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 שלמי תודה

כתיבת התזה  שנים של התפתחות, למידה, העמקה, אתגר. –שלוש שנים של מחקר הגיעו לסיומן 

ללא מתכון טוב, מצרכים הייתה עבורי כהכנת קדרה בבישול ארוך. הרעיון לא היו שווה 

וטועמים לאורך הדרך שהעירו והאירו על טעמים שחסרים או טעמים  , סבלנותאיכותיים

 זו הזדמנות להודות לכולם; שמשתלטים.

)כך למדתי  שהרשו לי לאכול מול הטלוויזיה ולא רדפו אחריי עם אוכל כשהייתי קטן להוריי

אותו  אותי את אהבת האוכל והפכה שלימדה משפחתי החמה והאוהבתל .לאהוב אותו בקצב שלי(

לחברים שלי, שאני אוהב לאכול ולדבר איתם על אוכל; למרכיב כה מרכזי בזהות שלי ושלנו. 

לגל אלג'ם שמלווה אותי מהתואר הראשון ותמיד ולדביר זיוון שראה וטעם איתי עולם בעיקר 

 שואלת שאלות קשות אבל גם חולקת רגעים קולינריים מהנים.

מי  ,לאנשים הנפלאים מברליןל צבן על ספר מעורר השראה, אוזן קשבת והרבה סבלנות. ליחי

מיכל סלמן שני, הילה עירית דקל, שהתחילו כמרואיינים למחקר והפכו לחברים: עדי קנטור, 

חומי ועדנה, אורי ואוולין, ג'וש טל גיבש, אלדד בק, גל בן משה, נירית ביילר,  מעין מאיר,עמית, 

  .עידו פורתו דוד, זאב אברהמי, דקל פרץ, איתי נוביק-עוז בןריישר, 

Prof. Marguérite Corporaal that agreed (twice!) to host me in Radboud University, 

gave me great advices and helped me to understand better my ideas. To Marijke 

Delemarre and Evelien Renders from Radboud University international office that 

helped me to fulfil my dream in two great summers in Nijmegen. 

, נתנו חברי ועובדי המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית שנתנו לי תמיד הרגשה של ביתכל ל

נריות קולילטל ריפא, שאתגר אותי בשאלות . דרור לקפריזות שלי וקיבלו אותי כמו שאני

ה מורן גלעד שנתנה עצות יללי דרבן ברגעי משבר.ואקדמיות, אכל איתי הרבה ארוחות צהריים ו

שם בניימיכן. להילה זהבי שנתנה לי יד חופשית לעשות -אי ,גם אם לעיתים היו קשות ,נפלאות

חסד שרון פרדו שזכר לי  לפרופסורבמרכז דברים שאני אוהב והכווינה ברגעים חשובים בכתיבה. 

 במרכז ובכתיבה והוא בשבילי הרבה יותר ממנחה. –נעורים, אפשר לי להגשים חלומות גדולים 

זו מעל לכל, לאחת וליחידה שהיא ההשראה בכל מעשה ידי. זו שיודעת לתקן לי את התיבול, 

, זו שגורמת לי לאהוב את החיים ואת הרגיש בנוח עם טעויות וללמוד מהןלשלימדה אותי 

 שאת קיימת.מורני שלי, תודה  עושה בהם.הדברים שאני 
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 הקדמה

, אני מבקר בברלין לראשונה מזה שש שנים, הפעם כחלק מהכנות לבניית סיור 2015פברואר 

אקדמי המיועד לסטודנטים. אם בביקורי הקודם בברלין לא חרגתי ממסלול התיירים השגור, 

טיקה, נקודות מבט חדשות על הפולילאתר  לגלות את "ברלין האחרת".מטרת סיור ההכנה הייתה 

מתוך  הרבדים הזהותיים של העיר הזו.מורכבות להבין את  - ההיסטוריה, התרבות והחברה

. עם שובי תושביה השונים של ברליןהעניין האישי שלי בקולינריה, נוצרו מפגשים מרתקים עם 

ספר את סיפורה דרך האוכל והמטבח ניתן לשהבנתי שקולינריה היא חלק מהסיפור,  ישראלל

 .2015י שיצא לפועל לראשונה ביוני ברוח זו נבנה הסיור האקדמו ברליןהחברתי והפוליטי של 

, אך עם שובי מהסיור הראשון וככל באותה העת, נושא עבודת התזה שלי היה שונה לחלוטין

סיפורה , הבנתי כי מתרחש בברלין תהליך מרתק. היכרותי עם המהגרים הישראלים התעמקהש

תיכונית, אך עם חיבור שורשי לאירופה. מהגרים המגיעים -, ממדינה מזרחקהילת מהגריםשל 

לחיות  המבקשתממדינה בעלת היסטוריה סבוכה ומורכבת עם העם הגרמני. קהילת מהגרים 

ם מצאו עצמם עוסקים בתחום הקולינרי ק"נורמליים" לתפיסתם. באופן טבעי, חל-חיים שקטים ו

כים שונות; שפים, בעלי מסעדות, בעלי עגלות בירידים ומדריכי סיורי אוכל. חלקם לפרנסתם בדר

קולינריה אינה רק כמו מאש.  חלקם ברחו ממנוהמוכר עליו גדלו, "הישראלי"  רצו קשר לאוכל 

האוכל, מצאתי בברלין מהגרים ישראלים המתנדבים סביב  פרנסה עבור המהגר הישראלי;

אליותם ליטיים שהאוכל עומד במרכזם, ישראלים המתחברים לישרפו-מקימים מיזמים חברתיים

 מספק להם תשובות לשאלות של זהות. קולינריהובעיקר אנשים שהויהדותם דרך המטבח 

שבתי אל ברלין עוד ארבע פעמים; פעמיים כמדריך הסיור האקדמי ופעמיים  2015יוני מאז 

על זהות המהגרים  שאלות;לצורכי המחקר. בכל פעם, יותר משקיבלתי תשובות, חזרתי עם 

גרמניה וישראל, על הדרכון והאזרחות האירופית, על על  תדמיתה של ברלין,על הישראלים, 

לצד אך  ,בכל אחת משאלות אלה לאוכל מקום חשוב ומרכזידות. הגלובליזציה, אך גם על יה

גבלות כוחו. לעיתים הוא מקרב ולעיתים מפלג, לעיתים הוא חושף רובד חשיבותו גיליתי גם את מ

ולעיתים מכסה עליו, לפעמים הוא מהנה ולפעמים מעורר סלידה, לעיתים יוצאים שבעים ולעיתים 

 רוצים שתאכל אצלם, "עזוב אותך מפוליטיקה עכשיו". טוולפעמים אנשים פש נשארים רעבים.

מחקרי זה נכתב מתוך הסקרנות להבנת שאלות הזהות המתעצבת בקרב מי שחברו לחיות 

כמהגרים ישראלים בברלין, על כל המורכבות הנובעת מכך ומתוך הרצון להבין את מקומה של 

 לד מחקר מעניין ומשמעותי.הקולינריה בעיצוב זהות זו. כולי תקווה שמתוך סקרנות זו נו
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 תקציר

ה הנמצאת בשנים קהיל בברלין;נמצאת קהילת המהגרים הישראלית קרי זה חבמרכזו של מ

המחקר בודק האחרונות בלב השיח הציבורי בישראל, אך בשיח האקדמי הדיון בה עודו היולי. 

את זהותם כאינדיבידואלים  (ברליןב)ים בהן מעצבים המהגרים הישראלים את הדרכלראשונה 

עור וגידים עם התפתחותה של הקהילה קורמת  זושלהם.  וכקהילה באמצעות התרבות הקולינרית

תופעה  הינהההגירה הישראלית לברלין גורמים איתם היא באה במגע. התכתבות עם תוך ו

מהמהגרים אקונומי של חלק ניכר -הרקע והאפיון הסוציוההולכת וגוברת בעשור האחרון, 

הישראלים הוביל אותי להגדירם כמהגרי "איכות חיים"; תופעה המאפיינת מהגרים בני מעמד 

מרצון, לחוויה  רהביניים בעולם המערבי, הרואים ביכולת התנועה החופשית הזדמנות להג

 והתפתחות אישית.

גרציה האינט ; זהות, הגירה ותרבות קולינרית.בסיסי ידע משמשים כמסד למחקרי זהשלושה 

 התרבות הקולינרית בקרב מהגרים ישראליםביניהם היא המאפשרת את העיסוק במרחב 

בשיח  מרכזימקום  "זהות"-המושג ל, תחום שעד כה כלל לא נדון בשיח האקדמי. )בברלין(

גם בקרב קהילת המהגרים הישראלים בברלין,  . לכן,זמננו-חברתי ובשיח האקדמי בן-יהפוליט

והיכולת קהילת אנשים . סוגיות הקשורות בזהות של משמעותית הינהשאלת הזהות ועיצובה 

עידן מחד, זהו . המשותף מהוות חלק אינטגרלי בחיי המהגרים הישראליםלתחום ולהגדיר את 

בלחיצת כפתור ניתן וופשוטה על פני הגלובוס הפכה קלה וחומרים בו תנועת אנשים הגלובליזציה, 

אנו עדים לתהליך מקביל של הסתגרות ובדלנות  . מאידך,םלקיים קשרים עם אנשים מסביב לעול

, דתיים, אתניים, תרבותיים, פוליטיים פי מאפיינים לאומיים-בקרב קבוצות המגדירות עצמן על

התוחמות עצמן ומנסות לייצר גבול ברור בין , 1עצמם כחלק מקהילות תופסיםאנשים  וכן הלאה.

 Hobsbawmספק אמתיות ספק מומצאות ) –מנהגים ומסורות  "אחר", באמצעות-"אנחנו" ל-ה

( Othering"האחרה" )-. כפי שאציג במחקר, תהליך ה(Boym, 2007נוסטלגיה משותפת )ו( 1983

, "האחר"על  מציאת המשותף מתוך תהליך של רפלקציה שוב עבור אותן קהילות;מהווה כלי ח

 . (Smith 1996; Bauman 2001בדל )יממנו שואפות לה

אקט ההגירה פוגש את קהילת שיח ההגירה והמהגרים.  עליו התבססתי הינו שניהידע הבסיס 

, לא ערכיהמהגרים הישראלית בברלין בשני קצותיו. ראשית, תפיסת האקט במולדתם כמעשה 

בשנים האחרונות, חלקים נרחבים בחברה  יחסיעל אף שינוי  ישראל.המסכן את "ירידה", 

                                                           
 (Anderson 2006מדומיינות )אליבא דה אנדרסון אלו קהילות 1
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ההגירה בכלל ואת זו לברלין בפרט כמעשה שלא יעשה ובמידת מה הפכו הישראלית תופסים את 

. מתוך כך, חלקים בקהילה הישראלית בברלין הבוגדים והנוטשיםאת ברלין לשם נרדף למעוז 

ה הפוליטי, החברתי בתופסים עצמם כאופוזיציה לישראל ורואים באקט ההגירה כמחאה על מצ

אל האיחוד האירופי, גרמניה  המהגרים הישראלים מגיעים, מן הצד השני והכלכלי של ישראל.

וברלין, בשנים בהן שיח קליטת המהגרים והפליטים מהווה "תפוח האדמה הלוהט" בחברה 

האירופית. המהגרים הישראלים בברלין מחד נתפסים כמהגרי "איכות חיים", הם היגרו מתוך 

אקונומי בינוני -רביתם בני מעמד סוציובחירה חופשית, חלק ניכר מהם מגיע עם דרכון אירופי ומ

ומעלה. עם זאת, כמהגרים הם נתקלים בתחושת השונות והזרות, חווים התנגשויות אל מול 

קהילות מהגרים אחרות, זוכים לשמוע ביקורת על מולדתם וחיים את המורכבות ההיסטורית 

שווית תפקיד משמעותי כן, לברלין העכ-כמו כמהגרים יהודים/ישראלים על אדמת ברלין וגרמניה.

תרבותית וקוסמופוליטית מהווה זרז -. תפיסתה כעיר רבכיעד ההגירה בתוך מרחב המחקר שלי

 לבחירת הישראלים להגר אליה, אך עם המעבר לעיר, הופכת החוויה למורכבת יותר.

 המהגריםבקרב  הזהותעיצוב  לבחינתבסיס הידע השלישי, התרבות הקולינרית משמש כפריזמה 

אוכל ומטבח נחשבים לכלים חשובים בעיצוב זהותן של קהילות וקבוצות  אלים בברלין.הישר

בכלל ובקרב קהילות דיאספוריות בפרט. המטבח מהווה עבורם כלי להתחבר אל העבר המשותף, 

המהגרים הישראלים תוך ניסיון להתערות בחברה המארחת. התרבות הקולינרית מקשרת עבור 

הוא מכשיר ליצירת תהליך "האחרה" ממי שהקהילה רוצה לבדל  עם ההווה. האוכל את העבר

-דוגמת דלות המטבח הגרמני או "לאומנות" המטבח הישראלי. מנגד, המטבח נתפס על –עצמה 

דמיון, דוגמת  תחבר לקהילות בהן הם מזהים סממניידי קהילת המהגרים הישראלית כמכשיר לה

הקולינרית מצליחים המהגרים הישראלים  קהילות מזרח תיכוניות אחרות. באמצעות התרבות

 לייצר חוט מקשר, העוזר להם להבנות קהילת מהגרים.

בחלקו האמפירי של המחקר קיימתי ראיונות עם מהגרים ישראלים בברלין וחקרתי את קבוצת 

הפייסבוק "אמהות מבשלות בברלין". הממצאים שעלו מהמחקר, הובילו אותי למסקנה כי 

אכן מהווה גורם משמעותי בעיצוב זהותם של המהגרים הישראלים בברלין התרבות הקולינרית 

וכקהילה. אך חשוב מכך, תובנתי המרכזית מהמחקר היא כי זהותם של  םכאינדיבידואלי

המהגרים נמצאת כל העת במתח קבוע בין מאפיינים שונים; הרצון להיות מהגר "איכות חיים" 

-הרצון לאמץ זהות רבתיכוני. -מזרחול תחושת ההזדהות עם המהגר המערבי אל מ

תרבותית/קוסמופוליטית, אל מול שימור הזהות הישראלית וחיבור מחודש לזהות היהודית. 

הרצון להוות אופוזיציה לישראל אל מול החיבור למולדת, הבנת המורכבות שבה ולעיתים הצורך 
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חברה המארחת אל מול "שגריר" שלה. ההערכה לגרמניה ולברלין והרצון להדמות לבני ה-לשמש כ

תחושת הבוז והעליונות בתחומים שונים. מתח זה מקורו בעבר המורכב של ישראל והיהודים עם 

גרמניה. המתח האחרון נובע מתוך הרצון להיות חלק מקהילת מהגרים ישראלית, אל מול הרצון 

המתחים  מקורם שללא לקחת בה חלק ולהיות מהגרים נטולי כבלים וסממנים המתייגים אותם. 

בלהצדיק את לי ככל שהתקדם המחקר; המהגרים הישראלים עסוקים כל העת  התבהרהרבים 

 לחבריהם לבני קהילות מהגרים אחרות, מולדתם, לחברה המארחת אותם,בני ל – דבר הגירתם

 .לעצמםומעל לכל,  לקהילה
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 מבוא

חשפה את הציבור הישראלי לתופעת ההגירה לברלין , 20142"מחאת המילקי" בספטמבר  פרוץ

והציתה דיון ציבורי סוער בנושא; מרכז מול פריפריה, מזרחים מול אשכנזים, ליברלים נגד 

כי  נדמהלגרמנים.  "נוטרי הטינה""הסולחים" מול -שמרנים, לאומנים נגד קוסמופוליטיים ו

תופעת ההגירה מישראל, גם אם אינה טאבו כמו בעבר, עדיין נחשבת לקונטרוברסלית בחברה 

ההגירה  וןפיא המצב הפוליטי בישראל,הישראלית, כל שכן אם מדובר על הגירה לברלין וגרמניה. 

גרמניה  ומקומה של ותופסים את ישראל מהגרים נתפסיםהישראלית לברלין, הצורה בה ה

" האחרה" תהליך של לעבורברלין מהגרים הישראלים בלמדינת ישראל ובנרטיב הישראלי, גרמו ל

(Otheringהדדי )3ת.  

החלה עוד בראשית העשור הנוכחי ולא  ,לברלין, בהיקפיה הנרחביםהישראלית תופעת ההגירה 

כן, גם אם בהיקפים קטנים, -. כמוהדיון הציבורי סביב "מחאת המילקי" ה כאשר שכחדעכ

כלל אם כן, אוכלוסיית המחקר שלי כוללת את  .מהגרים ישראלים חיים בברלין כבר עשרות שנים

יק קשה לאמוד )כפי שאסביר אלפים רבים, שאת מספרם המדו ן;הגרים הישראלים בברליהמ

, סביב תקופת רק באחרונהחלקם ותיקים בעיר וחיים בה למעלה מעשור וחלקם היגרו  בהמשך(.

סיבות והסברים רבים לכל אחד מהמהגרים; חברתיות, פוליטיות, כלכליות, "מחאת המילקי". 

בעיקר בעלי עולם בו הם חיים כיום, ב .להגר יכוליםפשוט הסיבה שהם  ,רומנטיות ואולי יותר מכל

 בעקבותבלתי אפשרי או מסובך. עוד ניתן להגר לברלין והדבר לא נחשב ביניהם, הדרכון האירופי 

תופעת ההגירה הישראלית לברלין  "מחאת המילקי" החלטתי לבחון אתשהתעורר סביב השיח 

 בפריזמה מעט שונה, באמצעות שיח התרבות הקולינרית, המטבח והאוכל.

אמור לי מה " את המשפט (Savarin-Brillatסאבארי )-ברילהכמעט מאתיים שנה אחרי שתבע 

זוכה התרבות הקולינרית לפריחה  (Brillat-Savarin 2009, 56) אתה אוכל, ואומר לך מי אתה"

האוכל הפך לאייקון תרבותי, כוכב טלוויזיה, ליבה של תרבות הפנאי בעולם . בספירה הציבורית

מקומו בשיח הציבורי הוביל למחקר אקדמי נרחב במדעים המדויקים ובמדעי הרוח  המערבי.

אוכל קשור כמעט בכל תחום חיים; היקום,  ,הרבה מעבר לחומראוכל הוא והחברה גם יחד. 

תזונה, רעב, אך גם פוליטיקה, תרבות, חברה, , בריאות, טבע, מדע וטכנולוגיהאדמה, הקיום, 

האדם הוא הזהות של מרכיבים, אוכל הוא מעבר למצרכים ווזיכרון. , עבר משפחההיסטוריה, דת, 

                                                           
בהמשך ארחיב על המחאה והשלכותיה, אך בקצרה, זוהי מחאה בה מהגרים ישראלים בברלין ביקרו את יוקר 2

המחייה בישראל תוך העלאת תמונות לרשת הפייסבוק המשוות מחירי מוצרי מזון בין המדינות. המוצר הראשון 
 בגרסתו הישראלית מילקי וכך קיבלה המחאה את שמה.שתמונתו הועלתה הייתה של מעדן השוקולד הנקרא 

-תופעה בה קבוצה והאינדיבידואלים המשתייכים אליה מבנים את זהותם דרך הגדרת מיהו "האחר", השונה מה3
 "אנחנו". ארחיב על כך במסגרת הדיון בפרק א' העוסק בזהות.
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רק אוכל, גם  הוא דבר נוסף, אוכלסאבארי רצה שנזכור -בחייו של האדם. אך ברילה יטרנסצנדנטו

 .(Ibid, 10-1א )רציני, אך גם ל בילוי משותף. אוכל הוא דבר מאוד ארוחת ערב,תענוג, 

שתי מטרות מרכזיות. הראשונה היא לאפיין את זהות  ולועיקרו של מחקר זה במישור האמפירי 

קהילה שהתרחבה מאוד בשנים האחרונות, מצטיירת כשונה מהגרים הישראלים בברלין, קהילת ה

מקהילות מהגרים ישראליות אחרות בעולם וכפי שציינתי עומדת בלב שיח ההגירה הציבורי 

הביטוס של הקהילה, אילו קשרים היא להבין מהו ה רציתיוהאקדמי בישראל. כחלק ממטרה זו, 

מקיימת כלפיי פנים וחוץ, מה הם גבולותיה, ערכיה ומאפייניה. המטרה השנייה נובעת מן המטרה 

, ככלי הראשונה והיא להבין את מקומה של התרבות הקולינרית בעיצוב זהותה של הקהילה

פירוט  ילה והחברים בה.העומד בפני עצמו או כפעולה המעידה על תופעות או מאפיינים של הקה

  .קיום הדיון התיאורטי הרלוונטיבפרק תיאור המחקר לאחר  אקיים המחקרמעמיק של מטרות 

 םלהבניית זהות ככליהתרבות הקולינרית  תבמרכזו של מחקרי זה עומדת השאלה כיצד משמש

חשוב אוכל ומטבח מהווים כלי  וכקהילה. יםאינדיבידואלבברלין כ םהישראלי יםשל המהגר

החברים בהן ברמה לאומית, עדתית, דתית, אזורית,  םבעיצוב זהותן של קהילות ואינדיבידואלי

בדומה לקהילות אחרות, גם בעיצוב הלאומיות הישראלית נעשה . גולותערכית וכן עבור קהילות 

משמעותיים ה הםאילו גורמים ומאפיינים להבין  ניסיתי י זהבמחקר. 4שימוש באוכל ומטבח

פוליטיות, הקשר , התפיסות ה; הישראליותהישראלים בברלין של המהגרים בהבניית זהותם

-קשר עם קהילות מהגרים אחרות, או תפיסות קוסמופוליטיות ורבההיסטורי עם גרמניה, 

אילו  מאפיינים זהותיים אלה,בין כל תרבותיות שאימצו או מנסים לסגל לעצמם עם הגירתם? 

 רציתילבסוף,  ומה ייעלם או יידחק., מה מהם יוטמע מטבחביטוי באוכל ובידי ל ויבוא ייצוגים

כיצד התרבות הקולינרית מיישבת את המורכבות הזהותית שחווים הישראלים המהגרים להבין 

 ?, אם בכלללברלין

ות, יות והקהילתילאתר ולהבין את הנדבכים הללו מתוך החוויות האיש ניסיתילאורך המחקר 

, כפי שואת יהודי אירופה זיכרון הקולקטיב של. מחד, וכקולקטיב בידואליםיהזיכרון כאינד

"לכתוב על ישראלים בברלין, או להביט על ישראל מכיוון : זלצברגר-פניה עוזשהסבירה זאת 

, 2014זלצברגר -השחורה מכולן..." )עוז להציב מצלמה ישראלית בעיר האירופיתו ברלין, פירוש

 . סכסוךהסכסוך הישראלי פלסטיני ובמרכזםחיים בישראל הקשור בהעבר הקרוב מאידך,  (.13

נדבכים אלה . שני החברה המארחתבני המעסיק לא רק את שני הצדדים הניצים, אלא גם את 

                                                           
 .3.2.4פרק מספר  –על השימושים השונים שנעשו באוכל בהבניית הזהות הישראלית יורחב בפרק התיאורטי 4
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כך גם בקרב המהגרים להבנתי ו מהווים חלק מהותי בנרטיב הישראליהם ש ,משמעותיים מכיוון

רחב בו חיים המהגרים הישראלים. ברלין, לה למ מתייחס המחקרתוך כך,  .הישראלים בברלין

-יוקדש פרק בסקירת הספרות, הפכה עבור צעירים רבים מוקד משיכה וסמל לחיים פתוחים, רב

הגדילה לטעון כי הישראלים לא מגיעים אל גרמניה, אלא  ענת פיינברגתרבותיים ובעיקר נוחים. 

להבין  ניסיתיכך,  .(Bähr 2014)טריטוריאלי -כאקס מדומייןמגיעים אל ברלין, מרחב שמבחינתם 

ושל התרבות הקולינרית  2017ישראליים בברלין של שנת -של חיים יהודיים מהותםאת 

 כמשמעותית בעיצובם.

לפני כשנה וחצי, עת התחלתי את המחקר, היה המחקר האקדמי על הישראלים המהגרים לברלין 

ישראלית על חוויית ההגירה. כיום זוכה הנושא -כחלל ריק, כמוהו גם הכתיבה הדיאספורית

לתשומת לב גוברת מצד חוקרים החיים בישראל ובגרמניה. אלה מנסים להבין את התופעה 

מחקרי זה שונה  בהיבטים פוליטיים, סוציולוגיים, היסטוריים ותרבותיים, נוכח העבר וההווה.

רבות הקולינרית בקרב את תפקידה של הת לראשונה בוחןמהמחקרים האחרים בכך שהוא 

. לשיטתי לתרבות הקולינרית מקום מרכזי בעיצוב ישראלית קהילת מהגרי "איכות חיים"

יתרה מזאת, מחקרי בוחן לראשונה את  זהותם של קהילות מהגרים ושל החברה הישראלית.

 תפקידה של התרבות הקולינרית בקרב מהגרי "איכות חיים" באשר הם.

בנות את העבודה כך לבחרתי  ולענות על השאלות שהעליתיבכדי לעמוד במטרות המחקר 

יגדיר ויעסוק במושג  הפרק הראשון. תיאורטיים-ספרותייםהפרקים ה את שלושתציג שראשית א

גורמים אדון בבפרק זה  עמוד על הקשר ביניהם.י ויהקבוצת הפןהאינדיבידואלי ומהפן מהזהות 

 לשינוי והשפעה. תוך כך ארחיב במושגים המשפיעים על עיצוב הזהות והאם הם בכלל ניתנים

קהילה, "קהילה מדומיינת", "מסורות  ,"אני/האחר" ;המשמעותיים לראייתי להבנת נושא הזהות

 ."נוסטלגיה"-ו, "זיכרון קולקטיבי" פנים"-אל-"הביטוס", "אינטראקציות פנים מומצאות",

 בכללובאירופה יעסוק במהגרים והגירה ובו ארחיב על התופעה בעולם המערבי  הפרק השני

 ,חיים"החלק מהותי בפרק זה יגדיר את תופעת הגירת "איכות  וישראל בפרט. גרמניה, ברליןו

, מתוך היותו מהגר מבחירה ותוך שימוש במעמדו פת את אופי המהגר הישראלי לברליןהמשק

לממד הישראלי  ואתייחס יםשיבות האזרחות והדרכון האירופיתוך כך אתייחס לח .הפריבליגי

, מתוך מקמם במרחב העירוניאתרבותיות וקוסמופוליטיות ו-מושגים רבדון בבנוסף א בנושא.

כן, אקדיש חלק להבנת -כמו ההבנה כי אלה חשובים בכל הנוגע לתפיסתו של העולם את ברלין.

גם בהיסטוריית  ידוןהפרק  חשיבותו ומרכזיותו של המרחב הווירטואלי בחייהם של מהגרים.

 שיח ההגירה הישראלי.ת יחסים אלה משמעותית בהיחסים בין ישראל וגרמניה מכיוון שמורכבו
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נריה, מטבח ים קולימושגעיסוק באניח בו יסודות לו בתרבות הקולינריתיעסוק  הפרק השלישי

שגים אלה תורמים לעיצוב זהותן של ותיאוריות ומחקרים שונים כיצד מבאמצעות אוכל. אסביר ו

אדון כן, -קהילות שונות תוך הרחבת חשיבותן בעיצוב קהילות לאומיות וקהילות מהגרים. כמו

תרבותיות וקוסמופוליטיות, כרקע להבנתה במרחב -בערים רב מקומה של התרבות הקולינריתב

 ,בעיצוב הזהות הישראלית מתוך מקומה ביהדות, בציונות מקומהדון בלבסוף א הברלינאי.

לאחר הפרקים התיאורטיים,  .והכלכליים האתנייםטיים, הקשרים העדתיים, הפוליבישראליות וב

מחקר השדה, פירוט שאלת והשערות  תיאור כללי של המחקר, תיאור אציג בפרק הרביעי

כי  ,המקום לציין וופירוט הממצאים העיקריים. זה עשיתי שימושהמחקר, המתודולוגיה בה 

הראשון, ראיונות חצי מובנים שנותחו בכלים : הכלים המתודולוגיים בהם בחרתי להשתמש היו

ניתוח שיח נרטיביים. במסגרת הראיונות ראיינתי עשרים ושישה מהגרים ישראלים בברלין. השני, 

"אמהות מבשלות בברלין" כקבוצת המחקר  הפייסבוק קבוצתב התמקדתירשתות חברתיות, בו ב

 העיקריות ממחקרי זה.אקיים דיון בו אציג את מסקנותיי  בפרק האחרוןבה אתמקד. 

 ומה שביניהם , חברה, קהילההאינדיבידואלעל זהות פרק א':  .1

 "אחר"-והמבט אל ה בין אדם לחברה: זהות 1.1

 מציב את הגדרתו בליבו של ויכוח אקדמימושג הזהות בקיום האנושי של מורכבותו ומרכזיותו 

(Pożarlik 2013, 77) , בין זהות קרקע ליצירת הקשר בהמשך  שיהוובאספקטים  אתמקדלכן

"הבנת הזהות" תפקיד מרכזי בהבנת הסדר -ת ולכן ליוזהומספר רב של  נושאכל אדם . לקולינריה

עויות טען כי הזהות נמצאת בתהליך מתמיד של הגדרה, בעלת משמ( Hallהול )(. Ibidהחברתי )

ראשית השימוש בזהות כמושג המהווה כלי  .Hall 1996, 608))הפרט מגדיר עצמו  סמליות, דרכן

, עת נחקר הקשר בין אתניות ותפקיד s1960'-הברית של שנות ה-לניתוח חברתי הוא בארצות

חברתי. מחד, תפיסת האינדיבידואל במרכז, ומאידך תפיסת "חברת ההמונים" ועליית תנועות 

קומו של הפרט בחברה, הגדרתו את חברתיות בעלות מאפיינים אתניים הובילו לתהיות לגבי מ

. במרוצת השנים אספקטים נוספים (Brubaker and Cooper 2000, 2)עצמו והגדרת החברה אותו 

נכנסו להגדרת הזהות האישית והחברתית בהם גזע, לאום, אזרחות, מסורת פוליטית, מעמד, 

  (.Ibid, 4קהילה, מסורת וכן הלאה )



5 
 

לא רק ו כפרקטיקה יומיומיתגם משמש זהות מושג האך  ,זהותעל דרכי עיצוב ה רבות נכתב

את היכולת להגדיר את  5לאינדיבידואל זהותהמאפשרת  ביומיוםמחקרית. קטגוריית ניתוח כ

מעבר לכך, הדבר מאפשר לכוחות (. Ibid, 4-5עצמו, דעותיו, פעילויותיו ולהכניס בהן היגיון )

ובכך להצדיק  ם"להבין מי הם", מה טוב עבורפוליטיים לייצר קבוצות שייכות, לגרום לאנשים 

עליית הלאומיות והרצון ניתן לראות בשימוש שעשו כוחות פוליטיים בעת  .(Ibid)פעילות משותפת 

 לבאל  משותפתהזהות ה ית לפני למעלה ממאה וחמישים שנה, ככניסתה שללהגדרה עצמ

מושג את  דרכים בהם מביניםמספר  ישנן, 6מחקריה בממד ., כפרקטיקה יומיומיתהפוליטיקה

שנית, כתוצר או פועל יוצא של  פוליטית.-בסיס משותף לפעולה חברתיתמתוך ראשית,  :הזהות

 חלקוואחרון, (. samenessפעולה פוליטית. שלישית, כתופעה קולקטיבית הנובעת מתוך דמיון )

 .(Ibid, 6-8) קבועולא  , נזילמודרני של מושג הזהות כבעל רבדים רבים, משתנה-הפוסט

מחקרי -הניתוחי שימושוההבחנה בין המושג כפרקטיקה פוליטית ללדידם של ברובייקר וקופר, 

"פוליטיקה של הזהויות" -חשובה מאוד. בשדה החברתי ניתן לעשות שימוש לגיטימי ובלתי נמנע ב

(. מנגד, Ibid, 34יות, לטשטש שוני אינהרנטי ולדרוש הכרה משותפת )בכדי לייצר חיבור, סולידר

 השימוש הנרחבעלינו להיזהר משימוש יתר והפשטת מושג הזהות.  , לטענתם,המחקריבממד 

מציעים בחינה ושימוש ברובייקר וקופר (. Ibid, 34-7, מפשיטה אותו מחשיבותו וכוחו )מושגב

(, Self-understandingעצמי )-קטגוריזציה, הבנת, (Identificationזיהוי )דוגמת  נוספים במושגים

בכל  ,חשוב מכך(. Ibid, 14-9כדי להבין ולאפיין את הפרט )(, Social locationמיקום חברתי )

המרכיבים קבוצות הם מציעים מושגים דוגמת  םהאינדיבידואליכדי לאפיין את הנוגע למחקרי, 

תחושת המייצרים ( Connectedness(, תחושת חיבור )Commonalityמאפיינים משותפים )

הטענות שהאחרונים מעלים על שימוש היתר במושג (. Ibid, 19-21) (Groupnessקבוצתיות )

)מהגרים  האינדיבידואליםלהבין האם  יאותי במחקר חייבווהזהות ככלי לניתוח הינן חשובות 

 האוכלהאם  משותפת; זהות בעלי אותן חקרתי הינם)הקהילה הישראלית(  והקבוצהישראלים( 

אפיין משותף בו מ תחושת חיבור ו/אומהווה עבורם כלי לעיצוב זהות )אישית וקבוצתית( או רק 

 הם נתלים כקבוצה.

פוז'ארליק מוסיף נדבך משמעותי בטענתו כי ההגדרה העצמית נעשית לרוב באמצעות יצירת 

זהות של קהילה הופכת טוען כי  (Strath) סתראת'  .(Pożarlik 2013, 78-9)"אני" לעומת "האחר" 

 עבור קבוצה לכן, (.Strath 2002, 387כאשר אין זהות אמתית עליה ניתן להיסמך ) לגורם מאתגר

                                                           
 .(Brubaker and Cooper 2000, 5)וכתוצאה מכך לקבוצת אינדיבידואלים 5
דם של ברובקר וקופר, שימושים נוספים אני מתייחס רק לפוליטיקה ולסוציולוגיה מכיוון שבפסיכולוגיה ישנן לדי6

 .(Brubaker and Cooper 2000, 7)למושג הזהות 
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רמות; הראשונה,  בשלוש ית ומתבטאתמשמעות"אחר" -הגורם מלכד, יצירת  המנסה להבנות

ידי הצבעה -"הם", תחימת קבוצת השייכים, על-כמסמנת גבול. שרטוט ההבדלים בין "אנחנו" ל

המסכן לאויב, גורם  ""אחר-. השנייה היא הפיכת ה(Diez 2005, 628-9)"אחר" -על מיהו ה

"אנחנו" תחושת -"אחר" כנחות, המאפשרת לקבוצת ה-שלישית, הצגת ה"אנחנו". -ומאיים על ה

בקרב קהילות נחשבת הרמה השלישית לנפוצה מאוד, בעיקר באספקטים עליונות וגאווה. 

"אחר" מעודדת -בכל אחת מהרמות ניתן להבחין כיצד יצירת ה (.Wehner 2010, 8תרבותיים )

 (.Ibid, 9"אנחנו" )-יצירת תרבות של יריבות, הנובעת לא פעם מתוך משבר זהותי של קבוצת ה

"אחר" חשובה לדיון עיצוב הזהות של המהגר -ו" מול הבהקשר של מחקרי זה, שאלת "האני/אנחנ

"אחר" של קהילת המהגרים הישראלית. האם -הישראלי ראשית כי מעניין לבחון מי נתפס כ

"האחר" ייבחר להיות המקום ממנו היגרו, החברה המארחת או קהילות מהגרים אחרות? האם 

-היותם מהגרי "איכות חיים" הטשטוש הגבולות יקשה על יצירת אחר אולטימטיבי? האם מתוך 

-"אנחנו" של החברה המארחת? ובמקרה כזה, מי ייחשב ל-ה-"אני/אנחנו" שלהם יהיה כחלק מ

"אחר", -"אחר"? ולבסוף, לנסות ולהבין את תפקידה של התרבות הקולינרית בעיצוב ויצירת ה

היא בהקשר נקודה נוספת שמעניין לבחון בהקשר הרחב יותר של מחקרי  כפי שארחיב בהמשך.

האירופי הרחב. סתראת' שחקר את מושג הזהות האירופית, הצביע על הקושי ביצירת הזהות בין 

כותלי האיחוד האירופי מתוך השונות הקיימת בהיבטים לאומיים, דתיים )זרמים בנצרות( 

 כלכליים ופוליטיים. 

כאשר  הקיימיםמבנים החברתיים על ה השפיעה"אני" -ה מושג הטמעת לטענתם של סטטס ובורק

הייחוס של הפרט,  גבולותיה של קבוצת מוגדריםכך . "הם"-"אנחנו" ו-הופך ל "האחר"-"אני" ו-ה

 ,Stets and Burke 2003)חברה ה לש השתקפות"אני" הוא -ה לדידם, .אליה הוא רואה עצמו שייך

 ,נפגשים. לכן"האחר)ים(" -" ו)ים("פרט-בו ה הפעולה המשותף שורש הזהות נמצא במרחב .(134

. (Pożarlik 2013, 80)לרוחה ואופייה של החברה השפעה מכרעת על הפרט ובניית זהותו 

גדיר "מי אני / מי נבאמצעותם  ,ת למעשים והתנהגויותוניתנה( Sets of meaningsמשמעויות )ה

 ,Wendt 1994)המרכיבים אותה אינדיבידואלים ובחברה המייצרת את הזהויות בהן  ,אנחנו"

את מושג  יםמודרני מערער-פוסטהמודרני המאוחר והעידן ההעידן כפי שציינתי, עם זאת,  .(385

תהיות על שייכות והשאלה המתמדת: "מי  ת על מקומו של הפרט בחברה ובעולם,שאלו ;הזהות

ממדים -אני?", גרמו לכך שהגדרת הפרט את עצמו על סך זהויותיו הפכה לנזילה, גמישה ורבת
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(Pożarlik 2013, 80) . של זהויות  סגורהמתוך כך, גם חברות לא יכולות עוד להיתפס כמערכת

 (. סטומפקה הגדיר זאת כך:Ibid) וקבועים וקשרים המבוססים על נורמות וערכים זהים

"Identity has become multidimensional, multi-layered, differentiated. It is produced as 

personal construction built of a multiple repertoire of options. People ‘craft 

themselves’, rather than receive themselves ready-made" (Sztompka 2004, 493-4). 

מעלה שאלות חשובות על היררכיית הזהויות ומידת קביעותן. האם בעידן  הגבולותטשטוש 

ובכך  כזית ביותר עבורוא זו המהווה המרהנוכחי יכול הפרט לקבוע באופן מוחלט איזו זהות הי

אליה משתייך הפרט בהווה,  קהילהלאיזו קבוצת ייחוס הוא רואה עצמו "הכי שייך"? האם 

( Durkheimדורקהיים )של  דבריובהסתמך על יהיה חלק ממנה בעתיד? פוז'רליק, הוא בהכרח 

הוא  האדם כל העת מגדיר את עצמו ביחס לחברה ובוחן היכןהדבר אכן מורכב. מחד, טוען כי 

 להגדרות השיוך ומודע לייחודו, נמצא ביחס לגבולותיה. מאידך, אין הפרט עוד קשור בעבותות

 ,Pożarlik 2013) בעל ריבוד של זהויות "שחקן עצמאי" במידת מה לו להיות תהמאפשרעובדה 

בו הפרט משתקף  רפלקטיבי חברה מרחבת ביו, מאפשר לראות בזהוטשטוש הגבולות .7(80-1

כבר , אך אציין הגירההאת סוגיית   לעומקאבחן  השניבפרק (. Ibid, 84בחברה, המשתקפת בפרט )

אקט  .טשטוש ומורכבות הזהויותל חשובההיא דוגמה  תופעת ההגירהזה כי בשלב מוקדם 

לא פחות, הדבר חשוב . אך ותפיסת הזהויות בקרב המהגרים מוביל לשינויים זהותייםההגירה 

  .(Ibid, 81-2) חברות את זהותןמשפיע על תפיסת 

 זהות מעצבת קהילה 1.1

מתוך מושג  .למושג הזהות ההיא קבוצת הייחוס אותה בחרתי לחקור ולבחון בהקשר קהילה

להבין מה המנגנונים, הכלים, האתגרים, הכוחות הפנימיים והגבולות, דרכם ניתן להבין הזהות 

( טען כי למילה קהילה, מעבר למשמעות יש גם Baumanבאומן ). לקהילה מה הופך קבוצת אנשים

האדם תחושה טובה; טוב שיש לאדם קהילה, טוב להיות -(. היא מספקת לבני'feel'"תחושה" )

( יכולות להיות בעלות Company( וחברה )Societyבעוד חברה ) (.Bauman 2001, 1קהילה )

קהילה תמיד תהיה קונוטציה חיובית, חמה, נעימה, למילה קונוטציות שליליות, לדידו של באומן, 

נעלמת תחושת  ,כמושג אוטופי, בתוך הקהילה (.Ibid, 1-2עוטפת, מעניקה ביטחון ותומכת )

תן לסמוך על הרצון (. בתוך קהילה, ניIbid, 2)  שלנו-אנחנו וה-יחד, ה-הזרות, מתחזקת תחושת ה

                                                           
 ".The Rule of Sociological Method( "1982פוז'רליק מסתמך על ספרו של  דורקהיים  ) 7
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הטוב והערבות ההדדית המתקיימים בין חבריה, דבר המוטל בספק כאשר יוצאים מן הקהילה 

(Ibidבאומן רואה במילה קהילה ומשמעותה כ .)- גן עדן" שבמידת מה אבד נוכח עליית חשיבות"

מאז בעולמנו. עם זאת הוא מוסיף כי הכמיהה והחיפוש אחר קהילה היו  להצלחת האינדיבידוא

 (.Ibid, 3ומעולם ואין הוא רואה את הדבר משתנה בעתיד )

 really existing'בין אותה קהילה אוטופית לזו הקיימת במציאות )חיץ יוצר באומן 

community'( )Ibid, 4 הקהילה הקיימת במציאות כופה נאמנות ללא גבול בתמורה להשתייכות .)

"הקהילה המציאותית"  (.Ibidשהיא מספקת )אליה והנאה מהתמיכה שהיא מעניקה והצרכים 

כופה ויתור של הפרט על מידה מהחופש שלו, בונה חומות, מייצרת חשדנות כלפיי מי שאינו חלק 

(. במילים אחרות, חברות בקהילה מייצרת Ibidודורשת מהפרטים בה להיות כאלה ) –מהקהילה 

-הפרט, משתייך לקהילה )ל. ילהמחויבות ותלות, אך מחייבת הנגדה אל כל מה ומי שמחוץ לקה

באומן מדגיש את  (.Ibid"האחר" )-צריך להיזהר מהזר שאינו חלק מהקהילה, מו "אנחנו"(

חשיבות קו הגבול בין חברי הקהילה למי שזר לה, זה שמדבר שפה אחרת ומי שמנהגיו אחרים 

(Ibid .)עצמך" -גיה שבחברות בקהילה, אליבא דה באומן, יש מחיר; ויתור על קצת מפריבילל"

לדידו של באומן זוהי דילמה ללא מענה חד וברור; הפרט, והצורך להתאים את "עצמך" לקבוצה. 

רואה בחופש ותחושת ביטחון כמרכיבים מרכזיים בקיומו. ההשתייכות לקהילה זו או אחרת 

פוגמת בחופש מאידך. האיזון ביניהם הוא מרכיב חשוב מעניקה תחושת ביטחון מחד, אך 

 .(Ibid) בהשתייכות ובחברות בקהילה

המהגרים הישראלים  מאוד למחקרי זה; יםמשמעותי תפיסתו של באומן את מושג הקהילה

המהגרים האם במחקר אבחן מארחת. החברה הבין קהילות מהגרים אחרות ובתוך  בברלין חיים

האם הישראליות על שלל  ?מנהגים המשותפים בסיס ליצירת קהילההישראלים ימצאו בשפה וב

מרכיביה תוביל את המהגרים הישראלים להבנות קהילה ברורה, תחומה ומוגדרת, המייצרת 

"אחר" ומה יהיה יחס הקהילה -מי יהיה ה ?תחושה של "אנחנו" אל מול "האחר/הם"

או לא )ת הקהילה, יכולתה לאפשר קשיחות גבולוחשוב יהיה לבחון את  כן,-כמו ?.אליו/אליהם

כיצד יתפסו החברים בה מנגד ו , מה היא תדרוש מחבריהפלואידיות בהשתייכות אליה (לאפשר

המאבק בין מידת החופש לבין תחושת הביטחון יהוו אבן בוחן עבור  .ההשתייכות אליה את

 להשתייך לקהילת מהגרים מוגדרת זו.המהגרים הישראלים ברצונם 

 Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and במאמרו "

Nationalism " טוען( 'סמיתSmith ) כי בלב הפוליטיקה של קהילות אתניות ולאומיות מתקיים
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פרדוקס; מחד הן מקיימות סחר חליפין של רעיונות וטכניקות שבמידת מה מתקיימים בצורה זו 

"אחר" -הילה מבקשת לטהר את תרבותה מהאלמנט הזר, ה. מאידך, כל ק8או אחרת בכולן

. קהילות )לאומיות( 9(Smith 1996, 458ונצמדת למסורות, המנהגים והסמלים המבדלים אותה )

שלהן מרכיבים זרים. יצירת נוסטלגיה אותנטית משותפת,  התרבותפעולות על מנת לטהר את 

הכללת הזר, הנתפס כלא -יקת ואילצידה מאבק לדחאל העבר הנה משמעותית לכך, והחוזרת 

(. סמית' עוסק גם בתחושת העליונות המגולמת בקהילה Ibid, 449-51אותנטי וכמאיים )

הלאומית. שורשיה אמנם עוד בכתבים הדתיים, אך תחושה זו ליוותה את עלייתם של הלאומים 

בחשיבות (. בהקשר ישיר לכך עוסק סמית' Ibid, 452-3לאומניים )-השונים ומשטרים אתנו

לאומית. המולדת של בני אותו -הזיכרון הקולקטיבי המהווה יסוד מהותי ביצירת הקהילה האתנו

לאום, מלאה בסמלים גיאוגרפיים, היסטוריים, טבעיים ומלאכותיים, לעיתים דתיים ולעיתים 

 (.Ibid, 453-5לאומיים, המחברים בין חברי הקהילה ומגדירים את השייכות אליה )

, מגדיר את צורת ההתאגדות Imagined Communities" (2006)10בספרו " ,(Andersonאנדרסון )

"קהילה )פוליטית( מדומיינת". לטענתו, הקהילה -הנפוצה כיום בעולם, מדינת הלאום, כ

חברי האומה אליה  מרביתמכיוון שאף באומה הקטנה בעולם, האנשים לא יכירו את  מדומיינת

 ( המקשר אותם רגשיתImagining) הדמיוןל אחד מהם, קיים הם משתייכים. עם זאת, בעיניי כ

. (Anderson 2006, 5-6)אלה מובילים לתחושות ופרקטיקות של שיתוף ואחווה ומחשבתית, 

גדולה מהכפר , הקהילה כלאנדרסון מוסיף כי אין הדבר נכון רק לגבי מדינת הלאום. לטענתו, 

(. כל קהילה, Ibid, 6פנים אל פנים, הינה קהילה מדומיינת ) ישרק האנשים קיימו ובהקדמון, 

 .11(Ibid, 7אומה, גם הגדולה שבהן יודעת כי יש לה גבולות ומעבר להם, מתחילה קהילה אחרת )

את מי שאינו נושא  ידיראך גם  בה, האינדיבידואליםמקשר שיחבר בין -קהילה צריכה חוט

, החבריםהמאפשרת את התקשורת בין היא  משותפת באותם מאפיינים. עוד מקדמת דנן, שפה

ווה בכך מסד מרכזי לדמיון הקהילה מתירה החלפת רעיונות, ממסדת מסורות ומנהגים ומה

(. Ibid, 12-4) . אנדרסון מציין את התרחבותן של קהילות דתיות כסמל מרכזי לכךוגבולותיה

עשרה, כמוהם לסמן את עלייתן -השבע היפרדותם של הכתבים החילוניים מהשפה הלטינית במאה

הובילו לפלורליזם שפתי, אלה מחד, . הזהויות הלאומיות, מדומיינות חדשותזהויות הקרבה של 

 משך לכך, מדגים אנדרסון את תפקידם(. בהIbid, 17-8גם להליכי טריטוריאליזציה )מאידך אך 

                                                           
 ן הלאה.דוגמת מסורות, מנהגים, שפה, ערכים, סמלים, סמלי לאומיות בנאלית וכ8
 כך למשל בחוקים המגנים על הדגל, על השפה הרשמית, המגבילים קבלת אזרחות על בסיס דת ולאום וכדומה.9

 .2006, אך לצורך המחקר נעזרתי במהדורה המעודכנת שהתפרסמה בשנת 1983הספר התפרסם לראשונה בשנת  10
 יות פיזיים אלא סמליים או רעיוניים.כאשר מדובר בקהילה שאינה מדינת לאום, גבולות אלה אינם חייבים לה11
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שימוש בשיח, ה .ותן של קהילות מדומיינותבהתפתח ועיתונים )"ספרים יומיומיים"( של נובלות

באותן קהילות  האינדיבידואליםהזדהות בקרב  ייצרותרבותיים וגיאוגרפיים,  סמלים מוכרים,

, את קיומה של הקהילה , הדגישושבצריכתו זמנית-והבו תהעיתון, היומיומיו זמינות .מדומיינות

ארצה להוסיף כי כאן  (.Ibid, 26-35) ונקודות המפגש שלהן הקהילות מחוצה להגבולותיה, 

והיווה קרקע ליצירת קהילות מדומיינות בעלות  כניסתו של האינטרנט מחד טשטשה גבולות אלה

תהליך ל הובילתחושת האיום שחשים אינדיבידואלים בקהילות מ עם זאת, מאפיינים אחרים.

