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  היבטים עלומים: גון העור בישראל

 דהאן כלב הנרייט

 

Colorism- שביקשה אנאליטית כקטיגוריה השישים בשנות התפתח קולוריזם 

 אפס נקודת מסמן בהיר עור גון .עור צבע ובין גזע בין הקשר על לעמוד

 לגון .בקהילה הפרט של וערכו מקומו על מהותי באופן ומשפיע נורמטיבית

 ,סמבולית לאלימות גילויים לו אשר תרבותי הון של קשרים העור

 בישראל .עור וגון גוף משמוע למשקעי והתייחסויות ביוכוח טכנולוגיות

 שעומדת לאקונה למלא בא זה ומאמר העור גון בשיח מחקרי ואקום קיים

 הצימוד של אמפיריים במופעים מעיין המאמר .עור׳ גון-׳גזענות הצימוד על

 העולה האנאליטית הקטיגוריה לאור בישראל עור צבע ובין גיזענות יןב

  .בישראל הציבורית ובזירה בספרות הקולוריזם משיח

 ,׳הביטוס׳ וכן ׳epimeliea׳ ,לעצמי ׳דאגה ,כוח׳ ביו של ׳טכנולוגיות המושגים

 והומי בורדיו ,פוקו של מהגותם שנלקחו ביניים׳ ו׳מרחב סימבולית׳ ׳אלימות

 סוגיות מלובנות באמצעותה מתודולוגית מסגרת משמשים ,בהאבהא

 על בישראל השיח מיקוד נחשף באמצעותם .המאמר מתמקד בהן המחקר

 ולאחר ,ולערבים למזרחים שנגע סמוי באופן תחילה ,כהה עור גון בעלי

  .יותר ומפורש לגלוי זה שיח הפך ,מאתיופיה היהודים עליית של הגיעה

 במחקר נמצא לא אשכנזיות קבוצות של עור ןגו שחקר הראו המימצאים

 העור גון של האפס נקודת לפיה בישראל השוררת הנורמה התחדדה וכך

 כי מלמדת מהניתוח נוספת מסקנה .סמוי אך שרירותי משאב היא הבהיר

 מאמצי בין המתח את בהתמדה ומזינה מתחזקת גיזענות-עור צבע הצימוד

 גון בני את מעודד מצידו זה מצב .בישראל השסעים ובין הלאומית האחדות

 במטרה ,השתכנזות או התלבנות של שונות איסטרטגיות לאמץ הכהה העור

 לחוויות בתגובה מחאה איסטרטגיות לאמץ ,לחילופין או ,בחברה להתקבל

  .בהם מתנסים שהם הגזעה
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perspectives Hidden - Israel in Colorism 

Colorism is an analytical category which was developed in the 1960s. Skin 
color determined the individual’s status in the community. 

The majority of the research on colorism focuses on darker skin color and 
has economic, cultural, political, mental and body implications on the 
individuals’ experiences. These implications involve symbolic violence, 
biopolitics technologies and body and self discipline.  

The concepts of ‘biopolotics technologies’, ‘self concern’ - ‘epimeliea’, 
‘habitus’, ‘symbolic violence’ and ‘in between space’, which I adopted from 
Foucault, Bourdieu and Homi Bhabha’s  thought are laid out in this study as 
a methodological framework. These concepts are operated on Israeli case 
studies to show how skin color discourse in Israel concerned solely those 
with darker skin color, first implicitly regarding Mizrahi and Palestinian, 
then explicitly, after the Jews from Ethiopia migrated to Israel. 

The article concludes by showing that: First, skin-color-racism concerned 
only Israelis whose origin was Mizrahi or Arab then Ethiopians, secondly, it 
indicates the skin color as a social and cultural resource, thirdly, the 
Ashkenazi social category whose skin color indicates the zero point of 
reference is hardly  studied, although the category enjoy a hidden and 
arbitrary social and cultural resource. Fourth, the coupling skin-color-racism 
stands as a source of political and social tension that hinder national unity 
from being achieved. Finally, individuals tend to develop various strategies 
of whitening their skin color i.e., Ashkenaziation in order to be accepted in 
society. Alternatively, others adopt protest against racialization experiences. 
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 הקדמה. א

 על לעמוד שביקשה אנליטית כקטגוריה השישים בשנות התפתח העור גון חקר

 להפריד שביקשו דיונים ביניהם ניהלו מלומדים .עור צבע ובין גזע בין הקשר

 נפרדות קטגוריות בשתי שמדובר לסמן וכך הגזענות משיח העור גון שיח את

 את טבע ),Douglass 1881( דאגלס פרדריק .שרירותי באופן המקושרות

 בכתביו "הצבע קו" בנושא שיח פותח ואחריו ,)line color( "הצבע קו" המושג

Folk Black of Souls The ) Du-כ מובילים בטקסטים ,בויז דו של המפורסמים
[1903] 1994 Bois,.( הגזע קו" או "הצבע קו" את להחליף הציע בנטון" 

 גון של סקאלה או צבע סקאלת של ,יותר מדויקות היו שלטענתו בקטגוריות

 מידית נראות להן שיש חברתיות הבניות אלה לטענתו ;),Banton 2012( עור

 שכל בטענה כך על אותו לתקוף מיהרו סוציולוגים .יותר מדויקות הן ולכן

 רבותא אין ולפיכך ,שהציע אלו לרבות ,הבניה היא סוציולוגית קטגוריה

 גזע תורות הזכירה בנטון של ההצעה ,לכך נוסף ).,Fox 2002( לשיח בתרומתו

 ,פנים כל על .העשרים המאה ובראשית 19-ה במאה באירופה שפותחו גזעניות

 חוקרים לשמש המשיך המושג ,הראשון הנצפה המופע העור גון של בהיותו

 זאת למרות אולם .הגזענות חקר של בשיח רלוונטית כקטגוריה ביקורתיים

 שינוי לחולל בכוחם שהיה אפקטיביים כלים הניב שלא משום זה שיח נדחק

 .הזכויות במאבק

 בגרסאות ,השיח של התחדשותו הסתמנה העשרים המאה של השבעים בשנות

 .הברית בארצות השחורים של הזכויות מאבקי של ההשלכות עם שהתכתבו

 בתעשיית המאבק בהם ,שונים כיווניםל הסתעפה עור בגון העוסקת הספרות

 בריבוי המאופיינים בתחומים ומאבקים חקיקה בנושאי מאבקים ,העור הלבנת

-פוסט שיחים שיקפו אלה הסתעפויות .המגדר תחום כמו ,דיכויים

 בעבר ששלטו מערביות ובמדינות באנגליה ,הברית בארצות קולוניאליסטיים

 והספרות ,שונים בכיוונים התפתחו דיכויים ריבוי של אסכולות .בקולוניות

 קולוניאליסטיים בנרטיבים הגזענות חקר סביב מחקר תחומי פני על מתפרשת

 ).,Gilroy, 1967; Fanon 2002( קולוניאליסטיים-ופוסט

 האוניברסלי בהקשרו "קולוריזם"ה מושג את בקצרה מציגה אני זה במאמר

 אופן את קושרת אני מתודולוגית מבחינה .התפתח שבו המחקרי ובהקשר

 ,בקצרה להלן אבהיר שאותן ,כוח-ביו של לטכנולוגיות הקולוריזם של פעולתו

 ללא גזענות של התופעה בחינת דרך .הישראלי בהקשר הסוגיה לבחינת ועוברת

 העור שצבע הגזענות תופעת – ),Balibar 1991( בליבר אותה שהציג כפי ,גזע

 כרווי בישראל הלאומית האחדות אתוס את לבחון יעהמצ אני – בה מובלע

 הזרתם את מציגה אני .העור גון שיח את בתוכו וכמבליע כוח-ביו בטכנולוגיות
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 גון של בצבוצו את ומתארת "לגמרי אחר"כ הערבים ושל "אחר"כ המזרחים של

 של ואינטלקטואליזציה מחאה של אסטרטגיות דרך זאת כל ,בישראל העור

 מהסמוי המעבר על מצביעה אני בהמשך .העור גון שיח מובלע שבהם מאבקים

 ועוקבת ,מאתיופיה היהודים של עלייתם לאחר העור גון בשיח שהתחולל לגלוי

 .1996-ב הדם מנות פרשת של והחברתיות הפוליטיות ההשלכות אחר

 

מצב המחקר  -מיצובו האוניברסלי של מושג הקולוריזם . ב
 והצגת הבעיה

 החופשי בתרגום משתמשת אני המאמר שלאורך ,)colorism( קולוריזם המושג

 אליס ידי על הנראה ככל באנגלית לראשונה נטבע ,"עור גון" או "גווניות"ל שלו

 דעה מתוך העדפה"כ אותו הגדירה היא .1982 בשנת ,פוליצר פרס כלת ,ווקר

 ,כן כמו ".קהילות ובתוך בין גזע אותו בני של עור גון בסיס על ורק אך קדומה

 על יותר משפיעה היא ולכן ליופי שקשורה גלובלית תופעה זוהי" לדבריה

 הבחנה ליצור ווקר ביקשה בכך ).Foreman, and Norwood 2014( "נשים

 הקולות שרבו משום ,העור גון על וראשונה בראש הגזענות את שמעמידה

 זו הבחנה ליצור ביקשה ווקר ).,Walker 1983( דועכת הגזענות כי הטוענים

 עדיין שהיא אף ,כבעבר גלויה גזענות להפגין קל לא כבר שכיום העובדה לאור

 גון בני הם שרבים הטענה מאחורי הגזענות מסתתרת כיום .בחוזקה פועמת

 במדינות והכלכלה הפוליטיקה ,התרבות בזירות היטב שמשולבים הכהה העור

 מוסתרת כך ".יש כבר שחור נשיא אפילו" ;הברית בארצות ובמיוחד ,המערב

 באמצעות ,כהה עורם שגון אדם בני כלפי סובלנות של במסווה הגזענות תופעת

 צרורים להופיע שממשיכים עור וגון גזענות בין הקשר את שמנציח צימוד

 שהמשתלבים מגלה וגזענות עור גון שבין בקשר יותר קרוב עיון .אחת כחבילה

Foreman, and rwoodNo ( יותר-בהיר-אך-הכהה העור גון בעלי תמיד הם
 שגון וככל ;כתמיד גזענות של סינון מנגנון להיות ממשיך עור גון כלומר ).2014

 זו סקלה פי על הבהיר העור גון .יותר ומסומן מובחן הוא יותר כהה העור

 נראה תמיד הוא – הנורמה של האפס נקודת את ומסמן העור גון בשיח "שקוף"

 ואינו גלוי לשיח עולה אינו אך ,כוח של תהיררכיו בארגון פעיל תפקיד וממלא

 ביולוגי נתון להיותו מעבר ,אחרות במילים .כוח יחסי של מארגן כמנגנון מוכר

 וממלא ניטרלי שאינו באופן התרבות לתוך מובנה העור גון ,לכאורה סתמי

 פי על כוח יחסי ארגון .חברתית ובהיררכיזציה בריבוד ,במיון מרכזי תפקיד

 הנפוצים הגילויים אחד הוא כהה עור גון של ,לכאורה סתמית ,תביולוגי תכונה

  .העולם תרבויות בכל הנוכחת הגזענות תופעת של ביותר
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 לפי מחיר תגי באמצעות העור גון את מתווכים נורמות וקובעי סמכות בעלי

 ובעל מועדף הוא כך יותר בהיר העור שגון ככל .הפיגמנטים עומק של סקלה

 של אפס נקודת זה באופן מסמן בהיר עור גון .ותרי גבוה תרבותי ערך

 לצבע .בקהילה הפרט של וערכו מקומו על מהותי באופן ומשפיע נורמטיביות

 ,לחלוטין שרירותי מסמן זהו ;ופוליטי כלכלי ,תרבותי ערך אין כשלעצמו העור

 על מונופול שבו לאופן דומה הדבר .כוח מיחסי ורק אך נובע שהוא ברור ולכן

 כמו ,במקורה שרירותית שהיא הגם ,מסורתית מנורמה לגיטימציה אבשו כוח

 אופני דרך מתגלות הסובייקט על זה מצב של השלכותיו .מגדר יחסי למשל

 גוף דימויי ,)בהמשך ארחיב שעליו ביטוי( לעצמיות דאגה ,העצמית הזהות כינון

 מקובעות מנורמות שיונקים ועיצובים סובייקטיביים-בין יחסים ,וייצוגיו

 להלבנת התשוקה עצם זה רקע על .מעוותים וכלכליים תרבותיים ומיחסים

Hall, and ilsonW Cole,-Russel ;2013 ( דנא מקדמת כבר קיימת העור
2014 Foreman, and Norwood.( שייעודם מוצרים וצריכת תעשייתי ייצור 

 שיותמהתע הם ,ונפשית גופנית ,חברתית בבריאות פגיעה תוך ,עור הלבנת

 בקביעת מרכזי גורם היא העור גון היררכיית .האנושית בתרבות העתיקות

 התפתחויות .בקהילה פרטים של ,וסבל כאב לחלופין או ,ואושר רצון שביעות

 רפואיות ולפעולות הלבנה חומרי של ייצור לשיטות פתח פתחו טכנולוגיות

 הבהיר ורהע גון את לקבע בהתמדה ולסייע להמשיך היא מטרתן שכל חדשות
 האפקטים משתמרים זה באופן .התרבותית ההתייחסות של אפס כנקודת

