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 י של חוויית הימאותתיעוד אתנוגרפ"יורד לחוף בצעד לא בטוח": 

 

  טלמור-פולינה באום

 

 קצירת

 

במהלך המחקר  , כאשרימאים העובדים על אניות הצי הסוחר ם שליתמחקר בוחן את חוויה

הימאים  ניתנה לי האפשרות להכיר אתבמשך חודש, במהלכה  תאתנוגראפיה עבודת שדה בוצע

על  םהסוחר, להבין את חוויית מטרת המחקר היא לתאר את חיי הימאים על אניות הציועבודתם. 

היא מטרה נוספת  מהאנייה לחוף וחוזר חלילה.את האופן בו הם חווים את המעברים להבין האנייה ו

גופמן באמצעות תפיסות  ולהרחיב את ההמשגה של )2006(גופמן כ"מוסד כוללני" לבחון את האנייה 

ואנתרופולוגיות של חוויית המרחב, תצורות אלטרנטיביות של מוסד המשפחה, חוויית סוציולוגיות 

המסגרת  .התייחסות לאינטראקציה סימבולית בין הימאים על האנייההזמן על האנייה ובנוסף 

המנחה את העבודה מורכבת מהספרות העוסקת במוסד הכוללני באופן כללי ומהספרות התיאורטית 

המתודולוגיה בה נעשה שימוש משלבת מחקר גישוש במועדון גמלאי ספציפי.  העוסקת בימאים באופן

ראיונות עומק חצי  36על אניות של הצי הסוחר במשך שבועיים כל אחת,  ים, שתי תצפיות משתתפות

הממצאים מציעים כי  שיחות לא פורמליות עם הימאים.ימאים וכמות בלתי נדלית של  מובנים עם

הם מורכבים  הימאיםחיי בנוסף, הגדיר אותה, אך ) 2006(לני כפי שגופמן מוסד כול מהווההאנייה 

בין הפרדוקסים הללו ניתן מלווים בפרדוקסים המוטמעים עמוק בתוך שגרת חייהם. ו וייחודיים

חוסר היציבות אל מול האיתנות של האנייה; המרחב המוגבל אל מול תחושת החופש; למצוא את 

תחושת הביטחון שבפנים; הזמן הדחוס על האנייה אל מול הדילוגים הסכנה שמחוץ לאנייה אל מול 

. ממצאי המחקר כוללים ארבעה על החיים בחוף; כל אלה משווים לחיי הימאים נופך ייחודי ומסועף

כולה, ומעלה הקונספט של המוסד הכוללני עובר כחוט השני לאורך העבודה שכקונספטים עיקריים, 

המתייחס לאנייה כמרחב לימינאלי, בה הימאים ן הוא מרחב, מספר סוגיות. הקונספט הראשו

מה שמוביל לחוויה של רגשות  ,אך באותו הזמן מוקפים על ידי הים האינסופינמצאים במרחב מוגבל, 

ניתן להתייחס אל המרחב לא רק בהקשר של הסגירות זה מצביע על כך כי  סותרים של חופש מוגבל.

הקונספט  ופן בו המרחב מגדיר את הסגירות הזו בצורות שונות.של הימאים על האנייה, אלא גם לא
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המוסד הכוללני אינו  טען כי) 2006(מהווה את תצורות המשפחה האלטרנטיביות. בעוד גופמן  השני

עם מוסד המשפחה, הממצאים הצביעו על כך כי הימאי שומר על קשר עקבי עם עומד בקנה אחד 

ה שילוב של המשפחה המסורתית והמשפחה משפחת הימאי מהוויתרה מכך,  משפחתו.

הקונספט השלישי האלטרנטיבית, היות והימאי מתייחס אל האנייה כבית יותר מאשר לבית בחוף. 

לוח הזמנים הקבוע מראש היא חווית הזמן של הימאים. הממצאים הצביעו על כך כי גופמן צדק לגבי 

על ידי באופן סובייקטיבי חווה הזמן נהשונות בהן עם זאת הוא לא התייחס לדרכים על האנייה, 

עם אחרים משמעותיים  הקונספט הרביעי הוא האינטראקציה הסימבוליתהימאים על האנייה ובחוף. 

