצד אחד,קווקז

ושונה מאד בערכיה , בעייתית במידה כזו או אחרת, המצייר את העולים כקבוצה סגורה, דיווח זה

מידת השימוש ושביעות , לעומת זאת מחקרה בחן את הידע של העולים על קיום מגוון שירותים. ותרבותה

והם מרבים להשתמש , הממצאים הראו כי קופת החולים היא השירות היחיד המוכר לכל העולים. הרצון

גדול בהרבה גם ,  בחצי השנה האחרונה לפני המחקר23% - שיעור האשפוז בקרבם מפתיע בגובהו. בו

ינו נתון זה מובא אך א ). בהתאמה14% ו 13%(מ "מזה של ישראלים ותיקים וגם של כלל העולים מברה

בהמשך לכך נמצא כי  .ודומה שניתן רק להעיר על כל שהוא מבטא קושי ומצוקה קבוצתית, מוסבר

כמו כן . אך שיעור המרוצים משירותיהם נמוך, העולים יודעים על שירותי לשכת העבודה ולשכת הרווחה

ורק , ועדוניתכגון צהרון ומ,  מהעולים יודעים על תוכניות ייעודיות לילדים ונוער40%נמצא שפחות מ 

טענת נותני "עוד עולה מהמחקר כי  .ס וספריה" כגון מתנ- כשליש מכירים את שירותי התרבות בעירם

 מהעולים סבורים שנותני 38%... השירותים בדבר חוסר האמון בהם מצד עולי קווקז זוכה לאישוש

, ים לעזור להם סבורים שנותני השירותים אינם משתדל50%, השירותים אינם מבינים את בעיותיהם

 חשים שהם 72%ו !)  חשים אי כבוד37% -כלומר( תופסים את היחס אליהם כיחס של כבוד 63% ]רק[ו

בתחום מתן "מציינת קינג כי , כמו כן !). חשים מופלים28%כלומר (מקבלים יחס דומה לפונים אחרים 

ונועם ' פרנקוביץ- לנבוגןגם נתונים ממחקרן של א ).ללא נתונים" (השירותים מתגלה העדפה לבני העדה

  .  של אי שביעות מהקשר עם מערכות השירותים-מראים תמונה דומה) 1998:116(

נקודה נוספת הקשורה לסוגיית הנגישות לשירותים ומידת הערנות אליה בקרב קובעי מדיניות קשורה 

בדיון על הקשר  )1998:116(ונועם ' פרנקוביץ- גם אצל קינג וגם אצל אלנבוגן .למחקרי ברוקדייל עצמם

לא מובאים הנתונים המספריים הכוללים אלא רק , עם מערכות השירותים ובדיון בהשתלבות חברתית

וכך אין יכולת לדעת מה בעצם הכולל של אלה שאינם ,  בשונה מסעיפים אחרים-כמה נתונים נבחרים

הסעיפים הסעיפים הדנים בקשר עם אנשי השירותים הם  .מרוצים מלשכת התעסוקה או הרווחה

ומסקנותיו מצומצמות , האחרונים במחקר והדיון בהם מצומצם מאד ולקוני בהשוואה לדיונים אחרים

 -אצל אלנבוגן). שם,קינג, "לספק מידע מפורט לעולים ולתת כלים מתאימים לנותני השירותים("

 לדיון פרנקוביץ ונועם הממצאים הקשים על עמדות האמהות אודות הקשר עם נותני שירותים זוכים
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מעבר לשאלות אודות  76. ארבע שורות מוקדשות לממצאים הרומזים על תמונה קשה-מצומצם במיוחד 

דבר זה חשוב לדיון כאן גם בשל מקומו של מחקרי ברוקדייל בגיבוש , "מחקר יישומי"אופיו של 

,  עצמםעל מאפייני העולים, הדגש במחקר היה על הקבוצה: והשפעתו על המדיניות אחר כך, המדיניות

אבל הבנת המפגש עם נותני השירותים ושאלת הנגישות לזכויות חברתיות חייבת התבוננות לא פחות 

  . בתפיסות שלהם ובמה שמתרחש בפועל במפגש, במקומם כסוכני נראות, שקדנית גם בנותני השירותים

כיוון שדיווחים של , רומזים: נתוני המחקר רומזים אם כן למגע הבעייתי בין נותני השירותים ועולי קווקז

, וגם הרושם מהמפגש עם חלק מנותני השירות מאידך גיסא, העולים עצמם ממחקר השדה מחד גיסא

והסוגיות של נגישות לשירותים וזכויות השפיעו , מלמדים שבפועל הדילמות במפגש זה היו אף רבות יותר

וגם , מוקנות לכל אזרח במדינה מדובר גם בזכויות כלליות ש .על דחיקה לשוליים של העולים מקווקז

אפשר להפריד בין קושי לממש בצורה נכונה זכויות  .ביכולת לממש זכויות שניתנו לציבור העולים בכלל

תמיכה לילדים עולים במוסדות החינוך , אולפן, אופן הניצול של מענקי קליטה(שנתנו להם ברמה האישית 

תוכניות ): עולי רוסיה ועולי אתיופיה(ים אחרים לבין מצב של הפליה בין עולים אלה לעול, )ב"וכיו

אך מבלי לקחת בחשבון קיומן , כגון קורסים להשמה בתעסוקה הותאמו לעולים מקבוצות שונות, שונות

הופכת " דוברי רוסית"או מתוך הנחה אינסטרומנטאלית שהיותם , של קבוצות נוספות בקרב המהגרים

פגיעה ישירה בנגישות לזכויות חברתיות ושירותים , כל אלהמעבר ל .תוכניות קיימות למתאימות עבורם

  . הדרה ודחיקה לשולי החברה, חברתיים נבעה מהתפיסות המתגבשות אודות העולים שגרמה לתיוג שלהם

  
  סיכום : מגמות מרכזיות בקרב יוצאי קווקז בישראל. 19

למרות מגבלות המידע . שראלבקרב יוצאי קווקז בישראל בעקבות ההגירה לי מגמות מרכזיות הנספח סקר

במחצית השניה של שנות , ואף שניתן לראות תהליכים סותרים לכאורה בו זמנית ,אודות יוצאי קווקז

התשעים אפשר היה כבר להצביע על דפוסים מרכזיים בתהליך ההתמקמות של יוצאי קווקז ובמגעם עם 

תעסוקה ומגע עם , ים ככלכלהבמיוחד בתחומ, שינויים גדולים אפשר להצביע על. הסביבה החדשה

 במיוחד ביכולת של בני הקבוצה לשמור על מרכזיות המשפחה ועל -אך גם על המשכיות  ,הסביבה

 כל זאת למרות קשיי - תפיסה עצמית וזהות תרבותית, המשכיות ביחס למקומם של ערכים קבוצתיים

  . התארגנות והעדר מנהיגות

התעסוקתי והכללי בקווקז היה , מקבוצה שמצבה הכלכליבעקבות ההגירה לישראל הפכו יהודי קווקז 

במיוחד רוב העולים שהתרכזו , אקונומי-לקהילה הנמצאת בתחתית הסולם הסוציו, טוב מגוון ובדרך כלל

וברור כי , השוואה זו מתייחסת למצב בקווקז ערב עליית שנות התשעים, עם זאת .ביישובי פריפריה

פרוץ קונפליקטים שונים נותן פרספקטיבה נוספת למשמעות מ ו"המשבר באזור עקב התפרקות ברה

סובייטית היא אינדיקציה -הצלחתם היחסית של יוצאי קווקז רבים במוסקבה בתקופה הפוסט. ההגירה

                                              
אך , בעצם הרמיזות לתמונה קשה זו אפשר גם לראות התנגדות של החוקרות ורצון להציג בכל זאת את הממצאים 76

  . הקורא שאינו מתעניין במיוחד בשאלת הקשר עם השירותים סביר שלא יהיה ער לתמונה שמשקף המחקר בנושא זה
***.  
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קושי במציאת תעסוקה תפס מקום מרכזי . נוספת לקושי הכלכלי והתעסוקתי בו נתקלו העולים בישראל

, וס תעסוקתי שמוכרת מקהילות אחרות של מהגרים בישראלירידה בסטאט.במגע עם הסביבה החדשה

אופן המגע עם נותני שירותים , ותרמו לכך תהליכי תיוג, דומה שהקשיים במקרה זה היו חריפים במיוחד

   .והממסד הקולט ואופני התפיסה שהתגבשו בקרב הסביבה המקומית לגבי העולים

של מעבר ממשקי בית של משפחה מורחבת ההגירה הביאה להמשך תהליך שהחל קודם לכן בקווקז 

קשיי המגע עם . בו למשפחה המורחבת נותרה חשיבות רבה" מעורב"נוצר דפוס . למשפחות גרעיניות

. כיוון שהמשפחה הפכה למקור לכוח המאפשר התמודדות עם הקשיים, הסביבה החדשה אף חיזקו זאת

המהגרים להמשיך  וניכרה יכולת של, ההגירה עצמה לא גרמה אם כן למצב משברי בכל הקשור למשפחה

מה שמתבטא ברמה לא גבוהה , את מערכת הערכים שלהם תוך כדי התאמה והסתגלות לסביבה החדשה

בזיקה לקשיי , ואולם דומה שמצב זה הולך ומשתנה. דורי יחסית לקשיים האובייקטיביים-של מתח בין

. עתן רבה על חלקים מהאוכלוסיהעולות דילמות רבות שיש לשער שהשפ. המגע עם הסביבה החדשה

, במיוחד אפשר לציין כקבוצה בסיכון חברתי גבוה את הקבוצה הגדולה למדי של משפחות החד הוריות

 עדות למצב זה ניתן לראות  .אחרים בקרב העולים התמודדו עם קשיים חברתיים ניכרים אבל נם מגזרים

