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 מבוא

זכתה באליפות " הפועל. "באליפות המדינה בכדורגל אביב-תלזכתה קבוצת הפועל  14.4.10- ב

 "טדי" איצטדיוןב, יריבתה המושבעת, ר ירושלים"מול בית 10-בדקה ה 0-1לאחר ניצחון 

לא הצליחה לממש את יתרונה ונפרדה , האלופה המכהנת, מכבי חיפה, באותו זמן. בירושלים

 . אביב-תלבלומפילד ב ןאיצטדיוב אביב-תליהודה  -מול קבוצת בני( 1-1)בתוצאת תיקו 

ליגת "ח ואפשרות להגיע ל"מיליון ש 0.5מענק של " הפועל"הזכייה באליפות הליגה הבטיחה ל   

יכולה " הפועל"מכבי חיפה יכולה להעיד על סכומי הכסף ש 1.האירופית בשנה הבאה" האלופות

הרוויחה  ך הכולסב(. מיליון יורו 1.1" )ליגת האלופות"להרוויח מעצם עלייה לשלב הבתים של 

מכירת , ח ממכירת כרטיסים למוקדמות ליגת האלופות"מיליון ש 30-כ  0010 -0001 חיפה בעונת

ם מכירת מוצרי המועדון ותשלומי, תחסויו, הכנסות משילוט, "ליגת האלופות"למשחקי מנויים 

ות ההון סכומי כסף אלו מצביעים על עליית חשיב .א בגין ניצחונות בשלב המוקדם"נוספים מאופ

 2.כדורגל הישראליב

כאשר נשאלו , "הפועל"של  המאבק על אליפות הליגה עורר את מאבקי העבר עם יריבותיה   

אביב לא –כי שחקני מכבי תל , כך למשל נטען. שאלות לגבי הספורטיביות שהפגינו יריבותיה

ת לזכות אפשרו" הפועל"ליריבתם " לקלקל"ועשו הכל כדי התאמצו במשחקם נגד מכבי חיפה 

ר ירושלים קיבלה מחמאות על משחקיה הספורטיביים "דווקא בית, בניגוד לכך 3.באליפות

התייחסויות אלו בעיתונות מרמזות על מרכזיות היריבויות ההיסטוריות גם  4.במחזורי הסיום

אין , ר"מבחינת אוהדי ביתכי , הוא מעבר להפסד" הפועל"ההפסד ל, ר"עבור אוהדי בית. בימנו

 ןביציע הצפוני של איצטדיו, חוגגים אליפות בבית שלהם" האדומים"ר מאשר לראות את ותגרוע י

                                                 
 (61.5.61" )מיליון שקל 4.2 –אביב -מענק האליפות של הפועל תל. "Ynetוכתבי  כתב כלכליסט 1

3404736,00.html-cles/0,7340,Lhttp://www.calcalist.co.il/sport/arti  
2

 (65.5.61" )בחיפה ובהפועל נלחמים על כסף: לא רק על יוקרה. "ליאור ליברובסקי 

http://www.one.co.il/Article/158285.html  
3

 :ראה למשל 

 (0.5.61" )?כבי חוגגים כאילו לקחו אליפותלמה מ. "עמית גולדשטיין ורענן ברנובסקי

http://sports.walla.co.il/?w=/156/1672395 

 (0.5.61" )מכבי רוצה למנוע מהפועל אליפות: יש חשמל באוויר. "אבולעפיהאסף 

documentid=153318065-http://sports.il.msn.com/article.aspx?cp  
4

 (61.5.61" )ר ירושלים עודנה דולקת"המנורה של בית. "'שרון דוידוביץ 

3887335,00.html-l/articles/0,7340,Lhttp://www.ynet.co.i  

http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3404736,00.html
http://www.one.co.il/Article/158285.html
http://sports.walla.co.il/?w=/156/1672395
http://sports.il.msn.com/article.aspx?cp-documentid=153318065
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3887335,00.html
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הידוע לשמצה משנת " משחק השרוכים"זכר ל, זוהי נקמה ספורטיבית" הפועל"עבור אוהדי  5.טדי

.11116 

הפועל כמי ששויכה . ר מוצגת כעובדה מוגמרת"היריבות ההיסטורית בין הפועל לבית, בספרות   

עמדו זו מול זו כיריבות מרות על , כמי שהשתייכה לתנועת החירות, ר"י ולעומתה בית"למפא

אביב הפכה להיות בולטת עוד יותר  -ר ירושלים והפועל תל"היריבות בין בית 7.הדשא ומחוצה לו

של " יניקית"המפא"היריבה העירונית ו, במשך השנים עם ירידת כוחה של הפועל ירושלים

 8.ר"בית

כוחם של המרכזים הפוליטיים החל חלו שינויים רבים בחברה הישראלית ו 10 -וה 30 -הבשנות    

החברה  9.שהיו קיימים עד לתקופה זו, החלו להתרופף הקשרים הפוליטיים החזקים. להתערער

כדוגמת )חלו שינויים פוליטיים וכלכליים , הפכה מחברה מגויסת לחברה אינדיבידואלית יותר

 10.וכך גם הספורט והכדורגל הושפעו מתהליכים אלו( בכלל וההפרטה בפרטתהליך הליברליזציה 

כניסת הון רב יותר לתוך הכדורגל הישראלי משתייכת למגמות העולמיות האחרות המשפיעות    

שיש , מדובר בתהליך מורכב". גלובליזציה"אלו מכונות בשם הכללי . על הכלכלה הישראלית כולה

                                                 
5

 :ראה למשל 

ר ירושלים "כך תואר המשחק באתר האוהדים של בית -"א חגגה אליפות בטדי"הפועל ת: זוועה בבירה. "גל ויטנברג

(65.5.61) 

jerusalem.net/article_3705?PHPSESSID=e8d09ecd0dd6466016097c1ecb7c3eef-http://www.beitar  
6

 (61.5.61" )א"הנקמה הספורטיבית של הפועל ת. "אסף בילגורי 

l/codenew1024/article.aspx?id=25425http://www.telesport.co.i  

במחזור הלפני . ר נאבקו ראש בראש על האליפות"הפועל ובית. 0..4.5.6-הוא כינוי למשחק שהתקיים ב" משחק השרוכים"

. 6-1כבר בדקה הרביעית עלתה בית שאן ליתרון . ר התארחה בקרית אליעזר אצל הפועל בית שאן"בית, אחרון של הליגה

בעיטת העונשין נבעטה . הורחק כשנגע בידו בכדור על קו שערו, שמוליק לוי, בעשרה שחקנים לאחר ששחקנה ר נשארה"בית

ר להשוות משער של סטפן שאלוי ועלתה "בתוספת הזמן של המחצית הראשונה הצליחה בית. על ידי איתן טייב מעל המשקוף

רון וכבר נודע שבית שאן הבטיחה את הישארותה בליגה ר לית"מרגע שעלתה בית. ליתרון מבעיטה חופשית של יוסי אבוקסיס

אוהדי בית שאן . הפך המשחק למשחק התגוננות ובזבוז זמן דו צדדי( שבע -בעקבות ניצחון הפועל ירושלים על הפועל באר)

באופן מפתיע ארבע דקות לסיום . לא הסתירו את אהדתם לקבוצת המנורה הירושלמית ואווירה זו חלחלה אל השחקנים

כי שחקני בית , לאחר שער השוויון נראה היה, למעשה. את שער השוויון, שחקן שעלה כמחליף, משחק הבקיע אלמוג חזןה

דקות לזמן החוקי של המשחק ובבעיטת הקרן האחרונה במשחק  7הוסיף , אייל צור, השופט. שאן הפכו לתפאורה במגרש

, טייב, טת הקרן נראה במצלמות הטלוויזיה שחקנה של בית שאןבזמן בעי. ר"הבקיע אישטוון פישונט את שער הניצחון לבית

ר "לאחר חידוש המשחק פרצו אוהדי בית". משחק השרוכים"כשהוא קושר את שרוכיו ובעקבות זאת נודע המשחק לימים כ

ות אוהדי הפועל הגיבו באופן קשה לתוצאת המשחק ובהפגנה מול משרדי ההתאחד. לדשא ולא אפשרו את המשך קיום המשחק

, מדיה) ר ירושלים"תולדות בית: ר"אני אוהב אותך בית. מאיר גבאי ורוני דיאון, רון עמיקם. לכדורגל פצעו את רופא הנבחרת

 .461' ע, (4117
7

 Haggai Harif. "Israeli Sport in the Transition from a Mandatory Community to a Sovereign State: 
, Vol.13, No.3, July 2007, p. 532.Israel Affairsnge", Trends of Continuity and Cha 

 .להרחבה בנושא ראה הפרק הראשון
8

על כך יש להוסיף מספר מפגשים על מגרש הכדורגל שהגבירו את היריבות בין הקבוצות ביניהם ניצחונה של הפועל על  

שלמעשה הבטיח את האליפות של מכבי , הליגהבמחזור הלפני האחרון של , א בירושלים"באיצטדיון ימק 5.6.02..6-ר ב"בית

 .65.5.4161-ב" טדי"ומשחק האליפות של הפועל באצטדיון  0..4.5.6 -מ" משחק השרוכים", חיפה לעונה זו
9

 .1.' ע, (4112, רסלינג :אביב-תל) כדורגל ולאומיות, פורת-אמיר בן 
10

כמו )שגרר אחריו עליה בפערי השכר , שיפור הכלכליה: כמה שינויים השפיעו מאוד על החברה ישראלית. ..-7.' עמ, שם 

י בשל "מהווים ביטוי להתהוותה של חברה קפיטליסטית והיסדקות ההגמוניה של מפא( עם גרמניה" הסכמי שילומים"גם 

 ..6.5-י וכן במחאה עדתית של וואדי סאליב ב"הערעור על ההגמוניה בא לידי ביטוי ביצירת רפ". הפרשה"

http://www.beitar-jerusalem.net/article_3705?PHPSESSID=e8d09ecd0dd6466016097c1ecb7c3eef
http://www.telesport.co.il/codenew1024/article.aspx?id=25425
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 .11תהליך זההיא סממן ברור של , לגבולות המדינה ברת ההון מעאך תנוע, עליו ויכוחים רבים

כי , טוענים פורת-בןו פורת-בן? ד משפיעה הגלובליזציה על הכדורגל בישראלכיצ, נשאלת השאלה

ההקשר הישראלי מגביל את . י למקומיגלובלמהקשר בין ההכדורגל הישראלי מושפע 

המבנים , מצד שני. אפשר פיתוח כלכליהוא מ ,מצד אחד. הגלובליזציה של הכדורגל בישראל

  12.הפוליטיים הקיימים מגבילים את המשך התפתחות זו

. התייחסו למסחורו של הכדורגל הישראלי במסגרת תהליך הגלובליזציה פורת-בןו פורת-בן   

תנועת : השינויים שחלו בכדורגל הישראלי באים לידי ביטוי בשלושה תחומים מרכזיים, לטענתם

תנועת הון כוללת רכישתן של קבוצות ישראליות על ידי  .עבודה וזרמים תרבותיים תנועת, הון

תנועת עבודה כוללת את כניסתם של שחקנים זרים לכדורגל הישראלי ומעברם של . בעלי הון

 פורת-בןו פורת-בןהתמקדו , בהתייחסם לזרמים התרבותיים 13.שחקנים ישראלים לליגות זרות

ביכולת לאהוד מספר קבוצות במקביל והעדפת , מעבר ליםבהתפתחות של אהדת קבוצות 

  14.הקבוצה המקומית על פני הקבוצה הלאומית

חל שינוי בכדורגל הישראלי כחלק מהמגמות האחרות שחלו , פורת -פורת ובן -טוענים בן, אם כן   

? תהאם הן עדיין קיימו? מה קרה ליריבויות העבר של הכדורגל הישראלי, אך. בחברה הישראלית

איש  עדיין האם אוהד הפועל הוא: מה באשר למבנים הפוליטיים הקודמים שהיו כל כך ברורים

החי בפריפריה וחש , מזרחיר הוא עדיין אותו אוהד "אוהד ביתהאם ? המצביע לעבודה, שמאל

 ?מנוכר מן המערכת הפוליטית

של  נכלל במחקרם הפן החשוב של פרקטיקות אהדה אינו. במרכז עבודה זו ודאוהדים אלו יעמ  

שאלת המחקר  ,לפיכך. פורת ופרקטיקות אלו יעמדו במרכז המחקר הנוכחי -פורת ובן -בן

כיצד משפיע השינוי בדפוסי הצריכה של ספורט על דפוסי  :של עבודה זו היאהמרכזית 

 ?האהדה

אך זוהי , "משוגעים לדבר" הכדורגל פנאטים או רואים באוהדירבים ? מדוע אהדה חשובה   

כדורגל אינו רק , 'מרתו המפורסמת של ישעיהו ליבוביץבניגוד לא. פיסה צרה של אהדת כדורגלת

                                                 
11

, (transactions)המגלם שינוי בארגון המרחבי של יחסים חברתיים ועסקות ( או סט של תהליכים)תהליך "א גלובליזציה הי 

, תדירותם והשפעתם ומייצר זרמים החוצים יבשות או אזורים ורשתות של פעילות, עוצמתם, המוערכים במונחי היקפם

 ".אינטראקציה ומימוש עוצמה

(London: Polity Press,  rmations: Politics, Economics and CultureGlobal TransfoDavid Held (et al.). 
1999), p. 16. 

12
 Guy Ben- Porat and Amir Ben- Porat. "(Un)bounded Soccer: Globalization and Localization of the 

p. 433., 39 (4), 2004, International Review for the Sociology of Sportgame in Israel",  
13

 , pp. 431.IbidPorat, -Porat and Ben -Ben 
14

 433.-, pp. 432Ibid 
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כאשר האהדה , אהדת כדורגל היא אורח חיים 15."שרודפים אחרי כדור חוליגנים 11משחק של "

הזהויות האחרות עומדות כי , נטעןבתקופה בה דווקא  16.היא רכיב דומיננטי בזהות של אוהד

הזדהות עם קבוצת כדורגל יכולה להוות רכיב דומיננטי ויציב בפרופיל הזהות של , ילמבחן יומיומ

 17.אוהד

אוהד המתאר את הפיכתו של , מודל מציע (Giulianotti) וליאנוטי'רד ג'הסוציולוג הבריטי ריצ  

הפיכתו של האוהד כי , בעבודה זו אטען 18.יגלובלצרכן יותר מאשר אוהד בעידן ה/ללקוחהכדורגל 

 .ממוסחר של אהדה/מודל צרכני כן מתבטאת גם בכדורגל הישראלי במסגרתו שללצר

 :עניין זה בא לידי ביטוי בשני אופנים

 "(הומוגניזציה של אהדה)"אין חשיבות לחתך האנשים ביחס לסוג פרקטיקת האהדה שלהם . 1

 .בלי להשקיע הרבה בקבוצה ולהיות במגרש" שרוף"להיות אוהד  המציאות מאפשרת. 0

אף על פי  .לו הם תוצאותיה של הגלובליזציה המאפשרת אהדה באמצעות הטלוויזיה והאינטרנטא

לדבר על י אפשר גלובלבעידן ה כי, אטען לפיכך .הזדהות פוליטית מסורתית יכולה להשתמר, כן

לקוח אבל עדיין לשמור על הזדהות /במסגרתה אדם יכול להיות אוהד צרכן ,זהות מורכבת

 .צה באופן מסורתיפוליטית עם הקבו

 

הפרק הראשון של העבודה ידון בסוגיית הגלובליזציה בספורט תוך התבוננות מוקדמת בקשר    

יעסוק בשאלת האהדה וזהות תוך התמקדות בהקשר  שניהפרק ה. בין ספורט לפוליטיקה

למודל של שלושה מעגלי  תוך התייחסות, שלישי יציג את המחקר האמפיריהפרק האלי והישר

 .אביב -ר ירושלים לאוהדי הפועל תל"וייבחן הבדלים מרכזיים בין אוהדי ביתאהדה 

 

 

                                                 
15

 :מצוטט בתוך 

Uri Avneri. "Mon Dieu, Mondial!: The World Cup and Middle East Peace" (27.6.2006) 
org/avnery06272006.htmlhttp://www.counterpunch.  

16
 .54' ע, (4117, ח"תשס ,פרדס :חיפה) אוהדי כדורגל ישראלים !:איזו מלחמה מענגת, הו, פורת-אמיר בן 
17

 .47-40' עמ, שם, פורת-בן 
18

 , Journal of Sport and Social IssuesRichard Giulianotti. "Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs", 
Vol. 26, No, 1m February 2002. pp. 25-46. 

 .להרחבה ראה פרק שני

http://www.counterpunch.org/avnery06272006.html
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 ספורט ופוליטיקה :ראשוןפרק 

תרבותיים , פוליטיים, המשקפת ואף מחדדת פרמטרים חברתיים, הכדורגל הוא מעין מראה"

 19."וכלכליים

 

יטוי ר זה לידי בקש בא כיצד? ספורט לפוליטיקה בכלל וכדורגל ופוליטיקה בפרטמה הקשר בין 

 ?בהיסטוריה של הספורט בישראל וכיצד השינוי במבנה הספורט משפיע על פרקטיקות אהדה

 המופיע רבות בדבריהם של ספורטאים, הוא משפט" אנחנו לא מערבים ספורט ופוליטיקה"   

רט ופוליטיקה היו ספו 20.ופוליטיקאים רבים ודווקא הוא מצביע על הקשר ההדוק בין השניים

דוק שימש בין היתר אמצעי להי הספורט התחרותי ביוון העתיקה. כים יחדיו מרגע היווצרותםכרו

השליטים לצבירת הון פוליטי ת האימפריה הרומית שימש א הזהות ההלנית והספורט בתקופת

" סוקול"וה" המתעמלים הגרמניתתנועת " (11 -תנועות ההתעמלות של המאה ה. ותמיכה עממית

טיפוח הלכידות החברתית  באמצעות, לאומית של אחדות והגדרת זהותהיו אמצעי ( כי'הצ

 21.העתידי והחישול הפיזי לקראת המאבק הלאומי

( Arnaud and Rirodan)לפי ארנאו ורירודן . בין התעמלות לבין ספורטקיימת הבחנה מרכזית    

, התעמלותבניגוד ל, שנוצרה על ידי פרטים וקבוצות פרטיות, הספורט הוא תופעה מודרנית

מוץ -ספרו של גוטסההתעמלות מופיעה ב 22.שמקורה בהתערבות ולעתים בשליטה של המדינה

(Johann Christoph Friedrich Guts – Muth) ,"שהיה , 1113משנת " התעמלות עבור הנוער

( Friedrich Ludwig Jahn)פרידריך לודוויג יאהן . הטקסט הבסיסי להתעמלות המודרנית

בניגוד  23.מוץ ושם דגש על החלק של הפטריוטיות-ו האידיאליים של גוטסהשתמש ברעיונותי

                                                 
 ..41' ע ,4117, פורת-בן  19
20

ל הוועד "דברי מנכ. "בעיקר נוכח המצב שלנו בעולם, אנחנו לא מאמינים בערבוב של ספורט ופוליטיקה": ראה לדוגמא 

כי הוועד , בתדריך הובהר. 4110-ב בתדריך לתקשורת לפני המשחקים האולימפיים, אפרים זינגר, האולימפי הישראלי

 ".שיפורשו כמחאה פוליטית, לא יאשר פעולות של ספורטאים במהלך האולימפיאדה "...האולימפי 

 ( 47.2.10". )הוועד האולימפי נגד מחאה פוליטית. "רמי היפש
z.co.il/hasite/spages/968922.htmlhttp://www.haaret  

"Separate politics from sports: Omar Abdullah"- 
 -omar-sports-from-politics-zed/separatehttp://www.thaindian.com/newsportal/uncategori

abdullah_100162293.html (2.2.1.)- אמו וקשמיר בהודו 'השר האחראי לאזורים ג(Jammu and Kashmir Chief 
Minister  )שהתרחשה בעיר לאהור , התייחס לתקרית(Lahore) ,כאשר נבחרת הקריקט הסרי לנקית הותקפה. 

21
 .61' ע, 4112קיץ , 45גיליון , פנים, "פיפטי-פיפטיה -חלפו ימי. "חיים קאופמן 
22

 (London: E& FN Spon,  Sport and International PoliticsPierre Arnaud and James Riordan (eds.). 
1998), p. 3. 

23
 Oxford  (New York: the creation of modern masculinity :Image of Man TheGeorge L. Mosse. 

University Press, 1996), p. 43. 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/968922.html
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/separate-politics-from-sports-omar-abdullah_100162293.html
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/separate-politics-from-sports-omar-abdullah_100162293.html
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/separate-politics-from-sports-omar-abdullah_100162293.html
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שיבטא מוסריות רבה , ומעבר לגוף בריא ויפה תלספורט ותחרות הדגיש יאהן התעמלות סולידארי

  24.יותר

שבעה מאפיינים של הספורט המודרני עליהם מצביע ההיסטוריון בהתייחס להבחנה זו נציין     

 :25גוטמן

הספורט המודרני מהווה מטרה בפני עצמה ואין הוא משמש חלק  :(Secularism)ת חילוניו( 1

 26.מפולחן טקסי כלשהו

אין הפרדה מעמדית או אחרת , לכל אדם יש אפשרות להתמודד בתחרות :(Equality)שוויוניות ( 0

 .(יבמובנו הפורמאל, הכוונה היא לשוויון בהזדמנויות)בין המתחרים והתנאים התחרותיים שווים 

 .האירוע כנחלת המומחים תוך מגמת מעבר מחובבנות למקצוענות :(Specialization)התמחות ( 3

שמטרתם ברורה וכלל , קיימת הסכמה על כללי משחק מוגדרים :(Rationalization)רציונליות ( 5

 .הניצחון בו, הפעולות המשוחקות מכוונות למימוש מטרת המשחק

יצירת ארגון ספורטיבי ממוסד תוך קיומן של תחרויות ספורט  :(Bureaucracy)רוקרטיה ובי( 4

 . בהיקפים גדולים

 .משקל או מרחק, יכולת מדידת הישגים מבחינת זמן :(Quantification)יכולת מדידה ( 3

השוואה של תחרויות שונות בזמנים ובמרחבים שונים על ידי קביעת שיא  :(Records)שיאים ( 1

 .יסת המודרנהוהתמקדות בשיפור כחלק מתפ

חשיבותם של מאפיינים אלו ביצירה של מכנה משותף ואחיד ולהפיכתו של הספורט בכל העולם 

 . לדומה במאפייניו הבסיסיים

הספורט והמודרנה קשורים והינם חלק בלתי נפרד מהשינויים התעשייתיים , כאמור   

" אנגליים"הספורט הכל ענפי , עשרה-תשעלקראת סוף המאה ה. וההתפתחות הכלכלית של העידן

                                                 
24

 , p. 44.IbidMosse,  
הכין את העם הגרמני פיזית ומנטאלית למרד כנגד שליטת הצרפתים בגרמניה ולאחד את המדינות הגרמניות יאהן ביקש ל 

התעמלות זו הייתה : כלומר. לכדי מדינת לאום אחת תחת הנהגתו של המלך הפרוסי, שהיו קיימות באותה תקופה, השונות

 -עבר גרמני. משה צימרמן. רה להכשיר פיזית את הגרמני במאבק על הלאום והמדינה הלאומית יחד עם נחישותו הרוחניתאמו

 .610' ע ,(4114, ג"תשס, עם עובד: אביב-תל) זיכרון ישראלי

 .Superman J.A. Mangan (ed):וכן שם, צימרמן: ראה, הגרמנית" תנועת המתעמלים"להרחבה בנושא 
2000). Frank Cass, (London: scist Body as Political Icon: Global FascismFa Supreme: 

25
 (New York, Columbia  From Ritual to Record: The Nature of Modern SportsAllen Guttman. 

University Press, 1978), pp. 15-55. 
26

קיימת מוטיבציה שמעבר , בניגוד למשחק. ם וחיצונייםמוטיבציית המשתתפים מושפעת משיקולים פנימיי. ניתן לסייג זאת 

 Wilbert. שמטרתו השגת כסף בלבד, אין מדובר בשיקול חיצוני, מצד שני. למוטיבציה הפנימית שבהנאה מהפעילות
Burgess Pub.  (Minneapolis: A Sociological Perspective on Sport: Second EditionMarcellus Leonard. 

Co., 1984), pp. 9-10. אין מדובר , "דת מודרנית"גם אם לכסף יש מקום מרכזי ואף אם יש מי שרואה בכדורגל : כלומר

 .בפולחן
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, בסופו של דבר 27.הפכו להיות פופולאריים והתפשטו ברחבי אירופה( מאתלטיקה ועד כדורגל)

 28.של מעמד הביניים ושל מעמד הפועלים, הספורט התבסס כעיסוק של האליטות

לאורך  עשרה-תשעההבריטים הקימו את מועדוני הספורט הראשונים כבר בתחילת המאה ה   

מספר  1140 -החל מ. 1110 -עליה השתלטו ב, בילים להודו ובעיקר למאוריציוסקווי מסחר המו

כאשר יותר ויותר אנשים עזבו את אנגליה כדי לחיות , המועדונים ואיגודי הספורט גדל מאוד

סוחרים ומהנדסים  1110 -ל 1144בין . ולעבוד במרכזים התעשייתיים או המסחריים הגדולים

רוסיה ושוויץ וכן בדרום , הולנד, צרפת, כוסלובקיה'צ, רט בבלגיהאנגליים הקימו מועדוני ספו

 29.אמריקה

על התפשטות הספורט הייתה משמעותית ( De Coubertin)השפעתו של פייר דה קוברטיין    

קוברטיין החיה את המשחקים האולימפיים הקלאסיים של יוון ואלו התקיימו בעידן דה . מאוד

הפך רק לאחר מלחמת העולם הראשונה , למרות כל זאת. נהבאתו 1113 -המודרני לראשונה ב

לראשונה באולימפיאדת  התבררהקשר בין לאומיות לספורט . ילאומ-ביןהספורט הפך להיות 

כאשר יפן ורוסיה השתתפו בתחרויות לראשונה וזאת זמן לא רב לאחר , בשטוקהולם 1110

במהלך " רגש לאומי"שנאה והמתח בין המדינות התבטא ברגשות (. 1104)המלחמה ביניהן 

כמכשיר ספורט להבין את הפוטנציאל הטמון בפוליטיקאים בתקופה זו החלו  30.התחרויות

של המאה  שלושיםוה עשריםתחרויות הספורט של שנות ה. ערכים לאומיים ומדיניותפיתוח ל

 31.ייםלאומ-ביןהעשרים היו קשורות קשר ישיר ליחסים 

 ספורט ופוליטיקה

מה הופך : אך נשאלת השאלה, ו כי התפתחות הספורט קשורה באופן ישיר למודרנהראינ, אם כן   

, רובד מטאפורי: נבו מתייחס לארבע נקודות ממשק בין ספורט לפוליטיקה? את הספורט לפוליטי

 32.רובד אינסטרומנטלי ורובד רפלקטיבי, רובד מוסדי

בי ממושגים וטרמינולוגיות האופן בו מושפעים השיח הספורטי"...הרובד המטאפורי הינו    

". האופן בו מושפע השיח הפוליטי משפת הספורט, ומאידך גיסא, המחלחלים אלו מן הפוליטיקה

                                                 
27

לעומת , מיליון גרמנים מאורגנים באגודות ספורט שונות בגרמניה 2.2היו  6.47-כבר ב, כך למשל. 666' ע ,שם, צימרמן 

. 21 -מוסדית המוחלטת שבין ספורט להתעמלות קרסה בראשית שנות הההפרדה ה, למעשה. כמיליון וחצי באיגודי המתעמלים

 . התפרקה אגודה המתעמלים בעקבות דחיקתה לשוליים 6.25-ב
 28

 ..61' ע ,שם .לכן האולימפיאדות הפכו למוקד של התעניינות 
29

 , p. 14.IbidArnaud and Riordan,  
30

 26.-, pp. 25Ibid 
31

 , p.1.Ibid .יימה אליפות העולם בכדורגל לראשונה באורוגוואי וזו אפשרה שיתוף מקצוענים התק 6.21-ב, כך למשל

 . p. 20Ibid , (Rimet)ולס רימה 'יוזם התחרות היה ז. בתחרויות( בניגוד לחובבנים)
32

ביטוייה  -מחקר משווה בהתפתחותה של תרבות פוליטית דמוקרטית: ב וישראל"ארה, ספורט ופוליטיקה בבריטניה. עדו נבו 

ירושלים ) פז-בהדרכת ברוך קני; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה .פורטיביים של תופעת ההטרוגניות האתניתהס

 .44' ע, (4115 ,ל"חמו:
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, למשל, סיימון קופר 33.דוגמא מרכזית לכך היא דימוי המלחמה המתלווה לעולם הכדורגל

לוגיה התייחס להקצנת עימותים ספורטיביים בין נבחרות הולנד וגרמניה באמצעות טרמינו

 35.בפוליטיקה" מגרש"דוגמא הפוכה היא השימוש במלה  34.מלחמתית

הרובד המוסדי מתייחס לפוליטיקה של המערכות הספורטיביות עצמן ללא זיקה ההכרחית בינן    

א ואת מחקרם של סאגדן "נבו מציע כדוגמא לכך את ארגון פיפ". הפוליטיקה החיצונית להן"לבין 

מיהו למעשה הגוף השליט על המשחק : בדבר השאלה( Sugden and Tomlinson)וטומלינסון 

המבנה הפוליטי של הספורט הישראלי והזיקה בין התאחדויות , בישראל 36..(ש.א. כדורגל)העממי 

  37.מהווים שדה מחקר מרכזי לעניין זה, הספורט למפלגות

על ידי שחקנים ספורט העוסק בשימוש שנעשה ב, בד האינסטרומנטאליהרובד השלישי הינו הרו   

דוגמאות לכך הן השימוש התעמולתי והדיפלומטי שנעשה בספורט במהלך המאה . פוליטיים

גרמניה הנאצית או המשטר הסובייטי בברית , העשרים במדינות כמו ארגנטינה בתקופת פרון

. דוגמא אחרת הוא תפקידו של הספורט כמכשיר לבינוי אומה וגיבוש זהות לאומית 38.המועצות

מתייחסים במאמרם לעיצובה מחדש , (Steenveld and Sterlitz)סטיינבלד וסטרליץ , לכך למש

של דרום אפריקה שלאחר האפרטהייד באמצעות משחק הרוגבי בכלל ואירוח גביע העולם ברוגבי 

 39.בפרט, 1114בדרום אפריקה בשנת 

 -בספרו מנסה בן ".כדורגל ולאומיות"פורת -של בן ספרונמצאת בדוגמא מרכזית לכך , בישראל   

, פורת-בןשל  לגבי דידו. השימוש בספורט לבינוי האומה והזהות הלאומית רפורת להתחקות אח

ת קונצנזוס לאומי וזהות הנבחרת הלאומית של ישראל בכדורגל ביטאה את השאיפה ליציר

הספורט יכול לשמש גם ארגונים בתוך המדינה  40.הטרוגנית באוכלוסייתהאחידה למדינה 

דוגמאות לכך ניתן למצוא בתנועות הבדלניות בספרד ומן העבר השני . יהם השונותלמטרות
                                                 

33
 .42' ע, שם, נבו 
34

 (.4114, הוצאת חרגול, תל אביב) כדורגל נגד האויב. סיימון קופר. 42' ע, שםמצוטט  
35

 .55-.2' עמ, 4112קיץ , 45' מס, פנים, "האחרונה נוק אאוט בישורת. "רוביק רוזנטל 
36

 .לאומית לכדורגל-התאחדות הפדרציה הבין -א"פיפ 

Fédération Internationale de Football Association FIFA: 

(Cambridge, Polity Press,  FIFA and the Contest for World FootballJohn Sugden and Alan Tomlinson. 
מה ? מי מארגן ומפקח על המשחקים? מי מחוקק ואוכף חוקים אלו? מהם חוקי הכדורגל: קר נשאלות שאלות כמובמח .(1998

 :ראה גם אצל? זכאי להשתתף בספורט
Understanding Sport: An Introduction to the John Horne, Alan Tomlinson and Gary Whannel (eds.). 

