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תקציר
אומנם מאוחר ,אבל בכל זאת ,התיאוריה הסוציולוגית פנתה לעסוק בשאלה מה הוא ספורט
ומה היא משמעותו החברתית ,ובין השאר — אומנם לא הרבה — הופנתה השאלה הזו למשחק
הכדורגל .נדמה כי מתקיימת תחרות בין התיאוריות הגדולות על מי מתארת ,מסבירה ומפרשת
טוב יותר מאחרות את התופעה החברתית הזו .מן המפורסמות היא שמשחק הכדורגל נהיה
לאירוע תרבותי שאין לו מקביל מבחינת היקף הקהל הצופה-משתתף בו :המספרים על שיעור
הצופים במשחקי המונדיאל גדולים לאין ערוך .מי שעוקב אחר ההיסטוריה של הכדורגל ובו בזמן
אחר זו של התיאוריה(ות) הסוציולוגית ,יכול לעמוד על חולשותיה של האחרונה ,בעיקר כהתוויה
למחקר.
מאמר זה פונה לכדורגל מצידו של הקישור השמאלי :הצגת מודל שנגזר מעבודותיו של הפילוסוף
הניאו-מרקסיסטי ,לואיס אלתוסר .שלושה מושגי מפתח של המודל — ערכאה דומיננטית במבנה,
אוטונומיה יחסית והיקבעות יתר — מתווים את אופן התיאור וההסבר של משחק הכדורגל .הכדורגל
הישראלי הוא המקרה הפרטי ,שהחלק השני של המאמר עוסק בו באמצעות ההשמה של המודל על
שתי תקופות בחייו — העשור הראשון והזמן הנוכחי .המסקנה אינה סגורה ,אך מעודדת — החיבור בין
המודל לבין כדורגל עשוי להיות פורה.
מילות מפתח :כדורגל ,ניאו-מרקסיזם ,ישראל ,פוליטיקה

מבוא
זמן לא רב לאחר שהכדורגל היה למשחק ,בה"א הידיעה ,של העם ,החלו לכתוב עליו
בעיתונות וגם בספרות היפה ( .)Seddon, 1999האקדמיה ,קרי התיאוריה והמחקר ,הגיעה
אליו מאוחר הרבה יותר ,לאחר שרבים מענפי הספורט נפתחו לבני המעמדות הנמוכים.
בדיעבד ,כמעט בכל אחת מן התיאוריות הגדולות של הסוציולוגיה נעשה שימוש כדי להשיב
לשאלה "מהו ספורט" ,וממילא ,גם הכדורגל מושך ההמונים "נפל" בגבולות התיאור וההסבר
התיאורטי המסוים ( .)Maguire and Young, 2002בעצם ,התיאוריות הגדולות התחרו
ביניהן באשר לתיאור ולהסבר הפורה יותר של המשחק הזה .המכנה המשותף שלהן — כמעט
של כולן — הוא ש"הספורט [ ]...אינו אוטונומי מהחברה [ ]...הוא קשור אליה לגמרי כצורה
של עבודה חברתית [ ]...למסגרת החברתית ממנה הוא חלק" (Beamish, 1982, pp. 181-
.)182; Beamish, 2002
נוסף על כך ,אי אפשר להצביע על תיאוריה אחת מן הגדולות שהיא "יעילה" מן השאר; לכל
אחת ישנם כמה יתרונות וכמה חסרונות (.)Rees and Miracle, 1986; Giulianotti, 2005
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יתרה מזאת ,בעצם אין תיאוריה סוציולוגית מיוחדת לספורט — ומובן שגם לא למשחק
הכדורגל 1.ובכל זאת ,כפי שיתואר להלן ,אפשר "לייצר" תיאוריה סוציולוגית למשחק הכדורגל
באמצעות גזירה של מודל מתיאוריה גדולה ,מודל שיתווה את התיאור ואת ההסבר של המשחק
הזה בהקשרו ההיסטורי-חברתי — לא את כללי המשחק והאבולוציה שלהם 2,אלא את דרכו
ואת זיקתו לסביבה שבה הוא עוגן; איך הוא מתעצב ואיך הוא משתנה בהתאם ,ומה ההשלכות
שיש לכך על אופן התארגנותו ומעמד השותפים לו — בעלים-מנהלים ,שחקנים ,צוות אמון וקהל
האוהדים.
בכל אלה עוסק המאמר הנוכחי .הטענה העומדת למראשותיו היא שהסבר הנובע מהנגזרת
הניאו-מרקסיסטית ( )Morgan, 1994יוליך את המחקר למחוזות פוריים יותר .למעשה ,גם
המאמר הזה ממשיך במסורת של גזירת מודל מתיאוריה רחבה ,במקרה הנוכחי ,התיאוריה
(קרי ,הסוציולוגית) המיוחסת למרקס .אל נכון ,מהניסוח המאוחר יותר שלה (בן פורת.)2006 ,
"השדה" שאליו מתייחס המודל הזה הוא הכדורגל ,שזכה לקיטון של צוננים מידי מחברים בעלי
זיקה מובהקת למרקס (מי דן .)2003 ,למעשה ,מסיבות שונות שלא כאן המקום לפרטן ,ישנה
התייחסות מועטה מאוד של הניו-מרקסיזם לכדורגל .להלן נעשה שימוש במושג "אוטונומיה
יחסית" (Althusser, 2005המגלם-ממצה את החידוש במאמר הנוכחי).
כאשר מדובר בכדורגל הישראלי אפשר לספור את ההתייחסויות התיאורטיות הגדולות אליו על
אצבעות של יד אחת בקושי .הכדורגל הישראלי הוא "מקרה המבחן" של ההשמה התיאורטית
הנידונה בחלק הראשון של מאמר זה .באופן ממוקד יותר נטען בהמשך כי את משחק הכדורגל
כטקסט — את האופן שבו הוא מתארגן ,את ההתנהגות של המשתתפים בו ,את "תרבות
המשחק" — יש לקרוא באמצעות הקונטקסט הסובב והמכתיב את "האוטונומיה היחסית"
שלו .החלק הראשון של המאמר ,המכסה את רובו ,משרטט את הסכֶ מה התיאורטית .החלק
השני מציע בראשי פרקים הסבר על הכדורגל הישראלי בהקשר לחברה שבה הוא עוגן .המאמר
מתרכז כל כולו בתיאוריה הזו ואינו מתייחס (מתחרה) לתיאוריות אחרות .הביקורת מופנית
כלפי פנים ,כלפי חולשתו של המודל המרקסיסטי המסורתי במתן תשובה מתאימה ל"מצבי
אמת" :איך לקרוא את משחק הכדורגל כתופעה היסטורית וסוציולוגית בו-בזמן ,ומן ה"איך
לקרוא" — לגזור את ה"איך לחקור".
הפילוסוף הצרפתי אלתוסר אמר" :ארכימדס נזקק לנקודה אחת בלבד כדי להניף את העולם.
הטופוגרפיה המרקסיסטית נקבה בשם המקום היכן שצריך להיאבק ,מכיוון שזה המקום שבו
מתרחש המאבק לשינוי העולם .אך המקום הזה כבר אינו נקודה ,וכבר אינו קבוע — זו היא
מערכת של עמדות משולבות היטב הנשלטות על ידי הקביעה בחשבון האחרון" (Althusser,
 .)1990: 220אומנם נדמה כי אין לציטוט הזה של אלתוסר דבר וחצי דבר עם העניין הנמצא
על הפרק כאן :יחסה של התיאוריה המרקסיסטית למשחק הכדורגל ,אך לא כך הוא .בדיון
 1ישנם כמה תיאורטיקנים ,כמו למשל אליאס ( )Elias, 1986שהתייחסו למשחק הכדורגל (בעצם לספורט בכלל)
במישרין באמצעות גזירת מודל מהתיאוריה שלהם .אף על פי כן ,אין מדובר בתיאוריה שהספורט הוא השדה שלה .על
היחסים בין תיאוריות גדולות לספורט ראו גם :גלילי ואחרים ,2009 ,פרק שני.
 2אלו נקבעים על ידי פיפ"א — ההתאחדות העולמית של משחק הכדורגל .עלילותיה של פיפ"א ,ראוSugden and :
.Tomlinson, 2003
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המרקסיסטי האקדמי ישנה הארה של התמונה המבוקשת ,וחשוב מכול — של מה שחסר בה:
משום שנדמה כי הצד החווייתי ממלא את הדיון בכדורגל ,כאילו אין במשחק הזה מאומה פרט
לחוויה רגשית אישית ,שעוצמתה ומשכה עולים ויורדים חליפות .לחלופין ,הוא תופעת בידור
המונים ותו לא ,ועל כן הדיון מתמצה בצד הפסיכולוגי-רגשי של המעורבים בכדורגל ובו בלבד
(ראו להלן" ,אסכולת פרנקפורט") .המאמר הזה מבקש למלא את החסר — לנסות להציע הסבר
למשחק הכדורגל ,ובכך לסמן ולהבהיר את הקשר המסוים הבלתי ניתן להפרדה שבין משחק
הכדורגל כתופעה ,או לחלופין כאירוע ברמה מוסדית ,לבין המסגרת החברתית שבה הוא עוגן;
משחק הכדורגל מתרחש במגבלתה של "אוטונומיה יחסית" ,שהיקפה ועומקה נקבעים על ידי
היחסים שבין הפרמטרים הכלכליים ,הפוליטיים והתרבותיים ,אשר מעצבים תקופה היסטורית
מסוימת .האופן שבו מתואר ומוסבר משחק הכדורגל בן זמננו ,מגלם את יתרונו של המודל מבית
מדרשו של אלתוסר על פני תיאורים והסברים אחרים ,גם על פני אלה שנשענים על הסוציולוגיה
של מרקס (Carrington and Macdonald, 2009 Hoch, 1972; Hargreavs; 1995 ; Gruneau,
1983; Vinnai, 1973; Brohm, 1978; Bambery, 1996; Giulianotti, 2005;Mckay, Edelman,
.);1993 Critcher, 1986
משחק הכדורגל הוא אירוע הנטוע היטב בתרבות העכשווית .הוא מחובר לכל גורם-קטגוריה
משמעותית המעצבת את הסדר החברתי ומסמנת את גבולותיו ואת חלוקתו :ללאום ,למעמד,
למגדר ,לאתניות ועוד .אפשר להסתייע בו כדי להרחיב או להעמיק את תיאור העולם שבו אנו
חיים ,ויותר מכך — כדי לייצר תובנה על העולם .אפשר אפילו להסתפק באסתטיקה המרחיבה
שלו ,כמו שעושה הסופר ואיש הרוח אומברטו אקו{" :אבל} לפעמים קורה לי שאני צופה במשחק
יפה בטלוויזיה בעניין ובהנאה מפני שאני מכיר ומעריך את כל המעלות של המשחק האציל הזה"
(אקו ,1997 ,עמ' .)132
סופרים ,משוררים ופילוסופים כבר עמדו על המיוחד-הסגולי שיש במשחק הזה כחוויה
חברתית-קולקטיבית שמשמעותה חורגת אל מעבר לתחומי האצטדיון .כבר לפני שנים מנה
דווקא ט.ס .אליוט ,שנחשב לאליטיסט אנין טעם ,את הכדורגל בין האירועים התרבותיים
החשובים שעיצבו את התרבות הבריטית ( .)Eliot, 1948נדמה כי מי שאיחרו להצטרף היו דווקא
בני משפחת מדעי החברה .רק לאחר כשני עשורים מסיומה של מלחמת העולם השנייה — כאשר
הכדורגל היה כבר מזמן לאירוע תרבותי מוצק — החלה להתעניין בו דיסציפלינת מדעי החברה.
התיאוריה "המסורתית" מבית מדרשו של מרקס ,שהיה צריך להיות לה עניין מוקדם ורב במשחק
הזה — שכן כמעט החל מלידתו המודרנית היה זה המשחק בה"א הידיעה של הפרולטריון — דווקא
היא איחרה להתעניין בו ( ;Beamish, 2002בן פורת .)2007 ,היא לא התעלמה מן הספורט ,אך
מיעטה — בלשון המעטה — להתעניין במשחק הכדורגל( ,בן פורת .)2006 ,השאלה המתבקשת
היא ,אם כן ,איך קוראת אותו אחת מהבנות-נגזרות של התיאוריה ששם משפחתן הוא מרקס?
העיון בשאלת הקריאה הניאו-מרקסיסטית של משחק הכדורגל מתרחש בהמשך מאמר
זה בשלוש נקודות :ב"מודל הציר" 3האולטימטיבי של מרקס; בהיפוך היוצרות של אסכולת
פרנקפורט (והזיקה לגרמשי); ובמודל שמופק מעבודתו של אלתוסר ( .)Morgan, 1985האחרון,
 3כך מכונה במאמר זה המודל ההיסטורי של מרקס המכיל שתי רמות :בסיס ובניין העל .על פי מודל זה ,היחס בין השתי
הרמות הוא יחס של קביעה :הבסיס קובע את צורתו ואת תוכנו של בניין העל .ראו לפבר.2005 ,
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כך נבקש לטעון כאן ,מספק תשובה ראויה — המתייחסת בו בזמן לקונטקסט ולטקסט ,לשאלה
הנ"ל .הטענה המונחת למרגלות מאמר זה היא שהקורפוס המושגי של אלתוסר מציב חלופה של
ממש ,בלי לאיין את הנחות היסוד של תיאוריית האם .הקורפוס המושגי הוא זה שמאפשר את
הכותרת של מאמר זה :קריאה ניאו-מרקסיסטית של משחק הכדורגל.