על האנייה. הממצאים מראים כי גופמן צדק לגבי הסמיכות התמידית של אחרים לימאים על האנייה, 

ידי הניסיון להפריד בין שתי הספירות  על מוסיפים על הקונספטואליזציה של גופמןאך הממצאים גם 

הימאים עקב חוסר ההפרדה בין ספירות העבודה והמנוחה, של עבודה ומנוחה במוסד הכוללני. 

עומדים בפני קונפליקטים תמידיים הקשורים לאינטראקציה סימבולית עם אחרים, ועומדים בפני 

ת חוויימצאים מציעים כי המעם אחרים.  אינטראקציההאופן בו מקיימים הצורך להחליט לגבי 

בכל תחומי החיים. מסיבה החיים בחוף, חוויית באופן משמעותי מ חיי האנייה היא שונהאת הימאים 

 נוספיםלשדות מחקר לימינאליים עתידי בסיס מחקר כהימאים  תיילהשתמש בחווזה מציע זו, מחקר 

תרומה יישומית לקבוצה יעה העבודה מצמבחינה מעשית,  ופיינים על ידי סגירות וכוללניות.המא

בהתחשב בקבוצות עניין כמו משרד התחבורה וחברות הספנות אשר בהתבסס של הימאים,  הנחקרת

 לקדם את רווחת הימאים ברחבי העולם. וכלו, יודומיו על מחקר זה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מבוא  .א

עיר קטנה בפני  ,[...] זה מה שאני מחשיב, אני רואה את [העבודה על האנייה] כמשהו די רגוע

ויש לך אנשים שונים שמנסים לעשות את העיר מקום  עצמה. יש לה שליט משלה שהוא הקפטן

יש לך  [...]עולם בתוך עולם.  ,זה הכול. בשבילי אני מחשיב את זה עולם שונה .יותר טוב לחיות בו

  חוקים ותקנות משלך, החוקים, את

 נה, הריאיון באנגלית)(ריאיון עם מתי, קצין סיפון שני, הפלגה ראשו

הימאים מהווים קבוצה מובחנת באוכלוסייה התורמת רבות לכלכלה העולמית כאשר היא 

קיבלה תשומת לב מחקרית  , קבוצה זועם זאת ;של העברת סחורה ברחבי העולם 90%-אחראית לכ

כה באותו המקום, כאשר עבודתם כרו שינהשל עבודה ו חייםמועטה יחסית. הימאים מנהלים אורח 

. מחקרים רבים שעסקו המופיע לעילבציטוט  , כפי שמודגםבמתח יומיומי גבוה ושעות עבודה רבות

התמקדו בעיקר במסגרות סגורות, אך האנייה מהווה מוסד לימינאלי המהווה כוללניים במוסדות 

שם , כאשר הוא )2006(גופמן  שעטנז של סגירות ופתיחות. ארווינג גופמן חקר את ה"מוסד הכוללני"

זמן בו הוא נמצא. בעבודה זו, המרחב ואת הדגש על חוסר האפשרות של החוסה במוסד לנוע ולבחור 

על ידי ואת הקונספט של המוסד הכוללני אנסה להאיר באור חדש ולאתגר את המחקר של גופמן 

שימוש בתפישות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות של חוויית המרחב, תצורות אלטרנטיביות של מוסד 

 על האנייה. אינטראקציה סימבולית בין הימאים משפחה, חוויית הזמן וה

נקודת המוצא התיאורטית העומדת בבסיס עבודה זו נעוצה במושג "מוסד כוללני" בו עסק 

ארווינג גופמן, כאשר מטרת העבודה היא קודם כל לבדוק האם ניתן להתייחס אל האנייה כאל מוסד 

להרחיב את המשגתו של גופמן לבדוק אם ניתן ולאחר מכן  )2006(מן כוללני כפי שהגדירו ארווינג גופ

ולשפוך אור חדש על חייהם של הימאים באמצעות האופן בו חווים הימאים על האנייה את המרחב, 