 בתחתית תמיד מצויים העור כהי :העור גון חוויית של החברתיות והדינמיקות

 מנתון נהנים העור בהירי בעוד ,ושליליים דכאניים ליחסים וחשופים הסקלה

 נעשה העור שגון ככל הגדל ותרבותי חברתי כמשאב זה לכאורה ניטרלי ביולוגי

 לעשות עליהם שיהיה מבלי ,)Foreman, and Norwood 2014( יותר בהיר

 .דבר

 העור בכהי מתמקד בקולוריזם העוסק המחקר גוף של המכריע רובו

 ,התרבותיות ,הגופניות ,הנפשיות ,החברתיות ,הכלכליות ובמשמעויות

 שאר" לעומת שלהם וההתנסויות החוויות של והפוליטיות ההיסטוריות

 בשעה ,),Hall, and Wilson Cole,-Russell 2002; Gilroy 2003( "החברה

 הבהיר העור גון של היותו על המחקר .בשיח נשמע אינו אך נראה שהלובן

 ומופרד למדי מועט שלו האוניברסלי הערך תג ועל הנורמטיבית האפס נקודת

 וקישורו השחור העור גון על המחקר של הרחב ההיקף .גזענות על השיח מן

 ,מקרית אינה גזענות על לשיח הבהיר העור גון בין ההפרדה כי מלמד לגזענות

 "הגזענית חבילה"ב הצימוד את לשמר ופעיל מתמיד מאמץ מושקע וכי

 בהיבטים ההתמקדות עצם .העור גון מובלע כשבתוכה לדור מדור הנמסרת

 הבהיר רהעו לגון וההתייחסות הכהה העור לגון בנוגע בהיררכיה העוסקים
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 אין" ולפיכך ,כבאקראי לפעום ממשיך זה שקשר כך על מלמדים כשקוף

 עור גון במפורש הקושר העניינים מצב את לתלות אפשר שבהם "אשמים

 ובלתי עיקש אך חמקמק לצירוף "עור גון-גזענות" החבילה הופכת כך .וגזענות

 השרירותי הביולוגי הסממן של עלומים היבטים מובלעים שבתוכו ,לפירוק ניתן

 .העור גון של

 של אוניברסליסטיות אידיאולוגיות על המושתתות המערב ממדינות כרבות

 ינקה ישראל גם ,ופוליטיקה כלכלה של גלובליים בתהליכים ומשתתפות נאורות

 עד 19-ה המאה מאמצע והנאורות המודרניזם מערכי שלה הרעיוני הבסיס את

 מהצטרפותה מכן ולאחר ,העשרים המאה באמצע המדינה של לכינונה

 גם .ופוליטית כלכלית מבחינה המתקדמים המערביים העמים למשפחת

 בזיקות ועולה צף והוא ,ולהביטוס תרבותי להון העור גון קשור בישראל

 גון ושל גוף של משמוע ולמשקעי כוח-ביו לטכנולוגיות ,סימבולית לאלימות

 בין הקשר את הבוחן המחקר ,זאת עם ).בהמשך אלה מושגים על ארחיב( עור

 ,"מאליו מובן" שהקשר – משום ואולי – פי על אף ,דל הוא וגזענות עור גון

 לטשטש מעוניינת ,לאומית אחדות לקיים המבקשת כמדינה ,שישראל ומאחר

 וממשיך אחת מושגית בחבילה והגזענות העור גון את הכורך סדר של קיומו את

 "חבילה"ה .כן לפני מעט ואף ,המדינה כינון מאז לדור מדור אותה למסור
 יחסי מורכבות את שיאיר לניתוח לפיכך קוראת עור גון לבין גזע בין הקושרת

 .בישראל הכוח

 העור גון בשיח הקיים המחקרי לוואקום להיכנס אפוא מבקש זה מאמר

 הקשרים את ולהבין עור גון ובין גזענות בין הצימוד על לעמוד במאמץ בישראל

 בהיבטים אתמקד במאמר .זו בחבילה ,לכאורה ,קלפירו ניתנים הבלתי

  .בישראל שלו אמפיריים מופעים של ובתיאורטיזציה זה צימוד של ישראליים

 

 

 המשגה תיאורטית ומסגרת אנליטית. ג

 הספרות מן תיאורטיים מושגים בכמה שימוש אעשה שלפנינו בניתוח

 ,פוקו מישל הידע היסטוריון ידי על שפותחה הפוסטמודרנית הביקורתית

 .באבא הומי הפוסטקולוניאלי הביקורתי וההוגה בורדייה פייר הסוציולוג

 אלימות" ,"הביטוס" וכן "לעצמי דאגה" ,"כוח-ביו של טכנולוגיות" הם המושגים

 אנליטית מערכת יחדיו מכוננים אלה מושגים ".ביניים מרחב"ו "סימבולית

 העור גון את המצמד השיח של הבעייתיים ההיבטים ניתוח בעבור הולמת

 תרבותיים קונפליקטים לנתח מנת על אלה במושגים השימוש .והגזענות
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 מּוּכרים אשר ,עור צבע של קטגוריות או אתניות קטגוריות בין ופוליטיים

 שהוא בכך כוחו .מוכרות בעיות של מחודש כניתוח פועל ,הישראלית בחברה

 קודם המחקרי בשיח פונחש שלא חדשות תובנות ומציע עלומים היבטים מאיר

  .לכן

 בניתוח ופיתח חקר שפוקו מושג זהו :)heautou epimeleia( לעצמי הדאגה

 התרבות מראשית האינדיבידואל מושג של מקומו אחר העוקב מעמיק

 שהמושג טען פוקו .),Foucault 2008( אנו ימינו עד הקלאסית ביוון המערבית

 לשאלה בראשיתו התייחס ,heautou epimeleia ביוונית או ,"לעצמי הדאגה"

 אזרח של למעמד עצמו את להכשיר מנת על לנהוג הראוי האזרח על כיצד

 בין בשיחה .להשתייך מבקש הוא שאליה בחברה פוליטית ופעיל אחראי

 שכולל ,העצמיות שטיפוח כך על סוקרטס הצביע אלקיביאדס ובין סוקרטס

 כלפי ולאחריות ציבורית עולהלפ הסובייקט את מכשיר ,והנפש הגוף פיתוח את

 כדי הדרושה במידה והרוח הגוף את משביח ובסופו ,חי הוא שבה החברה

 הפיזית העצמיות השתבחות של מתמשך בתהליך .הנהגה תפקידי למלא

 של ועשירה מוקדמת כצורה אותו זיהה שפוקו סובייקט מתפתח והנפשית

 פנימיותו בין בקשריםו בזיקות ביטוי לידי באה שהתפתחותה אינדיבידואליות

 משמעות .והטבע החברה לרבות ,אותו הסובב העולם ובין וגופו רוחו ,האדם של

 החדשה בעת ושוב הביניים בימי ,פוקו פי על ,השתנתה "לעצמי דאגה"ה

 והגוף החומר מחיי וניתוק סיגוף בעוד .אלה תקופות של לאתיקה בהתאם

 באמצעות הנפש לגאולת יפהשהט ,"לעצמי דאגה"ל הנוצרית הגישה את אפיינו

 בעת הרי ,הבא העולם את לרשת מנת על הזה בעולם הגוף מתענוגות ניתוקה

 מוגבלת במסגרת אולם – "לעצמי דאגה"ב תפקיד למלא הגוף שב החדשה

 ,אטומיסטית יחידה של קיומה לכדי הצטמצם אינדיבידואליזםה .ופונקציונלית

 בהשפעת ,המודרנית בעת .הקלאסית בתפישה שנכללה לזולת לזיקה בניגוד

 ,פוקו מציין ,שליטה טכנולוגיות פיתוח של פוליטיים ותהליכים הקפיטליזם

 במנותק ,עצמיות של מוגבל קיום על מושתתת האינדיבידואליסטית ההוויה

 פיל הגוף בִמשמוע מתגלמת והיא ,ולטבע החברתית לסביבה הזיקה מטיפוח

 .ייצור ולמטרות פריון למטרות פונקציונלית התנהגות של נוקשים קודים

 ,האינדיבידואליזם של העכשווית מהותו זוהי ,פוקו טוען ,דבר של בסיכומו

 בעת החברתיים היחסים את המאפיין הניכור מקור וזהו ,בגוף ומתחיל המוטבע

 גון בעל של העצמיות כינון לתהליך ,שאראה כפי ,מחלחל זה ניכור .החדשה

 הבהיר העור גון בעל של העצמיות כינון בתהליך יותר מרוכך והוא ,הכהה העור

 להשלמת .תרבותי משאב הבהיר העור גון של בהיותו ,תכופות ממנו נעדר ואף

 "הביטוס" המושג מסייע עור וגון גזענות של בהקשר זה תהליך של הבנתו

 .בורדייה שטבע
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,Bourdieu ;1977 ( בורדייה הצרפתי וגהסוציול שטבע ,זה מושג :הביטוס
1999 .,al et Bourdieu 2000; 1990;( גירץ של בלשונו גדוש מושג הוא 

 צבר שהוא בין ,הסובייקט לרשות העומד תרבותי הון על מצביע המושג ).2005(

 או החיצוני המראה ,גופו ,בריאתו מטבע בו שזכה ובין אותו שירש בין ,אותו

 שונות במידות הסובייקט של ברשותו מצוי זה הון .שלו הטבעיים הכישרונות

 טבעיים שמשאבים משום זאת .ממנו אותו שולל או חברתי כוח לו מעניק והוא

 – לסובייקטים זמינים או נרכשים ,אישיים או חברתיים ,מופשטים או חומריים –

 ממדים בעל הוא התרבותי ההון תכופות לעתים .תרבותיים ערך בתגי מתויגים

 יכול תרבותי הון כלומר ,סוכנית פעולה באמצעות נצבר לא עוד כל ירותייםשר

 ביכולתו יש אולם ,אותו לצבור שהתאמץ מבלי סובייקט של חלקו מנת להיות

 כזו .במעמדו חברתי שינוי שמחוללת סוכנית פעולה באמצעות זה הון להגדיל

 לפעולה נדרש לו מוכרת אינה שלשונה חדשה בארץ מהגר .השפה היא למשל

 זכה החברה לתוך שנולד תינוק בעוד ,אקטיבי באופן השפה רכישת של סוכנית

 תרבותי הוא זה הון .בינקותו שפה לרכוש האנושי כושרו מעצם בשפה בשליטה

 והיררכיה כוח ביחסי הסובייקטים ממוצבים שבו האופן על משפיע הוא באשר

 ,וסוכניּות ליזציהמובי של שונות דרגות מהם מונעים או להם מאפשרים אשר

 ,כאמור .וחברתית אישית התפתחות מסלולי בפניהם חוסמים או ופותחים

 מתוך בעיקר שמשתקפת ,שרירותיות של משמעותי בממד מתאפיין הביטוס

 אצולת .ותרבותיות פוליטיות ,כלכליות תבניות ,החברה של ריבודיות תבניות

 שעשה הון שבעל קשרים ורשת חברתי מעמד להקנות יכולים "ישן כסף"ו ממון

 של הפג׳ורטיבי המטען מכאן ;לתוכם לחדור יוכל תמיד לא "חדש כסף"מ הונו

 בכוחו אין פיננסי הון של זמינותו שחרף שמציין ,riche nouveau המושג

 כגון ,הגוף על פעולה גם כך .חברתית ורשת מעמדי ייחוס של משאבים להקנות

 להניע בכוחה יש ,מערבי יופי של לסטריאוטיפ והידמות החיצוני המראה טיפוח

 חברתיים קודים פי על המעוצב להביטוס היענות בזכות חברתית מוביליות

 ,אלה חסמים פנים כל על .השיוך פערי כל את לצמצם ביכולתה אין אך ,רווחים

 דםמעמ למיצוב סובייקטים של בדרכם עומדים ,כשלעצמם שרירותיים שהם

 בתרבות העור גון הוא כזה .סוכניות פעולות נוקטים הם כאשר גם החברתי

 .המערב במדינות ביטוי לידי בא שהדבר כפי ,במשקעיה טבועה שגזענות

 .מהביטוס נגזר והוא ,בורדייה ידי על נטבע הוא גם זה מושג :סימבולית אלימות

 פועל שאינם םמשאבי בסיס על הכוח יחסי את המכונן מנגנון ההביטוס בהיות

 ביחסים הסובייקטים את ממצב הוא ,הסובייקט של סוכני מאמץ של יוצא

 סמליים קודים של היחיד ההיגיון .סמליים קודים פי על רבה במידה מעמדיים

 מצביעים מחקרים ,למשל ,כך ).,Bourdieu ;1977 2000( הכוח הגיון הוא אלה

 הרבה גבוהים במשרה ותלזכ ועיניים עור בהירת אישה של שהסיכויים כך על
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 שתהיה מבלי ,משרה אותה על המתחרה עור כהת אישה של מסיכוייה יותר