כדורגל :קורס קצר
אף שכפי הנראה אין צורך להציג את משחק הכדורגל בפרוטרוט בפני הקורא ,יש בכל אופן
עניין מסוים בהגדרה מייצגת לצורך העניין הנוכחי; משחק הכדורגל הוא אירוע תרבות במובן
הכי אמיתי של תרבות כפרקטיקה .בעצם ,מדובר בתרבות כ"אורח חיים" ,על פי תפיסתו של
ריימונד וויליאמס ( .)Williams, 1981או בהגדרה מצומצמת ,משחק הכדורגל בהשאלה מבחטין
( ,)Baktin, 1981הוא אירוע שבו שולט השיח הדיאלוגי :שלא כמו ביחסים אחרים בין אנשים
ממעלות חברתיות שונות ,קיומו של כדורגל אינו נזקק לשיח מונולוגי ,היינו ,סמכותי (איגלטון,
 .)2006באצטדיון הכדורגל מתרחש דיאלוג כמו בין שווים :הקהל הביתי בינו לבין עצמו ,עם קהל
הקבוצה היריבה ,עם השחקנים של קבוצתו ,וכמובן — עם שופטי המשחק" .הדיאלוג בין שווים"
נשען על הדומיננטיות של תרבות ההמונים; גם בני המעמדות הגבוהים הנקלעים לאצטדיון
(ובעשורים האחרונים האחרונות מניינם הולך ועולה) 4משחררים את חרצובות לשונם ומכוונים
את המחוות הגופניות שלהם בהתאם.
משחק הכדורגל הוא תופעה חברתית שיש בה שלושה רבדים :האחד הוא הרובד של היחסים
החברתיים בין השותפים בו (מנהלים ,שחקנים וקהל); 5השני ,רובד של יחסים ארגוניים
ומוסדיים (המועדון ,התאחדות המקומית ,התאחדויות האזורית וההתאחדות הבין לאומית,
פיפ"א); והרובד השלישי הוא היחסים בין המשחק הזה לסביבה שבה הוא עוגן ולפרמטרים
הראשיים שלה ( .)Morgan, 1994; Gruneau, 1983במשך שנים .אחד מן הכותבים הבולטים
שרבים הלכו בעקבותיו ,הויזנגה ,התייחס אל המשחק הספורטיבי כאל בועה — משהו המתרחש
מחוץ למסגרת הנורמטיבית הסובבת .אחרים המוזכרים לעיל עמדו על כך שבין הספורט בכלל
לבין סביבתו החברתית מתקיימים יחסים לפיהם הקונטקסט ,קרי הסביבה ,משפיע-מכתיב את
הטקסט של הספורט ,כלומר דווקא מונע ממנו בכוונה תחילה להתבצר ולהפוך לבועה.
דבר שיש לתת עליו את הדעת הוא התהליך (ההיסטורי) שעבר הכדורגל :הפיכתו "ממשחק
לסחורה" (בן פורת .)2002 ,בתקופה שבה התגורר ,חקר וכתב מרקס באנגליה התעצב הכדורגל
כמשחק ששבה את לב ההמונים .אומנם כבר בשנת  1885הפך חלק מן הכדורגל האנגלי
למקצועני ,אך עדיין היה זה בעיקרו של דבר משחק ששוחק במדינות שונות במסגרת של ליגות
שרובן הגדול ליגות חובבים ,כך עד מלחמת העולם השנייה .לאחריה — בו בזמן עם האצת תהליך
ההיעשות הקפיטליסטית — החל גל של התמסחרות .במונח השאול ממרקס אפשר להציע כי
תהליך "הכללת הסחורה" לא פסח גם על הכדורגל.
 4במחצית השנייה של המאה ה 20-ואילך אפשר היה להבחין בשינוי משמעותי בדמוגרפיה של אוהדי הכדורגל באנגליה:
שיעורם של בני המעמדות הגבוהים בקרבם הלך וגדל (.)Giulianotti, 1999
 5את הזיקה של האוהדים למשחק הכדורגל ניתן לכנות דיפוזיית בלשונו של אלתוסר ( ,)Althussr, 1984אפשר לראותה
כ"אינטרפילציה" (הסבה) שהיקפה/נגיעתה הם בכל אורח חייו של האוהד.
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אומנם הכדורגל הממוסחר קטן מבחינת שיעורו בסך המועדונים בכל מקום ,אך הוא דומיננטי
מן הבחינה הכלכלית ובצידה ,ולא אגב אורחא ,גם מן הבחינה התרבותית .זהו כדורגל הנשען
על הון משמעותי ,והנמסר-נמכר (גם) באמצעות הטלוויזיה לקהל רחב ומגוון .למעשה,
הכדורגל החובבני וזה הממוסחר משוחקים על פי אותם כללים וסרים למרותם של גופים
ארציים (ההתאחדות הארצית של הכדורגל) ובין לאומיים (פיפ"א — ההתאחדות העולמית,
וכמו כן ההתאחדויות האזוריות) ,אבל השוני ביניהם גדול עד מאוד .הוא נובע ,נשמר או משתנה
באמצעות ההקשר הסביבתי של הכדורגל :מה שקורה למשחק הכדורגל מבחינת התארגנותו
נגזר מאחת או יותר מהערכאות הבאות :הערכאה הכלכלית ,הערכאה הפוליטית והערכאה
התרבותית של החברה המסוימת.
ההנחה המקדימה המלווה את כתיבת המאמר הזה היא שמעמדו של הכדורגל נקבע בעיקר
מהיחסים המסוימים בין הערכאות הללו ,המהוות את הקונטקסט בתקופת זמן מסוימת.
כך ,כפי שיבואר בהמשך ,כאשר הערכאה הכלכלית היא למשל הדומיננטית במבנה (מדינה)
המסוים — היא המהווה מחֹוג המכוון את שאר הערכאות — אזי יקבל משחק הכדורגל צורה
מסוימת מאוד ,הוא יתמסחר .פירושה המעשי של ההתמסחרות הוא שמה שיקבע את קיומו של
מועדון כדורגל הוא יכולתו הכלכלית :מועדון שאין בידיו אמצעים בהיקף מסוים לא יגיע להישגים
על הדשא .למעשה ,הוא עלול להישמט מטה ,לליגות הנמוכות ,ואף "להתאדות" .פירושה
המעשי של התמסחרות הוא שכל דבר מהדברים המרכיבים את מועדון הכדורגל — בעלות,
שחקנים ,צוות אימון ,וגם היבטים מסוימים של קהל האוהדים — הוא סחורה שערכה נקבע
בשוק הרלוונטי .בשורה התחתונה ,שם המשחק הוא ממון.
מכך נרמז כאן שאת התיאור ,ההסבר והפרשנות למה שקורה למשחק הזה יש לחפש ביחסים
שבין הטקסט (משחק הכדורגל) לקונטקסט (המבנה החברתי שבו הוא עוגן) ,בהנחה
שלקונטקסט ישנה השפעה מרחיקת לכת על משחק הכדורגל :הוא זה שקובע את "האוטונומיה
היחסית" שלו ,להלן.
עוד קורס קצר — מרקס וממשיכיו
למרקס לא הייתה סוציולוגיה פר-סה ( ,)Lefever, 1969; Elster, 1985לפחות לא כמו זו
הפרדיגמטית בימינו .אבל באמצעות קריאה סימפטומטית — "השעיית" ההיבטים הפילוסופיים
של כתביו — אפשר לשרטט ביד בטוחה את קווי המתאר של התיאוריה על "הסדר החברתי"
(Meyer, 1963; Bottomore,1975 Manza and McCarthy, 2011; Bambery, 1976; Kennedy
 )and Kennedy, 2010; Sugden, 2010; Key, 1968הפתיחה ל"ביקורת הכלכלה הפוליטית",
המצוטטת עד לעייפה (ועל כן נימנע מזה כאן) היא עדות מובהקת לסוציולוגיה ,לכאורה סמויה,
של מרקס.
מה שמבקש מאמר זה לעשות הוא לכאורה פשוט למדי" :ליישם" תיאוריה לשם הסבר ופירוש
מציאות חברתית מסוימת — שוב ושוב .כל עוד אין מדובר בקטכיזם מרקסיסטי ,הכול פתוח
לדיון ולביקורת .מן הבחינה התיאורטית משחק הכדורגל מהווה אתגר — איך יש לקרוא אותו?
כל "טירון" יודע דבר ראשון כי "מודל הציר" (בן פורת )2006 ,של מרקס עשוי משתי קומות:
תשתית ו"מבנה העל" .בין הראשון לשני מתקיים יחס סיבתי" :מבנה העל" (צורתו ותכניו) נקבע
רוח הספורט | גיליון  ,5תשע״ט 					2019

37

אמיר בן-פורת

על ידי התשתית .היחס הסיבתי מתפרש על ידי מחברים רבים ,ובצדק ,כיחס דטרמיניסטי.
המבקרים מ"תוך המשפחה" מבקשים להתחמק מהטיעון הדטרמיניסטי ,שרק פוגע לדעתם
בכוחו של המודל לתאר מציאות היסטורית ולהסבירה .כך מתאר זאת אנרי לפבר בלשון ציורית-
ארכיטקטונית תוך כדי החזקת המקל בשני קצותיו" :ישנם יחסים יסודיים :הבניין שאותו
מרכיבה כל חברה באשר היא נשען על בסיס .אומנם ,מה שחשוב בבית הוא הקומות וחדרי
המגורים ,אך האם זוהי סיבה מספקת להזניח את הבסיס ולשכוח שיסודות אלה הם הקובעים
את צורת הבניין ,גובהו ומבנהו ,כלומר את קווי המתאר הכללים שלו [ ]...לחשוב כך פירושו
שניתן להתחיל את בניית הבית בגג ולסיימו ביסודותיו" (לפבר ,2005 ,עמ'  .)64אחרים ,להלן,
מתעלמים מהיחס הסיבתי דוחים אותו ומתמקדים דווקא ב"מבנה העל" :בעשייה הפוליטית,
האידיאולוגית והתרבותית ,כאילו היא עומדת בפני עצמה .אומנם לכלכלה (תשתית) יש השפעה
רבה ואף מכרעת על מה שמתרחש במבנה חברתי מסוים בזמן מסוים ,אך זו ,לדברי אלתוסר
להלן" ,קובעת רק בחשבון האחרון".
כידוע ,מכל תיאוריה אפשר לגזור כמה מודלים לפחות — אחדים חשובים יותר ואחדים חשובים
פחות מבחינת תקפותה של התיאוריה ביחס למציאות רלוונטית .ברם ,באשר לתיאוריה של
מרקס ,מודל הציר אינו חשוב יותר או פחות ,אלא הוא ממצה את המשפטים הראשוניים של
התיאוריה כולה .הוא המודל האולטימטיבי .על אף הדטרמיניזם המוגזם המיוחס למודל הזה,
שגם יוצריו הסתייגו ממנו ( ,) ;Meyer, 1963 Engles, 1967עדיין אפשר לטעון כי מי שמבטל
לחלוטין את מודל הציר מאיין את התיאוריה :על המודל הזה נשען הבניין התיאורטי ,כלומר
החשיבה הסוציולוגית (וכמובן ,גם ההיסטורית) של מרקס ,אבל אין הוא בחזקת "כזה ראה
6
וקדש".
ובא אלתוסר והציע דרך מורכבת אך אלגנטית למדי של תיקון מודל הציר (בן פורת,)2006 ,
המאפשרת בין השאר גם קריאה מתוחכמת יותר של הכדורגל .באופן הקריאה הזה טמונים
כמעט כל הטובין :ביקורת ,אנליזה ופרוגנוזה שאינן שופכות את התינוק עם המים .קרי ,קריאה
שאינה מתכחשת להנחות הבסיסיות של התיאוריה של מרקס ,אך משחררת את התיאור ואת
ההסבר המרקסיסטי מהצפידות הדטרמיניסטית המיוחסת לו (להלן).
איך לקרוא את משחק הכדורגל מצד שמאל?
"מודל הציר" ,שנגזר מהחשיבה התיאורטית של מרקס ,מציע אחת משתי אפשרויות לקרוא
תופעה חברתית :האחת ,לזהות ולמקם אותה בתשתית ,היינו ,בערכאה הכלכלית" ,הבסיס"
( ;)Levebvre,1969; Balibar, 2007השנייה ,למיין ולמקם אותה בערכאה התרבותית,
האידיאולוגית או הפוליטית ,היינו ב"מבנה העל" .על כן מ"מודל הציר" נגזרות שתי דרכים
שונות בדבר האופן שבו יש לקרוא את משחק הכדורגל ( .)Morgan, 1994דרך אחת מניחה
שהספורט המקצועני-ממוסחר בחברה הקפיטליסטית משול לעבודה ( )laborחברתית
במובן המרקסיאני .אי-לכך ההיגיון אומר שמקומו של הכדורגל הוא בתשתית :היכן שנרקמים
 6לעיניינו של המחקר הנוכחי נבחרו שני 'תיקונים' האחד ,האסכולה של פרנקפורט שהתמקדה בערכאה התרבותית;
השני ,של אלתוסר שבפשט בונה את התיאור ואת ההסבר שלו על היחסים שבין שלוש הערכאות הראשיות בפורמציה
החברתית .אלה כידוע אינם ה"תיקונים" היחידים (.)McKay, 1986; Carrington and McDonald, 2009
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ומרותכים תנאי הייצור ויחסיו ,והיכן שנוצר "הערך העודף" .מועדון כדורגל — מקצועני-מסחרי,
יש להדגיש שוב — מכיל "כוחות ייצור" ו"יחסי ייצור" בדומה לתאגיד קפיטליסטי שמטרתו היא
הפקת הרווח .כך ,השחקנים ,המאמן ואנשים אחרים המשתתפים בתהליך הייצור של הכדורגל
7
מפיקים את הערך ואת עודף הערך המנוכס על ידי הבעלים.