ניכר שרוב בני הנוער רחוקים מאד מהדימוי , מצד אחד :בדפוסי המגע של בני נוער עם מערכת החינוך

מחקרים כמותיים מצאו כי . רובם מעוניינים בלימוד עיוני וגם בהשכלה גבוהה :השלילי שהוצמד להם

אצל כלל  אצל כלל העולים היו נמוכים שמאשר' אלכוהול וכו, סמים, אלימות, אחוז התנהגויות הסיכון

בו בזמן נמצאו ). ערכת הערכים הקודמת תוך כדי ההגירהעדות נוספת להצלחה לשמור על מ(האוכלוסיה 

  . ובעיקר חוסר מגע בין מוסדות החינוך למשפחות התלמידים, קשיים רבים

שיעור גדול , 25%, בקרב יוצאי קווקז התגלו אחוזי נשירה ממערכת החינוך גדולים במיוחד, מצד שני

ממצא זה מצביע על . רב כלל האוכלוסיהמ ובק"בהרבה מאשר שיעורי הנשירה בקרב עולים אחרים מברה

והוא גם רומז על , קושי רב במגע בין מערכות החינוך לחלק לא מבוטל מאוכלוסיית הנוער העולה מקווקז

: גם דפוסי השירות בצבא מראים על בעייתיות דומה .סוגיות בעייתיות במגע עם הסביבה החדשה בכלל

מצד ). של גברים(ציה גבוהה בכל הקשור לשירות בצבא אוכלוסיית המהגרים היא בעלת מוטיב, מצד אחד

ודיווחים שונים מעידים על מגע , נמוך של השירות בצבא" מיצוי"ניכר אחוז גבוה של נשירה ו, שני

בלטה גם נטיית העולים לא לאפשר לנערות להתגייס שתרמה  .בעייתי בין העולים למערכת הצבאית

ויש עדויות לתהליך שינוי , ות זאת היו גם נערות שהתגייסולמר. לראייתן כקבוצה מסורתית וייחודית

   .בעמדות אלו ככל שההכרות עם הסביבה הישראלית גדלה

המחקר . עדות נוספת לדילמות במגע עם הסביבה החדשה אפשר לראות בדפוסי רכישת השפה העברית

נם מנצלים מספיק את והעולים גם אי, הכמותי הראה כי אחוז ניכר של העולים מתקשים ברכישת העברית

השליטה הנמוכה בעברית היוותה מרכיב חשוב בתהליך הנראות . לימודי האולפן העומדים לרשותם

הצבת נתונים אלו מול דפוסים רב . השלילית של העולים והתפיסות שלהם כבעייתיים ולא מפותחים

סמלי החשוב של כמו גם מול המקום ה, לשוניים בקווקז ושליטה בשפות שונות של רבים מהעולים

דומה שדפוסי השליטה בעברית הצביעו . מלמדת על בעייתיות מסוג אחר, העברית בקרב הקהילה בעבר

,  החל בבידוד יחסי שנכפה על העולים למרות רצונם בקשרים עם ותיקים-על קשיים במגע עם הסביבה
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וכלה , ת לימודי האולפןהקשורים גם במדיניות שהביאו לחוסר יכולת לנצל מספיר א, דרך קשיים מעשיים

  . במתח כללי ביחס עם הסביבה החדשה שאולי השפיע גם על היחס לשפה

על קשיי המגע עם הסביבה החדשה הוסיף גם קושי בהתארגנות קהילתית אפקטיבית והעדר מנהיגות 

דפוסי ההתארגנות והמנהיגות הושפעו מהפיצול הפנימי ומדפוסי המגע עם השלטונות  .לגיטימית

אך לא פחות מכך הם שיקפו גם את השפעת דפוסי המגע , טים בעבר ומשקעי הפוליטיקה הטאטיתהסוביי

שעודדו יצירת מנהיגות מתווכת חסרת כוח ממשי והקשו על התארגנות אפקטיבית , עם הממסד הישראלי

לקראת סיום התקופה שנדונה כאן הופיעו התארגנויות ויוזמות חדשות בקרב העולים . של העולים

  . פו את תהליכי גיבוש הזהות הקהילתית וגם את הרצון בשינוי דפוסי המגע עם הסביבהששיק

ובעיקר של התפיסות המתהוות של יוצאי קווקז בקרב , פועל יוצא של דפוסי המגע עם הסביבה החדשה

נותני שירותים ואופני הקטגוריזציה שלהם היה נגישות מעטה של העולים לזכויות חברתיות ולשירותים 

גם נתונים כמותיים ממחקר שנעשה ביוזמת , נוסף על העדויות הרבות האתנוגראפיות לכך .רתייםחב

מה שמעלה שאלה , אם כי ממצאים אלה לא הודגשו באופן הצגת ממצאי המחקר, הממסד חשפו תמונה זו

י בעייתי לא פחות היה דפוס המגע הכלל .בזיקה למחקר זה) בין השאר(על מקומם במדיניות שהתגבשה 

ודבר זה , "קבוצה סגורה"י נותני שירותים וקובעי מדיניות כ"עולי קווקז הוצגו ע .עם הסביבה החדשה

, הזהות התרבותית של העולים, בהמשך לכך .עלה בקנה אחד עם הנראות השלילית המתגבשת שלהם

מץ הרב מהמחקר עולה המא .ובמידה רבה גם הזהות היהודית לא זכו להכרה או הוצגו באופן לא מחמיא

של יוצאי קווקז להמשיך לדבוק בערכים משפחתיים ותרבותיים שלהם תוך התאמתם חדש לתנאים 

גישה זו אינה מלמדת בהכרח על ". להשתנות"בישראל למרות לחץ של הסביבה ואף של נותני שירותים 

אך התנגדות לעשות זאת  ,הממצאים מלמדים על השאיפה להשתלבות בסביבה החדשה": הסתגרות"

המגע עם הסביבה מאופיין בתהליכי תיוג  .מחיר של שינוי ערכים מהיר וחוסר הכרה בזהותם ותרבותםב

ובעקבותיהם תחושה של פגיעה קשה בכבוד והעדר הכרה , ) בעייתיים ואלימים, למשל כשונים(חריפים 

   .בזהות ובתרבות שבני הקבוצה מציינים כחוויה מרכזית שלהם במעבר לישראל

*  
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 41-58 .  

  . 9-27 1 פוליטיקה, הרהורים על פמיניזם ורב תרבותיות) 1998(לר סוזן אוקין מו

תל אביב חברה , ירושלים, כרך שביעי, האנציקלופדיה העברית' אשכנז '1968ח "תשכ, אפרים א, אורבך

  . 415-413' להוצאת אנציקלופדיות  עמ

  . 192-213, 16 אלפיים, דג הזהב והמדינה היהודית, 1998. א, איסקובה

: מחלקת עליה, הסוכנות היהודית, צרכים של עולים הרריים. 1976, חנה וצין סקר רות, ידוראב

  .ירושלים

עיונים , קליטתם החברתית של ילדים עולים מקווקז בבית הספר. 1981. אדם ורדה. רבקה, איזיקוביץ

  . 77-84, 31בחינוך 

חברה " קודת מבטם של העולים עצמםקליטתם של יהודי קווקז מנ. "1983. אדם ורדה, רבקה, איזיקוביץ

   . 231-240): 3(' ה,  רבעון לעבודה סוציאלית: ורווחה
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מגמות חדשות בתוך , "כיוונים חדשים במחקר על יהדות המזרח. "1984שמואל נח , אייזנשטאט 

מכון ירושלים : ירושלים, עורכות נעמה כהן ואורה אחימאיר, במחקר על של שאלות אתניות

 ". לחקר ישראל

, פעמים. הערות למבנה החברתי של יהודי בבל.  מודרניזציה בלי התבוללות1988שמואל נח , איזנשטאט

36 .3-7 .  

.  כמה אינדיקציות אנליטיות והשוואתיות- ההבניה של הזהות הקולקטיבית1998שמואל נח , אייזנשטאט 

  . 13-38. 1' ,  כרך אסוציולוגיה ישראלית

  .מכון ון ליר :ירושלים , תולדות המזרחנות בעידן המזרחיות: מן המזרחהסרת הקסם    2005., איל גיל

  . ריקובר’צ :תל אביב ) תרגם מרוסית יוסף כרוסט (לירושלים מקווקז. 1984 נסים ,אילישיב

   ,13-38 :1,   חקר עיון ומעש-אורינות : סקריפט   בין אנתרופולוגיה לאוריינות1999תמר , אלאור

  14-36. 9' מס, פעמים, חינוך בקרב היהודים ההרריים ה. 1981א "תשמ. מרדכי, אלטשולר

יחס הנאצים ליהדותם של היהודים ההרריים ושל עדות מזרחיות. 1986ו "תשמ. מרדכי, אלטשולר

  .27' מס, פעמים, אחרות  

צבי והאוניברסיטה–יד יצחק בן : ירושלים, יהודי מזרח קווקז. 1990, ן"תש. מרדכי, אלטשולר

  . בירושלים  העברית  

: בתוך. תופעות דמוגרפיות וחברתיות בקרב יהודי מדינות חבר העמים. 1994, ן"תש. מרדכי, אלטשולר

, קובץ מאמרים. התערבות מקצועית בקרב עולי מדינות חבר העמים: מפגש בין מחקר ופרקטיקה

בית הספר , האוניברסיטה העברית: ירושלים . 28.6.93-27מבוסס על הרצאות מכינוס בתאריכים 

  . ודה סוציאליתלעב

  90-108. 60' מס, פעמים, חיסול שכונת היהודים ההרריים בדרבנד. 1994ד "תשנ. מרדכי, אלטשולר

, השוואה בין תרבותית בין ישראלים ותיקים: חלוקת התפקידים והסמכויות במשפחה. 2002, אליאס נלי

