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בתי הספר מהם הגיעו תלמידות ותלמידי מחזור א'ב

תודה לרכזות והרכזים בבית הספר ולצוותים החינוכיים על שותפות הדרך והתמיכה 

בתלמידים והתלמידות לאורך שנות המחקר והכתיבה. לעוד שנים רבות של עבודה 

משותפת, חדוות למידה ושאיפה למצויינות.

אולפנת אורות מודיעין

רכזת : חגית קליין

חנה דאום

הימלפרב ירושלים

רכז: גולן אמר

 הלל טויטו

בועז פלדות

הרטמן בנים ירושלים

רכזת : נעמי מנדל

אורי ענזי

התיכון שליד האוניברסיטה ירושלים

רכזת : אורלי מצר כהנא

 תום וינר

נוגה בוטון-דסקל

פלך קרית עקרון

רכזת: עדי פופר

טל שפרינגר

אולפנת נוגה בית שמש

רכזות: מיכל הרשקופ ורותי ברזילי

 רעות בלוך

נטע כורם

אור תורה סטון, ירושלים

רכזת: ידידה קייבן

יערה נאמן

בית הספר הדמוקרטי 

ע"ש נדב, מודיעין

רכזת: שרי אברהם

עומר תירוש

תיכון הראל, מבשרת ציון

רכז: שגיא טל

 איתמר רוה

מיה אפשטיין

 התיכון הישראלי למדעים 

ואמנוית, ירושלים

רכז: מוטי פרי

איתמר כהן

נווה חנה, אלון שבות

רכזת: מרים וייטמן

נועם אל על

אילת השחר בר-לב

שקד גבירצמן 

צוות תוכנית אידיאה באוניברסיטה העברית

 מנהלת האוניברסיטה העברית לנוער:  

ד"ר אוסנת כהן

 מנהלת המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה:  

ד"ר נועה סרי

 מנהלת תוכניות אלפא ואידיאה :  

ד"ר יעל אברהם

 מנהלת אקדמית:  

ד"ר דקל שי שחורי

 רכזת התכנית:  

ליגל שרביט

 רכז חברתי:  

אלון אופנהיים

 יועצת חינוכית:  

מנדי הוילנד

תודות

מיוחדת לד"ר שירה הירש, 	  תודה 

ואידיאה  אלפא  תוכניות  מנהלת 

מחזור  את  שליוותה  לשעבר, 

ועזרה  אידיאה  תוכנית  ואת  א' 

להפיכתה מחלום למציאות.

תודה לורד שורני, רכזת אקדמית 	 

שותפות  על  אידיאה  בתוכנית 

הדרך, על החניכה של התלמידים.

תודה לסו לנדסמן, רכזת התוכנית 	 

בתחילת הדרך, על חלקה בבניית 

התוכנית ועל הבית החם בברטר. 
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 ברכת יו"ר ועדת ההיגוי
של מרכז מדעני העתיד

ד"ר שמשון שושני

אני מברך אתכם, בוגרי  ובוגרות מחזור א' של תכנית אידיאה באוניברסיטה העברית על 

סיום מוצלח של המסע המדעי-חינוכי המפרך.

עבודת מחקר במסגרת תכנית אידיאה היא תהליך בו נדרשתם לשאול שאלות, להפעיל 

את הדימיון ולגלות סקרנות. נדרשתם לכישרון ויכולת, להיות נחושים ולהתמיד, לפתח 

עניין, לחפש אחר תשובות, ולחקור. הרבה ידע, מאמץ וזמן נדרש מחוקר, כדי להתמודד 

עם שאלות שאיש לא בחן לפניו, בתכנית אידיאה ניתנה לכם את הזדמנות להיות שותפים 

במסע מופלא זה של מחקר מדעי. התוצר הסופי של עבודות המחקר מלמד כי עמדתם 

במשימה ואנו גאים בכל אחת ואחד מכם.

ברכות לצוות האקדמי חינוכי של התכנית, למנחים ולמנחות, להורים. תמיכתם ושיתוף 

הפעולה שלהם הם שתמכו והובילו אתכם למעמד זה ואנו מודים להם על כך.

מרכז מדעני העתיד ילווה אתכם בהמשך הדרך, ואנו בטוחים כי הכישורים, הידע, ובעיקר 

הרצון לחקור יסיעו לכם בהמשך הדרך.

ברכת ראש הועדה האקדמית המלווה

פרופ' ניסים אוטמזגין

לתלמידי ותלמידות אידיאה שלום רב וברכות על סיום כתיבת עבודת הגמר!

שמי פרופ' ניסים אוטמזגין ואני דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, וגם 

היועץ האקדמי של תוכנית אידיאה המלווה את התכנית מיומה הראשון. אני גאה ונרגש 

לכתוב מילים אלה לרגל סיום עבודות הגמר של בוגרי ובוגרות המחזור הראשון. 

הרשו לי לומר כמה מילים על הפקולטה ועל החשיבות שאני רואה באידיאה.

מאז היווסדה בשנת 1928, הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית היא המובילה 

בישראל ומצטיינת במחקר ובהוראה. כאוניברסיטה מחקרית מובילה, הייעוד שלנו הוא 

הענקת השכלה גבוהה ואיכותית לסטודנטים ולסטודנטיות ותרומה לצמצום הפערים בחברה. 

בעשור האחרון אנו חווים גידול חסר תקדים במספר החוקרים והחוקרות המעולים שהצטרפו 

לפקולטה, ומספר התלמידים והתלמידות שלומדים במדעי הרוח גם הוא ממשיך לעלות.

כדיקן הפקולטה, אני רואה חשיבות רבה ביצירת חיבורים לקהלים רחבים יותר בחברה 

הישראלית ובמיוחד בקרב בני ובנות נוער שלומדים בחטיבות הביניים ובתיכונים. תכנית 

אידיאה היא ללא ספק תכנית הדגל של מאמצים אלו והודות להצלחת המחזור שלכם 

אנחנו ממשיכים ליזום תכניות שיביאו יותר בני ובנות נוער ללמוד באוניברסיטה.

אני רוצה להודות לכל צוות התכנית, ד"ר אסנת כהן, ד"ר נועה סרי, ד"ר דקל שי שחורי, 

ד"ר יעל אברהם, ורד שורני, ליגל שרביט, אלון אופנהיים ומנדי הוילנד שעושות עבודה 

נפלאה, ליועצים האקדמיים פרופ' דרור ורמן, פרופ' אליצור בר אשר סיגל ופרופ' לימור 

שיפמן, למנחים ולמנחות של התכנית – כולם תלמידי דוקטורט בפקולטה למדעי הרוח, 

ולקרן מימונידיס על העבודה המשותפת והתמיכה הארוכה.

אני מאחל לכם ולכן הצלחה גדולה בהמשך הדרך ומקווה לראות אתכם לומדים אצלנו 

כסטודנטים מן המניין בעוד כמה שנים. 

בברכה חמה,

פרופ' ניסים אוטמזגין

דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית וראש הועדה האקדמית המלווה לתוכנית אידיאה באוניברסיטה העברית
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 ברכת המנהלת האקדמית 
של תכנית אידיאה באוניברסיטה העברית

ד"ר דקל שי שחורי

בוגרות ובוגרי מחזור א'

ברכות על הגעה לקו הסיום של תוכנית אידיאה! על מנת להצליח ולסיים את המסלול 

הזה, נדרש מכל אחד ואחת לעשות מאמץ אקדמי ולימודי משמעותי, לגייס חוזקות 

פנימיות ולהתמודד עם קשיים )ומגיפה עולמית(, וגם להתגבש כקבוצה מגוונת מאוד של 

א.נשים מרקעים שונים ותפיסות אחרות. ברור לנו כי תוכנית אידיאה היא רק תחילתו של 

המסע האקדמי הארוך שלפניכן ולפניכם, ולכן חשוב שתיקחו את ההישג הנוכחי כצידה 

משמעותית לדרך הזו. נזכיר גם כי השנתיים האחרונות היו לא רק ראשית הדרך שלכן 

ושלכם, אלא גם ראשית הדרך של תוכנית אידיאה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

כ"דור המייסד" יש לכן ולכם חלק גדול בהצלחת התוכנית בהווה ובעתיד.

בועז נוימן קרא את מושג ה- Dasein, ה"הֱיות-שָם" של היידגר, עם הדגשה מיוחדת על 

יחסי הַהַכלה של האדם והעולם, כלומר האופן שבו הם שלובים זה בזה. "להיות-בעולמך 

פירושו להיות-מעורב בעולמך )in-volved(, לשכון-בעולמך כמו בבית )in-habit(. בתור 

היות-בעולם, אדם אינו ניתן להפרדה מעולמו. אדם הוא עולמו והעולם מקבל על עצמו 

את אופן הקיום של האדם המתקיים בו." )נוימן, 2014; 19(. אפשר כמובן לדון עוד 

הרבה ואפילו להתווכח על הקביעה הזו )כמו שאכן עשינו( אבל במהותה היא מזכירה 

כי התפיסה שלנו את עצמנו קשורה ללא-הפרד בעולם שסביבנו.

"היו-בעולם", כלומר היו מעורבות, היו איכפתיים. המשיכו לחשוב בכל עת על האופן שבו 

אתם מתקיימים בעולם, ועל האופן שבו העולם קיים בכם. וזיכרו, כמו שהמחקר המשמעותי 

שעשיתן ועשיתם הֵראה, כמו הלמידה המשמעותית שעשינו כקבוצת לומדים הוכיחה, אין 

כמו מדעי הרוח והחברה כדי להבין את העולם טוב יותר. וכשמבינים ומעורבים, אפשר 

לשנות את העולם, לכל-הפחות את עולמכם. סומכת עליכן ועליכם שתצליחו )גם( בזה.

 ד"ר דקל שי שחורי

וצוות תוכנית אידיאה 

דבר העורכים

חוברת התקצירים שלפניכן.ם היא תמצית המחקרים שנערכו בתוכנית אידיאה בשנתיים 

האחרונות על-ידי התלמידים והתלמידות של מחזור א'. 

כל אחד מהתקצירים משקף את תמצית המחקר, מגלה מה היו מטרותיו, מה היתה הדרך, 

ומה היו המסקנות. מחלק מהתקצירים משתקפים גם הקשיים המחקריים או המקומות 

שבהם התוצאות הפתיעו את החוקר.ת, מחלק אחר משתקפים הגילויים המחקריים, 

החידושים והמסקנות המקוריות. 

החוברת הזו היא מבחינתנו סיכום התהליך שעשינו כקבוצת לומדים ולומדות משמעותית; 

המחקר היה עצמאי, אך לווה לכל אורך הדרך על-ידי השותפות והשותפים לדרך שהעירו, 

שיתפו בתובנות ובדרכי מחקר, תמכו בעת קושי ושמחו על כל גילוי חדש. 

מבחינתכן.ם, הקוראים והקוראות - הורים ומשפחות, צוותים חינוכיים בבתי הספר, 

מפמ"ריות וא.נשי משרד החינוך, חוקרות וחוקרים מהפקולטות באוניברסיטה העברית, 

ובכלל כל אדם שהחוברת הזו בידו.ה - החוברת הזו יכולה להיות חלון לנושאים שעסקנו 

בהם. 

במהלך שנת יב' נמשיך ונעבוד על הפיכתם של חלק מהמחקרים שבוצעו למאמרים 

נגישים לקהל המדעי ולקהל הרחב. נכון לעכשיו, העבודות המלאות נגישות לכל בספריית 

אידיאה אשר בבית ברטר ואנחנו מקוות ומקווים שבעתיד תמצא הבמה להציגן לכל מי 

שמעוניינ.ת בהרחבת הדעת. 

תום וינר ודקל שי שחורי 

עורכי החוברת 

 



מדעי הרוח

מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה
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נגיף הקורונה הכה את כל מדינות העולם, וכל מדינה 

ומדינה סובלת ממנה בצורה כזאת או אחרת, אנחנו 

זוכים להצצה חטופה לעולם הסיוע הישראלי. 

מדינות שונות, מדינות עולם שלישי ומדינות עניות זוכות 

ממדינת ישראל לתרופות, מסכות ודברים נוספים. כל 

הפעולות האלו מתבצעות דרך מש"ב. אומנם זה אינו 

סיוע מסיבי, אלא סיוע מדרגה נמוכה ובעלויות נמוכות, 

אך הוא סיוע לכל דבר ועניין. עוד קשה לדעת האם 

יהיה לסיוע הזה השפעה כלשהי, דיפלומטית, כלכלית 

או בצורה אחרת, אך הוא מדגים טוב מאוד את צורתו 

של הסיוע אותו מעניקה מדינת ישראל.

למרות כל היתרונות שציינתי, נראה כי גם מהראיונות 

שערכתי, מסקירת הספרות, ומשיחות עם אנשים שלא 

מבינים רבות בתחום הסיוע, ניכר שהתחום סובל מחוסר 

היכרות או עניין ציבורי, מה שמוביל לחוסר עניין פוליטי, 

ובכך מוביל לקיצוצים תקציביים משמעותיים.

לציבור הרחב יש דווקא עניין בסיוע, וקיים רוב בישראל 

לאמונה שצריך לסייע, אך באותה נשימה גם רוב מוחלט 

שמעולם לא שמע על עבודת הסיוע. אי לכך יש מקום 

לטעון כי שיפור בעניין ובידע הציבורי בנושא והסברה 

פנימית מוצלחת יותר של הרווחים והסיבות שבגללן 

המדינה כן מסייעת, כל אלו יוכלו לשפר את התמיכה 

הפוליטית והתקציבית, ולעשות רבות למען המשך 

והרחבת פעילות הסיוע. לכן, בעזרת יחסי ציבור טובים, 

אפשר לחשוף לציבור את מש"ב ובכך להעלות את 

דעת הקהל הציבורית בנושא, ממנה תעלה גם מידת 

העניין הפוליטית. 

במחקר עתידי יהיה מעניין לבדוק כיצד ההתנגשות 

בין הצד המוסרי לבין הצד האינטרסנטי משתקפת גם 

במדינות אחרות בעולם. ניתן לשאול האם זה בכלל 

מהווה אתגר אוניברסלי, ואם כן, איך כל מדינה מתנהגת? 

אני חושב שמתוך ההשוואה הזו נוכל ללמוד המון, ואולי 

אף לאמץ חלק מן המודלים האחרים, אם יש כאלה, 

למדינת ישראל. כך למשל, בתקופה הנוכחית, שבה 

"אנשים במקום מסוים באים ומשקים את הצמחים עם ג'ריקנים, ואנחנו באים ואומרים להם על צינור דק 
שטפטוף שלו לצמח, יכול להביא תועלת יותר גבוהה. אתה בא לאנשים שיש להם מסורת בגידול, ובעצם 

משנה להם את כל צורת החשיבה שלהם. זה דורש אמון ולוקח זמן"

"מעבר לפן ההומניטרי, שאנחנו כמובן כן רואים אותו כערך שהוא מאוד חשוב, ברור שכשאתה פועל עם 
מדינה מסוימת בכל אספקט שהוא, אתה משדרג את היחסים שלך עם המדינה, ויש איזושהי תקווה 
שהשיפור ביחסים ישתקף בפעולות גם מצידה בהמשך. זה כמובן לא אומר שכל פעם שנותנים למישהו 
קורס, מתנים את זה במשהו אחר, אבל זה כן אומר שזה באופן טבעי כנראה יקרה, וזה נכון לגבי כל 
מדינות העולם שמפעילות סיוע. [...] זה אגב לא נראה לי דבר רע, זה פשוט עוד כלי בסל הכלים 

הדיפלומטי" 

מתוך ראיונות שנערכו במסגרת המחקר עם עובדי המחלקה המדינית והמש"ב

אורי ענזי 

התפתחות מדיניות הסיוע ההומניטרי הישראלי בשנים 2008–2018

תחום: אזרחות | בית הספר: התיכון התורני ניסויי הרטמן בנים, ירושלים

העבודה נכתבה בהנחיית יונת ריין-ספיר, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

עבור שאלת המחקר המשנית שהצגתי, טענתי היא 

כי קיימים שישה רווחים אפשריים מרכזיים מהסיוע:

חיזוק המעמד המדיני.   )1

"פתיחת דלתות" במדינות שמקבלות סיוע.   )2

שינוי בהצבעות באו"ם לטובתה של ישראל.  )3

רווחים כלכליים.    )4

יצירת מעגל בוגרים של תוכניות הסיוע המשמשים   )5

כמעיין שגרירים של ישראל. 

חיזוק עוצמתה הרכה של ישראל.  )6

כמו כן, נראה כי בשנים האחרונות גם מדינות אפריקה 

וגם ישראל עוברות לגישה של שיתוף פעולה כלכלי על 

פני סיוע בו המדינה המקבלת פסיבית ותלויה לחלוטין 

במסייע. ככל שגודלה וכוחה הכלכלי של אפריקה יגדל, 

כך יעלה הרווח מדרך פעולה זו ולכן יש להמשיך בו 

ולהרוויח אותו, אך בלי לשכוח גם את המדינות החלשות 

יותר, ואת הסיוע עצמו, שגם לו מעלות רבות.

סיוע החוץ הוא כלי חשוב, ואף נראה שיש לו השפעות 

חיוביות על מעמדה של ישראל, אם כי כמובן, לעיתים 

קשה להצביע על קשר ישיר בין הסיוע לשיפור במעמד. 

ניתן למנות בין היתר את השיפור במעמד הכלכלי, שינוי 

הצבעות של מדינה מסוימת באו"ם, חיזוק היחסים עד 

לרמה של פתיחת שגרירות באותה מדינה )רואנדה(, 

העברת שגרירות לירושלים, יצירת "שגרירים" בוגרי 

מש"ב )המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי( שמשנים את 

הדעה על ישראל בעולם, שיפור היחסים עם מדינות 

אירופה דרך פרויקטים של שיתוף פעולה ועוד יתרונות 

רבים. גם אם קשה להדגיש ולהדגים כיצד כל פרויקט 

של סיוע בנפרד משנה את מצבה של ישראל, ביחד 

בוודאי יש להם השפעה חיובית. 

מחקר זה מבקש לבחון את הסיוע ההומניטרי שמובילה 

מדינת ישראל באמצעות משרדי הממשלה ובפרט 

משרד החוץ, תוך התמקדות בניסיון להבין את המדיניות 

הניצבת מאחורי הסיוע והכוחות האחראים לעיצובה. 

שאלת המחקר המרכזית היא כיצד מתעצבת מדיניות 

הסיוע ההומניטרי הישראלי, ומה המניעים הגלויים 

והנסתרים שעומדים מאחוריה ומעצבים אותה? 

שאלת המחקר המשנית היא מה הרווחים האפשריים 

שנובעים מהכלי הדיפלומטי של הסיוע? 

מידע  הן  שכללה  בנושא,  הספרות  סקירת  לאחר 

היסטורי על סיוע הומניטרי בעולם ובישראל והן בחינה 

של פרוטוקולים שונים,  ערכתי ראיונות עם אנשים 

שונים המעורים בנושא ובעלי תפקידים במשרד החוץ 

בכדי להבין את הנושא לעומק.

לאור המחקר, שלושת העקרונות המרכזיים שמעצבים 

את אופי הסיוע הם: 

< התמקדות בתחומים מרכזיים בהם יש לישראל 

יתרון יחסי על פני מדינות אחרות )כמו חקלאות 

וטכנולוגיה(.

< ההבנה כי יש חשיבות רבה בבניית יכולות וסיוע טכני, 

ולא רק סיוע נקודתי ללא הכשרה ארוכת טווח.

< שיתוף פעולה עם גופים ומדינות נוספות כמסייעים 

ככלי להגדלת הסיוע, וכאמצעי למינוף הסיוע לרווחים 

פוליטיים שונים. 
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התפיסות הלאומיות שגרמו לעמים למרוד בהשתייכותן 

למושבות. 

