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שלמי תודה
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אודות יחידת המחקר

לפניכם מונח הקובץ השני )שנתון( של יחידת המחקר ,המאגד את פירות המחקר של שנת תשע"א
) .(2010-2011יחידת המחקר בהתאחדות לכדורגל קמה בשנת  2008במטרה לעודד את חקר הידע,
ההבנה והניתוח של מאפייני הכדורגל הישראלי במגוון רחב של תחומי ידע .תוך נסיון להסתייע
במחקר מדעי בתחומי מדעי ההתנהגות )פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה( ,הכלכלה ,החיים
)פיזיולוגיה ,אנטומיה ,ביומכניקה ,קיניזיולוגיה( ומדעי האימון של הספורט בכלל והכדורגל
בפרט ,שמה לעצמה היחידה למטרה לסייע לחוקרים ולתלמידי מחקר )תלמידים לתואר "מוסמך"
ו"דוקטור"( בקידום חקר הכדורגל בישראל.
יחידת המחקר ,בדומה ליחידות מחקר דומות בעולם ,משמשת כמנגנון רחב לביצוע ,פיקוח וניטור
מחקרים אקדמיים ומקצועיים לקידום חקר הכדורגל וסביבתו בישראל .מחקרים מדעיים במגוון
רחב של נושאים יסייעו לשפוך אור על נושאים רבים העומדים על סדר יומה של ההתאחדות
)אלימות ,פרופיל אוהדים ,פרופיל פזיולוגי של השחקן הישראל ,השפעת החלטות בתי הדין
המשמעתיים ,ונושאים רבים נוספים( ,יספקו מידע עדכני ואמין ויעזרו בתהליכי קבלת החלטות
במוסדות ההתאחדות.
ד"ר יאיר גלילי
ראש היחידה
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הקדמה :כדורגל ומחקרים אקדמיים בישראל
הקובץ שלפנינו מכיל מחקרים אקדמיים משדות תיאורטיים מגוונים :פיזיולוגיה ,רפואה,
סוציולוגיה ,פסיכולוגיה והיסטוריה .המשותף לכולם הוא משחק הכדורגל המהווה כר מרכזי
לחקר נושאים רבים ומגוונים .חלק מהמאמרים ,המופיעים בשפה האנגלית ,מלווים בתקציר
בעברית ,לנוחיות הקוראים.
המאמר הראשון ,אהדת כדורגל :זהות מחויבת ,פותח את הקובץ ועוסק בזהות אוהדי הכדורגל.
המחקרים אודות התנהגות אוהדי כדורגל בעולם מגיעים ,רובם ככולם ,למסקנה כי אהדת מועדון
כדורגל היא פרויקט חיים המתחיל בגיל צעיר מאוד ונמשך כל ימי חיי האוהד .מחקרים אלה
מציינים באופן נמרץ למדי שאהדת כדורגל היא סוג של דרך חיים .סדר היום ,השבוע והחודש של
האוהד נקבע על ידי יחסיו עם מועדון הכדורגל שלו .חשוב במיוחד ,אהדת כדורגל היא רכיב
משמעותי בזהות :היא יציבה ויעילה .ממצאי המחקר של אמיר בן-פורת על אוהדי כדורגל
ישראליים טוענים כי אהדת מועדון כדורגל היא אכן רכיב קריטי בפרופיל הזהות של האוהד וכי
יש בה התחייבות לזמן ארוך .לטענת בן-פורת ,אוהדי הכדורגל יכולים לחוש בטחון מסוים בעולם
שבו הזהויות הפכפכות וחסרות יציבות.
המאמר השני של יואב מקל ,יוני גפן ,דן נמט ואלון אלייקים עוסק בהשפעת אימוני ספרינטים
קצרים לעומת ספרינטים ארוכים על רכיבי כושר נבחרים של שחקני כדורגל צעירים .לטענת
החוקרים ,שחקני כדורגל עוברים במהלך המשחק מרחק מצטבר גדול הנע בטווחים שבין  8ל12 -
ק"מ .בעוד שברוב דקות המשחק רמת האינטנסיביות הינה תת מרבית ,נדרשים השחקנים לבצע
לעיתים תכופות גם מאוצים מרביים קצרים .לפיכך ,על מנת למלא כראוי את המטלות המגוונות
הנדרשות מהם ,צריכים שחקני הכדורגל להיות מצוידים הן בכישורים אירוביים–סבולתיים והן
בכישורים אנאירוביים-כוחניים .מטרת מחקרם הייתה לבדוק את ההבדלים בהשפעתם של
אימוני ספרינטים קצרים לעומת אימוני ספרינטים ארוכים ,השווים במרחקם הכולל ,על מספר
מרכיבי כושר הרלוונטיים לשחקן הכדורגל .שלושים שחקני כדורגל צעירים כבני ,15 – 14השתתפו
במחקר והוצבו לאחת משתי קבוצות האימון הבאות – מאומני ספרינטים קצרים ומאומני
ספרינטים ארוכים .כל אחת מן הקבוצות נבחנה במספר מרכיבי כושר גופני רלוונטיים ,לפני
ואחרי ביצוע  7שבועות של אימונים 3 ,פעמים בשבוע .שתי תכניות האימונים כללו את קבוצת
אימוני הספרינטים הקצרים ) 6 – 4מערכות של  X 50 4מ' ספרינטים מרביים( ואת קבוצת
אימוני הספרינטים הארוכים ) 6 – 4מערכות של  200מ' בקצב של  85%ממהירות מרבית( .המרחק
הכולל אותו ביצעו המתאמנים בכל אחת מיחידות האימון הללו היה זהה.
המסקנות העולות מן המחקר מעידות על כך שספרינטים קצרים מרביים וספרינטים ארוכים תת
מרביים ,הזהים במרחקי הריצה הכוללים ,יעילים במידה זהה בשיפור רכיבי כושר אירוביים-
סיבולתיים ורכיבי כושר אנאירוביים כוחניים של כדורגלנים צעירים .לאור הזהות שנמצאה
ביעילות האימונים ,יכולים המאמנים ,במהלך עונת המשחקים העמוסה ,לגוון את אימוני הכושר
ולהחליף בין אימוני ספרינטים קצרים וארוכים לא חשש מפגיעה ברמת הכושר של השחקנים.
שני המאמרים הבאים של חיים קאופמן ואמיר בן-פורת עוסקים בהיבטים היסטורים חברתיים
של הכדורגל בארץ ישראל ולימים מדינת ישראל .בראשון מתאר קאופמן את הניסיון הראשון
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להקים נבחרת כדורגל עברית כבר בשנת  1925בעזרתו של הלורד מונד ובשני טוען בן-פורת כי
למשחק הכדורגל ובעיקר לקשר בין הישראלים הוותיקים לעולים הייתה משמעות רבה בעשור
הראשון להקמת המדינה.
המחקר הבא של צוות חוקרים מאוניברסיטת ת"א והמרכז הרפואי איכילוב ביקש לבחון את
יעילותה של חובת בדיקה אלקטרוקרדיוגרפית לאור חקיקת חוק הספורט בישראל בשנת 1997
המחייבת בדיקה לספורטאים תחרותיים .המחקר בדק  24מקרים של מוות פתאומי ,שהתרחשו
בין השנים  1985-2009כש 11-התרחשו טרם חקיקת החוק ו 13-אחריו .הממוצע השנתי של מקרי
מוות פתאומיים בקרב ספורטאים תחרותיים עומד על  2.6מקרים על כל  .100,000ממוצע מקרי
המוות טרם החוק עמד על  2.54ולאחר החקיקה על  .(P=0.88) 2.66מסקנת המחקר כי לחובת
הבדיקה אין השפעה על מספר מקרי המוות הפתאומיים בקרב ספורטאים תחרותיים.
המאמר הנועל את הקובץ אינו עוסק במישרין בכדורגל הישראלי אך בעל משמעות רבה גם
לכדורגל המקומי .מאמרם של רוני לידור ,מיקי בר-אלי ,מיכל ארנון ואסף בר-אלי עוסק בסוגיית
יתרון הביתיות ובאופן ספציפי האם כדאי יותר לשחק בבית במשחק הראשון ,או שמא כדאי יותר
ליהנות מיתרון הביתיות במשחק השני כאשר מתקיים מפגש כפול? לטענת החוקרים ,רמת
המוטיבציה הגבוהה יותר במשחק השני כפי שהיא משתקפת בתנאי הצבת המטרות המבדילים
בין שני המשחקים :במשחק הראשון ,שתי הקבוצות מנסות להשיג את המרב )"עשה ככל
יכולתך"(; במשחק השני יש להן מטרה ספציפית ,שיש עדויות רבות מאד על כך שהינה יעילה יותר
בשיפור הביצוע .נראה אפוא כי יתרון הביתיות ותנאי המטרה פועלים כ"אמפליפייר" האחד על
רעהו ,על-מנת לייצר בסופו של דבר ביצוע משופר במשחק השני ,בעיקר בהתקפה .אפקטים אלה
מיטשטשים עם עלית רמת התחרות ,ככל הנראה עקב רמת המקצוענות הרבה יותר הגורמת
לשחקנים לא להיות מושפעים יתר על המידה ממיקום התחרות )בית או חוץ(.
קריאה מהנה,
יאיר גלילי
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אהדת כדורגל :זהות מחויבת
אמיר בן-פורת
תקציר
זהות ,כמושג וכמעשה שונה היום ממה שהונח לגביה בעבר .הספרות הנוגעת למושג זה
ולהשלכותיו המעשיות סקפטית מאוד :בימנו אלה זהות אינה יציבה והיא מצויה במצב של
השתנות נמשכת ,וליחיד המודרני-פוסט מודרני אין ברירה אלא להכיר בכך ולהתאים את
התנהגותו .המאמר הזה עוסק בזהות הנחשבת ליציבה יחסית :אהדת כדורגל .המחקרים אודות
התנהגות אוהדי כדורגל בעולם מגיעים למסקנה כי אהדת מועדון כדורגל היא פרויקט חיים
המתחיל בגיל צעיר מאוד ונמשך כל ימי חיי האוהד .מחקרים אלה מציינים באופן נמרץ למדי
שאהדת כדורגל היא דרך חיים .סדר היום ,השבוע והחודש של האוהד נקבע על ידי יחסיו עם
מועדון הכדורגל שלו .חשוב במיוחד ,אהדת כדורגל היא רכיב משמעותי בזהות :היא יציבה
ויעילה .ממצאי המחקר הזה על אוהדי כדורגל ישראליים מציעים כי אהדת מועדון כדורגל היא
אכן רכיב קריטי בפרופיל הזהות של האוהד וכי יש בה התחייבות לזמן ארוך .על כן אוהדי
הכדורגל יכולים לחוש בטחון מסוים בעולם שבו הזהויות הפכפכות וחסרות יציבות.
המאמר המלא ,המופיע בעמודים הבאים הופיע בכתב העת Soccer & Society
Vol. 11, No. 3, May 2010, 277–290
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Identity as a concept and as a practice differs from what it was assumed in the past.
The literature pertaining to this concept and its practices is very sceptical: identity
is unstable and undergoing a continuous process of construction and
reconstruction, and the modern-postmodern individual must realize and accept this
volatile situation. This essay deals with a relatively safer basis for identity: football
fandom. Studies on global football fan behaviour conclude that supporting a
football club is a life-long project that begins at an early age and ends with the life
of the fan. Such studies unequivocally indicate that football fandom is a way of
life. The fan’s daily and weekly agenda is determined by his relationship with the
football club. Most importantly, football fandom is a significant component of
identity: it is stable and effective. Using the results of a study of Israeli football
fans, this essay suggests that fandom is indeed a critical component in the fan’s
identity profile. Hence, fans are at least partially ‘safe’ in a volatile world of
unstable identities.

Introduction: the question of identity
Since the second half of the twentieth century the academic position on identity has
been quite volatile. Scholars from various disciplines have interrogated the concept of
identity, particularly the empirical equivalent of this concept. It is argued that the
socioeconomic and cultural contexts of identity are dissolving and that globalization
uproots capital, people and symbols and transgresses national boundaries, thereby
dissolving the stability of the major bases of collective modern solidarity. Furthermore, this process of dissolution trickles down and inflicts the individual subject who
can no longer rely on a stable anchor of identity for the remainder of his life. It is
argued that the postmodern subject is compelled to repeatedly reconstruct his identity
– almost until his last breath.
In his ‘Introduction: Who Needs “Identity”’, Hall, reminiscent of Derrida,
comments: ‘[identity] is such a concept – operating “under erasure” in the interval
between reversal and emergence; an idea which cannot be thought in the old way, but
without which certain key questions cannot be thought at all’.1 The quasi-pessimistic
approach that Hall adopts in his essay treats identity as an endless project, one that is
constantly under construction. This concept does not (as in the past) specify a stable
core of the ‘self’ that is developing to completion, and which endures social and
historical changes. Modern times, laments Hall, brought about a fragmentation of
identity, and at times a split identity, which is embodied in various, even contrasting
practices:
*Email: benporat@bgumail.bgu.ac.il
ISSN 1466-0970 print/ISSN 1743-9590 online
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DOI: 10.1080/14660971003619594
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in some recent work on this topic … I use ‘identity’ to refer to the meeting point, the
point of suture, between the discourser and practices that attempt to interpellate, speak to
us or hail us into place as the social subject of particular discourses on the one hand, and
on the other hand, the process that produces subjectivity, which constructs us as subjects
that can be spoken to. Identities are points of temporary attachment to the subject position, which discursive practices construct for us.2