  289-316. 2 - דסוציולוגיה ישראלית. עולים חדשים מחבר העמים ותושבים של חבר העמים

האוניברסיטה : ירושלים, 5, יובל סדרת מוזיקה. המוסיקה של היהודים ההרריים. 1999. אליהו פרץ

  . המרכז לחקר המוזיקה היהודית, העברית בירושלים

  . עם עובד: תל אביב.  דיוקן-הצבר. 1997. עוז, אלמוג

,  ממצאי מחקר-יוצאי אזור הקווקזקליטת בני נוער עולים . 1998ונועם גילה . פרנקוביץ שרית-אלנבוגן

  .  מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה-וינט' ג:ירושלים  

: בני נוער יוצאי אזור הקווקזקליטת . 2004לוי דגנית , סלב'קונסטנטינוב וצ, שרית' פרנקוביץ-אלנבוגן

 החינוך והמשרד עם משרד(, מכון ברוקדייל- וינט'ג-מאיירס: ירושלים. ממצאים ממחקר המשך

  ). לקליטת עליה
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 :ירושלים  ישראל בראשית המאה העשרים-ההגירה היהודית לארץ:  אימיגרנטים  .2004גור אלרואי 

  . מאגנס

, הטכניון: חיפה. הניסוי הגדול ולקחיו. התוכנית לשיקום שכונות. 1991, רמן ארזה'צ'צ, אלתרמן רחל

  . מוסד שמואל נאמן

החלוקה האתנית הדיכוטומית והצלחתם של בני הדור : מזרחיים לעומת אשכנזים. 2001, קארין, אמית

  אוניברסיטת תל אביב, דוקטורטעבודת . הראשון והשני בשוק העבודה הישראלי

: תל אביב. הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה: קהילות מדומיינות. 1999אנדרסון בנדיקט 

  . האוניברסיטה הפתוחה

  . 551-563, 467-472 כרך יח השילוח, יהודי ההרים. 1908ח "תרס. אניסימוב זכריה

 היחסים בין בני נוער ילידי הארץ וילידי ברית :התרחקות למרות החידמות . 2003. אלק ד, אפשטיין

  . 217-238ג "תשס, 20-21, יהודי ברית המועצות לשעבר בישראל ובתפוצות. המועצות לשעבר

  . ,89-117 :15, תכלת  .שקיעת הסוציולוגיה הישראלית' א2003 . אלק ד, אפשטין

בית : תל אביב, הודי גרוזיה ותרבותםתולדות י: בארץ גיזת הזהב. 1992עורכות , .לילי, מגל. רחל, ארבל

  .ש נחום גולדמן"התפוצות ע

, עם עובד: תל אביב). שפיר. ד.תורגם מכתב יד אידי בידי א. (ההרריים. 1961ב "יוסף תשכ, ארליך

  . ספריה לעם

". ליטרטורה"אתר . סקירה כללית וביבליוגרפיה: כוזרים בספרות העברית והכללית ה, 2002אלי  אשד

3670=id?asp.index/website/il.co.literatura.www://http .  

ידיעות : תל אביב. זציה וברבריותערש הולדתן של ציווילי, הים השחור] 2005 [2006. ניל, אשרסון

  . אוניברסיטת תל אביב, ספרי חמד ופרוייקט המרכז לתרבויות הים התיכון, אחרונות

, 5תיאוריה וביקורת ". ושיח קולוניאלי, אפליה, הבדל: שאלת האחר]. "1990 [1994. ק.ה, באבא

  144-157 .  

  . 283-288, 20תיאוריה וביקורת , ) ןהיבט פוליטי של לוב(החומר הלבן ] . 1998 [2002באבא חומי 

מהדורה (מוסד ביאליק : ירושלים. על האדם ועמידתו נוכח ההוויה: בסוד שיח. 1973מרדכי מרטין , בובר

  ). שלישית

מוסד : ירושלים. בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית. פני אדם]) 1962 [2000(מרדכי מרטין , בובר

  . ביאליק

כהן ', שקולניקוב ש, עירם' י: בתוך. נקודת המבט המזרחית: אולוגיות חינוכיותאידי. 2001מאיר , בוזגלו

, משרד החינוך: ירושלים, ערכים וחינוך בחברה הישראלית: צמתים) עורכים(' ושכטר א' י

  . לשכת המדענית הראשית
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משרד העבודה  : באר שבעעליתם ודרכי קליטתם של יהודי קוקאז.1979ט " תשלבנימין, בוטרשוילי

  מכון להכשרת עובדים סוציאלייםה:  המחלקה לעבודה קהילתית - עירית באר שבע : והרווחה 

קפלן , .בונפיל ר, .הקר י, .א, אביטבול: בתוך.  הגשר שבין מזרח למערב-איטליה. 1992ראובן , בונפיל

  . ירושליםף מרכז זלמן שזר. הפזורה היהודית אחרי הגירוש. בנבסה א, . י

. מתוקנת ומורחבת' ורה במהד, יעקב ואזנה חייו ומותו של רבי :ללא מצרים  2004, ד"בילו יורם תשס

   .מאגנס: ירושלים 

  חיפה מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל, חולמים :הקדושים  שושביני. 2005ה " תשסיורם ,בילו

   . ,חיפה הוצאת הספרים של אוניברסיטת :

-95' עמ, 31, פעמים, "מאפייני לשון הדיבור של יהודי גרוזיה, 1987. ו' ומוסקוביץ, .גרשון, ן ארןב

119 .  

, מוסלמים עירוניים-יהודים הרריים, אן'אזרביג: בתוך, יהודים הרריים, )ב"תשנ. (בן אורן ג

  .ב"קיץ תשנ, חיפה, המוזיאון למוסיקה ואתנוגרפיה  

העשרים -יהודי ספרד בארצות הבלקן במאות החמש עשרה. 2001רודריג אהרון , אסתר,  בנבסה

  א "תשס ,מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל  :ירושלים

תרומה , קליטה, עליה, גלות,  עדות לישראל -עדות . 2004) עורכים(בן דוד אהרן ואבשלום מזרחי 

  . לטיפוח חברה ותרבות אגודה, נתניה, .ומיזוג

  . 171-173, 3 מגמות" תניים או שינוי חברתיהבדלים א "1952, בן דויד יוסף

, מוצא עדתי. להיות שונה בישראל, עורכת, רבין קליר: בתוך. טיפול רגיש תרבות. 1999, בן דויד עמית

  . 273-282' עמ. אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות: תל אביב. מגדר וטיפול

, רבין קליר: בתוך. הרעיון שבבסיס הגישה: הבדלי עדה ומגדר בטיפול. 1999. רבין קליר, בן דויד עמית

אוניברסיטת , הוצאת רמות: תל אביב. מגדר וטיפול, מוצא עדתי. להיות שונה בישראל, עורכת

  . 11-24' עמ. תל אביב

שלוש מסות על : המהפכה המזרחית: בתוך.  היסטוריה המופלאה של המזרחיים1999. צבי, בן דור

  . ירושלים. רלסוןבעריכת ענבל פ. מזרחיות והמזרחיים

: ירושלים, מעמדם והיחס כלפיהם, ערביי ישראל: דיירי משנה) 1996. (מנצור עטאללה, עוזי, בנזימן

  . כתר

  . טברסקי. נ: תל אביב. נדחי ישראל) 1956(יצחק , בן צבי

המוזיאון למוסיקה ,   מוסלמים עירוניים-יהודים הרריים, אן' אזרבייג.1992) עורכת(בן צור נינה 

  .ב"קיץ תשנ, חיפה, תנוגרפיהוא

   ,190-204 ט"כ, :מגמות,  תיאוריה ומיתוס-עדתיות 1985,  אליעזר, רפאל-בן
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- ירחון ארגון המורים העל: קשר עין, "רב תרבותיות בחברה הישראלית. " 1999אליעזר , רפאל-בן

  , 18-19: 87, יסודיים 

, "חברה במראה) "עורכת(צוג חנה הר: בתוך, זהות קולקטיבית בישראל. 2000, בן רפאל אליעזר

  . הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב

היבטים של זהות ושפה בקליטת עולי חבר המדינות . 1994. גייסט ע, . אולשטיין עלית, .בן רפאל אליעזר

  . האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון לחקר הטיפוח בחינוך: ירושלים. העצמאיות

המשרד לקליטת עליה והמחלקה לסוציולוגיה , בוכארה בבית שמשעולי . 1975רינה , בן שאול

  . האוניברסיטה העברית בירושליים, ואנתרופולוגיה חברתית

' עמ, ")סתיו תשס (89 פעמים, " מגמות בחקר הקראים והקראות-הקראים והמזרח  "2001שמאי חגי -בן

5-18.  

-98' עמ,  ()1, פעמים', עיותיו ואפשרויותיוב, העניין, מורשת יהדות המזרח'. 1979. חיים הלל, ששון-בן

85  

-111. פעמים. השינויים בהן ומאפייניהן, שיטות החיטוב: החיטוב של עדות ישראל, 2007, בצלאל יצחק

112 ,5-34 .  

