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אביב -של מכבי תליה זכיה, כמו פסטיבל גמר גביע המדינה בכדורגלבשל קבוצת בני סכנין  זכייתה

ם מתענייניוכללו רבים שאינם  ,מעבר לחוגי האוהדיםשחרגו חגיגות , הניבה באליפות אירופה בכדורסל

עולם , משהו שמגדיר את יחסי הקהילה עם ינלאומיאירוע בניצחון כנחווה האביב -סכנין ובתלב. רטספוב

המתקיים בין  קשר מורכבמבטאות שני המקרים ליוו את שהרגש תפרצויות ה. או מתעלם חיצוני עויין

    . יותלבין זהות ולאומ – , ובמיוחד כדורגלגבריםספורט קבוצתי של קבוצות בעיקר  -ספורט 

 

המלך בפני . כמו נאום מודרניתהלאום הת מתאים במיוחד למדינש ת כדורגל פומבית הוא טקסרותח

היא לאומית הנבחרת הת הופעביום זיכרון, הנצחה לאומי בידי מצביא באתר  פרלמנט או הנחת זריםה

ה ולייצג אותה לפעול בשמ קטנה סוכניםת קבוצשולחת  ת ההמוןקהילה: המדינרעיון שיקוף מסוגנן של 

הקבוצה ין בבליט את הההבדל והמתחים מקונצנזוס, ספורט מבליטים נאום והנחת זרים אבל בעוד סמלית. 

צפות, להשתתף הקהילה למוזמנת  הטקס הלאומי ההמוני היחידי שבוגם ספורט הוא כל האחרים. שלנו ל

וא מוכיח עצמו , וככל שהפתחהתתחרותי אין פלא שככל שכדורגל לכן ביקורת. להעביר אפילו ובתמיכה 

 לרידוד והשטחה של מתחים משטרים שוניםמשתמשים בו הכלכלה הגלובאלית, בשירות יעיל כמכשיר 

בשנות השלושים, פרנקו טיפח את כדורגל האיטלקי צלחות הבהמוסולוני עשה שימוש פוליטי . פנימיים

כדי  80וה  70דיאלים של שנות ה את הזכיות במונניצלו בברזיל ובארגנטינה  םמשטרי, המדריד-ריאל

 ., ויש דוגמאות נוספות רבותשיויון-להסיט תשומת לב מעוני, שחיתות ואי

 

עצם ההשתתפות בכדורגל התחרותי החיבור הזה בין כדורגל ללאומיות רלבנטי מאוד לסכנין היום. 

הרוב אותה ת את המדינה כפי שהגה והמשקפ ת שלוומרכזיות ההממוסד בישראל, ובמיוחד ההופעה בבמ

את הפלסטינים אזרחי תקדם האם ההצלחה הזו  .היהודי, מעוררת בקהילה הערבית דילמה לא פשוטה

שתתפות בחסות ההתנוצל דווקא בידי ממסד שישראל לקראת שיויון אמיתי וכבוד? או שמא היא 

 תר את הקיפוח, האפליה והדיכויויוכל לטעון שיש נורמליזציה ולהסתיר עוד ישל בני סכנין צלחה והה

 ?שהוא אחראי להם

 

פורת -מחקריהם של פרופ' אמיר בןהחלטה להשתתף. את הדילמה שב המדגיש אם כן רק ההצלחה

מהמכללה למנהל, שהתחקה אחר הפועל טייבה בליגה העליונה בשנות התשעים, ושל ד"ר תמיר שורק 

ינתיים הכרעת הרוב בקהילה מעלים שבנים, סכנין כשהיו בליגת המשנה לפני כמה ש-שחקר את בני

עבור  כה-עדשהכדורגל לא הפך יהם מראים גם עד השתתפות. מחקרבירור בהיא בהערבית בישראל 

לאתר של התבדלות פוליטית. להיפך: במקום להיגרר לפרובוקציות הלאומניות של הקהל הציבור הערבי 

כמו שיח חדש של השתלבות. יצירת ל לנצל את המפגש, מנסים הערבים בחלק מהמגרשיםהיהודי 

 יוצרים תחושה חפשית והסיכוי להצליח תחרות אפשרות לההשחורים בכדורסל ובאתלטיקה בארה"ב, 

 –עיקרון הצלחת בעלי הכישורים  –המריטוקרטיה ש. הם גם מטפחים את האשליה של אחדות מטרה

 יטית. עבוד בכל תחום ותחלץ את הקהילה כולה מנחיתותה הכלכלית והפולת

 

עירוב תחומים מתעתע מזהים בו הכשל הטבוע בחשיבה כזו, ומצד שני, רבים בציבור הערבי רואים את 

. יש צדק רב לבין מצב הקהילה כולה – מועדון אחד ו שלאו אפילו הצלחת –בין הצלחה אישית 

דות בליגת ישרישכיח שהההישג בהסתייגות הזו, וחשוב שגם הזרם המרכזי בישראל יבין אותה. אסור ש

העל, גמר גביע ואפילו הנפתו אינם שקולים לצמצום הפער בחינוך, להקטנת הקיפוח באדמות ומים, 

 בחיי המדינה.ממשית של האזרחים מסוג ב' להזדמנויות תעסוקה ופיתוח ולהשתלבות 