על האנייה היא כה מורכבת, המשפחה, הזמן והאינטראקציה במרחב סגור. היות וחוויית הימאים 

לני אינה מאפשרת להגיע להבנה מעמיקה של חוויה זו. השימוש הנטייה לעסוק באנייה כמוסד כול

במושגים אלה נעשה על מנת להבין ולייצג את חווייתם הייחודית של הימאים על  האנייה, כאשר מה 

המשגה שלא נעשה ) היא היכולת להציג את חווייתם באמצעות 2006שמחדש על המחקר של גופמן (

שאלות המחקר בהן אתמקד תעסוקנה ת לעומק חוויה זו, על מנת לנסות לרד. בה שימוש עד כה

באפיון החיים על האנייה, באופן בו חווה הימאי את חייו על האנייה ובאפיון המעברים בין החיים בים 

שאלה האם ניתן לאפיין את החיים על האנייה בתור "מוסד אתייחס ללבין החיים ביבשה. כמו כן, 
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, תוך התייחסות לסוגיות סוציולוגיות שמקבלות ביסוס על )2006( מןכוללני" כפי שהגדירו ארווינג גופ

 האנייה כמוסד כוללני וסוגיות שלא. 

התרומה לקבוצה הנחקרת תבוא לידי ביטוי בהוספת ספרות אמפירית על הימאים והפניית 

תשומת הלב המחקרית לקבוצה זו על מנת לתרום לרווחת ימאים ברחבי העולם. המחקר מציע גם 

ה יישומית לאוניברסיטת חיפה, כאשר התעניינות נוספת בתחום זה מטעם חברות הספנות תרומ

ומשרד התחבורה, יכולה לחדש את הפעילות במכון "וידרא" לחקר הספנות הנמצא באוניברסיטה, 

 ולהוציא פרסומים בינלאומיים הרלוונטיים לתעשיית הספנות הלאומית והבינלאומית. 
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 ת ספרותסקיר  .ב

 רקע כללי  .1

היות והימאים מהווים קבוצה קטנה באוכלוסייה לה הוקדשה תשומת לב מחקרית מועטה בלבד, 

מעט ספרות אנתרופולוגית עוסקת בימאים, לכן פניתי אפתח את הפרק במתן רקע כללי על הימאים. 

ה, על מנת פלינה של סוציולוגיה, היסטוריה וספרות יפצילתחומי דעת אחרים הכוללים את הדיס

לתאר ולאפיין את הווי חייהם של הימאים. מאפיין עיקרי בחיי הימאים מהווה ניהול אורח החיים של 

  ;Acheson 1981;  Earle 1998;  Forsyth and Gramling 1990( מגורים ועבודה באותו המקום

Kahveci 2003(   כאשר עובדים שעות רבות)Kahveci 2003;  Shay 1951(  מה שיכול להיות מלווה

. מאפיין נוסף שבא לידי ביטוי בהווי חייהם של הימאים הוא )Thomas 2003a( במתח יומיומי גבוה

הכפיפות לרב החובל של האנייה והמבנה ההיררכי על האנייה, כאשר לכל ימאי ישנו תפקיד מוגדר 

 )Shay 1951(הצוות לרוב קבוע   .;Acheson 1981)1997כפרי ( שדומה ברוב האניות המפליגות בעולם

 Acheson 1981;  Kahveci 2007b;  Zhao( כאשר חברי הצוות מתאפיינים בגיוון לאומי ותרבותי

2001(. 

מאפיין נוסף בחיי הימאים הוא ייחודם בהשוואה לאנשים העובדים בחוף כאשר הדגש הוא על 

  ;Acheson 1981(תנאי העבודה והחיים של הימאים הייחודיים להם מעצם עבודתם על האנייה 

Bailey 2007;  Earle 1998;  Ellis 2008;  Forsyth and Gramling 1990;  Thomas 2003b( , מה

הווה עבודתם של הימאים המלווה בהיעדרות רבה מהבית, שיכול להוביל למאפיין חשוב לא פחות שמ

 ,Acheson 1981;  Earle 1998;  Kitada 2009;  Thomas, Sampson( אשר נמשכת תקופות ארוכות

and Zhao 2001( . 