The current cultural identity, elaborates Hall, is formulated by two simultaneous
vectors: one is the vector of the shared, the similar, ‘the stable, unchanging and
continuous frames of reference and meaning’.3 The second treats the discontinuity,
the difference, ‘there are also critical points of deep and significant differences that
constitute “what we really are” … We cannot speak … about “one experience” “one
identity”, without acknowledging its other side – the ruptures and discontinuities.’4
It appears that the second vector is at present victorious. It also appears that identity
is indeed a fluid, open process that is never completed. In practice, it is in crisis.5
Class, nation and gender do not and could not offer a solid base. In Bourdieu’s
phrasing, the subject’s habitus are no longer solid and ensured, but fragmentary and
unpredictable.6 Following the debate on identity, it appears that, like the (false)
dictum about ‘the end of ideology’, we should consider a future of fragmented,
liquid identity.
Whether this identity crisis is real or just an alleged academic one, and regardless
of ascribed reasons for this crisis, a subject and society could not exist without
identity, regardless of its current theoretical definition, because identity is a practice –
a mechanism – that relates the subject to its whole self, and simultaneously relates that
same subject to the relevant social and cultural environment, which is primarily
responsible for the formation of the subject as a social entity. The roots of identity are
in the culture, more precisely in ‘the realm of historical opportunities’ that provides
the options for identity construction. The latter offers certain degrees of freedom that
enable people to choose certain elements as their profile of (social) identity. It is
argued here that football fandom is such an option for many people worldwide.
Moreover, because of its unique characteristics, football fandom offers a stable and
continual element of identity, challenging the ‘end of identity’ thesis.
Identity – subject/society
Any discourse on identity or identification7 touches an age-old, never-ending question
of subject relationships with and/or even versus society; whether identity roots and
development are a psychological or social phenomenon. Apparently, in theory as also
in practice, the threshold between identity as an individual issue and as a socialcultural issue is predicatively equivocal.8 As Rutherford argues, ‘The rent on our
relation with the exterior world is matched by a disruption in our relation with
ourselves. Our struggle for identity and sense of personal coherence and intelligibility
are centered on the threshold between interior and exterior, between self and others.’9
Craibe suggests that experience is the decisive factor that should be considered when
dealing with identity.10 Experience is a key concept regarding the link between identity as an individual issue and identity as a social-cultural issue. It is experience that
binds them together. Experience – often considered most subjective – is embedded in
the individual. It refers to the individual’s critical and less critical accumulated
encounters, his selected memory stores and thus the modes by which he conceives and
reacts to the social world.11 Experience is in fact what makes him a social entity:
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experience is derived from, and projected on, the socio-cultural surroundings. Primarily, it is the social that forms the individual and not vice versa.
This essay’s point of departure is that the emergence of identity, its formation and
transformation involves the social-cultural and the subject, in that order. The social
and the cultural, in fact the multi facets of both, are most effective and critical in the
formation of the individual subject’s identity. To borrow Thompson’s conception of
class formation, ‘class experience is determined by relations of production within
which the individual is born or socialized; class consciousness is the manner by which
this experience is treated in cultural terms’.12 Experience, as already indicated, is a
key concept in constructing the concept of identity and, most critically, its practice.
Therefore, identity is usually a mundane experience with certain social categories
such as ethnic group, class, nation, gender, or allegedly also a more marginal category
such as a football club. This complexity is reflected in Bauman’s dilemma regarding
‘his’ national anthem.13 It is the social-cultural scene that compels the subject (and
Bauman) to place himself on a particular emotional, cognitive and symbolic identity.
In essence, identity is a multi-faceted practice of selecting options out of available
experiences.
It is conservatively presumed here that neither the subject nor the collective could
exist without identity. Since we are dealing with the normal and not the pathological,
identity is a functional need. Identity maintains the coherence of the subject and the
collective. This motivates both to be proactive. Nevertheless, there is no absolute
conclusion regarding the specific content and components of identity. However, the
following sub-assumptions that portray a frame of reference are worth noting: 1.
Regarding the individual subject, identity is a syndrome, or a profile of his various
accumulated and selected social-cultural experiences; 2. The components of this
syndrome are granted by the external surroundings; 3. A particular component of
identity is generally dominant at a certain time or situation; 4. The composition of
identity and the temporal domination of the particular component are determined by
the realm of opportunities external to the subject. In Weber’s phrasing it is possible to
suggest that the most seductive component at a certain (historical) period ‘decides’ the
domination in the identity syndrome as aforementioned; 5. An identity crisis, hence a
subject’s inability to manage his identity, reflects a problematic situation, for example
a situation of political ineffectuality.14
In every realm of historical opportunities certain instances or categories contest
and determine a subject’s identity profile: politics, ethnicity, class, gender, etc. The
category that is most influential in shaping identity is not always assured a priori.
Certain combinations are possible (e.g. class/ethnicity). Individuals do not choose
their identity out of an endless stock: they choose their present and future identity out
of given options. More often, identity is given and practically imposed upon them by
means of ideological articulation.15 Following Marx’s dictum, it is possible to argue
that individuals choose their identity but they do it under the social-historical
conditions that are available to them. Again, the key word is experience.
Through experience, the individual organizes, that is communicates, selects,
absorbs and conserves his relationships or encounters with the world. Experience is
the sum of three different levels that relate the subject to the social-cultural surroundings: an emotional level, a cognitive level and a symbolic level. Thus a subject’s
identity reflects his feelings, his perception regarding certain components of his
surroundings, and his evaluation of the meaning of identity. In other words, the particular subject activates these levels: he feels, perceives and interprets, all within the
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limits of his social-cultural situation. The above three provide the conceptual framework for the narration of football fandom-identification and its research.
Football fan identity
The relevant literature describes a football fan as one whose devotion to a particular
club dominates his entire way of life.16 Football fandom, meaning a strong affiliation
to a football club, is a permanent component in the fan’s identity profile. This component successfully competes with other components in this profile, and it generally
dominates. This domination is often manifested and challenged: Catalonian fans in
Barcelona, Catholic fans of Glasgow Celtic, Palestinian fans of Bnei Sachnin in Israel.
For certain obvious reasons, football is associated with gender and class. Although
more and more women are playing the game and joining the ranks of fans in the
stadiums, football is still dominated by men. After the First World War, football was
the game of the (male) working classes worldwide, mainly the game of the proletariat.
Recently, more middle-class people have joined the ranks of the fans (in the stadiums
or as television spectators) but the game remains one of class and gender. Masculinity
and the working class are still prominent components in the fan’s demographic profile
in the twentieth century.17 Nevertheless, as Giulianotti states, the football fan category
at the turn of the century is diversified.18 The inflow of middle-class fans and the
commercialization of the game have rearranged the mode and intensity of fandom,
from the least committed type – the ‘flaneurs’ and thus the less identified fan, to the
most committed type – the involved fan for whom fandom is a total experience.
The traditional most committed fan – the subject of this essay – behaves as if he
possesses the club and the game, and behaves accordingly: he attends each of his
club’s games and his daily and weekly agenda revolves around the football club. This
includes his relationships with all of his significant reference others: family, friends
and employment. Football is his central life interest,19 and therefore his peripheral
relationships are also influenced by football. He watches sports on TV and the
Internet, and he reads the sports section of the newspaper. The key words of his parole
are borrowed from football jargon. The traditional fan is deeply involved in football.
In other words, fandom of a football club is equated with identification that dominates
the fan’s identity profile. The traditional fan frequently defines his deep affiliation
(even voluntary ‘enslavement’) as an integral element of his personality. When interviewed, he frequently employed the first person plural ‘we’; ‘Through the use of a
categorical “we”, fans articulate their image of themselves, in other words their
projection of the self.’20 Utilizing a veteran sociological concept, it could be
suggested that the football club is the fans’ ‘primary reference other’: a critical
element in his identity profile.
Predominantly, it is football fandom that produces identity. This identity is one in
which the subject fan is highly conscious of his tailored position: ‘football fandom is
thus based on the duality of identity and identification/self-reflecting’.21 For the
traditional fan, football is a way of life, a habitus in Bourdieu’s conception.22 But
unlike Bourdieu, the fan is fully aware of the beliefs and attitudes that are born and
bred in the fandom habitus. He is aware of the various levels of fandom (see below).
He is aware of the potential strain inherent in this particular habitus: a potential
conflict between loyalty to the football club and loyalty to certain significant others
such as his family. He is aware that this habitus articulates the personal and the collective, the ‘we’ (or the ‘new-tribe’) to which he has voluntarily submitted a dominant
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component of his identity. Football fandom provides a fair example that ‘the personal
is cultural’23 or according to the premise of this essay, that culture produces the
personal in a form f identity in terms of three levels: emotional, cognitive and
symbolic.
Fandom as identity: a frame of reference
It is argued here that football fandom produces a fan’s identity, and that this specific
component of identity tends to dominate the fan’s identity profile. Borrowing the
concept of experience from other domains,24 it is also argued here that the subject’s
identity profile, including the various weights of its components, is produced by the
cumulative experiences that he undergoes in the particular cultural encounters. Based
on the relevant literature that deals with identity, social presentations and fan behaviour,25 this essay suggests that fandom as identity is formed by means of three
domains of experience: emotional-affective, cognitive and symbolic. All are articulated through the fan’s experience of the game of football as well as relationships/
encounters with non-football experiences.
The emotional-affective experience
For certain conspicuous reasons, the emotional experience of football fandom
seems most critical. A priori fandom of the game of football is an ongoing experience related to the emotional gains and losses of fandom.26 It is constantly argued
that the emotional-affective experience touches the football fan’s personality
because it is endowed with therapeutic and cathartic potential.27 However, the
study of fan behaviour convincingly indicates that this emotional experience is not
confined to personality; because football fandom is ascribed with certain emotional
gains such as self and collective image28 and with the (emotional) motivation of
being with similar others – people who identify with the particular club,29 the
emotional experience in football works as a mechanism that solidifies the individual fans into a collective. This level of experience plays an important role in any
kind of collective formation and it plays a critical role in football fandom. Football
fandom is the most effective answer to the constant ‘quest for excitement’ of individuals,30 in a collective (that is, social) formation.
The cognitive experience
This domain refers to the fan’s cognitive map regarding the central/peripheral position
of fandom versus significant others. In practice, the fan evaluates and rates his relationship with his football club. While the emotional experience is mostly spontaneous
and appears to be out of the fan’s control, the cognitive experience treats the gains and
losses in terms of costs and benefits. This domain of experience divides the mass of
fans into passive and involved: the former gain the benefits with minimal costs (i.e.,
watching games on television). The latter tend to score the balance. In practice, the
cognitive domain refers to the fan’s conception of his position in a map that includes
significant and non-significant others. This map is allegedly very simple, having only
two coloured areas: ‘we’ and ‘they’.31 Although ‘they’ apparently share the same
colour, ‘they’ are differentiated by their potential impact on the fan’s practice. In fact,
‘they’ are sub-categorized by their effect on his identity as fan.32 In effect, the cognitive
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map distinguishes them into different significant others regarding the fan’s central
interest, which is his football club. Most importantly, the cognitive experience refers
to the strain inherent in fandom: the potential conflict with significant others and its
gains or losses.
The symbolic experience
Directly or by means of an agency, football fandom is related to the symbolic-cultural
context: the particular football club might symbolize ethnicity or nationality and so
forth. That is, football fandom embodies an articulation with symbolic aspect(s) of
social categories or relations.33 For example, fandom of Celtic FA in Glasgow embodies Catholicism. Fandom of Barca FA in Barcelona embodies Catalanism. A Fan of
Bnei Sachnin (an Arab Club) in Israel embodies ethnicity/nationalism. As with the
former two domains, the intensity of the symbolic experience is determined by the
broader context: the prominent social-cultural rift in the context imposed on football
club fandom.34 The symbolic experience offers the fan an opportunity to evaluate the
meaning of his identity with the football club in comparative and contextual terms. It
assists him in answering the question ‘Who am I?’, that is, to substantiate his entire
identity profile.
Relevant studies frequently tend to emphasize the dominance of the emotionalaffective experience in fandom35 and therefore, in identity construction and maintenance. This is due to an apparently very obvious reason: the behaviour of the fan
(more often the ‘traditional fan’) is observed, occasionally a priori, as emotional: his
language during the game in and outside the stadium is emotional. His body language
– the way he uses his hands, the way he communicates in the stadium – projects strong
emotion. The outsider layperson tends to see the fan as if manipulated by his own
emotions. Yet although emotions are most visible, the cognitive and symbolic experiences are also effective and on certain occasions, join the emotional domain or even
overcome this domain. For example, Barca’s fans behave emotionally because of the
powerful association between the club and Catalan identity. Or, some fans of a certain
club behave emotionally because of the cognitive and symbolic gains they derive from
that particular club.
Thus fandom as identity of a particular football club is a tripartite conception and
practice. At present we cannot lean on an empirical study in order to deductively
suggest any order of influence or weighting of the above three levels of experiences
regarding the fan’s identification with the football club. Thus, although it is assumed
that in certain situations one of the above three concepts dominates, they are
henceforth treated as equals. They are used in the following as leading concepts in
comprehending a fan’s identity with his football club. The combination (but not yet
the integration) of the emotional, cognitive and the symbolic experiences of fandom
offers more insights into fandom as a component of identity and the meaning (or
weight) of the latter in the fan’s identity profile.
As noted above, the ongoing debate on identity revolves around two questions
concerning formation and stability: does identity form into a stable core with only
peripheral changes, or are both core and peripheral bound to change over time? The
present study deals with a specific component of identity, that of football fandom.
Based on most recent research,36 it is argued here that football fandom is indestructible: it virtually begins in the cradle and ends in the grave. In other words, it is
permanent; it is bounded.
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The remainder of this essay treats fandom as identity by referring to traditional
Israeli fans. The following study leans on the implications of experience in practice as
emotional, cognitive and symbolic elements, and argues that the specific combination
of these elements produces fandom as identity: a dominant element in the identity
profile.
The study
One hundred and forty three Israeli football fans were interviewed. They were fans of
five clubs from the Primer League in Israel, which included 12 clubs at the time of the
study: Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa, Maccabi Netanya, Beitar Jerusalem and Bnei
Sachnin (an Arab Club). A survey of football fans in Israel preceded the selection of
these clubs. The Primer League club fans constitute the major proportion of football
fans in Israel. The five selected clubs represent the diversity of the football clubs in
Israel by political affiliation, ethnicity/nationality, regions, and a few other macro
characteristics. However, the interviewees do not reflect the diversity of the fans,
because of this study’s prominent orientation toward the category of traditional fans,
as narrated by Giulianotti,37 and because the study was interested in interviewing
fans with a history of fandom; young fans under 21 years of age were not included in
the research. In practice, this is a study of the profile and mode of conduct of the
traditional Israeli fan in 2004.
Using a list of club fans, which was provided to the researcher by the clubs’ fan
associations and then using a snowball technique, 30 fans of each of the above
clubs were interviewed, except for Maccabi Netanya, where only 23 fans were
interviewed. As noted above, the 143 interviewees do not reflect the entire football
fan crowd in the stadiums. It was decided to interview five women of each club,
assuming that women constitute approximately 15% of the fans in the stadiums.
12% of the interviewees were women while approximately 20% of the interviewees
are Arabs. Their representation in this study is overestimated compared to their true
representation in the entire Israeli Primer League fan base. But the major reason
that this study does not reflect the entire fan base in Israel is invested in the
conception and planning of the present study: as noted above, it was decided to
interview only fans over 21 years of age who have been fans of their particular club
for at least five years, and who regularly visit their club’s home games. In effect,
this study deals with adult experienced fans.
The above fans were interviewed at home by means of a questionnaire, which
included questions about visiting the club games, behaviour in the stadium, consuming football in the media, relationships with fans and others, aggression, racism,
emotional aspects, cognitive aspects, symbolic aspects, and so on. The majority of the
questionnaire comprised open questions: the interviewees were asked to answer the
questions in their own words. This method of research is related to a qualitative
approach in the social sciences, and thus prescribes the mode of analysing the raw
material: the written responses of the 143 interviewees.
This essay deals only with specific parts of the above research: fandom as identity.
The interviewed fans defined their identification with their club as very strong. Three
clusters of questions that were marked during the composition of the questionnaire as
referring to three levels of experiencing fandom as identity: emotional, cognitive,
symbolic, were decoded by underlying the repeated-domination (key) issues in each
cluster, and then interpreted as closely as possible to their conceptual assignment above.
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The results are then presented by specifying key words and the general tendency that
dominates the cluster of responses. A qualitative method, such as the one used here,
is very close to symptomatic reading: it forces the researcher to read between the lines.
The profile of the fan
The profile of the fan in this study is as follows: male (78%), 30 years of age, possesses
a secondary/post-secondary education, hired employee with an average gross income
of approximately 9,000 shekels per month (approx. $2,000 at the time of interviewing)
– above the average Israeli employee income at the time of the study. Politically, the
fan leans either to the left or to the right but does not adopt an extremely radical view,
aside from a minority. He became affiliated with his club approximately at the age of
10 and has been a fan ever since. He consumes a large amount of football. He attends
almost every alternate Saturday game at the home stadium. He occasionally travels to
attend his club’s away games. He watches other Primer League and National League
(the second division) club games on television. He follows the Champions League
games on television. He reads the sports section in the daily newspaper. He uses the
Internet to stay up-to-date about his club and other football events. In essence, he is a
traditional fan per se: football fandom is his way of life. Literally, football is his life.
I feel, I know, I signify
Fans’ monologues are offered on emotional-affective, cognitive and symbolic
domains. The fans’ responses allow certain but quite effective insights regarding
the weight of the club in the fan’s entire identity. The leading concepts of this essay
are translated into three fan practices: he feels (emotional), he knows (cognitive), he
signifies (symbolic). These were phrased in the form of certain questions that were
posed to the interviewees.
The emotional-affective domain
This domain is examined by means of a few open-ended questions concerning the fan’s
emotional experience. ‘What are your feelings when your team wins the game?’
‘Happiness’ and ‘joy’ are the frequent key words in the fans’ responses to this question.
A third word is often ‘pride’. ‘In one word (I feel) happiness’. ‘Great joy. Pride. I feel
that they [the team] fulfilled my wish.’ ‘I am very happy.’ ‘Proud, an urge to get up
in the morning.’ ‘Elation, a lot of joy.’ ‘I feel pride, joy and excitement.’ The interviewees add that after a victory they are ‘more willing to meet other people’, ‘have a
good time’, ‘feel that they belong to something’, ‘be optimistic’, ‘the victory made my
entire week’.
And the opposite: ‘what are your feelings when your team loses?’ The key word
is ‘lousy’. Another key word is ‘failure’. Also used but less frequently than the above
are ‘depression’ and ‘disappointment’. ‘I feel lousy going to work and seeing people.’
‘I feel sad.’ ‘I could be depressed for the whole month.’ ‘Lousiness. It’s very difficult
to describe.’ ‘The failure ruins my week.’ ‘I feel depressed all evening long. I don’t
read the daily paper the next morning.’ ‘When they lose, I take it personally.’ ‘Big
disappointment. I’m troubled by the tension after the loss. I live with it but it’s very
hard.’ ‘I’m frustrated all week long.’ However, a few express different feelings. ‘A fan
is judged by failures: I feel more identified when the team loses. When the team loses
I feel a greater sense of belonging.’ Emotion is a double-edged football experience,
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endured through victories and losses. As anticipated, both situations are strongly tied
to the fan’s identification with the club. In fact, the opposite is also correct; by definition traditional fans are defined as such because their identification with the club is
independent of the club’s immediate achievements.
Nevertheless, the fan needs reinforcements. It is not just the game of football that
maintains his long-standing (emotional) identification with the particular club. ‘What
do you gain from your club?’ The relevant studies refer to the fan-club relationships
as ‘topophila’ – affection toward a particular social place.38 This place, embodied in
the club’s stadium, is in effect ‘a home’. The unification of home and football
produces more than pure joy.
One cluster of key words is most conspicuous: ‘pride’, ‘happiness’, ‘love’, all
seem to share a common denominator: ‘excitement’. It is anticipated that the traditional fan refers to his club (or team) in emotional terms. The level of emotion, as
previously noted, is probably the major factor that underlies fan-club relationships. As
noted above, this level carries more gains than just joy of the game itself. Additional
gains revolve around identification: ‘feelings of identification’; ‘a shared feeling of
common victory and failure’, and ‘A feeling of identification with something’, ‘a
feeling of belonging to an agenda above and beyond football’, and ‘an object of
identification – an important motive for everything’.
An additional question that focuses on the game: ‘What did you gain from that
(football) game?’ Although the separation between football as a game and football as
a club is academic, it seems that the interviewees are aware of the co-existence of
two entities. The cluster of responses to the possible gains from the game per se is
indicated by certain key words: ‘belonging’, ‘outlet’ and ‘identity’, and motivates the
reader to conclude that the game of football is more than just a mere game, that
football is an emotional community – concrete and/or virtual. The dominant response
to the above question affirmed the above, albeit temporary, conclusions: ‘the feeling
of a collective, of identification with a common goal’, ‘a feeling of identification with
the team and the supporters’, ‘a feeling of being part of the collective’, ‘I like this
tribalism’, ‘participation in a collective experience’, ‘a feeling of being in something
that creates participation’, ‘a big family’.
The emotional domain, as anticipated, has a very strong grip on the football fan’s
identification with his club. Only a few other similar affiliations to cultural events,
such as pop music, entail so many deep emotions. Most importantly, the fan is aware
of the connection between emotion and identity with the club.
The cognitive domain
The cognitive domain refers to the location of the club in the fan’s cognitive (real or
imagined) map. Based on information derived from the current study of fans’ behaviour, it is possible to suggest that because the affiliation with the club is a central life
interest, its position on the map affects other relationships. Particularly, almost any of
the fan’s relations with significant others are influenced (more often, determined) by
his fandom/identification with his club. Most of the time the fan’s relationships with
significant others are based on a division of labour between the fan and others, such
as family and close friends, backed by the latter’s de facto recognition of his football
craze. But this may put strain on these relationships, such as a conflict of loyalties to
club versus family or friends. Cognitive as experience means that the strain is engraved
in the fan’s cognitive map.
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This section of the study begins with a narration of the fan’s map when football is
ultimate. ‘What else is important to you besides football?’ The first interviewee speaks
more or less for the others; his cognitive map includes family, friends, politics, music
and work. Considering the cluster of responses proffered by the interviewed fans it is
possible to replace ‘music’ with other cultural events or hobbies (theatre, travelling,
photography, etc.). Family, friends and work in that order, are most important to the
fan, aside from football. This entails a great deal of potential tension. The family, the
most intimate primary group, constitutes a constant threat to the fan’s identification
with his club: ‘Suppose that you are invited to a family event that coincides with one
of your team’s games, what do you do?’ Every fan is aware of the potential conflict
between primary loyalties, but this conflict is theoretically quite rare. The season’s
games schedule is available to the fans beforehand so unexpected family events
(weddings, Bar or Bat Mitzvahs, birthdays, etc.) are few.39 However, the fan anticipates
a possible conflict of loyalties and he is strategically prepared for the following encounter: the stage is already set – family and friends are aware of his priorities, that he spends
the season’s weekends at the stadium. Moreover, family, friends and the rest of his
significant others are instructed that football underlies his daily routine. However,
during certain occasions he encounters a conflict of loyalties. Explicitly, this appears
as a conflict over his attention and social commitments. Implicitly, this is primarily a
contest between components of identity for domination over his identity profile.
A conflict situation in which the fan is required to fulfil a family obligation on
account of his club obligations offers three options or operative tactics: one – to stick
to the game, two – to surrender to the family, three – to engineer a pragmatic solution,
essentially a compromise. It is assumed that the selection of an option is dependent on
the importance of the event; in other words its weight and significance for the fan and
his family. Almost all the interviewees have experienced a situation in which family
events clashed with a club game. Approximately half (70) chose the game: ‘This just
happened to me last week. … if I’m invited I’m not going.’ ‘This happened to me
before. I went to the game.’ ‘I’ll go to the game. This happened to me 20 times before.
I’m considered an outcast [by the family].’ While reading the fans’ responses to this
question it was obvious to the reader that they are in an onerous situation: they weigh
the gains and losses of their choice of options. But many of the traditional fans are
ready to pay the price of their decision. The reward is worthy.
A quarter of the interviewees chose the family event. ‘The family event wins. You
can’t do anything [refuse].’ The fans that chose this option expressed their ambivalence and powerlessness. They feel that they must apologize for their betrayal or at
least, desertion. The remaining fans handled the situation by opting for a pragmatic
solution. It appears that this group of fans chose a tactic that prevented a potential
conflict from escalating, ‘I’ll go to the family event but I’ll watch the game on television in the back room.’ Or ‘I’ll pop into the family event, and then I’ll go to the game.’
The cognitive dissonance does not evaporate, but it is blunted. The fan feels that while
he has fulfilled his family obligation, his loyalty to the club is not impaired.
The symbolic domain
The football club is a symbol by which the fan signifies and identifies himself to various close or distant collectives such as ethnic or class categories. It is worth noting
that in Israel most of the clubs carry their historical name. The state-wide political
sport federations – Hapoel (Labour), Maccabi (bourgeoisie) and Beitar (right-wing),
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were and still are (but with far less effect than before) political symbols.40 At the
beginning of the 1990s most of the clubs in the first division league (later the Primer
League) became privatized: the clubs turned into a kind of business corporation.
Players changed clubs when their contracts expired and a better one was offered.
Management changed its face: new, business-oriented directors replaced the old guard
of public (political) directors. Eventually, like in Europe,41 the club became the focus
of reference. Indeed, when the Israeli fans in this study were asked to decide which of
the following was most important: players, management, coaches and the club itself,
75% chose the club. This result was not surprising; the ongoing transformation of
football in Israel from ‘a game to a commodity’ turned the club into a central symbol
of identity. A fan could constantly evaluate his status, his position in close and distant
relationship circles and his identity profile by means of the symbolic experience of his
club. The interviewees of this study are doing just this.
If indeed the club is a focal point of symbolic identity, it is reasonable to suggest
that the fan’s self-image is derived (at least in substantial part) from the football club,
‘How do you feel when others identify you as a fan of the club?’ The key word
repeated by almost all the interviewees is ‘proud’. Reading the cluster of responses to
this question enables the reader to conclude that a fan’s self-image leans on his particular football club. ‘I’m proud of belonging [to the club]’, ‘I’m proud of being identified as part of something [the club]’, ‘I’m proud of this. Everybody at work knows
that I am a fan of …, my car is covered with stickers [of the club]’, ‘I’m proud that
others know that I belong to this club’. The symbolic level of the football club seems
most effective in the fan’s identity profile.
The symbolic experience of identity with the football club is highly instrumental:
it indicates sameness and otherness; it scores and weighs the affiliation with the club
v other football and non-football experiences. In order to estimate the relative
symbolic weight of the particular club, the club was confronted with the Israeli
National Side, which is charged with national symbolism. When the interviewees
were asked to decide, ‘What is more important to you, the Israeli National Side or
your club?’, 75% picked the latter. The symbolic experience makes it possible for the
traditional fan to differentiate, to compare himself with others, to be unique, to indicate that football fandom is a critical component of his identity.
Conclusion
Thus, as the above discussion evidently suggests, football fandom is a marker of
identity in practice. The present study refers to the relationships between fans and
their club, and highlights the practice of identity: the fan considers the club his ‘alter
ego’. He is constantly engaged in bounding his relations with the club. Relationships
with the club are registered on three domains of experience: the emotional-affective,
the cognitive and the symbolic. The practice of identity is embodied in the fan’s life
thereby making fandom a way of life and dictating the fan’s relationships with significant others. The Israeli fans interviewed in this study encounter a continuous strain.
This strain has two facets: one regarding the relationship with the football club, a
tension inherent in the game – contest of football, wins or losses, joy or depression.
Two, his relationships with significant others, which are symptoms of the inner
contest between components of identity. This tension is inherent to his personality as
culture: he is a family member, an employee, a friend, etc. He ascribes a higher, more
critical importance to his football club and to being a fan than to his other social roles.
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In fact, this tension reflects the potential internal discord between the components of
his identity. The tension is often an ordeal: his concrete loyalty to the club is tested
and measured. His identity is questioned.
Football fandom, therefore, is indeed a practice of identity. This essay does not
deal with the possibility that football fandom gives vent to other components of
identity such as ethnicity or nationality. The Arab interviewees and also certain
Jewish interviewees in this study clearly describe the bounded correlation between
their club and their ethnic-nationality ascription: a combination that turns certain
football games in Israel into harsh verbal and physical encounters between footballing affiliation and nationality. However, as already suggested, football fandom
is a trio of experiences: emotional-affective, cognitive and symbolic. Accumulated
experience is a series of encounters responsible for one’s solidification of identity
profile. Football fandom experiences are transformed into a dominant component of
the traditional fan’s profile. The fan is aware of the critical position of his identification with the club regarding his life. It was self constructed. In an historical
realm of opportunity where national boundaries are assaulted by globalization, class
boundaries are brutally erased, gender hegemony is challenged, ethnicity is divided
into various selves, and so forth, identity, precisely the maintenance of it, is
becoming problematic. Football is still a solid basis of identity. The football club is
a deep water port; it offers the traditional fan anchorage in the past, present and
anticipated future.
Notes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Hall, ‘Introduction’, 2.
Ibid., 5–6.
Hall, ‘Old and New Identities’, 225.
Ibid.
Bauman, The Individualized Society; Lyotard, The Postmodern Condition.
Bourdieu, The Logic of Practice.
Brubaker and Cooper, ‘Beyond Identity’.
Bosma et al., Identity and Development; Vogler, ‘Social Identity’.
Rutherford, Identity, Community, 24.
Craibe, Experiencing Identity.
Brewer, ‘Social Identities’; Moscovici, Social Influence.
Thompson, Making of the English Working Class, 9–10.
Bauman, Identity.
Allahar, ‘The Politics’.
Althusser, Lenin and Philosophy.
Ben Porat, Oh, What a Delightful War.
Giulianotti, Football; Archetti, ‘Masculinity and Football’; Dunning et al., Fighting Fans;
Ben Porat, From a Game to Commodity.
Giulianotti, ‘Supporters, Followers’.
Ben Porat, Oh, What a Delightful War.
Sandvoss, A Game of Two Halves, 37.
Ibid., 31.
Bourdieu, The Logic of Practice.
Hills, Fan Culture, 72.
Thompson, Making of the English Working Class.
Tajfel, Human Groups; Turner et al., Rediscovering the Social Groups; Brewer, ‘The
Social Self’; Hills, Fan Culture; Wann et al., Sport Fans.
Hills, Fan Culture.
Lopes, ‘All Together’.
Wann et al., Sport Fans; Tajfel, Human Groups.
Foldesi, Social and Demographic Characteristics.

17

Soccer & Society
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

289

Elias and Dunning, Quest for Excitement.
Tajfel, Human Groups; Sandvoss, A Game of Two Halves.
Stryker and Serpe, ‘Identity Salience’.
Brukbaker and Cooper, Beyond Identity.
Gruneau, Class, Sport; Finn, ‘Racism, Religion’; Archetti, ‘Masculinity and Football’.
Grossberg, ‘Identity and Cultural Studies’; Hills, Fan Culture.
Giulianotti, Football; Dunning et al., Fighting Fans; Sandvoss, A Game of Two Halves;
Ben Porat, Oh, What a Delightful War.
Giulianotti, ‘Supporters, Followers’.
Giulianotti, Football, 69.
The football league in Israel is conducted on Sabbath (Saturday). Family events such as
weddings are organized for during the week – not on the Sabbath. The Moslems’ Holy Day
is Friday. Hence probability of a conflict of loyalties is indeed very low, but it is a part of
the fan’s concrete experience.
Ben Porat, From a Game to Commodity.
King, The European Ritual.

References
Allahar, A. ‘The Politics of Ethnic Identity Consumption’. Identity: An International Journal
of Theory and Research 1, no.3 (2001): 197–208.
Althusser, A. Lenin and Philosophy and Other Essays. New York: Monthly Review Books,
1971.
Archetti, E.P. ‘Masculinity and Football: The Formation of National Identity in Argentina’.
In Game Without Frontiers, ed. R. Giulianotti, and J. Williams, 225–69. Aldershort:
Arena, 1994.
Bauman, Z. The Individualized Society. Cambridge: Polity Press, 2000.
Bauman, Z. Identity. Cambridge: Polity Press, 2004.
Ben Porat, A. From A Game to Commodity. Sde-Boker: Moreshet, 2002.
Ben Porat, A. Oh, What a Delightful War: Football Fans In Israel. Haifa: Pardes, 2008.
Bosma, H.A., T.L.G. Graafsma, H.D. Grotevant, and D.J. de Lvita, eds. Identity and
Development. London: Sage, 1994.
Bourdieu, P. The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press, 1990.
Brewer, M.B. ‘The Social Self: On Being the Same and Different on the Same Time’.
Personality and Social Psychology Bulletin 17 (1991): 475–82.
Brewer, M.B. ‘Social Identities and Social Representations: A Question of Priority?’ In
Representations of the Social, ed. K. Deaux, and G. Philogene, 305–11. Oxford:
Blackwell, 2001.
Brubaker, R., and F. Cooper. ‘Beyond Identity’. Theory and Society 29 (2000): 1–47.
Craibe, I. Experiencing Identity. London: Sage, 1998.
Dunning, E., P. Murphy, I. Waddington, and E. Astrinakis. Fighting Fans. Dublin: University
College Dublin Press, 2002.
Elias, N., and E. Dunning. Quest for Excitement. Oxford: Blackwell, 1986.
Finn, G. ‘Racism, Religion and Social Prejudice: Irish Catholic Clubs, Soccer and Scottish
Society’, Part I and II. The International Review of the History of Sport 8, nos.1 and 3
(1991): 72–95, 370–97.
Foldesi, G. Social and Demographic Characteristics of Hungarian Football Fans and their
Motivations for Attending Matches. Budapest: Hungarian University of Physical Education, 1996.
Giulianotti, R. Football: The Sociology of a Global Game. Cambridge: Polity Press, 1999.
Giulianotti, R. ‘Supporters, Followers, Fans and Flaneurs’. Journal of Sport and Social Issues
26, no.1 (2002): 25–46.
Grossberg, L. ‘Identity and Cultural Studies: Is That All There Is?’ In Questions of Identity,
ed. C. Joyce, 87–107. London: I.B. Tauris, 2002.
Gruneau, R. Class, Sport and Social Development. Amherst, MA: The University of Massachusetts Press, 1983.
Hall, S. ‘Introduction: Who Needs “Identity”’. In Question of Cultural Identity, ed. S. Hall,
and P.D.U. Gay, 1–17. London: Sage, 1996.

18

290

A. Ben Porat

Hall, S. ‘Old and New Identities, Old and New Ethnicities’. In Culture, Globalization and the
World-System, ed. A.D. King, 42–68. Minneapolis, MN: University of Minneapolis Press,
1997.
Hills, M. Fan Culture. London: Routledge, 2002.
King, A. The European Ritual. Aldershot: Ashgate, 2003.
Lopes, S.L. ‘All Together’. The Unesco Courier (Paris) 52 (1999): 34–5.
Lyotard, J.F. The Postmodern Condition. Manchester: Manchester University Press, 1984.
Moscovici, S. Social Influence and Social Change. London: Academic Press, 1976.
Rutherford, J., ed. Identity, Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart,
1990.
Sandvoss, C. A Game of Two Halves. London: Routledge, 2003.
Stryker, S., and R.T. Serpe. ‘Identity Salience and Psychological Centrality: Equivalent,
Overlapping or Complementary Concepts?’ Social Psychology Quarterly 57 (1994):
16–35.
Tajfel, H. Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology. Cambridge:
Cambridge University Press, 1981.
Thompson, A. ‘Nations, National Identities and Human Agency: Putting People Back into
Nations’. Sociological Review 1, no.49 (2001): 18–32.
Thompson, E.P. The Making of the English Working Class. New York: Pantheon Books,
1963.
Turner J.C., M.A. Hogg, P.J. Oaks, S.D. Reicher, and M.S. Wetherell. Rediscovering the
Social Groups: A Self-categorization Theory. Oxford: Blackwell, 1987.
Vogler, C. ‘Social Identity and Emotions: The Meeting of Psychoanalysis and Sociology’.
Sociological Review 48 (2000): 19–42.
Wann, D.L., M.J. Melnick, G.W. Russell, and D.G. Pease. Sport Fans. London: Routledge,
2001.

19

השפעת אימוני ספרינטים קצרים לעומת ספרינטים ארוכים על רכיבי כושר נבחרים של שחקני
כדורגל צעירים
יואב מקל ,יוני גפן ,דן נמט ,אלון אלייקים
תקציר
שחקני כדורגל עוברים במהלך המשחק מרחק מצטבר גדול הנע בטווחים שבין  8ל 12 -ק"מ .בעוד
שברוב דקות המשחק רמת האינטנסיביות הינה תת מרבית ,נדרשים השחקנים לבצע לעיתים
תכופות גם מאוצים מרביים קצרים .לפיכך ,על מנת למלא כראוי את המטלות המגוונות הנדרשות
מהם ,צריכים שחקני הכדורגל להיות מצוידים הן בכישורים אירוביים–סבולתיים והן בכישורים
אנאירוביים-כוחניים .המטרה של המחקר הנוכחי ,אם כן ,הייתה לבדוק את ההבדלים בהשפעתם
של אימוני ספרינטים קצרים לעומת אימוני ספרינטים ארוכים ,השווים במרחקם הכולל ,על
מספר מרכיבי כושר הרלוונטיים לשחקן הכדורגל .בהתאם לתוצאות המחקר ניתן יהיה להמליץ
על השיטה המיטבית לשיפור כלל מרכיבי הכושר הנדרשים אצל הכדורגלן.
שלושים שחקני כדורגל צעירים כבני ,15 – 14השתתפו במחקר והוצבו לאחת משתי קבוצות
האימון הבאות – מאומני ספרינטים קצרים ומאומני ספרינטים ארוכים .כל אחת מן הקבוצות
נבחנה במספר מרכיבי כושר גופני רלוונטיים ,לפני ואחרי ביצוע  7שבועות של אימונים 3 ,פעמים
בשבוע .שתי תכניות האימונים כללו את קבוצת אימוני הספרינטים הקצרים ) 6 – 4מערכות של 4
 X 50מ' ספרינטים מרביים( ואת קבוצת אימוני הספרינטים הארוכים ) 6 – 4מערכות של  200מ'
בקצב של  85%ממהירות מרבית( .המרחק הכולל אותו ביצעו המתאמנים בכל אחת מיחידות
האימון הללו היה זהה.
לפני תחילת האימונים לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות האימון באף אחד מן מבין רכיבי
הכושר שנבדקו – יכולת אירובית מרבית ,קפיצה למרחק מהמקום ,ספרינט ל 30 -מ' ,ריצת 4

X

 10מ' הלוך ושוב וריצה מרבית למרחק של  250מ' .בעקבות ביצוע המבדקים נמצא כי שתי
תכניות האימון הביאו לשיפור מובהק בצריכת החמצן המרבית ,ללא הבדל בין הקבוצות .בנוסף,
שתי תכניות האימון הביאו לשיפור מובהק גם בביצועים האנאירוביים של ספרינט ל 30 -מ' ,ריצת
 X 10 4מ' הלוך ושוב וריצה מרבית ל 250 -מ' ,גם כאן ,ללא הבדלים בין הקבוצות .אף אחת
משיטות האימון לא הביאה לשיפור מובהק במרחק הקפיצה מהמקום.
לאור התוצאות הללו ,המסקנות העולות מן המחקר מעידות על כך שספרינטים קצרים מרביים
וספרינטים ארוכים תת מרביים ,הזהים במרחקי הריצה הכוללים ,יעילים במידה זהה בשיפור
רכיבי כושר אירוביים-סיבולתיים ורכיבי כושר אנאירוביים כוחניים של כדורגלנים צעירים .לאור
הזהות שנמצאה ביעילות האימונים ,יכולים המאמנים ,במהלך עונת המשחקים העמוסה ,לגוון
את אימוני הכושר ולהחליף בין אימוני ספרינטים קצרים וארוכים לא חשש מפגיעה ברמת הכושר
של השחקנים.
המאמר המלא ,המופיע כאן ,יפורסם בכתב העת Journal of strength and conditioning
research
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הלורד מקים
נבחרת כדורגל עברית
אלפרד מונד והניסיון הראשון להקים
נבחרת כדורגל בארץ ישראל
חיים קאופמן
ההתאחדות לכדורגל של ארץ ישראל הוקמה באוגוסט
 .1928חודשים מעטים קודם לכן אורגנו משחקי הגביע
הראשונים ,הנערכים מאז ועד היום מדי שנה על ידי
ההתאחדות לכדורגל .ליגת כדורגל סדירה החלה לפעול
רק ב– ,1932ונבחרת הכדורגל הראשונה של ארץ ישראל
הוקמה ב– ,1934לקראת משחקי גביע העולם שנערכו
באותה השנה .נבחרת זו ,אגב ,הובסה פעמיים על ידי
נבחרת מצרים 7:1 ,ו– .4:1
ואולם ,לנבחרת שהוקמה ב– 1934קדם ניסיון ראשוני
להקים נבחרת ייצוגית של ארץ ישראל ,כבר בשנת ,1928
שנסיבות כישלונו יתוארו במאמר זה.