(London: E & FN Spon, c1999), p. 195. s of SportSociological and Cultural Analysi 
37

 ..4' ע, שם, נבו 
38

 .26-24' עמ, שם 
39

 Lynette Steenveld and Larry Sterlitz. "The 1995 Rugby World Cup and the Politics of Nation- 
29.6 -, Vol .20, 1998, pp. 609Media, Culture & SocietyBuilding in South Africa",  

, בסקוטלנדם אינו מכיר "על אף שהאו. שנעשה בספורט לקידום זהות לאומית היא בריטניה דוגמא מעניינת אחרת לשימוש

 ("Full Nations"" )אומות מלאות"ויילס וצפון אירלנד כ, בסקוטלנד הא מכיר"פיפ, ויילס וצפון אירלנד

, p. 197.IbidHorne, Tomlinson and Whannel,  
40

  .21' ע, שם, נבו 
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במאבקו של המתאגרף , למשל, כפי שהן באו לידי ביטוי, ב"בתנועות לשילוב ולשוויון זכויות בארה

  41.מוחמד עלי

, התייחסות לקהל אוהדי הספורט ולפוטנציאל הכוחני הגלום בו, ברמה אינסטרומנטלית אחרת   

הראשונה . נבו מציין שתי דוגמאות מעניינות לכך. יא דוגמא נוספת לשימוש פוליטי בספורטה

רת תהליכי במסג, "הכוכב האדום בלגרד"כדורגל מתייחסת לתפקיד הפוליטי של אוהדי קבוצת ה

-בשנות ה" פלוגות הפועל"ו" איגוד הסדרן"השנייה מתייחסת לסיפור . ההתפרקות של יוגוסלביה

 42.לשמש אפיק הכשרה של צעירים לארגון ההגנה" הפועל"אשר הוקמו במסגרת , אלבארץ ישר 30

ת והמתייחס לספורט כמראה לבחינת תופעות פוליטי, קיים הרובד הרפלקטיבי, לבסוף   

הוא תוצר תרבותי של חברה המכיל ערכי יסוד שלה וניתן , לפי גישה זו, הספורט. וחברתיות

לבטא מערכות , ורט ניתן לבטא שסעים פוליטיים וחברתייםבאמצעות הספ 43.ללמוד ממנו עליה

המהוות מכנים משותפים או סלעי מחלוקת בתוכה ולהצביע על תהליכים , ערכיות במדינה

 44.והתפתחויות שונות בחברה

ההצטלבות בין ספורט לפוליטיקה הפכה להיות מוקד להיסטוריה עכשווית , של גוטמן לגבי דידו   

כשהיסטוריונים רק , 00-ובתחילת המאה ה 11-לא היה נפוץ בכלל במאה ה עניין זה. של ספורט

לעתים רחוקות הצביעו על ההשלכות הפוליטיות של ספורט או על המחלוקות הפוליטיות שהוא 

רובם מכירים בהשלכות הפוליטיות . היסטוריונים עכשוויים מודעים בהרבה להצטלבות זו. גרם

 45.שאירעו בתוך או סביב תחום הספורט, מחלוקותשל ספורט ורבים אף מדגישים את ה

מהווה דוגמא מרכזית לקשר בין ספורט , כתחום מובחן במסגרת הספורט המודרני, הכדורגל   

ניתן להתייחס לנושא התפתחות , ברובד המוסדי, אם להשתמש במונחיו של נבו. ופוליטיקה

 (Murray)מורי מדגים , שלכך למ. הכדורגל והמאבק המוסדי להבחנתו מענפי ספורט אחרים

עם הקמתה של . התפתח הכדורגל ממשחק המוני ופרוע למשחק בעל חוקים ברוריםכיצד , בספרו

ין הלונדונים לבין התקיים מאבק על חוקי המשחק ב 1133-ב( FA-ה)התאחדות הכדורגל האנגלית 

                                                 
41

 .20' ע, שם 
42

 ..2' ע, שם 
43

 . .2' ע, שם 

נקודות המבט , ראשית. מזהה שלושה טיפוסים אידיאליים של נקודות מבט פוליטיות כלפי ספורט( Roche)רושה , כך למשל

 נקודת המבט של אמצע, שנית. שקשורה לאי התערבות מצד המדינה, "נטלמנית'חובבנות ג" -המודרנית של הספורט הבריטי

נקודת המבט המאוחרת , שלישית. מקצוענית ובירוקרטית לספורט, הכוללת גישה פוליטית, המאה העשרים של מדינת הרווחה

, הכוללת את האידיאולוגיות התואמות של קפיטליזם גלובאלי וצרכנות, של סוף המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת

 ,Quoted in: Horne. ר'אצ'שבא לידי ביטוי בתקופת ת, י קולקטיביזםשהשפיעו על הכדורגל דרך תפיסת השוק החופשי ואנט
, p. 196.IbidTomlinson and Whannel,  

44
 .21' ע, שם, נבו 
45

 ,  Vol. Journal of Contemporary History Allen Guttman. "Sport, Politics and the Engaged Historian",
38(3), 2003, p. 363 
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 כההפ FA-כאשר ה, הגיעו הצדדים לפשרה 1111-וב( Sheffield Rules)חוקי שפילד ו אנשי שפילד

 46.להיות הסמכות המרכזית לכדורגל באנגליה

, איראן, יריה'כיצד הכדורגל שימש את אלג( Bainvel)מדגים ביינבל , ברובד האינסטרומנטלי   

דרום אפריקה ומספר מדינות באפריקה כמכשיר לבניית , אינדונזיה, אפגניסטן, צפון אירלנד, סין

, משחק להדגשת קונפליקטים אזוריים בצפון אירלנדבעבודתו מוצג ניצולו של ה 47.אומה

פלסטין ומדינות יוגוסלביה לשעבר מחד והניסיון לייצר אינטגרציה באמצעות הכדורגל /ישראל

 48.בברזיל ובצרפת מאידך גיסא

 .מובחנתו של הכדורגל באה לידי ביטוי באופן מרכזי בתופעת הגלובליזציה, ברובד הרפלקטיבי   

. עולמית -מקומית היך הגלובליזציה של זרמים גלובליים נפרדים ודינאמיקספורט מושפע מתהל

לספורט בכלל , הפוליטית והאידיאולוגית, המתרחש ברמה הכלכלית, במסגרת תהליך זה

" גלובליזציה של המשחק"כדורגל הוזכר בהקשר זה בהתייחס ל. ולכדורגל בפרט יש מקום מרכזי

כדורגל הפך למשחק עולמי ולפיכך , באופן כללי. מיותי על זהויות לאוגלובלוהשפעת המשחק ה

 . לסחורה עולמית

 גלובליזציה של כדורגל 

התקופה הראשונה היא . כאשר מדברים על גלובליזציה של כדורגל יש להתייחס לשתי תקופות   

, תקופה זו באה לידי ביטוי בחדירתו של הכדורגל. ילאומ-ביןתקופה של הפיכת הכדורגל ל

אזורים אחרים במסגרת תהליך בתחילה באירופה ואחר כך ל, אחרות למדינות, גליהמשחק האנ

 -כי היה זה תהליך פוליטי ותרבותי יותר מאשר כלכלי, אפשר לומר 11-במאה ה. הקולוניזציה

הכדורגל הפך לכלי , לאחר מכן. הייתה זו הצגתו של משחק כחלק מההגמוניה הבריטית. מסחרי

י גלובלי מאשר לאומ-ביןהכדורגל היה יותר , למעשה. קולוניזציה -לבניית אומה במסגרת הדה

 49.א"יות שארגנה פיפלאומ-ביןוהתבטא במסגרת תחרויות 

                                                 
46

 (Aldershot, Hants, England: Scolar Press, 1994),  tball: A History of the world gameFooBill Murray. 
pp. 14-15.  . ראה גם ספרו של ווינר(Winner ) בו הוא מתאר את ההיסטוריה של הכדורגל האנגלי ואת הוויכוח בין שתי

 ". אנגליות"הקשורות לתפיסה של גבריות ו, ("Hacking"" )בעיטות בשוקיים"לגבי ( Rugby and Association)תפיסות 

2006), p.  Bloomsbury, (London: Those Feet: An Intimate History of English FootballDavid Winner. 
18. 

47
 Serge Bainvel. "Sport and Politics: A Study of the Relationship between International Politics and 

,Linköpings Universitet, MSc Programme in International and European  Thesis MasterFootbal", 
Relations, January 2005, pp.57-61 

48
 .76-15, pp.IbidBainvel,  
49

 425.-, pp. 424IbidPorat,  -Porat and Ben -Ben 
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באה לידי  זו. ושל הכדורגל בפרט, ציה של הספורטהגלובליזבתקופה השנייה ניתן לדבר על    

ניתן להצביע על ( Scholt)על פי סחולט  50.ביטוי בעניין הגובר בחיבור בין ספורט לגלובליזציה

האופן שבו הספורט עבר גלובליזציה באמצעות חמש הגדרות או דגשים שונים של תהליך 

משקף , (Internationalization)גלובליזציה כתהליך של בינאום , התהליך הראשון. הגלובליזציה

בא לידי  תהליך זה, בספורט. אנשים ורעיונות בין ישויות לאומיות שונות, חילופי מסחר רבים

כמו המשחקים האולימפיים ומשחקי גביע העולם , יותלאומ-ביןביטוי בגידול במספר התחרויות ה

כולל ( liberalization)ליברליזציה , דגש שני. בכדורגל ונדידה של ספורטאים ממדינה למדינה

עניין שמשקף את הצלחתם של ארגוני , השתחררות מהגבלות ממשלתיות על מסחר בין מדינתי

בספורט עניין זה בא לידי ביטוי בפסיקת בית הדין האירופי על מעבר חופשי . ייםלאומ-ביןר סח

הסרת מגבלות הנוגעות לבעלות על המועדונים ולשידור אירועי  51,של ספורטאים באיחוד האירופי

הוא תהליך שבו התרבות הופכת להיות ( Universalization)האוניברסליזציה . ספורט בעולם

עלייה המתמדת ב, למשל, אפשר להבחין בממד זה, בספורט. וגנית בקרב חברות בעולםחוויה הומ

ובסיקור הטלוויזיוני הנרחב של ( 000מעל )מספר המדינות המשתתפות במשחקים האולימפיים ב

תהליך רביעי הוא  .ספורט דומה בכל העולם" תפריט"אלו מפתחים . המשחקים

תהליך בו מבנים חברתיים , (Westernization/Americanization)אמריקניזציה /מערביות

תיעוש ודמוקרטיה ייצוגית מתפשטים בכל , רציונאליות, בירוקרטיה: מודרניים של קפיטליזם

, (תיעוד שיאים, ליגות, חוקים ברורים)דגם הספורט הבירוקרטי והרציונאלי  עלהבספורט . העולם

דגש (. מאמני כושר, תזונאים, כולוגיםפסי)התמחות בשדה המשחק ומחוץ לו , מקצוענות, מסחור

חב הארגוני של רהכולל שינוי במ, (Deterritorialization)טריטוריאליזציה  -חמישי הוא דה

בספורט רואים זאת . בות שינוי התפיסה של המקומיות והמרחקקיחסים חברתיים בע

                                                 
50

 :ראה למשל 

Jean Harvey and François Houle. "Sport, World Economy, Global Culture and New Social 
355.–11(4), 1994, pp. 337Sociology of Sport Journal Movement",  

Sociology ofBarrie Houlihan. "Homogenization, Americanization and Creolization of Sport",  
375.–11(4), 1994, pp. 356 Sport Journal 

Joseph Maguire. "Sport, Identity Politics and Globalization: Diminishing Contrasts and Increasing 
427.–11(4), 1994, pp. 398 Sociology of Sport JournalVarieties",  

, 23, Journal of Sport ManagementLucie Thibolt. "Globalization of Sport: An Inconvenient Truth", 
2009, pp. 1-20.  

51
 .ראה הרחבה בהמשך, "מןחוק בוס"על  
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יטיים מועדוני כדורגל בר, NBA-בהתפתחות של קבוצות אוהדים מכל העולם של ליגת ה

 52.ובשידורי ספורט ישירים לרחבי העולם

הסבר מקיף לגבי התפשטות הספורט בעולם או מבט פנורמי על הספורט העולמי הוא מעבר    

כי גורמים מקומיים משפיעים על הפופולאריות של , אך חשוב לציין, להיקפו של המחקר הנוכחי

של ( או היעדרם)ם קיומ, נים פיזייםנתו, השפעת האקלים והארץ: סוגי ספורט שונים בעולם ובהם

" כוכבי ספורט"השפעת אמצעי התקשורת והשפעת , מעמד חברתי, עלויות המשחק, מתקני ספורט

על פי מספר , קשה לקבוע כיצד להגדיר את הפופולאריות של הספורט, מעבר לכך. מקומיים

שפעת גלובליזציית ה, לעניינו, בין כך ובין כך 53.המשתתפים או שמא על פי מספר הצופים בו

 .הספורט היא החשובה

של המאה העשרים החל תהליך גובר של גלובליזציה של  10-מאז שנות ה, אם נתמקד בכדורגל   

תהליך הקומודיפיקציה של . המשחק הפך להיות דמוי סחורה. ילאומ-ביןהמשחק לצד הפיכתו ל

לחלק "ון גדול החל להפוך וה( או תאגידי יותר)המשחק בא לידי ביטוי בהפיכתו לעסקי יותר 

יים ורב לאומיים החלו לרכוש מניות של מועדוני כדורגל לאומ-ביןתאגידים  54."מהמשחק

במונחי )כך שהמשחק הפך להיות נתפס יותר כהשקעת והון ועבודה , באירופה ובמקומות אחרים

 55.הפכו חלק בלתי נפרד ממנו( ערך חליפין

: הגלובליזציה על כדורגל לשלושה תחומים מרכזיים את השפעות מחלקים פורת-בןו פורת-בן   

איקונים )וניידות הסמלים התרבותיים ( השחקנים)ניידות העבודה , (השקעות)הניידות של ההון 

מועדונים החלו  56.ניידות ההון באה לידי ביטוי בהפרטת המועדונים(. יים וזהויות משתנותגלובל

ושיווק .( ש.א. אירועים או דברים בלתי נשכחים)לנהל באופן עצמאי את כל ייצור הממורביליה 

, דגלים, השיווק האסטרטגי של צעיפים. מגזינים וקלטות וידיאו: כמו, של שירותים מיוחדים

. טים ומזכרות מכל סוג עם הסמל והצבעים של הקבוצה הפכו להיות נפוצים'גדג, כובעים

את טבע היחסים בין האוהדים לבין כשהם מנצלים , "רישיון לוגו"מועדונים גם נכנסו לעסק של 

מאפשר ליצרנים אחרים רישיון זה . םגם כפעילות כלכלית וגם כסוג של פרסו, הקבוצות שלהם

, יטדסטר יוני'מנצ, 10-באמצע שנות ה. לשים את הלוגו והצבעים של המועדון על מוצריהם
                                                 

52
 Scholt ספורט וחברה בתחילת האלף השלישי: במגרש המשחקים. פורת-רוני לידור ואמיר בן, יאיר גלילי: מצוטט בתוך 

 ..610-61' עמ, (.411, ט"תשס ,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה)
53

 .662-.61' עמ, שם: ראה, להרחבה בסוגיות אלו 
54

התהליך . לסחורה( או דברים שבדרך כלל אינם נתפסים כטובין או שירותים)ושירותים  קומודיפיקציה היא הפיכת טובין 

 :ראה, להרחבה. בני אדם והסביבה הטבעית, כולל את הכסף עצמו

 Karl Polanyi. "The Self-Regulating Market", in: (eds.) George Argyrous and Frank Stilwell, 
, (Sydney : Pluto Press Australia, 2002) eadings in Political EconomyEconomics as a Social Science: R

p. 40. 
55

 , p. 425.IbidPorat,  -Porat and Ben -Ben 
56

 , Ibid.Ibid 
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מיליון  40-יותר מ הרוויחה( צורה האגרסיבית והמוצלחת ביותרהקבוצה שעברה את השינויים ב)

ממה שהקבוצה , הסכום היה כמעט כפול. ורישיונות לוגו( merchandising)דולר דרך שיווק 

המועדון העסיק מספר כפול של עובדים בצד העסקי שלו , באופן דומה. הרוויחה מכרטיסים

שהמועדון , היה אכן כה מוצלח" סטר יונייטד'מנצ" "הסמל המסחרי. "מאשר שחקנים ומאמנים

קבוצות אירופאיות אחרות עלו במהירות על נתיב הצלחה . פתח חנויות במזרח התיכון ובאסיה

 . השיגו את אותה ההצלחה, ברצלונה ומילאן בעיקר, חלק מהקבוצות. זה

 00-כ 1111-ב. של מועדונים כדורגל" תאגיד"צעד עוקב בתהליך זה של בנייה מחדש היה ה   

ב האופנה הזו התפשטה באופן נרח. ת מניות בבעלות ציבוריתמועדונים אנגליים כבר הפכו לחברו

יותר " חובבני"כדורגל היה באופן מסורתי בסטאטוס בהן ש אפילו במדינות. לשאר אירופה

 57.חלק מהמועדונים הגדולים שוקלים  הפיכה לתאגיד, (שוודיה: למשל)

וני כדורגל לא רק בעודם מודעים לפוטנציאל של מועד, םחלק מהקונגלומרטים התעשייתיי   

. החלו להוסיף מועדונים כדורגל לאחזקותיהם, כמקור רווח בעצמם אלא גם ככלי לקידום תאגיד

, וקונגלומרט חקלאי ןשולט במילא( Fininvest)קונגלומרט התקשורת האיטלקית פינינוסט 

שולט בפארמה וחתם על חוזי חסויות עם שתים עשרה קבוצות אחרות ( Parmalat)פרמאלאט 

 . שלוש יבשותב

ית גלובלכים להיות חלק מאסטרטגיה ופבה מועדוני כדורגל ה, אך זוהי אינה הדרך היחידה   

מייצגים דוגמא , שני מועדונים אנגליים, ניוקאסל יונייטד ומידלסבורו. גדולה יותר ומשולבת יותר

רתית מזרחית ונמרצות חב -שני המועדונים מוצגים כסמל לזהות אנגלית צפון. מעט שונה

עניין זה . שחווה פירוק תעשיות משמעותי, י לאזורלאומ-ביןהמטרה היא למשוך הון . וכלכלית

 . צפוי להטיב עם האזור ככלל והעסקים האזורים של בעלי המועדונים בפרט

מעבר זה  58.ניידות העבודה באה לידי ביטוי במעברם של שחקנים בין קבוצות על כל פני הגלובוס   

המעבר של כדורגל . כאשר מחירם של שחקנים רק גדל, פרד מהשקעות הוןהוא חלק בלתי נ

המושלים בכלכלת השוק ולא יכול , שכדורגל חייב לציית לחוקים, לכלכלה העולמית משמעו גם

עניין זה מודגם באופן מוצלח על ידי החלטת בית הדין האירופי לצדק . לטעון לסטאטוס מיוחד

(ECJ) מהההחלטה ש 59.שהגיש את התביעה, ן על שמו של שחקן בלגיהידועה כחוק בוסמ, 1114-ב 

                                                 
57

 , 11 (4), Peace ReviewOsvaldo Croci  and Julian Ammirante. "Soccer at the Age of Globalization", 
1999, pp. 499-500. 

58
 , p. 425.IbidPorat,  -Porat and Ben -Ben 
59

. 'ליאז סטנדרדמועדון הכדורגל רצה לעבור למועדון הצרפתי של דנקרק בסוף חוזהו עם מארק בוסמן  -אן'הכדורגל הבלגי ז 

הוא ביקש פיצוי משפטי . שני המועדונים לא הצליחו להגיע להסכמה לגבי מחיר העברתו ולפיכך בוסמן מצא עצמו מובטל
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בהן למועדוני כדורגל הייתה הזכות לדרוש ולקבל , "מחירי העברה"קץ למערכות מסורתיות של 

כזו מערכת הוצדקה . כאשר החוזה של שחקניהם פג והשחקן החליט לעבור למועדון אחר, תשלום

וספורטיבי בין מועדוני כדורגל קטנים יותר ובעלי במונחי הצורך לשמור על סוג של איזון כלכלי 

ההחלטה קבעה . עוצמה כלכלית קטנה יותר לבין מועדונים גדולים יותר ובעלי עוצמה רבה יותר

אינה , שקבוצה יכולה לשתף במשחק ,על מספר השחקנים הזרים 60א"גם שההגבלה של אופ

 . מהאיחוד האירופי הייתה לבעלי לאומיות" זרים"לפחות היכן שהכוונה ל, חוקית

יזמים עסקיים מנסים להגדיל את השוק ולשווק שחקנים , באשר לניידות הסמלים התרבותיים   

תרבות ספורט זו באה . מה שהופך אותם לחלק מתרבות עולמית גדלה, ומועדונים בעולם כולו

שלמת שנאמנותם לקבוצתם המקומית מו, בעיקר בפריפריה, לידי ביטוי בהתנהגות של האוהדים

(completed) 61.שלעתים מנוגדת, על ידי נאמנות לקבוצה זרה 

מצביעים על מספר השלכות של הגלובליזציה על ( Crocci and Ammirante)י ואמירנטה 'קרוצ   

פער הטכני גדל בין ליגות חזקות לחלשות בשל מעבר שחקנים טובים גדל ה, ראשית. הכדורגל

. וך הליגות החזקות בין קבוצות אליטה לשאר המועדוניםגדל הפער בת, כמו כן. לליגות החזקות

חלה , שלישית. חלה עלייה דרמטית במשכורות ובמחירי העברות לשחקנים תחת חוזה, שנית

מועדונים קטנים אמורים להשקיע פחות . השפעה שלילית על התפתחות של שחקנים צעירים

. ללא צורך לשלם מחיר העברה" ללקטוף את היבו"אם קבוצות גדולות יכולות , בהתפתחות נוער

החשש הוא . תוצאה אפשרית היא פגיעה בזהות של מועדונים ואובדן אוטונומיה כלכלית, לבסוף

או , של מועדונים גדולים" חברות בת"או " קבוצות חברות"שחלק מהמועדונים הקטנים יהפכו ל

 62.תראליו שייכים כבר מועדונים גדולים יו, שבכל מקרה ישולבו בקונגלומרט

ית מייצג אתגר כפול לאלו המעורבים גלובלמיזוג הכדורגל לתוך הכלכלה הש, ניתן לומר, בקצרה   

כל ההתפתחויות האלו מכוננות הזדמנויות חדשות , מצד אחד. בספורט ועבור עתיד הספורט עצמו

הן מהוות סכנה להרס כל הזהויות , מצד שני. לפחות עבור כמה אנשים, ומרגשות לרווח

 .כדורגל זמן ממושך ושהיו בסיס המשיכה שלוהתגלמו בש, רותוהמסו

 

                                                                                                                                            
א על מחירי העברה ולאומיות הינם הפרה של חוקי התחרות "כשהוא טוען שמגבלות אופ, א את מקרהו לבית משפט בלגיוהבי

בית המשפט הבלגי . בחוזה היסוד של הקהילייה הכלכלית האירופית 05-ו 20הכלולים בסעיפים , ומעבר חופשי של עבודה

שתאפשר , הועידה האירופית עובדת על הוראה, מעבר לכך. סמןשפסק לטובת בו, הפנה את השאלה לבית הדין האירופי לצדק

. אף על פי שבמקרה כזה יהיה פיצוי מסוים לקבוצות, לשחקני כדורגל תחת חוזה לבטל את תוקפו של חוזה באופן חד צדדי

502.-, pp. 501IbidCroci and Ammirante,  
60

 איגוד התאחדויות הכדורגל האירופאיות -א"אופ 

Union of European Football Associations- UEFA 
61

 , p. 425.IbidPorat,  -Porat and Ben -Ben  ראה בפרק הבא" המפוצלת"או " הצולבת"להרחבה בנושא האהדה. 
62

 , p. 502.IbidCroci and Ammirante,  
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 התפתחות הספורט  בישראל   

התמסדה כחברה , עם העליות הראשונה 00-החברה שהחלה להתגבש בתחילת המאה ה ,בישראל

פעילות , שגם בתקופת היישוב וגם בזמן הקמת מדינת ישראל, חריף כותב. פוליטית מתחילתה

, תרחשה בואקום ואף לא הייתה מנותקת מההתפתחויות הפוליטיותהספורט המגוונת לא ה

 63.ל"שאירעו בבית ובחו

עד לתקופה זו , אמנם .אגודות הספורט הראשונות קמו בארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה   

אך , ההתעמלות והספורט נתפסו כשעשועים בורגניים ולא כחלק ממימוש האתוס היהודי החדש

ן ראשו", הראשונהאגודת הספורט  64.ניעו את השינוי התפיסתי בנושאהיו מספר חריגים שה

אלו כבר  .בירושלים" בר גיורא"מה גם אגודת באותה שנה ק. 1103הוקמה ביפו בשנת , "לציון

ועם " מכבי"את שמה ל" ראשון לציון"שינתה  1101-ב. הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהציונות

ההסתדרות " רשמית נוסדה 1110בשנת  65."אביב-בי תלמכ"אביב הפכה ל-היווסדה של העיר תל

התכוונה לייצג " מכבי. "אגודות אלהג לכארגון הג, "ארץ ישראלבמכבי להתעמלות ולספורט 

 ,להימנע מנקיטת עמדה בסוגיות השנויות במחלוקתל ואומיים ציוניים המקובלים על הכם לערכי

הפועלים בתוכה ראו . העבודה העברית עם סוגיית תה חייבת להתמודדייהכבר עם היווסדה אך 

מחלוקות קשות סביב . ברור לעמדת בני האיכרים בניגוד, בכיבוש העבודה יעד לאומי מרכזי

על חוסר היכולת למצוא ערכים משותפים , כבר בשלב מוקדם זה, העידו" ימכב"שאלה זו בתוך 

 66.ו למגזרישגרמו לפילוג הספורט העברי ולהפיכת, ראשונים נוצרו בקיעים. לכלל

העובדה שהממשל הבריטי אפשר פעילויות חברתיות וולונטריות עודדה אנשים להצטרף    

הקמת  67."מכבי"הפך להיות פעיל לצד , "הפועל", ארגון חדש 00-למועדוני ספורט ובאמצע שנות ה

, הכללית התאגדות ספורט נפרדת לפועלים עלתה בקנה אחד עם היעדים של ההסתדרות

חברת  מפעלי, "דבר"עיתון , קופת חולים)ה באמצעות הקמת גופים בתוכה שהגשימה יעדי

שהיגרו , עליית מספר הפועלים". מכבי"הארגון הפך לריב מר של , מהר מאוד(. 'העובדים וכו

, לאחר מלחמת העולם הראשונה והקיטוב הגדל בינם לבין חברי המחנה הבורגני, לארץ ישראל

ההאשמות ההדדיות בין שני . ת הספורט המקומיתהשפיעו מאוד על מה שהתרחש במערכ

                                                 
63

 , p. 531.IbidHaggai Harif,  
64

מנהל , ר חיים בוגרשוב"יבל על עצמו שליחות מטעמו של דנשרי ק. צבי נשרי נחשב למניח יסודות החינוך הגופני בישראל 

נשרי יצא לשלוש שנות . והוא שייסד את תכנית ההכשרה הראשונה למורים לחינוך גופני בארץ ישראל" הרצליה"גימנסיה 

, גלילי. מונחים עבריים הקשורים לחינוך גופני וספורט 670פרסם את לקסיקון החינוך הגופני ובו  6.62-ב. לימוד באירופה

 .245' ע, שם, פורת-לידור ובן
65

 .208' ע, שם, נבו 
66

 .66' ע, שם, קאופמן 
67

". ערובה לניצחון המעמד -בריאות העובד"והתכנסה תחת הסיסמא  6.41במאי  65-התקיימה ב" הפועל"מועצת היסוד של  

 .461' ע, (4117, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל) מבוכתו של הקשר השמאלי: מרקס באנפילד. פורת-אמיר בן
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מעדיפים " הפועל"שמנהיגי , טענו" מכבי"מנהיגי , כך למשל. הארגונים הפכו להיות נפוצים

על אף ניסיונות לתווך בין הצדדים ולמסד , במשך הזמן 68.אינטרס מעמדי על פני אינטרס לאומי

ם אלימים בין אוהדים יריבים במגרש העוינות ההדדית גדלה ואף הובילה לעימותי, את היחסים

  69.הכדורגל

הפוליטיזציה של הספורט היהודי בארץ ישראל גברה עוד יותר בעשור השלישי והרביעי של    

: שזוהו בבירור עם תנועות פוליטיות, המאה עשרים כתוצאה מהקמת של שני ארגונים חדשים

ביזיוניסטית מייסודו של זאב המפלגה הר". אליצור"ו" ר"בית"או , ברית יוסף טרומפלדור

. "הבורגני"שנוצר בקרב המעמד העירוני  ,"האזרחי"חה במסגרת המחנה תהתפ, בוטינסקי'ז

 .משמעי ולאומי למכלול הבעיות שעמדו על הפרק-מענה חד נהנת הכלכליות הבנוסף להשקפותי

על מגזר פחות מגובש מבחינה אידיאולוגית וכל מפלגה בו ייצגה בפו היה "האזרחימחנה ה"

אנשיו התנגדו להשקפת העולם (. בעלי מלאכה, סוחרים, איכרים) מקצועי בסקטור הפרטי

ותמכו ביוזמה הפרטית ובמשק , של ההסתדרות הכללית ביישוב הסוציאליסטית ולהגמוניה

  70.קפיטליסטי

לקיום הנפרד  .הקמת מדינת ישראל לא שינתה באופן משמעותי את אופיו המגזרי של הספורט   

עוד  כהכרו יתהלא הי "הפועל"התאגדות , אמנם. יתה דינמיקה משלויל המרכזים בישראל הש

מנעה את  לא גוריון-גם הגישה הממלכתית של בן אך 71,ילאומ-ביןלספורט הפועלים ה במחויבותה