ועוד ,החלוקה של המשתפים בתהליך זה תואמת את המבנה המעמדי הקפיטליסטי — בחלוקה
שבין עבודה לבין הון .אומנם (כיום) שכרם של שחקני הכדורגל המקצועניים בדרך כלל גבוה
הרבה מזה של שכירים וגם משל עצמאיים ,אך מעמדם בחלוקה המעמדית (ביחסי הייצור) ברור
למדי :שחקני כדורגל הם מועסקים ששכרם (או בעקבות יכולתם המיוחדת והנדירה ,הרנטה)
משולם להם על ידי בעלי המועדונים על פי ערך החליפין שלהם בשוק .מי שמחזיקים בדרך
זו מודעים למורכבות של המבנה הקפיטליסטי העכשווי ,כמו למשל המורכבות של המבנה
המעמדי שאריק רייט עמד עליה היטב ( .)Wright, 1985על כן ייתכן שמדובר בשכירים מדרגה
מיוחדת (למשל ,בעלי אוטונומיה יחסית רבה בתחום עיסוקם) ,אך עצם היותו של הכדורגל
(המסחרי) בחזקת עבודה היוצרת ערכים כלכליים בני חליפין ,משמעותה :המועדון הוא תאגיד,
השחקנים ,המאמן ושאר כלי העזר ,הם "כוחות ייצור" — סחורות.
מה אנחנו למדים מ"מודל הציר" ביחס לכדורגל? את מה שדחו חוקרים מרקסיסטים ושאינם
מרקסיסטים כדטרמיניזם פשטני :כאילו לכל מה שקורה בכדורגל יש לעשות רדוקציה לבסיס
הכלכלי .אך מה נאמר על הזמן שבו הוא היה חובבני בלבד? או כאשר כדורגל חובבני מתקיים
לצידו של כדורגל מקצועני? ומה באשר לתפוקות השונות של הכדורגל — תגמולי סטטוס,
תגמולים פסיכולוגיים ופוליטיים שאי אפשר לעשות להם רדוקציה פשוטה לתגמולים החומריים
הנובעים ממשחק זה? ומה באשר לתרומתו של המשחק הזה לסביבה החברתית שבה הוא
מתקיים ,ולהפך — מדינות ממשטרים שונים עושות בו שימוש לטובתן ,קבוצות אתניות עושות
בו שימוש לטובתן ,המגדר הגברי עושה בו שימוש לטובתו ועוד .גם במצב הממוסחר ביותר של
הכדורגל ( ;Kenedy and Kenedy, 2010בן פורת )2002 ,יש לו משמעויות נוספות ,ש"מודל הציר"
אינו מכסה אותן .בשורה התחתונה ,הביקורת המופנית כלפי המודל הזה היא שאין בו התייחסות
ראויה לאוטונומיה (השפעה) של גורמים לא כלכליים ,נוגעת גם לספורט ולכדורגל בכלל זה.
הדרך הנגזרת השנייה — המושפעת בין השאר גם מכתביו של גרמשי (,)Hargreaves, 1995
מתמקדת בקומות העליונות של מודל הציר :על פיה ,הכדורגל ממוקם ב"מבנה העל" ,כפי הנראה
בערכאה התרבותית .ישנן בספרות טענות כי הכדורגל כאירוע תרבותי עם זיקה לפוליטיקה הוא
בעצם פונקציונלי :הוא תורם במודע או שלא במודע ,לאינטגרציה של החברה (Giulianotti,
 )2005כיוון שהוא כל כך פופולרי וכיוון שהוא "מדלג" על גבולות תוך חברתיים ,כגון גבולות
מעמדיים ,אתניים וכו' ,הוא למעשה גורם מאחד .בעיקר עושה זאת הנבחרת הלאומית ,שלפי
אריק הובסהאום (" )1990כל העם עומד מאחוריה".
אלא שישנם מחברים שפרשנותם שונה :אכן הוא מאחד ,אך בו בזמן הכדורגל ממלא גם תפקיד
 7יש תגמול חומרי (כסף) בכדורגל .בעלי המועדונים מוצאים דרכים שונת כדי להפיק מבעלותם תגמולים כספיים ,כמו
למשל קבלת משכורת שנתית דשנה של מי שמכהן כיושב הראש של המועדון ,או צירוף ההוצאות-הכנסות של המועדון
לעסקיו האחרים של הבעלים (תחכום חשבונאי) ,פרסום אגרסיבי של עסקי הבעלים ועוד .דברים אלה נכונים — ויש לכך
עדויות — גם כאשר המועדון עצמו מצוי בהפסד כספי .וישנם גם תגמולים חברתיים ופסיכולוגיים ,שערכם רב עבור מי
שמשקיע את הונו במשחק הזה (.)Conn, 1997
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של תנא דמסייע לשימור-שחזור השיטה הקיימת .כלומר ,הוא אומנם פונקציונלי ,אך לאו דווקא
לכולם ,אלא בעיקר בעבור האליטה השלטת .ההמונים רוויי הרגשות הנובעים מן המשחק הזה
"מאבדים את תפקידם ההיסטורי" ,ובמקום לתעל את האנרגיות שלהם למאבק מעמדי הם
פונים למשחק שלהלכה ולמעשה מתופלל על ידי האליטה השלטת ,קרי הבורגנות .אי-לכך
האינטגרציה שנובעת ממשחק זה היא פיקציה ( .)Brohm, 1978אולם בתנאים מסוימים יכול
הכדורגל להיות גורם משמעותי דווקא בהקשר למחאה חברתית ,שוב ,בגלל הפופולריות שלו;
אצטדיון הכדורגל עשוי להיות ל"תחום הרשאה" ,שמאפשר לרבים החשים חוסר שביעות רצון
(מסיבות פוליטיות ,כלכליות ,אתניות ועוד) להביע בקול רם את תחושתם ,למחות.
לעיתים" ,הדרך השנייה" היא בעצם קריאה ביקורתית של התיאוריה המיוחסת למרקס:
אי הסכמה ,דחייה של טענת הסיבתיות החד כיוונית הטמונה במודל הציר ,ובו בזמן מאמץ
אינטלקטואלי שלא לשפוך את התינוק עם המים :אכן ,גם ה"רוויזיוניסטים" מחזיקים בהנחת
היסוד — תהליך הייצור הוא זה שקובע בראשיתו של דבר את צורתו ואת תכניו של הסדר
החברתי .הדרך השנייה היא בעצם קריאה להצגת חלופה למודל הציר :שתי "אסכולות"-בנות
סללו אותה :אסכולת פרנקפורט וכתביו של אלתוסר.
אסכולת פרנקפורט :מה המשחק הזה לכם?
אסכולת פרנקפורט טלטלה את המרקסיזם ,שעדיין היה צעיר יחסית אך כבר נתגלו בהיבטיו
התיאורטיים כמה קשיים בולטים ( .)Wiggershaus, 1995; Jay, 1973בעצם מדובר בעיקר בשני
מחברים ,מקס הורקהיימר ותיאודור אדורנו ,שבכתביהם (בעיקר אצל אדורנו) ישנה התייחסות
ישירה לספורט והתייחסות עקיפה לכדורגל כפרויקט של תרבות המונים מגונה" :תעשיית
התרבות יישמה תרבות בלתי ספונטאנית ,מנוכרת ומזויפת [' ]...סגנון ברברי' של תרבות ההמון"
( Jay, 1973, p. 216וראו גם אדורנו והורקהיימר .)2003 ,ערכו של הספורט ,ובכללו הכדורגל ,אינו
שווה פרוטה ,אך נזקו — מבחינת המודעות המעמדית הנכונה (ר"ל ,המהפכנית) גדול (Morgan,
.)1994
לאדורנו מיוחסת גישה ביקורתית ואף מבזה כלפי הספורט ,שגונה על ידו כ"אופיום להמונים".
אדורנו נטה להסכים עם קביעתו של הסוציולוג האמריקאי טורסטין וובלן כי הספורט המודרני
הוא התפרצות של אלימות ,של דיכוי ושל רוח מטריפה ( .)Iglis, 2004אבל נקודת המוצא של
אדורנו ביחס לספורט רחבה הרבה יותר :מן הפוזיציה התיאורטית שלו ,שהקנתה לבניין העל,
בעיקר לערכאת התרבות ,עמדת בכורה ,מסיק אדורנו ומסיקים חבריו על "דיסטופיה הרת
אסון'' ( )ruinous dystopiaשנושא עמו הקפיטליזם .בהשראתו של לוקץ ()Lukcas, 1971
ביקשו הפרנקפורטאים להשיב-לשדרג את מעמדה של המודעות בתיאוריה המרקסיסטית,
כלומר ,את חשיבות המודעות המעמדית באשר לשינוי ,למהפכה החברתית.
למרבה הצער ,דווקא הספורט נמנה עם הגורמים המונעים זאת — על פי דרך התארגנותו
וניהולו הוא שימש צורה (בעצם מכניזם) של סיגול (אילוף) מעמד העובדים לחברה הבורגנית.
בגלל הפופולריות העצומה שלו ,הכדורגל שכבש את לב ההמונים ,היה מבחינתם של אדורנו
וחבריו לאבן נגף של ממש בפני התעוררות מודעות מהפכנית — הכדורגל נתפס כמכשיר,
תרתי משמע ,המקרב ,רחמנא ליצלן ,דווקא את בואה של הדיסטופיה הנ"ל" :הספורט משרת
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את הכוונה-מטרה להרגיל את האנשים לתביעות של החיים המטריאליים [ ]...הפרקטיקה
[האינסטרומנטלית] מוגנבת [פנימה] על ידי הספורט" (.)Morgan, 1988, p. 88
מכמה רמזים בכתיבתו אפשר לשער כי אדורנו ואולי אף כמה מחבריו לאסכולה הכירו לפחות
את הצורה ואת המבנה של משחק הכדורגל בזמנם .כך ,במאמר שלו בשם "תעשיית התרבות:
נאורות כהנאת המונים" הוא מסתייע במונח "החיצוני השמאלי בכדורגל" (קרי ,הרץ-קשר
השמאלי) כדי להמחיש טענה מסוימת שאינה מחמיאה למשחק הזה 8.שוב ,שלא באשמתו,
הפופולריות הרבה שלו הפכה את הכדורגל ל"איש הרע" ול"שק חבטות" של קבוצה בולטת של
אינטלקטואלים מן השמאל בשנים שבין שתי המלחמות.
כשלעצמו ,אין הכדורגל נידון ישירות על ידי המחברים הנ"ל ,אך אפשר לגזור את היחס אליו מן
היחס לאירועים אחרים מורכבים או פשוטים המיוחסים ל(תשוקת)המונים :מנקודת ראותם,
כמי שהחזיקו עצמם "רדיקלים-ביקורתיים" ,אדורנו והורקהיימר התגוללו עליהם משום
שלדעתם הם נשענים על "רציונליות אינסטרומנטלית" — שימת דגש על האמצעים להשגת
המטרה ( ,)Adorno and Horkheimer, 1992אשר מעצימה את כבליו של היחיד בסדר החיים
הקפיטליסטי .מבטם רואה השחורות של אדורנו ושל חבריו ,הוליך אותם כפי הנראה גם לחשיבה
פסימיסטית ביחס לספורט בכלל ומן הסתם לכדורגל בפרט ,כי "מה שבדיוק היה חסר לאדורנו
וחבריו היה כמובן{...חוסר} אמון בפרולטריון כסוכן בכוח של המהפכה הגואלת" (Eliot, 1987,
9
 — )p. 47זאת משום שהפרולטריון בחר בכדורגל ובכך היה לעושה רצונה של הבורגנות.
מנקודת המבט של "בינוי תיאוריה" ,אפשר לסווג את אסכולת פרנקפורט בקרב קבוצת
התיאוריות שנקודת המוצא שלהן הוא הקונטקסט .היחס של אסכולת פרנקפורט לספורט
ולנגזרת ממנו ,הכדורגל ,מניח בצדק זיקה בין קונטקסט לטקסט .אולם מיקום הספורט בכלל
והכדורגל בפרט בערכאה התרבותית לוקה בזה שאינו מביא בחשבון את "תחום ההזדמנות
ההיסטורי" ,השונה ממקום למקום או מזמן לזמן :בתחום הזדמנות קפיטליסטית הכדורגל
"ינוע" לערכאה הכלכלית ועשוי להניע מחאה חברתית שתופנה במישירן או בעקיפין כלפי
10
השיטה כולה.
יתרה מזאת ,קהל האוהדים התגוון ,ורבים יותר מבני מעמדות הביניים היו לאוהדי כדורגל.
הכדורגל הינו עדיין המשחק בה"א הידיעה של המעמדות הנמוכים ,אבל כבר לא רק שלהם.
גם יחסיו (תלותו) של משחק הכדורגל עם הסביבה השתנו-התגוונו .בזמן הזה המחקר בדבר
התמסחרותו של הכדורגל נוטה ל"רדוקציה כלכלית" ,כאילו קיומו והישארותו של המשחק הזה
תלויים בכלכלת הכדורגל .יש בטענה זו גרעין חזק של הגדרת מצב אמיתי ,אך זהו רק מקצתו
של ההסבר .כדי להציב תיאור והסבר שיכולים בו זמנית לתת לכל ערכאה "משקל" ביחס
להשפעתה על הכדורגל וכמו כן לעמוד על "האוטונומיה היחסית" שלו ,כלומר על ההשפעה
שיש לו על החברה הסובבת בזמן ובמקום מסוימים ,צריך להחליף מודל .דרוש מודל שישמור על
 8מי-דן ויסעור ,2003 ,עמ' .195 ,לאדורנו היה תלמיד בשם היינץ ריסה שכתב בהדרכתו עבודת מחקר ראשונית על
הסוציולוגיה של הספורט.
 9ראו ביקורתו של מורגן על הגישה התיאורטית של אדורנו וחבריוRadical theory of sport is, in fact not a" :
.radical but a reactionary theory". Morgan, 1988: 68
 10על חלופה ומחאה ראו קובץ המאמרים :רפפורט (עורכת).2016 ,
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האלמנטים הבונים של התיאוריה הגדולה ,אך יציע אופן אחר של היחסים ביניהם — כזה שממנו
אפשר להתבונן במציאות האמפירית ,במקרה הנוכחי במשחק הכדורגל ,גם ללא תיאוריה
ספציפית התפורה רק למידותיו.