הצעתו הנדיבה של הלורד
סר אלפרד מונד (שזכה ב– 1928לתואר לורד מלצ'ט) היה
מנהיג יהודי–ציוני בולט בבריטניה ,שכיהן תקופה קצרה
כשר הבריאות ולאחר מכן כחבר הפרלמנט הבריטי .מונד
היה מקורב מאוד לחיים ויצמן ומעורב בנושאים ציוניים
רבים .בין היתר היה בין המשקיעים במפעל החשמל
בנהריים ,חבר בחבר הנאמנים הראשון של האוניברסיטה
העברית ושימש הנשיא הראשון של הטכניון .חוץ מאלה
מימן מונד את פסל האריה השואג של מלניקוב בתל חי
ויזם את הקמת "חברת מטעי ארץ–ישראל" ,שרכשה
אדמות באזור השרון וביניהם את אדמות היישוב תל מונד,
הנושא את שמו.
ביוני  1928ערך אלפרד מונד סיור בארץ ,ובמהלכו הודיע
כי הוא מוכן להקציב  2,000לירות לטובת הקמת נבחרת
עברית ,שתסייר באנגליה ותערוך תחרויות עם קבוצות
בריטיות ,במסגרת משלחת של  18חברים.
להצעתו של מונד היה מטבע הדברים ממד תעמולתי :אף
שהכדורגל העברי בארץ ישראל היה אז רק בתחילת דרכו,
נסעו כמה קבוצות כדורגל עבריות להתחרות מחוץ לגבולות
ארץ ישראל ,ולביקוריהן בעולם נודעה חשיבות תעמולתית,
הן במישור היהודי והן במישור הבין–לאומי .במישור היהודי,
היה בכך ביטוי להידוק הקשר עם יהודי הגולה ,ורצון להציג
עת־מול 209
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דימוי של יהודי חדש ושרירי המתעצב
בארץ ,והמשמש מקור של גאווה והזדהות
ליהודים באשר הם .במישור הבין–לאומי,
היה בכך ביטוי להכרה וללגיטימציה בין–
לאומית של היישוב העברי בארץ ,היוצר מוסדות של "מדינה
שבדרך" — ובכללם ארגוני ספורט.
כך למשל ערכה קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב בשנת
 1925סיור משחקים באירופה ,שבו התמודדה בעיקר נגד
קבוצות יהודיות של "מכבי" בפולין ,ומכבי חיפה יצאה
בשנת  1927לסיור משחקים בארצות הברית .אלא שהצעתו
של מונד נתייחדה בכך שהתוותה הקמת נבחרת האמורה
לייצג את כלל הכדורגל העברי בארץ ישראל ,דבר שהצריך
שיתוף פעולה ותיאום בין שני מרכזי הספורט של "הפועל"
ושל "מכבי".

מחלוקות ,חששות וקביעת "ההרכב"
המגעים בין "מכבי" ובין "הפועל" להקמת הנבחרת
של מונד ,התבצעו בדיוק בתקופה שבה החל הכדורגל
הארץ–ישראלי להתמסד ,ובאותם הימים שבהן הוקמה
ההתאחדות לכדורגל.
שנות ה– 20אופיינו בעימותים רבים בין אגודות הספורט
"הפועל" ו"מכבי" ,במקביל לעימותים בין המחנה האזרחי
למחנה הפועלי באותן השנים .עימותים אלו באו לידי
ביטוי בתקריות אלימות רבות במגרשי הכדורגל ,בהחרמות
הדדיות ובתביעות משפטיות .עם זאת ,הפופולריות הרבה
של הכדורגל באותן השנים הביאה את האגודות לכלל
הכרה כי למרות האיבה יש למסד את הכדורגל ,על מנת
לקיים משחקי גביע וליגה סדירים בארץ ישראל .כך הביאו
המגעים שבין המרכזים השונים לארגון משחקי גביע ארץ
ישראל ב– ,1928שבהם זכתה הפועל תל אביב (שלבסוף
התחלקה בגביע עם יריבתה ,מכבי חשמונאי ירושלים,
בגלל שיתוף שחקן בניגוד לתקנון) .חודשים אחדים לאחר
מכן הוקמה ,כאמור ,גם ההתאחדות לכדורגל.
את הצעתו של מונד פעלו נציגי מכבי והפועל לממש

ד"ר חיים קאופמן עוסק בחקר תולדות הספורט בישראל ומלמד היסטוריה במכללה ע"ש זינמן במכון וינגייט ובמכללת הגליל המערבי.
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במישור הארגוני ובמישור הספורטיבי .במישור הארגוני
נקבע כי תוקמנה שלוש ועדות :ועדה מרכזית (שיהיו
חברים בה אבא חושי וקורנפלד מהפועל ,ויחיאל ויצמן
ווירט ממכבי); ועדה מקצועית (ישראל כרמי מהפועל,
וילי רוזנטל ווירט ממכבי); וועדה אדמינסטרטיבית (חיים
גלובינסקי וקורנפלד מהפועל ,יוסף יקותיאלי ממכבי).
ואולם ,על פי הפרוטוקולים המצויים בידינו הוקמו בפועל
רק שתי ועדות :ועדה מרכזית וועדה מקצועית (טכנית),
שהרכבן היה שונה במקצת מזה שנקבע מלכתחילה.
במישור הספורטיבי הוחלט לקיים טורניר בן שני סיבובים,
שבו תתחרינה זו כנגד זו ארבע הקבוצות העבריות שנחשבו
לטובות ביותר :הפועל ומכבי תל אביב ,הפועל חיפה ומכבי
חשמונאי ירושלים .בסיום הטורניר הייתה הוועדה הטכנית
אמורה לבחור את השחקנים לנבחרת.
בטורניר ,שהתקיים במהלך יוני-יולי  ,1928גילתה הפועל
תל אביב עליונות מוחלטת ,וסיימה אותו ללא הפסד
(ארבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו) .באותה השנה זכתה
הקבוצה כאמור בגביע ארץ ישראל ובגביע עמק הירדן ,וכך
היה גביע מונד הגביע השלישי שבו זכתה בתוך שנה.
ואולם ,למרות הקמתן של הוועדות ,מעידים הפרוטוקולים
של דיוניהן על הבעיות השונות שהתעוררו בקביעת הרכב
המשלחת ועל ההתלבטויות שהיו על עצם שליחתה.
הוועדה הטכנית קבעה כי בשלב הראשון יש להרכיב שלוש
קבוצות עבריות מעורבות מן המצטיינים שבשחקני "מכבי"
ו"הפועל" .האחת תורכב מנבחרת תל אביב ,השנייה
משחקני הפועל חיפה ומכבי ירושלים ,והשלישית קבוצה
כללית של אלו שלא נכללו בהרכבים של שתי הקבוצות
הקודמות .הקבוצות תשחקנה ביניהן ובסופו של דבר ייקבע
ההרכב שייסע.
אלא שהחלטה זו עוררה התנגדות בעיקר מצד נציגי הפועל תל

אביב ,שלטענתם לא שיקף הרכב הקבוצה התל אביבית את
עליונותם הספורטיבית ולא העניק להם רוב .שחקני הקבוצה
אף לא התייצבו למשחק הראשון שנקבע ,ובחיפה לא התייצבו
נציגי הפועל חיפה למשחק כמחאה על אי–בחירתו של שחקן
חיפאי שלדעתם צריך היה להיכלל בהרכב.
אנשי הוועדה ,מצדם ,חששו כי בעיות משמעת מסוג זה
יבואו לידי ביטוי גם במסע עצמו .כך למשל נטען כי "סבה
אחת יכולה להיות שתמנע מאתנו להוציא לפועל את
הנסיעה .החינוך הרע של המשחקים [ ]...אני מפחד מחוסר
משמעת" .גם כשהובאה נסיעת הנבחרת לידיעתו של
הקולונל קיש ,מנהל המחלקה המדינית בהנהלה הציונית
בירושלים ,חשש "שמא הצעירים שלנו לא ישלימו ביניהם
את המשמעת הדרושה וצעיר זה או אחר יתעקש פתאום
ולא ירצה להופיע במשחק .הדבר הזה עלול לעורר רגשות
בחילה בקרב האנגלים ולהשפיל את כבודנו וזה יהיה
כישלוננו הגדול ביותר".
חשש נוסף היה כי הנבחרת שתיקבע לא תהיה ברמה הנדרשת
כדי להתמודד עם קבוצות באנגליה .בין היתר הועלו הצעות
לקיים משחקי מבחן כנגד "קבוצה הגונה ממצרים" ,להביא
מאמן זר מאנגליה ,מאוסטריה או מהונגריה ,או לחלופין
לדחות את הנסיעה לשנה שלאחר מכן.

מימין :הפועל תל אביב
עם הגביעים בהם זכתה
בעונת 1928
משמאל :הפועל אלנבי
תל אביב משחקת נגד
הפועל חיפה1926 ,
(אוסף שלמה פוליאקוב,
הארכיון ע"ש צבי נשרי
לתולדות הספורט
והחינה"ג ,מכון וינגייט)

"משערים מראש את התוצאות":
חששותיה של עיתונות הספורט
בשני העיתונים היומיים" ,דבר" ו"הארץ" ,החלו להופיע
בשנים אלה מדורי ספורט .את מדור הספורט של "דבר"
(שהופיע פעם או פעמיים בשבוע) כתב שמעון סאמט.
את מדור הספורט של "הארץ" (שהופיע בדרך כלל אחת
לשבועיים) כתב מאיר בניהו ,חבר מרכז קופת חולים
ומרכז "הפועל".
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אנדרטת הלורד מלצ'ט
בתל מונד
(צלם :ד"ר אבישי טייכר)

הלורד מלצ'ט (רכוב על סוס ,משמאל) בתל מונד( 1930 ,אוסף כבשנה–יופה ,ארכיון התמונות יד בן–צבי)

לעיון נוסף:
י' גבאי" ,התפתחות
הכדורגל בישראל",
ח' קאופמן וח' חריף
(עורכים) ,תרבות הגוף
והספורט בישראל במאה
העשרים (עידן ,)22
ירושלים תשס"ג ,עמ'
.208-189

שני כותבי המדורים ביטאו בכתיבתם את העמדה שהתגבשה
בקרב נציגי הפועל ,וביטאו אף הם את הלכי הרוח ביחס
למסע הנבחרת .כך למשל ,ב– 19ביוני  ,1928כתב בניהו כי
"אם שתי ההסתדרויות "מכבי" ו"הפועל" החליטו להטיל
על עצמן את האחריות להגשמת הצעתו של מונד ,עליהן
קודם כול לשים קץ למצב השורר כיום בכדורגל .לבטל את
ההתחרות הפוליטית לפחות לשנה אחת ולהקדיש את הזמן
לאימון" .ב– 14באוגוסט הסיק במפורש כי "שני המשחקים
בכדור–רגל בין הקבוצות הנבחרות בקשר עם נסיעת קבוצת
ארץ–ישראל לאנגליה הוכיחו בעליל שההתרברבויות אינן
מיוסדות .סביב המצב בזבוז כספים חידוד יחסים קנאה
ותחרות .הניסיון לא עלה יפה ומוטב שאגודותינו יחזרו בעוד
מועד מהחלטתן לצאת לחו"ל".
גם שמעון סאמט ב"הארץ" ביטא מפורשות את התנגדותו
לנסיעה ,והדגיש בעיקר את הפחד מכישלון מביש:
הרואים את המציאות כמות שהיא והיודעים את הדלות
המקצועית והחברותית שבתנועה הספורטיבית בארץ
משערים מראש את התוצאות העלולות לבוא מצעד פזיז
זה [ ]...דרגת הספורט שלנו היא פרובינציאלית וטרם
שוכללה [ ]...הנסיעה תגרום נזק שלא יישקל הן לתנועה
הספורטיבית העברית בארץ–ישראל והן לכבודה של
הארץ [ .]..מוטב להסביר ללורד מלצ'ט כי "עוד הים
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גדול" ואם רוצה הוא לעזור לתנועה הספורטיבית בארץ–
ישראל שישלח נא הנה מלונדון מאמן מוסמך [ ]..ושהכל
יהיה באמת בסדר — אז יסעו.

גניזת היזמה
החיכוכים בין מרכז הפועל ומכבי סביב הרכבת הנבחרת,
חוסר היכולת להטיל מרות על האגודות ובעיקר החשש
שאין עדיין נבחרת מתאימה ברמתה להתמודדות באנגליה,
הביאו בסופו של דבר להחלטה שלא להיענות מיד להצעתו
הנדיבה של מונד.
בישיבת מרכז הפועל ב– 5באוגוסט  1928הוחלט שיש לדחות
את הנסיעה בשנה ולפנות למונד שישלח מאמן מאנגליה,
כדי שהלה יאמן את הקבוצות לקראת השנה שלאחר מכן.
אבא חושי ,נציג הפועל חיפה שלא השתתף בישיבת המרכז,
מחה על החלטה זו ,שכן לדעתו גם עשר שנות אימון לא
תספקנה לסגור את הפער ולפיכך יש להתחשב קודם כול
בחשיבות ההיבט הלאומי של הנסיעה...
אלא שמאמן מאנגליה מעולם לא נשלח ,והחלטת מרכז
"הפועל" סתמה בפועל את הגולל על ההכנות .הפרשה
ירדה מסדר היום ונותרה רק כניסיון הראשון להקים
נבחרת כדורגל לאומית עברית בארץ ישראל.

אמיר בן פורת

ישראל שפה קשה ,אך כדורגל דיברו כולם
אמיר בן פורת
פתיחה
'חבר'ה! אין לנו היסטוריה! מיום שגלינו מארצנו אנחנו עם בלי היסטוריה .אתם פטורים.
לכו לשחק כדורגל' 1.את ה'אין היסטוריה' של הזז יש לקרוא על רקע ההיסטוריזם הציוני
שהיה הגמוני בימים ההם ,ימי ראשית המדינה .מנקודת הראות של הציונות ,ההיסטוריה
מתחילה עמה או לפחות פותחת בה דף חדש .על מידת צדקתה או נכונותה של הפרשנות
האידאית הזאת הושחתו מילים רבות ,ועדיין היא נמצאת במרכז הפולמוס שרק מחריף
והולך ,אך היא כשלעצמה אינה מעניינת אותנו כאן .השאלה שיעסוק בה מאמר זה היא
מדוע שלח הזז את הנערים לשחק כדורגל דווקא.
הזז פסק ,וייתכן שאף ניחש את הצפוי היטב .כדורגל היה כבר אז משהו גדול הרבה
יותר ממשחק סתם .הוא היה אירוע תרבותי מן הבולטים ביותר ברחבי העולם .רבים
שיחקו אותו .רבים עוד יותר צפו בו במישרין או האזינו לו — עקבו אחריו — 'בזמן
אמת' באמצעות מכשיר הרדיו ובטלוויזיה ,שהחלה אז את שידוריה באירופה .כמעט הכול,
ובכללם אנשי רוח כהזז ,מן הסתם שמעו עליו ,וניסו לתהות על קנקנו .מה יש במשחק
הזה שהוא מושך המונים ללא הרף? מה הוא 'עושה' לאנשים ולחברות שלמות? האם ייתכן
שהוא ממלא תפקיד חברתי או היסטורי שאין לו תחליף טוב ממנו? כלומר האם ייתכן כי
אם אנשים לא ישחקו כדורגל ,יהיה בכך הפסד חברתי בעל משמעות?
הזז לא ירד לכל עומקו של העניין .ה'חבר'ה' שהוא שלח לשחק הלכו לשחק כדורגל
לא משום שלא היתה להם היסטוריה .נהפוך הוא ,הם ואחרים שיחקו כדורגל מכיוון
שהמשחק הזה כבר היה לחלק מן ההיסטוריה של מקום ושל עולם וגם של ישראל בראשית
דרכה .באמצעות משחק הכדורגל נעשו הישראלים הוותיקים והחדשים לשותפים בתהליך
של בינוי המדינה ,כלומר בעיצוב ההיסטוריה שלה .לעשייה התמימה כביכול ,למשחק
הכדורגל ,היתה משמעות מרחיקת לכת בישראל בשנות העשור הראשון.

.1

144

חיים הזז' ,הדרשה' ,סיפורים נבחרים ,תל–אביב תשל"ז ,עמ' .163-147

עיונים בתקומת ישראל ,כרך  ,)2010( 20עמ' 168-144
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שתי שאלות מתבקשות מאליהן; אחת — איך נעשה הכדורגל חלק מן ההיסטוריה
של עמים ,והאחרת — מדוע הוא נעשה כזה .לשאלה הראשונה יש תשובה ברורה למדי:
צמיחתו והתמסדותו של משחק הכדורגל באנגליה התרחשו בו בזמן כמעט עם תהליך
ההיעשות הקפיטליסטי .עמו ,בעצם בסיועו של תהליך ההיעשות הקפיטליסטי ,התפשט
גם הכדורגל בעולם 2.מכיוון ששאלה זו אינה נוגעת ישירות לענייננו יפנה הדיון לשאלה
השנייה ,והיא מדוע כדורגל? במילים אחרות ,להבהרת התפקיד או התפקידים החברתיים–
תרבותיים המסוימים שהכדורגל ממלא כנראה בחברות בנות זמננו ומן הסתם הוא מיטיב
למלא עד כדי כך שנדמה כי אין כמעט תחליף שישווה לו.
שתי השאלות הללו סוללות את הדרך לשאלה שמאמר זה עוסק בה :שאלת תפקידו
ותרומתו של הכדורגל בישראל של שנות החמישים ,העשור שהחברה הישראלית החלה
להתעצב בו .התשובה לשאלה הזאת נגזרת מן התכונות המסוימות הטבועות במשחק הזה,
המקנות לו בכוח פופולריות יוצאת מן הכלל ,ומהחסרים התרבותיים של חלקים נרחבים
בחברה הישראלית בשנים ההן ,חסרים שמילא הכדורגל.

משחק רציני עד מאוד
בספרות המחקר בסוציולוגיה העוסקת בספורט בהקשר ההיסטורי–חברתי שלו בולטים שני
מודלים הנוגעים (גם) לתפקידו ולמשמעותו של משחק הכדורגל בחברות בנות ימינו; האחד
יכונה כאן 'מודל האינטגרציה' ,והאחר יכונה 'מודל המחאה' .כל אחד מן המודלים הללו
נגזר מתאוריה רחבה המוכרת בקרב קוראי סוציולוגיה והיסטוריה ,שלא אחת מסתפחת
לה גם פרשנות פוליטית–אידאולוגית .על כן ,ההבחנה בין שני המודלים הללו נשענת
על הבחנה מוקדמת יותר ומקיפה יותר בין שתי תאוריות–אב שונות שעקרונותיהן אינם
מתיישבים אלה עם אלה .כך ,מודל האינטגרציה נגזר מן 'התאוריה הפונקציונליסטית',
ואילו מודל המחאה נגזר מ'תאוריית הקונפליקט' .שתי תאוריות–האב הללו נבדלות זו
3
מזו בהנחותיהן ובמושגיהן הראשיים ,ובעיקר באופן שכל אחת מהן קוראת את המציאות,
.2

על כך ראו למשלDerek Birley, Sport and the Making of Britain, Manchester 1996; :
 .David Goldblatt, The Ball is Round: A Global History of Football, New York 2006זו
כמובן אך מקצת הספרות העוסקת בנושא .אמנם ההיסטוריה של משחק הכדור החלה מוקדם יותר,
אך הפיכתו של הכדורגל למשחק בה"א הידיעה של התרבויות המערביות ,המזרחיות ,הדרום–
אמריקניות וכולי ,החלה במחצית השנייה של המאה ה– 19בערי השדה האנגליות .הכדורגל יובא
לפלשתינה עוד בזמן הטורקים על–ידי שני מיני 'שליחים' :עולים מהגרים מאירופה ,וסטודנטים
ערבים שלמדו בלבנון ובסוריה .ראו למשלHaim Kaufman & Yair Galily, ʻThe Early :

.3

לצורך הבהרה נוספת :אמיר בן פורת' ,ספורט בחסות תיאוריה סוציולוגית' ,בתוך :רוני לידור
(עורך) ,התנהגות מוטורית ,ירושלים  ,2004עמ'  .210-178על מגוון התאוריות העוסקות במעמד

Development of Hebrew Football in Eretz Israel (1910-1928)ʼ, Soccer and Society, 9,
1 (2008), pp. 81-95
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ובהקשר הנוכחי ,באופן שהן עונות לשאלה 'מדוע הכדורגל?' .מתוך התיאור הקצר של שני
המודלים הללו לספורט ,שיוצג להלן ,יהיה אפשר לעמוד גם על ההבדלים בין תאוריות–
האב שהגישות הללו נגזרות מהן.
מודל האינטגרציה מתבסס על הנחת הפונקציונליות של הספורט ,ובייחוד הספורט
הקבוצתי ,שהוא מנגנון של אינטגרציה הפועל ברמות החברתיות השונות .הנחות–העל
שמודל זה נשען עליהן הן שקיומה הנמשך של חברה נשען על הסכמה (קונצנזוס) ועל
מילוים הנמשך של צרכים מסוימים .אינטגרציה היא צורך חברתי מן המעלה הראשונה,
וזו אחת הפונקציות המוטלות על הכדורגל ,בין השאר משום שסגולותיו של הספורט
המודרני ,כך נטען ,מטשטשים או משעים גבולות אתניים ,מגדריים ,מעמדיים ואף
לאומיים .בעצם ,ספורט הוא 'המשווה הגדול' :הוא גילומה בפועל של 'אוטופיה שוויונית
(אגליטרית)' .כל–כך למה? משום שעל קו הזינוק ,עוד לפני שנשמעה שריקת הפתיחה ,כל
המתחרים שווים 4.מטבע הדברים הספורט התחרותי חסר פניות :הוא נגיש לכל מי שיש לו
יכולות מוטוריות מסוימות ונכונות להתמודד או להתחרות באחרים' .איך אפשר להפלות
לרעה בתחום שהצלחה או כישלון נקבעים בו על ידי שעון העצר או סרט המדידה?' שאל
בטון אירוני הסוציולוג האנגלי קשמור 5.על כן במקום שיש אפליה לרעה היא נובעת לא
מן הספורט כשלעצמו אלא מסביבתו הפוליטית–תרבותית ,המקרינה עליו ומעוותת את
צורתו .מכל מקום ,ממשיכים לטעון המצדדים בגישת האינטגרציה ,מסיבות מסוימות נהיה
הספורט (דווקא בשל ההתמסחרות הגוברת שלו) מנגנון יעיל של אינטגרציה חברתית,
בעיקר משום שהוא נגיש להשתתפות ,לצפייה ולאהדה מצדן של כל הבריות יהיו מעמדן
ומוצאן אשר יהיו .תהליך אחד מחבר את שרשרת הספורט ,ובכלל זה המקרה הנידון כאן,
והוא הכדורגל .מדובר בתהליך של שילוב חברתי ,שהוא בו בזמן תהליך של עיצוב זהות
6
חברתית בשיתוף מסגרות רחבות שסיכומן הוא בדרך–כלל המדינה.
על כן הכדורגל ,שהוא הפופולרי מכל ענפי הספורט האחרים ,נתפס כמכשיר יעיל עד
מאוד (פונקציונלי) לצורכי אינטגרציה וזהות חברתית .לא בכדי רשויות הספורט ורשויות
המדינה מעודדות את המכשירנות הזאת .כך למשל במקומות מסוימים נפתחים משחקי
הליגה המקומית בטקסים בעלי משמעות לאומית :בהשמעת ההמנון הלאומי או באזכור
אירועים לאומיים (דקת דומייה) ועוד .משחקי הנבחרת הלאומית הם בגדר טקס לאומי
מובהק :נגינת המנוני המדינות של הנבחרות המשחקות ,הנפת דגלי לאום ,ולעתים נישאת
ברכה על–ידי אישיות לאומית .אין צורך להרחיק לכת בחיפוש עדויות תומכות; כאשר

.4
.5
.6

של הספורט בהקשר למבנה החברתי ראוRichard Giulianotti (ed.), Sport and Modern :
Social Theorists, Houndmills 2004
Claud Answorth, ʻSport as Symbolic Dialogueʼ, in: Eric Dunning (ed.), The Sociology
of Sport: Selected Reading, London 1971, pp. 51-66
Ellis Cashmore, Making Sense of Sport, London 1998

תהליך זה ,יוסיפו המצדדים במודל המבאר הזה ,יוצר אזרחות באמצעות התחברות לגופי ביניים
שאינם גופים של המדינה ,ואף–על–פי–כן הם שותפים בחייה היום–יומיים.
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נבחרת הכדורגל של ישראל משחקת בזירה הבין–לאומית עולה מדד הזהות הלאומית–
מדינתית :חילונים ודתיים ,ימנים ושמאליים ,גברים ונשים וגם יהודים וערבים משעים
את המחלוקות שביניהם ,ומתאחדים מאחורי הנבחרת הלאומית 7למעין תשעים דקות של
פטריוטיות.
הכדורגל כמכשיר אינטגרטיבי פועל גם במצבים שיש סמיכות בין מועדון הכדורגל
לזהות פרטיקולרית ,כגון זהות אתנית או דתית כמו מועדון כדורגל קתולי בגלזגו ,מועדון
כדורגל של יוצאי סרביה באוסטרליה או מועדון כדורגל ערבי בישראל .ברם ההשלכה של
הזיקה הזאת נעשית רחבה יותר בדרך–כלל :בעצם השתתפותם של מועדונים בעלי זיקה
אתנית וכדומה במשחקי הליגה הכלל–ארצית ,ובכך ששחקנים מסוימים מן המועדונים
האלה משתתפים בכוח או בפועל בסגל של הנבחרת הלאומית המסוימת ,מתממשת
פרקטיקה של כילול (אינטגרציה) ברמה שמעבר למועדון הכדורגל המסוים .בו בזמן
מתממשת זהות עם מסגרת רחבה יותר — המסגרת הלאומית 8.בשל האופן המיוחד של
התארגנות הכדורגל בכל מקום ומקום במסגרת של ליגות ארציות בדרגות שונות ,ומשום
שמשחק הכדורגל — באמצעות הנבחרת הלאומית — מתמודד גם בזירה הבין–לאומית,
הוא משמש סיכת חיבור בין זיקות מקומיות לעל–מקומיות גם במצבים שמתקיים מתח בין
שתי רמות התייחסות אלה.
הזיקה הפונקציונלית האמיצה בין משחק הכדורגל לזהות לאומית מתגלה ברגעים
ההרואיים שהכדורגל מספק לאומה .לאחרונה ,בדרך–כלל ,יש מעט רגעים הרואיים
ה'נתרמים' על–ידי ההיסטוריה למען העם בלי שהתבקשו ,כמו מלחמות .כמה מהם מוסדו
ונרשמו לטוב בזיכרון ההיסטורי במועדים ובטקסים קבועים בלוח השנה ,למשל יום
העצמאות ,יום הזיכרון לחללי האומה או יום החוקה .לרגעים אלה יש סוכנים בדמות
המדינה או קבוצות עילית מסוימות ,הדואגות שהם יתוחזקו וישמשו את יעדם — גיבוש
הזהות וההסכמה הלאומית .רגעים הרואיים אלה שמורים במחסני האגירה של האומה,
ומהם היא שואבת משאבים סימבוליים (למשל טקסים) לשעתוק (רפרודוקציה) של
קיומה .כידוע ,ברגעים האלה הגרנדיוזי שולט :נאומים נמלצים ,טקסים מפוארים ,מצעדי
הצבא וכולי ,שתפקידם בין השאר לצמצם את הפרט ולהעצים את הקולקטיב .בטכניקה
9
מתוחכמת ,לעתים של אחיזת עיניים ,המדינה נעשית חזות הכול.
.7