 .(Boym 2007) תיים והגיאוגרפיים תוך שימוש במרחב הרשתהתרבו חיזוק הסמליםהפוך של 

כתב על "מסורות מומצאות"  עתשל אנדרסון  רעיונותיו( התכתב עם Hobsbawmהובסבאום )

(Inventing Traditions בפרק המבוא לספר המאמרים בנושא, מדגים כיצד מסורות .) שנדמות לנו

. הכנסת ממד טבעי, (Hobsbawm 1983, 1)ינן בעצם המצאות של בעלי כוח ואינטרס כקדומות, ה

ך. תוך להשריש חוק, נורמה או ערו " מתוך הרצון לשלוט, לחברת, לחבר"מנהגים-חזרתי והגיוני ל

למתועשות, משברים תן של חברות פיכ(. הIbid) טוריהההיסהעבר ול כך, נעשה חיבור של ההווה א

ה יתמטרתן הי. אותן מסורות מומצאות לה ליצירתתנועת מהגרים וכן הלאה, הוביכלכליים, 

-Ibid, 9ולשמור על לכידות חברתית בתוך אותן קהילות )סוך ביטחון, לייצר תחושת שייכות לנ

 הובסאום ,ומתכתבות עמותוך ואקום ולעיתים מתפתחות מ לרוב נוצרות (. מסורות מומצאות10

במרחב (. לדידו של הובסבאום, Ibid, 11דת )השימושים שמדינת הלאום עשתה בדרך  מדגים זאת

ת קודמים. עם זאת, במרחב מקום פחות משמעותי מבדורו ,למסורות, גם המומצאות הפרטי

תקשורת, מוסיקה, טקסים, חגים , מוסדות חינוךב סוציאליזציהנתון לתהליכי  הציבורי הפרט

מסורות ה(. הבנת Ibid, 11-2מומצאות )המסורות העל  בחלקםלאומיים ודתיים, המושתתים 

  .12(Ibid, 13מידת הקשר של קהילות לעברן ותפיסתן אותו ) אתבכדי להבין  החשוב מומצאותה

רמות; ראשית,  במספר משמעותיים למחקרי זה הובסאוםו אנדרסוןסמית', רעיונותיהם של 

אותם  בבחינת קהילה ויכולת הפרטים בה לדמיין את קיומה. שנית,השל  היווצרותהבבחינת עצם 

הם המנהגים והמסורות אותם הם ה מ -לקהילה  םאת קבוצת האינדיבידואלי שהופכיםרכיבים 

כפרט וכקהילה, למהגרים הישראלים אתגרים לבסוף,  ייבחרו כמייצגים ומאפיינים אותם.

-. הזהות הישראלית כמגדירה זיכרון משותף, אתנושתי המולדותההשתייכות לדילמת כבים; מור

גם אם  –לאומי, ממנו חלקם מנסים להשתחרר, אך בכל זאת מהווה מסורת להיצמד אליה 

גרמנית שראשית ספק אם אכן יוכלו להפוך חלק ממנה, -באמצעות התנגדות. הזהות הברלינאית

אך גם זו קשורה בעבותות לטראומה המגדירה ומאפיינת את הקהילה הלאומית אליה השתייכו 

                                                           
 .(Hobsbawm 1983, 13-4)לא בכדי מדגים הובסבאום את הנושא באמצעות הנרטיב הלאומי הישראלי והפלסטיני 12
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-או עודם משתייכים. תוך כך עולה השאלה האם ניתן לקיים קהילה המשוחררת מזהות אתנו

-כאשר תקבע הקהילה את ה שלא תגדיר עצמה באמצעות ישראליות או גרמניות. לאומית, קהילה

 "אחר" שיהיה מעבר לגבולותיה, האם וכיצד תגדיר עצמה באמצעותו.-"אנחנו", מי יהיה ה

 של גופמן פנים-אל-אינטראקציות פניםכוחות מעצבים: בין בורדייה וההביטוס ל –זהות  1.1

ובתהליכים המעצבים את זהות הקהילה, גבולותיה על מנת להעמיק את ההבנה בגורמים 

 בורדייה של (Habitus) סטוההבי מושגיםברחיב א והאינדיבידואלים המשתייכים אליה,

(Bourdieu )פנים-אל-אינטראקציות פניםו (Face-to-Face Interactions) גופמן של (Goffman). 

סביבה ומבנה א מערכת של הבניות חברתיות, עמידות ומוטמעות היטב כחלק מכל הו ההביטוס

ת, פרקטיקות ים כעקרונוש. אותם מבנים מובנים כברורים מאליהם, משמע, הם משמחברתי

. הם אינם נתפסים כמונחתים מלמעלה, וייצוגים הנתפסים כמוסדרים, רגילים ואובייקטיביים

. ההביטוס הוא מעין "בית גידול (Bourdieu 1977, 72)ם כמוטמעים בכוח, או כבלתי רצוניי

תרבותי", שדה, המופנם בצורה של נטייה לפעול, לחשוב ולהרגיש בדרך מסוימת, מבלי שתעבור 

על ניצחון במשחק  "הפרס"ההביטוס הוא "חוקי המשחק", אך גם קובע מה  (.Ibid, 76בהכרה )

ההביטוס נרכש תוך כדי (. Kelly and Lusis 2006, 834ואת ערכם של הדברים הקשורים במשחק )

היטמעות בקבוצות חברתיות מסוימות כגון מעמד חברתי, מגדר, סביבה חברתית, קהילה, 

. ככל שהקבוצה הומוגנית יותר, יתחדד קיומו של ההביטוס והוא ייתפס משפחה ועד לאום

מהווה חלק אינהרנטי  שכוחקלי ולוסיס מדגישים (. Bourdieu 1977, 80-1)יותר  בייקטיביכאו

 (.Kelly and Lusis 2006, 835מההביטוס, הוא מייצר מבנה חברתי, היררכיה, יחסי כוח ושליטה )

הוא תוצר של עבודת  להיסטוריה ולעבר תפקיד חשוב בהעברת ההביטוס ושעתוקו. ההביטוס

שפה, כלכלה  ;דוגמתמבנים וקולקטיבית היסטוריה  לשם יצירתהדרושים  ,הטמעה וניכוס

ת המחשבות, הרעיונות, התפיסות א(. יכולת ההכלה של ההביטוס Bourdieu 1977, 82-5) דומהוכ

ידי החברה והסביבה. לכן, האינסופיות שלו -על ןומוז א נקבעוהיא אינסופית מכיוון שה ותלוהפעו

מספקת לחברים באותה קהילה תחושה של חופש פעולה, אך חופש זה מוגבל לתוך גבולות 

מאפשר ההביטוס . זהותה את מייצר ומבנההוא ה ההביטוס לשיטתי, .(Ibid, 95ההביטוס )

ללא תחושה  בחברהו במרחבובהתאם לכך להתנהל ולהגדיר את עצמו לזהות לשחקן להכיר, 

( טוענים כי מתוך כתביו של בורדייה, Kelly and Lusisקלי ולוסיס ) .שהגבולות נכפו עליו

ההביטוס יכול להתקיים במובן הרחב; של אומה, קבוצה אתנית, עיר וכן הלאה. אך גם כמרחב 

בילה של מעמד חברתי, תחום עיסוק, מגדר, מרחב תרבותי וכן הלאה. לעיתים הריבודיות זו מו
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לחוסר בהירות בהבנת הגבולות של ההביטוס בפן התיאורטי, אך גם ביכולת הפרשנות של הפרט 

להביטוס, כמרחב המבנה ומייצר זהות, תפקיד  .(Kelly and Lusis 2006, 835) והסביבה אותו

ביכולת החברה לקלוט אותם, ביכולת המהגרים להיקלט ולהפוך  –משמעותי בחברות מהגרים 

כאשר עוסקים בחברת מהגרים, נראה (. Ibid, 831-2לי מהחברה, התרבות והכלכלה )חלק אינטגר

המהווה חלק אינטגרלי בהביטוס ומאפשר את יצירת ההיררכיה והמבנים החברתיים,  הכוחכי 

מקבל משנה תוקף. עבור מהגרים, היכולת להיטמע ולהפוך לחלק מההביטוס של החברה 

 (.Ibid, 835המעיד על עליית כוחם בהביטוס/חברה, מהווים אתגר מורכב ) 13הוןהמארחת ולצבור 

, ההביטוס המגדיר את קהילת המהגרים עצמה הינו היברידי ומושפע ממספר גורמים; במקביל

 –אקונומי וכן הלאה -הביטוס החברה הלאומית ממנה הגיעו, ההביטוס המגדרי, תעסוקתי, סוציו

פעה גם להביטוס של החברה המארחת כלאום ועיר, ההביטוס של ממנו הגיעו. לצד אלה, ישנה הש

כפי שאני מבין זאת, (. Ibid, 835אקונומי החדש שלהם כמהגרים וכן הלאה )-המעמד הסוציו

פנים הן -אל-אינטראקציות פניםהסוציולוג ארווינג גופמן כי ר למרחב ההביטוס, טען יבהקשר יש

, הם וך המסגרת המוסדית. הנורמלי והסוטה מהנורמהבתהתפקידים החברתיים המכוננות את 

. סוכנים, האחד לשני, אותם הגדיר כהאינדיבידואליםנותנים ש( Feedbackתולדה של משוב )

 Hacking) משמע, הנורמות אינן קבועות ,האינטראקציות יכולות להוביל גם לשינוי בנורמות

גופמן השתמש מראשית דרכו במושג "תיאטרון" בכדי לתאר את העולם. בכך שיקף . (288 ,2004

הם שחקנים, הממלאים את תפקידם ומשחקים את היחסים האינדיבידואלים את תפיסתו כי 

ן. מרכזי בעבודתו של גופמ 14(Roleרעיון התפקיד ) (.Ibid, 290פי כללי בימוי )-החברתיים על

 חיתפקידים כל העת, אלא  מחליףפרט, הוא אינו באישיותו של בהתפקידים הם חלק אינהרנטי 

שחק" "מהם הוא מודע לתפקיד אותו הוא את עצמו למצבים שונים, ב תאים. האדם מעמם בקרבו

(Ibid, 290-2.)  

טבע הוא  חולים פסיכיאטרי,-חלקה סגורה בביתבמ ,אחד ממחקריו המרכזיים של גופמןבעקבות 

טען כי תחת הגדרה זו נכנסים מקומות . גופמן (Total Institutions" )כולל"מוסד את המושג 

 כלא. מוסדות המספקים עבור יושביהם את כל-דוגמת בסיסי צבא, אניות, מנזרים, פנימיות ובתי

האינדיבידואלים טען כי עיצוב אופיים ותפקידם של  גופמןם ובהם הם מבלים את חייהם. הצרכי

של המוסדות. אליבא דה גופמן, ( System of Controlה )מערכת השליט באמצעותלא מתבצע 

ות, כוללת: מבטים, מחוהנוכחות . אנשים הסובביםהשל  םנוכחותאמצעות ב עמתבצ העיצוב

                                                           
ההביטיאלי בורדייה מדבר על הון שאינו רק כלכלי, אלא גם חברתי ותרבותי, המאפשר עלייה בסולם ההיררכיה 13
(Kelly and Lusis 2006, 836.) 

 התפקיד מכיל בעיקרו את השפה, מחוות, שפת גוף, טון, תגובות והופעה חיצונית.14
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היא המשפיעה על  הריטואליות שבהתנהגות, במכוון או שלא במכוון. מילים שנאמרות,תנועות ו

נקודת קיצון בקיום  מהווה "וללכ)ה( )ה(מוסד"גופמן טען כי (. Ibid, 294) ומעצבת אותו הפרט

האנושי. עם זאת, לטענתו הקשרים והאינטראקציות האנושיות המתקיימות מחוץ לאותם 

(. Ibid, 299מבוססים על אותם עקרונות )שונים,  תרבותייםבמבנים מוסדיים ו, "כוליים מוסדות"

, פרקטיקות, 15(Habitual)תפקידים, הטומנים בחובם הרגלים האינטראקציות מגדירות את ה

 (.Ibidהתנהגויות ומכך את הזהות, גבולותיה ומגבלותיה )

תולה את היווצרות היחסים היא כי האחרון  גופמן( על Hackingשמביע האקינג )אחת הביקורות 

וצרים אותם פנים ולא עוסק במבנים החברתיים בהם נ-אל-והקשרים באינטראקציות פנים

תיאוריה של משתמש בהאקינג לשם ההשוואה, . (Ibid, 288)וכיצד עוצבו  מפגשים, מי כונן אותם

האקינג טוען כי  (.Ibid, 294-5פוקו בדבר הפעלת הכוח והפיקוח עליו כתב בספרו לפקח ולהעניש )

יכול להיאמר, מה אפשרי, למה יש משמעות ומה של מה  המסגרתפוקו נתן לנו דרכים לחשוב על 

, בחיי היומיום, יםהפרט כיצד. אך פוקו לא נתן מענה )בדומה להביטוס( הדעת לא תוכל לקבל

מכאן, אני . (Ibid, 300גופמן נתן את התשובה ) קיים, לכךתמודדים עם הקיום בתוך המצב מ

, פנים-אל-אינטראקציות הפנים בהם מתאפשרותהוא המרחבים התחומים ההביטוס עה, שבד

לראות את , ניתן בהקשר למחקרי זה .וחיזוקו של ההביטוסשרורו ואלה מאפשרות את קיומו, א

לישראל, גרמניה את קהילת המהגרים הישראלית, אך לא רק;  ומגדיר ההביטוס כמרחב התוחם

תוך כך מעניין לבחון מהו וברלין מרחב הביטוס משלהן, המגדיר אותן ואת המשתייכים אליהן. 

והאם הקבוצה  סך חלקיו מה מורכביםמגדיר את הקהילה הישראלית בברלין, המההביטוס 

 .הביטוס ייתפס כאובייקטיביההומוגנית דיו בשביל ש

 זיכרון קולקטיבי 1.1

זיכרון ככלל, במחקרי זה לזיכרון הקולקטיבי תפקיד משמעותי בהבניית הקהילה וזהותה. 

ישראלי בכל הקשור  בגרמניה, -מחד וההיסטוריה והנרטיב היהודי )ותפיסתם אותה( המולדת

טוען  אנדרסוןהחברה המארחת, אינם יכולים להיות נפקדים מזהותם כקבוצה וכאינדיבידואלים. 

 Anderson) כי מרכיב משמעותי בתודעה של הקהילה המדומיינת הוא זיכרון היסטורי משותף

 הביטוס ובמידהבנקשר גם  16זיכרון קולקטיבי, כמבוסס על היסטוריה משותפת .(204-6 ,2006

גם הליך של  מתקיים, (ממנופרד נ)ולא ב זיכרוןבמקביל  ל. רבה, כפי שציינתי, עוזר בהבנייתו

, התייחס (Nora) . נורה(2015)פוזננסקי  , מחיקה של מה שאינו תואם את נרטיב הקהילהשכחה

                                                           
 .(Hacking 2004, 299)בורדייה, שהושפע מהגותו של גופמן, התכתב עמו באמצעות מושג ההביטוס אותו טבע  15
 היסטוריה" כמושג מדומיין.ולעיתים גם "16
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לכן ן זקני השבט מעבירים את הזיכרון בעת המודרנית אין עוד קהילות זיכרון, בהבטענתו כי לכך 

. (שם) נאחזים במחוזות הזיכרון. לכל קהילה כללים משלה וכך גם הזיכרונות שלה האדם-בני

 הופך לנוכחזיכרון הקולקטיבי ה , דרכםל הזיכרוןמחוזות הזיכרון הם הביטוי הסמלי והמוחשי ש

מלוח השנה ומרוח התקופה. דרכם, בתהליכי  מאוד קולקטיבי מושפעהזיכרון ה)שם(. 

 הובסבאום דבריבדומה ל ,)שם( וכחברהכאינדיבידואלים  לקהילה הזיכרון ועברמ ,סוציאליזציה

 ."מומצאותמסורות על "

זה השם את ראשית,  .קולקטיביהן זיכרושל ה אל שני "צדי המטבע"(, מתייחס Olickאוליק )

נטען כי הזיכרון הקולקטיבי הוא סך כל הזיכרונות האישיים של  גישה זוב האינדיבידואל במרכז.

 Collected  Memory (Olick , תהליך זה הוא מכנההמרכיבים את הקבוצה האינדיבידואלים

ידי הדמיון -על , אלאחברתיותידי הבניות -וסברים לא עלשינויים חברתיים מ .(338-40 ,1999

מנגד . (Ibid, 340) תוצרים אנושיים זהיםנדיבידואלים המובילות לתפוקות והקיים בחוויות האי

לשלוף זיכרונות זהים  האישיתוהיכולת  זיקהמסתמך על כהזיכרון הקולקטיבי מצביע אוליק על 

(Similarity ,)לכך הוא קורא אותה חברהמ להאינדיבידוא כחלק ,Collective Memory (Ibid, 

. אוליק מוסיף כי (Ibid) אישית וקולקטיבית ,ככל שהזיכרון דומה יותר, כך הוא חזק יותר(. 341

את החברות בה, הוא קורא  ומאשררים הקהילההזיכרון וההיזכרות הם אלה שמייסדים את 

התהליכים צדדים של כפי שציינתי, אוליק רואה בשני Re-member-ing (Ibid, 342 .)לתהליך זה 

 (.Ibidאותו המטבע, המשלימים זה את זה, ולא סותרים זה את זה )

הלבקס "קהילה המדומיינת", טען -בדומה לטענותיו של אנדרסון על מקומה של השפה בעיצוב ה

(Halbwachsכי ב )-"מסופקת לפרטהשפה נותנת משמעות למה שזוכרים והשפה  יש שפה. "זיכרון 

. השפה היא 17(Halbwachs 1992, 43-5) ולקטיביזציה של הזיכרוןכך מייצרת קידי החברה, וב-על

 כלי, אחד מיני רבים. השימוש בכלים מאפשר יצירת זהות, הזדהות, שימור של מסורות ותרבויות

על הזיכרון הקולקטיבי  בניסיון להשפיענדרטאות באהנעשה שימוש ( דנה בHassהס ). בזיכרון

הגרים לנקודות מפגש "ישראליות" של המ התייחסתי במחקרי. קהילות הליך עיצובן שלמ כחלק

מרחב  מתוך כך שהן מנציחות בדרכן זיכרון משותף מסוים. "אנדרטאות"-הישראלים בברלין כ

 ואת תרומתם את המשתתפים בהנצחה ,(Hass 1998, 12-5)ההנצחה מבליט את הזוכה לייצוג 

( כי הזיכרון Connerton) קונרטון טעןבהקשר ישיר לכך  .(Ibid, 17-21) לזיכרון הקולקטיבי

 Connerton, 1997 in) מכילכלי  ומהווה עבור(, וMaterial) תרבותי טמון לרוב בחומר-החברתי

Osella and Osella 2008, 190). 

                                                           
 הזיכרון עצמו קיים, אך כך מתאפשר השימוש בו.17
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 נוסטלגיה 1.1.1

במושג  דיוןבין זיכרון קולקטיבי, הגירה ותרבות קולינרית מחייב  הנעשה במחקרי זה החיבור

שמשמעותה שיבה  Nostosמילים יווניות: שתי הוא בשורשי המילה נוסטלגיה מקור נוסטלגיה. 

הוא אינו יווני, שתי המילים מקור החיבור בין שפירושה כמיהה, ערגה וגעגוע.  Algia-הביתה ו

כחלק  1688( שטבע את המושג בשנת Johannes Hoferס הופר )ידי השוויצרי יוהנ-אלא נעשה על

מיהה וגעגוע לבית ככ את הנוסטלגיה( מגדירה Boymבוים ). 18מעבודתו האקדמית במדעי הרפואה

תחושת עקירה, אך גם ואינו קיים, או שמעולם לא היה קיים. נוסטלגיה היא רגש של אובדן שכבר 

 .המציאותהזמן והדמיון מ טמון במרחק. כוחה מחוברת אל הפנטזיות של הפרט והקבוצה

 .(Boym 2007, 7-9) רחב הזמן והמקום הקונבנציונאלייםמהנוסטלגיה  נעה מעבר ל

יה , נוסטלגהראשונהשל בוים, להבנת המושג צריך להתייחס לשלוש נקודות חשובות. לטענתה  

-לקדמה. הנוסטלגיה היא לא רק ביטוי לכמיהה ל תמנוגד מודרני" ואינה-אינה מושג "אנטי

-"מקומי" ו-"מקומי", אלא תולדה של הבנה מחדש של זמן ומרחב שהופכים את החלוקה ל

, הפיזי , הנוסטלגיה אינה מחוברת באמת למקוםשנייה(. נקודה Ibid, 8"אוניברסלי" לאפשרית )

טוב יותר, נעים יותר, הנמצא מחוץ  ,אלא לזמן כממד אחר. לא ערגה לעבר, אלא ערגה לזמן אחר

, הנוסטלגיה אינה חייבת שלישיתנקודה  (.Ibidלגבולות הזמן האמתי, זמן של חלום ופנטזיה )

פי -להיות רטרוספקטיבית, אלא יכולה להיות גם פרוספקטיבית. הפנטזיה של העבר, נקבעת על

עתיד, לעל אחריותנו  צרכי ההווה ומתוך המחשבה על העתיד לבוא. במילים אחרות, המחשבה

 בהקשר הפוליטי חברתי מוסיפה בוים כי: (.Ibidשלנו ) הגורמת לקחת אחריות על הנוסטלגי

"…nostalgia is about the relationship between individual biography and the biography 

of groups or nations, between personal and collective memory" (Ibid, 9). 

במסגרת הקשר בין הפרט לקבוצת לאישי,  הזיכרון הקולקטיבי בין מתקיימתמשמע, נוסטלגיה 

סובייקטיביים העוזרים לפרט ולקבוצה ליישב את  הנוסטלגיה מייצרת דמיונות השייכות שלו.

טלגיה, בכך הסכנה בנוס גם טמונה מכאן(. Ibidהפוליטי, ההיסטורי והמציאות היומיומית )

כך למשל  (.Ibid, 9-10והגבול בינה לבין המציאות מטשטש ) כדמיון סובייקטיבישאינה נתפסת 

 .(Ibid, 13בלאומיות, יצירת הממד הממושך וההיסטורי, הבא להעיד ולהצדיק את הקיום )

מחד, האוניברסליות של רגש הכמיהה והגעגוע מעוררים  נוסטלגיה המודרנית היא פרדוקסלית;ה

 ברים ניכוס ושיוך, מופעלים מנגנונימעת שכמיהה וגעגוע אלה עואמפטיה כלפי האחר. מאידך, 

                                                           
 .(Boym 2007, 7)בראשיתה נחשבה הנוסטלגיה כמחלה ושורשי המושג אינם פוליטיים או מתחום החברה והרוח 18
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הגנה מפני אובדן הזהות או שינוי בה, נגמרת ההבנה ונוצרת ההפרדה. הדבר נכון בעיקר כלפיי 

)כמיהה וערגה( הוא מה  Algia -. בוים מחדדת את הנקודה בטענתה כי ה19קהילות הומוגניות

התיעוש  19-במאה ה (.Ibid, 9)חזרה הביתה(, מפריד ) Nostos-שחולקים בני האדם, אך ה

שזו מתוך פחד ( traditionוהמודרניזציה עוררו באנשים את הכמיהה והגעגוע לעבר, למסורת )

נוצרו כדי ליישב פחד  (heritage"מסורת" )-שהפכו את העבר להאנדרטאות ו המוזיאונים תעלם.

הובסבאום, שתפקידן היה  מומצאות" של(ה)"מסורות -לחיבור  בוים מוצאת בכך (.Ibid, 13)זה 

בנוסף, מעשה קולקטיבי המספק מקום לכמיהתו של הפרט.  חיבור לקהילה, לייצר תחושת

במאה לטענתה, (. Ibid, 14) יצירתן של קהילות מדומיינותלבסיס את הנוסטלגיה כ בוים רתמקש

"מוצרים -ב החברה מוצפת כל העת דיגיטלי ובמרחב הציבורי-במרחב התקשורתי עשרים ואחתה

 מוצרים נוסטלגיים את הערגה והגעגוע. התפתחותבאינדיבידואלים נוסטלגיים", כלים המעוררים 

יצרה מגוון "קהילות מדומיינות", כאלה שאינן תלויות רק באתניות ולאום אלא יכולות אלה 

 .(Ibid, 11; 14; 17)יטלי ונרקמות במרחב הדיג ,תפיסות פוליטיות ותפיסות עולםלהיות מבוססות 

. הניתוק מהמרחב המספק בוים מעניקה חשיבות רבה למהגרים וגולים בכל הקשר לנוסטלגיה

באותה העת.   מעורר את הנוסטלגיהמאתגר ו"בית חדש", -את הנוסטלגיה באופן מידי והמעבר ל

למהגרים ישנה היכולת להבין את מגבלותיה של הנוסטלגיה, את אובדן הזיקה "הילידית". ממד 

את הבנתה מחדש של הנוסטלגיה. לעקירה העקירה והפיכת המוכר לבלתי מוכר הם המייצרים 

מחדש נוסטלגיה  "לייצר"ולגלות ממד יצירתי, כמו מתוך מקום הישרדותי, המהגרים צריכים 

סטלגיה ממקום מושבם החדש, הנו .בין אם הגיעו אליו מבחירה ובין אם לא, 20עבור ביתם החדש

מת את מאמרה במשפט בוים מסכ .21(Ibid, 16) "הנוסטלגיה הישנה" מכסה וצובעת מחדש את

 שנראה כי יהיה משמעותי להמשך:

"The imperative of a contemporary nostalgic is to be homesick and sick of home—

occasionally at the same time" (Ibid, 18). 

  וקליטת מהגרים הגירהפרק ב':  .1

 והשלכות מאפייניםהיסטוריה, סוגים,  –ברחבי האיחוד האירופיהגירה  1.1

גרמניה. עם זאת, לא ניתן לנתק כיום  היה ברלין בירת במחקרי התמקדתיהמרחב הגיאוגרפי בו 

בסוגיית בעיסוק לאומי אליו היא משתייכת, האיחוד האירופי, בעיקר -את גרמניה מהמעגל העל

                                                           
 אתניות, לאומיות, דתיות וכדומה.19
 מתווכת.הנוסטלגיה החדשה גם היא 20
 קרי הנוסטלגיה של המהגר הישראלי לברלין, אינה הנוסטלגיה של הישראלי בישראל.21
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בעיסוק הנקודתי בהגירה  .(Beck, 2013, 1-2; Martiniello and Rath 2014, 11-2)ההגירה 

הישראלית לברלין יש תפקיד חשוב להשתייכותה של גרמניה לאיחוד האירופי; נושא האזרחות 

האירופית והדרכון האירופי, עליהם ארחיב בהמשך, הינם כלי משמעותי להגירה הישראלית 

ושמונה עשרים האיחוד האירופי על שלל לברלין ומהווים סמל לסוג הגירה חדש ברחבי האיחוד. 

, (Beck 2013, 2)בפן הכלכלי  ;מדינותיו ולמעלה מחמש מאות מיליון תושביו ידע עשור סוער מאוד

 , בסוגיות(Stavrakakis, et al. 2017, 8;11)עם עליית תנועות ימין פופוליסטיות  ,בפן הפוליטי

עת  ובשאלת החברות בו, (Ibid, 2; Martiniello and Rath 2014, 12-3)ההגירה והפליטים  משבר

. (Farrell and Newman 2017, 232-3)האיחוד האירופי צאת מבריטניה החליטה במשאל עם ל

סוגיות אלה כרוכות האחת בשנייה ומשפיעות על האיחוד האירופי כגוף ועל המדינות החברות בו 

(Ibid, 241-3.)  מבחן עבור האיחוד האירופי, אך בכל זאת, משברים, ניתן לומר כי זוהי תקופת

ות חדשות תופע האיחוד האירופי אינןובתוך אל הגירה מתחים, שינויים דמוגרפיים ובהם ה

(Martiniello and Rath 2014, 12-5). 

 במידה רבה האיחוד על שתנות דרך קבע.האיחוד האירופי הינו עדיין גוף בהתהוות הנמצא בה

להשפיע על עיצובה. לסוגיית ההגירה, את זהותו ומוסדותיו, מדינותיו ואזרחיו מנסים להבין 

החל מתום . 22(Martiniello and Rath 2014, 13)קליטת המהגרים יש חלק מרכזי בכך מדיניות ו

, פתיחת מגוון הלאומים ;תהאירופי הקהילה שנוסדהמת העולם השנייה ולמעשה מעת מלח

תחושת הזהות, את  אתגרווכניסת מהגרים ממדינות שאינן חברות  מדיניות ההרחבההגבולות, 

עם תום מלחמת העולם השנייה עודדו הכלכלות המשתקמות של  (.Ibidהזכויות )שיח ו השייכות

. תיכון-טליה ובהמשך ממדינות היםמספרד, איאת הגעתם של מהגרי עבודה  23צפון מערב היבשת

אפריקה, אסיה מיושבי הקולניות לשעבר ב םתום עידן הקולוניאליזם הוביל מיליוני ,במקביל

הממלכה  צרפת, ", האימפריות הקולוניאליות לשעבר;התיכון להגר אל "מדינות האם-והמזרח

מדינות אירופיות הנע . אותם תושבי קולוניות זכו למעמד מוסדר באותן בלגיהו המאוחדת, הולנד

 (.Ibid) בין תושבות לאזרחות מלאה

הובילו לתנועה נוספת בהגירה אליו ובתוכו.  "מסך הברזל"לאחר נפילת  ת האיחוד האירופיוהרחב

לאיחוד האירופי ואזרחיהן החלו לנוע אל עבר  צטרפומדינות המזרח שהיו חלק מהגוש הסובייטי, ה

מקביל, החלה תנועה ממדינות שכנות ממזרח לאיחוד, המדינות העשירות והחזקות באיחוד. ב

לא רק מהגרי עבודה היגרו אל האיחוד. אזורי  (.Ibidהאיחוד האירופי ) תחומיבעיקר מהבלקן אל 

                                                           
 תרבותיות וקוסמופוליטיות.-בפרק השלישי של הסקירה ארחיב יותר בנושא המדיניות עת אעסוק ברב22
ץ והמדינות שהיו ממייסדות הקהילה האירופית, אך גם שווי –גרמניה, צרפת, הולנד, בלגיה ולוקסמבורג -מערב23

 הנורדיות שלא היו וחלקן עודן לא חברות באיחוד האירופי.
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 פליטים ומבקשי מקלטהובילו לתנועת  התיכון-הבלקן והמזרחבאסיה, אפריקה,  וסכסוך מלחמה

. במקביל תנועת המהגרים והפליטים עוררה בביטחון, שם קיוו למצוא חיים האיחוד האירופיאל 

י הגירה נוספים אל בשנים האחרונות נוספו סוג (.Ibid) פעילות בדלנית וקסנופובית ברחבי האיחוד

אקדמאים, בעלי מקצועות חופשיים, ניתן לומר שזהו רובד חדש למהגרי העבודה.  האיחוד ובתוכו,

ל הערים המרכזיות ברחבי האיחוד כלכליים, עוברים אבם בעלי אמצעים , רוסטודנטים צעירים

, מכיוון שלרוב הגירתם היא זמנית והם ישובו אל "Expats"האירופי. מהגרים אלה מכונים 

. על כל אלה יש להוסיף את מי שהוגדרו "מהגרי עבודה 24(Ibidמדינתם או יעברו ליעד אחר )

ם נחשבים כמהגרים לא חוקיים, או (, אך כיו"Spontaneous Guest Workers"ספונטניים" )

אנשים נעים אל האיחוד כיום (. Ibid) ("Undocumented Migrants""מהגרים ללא אשרה" )

מתוך היכולת לנוע ו פר את רמת חייהם, כהרפתקה, חוויהכדי להציל את חייהם, לש תחומיווב

מדינה כיום אין  ,משתנות ממקום למקוםהוהמדיניות ההיקפים  ,היחסלמרות חופשי. באופן 

 (. Ibid)ההגירה תופעת רופי שלא מושפעת מבאיחוד האי

 ,Ibid) אחת מעשרים ושמונה המדינות החברותעידן בו אחד מכל עשרה אירופאים, אינו יליד זהו 

מיליון  שניים וחצינכנסו אל גבולות האיחוד כלשנת שיא בנושא,  , שנחשבה 2015שנת ב. (12

, 2016. בשנת 25מיליון אזרחים אירופאים היגרו בין מדינות האיחודאחד וחצי מהגרים ופליטים וכ

לכן,  ;26בה התופעה דעכה במעט, נכנסו אל גבולות האיחוד האירופי כמיליון מהגרים ופליטים

נסות להתמודד עם השינוי האיחוד האירופי, המדינות, הערים והאוכלוסיות, צריכות ומ

 ,Ibid, 13; Papagianni 2016)כל אחת בדרכה, ללא הצלחה בגיבוש מדיניות אחידה  ,הדמוגרפי

 יבשתבערי ה מחדש מהקהילות המתעצבותמתנועת האנשים, (. לא ניתן להתעלם 377-8

. תנועת ההגירה אל היבשת יצרה רשת קשרים ומורכבויות של הנוצרותומהאינטראקציות 

של הפרט והקבוצה  והזהות כל העת את שאלת השייכות ות(, המאתגרdiversitiesשונויות )

ריבוד  .(Martiniello and Rath 2014, 13-5) ןלאיחוד האירופי, למדינת הלאום ולמוסדותיה

הזהויות המתקיים בעידן המודרני המאוחר והעידן הפוסט מודרני, מקבל משנה תוקף בקרב 

נושא עמו שאלות של זהות,  ,הישראלי, ובכללו גם זה המהגרים אל האיחוד האירופי. המהגר

-"מדינת האם". כמו-שייכות ותפקידים לגביי מקומו בחברה המארחת בעודו נושא את זהותו מ

                                                           
 תופעה זו היא חלק מההגירה הפריבילגית, מהגרי "איכות החיים", עליה ארחיב בהמשך.24
Eurostat  :-http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsמתוך אתר  25

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics   (.12.6.17)נסקר בתאריך 
Eurostat :-http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsמתוך אתר 26

explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation  (4.9.17)נסקר בתאריך 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation
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פי ערכיה, חוקיה ומנהגיה של החברה המארחת -כן, הגדרת הזהות כפי שהכיר, נבחנת מחדש, על

(Pożarlik 2013, 80-4; Entrikin 1999, 269-70). 

. המהגרים ינסו מחד וצאים גם עבודהמ ,בתקווה ןעיר ובה עים למדינה,הגרים רבים מגימ

. החברה המארחת להתערות בחברה המארחת, ומנגד לשמר את זהותם, אורח חייהם ותרבותם

 מנגד לעיתים תקלוט, תאמץ, תכיל ותחברת ולעיתים תפלוט, תדחה ותשאיר בשוליים

(Martiniello and Rath 2014, 14-7).  חוקרים רבים טוענים כי לאירופה קל יותר להכיל את הפרט

. המבט על המהגרים כקהילה מייצר המהגר ברחבי אירופה, תוך התעלמות מהמהגרים כקהילה

 ;Ibid, 15; Eade and Ruspini 2014, 73) איום על הזהות בקרב החברה המארחתתחושת 

Amiraux 2014, 277-8; Korkut, et al. 2013, 4 .) בהקשר של מחקרי זה, מעניין להבין האם

אקונומי גבוה יותר, אשר חלקם -מהגרי "איכות חיים", בעלי מעמד סוציוישראלים, אותם 

דיאספורית. מתוך כך חשוב לבחון ברלין, מנסים לקיים חיי קהילה למגיעים לתקופה מוגבלת 

 כיצד החברה המארחת נוהגת בהם.

 Faist and Kivisto)שיח ההגירה מייצר במקרים רבים דיכוטומיה ברורה בין "אנחנו" ו"האחר" 

 (Ibid, 45, אך אם בעבר ה"אחר" היה מעבר לגבול, כעת הוא חי בקרב ה"אנחנו" )(44 ,2014

"אחר" לחלק, נתפסת כאיום עבור -הפיכת ה .(Ibid, 22"אנחנו" )-יכול להפוך לחלק מה ולעיתים

במרחב האירופי, כבר בתקופת סתראת' טוען כי א מבוטלים מאזרחי האיחוד האירופי. חלקים ל

"אחר" )מהמזרח( בהיבטים -( את החלוקה של אירופה אל מול הVoltaireהנאורות ערך וולטייר )

"אחר" לווה -תרבותיים ופוליטיים. לדידו של סתראת', עוד באותה העת המבט האירופי כלפיי ה

הקמת הקהילה האירופית, ', מסתראת אליבא דה(. Strath 2002, 393אוריינטליסטיות )בתפיסות 

בכל עת  – "שובניזם גזעי ותרבותי"מתקיים באמצעות איחוד האירופי, החיבור הזהותי לימים ה

הגוש  כלפיי "האחרה" היה-. בראשית ימי הקהילה תהליך האולטימטיבי מתחלף "אל מול "אחר

(. Ibid, 394) כמחזיק בתפיסות פוליטיות מנוגדות ומאיים על שלום העולם, שנתפס הקומוניסטי

עם נפילת הגוש הקומוניסטי והצטרפותן של חברות הגוש לשעבר, כיוונה  ,תום המלחמה הקרה

-Ibid, 388&395האולטימטיבי ) "אחר"-שהפך ל "האחרה" בעיקר כלפיי האסלאם-את תהליך ה

"אחר" בעקבות תהליכי הגירה, העמיקו את התפיסות -ה (. סתארת' אף מדגיש כי החיים לצד6

(. טענתו המשמעותית של סתראת' היא שאירופה לא מסוגלת לייצר Ibid, 399הקסנופוביות )

"האחרה" -ותהליך ה )גם כלפיי המהגר( עבורה עצמה זהות בזכות מאפייניה. בכך, המבט החוצה

 ,Ibidעצמה ) מסוגלת להבנות זהות עבוראירופה  הוא הכלי היחיד באמצעותו ,מקיימת שאירופה

 המהגרים הפריבילגיתמעניין להבין את תפיסת קהילת המהגרים  למחקרי זהבהקשר (. 397



20 
 

"אחר", המזרח תיכוני. -"אנחנו" האירופי, או שמא ה-את עצמה; האם היא חלק מה הישראלית

בני יבשת ארחת מהגרי "איכות חיים" אחרים, ידי החברה המ-כיצד היא נתפסת על ,במקביל

 אירופה ומהגרים ופליטים מהמזרח התיכון.

 הגירה האירופיתהעל מדיניות  .1.1

בכדי להבין את קליטתם של המהגרים הישראלים בברלין, חשוב להבין את מדיניותה של אירופה 

, להבין ומדינותיו היטיבוהאיחוד האירופי כפי שבכלל )ובהמשך גרמניה בפרט( בנושא ההגירה. 

(. קליטת Martiniello and Rath 2014, 13)הינה מלאכה מורכבת ורגישה  קליטת מהגרים

מצד המהגרים, שני הצדדים.  התלוי בגישת והתנהלות הגרים היא כמובן תהליך דו כיווני,המ

ות מחד לעמוד בציפיותיה ולהבין את דרכיה. להתער להבין את מקומם בחברה החדשה, הניסיון

מדינה המארחת ולפלס את דרכם בתוך הסדר החברתי בחלק ליטול , ולשמור על זהותם מאידך

(Ibid) .ברצונם לקלוט את , ישנה החובה להבין כיצד ואזרחיה על החברה המארחת, מוסדותיה

החברתית ותוך כך יישמרו על המערכת הפוליטית, הלכידות ומהגרים. כיצד ישמרו את המבנה ה

 (.Ibidוהכלכלית כך שכולם ייהנו מפירותיהן וירגישו שייכים במידה זו או אחרת ) הסוציאלית

אלה נובעים מהיות  ,מאבקי כוחו ח זמן ולא פעם הוא מעורב במתחים, התנגשויותתהליך זה לוק

(. ההגירה Ibid, 14החברה המארחת וקהילות המהגרים השונות קבוצות הטרוגניות ומגוונות )

ות האיחוד האירופי היא תופעה חדשה בהשוואה למדינות צפון אמריקה אתנית אל מדינ-הרב

במקרים רבים האירופאים "הילידים" ולכן, תהליך הקליטה עוד בראשית דרכו.  ואוסטרליה

חברתית -רואים בעצמם כאזרחי היבשת וגלי ההגירה מחוץ ליבשת מעוררים ברמה הפוליטית

אך אם ניתן (. Ibid, 14-5גם התנגדות ממשית ) מידה של חוסר נוחות, תהיות, היסוס ולעיתים

 נמשך, גם אם הדבר לבסוףשזה עתה ציינתי;  "ההיסטוריות"ללמוד דבר ממדינות המהגרים 

 .27(Ibid, המהגרים מתערים והופכים לחלק מהחברה )ושי והאתגרקבהם בולטים המספר דורות 

גישות  שתי בין נע לרוב באירופה ובמערבוהאקדמי  חברתי-בשדה הפוליטיהוויכוח הניטש 

טוענת כי המטרה היא להפוך  ,(Assimilation approach) הגישה המטמיעה הראשונה,מרכזיות. 

פי מנהגיה, ערכיה וכלליה. -על (mainstreamאת המהגרים לחלק מהזרם המרכזי של החברה )

ם ודתיים אתניי-הדבר בא לידי ביטוי בהאחדה של מערכת החינוך, היחס לריטואלים תרבותיים

להשתלב בה בצורה המהגרים בכך יוכלו ועד לכך הקשור בחיי משפחה. לטענת המצודדים בגישה, 

                                                           
רעב ועוני, בעלי רקע דתי כמי שהגיעו ממצב של  –מרטינלו וראת' נותנים את המהגרים האירים לארצות הברית 27

שונה )קתולי ולא פרוטסטנטי( וללא זיקה לתרבות האמריקאית. עם זאת, כיום הם מהווים חלק אינטגרלי בחברה 
 .(Martiniello and Rath 2014, 14)האמריקאית 
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. בגישה זו, ולהפוך לאזרחים מן המניין אקונומיים-הטובה ביותר בהיבטים אחרים דוגמת הסוציו

( boundariesואינה מתעלמת מהגבולות ) נטען כי השינוי המהותי יורגש החל מהדור השני

צרפת,  .(Alba and Nee 2014, 58-9; 64-5) הקיימים בחברות מהגרים מעצם השונות בתוכן

הנחשבת למובילת הגישה המטמיעה באירופה מהווה גם קרקע פורייה למחקרים הבוחנים את 

הגישה. הטוענים כנגד הגישה אומרים כי זו מחייבת קבוצות מיעוטים ומהגרים להשיל מעליהם 

(. כתוצאה מכך, במקום היטמעות בדור השני, המדינה Ibid, 64שובים להם )מרכיבים זהותיים הח

"זהותם החדשה" לשמר מאפיינים -חווה התנגדות מצד קהילות מהגרים הדורשים במקביל ל

. עיקר ההתנגדות מגיעה מקהילות מהגרים מהקולוניות הקשורים במולדת של משפחתם

ומדיניות ההטמעה  –הצרפתיות לשעבר. ניתן לקשור זאת בעבר הפוליטי הקשור בדיכוי הצרפתי 

על אף הביקורת כנד מדיניות זו, חוקרים  (.Ibid)נתפסת בעייני המהגרים כהמשך ישיר לכך 

ה להמשיך להתקיים, כחלק ממנגנוני הגנה טוענים כי מדיניות של הטמעה התקיימה בעבר ועתיד

 (.Ibidשל מדינות על זהותן )

טוענת כי הגישה המטמיעה מצרה את , (Integration approach) משלבתהגישה השנייה, ה

יכולת לשמור על אוטונומיה תרבותית בתוך לדוגמה ב זכויותיהם של המהגרים כמיעוטים

תעסוקתי, ובתחומי החברה האזרחית חינוכי, ההגישה שמה דגש על השילוב  .הקהילה והמשפחה

(Ibid, 65) . מהות המתח בין שתי הגישות הוא נורמטיבי וקשור בתפיסת יכולת ההכלה של מדינה

עליון ים כי הרעיון השם את הלאום כערך חוקרים המצודדים בתפיסה זו טוענ(. Ibidאת מהגריה )

הגירה מאסיבית וייטב לאירופה אם תלמד  אינו יכול עוד להתקיים בעידן של תנועת ,של המדינה

ופקה מוסיף כי (. יJoppke 2007, 2לאפשר למהגריה מקום לשמר את תרבותם ומנהגיהם )

אלבה וני טוענים כי (. Ibidאינטגרציה היא חלק אינטגרלי ומהותי מתהליכי הגלובליזציה )

האירופי, על מנת בשיח את הגישה המטמיעה  בראשית שנות האלפיים החליפה הגישה המשלבת

קרנו של , כחלק מעליית תרבותית-ליצור רמה גבוהה יותר של סובלנות בכל הנוגע לשונות האתנו

ההבנה כי האיחוד . 28(Alba and Nee 2014, 65) תרבותיות, עליו ארחיב בהמשך-מושג הרב

ם ף במובן הערכי והתרבותי גהאירופי עומד לקראת הרחבה, הובילה לחשיבה על מציאת המשות

מדינות ללא מסורת דמוקרטית לא יגלו סובלנות למיעוטים ברחבי  ,מחד כי; חששיחד. היה 

האיחוד האירופי. ומאידך תנועת האנשים אזרחי האיחוד )בעיקר ממזרח למערב( תוביל גם היא 

 (. Triandafyllidou 2011, 9-14) וגזענות לגל של חוסר סובלנות

                                                           
 2.3תרבותיות ראו פרק -להרחבה על מושג הרב28
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איחוד האירופי חתמו על ב החברותהמדינות  והפנים שלשרי המשפטים באותן שנים מועצת 

כסמל לכך ניתן  (.Joppke 2007, 2-3) הסכם המעגן חוקים בסיסיים בכל הנוגע לשילוב מהגרים

בחר האיחוד האירופי לאמץ כמוטו את הסיסמא "מאוחדים בשונות"  2000בשנת  לראות כי

("United in Diversity" אמנם המוטו מתייחס לגיוון התרבותי בין מדינות הלאום השונות, אך .)

 מכוון גם לגיוון התרבותי המתקיים ביבשת כולה ובמדינות עצמן: 

"…while at the same time being enriched by the continent's many different cultures, 

traditions and languages"29. 

הות עם קבוצה אתנית והמשלבת טוענים כי במדינות לאום, המז המבקרים כיום את הגישה

מכיוון שאותן מדינות זאת  ., לקיים מדיניות משלבתעיקרית, קשה, אם לא בלתי אפשרי

והמערכת המוסדית משמרת שליטה  מבוססות על חוקים וערכים הקשורים באותה קבוצה אתנית

 (.Joppke 2007, 2-3וכך באופן טבעי, המיעוטים האתניים מופלים ) – זו

בין המדינות החברות, הפוליטיקאים ו באיחוד האירופיאינה נחשבת לקונצנזוס  הגישה המשלבת

ת היבשת האירופית, מורכבהיכולת לקיימה. והאזרחים מתקיים דיון מהותי ומשמעותי על 

המחויבות יסטוריה, חברה, ה, פוליטיקה, מוסדות ותה;אחלקים המרכיבים ב ומכילה שונות רבה

ה מייצרים תפיסות שונות לגביי מהו . כל אלוכן הלאה ינה חברה באיחוד לעומת מי שאינהשל מד

 ההבדלים מובילים, ולבסוף מימושוקצב להתקיים,  האם וכיצד צריך ,(Integrationשילוב )

 חברתי-הפוליטי שיחהמדיניות והעלינו לזכור כי  בנוסף,. בין מדינות וחברות תוצרים שוניםל

באותן חברות ויתרה מזאת, המציאות הינה מורכבת ופנים  הנוצרתשונים מהמציאות לעיתים 

ה בשוק העבודה שונ השילוב ואופי טיב . לעיתים, באותה מדינה, ניתן יהיה לראות כיצדרבות לה

 .(Martiniello and Rath 2014, 15-6 ) בתרבות מזה בחינוך, השונה מזה

 האירופי ההגירהחשיבותה של האזרחות בשיח  .1.1.1

 Faist andאחד המדדים באמצעותם ניתן להבין קליטת מהגרים ופליטים הוא קבלת אזרחות )

Kivisto 2014, 21ומנת בחובה גם פוליטי, אך היא ט-רעיון משפטי היא (. אזרחות בבסיסה

לכידות חברתית, אחריות המדינה על אזרחיה, אחריות האזרחים כלפי  ;של היבטים נורמטיביים

מגדירה  היא סטטוס וסמל, (. אזרחותIbid, 23-6המדינה ואחריות האזרחים האחד כלפיי השני )

ומייצרת זהות, או לפחות נותנת לה תוקף, הופכת את "הקהילה המדומיינת" למשתלמת  שייכות

                                                           
)נסקר   eu/symbols/motto_en-union/about-https://europa.eu/europeanמתוך אתר האיחוד האירופי: 29

 (17.9.2017לאחרונה בתאריך 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_en
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(Ibid, 24-5 .)ות ניתן להבין את מדיניות הרווחה, תפיסת הדמוקרטיה, שיח באמצעות שיח האזרח

(. תוך כך, Ibid, 21-2לאומיות )-הזכויות והרצון והיכולת לקלוט מהגרים בחברות שהופכות לרב

אזרחות אמורה להסדיר ולהגן על הפרט ועל מעמדם של מיעוטים, או לחילופין להשאירם מחוץ 

את האזרחות הוא זה שיקבע מי יכנס ומי יישאר בחוץ לגבולות הקבוצה. המדינה, הגוף שמסדיר 

(Ibid, 27-8 כאן זה המקום להזכיר כי יש הבדל בין זכויות הפרט והמיעוט. לעיתים ניתן לראות .)