המודל האלתוסריאני
להצגת הדרך — המודל — של אלתוסר יש להקדים ולציין שני דברים; האחד ,שאומנם המסכת
התיאורטית שמציע אלתוסר יכולה ,כך נטען פה ,לספק מענה יעיל לשאלה היכן למקם (לתאר,
להסביר) את הכדורגל בתקופת זמן מסוימת ,אולם בעצם אפשר באמצעותה להתייחס גם
לתופעות חברתיות-תרבותיות אחרות מגוונים שונים ,שהכדורגל הוא רק אחת מהן .הדבר
השני ,אלתוסר הוא פילוסוף ,הוא חושב כמו פילוסוף ,כותב כמו פילוסוף ומתדיין כמו אלתוסר
( .)O'Hagan, 1982לכן ,מה שמתבצע להלן הוא "קריאה סימפטומטית" :בדומה למה שהוא
עצמו עושה ביחס לכתבים של מרקס (" — )Althusser, 2005לשים בסוגריים" את הפילוסופיה
שלו ואת תפיסתו האקסצנטרית את התיאוריה כמדע ( ,)Elliot, 1987ולהתמקד במה שאפשר
11
להתייחס בכתביו כאל סוציולוגיה ניאו-מרקסיסטית.
מה שמכונה כאן הסוציולוגיה של אלתוסר מתמצה בציטוט הבא" :מרקס העניק לנו לפחות את
'שני הקצוות של השרשרת' ,והורה לנו למצוא מה מתרחש ביניהם .מצד אחד הקביעה בחשבון
האחרון (הכלכלה) של אופן הייצור :מאידך ,האוטונומיה היחסית של מבני העל ורישומם
המיוחד" ( )Althusser, 2005, p. 111בדומה לכותבים אחרים בני דורו של אלתוסר (פוקו ,דרידה,
דלז') ,רובם ככולם ממוצא צרפתי ,גם אלתוסר מסובך ומפותל בכתיבתו ,ואין ברירה אלא לפשט
את התיאור עד כמה שאפשר בלי לקלקל את המודל שישמש בהמשך המאמר לתיאור ולהסבר
הכדורגל הישראלי.
בכמה מכתביו של אלתוסר ( )Althusser, 1970; 2005פזורים הרעיונות שאותם יש לאסוף ולארגן
יחד לצבר של מושגי מפתח שמהם נרקמת הסוציולוגיה שלו .אליוט עושה זאת באופן ראוי לציון:
"פורמציה חברתית היא מבנה גלובלי המכיל שלושה תחומים מבניים שקיומם אינו בר כליה"
{הערכאה (תחום) הכלכלית ,הערכאה (תחום) הפוליטית והערכאה (תחום) האידיאולוגית-
תרבותית} .כל פורמציה חברתית (לענייננו ,מדינה) היא "מבנה שבשליטה" (Structure in
 )dominanceשיש בו ערכאה מסוימת דומיננטית ,המארגנת את ההיררכיה ואת היחסים
החברתיים במגוון של פעילויות חברתיות ,אך הדומיננטיות שלה אינה מבטלת את הסיבתיות
הראשונית של הכלכלה.
בשונה מ"מודל הציר" הערכאה הכלכלית אינה תמיד דומיננטית ,קרי ,מכתיבה את גבולות
"מבנה העל" ואת תכניו ,אלא היא זו "הקובעת בחשבון האחרון" .כך למשל כשמדובר בחברה
קפיטליסטית" :בפורמציה חברתית קפיטליסטית [הערכאה הכלכלית] מקצה את הדומיננטיות
הזו לעצמה .בפורמציות חברתיות אחרות (למשל ,בחברה פיאודלית) ,ההקצאה משתנה :אחת
 11חילוץ סוציולוגיה ניאו-מרקסיסטית מכתביו של אלתוסר מאלץ את הנוגע בדבר להתעלם מכמה היבטים ,בעיקר
פילוסופיים .מותר ואפשר לקרוא את אלתוסר כמו שהוא קורא את מרקס ,בידיעה כי הקריאה הזו אינה משכפלת את
הטקסט(ים) ,אלא בוררת מתוכו מושגים כדי "לייצר" מודל שהוא כלי לקריאה נוספת ,קריאה של מציאות חברתית .חרף
טענתו של אלתוסר כי תיאוריה ופרקטיקה "עומדות תמיד בסתירה מסוימת" (איגלטון ,2006 ,עמ'  ,)146לחוקר את משחק
הכדורגל אין זה צריך להפריע.
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מהערכאות הלא כלכליות (הפוליטית) עשויה למלא עמדה של דומיננטיות" (Eliot, 1987, pp.

" .)154-155הקביעה בחשבון האחרון" פירושה שבסופו של דבר ,מה שיקבע את קיומה של
פורמציה חברתית ,הם המשאבים שברשותה.
אלא שבמציאות מתרחש "החשבון האחרון" רק לעיתים רחוקות ,כאשר למשל חברה שלמה
או ארגון מסוים בתוכה מצויים במצוקה כלכלית קשה .עד לחשבון האחרון יש לערכאות הלא
כלכליות יכולת ("אוטונומיה יחסית") לבקש פתרונות למצוקה .אין בטענה זו משום "עקירת
הרים"; היו כבר אחרים לפניו שטענו דבר מה קרוב לכך ,אך אלתוסר ,מכל מקום ,מבהיר היטב
כי אין מצב דטרמיניסטי קבוע בין התשתית ל"בניין העל" .לטענתו ,בין לבין יש מרחב גדול ,שבו
למה שמכונה "בניין העל" (פוליטיקה ,תרבות וכו') יש השפעה רבה ,אפילו מכרעת ,על עיצוב
הסדר החברתי .אלתוסר בעצם מציב אתגר כפול פנים :מחד גיסא כלפי האסכולה המרקסיסטית
ומאידך גיסא כלפי חוקרים הקוראים מציאות מצידה השמאלי ,כולל אלה שמנושא מחקרם הוא
הספורט והכדורגל בכללו (.)Carrington and McDonald, 2009
לצורך העניין ,הנה שוב בקצרה ההנחות המרכזיות ומושגי המפתח של אלתוסר :בכל
פורמציה חברתית בהיקף של חברה שלמה ישנן שלוש ערכאות בסיסיות :פוליטית,
כלכלית ,ותרבותית-אידיאולוגית (אלתוסר מוסיף גם ,מדעית) .היחסים בין השלוש הנ"ל
הם שמארגנים את מה שסוציולוגים מכנים "הסדר החברתי" .על פי אלתוסר ,מדובר
ביחסים היררכיים אבל לא אבסולוטיים ,בכל מצב של הזדמנות היסטורית ישנה ערכאה
אחת דומיננטית ,ולאחרות יש אוטונומיה יחסית — גם הן משתתפות בעיצוב הסדר החברתי
בהתאם למה שמתאפשר להן.
ההיסטוריה ,כך נטען אצלו" ,עשויה" מתקופות ומתת-תקופות — "תחומי הזדמנות" — שונים.
בכל תחום של "הזדמנות היסטורית" 12הסדר והיחסים בין הערכאות נקבעים על ידי מה
שאלתוסר מכנה "המבנה שבשליטה" ( :)structure in dominanceזה מצב שבו (בגלל
הנסיבות ההיסטוריות המסוימות) ערכאה מסוימת הופכת לדומיננטית ביחס לאחרות ,ועל כן
היא קובעת את האוטונומיה היחסית של הערכאות האחרות ,ומכוונת-מעצבת את עקרונות
ההתנהגות של הפורמציה החברתית המסוימת.
בדרך כלל המכלול שאליו מתייחס אלתוסר הוא מסגרת של חברה שלמה המוגדרת כמדינה
במובן הכי פשוט שלה ( .)Althusser and Balibar, 1970מכאן ו"מטה" אל אירועים-התארגנויות
ברמות נמוכות יותר ,לערכאה הדומיננטית ישנה השפעה ישירה או עקיפה על התנהגותן.
עקרונית ,ה"אוטונומיה היחסית" שלהן נקבעת ראש לכול על ידי הערכאה הדומיננטית במבנה.
ברם גם לערכאות האחרות ,הלא דומיננטיות ,ישנה השפעה מסוימת עליהן :זה מה שצריך
לחקור עוד בטרם ניגשים לכדורגל עצמו.
למודל האלתוסריאני המופעל כאן שלושה מושגי מפתח :שני הראשונים ,שכבר הוצגו למעלה
הם "אוטונומיה יחסית" ו"דומיננטיות במבנה" .הוא אינו טורח לפרט מה נכלל או מה יש לכלול
תחת כל אחת מן ההערכאות הללו ,אך האופן שבו הוא מגדיר אותן מאפשר לקורא למיין אירועים

 12המושג "תחום הזדמנות היסטורי" מציין תקופת זמן על האופציות האפשריות בה .ראו להלן ,תחום ההזדמנות
ההיסטורי — תקופת העשור הראשון בישראל ומה שקרה לכדורגל בזמן ההוא.
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או מבנים ולקטלגם בהתאם 13.אולם אין די ב"אוטונומיה יחסית" ו"בדומיננטיות במבנה" כדי
לספק תיאור והסבר של מציאות ממשית .לדעת אלתוסר ,כדי לעשות זאת היטב יש להוסיף עוד
מושג" ,היקבעות היתר".
המושג "היקבעות יתר" ,שמקורו אצל פרויד ,וכפי הנראה אלתוסר אימץ אותו בהשפעת ז'אק
לאקאן ( ,)Althusser, 1996מתפרש אצל אלתוסר — כמו גם במאמר זה — באופן המילולי שלו:
אפשר להניח כי לכל תוצאה כי יכולים להיות כמה גורמים סיבתיים .מושג "היקבעות היתר"
מתפרש אצל לאקן הפסיכולוג כמצב שבו ההסבר גדול מן המתבקש ,ונשאר עודף .מבחינתנו
"היקבעות יתר" פירושה שישנו יותר מגורם אחד שתורם להסבר תופעה מסוימת :מעין מצב של
רגרסיה מרובה ושונות משותפת.
אבל "מצב" שבו הגורמים המסבירים הכלולים באקפלנאנס מעניקים הסבר מלא המשביע
את כל הרצון ,כמעט שלא נמצא .ולכן יש להתייחס למושג "היקבעות היתר" באופן הבא:
ניאו-מרקסיזם מיוחד בכך שהוא שולל מן התשתית ,קרי הערכאה הכלכלית ,את הכוח
(הדטרמיניסטי) הכול יכול ביחס להסבר הסדר החברתי ופרטיו .ניאו-מרקסיזם נוסח אלתוסר
מציע ,כאמור למעלה ,לפחות שלוש ערכאות שלמעט מצבי חירום-משבר ,שבהם יש לכלכלה
קביעה "בחשבון האחרון" (כמעין הסיבה הראשונית האריסטוטלית) ,לכל אחת יש לייחס
תרומה מסוימת להסבר אירוע חברתי — היווצרותו ושימורו ,ואם אפשר ,גם השתנותו.
עוצמתה של תרומה זו ביחס לאחרות מותנית בתחום ההזדמנויות ההיסטורי שבו לאחת מן
הערכאות דומיננטיות במבנה :על כן השפעתה של זו על האירוע המסוים נחלקת לשניים:
השפעה ישירה בגלל הדומיננטיות של הערכאה ,והשפעה הבאה באמצעות הערכאות האחרות
הנתונות למרותה ( .)Altusser, 1970ניקח למשל כדוגמה את התיאטרון :בחברה שבה
לפוליטיקה קרי ,למוסדותיה" ,דומיננטיות במבנה" ,צורת ההתארגנות ותכניה יושפעו באופן
נכבד ביותר מן המדינה :זו תספק (או לא) משאבים לקיומו ,וזו שתפקח על מה שמוצג בו .בו
בזמן הללו יושפעו גם מהערכאה התרבותית ,מסמלים ,ממסורת ומלשון — אבל גם אלה בתנאי
של "אוטונומיה יחסית" המוקנית להם על ידי הפוליטיקה .לערכאה הכלכלית תהיה במקרה זה
השפעה מינימלית ,אם בכלל; התיאטרון יקום וייפול ברצונה של האליטה הפוליטית .היחסים
ההדדיים בינו לבין המדינה יהיו ככל הנראה יחסי תלות ,ומכאן ניתן ללמוד גם על משמעותו
החברתית בהקשר המסוים.
המודל שמציע אלתוסר מתווה את האופן שבו יש לתאר ,להסביר ולפרש אירוע חברתי כלשהו.
נקודת המוצא היא הקונטקסט ,כלומר המצב ההיסטורי במבט סוציולוגי .ההבחנה הראשונה
שיש לעשות היא זיהוי הערכאה הדומיננטית במבנה ויחסיה עם הערכאות האחרות .ביחס לזה
יש לבחון את האוטונומיה היחסית שיש לערכאות הלא דומיננטיות לנהל את תוכניהן .נקדים
את המאוחר :כדי לתאר ,להסביר ולפרש תופעה חברתית מסוימת ,יש להתחיל בשרטוט קווי
המצב של הקונטקסט — אם על ידי מחקר עצמאי ואם על ידי הסתמכות על מחקרים של אחרים,
שמהם אפשר לחלץ מידע על הערכאות השונות ועל היחסים שביניהן.
 13על דרך החקירה שמציע אלתוסר ראו  .Eliot, 1986על החוקר להחליט מה הן "האופרציות" או "המשתנים" שנכללים
תחת כותרת של ערכאה מסוימת .אפשר גם מצב של "שונות משותפת" היינן ,למשתנה מסוים ישנה זיקה ליותר מערכאה
אחת.
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קשר שמאלי :איך לקרוא כדורגל

המודל שמציע אלתוסר — אל נכון זה שהופק מכתביו — דומה מבחינת השקפתו הכללית
למודלים שנגזרו מתיאוריות גדולות אחרות :את הטקסט המסוים אפשר להבין רק מתוך
ההקשר שבו הוא עוגן .דא עקא ,מעטים מאוד הם המחקרים על חברות שלמות שהמודל של
אלתוסר מדריך אותם ( ,)Carrington and McDonald, 2009אבל גם מחקרי חברות שלמות
מסוימות ,הנשענים על מודלים אחרים ,מאפשרים קריאה סימפטומטית :בדרך כלל התיאור
וההסבר מתייחסים למצבים פוליטיים ,כלכליים ותרבותיים ,ועל כן ניתן לעדות למחקרים אלה
14
הסבה אלתוסריאנית.
