
 
 אוניברסיטת חיפה 

 אנתרופולוגיהסוציולוגיה והחוג ל
 

 

 

 

 "אינדיאניות בישראל"

 במרחב הזהות הישראלית מתמקמת 'אינדיאניות' שבו האופן 

 

 עידן עדות

 

 

 עבודת גמר מחקרית )תיזה( המוגשת כמילוי חלק מהדרישות

 לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה" 

 

 

 

 

 

 

 אוניברסיטת חיפה 

 חברה הפקולטה למדעי ה

 אנתרופולוגיה סוציולוגיה והחוג ל

 

 

 2020, נובמבר

 



I 
  

 אוניברסיטת חיפה 

 אנתרופולוגיהסוציולוגיה והחוג ל

 

 

 

 "אינדיאניות בישראל"

 במרחב הזהות הישראלית מתמקמת 'אינדיאניות' שבו האופן 

 

 מאת: עידן עדות

 בהנחיית: פרופ' עמליה סער וד"ר דלית שמחאי 

 

 עבודת גמר מחקרית )תיזה( המוגשת כמילוי חלק מהדרישות

 לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה" 

 

 

 

 אוניברסיטת חיפה 

 הפקולטה למדעי החברה 

 אנתרופולוגיהסוציולוגיה והחוג ל

 

 2020, נובמבר

 

 21.01.21 תאריך:                                  פרו' עמליה סהר מאושר על ידי:              

 העבודה(  ת)מנח                                       

 

 21.01.21 תאריך:                                 ד"ר דלית שמחאימאושר על ידי:              

 העבודה(  ת)מנח                                       

 

 21.01.21 תאריך:                                      ד"ר נדים כרכבימאושר על ידי:           

 )יו"ר הוועדה החוגית למ"א(                                

 



II 
  

 הכרת תודה

עבודה זו נערכה ונהגתה לאורך תקופה ארוכה בה זכיתי לשיתוף ותמיכה מצד אנשים רבים, שלהם חלק  

 בתהליך המחקר המקדים, עבודת השדה ותהליך הכתיבה.  מאודמשמעותי  

בכל צעד שעשיתי בדרך היו לאוזן קשבת, שותפים    ליווי, שמעבר לם שליראשית מגיעה תודה חשובה להורי

נוספת מגיעה להם על שקראו    מיוחדתלמחשבותיי העמוקות ביותר ולרגעי השיא הכנים ביותר שלי. תודה  

 זה. הלעסוק בנושא לחלום  ובכך הובילו אותי כבר מראשית ימי ם( ההרי )נשרלי בשמי האינדיאני 

לסיפורי, ללבטי,  בסבלנות  שהיו עמוד התווך בתהליך המחקר שלי, שהקשיבו  ,  ואחותי אגת  להב,  ברקלאחי  

 להיות קשוב לעצמי. כיצד  לפחדי וחששותיי ודחפו אותי קדימה ללא הרף, מדייקים את צעדי ומזכירים לי 

ואפשרו לי    אתגרו את הנחות היסוד שליוחברים רבים נוספים שתמכו, התלהבו,    לן, דעאל, אי לשירה, יעל

 עמוד על עומקם של הדברים. לשתף, להתייעץ ול 

לצידי את הדרך בכנות ואהבה אמיתית. דורשת ממני דיוק והתמדה, מזכירה לי    על הליכתהאהובתי,  לגל  

 בדיוק מדוע יצאתי לדרך ולאן ברצוני להגיע.  

מיוחדת על שהכנסתם/ן אותי למשפחה שלכם/ן וללב שלכם/ן ברכות, אהבה ונכונות    , תודהלאנשי טיירה

מן   לחלק  אותי  ההשראה  להפוך  ומעוררי  המפתיעים  הכנים,  המרגשים,  הרגעים  כל  על  שלכם/ן.  החיים 

 שהפכו להיות לדרך המשותפת שלנו. 

עבודת השדה, שליוו אותי פנימה אל תוך עולם    לאנשים היקרים, המיוחדים ומסבירי הפנים שפגשתי לאורך

 שתכננתי לפגוש רק בחלומותיי הגדולים ביותר. שסיפרו לי, לימדו אותי וחנכו אותי בדרך האינדיאנית.  

אחרונות אך חשובות ביותר הן עמליה ודלית. שהיו מן הרגע הראשון מקור להשראה, תמיכה והעצמה אישית  

החופש והיכולת לדייק אותי )ובכך להוביל אותי לחקור את הגבולות    ואקדמאית. הנוכחות, המקצועיות,

שלי( הובילו אותי בכל רגע בדרך המשמעותית הזאת. זכיתי ללמוד ולעבוד לצד צמד אנתרופולוגיות ונשים  

יוצאות מגדר הרגיל שעזרו לי למצוא את מה שיצאתי לחפש, להאמין שצריך וראוי לצאת מן הקווים ולימדו  

ן היו לי לשיעורים משמעותיים ביותר  ה ופולוגיה מהי. העבודה המקצועית לצידן וההנחיה שלאותי אנתר 

לחוג   אותי  קיבלה  שראשית  על  לעמליה,  נוספת  תודה  מוסיף  אני  לכאן  ואקדמאי.  אישי  ולמודל 

 לאנתרופולוגיה בחיפה, עמדה לצידי בנחישות והסכימה להיות המנחה שלי על אף שלעיתים הייתי אינדיאני. 

 

 

 



III 
  

 תוכן עניינים 

 

 
 IV ..................................................................................................................................................... תקציר 

 1 ......................................................................................................................................................... 1פרק 

 2 ..............................................................................................................................................תהליך הכניסה לשדה 

 4 ...................................................................................................................................י" ו"יליד" המונחים "אינדיאנ 

 5 ........................................................................................................................................................... מתודולוגיה 

 6 ................................................................................................................................................................. אתיקה 

 6 ................................................................................................................................................... הסכמה מדעת 

 6 ................................................................................................................................................... הסוואת שמות 

 7 ....................................................................................................................................................... תגמול כספי 

 7 ............................................................................................................................................. שייכות והתקבלות 

 7 ..................................................................................................................... אחריות החוקר לפרשנות הממצאים

 8 ........................................................................................................................................... ייצוגים של אינדיאניות 

 8 ......................................................................................................................................................... סדר הפרקים 

 10 .................................................................................................................................. : סקירת ספרות 2פרק 

 10 ................................................................................................................................... אינדיאניות באנתרופולוגיה 

 11 ........................................................................................................................................ ייצוג מוטעה  מורשת של

 13 ........................................................................................................................................................ טרמינולוגיה 

 15 ............................................................................................................... אינדיאניות בישראל ותרבות העידן החדש 

 16 ............................................................................................................................................... זהויות אינדיאניות 

 18 ....................................................................................................................................... מקום להיות בו אינדיאני 

 20 ................................................................................................................................................................. סיכום 

 22 ................................................................................................................. אל: למצוא אינדיאניות בישר3פרק 

 22 ............................................................................................................................................. ללכת בדרך האדומה 

 24 ................................................................................................................................................................. טיירה 

 28 ........................................................................................................................................................... יהודיאנים 

 30 ....................................................................................................................... לפגוש שם את החלק האינדיאני שבי 

 32 ................................................................................................................................................. לא סטריאוטיפ)י(

 35 .............................................................................................................................. : להיות אינדיאנים4פרק 

 35 .................................................................................................................................................... יאני להיות אינד

 39 .................................................................................................................................................... אדמה מקודשת 

 46 ................................................................................................................................................ לא לעשות בכאילו 

 50 .........................................................................................................................: ברוכים הבאים לשבט 5פרק 

 50 ............................................................................................................................................ מי אתם היהודיאנים 

 55 ...................................................................................................................................................... מעגלי שייכות 

 57 .................................................................................................................................................. חוויה יהודיאנית 

 67 ................................................................................................................................................ : דיון 6פרק 

 70 ................................................................................................................ חיקוי למהותנות בין  -נבואת הקשת בענן 

 72 ...................................................................................... הסחרה ורומנטיזציה של תרבויות ילידיות  -וויגואם מודרני 

 75 ........................................................................ אימוץ של אינדיאניות כחלק מעבודת זהות אתנית -מזוזה אינדיאנית 

 78 ............................................................................................................................................. : סיכום 7פרק 

 80 ........................................................................................................................................... רשימת מקורות 



IV 
  

 "אינדיאניות בישראל"

 במרחב הזהות הישראלית מתמקמת 'אינדיאניות' שבו האופן 

 עידן עדות

 

 

 תקציר

בישראלים   עוסקת  זו  זהותאמצים  שמעבודה  ומאפייני  ה   פרקטיקות  הילידיות  בהשראת  של  תרבויות 

השדה,   של  מיפוי  שכללה  אנתרופולוגית  שדה  עבודת  על  מתבססת  היא  המתרחשאמריקה.  של    תיעוד 

( כשנה  של  משתתפת  תצפית  בישראל,  אינדיאניות  של  מרכזיים  אינדיאני2018-2019במוקדים  בכפר   ) -

אנשי  קולוגי, ביתם של חברי השבט ה'יהודיאני', פגישות עם אנשי מפתח בשדה ועשרות שיחות עומק עם  א

 המקום. 

אילו   זו,  אינדיאניות  של  טיבה  בוחן מה  הוא  בישראל.  אינדיאניות  של  שונים  בביטויים  המחקר מתמקד 

פרקטיקות של הגדרה עצמית קיימות בקרב מי שמזדהים אתה, וכיצד קשורה התופעה לשדה הרחב יותר  

מתאגדים  שומוקדים  ות  שייכ קשת רחבה של מסגרות, קבוצות  של תרבות העידן החדש. האתנוגרפיה חושפת  

 .  מארג ייחודי וצבעוני לללכ

ניתוח החומרים התבצע לאור הספרות האנתרופולוגית שעוסקת בייצוגים של ילידיות בכלל ואינדיאניות  

המאוחר.    בפרט, הקפיטליזם  בעידן  לעבר  רומנטית  כמיהה  של  קולוניאלי  הפוסט  ההקשר  על  דגש  תוך 

של קליפורד    ומהגישה הפרשנית  פייר בורדייה  ת הפרקטיס שלמתיאורייבמקביל, הניתוח שואב השראה  

 (. Agency) גדרה העצמית כאמצעי לביטוי סובייקטיבי של סוכנותה העל  , עם דגש מיוחדגירץ

ובקצה  אורח חיים טוטאלי ואקולוגי  הממצאים מעלים שאינדיאניות בישראל נעה על רצף שבקצהו האחד  

אקלקטיים   שימושים  מסחרייםהשני  כתוצרים  אינדיאניים  וחפצים  רבים  מוקדים  ב  ואמנם,  .בדימויים 

ונטול הקשר   אנשים  ובחפצים שקשורים בה. לעומת זאת, ישנם    בתמה האינדיאניתנעשה שימוש מסחרי 

באופן הוליסטי  אינדיאניות    טקסים, מוטיבים, חפצים, ואמונות   משלבהוקבוצות שמקיימים אורח חיים  

אקולו חיים  בלסגנון  לראות  ניתן  כזה  חיים  לאורח  דוגמא  ישראלי.  בכפר  גי  המתגורר  היהודיאני  שבט 

  במופעי האינדיאניות שממוקמים בצד הממוסחר של הרצף ניתן לראות שחפצים  .טיירה )שם בדוי(האקולוגי  

מופשטים    מרכיביםו דרך  מלעיתים  אינדיאנים  חדשה  סמלית  משמעות  ומקבלים  המקוריים  שימושיהם 

שה בהם בתרבות המקומית. מנגד, בקרב מי שמטמיעים אינדיאניות כחלק אינטגרלי מאורח  השימוש שנע
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אינדיאנית   תרבות  על  רומנטית  השקפה  בין  סינתזה  נוצרת  כביכול    -חייהם  התרבות    -שורשית  לבין 

של  ייצוגים  היו  משל  מוטמעים,  אמריקה  ביבשת  שונות  ילידיות  תרבויות  מתוך  מרכיבים  המקומית. 

יהודי, וזאת כחלק מתהליך בידולה של הקבוצה  -זמנית, לתוך סגנון חיים אקולוגי ישראלי -על  אותנטיות

 ביחס לחברה הישראלית הכללית.  

ה והמשמעויותהי פרקטיקות  ניתוח  מהשדה  ומיומיות  שעולות  כפי  "אינדיאניות"    מעיד  שלהן  שבישראל 

למתח שבין חיקוי למהותנות,  נוגעות מעלה שאלות רבות המקבלת מובנים שונים במקומות שונים. דבר זה  

אורח   לתוך  האינדיאניות  שאימוץ  לראות  ניתן  כן  כמו  ילידיות.  תרבויות  של  לרומנטיזציה  מיסחור  ובין 

החיים של קבוצות אקולוגיות למעשה מהווה חלק מעבודת זהות אתנית, גם אם הדבר אינו מוגדר כך על ידי  

 המשתתפים עצמם.

היא האופן שבו היא מרחיבה את נקודת המבט ומאפשרת להבין כיצד אימוץ    תרומתה העיקרית של העבודה

המחקר   זהו  המקומית.  בחברה  חיים  אורחות  ועל  מקובלות  תפיסות  על  משפיע  "זרים"  זהות  מאפייני 

-הראשון הבוחן את תופעת האינדיאניות בישראל. ככזה הוא עשוי לתרום רבות להבנת הגבולות החברתיים

 גבולות שהופכים נזילים יותר בעידן החדש הגלובלי.   תרבותיים בישראל,
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הייה   פשוט  התשובה?  מהי  בעיר?  ומאסתם  העבודה  מן  עייפתם  רוח.  קור  על  ושמור  אינדיאני  "הייה 

יודע ליהנות  קצץ בעבודה ונקוט במסלול הראשון לעץ.    - אינדיאני   בחוץ הגדול כמו עור  מן ה איש אינו 

ממושכת.  חופשה  יותר  אוהב  לא  אחד  ואף  מזוהם  בלתי  את    אדום  מהילד הרמז  קח  ברחוב. י שלך    ם 

הם  הנערים  הנאה  ,  יודעים  לשחק  לא  מאשר  יותר  כמו    אינדאניגדולה  מתחפשות  הבנות    ף כנ ' ואפילו 

) אדומ  להיות אינדיאני במדינה הזו, כך אומרים    (. Mineehaha)   ומינאהאהה   ( Red Wingה'  זה הטבע 

 1" . המרוץ ישתפר  יותר,  במוקדם  יבינו זאת  המדענים, וככל שהאמריקאים המיובאים  

 ( 1910 -)ארתור ס. פרקר  

 

 

 

 1פרק 

והיוותה    2אינדיאניות ה ראשית  אז  , מדימויים  לאין ספורהשראה  תמיד הקסימה את החשיבה המערבית 

המערב    ם פופולאריים של שאימצה את אורח החיים הילידי, דרך מופעי  3האירופית באמריקה ההתיישבות  

לעיתים  לא  מהדימוי האינדיאני מ(. ככלל, ניתן לומר ש Green, 1988)  מחקרים אנתרופולוגייםעד  הפרוע ו

האולטימטיביקרובות   ה'אחר'  של  תפקידו  ייצוגאת  מערבי  ,  שאיננו  למה  אידיאלי  מעציםכמעט  ובכך   ,  

של   רומנטיים  הרוס ת,  פרימיטיביתרבות  רעיונות  אלה"ה"לא  רעיונות  מתהליכי    .  כחלק  להאדרה  זכו 

והגלובליזציה התיעוש  ה  ,האורבניזציה,  לחיסול  בתורם  השראה    ילידיותה תרבויות  שתרמו  שהיוו 

 . (Lutz, 2002) לרומנטיקנים

ופעה עכשווית המוכרת  ואיומים חברתיים וסביבתיים הביאו להרחבתה של תלאומיות  הקפיטליזם העולמי,  

חברות קפיטליסטיות עשירות. תרבות  עיקר בתרבותית שמתפתחת ב סצנה (, New Ageהעידן החדש ) בשם

ט ופרקטיקות  רעיונות  ותרגול  לימוד  תוך  רוחנית  התפתחות  מעודדת  בעיקר  קזו  תרבויות,  ממגוון  סיות 

ל העידן החדש מתמקדים במי ששואבים השראה  ש(. מחקרים רבים  2009א מערבי )שמחאי,  מהעולם הל

 
בשם: "הפיתוי של היער: שמחות מחיי המחנה בשמורה אינדיאנית: שים הצרות שלך במקטרת שלך:   למאמרמתוך הקדמה 1

 . (Deloria, 1994) .1910היה אינדיאני, תשכח מעבודה, חזור לטבע ואושר אמיתי.". שנכתב בידי פרקר בשנת 
 
לעמים  פוצנטרית ביחס האירותרבות הגה ב המונח השגור לדימוי ולמבנה האידיאולוגי שנ - 'אינדיאנים'/'אינדיאניות'. 2

.  שונות גיאוגרפיות ואתיות חינוכיות, פוליטיות, פילוסופיות, שמעויות . למונח זה מ(Lutz, 2002) אמריקה ה'ילידיים של  
 .4-5בכפוף להבהרה בעמ' השימוש במונחים "אינדיאני" ו"יליד" בעבודה זו נעשה  

 
"אמריקה" מתייחס ליבשת אמריקה כולה )דרומה, מרכזה וצפונה(. במקומות בהם אני  השימוש שאני עושה בעבודה זו במונח 3

מתכוון לחלק מסוים מן היבשת אציין זאת במפורש. ראוי לציין שבתוך כך אני מבקש לכלול גם את העמים הילידיים שישבו  
 בסמיכות ליבשת אמריקה והמכונים אף הם 'אינדיאנים'. 
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הזהות של ומאפייני  לחקות את הקשרים, הפרקטיקות  נתפסות    אינדיאניות תרבויות  ומבקשים  כפי שהן 

אנסה לבדוק מהי  .  בישראלאופן שבו תופעה זו באה לידי ביטוי  בעבודה זו אדון ב.  (Aldred, 2000)במערב  

 מוקמת, אם בכלל, במרחב הזהות הישראלית. היא מ ואיך ינדיאניות בישראלא

 

 תהליך הכניסה לשדה 

במובנים רבים  הכניסה לשדה המחקר הייתה לי טבעית כביקור בבית ילדותי, שכן מגיל צעיר מאוד נחשפתי  

"הכלים   בחיבה  כונו  אמריקה  ביבשת  מטיוליהם  עמם  שהביאו  אומנות  חפצי  הוריי.  דרך  לאינדיאניות 

כונה "נשר ההרים".  האינדיאנים" ולכל אחד מבני משפחתי הוענק בגיל צעיר כינוי אינדיאני. אני, למשל, מ

מגיל צעיר מאוד נשזרו אפוא בהגדרות הזהות שלי מאפיינים שאותם תפסתי כאינדיאנים. כאשר הוספתי  

 לשלל מרכיבי זהותי את זו של האנתרופולוג בחרתי להתמקד בנושא של אינדיאניות בישראל.  

ישראל. באופן לא שיטתי,  שלב ראשון בכניסתי לשדה היה מיפוי מוקדי הפעילות המכונה 'אינדיאניות' ב 

כפרי אירוח אינדיאנים,    כמעט אקראי, ביקרתי בעשרות מוקדים של אינדיאניות הפזורים ברחבי הארץ:

שהפכו    4אוהלי 'טיפי'   ;מסעדות המתפארות בנוצות, טוטמים וציורים של חיות הבר של המישורים הגדולים

ילדים לגני  או  עסקיים  למרחבים  מסגרות  פסטיבלים    ;לבתים,  אינדיאנים',  'טקסים  התקיימו  שבהם 

עסקיות שאינדיאניות היא עבורם גימיק תיירותי ומסגרות טיפוליות של ה'דרך האינדיאנית'. תכליתה של  

עבודת המיפוי הייתה לסמן את גבולות השדה ואת מה שנכלל בהם. בהמשך נפגשתי עם מומחים בנושא,  

פלות בשיטות שונות( ואספתי מגוון רחב של מרכיבים מן  שוחחתי עם אנשי מקצוע )בעיקר מטפלים ומט

התרבות הפופולארית )ספרים, חפצי אומנות, חפצי עיצוב, תחפושות, סרטים, משחקים, הרצאות וסדרות  

בצורה   אינדיאניות  מבטאים  שלהבנתי  מרכזיים  אתרים  בשלושה  להתמקד  החלטתי  לבסוף  טלוויזיה(. 

ת )להלן "השביל האדום של הנפש"(, אטרקציית תיירים שמבוססת  הטובה ביותר: מרכז לרפואה אינדיאני

אקולוגי, ביתם של קבוצת אנשים המכנים עצמם  -על התמה האינדיאנית )להלן "באפלו קיד"( וכפר אינדיאני 

 היהודיאנים' )להלן "טיירה"(.  5'שבט

 
הטיפי  . )(Holley 2007 חרוט, העשוי באופן מסורתי מעורות בעלי חיים המתוחים על עמודי עץ אוהל בצורת    - (Tepeeטיפי )4

אמריקה )הצפונית בעיקר( השתמשו במבנים  ב היה נפוץ ביותר בצפון אמריקה אצל בני המישורים. מספר קבוצות ילידיות 
. (Tepee, 2018)דומים במהלך עונות הציד, כאשר רק בני המישורים אימצו את הטיפי כמבנה מגורים לאורך כל עונות השנה. 

. מהמאה  (Campbell, 1915)כחלק מהכנות לפסטיבלים באביב ובהתכנסויות הקיץ בדרך כלל בשבט השיאן לדוגמא הוכן הטיפי  
ילך, כאשר הספרדים הכירו לילידים סוסים, רובים ומתכת, הפך הטיפי למבנה נישא אידיאלי המאפשר ניידות רבה  או 17-ה

(Tepee, 2018) . 

( או מקבץ של קבוצות הטוענות לאב קדמון משותף, אם כי  Unilineal Decent Groupקווית )-קבוצת מוצא חד - ( Clanשבט ) 5
או מוסברות באמצעות מיתוס. במספר חברות, האב הקדמון המקורי   ות להגנאלוגיות בפועל בדרך כלל מעורפת היחסים  ומערכ

 (. Vivanco, 2018bיכול להיות חיה או אנוש עם מאפיינים לא אנושיים ייחודיים )
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נסיעות ארוכות,  הכניסה לכל אחד משלושת האתרים הייתה בעלת אופי שונה ולוותה באתגרים אחרים,  

לילות רבים תחת כיפת השמים, דלתות סגורות, חיפוש קדחתני אחר אינפורמנטים או אנשי מפתח ואפילו  

שונות. אל מרכז הרפואה האינדיאנית 'השביל האדום של הנפש' הגעתי כמשתתף    תפעולות אדמיניסטרטיביו

הזעה  בקתת  ברשתות    6בטקס  ממכריי  אחד  שהעלה  בפוסט  שנתקלתי  לאטרקציית  לאחר  החברתיות. 

התיירות 'באפלו קיד' התוודעתי לראשונה באמצעות שלט הכוונה גדול הממוקם על כביש ראשי עליו נסעתי  

תיירים   העמוסים  הקיץ  מימי  באחד  לראשונה  למתחם  הגעתי  אינדיאניות.  של  אחרים  למוקדים  בדרכי 

  גשתי את נופר, אחת מעובדות המקום, וביליתי שם שעות ארוכות כמבקר מן המניין. לאחר מספר ביקורים פ

הקטן שלה על גדת הנהר שבקצה  בקרוואן  המתגוררת בו מעבר לשעות הפעילות. נופר הזמינה אותי להתארח  

נופר להזמין אותי לפעילויות שונות, לערבי עובדים   ונוצר בינינו קשר חברי. לאחר מכן הקפידה  המתחם 

גיליתי" באינטרנט, כחלק משיטוטי ברשת בחיפוש אחר  את טיירה "  ולמפגשים ליליים שארגנה במתחם.

בתחום   העוסקות  וירטואליות  מקהילות  חלק  בהיותי  אינדיאניות.  של  הגדרה  בעלי  ייחודיים  מקומות 

סרטון הפרסום צולם במצלמה    7נתקלתי בפרסום של חברת בגדים שמציעה ללקוחותיה "בגדים ילידיים". 

ם שמקורם בתרבויות הילידיות של אמריקה. לפיכך יצרתי קשר  ביתית וכמו הבגדים עצמם שילב מוטיבי

עם אורין, מי שפרסמה את הסרטון, ומי שנראה היה לי שמנהלת את המותג. לאחר מספר שיחות טלפון  

הזמנתה של אורין הפכה לרומן המתמשך שלי עם קהילת טיירה    קטועות והתכתבויות הוזמנתי לפגוש אותה.

הובילה ללילות של שינה על האדמה, לימים ארוכים של עבודה בכפר ומחוצה  היא    ועם השבט היהודיאני.

, למגורים בחסותו של  8העברי - לה, להשתתפות בטקסים, באירועים חברתיים, להתנהלות על פי יומן המאיה

 מנהיגה הרוחני של הקהילה, דעאל, ולפגישות תכופות ומרתקות עם החברים בה. 

יה פורה במיוחד. טיירה הוא מקום משכנה של קהילה ייחודית מאוד  חלקו של המחקר שהתמקד בטיירה ה

יהודי כשבט  עצמה  את  מגדירה  שכאמור  קהילה  הישראלי,  הקהילה  יאינדיאנ - בנוף  חברי  עם  המפגש   .

השתלבות בחיי חבריה )הגשמיים והרוחניים( ויצירת קשרים קרובים עם הדמויות המרכזיות בו, אפשרו לי  

 האנשים והמקומות ללא תכנון מראש וכן נקודת מבט רחבה ומאתגרת. היכרות עם 

 

 
הוא צריף בעל פרופיל נמוך, בדרך כלל בצורת כיפה או מלבן, עשוי חומרים טבעיים.    -  ( sweat lodgeלודג' ) -סווט  -בקתת הזעה  6

)מקודשים ושאינם מקודשים( דוגמת טקסי טיהור, או זיעה. מקורם של טקסי  שונים  חלל המבנה הוא מקום בו מתבצעים טקסים  
 ,Welch))ות שונות ביבשת אמריקה ובעולם  לוג' הוא בתרבויות הילידיות של אמריקה. הם זוכים לשמות שונים ולגרסא -סווט
2002 . 

 
בגדים שנתפסים כמשויכים לתרבויות 'ילידיות' ובדרך כלל שבטיות. הם פשוטים, מיוצרים מחומרים   - "בגדים ילידיים"7

 לידיות מרחבי העולם.יטבעיים ושאינם מזיקים לסביבה. לרוב משולבים בעיטורים ובסמלים בהשראתן של תרבויות 
 

יומן שמשמש את חברי השבט היהודיאני. היומן מאגד את לוחות השנה העברי, הלועזי והצולקין )אחד   - העברי-המאיה יומן8
מן הלוחות שמרכיבים את לוח השנה של ציוויליזציית המאיה(. חברי השבט מנהלים את זמנם ואת ימיהם )על האירועים  

הסברים שונים על תופעות שמיימיות ורוחניות שונות  גם מופיעים   השונים המתרחשים במהלך השנה( באמצעות יומן זה. ביומן
 (.66בעמ'  20מס'   תמונה)ראה  . כפי שהן נתפסות בידי חברי השבט 
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 "אינדיאני" ו"יליד" מונחיםה

האדם  אמריקה טרם הגעתו של  שישבו בעמים  לציון    "אינדיאנים" במונח  שאני עושה בעבודה זו    השימוש

עשרות רבות של אומות אינדיאניות    שבחלקים שונים של היבשת חיו  . חשוב לצייןאיננו נעדר קשיים  הלבן

לפיכך, המושג המכליל הוא בהכרח מהותני ויש    בעלות מנהגים, תרבויות וכלכלות שונים מאוד אלה מאלה.

זו חוקרים רבים מקפ לגזענות. מסיבה  ביטוי  בו   Native'ידים להשתמש במונח  שרואים בעצם השימוש 

Americans'    ,בכך הכרוכים  הקשיים  הבנת  וחרף  זאת,  למרות  הזהויות.  בשיח  כיום  החלטתי  המועדף 

ילידים"( בעייתי  -י )"אמריקניםאבכינוי הוותיק "אינדיאנים". ראשית תרגום המונח האמריק  להשתמש כאן

האומות שבהן    לבניערך החיובי שאני מייחס  הפוכה ל בשל הקונוטציה השלילית של המושג העברי "יליד", ה

השתמשו המשתתפים דרך שגרה וללא    מדובר. שנית, בכל המפגשים שערכתי ובכל המקומות בהם ביקרתי 

 של אמריקה.  תרבויות הילידיות בהתייחס למונח אינדיאני כל היסוס ב

לגבי המושג "יליד", אף שכיום הוא משמש באופן חיובי, כזה שמדגיש את שייכותם ההיסטורית של בני  

ל  התרבות מתקשר  עדיין  הוא  בזמן  שבו  הרי  הגיאוגראפי,  אירולמרחב  קולוניאלית    צנטרית פומורשת 

(Fenton, 2016).    מערבי אנתרופולוגים  -ידע לא ר  וא ימבחינה אידיאולוגית לתטעון  בניסיון לחפש מושג פחות

נתון תחת    'מסורתי'גם המונח    . באופן דומה,'ממי' או 'עתי 'אקולוגי', 'סביב  השתמשו במונחים כמו 'מקומי',

 ,McGregor, 2008 in Fenton)משום שמרמז לממד של קפיאה בזמן והיעדר כושר השתנות פנימי    ,ביקורת

, שכן הוא חסר את המשמעות של  'ילידי'המונח טעון פחות מאמנם המונח 'מקומי' מבחינה פוליטית . (2016

בעיה נוספת עם    .(Berkes, 2008 in Fenton, 2016מדי )למעורפל  מאידך גיסא הוא  אך    סטגנציה תרבותית,

בעבודתי  בין התייחסות לתרבות לבין התייחסות למיקום הגיאוגרפי.    לא ניתן להפרידהיא ש 'מקומי'    המושג

  לגמרי תייחס איננו  מהידע אליו אני  מהטעם הפשוט ש'  יתחליף למונח 'ילידהמונח 'מקומי' לא יכול לשמש  

  למילה 'יליד' משקל נוסף בהקשר הישראלי   (.Ingold and Kurttila, 2000 in Fenton, 2016תוצר מקומי )

יש   גם אם  על שאלת  שכן  הציונות כתנועת  וויכוח  , אין להתעלם מכך  התיישבות קולוניאליתאפיונה של 

-ישראלית - . במחקר זה אינני מתייחס לסוגיה הקולוניאליתקשור פה עם בני העם הפלסטיני  שהמושג "יליד"

 ברקע לעבודתי.  מתקייםפלסטינית באופן מעמיק אך אני מודע לוויכוח הער שמתקיים בנושא ולהיותו 

, מלים המסמנות זהות הן טעונות תמיד, קל וחומר בהתייחס לקבוצות מיעוט שהיו קורבן  לסיכום נקודה זו

ב  האירופאי.  מהמאבק  לקולוניאליזם  כחלק  ישנים  מושגים  שמחליפים  חדשים  מושגים  פרדוקסלי,  אופן 

להכרה בעוול ההיסטורי לעתים קרובות נופלים בעצמם למלכודת של פוליטיקת הזהויות, כפי שהדגמתי על  

המושגים "יליד" ו"אינדיאני". בעבודה להלן אשתמש במושג אינדיאני משום שכאמור זה המושג שמשמש  

נ עמם  האנשים  ראשוני  את  חיים  לאורח  רומנטית  מכמיהה  לעתים  נובע  במושג  השימוש  בשטח,  פגשתי. 

האידיאולוגיים,   -וטהור, לעתים מאינטרס מסחרי ולעתים הוא נעשה באגביות גמורה. כל השימושים הללו  



 

5 
 

לוקים בעיוורון ליחסי הכוח הגלובליים שהופכים את הדימוי 'אינדיאני'    -האינטרסנטיים, או הסתמיים  

עיון נחשק בהקשר הישראלי העכשווי. הגם שהשימוש שלי במילה, כאנתרופולוג וכחוקר ביקורתי, לא  לר

נעדר בעייתיות, אינני רואה דרך לכתוב על התופעה בלי לקרוא לה בשם. אני תקווה שהניתוח שלי יבהיר  

 שאינני מתייחס אליה כפשוטה. 

 

 מתודולוגיה

בשנים   נערכה  השדה  פתוחים  באמצ   2018-2019עבודת  וראיונות  עומק  שיחות  משתתפות,  תצפיות  עות 

בשלושת אתרי המחקר המרכזיים ומספר רחב יחסית של מוקדים נוספים. בין המוקדים הללו, המשלבים  

היבטים חווייתיים של התרבות האינדיאנית, ניתן למנות שווקים, פסטיבלים, מוסדות עסקיים, סדנאות,  

כפרי   שבטיים,  גנים  רפואה,  תיירות  מרחבי  אטרקציות  אינדיאנים,  טקסים  אתרי  אינדיאנים,  אירוח 

 אינדיאניות, ובתי מגורים. 

ביקוריי במקומות אלה והשתתפותי בפעילות המתרחשת בהם פתחו בפני צוהר לאינדיאניות כפי שמתעצבת  

פרקטיקות,   מקרוב  להכיר  לי  התאפשר  כן  כמו  החדשה.  הרוחניות  של  ההקשר  ובתוך  הישראלי  במרחב 

תי נעשה  מנהגים, הבנות ואנשים שחיים בישראל עם רכיב הזהות אותו הם מכנים "אינדיאני". עיקר עבוד

במסגרת השבט היהודיאני של הכפר טיירה. ההשתלבות בקהילת טיירה פתחה בפני הזדמנות לחוות מקרוב  

 את אורח החיים במקום, באופן שאינו מתאפשר לאורחים או משתתפי סדנאות מזדמנים.  

תרמה  במהלך עבודתי נחשפתי לטקסטים שמיוצרים ונצרכים על ידי האינדיאנים בישראל וקראתי ספרות ש

- וכתבי יד אוטו  10, ספרי הדרכה לנוער9לעיצוב תופעת ה'אינדיאניות' המודרנית, כגון ספריו של קארל מאי 

. כן אספתי חומרים רבים בביקורים בשווקים, בפגישות  11אמריקה שתורגמו לעברית -אתנוגרפיים של ילידי 

ב בשדה.  וחיים  הפועלים  אנשים  עם  ובמפגשים  בתחום  העוסקים  חוקרים  התחום  עם  את  למפות  מאמץ 

המסועף של תרבות אינדיאנית בישראל ובכלל סקרתי בין השאר ספרי הדרכה המסבירים כיצד ניתן להפוך  

להיות אינדיאני, אביזרי תחפושות, ספרי ילדים, כלים, ספרות יפה, סדרות טלוויזיה וסרטי קולנוע רבים  

 
סופר גרמני שהתפרסם בזכות ספרי ה'מערב הפרוע' שכתב. הוא ידוע כמי שטרם רבות לעיצוב   - (Karl may) קארל מאי9

פופולאריים בראשית  וכפי שהוצגה ב"סרטי המישורים" שהיו   19-דמותו של האינדיאני כפי שנתפסה באירופה של סוף המאה ה
תיאוריו המפורטים של קארל מאי את חיי המערב הפרוע לא התבססו על ניסיונו האישי, אלא   (.2006Buscombe ,) 20-המאה ה

 על דמיונו ועל מקורות מידע שונים שעמדו לרשותו כגון ספרי מסעות ויומנים. 

)  -. לדוגמא "הספר האדום  10 ידי  (. הספר נכתב על  how to play a red Indian -he red book Tכיצד לשחק אינדיאני אדום" 
כמדריך לילדים וכלל, מלבד הוראות כיצד לשחק אינדיאנים, גם מידע אודות    1904בשנת    (Ernest T. Seton)ארנסט ת. סטון  

 .20בעמ'  2בפרק מס' . ראה עוד  (Deloria, 1994)מסורות כגון בניית טיפי, הדלקת אש וכדומה 
 

 . 56בעמ'  5פרק מס' ב 58הפניה מס' ראה עוד ב(.  .EastmanCharles Aלדוגמא ספרו של צ'ארלס אלכסנדר איסטמן ). 11
 



 

6 
 

חקר קישרו אותי עם אנשים נוספים שלהם  שעוסקים בנושא. אנשים אותם שיתפתי או ששמעו על נושא המ

המוגדרות   קהילות  בקרב  חיו  או  שביקרו  מכרים  עם  גם  נפגשתי  לבסוף  לאינדיאניות.  כלשהי  זיקה 

 כאינדיאניות.  

חשיבותה של עבודת מחקר זו מתבלט נוכח היעדר כמעט מוחלט של כתיבה מחקרית קודמת אודות הנושא  

 של תרבות אינדיאנית בישראל. 

 

 אתיקה  

 הסכמה מדעת 

של   הסכמתם  לקבלת  הנוגעים  קשיים  מעלה  ולכן  ומתפתח  אינדוקטיבי  מטבעו  הוא  האתנוגרפי  המחקר 

הנחקרים להשתתף במחקר. במהלך עבודת השדה, לא בכל סיטואציה יכולתי ליידע את כלל המשתתפים  

בסיטואציות    בעיקר   - בנוגע למחקר ולהסביר להם מה מטרותיו. עם זאת בכל המקרים בהם התאפשר לי  

הקפדתי ליידע את האינפורמנטים שאני עורך מחקר והבהרתי להם    -שכללו קבוצות קטנות ו/או אינטימיות  

על   ידעו  וממוקדת  מעמיקה  קיימתי תקשורת  אנשים עמם  פרטיהם האישיים.  של  לחיסיון  שאני מחוייב 

לי שגם כאשר ברור  זאת,  למרות  ועל מטרותיו.  קיום המחקר  על  חוקר,  בקרבם   היותי  נמצא  ידעו שאני 

מחלק   זו  עובדה  השכיחה  בקהילה  שלי  המתמשכת  השהות  מסוימים  שבמצבים  ייתכן  מחקר,  למטרות 

מחבריה. בגלל סיבה זו, ובגלל המורכבות האפריורית שבייצוג אנתרופולוגי, חשוב לי להבהיר שהאתנוגרפיה  

ה ניסיון לצייר תמונה אותנטית של  שאציג להלן היא תולדה של המבט הפרשני האישי שלי. היא לא מהוו 

שהרי האנתרופולוגיה הביקורתית שבמסגרתה אני כותב מעמידה סימן שאלה על עצם המושג    –התופעה  

אותנטיות תרבותית; כמו כן אין בה יומרה לייצג את מי שרואים בעצמם אינדיאנים. אלה מהם שיבחרו  

שונה   תהיה  שיציגו  שהפרשנות  שייתכן  לכך  מודע  ואני  בעצמם,  ממני  טוב  זאת  יעשו  סיפורם  את  לספר 

 כלית מזו שלי.  בת

 

 הסוואת שמות 

בהמשך למצוין למעלה, על מנת להגן על זהות המשתתפים ולהקפיד על פרטיותם, כל שמות המשתתפים  

 והמקומות המופיעים בעבודה זו שונו לשמות בדויים.
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 תגמול כספי 

שהאינפורמנטים יכלכלו  להצעת תמריץ כלכלי לאינפורמנטים יש השלכות אתיות ואתנוגרפיות. החשש הוא  

את החוקר. חוקרים רבים    ןאת פעולותיהם, דבריהם והתנהגותם במטרה לספק את מה שלהערכתם מעניי

מנסים להשתלב בשדות המחקר באופן כזה שלא תווצר הטייה הנובעת מהתמריץ הכספי. במחקר זה נשאה  

ב הם  בישראל  האינדיאניות  ממופעי  חלק  שכן  שונה  אופי  התשלום  מסחרי.  סוגיית  אופי  בעלי  מהותם 

התשלום על החוויה האינדיאנית במקרים אלה הוא אפוא לב ליבו של השדה ובהתאם מהווה ממד משמעותי  

להבנתו. כדי להימנע מהטייה הסברתי לאינפורמנטים השונים את המורכבות שבתשלום וביקשתי להשתתף  

הן משו נענתה בהסכמה,  בכל המקרים בקשתי  בלא לשלם.  בשדה המחקר  באירועים  ם שכבר השתלבתי 

ועבדתי לצידם של האינפורמנטים והן משום שכמו משתתפים אחרים באירועים אלה נתתי תרומה סמלית  

 ₪( או כיבוד.  100)עד 

 

 שייכות והתקבלות 

עבור אנתרופולוגים רבים הפרכה או אימות של תפיסות רוחניות או דתיות איננה רלוונטית. יהיו אמונותיהם  

ם האישיות של האינפורמנטים אשר יהיו, השאלה אודות אמיתותם אינה עומדת לדיון. בשדה  וחוויותיה

האינדיאניות המודרנית, הגישה למערכת האמונית איננה ככל תופעה חברתית אחרת שכן היא קשורה קשר  

ן  הדוק בסוגיות של "אמת" ו"שקר" ושל "משחק" ו"זיוף". המפגש עם האינדיאניות בטיירה תבע ממני לכ

לנתק את תפיסת העולם שבה ישנה ביקורת אודות אמונה "מיובאת", כזו שאיננה נטועה במסורת המקומית.  