תוך מתן זכויות אוניברסליות. אך מנגד מגבילות  –מדינות הטוענות לזכויות שוות לאזרחיהן 

 (.Ibidות שונות, קיום ריטואלים ומסורות וכן הלאה )זכויות ייצוג ובהן יכולת ההתאגדות כקבוצ

בנוסף, מדינות אירופה עוסקות רבות בשאלה מתי נכון להעניק אזרחות? האם קבלת האזרחות 

 (? Ibid, 27צריכה להיות קודמת להוכחת הצלחתם של תהליכי ההיטמעות או ההשתלבות )

של טריטוריה, סמכות וזכויות.  יםהקלאסי יםבמובנהעידן הנוכחי מאתגר את מושג האזרחות 

כיום ניתן להיות אזרח של מדינה אך לא להיות חלק מהטריטוריה שלה, או לחילופין להחזיק 

אך לא להיות אזרח בה  במדינה, לעבוד בה, לבנות בה חיים,אזרחות כפולה. מנגד, ניתן לחיות 

(Ibid, 22; 31 כך למשל נכון לשנת .)ירופאים חיו במדינה חברה , כעשרים מיליון אזרחים א2016

אחרת מזו בה נולדו וכעשרים ואחת מיליון אנשים שחיו ברחבי האיחוד אינם בעלי אזרחות 

חלק מאזרחי אירופה חוששים ממצב זה והחמרתו. הם רואים בכך סכנה ללכידות . 30אירופית

גה לאום, החברתית בין האזרחים, פגיעה בכלכלה ושינוי פניה של חברתם. חשש כי האזרחות שייצ

שתי רמות של אזרחות, הלאומית  ויצר ,האזרחות האירופיתוהדרכון  (.Ibid, 29-30תעלם כליל )

לאזרחיה ומה בין האיחוד  מה בין המדינה ;את מושג האזרחות וערער םה ,לאומית. כך מחד-והעל

ן והאזרחות מאפשרים את תנועתם החופשית של האזרחים ברחבי ו. מאידך, הדרכלאזרחיו

כפי שטענו אוריילי ובנסון, האזרחות האירופית הפכה למעין כלי. בעלי (. Ibid, 30-5היבשת )

"פחות אטרקטיביות", הפכו לחלק ממועדון האזרחות האירופית. -אזרחויות שבעבר נחשבו ל

( בפני בעליה היצע רחב של הזדמנויות או עיוות התפיסה הסהאחרונה, פותחת )לפחות זוהי התפי

 O'Reilly and Benson) כוח פוליטי ו , יכולות תנועה, אפשרויות תעסוקהרבותיותכלכליות, ת

האזרחות והדרכון האירופי בהקשר קליטת המהגרים, בהמשך אעסוק בסוגיית  (.94 ,2009

 וארחיב על היבטים הנוגעים למחקרי זה. לגרמניה וברלין ההגירה הישראלית 

 (Multi-Culturalism) תרבותיות-רב 1.1

קיימא טמון ביכולת לאפשר לקבוצות מיעוטים -לברת המדיניות המשלבתחלק מהותי בהפיכת 

אתניות ודתיות את המרחב והמקום להמשיך ולשמר את המנהגים והמסורות שלהן. לשיטתם של 

                                                           
 כנ"ל.30
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-(. אך מהי רבMartiniello and Rath 2014, 15תרבותיות )-מרטינלו וראת', זו תמציתה של הרב

קיים גיוון תרבותי במספר  ובכללן גם בברלין, במרבית החברות בעולם המערבי כיום,תרבותיות? 

 Eade and)תרבותי אותו גיוון תרבותיות היא מדיניות שנועדה לתת מענה ל-אספקטים. הרב

Ruspini 2014, 71)31עוד בשנות ה ן הספירה האקדמית לפוליטית בקנדההתפתחה בי . תפישה זו-

's1960. תרבותית לקבוצות מיעוט באשר הן, זו לצד זו, -מתן חופש, קבלה והכלה זהותית עיקרה

לטענתו של קימליקה  (.Ibid, 71-2לשמר את זהותה ) ראויהמתוך אמונה כי כל קבוצה 

(Kymlicka בחלוף ,)הגלובאלית רמההמדינה ועברה ל תרבותיות הופקעה מידי-הזמן, הרב 

מיעוטים של ם התפתחות המודעות למקומב הואלכך טוי הבילארגונים בינלאומיים ואזוריים. 

מסורת הכרה בזכותם להגדרה עצמית ברמת טריטוריה, שפה ו תרבותיים, תוךו אתניים, דתיים

(Kymlicka 2007, 3; 10). תרבותיות שב ועלה הן בפן ההיסטורי העוסק -במחקרי זה, מושג הרב

ידי המרואיינים השונים. נדמה כי -בברלין וגרמניה והן בחלק האמפירי של המחקר, עת הוזכר על

 בעיר מהגרים כמו ברלין ובקרב מהגרים מודעים פוליטית, למושג זה חשיבות רבה.

האדם לחיות במקביל עם מגוון זהויות -רת לבניתרבותיות ליבראלית, המאפש-יקה דן ברבמלקי

(. לגישה Eade and Ruspini 2014, 73הכוחות הפוליטיים מאפשרים זאת )בעת שבמספר רבדים, 

קיימא ממספר סיבות. ראשית, כאשר ישנה -זו היו מבקרים שטענו כי הגישה הליבראלית לא ברת

כיצד ניתן קבוצה דומיננטית בחברה היא תטה להשליט את מנהגיה ולצמצם את של האחר. שנית, 

הנטייה ליישב סתירות בין ערכים גלובאליים לאלו של קבוצות פרטיקולריות. לבסוף, נטען כי 

"שבט" -יכול לזהות כ אדםהאנושית היא לחפש את קבוצת השייכים המצומצמת ביותר אותה ה

שלו, עמם הוא חולק ערכים, מנהגים ואינטרסים משותפים. כך גם בעידן של הגירה וגלובליזציה, 

תרבותיות לדיון הבסיסי -הרבחוזרת (. בכך, Ibid, 73-4מדינת הלאום משמרת את מעמדה )

ו ובמקביל להעניק הכיר בריבוד הזהויות המתקיים בהאם טבע האדם יכול לבשאלת הזהויות. 

 . (Ibid, 74-7) מקום לזהויות המתקיימות בסביבתו

בעיקר ברמת  רחבי האיחוד האירופי,ב s1990'-התרבותיות ידעה עדנה במהלך שנות -הרבמדיניות 

עם זאת, (. Ibid, 71; 77) כמדיניות רשמיתופחות  וברמת החברה האזרחיתהפוליטיות ההצהרות 

. האצת תהליכים (Ibid, 71) למדיניות חבוטה במרבית החברותהפכה  s2000'-שנות ה במהלך כבר

תרבותיים הצמיחה בקרב אזרחים ופוליטיקאים אירופאים חשש ממעבר לחברה -משלבים ורב

-Parallel)או לחילופין להיווצרותן של חברות מקבילות  (,Communautarismקהילתנית )

Societies) בתוך מדינת הלאום (Martiniello and Rath 2014, 15) קו פרשת  מסמנים את. רבים"

                                                           
 .והממלכה המאוחדתהברית -בעיקר האנגלופוניות, דוגמת: קנדה, אוסטרליה, ארצות 31
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בלונדון ובהמשך  " בארצות הברית11/9של "טרור ה תומתקפבתרבותיות -המים" של הרב

 )בעיקר המוסלמים( . האירועים הובילו לקיטוב חברתי בין החברות "הילדיות" למהגריהןומדריד

 .( Dancygier 2010, 286; Eade and Ruspini 2014, 71;77; 79-80) ברמה הפוליטית והחברתית

ניתן להתיר חופש  בשמההאם  התרבותיות.-מאז הוא על גבולות הרבהמתקיים הדיון המרכזי 

 חופש ביטויו עה בזכויות אחרות בהן חופש תנועהדתי מלא גם אם הוא טומן בחובו פגי

(Dancygier 2010, 286). 

"מדינה המארחת" והאם -הציבור "הילידי" תהה מה מידת הזהות והשייכות של אותן קהילות ל

, בהם מנהיגים אירופים שונים (.Eade and Ruspini 2014, 77)ולממן את פעילותן לאפשר צריך 

 .(Ibid, 71; Martiniello and Rath 2014, 15) תרבותיות מתה"-הכריזו כי "הרב אנגלה מרקל,

מדיניות (, integrationבמושגים לכידות חברתית, שילוב ) שתמשה מדיני-הדרג הפוליטי כחלופה

 Eade and)דמוקרטיה המערבית" "-בשוויונית ושם דגש על ערכים משותפים המקושרים 

Ruspini 2014, 72.) תרבותיות כמודל -בהתפתחויות אלה, העמידו במבחן את יכולתה של ר

לטענתם של מרטינלו וראת', על אף ההתכחשות לכך, (. Ibid, 80) למטה -המופעל מלמעלה 

-, מתקיימת לכל הפחות "רב32במרבית המדינות והחברות קולטות ההגירה באיחוד האירופי

 קיבלו הכרה מוסדיתשל גיוון תרבותי, סממנים  .("light multiculturalism"תרבותיות קלה" )

ומופעי  ירידי אוכלאים ובמ הציבור. כדוגמא לכךידי מרבית -והפכו למוסכמות חברתיות על

 ארגוני חברה אזרחית וחברות מסחריות ,מוזיקה המקבלים מימון ממוסדות ממשלתיים

(Martiniello and Rath 2014, 15-6). קרי זה, אנסה להבין מה מקומה של הרבחכחלק ממ-

האם וכיצד היא באה לידי ביטוי, וכיצד חווה זאת קהילת המהגרים  של ימינו,תרבותיות בברלין 

 הישראלים בעיר.

 קוסמופוליטיות 1.1

חברה בעלת מגוון תרבותי ארצה להוסיף נדבך נוסף הנראה כמשמעותי בחקר תרבותיות -אל הרב

 המושג קוסמופוליטיות נתפס בעיני רבים כאידיאליסטי ומיושןכיום, הקוסמופוליטיות.  ,כברלין

(Beck 2011, 1348)אל מול מושג במרכז השיח האינטלקטואלי הוא עמד  18-. עוד במאה ה

שימוש ומנחמת. -צדדית וצרה אך גם פרקטית, ברת-. האחרונה נתפסה אמנם כחדהלאומיות

כמו הקיום האנושי.  הקוסמופוליטיות אמנם נתפסה כגדולה ומזהירה, אך גם בלתי נתפסת, כמעט

המבקרים מאז ומהיום צודקים (. בק טוען כי אכן Ibidהרעיון היה יפה, אך נראה לא ישים )

                                                           
 (Martiniello and Rath 2014, 15-6)תרבותיות מתה -גם אלה שטענו כי הרב32
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אם ניתן להפוך שני רעיון נאיבי ופשוט, אך בכך טמון קיומו. אליבא דה בק,  בטענתם כי זהו

, או כפי שהוא מכנה אותה גם שכנים, זרים לשותפים לקהילה הלאומית המדומיינת

, כפי שהוא מכנה, מדומיינת גלובאליתקהילה וסמופוליטיות צרה", ניתן לקיים "ק

 -בק וגרנדה הגדירו קוסמופוליטיות כ(. Ibid, 1348-9"קוסמופוליטיות רחבה" )

"Overcoming the dualities of the global and the local, the national and the 

international" (Beck and Grande 2007, 12). 

-העלהעולמית, ברמה  intermingling-הטשטוש הגבולות והקוסמופוליטיות מבוססת על 

שנייה, התוך מקביל ובקיומן של זהויות האחת ב ותאפשרת. בכך מלוקאליתהלאומית והלאומית, 

לצד הלגיטימציה כי  השניים טועניםboth/and principle" (Ibid, 14 .): "מכנים הם אותועקרון 

 את הגבולות הקיימים בין הקהילות משמרת לשונות, היא תרבותיות-רבהשמעניקה 

 either/or" מכנים הם אותועקרון  והומוגניות, שיוךומחייבת בחירה בזהות, והאינדיבידואלים 

principle" (Ibid בק קורא לקדם את רעיון אירופה הקוסמופוליטית, המשילה את המגננות .)

התרבותיות -. לטענתו, רבוהמהגרים הילידים בין חיץתרבותיות -רבדרך ה שמרתה"אירופיות" ומ

המהגר, הפליט ומבקש  , כי אינה מחייבת היכרות עם האחר;סובלנותאדישות וחוסר  משמרת

בק רואה בשטף הקוסמופוליטי בערי אירופה דבר מבורך. המקום בו (. Ibid, 17-8)המקלט 

או מחוללים הלכה  ,("cultural hybridity") מייצרים "היברידיות תרבותית"אינדיבידואלים 

 (.Ibid) בינם לבין "האחר" הבחנה-קיום תוך חוסר-בדולמעשה חיים 

 ערכי את מוסיפה להגם אך  ילה אותה,, אלא מכ33את הלאומיותהקוסמופוליטיות אינה דוחה 

זהויות פרטיקולריות, רואות  ההיפך אינו נכון;לדידו של בק, . "האחרהכלת "ו הפתיחות לעולם

 ;Beck 2011, 1352-3)וחוסר יכולת להתקיים בכפיפה בינן לבין הקוסמופוליטיות יחס דואלי 

רואה עצמה כמכילת שאינה זהות כ ,אנדרסון כלפיי הלאומיותבק מזכיר את טענתו של . (1357

העולם כך שכל  תמתוך ההכרה בקיום השונות, רואה א תהקוסמופוליטיומנגד,  .האנושותכלל 

צריכות לפעול יחד, ולייסד "קהילה" שמטרתה חיים ביחד מתוך האינטרס  34הקבוצות הזהותיות

הפרטיקולרי הבדל ערכי חשוב בין  ישנו בק מוסיף כי (.Ibid, 1353)המשותף, לשרוד 

מבוססת על המוכנות של הפרט להקריב את  בעוד הקהילה הלאומית המדומיינת לקוסמופוליטי.

, , מבוססת על האינטרס המשותף לחיותהקהילה הקוסמופוליטית המדומיינת בורה.ע חייו

 (.Ibid, 1354; 1357) "אני", על "האחר" ולהיפך-מבוססת על האחריות של ה

                                                           
 .(Beck 2011, 1352-3)או כל שיוך פרטיקולרי אחר 33
 דתיות, לאומיות, אתניות, מעמדיות ומגדריות34
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יסכימו כי לשתי תפיסות קוסמופוליטיות התרבותיות ו-רבאני משער כי גם החוקרים המצודדים ב

, תהליך בו התמורות גלוקליזציהכך למשל, . 35ואתגרים רבים ישנם מכשוליםעולם אלה 

 . תופעה זושות מקומיותהתאמה והטמעה למסורות ותפיועוברות הופכות לוקאליות,  הגלובאליות

. תנועת האנשים לאירופה (Boym 2007, 10)ן צורך להטרוגניות ולהומוגניות מייצרת מתיחות בי

מגבירה תהליך זה. מחד, תהליכים אלה מגבירים את ו)והמטען אותו הם נושאים( משפיעה 

(. התנגשות Sutherland 2007, 48מחדדים ומעצימים את הלוקאלי ) ידךהחשיפה לגלובאלי, ומא

 רבותיותת-זו בין הלוקאלי לגלובאלי, מייצרת מתיחות גזעית ואתנית שמעמידה במבחן את הרב

-. הדבר קורה מהטעמים שהעלה רוקפלר, עלקולטת הגירהכמעט בכל מדינה  והקוסמופוליטיות

פיהם חברות מתקשות למצוא איזון המאפשר ביטוי תרבותי למיעוטים מחד, ומאידך לייצר 

מאז . (Rockefeller 1994, 87-98, in Eade and Ruspini 2014, 73אזרחות לאומית אחידה )

לעלייה בגזענות על בסיס דתי, כאשר השוני התרבותי אותו  אנו עדים 2015משבר הפליטים בשנת 

 נסה להביןא, בכל זאת .(FRA 2107) מביאים עמם המהגרים, מהווה מקור למתיחות וחשדנות

את  תאפשרובכך מ קוסמופוליטיות/או תרבותיות ו-רב המאפשר ם מרחבברלין מאפשרת קיואם 

 .הזהויות השונות מן שלוקיו עיצובן

 תרבותיות-ורב קוסמופוליטיות ערים 1.2

רחב אותו מ, ה, כאשר ברליןבאופן כמעט טבעי לשיח האורבניכיום תרבותי נקשר -השיח הרב

עירוני, בעיקר -לוקאלי. המרחב המהווה דוגמא חשובה לכך ,על שכונותיה ותושביה אחקור,

מהגרים באירופה וצפון אמריקה. לכן, כפי שמדגימים שמרכז קהילות  נחשב למיעניים, ה באזוריו

יומית של המרחב האורבני, אל מול תרבותיות היומ-אאדה ורוספיני, מחקר נרחב החל לעסוק ברב

החל לעסוק גם הוא במרחב  ,בק אולריך של, בהשפעתו . השיח הקוסמופוליטיהלאומיתמדיניות ה

 ציה וקרקע פורייה לקוסמופוליטיותלגלובליז סאה כמיקרוקוסמוואורבני, בו הוא ר-מערביה

(Eade and Ruspini 2014, 82; Entzinger and Scholten 2014, 379).  חשוב לזכור כי ככל

בסוגי השפעות המעצבות את הקשרים. כך, שקבוצת ההתייחסות מצטמצמת, קל יותר להבחין 

 -עה מלמעלההמרחב האורבני ברמת העיר והשכונה, ניתן לזהות מחד את ההשפכאשר בוחנים את 

על  האנשיםלמעלה, של -. מאידך, מקומה של ההשפעה מלמטהלמטה, קרי מהממסד על האנשים

אופי שונה,  לערים שונות(. Eade and Ruspini 2014, 82-4עולה ) עיצוב הקשרים בעיר ובשכונה

הגישה המשפיע על  ,, היסטורייםוליטיים, כלכליים, אתנייםהמבוסס על היבטים תרבותיים, פ

 . (Entzinger and Scholten 2014, 380-1) המהגרים בהן כלפיי

                                                           
 רה זו מבוססת על דבריהם של אותם חוקרים כפי שהדגמתי זה מכבר.השע35
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ערים, בעיקר הגדולות, ישנה למטה, ניתן לראות כי ל-בממד הבוחן את עיצוב היחסים מלמעלה

זמינה יותר לצרכים העולים מן השטח. כך, ערים רבות באירופה  היכולת להקצות משאבים בצורה

התפתחות וב כלכליים, תעסוקתייםתרבותיים, -בהיבטים חינוכיים ;נוטלות את גורלן בידיהן

או השכונה  תרבותיות המאפיינת את העיר-הרב ניסיון להדגיש אתוהתחדשות עירונית, תוך 

(Ibid, 381-2.) וניהול של השיח הרב ישנם מקרים בהם ישנה כפייהיני, לדידם של אאדה ורוספ-

תרבותי ו/או הקוסמופוליטי, על מנת לגשר על הפערים הגדולים בין קבוצות האוכלוסייה השונות 

(Eade and Ruspini 2014, 83) .עירוני ניתן לצרף גורמים כלכליים וארגוני -אל הממד הממסדי

נוהגים מתוך גישה פרגמטית, חברה הממסד, או בעלי הכוח בלא פעם  .(Ibid, 82-3) רחיתחברה אז

במקרים  .שיש להפיק ממנה את המיטב נכס, או לפחות מציאות םמהגריהבשילוב  הרואה

-מתוך המחשבה כי "קוסמופוליטיות ורבמתוך אינטרסים כלכליים ומיתוגיים גרידא,  מסוימים

 (.Ibid, 83)תרבותיות טובות לעסקים" 

, החיים זה לצד זה תושבים, מהעיצוב היחסים מלמטה למעלהממד כאמור, עלינו גם לבחון את 

ראשית, עלינו לזכור כי בחברות דמוקרטיות לאזרחים, בעיקר כהמון, כוח  .ל החברה והממסדע

בצד החיובי . (Dancygier 2010, 196; Eade and Ruspini 2014, 80)מדיניות השיח וההשפעה על 

נעת. תרבותיות שהיא כמעט בלתי נמ-צמחה מלמטה רבשל החיים המשותפים, ניתן להבחין כיצד 

הספר, מקום העבודה, בשכונה, במכולת ובאזורי -בבתי ;עירוניתרבותיות המתרחשת במרחב ה-רב

מייצרות . , הרגלים, אמונות חיות זו לצד זוהמסחר. מרחב בו מגוון רחב של מנהגים, תרבויות

 ("everyday multiculturalism") תרבותיות יומיומית"-"רב-אמנדה וייס כתהליך אותו הגדירה 

(Wise 2014) .ידי התושבים עצמם.-מקודמת עלתרבותיות יכולה להפוך לקוסמופוליטיות ה-הרב 

 שהם מקיימים מובילים היומיומיוהקשר  תרבותיות-ם זה לצד זה בשכונות רבחייתושבים הה

 ןאת זהות ותמשמרמחד הקבוצות  .(Eade and Ruspini 2014, 83)להיברידיזציה בין התרבויות 

תרבותית חדשה, המורכבת מאלמנטים תרבותיים של -זהות ות יחדמייצר מאידך, ,התרבותית

 .(Hickman and Mai 2015, 425-7)קבוצות  ןאות

לטעון כי המציאות פשוטה, להיפך. לאורך השנים  ובכוונתי אין בכוונת החוקרים לסיכום חלק זה,

ברמת  של ערים או שכונות זהה; מצבןאין . קבוצותלהתנגשויות בין הרבות למצוא עדויות ניתן 

, שציינתיכפי (. Dancygier 2010, 13; 130-1האפיון, הקשיים, המתחים, האתגרים וההתמודדות )

. נוכחותם מהווה תחרות לאזרחים עניות או לערי ספרהמהגרים לרוב מגיעים לשכונות הקשות וה

 ת, בעיקר בעתות משברנמנע-ות בלתיצות מהגרים ותיקות יותר וההתנגש"ילידים", או לקבו-ה

(Ibid, 13-8)משבר  . לכן, גם שכונות או ערים שהיו סמל לשילוב מהגרים, יכולות להפוך בהינף
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כך שאינם -ע מצדם של המגרים ביקורת עלו(. במקביל, ניתן לשמIbid, 19) למרחב של מאבק

את  ףהשוט. אך השיח המקצין והדיכוטומי (Ibid, 157באמת זוכים להשתלב בחברה המארחת )

. אלה כרכים עירוניים המלאים במהגרים םלאות מחלחל ואינ רבות ה, לעיתיםמדינות אירופ

אאדה  .לאומיתהההגירה קליטת שונה ממדיניות ה מדיניות רשמית ולא רשמית,מאמצים לעצמם 

יצירת  בשכונות מגוונות תרבותית, שני הצדדים טענו כי כי בסקרים שנערכומוסיפים ורוספיני 

 ועזרה הדדי כמו אמון חשובה , אינהולאומיות מסורות דתיות מערכת ערכים משותפת מבוססת

יהוו מקור  והרצון להתגבר על סטריאוטיפים , הסובלנותםאתגריהאף -. לטענתם, עלשכניםבין 

 .(Eade and Ruspini 2014, 83-4)תרבותיות או קוסמופוליטיות -,  בדרך לרבלחיים משותפים

תרבותיות וקוסמופוליטיות ערך רב למחקרי זה; מושגים אלה מהווים עבור -למושגים רב

 המהגרים הישראלים סממן לאופייה של ברלין, מה שהיווה גורם בבחירת מקום הגירתם.

 וברלין גרמניהרה בהגי 1.2

בפרק זה אדון בהרחבה במרחב אליו בחרו המהגרים הישראלים להגר. כפי שאדגים בהמשך, יחסן 

ורכבת של גרמניה בכלל וברלין בפרט למהגרים עבר ועודו עובר השתנות דרך קבע. ההיסטוריה המ

(, אבל 2.8של הישראלים והיהודים עם גרמניה וברלין תידון בפרק הביטוס ההגירה הישראלי )

 כבר כעת חשוב לזכור מורכבות זו, תוך הבנת היסטוריית ההגירה של גרמניה וברלין.

  ימינוועד  מלחמת העולם השנייה קץהגירה לגרמניה מ תרבותיות?-מפונקציונליות לרב 1.2.1

במוזיאון ההיסטוריה של גרמניה בברלין תערוכה בשם: "גרמניה כמדינת נפתחה  2005בשנת 

גרמניה הייתה יעד לקורבנות  עשרה-צד החל מראשית המאה הששימהגרים". תערוכה המציגה כ

. עם זאת, (Sutherland 2007, 39)רדיפה חברתית פוליטית ודתית, מקלט לפליטים ויעד ליזמים 

בראשית שנות  .(Münz and Ulrich 2004) אינה מדינת מהגריםכמי ש גרמניהבמשך שנים נתפסה 

 שם השוואה, כיוםלשל גרמניה היו ילידי מדינות אחרות.  מאזרחיהפחות מאחוז  s1960'-ה

. 36(Dustmann and Frattini 2012, 2הם זרים ) מתושביה 10%-וכ 13.5-14%ההערכות נעות בין 

מבין המדינות  גירההברשימת המדינות קולטות ה מהמובילותהיא גרמניה , OECD-פי מדד ה-על

 .37החברות באיחוד האירופי

                                                           
: OECD-זרים לקוחים מאתר ה 10%-של ילידי מדינות אחרות ו 13.5%הנתון המצביע על 36

chart-population.htm#indicator-born-https://data.oecd.org/migration/foreign ו- 
chart-population.htm#indicator-https://data.oecd.org/migration/foreign  (.13.6.17 )נסקרו בתאריך 

.OECD :International Migration Outlook 2016 (-Asset-com/Digitalhttp://www.keepeek-מתוך ספר ה37
-2016_migr_outlook-outlook-migration-health/international-migration-issues-Management/oecd/social

en#page16-2016.) 

https://data.oecd.org/migration/foreign-born-population.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/migration/foreign-born-population.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/migration/foreign-population.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/migration/foreign-population.htm#indicator-chart
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016_migr_outlook-2016-en#page16
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016_migr_outlook-2016-en#page16
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016_migr_outlook-2016-en#page16
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016_migr_outlook-2016-en#page16
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016_migr_outlook-2016-en#page16
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לאחר מלחמת העולם השנייה שכפי שציינתי בפרק על ההגירה לאיחוד האירופי, בשנים 

ינות המערבית "לייבא" ידיים עובדות ממד, החלה גרמניה הקהילה האירופיתשל  ובראשיתה

 ;Martiniello and Rath 2014, 13) והבלקן, צפון אפריקה דרום אירופה ובהמשך מטורקיה

Münz and Ulrich 2004) . התפיסה הגרמנית הגדירה את  ;אלה לא נחשבו למהגריםאך

למספר שנים, אלה יגיעו  המחשבה הייתה כי .(Gastarbeiterאורחים" )"עובדים -כ האחרונים

 המדיניות הרשמית הייתה ליצור .(Dancygier 2010, 256)יעזרו לשקם את גרמניה וישובו לארצם 

כי גרמניה תדאג  "עובדים האורחים" היה-ר שהועבר למינימום חיכוך בין הצדדים. המס

קלטה  ממשלת מזרח גרמניה. (Dancygier 2010, 258-9) ם, אך לא מעבר לכךפרנסתום לצרכיה

המהגרים אליה היו  הענקת אזרחות.-גישה דומה של אינקטה בו "עובדים אורחים"גם היא 

 (.Sutherland 2007, 40וממדינות קומוניסטיות אחרות דוגמת וייטנאם ) מרחבי הגוש הסובייטי

 חיבר יהאיחוד גרמנ ,מחד .החל עשור ומחצה משמעותי עבור גרמניה s1980'-ה החל מאמצע שנות

חברות שבמשך עשרות שנים היו שונות באספקטים רבים ואילצו חשיבה מדינות ושתי שתי 

שחיו  מאות אלפי גולים גרמנים, תוך כך. (132; 118, 2017)בק מחודשת על אופייה של המדינה 

. (Dustmann and Frattini 2012, 4) שבו אל "מולדתם" המתפוררת המועצות-חבי בריתבר

מיליון  ארבעה וחציבר ככ ("Auslander") אוכלוסיית ה"לא גרמנים"באותן שנים מנתה  מאידך,

 אקדמי על דרכי שילוב וקליטת המהגרים בגרמניההחברתי ו-פוליטיהשיח כך התעורר ה .איש

(Dancygier 2010, 221)ובני משפחותיהם  אורחים"(ה)עובדים (ה)כי מרבית " . נרקמה ההבנה

תעסוקתיים הן -אתגרים כלכליים יצרשתי המדינות  איחוד (.Ibidהחליטו להישאר בגרמניה )

כי בטענה  גרמניה פשטו בערימחאות אלימות  .38עבור הגרמנים "הילידים" והן עבור המהגרים

בק ) והזכויות הסוציאליות את מקורות הפרנסה "ילידים"-ל גוזליםאורחים" (ה)עובדים (ה)"

2017 ,387 ;Dancygier 2010, 256-8.) וממשלות המדינות  הלחץ השפיע על ממשלת גרמניה

 בראש את "הגרמניהמציב יטיקאים החלו לדבר על צדק חלוקתי, , פולהמרכיבות את הפדרציה

חוקים שהקשו על ההגירה לגרמניה ועל עזרה חוקקו ו . ההתבטאויות הפכו למעשים"האמתי

 (. Dancygier 2010, 257-8)למהגרים 

החל הממשל הגרמני לגלות בין גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית לעשור לאחר האיחוד  קרוב

. קיצו" הגיעו אל אורחים(ה) עובדים(ה)" רעיון כי והבנה למהגרים ביחס גישה שינויסמנים של 

 בגרמניה שנולד מי כל כי קבענ 2000 בשנת כאשרלשינוי היה ברמה החקיקתית,  רכזימ סממן

                                                           
ידי המהגרים, הנתונים מראים כי למהגרים -על אף טענות מצד גרמנים "ילידים" על גניבת מקומות התעסוקה על38

 .(Dustmann and Frattini 2012, 15)י נמוך בעשרות אחוזים להשתלב בשוק העבודה בני הדור הראשון והשני סיכו
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, הצביעה 2001 בשנת. גרמני לדרכון אוטומטי באופן זכאי, ומעלה שנים שמונה בה החיים להורים

הצטרפה  הכלכלי המרכיב אל. מהגרים בשילוב הצורך על רשמית ממשלתית ועדה לראשונה

מחד, באותן שנים פעילות  .39(Panayi 2004, 473הדרישה לשוויון זכויות פוליטיות ותרבותיות )

שחשו כי  )לשעבר( גרמנים-, בעיקר בקרב המזרחהמזוהה עם הימין הקיצוני נגד זרים לא נעלמה

. אלה הפנו זעמם כלפיי אוכלוסיות זרות, בעיקר על רקע ידי הממסד-על וטשנלאחר האיחוד נ

, הצביעו על עלייה מאותה העת מאידך, מחקרים בקרב אוכלוסיות זרות בגרמניהגזעי. -אתני

-שנות ה של גלי ההגירה (.Dancygier 2010, 256-60)חושת השייכות וההשתלבות בגרמניה בת

's1990-2000 ,המדינתיתולאומית -העל ,הפוליטיקה האירופיתגרמניה כמו על  השפיעו רבות על .

דעת הקהל והפוליטיקאים  הצהרותהרשמית,  ההגירהמדיניות ב הדבר הוביל לשינויים תכופים

פוליטיים בין -וההבדלים הסוציו של גרמניה יתרה מכך, גודלה .על ההגירה והמהגרים הגרמנית

השונים של החברה הגרמנית, הבאה לידי הסכמה בין חלקיה -מובילים לאיהובילו ואזור לאזור 

-Joppke 1996, 468)י לוקאלה( וlandהמדינתי )הפדרטיבי, -המפלגתי ממדביטוי הלכה למעשה ב

9; Castles and Miller 2009, 274 in Entzinger and Scholten 2014, 372; Asch 2015; Panayi 

2004, 473-4; Dancygier 2010, 258 ; 392; 192, 2017בק.) 

 מלחמת העולם השנייהב עברה של גרמניהנראה כי החל ממספר שנים לאחר איחודה ועד היום, 

. (387-8, 2017)בק  והפליטים מהגריםה ,מיעוטיםסוגיות הבמדינה ב השיחמשפיע על השפיע ו

גם לאחר  ים בגרמניה שלאחר המלחמה,ופסול יםמודחק היו רגשות לאומייםבמשך שנים  ראשית,

ברמה  בתודעה הגרמנית; נוכחיםכדבריו של יופקה "רגשות האשם" עוד  שנית,. 40איחודה

הדבר . (Joppke 1996, 469-70) הפוליטית, אך לא פחות גם בחלקים נרחבים בחברה הגרמנית

גופים  ,של עמותות ןובפעילות , בהצהרות הפוליטיקאיםהמדינה מצדתבטא בפיקוח וחקיקה ה

עד לאחרונה, בהתאם לכך, (. Dancygier 2010, 105; 236) ויוזמות פרטיות ממשלתיים-בלתי

 לא הצליחו לחדור את האלקטורטכמעט ומפלגות ימין קיצוני ברמת המדינות, ברמת הפדרציה ו

יתכן ואנו נמצאים עם זאת, י .(Ibid, 221הגרמני, מתוך החשש והצלקות שהותיר זיכרון העבר )

לצד . 2015בשנת  הגרמנית בעיקר מאז "משבר הפליטים" חברהוב פוליטיקהב דן של שינויבעי

 במדינות הפדרציהבבחירות , 41(Pegida) פגידה קיצונית-הופעתה של תנועת המחאה הימנית

                                                           
בכדי להיות זכאים לזכויות הפרט והמיעוט, על המהגר ללמוד גרמנית  –לתפיסה משלבת זו יש מרכיב מטמיעה 39

(Panayi 2004, 474). 
 ;Kersting 2007) 2006יש הגורסים כי השינוי המהותי חל סביב אירוחה של גרמניה את גביע העולם בכדורגל בשנת 40

Nüesch and Franck 2009) 
וחרטה על דגלה מאבק בהגירה ובמהגרים  2015תנועת מחאה שצמחה בערי גרמניה בעקבות "משבר הפליטים" של 41

of-://www.spiegel.de/international/germany/originshttp-לגרמניה, בעיקרם המוסלמים. לקריאה נוספת: 
1012522.html-a-pegida-group-muslim-anti-german  (.5.9.17)נסקר לאחרונה בתאריך 

http://www.spiegel.de/international/germany/origins-of-german-anti-muslim-group-pegida-a-1012522.html
http://www.spiegel.de/international/germany/origins-of-german-anti-muslim-group-pegida-a-1012522.html
http://www.spiegel.de/international/germany/origins-of-german-anti-muslim-group-pegida-a-1012522.html
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לזכות  42(AFDשנערכו בגרמניה בשנתיים האחרונות הצליחה תנועת "אלטרנטיבה לגרמניה" )

 הכנסנ 2017 בסוף חודש ספטמבר שנערכובבחירות הפדרטיביות . בייצוג במספר פרלמנטים

 .43 (Chase 2016; 398-404, 2017)בק מהקולות  13%-, עם כפרלמנט הגרמניל לראשונההמפלגה 

החברה הגרמנית קיבלה את הפליטים ברצון רב  , מרבית2015של  "משבר הפליטים"בראשיתו של 

(. אך בחלוף הזמן, אתגרים ביטחוניים וכלכליים הובילו להתגלעותם של המתחים 397, 2017בק )

פוליטיקאים ה. (403-4"גרמנים הילידים" לאוכלוסיות המהגרים, בעיקר המוסלמיות )שם, -בין ה

עם זאת, על אף ההצהרות ת. מכילות ומדירו ,הצהרות סותרות הצהירוות החלטומקבלי ה

בכל הנוגע בעיקר  ,ממשיכה להיות מהמובילות במדדי האינטגרציההשונות, בשטח, גרמניה 

על  –בתרבות בכלכלה, בפוליטיקה, . 44לשילוב בשוק העבודה, השתתפות פוליטית וקבלת אזרחות

גם מהגרים, -בותם של מהגרים ובנישלל גווניה, בספורט ובכלכלה הגרמנית ניתן להבחין בהשתל

 ;Man Yip 2011)פי מדיניות סדורה ועל אף הפערים שעודם קיימים -א נעשה תמיד עלאם הדבר ל

Sutherland 2007; Caglar 2004; Pecoud 2004; Schmiz 2016) . כפי שכבר טענתי, החברה

לחקור את  אך בבואי .לגבש אותו לכדי "אחד המעיד על הכלל"הגרמנית היא מושג רחב שקשה 

שבעים שנה זו שבמהלך  תדמיתה של גרמניה.עומדת לנגד עיניי סוגיית ההגירה בחברה הגרמנית, 

"נושאת החרפה" העולמית, למצפן המוסרי של העולם, בעיקר כשמדובר בסוגיות -הפכה מ

מחקר זה שם לו  עם זאת, (.Beck 2013, 2; 336-7, 2017בק ) נורמטיביות של קבלת "האחר"

כיצד משבר גם הוא  . בנוסף, מבחן הזמן יעידזו תדמיתבהאם יש אמת  נסות ולבחון למטרה ל

 (.415, 2017קליטת המהגרים )בק  ישפיע על ,הפליטים, מבחנם הפוליטי והחברתי של הגרמנים

  ומהגריה ברליןתרבותית? -מעיר רפאים לקוסמופוליטית ורב 1.2.1

סטודנטים, צעירים, אנשי אומנות ותרבות החל מאמצע העשור הראשון של המילניום הנוכחי 

מרחבי אירופה והעולם, הפכו את ברלין ליעד תיירות מרכזי וגם למשכנם, זמני או ארוך הטווח, 

ברלין הפכה מפריפריה אירופית בעידן המלחמה הקרה, למרכז היבשת. השינוי עורר גם עניין 

 Bernt, Grell andסטוריה )החברה, וההי-מחקרי רב בתחומי הארכיטקטורה, הכלכלה, מדעי

Holm 2013, 11-2 כך, גם מחקר זה מבקש לבחון את ברלין בקונטקסט של פוליטיקה, חברה .)

ידי המבקרים בה, תיירים, אנשי מקצוע וחוקרים: -ותרבות. ברלין זכתה לתדמית מגוונת על

                                                           
סקפטיות המביעה באופן נחרץ את התנגדותה לתופעת ההגירה -מפלגת ימין קיצוני בעלת תפיסות לאומניות ואירו42

europe-http://www.bbc.com/news/world-של גרמניה. לקריאה נוספת:  לגרמניה ומאבק לשמירה על צביונה
 (5.9.17-)נסקר לאחרונה בתאריך ה 37274201

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-: המקמיות עליית הימין "אלטרנטיבה לגרמניה" בבחירות -כתבות על 43
4777960,00.html  :ובבחירות הפדרטיביות: ( , 21.6.17)נסקר בתאריך-http://www.politico.eu/article/alexander

merkel-hunt-will-we-leader-right-far-germany-afd-merkel-angela-gauland/   (179.25.)נסקר בתאריך 
 (.25.6.17)נסקר בתאריך  Migrant Integration Policy Index 2015 ,http://www.mipex.eu/germanyמתוך מדד 44

http://www.bbc.com/news/world-europe-37274201
http://www.bbc.com/news/world-europe-37274201
http://www.bbc.com/news/world-europe-37274201
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4777960,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4777960,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4777960,00.html
http://www.politico.eu/article/alexander-gauland-angela-merkel-afd-germany-far-right-leader-we-will-hunt-merkel/
http://www.politico.eu/article/alexander-gauland-angela-merkel-afd-germany-far-right-leader-we-will-hunt-merkel/
http://www.politico.eu/article/alexander-gauland-angela-merkel-afd-germany-far-right-leader-we-will-hunt-merkel/
http://www.mipex.eu/germany
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לדברי . )ה(אירופאית"ענייה וסקסית", בירת המסיבות, פנינת הנדל"ן, מטרופולין תרבותי, )ה(עיר 

ברנט, גרל והולם, יש עוד אספקטים מעבר לתדמית זו שרבים אינם מבחינים בהם ועלינו להבינם 

טרם נעניק תארים ומשמעויות לברלין. לטענתם, לעיר אכן יתרונות רבים, היא גדושה ומלאה, 

 (. Ibid, 12-3תרבותיות, אך צריך להיזהר ולא לעשות לה "אקזוטיזציה" )-מתקיימת בה רב

, השלכות החלוקה הראשונההחוקרים מצביעים על ארבע אבחנות עיקריות שיש לקיים: 

מזרח/מערב עודן משפיעות על העיר, בעיקר בפן הכלכלי ובכך שהמערב השתלט על המזרח. כך, 

שכונות מזרחיות דוגמת פרנצלאוארברג עברה הליך ג'נטרפיקציה בו מערב גרמנים עברו לשכונה 

, ברלין היא המטרופולין העני בגרמניה ולעיר קשיים כלכליים רבים, השנייהליקרה.  והפכו אותה

מה שמעיד על עוני ואבטלה גבוהה בקרב התושבים. במקביל, כעיר ענייה עלויות המחייה בה 

נמוכות, מה שהיווה גורם משיכה עבור אמנים צעירים, עסקים קטנים ומקומות בילוי לצעירים. 

אות בשכונות תוואי החומה לשעבר, בה לצד עוני ואבטלה ניתן להבחין דוגמה לכך ניתן לר

, השלישיתבהתפתחותם של מוסדות תרבות ובילוי של צעירים שהיגרו מרחבי גרמניה ואירופה. 

גם היא כלכלית, קשורה במשבר הבנקים של ברלין מראשית המילניום השני, שהוביל למדיניות 

טענות העולות היא כי בהשוואה לערים גרמניות אחרות צנע בעיר ואי השקעה בפיתוח. אחת ה

, קשורה בתרבות הרביעיתברלין מלוכלכת יותר ובעלת תשתיות ישנות שאינן הולמות את גודלה. 

התכנון, הבנייה והמגורים המאפיינת את ברלין. מאיחוד העיר, עיריית ברלין קדמה פעולה 

עירוני. -ינים, הסביבה והמגוון התרבותימשותפת עם התושבים לשיפוץ העיר, תוך שימור הבני

הדבר נבע מתוך תפיסות חברתיות של שימור אוכלוסיית העיר במקומה ללא דחיקת אוכלוסיות 

חלשות מחוץ למרכז העיר ותפיסת מרכזיות התושבים בחיי העיר. עם זאת, בשנים האחרונות 

וסיות חלשות משכונות כוחות השוק השפיעו וניתן להבחין בהתרחשותם של הליכי דחיקת אוכל

 (.Ibid, 14-8מסוימות במרכז העיר )

 מתום מלחמת העולם ועד ערב נפילת החומה 1.2.1.1

מי שהייתה מרכז תקופת  מההיסטוריה שלה ושל גרמניה כולה; לא ניתן לנתק את ברלין של ימינו

ההשכלה, בירתה הראשונה של גרמניה תחת ביסמארק, בירתה של רפובליקת ויימאר ובירת 

 1945. עם זאת, בכל הנוגע להגירה, ניתן לראות בשנת 45הרייך השלישי שזורה בסיפורה של גרמניה

ים שנשלטו . כידוע, כחלק מהסכם כניעתה של גרמניה, חולקה ברלין לארבע חלק46"שנת האפס"-כ
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ueberblick/en/history/  (.25.6.17)נסקר בתאריך 
(, "גרמניה שנת אפס" Roberto Rosselliniשהשאלתי מסרטו של הבמאי האיטלקי רוברטו רוסליני ) מושג46
"(zero Germania anno.שצולם בברלין מעט לאחר תום מלחמת העולם השנייה )" 

http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/en/history/
http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/en/history/
http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/en/history/
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צות הברית, הממלכה של מלחמת העולם השנייה: ברית המועצות, אר "המנצחות"בידי ארבע 

הפכה החלוקה המעשית לשתי  1961לימים, עם בניית "חומת ברלין" בשנת המאוחדת וצרפת. 

 שהיה שרוי במצב קשה יותר, ,מזרחה. זרם הפליטים הגובר מ47ערים; המערבית והמזרחית

 de Graauw and)יחסית של זרם הפליטים  החומה ולעצירה לבניית להובי למערב העיר

Vermeulen 2016, 993).  בדומה לשאר גרמניה המערבית והמזרחית, גם אל ברלין החלו להגיע

" שהגיעו למערב העובדים האורחים" (.Ibid, 993-4" רבים )עובדים אורחים" s1960-70'-בשנות ה

 עניות, ותלמוזנחנחשבו שהקרובות לאזור החומה, שו להתיישב רק בשכונות ספציפיות, העיר הור

. הגעתם של מהגרים אל שני צדי העיר (Dancygier 2010, 231-2)שירותים חברתיים  ותונטול

ההתפרצויות  "ילידים"., הובילה להתפרצויות מצד גרמנים 48במספרים כה גבוהים בזמן כה קצר

זכו לדיכוי מצד השלטונות אך גם גררו כמו ברוב גרמניה חקיקה המקשה על זכאותם של העובדים 

 .(Ibid, 234)האורחים לזכויות סוציאליות 

 העיר שחוברה לה יחדיו 1.2.1.1

ברלין משבר יצר באיחודה של גרמניה ושל ברלין הפיח תקוות רבות מצד אזרחי גרמניה, אך הדבר 

. המשבר הוביל (de Graauw and Vermeulen 2016, 993) עשרה שנים-חמשחמור בן ככלכלי 

 החלל שהותירו מילאו מהגרים רבים, ידי גרמנים שידם הייתה משגת ואת-לנטישת העיר על

עיקרם מדרום ומזרח אירופה, בעלי שורשים גרמניים או פליטים ממלחמות הבלקן ונפילת הגוש 

לקראת תום העשור (. Ibid)התיכון -בהמשך פליטים מרחבי המזרחהקומוניסטי. אליהם הצטרפו 

חל שינוי משמעותי בתדמיתה של ברלין. כיום היא נתפסת הנוכחי הראשון של המילניום 

מגוון של שפות וסמלים  ילכפוליטי, המאופיין במגוון אתני ותרבותי, המכמטרופולין קוסמו

חוויה היומיומית שחווים במרחב הציבורי בשכונות דוגמת תואמת את ההתדמית  תרבותיים.

אחר "-. מעיר בה מהגרים נחשבו ל(1נספח  –)מפת השכונות  נויקלן-מיטה, קרויצברג ו

. לדידו של (Lanz 2013, 207), לעיר של מגוון אתני ולאומי "יםאורח ים"עובד-ול "האולטימטיבי

מרכזי  של "מהגרים/עיר" תפקיד 49"(dispositifה )"למטה. לדיספוזיצי-ינוי חל מלמעלהלנץ, הש

את  (. כך ניתן לראותIbid, 207-8)בדרך בה נתפסת ברלין כיום, מתוקף תפקידה כבירת גרמניה 

המיועדת ללאום  – הבירה הראשונה של הלאום הגרמניר מעי: ההשתנות ההיסטורית של ברלין

ניה החדשה, עיר הבירה של גרמ, המשך בבעת חלוקת גרמניה הות,לעיר ללא ז – הגרמני בלבד
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1945-after-ueberblick/en/history/berlin/   (.25.6.17)נסקר בתאריך 
 (Dancygier 2010, 234)בשנות השבעים  10%-בשנות השישים לכ 1%-מקרוב ל48
מושג פוקויאני הטוען לקיומו של אנסמבל הטרוגני המכיל שיח, מוסדות, חוקים, רגולציות, תפיסות מחקריות, 49

 .(Lanz 2013, 207-8)פילוסופיות ומסורות שמטרתו לייצר משמעויות, אמצעים ומנגנונים על מנת לפתור בעיה קיימת 

http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/en/history/berlin-after-1945/
http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/en/history/berlin-after-1945/
http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/en/history/berlin-after-1945/
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יש  (.Ibid, 219) תוסס ומודרנימכיל מהגרים, מעמד פועלים, בורגנים, תרבותי ה-מטרופולין רב

גרמניה  ותפסיי"חלון ראווה" לדרך בה רוצים שן משמשת כיום עבור גרמניה כי ברלי הטוענים,

 .(Bauer and Hosek 2015, 253) והגרמניות

שנתיים . זה מילניוםהחל מאמצע העשור הראשון של ניתן להצביע על שינוי הממסדי  מן הצד

עירונית לענייני הגירה ואינטגרציה בה ישבו נציגים בעלי רקע -50מדינית עדהושל אחרי הקמתה 

 ברלין תחת הכותרת "מעודדים גיוון, האינטגרציה שלתכנית  2005בשנת הושקה אתני מגוון, 

להגירה נוגעים ההתכנית כללה שמונה נושאים  (.Dekker, et. al 2015, 8מחזקים את הלכידות" )

תרבותיות של -גיוון תרבותי ואטרקטיביות בינלאומית, רב: חינוך, שוק העבודה, אינטגרציהו

החברתי ואינטגרציה לפליטים -"חברה אזרחית", לכידות המרחב-השירות הציבורי, השתתפות ב

(Ibid)51. במבחן הזמן,  .52דינה, דרך העיר, הרובע והשכונותהנושא חלחל בכל הרמות, החל מהמ

בקשיי ביצוע רבים. ברובעים  וופוליטי, נתקל הדגש היה חקיקתיבהן עירונית והברמה המדינית 

והשכונות לפעולות המשותפות היה דגש חברתי ותרבותי וביצוע המדיניות ברמה זו עזר להסיר 

הם שהפכו את  במידה רבה, תהליכים אלה (.Ibid, 9מכשולים בין תושבים "ילידים" למהגרים )

 Bauer and) אקונומיים שונים-למוקד משיכה עבור מהגרים מרקעים אתניים וסוציוברלין 

Hosek 2015, 294). 

והקוסמופוליטיות.  תרבותיות-לכוח הפועל מלמטה למעלה חלק חשוב גם בצמיחתה של הרב

גרמנית -חברה אזרחית לעיתים מאתגרים את השמרניות הממסדיתארגונים שכונתיים, גופי 

(Ibid .),לשילוב גופים  ברלינאיםצעירים  ביוזמתבמהלך השנתיים האחרונות נוסדו  כך לדוגמא

אותם כוחות משלבים ידיים כנגד הג'נטריפיקציה . 53ופליטיםלמהגרים  כלכלי, חברתי ותרבותי

בותיות והקוסמופוליטיות של תר-הם רואים בתהליך זה כרעה החולה של תהליכי הרבשל העיר. 