הספרדים בארץ ישראל בציונות ובתחייה העברית . נולדתם ציונים. 2007, ח"יצחק תשס, בצלאל

  . יד בן צבי ומכון בן צבי: ירושלים. מאנית'בתקופה העות

  .עם עובד :תל אביב .  יצחק תולדות היהודים בספרד הנוצרית1987ז "תשמ, )בער(בר 

תמורות בזהות הישראלית מנקודת מוצא פסיכולוגית . על האחרים בתוכנו 1990ס "תש, בר און דן

  . הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון: באר שבע. חברתית

  247-251: יז,  מולד  רקע הבעיה": מרוקאים"ה . 1959ט "שית. רבקה, יוסף- בר

  3-19 2 קתדרהוהמציאות   הדימוי- " יישוב חדש"ו" יישוב ישן "1977ברטל ישראל 

 -העליה השניה) עורך. (ברטל י: ב.. עולם הדימויים הלאומי החדש: קוזאק ובדואי . 1997. ברטל ישראל

  , 482-493' ירושלים עמ, יד בן צבי, מחקרים

  ).18 (3 "יהודי ברית המועצות במעבר", עליית יהודי קווקז. 1997, ז"תשנ. חן, ברם

וסוגיות , מאפייני קהילותיהם בקווקז: בין קווקז לישראל עליית יהודי ההר ] 1997.[1999. חן, ברם

 מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה -וינט'ג:  ירושליםבהשתלבותם בישראל מנקודת מבט אנתרופולוגית

  . תפתחות אדם וחברהוה

המקרה של קליטת יהודי קווקז כדוגמא לסוגיות . כבוד האדם כהכרה בזהות תרבותית. 2000. חן, ברם

 כבוד האדם   )עורכים. (ברם ח, .בתוך הראבן א. של כבוד והכרה בזהות בחברה הישראלית

  . 58-75' עמ. הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר: תל אביב, או השפלתו
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 על - היהודים ההרריים מקווקז–" מתנגדים אנו להתיישבות נפרדת של עדות מזרחיות. "2001ברם חן 

: נתניה, בן דוד . א, מזרחי. א, עורכים.  עדות לישראל-עדות: בתוך. השתלבות וזהות, הכרה

  . 547-571' עמ. האגודה לטיפוח חברה ותרבות

אוהד , נחתומי: בתוך, עולי חבר העמיםהעדר הכרה והכרה שגויה בקבוצות בקרב , הכרה. 2003. ברם חן

  . 163-192. מאגנס: ירושלים, רב תרבותיות בראי הישראליות) עורך(

) 'нба'(' איי-בי- אן'ל " מזרח"יהודי קווקז בין מוסקבה וניו יורק ובין : בית כנסת משלנו "2004, ברם חן

   .ירושלים, החברה ההיסטורית, ר"מרכז שז, מאמר עבור סדנת חוקרים, " 

כנס תלמידי )" והורי'ג(שפה וזהות במפגשי לימוד של טאטית יהודית : ללמוד מלימוד" ' א2004, ברם חן

, המכון למדעי היהדות, "סוגיות במדעי היהדות: לראות את האחר, להבין את העבר" , מחקר

   . 22-4-04ירושלים , האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בר : רמת גן, קטיבית והישרדות קהילתיתזהות קול:יהודי קווקאז בדאגסטאן 2006. ברם חן

  . מרכז רפפורט, אילן

 פעמים, יהודי קווקז וחשיבותה של שונות פנימית:  עיצוב זהות קבוצתית בתהליכי הגירה2007ברם חן 

  . 145-184' עמ,111-112

: בתוך, " 1989-1996עולי קווקז בשנים : תהליכי נראות וקטגוריזציה חברתית) "עומד להופיע. (ברם חן

 ייצוג, מבט ,גוף: נראות בהגירה, נראות בהגירה) עורכות(רפופורט תמר , פדר עדנה-לומסקי

  . הקיבוץ המאוחד בשיתוף מכון ון ליר בירושלים: ירושלים

. שפת יהודי ההר מקווקז ומעמדה בישראל : גוהורי: שפה וזהות תרבותית. 2001שאולי רן , ברם חן

יחד עם (המרכז לקליטת אמנים עולים ,  פבליציסטי- אלמנך ספרותי, ו הכוכב שלנ-אסטריימו

  ).  התאחדות יוצאי קווקז, התאחדות סופרים יוצאי קווקז, משרד הקליטה, משרד המדע והתרבות

  ". אעלה בתמר: "רחובות. מחלוקות ופלגנות בקרב יהודי תימן 2005, בר מעוז דני

מומנטים : חמישים לארבעים ושמונה): עורך. (אופיר ע: תוךב.  בית הספר קדמה1999. ולוי ג. ברקאי ת

  . מכון ון ליר: ירושלים. תיאוריה וביקורתגיליון מיוחד של . ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל

אוניברסיטת בן  :באר שבע ,  נתונים כלכליים-המגזר השלישי בישראל . 1999., כץ חגי,בנימין, גדרון

  גוריון בנגב

 בני ת.בין מדינת רווחה לחברה אזרחי :המגזר השלישי בישראל . 2003כץ חגי ,  בר מיכל,בנימין, גדרון

  , הקיבוץ המאוחד :ברק 

מגזר הקרנות הפילנתרופיות וארגוני . 2006, שוורץ רביב, שלנגר אביטל,  אלון יעל,בנימין, גדרון

: באר שבע. יחסים עם הממשלה ודרכי התנהלות, תפקידים, מאפיינים: המימון בישראל

  . אוניברסיטת בן גוריון בנגב

' יונה וי' בתוך י. אפשרויות מבט אחרות: דתיות וחילוניות בישראל. 2004. יוסי, יהודה ויונה, גודמן

  9-49. מכון ון ליר/הקיבוץ המאוחד:  ירושליםזהויותבמערבולת ה, )עורכים(גודמן 
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  .  חומרי הדרכה-תרבותי עם יוצאי קווקז-המפגש הבין) ללא ציון שנה(וינט ישראל 'ג

 -עבודה עם יוצאי קווקז ובוכרה) ?2004 [-'ב,ללא ציון שנה(תחום שילוב עולים בקהילה , וינט ישראל'ג

  ). מכון למחקר פיתוח וייעוץ ארגוני, "צפנת",  יובל פירקו-כתיבה. (מודל יישובי

השפה הלאומית  הוראת": בואו נקום ונשיר, כמו ישראלים אמתיים, עכשיו. "2003, דבורה, גולדן

  , 411-388): 3 (42 , רבעון למדעי ההתנהגות :מגמות" למהגרים רוסים בישראל

: תל אביב. תרבות, חברה, אדם :אנתרופולוגיה . 1978, בסקר איילין, זיו אורית, הרווי, גולדברג

  .ריקובר'צ

' עמ, 2-3ח "כ, מגמות". מימדים היסטוריים ותרבותיים של תופעות עדתיות. "1984הרווי , גולדברג

233-249 .  

יהודי ) עורכים(שוקד משה , דשן שלמה: בתוך. חגיגות המימונה במרוקו' א1984ד "הרווי תשמ, גולדברג

  .שוקן: ירושלים ותל אביב. עיונים אנתרופולוגים על עבר והווה: המזרח

ההוצאה : משרד הביטחון. 1935-1907" השומר"ו" בר גיורא", בדרך אל היעד .1994גולדשטיין יעקב 

  . לאור

חברה להוצאת : ירושלים, האנציקלופדיה העברית, " סדור. "1974ד "תשל, גולדשמיט דניאל

  . 441-442, ה"כרך כ. אנציקלופדיות

 עדות -עדות: בתוך, העלייה ממדינות אמריקה הלטינית בישראל, 2001גולר משה ובר שלום תיאודור 

  . 106-128' עמ. האגודה לטיפוח חברה ותרבות: נתניה, בן דוד . א, מזרחי. א, עורכים. לישראל

. 90 דפוסים גיאוגרפיים של השתקעות בקרב עולי ברית המועצות בראשית שנות ה1998עמירם , גונן

ליטתם של עולי תהליכי ק: דיוקנה של עלייה) עורכים) (1998. (א, ולשם. מ, סיקרון: בתוך

, ח"תשנ, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"י:  ירושלים1995-1990, ברית המועצות לשעבר

1998  

סיפור העליה ההמונית לישראל מברית המועצות ומחבר , שערים פתוחים 1996 גורביץ ברוך - גור

  הסוכנות היהודית לישראל : ירושלים, המדינות העצמאיות

הסובייטי , היחסים בין השילטון הצארי, וש זהות בין התבוללות והגירהחיפ, 2003 גורביץ ברוך - גור

  ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית , הספריה הציונית. והרוסי לבין היהודים

  . כתר: ירושלים. פרשנות של תרבויות] 1973 [1990. קליפורד, גירץ

  2002, 78-80: 9,  ארץ אחרת" יניתלשאלת מיקומה של זהותי הגרוז. "2002תמר , יחשוילי'ינג'ג

  . הגלריה לאמנות אום אל פחם, חדזדה'אסד עזי ומאיר פיצ: שפה זרה, 2005. נטע, גל עצמון

 . קווקאסיוני: תל אביב, תולדות יהודי קווקז בארץ ישראל. 1982. יצחק, דוד
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בותית של העדה  תהליך ההסתגלות הלשונית והתר2007, דהן ונדיה- מולוקנדוב, שמידט סמדר-דוניצה

  ) . בדפוס(ט "כ" החינוך וסביבו. "הבוכרית בישראל 

פוסט מודרניות , מודרניות: בתוך. מודרנית- נקודת מבט פוסט-  עדתיות בישראל1999.  כלב הנרייט-דהאן

  .הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב:  אביב-תל, בעריכת אילן גור זאב, וחינוך

. עיוורון מגדרי בתיאוריות פוליטיות ושקיפותן של נשים מזרחיות: מנוחשלות 2002הנרייט , כלב- דהן

  . 265-287): 2 (4, . סוציולוגיה ישראלית

-135 10, תרבות דמוקרטית. פוסט קולוניאליזם וגלובליזציה, פמיניזם מזרחי . 2006 כלב הנרייט -דהאן

162 .  