ראוEric Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1870, Cambridge 1990; Martin :
Poly, Moving the Goal Post, New York 1998

.8

בעצם ההשתתפות בנבחרת הלאומית של כדורגלנים קתולים בסקוטלנד ,קטלנים בספרד ,ערבים
בישראל ועוד מוענקת הכרה דה–יורה למסגרת הלאומית–מדינתית .ההשתתפות הזאת מניעה
קהלים רחבים יותר לתמוך בנבחרת הלאומית .ראוGrant Jervie & Gary Wolker, Ninety :
 ;Minutes Patriots? Sport in the Making of Scottish Nation, Leicester 1994אמיר בן פורת,
כדורגל ולאומיות ,תל–אביב .2003
בן פורת ,כדורגל ולאומיות; & Alan Tomlinson, ʻFIFA and the Worldʼ, in: John Sugdon

.9

Alan Tomlinson (eds.), Hosts and Champions, Aldershot 1994; Mich Billig, Banal
Nationalism, London 1997
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אלא שכאמור ,ההיצע של רגעים הרואיים מצומצם .מדינה מודרנית אינה יכולה
להסתמך על הסטיכיה או על המסורת הדתית שיספקו לה עוד רגעים הרואיים מלבד מה
שכבר רשום בתפריט המורשת שלה .הכדורגל הוא ספק בלתי–נלאה של רגעים הרואיים
הממוקדים בהקשר לאומי–מדינתי .אם כן ,נראה כי בזכות סגולותיו הוא נעשה מכשיר
רב–עוצמה ביצירה ובשימור של אינטגרציה בהקשר רחב ,כלל–לאומי .בכך כותב מודל
האינטגרציה את השורה התחתונה שלו ,ובכך מתמצה תפקידו המיוחד של הכדורגל ,שיש
לו תרומה פונקציונלית לשימורן של מסגרות חברתיות.
לא בדיוק כך הם פני הדברים ,יאמרו המצדדים במודל המחאה .לשיטתם ,אמנם יש
לכדורגל תרומה ,אך לאו דווקא זו שמצוינת למעלה ,משום שהנחת היסוד של הגישה
הקודמת על הצורך באינטגרציה נשענת על ראייה מוטעית של הסדר החברתי .הסדר
החברתי נשען על מתח בלתי–נלאה הטמון ביחסים שבין שולטים (במקורות השונים)
ובין נשלטים .הסדר החברתי אינו נשען על הסכמה בין גורמים שונים בהתאם לפונקציה
שלהם בחברה המסוימת ,אלא דווקא על כפייה שמקורה בחלוקת המשאבים הלא שוויונית
ובזיקתה הברורה לחלוקה מעמדית ,אתנית וכדומה .המצב המאפיין חברות מודרניות,
בדרך–כלל קפיטליסטיות ,הוא של זמינות מתמדת של קונפליקט ומשבר .לפיכך גם
מעמדם של הספורט ושל הכדורגל ותרומתו של הכדורגל נגזרים ממצב זה .את הכדורגל
10
יש לקרוא בהקשר זה.
למודל זה יש למעשה שני פנים :פן אחד רואה במשחק הכדורגל מכשיר ביצירת
אופוזיציה (אנטי–הגמוניה) לסדר הקיים ,כלומר מכשיר לשינוי חברתי ולהתקנת סדר
חברתי חלופי; הפן האחר רואה גם הוא בכדורגל מכשיר של אופוזיציה לסדר הקיים,
אולם אופוזיציה זו אינה מבקשת לעקור את הסדר הקיים מן היסוד אלא רק לתקן בו משהו
ולעשות בו רביזיה ,למשל ביטולו של קיפוח עדתי או מעמדי .לשני הפנים יש תימוכין
'בשטח' ,ואלה יצוינו להלן.
שתי דוגמאות בולטות עומדות לנגד עינינו :האחת — מועדון הכדורגל סֶלטיק בגלזגו;
האחרת — מועדון הכדורגל ּבאסָה ,בברצלונה .הראשון הוא מועדון כדורגל שיסד
המיעוט הקתולי בגלזגו ,והוא משמש כלי למחאה של מיעוט קתולי המרגיש מופלה לרעה,
11
כלפי הרוב הפרוטסטנטי ,הנתפס בעיניו כמפלה לרעה .המיעוט מבקש לתקן עיוותים,
והכדורגל משמש לו בימה להבעת מחאה ודרישה .לעומת זאת ,הקטלנים של ברצלונה
רוצים עצמאות לאומית או לפחות עצמאות תרבותית .עוד בימי שלטונו של הדיקטטור
פרנסיסקו פרנקו היה אצטדיון הכדורגל של בארסה למקום שנשמעו בו קריאות תיגר על
השלטון המרכזי במדריד ובעד אוטונומיה והיפרדּות .הקטלנים חפצים אפוא בשינוי חברתי

Richard Gruneau, Class, Sport and Development, Amherst 1983; John Hargreaves, .10
Sport, Power, and Culture, London 1986
Gary Finn, ʻRacism, Religion and Social Prejudiceʼ, International Review of Sociology, .11
8, 1 (1991), pp. 72-95
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(פוליטי) ,ולא בתיקון מסוים ומוגבל .אגב ,הן אצל הקתולים בגלזגו והן אצל הקטלנים
בברצלונה יש נטייה לגלות צינה כלפי הנבחרת הלאומית — הסקוטית או הספרדית,
בהתאמה.
הספרות הרלוונטית הנוגעת בתפקידו החברתי–תרבותי של הכדורגל נוטה להדגיש את
ההיבט האינטגרטיבי על פני ההיבט של המחאה ,אבל אפשר להבחין גם במצבים שבאותו
מקום (מדינה) אפשר למצוא אינטגרציה ומחאה בו בזמן .מי שאחראי לשימושים השונים
של משחק הכדורגל הוא 'מצב ההזדמנויות ההיסטורי' :מאז ומעולם היה הכדורגל נגזרת
של סביבתו החברתית–פוליטית ,וכך יש לקרוא את מעשיו (ואת תפקודו) של הכדורגל
בישראל בשנות החמישים ,שנות העשור הראשון למדינה .על כן יש לפתוח את הדיון
בנושא זה בתיאור תחום ההזדמנות ,ועל רקע זה יש לעמוד על תפקידו ועל תרומתו של
הכדורגל בישראל אז.

ישראל בראשית העשור הראשון
תמונת המצב
שני תהליכים השזורים זה בזה במידה זו או אחרת קבעו את תמונת המצב של ראשית
שנות החמישים ואת המשכה :האחד — בינוי המדינה ,והאחר — עליית ההמונים .התהליך
הראשון ביקש למצב סדר חברתי תוך כדי שמירה על מה שכבר הושג וגובש בתקופת
היישוב :ההגמוניה היהודית–ציונית והדומיננטיות של האליטות הפוליטיות ,ובראשן
מפא"י .המדיניות שננקטה אז בנוגע לעלייה התכוונה להתניע כור היתוך שימזג את
העולים בתרבות של הקולטים 12.מצב שהבאים הם יהודים והציונות הגמונית היה צריך
להניח את דעתה של האליטה השלטת מיסודה של תנועת העבודה ,אך יש לציין גם את
דעתן של האליטות המתחרות ,למשל אלה של הימין באותם הימים או הדתיים (הציונים),
כי גם אלה ראו ביהדות ובציונות שני רכיבי מפתח בתפיסתם האידאולוגית בקשר לדמות
הרצויה של מדינת ישראל .היה אז סביר מאוד להניח כי ב'דרך הטבע' יעשה כור ההיתוך
את שלו ,והעולים יתבוללו בתרבות הקולטת במידה זו או אחרת .הם יקלטו את סמליה ואת
הנורמות שלה ,ולמעשה ישתלבו פחות או יותר במרקם החברתי הקיים ויוסיפו לו משהו
משלהם 13.ההנחה הזאת נתגלתה כבר כמעט בהתחלה כבעייתית בלשון המעטה.

 .12על הרעיון והמעשה של כור ההיתוך :משה ליסק ,העלייה הגדולה בשנות החמישים :כישלונו של
כור ההיתוך ,ירושלים Tova Benski, ʻTesting Melting-Pot Theories in the Jewish ;1999
)Israeli Contextʼ, Sociological Papers, 2, 2 (1993

 .13יש כמובן להעיר כי עליית ההמונים בשנות החמישים הביאה עמה תרבויות שמידת קרבתן ודמיונן
לתרבות השולטת אז בישראל היתה שונה ,ועל כן המאמץ לשילוב היה שונה גם הוא .כל הדברים
האלה ידועים והועלו על הכתב ,ואין טעם להוסיף להם כאן .מה שנוגע לענייננו הוא הדחף
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כמו במקומות אחרים שחל בהם תהליך של בינוי אומה ומדינה ,גם בישראל התמקד
ההיבט התרבותי–הפוליטי של תהליך זה במאמץ ליצור הסכמה על סמלים משותפים ופעל
ליצירת זהות–על הממוקדת במדינה המתהווה .קיומם הנראה של שני עוגנים משותפים
לקולטים ולבאים ,יהדות וציונות ,היה צריך להבטיח אפריורי את הצלחת התהליך הזה,
ברם המבנה ההטרוגני של האוכלוסייה היהודית בישראל 14בשנות החמישים הערים קשיים
על יצירתה של הזדהות בפועל עם המדינה בקרב הנקלטים .כמו שיבואר להלן ,בשנות
החמישים חסרה שפה משותפת לציבור המגוון של העולים והוותיקים .לא מדובר בהבנת
השפה העברית כמכשיר תקשורת גדא ,אלא ביכולת הבנת הנקרא .הכדורגל ,בזכות כמה
מתכונותיו הייחודיות ובזכות הפופולריות שלו ,סיפק את החסר — שפה וזהות.

ישראל שפה קשה
מטבע הדברים הנידונים כאן ,המפתח להבנת התופעות נעוץ בערכאה התרבותית .כדי
לעמוד על משמעותו ותרומתו המסוימת של משחק הכדורגל לחברה הישראלית בעשור
הראשון שלאחר הקמת המדינה ,יש להתמקד בראש ובראשונה בערכאה זו מכיוון שבתחום
ההזדמנויות ההיסטורי שנוצר אז היה לה מעמד חשוב במיוחד 15.אבל בלא הקשר אי–אפשר,
ועל כן כדי לעמוד על מצב ההזדמנויות של שנות החמישים יש להבהיר כמה נושאים
קריטיים שעמדו אז על הפרק ,בייחוד על ההרכב הדמוגרפי (והגורם האתני) ,שבעקבות
עליית ההמונים נהיה רב–משמעות בנוגע לכל אחת ואחת מן הערכאות המרכזיות בישראל.
המסה של הבאים שינתה את פני החברה הישראלית ,ואיימה — להלכה לפחות — על
דיוקנה ועל תכניה .הוותיקים ,כלומר מי שגילמו את ההגמוניה בכל מישור ,היו למיעוט.
בשנת  1948היו ילידי הארץ  35.6אחוזים מכלל התושבים הישראלים .בשנת 1950
ירד שיעורם ל– 26.3אחוזים .גם כאשר מצרפים אליהם את העולים הוותיקים ,כלומר
את אלה שעלו לפלשתינה לפני מאי  ,1948הוותיקים הם מיעוט — אמנם מיוחס ,אבל

לאינטגרציה שהניע את האליטה השלטת במדינה ביחסה לעולים ,אשר כוונתם היתה כי ישילו את
המשא שהביאו ויתבוללו בתרבות של הקולטים.
 .14בישראל היו אז כ– 150אלף ערבים שחיו במשטר צבאי אשר הצר את צעדיהם .בקשר לנושאים
הנידונים במאמר זה ,הם לא 'נספרו' על–ידי המדינה אז .לפיכך אין הם מוזכרים בגוף המאמר.
אין הם נעדרים; נהפוך הוא ,בעצם נוכחותם הם היו תמריץ לחיזוקה של המדינה היהודית–ציונית
ולהאדרתו של הרוב היהודי בה.
 .15מרבית המחקרים העוסקים בתהליך הבינוי של מדינת ישראל מתמקדים ראש לכול בתהליכים
הפוליטיים .הצדק עמם .אך כאשר מדובר בשאלות של אינטגרציה וזהות ,המוקד הוא התרבות או
ליתר דיוק — האליטות התרבותיות של הימים ההם .אין ספק כי הקשר בין תרבות לפוליטיקה היה
חזק מתמיד בימים ההם ,והוא הקרין על תחומים רבים .על הקשר בין כדורגל לתרבות ולפוליטיקה
ראו :אמיר בן פורת ,ממשחק לסחורה ,קריית שדה בוקר .2002
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מיעוט 687 .אלף תושבים יהודים (ומעט ערבים) נוספו לישראל בין השנים  1948ל–.1954
במאמר מסכם אפשר לומר כי הדמוגרפיה היתה הגורם שטמן בחובו משמעויות רבות.
מלבד חלוקות המשנה הידועות שהדמוגרפיה נושאת עמה בדרך–כלל — גיל ,מין ,משלח
יד וכולי — היא נעשתה גורם בעל השפעה ,וכביכול גם גורם מאיים ,בזירת הערכאה
התרבותית .בשנות החמישים הגיעה לשערי הארץ 'רב–תרבותיות' שרק מעטות מן המדינות
המודרניות בעולם הרחב חוו כמותה .הרב–תרבותיות הזאת איימה בכוח על ההגמוניה
(ועל הדומיננטיות) של הנמצאים ('הוותיקים') ,כלומר על האליטות הפוליטיות–תרבותיות
ששורשיהן נעוצים בימים שעוד לפני הקמת המדינה .דרך אגב ,יש לציין שלאליטות אלה
שייכות לא רק אלה שלידתן ואחיזתן בתנועת העבודה (בעיקר מפא"י) ,שהיו עמוד התווך
של השלטון ,אלא גם האליטות שנגזרו ממפלגות המרכז הבורגני והימין הרוויזיוניסטי
של הימים ההם .כל המפלגות הפוליטיות שהיתה להן נציגות בכנסת ,למעט החרדים
והקומוניסטים ,ראו בעצמן חלק מן ההגמוניה הבסיסית ,היהודית–ציונית ,שנרקמה בימי
היישוב ועלתה לישראל .מאז ומתמיד ניתנה הבכורה לציונות; לאחר הציונות בא המקף:
הכללית ,הסוציאליסטית ,הדתית ,הרוויזיוניסטית .בכוח ,ולא אחת גם בפועל ,התרווח
מכנה משותף למרבית הארגונים הפוליטיים בישראל אז .על כן כמעט ללא כוונת מכוון
נמתח קו סמוי כביכול בין הבאים ובין הנמצאים .למונח 'ותיקים' היתה משמעות מקיפה
שנגעה אז כמעט בכל תחום .יש לזכור כי הוותיקים ,על אף חילוקי הדעות הפוליטיים
והאידאולוגיים ביניהם ,היו הומוגניים פחות או יותר :יוצאי אירופה בעלי רקע תרבותי
משותף .הדגם של החברה הרצויה שעמד לנגד עיניהם ,שוב ,למעט כמה קבוצות קטנות,
היה לא זה 'שהביאו מהבית' ,כלומר ממזרח אירופה ,אלא הדגם של חברה מודרנית
מערבית 16כמו בריטניה או ארצות–הברית ,ואצל פלח מן השמאל הציוני — הדגם החלופי
שהציבה ברית–המועצות בפני העולם.
הנושא הקריטי שעמד על סדר היום היה שאלת השילוב של הקבוצות — התרבויות
השונות .לא היה אפשר לסמוך על כך שהסטיכיה תעשה את מלאכתה ,ועל כן נדרש מנגנון
של אינטגרציה שיפעל לשילובם של השונים בידי מנגנוני המדינה ,כלומר הדבר שעמד על
הפרק היה עיצובם של הבאים על–פי הדגם שהציבו הוותיקים ,אשר תמציתו היתה עליונות
המדינה היהודית–ציונית והטמעת הדפוס התרבותי שהיא פיתחה .הבאים נדרשו — בגלוי
או במובלע — לוותר על השונות ולהזדהות עם המדינה .להיות לחלק מן הרפובליקה שאת
יסודותיה ואת שלדהּ כבר הקימו אחרים עבורם.
הקולטים–הוותיקים העמידו מודל לחיקוי כמעט בכל תחום :חינוך ,משפחה ,בריאות,
צריכה תרבותית ,תעסוקה ,דיור ועוד ,אך בראש ובראשונה הם רצו להפוך את הבאים

 .16החברה המערבית שהתגלמה באנגליה ,בארצות–הברית וגם בצרפת היתה כנראה הדגם הראוי של
בן–גוריון ,של ז'בוטינסקי ,של וייצמן ושל אחרים .רבים ממנהיגי היישוב מהשמאל ומהימין בילו,
זמן–מה לפחות ,במדינות המערב ,ויכלו לעמוד על טיבן מקרוב .על כן התרבות שעמדה לנגד
עיניהם היתה מערבית ,כלומר קפיטליסטית.
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לישראלים כמותם 17.לשם כך צריך היה ליצור מנגנונים של עיצוב והשמה ,ולכך דאגה
המדינה שהחלה לתדלק את כור ההיתוך.
ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן–גוריון זימן סופרים ואנשי רוח לדיון בעיצוב פני
החברה הישראלית ,לשון אחר — בשאלה איך לעצב את הבאים .אף שהתקיימו בקרב
המוזמנים חילוקי דעות באשר לדמות הרצויה של החברה הישראלית ,היתה להם דעה
מוצקה בנוגע לעלייה ולעולים :יש להרוס את מגדל בבל שהלך ונבנה במהירות בעקבות
ייבואן של תרבויות שונות ,ולתת במקומו צורה ותוכן ממין אחד ,אל נכון לגבש אומה
ישראלית על–פי הדגם יהודי–ציוני ,וחשוב לא פחות — מודרני–מערבי.
הפגישות עם סופרים ואנשי הרוח — רובם מהמחנה של תנועת העבודה ,ורק אחדים
מהם ממחנות אחרים — הולידו מעשים .באישור הממשלה הוקמה 'מועצה עליונה
לתרבות' ,שכל חבריה היו מן ה'יישוב' הוותיק .אף כי התגלעו מחלוקות בין חבריה ,היה
קו הפעולה שלה נהיר ותוקפני' :גיבוש מערכת של תכנים ודפוסי התנהגות בנושאים
מוגדרים ובמתכונת אחידה ,שיוחדרו לכל חלקי האוכלוסייה' 18.לשון אחר ,המועצה ראתה
את ייעודה בכפייה של דפוסי התנהגות תרבותיים מסוימים על האוכלוסייה ,למעשה על
אלה שזה מקרוב באו או על אלה שעמדו לבוא .לחברי המועצה וליוזמיה לא היה ספק כי
יש דרך אחת בלבד להפעיל כור היתוך ,והיא הסרת הסייגים שייבאו העולים (מאירופה,
מאסיה ומאפריקה) והתכתם בחומר הגרעיני המקומי; זה יעשה אותם גוף עם זהות
ישראלית .מן הדברים שנאמרו בישיבות המועצה הזאת ניכר כי כל מי שעלה לישראל,
יהא מקום מוצאו אשר יהא ,היה צריך (חייב) להיטהר בכור המצרף.
החלוקה השגורה של החברה הישראלית בשנות החמישים לשני מחנות — ותיקים
(קולטים) וחדשים (נקלטים) ,שלימים כונתה 'חלוקה בין ישראל הראשונה לשנייה' — אף
שהיא לוקה בחסר בכמה דברים ,מייצגת כלל לא רע את הקווים הבולטים בתמונת המצב
בעשור הראשון להקמת המדינה 19.ראשית ,מה שהבדיל היטב בין הקולטים לנקלטים היה
האחיזה במשאבים :כלכליים ,תרבותיים ופוליטיים .הבאים היו כמעט חסרי כול בנוגע
לשלושת המשאבים הללו ,ולמעשה היו מעין גוש מפורר לתת–קבוצות שכמעט לא נגעו זו
בזו .לוותיקים ,אשר היו מפולגים לארגונים ולתנועות פוליטיות ,שנאבקו ביניהם בחירוק
שיניים על עיצוב הדמות הרצויה של מדינת ישראל ,היה בכל זאת עניין משותף שיש
בדרך–כלל לילידים המרגישים מאוימים :אמנם כל פלג בתוכם שאף לכך שהחדשים יחקו
את הדגם שלו ,אך לכולם ביחד היה אינטרס 'שמה שהיה הוא מה שיהיה' ,כלומר שהחדשים

 .17אורית רוזין ,חובת האהבה הקשה ,תל–אביב .2008
 .18דבורה הכהן ,עולים בסערה ,ירושלים  ,1994עמ' .152
 .19ראו למשל :דן הורוביץ ומשה ליסק ,מצוקות באוטופיה ,תל–אביב  ;1990ברוך קימרלינג ,מהגרים,
מתיישבים ,ילידים ,תל–אביב  .2004הספרות היפה שנכתבה בעשורים הראשונים עמדה על הניגוד
ועל המתח שבין ותיקים לחדשים ,למשל :חנוך ברטוב ,שש כנפיים לאחד ,מרחביה .1955
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שזה מקרוב באו לא יכתיבו את הסמלים ואת הנורמות 20,ולא ידחקו את הוותיקים הלכה
למעשה ממעמדם ההגמוני או הדומיננטי לפחות .לא בכוונת מכוון סימן המפגש בין הבאים
לנמצאים מעין קו מפריד ,הוותיקים דומיננטיים מצדו האחד ,והחדשים כמעט חסרי כול
מצדו האחר .נדמה היה שאת הקו המחלק הזה היה אפשר לטשטש באמצעות קידוש המדינה
והאלהתה :זו הוצגה כניטרלית בהקשר כשגופים פוליטיים התקוטטו ביניהם כמעט על כל
דבר ,ובכלל זה על שיוך העולים החדשים ,למשל ,למסגרות החינוך השונות .הבאים נתבעו
ראש לכול להזדהות עם מדינת ישראל .כביכול דרישה שכל אחד מהם יכול לעמוד בה.
יצירתה של זהות קולקטיבית ,גם של זהות לאומית ,אינה מעשה של מה בכך,
ואי–אפשר לברוא אותה יש מאין 21.מדינת ישראל (בגילומן של אליטות מסוימות) הסתייעה
אז במכנה המשותף האידאולוגי ששימש מקַמָה ,ובמנגנונים (אפרטוסים) מסוימים 22,כדי
להביא את הקבוצות השונות שהחלו להתקבץ בגבולותיה לכלל הזדהות עם המדינה,
בהנחה שבעצם ההזדהות הזאת תתממש גם אינטגרציה .בכך לא היה די כדי שההזדהות
עם המדינה תהיה לדרך חיים וכדי שתהיה דומיננטית לעומת מושגי הזדהות אחרים; יש
צורך באירועים מסוימים שייצרו התרגשות מכוונת וממוקדת ,למשל ימי זיכרון או חגים
לאומיים מסוימים ,כלומר יש צורך באירועים שרמת ההסמלה שלהם גבוהה ,אך נגישה
ובלתי מתווכת :כזאת שהקבוצות השונות של האוכלוסייה יקלטו אותם ויפרשו אותם
באופן דומה .צריך שלאוכלוסייה ,במקרה זה הישראלית ,תהיה איזושהי סכמה תרבותית
משותפת ומעצבת :זו אינה חייבת להיות אחידה ללא שייר ואפשר שיתהוו בה גם חלוקות
משנה ,אך יש חשיבות מעשית רבה לכך שתרבות זו תספק מערכת סמלים אשר תדבר אל
לב הרוב הגדול לפחות של האוכלוסייה ותייצג עבורם מוקד–על שראוי וכדאי להזדהות
עמו.
אכן ,להלכה קיבלה מערכת סמלים כזאת את פני החדשים מיד עם בואם .כאמור,
המכנה המשותף של מערכת סמלים זו היה שני רכיבים דומיננטיים — יהדות וציונות.
את שני הרכיבים האלה ,בהדגשים ובמשקלות שונים ,אימצו כאמור כמעט כל הקבוצות
החברתיות (והפוליטיות) במדינת ישראל בשנות החמישים .לכאורה הם היו צריכים לספק
בסיס המראה להזדהות עם המדינה ,אך למעשה התגלו מכשולים שונים שבלמו אותה.