עלולה ברלין הרשמית ק מצדדות במוחים ומעלות את החשש כי באואר והוס (.Ibid)העיר 

, ובפיתויים הכלכליים הכרוכים בכך עסוקה יותר בתדמיתלהתאהב בתדמית שנוצרה לה, ולהיות 

מציאת שביל הזהב  (.Ibid, 299ליטיות )ותרבותיות והקוסמופ-הרבתוכן של מאשר במהות וה

-במה שמעניק לעיר את הממד הרבפועל, בנושא זה היא דבר סבוך. לטענת מרבית החוקרים, 

מופעי התרבות והמיזמים של השווקים, , הקטנים תרבותי והקוסמופוליטי שלה הם העסקים

, מתמזגים עם והתרבותית אתניתה םזהותאת משמרים דרכם הם  .ברחבי השכונות המהגרים

                                                           
 מדינת ברלין.50
 (.25.6.17)נסקר בתאריך   /https://www.berlin.deכך למשל אתר העירייה בשמונה שפות שונות: 51
 !Berlin Need Youלדוגמא ברלין עודדה מעורבות והשתתפות פוליטית מצד תלמידים מהגרים בקמפיין שזה לשם  52

 (.25.6.17)נסקר בתאריך   you-needs-integration/intpract/berlin-https://ec.europa.eu/migrantמתוך אתר 
הפועל לשילוב מהגרים   Migrant Hire-המשלב פליטים דרך בישול ו koche Tallerand den Ueberכך לדוגמה  53

 (.25.6.17ופליטים דרך שוק העבודה )נסקר בתאריך 

https://www.berlin.de/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/berlin-needs-you
https://ueberdentellerrand.org/about#about_press
https://migranthire.com/
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 ,Man Yip 2011;51-5) באתוס המקומיבחברה ווהופכים להיות חלק מרכזי  "האחר"

Sutherland 2007, 48; Caglar 2004, 39-40; Pecoud 2004, 12-3; Schmiz 2016, 4-5 .) אותם

כי כפי שכבר ציינתי, קוסמופוליטיות טובה  של העיר,המתפתחת  תדמיתהנהנים מ מופעים

וביחסים החברתיים  . אך מה קורה בחינוך, ברווחה(Eade and Ruspini 2014, 83) לעסקים

האם בהם ברלין הרשמית משקיעה?  עין, במקומות בהם אין רווח כלכלי,שאינם נגלים לבמקומות 

 .(Bauer and Hosek 2015, 299באואר והוסק מטילות בכך ספק )

 14%. 54יליון תושבים, ממעל למאה ושמונים מדינותמ שלושה וחציחיים בעיר כ 2016נכון לשנת 

 ;de Graauw and Vermeulen 2016, 993-4)ן הינם זרים, ללא אזרחות גרמנית מתושבי ברלי

Berlin Population 2016) . ,בזכות מדדים תרבותיים וחברתיים,על אף היותה עיר ענייה יחסית 

. 55באירופה והראשון בגרמניה השלישיבמקום  ות העולמייםמדורגת במדדי הקוסמופוליטי ברלין

ממשבר הפליטים האחרון כאשר כמובן שבדומה לשאר ערי גרמניה, גם ברלין הושפעה מאוד 

שישים . ההערכות מדברות על כת ישנים הוסבו למקומות מקלט לפליטיםבתים, מלונות ומוסדו

"מחנה הפליטים הגדול -מהם ב רביםאלף מבקשי מקלט שעדיין פזורים בברלין רבתי,  וחמישה

בהקשר למחקרי זה,  .(Schliess 2016) "(Tempelhofer Feldשל גרמניה, בפארק טמפלהוף )

כיווני בין החברה המארחת )גרמניה(, למהגר הישראלי. מתוך כך -מעניין לראות את הקשר הדו

מהי המדיניות הגרמנית והברלינאית כלפיי הגירה ומהגרים הלכה למעשה )מכילה או להבין אנסה 

לי בפרט? מהגר הישראהמהגרי "איכות החיים" בכלל והאם יש מדיניות שונה כלפיי מטמיעה(. 

האם הם מנסים משמע  גרמני?-אלים כלפיי היחס הברלינאיומהי הרפלקציה של המהגרים הישר

 להיבדל או שמא לייצר מודל היברידי. ,להיטמע

 הגירת "איכות חיים" 2.7

בחרתי להגדיר את המהגר הישראלי לברלין כמהגר "איכות חיים", מתוך תפיסה שזוהי ההגדרה 

אם אינה הולמת את דמותו במאת האחוזים ו/או אינה תואמת את כל המתאימה ביותר, גם 

 Lifestyle" migration( )O'Reilly and"איכות חיים" )"מהגר . לברלין םם הישראליהמהגרי

Benson, 2009 מחוץ ליבשת אירופה בדרך כללפרופיל המהגר המגיע (, אינו עומד בקנה אחד עם .

 :אוריילי ובנסון טענו כי

                                                           
אלף תושבים, אם כוללים את בני הדור השני. בנוסף אליהם, מיעוטים  200-י הינו הטורקי עם כהמיעוט הדומיננט54

אלף  60אלף איש מאוכלוסיית העיר, יוגוסלביה לשעבר  100המועצות לשעבר מהווים -בולטים נוספים הם יוצאי ברית
 .(Berlin Population 2016)אלף איש  20-אלף איש והאיטלקים עם כ 45-איש, אחריהם הפולנים עם כ

cities-studies/global-https://www.atkearney.com/research-: 2017לשנת  A.T Kearneyמתוך מדד  55
-of-world-a-in-leaders-2017-cities-/asset_publisher/YqKN8xIwv2O5/content/global-report/-index/full

innovation/10192-disruptive   (.25.6.17)נסקר בתאריך 

https://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-index/full-report/-/asset_publisher/YqKN8xIwv2O5/content/global-cities-2017-leaders-in-a-world-of-disruptive-innovation/10192
https://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-index/full-report/-/asset_publisher/YqKN8xIwv2O5/content/global-cities-2017-leaders-in-a-world-of-disruptive-innovation/10192
https://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-index/full-report/-/asset_publisher/YqKN8xIwv2O5/content/global-cities-2017-leaders-in-a-world-of-disruptive-innovation/10192
https://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-index/full-report/-/asset_publisher/YqKN8xIwv2O5/content/global-cities-2017-leaders-in-a-world-of-disruptive-innovation/10192
https://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-index/full-report/-/asset_publisher/YqKN8xIwv2O5/content/global-cities-2017-leaders-in-a-world-of-disruptive-innovation/10192
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“Lifestyle Migration is "Spatial mobility of relatively affluent individuals… 

moving… to places that are meaningful because, for various reasons, they offer the 

potential of a better quality of life" (O'Reilly and Benson 2009, 2) 

תנועה ועושר עבודה גמישה, תמורות חברתיות דוגמת גלובליזציה, אינדיבידואליזציה, ניידות, 

ה המקושרת בהווייתה היא תופע "חייםאיכות " הגירתיחסי הביאו לסוג חדש של תנועת הגירה. 

, חיים נוחים יותר יםמחפשאינדיבידואלים פריבילגיים השל מתארת הגירה לעולם המערבי, ו

 החברתי מעמדםלא מתוך בריחה ולא מתוך רצון לשפר את  ,"הזדמנות"-רואים בהגירה כ

(O'Reilly and Benson 2009, 3-4; Amit 2015, 126-7) .יים מעוניינים חלק ממהגרי איכות הח

 מהגרים בעקבות מטרות רוחניות, אהבה, רצון םלקח "התחלה חדשה".-ו מצבם הכלכליפור בשי

 יאינדיבידואלאך בקרב כולם יהיה מניע  ,שלהםמההיסטוריה או ההווה  להתנתקון ניסיו

בוחרים במקומות שיאפשרו  "איכות חיים"(. מהגרי O'Reilly and Benson 2009, 3-4) דומיננטי

 (.Ibid, 7; 9) מדמיינים להם לקיים את אותו סגנון חיים שונה אותו הם

לכן לרוב, . לבעלי יכולות כלכליות רבות יותר ת, מתאפשר"איכות חיים"הגירת התפישה היא כי 

(. עבור רובם Ibid, 9) בינוני ומעלההאקונומי -סוציוהמעמד הבחברה "המארחת" הם יהיו חלק מ

(. Ibid, 5-6משמעותי שהיווה זרז למהלך ההגירה ) חברתיאו היה זה אירוע אישי, משפחתי, 

בדומה לקהילות מהגרים "חלשות יותר", בהגיעם לעיר המארחת הם יחפשו אנשים בעלי זהות 

 וייווצריתרה מכך, פעמים רבות  .קהילהעמם ושאיפות דומות וינסו להתחבר אליהם ולכונן 

. במדינת המוצא, שלא היו נרקמים יוצאי אותה "מדינת אם"יבורים עם מהגרים אחרים ח

 O'Reilly) תחושת שותפות הגורלו ה של הקהילה, חפיפה מסוימת בזהותודלהחיבורים נובעים מג

and Benson 2009, 4;6;9; Cascado-Diaz 2009, 100; Sivers 2014, 315.) 

יתפשרו על אופי ורמת תעסוקתם על מנת להגשים את שאיפתם במקום החדש, חלק מהמהגרים 

 מיד חלמות לעסוק בדברים עליהם, אך עבור חלקם זו ההזדמנות בארץ מוצאם ביחס לזו

(O'Reilly and Benson 2009, 4; Samers 2014, 186 .)רה זו אינה נטולת אתגרים ושאלותהגי, 

; בשפה, בחברה המארחת להשתלבותהרצון מחד,  קשיים.כמו מהגרים אחרים הם חווים 

מקום הקשורה ב מוכרת,שמירה על הזהות הך, . מאידבקשרים החברתיים, בתרבות ובתעסוקה

 ;Korkut et. al. 2013, 8; Sivers 2014, 306)וכן הלאה  י, מעמדי, חברתממנו הגיעו בהיבט אתני

309-11; O'Reilly and Benson 2009, 8-10; Cascado-Diaz 2009, 88 המהגרים לא יכולים .)

דרך מקיימים הם  כך .גדלו ןההרגלים, הערכים והתפישות עליההתרבות, ת א בעברםלהשאיר 
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 (.O'Reilly and Benson 2009, 20) זהותם, על עיצוב ומולדתםקבע שיח עם החברה המארחת 

במחקרי זה אנסה להבין האם ישנה הלימה בין השאלות והסוגיות המעסיקות מהגרי "איכות 

בפרק על ההגירה הישראלית חיים" כפי שעולה מן התיאוריה לאלה בהן עסוק המהגר הישראלי. 

 (.2.8.2אעמיק בהגדרת ההקשר בין הגירת "איכות חיים" למהגר הישראלי לברלין ) בהווה

  "איכות חיים" תות החברתיות בקרב מהגרישל האינטרנט והרש תפקידם 1.7.1

עוד בראשית מחקרי זה הבחנתי במקומו המרכזי של האינטרנט בכלל והרשתות החברתיות בכלל 

 –בניהול חייהם של המגרים הישראלים בברלין. זוהי סוגיה עליה חשוב היה לי לתת את הדעת 

 בוים, לטענתה של סבטלנהבעיקר מתוך ההבנה כי הפייסבוק ישמש מרחב משמעותי במחקר. 

הקדמה תרפא את בני האדם מייצר הנוסטלגיה כי  18-השכלה מהמאה הייתם של אנשי הציפ

של טכנולוגיות חדשות מייצרת עבורנו הקשרים נוסטלגיים כל העת, התרבות  מיסודןהתבדתה. 

"זיכרונות". מה שנדמה שהיה ויישכח או ייעלם, נמצא במרחק של -מעלה באדם זיכרונות ו

 אמצעי כל תוךי המרכזי מהאינטרנט לכל, הפך עבור מהגרים. (Boym 2007, 210) "קליק"

קשורת בשפתם, מה שבעבר היה תבאופן זמין הרשת מאפשרת להם לצרוך  ;ההמונים-תקשורת

יכול לשמר את זהותו וקשריו עם  המהגרהאינטרנט  . באמצעותאם לא בלתי אפשרי מורכב

 ;Khvorostianov, Elias and Nimrod 2012, 584) אחרות שלהועם קהילות דיאספוריות  מולדתו

591-2; Navarette and Huerta 2006, 6-8) .להסתגל לחיים בחברה ת למהגרעוזר רשת, הבמקביל 

לייצר בה קשרים חדשים עם בני קהילתו, אנשים עם תחומי עניין דומים החדשה, ללמוד אותה ו

 .(Ibid, 594-6) ובני החברה המארחת

ומובן  כלי בסיסי האינטרנט מהווה ,אקונומי-עבור מהגרי "איכות חיים" מתוקף מעמדם הסוציו

ת מהלך יים מתכננים א. עוד בטרם הגירתם, מהגרי איכות הח(Zaban 2015, 1003-4) מאליו

 היכרות עם בירוקרטיה,לים שהטכנולוגיה מאפשרת להם כיום; קידום הגירתם באמצעות הכ

דירה, מקום עבודה, מסגרות  חיפושאנשים ממוצאם הלאומי שהיגרו למקום היעד שלהם, 

למוד את הדינמיקה ושפת המקום; העיר, החברה ם מנסים למהגרי. החינוכיות וכן הלאה

לאחר ההגירה,  .(Gustafson 2009, 69; 78; 83) המהגרים אליה ישתייכו המארחת וקהילת

ו יחזק את קשרו למקום מושבו מרחב פעילות בכ "איכות החיים"מהגר ישמש את האינטרנט 

דרך קשריו החברתיים ומעקב אחר  מולדתואת הקשר עם המהגר יישמר  במקביל, החדש.

יתרה מכך,  .(Nudrali and O’Reilly 2009, 144-6; Amit 2015, 180; 184) המתרחש בה

. זהות זו "זהות חדשה"האינטרנט ובעיקר הרשתות החברתיות, עוזרות לפרט להבנות לעצמו 
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נה המארחת ושאר מרכיביו ממדינת האם, מהמדי רכבת משלל הזהויות שהוא נושא עמו;מו

  .(Amit 2015, 184) שאינם מורכבים רק מדת ואתניות הזהותיים

 ההגירה הישראלי  הביטוס 2.8

בין ישראל הקשר . הישראלילקונטקסט  השונים על רבדיה הגירה הישראלית לברליןב דןפרק זה 

, הבנת היסטוריית ההגירה מישראל, ההגירה הישראלית לאירופה ובעיקר לגרמניה ומהגריה

בישראל לא הייתה כמעט ושבעיקר קלטה מהגרים, כמדינה צעירה, , s1970'-עד שנות הוברלין. 

מרבית המחקרים שעסקו . 56בנושא האקדמישיח ה גם וכך היוצאתהכרה בתופעת ההגירה 

בעלי היו מרביתם כן, -כמו .לצפון אמריקה נערכו על המהגרים הישראלים, תהישראלי בהגירה

הועברו באמצעות גורמים ישראלים  מומנו אואף , חלקם ישראלי-או פרוישראלי -אופי ממסדי

 ;DellaPergola 2012; 2011;Lustick 2011; Lev-Ari 2006; 2008; Cohen N. 2007)רשמיים 

2011; Gould and Moav 2007; Sabar 2000; Cohen and Haberfeld 1997; 2001;) . ,עם זאת

-בעלי אופי ביקורתי יותר על הממסד הישראלי או על המצב הגיאופוליטי מחקריםניתן למצוא 

בחלק מהמחקרים ניתן היה (. Cohen Y. 2003; 2011; Gold 1994; 2002; Shokeid 1988) בטחוני

 Sabar) "ירידה" - הערכי באופן וכינויה הרוגילמ פתרונות הצעת, ההגירה ורת עלקיב לזהות

2000, 87; Lev-Ari 2008, 164; Della Pergola 2011; 2012, 25-6; Kooy 2015,15-6).  תופעת

ידי אנשי -על חלקה ,רק בשנים האחרונות חקרלהי ההחלההגירה הישראלית לגרמניה וברלין, 

 Amit;2016; שטאובר ופורטונה 2015; יאיר 2014זלצברגר -עוז) אקדמיה שהיגרו בעצמם

2015;Almog 2015; Presser 2017; Hochman and Heilbrunn 2016).  ,כפי שציינתי קודם לכן

-לעסוק בתופעת ההגירה הישראלית לאירופה מהראשוניםמחקרי זה ייחודי מכיוון שהוא 

לעשות זאת  והראשוןברלין, בדגש על המבט הקהילתי ותפיסתם כמהגרי "איכות חיים" -גרמניה

 באמצעות הפריזמה של התרבות הקולינרית.

 מבט היסטורי – בישראלתהליך ההגירה בוהפוליטיקה  האתוס, האתנוס 1.8.1

מאות -מאות לשבע-ששגבולותיה של ישראל בין מרבית ההערכות טוענות כי כיום חיים מחוץ ל

 ,Rubin and Rubin)מהיהודים החיים בישראל  10%-מ למעלה, אלף יהודים ישראליםוחמישים 

שונה ממרבית שיחי ההגירה הלאומיים יהודי -שיח ההגירה הישראלי . עם זאת,(742 ,2014

. הממסד, הציבור וכך ישראל-בארץ הציונות ימי בראשיתשהובנו  מושגיםמבוסס על והמוכרים 

                                                           
 ;Amit 2015, 63; 13, 2014זלצברגר -אין הדבר אומר שהתופעה לא הייתה קיימת, או שמי שהיגר לא גונה )עוז56

Alroey 2003, 113-4.) 
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ת מסמלת או רכי. הגירה לישראל נקראת "עלייה"עמתקיים שיח גם בחלקים נרחבים באקדמיה 

 בעוד הגירה מישראל נקראת "ירידה", חיוב לעומת שלילההיסטורי לירושלים, הקשר היהודי 

(Amit 2015, 56-8; 63.) ,שיחמהגרים ו תפסה עצמה כמדינתישראל  כך, עוד מימיי הקמתה 

המושג (. Rubin and Rubin 2014; Cohen N. 2007)נסוב סביב "קליטת העלייה"  ההגירה בה

 שא ללעג וביקורתהיו מו "היורדים"-ו s1950'-" נחרט בשיח הישראלי כבר בשנות הירידה"

קטעי באמצעות . (Mayers 2001, 75-6) הואשמו כמי שמסכנים את גורלה של המדינה היהודיתו

"ירידה" -כיצד ה מדגימה עמית עיתון המזוהים עם כלל הקשת הפוליטית והאליטה האקדמית

עזיבת חיים  , מעשה מטריאליסטי,נטישת הפרויקט הציוני, פחד וחולשה, תאוות בצעכנתפסה 

 .s1960-70 (Amit 2015, 66-7; 71-3)57'-גם לאורך שנות ה בעלי משמעות

הימים שינו את התפיסה של חלק מהישראלים. -השינויים הגיאוגרפיים עם תום מלחמת ששת

ה יותר וחנ ותרמה להרגשה במידת מההוסרה  תחושת הסכנה שריחפה מעל קיומה של ישראל

וחלקים נרחבים בחברה, ההגירה  עם זאת, עבור הממסד .(Shokeid 1988, 5)להגר מהמדינה 

בכדי טבע יצחק רבין את המושג "נפולת של נמושות",  1976בשנת . ומסוכןאקט שלילי נשארה 

פקד את ישראל  s1980'-בראשית שנות ה (.Ibid, 6; Amit 2015, 73)לתאר את המהגרים מישראל 

גל הברית והממלכה המאוחדת. -משבר כלכלי שהוביל לגל הגירה גדול מישראל בעיקר לארצות

כלכלית והסכמי השלום, נסחו ההתאוששות , הs1990'-ישראל מראשית שנות הלההגירה 

 .(Gold and Hart 2013, 198)ישראל נדחק לשוליים מאופטימיות בקרב הישראלים ושיח ההגירה 

ה אלי , חלק מהנורמליותנורמטיבי לאקטהגירה מישראל הפכה עבור ציבורים רבים  ,פניו-על

תהליכי הגלובליזציה המאפשרת ניידות קלה יחסית בין לכך תרמו מחד, הפנמת ישראל שואפת. 

ההבנה  ,מאידך הישראלים להתערות ולהשתלב בחלק מהחברות המארחות. ויכולתם של מדינות

)שטאובר ו ברמה הביטחונית, הפוליטית, החברתית והכלכלית  כי החיים בישראל מורכבים

טאבו. עודנה  האחרונות הגירה מישראל גם בשנים ,עם זאת, עבור רבים. (5-6, 2016פורטונה 

עם הכותרת "לחזור אל תפיסת 'נפולת פרסם דן מרגלית טור בעיתון "ישראל היום"  2012בשנת 

-כ"ירידה" החדש מישראל הוא אסון לאומי, -טוען מרגלית כי גל ה במאמר. 58של נמושות'"

שנה לאחר מכן, התעוררה שוב סערה (. Amit 2015, 93-4ציוני )-רצח", מעשה אנטי "שואה ללא

, תיעדה "היורדים החדשים" בשםכתבות של העיתונאי מתן חודרוב ת רציבורית בישראל. סד

גם במקרה זה הוצג כי מרבית המהגרים עשו זאת  .וברליןג'רזי, לונדון -ישראלים שהיגרו לניו

                                                           
 (.Amit 2015, 73חירות, דבר, מאזניים ומעריב )57
(: 25.9.2012קישור למאמר של דן מרגלית מעיתון "ישראל היום" "חזרה לתפיסת 'נפולת של נמושות'" )58

http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=21665   26.6.17)נסקר בתאריך(. 

http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=21665
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=21665
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מספר . 59(Ibid, 95ובמקביל, היו חוזרים לארץ, אם המצב הכלכלי יאפשר זאת )מסיבות כלכליות 

אז יאיר לפיד יצא להתקפה כנגד המהגרים הישראלים, ם לאחר שידור הכתבה, שר האוצר דימי

. שנה לאחר מכן, בעת ה, תוך שהוא משתמש בנרטיב השואהלחיות חיי נוחות באירופהבוחרים 

 לברליןעליה ארחיב בהמשך, טען לפיד כי הוא יכול להבין את העוזבים  "מחאת המילקי",שפרצה 

(Ibid, 96.) של שיח ההגירה  עוזר להבין את הדינמיקה החצויה והרגשית שינוי עמדה זה של לפיד

  בכל הספירות. בישראל,

ועד ימינו, שעסקו בשאלת הסיבות להגירה נטו  s1980'-מרבית המחקרים החל מאמצע שנות ה

הצעות ו חיים-ת חוויה ייחודית, שיפור רמתאקונומיים דוגמ-הסברים כלכליים וסוציו להציע

בדומה לכן,  .. רובם קושרים זאת לחלקה של ישראל בתהליכי הגלובליזציה העולמייםעבודה

-ממעמד סוציו ,בעלי מיומנויותרוב אותם מחקרים מאפיינים את המהגרים כלהערכה שלי, 

ם טענו כי חוקרימה חלק ניכרכן, -משכילים, נשואים וצעירים. כמו, אקונומי בינוני ומעלה

, ממשיכים , מסתכלים עליה בנוסטלגיהוליהדות המהגרים עדיין מרגישים מחוברים לישראל

-Gould and Moav 2007, 16ורואים עצמם חוזרים למולדתם )לציין מועדים ישראלים ויהודים 

8; Lev-Ari 2006;2008, 160; Sabar 2000,40-1; 56; Shokeid 1988, 31-3) טענה שאיני בטוח כי ,

תחושת סכנה,  דוגמת ן פוליטיהמספקים הסבר או טיעו מחקרים .הולמת את קבוצת המחקר שלי

. מחקרים אלה מציגים 60רצון לשרת בצבא, פחות שכיחים-התנגדות לפוליטיקה או לציונות, אי

, כצעירים, רווקים, שאינם בעלי 2000-פרופיל מעט שונה למהגרים, בעיקר מראשית שנות ה

המחפשים מפלט מהמצב  אמצעים או ניסיון תעסוקתי משמעותי, אך הינם בני מעמד ביניים,

-Amit 2015, 13-5; 144-6; Gold and Hart 2013, 204; Gold 2002, 39)הביטחוני וקשיי הפרנסה 

41; Shokeid 1988, 31-2; Sobel 1986, 2.)  המהגר הישראלי כחלק ממחקרי זה אנסה לאפיין את

מה והשונה מהמחקרים הקודמים ואת הסיבות להגירתו ולבחון את הד, 2017לברלין בשנת 

 ולהבין האם תדמיתו בציבוריות הישראלית אכן נכונה. שעסקו בהגירה הישראלית

 "איכות חיים"ישראלים כמהגרי  -זמננו מישראל -הגירה בת 1.8.1

של הגלובליזציה והדברים שהיא  התולדו תופעה מערבית איה "איכות חיים" הגירת כאמור,

התיכון, רואה בעצמה משויכת לעולם המערבי בכלכלתה, -טומנת בחובה. ישראל השוכנת במזרח

-משנות החל ה שחל בישראל תפיסתיהשינוי ה. (5-7, 2016)שטאובר ו פורטונה  ערכיהו מנהגיה

                                                           
 7%יות, מסיבות איש 9%מהמהגרים עזבו מסיבות כלכליות,  78%-סקר שנערך בערוץ בעקבות הכתובות הציג ש59

 (.Amit 2015, 95בגלל דעות פוליטיות ) 6%-בגלל המצב הביטחוני ו
 עם זאת, התדמית שנוצרה בציבור ובתקשורת למהגרים הישראלים לברלין, מציגה אותם כבעלי מניעים פוליטיים.60
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's1990 אקונומיים -בקרב מעמדות סוציו רבעיקבא לידי ביטוי  ,היוצאתההגירה תופעת  לגביי

 Cohen 2007; Sabar 2000; Lev-Ari) "חיים(ה)המאפיינים את הגירת "איכות בינוניים ומעלה, 

2008; Gold and Hart 2013). המחקרים, מרבית העוזבים את ישראל לא עושים זאת  רובפי -על

אלא מעוניינים בחיי רווחה,  מעמדם החברתיאו מתוך שאיפה לשפר את  "בריחה מתוך הכרח"-כ

. (Gold and Hart 2013, 205-6; 6, 2016)שטאובר ו פורטונה  הגשמה עצמיתו נוחות, חיים שקטים

בשונה במעמד הבינוני ומעלה, הישראלים ישתלבו המהגרים בחברה המארחת במרבית המקרים, 

אקונומיים נמוכים -התיכון, המשתלבים לרוב במעמדות סוציו-מרבית המהגרים מאזור המזרחמ

 ,Harris 2009, 34; Cohen N. 2011, 1144; Gold 1994, 327-8; Cohen and Tyree 1994)יותר 

חיים" אינה תואמת את המציאות כפי שציינתי, הגדרת המהגר הישראלי כמהגר "איכות  .(249

במאת האחוזים ולכן באינטגרציה בין התיאוריה לממצאים אני מצפה שיעלו סוגיות המאתגרות 

 את ההגדרה.

להתאים את  נאלציםלעיתים  ,שלא עברו בעקבות עבודהתעסוקה, המהגרים הישראלים מבחינת  

ם ימצאו בהגירה הזדמנות להגשמת בלות שונות דוגמת שפה. אך חלקעצמם לשוק העבודה ולמג

 Amit 2015, 130-5; Harpaz, 2013, 183-4; Gold and)חלום מקצועי, או פתיחת עסק עצמאי 

Hart 2013, 212-3; Harris 2009, 38; Lev-Ari 2008, 150-1; Gold 1994, 340; Cohen and 

Tyree 1994, 253) במחקרים אחרים, נראים . האתגר וההזדמנות התעסוקתית נראים כפי שעלו

כמובן שכמו מהגרים אחרים, תהליך ההגירה וההשתלבות  .בעבודתי כהולמים את המקרה הנחקר

רת הזהות אל , שמיפערי התרבות והשפה (חיים" הישראלים;ה)מורכב גם עבור מהגרי "איכות 

רה הגרים אחרות או מצד החבלביקורת מצד קהילות מ הלאומי הזוכה השיוךמול ההשתלבות, 

 Rubin and Rubin; 6-7, 2016שטאובר ו פורטונה )הביקורת מצד "מדינת האם" ו המארחת

2014, 742-3 Gold and Hart 2013, 204-8; Harris 2009, 39; Gold 1994, 334 ).  בהקשר למחקרי

זה, נושא התעסוקה והזהות משמעותיים בשתי רמות; ראשית מקומה של התרבות הקולינרית 

 גרים הישראלים ושנית ביכולת לייצר קהילה סביב מוקדים אלה.ההמ המקצועיים שלם בחיי

 סוגיית הדרכון האירופי 1.8.1

, החלו 200461בשנים האחרונות, בעיקר החל מ"ההרחבה הגדולה" של האיחוד האירופי בשנת 

. עד ישראלים רבים לפעול להוצאת דרכון של אחת ממדינות האיחוד האירופי על פי ארץ מוצאם

כה, עשרות אלפי ישראלים הוציאו דרכון אירופאי והם מהווים חלק קטן מתוך פוטנציאל 

                                                           
מלטה, פולין,  קפריסין, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא,הרחבה זו כללה את צירופן לאיחוד האירופי של  61

 . 2007סלובקיה וסלובניה בגל הראשון, ובגל השני גם את בולגריה ורומניה בשנת 
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, חלק דומיננטי מהישראלים המהגרים שאציג בהמשךכפי  .62(Harpaz 2013, 166-7) הזכאים

הרפז במאמרו מאפיין ניסיון זה בארבעה אופנים: הזדמנות כלכלית, לברלין אוחזים בדרכון כזה. 

(. Ibid, 166) וכסמל סטטוס אליטיסטימתוקף השורשים  –"תעודת ביטוח", זכות היסטורית 

את היכולת להגר מישראל  זהות אקסקלוסיבית בעליהוצאת הדרכון האירופי מאפשרת לאותם 

מחזקים את הרפז  אבחןמארבעת המאפיינים אותם . 63(Ibid, 168לאירופה מסיבות אישיות )

המחשבה כי הישראלים שבבעלותם דרכון אירופי, ויחליטו לעשות את האקט ההגירה, תואמים 

כפי שטענו אוריילי ובנסון, האזרחות האירופית הפכה למעין כלי. להגדרת מהגר "איכות חיים". 

 לחלק ממועדון האזרחות האירופית אטרקטיביות", הפכובעלי אזרחויות שבעבר נחשבו ל"פחות 

היצע רחב של  והתפישה( בפני בעלי לפי) , פותחהדרכון. וכך גם עבור המהגרים הישראלים

הזדמנויות כלכליות, תרבותיות, יכולות תנועה, אפשרויות תעסוקה, כוח פוליטי וכיוצא בזאת 

(Amit 2015, 201; Harpaz 2013, 166&178; O'Reilly and Benson 2009, 3.)  מעצם הזכות

לדרכון אירופי ונשיאת אזרחות כפולה עולה סוגיה חשובה הקשורה למחקרי זה. קודם לכן 

כוחה של אזרחות בכלל והאזרחות האירופית בפרט. מהגר "איכות החיים" הישראלי הזכרתי את 

כמעצבים בברלין הוא בעל זכויות שוות מתוקף דרכונו. לכן, גישתו כלפיי אותה אזרחות ודרכון 

ומשפיעים על זהותו יהיו מעניינים לבחינה והבנה. אל מול המהגר, חשוב ומעניין לבחון את גישת 

 "אחר" מהגר מחד, אך אזרח אירופי, האמור להיות "שייך" מאידך.-החברה המארחת כלפיו כ

 שיח טעון: עבר, הווה, עתיד –ברלין ו גרמניהגירה ישראלית להה 1.8.1

ההגירה הישראלית לברלין הפכה לאחד מנושאי השיח המרכזיים בשיח בשלוש השנים האחרונות 

; 2015; יאיר 2014זלצברגר -עוז) ממסד הפוליטי הישראלי וכך גם באקדמיהיבור ובההגירה בצ

 Amit 2015;Almog 2015; Hochman and Heilbrunn 2016; Presser;2016שטאובר ופורטונה 

כארבעת עיריית ברלין רשומים ב הישראלים בברלין; מספרשמעות בדבר . הערכות רבות נ(2017

הממעיטים אומרים כי עם דרכון אירופאי.  הנרשמיםישראלים, אך זו לא יודעת על אלו  אלפים

אלף  ארבעיםכהמרבים מעריכים כי בברלין ישנם  ,מספרם לא עולה על כמה אלפים בודדים

בכל מקרה, (. 2014; ניימן 10, 2014רגר זלצב-; עוז2015; "אירופה היום" 16, 2015יאיר ) ישראלים

לבני לאומים אחרים  השוואהגם אם חיים בברלין פחות מרבבת ישראלים, זהו מספר משמעותי ב

המספר כן, -. כמובאיחוד האירופי שאינן חברות קרב מדינותלגודל המדינה, בעיקר ב ביחס

                                                           
שינוי החוק מצד ספרד ופורטוגל הרחיב אף יותר את מעגל הזכאים במספרים הנעים בין מאות אלפים למיליון 62

ועל  The Marker :http://www.themarker.com/news/1.1976477-מגישי בקשה פוטנציאליים. כתבה על ספרד מ
 (25.6.17)נסקרו בתאריך:  Ynet :4860883,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-פורטוגל מ

יהיה לראות כיצד הגמשת תנאי קבלת האזרחות מצד ספרד ופורטוגל, הפותחת את האפשרות לדרכון אירופי מעניין 63
 ליוצאי עדות המזרח מישראל, תשפיע על הנושא.

http://www.themarker.com/news/1.1976477
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4860883,00.html
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; 12-3, 2014זלצברגר -עוז; 16, 2015יאיר ) אינו חשוב כמו עצם התופעה והעיסוק בההמדויק 

  (.Cole 2011, 46-7; 2014ניימן 

 ם,מהגרים הישראליהמרקם היחסים שנוצר בין פי מחקרים קודמים וכפי שאציג בהמשך, -על

ישראל יהודים, הבין  ההיסטורית מורכבות היחסיםמושפע מ "מדינת האם"-ו חברה המארחתה

 ,Amit 2015; 2015 אילני לפידות ו ;193-200 ;17-18 ,2014 זלצברגר-עוז) לגרמניה והישראלים

את שהתרחש על אדמת גרמניה ואירופה כולה נושאות שתי החברות, הישראלית (. 174;257

, 196564מאז מיסוד היחסים בין המדינות בשנת (. 13-4, 2015והגרמנית כעול על כתפיהן )יאיר 

, שם) בין המדינות ייחודיות היחסיםמדגיש את הדרג הפוליטי והמדיני, בעיקר מן הצד הגרמני  

15 ;Cole 2011, 14-8.)  כלל לא הכירה  1980-גרמניה המזרחית עד לשנות המנגד, יש לזכור כי

עם חלוף השנים ובעיקר לאחר (. 63-8, 2017בק ) ולא באחריותה על שואת יהודי אירופהבישראל 

מים רבים; פוליטיים, ביטחוניים, מקיף תחוכיום הוא איחודה, שיתוף הפעולה בין המדינות צמח ו

כלכליים, אקדמיים, תרבותיים וכן הלאה. מרבית נציגיה הרשמיים של גרמניה ציינו ומציינים את 

(. עם זאת, ידעו היחסים גם 16, 2015)יאיר  רמניה לישראל, כמדינת העם היהודימחויבותה של ג

 (.Dochartaigh 2007, 245-7) פלסטיני-יישראלהסכסוך העליות ומורדות, בעיקר בסוגיית 

 במשך עשרות שנים נחשבה גרמניה וכל הקשור בה כמוקצהבקרב רבים בציבוריות הישראלית, 

חלק אינהרנטי בהביטוס הישראלי, , גם כיום, שואה""-ל (.Sheffi 2004, 67-70; 16, 2015)יאיר 

היחס לישראל  הגרמניםגם בקרב  (.16, 2015)יאיר דבר הבא לידי בחינוך, בפוליטיקה ובתרבות 

 מהווה עבור הגרמנים נטל כבד )שם(. יחס הנע בין;מעשה אבותיהם וליהודים מורכב מאוד. 

ויש שיוסיפו כי היא נעשית מתוך  "אהבה עיוורת"אהבת ישראל והיהודים, לעיתים יש שיאמרו 

אהבת היהודים ל .(Dochartaigh 2007, 247-52; 413, 2017בק ) ניקוי מצפון ולא מתוך חיבת אמת

 ה משמאלאנטישמיות חדשואנטישמיות ל .(414, 2017)בק  "פושעת המלחמה" –ושנאת ישראל 

גד יאיר בספרו  .(17-9, 2015)יאיר  לנרמל את היחסיםו עד הבקשה להמשיך הלאה .(329-31)שם, 

"...כי ישראלים בצורה הטובה ביותר:  את היחסיםלדעתי "אהבה זה לא פרקטיש" מתמצת 

 .(17, 2015)יאיר  נים זה עסק לא פתור"וגרמ

. אחת הסיבות המרכזיות שהובילו שהיגרו אליה הישראליםים ברלין ונכנס וזמורכבות יחסים אל 

אותי לקיים את מחקרי זה היא העדר הכתיבה והעיסוק האקדמי בסוגיית המהגרים הישראלים 

הישראלים בברלין  בנושא; בברלין. עם זאת בשנים האחרונות ניתן לזהות ניצנים של עיסוק

                                                           
 הכוונה היא ביחסים אל מול גרמניה המערבית, בעוד גרמניה המזרחית לא הכירה בישראל.64
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בכל  בדיסוננס הבלתי נמנע, המתעוררמקיימים יחסי "אהבה שנאה" עם גרמניה והגרמניות, חיים 

 מכל אנדרטה ובכל פעם שהם מספרים שהם מישראלבכל דמיון העולה בנסיעת רכבת, קרן רחוב, 

לעיתים הערצה ו הם מביעים הערכה(. מחד, 11, 2014זלצברגר -עוז ;42-3 ;23-8, 2015)יאיר 

"להתגרמן" מעידים על עצמם כמי שהיו רוצים לגרמניות, מעריכים את השינוי שחל בגרמניה ו

גרמנים מיושנים, נוקשים הם בזים ולועגים לתכונות אלה ורואים ב ,ידך(. מא23, 2015)יאיר 

בשנים  ,מורכבות זולמרות  (.23-7)שם,  כעם שלא השתנה בו דבר "מאז אותם ימים"וצייתנים, 

למרות  .ישראלים רביםמהגרים עבור  הפכה לבית ברליןאנו עדים לתופעה בה האחרונות 

ם, רואים בה מקום אירופי ישראלים, בעיקר בעלי שורשים /בזכותהההיסטוריה, אולי בגללה

 על אלה שניסו להשמידם וניצחון "שיבה הביתה"-כמעגל",  לסגורעם הטראומה", " "להתמודד

 על כך יש להוסיף את תדמיתה של ברלין כיום, (.Almog 2015, 3-6; 25, 2016ונה )שטאובר ו פורט

פוליטית  - הפכה לאחת הערים המשמעותיות ביותר ברחבי אירופה שלאחר נפילת החומהמי ש

 (.197-200, 2014זלצברגר -; עוז16, 2015יאיר ; 7-8, 2016פורטונה  -שטאובר ו) ותרבותית

, ברליןהחיים במהדדיים. -לא רק עם ברלין מקיימים המהגרים הישראלים יחסים דיסוננסים

 ,2014עוז זלצברגר ) הרעיונות לישראל והישראליות החדשה זלצברגר, יכולים להגיע-לטענת עוז

בברלין הובילה למתח פעילותם הישראלית, העברית והיהודית של הישראלים החיים (. 14; 11

 Amit; 9-11, 2014זלצברגר -; עוז24-5, 2016מדינת ישראל )שטאובר ו פורטונה  עם ביחסים

 ברליןל מספר מהגרים ישראליםידי -על ההונהגשחאה מ צהפר, 2014 בספטמבר(. 144-6 ,2015

הקהילה הישראלית המתהווה המחאה העלתה על המוקד את  .בכינוי "מחאת המילקי" הנודעו

מחד,  ;דיון ציבורי רחב התעורר בישראל. יוקר המחייה בישראל, בעוד אלה יצאו כנגד בברלין

ישראלים -הוצגו המוחים כאנטיאביב וכותרתן "עולים לברלין". מאידך, -הפגנות שנערכו בתל

 (.Amit 2015, 253; 8, 2016שטאובר ו פורטונה )מהגרים הישראלים בברלין כמייצגי ה והוכללו

שלא עוררו הגירות בציבוריות הישראלית תחושות ורגשות  הגירה לגרמניה וברלין עוררהה

 ,Amit 2015;  10-1, 2014זלצברגר -; עוז23-5; 8, 2016שטאובר ו פורטונה )למקומות אחרים 

253-7; Lancaster 2014, 58-61.) ישראל עם לים הקשר ישראהמהגרים מה רבים עם זאת, בקרב

-הם רואים בה מקור לתרבותם וזהותם ומייצרים בינם לבין עצמם פעילות עברית ;ךנמש

יתון, ערבי שירה, קבוצות , עעבריתספריה  ;וירטואליוישראלית הנעה בין המרחב הציבורי ל

 Almog 2015, 1;10, 2014זלצברגר -; עוז15-20, 2016)שטאובר ופורטונה וכן הלאה  פייסבוק

Amit 2015, 313-6 .)בברלין מעידים כי גילו מחדש את  הישראליםף, חלק מהמהגרים בנוס

חוסר החיבור לקהילה היהודית הרשמית של לא בהיבט דתי. ו בזהותם תרבותירכיב , כיהדותם



46 
 

מועדים )שטאובר ופורטונה חגים והוביל לפעילות אלטרנטיבית מצד המהגרים, בעיקר ב ברלין,

 (.186-8, 2014זלצברגר -; עוז24, 2016

 ,הראשונהארבע סיבות עיקריות למעברם של הישראלים לברלין.  תאריםשטאובר ופורטונה מ

והכלכלי, בעיקר לאחר  , המדיניחוסר שביעות רצון מהחיים בארץ בשל המצב החברתי, הפוליטי

-ימדיני )הסכסוך הישראל-. השניים מחברים בין המצב הפוליטי2011המחאה החברתית משנת 

, הזדמנות השנייה. לגמרי החברתי כלכלי, אבחנה שאיני מסכים עמ-יטיהפול(, לזה פלסטיני

אופיין  המילניום השניגל ההגירה המוקדם של ראשית להתפתחות עצמית, כלכלית ומקצועית; 

רו בעשור השני של גל ההגירה המאוחר יותר שעיק .והאקדמיה בתחומי האומנות השונים

 ,השלישית .טק-החופשיים, דוגמת הנדל"ן והייבתחומי המקצועות אופיין  הנוכחי המילניום

, האחרונהי, או ישראלי בעל דרכון אירופאי. מעבר בעקבות בן/בת זוג גרמנ משפחתית,-רומנטית

תרבותיות -רבפתיחות ו ברלין עצמה על אופייה וייחודה. הזדמנות לחיות במקום המייצג עבורם

המגוון התרחבות תופעת ההגירה הישראלית לברלין הבליטו את  (.12-4, 2016)שטאובר ו פורטונה 

רקע , עיסוק, 65ריםוגשכונת הממשפחתי, ותק ההגירה, מצב הגירה, ה הרחב שהיא מייצגת: סיבות

, 2016וכן הלאה )שטאובר ופורטונה  , הקשרים עם קהילות מהגרים אחרותתרבותיעדתי, רקע 

23-5 ;Preser 2017, 419-21; Amit 2015, 313-5; Almog 2015, 1-2 ).  הסיבות אותן מתארים

שטאובר ופורטונה חשובות ומהוות בסיס לחלקו האמפירי של מחקרי. עם זאת, נראה כי הן 

כלליות ולא מספקות הסברים ראויים נוכח התרחבות התופעה בקרב קהלים מגוונים. בהמשך, 

 המחקר האמפירי שקיימתי.הממצאים והדיון והמסקנות, אנסה להעמיק בדיון נוכח פרקי ב

 קולינריה בשיח המחקרי והחברתיו ( אוכלCuisine': מטבח )גפרק  .1

 זמננו-( ועד למחקר בןBrillat-Savarinסאבארי )-מברילה התפתחות המחקר והמושגים 1.1

א מה מהמושגים יהיה וכפי שציינתי במבוא, אחד הלבטים שהיו לי בניסוח שאלת המחקר ה

לכל אחד מהם  ונומיה, קולינריה, אוכל, או מטבח.: גסטרהמחקר נושאאת המשקף ביותר 

מחקרים משתמשים בביטויים . תרבותיו ות שונה, מטען היסטורימשמעות אחרת, רמת התייחס

דרך  אישית, קהילתית וחברתית על מנת לתאר את אותן תופעות הקשורות בבניית זהות 66השונים

 ;Bell and Valentine 1997; Ferguson 1998; Tapper and Zubaida 2000) כל הקשור באוכל

Mannur 2007; Chuang 2009; Brillat-Savarin 2009; Graham 2013.)  ב על וכתלהראשון

                                                           
ייצוגים שונים הקשורים בתפיסות עולם, מידת  –ם בברלין לשכונות השונות בהן מתגוררים המהגרים הישראלי65

(. מפת Preser 2017, 419-20; 10, 2014אינטגרציה, בחירה בסביבת איזו אוכלוסיות לחיות וכן הלאה )עוז זלצברגר 
 .1שכונות העיר בנספח מספר 

 לא פעם בתוספת צימודי מילים כגון: תרבות, שיח, נוסטלגיה, זיכרון, זהות ועוד  66
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 הוא טבע את הביטוי שהפך .67(Savarin-Brillatסאבארי )-עצמאי, היה ברילהתחום זה כשדה 

 מה אתה אוכל, ואומר לך מי אתה""אמור לי כל דיון אקדמי, חברתי ותרבותי בנושא: ללמסד 

(Ibid, 56 .),ך , זהותך התרבותית, רקעאמונתךאם אדע מה אתה אוכל, אדע מה מעמדך,  משמע

. החיבור בין הנושאים העולים בספר מבהירים דבר יךזיכרונותו תפיסת עולמך, ערכיך, האתני

כל הקשור בקיום, בטבע, באנושות  אוכל הוא. אוכל הוא יותר מהיות עצמו רק אוכל, מזוןמרכזי, 

-Brillat-Savarin 2009, 5)ומכאן משפיע על זהות האדם, זיכרונותיו, ההיסטוריה שלו ותרבותו 

הנה שדה תרבותי שאינו רק מוצרים ומצרכים,  ( הוסיפה כי גסטרונומיהFerguson)פרגוסון  .(11

אלא גם הבנת הפרקטיקות, הערכים, ההתנהגויות, החוקים והנורמות, המוסדות, הרעיונות, 

 .(P. Ferguson 1998, 602-3) ההקשורים בהכנת האוכל וצריכתו בכל חבר

 קולינריה 1.1.1

. מקור המילה (of or for cooking) "או עבור בישול -הוא "מקולינריה  פירושה המילולי של

מצורך התפתחות הקולינריה קשורה ברגע בו הפך אוכל  .68(Kitchen) מטבח בלטינית ומשמעותה

. כך, להכנתו ולצריכתו של האוכל נוספו אספקטים מטריאליים (Lennartz 2010, 13)להנאה 

(. ההערכה וההנאה Ibid, 10;13טקסים ואיסורים דתיים )בשאינם כרוכים בהישרדות או 

"חוויה הקולינרית", הפכו בעידן הנוכחי את העוסקים בו, השפים, לבעלי מעמד של -הטמונים ב

. אנשים מנסים לחקות שפים, היחס למנות הפך כאל 69(Versteegen 2010, 447)גיבורי תרבות 

לרוב  .(2017)ורד יצירות אמנות, עד כדי התעוררות שיח משפטי בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני 

מגיע בצימוד מילים עם: אמנות  , מושג הקולינריה אינו עומד בפני עצמו אלאבשדה המחקר

(Medina Rincon 2016( היסטוריה ,)Mac Con Iomaire 2011 נוסטלגיה ,)(Mannur 2007) 

(. לעיתים רבות Cook and Crang 1996; Tapper and Zubaida 2000) (Cultureותרבות )

החוקרים משתמשים בביטוי "שיח קולינרי" בעת שהם בוחנים את תפקיד הקולינריה בשדות 

אותם הזכרתי. השימוש במילה שיח מנכיח את הקולינריה כשדה של ידע, ביקורת, קשרים, 

ממד הבוחן את ההתנהגות והיחס האנושי ף . בכך נוס(Mannur 2007, 13; 28)פעילות, ושינויים 

אל המטבח, האוכל והאכילה, במרחבים הלאומיים, דתיים, אתניים, שבטיים ואזוריים "דרך 

                                                           
 Physiologie du gout, ou Méditations de"הפיזיולוגיה של הטעם, או רעיונות על גסטרונומיה טרנסצנדנטלית" ) 67
 Gastronomie Transcendantel ידי מרי -על 1949בצרפת. הוא תורגם לראשונה לאנגלית בשנת  1825( נכתב בשנת

עם  2009במהדורות רבות, האחרונה שבהן בשנת  ( ומאז יצאMary Frances Kennedy Fisherפרנסס קנדי פישר )
 (.Bill Bufordהקדמתו של הסופר ביל בופורד )

68 "culinary, adj.". OED Online. March 2017. Oxford University Press 
(accessed March 16, 2017)  y/45645?redirectedFrom=Culinaryhttp://www.oed.com/view/Entr. 

 .(Versteegen 2010, 447)בעיקר מעת ריבוי ערוצי הטלוויזיה ועליית האינטרנט   69

http://www.oed.com/view/Entry/45645?redirectedFrom=Culinary
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 Cook and Crang 1996; Tapper and Zubaida 2000; Mannurהמטבח, הצלחת והקיבה" )

2007; Chuang 2009.) 

 (Cuisineמטבח ) 1.1.1

. 70במובנו הפיזי , בדומה למילה קולינריה, היא מטבחCuisineמשמעותה המילולית של המילה 

דרך מסוימת בה  התאגדות של אופן או סגנון בישול, עם זאת, המילה השתרשה כמושג המתאר

המושג בצמוד לשם תואר המעניק לו את  מופיעלרוב כמו הקולינריה, . 71מתייחסים לאוכל

, מטבח כפרי, מטבח עדתי, טבח לאומימ ;דתי-אתני-גיאוגרפי ,ת וההקשר הרלוונטיהמשמעו

 Cusack 2000; Apfelbaum 2001; Lyons 2007; Möhringמטבח מהגרים, מטבח דתי וכדומה )

2014; Staiff and Bushell 2013בתפיסתו של המטבח כמרחב של שיח (. במחקר אעסוק 

 התרחשות, המעיד על אופייה ותרבותה של קבוצת אנשים. לינדה ליונס טענה כי: ו

"It is often said that ‘we are what we eat’, but it is more accurate to say that ‘we are 

how we eat’ because identity is constructed not just through the foods that we 

consume, but how we prepare them as cuisine" (Lyons 2007, 347). 