את מאפייני המוסד הכוללני, כפי שהציגם ארווינג גופמן בספרו "על  מזכיריםלעיל מאפיינים ה

, אשר התבסס על תצפית משתתפת במוסד לחולי נפש. )2006(גופמן מאפייני המוסדות הטוטליים" 

תוך בדיקת המוסד הכוללני כפי שהציגם גופמן, הסקירה שתבוצע בהמשך תעסוק במאפייני 

 .ומחקר ולהעשיר אתקונספציות נוספות שיכולות להרחיב 
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 המוסד הכוללני .2

כל מוסד נוטל משהו מהזמן " גופמן מגדיר את הקונספט של המוסד הכוללני באופן הבא:ארווינג 

 [...] נטיות כוללניותומהעניין של חבריו ומספק בתמורה משהו דמוי עולם. בקצרה, לכל מוסד יש 

אופיים הכוללני או הטוטלי מסומל על ידי המחסום המוטל על יחסים חברתיים עם העולם שבחוץ 

ועל ידי ההפרדה הבנויה היישר אל תוך המאפיינים הפיזיים של המבנה באמצעות דלתות נעולות, 

מאפייני  להרחיב, להלן .)2006(גופמן " גדרות גבוהות, תיל דוקרני, צוקים, מים, יערות או ביצות

 .רוספכוללני כפי שמציג אותם גופמן בהמוסד ה

 ניתוק מהעולם שבחוץ  2.1

קודם, אופיו הכוללני של המוסד מסומל על ידי המחסום המוטל על יחסים חברתיים  צויןכפי ש 

המאפיינים הפיזיים של המבנה באמצעות  לתוךהישר  הבנויהעם העולם שבחוץ, ועל ידי ההפרדה 

. התיאור של האנייה בהקשר )2006(גופמן דלתות, גדרות, תיל דוקרני, צוקים, מים, יערות או ביצות 

כאשר הוא  ,הים בארצות הבריתאשר ביצע מחקר על אנייה של חיל ) Zurcher )1965זה נעשה על ידי 

מגיעה לנמל, ישנם  אנייהטין מהחברה החיצונית. גם כאשר הכי האנייה בים מבודדת לחלו גורס

אישורים מיוחדים הנדרשים על מנת לאפשר  כגוןמחסומים המפרידים את האנייה מהעולם החיצוני 

 Zurcher( או עבור הימאים שרוצים לרדת מהאנייה לצוות קרקע לעלות על האנייה בעת עגינה בנמל

 הניתוק על האנייה מצטייר כחלקי בלבד.יחד עם זאת, . )1965

 ניתוק חלקי  -על האנייה 2.1.1

מבקרת את גופמן על הקטגוריזציה של המוסדות במאמרה ) Davies )1989לפרט על כך, 

. בעוד )Davies 1989( המוסדות הכוללניים לקטלוגהכוללניים, כאשר היא מציעה קטגוריית ביניים 

בשונה ביניהם, על מנת  התמקדה Daviesמוסדות הכוללניים, בין ההמשותף המכנה גופמן חיפש את 

להבדיל בין סוגי המוסדות הקיימים. היא מציינת כי כל המוסדות הכוללניים מאופיינים על ידי 

, אינה דומה בין מוסד )2006( יחות שלהם, כפי שמציין גם גופמןטוטאליות של מגורים, אך רמת הפת

. במוסד כוללני פתוח כמו )84שם, עמ' (למוסד. ישנם מוסדות הנחשבים יותר כוללניים מאחרים 

ארצה בהמשך . )86שם, עמ' (למשל אנייה, כולם באופן יחסי חופשיים לבוא ולעזוב כאוות נפשם 
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טראקציה עם העולם החיצוני, מבחינת האופן בו חווים הימאים עד כמה פתוחה האנייה לאינלבדוק 

 את המעברים בין האנייה לבין העולם שמחוץ לאנייה.

 המחסומים בין שלוש ספירות החייםהיעדר   2.2

גורים, ממאפיין נוסף של המוסד הכוללני הוא היעדר המחסומים בין שלוש ספירות החיים של 

החברתי הקיים בחברה החיצונית למוסד, בה הפרט ישן, בניגוד להסדר  פעילות חופשית ועבודה.