הנקודה השלישית והאחרונה היא בנושא סוג השלטון 

והחשיבות שלו. אף שברלין מגדיר את המובן השני של 

החירות ככזה שעוסק בזהות השלטון, הוא דווקא פתוח 

לצורות שלטון שונות ומוכן לקבל שאיפות חברתיות גם 

עם אינן מסתדרות עם ממשל דמוקרטי. לעומת זאת 

מיל, שתומך בצורת השלטון הדמוקרטית ואף שהוא 

עוסק באיום שדווקא נובע מהדמוקרטיה, עדיין מאמין 

בה וחושב שהיא צורת השלטון הטובה ביותר. 

ברלין שחי במאה העשרים נמצא בתקופה נאורה 

ומתקדמת יותר והוא מסוגל להעריך צורות שלטון שונות 

ושאיפות חברתיות שונות בשונה ממיל שצורת הממשל 

השונה מן הדמוקרטיה אליה הוא מתייחס פעם אחת 

בספרו, מוצגת כלא נכונה באופן ברור. 

לאיום כדעת הקהל והחברה הפועלת באופן עצמאי 

ומכוח ההרגל והרוב. לעומתו סוברים פרדימן וברלין 

שהאיום הוא השלטון המחזיק בעיקר הכוח ויש סכנה 

שיתערב בחייהם של האזרחים ויפגע בחירויותיהם 

וזכויותיהם. 

אפשר לראות מהסתכלות על שתי התקופות של ההוגים 

האלו את השינויים שהשפיעו בבירור על ההתייחסות 

שלהם לנושא ועל התפיסה שלהם: במאה התשע עשרה 

הייתה זו ההתפתחות של המשטר הדמוקרטי שהעניק 

הרבה יותר כוח ליחיד, ולעומת זאת המאה העשרים 

התאפיינה במשטרים טוטליטריים שהראו באופן מובהק 

את הסכנה שבשלטון ללא בלמים.

נקודת ההשוואה השנייה עוסקת ביחס של שני ההוגים 

ליחיד ולחברה: מצד אחד האם היחיד מוגדר בפני 

עצמו או רק ביחס לחברה בה הוא חי, ומצד שני האם 

שאיפות של חברה חשובות גם הן או שישנה חשיבות רק 

לשאיפות פרטיות של היחיד לחירות מדינית. ההתמקדות 

של מיל ביחיד בפני עצמו מציגה ללא ספק את ההשפעה 

שהייתה לרומנטיקה על מיל. במקביל, החשיבות שנותן 

ברלין לשאיפות של קבוצה נובע מהמאבקים שהיו רווחים 

באותה תקופה בעקבות הדה-קולוניזציה והתפתחות 

יערה נאמן  

תפיסת החירות במאות התשע-עשרה והעשרים: השפעת מאורעות היסטוריים על 

שינויים בתפיסת המושג

תחום: אזרחות | בית הספר: מדרשת אור תורה סטון לבנות, ירושלים

העבודה נכתבה בהנחיית תום אשד, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

המורכבת מפרטים הזהים כולם זה לזה. לפי מיל הגבול 

של פעולות שיכול היחיד לבצע ללא התערבות של 

החברה הוא כאשר ביצוע הפעולה פוגע ביחידים אחרים 

בחברה שכן אז יש לחברה הזכות להתערב.  

הפרק השני מתרכז במאה העשרים ובשני הוגים- ישעיה 

ברלין ומילטון פרידמן. לאחר הסקירה ההיסטורית עובר 

הפרק לעיסוק בהגות של שני ההוגים בהם מתמקד 

ישעיה  ולאחר מכן  מילטון פרידמן  הפרק, ראשית 

ברלין. פרידמן עוסק בנושא מנקודת מבט כלכלית-

קפיטליסטית. הוא מאמין בשוק וביכולת שלו לאזן את 

הכלכלה ללא צורך בהתערבות ממשלתית הפוגעת 

בהתנהלות הטבעית של השוק ובחירויות של היחידים 

הפועלים בשוק או במדינה באופן כללי. פרידמן רואה 

במערכת הכלכלית של השוק בלם לשלטונות שכן יש 

לה כוח בפני עצמה שלא ניתן לה מידי השלטון ולכן 

היא אינה תלויה בו. 

בשונה מפרידמן, ברלין עוסק בנושא החירות המדינית 

מבחינה תיאורטית יותר, ועוסק בהגות סביב הנושא 

במשך השנים ובפרשנות שלה. הדבר המרכזי שהוא 

עושה במסה שלו, שאליה מתייחס המחקר, "שני מושגים 

של חירות" הוא הצעת חלוקה של חירות לשני סוגים, 

חירות חיובית וחירות שלילית. החירות השלילית זוהי 

חירות העוסקת בגבול שבו אין לחברה להתערב במעשיו 

של היחיד, תחום ריק מהתערבות חיצונית; החירות 

החיובית זוהי חירות שעוסקת בזהות הישות בעלת 

הכוח להתערב בחייו של היחיד.

נקודת ההשוואה הראשונה היא האיום המרכזי אליו 

מתייחסים ההוגים כמסכן את חירות הפרט. מיל מתייחס 

העיסוק במושג החירות המדינית, למרות ההיסטוריה 

הארוכה שלו, רלוונטי ביותר גם בימינו, והבנה של 

התמורות אותו הוא עבר בהתאם לתקופות בו הוא נידון, 

חיונית להבנה שלנו היום את המושג הזה שפוגש אותנו 

בכל אספקט של חיינו, מתשלומי מיסים ועד לעיתונות.

מחקר זה בוחן את התפיסה של מושג זה, והעיסוק 

בנושא החירות בכלל, בהגותם של שלושה הוגים משתי 

תקופות שונות, כמו גם את ההשפעה של מאורעות, 

תהליכים היסטוריים ותפישות אידאולוגיות בתקופתם 

 John( על הגותם. המחקר מתייחס לג'ון סטיוארט מיל

Stuart Mill(, בן המאה התשע עשרה, ולישעיה ברלין 

 ,)Milton Friedman( ומילטון פרידמן )Isaiah Berlin(

שניהם בני המאה העשרים.

טענת המחקר עליה מתבססת העבודה היא, כאמור, זו 

הסוברת שלהקשר ההיסטורי-החברתי שבו נכתבה הגות 

אינטלקטואלית ישנה השפעה על הגות זו. הסתכלות 

יותר על טקסט הכוללת בתוכה בחינה של  רחבה 

התקופה כמו גם של הטקסט המדובר עצמו מספקת 

הבנה רחבה ושלמה יותר של הטקסט ושל הרעיונות 

המוצגים בו. 

הפרק הראשון עוסק במאה התשע עשרה ובהגותו של 

ג'ון סטיוארט מיל. בנושא החירות המדינית כפי שהיא 

מוצגת במסתו על החירות. מיל עוסק ביחס שבין האדם 

לחברה בה הוא חי ובפחד מרודנות החברה ובחשיבות 

של חופש המחשבה והדיון. 

בנוסף עוסק מיל גם בהתפתחות האישית של היחיד, 

בסוג החברה המאפשרת את זה ובסכנות שבחברה 
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כך שלמרות שאני חיה בחברה שוויונית יחסית )ברוך 

השם(, אני בכל זאת יכולה להזדהות ולהבין חלקית את 

קשיי המזרחים והסיבות שהניעו אותם לפעול כפי שהם 

פועלים, אפילו אם לא אסכים עם כל החלטותיהם.

לסיכום, הסיבה שהמזרחים לא התאגדו והצביעו למפלגה 

מזרחית נעוצה ברצון להידמות ולקחת חלק מהישראליות 

הקיימת, בעובדה כי יצרו פרסום השלילי סביב המפלגות 

המזרחיות ואף בגלל הטענות הקשות שהפנו נגדם שהן 

מפלגות את העם.

השערות המבוססות על הפרקים הקודמים בנוגע לסיבות 

ההצלחה או חוסר הצלחה של המפלגות העדתיות בהן 

המחקר עסק, ובפרט מדוע העדיפו המזרחים להצביע 

למפלגה עדתית חדשה ולא לאלה הוותיקות?

לאור המחקר, הסיבות לבחירה במפלגה הספרדית 

ש"ס ולא בקודמותיה נעוצות בארבעה טעמים עיקריים:

הקשר שש"ס יצרה בין יוצאי אסיה-אפריקה לדמות   )1

"הצבר הארצישראלי".

העובדה כי ש"ס נתנה ליוצאי אסיה-אפריקה גאוות   )2

יחידה ולא רחמים עצמיים. 

עצם זה שש"ס קיבלה תמיכה ראשונית מקהל הבית   )3

שלה והרב שך, אשר נחשב אז לגדול הדור בעיני 

רבים. 

ההקשרים וההכרח ההיסטורי שפעלו לטובת ש"ס.  )4

בשביל להסביר את טענת המחקר, אעשה רפרנס למושג 

דור שלישי לשואה. לדור השלישי. בניגוד לשני הדורות 

הקודמים, לדור זה יש ייחודיות מסוימת, שכן הוא יכול 

לראות את הדברים השגויים והפוגעים שבוצעו ולשמוע 

עליהם מהמעגל הקרוב, וגם יכול להיות אובייקטיבי 

כלפי המאורע בשל המרחק ההיסטורי בינו ובין האירוע.

משום כך, אנשים בעלי תודעת דור שלישי מסוגלים 

"ליהנות" משני העולמות - להיות מסוגלים להבין את 

שתי צדי המתרס, כמו למשל בסוגיה המזרחית, בני 

הדור השלישי יוכלו להבין את הממשל ובו זמנית גם את 

המזרחים. כלומר, בתור אדם בעל תודעת דור שלישי 

ולאור הריחוק הרגשי שיש לי מהסיטואציה, אני מחד 

גיסא מבינה יחסית את הסיבות שהניעו את הממשל - 

מדינת ישראל הייתה צעירה ולא מנוסה, ולמרות שאין 

ספק שחלק מההחלטות שהממשלה לקחה היו שגויות 

ופגעו באנשים רבים חלק מיוצאי אסיה-אפריקה היוו 

כוח אדם זול וזמין.

מאידך גיסא, שמעתי סיפורים מסבתות שלי, חוויתי שרידי 

אפליה שהתבטאו למשל בעובדה כי עדיין לא לומדים 

על העליות מארצות אסיה-אפריקה מספיק בשיעורי 

היסטוריה וכמו כן על רבנים גדולים מאותה תקופה, 
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כניסתן של מפלגות מזרחיות לכנסת ישראל

תחום: אזרחות | בית הספר: אולפנת אור-תורה, נווה חנה, אלון שבות

העבודה נכתבה בהנחיית תום אשד, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

באופן ישיר, אלא העדיפו בשנים הללו להצביע למפלגות 

וותיקות ומבוססות כגון מפא"י וחרות? דילמה זו מתחזקת 

כאשר מתייחסים לעובדה כי שתי המפלגות לעיל פנו 

לכלל הציבור הישראלי ולא רק למזרחים, ולכן התמיכה 

והעזרה שיכלו להציע לאוכלוסייה זו הייתה מוגבלת 

ופחותה. המפנה המצופה חל רק בשנות השמונים, 

כאשר מפלגת ש"ס החרדית זכתה להצלחה מסחררת 

בפוליטיקה הישראלית. 

העבודה השוותה בין המפלגות המזרחיות שהוקמו, 

ושאלה האם באמת קיימת זהות פוליטית עדתית, ואם 

כן, מהי הסיבה שהרוב המוחלט של המפלגות המזרחיות 

לא זכו לייצוג משמעותי למרות הגודל היחסי של יוצאי 

אסיה-אפריקה במדינת ישראל בין השנים 1948 עד 

ל-1984? הסיבה שהעבודה עסקה בשנים אלה היא 

משום שבאופן טבעי, רק מעת הקמת המדינה ומוסדותיה 

השלטוניים ניתן לבחון את נושא המפלגות והייצוג של 

קבוצות בתוכה בצורה מובחנת. שנת 1984 נבחרה 

כשנת סיום המחקר משום שזו השנה בה ש"ס זכתה 

להצלחה ונכנסה לכנסת הישראלית.

הפרק הראשון ביצע סקירה של ההיסטוריה הישראלית 

בדגש על קשרים בין עדתיים. בפרק ניתן לראות כי 

אכן התקיים פער בין עדתי בנושאים שונים, והשערת 

הפרק היא שבתגובה לאותם פערים, התחילו פעולות 

מחאה של יוצאי אסיה-אפריקה כתגובה; הפרק השני 

במחקר עסק במפלגות ותנועות רלוונטיות בפוליטיקה 

הישראלית. 

המחקר דן במפלגות ובתנועות המשמעותיות ביותר 

לצרכיו, כאשר התבצע פירוט מורחב על המפלגות 

והתנועות הרלוונטיות ביותר; בפרק השלישי והאחרון נתנו 

"]זהו[ גזע שלא ידענו כמותו בישראל. מדובר 

באנשים פרימיטיביים ביותר. רמת השכלתם גובלת 

בבערות גמורה, וגרוע מזה, הם חסרים לגמרי את 

היכולת לקלוט משהו רוחני. כללית, הם טובים רק 

במעט מהערבים )...( שביניהם חיו. אך יותר מכל 

דבר אחר קיימת עובדה בסיסית אחת - אי יכולתם 

להסתגל לחיים בישראל, ומעל לכל אלה - עצלנותם 

הכרונית וסלידתם מעבודה...מה יהיו פני מדינת ישראל 

ורמתה עם אוכלוסיות כאלה?" 

אמירה זו של העיתונאי אריה גלבלום על המזרחים, רק 

שנה אחרי קום המדינה, נותנת לנו הצצה ראשונית ליחס 

העיתונאות והממשל לעולי אסיה-אפריקה. מדינת ישראל 

קלטה בשנותיה הראשונות כמות גדולה של מהגרים 

ממדינות אלו. המדינה התייחסה אל חלק מהמהגרים 

באופן מפלה וגזעני, כפי שניתן לראות בהציטוט שהובא 

לעיל.

כמו כן, בחברה דמוקרטית עם שיטת ייצוג יחסית של 

האוכלוסייה בפרלמנט, ניתן לשער כי מהגרים חדשים 

יפעלו כנגד האפליה שיש נגדם על ידי התאגדויות 

פוליטיות, וכי הם יקימו מפלגות שייצגו אותם באופן 

ישיר. ואכן, בשנות החמישים והשישים הוקמו מפלגות 

מזרחיות רבות. אך אף על פי שהאוכלוסייה המזרחית 

היוותה אחוז משמעותי מהציבור הישראלי והמפלגות 

המזרחיות שהוקמו זכו לאהדה ותמיכה, לא הייתה 

מפלגה מזרחית שהשיגה מספר רב של מושבים בכנסת 

הישראלית לאורך שנים. 

שאלת המחקר של עבודה זו היא כיצד יכול להיות 

שלמרות שהמזרחים זכו לעתים ליחס גזעני ומפלה, הם 

לא התאגדו והצביעו למפלגה מזרחית שתייצג אותם 
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ליאו שטראוס מגדיר את המקרא כהיפוך הפילוסופיה, 

ומעצם כך, לא תיתכן כל ריאקציה או סינתזה בין תיאולוג 

ופילוסוף. לכן, בעצם ההגדרה, שטראוס שולל מהמקרא 

כל נקודת מבט פילוסופית הגיונית ושכלית בטענה כי 

המקרא הוא קוטבי לפילוסופיה ולא ניתן לקבל שום 

חיבור בין השניים.

לעומת זאת, התיאולוגיה עובדת עם ספר חוקים אלוקי 

חיצוני ואובייקטיבי לאדם. האדם מתקשר עם הא-ל 

דרך ברית, אמון מוחלט בצידוק הא-ל ובחוק האלוקי. 

אם כן, לפנינו שתי מערכות חשיבה שונות ודיכוטומיות. 

האחת משתמשת רק בהטלת ספק כאמצעי להגיע 

לאמת, והשנייה לא יכולה להטיל ספק, כי בכך היא 

מאבדת מייחודה שלה. בהבחנה שלו בין התיאולוגיה 

לפילוסופיה, שטראוס, כמו הרב הנזיר, מחלק את הוגי 

הדורות באופן אובייקטיבי למקרא ולפילוסופיה. 

מתוך כך, ישנם כמה הוגים לא יהודיים ששטראוס 

מתאר כהוגי התיאולוגיה )המקרא(.

כל אחד מההוגים הבאים כקרוב להיגיון העברי השמעי 

בצורה כלשהי, ולכן כל אחד מהם הוא מועמד להשוואה 

בין הרב הנזיר לליאו שטראוס: גיאורג וויליהם פרידיך 

הגל, סר פרנסיס בייקון, גוטפריד וילהם לייבניץ, וג'ון 

סטיוארט מיל.

לאור המחקר, הקשר בין ההגות של הרב הנזיר להגות 

של ליאו שטראוס היא קטנה ביותר, למרות נקודות 

הדמיון הרבות בין השניים. עם כל זאת, העבודה עומדת 

על ההבדל המהותי בין שתי ההגויות, בכדי להיטיב להבין 

את השוני והדומה בין השתיים. 

בהמשך לשוני בין שתי ההגויות, העבודה מנסה לאפיין את 

המושגים של היגיון עברי שמעי ושל המקרא, בדרך שבה 

יישפך אור על מהות החילוק בין שני ההוגים הללו. מסקנת 

המחקר היא שההגדרה של הרב הנזיר היא בעיקרה 

יותר פילוסופית-רעיונית מההגדרה של ליאו שטראוס, 

שמקובעת על התחום הפוליטי של הפילוסופיה, תחום 

קטן ביחס להגדרה של הרב הנזיר. 

בפירוט, הרב הנזיר מחלק את נקודות הדמיון בין הוגים 

כללים לבין ההיגיון העברי השמעי על בסיס עצם ההגדרה 

של אותו היגיון: על בסיס התייחסות לשמיעה, על בסיס 

התייחסות להיגיון שמיעתי, ועל בסיס קירבה למקורות 

יהודיים, קרי, עבריים. 
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בועז פלדות 

השוואה בין ההתייחסויות למחשבת ישראל במשנת הרב הנזיר וליאו שטראוס

תחום: מחשבת ישראל | בית הספר: התיכון התורני ע"ש הימלפרב, ירושלים 

העבודה נכתבה בהנחיית שרגא ביק, החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית

יהודיים השייכים להיגיון העברי השמעי, לבין ההוגים 

ששייכים להיגיון המערבי יווני. 

המחקר עוסק בהוגים שקרובים להיגיון העברי השמעי, 

למרות היותם לא יהודיים. 

להיגיון העברי השמעי מספר תכונות: עצם ההיגיון, 

כלומר צורת הפעולה של ההיגיון, היקש מדבר לדבר; 

הפעלתנות של ההיגיון העברי השמעי, כלומר על האדם 

לעמול בתורה ובמצוות כדי ללמוד את ההיגיון העברי 

השמעי; החיבור ההכרחי בין עשייה לעיון, כלומר על 

האדם ישנה אחריות להביא את הפן העיוני שבהיגיון 

העברי השמעי אל תוך חיי המעשה.

נולד למשפחה דתית בגרמניה של  ליאו שטראוס 

תחילת המאה העשרים. את עיקר הגותו הקדיש לחקר 

הפילוסופיה הפוליטית, תחום שסבל, לפי דעתו, מניוון 

והתדרדרות. בעבודתו על הפילוסופיה הפוליטית, 

התמקד שטראוס בקריסת התרבות המערבית, ובסיבות 

לכך, הקשורות, בין היתר, לפילוסופיה הפוליטית. 

במחקרו על הקריסה של תרבות המערב, הגיע שטראוס 

לשני שורשים שמהם יוצאים היובלים של תרבות המערב: 

המקרא והפילוסופיה. על פי שטראוס, בין שני השורשים 

האלו ישנה סתירה מהותית, והמאבק בין שני השיטות 

האלו הוא שהניע את תרבות המערב. 

לפי שטראוס, הפילוסופיה היא דרך ולא מטרה. כך 

שהדרך שהפילוסוף עושה היא המכרעת ולא הגילוי אליו 

הוא מגיע, והכלי המרכזי של הפילוסוף הוא הטלת הספק. 