 .20מקובל להניח כי 'קרבת התרבות' היא שהבדילה בין היחס ליוצאי מדינות אשכנזיות ובין היחס
ליוצאי מדינות מזרחיות .אין זה מדויק כלל וכלל :מבחינתם של האשכנזים הוותיקים ,החדשים
שבאו מפולין ,מהונגריה ,מרומניה ומעוד מקומות שהאשכנזים עלו מהם נחשבו גם הם שונים
ומאיימים .כאשר כינה בן–גוריון את העולים 'אבק אדם' הוא התכוון לעולים החדשים האשכנזים
ששרדו במלחמה .הוותיקים (רובם אשכנזים) חששו מפני תרבות 'השטייטל'  -מפני דפוסים ונהגים
של גולה .ממש כשם שבימי העלייה הרביעית חרד חלק נכבד מהיישוב מפני העתקתה של העיירה
היהודית מן הגולה ליישוב היהודי החדש המתהווה בפלשתינה.
Anthony Smith, The Ethnic Origin of Nations, Oxford 1994; Michael Billig, Banal .21
Nationalism, London 1997
 .22ראו :לואיס אלתוסר ,על האידיאולוגיה ,תל–אביב Billig, Banal Nationalism ;1977
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הבולט שבהם היה הערכאה התרבותית המקומית ,שהיתה בשליטת הוותיקים ,ולמעשה
בידי מיעוט ששכן בערים ובמושבות הוותיקות ושלט לחלוטין במה שמכונה 'מרכז' .רוב
החדשים נמצאו מחוץ למרחב זה ,ומוקמו במה שנחשב אז פריפריה :במחנות העולים
ולאחר מכן במעברות ,ביישובי העולים החדשים ,במקומות יישוב שגרו בהם קודם לכן
ערבים שהונסו משם ובשכונות של הערים הוותיקות שתושביהם הערבים נאלצו לעזוב.
השוני בין מרכז לפריפריה בשנות החמישים בישראל היה לא עניין של מרחק גאוגרפי
בלבד ,אלא של מיקוד התרבות ושל חלוקת הכוח הפוליטי והכלכלי .גם מי שישבו בלוד,
ברמלה וביפו נמצאו מן הבחינות הללו בפריפריה של ישראל 23.המרכז היה 'אחראי' ליצירה
ולהנחלה של התרבות שנוצרה עוד בימי היישוב ,ובו בזמן טרח בהדחקתן ובהעלמתן של
התרבויות המיובאות ,אלה שיובאו מאירופה ואלה שיובאו מן המזרח .מבחינתו של המרכז,
24
כל המיובא שלא ביוזמתו ובברכתו איים על מעמדו .הבאים נדרשו לדמות לנמצאים,
להעתיק ולהפנים לפחות את הגרעין התרבותי שעיצבו הנמצאים ,אלא שהגרעין הזה היה
זר להם וקליפתו קשה.
25
תרבות היא בעצם דפוסי חיי היום–יום .היא אורח חיים .היא נערכת סביב אמצעים
מוסדיים מסוימים שמטרתם בין השאר לייצר הסבה 26ולחבר או להכפיף את היחיד למסגרת
קולקטיבית מסוימת .אמצעים אלה מתגלמים בקריאת עיתונות ,בהאזנה לרדיו ,בתאטרון,
במוזיקה ,בספורט ,בספרות ,בשירה ,וכמובן בדפוסי שיח בנאליים יום–יומיים .מי אכן
קרא? מי האזין? מי העביר הלאה? מי השתתף? מי יצר? עד כמה באמת היתה התרבות של
הוותיקים נגישה לשכבות שונות של האוכלוסייה? הנגישות הזאת היא עניין קריטי כי כדי
להגיע אליה צריך שפה .לא היה די בשפת דיבור של הרחוב ,אלא נדרשו ידיעת השפה
התקנית ויכולת טובה של הבנת הנקרא.
התבוננות בחלוקה התרבותית של שנות החמישים מגלה כי הקו שהפריד אז בין הוותיקים
לחדשים מספק נקודת מוצא טובה יחסית לתיאור המצב ולהסברתו' .ישראל הראשונה',
יש להדגיש כאן שוב ,כללה את כל הגופים שנוצרו והתמסדו לפני הקמת המדינה ,אלה
שבשלטון ואלה שבאופוזיציה .הם החזיקו במשאבים הפוליטיים ,התרבותיים ,הכלכליים
ושלטו בהם .כולם כאחד — למרות המחלוקות שביניהם — היו לשומרי החומות .כל
השאר ,אלה שזה מקרוב באו ואלה שעמדו להגיע ,נמנו בעל–כורחם עם 'ישראל השנייה',
והיו שלא מרצון ,לאיום בכוח.
 .23אמיר בן פורת' ,מרכז ,פריפריה ,כדורגל :עד כמה רחוקה תל–אביב מאופקים?' ,בתוך :עודד
הילברונר ומיכאל לוין ,בין שדרות לשדרות רוטשילד ,תל–אביב  ,2007עמ' .228-195
 .24ראו למשל את דברי דוד בן–גוריון בתוך מדינת ישראל המחודשת ,מצוטט בתוך :מעוז עזריהו,
פולחני מדינה ,קריית שדה–בוקר  ,1995עמ'  .3ראו גם :משה .ליסק' ,מדיניות העלייה בשנות
החמישים' ,בתוך :מרדכי נאור (עורך) ,עולים ומעברות ,1952-1948 ,ירושלים  ,1986עמ' ;18-9
ליסק ,העלייה הגדולה בשנות החמישים .מלבד זה ,מאמרו של דן לאור בתוך נאור ,עמ' .220-205
Raymond Williams, The Sociology of Culture, New York 1981 .25
 .26לואיס אלתוסר ,על האידיאולוגיה ,תל–אביב .2002
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את מצבם של החדשים הטיבה לתאר רונית מטלון:
לא היה דבר בחברת המהגרים הקולוניאלית ,הרב–לשונית והרב–לאומית ,שממנה
באו ,שיכין אותם לקראת המפגש עם חברת מהגרים אחרת ,ישראלית ,שחוקי המשחק
הנהוגים בה אחרים לגמרי :לא תרבות ליד תרבות ,לא תרבות אחת שמפרה תרבות
שנייה ,אלא תרבות במקום תרבות ,וממלכתיות מונוליתית שמבקשת להשליט את
27
עצמה על הגיוון והריבוי ולהחניקם.
בלשון הלקוחה מאירוע אחר ,נדמה כי מבחינת הוותיקים ,הבאים הגיעו 'עם עגלה ריקה'
או לחלופין עם עגלה שסחורתה פגומה.
הגורם הבולט שהפריד בין הוותיקים לחדשים היה הלשון דווקא; הלשון העברית
שנהגה בישראל כשפה הרשמית בכל ערכאה .ליתר דיוק ,מה שהיה בעיה לשונית היה
הבנת הנקרא :גם בקרב הוותיקים היו קבוצות גדולות שאמנם דיברו עברית ,אך שוחחו
בלשון מוצאן ,מיעטו לכתוב בעברית ,ולמעשה לא יכלו להתמודד עם רזי הלשון הכתובה
והמדוברת .חסרה להן הבנת הנקרא .כאמור ,החדשים המשיכו לדבר ולשוחח בלשון
28
שהביאו עמם; ולא חסרו אז לשונות רבות ושונות.
הלשון היא מכשיר הכרחי להנחלת תרבות וזהות .במובן הפשוט ביותר השפה היא כלי
תקשורת ברמות שונות של מורכבות ,משפת חיי היום–יום ,שנדרש לה לכאורה מילון
מצומצם יחסית של מילים ,עבור לבעלי משלוחי–יד מסוימים שעבורם שפת המקום היא
צורך אינסטרומנטלי ,עד הבנת הנקרא המורכבת יותר הנדרשת מן היוצרים בתחום הרוח
ומקהלם .בשנות החמישים היתה השפה העברית אחת הבעיות שסימנו הקולטים כמכשול
לשילובם של החדשים; 29ואכן ,כמעט בכל אותם אירועים מכוננים ומעצבים של התרבות
ההגמונית בישראל של שנות החמישים נמנעה השתתפותם של החדשים ,בעיקר השתתפות
30
'רוחנית' ,כי הם לא שלטו בשפה התקנית ,שידיעתה היתה תנאי להבנת הנקרא.

.27
.28

.29

.30

רונית מטלון ,קרוא וכתוב ,תל–אביב  ,2001עמ' .45
ראו למשל שיחות עם סופרים עולי שנות החמישים בתוך :נאור ,עולים ומעברות ,עמ' .204-103
'ואני' ,משיב יעקב בסר למראיין —' ,מה לעשות — לא שלטתי במונחים של החברה .על הערביזמים
המרובים שלהם ועל כל מילות–ההווי שלהם' ,עמ' .201
עוד בראשית שנות החמישים הוקמו אולפנים ללימוד השפה העברית וכן התקיימו שיעורי ערב
שונים לעברית ,ברם אלה יכלו למלא אך מעט מאוד מן החסר .השתתפו בהם עולים בעלי השכלה
כמו רופאים ,עורכי דין ,רואי חשבון ועוד דומים שנזקקו לעברית לפרנסתם .כמו כן הוקנתה השפה
העברית לחיילים בצבא ההגנה לישראל ובסיועו (חיילות–מורות לעברית) — במחנות העולים
וביישובי העולים .בן ציון פישלר' ,הנחלת הלשון בימי העלייה ההמונית' ,בתוך :נאור ,עולים
ומעברות ,עמ' .156-145
לעולי שנות החמישים היתה רמת השכלה נמוכה משל הוותיקים מכל המוצאים .משה סיקרון,
' "העלייה ההמונית" — ממדיה ,מאפייניה והשפעותיה' ,בתוך :נאור ,עולים ומעברות,
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היו אז כלי תקשורת ואירועי תרבות ענפים למדי .העיתונות שגשגה ,ולכל מפלגה
פוליטית היה עיתון משלה .אפשר היה אף לקנות עיתון 'לא פוליטי' (הארץ ,מעריב,
ידיעות אחרונות) בקיוסקים או אצל מוכרי העיתונים שפשטו ברחובות הערים והמושבות.
לעיתונות הזאת היה קהל קוראים צפוי מאוד ,על–פי טעמו הפוליטי בדרך–כלל .למעשה,
רק שיעור נמוך יחסית מן האוכלוסייה (היהודית) בישראל נמנה עם קוראי העיתונים
בעברית .מעט העולים יכלו לקרוא ולהבין לפחות את הפשט שהודפס בעיתונות היומית,
במוספים השבועיים ובכתבי העת ,ולהיות שותפים ,או למצער צופים מן הצד ,בפולמוסים
הפוליטיים שהלכו ורבו מדי יום .הפוליטיזציה של העיתונות הניעה את המפלגות
הפוליטיות ,בעיקר את מפא"י ,שהיו לה אמצעים רבים יותר ממפלגות אחרות ,להוציא
לאור עיתונים בשפות הזרות שהיו שכיחות יותר בקרב העולים :בפולנית ,ברומנית,
בצרפתית ,בהונגרית ,בערבית (גם עבור האוכלוסייה הערבית בישראל) ,ביידיש ועוד .יש
להניח כי העיתונות בשפה זרה היתה יעילה למדי מבחינת יצירת קשר חד–צדדי בין מדינת
ישראל לבין העולים .אפשר היה להעביר דרכה מסרים מעובדים ,בהתאם לרוח הכותבים,
ברם קיומה של עיתונות בשפה זרה הנתמכת על–ידי האליטות העניק לגיטימציה דה–פקטו
לתרבויות המיובאות ,ושלא בכוונה גם לזהויות השונות של קבוצות העולים השונות.
היתה אז 'רפובליקת ספרות' עברית ענפה בפרוזה ובשירה ,אך נושאיה היו רחוקים
מאוד מן העולים החדשים .ספרות שנות החמישים — שעסקה בסיפור ,בהאדרה ובביקורת
של דור הפלמ"ח ומלחמת  — 31 1948פנתה לקהל צפוי מסוים .גם הספרות שנכתבה אז
על העולים ועל חייהם במעברות לא דיברה אל העולים או עמהם .היא לא היתה נגישה
להם בגלל אי–ידיעת השפה העברית .למעשה ,גם מי שקרא אז עברית נזקק למפתח מסוים
כדי לעמוד על רזיה של שפת הספרות ,קל וחומר של השירה .רבים מן הוותיקים שהגיעו
לארץ–ישראל לפני ( 1948וגם עוד קודם לכן) התקשו לחדור אל נבכי השפה העברית
ו'הצבריזמים' שנשתלו בה .מי שבא משם המשיך לחלום בשפת מוצאו .אמנם לרבים מן
הוותיקים היתה העברית כלי לשימוש יום–יומי ,אבל ספרים ושירה הם קראו בפולנית,
ברוסית ,בגרמנית ,בצרפתית ובאנגלית .הסצנה של הספרות העברית הכתה גלים רבים
בתקשורת של הימים ההם ,בין השאר משום שהספרות והפוליטיקה חברו זו לזו .מי שקרא
עברית והיה לו עניין בספרות הנכתבת בישראל של אז היה יכול להתענג בחוויית הקורא
המשתתף — הוא היה יכול לשים את עצמו בגופו של הגיבור ,אך החוויה הזאת היתה נחלת
המעטים ממש ,ולא סתם מעטים אקראים ,אלא מי שנמנו עם המעגל של הוותיקים שרובו

עמ'  .52-31יש לציין כי בקרב העולים מן המערב ומן המזרח היו קבוצות של משכילים שמצאו את
עצמם לכודים בין שפות :אחת שהם שלטו בה היטב ,והאחרת — המקומית ,שהם נאלצו להתמודד
עמה בגלל צורכי היום–יום שלהם.
 .31ראו למשל :אורציון ברתנא ,הספרות העברית בארץ ישראל :שנות החמישים ,תל–אביב ;1998
גרשון שקד ,הסיפורת העברית  ,1998-1880תל–אביב  ;1983עזריאל אוכמני ומשה שמיר
(עורכים) ,דור בארץ :אנתולוגיה של ספרות ישראלית ,תל–אביב .1958
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יוצאי אירופה או בניהם ובנותיהם ,ששכנו אז ביישובים הוותיקים :בערים ,במושבות,
במושבים ובקיבוצים שהיו פזורים על פני הארץ' .רפובליקת הספרות' כשמה כן היא ,היא
נגעה בתוכן ובצורה ,בעיקר למי שהיה שייך ל'רפובליקה הישראלית' ,כלומר לאליטות
המסוימות ולקהלן המסוים שראו את עצמם מקימי המדינה וראויים להכתיב את תרבותה,
כלומר את תרבותם ,לבאים אחריהם.
כך היה גם בנוגע לתאטרון .התאטראות היו בתל–אביב ,ומדי פעם נהגו אלה להופיע
בערים וביישובים הוותיקים ,מקומות שנמצא בהם קהל של שומעי עברית .בהשראת
הרשויות סברו מנהלי התאטראות כי את המחזות העבריים–יהודיים יהיה אפשר להביא
לעולים במקומות השונים וכי אלה יוכלו ליהנות מהם ,מן ההיבט החזותי שלהם לפחות.
לשם כך הוקם בשנת  1952ביוזמת ההסתדרות ,בכוונת מכוון להסתייע בתאטרון כדי
לתרבת את העולים ,תאטרון למעברות (תל"ם) ,וזה החל את הופעותיו ביישובי העולים
בהצגת 'מסעות בנימין השלישי' .לאחר זמן קצר הסתבר ליזמים כי 'מן ההיבט התרבותי
ומבדיקת יעילות פעולותיו נחל תל"ם כשלון .עולים רבים ,בעיקר מבוגרים לא ידעו את
השפה העברית במידה מספקת' .רבים מהם העדיפו מחזות בלשונם :ביידיש ,ברומנית,
32
בהונגרית ועוד.
מעמדם של הקונצרט הפילהרמוני והמוזיקה הקלאסית (כלומר האירופית) היה כנראה
טוב קצת יותר ממעמדם של הספרות ,השירה והתאטרון .כמה מן העולים ,בעיקר יוצאי
אירופה ,היו אמונים על שמיעת מוזיקה קלאסית ,אבל סוג זה של מוזיקה היה זר לאוזנם של
מרבית העולים מן המזרח .גם האירוע הזה התרחש בתל–אביב .מדי פעם נהגה התזמורת
להופיע מחוץ לתל–אביב ,במושבות ובקיבוצים ,אבל אז (כמו היום) היה קהל שומעיה
ותיקים מקרב המעמד הבינוני ומה'אריסטוקרטיה' של הפועלים — מי שעלה בידם לקנות
כרטיס בקופה או אצל ועד העובדים .הרפרטואר שלה היה רחוק מלתרום לגיבוש רוח
וזהות לאומית ,אבל כשלעצמה היא נחשבה כבר ביום הקמתה ( )1936פרויקט לאומי .אף
ששפת המוזיקה הקלאסית נחשבת על–לאומית ,חפפו גבולותיה (כלומר הנגישות אליה)
את גבולותיה של יבשת אירופה.
מעמדו של הזמר העברי היה גם הוא כנראה טוב קצת יותר משל הספרות והתאטרון.
מן הסתם משום שקל היה יותר לקלוט מנגינה של זמר מסוים ולשנן את המילים גם
בלי להבין אותן לאשורן ,אבל זו היתה בדרך–כלל שירה ילידית — 'שירי ארץ ישראל',
שתוכניהם תאמו על–פי–רוב את הזרם המרכזי של בינוי התרבות הלאומית הישראלית,
ואת המאמץ לחיזוק הזהות עם המדינה 33.הזמר העברי שהיה נפוץ מאוד באוכלוסייה
של הוותיקים לא דיבר אל לב מרבית העולים החדשים :הוא התהווה על–פי החוויה

 .32שמעון לב–ארי' ,העלייה ההמונית והתיאטרון הישראלי' ,בתוך :נאור ,עולים ומעברות ,עמ'
.234-221
 .33עזריהו ,פולחני מדינה; נתן שחר ,שיר שיר עלה–נא :תולדות הזמר העברי ,תל–אביב ;2007
טלילה אלירם ,בוא ,שיר עברי :שירי ארץ ישראל ,חיפה .2006
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הקולקטיבית של הוותיקים וביטא אותה .המקור המוזיקלי שלהם היה המוזיקה המערבית,
שהיתה זרה לאוזנם של הבאים מן המזרח ,אף שלא אחת ניזונו הראשונים מהמוזיקה של
34
המקום — לחנים ערביים או צ'רקסיים.
הרדיו (בערוץ אחד בלבד) ,שהיה כלי תקשורת יעיל במיוחד לנגישות אל קבוצות
שונות ,היה נתון לפיקוח ממלכתי .תכניו נקבעו בהשראת הרוח היהודית–ציונית ובהתאם
לתפיסה שיש למלא את כור ההיתוך תכנים מסוימים ,תוך כדי דחיקה של תכנים אחרים,
של תרבויות שיובאו משם ,לשוליים או התעלמות מוחלטת מהם .תכנים מסוימים הופנו
לעולים החדשים ,ושפת הדיבור הותאמה לקהל הזה ,אך רבים מן העולים החדשים ,שזה
מקרוב באו ,לא הבינו את תוכני השידורים הרגילים בעברית .גם הרדיו ,המכשיר היעיל
ביותר אז בשילוב קבוצות משנה ,מילא אפוא תפקיד חלקי בלבד בהקניה של דפוסי
התרבות המקומית ,ועורר את הזהות עם המדינה.
הקשיים שעמדו בפני המדינה בנוגע לשילוב העולים לא התגלעו במחסור של כלים
וֹולונטריים כמו עיתונות ואירועי תרבות או של כלי כפייה אחרים ,כמו בתי–ספר וצבא.
תהליך בינוי המדינה (והאומה) לא סבל מחסרון מכשירים מתאימים .הקשיים נבעו משני
גורמים אחרים :האחד — השוני התרבותי בקרב האוכלוסייה הישראלית ההולכת וגדלה;
והאחר — אי–ידיעת השפה העברית .הקושי השני היה לכאורה קושי מכשירי ,שניתן
להתגבר עליו באמצעות זמן והתערבות ,אבל עד שיקלטו העולים את הלשון המדוברת
והכתובה ועד שתישא ההתערבות המוסדית (למשל הוראת השפה) פֵּרות ,היתה אי–ידיעת
הלשון בעיה של ממש.
באין לשון אין תקשורת ,וכאשר אין תקשורת קשה עד מאוד להשתיל ולהצמיח זהות
לאומית ולצמצם עד כדי איון את הזהויות החלקיות (הפרטיקולריות) הנתפסות כמאיימות
על ההגמוניה ועל האליטות המנהלות את המדינה ,אבל כמו שיבואר להלן ,לא היה אז רִיק:
היו כלים אחרים יעילים למדי כדי לסייע בייצורה של זהות–על ,כלומר זהות עם המדינה.
הכלים האלה היו ארגוני הספורט השונים ,ששילבו בו בזמן היבטים של ווֹלונטריות
וכפייה :הם נוהלו באופן פוליטי ,וכפו על חבריהם כללי התנהגות מסוימים וסנקציות
מסוימות ,אך ההתחברות אליהם והפרישה מהם והאהדה לספורט המסוים היו רצוניות.
כדי להצטרף אליהם כחבר או כאוהד לא נדרשו שום תנאים מוקדמים ,שום הון כלכלי או
הון תרבותי; וחשוב מכול — בהצטרפות ובאהדה עצמה כבר היתה הצהרה מסוימת של
הזדהות עם המקום המסוים (מועדון הספורט המסוים) ,ובעצם עם ארגון הספורט הארצי,
וממנו — בעקיפין — עם המדינה.

 .34אלירם ,שם.
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לינגואה פרנקה :כדורגל כלשון משותפת
בשלב מוקדם של התפתחות משחק הכדורגל ושל התפשטותו ,בייחוד כאשר הפך ()1904
למוסד על–לאומי בהקמת התאחדות בין–לאומית לכדורגל (פיפ"א) ,הוא נעשה גם שפה
על–לאומית .כאשר נקבעו כללי המשחק והוכשרו אמצעי הפיקוח הקפדני עליהם ,וכאשר
סודרו הליגות הלאומיות וסודר לוח משחקים בין–לאומיים ,נעשה הכדורגל שפה נגישה
לכול :צפניו גלויים ,כלליו נהירים לכל אחד ,קל מאוד להתחבר אליו ,ולשם כך אין כל
צורך בשינוי תרבותי כלשהו .הצפייה במשחק הזה אפשרית כמעט בכל מקום בעולם,
והגבולות שלו פתוחים בכוונה תחילה .בעצם ,אין כמעט אירוע אחר בתרבות המקומית
והעולמית שהוא 'שווה לכל נפש' :פופולרי ,נגיש וחוצה גבולות מכל סוג שהוא .קסמו של
35
המשחק הזה כבש במהרה את לבם של ההמונים.
כדורגל היה בישראל עוד ביום שהוכרזה המדינה; הוא 'עלה' אליה עם המוסדות,
הארגונים והכבודה האחרת ,שבאמצע מאי  1948היו ל'ישראליים' .בשנת  1948פעלה
'התאחדות כדורגל ארצית' שהוקמה בעבר ( ,)1928והשתתפו בה מרכזי הספורט הפוליטיים
של מכבי ,בית"ר והפועל .כבר היו מסגרות של ליגות בוגרים ונוער בערים ובמושבות
הוותיקות .בעת המלחמה הושעו משחקי הליגה והגביע של הבוגרים ,אך עוד בטרם סיומה
הם חודשו ,ובתוך זמן קצר לאחר חידושם התקיימו גם משחקים בין–לאומיים של נבחרת
ישראל .בשנים הראשונות של העשור נסעו קבוצות ישראליות לשחק בחוץ–לארץ ,וקבוצות
זרות — מאנגליה ,מטורקיה ,משוודיה ,משוויצריה ועוד — ביקרו בישראל ,ושיחקו נגד
קבוצות מקומיות .קהל צופים לא חסר :הכדורגל היה לאירוע רב המונים .על–פי דיווחי
העיתונות של הימים ההם ,משכו משחקי הליגה — בייחוד המשחקים בין קבוצות ממרכזים
פוליטיים יריבים — קהל רב .גם בואן של הקבוצות הזרות עורר התרגשות בקרב אוהדי
הכדורגל בישראל .אנשים רבים באו לצפות בתחרויות .המשחקים הבין–לאומיים של
נבחרת ישראל שודרו ברדיו הממלכתי ,וציבור גדול ,גם של כאלה שלא היו אוהדי כדורגל
בדרך–כלל ,הטה להם אוזן .על אף העוינות הרבה ששררה בין מרכזי הספורט של מכבי,
בית"ר והפועל — עוינות פוליטית שמקורה וליבויה מחוץ לכדורגל ,ולא אחת התגלמה
בחרמים ובקטטות — משחקי הנבחרת הלאומית ,כמאמרו של ההיסטוריון האנגלי אריק
הובסבאום ,הביאו לכך שמאחורי  11השחקנים של נבחרת ישראל עמד העם ,כלומר מרבית
היהודים בישראל 36.כך למשל במשחק שנערך ביולי  1949מול נבחרתה של יוגוסלביה,
במוקדמות תחרויות גביע העולם ,צפו כעשרים אלף איש — קהל עצום יחסית לתקופה
שהיו בה בישראל פחות ממיליון תושבים ,ארבעים אחוזים מהם עולים חדשים המפוזרים
במקומות יישוב 'פריפריאליים' ותשעה אחוזים מהם ערבים שחייהם צומצמו תחת ממשל

 .35אמיר בן פורת' ,כדורגל — סוד הקסם שבעונג' ,קשת החדשה ,)2006( 18 ,עמ' .140-122
 .36אריק הובסבאום ,לאומיות ולאומים מאז עידן המהפכה ,תל–אביב .2006
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צבאי .המשחק הזה שודר ברדיו בשידור 'חי' ,ורבים האזינו לו .המשחק נגד נבחרתה
של ברית–המועצות שנערך באוגוסט  1956היה ביוזמת הרשויות בישראל אירוע לאומי
רב–חשיבות .עשרות אלפים הצטופפו באצטדיון ברמת–גן ,ומאות אלפים אחרים האזינו
למשחק ברדיו 37.המשחק נגד נבחרתה של יוגוסלביה והמשחק נגד נבחרתה של ברית–
המועצות היו 'הרבה יותר' ממשחק כדורגל :הם היו רגעים הרואיים שלא נמנו עם הלוח
העברי–ישראלי השגרתי ,אך הדבר החשוב במיוחד לעניין הנוכחי הוא שהם העצימו את
השפה הסמויה של רבים בישראל ,שפת הכדורגל ,שמטבעה המיוחד היתה יכולה לחצות
גבולות פנימיים ,בייחוד אלה שהפרידו בין הוותיקים לחדשים ,ולדלג על המרחק הגאוגרפי
והתרבותי שבין מרכז ובין פריפריה בישראל של שנות החמישים.
משחק הכדורגל העניק לישראלים הוותיקים והחדשים כאחד רגעים הרואיים .ברגעים
אלה ,בניצחון או בכישלון ,כאשר אמצעי התקשורת השונים מתגייסים לתמיכה בנבחרת
הלאומית ,יכלו הכול להשתתף כשווים בין שווים ,ולתשעים דקות של כדורגל להיות
ישראלים ללא תנאי .לא היה ספק כי הנבחרת מייצגת את מדינת ישראל 38.ברגעים
הרואיים אלה תפקד הכדורגל כלינגואה פרנקה :לא היה צורך בשפה העברית כדי להבין,
כדי להיות לשותף וכדי להזדהות.