קשה למצוא בספרות תיאור והסבר של טקסט מסוים באמצעות המודל של אלתוסר .על אחת
כמה וכמה כאשר מדובר בספורט ובכדורגל .אפשר למצוא התייחסויות להיבטים מסוימים של
הספורט מנקודת מבט ניאו-מרקסיסטית ,או מזו של מחקרי התרבות ,הקרובה לראשונים .אבל
אין ,כפי הנראה ,התייחסות מחקרית לכדורגל באמצעות המודל האלתוסריאני .החלק הבא של
המאמר מבקש לקרוא את הכדורגל בכלל ,ואת הכדורגל הישראלי בפרט — כמקרה מבחן.
כך יש לקרוא כדורגל
על סמך המחקר שנצטבר עד כה ,אפשר להתחיל את הקריאה בהנחה מקדימה כי משחק
הכדורגל הוא אירוע הנטוע היטב בהקשר — תחום הזדמנות ההיסטורי .מבחינת האופן שבו
נידונים הדברים להלן ,המחוון המכריע לזיהוי תחום ההזדמנות המסוים הוא "הערכאה
הדומיננטית במבנה" — אותה ערכאה אשר מכתיבה את דרגות החופש של הערכאות הנותרות.
יש אם כן להתחיל בתיאור תחום ההזדמנות המסוים.
בתחום הזדמנות היסטורי שבו יש לפוליטיקה דומיננטיות במבנה ,יש לקרוא את הכדורגל
באמצעות הערכאה הזו .הקריאה הזו תהיה רחבה ככל האפשר :פרט להיותו משחק (תכונה
המציינת את טבעו הסגולי) המפוקח על ידי פיפ"א ,אפשר להניח על סמך מה שידוע מן הספרות
הרלוונטית ( )Allison, 1993כי דרכי ניהולו ומשמעויותיו יהיו (בעיקר) פוליטיים :כנראה מועדוני
הכדורגל יהיו קשורים לארגונים פוליטיים מסוימים ,ואלה ישפיעו על אופן ניהול המועדונים
הללו או אף יכריעו אותו ,ויסמנו את משמעויותיו הרצויות; למשל חיזוק זהות או מודעות
קטגורית .מקורות המשאבים יהיו פוליטיים ,גיוסם וחלוקתם יתבצעו באמצעות קריטריונים
פוליטיים — בדרך כלל על ידי המדינה או על ידי ארגונים פוליטיים משניים המשמשים כסוכניה.
הזיקה הפוליטית תתבטא גם במשחק עצמו — יריבות בין קבוצות ששורשי זיקתן הפוליטית היא
מחוץ לכדורגל תתבטא על "הדשא" :ניצחון או כישלון במשחק מלווים במשמעויות רחבות יותר
מן המשחק עצמו .כך למשל עשוי הניצחון ללבות את תחושת הנאמנות המעמדית או האתנית,
וההפסד יטיל תוגה על המעמד או על העדה :ר"ל" ,ניצחנו" או "הפסדנו" אינו סיכום פרטי או
מקומי.
על משמעותה של הפוליטיקה ,גם כאשר לכאורה איננה רלוונטית ,אפשר לעמוד מן המתרחש
במשחקי גביע העולם (המונדיאל) .הרוח המצופה היא א-פוליטית ,הרמונית ועל-לאומיות .ברם,
למעשה המשחקים האלה מלווים בתחושות פוליטיות-לאומיות חזקות .לכול ברור שמאחורי
כל נבחרת המשתתפת בתחרויות עומדת האומה" :הקהילה המדומיינת של מיליונים" ,מתפייט
 14מחקרם ה"קלאסי" של הורביץ וליסק ,מצוקות באוטופיה ( ,)1989נראה כמעמד לניתוח משנה נוסח אלתוסר.
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הובסבאום" ,נראית ריאלית יותר כצוות של אחד עשר אנשים" (.)Hobsbawm, 1990, p. 143
במשך השנים מאז שהחלו משחקי המונדיאל ( )1930השתנו גורמים מסוימים ,כמו למשל
כלכלת הכדורגל ,שהשפיעו-משפיעים על התארגנות המשחק הזה בכל מקום ומקום .ברם ,גם
עם התעצמות ההתמסחרות של הכדורגל ,הזיקה הפוליטית הפנים מדינתית לא הוכחדה (היא
עשויה להופיע במסכה אתנית או דתית וכו') .גם זו הלאומית לא התאדתה ,בין השאר משום
המחלוקות פוליטיות הבין לאומיות (למשל ,ארצות הברית ואירן) שיובאו למונדיאל ויוצרות
סיפור פוליטי.
כאשר הערכאה האידיאולוגית-תרבותית היא הדומיננטית במבנה ,ימוקם הכדורגל בערכאה
זו ,והוא ישמש כפי הנראה (בניסוח ניאו-מרקסיסטי) פריט באפרטוס ,שתפקידו לסייע בחיזוק
ובשחזור הסדר הקיים ,כלומר המדינה (ראו לעיל ,אסכולת פרנקפורט) .כך למשל נעזרת
המדינה בעיקר בנבחרת הכדורגל שלה ,כדי להעצים את הזהות-מודעות הלאומית של אזרחיה.
כך נעזרת האליטה השלטת במדינה בכדורגל כדי לבסס את מעמדה ואת ההגמוניה שלה :מנהיגי
מדינות טוטליטריות ,כמו מוסוליני באיטליה ופרנקו בספרד ,ידעו בשעתם לעשות שימוש עד
הקצה בכדורגל כדי להאדיר את המדינה ,ולמעשה לחזק את אחיזתם שלהם בקרב ההמונים.
להבדיל ,מנהיגי המדינות הקומוניסטיות עשו שימוש בכדורגל כדי לשכנע את ההמונים בדבר
עליונותה של השיטה הפוליטית שנהגה אז במדינותיהם 15.גם במדינות דמוקרטיות אישים
פוליטיים מסתייעים בנבחרת הכדורגל כדי ללקט לעצמם אהדה .בהקשר מצומצם הרבה יותר,
הקטלנים והבאסקים בספרד ,הקתולים בגלזגו והערבים בישראל מסתייעים בקבוצות הכדורגל
שלהם כדי לשמר ולטפח זהות קהילתית של מיעוטים (בן פורת ;2003 ,שורק ,)2006 ,תוך כדי
הפגנת אתגר כלפי ההגמוניה של המדינה .בעשור הראשון למדינה ,כפי שיבואר בהמשך ,הזיקה
החזקה בין מועדון מקומי למרכז הארצי המסוים ,שבעצמו חסה תחת ארגון פוליטי ,נשענה (גם)
על שותפות אידיאולוגית ,למשל "מודעות מעמדית".
כאשר הערכאה הכלכלית היא הדומיננטית במבנה ,למשל ,באותן חברות שבהן הניאו-ליברליזם
נעשה לשיטה הגמונית ,וכללי השוק "החופשי" מועתקים לערכאות הפוליטיות והתרבותיות,
אזי גם הכדורגל מוגדר במונחים של סחורות בנות חליפין בשוק .הכדורגל המקצועני-מסחרי,
שמבחינת מספר המועדונים הוא מיעוט ,הפך לדומיננטי בכל פרמטר .מועדונים מהליגה
הבכירה הפכו מאגודות של חובבים או ממועדונים בבעלות של אנשים פרטיים בעלי יכולת
ממונית מסוימת ,לקורפורציות עסקיות הנתמכות על ידי הון עתק ,שהעניין הכלכלי מכוון את
מדיניותן .שחקנים הפכו ל"כוחות ייצור" — לסחורה הנמכרת על פי ערך החליפין שלה בשוק.
חלק נכבד מקהל הצופים מוגדר כלקוחות-צרכנים ומתנהג בהתאם .עיקר הצפייה במשחקים
(וחלק נכבד מהתגמולים הפיננסיים הנכנסים לקופת המועדון) מתרחשת באמצעות מסך
הטלוויזיה .חלק נכבד מן הכנסות של המועדון נובע מנותני חסויות .מועדון כדורגל קם ונופל על
כלכלתו (.)Szymanski, 2015
אם כך ,מה יש למעשה למדוד או לאמוד כדבר (המשתנה) המייצג את הערכאה המסוימת?
כבר צוין למעלה כי אלתוסר אינו סוציולוג ,ולכן סוג זה של שאלות אינו עולה כמעט בכתביו.
" 15אנחנו מודים למפלגה ,לממשלה ולעם שאפשרו לנו להתכונן ללא הפרעה לתפקיד הספורטיבי החשוב ביותר בחיינו",
דבריו של פרנץ פושקש לאחר הניצחון על נבחרתה של אנגליה )Hamilton, 1998, p. 74(.
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אך בהשפעתו וברשותו נכנס אטיין בליבר ,תלמידו ורעו ,לעובי הקורה כאשר הוא "מפרק" את
הערכאה הכלכלית לגורמים תוך התעמקות במושג "אופן הייצור" ובמרכיביו השונים (Balibar,
 .)2007אין בכך די מבחינת המחקר הסוציולוגי כיוון שחומר הגלם הנ"ל זקוק לעידון נוסף למשל
כדי שאפשר יהיה למשל לתאר את ה"צורות של הווריאציות השונות של ההיבור (ארטיקולציה)
של הערכאות ולעמוד על היחסים הסיבתיים שביניהן ולדון בהן ובאופן שיחסים אלו בונים
מציאות מסוימת .בעברית פשוטה ,כדי לתאר ולהסביר את הכדורגל הישראלי ,אזי פרט
להגדרת מצב הקונטקסט (תחום הזדמנות היסטורי) יש צורך לסמן משתנים בהתאם לערכאות
המסוימות ואת היחסים שביניהם .אומנם מחמת קוצר היריעה אי אפשר לרדת לפרוטרוט,
ועדיין (להלן) — אפשר לדבר על הכדורגל הישראלי דרך המודל.
מקרה מבחן :כדורגל בישראל
החלק הזה של המאמר מתאר את מצב הכדורגל בישראל בשני "תחומי הזדמנויות" ,שבכל אחד
מהם ערכאה מסוימת "דומיננטית במבנה" .מחמת המגבלות על אורכו של המאמר הזה יוצגו
להלן שני תחומי הזדמנויות ,כל אחד מהם מלווה בכמה מקרי דוגמה ,המעידים על הדומיננטיות
של ערכאה מסוימת .תחום ההזדמנות הראשון מתייחס לשנות ה( 50-העשור הראשון) .תחום
ההזדמנויות השני מתייחס לשנות ה 90-ואילך .שני תחומים אלה נבדלים זה מזה בכך שבכל
אחד מהם ערכאה שונה היא הדומיננטית במבנה ,ויש בכך עדות באשר לאופייה המסוים של
16
החברה הישראלית בשני תחומים נפרדים אלה.
הצגת שני תחומי הזדמנות שונים ורחוקים זה מזה נעשתה בכוונה תחילה כדי להדגיש את
ההשפעה של הקונטקסט — הערכאה הדומיננטית — על התנהלות הכדורגל .בין העשור הראשון
לשנות ה 90-לא היה ריק :הכדורגל הישראלי החל לעבור בהדרגה ממשחק (מצב של חובבנות)
לסחורה (מצב של מקצוענות והתמסחרות) .בשנים ההן מתחולל בישראל מעבר מדומיננטיות
של הפוליטיקה לזו של הכלכלה (בן פורת ;2011 ,קרמפף ;2015 ,זעירא ;2018 ,בן בסט.)2001 ,
בערך בשנות ה 90-התמסחרותו של הכדורגל מגיעה לבגרות בעקבות מה שהתרחש בקונטקסט
הישראלי.
בשנות ה 50-שלטה הפוליטיקה בכדורגל הישראלי ללא מצרים .המרכזים הארציים שנשענו
על גורמים פוליטיים בישראל ,הם ששימשו מתווכים פוליטיים ביחס למועדונים שבחסותם.
כמה הצעות להכניס בכדורגל רכיב מקצועני (לכאורה ,כלכלי) ,כמו למשל גיוס שחקנים בכירים
למסגרת מיוחדת בצה"ל ,וזה יישא בהוצאות ,או תשלום שכר לשחקני כדורגל על ידי המועדונים,
נדחו על הסף ,בעיקר משום שלכל הצדדים המעורבים (מרכזי הספורט ,המועדונים ,הממשלה)
היה עניין רב לשמר את מצב החובבנות .ההיבט הכלכל היחיד שאפשר לציינו הוא מציאת מקום
עבודה לשחקני כדורגל שהמועדון חפץ בהם.
על סמך סקירת האירועים שהתרחשו בכדורגל בשנות ה 50-אפשר לומר בבטחה כי הפוליטיקה
 16חלק זה של המאמר מתבסס על המקורות הבאים :בן פורת ;2013 ,2002 ,גבאי ופז  ;1998פורת ,ולרר  .1998קאופמן,
 ;1998רפפורט .2016 ,כמו כן על חומר ארכיוני שנאגר בארכיון 'מכון וינגייט' ,בארכיון של ההתאחדות לכדורגל ,בארכיון
'המכבייה' ,בארכיון תנועת העבודה שבמכון לבון ועל דיווחים שונים במדורי הספורט של העיתונות משנות החמישים
ואילך .כמו כן על ספרות מחקר העוסקת בישראל של אותם הימים.