משחק ועובד במקומות שונים, עם משתתפים שונים, תחת סמכויות שונות ובלי תכנית יומית הנקבעת 

כל  .מחסומים המפרידים בדרך כלל בין שלוש ספירות החיים הללואין  מוסדות כוללנייםבמראש, 

. )2006(גופמן  קורת גג אחת ותחת אותה הסמכות מתנהלים תחתבמוסד ההיבטים השונים בחיים 

מציין כי כל ההיבטים של החיים על האנייה מתבצעים בגבולות של ) Zurcher )1965להרחיב על כך, 

 בהמשך. )Zurcher 1965(אליהם מוגבלים הימאים במשך שהותם על האנייה חרטום וירכתי האנייה, 

בו הם נמצאים את המרחב המוגבל להיעדר המחסומים בין שלושת הספירות, החוסים במוסד חווים 

 חווים בחוף.באופן שונה ממה ש

 מרחב על האנייהה 2.2.1

, הוא טען בנוסף כי )2006( מעבר לשאלה של היעדר המחסומים במוסד הכוללני שתיאר גופמן 

נחווה באופן שונה, בגלל הגבול הסגור הרמטית באופן יחסי בין המרחב של המוסד לבין  המרחב

. המרחב מהווה מקבץ אוכלוסיות עם מאפיינים דמוגרפיים )2006(גופמן  העולם החיצוני

 Hall). לפי Buttimer 1976:285פרטיקולריים המשלב בתוכו רשתות של אינטראקציה חברתית (

לא רק מבנים את המרחבים באופן שונה, אלא  פרטים, הLawrence Zuniga and Low 2003) בתוך(

היחידים מקשרים משמעות למרחב, הם הופכים את כאשר גם חווים אותם באופן שונה, למשל 

בר לגבולות שנקבעו בכך, שהוא יכול להתרחב מע "קסום"). המקום 13ה"מרחב" ל"מקום" (שם, עמ' 

). בדומה לכך, הים מהווה את המרחב המקיף את Lowe 2003:129לו ולהתמזג עם מקומות אחרים (

האנייה ומנקודת מבט סוציולוגית ואנתרופולוגית הוא מסמל את מה שאינו חלק מ"המקום", 

ייחודי מאפיין  מהווה ). זה2010:188,210דאלי -מ"הארץ", מה שמהווה את ההיפך מהיבשה (אגם

בחוויית הים, כי במקרה זה האנייה היא בעלת גבול שהוא הים וזה מה שיוצר את ההפרדה הייחודית 
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. תנועה ייחודית זו או חוסר תנועה בין המוסד הכוללני לבין העולם של הים והיבשה בין העולמות

 שבחוץ, יכולה להצביע על חוויה ייחודית של סגירות.

קשר זאת לתחושת הניתוק של הימאים מהחברה החיצונית, לבדוק אם ניתן ל בהמשך ארצה 

צדק לגבי הגבול הסגור של ) 2006(כאשר מה שמפריד ביניהם פיזית הוא הים. ברצוני לבדוק אם גופמן 

המוסד, או שמא גבול זה נקבובי יותר, המאפשר תנועה חופשית יותר בין המוסד לבין העולם החיצוני, 

את החוויה של המרחב במוסד באופן שונה. ארצה לבדוק בנוסף,  האם הכרחי לאפיין -במידה וכן

באיזה אופן המרחב הזה נשמר באמצעות היחסים, האינטראקציות והפרקטיקות המיוחדות בין 

הימאים בתוך האנייה. בהמשך לחוויית המרחב השונה על האנייה, ארצה להתייחס לחוסר ההתאמה 

 .מוסד המשפחהשל המוסד הכוללני ל

 מה למוסד המשפחהאי התא  2.3

 המשפחה -כפי שמציין גופמן, מוסדות כוללניים אינם עולים בקנה אחד עם מרכיב חשוב בחברתנו

-המוסד הכוללני מהווה בןשהעובדה  היא מושך את העניין הסוציולוגי במוסד. מה ש)2006(גופמן 