אופי   זו  להצהרה  המקומיות.  האמונות  מערכת  את  לעצמי  לסגל  אותי  אילץ  הוא  קרובות  לעיתים  שנית, 

ובתוכה השב זהות מובחנת. קהילת טיירה  נוגע לקהילה אמונית בעלת  ט היהודיאני  בעייתי כאשר הדבר 

שמתקיים בכפר הינה קהילה מובחנת בעלת אופי אמוני, כזו שיש בה רכיב של "החזרה בתשובה". בנסיבות  

"למכור"   בניסיון  והתנהגותם  דבריהם  פעולותיהם,  את  יערכו  בשדה  האינפורמנטים  כי  חשש  קיים  אלה 

להימנע ובניסיון  זו,  לבעייתיות  עירנות  מתוך  אידיאלי.  חיים  אורח  את    לחוקר  להבין  ניסיתי  ממנה, 

 האינדיאניות של טיירה בדרכים רבות ושונות ככל שהתאפשר לי במשך התקופה בה שהיתי במקום. 

 

 אחריות החוקר לפרשנות הממצאים

הפרשנויות המוצגות בעבודה זו הן שלי ועל אחריותי, הן אינן מחייבות את הנחקרים. אני מודה מעומק לבי  

תחו בפני את בתיהם את הפרויקטים שלהם, ושיתפו אותי באורח חייהם. אני  לא. נשים שנתנו בי אמון, פ 

מעריך ומכבד את כל אלה שהשתתפו במחקר, במישרין ובעקיפין, ועל אף שאני מתחייב לדיוק האמפירי של  

 כל המוצג בעבודתי, אינני מתיימר לייצג אותם או את דעתם.
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 ייצוגים של אינדיאניות

ולאובייקטים שמייצגים אינדיאניות משקל רב בעבודה זו, כאשר במקרים רבים הם משמשים בכדי  לסמלים  

של   לאימוצה  שונות  דרכים  ולתאר  ילידיות  של תרבויות  ולרומנטיזציה  הנוגע להסחרה  לסמן את המתח 

ורות  הם באשר למקיהתרבות האינדיאנית בישראל. לפיכך ראוי לציין שבמקרים רבים החוקרים חלוקים בינ

ההיסטוריים של האובייקטים והסמלים האינדיאניים. התרבות המערבית ניזונה מזה שנים ממידע 'ילידי'  

וכזה הכרוך באינטרסים שונים, דבר שמוביל לתפיסות המבוססות על מידע חלקי ואשר מנציח פעמים    מוטה

המקורות התרבותיים של  רבות תפיסות קולוניאליסטיות. בעבודה זו עשיתי בירור מעמיק ככל האפשר של  

הסמלים והאובייקטים שבאמצעותם ביקשתי לתאר אירועים אלה ואחרים. עם זאת אין ספק שמקורותיהם  

ל נושא  ישארו  אלה  ואובייקטים  סמלים  של  חוקרים וומשמעותם  אקדמאי.  מעלים  -ויכוח  רבים  ילידים 

תונים לתהליכים של השתנות  שאלות בנוגע לטיבם ומקורותיהם של סמלים ואובייקטים שהיו בלא ספק נ

תרבותית. עבודה זו איננה מנסה להכריע בדיון אודות שכפולם ואימוצם של אובייקטים, סמלים או מלאכות  

אינדיאנים כמוצרים  ותופים    שמוגדרים  שיער  נוצות  הזעה,  בקתות  חלומות,  לוכדי  כגון  "אותנטיים", 

גם   אציין  ספק  הסר  למען  לתוצרשאינדיאנים.  תרבות  בהתייחסותי  כוונה    ם אינדיאניי  את  לצמצם  אין 

 .  שבתוכה התגבשוההיסטוריה המורכבת והמכובדת 

 

 סדר הפרקים

גורמים   בוחנים את האופן שבו מובנית האינדיאניות, את השימושים השונים שעושים בה  פרקי העבודה 

משמשת כיום  שהטרמינולוגיה  שונים בישראל ואת המשמעויות שהם יוצקים לתוכה. בין השאר בחנתי את  

 וכיצד הזהות האינדיאנית באה לידי ביטוי במחקר.  ישראלבאינדיאנים ה  על מנת לזהות את

הפרק הפותח של העבודה כולל סקירת ספרות על התופעה של ייבוא תרבויות אינדיאניות וניכוס מאפייניה  

"עידן   "אינדיאניזם",  במושגים  עוסק  זה  פרק  ילידים.  שאינם  מי  ידי  "זהות"על  מושגים    חדש",  ומספר 

נוספים. מושגים אלה אינם תלויים זה בזה ומשמשים כיום בסיס להגדרת אופיים ומניעיהם האפשריים של  

 מאמצים מאפייני זהות ופרקטיקות אינדיאניות.  מי ש

המפגש   מרכזיות:  תימות  בשלוש  מתמקדים  אלה  האתנוגרפיה.  פרקי  את  כולל  העבודה  של  הבא  החלק 

סוגר    לי עם אינדיאניות בישראל, ההוויה האינדיאנית בישראל והחיים בשבט אינדיאני בישראל.הראשוני ש

ש טוען  אני  הדיון  בפרק  שגיבשתי.  המרכזיים  הטיעונים  מוצגים  שבו  הדיון  פרק  העבודה    מופעי את 

גיסא    ואקולוגי  טוטאלי  חיים  אורח  בין  רצף  על  ונעים  מגוונים  בישראלהאינדיאניות     לומים ילג מחד 

בישראל מופשטים מתפקידם הפרקטי ובאמצעות    ם מאידך גיסא. עוד אני טוען שחפצים אינדיאני  מסחריים

שימושים שונים מוצבים בתוך מסגרת סמלית של אינדיאניות שניתנת לפרשנות. לבסוף אטען שהיבטים  
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נשזרים בזהות האתנו זהו- שונים של התרבות האינדיאנית  יחדיו  ויוצרים  ת מקומית  לאומית הישראלית 

 ייחודית. 
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 2פרק 

 סקירת ספרות

 

 אינדיאניות באנתרופולוגיה 

כתבים, עדויות  המתמקד בתרבויות אינדיאניות הוליד אין ספור  אנתרופולוגי  מעל מאה שנים של מחקר  

על אף  . ועם זאת טבען הראייתי של חלק גדול מאתנוגרפיות אלה מעלה שאלות רבות.  ותיאורים אתנוגרפים

, נראה  באמריקה  תרבויות ילידיותמניחה כמובן מאליו את ייחודן של  שההמשגה האנתרופולוגית בימינו  

סטריאוטיפים והנחות יסוד  נשענת לעתים על    ",אינדיאניתהגדרת התרבות המכלילה, זו המכונה בטעות " ש

התרבויות  )Barnes(1990 ,מוטות   אודות  הדיון  התרחב  .  ההאינדיאניות  האנתרופולוגיה  עם  תגבשות 

מתחומי  שהמציאו אנשי מקצוע, דת וחוקרים  אתנוגראפיים  על תיאורים  והתבסס    דיסציפלינה אקדמיתכ

מידע השנויות במחלוקת הובילו  . דרכי איסוף ה)Barnes(1990 ,עשרה  -במהלך המאה התשעדעת שונים  

לפיתוח תיאוריות כוללניות, בעלות אופי ספקולטיבי ולעיתים קרובות בעלות קשר היסטורי כמעט סתמי  

ישיר, כמעט  2006)גוטפלד,   הדיון אודות אינדיאניות בישראל, באופן  על  (.  לדיון  והוא משויך  איננו קיים 

סקירה זו תציג את השיח המחקרי  ן החדש ולשאלת הזהות.  ', תנועת העיד12'אינדיאניות של תרבויות המערב

 תעשייתי. - בעידן הפוסטשל הזהות סוגיית כינונה  שקיים בשדות אלה עם דגש על העולמי 

הספרות שעוסקת במה שמכונה אינדיאניות של תרבות המערב מספקת סקירה היסטורית של אינטגרציה  

המער ותרבות  אמריקה  של  הילידיות  התרבויות  על  בין  בשאלות  דיון  זו  בספרות  למצוא  ניתן  כן  כמו  ב. 

והחברתי הגיאוגרפי  מערבית"  מיקומה  "אינדיאניות  פוסט,  של  ה-ובזהות  אימוץ  אתנית  על  מבוססת 

שיח האנתרופולוגי על אינדיאניות  ה  במציאות שבה האתניות למעשה רחוקה מהיעלמות.מיתוסים וטקסים  

מודרנית שלה כוח משיכה עבור רבים  - פוסטזהות האינדיאנית כתופעה עולמית  מתייחס ל  של העידן החדש

  היא מונח   "זהות"שלדוגמא  טוען    Mackiewicz (Adam(המימוש העצמי. אדם מיקיווייץ'    מקרב תנועת 

יץ'  ישאותו מכנה מיקיוובעידן  .  שנתפסים בטעות מובנים מאליהםשונים  מרכיבים  כללי תחתיו מסתופפים  

סקירה זו מציעה לבחון    .)Mackiewicz(2016 ,  בחירה כמעט בלתי מוגבלתהות מבוססת על  אתני ז-פוסט

שיאפשר   באופן  האנליטיים  המושגים  של    חיבור את  פוליטית  והטעון  המסועף  הסימבולי  הממד  בין 

ני  של זהות בעידן הפוסט מודר  אינדיאניות, לבין הממד הדינמי הבוחן ייצור, שכפול, שינוי, אימוץ והתעצבות

  בקרב אינדיאנים   הספרות והמחקר יאפשרו בדיקה מעמיקה של מהי אינדיאניות  של הרוחניות העכשווית.

 . בישראל

 
 . מה שמכונה בספרות 'חברות מערביות' ומדויק יותר לתאר כחברות פוסט תעשייתיות. 12
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 מורשת של ייצוג מוטעה 

, שעיקרו  ער  ניצבים מזה זמן רב במרכז דיון אנתרופולוגי  אינדיאניות הכתבים והעדויות אודות התרבויות ה 

בנושא,   העבודות  מן  רבות  של  האתנוגרפים  במקורות  מעמיקה  התבוננות  האתנוגרפי.  המידע  מהימנות 

אודות   לשאלות  קרובות  לעיתים  ו  י אופהמובילה  החוקריםהפרשני  של  .  (Barnes, 1990)  הסובייקטיבי 

ספורמציה והמצאה  ( מבקשים להאיר את האופן שבו תהליכי טרנLisa Fentonחוקרים דוגמת ליסה פנטון ) 

. בעבודתה בחנה פנטון קשרים בין המלאכות  (Fenton, 2016)משחקים תפקיד מכריע בהעברת הידע הילידי  

שימשו להעברה    . לדידה, אתנוגרפיות שנכתבו בעידן הקולוניאלישקשור בהןהעתיקות לבין הידע הילידי  

אלה נכתבו ונערכו בצורה שהלמה את   לטענתה אתנוגרפיותמוטה אודות התרבות הילידית.  ידעוקידוד של 

היוו    . אתנוגרפיות ומונוגרפיות רבות מסוג זהה תקופההשאיפות והצרכים של התרבות הקולוניאלית באות

בעבודתו בנושא    13. אומהה"-"בעיית הקראוניתן לראות במחקרים המודרניים. דוגמא טובה לכך  תשתית ל

בארנס    ערך שלרוברט  מחודשת  אתנוגרפיות  סקירה  וראיות  עדויות  לכתבים,  הקראו הנוגעים  -"בעיית 

כי  (.  Barnes, 1990)  אומהה" בארנס  קבע  זו  סקירה  בסיס  רבים  על  העשרים,  מתיאורים  המאה  ראשית 

עבודות   מבוססות  יותרעליהם  ה מאוחרות  מ,  ופרשנות  - איושפעו  אישיים  אינטרסים  כוח,  מערכי  הבנות, 

לטענת אנתרופולוגים.  של  לתי   ו,שגויה  להתייחס  אנתרופולוגים  נטו  השנים  אלה  במשך  מוקדמים  אורים 

חדש באופן משמעותי בהשוואה לזה שהיה זמין  שהידע אודות אותן התרבויות לא התאף  מידע מבוסס  כ

אומהה", תוצרים אקדמאים רבים ממשיכים להתבסס,  -בדומה לדוגמא של "בעיית הקראו   . כך,1911בשנת  

תוך    מושג השאמאן   מחקר השוואתי עלערך  ,  ג'פרי ואדלה  ומוטה.   מידע חלקי, חסר   בעקיפין, על במישרין או  

. טענתו של ואדלה היא שהדיון על שאמאניזם  באמונות ובפרקטיקות אשר נחשבות ל'שאמניות'התמקדות  

של   התייחסותו  לדוגמא  בעיתיים,  דתיות    לשאמאנים  מירצ'ה אליאד נעשה באמצעות מושגים  כ"דמויות 

ארכאיות"ומסתוריות   דתיות  תרבויות  של  כדוגמאות  או  כשרידים  לעיתים  נחשבות   Eliade in)אשר 

Vadala, 2019:1  .)  ועל שלו  עבודתו  על  קבע  בהתבסס  בנושא  האנתרופולוגית  שחוקרים  הספרות  ואדלה 

ות הדומות ברוחן לזו  המציאות האמפירית. בניגוד לטענ באופן שאיננו תואם את    'שאמאן'  השתמשו במונח

רבים שעניינם  דתית מאוחדת שהתקיימה בעבר. חוקרים  -ה'שאמאן' איננו שריד של מערכת פאןשל אליאד,  

 
ביטוי אשר מתייחס לדיון מחקרי רחב אודות ניתוח יחסי קרבה   - )Omaha problem-The Crowאומהה )-בעיית הקראו13

הדיסציפלינה האקדמית של האנתרופולוגיה ומתקיים עד היום. מקורו בתיאורים המפורטים ובראיות האתנוגרפיות  שגדל עם 
עשרה, אודות שבטי ה'קראו' וה'אומהה'  -שהמציאו אנשי מקצוע, דת וחוקרים בעלי רקע מגוון מאוד במהלך המאה התשע

(. מרכז הדיון הוא  Siouan')'  משתייכים לאומת ה'סיאון'  שמקורם בעמק ילוסטון ועמק נהר אוהיו שבאמריקה הצפונית ואשר
שנעשה על פי העדפות הנישואין. בעוד שה'קראו' הם מטריליניאלים,   -קווי הדמיון בסיווג החברתי של חברי הקבוצות השונות 

ברתי קובע את  ה'אומהה' הם פטריליניאלים. מקור ה"בעיה" הוא בשאלה "כיצד יש להסביר את קווי הדמיון". האם סיווג ח
מבנה הקבוצה ואת העדפת הנישואין, או שההפך הוא הנכון? לחילופין יתכן כי אין קשר סיבתי וכי קווי הדמיון הינם ביטויים  

 .(Barnes, 1990)של הגישה הקולקטיביסטית שאפיינה את המחקר האתנוגרפי 
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באמריקה מחזקים את הטענה בדבר הטיות מחקריות שעיצבו את  אודות העמים הילידים  ווצרות הידע  יה

 המחקר בנושא.  

 ")צפון אמריקה( ארנון גוטפלד כותב כך:  לדוגמא, בספרו אודות השמדת העמים של "ארץ החופש 

העולם  'הברית, מיוסדות על מיתוס ההתיישבות ביבשת החדשה הבתולית )- "מדינות הגירה כמו ארצות

(. מיתוס של חברה המנסה לכונן מדינה אוטופית הנקייה מחוליו של העולם הישן, חייב להדחיק 'החדש

(.  24עמ'  ,  2006ותו עולם ריק כביכול." )גוטפלד,  ולהכחיש את קיומם של תושבים מן העבר הקדום בא

גוטפלד  דידו  ל החיים של  של  היבטי  בכל  ביטוי  לידי  יבשת אמריקה באה  של תושבי  הדחקת קיומם 

אופן שבו התעצבה ההיסטוריה האתנוגרפית והמחקרית שלה.  מתפתחת לרבות ההאומה האמריקאית ה

ישירה  גוטפלד    מציגבספרו   השאלות  בצורה  "מדוע עומדשאת  בנושא:  האקדמאי  השיח  במרכז  ות 

ספרים המיועדים כיום לתלמידים באוניברסיטאות אמריקאיות מכילים סילופים של המציאות בדבר  

גילויה של אמריקה? מדוע אפילו האקדמיה האמריקנית, החצויה עכשיו בנושאים אלו, לא הייתה מוכנה 

לא הועלו תהיות ושאלות אלו במשך מאות  להתמודד עם השאלות הללו עד השנים האחרונות? ומדוע  

 (. 25שנים בעבר?" )שם, עמ' 

חוקרים רבים עוסקים  תעשייתי  -בעידן הפוסט  האינדיאניותייצוגן של התרבויות    לשאלת נוסף.  יש ממד 

ם של אנשים לאמץ לעצמם מאפייני  סיונינ שעיקרה  , (going native"בתופעה החברתית של "הפיכה ליליד" )"

ו  שהתגבש   יםסטריאוטיפי ים  דימוי  בהשפעת  כפי שהם נתפסים בעיניהם  אמריקהת של ילידי  ו ומסורזהות  

הסטריאוטיפי  .(Huhndorf, 2001)  האחרונה  המאה  במהלך הייצוג  ל  שאלת  גם  תיאור  רלוונטית 

מטשטש את הגבולות שבין ההיסטוריה לבין הזהות האינדיאנית המחודשת,  ייצוג זה האנתרופולוגי כיוון ש

המודרנית   האמריקנית  וההוויה  התרבות  מן  חלק  למעשה  חוקרים  (Green, 1988)שהיא  על    שמצביעים. 

זו בוחנים את המיתוסים ואת הסיפורים  יהט . קלי  אינדיאניותעיצבו את הדימויים של התרבויות השיה 

בגרמניה של    וכפי שהוצגהאינדיאנית  ה בעבודתה את המיתוסים ואת סיפורי התרבות  בחנלמשל    לפרמבוייס

ואת   בגרמניה.  ייצוגיהם הפיקטיביים  תחילת המאה העשרים,  רווחים  דימויים  שהפכו עם השנים להיות 

בלפרמבוייס   אלה  ייצוגים  של  הפצתם  את  "ילידית"  מסבירה  תרבות  לעצמם  לנכס  גרמנים  של  רצונם 

, דוגמת  זו. הספרות שעוסקת בהשפעה  LaFramboise, 2017))  עשרה-תשעיקה של המאה השמקורה באמר

מדגישה שחוקרים רבים ממשיכים להתייחס  ,(Lisa Aldredאלדרד )ו(  Rayna Green)  עבודותיהם של גרין

כ הקיים  המידע  אל  למידע  על  ומתריעה  בייצור  מהימן  הטמונה  דימויים    ידעסכנה  על  המתבסס 

מבטאת  מודרנית, שלכאורה  -ם ואתנוצנטריים. גרין למשל גורסת כי האינדיאניות הפוסטאוריינטליסטיי

מרכזי  לתרבות האינדיאנית, היא למעשה מהות הפגיעה בתרבויות ששרדו את הקולוניאליזם, וגורם    הערכה

שלהן   הסטריאוטיפי  הייצוג  מ (Green, 1988)בשימור  אף  גרין  שוסיפה  .    "האינדיאני המשחק  " וטוענת 

בהסרה פיזית ופסיכולוגית, ואפילו במותם הרעיוני של האינדיאנים   כרוךאינדיאניות -בחברות לאהמתנהל 
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ייצור הידע התרבותי המחודש על הכתיבה האתנוגרפית  ה שנודעת ל שפעהמדגישה את ה  היאהאמיתיים.  

ת כפי שהוצגה להלן, עבודתי  בעוד שאני נשען על ביקורת מושג האינדיאניוועל מהימנות המידע המחקרי.  

מי   של  בחייהם  שלהן  מוטים  לייצוגים  שנודע  בתפקיד  אלא  עצמן  הילידיות  בתרבויות  עוסקת  איננה 

 שמבקשים לאמץ את מאפייני הזהות האינדיאנית.  

 

 טרמינולוגיה

. הספרות  שונות  קבוצות אתניות של  שיום  סביב שאלת ה  בין השאר בדילמות   עוסק   המחקר האנתרופולוגי

שעשויות להאיר היבטים    הגדרות שונותאינדיאניות מציעה  מקיימים פרקטיקות  אלה השל    זהותםודות  א

של   בתופעת  שונים  מסוים  מרכיב  על  תובנה  מספקת  מהן  אחת  כל  הישראלית.  האינדיאניות  תופעת 

שירטט  (. לץ  Hartmut Lutzהאינדיאניות הישראלית. אחת ההגדרות הבולטות היא הגדרתו של הרטמוט לץ )

מכנה   שהוא  למה  הובילו  אשר  והתרבותיים,  הפוליטיים  התהליכים  של  המתאר  קווי  את  בעבודתו 

( אירופאים, ששורשיה    אינדיאניותשל תרבויות  "(: הערצה  "Indianthusiasm"אינדיאנתוסיאסם"  בקרב 

הקולוניאלי  התשע-בדמיון  המאה  של  )- גרמני  האינדיאנתוסיאסםLutz, 2002עשרה  שמרא  ,(.  גם  כפי  ה 

לתעשייה    ההתפתח אלא  בייצוגים רומנטיים של העבר  רק    ת מתבטאלא  , LaFramboise, 2017))  לפרמבוייס

אליהם אוכלוסייה  שמושכים    פארקי שעשועים, מועדונים, סגנון חיים וסצנת תחביבים לכל דבר הכוללת  

ה, שמקיימים אורח  לחברי קבוצות שונות בגרמני  אינדיאנתוסיאסם  הגדרה את הלץ משייך  רחבה ומגוונת.  

אינדיאניות  חיים אינדיאני הכולל אימוץ פרקטיקות, מיתוסים וטקסים משלימים שמיוחסים לתרבויות  

בעיקר( הצפונית  אמריקה  לץ  הגדרה  ה.  )של  ההנחה  נשל  על  מביעים  ששענת  הגרמניים  כמיהה  נחקריו 

עשוייה להיות רלוונטית  הגדרה זו  לרעיונות רומנטיים, תשוקות, פנטזיות קולוניאליות ואסקפיזם.  אופיינית  

זיקה לדמיון הקולוניאלי  אירופאים שלהם  מתייחסת אך ורק ללקבוצות נוספות אולם היא מוגבלת שכן היא  

לוקחת  איננה  למטרת המחקר שלי משום שיקה אפוא  אינה מספ  ההגדרה של לץ  עשרה.-של המאה התשע

, ואת העיגון של סגנון חיים  אינדיאניותתרבויות  ה מהשרא שואבים  בחשבון את הסוכנות הפעילה של מי ש

 עכשווי.  פוליטי  - תרבותיהקשר ב זה

מערביים המקיימים  -המתמקד  בלבנים  (Mike Crangמייק קראנג )הוא    נקודת מבט רחבה יותר מי שמספק  

פרקטיקות אינדיאניות כחלק מקטגוריה רחבה יותר של אנשים שעבורם שחזור העבר מהווה אמצעי לחקר  

לדידו(Crang, 1996)ציאות  המ קראנג  .  ורפלקסיבית  של  מורכבת  פעילות  הוא  העבר  שחזור    מהמיותר  , 

להניח.   את השנוטים  של  הוא מבקר  ואחריםפרשנות  ל  לץ  היא חדאינדיאניות  בנוגע  כי  וטוען  -מודרנית 

באמצעות פרקטיקות שאינן  שחזור העבר נעשה  שקראנג טוען דימויים בלבד.  וים  תוצר על    ממדית ומבוססת

. לדוגמא, לא כל  ממדים אלה בלבדללא ניתן לצמצם את מרכיב הזהות מוגבלות לתוצרים או דימויים ולכן 
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אינדיאנים, ולא כל מי שמשתמשים בדיג'ירידו הם אבורג'ינים  הינם    לודג'- מי שמקיימים טקסי הזעה בסווט

(Welch, 2002).14  איננה תלויה בקיום הטקס כפי שהזהות האבורג'ינית    זהות האינדיאניתהמנקודת מבט זו

לפרשנות   המקובלים  המודלים  את  מאתגרת  זו  טענה  כאמור,  בדיג'ירידו.  בשימוש  תלויה  איננה 

לבחון האם  עמדתו של קראנג מעודדת  בעבודתו של לץ.  ניתן לראות  זו ש שלאינדיאניות מודרנית, דוגמת  

( אחר מרכיבי המציאות, או שהיא בבחינת  פנימי וחיצונית עריכת חיפוש דקדקני )אינדיאניות ישראלית כולל

 לידיים. יחיקוי רומנטי של עמים 

ל נוספת  רווחת  אימוץ  הגדרה  של  זהות  תופעה  ומאפייני  -Neo)  "פאגניזם-ניאו " היא  ילידיים  פרקטיקות 

Paganism  העתיק בעולם  שמקורן  מגוונות  דתיות  פעילויות  שמקיימים  למי  כוללת  הגדרה  זוהי   .)

(Rountree, 2012) ש ייתכן  קת'רין    אפשר.  בישראל.  האינדיאנים  לבין  זו  הגדרה  בין  דמיון  קווי  למתוח 

פגאניזם מוצגת להלן, חקרה את הרעיונות שבמסגרתם  -(, שהגדרתה לניאוKathryn Rountreeראונטרי )

החברהמק עם  אינטראקציות  זמננו  בני  מערביים  פאגנים  אותם  יימים  מי הסובבת  זאת  לאור  וקבעה   ,  

פאגנים מסווגים את העולמות הטבעיים  -לטענתה ההבדל טמון בדרך שבה ניאו לא.  פאגנים ומי  - ניאונחשבים  

הטבעיים,   -טבעיים. היא הציגה את נקודת המוצא הפגאנית אשר רואה בעולמות החברתיים השונים -והעל 

והאנושיים  -העל ושאינם    -טבעיים,  אנושיים  יצורים  של  מכלול  הכולל  נפרד,  ובלתי  אחד  מקודש  עולם 

אנושיים. זוהי לדידה תפיסת עולם שונה מן התפיסות ההגמוניות בחברות המערביות, אשר רואות בעולמות  

רי עולות נקודות דמיון רבות  אלה עולמות נפרדים, מוגדרים ובעלי היררכיות ברורות. מעבודתה של רואנט

ה  לבין  בישראל  האינדיאנים  ההגדרה  "פאגנים- ניאו"בין  זאת  לצד  אך  מרכיבים    "פגאניים- ניאו",  כוללת 

עם  פגאניזם הינו מושג שמזוהה בעיקר  -ניאו  ,שייתכן שאינם מאפיינים את האינדיאנים בישראל. ראשית

אמריקאיות. ושנית,  הנוצרית( ולא עם המסורות הילידיות  -המסורות הדתיות של אירופה הקדומה )הפרה

. ייתכן  אינדיאניתמי שמאמצים זהות  מדובר במושג רחב שאינו מתייחס בהכרח לבדומה לטענתו של קראנג,  

המשייכותאפוא   הקבוצות  את  המאפיין  הייחודי  החיים  מכלול  את  הולם  אינו  אחת    שהמושג  כל  עצמן, 

 . אינדיאניותבדרכה, לתרבויות  

 Kalshoven)מציעה פטרה קלשובן, אותו  Indianists')בעייתיות זו זוכה למענה במושג "אינדיאניסטים" )'

לפי  (2015 אינדיאניסטים.  שמחקים    קלשובן  מי  )הם  אמריקה  ילידי  של  ופרקטיקות   Nativeמנהגים 

American)  דפוסי התנהגות שהיו נהוגות לכאורה  מלאכות היד ושחזור  גוף,  פרפורמנס הכולל את ה , כגון

תרבות החומר האינדיאנית  של    " אם כן פירושו החייאהאינדיאניזם".  )Kalshoven(2015 ,תרבות המקור  ב

ובמדינות רבות באירופה כתחביב   ילידים. האינדיאניזם מתקיים בארצות הברית  ידי חובבים שאינם  על 

 
אשר מפיק צלילים ארציים כאשר  ו  נאכלה בידי טרמיטים( הוא השם הפופולארי לענף עץ חלול אשר ליבתו  didjeridu) דיג'ירידו14

בשימוש  אבוריג'יניות אולם עד לאחרונה היה הדיג'ירידו  -נושפים דרכו. כיום הוא משמש כסמל לתרבות האוסטרלית וכסמל לפאן
 .(Welch, 2002)ונחשב לכלי מקודש  ,(yidakiידועים גם כ'יאדאקי' ), ה( האבורג'יניתYolnguקבוצת ה'יולינגו' )רק בקרב  

https://en.wikipedia.org/wiki/Yolngu
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המיקוד והספציפיות שבבסיס הגדרה זו הפכים אותה לרלבנטית  ים שונים של חיקוי.  מבוסס על מצבהייעודי  

 בישראל. תופעת האינדיאניות  בפענוח 

בין חיקוי למהותנות.  קשר  שתי הערות על הראוי להעיר  מרכיב החיקוי בהגדרה של קלשובן הדגש על לאור  

להחזיק נוטים  חקיינים  בהכרח, ראשית,  כמעט  קרי    ,  שלהם,  החיקוי  מושא  כלפי  מהותנית  בתפיסה 

האינדיאניסטים את המושג אינדיאניות כדבר סטטי  מקרה הנוכחי תופסים  האמיתיים". ב"האינדיאנים  

כביכול מגלמים את  ששל מרכיבים צורניים, חומריים, או פרפורמטיביים,    מוגבלומצמצמים אותו למספר  

מורכבות ולדינמיות  ניסטים מתעלמים ואולי כלל אינם ערים לבמלים אחרות, אינדיא .  רבותשל התה  מהות

פרפורמנס של חיקוי כשלעצמו  המתקיימת בכל אחת מהתרבויות הילידיות, כמו גם לשונות ביניהן. עם זאת,  

(, האינדיאניזם  (Roque 2015פי ריקרדו רוקאה    עלבלתי מודע.  באופן  אפקט אנטי מהותני, גם אם  מייצר  

יסטים ממושא חיקויים בגלל מרכזיות הפן הפרפורמטיבי של פעולת החיקוי. עבודתו  מבדיל את האינדיאנ 

שנית, למרות    .של רוקאה מחזקת את הטענה שהגדרת החיקוי מאפשרת להבחין בנבדלות החיקוי מן המקור

שהמחקר   חשוב  האינדיאנים,  של  מהותנית  תפיסה  לאמץ  האינדיאניסטים  העבר  משחזרי  של  נטייתם 

ת. הגדרתה של קלשובן מצמצמת במידת מה את התופעות  ימהותנ תאפיין בעצמו בהשקפה  יאודותיהם לא  

יחיד שלהן,   והפוליטית של משחזרי העבר לרכיב   15המשחק החקייני. קרי  השונות של ההוויה החברתית 

הנחקרת    לתעד את חיי  , עם זאת, הואמחקר אתנוגרפי תכליתו של   כולל היבטים  קיףבאופן מהקבוצה   ,

עולת החיקוי בתוך ההקשר שבו היא מתקיימת.  את משמעויותיה של פלהבין  , על מנת  ולא טקסיים  שגרתיים

מספקת  היא שופכת אור על מורכבותה של התופעה ובשל כך  הרי שקלשובן  חרף נקודת התורפה בהגדרה של  

לי   תשמש  אינדיאניזם  ההגדרה  להבנתה.  מוצא  אפוא  מפתח  בה  לנקודת  אשתמש  ואני  בכדי  כאן  מחקר 

 על התופעה בהקשר המקומי.  להעמיק את התבוננותי 

 

 תרבות העידן החדש  בישראל ו ניותא אינדי

(.   New-Ageמזיקתה לתרבות העידן החדש )  התבוננות בתופעת האינדיאניות המודרנית לא יכולה להתעלם

  תפיסות עולם מגוונות המעוגנות בפעילויות שונות  תרבות העידן החדש מהווה סצנה חברתית רחבה הכוללת  

רוחנית   להתפתחות  ובכמיהה  בספיריטואליזם  לעיתים    (.2009)שמחאי,  הקשורות  המזוהה  זו,  תרבות 

ופרטים  כתנועה, מקיפה   ניאושלהם  שלל קבוצות  רובן קבוצות  כנעניות  16שאמניות -מיתוס מכונן,  דוגמת 

 
כגון לבוש, טקסים, או סגנון  פעולת החיקוי כשלעצמה אינה מהותנית אך רדוקציה של תופעת האינדיאניות למרכיב בודד שלה,  15

 מהותנית. אשר נתפסת כמייצגת את המהות העמוקה ביותר של התופעה, הינה הבית,  

כוללת מגוון רחב של אמונות, פרקטיקות ומאפייני  ה  צורות "מודרניות" של שאמניזם  -  (shamanism-neoשאמניות )-ניאו16
 . (Harner, 1990)זהות שעיקרן שיטות ריפוי, חזון אישי ותקשורת עם עולם הרוח 
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רב   דמיון  ביניהן  בבריטניה, שיש  או קלטיות  רוח  (Hobsbawm & Rangerבישראל    (. 2017מדבר,  - בתוך 

ש  תרבות כאלו  רוחניות,  של  גלוקליות  גרסאות  מציעה  הרווחת  העידן החדש  האקדמאית  פי הספרות  על 

הגלובליים של הומבקש מגוון של מושגים,    באמצעות מערך  העכשווית   תקופהת להתמודד עם האתגרים 

אחת     .(Welch, 2002)דימויים, ערכים, מיתוסים ופרקטיקות, שהשימוש בהם מספק מענה גמיש ורחב דיו  

מאותן גרסאות כוללת את אימוצה של האינדיאניות ושילובה בחיי אנשים מהמערב בתהליך ההתפתחות  

 .הרוחנית שלהם

המערבי האינדיאניות  כיצד  מראה  בתחום  הספרות  מובנית  מרבית  אסוציאטיבי  ת  בסיס  כולל  שעל 

המזוהות עם   שאמניות אחרות -קבוצות ניאו , בדומה לטיבים, מיתוסים, מילות מפתח ודימויים אחריםאנר

(  2016, לדוגמא עבודותיהם של פנטון )(2017מדבר,  - בתוך רוח  (Hobsbawm & Rangerתרבות העידן החדש  

המערבית כזרם בתוך הקליידסקופ הרעיוני  -(. הספרות בתחום מזהה את האינדיאנית 2017)  לפרמבוייסושל  

 והפרקטי של תנועת העידן החדש. 

בהמשך לדיון אודות המורשת של ייצוג מוטה, גם לאימוץ האינדיאניות בתרבות העידן החדש מתלווה מטען  

  עמים, מסורות ופרקטיקות ילידיותימוש בהגדרות מוטות ובמידע היסטורי לא מדויק אודות  הקשור בש

(Welch, 2002)  ניסיונה היצירתי של תנועת ג'נקינס שמדגישה את  ניתן לראות בעבודתו של  דוגמא לכך   .

ני המגע  הרוחניות החדשה בארצות הברית לשחזר אמונות ומנהגים דתיים )אינדיאנים( כפי שהיו קיימים לפ

 .)Jenkins(2004 ,עם האדם הלבן ועל השתנותן האינהרנטית של הדתות אמריקאיות הילידיות כתוצאה מכך  

תרבות העידן החדש בישראל כוללת מגוון רחב של זרמים ונשענת על מגוון רחב של מקורות השראה. חוקרים  

(,  2007בדרכו של הבודהה )לוס,  וחוקרות תרבות זו בחנו מגוון רב זה תוך התייחסות לקבוצות התמקדות  

)ורצברגר,  )Oron-Klin(2011 ,בתקשור   מתחדשת  יהדות  הוס,  2020,  )בועז  קבלה  בסופיזם,  2005(,   ,)

פגאניזם, רפואה משלימה ואלטרנטיבית ועוד. בעבודתי אני מבקש להצטרף לגוף ידע זה ולבחון את התרבות  

 האינדיאנית בישראל. 

 

 אינדיאניות ת יוזהו

אינדיאניות. הספרות עוסקת בעיקר  -תרבויות לאמסגרת  מתקיימת בה  מחקרים רבים עסקו באינדיאניות 

המערב תרבות  של  לי    וזהו  באינדיאניות  המשמש  המחקרי  בישראל.  הלבחינת  בסיס  הרקע  בנוגע  תופעה 

,  ראינה גרין וליסה אלדרדמסוימים, למשל  . חוקרים  קיימות גישות שונות  מערבית  מהי אינדיאניותלשאלה  

מבקשים להגדיר מי הם אינדיאנים של תרבות המערב באמצעות סקירה היסטורית של השתלבות תרבות  

אמריקההילידי של  המערב.    ם  יותרחוקרים  בתרבות  בסיסית  בחינה  דורשים  במושג    אחרים  שראשיתה 
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)"זהות" פייני הזהות של האינדיאניות המודרנית כפי  בחן את מא  (Adam Mackiewicz. אדם מקיווייץ' 

היווצרותה ואת התבססותה במציאות העכשווית.  תהליך  תעשייתיות, את  -מתקיימת בחברות פוסטהיא  ש

במציאות פוסט  ,במאמרו וניכוס תרבותי  ילידיות אמריקאית  הוא מנסה לאפיין את    ,אתנית"-"זהות של 

  ת שג זהות ולאחר מכן על ידי בחינת הזהות האינדיאניהאינדיאנים המערביים ראשית על ידי בחינת המו

(Mackiewicz, 2016)  היסטוריה היווצרות הזהות הייתה תהליך ברור למדילאורך ה . מקיווייץ' מסביר כי  .

האדם הניח באופן "טבעי" מהי זהותו והתאים עצמו לתפקידים שנקבעו עבורו על ידי התרבות, תפקידים  

מקיווייץ',    טוען,  יםם האחרונעשוריאת הדפוס המסורתי הזה בעצמם לפניו. ב שאותם קבעו קרוביו שמילאו  

הבחירה החליפה את החובה כבסיס להגדרה עצמית, והיווצרות הזהות הפכה לתהליך מורכב ומסובך יותר  

ותרבותי.ה ומתן חברתי  של משא  שונים  טוען    כולל שלבים  הזהות המודרנית מבוססת    כי  מקיווייץ'עוד 

פוסט  בעידן  נמצאים  אנו  לדידו,  משלימים.  וטקסים  מיתוסים  אימוץ  על  מאפשר  -במהותה  אשר  אתני 

אימוץ כמעט בלתי מוגבל של מיתוסים, ובשל כך בחירה כמעט בלתי מוגבלת  לציבורים הולכים ומתרחבים 

 .  של מאפייני זהות אישיים ושל שיוכיים קבוצתיים

אתנית גמישה. ליסה  -מנסים לאפיין את האינדיאניות המערבית באמצעות דיון בזהות פוסט  חוקרים נוספים 

- כי הזהות הפוסטגורסת    , שמייצגת את הזרם המרכזי במחקר של אינדיאניות מערבית עכשווית,אלדרד

"טבעיות"   שייכות  לקבוצות  כלל  מוגבלת  ואיננה  גמישה  הינה  .  (Aldred, 2000)מסורתיות  או  אתנית 

"מרבמא סוקרת אלדרד את מה שהיא מכנה  העידן החדש" ה  של  וטוענת    מסחור הרוחניות האינדיאנית 

, שייכות קהילתית ומשמעות  ניכור מתרבות מסורתיתעל תחושת  עידים  בום מ-בייבישרבים מקרב דור ה

ל  כמענה לתחושות אלו הםרוחנית.   כך  את זהותםומגדירים מחדש    תנועת העידן החדשמצטרפים  .  אגב 

"למחוק" את הגדרות זהותם החסרות והלא מספקות ולאמץ  אנשים אלה  ועת העידן החדש מאפשרת לתנ

"אותנטיות"   רוחניות  תרבויות  של  אמריקהחלופיותסממנים  ילידי  של  הרוחנית  התרבות  מתברר,  .  כך   ,

זהות   לעצמם  המבקשים  אלה  עבור  במיוחד  הזהות  אטרקטיבית  הגדרות  את  למחוק  היכולת  מחודשת. 