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שלטה ביקרם .בשנות ה 90-ואילך ,יחד עם תהליך ההיעשות הקפיטליסטית של ישראל,
הכדורגל מתמסחר ,וקיומם (גורלם) של המועדונים נעשה תלוי יותר ויותר במשאבים הכלכליים
העומדים לרשותו .הפוליטיקה לא נעלמה לחלוטין ,למשל ,היחסים בין הפועל תל אביב לבית"ר
תל אביב באמצעות קהלי האוהדים .אבל המרכזים הארציים (הפועל ,מכבי ,בית"ר) ,הגורם
הפוליטי החשוב מכול ,ירדו מנכסיהם — אין להם משאבים כדי לתחזק את המועדונים שלהם,
בעיקר לנוכח העלייה הגוברת בשכר השחקנים .בשורה התחתונה ,להוציא אירועים מסוימים
וסיפורים ,אין לפוליטיקה השפעה על הכדורגל הישראלי ,בעיקר ביחס לליגות הנחשבות
למקצועניות (בן פורת.)2002 ,
תחום הזדמנות הראשון
בעשור הראשון של מדינת ישראל הייתה הערכאה הפוליטית דומיננטית באופן יוצא דופן,
כשהיא נתמכת בעוצמה על ידי הערכאה התרבותית-האידיאולוגית ,קרי ,היהודית-ציונית.
השפעתה של הפוליטיקה על הכלכלה הייתה חזקה עד מאוד .להלכה ולמעשה שלטה המדינה
בחלק נכבד מאוד מן המשאבים הכלכליים ,והיא שהחליטה על הקצאתם לגורמים-סקטורים
השונים .הפוליטיקה משלה ביד רמה כמעט בכול ,אבל בשורה התחתונה הייתה הכלכלה
ערכאה "מאיימת" של "החשבון האחרון" :הפוליטיקה (קרי ,המוסדות והארגונים הפוליטיים)
יכלה למשול עד גבול מסוים .כלומר ,עד גבול כיליונם של המשאבים הכלכליים שהדרישה להם
הלכה וגברה לנוכח הגידול הרב בהוצאות של המדינה.
בשנים הראשונות לקיומה של המדינה נדמה היה כי כלו המשאבים הכלכליים ,אבל שעתו של
"החשבון האחרון" נדחתה .לישראל נמצא "מושיע" בדמות יהדות התפוצות ,במיוחד יהדות
ארצות הברית ,אך בעיקר ממשלת ארצות הברית .אלו סיפקו תמיכה בממון ובמשאבים
אחרים — וחילצו את הכלכלה הישראלית ,שאיימה לטבוע .להיבט הכלכלי ,קרי ,הצורך הדוחק
במשאבים כלכליים ,הייתה השפעה רבה ,לכאורה מאחורי הקלעים ,על הבחירה של המדינה
הישראלית ב"גוש המערבי" על פני ה"גוש המזרחי" של הימים ההם .בגלל "החשבון האחרון"
נאלצה הדומיננטיות של הפוליטיקה בישראל ,עקב צוק העיתים ,לצמצם את האוטונומיה שלה,
אך עדיין הייתה חזקה מכל דבר אחר.
הפוליטיקה הייתה הערכאה הדומיננטית במבנה :היא זו שגייסה משאבים והיא זו שפיקחה,
לעיתים מקרוב מאוד ,על חלוקתם (למשל ,באשר להקמתם של יישובים חדשים או שכונות
מגורים ,בריאות ,עבודה וכו') .כספי הסיוע מחו"ל הועברו בדרך כלל ישירות לגורמים בממשל
הישראלי .המדינה פיקחה בין השאר על יבוא ההון ועל הקצאתו לתעשיינים וליבואנים .המדינה
בנתה ישובים ,דירות מגורים ויצרה תעסוקה באופן ישיר או עקיף ואף דאגה ,במישרין או בעקיפין,
לשירותי הבריאות .כמו כן היא החלה בהקמת רשת ביטחון חברתית במתכונת של ביטוח לאומי.
ידה הייתה בכול .חוזקה של המדינה הסתייע בזה שכמעט כל המפלגות והארגונים הפוליטיים
דאז ראו עצמם ציוניים-יהודיים .למעט חוגים מסוימים מן השמאל הפוליטי ומן החרדים ,לא קם
17
כנגדה גוש אנטי-הגמוני שערער על בסיסי קיומה.
 17הקהילה הערבית שנותרה בישראל לאחר המלחמה ,הייתה נתונה תחת ממשל צבאי .מי שייצג אותה בכנסת
ובפוליטיקה הישראלית — או טען לכך ,הייתה המפלגה הקומוניסטית ומפלגת לוויין של ערבים שניזונה ונתמכה על ידי
מפא"י.
48

רוח הספורט | גיליון  ,5תשע״ט 2019

קשר שמאלי :איך לקרוא כדורגל

כל עוד הפוליטיקה התבססה בהסכמה גורפת על שני רכיבי הזהות הללו יכלה הממשלה
בראשות מפא"י להתמודד עם כל גורם אופוזיציוני ,כיוון ששום גורם פוליטי אחר (למשל "תנועת
החרות" הימנית בראשותו של מנחם בגין ,או מפ"ם השמאלנית) לא העמיד אתגר חלופי של
ממש .בעצם ,כמעט כל המפלגות הפוליטיות דאז הסכימו עם היותה של הערכאה הפוליטית
דומיננטית .נדמה היה לכול כי זו הדרך הנכונה בתהליך המתגלגל של בינוי עם ומדינה.
מה שמכונה כיום "החברה האזרחית" לא נכח אז ממש (פלד ואופיר ,)2001 ,אבל בין המוסדות
הפוליטיים של המדינה — הממשלה ,הכנסת ואפילו המפלגות — לבין הציבור דאז נוכחו גופי
ביניים (פוליטיים גם הם) ,שזיקתם לציבור הייתה ישירה ,חזקה ולעיתים אף מקיפה .כך
למשל היו ההסתדרות הכללית של העובדים ,הסתדרות העובדים הלאומיים ,התאחדות בעלי
התעשייה ,ארגונים של עולים ממדינות שונות ועוד .גורמים אלה תרגמו את עקרון הדומיננטיות
של הפוליטיקה לחיים היומיומיים באמצעות קבלתם-החלתם של קני המידה לחלוקת שירותים
שונים וקביעת מחירם הפוליטי .יש לשוב ולציין כי הדומיננטיות של הפוליטיקה התגלמה בכך
שהזכות לקבלת שירותים ,כולל תעסוקה ,בריאות דיור ועוד ,לא התבססה על שיקולים כלכליים.
נוסף על כך ,הדומיננטיות הזו לא הגבילה את השפעתה לתחומים מסוימים בלבד :היא הייתה
קרובה מאוד לשלמות והגיעה עד לרזולוציות הנמוכות ביותר — כמעט לא נמצא תחום שידה של
הפוליטיקה לא הגיע עדיו ,כולל הספורט ,ובכללו הכדורגל — שהיה פופולרי מאוד.
הכדורגל היה אז כל כולו יצור פוליטי .הוא נשלט על ידי שלושה מרכזים (פדרציות) גדולים :הפועל,
מכבי ובית"ר (היו גם מרכז אליצור שדאג לסקטור הדתי ,ואס"א — עבור הסטודנטים) שכל אחד
מהם היה סמוך על שולחנה של מפלגה או של ארגון פוליטי בצבע מסוים .הפוליטיקה חלחלה עמוק
אל הכדורגל — היא זו ששלטה במשאבים והקצתה אותם בהתאם לזיקות השונות של מועדוני
הספורט לארגון הפוליטי המסוים .באמצעות שלוחיה הגיעה הפוליטיקה עד למגרש המשחק,
ממש :היא התערבה בארגון המשחקים ,בתוצאותיהם ,במעמד של המועדונים בלוח הליגה ועוד.
מרכז הפועל היה ארגון פוליטי במבנהו ובהתנהגותו .להלכה הוא היה סוברני :חבריו הם שבחרו
את הנהלות הסניפים (מועדונים) ואת הנהגתם למעשה ,הוא היה סמוך (אומנם לא פורמלית) על
שולחנה של ההסתדרות הכללית של העובדים ,ולנציגיה הייתה השפעה מכרעת על התנהגותו,
פשוט משום שהיא זו שסיפקה לו משאבים .יתרה מזאת ,אומנם חברי מועדון הפועל המסוים
בחרו את הנהגתו ,אך בדרך כלל הבחירות נערכו באמצעות רשימות של המפלגות הפוליטיות
שעליהן נשענו מוסדות ההסתדרות המקומיים (מועצת הפועלים) והארציים (הוועד הפועל של
הסתדרות) .בתנאי המצב הכלכלי של הימים ההם קיומו של מועדון ספורט ,ובמיוחד של קבוצת
כדורגל ,לא היה אפשרי ללא סיוע מבחוץ.
אומנם הכדורגל היה אז במעמד של חובבנות ,ועל כן הוצאותיו לא היו גדולות ,אך בכל זאת
הוא היה זקוק למשאבים כדי לתחזק את עצמו (הכנסות עצמיות ממכירת כרטיסים ,כשהיו
כאלה ,היו נמוכות מאוד) .בדצמבר שנת  1953נכתב ב"ספורט לעם" (עיתון ספורט שהמו"ל שלו
היה ההסתדרות)" :רכוש [הפועל] הולך ורב .בערים הגדולות נעמוד בפני בניינים ראויים לשמם:
בירושלים הולך ומסתיים בינינו של הפועל [ ]...בחיפה הולך ומוקם בית הפועל [ ]...במושבות
רבות ובערים (באר שבע ,צפת עפולה ועוד) יוקמו בקרוב בניינים [ ]...הרכוש הזה — רכוש
ההסתדרות ובעליו — חברת העובדים" .מגרשי הכדורגל של הפועל במקומות השונים היו בדרך
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כל בבעלות של מועצת הפועלים המקומית (או המועצה-עירייה המקומית) ו"הושכרו" למועדון.
גם למכבי ,שהציג את עצמו כארגון א-פוליטי ,הייתה למעשה זיקה חזקה למפלגת הציונים הכלליים.
ב 1-באפריל  ,1948טרם הקמת המדינה ,נחתם הסכם בין הסתדרות המכבי לבין הציונים הכלליים
בארץ ישראל ,שהתבסס על אחדות דעים אידאולוגית (בן פורת ;2002 ,קאופמן .)1998 ,המפלגה
הזו ,שבראשית שנות ה 50-הייתה חברה בקואליציה בראשות מפא"י ,דאגה "לסדר" משאבים
למרכז הספורט של מכבי ,וזה הקצה אותם — על פי קני המידה שלו — למועדונים הפזורים על פני
הארץ ,שגם הם להלכה היו סוברנים ,אך למעשה היו תלויים בתמיכה מן המרכז.
גם מרכז בית"ר והמועדונים הסמוכים על שולחנו היו מחוברים — תחילה לתנועה הרוויזיוניסטית
ואחר כך למפלגת חרות האופוזיציונית .יחסית להפועל וגם יחסית למכבי ,בית"ר הייתה
"ענייה" .למפלגת חרות שבאופוזיציה היו הרבה פחות משאבים מאלה שהיו בכוח או בפועל בידי
המפלגות שהיו חברות בקואליציה .ובכל זאת ,העובדה שמרכז בית"ר ומועדוניו החזיקו מעמד
היא העדות לכך שהיו להם משאבים ,שגם הם — כפי הנראה — ממקורות פוליטיים .כך ,בעשור
הראשון למדינה ,כאשר "הכול היה פוליטי" ,לכדורגל לא הייתה ברירה — הוא נוצר ונשמר
באמצעות גופים פוליטיים .לשון אחר ,הכדורגל בישראל של הימים ההם חי וקיים באמצעות
"כלכלה פוליטית".
מכיוון שהיריעה קצרה ,הנה אזכור של אירועים ספורים בלבד המעידים על הפוליטיזציה
העמוקה של הכדורגל הישראלי בשנות ה 50-וגם בשנות ה.60-
ההתאחדות הישראלית לכדורגל ,שפורמלית הייתה כפופה לפיפ"א — ועל כן נהנתה מאוטונומיה
יחסית רבה בישראל; היא הורכבה מנציגי המרכזים הארציים — הפועל ,מכבי ובית"ר — שזיקתם
וכפיפותם לארגונים פוליטיים (מפלגות) הייתה תג הזיהוי שלהם ושורש העוינות שביניהם.
קבלת החלטות במוסדות ההתאחדות נעשתה בכפיפות לזיקה הפוליטית של המשתתפים,
והניהול שלה — כולל לוח משחקי הליגות — השתבש מדי פעם .בפברואר של שנת  1951פרץ
משבר בין נציגי הפועל לנציגי מכבי ,וליגת הכדורגל התפרקה לשניים ,כאשר כל מרכז מארגן
משחקים למועדוניו בלבד .כדי לצנן את המתח בין הפועל למכבי נחתם באוקטובר של אותה
שנה הסכם ה"פיפטי-פיפטי" :על פי הסכם זה ,כל צד ימלא מחצית מן המושבים בכל אחד
ממוסדות הספורט (בית"ר קיבלה כמה מושבים) .פירושו המעשי של עניין זה הוא שהחלטות
יכלו להתקבל רק בפשרה.
הסכם זה החזיק מעמד אך שלוש שנים .קיומו הבליט את מה שידעו כל המעורבים דאז ,והוא
שהכדורגל הישראלי מנוהל על ידי פוליטיקאים ,וכי בעצם ללא פוליטיקה אין לו קיום של ממש.
מאחורי הקלעים מה שהניע את שיתוף הפעולה בין המרכזים היה החשש :חשש מפני הפסד פוליטי.
הכדורגל היה בין השאר — לפחות מבחינתם של העסקנים הפוליטיים המקומיים והארציים — כלי
לגיוס אוהדים למחנה הפוליטי המסוים .משמע ,מועדון מצליח — מועדון הגובר על יריב ממרכז
אחר — העלה את קרנם של הפוליטיקאים המקומיים ואת קרנו של המחנה שהשתייכו אליו.