מטמיע מעצם תרבותית שכל אינדיבידואל -לדידה של ליונס, המטבח הוא פרקטיקה חברתית

(. המטבח כולל Ibid) שיח עם שאר הקבוצה-מקיים דוהוא  דרכהו יומיומי היותה רוטינה וריטואל

כל קבוצה וקבוצה. זהו מרחב העוסק בכישורים,  טכנולוגיות וטכניקות המאפיינותם, מאכלי

. כמו  (Ibidמטבח והמנות הקשורות בו )לידע הנדרש לקיום ההכלה, גישה וחוסר גישה -הכלה ואי

כן, מטבח הוא שדה של השתנות והתפתחות, הוא מושפע מגורמים חיצוניים ומהסביבה העוטפת 

 המכילבים אותו ומהזמן החולף. המטבח יכול להוות שדה פוליטי, אותו, מהאנשים המרכי

 (. Ibid, 348; Chen 2011, 238) ומאבקיםכוח  אינטרסים, יחסים, תפיסות הדדיות, יריבויות,

 אוכל 1.1.1

צורך פיזי, חקלאות, בישול, מסחר, בריאות,  ;ידועה עוד משחר ההיסטוריה חשיבותו של האוכל

 ברים שהשפיעו והושפעו מכל הקשוררעב, הישרדות, הגירה, סמל למעמד, אלו רק חלק מהד

עוד בטרם הפך למושא מחקר פופולארי, אוכל על שלל ייצוגיו הופיע  .(Graham 2013, 1-2) באוכל

האדם רצו אוכל וחששו -. בני(Lennartz 2010, 9-13)עם, אגדות ומחזות -יפוריבשירים, ציורים, ס

                                                           
70 Kitchen .באנגלית 
 .Oxford :"cuisine, n.". OED Online. March 2017. Oxford University Pressמתוך מילון  71

(accessed March 16, 2017)  http://www.oed.com/view/Entry/45611. 

http://www.oed.com/view/Entry/45611
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(. עבור האנושות, אוכל הוא החיים וגם המוות. Ibid, 14מחסרונו, אך גם פחדו ממנו ומהשפעותיו )

"אוכל" -הגישה הדומיננטית בחקר ה(. Ibid, 10אוכל הוא תשוקה, אהבה, אך גם איפוק ושליטה )

כמושג בפני עצמו עדיין עוסקת לרוב בהיבטים הבריאותיים, פיזיולוגיים, תזונתיים שלו דוגמת: 

 Hoffman)הרעבה ו , רעב(, מחלותDietary) תזונההשפעות על גוף האדם, אורח חיים, ערך קלורי, 

2003; Scrinis 2008;Lennartz 2010, 10-15)רים דוגמת . עם זאת, חוק( דגלאסDouglas )לוי-

לעסוק במושגים  1960-70-החלו בשנות הבורדייה ו (Sahlinas, סאלינס )(Levi-Straussשטראוס )

. התפתחות המחקר יים הניתנים להבנה באמצעות האוכלחברתיים ותרבותהיסטוריים, וערכים 

ית, מייצר תרבות כמרחב המשקף אינטראקציה חברת ופרקטיקות הקשורות בו זיהתה את האוכל

 (.Bell and Valentine 1997 in Graham 2013, 2) ומעיד על מסורת  ומקום 

אוכל מושפע גם מפוליטיקה, הובן כי לא ניתן היה להביט עוד על אוכל רק כמשהו "טבעי". 

. כך, (Cusack 2000, 207)כלכלה, מצב חברתי, היסטוריה, תנועה, אידיאולוגיה, דת, כוח ושליטה 

 התעצבותן וקיומן של זהויות אישיות וקולקטיביותאוכל להיות חלק חשוב בהבנת הפך ה

(Palmer 1998, 183 .)מה תפקידו של הראשון ים לרוב להבין שני דברים עיקריים;החוקרים מנס ,

 מה האוכל משקף, מה ניתן ללמוד ולהסיק דרכו ,השניהאוכל כפונקציה העומדת בפני עצמה. 

(Tapper and Zubaida 2000, 1-2) . הגדרתי, שהאוכל הוא המוחשי מבין המושגים הגסטרונומיים

 יהאינטואיטיבי, האינסטינקטיבהשימוש בו יהיה במרחב בו יתקיים המחקר, להערכתי לכן 

טפר וזוביידה בהתייחסם  בו להסביר זאת. היטיהמחקר ביותר עבור מושאי יוהאסוציאטיב

 המנות לארוחה, המנה והארוחה המוצרים הופכים למנה,האוכל,  דרך .תרבות קולינריתלהבניית 

כך נוצרת מערכת הנקשרת בטעמים, ריחות, מרקמים הנארגים לכדי . המייצר תרבות למטבח

 (.Tapper and Zubaida 2000, 16והקשרים תרבותיים אחרים ) מנהגים, זיכרונות, זהויות, חוקים

 זהותו תרבות קולינרית 1.1

אטען , אך כנקודת מוצא 72בתרבותובשיח היומיומי בחברה  הפכו שגור"מטבח גלובאלי" מושג ה

טרם עידן התגליות החלה תנועה של חומרי ב. עוד מושג מוגבל לשימוש בשדה התיאורטי שזהו

 ;Civitello 2008, 25) מה שהוביל להתפתחותם של מטבחים מסביב לגלובוסגלם על פני הגלובוס 

לפיתוח היכולות לשנע חומרי גלם ומאכלים  , הובילוהקדמה ועידן הקולוניאליזם. (111 ;83 ;53

ואוכל שטרם הכירו  להיחשף לתרבויות קולינריותממקום למקום כמו את היכולת של אנשים 

(Ibid, 241-69 הגלובליזציה .)ל להשיג האיצה תהליכים אלה. בעולם, בעיקר המערבי, אדם יכו

                                                           
 Sterling 2012  (Eastaugh 2017; ;2014)הראל  72
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גלובוס, ללכת לאכול במסעדה אתנית ליד ביתו, לראות בטלוויזיה או מצרכים מכל נקודה ב

 ;Halweil 2002, 6) אלה להגיע אל מקומותובאינטרנט תכניות בישול ומתכונים מכל העולם 

Civitello 2008, 270; 349; Chuang 2009; Versteegen 2010, 448) . תנועת ההגירה הביאה

 Sutherland 2007; Buettner) מאכלים "מהבית הישן" אל "הבית החדש" ושינתה כך את פניו

2008; Möhring 2014 אלה(. מתוך ( נולד מטבח הפיוז'ןFusion מטבח המהווה הכלאה בין שני ,)

תהליכים על אף . (Staiff and Bushell 2013)מטבחים, או יותר, ממקומות ומתרבויות שונות 

. "גלובאלי /מטבח"אוכל-אין מאכל נטול שורשים, שניתן להגדירו כ ,ברמת האוכל והמטבח, אלה

מקומות ולאנשים מקור הזדהות ל משמשיםמטבח לאומי, אזורי, מקומי ואתני, גם כיום, 

 .(Graham 2013, 1) וקשורים בהם – המשתייכים אליהם

 תרבות קולינרית ככלי לעיצוב זהות: בין שפה משותפת, עבר, הווה, זיכרון ודמיון 1.1.1

ן החוויה של אחת ממטרותיה במחקר הייתה למצוא את הקשר ביטענה כי (, Kravvaקראווה )

לבדוק את הקשר בין אוכל וזהות, תוך שימוש רצתה בכך להיות יהודי ואכילת אוכל יהודי. 

(. Krava 2010, 2"נוסטלגיה" )-אחר מושגים דוגמת "אותנטיות", "מסורת", "זיכרון" ווהתחקות 

 , אינן ישויות טבעיות, אלא נוצרוקראווה מוסיפה כי קבוצות אתניות, קהילות דתיות וכן הלאה

בעיצוב  מקום מרכזי ומטבח לאוכל באמצעות פרקטיקות תרבותיות, בהן וממשיכות להתקיים

לטעום ולצרוך את . פעולת האכילה מאפשרת לאנשים יצירת גבולותיהוב המשותפת הזהות

 (. Ibid) בות שלהם, העבר שלהם וההווה שלהםהתר

. (Ibid; Osella and Osella 2008, 176) , שפה וז'רגוןבכוחו של אוכל לספר סיפור, לייצר נרטיב

, מושפעת ומעוצבת באופן מובהק באמצעות הזיכרון ודרך 73זהות, בעיקר כשמדובר באוכל ומטבח

( מייצר אבחנה בין Food Memoryאוכל" ))ה(. "זיכרון (Holtzman 2006, 364)הבניות תרבותיות 

, אך 74ההקשרים היומיומיים של מזון לריטואלים הקשורים בו. אוכל, בבסיסו הוא חוויה אישית

חושיות -תרבותית, הרבה בזכות הרב-נקשר לחוויה חברתיתאוכל בניגוד לחוויות אישיות אחרות 

. התנועה בין האישי 75. אוכל מכיל בתוכו את הזיכרון האישי והחברתי גם יחד((Ibid, 373שבו 

מאכלים ספציפיים יכולים להוות  , המייצרים הקשרים.והדמיוןברתי טמונה רבות בזיכרון לח

, חוויות ר הפרט והקהילה הקשר למקומות אחרים, ימים אחרים, המעוררים נוסטלגיה וערגהעבו

(. מנהגים הקשורים באוכל, המבוססים על Ibid, 369; 372) המעוררות את הרצון לזכור חיוביות

                                                           
 (.Holtzman, 2006; 364חה, מגדר, דת וכדומה )לטענתה של הולצמן כמו ביחסי משפ73
 (.Holtzman, 2006; 373רעב, שובע, אנרגיה, עיכול, מחלה, אלרגיה, חוסר נוחות )74
 אמתי או מדומיין.75
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לכידות וצרת תרבות וזהות, י המבנהאותה תרבות קולינרית:  , ממסדים את76הזיכרון המשותף

(Tapper and Zubaida 2000, 1-2; Holtzman 2006, 366; Graham 2013, 4.)  הטראומה

תפקיד חשוב נדודים ו ה גם היא בעיצוב הזיכרון והזהות. לרעב, עוני, הגליהחשובהקשורה באוכל 

 האינדיבידואלים(. כשDiner 2003, 220-1) קהילהה של ובשכחה בזיכרוןבמסורת, בסמלים, 

הזדהות ו זהות כולם, מחלחל, מייצרנות עם חבריהם, הופך הזיכרון לשל חולקים את הזיכרו

(Walker 2012, 191; 204-5; Sabar and Posner 2013, 200-1.) 

את שיח האוכל סביבן הינם מושגים טעונים, דבר ההופך מדינת הלאום, הלאומיות והלאומנות 

 77מאבקים והתנגשויות בתוך מדינת הלאום (.Ichijo and Ranta 2016, 3-4לטעון ורגשי מאוד )

. לכן, (Ibid, 2)גים של האוכל והתרבות הקשורה בו התקיימו סביב ייצו 78ובין מדינות לאום

באמצעות  ומייצרת גבולותנחווית מתורגלת והאתנית,  איצ'חו ורנטה טוענים כי הזהות הלאומית

כל היא מדומיינת, מובנית . עם זאת, השניים טוענים כי הזהות המתגבשת דרך אוהאוכל

כיוונית בשימוש הנעשה באוכל -פעולה דו לזהות(. איצ'חו ורנטה טוענים כי ניתן Ibid) תומשועתק

לאומיות בנאלית ויומיומית המאופיינת במלמטה למעלה, פעולה  ראשית,(. Ibid, 5כמבנה זהות )

(Ibid .) תופעה זו לא פסחה ו וגבולותגל של בניית חומות עורר , הגלובאליטשטוש הגבולות בעידן

, ממתגים את והקולינריה ואנשי המטבח חברות מסחריותעל האוכל. "האדם הפשוט" וכמוהו גם 

מאכליהם בתווית הלאומית כמנופפים בדגל מדינתם. האוכל והמטבח מזכירים לאזרחי מדינת 

פה, הלאום מי הם ולא פחות חשוב מכך, מי הם לא. האוכל קושר ברמה הלאומית את הש

אישים מרכזיים ותמונות שנחקקו, אירועים שנחרטו הגיאוגרפיה, המסורת, החגים, ההיסטוריה, 

(Ibid, 6-7האוכל הלאומ .),הוא מושפע מהתרחשויות הקורות  י, כמו הזהות הלאומית, אינו סטטי

 ייתכנו השפעות ומאבקים פנימייםכן, האומה אינה ישות מונוליטית ולכן, -בחברות השונות. כמו

 . (Ibid, 8) וכדומה סביב מגדר, מעמד, אתניות על הזהות

מלמעלה למטה, במקומות בהן מדינת הלאום פועלת על מנת לנכס לזהותה  ,רשמיתהשנייה, 

 ,Ibidחקיקה )ו באמצעות פרסום, קידוםמוצרי מזון, מאכלים ומטבחים שונים )כלפיי פנים וחוץ( 

אנשי תקשורת, הם האמונים על הבניית ו , יזמיםוהפרטי, סוכנים מהמגזר הציבורי (. אליטות10

הלאומי הטמון בו דרך חינוך, ספרות ועל הנדבך התפיסות שיש לאזרח על האוכל אותו הוא אוכל 

ום ויצירת החוט המקשר (. התפקיד המוענק לכל קבוצה במדינת הלאIbid, 10-12ותקשורת )

                                                           
 לטענת הולצמן זה כלל לא משנה אם זה זיכרון שאכן נחווה או משהו מדומיין.76
(, מדיניות אספקת האורז Tortilla Riotsבמכסיקו ) ( במצרים, הפגנות הטורטייהPita Riotsהפגנות הפיתה )77

 .(Ichijo and Ranta 2016, 2)במדינות באסיה  
 .(Ranta, Food and Nationalism: From Foie Gras to Hummus 2015, 39)מלחמות החומוס בין ישראל ולבנון 78
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כך (. Ibid, 11)הקהילה המדומיינת לה המאפשרים את כינונה של באמצעות האוכל, הם א ביניהן

על מנת לגבש זהות  הקולינריהמדינה וסוכניה פעלו גם בשדה קולוניאלי, -לדוגמא, בעידן הפוסט

"ארוחה ", /מסורתיולחבר בין קבוצות המרכיבות את מדינת הלאום. מושגים כמו "מאכל לאומי

לאומי, היוו חלק מרכזי והמסורתי, הם התוצר המקומי, תוך קידו "מאכל אותנטי"-מסורתית" ו

. כפי שמדגימים איצ'חו ורנטה, הדבר יכול להיעשות גם שנים לאחר 79(Ibidבבניין מדינות הלאום )

. 80(Ibid, 12ולהתאים לצרכים חדשים ומשתנים )תה של אומה, על מנת לשנות תדמית היווצרו

יכולה להיות חלק מאוסף של מסורות מומצאות המתגבשת סביב האומה,  הקולינריתתרבות ה

 .(Ibid, 9)לדמיין את האומה מאפשרת ו

תרבות קולינרית/מטבח/אוכל  קהילות מהגרים נחשבות לאחד ממושאי המחקר המרכזיים בנושא

הרגלים המאפיינים ו . קהילות מהגרות נושאות עמן ריטואלים, מנהגים, מאכליםכמעצבי זהות

שתי פונקציות מרכזיות; האחת לייצר בידול אל . יש לכך ממולדתםתוך השתנות  ולעיתים אותן

"בית" במקום החדש, כמו יצירת תחושת  מול קהילות מהגרים אחרות והחברה המארחת. השנייה

 Holtzman 2006;Walker 2012; Sabar and Posner 2013; Duruzכמו בבית" ) ,שהיה "שם

2010; Lewis 2010, 571 .)ואינם שכיחים 81היו מזוהים עם המולדתשמאכלים ו בנוסף, מצרכים ,

 Walkerמיתי בקרב הקהילה )-, בעל ממד סמילסמל נוסטלגי משותףבמקום החדש, הופכים 

2012; Osella and Osella 2008; 197)82 של . מאמרו( סבאסSavas ,לא עסק באוכל )בתחום  אלא

המשתקפת "בית" -תחושת הו הטורקים בווינהרהיטים של קהילת המהגרים המטריאלי אחר, 

שצריכה להילקח בחשבון בכל דיון העוסק בקשר בין קהילת  מעניינת. סבאס מעלה סוגיה דרכם

כך גם , עזב להתעדכן במתרחש במדינה אותה . זהו עידן גלובלי, בו יכול המהגרמולדתםמהגרים ל

. עם זאת, למהגרים יש נטייה (Savas 2014, 188) "חברת האם"עוברת שבשינויים האופנתיים 

אף שימשיכו  אקט נוסטלגי. עלכעזיבתם,  עםכפי שנחרטה בזיכרונם  מולדתלשמור אמונים ל

השינויים התרבותיים שחלו לאחר שהיגרו, כמו לא היו מנת חלקם  להתעדכן בנעשה במולדת,

(Ibid, 196-203.) 

בארץ החדשה וליכולת  ל על העבר וההווה, לשמירת קשריםשותפות הגור האוכל תורם לתחושת

יתרה מכך,  ;(Lewis 2010, 579; 583להתגבר יחד על זיכרונות קשים או מציאות לא פשוטה )

מארץ  זיכרונות משותפים""קשרים חדשים, המהווים בסיס ליצירת הקהילה, מבוססים על 

                                                           
 (Ichijo and Ranta 2016, 11)אלו באו כמעט תמיד על חשבון האחר, הזר, שאינו שייך ללאום המדובר 79
 הם מדגימים זאת באמצעות המטבח היפני והניסיון לייצר לו כלפיי פנים וחוץ תדמית בריאה יותר.80
 וזכורים משם81
הגלובליזציה, בו האדם והחומר נעים על פני כדור הארץ, אין כמעט דבר שלא ניתן להשיג. אך על אף כי כיום, בעידן 82

 בתקופות קודמות יותר בעיקר בעת העלייה וכשהתעצבה, לא כך היו פני הדברים.
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משותפים דוגמת מסעדות פיזיים מרחבים ל אלה נרקמים לא פעם סביב (. כIbid, 585המוצא )

(Sabar and Posner 2013, 206-7; 213)משותף מובילה לתהליך של . החוויה החושית, הנחווית ב

(. צבר ופוזנר Ibid, 215; Lewis 2010, 572) ומכך הבנה ושיח משותף בנפרד וביחד היזכרות

מפגש של  מקוםאו כל מסעדה, "בית" הנוצרת ב-מרחב והמקום. תחושת הה מוסיפות נדבך חשוב,

ביחד עם המאכלים זיכרון משותף  ת, מוזיקה, שפה, תפריט מעורריםתמונובני הקהילה; 

שרת תהליכים אלה לדבריו של מק . לואיס(Sabar and Posner 2013, 210)ממקומות נשכחים 

של  re-member-ing -. המפגש המשותף החוזר סביב האוכל, גורם בכל פעם מחדש לאוליק

"הם", חיבור בין -"אנחנו" אל מול ה-, יצירת ההקהילה ובקהילה. דרכו נבנית הזהות המשותפת

 (.Lewis 2010, 574) "שם"-"פה" וה-ה

 וקוסמופוליטיותתרבותיות -תרבות קולינרית בערים רב 1.1.1

היווצרותם של יחסים לתרבות הקולינרית, עשויה לשמש ככלי תרבותיות, נראה כי ה-ערים רבב

(. Henderson 2004; Sutherland 2007; Buettner 2008; Mohring, 2014פנים וחוץ קהילתיים )

בהן במעגל הרחב של החברה ובנקודות ההשקה בין הקהילות השונות, הדבר בא לידי ביטוי 

תהליכי האורבניזציה עוד בראשית  ,רוניתהיא תופעה עי "אכילה בחוץ"-ה .החברה המארחת

המאה העשרים, בהם נפגשו מהגרים ממדינות שונות, עם אזרחים שעברו מהכפר לעיר ויושבי 

 ;Civitello 2008, 271)גוניים -הרבחבים העירוניים מר"מקומיים" הם מקור יצירתן של ה-העיר ה

Sutherland 2007, 48 ) .תולדה של הקשרים  העירונית הינן תרבותיות והקוסמופוליטיות-הרב

במידה מסוימת מסמלים שמגוון, הרחב הקולינרי היצע הה והחיבורים שנרקמו וכחלק מכך,

מהגרים  היחס למטבחכיצד  הדגים( Rayריי ) (.Sutherland 2007, 40מרחבים עירוניים אלה )

היחס כלפיי אותה קבוצת מהגרים יהיה להסיק מה עוזר  יורק,-ניו תרבותיות, דוגמת-בבערים ר

 (Ray 2007, 97-8)קומה בחברה המארחת ה מומ

הופך  המהגרו אקזוטיו מחפשות טרנדים עם ניחוח אוריינטליסקרניות והמארחות  החברות

 ;Kloosterman and Rath, 2014, 203-10) למוצר עצמו בעיניי ההחברה המארחת במידה רבה

Sutherland 2007, 48; Civitello 2008, 271 .)טעמים חדשים העמ המביא אתנית,-הסביבה הרב ,

. (Kloosterman and Rath 2014, 196-7ובלתי מוכרים למרחב ולקהילה המארחת ) מגוונים

ידי מהגרים, -, שהוכן עלאוכל להכניס אל גופם יבאופן וולונטאר תושבי החברה המארחת מוכנים

. בכך, האוכל המקומייםבעוד שכמעט בכל תחום אחר, מהגרים אלה מעוררים חשדנות בקרב 

 (.Raviv 2015, 159; Sutherland 2007, 48-9מהווה הזדמנות להיכנס אל הקונצנזוס העירוני )
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ינן מרחב אלה א מכיוון שעריםמהגרים. -מקומיים ביחסיככלל, לתרבות הקולינרית מקום מרכזי 

מגיעות אליהן כמעט כל העת, כך גם האוכל בהן עובר עיצוב מחדש סטטי ואוכלוסיות שונות 

(Civitello 2008, 270-1) הערים ויושביהן עדים להיווצרותה של תרבות קולינרית המושפעת מסך .

. מחד, כל אחת (Johnston and Longhurst 2012, 328-30)כל הקבוצות המרכיבות את אותה עיר 

 ;Civitello 2008, 273-4תרבותי )-מהתרבויות מנסה לשמר את שורשיה מקומה בתוך השיח הרב

Mannur 2007, 13-4אל  מטבחי מהגריםשל  םכניסתמקומיות.  ת(. מאידך, נולדות אינטרפרטציו

תרבותי, חיבור המביא לתוצר  מייצרת משהו חדש, פיוז'ן ב התרבותי של החברה המארחתהמרח

  .(Sievers 2014, 306) כלאיים-שהוא בן

, לא ניתן להתעלם בבואנו לבחון את מקומו של האוכל בקשר שבין מהגרים לחברה המארחת

בחברות המעידות על משמש כ"עלה תאנה" עבור החברה המארחת. לעיתים האוכל שמהטענה, 

 באופן יחסי להכיל ונוח זהותי, אותו קל-אוכל מהווה תחום תרבותיתרבותיות, -עצמן כרב

(Sutherland 2007, 40 .) קסנופוביה, עויינות להבחין בתופעות של עם זאת, גם בתחום האוכל ניתן

לעיתים, נוצרים סטריאוטיפים המלווים את מטבח . (Sievers 2014, 307) מהגריםהכלת -ואי

בעתות של . לכן, (Henderson 2004, 2)המהגרים כמטבח מלוכלך, נחות, לא בריא וכן הלאה 

הראשונים להיפגע פיזית  בנאלית,הלאומיות ה של המהגרים, כסמלי מתיחות, יהיו עסקי המזון

בפרק זה, ניסיתי להסביר את מקום  (.Sutherland 2007, 49ידי החברה המארחת )-וכלכלית על

הפרקים הבאים -בתתיכהמשך לכך, הקולינריה בחיי מהגרים, חברות מארחות והקשרים ביניהן. 

ית את המהגרים הישראלים אעסוק במרכיבי הזהות הקולינרית המאפיינים בצורה פרטיקולר

 בברלין; היהדות והישראליות.

 מחוץ לגבולות מדינת ישראל התרבות הקולינריתמקום  –היש מטבח יהודי?  1.1.1

"...האוכל היהודי מספר את סיפורם של עם עקור ונודד ושל עולמות שנעלמו. הוא חי בליבם של 

. כך פותחת (13, 1996)רודן האנשים ונשמר בחיים בזכות הזיכרונות שהוא מעורר ומייצג" 

לאורך מזרח ומערב".  –היהודי  חוקרת האוכל והתרבות קלודיה רודן את ספרה "ספר הבישול

המקומית  האינטגרציה של היהודים עם החברהההיסטוריה, ניתן לראות מקומות ותקופות בהן 

יאה ליצירת של הקהילה היהודית הב האו סגירתתקופות שהסתגרותה התבטאה גם במאכלים ו

רודן מצביעה על השאלה האונטולוגית העולה בכל פעם שהמטבח היהודי (. 16מטבח מתבדל )שם, 

מזונות  היהודי כלל אינו יודע כי הוא כזה,נדון. "האם יש אוכל יהודי?". לטענתה של רודן המטבח 

 (. 17, )שם היהודים למולדת חדשה אזוריים מקומיים נעשים יהודיים כשהם נוסעים עם
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מאז החלה תנועת מהגרים  אוכל יהודי היה אוכל אשכנזי., עבור תרבות המערב s1950'-עד שנות ה

רגיה, החלו להופיע מגוון רחב של מאכלים התיכון, הודו וגיאו-ממדינות צפון אפריקה, המזרח

בסימן שאלה )שם(. עם זאת, , דבר שהעמיד את רעיון קיומה של תרבות אוכל יהודית יהודיים

טוענת רודן כי "עובדת היותה של תרבות מורכבת אינה מבטלת את קיומה. תרבות )המטבח( 

היהודית כאיים רבים... הפזורים במים נוכריים... כטיפות שמן על המים העמוקים של תרבויות 

גלו, אבל מעולם אחרות, תלויות בהם תמיד, אבל לעולם לא מעורבבות בהם. היהודים סיגלו והסת

מייצג חד המטבח היהודי הינו ארכאי, קדום ומ (.17-8את זהותם התרבותית" )שם,  לא איבדו

, זהו מטבח חי, ערני ומשתנה, מצד שנימתכונים ומאכלים שונים אבדו בדרך.  נדודים רבים, כך

(. 20פי תנועת האנשים הנושאים עמם את המאכלים )שם, -המייצר גרסאות שונות למאכלים על

את הקמת הבית היהודי, מדינת ישראל, ככוח נוסף שעיצב מחדש  להוסיףניתן כפי שיידון להלן, 

הינה  מישראל, ההגירה מכאן, בהקשר למחקרי זה את מה שהוגדר ומוגדר המטבח היהודי.

ישראלי. דור שגדל על "אוכל -תופעה חדשה, המהווה אבן דרך נוספת בעיצובו של המטבח היהודי

בכדי להבין את התרבות הקולינרית אשר  .ו"אוכל ישראלי" וכעת נושא אותו עמו לגלות-יהודי" ו

נושאים עמם המהגרים הישראלים לברלין, עלינו להבין את דרכי הבנייתו של המטבח הישראלי 

 וחיבורו לשרשרת ההיסטורית של המטבח היהודי.

 המטבח הישראלי, תרבות קולינרית כמעצבת ומשקפת זהות  –השיח הישראלי  1.1.1

טומן בחובו את כך גם המטבח הישראלי  כמו הישראליות .להגדיר את המטבח הישראלי מורכב

עולים, -פלסטיני, עדתי, דתי, ותיקים-: הישראליהישראלית המתחים האינהרנטיים בחברה

י כל לאורך השנים היווהישראלי  שלל מרכיבי המטבח .(Raviv 2015, 1)קיבוצניקים -עירוניים

(. Ibid, 1-2החברה ) ודרכם ניתן להבחין בשינויים ובתמורות שעברה בבניית הזהות הישראלית

כמו בהרבה סוגיות תרבותיות בכלל וסוגיות קולינריות בפרט, שאלת האותנטיות בתוך המרכיב 

(. לדידה של רביב, הגלויות, ההגירה והתנועה של יהודים Ibid, 2)הלאומי היא אחת המרכזיות 

שהפכו ישראלים ולצדם הפלסטינים, מאתגרים עוד יותר את מושג האותנטיות. שינויי הסביבה, 

המשלבת האקלים, הדורות, החיבור בין אוכלוסיות שונות, ייצרו השתנות מחויבת המציאות 

היא יצירת יש מאין, ולכן היה עליה לגייס את כל הציונות . עבור רביב הישניםלצד רכיבים חדשים 

ולהרחיקה מהתיוג  אומהשל  ומטבח, על מנת להבנות זהות חדשה הכלים התרבותיים, בהם אוכל

למחוק את הישן והגלותי, לייצר משהו מקומי מהמייסדים הדבר דרש תחילה (. Ibid) "מדומיינת"

מוסיפה כי בניגוד לתנועות לאומיות אחרות, האתגר של הציונות היה רב  רביב(. Ibid, 3) ומשותף

 קצות תבלקבוצת השייכים מכל בקיבוץ יותר מכיוון שהיא נאלצה למסד עצמה במקום חדש, 
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(Ibid, 12-3.)  אותם רכיבים ואבני יסוד עליהן נשענת הזהות בתתי הפרקים הבאים אסביר מהם

 .הקולינרית הישראלית שעוצבה באמצעות התרבות

 מולדתלחיבור  –חיבור לעבודת אדמה  1.1.1.1

ותוצרת תבואת . לאדמההציונות היה יצירת החיבור אחד הכלים הראשונים בהם השתמשה 

. אלא פוליטי – אך לא דתיהארץ ככלי לחיבור למולדת באופן שורשי והיסטורי, ממד תנ"כי, 

חושב, היוצר ובונה החזק והישראלי, הארצ-יהודיה ור בין עבר להווה, תוך הבניית דמותחיב

ממקום זה נוצר רעיון היהודי הגלותי. תוך ניסיון למחוק את  ,לעצמו מדינה בעבודת כפיים

בתוך הציונות מעמדה של (. "תוצרת הארץ" קידמה את Ibid, 4; 10-1;39עברית" ))ה(עבודה )ה("

עשרות  ראליות" במשך"היש-"ארצישראליות" ו-מחוץ לישראל והפכה לכרטיס הביקור של הו

היו הענבים  לכךראשונים סמלים  (.Ibid, 10) הארץ למפעל הציוני תנובתשנים תוך ניכוס 

הציונות באירופה,  יהודית. אלה הפכו לשגריריפי המסורת ה-על והזיתים, חלק משבעת המינים

מרכזית של (. דוגמא Ibid, 28-9סמל לפוריותה של הארץ בעת הקמתה תוך חיבור הממד השורשי )

רביב היא "אזרוחו" של התפוז והפיכתו לישראלי תוך הרחקתו מעברו הפלסטיני. הוא שווק 

 ,Ibidליהודי החדש ) ישראל ובמדינת ישראל, פרי חדש-רץכהצלחתה של החקלאות היהודית בא

"ארץ -ישראל כ-ניכוס החקלאות בכלל והתפוז בפרט, עזרו להבניית התדמית של ארץ(. 36 ;18

ידי הציונות -על האדמה והארץתהליך תפיסתה של (. Ibid, 18טרם הגעת הציונות אליה )ריקה" 

 .(Hirsch 2011, 619)בו נושל הפלסטיני ממקומו באדמה זו  מקבילתהליך  יצרוהישראליות, 

 "ולנו יש פלאפל" 1.1.1.1

 Ravivאחד מסמלי המטבח הישראלי )הפלאפל הינו בעיני הישראלים וכך גם בעיני רבים בעולם 

(. בניגוד למאכלים לאומיים אחרים של אומות בעלות היסטוריה בת אלפי שנים, אל 15 ,2015

תהליך טבעי  זה ניתן להתחקות ולראות את שלבי אימוצו. לא היה "הישראלי" שורשי הפלאפל

"גאווה -במטרה להפכו ל וארוך שנים, אלא תהליך מהיר, הנעשה ביד מכוונת של תנועה לאומית

הפלאפל מספר את סיפור המטבח הישראלי, הבניית התרבות  לטענתה של רביב,. ישראלית"

מגרגרי חומוס, הוא  . מקור הפלאפל בצורתו המוכרת לנו(Ibid, 15-6) הישראלית והישראליות

(. Ibidנוהג להכינו מגרגרי פול )המיעוט הקופטי במצרים ה. שורשיו הם כפי הנראה מנהתיבפלש

הפך הפלאפל לסמלה הקולינרי של מדינת ישראל? רביב טוענת כי לאימוץ מאכלים יש  כיצד אז

גימבלט -מספר שלבים עד להטמעתם הסופית בתרבות. היא נעזרת במחקרה של קירשנבלט

(Kirshenblatt-Gimblett)  .הוא   השלב הראשוןשחקרה את הטמעת הבייגל בתרבות האמריקאית
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(, שלב בו הפלאפל הינו חלק ברור מהתרבות הערבית באזור self-evident) "המובן מאליו"

(, שלב בו נחשפים self- conscious, "המודעות העצמית" )השלב השני(. Ibid, 16התיכון )-המזרח

המקומיים ומאמצים אותם כחלק מרצונם להתערות  המהגרים היהודים הראשונים למאכלים

את הניגוד ודים (. הפלאפל, כאוכל רחוב זול וזמין, סימן עבור המהגרים היהIbid, 16-7בסביבה )

בורגנית השמה את המטבח והבישול בממד של -התרבות האירופית שאפו להתבדל ממנו,למה ש

 .83(Ibid, 17תחכום ואיכות )

, הוא השלב בו מנותק הקשר של המאכל עם (estrangement) ההתרחקותהשלב השלישי, 

-(. הפלאפל, כמאכל מזרחIbid, 18ידי החברה שאימצה אותו )-מקורותיו והוא עובר ניכוס על

תיכוני, יכול היה לעבור תהליכי שיוך לישראליות בזכות הגעתם של מהגרים יהודים מארצות 

(. בתפיסה Ibid, 18; 25פלסטיני )-ביהתיכון ולהתנתק משיוכו הער-אפריקה והמזרח-צפון

נטולי כל שיוך עדתי, דבר שהקל על  ומקורותיו ,הפלאפל ליהדות תימן מכירתהישראלית שויכה 

מסמל את סגירת  1958היכולת של כל ישראלי להתחבר אליו. השיר "ולנו יש פלאפל" שיצא בשנת 

הישראליות  תבאמצעות האינטרפרטציו. הניתוק הושלם (Ibid, 20; 25-6)המעגל בניכוס הפלאפל 

כחלק מהמטבח  וצג(, המאכל מauthentic) "האותנטי", בשלב הרביעיבהן הוספת צ'יפס למנה. 

כך  כך כלפי פנים ובעיקר כלפי חוץ. מאכל הלאומי של ישראל ומשווק-ה, זההלאומי, או במקרה 

 המתכונים שהוצג בספרכפי  בישראליות,מקומו של הפלאפל את  ביטאה, ישראל הרשמיתגם 

"Beyond Milk and Honey1995בשנת  ידי שגרירות ישראל בוושינגטון-ל", שהודפס ע (Ibid, 

חלק מהנוף הטבעי הופך המאכל ל(. שלב בו naturalization) "טבעיות"-הוא ה השלב האחרון(. 21

 .(Ibid)בכל מקום ו להבחין בו באופן יומיומישל החברה והלאום אליו הוא שויך, ניתן 

 הקרב על החומוס 1.1.1.1

בשיח הזהות הישראלית  םבדומה לפלאפל, החומוס הינו אחד המאכלים הקונטרוברסליי

המעוצבת ומשתקפת דרך המטבח. "אם יש משהו שאנחנו הישראלים מבינים בו זה חומוס. 

לא אגזים אם אומר הישראלים יודעים איך לאכול חומוס, היכן לאכול חומוס ומהו חומוס טוב. 

. (13, 2016)צבן " ההבנה העמוקה בחומוס היא מאבני היסוד של תרבות המזון הישראלית כי

מהותו, על שיח הוככזה,  ,המאכל הכי ישראליאכן, מבחינת ישראלים רבים כיום חומוס הוא 

 Ranta 2015 ;13-4, 2016)צבן באקדמיה הישראלית ובחברה  מהותיעניין  הם תפקידו ואיכותו,

Grosglik 2011; Ranta and Mandel 2014; Hirsch 2011 ) עבור הישראלים לחומוס יש שפה .

                                                           
דוגמה נוספת לניסיון הפיכת האוכל לבעל מעמד פונקציונאלי יותר ניתן לראות בהוצאתו מהספירה הביתית בחברה 83

 (Raviv 2015, 17)בוצית, בה היו אוכלים במשותף בחדרי האוכל הקי
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כמו מראה את מידת ס, ה את מידת ההבנה בחומוהמדגימה שפב . השליטה84ותרבות משלו

 ,Hirsch 2011; 17, 2016)צבן , במקום שאינו הבית וילידות בית-תחושת בן ההתערות בישראליות,

. בהתאם לכך, גם למיקום הגיאוגרפי של החומוסייה חשיבות רבה. חומוס נחשב לא יאכל (620

כפרים ערביים ובקניון ממוזג, אלא במקומות "עממיים ואותנטיים" זולת השוק, ערים עתיקות 

(. בטקסיות שמלווה את החומוס יש מעשה שבטי, מעשה המאפשר לישראלי לקלף 17, 2016צבן )

עוזיו של המעמד כן החומוס הוא אחד ממ-על .מערבי-העירוני-םת האינדיבידואליזמעליו א

(. "החומוסייה היא המקום בו הישראלים יוצאים 18, היותו מעמד בינוני )שםהבינוני בהתכחשות 

מעצמם כדי לא להיות עצמם, ולכן התנועה אליו וממנו יוצרת את המרחב שבו ניתן לדמיין את 

ישראל התיכון, ב-, אבל לא במזרחהתיכון-בבית, אבל לא בבית, במזרח ת שהיאהזהות הלאומי

 )שם(. אבל לא בפלסטין"

 ל, נובעת פונקציה נוספת שוקף החשיבות הגיאוגרפית וחשיבות העממיות והאותנטיותמת

 Ranta 2015; Ranta ;2016צבן החומוס והיא תיאור יחסיהם של היהודים והערבים בישראל )

and Mandel 2014; Hirsch 2011)85 .,החומוס יפגינו חיבתם  אוהבירוב הישראלים  ראשית

כיום הדעה הרווחת  שנית,. (Hirsch 2011, 622-3; 17, 2016)צבן  םידי ערבי-לחומוס הנעשה על

 והידועה היא שהחומוס אינו מאכל ישראלי במקורו אלא אומץ מתוך התרבות הפלסטינית

נים במרחב הביתי והמרחב אותה הוא מלווה מאות ש "אחר" האולטימטיבי(-)הנתפסת כאויבת וכ

. דרך החומוס משתקפים יחסי הכוח בין הישראלי (Hirsch 2011, 617; 620)הציבורי 

החומוס מאפשר לישראלים והערבי/פלסטיני. הישראלי הוא האוכל, הערבי הוא נותן השירות. 

לטעום את הפלסטינים מבלי לדעת את  ת הפלסטינית בלי באמת להכיר אותה,לצרוך את התרבו

המעיד על  מושג קולוניאליסטי "אכילת האחר",-אכילת החומוס היא כ(. 16, 2016לשונם )צבן 

 .(Hirsch 2011, 618)ידי האדם הלבן -אותם יחסי כוח, אכילת "האוכל האתני" על

 ,Ibidמקום החומוס בחברה הישראלית עבר השתנות לאורך השנים עד לתפקידו ומקומו הנוכחי )

"מנה הכי ישראלית שיש" קדמו שלבים של -"שיגעון החומוס" אליבא דה הירש והפיכתו ל-(. ל617

מחדש לערביות החומוס  חיבורטינית ולאחר מכן, תהליך של פלס-אימוץ וניתוק מהחברה הערבית

(. בימי המנדט הבריטי, נחשב Ibid, 617שבו, ללא הניתוק מהישראליות שהפכה לדומיננטית )

(. עם הקמת Ibid, 618; 621החומוס בעיני היישוב היהודי למאכל שהוא חלק מהרפרטואר הערבי )

ונותק זציה" המדינה ותחילת ייצור החומוס בתהליכים תעשייתיים, עבר החומוס "ישראלי

                                                           
)צבן "לטבול", הם חלק מההביטוס הישראלי -חלק ניכר מהמילים מקורן בשפה הערבית, אך מושגים כמו ל"נגב" ו84

2016 ,17 ;Hirsch 2011; 619) 
 (Ariel 2012)דוגמת המאבק על שיא גינס לצלחת החומוס הגדולה בעולם בין ישראל ולבנון  –ובמזרח התיכון 85
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מוצר חובה בכל בית חומוס כחברות מסחריות החלו לקדם את ה. פלסטיני שלו-מהמרכיב הערבי

והחל להיות  מיד ליהודים יוצאי "עדות המזרח", הוא קושר. הישראליומיתגו אותו כמאכל 

ובילה לתנועה תום מלחמת ששת הימים ה .(Ibid, 618, 620-1מזוהה עם "המסעדות המזרחיות" )

, ל ערי הגדה, בה הם פגשו במנה המוכרת להם מהבית בצורה אחרת ובמרחב אחרישראלים אשל 

 החלו חלקם כחלק מתנועת פועלים פלסטינים אל ערי ישראל, ,. מנגדאו ליתר דיוק אצל "האחר"

החל מסוף שנות השמונים, עם התפתחות  .(Ibid, 621-2לעבוד באותן מסעדות "מזרחיות" )

פלסטיני, מתוך החיפוש אחר -החל לחזור לחומוס המרכיב הערבי ,בישראל ההקולינרי

"האותנטי". החומוס סיפק רצון בחוויה הקוסמופוליטית, שאפיינה את צמיחת מעמד הביניים 

(. השיא הגיע לקראת תום העשור הראשון של שנות Ibid, 618הישראלי ועיקרה בערים הגדולות )

הקרויות יא מהודרות חומוס "אותנטיות ואסליות" החלו להוצ כאשר חברות מסחריות s2000'-ה

 (.Ibid, 622-3) בשמות ערביים

בבניית הזהות  האחר"", פלסטינים-כי לערביםמסבירים החומוס, הפלאפל וכמובן עבדות האדמה 

ביי בראשית הציונות נתפסו ער. ותי בעיצוב זהותו של המטבח הישראליתפקיד משמע הישראלית,

כעובדי האדמה וביחסם לאוכל. אך במקביל, התפיסה הרווחת  ,התנהגותיהארץ כמודל לחיקוי 

ראתה בהם כפרימיטיביים, הזקוקים ליהודים על מנת להתפתח ולעבור תהליכי מודרניזציה 

(Raviv 2015, 17).  .ניתן להבחיןמחדעם חלוף השנים ניתן להבחין בשני תהליכים מקבילים , 

 (,חומוסב )מטבח המסתכם והפיכתו לנחות ופשוט רידודותוך  ס ובליעת המטבח הפלסטיני,ניכוב

 פוליטיים-חברתיים-היבטיה התרבותייםבמרודדת  םבעיני הישראלי כפי שהחברה הפלסטינית

 .(Raviv 2015, 24-5; Hirsch 2011, 622-3 ;19, 2016)צבן "כובש נכבש" -ובכך משתמרים יחסי ה

על  "אחר" כמאיים(-)ה בחין בהתייחסות לפלסטיני כתרבות אויב המאיימתניתן לה, מאידך

מודעות רבה ב ניתן להבחיןעשור האחרון, (. בRaviv 2015, 18)קיומה של התרבות הישראלית 

לצד עליית תחושת הסכנה והאיום  פלסטיניים של המאכלים-יותר כלפיי מקורותיהם הערביים

עם ערביות האוכל ומנהלים ישראלים מתכתבים -שפים יהודיםכיום, (. Ibid, 24) בתחום הפוליטי

. ניתן (Hirsch 2011, 627)לגיבורי תרבות בישראל  הפכו 86פלסטינים, שחלקםשיח עם קולגות 

תחיל המשיח מתקיים  ,87מאבקי הבעלות על הפלאפל, החומוס והמושג "בלדי"לראות כיצד לצד 

 .(Ariel 2012, 40-1; Raviv 2015, 24; Hirsch 2011, 627)כיר בקיומו של המטבח הפלסטיני לה

                                                           
 מי שייתפס כנאמן לישראל, או כלא מאיים על האתוס הציוני.86
 מקומי בערבית87
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חומוס ולפלאפל כבר אינם רק נחלת הישראלים החיים בישראל. בקרב להותי כיום, החיבור הז

הגלות הישראלית והקהילות היהודיות בעיקר בצפון אמריקה ואירופה, החומוס והפלאפל מהווים 

קשר ללאומיות הישראלית, דרך להתחבר אליה ולזכור אותה. מאכלים שקל יהיה למצוא 

בר . לטענתה של הירש החומוס הוא הד(Raviv 2015, 24)במפגשים חברתיים של אותן קהילות 

אנשים מגדירים עצמם מכורים לחומוס מהגרים ומטיילים,  יו מתגעגעים מי שיצאו מהארץ,אל

שדבק צמחוני -גרוסגליק מוסיף כי הממד הבריאותי .(Hirsch 2011, 619)ולא יכולים בלעדיו 

ולהעניק  אמריקאיות-וצפון, הוביל לעליית קרנו בעולם המערבי, בעיקר בערים אירופיות בחומוס

 .(Grosglik 2012, 141-2)לו זהות קוסמופוליטית 

 הגלות  וזיכרוןאוכל, "עליות"  על 1.1.1.1

הראשונות לאחר קום המדינה אולצו למחוק את זהותן ותרבותן, כולל את זו הקולינרית,  העליות

. התרבות "האשכנזית" נקשרה ביהודי (Raviv 2015, 102-3)תוך קיום מדיניות "כור ההיתוך" 

שמו  והישראליות הציונות. (104, 2016)צבן הגלותי, החלש, הנרדף שאינו יכול להגן על עצמו 

כצאן לטבח", שלא תורעב למוות,  תלך" שלא, איתנה, חזקה, נגד תרבות ליצור הרלמט לעצמן

שונה מכל מה שמגלם בטעמו  עשירה תרבותית, מלאת חיים, ציונות-יהדות. הביד שגורלה

כי אנו כישראלים צבן טוען . (105)שם, פיש -ובצורתו החיצונית סמל המטבח האשכנזי, הגפילטע

אף -. עלשואת יהודי אירופה מהלךהיהודי הגלותי שהורעב למוות בזיכרון נושאים עמנו את 

ינם נצר יהודים החיים בישראל אהשחלפו כבר למעלה משבעים שנה ולמרות שחלק ניכר מ

ב, מחסור, מהיום בו הישראלי עוד שם. מפחד מאותו רע DNA-למשפחות ניצולי שואה, משהו ב

(. הרעב 257, 2016)צבן  "השואה היא הקרע שבלב תרבות האכילה הישראלית" לא יהיה אוכל;

הקיצוני יצר את התמונות החרוטות בזיכרון הקולקטיבי הישראלי של "המוזלמן", אותם שלדים 

(. תקופת הצנע עבור החברה הקמה בישראל, כמו 258בין חיים ומוות )שם, הנמצאים ם, אנושיי

הייתה מעבר לקראת תקופת תרבות השפע בישראל. אך גם תרבות השפע לא הצליחה לנתק את 

 (.259, הישראלים מהמחשבה מה יקרה אם לא "תגמור מהצלחת" )שם

 Raviv) פלסטיני-הערבי למאכלי המטבחבמשך שנים שרו נקהמטבח "היהודי מזרחי", מאכלי 

יש המקשרים זאת ו המאוחרות s1980'-שנות הברבדיו ועדותיו הגיעה החל מ הכרהה. (118 ,2015

(. על Ibid, 131) 1977למאבקם של תנועות דוגמת הפנתרים השחורים והמהפך הפוליטי של שנת 

לאורך שנות קיומה של מזרחי" וההגמוניה התרבותית האשכנזית -"אשכנזי-רקע המאבק ה

(. צבן 109, 2016כטוב יותר בקרב הישראלים )צבן פתיעה תפיסתו של המטבח "המזרחי" ישראל מ
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הצבעוניות המשקפים חושניות ואקזוטיות ולהסבר ההתאמה ו טוען כי מעבר למרכיב הטעם

וקיים, לדידו של צבן דרך שימורו של ה"מטבח המזרחי" כמטבח חי  .הגיאוגרפית, יש הסבר נוסף

משתמר מעמדו של האוכל "המזרחי" כאוכל "שאינו עד הסוף ציוני, אינו עד הסוף יהודי ולא עד 

את התפיסה כי היהודים  צבן מוסיף כי ההגמוניה האשכנזית שימרה(. 110)שם, הסוף ישראלי" 

התיכון. כך גם ה"אוכל -לא היו בגלות, אלא עברו בין מקום אחד לאחר במזרח "המזרחים"

 . (111, לבנט )שםב גלותי, כי הוא בעצם מאותו מוצאוי", הוא אינו דוחה המזרח

 מצנע לשפע: תרבות הצריכה, מוצרים ישראלים והאוכל כ"מדורת השבט" 1.1.1.2

ברת עובדי אדמה לחברה ישראל מח מסמלים את הפיכתהימים -מלחמת ששת השנים שלאחר

פרמרקטים סו. (Raviv 2015, 51)התחזקות האזורים העירוניים על חשבון הכפריים  צרכנית;

החלו להיפתח בשולי הערים מתחמי  1980-90-יותר בשנות ה מאוחר הפכו חלק מהנוף הישראלי,

קניות ובליבם סופרמרקטים גדולי ממדים, המספקים את חוויית הצרכנות המערבית, אליה 

המבט היה ואנשים החלו לנוע מישראל ואליה, זה, אוכל  (. לצד178-9, 2016כמהה הישראלי )צבן 

כך, (. Raviv 2015, 119-23; 131התיכון )-חלק מאגן הים התיכון ולא המזרח ,אל מעבר לים

-Ibid, 121) לתענוג והנאה ,מצורך ;אוכלכלפי השינתה יחסה השנים האחרונות ישראל  ארבעיםב

, 2016החליפו טרנדים של אוכל בריאות ואוכל גורמה )צבן  כסממן מרכזי (. את הכשרות8

, האכילה הפכה מצורך ביולוגי לחוויה 1990-(. במסעדות היוקרה שהחלו להיפתח בשנות ה142;75

חוויה  תרבות הקולינרית;ל ויוקרה נכנסואומנותית, תענוג תרבותי אינטלקטואלי. מעמד 

 (.70-1 ,2016שאינו חלק מההמון )צבן ושה תח "אדם מן היישוב"-מעניקה למעמדית, ה

שפים הפכו . בתרבות הפנאי הישראליתהקולינריה התעצם מקום  ועד ימינו 1990-משנות ההחל 

וכוכביהן ובמקביל הליכה למסעדה הפכה לבילוי הישראלי המועדף. התכניות  טלוויזיהלכוכבי 

יתרה מכך,  (.Raviv 2015, 148-53) "מטבח ישראלילביטוי " מסגרת, זהות, שם ופנים מספקים

פלסטיני, תושב -הערבי מדומיין; ביחד, שייכות ושוויון תכניות הבישול מייצרות לצופים תחושת

לבשל והידוענית. כולם מתבקשים  טקיסט-ת הזרה מבשלים יחד עם ההייעיירת הפיתוח והעובד

בזכות במקביל, (. 98; 90, 2016ואת מה שישראלי עבורם )צבן "את עצמם", את זיכרונותיהם 

. בר מעמד ומוניטין גם מחוץ לישראלהאוכל הישראלי החל צו מרחב הרשת והגלובליזציה,

ם את דבר ותכניות בישול ישראליות הצליחו בעולם ואישרו עבור ישראלים רבי 88אפליקציות אוכל

, בין שאר המטבחים את קיום הלאומיות הישראלית , המאשרקיומו של "מטבח ישראלי"

                                                           
 (.Raviv 2015,155" כדוגמא לכך )Look & Cookהאפליקציה של מאיר אדוני "88
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יפה שאלות חשובות עבור ההצלחה הצעם זאת, (. Raviv 2015, 155-6) והלאומים הלאומיים

שראליות? האם הם הישראל והאם ביציאתם מישראל הם מייצגים את י ;אנשי קולינריהאותם 

גלובאלי, הם עדיין נושאים את נס הלאום ההאם בעידן ו ישראלית?מחויבים לתרבות קולינרית 

 (.Ibid, 157והמטבח הלאומי )

  תיאור המחקר ':דפרק  .4

 תיאור כללי של המחקר   1.1

מסד בשלושת גופי הידע המרכזיים  ניחהמ, הוהיסטוריתסקירה תיאורטית עד כה הצגתי 

ברובייקר  בהסתמך על ,מושג הזהותהשיח התיאורטי המעצב את והרלוונטיים עבור מחקרי; 

סטטס ובורק וסטומפקה. בהמשך בחנתי את מושג הזהות דרך  פוז'ארליק, ,הול ,וקופר

; של התיאוריות בעזרת, זיכרון קולקטיבי ונוסטלגיה קשרים חברתייםפרספקטיבות של קהילה, 

. השילוב בין תיאוריות בויםהיינס ו הלבקס, ,אוליק ,נורהגופמן, , אנדרסון, הובסבאום, בורדייה

והקבוצה בקהילת האינדיבידואלים אלה אמור לספק את הבסיס לדיון עיצוב הזהות בקרב 

, ההגירהשיח ב עסקתיהזהות  שיח על בסיסכפי שאני עתיד לעשות. המהגרים הישראלית, 

באמצעות  תרבותיות, -המושגים רב כך הגדרתי את תוך .קליטת המהגרים והיחס אליהםמדיניות 

המחקרים של  .", של אוריילי ובנסוןומהגרי "איכות חייםבק  פי-על קוסמופוליטיותקימליקה, 

, את המרחב האירופאי הסבירווייס -ו דנציגר , אנצינגר ושולטן,מרטינלו וראת', אאדה ורוספיני

מחקריהם על  הסתמכותתוך  הישראלי,ההגירה המשך התמקדתי בשיח ב וברלינאי. , עירוניגרמני

גוף הידע השלישי בו עסקתי היה  , יאיר ועמית.ארי, כהן-גולה, שוקייד, צבר, לבדלה פר של

קולינריה, אוכל ומטבח מתקיים במרחב שבין הזהות ב. השיח העוסק התרבות הקולינרית

ול מהגרים גם אל מ ובקרב, דתו, קהילתו, מדינתו  ן האדם, למשפחתויהאישית לקבוצתית. ב

-בל וסאבארי, -של ברילה םתיבכתהסתמכתי על . בשדה זה "חברה המארחת"-וה "מדינת האם"

לבחון את  בכדיועוד.  קרנג, צ'יביטלו, סאתרלנד, הולצמןולנטיין, פרגוסון, טפר וזוביידה, קוק ו

 הנושא בפרספקטיבה הישראלית נעזרתי במחקריהם של רביב, צבן והירש.