 ערכים כמייצג ,שלה החיצוני למראה שמיוחס הסמלי מהערך לבד סיבה לכך

 עצם ).2007 ,פרנקל( סובייקטיביים-בין יחסים על וכמשפיע רצויים תרבותיים

 לשוליים באלימות אותה הדוחק ככוח העור כהת האישה על פועל הזה המערך

 בערך כוחו כל אולם ,תודעה ושינוי מאבק ללא ולשנותו נכחו לעמוד אפשר-ואי

  .הישראלי בהקשר ארחיב כך על .העור לגון המיוחס הסמלי

 פוקו של אנליטי פיתוח פרי הוא זה מושג גם :כוח-ביו של טכנולוגיות

)266–215 2008: 1983; Foucault,(, המדינה ניתוח של קשרבה אותו שטבע 

 טכנולוגיות הן כוח-ביו של טכנולוגיות .18-ה במאה מראשיתה הקפיטליסטית

 המשאבים רתימת שעניינן פעולה תבניות ידי על הגוף על שמופעלות משמוע

 מתועשת בלתי מחברה שהמעבר כך על עומד פוקו .ייצור למטרות הגופניים

 צבירת באשר ,הון בירתצ על קיומה עצם את שמשתיתה תעשייתית לחברה

 מנת על הגוף של משמוע טכנולוגיות הפעלת מצריך ,שלה הייעוד היא ההון

-הקדם העידן מן להבדיל זאת .הייצור תהליך את המניעה למכונה אותו לרתום

 ולתהליכי הון לצבירת מהותית הייתה לא הגוף משמוע סוגיית שבו ,תעשייתי

 המכונה לבין הממושמע האדם וףג בין לקשר ביותר הטובה ההמחשה .ייצור

 של בסרטו הוצגה מוגמר מוצר ממנו לייצר מנת על גלם כחומר בו המשתמשת

 לחלק החי הגוף את ההופכות הטכנולוגיות .מודרניים זמנים צ׳פלין רלי'צ

 שכל ,התעשייתיים לצרכים בהתאם הגוף את מעצבות גם הייצור ממכונת

 ייצור לשם ,שלה להמשך אותו ולהפוך למכונה הגוף את לרתום היא תכליתם

 רב הון צבירת לצורך השקעתו לשם כלומר ;חלילה וחוזר הון צבירת שתכליתו

 שכוח ככל הקפיטליסטי הייצור לפס מעבר אל מתרחב כוח-הביו מעגל .יותר

 מצריכה ,דפוקו אליבא ,זה עבודה כוח של הכשרתו .יותר גדול הנדרש העבודה

 ביטוי לידי באות ואלה ,כוח-ביו של יותר משוכללות טכנולוגיות מערכות

 אפוא משקיעה המדינה .אלה למטרות והחברה המדינה מוסדות ברתימת

 ,רפואיות מערכות התאמת באמצעות הסובייקט של והנפש הגוף במשמוע

 הגוף מעוצבים אלה מערכות באמצעות .זו למטרה ופסיכולוגיות פדגוגיות

 בגופו הקפיטליסטי לתהליך נרתם שהוא כך הסובייקט את המעצבים והנפש

 .ילדותו משחר וברוחו

 דן )culture of Location The )1994 בספרו :הביניים מרחב ,השלישי המרחב

 קולוניאליסטי לשלטון הנתון היליד שרוי שבהם הביניים במצבי באבא הומי

 התרבות" לעומת כנחותה שלו תרבותו הצגת .והנעשקת הכבושה מולדתו בתוך

 הטכנולוגית והִקדמה ,הקולוניה אל הקולוניאליסט עמו שנושא "הגבוהה

 עד אולם ,השליט של תרבותו את לאמץ אותו מעודדות ,זו לתרבות הנלווית

 את לאמץ יכולתו גם כמו שלו מתרבותו להתנער הנתין של יכולתו .מסוים גבול
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 ההמרה ותהליך ,מלא למיצוי מגיעות אינן הקולוניאליסט של תרבותו

 המשאב לרשותו עומד לא האימוץ בתהליך ,מכך יתרה .נשלם אינו התרבותית

 שהיליד הדמות ,אדרבא .לקולוניאליסט ההידמות מכוח לו משתוקק שהוא

 יהיה לא ולעולם ,השליט בעיני מוגחך ייצוג תמיד היא לה להידמות שואף

 המרחב אל יצא שממנו התרבותי מהמרחב המרחק מלוא את לחצות בכוחו

 אזור ,ביניים באזור היליד שרוי זה באופן .להגיע משתוקק הוא שאליו התרבותי

 לכדי שלו ומתרבותו הקולוניאליסט של מתרבותו חלקים שמטמיע היברידי

 דיאלקטים של היווצרותם ביניהן ,רבות לכך הדוגמאות .שלישית תרבות

 ואנגלית סווהיליתו ,ובמרוקו באלג׳יריה גרביתומו צרפתית הממזגים לשוניים

 אמונות בתוך שמשוקעות נוצריות דתיות פרקטיקות של היווצרותן ;בטנזניה

 מאפשר במאמר המוצג בניתוח זה במושג השימוש .ועוד האנטילים באיים וודו

 מתאמץ והוא כהה עורו שגון סובייקט שרוי שבה ההתלבטות את לזהות

 לנקודת אותו המקרבים גינונים אימוץ של תרבותיים באמצעים בין – להתלבן

 שימוש של ביולוגיים באמצעים ובין ,הצלחה סיכויי ללא וזאת ,הלבן של האפס

 כורכת המדוברת שהחבילה מאחר .העור גון את להבהיר שמטרתם בתכשירים

 לא פיגמנטלית הלבנה של טכנולוגיה תימצא אם גם הרי ,עור גון עם גזענות

 עור גון בעלי" של שלישי מרחב ייווצר זאת במקום ;המתלבן של ומעמד ישתנה

 לחצות riche nouveau-ה של בהתמדה הכושל לניסיונו בדומה ,"לשעבר שחור

 לעבר הקווים את לחצות הסובייקט של הניסיון כלומר .המעמדיים הקווים את

 ולכן ,תוחלת חסר הוא העליון הוא הלבן העור גון שבו התרבותי המרחב

 אך ,הלבן של זירתו לגמרי שאינו ביניים במרחב לכוד נותר הסוכני הסובייקט

 המתאר ,הביניים מרחב של האנליטית חשיבותו מכאן .השחור של זו לא כבר

 .העור לגון המיוחס המחיר תג של שרירותו בשל שנוצר מלכוד של סוג

 

 

 בוחןישראל כמקרה . ד

 בנושא סדנה בירושלים ליר ון מכון ערך 21-ה המאה של הראשון בעשור

 אלה מחקרים .בנושא מחקרים כמה והניבה שנתיים שארכה ,בישראל גזענות

 ומיעטו קולוניאלי-פוסט ביקורתי הקשר בתוך העור גון שיח את הבליעו

 רק ).2008 ,ויונה שנהב ;2004 ,שנהב( עור גון ובין גזענות בין לקשר להתייחס

 מהיבטים העור גון בסוגיית ,אז עד היחיד ,חבר חנן עסק 2008 בשנת

 שהם כפי מזרחי ומוצא מערבי מוצא בין להבחנה אותם וקשר ,תיאורטיים

 בשנים שהתעצבה המחקרית בספרות ,חבר פי על .העברית מהספרות עולים
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 הפכו אירופה מארצות שבאו יהודים של וזהות לבן עור שגון נמצא 1970–1950

 נקודת"ול זהויות של ניטרלי למרחב העברית היצירה מראשית כבר שניהם

 הרווחים ההסברים אחד ).2008 ,חבר( העברית בספרות ההתייחסות של "האפס

 היה ,החמישים בשנות מראשיתו כבר ,בישראל הסוציולוגי שהמחקר הוא לכך

 בטקסטים גם העור בגון נגע שלא וכמעט ,באוריינטליזם משוקע ככולו רובו

Ben ( והאיסלאם ערב מארצות יהודיםל גזעני יחס בהם לזהות שאפשר
2004 Eliezer,.( 

 ,העור וגון הגוף את ישיר באופן הציונות כוננה שבו האופן על נכתב מעט

 בויארין של ספרו את לציין אפשר .המיניות ואת הגברי הגוף את ובמיוחד

 על )1997( גלוזמן של כתיבתו את ;היהודיים במקורות והמיניות הגוף על )1995(

 בקולנוע מזרחית גבריות על )2004( יוסף של מחקרו את ;בציונות מיניות

Kalev, Dahan ( היהודיים במקורות ומגדר מיניות על מאמרי ואת ;הישראלי
 הגוף לתוך מראשיתה הישראלית החברה שילבה חילון ממגמות כחלק .)2012

 רפואיים ,פדגוגיים באמצעים מחדש אותן והחייתה טבעיות-כמו נטיות

 מדת התנערות לעודד כדי פאות גזיזת הנהיגה המדינה ,למשל ,כך .ופסיכולוגיים

 ,)2002 ,פלק( עולים בילדי אויגניות בשיטות וטיפלה )3199 ,צמרת( וממסורת

 להאמין לגוף מסייעים ,בורדייה גורס ,זה מסוג מהלכים .ערב מארצות בעיקר

 של ובניסוחו ,רפלקסיבי תהליך כל שהתחולל לפני אותו שמפעיל במה

mimes it if weeps it at: plays it what in believes body the " :בורדייה
grief" )73 1990: Bourdieu,.( 

 עיקר .בישראל הגזענות שיח את אחד אנליטי שדה תחת ללכד לפיכך קשה

 ההצלחה במידת התמקד ,ביקורתי-העיוני מצדו והן ההיסטורי מצדו הן ,השיח

 המופעים .הציוני האתוס ברוח היתוך וכור לאומית דותאח של הכישלון או

 ,אקלקטיים תיאורטיים בהקשרים נחשפים זה שיח בתוך העור גון של השונים

 שהגדירן כפי ,גזע ללא גזענות של תיאוריות המאמצות בגישות השאר בין

 .עור בגון עוסקת אינה שכמעט ספרות ובתוכן ,),Balibar 1991( בליבר
 תשתית לשמש התחילו כהה עור וגון למוצא בזיקה גזענות של תיאוריות

 בנמצא ואין ,השמונים בשנות מאתיופיה היהודים של הגיעם לאחר מחקרית

 לבד זה מהיבט פלסטיני-הישראלי בסכסוך שעוסקות לאומיות תיאוריות

-המזרחי לשסע שמתייחסות אתניות תיאוריות .)2008 ,גאנם( אחד ממחקר

2001a; Kalev, Dahan ( נדירות לעתים רק העור גון עם בקשר נוגעות אשכנזי
2015 Maor, and Kalev ahanD(. אנר'כז נתכונן השואה חקר אלה כל בראש 

 זה רקע על .אלה מחקר משדות אחד לאף מתכנס שאינו אקסקלוסיבי מחקרי

 אחד וכל ,אלה נושאים לחקר וישיר מידי באופן ישים אינו העור גון שיח גם

 שיח זאת בכל מתקיים אלה של בתשתיתם .משלו פוליטי היגיוןב מעוגן מהם
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 אף ,האתניות והסוגיות השואה סוגיות את להכליל המבקש פוליטי היגיון בעל

 יהודית ,מערבית כמדינה עצמה רואה שישראל משום להקיפן בכוחו אין כי

 .היתוך כור כביכול בה שמתקיים ,וציונית

 