שילוב ומחאה
הכדורגל הישראלי ,מלבד היותו 'שפה לכולם' ,שימש גם אמצעי לשני מיני שילוב של
כמעט כל המועדונים (והאוהדים) השונים בישראל אז 39:שילוב אופקי ,בין המועדונים
השונים ,ושילוב אנכי ,בין המועדונים השונים ובין המדינה 40.השילוב האופקי התגלם

.37

.38

.39

.40

בן פורת ,ממשחק לסחורה .ההקשר הפוליטי שהתלווה למשחק הזה ,היחסים המתוחים אז בין
ברית–המועצות לישראל והעניין של ישראל לשפר יחסים אלה ,כל אלה הקנו למשחק הזה חשיבות
יתר ,מעבר למפגש עצמו במגרש הכדורגל.
עיון בעיתונות של אותם הימים ,שכאמור כמעט כולה פוליטית ,מלמד כי בנוגע לנבחרת
הלאומית ,ששחקניה אז היו יהודים בלבד ,שררה תמימות דעים — תמיכה לכל אורך הדרך.
מבחינתם של אמצעי התקשורת אז ,ייצגה הנבחרת את כל העם ,כלומר את הרוב היהודי בישראל.
בן פורת ,כדורגל ולאומיות .בין השנים  1949ל– 1960התקיימו  39משחקים בין–לאומים של
נבחרת ישראל ,כמה מהם בישראל וכמה מהם מחוצה לה ,ארבעה משחקים בערך בשנה.
מועדוני כדורגל היו אז גם ביישובים הערביים .הקבוצות הערביות השתתפו בליגת הכדורגל
הישראלי כמעט מראשיתה .הן לא השתתפו בטורנירים השונים שנערכו אז לזכר נופלים במלחמת
השחרור .בעשור הראשון לא נמנו שחקנים ממוצא ערבי עם נבחרת ישראל .אחדים בלבד שיחקו
במועדוני כדורגל יהודיים.
במונחים שאולים אפשר לדבר על שילוב מן הסוג של ההדבקה ( )Bondingועל שילוב מן הסוג
של גישור ( .)BridgingראוRobert Putman, Bonding Along: The Collapse and Revival of :
American Community, New York 2000
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במבנה התחרות של הליגות השונות שנערכו מדי שבת בעונת הכדורגל .השילוב האופקי
הזה — שלֻווה ביריבות ובעוינות ,ולא אחת גם בפרצי אלימות — תרם תרומה משמעותית
לצמצום המרחק בין המרכז לפריפריה .השילוב האנכי קרם עור וגידים בעיקר במשחקי
נבחרת ישראל ,אך השייכות של מועדון מסוים למרכז ספורט ארצי הוסיפה לו גם היא.
כמו שיתואר להלן ,גם המחאה הפוליטית במגרשי הכדורגל ניזונה מקיומה של מסגרת
מסודרת ומשלבת של משחקי כדורגל ומן העובדה שהמסגרת הזאת נשענה באמצעות
מרכזי הספורט על גורמים פוליטיים בעלי השפעה על מהלכים שונים של המדינה .על כן
מה שהתרחש למטה ,במועדון ,פעפע למעלה ,אל הרמה הארצית ,ושב אל המועדון טעון
מסרים מסוימים ,שהטון הבולט בהם היה שילוב :היותו של מועדון מקומי נושא דברו של
מרכז ארצי המחובר אל המוסדות הפוליטיים של המדינה.
המסד של הכדורגל הישראלי היה המועדונים בערים ובמושבות הוותיקות ,שהשתתפו
במשחקי הליגה והגביע עוד לפני הקמת המדינה .בליגה הבכירה ,שנקראה 'ליגה אלף'
(בשנת  1955הוחלף השם ל'ליגה הלאומית' ולא בכדי) ,שיחקו בשנת  1950המועדונים
הוותיקים ,כגון מכבי תל–אביב ,מכבי נס ציונה ,הפועל תל–אביב ומכבי רחובות ,בסך הכול
נמנו  14קבוצות עם ליגה אלף .במרוצת העשור נגרעו כמה קבוצות מן הליגה הזאת ('ירדו
ליגה') ,ואחרות התווספו לה ('עלו ליגה') .בעשור הראשון נשמרה הדומיננטיות של המרכז
על פני הפריפריה :הקבוצות שעלו לליגה העליונה היו גם הן מהיישוב הוותיק ,למעט מכבי
יפו — מועדון כדורגל שהקימה קהילת העולים מבולגריה — אשר עלה לליגה אלף בשנת
 .1956בשלהי העשור הראשון נראו סימני 'פריצה' של הפריפריה למרכז .על–פי מעמדו
של הכדורגל בישראל אז ,לפריצה הזאת  -שתלך ותתרחב עם הזמן — היו השלכות אל
מעבר למשחק הכדורגל :ההצטרפות של מועדונים מן הפריפריה לליגה הבכירה הרחיבה
את רשתות המגע בין הקבוצות החברתיות השונות בישראל ,ולמעשה הגבירה את השילוב
האופקי.
41
הכדורגל החל להתפרס במהירות בכל רחבי המדינה .צמיחתם המהירה של מועדוני
כדורגל בכל יישוב נבעה משני גורמים :האחד — הביקוש העממי למשחק הזה ,והאחר —
הפוליטיזציה שלו .ההתאחדות לכדורגל סיפקה את הביקוש הזה על–ידי הרחבת מסגרות
הליגה .ליד הליגה הבכירה (תחתיה) קמה ליגת משנה 'ליגה בית' ,וזו חולקה לשני מחוזות,
לדרום ולצפון .גם עם הליגה הזאת נמנו אז מועדונים מן היישוב הוותיק :רחובות ,הרצליה,
זכרון–יעקב ,עתלית ,חיפה ,כפר אתא ועוד .במרוצת העשור עלו לליגה הזאת גם מועדונים
מיישובי עולים ,כגון באר–שבע ,משמר השבעה ורמלה .כך החלה להירקם רשת של קשרים
בין מועדונים יריבים שעצם קיומם כמועדוני כדורגל תבע מהם להיפגש עם מועדונים
אחרים באופן מסודר .קבוצות ממקומות שונים נסעו לשחק במקומות אחרים ופגשו קהלים
שונים .גם אוהדים כבר נהגו ללוות את הקבוצה 'שלהם' ,לא אלפים ,אך לעתים מאות.
שיטת משחקי הליגה יצרה מערכת של מפגשים מסודרים חוזרים :מועדון מסוים אירח

 .41בן פורת' ,מרכז ,פריפריה ,כדורגל' (לעיל הערה .)23
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מועדון אחר (על–פי לוח משחקי הליגה שקבעה ההתאחדות לכדורגל) והתארח אצל האחר
במשחק גומלין .בתנאי התחבורה המצומצמים של אותם הימים היה לאירוח ולהתארחות
ערך מוסף :אנשים מיישובים שונים למדו להכיר אנשים אחרים .בזכות לוח משחקי הליגה
והגביע התקיים גם אירוח הדדי בין מועדונים מן המרכז למועדונים מן הפריפריה :תל–אביב
הגיעה לבאר–שבע ,לטבריה ,לרמלה ועוד ,ולהפך — באר–שבע ,טבריה ,רמלה והאחרות
הגיעו לתל–אביב .הכדורגל אִפשר לתושבי הפריפריה 'להציץ' לתושבי המרכז ,ולהפך.
המרחקים הגאוגרפיים נשארו כמות שהם ,אך המרחק התרבותי (הזרת) החל להצטמצם.
הפוליטיקה של הכדורגל ,שכה מרבים למתוח עליה ביקורת כיום ,עמדה בבסיס
ההתרחבות וההתנחלות של הכדורגל .לכל אחד ואחד מן המרכזים הגדולים של
הספורט — מכבי ,בית"ר והפועל — היה אינטרס להגדיל את מספר המועדונים שלו,
בעיקר משום שכוחו של המרכז המסוים בהתאחדות לכדורגל נקבע על–פי שקלול מסוים
של מספר המועדונים שהיו בחסותו 42.מאחורי האינטרס הספציפי הזה נחבא אינטרס
נוסף רחב יותר ,ששורשיו בזיקה החזקה שבין מרכז הספורט למחנה (מפלגה) פוליטי
מסוים .נראה היה כי באמצעות הקמת מועדון כדורגל היה אפשר לגייס תומכים למחנה
הפוליטי במקום יישוב מסוים או לחלופין להשיג דריסת רגל במקום שנדמה היה כי מחנה
אחד שולט בו ללא עוררין .הקמת מועדון כדורגל לא היתה בעיה באותן השנים שלפני
הקמתו של מִנהל מקרקעי ישראל ,שנעשה לאחר הקמתו לבעלים של כמעט כל האדמות
במדינה .בהסדר פוליטי מקומי נמסר למועדון של מרכז הספורט הארצי המסוים מגרש
מתאים ,ובדרך–כלל גם לא היה צורך להשקיע עבודה רבה בהכשרתו :המגרש יושר וסומן
(לא היה נהוג אז לשתול בו דשא) ,ונקבעו בו שני שערי המשחק .לרוב לא היה צורך
בטריבונות — הקהל הוזמן לעמוד סביב המגרש ולצפות במשחק .במקום שהוקמו חומת
גדר ויציעי ישיבה היה אפשר לקנות כרטיסים בקופה במחיר לא יקר יחסית .שחקנים
ומנהלים לא קיבלו תמורה חומרית עבור השתתפותם — זה היה כדורגל חובבני ,שפעל
על–פי הכללים שקבע הוועד האולימפי העולמי 43.למרכז הספורט של הפועל ,שתמכו
בו ההסתדרות ומפלגות השלטון ,היה יתרון ברור בהשגת משאבים לשם הקמת מועדוני
כדורגל וטיפוחם ,אך גם המרכזים של מכבי ושל בית"ר גייסו משאבים לטובת המועדונים
שלהם .הפוליטיזציה היתה אז גשם של ברכה לכדורגל :בתוך זמן קצר מיום חידושה של
ליגת הכדורגל בישראל הוקמו עשרות מועדוני כדורגל בכל רחבי הארץ .במקרים לא
מעטים היה לכל אחד משלושת מרכזי הספורט הארציים מועדון הנושא את שמו במקומות

 .42בראשית שנות החמישים נקבעה חלוקת הכוח במוסדות הספורט בכלל ובכדורגל בפרט על–פי
עקרון הפיפטי–פיפטי ,אך עוד בשנת  1954בוטל העיקרון הזה ,ויחסי הכוח בהתאחדות התבססו
כמעט במישרין על מספר הקבוצות של כל אחד מן המרכזים הארציים.
 .43אחד המיתוסים שנותרו מאז הוא בדבר התגמול החומרי לשחקנים באמצעות סידורם בעבודה .אכן,
היו סידורים כאלה ,אך אלו נגעו לקבוצה קטנה של שחקנים מועדפים .לא היתה אז אפשרות לסדר
עבודה לכל השחקנים ,גם לא לרובם.
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יישוב פריפריאליים כמו רמלה ,באר–שבע וטבריה ,ובכך בעצם התעצמה רשת הקשרים
האנכית של המקום הפריפריאלי המסוים.
הפוליטיזציה של הכדורגל ,כלומר העובדה שמועדון כדורגל בישראל של שנות
החמישים היה משויך למרכז פוליטי וגם הזדהה ככזה ,יצרה ללא כוונת מכוון ציר
חיבור-הזדהות של המקומי עם הארצי ,המדינה .המועדון המקומי היה שייך למרכז ארצי,
ובכך נעשה — שלא בכוונה תחילה — לולאה ברשת אופקית ואנכית בו בזמן .בשנים
ההן היו ליישובי הפריפריה למיניהם מעט מאוד אפשרויות והזדמנויות לקשרים ביניהם
ולקשרים עם המרכז .משחק הכדורגל המלֻווה ברשת ארצית הנשענת על ארגונים פוליטיים
היה כמעט האירוע היחיד שיצר את רשת הקשרים הזאת ושמר עליה.
ההתאחדות לכדורגל ,אשר גם היא היתה פוליטית על–פי האופן שנבחרו ואוישו
מוסדותיה ,הרחיבה עוד יותר את מסגרות המשחקים המסודרים .מבנה הליגה שונה ,הוקמה
'ליגה גימל' ,וזו קלטה אל תוכה את הקבוצות שבראשית שנות החמישים לא נכללו בשתי
הליגות הראשונות ,רובן מן הפריפריה .עם התגברות ההיצע ,היתה הליגה הזאת ל'ליגה
ב' ,וזו חולקה לשני מחוזות — דרום וצפון .כמה עשרות המועדונים שנמנו עם ליגת
הכדורגל בראשית שנות החמישים היו למאות .הכדורגל פשט בארץ יותר מכל מפעל או
אירוע תרבותי אחר .כבר אז היה אפשר לראות כי רשימת מועדוני הכדורגל באמצע העשור
חופפת כמעט במלואה את רשימת היישובים בישראל ,יהודים וערבים .ביום השבת היה
יכול אוהד הכדורגל ביישוב פלוני — בדרך–כלל גבר מן המעמד הבינוני הנמוך או ממעמד
העובדים — לבלות במגרש הכדורגל הסמוך לביתו .כמעט בכל מקום היה מגרש כזה.
בתום העשור הראשון הושלמה הפריסה של הכדורגל ברחבי הארץ .באמצעות מועדוני
הכדורגל (במשחקי הליגה) נוצרו רשתות חברתיות :מי שאהד קבוצה מסוימת מליגה
מסוימת היה צפוי לפגוש במהלך עונת הכדורגל לפחות כ– 12קבוצות וקהליהן מן האזור
שלו וגם ,בעיקר במשחקי הגביע הארצי ,מאזורים מרוחקים .על אף קשיי התחבורה
(בשבתות — מועדי המשחקים — לא התקיימה תחבורה ציבורית בישראל פרט לחיפה),
שלעתים פגעו בקיום המשחקים בליגות השונות ,מפגשים בין 'זרים' נערכו כמעט בכל
שבת .יתרה מזו ,הקהילה המדומיינת של אוהד הכדורגל חרגה כבר אז מן המקום שהוא
גר בו .מבחינתו הוא היה שייך לכלל אוהדי הכדורגל בישראל .בואן של קבוצות כדורגל
זרות לשחק בישראל כמעט כאירוע שבשגרה ומשחקי הנבחרת הלאומית העניקו לקהילה
המדומיינת הזאת ממד נוסף :אוהדים ממועדונים שונים ואוהדים אד–הוק של נבחרת
ישראל התאגדו לגוף אחד למשך 'תשעים דקות של פטריוטיות'.
בעשור הראשון נוצרה שפה משותפת לחלקים נרחבים של החברה הישראלית ,שפה
שחצתה גבולות של ותק ,עדה ,לאום ,מקום ובמידת–מה גם מגדר .השפה הזאת דילגה
על הסמלים שהציב היישוב הוותיק לחדשים ,סמלים שכאמור הנגישות אליהם היתה
קשה לבאים זה מקרוב .היא אפשרה ועודדה תהליכי הזדהות ,וממילא אף סולידריות
על–מקומית מסוימת ('משפחת הפועל') .הפוליטיזציה של הכדורגל הפרידה וחיברה בו
בזמן בין קבוצות שונות בחברה הישראלית דאז ,והיתה מנגנון להעברת זהות ולמיקודה.
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היא סיפקה מעין סרט נע להעברת הזהות של המקומיים לרמה הכלל–ארצית ,הלאומית:
כל אוהד היה יכול לדמיין את עצמו כשייך למסגרת רחבה יותר של מועדונים מאותה
משפחה (כלומר מרכז פוליטי) .כדי להזדהות עם הנבחרת הלאומית ולתמוך בה לא היה
צורך לדבר עברית תקנית מושלמת ,להבין את רזיה ,לוותר על משהו מן התרבות המובאת
או להתמזג בתרבות של הקולטים .כמו בכל העולם ,שפת הכדורגל אפשרה לרבים שלא
ידעו לדבר או לקרוא ולכתוב בשפת המקום נגישות קלה וישירה לסמל לאומי שלא היו
לו תביעות כלפיהם .מה באותם הימים היה נגיש יותר ממשחק הכדורגל? ומה היה לאומי
יותר (יהודי–ציוני) — ובו בזמן נגיש יותר לכול — מן הנבחרת הלאומית?
אפשר להניח כי בעשור הראשון למדינה תרם הכדורגל הישראלי תרומה משמעותית
וייחודית לאינטגרציה .הוא לא התכוון לכך ,אלא ש'כך יצא' :בתחום ההזדמנויות של
העשור הראשון הוא מילא 'פונקציה סמויה' לטובת השילוב החברתי כאשר ההזדהות עם
המדינה היא שיאו ,אך לא רק אינטגרציה הופקה מהכדורגל .בו בזמן שהוא שילב קבוצות
שונות של עולים ותיקים במסגרות מסודרות והעניק להם זהות ,הוא גם אִפשר את מה
שכביכול נראה כהיפוך של תפקודו הקודם כאתר של קונפליקט ומחאה.
העשור הראשון לֻווה בחילוקי דעות פוליטיים שהגיעו עד כדי התפרצויות של אלימות.
כמה מהן המשיכו את אלה שנולדו עוד לפני הקמת המדינה ,ואחרות התגלעו עם הקמתה,
אבל כמו שכבר צוין ,בו בזמן היתה ונשמרה תשתית רעיונית משותפת כמעט לכל
הארגונים השונים שהשתתפו בפוליטיקה הישראלית אז ,ובתשתית זו היו שני רכיבים
ראשיים :יהדות וציונות .שני אלה נתנו את הלגיטימציה למוסדות המדינה ולעליונותה.
מפאת קוצר היריעה יצוין כאן רק שבעשור זה היתה הערכאה הפוליטית דומיננטית משאר
הערכאות ,ועל כן היא זו שקבעה את דרגות החופש של הערכאות האחרות .כך למשל
משאבים כלכליים שגייסה המדינה הוקצו לציבור על מוסדותיו ועל פרטיו על–פי הסדרים
פוליטיים .גם הספורט בכלל והכדורגל בפרט נוהלו ותוקצבו באופן פוליטי 44.ממילא היו
קבוצות וארגונים שקיבלו יותר מאחרים .לטענתם של האחרים האלה ,הם קופחו משום
שלא נמנו עם 'המחנה הנכון' .לטענה זו היה על מה להישען 45.בולטת במיוחד במקרה
הזה קבוצת הכדורגל של בית"ר ירושלים ,שאוהדיה — אלה שהזדהו עמה בפומבי ונחשבו
תומכי 'חרות' של בגין — קופחו לטענתם משום שהיו בית"רים; הם היו האחרונים בתור
בלשכת העבודה ,בתור לקבלת שיכון ועוד .את הרגשת הקיפוח הזאת הם ייבאו לאצטדיון
הכדורגל (ימק"א) ששיחקה בו אז קבוצת בית"ר הירושלמית ,אשר בשנות החמישים
המוקדמות שיחקה בליגה השנייה.
במגרש הכדורגל של בית"ר ירושלים התפתחה 'תרבות של מחאה' .האוהדים
הבית"רים ,אלה שהזדהו בפומבי עם המועדון ואלה שחיים ברעם מכנה 'אנוסים' 46,נתנו
 .44בן פורת ,ממשחק לסחורה; Amir Ben Porat, The State and Capitalism in Israel,Westport,
CN 1993

 .45חיים ברעם ,אדום צהוב שחור ,תל–אביב .2004
 .46שם.
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דרור להרגשת הקיפוח שלהם באמצעות קריאות וסִסמאות נגד ההסתדרות 'האדומה',
שהיתה לה אז השפעה רבה מאוד על חלוקת השירותים השונים ,ובעצם על התעסוקה
ועל חיי הכלכלה בירושלים של העשור הראשון — עיר שלא הצטיינה ברמת חיים גבוהה
לעומת ערים אחרות — 47ונגד מפא"י ,מפלגת השלטון שהבית"רים האדוקים לא אהבו
במיוחד בלשון המעטה .במפגשים של קבוצת בית"ר ירושלים עם קבוצות של מרכז
הפועל ניצלו אוהדי בית"ר את האנונימיות שהקהל מקנה באצטדיון והשמיעו קריאות
גנאי כלפי 'הפועל' ,שמשמעותן היתה בעצם התרסה כלפי שלטון מפא"י וההסתדרות.
האלימות הפיזית שפרצה מדי פעם במפגשים אלה היתה (גם) ביטוי מוקצן ביחס של מחאה
פוליטית–תרבותית .היריבות הפוליטית בין מפא"י (ומפלגות השמאל האחרות) שבשלטון
48
ובין 'חרות' שבאופוזיציה יובאה אל האצטדיון ששיחקה בו קבוצת בית"ר ירושלים,
והיא התגלגלה למחאה :בעצם למחאה כבושה שרמציה רחשו ,ומדי פעם התלקחו ללהבה
גדולה ,וזו ליחכה את חומות האצטדיון.
גורם נוסף שעורר מחאת כדורגל בעלת משמעויות פוליטיות–תרבותיות היה קבוצת
הכדורגל של מועדון מכבי יפו ,שנמנתה כאמור עם הליגה הלאומית עוד באמצע העשור.
את הקבוצה הזאת הקימה קהילת עולים מבולגריה שהשתכנה ביפו בראשית שנות
החמישים .במונחים של פריפריה תרבותית ,היתה הקהילה הזאת מחוץ למרכז .כנראה
שררה גם בקהילה תחושה של קיפוח ועוינות כלפי הממסד .יש להניח גם כי רמת הלכידות
של הקהילה היתה גבוהה במיוחד — העולים מבולגריה שימרו וטיפחו את מוסדותיהם
הקהילתיים — ולכידות זו הורגשה גם במגרש הכדורגל .משחקיה של מכבי יפו לֻוו לא
49
אחת באלימות; זו ביטאה בין השאר מצוקות אשר מקורן וסיבותיהן היו מחוצה לו.
מגרש הכדורגל מאפשר לקבוצות חברתיות מסוימות — אתניות ,לאומיות ,מעמדיות
או קבוצות אופוזיציוניות 'שיש להן חשבון' עם השלטונות — לתת דרור לתחושותיהן
ולמאווייהן .האנונימיות המובטחת בהמון מגינה על המוחים ,וקולם מהדהד הרחק מעבר
לחומות האצטדיון .בדרך–כלל רשויות שלטון נמנעות מהתמודדות ישירה עם מחאה
פוליטית של אוהדי כדורגל .באצטדיונים של בית"ר ירושלים ושל מכבי יפו ,וייתכן
שגם במקומות אחרים שלא הגיעה אליהם התקשורת ,למשל במשחקיהן של הקבוצות
הערביות ,נרשמו תופעות של אלימות מילולית או פיזית שהיה אפשר לייחס להן משמעות
של מחאה פוליטית .בדרך–כלל התעלמו ממנה .העיתונות ,שהיתה אז הגורם הדומיננטי
 .47משה ליסק' ,ירושלים כראי של החברה הישראלית' ,בתוך :אבי בראלי (עורך) ,ירושלים החצויה
 ,1967-1948ירושלים  ,1994עמ'  ;22-16עוזיאל שמאלץ' ,האוכלוסייה היהודית בירושלים
מ– 1949עד  ,'1967שם ,עמ' .165-133
 .48הקבוצה הבולטת של מרכז בית"ר היתה דווקא בית"ר תל–אביב ,ששיחקה בליגה הבכירה .מסיבות
שונות ,בעיקר כוחה היחסי הבולט של 'חרות' בירושלים ,התמקדה המחאה במשחקי בית"ר של
הבירה.
 .49על מעשיה של קבוצת הכדורגל מכבי יפו ,ובייחוד על ההתנהגות של קהלה ,אפשר ללמוד ממדורי
הספורט בעיתונות של אותם הימים .בן פורת ,ממשחק לסחורה.
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בתקשורת ,בחרה לפרש את האלימות במשחקי הכדורגל שהשתתפו בהם הקבוצות האלה
ואחרות ,כאלימות גדא .סייעו לה בכך התפיסה והדעה הקדומה שליוו את המשחק הזה
מימים ימימה ,כמשחק אלים של בני המעמדות הנמוכים ,שאלימות לכאורה היא לחם
חוקם .המקומיים ,כלומר האוהדים עצמם ,יושבי–הראש של סניפי המפלגות במקום ,אנשי
מועצות הפועלים וראשי העיריות הבינו כי מדובר במחאה פוליטית ,כביכול ספונטנית,
ולמעשה כזאת הניזונה מתנאי מצב שתדלקו אותה שוב ושוב.
ברם המחאה במגרשי הכדורגל בשנות החמישים לא התכוונה לערוך מהפכה .היא ּכֻוונה
לרביזיה ,כלומר לתיקון תנאי מצב מסוימים .המוחים השתמשו ביציעים כדי להביע את
חוסר שביעות רצונם ואת עוינותם כלפי דפוסי התנהגות של האליטות ששלטו אז במדינת
ישראל .כאמור ,בתחום ההזדמנות שהפוליטיקה היתה דומיננטית בו הגיעה ידה של
הפוליטיקה לכל מקום — ללשכת העבודה ,לדיור ,לקופות החולים ,לוועד העובדים במפעל
או ארגון מסוים ,ללשכת הרווחה (הסוציאלית) ועוד .בשורה התחתונה גם המחאה של קהל
אוהדים בישראל אז היתה קרובה להיבטים המשלבים של הכדורגל הרבה יותר מאשר
להיבטי המחאה וההיפרדות שלו .מבחינתם של המוחים היה הכדורגל אינסטרומנטלי :הוא
ִאִפשר להם להביע את תחושות הקיפוח והכעס ,אך בו בזמן הוא המשיך לחבר אותם אל
הזרם המרכזי של החברה הישראלית כי הם רצו בכך.

סיכום :ישראל שפה קשה
הגירה היא עניין לא פשוט .אחד הקשיים המידיים שלפני המהגרים הוא (אי) ידיעת שפת
המקום ,אבל גם ידיעת הדיבור אינה מספקת .כדי להיות שייך (להיקלט בתרבות הקיימת)
הם צריכים להגיע לשליטה בשפה התקנית ולכלל יכולת טובה של הבנת הנקרא .העולים
החדשים לישראל של שנות החמישים עמדו גם הם בפני קושי זה .הוותיקים דיברו עברית
טבולה במנייריזם ילידי ,גדרו וקידשו את תרבותם; מבחינתם זה היה הדגם הראוי לחיקוי
ולהתבוללות ,ברם לבאים לא היתה נגישות בלתי–אמצעית לתרבות זו; אמנם היותם
יהודים והכרתם לפחות דה–פקטו במרכיב הציוני של המדינה מנעו אותם מלהיחשב זרים
מהגרים סתם ,אך הם לא מנעו את הזרות .המקום שהם התיישבו בו ,אל נכון יושבו,
נעשה שוליים .המרחק בינם ובין המרכז נמדד אז באמות–מידה של תרבות .כאמור ,אחת
מאמות–המידה האלה היתה השפה .הם נדרשו להשיל את מרבית הכבודה שהביאו עמם
ולהיות ישראלים מהר ככל האפשר .ראשית ,הם נדרשו להזדהות עם המדינה ,ודרישה זו
הופנתה אליהם מצד כל הנמצאים ,אך באין כלים לשם כך התבקשה חלופה :כדי להתחבר
למדינה וכדי להזדהות עמה הם היו צריכים משהו שאפשר לאחוז בו .הכדורגל סיפק להם
משהו כזה ,ויתרה מזו  -הכדורגל היה לכלי משותף להם ולוותיקים כאחד.
עוד לפני מלחמת העולם השנייה עשו שליטים במדינות שונות מעשה המכוון להפוך
את משחק הכדורגל לכלי של הזדהות עם המדינה ושל כפיפות לה .המדינות הדמוקרטיות
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עשו זאת בדרך אחת ,המדינות הלא דמוקרטיות — בדרך אחרת .מה שהתרחש בישראל
בין משחק הכדורגל למדינה בעשור הראשון אינו ייחודי לה :בדיעבד אפשר לקבוע כי היה
צפוי שמשחק זה ימלא תפקיד כלשהו בתהליך בינוי המדינה ,אלא שמה שהתרחש אז בין
הכדורגל למדינה התרחש בדרך–כלל מאחורי גבה של המדינה .לא זה הכלי שהיא בחרה
כדי לתרבת ולהטמיע את הבאים .הכדורגל מילא תפקיד בשילוב חברתי 'בלא רשות' ובלא
כוונה תחילה .רק באמצע העשור הראשון חלו התעוררות ופנייה בכיוון זה מצד מדינת
ישראל .במפגש שבין נבחרות ישראל וברית–המועצות התערבה המדינה ישירות ובגלוי,
והפעילות סביב בואה של נבחרת ברית–המועצות לישראל תוכננה ונערכה על–ידי גורמים
ממשלתיים וגורמים מן ההסתדרות הכללית של העובדים .גורמים אלה התערבו גם באופן
50
הכנת הנבחרת למשחק ,שבנסיבות הפוליטיות של אותה התקופה נעשה חשוב מאוד;
אך כאמור ,התרומה של הכדורגל לשילוב של הבאים (ולחיזוק מעמדם של הוותיקים)
התרחשה כאילו מעצמה ,ללא יד מכוונת .באמצעות ליגות הכדורגל שניהלה ההתאחדות
הישראלית נוצרו רשתות חברתיות אופקיות ואנכיות .משום היותו של משחק הכדורגל
שפה אוניברסלית התאפשרה לחדשים התחברותם למדינה בדלת צדדית והזדהותם עמה
ללא תנאים מוקדמים.
בכל זאת ,למה משחק הכדורגל דווקא? נראה כי הפופולריות של הכדורגל העניקה לו
מעמד מיוחד בהקשר חברתי ופוליטי רחב הרבה יותר ממנו עצמו .לפופולריות הזאת היו
שתי נביעות :האחת — עצם היותו הספורט הבולט ביותר בישראל של שנות החמישים
והימצאותו (או התפשטותו) בכל אתר ואתר כמעט .האחרת — היותו פופולרי במידה זו או
אחרת גם בארצות המוצא של העולים ,כלומר הם הכירו אותו ואת שפתו ,והמפגש שלהם
עמו בישראל היה כמו עם מכר משכבר הימים במקום שעוד היה זר ומנוכר להם .כבר הוזכר
למעלה כי כדורגל היה ידוע כמכשיר של זהות ואינטגרציה ,בין השאר בגלל הפופולריות
שלו ויכולתו לדלג על גבולות אתניים ,דתיים ,לאומים ואף מעמדיים .בדרך–כלל בזמן
ההוא הוא היה המשחק של המעמדות הנמוכים בעיקר ,ובישראל מילאו העולים מן המזרח
ומן המערב את שורות המעמדות הנמוכים .יש להוסיף כי המעמדות הללו היו מרבית
האוכלוסייה הישראלית אז .במפגש בינם ובין התרבות המקומית הזרה להם ,החיבור הישיר
או העקיף בינם ובין הכדורגל ממש התבקש.
משחק הכדורגל היה נגיש לכול .בערים הוותיקות והגדולות נמכרו הכרטיסים במחירים
שווים לכל נפש .עובדת היותו קשור בעבותות למרכזים פוליטיים פעלה לטובתו :למרכזים
הללו היה עניין משלהם להרחיב את פעילותם ,ועל כן התאמצו מאוד להקים מועדוני
כדורגל בכל מקום בישראל .בכך העצימו את הנגישות של ההמונים למשחק הזה .אם כן,

 .50המדינה לא התעלמה לחלוטין ממשחק הכדורגל ומהתרומות שהוא עשוי להביא לה .כך למשל
בשנת  1951עמד להיערך משחק בין נבחרת צה"ל ובין נבחרת צבא טורקיה .מפאת חשיבותו של
המפגש הזה היו מעורבים בהכנתו גורמים פוליטיים משני הצדדים .דרך אגב ,המשחק לא התקיים;
הטורקים השעו אותו.