הרב דוד כהן, הידוע בכינוי 'הרב הנזיר', וליאו שטראוס 

מחלקים את הדעות הקיימות בעולם לשני סוגים שונים: 

הסוג האחד הוא היגיון היהודי, לכלל סוגיו, והשני הוא 

ההיגיון המערבי הקלאסי-יווני לדורותיו. 

המחקר מנסה לבדוק האם יש הוגים שקרובים להיגיון 

העברי השמעי ולמקרא, ובכך לאשש את התיאוריה 

כי קיים קשר רעיוני בין הגות הרב הנזיר לבין הגותו של 

ליאו שטראוס. 

העבודה נוגעת בלב ליבה של מחשבת ישראל, ושואל 

שאלות על טיבה של מחשבת ישראל ועל "תנאי הקבלה" 

לאסכולה המחשבתית הזו.

הרב הנזיר הושפע מאוד מסביבתו, ופיתח בשל כך 

כתיבה התפתחותית, שמתאפיינת בתחילתה בלהט 

ליטאי, עוברת דרך כתיבה קרה אקדמית, מסיימת בכתיב 

קבלי מצומצם. הרב הנזיר חי את כל חייו בבדידות, 

ולסוף ימיו כמעט של יצא מביתו. הרב הנזיר השקיע 

מאמצים אדירים כדי לפתח ולחדש את "ההיגיון הייחודי 

לעם ישראל לדורותיו". 

לרב הנזיר יש כמה רבדים בכתיבתו - כתיבתו היא 

רבנית, אקדמית, פילוסופית וקבלית, ורבדים אלה באים 

לידי ביטוי בצורות שונות בכתיבתו.

ההיגיון העברי השמעי, אותו היגיון שהרב הנזיר חידש, 

הוא בעיקרו אנלוגיה, היקש מדבר לדבר. את אותו היגיון, 

הוא ניסה להעביר בספרו קול הנבואה, אשר יצא רק 

בחלקו הראשון, ושני חלקיו האחרים מעולם לא ראו 

דפוס. הרב הנזיר בספרו עושה חלוקה בין ההוגים הלא 
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לעצם העובדה שהרמב"ם הצליח להשפיע על פלקירה 

שעסק בה שנים רבות יש ערך רב.

בסופו של דבר, קשה להכריע ולעמוד במשפט אחד על 

מהי גישתה של היהדות כלפי המוסיקה, ואף רק בימי 

הביניים, ונדמה שאין הכרח לספק תשובה אחת כוללנית 

וחד משמעית, שכן מדובר בתקופות שונות ובהוגים 

שונים, כל אחד בהתאם להשקפותיו והשפעותיו השונות. 

ההוגים היהודים - ראינו, כי בתקופת תור הזהב של 

ימי הביניים היו התייחסויות למוסיקה בשני מישורים 

שונים- בתרבות עצמה בה היא פרחה ושגשגה אל מול 

הכתבים ההלכתיים והפילוסופיים ששם לא תמיד ואף 

רוב הפעמים לא קיבלוה בידיים פתוחות.

שנית, יש להבדיל באופן ברור בין התקופות שלפני חורבן 

בית המקדש לבין התקופות שאחריו. חורבן המקדש בולט 

מאוד כנקודת מפנה בכל הקשור ליחס היהדות כלפי 

העשייה במוסיקה, ולכן קשה ואף אולי לא נכון להביא 

דוגמאות מהתנ"ך שיצביעו על הלגיטימיות של המוסיקה, 

מפני שדוגמאות אלו אינן רלוונטיות לתקופה שאחרי 

החורבן. אך כן ניתן להתייחס לדוגמאות האלו כמצביעות 

על היחס המהותי שיש ליהדות כלפי מוסיקה, מפני 

שמבחינה ראשונית ושורשית היא היוותה מלכתחילה, 

ולאורך כל השנים כלי שרת דומיננטי מאוד בכל הקשור 

לעבודה הדתית ולכן יש ליהדות קשר עמוק איתה, עוד 

מימי בראשית. וייתכן כי דווקא קשר עמוק זה הוביל 

ליחס אליה להיות לא מובן מאליו ואף קנאי במידה.

שלישית, יש להבחין בין שני מעמדים שונים למוסיקה: 

מעמד עצמי בו למוסיקה יש משמעות בפני עצמה ומעמד 

אינסטרומנטאלי-פונקציונאלי בו המוסיקה משמשת 

ככלי להשגת מטרות אחרות. על פי הבחנה זו ניתן 

להבדיל בין השקפותיהם השונות של הוגים שונים, כפי 

שפירטתי בעבודה.

בנוסף, ידוע כי לרמב"ם הייתה השפעה גדולה על ההגות 

היהודית שנכתבה בתקופתו ולאורך כל השנים אחריו, אך 

לטעמי יש עניין עמוק יותר כאשר הוא גורם לשינוי דעתו 

של מי שמוסיקה הייתה חלק גדול מחייו ומשפיע עליו 

כך שהוא יכתוב בביקורתיות רבה עליה- כפי שהשפיע 

על שם טוב אבן פלקירה. אמנם, לא בכל המקרים הוא 

הצליח לשנות את דעותיהם של תלמידיו- כמו במקרה 

של יהודה אבן עקנין, ואמנם לא רק תלמידו שם טוב אבן 

פלקירה שינה את דעתו, אלא  שזו הייתה תנועה גדולה 

באותה תקופה, שייתכן כי כולה הייתה באופן כלשהו 

בהשפעתו של הרמב"ם, אך ראוי להבין כי כאשר מדובר 

במוסיקה- שהיא קרובה כל כך לנפשו של העוסק בה, 
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בעת נסע ידיד לבי ברכבו
נדוד שכח לבבי את נותו
ואיך יכון לעורר אהבתו
ונפשי יצאה עמו בצאתו

יוסף אבן עקנין כותב לרמב״ם

נטע כורם  

"שירו לו זמרו לו שיחו בכול נפלאותיו" - היחס של היהדות כלפי מוסיקה בתקופת ימי 

הביניים על-פי כתביהם של הוגים יהודיים מהתקופה

תחום: מחשבת ישראל | בית הספר: אולפנת אמי"ת נגה, בית שמש

העבודה נכתבה בהנחיית שרגא ביק, החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית

רבות למוסיקה שהייתה במקדש, או שליוותה את עבודת 

הלויים במקדש. יחד עם זאת, לצד אותן התייחסויות 

חיוביות, בספרות חז"ל קיימות גם התייחסויות יותר 

מורכבות למוסיקה, האוסרות את התענוג וההנאה 

הנובעים מהמוסיקה בעקבות חורבן בית המקדש והצרות 

שבאו על ישראל באותה תקופה.

כלומר, מתוך הימצאה של המוסיקה והשימוש הממשי 

בה והיותה חלק בלתי נפרד מהעבודה הדתית עד ימינו 

אנו, אנו יכולים להסיק לכאורה כי היהדות קיבלה לבסוף 

לחיקה את המוסיקה, השירה והנגינה, ומה שנראה לנו 

עוד מימי בראשית כחיבור טבעי, אכן נהיה כזה. אולם, 

זוהי רק הסתכלות על ימי חז"ל ואז ישירות קפיצה לימינו 

אנו- חסרות המהמורות והשינויים שהגישה למוסיקה 

עברה בדרך, ומעבר לכך, עוד לא ברור לנו מהי גישתה 

של היהדות למוסיקה שאינה חלק מעבודה דתית. יכול 

להיות שכפי שניתן להבין מכתבי חז"ל הדת היהודית 

אכן סולדת וברצונה למגר כל עשיית מוסיקה שמטרתה 

הנאה לאחר חורבן בית המקדש?

על מנת לנסות ולענות על שאלה זו, בחרתי לחקור את 

כתביו ואת גישתו של אחד ההוגים הגדולים, המשפיעים 

והמוערכים ביהדות- הרמב"ם, ולאחר מכן להרחיב 

ולחקור על גישותיהם של שניים מתלמידיו שעסקו בשירה 

בימי חייהם- שם טוב אבן פלקירה ויהודה אבן עקנין.

מקומה של המוסיקה ביהדות הינו עניין מורכב, אך 

לאחר עבודה זו התבהרו בעיני כמה דברים:

ראשית, יש להבדיל בין הימצאן של המוסיקה, השירה 

והנגינה במציאות לבין הלגיטימיות שלה בכתביהם של 

 לאורך כל ההיסטוריה היהודית, העיסוק במוסיקה היה 

עניין שעורר סביבו דיון רב, שכלל מתנגדים ומצדדים. 

לצד זאת, קיימות הוכחות היסטוריות ומקראיות, אליהן 

לא ניתן להתכחש מבחינת היהדות, שמהן עולה עיסוק 

ממשי במוסיקה. כבר ממש משחר היהדות ניתן להבין כי 

תרבות המוסיקה והעיסוק בנגינה ובשירה לא היו זרים 

לה, ומתוך האזכורים הרבים המופיעים כבר במקורות 

הראשונים אף ניתן להסיק כי יש להם חלק משמעותי 

בתרבות היהודית.

האזכור הראשון שניתן למצוא למוסיקה במקורות 

היהודיים נמצא בספר בראשית, כאשר מסופר על 

בניו של למך ועל משלחי היד שעסקו בהם, שהיו בין 

המקצועות הראשונים שבעולם:

ם אָחִיו יוּבָל  ֵׁ ב אֹהֶל וּמִקְנֶה.  וְש ֵׁ "אֶת יָבָל הוּא הָיָה אֲבִי יֹש

ּוֹר וְעוּגָב.  וְצִלָּה גַם הִוא יָלְדָה  ֹּפֵשׂ כִּנ הוּא הָיָה אֲבִי כָּל ת

ת וּבַרְזֶל" )בראשית  ֶׁ ִן לֹטֵׁש כָּל חֹרֵׁש נְחֹש אֶת ּתוּבַל קַי

ד, כ-כא(. 

מעצם הזכרת מלאכת הנגינה בספר בראשית ניתן 

להבין כי התורה אינה סולדת מהעיסוק בה- כי במקרה 

זה ספק אם הייתה מזכירה אותה בלא הקשר או רמז 

שלילי, ויותר מכך, המפרשים מסכימים שזוהי מלאכה 

מפוארת וחשובה, שהיא חכמה גדולה ואף שיש לה 

צורך גדול בעולם ועל כן היא נמנית יחד עם המקצועות 

הראשונים שנתקיימו בעולם.

עם זאת, בימי חז"ל היחס למוסיקה היה מורכב, והשתנה 

במצבים מסוימים, בעיקר בעקבות חורבנו של בית 

המקדש. בספרות חז"ל קיימות התייחסויות חיוביות 
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אל הדת באופן כללי. מצד אחד הם ביקשו ליצור עולם 

מרקסיסטי-ציוני חדש, אך במציאות הם נטו לשוב את 

מסורת בתי האב והעולם המוכר בעת הצורך.

העבודה גם בוחנת את יחסם של החלוצים לחתונה 

ובעקיפין גם את יחסם כלפי הרבנות, שכן את טקסי 

החתונה הדתיים ניהלו הרבנים. דילמות אלה רלוונטיות 

לדעתי גם לימינו אנו. זוגות רבים הבוחרים למסד את 

הדילמות שאיתן  אותן  בפני  ניצבים  הקשר שלהם 

התמודדו צעירי העלייה השנייה - האם להתחתן בחתונה 

יהודית-דתית? או שמא בטקס אלטרנטיבי? מה היחס 

כלפי הרבנות? ועוד.

השנייה בכל הנוגע לטקסי התמסדות וחתונה, באמצעות 

יומנים של דמויות בעלייה השנייה שהתייחסו למוסד 

הנישואים והמשפחה ולקשרים זוגיים. כמו כן, יוצג הפער 

בין האידיאולוגיה של אנשי העלייה השנייה סביב החתונה 

והנישואים לבין מעשיהם בפועל. 

המחקר נעשה באמצעות תיעודים ויומנים המתייחסים 

והתמסדות בקיבוצי העלייה  לכ-16 טקסי חתונות 

השנייה ועוד התייחסויות נוספות לנישואין בכלליות. 

בסופו של דבר, מצאתי כי בפני זוגות שרצו להתחתן היו 

שלוש אלטרנטיבות: להתחתן בטקס יהודי דתי, למצוא 

אלטרנטיבה יהודית לטקס או 'להתחדר', כלומר לעבור 

לחדר משפחה משותף ללא טקס. 

רצונם של פועלי העלייה השנייה היה למסד את קשרי 

הזוגיות שלהם בטקס נישואים שיבטא מחויבות, מבלי 

להיצמד לצביון הדתי של הטקס, ממנו סלדו. בפועל, 

מסקירת העדויות האישיות, כפי שבאו לידי ביטוי ביומנים 

וזיכרונות מהתקופה, נמצא כי רבים מבני העלייה השנייה 

בחרו בכל זאת להתחתן בטקס חתונה דתי. במקביל, 

התקיימו גם טקסים אלטרנטיביים, שעל אופיים עומדת 

העבודה: טקס יהודי אלטרנטיבי ו"התחדרות".

אף על פי שהייתה לאנשי העלייה השנייה תפיסה 

אידיאולוגיות מובהקת ובלתי מתפשרת, בסופו של 

יום לא היה קו אחיד בו דבקו בנוגע לטקסי החתונה. 

למעשה היה מנעד תגובות רחב וכל אדם עשה מה 

שראה לנכון. הדבר יכול להעיד על יחסם של העולים 

"אנחנו בקבוצה מבינים את ערך האהבה אחרת מאשר הבינו הדורות שלפנינו. 

ואנחנו שואפים לבנות את חיינו המשפחתיים על יסודות חדשים חפשיים. ובכל-

זאת מתיראים אנחנו מפני החיים החדשים. וכל זה יוסיף לפעול בקרבנו, אם לא 

נחנך את עצמנו ברוח מהפכנית אמתית. האדם צריך להיות מהפכני במעשיו 

כמחשבותיו."

יהושע גלוברמן, חבר קיבוץ עין חרוד (מתוך העבודה)

"אנחנו בקבוצה מבינים את ערך האהבה אחרת מאשר הבינו הדורות שלפנינו. 

ואנחנו שואפים לבנות את חיינו המשפחתיים על יסודות חדשים חפשיים. ובכל-

זאת מתיראים אנחנו מפני החיים החדשים. וכל זה יוסיף לפעול בקרבנו, אם לא 

נחנך את עצמנו ברוח מהפכנית אמתית. האדם צריך להיות מהפכני במעשיו 

כמחשבותיו."

יהושע גלוברמן, חבר קיבוץ עין חרוד (מתוך העבודה)

טל שפרינגר  

דת, נישואים ומיסוד המשפחה בקרב אנשי העלייה השנייה

תחום: היסטוריה | בית הספר: פלך ע"ש רות קורמן, קריית עקרון

העבודה נכתבה בהנחיית יונתן מטיוס, המחלקה להיסטוריה, האוניברסיטה העברית

עבודת המחקר עוסקת בבחינת ההשפעה של הדת 

בעלייה שנייה על תפיסת המשפחה בדגש על טקס 

הרעיונות  בתחום,  המחקרים  במרבית  הנישואים. 

הסוציאליסטיים הם אלו שהצטיירו כמשפיעים ביותר 

כן  על השינוי שחל בתפיסה. המסקנה הייתה אם 

שהשינוי ביחס לזוגיות ולמשפחה היה תוצר של רעיונות 

סוציאליסטים מהפכניים, ואילו הדת ויחסם של אנשי 

העלייה השנייה אליה לא היוו מרכיב חשוב בשינוי שחל 

עבורם, השינוי בתבנית הזוגית הוא חלק מיצירת עולם 

חדש במקום העולם הישן שביקשו למחוק. מחקר זה, 

לעומת זאת, דן בתהליכי המשכיות ובמקומם. הדת 

והיחס אליה היו חלק משמעותי מחיי היום-יום בקרב 

החברה שעלתה בעלייה השנייה והיה לה תפקיד חשוב 

בעיצוב תפיסת הזוגיות, הנישואים והמשפחה. 

בקרב  לדת  והיחס  בוחנת את ההשפעה  העבודה 

אנשי העלייה השנייה על תפיסתם את מוסד הנישואים 

היא  טענתי  שונים.  חתונה  טקסי  דרך  והמשפחה 

שלמרות הרצון לפרוץ את גבולות המסגרת הדתית 

והמסורתית של העולים, רבים מיסדו את הקשר בדרכים 

שונות ומגוונות, כך שבפועל רבים שמרו על המסגרת 

המסורתית ה"גלותית". 

לאור זאת העבודה מחולקת לשלושה פרקים. בפרק 

הראשון, הרקע ההיסטורי, יוצגו מחקרים שנכתבו בנושא, 

הרקע הדתי והמשפחתי ממנו צמחו אנשי העלייה השנייה. 

בפרק השני ייבדק מה היו האידיאולוגיות של אנשי 

העלייה השנייה, ובכללם היחס לדת, על ידי קריאה 

בכתבים מהתקופה, רעיונות של הוגים ואישים שהתייחסו 

לנושא ומחקרים אקדמיים שנערכו על התקופה. בפרק 

השלישי, יוצג השינוי שחל בפועל בקרב אנשי העלייה 

מרים ברץ, בת העלייה השנייה ומראשוני קיבוץ דגניה, 

התייחסה ביומנה ליחס המורכב לחתונות בקבוצה 

המתהווה: "והחתונה עצמה, מה דמות תהיה לה בקבוצה? 

אנשים חופשיים אנו, רחוקים מטקסים דתיים. מחפשים 

דפוסי-חיים חדשים. מחפשים, ולפי שעה לא מוצאים. 

והנה הוחלט להעמיד  חופה."  בפניי ברץ, כמו לפניי 

זוגות רבים בימי העלייה השנייה, ניצבה דילמה. מצד 

האחד היא בת העלייה השנייה, מרדנית ומהפכנית. אך 

מצד השני היא חפצה למסד את הקשר עם אהובה יוסף 

בטקס נישואים ואינה מוצאת אלטרנטיבה לטקס הדתי. 

הדילמה של ברץ הייתה תופעה רווחת בשנות העלייה 

השנייה. תפיסת הדת המורכבת של החלוצים, אשר 

תיבחן לעומק בעבודה, יצרה בקרבם רגשות מעורבים 

בכל הנוגע למוסד הנישואים והמשפחה. דילמה זו עומדת 

במרכז המחקר הנוכחי.

אנשי העלייה השנייה היו צעירים סוציאליסטים, אפופים 

בתחושת מרד ורצון לחולל שינוי. הדת סימלה עבורם 

את הגלותיות ממנה רצו להתנתק. הם שאפו לבנות 

בארץ ישראל חברה חדשה, שערכיה המרכזיים יהיו 

ערכי שיתוף ועבודה. בהגיעם לארץ הם יצרו בה מפעלים 

חדשים, כדוגמת ההתאחדויות, המפלגות והקיבוצים. 

חייהם בארץ לא היו קלים והם נאלצו להתמודד עם 

קשיים רבים, מבית ומחוץ.

מיסוד קשרי זוגיות, בין אם באופן טקסי ובין אם באופן 

מעשי, הוא שלב חיים טבעי. ההתמודדות של אנשי 

העלייה השנייה עם הדילמה הזו שימשה נקודה אידאלית 

להבנת הפערים בין תפיסות העולם למעשה, ולהבנת 

הלבטים האידאולוגיים והאישיים סביב הטקס בקרב 

אנשי העלייה השנייה.
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לאורך כל העבודה ניתן לראות את העימות בין המסורת 

למודרנה. בניגוד להשערה שלי, שעם התחזקות הזהות 

הלאומית ניתן יהיה לראות דגש גדול יותר על המסורות 

הקוריאניות והשימור שלהן, ניתן לראות שאכן יש פעמים 

שהמסורת דווקא לא גוברת על השאיפה למודרנה. 