 בישראל העור וגון האחדות אתוס של בעיצובו כוח-ביו טכנולוגיות .1

 במהותה אירופוצנטרית מאידיאולוגיה קורץ ישראל מדינת של הפוליטי ההיגיון

)2007 Kalev, Dahan.( תהליכים יצירת היא כינונה מאז תכליתה 

 שנטשו לאחר שעריה על שצבאו היהודים המהגרים ציבור עבור אמנציפטוריים

 צפתה אידיאולוגית הסתכלות חמכו .העולם ברחבי מושבם קהילות את

 על ,בגלות שנחיו כפי יהודיים לתכנים ,לעבר עורף והפנתה העתיד אל הציונות

 .פרטיקולריים תרבותיים הקשרים ובתוך הדתיות והפרקטיקות המסורת פי

 במורשתם היהודים מהמהגרים חלק דבקו העתיד אל הצפייה חרף אולם

 אלה .בישראל שנתכוננה החברה ברישומי גם ניכרו ורישומיה ,ההיסטורית

 מכוון מאמץ ונעשה רצויים כבלתי החדשות החברתיות התבניות לתוך נוצקו

 זאת חרף .ושמרנים גלותיים סממנים שנשאו ודתיים מסורתיים היבטים למחוק

 פתולוגיות גם נשתמרו ובתוכם ,החדשה לחברה רבים גלותיים סממנים חלחלו

 קו נשמר חדש בתוך ישן שמזגו ברתיותהח במגמות .עור ולגון לגוף שנגעו

 ,והמודרני הנאור ,החדש של ההיכר תווי את כמייצגת ,הציונות בין המים פרשת

  .להתנער היהודים המהגרים נצטוו ושמהם כדקדנטיים שנתפסו דפוסים לבין

 קווי וננקטו ,"לעצמי דאגה"ה עקרונות והן ההביטוס הן עוצבו אלה בסיס על

 בזיקה פוליטיקה-וביו כוח-ביו של דוקטרינות לזהות אפשר היה שבהם פעולה

 הדאגה .כמשאב אליו בהקשר הסתמנה "הלובן של האפס נקודת"ש ,העור לגון

 .הכלל טובת עם שכונסה היחיד טובת של רדוקציוניזם מתוך נגזרה לעצמי

 ישראלי ,חדש יהודי סובייקט של דימוי צמח לאומית אחדות של גבולות בתוך

)1996 alev,K Dahan.( של אידיאולוגי-הפוליטי שהמשקל התברר מהרה עד 

 בצבצו סדקיה שמבין ריקה פורמלית מסגרת מאשר יותר היה לא זה אתוס

 .האטומיסטית הרדוקציונית במשמעותו אינדיבידואליזם של חברתיים אפקטים

 והחברה ,שנים עשרות כמה כעבור מותו את מצא הקולקטיביזם אתוס

 .זמנה בנות ליברלי-הניאו המערב חברות של דמותן לבת הפכה הישראלית

 פרי חברתיים תוצרים התגלו החברתיים השוליים ומתוך הסדקים מבין

 המתווה .כוח-ביו של טכנולוגיות באמצעות שהופעלה אינדוקטרינציה

 קבוצות כלל של התמערבות שתבעה סימבולית באלימות רווי היה הנורמטיבי

 נקודת .מושרשות היו ושבהן באו שמהן תרבויותל זיקה ללא ,האוכלוסייה

 לא ,תיכוני ים עור גון בני בעבור גם התייחסות נקודת סימנה הלובן של האפס

 ,רצוי וכבלתי כנמוך רובד שלהם התרבותי וההון ,בהיר לגמרי ולא כהה לגמרי

80



 מול אל עמדו והשליטה המשמוע גופי .ממנו להתנער כדי מעשה לעשות שיש

 שצימדה "חבילה"ה את לפרק כדי אגרסיביות פעולה שיטות יכושהצר תפיסות

 ומאוחר ,ערב מארצות המהגרים של בגופם גולמה אשר ,גזעי שיוך עם עור גון

 האפס נקודת .לשעבר המועצות ומברית מאתיופיה המהגרים של בגופם יותר

 היותה חרף הלובן של האפס נקודת על שהתקבעה ,בישראל העור גון של

 בהביטוס מועדף ליסוד הפכה ,וממזרח ממערב מגלויות מקובצת חברה

 טכנולוגיות .תרבותי משאב של ערך תג לסובייקטים והעניקה הישראלי

 צורותיו על ,"הציוני גוף"ב היטב ניכרו הסימבולית והאלימות המשמוע

 למהגרים להנחיל שביקש מאלה פחות לא והאירופוצנטריות הממוגדרות

 העור הלבנת טכנולוגיות ).Kalev, Dahan 1992( םוהאיסלא ערב מארצות

 עור גון בעלי של ההתלבנות מאמצי מתוך בצבצו "לעצמי דאגה" על ודיווחים

 ).2006 ,כלב דהאן( והאיסלאם ערב מארצות שהגיעו לאוכלוסיות האופייני

 הסובייקטיבי בדיאלוג לצוף מיהרו לא והגלותי המסורתי הצימוד של תכניו

 האפס נקודת את שתאם ניכר אולם ;נשמע לא בו המובלע העור וגון והפוליטי

 ארצות יוצאי בין אתני שסע והזין ,לגזענות עור גון שהצמידה בהיר עור גון של

 השסע הוא ,ומרכזה אירופה ממזרח שמוצאה קטגוריה ובין והמזרח ערב

 אנשי גם כמו ,והסוציולוגים חוקריםה ).1996 ,כלב דהאן( מזרחי-האשכנזי

 מזרח מארצות המכריע רובם – האידיאולוגית האליטה מן חלק היו ,החינוך

 מוסדות בעבור פוליטיים-ביו כלים לפיתוח ותרמו – ומרכזה אירופה

-כמו פדגוגיים מכונים נוסדו ).2006 ,כלב דהאן( המהגרים של האינדוקטרינציה

 יוצר יבת ששימשו ,סאלד ומכון צבי-בן מכון כגון ,ממלכתית בחסות אקדמיים

 שבתוכן אינדוקטרינריות חינוך שיטות באמצעות שליטה טכנולוגיות לעיצוב

 ,למשל ,ביניהן .כמועדפים האירופי והמראה הלובן על מובלעים מסרים זרמו

 "המלאח ילדי של פיגור"וה "החבולה אינטליגנציה"ה שכונה מה לתיקון שיטות

)2001b Kalev, Dahan(, בעלי והאיסלאם ערב תארצו יוצאי ילדים על שיושמו 

 עוני בשכונות ,נפרדים באיזורים התגוררו גם לרוב אשר ,תיכוני ים עור גון

 קליטת"ו חינוך מתקציבי מומנו אלה שיטות .ומרוחקים מוחלשים וישובים

 לאיתור שיטות שפיתחה מחנכת ,לנדאו אריקה ).2005 ,וספורטא יונה( "עולים

 ומבוססות בורגניות בשכונות פעלה ,מיוחדים כישרונות בעלי ילדים ולטיפוח

 ,לנדאו( ילדים אותם את איתרה ושם ,בהיר עור גון בעלי בעיקר התגוררו שבהן

 ).ב1970 ;א1970

 של ודימויים ייצוגים נבראו ובפוליטיקה בתקשורת ,באמנות ,בספרות

 הישראלי ,שרוליק .שבתי וסלאח שרוליק דוגמת ,ודחויה רצויה ישראליות

 אבות של בדמיונם שחי ,כחולות עיניים בעל עור בהיר בלונדי ילד היה ,החדש

 גם ).2001b 1996; Kalev, Dahan( עצום היה ובינו בינם שהמרחק אף האומה
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 הוא ,המדינה הקמת ערב ,חניק"הפלמ את וגילם "בגר" זה ישראלי כשייצוג

 ישראל של החברתי ההרכב .ועין עור בהיר ,בלורית פרוע לוחם להיות המשיך

 פליטת משארית ויהודים והאיסלאם ערב מארצות יהודים של היה הקמתה םע

  .פנטזמטי ונותר היה ייצוגיהם ובין בינם והדמיון ,אירופה

 

 גזע ללא גזענות .2

 בגון מאופיינת כלומר ,תיכונית ים היא והאיסלאם ערב יהודי של שחזותם היות

 למקם התקשה העור גון דיאלוג ,כהה לגמרי אינו גם אך בהיר לגמרי שאינו עור

 ,הברית ומארצות מאירופה שיובא המקובל הניגודים מערך בתוך "כראוי" אותם

-עור גון הצימוד ולתולדות להיסטוריה מלאה בהקבלה עמדו שלא משום

 שלישי מרחב נוצר לא זאת עם .נולד שבהן במדינות מוכר שהוא כפי גזענות

 של הפשטנית לחלוקה להיענות בשסיר ,בישראל העור גון שיח את שיהלום

,Bhabha ( קולוניאלי שלטון תחת שהיו במדינות שנוצר כפי ,"לבנים"/"שחורים"
 ובין במציאות שהתרחש מה בין פער על הצביעו החברתיות הדינמיקות ).1994

 של יוצא כפועל ,שוויונית מודרנית מערבית חברה כינון של הפנטזיה

 של באינדוקטרינציות ביטוי לידי שבא ,),Foucault 2008( כוח-ביו טכנולוגיות

 גילומים באמצעות בהתמדה "להתבהר" ביקש העור גון .הציונית החינוך מערכת

 ,בתרבות התבטאו אשר ,המערב מתרבות ייצוגים של דמותם בני פנטזמטיים

 ,),Shohat 2010( אידיאליים דימויים להדגים שהעדיפו ובתצלומים באופנה

 הציונות מבחינת .אריים כמעט ,עיניים ובהירי לונדיםב וגון תדמית בעלי

 התייחסות כמסגרת דייה הולמת הייתה אירופה במזרח שמקורה התרבות

 לדיכוטומיה בהתכנסות ביטוי לידי באה זו פשטנותו ,המערב לתרבות

 במאמצי כשלו והאיסלאם ערב ארצות יהודי .הנורמטיבית בתפיסה שהתקבעה

 של בעיניהם אך ;"שחורים"כ עצמם ראו שלא כיוון זו לדיכוטומיה ההתכנסות

 הם ,ומרכזה אירופה מזרח יוצאי בעיקר שהיו ,בישראל הקליטה רשויות אנשי

 .ישראל ערביי גם וכך – כשחורים פשוט או "מזרחית חזות" כבעלי התבחנו

 והאיסלאם ערב מארצות העולים את ושוב שוב הנכיחו שרירותיות היררכיות

 העור גון הובלע ובתוכן ,אשכנזי שמוצאן לאליטות מתחת ישראל ערביי ואת

 השוק .הישראלי בהביטוס משמעותי למשאב שהפך ברור אך סמוי כמסמן

 מוסדיות היררכיות עם שהתלכדו ליברליזם-ניאו של קווים לפי התארגן

 המתאר קווי לפי עסקיות והיררכיות כלכליים פערים ושיקפו ,אלה ותרבותיות

 על נשענות ועודן נשענו האופנה ותעשיית הקוסמטיקה ייתתעש .ההביטוס של

 היה ניכר .תיכוני ים עור גון בעלי על הפועלים עור בהירי של וייצוגים דימויים

 הקטגוריות בתוך פנימיות הבחנות על ששמרו הביטוס בתהליכי פנימי ארגון

  .המוכפפות
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 ערב מארצות דיםיהו .ליהדות הזיקה הוא ההביטוס בכינון נוסף משמעותי יסוד

 שביקשה לחברה שיוכם מכוח הציבוריים המוסדות בעיני מובחנים נותרו

 "הערבי מגזר"כ בודלו ישראל ערביי ,לעומתם .מובהקת כיהודית להשתמר

 .צבאי ממשל באמצעות שנים 18 במשך דמוקרטית-חוץ כמובלעת ונשלטו

 בקרב הוטמעו ולא ,"המזרח עדות בני" כונו והאיסלאם ערב מארצות היהודים

 אלה שרירותיות התבחנויות ".הערבי מגזר"ב לא גם אך "לבנים"ה אירופה יוצאי

 .פוליטיות-ביו פעולות מכוח התיחום קווי על וערערו משבר בעתות הגיחו

 בהתמדה פועלות שבו ,פלסטיני-הישראלי הקונפליקט של בהקשרים

 שבהם חברהה של השוליים במרחבי בעיקר ,ומשמוע שליטה של טכנולוגיות

 השיטור וכוחות הביטחון שירותי טבעו ,וחבלניים פליליים אירועים מתחוללים

 של למראה מתייחס אשר פוליטית טעון מונח ":מזרחית חזות" המונח את

 של למראם גם כמו האיסלאם מארצות שמוצאם ויהודים ינים'קוצ ,תימנים

 אירופה יוצאי ברו של העור גון של האפס מנקודת מתרחק עורם שגון ,ערבים

 אפשר-אי שבאחרונה משום "ערבית חזות" ולא "מזרחית חזות" .הברית וארצות

 ביקשו שממנה בהכללה להסתכן וכך ,כערבים לתייגם בלי מזרחים לכלול

 ".ערבים"כ יהודים שהם מזרחים של זיהוים – להימנע המזרחים וגם הרשויות

 של בהקשרים "רחיתמז חזות" במושג תדיר משתמשים ושיטור אכיפה גופי

 מובלעת וכך ,פלסטיני-הישראלי הסכסוך רקע על עוינות מעשי של או פלילים

 דיווחו והאיסלאם ערב ארצות יוצאי .תיכוני ים עור גון לגבי הבחנה בתוכם

 יוצאי .המזרחית חזותם רקע על שווא מעצרי על מדווחים ועדיין בעבר

 – כאלה מעצרים על הם גם מדווחים ,אחריהם שנים עשרות שעלו ,אתיופיה

 יותר ומאוחר ,והערבים המזרחים אוגדו נדיר באופן כך .הרבה גדולים בממדים

 ופיזיונומיה עורה גון סימן דרך קטגוריה באותה ,מאתיופיה שמוצאם היהודים

 החברתי הסדר בשולי בהיר עור גון בעלי לעומת אותם הממקמים ,גופנית

  .כמסוכנים ולפיכך ופליליים כאלימים אותם ומסמנים

 שהן יהודיים לאומיים תיחום קווי על לערער שעלולות השלכות זו להכללה

 ולהב רבין של אלה כמו במחקרים .לשמר מבקשים האשכנזים והן המזרחים

)2001 Lahav, and Rabin( סלומון של וכן )2003 Salomon,( אזכורים יש 

 אולם ,והודו תימן ,התיכון המזרח ממדינות שמוצאם ליהודים עור גון שקושרים

 .ומשמוע מיסוד תהליכי מכוח להם המיוחסים הלאומיים הערך בתגי דיון אין

 את הותירל ממשיך בעודו הכהים את מסמן העור גון מנעד ,אחרות במילים

 בשיח כמשקעים שוכנות אלה הבחנות .שקופים ולכן מסומנים בלתי הבהירים

 אלא ,במפורש ומבוטאות צפות שאינן וכמעט סימבולית אלימות של מובלע

 של הגדולות התעשיות ,התקשורת אמצעי בכל ,למשל ,כך .עלומות נותרות

 מזרח יוצאי של ייצוגם השלטון במערכות המפתח ועמדות הצריכה מוצרי
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 יוצאי של וייצוגם ,באוכלוסייה מייצוגם יותר הרבה גבוה וצאצאיהם אירופה