בו  2015( משנת Amitעמית ) הילה מחקר אחד שללמעט  האמפירי.מישור בשל מחקר זה עיקרו 

 מסוגו עסקה בקהילות מהגרים ישראלים קוויריות כמהגרי "איכות חיים", זהו מחקר ראשון

 כן, זהו מחקר ראשון-הבוחן את עיצוב זהותם של מהגרי "איכות החיים" הישראלים בברלין. כמו

, כל שכן מצעות התרבות קולינריתבא "איכות חיים"מסוגו הבוחן את עיצוב זהותם של מהגרי 

האוכל, המטבח והשיח אותו  דרכים בהןב בחנתי ודנתי. במחקר מהגרי "איכות חיים" ישראלים"
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הם מייצרים מהווים כלי לעיצוב זהות פרטיקולרית וקבוצתית, כלפי פנים וכלפיי חוץ. יתרה 

העוסק בה  והשיח האקדמי תופעה חדשה וכך המחקרל תנחשב ההגירה הישראלית לברליןמזאת, 

. השילוב המחקרי בין זהות המהגר הישראלי, לברלין, הנחקר כתופעת הינו ראשוניעד עתה 

"הגירת איכות חיים" ונבחן דרך הפריזמה של התרבות הקולינרית מנסה לייצר שיח חדשני 

רק זה בהמשך פ בכוחו של מחקרי לחדש ולהרחיב את הידע בנושא. לכןו - מזוויות שטרם נבחנו

 והממצאים. המגבלותאציג את מטרות והשערות המחקר, כלי המחקר, המתודולוגיה, השדה, 

 מחקרים בתחוםעם  יהצגת ההתכתבות של מחקר 1.1.1

עם מחקרים העוסקים בתחום הזהות מקיים שיח שני מישורים מרכזיים בהם מחקרי  ישנם

 מתקיים ראשוןמישור הה, בקרב מהגרים ובאמצעות התרבות הקולינרית. והקהילתיתהאישית 

אוכל את המרחב בו ה דרכם זיהיתי, התרבות הקולינרית מחקרים השונים בנושאהבאמצעות 

"אמור לי מה אתה אוכל ואומר לך סאבארי, -משפטו המיתולוגי של ברילה .כמעצב זהותמשמש 

העוסקים בעיצוב זהות דרך אוכל בקרב  מחקריםכלל הב, שזור כחוט השני מי אתה"

הביטוס, כשימוש במושגים  כך החוקרים עושים תוך שונות. קהילות/"קהילות מדומיינות"

 ם המרחביםמההסבירו החוקרים באמצעים אלה  .אינטראקציות, זיכרון קולקטיבי ונוסטלגיה

אחראים על עיצוב עיצוב הזהות, מי  מתבצע כיצד, בהם לאוכל תפקיד משמעותי בעיצוב הזהות

מרבית  הליך עיצוב הזהות, באילו מעגלים ובאילו רבדים. מופעלעל מי , אם יש כאלה –הזהות 

לעיתים אף יותר בעיצוב הזהות, מקום משמעותי, בתרבות הקולינרית הציבו את ההמחקרים 

 סאתרלנד, בוטנר, צבר) השיח המחקרי על מקומה של התרבות הקולינרית בקרב מהגריםמשפה. 

באמצעותם ח מקרה הבוחן שלי. ותינבלי  סייע )צבן, רביב, הירש( ובישראליות (ופוזנר, מורינג ועוד

לגשר על הפער האמפירי הקיים במחקר על תרבות קולינרית בקרב מהגרים ישראלים.  ניסיתי

באמצעות התרבות  ,הדרכים בה עוצבה הזהותאת  ניתחתימחקר השדה, אינטגרציה עם בעזרת ה

קהילות החברה המארחת, , אל מול בברלין הישראלים חיים"(ה)רי "איכות מהגבקרב  ,הקולינרית

 .המולדתחרות ואל מול מהגרים א

מהגרי בקרב ומאפייניה,  את הזהות המתעצבת, על מרכיביה ניסה לזהות ולבחון השני מישורה

התרבות הקולינרית משמשת עבורי מרחב שיח תיאורטי, . בברלין חיים" הישראלים(ה)"איכות 

המהגרים הישראלים.  של המצביעות על זהותםתופעות נרחבות יותר לעמוד על אך מתוכה אנסה 

נושאים  הפרט והקבוצההמחקרים שהוזכרו ועוסקים בזהות וקולינריה, ניתן להבין כי מתוך 

שיח, בהביטוס שפה, במתבטאים ב מרכיבים אלה .בקרבם מרכיבים זהותיים רבים
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. המשותפת ומהנוסטלגיהכרון הקולקטיבי מהזי ומושפעים באינטראקציות שהם מקיימיםו

תיכוניים, המהגרים לאירופה, לגרמניה ולברלין, -היותם ישראלים )לשעבר?(, יהודים, מזרחל

מחקר זה  תןאו -יות משמעוישנן  דרכון אירופי )או שלא(,שבבעלותם  כמהגרי "איכות חיים"

ם מקיימים בעידן גלובאלי מחד אך לאומני מאידך, במקום בו המתרחש . כל זה מנסה לאמוד

 פיזייםנה ובאמצעים קרובות ורחוקות, באינטנסיביות משת קשרים עם קבוצות שונות,

דרכה ניתן  היא מבוססת ערכים. –או ליתר דיוק , תערכילעיצוב הזהות משמעות וטכנולוגיים. 

 המולדתלהגירה, את מבטה על  להבין את יחסה של הקבוצה לקבוצות שונות, את נימוקיה

החברה המארחת. עיצוב הזהות או הדרך בה היא מוצגת, מגדירה איך הקבוצה רוצה להיות ו

 ומי יהיה מודר ממנה. לזאת מי יוכל לקחת חלק בקבוצה זוולהיתפס ובהתאם 

 המחקר והשערות שאלות  ,תומטר 1.1

ראשית, הבנת ואפיון הזהות של קהילת המהגרים : שתי המטרות המרכזיות של מחקרי הן

 שלכלי לעיצוב הזהות התרבות הקולינרית מהווה כיצד  הישראלים בברלין. מתוך כך, הבנה

 הסתייעתיזאת, . על מנת להבין ההילכפרטים וכק – מהגרי "איכות החיים" הישראלים בברלין

 איסוף וניתוח הנתונים האמפיריים:ו מחקר שהנחו אותי בכתיבת שאלון המחקר שלוש שאלותב

 בקולינריה, באוכל ובמטבח בשגרת יומם? הקהילההשימושים שעושים חברי  םמה .1

התרבות הקולינרית בקרב קהילת מהגרי "איכות החיים" הישראלים  בא לידי ביטוי שיחכיצד  .2

שיח בעל מאפיינים האם הוא ? יםפוליטישיח בעל מאפיינים הוא שיח תרבות זה האם  בברלין?

של שיח תרבותיים וקוסמופוליטיים? מה יחסו -בעל מאפיינים רבהוא שיח זה האם ? יםמעמדי

האחרים שיחי התרבות הקולינרית  םלישראל ולמושג "אוכל ישראלי"? מההתרבות הקולינארית 

 ?גרי "איכות החיים" הישראלים בברליןשיח התרבות הקולינרית בקרב קהילת מה מהם מושפע

 ?מבנה איזו זהות התרבות הקולינרית –ומכאן 

המשמעויות הניתנות  ןמהומכך,  ?וחבריהבקרב הקהילה יתנים לאוכל ולמטבח הנ מהם הייצוגים .3

, הברלינאי, הקהילתיוחבריה במרחב  הקהילהבקרב , התרבות הקולינריתהשונים של  לייצוגים

והאם באמצעות משמעויות אלה הקהילה וחבריה מייצרים זהות  מול הישראלי?הווירטואלי ואל 

 חדשה ונבדלת?-אלטרנטיבית

 תפיסתי מאידך על, ומחד על השיח התיאורטי בתחומים הרלוונטייםהתבססו  ימחקרהשערות 

פוליטי בתקשורת ובמדיה -ציבוריהשיח כפי שהשתקפה בקהילת המהגרים הישראלית בברלין  את
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שפרצה בספטמבר  "מחאת המילקי" ישראלים החיים בברלין.מהגרים והיכרותי עם  89החברתית

 ותרות והציגה אותם בשלל תדמיות;העלתה את המהגרים הישראלים בברלין לכ 2014

, אשכנזים )בעלי ואמנים אביבים שעברו לברלין, אנשי רוח-אופוזיציה ישראלית, תל ,"שמאלנים"

, כחלק המחאהכחצי שנה לאחר חיי נוחות זולים הרחק מישראל.  דרכון אירופי(, המחפשים

מעבודתי, הזדמן לי לבנות סיור אקדמי לברלין העוסק בזהויות השונות המרכיבות את ברלין 

  .90והשתקפותם בזירה הקולינרית חברתיים-פוליטיים בתחומים

ישראלים  מספר הכרתיסיור הלימודי, ה, במהלך סיור ההכנה ו2015בחודשים פברואר ויוני 

אותי למגוון האנושי של המהגרים הישראלים הקיים  ההיכרות עימם חשפההמתגוררים בעיר. 

 בעיר. תוך כך ראיתי כי המטבח והאוכל מעסיקים חלקים נרחבים בקרב המהגרים הישראלים

, להשתלבות אנשים תרם רעיון, להכודי, לקכתרומה לקהילהפרנסה, ; כבמגוון דרכים ותחומים

וכמרחב של אינטראקציות העומד בפני עצמו, בעיקר ברשתות החברתיות. "מחאת  בחברה,

לכל אחד הייתה דעה בנושא, היו  ת ונצרבה בתודעה;ובוער תהייתה אקטואליעוד המילקי" 

. ישראלשתמכו והיו שהתנגדו, היו שכעסו על מארגן המחאה והיו שצידדו בו והביעו את כעסם על 

 לכל אחד דעה ,החומוס" בקרב הישראלים החיים בברלין, גם כאן הביטוס"-בנוסף, התוודעתי ל

נותר בי רושם עז  ,מהסיור עם שובי בנוסטלגיה.ובזיכרונות, הקשורה בטעם, בפוליטיקה, 

פוליטית -ריתמעבר לאותה תדמית ציבוהרבה מהחוויה "הישראלית" בברלין. חשבתי כי יש 

שיערתי כי בברלין צומחת ומתעצבת קהילת מהגרים ישראלית  שהשתקפה דרך התקשורת.

המנסה לייצר זהות אישית וקהילתית חברתיות, -מגוון דעות פוליטיות תעותית, בעלתוססת ומשמ

הייחודית לה, אך ניזונה ממי שהייתה רוצה ולא רוצה להיות. לשיח התרבות הקולינרית, כך 

 השערות המחקר שלי: לושש נבעו מכאן. מקום מרכזי בעיצובה, תישיער

הישראלי  ")ה(איכות חיים" מהגראוכל ומטבח תפקיד חשוב בחייו של לשיח על קולינריה,  .1

, חברתית-זהותם הפוליטיתאת  המהגרים הישראלים בברלין בונים באמצעותםבברלין. 

-לידי ביטוי גם ביחסם לבא . הדבר כפרטים וכקהילה המזוהה עם אידיאולוגיה שמאלית,

 .דינת האם" ולקהילות מהגרים אחרות"מ-המארחת", ל"חברה 

מהווים  במסגרת שיח התרבות הקולינרית הניתנים לאוכל ולמטבח המשמעויות והייצוגים .2

בקרב הקהילה וכלפיי חוץ )בממד הפיזי  לשיח ולעיתים למאבק ליצירת קשרים, קרקע

 .והווירטואלי(

                                                           
 2014החל מתקופת "מחאת המילקי" בשנת 89
 היה זה בטרם נושא זה היווה את תחום המחקר שלי90
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מתעצב  בחברה המארחת חיים""מהגר איכות -, כשל המהגר הישראלי ומעמדומקומו  .3

 האוכל והמטבח עמו הוא מזוהה.משתקף באמצעות ו

  מתודולוגיה וכלים מחקריים 1.1

. בחירה זו נובעת מהתפישה כי והפרדיגמה הביקורתית התפיסה ההומניסטיתעל  מחקרי מתבסס

תפישות,  -משמעויות מתחת לייצוגים הקיימים עבור כל אחד ממושאי המחקר, מסתתרות 

כי  הטענהאידיאולוגיות, ערכים, סטריאוטיפים, מרכיבים תרבותיים. אני נוטה להסכים עם 

העולם לא יכול להתגלות רק על ידי המחקר האמפירי, אלא יש לקחת בחשבון כי הידע מסונן דרך 

. מטרתי היא להבין את (Bernard 2006, 22) והסיווגים אותם מייצר התיאוריה שהחוקר מאמץ

מתוך המשמעויות התופעות העולות מתוך המחקר סביב קהילת המהגרים הישראלית בברלין, 

ייקטיבית של . תוך כך, עלינו לזכור כי תמיד קיימת מסננת סובהניתנות לתופעה על ידי הפרטים

הן מצד החוקר והן מצד הנחקרים. במחקר מסוג זה הדגש הוא  ,"המציאות החיצונית"

 כי תוך כך, עלינו לזכור(. Ibid) "המציאות החיצונית"בסובייקטים והבנתם הסובייקטיבית של 

ידי הפרטים, אינן פועלות במרחב של ריק, אלא -המשמעויות הניתנות לתופעה על בתפיסה זו

מהקשרים  יםונובע יםהביטוס, המבוססהכוח, הגמוניה, -יחסימבוססות על הבניות חברתיות, 

 גיה כלשהיואולאינן מנותקות מתוך ערכים או אידי . העובדותהיסטוריים-פוליטיים-חברתיים

 של אנדרסוןמחקרי זה נסמך על המסגרות התיאורטיות . לכן (46, 2007)שלסקי ו אלפרט 

 וגופמן )"הביטוס"( , בורדייה)"מסורות מומצאות"( , הובסבאום)"קהילות מדומיינות"(

רת זו, עליי כחוקר לשים לב למשמעויות שנותנים כן, במסג-כמו .פנים"(-אל-)"אינטראקציות פנים

 ידי סביבתם-שהם מציגים כנאמרים עלמושאי המחקר לא רק לתופעות, אלא גם לדברים 

 (.46לדבריי כחוקר )שם,  שהם מעניקיםוהמשמעויות 

ן על מושא המחקר שלי, המהגרים הישראלים בברלין, על מנת לקבל תמונה רחבה ככל הנית

; מתודות מחקר שונות שתי מהלך המשלבקיימתי בהתאם למטרת, שאלות והשערות המחקר, 

. גרים ישראלים בברליןהמ עשרים ושישהעם  ערכתיאותם  חצי מובניםעומק  ראיונות, הראשונה

חקר  השנייה,. ניהול וניתוח הריאיוןיית, בבנ שהנחו אותיהעקרונות במהלך פרק זה אתאר את 

, בעיקרה פייסבוק של הקהילה הישראלית בברליןהדפי  רשתות חברתיות שהתקיימה על

, העוסקת בהיבטים שונים של התרבות התמקדתי בקבוצת "אימהות מבשלות בברלין"

חקר מתודת על מנת לנתח את הנתונים שעלו מתוך הרשת החברתית אשתמש ב .הקולינרית

השלבים לניתוח ויזואלי  ארבעתת החברתיות ובשיטת ניתוח של טקסטים מקוונים. מודל הרשתו
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הייצוגים הניתנים המקום, החשיבות, התפקידים ו מסייע בהבנתופרשני של רשתות חברתיות 

 .בעיצוב זהות המהגרים הישראלים בברלין (מרכיביהעל ) לתרבות הקולינרית

 ראיונות חצי מובנים .1.1.1

ראיונות עם מהגרים ישראלים החיים  עשרים ושישהערכתי  2016נובמבר -במהלך החודשים יולי

פנים בעת שהותי בברלין בחודש יולי וחלקם באמצעות מרבית הראיונות נערכו פנים אל  .בברלין

. הראיונות התקיימו בשיטת "כדור השלג", כאשר מרואיין אחד, הוביל למרואיין Skypeתוכנת 

אחר. מתודת ראיונות העומק החצי מובנים עזרה לי להבין את המרחב, התרבות, המושגים 

. (Bernard 2006, 213)והערכים של המרואיינים ואת המשמעויות שהם מעניקים לאותם דברים 

בראשית הריאיון אפשרתי למרואיינים חלק נרטיבי בו סיפרו על הריאיון התקיים בשני חלקים. 

 בעת הצורךמצדי  העמקהעצמם, על הגעתם וחייהם בברלין בצורה חופשית תוך הוספת שאלות 

(Ibid, 216-7 שלב זה אפשר למרואיין לתאר באופן .)את סיפור חייו וזהותו מתוך  יוולונטר

, העוסקות בנושאי המחקר לל שאלות פתוחותהמשמעויות שהוא נותן לפרטים. השלב השני כ

"אוכל" בריאיון, על מנת לפשט את -ותרבות קולינרית )אותה הגדרתי כ הגירה, זהות העיקריים

(. הראיונות אפשרו הבנה עמוקה יותר של הסיבות והגורמים המעצבים את Ibid, 223-4השיח( )

 ההביטוס.זהות הפרט והקהילה ומקומה של התרבות הקולינרית בתוך 

ההסברים וה של הפרט וההקשרים, המשמעויות, הריאיון מבוסס על חוויות העבר וההו

של המרואיין. הנרטיב אותו מתאר הפרט מתקיים בתוך  הניתנות לרצף הדבריםוהפרשנויות 

(. במקרה זה, 7-8, 2010מרזל -משיח ו ספקטור-חברתי בו הוא חי )תובל-הקונטקסט התרבותי

ו לספר המהגרים הישראלים בברלין הוא המסגרת הראשונית ליצירת הסיפור אותו יבקש

עיצוב והמשמעות האישית שהם מעניקים לחוויית ההגירה, מקומם בחברה המארחת, בקהילה 

היסטורי, תרבות, ערכים, שפה -רתיהזהות האישית והקולקטיבית. זהות זו מבוססת על הקשר חב

מתוארת מאגר השפה באמצעותו  ה את ההביטוס,ברה מייצרים במקרה זוכן הלאה. התרבות והח

. לכן, בניתוח (Bruner 1987, 1-2)המכווין ומנתב את התנהגות של הפרט  המציאות, מאגר

 הקולקטיבי הראיונות נעזרתי ברקע התיאורטי של מחקרי מהבניית הזהות, הקהילה, הזיכרון

 והנוסטלגיה והקשרם לחוויית ההגירה והתרבות הקולינרית.

והבנת המכלול מתוך סיפורי החיים  על סובייקטיביות הפרטדגש  שמתיבמהלך הריאיון ובניתוחו 

-Lieblich, Tuval"מציאות" ומה המשמעות הנובעת מכך )-שנבחרו על מנת לתאר את ה

Mashiach and Zilber 1998).  ,תוך כך, הראיונות פורקו לסיפורים, טיעונים, הבעת דעות
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דיווחים, מחשבות של המרואיין ומכאן לניסיון להבין מה רצה המספר להביע, לתאר, להדגיש, 

להרחיב, ממה בחר להתחמק או לא להתייחס. באופן זה ניתן היה להבין בצורה טובה יותר את 

ריאיון היה בשל השאלות  תפקידן(. Ibid, 19-20הסיפור הרחב אותו ביקש לספר המרואיין )

להעניק את הקונטקסט הרצוי למחקר, מתוך הרקע התיאורטי הקיים ועל מנת לחדד את 

השאלון מצורף כנספח (. Ibidאבחנותיו וסיפורו של המרואיין במסגרת המושגים המחקריים )

 של העבודה. 2מספר 

 חברתיות רשתות חקר .1.1.1

 משמעותי מקום תופס בפרט תיותהאינטרנט בכלל והרשתות החבר, מקומו של שנידון לעיל כפי

 במרחב מתקיים המהגריםותוך כך בקרב קהילות המהגרים. חלק ניכר מחייהם של  בעולמנו

התעדכנות באקטואליה וכן הלאה. פנאי,  עבודה,משפחתיים וחברתיים,  קשרים ;הווירטואלי

הרשתות החברתיות הפכו לכלי המחבר בין אנשים, ללא קשר למרחק הפיזי הקיים ביניהם וככלי 

. (Liebowitz 2007, 1-4) האינדיבידואלהעוזר גם להבין מי נמצא במרחב הפיזי הקרוב אל 

הפך  2006ה המרכזית בעולם הרשתות החברתיות; בראשית דוגמהפייסבוק, מהווה כיום כ

הפייסבוק זמין לציבור הרחב. בחלוף הזמן הפך הפייסבוק למרחב בו אנשים יוצרים קשרים על 

וקאלית, פוליטית, רעיונית והרבה מעבר לכך בסיס שפה, זהות מגדרית, דתית, לאומית, אתנית, ל

(Westlake 2008, 23-4) במידה רבה הפייסבוק כיום משעתק את החיים האמתיים אל הרשת, אך .

כיוונית -דוהתנועה ה .גם מבצע פעולה הפוכה, בה החיים ברשת יוצאים אל החיים האמתיים

הרשת . (Dalsgaard 2008, 9)וירטואליים -ים של קשרים פיזיים ומייצרת מעגלים מתרחב

משיתוף בדעה, חוויה, תמונה, העלאת  והתשוקות של הפרט; למאווייםהחברתית הפכה לשופר 

 ה וניסיון לקיים התארגנות כלשהי.שאל

חקר הרשתות החברתיות נועד לתאר את יחסי הגומלין, זרימת המידע, ולניתוח דגמים 

 ארבעה( מציעה Liebowitzלייבוביץ' ) .(Westlake 2008, 21-2) המתפתחים בין הפרט לקבוצה

ניתוח הקשרים ריים לניתוח ולמיפוי ויזואלי של רשתות חברתיות תוך מתן דגש על שלבים עיק

הזיהוי  הינו שלב השלב הראשוןהחברתיים בין פרטים בקבוצות ברשתות. לדידה של לייבוביץ', 

זה, החוקר מנסה לאתר באמצעות שחקנים ספציפיים או  ; בשלבהאסטרטגי של קבוצה חשובה

. לכן, במחקרי, מתוך (Liebowitz 2007, 33) קבוצות נרחבות, שחקנים מרכזיים בנושא הרלוונטי

הקשרים שיצרתי ברשת החברתית עם המהגרים הישראלים בברלין, הצלחתי לאתר את קבוצת 

אלף מ למעלהחברים וכיום מונה  לאלףבברלין" שבאותה העת מנתה קרוב  "אמהות מבשלות
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 םהחברי ומספרחברים. הבחירה בדף זה הייתה לאחר מדידה של מידת האהדה  מאות-וארבע

חרים הקשורים למהגרים הישראלים בברלין, קבוצות נושא שהם מקיימים וקבוצות אבדפים 

כולל ניתוח ומיפוי ויזואלי  השלב השני בברלין.לים "כלליות" הפתוחות לכלל המהגרים הישרא

"ליבת" העמוד ומוקד -המוגדרים כ ,של תוצאות, מפת קשרים בין חברים, שחקנים דומיננטיים

. במסגרת זו, לאורך הזמן עקבתי אחרי השחקנים השונים, (Ibid, 34-5) קשר פעיל ומרכזי בו

תוך כך . 91ולי ובאופן "ריאקטיבי"הפוסטים אותם הם מעלים, התגובות המתקבלות באופן מיל

 למטבח/אוכל/קולינריה ישראלית מחד לנושאים הקשורים בדףהפוסטים והתגובות  מיפיתי את

לעזרה, משתפים הפונים  לדוגמה;תוכן הפוסטים פי -מאידך חלוקה על. מהגרת/ברלינאית/

השימושים השונים שיש  את ולאתרפותחים דיון. כל זה על מנת לנסות במתכון, משתפים בחוויה, 

 לעמוד בעיצוב הזהות של המהגר הישראלי בברלין באמצעות התרבות הקולינרית. 

של המודל הינו ניתוח "איכותני" של התוצאות. בשלב זה מציעה לייבוביץ' על  השלב השלישי

בסיס מספר המקושרים לאדם ולדף, לבחון את מערכות היחסים ולהעניק פרשנות איכותית 

. בשלב זה קיימתי ניתוח תוכן לאותם פוסטים ותגובות שנמצאו (Ibid, 35-6) למעורבותלקשרים ו

יגדירו מחקר. השימושים השונים שנעשו באוכל על מנת שהפרט והקבוצה ביותר לרלוונטיים כ

בשלב זה יושם דגש על . או הדרכים בהם תהליך זה משתקף בפייסבוק ,את זהותם וייבנו דרכם

גיעו בהמשך. מתוך וכמובן התגובות שי המועדים בהם יועלוועלו, ונות שיהמילים שנבחרו, התמ

ניתוח התוכן אנסה לזהות תמות מרכזיות מהן ניתן להבין מה השימוש הנעשה בתרבות 

הוא הערכת ההתמקדות  (Ibid, 37-8) השלב האחרוןהקולינרית לעיצוב זהות המהגרים. 

המחויבות ההדדית. בשלב זה אנסה לבחון האם ו והיעילות, הבוחן את טיב ועוצמת הקשרים

במרוצת הזמן הדיאלוג המתקיים בין פרטי הקבוצה מצליח לייצר שפה משותפת, קשרים חזקים 

 שניתן יהיה לראותה כקהילה יותר, או סממנים שונים המעידים על התקרבות בין חברי הקבוצה

 והבנה האם האוכל מהווה פקטור בתהליך זה.

 המחקר  כלי מגבלות 1.1

, ראשיתלכלי המחקר שלי כמובן מספר מגבלות שהשתקפו והתחדדו לי בעיקר במהלכו. 

סובייקטיביות המחקר. כלי המחקר עליהם התבססתי הנם איכותניים ומבוססים על תפיסתם של 

מעצבות את האנשים את "המציאות", איך שהם מבינים אותה ועל סמך ההבניות החברתיות ה

רצון לחשוף את כל הדברים -הנעות בין אי ואובייקטיביותייקטיביות נסיבות סוב. קהילתם

 Bernard) וכן הלאה, מצבים אתגר במחקר מסוג זה יכולתם של אנשים לדייק בפרטיםהידועים, 

                                                           
 "רגשות" שנוספו-ובהמשך שאר ה Likeהאופציה המאפשר פייסבוק לעשות 91
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לי כחוקר  אפשר, לא ברליןכחוקר, משדה המחקר שלי,  המרחק הפיזי שלי, שנית. (245-6 ,2006

 כלאו קיומם של  ראיונות נוספים,תצפיות ו. קיום (Ibid, 217) גמישות בביצוע מהלכים נדרשים

המהגרים הישראלים  חייב ורבדים הראיונות פנים אל פנים היו יכולים לחשוף אותי לעוד נדבכים

המרחב ליכולת להכיר את השטח, בברלין. במחקר איכותני, המבוסס על כלים אלה יש חשיבות 

תקיים במרחב הווירטואלי, היה ניתוק ההמחקר שוהכוחות הפועלים בו לאורך זמן. כך, מלבד 

על מנת להתמודד או  מסוים משדה המחקר לאורך חלקים משמעותיים בתקופת המחקר כולו.

בפעילות בקבוצת מרחב הווירטואלי, בלנסות ולגשר על מגבלה זו שמתי דגש רב על הקשרים 

האישית. ניסיתי לעקוב אחר אירועים ושינויים החלים בקרב קהילת המהגרים  ברמההפייסבוק ו

 ובכך "לחיות" בצורה מיטבית את אוכלוסיית המחקר שלי.

ידיעת שפת המקום מהווה כלי חשוב במחקר המבוסס על שפה, שיחה ואינטראקציות , שלישית

(Ibid, 344 ,אי ידיעת השפה הגרמנית .)זוג, בני משפחה, -בני עליי את התקשורת עם הקשתה

המהגרים ולגות, עובדים ולקוחות בני המקום. אלה מהווים חלק מהותי בחיי חברים, מכרים, ק

כן, -הישראלים בברלין, מקיימים איתם אינטראקציות ברמות שונות ומשפיעים על שגרתם. כמו

תגובות, מפעם לפעם, כחלק מפוסטים או מהות מבשלות בברלין" הופיעו בקבוצת הפייסבוק "א

בדמות תרגום בדרכים שונות, אך  נותפתרומצאתי לאתגר זה  .אותם לא הבנתי ביטויים בגרמנית

נטריים והיו וול קיימתיאותם הראיונות  ,רביעית אין זה כמו הבנת השפה והניואנסים שלה.

רק לחלקים מסוימים בקרב  הגעתיתבססו כפי שציינתי על קשרים בין המרואיינים, כך, הו

 סבוק, על אף שהוא מכיל אחוז משמעותי, גם דף הפייבדומההמהגרים הישראלים החיים בברלין. 

מכסה אפילו את מחצית אינו דף זה  ים הישראלים )המשוער( החי בברלין,ממספר המהגר

בקרב רבדים הזרמים והקבוצות, כלל הל נחשפתיבמהלך המחקר לא כי ברור הוא, הקהילה. 

היא העובדה כי קהילת  החמישיתהמגבלה . (Ibid, 83)ם בברלין המהגרים הישראלים החיי

אנשים,  המהגרים הישראלית בברלין מהווה מאגר מידע בלתי נגמר. כל העת מתווספים אליה

הקהילה שפגשתי בראשית מחקר מעט שונה.  כל אלה משנים ומעצבים זהות ,תכניםמקומות, 

 בה במהלך המחקר ואני משער שגם לאחריו השתנו פניה.השדה עברה השתנות ר

 הממצאים 1.2

בשלב . ומציגם ללא ניתוח )ראיונות וחקר רשתות( פי כלי המחקר-על ולקממצאי המחקר ח פרק

 .התיאוריהום אינטגרציה בין הממצאיתוך  , אקיים אנליזה לממצאים השוניםהדיון והמסקנות
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 הראיונותמ העוליםממצאים  1.2.1

במהלך שנת ראיונות שערכתי  עשרים ושישה מתוךבמסגרת שלב זה אציג את עיקרי הממצאים 

על מנת לספק תמונה המתארת בצורה ברורה יותר  .ברליןבקרב מהגרים ישראלים החיים ב 2016

 :המרואיינים שלי ערכתי את הטבלה הבאה את קהל

 גברים נשים מגדר המרואיינ/ת

 12 14 

 20-שנות ה 10-שנות ה 10-שנות ה 10-שנות ה גיל המרואיינים/ות

 1 13 10 2 

 רווק/ה נשוי/אה מצב משפחתי

 )שלושה חד מיניים(, 24 

 מתוכם/ן לגרמני/יה 13

  מכלל הנשואים/ות עם ילדים 11

2 

בעלי/ות דרכון אירופי  
 )או לבני/בנות הזוג(

 אין יש

23 3 

שנתיים  שנים בברלין
 ומטה

 + שנים10 + שנים2 שנים 1-1

 2 7 11 4 

קהילה  92קולינריה עיסוק
 ישראלית

 פנסיה עיתונאים NGO אקדמיה חינוך

 11 6 1 3 1 2 2 

תחילה ביקשתי מהמרואיינים שיספרו לי על עצמם, שאלתי אותם כמה שנים הם בברלין ומה 

לאחר מכן, אם טרם פירטו על כך, ביקשתי שייספרו על חייהם בברלין . הביא אותם להגר אליה

ישראליות, ישראל ושאלות כלליות אלה עברתי לשאלות הקשורות בזהות, הגירה, לאחר בהווה. 

. את 93תקולינריאלה דרך התרבות ה נושאיםשאלות הקשורות להשתקפות וגרמניה, ברלין 

 יפור רחב יותר.ס המעידים על תופעה ומספרים לנרטיבים מרכזיים,תשובותיהם ניסיתי לאגד 

לגבי אפיון ההגירה אליה  השערת המחקרשעלה מהראיונות אושש את  הממצא הראשון

מהגרי "איכות חיים" או כעצמם משתייכים המהגרים הישראלים. מרבית הישראלים רואים 

 :יתיכפי שתיאר זאת א ליןלמעמד הביניים ומעלה בבר ם", המשתייכיםימהגרים "פריבילגי

אני לא  ..אני לא ישראלי ולא איטלקי. כאדם אני מרגיש לא ישראלי, לא גרמני ולא ווטאבר...."

                                                           
 מגוון עיסוקים בתחום: בישול, הדרכת סיורי אוכל, בעלי מסעדות ועסקי מזון ומנהלי פרויקטים הקשורים באוכל.92
 2ון המלא בנספח השאל93
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יין אותי... אני מזדהה... אם אני יכול לקבל דרכון גרמני, אוותר על הישראלי. הדרכון לא מענ

.. .כסף, אף אחד לא גירש אותי מהארץ הגעתי עם ,ילגי. הגעתי לכאן מאיטליהבלגמרי מהגר פרי

 ראיון)  "..ואמרתי שאני לא חוזר לארץ בחיים.כשסיימתי באיטליה חשבתי מה אני עושה  2010-ב

 תאםאך הסברם  את הפריבילגיות, רשלא ציינו במפומהמרואיינים  חלק .)16/7/16, ברלין, 2

אירופאי. יש לי אזרחות -ליאני ישרא: "רועיכפי שהעיד על עצמו  לאפיון הגירת "איכות )ה(חיים",

את האפשרות  2016אני מרגיש ישראלי שיכול לנצל בשנת  ..אירופאית, רומנית. אני לא רומני.

תחושת בקרב המהגרים בממצא זה מגולמת   .)18/7/16, ברלין, 7)ראיון  "לחיות איפה שבא לו

תיכוניות, בעיקרה -המזרחוהשוני מהקהילות  יתאירופתרבות הל מעמדית-התרבותית השייכות

בניסיון להסביר מדוע הישראלים והפלסטינים לא מתחברים  מורןהפלסטינית. כך תיארה זאת 

תו. הגירה אחרת. אין לי על מה לדבר אבברלין: "...הישראלים מגיעים לא מהשכבות הנמוכות. זו 

 . )19/7/16 , ברלין,11)ראיון  המבוכה תהיה לא על חברון, אלא באינטרסים התרבותיים"

למשל  גם בפן הקולינרי, שתקפיםות חיים", מהפריבילגיות, המעמד והיותם מהגרי "איכ

את  עומרקהלי היעד, המחירים, האווירה וכדומה. כך הסביר התפקידים, במסעדות; המיקום, 

ג'ליל הוא  ,כנען)ב(ברלין: "מרחב הקולינרי בב הישראלי לבין מקום הפלסטיני מקוםההבדל בין 

ריבילגי במרחב זה כי יש לו מקום פ ..הטבח, עוז לוקח את המנה ומתאים אותה לחך הגרמני.

לי ישרא-היהודי זה אוכל פלסטיני, שצבעו דרך המקום הפריבילגי.. 94להלאנהגרמני. זה לא זונ

אנחנו  ...כי שם זה הזרלה, לאנלכו לזונאז באים אנשים שלא י ...יודע להשתמש במקום הפריבילגי

, אבל אף פלסטיני לא יפתח שם 95ץנרבפ )ישראליות( יש היום חומוסיות אז ...'המהגרים'לא 

 .(7/9/16, סקייפ, 25)ראיון  "חומוסייה

 השונה תיכוני",-"מזרח-א תחושת השיוך ההו ,העומד בסתירה לממצא הראשון ,ממצא שני

ההגעה  מהאירופאי והמערבי המהגר בנסיבות הגירתו, בזהותו, אופיו ומנהגיו. )"האחר"(

בלטו בקרב  אירופאי הרואה בישראלי כשונה-והמבט הגרמני הזרותתחושת , ממציאות מורכבת

תיכוניות, -בעי והנוח יותר לאוכלוסיות המזרחהחיבור הטבהתאם לכך, חלק ניכר מהראיונות. 

במקרה  אקונומי הנמוך יותר.-ובות ונחשבות כחלק מהמעמד הסוציוהחיות לרוב בשכונות פחות ט

: אלהה זה לתרבות הקולינרית מקום מרכזי בדרך בה הישראלים מתארים את זהותם כפי שסיפר

, הצרפתים והגרמנים, יושבים מתענגים עם יין לבן, אצלנו זה הכי פאסט פוד... מאוד 96'זולה"'ב

בגלל האוכל, זה  פהאני גר : "הרחיב על כך דוד .)19/7/16ברלין, , 9" )ראיון ...שונה ממה שאנחנו

                                                           
 תיכוניות-רחוב בשכונת נויקלן המזוהה עם מסעדות של קהילות מזרח94
 פרנצלאואר ברג שכונה במזרח העיר שעברה בעשור האחרון תהליך ג'נטריפיקציה ונחשבת יאפית כיום95
 ברג-מסעדה ישראלית בשכונת פרצלאואר96
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הייתי בולט, פה אני נבלע יותר טוב... כשהגעתי הייתי  ץשהייתי רגיל אליו מהבית. בפרנ האוכל

כל יום. הייתה לי  מיס את העגלה, הגרמנים קונים קצתאני הייתי מע ...תרבות הקניותבשוק מ

 הסתירהאת הסבירו ש היו מבין המרואיינים מי .(28/7/16סקייפ, , 23" )ראיון זרות תרבותית

: התיכון. כך אמר לי עידן-מהמזרח המרגיש הנעה בין מהגר "איכות החיים", לזה הזהותית

 א הולך למקומות האלה, כי ישראליםמגיע כאליטה אשכנזית... אבל הו ]המהגר הישראלי["

אחרת עם הגרמנים הוא ירצה  ,מה שהוא רגילקומות שיהיה לו את צריכים מקומות שחיים. מ

אתה חי פה בין מהגרים. אבל אין שום אופציה אחרת, אני פה בשכונה, הסופר שלי טורקי  ..ות.למ

   .)20/7/16, ברלין, 14" )ראיון פה שהוא טוב, פלאפל פה שהוא טוב או ערבי, יש לי חומוס

היא טענתם של חלק ניכר מהמרואיינים כי לא קיימת  מהראיונות העולה הממצא השלישי

ישראלים, עמם ת של מהגרים קהילת מהגרים ישראלית בברלין וכי לכל היותר, יש קבוצות קטנו

יש כמה קבוצות שמנהלות  ..אני לא מרגיש שיש פה קהילה ישראלית." :רועיהם בקשר. כך טען 

, ברלין, 7)ראיון  "מהות מבשלות בברליןא... )כמו( לבין עצמן אינטראקציה יומיומית בינן

, מקימת מיזם תרבותי עבור ישראלים בברלין, המאגד בדף הפייסבוק שלו מרים( 18/7/16

לה ישראלית, מפגשים, : "יש כאן מוקדי כובד ישראלים, לא קהיכשלושת אלפים חברים אמרה

היהודים  הב ...ברלין מאוד פתוחה ומאפשרת. בשונה ממקום כמו לונדון ...אינטראקציות

  .(18/7/16, סקייפ, 8)ראיון  והישראלים שהיגרו מאוד הומוגניים" ...מחזיקים הכל

 דנוקודם לכן שים במהלך הראיונות, מרואיינ .מצא השלישיסתירה עם המב עומדהממצא הרביעי 

קיומה של קהילה ישראלית בברלין, העידו כי הם מרגישים חלק מקהילה ישראלית, נעזרים -איב

. בממצא זה בלט "מקומות שישראלים הולכים"-ונוהגים ללכת לה ריבח נסמכים עלבשירותיה, 

על לי  הסיפרמרים . מקום התרבות הקולינרית כגורם המאגד סביבו קהילה ומייצר זהות משתופת

נותר חסוי )השם : "פרויקט בברלין יותהישראל ותל צרכי המהגרע ההעונ ,השיסדנוסף פרויקט 

מישהי יולדת, חלק מהמציאות של מהגרים,  .הוא קבוצת נשים ,שיזמתי (המרואיינתלבקשת 

והיא צריכה עזרה באוכל. צריכה אוכל של בית. זה הכי בית, אמא מבשלת. משפחה, קהילה. 

מספר על תהליך פתיחת המסעדה שלו  הוד. (18/7/16, סקייפ, 8)ראיון  אנחנו מתגייסות לעזור לה"

הרגשנו ממש את הקהילה מתגייסת לטובת הסיפור הזה. גם ברמת ..." ה:והיחס שקיבל מהקהיל

הרגשנו מעין חיבוק  ...פרסומיםבכפיר ובועז צילמו לנו את כל החומרים, טל  ,הפרקטיקה

הקהילה הייתה מאוד חשובה לנקודת הפתיחה כדי להוכיח יכולת, מעבר לזה אנחנו ... מהקהילה

מיני אירועים, החל ממשהו אינטלקטואלי, ועד המימונה זוכרים לשלם את חובנו לקהילה בכל 

 .(18/7/16, ברלין, 3)ראיון  "שעשינו
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לגביי הגדרתם של המהגרים  והבלבול קונפליקטה אתבמתכוון,  לא הדגים ,איתי, תוך כדי ראיון

אני אומר, אני לא ...: "ובמעט גם את מקום הקולינריה בכך קהילהכן/לא הישראלים בברלין כ

לק להיות חלק מישראל, רוצה להיות אדם נורמלי. לא ליצור פה ישראל! רוצה להיות חרוצה 

גם  שהיא מהות מבשלות,יישראלים מא עשרההגיעו  ... לסיורמברלין. אנחנו לא בדיוק קהילה

ומאז  'רליןישראלים בב'-פתחתי בתמימותי. אחרי דיון על פיתות ב את אימהות מבשלות.. קהילה.

, מהגרת מפה לשם זה נהיה מפלצת". מספר דקות לאחר מכן, כחלק משיחה על חברה שלו

, הם מארגנים )שאין קהילה( את זה תזה מצחיק אותי שהיא אומרבברלין הוא אמר: " ישראלית

 ... מה זה אין פה קהילה? בטח שיש פה קהילה.]במסעדת כנען[ עכשיו את האירוע של אורי משגב

 .(16/7/16, ברלין, 2)ראיון  "...ה שהיא לא יודעת שהיא קהילהיש כאן קהיל

משוחררים מעיד על רצונם של המהגרים הישראלים להיות "אנשי העולם"  ,הממצא החמישי

כחלק מהיותם מהגרי "איכות חיים" וחלק מחוסר רצונם  יהדות.וה ישראליותהישראל, מכבלי 

לובליזציה וכאנשים להיות משויכים לקהילה הישראלית, רואים בעצמם כיציריה של הג

כך  הזהות.והגדרת בפן זה בלט מקומה של התרבות הקולינרית ככלי לעיצוב גם . קוסמופוליטיים

רואה את עצמי ישראלי כשאני פה  אני לא: "בה משמש כשף, בסיפורו על המסעדה יאגמסביר 

אני גם לא מחובר לפה. הייתי עושה את זה בכל מקום שהיה מאפשר לי את זה. ואצלי  ..בגרמניה.

כשמסתכלים עליי כישראלי, זה נורא מעצבן אותי. בארוחת . ..ר ישראליאין לי כאן כמעט שום דב

דברים על הצלחת יש פלאפל עם  שלושה, מתוך Finger Food-הטעימות שלנו, במנה השנייה, של 

קרוקט של -לה את זה כ והצגתייוגורט ומקרל. היה לי איזשהו רעיון עם עיתונאית ישראלית 

גרגירי חומוס. אנחנו ממש נמנענו מלקרוא לזה פלאפל. אני לא רוצה שישייכו את זה לישראל, לא 

 .(23/7/16, ברלין, 22)ראיון  "רוצה שיחשבו שאני מכין אוכל ישראלי

ם מרואייני. רבים מההממצא הקודם סתירה עם מציג הממצא השישיעם זאת, גם במקרה זה, 

 חיבור לישראל ובמידה רבה התקרבו לתרבותהזהות ישראלית, ההעידו כי הם שומרים על 

אני סיפרה: "... ריתנו. וגם כאן לקולינריה מקום מהותי – היהודית ומנהגיה משהיגרו לברלין

, שאני מכירה את הבעלים, מקומות קטנים, יש פה ]קפה תמר[ למקומות כמו פהאוהבת ללכת 

זה משהו שיגרום לי להרגיש בבית. י. עם חלקם עשיתי שיתופי פעולה. משהו מאוד אינטימי, איש

... ]כדוגמא ללא ישראלי[ עובדתית אין מקום איטלקי ,יודעים איך אני אוהבת את הדברים הם

המוטיב דרך מוספיה את הזווית שלה, מורן  .(23/7/16, ברלין, 21ראיון ) "שאני מרגישה שם בבית

רק שהגעתי לכאן רכשתי אהבה מטורפת ...: ", חומוסמהמרואייניםאצל חלק ניכר  שחזר

משהו קרה כאן... פה אני מאוד  .לחומוס. כל פעם שאני מגיעה לארץ אני אוכלת המון חומוס
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מבחינתי חומוס זה ים, וזה אובדן קשור לים, לחום, לזיעה, לצהריים. אבל זה  ]לחומוס[ מתגעגעת

 (.19/7/16, ברלין, 11.." )ראיון מוחלט. זה אחד הדברים שאני יכולה לדמוע מהם.

ישראלים ...ד: "עאלשסיפר , כפי המחודשת כוללת גם את היהדות הזהות עיצובכפי שציינתי, 

ובגלל זה מחפשים את הטעם של הבישול  ..מחדש. רבים שמגיעים לכאן מגלים את היהדות שלהם

 .(22/7/16, ברלין, 19)ראיון  "של סבתא ושל הבית. בניגוד לתרבות הסושי השולטת במחוזותינו

לארוחות שבת עם  אני פתאום הולךסיפק את הצד שלו בעניין: " ,, המייצג דור צעיר יותרדן

שעות של אוכל  שלושדקות תפילה ואז חמש זה היה .. בעיקר ישראלים. ישראלים ויהודים,

זו הזדמנות להתחבר לישראלים, יהודים מכל העולם...  ואז עושים סדר יחד. ויש כאן.. ושתייה.