 .של המקרה" מקרה"המרוקאים כ -חקר המזרחים בסוציולוגיה הישראלית '  א2006 כלב הנרייט -דהאן

   87-126 :108:פעמים

  . רסלינג : תל אביב  .ניתוח של המושגים זיהום וטאבו :טוהר וסכנה ]. 1966 [2004, מרי, דגלס

פרסומי . האתגרים של המדיניות החברתית בישראל. בזכות האוניברסליות. 1995ה "תשנ. אברהם, דורון

  .מאגנס: ירושלים. ראלמועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית ביש

תכנית לקידום בריאות יוצאי אתיופיה ברפואה ": רפואה שלמה "2004ד "ניבי וניראל נורית תשס, דיין

. שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש) עורכים( סטריאר דורית -רואר: בתוך. ראשונית

  . 345-362. מאגנס: ירושלים

 .1914-1881, ד"תרע- ב"תרמ, ארץ ישראלתימן ב- עולי :קסמים -מרבד באין 1982ב " תשמנצה ,דרויאן

   .במזרח מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל :ירושלים 

. עיונים אנתרופולוגיים על העבר וההווה: יהודי המזרח, 1984ד "תשמ) עורכים(שוקד משה , דשן שלמה

  . שוקן: ירושלים

 בעריכת, ין תרבותיתהחוויה ב, דוגמא ישראלית תוניסאית. שיטת המקרה המורחב. 1998דשן שלמה 

  373-386שוקן : ירושלים, משה שוקד ושלמה דשן

שינוי והמשכיות בעולמם של יוצאי צפון : דור התמורה 1999ט "תשנ) עורכים(שוקד משה , דשן שלמה

  . יד יצחק בן צבי: ירושלים. אפריקה

  . ראלי לדמוקרטיההמכון היש: תל אביב. מי שולט בשלטון המקומי. 1994 מילנר בינת -שוורץ, דרי דוד

, מגזין שמחת תורה, ידיעות אחרונות". גיליתי את הכוזרים האחרונים. "2001. מארק, האלטר

  . 40-42' עמ, 8.10.2001

: ירושלים. העולים מברית המועצות לשעבר בישראל: בין שלוש תרבויות פוליטיות. 1996. תמר, הורביץ

  . רסיטה העברית בירושליםהאוניב, ש לאונרד דיוויס"ל ע"המכון ליחסים בינ
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דפוסי קליטתם של יוצאי ברית המועצות לשעבר : בין שיזור להתבדלות. "1996. תמר, הורביץ

  . 95-111' ע, ו" אדר תשנ48 בטחון סוציאלי" בישראל בחמש השנים הראשונות לעלייתם

. מ, יקרוןס: בתוך" המועצות במרחב התרבותי בישראל- יוצאי ברית1998לשם אלעזר ,הורוביץ תמר

, תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר: דיוקנה של עלייה) עורכים. (א, ולשם

 , הקתדרה העממית: וגם ב, ח"תשנ, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"י:  ירושלים1995-1990

10 :109-119 ,2000  

ותיקים ועולים בקצרין : דיאלוג והעצמה , הטמעה. 2003, אילטוב זינאידה, שמאי שמואל, תמר, הורוביץ

  אביב - אוניברסיטת תל-רמות : אביב -  תלמחקר תיעוד: 

    יהודי ברית.1989מ בשנת "היהודים במפקד האוכלוסין של ברה. 1991, א"תשנ. ס, הייטמן

  . 14 המועצות

קליטה חברתית תרבותית של העולים מחבר : שיטת הקליטה הישירה והשלכתיה. 1994הכהן דבורה 

  . מכון ירושלים לחקר ישראל: רושליםי. המדינות

ההדיר והוסיף . יישוביהם ומנהגיהם, קורות לוב ויהודיה : הגיד מרדכי .1979ט "תשל ,מרדכי, הכהן

 מכון בן צבי -המרכז לחקר יהדות צפון אפריקה  :ירושלים   .מבוא והערות הרווי גולדברג

  .  לחקר קהילות ישראל במזרח

ינת מד: ירושלים. 1173' פרסום מס . 1999 העליה לישראל 2002הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  ב"תשס. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ישראל

  2004, 8, המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית" מצד שני" גיליון נושא של –" המאבק המזרחי"

  .בעיות ויעדים, תמונת מצב. קליטת העליה. 1994המשרד לקליטת העלייה 

  .אתגרים ויעדים, תמונת מצב. קליטת העליה. 1996המשרד לקליטת העלייה 

  .ח שנתי"דו. 1997-1989העליה כמנוף . 1998ד לקליטת העלייה המשר

. קליטתם של היהודים ההרריים יוצאי קווקז בישראל, במעלה ההר. 2002המשרד לקליטת העלייה 

  ). אגף בכיר לקליטה בקהילה, היחידה לדוברות והסברה והיחידה לקליטת יוצאי קווקז(

-1.1.89 התפלגות עולים שעלו ארצה בין השנים :עולים ביישובים. 2004המשרד לקליטת עלייה 

  . 2004ספטמבר , טבלה . 30.9.04

  . 2005פברואר . 1989-2004. נתוני סיכום: העליה לישראל. 2005המשרד לקליטת עלייה 

. תדפיס. ההשתלבות התעסוקתית של עולי הקווקז בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה. 2005שוקי  ,הנדלס

  . וינט ישראל'המשרד לקליטת עליה וג
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. שנהב י. חבר ח: בתוך. אפיסטמולוגיה של מזרחיות בישראל, 2002הפורום ללימודי חברה ותרבות 

מכון ון ליר והקיבוץ : ירושלים. עיון ביקורתי מחודש: מזרחיים בישראל. האלר פ- מוצאפי

  . המאוחד

  . מועצה המקומיתה : כפר תבור )1976-1901( :> מסחה<כפר תבור  1976) עורך(הראובני מאיר 

דרישות של מהגרות מהקווקז לאזרחות .  בלגן בחיי מהגרים מהקווקז-"חרבה". 2000, הראל אורית

  . אוניברסיטת בן גוריון בנגב, עבודת מוסמך. תרבותית בישראל

בריאות והתנהגויות סיכון במבט בין ,  רווחה חברתית- נוער בישראל. 1997. רהב ג; קני ד; הראל י

אוניברסיטת , וינט ברוקדייל והמגמה לסוציולוגיה של הבריאות' ג- כז לילדים ונוער המר.לאומי

  .  אילן- בר

  . ריקובר'צ: תל אביב. יחסי תלות במרכז קליטה. הבירוקרטיה ועולי אתיופיה. 1998. אסתר, הרצוג

  99-108 32 קתדרהסוציולוגית   בהארה " יישוב חדש"ו" ישוב ישן" המושגים 1984. חנה, הרצוג

ניתוח סוציולוגי היסטורי של הרשימות : דימוי מול מציאות: עדתיות פוליטית. 1986. חנה, הרצוג

  . ו"תשמ. יד טבנקין: רמת אפעל) . 1984-1920(לאסיפת הנבחרים ולכנסת " עדתיות"ה

מ "תרבותי על השתלבותם של המהגרים המאוחרים מברה- השפעת המוצא הגיאו. 1997וירצר רונית 

  . אוניברסיטת תל אביב, .א.עבודת מ.  העבודה הישראלילשעבר בשוק

  עם עובד :אביב -  תלהדברן . 1990. מריו, ורגס יוסה

  צבי-יד יצחק בן : ירושלים  הבוכרים ושכונתם בירושלים 1991ב "תשנ. דרור, ורמן

עורך . אתגר הישראליות, ס"ש: בתוך.  חזונו של הרב עובדיה- להחזיר עטרה ליושנה. 2001. צבי, זוהר

  . ספרי חמד; ידיעות אחרונות. תל אביב. יואב פלד

יהודי ברית . ים תרבותיים והפגנת אתניותקוד: יהודים רוסים בירושלים. 2002ג "זילברג נארספי תשס

   . 162-187' עמ , 20-21, המועצות לשעבר בישראל ובתפוצות

: בתוך,  על אידיאולוגי ותרבותי-כבוד האדם בחברה הפלסטינית כביטוי של מבנה. 2000. יפרח, זילברמן

ר ועמותת סיכוי מכון ון לי, הקיבוץ המאוחד, כבוד האדם או השפלתו) עורכים. (ברם ח, א, הראבן

  . תל אביב, דפוס חידקל, 

מקום והתמקמות בנרטיבים מרחביים של מהגרים יהודים : בדרך להגמוניה. 1999זלסון ורשבסקי קרי 

  . בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית: ירושלים. א"עבודת מ. 1994-1988מ לישראל "מברה

  .13" פעמים", קאזספרות יהודי ההר של קאוו. 1982ב "תשמ. מיכאל, זנד

  . 47-83: 35, פעמים, "יהדות בוכארה וכיבוש אסיה התיכונה בידי הרוסים. "1988מיכאל , זנד

, שטרוסברג נורית, ניראל נורית, נאון דניז, ליטוויק אירווין, אלנבוגן שרית, נועם גילה, ק'חביב ג

) עורכים. ( א,ולשם. מ, סיקרון: בתוך.  קבוצות סיכון בקרב העולים1998באר שמואל 
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 1995-1990, תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר: דיוקנה של עלייה

  ,ח"תשנ, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"י: ירושלים

. עיון ביקורתי מחודש: מזרחיים בישראל. 2002) עורכים. (האלר פנינה-מוצאפי. שנהב יהודה. חבר חנן

   .מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד: ירושלים

  "העולם החברתי" ניתוח אנתרופולוגי מנקודת הראות של - שכונת שיקום כקהילה 1988חיים , חזן

   286-298 :א"ל,  :מגמות

: פנים המשתקפות במראה: בתוך, " שלוש נארטיבות על תרבות-הביצה שהתחפשה ", 1996חזן חיים 

אוניברסיטת תל אביב : תל אביב', ואיזיקוביץ ר' קשתי י) עורכים(, תרבויות בישראל בשנות התשעים

  .והוצאת רמות

  . ההוצאה לאור,משרד הביטחון: תל אביב. השיח האנתרופולוגי, ) 1992(חזן חיים 

  . ירושלים.  פתגמים של יהודי גיאורגיה- אדם לאדם גשר. 1994גלית ,  רוקם-חזן

   . 4.4.04 "יםספר", הארץ? האם מאחורי כל גילוי מסתתר הכחשה חדשה. 2004גלית ,  רוקם-חזן