 בתהליכי .באוכלוסייה מייצוגם משמעותית נמוך וצאצאיהם האיסלאם ארצות

 כי אם ,מרכזי תפקיד הכהה העור גון ממלא ציבוריות למשרות וקבלה קליטה

 .קבלה-לאי כהסבר פורמליות ובלתי אישיות בשיחות רק עולה והוא ,מובלע

 כחסם פועל מזרחי מוצא על שמעיד משפחה בשם ששימוש מדווחים צעירים

 את משמעותית מגדילה ישראלי לשם והחלפתו ,עבודה לחיפוש בפניות

 כמעט נפקדים ישראל אזרחי הערבים .עבודה לראיון להתקבל הסיכויים

 בתקשורת םציבוריי דיונים לפרקים נערכים שבמסגרתן השיח מזירות לחלוטין

 מתגלות שבהם בישראל העור גון שיח דפוסי הם נדירים .עור גון של בסוגיות

 ,זאת עם ;הממשמעת הממוסדת בפעולתן פוליטיות-ביו מערכות במפורש

 נורמטיביים משקעים של מצע על מושתתים סובייקטיביים-הבין היחסים

 מבלי גם תשרירותיו כוח היררכיות בהסדרת מכריע גורם הוא העור גון שבהם

 קרוא ידיעת טרם שילדים התגלה שבהם ניסויים .ומפורש גלוי ביטוי שיקבל

 ;לה ומחוצה בישראל במחקר נפוצים בהירות ובדמויות בבובות בוחרים וכתוב

 ,שכיחים הם כפושעים כהה עור גון בעלי מסמנים ילדים שבהם מחקרים גם

   ).2008 ,ורצ( כהה עורם שגון ילדים גם הם המסמנים המקרים ובשני

 אלה את סימן ולא ובערבים במזרחים השבעים שנות עד התמקד העור גון שיח

 השחורים הפנתרים במחאת .צאצאיהם את או אירופה מזרח מארצות שהיגרו

 הכינוי ונקלט הוצף ,בישראל מזרחים כלפי לגזענות ביטוי שנתנה ,1971-ב

 של אופיו .גזיעיהםלמ ייחסו "המזרח עדות בני" המחאה שנושאי "אשכנזים"

 מוצא של זיקה בסיס על נקבע "חבילה"ב שנצרר הצימוד ושל העור גון דיאלוג

 .העור גון של עמוק החבויה נוכחותו את לזהות אפשר שהיה מבלי עדתי ושיוך

 כשהוא לדיאלוג "אשכנזי" הכינוי נכנס השחורים הפנתרים מחאות לאחר רק

 את תיגר וקריאת סיסמה לדרגת עלהומ אחת "חבילה"כ עור וגון גזענות מצמיד

 ופעילי השתנה "המזרח עדות בני" המושג גם ".שחורים"כ המזרחים של הצבע

 מחדש ניכוס בבחינת )2004 ,שטרית שלום( "מזרחים"ב זה כינוי המירו המחאה

 נפוץ "מזרחים" המושג .ביקורתית ופרשנות תיגר קריאת מתוך ,זהותם של

 העור גון ממד ועולה צף נדירות לעתים ורק ,השסע בשיח מרכזי כמושג ושגור

 ,במשטרה בחקירתם מכן ולאחר ,הפנתרים מחאת במהלך גם .בו המובלע

 באינדוקטרינציות מגולמות שהן אף להתייחסות זכו לא כתובות גזעניות תורות

 .סאלד ומכון דרכו בראשית צבי בן מכון כמו ,כאמור ,מחקר במכוני שפותחו

 טרנספורמציה לחולל שביקשו מחקריים סטיםבטק נגיעות למעט זאת

 של טכנולוגיות ).Kalev, Dahan 2007( ערב מארצות המהגרים של נורמטיבית

 בליבר של "גזע ללא גזענות"ל בדומה ,עור גון של מובחנּות ללא גזענות

)1991 Balibar,(, העור לגון שבה פרשנות .הישראלית המציאות את הולמות 
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 מבידול בעקביות יונקת ואשכנזים מזרחים של סיהםיח את כמעצב תפקיד יש

 עמדה שנקטו קבוצות בין התקיים עור גון שיח ,אחרות במילים .מתמיד

 באמצעות לשוויון שקרא האתוס ונגד זולתן וכלפי עצמן כלפי אפיסטמולוגית

 זו טרנספורמציה .העור לגון מדומה עיוורון ומתוך חברתית טרנספורמציה

 של במסווה .האירופי לזה תיכוני הים העור מגון ,כיווני-חד במסלול התנהלה

 מזרחים של יכולותיהם את שרירותיות היררכיות הסדירו לאומית אחדות

 ,סבירסקי( מאשכנזים פחות תמיד ,ולהשתכר לחיות וכקבוצות כיחידים וערבים

 גם הוסדרו ממשמעות פרקטיקות ובאמצעות עמדות אותן מתוך ).1981

 של בחירה לרבות ,ואישיים מרחביים וריחוק קרבה שקבעו תחברתיו דינמיקות

 ,עור גון של משאבים על הושתתו אלה כל .כלכליות והקצאות זוג ובנות זוג בני

 ,המתיישב החלוץ של דמותו ואימוץ בשפה ושליטה מבטא ,מערבית חזות

 ,בידול של נפרד בלתי כחלק ,אלה כנגד .הישראלי ההביטוס את יחדיו שגילמו

 תחושות על – אמת בזמן תמיד לא אם גם – רבים מזרחים דיווחו ,וזרות סגרגציה

 של ,)4199 ,הפיתוח ובעיירות בשכונות החינוך למען הלה( ומיאוס טומאה של

 ככל מתהווה קהילה בתוך לנוע יכולתם שותקה לכך ובהתאם ,והשפלה בושה

 עוד כל היטב "עברו" שביניהם העור בהירי ".מזרחית חזות"ל יותר קרובים שהיו

 עם .נורמטיבית טרנספורמציה של היסוד כללי את עצמם על קיבלו

 לכינוי זו תרבותית הבניה זכתה סובייקטיביים-הבין היחסים של התפתחותם

 הדבר קיבל נשים אצל .התלבנות של הביטוס הבליעה היא וגם "השתכנזות"

 החזות את לשנות במאמץ שהתבטא ,גברים אצל מאשר יותר אלים ביטוי

 .להתבהרות שסייעו בשיער וטיפול קוסמטיקה במוצרי שימוש באמצעות

 

 

 

 במאבקים העור גון של בצבוצו – "לגמרי אחר"כ והערבים "אחר"כ המזרחים .3

 חברתיים

 בקרב גם כאלה תחושות ונשמעו צפו 1966-ב הצבאי הממשל הסרת עם

 ).2001a Kalev, Dahan( ישראלית אזרחות הוענקה שלה הערבית האוכלוסייה

 העור גון דיאלוג של ועוצמתו נחשפו השוויון-ואי הדיכוי של העומק ממדי

 חשפה שלא מובלעת בתוך חיו אז שעד ,בישראל הערבים של פניהם על טפחה

 מה .עורם גון רקע על כוח-ביו של גלויים סובייקטיביים-בין ליחסים אותם

 ,וערבים מזרחים כלומר ,חיתמזר חזות כבעלי שזוהו אלה בין לקרב יכול שהיה

 מצאו הללו הקבוצות ששתי משום מאוד הסתבכה זו זיקה .ביניהם קירב לא

 כוח היררכיות בתוך אידיאולוגיות משמוע מערכות ידי על מנוהלות עצמן

 גון של האפס נקודת אשר ,לחוד וערבים לחוד יהודים של ומוסדיות ארגוניות
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 כל .שרירותית היררכיות נייתהב מאותה כחלק יחסיהם את עיצבה העור

 ,צבאי משטר תחת – ההיררכיות לסדר מחוץ האחת :מקומה את מצאה קטגוריה

 בחברה בהיררכיה – מועדף במקום שניצבו ,המזרחים .בשוליו ,היהודית ,והשנייה

 והפוליטי הנורמטיבי בסולם "תחתם" שהיו ממי להתבדל העדיפו – היהודית

 הערבים ואילו האשכנזים של "אחר"ל הפכו המזרחים .ישראל ערביי ,המקומי

cross the'-" :אדורנו של בלשונו ,להיטמע יכול שאינו זה ,"לגמרי אחר"ל הפכו
life social of material' unassimilated opaque, grained," ) 1974: Adorno,
25.( 

 בקרב סוכניּות ומחולל קולקטיבית זהות מכונן עור צבע כיצד חקרה גאנם

 פלסטינים של היסטוריה כמייצג צבע של מעבר בדקה  היא .בישראל ערבים

 פוליטית סוכניּות :סוכניּות של דרגות שלוש וזיהתה זמן נקודות בשלוש

 מורגש ביקורתי-האישי שהיסוד לאומית אמביוולנטיות ;לאומית כהתקוממות

 פלסטינים של עור וגון לצבע שמתקשרים בהיבטים הלאומיות ושקיעת ;בה

 מגמות נתגלו כלומר .)2008 ,גאנם( יותר מודגשים האישיים ההיבטים םשאצל

 כביטוי עור לצבע ביחס זהותית מודעות כינון של או התלבנות של

 חשוב זאת עם .ישראל בתוך ערבית וללאומיות לפוליטיקה שונות להתייחסויות

 וןלג והן הבהיר העור לגון והן ,הערבית בתרבות נוכח העור גון ששיח להדגיש

 .)שם( חתונות כגון קהילתיות בנסיבות ביטוי לידי שבא ערך תג יש הכהה העור

 שמוצאם לבדווים המיוחס ,הכהה העור גון מסמן שונות בקבוצות ,מכך יתרה

 .בישראל הערבים משאר אותם המבדילה ,"ָעּבְְד " של נפרדת קטגוריה ,מסודן

 מאפיינים פי על שנקבעה מרובה בשוליות דורות כמה במשך התבטא זה מצב

 נקטה קבוצה שכל המחאה בגלי גם והתבטאה ,לערבים מזרחים בין שהבחינו

 בלתי חלק הם המזרחים ישראל אזרחי הפלסטינים של במקרה .מגזיעיה כלפי

 גם ההגזעה כמחוללי מופיעים הם לעתים ,כן כמו ;המגזיע המכלול מן נפרד

  .ישראל אזרחי ערבים או מאתיופיה כיהודים ,אחרות קבוצות כלפי

 "עוגה תהיה שלא או מהעוגה יאכלו שכולם או" השחורים הפנתרים סיסמת 

 כיחידים המזרחים מן שהתנקזו הממושכות התסכול אנרגיות את מיצתה

 חברתית מחאה לגל "שחורים פנתרים" הכינוי סביב התלכד שבאחת ,וכציבור

 ,והססני קלוש ,העור גון של פוליטי דיאלוג .לכן קודם כמוהו ידעה לא נהשהמדי

 גדולה בתכיפות במחאותיהם שהשמיעו ,המחאה מחוללי ידי על והועלה הוצף

 הפנתרים" שאימצו השם והן זה מושג הן ".גזענות" המושג את מבעבר

 ".שחורים"ו "לבנים" בין הפשטנית ההבחנה את למעשה שימרו "השחורים

 מדובר שאין בהבחנה מדקדקת אינה זו סיסמה גם ,סיסמאות של כדרכן

 המחאה תנופת שלמעשה משום זאת .תיכוני ים עור גון בבעלי אלא בשחורים

 ההבחנות שם ,הברית בארצות השחורים מחאות של העור גון משיח יובאה
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 לישראל אלה רעיונות שהחדירו מי .עור גון של יותר רחב מנעד פני על נפרשות

 הרווחה מארצות הציונית העלייה בגל לארץ שעלו אמריקניות יהודיות היו

 של הקלעים מאחורי האידיאולוגית שהייתה ,קיס נעמי .1967 מלחמת בעקבות

 ביטוי לתת המחאה מנהיגי את המריצה ,)1992 ,כלב דהאן( השחורים הפנתרים

 צאומ שבעטיים השלטון שקרי את שחשפה סובייקטיבית אותנטית פעולהל

 התבוננות של מייגע בתהליך .החברה בשולי מוגזעים עצמם את המזרחים

 שינוי של כסוכנים פעלו הצעירים ,בגוף ומוטמעים מופנמים במשקעים חוזרת

 שלא ,"שוויון"ו "לאומית אחדות" כמו מושגים של חשיפתם על בעיקר והתעכבו

 כיחידים מזרחים של רפלקסיביים תהליכים ).שם( השלטון של שקרים אלא היו

 כאידיאולוגיה הציונות של ריבונותה של בלגיטימיות ספק הטילו וכקבוצות

 שכפרו וחרדים ערבים שכלל הישראלי ולציבור ,בכללותו היהודי לציבור ראויה

  .בציונות

 לימדו אשר ,שנחשפו דקדנס של גילויים עם בבד בד התחוללו המחאה אירועי

 שהתנועה במשמעות לעצמי אגהוהד הקולקטיב אתוס של שקיעתו על

 .לממש ביקשה ,דרכה בראשית בה שפיעמה הסוציאליסטית הרוח על ,הציונית

 ובסוף ,לשעבר הסוציאליסטי הציבור על גם החומרניים החיים השתלטו עתה

 חומרניות מגמות .לשיא "הקיבוצים משבר" שכונה מה הגיע השבעים שנות

 ,הרווחה מדינת .ליברליזם של נותרעיו עם יחד התחזקו ואינדיבידואליסטיות

 קץ לה ששמה רדיקלית טרנספורמציה עברה ,שנה 20 על עלה לא שגילה

 למדינות הצטרפה ישראל ומדינת ,אגרסיבית הפרטה מדיניות באמצעות

 ואילך השמונים שנות מאמצע ליברלית-ניאו כלכלית מדיניות שהנהיגו אחרות

 החברה את שחילקו היסוד צירי ורךלא התפתחה זו מדיניות ).2013 ,כלב דהאן(

 פוליטיות בתצורות והתבטאה ,ואשכנזים מזרחים ובין וערבים יהודים בין

 ,הכלכלי בתחום אגרסיביות אינדוקטרינציות עם משמוע תהליכי שמיזגו

 נכללו הלאומי הביטוח בתקציבי .רחם ללא קוצצו ואבטלה קיום וקצבאות

 השכר אך ,שעבדו לשכירים ונועד שלמעשה "הכנסה הבטחת" של קצבאות

 בתחשיבי שנקבעה המינימום להכנסת הגיעו שלא עד זעום כה היה שקיבלו

  .האוצר

 למזרחים רוב היה וביניהם החריף השוליים בשולי שהיו אלה של מצבם

 דהאן( העמים חבר מארצות ולעולות מאתיופיה לעולים ובהמשך ,ולערבים

 של דרכה כבראשית בעוצמה לפעול שבו כוח-ביו טכנולוגיות ).2006 ,כלב

 האתוס את תאם לא שלהם שההביטוס עולים בקליטת הצורך בשל המדינה

 חברתית מוביליזציה סימני גם ניכרו בינתיים .מתמיד איום תחת שעמד הציוני

 להביטוס היענות לטובת הכריעו הדרך בראשית שכבר ,מהמזרחים חלק בקרב

 כנפי על הגיחה לה והדאגה צמיותםע נבלעה בתוכו .הציוני האתוס שהכתיב
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 שזכתה ,השני הדור בני בקרב מוחרפים לעצמי ודאגה משמוע של תופעה

