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.   של קבעדיורמובטלים ומחוסרי , 25 – 17ם השתתפו בני נוער בגילאינוכחי המחקר ב

" מעמד תחתון"באמצעות המונח  נוער זה לתארק ד האם מוצקבמאמר הנוכחי ננסה לבדו

)underclass (המתודה של המחקר תהיה פירוש איכותני . מאפייני התרבות שלומה הם ו

במחקר  אסףכאשר יש לזכור כי המידע נ,  אמפתיה כלפי הנשאליםא שלו היאמוצהנקודת ש

 –הלך הראיונות הרשמיים מלא בתוך כדי שיחות לא פורמאליות בהזדמנויות שונות  ו שדה

 בני נוער אלה מאפשרים נראטיבים של .מהם רוב הנחקרים מגלים חשש ורתיעה ו מאחר

המתודה . ההישרדותה תרבות מיוחדת שניתן לכנותתמונה של תרבות לשרטט 

תרבותי  בשיח הותמופיעעניק קול לקבוצות שוליים מודרות ההאתנוגראפית מאפשרת לה

יח התרבותי הש, כפי שמציין פוקו .לגאליות-איהתגלמות של , הדומיננטי בתור איום תמידי

קרובה מבחינת :  אותה לתופעה קרובה ורחוקה גם יחדךיה הופישל המדיה אודות הסט

 על מנת לא להבין את הסיבות – ורחוקה  ובהלהי לעורר חרדהה דיה כד קרובאותהמצהי

גנית וטרכי מדובר בקבוצה הגם יש להדגיש .  בה הפועליםואת המניעים של האקטורים

ותרבותיות אקונומיות - הגיעו לקבוצת השוליים מרמות סוציובני הנוער הנחקרים; בהרכבה

   . ונותש

  

זאת , שוליים היא לקויהההתרבות של נוער  החוויה ותנו את הבנ הראה כיר שלנוקהמח

אימוץ פרספקטיבה , עוברות על הנוער המודרניתוח איכותני של החוויות שמשום היעדר 

רבות  שהדרה מחברה ותךכצביע על מ המחקר שלנו .חיצונית של השיח הדומיננטי בחברה

 תחומי החייםחוויות ו ל לכ ספציפית שחודרתתרבות- ן תתדומיננטית פועלת כגורם המכונ

המאפיין הבולט שמאחד את כל הנחקרים . ניתן לכנותה כתרבות ההישרדות, של הנחקרים

 כולם ךא, אליתודיה אינדיבנמשמעות הנפילה היי". פחד הנפילה "להיה מצב פסיכולוגי ש

התחושה :  ואינה מאפשרת לקחת סיכונים בחייםהיו שותפים למצב של חרדה המשתקת

פחד זה . כנה של נפילה למצב גרוע עוד יותרסהיא כי כל צעד קדימה טומן בתוכו הכללית 

  .נו מאפשר לפעול למען שיפור המצבאי

  



הוא  של נוער השוליים  ההישרדותתרבות-של תתחד המרכיבים האמביוולנטיים ביותר א

ים אלטרנטיבות העומדות בפני בני נוער אלה בחיהבמקרים רבים .  התייחסותם לגוף שלהם

הדבר .  צומצמו בצורה כה משמעותית שהגוף שלהם נתפש כמשאב או הון אישי אחרון

נתפש כאובייקט בחירה  גוףה.   ופירסינגמודגש על ידי סימבוליקה של קעקועים

נאה אלא בניסיונות כמעט אובססיביים  רק בשימוש בגוף למען האמדובר ל.  אולטימטיבי

  . קים עצמייםזקרים קיצוניים מביא לנשבמ,  גבולות אפשרויות הגוףלבחון את

  

כחות ו נינם של תרבות ההישרדות שבה נמצאים בני הנוער התמידיים  ניםמאפיישני 

שנעשו הידועים לפי המחקרים ,  הגורמים האלה קשורים ביניהם– האלימותוהשעמום 

קידי הקורבנות או מבצעי פתבאים צ תרבות האלימות מקיפה אותם כאשר הם נמ.בנושא

אך לא , אלימות הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהעולם התרבותי בו הם חיים.  לימותהא