: יהודי ההריםעורכת , שמעאילוב לאה-מקדש: בתוך". הציור היהודי" שטיחי 2001חיזגילוב טיילא 

  . 141-147. מוזיאון ישראל: ירושלים, אורחות חיים

 ההשלכות של מרכיבים טכניים ואתניים על אופי -אמנות האריגה בדגסטן) "?(2003טיילא חיזגילוב 

  ). ל א פורסם(האוניברסיטה העברית , קראת כתיבת דוקטורטעבודה מכינה ל". העיטור

  . אוניברסיטת בר אילן, עבודת מוסמך. סטריאוטיפים וייחוסי אשמה: גילוי עריות. 2006. אסנת, חסון

דפוסים גיאוגרפים של הגירה פנימית בקרב עולי ברית המועצות בראשית שנות . 1998, חסון שלמה

תהליכי קליטתם של : דיוקנה של עלייה) עורכים) (1998. ( א,ולשם. מ, סיקרון: בתוך. 90ה

, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"י:  ירושלים1995-1990, עולי ברית המועצות לשעבר

  1998, ח"תשנ

בהשוואה , הרשומים כלא יהודים, הסתגלות וזהות של עולים מחבר המדינות . 2000אריה , חסקין

  .ירושלים: ברסיטה העבריתהאוני, M.Aעבודת , לעולים יהודים

עבודת גמר לקבלת התואר .  שינוי והמשכיות–רפואה מסורתית של יהודי גרוזיה בישראל . 1982. ל, טל 

  . אוניברסיטת חיפה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מוסמך

מדינות ספר המסעות בארץ קוקז ובמדינות מעבר לקוקז וקצת . 1884, טשארני יוסף יהודה בן יעקב הלוי

  ט פטרבורג"ס. ה"ז עד שנת התרל"אחרות בנגב רוסיא משנת התרכ
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, בתוך אורי כהן. “המסורתים בישראל: 'דתי חילוני'מעבר לדיכוטומיה ", 2007ידגר יעקב וליבמן ישעיהו 

 למשה ליסק -- ישראל והמודרניות , )עורכים(אבי בראלי ואפרים יער , רפאל-אליעזר בן

  337-366 .צחק בן צבייד י, ירושלים, .ביובלו

, "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיהם על תחום החינוך. "1991. יוסי, יונה

  . 122-138, )1(ד " למגמות

 ישראל וגבולות–? מדינת לאום או דמוקרטיה רב תרבותית, מדינת כל אזרחיה. 1998. יוסי, יונה

  . 238-263, 16 אלפיים. הדמוקרטיה הליברלית  

מכון ון ליר והקיבוץ : ירושלים. הפרויקט הרב תרבותי בישראל. בזכות ההבדל. 2005יוסי , יונה

  . המאוחד

  . 2000סתיו , 17 תיאוריה וביקורת, המצב הרב תרבותי. 2000, יהודה, שנהב, יוסי, יונה

  . דפוס פרינטיב: ירושלים, היהודים ההרריים בקווקז ובישראל. 1991. יוספוב משה

  גוונים : תל אביב שירים:סול מי דו  2004ה "אלברט בן יצחק תשס, יעקב

 . עדות לישראל-עדות: בתוך. מהעליות הראשונות ועד ימינו: יוצאי איראן בישראל) 2001(ירושלמי דוד 

  . 27-53' עמ. האגודה לטיפוח חברה ותרבות: נתניה. עורכים אבשלום מזרחי ואהרן בן דוד

 . ס" סתיו תש81 פעמים, יישוב היהודי במזרח קווקזה, 2000. ישי אריאל ונעה

  . רסלינג: תל אביב.  הנגטיב של האשכנזים- המרוקאים. 2002כהן איתן 

טמיעתם של לא יהודים בחברה היהודית בישראל והשלכותיה על . התבוללות ישראלית . 2002כהן אשר 

  . מרכז רפפורט, אוניברסיטת בר אילן: רמת גן. הזהות הקולקטיבית

זהות יהודית ישראלית ואתגר הרחבת הלאום היהודי  :יהודים - יהודים לא  . ז" תשס2006כהן אשר 

  מכון שלום הרטמן : ירושלים  בישראל

 1, סוציולוגיה ישראלית  1975-1995, אקונומיים בין מזרחים ואשכנזים-פערים סוציו1998 ינון  , כהן

)1 :(115-134,  

  השוויון האתני בישראל- הרקע לאי: תיוג אתני וסגירות חברתית,  תרבות מערבית1999עזיזה , כזום

  . 385-428): 2 (1,  סוציולוגיה ישראלית

משרד לקליטת . תדפיס. קשיי קליטה והמלצות לפעולה: עולי קווקז בישראל; 1982. מגור נ. ע, כהן

  . אגף לתכנון ומחקר, עליה

  . 7-8, סקירה חודשית.  העליה מברית המועצות1990. ץ זאב"כ

  . 11.12.96, "סגנון"מוסף , מעריב, "עלייתה ונפילתה של הסבתא הקווקזית. "1996יעל , דניאלי- כרמי

  הוצאת ספרים של: תל אביב. דפוסי תרבות ותקשורת בישראל: מילות מפתח 1999. כתריאל תמר

  ). זמורה ביתן( אוניברסיטת חיפה   
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 העמותה לתיכנון - אשלים : ירושלים חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון. 2000, יק נירית' קוצ- לביא

  . וח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהםולפית

של נסיעות יוצאי מרוקו לארץ  היבטים אתניים :למרוקו ובחזרה . 1989ט "תשמ. אנדרה, לוי

  . ירושלים האוניברסיטה העברית. גמר לתואר מוסמך- עבודתהולדתם

  . 31-30' עמ, 10, פנים, "לקראת פוליטיקה של זהויות. "1999. אנדרה, לוי

אתגר . ס"ש) עורך(יואב , פלד: בתוך. ס וחזיון התעתועים האתני" ש2001לוי גל ואמריך זאב 

  . ספרי חמד; ידיעות אחרונות:  אביב-תל. הישראליות

" מצד שני" גיליון נושא של – " המאבק המזרחי",  מאמר מערכת2004לוי תקוה ומזרחי איריס 

   3'  עמ2004, 8, המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית

ספרית : תל אביב. תרגום אליהו גילדין. החשיבה הפראית] 1962 [1987 שטראוס קלוד -לוי

  . פועלים

חברה ) "עורכת(הרצוג חנה : בתוך. הגירה וריבוד בישראל. 2000לוין אפשטיין נח וסמיונוב משה 

  . הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, "במראה

התאחדות ,  אגף הרווחה-עריית באר שבע. קווקז בבאר שבעמיפוי צרכים של עולי . 2001לוינסון אסתר 

  .  תעסוקה ויזמות-אגף שילוב עולים, וינט ישראל'יוצאי קווקז בבאר שבע וג

, אגף שילוב עולים, וינט ישראל'ג. ח מסכם"דו. מיפוי קהילת עולי קווקז בקרית ים. 2002לוינסון אסתר 

  . תעסוקה ויזמות

ניהול שונות תרבותית וחברתית ,  מעם למדים למדים שונים בעם2003. ילבן ארי אי, לומסקי פדר עדנה

סוציולוגיה של שלום , בשם הביטחון) עורכים(בן אליעזר אורי , ד 'מג' אל חאג: בתוך. ל"בצה

  . אוניברסיטת חיפה ופרדס: חיפה, ובטחון בעידן משתנה

 יהודים מהגרים: ריותמשחקים במודלים של גב", 2000, רפופורט תמר, עדנה, פדר-לומסקי

  .31-51): 1(ג, סוציולוגיה ישראלית". רוסיים בצבא הישראלי

סטודנטים מהגרים :  אוריינטליזם ומודלים מתחרים2005לרנר יוליה , רפופורט תמר, פדר עדנה-לומסקי

  . 119-147, 26 תיאוריה וביקורת. רוסים קוראים מזרחיות

גוף בתוך , ייצוג, מבט: נראות מהגרת ) עומד להופיע(לידיה גינזבורג , רפופורט תמר, פדר עדנה-לומסקי

הקיבוץ המאוחד בשיתוף מכון ון ליר : ירושלים) בעריכתן (ייצוג, מבט, גוף: נראות בהגירה

  .בירושלים

  .-74 .43, 26 תיאוריה וביקורת, "מעולם לא היינו מודרניים. "2005. ברונו ,לאטור

תמונות אתנוגרפיות מאשנב בית הכנסת : בקרב היהודים המזרחיםהתסיסה החרדית , 2006ניסים , ליאון

עם עובד  : תל אביב היבטים תרבותיים ורעיוניים :ס "ש) עורך(רביצקי אביעזר : בתוך. העדתי

165-193 .  
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 בדיקת הקשיים של עולים חדשים בני העדה הקווקזית 1979, שחר נילי ורז נפתלי-בן,ליבליך עמיה

  . תדפיס. ירושלים, ח עבור משרד החינוך"דו, ת הקשיים הללוס היסודי ומקורו"בביה

 על כינונה של הלשכה המרכזית -הסטטיסטיקה כארכיטקטורה חברתית. 1998ענת . ליבלר א

  . אוניברסיטת תל אביב. עבודת מוסמך. פוליטי- לסטטיסטיקה כמוסד מדעי א

 -ל ב" הדיון בראשותו של המנכמידע והערכות לקראת. העולים ההרריים מקבקז. 1976, ליטבק יוסף

  . האגף לתכנון ומחקר, תדפיס המשרד לקליטת עליה. 29.4.76

ח "דו. קדממצאי מפ: קליטת עולים מברית המועצות לשעבר בשדרות 1995. ונעם גילה. ליטוויק א