הפוסטהישנ בעידן  מחודשת  זהות  הבניית  מתאפשרת  שבו  לאופן  דוגמא  הם  חדשות,  ולאמץ  אתני  -ות 

(Mackiewicz, 2016).    קרב  אימוץ הדהמה ב  ( במחקרו על 2007)יוסף לוס    דוגמא מקומית לטיעון זה מציע

ם  דרכו של הבודהה, טענו שאינם עוסקיישראלים. לוס מצא שרבים מנחקריו, על אף שבחרו לתרגל את  

ננו כי הוא מדגים  יממצא זה הוא משמעותי לעני אותם כלל.  מגדירה  הדת הבודהיסטית לא  וכי    בבודהיזם

איננה פוטרת אותו לחלוטין    . אלא שבחירה זויכולתו של הפרט לבחור את זהותו  שוב, ובהקשר הישראלי, את

אשר מגדיר  הוא    זהותםמתרגלי הדהמה להגדיר מחדש את  סיון שעושים  יעצם הנ   מהגדרותיה של החברה. 

גם מבלי שיאמצו זהות בודהיסטית, הופכים מתרגלי ה'דהמה' לבעלי  . במלים אחרות,  (2007אותם )לוס,  

הטענה אותה  את  מציגה  אלדרד  התרגול.  בעזרת  חדשה  זהות  שמחפשים  מי  של  משותפת  בהקשר    זהות 
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מתנועל כחלק  זהותם,  את  מחדש  להגדיר  המערביים  האינדיאנים  של  החדש  ניסיונם  העידן   ,Aldred)ת 

(2000 . 

  אכן מצוייהישראל  צגת כאן על מנת להכריע האם  מו   נהאינתעשייתי  -הספרות שעוסקת בזהות בעידן הפוסט 

בקרב ישראלים.    -אינדיאנית במקרה זה    - נושא של בחירת זהות מחודשת  לדון ב אלא כדי    אתני-בעידן פוסט

של גמישותה  את  שמדגישים  להלן,  שהצגתי  לבחון  יםמאפשר   הזהות,  המחקרים  האינדיאניות    לי  את 

עם   אחר  או  זה  באופן  שמזדהים  מי  עבור  בה  שגלומות  והאפשרויות  התקופה  רוח  הבנת  מתוך  בישראל 

 אינדיאניות. 

 

 מקום להיות בו אינדיאני 

היכולת להשתלב בשיח המחקרי אודות אינדיאניות אשר מתקיימת במסגרות תרבותיות שאינן אינדיאניות,  

מחייבת התבוננות בשאלת מיקומה )הגיאוגרפי והחברתי(, שהרי השאלה "כיצד מתמקמת אינדיאניות" היא  

אשית ימי  שאלה שמקורותיה מלווים את המחקר אודות התרבויות הילידיות של יבשת אמריקה עוד מר

(. שאלת מיקומה של האינדיאניות מעלה  2006החדש')גוטפלד,  -הקולוניזציה של עמי אירופה את 'העולם

את   מצריך  בה,  עיסוק  כל  ולכן  חשובות,  ואתיות  גיאוגרפיות  פוליטיות,  דידקטיות,  פילוסופיות,  תהיות 

כלפי שאלת מיקומם של   החוקרים לצעוד בזהירות רבה. המדיניות המוסכמת של הממשלות הקולוניאליות

  מורכבות הצטיינה באי בהירות ובאמביוולנטיות במשך שנים ארוכות,    -על אומותיהם השונות    -האינדיאנים  

בשאלות   שימוש  עשו  יותר  מאוחרים  מחקרים  אליה.  להתייחס  התקשו  המוקדמים  המחקרים  שמרבית 

)הפיזי  ןאודות מיקומם של האינדיאנים בכדי להצביע דרכ של התרבויות הלבנות.    על מיקומן  והחברתי( 

דלוריה את  בעבודתו בוחן  היא דוגמא למחקר מסוג זה.    Philip J. Deloria)עבודתו של פיליפ ג'. דלוריה )

. הוא מתמקד  האינדיאניות במארג הזהות האישית והקולקטיבית של אמריקאים ממוצא אירופימעמדה של  

חקייניות  ב בין  ילידיות  דיאלקטיקה  תרבויות  שה של  חברתיים  האמריקאית    תגבשו לתפקידים  בחברה 

שילוב   חיקוי    בין המתעצבת.  בוסטון  פעולות  של  התה  מסיבת  דוגמת  מכוננים  הגברים  ואירועים  ומסדר 

  האינדיאנים מעמדם של  בין היתר באמצעות קיבוע    ,שימשו את הלבנים לעיצוב זהותם הלאומית17האדומים 

יש בעבודות מסוג זה כדי    אמריקנית לניכוס הזהות האינדיאניתאולם יותר מן העדויות לנטייה הכאחרים.  

ביססו   שבו  האופן  על  הלהצביע  שהם  המהגרים  תוך  ילידית,  אמריקאית  לזהות  טענתם  את  אירופאים 

 
.  1834וקם בצפון אמריקה בשנת ארגון אחווה שה - ( The Improved Order of Red Menמסדר הגברים האדומים ) 17

הריטואלים שלהם מבוססים על מה שמקימי הארגון הניחו באותה התקופה כמנהגים אינדיאנים. הארגון הוקם על ידי  
 . (Deloria, 1994)ם אמריקאי-אירופים
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דוחקים את ילידי היבשת לשולי המפה הפיזית והחברתית, מנשלים אותם מאדמותיהם, והורגים בהם עד  

 לסף השמדה.  

סמיוטי   לניתוח  ויותר  יותר  נוטים  עכשוויים  לדוןובכך  חוקרים  הצורך  את  של  עוקפים  מיקומה  בשאלת 

מישלינג   ג'אי  המ(Jay Mechling) האינדיאניות.  את  חקר  השימוש  לדוגמא,  של  האידיאולוגיים  קורות 

)ובתורה האינדיאנית בת הבנים של אמריקה"  "צופי  ואת  Boy Scouts of Americaכנית הרשמית של   ,)

( 'קושארא'  המכונה  ל'שבט'  בתוכנית(  )שהשתתפו  הנוער  בני  של  בעבודתו    mechling, 1980( .18הפיכתם 

ניתוח סמיוטי שלה.  רמת המיקרו של הפעילות התרבותית בתנוהתמקד מישלינג ב וערך  כי  עה  הוא קבע 

מנותק  וכי הפרפורמנס האינדיאני שלהם    ה'קושארא' מתווכים בין התרבות הלבנה לתרבות האינדיאנית

התבוננות  .  "עקוריםמרכיביהתרבות האינדיאנית ל"בכך הופכים  לדידו  .  של התרבות  הקשרההיסטוריהמ

 . "מיקום"שאלת הנוכחי להתקיים תוך התעלמות מהאנתרופולוגי בעידן ה דיון  זעירות מאפשרת ל בתרבויות  

בת גם   שעוסקים  החדש,    נועת במחקרים  רחב,  מהווה    אינדיאניותשם  העידן  רוחני  ממארג  מקבלת  חלק 

פרשני   אופי  שתהמחקר  .  )Jenkins(2004 ,שאלת המיקום  הנחה  מנקודת  יוצא  העידן החדש    נועת בנושא 

  ,(.  כך2009)שמחאי,    שגבולותיה אינם משורטטים באופן ברור   נועהתאניות(, הינה  )בתוכה נכללת גם האינדי

מתקיימת באתרים  האינדיאנית המודרנית  תרבות  מבחינת הזרם המרכזי של מחקר תנועת העידן החדש, ה 

עבודותיהם של לוס וירון יבלברג מדגימות כיצד יכולים ייצוגים    .מרובים ובאופנים מגוונים בעת ובעונה אחת

) תרבותיים לקבל משמעויות מגוונות ושאינן מקובעות לתרבות המקור שלהן.   את אימוץ  בחן    ,(2007לוס 

הבודהא של  הגלובלית  שאינן  וה  דרכו  ומגוונות  מסועפות  גלובליות  רשתות  של  התעוררותן  על  צביע 

בחנו את המקרה של האוכל הסיני  ( 2015רם )אורי גרוסגליק וואילו רפי   יפיותמקורקעות לטריטוריות ספצ

, וכיצד התרבות  יומיים משקפים מגמות חברתיות מרכזיותמכיצד אובייקטים תרבותיים יובישראל והראו 

 הגלובלית שייכות מקומית.  

גם   ונשזרת  נוספת  פעם  מסתעפת  האינדיאניות  של  התמקמותה  בשאלת  שעוסקת  על  הספרות  בדיון 

 ,Fenton)הקשר מקומי ספציפי טרנספורמציה של מושגים. חוקרים רבים מפשיטים את הידע הילידי מכל 

מראה  בספרו "לשחק אינדיאני"  למשל,    (.2008וראשונה מסגרת סימבולית )יבלברג,    ורואים בו בראש  (2016

ואינדיאניות לכיצד הפכו    (1994)דלוריה   ניתן להמיר בקלות למוצרי צריכה, תוך  דימוי, אותו  אינדיאנים 

דלוריה מדגים זאת באמצעות המקרה המרתק של  .  , החברתי, והפסיכולוגייההיסטור   ניתוקם מההקשר

 
 Boy)"  אמריקהתנועת הצופים של  פועלת במסגרת שקבוצת נוער אמריקאית  - the Koshare tribe)שבט הקושארא )18

Scouts of America  ורואה בעצמה מעין שבט אינדיאני. רוב מקורות הידע והדימויים שמשמשים את חברי שבט הקושארא )"
טקסים   ם(. משמעות המילה "קושארא" היא "יצירת כיף". שבט הקושארא מקייPuebloמקושרים ומיוחסים לאומת הפואבלו )

 . Mechling, 1980)ויות הפואבלו כפי שנתפסות על ידם )כוללים תפאורה ותלבושות בהשראת תרב ש

 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jay%20Mechling&eventCode=SE-AU
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מלאכת של  ארנסט   19העץ" -ה"אינדיאנים  )  ת.  שהקים  סטון  קיבץ    1901בשנת  .  (Ernest T. Setonסטון 

באמצעות לבוש אינדיאני  כפי שהוא תפס אותה, " התורה האינדיאנית " קבוצות של ילדים ולימד אותם את 

ל"פרימיטיביות"  התאימו  ילדים  אותם  מסורתי, מלאכות יד, תנועה ביער, חקלאות וכדומה(. על פי דלוריה  

את מה  יפה  מדגים  זה  מקרה מבחן  ושימשו ניגוד למודרניות שסימלו הערכים האמריקאים.    סטוןעיצב  ש

"קרי האו שמציגים חוקרים רבים אחרים,   הופכת לקטגוריה תרבותית שאינה תלויה    "אותנטיותפן שבו 

 .  מקוםב

של   עבודתו  במיוחד  מעניינת  זה  ויטק בהקשר  בין  ג'ון  המחברת  סמליות  ר,  המשמשות    -מסגרות 

. לדידו הדרך שבה אנשים  (Whittaker, 2004)  משותפת  לבין כינונה של זהות  -  לטרנספורמציה של מושגים

התבונן בקבוצות חובבים    ויטקר  על מרחב שייכות משותף.ה  סכמ תלוייה בה  חצינים אותהיוצרים זהות ומ

אבן סיתות  במלאכת  של    20, (Knapping)  העוסקים  הבנייה  להן  אפשר  שיצרו  המשותף  שהמרחב  וטען 

במבט ראשון  "( נראה in-knapאין" )"-. המפגש המכונה "קנאפמשותפת  זהותמכאן גם משמעות משותפת ו

קבועים.  פיות וסטאטוסים  דפוסי התנהגות, צישלו מרחב מדובר בפורמאלי אך למעשה ף ובלתי רופמבנה כ

ה שפעולת  אפוא  ש מתברר  למקוםקששל    משמעות  האיבד לכאורה  "קנאפינג"  מתקייר  תצורתה  ב  מת, 

מקד בעבודה זו  תא  ברוח עבודתו של ויטקר  .ספציפיבמקום    היא נקשרת כאשר    המושלמת ביותר דווקא 

 במרחב הפיזי והרוחני בישראל.מעמדה אינדיאניות לבין של סמליים  םבין היבטי סיחב

 

 סיכום

הספרות מעלה שלמרות שהאנתרופולוגי  התרבויות    הסקירת  של  וייחודן  להיפרדותן  ימינו מתייחסת  בת 

של כוללני  דימוי  מאליו,  ברור  כדבר  האמריקות  של  המורכב    הילידיות  הומוגנית,  אינדיאנית"  "תרבות 

במס הציבורי.  הדמיון  את  ללכוד  ממשיך  מוטות,  יסוד  והנחות  סביב  הער  הדיון  מסגרת  טריאוטיפים 

אינדיאנית.  השיח המחקרי מספר הגדרות למי שמאמצים מאפייני זהות  כולל  מהימנות הידע האתנוגרפי  

בין  עידן החדש מהעוסקת בהספרות האקדמית   זיקה  על  לתנועת העידן  אינדיאניות  והאינדיאנים  צביעה 

. ואולם זיקה זו, כפי שהיא מתוארת במחקר,  שאמניות אחרות-קבוצות ניאוכשם שרואה זיקה של    החדש

ל להוביל  בישראל.אפי עלולה  האינדיאניות  של  ומהותני  חסר  עולה    ון  כך  אינדיאנית,  בזהות  הבחירה 

 
.  1901תוכנית נוער שהוקמה על ידי ארנסט תומפסון סטון בשנת   - Woodcraft Indians)העץ )- האינדיאנים של מלאכת19

בנות.  מיועדת לבנים בלבד, אך בהמשך כללה גם  כנית ותה תחילתה הייתה ילדים שאינם אינדיאנים. ב עבור התוכנית נוצרה 
וביסס חלק ניכר   - ידע ומיומנויות חיים ביער  -( Woodcraftעץ" )-סטון הנחה את הילדים בעיירתו בקונטיקט ב"מלאכת

 . (Deloria, 1994)מהטרמינולוגיה, הריטואלים והמבנה הקבוצתי על התפיסות שהחזיק בהן אודות האמריקאים הילידים 

20 .Knapping -  מקור המונח היא המילהצירת כליםסיתות אבנים באמצעות אבנים לי ."knopp"   הם  שפירושיה בגרמנית
"להכות", "צורה" או "עבודה". באופן תיאורטי יכול המונח להתייחס גם לייצור כלי אבן ופיסול. השימוש המודרני הוא ספציפי  

  צור ואובסידיאן י רובשבהן נעשה שימוש הן על פהקדומים. האבנים  לתהליך הכנת כלי האבן  תמיד יותר ומתייחס כמעט 
(Whittaker, 2004) . 
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הבני  ומאפשרת  האתני המקומי  מהרפרטואר  חריגה  על  מהספרות, מאפשרת  זהות שמבוססת  .  בחירהית 

של האינדיאניות דווקא    -הגיאוגראפי והחברתי  -סקירת הספרות מדגישה את החשיבות שנודעת למעמדה  

בעידן המאפשר הפשטה של ידע ילידי, ניתוקו ממקורותיו והפיכתו למסגרת סימבולית. לסיכום: הספרות  

ל ההסתעפויות וההשתמעויות הפוליטיות  שסקרתי להלן מחברת בין הממד הסימבולי של אינדיאניות, ע 

זהות   ואימוץ  שינוי  שכפול,  עיצוב,  של  תהליכים  לבין  הפוסטשלו,  ו-בעידן  המודרני  של  רוחניות  בהקשר 

מה משמעותה עבור  אינדיאניות בישראל,  נקודת מוצא לשאלה מהי  הספרות והמחקר מהווים    עכשווית.ה

כז בהיקף  לחייהם  האינדיאניות  את  שאימצו  הזהויות  אנשים  קשת  על  מכך  ללמוד  ניתן  ומה  אחר  או  ה 

 הקיימת בחברה הישראלית. 
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 3פרק 

 למצוא אינדיאניות בישראל 

 

 ללכת בדרך האדומה

שהתקיים בשביל האדום של  הדרך לטקס ה'סווט לודג''    ,נסעתי "למצוא" אינדיאניותבהן    כבכל הפעמים

אינדיאנית(   לרפואה  )המרכז  ארוכההנפש  הי  .הייתה  אלה  הפעם  בפעמים  ו  וחשוכים,  מפותלים  כבישים 

. הוראות ההגעה  ארוכות מאודהיו אלה שבילי עפר ארוכים, שערי בקר נעולים או פשוט נסיעות    אחרות

לשם    הגעתי זו הפעם הראשונה שהייתה  שקיבלתי היו רשומות על פתק קטן שנח לצידי וכרגיל היו מדויקות.  

להשתתףוהפעם הראשונה ש גם    ביקשתי  השדה.  עבודת  במסגרת  אינדיאני  לאורך  פעם הושארו  ה בטקס 

פניתי שמאלה    , האטה הרביעיבדיוק לפני פס  וכך,    את המגיעים מן החושךכוון  הדרך סימנים שתכליתם ל

שעת ערב מאוחרת. הנסיעה בחושך, כאילו הרחק מהכל,  הייתה  לכיוון הבד הצבעוני התלוי על הגדר. השעה  

הכניסה אותי לאווירה מיוחדת. הרגשתי שאני הולך לעבור חוויה מיוחדת והרגשתי צורך לכבות את הרדיו  

הלוך ושוב ברחבי  נסעתי  א. מזה מספר חודשים שולהכין את עצמי לבאות. לא באמת ידעתי מה הולך לבו 

, כפרי אירוח  21בארס צפרדעים   סדנאות, פסטיבלים, מסעדות, מטפלים  . ישראל במטרה למצוא אינדיאניות

אמריקה.  רכז  קשר לתרבויות הילידיות של ממגוון הפעילויות המתגאות בואטרקציות תיירות היו רק חלק מ

קלוש    ריםברוב המק הקונקרטי  כמעט    ביותרההקשר  האינדיאנית משמשת  ורק  והתמה  או    כקוריוזאך 

לקוחות.   למשוך  שנועד  היסטורי  םרובמכגימיק  דיוק  נעדר  הללו  המקומות  של  באשר  -המכריע  תרבותי 

מתנוססים    22, תמונה של צ'יףשמה האינדיאני וסמלה,  אמר לי חאפז, בעל מסעדה שפי שלאותן התרבויות. כ 

ן לנו שום קשר לאינדיאנים... חיפשתי שם אוניברסאלי, כזה שכולם יכירו  "אי  על שלטים בכבישי הצפון:

 לאומי". - ישמע ביןשו

הנפש של  האדום  לרפואה    השביל  כ"מרכז  עצמם  על  שהעידו  בישראל  הבודדים  המקומות  מן  היה 

תופי  פיזור טבק באש, תיפוף על  )ביניהן    . לפחות לפי התמונות שפורסמו ברשתות החברתיות "אינדיאנית 

היה שיש שם זיקה מבוססת למקורות התרבותיים  נראה  (  עיטורי חיות מקודשותו  עור מעוטרים, אוהלי טיפי

 
ושמות נוספים. זהו תהליך טיהור גופני שנעשה באמצעות רעלים המצויים  רפואת קמבו מכונה גם   - טיפול בארס צפרדעים21

( של האמזונס. ארס הקמבו הוא תרופה מסורתית הנהוגה בקרב העמים  Phyllomedusa bicolorבעורה של צפרדע הקמבו )
הילידים באמזונס ונמצאה גם במקומות נוספים בעולם. התרופה שימשה למטרות טקסיות ורפואיות שונות, בניהן הקלה על  

כאב וחידוד חושים. טקס הריפוי באמצעות הקמבו כולל כוויה בעור )בדרך כלל בזרוע או ברגל( והחלת הארס ישירות על  
ת, הקאות ושלשולים. בשנים האחרונות צוברת רפואת הקמבו  הכוויה. השפעותיו של הארס כוללות בדרך כלל בחילו

בארצות אירופה ובישראל. יותר ויותר אנשים פונים למרפאים בקמבו מסיבות שונות כגון ריפוי מחלות והשבת   פופולאריות 
 .(Elghblawi, 2020)השקט הנפשי 

 
 . ivanco, 2018a(Vתעשייתיות ושבטיות )-רהמחזיק הסמכות הפוליטית ו/או החברתית המרוכזת. מיוחס לחברות פ - צ'יף22
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ההרשמה לטקס" הוסכם שאוכל  על  אחראי  "ה. לאחר כמה ימים של התקשרות והתכתבות עם  האינדיאנים

נוכחתי לדעת  ל,  ככל  אך נדרשתי להביא כיבוד ולהשאיר אחרי 'תרומה סמלית'.  להגיע לטקס מבלי לשלם

 23. שרוב המקומות המציעים חוויות אינדיאניות מתנים אותן בתשלום גבוה

ראשו של הטיפי שראיתי בתמונות ניבט    .נכנסתי למעין חניית עפר קטנה וחניתי לצד כמה רכבים נוספים

רכתי  אלי מרחוק והיה צבוע בהילתה של המדורה. רגע לפני שירדתי מן הרכב שלחתי עוד כמה הודעות וע

בכך.   לעסוק  לא ארצה  או  אוכל  לא  הרגשתי שלאחר הטקס  שלי.  הסלולארי  במכשיר  סידורים אחרונים 

חדשה. בתחילת הטקס, בשעה שהתאספנו סביב    ,הרגשתי שאני בסופה של דרך ישנה ובפתחה של אחרת

ומעגל   החמותהמדורה  גלעד  ,האבנים  עצמו  הנפש "מנהל  ,  הציג  של  האדום  השהשביל  בין  העוסק  אר  " 

שאמאניבהנחיית   וסדנאות  אומנותם  הטבע,  אל  אינדיאנית  , חיבור  ובנייה  את  .  רפואה  מציג  שהוא  תוך 

את משמעותם של חלק מהסמלים    רועיאבטקסיות שהלמה את הגלעד  הסביר  האבנים החמות כ"סבתות"  

 שישמשו אותנו בטקס:

"הטיפי הממוקם במזרח, מסמל את המקום ממנו אנחנו מתחילים, ממנו אנחנו מקבלים. הסווט לודג' 

נפרדים... הטיפי הוא שמסמל את הדרך   ממוקם במערב, בחלקתו של סוף היום, במקום שבו אנחנו 

 ממנה הגענו הנה, הסווט את הצעידה מכאן בדרך האדומה...". )גלעד(. 

מעט מאוד דברים חיברו  .  של אלפי תרבויות, שפות, אמונות ומנהגיםמכלול    מרכז אמריקה היוותרבויות  

שבו התייחסו    ן)דלעת, תירס, שעועית(, האופ   ם חקלאייםגידוליביניהם  ,  הללו  בין כל התרבויות האינדיאניות

בחרו  שביל האדום של הנפש  בם  עד מהרה התברר שג  ם.שמימיייחסן לאירועים    גם  לרוחות השמיים ואולי

ייתי ער לעובדה זו  ועל אף שה 24מויים האינדיאניים הפופולאריים ביותר: אוהל טיפי, נוצות, קרני אייל. בדי

שאחת הנערות נשפה על    לאחרבשעה שהתכוננו להיכנס לאוהל הקטן והחשוך, לא יכולתי שלא להתרגש.  

מתוך  .  בד, אל האוהללבוש תחתונים בל גופי עשן מצרור מרווה מיובש ולחשה מספר ברכות, נכנסתי אחרון,  

 שאינני יודע באמת לאן אני נכנס, התחלתי לצעוד ב"דרך האדומה". הכרה 

 

 
שקלים כאשר פעילויות   300 -לודג' עומדת על כ-טווח המחירים משתנה בין סוגי החוויות ומשכן. עלותו של טקס סווט23

בכפרי  שקלים. אירוח אינדיאני  8000)שאורך כשבוע(,עשויות לעלות גם  מורכבות יותר, דוגמת קורס "מעבירי מסעות שמאניים"
 שקלים לילה לאדם.  1500שקלים לילה ועד  300האירוח השונים נע בין 

 
תפיסה מהותנית של שבטי  והם משקפים  20-מקורם בספרים ובסרטים ההוליוודיים של ראשית המאה האלה דימוים 24

  -ת אמריקה אוכלוסייתה המקורית של יבש -סיפור תולדותיהם האמיתי של האינדיאנים .  אמריקה הצפוניתבהמישורים 
. מה שהיה ידוע ומקובל היו דווקא  20-שבעים של המאה ה-הושתק והודחק בארצות הברית ובעולם כולו עד שנות השישים

( או  Karl may 1842-1912סיפורי המיתוס של המערב, שקיבלו ביטוי בספרים כגון אלה של הסופר הגרמני קארל מאי )
זכו  (. סיפורים ודימויים אלה )שJames f. cooper 1789-1851מס פנימור קופר ) של הסופר האמריקני ג'יי " המוהיקני האחרון"

תאפיינו בביטוי הלשוני הדל, בבורות היסטורית ובפשטנות רומנטית. דימויים ספרותיים  מאוחר יותר לעיבוד קולנועי( ה
מה ש"ידענו" על תרבות    וקולנועיים אלה נפוצו במשך עשרות שנים בקרב בני נוער רבים והם שעיצבו במידה רבה את

 (. 2006גוטפלד, האינדיאנים )
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 טיירה

להיסטוריה של הכפר היהודיאני טיירה חשיבות רבה בניסיון להבין את תופעת האינדיאניות שמתקיימת  

שאין    היה לי  נדמהובכל פעם    וממקורות שונים  מעטות יחסיתפעמים  בו. את סיפור ההיסטוריה שלו שמעתי  

בות ההיסטוריות  או להסביר לי מדוע לנסיבאופן מיוחד    למספריו צורך לחבר אותי להיסטוריה המקומית

שעשו.   בבחירות  תפקיד  ההיסטוריה  יש  סיפורי  משמשים  בישראל  אינדיאניות  של  אחרים  במוקדים 

  המקומיים על מנת לבסס את מערכת היחסים שמתקיימת בין המקום לבין האינדיאניות. סיפור המפגש עם 

ת וכולל ברוב המקרים  מוצג כאירוע מכונן בחייהם של מי שמבקשים להציג את האינדיאניו   האינדיאניות

זכורה לי במיוחד  של האינדיאניות, כזו שהביאה לשינוי ולבחירה ב"דרך החיים אינדיאנית".    מפתיע  "גילוי"

וכיצד    חייו  שיחה עם גלעד מן השביל האדום של הנפש בה סיפר למשתתפים בטקס הסווט לודג' את קורות

 הוביל אותו בדרך האינדיאנית:  העולםלדבריו  

 אוהלי טיפי בחוות אירוח אינדיאני. - 3תמונה 

מתחם אירוח ברוח  -שלט הכוונה לכפר האינדיאני  - 2תמונה 
 ה'אינדיאנית'.

סימון הכוונה לנהגים למרכז לרפואה  -  1תמונה 
 אינדיאנית. 
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הראשון   25ם טקס הסווט לודג' שינתה בי משהו. מיד לאחר מכן עליתי להר במסע החזון"הפגישה ע

שנערך בישראל עם מורה בשם קנוט. הוא נשא את הברכה המשפחתית של "אייל שחור", צ'יף, איש 

. לאחר מכן השלמתי תהליך חניכה מסורתי של שבע שנים, 26רפואה וזקן שבט מסורתי של שבט הלקוטה

לשאת את האלתרים ואת הברכה  לודג'   27קיבלתי את מקטרת התפילה המסורתית   של טקס הסווט 

 . וטקס מסע החזון בדרך של שבט הלקוטה"

א פעולה של הבעת אמון, כזו  והשיתוף בהיסטוריה האישית או המקומית ה   כפר היהודיאני טיירהבלהבדיל,  

. את הסיפור המלא של הקמת המקום יודעים מעט מאוד  במטרה להוכיח אינדיאניות כלשהישלא נעשית  

בידי שלושה    2005ם ביותר. טיירה הוקמה בשלהי שנת  אנשים ולפרטיו שותפים רק חברי המעגל המצומצ

כך תיארה לי גל את השאיפה שהובילה    חברים )אור, גל ונווה( שחיפשו מקום בו יוכלו לחיות כפי שראו לנכון.

 אותם להקים את הכפר: 

"רצינו מקום שבו נוכל להיות עצמנו. שלא נצטרך להמציא את עצמנו כל הזמן מחדש. שנוכל להיות 

ים לאדמה, לגדל את הירקות שלנו ואת הילדים שלנו מחוברים לאדמה... יש בי תנועה שרוצה  מחובר

 לנוח, לתת לרוח הגדולה שמכוונת אותנו להאט לרגע. מקום שנוכל לחלוץ בו נעליים..." )גל(. 

, בן לאחת מארצות מרכז אמריקה. מסופר  סאדם בשם קרלועם  מתחיל למעשה  של טיירה  סיפור ההקמה  

 העתיקים.   28חווה הארה רוחנית בשעה שביקר באחד ממקדשי ציוויליזציית המאיה  שקרלוס

 
מתקיים בתרבויות רבות )בדרכים ובצורות שונות(. לרוב מסעות החזון משמשים  שטקס מעבר   -  Vision quest)מסע חזון )25

בתרבויות של  לחשוף את המשתתף לתובנה עמוקה הקשורה בחייו. מסע החזון האינדיאני היה נהוג בעיקר תכליתו כאמצעי ש
בהתגלמות המוכרת ביותר של  (. Waldman, 2006המישורים הגדולים והווה טקס התבגרות ו/או הפיכתו של בן שבט ללוחם )

לארבע יממות כשהוא מבודד בטבע.  אחת בין יממה פרק זמן שנע מסע החזון )וכפי שהוא נהוג בישראל(, מבלה המשתתף 
ן כוחות הטבע והאנרגיות הרוחניות של הבריאה לזהות העצמית. במסגרת זו של  מטרה המוצהרת היא ליצור חיבור עמוק ביה

  מופיעה לעיתים קרובות בצורתבנה מעמיקה על עצמו ועל העולם. תובנה זו ותקשורת רוחנית מרוכזת אמור המשתתף לקבל ת
 .של המשתתף גורלולקשורה במישרין למטרתו וו חלום של חזון 

 
מן התרבויות הרבות של ילידי אמריקה שמקורן באמריקה הצפונית   ,(Siouxאחד הכינויים לאומת הסו )   -  Lakota)לקוטה ) 26

, כפי שהוצג בספרים  דימוי החיצוני הרווח של אינדיאניםהיו ככל הנראה קרובים ביותר לוקנדה של ימינו. אנשי הלקוטה 
 (.Waldman, 2006) .וסרטים

 
מבנה קטן ונמוך לרוב שנועד להבאת מנחות ו/או לשימוש בעבודת הקודש. האלתר משמש באירועים   - אלתר )מזבח טקסי( 27

 צורות וייעודים שונים שעיקרם עבודת הקודש והשמאן. , מקבלשמאניים שונים
 

לספירת הנוצרים. תרבות   900-250בין השנים ה שלפי הערכות הייתה בשיאה אמריק-במרכזציוויליזציה  - (Mayaמאיה ) 28
  ביותר. ציוויליזציית המאיה  יםאומנות, ארכיטקטורה, מתמטיקה, אסטרונומיה ולוחות שנה מתוחכמ  ,כתבהתאפיינה ב המאיה 

סלוודור של ימינו. השם הכוללני מאיה  -אזור שכולל את מקסיקו, גואטמלה, בליז, הונדורס ואל, חצי האי יוקטןהשתרעה על 
את אנשי ותרבויות האזור. שם זה לא שימש את ילידי המקום באותה התקופה כיוון שככל  כלל  מתייחס למעשה לקולקטיב ש

באזור  לכיבוש הספרדי קודם  . )Restall& Asselbergs, 2007( הנראה לא הייתה להם הגדרת זהות או יחידה פוליטית משותפת
המוגדרות כשפות  כשלושים שפות כיום ישנן . (Maya, 2019)כדור המערבי המאיה הציוויליזציה הגדולה ביותר בחצי ההייתה 
 . )Asselbergs, 2007 & Restall( המאיה 
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כמשימת חייו לקדם את האנושות אל עבר מה שמאוחר יותר יקשרו חברי  קרלוס  מאותו רגע ראה זאת  

בענן הקשת  ל"נבואת  ההופי 29טיירה  שבט  של  ב30"  פגשו  ונווה  גל  אור,  בעת  .  במרכז  קרלוס  שהתגוררו 

והחל  ב אמריקה  להקים  בהשראתו  החיים    ישראליטו  ב"דרך  ולנהוג  להתגורר  יוכלו  שבו  קטן  יישוב 

- עומר, ישראליפגשו בעם חזרתם לישראל  קרלוס שיקרה במקומות רבים בעולם.  חזה  האינדיאנית", כפי ש

לחלקת האדמה שבבעלותו,    אקולוגי/חברתישעל פי הנארטיב של אנשי טיירה חיפש ייעוד    צפון יהודי תושב ה

נפשות. עומר  ה  עשר-יםתי ששמנתה אז  חברים  הלקבוצת  זו  ט לייעד קרקע  יחלא האחר מספר פגישות הוושל

ה ובעיבוד  בפיתוח  העזר  של  תראשוני  וקיבל  לקרקע  בתוספת  סמלי  ששלום  פירות  אדמתו  הבטחה  תניב 

  , שהגדירה עצמה כבר מראשית ההתיישבות כשבט )בשם גן אחווה( ,גיים וחברתיים. קבוצת החבריםאקולו 

עיצבו את  ש  , אידיאולוגים חדורי מטרה  החלה פועלת על בסיס חזונו של קרלוס. הם היו אנשים צעירים

פך להיות  . לוח השנה המשותף )שעם הזמן הכפי שהבינו אותם "עקרונות החיים האינדיאנים" חייהם על פי

ושגרת  מוגדרות ולמשך זמן קצוב  , מבקרים הורשו לבוא בתקופות  31הבלעדי( היה לוח השנה של שבט המאיה 

לחלוטין.  חייםה כמעט  שיתופית  טקסטים    הייתה  קראו  טקסים,  ערכו  אינדיאנים,  גידולים  גידלו  הם 

יות של אמריקה. מבני  אינדיאנים, עבדו את האדמה ושילבו בחייהם פרקטיקות שמקורן בתרבויות היליד

  אמריקה:  כפי שעשו ילידיו  נבנו בהתאם למה שהתוותה הסביבה  ,צורה עם הזמןלבשו  שהלכו ו   ,המגורים

עם כניסת חברים חדשים לשבט  ,  מעגל החברים המצומצם השתנה מעט עם הזמן  , מבני עץ ואוהלים.32דומים 

גלקטי א)   מיום הקמתו  שנים  העשר-ם יבמשך שתי  .שנרקמוהחדשות  יחסים  ה מערכות  ועם   גל   33ורכו של 

 34הניסיונות לפנות אותם מן המקום שבט אינדיאני לכל דבר ועניין. אפילו בעיניהם (, גן אחווה היה לשונםכ

 
.  גרסאות שונותבהמופיע   פולקלור של עשרות תרבויותבמיתוס מכונן   -( נבואת לוחמי הקשת בענן)או  נבואת הקשת בענן29

עיקר לתרבויות הילידיות של צפון אמריקה, בעיקר לתרבויות ההופי  אצלם בדי אנשי העידן החדש ומיוחס על יהמיתוס אומץ 
ורק אז יהיו מי שיבינו    בבוא היום יחלה העולם ממעשי האדםלפיה נבואה עיקר המיתוס הוא  . (McFadden, 2005)והקרי* 

לעזרו של העולם בתמיכת הרוח הגדולה ויביאו לעידן של  יעמדו לה שיפנימו זאת  ובאמא אדמה. א ובעצמ שבמעשיו פוגע האדם  
בבוא היום אנשי העולם  ש מתייחס לאמונה ה בטיירה מקבלת נבואה זו ביטוי נוסף  . (McFadden, 2005)שלום ושגשוג 

לעזור לעולם   משותפת ה מטרה ההשונים( יתחלו להאמין ולהתפלל )בשפות ובדרכים שונות( למען  ת )המייצגים את צבעי הקש
 יבוא עידן של שלום ושגשוג. . כך, על פי האמונה, תמיכת הרוח הגדולהב
 
  הכובשים הספרדים בתרבויות אלה לראשונהנתקלו . כאשר צפון אמריקהאחת מהתרבויות הרבות של ילידי   -   Cree)קרי )*

(.  Subarctic Indiansכאינדיאנים סובארקטיים )שטחי המחייה והציד שלהן פרוסים ונרחבים. מרבית אנשי הקרי מסווגים  היו
 קבוצות שונות של אנשי הקרי נודעו בשמות שונים והתאפיינו במאפייני מחייה המותאמים לאזור מחייתם.

 
הכובשים הספרדים בתרבויות אלה לראשונה  נתקלו אמריקה. כאשר צפון  אחת מן התרבויות הרבות של ילידי  -  Hopi)הופי ) 30

 אנשי הפואבלו. כיום השבט מוכר על ידי הממשל הפדרלי של ארצות הברית.   התייחסו אליהם כאל

  1בפרק מס'  8 חדיו. )ראה הפניה מס'אחווה יאגדו חברי השבט את הצולקין, את לוח השנה העברי והלועזי י -לאחר תקופת גן31
 (. 3 בעמ'

מתכת, עץ  עשויים . טכניקה של בניית כיפה או כדור באמצעות מוטות ישרים קטנים )כיפה גיאודזיתמכונה גם   -( domeדום )32
 או חומרים אחרים( היוצרים מערכת מרחבית של משולשים.

גל גלקטי מתאר את  ( 3בעמ'  1בפרק מס'  8הפניה מס' של קהילת טיירה )ראה  "יומן המאיה העברי"על פי  -גל גלקטי 33
 התנועה בזמן. האדם הכרוך בזמן נע עמו מגל לגל בתנועה סיפראלית אינסופית. 

  מן הקרקע בטענות  פנות את תושבי גן אחווהבחלוף הזמן החלו יזמים חיצוניים, תושבי הסביבה ונציגי המדינה לנסות ול34
שונות. בין השאר נטען נגדם שהם גורמים לפגיעה במיזמים נדל"ניים פוטנציאלים, שאין ברשותם אישורי מגורים ושהם גורמים  

  5לפגיעה בקרקע. גלגול מאוחר של ניסיונות אלה הוא משפט שמתנהל בימים אלה כנגד תושבי טיירה. ראה בהרחבה בפרק מס' 
 .47בעמ'   51ס' ובהפניה מ  62-65 בעמ'
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לבין  שימשו אותם   בינם  בהן    עשרה שנים -. כעבור שתיםהתרבויות האינדיאניותבכדי לבסס את הדמיון 

ית התכנסות שבטית משותף(, בית היצירה )מבנה שמיועד להיות  בית האם )בהקימו בכפר בין השאר את  

  הכפר   לפתוח את שעריחברי הקבוצה    מאגר מים משותף החליטוו  סדנת מלאכה שיתופית(, רחבת טקסים

מגדיר  עדיין  אנשים  של  זו  מצומצמת  קבוצה  במקום.  ולהתגורר  לבוא  נוספים  לאנשים    ה עצמ  הולאפשר 

,  במינולבוא ולהתגורר במה שכבר נודע כמקום מיוחד    35העולם החיצוני" "כשבט. משהתאפשר לאנשים מן  

מקום תושבים  זמן נוסף עברו לפרק  ים שחיפשו סגנון חיים אלטרנטיבי. לאחר  יחידעברו למקום משפחות ו

 נוספים שפונו ממיזם התיישבותי אקולוגי אחר שהיה בקרבת מקום. 