כמו גם מאפיינים אחרים של תרבות ההישרדות . וודאי לא בבחירה מודעת, מדובר בבחירה

 מגוון תפקידים עולם שבו בני נוער חיים ב–והול כקיחת סמים ואלל - של נוער השוליים

.  מודלים אלטרנטיביים מעשייםיםלמעשה לא קיימ; דל ביותרו  מצומצם תרבותיותציותפואו

 תחושת .  וחברתיתמלכודת תרבותיתניתן לומר כי תרבות ההישרדות נוצרת בתוך , לכן

- כאיותשמבחוץ נרא" מוזרות"התנהגויות מכלול המלכודת התרבותית היא סיבה ל

טבעית  תולדה מהוות,  למרות היותם אמוציונאליים ובלתי צפויים,פועלאך ב, רציונאליות

  .של מצב ההדרה שמעיק עליהם

  

בני נוער . ה המופנמתהדרהתרבות הישרדות מתאפיינת בדימוי עצמי נמוך כתוצאה מ

פסיביות ; חיפוש תשומת הלב:  אסטרטגיות עיקריות בהתייחס להדרתםמפתחים שלוש

 שתיית הריטואל החברתי המרכזי בתרבות ההישרדות הוא. פעלתנות מוגזמת; קיצונית

ריטואל זה כה חשוב גם . אלכוהול או מסיבת סמים קולקטיבית לאחר קבלת כספי הסיוע

הוא מתאפיין ,  וחיים חברתיים אישיתמשום שהוא יוצר את התחושה של קיום בחירה

  .באינטנסיביות של חיפוש ההנאה וברמת סיכון גבוהה

  

חיים ה היא חלק מסגנון אך אין, תרבות ההישרדות כוללת בתוכה צריכת סמים ואלכוהול

.  של הדרה וייאוש בתנאי עוניהתוצא, מדובר במצב אנדמי.  בחירהל תוצאה שהמועדף או

, של הנוערמרד או תרבות התרבות ההתנגדות הישרדות היא ההיפך מהיש לציין כי תרבות 

ובע ההבדל הוא מאוד משמעותי והוא נ.  בלבול בין המושגים האלהםלמרות שבספרות קיי

 הבחירה המודעת צומחת לא מתוך תרבות ההישרדות תרבות ההדרה שנכפית מבחוץ ותהיומ

 והשיח התרבותי ותתרבותי- הסוציו הלוגיקה של הנסיבותבעקבות, אלא בלית ברירה

ערכים לאמץ ית וטיביות בחברה נורמחו שאיפה לעכל בני הנוער שנחקרו הבי. הדומיננטי

 לקבל את ערכי ,כביכול,  זה לא סירובה אחת בקבוצמה שמאחד אותם. חברתיים מקובלים



יוצר רואים בו גורם שתומכי התיאוריה של המעמד התחתון שתפישה של בניגוד ל -  החברה 

 . שקשורה בהדרה אלא הדרה ממעורבות בחברה והסטיגמה החברתית-  תרבות קרימינאלית

מודרים או חלק  זהות של שהיא,  זהות קבוצתית משותפת הדרה היא הגורם המרכזי בכינון

   .מהמקרים אפילו זהות של נרדפים

  

 אמצעי נוחשמרני משמש -השיח אודות המעמד התחתון המקובל בנראטיב פוליטי ניאו

על ידי הקשר התנהגות של סטייה את הסביר  מנסה לההוא. בחברהוחרדות לחיזוק פחדים 

כביכול  ש–  החברהבני נוער בשולימ  מורכבתברובהש – מסוימת הקבוצבינה לבין  

כקבוצה , כאחרבשיח הדומיננטי מיוצג " מעמד התחתוןה ".מסרבת לקבל את ערכי החברה

התפישה התרבותית לפי .   של אחרותעל ידי מושגים ודימוייםהיא בנויה , "לנו"שלא דומה 

.  גורם חיצוני לחברה שבעצם הגדרתו מהווה איום עליהמהווהשוליים ב  נוער ,הדומיננטית

אולוגית של גישה זאת היא להבליט את ההבדלים המלאכותיים בין קבוצות המטרה האידי

הסכם "על מנת להוציא את הראשונה מכלל ה"  נורמטיביות"השוליים לבין קבוצות חלשות 

יחד עם זאת קבוצות חלשות נורמטיביות . והאחריות החברתית מצד החברה" החברתי

או המעמד (כך דמות של נוער שוליים  .מקבלות תזכורת כי הן עלולות להגיע לאותו המצב

י שבהתייחס אליו נבנה הנראטיב של ב תפקיד של האחר האולטימטיתמשחק) התחתון

 תרבותיים-שעתוק היחסים הסוציוהשמירה ואת החברה הדומיננטית ושאמור להבטיח את 

תרבותית של נוער השוליים מחוץ לתחומי אחריות החברה -הדרה סוציו. הקיימים בחברה

  .קת את הקונפורמיזם של הקבוצות החלשות בתוך החברהמחז

  

  

  

  