ניתן לראות את זה בעיקר במאפיינים התרבותיים 

שהולכים נגד המודרנה, למשל ההאנבוק שאינו תואם 

את החיים המודרניים. זאת מכיוון שמאפיינים אלה 

נתפסים כסמל של החיים המסורתיים ולכן על החברה 

לבחור בין המודרנה למסורת. אך עדיין נותרת השאלה 

מדוע במקרים אלה נראה כי דווקא המודרנה מנצחת. 

מחקרי אינו עוסק בזה אך לדעתי הדבר נובע מתוך 

הדגש החזק של החברה על חוזק כלכלי וצבאי ועל 

הפיתוח של המודרני של המדינה. כל אלא הם למעשה 

דרישה על מנת להיות חלק מהעולם המערבי הכה 

נחשק ולאורח חיים יותר טוב של האזרחים.

המחקר שלי תרם להבנה של ההשפעה של זהות לאומית 

ולאומיות על מאפיינים תרבותיים וההשתמרות שלהם, 

בעיקר במקרה הקוריאני. הוא עזר לבחינת התפתחויות 

והשינויים  מאפיינים תרבותיים מסורתיים מסוימים 

שהתרחשו לאורך השנים, בנוסף לבחינה של תופעות 

אלה הוא העלה השערות בנוגע לקשר בין זהות לאומית 

ולאומיות להשתמרות מסורות. אני מקווה שהמחקר שלי 

יתרום להבנה יותר מעמיקה של המסורות הקוריאניות, 

ההשפעות עליהן ומה תרם להשתמרותן. דרך הבנת 

השתמרות מסורות אני מקווה שהמחקר שלי יעזור לשמר 

גם מאפיינים תרבותיים מסורתיים של תרבויות אחרות 

אשר הולכים ונעלמים בעידן הגלובליזציה. במחקר הבא 

שלי מעניין אותי להתמקד בהשפעה של מסורות של 

התרבויות המזרח אסייתיות אחת על השנייה והשינויים 

שנגרמו כתוצאה מכך.

שמתאר את תקופת המלחמה, תוך דגש על התהליכים 

שעברו המאפיינים התרבותיים שניתן לראות בו וכיצד 

הם מדגימים את הטענות שלי.

הפרק הרביעי והאחרון מתמקד בדרום קוריאה כיום. 

הפרק פותח בסקירה קלה של השינויים שעברו עליה 

משנות ה-50 עד היום, ועל הדרך הארוכה שעברו הזהות 

הלאומית והלאומיות בקוריאה והגורמים שהשפיעו עליהן. 

לאחר מכן מתוארים המאפיינים התרבותיים וכיצד הם 

באים לידי ביטוי בדרום קוריאה כיום. לבסוף מוצגות  

הזהות הלאומית והלאומיות ביחס למאפיינים התרבותיים 

המסורתיים בדרום קוריאה של ימינו.

הבחינה של אלמנטים תרבותיים דומים )שפה, מנהגי 

חגים, לבוש( בתקופות השונות, מסייעת להבנה עמוקה 

של כל אחת מהתקופות, ולהבנת התרבות הקוראינית 

בכללותה היום.

לאורך העבודה שלי דבקתי בטענה המרכזית שיש קשר 

ישיר בין הזהות הלאומית הקוריאנית להשתמרות של 

המאפיינים המסורתיים התרבותיים שבחנתי, ההאנבוק, 

ניתן לראות את  והשפה הכתובה. בהחלט  החגים 

הקשר בין הזהות הלאומית להשתמרות המאפיינים 

המסורתיים התרבותיים. בבחינת תקופת השלטון היפני 

ישנה התחזקות בזהות הלאומית בקוריאה בעקבות 

הניסיונות הרבים להטמעה תרבותית. באותה התקופה גם 

ניתן לראות ניסיונות רבים יותר להדגיש את המאפיינים 

שמייחדים את התרבות הקוריאנית. לעומת זאת עם 

החלוקה לשתי מדינות הזהות הלאומית התחזקה 

כתוצאה ממלחמת הלגיטימציה. אבל למרות זאת היא 

כבר לא הייתה מבוססת רק על האתניות הקוריאנית, 

זאת מכיוון שגם הצפון היו מאותו מוצא אתני. לכן הדגש 

לא היה על המאפיינים שייחדו את העם הקוריאני, אלא 

יותר על פיתוח המדינה. נראה כי הקשר בין הזהות 

הלאומית להשתמרות המאפיינים המסורתיים תרבותיים 

אינו בהכרח הגורם המכריע בהשתמרות המאפיינים 

היות שיש גורם נוסף, השאיפה למודרנה, אשר משפיעה 

גם היא על המאפיינים המסורתיים.
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תרבותה של קוריאה במבחן הזמן: השפעת אירועי המאה עשרים בקוריאה על השפה 

הכתובה, החגים והלבוש

תחום: היסטוריה | בית הספר: התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים

העבודה נכתבה בהנחיית ענת חיינה, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית

הפרק הראשון עוסק בהליך המודרניזציה בקוריאה, 

בדגש על תחילת ההליך. הפרק מציג את תחילת 

המודרניזציה עם סוף המאה ה-19, תוך בחינה של 

הגורמים המשמעותיים, סחר עם המערב, חדירת רעיונות 

מהמערב ועידוד של ההליך על ידי פעילים בתנועת 

ההארה, והדעות השונות בנוגע לתהליך זה.

הפרק השני מתמקד בשלטון היפני שהתחיל ב-1910 

ונמשך עד סוף מלחמת העולם השנייה. הפרק מתחיל 

בסקירה היסטורית של התקופה וההשפעות שלה על 

החברה הקוריאנית. לאחר מכן נבחנת הזהות הלאומית 

באותה התקופה תוך התייחסות לגורמים שהשפיעו עליה 

כגון חוקים, הדיכוי היפני והחשיפה הכפויה למערב. הזהות 

הלאומית היוותה חלק מרכזי מהמאבק הקוריאני נגד 

 Dongju:The היפנים. בסוף הפרק ישנו ניתוח של הסרט

Portrait of a Poet  שעוסק בספרות תחת השלטון היפני 

והתנגדות לו, תוך דגש על הצגת התקופה והשפעותיה 

על המאפיינים התרבותיים. 

הפרק השלישי עוסק בתקופת החלוקה לשתי מדינות, 

תקופה זו כוללת גם את מלחמת קוריאה. הפרק מתחיל 

בסקירה של קוריאה לאחר סוף מלחמת העולם השנייה 

והחסות המשותפת של ארצות הברית וברית המועצות 

על חצי האי. לאחר מכן תת-פרק המוקדש למלחמת 

ולהתרחשויות בה, מתאר כיצד המלחמה  קוריאה 

היוותה גורם עם השפעה רבה ומשמעותית על החברה 

הקוריאנית. בהמשך, נבחנות הזהות הלאומית והלאומיות 

באותה תקופה, המאפיינים התרבותיים וההשפעה של 

הזהות הלאומית והלאומיות עליהם. בסוף הפרק מופיע 

  Taegukgi: The Brotherhood of War ניתוח של הסרט

מטרת המחקר היא להבין כיצד המאפיינים התרבותיים, 

אשר עדיין מהווים חלק מהתרבות הקוריאנית כיום, 

אורח  על  אירועים אשר השפיעו  השתנו בעקבות 

החיים בקוריאה. בנוסף, המחקר מנסה להבין כיצד 

אירועים שונים משפיעים על מאפיינים תרבותיים ועל 

ההשתמרות שלהם תוך בחינת ההשפעה של הזהות 

הלאומית והלאומיות על מאפיינים אלה.

 השאלה המרכזית של המחקר היא כיצד האירועים 

המרכזיים שקרו במאה העשרים בקוריאה השפיעו 

על השתמרות מאפיינים מסורתיים תרבותיים בקוריאה 

אירועים  נבחנו שלושה  כך  לצורך  כיום.  הדרומית 

מרכזיים; המודרניזציה, השלטון היפני והחלוקה לשתי 

מדינות, ושלושה אלמנטים תרבותיים; הלבוש המסורתי 

]ההאנבוק[, החגים בדגש על ראש השנה הקוריאני וחג 

הצ׳וסוק, והשפה הכתובה. שאלות נוספות שנבחנו הן 

כיצד האירועים השפיעו על קוריאה? כיצד האירועים 

השפיעו על הזהות הלאומית והלאומיות בקוריאה? כיצד 

הזהות הלאומית והלאומיות השפיעו על המאפיינים 

התרבותיים? וכיצד המאפיינים התרבותיים התבטאו 

בקוריאה במשך אותן תקופות? ספרו של מייקל רובינסון   

 Korea's Twentieth-century Odyssey : A Short History

שימש כתשתית משמעותית בסקירה ההיסטורית 

והתרבותית של קוריאה. 

העבודה מורכבת מארבעה פרקים, כאשר בכל פרק 

מתוארת המציאות הפוליטית, דמוגרפית, כלכלית 

וחברתית בקוריאה בתקופה זו, תוך שימת דגש מיוחד 

על ההשפעות התרבותיות ועל האופן שבו התקופה 

משתקפת בשפה, בלבוש, בחגים ועוד.
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השיפור במעמד היהודים באירופה בעקבות תנועת 

ההשכלה והאמנציפציה הביא את היהודים לחשיבה 

מחודשת על שפה לאומית ולרצון של חלקם, בעיקר 

בגרמניה, לאמץ את השפה המקומית במטרה להיות 

אזרחים שווי זכויות לכל דבר. במזרח אירופה, שם 

פרחה היידיש בקרב היהודים, החל להתפתח מאוחר 

יותר ענף של תרבות יהודית ביידיש, שגם הוא העמיד 

בשאלה את השאיפה העתיקה לחזור לעברית. במקביל 

לכך נוסדה התנועה הציונית שינקה השראה מהתנועות 

הלאומיות העולמיות ומקריאתן לחזור לשפת העם, 

ובהתאם לכך קראה לחזור לשפה העברית ולשורשים 

היהודים שהיא נושאת.

הפרק האחרון של העבודה מסביר כיצד הרצון ללאומיות, 

יחד עם מרכזיות השפה והכרחיותה בעיצוב בציונות 

השפיעו על פועלה של העלייה השנייה בתחום הפצת 

השפה העברית. בפרק זה נבחן יחסה של העיתונות 

הלאומית העברית לסוגיית העברית. החלק הראשון 

דווקא בשפה  בפרק עוסק בבחירה האידיאולוגית 

העברית, במורכבות שהייתה סביב שפת הז'רגון ביחס 

לעברית, ובנקודות המפגש בין השפות, כפי שסוגיות 

אלו משתקפות מן עיתוני התקופה. בחלק זה מוסבר 

מה היו הערכים שהניעו את קידום העברית, וכיצד הן 

קודמו על ידי עיתוני התקופה. החלק השני של הפרק 

עוסק בשאלה הפרקטית של הנחלת השפה, ובתפקיד 

העיתונים במשימה זו.

באופן אישי בחרתי דווקא בחקר העלייה השנייה משום 

שמרגע שהתחלתי לקרוא על התקופה, הבנתי שמדובר 

באירוע מכונן בהיסטוריה של העם היהודי. המסר החד 

והברור שהציבו אנשי העלייה השנייה בנוגע לשפה 

העברית, הוא בעיני הגורם להצלחתם המוחצת בראי 

ההיסטוריה. העלייה השנייה היא דוגמה לאידיאות גדולות 

שהופכות לפרקטיקה מציאותית וזו לדעתי גדולתה 

ועוצמתה. השיעור העיקרי שלמדתי במהלך כתיבת 

עבודה זו, הוא שאנשים המונעים מחלום ומאמונה 

בצדקת דרכם, מסוגלים לחולל שינויים עצומים.

הגיעו אנשי העלייה השנייה, השפיעו על התחומים שבהם 

בחרו להשפיע, ועל הראייה שלהם את המציאות ואת 

הסוגיות שבערו אז בארץ ישראל. הפרק מפרט על 

יחסם של העולים לדת ולתרבות היהודית, ולאחר מכן 

מובהר כיצד עוצבה בחירתם של אנשי העלייה השנייה 

להתמקד בתחומי ההתיישבות והלאומיות. במסגרת 

זו הפרק גם סוקר את יחסם של הוגי דעות מרכזיים 

מהעלייה השנייה כדוגמת א.ד גורדון, אחד העם ועוד, 

לסוגיית של יהדות, הגולה עבור היהודים, ועבודה בארץ 

ישראל.

הפרק השני של העבודה דן ברעיון הלאומיות שהתפתח 

במאה ה-18 ויצר בקרב עמים רצון להכרה מצד אומות 

אחרות, על סמך ערכים ורעיונות משותפים המאחדים 

אותם. בפרק זה מוצגות גישות שונות ביחס להתפתחות 

הלאומית ולגורמים המאחדים קבוצה לקהילה עם 

תרבות, וסמלים משותפים. באמצעות השימוש בתיאוריה 

של הקהילות המדומיינות של בנדיקט אנדרסון, הפרק 

מסביר את מרכזיותה של השפה בפיתוח קהילות ללא 

היכרות בין החברים בהן, אלא על בסיס שפה משותפת 

בלבד. מתוך כך ניתן להבין את המשמעות שראו אנשי 

העלייה השנייה בשפה העברית, ובבחירה שעשו דווקא 

בה לשפה הלאומית.

הפרק השלישי של העבודה, העוסק בשפות יהודיות, 

מוצגות השפות האלטרנטיביות שהיו ליהודים באירופה. 
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חינוך בתקופת העליה השניה, הגות ומעשה

תחום: היסטוריה | בית הספר: אולפנת אורות מודיעין

העבודה נכתבה בהנחיית יונתן מטיוס, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית

אמורה לחדור אל החיים היהודיים ביישוב. מדובר היה 

בעימות סביב שאלות פרקטיות ואידיאולוגיות ועבודה 

זו מתעמקת בדיון זה. 

לבסוף, העבודה טוענת כי מתוך המחקר על עיתונות 

התקופה, העולים ראו בהפיכת השפה העברית מעשה 

אידיאולוגי, ולא פרקטי. אמנם העברית הייתה גם 

פרקטית לאור העובדה שמקור העולים היה ממקומות 

שונים, אך באותו זמן עבור העולים השפה הייתה חזון 

הכרחי להגשמת האידיאולוגיה שלהם. בלעדי השפה, 

הם לא ראו אפשרות ליצור קהילה לאומית-ציונית ולכן 

הם ביקשו להשתמש בכלי התקשורת שמבטאים את 

רעיונותיהם כאמצעי להפצת השפה וליצירת הלאום. עם 

זאת, לא כולם ראו באותו אופן את חשיבות הנוכחות של 

השפה ביום-יום. בעוד שכולם הסכימו שיש ללמד את 

העברית, חלק חשבו שנכון להמשיך להשתמש בלעז 

למטרות מסוימות כמו באקדמיה. ראוי לציין בשלב זה 

שעבודה זו עוסקת בגורמים שתמכו בשימוש בשפה 

העברית ואינה עוסקת בשאלת השימוש עברית עצמה. 

לאור זאת, אין בעבודה התייחסות לגורמים שהתנגדו 

לשפה העברית מטעמים דתיים או לאומיים. כמו כן, 

גורמים אלו מיעטו לפרסם בשפה העברית ועל כן שאלת 

העיתונות העברית פחות נוגעת בהם. 

הפרק הראשון של העבודה דן במאפייני העלייה השנייה 

העובדת. הפרק מסביר מהם הערכים שאיתם הגיעו 

אנשי העלייה השנייה לארץ ישראל ומאיפה ינקו את 

הערכים הללו. בפרק זה מוצגת התרומה הגדולה של 

אנשי העלייה השנייה בתחומים השונים בארץ ישראל - 

תרומה שהשפעתה מורגשת עד היום בתחומים מסוימים. 

מתוך הפרק ניתן להבין כיצד רעיונות ואידיאות שאיתם 

העלייה השנייה נחשבת בעיני חוקרים רבים לאחת 

העליות המשמעותיות ביותר בתרומתה לפיתוח היישוב 

היהודי בארץ ישראל ולעיצובה למדינת ישראל שקמה 

אחריה. חזונה ומימושו בפועל בתחומים השונים מורגש 

עד היום. לעלייה היו תרומות רבות בכל הנוגע לתשתית 

)ייבוש הביצות וסלילת כבישים(, להתיישבות )הקמת 

קבוצות, קיבוצים, מושבים ואת העיר תל אביב( ולתרבות 

)הקמת מוסדות תרבות וחינוך כמו הגימנסיה העברית 

ועוד(. אחד התחומים הבולטים שבהם העלייה השאירה 

חותם הוא בתחום השפה העברית ובהפיכתה לנס הדגל 

במאבק על הלאומיות היהודית.

עבודה זו עוסקת בבחינת עיתונות ציונית מוקדמת והיחס 

לעברית בתקופת העלייה השנייה. שאלת המחקר של 

עבודה זו היא כיצד העיתונות המודפסת בעברית תרמה 

להפיכתה של העברית לשפה הדיבור היום-יומית ביישוב. 

העבודה רואה כיצד פעלו שני צירים ביחס לעברית, ומה 

המשמעות של כל אחד מהם. 

הציר הראשון היה הרעיון לפיו העברית היא הגורם 

שמייצר את הקהילה וסביבה מתרכזים היהודים. רעיון 

זה אינו מובן מאליו כשמדובר בתקופה שהעברית עוד 

לא הייתה השפה המרכזית בקרב רבים מהתושבים 

בארץ. דיון בציר זה דורש הבנה של משמעות יסודות 

הלאומיות והמעבר של הלאומיות משלב רעיוני לשלב 

מעשי. המישור הרעיוני הוא הכרחי לבניית בסיס חזק 

שעליו ניתן להישען גם במידה והעברית היא אינה השפה 

המדוברת. הציר השני נוגע באופן שבו תתבצע תחיית 

העברית. אף על פי שהגופים והאנשים המוזכרים 

בעבודה תמכו בעברית, העבודה תראה כיצד מקדמי 

השפה היו חלוקים בדעתם בנוגע לדרך שבה העברית 
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מחקר זה מקווה להביא תועלת בשלושה אופנים שונים. 

ראשית, ממצאי מחקר זה יכולים לשמש ככלי עזר 

לקריאה ביקורתית בעיתונות כתובה, אפילו בת ימינו. 

כלומר, בידיעת הכלים על כל סוגיהם והאופן בו הם 

מתבטאים יכול הקורא להבחין בהם על דפי העיתון 

שברשותו ובכך להבין היכן וכיצד הוא מושפע על ידיו. 

שנית, מחקר זה מקווה לשמש בסיס לשיח אקדמאי 

ולמחקרי המשך באמצעות ממצאיו. ייצוג ומיון הכלים 

שבהם השתמשה העיתונות בבריטניה בתקופת קרבות 

אל-עלמיין יוכלו להוות בסיס לשיח רחב יותר בתחום 

מחקר התקשורת ולדיון על מקומה ביחס לשלטון. 

לבסוף מחקר זה מבקש להביא לקדמת הבמה של 

השיח ההיסטורי את קרבות צפון אפריקה וחשיבות 

מערכה זו ביחס לכלל המלחמה. בתוכנית הלימודים 

בבתי הספר וכן במחקר האקדמי קרבות אל-עלמיין 

מוצגים באופן שולי, וזאת על אף חשיבותם הגדולה 

כקרבות המפנה הראשונים של המלחמה.

החלק השני עוסק ברקע ההיסטורי של העבודה. תחילה 

מוצגת סקירה של ההיסטוריה של עיתון "הדיילי מירור", 

מהקמתו ועד לתקופה בה מתמקד מחקר זה. 