לא השתנו הרבה מתקופת גן  שרובם    טיירה היום הוא למעשה כפר קטן על צלע הר, המונה כעשרים מבנים

נכון לזמן כתיבת עבודה זו    , אזורההוא מבודד מכל מקום יישוב אחר ולא מופיע באף אחת ממפות    .אחווה

  .כלשהי  עשרה משפחות לערך והוא איננו מחולק או מעוצב בצורה -במפות מקוונות. מתגוררות בו שבע  לאגם  

שלט    סמוך.  יישוב דרוזילפרברי  ביש גישה  , המשמש ככביש הראשיוביל אליו מהמ משובש  שביל עפר קצר ו

ות שונים  מקום. שער הכניסה לכפר עשוי מתכת שנאספה במקומ כוון את הבאים לעץ קטן הוא כל מה שמ

. השביל המרכזי מעוטר פרחים, חפצי  גסכיתוב  שהולחמו עליו יוצרים את שם המקום בומזלגות מכופפים  

המיתמר   העשן  ריח  ומקסיקו.  הברית  ארצות  של  במדבריות  שמקורם  וקקטוסים  אינדיאנים  אומנות 

בדרום אמריקה,  מהבתים, הזבל שנשרף במזבלה קרובה והצמחים הרבים מזכירים ריח של כפר מבודד  

עשויים    ,שחלקם גלויים משביל הכניסה וחלקם לא  ,וגינות ירק קטנות מעטרות את חצרות הבתים. הבתים

באופן  משווים  . כל אלה  , חפצים שנעשה בהם שימוש חוזר ובדיםעבות של ניילון תעשייתיעץ, יריעות  לוחות  

ווים מעין אפיק תנועה מרכזי ורחבת  בית האם ובית היצירה מת  .מפתיע למדי תחושה של עקביות וארגון

מוסתרת באמצעות בוסתנים קטנים ופרדסים קצרי שורות שנטעו    , שבור אש גדול ניצב במרכזה,  טקסיםה

של התושבים בשעה שעצי החורש  נכבשו ברגליהם  השנים. אל הבתים מובילים שבילים ש   משךבני המקום ב

ושירותי הקומפוסט המשותפים. ברוב    ,הקטנים  את מבואות הבתים, המחסניםמסתירים במידת מה  הטבעי  

לכאן  שעות היום יכול המבקר להיתקל בחבורות ילדים מתרוצצים, כלבים שעושים דרכם  רוב  עונות השנה ו

המשותפות. פרט נוף משמעותי נוסף הוא מתקן  ואת החלקות    האדמה  אתומי מהמקומיים שעובדים    ולכאן,

כפי שהיה  כבר לא בשימוש  אף שהוא חלוד ומן הגגות המרכזיים.  המים הגדול שמטרתו לאגור את מי הגשם  

 מקור גאווה למקומיים.   יוהעיטורים האינדיאנים שעל מהווה מתקן המים ו ר, בעב

 
 

משתמש בו  מתרחש מחוץ לגבולות הפיזיים והרגשיים של קהילת טיירה. אני אני משתמש במושג "עולם חיצוני" בהתייחס ל35
לבין המתרחש מחוצה לה. תושבי המקום לא עושים הבחנה סמנטית ברורה בין  הבחנה בין המתרחש בטיירה הלהקל על כדי 

 ה"עולמות". 
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צורות שונות ונוכח לפרקי  כמעט שנה ביליתי בכפר הקטן לאחר שהפכתי לחלק מן הקהילה, מתגורר שם ב

ם ובתיהם של חברי השבט היו לי למשך ימים או שבועות  זמן משתנים. חצרות הבתים, המרחבים המשותפי

סיפורו ההיסטורי של הכפר היה נוכח עבורי כמעט מן הרגע הראשון, ולו רק במראה,  ארוכים כבית לכל דבר.  

הרגשה של חיבור לאדמה, של קהילה, של מקום    החזקה שהותיר בי המקום.  בריח ובהרגשה האינדיאנית

של הכפר    וחלוץ את הנעליים". הרגשה שמרמזת בין היתר גם על כך שהווייתשבו כדבריה של גל: "אפשר ל

 הקטן, איננה תלויה בסיפור ההיסטורי שלו, כפי שהיא תלויה בחיים בהווה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהודיאנים 

"תירוץ" להגיע שוב אל הכפר, החלטתי פשוט להגיע. הדרך שהתארכה    מצאתיאחרי מספר ימים בהם לא  

גרמה לי להרגיש חולשה ותחושה מוזרה בגוף. לקח לי מעט זמן עד שהבנתי שזו התרגשות. ידעתי שמטרת  

י לסדירים, אולי אפילו למצוא דרך להפוך חלק מהקהילה.  יביקורי הפעם היא למצוא דרך להפוך את ביקור 

בהם  ,  ר לגור שם העסיקה אותי ושוב חשתי צורך לכבות את הרדיו. את הרגעים האלההמחשבה על לעבו

. קול פנימי  מכנים בסצנה האינדיאנית בישראל "קריאה עתיקה",  אדם מרגיש שהדרך היא זו שמובילה אותו

מתקן המים הגדול המעוטר בעיטורים בהשראת התרבויות הילידיות  - 4תמונה 
 של אמריקה.

 טיירה, חברת השבט המקומי. תושבת הכפר  -  5תמונה 
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כביש העפר הקופצני בכניסה לכפר הכריח אותי להאט ובשעה  שמכוון את האדם ומקרב אותו אל ייעודו.  

 שיתי כן מצאתי את עצמי צועק לעצמי בהתרגשות. שע

מרחוק.    היתמר מן הארובות המאולתרות, מוזיקה אינדיאנית נשמע ה רגוע ומעט מסתורי, עשן  היה  הכפר  

אותי. לא יכולתי שלא לחשוב על    נולהיתקל במישהו או במשהו שיכוו  יקיוויתצעדתי לאט במורד השביל,  

עצמי. בחלוף כמה רגעים שמעתי קולות של ילדים.  להגדיר אותה  בחרתי לבהן  הציפיה שלי ועל המילים  

בפתחו של בית האם שיחקו אגם ואביו יואב, פגשתי אותם בהזדמנויות שונות אך טרם יצא לי להציג עצמי  

אגם בן השנתיים ובאבן  שהתבוננו ב. בשעה  נימוסיןוגינוני    שאלותכראוי. ברכנו זה את זה לשלום והחלפנו  

  ת ואיתו החלו חוזרים חלק מבני המקום לביתם. לאחר זמן מה ירד רכבהמרשימה שמצא החל הערב לרד

ל השביל הצר המוביל לבית היצירה. זה היה מחזה נדיר אך כזה שכבר ראיתי שם בעבר. מעטים  ע  חבוט

:  מאפשרים לעצמם להכניס את רכבם למתחם הכפר. אחרי רגעים ספורים אמר לי יואב מחויךאלה המאוד  

 האינדיאני הראשי".דעאל,  נו על אינדיאנים... הנה מגיע  "או... אם כבר דיבר 

שונות   בהזדמנויות  כבר  שמעתי  הזה  המשפט  הואת  אכן  הוא  מפתח    תייחסלרוב  השפעה  לאנשי  בעלי 

, בחור צעיר, שיערו  , דעאלשמעותית בשדה. שמחתי ומשום מה לא הייתי מופתע. התבוננתי אל עבר הנהגמ

.  שזור בצורת מגן דוד וצרור נוצות  36את הרכב תלוי היה לוכד חלומות שרוף מן השמש ועורו צרוב. על מר

י במקום. הוא נראה  יאת עצמי ואת מעשבקצרה  ש כמעט בחוסר נימוס את יואב. הצגתי  טניגשתי אליו, נו

מסוקרן וביקש שאבוא לעזור לו. ירדתי אחריו ותהיתי במה יהיה עלי לעזור. בתנועה מהירה הוא יצא את  

סביר שזה עתה חזר מן הירקן. אני נבחרתי לשאת את האבטיח בשעה  האותי לשלום בחיבוק ו  בירךהרכב,  

  . את עצמי מתגורר לפרקיםמצאתי יכן שמאוחר יותר השהוא נשא את שקיות הבד הבודדות בדרכנו לביתו, 

לשבת    הוא סיפר לי בקצרה על נבואת הקשת בענן והזמין אותיבדרך  סיפרתי לו עלי ועל המחקר שאני עורך.  

,  עלעל ,ציג לי את בת זוגוהרגעים לפני שהייתה זו הפעם הראשונה בה שמעתי על הנבואה. עמו למשקה קר. 

 "עידן, ברוך הבא לשבט היהודיאני..."  אמר לי בפשטות משפט שנחרט בזיכרוני:

מודרני אשר מורכב מפיסות עצים, יריעות וחיפויי בוץ. מיד מתבלטת  37גואם הבית של דעאל הוא מעין ווי

עליהן מסוככים קני תירס ארוכים, ו  שבה צומחות ללא הפרעה עגבניות  ,מעוטרת אבנים,  גינה קטנהלעין  

 
פריט עשוי טבעת עץ ועליה רשת חוטים מקושטת בחפצים שונים דוגמת נוצות וחרוזים. על פי האמונה     - לוכד חלומות36

 ,Jenkins)הרווחת מקורו של לוכד החלומות הוא בתרבויות הילידיות של צפון אמריקה ותפקידו להגן מפני חלומות רעים 
2004) . 

מזרח  -שהיה אופייני לעמים הילידיים בצפוןמגורים כיפתי מבנה   הוא (wickiup, וויקיופמכונה גם )( Wigwamוויגואם )37
 (. (Wickiup, 2011  בתרבויות המישורים, האגן הגדול ובמישורי קליפורניה גםנעשה בו שימוש מוגבל אמריקה )אם כי 

כוסה  נבנה באמצעות מספר מוטות מקושתים )לרוב מעץ( הנעוצים בקרקע והקשורים יחדיו. המבנה הכיפתי גואם הווי
)דשא, ענפים, קליפות עצים,   באזור בחומרים חופפים שונים. אופני הבנייה והכיסוי משתנים עם התרבות וזמינות החומרים

 (. Opler, 1996)  (מחצלות, קנים, עורות ו/או בדים
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לא עזבה    ,"יהודיאנים",  . ההגדרה שלואינם חלק מהצמחייה המקומיתוודאי  בוקקטוסים ש, דלעת,  עלי טבק

עוסק  כשאני כותב את השורות הללו אין אני יכול שלא להתרגש ממנה. מזה זמן רב שאני    אותי וגם עתה

באתגרי השיום של אינדיאנים מערביים. הספרות מציגה נושא זה כמורכב וטעון פוליטית ולפיכך לכל הכרעה  

הצורה הפשוטה, הגלויה,  ליבי  זה משמעות רבה. בשעה שעוד התלבטתי בשאלות אלו שבתה את    בנושא 

מחזיקה  עלעל יצאה לקבל את פנינו בברכה,    הישירה והכנה בה בחר לכנות את עצמו ואת חבריו לקהילה.

את השקיות בפתח  הניח  מהנוכחות שלי. דעאל  השתיים לא הופתעו  .  בת השנתייםבתם  בזרועותיה את פרח,  

הקטנים עבורנו.  את כיסאות החצר    ה דריזמין אותי להיכנס אחריו. בחוץ עלעל כבר סללא מלים ההבית ו

את שגרת יומו והזמין אותי לשבת עמו. קשה לי לדמיין סיטואציה בעולמי שלי,  הפשטות בה עצר  מ  הופתעתי

תברר כשיחה ארוכה  ה מה שלבה אני פוגש אדם ברחוב ומוצא את הזמן להזמינו כבדרך אגב למשקה קר ו

של אורין לפרוש לרגע מעיסוקיה    זכיר לי את ביקורי הראשון בטיירה בו נפעמתי מיכולתההמאוד. הדבר  

בשקיעה. לצפות  חיי   בכדי  ת  בשגרת  בשקיעה  בצפייה  תצפית  דרוש  לנקודת  נסיעה  מוקדם,  תכנון  וודאי 

מים ללא קרח. דעאל לבש בגדי בד ארוכים, שיערו ארוך, שרוף ולא  לנו בחיוך גישה הותיאום יומנים. עלעל 

מאוחר יותר אלמד    38. נעלי מוקסיןולרגליו נעל    גדול וכסוףמגן דוד    ענד שרשרת עם תליוןמסודר. על צווארו  

 . שאמאן(ההרוחני )  המנהיג מראשוני החברים בקהילה היהודיאנית של טיירה ומשמש כשדעאל הוא 

בשלב זה הבנתי  שאני מדבר מהר מדי אך דעאל שמח בי ונתן לי להרגיש בנוח. כבר  הרגשתימהרגע הראשון 

שלא להחמיץ דבר. הוא הלך ונפתח אלי, משתף אותי יותר    ניסיתיקשוב ו  הייתיפגשתי בדמות משמעותית.  ש

ר  סיפם העומדים בפניה. הוא  אתגריבסיפורו אודות המקום, הקהילה וה  תיושקע  לכתי ויותר בשעה שאני ה

מצדו של שכן דרוזי המתכנן להקים  נגדם מטעם המדינה ועל איום הבנייה בשטח  שנרקם  י על מהלך משפטי  ל

  דרך יצירתית להפוך להיות חלק מחייו. נדמה   חיפשתיאת עזרתי,    טרסה סמוכה. נבוך הצעתי מתחם אירוח ב 

ו  היה בעיניו  על  בדיעבד אני מבין זאת כמקרה ראשון של חליפין בישהצעותיי מצאו חן  לי  גמל  נינו, שבו 

העזרה שהצעתי בפתיחת דלת לחיים במקום. לימים התברר לי שסוג זה של יחסי חליפין הוא דפוס מקובל  

 בקהילה.  

 

 לפגוש שם את החלק האינדיאני שבי 

מ חלק  שאני  הבנתי  בו  ה   השבט הבוקר  בטיירה  גיע  היהודיאני  שביקרתי  לאחר  חודשים  שלושה  כמעט 

מכין עצמי לעוד  ,  קרים הראשונים בהם התעוררתי בחצר ביתו הקטנה של דעאלהיה זה אחד הב  לראשונה. 

 
וגמישה. בנעלים בעלות  ה להיות קשה או רכה  יה עור רך. הסוליה עשוייהיא נעל חסרת עקב העשוי - )Moccasin( מוקסין38

סוליה רכה, הסוליה נמשכה מעלה לצידי הרגל ומעל האצבעות ותפורה באמצעות רצועת אור דקה. נעלי המוקסין שימשו באופן  
 (.Moccasin, 2019מסורתי את שבטי המישורים של צפון אמריקה, בעיקר ציידים, סוחרים ומתיישבים )
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תפילות וקריאות אינדיאניות. התעוררתי מוקדם, הרבה לפני השמש. היתושים, החום,  הכולל  יום עבודה  

כל  שנשמעו מרחוק והטל שנקווה על שק השינה,    39הלחות שנכלאה בחופת עצי החורש, צלילי חליל הפאן 

השמש העברתי בתהייה. פרט לירח לא היה שום  זריחת  . את השעות שנותרו עד  לבסוף  העירו אותיאלה  

אחר. תהיתי,    "מודרני " מקור אור או חשמל שאפשר לי לברוח למחברת שלי או לכל אמצעי הסחת דעת  

שכן צירוף הדברים    , מדוע אני אינני חי כך?קודם לכן  שנהביקרתי שם כמעט חצי  אשר  בדיוק כשם שעשיתי כ

שהביא ליקיצתי המוקדמת נראה לפתע הגיוני ופשוט. החיים בחיק הטבע אכן נראו הגיוניים ואף נוחים  

שאני עסוק בדברים "חשובים  אימת  כל  המתייבשות  אדניות התבלינים,  יותר מחיים בדירתי השכורה שבה  

ש יכולתי לראות ארבעה  זרחה השמשותן שעלי לקנות שוב את אותם הטעמים. כשיותר", מזכירות לי בהתייב

ביריעות  חלקית  רובעים יותר, רובם מכוסים  מחלקם  ועץ הקטנים, חלקם עגולים  העשר בתי  -מתוך שבעה 

  ערום כביום היוולדו.,  הגיח דעאל מדלת הוויגואם המודרני שלואשר  בד. השעה הייתה עוד מוקדמת מאוד כ

  בעזרת  אותי ואת גינת הירק הקטנה באותה ברכת הבוקר וניגש להתקלח את מקלחת הבוקר שלו  הוא בירך

ניסה להיזכר בחלום שחלם ושיתף אותי בתהיותיו. הוא  אגב כך  תלוי לצד שולחן הקפה הקטן.  היה  צינור ש

ותר הסביר  תעכב תוך כדי לסדר את עלי הדלעת הנתלים מן העץ. מוקדם יהו  ,אותי  גם  רחץ את עצמו, מרטיב

לי שזו דלעת שמשמשת להכנת קערות ולא למזון. הוא טפח על עצמו עם מגבת מטבח דהויה והתיישב לצידי  

החזרתי לו חיוך נבוך  אני  ו  לחלוטין. אחרי מספר אנחות התפעלות מן השמים הוא חייך אליכמעט  עירום  

כחתנו  שתיקעוד  ב עיניו  שזוף,  וגופו  וצהוב  שיערו חום  החלל.  ולא  ממלאת את  קצר  זקנו  ועמוקות,  ולות 

מטופח. "אתה נחש אדום" הוא אומר לי לפתע. אני צוחק במבוכה ושואל למה כוונתו. בשעה שעלעל ופרח  

הייעוד שלו, החותם הגלקטי    40בת השנתיים עוד ישנו הוא התחיל להסביר לי באריכות. "לכל אדם יש את קין 

. הוא מסתמך על תאריך הלידה שלי עליו  "שלו, שמוביל אותו, שמעצב אותו, שמכוון אותו. אתה נחש אדום

"קין שמהותו הובלה, שתכליתו למשוך מן הרוח  ,  ביום הקודם. "זהו קין מגנטי" הוא ממשיך במקרה  דיברנו  

 הגדולה את כל המרכיבים להם אתה זקוק."  

הוא מספר לי באריכות על סגולותיו של הקין שלי, על הקין התומך שלי )הכוח המלווה, המזין והמעודד שלי(  

 :ועל קין האתגר המשלים שלי )הקיטוב הנגדי של קין הייעוד, אשר תפקידו לאתגר ולהעצים(

 
. פעולת הנגינה  (חוטיחד )באמצעות שעווה או  מקנים באורכים שונים הקשורים   כלי נשיפה המורכב  -  (panpipeחליל פאן )39

הקנים. חליל הפאן היה נפוץ בתרבויות  בהתאם לאורך מפיקה צלילים שונים ומתבצעת על ידי נשיפה בחלקם העליון  
 (. Panpipe, 2019קולומביאנית )-ניאוליתיות ומאוחרות יותר, במיוחד במלנזיה ובדרום אמריקה הפרה

יחידת הזמן הקטנה ביותר  מדובר בה )לוח הספירה הארוכה(. יחלק ממערך לוח השנה הקדום של תרבות המא -( k'inקין )40
(. על פי יומן המאיה העברי של קהילת טיירה  1989Houston ,) . נהוג להתייחס אליה כאל יום אחדבספירת הזמן של המאיה

מייצגת את זווית הראיה האישית של האדם. הקין נחשב לחותם  שקין הוא משבצת זמן (  3בעמ'   1בפרק מס'  8הפניה מס' )ראה 
 ממדי. -הגלקטי של האדם ומהווה שער לכניסה לזמן הארבעה



 

32 
 

הכחול,   נשר. שלך זה הנחש האדום, הנתמך בקוסם הלבן וב]שמימי[  לכל קין סימן, חותם סלסטיאלי

הראשון מאופיין ביכולתו להבחין בדיוק לאיזה ריפוי זקוקים העומדים מולך, והשני ביכולת לראות את  

 . הכל ממעוף הציפור

, עורך מעין תיאור מעמיק וארוך  הוא המשיך והסביר  .בי  התחושת פליאה והתרגשות שקשה לי להסביר אחז

 . ת חיישל קווי האופי שלי והתכונות שלדבריו מובילות א 

אך   למיניהם  להורוסקופים  שמתחבר  אדם  שדבריו    תייכול  לאאינני  מהתחושה  מדויקים  היו  להשתחרר 

מען  ללחייך במבוכה, בסקרנות ו   המשכתילהפליא. "נחש אדום, קוסם לבן ונשר כחול" הוא אמר שוב וחייך.  

תחיל לרקוד.  הו ,  במידה מסוימת של הערצה. לפתע הוא קם, אזור חלציו מכוסה במגבת הקטנההאמת גם  

תחיל עם הרופא, ידו השמאלית מעורסלת על בטנו  ה. הוא  החל להדגים"לכל קין יש תנועה..." הוא אמר ו 

עבר לתנועה  מכן    . לאחרלכף ידו השמאליתיס  כוכבים מן השמים והכנכאילו קטף    התחתונה ועם הימנית

נושף, הרים את ידיו הנכרכות זו בזו כלפי מעלה תוך שהוא  מסמלת את הנחש, הוא נפל ארצה במהירות וה

לצדדים ומתנופפות, קול אנקותיו נשמעו לבטח  פשוטות  נאנח ושורק בקול רם. את הנשר הוא רקד כשידיו  

נועה המסמלת את ה'לוחם', קין נוסף.  ל הבתים הסמוכים. את ריקודו הוא סיים בתהקטנים שבחדרי השינה  

בסיום הריקוד השמיע  פיק קול הדומה לקול פיצוץ "פאווווו".  הידיו נצמדו למרכז החזה בעוצמה בשעה ש

איתו    תיבהם ככל הנראה עצרתי את נשימתי )נאנח  ,מספר רגעיםמקץ    עצומות.היו  אנחות נוספות, עיניו  שתי  

איזה בוקר יפה של משפחה יהודיאנית... רוצה  ,  הוא פקח את עיניו, חייך אלי ואמר: "אחח  ,שים(ממבלי  

 רגש עד עמקי נשמתי.  נלביתו, מותיר אותי המום ו הוא נכנס  " ?חלב שקדים

 

 לא סטריאוטיפ)י( 

דימוים פשטניים ובעלי אופי מכליל לאינדיאניות ליוו אותי לכל אורך עבודת השדה. פעמים רבות פגשתי  

בייצוגים שמבוססים על חוסר ידע או רגישות. ייצוג האינדיאניות בתרבות הפופולארית בישראל כלל ברוב  

נסיכה אינדיאנית   המכריע של המקרים גרסאות שונות לדימוי ההוליוודי של אינדיאניות: פרא אציל או 

רועים  יפרימיטיבי. אהמשתוקקת ל'עולם החדש', כשלראשם נוצות, פניהם צבועות ובידם חץ וקשת או גרזן  

שונים, בהם סדנאות להכנת תופים אינדיאנים, טקסי גילוי שמות 'אינדיאנים' וערבי נגינה מקודשת, סיפקו  

תמונה מעט מורכבת יותר של אינדיאניות. עם זאת, גם אירועים אלה שאבו את כוחם מן הדימוי השגור  

ן כאינדיאניות התאפיינו בסמלים, טקסטים  והרומנטי של אינדיאני. אטרקציות התיירות שהגדירו את עצמ

אוהל הטיפי  ואפילו מבנים שתאמו כמעט בכל היבט סטריאוטיפים מוכרים. דוגמא בולטת בהקשר זה הוא 

טיפי  ב, או חדר אירוח. מקומות שונים עשו  , מתחם טיפולי, מרכז טקסיילדים  גןשל  כחלל  ששימש לחילופין  

שדי היה  הטיפי הפך סמל יעיל עד כדי כך  טורים שנדמו הולמים.  , ברוב המקרים תוך הקפדה על עיםכרצונ
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יצור את הרושם הנדרש ש"כאן יש משהו אינדיאני". פעמיים נתקלתי באוהלים  בציור שלו על שלט על מנת ל 

שנבנו בחצרות בתים פרטיים בפרוורי הערים, מקנים למתגוררים בבית מעין חצר אחורית של אינדיאניות.  

. כך למשל  סמלים והיבטים של תרבויות אחרותא פעם לשלב בתוכו  האוהל האינדיאני אפשר ליתירה מזו,  

פיצה איטלקית, מוזיקה הודית, פיתות  ניתן היה למצוא  כאינדיאני    ווגדר על ידי בעלימשסוים  מבמתחם  

של   איפור  עמדת  הטיפי  דרוזיות,  של  בצילו  חוסים  כולם  בדואים.  ישיבה  ומתחמי  אמריקאים  גיבורים 

 המעוטר הגדול.  

אזורים הטיפי  אפיין  תרבו   במקורו  ידי  על  שנבנה  באוהל  מדובר  מאוד.  בעונות  ספציפיים  מסוימות,  יות 

מסוימות בלבד ואשר הותאם לתנאי מחייה מקומיים. בין היתר היה הטיפי נייד, קל להקמה, מבודד, מתאים  

מעולם לא   לחומרי הבנייה המקומיים ואפשר גמישות חיים בתוכו. רבות מן התרבויות הילידיות באמריקה 

באלה שהציגו את הטיפי  וודאי  ובם פגשתי בטיפי,  בנו טיפי או עשו במבנה מסוגו כל שימוש. לכן במקומות בה

טיירה  כל כך ייחדו את  אחד הדברים שעל פי רוב תחושה של ספק.    ככרטיס הביקור של המקום, ליוותה אותי

בטיירה לא    של מוטיבים אינדיאנים גלויים.  במיעוטםשערכתי הוא דווקא  המקומית    האינדיאניותפת  במ

זולים, יציבים, דינמיים, מבודדים, אינם בולטים,  :  היטב לשטח ולתנאים  מוותאה המבנים כולם  יו טיפים ו ה

ועשויים מחומרים המצויים בסביבה. כך ולשינוי  ,  את בתיהם  ילידי אמריקהבונים  היו    ניתנים להרחבה 

אינדיאנים בישראל  אלה מבין הש  תנוכחתי לדעאחרות. ככל שהעמקתי בתצפיותיי  רבויות ילידיות  בדומה לת

הקימו   יותר    טיפישלא  דומה  בצורה  שפעלו  אלה  המקרים  ברוב  אמריקה.  היו  של  הילידיות  לתרבויות 

ש להבדיל,   להצגה  מי  ילידיות.  סטריאוטיפנטו  לתרבויות  קרוב  זהותי  קשר  אין  היו אלה שלהם  ,  יובלית 

 : בפגישתנו הראשונהאמרה לי   ,מנהלת אטרקציית תיירות אינדיאנית בצפון

נינו לבין האינדיאנים שום דבר משותף ואנחנו לא מנהלים  יאני מצטערת אם הגעת עד הנה סתם. אין ב

חיים אינדיאני. זה במקרה ככה מה שיצא. חיפשנו נושא מעניין שימשוך את הקהל, מצאנו   חשום אור

ערת אבל אין  מעץ וככה החלטנו ללכת על אינדיאניות. אני מצט  41בחור ערבי חמוד שיודע לגלף טוטמים

 לחפש פה.... מה לך באמת 

לשימוש בסמלים הנתפסים כאינדיאנים.    ההיחידדוגמא לא ההוא  לאינדיאניות אך   סמלהטיפי הוא כאמור  

בשווקים, הופעות מוזיקה  ואפילו משפטי חוכמה בסגנון "עוגיות מזל" היו נוכחים  מקטרותלוכדי חלומות, 

טיירה  ומבלי לנסות ולהכריע בשאלות של דיוק היסטורי, אנשי    במובן זה,אליהם הגעתי.  ומקומות נוספים  

היבט   יםשונ  והי בכל  לעצמם    כמעט  אפשרו  החיים  שכן  של  מחודש  העיצוב  לתנאי  ובהתאם  לא  סביבה 

 
של  מיתוסים שימש הטוטם ככלי להעברת לעיתים קרובות   .שימש באופן מסורתי כסמל של שבט או קבוצה - ( Totem) םטוט41

  חלק ממערכת מחשבה המקשרת קטגוריות וקבוצות חברתיות לבעלי חיים וצמחים ספציפיים. וכוחות על טבעיים. הטוטם הינ
הטוטם האינדיאני   .(Welsch, 2018)  וקיבל צורות וביטוים שונים  -לא רק אינדיאניות  - הטוטם היה נפוץ בקרב תרבויות רבות 

 הסטריאוטיפי )שמשויך לרוב לשבטי המישורים הגדולים של אמריקה הצפונית( מתואר כעמוד עץ מגולף בצורת חיות שונות.
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כך נוכחתי לפגוש פעם אחר פעם באינדיאניות של המקום, דווקא מתוך היעדר  דימויים רווחים.  לבהתאם  

לוכדי חלומות שעוצבו בצורת מגיני דוד, פסלים מקומיים,  דוגמא לכך אפשר לראות ב.  וה'אינדיאניות' שב

כפי שעוד אציג בהמשך, לא הייתה    החיים  שגרת.  נוצרו במקוםתפילות וטקסים ש של השבט היהודיאני 

 תלויה אפוא באינדיאניות כפי שהיא מיוצגת בתרבות הפופולארית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מורה בתהלוכת פורים, עכו. -תחפושת של 'אינדיאנית'  - 8תמונה 

 שוק העיר העתיקה, עכו. -ה לוכדי חלומות למכיר - 7תמונה 

 האוהל  .אינדאני אוהלי טיפי מודרניים בכפר אירוח - 6תמונה 
 הקטן משמש כתא שירותים ומקלחת.

 

 -תחפושת של חוקר המבקר בכפר אינדיאני  - 9תמונה 
 אטרקציית תיירות ברוח האינדיאנית.

 אוהל טיפי לצד בית פרטי. - 10תמונה 

 שלדי אוהלי בקתת הזעה )סווט לודג'( בגן ילדים שבטי. - 11תמונה 
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 4פרק 

 להיות אינדיאנים 

 

 להיות אינדיאני 

להיות   הופכים  שבו  האופן  על  מאוד  מעט  מדובר  הישראלית  האינדיאנית  מן  בסצנה  ברבים  אינדיאני. 

שלאינדיאניותהמ ביקרתי  וקדים  מובהקים,    ,בהם  מסחריים  מרכיבים  בהם  שמשולבים  אלה  בעיקר 

הראשיים  עצמם    השחקנים  קושרים  לא  האינדיאניתכלל  בעלת  בזהות  יובל  לי  אמרה  כך  לדוגמא,   .

 אטרקציית התיירות שעושה שימוש בתמה האינדיאנית  כחלק מתהליך המיתוג שלה:

ו לא אינדיאנים ואף פעם לא היינו. קנינו את המקום הזה בשנות השישים ולא ידענו מה בדיוק  אנחנ

ישן וחשבנו שאנחנו אירוח  ציוד    ורכאחד הכפרים באזור מבלעשות איתו. חיפשנו משהו מיוחד ויצירתי.  

 . התגלגל... יכולים להיעזר בו בכדי להקים פה את הכל. עם הזמן עלה הרעיון של אינדיאני ומשם זה 

במוקדים אחרים של אינדיאניות, בעיקר אלה שמשולבים בהם מרכיבים מובהקים של הרוחניות העכשווית,  

אנשי המפתח במקומות אלה מתארים כיצד   רובאישי מכונן. אימוץ המרכיב האינדיאני הוא כאמור מיתוס 

הזמן חשף בפניהם את רזי  ובמשך  לחיק המשפחה  אחר שאימץ אותם  חבר שבט אינדיאני  ב צ'יף או  פגשו ב

בנפשות ששכחו שהיא    "מתעוררתנלמדת ו"  התפיסה המקובלת במקרים אלה היא שהאינדיאניות .  התרבות

 , מרכז הרפואה האינדיאנית:גלעד מהשביל האדום של הנפש. כך הציג זאת  קיימת בהן

בזכותו למדתי  פגשתי את הצ'יף שלהם בזמן שגרתי בארצות הברית. זה היה חיבור מאוד חשוב וזה ש

את הדרך האדומה של הנפש. אנשי השבט לימדו אותי כל מה שאני יודע והזכירו לי את החיבור ואת  

התפקיד שלי בעולם הזה. אחרי כמה שנים חזרתי לארץ וידעתי שאני רוצה וצריך להעביר את הידע הזה  

 הלאה. כך נוצר בעצם המרכז הזה לרפואה אינדיאנית, ככה הכל התחיל.... 

סתם של אנשי טיירה בנוגע לאינדיאניות שונה מכל מקום אחר בישראל ועיקרה שההבדל בין מי שהינם  תפי

שהם   ודומה  נרכשת  איננה  האינדיאניות  להשקפתם,  החיים.  בשגרת  בעיקר  טמון  אינדיאנים  שאינם  ומי 

בישראל    הדגשתי מוקדם יותר שטיירה הוא הכפר הבולט ביותר  רואים בה יותר מהגדרה עצמית. בשל כך

ניתן   נוספים בהם  ישנם מקומות  יומיומיות שהשראתן בתרבויות אינדיאניות.  שמקיים פרקטיקות חיים 

לפגוש ביטויים חלקיים או מקוטעים של אורח חיים אינדיאני אך כיוון שאורח החיים הזה איננו מתנהל שם  

ת כרטיסים וכיוב'(. בדפי  דרך שגרה הרי שהמפגש בהם כרוך בתשלום ותיאום )הרשמה מראש, הזמנה, רכיש

ניתן   וכיצד  המקום  פרטים,  מעט  המוצעת,  החוויה  את  כלל  בדרך  מציינים  אינדיאניות  לחוויות  הרשמה 

 :להירשם. להלן טקסט מאחד האתרים המרכזיים המציעים חוויות מסוג זה



 

36 
 

  - אש  הרשמה מר.]ההשתתפות תלויה[ ב20:00-מתחילים ב .  במושב  16-3יום שני ה    -טקס סווט לודג'  

 מס' טלפון.  -ב פרטים והרשמה אביל

 במושב.  18:00-21:00לימוד וחיבור לטבע האדם בעזרת כוחות הטבע. ימי שלישי,  -לימודי שאמניזים 

 . פרטים נוספים והרשמה באתר.03.03.20-מתחילים ב

פרטים והרשמה , במושב.  10:00-18:00,  04.04- יום שבת ה  -סדנא להכנת תוף רפואה אינדיאני מסורתי  

 מראש.

ניסיתי ללא הצלחה לקיים עם דמות מרכזית  ש  פגישה דוגמא לאופן שבו  בסצנה האינדיאנית  אותה  היא 

ומנהל    . שמו מוקי, בחור די מבוגר המגדיר עצמו כשאמאן אינדיאנימתאפיינת האינדיאניות שמחוץ לטיירה

בשלב  שמעתי פעמים רבות ועל מוקי שהוא עורך. סדנאות אתר אינטרנט שדרכו הוא מסדיר את ההרשמה ל

נזכרתי ש אותו  אף  מסוים  כש, בסדנה  בעברפגשתי  בני המשפחה  כל    יום הולדת.  פעילותאימי לקחה את 

ולאחר שלא הצלחתי    ,בטלפון. כעבור זמן מסויםמעט  שוחחנו  אף  ו  אתרהדרך  עם מוקי  קשר  אפוא  יצרתי  

 יצאתי לפגוש אותו ללא תיאום מראש.ם ו כלליהלתאם עמו פגישה, החלטתי לנסות ולשבור את 

עקבתי בקפידה אחרי הוראות ההכוונה שהופיעו באתר האינטרנט שלו, הגעתי ונכנסתי )עד כמה שיכולתי(  

למתחם האינדיאני. המתחם ממוקם בחצר בית פרטי ואפשר היה להבחין מייד בטיפי הגדול ואוהל הסווט  

ב בחיפוש אחר מוקי או אחרי מי שידע לכוון אותי אליו.  לודג' הנמוך שניצבו במרכז החצר. העברתי זמן ר

לאחר שקראתי בשמו מספר פעמים עזרתי אומץ והתקרבתי יותר ולבסוף, משלא מצאתי אותו בשום מקום,  

ניגשתי לדפוק על דלת הבית. את הדלת פתחה לי אמו ומבעד לדלת נגלה לי בית מטופח למדי בעיצוב מודרני.  

ים במיוחד אך גם לא התייחסה אלי בגסות רוח ואפשר שפשוט הופתעה. מכל  האם לא הייתה מסבירת פנ

והיא הפנתה אותי שוב להתקשר אליו.   פוגשת בדרך כלל את אורחיו של בנה  מקום היה ברור שהיא לא 

מששבתי והתקשרתי אליו, ומשהבין שפגשתי את אימו השתנה יחסו כלפיי והפך מסויג עוד יותר. הוא סרב  

 ענה שהוא עסוק מדי.  לפגוש אותי בט

ופעמים רבות לא יכולתי לדעת מראש    לא הייתה זו הפעם היחידה בה הגעתי למתחם אינדיאני ללא תיאום

המקרים הגעתי בהזמנה של אנשי המקום אך היו    למי הם שייכים או עם מי ניתן ליצור קשר. אמנם ברוב

ה של מוקי לא יכולתי שלא לחוש שלמפגש  גם פעמים בהן נותרתי עם התחושה שפעלתי בניגוד לכללים. במקר

שאיננו   מחייו  לחלק  שנחשפתי  שבכך  דעתי  על  עלה  אלי.  יחסו  על  שלילית  השפעה  הייתה  אמו  עם  שלי 

 אינדיאני, פגעתי בו ובדימוי שביקש לייצר לעצמו. הניסיונות שלי לקבוע עמו פגישה נוספת עלו בתוהו. 

גם לפני שהוזמנתי להתגורר שם. שגרת החיים התקיימה    אל טיירה לעומת זאת הייתי יכול פשוט להגיע,

במסגרת הכפר ואיש מעולם לא הציב לי תנאים או הרחיק אותי מכיוון שהגעתי ללא הזמנה. להיפך, שגרת  
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במנגנונים   להבחין  לי  התאפשר  זו  לשגרה  משהתוודעתי  כל.  לעיני  חשופה  הייתה  האינדיאנית  החיים 

 החברתיים שמתקיימים בכפר.

השבט חילקו את זמנם בין המתרחש בכפר לבין המתרחש מחוצה לו. אלה שנמצאו בעיקר בכפר עסקו  אנשי  

רוב הזמן בעניינים אשר התרחשו בתוכו ועשו שימוש חופשי יותר במרחבים המשותפים: רחבת הטקסים, 

 בית היצירה ואדמת הכפר. כך הסבירה לי זאת עדי, אחת מבנות השבט:

ישים לב, אבל יש כאן כמה סוגים של אנשים שמתנהלים בכפר הזה. יש   מי שלא חלק מהכפר הזה לא

את אלה שבעיקר גרים בו, הם עובדים בחוץ וחלקם אגב גם לא חוזרים אליו כל יום. כמו איילון שמנהל 

פרויקטים של בנייה וקיימות וכאלה והרבה פעמים לא חוזר במהלך פרויקט. יש את אלה שנמצאים חצי 

רובים אלינו ועובדים מחוץ לכפר אבל כן מתנהלים גם הרבה בתוכו. כמו דורון שהוא בכפר, הם יותר ק

קצת חיצוני אבל בעיקרון הוא חלק מהכפר. הוא מעביר הצגות אינדיאניות לילדים, ברוב הימים הוא 

הולך וחוזר. אבל הוא מעורב באופן כללי במה שקורה בכפר. ויש אותנו בשבט. לנו הכפר הוא במידה  

ת המרכז. אנחנו נמצאים בו רוב הזמן )אלא אם כן מישהו הולך לתקופה מסוימת( ועיקר העבודה מסוימ

הטקסים   במתחם  להשתמש  יכולים  סדנאות,  בו  שמעבירים  מי  יש  בעזרתו.  או  בתוכו  היא  שלנו 

 למפגשים, לערוך בו סיורים או אפילו לקיים בכפר טקסים שהמשתתפים בהם ישלמו עבורם....

י השבט מתחילים עם הנץ החמה, לא נתקלתי בשעונים מעוררים או באמצעים חשמליים  הימים של חבר 

יום  חל הבמקומות בהם התארחתי הותה.  לתחום אסמן את תחילתה של העבודה או  אחרים שתפקידם ל

מיד לאחר השתייה המשותפת ניגשנו לאסוף    ,תמיד בשתיית תה משותפת ובתכנון היום שלפנינו. אצל דעאל

בודה אותם החזרנו בקפידה בערב היום הקודם. לעיתים שתינו משהו נוסף לפני תחילת העבודה  את כלי הע

(. לא אכלנו דבר לארוחת הבוקר. בבתים בהם התגוררו משפחות,  42)משקה שקדים, שייק פירות או קמבוצ'ה 

הטיפול  על  ו   הכנת המזון לארוחת הצהריים   היה אמון על   -שה  ילעתים הגבר ולעתים הא  - מישהו מבני הזוג

לעיתים תכופות    עם בנו הקטן, חופש,בקר  מהיה  למשל  . שחק  43גן היער שטרם הצטרפו לקטנים  הבילדים  

. עלעל הייתה משגיחה על העוללים ושחק היה  , בו התארחתי ועבדתי רוב זמן שהותי בכפרבביתו של דעאל

שהגיע. באחד מן הימים כאשר  חולק איתנו את ידיעותיו או את כישוריו באשר למלאכה בה עסקנו בשעה  

 ה, הוא תיאר את חלוקת החיים בטיירה: ע התארחתי בביתו של שחק על הגב

כמו בכל מקום גם פה יש לכל אחד את התפקיד שלו במשפחה. לכל אחד התפקיד שלו במשפחה. זה לא  

עם    משהו מובנה או שאי אפשר לשנות, כל אחד מבני המשפחה מוצא את המקום הנכון שלו. אני חווה

 
רת חיים סימביוטית הבנויה ממארג סימביוטי של שמרים ובקטריות. היא גדלה  . צוקמבוצ'הידועה גם בשם   - פטריית תה 42

 כקרום עבה, הדומה בצורתו לכובע פטרייה. 

הפעילות בו  דומה לסדר יומו של גן רגיל אך  בגן היער גן יער הוא גן ילדים שהפעילות בו מתנהלת בטבע. סדר היום  - גן יער43
 יער )בשנים בהם יש ילדים בגילאים המתאימים( אותו מפעיל אחד מחברי הכפר.בטיירה מתנהל גן   זיקה לטבע.היא ב
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אני אכין את האוכל וכשאפשר אמשיך ואבנה את  פילאו.   ]בן זוגה[ חופש את העולם, בבית של אורין זה

הבית שלנו. לפעמים אני אבנה את הנפש של הבן שלנו, לפעמים אני אבנה את כל המרכיבים שנאכל 

 ולפעמים אני אבנה משהו בבית ממש.