ל ת שבשנותיה הראשונו 72.המשך הפלגנות הפוליטית בספורט והעוינות הרבה בין המרכזים

והספורט המשיך  ליטיים האידיאולוגיים היו עדיין ברורים ומתוחמים היטבהמחנות הפו, המדינה

התבטא בעיקר  המאבק. העוינות הרבה הביאה לא אחת לשיתוק חיי הספורט בארץ. לשקף זאת

לכדורגל והוועד  ההתאחדות, כמו ההתאחדות לספורט, בשליטה במוסדות הספורט של המדינה

שהקמת  גם קרה. הפוליטיים מנעו פתיחת ליגות סדירות מאבקי הכוח. (1141-הוקם ב) האולימפי

  73.ומשל וכל מרכז הקים לעצמו ועד אולימפי, ועד אולימפי ישראלי עוכבה במשך חודשים

                                                 
68

ראה למשל . מעדיפים אינטרס מעמדי על פני אינטרס לאומי לא הייתה בלתי מבוססת לחלוטין" הפועל"לפיה מנהיגי , הטענה 

את הפונקציה הסמויה של , "הפועל"שהיה מעורה בעסקי , י"איש מפא, מתוארת שם תפיסתו של דוב הוז. פורת-אצל בן

 .465' ע 'ב4117, פורת-בן. רות במאבקה מול הימין הרוויזיוניסטיככוח שיעמוד לרשות ההסתד" הפועל"
69

 , p. 532.IbidHarif,  
70

 , p. 532.IbidHarif,  
71

אפילו . הכללי ולאחריה הפסיק להתבדל מהספורט, לאומי ספג מכה קשה במלחמת העולם השנייה-הפועלים הבין ספורט 

החלה להשתתף במשחקים  1952 ומשנת, ספורט העולמיברית המועצות הבינה את ערכו המדיני והתעמולתי של ה

 .62' ע, שם, קאופמן. האולימפיים
72

המדיניות הממלכתית בתחום . "אלי ואוריאל זמרי -מיכאל בר: ראה, להרחבה בנושא מדיניות הממשלה בתחום הספורט 

 ישראל במאה העשריםתרבות הגוף והספורט בארץ , חיים קאופמן וחגי חריף( עורכים: )בתוך, "הספורט בישראל

 .4.1 -404' עמ, (4114, ג"תשס ,יד יצחק בן צבי :ירושלים)
73

 . שם, שם 
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". פיפטי-יפטיפ" הידוע בשם, הרצון לקיים חיי ספורט וליגות סדירות הביא את הצדדים להסדר   

, "הפועל"בישראל לבין התאגדות " כבימ"נחתם הסדר בין הסתדרות  1141באוקטובר  11-ב

שהסדיר את ענייני הספורט במדינה ומהווה את הדוגמא הטובה ביותר למעורבות הפוליטיקה 

בסיס פריטטי  הנהלת ההתאחדות לספורט תורכב על ,על פי ההסכם. בספורט הישראלי בכלל

חל גם על  זה הסכם (.74"אליצור"ר ו"תוך התעלמות מבית ,"מכבי"ושישה מ" הפועל"שישה מ)

לכדורגל הוחלט  רק בהתאחדות 1133.75 ונשאר תקף עד, הוועד האולימפי וההתאחדות לכדורגל

אך באווירה , במובהק היה פוליטי" פיפטי-פיפטי"הסדר ה. על ייצוג יחסי במוסדות 1145בשנת 

מוסדות הספורט  של כלשהושאפשרה קיום  ,תה בו גישה פרגמטיתייששררה באותם השנים ה

 76.גות בענפים השוניםוהלי

. אחדותן של הפדרציות באה לידי ביטוי במספר נושאים ביניהם שאלת מסחורו של הכדורגל   

התנגדו לעירוב של הון פרטי בניהול המועדונים , חובבני למשחק סהפדרציות ביקשו לשמר סטטו

לגות נדה זו תאמה את תפיסת מטרות המפ'אג. ושלטו במוביליות השחקנים בין המועדונים

 77.שראו במשחק הכדורגל כמקום בו אמורה להתרחש השפעה פוליטית ובניית אומה, הפוליטיות

ו הפוליטיזציה של הספורט הישראלי בשנים הראשונות של המדינה נגעה בכל הגורמים שהי   

כה המשי" הפועל. "מרכזי הספורט היו קשורים בטבורם למרכזי הכוח הפוליטיים. מעורבים בו

" ימכב. "יתה בשיא כוחהיי ה"שבשנים אלה של שלטון מפא, להסתדרות הכללית הלהיות קשור

 תה שייכת לתנועת החירות וכמו בכנסתיהי "ר"בית"". ציונים הכלליים"עם ה האת קשרי המיסד

ת המשיכה להיות מזוהה עם הציונות הדתי" אליצור. "בת ברית" מכבי"של אותם הימים ראתה ב

, אלה. מרכזי הספורט מונו ומומנו בידי המרכזים הפוליטיים"(. הפועל המזרחי"ו" זרחיהמ)"

  78.יםראו במרכזי הספורט אמצעי לצבירת עוצמה פוליטית ואבן שואבת לצעיר, מצדם

 גם בחירת השחקנים והאוהדים במועדוני הספורט ניזונה במידה מכרעת מהאידיאולוגיה   

הפוליטיות  את הקבוצות לפי נטיות לבםהספורט היה חובבני והשחקנים נטו לבחור . פוליטיתה

בין , יותר היה רב" הפועל"כוחו של : אך הם גם הפיקו מכך לא אחת טובות הנאה. והאישיות

מאגודה  מעבר של ספורטאים. היתר בגלל יכולתו להציע מקומות עבודה במשק ההסתדרותי

                                                 
74

  ,p. 540IbidHarif ,. מה שהפך בעתיד למקור עיקרי לרגשות קיפוח, התלוננו על הדרתן מהסכם זה" אליצור"ו" ר"בית"  

71-' עמ, 4112, בן פורת. רות לאחד מהמרכזיםשאינן קשו, ההסדרים הפוליטיים מנעו כמעט לחלוטין את הקמתן של קבוצות

77 . 
75

   ,p. 540.IbidHarif ,. 6.12שנים עד  64ההסכם החזיק מעמד , אך למעשה, הסכם הניהול היה לשלוש שנים 
76

 .62' ע, שם, קאופמן 
77

 , p. 427.IbidPorat,  -Porat and Ben -Ben 
78

 .62-62' עמ, שם ,קאופמן 
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קרוי אז  למה שהיההשחקנים המעטים שחפצו בכך נדרשו להיכנס . לאגודה לא היה אפשרי כמעט

  79.ומעטים בחרו לעשות זאת( אי פעילות של שנה עד שלוש שנים" )הסגר"

, לדוגמא, 1140-ב. הייתה מוגבלת מאוד, כאמור, מוביליות של שחקנים, במסגרת מבנה זה   

, 1130-ב. בקפריסין( Apoel FC)הפועל חיפה ייבאה את השחקן הזר הראשון מאפועל ניקוסיה 

הבאתם של שחקנים זרים נוספים לישראל . אביב-ר תל"באו מדרום אמריקה לביתשני שחקנים יו

, יוצאי הדופן היחידים היו שחקנים זרים יהודים. 1111נאסרה על ידי התאחדות הכדורגל עד 

, ישראל החלה לייצא שחקנים 30-בשנות ה. שיכלו לקבלת אזרחות ישראלית עם חזרתם לישראל

התאחדות הכדורגל לא יכולה הייתה . ם אפריקה ובאוסטרליהכאשר שחקנים החלו לשחק בדרו

   80.למנוע מעבר זה כחלק מתהליך דמוקרטי של הגירה

ט הזהות המוחלטת בין מרכזי הספורט למרכזים הפוליטיים והמאבק על השליטה בספור   

שליחת משלחות ספורט וקביעת הרכבי נבחרות נעשתה לא . הישראלי יצרה בעיות לא מעטות

: תפוליטי" אחווה"שררה מעין , בעיקר, ולא משיקול מקצועי ובכדורגל, לפי מפתח פוליטי אחת

ה כדי למנוע מהן יריד, קבוצות לא התאמצו במשחקיהן נגד קבוצות חלשות יותר מאותו המרכז

קיום , כמו הקפאת ליגות, ניסיונות רבים שנעשו לאורך השנים להילחם בתופעה. לליגה נמוכה

התמודדו  ורק לאחר מכן, קודם התמודדו ביניהן קבוצות אותו מרכז" )יםמשפחתי"משחקים 

  81.ולא צלח, (הקבוצות של המרכזים השונים

.  יהחל מאמצע שנות השישים החל תהליך מודרג של אובדן הזהות המגזרית בספורט הישראל   

. םומתוחמיהגושים הפוליטיים בשנות היישוב ובשנות המדינה הראשונות היו מוגדרים , כאמור

לפי . ביטחוניות כלכליות, התפיסה האידיאולוגית של כל מפלגה התייחסה לסוגיות חברתיות

והקווים  לאחר מלחמת ששת הימים החל תהליך של טשטוש הזהות האידיאולוגית, קאופמן

לישראל  שהתווספו הוויכוח העיקרי מאז היה עתיד השטחים. המבדילים שתיחמו כל גוף פוליטי

הוויכוח על העתיד  .שראלאופי החברה בי וא האפיל וכמעט העלים את הוויכוח עלהו במלחמה

ההבדל המשמעותי בין מה שקרוי . התפיסה הקפיטליסטית ןבניצחוהכלכלי הסתיים למעשה 

. כלכלית-קיצוני הוא ביחסם לשטחים ולא בתפיסה החברתית" ימין"קיצוני ל" מאלש"ם היו

                                                 
79

באו לרוב " ר"בית"או , "הפועל", "מכבי"אוהדי . ת הייתה לרוב לפי שיקולים של זהות פוליטיתהאוהדים בקבוצו גם בחירת 

 . 62' ע, שם. מקהל מצביעי המפלגות שעמדו מאחורי מרכזי הספורט
80

 , p. 430.IbidPorat,  -Porat and Ben -Ben 
81

 .62' ע, שם ,קאופמן 
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פוליטית הומרה במגזריות -אך המגזריות האידיאולוגית, תהישראלית נותרה אמנם מגזרי החברה

  82.םדתייו תרבותיים, מאפיינים עדתיים בעלת

המשיכו  המרכזים. הטשטוש האידיאולוגי הקרין גם על היחסים בין מרכזי הספורט הפוליטיים   

. פוליטי אך חדלו בהדרגה לשמש מוקד כוח מפלגתי ואמצעי לגיוס, לשמור על כוחם הארגוני

, הפוליטית הספורטאים לא בוחרים עוד בקבוצות לפי זיקתם, נעלמה" פיפטי-פיפטי"תופעת ה

  83.למשנהו אלא לפי שיקולים כלכליים ואישיים אחרים ואין בעיה לנוע ממרכז אחד

ה המגזריות הפוליטית בספורט היטשטשה גם בגלל השינויים הכלכליים הדרמטיים שעבר   

וף שנות החמישים החל בישראל תהליך שבישר בהדרגה את מס. החברה הישראלית בכללותה

הסקטור התעשייתי הורחב על חשבון החקלאי והורחב הסיוע . לחברה קפיטליסטית המעבר

המשק . בהדרגה חל פיחות במעמדה של ההסתדרות הכללית כמעסיק ציבורי. הפרטי למשק

ה בחבר. המקצועות החופשיים דומיננטי יותר ויותר ועלה כוח מעמד המנהלים ובעלי הפרטי נעשה

, חברה שוויונית בהשוואה לחברות מערביות אחרות בשנות החמישים שהייתה, הישראלית

שבהן החלה ההפרטה , שיאו של תהליך זה היה בשנות התשעים. מאוד הפער הכלכלי התרחב

 84.תיהמשק הממשלתי וחיסול המשק ההסתדרו המסיבית של

ובמשק  נעלם, "סמל"באגודות הם חובבים המשחקים למען  שלפיו הספורטאים, המודל הקודם   

ודרשו  המעודד התמקצעות ותמורה הולמת החלו הספורטאים להתייחס לעיסוקם כאל משלח יד

 10-בתחילת שנות ה, בהתייחס לשוק העבודה .תמורה ואפשרות לעבור לכל קבוצה המרבה במחיר

כאשר השכר הממוצע במשק נע , טו בחודשלירות ברו 100-0000שכרו של כדורגלן ממוצע היה אז 

החלו שחקנים ישראלים לנוע אל עבר  10-וה 10-בשנות ה 85.באותה תקופה, לירות 1,400בסביבות 

אלא שרכישתם נעשתה באמצעות , לא זאת בלבד 86.מקומות אטרקטיביים יותר מבחינה כלכלית

בישראל הפך להיות מפותח  השוק הפנימי של השחקנים, 10-מאז שנות ה. סוכנים מקומיים וזרים

, כאמור, למרות זאת. שלהם" ערך החליפין"כאשר שחקנים מוערכים ונרכשים על פי , מאוד

שני שחקנים  1113-ב. חק בישראלכיוון ששחקנים זרים לא הורשו לש, התנועה הייתה חד צדדית

אי בשם דניאל ויהודי ארגנטינ( Lorimer)הסקוטי פיטר לורימר : הצטרפו לכדורגל הישראלי זרים

                                                 
82

  .62-65' עמ, שם 

 
83

 .65' ע, שם, קאופמן 
84

 .שם, שם 
85

 .661' ע, (ב"תשס, מפה: אביב-תל) אנציקלופדיה קטנה של כדורגל: ספר הכדורגל השלם. אורי שרצקי 
86

לא לשחק במשך : כלומר, של שמונה חודשים" הסגר"להיכנס ל, תקווה -שחקן הפועל פתח, נאלץ שמוליק רוזנטל 6.74-ב 

 Borussia)מנשגנלאדבאך קבוצת בורוסיהל ב"חק כמקצוען בחוחודשים כדי להפוך לישראלי הראשון שמש, שמונה
Mönchengladbach  )שם, שם, שרצקי .הגרמנית. 
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פורמליזם "כניסתם התאפשרה באמצעות , אף על פי ששניהם היו זרים(. Brailovski)בריילובסקי 

בריילובסקי קיבל אזרחות באופן מיידי מתוקף חוק השבות והצטרף למכבי חיפה ואילו ". חוקי

 . אולץ להסתפק במשרת המאמן, שחקן להפועל חיפה -שהצטרף כמאמן, לורימר

בעיקר בגלל הפער בין , מהמורות-מלאה היה ארוך ורב ר מחובבנות למקצוענותשלב המעב   

רצון מרכזי הספורט לא לאבד את שליטתם ולשמור על  כוחות השוק שהובילו למקצוענות ובין

הישראלי עבר  שבהן הספורט, כל זה הסתיים בשנות התשעים. מראית עין של ספורט חובבני

. כזי הספורט איבדו את מרבית התמיכה הממשלתיתמר 87."הסחור"תנופת הפרטה והפך ל

השליטה בקבוצות ". הפועל"לתמוך ב הפסיקה, כלכלייםה שאיבדה את נכסיה, ההסתדרות

או לידי רשויות מקומיות המייחסות , בעלים פרטיים וגורמים עסקיים ובספורטאים עברה לניהול

 88."קהילתי"ערך  לאגודות העירוניות

שוק מסיבי של העברות שחקנים כחלק ממגמת הליברליזציה בישראל החל  10-בסוף שנות ה   

כי לא ניתן למנוע את הבאתם של , ראשי ההתאחדות לכדורגל הבינו. ותנועות ההון והעבודה

 89.שחקנים זרים בהתחשב בלחץ הקבוצות וברצון להשתלב במגמה העולמית

 90.ם זרים בליגה הבכירהההתאחדות לכדורגל אפשרה לקבוצות לגייס שני שחקני 1111חורף ב

בעוד ששחקן , דולר לעונה 40,000-העלות הממוצעת של שחקן הייתה כ 10-בתחילת שנות ה

הקבוצות העשירות החלו להוציא כספים רבים  10-באמצע שנות ה. ישראלי עלה בערך פי שניים

 91.הייתה מסוגלת לשלם כמעט מיליון דולר לשחקן, למשל, מכבי חיפה. יותר עבור שחקנים

, רגולציה של ההגבלות הקודמות -שמוצעים על ידי בעלי המועדונים בשילוב הדה, החוזים היקרים

גם בליגה , רוב הקבוצות, באופן הדרגתי. סייעו להופעתם של שחקנים זרים בכדורגל הישראלי

 92.שכרו את שירותיהם של שחקנים זרים, הראשונה וגם בליגה השנייה

ממשחק "ויים שחלו בתקופה זו כאל מעבר של הכדורגל אפשר להתייחס לשינ, למעשה   

של החברה הישראלית באה לידי ביטוי בצבירת ( קפיטליזציה)הגלובליזציה וההיוון ". לסחורה

בשליטת השוק החופשי אשר החליף את שליטת המדינה בכלכלה , הון בידיים פרטיות ועסקיות

ל אלו הוגבלו בעמדתה הפריפריאלית כ. ובתמיכת רוב המפלגות באידיאולוגיה ניאו ליברלית

                                                 
 87

 .65-61' עמ, שם ,קאופמן
88

 .61' ע, שם 
89

תקנות מס ההכנסה הפכו את . הקבוצות היו מעוניינות בשחקנים זרים גם בשל כישרונם וגם בשל עלותם, באותה תקופה 

  p. 430IbidPorat, -Porat and Ben -Ben ,. השחקן הזר ליקר פחות משחקן ישראל
90

המספר העולה לחמישה בשתי הליגות  ...6-ב. המכסה הועלתה לשלושה לליגה הראשונה ושניים בליגה השנייה 2..6-ב 

 p. 431.Ibid ,. הבכירות
91

 , Ibid.Ibid 
92

 International  Natan Uriely and Abraham Mehrez. "Soccer Culture in Israel: A state of Anomie",
, Vol. 1, No. 3, 2006, p. 271.Journal of Sport Management and Marketing 
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ית של כלכלות שוק ועל ידי הקונפליקט המתמשך עם גלובללמחצה של ישראל במסגרת ה

 93.הפלסטינים

פדרציות , מעבר לשינוי זה. ראינו תהליך של שינוי בשוק העבודה בכדורגל 10-בשנות ה, כאמור   

צם את תמיכתן הכלכלית בקבוצות המפלגות הפוליטיות החלו לצמ. הספורט החלו לאבד את כוחן

ששלט בכדורגל הישראלי , "המודל הפוליטי. "ופתחו את הדרך לכניסת יזמים פרטיים לכדורגל

כאשר יציאה , "סחורה"השחקן הישראלי הפך להיות ". מודל עסקי"מאז הקמת המדינה הפך ל

 94.ל מהווה שאיפה לגיטימית מצד שחקנים מוכשרים צעירים"לחו

במקום הפדרציות שנחלשו נכנס ההון . ורגל הישראלי נכנס לשלב של מסחור גוברהכד, אם כן   

ניהל משא ומתן על ( Maxwell)איש העסקים הבריטי רוברט מקסוול , 1110בספטמבר . הפרטי

הוא השקיע . היה איש עסקים שחיפש אחר השקעה, יהודי, מקסוול. ר ירושלים"רכישתה של בית

והתעניין ברכישת מועדון כדורגל "( טבע"בחברת התרופות  למשל)כבר במספר עסקים בארץ 

מקסוול התעקש על איחוד שתי הקבוצות . דבר שלא נעשה קודם לכן בישראל, כיוזמה עסקית

בסופו של דבר . ר והפועל ונתקל בהתנגדות עזה מצד שני המועדונים היריבים"הירושלמיות בית

. את זכויות הניהול של קבוצת מכבי חיפה, איש עסקים, רכש יעקב שחר 1110-ב. העסקה בוטלה

  95.בעשור הבא רוב קבוצות הליגה הבכירה הועברו לידיים פרטיות

תקציבי , "ידיעות אחרונות"על פי . באיטיות ההמעורבות של הון פרטי בכדורגל בישראל החל   

תקציב זה גדל  0000/1בעונת  1115.96-מיליון דולר ב 3-מיליון דולר ל 1.4נעו בין  1115-הקבוצות ב

מיליון  50-גדל מכ" ליגת העל"מיליון דולר והערך הכולל של תקציב  14-מיליון דולר ל 0.04לבין 

כאשר הליגה כללה ) 0001/0-מיליון דולר ב 34-לכ( קבוצות 13כאשר הליגה כללה ) 1115/4-דולר ב

על אף ההפחתה , 40%-חמש שנים הכסף המושקע בליגה העליונה גדל בתוך , לפיכך(. קבוצות 10

  97.במספר קבוצות הליגה

כאשר גם הספורט וגם התקשרות עברו , 10-גדלה מאוד במהלך שנות ה ציהמגמת הקפיטליז   

( market oriented)בעוד שהמעבר לכדורגל מכוון שוק . תהליכי קומודיפיקציה והפרטה נרחבים

                                                 
93

 , p. 427.IbidPorat, -Porat and Ben -Ben 

מציין שהקומודיפקציה של , למשל, פורת-בן. שהשינויים שחלו בכדורגל עדיין אינם שלמים, מחקרים שונים מדברים על כך

  :Quoted in. יותר ברמת השחקן מאשר ברמת המועדונים הכדורגל בישראל מתבטאת

, p. 271.IbidUriely and Mehrez,  
94

 428.-, pp. 427IbidPorat, -Porat and Ben -Ben 
95

 429.-, pp. 428Ibid 

ל הוא בע, הבעלים של מכבי חיפה, למשל, יעקב שחר. מנהליהם החדשים של מועדוני הכדורגל הם אנשי עסקים בעלי ממון רב

 .חברת ייבוא מכוניות ואחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל
96

 : מצוטט בתוך 

, p. 429.IbidPorat, -Porat and Ben -Ben 
97

 , Ibid.Ibid 
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כדורגל מצולם במהלך שנות  היווצרות, רגולציה בארגון הכללי של ספורט -בישראל קשורה לדה

  98.שהתרחשו בתקשורת בישראל, רגולציה -קשורה מאוד לתהליכים של דה 10-ה

, נבו מציין. שהתרחשו ברמת המאקרו השפיעו על כל פרט ופרט בחברה השינויים הכלכליים   

 אינם, מהם הם נבעו במקור, שבעוד שקשרים מוסדיים בין ארגוני ספורט ושורשים אידיאולוגיים

תפיסת הזהות  99.שמותיהם וסמליהם עדיין שומרים על הקשר פוליטי מסוים, קיימים עוד

כל פרט בחברה . התערערה, אף כי הייתה מורכבת והטרוגנית, שהייתה ברורה יחסית, הקודמת

אלא , 40-החל לבחון את יחסו אל האחר לא רק דרך ההקשרים הפוליטיים המגויסים של שנות ה

, תשאינה רציונאלי, יחסים כלכליים והזדהות רגשית, ל יחסים פוליטייםדרך מנגנון מורכב ש

בפרק הבא אדון ? כדורגלמהי אם כן הזדהות זו וכיצד היא באה לידי ביטוי אצל אוהדי ה. בהכרח

 .לבהזדהות זו ובאופנים שבהם היא מתבטאת אצל אוהדי כדורגל בישרא

 

                                                 
98

ערוצי טלוויזיה בלווין ותחנות רדיו , כמה חוקים אישרו את הופעתם של ערוץ טלוויזיה מסחרי, 1.-בתחילת שנות ה 

המגמה לעבר כדורגל . הייתה עלייה ניכרת בסיקור כדורגל על ידי התקשורת האלקטרונית לאחר התפתחויות אלו. מקומיות

 ,p. IbidUriely and Mehrez ,. שכיסו כדורגל, משודר בטלוויזיה ניכרה בעיקר במונחי מספר תוכניות הטלוויזיה והרדיו
270. 

99
 , p. 271. IbidIn:   

כאשר בהתאחדות לכדורגל , בין טיפוס פוליטי לבין טיפוס מסחרי, אייםהכדורגל הישראלי מאופיין כיום במצב כל, למעשה

ר נבחר על פי הסכמים פוליטיים פנימיים רוב המימון לקבוצות מגיע "והיו( ר"בית, הפועל, מכבי)נציגים של המרכזים השונים 

 ". עסק לכל דבר"ממפעל הפיס ומהטוטו ומעט קבוצות מהוות , מההתאחדות

במגמה למנהל ומנהיגות " מוסמך למדעי הרוח"עבודה לקראת התואר , מחקר חלוץ: פרופיל אוהד כדורגל .וינטרוב -עדי קרפ

 .1' ע, 4111ספטמבר , אביב-אוניברסיטת תל, החוג למדיניות ומנהל החינוך, בחינוך
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 אהדה ואהדה בישראל :שניפרק 

אני . מהגישה הזאת אני מאוד מאוכזב. שכדורגל זה עניין של חיים ומוות יש אנשים שטוענים"

 100."ךהרבה יותר מכ, יכול להבטיח לך שזה הרבה

  

מגדיר פרקטיקת אהדה באמצעות בחינת צריכה ( Sandvoss)סנדבוס . אהדהמהי קשה להגדיר    

מעורבת , ה רגילההמכנה המשותף הצר ביותר עבור כל סוגי האהדה הוא צריכ, לטענתו. חוזרת

ניתן לומר שאהדה קשורה לסוג מסוים של  101.של נרטיב או טקסט פופולארי אחר, רגשית

כי אין מדובר , יש לציין". שמזיז למישהו"או משהו ( emotional intensity)תעצומה נפשית 

של תחושה פנימית , מדובר בהגדרה עצמית של אדם. בהכרח בעניין שניתן לצפות בו מבחוץ

 102.קשה לכמת תעצומה נפשית, כמו כן. ה להתבטא או לא להתבטא בפעילות נצפיתשיכול

פעילותו של האוהד תמיד מתרחשת בין הטקסט לקונטקסט על ידי הפיכת אובייקט הצריכה    

שיש מי , העשייה מרמזת על כך. לפעילות במסגרת שדה חברתי ותרבותי ויחסים תרבותיים

לצריכת האוהד ותהליך של אינטראקציה בין המבצע  יש קהל: כלומר. שרואה את הפעילות

כשאחרים מבחינים , בעצמו( performer)אוהד הכדורגל הופך להיות שחקן , כך למשל. לצופה

, "ביצוע"כמורכב מתהליכי " עצמי"שרואה ב, (Goffman)בהתאם לתפיסתו של גופמן . בצריכתו

, ככל שצריכת התקשורת גדלה, טקסים ואימוץ תפקידים בחיי היומיום, תקשורת עם אחרים

 .האהדה הופכת להיות חשובה יותר ויותר לתפקידי החיים של האדם

לתקשורת , ראשית כל. אהדה בבסיסה כוללת צפייה והיא יכולה להתרחש במגוון מקומות   

, על אף שאינו קיים פיזית. מעין ספירה וירטואלית של צריכה, האלקטרונית יש מקום משל עצמה

". זירת הפנטזיה"עות רבה והוא בא לידי ביטוי בקריאה של אוהדים ובמשא ומתן על יש לו משמ

מקומות אלו מקבלים . כמו אצטדיוני ספורט, אהדה ממוקמת פיזית במקומות של צריכה, שנית

, הכדורגל הוא דוגמא לצפייה של המונים באירוע איצטדיון 103.חשיבות רגשית ולעתים מיסטית

                                                 
100

 : מצוטט בתוך, 6.72 -ל .6.5ר ליברפול בין השנים 'מנג, ביל שאנקלי 

quotes-in-shankly-news/bill-http://www.liverpoolfc.tv/news/latest (65.5.61: אוחזר ב) 
101

החל מספורטאים " כוכבים"כולל , פופולאריות( אייקונים)הוא מאגד גם קבוצות ספורט וצלמיות " טקסט"במסגרת המונח  

 .Polity, (Cambridge: Fans: The Mirror of ConsumptionCornel Sandvoss  ,(2005. סיקאים ושחקניםוכלה במו
p. 7. 

102
 , p. 6. IbidSandvoss,  
103

 , p. 53Ibid .טופופיליה"ראה בהמשך הרחבה בנושא ה." 

http://www.liverpoolfc.tv/news/latest-news/bill-shankly-in-quotes
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בו מתקיימת , קיים המרחב הפרטי, לבסוף. ת לתקשורת המוניםמה שמהווה דוגמא מוקדמ

 104.האהדה באופן הנרחב ביותר

קהילות אלו ". קהיליות מדומיינות", בהקשר זה חשוב לציין את ספרו של בנדיקט אנדרסון   

באמצעות . מבוססות על אירועים סימבוליים משותפים וכן על מידע על פעילות משותפת

 -הקהילייה המדומיינת -קיימת אפשרות להגדיל את הקהל המשתתףהתקשורת האלקטרונית 

 105.קהל האוהדים

כפרקטיקה של צריכה יש מספר , שמציגה אהדה כעניין חברתי בעיקרו, בניגוד לגישה שהוצגה   

אך לעניינו מספיק אם נקבל את קיומה של , גישות המתייחסות למרכזיות ההיבט הרגשי באהדה

כאשר היא קשורה , באמצעות דפוסי צריכה שוניםו ניתנת לבחינה זאהדה  106.מעורבות רגשית

אך מהו ייחודה של , עד כה התייחסנו לאהדה באופן כללי.  לעצמיותו של הפרט ברמה זו או אחרת

כאשר האוהד מאופיין באופן , ספרות האהדה נרדפת על ידי תמונות של סוטים ?אהדה בכדורגל

נסון 'ג. ןשעל גבול השיגעו, ת כהתנהגות מוגזמתהאהדה נתפס 107.עקבי כפנאט בפוטנציאל

(Jenson )אוהדים אלו ". והאוהד ההיסטרי 108"האוהד האובססיבי: "מתארת שני סוגי אוהדים

 .מוצגים בתקשורת וכן בספרות בצורה הנרחבת ביותר

קיימת  109.מודל האוהד ההיסטרי או אחוז הטירוף מוצג בדרך כלל בהקשר של אוהדי הספורט   

ספרות זו בוחנת את הסיבות לאלימות ברוב . אקדמית נרחבת על חוליגניזם של ספורטספרות 

אף על . אלימות זו הפכה להיות דאגה חברתית ונחקרה לעומק בעיקר בבריטניה. משחקי הכדורגל

הקישור בין אהדה להתנהגות אלימה , פי שלא כל אוהדי הכדורגל משתתפים באלימות מסוג זה

האוהד נתפס כאדם : כלומר 110,להיות עניין שנתפס כמעט כמובן מאליו של אספסוף אלים הפכה

נסון תפיסה 'מציגה ג, בניגוד לתפיסה זו. חסר שליטה ומונע על ידי כוחות חיצוניים, ילא רציונאל

                                                 
104

 , p. 54.Ibid 
105

 , p. 55.Ibid  
106

שניתן לייחסה , הגישה הראשונה .המתייחסות לתופעת האהדה, ולוגיהסנדבוס מבחין בין שלוש גישות מרכזיות בפסיכ 

המיוחסת , גישה שנייה. שאינן יכולות להיות מובנות מתוך ההקשר החברתי, מדגימה את ההנאה והתשוקות, (Freud)לפרויד 

ה הנובע מהקשר המתמשך שלהם במסגרת תהליך של הטל, מתייחסת לקשר בין אוהד לאובייקט האהדה, (Klein)לקליין 

(projection ) והטלה פנימה(introjection) ,כאשר אובייקט האהדה הופך להיות הרחבה של אספקטים באוהד עצמו ולהיפך .