 אינדיבידואליזם של למשמעויות התמסרות היינו ,"השתכנזות" לכינוי כאמור

 על שהתגבשה כפי התמערבות של הדין וקבלת הציוני האתוס ידי על שתווכו

 כפי ,לעצמיותם התכחשות של במחיר זאת .אירופה ומזרח מרכז יהודי ידי

 המזרחים של הדומם הרוב .הוריהם ובבתי המוצא בארצות עליה שהתחנכו

 בשולי חיים ,וכאב השפלה ,אפליה ,אבטלה ,סבל של דורות לשאת המשיך

 לא זה מצב ).2008 ,כהן( והזנחה עוני מוכות פיתוח ובעיירות הגדולות הערים

 טכנולוגיות ולאמץ להמשיך ,הארגוניים פיהוגו מסדיה על ,ישראל ממדינת מנע

 תופעלו לצדן .ליברליים-ניאו נותרו הכלכליים שעקרונותיהן פוליטית שליטה

 schaftspolitikGesell ברוח חברתיים אפקטים שהפיקו חינוך טכנולוגיות

 ישיר כוח להפעיל צורך ללא ,להשתייך ורצון ציות של קיימות מגמות ועודדו

  .הנפש או הגוף על

 אסימטריים יחסים לערוצי תועלו העור לגון היחס ואתו המזרחי לגוף היחס

 את הותירו אך ,העוני קו מעל מעט להתרומם "עניים כמעט"ל שאפשרו

 אלה בתופעות מובלע נותר העור גון .שהיו כפי לאשכנזים מזרחים בין הפערים

 נקטו מזרחים אילו גם ,סטטיסטיים חישובים פי על .סמוי משעתק כגורם ופעל

 קו בעקבות דהרה של שנים מתשעים למעלה נדרשות היו סוכנית פעולה

 לצמצם כדי ,שלטוןב מפתח ובתפקידי מכניסות במשרות בעיקר ,השוויון

 כבר כוח של אסימטריים שיחסים ,המזרחים ).1998 ,כהן( אלה פערים לחלוטין

 של עולם .והתייאשו הותשו ,כוח-ביו של טכנולוגיות באמצעות בגופם הופנמו

 וגזענות עור גון הצימוד שבו בעולם להשתלב המאמצים את ירש עוני תרבות

 מוחלשות קבוצות .סימבולית אלימות אגב אותם וסינן ,כוח-ביו כמנגנון התקבע

 שמחאה היה הפנתרים ממחאות שנלמד ומה ,נוספת חברתית רגרסיה חוו אלה

 אותותיו את מוחות אינן להשתכנזות מלאה התמסרות או שתהיה ככל אלימה

 המזרחים .המוגזעים בקרב ולא המגזיעים בקרב לא ,שנים ארוך קיפוח של

 באמצעות האונים ומחוסר הניכור מן ביציאה להתקשות וממשיכים המשיכו

0).2014 ,אדוה מרכז( לעצמם דאגה

1
F ולבצע יזומים חיים לנהל היכולת העדר 

 שוויון-ואי צדק-אי בתנאי קיום של מתמידות בחוויות התבטא סוכניות פעולות

 בשתי כלל בדרך שהתבטאו ,חברתיות פתולוגיות ומחוללי מופנמים חברתיים

 מצוי בתווך ".השתכנזות" לעומת וייאוש פשע :רצויות בלתי אלטרנטיבות

 הצריכה לתרבות אותו חשף ליברלי-הניאו שהקיום ,"עני כמעט"ה הציבור

ובניתוחים ביקורתיים שמתפרסמים בקביעות מאז הקמת הארגון לפני כעשרים  בסקרי מרכז אדוה  1
ובהם תמונת מצב של מזרחים , שנה אפשר למצוא מגוון נתונים על פערי רווחה בין סקטורים בישראל

המרכז מתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל . בישראל
 .מול מגמות אלה
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 התלכדה כהה עור לגון התייחסות .להתנגד מאוד מועטה יכולת גילה שכלפיה

 של שכמם על הכבד משקלה את והטילה ,כיעור ועם מזרחיות עם מוקדם בגיל

 ילדים בקרב זאת שבדקו מחקרים .ממצבם להיחלץ שביקשו וערבים מזרחים

 אלה עמדות אימצו ערבים ילדים והן מזרחים ילדים שהן איששו ושש ארבע בני

 ).2008 ,צור( עור בהיר אשכנזי להביטוס תשוקה של

 

 העור גון מאבק של אינטלקטואליזציה .4

 .סוכנית רפלקסיבית פעולה התרבות בזירות להסתמן החלה עיםהתש בשנות

 ולפורומים לתיאטראות כבודדים והסתננו שינוי לחולל ביקשו וערבים מזרחים

 הכיוון" העת כתב ,"מזרחית רוח" ,"כהה מזווית" כמו שיח בפיתוח שעסקו

 פועלת שהחלה מזרחים מחאה משוררי קבוצת – "פואטיקה ארס" וכן "מזרח

 הם .התרבותי הגטו מן אותם שהוציאה חתרנית כסוכנות נחשפה נהולאחרו

 בגוף ומופנמות העבר מן מונחלות גזענות לחוויות גלוי ביטוי נותנים החלו

 ,ופואטית יצירתית ,סימבולית אלימות של אסטרטגיות באמצעות וברוח

 נוצרו .האשכנזית בתרבות שזיהו הסימבולית האלימות על תיגר שקוראת

 של ממושמעת קבלה ,צריכה של הסחף לצד יחדיו שזרמו ברתייםח אפקטים

 .ההמונים של אינדוקטרינריות חזקות בשתיקה שנשאה מתווכת עצמיות

 לאחר שנותר הזעום בנרטיב ששורשיהם תרבות תוצרי של חדשות תצורות

 ;2015 ,חסן ;2014 ,קיסר( לוקליות תצורות עם יחד התמזגו השתקה של שנים

 העממית היצירה סף את עברו שלא תוצרים היה שהתקבל מה ).2015 ,חתוכה

 מוזיקה של אנר'הז במיוחד בולט .רב ביקוש לה והיה השוק את הציפה שזו אף

 כמייצגת נתפסת אך בשוק לשולטת למעשה שהפכה ,תיכונית-וים מזרחית

 לביקוש אותנטית היענות מתוך ספק מחאה מתוך ספק ,נמוכה תרבות

  .ההמונים

 שבה מציאות מול עומדת שהיא וככל נגמר בלתי תהליך היא ניתסוכ פעולה

 ,חדשות שליטה טכנולוגיות ומלפתח מלהתקיים חדלים אינם המשמוע כוחות

 האלימות ממדי .מולן אפקטיבי נגד משקל שישמש למנוף נדרשת היא כך

 באמצעות תרבות לזירות מזרחים של להסתננות מגיבים כוח-ביו של המוסווית

 שצורתו ,ומשמוע פוליטית בתקינה עבור ,מטוקניזם החל ,ונותש טכניקות

 .ומחיקה התעלמות באמצעות והדרה בגינוי וכלה ,"השתכנזות" היא הישראלית

 והרחוב השוליים מן המאבק מוקדי של הסטה מצריכות הנגד מנוף טכניקות

 שנותרו התרבות ובתעשיית באקדמיה ,התקשורת באמצעי הכוח למוקדי

 הועילו לא .לתוכם מזרחים המוני של הסתננות בפני ומיםוחס מסוגרים

 האירוניה שלמרבה תנועה במסגרת שהתארגנו אקדמאים קומץ של מחאותיהם

 קשת של פלורליסטי רעיון במסגרת ,הליברלית השפה על לשמור ביקשה
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 שפעלה ,המזרחית הדמוקרטית הקשת – מזרחית גם אך דמוקרטית צבעים

 הגם ,סנן כאן גם שימשה המזרחית החזות .רבין חרצ לאחר שנים כחמש במשך

 משפטית להחלטה להביא זה קומץ הצליח פנים כל על אחד שבמאבק

 על המאבק את וקשר ,בישראל ליהודים הקרקעות חלוקת בנושא תקדימית

 המכריע שרובם הבית חסרי על להגן שנועד ,הציבורי בדיור הקרקעות חלוקת

12.פוליטית מיושם ובלתי בודד אך צ"גבב חקוק נותר ההישג .מזרחים הם
F 

 של נוספות תופעות נחשפו התרבותי הדיאלוג נמשך שבו בשדה ,במקביל

 את שימר האסתטיקה ומנעד ,ומשתכנז אופנתי גוף לייצוגי מזרחית היענות

 סימןו ,)2007 ,פרנקל( הבהיר העור וגון הבלונדיני השער ,העור הלבנת תעשיית

 האלימות .ובחזות בשפה ,בהביטוס ,ומערביות מערבים והולכת גדלה התרחקות

 והופעלה ,הדיאלוג התקיים שבו השדה של בתשתיתו ששכנה הסימבולית

 מוכפפות היו כך יותר עניות שהיו ככל שבו חדש לשיא הגיעה ,נשים על בעיקר

 הורית-החד האם ,כנפו ויקי פרשת .אצלן שהופנמו כוח של להיררכיות יותר

 ,2003-ב נתניהו האוצר שר של ליברלית-הניאו מדיניותו דנג למאבק שקראה

 באתר בעירום צילום היה מאבקה משיאי כשאחד היטב זאת המחישה

 שגם לאחר זאת .המדינה נגד מחאה סיסמאות חקוקות גופה כשעל פורנוגרפי

 תשוקה מתוך הלאום בדגל התעטפה האוצר מדיניות נגד שלה המחאה במסע

 היא המסקנה ).,Lavie 2014 ;2013 ,כלב דהאן( הישראלי בציבור להתקבל

 בתחתית כמשקע ,עלום העור גון נותר מזרחים שניהלו המאבקים שבכל

 .כמטפורה לרוב ,העור גון אזכורי עלו לפרקים ורק ,הדיאלוג

 

 גלוי אתיופי שחורות לשיח סמוי מזרחי עור גון משיח המעבר .5

 גון בפוליטיקת ומפורש ישיר באופן בישראל להישמע החל השחורות שיח

 אלה היו .השמונים בשנות מאתיופיה הראשונה העלייה הגעת מאז בעיקר העור

 שנות עד .הישראלית החברה משאר אותם הבדילה עורם שכהות יהודים עולים

 ישראל של החברתית בהיסטוריה שעסקו החוקרים היו המאוחרות השמונים

 שפרסמו בעבודות ).2006 ,כלב דהאן( אמריקני או אירופי ממוצא יהודים

 גון דיאלוג נזכר לא כמעט מעמדיות או אתניות בקבוצות שעסקו בנושאים

 תרבותיות הבניות על חשובות השלכות לו והיו נוכח היה שכאמור אף ,העור

 דאגה של סוגיות ,אתיופיה יהודי של לבואם קודם .שרירותיות והיררכיות

 ,הרפואיות המשמוע שיטות את והסוו ציונית אידיאולוגיה ידי על תווכו לעצמי

 סימבולית אלימות של פוליטיזציה-דה באמצעות והפסיכולוגיות הפדגוגיות

' למען השיח הדמוקרטי ואח –עמותת שיח חדש  00244/צ "בג": צ הקרקעות"בג"בפסק הדין המכונה   2
 .25) 6(ד נו"פ', שר התשתיות הלאומיות ואח' נ
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 אלימות אלה שיטות אימצו האתיופים היהודים של בואם לאחר ).שם(