  .  מכון ברוקדייל–וינט 'ג:  ירושלים95 - 236-מחקר דמ

מכון ירושלים לחקר  :ירושלים . ס חדש לתכנון מדיניות בסי-ערי הפיתוח   , 1990, גבריאל, ליפשיץ

  .ישראל

 מחקרים בגיאוגרפיה של" מ לשעבר"התפרוסת הגאוגרפית של עולי בריה", 1998. גבריאל, ליפשיץ

  , 127-150: ו"ט, ישראל - ארץ

   המרכז לחקר: ירושלים. העולים מחבר העמים בין התבדלות לאינטגרציה. 1995. ליסק משה

  . החברתית בישראלהמדיניות 

יהודי ברית ,  יהודית בקרב העולים-הערות אחדות לשאלת האוכלוסייה הלא.  א1995. משה, ליסק

  . ה"תשנ, 2המועצות במעבר 

  . מוסד ביאליק: ירושלים. כישלונו של כור ההיתוך, העליה הגדולה בשנות החמישים 1999. ליסק משה

ישראל בתקופת המנדט הבריטי -יהודי ארץ :ינה מישוב למד, ח" תשל1977ליסק משה הורוביץ דן 

  . עם עובד:  תל אביבכקהיליה פוליטית

  . עם עובד: תל אביב.  חברה בעומס יתר- ישראל, מצוקות באוטופיה. 1990, משה הורוביץ דן,ליסק

  .הקיבוץ המאוחד: תל אביב. זהות ותרבות במעבר: מרוסיה לישראל. 2001. אלעזר, ולשם. משה, ליסק

מכון :  ירושליםתקצירי מחקרים .1977-1948עליה וקליטה בישראל  . 1979. בן זקן ב.  שלנגמן

  .סאלד  

היהודים בקרב שכניהם , סופרים מוסלמים על יהודים ויהדות): 1996,ו"תשנ) עורכת. (חווה, לצרוס יפה

  . מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים, המוסלמים

מרכז שיין למחקרים במדעי : ירושלים, הגרים רוסים באוניברסיטהמ: דרך הדעת. 1999. יוליה, לרנר

  1999, החברה

  , 145-147: 52: פעמים, "אסטרטגיה של הישרדות, יהודי גרוזיה. "1992. קונסטנטין, לרנר

  . מאגנס: ירושלים, ניצורה של כארתלי. 2003, קונסטנטין, לרנר

  פעמים. גדרתם של יהודי גיאורגיההמונחים האתניים המשמשים לה. 2007,לרנר קונסטנטין

 111-112 . 209-214 .  

-עלייה וקליטה של יהודי ברית המועצות לשעבר . 1994) עורכת(שור דינה , ) עורך מדעי.(אלעזר, לשם

  .מכון סאלד: ירושלים. 1993-1990ביבליוגרפיה נבחרת ותקצירים   
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 ביבליוגרפיה נבחרת -עבר עלייה וקליטה של יהודי ברית המועצות לש. 1997. אלעזר, לשם

  . מכון סאלד והאוניברסיטה העברית: ירושלים. 1996-1994ותקצירים

 : 1990-1995,  תהליכי קליטת העולים מברית המועצות לשעבר1998סקרון משה , לשם אלעזר

תהליכי : דיוקנה של עלייה) עורכים. () (א, ולשם. מ, סיקרון: בתוך. ממצאים עיקריים

  . ח"תשנ, מאגנס:  ירושלים1995-1990, ברית המועצות לשעברקליטתם של עולי 

 המועצות במעבר- יהודי ברית" בישראל" רוסית"התגבשות הקהילה ה. "2000. ליסק משה, .לשם אלעזר

 ,4) 19 :(47-66 ,2000  

: ב. התגבשותה החברתית והתרבותית של הקהילה הרוסית בישראל . 2001ליסק משה , אלעזר,לשם

הקיבוץ : תל אביב, זהות ותרבות במעבר: מרוסיה לישראל) 2001. (א, םולש. מ, ליסק

  . 27-77' עמ. המאוחד

: ב.  העלייה מברית המועצות לשעבר והשסע הדתי חילוני בחברה הישראלית2001אלעזר , לשם

' עמ. הקיבוץ המאוחד: תל אביב, זהות ותרבות במעבר: מרוסיה לישראל. א, ולשם. מ, ליסק

124-149  

לשם : בתוך.  ישראל כמדינה רב תרבותית בפתח המאה העשרים ואחת2003ד "לעזר תשסלשם א

: ירושלים. שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש) עורכים( סטריאר דורית - רואר, אלעזר

  . 13-112. מאגנס

-רב" הרהורים על רב תרבותיות בישראל) "1998) (עורכים. (שמיר רונן, שגיא אבי, מנחם, מאוטנר

,  אוניברסיטת תל אביב רמות-הוצאת רמות:  תל אביבותיות במדינה דמוקרטית ויהודיתתרב

  67-76 , 1998, אביב- אוניברסיטת תל

, עליה, גלות,  עדות לישראל - עדות   .  המאבק להשתלבות-  עולי עיראק בישראל 2001. אסתר, מאיר

לטיפוח חברה  אגודה, הנתני, עורכים אהרן בן דוד ואבשלום מזרחי. תרומה ומיזוג, קליטה

   509-523, , ותרבות

  , י בשנותיה הראשונות של המדינה"המנהיגות המזרחית במפא:  מחויבויות מתנגשות2004, אסתר, מאיר

  , 63-97: 5,  ישראל

 בקרב – בין מסורת לקדמה –דפוסי חליפין ומתנות בתנאי שינוי והמשכיות , 1983, .מולדבסקי אסתר

עבודת גבר לקבלת התואר .  גרוזיה בארץ מוצאם ולאחר עלותם לישראלקהילת היהודים יוצאי

  . אוניברסיטת חיפה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מוסמך

לקראת שיח מזרחי חדש על החברה : קולות מזרחיים: בתוך. 2005. הרהורים על זהות.  דודי, מחלב 

-303' עמ. מסדה. נינה מוצפי האלרפ, לב גרינברג, עורכים גיא אבוטבול. והתרבות הישראלית

308 .  
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. מ, סיקרון: בתוך.  היביטים פסיכולוגיים בעליה ובקליטה של עולי ברית המועצות1998יוליה , מירסקי

, תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר: דיוקנה של עלייה) עורכים. (א, ולשם

 . ח"תשנ, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"י:  ירושלים1995-1990

תהליכי הזדהות עם ישראל בקרב סטודנטים עולים :  כבר לא שם ועדיין לא כאן2001יוליה , מירסקי

זהות : מרוסיה לישראל) 2001. (א, ולשם. מ, ליסק: בתוך. מברית המועצות לשעבר

  . 175-195' עמ. הקיבוץ המאוחד: תל אביב, ותרבות במעבר

  . ברסיטה העבריתמכון סאלד והאוני: ירושלים. 1996-1994  

האגף, משרד הבינוי והשיכון: ירושלים,  קליטת עולי קווקז בישראל.1994ד "תשנ(מכון דחף 

  . חברתי   שכונות  לשיקום  

  ). 1992-1995בין השנים . (תיעוד תוכניות התערבות בקרב עולי קווקז בארץ. 1995. מכון יוספטל

עבודה לקבלת ,  לנישואים בקרב יהודי גרוזיהבת זוג/הדינמיקה של בחירת בן, 1983מאיה , מלצר גבע

  . האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר מוסמך

 ,עיצוב הזהות הגרוזית בהקשר החברתי הישראלי כתהליך למידה בין תרבותית, 2001מאיה , מלצר גבע

  . הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, "דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת תואר 

: בתוך. 90התחדשות שיקום בתל אביב והזדמנויות דיור ל עולים בשנות ה. 1993 .מנחם גילה

. תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית: מחקרי תל אביב יפו) עורכים. (מנחם ג, . נחמיאס ד

  . 167-189הוצאת רמות , אונביסיטת תל אביב: תל אביב

  מוזיאון ישראל: ירושלים, יםאורחות חי: יהודי ההרים) 2001(עורכת , שמעאילוב לאה-מקדש

: בתוך. זהותם של המהגרים מברית המועצות לשעבר בתמורות הזמן והמקום. 2001פרן , מרקוביץ

הקיבוץ : תל אביב, זהות ותרבות במעבר: מרוסיה לישראל) 2001. (א, ולשם. מ, ליסק

  . 15-27' עמ. המאוחד

פעולות מכוונות להשפיע על עמדות : 'רך אכ, פלורליזם חברתי בישראל. 1981, .מ, וברש, .י, מרקוס

 . דוגמא של פלורליזם חברתי–קליטתם של עולי גרוזיה בארץ : 'כרך ב; כלפי קבוצות אחרות

  . האוניברסיטה העברית בירושלים: ירושלים

  . 61-77ז "מגמות י. אלימות בעיירת עולים. 1970ל "עימנואל תש, מרקס

  .ירושלים,ערכות לקליטת עלייהתכנית הי. 1990משרד החינוך והתרבות 

. מחקר אנתרופולוגי של אגודת יוצאי רומניה: הביטים קיומיים של תרבות עדתית. 1990, נאמן רינה

  .אוניברסיטת תל אביב, עבודת דוקטורט

  ).30-39(ד ''צ-ג''צמחניים . 'טאטים'ה-היהודים ההרריים. 1964. דב, נוי

   1999. 4 פנים. בין האימפריה והגטו. 1998נודלמן רפאל 
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יהודי ברית המועצות לשעבר בישראל ". הרוסית" הדמוקרטיה הישראלית והעליה 2003נודלמן רפאל 