לאחר מכן, מוצגים שלושת הקרבות שסיקורם התקשורתי 

מהווה מקרה הבוחן של המחקר. חשיבותו של חלק זה 

בכך שהוא משמש בסיס להשוואה בין הנרטיב כפי 

שהוא ידוע לנו היום ממחקרים היסטוריים )"האמת" 

ההיסטורית( לבין הנרטיב שמוצג על דפי העיתון. בחלקו 

השלישי של המחקר מפורטים הממצאים העולים מן 

ההשוואה בין הנרטיב ההיסטורי לנרטיב העיתונאי: מצד 

אחד, ניתן לראות שלרוב העיתונות נאמנה לעובדות 

להוציא מאי-דיוקים שמקורם לפי כל הנראה בצנזורה 

שהייתה נהוגה מטבע הדברים בשנות המלחמה; מצד 

אחר, העיתונות מגישה את העובדות באופן שמשפיע 

על תפיסתו של הקורא את העובדות ובכך היא בונה 

נרטיב שעולה בקנה אחד עם דרישות השלטון לגיוס 

ההמונים למאמץ המלחמתי.
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כיצד מתווך שלטון הפסד או ניצחון לאזרחים? ]העיתונות בבריטניה במלחמת העולם השנייה[

תחום: היסטוריה | בית הספר: הימלפרב, ירושלים

העבודה נכתבה בהנחיית ינון גוטל-קליין, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, וד"ר דקל שי 
שחורי, האוניברסיטה העברית לנוער

השלטון על כלי התקשורת בבריטניה במהלך קרבות 

מאי עד נובמבר של שנת 1942 בחזית צפון אפריקה. 

זאת, באמצעות סקירה של דיווחי עיתון הדיילי מירור 

)"The Daily Mirror"(, אחד העיתונים הפופולריים בקרב 

האזרחים בתקופת המלחמה.

הלחץ שהופעל על התקשורת ליישר קו עם דרישות 

השלטון עורר תגובות שונות בקרב עורכים וכתבים. אלה 

פיתחו כלים להתמודדות עם המתח שנוצר בין הצורך 

להירתם למאמץ הלאומי, להיהפך לשופר הרשויות 

ולהעניק להן סיקור אוהד, מצד אחד, לבין הצורך לשמור 

על חופש הביטוי והעיתונות ולהמשיך ולמלא את תפקידם 

כמבקרי השלטון, מצד אחר. 

באופן כללי, כך עולה ממחקרי, כלים אלו מתחלקים 

לשתי קבוצות: כלים מתודיים וכלים קונטנטואליים. 

עיקר עניינם של הכלים המתודיים הוא שינוי הנראות 

והאופן בו מוצגים כתבה או נושא כלשהם על מנת לא 

לקומם את השלטון ובכל זאת גם להשמיע ביקורת 

כלפיו. הכלים הקונטנטואליים נוגעים לתוכן הכתבה 

– הטקסט, התמונה  חלקיה  והמסרים שמעבירים 

המצורפת והכותרות.

המחקר מתחלק לשלושה חלקים. 

החלק הראשון עוסק בהבנת משמעותו ותפקידיו של 

ובהשלכות  מוסד התקשורת במדינה הדמוקרטית 

המקצועיות, האתיות והפוליטיות של הכפפת התקשורת 

על ידי השלטון וכניעתם של עורכים ועיתונאים בפני 

הכפפה זו. 

בסוף אביב 1942 החל ארווין רומל, מפקד כוחות הציר 

בצפון אפריקה, במבצע "תזאוס" לכיבוש קו ההגנה 

הבריטי שנמתח מגזאלה שעל קו החוף בצפון ועד ביר 

אל חכים בדרום. רומל שם לו למטרה את כיבוש תעלת 

סואץ ומבצע "תזאוס", שכלל את כיבוש נמל טוברוק 

וקירוב הכוחות אל אלכסנדריה - עיר הנמל האחרונה בינו 

לבין התעלה, היה צעד גדול לכיוון מטרה זו. בבריטניה 

הרוחות סערו בשל הסכנה שבהתקדמות הציר. 

היה ברור לכל כי היה ורומל יכבוש את התעלה, "עורק 

החיים" של האימפריה, זו תחצה למעשה לשניים וקרוב 

לוודאי תפסיד את המלחמה. זאת ועוד, עד עתה לא 

הצליחה בריטניה לזקוף לזכותה ניצחונות בעלי הישגים 

ארוכי טווח. ועל כן, היה על השלטון להעלות את המורל 

ולהרגיע את הרוחות כדי בסופו של דבר להצעיד את 

האימפריה לניצחון בשדה הקרב. לשם השגת תמיכת 

העם במאמץ המלחמתי, גייס השלטון את כל הכלים 

שברשותו, ביניהם הכלי המשמעותי ביותר - התקשורת.

הממשלה הבריטית החלה משתמשת בתקשורת ביתר 

שאת כדי לרתום את האזרחים למלחמה, החל בנאומיו 

של ראש הממשלה צ'רצ'יל ברדיו ה-BBC וכלה בסיקור 

אוהד של מהלכי השלטון בעיתונים. )זיסנוין, 2012( דוגמה 

בולטת לכך היא הקמפיין להפחתת השימוש בפחם, 

נפט וחשמל )המופק מהם( שנמשך לאורך המלחמה 

בהובלת התקשורת. קמפיין זה עודד את האזרחים 

לחסוך באנרגיה ובכך לתרום למאמץ המלחמתי בניתוב 

הדלק אל כלי הרכב והטיס בחזית.

על רקע גיוס התקשורת למאמץ המלחמתי מתחקה 

מחקר זה אחר האופנים שבהם מתבטאת השפעת 
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דבן-סירא לכתיבת חיבור דומה, אך מעודן יותר ומחוכם 

יותר. כמו כן, טענתי כי הפרודיה בחיבור לועגת לעובדה 

כי הדת הנוצרית היא צאצאית של זו היהודית, כמו גם 

כי הנצרות נולדה מתוך חלק בזוי ומוקצה בדת היהודית.

על אף תרומתו של מחקר זה לשדה, החיבור עדיין 

קיימים אלמנטים  נחקר במלואו. כך, לדוגמה,  לא 

אינטרטקסטואליים בהקדמה לסיפור העלילתי שטיבם 

עדיין לא ברור לגמרי. כמו כן, עבודתי עסקה רק בחלק 

הראשון של הסיפור, שהוא סיפור הלידה של בן סירא, 

ולא בשני החלקים הנוספים, שהם שיחתם של בן סירא 

ומלמד התינוקות ושיחתם של בן סירא ונבוכדנצר השני. 

אני מקווה שעבודתי תתרום למחקר בנושא החיבור, 

ואט אט תיפתר חידת אלפא-בתא דבן-סירא. 

עד האחת-עשרה, ועל כן ניתן לחשוב כי אין בסיס 

להחלת כלים פסיכואנליטיים לניתוח החיבור. עם זאת, 

הנחת המחקר הפסיכואנליטי היא כי המבנים בנפש 

האדם קבועים לאורך ההיסטוריה, ועל כן ניתן להחיל 

את הגותם של הפסיכואנליטיקאים שאציג על אבד"ס. 

נוסף על כך, כפי שהתורה הפסיכואנליטית משמשת 

פסיכולוגים ואנשי מקצוע אחרים בימינו, ניתן להתייחס 

אליה כתורה על זמנית שחוצה את גבולות הזמן. 

מתוך מתדולוגיה עלו שתי מסקנות עיקריות הנוגעות 

לתשוקות העולות מהסיפור – הראשונה, היא כי החיבור 

מציג רצון למודל גבריות אחר מזה המקובל בתרבות 

היהודית המוכרת לכותב החיבור; השנייה, היא כי היחסים 

בין ירמיהו ובתו, נוסף על יחסיהם עם בן סירא, מעידים 

על רצון להעביר את מוקד התשוקה בגילוי עריות בין 

אבות ובנות לבנות. כלומר, הטענה השנייה היא כי 

מובלעים בחיבור תשוקה ורצון לגילוי עריות בין אבות 

ובנות, וכי על פי החיבור הבת מתאווה להיות מפותה 

על ידי אביה.

בחלק האחרון של העבודה בחנתי את הדמיון בין סיפור 

הלידה המופלא של בן סירא מהריון שלא כתוצאה מיחסי 

מין המוצג בחיבור, שמזכיר את סיפור לידתו של ישוע 

המשיח הנוצרי. בפרט, קראתי את החיבור כפרודיה 

לסיפור הלידה של הגיבור הנוצרי, וטענתי כי אכן ניתן 

לראות ביחסים ביניהם כפרודים וסאטיריים. ההשוואה 

נעשתה בין אלפא-בתא דבן-סירא ובין הבשורה על 

פי מתי, לאור העובדה כי בשורה זו מתארת באופן 

המפורט ביותר את סיפור לידתו של ישוע, וכי בשורה 

זו כוונה לקוראים יהודים ועל כן סביר כי כותב החיבור 

הכיר אותה באופן הטוב ביותר.

נוסף על כך, השוואתי את אלפא-בתא דבן-סירא לחיבור 

יהודי פרודי ידוע על סיפור לידתו של ישוע, תולדות ישו. 

הדמיון בין שני החיבורים נובע מהדמיון בין העיוותים שהם 

מבצעים בסיפור הלידה של המשיח הנוצרי, כגון הצגת 

אם הגיבור כזונה והיעלמותו של דמות האב הביולוגי 

מהסיפור, וטענתי כי ניתן לראות בתולדות ישו מעין 

מודל פרודי וסאטירי ששימש את כותב אלפא-בתא 

תום וינר

שלושה בסירא אחד: אינטרטקסטואליות, פסיכואנליזה ופרודיה באלפא-בתא דבן-סירא

תחום:  ספרות | בית הספר: התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים

העבודה נכתבה בהנחיית רון לסרי, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הנחת היסוד בפרק שעסק בזיקת החיבור למקורות 

טקסטואליים נוספים, היא כי הבחירה בדמויותיהם 

של בן סירא וירמיהו כוונתה להביא את אוסף הערכים 

והאידיאולוגיות המוצגים בספר בן סירא וספר ירמיהו 

אל קוראי החיבור, ויחס החיבור אליהם יהיה האופן 

בו הדמויות מוצגות בסיפור. כך, לאחר סיווג הסיפור 

כסיפור עממי השייך לסוגת הפנטסטי-מופלא, טענתי כי 

החיבור מציג רצון לשינוי במישור החברתי-תרבותי-מדיני 

בעקבות פערים בין המסורת והתרבות היהודית ובין חיי 

השגרה של כותב החיבור. יש לשים לב כי מדובר בשינוי 

אורח החיים היהודי, ולא בנטישת הדת היהודית. טענה 

זו חוזקה על ידי זיקת החיבור למקורות טקסטואליים 

נוספים, חלקם מקראיים וחלקם תלמודיים.

החיבור נבחן גם באמצעות כלים פסיכואנליטיים ומגדריים 

על מנת להעמיק עוד יותר את הפרשנות. על רקע המודל 

הסטרוקטורלי והמודל הפסיכוסקסואלי הפרוידיאני, 

העוסקים בדחפים והרצונות בנפש האדם ובמיניות 

והתפתחות הילד בהתאמה. על אלה הוספתי את "שלב 

המראה" שהוסיף לאקאן למודל הפסיכוסקסואלי, ואת 

מחקריה על ז'וליה קריסטבה על שלבי המעבר במודל 

זה ומושג הבזות. הפסיכואנליזה התפתחה בתחילת 

המאה העשרים, ואבד"ס נכתב בין המאות התשיעית 

בבל  באזור  נכתב  דבן-סירא  החיבור אלפא-בתא 

בתקופת ימי הביניים ]מאות 9-11[. החיבור מתאר 

את סיפור לידתו והתבגרותו של בן-סירא, חכם ומשורר 

מתקופת בית שני, והוא למעשה פסאודואפיגרפיה, 

המציג את חייו של החכם בצורה שקרית על ידי כך 

שהוא מציב את דמותו בתקופה קדומה יותר מתקופת 

בית שני )סוף תקופת בית ראשון, על פי דמויותיהם של 

ירמיהו ונבוכדנצר בסיפור(. לאחר הקדמה קצרה לסיפור, 

הבנויה מהאדרת האל ובניית מתח עלילתי, מתואר 

כי ירמיהו הולך לבית המרחץ. שם, הוא פוגש חבורת 

רשעים משבט אפרים שעוסקים באוננות משותפת, 

ומאיימים כי יאנסו אותו אם לא יצטרף אליהם. בלית 

ברירה ירמיהו שופך את זרעו והולך להיטהר. זמן מה 

לאחר מכן, בתו מגיעה לבית המרחץ ומתעברת מזרעו. 

כך, שבעה חודשים לאחר מכן, נולד בן סירא כשהוא 

בעל יכולות דיבור וידיעה מרשימות, והוא פותח בשיחה 

עם אמו. העבודה התמקדה בחלק של החיבור המתאר 

את ההקדמה לסיפור העלילתי ואת לידתו של בן סירא 

עד לשיחתו עם מלמד התינוקות, ולא בשני החלקים 

הנוספים של הסיפור, המתארים את שיחתו של בן סירא 

עם מלמד התינוקות ושאלותיו של נבוכדנצר לבן סירא.

בעבודה זו התבוננתי בחיבור אלפא-בתא דבן-סירא 

משלוש זוויות שונות ולכל אחת פרק נפרד:

· יחסים אינטרטקסטואלים של החיבור וטקסטים נוספים

· ניתוח החיבור בעזרת כלים פסיכואנליטיים

· קריאת החיבור כפרודיה לסיפור לידתו של ישוע 

המשיח הנוצרי

 החיבור כפרודיה
 לסיפור הברית

החדשה

 ניתוח החיבור
 בעזרת כלים

פסיכואנליטיים

 יחס החיבור
 לטקסטים עבריים

קדומים

אלפא-בתא דבן-סירא פרקי העבודה טענות ומסקנות

חוויה דתית-
תרבותית קשה

 הבת מתאווה
 להיות מפותה על

ידי אביה

 ניתן לראות
 בחיבור פרודיה
 לסיפור הברית

החדשה
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שבה הוא נוקט כלפי כל מה ששייך לחיי היום-יום. 

ההשכלה – התחבטויות נפש, חולי, שיגעון.

אמנם בחרתי להתמקד דווקא באיוואן בעבודה, אבל 

ניתן לראות את התהליך הזה גם אצל דמויות אחרות. 

דוסטוייבסקי הציג את השינויים שחלים בתפיסתו של 

האדם ושל האנושות. הוא הצביע על נטישת הדת 

המסורתית, לטובת המדעים, ולכאורה לטובת אחוות 

לטובת  המסורתי  האל  נטישת  כלומר,  האנושות. 

המדע, החיים החומריים, וההנאות הגשמיות. דבר 

זה, יוביל לטענתו, לבידוד האדם מן הכלל, לאובדן 

האמון בכל, ובעיקר להפקרות מוסרית. כמו כן גם על 

כישלונן של אידיאולוגיות מופשטת, שרירותיות וכוחניות 

המנסות לספק הסבר כלשהו לחיי היום-יום של האדם. 

דוסטוייבסקי ממחיש בעיקר את החשיבות של "האחר". 

כיצד רק באמצעותו יכול ה"אני" להתפתח ולהתגבר 

על הקשיים והסתירות.

קרמאזוב ואת התהליך שהוא עובר במהלך הרומן, 

תוך כדי התייחסות לדמויות נוספות שהיו רלוונטיות. 

לאחר מכן, ניתחתי ציטוטים נפרדים, וחיפשתי דמיון 

ביניהם לבין מאפייני הפוסטמודרניזם. מסקנתי היא כי 

דוסטוייבסקי הצביע במידת מה על מאפיינים שניתן 

לייחס אותם לפוסטמודרניזם. קודם כל באמצעות 

דמותו של איוואן, ניתן היה להבחין בגבול הדק שמפריד 

בין המודרניזם לפוסטמודרניזם. ליתר דיוק, כל תיאור 

שאפשר היה לייחסו לפוסטמודרניזם, הכיל בקרבו את 

אותה ההתייחסות לגבול המפריד. ולהפך. לכן ניתן 

לומר שזאת הייתה המסקנה המרכזית. דוסטוייבסקי 

הציג את השינויים שמתחוללים, את המגבלות שעולות 

מתוכם, ובעקבות כך גם את המשברים שיופיעו לאחר 

מכן. לדוגמה, איוואן קרמאזוב.

זה  בתיאור  מתאים  הרציונליסט  המבריק,  איוואן 

למודרניזם. גם העובדה כי הוא מותח ביקורת על הכנסייה 

ועל האל שהיא מציגה מתאימה לכך. אך אותו מהלך, 

מוביל אותו לקשיים איומים. המגבלות שלו הן ההימנעות 

ת
רו

פ
ס

מיה אפשטיין 

"מי פיזר את העדר והפיץ אותו בנתיבים נעלמים": איתור מאפיינים מהגישה 

הפוסטמודרניסטית בהגותו של דוסטוייבסקי

תחום: ספרות | בית הספר: תיכון הראל

העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר דקל שי שחורי, האוניברסיטה העברית לנוער והמחלקה לספרות עברית 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בפרק הראשון סקרתי את המונחים 'מודרניזם' אל 

'פוליפוניה'  המונחים  ואת  ה'פוסטמודרניזם',  מול 

בכטין  מיכאיל  הספרות  חוקר  שטבע  ו'קרנבל' 

במחקרו על דוסטוייבסקי, והגדיר את הגותו בין היתר 

באמצעותם. ראשית, הצגתי את הקשר שבין המודרניזם 

לפוסטמודרניזם, בעיקר מתוך השוני שקיים ביניהם, 

כלומר מתוך ההיבט שהפוסטמודרניזם מצביע על 

מגבלות המודרניזם, יותר מאשר שהוא מציע תאוריה 

בפני עצמה. מושגי מפתח אצל בחטין הם הפוליפוניה 

שמשמעותה ריבויי קולות, שמתבטאת במציאות על ידי 

הקרנבל. הקרנבל שהתחיל בתור אירוע חברתי בימי 

הביניים ולאחר מכן התפתח לתחום הספרותי, מתאפיין 

בביטול ההיררכיות הקיימות "בחיים הרגילים", בתחושת 

האמביוולנטיות, בשינויים מתמידים, בהדגשת השונה, 

האחר, וכל מה שנדחק אל השוליים בחיים שמחוצה 

לו. כך מתאפשר יחס פמיליארי בין בני האדם, מבלי 

התייחסות למעמדות החברתיות-כלכליות-אזוריות 

שמתקיימות מחוצה לו. הפוסטמודרניזם דומה לאלו 

מתוך מאפייניו שמדגישים את הזמניות, האקראיות, 

ההטרוגניות ואינסוף המשמעויות שבכל. ההתמקדות 

דווקא בשוני ובהבדל, והצגת הסובייקט כזהות רופפת, 

משתנה, ולא מוגמרת. ביטול ההיררכיות, טשטוש 

הגבולות, ורתיעה מן משטר מנרמל, ומסמכות עליונה 

שמייצגת אמת אוניברסלית כלשהי.

בפרק השני סקרתי את הביוגרפיה של דוסטוייבסקי, 

ותמצתי את העלילה של האחים קרמאזוב. לאחר מכן, 

עברתי לניתוח חלקים נבחרים, תוך כדי חיפוש לאחר 

מאפיינים פוסטמודרניזם. תחילה, הצגתי את איוואן 

 עד כה נבחנה ספרותו של דויסטויבסקי כספרות 

מודרנית, ועבודה זו תנסה לשפוך אור חדש על היבט 

זה ולאתר מאפיינים מהגישה הפוסטמודרנית בהגותו, 

שכן כפי שכתב פטר קריקסונוב, "דוסטוייבסקי שאף 

תמיד להחזיק את ידו על דופק התקופה, לגעת ב'גרעין' 

העיקרי שלה, לחוש את רוח הזמן." )קריקסונוב, 2008(

לכן, השאיפה של העבודה הייתה לבדוק האם באמת 

קיימים מאפיינים פוסטמודרניזם בהגותו של דוסטוייבסקי, 

שכן הוא חיי בתקופה שנחשבת קדומה למודרניזם. 