דוגמא לכך היא קניית חולצות של קבוצת . שאינו מנותק מבחינה חברתית, הרעיון המרכזי הוא הבנתו של העצמי כאובייקט

( Winnicott)גישתו של ויניקוט , הגישה השלישית, לבסוף. קט האהדההכדורגל המסמנות את שייכותו של הפרט לאוביי

 הרעיון. מדגישה את חשיבות פונקצית האהדה כזירה של משא ומתן בין מציאות פנימית וחיצונית וכמקור להנאה ולביטחון
של קבוצת הכדורגל  דוגמא לכך היא קניית חולצות. שאינו מנותק מבחינה חברתית, המרכזי הוא הבנתו של העצמי כאובייקט

 pp. 82Ibid ,-.94. המסמנות את שייכותו של הפרט לאובייקט האהדה
107
 Joli Jenson. "Fandom as Pathology: The Consequences of Characterization", in: (ed.) Lisa A. Lewis, 

, p. 9. 1992) Routledge, (London: The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media 
108

. נכנס לתוך יחסי פנטזיה עם דמות מפורסמת, שתחת השפעת התקשורת, מודל אחד של אוהד פתולוגי הוא המתבודד הרדוף 

פמן 'כאשר הם אורבים או מאיימים את המפורסם דוגמא לכך היא מארק צ, אנשים אלו מקבלים תשומת לב תקשורתית שלילית

    ,p. IbidJensen ,.11ון לנון'רוצחו של ג
109

 , p. 12.Ibid 
110

 , p. 13.Ibid 
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החברתי , ביחס לתקשורת וביחס למיקום ההיסטורי, הרואה באהדה דרך להבין את העולם

, לגבי דידו. פורת-בןראוי לציין את תפיסתו של , נסון'ל גבהמשך לתפיסתה ש 111.והתרבותי שלנו

אין לו חיים ללא אוהדים והם : ייחודו של משחק הכדורגל הוא בכך שהינו משחק של אוהדים

כאשר , האהדה היא תופעה עולמית מורכבת, בין כך ובין כך 112.חלק בלתי נפרד מעצם קיומו

כמו גם בתפיסת , הסיפוקים של האוהדיםהמניעים ו, קיימת הטרוגניות רבה ברמת הפעילות

 113.תפקידם עצמם

לפי פיסק  114.כאשר האוהד שותף בתהליך עצמו תוך כדי צריכתו, אהדה היא פרקטיקה, כאמור   

(Fiske ) שמפקחים עליהם , בו אוהדים הופכים מאנשים, "פנופטיקון במהופך"בספורט מתרחש

לעתים ללא , הוא תיאטרון ללא תסריט שספורט, אפשר לומר. למפקחים על השחקנים, בעבודה

בניגוד לתיאטרון . מצד האוהדים (infecting) "הדבקה"שיכול לגרום להתרגשות דרך , מלים

זוהי פעולה המשלבת את  115.האוהדים חשובים ולא רק ביצועי השחקנים" ביצועי", הקלאסי

לי בא לידי המוחשי הוא האהדה לשחקנים והסמ ,"שדה הכדורגל"כאשר ב, הסמלי והמוחשי

כאשר , אהדת כדורגל היא אורח חיים, בסופו של דבר. ביטוי במשמעות של מועדון הכדורגל

 116.האהדה היא רכיב דומיננטי בזהות של אוהד

, או כצופה או כמשתתף פעיל, ברצון לנצח, בותיש צורך במחוי, כדי שהרגשות יהיו מעורבים   

שאלות של זהות והזדהות הן . ות המתחרותכיוון שהצופה מזדהה עם ביצועי שחקן או הקבוצ

( Dunning)דונינג  117.קריטיות גם לשגרה התפקודית של ספורט וכן למספר בעיות הקשורות לכך

, ברמה המקומית, ספורט הפך להיות חשוב ברמה האינדיבידואלית, כי בחברות מודרניות, טוען

אין . צירת זהות אצל פרטיםהספורט משחק חלק חשוב בי. יתלאומ-ביןברמה הלאומית וברמה ה

. המקושר לספורט, אלא בבחינת הזהות האישית על ידי לימוד הערך החברתי, מדובר רק בתחרות

חלק מהאנשים שונאים . מעבר לרמה האישית קיימות רמות אגרגטיביות חשובות לזהות, כאמור

, מרות זאתל. מענפי ספורט מסוימים" נדלקים"ויש כאלו שממש , חלק אדישים אליו, ספורט

, אירועים מסוימים יוצרים תחושה של התעלות וגאווה או של כשלון ונחיתות גם אצל פרטים

ספורט הפך להיות חשוב עבור , בחברות מודרניות, בקיצור. שבדרך כלל אינם מתעניינים בספורט

                                                 
111

שאף הם קשורים באופן ישיר , (פוטבול)כמו כדורסל או כדורגל אמריקאי , כי בניגוד לענפי ספורט אחרים, מעניין לראות 

 p. 27.Ibid ,. אלימות הפכה להיות מוקד מרכזי למחקר רק בכדורגל, לשאלות של אהדה ואלימות
112

 .0' ע, א4117, פורת-בן 
113

 .2' ע, שם, וינטרוב -קרפ 
114

 .61' ע, א4117, פורת-בן,  
115

 3.-, pp. 2IbidDunning,  
116

 .54' ע, א2007, פורת-בן 
117

 Sport Matters: sociological studies of sport, violence, and civilizationEric Dunning.   

London: Routledge, 1999), p. 3.) 
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ביצירה ובהבעה : כלומר, או משויכים הזדהותם של פרטים עם קולקטיבים אליהם הם שייכים

בו אנשים יכולים , הספורט יוצר הקשר". אנחנו"ל" אני"והאיזון בין " תחושת האנחנו"של 

גם אם באופן זמני בלבד וליצור תחושה של המשכיות ומטרה בעולם , ולהתחבר שלהיפג

 118.משתנה

". תחליף דת"עבורם הספורט הוא מעין . האנשים המחויבים ביותר לספורט הם האוהדים   

" לסגוד"או " לחגוג"אך האוהדים יכולים , אין לספורט תיאולוגיה ברורה ,בניגוד לדתות אחרות

ניתן לראות , בדומה לתפיסה של דורקהיים. דרך האהדה לקבוצה, לקולקטיב אליו הם שייכים

, בתוך החברה המודרנית, שקיימת בדת, בספורט את תחושת ההתרגשות והחגיגה הקהילתית

  119.החילונית והמדעית

במובנו , "דת חילונית"או הפך להיות מעין " הבשורה החילונית"הביא את , הכדורגל, לפי גוטמן   

המייחד את , ברור שיש משהו מסתורי, אם לאו ןבין אם נקבל אמרה זו ובי 120.של דורקהיים

ניתן לדבר על , פורת-בןשל  לגבי דידו? "קסם"מהם אותם מרכיבי . את אוהדיו" מכשף"המשחק ו

שמשחק הכדורגל הוא , חשוב להכיר בכך, ראשית כל. זה" קסם"ם לארבעה מרכיבים מרכזיי

שימש הכדורגל האמצעי  ,החל מזמן האיכרים והאדונים. אמצעי לחיזוק תחושת שייכות למקום

, הקרנבל של ימי הביניים הפך לפסטיבל של מופע ראווה, כיום. לשימור היחסים הפיאודליים

קסמו , שנית 121."פסטיבל -מרכיב הקרנבל"זהו .  םלע, לשבט, המדגיש את רכיב השייכות למקום

תחום "הכדורגל הוא  איצטדיון. שהוא מאפשר חיפוש אחר ריגושים, של הכדורגל הוא בכך

כמו לשון , שמחוץ למגרש הכדורגל נתפסות כבלתי נורמטיביות, ניתן לבטא בו תחושות". הרשאה

מנות לקיים פעילות שיש בה יש כאן הזד, מעבר לכך. ומחאה פוליטית" בלתי נורמטיבית"

ספורט הוא אמצעי , שלישית 122.התרגשות המופקת מן המתח שבמשחק, התרגשות ספונטאנית

ות האחרות עומדות למבחן בתקופה בה הזהוי. לרכישת זהות וליצירת ייחוד ובידול מאחרים

של  הזדהות עם קבוצת כדורגל יכולה להוות רכיב דומיננטי ויציב בפרופיל הזהות, יומיומי

במונחיו של , "תפעילות קומוניקטיבי"זוהי : אהדת הכדורגל מאפשרת דיאלוג, לבסוף 123.אוהד

                                                 
118

 6.-, pp. 5Ibid 
119

 7.-, pp. 6Ibid 
120

 .46' ע, א4117, פורת-בן: מצוטט בתוך 

 121
 .42-42' עמ, שם 

122
וינטרוב מציינת מספר משמעויות פסיכולוגיות וחברתיות לתופעת האהדה בקרב אוהדי  -קרפ, באופן דומה.  45' ע, שם 

חנק הספורט משמש אמצעי לשחרור מתח מו. כאשר הצורך הראשון הוא צפייה בספורט כאמצעי להפריה ופורקן, הספורט

, בו ניתן לבטא רגשות, (התקשרות) bonding -ניתן לראות בהשתייכות לקבוצת אוהדים כ, מעבר לכך. ומודחק אצל פרטים

 .67' ע, שם, וינטרוב -קרפ. מתחבקים ובוכים, רוקדים, גברים ששרים -אשר בכל סיטואציה אחרת היו נתפסים כסטייה
123

 .40-47' עמ, א4117, פורת-בן. סי האהדה בכדורגלראה הרחבה בהמשך בהתייחס לשינויים שחלו בדפו 
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בין האוהדים לשחקנים , שמתרחשת בו זמנית עם ההווה ועם העבר, "על זמנית" 124הברמס

 125.בו כל אוהד יכול להשתתף, זהו דיאלוג פתוח. ולמאמן

זוהי , כמו כן. ל התרגשות ופורקן מתחיםהכדורגל מספק הזדמנות להשתתף בקרנבל ש, אם כן   

, מיהו. אוהדי הקבוצה היריבה ושחקניה, ההנהלה, המאמן, הזמנות לקיום דיאלוג עם השחקנים

צופה הוא . (fan)לאוהד ( spectator)ניתן להבחין בין צופה , באופן כללי? אוהד הכדורגל, אם כן

עבור  .ברור לגבי התוצאה המועדפת שיש לו אינטרס, לעומת אוהד, ללא אינטרס לגבי התוצאה

כיוון שהוא , האוהד רגשי יותר. אך הניצחון הוא המטרה, האוהד איכות המשחק היא ערך נוסף

. שפעילות אהדתו מרכזית בחייו, אוהד הוא אדם, בנוסף. מזדהה עם הקבוצה ופחות עם המשחק

 126.משחק עתידיבאו  שהתקיים הוא עסוק בניתוח משחק, פורט בפועלאם אינו צופה באירוע ס

חייו סובבים סביב המשחק ותוצאת המשחק : אוהד כדורגל הוא מי שממלא בקירוב שני תנאים   

אוהב " )"פאנאט"שנע בין ה, אהדה" סולם"ניתן לצייר , למעשה. חשובה ומשמעותית עבורו

" ייםמרכז הח"שהקבוצה היא , שזיקתו לקבוצה עולה על כל זיקותיו האחרות, אוהד חם -"(נלהב

אך היא , הקבוצה לא במרכז חייו, אך קר ביחס לפאנאט, שמתעניין, "הפושר"לבין האוהד , שלו

הוא נאמן " המעגל הפנימי"אוהד מ 127.נמנית בין הזיקות החשובות שהוא מקיים עם סביבתו

ר ירושלים "של אוהדי בית" גוב האריות. "אתנית-המזדהה עם הקבוצה בדרך לאומית, טוטאלי

 128.טדי איצטדיוןב 11פוליטי מצד יושבי שער -א חיה לשיוך קנאימהווה דוגמ

 קריירת אהדה   

בדומה . שנמשך למעשה במשך כל חייו של פרט, (סוציאליזציה)אהדה מתחיל בתהליך חברות    

ת כדורגל הוא חלק בלתי /ה לאוהד/היעשותו של ילד, להטמעה של ערכים ונורמות על ידי הסביבה

. אלא הזיקה למועדון המסוים, ד החברות אינו משחק הכדורגל כשלעצמומוק. נפרד מתהליך זה

בשייכות , במצב מעמדי, התלוי בחוויה המשפחתית, מגיל צעיר מאוד" גן נרכש"זהו למעשה 

סוכן או סוכנים  כוללהתהליך שמתקיים , בפועל 129.בחלוקה מגדרית ובגורמים נוספים, אתנית

זהו . בעצמו" מגייס"יחיד זה הופך במשך הזמן ל. היחיד את" המגייסים( "בני משפחה או חברים)

                                                 
124

  The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve LecturesJurgen Habermas.  

(Cambridge, Mass. : Polity in association with Basil Blackwell, 1987), p. X. 
125

כשעצם הפעילות , האהדה יוצרת תחושה של שליטה, ידהלד, וינטרוב -ראה גם אצל קרפ. .21-4' עמ, א4117, פורת-בן 

 .60' ע, שם, וינטרוב -קרפ. יוצרת תחושה של השפעה
126

 ..60-6' עמ, שם, וינטרוב -קרפ 
127

סביבו , "החומר המתסיס"הפאנאטים הם . החוליגן הוא האוהד הקנאי ללא גבול/הפאנאט. 24' ע, א4117, פורת-בן 

" התענגות"תגמוליו של הפאנאט כוללים התרגשות פנימית עצומה ו. ת במגרשיםמתלכדים כל בעלי פוטנציאל האלימו

 .651-657 'עמ, שם. מפעולותיו
128

 .41' ע, שם, וינטרוב -קרפ 
129

 .57-51' עמ, א2007, פורת-בן 
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מתחילה דרך ארבעה " קריירת האוהד. "המחייב השתתפות פעילה מצד האוהד, תהליך פעיל

 130.מקום ומין, אלו מושפעים מזמן. בית ספר וקהילה, חברים בני גילו, משפחה: סוכני מפתח

הקשרים . האוהדים בכל מקום בעולם אליהם מודעים, כדורגל הוא משחק של הקשרים רחבים   

אהדת , באופן היסטורי 131."הם"לבין " אנחנו"שמבחין בין , אלו טומנים בחובם את רגש השנאה

אוהד : כך למשל. שלעתים לאוהד עצמו אין שליטה עליהן, כדורגל אינה משוחררת מזיקות אחרות

, ן הכדורגל ברסהקתולית ואוהד מועדו -מועדון סלטיק בגלזגו הוא בעל תודעה אתנית

יש למועדון כדורגל מאפיינים , בישראל 132.מבטא באהדה את זהותו הקטלאנית, שבברצלונה

 -של מועדונים והחלוקה האתנית( ההיסטורית)הזיקה הפוליטית : המייחדים אותו ואת אוהדיו

 133.שחוצה גם את הכדורגל הישראלי, (יהודים וערבים)לאומית 

כל מי שאוהד את . משמעו להיות שייך למשפחה או לקהילה אחתלהיות אוהד , בסופו של דבר   

הראייה לכך היא . אף אם אינו נמצא בגופו בסביבה, קהילה -הקבוצה נתפס כחלק מהמשפחה

במשפחה זו ישנם . איתה ניתן לנהל שיחה ללא הקדמות, הטבועה בתודעה, השפה המשותפת

, למועדון ומעגל שני ושלישי של אוהדיםמעגל ראשון של האוהדים הקרובים ביותר : מעגלי קרבה

" הם"ל" אנחנו"המבדילה בין , באמצעות השפה. שרחוקים בגופם מסיבות שונות מהמועדון

 134.נוצרת רשת ביטחון של זהות

המשתתפים זוכים . כרכיב בולט ויציב לאורך זמן, הכדורגל הוא עניין של זהות כי, מכאן עולה   

תגמולים , (ריגוש, הרגשה טובה, תחושת הישג)יכולוגיים תגמולים פס: לתגמולים מפעילותם

הנחה במחיר )ולעתים רחוקות גם תגמולים חומריים , (המשכיות, גאווה, שייכות)חברתיים 

כיוון שאהדה אינה , כי התגמול העיקרי הוא התגמול הנפשי, יש להבין, אך(. הסעה זולה, כרטיס

 135.תלויה בדבר החומרי

 למיותמגמות עו -אהדת כדורגל

, על אף שיש נשים, הוא מזוהה עם המין הגברי": משחק גברי"כדורגל הוא , מבחינה היסטורית   

ההסברים לכך הם אגרסיביות  136.שיש אוהדות כדורגל, המשחקות כדורגל ועל אף העובדה

                                                 
130

 .11-16' עמ, שם 
131

 .6.0' ע, שם 
132

 .01-06' עמ, שם 
133

 .15' ע, שם 
134

הטקסט שנצעק , פורת-לגבי דידו של בן. היא עידוד" הם"ל" אנחנו"בין  אחת הדרכים ליצירת ההבחנה. 461-466' עמ, שם 

מתעבה קו "...כאשר מקללים את הקבוצה היריבה . נוצרת זהותם, באמצעותו. או מושר הוא פונקציונאלי מאוד עבור האוהדים

הילה המדומיינת של הוא מחזק את מקומו בקהילה הממשית ובק, כאשר הוא שר שירי עידוד והערצה לקבוצתו... ההפרדה

 . 621' ע, שם". האוהדים
135

 .621' ע, שם 
136

 ..' ע, שם 
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הכדורגל היה תמיד  137.הדרת נשים, צידו השני של המטבע, הקוסמת לגברים מצד אחד ומצד שני

אמנם חלו שינויים בעשורים . של גברים מהמעמדות הנמוכים בעיקר: כלומר, מוניםמשחק של ה

 138.הוא עדיין השולט בקרב אוהדי הכדורגל באצטדיונים" נמוך"אך הרכיב המעמדי ה, האחרונים

בין אם מדובר בקהילת המעמדות העליונים או , הכדורגל התחיל כמשחק של קהילה, למעשה

טופח על ידה והיה לאחד מסימני , עוצב בקהילה המסוימת המשחק 139.מעמד הפועלים בעיר

הכלכלה והתרבות הם , הפוליטיקה: המשחק היה תלוי הסביבה. "...התרבות הבולטים שלה

הקבוצה "כי , בתקופה זו, האוהד חש". שעיצבו את צורתו הארגונית ואת אופני בעלותו וניהולו

המגרש היא במרחק , בעלים היו מוכרים לו-המנהלים, כיוון שהשחקנים גרו בשכונה שלו, "שלו

 140.דמו לו, גברים לבנים מהמעמדות הנמוכים, הליכה מביתו והאוהדים

חלו שינויים בולטים בבעלות ובניהול מועדוני הכדורגל  00-במחצית השנייה של המאה ה  

ניתן להצביע על תהליך המסחור . אלו השפיעו על התנהגות המועדון וקהלו. המקצועניים

שבא לידי , מסחורו של הכדורגל, בשלב הראשון. גלובליזציה כמשנה עיקרי של אופי האהדהוה

תוך מכירת כרטיסים ומוצרים נלווים הפכה את , ביטוי במעבר ממודלים חובבניים ליזמות פרטית

שהיו באופן מסורתי המושא של תשוקה קולקטיבית , מועדוני כדורגל 141.הצופה לסוג של צרכן

המגיבות , בבעלות ציבורית, התחילו להפוך לחברות מניות, קומית ולאומיתומקור לזהות מ

הרבה , (לא רק משחק הכדורגל עצמו)הם מוכרים מגוון גדל של מוצרים , ככאלו. להיגיון השוק

בנייה כזו מחדש ". צרכנים"כ תשמוגדרים סימולטאני, "אוהדים"ל, המקומי איצטדיוןמעבר ל

 142.שכבר התממשה בסקטורים אחרים בכלכלה העולמית, תמשקפת את הגישה הניאו ליברלי

. אלימות במגרשי הכדורגל ויחס הממסד לאלימות זול קשורחלק מרכזי בשינוי דפוסי האהדה    

במשחק גמר גביע האלופות . מקרה מבחן מרכזי לתופעה זו הוא אלימות האוהדים באנגליה

נהרגו  1114הייזל בבלגיה בשנת  צטדיוןאיבכדורגל בין ליברפול האנגלית ליובנטוס האיטלקית ב

                                                 
137

הצליחו הקבוצות הדומיננטיות לשכנע , במשך ההיסטוריה שלנו", (Birrell and McDonald)לטענת בירל ומקדונלד  

מכין את הצעיר מקדם צדק ואפילו , מממש סדר, מפתח כושר גופני, אמריקנים רבים להאמין שהספורט בונה אופי גברי

' ע, שם, פורת-לידור ובן, גלילי: מצוטט בתוך. המדירה נשים מזירת הספורט, "גבריות הגמונית"כל אלו יוצרים ". למלחמה

411. 
138

שליטת המעמדות הנמוכים  כי שיעור בני מעמד הביניים עולה אל מול, ממחקרים עולה. 652' ע, א4117, פורת-בן 

מחקרים חדשים מציעים שינוי בהרכב הדמוגראפי של משתתפי תרבות הכדורגל  .46' ע, שם, וינטרוב -קרפ .במגרשים

מספר גדל של , במקביל לקומודיפיקציה של המשחק. וקושרים אותו לשינויים לעבר כדורגל מכוון שוק ומצולם בטלוויזיה

ים בקריירת הניהול של כוכבי הפכו להיות מעורב, אנשי עסקים מצליחים ופקידים מקצועיים מזירות מגוונות, עורכי דין

ההיקף הנרחב של סיקור טלוויזיוני מעניק למעמד הביניים את האמצעי . כדורגל או בניהול של מועדוני כדורגל ישראלים

   ,p. 272.IbidUriely and Mehrez ,. של תרבות הכדורגל" ההיבטים הוולגריים"והימנע מ" וירטואליים םאוהדי"להפוך ל
139

-בן". היכן ששכן העם"או שמא בשכונות " בתי הספר הציבוריים"י השאלה האם מוסד המשחק על ידי קיים ויכוח לגב 

 .2' ע, 4110, פורת
140

 .5' ע, שם 
141

 .416' ע, שם, פורת-לידור ובן, גלילי 
142

 ,, pp. 499.IbidCroci and Ammirante,  
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מאות אחרים נפגעו ופונו לבתי . איצטדיוןבמהומה שפרצה ב, מרביתם איטלקים, אוהדים 31

כל הקבוצות האנגליות הורחקו מכל תחרויות הכדורגל : התגובה לא איחרה לבוא. החולים

, "מחלה בריטית"שנתפסת לעתים קרובות כ, אלימות זו 143.שנים 4במפעלים האירופאים למשך 

 .הפכה להיות תדירה במגרשי כדורגל מסביב לעולם

ון 'עם מינויו של ג, 00-של המאה ה 30-באנגליה ניסו להתמודד עם התופעה כבר בשלהי שנות ה   

חות ומחקרים התפרסמו עד "מספר דו. לבדיקת הגורמים לאלימות( Harrington)הרינגטון 

 13בו נמחצו למוות , (בשפילד)קבות אסון הילסבורו בע 1111.144-ח טיילור ב"לפרסומו של דו

נקבעו הסדרים חדשים שהשפיעו , מאוהדי ליברפול במשחק חצי גמר הגביע נגד נוטינגהם פורסט

ח התריע על היעדר ערוצי תקשורת בין אוהדי הקבוצות לבין רשויות "הדו. רבות על האהדה

ראויים וקרא להסבת כל אצטדיוני ביקר את המחסור במתקנים , העוסקות בכדורגל, הספורט

הדוח קרא לחקיקת חוקים להתמודדות , כמו כן. הכדורגל באנגליה לאצטדיונים ללא יציעי עמידה

אך מחירי , את האלימות בספורט, אמנם, כל אלו לא מיגרו 145.כולל קריאות גזעניות, עם אלימות

אל , הכוללת נשים וילדים, הכרטיסים האמירו והחלו למשוך אוכלוסייה ממעמד בינוני ומעלה

בכל מה , "חוליגנים"שינויים אלו ייתכן ועזרו לכדורגל להגן על עצמו מפני . מגרשי הכדורגל

שכמה מועדונים החלו , אך הם הביאו גם לכך, שקשור להגעתם מהסקטורים העניים של החברה

 146.שניתן למכור להם יותר מאשר את המשחק, "צרכנים"להסתכל על האוהדים כ

ח טיילור היה אחד הגורמים המכריעים ברגולציה העכשווית "דו, (Brown)טענת בראון ל   

עבור האוהדים הוא שינה בעיקר בנושא של יישום ההחלטה לאפשר . ובשליטה בתעשיית הכדורגל

היה זה הזרז הבודד החשוב ביותר למודרניזציה של , לדידו. רק אצטדיונים ללא יציעי עמידה

שיצרו את הבסיס לדאגות , המועדונים והאסטרטגיות העסקיות שלהם של, הכדורגל האנגלי

  147.נוספות מצד האוהדים

. שהתפתחויות אלו הן הסיבה העיקרית למחאת אוהדים בשנים האחרונות, ראוי לציין   

 שבו האירוע החי הוא" המרחב"האוהדים מרגישים שהגבילו את גישתם למשחק החי וצמצמו את 

ירדה  ,(כמעט)בעקבות הכנסת המושבים לכל המגרשים . ת של האוהדיםמקום להבעה ולהשתתפו

. כללית ובפעילויות האוהדיםהירידה באווירה  חלה, עלו מחירי הכרטיסים, קיבולת המגרשים

                                                 
143

 ..20' ע, שם, פורת-לידור ובן, גלילי 
144

 .562-.51 'עמ, שם: להרחבה בנושא ראה 
145

 .565' ע, שם 
146

 , p. 499.IbidCroci and Ammirante,  
147
 1998),  Routledge, (London: Fanatics! Power, Identity & Fandom in FootballAdam Brown (ed.).  

pp. 52-53. 
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נית של שהתחושה הכללית בקרב אוהדי הכדורגל היא שהביטחון אינו הדאגה הראשו, ניתן לומר

 148.שנים השפיעה על האוהדים 4חירי הכרטיסים במשך במ 340%ברור שהעלייה של . המועדונים

סיקור הכדורגל ברדיו . גורם נוסף שהשפיע על האהדה הוא התקשורת בכלל והטלוויזיה בפרט   

המיידיות . הפך להיות רכיב חשוב בתרבות הפנאי 00-של המאה ה 00-שהחלה בתחילת שנות ה

הרדיו כבר התבסס  30-בשנות ה. העיתוניםוהניידות של המדיום החדש הקנו לרדיו יתרון על פני 

אך החשש מפגיעה בצפייה במשחקים במגרש עצמו הביא , ושידורי הספורט הפכו פופולאריים

הסכסוך הממושך הביא לכך שגמר הגביע האנגלי בכדורגל . למשבר כבר בתקופה מוקדמת זו

של הרדיו " ניסהדמי כ"הובטח תשלום  1131-בפשרה שהושגה ב. לא שודר, למשל, 1130לשנת 

-מצלמות ה. הטלוויזיה הביאה למהפכה של ממש בדפוסי האהדה 149.לחלק מתחרויות הספורט

BCC ולצילומים נלוותה פרשנות שהועברה  1131-סיקרו את משחק גמר גביע אנגליה בכדורגל ב

השפעתו המכרעת של המדיום  1140-אך ב, בתקופה זו הטלוויזיה הייתה עדיין קוריוז 150.מהרדיו

משחק גמר הגביע האנגלי בכדורגל היה אמור להיות משודר . חדש כבר באה לידי ביטויה

ראשי הענף , בשנה שלאחר מכן. שנה 14אך בעקבות וויכוח לא שודר לראשונה זה , בטלוויזיה

    151.הכדורגל נענו לתביעות הטלוויזיה לדחות את המשחק כדי שלא יתנגש עם משחקים אחרים

הגורם החשוב ביותר שחיזק את בנייתם מחדש של כדורגל ומועדוני , נטהי ואמיר'לפי קרוצ   

בהתחשב במשיכה המהפנטת של , לטענתם. כדורגל היה הופעתם של טלוויזיה בכבלים ובלווין

קל להבין את , (ב"עם יוצאי הדופן של קנדה וארה)כדורגל בקרב רוב אוכלוסיית העולם 

( FA)התאחדות הכדורגל האנגלית , 1110-ב. ם מכירותהפוטנציאל יוצא הדופן שלו כמכשיר לקידו

, הכריזו על עסקת טלוויזיה חדשנית (Murdock) של רופרט מורדוק (Sky) וערוץ הספורט סקיי

המחיר . שנתנה לערוץ של מורדוק זכויות בלעדיות לכיסוי חי של המשחקים בליגה העל האנגלית

 .זה זה הפך להיות מודל לשאר אירופהחו. מיליון דולר לחמש שנים 400-היה קצת יותר מ

סטר יונייטד היא דוגמא מצוינת להבנת הערך 'ההצעה של קבוצת מורדוק לקנות את מנצ   

כשהמועדון הפך . ביותר םטלוויזיה הוסיפה לערך המניות של המועדונים הפופולארייההכלכלי ש

ה למועדון יותר ממיליארד קבוצת מורדוק הציע. מיליון פאונד 10-הוא הוערך ב 1111-לציבורי ב
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 54.-d, pp. 53IbiBrown,  
149

 .224' ע, שם, פורת -לידור ובן, גלילי 
150

 .222' ע, שם 
151

 .225' ע, שם 
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אלא גם , הערך המוסף נובע לא רק מזכויות שהטלוויזיה משלמת עבור שידור משחקים. דולר

 152.מהחשיפה שהמועדון נותן בכל העולם למגוון של סחורות שהוא מאשר

סביב השאלה האם השידור בטלוויזיה משפיע על ההחלטה להגיע לצפות באירועי  הוויכוח   

אך קיימת הסכמה כי אמצעי התקשורת מגבירים את , ורר פולמוס רב בעברספורט במגרש ע

עניין שדווקא מאפשר השגת מידע הנדרש לצופה לצורך הזדהות עם , חשיפת ענפי הספורט

מידע זה הופך את הצופים לאוהדים הממלאים בסופו של דבר את "השחקנים והקבוצות וכי 

עניין המשחק בכל העולם לא נראה , עד כה 153."האצטדיונים וצורכים את המוצרים הנלווים

ירידה קטנה בנוכחות במגרשים באירופה יותר מקיבלה פיצוי בעלייה בעניין . שמצטמצם

מועדוני כדורגל ממשיכים , עקב כך. שהספורט הצליח לייצר בשווקים חדשים כמו צפון אמריקה

 154.להיות מתוגמלים על ידי משקיעים

הצופים בבית הפכו קרובים יותר אל המשחק והצפייה הפכה דומה  ,פורת-מציין בן, במשך הזמן   

נקודה מרכזית זו מתקשרת להתפתחות מעניינת  155.באצטדיוןמבחינת התנהגות לזו המתרחשת 

בעקבות טכנולוגיות , אחרונה שיש לציין והיא גידול בתופעת האהדה לקבוצות מליגות זרות

ירידה בעלות של )גיע למשחקים באופן פיזי וכן אפשרות לה( טלוויזיה ואינטרנט)מתפתחות 

 156.(ל"טיסות לחו

חלו שינויים , כך למשל. חלו שינויים גם בעולם הספורט, בעקבות התעצמות הקפיטליזם, כאמור   