מתאמים עם ספקים )גז, עץ וכדומה(,    :שמחוץ לטיירהעד שעות הצהריים עוסקים המקומיים גם בענייניהם  

אורין   השונים.  עסקיהם  את  ומקדמים  לקניות  הקניות  למשל  יוצאים  מאתרי  אחד  את  מטיירה  מפעילה 

יש לה מספר גדול יחסית של עובדים,    44שאותם היא מגדירה "ילידיים".   לרכישת בגדיםבישראל  הגדולים  

היא מבלה עם בתה יסמין ובקידום האתר    ,הם היא נמצאת בכפרב  ,רובם תושבי הכפר. את שעות הבוקר

הקשרים הקרובים  וא מאורין ההקשר עם  שלה באמצעות תמונות, סרטונים, שיחות טלפון ותיאומים שונים.  

כניותיה לאותו יום  ועל תביותר שהיו לי בטיירה ולכן ביליתי בחברתה לא מעט. בוקר אחד כששאלתי אותה  

 בחיוך: ענתה לי 

. קצת טלפונים, קצת  לעשות קצת סידוריםק הירוק המדהים הזה אני צריכה  יאחרי שנסיים עם השי

 יהנות מהיום לבדוק מה המצב עם ההזמנות. אני ממש רוצה לסיים כמה שיותר מהר היום כי אני רוצה ל

הצהריים את  אבל אני ממש רוצה לסיים עד  ,פה. ליסמין זה לא באמת משנה, היא תן לה רק להתרוצץ

 כל מה שלא פה לידי. 

עבודת האדמה והתיאומים נמשכת עד אחר הצהריים המאוחרים כאשר בשלב מסוים עוצרים בכדי לאכול.  

לא  גם  לרוב  ו   בשרהוא לעולם לא כולל  קטניות וירקות מבושלים בצורות שונות.  תבסס על  לרוב האוכל מ

מזונות   או  חלב  הבתשדורשים  מוצרי  ברוב  מורכב.  הרצפהעיבוד  על  לסעוד  יושבים  מגיעים  ו  ים  כאשר 

היא הזדמנות  הצהריים    במידה ויש כזה )בעיקר בבתי הוותיקים(. ארוחתאורחים נהוג לסעוד על השולחן  

  ההפסקההכפר מתארחים זה אצל זו, מחליפים טובין או מגיעים להעביר את  נוספת למפגש חברתי, אנשי  

  תהעבודה נמשכ  ההפסקה והארוחה. לאחר  אלה  צהריים  עותשבשיחה. פעמים רבות יצרתי קשרים חדשים ב

ונפסק הערב  א יורד  כאשר    תעד  אהחושך.  לביתם ו  הכפר  בני  מתכנסים  השונים    הפרטי  ז  לאירועים  או 

 לימים אכתוב כך ביומן השדה שלי על שגרת הימים בטיירה: .  כפרהמתקיימים ב

שהבוקר מפריד בין חברי הכפר. אני   הימים בטיירה עוברים בעדנה שאני מתקשה להסבירה. נדמה לי

מתקשה שלא להבחין ביופי שבפשטות הזאת, כל אדם יוצא לענייניו, נשארים רק מי שעניינם הוא הכפר. 

שיוצאים  האבות(  )ולמעט  לאימהות  מפגש  כמקום  ומשמשים  בשמש  מתחממים  הקטנים  השבילים 

עתה קולות וריחות עבודת האדמה.  לטיולי הבוקר עם ילדיהם. את השקט שירד בערב הקודם מחליפים  

 
עצמה עוסקת בעיקר    חברת הבגדים של אורין מעסיקה חלק מאנשי הכפר שאמונים על עיצוב, ייצור ושיווק הבגדים. אורין44

ונח "בגדים ילדיים" ראה בפרק  בניהול המותג, יצירת קשרים עסקיים ופרסום של הבגדים דרך רשתות חברתיות. להסבר על המ
 . 3בעמ' מס'  1מס' 
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מלאכת היומיום נרקמת לכדי מארג משותף וקבוע שניתן ממש לאחוז בו. משנוכחת לראותו, משביקשת 

לקחת בו חלק, אינך יכול עוד שלא להבחין בו. החיים האינדיאנים בטיירה מתגלים כמפגש מחודש בכל 

 סוגים. יום. מזכירים את סלעי החוף המתגלים בהדרם כאשר המים נ

בימים החולפים הבחנתי יותר ויותר בהבדלים בין אנשי הכפר אליהם התייחסה גם עדי בדבריה שצוטטו  

לעיל. מי שעיקר עיסוקם בתוך הכפר הם לרוב אלה שהגדירו את עצמם )והוגדרו על ידי חבריהם( כחברי  

כחברי השבט. במהלך ארוחת  השבט היהודיאני. אלה שעיקר עיסוקם מחוץ לכפר הוגדרו כחברי הכפר אך לא  

 צהריים, שהותקנה מצמחים שגדלו במקום, אפשר לי פילאו הצצה לתפיסת העולם שלו ושל בת זוגו אורין: 

להיות פה בכפר זה התענוג הכי גדול שאדם יכול לזכות בו. ככל שאתה מתקרב לעצמך ומתקרב לאדמה 

ם הקרובה שלך. אתה מכיר את האדמה  שלך, ככה אתה יכול פחות ופחות לדאוג למה שלא בסביבת החיי

שלך והאדמה שלך מכירה אותך, כל דבר שיוצא מהקשר הזה הוא פשוט משהו שמרחיק אותך מהמקום  

 שלך.... 

 

 אדמה מקודשת 

הוא עיסוק שהיה    ,גידוליםב . העיסוק בבניה, בדאגה לסביבת החיים ומשמעותי בכפר  מקום ותפקידלאדמה  

נוכח מאוד ברבות מהשיחות שהתקיימו בין חברי הקהילה. הם התייעצו זה עם זו, חלקו דעות ורעיונות,  

כל הזדמנות. כלי עבודת האדמה עברו מאחד לשני )לעיתים קרובות  בלזה בנושא    והקדישו מזמנם ועזרו ז

אדמה המשותף כרצונו, לרוב בלא  ללא התרעה או הודעה( וכל אדם מן השבט יכול היה לעשות במרחב ה

לאחרים. בכפר    להפריע  התקיימה  זאת  לצד  אך  האישיים  הגידולים  ופיתוח  בטיפוח  הושקע  הזמן  מירב 

בהדדיות   ראיתי  האדמה.  פירות  וחלוקת  העבודה  בכלי  לשימוש  הנוגע  בכל  מאוד  נדיבה  יחסים  מערכת 

שיבות שהם נותנים לאדמתם המשותפת.  שהתקיימה בנושא זה ביטוי להבנה המשותפת של חברי הכפר, ולח

 פעמים רבות נשלחתי להעביר שתילים מחצר לחצר או לאסוף את כלי העבודה מן החצרות השונות:    

עם   ,עידן סיים  שחק  בהזדמנות  אם  ותראה  שלו  הקיר  שמאחורי  מהדלי  יאנו  של  הכפפות  את  קח 

בינתיים עם המבנה שמאחור. תביא את   זה אחר כך. אפשר להתחיל  נעשה את  המריצה. אם לא אז 

תאס חזור  ובדרך  וגל  מנווה  ל  וףהכלים  שהראיתי  העץ  מוטות  הדקל   ךאת  לעלי  מתחת  שנמצאים 

... יאנו ימות על מה שאנחנו עושים פה. תזכיר לי להתייעץ איתו על כמות המים שברחבה של בית היצירה

 צריכים.... שבצד של המבנה  שתיליםשה

בעוד שכל חברי הכפר עבדו את האדמה )המשותפת והפרטית(, וגידלו  לגידולי האדמה עצמם משמעות רבה.  

ומגוונים,   לצד    צמחים ספציפיים  שלושה  ותהקפידו לגדל בחצרותיהם הקטנ חברי השבט  גידולים שונים 

הגידולים אלה  .  שאר  גידולים  ודלעת.  שעועית  שמהם  תירס,  היחידים  השבטים  בין    חיברוהדברים  רוב 
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תפקיד אקולוגי שונה ויחדיו הם מקיימים  משלושת הצמחים  לכל אחד  האינדיאנים לאורך ההיסטוריה.  

תומכת   ומזשמערכת  מחלות  של  התפשטות  ומונעת  הקרקע  את  היחידים  מפרה  היו  השבט  חברי  יקים. 

 כך הסביר לי דעאל עליו ועל חשיבותו:. 45שמוכר כ"שלוש האחיות"בטיירה שגידלו את השילוש הזה, 

חבורת הצמחים הזאת הם דוגמא לאופן שבו אנחנו צריכים להתנהל בעולם הזה. לכל אחד מהם יש 

לו   לגדול ומחזיר חזרה לעולם. התירס  תפקיד שבכך שהוא מבצע אותו הוא שומר על השני, מאפשר 

מזדקף לגובה ומאפשר לשעועית להישען עליו, השעועית נותנת המון אנרגיה לקרקע והדלעת מכסה את  

הכל ובכך מגוננת מפני עשבים שוטים ומזיקים. כולם, אם מתנהלים איתם נכון יכולים לספק לנו את 

ארצות הברית הבינו את הקשר הזה והקפידו כל מה שאנחנו צריכים. האינדיאנים של פרו וגם אלה של 

לטפח אותו... למשל כשזוג מסוים היה מתחתן, כל אחד היה מביא את התירס של המשפחה שלו, הזוג  

היו בונים לתירסים שלהם ארוגה משותפת ועם הזמן היה נוצר תירס מזן מעט שונה משל כל השאר. 

 התירס הייחודי שלהם.... 

לשאול בתכיפות אודות בריאות הגידולים והשינויים שחלו באדמה  המקומי  ההרגל  עם הזמן אימצתי את  

ל הוזמנתי  בו  ביום  לאחרונה.  שנפגשנו  מקודשת בחלק  קחת  מאז  אדמה  פתיחת  לקראת  חדשה    46עבודה 

.  בעלת משמעות רבההתרגשתי מאוד. ידעתי את החשיבות שבהזמנה מסוג זה וחשתי שתהיה זו התנסות  

וסביב מושג   -החברתיים הנרקמים סביב עבודת האדמה  היחסים ם של  ומק בטיבאוכל להתבונן לעראשית,  

ההבדל בין חברי קהילת היהודיאנים בטיירה לבין שאר  ומכאן אוכל גם להבין טוב יותר את    -האדמה עצמו  

 האינדיאנים בישראל. 

בי   הכניסה  והחזרה  לכפר  מחוץ  שהיתי  בהם  ימים  מספר  לאחר  באיחור  הגעתי  המיועד  התרגשות  ביום 

חבר    ,הוא, עלעל ובחור נוסף בשם תומר. תומר  ,לביתו של דעאל נוכחתי לגלות שחיכו לי  נכנסתי משמיוחדת.  

היה שרוע על רצפת העץ העבה, הוא לבש חולצה שחורה של להקת    ,ילדות של דעאל שמתגורר עתה בשרון

פו בגדי בד רפויים שמותאמים  . לבוש זה הבליט את שונותו של תומר מאנשי המקום שהעדי רוק כבד וג'ינס

ותומר שהיה שרוע נבדל מהם גם בשל  ץ כהרגלם  דעאל ועלעל ישבו על רצפת העלמזג האוויר ולאורח חייהם.  

הוא לא נראה אינדיאני ולדבריו מעולם לא הגדיר עצמו ככזה. אחרי גינוני נימוס והיכרות שטחית  אכן, כך. 

יום  לנו  ציפה  היום.  לעבודת  להתארגן  הגדיר    התחלנו  שדעאל  טקס  לקראת  הכנות  ימי  אלה  היו  עמוס. 

 
- כינוי לשילוב היבולים הדומיננטי במרבית המערכות החקלאיות הילידיות של אמריקה בתקופות הפרה -  שלושת האחיות45

פתח  נחשב למרכיב מהשילוב ביניהם ( וsquash( ודלעת )bean(, שעועית )maizeתירס )כוללים היסטוריות המאוחרות. היבולים  
יוצר מערכת  הללו גידולים ה(. שילוב  Hart, 2008אמריקה בתקופות אלה )-מרכזבהתפתחות התכונות התרבותיות של עמי  

כמתנות האלים  שבטים רבים באמריקה ( אקולוגית עצמאית וברת קיימא. גידולים אלה נחשבו בקרב interplantingהשתלה )
(Eames-Sheavly, 2000 .) שילוש זה לעיתים "השילוש הקדוש". בטיירה מכונה 

פרקטיקות דתיות ומסורתיות של ילידי אמריקה קשורות במקרים רבים לאזורי ארץ וקרקע מסוימים   - קידוש אדמה46
, בעמ'  5פרק מס' ראה שבים למקודשים. באזורים אלה נערכים טקסים, מפגשים ותפילות. עוד באשר לציונים אינדיאנים נחה

53. 
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יותר  ולהזמין אנשים נוספים, היה עליו להכין את עצמו  מקומיים  ל דעאל    כמשמעותי ביותר. לראשונה אפשר

. רחבת הטקסים של הכפר לא התאימה למה שדמיין ובעיני  יםהלוגיסטינהל את ההיבטים  מכך היה עליו ל 

גבי אדמה אחרת. בדרכנו לאסוף כמה כלי עבודה מביתו של עדן, אחד מבני  רוחו ראה את הטקס מתקיים על  

 :. על כך ענההטקס ברחבת הטקסים של הכפרלא יתקיים   בגללהששאלתי אותו לסיבה  השבט, 

טקס הוא לא סתם משהו שמתקיים. זה לא מאורע שנתון רק לחסד של החזרתיות של הזמן. יש בו מענה  

לדעת לשמוע מתי הוא נחוץ, ולמי. טקס נועד בכדי לפתוח בנו משהו, בנו ובעולם  לקריאה מסוימת, צריך  

הזה. זאת אומרת שאחד הדברים הכי חשובים ביכולת לשמוע הוא לדעת להבין לא רק מתי אלא איפה. 

באיזה מרחב, על איזו אדמה, עם מי... הרחבה של הכפר מצריכה מאיתנו המון התעסקות והטקס הזה  

יתמזל מזלנו ואם  אם    אנחנוריאה להתחדשות. התחדשות היא הזמנה לפגוש באדמה. והוא במהותו ק

 חדשה.... התעניק לנו את זה הרוח הגדולה, נפגוש באדמה 

תומר הקדים את הגעתו לטיירה כדי לעזור בהכנות לטקס ועזרה זו פטרה אותו מלשלם עבור ההשתתפות  

ובים, המכונים בטיירה "הפמיליה", ידרשו לשלם סכום  כל מי שלא נמנה על בני השבט או החברים הקר 47בו.

דעאל ישמור לעצמו את היתרה ובכך יכלכל את עצמו.    48סמלי שנועד בעיקר לכסות את ההוצאות על האוכל. 

 תומר שוחח עם דעאל רבות על הסיבה לשמה הגיע: 

אליך דווקא    ממש הרגשתי כבר משבר אישי דרמטי... ידעתי שאתה תגיד לי שהרוח קוראת לי להגיע

 עכשיו להתחדשות הזאת... ושתגיד שזה גם עבורכם וגם עבורי.... 

בחור   היה  הוא  במשבר.  שהוא  ממנו  ששמע  ברגע  בהכנות(  )ולעזור  בטקס  להשתתף  אותו  הזמין  דעאל 

אקסצנטרי למדי ובשונה ממני לא ניסה להשתלב בין המקומיים. גינוניו )רועשים, אגוצנטריים, מעט גסים,  

מת  המקום.  ואינם  בן  איננו  שהוא  ברור  היה  מהם.  שונותו  על  צעד  בכל  כמעט  העידו  בסביבה(  חשבים 

המהירות שבה יצאנו לעבודת היום לאחר שאספנו את הכלים העידה על כך שהמתינו לי, בשל כך מאותו  

ב  רכ. תוך כדי נסיעתנו בהרגע המעטתי בשאלות. עם שהגענו לרחבת הרכבים הבנתי שאנחנו יוצאים מטיירה

 אנחנו יוצאים להגשים: אותו ש ,סביר לנו דעאל על חזונוההישן והרועש של תומר 

אדמת הרפואה שאנחנו הולכים לפתוח היא אדמה שניתנה למשמורת אצל חבר שלי בשם אברהם. הוא 

כבר המון שנים רוצה לעשות איתה משהו וכשהגיעה הקריאה לטקס ידעתי שזו תהיה הזדמנות טובה. 

גם הזדמנות   ]הוא מתגורר  זו  יפים עם האדמה  פה בסביבה הרבה דברים  לעבוד עם אברהם שעושה 

 
מבקשים לקחת חלק פעיל בהפקתו ו/או בתפעולו. בתמורה ישתתפו  ומשתתפים בפסטיבל/טקס  מי ש   -("הלפרים"עוזרים )47

 חלק מהקהל. ו חלק מצוות הפסטיבל/טקסבו זמנית ללא עלות. ההלפרים הם   באירוע

 
 שקלים. 48350
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באחת החורשות באזור[ ודיברנו על האדמה הזאת שיכולה להתאים לטקס... זו הזדמנות להרחיב את  

 מעגל הקדושה שלנו ולחוש באדמה גם מחוץ לטיירה.... 

יזית אינטנסיבית. באותו רגע הבנתי, כפי  הבנתי שזה אירוע חשוב עבור דעאל וכזה שיהיה כרוך בעבודה פ 

שקרה לי פעמים רבות בעבר, שלא נערכתי נכון לעבודה. העבודה בטיירה כללה לעיתים קרובות תנועה בין  

הבתים וכניסה לחללי המגורים, למשל איסוף כלים או בניית מערכות אקולוגיות שמבוססות על חלל הבית  

הכיו מי  את  שמתעלת  השקיה  מערכת  אינן  דוגמת  הסגורות  שנעליי  מצאתי  פעם  לא  הגינה.  לערוגות  ר 

הן   לרוב  בכפר.  העבודה  לאופי  עלמותאמות  והקשו  מדי  גסות  מדי,  יכולתי  היו חמות  ואת  י את התנועה 

בהם לא מקובל להיכנס עם נעליים. סנדלים הקלו עליי אמנם את הכניסה לבתים אבל מצד  לבתים שלהיכנס  

כעת הייתי נעול בסנדליי המהוהות ותהיתי האם יקשו עליי את    . ת האדמהלעבודשני לא היו מותאמים כלל  

 למשמע צעקותיו האינדיאניות של דעאל: העבודה פעם נוספת. הרהוריי נקטעו 

אמא אדמה.. אבא שמיים.. הנה אנחנו באים.. איזה שמיים... תודה לרוח הגדולה, .... ווואפ וווואפ..  

תודה לציפורים שעפות ומסמלות לנו שגם אנחנו יכולים לעוף... תודה אמא גדולה, אנחנו אוהבים אותך 

 ומוקירים לך... איייייההההה... אייייהההה... אייייהההה... 

התבוננתי בשמים ואל עבר הציפורים הגדולות שאליהן קרא.    בהתלהבותו.  הסחףלא יכולתי שלא לחייך ול

כעבור זמן קצר עלינו על כביש עפר המוביל לחורשה גדולה וקריאותיו של דעאל התחלפו בקללותיו של תומר  

חברו    , שרכבו החבוט ממילא נחבט עוד במהמורות הדרך. הוא לרגע לא האט את מהירות נסיעתו. אברהם

שביל העפר. לא היה לי כל    קצההטלפון הנייד של תומר ועד מהרה הגענו לבאמצעות  אותנו  כיוון    של דעאל,

חפש אחר המקום, בדומה לפעמים הרבות שנסעתי אני בחיפוש  המשתתפים ל אלץ את  ספק שמתחם הטקס י

עוטה שכמיית צמר כבשים, חגורת בד רחבה, ראשו  אברהם המתין לנו שם. אדם מבוגר,    אחר אינדיאניות.

.  העבודהירדנו מן הרכב ונשאנו עמנו את כלי    ד ובידו מקל גדול ומגולף. מראהו היה כשל רועה צאן.מכוסה בב

מכוסה  ,  תוך ואדי יבשל ניהם והותירו אותי ואת תומר מעט מאחור. צעדנו ארבעתנו  ידעאל ואברהם שוחחו ב 

לדבר ביניהם והצביעו  אופיניים. דעאל ואברהם המשיכו    עצי חורש וסלעי גירעל גדותיו  , שקוצים ושיחים

להבין    ניסיון , תומר כבר מצא לעצמו פינה מוצלת להתיישב בה ואני חילקתי את תשומת ליבי בין  לכאן ולשם

לעבודת האדמה: קלות,    . נעלי המוקסין שנעל דעאל התאימו היטבסנדלייקוצים מ  חילוץבין  ו מה מתוכנן  

רגעים    ת וננעלו  ת נחלצו  אטומות,  מספר  כעבור  אליו בזריזות.  לנו  הערוץ    קרא  במרכז  נעמד  הוא  דעאל. 

והתבונן סביב במשך כמה רגעים עד שכולנו התאספנו סביבו. שיערו השרוף התבדר ברוח הקלה וזיעה ניגרה  

על עורפו. תיק עור ישן ומעוטר אבנים ירוקות )דמויות ירקן( נתלה מכתפו. הוא הביט בשמים ואז בקרקע  

 ל מברך ומתפלל: והח
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רוח גדולה, תני לנו את ברכתך בעבודה הזאת שאנחנו עומדים לעשות. תני לנו את הכוח ותברכי את  

אדמת הרפואה הזאת שאנחנו פותחים עכשיו למענך ולמען כל החיים בעולם הזה. תראי לנו את הדרך  

וחררים ושהאדמה תיהיה ותזכירי לנו את מה שאנחנו כבר יודעים לגביה. תעזרי לנו שהקוצים יהיו מש

רכה ומזמינה... אנחנו מבטיחים לא לפגוע בך, בצמחים הקדושים שלך או במי מיצורייך ועושים את זה 

 רק למען הגדלת הרפואה בעולם.... 

רע ברך ונגע עם  כבושם, צרור עלי מרווה יבשים וחופן טבק. הוא  מהוא שלף מתיקו בקבוקון זכוכית ובו נוזל  

התפלל חרישית, מלטף שיח מרווה קטן ויבש שעמד לצידו. השמים היו כחולים  ,  צחוהטבק בקרקע ואז במ

חגו מעלינו. הוא התרומם והחל מברך כל אחת מכנפות השמיים, מפזר מן    עופות דורסיםומספר  בהירים  ו

 הטבק לכל אחד מן הכיוונים.

לזכור היכולת  את  הביטחון,  את  ההתחלה,  את  לנו  תני  הדרום...  של  גדולה  לדרך,    רוח  יצאנו  מאין 

מחומך. אמא רוח של הצפון... תני לנו את ידיעת הדרך, לראות לאן אנחנו הולכים, השכיני שקט ושלווה  

ידינו וברכי אותנו בתבונתך. רוח גדולה של המזרח... אנחנו מברכים אותך שהענקת לנו את   במעשה 

ה. תעזרי לנו כשאנחנו מבקשים היום הזה, שבירכת אותנו באדמה הזאת וביכולת להרגיש ולאהוב אות

לקרב אותה אלינו ולחבר אותנו בני האדם אליה. רוח חכמה של המערב... הזכירי לנו מה הם המקומות  

ברך את  דעת כיצד להנכונים עבורנו, החזירי אותנו לחייק משפחותינו בשלום ותני לנו את התבונה ל

 הבאים לטקס הזה... אמן.

ננו בו. אברהם ותומר התיישבו ואני נשארתי עומד לצידו. עם כל ברכה הוא  חזרנו אחריו בקריאת אמן והתבו

יותר   פיזר מעט טבק. לאחר מכן התכופף שוב והתיז מעט מן הבושם שהיה בבקבוק הקטן. מעט מאוחר 

 אותו מדוע עשה כן ענה לי: שאלתי שכ

הפגישה החשובה שלנו כשאתה מתכונן לפגישה חשובה עם אישה אתה שם בושם נכון?! ככה גם לקראת  

 . ...עם האדמה הזאת. עלינו לשים בושם, להתמסר אליה כמו אל אישה

י חלקים. תחילה הדליק את צרור המרווה והחל נע בשטח, מפזר  נ הברכה היה מורכב משהאחרון של  שלב ה

גם עלינו ובירך אותנו, מבקש מהרוח הגדולה להעניק לנו את התבונה ואת    עם העשן  את העשן. הוא עבר 

דליק עלה טבק מגולגל גדול  לקראת סיום הטקס הקטן שלו ה,  הרגישות לעבוד באדמת הרפואה. בהמשך

כנפות השמים    עבר ארבעבחזרה לגידל בביתו( והחל שואף את העשן לפיו רק בכדי לנשוף אותו  אותו  )  ומיובש

"  "תראו... נשר.  גע לפני שהכניס את ציוד התפילה שלו חזרה לתיק צעק תומר ממקום מושבו:והקרקע. ר 

עוף דורס גדול וחום חג מעלינו, יתכן שזה אכן היה נשר. היה רגע של דממה שהופר בדרמטיות. דעאל החל  

 צועק וקורא אל האוויר קריאות אינדיאניות שחזרו על עצמן כמה וכמה פעמים: 
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איייייההההה, אייייהההה... אבא נשר.. תודה לך על ההסכמה שלך, על הסימן  איייייההההה,  

 שאתה מביא איתך.. זה המקום, זאת האדמה.. זאת האדמה... תודה רבה לך...! 

מחויכים ועם ההבנה שהנשר מעיד על הסכמה מצד עופות השמים התחלנו את העבודה. עבדנו במשך שעות  

נים את השטח כך שהכל יתאים לטקס המתקרב. אני הייתי אמון  ארוכות בשמש, מנכשים, מנקים ומארג

תחילה על פינוי האזור הצפוני. דעאל הורה לי להיזהר שלא לנכש את שיחי המרווה. העבודה נמשכה, זו  

שירים   לעצמו  שר  פעם  מדי  דעאל  חלקנו.  את  תרמנו  עוד  זה  בשלב  וכולנו  ממש  של  פיזית  עבודה  הייתה 

ר ספרדית לא תמיד הצלחתי להבין את מילותיהם. מדי כמה זמן עצרנו בכדי  בספרדית ועל אף שאני דוב 

לנוח, ישבנו מתחת לאחד העצים המוצלים ושוחחנו. תומר היה עייף מאוד ולעיתים קרובות נרדם. באחת  

מן המנוחות, שהלכו ונהיו תכופות יותר ויותר, נענה אברהם לבקשתו של תומר והציע לנו טיפות של שמן  

וא ותומר עישנו סיגריות מריחואנה בכל הפסקה. דעאל ואני סירבנו בנימוס. מעולם לא ראיתי את  ה   קנביס.

)או   ולא הופתעתי כשסירב להכל אדם אחר  דעאל  הזה  של  צעתו  מחברי השבט( משתמש בסמים מהסוג 

ימני  אברהם. אני נמנע מכך גם כן. זמן ההפסקה התחלק בין אכילת פירות שדעאל הביא עמו, התבוננות בס 

אודות הקין ודעאל  ותכנון העבודה להמשך.    בעלי החיים, בשיחה מתמשכת שקיימו אברהם  של אברהם 

והתכרכמו   הלכו  שפניו  לכדי  ככל שהתמשכה  תומר  דעאל  תכופות, מביא את  לעיתים  וכעס  רטן  העבודה 

ת משימותיו  על עצמי אלקחתי  מדי זמן מה    את חשיבות הפרויקט.מאמץ במטרה לפייס אותו או להסביר לו  

כללו בין    די להתחבב על דעאל. המשימותגם כלקדם את העבודה ואולי במידה מסוימת    סיוןינ של תומר ב

גם   הגבהשאר  אחת  במעלה  האקולוגים.  עמסע  לשירותים  תעלה  חפירת  ואפילו  סנדות  אחר  בחיפוש  ות 

ונותרתי לבד עם דעאל חזרה האווירה להיות נינוחה    את משימותיו של תומר על עצמי  ברגעים בהם לקחתי  

שיחה   אברהם  לבין  ביני  התפתחה  מסוים  בשלב  וממוקדת.  יעילה  הייתה  והעבודה  שהייתה  כפי  ומהנה 

גם את אופן     -על דרך ההשוואה והניגוד    -להבין את החיים בטיירה ומתוך כך  מרתקת שלימים סייעה לי  

המחשבה של אינדיאנים אחרים בישראל. בזמן שהייתי עסוק בחפירת תעלת השירותים התיישב אברהם  

 לצדי והסביר לי מי הוא יהודי:

ר ועד הרגע שאתה יהודי אמיתי הוא מי שלא זקוק להגדרה יהודי... הנך יהודי מהרגע שאתה קם בבוק

עוצם את העיניים שלך בלילה. כל המעשים והמחשבות שלך הם מעשים ומחשבות של יהודי... יהודי לא 

עוצר לחשוב על זה שהוא יהודי והוא לא זקוק להגדרה שכאילו תלך לפניו. מי שעוצרים ומגדירים את  

ינם יהודים אמיתיים. עצמם כיהודים, מקדישים זמן להבדיל את עצמם מאנשים אחרים, הם מי שא

 יהודי אמיתי אינו זקוק להגדרה יהודי.... 

במהלך שלושת ימי העבודה, שנמשכו משעות הבוקר ועד ששקעה השמש, הפכנו דעאל ואני קרובים יותר  

ויותר. אברהם מצא לעצמו תירוצים שונים ללכת ולשוב ואת תומר, שרטן יותר מאשר עבד, השארנו לישון  
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בכך. עוד רצה  כל  ורצוצים, התחיל דעאל לשרטט לעצמו את קווי    בצל  עייפים  עם תום העבודות, כשאנו 

עייפים הלכנו    49הטקס הכלליים, היכן יהיה המזבח, היכן המשתתפים, היכן מטבח השדה והיכן פינת הרפא. 

הלוך ושוב, כשהוא מתקשה להחליט לגבי שאלות המיקום. השמש כבר עמדה לשקוע ושריריו כאבו בוודאי  

כמו אלה שלי. דעאל הלך והפך חסר סבלנות, לא מצליח לראות בעיני רוחו את התהוות הטקס. הוא  ממש  

נהיה מודאג וחסר שקט, מדי פעם מתייעץ עם שיחי המרווה שנמנענו מלעקור. זמן מה קודם לכן מצאתי  

עותו.  שטיח בקרבת מקום ודעאל הורה לי להזיזו לכאן ולכאן במטרה לבחון שוב ושוב את המרחב באמצ

אחרי שעה ארוכה הרגשתי שעלי להיחלץ לעזרתו. הצעתי שהוא יעמוד ואני אנוע במרחב בכדי שיוכל לראות  

ונעמדתי בפאה המזרחית    יאיך הדבר נראה מעייני המשתתפים. הוא הסכים וניגש לעברי. אני לא התמהמהת

בי. כעבור רגע התחלתי    של מרחב האדמה המעובד שהיה כעת חשוף מצמחים, קוצים וסלעים. הוא התבונן 

שום סיבה נראית לעין לכרוע ברך. באותו הרגע החלה הרוח  בלי  ובשל כך החלטתיגם אני לחוש חוסר שקט 

. איבדתי מעט את  שינוי זה במזג האוויר היה כה קיצוני עד שלא ניתן היה להתעלם ממנולנשוב בעוצמה.  

פתע מעט אך מאושר. הוא הביט בי למשך כמה  שיווי משקלי. דעאל הזדקף באחת על רגליו ונראה היה מו

 ...!" "בסדר גמור סבתא... כאן רגעים מבלי לנוע ואז אמר בטקסיות:

לא יכולתי    ,חייכתי ושמחתי. בדרך חזרה לטיירה, בשעה שדעאל שוב קורא את קריאותיו אל הרוח הגדולה

היו אלה הימים הראשונים בהם הזדמן לנו    50. דהיישלא להרגיש כדמות מסיפורי העוצמה של קרלוס קסטנ 

עתה ידעתי שעבודת האדמה בטיירה הייתה מעין מבחן נוסף שהיה  זה לצד זה בצורה אינטנסיבית ולעבוד  

עדי שהיה זה אחד הרגעים שגרמו לדעאל  הסבירה לי עלי לעבור. הרגשתי שעברתי את המבחן. מאוחר יותר 

 לדעת שאני יהודיאני: 

ות גדולה למה שאומרת לנו הרוח. הרוח היא זו שמסמנת לנו מתי עלינו לדעת משהו,  אנחנו נותנים חשיב

מין הכוונה של העולם לדרך שלנו. סימן ההסכמה שלו. הרגע הזה שבו הרוח סימנה לכם איפה צריך  

יודע  להיות האלתר היה הרוח הגדולה שהסבירה לכם שאתה היית צריך לבחור את המקום. שאתה 

 האדמה הזאת... בדיוק כמונו את 

חלק מקהילתו,  כעת  ה בי  א נהיגה הרוחני של הקהילה רעבורי הייתה זו נקודה משמעותית. לא זו בלבד שמ

זו  האינדיאניות בטיירה שונה מ  להתבונן בעולם כפי שבני המקום מתבוננים בו.הרגשתי שניתנה לי הזדמנות  

 
פיזית ו/או רגשית במהלך הטקס. העמדה  שם כללי המיוחס לפינה המיועדת למי שמרגישים שלא בטוב וזקוקים לעזרה  - רפא 49

מאוישת במהלך הטקס בדרך כלל בעוזרים )'הלפרים'( המגישים מים, תשומת לב אישית ולעיתים אף טבק או חומרים טבעיים  
 נוספים. 

 
  וספר )ו יאחד עשר ספרים במהלך חי   בתפרסם סדרה  שסופר אמריקני ממוצא פרואני, אנתרופולוג ומורה  - דהייקרלוס קסטנ50

. ספריו מתארים את חוויותיו משנות החיים, שהתרחשו על פי תיאוריו באמצעות שאמאן אינדיאני  (נוסף שפורסם לאחר מותו
 בשם דון חואן מאטוס. 
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אחריםשפגשתי   הי  במקומות  המ נבדלים  הודיאנים  שכן  פרקטיקות  בישראל  ים  אינדיאנ שאר  באמצעות 

האדמה,   עבודת  שונות.  בדרכים  לרבות  אינדיאניות  היא  שונותקידושה  הדוגמאות  ב ,  מן  אחת  וודאי 

 המרכזיות לכך. 

 

 לא לעשות בכאילו 

הדעה הרווחת כלפי האנשים בישראל שמקיימים פרקטיקות שמקורן בתרבויות הילידיות של אמריקה, היא  

שהדמות האינדיאנית היא בחירה מבין אופציות רבות של זהויות שניתנות לאימוץ  שהם משחקים משחק.  

ניתן לראות תחפושות אינדיאניות    בהתאם  ושתפקידה לשרת אינטרסים עסקיים או חברתיים מזדמנים.

בתהלוכות פורים וטקסים אינדיאנים שמושכרים לטובת חגיגות ימי הולדת או ימי נישואין. לא פעם שמעתי  

יחס לעגני כלפי רבים ששילבו בחייהם מוטיבים אינדיאנים. כך אמר לי אקי, בעל מתחם הארחה,  אודות  

 אמן ואספן של לוכדי חלומות. 

אתה יודע כמה פעמים לא האמינו לי שאני רציני?! עד היום יש עוד אנשים ביישוב שבטוחים שזה יעבור  

עם שאני תולה לוכד חלומות חדש אני מחייך  לי, שאני עושה בכאילו ושזה לא באמת מעניין אותי... כל פ

 לעצמי שאני יוצר בזמן שהם מעקמים את האף....

על אינדיאניופעמים   גם    תרבות שאלתי את עצמי אודות הדעה הרווחת  מודרנית, שמאפיינת במידת מה 

חוקרים שאליהם אתייחס בדיון. תיאטרליות היא בהחלט מוטיב שפגשתי בשדה אך להגדירה כ"משחק"  

אה בעיני כרידוד של תופעה מורכבת. עם זאת, שאלת "המשחק האינדיאני" שבה ועלתה מן השדה ודרשה  נר

הכפר היהודיאני  מי מאנשי  ן  מצאתי את עצמי עוזר בהכנות לטקס או לסדנה שארג  ממני לעסוק בה. לא פעם 

)בגדים  והייתי   התלבושות  להכנת  שיער"ילידיים" שותף  נוצות  תכשיטים,  הפולח ,  כלי  טבק,  (,  )תופים,  ן 

תפילה   תשמישי  מרווה,  קטורות  רפואה,  המזון    כגוןמרקחות  הכנת  ועור(,  חרוזים  משובצות  נשר  כנפי 

שותף לחישוב  הייתי אפילו במקרים מסוימים . הכנת השטח( ו)הנבטת עדשים או שעועית, הרווית קמבוצ'ה

בפע רווח.  לייצר  שנערך במטרה  כזה  או  רב משתתפים  לטקס  אורחים  הכלכלי שקדם  הוזמנו  שבהן  מים 

היה ברור שקודם לקיום הטקס  ו )אנשים שהינם חיצוניים לקהילה(, שאלת ה"משחק" הייתה נוכחת תמיד  

עלינו "להכין את השטח": להכין את הקרקע )עישוב, סילוע וקידוש הקרקע(, את מתחמי הנוחות )למתוח  

שלא יפריע    ךהמזבחים(, לסדר את השטח כרשתות צל, לבנות שירותים, להקים מטבח שדה, למקם את  

נוחה לבאים, שיח מקדים עם הצומח והחי באזור   )גישה  לטקס להתקיים  על מנת שיסייע  לקיום הטקס 
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ת וותיקה המשמשת דוברת בלתי פורמאלית  יהודיאני  ,גלכך סיפרה לי    בצוות.  תפקידיםלחלק את ה כראוי( ו

 51:שופטת בית משפט השלום כפר לשל הקהילה, על התאספות שקדמה לביקור שנערך ב

הזמנו את כל מי שאנחנו מכירים ומחשיבים במשפחה הרחבה שלנו. היה פה יום מופלא שבו כולם ביחד 

 ניקינו, סידרנו וארגנו את האדמה. היה חשוב לנו מאוד שהכל יראה כמו שצריך....

מעין הכנת    , הצגהלקראת    יערכותאלה של הכנות לאירועים שונים לא יכולתי שלא לחשוב על ה זמנים  ב

שהייתי בו  יותר מכל מקום אחר  סביר את מהות האינדיאניות שכן  הלא די בכך כדי לם זאת,  ע"תפאורה".  

  לא מייצרים מציאות פיקטיבית המנותקת משגרת חיי היום יום במקום. חיים את חייהם ו  טיירההאנשים ב

 באחד הימים אמרה לי אורין כך:

? אני כםאנשים שמגיעים לפה שואלים אותי בצורות שונות על אורח החיים שלי. מה אורח החיים של 

 שואלת אותם. אין לי אורח חיים אינדיאני, יש לי פשוט אורח חיים. אני פשוט חיה ככה.... 

דעאל, נותרנו אני והוא לבדנו. למחרת  ו של  רחבת תפילה בקרבת ביתמספר ימים בהם הכנו    ערב אחד, לאחר

עלעל ניגשה    52. טקס רפואה חשוב בו לראשונה "יעבדו" חברי השבט עם הסבתא הגדולהצפוי היה להתקיים  

מקום זה  אותן לא הצלחנו להרחיק. בשאבנים בולטות  שבת על שתי  להרדים את פרח ואני ודעאל נותרנו ל

קשה, היה חם והזיעה עוד לא הספיקה להתייבש על פנינו.    עבדנובדיוק ישבו למחרת היום משתתפי הטקס. 