צעירים יוצרים קהילה יהודית כל ה. ליהודים, למסורת, לאכול אוכל של בית, לדבר עברית

כמו  .(20/7/16, ברלין, 12ן )ראיו "אנחנו מרגישים אותו דבר. יש משהו שמחבר בינינו ...חדשה

 הדיסוננס בין הישראליות גם במקרה זה היה מי שהסביר אתצמדי הממצאים הקודמים, ב

נסה לשמור על תמצת את זה למשפט אחד: "הישראלי הוא זה שמ דוד. לקוסמופוליטיות והיהדות

 .(28/7/16, סקייפ, 23)ראיון  "ההזהות ולהתרחק ממנ

מרבית המרואיינים הציגו עמדה  מולדתו.של המהגר עם  בקשרקשור גם הוא  הממצא השביעי

ביקר את  איתי עצמם כאופוזיצה לישראל.אף רואים בהמבקרת את ישראל ולעיתים  פוליטית

אנחנו מדינה בלי גבולות, שלא קבעה את גבולותיה, ": ר בין גבולות, זהות ואוכלוישראל דרך קיש

העולם? וגם מה זה מטבח ישראלי? אף אחד לא יודע לענות אנחנו כלפיי עצמנו לא מסוגלים, אז 

, ברלין, 2)ראיון  "באיטליה בחוץ ובבית מבשלים אותו דבר. זה חלק מהזהות שלהם ..על זה.

את הישראלים לא מקבלים "זה ש: יצא כנגד ישראל וסיפר על אקט שעשה מנגד יאג .(22/7/16

התרבותית של עם אחר, שיש לו תרבות, הטענה ההגבלה המטבח הפלסטיני כמטבח זו בעיה... 

הכיבוש  ..לכבוש זה להעלים את האחר. ני, אין מאכל שהוא שייך לפלסטיני...שאין כזה עם פלסטי

 .(23/7/16, ברלין, 22)ראיון  שהו, לא יודע אם חרם..."כל... אני חושב שצריך לעשות מההוא חזות 

איתי הציג את החלטתו . הילתייםק ם הפניםיחסיה אלהישראלים מייבאים גישה זו  המהגרים

אני מחרים אותו. הוא כתב בזמנו לא ללכת למסעדה ישראלית בגלל מה שבעליה מייצג בעיניו: "

 "', גבר, אחרי צבא, שירות ביחידה קרבית יתרון1.70דרוש עובד, מעל ' פוסט, 'ישראלים בברלין'-ב

ת שנפתחה במרכז ר מה דעתו על מסעדה ישראליפהוסיף כשסייואל  .(22/7/16, ברלין, 2)ראיון 

אני חושב שזה פוגעני. כלפיי כסלוגן שלה: " 'Make Hummus. Not Walls' -העיר ומשתמשת ב

של הגרמנים, של ישראל  ;זה ליחצ"ן ולעשות כסף על החומותהגרמנים, הישראליים, הפלסטינים. 
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הסכסוך הישראלי פלסטיני, זה מציג גם את פלסטין. זה לא רגיש. חוץ מזה, זה מרדד מאוד את ו

 .(21/7/16, ברלין, 17)ראיון  "ה לא מאוזנתרויהודי בצ-המטבח הערבי

 –לא קיימת בישראל, להכיר את הצד השני  תםשלטענ המהגרים רואים בחיים בברלין הזדמנות

. כך לא נפקד גם במקרה זה גשרמכוזהותי  מןמקומה של התרבות הקולינרית כסמ .'האויב'את 

אני חושב שזו הזדמנות, סגירת : "על ההליכה למעוז המסעדות הערבית בזוננאללה סיפר יואל

הוא ... מעגל, אבא שלי חי לצדם לפני שהייתה ישראל וכאן זה שוב קורה. שלחתי לו תמונות לארץ

, מייסדת פרויקט דנה .(21/7/16, ברלין, 17" )ראיון ...שנה 70ה שהיה ירושלים לפני אמר שזה מ

אוכל בעינינו מקרב בין ..."סיפרה: באמצעות אוכל המנסה לחבר בין מהגרים מאזורי סכסוך 

ואז אתה  ..משתתפי הפאנל מבשלים או מביאים ממקום אותנטי את האוכל שלהם... אנשים.

בני . בסופו של דבר כולנו .. אפשר להסיק מזה מסקנות טובות.ם..יש לו את אותם מאכלימגלה ש

-ערב השני של פרויקט זה עסק במזרחה .(23/7/16, ברלין, 20)ראיון  "זהאדם ואוכל זה ביטוי ל

 חומוס.להכין טאבולה ו והתבקשהם  ,התיכון והשתתפו בו ישראלית, פלסטיני, לבנוני וסורי

מדגים את המורכבות הפוליטית אינו עומד בסתירה מלאה לממצא הקודם, אך  הממצא השמיני

הם מוצאים את על אף נטייתם הפוליטית של מרבית המרואיינים, שחווים המהגרים הישראלים. 

 פי חלקם,-לעאו ה, את ריבודיות המציאות הישראלית, עצמם מסבירים את ישראל, את מורכבות

התרבות הקולינרית מהווה במקרה זה כלי לעיצוב זהותם כלפיי  את קיומה של "ישראל אחרת".

שלו מאחורי המסעדה שפתח עם שותף פלסטיני:  על המחשבות הודכך סיפר פנים וחוץ גם יחד. 

ביא את מ( לבקשת המרואיין )השם צונזר-ו אני מספר את הסיפור מהעיניים והקיבה שלי"

חלק מהסיפור. להבין שהם עושים פה עוד  אנשים באים כי הם רוצים להרגיש.. .הדברים שלו

יש לי איזו תחושת שליחות. להציג ... משהו, חוץ מלאכול הם תומכים במשהו טוב שקורה

מודע לחולשות, יותר סוציאלי, יותר  ..באיזשהו מקום ישראל אלטרנטיבית למה שנתפס.

לפני הציבורית: " ספירההדגימה זאת דרך פעילות ברית נו .(18/7/16, ברלין, 3)ראיון  "...סלחני

כמה שנים עשו תערוכה במוזיאון הנוער. התערוכה הייתה שכל ברלינאי שנולד במקום אחר יעצב 

את החדר שלו. פנו אליי בתור הנציגה הישראלית... היה פולני, טורקי, איטלקי, ערבי... אני בניתי 

דעתי שיבואו ילדים מבתים , יזו הייתה דרך שלי להיות שגרירהמטבח... עיצבתי שולחן אוכל... 

זה  בחרתי בכוונה מטבח, בשבילי אוכלערבים. זה היה חשוב, זה מה שרציתי להביא לחדר הזה. 

 .(23/7/16, ברלין, 23)ראיון  "...להזמין אנשים, אני נורא אוהבת המון
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מניות מהגר הישראלי עם גרמניה והגרשל ה המורכביםהיחסים  מצביע על הממצא התשיעי

מציגה את דעתה לגביי מורכבות היחס הגרמני למהגר  טליה נוכח העבר המשותף.בעיקר 

-ת עם חיבור לאשכנזיעדות הישראליות זה ערביות אותנטיבשביל הגרמנים המסהישראלי: "

, סקייפ, 26)ראיון  "מערבי. אוהבים להתעסק בהם כנציגי הלבנט ומצד שני ככאלה שחזרו הביתה

המהגר הישראלי. מחד ניתן להבחין כי קיימת  מצדי דואלה ליחס מורכבות זו מוביל .(7/11/16

הגרמנים עשו את הפשע הגדול על ההתמודדות עם עברה, כפי שתיאר יואל: " ,הערצה לגרמניה

אבל בקרב הגרמני, שהוא מפנים את מה שעשה, הוא  ... בהרבה מובנים.עשריםביותר של המאה ה

)ראיון  "יםמתמודד... הגרמנים מוכנים לדבר את הדברים... לומדים מהעבר הטרגי שלהם. מודע

היו שטענו כי הם חשים שייכות לתרבות הגרמנית ולגרמניה בזכות  .(21/7/16, ברלין, 17

דור כמה וכמה בברלין,  לי,: "הבן שמיטלההיסטוריה המשפחתית שלהם, כפי שהסבירה 

המשפחה שלי מברלין. אנחנו יכולים לקשר את עצמנו לישראל ואנחנו יכולים לקשר את עצמנו 

כשאני מבשלת, מכינה אוכל, אני אוהבת שיש רקע ושורשים  ...]בשואה[ לקהילה הזו שנכחדה

ר הישראלי להפוך של המהג ניסיון. היו מי שתיארו את ה(18/7/16, ברלין, 4)ראיון  "לאוכל שלי

הרבה מטבחים מגיעים לפה : ", כפי שתיאר גיאהערכה ואישור מצד הגרמנים או לקבל לגרמני

עושה לו  ...שמעת? הוא לוקח מטבח ישראלי ויהודי ופשוט פיינברג. למשל על ..ועוברים גרמניזציה

 .(23/7/16, ברלין, 22'גירמון'[" )ראיון -]בגלל ההיא מאוד מצליחה התאמות לגרמנים. 

 כפי, בות הגרמנית, בעיקר זו הקולינריתהתרתחושת עליונות על , מרואיינים רבים הביעו מאידך

הישראלים חשים עליונות יסודית מהותית על הגרמנים באופן ברור, בצדק : "ןשהסבירה מור

ות חיתשם יש לגרמני רגשות נ ...מוצדקת 100%מוחלט. אני חלק מתחושת העליונות והיא 

רים הישראלים מתוך כך, בקרב המהג .(19/7/16, ברלין, 11)ראיון  והישראלי תופס את זה כשלל"

לזה שכיום הפך  . מהמקום של העם שהורעב בשואה,ישראלי-יש הטוענים לתחושת ניצחון יהודי

 עידן .מטבח וזהות משלו ומאכיל את אלה שניסו להשמידו ,מדינהבעל , להיות "היהודי החדש"

מרוצים, מבחינתם זו הצלחה היסטרית, שילמנו על העבר, נורמליזציה, זה  ]הגרמנים[ הם: "תיאר

מהמון בחינות  ...ו לחגוג יומולדת במקומות ישראליםבעייתי, אבל מוצלח. תומכי ישראל ילכ

לגרמני הפשוט, מי שלא לאומני, או אנטי ישראל, זה כן יחמם את ... לאחוז נרחב זה עניין גדול

 "הה את זה...קוס זה מגניב, מסעדה ישראלית אז עוד יותר. סוג של נורמליזציה שמחומ ...הלב

"פנטזיה . לתחושת הניצחון מלווה גם אחריות "ישראלית" למימוש (20/7/16, ברלין, 14)ראיון 

חברות. מכיני הגרמנים חושבים שדרך חומוס מייצרים "גרמנית". כפי שמסבירה זו עירית: 
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תקרבו. שני הצדדים הגיעו לגרמניה, ושם בברלין ינסו לדבר ולפתור. מאוד י העיסה משני הצדדים

 .(13/7/16, סקייפ, 1)ראיון  "אירופוצנטרי לדמיין שדרך החומוס הגרמנים יביאו את השלום

 ממצאים מתוך חקר הרשתות החברתיות 1.2.1

בהתאם בחלק זה אתאר את הממצאים שעלו מתוך חקר הרשת החברתית שקיימתי. ראשית, 

של לייבוביץ', איתרתי את הקבוצה המתאימה למחקרי. בחודשים שקדמו לגישתה המחקרית 

קיימתי קשרים עם מהגרים ישראלים בברלין באמצעות הפייסבוק. אלה חשפו  רלתחילת המחק

צעירה, ואותי לקבוצות השונות בהם חברים המהגרים הישראלים. כקהילת מהגרים מתפתחת 

ישראלים בברלין", עם צות כלליות דוגמת הגדולה מכולן, "ב; החל מקבומגוון הקבוצות היה ר

דירות מפה "למעלה מרבבת חברים. דרך קבוצות העוזרות למהגרים בסוגיות ספציפיות, דוגמת 

, המאגדת "מנגבים בברלין"ונישתיות דוגמת  נושאיותעד קבוצות  ה.דומותיו "לאוזן בברלין

בין כל הקבוצות אלף חברים. כורים לחומוס" ומונה כלין "המקבוצת מהגרים ישראלים בבר

קרוב לאלף חברים  הקבוצה באותה העת מנתה מהות מבשלות בברלין".נחשפתי לקבוצת "א

ראשית,  ;הייתה לאחר חברים. הבחירה בקבוצה זו מאות-מחמשוכיום נוספו לה עוד למעלה 

שהראו כי היא הגדולה  חס לשאר הקבוצות הנושאיות השונות,כמות החברים בימדידה של 

והצומחת מכולן. שנית, כמות הפעילות בקבוצה, שהעידה על לפחות פוסט אחד ביום, אך לרוב 

יותר מכך. בהתאם לכך, פוסטים רבים זוכים לתגובות ומענה כמעט מידי, המעודד לרוב שיח 

תחום  ותיאורה ומרכיביה, אלה תאמ לבסוף, גורם שלישי ומכריע היה נושא הקבוצה, בקבוצה.

 בברלין, באמצעות התרבות הקולינרית.ישראלים חיים" , עיצוב זהותם של מהגרי "איכות מחקרי

, הנכתביםהפוסטים  עקבתי אחר ,2017ליולי  2016יולי  החודשים שנה, בין במשך שלב השניב

 .מתעורר שיח באילו תקופותו המתעוררות, לנסות ולהבין דינמיקההחברים השונים, התגובות 

קטגוריות:  לארבע שנכתבו בעקבותיהם הפוסטים והתגובות מיפיתי את לכךבהתאם 

קטגוריה -. כל קטגוריה חולקה לתתימרכיב זהותי אחר-מהגר והישראלי/יהודי, גרמניות, 

. כך סומנו כארבע שיתוף מתכון, שיתוף חוויה ודיון המגדירים את אופי הפוסט: פנייה לעזרה,

. באמצעות מיפוי זה ניסיתי לאתר בצורה 97רי חלוקה קטגוריתמאות שישים פוסטים שהיו ב

ראשונית, האם וכיצד קבוצת "אימהות מבשלות בברלין" לוקחת חלק בעיצוב הזהות של המהגר 

פוסטים ל תוכן קיימתי ניתוח שלב השלישיב הישראלי בברלין באמצעות התרבות הקולינרית.

הנרטיבים החוזרים על עצמם ניסיתי להבין את . בשלב זה שסומנו וחולקו לקטגוריותתגובות לו

                                                           
בטקסט פוסטים דלים  היו ביניהםמכיוון ש נותחולא כולם אך במשך השנה הועלו למעלה משמונה מאות פוסטים, 97

 להמשך.ומידע שיאפשר לדלות מהם תובנות 
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שימוש במילים מרכזיות, תופעות שחוזרות על עצמן, דיאלוגים המתעוררים סביב בכל קטגוריה; 

נושאים מסוימים וכן הלאה. כמו כן, ניסיתי לבחון האם וכיצד מרכיבים זהותיים דוגמת דת, 

קרב החברים ואיזה דיאלוג נוצר ב לאומיות, הגירה, וערכים מקבלים משמעויות שונות בדף

קטגוריות, מה -סביבם. חשוב לציין כי בשלב זה גם הבחנתי כי לעיתים ישנו מעבר בין תתי

 .98בעל גוונים פוליטיים תוף חוויה יכול להפוך להיות דיון, בעיקרשהתחיל כשי

מהממד את יצירת השפה המשותפת, חיזוק הקשרים, מעבר הקשרים  בחן הרביעי והאחרוןהשלב 

בעת או סממנים שונים המעידים על התקרבות בין חברי הקבוצה  הווירטואלי לממד הפיזי

קה בקבוצה. מכיוון היה קשה להבנה מתוך הדינמיזה שלב מחקר  שהקולינריה מהווה בסיס לכך.

העברית, לעיתים הגרמנית והקולינרית היו כבסיס מלכתחילה. השפה  שהשפה המשותפת,

ביטוי במושגים המובנים לחברי הקבוצה, בדיחות "פנימיות", גם נראית  המשותפת הבאה לידי

כמי שהייתה קיימת עוד בטרם הצטרפתי לקבוצה. עם זאת, סביב מופעים מסוימים הקשורים 

את היותם  המגדיר השנה ובקבוצה ניתן היה להבחין בעלייה באותו שיח מאבחן וייחודי-בלוח

שאדגים מיד, השיח נע בין הממד הווירטואלי לפיזי; ישראלים החיים בברלין. כפי  םמהגרי

בדיחות הקשורות לחגים, בדיחות מתוך מפגשים שנערכו, בדיחות על נושאים שנדונו בעבר 

 )לעיתים, לטענת החברים נדונו יותר מידי( בקבוצה וכן הלאה.

לממצאים לאחר שביצעתי את ארבעת השלבים, הבחנתי כי ישנם קווי דמיון בין ממצאי הראיונות 

הנושאים השונים שעלו לדיון, מתוך קטגוריות  ., כפי שאציג מידמשלב חקר הרשת החברתית

, כך שהדיסוננס הזהותי של וחידדו חלק מממצאי הראיונות לנרטיבים דומיםהמיון הובילו 

המהגרים ומקומה של התרבות הקולינרית בכך הובלט. קבוצת הפייסבוק בה שיח בעיקרו סביב 

. וקולינריה, הדגישה כמובן את מקום האוכל בתוך הקהילה ובקרב האינדיבידואלים בהאוכל 

צה והבנת המשמעות העומדת מאחורי שם זה כפי שכתוב בתיאור אתחיל בבחירת שם הקבו

(descriptionהדף )בלחץ הקהל החלטנו לפתוח קבוצת אמהות מבשלות גם בברלין. בניגוד ": 99

ושות' מוזמנים להשתתף. אמנם יש פה הנהלה אבל הקבוצה היא  , פה גם גברים100לאמא הרוחנית

ציבורית וכל אחד יכול לצרף ולאשר חברים חדשים, תרגישו חופשי להצטרף ולהתפרע. נחליט על 

הכללים בהמשך, רק בבקשה, בלי דברים שלא קשורים לאוכל ובלי להתגזען או לקלל. הקבוצה 

חנו בגרמניה יעזור מאד אם תתנו את השם הגרמני נועדה קודם כל להחלפת מתכונים, מאחר ואנ

                                                           
חשוב לי לציין כי טעות טכנית שעשיתי במהלך המחקר מונעת ממני את האפשרות להציג את התמונה המלאה 98

 בטבלה, כפי שהיה נכון לעשות.
)נסקר   https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/?ref=br_rsכפי שמופיע בדף הקבוצה: 99

 (7.7.2017לאחרונה בתאריך 
קבוצת "אמהות מבשלות ביחד", קבוצת פייסבוק המגדירה עצמה כקהילה, מונה למעלה משלוש מאות שמונים 100

 לנשים בלבד ונתפסת כשמרנית, כשרה ויהודית וחמש אלף חברות. הקבוצה פתוחה

https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/?ref=br_rs
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נחדד ונאמר, ספאם, פרסומות וכל מיני שטויות   של המוצר או התחליף הגרמני למרכיב הישראלי.

בעלי עסקי אוכל ישראלים שנמצאים  ...שלא קשורות לאוכל ימחקו והכותב יורחק מהקבוצה

 ."פרסם את מרכולתם כל עוד זה בטוב טעםבברלין )ולכן רלוונטיים לקהל היעד( מוזמנים כמובן ל

משתתפים חדשים תהו על שם הקבוצה ומנהליה שבו והסבירו את  מספר פעמיםמעבר לתיאור, 

, ניתן לראות כי הקבוצה מגדירה עצמה כרפלקציה ומתגובות מנהלי הדף הבחירה בשם. מהתיאור

מהתיאור ומהסברים לתפיסתם של מנהלי הקבוצה, כפי שעולה  לקבוצה המקורית מישראל.

 מגדריות-וכשרות, חד שניתנו על גבי הדף ובשיחות עמי, "קבוצת האם", מייצגת; שמרנות

ם מנסים לייצר קבוצה שונה, המנהלי הקבוצה טענו כי . גזענית ואלימה הולעיתים נוטה לאוויר

 הפוכה מכל מה שמייצגת הקבוצה הפועלת בישראל, כפי שהמהגרים הישראלים בברלין מנסים

ולמים מספר ממצאים מהראיונות; בעיקרם הבנת השם ומשמעותו ה לייצר "ישראל אחרת".

הממצא השביעי המעיד על ניסיון להיות אופוזיציה לישראל. גם הממצא החמישי והשישי באים 

, השימוש ברפרנס מאידך ,ופתיחותמחד ניתן לראות ניסיון לקוסמופוליטיות  ,לידי ביטוי

טרם  הנמשך לזהות הישראלית. שיוךעסקים ישראלים בברלין מעיד על ההישראלי והקידום של 

כחלק מהפונקציות הניתנות בדף קבוצה בפייסבוק, ניתן  אמשיך לממצאים מתוך הפוסטים, 

ומתעדכנים מעת לעת הם:  המסמכים שבחרו להעלות מנהלי הדף להעלות ולשתף מסמכים.

, 'מונחים מעולם הבישול', 'דעתן איפה בברליןכל המצרכים שלא י', 'המלצות –מסעדות בישראל '

קופסאות אוכל אזוריות ואקולוגיות '-ו 'מסעדות מומלצות בברלין', 'מסמך בעבודה –חומוס ועוד '

רכים להבין במעט מה תחומי העניין המרכזיים של הקבוצה ומה הצ מן המסמכים ניתן. 'בברלין

 העיקריים שעלו לאורך קיומה.

בו עלה כי המהגר הישראלי בברלין מחפש חיי קהילה  מהראיונות, שעלה לממצא הרביעיבהתאם 

 עבורמהווה קהילה וירטואלית מצאתי כי קבוצת "אמהות מבשלות בברלין",  וחש חלק ממנה,

במספר  ניתן להבחין בהמשך,המהגרים הישראלים החברים בה. במאפייני הקהילה כפי שאדגים 

והפוסט הראשי של הקבוצה מעידים על גבולות וחוקים תיאור ההשם, דרכים ורבדים. ראשית, 

גם אם היא פתוחה להצטרפות מי שאינו "ברלינאי", ברור מי אינו יכול  ,המגדירים את הקהילה

צועיים גם סלנג שכללה מעבר למנוחים מק השפה הקולינרית המשותפתלקחת בה חלק. שנית, 

, התמיכה והעזרה ההדדית שמעניקים שיתשלי. שנכתב לרוב באותיות עבריות עברי וסלנג גרמני,

בשגרת היומיום כבשלנים חברי הקבוצה האחד לשני בנושאים שונים, אליהם הם נדרשים 

, עזרה במציאת למציאת עובדים בתחוםפניות  .כמהגרים, כבעלי עסקים וכן הלאה חובבים,
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ק מקצת הדוגמאות רמוצרים, בקשה לתרגום שמות של מוצרים ובקשה להמלצות למסעדות הן 

 נושא העזרה הוא כפי הנראה המרכזי ביותר בקבוצה, הקושי אותו חוויםשנראו לאורך השנה. 

, הרצון לשתף רביעית באספקט השפה וההתמצאות במרחב. המהגרים בא לידי ביטוי יומיומי

להעמקת ההיכרות בין חברי הקבוצה ממסעדה, תורמים  ולחלוק ידע על מתכון או חוויה

 ברההווירטואלי  וערק בממד  אך הקהילה הווירטואלית לא נשארה .ת הקהילתיותלתחושו

עים שונים שמארגנים, ארוחות חג, הזמנות לאירו במפגשים שנוצרים באמצעותה; לממד הפיזי

 הן מקצת הדוגמאות לכך. בודה משותפת על פרויקטיםהצעות לע

מהווה עבור חברי הקבוצה  הקולינריהשיח ב אחר הקבוצה, ניתן היה להבחין כי במהלך המעק

בו עלה כי המרואיינים  ,, בדומה לממצא השביעי מהראיונותשופר להבעת דעתם על נעשה בישראל

ביקורת הבאה לידי ביטוי ניתן היה להבחין בלאורך השנה . רואים בהם כאופוזיציה לישראל

תיכוניים אחרים -למזרחהשיוך של האוכל הישראלי, החיבור  ;באופן ישיר הקולינריה באמצעות

. כך כתב איתי נוביק בפוסט בנושא פלאפל, בו העביר ביקורת על מתכון מדף דרך אוכל וכן הלאה

בשבוע  .ומכינים פלאפל ביחד  ערבים ויהודים מסרבים להיות אויבים"...: פייסבוק אמריקאי

הקשר ב .101"רוע הפלאפל שלי מבחור פלסטיני חמוד שמבשל נהדריהבא יש לי עזרה במטבח בא

, עלה ממצא שקשה להבין את פישרו באופן מדויק, אך הוא מרתק בעיני. ארבעת הזהות הפוליטית

-מהמטבח הערבימתכונים היו  לאורך שנת המעקב שלי, " בדףlikeהפוסטים שזכו להכי הרבה "

המטבח המקלובה היא אחד הסמלים של : "זהאבו סאלים אבו טאלב, דוגמת שהעלה  פלסטיני

 .102.. )ממשיך את פירוט המתכון("ובעולם הערבי קוראים לה מקלובה פלסטיניה. הפלסטיני

גם לאורך המעקב אחר דף הפייסבוק, על אף הביקורת, כפי שהשתקף בממצא השישי בראיונות, 

הבא לידי ביטוי  , דברהעצמית הגדרתםחלק מ, זהותי שורשישראל מהווה עבור המהגרים 

, כפי שרשם איתי נוביק בפוסט שהעלה במתכונים אותם חולקים ,ראשיתבמספר דרכים; 

... )הפוסט ממשיך בתיאור .מאפס 103ארוחת ערב ישראלית, כל הסריה": 11.1.17-בתאריך ה

" ושישים ושבע like". הפוסט קיבל שמונים ושתיים תגובות דוגמת "המתכונים ותהליך ההכנה(

הבהרה שאלות ו הביעו ערגה, נוסטלגיה. רובן מספר רב באופן יחסי – בשרשור תגובות מילוליות

                                                           
  /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1930158683930256קישור לפוסט: 101

 (8.7.17)נסקר לאחרונה בתאריך 
  /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1828019917477467קישור לפוסט: 102

 (8.7.17-)נסקר בתאריך ה
 המוצרים ועד להיותם מוכנים למאכל סדרה באיטלקית. הכוונה להכנת כל הארוחה מבסיס הכנת103

https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1930158683930256/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1828019917477467/
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בשיתוף חוויות שמזכירות את הארץ, כפי  שנית, .104כמו בארץ – על איך להכין את הדברים

בכינו ...": (17.3.16שהתארחה בברלין ) "אפ "כרמלה בנחלה-שחוותה יעל גורן במסעדת הפופ

עפנו על השווארמה עם האגסים ... ומהחריף במנה של הסלק מגעגועים לאוכל של תל אביב

ניתן היה  ,לבסוף. 105"חמורבי. שיואו איך היה לנו טעים-של-הצלויים וביקשנו עוד ועוד עמבה

בבקשות חוזרות לעזרה במציאת מצרכים ו מה להביא "בחזרה מהארץ" בתהייהלהבחין 

 25.12.15-של טל שפירין מתאריך ה כפי שניתן לראות בפוסט ."הטעם של הארץ"המזכירים את 

 .106וכך נחשפתי אליו( חדשות)פוסט שמוביל מידי פעם תגובות  ובדיון בעקבותיו על הקובה סלק

, כפי שעלה גם ת מקום בשיח המתקיים במרחב הקבוצתיודייהזהות הלגילוי המחודש של ה

או  בשני במתכונים, נעזרים חברי הקבוצה האחד ערב שבתו . כך, בעיקר לקראת חגיםבראיונות

-בתאריך ה למתכון לדג לחג בקשתה של איראיל מיצ'קין אלוני כך לדוגמא מציאת מצרכים.

התגובות לפוסט היו מלאות בנוסטלגיה על הסבתא המנקה את הדגים . , ערב ראש השנה28.9.16

 כפי שעולה מהפוסט של תמר .107לקראת החג, על צורות ההגשה הייחודיות לכל משפחה וכן הלאה

חברי . בהמשך לפוסט יציאה מהממד הווירטואלי לממד הפיזימתקיימת  בחגיםגם  גבלינגר

יות העלו את הדרכים לציין את החגים בקרב הקהילה ברחבי העיר, הזמינו וביקשו לה הקבוצה

 דוגמא נוספת ניתן לראות בהזמנה של יובל בלאנס את חברי .108מוזמנים לארוחות חג וכן הלאה

בכל שישי בערב חלות יפות וקלועות שהיו מנחמות אותי : "בפרויקט החדש שלוהקבוצה להתארח 

  .109"שבת שלום...  Kiddushלוקחות חלק בלתי נפרד בפרוייקט החדש שלנו , בבית סבתא

-זהותי למזרח חיבורושת תח ניתן לזהותמהשיח בקבוצה בדומה לממצא השני מהראיונות, 

. את הביטוי המרכזי לכך מצאתי קולינריה בכךהחלקה של תיכוניות, למה שהיא מייצגת וכמובן, 

כאתרים בהם יכולים החברים  ברלין,בהסופרים הטורקיים והשוק הטורקי  של ם החוזרבאזכור

הגעגועים לאמא, אולי הקירבה אולי זה : "למצוא דברים המזכירים טעמים ואווירה של הבית

י אבל מצאתי את עצמי מכינה חילבה אורגנל )השוק הטורקי( המחודשת לשוק שעל יד התעלה

                                                           
  /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1838052083140917קישור לפוסט: 104

 (8.7.17)נסקר לאחרונה בתאריך 
  /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1692216581057802וסט: קישור לפ105

 (8.7.17-)נסקר לאחרונה בתאריך ה
  /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1658915231054604קישור לפוסט: 106

 (8.7.17)נסקר לאחרונה בתאריך 
 /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1781831092096350קישור לפוסט: 107

 (8.7.17)נסקר לאחרונה בתאריך 
 /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1881056202173838קישור לפוסט: 108

 (8.7.17)נסקר לאחרונה בתאריך 
. קישור לפוסט: 4תמונה של הפוסט בנספח 109

https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1838443723101753/   נסקר לאחרונה(
 (8.7.17-בתאריך ה

https://www.facebook.com/KidushBerlin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1838052083140917/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1692216581057802/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1658915231054604/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1781831092096350/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1881056202173838/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1838443723101753/
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יתרה מזו ניתן לראות כי הפוסטים שעוררו את מירב  .110"ממש כמו של סבתא. איזו התרגשות

מאכלים להתגובות, ההתייחסות ועוררו שיח אמוציונאלי היו כאשר עלו בקשות על המלצה 

על טחינה ערבית.  התיכון. כך למשל פתחה תמר רודני בדיון סוער-והים עם המזרחומצרכים המז

הפוסט זכה לשמונים ושמונה תגובות שרשרת, שכללו המלצות, ויכוחים על איזו טחינה יותר 

 .111טובה, מאיזו מדינת מקור מגיעה הטחינה הכי טובה ולבסוף הזמנה למבחן טעימה

הוא הביקורת ותחושת העליונות על המטבח והאוכל הגרמני, בדומה לחלק  ממצא נוסף שעלה

, לצד תמונה 2.9.16-בתאריך ה בדרהלמשל בפוסט שהעלה צחי כך  מהממצא התשיעי של המחקר.

  ."...I don't want to live on this planet anymore" :של טחינה מוכנה בסופר גרמני הוא כתב

, מנגד. 112ייתם מהגרמנים בכל הנוגע לאוכלעל חוסר ציפ נוספיםתגובות לפוסט רשמו חברים ב

החיפוש אחר  להרשים את חבריו הגרמנים תוךהישראלי  הרצון של המהגרניתן לראות גם את 

אייל אלימלך  כתבלהם. כך  , או כמסוגלים להדמותאישור מהחברה המארחת על היותם חלק

". שעברה אישור של הגרמנים, Grünkohl-ליש! פענחתי גרסה טבעונית : "12.2.17-בתאריך ה

, כפי שכתבה הילה בנוסף, הניסיון להיות חלק מהחברה המארחת באמצעות אימוץ מנהגי המקום

 ..קניתי רברבר לראשונה בחיי. במאמציי להתברלן ,שלום לכולן: "13.4.17-ביטרמן בתאריך ה

 .113"איזו מנה מלוחה יכולה לצאת ממנו?

תרבותית, -רבעל חיפוש אחר זהות  בו העידו המרואייניםממצא החמישי מהראיונות, בדומה ל

כפי שכתבה תמר גבלינגר בתאריך  .באלית וקוסמופוליטית, הדבר בלט גם בקבוצת הפייסבוקגלו

כולם מדברים על מולטי קולטי אבל רק תמר באמת תורמת לאינטגרציה של הברצל ": 4.4.17-ה

אופנות לראות חיבור לערכים המזוהים עם  , ניתןבנוסף. 114"הישראליתהגרמני בשקשוקה 

 . כך העלה איתי נוביק)ובמידה מסוימת עם הגירת "איכות חיים"( בהם טבעונות מערביות

אך בסוף התיכון, -, מאכל המזוהה עם המזרחכפי שצייןלעלי גפן,  פוסט מתכון 25.9.16-בתאריך ה

... הערביםיש עכשיו המון וטריים אצל ם, עלי גפן ממולאי"בחר להדגיש את טבעוניות המתכון: 

( רבות כמו גם reactionsפוסט זה זכה לתגובות ) ."טעים מאד גם חם וגם קר ואפילו טבעוני

                                                           
 /facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1919611144985010https://www.קישור לפוסט: 110

 (8.7.17-)נסקר בתאריך ה
 / https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1935227763423348קישור לפוסט: 111

 (8.7.17)נסקר לאחרונה בתאריך 
. קישור לפוסט: 5תמונה של הפוסט בנספח 112

k.com/groups/1544222709190524/permalink/1769447723334687https://www.faceboo/   נסקר לאחרונה(
 (.8.7.17בתאריך 

  //1890795557866569https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalinkקישור לפוסט: 113 
 (.8.7.17-)נסקר לאחרונה בתאריך ה

  /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1885050265107765קישור לפוסט: 114
 (.8.7.17-)נסקר בתאריך ה

https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1919611144985010/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1935227763423348/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1935227763423348/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1769447723334687/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1890795557866569/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1885050265107765/
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, אחת מהן של איתן דורפמן שרשם: "שמח לראות שבסוף לא עשית עם מילוליות רבותלתגובות 

, המלצות למסעדות מלבד פוסט זה, לאורך השנה עלו בקשות למתכונים טבעוניים .115בשר"

 .116על הקוטג' הטבעוני פוסטה לדוגמה פייסבוק בנושא. ים לדפיקישורו טבעוניות

כי קבוצת "אמהות מבשלות בברלין" אינה מייצגת  לסיכום ממצאי חקר הרשת החברתית, נכון

המהגרים הישראלים החיים בעיר. עם זאת, הקבוצה משקפת שיח העוסק בתרבות  כלאת 

חברי הקבוצה הינם מהגרים ישראלים החיים בברלין. בנוסף, הקבוצה  יתהקולינרית, עת מרב

אלף וחמש החוצה את הצברה תאוצה במהלך השנה וממשיכה לגדול כל העת. מספר החברים 

מתוך  בחייהם של המהגרים הישראלים. הקולינריתהתרבות מאות, מראה את מרכזיותה של 

השיח בקבוצה נראה כי הקולינריה עבור מרביתם מהווה כלי יומיומי מרובה פונקציות, המאפשר 

המעניין הוא  זהותם המתעצבת מחדש לאחר ההגירה. לשרוד כמהגרים, אך גם להבנות את להם

ברשת החברתית והראו בולטת גם  די ביטוי בצורהמהראיונות, באו ליממצאים שעלו שמרבית ה

 המהגרים, על כך ארחיב בפרק הדיון והמסקנות. עבורהבניית הזהות  דיסוננסאת 

  : דיון ומסקנות'הפרק  .2

זהותם של מהגרי "איכות )ה(חיים" הישראלים בברלין ומקומה של בכתבתי ודנתי לאורך המחקר 

החיבור בין החלק התיאורטי לחלק הממצאים הוביל אותי  .םהתרבות הקולינרית כמעצבת זהות

 את המתחיםהן אלו המציגות  המסקנות המשמעותיות ביותר במחקר לחמש מסקנות עיקריות.

 בזהותו של המהגר הישראלי בברלין ואת מקומה של התרבות הקולינרית בתוך מתחים אלה.

איכות החיים" הישראלי אל המתח הזהותי הראשון קשור בתחושת הפריבילגיות של מהגר "

. ראשית, המהגר תיכוני הבורח מצרות ואתגרי המדינה והאזור ממנו היגר-מול היותו מהגר מזרח

הישראלי מרגיש כי הוא נמנה על קבוצת מהגרי "איכות החיים" בברלין. כפי שהגדרתי קודם לכן, 

מעמד הביניים ומעלה, הגירת "איכות חיים" מתארת תופעה בה אינדיבידואלים פריבילגים, בני 

מהעולם המערבי מהגרים מתוך בחירה תוך ניצול יכולתם הכלכלית והיכולת לנוע בין מדינות 

בעידן הגלובאלי. לכך יש להוסיף כי עבור חלק מהמהגרים הישראלים מהווה הדרכון האירופי כלי 

במחקרי,  (.Harpaz 2013; O'Reilly and Benson 2009למימוש הגירת "איכות )ה(חיים". )

                                                           
 /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1780474432232016קישור לפוסט: 115

 (.8.7.17-)נסקר לאחרונה בתאריך ה
  /https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1920612001551591קישור לפוסט: 116

 (8.7.17-)נסקר לאחרונה בתאריך ה

https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1780474432232016/
https://www.facebook.com/groups/1544222709190524/permalink/1920612001551591/
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המרואיינים הציגו עצמם כמי שהגיעו לברלין מרצון ותוך ניצול היכולת לעשות זאת, מי בזכות 

 .ו האירופי ומי בזכות בן/בת הזוגדרכונ

שתי תופעות מרכזיות בתרבות הקולינרית מעגנות את עיצוב הזהות הפריבילגית אצל המהגר 

הישראלי בברלין. הראשונה, כפי שהעידו המרואיינים והשיח בקבוצת הפייסבוק; מרבית 

המסעדות הישראליות ברחבי ברלין ממוקמות באזורים ובשכונות המזוהות עם בני המעמד 

מערבי וכך קהל היעד -ל בהן הוא בהתאם, העיצוב שלהן מודרניהבינוני ומעלה, תמחור האוכ

שלהם. כפי שטענו מספר מרואיינים, המהגר הישראלי מנצל את מקומו הפריבילגי בחברה על מנת 

לעשות התאמה של האוכל לחך המקומי. תיווך שמהגרים שאינם פריבילגים, לא מצליחים 

, הוא לקולינריהת השילוב בין המעמד לעשות. דרך ההכרה שמקבל המהגר הישראלי באמצעו

י עומד לא לעיתים אקונומי של המהגר הישראל-מחזק את זהותו ומעמדו בחברה. מעמדו הסוציו

מהגרים ישראלים רבים בוחרים לסעוד במסעדות  ;לרועץ, אך מחזק את טענת הזהות הפריבילגית

עם מי שבטרם הגירתם פלסטיניות, לעיתים מתוך הצהרה פוליטית ומתוך רצון לייצר קרבה 

אקונומי כמכשלה ולאו -הסוציונחשבו אויביהם. אך במפגש ביניהם נתקל המהגר הישראלי בפער 

 לאומי.-דווקא זה הפוליטי

מגלמת גם היא את מעמדו של המהגר  2014התופעה השנייה, "מחאת המילקי" שהפציעה בשנת 

בפרדוקס "סיר הבשר"  117הראשוןהישראלי כמהגר "איכות חיים". יחיל צבן עוסק בספרו 

סמל לחיי רווחה , טרם צאת בני ישראל את מצרים(, 'מספר שמות טז ')המבוסס על פסוק ג

ומותרות בהם בוחרים יהודים החיים בגולה על פני החיים בישראל. בעת המחאה נעשה שימוש 

קי" שבאה . "מחאת המילבביטוי זה כנגד המהגרים הישראלים בברלין כלעג וביקורת לבחירתם

כנגד יוקר המחייה בישראל בחרה כסמלה את מעדן השוקולד הידוע. הרי יכלו המוחים לבחור 

במוצרי מזון בסיסיים יותר )דוגמת לחם, גבינה, ביצים וכדומה( ולא בסמל מותרות. הבחירה, גם 

אם אינה מודעת, בסמל זה מעידה על "דאגותיהם" של מהגרי "איכות החיים" לברלין. עם זאת 

יש לציין כי חלק מהמרואיינים במחקרי זה, ציינו כי ברור להם שהבחירה במילקי כסמל למאבקם 

 .שירות רע מאוד לתדמיתה של הקהילהעשתה 

. חוויית ההגירהשל  סיפור רחב יותרבמסעדות ומחאת המילקי הן סימפטום טענתי היא כי ה

במהלך המחקר למדתי כי המהגר הישראלי בברלין חווה את הגירתו משתי זוויות מנוגדות. החיים 

פנים עם בני החברה המארחת ובני -אל-לאומית, מזמנים אינטראקציות פנים-כמהגר, בעיר רב

                                                           
 (, בני ברק: הקיבוץ המאוחד2014)ה: מזון ומיניות בספרות ההשכלה" וונפשו מאכל תאו'" 117
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. 118לאומים מהגרים אחרים, המוסיפים תפקידים ונדבכים נוספים לזהותו של המהגר הישראלי

ר חשבתי כי המהגר הישראלי לברלין הינו מהגר "איכות חיים" בלבד; בן מעמד בראשית המחק

הביניים, המתערה במעמד הבינוני ומעלה הגרמני, פותח מסעדות מעוצבות ויקרות בשכונות 

הבורגניות של העיר ומוצא פנאי למחות על הנעשה בישראל, באמצעות מעדן השוקולד והקצפת. 

מהמהגרים הישראלים מעידים על מתח עם הזהות הפריבילגית. עם זאת, זיהיתי כי חלק ניכר 

רבים הביעו זאת באמצעות ריטואל ההליכה למסעדות, הקניות בסופר השכונתי והעיסוק באוכל 

מקומות בהם הריחות בסופר ובשוק הטורקי,  ,בכלל. תחושת הנוחות במסעדות הפלסטיניות

רבים מהישראלים  .רו כי ברחו מאותן בעיותוהזכי והטעמים סיפקו תחושה נוחה של שותפות גורל

יודעים לעשות אבחנה בין נסיבות ההגירה/פליטות שלהם ושל אלה הפלסטינים לדוגמא, אך עדיין 

, זה שעיצב את תיכוני-"סיר הלחץ" המזרח-חשים כי יש רקע דומה, מעצם הרצון לא לחיות ב

ב הקולינרי מחזקת תחושות חוויתם של הישראלים את המבט הגרמני במרח ותרבותם.דמותם 

אלה. לטענתם, הגרמנים רואים בהם כיהודי עם עבר אירופאי, השב הביתה, אך נושא עמו את 

תיכוניות. כך לא מעט מהמרואיינים טענו כי המהגרים הישראלים מהווים -הישראליות והמזרח

 תר בגרון".גורם המתווך לגרמנים את האוכל "האוריינטלי" בצורה "המחליקה לגרמנים טוב יו

-תרבותי" ל-/ רב אוניברסליהמתח הזהותי השני קשור בבחירת המהגר הישראלי להיות "יותר 

. כפי שכתבתי קודם לכן, לדידו של בק, קוסמופוליטיות אינה "יותר ישראלי, ו/או יותר יהודי"

רואות שוללת את קיומם של לאומים ודתות, אלא מכילה אותם. אך מנגד, זהויות פרטיקולריות 

תרבותיות -(. בנוסף, בק וגרנדה טוענים כי הרבBeck 2011בינן לבין הקוסמופוליטיות יחס דואלי )

(. Beck and Grande 2007תוך שהיא מאפשרת מקום לתרבויות, מנציחה ביניהן את הגבולות )

 תרבותי או-בטרם הגירתו, ברלין מדומיינת בעיניי מהגר ")ה(איכות חיים" הישראלי כמרחב רב

חלקם אך  ,העיר חלק מהמהגרים ממשיכים לחוות כך אתלאחר אקט ההגירה, קוסמופוליטי. 

משנים את תפיסתם. בקרב חלק מהמרואיינים עלתה הטענה כי אוכל, כמו מרכיבים תרבותיים 

תרבותיות, קוסמופוליטיות ופתיחות. -אחרים, מהווה כסות נוחה להצגת מצג שווא של רב

ומנגנוני השליטה  –יה מספקת תעסוקה למהגרים ותיירות לעיר הקוסמופוליטיות בקולינר

, מנסים הישראלים משני צדי המתרסעם זאת,  "ילידים", בני החברה המארחת.-נשמרים בקרב ה

ובין אם במודע או שלא במדע, משתמשים גם הם , קוסמופוליטיתתרבותית/-להיאחז בזהות הרב

דבריהם של המרואיינים  ה לכך ניתן היה לראותכדוגמ .בתרבות הקולינרית ככלי משמעותי לכך

, בין המהגרים הישראלים יהיה מי שיגדיר בממצאים כפי שתיארתישהמטבח הוא מקור פרנסתם. 

                                                           
 (Hacking 2004פי התיאוריה של ארווינג גופמן )-על118
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תיכוני, לבנטיני, רק לא ישראלי. לצדם נמצא השף שיכעס -תיכוני, ים-את המטבח שלו כמזרח

-"מבשל מטבח פיוז'ן הוא "פלאפל", כיבעת שמבקרת מסעדות תקרא לאחד ממרכיבי המנה שלו 

זאת בדרכם; ציינו חברי קבוצת הפייסבוק ים שמטבח אינו תחום עיסוקם ומרואיינה בינלאומי".

ניתן למצוא מסעדות של "מדינות אויבות" החולקות קיר קסמה של ברלין הוא בכך ש לטענתם

 Markthalleאוכל הרחוב  , דוגמת שוקבינלאומייםהאוכל השווקי כמו כן הם ציינו את  משותף.

Neun ,את מאכליהם. לטענתם אלו הן  מבשלים זה לצד זה מהגרים מכל העולםבו  בקרויצברג

כך נראה כי המהגר הישראלי משתמש בתרבות הקולינרית ככלי  החוויות הברלינאיות האמתיות.

 תרבותי/קוסמופוליטי בזהותו והופך לאזרח ברלין, אזרח העולם.-לגיבוש הפן הרב

תרבותיות והקוסמופוליטיות בתחום -נגד, האכזבה שחווה המהגר הישראלי מהתובנה כי הרבמ

לצד תחושת הזרות אותה הוא  ,ים כסות לשימור הכוח בשדות אחריםהתרבות הקולינרית מהוו

חווה, מובילה אותו לחיפוש אחר הנוסטלגי. המהגרים הישראלים מתחברים סביב "הזיכרון 

 Bauer and Hosek 2015; Holtzmanם לאוכל ולמטבח מקום מרכזי )המשותף/ הקולקטיבי", ש

2006; Krava 2010אביבית / ירושלמית -(. המהגר הישראלי בוחר לעצב את מסעדתו באווירה תל

. הישיבה במסעדה או בית הקפה הישראלי, בו הבעלים ולהגיש את המנה "חומוס סוף הדרך"

לנחמה ולהרגשה נוחה. מקור להישען על הנוסטלגי ושאר היושבים יכירו אותו תהווה לו מקום 

כפי שהצגתי בפרק הממצאים, אל מקום זה  והאהוב שלעיתים כה חסר בתוך חוויית ההגירה.

נכנס החומוס )ולאחרונה שב גם הפלאפל(. המאכל שרבים מהמהגרים הישראלים מודים כי אינו 

זכיר להם את הבית ואת ישראל ישראלי במקורו, ממשיכים וטוענים כי החומוס הוא המאכל שמ

הם מוסיפים כי ההגירה לברלין עוררה בהם אהבה בלתי נשלטת למאכל,  חשוב מכך,יותר מכל. 

שלא הייתה טרם הגירתם. החומוס זוכה למעמד מיתי ונוסטלגי בקרב המהגרים, עובדה שהולמת 

 (. Hirsch 2011; 2016את טענתם של הירש וצבן על מקומו של החומוס בישראל ובישראליות )צבן 

ם אל תוך סיר הבישול הזה ניתן להוסיף את "התבלין היהודי", מרכיב שהפך חשוב בקרב חלקי

ברלין. עבור אותם מהגרים, עזיבתם את ישראל חידדה בנרחבים מקרב המהגרים הישראלים 

טריטוריאלית הנזקקת להבלטה באמצעים -בקרבם את יהדותם, תוך הפיכתה לזהות אקס

את  לאלה המעצבים היהודי , הופכים המנהגים הקשורים באוכלהישראליות. לצד תרבותיים

סעודות שבת וחג מהווים קרקע פורייה למפגשים בהם החיפוש  ;של המהגרים הישראלים םזהות

בחקר קבוצת הפייסבוק(. פרויקטים פנים קהילתיים,  ההשורשים בא לידי ביטוי )כפי שעל אחר

הלא פסטיבל האוכל היהודי  ,NOSH-", בית הכנסת פרנקלהופר וKidushאו פתוחים לכולם )"

בקרב המהגרים הישראלים בברלין. כפי שטענו מרבית  מתרחבת ( הם חלק מתופעהכשר
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לטענתם,  .י מגלה מחדש את יהדותו עם ההגירההמרואיינים במחקרי זה, המהגר הישראל

הזיכרון האישי והקולקטיבי  הפורטת על נימי, 119משנה תוקף על אדמת גרמניה תמקבלהיהדות 

 ונותנת עבורם משמעות עמוקה יותר למטבח האשכנזי יהודי, "המטבח של סבתא" שלהם.

מסמלת  ,היהודי הלא כשר, שבוע האוכל NOSH-לרגל השתתפותו במנה שהכין איתי נוביק 

 תוך שימור ,תרבותי/קוסמופוליטי-המתח והניסיון של המהגר הישראלי להיות רבומסכמת את 

בלחמנייה  120פלאפלבחר להכין איתי סיפר כיצד  .הדתית ולזהות ותהתחברהלאומית ו וזהות

מאודה )אסיאתית( ונעזר בטבח פלסטיני. את המנה אכלו אורחי האירוע; גרמנים, תיירים, 

המהגר הישראלי בברלין מנסה לבנות ולגבש לעצמו  יהודים מרחבי העולם, ישראלים וערבים.