ועל ( גביע העולם)יים לאומ-ביןגדל משקלם של אירועים , בזיקה שבין כדורגל למקום התרחשותו

כל אלו השפיעו על . יים ביחס שבין האוהדים לבין המועדוןוחלו שינו( ליגת האלופות)לאומיים 

  157.צורת האהדה ועל הזהות של האוהד

המבוססת על סוג , וליאנוטי טיפולוגיה חדשה לאוהדי כדורגל'בעקבות שינויים אלו ערך ג   

, וליאנוטי למספר גורמים'במאמרו מתייחס ג. ההזדהות של האוהד עם המועדון המסוים

הוא מציין את תהליך . דורגל האנגלי בפרט והכדורגל העולמי בכללשהשפיעו על הכ

שינתה את משמעותה כך שבמרכזה עומד , בו הפרקטיקה החברתית של אהדה, הקומודיפקציה

בעקבות האלימות . קהלים עשירים יותר הפכו להיות גורם המשיכה של קבוצות, למעשה. השוק

                                                 
152

 502.-, pp. 501IbidCroci and Ammirante,  
153

 .254' ע, שם, פורת-לידור ובן, גלילי 
154

 , p. 504.IbidCroci and Ammirante,  
155

: ראה, להשוואה בין חווית הצפייה באירוע ספורט משודר לבין צפייה בזירת האירוע עצמה. 25' ע, א4117, פורת-בן 

 .271-202' עמ, שם, פורת-לידור ובן, גלילי
156

, שאוהד פוגש בקביעות, קבוצת האוהדים הקבועה: פורת למעגל הקרוב-מתייחס בן, במסגרת הצגתם של אוהדי כדורגל 

עם כניסת הטלוויזיה ושידורי משחק , לטענתו. אך הוא יודע על קיומם, הכולל אוהדים שאינם מוכרים לאוהד, ומעגל מדומיין

כך , הישגי קבוצות מרחיבים את מעגל האהדה, כך. ים שבמעגל המדומייןהתאפשרה הרחבת הזהות אל האוהד, הכדורגל

 ..46' ע, א4117, פורת-בן. שהמעגל המדומיין נוטה לגדול בכמות והתרחב בהרכבו הדמוגראפי בהתאם להצלחות המועדון
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 .644' ע, 'א4117, פורת-בן 



 34 

נדחקו "האוהדים המסורתיים , חים גדולים יותרשהוזכרה לעיל ורצון בעלי הקבוצות להשיג רוו

, 00-של המאה ה 10-בשנות ה 158.מהמגרשים ובקומם עלה האוהד הבורגני החדש" החוצה

טלוויזיית . נכנס הון רב לכדורגל, במסגרתה" קומודיפיקציה-היפר"וליאנוטי מדבר על 'ג

, יצרני ציוד ספורט, ציהקורפורציות אינטרנט וטלקומוניק 159,"ויו-פר-פר"הלוויינים ושידורי ה

 160.חברות יחסי ציבור והנפקת קבוצות בבורסה הפכו את הכדורגל לעסק כלכלי רחב היקף

אלו . קר מול חם ומסורתי מול צרכני: במסגרת הזהויות החדשות שנוצרו מדובר בשני צירים   

 :של אוהד" טיפוסים אידיאליים"יוצרים ארבעה 

 חם/ קר                   

 

 

 צרכני/תימסור

   -חם

הזדהות וסולידאריות 

 מקיפה עם המועדון

 קר

הזדהות  -מסורתי

מקומית ואינה , ארוכה

 תלויה בדבר

אוהדים מסורתיים 

 (supporters)חמים 

אוהדים /מלווים

מסורתיים קרים 

(followers) 

הזדהות  -צרכני

נשענת על , הפכפכה

מרכזיות השוק 

ומשתקפת ברכישת 

 מוצרים

-צופים/אוהדים

 (fans)צרכנים חמים 

הטיפוס המודרני של 

 אוהד כדורגל

 צרכנים קרים -צופים

(flaneurs- הולך בטל ,

 (מרפרף

 

מתאפיין בהשקעה אישית ורגשית ארוכה במועדון ויכולה , (Supporter)האוהד המסורתי החם    

אלו הם (. גנדייזינ'מרצ)לבוא לידי ביטוי גם בקניית מניות במועדון או לחלופין קניית סחורה 

שיכולים להיות מבוססים על סולידריות מקומית או על בסיס , יחסים המזכירים יחסי משפחה

, זוהי החיבה העמוקה". טופופילה"אוהדים אלו נוטים ל(. לא בהכרח מקומית, ולפיכך)אתני 

" טופופלילים"אוהדי כדורגל הופכים ל 161.חברתי מסוים( מקום)שחשים אנשים כלפי מרחב 
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  27.-, pp. 26IbidGiulianotti,  
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 "pay per view"- "באפשרות הצופה לקנות חבילות . שיטת שידור חדשה לפיה הצופה משלם לפי משחק ,"שלם וצפה
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הופך  איצטדיוןה". כפועל יוצר של אהדת למועדון הכדורגל ושיעתוקה( "...ים למקוםמשתוקק)

 162.של האוהד" הכ  מ  "או " כותל"להיות מעין 

מאמנים ואנשי , אך מעריץ גם שחקנים, אוהד את המועדון, (Follower)האוהד המסורתי הקר    

אמצעים "ועדון באמצעות אוהד זה מגיע להזדהות עם המ. הקשורים במועדון, כדורגל אחרים

לבעלי הזדהות זו יכולה להיות סולידאריות . התקשורת האלקטרונית"(: cool medium" )"קרים

. האוהד יכול להמשך לקשרים היסטורייםכי , משמעה" דקה"סולידאריות ". דקה"או " עבה"

ות הסולידארי. המקושרת למועדון לאציו באיטליה, דוגמא לכך היא תת התרבות הפשיסטית

ישנם , באיטליה, כך למשל. יכולה להיווצר על ידי יצירת ידידות עם האוהדים החמים" עבה"ה

מעורה , אוהד מסורתי קר. שהם גם אוהדים קרים של פארמה, אוהדים חמים של סמפדוריה

כאשר הקבוצה שלא לא , בהקשרים הפוליטיים ויודע איזה קבוצה אפשר לאהוד ואיזה אי אפשר

 163.משחקת

השחקנים הספציפיים או , הוא האוהד המודרני של המועדון( Fan)ד הצרכני החם האוה   

אוהד זה מפתח אינטימיות או אהדה למועדון או לשחקנים . שלו( celebrities)הידוענים 

אך מרוחקת יותר מזו של , ההזדהות היא חמה. אך קשר זה חייב להיות מכוון, ספציפיים במועדון

באה לידי ביטוי כאן האהדה , עם המועדון ושחקניות ההזדהות לעומ. האוהד המסורתי הקר

יקות צריכה המכוונות להגברת טמדובר בפרק, "העבה"בגרסה . בעיקר דרך צריכת מוצרים

למשל קניית מניות של מועדון , "אהדה מרחוק"מדובר על , "הדקה"בגרסה . מודעות קולקטיבית

ם מבחינה פוליטית ורחוקים גיאוגרפית באופן טיפוסי אוהדים אלו פסיביי. במדינה אחרת

 164.שחקנים ואנשי טלוויזיה, הם דומים למעריצי מוזיקאים. מהמועדון

זהו האוהד (. Flaneur" )המשוטט/המרפרף: "הטיפוס הרביעי הוא האוהד הצרכני הקר, לבסוף   

בדרך  .בעיקר באמצעות הטלוויזיה והאינטרנט, בעל יחסים וירטואליים עסקיים, מודרני-הפוסט

" הטיפוס האידיאלי. "כלל מדובר באוהד מבוסס כלכלית ובעל הון תרבותי הכולל השכלה גבוהה

אדם זה מאמץ לעצמו ". משוטטים בין חלונות הראווה של המועדונים"שלו שייך לקהילה של 

 165.זהות קוסמופוליטית ולעתים יעדיף סוגי בידור אחרים על פני כדורגל

האוהד , באופן דומה. ב לתמוך במועדון מתוך זהות קהילתיתהאוהד המסורתי החם מחוי   

מתווכחת במחויבויות  אך תלותו, יבות הסמלים של המועדוןמבינים את חש, המסורתי הקר
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האוהד , לבסוף. צריכה -האוהד הצרכני החם הוא בעל זהות מכוונת. אחרות ובקהילות אחרות

וליאנוטי המגמה הכללית היא לכיוון 'ל גלטענתו ש 166.ויזואלי-הצרכני הקר מחפש ריגוש אודיו

 167.שוק-המנותק רגשית ומכוון, האוהד הצרכני הקרהמודל של 

ההנהלה והקבוצה עצמה , המאמן, השחקנים: מרכיבי קבוצת הכדורגל השונים, בסופו של דבר   

נראה שהמרכיב החשוב ביותר . הפכו להיות יסודות שונים במרקם ההזדהות האישי של הפרט

הקבוצה . המאמן וההנהלה מגיעים רק אחרי הקבוצה, השחקנים. הוא הקבוצה עצמהבאהדה 

כי , חשוב להבין 168.הרכיב היציב, זהו המוקד להזדהות. שמאחורי המועדון, הרוח, היא הסמל

חברות , למשל בנושאי תעסוקה)בו זהותו של האדם עוברת שינויים רבים , בעולם משתנה

, "רוחות הסערה"שניתן לשמור עליו יציב יחסית אל מול , האהדה מהווה עוגן, (ונישואים

 169.שבחוץ

 אהדה בישראל

: פוליטיים -הוא הוקם ונתמך על ידי גופים ציבוריים. הכדורגל בישראל החל כפרוייקט ציבורי      

הארצית , היחסים בין הכדורגל לציבור תווכו על ידי הפוליטיקה. ר"מכבי ובית, מרכזי הפועל

. זה היה מקובל באירופה כמה עשרות שנים קודם לכן והדגם הפוליטי יובא משם דגם. והמקומית

עד , כך. שלטו במועדונים כמעט ללא הפרעה ,שמונו על ידי הארגונים הפוליטיים, העסקנים

 170.לצמיחת המודל המסחרי במקומו של המודל הפוליטי בכדורגל

הסביבה . ישיר לפוליטיקה ארציתכבר מראשיתה אהדת כדורגל הייתה קשורה באופן , לפיכך   

חדרה לחייו , שהייתה דומיננטית בישראל, הפוליטיקה. הפוליטית הייתה במרכז החיים בכל בית

כך אוהדי  171."ריים"בתים בית"ו" יניקים"בתים מפא"הפרטיים של היחיד וניתן היה לזהות 

, מכבי)מובהק  שנשאה על מדיה סמל פוליטי, אדוקים מאוד ביחס לקבוצתם"...כדורגל היו 

 172.(..."ר"בית, הפועל

שית ימי חקים כבר מראשקישור פוליטי זה בא לידי ביטוי גם באירועים אלימים שליוו את המ   

נתבע להביא הישגים על ידי , גורמים פוליטייםעל ידי , כאמור ,שנוהל, הכדורגל. הכדורגל

המעמד או הקטגוריה החברתית , ניצחון או הפסד נתפסו כניצחון המפלגה. "המרכזים הפוליטיים

המרכזים הפוליטיים לא היו אחראים ישירות , למעשה". שקבוצה זו השתייכה אליהם
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שבה כל אחד הבין את משמעות הניצחון או ההפסד , אך הם יצרו אווירה, להתרחשויות במגרשים

שי התפתחה וזו כללה גם מע" המטרה מקדשת את האמצעים"תרבות של , לפיכך. מחוץ לכדורגל

לשם פורקן  איצטדיוןשהשתמש ב, ר ירושלים"דוגמא מרכזית לכך היא קהלה של בית. שחיתות

 173.י"מחאה כנגד הרשויות שנשלטו על ידי מפא: תסכולים

תמך באחת , היה לרוב גם חבר בהסתדרות אביב-תלהעובדה שבעבר מי שאהד את הפועל    

הועסק , "יתכלל"יה חבר בקופת חולים ה, מהמפלגות שהיוו את יסודותיה הפוליטיים של המדינה

הפכה להיות חלק מהזיכרון ההיסטורי של , "דבר"קרא את עיתון באחד ממפעלי ההסתדרות ו

 174.זה הינו משאב המזין את ההווה דרך העבר ןזיכרו. ר ירושלים"הימין ובמיוחד של אוהדי בית

חוויות משותפות מן העבר , תמדובר במאגר של זיכרונו. לאוהדי כדורגל יש זיכרון היסטורי ארוך

אין מדובר בהכרח בזיכרון  175.הנשמרות ומטופחות בידי האוהדים, המסוים של המועדון

, ר אכן הופלו במישורים שונים"אוהדי בית, 30-וה 40-בשנות ה. המבוסס כולו על דמיון, היסטורי

 176."תחירו"משום שנחשבו אוהדי מפלגת , הקצאת שיכון ובריאות, חלוקת עבודה: כמו

שהשפיעו על , חלו מספר שינויים בחברה הישראלית 10-וביתר שאת בשנות ה 10-בשנות ה   

של  ןליברלית והתדלדלות -עם כניסת של הכלכלה הניאו. הכדורגל בכלל ועל אהדה בפרט

גורם זה לא , למרות זאת. חל פיחות בהשפעה של הפוליטיקה על הבית, האידיאולוגיות הגדולות

כאשר , קישורו של הכדורגל ללאומיות ולפוליטיקה החל להתמוסס 177.מהזירהנעלם לחלוטין 

" סמלים"שכבר אינם , המעבר התדיר של שחקנים בין קבוצות .מגמות של התמסחרות חדרו אליו

לא היה עולה על , למשל, בעוד שבעבר. סמלה לאוהדים שנאמנות היא עניין יחסי, של קבוצתם

כניסתם של שחקנים . גישה זו השתנתה, ולחלופין" הפועל"יעבור ל" ר"בית"הדעת ששחקן של 

 178.זרים חיזקה רגשות אלו והמועדון נשאר החלק היציב במסגרת התחרות ההולכת וגוברת

המועדונים הפכו לתאגידים עסקיים והשחקן הפך  :המשחק התמסחר כבשאר העולם, למעשה

של " אוהד מרחוק"להיות  שיצרה אפשרות, נקודה נוספת היא כניסת הטלוויזיה 179.לסחורה

כל אלו שינוי את תפיסת האוהדים כלפי . האינטרנט אף חיזק מגמה זו. קבוצות מעבר לים
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הקבוצה , כך שאוהדים החלו לדרג את רמת האהדה שלהם בין הקבוצה המקומית, אהדתם

 180.ל שהחלו לעקוב אחריהם"מחוהלאומית ומועדונים 

חלו שינויים אשר השפיעו על  ,ות דומות בשאר העולםבדומה למגמ ,ראינו כי בישראל, אם כן   

של אהדה המבוסס על מודל , כאמור, וליאנוטי הציע'ג. הכדורגל בכלל ועל אהדת כדורגל בפרט

: נשאלת השאלה. אהדה חמה מול אהדה קרה ואהדה מסורתית מול אהדה צרכנית: שני צירים

הכדורגל בישראל נעה לאותו כיוון האם אהדת ? וליאנוטי מתאים גם לישראל'האם המודל של ג

האם הכדורגל בישראל איבד לחלוטין את הזהות , אם כן? וליאנוטי'מנותק עליו מצביע ג -צרכני

 ? הפוליטית הקודמת שלו

" צרכנותו"באה לידי ביטוי כיצד : שאלת המפתח היא. וםהפרק הבא יעסוק באוהד הישראלי כי   

שאלת המחקר , כאמור ?פוליטיים הישנים שהתקיימושל האוהד והאם זו סותרת את הדפוסים ה

 ?כיצד משפיע השינוי בדפוסי הצריכה של ספורט על דפוסי האהדה :שהוצגה במבוא הייתה

ההשערה המרכזית היא שהשינויים בדפוסי הצריכה של הספורט בכלל והכדורגל בפרט יצרו 

טחאהדה מורכבת זו כוללת דפוס צרכני חדש . דפוס אהדה חדש ומורכב את , למעשה, הְמש 

הבא לידי ביטוי , המסחור יוצר שיח משותף עבור כל האוהדים, מצד אחד. ההבדלים בין האוהדים

צרכנותו של האוהד המורכב אינה סותרת את הדפוסים , מצד שני. בדפוסים פוליטיים שונים

קבוצת האפשרות לשמור על הזהות הקודמת באמצעות האהדה ל, נהפוך הוא. הפוליטיים הישנים

 . כדורגל מתחזקת לנוכח הזהויות האחרות העומדות תחת ערעור יומיומי

בולטות רבה : כלומר, וליאנוטי'נצפה למצוא שינויים בדומה לשינויים שמצא ג, בישראל, לפיכך   

פורת -בהמשך לטענתם של בן, אף על פי כן. יותר לפרקטיקת הצרכנות במסגרת זהותו של האוהד

גם פרקטיקות האהדה , לות הקיימות על הגלובליזציה של הכדורגל בישראלפורת לגבי המגב-ובן

אינן מנותקות מההקשר הפוליטי של ישראל ולפיכך בד בבד נצפה למצוא שימור ולעתים אף 

 .חיזוק של הזהויות הפוליטיות
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 , p. 432.IbidPorat,  -Porat and Ben -Ben . ראה גם אצלUriely and Mehrez: 

: כמו)שהיו זמינות בערוצי הכבלים , כניות רדיו ותוכניות טלוויזיהואוהדי הכדורגל הופצצו על ידי מגוון של ת, לאחר השינויים

כולל ליגות מאירופה )פעמים בשבוע שזמינים כיום מספר , "שידורים חיים"החלו , כמו כן(. ערוץ הספורט ויורו ספורט

  ,p. 271.IbidUriely and Mehrez ,(. ומשחקי נבחרות
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 מתודולוגיה והמחקר האמפירי -שלישיפרק 

תאר את החלק השני י. ראשון יוצג המחקרבחלק ה. הפרק הבא יציג את המחקר האמפירי שנערך

י יוצגו הממצאים הרביעבחלק  .לאחר מכן יוצגו השערות המחקר .שלושת מעגלי האהדה שפותחו

ר "בית: המרכזיים לגבי שלושת מעגלי האהדה וכן ייבחנו הבדלים בין שתי הקבוצות הנחקרות

 .אביב -ירושלים והפועל תל

 המחקרתיאור 

זיהוי דפוסים : כאשר המטרות העיקריות שלה הן, קר היא כמותניתשל המח ההמתודולוגי   

כיוון שאני מציג חידוש מושגי ותיאורטי למונח . בחינה ועדכון תיאוריות וניבוי, והצגת הכללות

, 181"אוהד כללי"-ו" אוהד כורסא" ,"אוהד מגרש: "מעגלי זהות אני מתייחס לשלושה ":אוהדים"

 .אוריות חדשותניתן להתייחס כאן גם לקידום תי

אביב -שהתייחס למקרי המבחן של אוהדי הפועל תל, דעת קהל סקרלצורך בחינת השערות נבנה    

מבחינה ביותר פוליטיות ה ,מקרי המבחן נבחרו בשל היותן של הקבוצות. ר ירושלים"ובית

 ,אם נשתמש במושגים: כלומר. צפוי שיראו קודם כל בהן, אם חלו שינויים ,היסטורית ועל כן

בעבר ייתכן וניתן היה . (Representative)מקרים מייצגים מקרים אלו הם , פאור -שמציע לוי

הם מייצגים את , היום 182.של הקשר הפוליטי והזהותי אב טיפוסאף להתייחס אליהם כאל 

. שמקורה בעבר, זוהי רק הנחה מובלעת, כאמור, אך, עבור רבים" הפוליטית"הקטגוריה הכללית 

קל יותר להגיע אליו מאשר , שלפיכך, בקבוצות בעלות קהל אוהדים גדול מאודמדובר , בנוסף

הכוללים דפוסי אהדה )טיפוסי אהדה : הסקר התייחס לשני מרכיבים עיקריים. בקבוצות אחרות

 (. תחושת השפעה ואמון במוסדות, תפיסה דמוקרטית)וניכור פוליטי ( וסוציאליזציה לאהדה

כיוון שקשה לקבוע באופן חד משמעי מיהו אוהד . לותיו של הסקרעליי לציין את מגב, ראשית   

אני מגדיר אוהד כדורגל כאדם : כלומר, הקביעה בסקר זה נעשתה באופן סובייקטיבי, כדורגל

כיוון שקשה למצוא הגדרה אחידה לאוהד כדורגל ודפוסי האהדה , זאת. שמעיד על עצמו ככזה

ר בין אהדה לפוליטיקה יבוא לידי ביטוי הקש, במסגרת המחקר 183.משתנים בין האוהדים

 .בהתגבשותם של מעגלי אהדה במעגלים שונים ועל כך בהמשך

לא ניתן לקבוע את . נדגמו בדגימה שאינה דגימה הסתברותית, האוהדים, נשואי המחקר, שנית   

ן זה ואף לא נעשה ניסיון מעי( אביב-ר ירושלים ואוהדי הפועל תל"אוהדי בית)גבולות האוכלוסייה 

                                                 
181

 .ראה רחבה בהמשך 
182

 Comparative Methods in Political & Social Research  (retrieved 10.8.09) 

 c.il/~levi/method.htmlhttp://poli.haifa.a: בתוך
183

 .51' ע, שם, וינטרוב -קרפ 

http://poli.haifa.ac.il/~levi/method.html
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האוהדים השיבו על הסקר . ולכן איני מתיימר לייצג בתוצאות המחקר את האוכלוסייה כולה

באמצעות פורומים של אוהדים , (11%-כ)לאחר שקיבלו פנייה להשיב או דרך חברים של הסוקר 

-כ)ובאופן אישי על ידי הסוקר ( 4%-כ( )פייסבוק)באמצעות רשת חברתית , (41%-כ)באינטרנט 

ייה הישירה כוללת מספר קטן של משיבים שנדגמו במשחק הכדורגל שנערך בין שתי הפנ(. 15%

-הסקר פורסם באתר אינטרנט והתשובות התקבלו בין ה". טדי" איצטדיוןב 05.1.01 -הקבוצות ב

 .03.1.01-ל 1.1.01

 

 ס"נתוני הלמ נתוני הסקר  המאפיין הדמוגרפי 

-  04.1 גיל ממוצע 

 01.1 05 גיל חציוני 

 40.3 1.5 חוז נשים א

 31 11 רווקים 

 43.3 11 נשואים

-  0.3 ממוצע שכר

 03 31 (בקרב אוכלוסייה בוגרת)תואר ראשון לפחות 

 

בניגוד לנתונים . ר"אוהדי בית 135-אוהדי הפועל ו 114מתוכם , איש 301בסך הכל ענו על הסקר    

ו יותר אוהדי הפועל מאוהדי בסקר נדגמ 184קיימים לגבי כמות אוהדי הקבוצות באוכלוסייה

הגיל . 34-ל 13ונע בין הגילאים  04.1ממוצע הגילאים עמד על , באשר לגיל האוהדים. ר"בית

ממוצע גילאים זה נמוך מממוצע הגילאים בחברה הישראלית באופן . 05החציוני עמד על 

 01%-ו 55-ל 00מהאוכלוסייה הם בני  34%, 11מהאוכלוסייה הם עד בני  33%, בישראל. משמעותי

שחלק ניכר , נתוני הסקר לא מפתיעים בהתייחס לכך 01.1.185הגיל החציוני הוא +. 54הם בני 

מה שמטה את התשובות לגילאים צעירים יותר , מהנשאלים נחשף לסקר באינטרנט

                                                 
184

הסקר הפחות מהימן הוא זה של , באופן מפתיע)מתוכם שניים מהימנים יותר , שהתייחסו לאהדה בישראל, בשלושה סקרים 

עומת ר ל"מהאוהדים זיהו עצמם כאוהדי בית 42%: 4114-בסקר מ. נמצאו פערים גדולים באהדה.( ש.א. ההתאחדות לכדורגל

ואילו ( 2.2פי )אוהדי הפועל  7%לעומת , ר"זיהו עצמם כאוהדי בית 42%, 4115בסקר מסוף (. 4.2פי )אוהדי הפועל  61%

 (6.5פי )אוהדי הפועל  0%ר לעומת "זיהו עצמם כאוהדי בית 64% -בסקר ההתאחדות
– ://www.brandman.co.il/articles.php?articleid=129http 4114סקר מכון ברנדמן. 

 4115טלסקר  TNS/ סקר מעריב". אחד מכל שלושה אוהד את מכבי חיפה: סקר האוהדים מגלה. "אורי רוזן

/ART1/009/057.htmlhttp://www.nrg.co.il/online/3 -  (67.66.15) 

 (42.6.15" )כליום"סקר התאחדות לכדורגל באתר 

http://www.liga.co.il/kolyom/viewart.php?artID=12219&cat=146&self=article.php (15.42.6) 
185

 .661' ע, מחוז ונפה, גיל ומין, דת, לפי קבוצת אוכלוסייה, אוכלוסייה -4.61לוח . .411שנתון סטטיסטי לישראל , ס"למ 

http://www.brandman.co.il/articles.php?articleid=129
http://www.nrg.co.il/online/3/ART1/009/057.html
http://www.liga.co.il/kolyom/viewart.php?artID=12219&cat=146&self=article.php
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כי נשים הן חלק נכבד מאוהדות , סקרים מן העולם מראים, בהתייחס למגדר 186.מלכתחילה

במחקרי  188.נראה כי מספר הנשים המעורבות במשחק נמוך יותר אך בישראל 187,הכדורגל

שגם נשים , אך נתון זה אינו נמוך באופי קיצוני בהתייחס לכך, בלבד( 1.5%)נשים  03השתתפו 

 189.היא קבוצה בעלת גישה מוגבלת יותר לאינטרנט, כקטגוריה

מהמשתתפים ( 11%) 41(. 11%-כ, איש 031)הרווקים היוו רוב מכריע , בהתייחס למצב משפחתי   

באופן . הקשורה לגישה לסקר, קיימת הטיה, גם כאן. פרודים 3-גרושים ו  5, אלמנים 3, נשואים

בעלי פנאי , בעלי הגישה הרבה יותר לאינטרנט ומעבר לכך, הרווקים הם הצעירים יותר, טבעי

 . להשיב על הסקר

, 0.3של האוהדים בסקר עמד על ממוצע השכר . בהתייחס למעמד נבחנו מספר משתנים, לבסוף   

(. נמוכה בהרבה מן הממוצע 1מייצג הכנסה ממוצעת גבוהה בהרבה מן הממוצע ואילו  4כאשר )

כאשר מוציאים את הקטינים מן הסקר . הטיית הגיל סקר כנראה משפיעה גם על ממוצע השכר

בדים כרגע מהאוהדים מעידים על עצמם שהם עו( 011) 11%כמעט . 0.15-ממוצע השכר עולה ל

עדיין "כי , פורת-בןנתונים אלו מתאימים לאמרתו של . עובדים 100%ומתוך הבגירים כמעט 

 190."נמוכים והנמוכים -הציבור הגדול של אוהדי המשחק בא מן המעמדות הבינוניים

הם בעלי  01%הם בעלי השכלה תיכונית וכמעט  34%כמעט , בקרב האוכלוסייה הבוגרת בסקר   

נתונים אלו . או תואר דוקטורט. א.מהמשיבים הם בעלי תואר מ 1%-כ, נוסףב. תואר ראשון

נתון אחרון שנבדק  191.הבינוניים והגבוהים בקרב אוהדי הכדורגל תמצביעים על עליית המעמדו

צפיפות דיור נמוכה (. צפיפות דיור)הוא מספר הנפשות בבית ביחס למספר החדרים בבית הנבדק 

נפשות לחדר וצפיפות דיור גבוהה  0עד  1פיפות דיור בינונית כנפש צ, מוגדרת כפחות מנפש לחדר

מהאוכלוסייה חיה בצפיפות דיור  41%כמעט , 0001בשנת , בישראל. כשתי נפשות ויותר לחדר

מהאוכלוסייה חיה  3.4%-מהאוכלוסייה חיה בצפיפות דיור בינונית ורק כ 31%כמעט , נמוכה

                                                 
186

 :ראה, לגבי גישה לאינטרנט ולסקרים 

Journal of the American Society Yin Zhang. "Using the Internet for Survey Research: A Case Study", 
, vol. 51, No. 1,1999,  p. 58.rmation Sciencefor Info 

187
 (.40.6.1" )נשים: מאוהדי הכדורגל בעולם 20%. "אוריאל דסקל 

3202449,00.html-http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L  
188

 (.2.5.1" )כך גורמים לנשים לאהוב כדורגל. "אוריאל דסקל 

3277665,00.html-http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L  
189

 , p.58.IbidZhang,  
190

 .75-72' עמ, א4117, פורת-בן 
191

מדובר על ייצוג יתר , המצביע על כשליש מן המתעניינים בכדורגל בישראל כבעלי השכלה אקדמית, ביחס לסקר הארצי 

 .72' ע, שם. פורת היה ייצוג יתר לבעלי השכלה גבוהה-גם אצל בן. של בעלי השכלה גבוהה

http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3202449,00.html
http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3277665,00.html
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ממוצע צפיפות דיור : כלומר, 0.15ע צפיפות דיור של בסקר נמצא ממוצ 192.בצפיפות דיור גבוהה

 .נמוך

 שלושת מעגלי האהדה

צרכן יותר מאשר אוהד /וליאנוטי מתאר את הפיכתו של האוהד ללקוח'המודל שיצר ג, כאמור   

כיצד עניין זה בא לידי . הפיכתו של האוהד לצרכן מתבטאת גם בכדורגל הישראלי. יגלובלבעידן ה

 ? ביטוי

לו הוגדרו על פי מספר א 193."מעגלי אהדה"בחון סוגיה זו עוצבו שלוש קטגוריות אהדה או כדי ל   

השקעה , איצטדיוןמקום ישיבה ב, (משחקים בשנה האחרונה)תדירות צפייה במגרש : משתנים

החלוקה לאשכולות בוצעה  194.(לא כולל צפייה בטלוויזיה)כספית בשנה והשקעת זמן פעיל בשבוע 

פונקציה זו נבחרה בשל הנוחות ביצירת  SPSS.195 כנתובתTwo Step Clustering על ידי פונקצית 

פונקציה זו מאפשרת בחירה של מספר אשכולות רצויים תוך שהיא מסוגלת להתמודד . אשכולות

 196.עם משתנים רציפים וקטגוריאליים כאחד

צפו בכל כי , מהנשאלים טענו( 01%-כ)כחמישית , בבחינת התפלגויות השאלות בסקר שלי   

צפו בכמחצית מהמשחקים בשנה  50%-ו"( בבית ובחוץ)" במגרש משחקי הקבוצה שלהם

אמרו שהם יושבים ביציע ( 3%-כ)איש  11רק  , איצטדיוןמתוך אלו שהולכים ל 197.האחרונה

נתון זה יכול להראות כהטיה ". השרופים"טענו שהם יושבים ביציע של ( 15%-כ) 004-ו" רגיל"