בחוסר נוחות מנסה להתחמק מן המוץ העוקצני שנותר  על מקומי  עתי  נדאעל ללא חולצה ושנינו יחפים. אני 

היינו  וישב בנוחות גמורה. שוחחנו על רחבת הטקס  לעומת זאת  . דעאל  ומזיז את רגליי שלא ירדמועל הקרקע  

בעצמנו רבשכן    גאים  זמן  עליה  עם  עבדנו  התמודדנו  העבודה  במהלך  פשוטים  .  לא  לנו  "אתגרים  שזימן 

במשך רוב  דבורים, השמש היוקדת  ובה קן  ערימת עצים ", כפי שנוהגים אנשי המקום לומר, ביניהם  המקום

ימת  אכל  ופרח, בתם של עלעל ודעאל, שביקשה בבכי מאביה להישאר בבית  אבנים עקשניות  שעות היום,  

עגולה ויפה, במרכזה מעגל אבנים קטנות  עצמה הייתה  פילה  תרחבת ה עשינו הפסקה להרוות את צמאוננו.  ש

הקמנו  כמו כן  .  במורדהכביש הניבט  אותה מתחנו על מנת שתסתיר את  שיועד למדורה ומאחוריה גדר בד  

  ניותיו למקום שירותי קומפוסט ורחבת לינה שהייתה מוגנת ברשת צל כחולה. דעאל הפליג וסיפר על תוכ

שיבנה מאבנים ועץ. דיברנו על המשימות    מזבחאוהל סווט לודג', מתחם תפילה קבוע ואולי אפילו    שכללו

עלעל להרדים את פרח,  תחילת הטקס ועל אלה שנדחה לימים אחרים. הזמן שנדרש ל  לפנישעוד עמדו לפנינו  

. החושך ירד והשיחה  לשיחה עם דעאלפרק זמן שבו נאלצנו להישאר מחוץ לבית, היה בשבילי הזדמנות פז  

 
דיון בבית משפט השלום בנושא חוקיותו של הכפר. הכפר ממוקם על אדמת מדינה  ה  בעקבות  2019-הביקור התקיים ב51

בטרם  בטיירה  תבקר שופטת  הבדיון הוחלט ש פיתוח אך נרכשה על ידי אדם פרטי.צרכי אדמה ל כהמוגדרת כשמורת טבע ו
 .65-62עמ' ב 5 מס'בפרק  הרחבה ראה בנקבע תאריך לדיון הנוסף.  טרם  עבודההיתקיים דיון נוסף. נכון לזמן כתיבת 

 
)בקצ'ואה(. הגפן גדלה  היוואסקה . נקראת גם "גפן הרוחות"כינוי לתמיסה המופקת מצמח  -סבתא )או הסבתא הגדולה( 52

 ביערות הגשם של דרום אמריקה וממנה מופקת חליטה מעוררת הזיות )בדרך כלל בשילוב עם צמח נוסף(.
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תפקידו הבלתי מתפשר של העצמי. הרגשתי שאני  ושאלות של מהות החיים, טיב הזמן  בענייני עבודה גלשה ל

בשבט הפך את התשובות  של דעאל  נינו היה מיוחד מאוד ותפקידו  ייכול לשאול אותו הכל, הקשר שנרקם ב 

וכיצד הוא מרגיש לגבי האתגר    נהל את הטקסיםכמי שמ   תחושותיושלו למרתקות בעייני. שאלתי אותו על  

מרגיש  הוא ושאלתי אם   יתהיותי אתתו יא חלוק עבודה עם הסבתא הגדולה. בין היתר ביקשתי לשצפוי לו ב 

כמי שמבקש  ובסבלנות  הוא לא חייך ולא שינה את תנוחתו, פשוט ענה לי באריכות   .לעיתים שהוא "משחק"

 להעביר מעט מן הידע שצבר:

כל פה כמו שאתה רואה אותו. אנחנו לא רוצים בכאילו! מי שנבחר על ידי הרוח הגדולה או על ידי  ה

אלוהים להעביר טקסים לא יכול לזייף את זה. יש טקסים מסוימים שאני עצמי בגלל זה לא אעביר, כי 

מו שגרתי אני לא יודע מספיק. הרבה פעמים חשבתי על ללכת לגור אצל האינדיאנים של צפון אמריקה כ

אצל האינדיאנים של ברזיל, בשביל לראות איך הם עושים שם את הדברים. אולי ללמוד מהם. הכל פה 

 כמו שאתה רואה אותו. אנחנו לא רוצים לעשות בכאילו! 

מבחינתו  הה לפיה  שערכנו  בהרה  בגדר  ההכנות  או  אינן  בל"משחק,  רוחי.  ,  "כאילועשות  את  הניחה 

כאנתרופולוג נשאתי עימי את ההבנה שבני האדם נמצאים בהופעה באופן דינמי ובלתי פוסק ושהופעה זו  

הנה אדם שנושא את זהותו האינדיאנית  איננה תלויה בהכרתם בה, אך באותו הרגע שקעתי כולי בהבחנותיו.  

"קיים" ללא "קיים", בין "משחק"    בין, במרחב הביניימי שמתקיימת במרחב משל עצמהשזהות  ,  בביטחון

מבלי שזו תעיד על קיומה  אפשרי להכין "תפאורה"  במרחב הזה  ללא "משחק", בין "מוגדר" ללא "מוגדר".  

אדם    "הצגה"של   יכול  שבו  המרחב  זה  ואחת. אינדיאני  להיות  כלשהי.  העשרים  המאה  של    בישראל 

או באופן שבו  יות לאלה המתבוננים בה מהצד  עשוייה לההאינדיאניות שלו איננה תלויה באמביוולנטיות ש

המשכנו לשוחח והשיחה עטפה את שנינו    לא.בכלל  "כאילו" ומה  , מה הוא  אני מגדיר מה הוא "אמיתי"

שאלת ה"משחק" עדיין הייתה נוכחת באוויר. ריח של עשן החל מתגנב לאפינו    והשכיחה מאיתנו את הזמן.

דיבר על החלומות שלו ועל כך שתמיד רצה ללכת לגור  משיך והומרחוק נשמעה מוזיקה אינדיאנית. דעאל  

  כעת היה כבר עם ילידי צפון אמריקה. לא הרגשתי צורך לספר לו על חלומותיי שהם בלא ספק דומים לשלו.  

בביתו   לגמרי,  קטנה.  מאחורינו  חשוך  מנורה  כל  כבר    פרחדלקה  שכמעט  לו  סיפרתי  לבטח.  נרדמה 

ואת  הם משתמשים  הם  במבססים את זהותם האינדיאנית, את הסמלים ש  האינדיאנים שאני פוגש בישראל

על דמות האינדיאני בן המישורים של אמריקה הצפונית. הוא הנהן בחצי חיוך    , הפרקטיקות שהם מקיימים

 את נקודת המבט היהודיאנית: פנה להסביר לי, כפי שעשה בעבר וכפי שיעשה פעמים רבות בהמשך, ו

מי הם    צפון אמריקההאינדיאנים של  זו בעצם שאלה של הבנה של ההרמוניה הגדולה של החיים שלנו.  

את   הבוערת(שמסמלים  הזקופה,  )הבטוחה,  האדומה  דרום   . הדרך  של  או  ברזיל  של  האינדיאנים 
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( הסבתא  ואדום  לנחשב    53המחוברת לנביעה(. לפיכך גם הסבא העמוקה,  אמריקה הם הדרך הכחולה 

 ! עם סגולה -ישראל, באמצע, ערבוב של השתיים  יותר. אנחנו,לכחולה 

. התרכזתי כל כך בלמצוא את המקומות בהם הוא משחק או בהם אין  אותי  פירוש זה של המציאות ריגש

  את המושג הוא משחק, את המקומות בהם הוא אינדיאני ואת אלה בהם הוא ישראלי, עד ששכחתי לחלוטין  

חייכתי והוא הבחין בכך. הוא קם ואני  דיר את עצמו כשילוב בין השניים.  שבאמצעותו הוא מג  יהודיאני

אחריו. עלעל קראה לו בלחישה מדלת חדר המרקחות שלו )בו שמר את כלי הפולחן, את כלי הנגינה ואת  

החומרים השונים מהם רקח את מרקחותיו(. התחבקנו, הרגשתי בזיעה שהתייבשה על גבו. הוא הידק אותי  

 בניגון של ברכה: ודיבר אלי בספרדית ו ה אל חז

מזל  היהודיאנית..! איזה  למשפחה  שלנו...  למשפחה  בן  שאתה  מזל  איזה  אלינו...  שהגעת  מזל  איזה 

 .. איזה מזל שהרוח הגדולה שלחה אותך אלינו.... .שאתה מבין

רקע. "איזה  , נושאת על כנפיה את הניגון האינדיאני שהתנגן אי שם בשבהעלעל הביטה בנו, הרוח החמה נ

 מזל שאני יהודיאני" אמרתי לו, ולרגע לא חשבתי שאני עושה בכאילו. 

  

 
. הפיוטה נחשב בקרב שבטים   williamsii(Lophophora) פיוטה כינוי לעיבודיו השונים של קקטוס ה -( סבא פדרו)או סבא 53

. השימוש בפיוטה נועד לחידוד חושים, תחושה של נינוחות וחזיונות. באופן  Schultes, 1938)רבים באמריקה כצמח מקודש )
 . (Waldman, 2006)מסורתי נחלט למשקה או נלעס נע  
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 5פרק 

 ברוכים הבאים לשבט 

 

 מי אתם היהודיאנים 

ממוקדים   בשונה  אצלם,  הילידית.  בהיסטוריה  להיתמך  או  ילידים  להיות  מתיימרים  אינם  טיירה  אנשי 

יהודי באופן מלא. הסמלים שמקורם  -החיים הישראליאחרים של אינדיאניות, נשזרת האינדיאניות באורח  

, נוצות השיער או עישון טבק המקודש( מקבלים  54בתרבויות הילידיות של אמריקה )לדוגמא גלגל הרפואה 

הישראלית התרבות  על  שנשענת  ייחודית  מקומית  המורכב  - משמעות  הביטוי  היא  היהודיאניות  יהודית. 

המטשט וזה  בישראל  לאינדיאניות  ילידי  ביותר  של  ההיסטורית  המציאות  שבין  הגבולות  את  ביותר  ש 

אמריקה, לבין זו אשר מתקיימת כיום בישראל. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר לשילוב זה הוא טקס קבלת  

השבת. קבלת השבת הוא טקס קולקטיבי שמתקיים בשבתות שחברי השבט מגדירים כחגיגיות, במהלכו  

באי והוא קשור  הולדת  ימי  רוב מתקיימת קבלת  נחגגים  פי  על  אנשי השבט.  שמציינים  רועים שמיימיים 

השבת בבית מסוים שהוא הגבוה בין בתי הכפר ומשקיף על העמק כולו. קבלת השבת הראשונה שאליה  

 הוזמנתי הותירה בי רושם רב ואפשרה לי להבין וב יותר מי הם היהודיאנים. 

למבנה    ש המרתק התחיל מבחינתי עוד בטרם הגעתיהיה זה יום שישי חם ורוח קדים החלה מנשבת. המפג

דרך שבילי החורש. בדרכי פגשתי בלוג'אן ובת זוגו, תמר, מוותיקי השבט היהודיאני. אני ותמר קשרנו שיחה  

ולוג'אן התקדם קדימה. לאחר כמה דקות ביקשתי מתמר שתכוון אותי למקום הטקס והיא אמרה שגם 

י. בטרם הספקתי לומר דבר הוציאה תמר צעקה אינדיאנית מגרונה:  לוג'אן בדרכו לשם ושישמח ללוות אות 

"אייייייייהקקקק, אייייייייהקקקק". לוג'אן עצר והסתובב אלינו. התרגשות גדולה אחזה בי לפתע. היה זה  

רגע חיים קטן, אולי חסר ייחוד מבחינתם, שהיה בלי ספק ספונטאני, לא מבויים. קבלת השבת התאפיינה  

ה דומה.  את  ברוח  מלווים  אינדיאנים  תופים  מצומצם,  אורחים  מספר  גדול,  מודרני  וויגואם  הוא  מבנה 

השירה, לוכד חלומות צבעוני גדול, ארוג בצורה של מגן דוד, תלוי על החלון המערבי הגדול והאליפטי )כך  

עין גדולה(. המשתתפים יושבים על הרצפה במעגל, שותים מכדים ושרים שירי תפי לה  שנוצרת צורה של 

בטקס   אינדיאני  טקס  של  ומרתק  דופן  יוצא  שילוב  הגדולה.  ולרוח  לאלוהים  וספרדית,  אנגלית  בעברית, 

 יהודי. 

 
  ו רוחניים. ישנ מרכיביםמספר רב של  מסמל אה  צורת עיגול המחולק לארבעה רבעים שווים. גלגל הרפובסמל   - גלגל הרפואה54

גלגל הרפואה מייצג במקרים רבים את  . (Dapice, 2006) ולמטרות שונות  ותתרבויות שונשאופייניים לגלגלי רפואה  של מגוון 
ם,  בטים נפשיים, רגשיים, גופניים, רוחניים, עונות, מחזורים, מעברימשמעויות נוספות הקשורות בהיארבע רוחות השמים. 

 וכדומה.   , ארבעת פינות היקוםיו של אדםי אבני דרך בח
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עבור חברי השבט כמעט כל היבטי החיים מקבלים פרשנות המשלבת בין התורות היהודיות והאינדיאניות.  

 דוגמא טובה לכך היא פרשנות שנתן דעאל לפרשת השבוע:

ע מדברת על אברהם יצחק ויעקב. זהו ביטוי לאופן שבו אלוהים רואה אותנו, פרשת השבוע של השבו 

לדרך שבא הרוח הגדולה מבקשת שנחיה. אב ]אבא[, ראה אותם, יצחק ויעקוב אחריהם. אלוהים רואה 

אותנו מתנהלים בימים שלנו, חיים במין חשיבות יתרה. והוא, האבא הגדול שלנו, רואה אותנו, צוחק 

 אוהב ועוקב אחרינו, שומר עלינו. לעצמו בשעשוע 

דוגמא טובה נוספת היא סמל השבט, תליון חרוזים גדול המעוטר בנוצה, גלגל הרפואה האינדיאני וציציות  

(. סמל זה, שהיה תלוי בכניסה למתחם הטקס, משמש  54  בעמ' מס'  13השזורות בחוט כחול )ראה תמונה מס'  

 גם כמזוזה בחלק מהבתים.  

אקונומי גבוה. הם מקיימים פרקטיקות  -יהודיאנים הם ישראלים, יהודים, המגיעים בדרך כלל מרקע סוציו

ומאמצים מאפייני זהות בהשראת התרבויות הילידיות של אמריקה. הסיבות שבגינן הגיעו לטיירה שונות  

ם הרקע האישי שהוביל אותם לאינדיאניות. הם אינם בעלי רקע אתני מסוים או בעלי קווי אופי בולטים  וכך ג

אימצו את   בטיירה(,  )קבוצת המתיישבים הראשונה  מגן אחווה  חלק  ומי שהיו  הגדול,  משותפים. חלקם 

פים בגן אחווה  מהם היו החיים המשות  מאפייני הזהות האינדיאנים עוד בטרם החלו לחיות במשותף. לרבים

בעלי השפעה רבה על אופיים. משביקשתי מאורין לספר לי מעט על    משמעותיים מאוד וכפי שהם מעידים

 ההיסטוריה האישית שלה, סיימה היא את דבריה כך: 

ידעתי את זה מן הפעם הראשונה שביקרתי עם ההורים שלי בארצות   תמיד ידעתי שאני אינדיאנית, 

שלי דרכו על הקרקע ידעתי שאני מכירה את האדמה הזאת, ידעתי שאני  הברית. מהרגע שבו הרגליים  

מכירה אותה טוב יותר משאני מכירה כל אדמה שאי פעם הלכתי עליה. לא היה לי ואין לי עד היום שום 

 ספק לזה שהמקור שלי הוא שם, שהנפש שלי יצאה משם ולשם היא עורגת. 

התרב של  כשילוב  עצמם  רואים  היהודיאנים  אמריקה,  כאמור,  של  האינדיאניות  והתרבויות  היהודית  ות 

כאשר הזהות האינדיאנית מתמזגת בזו היהודית ויחד יוצרות דבר מה חדש. לא פעם שמעתי את ההסבר על  

 הביטוי השגור "העם הנבחר":

הרוח הגדולה שמה על האדמה את מי שהיא יודעת שישמור עליה. בכל תקופה ובכל זמן יש מי שאמונים 

על ההגנה עליה. כל פעם בדרכים שונות. הרוח הגדולה היא מי שבוחרת מי יהיו השומרים שלה. בזמנים 

היה צריך    שבהם היה צריך להט, אש, תשוקה אדומה... היו אלה האינדיאנים של הצפון. בזמנים שבהם

תבונה, יכולת להתבונן ולהעמיק... היו אלה האינדיאנים של יערות הגשם שיכלו לראות לעומק שבין  

העצים של היער. כמו צבאים. בזמנים של היום, שבהם אולי צריך צלילות, יכולת לראות מעבר להסחות 
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בור בין מה שהיה למה הדעת... הרוח הגדולה שמה אותנו פה. העם היהודי, מי שיודעים לראות את החי

 שיהיה, אנשי הדעת. אבל כולנו, לאורך כל הדורות, אנחנו אותם אנשים, כמו שזו אותה הרוח. 

כמעט כל היבטי החיים היהודיאנים נגזרים מתפיסת העולם המשולבת הזו ופרקטיקות היומיום נוצרות  

היהודי  לתרבות  בשבט  שמיוחסים  מנהגים  ה  תמתוכה.  מהיהדות  נגזרים  הם  אינם  אלה  אורתודוקסית. 

סמלים ומנהגים שמקורם ביהדות והם מוטענים בסימבוליקה אינדיאנית ולהיפך. כך, רעיונות אינדיאניים  

כמו תזונה טבעונית, יחס אל האדמה, האנשת בעלי חיים וכדומה מוסברים כהיבטים 'יהודיים'. כך לדוגמא  

 נה מן החי: הסבירה לי עלעל בתשוקה את הצורך בשמירה על תזונה שאינ

על פי היהדות על האדם לבחון את עצמו כל הזמן במבט של מערכות היחסים שהוא מקיים עם העולם.  

עם האנשים שסביבו, עם הרגשות שלו, עם הידע שלו, עם הצומח, עם המשפחה שלו, עם הטבע, עם 

תן, מערכות  מערכת העיכול שלו. שום מערכת יחסים לא מתקיימת בווקום, גם אם אנחנו לא רואים או

עם   היא  היום  ביותר שאנחנו מקיימים  הפגומות  היחסים  היחסים שלנו מתקיימות. אחת ממערכות 

החיות. פרות למשל, מישהו מפריד אותן מהעגלים שלהן, מישהו מתאכזר אליהן, מישהו מכאיב להן, 

אני אולי    מישהו חולב אותן. אני קונה במכולת חלב ובכך מאשרת שזו מערכת היחסים שלי עם הפרה. 

לא שמה לב לזה כי בעולם המודרני מערכות היחסים עם הטבע נעלמות מהעיניים של רוב האנשים, אבל 

מערכת היחסים הזו מתקיימת. האינדיאנים מדברים על זה שעל האדם לבחון בכל רגע ורגע את מערכות  

א יכולה להרשות היחסים שהוא מקיים, שאסור לו לשכוח שהן מתקיימות, בטח זו שעם הטבע. אני ל

לעצמי מערכת יחסים כזאת עם הטבע, אף אדם אסור שירשה לעצמו מערכת יחסים כזאת עם הטבע... 

ליהדות קווים מנחים מאוד ברורים על מערכת היחסים של האדם עם החי, זו מערכת יחסים של אהבה, 

ממשיכים לפגוע בה של הבנה הדדית, של תמיכה וערבות הדדית. אנחנו פגענו במערכת היחסים הזאת ו

לצערי... וזו כשרות אגב. מי שאוכל חיה שעברה התעללות, הוא מי שאוכל לא כשר! אנחנו שוכחים את 

 זה וזו מערכת היחסים שאנחנו מקיימים עם העולם. 

יחסי השארות בשבט דומים ליחסי השארות בחברה הישראלית של הזרם המרכזי. רוב מערכות היחסים  

ואליות, המשפחות הגרעיניות כוללות מספר מועט של ילדים )רוב התושבים עודם  הרומנטיות הן הטרוסקס

צעירים( והן מתמסדות, כמקובל בישראל, בנישואין. חבריי לשבט סיפרו שטקסי הנישואין נושאים בחלקם  

  אופי יהודיאני. ישנן מערכות יחסים שכוללות מספר מבוגרים ואת ילדיהם. גל, אור ונווה למשל גרים יחדיו

באותו בית עם שלושה ילדים )אחד של נווה ושניים של גל ואור(. וישנם יהודיאנים )מעטים( צעירים יחסית,  

 שבאותה עת לא היו כלל במערכת רומנטית מסוג כלשהו. 



 

53 
 

חגים   ביניהם  השנה,  במהלך  אירועים  מספר  סביב  ונפגשים  מתאספים  טיירה  של  בשבט  היהודיאנים 

, 55בשבט, שבועות, פסח ושבתות, וכן מועדים אינדיאניים דוגמת ימי השוויון   ישראליים כמו ל"ג בעומר וט"ו

טקסיים  נגינה  מפגשי  או  אדמה  את  56קידוש  המנהל  דעאל,  הוא  היהודיאני  השבט  של  הרוחני  מנהיגה   .

לציין   חשוב  המובהקת.  היהודיאנית  בנוכחותו  השבט  את  ומאחד  "הלכתיות"  לשאלות  עונה  הטקסים, 

כמו במקרה של דעאל,   ארגוני בעיקר. -טיירה מנהיג נוסף, אילון שמו, שתפקידו אדמיניסטרטיבישלקהילת 

גם סמכותו של אילון איננה פורמאלית והוא אחראי בין השאר על נושאים כמו כספים, רכוש, פרסום וכיוצא  

ו הישראליים  בזה. אירועי השבט משתנים באופיים, היקפם ותפקידם. לאירועים או לחגים היהודיים ו/א 

יוזמנו    -או היהודיאנים כלשונם    -יוזמנו כל חברי הכפר ומעגלים קרובים נוספים. לאירועים האינדיאנים  

חברי השבט וחברים קרובים נוספים בלבד. בכפר מספר מעגלי שייכות קהילתיים שמעצבים ומאפיינים את  

ו עוברי אורח מעטים )ברוב המקרים  הלך הרוח ואופן החיים. מי שזרים למעגלים אלה, אורחים זמניים א

 סדנה שמקיים מי מאנשי המקום( אינם חשופים להם.   משתתפי
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( מתרחשים במהלך  Solstice, ויום ההיפוך Equinoxesהדרומי ביותר ביחס לקו המשווה השמיימי. מאורעות אלה )יום השוויון 
בדצמבר )בהתאם(. במדינות רבות, עונות השנה נקבעות בהתייחסות לימים אלה.    21-ביוני ו 21 התאריכים השנה, בסביבות

Shipman, Wilson & Higgins, 2012) .) 

תרבויות אמריקה ה'ילידיות' העניקו לגרמי השמים חשיבות סמלית ופרקטית רבה. במקומות רבים הוזכרו גרמי השמים  
 (. Hudson, 1979במיתוסים ובשירים רבים, וקיבלו משמעויות בפולחן ובאמנות. )

כינוסים שבטיים )או של חלק מאנשי השבט( למפגש של ניגון, שירה ולעיתים גם ריקוד. המפגשים נערכים   - מפגשי נגינה56
 יום הולדת. גם בעלי אופי אישי כגון הם ינילכבוד אירועים שונים ב 
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, ואלטר יהודיאניםבוקר שאחרי טקס רפואה, תוף  - 12תמונה 
 טיירה.

לוכד חלומות ארוג לצורת מגן דוד, טקס קבלת  - 14תמונה 
 שבת, טיירה.

האינדיאנית, תלוי  השבט היהודיאני, המזוזהסמלו של  - 13 תמונה
 על משקוף בביתי.

 חקלאות קהילתית, טיירה. - 15תמונה 

 עבודה על כנפי נשר מקודשים בתום טקס רפואה, טיירה.  -  16 תמונה 
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 מעגלי שייכות 

הקהילה בכפר של טיירה מתחלקת למספר מעגלי שייכות. אין זו חלוקה קשיחה או כזו שהמבקר החולף  

ייחודה   להבנת  חשובה  היא  וככזו  בטיירה  שחיים  למי  שברורה  חלוקה  זו  זאת,  עם  כאמור.  בה  יבחין 

עגל זה  ומורכבותה של הקהילה. ראשית, חשוב לציין שכמו במעגלי העידן החדש, המחוייבות של הפרט למ

מאד   סובלניים  הקהילה  חברי  אחר.  או  זה  למעגל  הקהילה  חברי  את  לשייך  נטייה  ואין  גמישה  אחר  או 

יזנח   או  יאמץ  מהם  שמי  המעגלים  לאפשרות  בין  ינוע  ובכך  פרקטיים  או  אמוניים  תרבותיים,  מרכיבים 

הילה. כך כתבתי  השונים. לנקודות ההשקה בין מעגלי השייכות כוח רב ביצירת המיתוס הקבוצתי של הק

 ביומן השדה שלי באחד הלילות: 

. מסקנותיו אודות הבידול התרבותי מעסיקות אותי.  57גם בשעה זו אני חושב על עבודתו של מישלינג 

לשבט   ככל   'אה'קושוארבדומה  עדינה  תרבויות.  התנגשות  מעין  העת  בכל  מתקיימת  בטיירה  גם  כך 

רים, תירוצים, סיפורים, מיתוסים ואפילו פרשנויות.  שתהיה היא יוצרת זעזועים והפרעות ומנגד הסב

כל אלה מתקבלים לעיתים ברמה הקבוצתית והופכים בסופו של דבר לאספקטים של התרבות המקומית  

עצמה. ישנה מעין סינתזה מתמשכת בין המרכז לפריפריה שמחד מדגישה את ההבדלים התרבותיים בין 

נוע ייצור תרבותי מקומי מרתק. בימים שחולפים אינני חברי וחברות הכפר אך מאידך מהווה מעין מ

 יכול שלא להבחין במעגלי השייכות שהולכים ונגלים לעיני.  

"ה'פמיליה'"   מאוולה",  "עולי  הכפר",  "חברי  מקומיים:  שייכות  מעגלי  ארבעה  על  להצביע  ניתן 

 ו"הגלקטיים". עדי סיפרה לי אודותם כך: 

אנשים יודעים או רואים את זה. אתה 'נשר ההרים', אז תצליח    יש פה כמה סוגים של אנשים. לא הרבה

להבחין בזה עם הזמן, ממעוף הציפור שלך שיאפשר לך את זה. מצד אחד אתה רואה את הכל מלמעלה  

יודע בדיוק לאן לצלול כשאתה רוצה.... בקיצור כולם שייכים לאותה הקהילה, כולנו   מצד שני אתה 

ותה הקבוצה בדיוק. יש את הכפר, שכולל את כולם פחות או יותר, גם מהכפר, אבל לא כולם שייכים לא

את מי שגרים פה אבל הם לא חלק פעיל מאוד בקהילה. הם נקראים טיירה. אתה היום גם כבר חלק  

מהכפר. אחרי זה יש את מי שהגיעו ממאוולה, הם שותפים מלאים בחיי הכפר והביאו למקום הזה רוח  

י זה יש את ה'פמיליה'. אנשים כמו שחק, אילון, יואב ויאנו למשל. הם חדשה לפי מה שמספרים. אחר 

משלנו ממש, השותפות שלנו איתם הרבה יותר קרובה. אני למשל גרה בדום של יאנו שזה משהו שלא  

יכולתי לעשות אצל מי מעולי מאוולה אני חושבת. ואחרי זה, זה אנחנו, נכון. השבט. אורין, דעאל, דדה. 

וחקת[. זה קשר אחר. דדה יודעת בדיוק מי אני גם אם אני לא אסביר לה... היא אחותי  האינדיאנים ]צ

 
57(Mechling, 1980 .) 
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ממש, יש בנינו קשר שקיים ומתקיים במרחב שאחרים לא יכולים להתקיים בו, שאין לו בדיוק מילים  

 אבל הוא נוכח ויש לו הרבה מאוד ביחד.

בתוך כל מעגל חברתי קיימת זיקה נבדלת  אפשר להסביר את מעגליי השייכות כארבעה מעגלים קונצנטריים.  

החיים   חיבורי  שאר  על  מתווספת  זו  דיפרנציאלית  זיקה  משותף.  ועניין  אידיאולוגיה  חיים,  לאורח 

 שמתקיימים מטבעם ומתוקף חייהם המשותפים של אנשי הכפר.  

בעבר בו  שהתגוררו  אנשים  ואפילו  אורחים  לרבות  בכפר  המתגוררים  כל  את  כולל  הראשון  כלל  המעגל   .

האנשים הנמצאים ואשר נמצאו בכפר לפרק זמן שמעבר לביקור חולף, ורוצים בכך, נחשבים במידה זו או  

אחרת לחלק מן הקהילה הנקראת טיירה. קשה מאוד לעשות הכללות לגבי קבוצה זו אך ניתן לומר במידה  

מי שביקשו להתרחק  רבה של בטחון שרוב מי שנמנה עליה הם אנשי העידן החדש והרוחניות העכשווית,  

מעט מזרם החיים המרכזי ומעודדים התפתחות רוחנית ממגוון תרבויות וסגנון חיים אלטרנטיבי. המעגל  

השני, זה של "עולי מאוולה", הוא מצומצם יותר וכולל את מפוני מאוולה, מיזם התיישבותי אקולוגי סמוך,  

ול האדמה  לעבודת  זיקה  מאוולה  לאנשי  כקבוצה.  לטיירה  לתושביה  שעברו  בדומה  אקולוגי  חיים  אורח 

האחרים של טיירה. השייכים למעגל השלישי והמצומצם יותר, אלה המכונים "הפמיליה", הם חברי הכפר  

הוותיקים ביותר להוציא את חברי גן אחווה המקוריים. בינם לבין מעגלים אחרים בטיירה מחברת זיקה  

הפמיליה  חברי  העכשווית.  ברוחניות  לעיסוק  המעגל    משותפת  לחברי  ביותר  הקרובים  השותפים  הם 

ביותר   היהודיאני    -המצומצם  השבט  חייהם    - חברי  ואורח  גישותיהם  את  לגמרי  חולקים  אינם  הם  אך 

  ניהם. המעגל הרביעי,י היהודיאני. חברי הפמיליה הם אנשי העידן החדש ותחושת קרבה הדוקה מחברת ב 

מכונה בידי המשתייכים אליו "הגלקטיים". אלה הם מי שהיו  המצומצם ביותר וזה שהכי קשה להבחין בו, 

בעברם חברי וחברות גן אחווה ומי שהפכו עם הזמן לחברי השבט היהודיאני. הקשר המחבר בין השייכים  

זהות   ז'רגון  של  מרכיבים  מפרידים  האחרים  המעגלים  לבין  בינם  כאשר  ביותר  ההדוק  הוא  זה  למעגל 

 שאיננה מגדירה את חברי המעגלים האחרים.  גדרה יהודיאניםוהה ופרקטיקות רוחניות שונות

ימים ארוכים עסקתי במעגלי השייכות כפי שהלכו והתחוורו לי בהדרגה. היה עלי להתעמת עם התפיסות  

הכוללניות שמאפיינות את השדה ולאפשר לעצמי לבטוח ברשמיי בכל פעם קצת יותר. כל העת ליווה אותי  

שהזכיר לי את טבעה של ההתבוננות המאפשרת    58  (,Charles A. Eastmanן )קטע שכתב צ'ארלס א. איסטמ

 לעמוד על ההבדל העדין שבין חברי הקהילה. את הספר קיבלתי במתנה מידידיי בראשית כניסתי לשדה:  

 
אינדיאנים הראשונים  הואחד   ת(. ידוע גם בשמו "האוהייסה". יליד אמריקה הצפוני 1858-1939) - צ'רלס אלכסנדר איסטמן58

אמריקני  -יו של אינדיאנייהטקסט מובא מן הספר "נשמתו של 'אינדיאני'". הספר מציג את חשהשתלמו ברפואה מערבית.  
 (.2007איסטמן, ליתר דיוק בני הלקוטה והסו(. )וטיפוסי מנקודת מבטו, ואת עולמם התרבותי הנכחד של ילידי אמריקה )
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אינני מתיימר להסביר זאת, אבל אני משוכנע כי עמנו ניחן בכוחות יוצאי דופן של התמקדות והפשטה,  

נדמ שאינם ולעיתים  לרשמים  רגישות  לנפש  המקנה  היא  כאן,  שתיארתי  כפי  לטבע,  הקרבה  כי  לי  ה 

 (.84עמ'  2007איסטמן, ) מורגשים ברגיל, ומגע עם כוחות בלתי נראים.

 

 חוויה יהודיאנית 

חווית השגרה כפי שמתקיימת בטיירה היא הכרח לחקירה האתנוגרפית. רק אדם המצוי במעגלי השייכות  

המצומצמים ביותר יכול לחוות את התהליכים המתרחשים בקרב אלה שחיים במקום. כאמור היה עלי לגבש  

שמבדילות את חברי השבט    תרנות מיוחדת בכדי לזהות, בתוך ההתרחשות היומיומית, את האינטראקציויע

לחוש את מה    משאר אנשי הכפר. יכולתם של חברי השבט להיות חלק מארבעת מעגלי השייכות ובו בזמן גם

שמבדיל אותם כמעגל נפרד קסמה לי. עם הזמן נוכחתי להבין שהמקומות המייצרים את ההבחנה הברורה  

ביותר, וזו שהכי קל לי לזהות אותה, הם הטקסים שבהם נוכחים כל אנשי הכפר. טקסים אלה הם בדרך  

ה  למצער  או  הסכמה,  יש  סביבם  יהודיים,  מועדים  או  בחגים  שמקורם  טקסים  התנגשות  כלל  יעדר 

אידיאולוגית. חגים ומועדים דוגמת ל"ג בעומר, ט"ו בשבט ואפילו חנוכה, היוו סיבה להתכנסות של כלל  

הטקסים   במסגרת  דעאל.  מאשר  אחר  לא  ניהל  האלה  הטקסים  את  נוספים.  קרובים  וחברים  הקהילה 

ודדים אלה, הפכה  הקהילתיים התרחב תפקידו כמנהיג הרוחני של השבט וכך, במסגרתם של אירועים ב

ההוויה הטקסית היהודיאנית, המצומצמת בדרך כלל, לחוויה שמאגדת את כלל חברי הקהילה. אחד מן  

הטקסים הידועים ביותר בטיירה הוא טקס האש של ל"ג בעומר. רגעים לאחר שהוזמנתי אליו, סיפרה לי  

 אודותיו דדה: 

ניין. זאת ההזדמנות הזאת שבה אנחנו זה יום מאוד מיוחד עבורנו, לא רק המאורע שהוא חשוב ומע

מתאחדים רגע אחד כולנו עם הרוח הגדולה. כל הכפר לוקח חלק בארגון, כל אחד בדרכו, ולמשך לילה 

 אחד. כולנו רוקדים לאותה אש גדולה אחת. 

קיבלו   רבים  ולהצטרף.  חלק  הוזמנו לקחת  ומכרים  חברים קרובים  הקהילה.  במעגלי  פורסם  טקס האש 

 עות הודעות בטלפון הסלולרי( את הטקסט הבא:)בעיקר באמצ

משפחת טיירה שולחת קריאה למשפחה הרחבה לבוא להתאחד סביב האש המקודשת ללילה של העצמה 

חג האחדות נשזור קולות ותפילות לאורה של אש   -בל"ג בעומר  ותמיכה בשבט, בכפר ובחזון המשותף.

הרחב שאנחנו ולהגן על הכפר הקטן שלנו שהוא זרע  תפילה לגבש ולחזק את השבט  - החזון המשותף  

 .לתרבות השלום האוניברסאלית ולתנועת חיים מקיימת שהגיע זמנה להישמע ולקבל את מקומה הראוי

ואני   אופיו היהודיאני,  ביטוי את  לידי  ולהביא  זה נתפסו כהזדמנות לאחד את אנשי הכפר  טקסים מסוג 

תבעו    שמחתי על ההזדמנות שנקרתה לי. עם זאת, טקסים אלה שביקשתי להבחין ביהודיאניות שבטיירה  
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צורה שונה    לבשה  -שהפכתי בהדרגה לחלק ממנה    - ממני אומץ שלא נדרשתי אליו בימים רגילים שכן השגרה  

רוע התרחש כאילו מחוץ לטווח הראיה שלי. לכל אחד נועד תפקיד שאותו ידע  ילקראת הטקס. ארגון הא

יותר אורח    -בהיעדר תפקיד ידוע    -דברים באריכות. כך נוצר מצב שבו הייתי  היטב ולא היה צורך לדון ב 

מאשר חלק פעיל בארגון. על אף שחברי השבט לקחו חלק מרכזי בניהול הטקס, לכל חברי הכפר תפקידים  

שככל הנראה הפכו קבועים זה מכבר. שומרי אש, האחראים להבאת הציוד )מחצלות, מעט מזרונים וכריות(, 

ם על המוזיקה, האחראים על ההפצה למעגלים הרלוונטיים ולבסוף אלה שיהיו כאמור אחראים על  האחראי

ניהול הטקס עצמו. כך שאני, שלא היה לי כל חלק בהכנות לטקס, ואת עיקר מרצי הקדשתי עד כה לקשר  

הטקס    כיצד יתייחסו תושבי הכפר לפלישתי לחלק זה של חייהם הקהילתיים. בערב  תהיתי  עם חברי השבט,

סימן שהגיע הזמן    ירד על הכפר שקט שלא הכרתי. כולם חיכו לרגע בו ידליקו את האש ברחבת הטקסים,

נגינת תופים והאש הוצתה, מכריזה כי הגיעה העת. אט אט   להתאסף. עם שירדה השמש החלה להישמע 

לי מספר רגעים    מן השבילים השונים, הכפר היה חשוך ובדרכי נדרשו  החלו להתאסף אנשי הכפר ואורחיהם

בכדי להתרגל לחושך. שמחתי אך צעדתי בחשש למשמע קולות אנשי הכפר המתקבצים עימי. סביב לבור  

  האש נפרסו מחצלות גדולות, שעליהן מעט כריות ומזרונים ישנים. באחת הפינות היה פרוס שטיח עליו הונחו 

מן רב עד שהחל המקום להתמלא.  כמה כלי נגינה. התיישבתי באחת מפינות המחצלת והמתנתי. לא עבר ז 

האחראים לאש הוסיפו בולי עץ גדולים למדורה והאש החלה בוערת בחוזקה. ילדים שהקדימו את הוריהם  

התרוצצו אנה ואנה, זוגות התיישבו זה לצד זו, המזרונים החלו מתמלאים והמוזיקה החלה מתנגנת לאיטה.  

מתמיד. פילאו לדוגמא לבש חצאית בד גס והתהדר  גם חברי השבט והם מקושטים   בין שאר האנשים הגיעו 

בנוצות שבשערו האסוף. קעקועי הזרוע והגב האינדיאנים השחורים שלו היו חשופים ושיוו לו מראה של בני  

הג'ונגלים של ברזיל. אורין הילכה בין האנשים וברכה את כולם לשלום, לבושה בשמלת בד מעוטרת בצבעי  

רוח, נהנתה מחברתם ומן המוזיקה המתגברת. מספר אנשים   ה, אולאו ובנהאדמה. דדה, שהגיעה עם בן זוג

התיישבו על השטיח עם כלי נגינה שבהם גיטרה, תופים שונים וכינור שהתווסף ברגע האחרון. לאורך כל  

הטקס ספרתי כשלושים וחמישה משתתפים שהלכו ובאו. ישבתי מעט מאחורי דדה, נהניתי מאורה של האש  

השתו  החלו  והמחשבות  קלים  בגדים  לבושות  נשים  מספר  לאיטה,  מתגברת  החלה  המוזיקה  בראשי.  ללו 

רוקדות בחופשיות והילדים נהנו מן האש. אורין הסתובבה לכאן ולכאן מחלקת ממתק עגול עשוי מתמרים  

ומברכת את מי שלקח מן הקערה. ברגע מסוים הרגשתי משהו מתהלך לצידי, התבוננתי לקצה המחצלת  

וראיתי עקרב ענק חוצה אותה בריצה. נבהלתי וסילקתי אותו באחת עם מקל. היה זה רגע    המואר קלות 

שהזכיר לי עד כמה אנחנו נמצאים בטבע. רגע לאחר מכן שמעתי אמא מבקשת מאחד מילדיה ששיחק עם  

האש לחלוץ את סנדליו. הדבר החזיר אותי באחת אל הטקס ואל ההכרה שעדיין אינני לגמרי חלק ממנו.  