זהות חדשה תוך שהוא נאחז ובורח מהזהויות המוכרות לו. דרך התרבות הקולינרית נדמה כי הוא 

 מצליח לרקוח את אותה מנת פיוז'ן שמכילה את אותן תרבויות הנדמות כמנוגדות.

ינים במחקר טענו כי מספר המרואי. המתח השלישי טמון בזהות הפוליטית של המהגר הישראלי

ת ות, כלכליו; חברתילהגירה הישראלית לברלין ישנן מספר סיבות הקשורות למצב בישראל

 את מרבית המרואיינים טענו כיעם זאת,  הבלתי פוסק. והמחנק" לחץ"-תחושת הלטענתם ו

הנוטה  ,בעלי תודעה פוליטיתניתן לאפיין כאנשים ברלין ב םהישראלי המהגריםהחלק הארי של 

לטענת המרואיינים  ., טענה שהולמת גם את השיח בקבוצת הפייסבוקאידיאולוגית שמאלה

לידי ביטוי  והיא באה עבור חלק מהישראלים אידיאולוגיה זו היוותה גורם בהחלטה להגר

, חלק מהמגרים תופסים ראיונותשל הממצא השביעי כפי שהצגתי ב בהתנהלותה של הקהילה.

לקשור קשרים עם מי שנתפסים כאויבים שראל ובברלין כמקום בו יוכלו עצמם כאופוזיציה לי

הביטוס הקהילה הישראלית בברלין מחקרי זה, נדמה כי  העולה לכן אטען כי מתוךבישראל. 

. הביטוס כסוך הישראלי פלסטיניממצב אותה כאופוזיציה למדינת ישראל, בעיקר בכל הנוגע לס

 .ועל היחס כלפיי החורגים ממנו –הקהילה משפיע גם על היחסים בתוכה 

קהילות ישראליות בחו"ל, מאוד מגדירות את עצמן ביחס : "איתי חידד את ההיבט האופוזיציוני

 .לישראל. זה לא שאנחנו לא מגדירים את עצמנו ביחס לישראל, אבל אנחנו לא מרגישים צורך

אנחנו לא חוגגים פה יום עצמאות חס וחלילה. אנחנו לא הקהילה הישראלית בלוס אנג'לס, לונדון, 

שאלת החלום הציוני... שאלת הזהות הלאומית היא שאלה, זה שיש לך גיא הוסיף: " ".פריז וכו'

התרבות הקולינרית השיח סביב  ".מדינה זה לא אומר שאתה צריך לחיות בה ולהזדהות איתה

                                                           
זהותי ופחות דתי  )הם אינם מתחילים לשמור כשרות, לשמור שבת -הדגש היהודי הינו בעיקר בהיבט תרבותי119

 וכדומה(.
 .תיכוני-רחמאכל אותו הציג איתי לאורך תקופת מחקרי בפייסבוק כישראלי, פלסטיני, מצרי ומז120
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"אמהות מבשלות בברלין" הרפלקציה הזהותית. כך למשל קבוצת כלי משמעותי לחידוד  מהווה

"קבוצת האם" מישראל ובכך גם לדרך בה נשקפת ישראל -מבססת את מעמדה כאופוזיציה ל

 ,לידי ביטוי בשם הקבוצה, בתיאורהבעיניי חברי הקבוצה. כפי שתיארתי בממצאים, הדבר בא 

, פה בניגוד לאמא הרוחנית...לדוגמה: "בה לאורך תקופת המחקר )בפוסטים ובדיונים שהתקיימו 

  "(.בלי דברים שלא קשורים לאוכל ובלי להתגזען או לקלל... גם גברים ושות' מוזמנים להשתתף

באה לידי ביטוי כמובן גם בממד הפיזי כפי שכבר הדגמתי; באקט האכילה לישראל הרפלקציה 

אחרות. בפתיחת עסקים משותפים, דוגמת מסעדת תיכוניות -וההתערות עם קהילות מזרח

קיום -"כנען", בבעלות ישראלית ופלסטינית. מסעדה שהפכה במידה רבה עבור רבים לסמל לדו

ניתן לראות את בנוסף,  , ולחשיפה נרחבת בגרמניה כולה ובישראל.121וזוכה להצלחה רבה בברלין

ם קהילות ממדינות "אויבות". צמיחתם של  פרויקטים משותפים הקשורים בקולינריה ביחד ע

" שייסדה הישראלית טל גיבש, שם לעצמו למטרה Conflict Food Nightsפרויקט "לדוגמא 

בין התרבויות הקולינריות. לחבר בין שני צדי הקונפליקט באמצעות שיח ונבנה תחילה על הדמיון 

לבסוף, ניתן לזהות את השמחה הספונטנית הצומחת מתוך האפשרות של אותם ישראלים לאכול 

או לשתף פעולה בפרויקטים הקשורים באוכל, ביחד עם פלסטינים, לבנונים, סורים ואיראנים. 

חוט מקשר כפי שעלה בראיונות וקבוצת הפייסבוק, הדמיון בטעמים, בריחות ובמרכיבים מהווה 

דים. הקולינריה מהווה עבורם מרחב לפרוץ גבולות על אדמת ברלין. מה המחבר בין הצד

 אותה בחרו לעזוב.ם, היא ניצחון על ישראל טענתהצלחתם, ל שלטענתם לא יכלו לעשות בישראל.

עם זאת, בדיאלוג המתקיים במרחב הווירטואלי והפיזי בין המהגרים הישראלים בברלין ניתן 

ים אידיאולוגיים ימניים יותר, המערערים את ההביטוס לזהות קולות שונים בעלי מאפיינ

"השמאלי". ניתן לחלק את הקולות "הימניים" המייצרים את המתח הפנימי לשלושה רבדים; 

הראשון, מי שמלכתחילה מגיעים עם אידיאולוגיה זו, לרוב אלה המהגרים החדשים. השני, 

הובילו לשינוי עמדתם מהשמאל מהגרים ישראלים שהשהות בברלין והאתגרים הטמונים בכך, 

השלישי, קשור בקושי אותו חווים מהגרים  .הפוליטי, להתמתנות או לעיתים מעבר לימין

המגדירים עצמם כבעלי אידיאולוגיה שמאלית, אך מרגישים מחויבות לייצג את המורכבות של 

, או אלהפוליטיקה והחברה הישראלית. חלקם מוצאים עצמם כשגריריה הלא רשמיים של ישר

 .לטענתם, של "ישראל האחרת"

                                                           
המסעדה זוכה להכרה והוקרה בין הבלוגים והאתרים הנחשבים ביותר בתחום הקולינריה בברלין בשנתיים 121

 האחרונות והצליחה למצב את עצמה כאחד המקומות היותר "נחשבים" בברלין.
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לתרבות הקולינרית מקום מרכזי במאבק לגיבוש הזהות הפוליטית הקהילתית והפרטית, ככלי 

אחד הסיפורים המשמעותיים לדעתי זהו  ,"קרב על החומוס"-בחרתי להדגים מתח זה בוכסמל. 

מתוך הצהרה פוליטית  ,. ממחקרי זה עולה כי הנוטים שמאלהבמאבק היצרי על גיבוש הזהות

לאכול במסעדות של פלסטינים, בעיקר אלה המרוכזות באזור זוננאללה בנויקלן, הנחשב סמל 

ומעוז המסעדות הפלסטיניות. כך סיפר יואל: "הפלסטינים כאן הם מגנט לישראלים, הם רוצים 

ערבי לבוא ולאכול אצלם. זה הגרעין של הקהילה הישראלית כאן כי הם רוצים לאכול אוכל 

"יםנוהרבה מאוד מהם שמאל
. לעומתם, ישנם מהגרים ישראלים בברלין המקפידים לפקוד את 122

המסעדות בבעלות ישראלית, חלקם מתוך תפיסות פוליטיות מוקדמות וחלקם מתוך השינוי 

האידיאולוגי שעברו בעקבות חוויות חייהם כמהגרים בברלין, כפי שסיפר דן: "...בעיקר כשיש 

של מבצע. על אחד ירקו, אחד קיללו. כשיש מתח באזור של ישראל, ישר זה מורגש תקופות מתח, 

כאן, בגלל שתי הקהילות... במקומות האלה בזוננאללה... יש סמלים, יש חולצות, מדבקות... פעם 

אחת דיברתי עם לבנוני. יצאו לי כמה מילים בעברית, שאל אותי מאיפה זה, אמרתי לו שפעם 

  וא ענה לי: בפלסטין".הייתי בישראל, אז ה

חרם  רוב יהיה זההתפיסות הפוליטיות מובילות את המהגרים הישראלים לכדי פעולה פוליטית, ל

. בפעולות אלה, למרחב הקולינרי מקום מרכזי מעצם חשיבותו לקהילה, זמינותו םאו קריאה לחר

המשקפת את  תפעילוב(. מחד, ניתן להבחין Sutherland 2007ובולטות הפעולה הקשורה בו )

אפשר -; בראיונות ובשיח שהתפתח בפייסבוק הבחנתי בטענה החוזרת שאיהאידיאולוגיה הימנית

לפרנס מקומות בהם מקללים את המהגרים הישראלים בגלל מוצאם. בנוסף היו מי שטענו שזה 

בלתי נתפס שמהגר ישראלי ישלם על חומוס במקום שהתפאורה שלו היא דגלי פלסטין, קופות 

. מאידך, ניתן להבחין בפעילות המשקפת אקצה וכן האלה-לפלסטין, שלטים לשחרור אלתרומה 

את האידיאולוגיה השמאלית. כפי שהצגתי בממצאים, מהגרים ישראלים רבים יוצאים כנגד 

ה שנתפס י. כך למשל; בעל חומוסימסעדות ישראליות שבעליהם זוהו כבעלי אידיאולוגיה ימנית

לים לא פוקדים את המקום שלו. בעל מסעדה שתמך בצה"ל ובשירות כימני טוען שבשל כך ישרא

ברשת ולחרם על מסעדתו. ומספר מרואיינים ציינו כי הפסיקו  קרבי זכה לתגובות תוקפניות

טענה נוספת "ישראליות" הוותיקות בעיר כי בעל הבית הינו ימני. -לפקוד את אחת החומוסיות ה

שראליות המנכסות את החומוס, או לחילופין, עושות נשמעת כנגד מסעדות י פוליטי מאותו צד

 .Make Hummusפלסטיני, דרך החומוס. כך, המיתוג: '-לטענתם שימוש ציני בסכסוך הישראלי

Not Walls.בנוסף,  ', של אחת המסעדות הישראליות בברלין זכה לביקורת מצד מרואיינים רבים

                                                           
ברחוב מספר רב של מסעדות לבנוניות וסוריות, שבעליהן הם פליטים פלסטינים, שטרם הגירתם לברלין, חיו  122

 בסוריה ולבנון
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בסכסוך הישראלי פלסטיני חוטא עושה לטענת "המחמירים", גם השימוש שמסעדת "כנען" 

למציאות, מכיוון שהוא מציג את הסכסוך כמאוזן ואת החומוס כמאכל של שני העמים ולא 

 "ישראל כבשה".-כאוכל ש

המסקנה העולה מתוך ההתרחשויות שתיארתי היא כי גם כאשר הישראלים מהגרים מתוך 

טבועה  הישראלית" הפוליטיקה"שאיפה להתרחק מהאתגרים הפוליטיים של ישראל, נדמה כי 

הסבירה זאת בפשטות: "הישראלים עזבו את  . מריםממנה בהם והם אינם מצליחים להתנתק

-שאומרים כל מיני דברים אנטי[ אלה]רן מחזק זאת בדבריו: " ישראל, ישראל לא עזבה אותם".

שראל זה 'ישראל', גם אם זה האנטי. כל ההתעסקות בי-ישראל, בסופו של דבר... חסר להם ה

הגעגוע הביתה. זה לגיטימי... הזהות שלנו עוצבה בארץ, אי אפשר לברוח מזה...". עבור רוב 

המרואיינים והמשתתפים במחקרי זה, ללא קשר לתפיסתם הפוליטית, חומוס הוא המאכל 

מורכבות את ה הסבירעומר (. Holtzman 2006"מדינת האם" )-הנוסטלגי הנקשר להם כמהגרים ב

"...יש משהו מחמיר לב בפעילת ימין הזועמת שכל המהות שלה  צד הנוסטלגיה:הפוליטית ל

גזענות ושנאת ערבים אבל מתגעגעת הביתה אז היא הולכת לאכול חומוס אצל הפלסטיני 

שאבותיה גירשו. זה אולי לא יקרב, אבל הגעגוע הוא אמתי והחומוס הוא אמתי. מפה אנחנו 

 .לא אותן סיבות. אנחנו יכולים לחזור, הוא לא ואין לו לאן"מתגעגעים לשם. לא אותו געגוע ואלו 

מקומו הפוליטי של החומוס בקרב המהגרים הישראלים בברלין, מתחבר לטענתו של צבן כי 

באכילה הישראלית בחומוסייה הערבית יש הבלטה של יחסי הכוח, "אדוני הארץ ומשרתיהם" 

לחלק מישראל והישראליות, אך הוא גם חלק כפי שטענתי קוד לכן, החומוס הפך (. 2016)צבן, 

 מיחתמיחסי הכוח והשליטה בהם הערבי/פלסטיני הנכבש, מכין את החומוס לישראלי, הכובש. צ

. ברלינאי-ישראליהקהילה הישראלית בברלין העתיקה את המשמעויות של החומוס אל המרחב ה

 חומוס והפיתה., דרך הת, הזדמנות פוליטית ומאבק פוליטימרחב של הצהרה פוליטי

מורכבות נובע מ. המתח המתח הזהותי הרביעי קשור בטראומה ובזיכרון של המהגר הישראלי

; 2015ם עם גרמניה והגרמנים )יאיר /הקשר ההיסטורי האישי והקהילתי של המהגר/ים הישראלי

(. המהגרים הישראלים בברלין חווים דיסוננס כלפי החברה המארחת; מחד 2014זלצברגר -עוז

תן להבחין ברצון "להתגרמן", להתערות ולמצוא חן בעיני הגרמנים. מאידך, בו בעת, הם ני

(. טראומת 2015"גרמניות" )יאיר -מפגינים לעג ובוז כלפי האופי והתכונות אותם הם מזהים כ

השואה כזיכרון קולקטיבי ודיסוננס היחס לגרמנים באו לידי ביטוי גם בשיח העוסק בתרבות 

שהשתקף בממצא התשיעי של הראיונות וממצאי חקר קבוצת הפייסבוק. היו מי הקולינרית כפי 

, הזיכרון הקולקטיבי שציינו בראיונות את תחושת החיבור לשורשים מתוך אקט ההגירה
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וניבט אליהם  )בתוכו לרעב מקום מרכזי(עליו גדלו  ; הקושי הרב מתוך נרטיב השואהוהטראומה

לצדו, תחושת "שיבה הביתה", חיבור לשורשים, זיכרונות של שפה,  .מכל עבר על אדמת ברלין

 ריחות וטעמים של אוכל יהודי אשכנזי, אותם מזהים המהגרים עם הסבים והסבתות שלהם. 

באשר לדיסוננס היחס לגרמנים, מצד אחד, בממצאים שהצגתי, ניתן היה להבחין בזלזול עמוק, 

מטיבו של  – בכל הנוגע לתרבות הקולינרית  מניםתחושת עליונות והתנשאות ישראלית על הגר

חומוס. מתוך כך, מרואיינים סיפרו כי הם  םהאוכל הגרמני ועד לדרך בה הגרמנים אוכלי

וחושפים אותם לעולמות של טעמים  מרגישים כי הם מלמדים את הגרמנים מה הוא אוכל טוב

ואיינים, הדבר מלווה בתחושת כפי שסיפרו מספר מר שמעוררים בקרב הגרמנים עניין והתרגשות.

ישראלים, עם -ניצחון, שבעים שנה אחרי, במקום בו הורעבו יהודים, חוזרים המהגרים כיהודים

. לטענת חלק מהמרואיינים, הגרמנים שחיו עשרות משלהם והגרמנים באים לאכול אצלם מטבח

ישראלי; לא רק שנים עם תחושת אשמה על מות היהודי, פוגשים בברלין את "היהודי החדש", ה

 ה.יהכנסת ובאתרי זיכרון, אלא גם בחומוסי-בבית

מנגד, לאורך חקר קבוצת הפייסבוק וכפי שעלה מהראיונות, כל העת ישנו הרצון להדמות 

לגרמנים, להיטמע בחברה, להיות כמוהם. הביטוי לכך הוא בעיקר ערכי, דוגמת ההערכה ליכולת 

לצד זה ישנה כמיהה לרצות את  .גם קולינרית קבלת האחר והמהגר, כפי שתיארתי קודם, אך

הצלחת , הם הלקוחות, הם החברה המארחת, הםהחך הגרמני. ישנה התלות הקבועה בהקהל ואת 

הדבר מסמל את יחסי ההתאקלמות כמהגר המבשל כמקצוע או כתחביב, צריכה את אישורם. 

 יחסיםה פיםוס"יליד", אך במקרה זה, נ-מהגר להמרות המתקיימים סביב האוכל בין ה

 , הזיכרון והדמיון.יםההיסטורי

. בראשית מחקרי זה המתח החמישי עוסק בשאלת קיומה של קהילת מהגרים ישראלים בברלין

כי המהגרים הישראלים החיים בברלין מנהלים חיי קהילה  פי תפיסתו של באומן,-, עלהנחתי

את דבריהם של אנדרסון  (. עם זאת, הבאתיBauman, 2001מתוך הצורך האנושי הטמון בכך )

 ,Hobsbawm 1983) והובסבאום שטענו כי בסיסן של אותן קהילות מדומיין ו/או מומצא

Anderson 2006 ,שיערתי כי צורך המהגרים, גם אם הם מהגרי "איכות חיים", בסביבה תומכת .)

ביטוי בקרב המבוססת על ערכים משותפים, מנהגים, שפה וכמובן התרבות הקולינרית, יבוא לידי 

 O'Reilly and Benson 2009;Sabar and Posner 2013; Eade andהמהגרים הישראלים בברלין )

Ruspini 2014 לאורך הראיונות זיהיתי כי בקרב קהילת המהגרים הישראלית בברלין, קיימת .)

תופעה של התכחשות לקיומה של הקהילה, לצד ההודאה בקיומה והצורך בה. מתח זה, המתכחש 
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אחז בקהילה בו זמנית נובע לדעתי מן המסקנות הקודמות. ריבוד הזהויות המנוגדות שמבנים ונ

 . רבם מאבק כאינדיבידואלים וכקהילהלעצמם המהגרים מעוררים בק

מעורר בקרב המהגר הישראלי רתיעה והתנגדות מכיוון  ישראליתהשיוך והתיוג לקהילה 

ולם, אדם קוסמופוליטי, בעיר קוסמופוליטית. שהחיבור הלאומי מנפץ את רצונו להיות אזרח הע

ההיסטוריה שהוא נושא עמו, מחברת אותו לזהות לוקאלית כלפיה הוא חש קונפליקט, כפי 

שהצגתי בממצאים את דבריה של יעל: "אני מנסה להיות אשת העולם ולא ישראל ברמה 

וחים שבגלל שאני הפוליטית. ואם להביא את ישראל, אז בקטע של האוכל. לא בא לי על הוויכ

מישראל זה אומר עליי דברים... זו לא אחריותי כאדם". עם זאת, באופן טבעי, מרבית הישראלים 

צריכים את הסביבה התומכת בתוך חוויית ההגירה ולרוב הם מוצאים אותה בקרב המהגרים 

... ציטוט שהוצג בממצאים: "יש קהילהיעל באותה הישראלים האחרים, כפי שהציגה זאת 

. באים אנשים, ישר פותחים שולחן. ..תמיד סביב אוכל יבור האוטומטי זה לישראלים וזההח

 אנחנו עושים ארוחות שבת משותפות, זה קטע שלנו מכאן".

במהלך הראיונות וחקר קבוצת הפייסבוק זיהיתי כי ישנו הביטוס נבדל למהגרים הישראלים 

ות, המנהגים, המסורות והייצוגים של בברלין. ההביטוס תוחם ומגדיר את העקרונות, הפרקטיק

 Bourdieu 1977; Hobsbawmברלינאי )-הקהילה, מבדל אותה מההביטוס הישראלי והגרמני

(. אכן, באופן טבעי, לא כולם חברים בקהילה זו, יש מי שמתנתק באופן מוחלט ומוצא לעצמו 1983

וד קהילות נוספות, כך זה כן, יש רמות חיבור שונות לקהילה ויש גם מי שחבר בע-חלופות. כמו

 Beck and Grande 2007;Amitקוסמופוליטית )-תרבותית-בעידן הגלובאלי, וירטואלי ובעיר הרב

(. אך מי שבוחר להיות חלק, להשתמש בהיצע הבירוקרטי והתרבותי שמספקת הקהילה, 2015

הקודמות. אינו יכול לחרוג מגבולות ההביטוס הנבנה מתוך הזהות המתגבשת שהוצגה במסקנות 

; הקהילה בפעולותיה עד כדי פליטת האינדיבידואל חריגה שכזו מעוררת תגובת נגד של הקהילה,

 שחרג כי הא אינו יכול להוות חלק ממנה. אל)לדוגמה החרמת מסעדה(, תבהיר לאינדיבידו

דוגמה מרכזית למקומה של התרבות הקולינרית בקרב קהילת המהגרים הישראלית המתעצבת 

היא צמיחת קבוצת הפייסבוק "אמהות מבשלות בברלין". כפי שהצגתי בממצאים, מידי בברלין, 

תיכוניים", -)"ישראלים", "יהודיים", "מזרח יום מחליפים בה המהגרים הישראלים מתכונים

נעזרים באיתור מצרכים, מבקשים הסברים על מאכלים  "טבעוניים"( ,"עדתיים", "גרמניים"

ת משותפות סביב חגים וכן הלאה. אלה ממצבים את מקומו של מקומיים, מתארגנים לארוחו

. , או לפחות בין חברי הקבוצההאוכל כגורם מלכד ומעצב זהות בקהילה הישראלית בברלין
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בקהילת הרשת הקולינרית המתגבשת, הנובעת מתוך הצורך רכיב מרכזי הערבות ההדדית היא 

רם בבסיסו מקור זהותי משותף,  אך של המהגרים בסביבה עוטפת ותומכת. האוכל מהווה עבו

 ממנו צומחת ההזדמנות לעזור ולהיעזר, להכיר, להתחבר, להיזכר ולהתנחם בעת הצורך. 

 ,בשם הקבוצהגם ההביטוס הקבוצתי מורכב וקשור , 123במסקנה השלישיתוהדגמתי כפי שטענתי 

המסר מאחוריו ובערכים אותם ראשי הקבוצה בחרו לקדם, באמצעותם הם מגדירים את 

בוצה ( שהקotheringה" )אחרה"-הקהילה. אחד מיסודות ההביטוס הקבוצתי מבוסס על תהליך ה

להיבדלות  נוח ובולט התרבות הקולינרית מהווה כלי לישראל בכלל.עושה לקבוצת האם מישראל ו

ותו עבר את מא ן אינה רוצה להיות עוד, אך משמרתישראלים בברליממה שקהילת המהגרים ה

-אל-אינטראקציות "הפנים .ביל מאמצת מרכיבים זהותיים חדשיםמה שהיא מוצאת לנכון ובמק

פוסטים הממצבים את  ראשית,; ומחזקות אותו פנים" של הקבוצה מושפעות מההביטוס שלה

ותפת עם בני קהילות ; קריאה לפעולה משהקבוצה כאופוזיציה לקבוצה הישראלית ולישראליות

שיח היוצא כנגד ניכוס מאכלים דוגמת חומוס,  או שיתוף בפעולות שכאלה, מהגרים אחרות

הצורך האישי לשתף, להשתמש בנוסטלגיה  שנית,ו וכן הלאה. "ישראלים"-טחינה ופלאפל כ

איפה אפשר להשיג פתיתים בעיר הזו? בסופר ייצר האוכל ובמקביל להיעזר בחברי הקבוצה )"שמ

 "(. בווילימרסדורפר שטראסה לא היה... ]וגם לא במבה, שזו בכלל שערוריה[...

 ;של קהילת המהגרים הישראלי בברליןבעיצוב הזהות  תפקיד מרכזי וחשוב לתרבות הקולינרית

באמצעות הקולינריה. גיבוש תחושת שייכות חלקית למעמד הפריבילגי לצד ות פוליטיות הבעת דע

-, המייצר זהות רבתרבותי-תיכוניות. הרצון לייצר אוכל רב-שייכות החלקית למזרחתחושת ה

 ותוך כך ת הישראלית ובזהות המהגר הישראליהדיאלוג על מקומו של החומוס בזהו. תרבותית

 הניסיון באמצעות קשרים בינאישיים לאתר מוצרי מזון .ליוש בחומוס כמאכל )כן/לא( ישראהשימ

 .ופיין של מסעדות ישראליות בברליןהשיח הער על א .ישראלים )או המזכירים את ישראל(

 הדיאלוג על אוכל יהודי לקראת חגים ומועדים וכמובן המפגשים עצמם סביב שולחן האוכל.

נדמה "הרעבה". -ארחת, מתוך זיכרון הההתנשאות ותחושת הניצחון הקולינרי כלפיי החברה המ

את זהות קהילת המהגרים הישראלית בברלין  )או עוזרת לעצב( התרבות הקולינרית מעצבתכי 

בה מתוך סך כל המרכיבים הזהותיים )הקונפליקטואליים( שהמהגר הישראלי  םוהאינדיבידואלי

 ישראל, –"אנחנו" אל מול האחר -טומן בחובו. התרבות הקולינרית עוזרת לקהילה להגדיר את ה

 הגרמנים, קהילות מהגרים אחרות וכן הלאה.

                                                           
 .הטענה הייתה כי קהילת המהגרים הישראלית בברלין מחוברת מאוד לפוליטיקה ומייצרת פועלה פוליטית ברורה123
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ק מסוים לסיכום מסקנה זו, נראה כי חלק ניכר מהמהגרים הישראלים בברלין לוקחים חל

בקהילה המתהווה בברלין. הם נעזרים בכיכר העיר של ימינו, הפייסבוק, אך נעים בין הממד 

הווירטואלי לממד הפיזי. כפי שתיארתי, האוכל מהווה כלי מרכזי בעיצובה של קהילת המהגרים 

טריטוריאליות לשמר מרכיבים זהותיים בהם הם -הישראלים בברלין כי הוא עוזר לקהילות אקס

  .124ניינים, להיאבק במה שאינם מאמינים ולאמץ מרכיבים חדשיםמעו

 המחקר סיכום

מהבית עם ניחוח ישראלי, אמרתי לה שאין לי משהו "הכתבת אמרה ליחצ"נית שאני אכין משהו 

... סנדוויץ' טוניסאישל  תיכוניות-אינטרפרטציה לים אפילו לא קרוב. אז עשיתי איזושהי ,כזה

, זו מאוד ישראלי השניים האלה יחד זה גם, . תראהסלט ניסואזטייק אוף על אבל זה גם 

)צוחק(. אז זה התחיל משם, וכל הזמן  שזה לא קשור אליי בשום צורה'הצרפוקאיות' הזאת. 

הרגיש לי שאני רוצה עוד משהו. אז כשף... עם כל הטעמים פתאום, חשבתי שזה ניסואז... אבל 

אז חטפתי קריזה והתחלתי  לא מספיק ישראלי.והכתבת אמרה שזה  הצעתי את זה בכל מקרה

זה היה בהודעה ליחצ"נית שלי, לא נעים... עף  ..., זה הכי ישראלי שלימה לא ישראלי בזה :לצעוק

אבל החלטתי  מה עיתונאית גרמנית מחורבנת יודעת על אוכל ישראלי.עליה שזה ממש ישראלי. 

ובמתכון כתבתי מעל הפריקי,  ת ופריקישנמאס לי מזה והחלטתי שאני מכין דג, עם קרם כרובי

 "תרבותיות-, רק רושמים מעל משהו פלסטיני הם ישר עפים... רבאתה רואה שזה פלסטיני.

 ., שף במסעדת יוקרה בברלין(יא)ג

לאורך מחקרי זה הבנתי כי ההגירה הישראלית לברלין היא תופעה ייחודית עבור מדינת ישראל, 

השימוש במעדן השוקולד עצמו. את המהגר הישראלי  בתפיסתעבור החברה המארחת וכמובן 

 ענייןה היה זה שעורר בי אתהישראלי כסמל למאבקה של קהילת המהגרים הישראלית בברלין 

זווית נוספת תופעה זו. מחד, עיסוק בהבניית הזהות האישית והקהילתית של לחקור מ הראשוני

תפקידה של  ינת"איכות חיים". מאידך, בחהמהגרים הישראלים בברלין, אותם הגדרתי כמהגרי 

בעבודתי הדגשתי את חשיבותם של ההביטוס  התרבות הקולינרית בהבניית הזהות.

פנים כמעצבות זהות, אך הדגשתי את התפיסה כי זהויות אלה, אישיות -אל-ואינטראקציות פנים

אחר". מסורות, "-"אנחנו" המשותף אל מול ה-וקולקטיביות, מבוססות על היכולת לדמיין את ה

הרשתות גלובליזציה, הונוסטלגיה מייצרים קהילות מדומיינות, גם בעידן בו  זיכרון קולקטיבי

                                                           
 לדוגמה החיבור החדש לתרבות היהודית124
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 – קוסמופוליטיות הפכו לסמליו של העולם המערביהתרבותיות ו-רבהתנועה, החופש החברתיות, 

 .בגללםואולי 

וגיבוש זהותה של קהילה חברתיים אחרים, מהווה כלי לעיצוב -אוכל כמו אלמנטים תרבותיים

(. התופעה באה לידי ביטוי בקרב Tapper and Zubaida 2000ושל האינדיבידואלים בתוכה )

 Ichijo and) תרבותיות-ורב קהילות לאומיות, קהילות מהגרים ומשתקפת בערים קוסמופוליטיות

Ranta 2016; Sabar and Posner 2013; Sutherland 2007תרבות ה, (. בדומה לקהילות אחרות

(. מתוך ההבנה כי Raviv 2015; 2016ככלי לעיצוב הזהות הישראלית )צבן  משמשתהקולינרית 

לאוכל מקום מרכזי בעיצוב וגיבוש הזהות הישראלית, בחנתי במחקרי זה האם גם כאשר 

 .םפיזית מישראל, ממשיך האוכל להוות כלי מרכזי בעיצוב זהות יםמתנתק םהישראלי יםהמהגר

האוכל משפיע על עיצוב הזהות  יוצאת דופן כיצדמדגים בצורה  פתחתי את הסיכום הציטוט עמו

של המהגר הישראלי בברלין. זה הרוצה להתנתק מישראל, אך כבול אליה ולמורכבותה הזהותית, 

כי זו מורכבותו הזהותית, דרכה הוא מגדיר את עצמו. הוא לא רוצה להמשיך להתעסק בסכסוך 

-רך הפריקי הוא ימשיך לחיות אותו. הוא עבר לגרמניה, לברלין הרבהישראלי פלסטיני, אך ד

תרבותית, אך בה הוא פוגש את העיתונאית הגרמנייה שעסוקה בלהגדיר ולהבין אותו, כישראלי, 

הזהות של המהגר הישראלי בברלין, כפי שמשתקף בציטוט מנהלת תיכוני דרך האוכל. -מזרח

טרם  ם קהילות מהגרים אחרות ועם החברה המארחת.שנאה עם עצמה, עם ישראל, ע-יחסי אהבה

עם זאת, לא פעם, רכיבים  אוששו. ןמרביתהתחלתי את מחקר השדה, העליתי מספר השערות, 

 בבסיס ההשערה הובנו כמוטעים:

תפקיד חשוב בחייו של מהגר יהיה לשיח על קולינריה, אוכל ומטבח כי  הייתה ההשערה הראשונה

זהותם את  המהגרים הישראלים בברלין ייבנו םבאמצעות")ה(איכות חיים" הישראלי בברלין. 

הדבר שיערתי גם כי . , המזוהה עם אידיאולוגיה שמאלית, כפרטים וכקהילהחברתית-הפוליטית

השערה זו  .ולקהילות מהגרים אחרות מולדתם"חברה המארחת", ל-יבוא לידי ביטוי ביחסם ל

ראשית, אוכל ומטבח אכן מהווים גורם משמעותי בעיצוב זהותם של . חלקי הוכחה כנכונה באופן

האוכל והמטבח מהעבר  המהגר וקהילת המהגרים הישראלית בברלין, בדומה לקהילות אחרות.

עם זאת, בבסיס בו.  ומההווה, מהווים עבור המהגרים כאינדיבידואלים וכקבוצה משהו להיאחז

וכחה כלא מדויקת לאורך רה, הוגדר המהגר הישראלי כמהגר "איכות חיים", השערה שהההשע

שנית,  .תיכונית-נוסף נדבך ההזדהות המזרחמחקר השדה, בו זיהיתי כי לנדבך "איכות החיים" 

בזהותם של  יהיו בלעדיותתפיסות עולם קוסמופוליטיות ואידאולוגיה שמאלית ששיערתי כי 

. המציאות וחוויית ההגירה מעלה , הוכחו גם הן כנכונות באופן חלקיהמהגרים הישראלים בברלין
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, אלה שאלות פוליטיות וחברתיות, המשנות בקרב האינדיבידואלים והקהילה רבדים זהותיים

לבסוף, בהשערה תפסתי את המהגרים הישראלים בברלין  טרם המחקר. צפיתיאותם לא 

ם חלק זה בהשערה נכון באופן חלקי. אכן, במחקר ניתן היה לזהות את קיומה של כקהילה. ג

ניתן  בנוסף. את עצמם כקהילה לא מדמייניםקהילת מהגרים ישראלית בברלין, אך חלק מחבריה 

בהביטוס הקהילתי, מתנתקים ממנו לחלוטין  לא לקחת חלקלזהות מהגרים ישראלים הבוחרים 

 חברות בקהילה.-או נמצאים על התפר של חברות ואי

הניתנים לאוכל ולמטבח במסגרת שיח  המשמעויות והייצוגיםהייתה כי  ההשערה השנייה

בקרב הקהילה וכלפי  קרקע ליצירת קשרים, לשיח ולעיתים למאבקהתרבות הקולינרית מהווים 

במספר אספקטים בין אם בשיח סביב  כנכונההשערה זו הוכחה  .הווירטואלי(חוץ )בממד הפיזי ו

"זיכרון וטראומת" הרעב והחיצוני על החומוס, החיבור המחודש ליהדות כתרבות,  מיניהפ

, בכל זאת. ועד היחס למטבח הגרמני , התגבשותה של קבוצת "אמהות מבשלות בברלין"בשואה

זרים התרבות הקולינרית, האוכל והמטבח אכן עו תפיסה זו.אני מוצא לנכון לסייג בשלב זה 

מהווים  כך הם . תוךזהות באופן כללימהווים כלי להבניית  בהבניית זהות הקשורה בהם ואף

עם זאת, לאורך המחקר נוכחתי  קשרים אך גם מעוררים מתח ומאבק. ליצירת קרקע פורייה

ינו מוגבל. ישנם מקרים כי עומק השבר גדול אדם ה-לדעת כי כוחם ביצירת קשרים וחיבור בין בני

מידיי, כפי שחוו מהגרים ישראלים בביקורים במסעדות פלסטיניות בברלין בעתות מלחמה 

. מקרים בהם הפער נובע ממקום לא צפוי, כפי שתיארו מהגרים ישראלים את חוסר במולדתם

יהם. ומקרים בהם האוכל אקונומי בינ-החיבור בינם לבין מהגרים פלסטינים נוכח הפער הסוציו

תרבותיות וקוסמופוליטית לתפיסות שמרניות שנשתמרו בקרב החברה המארחת -מהווה כסות רב

 חלק מהמרואיינים במחקר.העלו והמהגרים, כפי ש

בחברה "מהגר איכות חיים" -של המהגר הישראלי, כ מקומו ומעמדוהייתה כי  שערה שלישיתהה

כמו בהשערה הראשונה,  מתעצב ומשתקף באמצעות האוכל והמטבח עמו הוא מזוהה. המארחת

. כפי שעלה בלבד, הוכחה כשגויה "איכות חיים"ההשערה כי המהגר הישראלי הינו מהגר  בסיס

במחקר, המהגר הישראלי נתפס בעיני הגרמנים כייצור כלאיים; מחד הם רואים בו כבעל שורשים 

ולעיתים כמי ששב למדינה ממנה  השונה משאר מדינות המזרח התיכון אירופאים, המגיע ממדינה

התיכון -הישראלי עדיין כמי שהגיע מהמזרח אבותיו גורשו. מאידך, הגרמנים מזהים את המהגר

. מעמד זה מייצר מרחב מעניין השם את המהגר ומשתייך אליו ואל תרבותו במובנים שונים

מקומו ומעמדו ההיברידי הגרמנים וכך גם בעיני עצמו. "אנחנו" בעיני -"אחר" ל-הישראלי בין ה
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בעיני החברה המארחת, בצירוף ההיסטוריה המורכבת בין הצדדים, הם אלה המעניקים למהגר 

 .באמצעות האוכל גםהישראלי את תפקיד המתווך התרבותי, המתעצב ומשתקף 

. בנימה אישית זה ארצה לסכם מחקרבה עולה נקודה מהותית  נוכח המסקנות וניתוח ההשערות

להבין  הקבוע הצורך אמרבית המהגרים הישראלים בברלין היאחת התופעות שזיהיתי אצל 

כפי שעלה לאורך המחקר, טרם ההגירה היו . להצדיק, בעיקר עבור עצמם את אקט ההגירהו

צריכים להצדיק עבור החברה הישראלית את תפיסתם הפוליטית, עבור גורמים חיצוניים את 

גם עבור מהגרים מבחירה, הגירה היא ישראל ועבור עצמם את החיים בישראל.  קיומה של

 בעת הבגעגוע התנגדות ו"מדינת האם" המעוררת -טראומה. לכך יש להוסיף את; היחס המורכב ל

-מורכבות היחסים עם גרמניה והגרמנים ולחילופין עם הערבים והפלסטינים, אלה הפכו מ

 ישראלי רוצה בקרבתו לאחר ההגירה.מהגר המי שההאחר" בתקופה טרום ההגירה, ל"

לכן, לעיתים נראה כי המהגרים הישראלים מחפשים צידוקים אידיאולוגים על מנת להסביר 

, רצון ברווחה כלכלית, או סיבות "לא )שאיני שולל( מהלך שנובע לא פעם מתוך בחירה בנוחות

ה מלאי קונפליקטים. מי שלמד את ערכיות". כך סיכמה זאת נורית: "החיים של ישראלי בגרמני

השפה, לא נשאר בבועה ומבין מה קורה פה אלה חיים מאוד מאתגרים, אתה צריך כל הזמן צריך 

; הוא האוכל מגלם בתוכו את כל אלה כפי שאני מבין זאת,". גם כלפיי עצמך להסביר את עצמך,

האוכל הישן ויצירת האוכל . מנגד, דחיית באשר היה הערגה והגעגוע, מקום להתנחם ולהיזכר

. אני מקווה כי מחקר זה מייצר תחושת שייכותה, הישן והחדש( "בתים"-החדש )המורכב משני ה

תרם ולו במעט להבנת תופעת ההגירה הישראלית לברלין, הבניית זהותו של המהגר הישראלי 

 ותפקידה של התרבות הקולינרית בתוך המורכבות הזו. 
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 נספחים

 מפת השכונות של ברלין – 1נספח 

 

 

 שאלון ראיון חצי מובנה – 1נספח 

 ספר/י על עצמך, על החיים טרם ההגירה, מה הוביל אותך להגר והחיים כאן בברלין.

 )העמקה: עיסוק, השכלה, מצב משפחתי, דרכון אירופי(

 איך את/ה תופס/ת את החיים כאן בברלין באופן כללי?

קוסמופוליטיות, יחס החברה המארחת, קשר עם קהילות מהגרים תרבותיות, -)העמקה: רב
 אחרות, יכול להשוות לישראל? לשאר גרמניה?(

 מה את/ה מוצא כמאתגר באקט ההגירה?

האם את/ה מרגיש/ה שונה כמהגר/ת ישראלי/ת מקהילות מהגרים אחרות? למי דומה ולמי שונה? 
 במה דומה ובמה שונה?

-שלך כישראלי/ת עם גרמנים ועם מהגרים ממדינות המזרח יםהאם את/ה מרגיש מורכבות ביחס
 התיכון ובעיקר פלסטינים? אם כן, באילו אופנים באה לידי ביטוי מורכבות היחסים?

 את/ה מרגיש שגריר של ישראל בצור  כזו או אחרת?

איך את/ה תופס/ת את חיי קהילת המהגרים הישראלית כאן בברלין? עד כמה היא תופסת חלק 
 תי בחיים שלך?משמעו

 האם ישראל עדיין מהווה חלק חשוב בחיי היומיום שלך?
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 מה זה אוכל בשבילך? איזה חלק יש לאוכל בזהות האישית שלך?

 התיכון( -)העמקה: כישראלי/ת, כמהגר/ת, אל מול הגרמנים, אל מול מהגרים מהמזרח

 יש אוכל שאת/ה מרגישה מזוהה עמו?

 יסה זו השתנתה לאחר ההגירה או במהלך הזמן?מה זה אוכל ישראלי בשבילך? האם תפ

איזה מקום תופס האוכל בקשרים בין חברי קהילת המהגרים הישראלית בברלין? היכן זה בא 
 לידי ביטוי?

 )העמקה: כמו ההעמקה הקודמת(

תיכוני? אוכל ישראלי? האם -איך את/ה תופס/ת את המבט הגרמני על אוכל מהגרים? אוכל מזרח
 שהוא תופס את אותן קהילות וקבוצות? זה מתכתב עם איך

 האם האוכל מהווה מקור ליצירת אינטראקציות בין אנשים ובין קבוצות כאן בברלין?

 האם את/ה רואה באוכל כלי זהותי? פוליטי? חברתי? כלכלי? )אם כן, איך בא לידי ביטוי( 

בתוך הקהילה,  –ן אשמח לשמוע על אירועים שונים הקשורים באוכל שאירעו לך מאז הגעת לברלי
 מול החברה המארחת ומול קהילות מהגרים אחרות.

 )ע"פ סדר כרונולוגי( רשימת משתתפי ראיונות – 1נספח 

 הערות תאריך שם מספר

 התקיים בסקייפ 13/7/16 דקלה )שם בדוי( 1

בחלק מהריאיון  22/7/16, 16/7/16 איתי נוביק 2
הראשון נכח מהגר 
ישראלי נוסף בשם 

 איתן

  18/7/16 הוד )שם בדוי( 3

  18/7/16 מיטל )שם בדוי( 4

  18/7/16 חיליק )שם בדוי( 5

 -זוגתו של חיליק 18/7/16 נאווה )שם בדוי( 6
הריאיון נערך 

 לבקשתם ביחד

  18/7/16 רועי )שם בדוי( 7

 התקיים בסקייפ 18/7/16 מרים )שם בדוי( 8

  19/7/16 אלה )שם בדוי( 9

  19/7/16 בדוי(עמית )שם  10

  19/7/16 מורן )שם בדוי( 11

  20/7/16 דן )שם בדוי( 12

  20/7/16 רן )שם בדוי( 13

  20/7/16 עידן )שם בדוי( 14
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  21/7/16 שני )שם בדוי( 15

  21/7/16 אורן )שם בדוי( 16

  21/7/16 יואל )שם בדוי( 17

  22/7/16 זיו )שם בדוי( 18

  22/7/16 אלעד )שם בדוי( 19

  23/7/16 דנה )שם בדוי( 20

בן זוגה הגרמני נכח  23/7/16 נורית )שם בדוי( 21
במהלך הריאיון 

ובנוסף, בתחילתו נכח 
 מהגר ישראלי נוסף

  23/7/16 גיא )שם בדוי( 22

 התקיים בסקייפ 28/7/16 דוד )שם בדוי( 23

 התקיים בסקייפ 28/7/16 יעל )שם בדוי( 24

 התקיים בסקייפ 7/9/16 בדוי(עומר )שם  25

 –התקיים בסקייפ  7/11/16 טליה )שם בדוי( 26
לאחר שנדחה מספר 

 פעמים

 :11.1.17 תמונה מתוך דף הפייסבוק "אמהות מבשלות בברלין", מתאריך - 1נספח 
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 :1.9.12תמונה מתוך דף הפייסבוק "אמהות מבשלות בברלין", מתאריך  – 2נספח 
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Abstract 

The center of this research is the Israeli immigrant community in Berlin; a community 

that in the recent years has been at the heart of the public discourse in Israel, but in the 

academic discourse, the discussion of it is still hylic. The study examines for the first 

time the ways in which Israeli immigrants (in Berlin) shape their identity as individuals 

and as a community through their culinary culture. This culture takes shape with the 

development of the community and in correspondence with other bodies with whom it 

comes into contact. Israeli immigration to Berlin is an increasing phenomenon in the 

last decade; the background and socio-economic characteristics of many of the Israeli 

immigrants led me to define them as "Lifestyle" immigrants; a phenomenon in which 

middle-class youngsters from Western countries immigrate voluntarily thanks to the 

opportunity of free movement, for their own experience and for personal development. 

Three bases of knowledge serves this research; Identity, Immigration and Culinary 

Culture. It is the integration between them that enables me to deal with culinary culture 

among Israeli immigrants (in Berlin), a field that until now has never been discussed in 

the academic discourse. The concept of "identity" is central to the contemporary socio-

political discourse and academic discourse. Therefore, even among the Israeli 

immigrant community in Berlin, the question of identity and the way it will be design 

is significant. Issues related to the identity of a community and the ability to 

marginalize and define commonalities are integral part of the lives of Israeli 

immigrants. On the one hand, this is the era of globalization, in which the movement of 

people and materials across the globe has become simple, and at the click of a key-

button one can have connections with people around the world. We are witnessing a 

parallel process of seclusion and separatism among groups that define themselves 

according to their national, religious, ethnic, cultural, and political identity or beliefs. 

People perceive themselves as part of communities125 that delineate themselves and try 

to create a clear boundary between "us" and the "Other" through customs and 

traditions – real or invented (Hobsbawm 1983) and nostalgia (Boym, 2007). As I will 

                                                           
125According to Anderson those are Imagined Communities (Anderson 2006) 
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present in the study, the "Othering" process is an important tool for these 

communities; Finding the common thru a process of reflection on the "other", from 

which they seek to separate themselves (Smith 1996; Bauman, 2001). 

The second base of knowledge on which I was focused is the discourse of immigration 

and immigrants. The act of immigration meets the Israeli immigrant community in 

Berlin at both ends. First, the perception of the immigration act in their homeland as an 

immoral act, "descent" (Yerida) that endangers Israel. Despite a relative change in 

recent years, large sections of Israeli society still perceive immigration in general and 

to Berlin in particular as an act that have no place in the Israeli society. Some extents 

have made Berlin a synonym for the stronghold of traitors and deserters. As a result, 

parts of the Israeli community in Berlin perceive themselves as an opposition to Israel 

and view the act of immigration as a protest against Israel's political situation. 

On the other side of the act, Israeli immigrants come to the European Union, Germany 

and Berlin, in an era when the discourse of immigrants and refugees integration has 

become the "Hot Potato" in the European society. The Israeli immigrants in Berlin on 

the one hand are perceived as "Lifestyle" immigrants, they have emigrated from their 

own choice, a large proportion of them come with a European passport and most of 

them are from the socio-economic middle-class. However, as immigrants, they 

encounter a sense of difference and alienation, encounter clashes with other immigrant 

communities, receive criticism on their homeland acts, and live the historical 

complexity as Jewish / Israeli immigrants in Berlin and Germany. In addition, 

contemporary Berlin has a significant role within my research as the "ideal 

immigration destination". Its perception as a multicultural and cosmopolitan city 

serves as a catalyst for the Israelis' choice to immigrate to Berlin, but with the 

emigration to the city, the experience becomes more complex. 

The third base of knowledge, the culinary culture, serves as a prism to examine 

identity design among Israeli immigrants in Berlin. Food and kitchen are important 

tools in shaping the identity of communities and groups in general and among 
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diasporic communities in particular. The kitchen is a tool for them to connect to the 

common past, while trying to integrate into the host society. Culinary culture links the 

past with the present for Israeli immigrants. Food is a tool to create a process of 

"Othering" from those who they want to differentiate themselves - such as the 

poorness of German cuisine or the "nationalism" of the Israeli cuisine. On the other 

hand, the kitchen is perceived by the Israeli immigrant community as an instrument to 

connect with communities in which they identify similarities, such as other Middle 

Eastern communities. Through culinary culture, Israeli immigrants succeed in creating 

a connecting thread that helps them to build a community of immigrants. 

In the empirical part of the study, I conducted interviews with Israeli immigrants in 

Berlin and explored the Facebook group "Mothers Cooking in Berlin". The findings 

from the study led me to the conclusion that culinary culture is indeed a significant 

factor in shaping the identity of the Israeli immigrants in Berlin as individuals and as a 

community. More importantly, my main insight from the study is that the identity of 

the immigrants is in a constant tension between different characteristics; the desire to 

be a Western "lifestyle" immigrant versus the sense of identification with the Middle 

Eastern immigrant. The desire to adopt a multicultural / cosmopolitan identity, versus 

keeping the Israeli identity and renew the connection to Jewish identity.  

The desire to be an opposition to Israel versus their connection to the homeland, 

understanding its complexity and sometimes the need to serve as its ambassador. The 

appreciation for Germany and Berlin, and the desire to be like the members of the host 

society versus the sense of contempt and superiority in various areas. This tension 

originates in the complex past between Israel and the Jews with Germany. The last 

tension stems from the desire to be part of an Israeli immigrant community, versus the 

desire not to take part in it - to be immigrants without fetters and signs that label them. 

The source of those many tensions became clear to me as the research progressed; 

Israeli immigrants are constantly busy justifying their immigration – to the ones that 

stayed in their homeland, to the society that hosts them, to the members of other 

immigrant communities, to their community members, and above all, to themselves. 
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