". שרופים"מהנשאלים שייכו עצמם ל 11.4%-זאת בהתחשב גם בעובדה ש 198,משמעותית בסקר

                                                 
192

הנתון . 404' ע, דת וקבוצת אוכלוסייה, לפי צפיפות דיור, משקי בית: 5.41לוח . .411שנתון סטטיסטי לישראל , ס"למ 

, כן כמו, סטודנטים ובקיבוצי במעונות הגרים גם כולל ואינו ואחרי בדווים בדרום ליישובים מחוץ והגרים מוסדות כולל אינו

 .קליטה מרכזי גם כולל אינו
193

ניסיתי , "טיפוסיים אידיאליים"על  סבניגוד למודל הדיכוטומי שלו המבוס. וליאנוטי'מעגלי האהדה התבססו על המודל של ג 

 . שמאפשר גמישות רבה יותר, ליצור מודל רציף יותר
194

צפייה בקבוצות אחרות בטלוויזיה , תדירות צפייה בקבוצה בטלוויזיה: שלוש שאלות לא נכללו בבניית מעגלי האהדה 

כיוון שכמעט כולם , א נכללו במודלצפייה בטלוויזיה וצפייה במשחקי קבוצות אחרות ל". השרופים"ושייכות לקבוצת האוהדים 

מה שמצמצם את טווח ( בכלל לא 2%רק )וצופים בקבוצות אחרות בטלוויזיה ( בכלל לא 2%רק )צופים בקבוצה בטלוויזיה 

 .הוצאה מהמודל כיוון שההשפעה על שלושת המעגלים הייתה מזערית" שרופים"שייכות ל. השונויות
195

משנת  SPSSשהיא הגרסא החדשה של , PASW :Predictive Analytics Softwareלמעשה הניתוח התבצע בתכנת  

411.. 
196

 The SPSS TwoStep Cluster Component, White Paper-Technical Support, SPSS, 2000 
1100.pdf-ftp://ftp.spss.com/pub/web/wp/TSCWP  

 :ראה באתר אוניברסיטת המבורג, בר מורחב על פונקציה זולהס

hamburg.de/RRZ/Software/SPSS/Algorith.120/twostep_cluster.pdf-http://www1.uni (5.61.1-אוחזר ב.) 
197

 2%-צופים בכל משחקי הקבוצה ורק כ 66%-כ, ו שהם צופים בטלוויזיה בכל משחק שאינם הולכים אליוהעיד 14.5%  

, אינם צופים לעולם במשחקי קבוצות אחרות בטלוויזיה 2%-רק כ, באשר לקבוצות אחרות. לא צופים בכלל במשחקי הקבוצה

 .צופים באופן קבוע 61%-צופים במשחקים אלו לעתים קרובות ו 26%-כ
198

-לה"בו יושבים רבים מחברי , והיציע הצפוני( מושבים 1,111-כ) 21% -היציע המזרחי מהווה כ" טדי"באיצטדיון  

מכלל קיבולת האיצטדיון ואילו ( 41,111מתוך  62,111) 71%ובכך הכול מדובר על ( מושבים 0,111-כ) 21%-כ, "פמיליה

מקיבולת  21%-מהווים כ"( השרופים"שבעבר היה ידוע כיציע , יציע של אוהדים ותיקים יותר) 7-ו 2-5שערים " בלומפילד"ב

מיועד לאוהדי היריבה ( מערבי-החלק הצפון" )טדי"כי חלק מהיציע הצפוני ב, יש לציין(. 65,111מתוך  2,511)האיצטדיון  

מיועדים לאוהדי  "בלומפילד"ב 66-ו 61, 0שערים , באותו האופן". השרופים"מה שמגדיל את אחוז יציע , (מושבים 4111-כ)

ftp://ftp.spss.com/pub/web/wp/TSCWP-1100.pdf
http://www1.uni-hamburg.de/RRZ/Software/SPSS/Algorith.120/twostep_cluster.pdf
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ובקרב אוהדי " השרופים"יושבים ביציע של ( 10%-כ) 141מתוך אוהדי הפועל , נת ההתפלגותבבחי

מאוהדי הפועל הגיעו לסקר דרך פורום  15%-כיוון ש, הנתון אינו מפתיע(. 31%) 15ר "בית

 ".אוהדים שרופים"הידוע כמקום מפגש של , "אדומיםפורום השדים ה"האוהדים של הקבוצה 

 

 1.1. צפייה במשחקים במגרש באחוזים )מעוגל(

0 10 

 01 פחות ממחצית המשחקים

 50 יותר ממחצית המשחקים

 01 תמיד

 

 1.0 ישיבה במשחקים במגרש באחוזים )מעוגל(

לא הולך )לא רלבנטי  00

 (למשחקים

 אין לי אזור קבוע 00

 "רופיםהש"יציע  47

 יציע רגיל 6

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
מספר הצופים הממוצע למשחק קטן מקיבולת , כמו כן. 51%-מהווים יותר מ" השרופים"הקבוצה היריבה ולכן באחוזים שערי 

גדול עוד , המגיעים לכל משחק, "השרופים"ולכן אחוז ( למשחק 61,111-כ" טדי", במשחק 1,111-כ" בלומפילד)"האיצטדיון 

משתנה על פי צפי הצופים במשחק נתון בשל עלויות האבטחה הכבדות והצורך ליצור  פתיחת שערי האצטדיונים. יותר

 ".טעונים"בין אוהדי הקבוצות במשחקים " חוצצים"

מנהל , צופים למשחק וקיבולת היציעים מתוך שיחה שנערכה עם איתן שור, "בלומפילד"הנתונים לגבי קיבולת איצטדיון -

 ..0.61.1-ב" בלומפילד"איצטדיון 

מנהלת תחום , ם מתוך התכתבות שנערכה עם ויקי דדויצופים למשחק וקיבולת היציע, "טדי"נתונים לגבי קיבולת איצטדיון ה-

 ..65.61.1-ב ת ירושליםת בעיריי"מופ

tatus=26http://www.sportpalaces.co.il/data.asp?id=8&s –  שבבעלותה איצטדיון , "היכלי הספורט"האתר של

 .בלומפילד

fc.co.il/Arena.asp-http://www.hapoelta- אביב-האתר הרשמי של הפועל תל. 

fans.com/Blumfield_gates.asp-http://red - אדום עולה"אביב -מידע על איצטדיון בלומפילד באתר אוהדי הפועל תל." 

http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1 –  עיריית ירושלים באתר" טדי"על איצטדיון. 

 http://www.one.co.il/Msites/Biz/InsideArticle.aspx?id=88528  -

 ."ONE"באתר " טדי"מידע על איצטדיון 

 

 

http://www.sportpalaces.co.il/data.asp?id=8&status=26
http://www.hapoelta-fc.co.il/Arena.asp-
http://red-fans.com/Blumfield_gates.asp
http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1
http://www.one.co.il/Msites/Biz/InsideArticle.aspx?id=88528
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 1.3 אוהדים "שרופים"

אוהדים "שרופים" )הגדרה עצמית(

אוהדים "שרופים", 

81.5% ,247

אוהדים "רגילים", 

18.5% ,56

 

 5%-בשנה בקבוצה ורק כ₪  1000-טענו שהם משקיעים מעל ל 45% -כ, באשר להשקעה בקבוצה  

שעות בשבוע  4מהנשאלים משקיעים מעל ( 04%)כרבע . בקבוצה בשנה₪  100-משקיעים פחות מ

צפייה באימונים ולא כולל צפייה , הכנה למשחק, המוגדר כצפייה במשחקים במגרש)זמן פעיל 

 .אחוזים אינם משקיעים זמן פעיל בכלל במשך השבוע 1%-ורק כ( בטלוויזיה

 

 

 1.5 השקעה כספית בשנה  )באחוזים מעוגלים(

 5 ₪ 000עד 

 13 ₪ 000עד 

 03 ₪ 0000-ל 000בין 

 45 ₪ 0000-יותר מ

 

 (יםמעוגל יםאחוזב)השקעת זמן בשבוע  1.4

 1 שעות 0

 31 שעות 3עד 

 30 שעות 0-ל 3בין 

 04 שעות 0 -יותר מ
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הוא מקבילו של האוהד המסורתי החם " המגרשאוהד "? הם שלושת סוגי האוהדיםמ   

(Supporter) ,שמתאפיין בהשקעה אישית ורגשית ארוכה , זהו האוהד. וליאנוטי'במונחיו של ג

ם להיות מבוססים על סולידאריות שיכולי, יחסיו עם הקבוצה מזכירים יחסי משפחה 199.במועדון

הם צפויים להגיע לאחוז " טופופיליה"כיוון שאוהדים אלו נוטים ל. מקומית או על בסיס אתני

אוהדים . יצפו במשחקי הקבוצה בטלוויזיה, ניכר ממשחקי הקבוצה וכשלא תהיה אפשרות להגיע

, כמובן". ל השרופיםביציע ש"אלא חלק ניכר גם , איצטדיוןאלו לא רק שישבו במקום קבוע ב

ההשקעה החומרית של . נכנס לקטגוריה זו" מהאוהדים השרופים"שאוהד המגדיר עצמו כחלק 

 . האוהד צפויה להיות גבוהה וכן ההשקעה הפעילה בקבוצה בכל שבוע

בדרך כלל מדובר , כאמור. וליאנוטי'של ג" אוהד מרפרף"הוא אותו " האוהד הכללי", לעומתו  

הקשר היומיומי שלו עם הקבוצה . ית ובעל הון תרבותי הכולל השכלה גבוההבאוהד מבוסס כלכל

ויזואלי מרכזי עבור אוהד  -הריגוש האודיו. חלש ולעתים יעדיף סוגי בידור אחרים על פני קבוצתו

 . בקבוצה בשנה יהוא משקיע סכום מינימאל, כמו כן. זה והוא מגיע פחות למגרש הכדורגל

אוהד ". אוהד הכורסא: "הלוא הוא" אוהד הביניים"אלו ניתן למצוא את בין שני סוגי אוהדים    

אך האהדה שלו מקושרת באמצעות , "אוהד המגרש"זה קשור רגשית למועדון בדומה ל

אך מצד , מצד אחד אוהד זה אוהד את המועדון. של הטלוויזיה והאינטרנט" האמצעים הקרים"

הוא נע בין . הקשורים במועדון, גל אחריםמאמנים ואנשי כדור, שני הוא מעריץ גם שחקנים

בין הזדהות חמה לבין הזדהות . וליאנוטי'של ג" אוהד הצרכני החם"ל" האוהד המסורתי הקר"

אוהד זה צפוי לצפות במשחקי קבוצתו בטלוויזיה ומספר פעמים בשנה , לפיכך. מרוחקת יותר

תו הכלכלית בקבוצה תהיה השקע(. ללא מקום קבוע במגרש)להגיע למגרש כדי לחזק את זהותו 

 .ברמת ביניים בין שתי הרמות האחרות

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199

 .22' ראה ע 
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   1.3 אשכולות האהדה

 3 2 0 אשכול

 אוהד המגרש אוהד הכורסא האוהד הכללי שם האשכול

באחוזים ) גודל

 (מעוגלים

00 31 51 

השקעה  מאפיינים

כספית 

 בשנה

 1000-פחות מ 100%

 ח"ש

 1000-פחות מ 14%

 ח"ש

 1000-יותר מ 100%

 ח"ש

צפייה 

במשחקים 

 במגרש

פחות מחצי  100%

 מהמשחקים

יותר מחצי  31%

 מהמשחקים

יותר מחצי  100%

 מהמשחקים

השקעת 

 זמן פעיל

 בשבוע

פחות משלוש  100%

 שעות

יותר משלוש  33%

 שעות

יותר משלוש  14%

 שעות

ישיבה 

ביציע 

 "השרופים"

ביציע  30%

 "השרופים"

ביציע  10%

 "השרופים"

יציע ב 100%

 "השרופים"

 

צפו ביותר ממחצית משחקי הקבוצה שלהם בעונה " אוהדי המגרש"מ 100%במודל שלי , אם כן   

. בשנה בקבוצה₪  1000-הם השקיעו מעל ל, כמו כן". השרופים"האחרונה במגרש וישבו ביציע של 

 51%וו אוהדים אלו הי. שעות בשבוע זמן פעיל בקבוצה 3מאוהדים אלו השקיעו מעל  14%מעל 

מהאוהדים צפו בפחות מחצי מהמשחקים במגרש  100%, "האוהדים הכלליים"בקרב . מהאוהדים

כל האוהדים ברמת מדידה זו ". השרופים"מהם ישבו ביציע של  30%-בשנה שעברה במגרש ו

 קבוצה זו. שעות זמן פעיל בשבוע בקבוצה 3-בשנה בקבוצה ופחות מ₪  1000-השקיעו פחות מ

, מהאוהדים בסקר שלי 31.3%המהווים , "אוהדי הכורסא"בקרב . האוהדיםמ 01.3%היוותה 

מהם ישבו  10%-כ. מהאוהדים צפו ביותר מחצי מהמשחקים במגרש בשנה האחרונה 31%כמעט 

זמן פעיל  33%-בקבוצה וכ₪  1000-מהם השקיעו פחות מ 14%, כמו כן". השרופים"ביציע של 

 .שעות בשבוע 3-שלמעלה מ
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 :השערות המחקר

היא שהשינויים בדפוסי הצריכה של הספורט בכלל והכדורגל  ,כאמור, ההשערה המרכזית

, וליאנוטי'נצפה למצוא שינויים בדומה לשינויים שמצא ג. בפרט יצרו דפוס אהדה חדש ומורכב

בד בבד נצפה למצוא הצרכנות במסגרת זהותו של האוהד ו בולטות רבה יותר לפרקטיקת: כלומר

 .חיזוק של הזהויות הפוליטיות שימור ולעתים אף

אביב בפרט היא -ר ירושלים והפועל תל"הבחירה באוהד הכדורגל בכלל ובאוהדי בית, כאמור   

על פי . שהיה קיים בעבר, חזק בין אהדה לספורט לבין ביטוי עמדות פוליטיותהקשר בשל ה

שניתן , היא הטענה. הספרות הקשר הזה התערער במשך השנים והפך להיות קשר מורכב יותר

להבחין בשינויים שחלו דרך בחינת טיפוסי האהדה ובמיוחד במסגרת מקרי המבחן של אוהדי 

ביותר פוליטיות ה מקרי המבחן נבחרו בשל היותן של הקבוצות. ר ירושלים"אביב ובית-הפועל תל

 .צפויים להיות בולטים יותר בהן מאשר בקבוצות אחרותשינויים ה ,מבחינה היסטורית ועל כן

או במלים אחרות האופרציונליזציה של השערות המחקר , הספציפיות השערות המחקר, לפיכך

 :הן כדלקמן המרכזיות

, ל השתתפות פוליטיתדומות ששלושת מעגלי האהדה יציגו רמות , בהתייחס לכלל האוהדים. 1

האהדה הם  הטענה היא ששלושת מעגלי. תפיסה דמוקרטיתאמון במוסדות ו, תחושת השפעה

. את ההבדלים בין האוהדים, למעשה, טחש  תוצר של דפוס צרכני חדש הְמ , פתחות חדשההת

המציאות מאפשרת לאוהדים שהם אכן מסוגים שונים לחוש דמיון זהותי והמכנה : כלומר

 . מבטל את ההבדלים ויוצר שיח משותף עבור כלל האוהדים, המסחור, המשותף לכלל האוהדים

 

ימצא קשר בין אהדה לאחת הקבוצות כך ש, סטורי בין הקבוצותיישמר הקשר הפוליטי ההי. 0

 :לפיכך, לבין העדפות פוליטית

העבודה פועל יצביעו למפלגת ר יצביעו לליכוד ולמפלגות ימין ואילו אוהדי ה"אוהדי בית. א

 .ולמפלגות שמאל

 .גדירו את עצמם כשמאלנייםר יגדירו עצמם כימניים ואילו אוהדי הפועל י"אוהדי בית. ב

 

 :ימצא קשר בין אהדה לאחת הקבוצות לבין תכונות דמוגרפיות ולכןי, בהמשך לנקודה הקודמת. 3

 .ר יהיו יותר מזרחים מאשר בקרב אוהדי הפועל"בקרב אוהדי בית. א

 .ר יהיו דתיים יותר מאוהדי הפועל"אוהדי בית. ב

- מאשר אוהדי הפועליישובים במגוון רחב יותר של גורו ר י"אוהדי בית. ג
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 .הטענה היא שהקבוצה מזוהה יותר עם הפריפריה מאשר הפועל

- ר"כמקור מידע עיקרי לעומת אוהדי בית" הארץ"אוהדי הפועל יעדיפו את עיתון . ד

 .ר יעדיפו לקרוא אותו"ולכן מעטים מאוהדי בית 200"שמאלני"מזוהה כעיתון " הארץ"עיתון 

 

 :מספר הבדליםימצאו , בהשוואה בין אוהדי שתי הקבוצות, לבסוף. 5

 .ר יציגו אמון רב יותר במוסדות מאשר אוהדי הפועל"אוהדי בית. א

 .ר יחושו משפיעים יותר על המערכת הפוליטית מאשר אוהדי הפועל"אוהדי בית. ב

 .ר"התפיסה הדמוקרטית של אוהדי הפועל תהיה גבוהה יותר מאשר זו של אוהדי בית. ג

 .ר"גבוהים יותר מאשר אוהדי בית אוהדי הפועל יהיו בעלי השכלה והכנסה. ד

 .ר"אוהדי הפועל ישתתפו יותר בבחירות מאשר אוהדי בית. ה

 

לפיה אוהדי הפועל קרובים יותר לשמאל  ,ההיסטורית מחקרהההשערות מבוססות על הנחת    

יכולת ההשפעה על המערכת ו תחושת האמון במוסדות, לפיכך .ר"הפוליטי מאשר אוהדי בית

הרציונל שעומד מאחורי ההשערה  .ר"להיות גבוהה יותר בקרב אוהדי ביתהפוליטית צפויה 

מבוסס על התפיסה שאזרחים שיעניקו את קולם למפלגה הזוכה יטו להציג אמון רב יותר בדרך 

ר צפויים "אוהדי בית 201.כיוון שיש להם אמון במפלגה שבה בחרו, שבה הדמוקרטיה פועלת

בזמן כיוון ש, ולחוש שיש להם השפעה רבה יותר עליהם לראות במוסדות הפוליטיים אמינים יותר

 .הליכוד הייתהמפלגת השלטון ת הסקר יכער

סקרים מצביעים . התפיסה הדמוקרטית צפויה להיות גבוהה יותר בקרב אוהדי הפועל, מצד שני   

וכי  ששלטון החוק נמצא במקום נמוך יותר בחשיבותו בקרב אנשי ימין מאשר אנשי שמאל, על כך

האחוז הגבוה יותר של דתיים  202.יות אף היא מקושרת למחויבות נמוכה יותר לשלטון החוקדת

                                                 
200

 ".עיתון שמאלני"ביטחוני העיתון נתפס בציבור הרחב כ -המדיני על אף הצגת קו ליברלי גם בתחומי הכלכלה וגם בתחום 

 :ראה למשל

 (.6.64.1" )סקר עדכני ומחקר מקיף בדקו את השאלה המטרידה? האם התקשורת אכן שמאלנית" .מאיה זיסר

tal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=221353http://www.bizpor  
201

 British C. J. Anderson and A. J. LoTempio. "Winning, Losing and Political Trust in America", 
351.-, 32 (2), 2002, pp. 335Journal of Political Science 

Devra C. Moehler. "Critical Citizens and Submissive Subjects: Election Losers and Winners in Africa", 
266.-, 39, 2009, pp. 345British Journal of Political Science 

Political André Blais and François Gélineau. "Winning, Losing and Satifaction with Democracy", 
441.-, vol. 55, 2007. pp. 425Studies 

202
 Dana Yagil and Arye Rattner. "Between Commandments and Laws: Religiosity, Political Ideology 

, 38, 2002, p. 208.Crime. Law & Social Changeand Legal Obedience in Israel",  

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=221353
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ר מהווה מקור נוסף לפגיעה בתפיסה הדמוקרטית הצפויה בקרב "הצפוי להימצא בקרב אוהדי בית

 203.ר"אוהדי בית

הנתונים הדמוגרפיים של הכנסה והשכלה צפויים להיות גבוהים יותר בקרב אוהדי , בנוסף   

וממשיך  204קשר זה היה קיים בעבר .השכלה והכנסה בישראל, פועל בשל הקשר בין מוצאה

בין רמות השכלה והכנסה לבין מעורבות י כיוון שקיים מתאם חיוב 205.להתקיים גם היום

אחוז ההצבעה  206,להשתתף ההנטייתגבר , גבוהה יותרה שכלה והכנסהככל שרמת : אזרחית

, ההסבר לכך הוא. ר"ה יותר מאשר אחוז זה בקרב אוהדי ביתבקרב אוהדי הפועל צפוי להיות גבו

א נוטה וא מודע יותר להשפעה שנודעת לפוליטיקה על חייו ולכן הוה שהיחיד משכיל יותר שככל

 207.ימסייעת לו בכך ונוטעת בו בטחון עצמ מה גם שהשכלתו , להשתתף יותר

 :הממצאים העיקריים

אין חשיבות לחתך האנשים ביחס לסוג פרקטיקת י מעגלי האהדה העלתה כבחינה של שלושת    

סולמות המדידה של כל המשתנים . (Compare Means)בחינת ממוצעים נערכה . האהדה שלהם

. כאשר החלוקה הייתה לפי פרופורציית הקטגוריות, (1) "נמוך"ו (0) "בינוני", (3) "גבוה"נבנו לפי 

לחמש רמות של אמון יצרו סולם של  שש השאלות שעסקו באמון במוסדות וחולקו, כך למשל

-מ, בינוני: 00עד  11-מ, נמוך: 10עד  1-מ: לשלוש הרמות, לאחר מכן, אלו חולקו. שלושים דרגות

  208.גבוה: 30עד  01

תתפות לא נמצא הבדל משמעותי בין רמת ההש: ממצא מעניין תוצאות ההשוואה העלו   

נמצא הבדל , אמנם. לושת האשכולותתחושת ההשפעה והתפיסה הדמוקרטית של ש, הפוליטית

לבין זו של שני סוגי האוהדים " אוהדי הכורסא"בין תחושת ההשפעה ברמה המקומית בין זו של 
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 :על התנגשות זו ראה למשל 

, Vol. 35, No. arative LawThe American Journal of Compzhak Englard. "Law and Religion in Israel", I
1, Winter 1987, pp. 185-208.  

על : דברים ושברי דברים, שטרן' אביעזר רביצקי וידידיה צ( עורכים: )בתוך, "?מה יהודי במשפט הישראלי. "שטרן' ידידה צ

 .62-11' עמ, (4117, ז"תשס, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים) "יהדותה של מדינה דמוקרטית
204

 :ה למשלרא 

Jews in Asher Arian. "Election and Voting Patterns", in: (eds.) Uzi Rebhun and Chaim I. Waxman, 
Lebanon,  Brandeis University Press ; (Hanover : Israel: Contemporary Social and Cultural Patterns

N.H. : Published by University Press of New England, c2004), p. 183. 
205

 :ראה למשל 

' עמ, 4114מרץ , רבעון לכלכלה, "?האם הצטמצמו הפערים בחינוך", אייל דביר ושמואל שי, ב'נטליה מירוניצ, מומי דהן

65.-600. 

 Nili Mark. "The Contribution of Education to Earnings Differentials Among Ethnic Groups in Israel",
86-, 11, 1996, pp.47Science ResearchIsrael Social  
206

 Civic  -Voice and Equality Schlozman and Henry E. Brady. -Sidney Verba, Kay Lehman
.526-(Harvard University Press, 1995), pp. 522 Voluntarism in American Politics 

207
, ז"תשנ-5..6, ו"תשנ ,האוניברסיטה הפתוחה :אביב -תל) תנועות חברתיות ומחאה פוליטית: מלמטה למעלה. תמר הרמן 

 .662' ע', ערך א, (7..6
208

 .6' ראה נספח מס, לשאלון המלא 
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נמצאו הבדלים בהשכלה ובהכנסה , כמו כן. אך הנתון אינו מובהק מבחינה סטטיסטית, האחרים

נתון  ,לעומתו. תאך נתון ההכנסה אינו מובהק מבחינה סטטיסטי, "אוהד הכללי"לטובת ה

 . >p)0.04)ההשכלה דווקא מובהק 

אוהדי "כאשר , נמצא הבדל משמעותי ברמת האמון במערכת הפוליטיתש, מעניין לראות   

" אוהדי המגרש"נראה כי נמצא כי ". האוהדים הכלליים"ו" אוהדי הכורסא"נבדלים מ" המגרש

שני הבדלים , אם כן p<.209)0.04)הם בעלי אמון נמוך יותר במערכת הפוליטית ונתון זה מובהק 

שמפרידה בין שלושת סוגי , מובהקים מבחינה סטטיסטית ייתכן ומצביעים על מגמה כלשהיא

חוסר אמון רב יותר במערכת הפוליטית ואילו , כאמור,חשים " מגרשאוהדי ה". האוהדים

כיוון . מציגים נתוני השכלה גבוהים יותר משני סוגי האוהדים האחרים" האוהדים הכלליים"

יש צורך , כי מדובר במדגם מצומצם, שהנתונים מציגים פערים קטנים יחסית ובשל העובדה

 .במדגם גדול יותר כדי לאשש הפרדה זו

 

 0.1 השוואת ממוצעים בין שלושת אשכולי האהדה )ממוצעים מעוגלים(

תחושת 

השפעה 

ברמה 

 המקומית

תחושת 

השפעה 

ברמה 

 הארצית

אמון 

במערכת 

 הפוליטית

ה תפיס

 דמוקרטית

השתתפות 

 כללי

הצבעה 

בבחירות 

 ארציות

הצבעה 

בבחירות 

 מקומיות

סוג  הכנסה השכלה

 האוהד

 כללי 1.15 0.51 1.51 1.10 1.13 0.15 1.11 1.30 1.13

 כורסא 1.11 0.03 1.45 1.11 1.11 0.05 1.15 1.35 1.11

 מגרש 1.10 0.00 1.40 1.10 1.11 0.01 1.11 1.43 1.11

 

 ממוצע 0946 2926 0900 0980 0984 2920 0983 0960 09.0

 

ניתן אולי היה לצפות להבדלים , בהמשך לנתון שהוצג בנוגע לרמת האמון במערכת הפוליטית

אך הדמיון מצביע על הפיכתה של המדינה ומוסדותיה לחלק בלתי , ברמת האמון והניכור הפוליטי
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 .ניתוחים סטטיסטיים: 4' ראה נספח מס 
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תחושת השפעה בינונית , ערכת הפוליטיתיש אמון בינוני במ( כמעט)לכולם . נפרד מהשיח הפוליטי

 .עד נמוכה ותפיסה דמוקרטית בינונית עד גבוהה

 (באחוזים מעוגלים) אמון במערכת הפוליטית לפי אשכולי אהדה 0.0

 אמון סוג האוהד

 גבוה בינוני נמוך

 1 11 14 כללי

 13 31 00 כורסא

 35 מגרש

 

31 

 

4 

 

 8 .6 23 ממוצע

 

 

 (באחוזים מעוגלים) מערכה הפוליטית לפי אשכולי אהדהתחושת השפעה על ה 0.3

 תחושת השפעה ברמה הארצית סוג האוהד

 גבוה בינוני נמוך

 1 41 50 כללי

 3 40 50 כורסא

 53 מגרש

 

40 

 

0 

 

 3 07 73 ממוצע

 

 (באחוזים מעוגלים)תפיסה דמוקרטית לפי אשכולי אהדה  0.5

 תפיסה דמוקרטית סוג האוהד

 גבוה בינוני נמוך

 00 10 1 כללי

 01 33 4 כורסא

 0 מגרש

 

14 

 

03 

 

 27 40 0 ממוצע
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המודל הצרכני הפך להיות , ראשית? דמיון זה בין שלושת המעגלים השוניםכיצד ניתן להסביר    

האוהד "או " אוהד הכורסא", "אוהד המגרש"בין אם מדובר ב. המרכזי עבור כל האוהדים

" לקוח"יה ולתקשורת ובעצם הפכו להיות קרובים יותר למודל של כולם חשופים לטלוויז, "הכללי

, הכולם נוטים למודל יחיד המושפע מכלכלת השוק ומעידן הטלוויזי". אוהד"יותר מאשר של 

תקשורת ההמונים ובראשה . הלוויין והאינטרנט ובעצם ניתן לדבר על הומוגניזציה של האהדה

, "כפר גלובלי"ובליזציה והפכו את העולם לאותו האיצו את מגמת הגל, הטלוויזיה והאינטרנט

 210.שתושביו שותפים לחוויה קולקטיבית של צפייה באותם אירועים באותו זמן

. אוהד הכדורגל הישראלי מכיר את הכדורגל האירופי ומעורה בוש, דוגמא לכך היא העובדה   

וצות האהודות ביותר אלא שהקב, לא זאת בלבד. קבוצה באירופההעידו כי הם אוהדים  15%מעל 

את  51, (03%-כ)אוהדים את  ברצלונה  41(: לרוב)הן הקבוצות המוכרות והגדולות באירופה 

ארסנל  15-ו( 1%%-כ)את ריאל מדריד  13, (11%-כ)סטר יונייטד 'את מנצ 31, (01%-כ)ליברפול 

, אולימפיאקוס, טוונטה אנסחדה: כמו, כי גם קבוצות פחות מוכרות, חשוב לציין, כמו כן(. 3%-כ)

, מה שמצביע על מגוון רחב, פאולי הופיעו ברשימת האהדה. שטרסבורג וסט, אומניה ניקוסיה

  211.שהטלוויזיה והאינטרנט מאפשרים

 אהדת קבוצות באירופה 3.1

אוהדים קבוצה 

באירופה, 230, 

74%

לא אוהדים 

קבוצה באירופה, 

26% ,79

 
                                                 

210
 :להרחבה בנושא ראה 

Transformations in World Life and  The Global Village:Marshall McLuhan and Bruce R. Powers.  
1989).  York: Oxford University Press, -(New ia in the 21st CenturyMed 

(Cambridge, Mass  Media Events: The Live Broadcasting of HistoryDaniel Dayan and Elihu Katz. 
Harvard University Press, 1992). 