מצב של "לא-כדורגל" ,כלומר שיבושים במשחקי הליגה ,עלול היה לעורר נגדם את חמתו של
קהל אוהדי הכדורגל .ראשי המרכזים השונים נאלצו להתפשר ביניהם ,לעיתים באמצעות עיוות
של כללי "המשחק ההוגן" :ביטול ירידה לליגה נמוכה ,מכירת משחקים בין מועדונים מאותה
"משפחה" ,קביעת משחק חוזר כדי לסייע למועדון שלהם ועוד .להלכה ולמעשה הכול היה
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פוליטי בכדורגל הישראלי ,אך לא בגלל הכדורגל עצמו אלא בגלל הסביבה שבה הוא עגן.
מועדוני כדורגל — כולל בסקטור הערבי — לא צמחו מלמטה .המרכזים הארציים הם שיזמו ועודדו
את הקמתם של מועדוני ספורט כמעט בכל יישוב בישראל .וגם כאשר הייתה יוזמה מקומית ,היא
נזקקה לסיוע מבחוץ (מלמעלה) כדי להתממש .מאחורי הקמתם של מועדוני כדורגל ביישובים
הפרוסים בכל הארץ (לא אחת אחד בשם מכבי ,אחד בשם הפועל ואחד בשם בית"ר באותו
יישוב) עמדו שני מניעים ,ראשיים :אחד ,האינטרס של המרכז הארצי — כוחו ומספר נציגיו של
כל מרכז במוסדות של התאחדות לכדורגל נמדד באמצעות שקלול כמות המועדונים שלו ליגות
השונות .השני ,מועדון כדורגל שימש כלי לגיוס תמיכה-הזדהות עם הארגון הפוליטי המסוים
שהמועדון חסה תחתיו.
בדרך כלל חלוקת המשאבים מטעמם של המרכזים הארציים נעשתה לפי דירוג החשיבות
הפוליטית של המועדון המסוים ומיקומו :הפועל תל אביב ,מכבי תל אביב ובית"ר תל אביב
זכו-נהנו יותר יחסית למועדונים אחרים ממשאבים ,בגלל חשיבותם למרכז הארצי המסוים.
כאשר מרכז ארצי מסוים רצה ביוקרתו של מועדון מקומי ,למשל בירושלים ,היכן שהפועל
ובית"ר המקומיים נלחמו על הבכורה ,הוא דאג לפטם אותו במשאבים .כי לא הפועל התמודד
מול בית"ר ,אלא כי מפא"י הייתה מול חרות ,כשכל ניצחון או כישלון נרשם לזכות/לרעת המחנה
הפוליטי המסוים (ברעם.)2004 ,
18
עומק החדירה של הפוליטיקה לכדורגל הגיע ממש עד לדשא .הפוליטיזציה של הכדורגל
התבטאה בנפוטיזם גס :כללי "המשחק ההוגן" הופרו והוטו — מועדונים מאותו מרכז ארצי
דאגו ל"אחיהם" ,שעמדו בפני ירידה לליגה הנמוכה ו"נתנו" להם את המשחק .כך למשל,
משחקי המחזור ה 22-של הליגה הלאומית (הבכירה) בעונת  1952/3כונו על ידי העיתונות בשם
"השבת השחורה" — שלוש קבוצות שנאבקו נגד הירידה לליגת המשנה זכו בניצחונות תמוהים.
ההתאחדות לכדורגל נמנעה מבדיקת העניין כי מועדונים משני המרכזים הגדולים ,מכבי והפועל,
היו מעורבים-חשודים בהטיית המשחקים .בעונה זו הגדילה לעשות מכבי תל אביב" ,שאיחרה"
להגיע למשחק נגד מכבי נתניה ,ובכך נרשם הפסד טכני לטובת מכבי נתניה ,שזכתה מן ההפקר
בנקודות שנזקקה להן כדי להישאר בליגה הלאומית .לאחר מכן סופר למעוניינים כי האוטובוס
כּבדיה .מרכז הפועל דרש
של מכבי תל אביב התעכב בכניסה לעיר בגלל תקר ,מה שהתגלה ְ
19
ועדת חקירה ,מרכז מכבי התנגד ,והסכם הפיפטי-פיפטי בלם את החקירה.
גם לחובבנות של משחק הכדורגל היה מניע פוליטי מובהק באותם הימים .במצב הכלכלי של
המדינה בימים ההם לא נראתה אפשרות לקיים מועדוני כדורגל מקצועניים .המרכזים הארציים
השונים תמכו בחובבנות כי לא הייתה להם ברירה אחרת .העלו אז הצעות שונות כדי לשפר
את רמת המשחק ולפצות את השחקנים בתגמולים חומריים .כך למשל הציעו לגייס שחקנים
מצטיינים לצבא כדי שיקבלו שכר וכך יתאפשר להם להתאמן ולשחק לפי הצורך (השיטה הזו
כבר הייתה נהוגה בברית המועצות ובגרורותיה) .כשמּונה היהודי ההונגרי גיולא מנדי ,לשעבר
 18באופן מטפורי ,כי בשנות ה 50-המוקדמות עדיין לא כוסו מגרשי הכדורגל בדשא ,והמשחק התנהל על קרקע עירומה.
 19גם מרכז הפועל לא נמנע מעיוות של כללי המשחק כאשר נראה לו כי בכך יסייע לאחר ממועדוניו .האוהדים חשו כי
התוצאות של משחקים לא מעטים נקבעו מחוץ לדשא ,במשא ומתן בין המרכזים .העיתונות לא החשתה ,אך כיוון שהייתה
מוטה פוליטית ,כל עיתון האשים את המחנה האחר ב"קלקולים".
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עוזר המאמן של נבחרת הונגריה המופלאה ,למאמן הנבחרת הלאומית הישראלית ,הוא העלה
רעיון לשלם לשחקני הנבחרת תשלום עבור ביטול שעות עבודה שנגרם להם בגלל השתתפות
באימונים ובמשחקים (משחקי הנבחרת הלאומית) .ההצעה התקבלה לאחר שראשי ההתאחדות
בדקו ומצאו כי היא מקובלת גם במדינות אחרות ואינה מהווה עבירה על כלל החובבנות.
בתוך זמן לא רב מהתקבלותה ,ראו המועדונים כי טוב ,וגם המועדונים בליגה הבכירה החלו
לפצות את השחקנים שלהם על אובדן שעות עבודה בשל אמונים ובשל נסיעות למשחקים
בחו"ל .מכאן ואילך החלה פריצת הגדר של החובבנות ,כאשר השחקנים תובעים מן המועדונים
תגמולים עבור השתתפותם .עד כדי כך ששחקני כדורגל נטשו את מועדוניהם כדי לשחק
במועדונים מקצועניים בחו"ל .ההתאחדות לכדורגל איימה כי תמנע מהם לשוב ולשחק בליגה
הישראלית ,אך ללא הועיל — כאשר שבו מחו"ל (עם קצת יותר כסף) ,מי שחפץ שב לשחק בליגה
המקומית ,וידה של ההתאחדות הייתה קצרה :הפוליטיזציה המוגזמת שנהגה בה החלישה את
האוטוריטה שלה .ראשי המועדונים קראו את המפה ,ובהסכמה שבשתיקה מצד המרכזים החלו
לתגמל את השחקנים שלהם (מעל לשולחן ומתחתיו) ,מחשש לנזק הפוליטי שייגרם למועדון
אם שחקניו הטובים יפרשו ממנו .הפוליטיקה של הכדורגל חיבקה אותו מכל צדדיו.
כאמור ,מנהלי המועדונים היו אז אנשים שנבחרו על ידי חברי המועדון .למעשה ,במקרים רבים
הבחירה הייתה מינוי פוליטי .רובם ככולם היו מזוהים עם הארגון הפוליטי המסוים שלמועדון
הייתה זיקה ידועה אליו .המנהלים לא קיבלו תמורה חומרית עבור פעילותם .מי שנשאו את
המשחק על כתפיהם היו כמובן השחקנים .מעמדם לא נקבע בחוזה קבוצתי או אישי כי הם לא
הועסקו על ידי המועדון ולא קיבלו תגמול חומרי — הם היו חובבנים" 20.סעיף ההעברות" מנע
מהם לעבור ביוזמתם שלהם ממועדון אחד לאחר .סעיף זה קיבל גושפנקא בהסכם הפיפטי-
פיפטי ,שבו נקבע כי האגודות (המועדונים המקומיים) רשאיות למנוע מעבר של שחקנים בין
האגודות השונות.
בפועל היו שחקני הכדורגל "רכושם" של מרכזי הספורט ,והם ששינעו אותם על פי הצורך של
המרכז .למשל ,כאשר מועצת פועלי חיפה רצתה לחזק את מועדון הפועל המקומי ,דאג מרכז
הפועל להעביר אליה שחקנים ממועדונים אחרים שבחסותו :לשחקנים סודרה עבודה במקום
החדש ,כי כשהפוליטיקה רצתה — היא הוכיחה שהיא יכולה .מה שיכול היה מרכז הפועל לעשות
"בגדול" בגלל זיקתו להסתדרות ולמפלגת השלטון ,יכלו לעשות במינון קטן יותר מרכזי מכבי
ובית"ר .כשהיה להם עניין לחזק מועדון מסוים שלהם ,הם דאגו לספק לו שחקנים ממועדונים
אחרים ,גם כן שלהם .מאחורי מועדון ספורט בימים ההם עמדו עסקנים פוליטיים שדאגו למחסורו.
כאמור ,העשור הראשון של מדינת ישראל היה "עשור פוליטי" .אך טבעי שמיקומו של הכדורגל
נקבע על ידי הסביבה שבה הוא עגן .לא היה אפשר לכדורגל לסדר לעצמו מעמד ,אוטונומי ,וגם לא
לייצר משמעות החורגת מהיותו פוליטי .למשל להתמקם בערכאה הכלכלית ככדורגל מקצועני
או להפוך למוצר "נטול" ערכים פוליטיים .הפוליטיזציה של הכדורגל הייתה פונקציונלית מאוד.
בעצם ,בתחום ההזדמנות של הימים ההם ,היא הייתה הדבר האחד האפשרי מבחינתו.

 20עד לתקופת זמן מסוימת שחקנים לא קיבלו תגמול כספי עבור השתתפותם .רק אחדים סודרו במקומות עבודה נוחים
על ידי מנהלי המועדון ,פשוט משום שלא היו מספיק כאלו.
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תחום ההזדמנות השני
תחום ההזדמנות השני מתייחס לשנות ה 90-ואילך .בתחום הזה הערכאה הכלכלית דומיננטית
במבנה ,היינו ,בחברה הישראלית .הערכאה הכלכלית ,ליתר דיוק" ,השוק" הכלכלי על כל מה
שכרוך בכך ממסגר את האוטונומיה היחסית של הערכאות האחרות .המהלך הקריטי המתרחש
ב"תחום הזדמנות" זה הוא התעצמותו של תהליך ההיעשות הקפיטליסטית של ישראל (בן
פורת ;2010 ,בן בסט ;2001 ,ממן ורוזנהק ;2009 ,פילק ;2006 ,גוז'נסקי ;2013 ,בן דוד ;2013 ,זעירא,
 )2018תהליך ההיעשות הקפיטליסטית נהיה לפומבי (אף שפטרוניו נמנעו מלקרוא לו בשם)
בשנות ה :80-כפי הנראה בזמן המשבר הכלכלי שקרה במחציתן בערך 21.התהליך הזה נעזר ,אל
נכון קיבל עידוד ,מאובדן הדומיננטיות של הפוליטיקה ומאירועים כמו משברים כלכליים (כלל
ועיקר ,של המשק ההסתדרותי והציבורי) ,שהניעו חיפוש פתרונות חלופיים ,שמשמעותם הייתה
22
טרנספורמציה של הדומיננטיות .כך ,בקצב מדורג היא עברה מן הפוליטיקה לכלכלה.
בהשוואה לתחום ההזדמנויות ההיסטורי שבו הייתה דומיננטית הערכאה הפוליטית שצמצמה
את האוטונומיה היחסית של הערכאה הכלכלית והאידיאולוגית ,הרי שבתחום ההזדמנות שבו
מדובר ,הקפיטליסטי ,התהליך היה משולב ודיפרנציאלי .הערכאה הכלכלית עולה על חשבון
הערכאה הפוליטית תוך סיוע מהערכאה התרבותי-אידיאולוגית .האידיאולוגיה הניאו-ליברלית,
שכבר הייתה לה אחיזה חזקה במדינות הקפיטליסטיות (הארווי ,)2015 ,רכשה את ליבן של
מרבית המפלגות בישראל ,מימין ומשמאל ,תחת יופומיזים :כל אחת מן המפלגות הללו קראה
לה בשם מקורב — מפלגות הימין קראו לזה "כלכלה חופשית" ומפלגות שמאל (למשל מפלגת
העבודה) דיברו על "דרך שלישית" .המונח קפיטליזם עדיין נאמר בלשון רפה .שני עשורים בערך
מאותו זמן הוא יהיה ל"לוג"' של החברה הישראלית — לאידאולוגיה המובילה.
מצב ההזדמנויות ההיסטורי של הזמן הזה ברור כמעט לחלוטין :הערכאה הכלכלית היא המחוג
המחוון את הסדר החברתי בישראל .היא זו שיש לה השפעה רבה על ה"אוטונומיה היחסית" של
הערכאות האחרות .אירועים ,ארגונים ,תהליכים ,אינם יכולים להתחמק ממציאות שבה השוק
הכלכלי קובע גורלות .כך גם באשר לכדורגל — מעכשיו מעמדו הולך ונקבע על ידי הכלכלה שלו.
המעבר לתחום ההזדמנות המדובר הקרין על הכדורגל הישראלי ,שלא היה יכול להתחמק ממה
שקורה בסביבתו הקרובה והרחוקה .התלות של הכדורגל הישראלי בסביבתו התגלתה גם בזמן
הזה בכל עוצמתה .יחד עם היחלשותם (הכלכלית) של הארגונים הפוליטיים נותני חסותו ,נחלשו
מאוד המרכזים הארציים — כבר אין בכוחם לסייע למועדונים בחומר ,והאופציה היא ,בדומה
23
לכדורגל במדינות הקפיטליסטיות ,הון פרטי שירכוש את המועדונים.