זאת  עטו לעומת  הכפר  אנשי  בפחדיי.  נתקל  היטב,  נעלי  את  נועל  שייכות,  חוסר  תחושת  במעין  הייתי  ף 

ואל   אל החופש  את הקרקע, מתמסרים  יותר  טוב  להרגיש  מבקשים  הגוברת,  למוזיקה  התמסרו אט אט 
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ניצבה בחזית השטיח ושרה   האדמה. ככל שעבר הזמן הלכה המוזיקה והתגברה. עלעל, עם פרח על גבה, 

תשוקה בספרדית אל עבר הקהל המאזין. השעות עברו, נגינת התופים הפכה יותר ויותר אקסטטית וריקודי  ב

הנשים הפכו בהדרגה פרועים, מעגליים וחושניים. המוזיקה הייתה מופלאה, השירים היו רובם בספרדית  

הן הפשוטים חשפו  ומילותיהם נקשרו בשמים או בתיאורים אחרים של הטבע. הרוקדות נראו לי יפות ובגדי

את עורן, את גבן ולעיתים אף את עצמות החזה שלהן. היה זה מראה מהפנט ויוצא דופן. כל הנוכחים הלכו  

והתמכרו לקצב, מתקשים להסיט את עיניהם מן הנשים הרוקדות. על גבה של אחת הזמרות )שהחליפה מדי  

יתה חזקה והאש הייתה חמה מאוד  פעם את עלעל( נקשר תינוק בבד. השעה הייתה מאוחרת, המוזיקה הי

אך התינוק היה שליו יותר מכל תינוק שראיתי בעבר. היה לי ברור שכבר מאוחר ושהטקס איננו קרוב לסיום.  

החל דעאל לדבר. המוזיקה נחלשה אך לרגע לא פסקה. הלמות    -או כך לפחות היה נדמה לי    –בחצות לערך  

ה, תה, תום, תה, תה, תום, תה, תה..." דעאל, מכנסיו לבנות  התופים המשיכו בקצב אינדיאני חוזר. "תום, ת

 ורפויות, חזהו חשוף, שיערו פזור ועיניו משקפות את האש המרצדת פתח את דבריו:

באמצעות  הזאת...  האש  באמצעות  מסמלים  שאנחנו  אחדות  האחדות.  חג  את  היום  חוגגים  אנחנו 

ג אחת  יהודיאנית  משפחה  כאן...  שמתאחדת  הזאת  חיים המשפחה  בנו  נותן  אותנו,  מרגש  זה  דולה. 

 ומזכיר לנו את הלהבה שבוערת בלבבות שלנו... את הפשטות, הכנות והאהבה שלנו. 

קצב התופים הפך מהיר יותר והתלהבותו של דעאל גברה. נאומו נשמע בעוצמה וכל תשומת הלב הייתה  

פך את המחזה ליהודי ואינדיאני בעת  נתונה לו. ברגע מסוים החל מדבר על היבטיו היהודיים של החג ובכך ה 

 ובעונה אחת:

אנחנו מזכירים לעצמנו עם האש הזאת את רבי שמעון בר יוחאי, את תלמידיו שסירבו לתת לאש שלהם 

להפסיק להאיר... הם שמרו על הגחלת שלהם בכל מחיר אל מול הרומאים, אל מול העולם ההולך ושוכח 

שומרים על ידע האדמה העתיק בזמן שהעולם הולך ושוכח אותו, מתנתק  את דרך הארץ. כך גם אנחנו, 

ממנו. אל לנו לשכוח את הידע שלנו, אל לנו לאפשר לעצמנו להיאבד בתוך העולם שהולך ושוכח את  

תורתו... תודה לרוח הגדולה שכולכם כאן, תודה לאלוהים על המשפחה הזאת, על הברכה הזאת, על 

 האדמה הזאת.

שי הכפר אכן היו שם. דבריו של דעאל היו הרבה יותר מברכה, הרבה יותר ממילים שעיקרן  נראה שרוב אנ

נפשות   בתוך  עמוק  שנשמעה  תפילה  מעין  היו  דבריו  הטקסיות.  תחושת  את  ולחזק  הנפשות  את  לאסוף 

יותר, יחד עם המוזיקה שלרגע לא פסקה.   ורחוק  המשתתפים ונראה היה כאילו נשאה אותם גבוה יותר 

כמה רגעים התחדשה השירה בעוצמה. הנשים רקדו, הילדים שטרם נרדמו איבדו מזמן את תחושת  כעבור  

הזמן והמשיכו להתרוצץ ולרקוד. אורין ועתה גם דדה עברו שוב עם קערות ממתק התמרים וחלקו ברכות  

ד  נלהבות יותר. אני מצדי המשכתי לתהות באשר למיקומי בטקס, שאלתי את עצמי האם עלי לקום ולרקו
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או האם עלי לעזור במשהו לשומרי האש. הטבעיות שבה התרחש הכל והדרך שבה נטמעה הקהילה בתוך  

מרכז   או  דרום  של  ילידית  בתרבות  שמתקיים  עתיק  כבטקס  לחוש  לי  גרמו  האינטנסיבית,  האינדיאניות 

 אמריקה. 

מסוימים בלבד,    הפרקטיקות האינדיאניות שעל פי רוב מתקיימות בכפר במקומות מסוימים ובקרב אנשים

האחריות   את  מפקידה  הרחבה  הקהילה  הקהילה.  חברי  כל  של  משותפת  לחוויה  הטקס  באמצעות  הפכו 

לטקס בידי בני השבט ובכך נוצר במהלך הטקס חיבור שמטשטש את ההפרדות בין חברי הקהילה. תושבי  

 היהודיאני.  המקום שאין להם שייכות אינדיאנית הופכים למשך כמה רגעים להיות חלק מן השבט 

משעלה השחר, רבים נותרו לישון על המחצלות הפרוסות. התיפוף לא פסק והאש המשיכה לבעור. אב הטקס  

לפני שיצאתי מרחבת הטקס   רגעים  עוד ערים או שהתעוררו לאיטם.  ושוחח עם מי שהיו  דעאל הסתובב 

ימים ארוכים עד שאצליח לנסח  שוחחתי עם לוג'אן. הייתי שרוי עוד בתוך חוויית הטקס וידעתי שיעברו עוד  

במילים את כל אשר התרחש. הכפר היה שקט ודומה היה שישאר כך למשך זמן רב. לא ידעתי לאן בדיוק  

עלי ללכת עתה. במלים ספורות בספרדית סיכם לי לוג'אן את אשר עתיד לבוא ובכך עורר בי תחושה מחודשת  

 של קרבה: 

שאנחנו אחד עם העולם. שבלילה אחד אנחנו הופכים   הרגעים האלה שבהם אנחנו מתאגדים הם רגעים

להיות חלק מן השמים, האדמה, הרוח והמים. הולכים עכשיו, חוזרים לעיסוקים שלהם, אבל זה לא  

נגמר כאן, כל אחד מאיתנו לוקח איתו מעט מהביחד הזה, עוד מעט מהעולם הזה שנכנס אליו עוד קצת 

 פנימה. 

השיחה עם לוג'אן הרגשתי שעלי לצאת מעט מן הכפר. עליתי את שביל  לא תכננתי לעשות כן, אך בעקבות  

ביומן השדה שלי את התחושות   ונסעתי משם בשקט. כך כתבתי  העפר הרחב אל חניית הרכבים הקטנה 

 שליווני לאחר הטקס: 

פעמים מעטות פגשתי בטיירה תחושות שאינני יכול להסביר. שהמילים אשר נדרשות בכדי להסבירן 

ן. בפעמים המעטות האלה, כמעט תמיד תחושותיי היו קשורות באנשים סביבי, במפגש עם  חוטאות לה

התרבות ובניסיון הכמעט טורדני לבחון את האופן שבו הם מציגים את עצמם בפני עצמם וזה בפני זה. 

פוגש   שאני  הרגשתי  חיי.  מראשית  ליוותה אותי  שכאילו  תחושה  עטפה אותי  הלילה  באותו  זאת  עם 

יות שבי והרגשתי שאני לא לבד. הרגשתי שבתוך החושך הזה, בתוך ההמולה המלווה בהלמות  באינדיאנ

תופים הטשטשו כמעט לחלוטין הגבולות שבין חברי הכפר. ואני שרק הייתי נוכח שם, אף אני הפכתי  

 שגם אני, אינדיאני."  -חלק מן המארג המתרחב, מרגיש ולעיתים אפילו יודע 
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 מקום להיות בו אינדיאני 

טיירה עלינו להתבונן באופן שבו יכולים אנשי השבט להיות אינדיאנים  הנעשה בין טוב יותר את  בכדי להב

כמעט   טיירה,  למעט  בטיירה.  נמצאים  אינם  הם  כאשר  המקומות  בגם  מוגבלת  הייתה  כל  האינדיאניות 

ו"למרחב   הרפואה  הסדנאות,  מרכזי  לה".  מאתרי  שיועד  האינדיאנים  אינדיאנית    זמניםהתיירות  חוויה 

וזמן. בשעה שהאורחים עוזבים את המקום הם משאירים על פי רוב את האינדיאניות    המתוחמת במקום

כך  נמצאים בחצרות בתים פרטיים.  ה הם האוהלים האינדיאנים  קודם לכן  שהזכרתי    ה . דוגמא טובמאחור

 :שבו היא מתגוררתלבית במהלך היום גננת בגן שבטי ואחר הצהרים לחזור ה מיה, למשל, להיות י עשוי

הטיפי נמצא פה כבר כמה שנים. בבוקר הוא חלק מהגן, יחד עם החצר והיער וחוץ מזה אני נכנסת אליו  

כשאני רוצה קצת לפגוש את האינדיאנית שבי. ברגעים האלה שאני מרגישה יותר מדי סגורה בבית או  

 רחוקה מעצמי, אני פשוט נכנסת לטיפי.

 ריקוד נשים בטקס האש של ל"ג בעומר,  - 17תמונה 
 טיירה.

 חבר השבט היהודיאני בטקס האש של ל"ג בעומר, טיירה. - 19תמונה                                              .ש של ל"ג בעומר, טיירהטקס הא - 18תמונה 
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שי בימי  שמגיעה  קרן,  בהתרגשות  לי  שאמרה  כפי  נגינה  או  לערב  קיד  באפלו  התיירות  לאטרקציית  שי 

 אינדיאנית ולאחר מכן חוזרת לשגרת יומה כסטודנטית להנדסה:

אין הרבה מקומות כמו המקום הזה. במיוחד ביום שישי כמו היום. אני באה לכאן, עם החליל שלי  

, לערב הזה, עם  ]חליל פאן[ ושוכחת את עצמי בתוך המוזיקה הזאת. אני יכולה להיות לרגע אחד קצר

 החברים שלי, אינדיאנית. מחר אני אחזור להיות קרן.

ל אינדיאניות  בין  המעבר  המקומות  בכל  הכמעט  "הרגיל",  המצב  וגלוי    ,אינדיאני-לאבין  בחוויה  נוכח 

 תיארה זאת כך: ,מרכז סדנאות ברוח האינדיאניתאת "אצטקה",  מנהלת  ה  מעיין,. היומיומית

לסדנא המגיעות  ]נשים  מעט  כשהן  איתן  לוקחות  הן  מאצטקה  הולכות  האינדיאנית[  ברוח  נשיות  ות 

מהאינדיאניות של המקום... קשה מאוד לקיים את הדבר הזה מחוץ לאצטקה. הן מוקפות במכוניות, 

הן יכולות להיות   הבטלפונים, במסכים ובכל הדברים האלה שגורמים לה כמעט לשכוח. כשהן באצטק

שזה אומר. כשהן בבית הן יהיו אימהות, בנות זוג וקודם כל, כל מה שהן אינדיאניות לגמרי, על כל מה  

 עוסקות בו. גם כשאני לא נמצאת שם האינדיאניות שלי נמצאת שם. 

שעה ששוחחנו על בחירתו דווקא בתמה    , בעל מתחם אירוח אינדיאני הסביר לי זאת במילים אחרותאיתן

 : האינדיאנית

תוכו את השיגעון הזה שלי. כל האינדיאניות נמצאת במקום אחד. יש פה סוג של מתחם שיכול להכיל ב

אתה בא לפה להיות אינדיאני... בגלל זה אמרתי לך שאם אתה רוצה שנדבר על אינדיאניות אז כדאי  

שניפגש במתחם. אנשים באים לפה להיות אינדיאנים לכמה ימים. חלק כי זה מרגיש להם קרוב יותר  

 ות משהו אחר לכמה ימים, חלק כי פשוט נמאס להם להיות עצמם.לאדמה, חלק כי הם רוצים לחו 

דוגמא נוספת ניתן לראות בדבריו של אקי, בעליו של מתחם קמפינג שעוסק באומנות אינדיאנית מזה שנים  

 ארוכות. מתחם האירוח של אקי מעוטר במאות דוגמאות של עבודותיו:

ות אני. פה יש לי את המרחב שלי, את לוכדי  אין לי מה לצאת מפה. באף מקום אחר אני לא יכול להי

החלומות שלי, את מה שמייחד אותי, את החופש שלי להיות אני. כשאני יוצא מפה אני פשוט עוד בן  

 אדם.

דוגמא לכך ניתנה לי  האינדיאניות של אנשי השבט נוכחת גם כשהם אינם בטיירה.  שכן    שונה  מצב בטיירה ה

הדיון נסב סביב    פר הוותיקים לדיון שהתקיים בעניינם בבית המשפט.הכ  אנשיהוזמנתי ללוות את  ביום בו  

ידי עומר על  נרכש בעבר  כולו  , מי  העובדה שהקרקע עליה הם מתגוררים איננה מאושרת לבניה. המרחב 

כ קנייתה  בשעת  הוגדרה  הקרקע  גן אחווה.  לחברי  אותו  החכיר  ולימים  קרקע חקלאית  שהתגורר בשטח 

. התובעים מטעם  "מיועדת לטיפוחהשמורת טבע  "ל  הגדרתה בידי רשויות המדינהובחלוף השנים השתנתה 

הם אלה שמפתחים את האדמה  דווקא  ש  ענוהמדינה טענו שאנשי טיירה פוגעים בקרקע ואילו אנשי טיירה ט
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ון נקבע לשעות הצהריים  הדי   59מקיימים אורח חיים אקולוגי מגוון שמפרה את הקרקע.הם  באמת בכך ש

בית המשפט לא היה עמוס במיוחד    חברי השבט ומעט חברים וותיקים נוספים.אנשים ספורים:  והוזמנו אליו  

הגעתי מעט לאחר שהגיעו   אני  יום אחר.  עין הכל התנהל כבכל  ולמראית  היום  חברי השבט  שאר  באותו 

ברתי את שומרי הכניסה שהקפידו להחרים  ותהיתי איך אמצא אותם בין כל המסדרונות וחדרי הדיונים. ע

הבטתי  מספריים ששמרתי בקלמר שבתיקי ונכנסתי לחלל הגדול. מבנה בית המשפט גדול, נקי וממלכתי.  

ילדיהם   בטיירה,  לבושים  שהם  כפי  בדיוק  לבושים  השבט.  באנשי  הבחנתי  מאוד  ומהר  מסביב  מעט 

דים מכל עבר בחלל רחב הידיים. מחזה יוצא  מתרוצצים לכאן ולכאן, קולות הצחוק והפליאה שלהם מהדה

כילדים שמעולם לא נפגשו    דופן היה זה לראות אותם ממתינים באחד מאזורי ההמתנה שבקצה בית המשפט

של   שיערם  חיים,  בצבעים  צבועים  מוזנחים,  לא  אך  מרושלים  בגדיהם  הבירוקרטיה.  עם  פנים  אל  פנים 

חלק פרוע,  ואפילו  פזור  הילדים  כשל  שנשכר  המבוגרים  הדין  עורך  הרצפה.  על  יושבים  וחלקם  יחפים  ם 

מטעמם מסתובב כה וכה, אוחז בקלסר גדול ומנסה להשליט סדר. דעאל בלט במיוחד במראהו על אף קומתו  

הנמוכה. הוא לבש בגדים לבנים חגיגיים, על חזהו מגן הדוד הגדול ולראשו מטפחת בד לבנה גדולה, אשר  

ה נעה במרחב אזור ההמתנה בתזזיתיות שבהחלט איננה אופיינית לבתי משפט  יצרה מעין טורבן גדול. החבור

ולחדרי המתנה בפרט. מברכים זה את זה, מתחבקים ואפילו מעסים זה את גבו של זה. ראיתי שם מספר  

פרצופים חדשים אך את רוב הנוכחים הכרתי היטב. אני, שלא פעם פגשתי באינדיאניות שלי, הייתי לבוש  

שאדם מן השורה מתלבש לביקור בבית המשפט, קרי בגדים המכבדים את אופי המקום. לא  כפי שהנחתי  

כך חברי טיירה. פרטי המשפט לא היו מפורסמים אותו בוקר על לוח הפרטים והדבר העסיק אותם מאוד.  

עורך הדין הסביר להם מדוע, טפח על השכם של אחדים מהם וכלל נראה היה שהוא מבקש לעבור הלאה  

ושיחות החולין עסקו בין השאר במקום ובסיטואציה  במהירו ת. הסיטואציה כולה דמתה למפגש חברתי 

הנוכחית. בשלב מסוים חצו את ההתקהלות שוטרים חמושים כשהם מובילים אחריהם אסיר אזוק בידיו  

וברגליו. אנשי השבט השתתקו באחת כאילו רק כעת הפנימו מה טיב המקום שבו הם נמצאים. משהגיעה  

ה לתחילת הדיון התברר במהרה שהאולם קטן מלהכיל את כל נציגי טיירה. עד מהרה הצטופפו חלק  השע

מהם על ספסלי האולם הקטן בעוד היתר, כעשרה במספר וביניהם אני, נותרנו בחוץ. בטרם סגרו את דלת  

י שכל  מבקשת להחליף את אולם הדיונים בכד   -ששימשה מעין דוברת של הקהילה    -האולם שמענו את גל  

חברי השבט יוכלו להיות נוכחים בדיון. גל הייתה לבושה בשמלה ארוכה מבד פשתן סגול, שיערה ארוך שחור  

השופטת הביטה בה בפליאה, אפשר שהייתה זו הפעם הראשונה ששמעה בקשה    ופזור וידיה עדויות צמידים.

אנחנו נותרנו בחוץ. פרט  ו  מכל מקום השופטת סירבה לבקשה, הדלת נסגרה   זה באולם המשפט שלה.  מסוג

לדור )שנשארה בחוץ עם קומץ הילדים( ודעאל )שהעדיף לוותר על מקומו בתוך האולם לטובת משתתפים  

 
ת. אני לא אפתח כאן את  אינדיאנימהדהד להיסטוריה הראוי לציין שעצם העיסוק בסילוקם של אנשי השבט מאדמותיהם  59

 ההיבט הזה.  
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אחרים(, נותרו בחוץ חברי השבט הצעירים ביותר. לאחר כמה רגעים של שיחה ערה על גודל האולם ועל  

בחוץ לגעת זה בזה ולהשתטות. נורי ביקש  תפקידה של גל כדוברת מהימנה, התחילו שוב חברי השבט שנותרו  

סיון להקל על מחושי הגב  ימדעאל לחלוץ את נעלי המוקסין שלו והחל לוחץ על נקודות שונות בכפות רגליו בנ 

שלו. שוהם והילי, אותם טרם הכרתי, התבוננו במכשירי הסלולרי הישנים האחד של השנייה והתבדחו בקול  

סיון לברר מעט יותר על רגשותיהם ומחשבותיהם אך השיחה הייתה  ירם. אני ביקשתי לשוחח עם הילי בנ

קצרה וצורמת. היה ברור שמי שהוזמן לבית המשפט הוא חלק אינטגראלי בשבט ובשאלותיי ככל הנראה  

הבדלתי את עצמי מהם. מובך ומעט תמה שקעתי עמה בשיחת חולין. בדיעבד, כאשר רשמתי לי את תוכן  

לדעת שאני יכול להבין מדבריה לא מעט על הלך רוחם של חברי השבט בשעה    השיחה מאוחר יותר, נוכחתי 

 זו:

לא ברור לי איך הם יכולים לא להבין מה אנחנו מנסים לעשות. גם מי שלא מכירים אותנו יכולים פשוט  

טוב  לעשות  רצון  מתוך  שלנו  החיים  חיים את  שאנחנו  כנים.  שאנחנו  טובים,  אנשים  שאנחנו  לראות 

לכדור הזה, לאדמה הזאת. אני באמת חושבת שזה בגלל שהם לא מבינים באמת את החיבור   לעולם הזה,

שלנו לאדמה... אני מקווה שעכשיו אחרי שהם יפגשו אותנו הם יבינו שאנחנו מנסים לעשות פה משהו  

 שונה, משהו חשוב באמת.

את   הצמיד  הוא  הדיונים.  אולם  דלת  לכיוון  ורץ  בהמתנה  דעאל  מאס  לכולנו,  לפתע  וסימן  לדלת  אוזנו 

המתבוננים בו במידה רבה של השתאות, לשמור על השקט. מהר מאוד נצמדו אליו גם שוהם ונורי ולאחר  

מכן גם אני ודור ששכחה לחלוטין מהילדים המתרוצצים. שוהם משך מעט את הדלת וכך יכולנו כולנו לשמוע  

יון המתנהל בפנים. חשתי את עצמי כמו חלק  את המתרחש בפנים. כך העברנו כמחצית השעה מצותתים לד

מחבורת ילדים המתגנבת לשמוע את שיחות המבוגרים. בפנים נשמעה גל כשהיא מסבירה על האופן בו נבנים  

הבתים בטיירה ודבריה התערבבו באלה של עורכי הדין הטוענים את טענותיהם. כיוון שחששנו שישמעו את  

כים לרגע הנכון לפתוח אותה מעט שוב. משנגמר הדיון יצאו כולם  מח  לחישותינו סגרנו את הדלת בעדינות

והחלו לשתף בדברים. למרבה ההפתעה ולפנים משורת הדין, קבעה השופטת שבטרם תוכל להכריע בנושא  

עליה לבוא לטיירה בכדי להתבונן בעצמה בנעשה במקום. חברי השבט היו מאושרים והחלו יוצאים את בית  

אולם המשפט, כשעברנו באחד המסדרונות הראשיים, שאל אותי אחד מן השומרים,  המשפט. בדרכנו מאזור  

"תגיד מה קורה פה היום?! מי אלה כל האנשים האלה?! מה זה חבורת ההיפים הזאת..! מה קרה פה היום?!"  

"אנחנו האינדיאנים..!! אנחנו שומרי האדמה..!!"  בעודי מנסה להסביר קטע אותי אחד מחברי השבט וצעק:  

רוע זה משמעותי שכן מאפשר לנו  ישומר נותר תוהה וחברי השבט חייכו בהסכמה ובביטחון הולך גובר. אה

בית   בנוכחותם במסדרונות  יוצאים את כפרם.  גם כאשר הם  חיים חברי השבט כאינדיאנים  כיצד  להבין 

 אניות.  המשפט, מרחב שרגיל יותר לנוכחות אסירים אזוקים, יצרו חברי השבט מעין מרחב של אינדי
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ביקש   לוג'אן  דברים.  כמה  לומר  ביקש  ואילון  הכניסה  ברחבת  כולם  התאספו  המשפט  בית  משיצאנו את 

לשמחתי    "בואו, בואו כולם ונתעגל רגע. קצת מעגליות במקום הזוויתי הזה..." מכולם להתאסף במעגל:  

 ותי. לוג'אן הניח את ידו על גבי וצירף אותי למעגל. היה זה מעין אישור נוסף לשייכ 

מאוחר יותר באותו הערב שוחחנו אני, עלעל ודעאל על אירועי היום ועל החלטתה של השופטת לבקר בטיירה.  

היה נראה שהוא מתרגש מאוד, גם מכך שהייתי נוכח איתם בבית המשפט. שוחחנו באריכות על ההיערכות  

 :הצפויה לקראת ביקורה של השופטת ועל הסיבות שלדעתם החליטה את אשר החליטה

אנחנו השומרים של האדמה הזאת. הרוח הגדולה מלווה אותנו ומוצאת את הדרכים שלה אל הלבבות 

של אלה שמפעילים את המערכת הזאת. העולם והאנשים הפסיקו להיות עצמם ואנחנו, אנחנו מזכירים 

- צ'ה להם מי הם בזה שאנחנו פשוט אנחנו. אנחנו פשוט אנחנו! אנחנו מביאים איתנו את האהבה של פא

וזה פשוט כוח של אמת שאי אפשר להתעלם ממנו. אתה ראית היום מה הנוכחות שלנו ושל 60מאמא 

 אללה. -אללה... יא-הרוח הגדולה עשתה למקום הזה... איזה כיף לנו יא

בסוף אותו ערב נפרדנו לשלום שכן דעאל ועלעל אמורים היו לצאת ביום המחרת לתקופה ארוכה בברזיל.  

שנפרדנו בחיבוקים קרא לי דעאל אל חדר המרקחות שלו. הוא חיפש בין המגירות וקנקני העלים  רגעים לפני  

ושלף מתחתיה את סמל השבט היהודיאני  גדולה  נשר  כנף  רגעים הרים  גם    וכעבור כמה  המשמש כאמור 

וציציות הטלית. הוא אסף אותי פעם   כמזוזה, שטיחון החרוזים התכולים המעוטר בנוצה, גלגל הרפואה 

 נוספת לחיקו ואמר לי:

בנו, על האופן שבו אתה לומד להיות אתה... לאט,  עם ברכתו של הנשר, על האופן שבו אתה מבחין 

לאט... אתה חלק אמיתי בשבט היהודיאני. אני יודע שאתה יודע ואני יודע שאתה תדע איפה לשים את 

ה הולך איתנו. אני שמח שהיום זה... אני יודע שאתה רואה אותנו כמו שאנחנו, בכל מקום שאליו את

 הלכת איתנו.

התרגשתי עד עמקי נשמתי. היה זה יום גדוש, מרתק ומרגש ועתה הוא נחתם בהבעת האמון הגדולה ביותר  

שיכולתי להעלות על דעתי. עזיבתם הצפויה של דעאל ועלעל בוודאי הוסיפה על ההתרגשות, אך חיבתו של  

שלו נגעה בי במקומות העמוקים ביותר. כשצעדתי בחושך בחזרה    דעאל כלפי והאינדיאניות הבלתי מתפשרת

לרכב שלי, יוצא את טיירה לאחר תקופה ארוכה, חולף בשקט על פני הבתים המוארים קלות והעטופים  

בריח העשן, הרגשתי שבנושאי את הסמל הקטן הזה שהעניק לי דעאל, משהו בי יישאר אינדיאני גם כאשר  

 
מונח שפירושו בשפות הקצ'ואה והאיימרה 'אמא''/'זמן אדמה'. מתייחס לרוב לישות    - ( Pachamamaמאמא )- פאצ'ה60

האלוהית אשר מגלמת את הכוח העצמאי והיצירתי שמקיים את החיים על פני האדמה. יש לציין שלפי המילונים המוקדמים  
 (.Dransart ,1995עשרה בשתי השפות, המילה 'מאמא' התייחסה גם למתכת. )-של המאה השבע
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הרגשתי שאולי לראשונה בחיי אוכל גם מחוץ לטיירה להגדיר עצמי במידה    אצא את הכפר המיוחד הזה.

 מסוימת כאינדיאני. 
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 תושב הכפר טיירה. - 23תמונה  טקס רפואה, טיירה. אלתר, לאחר - 21תמונה 



 

67 
 

 6פרק 

 דיון

 

. באמצעות תצפית  העידן החדש  בישראל כחלק משדה התרבות של  האינדיאניות  בתופעתמחקר זה עוסק  

ה ישראלים  לחקור  ביקשתי  מרכ משתתפת  חייהם  באורח  חוויימשלבים  אמוניים,  רוחניים,    תיים יבים 

ה  ,עסקייםו להם  של  שההשראה  האינדיאנית  התרבות  כיא  הוא  תצפית  של  מרכזי  מוקד  פר  אמריקה. 

מוקדי  המעברים בין  התצפיות, ו.  "שבט יהודיאני "מכנה את עצמה  ת חברים הבו קבוצ ו  אקולוגי-אינדיאני 

  תפקידה הסמלי של האינדיאניות בנוגע לטיבה של זהות אינדיאנית בישראל,  הציפו שאלות  התצפית השונים  

 .  זו בזו הישראליתו  האינדיאנית זהותהנכרכות האופנים שבהם ו

להשיח   ו האופייני  האינדיאנית  במורשת  עוסק  שמתגבש  שדה  מכיוון  בזמן,  בו  אך  במציאות  ייצוגיה 

מהתצפיות עולה שהתמה האינדיאנית מקבלת ביטויים  מייצר ביטויים אינדיאנים חדשים.  מקומית, הוא  ה

מתוחמת וכלה בשילוב מלא ואורגני  שונים במקומות שונים, החל מאטרקצייה תיירותית, דרך חוויה רוחנית  

אינדיאניות בישראל נעים על רצף שבין  ה של  ביטויייותר בין הזהות המקומית והאינדיאנית. במלים אחרות,  

שנכנסים לתוך    ,שימושים שונים. לאלה יש בשדות המחקר  מסחרייםבין שימושים  אורח חיים טוטאלי ל

אינדיאניות של  סמלית  המסגרת  כך,  האתנושונההיבטים  .  בזהות  נשזרים  האינדיאנית  התרבות  של  - ים 

 לאומית הישראלית ויוצרים יחדיו זהות מקומית ייחודית. 

א מיסיונרים,  ההיסטוריה  ולאורך  מנהל  אתצבא  נשי  וה  פירשו  מוטה  בצורה  הילידית  מהותנית  תרבות 

(Roque, 2015  .)ילידיים עמים  כלפי  התרבותית  ההתנשאות  המאוחרת,  המודרניות  התחלפה    בעידן 

ברומנטיזציה, פופוליזם, ואימוץ אקלקטי של מרכיבי תרבות כחלק מתרבות הצריכה ו"כלכלת החוויה"  

((Pine, 2011  .נטייה זו כוללת בין השאר משיכה לסגנון חיים שנתפס כאינדיאני וחיקוי של מנהגים שונים .

אימוץ אינדיאניות לבין תהליכים של  הספרות העכשווית בנושא מקשרת בין הביטויים השונים של  ואכן,  

חלק מן החוקרים עוסקים בסכנות החברתיות הכרוכות בפעולת החיקוי וחלקם במעלותיה. הספרות    .חיקוי

מבוססת   זועליה  ה  עבודה  את  לבחון  בישראלהביטויים  מאפשרת  האינדיאניות  של  לאימוצה  .  שונים 

 לשובן:של קמשמעותי בהקשר זה הוא המושג "אינדיאניזם" שתבע 

"אינדיאניזם הוא תחביב הכרוך בדמיון ובחיבה מחודשת ל'אחר' האינדיאני של צפון אמריקה, הוא 

הילידים  של  החיים  מחלקי  מחודשת  היקסמות  גם  כמו  וחפצים  בגדים  העתקי  של  יצירה  כולל 

השמונה מהמאה  התשע-האמריקאים  או  של -עשרה  תלבושות  שלובשים  אירופאים  ידי  על  עשרה 

של המישורים או הרמות המיוערות באמריקה שהם הכינו בעצמם. מנהג זה נהוג במדינות    אינדיאנים
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לרוב, בין לאומיות, השונות בגישותיהן    רבות באירופה במספרים משתנים ולעיתים ברשתות מתחרות,

וחברותיות בהווה האינדיאניסטי, אחרות מדגישות את החשיבות   הנאהושאיפותיהן. יש שמתעדפות  

ילידית, אך כולן מעוניינות לרכוש כישורי -ייעודי של שרידי התרבות החומרית אמריקאית  של לימוד

 (. 561-562שכפול" )שם, עמ' 

שהצגתי    "אינדיאניזם "להגדרה   כפי  מסוימות  השניבמורכבויות  בהקשר    , פרק  אליה  התייחסות  ולפיכך 

הישראלים מבדילים את עצמם    האינדיאנים  מצד אחד,מתח שבין חיקוי למהותנות.  מדגישה את ה  הישראלי 

ממושא החיקוי שלהם באמצעות הפן הפרפורמטיבי אך מצד שני הם נוטים להחזיק בתפיסה מהותנית כלפי  

"האינדיאנים האמיתיים". מחקר העידן החדש מתייחס לפעולת החיקוי כחלק מתהליך כולל שבמסגרתו  

המפגש  ר כאלה המזוהות כ"אקזוטיות".  אנשים מעצבים את עולמם הרוחני בהשראת תרבויות שונות, בעיק

  להבחין במופעים שונים של אינדיאניות מאפשר    ייצור של אינדיאניות בישראל ה הבלתי אמצעי עם אתרי  

 ובקשר שבין האינדיאניות לתרבות העידן החדש בישראל.

סרטים השנים  שעל  לאורך  הדומיננטיים  המידע  מקורות  את  היוו  על  -וספרים  ישראלים  לומדים  פיהם 

. מקורות אלה מתאפיינים בתיאורים בדיוניים, מוגזמים ורומנטיים שעיצבו את מה  של אמריקההילידים  

הישראלים חקרתי    שרוב  שאותם  בישראל,  האינדיאנים  מרבית  האינדיאנית.  התרבות  אודות  "יודעים" 

זו, אינ מופשטים מתפקידם  )ולא רק הם(  אינדיאנים    מרכיביםחפצים ום יוצאים מן הכלל הזה.  בעבודה 

מומקורי  ה שונים  שימושים  בובאמצעות  מחדש  אינדיאניות.  טמעים  של  סמליות  מסגרות  לדוגמא,  תוך 

של   ) בעבודתו  ויטקר  מראה  (Whittaker, 2004ג'ון  גלובליים  כיצד  הוא  משמעויות    אלמנטים  מקבלים 

. כך  משמעותן המקוריתמשנה את  עתיקות  תרבותיות  שימוש מודרני במלאכות ופרקטיקות  כיצד  ו  מקומיות

לדוגמא, סדנאות מאורגנות לייצור כלי אבן )"קנאפינג"( מעניקות משמעות חדשה לכלים ובתוך כך מייצרות  

השתתפות בסדנה איננה רק הזדמנות ליצור כלי אבן אלא    ת. ו ת משותפ יו וזהו   ות קשרים חברתיים, מעמד 

שביל  ישראל )למשל ב סדנאות שמתקיימות ב . בדומה,  הזדמנות להיות קנאפר בקרב קנאפרים אחריםגם  

באצטקה  או  הנפש  של  אינדיאנים    ( האדום  בקרב  אינדיאנים  להיות  לישראלים  הזדמנות  למעשה  הן 

א אחרים  זה י .  לאמץ  מאפשרים  אלה  מעין  שלה  רועים  אינדיאנית  מקומיות  ות  חברתיות  משמעויות 

ג'אי מישלינג על שבט הקושארא  . חדשות  רואה בעצמה מעין  שאמריקאית  ם הצופיהקבוצת    ,עבודתו של 

 :מחזקת את הטענה ,שבט

]...[ כך זה גם עם הקושארא. כמתווכי ביניים בין הלבן לבין התרבויות האמריקאיות הילידיות, הם 

הוא מוזיאון, לא רק במובן זה   (kiva)  תיירות אשר לוכדת ומשלבת את ההבדלות. הקיווהאטרקציית  

, אלא גם במובן זה שמופעי הקושארא הם שחזורים של מה  חפצי אומנותשהוא מאכלס אוסף חשוב של  

שתיירים מחשיבים כתרבות לא מודרנית. שאלות על האותנטיות של הקושארא הן חסרות טעם, מכיוון 

 (. 29עמ'   ,mechling, 1980) לעולם איננה אותנטית. שהתרבות
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על חוויה  שמגיעים לצפות בהופעות של הקושארא מחפשים חוויה תרבותית עשירה  שהתיירים   מבוססת 

אך  . מרכיבי התרבות שמציגים הקושארא מנותקים אמנם מהקשרם המקורי  "אותנטית" בעולם המודרני

 משמעות. מתקיימים בשדה מקומי של  הם  

אינדיאניות מיוצגת בדיון זה באמצעות גישתם של אדם  סוגיית השילוב בין התרבות הישראלית לתרבויות ה

))2016Mackiewicz ,)מקיווייץ'   (. מקיוויץ' גורס שבעידן אותו הוא מכנה  Fenton, 2016ושל ליסה פנטון 

- םאפיינים ספציפיים ו/או שיוכיי, זהות המבוססת על תהליכי בחירה כמעט ואיננה מוגבלת למאתני-כפוסט

קולקטיביים. פנטון מדגישה את המנגנונים שבאמצעותם סמלים מתרבויות שונות נשזרים יחדיו בכדי ליצור  

הכרוכות    - סמל אחד מוכלל. בהישען על עבודותיהם של מקיוויץ' ופנטון אראה כיצד פרשנויות מקומיות  

 יות חדשות של ילידיות אינדיאנית.מייצרות משמעו -בתהליכי טרנספורמציה והמצאה 

כפי שמוכרת בציבור הישראלי מושפעת מייצוגים רומנטיים וסטריאוטיפים.  האינדיאני    כאמור, דמותו של 

מאפשר   האינדיאניות  לתרבויות  בנוגע  ידע  היעדר  דווקא  זאת,  וקבוצתיתעם  אישית  לפרשנות  .   מרחב 

שמדגים השאלה  קהילתי אקולוגי, הוא מקרה ייחודי  המקרה של טיירה, שבט אינדיאני שמתקיים בתוך כפר  

חברי השבט עושים שימוש בפרקטיקות  המקומית.    לסביבה תרבותית והתאמתה של התרבות המושאלת  

ו  האינדיאניות  ההיסטורי  לתפקידן  ביותר  הקרובה  שהיא  אותן בצורה  הישראלית ל  מתאימים  -מציאות 

 שדה.  מן ה ושעל  ביטוי למושגים ייתןהספרותי הקיים ובו בזמן  ישען על הרפרטוארשלהלן דיון יהודית. ה

לשני   להתייחס  ראוי  בישראל,  האינדיאניות  תופעת  של  המלאה  התמונה  את  ולראות  להצליח  מנת  על 

בישראל שמבקש   נובע מסגנון החיים האינדיאני  הראשון  עימה.  מן המפגש  שעולים  פרדוקסים מרכזיים 

כפי שניתן לראות לדוגמא בחוויות    . יטליסטי בו בעת שהוא משוקע בתוכולהוות חלופה לסגנון החיים הקפ

האינדיאנים בישראל רודפים אחר משמעות רוחנית וזהות תרבותית    , האינדיאניות המותנות בתשלום גבוהה

תרבות כקבוצת  ב-ומזדהים  הקפיטליסטי,  החיים  לסגנון  המסחריות(    ה נגד  )וודאי  שפעולותיהם  בעת 

הקפיטליזם שלעיתים קרובות מאפשר המרה של תרבותם הרוחנית של ילידי אמריקה  משתלבות היטב עם  

צריכה מוצר  ילידי    .לכדי  חיים  לאורח  בישראל  האינדיאנים  של  כמיהתם  מתוך  עולה  השני    - הפרדוקס 

עיוורון  והוא ה  -שמסמל עבורם התנגדות לקלקול האקולוגי, המוסרי והחברתי של הקפיטליזם המאוחר  

. דוגמא טובה לכך היא ייחסם של אנשי טיירה  , לפלסטיניםעם הילידי שבקרבו הם יושביםלשהם מגלים  

מקומי. האדמה נתפסת כמי שאיננה שייכת לאיש ובכך מתאפשר השימוש בה  -זמני ועל -לאדמה כמשאב על

מטען ואת המורכבות הפוליטית המקומית. האינדיאנים בישראל מזדהים עם תרבות ילידית  ההנעדר את  

קה לשולי המפה הפיזית והחברתית ונושלה מאדמתה כמעט לחלוטין בו בזמן שהם נתרמים באופן  שנדח

והחברתית   הפיזית  המפה  לשולי  הפלסטינים  הילידים  את  שדוחק  הקולוניאליסטי  מהסדר  אקטיבי 

 המקומית.  
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להדגיש   המקום  בתופעת  גם  כאן  שכרוך  החיקוי  פעולת  לבין  לאותנטיות  הכמיהה  שבין  המתח  את 

כמיהה למה    -שרואים בתרבות האינדיאנית מקור אותנטי    -ינדיאניות בישראל. לאינדיאנים בישראל  הא

פעולת החיקוי היא אשר מבדילה אותם  עם זאת  שאיננו "הרוס" ולמה שטרם השתנה בידי תרבות המערב.  

הבניית הזהות המקומית מושפ ובכך הופכת את התרבות המאומצת ללא אותנטית.  עת  ממושא חיקויים 

אני מצביע  רבות ממתח זה שבמסגרתו נוצר השילוב שבין התרבות הישראלית לתרבויות האינדיאניות עליו 

 בעבודתי. 