211
בקרב אוהדי . אינו נשמר כאן" של הפועלים" לליברפול" האדומה"מעניין לראות שהקשר הפוליטי המוכר בין הפועל  

, פאולי. שלוש אוהדי הפועל ציינו את אהדתם לקבוצת סט, אף על פי כן. ר והפועל נמצא מספר דומה של אוהדי ליברפול"בית

. פורת-אמיר בן. בו לאוהדים יש השפעה רבה על הדרך בה המועדון מתנהל, מועדון כדורגל גרמני בעל אוריינטציה שמאלית

החוג למדעי , המסלול האקדמי, המכללה למנהל :אביב-תל) , (מסחורה לקהילה, מקהילה לסחורה)כדורגל חלופי : נגד הזרם

 .45' ע, (4110, ט"תשס ,ההתנהגות
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 (באחוזים מעוגלים)קבוצות אהודות באירופה  3.0   

ריאל מדריד, 7%

מנצ'סטר יונייטד, 17%

ליברפול, 21%

ברצלונה, 26%

ארסנל, 6%

אחר, 23%

 

בלי להשקיע " אוהד שרוף"להיות  שבמצב הנוכחי אפשר, תוצאות הסקר מצביעות על כך ,שנית   

הוצאה מהמודל כיוון " שרופים"שייכות לשאלת ה, כאמור. הרבה בקבוצה ולהיות במגרש

אף הוא מתייחס לסוגיה זו וטוען כי , פורת-בן. שההשפעה על שלושת המעגלים הייתה מזערית

צרכנים וכיום  בעקבות השינויים במבנה הניהול ובבעלות של הכדורגל הישראלי נוצרה תרבות של

שיכול להצביע , זהו שינוי מהותי בתרבות האהדה, לגבי דידו". אוהד אמיתי"קשה להגדיר מיהו 

למה . לחברה קפיטליסטית יותר" מגויסת יותר"שחלו בחברה במעבר מחברה , על השינויים

מדובר , כאשר אהדה נמדדת באפשרות להציג עצמך כאוהד באמצעות רכישה של מוצרים? הכוונה

כיום צרכנות של מוצרי המועדון היא אחת . אישי ותלוי יכולות כלכליות אישיות, ל עניין פרטיע

מול " אנחנו"האוהד מסמן את , בכך. הדרכים להביע את הזיקה למועדון ולקבוצת האוהדים

  212.ומצהיר על נאמנותו"" הם"

? אהדה המסורתייםאך מה באשר לדפוסי ה ,הדיון עד כה התייחס למעגלי האהדה באופן כללי   

יצירת ". האחר"לבין " שלנו"חלק מאהדתו של שחקן כוללת את סימון הגבולות שבין הקבוצה 

ספציפית מולה מגדירים  גבול זה נעשית על ידי יצירתה במודע או שלא במודע של קבוצה שנואה

תה אכן נתגל, בסקר. שלהם( Nemesis)אוהדי הקבוצה את קבוצתם כניגוד המוחלט או כנמסיס 

. אביב כקבוצה השנואה ביותר עליהם-הגדירו את מכבי תל 11%בקרב אוהדי הפועל כמעט . כזו

                                                 
212

ה בין האוהד האקדמאי שהוא רציונאלי מאוד ויבחר בקפידה את המשחקים וינטרוב מבחינ -קרפ. 2. 'ע, 'א4117, פורת-בן 

, וינטרוב -קרפ. שיושפע באופן משמעותי מתוצאות המשחקים, נטול ההשכלה, מולו קיים האוהד האמוציונאלי. אליהם יגיע

 .41' ע, שם
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בקרב אוהדי . ר ירושלים כקבוצה השנואה ביותר עליהם"הגדירו את בית 01%כמעט , לאחר מכן

כשבמקום , אביב כקבוצה השנואה ביותר עליהם-רואים בהפועל תל 31%כמעט , ר ירושלים"בית

 213.מופיעה בני סכנין( 1.4%)משמעותי בפער , השני

 (באחוזים)השנואה הקבוצה  5.1

 הקבוצה השנואה הקבוצה האהודה

ר "בית אין לא פירט

 ירושלים

בני 

 סכנין

הפועל 

 -תל

 אביב

מכבי 

 חיפה

מכבי 

 נתניה

מכבי 

 -תל

 אביב

 11 0 0.4 0 0 01 1 0.4 אביב -הפועל תל

 3 0.4 3 31 1.4 0 10 3 ר ירושלים"בית

 

נראה שנשמר הקשר הפוליטי בין השמאל להפועל , בבחינת ההקשרים הפוליטיים המקובלים   

במסגרת הסקר נתבקשו הנשאלים להגדיר היכן . ר ירושלים לימין הפוליטי"אביב ובין בית-תל

היא העמדה  1-היא העמדה הימנית ביותר ו 1כאשר , הסקאלה הפוליטיתיציבו את עצמם על 

לעומת ( 1)הגדירו עצמם בנקודה הימנית ביותר  11.1%ר "ב אוהדי ביתבקר 214.השמאלית ביותר

מאוהדי הפועל הגדירו עצמם  01.3%, בקצה השני של הסקאלה. בלבד בקרב אוהדי הפועל 3.5%

לא נמצא פער גדול בין  1מעניין לראות שבנקודה . ר"בקרב אוהדי בית 11.1%לעומת , 3בנקודה 

 .ר"בקרב אוהדי בית 3.1%-ו בקרב אוהדי הפועל 1.1%: הקבוצות

 (באחוזים מעוגלים)מיקום על הקשת הפוליטית  5.0

       ימין/שמאל

 הקבוצה

 שמאל מרכז ימין

 35 15 00 אביב -הפועל תל

 30 13 40 ר ירושלים"בית

 40 14 34 ממוצע

 

                                                 
213

 .ר העידו כי אין קבוצה ששנואה עליהם"מאוהדי בית 64%בסקר הנוכחי כמעט  
214

ם לעמדות הקשורות הימין והשמאל מתייחסי, לרוב. ל במדינות אחרות"שמאל שונה מן הציר הנ-בישראל ציר ימין 

הפכו להיות מקובלים עם תפיסה ניצית ויונית " שמאל"ו" ימין", פלסטיני -בשל בולטות הסכסוך הישראלי, בישראל. לכלכלה

בשנים האחרונות חלה התעוררות מסוימת בנושאים הכלכליים ובבולטותם , אמנם". שאלת השטחים הכבושים"באשר ל

 .(.ש.א. )י הוא עדיין המגדיר המרכזי עבור אזרחי ישראליונ-אך הממד ניצי, בתקשורת הישראלית
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מאוהדי  40%נמצא כי . מאלש: 4-1, מרכז -5, ימין: 1-3: לאחר מכן קובצו הקטגוריות לשלוש   

ניתן , בצד השני של המפה. בלבד מאוהדי הפועל 00%ר הציבו עצמם בימין הפוליטי לעומת "בית

כפול מאחוז זה בקרב אוהדי , שהגדירו עצמם בשמאל הפוליטי, לראות שאחוז אוהדי הפועל

 .ר"בית

ב אוהדי הפועל בקר 5.11שנעשתה העלתה ממוצע של ( Compare Means)השוואת ממוצעים    

שנערך נמצא הבדל מובהק T (Independent T-Test )במבחן . ר"בקרב אוהדי בית 3.41לעומת 

(0.04(p< כאשר אוהדי הפועל , השמאל הפוליטי/בין אהדה לאחת מן הקבוצות לבין קישור לימין

 215.ר"קרובים יותר לשמאל הפוליטי מאשר אוהדי בית

קשר זה מתבטא על מפת ההצבעה  ין לראות כיצדמעני, כיוון שמדובר בהגדרה עצמית   

החליטו לא  31-לא היו בגיל ההצבעה בבחירות האחרונות ו 3הבגירים בסקר  041מתוך . הפוליטית

כי בהשוואה להתפלגות הקולות בחברה הישראלית אחוז , ראוי לציין, ראשית(. 10%-כ)להצביע 

מדובר באנשים שהסכימו לענות על  :אך נתון זה לא מפתיע, ההצבעה כאן הוא גבוה במיוחד

אחוז ההצבעה למפלגת קדימה היה , שנית. הסקר ולפיכך מראש נוטים להשתתפות רבה יותר

אחוז ההצבעה , מן העבר השני(. 11%מול  00%)בערך חצי מאחוז ההצבעה בציבור הישראלי 

לשתי  3%מול  10.1%-ו 13.4%)ש בסקר היה גבוה בהרבה מזה שהופיע בציבור "למרצ ולחד

אחוז , שלישית. הנתון מצביע על הטייה של משתתפי שמאל מובהקים בסקר(. המפלגות בהתאמה

: נתון זה מדגים את הטיית המחקר. בישראל 1.4%בהשוואה ל 1%-ס היה פחות מ"ההצבעה לש

שאר הנתונים היו פחות או יותר דומים לנתונים ההצבעה . מעט מאוד חרדים השתתפו בסקר

 50%-קולות המהווים כ 51קיבלה  ,ר"המזוהה מסורתית עם בית, גת הליכודמפל 216.הכלליים

 -הבית היהודי)הימין הרדיקלי . בקרב אוהדי הפועל( 1%-כ)קולות  10ר לעומת "בקרב אוהדי בית

 01בקרב אוהדי הפועל מול ( 3%-כ)קולות  10-זכה ל( ישראל ביתנו, האיחוד הלאומי, ל"המפד

 (. 11%-כ)ר "קולות בקרב אוהדי בית

, שספגה בבחירות האחרונות מפלה קשה, מפלגת העבודה, מן העבר השני של המפה הפוליטית   

קולות  3לעומת ( 13%-כ)קולות  00, י"המקושרת היסטורית עם מפא, קיבלה בקרב אוהדי הפועל

שעבור מספר פרשנים נתפסת כתחליף למפלגת , מפלגת קדימה. ר"בקרב אוהדי בית( 4%-כ)בלבד 

                                                 
215

 .ניתוחים סטטיסטיים: 4' ראה נספח מס 
216

. 7% -העיקרית היא ישראל ביתנו הכשהסטיי, 66%עבודה , 2.6%האיחוד הלאומי , 4.2%היהודי  -הבית, 42%-ליכוד 

 :להשוואת התוצאות מול התוצאות הכלליות ראה

 .60-עדת הבחירות המרכזית לכנסת הו. תוצאות הבחירות הארציות

http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx  

http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx
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( 1%-כ)קולות  10של אוהדי הפועל לעומת ( 13%-כ)קולות  11קיבלה  217ודה המתפוררתהעב

מפלגת , ש"כי הצביעו עבור חד, מאוהדי הפועל העידו( 00%) 01כי , מעניין לראות. ר"ממצביעי בית

בקרב אוהדי  0)הכלכלי בישראל  -שמזוהה באופן ברור עם השמאל, ערבית-השמאל היהודית

מכלל  11%-איש המהווים כ 04)זכתה להצבעה רבה בקרב אוהדי הפועל , יאאף ה, מרצ(. ר"בית

ל מחזקים את "הנתונים הנ(. איש 10)ר "בקרב אוהדי בית 1%-לעומת ייצוג של כ( המצביעים

כי עדיין קיים קשר בין  ,אם כן, נראה. שמאל שהוצגה קודם לכן-התפיסה הסובייקטיבית של ימין

ניתן לראות בשתי הקבוצות מצביעי שמאל , למרות זאת. שמאל/ןאהדה לקבוצה ובין הצבעה לימי

 .וימין

 (באחוזים מעוגלים) לפי קבוצות 0001הצבעה בבחירות הכלליות  5.3

 הקבוצה 

 

 המפלגה

ר "בית אביב -הפועל תל

 ירושלים

 ממוצע

 11 1 13 קדימה

 11 4 13 עבודה

 03 50 1 ליכוד

 1 0 0 ס"ש

 15 1 11 מרצ

 1 11 5 ישראל ביתנו

 3 4 1 האיחוד הלאומי

 0 0 1 ל"המפד -הבית היהודי

 11 0 00 ש"חד

 5 0 4 אחר

 10 10 10 לא הצבעתי

218לא רלבנטי
 1 1 1 

    

                                                 
217

 (.0.1..) "הלפלג את מפלגת העבוד: הבחירה המעמדית". דני גוטווין ואלעד הן: ראה למשל 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/927/543.html  

תפקיד , היא גם לא השותפה הבכירה בקואליציה; העבודה שוב אינה חלופה שלטונית, כמפלגה הרביעית בגודלה"..., לדידם 

 ".קדימה"נטלה ממנה , אפילו את האפשרות לתפקיד מפלגת האופוזיציה הראשית. "ישראל ביתנו"שעבר לידי 
218

 .האוהד היה מתחת לגיל ההצבעה בזמן הבחירות 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/927/543.html
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המשויכים לקשר ההיסטורי בין אהדה לאחת הקבוצות לבין נבחנו מספר משתנים , בהמשך   

-בקרב אוהדי הפועל תל, המוצא בבחינת 219.מגורים ומקור מידע, דתיות, מוצא: אורח חיים שלם

-כ ר ותמונת המראה היא"מאוהדי בית 04%-לעומת כ, נזיםמהאוהדים הם אשכ 11%-אביב כ

  220.בלבד מאוהדי הפועל 04%-ר מזרחים לעומת כ"מאוהדי בית 31%

 

 (באחוזים מעוגלים) לפי קבוצות מוצא 5.5

 מוצא       

 

 הקבוצה

 אחר ערבי מזרחי אשכנזי

הפועל 

 באבי -תל

11 04 0 5 

ר "בית

 ירושלים

04 31 1 1 

 

בחינת הקשר בין האהדה לאחת מן הקבוצות לבין דתיות נעשתה על ידי בדיקה של שני    

הבדיקה מראה כי קיים קשר בין דתיות לבין . ס יסודי"קיום מצוות וזרם הלימודים בבי: משתנים

ידו כי הם מקיימים מצוות הע 10%ר כמעט "בקרב אוהדי בית. ר ירושלים"אהדה לקבוצת בית

ככל שנעים בסקאלה אל עבר הצד . בלבד בקרב אוהדי הפועל 1%לעומת " במידה רבה מאוד"

מאוהדי הפועל  41%כמעט . התמונה מתבהרת עוד יותר "מקיים מצוות כלל לא"השני שהוא 

 . ר"בלבד בקרב אוהדי בית 00%לעומת , "מקיימים מצוות כלל לא"אומרים ש

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

219
 .446' ע, 'א4117, פורת-בן 
220

 6, "קווקזי" 6, "איראני" 6, "עיראקים"הגדירו עצמם  4ר "בקרב אוהדי בית, "אחר"מתוך אלו שהגדירו את מוצאם  

הגדירו עצמם  4, בקרב אוהדי הפועל". צבר"או " ישראלי"כ 2-ו" חצי אשכנזי חצי פרסי"כ 6, "ולגריב" 6, "תימני"

 ".חצי אשכנזי חצי ספרדי" 6 -ו" יווני" 6, "טורקי" 6, "צבר"או " ישראלי"כ
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 (באחוזים מעוגלים)לפי קבוצה  יום מצוותק 5.4

קיום               

 מצוות

 

 הקבוצה

במידה 

רבה 

 מאוד

במידה  במידה בינונית במידה רבה

 מועטה

 כלל לא

הפועל 

 אביב -תל

1 10 14 11 41 

ר "בית

 ירושלים

10 01 30 13 00 

 

ועל ב אוהדי הפבקר 5.11שנעשתה העלתה ממוצע של ( Compare Means)השוואת ממוצעים    

לכלל לא  1מקביל לקיום מצוות במידה רבה ואילו  4כאשר , ר"בקרב אוהדי בית 3.01לעומת 

בין אהדה לאחת  >p)0.04)נמצא הבדל מובהק T (Independent T-Test )במבחן  .מקיים מצוות

 221.ר מקיימים מצוות יותר מאשר אוהדי הפועל"כאשר אוהדי בית, הקבוצות לבין קיום מצוות

ס "למדו בבי 01%-ר כ"בקרב אוהדי בית. בית הספר היסודי מציג אף הוא את אותה המגמה   

מאוהדי הפועל למדו  10%-כ, כמו כן. בקרב אוהדי הפועלבלבד  3%-דתי לעומת כ-יסודי ממלכתי

 0, ס פרטי"בבי 5, ס קיבוצי"למדו בבי 1 במסגרת בתי הספר האלו". אחר"ס יסודי המוגדר כ"בבי

 . יהודי-ס ערבי"בבי 1-ס לאומנויות ו"בבי 1, קרטיס דמו"בבי

 (באחוזים מעוגלים) בית ספר יסודי לפי קבוצה 5.3

בית        

ספר 

 יסודי

 הקבוצה

 אחר מיעוטים חרדי דתי -ממלכתי ממלכתי

הפועל 

 אביב -תל

13 5 0 0 10 

ר "בית

 ירושלים

13 01 0 1 3 

 

                                                 
 .ניתוחים סטטיסטיים: 4' ראה נספח מס  221
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בחינת . ם של היישובים למחוזות השונים בארץבחינת מגורי האוהדים נעשתה על ידי קיבוצ   

וכי רוב אוהדי ( 51%-כ)אביב -כי רוב אוהדי הפועל גרים במחוז תל, מגורי האוהדים מראה בבירור

 30%)לשתי הקבוצות אחוז גבוה של אוהדים במחוז המרכז (. 31%-כ)ר גרים במחוז ירושלים "בית

השוני . דומים( צפון וחיפה, דרום)אחרים ואחוזי התמיכה במחוזות ה( ר"לבית 03%-להפועל ו

הגרים במחוז  15%-ר נמצאו כ"בקרב אוהדי בית, ראשית כל. הגדול נצפה בשני מקומות מרכזיים

במחוז יהודה ושומרון נמצאו , שנית. בלבד מאוהדי הפועל במחוז ירושלים 3%-אביב לעומת כ-תל

 (. בהתאמה 0%-מול כ 3%-כ)ר מאשר אוהדי הפועל "יותר מפי שלושה אוהדים של בית

  (כלל האוהדים)מגורים לפי מחוזות  5.1

דרום, 19, 6%

מרכז, 88, 29%

צפון, 15, 5%

חיפה, 6, 2%
ירושלים, 54, 18%

תל אביב, 102, 

34%

יהודה ושומרון, 

4% ,11

חו"ל, 7, 2%

 

 (לפי קבוצות באחוזים מעוגלים)מגורים לפי מחוזות  5.1

 מגורים

 

 הקבוצה

יהודה  תל אביב ירושלים חיפה צפון מרכז דרום

 ושומרון

 ל"חו

 -הפועל תל

 אביב

1 30 5 0 3 51 0 0 

ר "בית

 ירושלים

3 03 4 0 31 15 3 3 
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עבור שני הקהלים . נבדק הקשר בין מקור המידע לחדשות ולחדשות ספורט לבין אהדה, לבסוף   

לאחר מכן מופיעה הקטגוריה . מהווה את מקור המידע העיקרי לחדשות" ידיעות אחרונות"

". הטלוויזיה"ו" האינטרנט"שטומנת בחובה מספר רב של אפשרויות ובראש ובראשונה , "אחר"

כמקור המידע העיקרי שלהם " הארץ"מאוהדי הפועל רואים בעיתון  14%עט כי כמ, מעניין לראות

ממצא זה מתאים לתפיסתו של העיתון . ר"בקרב אוהדי בית 4%-לעומת כ, לחדשות

אך , (מכלל האוהדים 31%)פופולארי גם בחדשות בספורט " ידיעות אחרונות" 222."שמאלני"כ

בין אתרי . (מכלל האוהדים 51%)והדים ויות האמופיעה לפניו במדרג עדיפ" אחר"הקטגוריה 

 . Wallaואתר  SPORT5אתר , ONEהספורט המובילים ניתן לציין את  אתר 

 (לפי קבוצות באחוזים מעוגלים)מקור מידע עיקרי לחדשות  5.1

מקור 

 המידע

 הקבוצה

ידיעות 

 אחרונות

 אחר הארץ מעריב

הפועל 

 אביב -תל

53 11 14 01 

ר "בית

 ירושלים

41 1 4 30 

 

 (לפי קבוצות באחוזים מעוגלים)מקור מידע עיקרי לחדשות ספורט  4.0

מקור 

 המידע

 הקבוצה

ידיעות 

 אחרונות

 Missing אחר הארץ מעריב

 -הפועל תל

 אביב

31 10 3 55 0 

ר "בית

 ירושלים

31 1 0 41 0 

                                                 
222

ליברליות בכלכלה -העיתון משלב תפיסות ניאו. ניותאף על פי שניתן להגדיר את עמדותיו כליברליות יותר מאשר שמאל 

 (64.4.10) ":העין השביעית"באתר , "הארץ"ראה .  ועמדות מתונות במישור המדיני

http://www.the7eye.org.il/lexicon/Pages/Haaretz.aspx 

 . 4115יולי , 7גיליון , העין השביעית, "מתיישר לשמאל' הארץ'. " ארן ליביו: וכן
http://www.the7eye.org.il/articles/Pages/article5720.aspx  

 

http://www.the7eye.org.il/lexicon/Pages/Haaretz.aspx
http://www.the7eye.org.il/articles/Pages/article5720.aspx
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המתווך , ראינו כי קיים קשר בין הזהות הפוליטית לבין אהדה לאחת הקבוצות, עד כה, לסיכום

 .במובן מסוים, מקום מגורים ואף מקור מידע לחדשות, דתיות, מוצא: במשתנים כמו

ר "בית: נעשתה בחינה סטטיסטית של הנתונים תוך השוואה בין שתי הקבוצות, בשלב הבא   

נבדק האם קיימים פערים בין שתי הקבוצות בקטגוריות השונות . אביב -ירושלים והפועל תל

 .שנבחנו לעיל

 0.0 השוואת ממוצעים בין שתי הקבוצות )ממוצעים מעוגלים(

תחושת 

השפעה 

ברמה 

 המקומית

תחושת 

השפעה 

ברמה 

 הארצית

אמון 

במערכת 

 הפוליטית

תפיסה 

 דמוקרטית

השתתפות 

 כללית

הצבעה 

בבחירות 

 ארציות

הצבעה 

בבחירות 

 מקומיות

הקטגוריות  הכנסה השכלה

 הנבדקות

 

 

 

 הקבוצה

הפועל תל  1.10 0.04 1.51 1.11 1.13 0.05 1.10 1.41 1.11

 אביב

ר "בית 1.11 0.33 1.45 1.11 1.13 0.11 0.03 1.31 1.11

 ירושלים

 

בטבלה  שמספר נתונים שהוצגו, מראה Anovaשל הנתונים באמצעות  תבחינה סטטיסטי   

האמון במערכת נמצא כי , א5להשערה התאם ב, ראשית כל. מובהקים מבחינה סטטיסטית

ברמת  (1.10לעומת  0.03)ר גבוה יותר מזה של אוהדי הפועל "קרב אוהדי ביתהפוליטית ב

תחושת ההשפעה ברמה המקומיות והארצית של אוהדי נמצא כי , כמו כן .0.04מובהקות של 

 נתונים אלואך , (בהתאמה 1.41-ו 1.11לעומת  1.31-ו 1.11)ר גבוהה מזו של אוהדי הפועל "בית

 .ב5ממצא זה מתאים להשערה . יתמבחינה סטטיסטאינם מובהקים 

התפיסה הדמוקרטית של אוהדי , בהתייחס לתפיסה הדמוקרטית של שתי קבוצות האוהדים   

נתון המאשש את  ,0.00ל ברמת מובהקות ש( 0.11לעומת  0.05)ר "הפועל גבוהה מזו של אוהדי בית

גים פער לטובת אוהדי כי הנתונים הדמוגרפיים של הכנסה והשכלה מצי, מעניין לראות. ג5השערה 

מובהקים ברמת כאשר רמת נתוני ההכנסה , (בהתאמה 0.04-ו 1.10לעומת  0.33-ו 1.11)ר "בית
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 (=0.40p) תואילו הנתון לגבי ההשכלה אינו מובהק מבחינה סטטיסטי( =0.03p) 0.1מובהקות של 

 (. ד5)ר נתונים אלו סותרים את השערת המחק

ר מצביעים יותר מאשר "כאשר אוהדי בית, ות המקומיותנמצא פער בהצבעה בבחיר, לבסוף   

ברמה , לעומת זאת 0.04נתון זה מובהק ברמת מובהקות של (. 1.51לעומת  1.45)אוהדי הפועל 

בהתייחס להשתתפות באופן . והנתון אינו מובהק ר"לטובת אוהדי בית 0.0הארצית הפער עומד על 

השערה ) נתונים אלו מנוגדים להשערה שהוצגה. (בקרב כל קבוצה 1.13-כ)הנתונים דומים , כללי

 (.ה5

שאוהדי , ב מאששות את התפיסה5א ו5השערות , ראשית כל ?כיצד ניתן להסביר ממצאים אלו   

חשים אמון רב , הליכוד, כמי שהצביעו באחוז גבוה יותר באופן משמעותי למפלגת השלטון, ר"בית

בחינה של , מעבר לכך. ר על המערכת הפוליטיתיותר במוסדות הפוליטיים ויכולת השפעה רבה יות

הממצאים מעלה כי האמון במערכת הפוליטית מושפע מהנתון הנמוך של אמון בראש העיר בקרב 

אחוז הכפול מזה שבקרב , אמון בכלל בראש העיר מהאוהדים לא נותנים 35% -כ. אוהדי הפועל

ניתן ( 11%מול  01) צה המקומיתנתון זה מתחזק גם כאשר בונים את האמון במוע. ר"אוהדי בית

שנתפס על , רון חולדאי, יפו -אביב -להסביר נתון זה בסלידתם של אוהדי הפועל מראש העיר תל

, כמו כן 223."אוסישקין"אביב  -ידם כמי שהרס במו ידיו את מגרש הכדורסל של קבוצת הפועל תל

ואים במשטרה כראויה אינם ר 45%מעל . במשטרת ישראל בקרב אוהדי הפועלקיים חוסר אמון 

 .ר"בקרב אוהדי בית 30%-לאמונם לעומת כ

המחויבות הנמוכה יותר של אנשי ימין לשלטון החוק באה לידי ביטוי בתפיסה , כאמור, שנית   

 (. ג5השערה )ר "דמוקרטית נמוכה יותר בקרב אוהדי בית

גבוהים מאלו של  ר היו"בניגוד למצופה נתוני ההשכלה וההכנסה בקרב אוהדי בית, שלישית   

נתונים אלו משתלבים עם הנתונים הקודמים המצביעים על אמון רב (. ד5השערה )אוהדי הפועל 

הספרות מצביעה על . ר"יותר במערכת הפוליטית ותחושת השפעה רבה יותר בקרב אוהדי בית

 224.יתהיא גורם הניבוי הטוב ביותר לפעילות פוליטהקשר בין השכלה לבין השתתפות פוליטית וכי 

תפיסה דמוקרטית נמוכה יותר מזו של אוהדי , כאמור, ר נמצאה"בקרב אוהדי בית, מצד שני

                                                 
223

 (6.5.61אוחזר " )שקיןפושעי אוסי"מוצג חולדאי כאחד מ, למשל, "אולטראס הפועל"באתר  

http://www.ultrashapoel.com/index1024.php  

אוהדים חיללו את קברי הוריו של רון . "אלי סניור ודנה סידי.  המאבק נגד חולדאי החריף עד לחילול קברי הוריו של חולדאי

 (2.7.17" )ישקיןחולדאי בכתובות על אוס

3420394,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

 .מעניין לראות שבקרב אוהדי הפועל האהדה לקבוצת הכדורסל והכדורגל נתפסות כמכלול
224

 :ראה למשל 

 .4117, 52גיליון , פרלמנט, "ז להשתתפות פוליטיתזר -השכלה. "דנה בלאנדר

http://www.idi.org.il/Parliament/2007/Pages/2007_54/54_E/Parliament_Issue_54_e.aspx 

http://www.ultrashapoel.com/index1024.php
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3420394,00.html
http://www.idi.org.il/Parliament/2007/Pages/2007_54/54_E/Parliament_Issue_54_e.aspx
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נראה שהפער כאן אינו . נתון הסותר את הקשר בין השכלה לתמיכה בערכים דמוקרטיים, ר"בית

כדי להצביע על מגמה ( בקרב אוהדי הפועל 0.11ר לעומת "בקרב אוהדי בית 0.05)גדול מספיק 

 .כלשהי

שיעור ההשתתפות בקרב אוהדי הפועל היה נמוך יותר מזה של , ה5בניגוד להשערה , לבסוף   

בבחירות הארציות נמצא פער קטן ולא מובהק סטטיסטית ואילו בהשתתפות . ר"אוהדי בית

שיעור ההשתתפות בבחירות המקומיות , לעומת זאת. הכללית לא נמצא פער בין אוהדי הקבוצות

בסך הכל נמצאה השתתפות רבה יותר בקרב אוהדי : כלומר. ר"והדי ביתהיה גבוה יותר בקרב א

הנתון סותר את ההשערה אך מתאים לממצאי ההשערות הקודמות המצביעים על קשר . ר"בית

ר נמצאו יותר אוהדים "העובדה שבקרב אוהדי בית, כמו כן. בין השכלה לבין השתתפות פוליטית

מחקרים מראים כי . ר"גבוה יותר בקרב אוהדי ביתדתיים מאפשרת להסביר את אחוז ההצבעה ה

אחוז ההצבעה בקרב האוכלוסייה הדתית בישראל גבוה מממוצע ההצבעה בקרב האוכלוסייה 

הצביעו  1%-אך כ, ל"המפד -אמנם בקרב הדתיים ההצבעה היא ברובה לאיחוד הלאומי. החילונית

הצבעה בקרב הדתיים עמד על אחוז ה, לענייננו. לליכוד לעומת אחוז אפסי לעבודה ולשמאל

 225.בקרב כלל האוכלוסייה 34%-לעומת כ 11%-למעלה מ

 

כי על , שהוצגו מראים שלושת מעגלי האהדה. הפרק הציג את המחקר האמפירי שנערך ,לסיכום   

הפערים שאכן נמצאו בין . קיים דמיון בין כל האוהדים ,אף השוני הקיים בפרקטיקות האהדה

לבין שני סוגי האוהדים האחרים ייתכן ומצביעים על " אוהדי המגרש"תפיסות של אמון בקרב 

 .בין סוגי האוהדיםמסוימת הפרדה 

הקשרים הפוליטיים , באופן כללי, נמצא כי, בהתייחס לקשרים הפוליטיים המקובלים   

ר הן עדיין ימניים יותר על פי "אוהדי בית. מספר שינויים על אף שחלו, ההיסטוריים נשמרו

אוהדי הפועל מגיעים . מזרחיים יותר ודתיים יותר, מצביעים לליכוד ולמפלגות ימין, הגדרתם

" הארץ"רואים עצמם כשמאלנים ומעדיפים את עיתון , אביב וממחוז המרכז -רובם ככולם מתל

במספר תכונות דמוגרפיות החלוקות הדיכוטומיות , למרות זאת. כמקור מידע עיקרי לחדשות

, כך למשל". קומץ"המהווים יותר מ" חריגים"ניתן למצוא בשתי הקבוצות שבין הצדדים התעדנו ו

  .מצביעי ליכוד 1%מצביעי מרצ ובקרב הפועל נמצאו  1%ר נמצאו "בקרב אוהדי בית

                                                 
225

 (.66.1..6" )די האוכלוסיה הדתית לאומיתגבולות וממ. " עוז אלמוג 

-http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30005&nosearch=true&searchMode=1&sLanguage=he
IL 

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30005&nosearch=true&searchMode=1&sLanguage=he-IL
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30005&nosearch=true&searchMode=1&sLanguage=he-IL
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מבססת אמון רב יותר  0001-בהשוואה בין קבוצות האוהדים נראה כי עליית הליכוד לשלטון ב   

העובדה שאמון זה הוא תלוי . ר"יותר בקרב אוהדי ביתבמוסדות הפוליטיים ותחושת השפעה רבה 