שיטת העבודה שלי הייתה חיפוש מאפיינים אלו, תוך 

כדי הגדרה בסיסית שלהם, מתוך יצירות נבחרות של 

דוסטוייבסקי, שלבסוף צומצמו ליצירתו האחרונה, 

האחים קרמאזוב. במקביל התחלתי לקרוא את סוגיית 

הפואטיקה אצל דוסטוייבסקי, של חוקר הספרות מיכאיל 

באחטין. התייחסתי למחקרו על דוסטוייבסקי, ובמיוחד 

דרך המונחים המשמעותיים שהוא טבע, אשר רלוונטיים 

ביותר לפוסטמודרניזם. הקושי העיקרי שבו נתקלתי היה 

הרוחב העצום של שני הנושאים שביניהם חיפשתי קשר.

פיודור  של  היצירה  בניתוח  עסקתי  זו  בעבודה 

מיכאלוביץ' דוסטוייבסקי, האחים קרמאזוב דרך פריזמה 

פוסטמודרנית. היצירה שנכתבה לפני למעלה ממאה 

שנה, חותמת למעשה את הגותו של דוסטוייבסקי, והיא 

מציגה שאלות מהותיות במסגרת אלוהים, אמונה, דת, 

מדע ומוסר תוך כדי בחינתן דרך הדמויות השונות. 

הרומן מכיל דמויות רבות, ומתמקד במיוחד במשפחת 

קרמאזוב. מערכת היחסים שבין האחים, שבין האחים 

לבין האב, ובין הדמויות האחרות מציגות משברים 

הרלוונטיים גם לימנו.
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אגו וסופר אגו שנלחמים ביניהם ללא הרף. בנוסף, כל 

אדם תלוי בין תקווה לייאוש בחייו, בצורה כזו או אחרת. 

ולכן, מכיוון שפסיכולוגיה בכלל ופסיכואנליזה בפרט 

שואפות לנסח מודלים אוניברסליים, גם המחזה הזה, 

שהתיישב בעקבות המחקר הזה על מודל הנפש של 

פרויד, הופך לאוניברסלי. 

כך, למרות שהמחקר הוא מחקר בתיאטרון, מסקנותיו 

יכולות לתרום גם לתחום הפסיכולוגיה. הרחבתו של 

מודל הנפש לא רק ככלי טיפולי, אלא גם ככלי לניתוח 

יצירות ספרותיות ותיאטרוניות, יכולה לתרום להבנתו 

בצורה יותר מלאה ואף ולפיתוחו.

 

כאשר גוגו מייצג את "האיד", דידי את "האגו", וגודו, 

המיוצג על ידי הנער, מייצג את "הסופר אגו" הנעדר. 

לדמות זו, המורכת משלושת חלקי הנפש, קראתי לאורך 

כל העבודה הדמות ה"מאוזנת". לעומתם, הראתי כיצד 

הזוג השני, פודזו ולאקי, מציג מערכת יחסים לא בריאה 

של שליטה ותלות שניתן לזהות אותה כמצב של חרדה 

נוירוטית. לדמות זו, המורכבת רק משני חלקי נפש 

ללא סופר אגו, קראתי לאורך כל העבודה הדמות 

ה"מעורערת". 

דרך השוואה בין מערכת היחסים של פודזו ולאקי לזו 

של גוגו ודידי, דנתי במשמעות הקשר בין הזוגות והראתי 

כיצד הייצוג שלהם במחזה משמש כאלגוריה למצב 

האנושי- בין ייאוש לתקווה. 

דידי, גוגו וגודו מייצגים בהתאמה את האיד, האגו והסופר 

אגו של נפש אחת שמכונה "הנפש המאוזנת". הנפש 

של דמות זו לא משתנה לאורך המחזה. דבר זה בא 

לידי ביטוי בפעולה הבימתית של גוגו ודידי )האיד ואגו(- 

הם מחכים לגודו )הסופר אגו( לאורך כל המחזה. פודזו 

ולאקי מייצגים בהתאמה את האגו והאיד של נפש אחת 

המכונה "הנפש המעורערת". בנפש זו גם נעדר הסופר 

אגו, אך בשונה מהנפש המאוזנת, הם לא מחכים לגודו, 

ולכן נפשם שרויה בייאוש כולל עד שהם מתים מוות קיומי.

האלגוריה של מחכים לגודו היא אלגוריה כפולה, כי 

גם לאחר הניתוח של מודל הנפש ישנו עוד רובד סמוי 

אלגורי, כיוון שכל חלק במודל הסטרוקטורלי מייצג 

עיקרון אחר: עונג, מציאות או מוסר. לפי האלגוריה 

השנייה, דידי וגוגו תלויים בין התקווה שגודו יבוא וייתן 

להם מוסר ודרך, לבין הייאוש שפודזו ולאקי משרים 

בחרדה הנוירוטית שלהם- שהיא המציאות הסובבת 

את גוגו ודידי.

הפיכתן של דמויות המחזה לסמלים פסיכולוגיים תורמת 

להפיכת המחזה לאוניברסלי. לא כל אדם הצופה במחזה 

הוא נווד שמחכה ביחד עם חברו לאיש מסתורי ושמו 

גודו, אך לכל אדם )על פי פרויד( יש נפש, ובה יש איד, 

עומר תירוש  

"אינני יודע, אדון": ניתוח סטרוקטוראלי-פרוידיאני של מערכות היחסים במחזה מחכים 

לגודו של סמואל בקט 

תחום: תאטרון | בית הספר: הדמוקרטי ע"ש נדב, מודיעין

העבודה נכתבה בהנחיית אחינעם אלדובי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב

מתואר כדמות אי-רציונלית, ילדותית, נזקקת ופגיעה. 

לעומתו, דידי מתואר כדמות רציונלית, מושכלת, בוגרת 

ותומכת מביניהם. על אף ההבדלים בין שתי הדמויות 

ניתן לראות כי דידי וגוגו לעיתים קרובות משלימים זה 

את דברי זה. אבחנה זו הובילה אותי לרצות לבחון את 

דמויותיהם כישות אחת בעלת רצונות שונים. כך, שזווית 

הראיה שבחרתי להתבונן דרכה על המחזה היא זווית 

פסיכולוגית, שרואה את המחזה בראייה פסיכואנליטית 

דרך ניתוח נפשי של הדינמיקה של האישיות. 

הניתוח יתבסס במיוחד על המודל הסטרוקטורלי, 

אשר מוצג כחלק ממודל הנפש שפיתח זיגמונד פרויד. 

זווית הראיה  אני מאמין שניתוח של המחזה מתוך 

הפסיכואנליטית-פרוידיאנית ייתן זווית חדשה להסתכלות 

על המחזה ויסייע להבנת רבדים נוספים בעומקו של 

המחזה המורכב הזה.

דרך ניתוח מערכות היחסים בין הדמויות אני מציע 

קריאה של המחזה כאלגוריה לכוחות אלו הפועלים 

בנפש האדם. במחזה הדמויות אינן מתנהגות באופן 

רציונלי. הן מדברות לא ברור, התחביר שלהן מבולבל 

ופעמים רבות המניעים למעשיהן אף אינם מובנים. 

אך אני טוען כי ניתן למצוא את ההיגיון בפירוש מערכות 

היחסים בין הדמויות, והתבוננות במחזה כאלגוריה שבה 

יש לבחון את הרובד הסמוי בדיאלוגים וביחסים בין 

הדמויות כדי להבין את אמירת המחזה.

את חמשת הדמויות הראשיות במחזה חילקתי לשלישייה 

וזוג. הראתי כיצד השלישייה הראשונה, גוגו דידי וגודו, 

מתנהגת על פי המודל הסטרוקטורלי במצב מאוזן, 

במחקר שערכתי ניתחתי את המחזה מחכים לגודו 

שנכתב על-ידי המחזאי סמואל בקט, באמצעות מודל 

הנפש הפרוידיאני. המחזה הוא אחד מהמחזות הבולטים 

של תיאטרון האבסורד. תיאטרון האבסורד הוא זרם 

בתיאטרון המודרני, אשר בין יוצריו הבולטים נמנים 

המחזאים סמואל בקט, אז'ן יונסקו וז'אן ז'אנה. מחזות 

אבסורד החלו להיכתב אחרי מלחמת העולם השנייה, 

בשנות הארבעים והחמישים של המאה העשרים, 

כתגובה לתחושת ההרס והכאוס שיצרה המלחמה. 

את המונח 'תיאטרון אבסורד' טבע לראשונה מבקר 

התיאטרון מרטין אסלין )Martin Esslin(, בספרו תיאטרון 

אבסורד )1961(, בו הוא ניתח מספר מחזות אוונגרדיים 

בני זמנו, והשתמש במושג אבסורד כדי לאפיין אותם.

התיאטרוניים  הקשריו  על  במחזה  לדון  מנת  על 

והתקופתיים בצורה מעמיקה, בחנתי תחילה את הרקע 

ההיסטורי ממנו צמח תיאטרון האבסורד, את הרקע של 

סמואל בקט, ורק אז דנתי ברקע הפילוסופי ממנו המחזה, 

המחזאי והסוגה הושפעו. כמו כן, הצגתי בהרחבה את 

מודל הנפש של פרויד, ששימש ככלי המרכזי לניתוח 

המחזה.

עיקר המחזה סובב סביב אסטראגון )גוגו( וולאדימיר 

)דידי(  שהן שתי הדמויות הראשיות במחזה מחכים 

לגודו. במחזה הדמויות נפגשות כל יום כדי לחכות לאדם 

מסתורי בשם 'גודו', אך הוא כל ערב שולח שליח מטעמו 

שדוחה את הפגישה למחר- כך שהמחזה מורכב בעיקר 

מהדיאלוגים ביניהם בזמן שהם מחכים. כבר בקריאה 

ראשונה, ניתן לעמוד על כמה הבדלים בין גוגו לדידי. גוגו 
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נרטיב מוצלח )הוא מניע, הוא מיוחד, יש אמון במספרת 

הנרטיב והנרטיב עצמו יכול להגיע לקהל רחב(. הנרטיב 

הפוליטי פונה לקהל רחב בוודאות אבל הוא לא מיוחד 

בכלל והאמון במספרת הנרטיב תלוי בזהות שלה, מה 

שהופך את הנרטיב לבעייתי.

העבודה מבקשת לטעון שאם נשנה את האופן שבו 

אנחנו מדברים על המשבר נצליח לגרום לציבורים רחבים 

ולמקבלי החלטות רבים לפעול ובתקווה להפחית את 

האיום. הנחת יסוד נוספת של עבודה זו היא שלסיקור 

התקשורתי יש חלק חשוב בעיצוב המציאות הפוליטית, 

זאת לפי תיאורית קביעת סדר היום. מסקנה נוספת 

שעלתה מהמחקר היא שלא רק ראוי שהתקשורת 

תתגייס למאמק זה, אלא גם המחקר התקשורתי, שכן 

כפי הנראה זהו אחד מהמחקרים הראשונים שנעשו 

בישראל שחיברו את כל הנקודות הללו. 

באופן כללי התקשורת בכלל ובישראל בפרט לא עוסקת 

במשבר האקלים באופן נרחב, והמחקר הזה הוא בוודאי 

אחד הראשונים שנעשו על ישראל. 

המחקר הנוכחי יכול לסייע רבות לפעילי.ות אקלים, 

תנועות, מקבלי החלטות, מובילי דעת קהל וא.נשי ציבור 

המבקשים להעלות את נושא משבר האקלים לסדר היום 

הציבורי. מודעות לחשיבות הקוהרנטיות והאסטרטגיות 

של הנרטיב אותו הם מבקשים לקדם תשפר את יכולת 

העברת הנרטיב הזה ובהתאם תגביר את מעורבות 

הציבור והתקשורת.

בשנים האחרונות. המחקר ביקש לברר אילו נרטיבים 

ישראלים קיימים למשבר האקלים, כאלו שמנסים לשכנע 

את הציבור, את המגזר העסקי או את המדינה לפעול 

בנושא. בהמשך, המחקר בחן כיצד אותם נרטיבים 

מיוצגים בתקשורת הישראלית בעזרת מסגרת נרטיבית 

והגדרות ברורות.

במהלך המחקר אותרו יותר מעשרים כתבות עדכניות 

על משבר האקלים מאחד-עשר אתרי חדשות, חלקם 

מהדורות מקוונות של עיתונים מודפסים וחלקם פרסומים 

מקוונים של עיתונים מודפסים, חלקם אתרי חדשות 

כלכלה וחלקם לא, חלקם מזוהים פוליטית יותר מאחרים. 

המטרה הייתה להביא כמה שיותר גיוון כדי לייצג את מגוון 

הכתבות בנושא משבר האקלים בתקשורת הישראלית 

המקוונת, זאת תוך התחשבות במגבלות המציאות – לא 

כל העיתונים וכל כתבות התקשורת עוסקות במשבר 

האקלים באותה מידה. כך יצא שיש עיתונים שנלקחו 

מהם יותר עיתונים וכאלה שפחות וגם כתבים שהופיעו 

יותר מאחרים. הכתבות סודרו לתוך נרטיבים ואחר כך 

 .NPF נותחו מסגרת המחקר הנרטיבי

במהלך המחקר נסקרו שישה נרטיבים מרכזיים שזוהו 

בעיסוק התקשורתי בישראל של השנים האחרונות 

בנושא משבר האקלים, מתוכם מתבלטים שניים: נרטיבי 

הכלכלה והנרטיב הפוליטי. לראשון יש פוטנציאל להיות 

 .NPF נרטיב טוב ומשכנע לפי מסגרת המדיניות הנרטיבית

הנרטיבים הכלכליים, בייחוד זה שמתרכז בהשלכות 

החיוביות של משבר האקלים, עונה על כל ההגדרות של 

 איתמר כהן  

משבר הנרטיב של משבר האקלים: נרטיבים אסטרטגיים כמפתח לצמצום פער 

הפעולה בנושא משבר האקלים

תחום: תקשורת  | בית הספר: התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, ירושלים  

העבודה נכתבה בהנחיית נדן פלדמן, המחלקה להיסטוריה, האוניברסיטה העברית

משמעות. חוויות חדשות יצטרפו לקודמותיהן על ציר 

באופן שתוענק להן משמעות שתתאים לסיפור הכולל. 

סיפור מורכב אפוא מרצף אירועים העוקבים זה אחר זה 

לאורך זמן, בהתאם לעלילה מסוימת, כשהנרטיב הוא 

החוט שרוקם את כל האירועים ביחד לעלילה בעלת 

משמעות. האופן שבו האדם מפתח סיפורים אלו תלוי 

באירועים שהוא בוחר לכלול בסיפור, באירועים שהוא 

בוחר להשמיט ובמשמעות שהוא נותן למה שנבחר. אם 

כן, נרטיבים הם מעין עדשה שדרכה בני אדם תופסים 

את העולם.

מסגרת מדיניות נרטיבית )NPF( היא מודל חדש יחסית 

שהפך לגישה נפוצה להבנת תפקידם של סיפורים 

בהיבטים שונים של עניינים ציבוריים. המודל מתמקד 

בתוכן המבני של הטקסט הנרטיבי עצמו. דבר זה חשוב 

כי הנרטיב הוא צורת שיח ייחודית. המודל נבנה במיוחד 

כדי לבחון את מקום הנרטיבים בתהליכי מדיניות. מודל 

זה יעיל גם כי הוא ממוקד לא רק במבנה הנרטיב אלא 

גם במידת האמון בדובר ויכול לבחון איך הדובר מעצב 

את אסטרטגיית התקשורת של משבר האקלים. נרטיבים 

אסטרטגיים וקוהרנטיים של משבר האקלים עשויים 

לסייע לציבור להבין, לקבל ולדון במידע על משבר 

האקלים באופן טוב יותר, וניתוח המאפיינים של כמה 

מהם יכול לעזור להבין למה רבים מהם אינם מצליחים 

להשפיע על הציבור, כפי שסיפור טוב יכול לעשות. 

השאלה שעומדת במרכז עבודת מחקר זו היא אם 

כן, כיצד נרטיבים שונים של משבר האקלים מוצגים 

בתקשורת הישראלית. המחקר הנוכחי עושה זאת 

על ידי ניתוח של כמה מהם שהפכו בולטים בישראל 

האטמוספירה והאקלים קשורים זה לזה בקשר הדוק 

ומערכתי. כלומר, המערכת האקולוגית משפיעה על כלל 

המערכות בכדור הארץ, לאורכן ולרוחבן. היום אנו חווים 

כשל של המערכות האלה שמכונה משבר האקלים. 

משבר האקלים הוא משבר רחב היקף ומערכתי, עם 

השלכות כבדות על כל תחום, והוא פרוש על פני לוח 

זמנים רחב, לעיתים בלתי נתפס. היום, על אף הסכמה 

גורפת בקרב מדענים בעולם כי ההתמודדות עם משבר 

האקלים היא אחד מהאתגרים הגדולים שידעה האנושות, 

לא רק שדעת הקהל העולמית אינה נזעקת אלא שחלק 

גדול מהציבור אדיש למדי לנושא ועולם כמנהגו נוהג. 

למעשה, קיים 'פער פעולה' משמעותי בין מה שמדענים 

טוענים שהוא הכרחי כדי למנוע את משבר האקלים 

לבין מה שמקבלי ההחלטות, התעשייה והציבור עושים 

בפועל .

בעוד החוקרות והחוקרים ממדעי הטבע עומלים על 

דיוק הנתונים ועל מציאת פתרונות טכנולוגיים למשבר, 

חובתם של החוקרות והחוקרים בתחומי החברה לתפוס 

גם הם מקום חשוב בשיח; היום הרי כבר ידוע שלא 

ניתן לעצור את המשבר בלי להגיע להסכמה חברתית 

בנושא. ברור גם כי לתקשורת יש השפעה רחבה בכל 

הנוגע לגיבוש מדיניות האקלים, ולכן לאופן הצגת הנושא 

יש חשיבות גדולה, במיוחד עקב פער הפעולה.

לפי התאוריה הנרטיבית האדם זקוק לסיפור שלם ובעל 

פשר שייתן לו נקודת אחיזה בעולם כאוטי שאין לו עליו 

שליטה. כדי לארגן סיפור מסוים באופן אחיד ובעל 

משמעות, אנשים באופן לא מודע מסדרים את הסיפור 

כך שישתלב בסיפור הכולל שלהם. כך הסיפור מקבל 
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הביעו את הרגש השלילי ביותר בשאלה שנוגעת לגעגוע, 

כיוון שהם היו פחות חשדנים בנוגע לשאלון )כלומר, 

התיאור שלהם אמין יותר(, אך הושפעו מהמילה הרוסית 

טסקה ודוברי עברית שגדלו בחברה הישראלית היו 

פחות חשדנים בנוגע לשאלון, ולכן עוצמת הרגש השלילי 

שהביעו גבוהה יותר מיוצאי בריה"מ לשעבר שגדלו 

בבריה"מ, אך לא הושפעו מהמילה הרוסית טסקה 

ולכן עוצמת הרגש השלילי שהביעו נמוכה יותר מיוצאי 

בריה"מ לשעבר שגדלו בישראל.

מחקרי המשך נוספים יכולים לעסוק בשאלה זו בנוגע 

לפערים בין שפות אחרות. כך למשל, בתחילת המחקר 

הנוכחי, נבחנו ההבדלים השפתיים בין אמהרית לעברית 

)מתוך מחשבה שאמהרית תהיה השפה בה יתמקד 

המחקר, שנפסלה מסיבות טכניות(. נמצא כי בשפה 

האמהרית יש מילים מגוונות יותר לתיאור כאבים פיזיים 

מבעברית )בעברית למשל קיימות המילים: כואב, מגרד, 

שורף וכו'(. ניתן להניח שפערים אלו קיימים בשפות 

נוספות ושלב נוסף למחקר זה יכול להיות לבחון אותם.