 דוקטרינות .פוליטיזציה-דה מאחורי עוד הסתתרה שלא סימבולית

 דרך באתיופים בטיפול עסקו המדעיות השיטות מיטב לפי אינדיבידואציה

 מכלל %30-מ למעלה טופלו התשעים שנות באמצע כבר .פתולוגיים סננים

 חינוך של "מתקדמות" במסגרות הריטלין בתרופת אתיופיה יוצאי הילדים

 תמיד שלא חשד – מחלות כנושאי נחשדו הם הבריאות ובמערכות ,מיוחד

 אלה שיטות ).4199 ,הפיתוח ובעיירות בשכונות החינוך למען הלה( אושש

 טופלו שבהן ,החמישים בשנות עוד מוסוות שהיו השיטות את והחליפו הדהדו

 אויגניות שיטות ביניהן ,)1953 ,ורישל פוירשטיין( כמפגרים מזרחים יהודים

 ).2002 ,פלק( שיבא כד״ר הבריאות מערכות מייסדי ידי על שהונהגו

 היהודים של בואם עם יותר למפורש העור גון דיאלוג של הפיכתו רקע על

 בהתייחסות שעוסקים מחקרים הופיעו התשעים בשנות מאתיופיה

 משהסבירה יותר ,זו ספרות אולם .מזרחים של עורם לגון גם רטרוספקטיבית

 עמדתם את הסגירה ,שלו והאתיופי המזרחי בהקשר העור גון דיאלוג את

 של המעמד ואת ,המגדירים של המוטמעת האוריינטליסטית האידיאולוגית

 מודרנית-והפוסט המודרנית הציונות בתוך ואשכנזים מזרחים בין ההבחנה

  .בישראל החברתיים בחיים

 אלו .בהם פסעו כבר שמזרחים מוכנים לנתיבים תועלו מאתיופיה שהיהודים כך

 כבר שזהויותיהם גופים על "הולבשה"ש מורכבת הזדהות של אוריינטציה כללו

 ,תימנית ,מרוקאית ,עיראקית זהות כמו ,תיכוני הים העור גון פי על מגובשות היו

 ושעתה האשכנזית האפס נקודת האחד שבקצהו במנעד ,הלאה וכן קוצ׳ינית

 ,הישראלית בחברה להיקלט חפצו אם ,האתיופים היהודים .האתיופי גם לו נוסף

 ממושכים ממשמעים פעולה לשיתופי המזרחים קודמיהם כמו נדרשו

)complicities( ובין המקוריים והגוף הנפש ,הרגש נטיות בין למתח ונקלעו 

 לנוכח האונים חוסר .עליהם שנכפה החדש הזהותי במעטה לאמץ שנדרשו אלה

 חברתיות דפורמציות הפיק הסימבולית והאלימות החברתיות הדינמיקות

 ולבסוף ,ושיתוק מבוכה ,בלבול ,המקוריים הנפשיים המבנים דיכוי היה שסופן

 ואין עלבונות ,תסכולים של הצטברות אגב מוביליזציה בפני מחסומים יצר

 להביא המאמץ עם בישראל האתיופים של הממושכים הפעולה שיתופי .אונים

 על תרבות אימוץ של הניסיונות כל שנידונו כשם לכישלון נידונו להטמעתם

 שהשקיעו המאמצים ).,Bhabha 1994( אבאב הומי שמתאר כפי ,תרבות

 ,טבעית סגרגציה אלא ושינוי סוכניּות של תוצאות הניבו לא עצמם האתיופים

 התמזגות בפני עביר בלתי כחסם ועמד שלה המכריע הסנן היה העור שגון

 הכוח ).שם( באבא שמתאר כפי ,השלישי המרחב במלכוד נלכדו הם .מלאה

 מול יחסים כינון זה בסבב כלל ,והחברה טוןהשל מערכות מצד עליהם שהופעל
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 הם ומזרחים ערבים ,מאתיופיה שמוצאם העולים בעבור .והערבים המזרחים

 יותר הגדולה זיקתם מכוח העור גון של האפס נקודת מסמני נפרד בלתי חלק

 עמם במפגשים ,הקולטת מהחברה כחלק .המקומית התרבות למשאבי

 ,כאב ,לסבל כלפיהם שנוצרה היחסים מערכת תורגמה השלטון במערכות

 הגוף דיאלוג באמצעות דבר של בסופו בתודעתם נחקקו אלה .ודחיקה השפלה

 העור גון בדיאלוג טמון שהיה מה את והציפו חידדו אתיופיה יהודי .העור וגון

 גילויי בעקבות ,עתה אפילו .ולערבים למזרחים גם בהיחבא ונגע ומתמיד מאז

 וכראויות כפוליטיות זוהו כאישיות שנתפשו שבעיות רלאח ,והמאבק ההתנגדות

 בבעיות העוסק השיח הצפת .סוכנית לפעולה ביטוי לתת התקשו הם ,לפיצוי

 'מנסברידג יין'ג .בקשיים נתקלו המצב לתיקון ותביעתם עור לגון שנוגעות

 אך ,צדק-אי לחשוף יכולים פוליטית התנגדות וגילויי סוכניות שפעולות הראתה

 .פעולה לנקוט המושפלים הסובייקטים את להניע כדי בו אין ימוןהס עצם

 שמוצהר מה את לתבוע מאפשרת אינה והמתמשכת השיטתית השליטה

 המתמשך השלילי הניסיון ).,Mansbridge :2001 238( משותפים כאינטרסים

 הסוכן של הקבועים הלוויה בני הם וכאב השפלה ,סבל ,שאבטלה הוכיח

 בלבד חיצוניים יחסים אינה ששליטה ושוב שוב מזכירים ואלה ,הפוטנציאלי

 אלימות של סוג כלומר ,פנימית התנסות היא ביותר האפקטיבית בצורתה אלא

 השורר הדיאלוג בין וכן העור וגון הגוף בין בסימטריה שפועלת סימבולית

 על זה במקרה ,ונחיית הגוף לתוך נלקחת האלימות .זה עור לגון ביחס בחברה

 עמוק ששוכנת כנטייה ,והערבים המזרחים ידי על ולפניהם יופיםהאת ידי

 כוח-הביו טכנולוגיות של בהשראתן .ונפשית פיזית אותם ומתישה בגופם

-הבין היחסים גם בהתמדה משתמרים הסובייקט על חותמן המטביעות

 אסטרטגיות להמציא לפיכך הסובייקטים נדרשים אלה בעבור .סובייקטיביים

 מקבל כאן .אותן לנקוט מסוגלים שהם להרגיש גם ולבסוף ייחודית לפעולה

 חוויה גם כולל אלא חומרי לחסך רק מוגבל שאינו מובן "כלכלי קיפוח" המושג

 אונים ובחוסר בפגיעות שמתבטאת ,שני מסדר חסך של ונפשית גופנית

 כאן .חייו על משליטה ומרוחק משותק ,מוכפף הסובייקט את ומותירה

 הנגרמות השליליות החברתיות ההתנסויות .העור בגון הגזענות חוויות מגולמות

 בתודעה משתמרות עורם גון או מוצאם בשל למיעוט שהופכים לאלה

unalleviated " :אדורנו כדברי ,הפיך בלתי כמעט באופן שהושחתה
negativity of consciousness" )25 1974: Adorno,.( היו האתיופים היהודים 

 היהודית בחברה הכוח היררכיית בתחתית אותה מיקמה שמצוקתה לקטגוריה

 ומשמעות ,אלקטורלי כוח או ),Herzog 1999( ממוסד פוליטי קול לה ושאין

 שיח זה במובן .הציבורי במרחב נשמעת בלתי אך נראית התנהלות היא הדבר

 .יחד גם ומושתק עלום אך ואלים פעיל העור גון
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 בשנים לישראל שהיגרו אחרות יםשולי באוכלוסיות לעסוק מכדי המאמר צר

 השרירותיות בהיררכיות אחר במקום אותן ממקם העור גון שיח ואשר מקבילות

 נדרשת תיאורטית מבחינה .הישראלית החברה את מרבדות ועודן שריבדו

 ,מגוון שהרכבן בחברות בינארי באורח מכוננים אינם כוח שיחסי לעובדה ערנות

 שהריבוד כך החברתיות הקטגוריות את צביםממ הכוח יחסי .הישראלית זו כמו

 לקבוצה בהשוואה יותר כחזקה להתגלות יכולה חלשה קבוצה כלומר ,יחסי הוא

 תהליכים להניע שינסו סובייקטים יימצאו הקטגוריות בכל .ממנה חלשה

 ,למשל ,כך .שלהם בהביטוס ערכי שינוי לחולל מנת על סוכניים מוביליים

 שנות בסוף ברלין חומת נפילת לאחר ראלליש שהיגרו מרוסיה העולים

 היו ,לשעבר המועצות ברית שבדרום העמים מחבר אלה בעיקר ,השמונים

 ,והמזרחים האתיופים היהודים מן גבוה אותה מיצב העור גון ששיח קטגוריה

 מבחינה .בישראל השוררת המערב לתרבות יותר הקרוב התרבותי שיוכם בשל

 השפה לדוברי מקרבתם שינקו פשרויותא בפניהם פתח התרבותי ההון זו

 ישראלים מקרב אף הודרו הם ,יחסית הבהיר עורם גון ולמרות ,זאת עם .הרוסית

 העמים חבר מארצות העולים את לגמרי הטמיע לא העור גון .רבים אשכנזים

 לנקודת ביותר קרוב הוא עורם שגון אלה .גרוזיני או בוכרי ,קווקזי ממוצא

 יותר הצליחו הלבנה מרוסיה ומוצאם בישראל הנורמטיבי העור גון של האפס

 על שמצביעים נתונים ויש ,ומערכותיה רבדיה על ,בחברה ונטמעו שינוי כסוכני

 הוותיקות הקטגוריות את גם וחברתית כלכלית מבחינה עוקפים שהחלו כך

 העמים חבר של הדרומיים מהמחוזות היהודים .וערבים מזרחים של יותר

  .ביניים תרבויות באתרי לאשכנזים רחיםמז בין מוקמו

 

 גון שיח על והשלכותיה האתיופים של הדם מנות פרשת :בפעולתו כוח-ביו .6

 העור

 לעתים אך .ופוליטית מוסרית לביקורת דוחפת בהכרח אינה חברתי לסבל דאגה

 הפצע של בליבו שנוגע משבר בעקבות מתחוללת סוכניּות של שהתנעה קורה

 ,נבון( כזה אירוע הייתה 1996-ב האתיופים של "הדם מנות שתפר" .נרפא שאינו

 לו יש ,שיהיה ככל מופשט ,סבל וכל מתמשך סבל סביב סבבה זו פרשה ).1996

 מחשש בהיחבא הושלכו אתיופים שתרמו דם מנות שבה ,זו בפרשה .בגוף ביטוי

 פרצה הפרשה .העור גון של ובהקשר הגוף דרך נגרם הסבל ,HIV–ב נגועות שהן

 מאז האתיופים של והשתקה שתיקה של הסימבולית האלימות גדרות כל את

 את והגבילה העור ובגון בגוף טבועה שהייתה ,השוויון-אי חוויית .לישראל בואם

 ועלתה צפה ,לעצמיותם הדאגה של כסוכנים לפעול האתיופים של רצונם עצם

 והפוליטי הממסדי מקורם על להצביע היה שקל פוליטיקה-ביו של בגילויים

 רגשות .ברורה הייתה הסימבולית האלימות .הרפואיים ההסדרה גורמי דרך
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 לסוכנות התנקזו מדחייה והפחד הכעס ,האונים חוסר ,השעמום ,הייאוש

 תכליתית ובלתי מכוונת בלתי הוויה של המעוות המצב מתוך שפרצה ,פוליטית

 היחיד של וביכולת הביטחון חוסר .הגיעם מאז בישראל חייהם את שאפיינה

 הפרשה בעקבות קיבל לעצמיותו דאגה ומתוך תשוקותיו לפי עתידו לעצב

 המעורבים של המתמשך היכולת חוסר הוא שנשבר מה .בהווה כוח של צורה

 שהיה ,עליו שליטה להם הייתה לא אשר העור גון סימון את לשנות בפרשה

 יכדבר .אותם שיתק מדחייה הפחד שבה ועוינת אדישה ממציאות חלק

 של כסדרה ,מהם מתרחק כמו העולם נסיגה של זה במצב" :רלסוורת'צ

 תחושת [...] קיצוני המשכיות חוסר חווים הם [...] פטורים הם שמהן פרקטיקות

 העולם של המשמעות חוסר את הופכת שבעצם חייהם של המשמעות אובדן

 ).,Charlesworth :2000 79( "יותר למפורש חיים הם שבו

 והם ,מעתה התהפכה העור גון סביב הציבורי לשיח האתיופים של התגובה

 שהפך מה ,כיהודים או כישראלים במקום כשחורים זיהוים את מפורשות תבעו

 לכוח הפך העור גון .ביותר החשוב למסמן ,כביכול חבוי שהיה ,העור גון את

 השרירותיות ההיררכיות תחת לחתור שביקשה סוכנית פעולה של מניע

 נולד שרובו ,הצעיר הדור לגבי במיוחד נכונים הדברים .בואם זמא שהתקבעו

 כל נגזרו שממנו אך ,קבע הוא שלא עור גון דיאלוג בתוך ונלכד בישראל

 הוא מקרה לא .עליו שהופעלה סימבולית אלימות של החברתיים האפקטים

 במחאת גם שהיה כשם ,מאתיופיה העולים של השני הדור בני אלה שהיו

 הגזענות לאופציית עיוורת הראשון הדור בני תודעת .ריםהשחו הפנתרים

 כשהם גם ,הראשון הדור בני שחווים הקשיים .ולגופם עורם לגון שלה ולקשר

 הכלכליים המעבר לתנאי לרוב ידם על מקושרים ,גזענות של גילויים כוללים

 שני ברכי על הצומחים השני הדור בני .כאובייקטיביים שנתפשים והתרבותיים

 ומאמצים המכוננים הפערים את מזהים ,והפרהסיה הבית ,חצויים מותעול

 .חתרנות של כך ואחר השתכנזות או/ו מחאה של תחילה – שונות אסטרטגיות

 של במקרה כמו ,השתכנזות באמצעות העור גון את להסוות אפשר-אי כאשר

 לתחושות הד מצאו שבה ,הברית לארצות פנו הם ,מאתיופיה השני הדור בני

 שחורה תרבות של סמלים ואימצו ,עורם לגון בנוגע בישראל לחוויותיהם ושדמ

 של מקומה נחלש זו סוכניּות למול .הברית בארצות שמקורה שחורה ומוסיקה

 ,והישראלי היהודי לקולקטיב ההשתייכות מתשוקת שינקה קודמת סוכניּות

 "תמורעלו" שמכונה במה ,ביותר הקרביות ביחידות צבאי בשירות והתבטאה

 מאתיופיה העולים על מחקרים כי מצאה שבתאי מלכה ).1999 ,שבתאי(

 כגון שליליים וחברתיים אנושיים בהיבטים עסקו התשעים בשנות שנערכו

 מזרחים על למחקרים בדומה ,ועבדות מחלות ,קדומות דעות ,היגיינה ,סטיגמות

 דפורמציות של זה דפוס כלומר ).2001a Kalev, ahanD( החמישים בשנות
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 עיון ללא ,חברתית דינמיקה דרך הועבר משתקים חברתיים אפקטים שיצר