. ר"כאשר מוצג הנתון לגבי תפיסתם הדמוקרטית של אוהדי בית, עליית הליכוד לשלטון מתחזקת

, נתוני ההשכלה. נתון זה עלול להוות מכשלה לאמונם במערכת הפוליטית בעתיד: רוצה לומר

בהתחשב בכך שהסקר קטן יחסית אך , ההכנסה וההשתתפות ייתכן ומציגים שינוי מגמה

לא בטוח שיש מקום , ובהתחשב בכך שמחקרים מראים שהפערים המעמדיים נשמרים

 . לאופטימיות
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 סיכום וקשירת קצוות

"The imagined community of millions seems more real as a team of eleven named 

people".226 

 

המרכזי של מצביעה על מיקומו ( Hobsbaum)אמרה זו של ההיסטוריון אריק הובסבאום    

של בנדיקט אנדרסון הפכה להיות מטבע לשון מרכזית " הקהילה המדומיינת. "הכדורגל בעולמנו

בקבוצה מקומית ברור שאלו מייצגים הרבה אם מדובר בנבחרת לאומית ובין אם בין . בשפתנו

, עליה מצביע הובסבאום, הקהילה". משוגעים שרודפים אחרי כדור עשרים ושניים"יותר מ

 . הלוא היא המדינה, של מיליוניםמתייחסת לקהילה 

כדורגל בפרט יכול להוות מראה עבור לעבודה היא התפיסה שספורט בכלל ונקודת המוצא    

, שהחלה בשנות השבעים של המאה העשרים תהליך ליברליזציה, ישראל. השינויים בחברה בכלל

ב כבעלת בריתה המרכזית "קרבתה של ישראל לארה .מושפעת כשאר המדינות מתהליך זה

  .הופכת את ישראל למושפעת מתהליך זה עוד יותר, על ידי רבים" מדינה נורמלית"וכדוגמא ל

בחרתי בשתי הקבוצות . בעבודה זו ניסיתי להתחקות אחר דפוסי אהדת הכדורגל בישראל   

בחנתי את דפוסי . ר ירושלים"ובית אביב -הפועל תל: שמזוהות באופן היסטורי כפוליטיות ביותר

" אוהד הכורסא", "אוהד המגרש: "צריכת הכדורגל באמצעות פיתוח שלושת מעגלי האהדה

 ?כיצד משפיע השינוי בדפוסי הצריכה של ספורט על דפוסי האהדה: שאלתי". האוהד הכללי"ו

פוליטיקה בפרט בין כדורגל לבקשר  ,הקשר בין ספורט לפוליטיקהדן בסוגיית  ראשוןהפרק ה   

אף כי הייתה מורכבת , שהייתה ברורה יחסית, שתפיסת הזהות הקודמת, ראינו. בעולם ובישראל

על ידי בחינת שאלת האהדה תוך התמקדות , הרחיב בסוגיה זו השניהפרק . התערערה, והטרוגנית

 .תוצאותיו הציג את המחקר האמפירי ואת שלישיבהקשר הישראלי ולבסוף הפרק ה

 פורת-בןו פורת-בן. הבמסגרת תהליך הגלובליזצי הכדורגל הישראלי עובר מסחורש, ראינו   

תנועת העבודה והזרמים התרבותיים בכדורגל הושפעו באופן ישיר , ד תנועת ההוןהדגימו כיצ

להתפתחות של  פורת-בןו פורת-בן התייחסו, בהתמקדם בזרמים התרבותיים. מהגלובליזציה

ולת לאהוד מספר קבוצות במקביל והעדפת הקבוצה המקומית על ביכ, אהדת קבוצות מעבר לים

חסר התמקדות בתופעת  פורת-בןו פורת-בןמחקרם של , אף על פי כן. פני הקבוצה הלאומית

 . ם ויכולה להוות עוגן בסביבה משתנהמשפיעה על זהותו של אד,  ראינוכפי ש, זו. האהדה

                                                 
226

 (Cambridge: Cambridge University Press,  Nations and Nationalism since 1780, Eric Hobsbawm
1990), p. 143 
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 135-אוהדי הפועל ו 114מתוכם  ,איש 301 המחקר כלל. בפרק השלישי הוצג המחקר האמפירי   

דפוסי אהדה : השאלות שנשאלו הנחקרים התייחסו לשני מרכיבים עיקריים. ר"אוהדי בית

  .ודפוסים פוליטיים

 :בחינת דפוסי האהדה העלתה מספר מסקנות מרכזיות

ת של שלושת מעגלי האהדה העלתה כי אין חשיבות לחתך האנשים ביחס לסוג פרקטיקבחינה ( 1

תחושת ההשפעה , משמעותי בין רמת ההשתתפות הפוליטית לא נמצא הבדל: האהדה שלהם

 .והתפיסה הדמוקרטית של שלושת האשכולות

תחושת , אמון בינוני במערכת הפוליטיתקיים : נמצא דמיון בין רמת האמון והניכור הפוליטי( 0

 .השפעה בינונית עד נמוכה ותפיסה דמוקרטית בינונית עד גבוהה

 :חינת הדפוסים הפוליטיים התגלו הממצאים המרכזיים הבאיםבב

 .נשמר הקשר המסורתי בין אהדה לקבוצה ובין הגדרתה של קבוצה שנואה( 1

אך , ר ירושלים לימין הפוליטי"אביב ובין בית-נשמר הקשר הפוליטי בין השמאל להפועל תל( 0

 .ניתן לראות בשתי הקבוצות מצביעי שמאל וימין

מקום מגורים ומקור מידע לחדשות עדיין מהווים חלק מהמכלול השלם , דתיות, אמשתני מוצ( 3

 .של אהדה לקבוצה

 :בהשוואה בין שתי קבוצות האוהדים נמצא כי

 .ר גבוה יותר מזה של אוהדי הפועל"האמון במערכת הפוליטית בקרב אוהדי בית( 1

 .מזו של אוהדי הפועל ר גבוהה"תחושת ההשפעה ברמה המקומיות והארצית של אוהדי בית( 0

 .ר"התפיסה הדמוקרטית של אוהדי הפועל גבוהה מזו של אוהדי בית (3

 .ר היו גבוהים מאלו של אוהדי הפועל"נתוני ההכנסה וההשכלה של אוהדי בית( 5

 .ר"אחוז ההצבעה בבחירות המקומיות והארציות גבוה יותר בקרב אוהדי בית( 4

 .י קבוצות האוהדיםרמת ההשתתפות הכללית זהה בקרב שת( 3

 

זה  נתון .תה דמיון בין מעגלי האהדה השוניםהעלשלישי בחינת דפוסי האהדה בפרק ה, כאמור   

החברה . הוסבר על ידי הפיכתה של המדינה ומוסדותיה לחלק בלתי נפרד מהשיח הפוליטי

 אוהד"בין אם ב, "אוהד המגרש"מדובר באם בין ". מקדונליזציה נמרצת"הישראלית עוברת 

להיות הפכו למעשה כולם חשופים לטלוויזיה ולתקשורת ו, "אוהד הכללי"אם ב ובין" הכורסא

הומוגניזציה של על אפשר לדבר ו" אוהד"יותר מאשר של " לקוח"קרובים יותר למודל של 

 . האהדה
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מסקנתי : לפיכך. נשמר הקשר בין הזהות הפוליטית לבין אהדה לאחת הקבוצות, אף על פי כן   

י במסגרתה אדם יכול להיות גלובלזהות מורכבת בעידן ה בעבודה זו היא כי קיימת העיקרית

דווקא  .ילקוח אבל עדיין לשמור על הזדהות פוליטית עם הקבוצה באופן מסורת/אוהד צרכן

הגבולות והזהויות המוכרים בין הפרט , שאחת מתוצאותיה היה טשטוש המסרים ,הגלובליזציה

של הפרט לחזור למקום בו תתחדד הזהות  ךצורהביאה ל, ות אחרותלמדינה ובין המדינה למדינ

רשת העצמית והקבוצתית שלו ולרצון לשוב ולהשתייך לקהילה יציבה שתהווה בשבילו מקור ל

 .המשכיותוגאווה , שייכות, ריגוש, יותהישג, זהות לשביטחון 

כת של האוהדים עם הזדהות גדלה והול, חלק מהתוצאות כוללות הצטרפות של אוהדים חדשים   

, במסגרת מהלך זה. שהיא מייצגת( חברתי או הספורטיבי-הפוליטי)הקבוצה וכן עם המסר 

 להוסיף יש על כך. הופכים להיות מעין בני משפחה"( הקהילה המדומיינת)"האוהדים האחרים 

( 'סלולארי רשתות חברתיות וכו, אינטרנט)השימוש שנעשה לצורך כך במדיומים החדשים  את

 .א היו זמינים כמעט עד אמצע שנות התשעיםשל

הקושי לייצר , זאת ועוד. מחקר עתידי ראוי שייבחן את דפוסי האהדה במסגרת ליגות שלמות   

כדוגמת המודל  ,מצריך בנייה של מודלים תיאורטיים מפורטים יותר" אוהד כדורגל"הגדרה של 

הפערים שנמצאו בין . המחקרים בפועלאך נדרשת אופרציונליזציה ממשית ליישום , וליאנוטי'גשל 

לבין שני סוגי האוהדים האחרים ראויים לבחינה " אוהדי המגרש"תפיסות של אמון בקרב 

על ברשת האינטרנט לבחון את השימוש שנעשה ברשתות חברתיות  ראוייהיה , לבסוף .עתידית

 .מנת לתחזק את אותן קהילות
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alaces.co.il/data.asp?id=8&status=26http://www.sportp  

 

 ."ONE"באתר " טדי" איצטדיוןמידע על 

 http://www.one.co.il/Msites/Biz/InsideArticle.aspx?id=88528 

 

- 0000ספטמבר , מכון ברנדמןאהדה של סקר 

 http://www.brandman.co.il/articles.php?articleid=129 

 

 (03.1.04" )כליום"סקר התאחדות לכדורגל באתר 

http://www.liga.co.il/kolyom/viewart.php?artID=12219&cat=146&self=article.php  

 

 .באתר עיריית ירושלים" טדי" איצטדיוןעל 

http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1  

 

 (4.10.01-אוחזר ב) :באתר אוניברסיטת המבורג TwoStep Clusterעל  

hamburg.de/RRZ/Software/SPSS/Algorith.120/twostep_cluster.pdf-http://www1.uni  

 
 .11-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה באתר ארציותתוצאות הבחירות ה

http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx  

 

 

http://red-fans.com/Blumfield.asp
http://www.the7eye.org.il/lexicon/Pages/Haaretz.aspx
http://www.ultrashapoel.com/
http://www.hapoelta-fc.co.il/Arena.asp
http://www.liverpoolfc.tv/splash/worldcupevents-spl-200410
http://www.sportpalaces.co.il/data.asp?id=8&status=26
http://www.one.co.il/Msites/Biz/InsideArticle.aspx?id=88528
http://www.brandman.co.il/articles.php?articleid=129
http://www.liga.co.il/kolyom/viewart.php?artID=12219&cat=146&self=article.php
http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1
http://www1.uni-hamburg.de/RRZ/Software/SPSS/Algorith.120/twostep_cluster.pdf
http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx
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- Comparative Methods in Political & Social Research -  Information about case 

studies research (retrieved 10.8.09)  

http://poli.haifa.ac.il/~levi/method.html 

 

"Separate politics from sports: Omar Abdullah"-(3.3.09) 

 -sports-from-politics-http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/separate

abdullah_100162293.html-omar 

אתר המיועד להיות פלטפורה משותפת עבור הקהילה , thaindian.comwww.פורסם באתר 

 .הערכים והאמונות של קהילה זו, ההודית בתאילנד על מנת להציג ולשמר את התרבות

 

The SPSS TwoStep Cluster Component, White Paper-Technical Support, SPSS, 2000. 

1100.pdf-ftp://ftp.spss.com/pub/web/wp/TSCWP  

 

 ואחר פרסומים

 

 ס"הלמ: ירושלים. 0001שנתון סטטיסטי לישראל , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 .14.10.01-ת בעיריית ירושלים ב"מנהלת תחום מופ, התכתבות שנערכה עם ויקי דדו

 

 .1.10.01-ב" בלומפילד"צטדיון מנהל א, שיחה שנערכה עם איתן שור

 

 

 

 

http://poli.haifa.ac.il/~levi/method.html
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/separate-politics-from-sports-omar-abdullah_100162293.html
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/separate-politics-from-sports-omar-abdullah_100162293.html
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/separate-politics-from-sports-omar-abdullah_100162293.html
http://www.thaindian.com/
ftp://ftp.spss.com/pub/web/wp/TSCWP-1100.pdf
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 השאלון המלא: 0' נספח מס

 ____________: מספר מרואיין

 .200 סקר כדורגל

 . שמי אסף ואני סטודנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, שלום

 .דעות הציבור לגבי שאלות של זהות וכדורגלשבודק את , אני עורך מחקר. א.במסגרת תזה למ

ות שתינתנה בסקר זה משמשות לצרכי מחקר אקדמי בלבד וכל תשובותיך תישארנה כל התשוב

 (.השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מכוונות לנשים ולגברים באותה המידה)חסויות 

 

 ?כיצד הגעת לסקר9 0

 ישירות על ידי הסוקר .1

 דרך חבר של חבר. 0

 דרך רשת חברתית. 3

 דרך פורום אוהדים.5

 _________אחר. 4

 

 ?מהי קבוצת הכדורגל האהובה עליך9 2

 אביב-הפועל תל .א

 ר ירושלים"בית .ב

 

 ?כמה שנים אתה אוהד את הקבוצה9 3

1 .1-4 

0 .3-10 

3 .11-14 

5 .13+ 

 

 ?מבני משפחתך אוהד את הקבוצה( או יותר)האם אחד 9 7

 (עבור לשאלה הבאה, אם כן)כן  09

 ( 6עבור לשאלה , אם לא) לא 29

 

 ?(ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)חתך מי אוהד את הקבוצה במשפ9 0

 אבי .1

 אמי .0

 אחותי/אחי .3

 _______אחר .5
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 ?(במהלך עונת הכדורגל)מהי התדירות שבה אתה צופה במשחקי הקבוצה שלך בטלוויזיה 9 6

 פעמים 0 .1

 פחות ממחצית המשחקים .0

 יותר ממחצית המשחקים .3

 תמיד .5

 בכל משחק שאני לא הולך אליו -תמיד .4

 

 ?שחק בטלוויזיהעם מי אתה נוהג לצפות במ 49

 לבד .1

 עם חברים .0

 עם בני משפחה .3

 ____________אחר .5

 

מזמין חברים , קונה אוכל במיוחד למשחק: כלומר, האם אתה מתכונן למשחק באופן מיוחד 89

 '?וכו

 כן .1

 לא .0

  ?האם אתה נוהג לצפות במשחקים של קבוצות ישראליות אחרות בטלוויזיה9 .

 לעולם לא .1

 לעתים רחוקות .0

 לעתים קרובות .3

 ן קבועבאופ .5

 

 ?של הקבוצה שאתה אוהד הלכת בעונה האחרונה"( חוץ"ו" בית)"לכמה משחקים  009

 (18דלג לשאלה  0אם ענית ) 0 .1

 פחות ממחצית .0

 יותר ממחצית .3

 כל המשחקים .5

 

  -התכוננות למשחק 009

 ?כמה זמן אתה מגיע למגרש לפני תחילת המשחק

 דקות לפני פתיחת המשחק או פחות 30. 1

 ת המשחקשעה לפני פתיח. 0

 שעתיים לפני פתיחת המשחק. 3

 יותר משעתיים לפני פתיחת המשחק. 5
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היידה : "למשל)? האם אתה נוהג לקרוא קריאות שלא קשורות למשחק עצמו במשחקים 029

 999('וכו" מוות לערבים", "מוות לשמאלנים", "אולמרט תתפטר", "ביבי

 כן .1

 לא .0

 

, "השופט בן זונה: "למשל)? ות במשחקשאינן פוליטי, האם אתה נוהג לקרוא קריאות 039

 "999(שבו בשקט יא מנאייק", "הפועל זונה/מכבי"

 כן .1

 לא .0

 

 ?איצטדיוןב, בדרך כלל, היכן אתה יושב9 07

 אין לי אזור קבוע. 1

 (הפועל -4שער , ר"בית-יציע מזרחי: למשל" )השרופים"ביציע של . 0

 (ר"בית -יציע מערבי: למשל)ביציע רגיל . 3

 "הכבוד"ביציע . 5

 

הקופים , אולטראס הפועל, 02-השחקן ה: כמו)? "השרופים"האם אתה שייך לאוהדים 9 00

 ?(  פמיליה-לה, GA02 -הירוקים

 ___________...ל –כן  .1

 לא .0

 

, נסיעות, כרטיסים: כולל)כמה כסף אתה משקיע בקבוצה שלך בכל שנה , על פי הערכתך9 06

 ?(איצטדיוןושתייה ב מזון, ציוד לעידוד, דגלים, צעיפים, בגדים

 ₪ 100עד  .1

 ₪ 400-ל 100בין  .0

 ₪ 1000-ל 400בין  .3

 ₪ 1000-יותר מ .5

 

אתה מקדיש ( 'צפייה באימונים וכו, הכנה למשחק, הליכה למשחקים)כמה זמן פעיל 9 04

 (כולל צפייה במשחקים בטלוויזיה לא)? לכדורגל במשך השבוע

 שעות 0 .1

 שעות 3עד  .0

 שעות 4 -ל 3בין  .3

 שעות  4-יותר מ .5

 ?______מהי הקבוצה שאתה שונא במיוחד9 08
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 ?האם אתה אוהד קבוצת כדורגל באירופה9 .0

 כן. 1

 (21דלג לשאלה , אם לא)לא . 0

 

 __________ ?איזו קבוצה אתה אוהד 209

 

בין אם מדובר בעיתון או )מהו מקור המידע ממנו אתה מעדיף להתעדכן בחדשות 9 20

 ?(באינטרנט

 ידיעות אחרונות. 1

 עריב מ. 0

 הארץ. 3

 ___________אחר. 5

 

 ?(בין אם מדובר בעיתון או באינטרנט)אותו אתה מעדיף  לספורטמהו מקור המידע 9 22

 ידיעות אחרונות. 1

 מעריב . 0

 הארץ. 3

 ___________אחר. 5

 

 (סמן בעיגול)? לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות לכנסת בפעם האחרונה9 23

1 האיחוד הלאומי 3 קדימה 1

1 

 ל"תע-מ"רע

 ל"המפד -הבית היהודי 1 עבודה 0

 

1

0 

 ד"בל

 

 יהדות התורה 1 ס"ש 3

 

1

3 

 ש"חד

1   הליכוד 5

5 

, ימה אחרתשר

 ________פרט

 ישראל ביתנו 4

 

1

0 

 צ"מר

 

1

4 

 לא הצבעתי

 

 ?האם הצבעת בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. 27 

 כן .1

 (20דלג לשאלה , אם לא)לא  .0

 

 ___________? הצבעתלאיזו מפלגה , אם כן

הוא הימני ביותר  4כאשר ) 0-4כיצד היית מגדיר את עצמך על הקשת הפוליטית על רצף של 9 20

 (השמאלי ביותר 0-ו
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הבעת דעה באופן פומבי בקבוצה של אנשים : כלומר, האם אתה נוהג להשתתף בהפגנות9 26

 (כר רבין או בכיכר ציוןההפגנות הנערכות בכי: לדוגמא)

 לעולם לא .1

 לעתים רחוקות .0

 לעתים קרובות .3

 באופן קבוע .5

( הגולשים לתגובות מנגנון)להשתמש בטוקבקטים : כלומר, האם אתה נוהג לענות לכתבות9 24

 ?באינטרנט

 לעולם לא. 1

 לעתים רחוקות. 0

 לעתים קרובות. 3

 באופן קבוע. 5

 

פורום פוליטי הוא מפגש בין קבוצה של )? ונההאם השתתפת בפורום פוליטי בשנה האחר9 28

מפגש בין , מפגש בין דתיים לחילונים: אנשים מרקעים שונים לצורך דיון והבנה הדדית למשל

 ( 'מפגש בין ימנים לשמאלנים וכו, ערבים ליהודים

 .לא. 1

 .פעם אחת. כן. 0

 .בין פעם אחת לשלוש פעמים. 0

 .יותר משלוש פעמים. כן. 3

 

 ?מידה אתה וחבריך יכולים להשפיע על מדיניות הממשלהבאיזו 9 .2

 במידה רבה. 1

 במידה מסוימת. 0

 במידה מעטה. 3

 לא יכולים להשפיע. 5

 

 ?המועצה המקומית/באיזו מידה אתה וחבריך יכולים להשפיע על מדיניות העירייה9 30

 במידה רבה. 1

 במידה מסוימת. 0

 במידה מעטה. 3

 לא יכולים להשפיע. 5

 

 

 

6 4 5 1 7 2 2 

 ימין שמאל
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 (X-סמן ב)? באיזו מידה אתה נותן אמון בכל אחד מהאנשים או המוסדות הבאים .30

 מידת אמון           

 

 המוסד/האדם

 נותן אמון מלא נותן אמון גבוה נותן אמון בינוני נותן אמון מועט לא נותן אמון בכלל

      ראש הממשלה

      הממשלה 

      המפלגות

      המשטרה

      ראש העיר

המועצה /העירייה

 המקומית

     

 

 (X-סמן ב)? עד כמה אתה מסכים את האמרות הבאות9 32

            

 

 

לא מסכים 

 בכלל

מסכים במידה 

 מועטה

מסכים במידה 

 בינונית

מסכים במידה 

 רבה

 מסכים לחלוטין

מספר מנהיגים חזקים 

יכולים להועיל למדינה 

 מכל הדיונים והחוקים

 

     

אני מרוצה , באופן כללי

מתפקוד הדמוקרטיה 

 הישראלית

 

     

 

 :העוסק בפרטים כללים אודותיך, נעבור לחלק האחרון של השאלון*

 ______ ?מהו גילך9 33

 ? _______היכן אתה גר כיום9 37

 ?מהו מינך9 30

 גבר .1

 אישה .0

 ?מהו מוצא אביך9 36

 אשכנזי .1

 מזרחי/ספרדי .0

 ערבי .3

 _________אחר .5
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 (סמן תשובה אחת בלבד)? צמךכיצד אתה מגדיר את ע9 34

 אשכנזי. 1

 מזרחי/ספרדי. 0

 גם זה וגם זה. 3

 לא זה ולא זה. 5

 ישראלי. 4

 ערבי. 3

 יהודי. 1

 __________אחר. 1

 

 ?מה מצבך המשפחתי9 38

 נשוי  .1

 אלמן  .0

 גרוש  .3

 פרוד .5

 רווק  .4

 

 ? מה ההשכלה הגבוהה ביותר שלך9 .3

 אין השכלה פורמלית .0

 יסודית .1

 .ןללא תיכו. על יסודית .0

 תיכונית .3

 .ללא תואר. על תיכונית .5

 .א.תואר ב .4

 או דוקטורט. א.תואר מ .3

 

 :בית הספר היסודי בו למדת שייך לזרם9 70

 ממלכתי .1

 דתי –ממלכתי  .0

 חרדי .3

 מיעוטים .5

 ____________אחר .4
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 ?מהי דתך9 70

 יהודי .1

 מוסלמי .0

 נוצרי .3

 דרוזי .5

 ללא דת .4

 ______אחר .3

 

 ?יום-בחיי היום עד כמה אתה מקפיד לקיים מצוות9 72

 במידה רבה מאוד .1

 במידה רבה .0

 במידה מועטה .3

 במידה מועטה מאוד .5

 כלל לא .4

  :האם הכנסתך החודשית, ביחס לשכר זה(9 ברוטו)₪  4,700-השכר הממוצע במשק הוא כ .73

 נמוכה בהרבה .1

 נמוכה .0

 דומה לשכר הממוצע .3

 גבוהה .5

 גבוהה בהרבה                          .4

 

 ? _______________ת בביתכמה נפשות מתגוררו9 77

 

 ? ___________________כמה חדרים יש בבית9 70

 

 ? האם אתה עובד כרגע9 76

 כן .1

 לא               .0

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
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 9ניתוחים סטטיסטיים: 2' נספח מס

 

 השוואת ממוצעים -הקשת הפוליטית

Group Statistics 

 Favourite N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Political_Curve אביב-הפועל תל  175 4.78 1.502 .114 

ר ירושלים"בית  134 3.58 1.921 .166 

 

 לקשת הפוליטית Tמבחן 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Political_Curve Equal 

variances 

assumed 

14.520 .000 6.139 307 .000 1.195 .195 .812 1.578 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

5.945 245.520 .000 1.195 .201 .799 1.591 
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 השוואת ממוצעים -קיום מצוות

Group Statistics 

 Favourite N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Mitzvot אביב-הפועל תל  175 4.17 1.101 .083 

ר ירושלים"בית  134 3.07 1.264 .109 

 

 לקיום מצוות Tמבחן 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Mitzvot Equal 

variances 

assumed 

1.083 .299 8.193 307 .000 1.104 .135 .839 1.369 

Equal 

variances not 

assumed 

  
8.045 264.265 .000 1.104 .137 .834 1.375 
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 השוואת ממוצעים בין שלושת מעגלי האהדה

Report 

TwoStep Cluster 

Number 

 השכלה הכנסה
LocalVoted_

Yes 

הצבעה 

 כללי
Trust_General_

Categories 

תחושת 

השפעה 

 מקומי

תחושת 

השפעה 

 ארצי
 תפיסה

 דמוקרטית

השתתפות 

משתנה 

 כללי

אוהד 

 כללי
Mean 1.8421 2.4138 1.47 1.8214 1.9138 1.8621 1.6207 2.1379 1.8621 

N 57 58 57 56 58 58 58 58 58 

Std. Deviation .84069 .53095 .504 .38646 .46958 .51122 .52407 .51122 .57578 

אוהד 

 כורסא
Mean 1.7831 2.2262 1.54 1.7738 1.9390 1.9762 1.6429 2.2410 1.8810 

N 83 84 84 84 82 84 84 83 84 

Std. Deviation .81223 .44859 .502 .42088 .57408 .63958 .59400 .53169 .50072 

אוהד 

 מגרש
Mean 1.6984 2.2222 1.50 1.8175 1.7120 1.8810 1.5635 2.2143 1.8730 

N 126 126 126 126 125 126 126 126 126 

Std. Deviation .85107 .50420 .502 .38783 .55089 .61458 .54400 .44913 .55113 

Total Mean 1.7556 2.2649 1.51 1.8045 1.8264 1.9067 1.6007 2.2060 1.8731 

N 266 268 267 266 265 268 268 267 268 

Std. Deviation .83579 .49790 .501 .39732 .55053 .60171 .55513 .48925 .53941 

 

  novaAבחן מ

ANOVA 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 Between Groups .902 2 .451 .644 .526 הכנסה

Within Groups 184.215 263 .700   

Total 185.117 265    

 Between Groups 1.641 2 .821 3.369 .036 השכלה

Within Groups 64.549 265 .244   

Total 66.190 267    

LocalVoted_Yes Between Groups .138 2 .069 .274 .761 

Within Groups 66.603 264 .252   

Total 66.742 266    

 Between Groups .116 2 .058 .367 .693 הצבעה כללי

Within Groups 41.718 263 .159   

Total 41.835 265    

Trust_General_Catego

ries 

Between Groups 3.119 2 1.560 5.314 .005 

Within Groups 76.896 262 .293   

Total 80.015 264    

 Between Groups .605 2 .302 .834 .435 תחושת השפעה מקומי

Within Groups 96.063 265 .363   

Total 96.668 267    
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 Between Groups .347 2 .173 .561 .571 תחושת השפעה ארצי

Within Groups 81.933 265 .309   

Total 82.280 267    

 Between Groups .379 2 .189 .790 .455 תפיסה דמוקרטית

Within Groups 63.292 264 .240   

Total 63.670 266    

 Between Groups .012 2 .006 .021 .979 השתתפות משתנה כללי

Within Groups 77.674 265 .293   

Total 77.687 267    
 

 

 

 השוואת ממוצעים בין שתי הקבוצות בקטגוריות שונות

 

 novaAמבחן 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

LocalVoted_Yes * Favourite Between 

Groups 

(Combined) .546 1 .546 2.187 .140 

Within Groups 76.183 305 .250   

Total 76.730 306    

Report 

Favourite 

LocalVoted_Yes 

Trust_General_

Categories השכלה הכנסה 
הצבעה 

 כללי

תחושת 

השפעה 

 ארצי

תחושת 

השפעה 

 מקומי

השתתפות 

משתנה 

 כללי
תפיסה 

 דמוקרטית

אביב-הפועל תל  Mean 1.53 1.7184 1.6971 2.2457 1.7943 1.5714 1.8857 1.8629 2.2400 

N 174 174 175 175 175 175 175 175 175 

Std. 

Deviation 

.501 .48801 .83373 .46999 .40538 .49629 .57593 .48369 .46683 

ר ירושלים"בית  Mean 1.44 2.0382 1.8788 2.3582 1.8106 1.6716 1.9701 1.8582 2.1053 

N 133 131 132 134 132 134 134 134 133 

Std. 

Deviation 

.499 .57385 .83830 .54016 .39331 .62258 .61241 .61501 .52604 

Total Mean 1.49 1.8557 1.7752 2.2945 1.8013 1.6149 1.9223 1.8608 2.1818 

N 307 305 307 309 307 309 309 309 308 

Std. 

Deviation 

.501 .54908 .83918 .50388 .39967 .55588 .59253 .54361 .49696 
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Trust_General_Categories * 

Favourite 

Between 

Groups 

(Combined) 7.642 1 7.642 27.563 .000 

Within Groups 84.010 303 .277   

Total 91.652 304    

etiruovaF* הכנסה   Between 

Groups 

(Combined) 2.483 1 2.483 3.555 .060 

Within Groups 213.009 305 .698   

Total 215.492 306    

etiruovaF* השכלה   Between 

Groups 

(Combined) .960 1 .960 3.817 .052 

Within Groups 77.240 307 .252   

Total 78.201 308    

etiruovaF* הצבעה כללי   Between 

Groups 

(Combined) .020 1 .020 .125 .724 

Within Groups 48.859 305 .160   

Total 48.879 306    

* תחושת השפעה ארצי 

etiruovaF 
Between 

Groups 

(Combined) .762 1 .762 2.478 .116 

Within Groups 94.409 307 .308   

Total 95.172 308    

* תחושת השפעה מקומי 

etiruovaF 
Between 

Groups 

(Combined) .541 1 .541 1.544 .215 

Within Groups 107.595 307 .350   

Total 108.136 308    

* השתתפות משתנה כללי 

etiruovaF 
Between 

Groups 

(Combined) .002 1 .002 .006 .941 

Within Groups 91.015 307 .296   

Total 91.016 308    

etiruovaF* תפיסה דמוקרטית   Between 

Groups 

(Combined) 1.372 1 1.372 5.639 .018 

Within Groups 74.446 306 .243   

Total 75.818 307    
 