תוצאות המחקר מלמדות על כך שהבניות רגשיות 

שקימות בשפת האם משפיעות על תיאור החוויה 

הרגשית גם בשפות אחרות. הבנה זו משמעותית מאוד 

בנוגע ליחס לדו-לשוניים, ודורשת בחינה מעמיקה של 

הבניות רגשיות שקימים בשפות שונות ושל ההשלכות 

שלהם. בחברה מרובת מהגרים כמו בחברה הישראלית, 

שחיים בה דו לשוניים רבים, קריטי לעסוק בהשלכות 

אלו. בנוסף, מחקר זה פותח פתח לגישור בין חברות 

וקהילות שונות, ע"י קריאה לחיפוש הפערים המובנים 

בין השפות. עיסוק בפערים אלו יכול לייצר שינוי מהותי 

בחוויות הגירה ובתקשורת האנושית בכלל. 

בקרב נשאלים מקבוצת המחקר, ושאלוני ביקורת בקרב 

דוברי עברית שחיים בישראל.

שאלת המחקר, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשאלונים 

שהופצו, היא מה השפעת הפערים במילים שמתארות 

רגשות בין שתי השפות על האופן שבו דוברי השפות 

מתארים רגשות אלו? 

המחקר בוחן את ההשפעות של מספר משתנים על 

עוצמת הרגש השלילי שיבוטא תחת הכותרת געגוע 

)המשתנה התלוי(, כיוון שרגש זה זוהה כרגש בו יש 

פער באופן בו הוא מבוטא ברוסית ובעברית. המשתנים 

הבלתי תלויים שנבחנו הם גדילה ולידה בישראל ביחס 

לגדילה ולידה בבריה"מ, כמו גם נבחנו המשתנים של 

חיבור לתרבות הישראלית והרוסית.

השערת המחקר הייתה שהקבוצה שתבטא את רגש 

שלילי בעוצמה הגבוהה ביותר בשאלה שנוגעת לגעגוע 

היא יוצאי בריה"מ לשעבר שלא גדלו בישראל. השערה 

זו התבססה על המילה הרוסית טסקה, שאין לה מקבילה 

מדויקת בעברית, ומשלבת במשמעותה בין יגון וצער 

עמוק לגעגוע. בעקבות מחקרים שקושרים בין המערכת 

השפתית למערכת הרגשית, הונח כי מי שהמילה טסקה 

שקושרת בין צער לגעגוע קיימת בלקסיקון או בתרבות 

שלו יתאר חווית געגוע באופן עצוב יותר.

יחד עם זאת, ובשונה מהשערת המחקר, יוצאי בריה"מ 

לשעבר שלא גדלו בישראל הרגש היחסי החיובי ביותר, 

אחריהם היו קבוצת הביקורת- אלו שאינם יוצאי בריה"מ 

לשעבר וגדלו בישראל ואלו שהיבעו את הרגש היחסי 

השלילי ביותר הם יוצאי בריה"מ לשעבר שגדלו בישראל.

ניתן להסביר את הפער בין השערת המחקר לתוצאות 

בפועל בכך שיוצאי בריה"מ לשעבר שגדלו בבריה"מ היו 

חשדנים יותר ביחס לשאלון האינטרנטי ולכן הביעו בו 

רגשות בצורה מאופקת יותר. כלומר, התגובות לשאלונים 

לא מבטאות באופן אמין את החוויה הרגשית של קבוצה 

זו, ולכן אי אפשר להסתמך עליהם. הנמקה זו מסבירה 

גם את שאר התוצאות- דוברי רוסית שגדלו בחברה 

הישראלית )קרי, יוצאי בריה"מ לשעבר שגדלו בישראל( 

רעות בלוך 

רגשות ושפה: השפעת שפת האם על ההתנהלות הרגשית

תחום: מדעי החברה | בית הספר: אולפנת אמי"ת נגה, בית שמש

העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר חגי אלקיים שלם, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית

של השפה והגורמים לחוויות רגש שונות. מתוך כך, 

בחלק הראשון של המחקר נסקרת הספרות הרלוונטית 

בחמישה תחומים תחומים: הרגש כמושג סוביקטיבי, 

וההשפעות  הגירה  ורגשות,  ורגשות, שפה  תרבות 

הפסיכולוגיות שלה ויוצאי בריה"מ לשעבר בישראל. 

טענת המחקר היא שפערים מוּבְנים באופן שבו רגשות 

מתוארים בשפה משפיעות על האופן שבו דוברי השפה 

חווים רגשות אלו. במחקר משולבים שני כלי מחקר 

בשני חלקים: השלב הראשון כלל ראיונות לחמישה 

יוצאי בריה"מ לשעבר שחיים כיום בישראל ודוברים 

רוסית ועברית. מטרת שלב זה היה לזהות את הרגשות 

שמתוארות באופן שונה ברוסית ועברית, לכן לא היה 

צורך בנשאלים מרובים, אלא היה צורך בשיחות עומק 

עם דוברי השפות שהבינו את מטרות המחקר. עם זאת 

היה צורך ביותר מראיון אחד כיוון שהקבוצה הכללית 

"יוצאי ברית המועצות לשעבר שחיים בישראל" כוללת 

תתי קבוצות רבות )ארצות מוצא שונות, גיל, גיל עליה, 

בקיאות בשפה הרוסית וכו'(, והיה צורך לוודא שאנשים 

מתתי קבוצות שונות מכירים את המילים בהן התמקדנו. 

בסיום תהליך הראיונות זוהתה המילה  тоска )טסקה(, 

שמתארת רגש שמשלב בין געגוע, יגון, החמצה ותחושה 

נוסטלגית. בנוסף, נבחר כרגש ביקורת הרגש שימחה, 

שמבוטא ברוסית במילה радость )ראדסט(. 

בשלב השני פורסמו ונותחו שאלונים לקהל רחב יותר של 

נשאלים. סך הכל נאספו כ-90 תשובות לשאלונים. מטרת 

השאלונים הייתה לבחון את השפעת הפערים שזוהו 

בראיונות על קבוצה רחבה של נשאלים מאוכלוסיית 

המחקר ועל קבוצת הביקורת.לשם כך נבחר כלי המחקר 

- שאלונים אינטרנטיים. לאחר שלב זה הופצו שאלונים 

 אחד האתגרים הגדולים של בני אדם דו-לשוניים, הם 

הפערים המובנים שקיימים בין השפות, פערים שלא 

נגרמים רק מבורות או מחוסר הכרה של השפה הנרכשת, 

אלא נמצאים בבסיסם של השפות, במשמעויות העמוקות 

והנלוות של מילים, במבני המשפטים ובהנחות היסוד 

הטמונות בתחביר. קיום המחקר בישראל, מדינה בה 

אחוזי המהגרים )עולים( גבוהה, וחיים בה דו לשוניים 

רבים, יצרה שאלות רבות בנוגע לאופן בו מתווכים 

הפערים שנובעים מההבדלים הטמונים בשפות. קידוש 

הדיבור בשפה העברית באתוס הישראלי יצר טשטוש 

של העושר השפתי הקיים בחברה הישראלית, ומתוך 

כך טישטוש של ההבדלים והפערים שהבדלי השפות 

יוצרים. מחקר זה מתמקד בהשפעות של הבדלים אלו 

במילים שנועדו לתאר רגשות, מתוך הבנה כי הבעיה 

שיש לחקור היא ההבדלים בין השפות ובין המילים 

המתארות רגשות.

ָיוֹת נחקרה באופן  ההשפעות של השפה על תפיסות והַבְנ

רציף בעיקר מאז פרסום 'היפותזת ספיר וורף' בשנות 

הארבעים של המאה ה-20. נמצא כי יש קשר בין השפה 

אותה אדם דובר לאופן בו הוא מאבחן דברים בתחומים 

מסוימים. מתוך ההנחה ששפה היא מרכיב משמעותי 

בעיצוב התפיסה בחן מחקר זה את ההשפעות שלה 

על האופן בו אדם חווה רגשות. לאורך השנים התפתחו 

הסברים שונים לתהליך ההרגשה של האדם. 

בשנים האחרונות מתבססת גישה לפיה הרגש הוא חוויה 

סוביקטיבית שמושפעת מהסביבה וההקשר התרבותי 

של האדם. אם כך, ההבנה שישנם הבדלים מובנים בין 

שפות, ושהם משפיעים על התפיסה של האדם, עלולה 

להיות משמעותית וחשובה במטרה להבין את ההשפעות 
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הוריד אותו. דבר חשוב בנוגע לממצא זה, היא שהשפעת 

הסרטונים קרתה בעיקר על שחקנים מנוסים.

הממצאים והתוצאות של הניסוי יכולים ללמד דבר מה 

לגבי האופן בו שחקני שחמט חושבים. אחד הדברים, 

הוא שהחשיבה על המהלכים מערבת חלקים רבים 

במוח - חשיבה מודעת וגם חשיבה לא מודעת. דבר 

נוסף שהתוצאות עשויות ללמד לגבי אופן חשיבתם של 

השחקנים, הוא שככל שהשחקן מנוסה יותר, כך סביר 

יותר להניח כי ישים לב ליריב שלו ויתרכז בתכניות 

שלו יותר. עוד דבר הינו ששחקני שחמט טובים, הם 

שחקנים שמבינים את המשחק באופן עמוק, וזאת חלקית 

בזכות כך שהלא מודע שלהם מקבל יותר מקום ועובד 

יותר מאשר זה של השחקנים הנחותים מהם. מהניסוי 

התקבלו תוצאות מעניינות ומלמדות, אך אם לא היו בו 

מגבלות מסוימות, סביר מאוד שהיו מתגלים ממצאים 

נוספים מהניסוי, והמובהקות הסטטיסטית שלהם הייתה 

ברורה יותר. 

בעולם השחמט, היו מספר ראיונות עם מגנוס קרלסן, 

אלוף העולם הנוכחי, וצצה בהם השאלה, איך הוא עושה 

את מה שהוא עושה. התשובה שלו היא אינטואיציה. הוא 

לא יודע איך הרעיון מגיע לראשו, הוא רק יודע שהוא 

מגיע, ולרוב הוא מגיע מהר מאוד. ניתן לומר כי קרלסן 

הוא אחד מהכשרונות השחמטאים הגדולים ביותר אי 

פעם, ועצם כך שכשרונו חבוי באינטואיציה שלו, מרמז 

על קשר ישיר בין רמת הפעילות של הלא מודע בתחום 

מסוים לכמות הכישרון של אותו האדם בתחום.

תוצאות המחקר הנוכחי אינן מובהקות, וההשערות 

שהושערו לגביהן לא תאמו אותן. כישרון, אינטואיציה 

ולא מודע, התבררו בהיותם כמושגים הפכפכים, קשים 

מאוד להבנה ולמציאת הגיון בהם. אמנם, עצם כך 

שהתוצאות וההשערות במחקר הנוכחי לא תאמו את 

הציפיות, מהווה פתח ראשוני להבנת מקומו של הלא 

מודע בחיי בני האדם, הבנת ההשפעה שלו על החוזקות 

והחולשות של אנשים בתחומים שונים, והשוני בין קבלת 

החלטות אינטואיטיביות לקבלת החלטות מודעות.

של דבר. אמנם, התוצאות קבעו כי צפייה בסטוקפיש 

מעלה את הסיכוי ששחקן יגדיר את המהלך ששיחק 

כאגרסיבי, ככל שהדירוג של השחקן גבוה יותר. ההנחה 

שאנו מציעים היא כי הסרטונים משפיעים על החלק הלא 

מודע של החשיבה, כלומר הסרטונים לא משפיעים על 

בחירת המהלך עצמו. המהלך והמטרה שנועד למלא - 

אלו הם תוצרים של השחקן וההעדפות הכלליות שלו 

)יש כאלו שמעדיפים לתקוף, יש כאלו שמעדיפים להגן 

וכו'(. הרצת הסימולציות היא שמושפעת מהסרטונים, 

והיא שתכיל את תוכן הסרטונים )לא המהלכים עצמם, 

אלא הסגנון שלהם. דוגמה לסגנון היא אגרסיביות(.

לדעתי, ההגדרה העצמית של סוג המהלך על ידי השחקן 

היא הצדקה בדיעבד - זה ניסיון לומר "עשיתי את המהלך 

הזה כדי לעשות X". ידוע היה עוד קודם כי אנשים לא 

טובים בלהסביר למה הם עשו דברים )כפי שהוכח בניסוי 

 Wilson, 1978( של וילסון וניסבט שנסקר מוקדם יותר

and Nisbett(, וזו עוד דוגמה לזה - הסרטונים השפיעו 

על איך אנשים מסבירים את ההתנהגות שלהם, אבל 

לא על ההתנהגות עצמה.

ואמנם, בזמן שמנוע השחמט סטוקפיש ידוע בשל יכולתו 

לחשב צירופים ארוכים, מסובכים, מתוחכמים ובלתי 

נראים כמעט במהירות הבזק, וש- AlphaZero ידוע 

במשחקו האגרסיבי, התקפי, והקרבות חומריות ארוכות 

טווח, ההשפעה הייתה הפוכה מהצפוי - ניתן היה לראות 

כי צפייה בסטוקפיש העלתה את הסיכוי לכך שהגדרת 

 AlphaZeroהמהלך תהיה כאגרסיבי, בעוד שהצפייה ב

 השארתי את התמונות עם התלמיד רק כדי שתוכלי לשחק
☺ איתן אם תרצי. בפועל צריך שהוא לא יהיה בתמונה

איתמר רוה  

קבלת החלטות בשחמט: השפעת החיקוי על קבלת החלטות וסגנון המשחק של שחמטאים

תחום: מדעי החברה | בית הספר: תיכון הראל

העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר חגי אלקיים שלם, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית

יכולת החישוב שלו והאינטואיציה שלו )המבוססת על 

גורמים רבים באישיות של אותו האדם וראיית העולם 

שלו(.

מערך ומהלך המחקר: במחקר השתתפו 141 משתתפים, 

122 גברים, 15 נשים ו-4 שהעדיפו לא לענות, בגילאי 

15-75 )גיל ממוצע 29.6(. המשתתפים גויסו דרך רשתות 

חברתיות ודרך פניות אישיות.

 כדי לנסות ולראות האם ישנה השפעה בלתי מודעת 

על שחקני שחמט, השלב הראשון ההכרחי הוא להבין 

איך ניתן לזהות השפעה זו אם היא תקרה. בשחמט, 

ישנם סגנונות משחק שונים, אך שני הסגנונות העיקריים 

הקיימים הם "עמדתי" ו"אגרסיבי". ניתן להבין, כי אם 

תתרחש השפעה על שחקנים, הם ינקטו בגישה בסגנון 

הדומה יותר לשחקן שממנו הושפעו. למשל, אם שחקן 

עמדתי מושפע משחקן אגרסיבי, הסגנון שלו במשחק 

או המשחקים הקרובים שישחק צפוי להיות אגרסיבי 

יותר מבדרך כלל.

כדי לבצע את ההשפעה, בוצע שימוש בשני סרטונים, 

אחד לכל סגנון משחק. המשתתפים בניסוי צפו באחד 

מהם באופן רנדומלי, וכך פולגה כמות השחקנים הצופים 

בסגנון מסוים באופן שווה ככל הניתן. בסרטונים, הוצגו 

משחקי שחמט שלמים מנקודת המבט של שחקנים 

ששיחקו באופן ספציפי - האחד שיחק באופן מאוד 

אגרסיבי ולוחץ )מנוע השחמט AlphaZero / אלפא-זירו(, 

והאחר שיחק באופן מחושב, עמוק, אסטרטגי ועמדתי 

יותר )מנוע השחמט / סטוקפיש(.

בתוצאות הניסוי, נמצא כי לא הייתה השפעה של 

הסרטונים על המהלכים שהשחקנים שיחקו בסופו 

כשמציינים את המונח קבלת החלטות, מתייחסים בעצם 

לכל החלטה שאדם מבצע, שיכולה להיות  משמעותית, 

חסרת חשיבות, מורכבת או פשוטה. קבלת החלטות 

היא נושא שניתן לגשת אליו במגוון דרכים גדול מאוד, 

אך בכל זאת, פסיכולוגים לאורך השנים מצאו תהליכים, 

דפוסים מסוימים המשפיעים על קבלת ההחלטות של 

אנשים, בכל תחום. במחקר זה, המיקוד יהיה על תהליכי 

התיחול והעיגון, שני תהליכים שנוגעים בעיקרם בשימוש 

לא מודע במידע מסוים, רלוונטי או לא, וגם באופנים 

שהאדם לא מודע אליהם.

שימוש במידע הוא גורם מכריע בשיטה שבה אדם 

מקבל החלטות. כשעל אדם לקבל החלטה, הוא בוחש 

במידע העצור במוחו לגבי אותו הנושא, ובוחן לפי מה 

שהוא יודע מה תהיה ההחלטה שתביא לתוצאה הטובה 

ביותר מבחינתו. לחשוב כי גורמים חיצוניים, לא רלוונטים, 

מתערבים בתהליך של קבלת החלטות באופן לא מודע, 

יכול להרתיע, ובצדק, אך בו בזמן לסקרן מאוד. למה 

זה קורה? באיזו עוצמת השפעה מדובר? על מי זה 

משפיע יותר?

שחקני שחמט רבים עלולים לשאול את אותן השאלות, 

אך מכיוון שחמטאי יותר, למשל, האם זה קורה בזמן 

משחק? האם זה אפקט שיכול להרוס משחקים? אחרי 

הכל, משחק השחמט מבוסס על קבלת החלטות, 

ולבסוף, מוכרע על ידי השחקן שקיבל את ההחלטות 

הנכונות ביותר באותו המשחק. הדרך בה שחקני שחמט 

מקבלים החלטות במשחק היא מגוונת מאוד, ומשתנה 

ככל שהמשחק מתקדם ומספר המהלכים שבוצעו בו 

גדל. כל שחקן חושב בצורה ומהירות שונה,והחשיבה 

בשחמט אצל כל השחקנים מתבססת על הזיכרון שלו, 
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הממצא המפתיע והמשמעותי ביותר הוא דווקא בנוגע 

לסוג בתי הספר )ממלכתי/ממלכתי דתי/אחר(. מצאנו 

שהלומדים בבתי ספר דתיים מראים רמה נמוכה באופן 

משמעותי של ציניות כלפי גורמי הסמכות לעומת אלו 

הלומדים בבתי ספר שאינם דתיים. הממצאים הם 

וניתן להסיק מכך על האפקט  בהפרש גבוה מאוד 

החינוכי והתרבותי של החברה הדתית. ההנחה שלנו היא 

שחיי הקהילה המקובלים בחברה הדתית, המתבטאים 

בהשתייכות לקהילות בית כנסת, קהילות יישוביות 

או שכונתיות, קהילות על פי עדה ועוד, בפרט בקרב 

בני נוער - השתייכות לתנועות נוער ומסגרות חוץ-

בית ספריות, ובאופן כללי, יותר מעורבות במסגרות 

חברתיות משמעותיות, הינם בעלי השפעה משמעותית 

על אופי החברה. זאת ועוד, על פי נתונים של הלשכה 

המרכזית לסטטיסיטיקה )הרשות הארצית למדידה 

והערכה בחינוך, מינהל חברה ונוער, 2018( ומשרד 

החינוך )הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, מינהל 

חברה ונוער, 2018( , כשני שליש מבני הנוער בחינוך 

הממלכתי דתי לוקחים חלק בתנועת נוער כלשהי, בעוד 

שבקרב בני הנוער בכלל החברה הישראלית פחות 

מ-30% משתתפים בתנועת נוער כלשהי. הנתונים הללו 

מעידים על הפער בין בני הנוער בחינוך שאינו דתי לבין 

אלו שבחינוך דתי וניתן להניח שהחינוך בחברה הדתית 

שם יותר דגש על קהילתיות לעומת אינדיבידואליזם, מה 

שיכול לייצר בין השאר את ההשפעה על רמת הציניות.