 

 בין חיקוי למהותנות -  נבואת הקשת בענן

ש והדגמתי  כפי  בישראל  שביטויים  טענתי  חייםנלאינדיאניות  אורח  שבין  רצף  על  שימושים  לשלם    עים 

אטרקציות  ניתן  בישראל  מסחריים.   שווקים,  דרכים,  מסעדות  כגון  במקומות  באינדיאניות  לפגוש 

ושימוש באובייקטים סמליים מעצבים    . תהליכי ייצורועוד  מרכזי רפואה,  תיירותיות, גנים, מרכזים טקסיים

 חברתיים מקומיים ייחודיים.    מאפיינים

אינדיאניזם חיקו  (2015)של קלשובן    המושג  שבין  י למהותנות, מתח שמובנה  משרטט כאמור את המתח 

הוא   המערבית.  האינדיאניות  העבר  בתופעת  מחקי  של  החיים  היבטי  בכל  בהתבוננות  הצורך  את  מדגיש 

ההקשרים    ומאפשר בתוך  החקייניות  הפעולות  שמקבלות  השונות  המשמעויות  על  מורכבת  התבוננות 

, מאירות כיצד פעולה של  (Roque, 2015רוקאה ). עבודתו של קלשובן, כמו גם זו של  החברתיים המקומיים

ניתן להצביע על ההבדל בין לוכדי   דמיון וחיקוי תורמת לתהליכים של בידול ואינדיווידואציה. כך למשל 

חלומות שנמכרים כפריט דקורטיבי המסמל קוסמופוליטיות לבין לוכדי החלומות שמכין אקי אשר לשיטתו  

א משמעויות שונות ותורמים להבחנה שמתקיימת  מבטאים את החופש שלו. אובייקטים זהים מקבלים אפו 

 בין המסגרות השונות.  

ב כרוכה  בישראל  שאינדיאניות  עולה  למשל,  דמיוןמהתצפיות  כך  המנגנת  .  קרן  מגיעה  בכאשר  פאן  חליל 

"לשכוח את עצמה בתוך המוזיקה ולרגע קצר אחד להיות  כדי  , היא עושה זאת  באפלו קידקבלת השבת בל

  קרן   משתלב היטב עם התפאורה האינדיאנית של המקום ובכך הוא משלים עבור ". חליל הפאן  אינדיאנית 

האינדיאנית היא רק "נושא מעניין    ודים שהתמה אינדיאנית. על אף שבעלי הבאפלו קיד מה   הזהות  ת את חווי

מתחם האירוח שמנהל   .גם אם לזמן קצר בלבד אינדיאניותבמקום חוויה הקהל חווה  ,שימשוך את הקהל"

פעולת החיקוי מושפעת מדימויים שונים ובעקבות  איתן, המוזכר בפרק החמישי, מהווה דוגמא נוספת לכך ש 

הבחירה של איתן הייתה לבנות אוהל אינדיאני פונקציונלי שיאפשר לקהל  כך מקבלת משמעות מקומית.  

לרבות שירותים ומקלחת. עובדה זו אינה פוגמת בתחושת האותנטיות של המבקרים. הם  נוחות מירבית,  

מצידם בוחרים במקום "כי זה מרגיש להם קרוב יותר לאדמה, ]...[ כי הם רוצים לחוות משהו אחר לכמה  
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ימים, ]...[ כי פשוט נמאס להם להיות עצמם...". ממד אחד שמבדיל בין המקומות הוא משך החוויה. כך  

שבו האינדיאניות איננה זמנית. ממד אחר    טיירההאקולוגי  הכפר  דומיו לבין  הבאפלו קיד ולמשל ההבדל בין  

בחוויה. במקומות כגון השביל האדום או אצטקה נדרשים המבקרים    –-או לא   - הוא ביורוקרטיה שכרוכה  

 לתאם את הגעתם, להירשם מראש או לשלם על מנת לחוות אינדיאניות.   

לאינדיאניות    ביטויים של )בישראל קשורים קשר הדוק  העידן החדש. עבודתה של שמחאי  (  2009תרבות 

בכך מחברת  מציגה את העידן החדש כמעין מותג או מושג מפתח שבתוכו נכללת גם האינדיאניות המודרנית.  

של   התיאוריות  בין  ורוקאה  שמחאי  והרוחניות  לבין  קלשובן  החדש  העידן  אודות  שהצגתי  מחקרים 

קושרת  בישראל    ברוח עבודתה של שמחאי ניתן לומר שהאקלקטיות שמאפיינת את האינדיאניות   .וויתהעכש

 . העידן החדשאותה בתרבות 

תפיסה מהותנית של  מאירים    ות,דוגמת אטרקציות התייר  , המסחריים של אינדיאניות בישראלמופעים  ה

"אין בינינו לבין האינדיאנים שום    קיד:   באפלו. דוגמא לכך ניתן למצוא בדבריה של יובל מההתרבות הזרה

דבר משותף ואנחנו לא מנהלים שום אורח חיים אינדיאני ]...[ מצאנו בחור ערבי חמוד שיודע לגלף טוטמים  

אינדיאניות."   על  ללכת  החלטנו  וככה  שמעץ  להבין  חומרי  ניתן  צורני,  כמרכיב  נתפסת  אינדיאניות 

די בטוטם בכדי לשייך את   גמת הטוטם.סטריאוטיפים דומויים באמצעות דיבא לידי ביטוי ש ופרפורמטיבי

 .האינדיאנית המקום לתרבות 

מסגרות  המתמקד ב,  שלישיהתפיסה המהותנית של אינדיאניות מופיעה בצורה מובהקת בתחילת הפרק ה

אינדיאניות  של  ההרפואה    ימרכזכגון    שונות  בתשלום    יםמציע האינדיאנית  מטקסים  שסמלה  או  סעדה 

כמו    בעל המסעדה,   ,המקרה של חאפז ת.  אוניברסאליהוא מוטיב בעל משמעות    -צ'יף אינדיאני   -  המסחרי 

התבחנות  לתהליכי  שתורםבדמיון  ךחיקוי כרו השל רוקאה, לפי עמדתו אתמרכזי הרפואה מחזקים גם של 

ולם  בין המקומות הרי שכ הבדלים  ואובייקטים מסוגים שונים פועלים ליצירת  סמלים  תרבותית. בעוד ש

ללא יוצא מן הכלל מתאפיינים במידה זו או אחרת של חיקוי. שימושים פופולאריים ותועלתניים בסמלים  

אינדיאניות   של  מהותנית  פים  משקמקובלים  השתפיסה  של  לתפיסה  בניגוד  יהודיאניהבט  המנוגדת   .

ינדיאנית  שלב את הפילוסופיה הא המ  ינדיאניות אופי גמישלמקומות המסחריים הרי שבשבט מקבלת הא

 החיים המקומי. אורח ב

ת" שלה, בא לידי ביטוי בעמדות סובייקטיביות  "אותנטיההבדל בין שימוש מסחרי באינדיאניות לבין חוויה  

. בראי עבודתה של  הםורגשותי   הםנאמן למחשבותישבאופן    יםופועלים  מתנהג   םכי ה  ים חש  ים הפרטבהן  

את תרבותם הרוחנית  הקפיטליזם המאוחר, מעשה החקיינות ממיר    עידןיום, קרי של  קלושבן, בישראל של ה

יזמות עסקית תוך  את האינדיאניות ל  הופכים המוסדות המסחריים    של ילידי אמריקה למוצר של צריכה. 

כאמור קיימת שונות מסוימת  הילידית מהמסורת שלה.  תרבות  השמנתקים את    פופולאריםדימויים  שימוש ב
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, אך  הבאפלו קיד והשביל האדום של הנפש, כך למשל בין  כזי רפואה אינדיאניםאטרקציות תיירות ומרבין  

 ליסה אלדרד היטיבה לתאר את המתח הנידון:  הם ביטוי של מגמה זהה. 

אלה רודפים אחר משמעות רוחנית וזהות תרבותית באמצעות פעולות רכישה. אף על פי    אייג'רס-ניו

כקבוצ מזדהים  תרבותשהם  טנגד,  -ת  משתלבות  המסחריות  הקפיטליזם ופעולותיהם  עם  למדי  ב 

המרכזי. בסופו של דבר, החיפוש אחר משמעות רוחנית ותרבותית באמצעות רכישת חומר מותיר אותם  

בהבטחות של מוצרים, אך ללא    עמוסלא מסופקים. הקהילה שהם מחפשים היא רק מדומיינת, עולם  

המתא תרבות  או  חברתיים,  יחסים  אמיתית.  היסטוריה,  שייכות  לתחושת  שתביא  לקונטקסט,  ימה 

הרוחניות האינדיאנית לא רק מסווה את הדיכוי החברתי של עמים   שלפטישיזציה שלהם  הבינתיים,  

 (. Aldred, 2000: 329אינדיאנים אמיתיים, אלא גם מנציחה אותו. )

אטרקציות התיירות,  עבור המסגרות העסקיות שעושות שימוש בתמה האינדיאנית דוגמת כפרי האירוח,  

המערבית,   התרבות  נפגשת  שבו  הגבול  על  עין  למראית  נמצאת  האינדיאניות  הלינה,  ומתחמי  המסעדות 

למעשה המוטיבים  . במסגרת המפגש הבעייתי הזה מנותקים  המסחרית וההגמונית עם התרבות הילידית

והתרבותי   האינדיאנים מהקשרם  משמשת  הבאפלו קיד    עבור עסקים מסחריים כמו המקורי.    ההיסטורי 

 לקוחות.  את תשומת לב הלמשוך  תכליתו שותו לא תמה האינדיאנית גימיק ציורי ה

כרוכלסיכום בישראל  אינדיאניות  בין    ה ,  ההבחנה  את  שמדגיש  מה  וחיקוי,  דמיון  של  שונות  בפעולות 

את  ם  . מעטים האנשים שמשלבירבות העידן החדשובו בזמן מגדיר את כולן כחלק מת  המסגרות השונות 

הביטוי  . לעומת זאת  שבט היהודיאני , כפי שקורה בהפילוסופיות והמנהגים האינדיאנים בכל תחומי חייהם

מתח שבין  מצוייה באינדיאניות בישראל   מסחריות ומכאן שמסגרות  רווח יותר הוא זה שניתן למצוא בה

חברי השבט היהודיאני  של תת הפרק הזה, משמשת את כותרתו   ,  "נבואת הקשת בענן"מסחור.  אותנטיות ל

  באופן מטאפורי דימוי זה מתאר    בישראל ובעולם.  המגוונים של האינדיאניותמופעים  כדימוי ו/או הסבר ל

בישראל האינדיאניות  ומגונית  -רבקשת  כ   את  קבוצות  מסגרות,  יוצר  של  ביניהם  שהשילוב  מופע  קומות 

 צבעוני. 

 

 ידיותהסחרה ורומנטיזציה של תרבויות יל - וויגואם מודרני

וחוץ מזה    ,"הטיפי נמצא פה ]בחצר האחורית[ כבר כמה שנים. בבוקר הוא חלק מהגן, יחד עם החצר והיער

אני נכנסת אליו כשאני רוצה קצת לפגוש את האינדיאנית שבי. ברגעים האלה שאני מרגישה יותר מדי סגורה  

  . מיה כשביקרתי בגן השבטי שלה  דברים אלה אמרה ליבבית או רחוקה מעצמי, אני פשוט נכנסת לטיפי...".  

  מרכיבים ו חפצים. ושאותה אני מבקש להדגיש בדיון זהבסצנה האינדיאנית  חוזר מוטיבזו מבטאת אמירה 

בישראל   מתאינדיאנים  המופרדים  אלטרנטיבית  פקידם  אינדיאנית  סמליות  עצמם  על  ומקבלים  מקורי 
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: אוהל הטיפי,  אלהחפצים    שבתי והצבעתי על  עבודהלאורך השנעשים בהם.  שונים  השימושים  באמצעות ה

וקרני   נוצות  עוסקת בהרחבה באופן שבו    כפי שהצגתי בפרקי הסקירה, הספרותאייל.  הלוכדי החלומות, 

לסביבה המקומית. גרוסגליק ורם  מחדש  סמלים תרבותיים מופשטים ממשמעותם המקורית ומותאמים  

(2015)  ,( ויטיקר  ) ג'אי  ,  (Whittaker, 2004ג'ון  )וליסה    (Mechling, 2019מישלינג    ( Aldred, 2000אלדרד 

מייצגים את השיח המחקרי אודות התנועה הגלובלית שעושים סמלים תרבותיים, בדרכם לקבל משמעויות  

 הממצאים מהשדה תומכים בטענותיהם. מקומיות.

קיבל שייכות  כיצד  הופקע בישראל האוכל הסיני מזהותו הלאומית ו  מציגה כיצדעבודתם של גרוסגליק ורם  

לטענתם    .בו תוצר תרבותי מיובא נטען במשמעויות סמליות מקומיותזוהי דוגמא אחת לאופן שמקומית.  

החוקרים,   חוויה  של  שמסמלת  מובלעת  למעין  הסיני  הקולינרי  הסגנון  הפך  לישראל  הגירתו  תהליך  עם 

דוגמא אחרת,  עולם".  ה  אזרחי"מי שמסמנים את עצמם בעזרתו כ  לשביטוי חברתי  בהמשך, ל"אוריינטלית" ו

חיבור לטבע.  ו  רוחניות, חוויה אינדיאנית שאותה הצגתי בפרק השלישי, היא השימוש במרווה כאינדקס של

חני ופיזי עם האדמה.  חיבור רו היה בכך כדי לסמן  מרווה,  צרור  דעאל את האדמה עם    טיהר  כאשרלמשל,  כך  

דוגמא נוספות ניתן לראות בבגדים של חברי השבט היהודיאני. רפויים, מינימליים, עשויים מבדים גסים  

מעולם   ניתוק  הרוח,  לעולם  חיבור  פשטות,  קלילות,  של  ערכים  הבגדים  סימנו  טבעיים  בצבעים  וצבועים 

 החומר ואותנטיות ילידית. 

ויטקר בעבודתו מחבר   פעו   ג'ון  לות שימושיות שמקורן בעבר הקדום לבין המשמעויות הסמליות שהן  בין 

לדידו כיום.  פעולות    ,מקבלות  הופכות  טרנספורמציה  של  תהליך  צור    מעשיותבאמצעות  כלי  יצירת  כמו 

משותפ  של  לביטוי ויטיקר  תזהות  על  .  דגש  שנשם  לפעולות  אנשים  בין  היחסים  תכליתן  מ  פרדומערכת 

לידיפרקטית.  ה זה בא  ה  היבט  ניתן לראות  דוגמא אחת לכך  זו.  גם בעבודה  מדורת  "ישיבה סביב  ביטוי 

. בסיטואציה חברתית זאת האש איננה משמשת  שקדמה לטקס הסווט לודג' בשביל האדום של הנפש  "השבט

ל כפי שהיה בעבר  בין  חימום או בישול  עוד,  לבין  המשתתפי  אלא כמוקד שסביבו מתקיים המפגש.  טקס 

 משמעותה הפרקטית ה"מקורית".  חסרה את מערכת יחסים סמלית ש נרקמת אפואהמדורה  

ותחת זאת  תפקידם  שונים למלא את    עוסקת באופן שבו חדלים חפצים ומרכיביםעבודתו של מישלינג  גם  

  ים עוש אינדיאניסטים בישראל  כמו במקרה של הקושארא, אינדיאניות.  המסמלת  לתוך מסגרת  מוכנסים  

בין    גורם מקשרלמעין    יםבסמלים אינדיאנים שמנותקים מהקשרם ה"טבעי" ועל ידי כך נעש  תכוף שימוש  

ה ה   ישראלית התרבות  היא  לכך  דוגמא  האינדיאנית.  בארס  שעושים    בקמבו  מטפליםלתרבות  שימוש 

מתווכים  כגון הקמבו    טיפוליות -באמצעות פרקטיקות רוחניותמצויות באופן טבעי בישראל.  אינן  ש  צפרדעים

שהיא    בכךמוסיפה לדיון ממד אחר  אלדרד    מזונס.אלתרבות שמקורה במקומית  בין התרבות הפלים  המט

מסחור הרוחניות על ידי תרבות    עם תהליכיקושרת את האופן בו סמלים מופשטים ממשמעותם המקורית  
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לדבריה החדש.  הפוסט  , העידן  חשים    מודרניסטית -בתרבות  רבים  המאוחר  הקפיטליזם  מנותקים  של 

. מציאות זו היוותה כר נוח לצמיחתה של  משמעות רוחניתמ שייכות קהילתית ומורות התרבותיות,  המסמ

לתרבות   תגובה  מהווה  המקומיות  המשמעות  למסגרות  והתאמתם  סמלים  אימוץ  החדש.  תחושת  העידן 

ולהיעדר   לענות  הניכור  בניסיון  אלדרד,חוסרעל  שייכות.  טוענת  אלה,  עושים    ים  החדש  העידן  משתתפי 

הם מתייחסים לתרבות האינדיאנית כאל סחורה. בהתאם  ומנטיזציה ל"אותנטי" ול"מסורתי" בו בזמן שר

הים  דמזהוא שאנשי העידן החדש יוצא  הפועל  ה -לפרדוקסים שהצבעתי עליהם בחלקו הראשון של פרק זה  

לודג'  - . טקסי הסווטסטיתקפיטליהחשיבה הפעולותיהם משתלבות היטב עם  כתרבות אלטרנטיבית על אף ש

 . מותנים בתשלום גבוהמתיימרים להציע "ניתוק מהעולם", אך הם או מסעות החזון  

ומציע אותן  אלטרנטיבות  מגמות  הקפיטליזם  הוא דוגמא לאופן שבו מנכס    שימוש סמלי בחפצים ילידיים

ים אותם פגשתי  כחוויה מדוללת לצריכה המונית. על אף שאינדיאניות היא עניין חשוב בחייהם של האנש

בהתאם,   רומנטית.  רוב  פי  על  היא  זו  לתרבות  שלהם  שהכמיהה  משתמשים  החפצים  הרי  הם  שבהם 

מפעילים  הפו הם  שאותן  הקפיטליסטיאלטרנטיבה  כרקטיקות  החיים  רבים  לאורח  במקרים  הם  ביטוי  , 

אינדיאניות של  וסטריאוטיפי  דליל  שונים.  חלקי,  בשווקים  לראות  ניתן  לכך  לוכדי  בהם  ,  דוגמא  נמכרים 

אינדיאנים ה  חלומות  פריטים  אינדיאניות  ושאר  מכל  מייצגים  היסטוריבמנותק  הרי  הקשר  שכך  כיוון   .

זו   כלל על התפיסות ההגמוניותשתופעה  והמסחריות  -  איננה מאיימת  אוהל  במקום.  הרווחות  -  הדתיות 

זו.   נוספת לתופעה  ל הטיפי כאמור הוא אחד  אוה הטיפי, כפי שתיארתי אותו בפרק השלישי, הוא דוגמא 

הסמלים המובהקים ביותר של אינדיאניות קפיטליסטית בישראל. הוא מוצב במרבית המקומות שמוגדרים  

לוכד החלומות גם  מעין שלט הכוונה סמלי לשייכות האינדיאנית.    כאינדיאנים ומשמש  אוהל הטיפי  כמו 

עיקר  סטריאוטיפי שו  המקור והופך לביטוי רומנטיתרבויות  של  אידיאולוגים  ים והיסטורי   יםמנותק מהקשר 

 שיווקי.  הוא  תפקידו 

המשמעות שהם מעניקים  באמצעות המקרה הייחודי של השבט היהודיאני ו   מורכבותה של הסוגייה מודגשת

המיובאים.  ל התרבותיים  בתוצרים  אחרים  משתתפים  השבט  כמו  החדשאנשי  העידן  משלבים  תנועת 

דוגמא לכך ניתן לראות    תכדי לצקת משמעות רוחנית לחיי היום יום שלהם.ניאינדיאפרקטיקות מהתרבות ה

כמסמלים  לרוב אינם נתפסים בישראל  הדלעת, השעועית והתירס  חקלאיים המקובלים במקום.  גידולים הב

למרות  אינדיאניות  של   של  שוזאת  אתתרבויותיהם  אמריקהאפיינו  מהווים  ילידי  זאת  לעומת  בטיירה   .

, לא רק ברמה הסמלית אלא גם כפרקטיקה יומיומית של חיי השבט.  תרבותיהלייבוא  טוי  גידולים אלה בי 

בתרבות הישראלית לא נודעת להם כל  אף שהללו  גדלים את שלושת הגידולים  יתירה מזו, אנשי השבט מ

מתפקידיהם  נותקים  האינדיאנים אינם מ  חפציםבטיירה ה. במלים אחרות,  משמעות סימבולית או כלכלית

ההו  יםסמלי ה מגדל    פרקטיתמסגרת  דעאל  למקור.  נאמנה  רבה  במידה  נשארת  בתוכה  מתקיימים  שהם 
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כין מהן קערות ולא בגלל שהגידולים מסמנים אותו כאינדיאני כפי שקורה עם אוהלי  משהוא  משום  דלעות  

סוכנות בכך שאיננו מקובע  יא לידי ביטוי מרכיב של  מב   דעאל.  פעילות אינדיאניתהטיפי במוקדים אחרים של  

  ת ניהאינדיא  רוקמים היהודיאנים עם מרכיבי התרבותמערכת היחסים ש  .אינדיאניותדימויים רווחים של  ל

אינדיאנים בטיירה    חפצים. אופן השימוש בעליהם שמם כפי שמעיד,  טרנספורמציהמושתתת על שילוב ולא  

שבין    נקודת המפגש במציב את השבט היהודיאני  מטשטש את הגבולות שבין אינדיאניות לישראליות ובכך

החדש.ה לעידן  ברור    קפיטליזם  ביטוי  מהווים  חברות  הם  עם  המזוהה  הנזילה  ת  ותעשייתי -סט פולזהות 

שת  ומודרניסטי-ופוסט  באופן  'ילידיים'  ובסמלים  עתיקות  במלאכות  שימוש  עושים  שהם  בזמן  שואף  בו 

 להישאר נאמן ל"מקור". 

המודרני "ה סממנים  וויגואם  מופשטים  שבו  לאופן  מרמזת  זה,  פרק  לתת  שבחרתי  המשנה  כותרת   ,"

לתוך   ומוטמעים  המקורית  ממשמעותם  הסמליאינדיאנים  אינדיאניות  המסגרת  של  לת  עידן  האופיינית 

כמבנים פרקטיים המותאמים לסביבה הפיזית המקומית.  מגורים  הנבנים מבני  לעומת זאת החדש. בטיירה  

היהודיאנים את בתיהם בשם "וויגואם" כנקודת התייחסות סמלית. עבורם  לעתים רחוקות בלבד מכנים  

הזיקה התרבותית מתממשת בראש ובראשונה בהיבט מהותי ופרקטי: בנייה קלה וקרובה לקרקע, שימוש  

ביטוי תרבותי דינאמי, עצמאי ושאיננו    וויגואםהמהווה  בכך בחומרים זמינים, ניידות, עצמאות ודינאמיות.  

 ויותיו המקוריות. מופשט ממשמע 

 

 אתנית  זהות מעבודת  כחלק אינדיאניות של אימוץ -  מזוזה אינדיאנית

הבניית   של  זו  היא  בעבודתי  המרכזית  נוצר  זהות  הסוגייה  במסגרתו  ומתן  משא  של  כפונקציה  מקומית 

בי  לתרבו השילוב  הישראלית  התרבות  היון  היא    אינדיאניות.ת  להראות  שביקשתי  כפי  החדשה,  הזהות 

 לאומית.-כאמור סינתזה בין התרבות האינדיאנית לבין התרבות המקומית האתנית

שמראים כיצד   (Fenton, 2016)פנטון  ו   )2016Mackiewicz ,מקיווייץ' )נקודת המוצא לדיון היא עבודתם של  

ליצירת זהות לכידה. דוגמא לכך היא האופן  נשזרים יחדיו  אינטגרציה בין סמלים שמקורם בתרבויות שונות  

באורח חייהם של אנשי השבט    - ולהיפך    -שבו מרכיבים יהודיים מקבלים על עצמם משמעויות אינדיאניות  

שמיימי  ציונים  למען  שנחגגת  השבת  קבלת  למשל,  בטיירה.  ולרוח  היהודיאני  לאלוהים  תפילה  שירי  ים, 

הגדולה או טקס האש של ל"ג בעומר כהזדמנות להתאחד עם הרוח הגדולה, לחלוק חזון משותף ולרקוד  

כל אלה מצביעים על האופן שבו האינדיאניות משתלבת במארג הזהות האתנו לאומית  -לאש המקודשת. 

רם בתרבויות הילידיות של אמריקה  מרכיבים שמקו  האישית והקולקטיבית של אנשי השבט היהודיאני.

משתלבים בתרבות היהודית באמצעות פעולות של חיקוי ואימוץ ובכך משמשים את האינדיאנים הישראלים  

בעיצוב זהותם המקומית הייחודית. ראוי לציין שלעיתים קרובות תוך קיבוע תפקידם ומיקומם החברתי  
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ו/או דה הילידיים לאמריקה  יטיזציה של אחרויות אחרות הילידיות לישראל  פול-האחר של האינדיאנים 

 דוגמת התרבות הבדואית או הפלסטינית. 

לפיכך טענתי היא שאימוץ מרכיבים מהתרבות האינדיאניות משמש מצע לביסוס זהות מקומית ייחודית.  

ני  ומודגמת למשל במקרה בו נחשפתי לקין היהודיא  פנטוןו  מקיווייץ'טענה זו נשענת אף היא על עבודתם של  

שלי )פרק שלישי(. המפגש שבו כינה אותי דעאל לראשונה "נחש אדום" היה רגע מכריע בו נפתחה עבורי  

ההזדמנות לאמץ לעצמי מאפייני זהות יהודיאנים. תהליך קבלת הקין לווה בשיחה מעמיקה, ריקוד אינטימי  

 ותיאור חושפני של קווי האופי והתכונות שהוא רואה כמובילות את חיי. 

. שלך זה הנחש האדום, הנתמך ב'קוסם הלבן' וב'עיט הכחול', ]שמימי[  ן סימן, חותם סלסטיאלילכל קי

הראשון מאופיין ביכולתו להבחין בדיוק לאיזה ריפוי זקוקים העומדים מולך, והשני ביכולת לראות את  

 הכל ממעוף הציפור. 

משמעותית. חוויה  עבורי  שייצר  תרבותי  כמתווך  דעאל  פעל  זו  ביטויים    בסיטואציה    מוגפנים באמצעות 

ליודיסקורסיביים מקומיים   העבר  דעאל    אפשר  בין  כאותנטי  תנועה  בעיניו  בעיניו    להווההנתפס  הנתפס 

היהודית זהותי  ובין  סמלית  -כמודרני,  משען  נקודת  היוותה  האינדיאניות  לזהותי האינדיאנית.  ישראלית 

 "להניח" תכונות אופי ומאפייני זהות יהודיאנים. שעליה יכולנו, אני והוא,

וגמיש  מומהווה למעשה  אינדיאניות   כמו  שורהשכולל  שג מכליל  שנתפסים  ומיתוסים  בנים  של מרכיבים 

לדעת    חוסר היכולת. גמישותו של המושג קשורה במאליהם )מדימוי הפרא האציל ועד למורה הרוחני החכם(

אפשרת תביעה של האינדיאניות והפיכתה לזהות  ת ומ האינדיאני  זהותבוודאות מה מקורם של מרכיבי ה

הזהות האינדיאנית  מכיוון שישראלים יכולים לומר שהם אינדיאנים  במלים אחרות,  מקומית "אותנטית".  

האינדיאנית מקדמת את שאלת המיקום שהוצגה    תביעתה של סוגיית  ניתנת לעיצוב, לשינוי ולאימוץ מקומי.  

ל מוגבלת  איננה  ומדגישה שבישראל האינדיאניות  של  בפרק החמישי  חברתי  קוםימ מרכיב  או  .  גיאוגרפי 

הסקירה בפרקי  המובאת  דלוריה  הספרות  של  עבודתם  ובעיקר   , (Deloria, 1994) ויטקר  -ו(Whittaker, 

כיצד  רכיב המיקום וב   איננה תלויהמודרני  -מראה כיצד הזהות האישית בעידן הפוסטו  , תומכת בכך(2004

 מתעצבת על ידי כישורים נרכשים וסביבות שייכות נבחרות. היא 

מידה רבה,  הסינתזה בין התרבות האינדיאנית לבין התרבות המקומית מייצרת זהות ייחודית, רומנטית ב

שעשוייה לקיים זיקה למספר כמעט בלתי מוגבל של מוקדי ייחוס תרבותיים. אימוץ של מה שמכונה תרבות  

והוא איננו מחוייב לשאלות של דיוק היסטורי או  זהויות ומיקומים  אינדיאנית כולל למעשה מגוון רחב של  

מכתיבה  איננה  לכן זהות אינדיאנית בישראל, אף שהיא חסרה מטען היסטורי או פוליטי מקומי,    .גיאוגרפי

בלא שזו תהיה כפופה  יכולים להבנות את זהותם האינדיאנית    אחריםאנשי טיירה או  גבולות או מגבלות.  

קשר ישיר  גם בלא כל    ות יכולים לטעון לאינדיאני  ם. החברתית  גיאוגרפית או אפילוהיסטורית,    ל"אמת"
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. דוגמא בולטת לכך ניתן  מקוםב  קשורהאמריקה כיוון שאינדיאניות בישראל איננה  הילידיות של  לתרבויות  

מקוד   השבט  אנשי  חרגו  זה  במקרה  החמישי.  בפרק  שהצגתי  המשפט  בית  של  באפיזודה  לראות  היה 

לכך ניתן היה  יה  ראההתנהגות וההופעה שמקובלים בהיכל המשפט ובכך הבליטו את זהותם האינדיאנית.  

: "אנחנו האינדיאנים..! אנחנו שומרי  המשתומם  של חברי השבט שצעק אל עבר השומר ה  תשובלמצוא ב

 .  חברי השבט יכולים להיות אינדיאנים גם בבית המשפט  .האדמה..!"

לאופן שבו מתקיימת בטיירה  נוספת    בה בחרתי לכותרת של תת פרק זה, היא דוגמא המזוזה האינדיאנית  

היהודית  הסינתז לזהות  האינדיאנית  הזהות  שת - בין  כפי  של    יארתי,ישראלית.  סמלו  את  מהווה  המזוזה 

,  תליון חרוזים גדול וצבעוני המעוטר בנוצה  ונהוג לתלות אותה בכניסה לבתים. זהו כאמור  השבט היהודיאני

סמלים  שלבת בין  מ  המזוזה היהודיאנית.  קשורות לפינותיוהתכולות  בד  ציציות  וב  בגלגל רפואה אינדיאני

 . בעל עוצמה סמל אחדזה בזה ליצירת נשזרים ש תרבויות שונותמ
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 7פרק 

 סיכום

 

ה המאה  של  האחרונים  קווי    20-בעשורים  את  לאמץ  המבקשים  וקבוצות  יחידים  של  התופעה  התרחבה 

אותה   ומזהים  מדומיינת  פרימיטיביות  מאמצים  אנשים  ויותר  יותר  האינדיאני.  של  כחלופה  דמותו 

למודרניות. עם התרחבות התופעה בעולם הולכים ומטשטשים הגבולות שבין אותנטי לחיקוי וכך הדימוי  

  האינדיאנית   הולך גם הוא ומתרחק ממקורותיו ההיסטוריים. עבודה זו דנה בזהות  המקובל של האינדיאני

תנועתכתופעה    בישראל העצמי  בתוך  שמתמקדהמימוש  היחידים  המחקרים  אחד  זהו  בישראלים    . 

של אמריקה ובוחן את ביטוייה של אינדיאניות  תרבויות  בהשראת הפרקטיקות ומאפייני זהות    מקיימיםש

 ותפיסתם ביחס אליה. 

קרי   "אינדיאניזם",  מכנה  שהיא  למה  קלשובן  של  המצמצמת  בהגדרתה  בחרתי  זו  עבודה  שכפול  לצורך 

רתי בהגדרה זו שכן אני מוצא אותה יעילה  . בחתרבות החומר האינדיאנית על ידי חובבים שאינם ילידים

דיאנים הישראלים עסוקים בחיקוי של ילידים  האינמצאתי ש  מתח שבין חיקוי למהותנות.ביותר לדיון ב

לרעיונות  מיבשת אמריקה, שבהם הם רואים מקור אותנטי של תרבות. פעולת החיקוי, שנובעת מכמיהה  

, כרוכה בתפיסה מהותנית של הילידים כאינדיאנים  פיזםרומנטיים, תשוקות, פנטזיות קולוניאליות ואסק

 האמיתיים. 

של   מרכזיים  במוקדים  התמקדות  שדה,  מיפוי  שכללה  אנתרופולוגית  שדה  עבודת  על  מבוסס  המחקר 

אקולוגי, ביתם של חברי השבט היהודיאני,  -בכפר אינדיאני   אינדיאניות בישראל, תצפית משתתפת של כשנה

בשד מפתח  אנשי  עם  בשלוש  פגישות  התמקדתי  באתנוגרפיה  פורמאליות.  בלתי  עומק  שיחות  ועשרות  ה 

מרכזיות: אינדיאני    תימות  בשבט  והחיים  בישראל  ההוויה האינדיאניות  בישראל,  אינדיאניות  עם  מפגש 

אותנטיים של  סק במורשת האינדיאנית ובדימויים שנתפסים כמייצגים  והשיח בשדה עמצאתי ש  בישראל.

דפוסים  עכשווית ומייצר  מקומית הבמציאות הזאת מצאתי שהשיח עצמו מתגבש  אותה מורשת. יחד עם  

עוד מצאתי שתנאים חברתיים  ות. מסחרי שונים של אינדיאניות, החל מאורח חיים טוטאלי וכלה בתצורות 

מאבדים   הזהות  גיבוש  בתהליך  המשמשים  ושחפצים  אינדיאניות  של  שונים  לביטויים  מובילים  שונים 

יבטים שונים של התרבות האינדיאנית  ממשמעותם המקורית ומקבלים על עצמם משמעות סמלית חדשה. ה

  לאור כל זאת אני טוען   . ייחודית  לאומית הישראלית ויוצרים יחדיו זהות מקומית-נשזרים בזהות האתנו 

שהסינתזה בין התרבות האינדיאנית לבין התרבות המקומית מייצרת זהות ייחודית, רומנטית במידה רבה,  

שעשוייה לקיים זיקה למספר כמעט בלתי מוגבל של מוקדי ייחוס תרבותיים. אימוץ של מה שמכונה תרבות  
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והוא איננו מחוייב לשאלות של דיוק היסטורי או  יקומים  זהויות ומאינדיאנית כולל למעשה מגוון רחב של  

איננה  לכן זהות אינדיאנית בישראל, אף שהיא חסרה מטען היסטורי או פוליטי מקומי,    .מיקום גיאוגרפי

 מכתיבה גבולות או מגבלות.

מודרניסטית לאתגרים של אורח החיים המודרני, לדימויים  -מחקר זה מציף שאלות באשר לתגובה הפוסט

של ילידי יבשת אמריקה בתרבות העכשווית, לאימוץ של זהות סטריאוטיפית המבוססת לא פעם על מידע  

חלקי ולקלות שבה ניתן לאמץ תרבות רחוקה שחסרה משמעות פוליטית מקומית. המחקר זה מצטרף לשיח  

אוניב ילידיות,  תרבויות  של  ורומנטיזציה  מיסחור  ומהותנות,  חיקוי  שבין  המתח  על  רסליזם  תיאורטי 

בכוחו לאותנטיות.  וכמיהה  ייבוא תרבותי, תהליכי    ולאומיות  של  בסוגיות  לדיונים  לתרום  זה  של מחקר 

 תרגום והטמעה מקומיים, ביסוס זהות ילידית מחודשת ועוד. 

תופעת האינדיאניות בישראל נוגעת בסוגיות של יצירה, פרפורמנס של תרבות וזהות כמרחב של התנסות.  

הש בין  קשורה  התבוננות  היא  היסטורית.  תרבות  ושחזור  עתיקות  במלאכות  וגובר  הולך  לעניין  אר 

לאנשים   גורם  מה  לשאלה  בנוגע  יותר  מעמיקה  להבנה  להגיע  במטרה  כאן  נעשתה  בישראל  באינדיאניות 

למחקרי   אפשריים  כיוונים  מסמן  זה  מחקר  קדומות.  חיים  וסביבות  פרקטיקות  לשחזר  הנוכחית  במאה 

נפגשות ומתעצבות מחדש, ואת תרומתן של  המשך שיסייעו להבי  ן טוב יותר את הדרכים שבהן תרבויות 

תרבויות אינדיאניות לתהליכים אלה. מחקר זה עשוי גם לשמש רקע למחקרים עתידיים בנושא של גבולות  

 תרבותיים בישראל, גבולות שהופכים בעידן החדש, הגלובאלי, נזילים ומורכבים מבעבר.  - חברתיים

בלבד. יתירה מזו,  תשומת לב מועטה  לה עד כה  ישראל הקדישו  בותה של התופעה, חוקרים  למרות חשיב

השיח המחקרי על תופעת האינדיאניזם התקיים עד כה אך ורק כנספח של הדיון אודות תרבות העידן החדש.  

בות.  במחקר זה בחנתי את האינדיאניות בישראל כמרחב שלעבודת זהות, מרחב שמציע כיוונים ואפשרויות ר

צרכני  יבנ אינדיאניים כחלק מסגנון  אימוץ סממנים  שבין  על הרצף  זה עמדתי  במרחב  סימנים  לתת  סיון 

אקלקטי לבין אימוץ שלהם כחלק מאורח חיים שלם בעל אוריינטציה אקולוגית. בהקשר זה, עמדתי גם על  

 המתח שבין אימוץ זהות אינדיאנית לרפרטואר של זהויות מקומיות.   
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"Israeli Indians" 

Positioning "Indianism" in the Israeli identity landscape 

Idan Edut 

 

 

Abstract 

This work addresses the topic of Israelis who adopt practices and identity characteristics 

inspired by indigenous cultures of the Americas. It is based on anthropological fieldwork that 

included mapping the field, short-term visits to Indian hotspots, and a year-long participant 

observation in a self-defined Indian-environmental village, home to a group that calls itself the 

'Yehudiani' tribe. The latter included continuous relationships with key members and dozens of 

informal conversations with the tribe's members during extended periods spent in the village . 

The study focuses on endorsements of native-American identities, lifestyles, images, practices, 

and artefacts. It examines the nature of such endorsements, their relationships to local practices 

of self-definition, and the phenomenon's affinity to broader New Age culture. The ethnography 

reveals that doing native-American-ness in Israel includes a wide range of frameworks, 

reference groups, and centers that together comprise a unique and colorful fabric.  

Theoretically, the analysis draws on anthropological literature on representations of indigenous 

peoples generally, and of Native Americans in particular. This literature highlights the 

Orientalist nature of romantic longing for an imagined past in the context of post-colonialism 

and late capitalism. The analysis also draws inspiration from Bourdieu's practice theory and 

Geertz's interpretive approach, a combination that allowed me to consider subjective agency in 

the process of identity work I encountered in the field.  

Findings show that endorsements of Native American-ness in Israel form a continuum that 

ranges between total identification and deep appropriation on one end, and narrow, utilitarian, 

and context-blind commercialization on the other. Whereas in many places the Native American 



 

 

objects and images are used commercially as part of eclectic combinations of other 

representations of exotic Otherness, there are people and groups, such as The Yehudiani tribe 

in the ecological village of Tierra, who lead a way of life that holistically integrates Native 

American rituals, motifs, objects, and beliefs into a locally-produced environmental lifestyle. 

Although they, too, hold a romantic view of, and attach a super-temporal authenticity to Native 

American cultures, they are mindful of the broader cosmology in which the objects and artifacts 

that they borrow originate. The result is a synthesis of an imagined Native American culture, 

contemporary environmental ideologies, and local Jewish traditions, which are themselves 

adapted and transformed, all done as part of ongoing identity work and self-distinction from the 

larger Israeli society. 

The overall finding that Israeli appropriations of Native American-ness engender different 

meanings in different places raises questions regarding mimicry, essentialism, and the tensions 

that accompany the commercialization and romanticization of indigenous cultures. The 

adoption of Native American-ness into the local environmental lifestyles, in particular, also 

touches on the subject of ethnic identity work, albeit denied as such by the participants 

themselves, particularly considering the notion of sacred land. 

The study presents a thick ethnographic description of white shamanism in Israel, a first of its 

kind to the best of my knowledge. Its contribution lies in broadening the discussion of adopting 

foreign nativism into local environmental identity work in general, and in expanding our 

understanding of group boundary work in Israel in the era of late modernity and globalization. 
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