 וכך ,עור גון של היררכיות שהסדירו בדיאלוגים רטרוספקטיבי או ביקורתי

 על המחודש ליישומם עד ולהתקיים להמשיך חברתיים אפקטים אותם הצליחו

 של מורחב דירוג בתוך אתיופים על כתבה סלומון הגר .האתיופים היהודים

 על עמדה לא כי אם ,ופלסטינים מזרחים כללה שבהם אחרים עור גוני היררכיות

 ,פנים כל על ).,Salomon 2003( אלה היררכיות שחוללו החברתיות הדינמיקות

 אותה ומסדר עור גוני להיררכיות אחת מקבוצה יותר שקושר היחיד המחקר זהו

 .בישראל ושרירותי היררכי תיחבר מנעד על עור צבע לפי

 

 דיון מסכם ומסקנות. ה

 במסגרת בישראל הרווחות כוח-ביו טכנולוגיות של פעולה דרכי הציג זה מאמר

 הלובן של אפס נקודת לפי התבסס העור גון שיח כי בטענה ,העור גון שיח

 חברתיות קבוצות סומנו באמצעותו .מפורשות לנהלו צורך שיהיה מבלי

 תמיד ואינו רחב ממנעד חלק הוא העור שצבע הגם ואתיופים ערבים ,כמזרחים

 והתנגדות סירוב פעולות כמה הציג המאמר .לגמרי שחור או לגמרי לבן

 המזרחים במחאות עור גון של גילויים בצבצו שבהן אפליה לפרקטיקות

 מחקרית ספרות של ביקורתי ניתוח נערך במקביל .בישראל והאתיופים

 בהמשך .העור גון שיח את בתוכה הבליעה ולרוב אלה ותקבוצ בחקר שעסקה

 על והצביע העור גון שיח מושתק שבהן מובלעות הנוכחי הניתוח חילץ

 של התיאורטי המישוג .זה שיח של האפס כנקודת הלובן של הדומיננטיות

 הטבוע השרירותי הממד את ִהבהיר העור גון בשיח התרבותיים הגילויים

 הגורמים על שהצביעו אפקטיביות הבחנות והניב ותגזענ-העור גון בצימוד

 העור גון בעוד כהה עור צבע לגבי רק מתקיים הצימוד .זה צימוד המחוללים

 נחשפה הצימוד של ומורכבותו ,תרבותית מבחינה גבוה למעמד זוכה הבהיר

 המיצוב ואת הכוח יחסי את שקובעים שרירותיים גורמים של הצגתם דרך

 ואלימות כהביטוס מושגים בעזרת .עורם גון לפי טיםהסובייק של ההיררכי

 סובייקטים של יכולתם על והשפעתם אלה יחסים של כוחם נחשף סימבולית

 ,רפואיים באמצעים חייהם את שמעצבות כוח-ביו של טכנולוגיות עם להתמודד

 מוטבעים העור גון של הערך מתג שיונקים משקעים .ופסיכולוגיים פדגוגיים

 בעודו בחייו שינוי לחולל ממנו שמונעות טכנולוגיות באמצעות טהסובייק בגוף

 הפרשנות .עבירים בלתי סימבוליים חסמים רווי במרחב ושוב שוב נתקל

 האתוס של מקומו ושל לאשכנזים מזרחים בין האתניים היחסים של המחודשת

 המושגים באמצעות ,ודחויה רצויה ישראליות של דימויים בעיצוב הציוני
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 שנדונו כפי ,סימבולית ואלימות כוח-ביו של טכנולוגיות כמו( ייםהתיאורט

 וחשפה היררכיים יחסים של מוכרות בתופעות מעמיק לעיון הוליכה )במאמר

 על .עור גון-גזענות הצימוד את שמכוננים שרירותיים לא אך עלומים היבטים

 כןל קודם נידונו שלא הגזעה תהליכי של זוויות להאיר היה אפשר זה בסיס

   .המחקרי בשיח

 מזרחים בין ועדתיים אתניים ביחסים שעוסקים שמחקרים הראו הממצאים

 אשכנזים ,מזרחים לבין אתיופים בין יחסים על לדיון חרגו לא לאשכנזים

 על הכוח היררכיות בהפעלת שונה באופן פעל גזענות-עור גון והצימוד ,וערבים

 במחקר נמצא לא אשכנזיות ותקבוצ של עור גון חקר .וביניהן אלה קטגוריות

 ושוב שוב התחדדה וכך ,בישראל הספרות בתחום חבר של למאמרו פרט

 שהייתה מבלי ,שרירותי כמשאב הבהיר העור גון של האפס נקודת של הנורמה

 הפוליטיים התהליכים בין התאימות חוסר .מפורשות ולהופיע לבצבץ צריכה

 שהסתיימו והחברתיות ותהאישי ההתנסויות ובין לאומית אחדות שביקשו

 ,אקדמי לעיון שזכו ובייצוגים בתפיסות בולט ביטוי לידי בא עמוקים בשסעים

 לחשיבה ועד החברתיות והזכויות השוויון שיח דרך והציוני הליברלי הנרטיב מן

 מבליעים אלה וכל ,)2004 ,שנהב( קולוניאלית-פוסט וביקורתית קולוניאלית

 של הנרטיב .בישראל גזענות שיח ובין עור וניג בין וסבוך מפותל קשר בתוכם

 על לחלוטין כמעט שנשענו ורהוטים שיטתיים לניסוחים זכה לאומית אחדות

-ואי פער .אנו ימינו עד המדינה קום מאז דומיננטיות מערביות אסכולות

 מחקר ספרות והופיעה פוליטיות מחאות החלו כאשר רק התגלו תאימות

 ).2005 ,ויונה ספורטא( אשכנזי ממוצא שאינם מי ידי על שנכתבה ביקורתית

 את העור גון דיאלוג באמצעות להבחין שמבקשים מי של הפוזיטיבי השימוש

 לשימוש מעבר אל התעלה עורם גון כלפי עמדתם ואת המזרחית זהותם

 את שקבעו הממסדיים המסננים את לחדור שביקש קונקרטי שיח לכדי ,המדעי

 רובם ,ישראלים יהודים או ערבים ,אתיופים כאשר ,אחרות במילים .ערכו

 גלוי ואידיאולוגי פרקטי באופן העור גון פוליטיקת את מחדש ניכסו ,מזרחים

 לשיח נכנעת שאינה פרשנות שמציג ,חדש ,שלישי במרחב זאת עשו הם

 חהמונ .העור גון של האפס כנקודת הלובן של בעמדה נגוע שהיה הדומיננטי

 על כמנוכס העור גון את לסמן וסייע בחתרנות הדהד אולם עלה לא "קולוריזם"

 עליהם שהשיתה הניכור על ,מסוים גבול עד ,שהתגברו המנוכרים מבין אלה ידי

 ,הציוני האתוס של השוויון ערכי מבחינת ,החלולה השלטת האידיאולוגי

 גון שיח של העלומים ההיבטים את חידד המאמר .ושובליה הנאורות וממילא

 להישאר מצליח גזענות-עור גון הקשר עוד כל מתאפשר קיומו שעצם ,העור

 חברה בחיי מסוימים רגעים אולם .פוליטית תקינות של שיח בתוך וחבוי עלום
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 כאב של אלימה כהתפרצות לרוב ,אלה היבטים של הצפתם את מאפשרים

 עמדה עם דווקא הזדהויות פעם לא מתפתחות בהשפעתם .ממושכים והשפלה

 האתיופים של הדם מנות פרשת של בהשפעתה שקרה כפי ,הזרה שמאמצת

 שנח העור לגון הייחודי היחס את כמכוננת לכן קודם התגלתה ההזרה .בישראל

 ,ורישל פוירשטיין ;1951 ,אייזנשטדט( האידיאולוגי הדברים סדר של ביסודותיו

 ;שם 2006 ,כלב דהאן ;2005 ,שפירו פלד ;1996 ליסק ;1970 ,פרנקנשטיין ;1953

 אשכנזים של ושקיפותם ואתיופים מזרחים בין הרציפות ).2008 ,ויונה שנהב

 העור גון היררכיית של הארכימדית כנקודה האתיופים את לקבע המשיכו

 ולא לגמרי לבן ״לא עורם שגון ,והערבים המזרחים בעוד ,בישראל השרירותית

 על ומפורש גלוי משיח התחמקות זה ביניים מרחב בשל אפשרו ,לגמרי״ שחור

 לא שכלל בהם ויש כמגוונים עצמם הרואים ,האתיופים לעומת זאת .העור גון

 ,חומים ,לבנים אם כי )Salomon, 2003( המוצא בארץ שחורים עצמם ראו

 על מצביעים כשאתיופים גם ביטוי לכך אין בישראל במחקרים .ודוע אדומים

 מקומם את במחקרם בדקו )האשכנזייה( הרצוג וחנה )המזרחי( מזרחי נסים .כך

 הקבוצות של ההומוגניזציה את שימרו אבל ,עור גון לפי ומזרחים אתיופים של

 העור מגון הנובע בריבוד לעסוק מבלי עור לצבע הקשורה בגזענות ודנו

)Mizrahi and Herzog, 2012.( דיאלוג את שהדהד במחקר שוב מדובר כלומר 

 לדיון מעלה להציפו מבלי הניתוח בתחתית כמשקע אותו הותיר אך העור גון

 .מפורש

 העלו ישראל בתוך לערבים יהודים בין לאומיים במתחים שעוסקים מחקרים

 .לעיל שצוין כפי ךואיל התשעים משנות רק אבל ,עור גון של מסוימים אזכורים

 מסוגו והיחיד הראשון הוא 2008-מ ),Ginam 2008( גאנם הונידה של מחקרה

  .בישראל ערבים של נמוך לריבוד עור צבע שקשר

 הנפוצים אלה את מהדהדים יהודים בקרב העור גון על מחקרים ,לסיכום

 תחזוקתה את המשקפים בתכנים והן המחקר בפרדיגמות הן ,המערב בארצות

 שהאוכלוסייה שמשום היא המסקנה .הציבורי במרחב סימבולית אלימות של

 רוב שבהן מארצות ממהגרים מורכבת ,כאחת וערבית יהודית ,הישראלית

 אף העור גון בדבר גלוי שיח בה מורגש לא ,עור בהיר או עור שחור האוכלוסייה

 בכל סובייקטיביים-הבין היחסים טיב את וקובע נצפה ,בעוצמה נוכח שהוא

 מחשבה מעורר .והתרבותיות הכלכליות ,הפוליטיות ,החברתיות הדינמיקות

 בהקשר שהצטבר הניסיון ועל העור גון ייצוגי של היהודי הממד על גם לעמוד

 חיו שבתוכן בקהילות ולבנים שחורים של העור גון עם מעניין דיאלוג מתוך זה

 פנים כל על .זה מאמר של מגבולותיו חורג זה ניתוח אולם ,בתפוצות יהודים

 גזענות בשיחי מובלע כשהוא גם העור גון של הממשמע כוחו על כלשהו מושג
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 גם .בישראל החברתי במבנה שרירותיות היררכיות של המבנה על אור מטיל

 פול .מובלע אך ממשמע כוח העור לגון יש ,אחרות בארצות כמו ,בישראל

 כבר "הצבע קו של ההמא" מכנה בויז שדו שהתקופה פי על שאף סבור גילרוי

 ההבנה כי מסביר אף הוא ;העולם מן פסו לא עדיין גזעניות היררכיות ,הסתיימה

 ובזיקות בשואה שעסק לאחר גדלה הגזענות של המורכבות את עצמו שלו

 הציטוט את גם מזכיר הוא זה בהקשר ).,Gilroy 2002( ושחורים יהודים שבין

 :אנטישמיות ובין שחורים כלפי תגזענו בין הקשר על פנון פרנץ של המפורסם

" racism to relate they that know comments Semitic-anti hear you If
Negroes against."   
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