הנזק שנוצר לבני אדם ככלל ולבני נוער במסגרת בית 

הספר בפרט עקב השימוש בציניות, יכול להיות חמור 

מאוד, הוא בין השאר עלול לבוא לידי ביטוי בהדרדרות 

בלימודים ובמצב נפשי וחברתי עקב המנעות מבקשת 

סיוע ותמיכה מצוות בית הספר. אנו מקווים שעבודה זו 

תרמה להבנת התהליכים והתחושות שמביאים לביטוי 

ציניות כלפי גורמי סמכות, עמיתים לכיתה ובאופן כללי, 

בקרב ילדים ובני נוער. בנוסף, אנו מקווים שהעבודה 

תרמה להבנת ההשלכות ותהווה צעד אחד בדרך לפיתוח 

דרכי התמודדות ומניעה של מצבים כאלו.

כדי לענות על שאלת המחקר, נעשה שימוש בשאלונים 

שהועברו לבני נוער בישראל, שבמסגרתם בדקנו הן את 

רמת הציניות של המשיבים )ציניות כללית, ציניות כלפי 

קבוצת השווים, וציניות כלפי גורמי הסמכות(, והן את 

ההערכה העצמית שלהם, המעמד החברתי, ומשתנים 

נוספים. המשתנים הבלתי תלויים שנבדקים בשאלון 

הם הערכה עצמית כללית, מעמד חברתי, סוג בית 

הספר )ממלכתי/ממלכתי דתי/אחר(, ציונים, שכבת גיל 

ומגדר. ייחוד המחקר הוא בחינת הציניות ככלי חברתי 

ולא כמנגנון הגנה בלבד, היבט שרוב המחקר בתחום 

הציניות כבר עסק בו. התמקדות בבני נוער בתחום 

הציניות הופיעה כבר במחקרים אך לא נחקרה בהרחבה.

העברת השאלונים בוצעה באופן אלקטרוני והם הופצו 

לבני נוער ברחבי הארץ באמצעות בתי ספר ורשתות 

חברתיות. לשאלון התקבלו 326 תגובות מתוכן 221 

נערות, 103 נערים ו-2 שבחרו לא להגדיר את מגדרן.ם. 

גילאי המשיבים נעו בין 13-18 כאשר הגיל הממוצע הוא 

15.9. 220 מהמשיבים לומדים בחינוך דתי ו-106 בחינוך 

חילוני. השאלונים פורסמו בשפה העברית בלבד ופנו 

לקהל משיבים מהמגזר היהודי בישראל בלבד. ייתכן 

שעריכת המחקר גם בשפות ובמגזרים שונים תוביל 

לתוצאות אחרות, אבל הדבר מצריך מחקר נוסף ונפרד.

התוצאות הראו שאנשים במעמד חברתי נמוך מבטאים 

ציניות גבוהה כלפי קבוצת השווים שלהם, כפי שציפינו, 

אך הופתענו לגלות שאנשים במעמד חברתי גבוה דווקא 

אינם מראים רמת ציניות גבוהה כלפי בעלי סמכות 

וזאת בשונה מאנשים במעמד חברתי נמוך שהראו 

ציניות גבוהה גם כלפי גורמי סמכות. המשמעות של 

ממצא זה היא שעל פי הנתונים שלנו, לא נמצאה הוכחה 

לשימוש בציניות ככלי לאיתות חברתי מכיוון שאף על 

פי שאלו במעמד חברתי נמוך מפגינים ציניות כלפי מי 

שמעליהם במדרג החברתי, אלו במעמד חברתי גבוה, 

מהם היה מצופה להפגין ציניות כלפי מי שמעליהם 

במדרג - בעלי הסמכות, מראים ציניות דווקא כלפי 

קבוצת השווים, פעולה שמבחינת איתותים חברתיים 

לא תורמת להם כלל.  

אילת השחר בר-לב  

השפעת מעמד חברתי על ציניות

תחום: מדעי החברה | בית הספר: אולפנת אור-תורה, נווה חנה, אלון שבות

העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר חגי אלקיים שלם, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית

המונח 'ציניות' מגיע מאסכולה פילוסופית ביוון העתיקה, 

קבוצה שנקראה 'ציניקנים' שהאמינו שהסתפקות במועט 

היא המידה הנעלה ביותר. 

הציניקנים הרדיקליים הגיעו למצב של זלזול גמור בכל 

הנימוסים וערכי התרבות המקובלים משום שהם הרגישו 

שכל האחרים 'מזויפים', פועלים בשביל תדמית טובה 

ולא ממקום אמיתי. מכאן, הגיעה ההגדרה לציניות של 

היום. ישנה הנחה מוטעית שציניות היא מילה נרדפת 

לסרקזם, שהוא סגנון דיבור עוקצני ולועג )הריס, 1998(.

ציניות כעמדה פסיכולוגית, שונה בתכלית. משמעותה 

אי-אמון בטוב ליבם של אנשים ומניעיהם, אמונה שכל 

פעולותיהם של אנשים מונעות על ידי אנוכיות )הריס, 

1998(. למשל בקרב בני נוער ניתן לשמוע התבטאויות 

ציניות כלפי גורמי סמכות, כגון האמירה – "אז מה אם 

היא אמרה שאני יכולה לפנות אליה לכל דבר, היא 

אומרת את זה סתם כי זה התפקיד שלה" - דוגמא 

לחוסר אמון במחוות אלטרואיסטיות. עוד דוגמא לאמירה 

צינית שיכולה להישמע בקרב בני נוער – "למה שאצביע 

לבחירות למועצת תלמידים? ממילא המתמודדים רק 

מנסים להתחנף להנהלה". בשתי הדוגמאות ניתן לראות 

שההתייחסות הצינית היא התנהגות עוינת. במחקרים 

רכיבים  שלושה  לה  מוגדרים  בעוינות,  שעוסקים 

המחולקים לרכיב קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי - ציניות, 

כעס או תיעוב, ואגרסיביות פיזית או מילולית. ציניות, 

מוגדרת בתור הרכיב הקוגניטיבי, הרכיב שמתייחס 

לתפיסות פנימיות של העולם )גרסיה-לאון, רייס, וילה, 

 The Aggression Questionnaire: A .פרז, רובלס ורמוס

.)Validation Study in Student  Samples, 2002

לבני נוער רבים ישנה נטיה להגיב למתרחש בקרבתם 

בחוסר אמון מופגן: הם מסרבים להאמין לגורמי סמכות 

מסביבם שאלו רוצים בטובתם, מפקפקים בכוונותיהם 

של אחרים כלפיהם, וחוששים לבקש עזרה מהסובבים 

אותם. חוסר אמון זה משפיע באופן משמעותי על בני 

הנוער בשנים הקריטיות בחייהם, ועשוי להוביל את 

חלקם למצבים שבהם יתמודדו עם מצוקות שונות אך 

יתקשו לבקש עזרה או לקבל את העזרה המוצעת להם.

במסגרת מחקר זה, יצאנו לחקור את אחת הסיבות 

העומדות מאחורי תופעה זו: הציניות. אנו מאמינים 

כי הציניות תופסת מקום משמעותי בהשפעתה על 

השקפתם ופעולותיהם של בני אדם ככלל ובני נוער 

בפרט. לכן, רצינו לבדוק את הגורמים המשפיעים על 

הציניות ובנוסף, לחקור את השלכותיה על חיי הפרט 

והחברה, תוך התמקדות בבני נוער בסביבת בית הספר 

וכל זאת באמצעות מחקר כמותי המשלב סקירה נרחבת 

של הספרות המקצועית הרלוונטית יחד עם ניתוח נתונים 

שהתקבלו משאלון שהופץ לבני נוער ברחבי הארץ. 

בחרנו להתמקד דווקא בקבוצה זו, בני נוער, מכיוון 

שבשלב זה בחיים, עניין הסטטוס החברתי הוא בעל 

משמעות גבוהה יותר לעומת שלבים אחרים. כמו כן, 

רובם המוחלט של בני הנוער נמצאים במסגרות עם 

גורמי סמכות הנמצאים מעליהם. לכן, סטטוס חברתי 

וגורמי סמכות הם שני גורמים מרכזיים שרצינו לבדוק 

ביחס לציניות. לרוב, ציניות נתפסת כמנגנון הגנה אך 

אנו מאמינים שיש לה מספר שימושים שונים. במחקר 

כמותי זה נרצה לבחון את הציניות ואת השפעותיה ככלי 

לאיתות חברתי.



מחזור א', תש"פ-תשפ"ב, 2021-2019 תוכנית אידיאה - האוניברסיטה העברית בירושלים

ה
ר

ב
ח

ה
י 

ע
ד

מ

ה
ר

ב
ח

ה
י 

ע
ד

מ

4647

בבחירה. כאשר נשים מאמינות שבחירת מקצוע לימוד 

אינה סופית ומוחלטת ומתוך כך יש להן הגמישות לחפש 

את המקצוע המתאים להן, רק הגיוני שהן יחזיקו פחות 

באמונה שאף מקצוע לעולם לא יספק את צרכיהן ולכן 

אין טעם בבחירה. 

זאת ועוד, ההבנה שהאמונות שבחירת המקצוע היא לכל 

החיים, ולמקריות ולמזל חלק מרכזי בה ולמעשה אין טעם 

בבחירה קשורות באופן חיובי להיעדר מוטיבציה מלמדת 

אותנו על החשיבות שבמודעות של הפרט להחזקה 

באמונות אלו. אם נשכיל לשים לב שאנו מחזיקים באמונות 

אלו נוכל אולי לאזן אותן וכך להגביר את המוטיבציה שלנו 

ללמידה בכלל ולבחירת מקצוע לימוד בפרט. 

יתר על כן, הקשר בין האמונה במקצוע מושלם לבין 

החזקה במוטיבציות פנימיות וחיצוניות יחדיו מעניינת אף 

היא ויכולה לנבוע מההנחה שהשאיפה למקצוע אידיאלי 

יכולה להעיד על רצון של הפרט שהמקצוע הנבחר יהיה 

מושלם בכל המובנים - גם מבחינת מוטיבציות פנימיות 

של עניין, סיפוק ואתגר וגם מבחינת מוטיבציות חיצוניות 

של גמול והכרה מהסביבה. 

לבסוף, הגילוי שלאנשי המגזר החילוני יותר מוטיבציות 

פנימיות מאשר לאנשי המגזר הדתי מעלה את השאלה 

מה הבדל זה מעיד על החברות השונות בישראל ועל 

הפערים ביניהן, והאם הוא נובע ממאפיינים "חיצוניים" 

כדוגמת ריבוי ילדים וחתונה בגיל צעיר או שמא מדובר 

כאן על שוני עמוק יותר בתפיסות העולם של שני המגזרים. 

חשיבות המחקר הינה בכך שבחינת המוטיבציות והאמונות 

של אנשים בבחירת מקצוע לימוד, בחירה כה משמעותית 

לחיי האדם, יכולה להעיד על החברה הישראלית שבה אנו 

חיים ועל ההבדלים בין הקבוצות השונות שמרכיבות אותה. 

מתוך המחקר ותוצאותיו ניתן לצאת למסע של חשיבה מהי 

המשמעות הטמונה בשוני זה. בנוסף, הסתכלות מעמיקה 

על אמונות דיספונקציונליות בבחירה והסקת מסקנות 

על המאפיינים האישיותיים והחברתיים של האנשים 

המחזיקים בהן יכולה לעזור בפיתוח דרכי התמודדות 

ועזרה בקבלת החלטות. 

 

ניתוח תשובותיהם של 101 המשיבים לשאלון הניב מספר 

תוצאות מעניינות. בתחום המגזר נמצא שלחילונים יש 

יותר מוטיבציות פנימיות מאשר לדתיים, ואילו בגזרת 

האמונות הדיספונקציונליות לא נמצאו הבדלים בין המגזרים 

השונים. בתחום המגדר לא נמצאו הבדלים בין גברים 

לנשים בסוגי המוטיבציות לבחירת מקצוע, ונמצא קשר בין 

האמונות שהבחירה היא לכל החיים ושאין טעם בבחירה 

לבין מגדר, כך שנשים פחות מחזיקות בתפיסה זו מאשר 

גברים. בתחום המוטיבציות והאמונות גם יחד, נמצא 

קשר חיובי בין האמונה במקצוע מושלם לבין מוטיבציות 

פנימיות ומוטיבציות חיצוניות כך שככל שסטודנט/ית 

מחזיק/ה יותר בתפיסה שיש מקצוע מושלם כך יהיו לו/

לה יותר מוטיבציות פנימיות וגם יותר מוטיבציות חיצוניות. 

כמו כן, נמצא קשר חיובי בין האמונות מקריות, בחירה 

לכל החיים ואין טעם בבחירה לבין היעדר מוטיבציה, כך 

שככל שסטודנט/ית מחזיק/ה יותר בתפיסות אלו כך יהיו 

לו/לה יותר היעדר מוטיבציה. 

תוצאות אלו יכולות להעיד על מגמות ושינויים לאורך 

השנים בגורמי בחירת המקצוע בישראל. במחקרים 

קודמים בספרות נמצא שלנשים יש יותר מוטיבציות 

פנימיות מאשר גברים אשר להם יותר מוטיבציות חיצוניות, 

ואילו תוצאות אלו מחדשות ומגלות שלא נמצאו הבדלים 

בין גברים לנשים בסוגי המוטיבציות בבחירת המקצוע, 

ממצא המעיד על שינוי במוטיבציות הבחירה של שני 

המינים בחלוף השנים. 

כמו כן, ההבנה שנשים מחזיקות פחות מגברים באמונה 

שבחירת מקצוע לימוד היא לכל החיים, יכולה ללמד על 

כך שנשים פחות מקובעות לרעיון שעבודה או מקצוע הם 

בהכרח בחירה לשנים רבות קדימה. אולי ניתן להסביר 

ממצא זה עקב העובדה שנשים רבות יוצאות במהלך 

שנות עבודתן לחופשות לידה אשר קוטעות את רצף 

השגרה ומאפשרות להן לשקול ולקחת כיוון מקצועי 

אחר, או עקב העובדה שבבתים רבים בישראל התפיסה 

הפטריארכלית לפיה כלכלת המשפחה היא תפקידו של 

הגבר עדיין שולטת ולפיכך נשים יכולות לקחת סיכונים 

מקצועיים ולא להתמיד בעבודה אחת לאורך זמן. אם כך 

הוא הדבר, הרי שניתן להניח שזהו גם המקור לממצא 

לפיו נשים מחזיקות פחות מגברים באמונה שאין טעם 

שקד גבירצמן

השפעת השתייכות מגזרית ומגדרית על מוטיבציות ואמונות בבחירת מקצוע לימוד

תחום: מדעי החברה בית הספר: אולפנת אור-תורה, נווה חנה, אלון שבות

העבודה נכתבה בהנחיית רחל מרצבך, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית

מוטיבציה קשור לחוסר רצון של האדם לעסוק בכלל 

בהליך החקירה ולבצע החלטה בנוגע לבחירת מקצוע.

אמונות דיספונקציונליות הן מחשבות שיש לאדם, במודע 

או שלא במודע, ביחס לחייו, סביבתו, אישיותו ובחירותיו, 

אשר להן השלכות שליליות על התנהגותו ורגשותיו. 

נמצא קשר בין החזקה באמונות דיספונקציונליות לבין 

קבוצה של מצוקות פסיכולוגיות וכן גם לקושי בקבלת 

החלטות. אמונה זו מאופיינת לרוב בפירוש שגוי של 

עדויות במציאות, באופי של פקודה או ציווי ובתובענות 

שאינה מסייעת בהשגת מטרות. בתחום של בחירת 

מקצוע אמונות דיספונקציונליות עלולות להוות גורם מכשיל 

מרכזי בקבלת החלטות ולפגוע באדם מבחינה רגשית 

והתנהגותית. במחקר זה הוחלט להתמקד בארבע אמונות 

דיספונקציונליות מרכזיות - האמונה שהמקצוע שנבחר 

חייב להיות מושלם, האמונה שהבחירה חייבת להיות 

חד פעמית ולכל החיים, האמונה שאף מקצוע לא יספק 

את צרכיי ולכן אין טעם בבחירה, והאמונה שבבחירה 

אי וודאות ומקריות רבה. מחקר זה בוחן את ההבדלים 

בין שלושה מגזרים מרכזיים בישראל - דתיים, חילונים 

ומסורתיים, וכן את ההבדלים בין גברים לנשים.

הוא שאלונים שהופצו  נעשה שימוש  בו  כלי החקר 

בקרב משפחה וחברים, וכן בקבוצות סטודנטים של 

אוניברסיטאות ומכללות ברשתות החברתיות. השאלון 

מחולק לשלושה חלקים: שאלון אמונות בבחירת מקצוע 

לימוד, שאלון מוטיבציות לרכישת השכלה גבוהה ושאלון 

רקע. שאלונים אלו נלקחו ממחקרים של תמי שולמן-עמר 

וRobert Vallerand )שתורגם ע"י יונית דורון( והותאמו 

לצרכיי המחקר הנוכחי. אוכלוסיית המחקר היא של 

סטודנטים נכון לרגע זה בגילאי 18-30, גילאים המכונים 

בספרות כ"גילאי הבגרות הצעירה". 

בחירת מקצוע הינה תהליך משמעותי שמתרחש לרוב 

בגילאי 18-30 ובו האדם בוחר את המקצוע שבו יעסוק. 

בחירת מקצוע תלויה בגורמים שונים, גורמי רקע סוציולוגיים 

המתייחסים לתרבות, להשתייכות התרבותית והמגדרית 

של האדם, וגורמי רקע פסיכולוגיים המתייחסים לאישיות 

הפנימית של האדם. בחירה זו עשויה להוות התמודדות 

נפשית מורכבת עבור מי שניצב בצומת דרכים ובהתלבטות 

לגבי העתיד המקצועי שלו, ועל כן צעירים רבים נעזרים 

בגורמי ייעוץ שונים שעוסקים בכך. מחקרים שונים בחנו 

את הנושא של בחירת המקצוע בהקשרים השונים, הן 

לגבי סוגי מקצועות שונים והן לגבי הגורמים המסייעים 

בקבלת החלטות.

מחקר זה בחן האם ישנם הבדלים בין גברים לנשים 

ובין מגזרים שונים בישראל בסוגי המוטיבציה ובאמונות 

הדיספונקציונליות בבחירת מקצוע לימוד, וכמו כן האם 

יש קשר בין אמונות דיספונקציונליות לבין סוגי המוטיבציה 

בתחום זה? 

מוטיבציות לבחירת מקצוע מתייחסות לסיבות העמוקות 

העומדות מאחורי בחירתו של הפרט אשר הניעו אותו 

לבחור במקצוע זה או אחר. סיבות אלו משתנות מאדם 

ולאדם ומחברה לחברה ומשפיעות מאחורי הקלעים על 

בחירות משמעותיות בתחום הקריירה. במחקר זה הוחלט 

להתמקד בתיאוריה המחלקת את מניעי בחירת המקצוע 

לשלוש קבוצות - מוטיבציות פנימיות, מוטיבציות חיצוניות 

והיעדר מוטיבציה. מוטיבציות פנימיות קשורות לרצון לחוות 

העצמה פנימית רגשית ואינטלקטואלית כתוצאה מהליך 

החקירה, לדוגמא חווית תחושות הנאה וסיפוק והתמודדות 

עם אתגר. מוטיבציות חיצוניות קשורות לרצון לקבל גמול 

חיצוני כתוצאה מהליך החקירה, לדוגמא קבלת שכר 

גבוה והכרה מהסביבה ביכולות של האינדיבידואל. היעדר 



במעבדת המחשבה של אידיאה

כנס תוכניות מצויינות במדעי הרוח, הספרייה הלאומיתסיור מודרך במוזיאון ישראל

התמחות בשנת יב במרכז המידע והמחקר סיור במוסללה, בניין כלל

ביקור בכנסת

במעבדת המחשבה של אידיאה טיול בצפון לסיכום שנת יא

פעילות בבית ברטרתחרות ון-ליר 2021, ציון לשבח לעבודתו של תום וינר

חניכת מחזור חדש
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