 105-144. ג" תשס20-21, ובתפוצות

  . עם עובד: תל אביב. מאבק על השיבה לציון. יהודי גרוזיה. 1970ניישטאט מרדכי 

  . 1'מס, שבות,  היהודים ההרריים במזרח קוקז1973. ניישטאט מרדכי

  . בבל: תל אביב. חזות מזרחית. 2004, ניזרי יגאל

  . מאגנס: ירושלים, רב תרבותיות בראי הישראליות . 2003) עורך(אוהד , נחתומי

החברתי והרוחני לעלויות הראשונות מתימן , הרקע המדיני :וציון  תימן .1982ב "תשמ, יהודה ,ניני

  , הציונית העולמית דרותידי ההסת-הספרייה הציונית על : ירושלים   1914-1800

-ב"פרשת התישבותם ועקירתם תרע: תימני כנרת  :או חלמתי חלום  ההיית  1996ז "תשנ, יהודה ,ניני  

  . עם עובד : תל אביב  ,1912-1930ץ "תר

  .24-45. 35, פעמים, "האזדה וצופיש . "1988, נצר אמנון

ניחוח סוציולוגי : מזרחים ואשכנזים בישראל  :לא נחשלים אלא מנוחשלים  1981סבירסקי שלמה 

  .מחברות למחקר וביקורת,  חיפהושיחות עם פעילים ופעילות

הפיתוח הכלכלי של ישראל ? עבור מי ותמורת מה, מי עבד במה, ברנשטין דבורה, סבירסקי שלמה

  . 5-66 1980 , 4 מחברות למחקר ולביקורת. העדתית וות חלוקת העבודהוהתה

למה צריך אותו ואיך עושים את . גישור בין תרבותי בבתי ספר". כאילו שהכל בסדר". 1997. סבר ריטה

  . המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית:  ירושלים?זה

: מפגש בין תרבותי: בתוך. פול בחברה מרובת תרבויותחסמים במתן שירותי ייעוץ וטי. 2003. סבר ריטה

סמינר : רמת אפעל. 22שולחן דיון . בין נוער בסיכון יוצא חבר העמים לבין גורמי חינוך וטיפול

  .11-23. אשלים ועמותת אפשר, וינט'ג, אפעל

   . 145-169 1ג " ממגמות, מדיניות קליטת העליה במערכת החינוך. 2004סבר ריטה 

  .הוצאת אח: תל אביב. שסעים וזהות בחברה הישראלית, ארץ עברה וזעם 2003 ,סואן דן

בר אשר : בתוך". שוני"עיון בשדה הסמנטי של ה: שדות על ורכיבי תשתית . 1996ו "תשמ, סוברן תמר 

עמ . מוסד ביאליק: ירושלים, " מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים) "עורכים(' ושות. מ

305-320 .   

  .  דרום- בבלוידוי: אמיליה ומלח הארץ. 2002י יוסי סוכר

. ע, גונן: בתוך . 80 וה70הגיאוגרפיה של העלייה מברית המועצות בשנות ה . 1990. מ, סוניס

: ירושלים). 67-74 (לקחי העבר ומבט לעתיד: גיאוגרפיה של קליטת עליה) עורך(

  . ודה הגיאוגרפית הישראליתוהאג, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
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- בין אולטרה-עקיבא יוסף שלזינגר ’ ר : בארץ הגרי"ברלב העי פעמי .2003. מיכאל ק, סילבר

’ כר. שנות ציונות דתית מאה: בתוך, אורתודוקסיה ולאומיות יהודית בראשיתהעת החדשה

   .אילן-בר אוניברסיטת: גן- רמת. דב שוורץ, אבי שגיא: עורכים. ג-א

תהליכי קליטתם של עולי ברית : דיוקנה של עלייה) עורכים (1998. אלעזר, ולשם. משה, סיקרון

  , האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"י: שלים ירו1995-1990, המועצות לשעבר

דיוקנה של ) עורכים) (1998. (א, ולשם. מ, סיקרון: בתוך. הדמוגרפיה של העליה. 1998, משה, סיקרון

, ל מאגנס"י:  ירושלים1995-1990, תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר: עלייה

  1998, ח"תשנ, האוניברסיטה העברית

, " כווני מחשבה–התערבות משפחתית עם עולים מחבר העמים . "1999. יאנה,  ושרגה.ורד, נבו- סלונים

,  הוצאת רמות,מגדר וטיפול,  מוצא עדתי–להיות שונה בישראל ): עורכת. (ק, רבין: בתוך

  . 121-150' ע,אוניברסיטת תל אביב 

 .ח" תשנ-ח"וערת תשמביבליוגרפיה מ, יהודי אתיופיה 1998ח "תשנ) עורכים(קפלן סטיבן , סלמון הגר

  . יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית: ירושלים

  , 189-206) 2-3(ח " כמגמות. שלוש גישות בסוציולוגיה של יחסי העדות) 1984. (ס, סמוחה

ביקורת על גרסה ממסדית עדכנית של הגישה התרבותית בסוציולוגיה של יחסי עדות  1985, סמוחה סמי

  , 73-92: ט"כ, מגמות, בישראל

) עורך(רם . א: בתוך" עדה ושסעים לאומיים והדמוקרטיה הישראלית, מעמד: 1993. ס, סמוחה

  . ברירות: אביב- תל. 117-131' עמ". היבטים ביקורתיים: החברה הישראלית  

בן אחיעזר , ד 'מג' אל חאג: בתוך.  השלכות המעבר לשלום על החברה הישראלית2003סמי , סמוחה

: חיפה, סוציולוגיה של שלום ובטחון בעידן משתנה,  הביטחוןבשם) עורכים(אורי 

  . 455-489' עמ. אוניברסיטת חיפה ופרדס

. הכלאות מוזיקליות מן העיר שדרות": מזרחיות"ל" ישראליות"בין . 2001 אופיר גלית -סעדה

  . 253-276) 2( גסוציולוגיה ישראלית

 . עדות לישראל- עדות: בתוך. 619-658' עמ, ההרהורים על קליטת יהודי תוניסי , 2001, סעדון חיים

  . 106-128' עמ. האגודה לטיפוח חברה ותרבות: נתניה, בן דוד . א, מזרחי. א, עורכים

מעדות המזרח  מחקר אצל קבוצה אחת של יהודיות :דתיות של נשים  1987ו "תשמ סוזן סטר, סרד

  . וניברסיטה העבריתהא: ירושלים.  חיבור לשם תואר דוקטור לפילוסופיהבירושלים

. עבודת מוסמך. המשכיות ותמורה בהסתגלות נערות עולות מתבגרות מחבר העמים. 1999חמדה , עבדה

  . המחלקה לייעוץ חינוכי, גוריון–אוניברסיטת בן 

  .ם"תש, האוניברסיטה העברית:  ירושליםהיבטים אנתרופולוגיים: הגרוזינים בישראל 1980יצחק , עילם



 481

. שנהב י. חבר ח: בתוך: בתוך. מרב תרבותיות לבין תרבותיות:  אזרחות ישראלית2003מאיר , עמור

מכון ון ליר והקיבוץ : ירושלים. עיון ביקורתי מחודש: מזרחיים בישראל. האלר פ- מוצאפי

  . המאוחד

-178, 35 פעמים.  תמונת מצב-יכית באסיה התיכונה' היהודים דוברי תאג קהילות1988ול קתרין 'פוז

195 .  

 המכון לחקר מורשת יהדות ספרד - ירושלים-משגב, מבוכארה לירושלים) ה"תשנ (1995גיורא , וזילובפ

  .והמזרח

-ג"תקנ, אפריקה ליהודי בוכרה- תולדות הקשרים בין יהודים מצפון) ה"תשס (2005 גיורא פוזילוב 

. אפריקה-הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון, יצירה; התחדשות ומסורת. 1793-1914) ד"תרע

חברה , המרכז לתרבות]: גן-רמת[; ביאליקמוסד : ירושלים. משה אורפלי ואפרים חזן: עורכים

  252-266אילן-אוניברסיטת בר, ש אהרן ורחל דהאן"וחינוך במורשת יהדות ספרד ע

י "מוסד ביאליק ע :תל אביב  . תולדות ממלכה יהודית באירופה:כזריה . ג"תש . 1943 ,.אברהם נ, פולק 

  . מסדה

 הקיבוץ : אביב תל.פלסטיני-חברה ומרחב בסכסוך הישראלי :מוכלים יחסים . 1996יובל ,ליפורטוג

  המאוחד

. מסע אל תוך הדיסציפלינה:  מילה ויותר על הגיאוגרפיה של האדם1500 . 2003. יובל, פורטוגלי 

  . הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר: ירושלים.. יתב, אדמה, מרחב : עורך,  יהודה שנהב-בתוך

הערבים ) 1998(, )עורך(רכס אלי : בתוך.  זהות וזהויות משנה אצל הדרוזים בישראל1998קייס ,פירו

, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, דילמות של זהות: בפוליטיקה הישראלית

  . תל אביב, אוניברסיטת תל אביב

מומנטים : חמישים לארבעים ושמונה) עורך. (אופיר ע: בתוך: ס"תנועת ש. 1999שלמה , פישר

  . 329-337.  גליון מיוחד–תיאוריה וביקורת . ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל

על ייצוג תולדותיהם של יהודי צפון אפריקה והמזרח : המודרניזציה ויהודי המזרח. 2002שלמה , פישר

דימויי עבר בחינוך : היסטוריה זהות וזיכרון: בתוך. יה בישראלהתיכון בספרי הלימוד להיסטור

  . אוניברסיטת תל אביב והוצאת רמות: תל אביב.  בעריכת אבנר בן עמוס .הישראלי

  . 31,1,1995,  שומרון-ידיעות אחרונות, צרות של קווקזים. פלג י

  . ספרי חמד; נותידיעות אחרו:  אביב- תל. אתגר הישראליות. ס"ש. 2001) עורך(יואב , פלד
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