167

54

אמיר בן פורת

אפשר לומר כי אחת הסיבות שהכדורגל היה למכשיר של אינטגרציה טמונה בזה שהוא
פשוט היה שם יותר מכל משחק ספורט אחר ויותר מכל אירוע תרבותי אחר.
הכדורגל נתן מענה לכמה צרכים נפשיים וחברתיים של הבאים זה מקרוב ושל
'המקומיים' ,צרכים שלא נמצא להם סיפוק מידי באמצעים אחרים .הוא נתן מענה גם לצורך
ולרצון של המדינה ,כלומר של האליטות ההגמוניות ,לייצר זהות מקומית ועל–מקומית.
הכדורגל עצמו סיפק חומרים לצרכים הנפשיים (כגון התרגשות בהקשר קולקטיבי) ,ואילו
אופן ניהולו במסגרת של ליגות אזוריות וארציות יצר רשת של התחברות בין המקום
המסוים לאזור ולכלל המדינה ,וזיקה לסמלים לאומיים — נבחרת ישראל בכחול–לבן.
ה'חבר'ה' אכן הלכו לשחק כדורגל; ושם ,במגרש הכדורגל ,נוצר מפגש בין השונים
שרק משחק כזה יכול לייצר :שם נחצה הקו המבדיל בין ותיקים לחדשים .שם היתה שפה
משותפת .בתוך פחות מעשר שנים החלו עולים לשחק בקבוצות של הוותיקים וגם בנבחרת
ישראל .אל מגרשי הכדורגל יובאו גם התודעה והמחאה .המחאה הזאת — בעוד שלושה
עשורים בערך — עתידה להצטרף למחאה שתשנה את פני הפוליטיקה הישראלית ואת
החברה הישראלית כולה.
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חובת הניטור האלקטרוקרדיוגרפית ) (ECGשל ספורטאים להורדת הסיכון של מוות פתאומי:
כורח או ציפייה?
אריה שטינויל ,תמר חונדדזה ,דוד זלצר ,אורי רוגובסקי ,אמיר חלקין ,יאיר גלילי ,חיים פרלוק
וסמי ויסקין.
תקציר
מספר רב של מדינות בעולם מחייבות בדיקה אלקטרוקרדיוגרפית של ספורטאים על מנת למנוע
מקרי מוות פתאומיים .בה בעת ,הצלחת האסטרטגיה המובילה להפחתת מקרי מוות בעזרת
הבדיקה מוטלת בספק .לפיכך ,המחקר הנוכחי מבקש לבחון את הסוגיה לאור חקיקת חוק
הספורט בישראל בשנת  1997המחייבת בדיקה לספורטאים תחרותיים.
המחקר בדק  24מקרים של מוות פתאומי ,שהתרחשו בין השנים  1985-2009כש 11-התרחשו טרם
חקיקת החוק ו 13-אחריו .הממוצע השנתי של מקרי מוות פתאומיים בקרב ספורטאים תחרותיים
עומד על  2.6מקרים על כל  .100,000ממוצע מקרי המוות טרם החוק עמד על  2.54ולאחר
החקיקה על  .(P=0.88) 2.66מסקנת המחקר כי לחובת הבדיקה אין השפעה על מספר מקרי
המוות הפתאומיים בקרב ספורטאים תחרותיים.
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Pre-Participation Athletic Screening

Mandatory Electrocardiographic Screening of
Athletes to Reduce Their Risk for Sudden Death
Proven Fact or Wishful Thinking?
Arie Steinvil, MD,* Tamar Chundadze, MD,* David Zeltser, MD,* Ori Rogowski, MD,*
Amir Halkin, MD,† Yair Galily, PHD,‡ Haim Perluk, MD,§ Sami Viskin, MD†
Tel-Aviv, Israel
Objectives

The purpose of this study was to determine if pre-participation screening of athletes with a strategy including
resting and exercise electrocardiography (ECG) reduces their risk for sudden death.

Background

An increasing number of countries mandate pre-participation ECG screening of athletes for the prevention of
sudden death. However, the evidence showing that such a strategy actually reduces the risk of sudden death in
athletes is limited. We therefore analyzed the impact of the National Sport Law enacted in Israel in 1997—
which mandates screening of all athletes with resting ECG and exercise testing—on the incidence of sudden
death among competitive athletes.

Methods

We conducted a systematic search of the 2 main newspapers in Israel to determine the yearly number of cardiac arrest events among competitive athletes. The size of the population at risk was retrieved from the Israel
Sport Authority and was extrapolated to the changes in population size over time.

Results

There were 24 documented events of sudden death or cardiac arrest events among competitive athletes during
the years 1985 through 2009. Eleven occurred before the 1997 legislation and 13 occurred after it. The average
yearly incidence of sudden death or cardiac arrest events was 2.6 events per 100,000 athlete-years. The respective averaged yearly incidence during the decade before and the decade after the 1997 legislation was 2.54 and
2.66 events per 100,000 person years, respectively (p ⫽ 0.88).

Conclusions

The incidence of sudden death of athletes in our study is within the range reported by others. However, mandatory ECG screening of athletes had no apparent effect on their risk for cardiac arrest. (J Am Coll Cardiol 2011;
57:1291–6) © 2011 by the American College of Cardiology Foundation

Sudden cardiac death in young athletes is a tragic event.
Because most cases are the result of ventricular arrhythmias
caused by underlying heart disease (1), an increasing number of countries now enforce medical pre-participation
screening that includes recording of a baseline electrocardiography (ECG) results (2), with the aim of detecting
specific cardiac pathologic features associated with sudden
death in athletes (3). However, the evidence showing that
such a strategy actually prevents sudden death among
athletes is limited to a single, retrospective Italian study (4).

In 1997, a mandatory pre-participation screening program was implemented in Israel (5). By law, the obligatory
screening tests for all athletes include a medical questionnaire, physical examination, baseline ECG, and exercise
stress testing. The aim of this study was to evaluate the
impact of this extensive mandatory screening on the incidence of sudden death and cardiac arrest in athletes.
See page 1297

Methods
Definitions. The Israel Sport Regulations on Athletes
Medical Testing, enacted in 1997, calls for the mandatory
medical screening of all athletes in Israel (6). By law, to be
allowed participation in sporting activities, every athlete in
Israel must undergo medical screening by specifically accredited physicians. The Israel Sport Law defines athletes
requiring screening as “individuals who engage in sportive
activity at any level of physical endurance” (6). Only

From the *Department of Internal Medicine “D,” Tel-Aviv Sourasky Medical Center
and Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Tel-Aviv, Israel; †Department
of Cardiology, Tel-Aviv Sourasky Medical Center and Sackler School of Medicine,
Tel Aviv University, Tel-Aviv, Israel; ‡Zinman College of Physical Education &
Sports Sciences at the Wingate Institute, Tel-Aviv, Israel; and the §Mediton Medical
Center, Tel-Aviv, Israel. The authors have reported that they have no relationships to
disclose. Drs. Steinvil and Chundadze contributed equally to this work.
Manuscript received July 7, 2010; revised manuscript received September 30, 2010,
accepted October 23, 2010.

57

1292

Steinvil et al.
Electrocardiographic Screening of Athletes

JACC Vol. 57, No. 11, 2011
March 15, 2011:1291–6

certified physicians who have
participated in a specialized accreditation course can perform
ECG ⴝ electrocardiography
this screening (6).
The obligatory screening, mandated for all athletes, includes a medical questionnaire, physical
examination, resting ECG, and Bruce-protocol exercise testing. Medical assessment, including resting ECG, is repeated
on a yearly basis. In addition, athletes 17 to 34 years of age
must undergo exercise stress testing every 4 years, whereas
yearly exercise tests are required for athletes who are 35 years of
age older or for athletes of any age competing at the national
level. Beginning in 1999, all exercise tests were required by law
to be symptom-limited tests.
At the discretion of the certified screening physicians,
athletes with abnormal screening test results are referred to
expert cardiologists, cardiac electrophysiologists, or both for
additional testing and consultation. The final decision
regarding certification or disqualification is eventually made
based on the expert consultants’ opinions.
Estimation of the number of sudden cardiac death events
in athletes. The sudden death of a competitive athlete is a
dramatic event that generally is covered by the media.
Therefore, we limited our analysis to sudden death events in
competitive athletes. As in previous studies (1), we systematically screened the general media for reports of sudden
death in athletes. For that purpose, we assigned 2 professional media researchers to perform a systematic day-by-day
search of the 2 leading newspapers in Israel (Yediot Aharonot
and Maariv) (7). Of note, Yediot Ahronot reached 70% of the
daily newspaper readership in Israel during the study period,
whereas Yediot Ahronot and Maariv combined covered 90%
of the readership (8,9). Beginning in September 2009 (and
ending in December 2009), the professional media researchers scrutinized the newspapers published daily between January 1985 and December 2009. This 24-year
period was targeted because we wanted to compare 2 equally
long periods. Consequently, because the law mandating
pre-participation ECG screening of athletes became effective
12 years previously (on November 1997) (5), we compared
the 12-year period of 1985 through 1997 with that of 1998
through 2009. All the reports of deaths or dramatic medical
events in competitive athletes were brought to the consideration of 3 investigators to determine (by consensus)
whether the report could be considered as an athlete’s
sudden cardiac death or cardiac arrest. Sudden death was
defined as a witnessed instantaneous death with futile
resuscitation. Cardiac arrest was defined as instantaneous
collapse with successful resuscitation. Sudden deaths related
to trauma were excluded. As in previous studies (4), annual
incidence rates were calculated by counting the events in
2-year periods and halving the result.
Estimation of the population at risk. According to the
Israeli Sports Authority, the official Israeli sports organization acting under the Israeli Ministry of Sports, the number
of registered athletes who engaged in competitive sports

during 2009 was 45,000. We extrapolated these data to the
growth of the Israeli population who were 10 to 40 years of
age during the last 24 years as available from the Israeli
Central Bureau of Statistics (10). In addition, because some
data suggest that the percentage of the adult population
engaging in sportive activities has increased by 50% during
the last decade (11), we repeated our calculations of the
number of athletes at risk, assuming a gradual doubling of
the percentage of athletes over the 24 years of our study.
Statistical analysis. The rate of event was calculated as the
number of sudden cardiac deaths in a certain period divided
by the estimated number of person-years at risk. We used
the parametric bootstrap, assuming no difference between
the periods, and Poisson distributions for the observed
death counts to compute the p value.

Abbreviation
and Acronym

Results
Overall, 36 incidents of potential sudden death events in
competitive athletes were identified by the professional
media researchers. Twelve of these incidents were excluded
by the investigators because of the following reasons: 6
events were unequivocally the result of trauma (accidental
head trauma with brain concussion, intracranial bleeding, or
both in 5 and severe chest trauma during a hockey game in
1 athlete); 2 incidents occurred before the assigned study
period; and 4 events involved 2 referees, 1 coach, and 1
former athlete. Thus, we identified 24 events of presumed
sudden cardiac death or cardiac arrest in athletes. All of the
athletes were males, their ages ranged from 12 to 44 years
(mean 23.9 ⫾ 8.8 years), and most of the athletes were
football (soccer) players (Table 1). Of these 24 events, 11
events occurred during the 12 years preceding the 1997
sports legislation mandating pre-participation screening and
13 occurred during the 12 years that followed.
We estimate that the number of Israeli competitive
athletes gradually increased from 28,000 in 1985 to 45,000
in 2009. Accordingly, the average yearly incidence for a
sudden death or cardiac arrest event was 2.6 events per
100,000 person-years or an average of 1 event per 38,000
athletes per year. The average yearly incidence before and
after the 1997 legislation was 2.54 and 2.66 events per
100,000 person-years, respectively (p ⫽ 0.88) (solid line in
Fig. 1). Repeating our calculations assuming that the
proportion of Israeli inhabitants who engage in sports
doubled over the last 2 decades did not change our results
significantly (there was a nonsignificant decrease in annual
rate of cardiac arrest from 4.27 before 1997 to 3.13 after
that, p ⫽ 0.44) (dotted line in Fig. 1).
Discussion
Prevention of sudden death in athletes is a universal goal.
However, the optimal way to achieve this goal is still
debated (12–17). Nevertheless, an increasing number of
countries, as well as medical and sport organizations (2),
including the International Olympic Committee (18), are
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per 38,000 athletes per year. These numbers are within the
range reported by others (see the following text). Importantly, we found that a mandatory screening strategy including, resting ECG and exercise ECG, had no apparent
influence on the incidence of sudden death in athletes.
Impact of mandatory screening on the incidence of
sudden death of athletes viewed in the context of previous
studies. Figure 2 shows the annual mortality per 100,000
person-years in our study and in the only 2 previous
studies—from Italy (4) and from the United States (19)—
that evaluated the effects of screening on the mortality of
athletes over time. The Italian study (4) (pink graph in
Fig. 2) analyzed the effects of a screening strategy that
includes baseline ECG recording of all athletes on the
mortality rates of those 35 years of age or younger. In that
Italian study, the sudden death rate among athletes in the
prescreening period was 3.6 per 100,000 person-years,
which is similar to the 2.6 per 100,000 person-years finding
in our study. The Italian investigators reported that after the
onset of screening, the annual rate of sudden death among
athletes decreased dramatically. Indeed, the pink graph
shows an impressive reduction in the incidence of sudden
cardiac death from 3.6 per 100,000 person-years in the
prescreening period to 0.4 per 100,000 person-years at the
end of the study (from point B to point F in Fig. 2) (4).
Note that, in the Italian study, the prescreening period used
as a reference value was limited to the 2 years before the
enforcement of pre-participation screening (point A to
point B in Fig. 2).
More recently, Maron et al. (19) reported that the sudden
death rate among high school athletes over a 23-year period
in Minnesota was 1 per 100,000 person-years. That study
appears as a yellow graph in Figure 2. The Minnesota
sudden death rate of athletes was lower than the rates
reported in Italy and in our study, although the ECG
examination was not part of the screening strategy used in
the United States during that period.
Our study (green graph in Fig. 2) reports the effects of a
screening strategy that includes resting ECG and exercise

Events in Israel
Summary
of Sudden
in the
Cardiac
Years
1985
Death
to
or 2009
Cardiac
Summary
of Sudden
Cardiac
DeathArrest
or Cardiac Arrest
Table 1
Events in Israel in the Years 1985 to 2009

Event Date

Sex/Age
(yrs)

CPR
Delivered?

On-Site or
Hospital Death?

01/12/1985

M/17

12/21/1988

M/26

Football

Yes

Yes

Football

Yes

01/13/1991

Yes

M/33

Handball

Yes

Yes

12/05/1992

M/16

Football

Yes

Yes

01/04/1995

M/23

Football

Yes

No

01/07/1995

M/17

Football

Yes

Yes

02/26/1995

M/17

Football

Yes

Yes

04/12/1995

M/31

Football

Yes

Yes

12/13/1995

M/28

Rugby

Yes

Yes
Yes

Sport

01/21/1996

M/15

Football

ND

04/04/1997

M/22

Football

Yes

Yes

03/01/1998

M/44

Football

ND

Yes

01/24/1999

M/14

Football

Yes

Yes

02/20/2000

M/14

Football

Yes

Yes

08/06/2000

M/18

Basketball

Yes

Yes

05/01/2001

M/12

Football

ND

No

01/15/2001

M/39

Football

ND

Yes

01/26/2002

M/21

Football

Yes

Yes

09/27/2003

M/22

Athletics

Yes

Yes

02/18/2004

M/27

Football

Yes

Yes

10/14/2005

M/40

Triathlon

Yes

Yes

12/09/2005

M/29

Basketball

Yes

Yes

09/25/2005

M/21

Football

Yes

Yes

08/29/2007

M/29

Football

Yes

Yes

CPR ⫽ cardiopulmonary resuscitation; ND ⫽ no data available.

now mandating pre-participation screening—with baseline
ECG— of all athletes. Yet, there is very limited proof that
such preventive strategy actually works (17). We therefore
performed the present study to assess whether the enforcement of massive pre-participation screening, including not
only resting ECG, but also an exercise stress test, would
reduce the risk of sudden cardiac death or cardiac arrest in
athletes.
Main findings. We found that the average yearly incidence
for a sudden cardiac death event among Israeli competitive
athletes was 2.6 events per 100,000 person-years or 1 event

Figure 1

1293

Sudden Death or Cardiac Arrest Events Rates per 100,000 Athlete-Years From 1985 to 2008

The crude rates are depicted by the solid line. The dotted line depicts our results after assuming
that the percentage of the population actively participating in competitive sport doubled during the last 2 decades.
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Annual Incidence of Sudden Cardiac Death Expressed per 100,000 Person-Years
in the 3 Studies Evaluating the Effects of Screening on the Mortality of Athletes Over Time

The Italian study (4) (pink graph) concluded that electrocardiography (ECG) screening (started in 1982) significantly reduced the incidence of sudden cardiac death by
comparing the sudden death in the 2-year pre-screening period (A to B) with the post-screening period (B to F). The present study is depicted by the green graph. We
compared the 12 years before screening (C to E) with the 12 years after the onset of mandatory ECG screening (E to G). Had we limited our comparison of the postscreening period to the 2-year period preceding the enforcement of screening in Israel (D to E vs. E to G, as performed in the Italian study), we would have concluded
erroneously that screening saved lives of athletes in Israel. The study from Minnesota (19) (yellow graph) shows a low mortality rate in a population of athletes not
undergoing systematic ECG screening.

stress testing and started at the end of 1997. There is
marked variation in the sudden cardiac death rates that
peaks at 8.4 per 100,000 person-years 2 years before the
enforcement of screening (point D in Fig. 2). Note that if
one compares the sudden death rates during the 2 years
preceding the enforcement of screening with the mortality
at the end of the study—as was done in the Italian
study— one would conclude that our screening strategy is
extremely effective for preventing sudden death among
athletes because the sudden death rate decreased from 8.4 to
1.1 per 100,000 person-years (p ⬍ 0.001) (D to G in
Fig. 2). It is only when one reviews the entire study period
and compares the 12-year period before screening with the
12-year period after screening (from point C to G in Fig. 2)
that it becomes obvious that this apparent mortality reduction is most likely related to a large year-to-year variation.
What is the evidence that mandatory pre-participation
ECG screening of athletes prevents sudden death in
athletes? The only evidence that a mandatory screening
strategy that includes a resting ECG reduces the sudden
cardiac death risk in athletes comes from Italy (4). This
Italian study is the basis for current guidelines from the
European Heart Society advocating mandatory ECG
screening of athletes (2). It is important to note that the
conclusions of the Italian study are based on the comparison
of sudden death rates of athletes recorded during the 2 years
preceding the enforcement of ECG screening with the
mortality rates 2 decades later (point A to B vs. B to F in
Fig. 2). Had we adopted a similar strategy, we would have
reached similar conclusions simply because the sudden
cardiac death rates during the 2-year period preceding the
enforcement of screening in Israel were unusually high

(point D in Fig. 2). In reality, it is likely that this unusually
high sudden-death rate observed among Israeli athletes in
1995 and 1996 —and the public outcry that followed—led
to the legislation mandating ECG screening of athletes in
Israel in 1997. Only when one extends the comparison of
sudden death rates to include the decade that preceded the
enforcement of screening in Israel (and not only the last 2
years) with the decade that followed it does one realize that
this mortality reduction is the result of a large variation in
mortality rates over longer periods of observation. A similar
phenomenon could have occurred in Italy. In other words, it
is possible that high mortality rates in Italy in 1980 and
1981 led to the Italian legislation in 1982 and allowed for
subsequent mortality reduction. Furthermore, immortaltime bias (20), a methodology flaw frequently encountered
in observational studies (21), probably skewed the findings
of the Italian study toward concluding that screening
improves survival. Studies with time-dependent outcomes
in which the test of interest (ECG screening, in this case)
and the outcome analyzed (in this case, sudden death) occur
during the same period are susceptible to time-dependent
bias, also termed immortality bias. All the athletes who died
suddenly during the prescreening period never made it to
the first screening; consequently, the population of athletes
who made it alive to the first screening already represented
a selected lower-risk population—and their lower-risk characteristics contributed to the lower mortality rates in the
post-screening period.
Study limitations. Data on the effects of ECG screening
on mortality rates among athletes are observational and
retrospective. This is true for our study and for the Italian
and Minnesota studies (4,19). Because of the small
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number of events, it is possible that the observed nonsignificant difference is the result of a beta-type error.
Although the Israel Sport Law mandated ECG screening
of competitive as well as noncompetitive athletes, we
limited our analysis to competitive athletes because sudden death in the latter is a highly visible event reported in
the lay press (the sole source of our study). Although
unlikely, we cannot exclude the possibility that screening
reduced the mortality rate of noncompetitive athletes. It
is also possible that under-reporting of sudden deaths
among competitive athletes in leading newspapers led to
underestimation of the sudden death risk for athletes.
However, there is no reason to believe that the degree of
under-reporting varied significantly during the different
years of the study period. Moreover, except for the peak
observed in 1995 and 1996, the sudden death rates in
Israel are within the range reported by others. In addition, the number of athletes was known for the end of the
study period, but was estimated for the preceding years
on the premise that the fraction of the population
engaging in competitive sports remained constant. This
assumption could have led to serious errors when estimating the population at risk. However, repeating our
calculations after assuming that the fraction of inhabitants practicing sports actually doubled over the years led
to similar results. Finally, because of possible inherent
shortcomings of the screening process in Israel, our
results cannot be extrapolated to other countries.
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על יתרון הביתיות במשחק השני בשלבי הנוק-אאוט של גביעי אירופה בכדורגל
רוני לידור ,מיכאל בר-אלי ,מיכל ארנון ואסף בר-אלי
מחקר זה התמקד בשאלת יתרון הביתיות בספורט ,בניסיון להאיר פן בלתי מוכר דיו שלה.
במחקר נבדקו קבוצות כדורגל ששיחקו האחת נגד רעותה בשיטת הנוק-אאוט בגביעי אירופה
בכדורגל בין השנים  .1994-2007התמקדנו בשאלה ,האם כדאי יותר לשחק בבית במשחק
הראשון ,או שמא כדאי יותר ליהנות מיתרון הביתיות במשחק השני .בניתוח הנתונים באמצעות
מבחני חי בריבוע נכללו  398משחקי כדורגל ) 199אשר שוחקו בבית ו 199-אשר שוחקו בחוץ(220 :
) 110משחקי בית ו 110-משחקי חוץ( ששוחקו בצ'מפיונס ליג ,ו 89) 178-משחקי בית ו 89-משחקי
חוץ( ששוחקו בגביע אופ"א .נמצא כי לקבוצות המשחקות את המשחק השני בבית היה סיכוי גדול
יותר באופן משמעותי להתקדם לשלב הבא ,בהשוואה לקבוצות ששיחקו את המשחק הראשון
בבית ) 61.8%לעומת  ,38.2%מעבר לכל  398המשחקים( .בניתוחי שונות שנערכו על כמות השערים
שנכבשה נמצא כי כמות השערים הממוצעת שהובקעה על-ידי קבוצות הבית עלתה משמעותית
מהמשחק הראשון ) (2.16לשני ) ,(2.53מעבר לכל  398המשחקים .מקורו של הבדל זה נעוץ בכך
שכמות השערים שהובקעה על-ידי קבוצות הבית עלתה באופן משמעותי מהמשחק הראשון )(1.27
לשני ) ,(1.68בעוד שכמות השערים שהובקעה על-ידי קבוצות חוץ נשארה פחות או יותר קבועה
) 0.89לעומת  .(0.85נמצא כי עצמת שני האפקטים הנ"ל ירדה בהדרגה ככל שרמת התחרות הייתה
גבוהה יותר )גביע אופ"א לעומת צ'מפיונס ליג; מ ,-1/16-דרך שמינית ,-רבע ,-וחצי-הגמר( .אנו
טוענים כי הבדלים אלה נבעו בראש ובראשונה מרמת המוטיבציה הגבוהה יותר במשחק השני כפי
שהיא משתקפת בתנאי הצבת המטרות המבדילים בין שני המשחקים :במשחק הראשון ,שתי
הקבוצות מנסות להשיג את המרב )"עשה ככל יכולתך"(; במשחק השני יש להן מטרה ספציפית,
שיש עדויות רבות מאד על כך שהינה יעילה יותר בשיפור הביצוע .נראה אפוא כי יתרון הביתיות
ותנאי המטרה פועלים כ"אמפליפייר" האחד על רעהו ,על-מנת לייצר בסופו של דבר ביצוע משופר
במשחק השני ,בעיקר בהתקפה .אפקטים אלה מיטשטשים עם עלית רמת התחרות ,ככל הנראה
עקב רמת המקצוענות הרבה יותר הגורמת לשחקנים לא להיות מושפעים יתר על המידה ממיקום
התחרות )בית או חוץ( .מומלץ כי מארגני טורנירים ישקלו בחיוב אפשרויות כמו עריכת יותר
משחקים על מגרשים נייטרליים ,זאת על-מנת למנוע ככל האפשר פגיעה בעקרון ההגינות בספורט
)שפירושו ,בין היתר ,מתן סיכוי שווה מראש לכל מתחרה(.
המאמר המלא ,המופיע בעמודים הבאים הופיע בInternational Journal of Sport and :
Exercise Psychology, 2010, 8, 312-325
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Abstract