בראשית שנות ה 90-חל מהפך ממשי :מועדוני כדורגל מוצעים (בעצם ,נאלצים) למכירה
 21מדובר במשבר שפתרונו ב"תוכנית הייצוב הכלכלית  ,"1985ששותפות לה מפלגת העבודה (המערך) והליכוד .ראו גם
בן בסט ;2001 ,קופ.2010 ,
 22המעבר מדומיננטיות של הפוליטיקה לזו של הכלכלה לא היה דאוס אקס מכינה :הוא החל להתרחש עוד בתקופה
שבה שלטה הקואליציה של העבודה בממשלה .אישים ממפלגת העבודה הניעו את המהלך בכוונה (בן פורת.)2010 ,
 23במחקר העוסק בכלכלת כדורגל מתקיים ויכוח ביחס לכדאיות ההשקעה הממונית במועדון כדורגל .ישנם ממצאים
לכאן ולכאן — יש מי שנהנים מתשואה ,ויש מי שלא ( .)Kuper and Szymanski, 2009צריך לציין כי המוטיבציה העומדת
מאחורי רכישת מועדון כדורגל אינה הרווח הכספי בלבד ,אלא גם סטטוס וסיפוק אישי.
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לאנשים או לארגונים שיש להם עניין וממון .בשנת  1992רכש יעקב שחר את מכבי חיפה 24.שנה
מאוחר יותר רכש רובי שפירא את הפועל חיפה .בתוך זמן קצר נרכשו זכויות הניהול של מרבית
קבוצות ליגת העל ושל כמה קבוצות מן הליגה הלאומית (ליגת המשנה) על ידי אנשים פרטיים.
כמה קבוצות כדורגל עברו ברצון לידי העיריות המקומיות ,בתקווה כי במשך הזמן יימצא להן
קונה ,או לפחות משקיע פרטי שיהיה מוכן לקחת עליו את ניהול הקבוצה ולתרום לה מכספו.
הפוליטיקה בכדורגל הישראלי לא נכחדה לגמרי ,היא עדיין רובצת בהתאחדות לכדורגל — שם
למרכזי הספורט יש השפעה — אך זו הולכת ומצטמצמת לניהול ולארגון הליגות הלא מקצועניות
והנבחרת הלאומית .מעט ממנה נשאר ביציעים; כמה מועדונים — הפועל תל אביב ובית"ר
ירושלים — מזוהים עדיין עם מחנה פוליטי בישראל .ל"שארית" ( )Williams, 1981הזו יש
עדיין השפעה על התנהגותם של קהלים מסוימים ועל כמה מועדונים .אבל מה שהיה ,נמוג
ואיננו — הפוליטיקה פרשה כמעט לחלוטין מן הכדורגל הישראלי .האופציות העומדות בפניו
בזמן הזה שונות באופן מהותי מאלה שעמדו לפניו לפני שישה עשורים .בסופו של עניין ,כאמור,
שם המשחק הוא "כלכלת כדורגל" :הזיקה הפוליטית שבאמצעותה הושגו משאבים למועדון
המקומי ,הוחלפה בזיקה ישירה למשאבים הללו.
כלכלת הכדורגל הניעה שינויים ארגוניים בדומה למה שקרה כבר במקומות אחרים בעולם.
באוגוסט של שנת  2014הוקמה "מנהלת הליגות לכדורגל" ,שבסמכותה לארגן את "סדר היום"
של הליגות המקצועניות בישראל ולפקח עליו ,ובכך נחתם תהליך המעבר של הכדורגל הישראלי
למצב של מקצוענות-התמסחרות .מדובר בעיקר במועדוני כדורגל בליגת-העל ,ההולכים
ונדמים לקורפורציות עסקיות ,בשחקנים ובמאמנים שהיו לסחורות הנרכשות ונמכרות על
פי ערכן בשוק ,באוהדים שהפכו לצרכנים ,ומשמעותי מכול — בעקרונות ניהול כלכלי ,שנעשו
לדומיננטיים בניהול המועדונים .פירושו של דבר הוא שגורלו של מועדון כדורגל נקבע יותר
ויותר על ידי יכולתו הכלכלית .וכמו במקומות אחרים בעולם שבהם התמסחר הכדורגל
(בספרות הרלוונטית מופיע המונח "היפר-התמסחרות") ,בתוך זמן לא רב מאז היווסדה של
ליגת העל "התמסד'" מעמדם של המועדונים הגדולים ,העשירים יחסית ,ואלה מחלקים ביניהם
את הפרסים השונים — האליפות ,הגביע וההשתתפות במפעליה המתגמלים של אופ"א ,ובכך
משחזרים את מצבם וממילא גם את זה של המועדונים ה"עניים".
בראשית דרכה של ההתמסחרות נרכשה הבעלות על מועדוני כדורגל על ידי בעלי ממון
ישראליים שעשו זאת מטעמים שונים .בשנים האחרונות גם בעלי הון זרים ,יהודים שהונם נוצר
בחו"ל ושאינם תושבי ישראל ,רכשו מועדוני כדורגל ,וכסף זר בהיקף גדול יותר מבעבר הקרוב
הוזרם לכדורגל הישראלי .יש בכך אישור לפרקטיקה של ההתמסחרות :פרט לכשירות לגלית
מסוימת הנדרשת על ידי ההתאחדות לכדורגל ,רוכשי-בעלי מועדונים אינם צריכים לעמוד
בשום קני מידה פוליטי ,חברתי או תרבותי .לכאורה ,כלכלת הכדורגל הישראלי מווסתת את
עצמה ,וכשהיא צריכה היא יודעת איך לרכוש סיוע פוליטי.
תמונת הכדורגל הישראלי בהווה היא כזו :הוא מפולג לשתי חטיבות ,שכל אחת מנוהלת בנפרד:
 24יעקב שחר לא רכש בעלות על המועדון החיפאי ,אלא את "זכויות הניהול" שלו .על פי חוקת ההתאחדות הישראלית
לכדורגל ,לא היה אפשר למכור ולקנות מועדון כדורגל שמעמדו הלגלי הוא של עמותה ללא מטרות רווח .בשנים האחרונות
מקיימים דיונים בהתאחדות לכדורגל במטרה לשנות את סדרי הרכישה והבעלות של מועדוני כדורגל.
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הכדורגל החובבני המכיל בערך כשלושת רבעי מסך מועדוני הכדורגל .הכדורגל המסחרי קטן
בכמות אך דומיננטי בכל פרמטר .בדומה לעילית של הכדורגל האירופי ,גם ליגת העל הישראלית
מייצרת מונופול של מועדונים עשירים :החל מהשנה שבה החלה ההפרטה של הכדורגל (,)1992
קבוצה קטנה של מועדונים ,שלושה-ארבעה" ,מחלקים" ביניהם את הפרסים — אליפות הליגה,
הגביע וההשתתפות במשחקי אופ"א .אפשר לומר במידה רבה של ביטחון כי בקפיטליזם כמו
בקפיטליזם — המועדונים העשירים "לוקחים את הקופה" .אומנם הכסף כשלעצמו אינו תנאי
מספיק ,אך הוא תנאי הכרחי .הוא קובע יותר מכל גורם אחר את מעמדו ואת גורלו של מועדון
כדורגל.
תחום ההזדמנות המאפיין את הזמן הזה מעצב — ואולי "כופה" מתאים יותר — את הפרמטרים
המעצבים גם את הכדורגל הישראלי .במבט מסכם מקוצר אפשר לקבוע כי ההתמסחרות 25של
ומיּדמה לקורפורציה עסקית על מה שכרוך בכך מבחינת
הכדורגל מתגלמת בכך שהמועדון הולך ַ
האוריינטציה המובילה את התנהגותו ,יחסיו עם השחקנים (יחסי חוזה) ,יחסיו עם גורמים
אחרים שמהם הוא רוכש שירותים (בריאות ,שיווק) ,שרכשו לעצמם מעמד גם ביחס לסדר היום
של הכדורגל (הטלוויזיה) .גם קהל האוהדים נאלץ להתאקלם :אהדת הכדורגל החלה לקבל
פנים של צרכנות ,כאשר גם האוהדים המכונים בעגת הכדורגל "שרופים" מודעים לכך שהזמנים
השתנו ושהם נדרשים להתנהג (גם) כלקוחות ,על מה שכרוך בכך .בשורה התחתונה ,מועדון
כדורגל מסחרי בישראל דומה כיום יותר לפרויקט עסקי מאשר לפרויקט קהילתי :בזמן הזה
הכול (כמעט) סחיר בכדורגל הישראלי.
ממודל למחקר
האינטרס של מאמר זה הוא לחבר בין מודל תיאורטי לתיאור ,להסבר ולפרשנות של הכדורגל.
המודל שנגזר מכתיבתו של אלתוסר מוצע כאן כחלופה למודלים אחרים שמעלים פירות
מעטים .הרציונל הוא שאת הכדורגל כתופעה חברתית אפשר להבין רק בהקשר :במבחן הקשר
שבין הטקסט לקונטקסט ,כאשר נקודת המוצא היא הקונטקסט .במילים אחרות :התיאור,
ההסבר והמשמעות של המשחק הזה כתופעה-אירוע חברתי אינם נובעים ממנו במישרין ,אלא
מהקונטקסט שבו הוא מתרחש .לשון אחר ,כשהכדורגל מספר את הסיפור שלו ,יש למקם אותו
בהקשר הסובב לו ,במה שמכונה במאמר זה "תחום ההזדמנות ההיסטורי".
יתרונו של המודל שהוצג ושנעשה בו שימוש כאן ,טמון ברציונל שלו ובשלושה מושגי מפתח
המתווים את כיוון המחקר על הכדורגל :ערכאה דומיננטית במבנה ,אוטונומיה יחסית והיקבעות
יתר .המושגים האלה מאפשרים לחוקר לעמוד על מעמד הכדורגל בתקופה מסוימת (תחום
הזדמנות) כנגזרת של סביבתו :הערכאה הדומיננטית קובעת את האוטונומיה היחסית שלו .אך
פרט לזה יש להוסיף את שאלת "היקבעות היתר" — אילו גורמים נוספים שאינם מכוסים על
ידי שני המושגים הראשונים תורמים למעמדו .ה"הכרעה" מצויה כצפוי במחקר ,כאשר הדבר
הראשון הנדרש מן החוקר הוא לזהות ולתאר את תחום הזדמנות המסוים .כדורגל הוא משחק
 25הדומיננטיות של כלכלת הכדורגל לא הכחידה את הפוליטיקה שהייתה טמונה בו ,ועדיין קיימת .כך למשל ,הפוליטיקה
נמצאת במגרשים כאשר נפגש מועדון כדורגל ערבי עם מועדוני כדורגל יהודי ,בעיקר במקרה של בית"ר ירושלים .הדברים
הללו ידועים ,ועל כן אין טעם להרחיב בהם כאן.
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"ציבורי" ,והמשמעויות הנובעות ממנו משקפות מצבים רחבים ממנו — "ברסה" הקטלנית היא
הרבה יותר ממועדון כדורגל .כאשר אוהדי ליברפול שרים "לעולם לא תצעדי לבד" ,הם מכוונים
גבוה ורחוק .הפועל תל אביב מכונה "אדומה" על ידי אוהדי ושונאיה ,אבל מה שקובע היום את
גורלה אינו מה שקבע אותו בעבר ,היום קובע "צבע הכסף" .מאז ומתמיד נגזר המשחק הזה
מסביבתו החברתית ,ולא נראה באופק כי תהיה לו אוטונומיה לא יחסית.
בדרך כלל כאשר אנו עוסקים במודלים תיאורטיים ,אנו מניחים כי מדובר במופשט .כדי לפנות
למציאות מסוימת הרלוונטית לו ,צריך לתרגם את המודל המסוים לכלי שיתאר ,יסביר ואף יפרש
מציאות מסוימת .המודל האלתוסריאני אינו מתכוון לתוכני המשחק על הדשא :הצורה שבה
מתפרשת קבוצה מסוימת במגרש ( ,3 3 4 ,2 4 4וכו') אינה מעניינו .אבל האופן שבו מתארגן
המשחק ,והפרשנות הנגזרת ממנו ביחס לחברה הסובבת — הוא בהחלט עניינו .לכדורגל הישראלי
היו וישנן השלכות מעבר למכפלה של  90מטר אורך ל 50-מטר רוחב (גודלו הממוצע של מגרש
כדורגל) ולמה שמתרחש ביציעים .עובדה פשוטה היא שהוא היה והינו מעורב בערכאות הראשיות
של החברה הישראלית — באינטגרציה ובקונפליקטים שחוותה מכל מקום — כדורגל הוא הרבה
יותר ממשחק .את ה"הרבה יותר" הזה יכול המודל לסייע להאיר ולפענח.
על הכדורגל הישראלי אפשר לדבר בו בזמן בבטחה ובהיסוס .בבטחה ,הוא אירוע תרבותי "אין
סופי" ,ואין לו מקביל מבחינת היקף קהלו .הוא נטוע היטב בחברה הישראלית ומבחינת התארגנותו
(מועדונים ,אצטדיונים ,מערכות עזר ,ניהול וכו') הוא מתקרב לדגם האירופי — שלמרבה הצער,
מבחינת הישגיו על הדשא הוא עדיין רחוק ממנו .בהיסוס ,כי אומנם לאחרונה מסתמנת פריחה
של מחקר ,אך הידע המסודר באשר להתנהגותו חסר הרבה .והידע הזה ,יש להדגיש ,חסר
לכדורגל עצמו .הכדורגל הישראלי ,בדומה לכדורגל במקומות אחרים ,כבר אינו בחזקת "הכול
קורה במשפחה" .הוא יצא לעולם ,וכדי להתמודד בהצלחה "מול העולם" צריך הרבה יותר
מאשר אצטדיונים משופרים ונעליים צבעוניות.
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