This study explores, in the case of two soccer teams playing against each other
twice in a knock out system, whether it is more advantageous to enjoy home advantage in the first game or to play the second game at home. Our data analysis
included 398 soccer games (199 played at home and 199 played away): 220
(110 home and 110 away) games played in the Union of European Football Associations (UEFA) Champions League and 178 (89 home and 89 away) games in
the UEFA Cup. Multiple chi-square (χ2) analyses indicated that the teams playing
the second game at home had a substantially higher chance of advancing to the
next round than the teams playing the first game at home. Analysis of variance conducted on the number of goals scored in each of the two games revealed that the
average number of goals scored by the home team increased in the second game.
It was also found that both effects decreased when the level of competition was
higher. We argue that in the first game both teams attempt to achieve the maximum
potential, whereas in the second game, goal specificity exists.
Key words: home-field advantage, goal specificity, skill level, soccer

For the past three decades, researchers in social and sport psychology have been interested in the home advantage phenomenon, defined by Courneya and Carron (1992) as
“the term used to describe the consistent finding that home teams in sport competitions
win over 50% of the games played under a balanced home and away schedule” (p. 13).
The first formal documentation of home advantage was conducted by Schwartz and Barsky (1977) on several major North American sports and showed compelling evidence
for the advantage of playing at home. This study stimulated extensive investigation of
this phenomenon across a variety of timelines and sports, with several relevant literature
reviews being carried out over the years (e.g., Nevill & Holder, 1999).
Corresponding author: Ronnie Lidor, The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences, Wingate
Institute, Netanya 42902, Israel. Email: lidor@wincol.ac.il
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In their article, which expands on the findings of Edwards and Archambault (1989),
Courneya and Carron (1992) indicated that the home advantage in sport competition is
a well-documented, strong, and robust phenomenon with game location being a strong
predictor of outcome at both college and professional levels. This conclusion, based on
a synthesis of results from published and unpublished studies representing about 260
seasons of competition in several sports (e.g., baseball, American football, ice hockey,
basketball, and soccer), was further strengthened by a later overview of studies on the
advantage of playing at home by Nevill and Holder (1999). Other studies on team
sports such as international soccer (Pollard, 2006) and basketball and baseball (Pollard
& Pollard, 2005) have further provided support for the home advantage effect.
Despite these consistent findings, some evidence does exist against the home advantage. For example, Baumeister and his colleagues (e.g., Baumeister, 1984; Baumeister,
Hamilton, & Tice, 1985; Baumeister & Showers, 1986; Baumeister & Steinhilber, 1984)
asserted that in the specific context of deciding games in a championship series, a home
disadvantage may exist—an assertion that has since been thoroughly investigated (e.g.,
Beilock & Carr, 2001; Lewis & Linder, 1997). Such contradictory assertions led Jones,
Bray, and Lavallee (2007) to conclude that, while the presence of supportive crowds
may enhance the performance of the home team and hostile crowds can lead to negative effects on the performance of the visiting team, in some important games, especially
during championships, a supportive audience may actually have a negative impact on
the home team performance.
Home advantage has been explained by several factors. It can be attributed to
spectators’ characteristics and the way they affect athletes’ performances (see, for a
review, Jones et al., 2007), to biased referees (for a review, see Plessner & Haar, 2006),
and/or to other variables and correlates (for a review, see Carron, Hausenblas, & Eys,
2005). However, despite the fact that research from actual sporting contests has consistently demonstrated a quite clear home advantage, further research is needed due to
the sometimes contradictory and/or perplexing findings that have been obtained in this
area. Theory-based and empirically tested links between the location of contests and
the performances of athletes participating in the games still need to be established (see
Jones et al., 2007). In the present investigation, an attempt was made to illuminate some
underresearched aspects of the home advantage phenomenon.
In the above mentioned definition of home advantage, Courneya and Carron (1992)
emphasized the importance of the games being played “under a balanced home and
away schedule” (p. 13). This requirement implies, among other things, that two teams
meet each other twice during a regular season, the order in which they enjoy home
advantage is not relevant (at least a priori). Let us consider, however, a case where two
teams have to play against each other twice in a knock out system—that is, a two-game
competition played by the same two opponents in a home–away system, each team
playing one game home and one game away with only one team advancing to the next
round of competition while the other team is eliminated (e.g., in European soccer cup
games). Does it matter which team plays first at home? According to any acceptable
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fairness principle (for example, see justice as fairness in Rawls, 1971), the answer should
be “no”; in other words, the home–away order should be randomly set to prevent an
imbalanced or unfair home and away schedule. Support for this principle can be found
in data collected in a study by Courneya and Carron (1990) on recreational slow pitch
softball teams that played 18 doubleheaders over a period of 4 months. This study attempted to determine whether batting last provided an advantage, defined as games
won, to the home team; no differences were found in the number of games won between
batting first or last.
This issue has recently been addressed by Page and Page (2007), who examined
the existence of a second leg home advantage effect in soccer games played from
1955-2006. They found that a second leg home advantage effect exists: on average,
teams are more likely to win a two stage knock out competition when they play at home
in the second leg. As Page and Page indicated, “both teams have a home advantage but
this advantage is significantly greater for the team that plays at home second” (p. 1549).
The use of two stage knock out competitions can be seen in European soccer cup competitions in particular, but it is also seen in other international soccer competitions such
as the Copa Libertadores. When data from three different European Cup football competitions (the Champions League, the Union of European Football Associations [UEFA]
Cup, and the Cup Winners Cup; 12,364 individual games and 6,182 knock out rounds)
were analyzed, it was found that the second leg home advantage is a real phenomenon.
More specifically, the second leg home team had more than a 50% probability to qualify
for the next round in the competition, even after the researchers controlled for extra time
and team ability.
A number of possible explanations were offered by Page and Page (2007) for the
existence of the second leg home advantage in two leg knock out competitions; some of
the explanations included: (a) referee bias, which states referees could be influenced by
the crowd when the game is more important; (b) the different tactics of the players and
managers in the second leg compared with those in the first leg, which shows that teams
may play defensively in away games but more offensively in home games; and (c) varying motivation levels, which suggests that players may be more motivated and focused
in the second leg, therein contributing to better individual and team performance.
Another possible explanation for motivation in the second leg home advantage
effect comes from the goal-setting literature. More specifically, the essential difference
between the first and second games in such a situation (i.e., two cup games in professional soccer which are played by the same two opponents in a home–away knock
out system) seems to be that, whereas both teams in the first game attempt to play with
peak performance, in the second game, each team pursues a very specific goal that
has been determined by the results of the first game. As repeatedly demonstrated by the
sport/exercise goal setting literature (for reviews, see Burton & Naylor, 2002; Burton,
Naylor, & Holliday, 2001; Gould, 2006; Hall & Kerr, 2001; Weinberg & Butt, 2005),
specific goals consistently produce a higher level of performance than goals set for peak
performance or no goals at all. For example, Kyllo and Landers’ (1995) meta-analysis
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revealed an effect size of .34 for goal specificity and, more recently, Vealey (2007)
recommended that specific goals be systematically incorporated into mental training
programs to enable athletes to better manage and improve their performance. Goal
specificity effects are explained by the fact that precise goals that focus the performer’s
attention toward specific task demands increase the athelete’s intensity and effort, encourage persistence, facilitate problem solving, and promote the development of strategies required to enhance the probability of goal achievement (Locke & Latham, 1990).
We do not believe, however, that order effect can fully explain the potential differences between the first and second game in the above mentioned situation (i.e., two cup
games in professional soccer that are played by the same two opponents in a home–
away knock out system). Whereas both teams attempt to do their best in the first game,
both teams seem to compete with a precise goal in the second game. This creates a kind
of reaction in which goal conditions (e.g., “do your best” versus “goal specificity”) are
nested within an order (i.e., first vs. second game).
In the current study, we examined the question of whether it is more advantageous
to play the first game at home (i.e., when both teams are trying to do their best), or
whether it is better for the team to enjoy home advantage in the second game (i.e.,
when both teams have specific goals to accomplish). Whereas Page and Page (2007)
explored this question by analyzing the total number of games played in three European
soccer competitions, our study focuses on the scores of games played in each round of
two European competitions: the UEFA Champions League and the UEFA Cup. More specifically, we analyzed the scores of the games played in the eighth-, quarter-, and semifinals of the UEFA Champions League, and the 16th-, eighth-, quarter-, and semi-finals
of the UEFA Cup. We questioned whether the second leg home advantage effect exists
across all rounds. In addition, we analyzed another performance variable—namely, the
number of goals scored in each game (home vs. away) in each round. Our aim was to
explore the second leg home advantage effect as it is associated with the number of
goals scored in the first and second games that each team played in each round and
whether this effect is associated with the number of goals scored by the team that hosts
the second game in each knock out stage of the two European soccer cup competitions.
The current study addressed two questions. First, does the second leg home advantage effect exist across all rounds of the UEFA Champions League (i.e., the eighth-, quarter-, and semi-finals) and the UEFA Cup (i.e., the 16th-, eighth-, quarter-, and semi-finals)?
Second, is the second leg home advantage effect also associated with the number of
goals scored in the first and second games that each team plays in each round?

Method
Data Base and Data Collection
Data were retrieved from the official website of UEFA (see www.uefa.com); specifically,
data were collected from two annual UEFA competitions for professional soccer clubs: the
UEFA Champions League and the UEFA Cup. In both European leagues, data were collected from seasons in which the teams played a series of games in a home–away knock

315

67

R. Lidor, M. Bar-Eli, M. Arnon, and A. A. Bar-Eli
out system in a given stage of the competition, such as the quarter-final or semi-final.
Our data analyses included 398 games (199 played at home and 199 played
away): 220 games—spanning 12 seasons and 110 home and 110 away games (overtime was played in three games with 2.7% of the total number of the games, and penalty
kicks were required in two games after a tie was reached in overtime with1.8% of the
total number of the games—played in the UEFA Champions League between the 1994–
1995 and 2006–2007 seasons, and 178—spanning three seasons and 89 home and
89 away (overtime was played in 5 games with 5.6% of the total number of the games,
and penalty kicks were required in only one game after the game was tied in overtime
with 1.1% of the total number of the games—in the UEFA Cup between the 2004–2005
and 2006–2007 seasons.

Data A nalyses
For the data analyses, the term contest is defined as a two-cup game played by the same
two opponents in a home–away knock out system. The contest had two options: A team
played the first game at home and the second away, or the team played the first game
away and the second at home.
Multiple chi-square (χ2) analyses were used to determine whether it was better for
the team to play the first game at home or whether it was better for this team to enjoy
home advantage in the second game. The analyses were conducted on the combined
data of the UEFA Champions League and the UEFA Cup, as well as separately for each
league. In addition, we analyzed the scores of the contests in each round of the competitions—namely, the eighth-, quarter-, and semi-finals in the UEFA Champions League and
the 16th-, eighth-, quarter-, and semi-finals in the UEFA Cup.
To determine whether the order of games within the contests (i.e., home–away
or away–home) also influenced the number of goals scored/received by each team,
two- and three-way analyses of variance were performed on the number of goals each
team scored/received in each game of the contests. More specifically, analyses were
conducted on the number of goals scored/received for each contest in both leagues
combined, for each league separately, and for each round of competition—namely, the
eighth-, quarter-, and semi-finals in the UEFA Champions League and the 16th-, eighth-,
quarter-, and semi-finals in the UEFA Cup. Since the number of games in which overtime
was played or penalty kicks were required was extremely low, no separate analyses
were performed for these games, and therefore, they were considered to be regular
second leg games. Fisher’s least significant difference was used for all statistical comparisons where appropriate.

R esults
Contests: Home –Away versus Away–Home
Figure 1 presents the percentage of success of advancing to the next round of competition for (a) the total number of contests played in both leagues combined, (b) the contests
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played in the UEFA Champions League Cup and the UEFA Cup separately, (c) the contests played in each round of both leagues combined, (d) each round of the contests
played in the UEFA Champions League Cup, and (e) each round of the contests played
in the UEFA Cup.
The χ2 analysis conducted on the combined scores of the contests in both the UEFA
Champions League and the UEFA Cup indicated that in 61.8% of the contests, the teams
that played the first game away and the second game at home (n = 123) advanced to
the next round, χ2(1) = 22.2, p < .0001. In only 38.2% of the contests did the teams that
played the first game at home and the second game away (n = 76) advance to the next
round (see Figure 1a).
When analyzing the data separately for each league, the following results were
obtained. In the UEFA Champions League, the teams that played the first game away
and the second at home (n = 64) advanced to the next round in 58.2% of the contests,
χ2(1) = 2.94, p = .08, while in 41.8% of the contests the teams that played the first game
at home and the second away (n = 46) advanced to the next round (see Figure 1b,
left). In the UEFA Cup, the teams that played the first game away and the second game
at home (n = 59) advanced to the next round in 66.3% of the contests, χ2(1) = 9.44,
p < .002. In only 33.7% of the contests did the teams that played the first game at home
and the second away (n = 30) advance to the next round (see Figure 1b, right).
The analysis of the contests played in the eighth-, quarter-, and semi-final rounds in
the two leagues combined, revealed that, in the eighth-final stage, the teams (n = 42)
that played the first game away and the second at home advanced to the next round
in 75% of the contests, χ2(1) = 14, p < .0001, and in only 25% of the contests did the
teams that played the first game at home and the second away (n = 14) advance to the
second round. However, in the quarter-final and semi-final stages, no significant differences were found between the teams that played the first game at home and the second
game away and the teams that played the first game away and the second game at
home. In the quarter-final, the teams that played the first game away and the second at
home (n = 35) advanced to the next round in 54.7% of the contests, χ2(1) = .56, p = .45,
whereas the teams that played the first game at home and the second away (n = 29)
advanced in 45.3% of the contests. In the semi-final, the teams that played the first game
away and the second game at home (n = 17) advanced to the next round in 53% of the
contests, χ2(1) = .12, p = .72, while in 47% of the contests the teams that played the first
game at home and the second away (n = 15) advanced (see Figure 1c).
We also conducted analyses of the contests played in each round in each league
separately. In the eighth-final stage of the UEFA Champions League, the teams (n= 24)
that played the first game away and the second at home advanced to the next round in
75% of the contests, χ2(1) = 8, p < .005; the teams that played the first game at home
and the second away (n = 8) advanced to the second round in only 25% of the contests.
However, the results were not the same in the quarter-final and semi-final stages of the
UEFA Champions League—no significant differences were found between the teams that
played the first game at home and the second game away and the teams that played the
first game away and the second game at home. More specifically, the teams that played
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the first game away and the second at home (n = 27) in the quarter-final advanced to
the next round in 51.9% of the contests, χ2(1) = .07, p = .78, whereas the teams that
played the first game at home and the second away (n = 25) advanced in 48.1% of the
contests. In the semi-final, the teams that played the first game away and the second
game at home (n = 13) advanced to the next round in 50% of the contests, χ2(1) = .001,
p = .1 (see Figure 1d).
In the UEFA Cup, in the 16th-final stage, the teams that played the first game away
and the second game at home (n = 29) advanced to the next round in 61.7% of the contests, χ2(1) = 2.5, p < .1, whereas the teams that played the first game at home and the
second game away (n = 18) advanced to the next round in only 38.3% of the contests.
Therefore, no significant differences were indicated between the teams that played the
first game at home and the second away and the teams that played the first game away
and the second at home. Different observations were found for the eighth-final stage: the
teams that played the first game away and the second game at home (n = 18) advanced
to the next round in 75% of the contests, χ2(1) = 6, p = .014, and the teams that played
the first game at home and the second one away (n = 6) advanced to the next round
in only 25% of the contests. However, as observed in the data on the UEFA Champions
League, different results were found for the quarter-final and semi-final stages: no significant differences were indicated between the teams that played the first game at home
and the second away and the teams that played the first game away and the second at
home. More specifically, in the quarter-final stage, the teams that played the first game
away and the second game at home (n = 8) advanced to the next round in 66.7% of
the contests, χ2(1) = 1.33, p = .24, whereas the teams that played the first game at home
and the second away (n = 4) advanced in 33.3% of the contests. Similar results were
indicated for the semi-final stage, χ2(1) = .66, p = .41 (see Figure 1e).

Number of G oals Scored/R eceived: Home Teams versus
Visiting Teams
Figure 2 presents the number of goals scored/received by each team in (a) the total
number of contests (home teams vs. visiting teams) played in both leagues combined, (b)
the contests played in the UEFA Champions League Cup and the UEFA Cup separately,
(c) the contests played in each round of both leagues combined, (d) each round of the
contests played in the UEFA Champions League Cup, and (e) each round of the contests
played in the UEFA Cup.
A Game (home, away) x Goal (scored, received) ANOVA on the combined number
of goals the teams scored/received in each game played in the contest revealed two
main effects: a game main effect, F(1, 394) = 5.07, p < .01, ES = .15, a goal main effect,
F(1, 394) = 68, p < .001, ES = .01, and a Game x Goal interaction, F(1, 394) = 9.72,
p < .03, ES = .03. More goals were scored by the teams that played the second game at
home (M = 1.68, SD = 1.3) than by teams that played the first game at home (M = 1.27,
SD = 1.16). The teams that played away, either first or second, scored similarly (see
Figure 2a).
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When analyzing the number of goals scored/received by the teams in the contests played for each league separately, the following results were obtained. For the
UEFA Champions League Cup data, the two-way ANOVA revealed a game main effect,
F(1, 218) = 4.6, p < .02, ES = .03, and a goal main effect, F(1, 218) = 40.1, p < .001,
ES = .16. More teams that played the second game at home advanced to the next round.
In addition, more goals were scored in the second part of the contest, for both the host
and the visiting teams (M = 2.71, SD = 1.9), than in the first part (M = 2.2, SD = 1.8). For
the UEFA Cup data, the ANOVA revealed a goal main effect, F(1, 174) = 27.9, p < .001,
ES = .14, and a game x goal interaction, F(1, 174) = 9.77, p < .002, ES = .05. Teams
that played the second game at home (M = 1.60, SD = 1.15) scored more goals than
the teams that played the first game at home (M = 1.17, SD = 1.08; see Figure 2b, right).
The three-way ANOVA (Round x Game x Goal) conducted on the combined number of goals scored/received in the contests played in both leagues revealed a game
main effect, F(1, 388) = 5.54, p < .02, ES = .02, a goal main effect, F(1, 388) = 63.8,
p < .001, ES = .14, and a Game x Goal interaction, F(1, 388) = 8.65, p < .003, ES = .03.
It was found that more goals were scored in the second half (M = 1.47, SD = 1.26) of the
contest for both the host and the visiting teams than in the first half (M = .87, SD = .92).
An analysis of the number of goals scored/received in each round for each league
separately indicated the following results. For the UEFA Champions League Cup data,
the three-way ANOVA revealed only main effects for game, F(1, 214) = 3.58, p < .02,
ES = .02, and for goal, F(1, 214) = 33.8, p < .001, ES = .14. It was found that more
teams playing the second game at home advanced to the next round. In addition, more
goals were scored in the second half of the contest (see Figure 2d). For the UEFA Cup
data, the ANOVA revealed a goal main effect, F(1, 168) = 26.9, p < .001, ES = .14,
and a Game x Goal interaction, F(1, 168) = 4.85, p < .03, ES = .03. These findings are
in line with findings from previous analyses—a greater number of teams that played the
second game at home advanced to the next round and more goals were scored in the
second half of the contest (see Figure 2e).

Discussion

We explored the question of whether it is more advantageous to play the first game
at home or whether it is better to enjoy home advantage in the second game, in cases
where two teams play against each other twice in a knock out system (such as in the
UEFA Champions League and the UEFA Cup, where up to a certain stage the teams play
a series of games in a home–away knock out system).
The findings of the current study are in line with those reported by Page and Page
(2007). Contrary to any acceptable fairness principle (e.g., Rawls, 1971), which would
imply a 50–50 chance for teams that play either first or second at home to advance
to the next round, the results obtained in Page and Page’s study as well as in our study
indicate that the team that hosts the second game has a substantially higher chance of
advancing than the team that hosts the first game. In our study, across all the 398 UEFA
Champions League and Cup games included in our sample, 61.8% of the teams that
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played the second game at home made it to the next round, compared with only 38.2%
of the teams that played first at home. This difference was somewhat higher in the UEFA
Cup (66.3% vs. 33.7%) than in the Champions League (58.2% vs. 41.8%).
We do agree with the explanations of previous studies regarding the team that
hosts the second game having a substantially higher chance of advancing than the team
that hosts the first game; however, we argue that if such an order effect exists, it can be
attributed mainly to the essential difference between the first and the second game in
such a contest. In other words, whereas in the first game both teams strive for a peak performance, goal specificity exists in the second game because each team knows exactly
where it stands and can therefore pursue a very specific goal. Thus, we believe that this
striking difference results, first and foremost, from the clear effect of goal specificity—a
statement that can be supported by our analysis of the average number of goals scored.
Across all 398 games included in our study, the average number of goals scored in the
second game (2.53) was substantially higher than the average number of goals scored
in the first game (2.16). When the source of this difference is investigated further, it can
clearly be seen that, whereas in the first and second contests the average total number
of goals scored by the visiting team remained quite stable (.89 vs. .85), the average
number of goals scored by the home team increased substantially from the first (1.27) to
the second (1.68) game. In terms of goals scored, goal specificity may not have affected
the visiting teams; however, it seemed to substantially affect the home teams because
their performances were substantially higher in specific versus nonspecific conditions.
In other words, although the motivational level and the overall performance could have
been greater in both teams in the second game, it was the home team that was able to
elevate performance due to the specific goals it set.
These results provide additional support for the repeatedly demonstrated superiority
of specific goals in producing higher levels of performance in sport and exercise settings, compared with “do your best” goals or no goals at all (see Burton et al., 2001;
Burton & Naylor, 2002; Gould, 2006; Hall & Kerr, 2001; Kyllo & Landers, 1995; Vealey,
2007). However, they also offer further insight into the still somewhat ambiguous phenomenon of home advantage (Carron et al., 2005; Jones et al., 2007). It seems that in
addition to all the other factors that may affect home advantage, when goal specificity
exists, it is amplified. More specifically, home is where a team competing in a knock out
contest is expected to produce the advantage that enables that team to advance to the
next round (in our case, of the UEFA Champions League and/or Cup); when the home
team knows exactly what to do (i.e., when it hosts the second and final game and knows
which specific goal to pursue), the team’s performance will be substantially better than
in a situation where it primarily attempts to perform at its peak (i.e., when it hosts the first
game in which no specific goals exist for the home team). Thus, home advantage seems
to be amplified by goal specificity.
In fact, Page and Page (2007) themselves hinted at the possibility of goal specificity as a psychological explanation of the second leg home advantage. They argued
that one possible explanation of their results is that, “while the stake of the first match
is to gain an advantage over one’s opponents, the stake of the second match is the
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qualification” (p. 1554). They added that the motivation levels of the players “could be
significantly greater in the second leg, which may result in increased effort and better
performance” (p. 1554). In other words, Page and Page argued that in the first contest,
teams only attempt to perform at their peak (i.e., try to gain an advantage), but in the
second game, their purpose is to qualify, and they know exactly what to do in order to
achieve this goal.
Another interesting phenomenon revealed in our study is that, in general, the above
mentioned effects seem to decrease as the level of competition rises. More specifically,
it was mentioned previously that, whereas 66.3% of the teams playing second at home
made it to the next round in the UEFA Cup (the lower level competition), only 58.2% of
the teams playing second at home made it in the UEFA Champions League (the higher
level competition). Moreover, the analysis of the contests by rounds revealed that across
both competitions (UEFA Champions League and UEFA Cup combined), 75%, 54.7%,
and 53% of the teams playing the second game at home qualified in the eighth-, quarter-, and semi-finals, respectively—again, the higher the level of competition, the smaller
the effect. This trend was stronger in the UEFA Cup (75%, 66.7%, and 66.7%) than in the
UEFA Champions League (75%, 51.9%, and 50%). The respective analyses conducted
on the number of goals scored provide further support for these trends. It can therefore
be concluded that the higher the level of competition—that is, Champions League versus
UEFA Cup and/or the later stage of competition, semi- versus quarter- versus eighthfinals—the smaller the advantage of playing second at home.
These effects can be accounted for by two explanations, which are not necessarily
exclusive. First, it is evident that the order of games matters less with increased skill level;
this can be attributed to the simple fact that a highly professional elite athlete (compared
with an athlete who is of lower expertise) is expected to cope better with the demands
of a contest, regardless of when or where it takes place. As a consequence, the higher
the level of competition, the weaker the effect of the order in which the games take place
(i.e., home–away or away–home). Research should be conducted in the future in order
to further clarify this possible explanation within the framework of the existing literature
devoted to the cognitive basis of skill acquisition and expert performance in sport (e.g.,
Starkes & Ericsson, 2003; Williams & Hodges, 2004).
A second possible explanation can be derived from the “choking under pressure”
literature (e.g., Baumeister, 1984; Baumeister et al., 1985; Baumeister & Showers, 1986;
Baumeister & Steinhilber, 1984; Beilock & Carr, 2001; Lewis & Linder, 1997), which
asserts that, in the specific context of a deciding game, the home advantage may be
reversed or may even disappear. It can be assumed that the higher the level of competition—be it Champions League versus UEFA Cup, and/or semi- versus quarter-versus
eighth-finals—the higher the (perceived) importance of the contest and the respective
pressure felt by the players. According to this reasoning, the higher the level of competition, the higher the probability of performance reversals during such athletic contests—
an effect which may then result in a decreased home advantage in general, including
a decreased advantage of playing second at home. Reversal theory (see Apter, 1982,
2001; Kerr, 1997) may provide an appropriate theoretical framework for clarifying
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this explanation. In addition, the distraction theory and the explicit monitoring theory
(Baumeister, 1984; Beilock & Carr, 2001; Lewis & Linder, 1997) may also account for
performance reversals on both the individual and team level and should be examined in
the present context as well.
Further research is also needed to examine the second leg home advantage effect
and the conclusions offered by both Page and Page’s (2007) study and the present
study. More research is also needed to clarify the possible role of other factors associated with the second leg home advantage effect, such as referee bias and players’ tactics.
Planning and conducting controlled experiments could contribute to the enhancement of
internal validity and provide additional evidence for the second leg home advantage
effect.
From the practical point of view, a quite provocative possibility emerges: If it is
indeed the case that the teams hosting the second game have a substantially higher
chance of advancing than the teams hosting the first game, then the random assignment
in the Champions League and UEFA Cup can be considered unfair (e.g., in line with the
fairness concept suggested by Rawls, 1971) because it violates the supposed a priori
50–50 chance of the teams to qualify for the next round. This would presumably be true
when the seeding system favors the better team to host the second game in very early
stages of competition. Alternatives for restoring fairness, such as playing on neutral
ground, should be considered. Before doing so, however, this entire issue must be further
investigated in reference to concepts such as home advantage, goal specificity, expertise, and performance reversals, in order to better understand the intriguing phenomena
discussed in this article.
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שלמי תודה
לבד מהחוקרים והכותבים שתרמו לאסופה זו ,יחידת המחקר מבקשת להודות למנכ"ל
ההתאחרות לכדורגל ,מר אורי שילה וסמנכ"ל ההתאחדות מר רותם קמר ,המלווים את היחידה
מיום הקמתה.
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