החיים במסגרת המשפחה , כאשר ורים ובחלקו ארגון פורמליכלאיים חברתי, בחלקו קהילת מג

 -מנוגדים לרוב לחיים במסגרת המוסד הכוללני. מי שאוכל וישן בעבודה עם קבוצה של עובדים

עמיתים, מסוגל בקושי לנהל אורח חיים ביתי שגרתי משפחתי משמעותי, מה שיכול להצביע גם על 

 . )38 שם, עמ'(מתח בין עולם הבית לעולם המוסד הכוללני 

אף על פי שהחוסה יוכל לחזור לחלק מתפקידיו הקודמים כשיחזור לעולם שבחוץ, הוא לא יוכל 

, מה שיכול להפוך עבורו לחוויה כואבת. לעיתים, בזמן שהותו במוסד להשיב את כל מה שאבד לו

ן העולם החוסה מוצא כי איבד חלק מתפקידיו כאשר מגיע לביתו, בגלל המחסום המפריד בינו לבי

עבור הימאים . בהמשך המחקר ארצה לבדוק האם ובאיזה אופן יכול להיווצר מצב )41שם, עמ' ( בחוץ

אנסה לבדוק האם כמו כן, בו העבודה על האנייה משפיעה על הקשר עם משפחתו הנמצאת בחוף. 

אל מעבר לחיי המשפחה  עובריםצורות אלטרנטיביות של משפחה, ובדרך זו ת מקיימיםהימאים 

המסורתיים, במטרה להתגבר על ההיעדרויות ואובדן חיי המשפחה בחוויה של המוסד הכוללני. בדרך 

 זו, ארצה להאיר באור אחר את הקונפליקט הנוצר לעיתים בין המוסד הכוללני לבין המשפחה.
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 משפחהתצורות אלטרנטיביות של  2.3.1

תצורת המשפחה על מנת לתאר תצורות אלטרנטיביות של מוסד המשפחה, אתאר תחילה את 

, משפחה קלאסית היא קבוצה המורכבת מהאישה )1999(לפי הבילנד המסורתית או הקלאסית. 

עמ' שם, (ומהילדים התלויים בה, והכוללת לפחות גבר מבוגר אחד שהצטרף עקב נישואין או קשר דם 

 יםגסו םבאותו המקום יחדיו. עם זאת, ישנ , כאשר ההנחה היא כי בני המשפחה מתגוררים)241

משפחה מסוג זה סגנון אחד של זוגות מנהלים מערכת יחסים מבלי לגור ביחד.  של משפחה בה יםאחר

.  לזוגות ומשפחות )Levin 2004( או "לחיות ביחד לחוד" LAT=Living Apart Togetherנקראת 

חיים ייחודי זה, החל מדאגה לאנשים אחרים מסוג זה יכולות להיות סיבות מגוונות לניהול סגנון 

 שהם לא בני הזוג וכלה בחוסר רצון לחזור על טעות הנישואין פעם נוספת. 

, זוגות הבוחרים לחיות )Commuter Couples(סגנון נוסף של משפחה מהווים "זוגות יוממים" 

ל אחד מבני הזוג בנפרד ולתחזק את בתיהם הנמצאים במיקומים גיאוגרפים שונים אחד מהשני כשכ

. )Rhodes 2002( עוסק בקריירה משלו ומעוניין לפתח קריירה זו הדורשת דרגת מחויבות גבוהה

יי החיים של הימאי, כאשר ברצוני לבדוק ומשפחה אלה להו תצורותבהמשך המחקר ארצה לקשר 

ובאיזה אופן הוא מתגבר על המתח בין המוסד  לאיזה סוג משפחה משייך עצמו הימאי, אם בכלל

הכוללני למוסד המשפחה. ההתמודדות עם הקונפליקט של המוסד עם חיי משפחה, יכול להוביל 

 להתמודדותו של החוסה עם העולם החיצוני אם וכאשר הוא יוצא אליו.

 קשיי התמודדות עם העולם שבחוץ  2.4

סוגיה נוספת של התהליכים המתרחשים  המעברים בין המוסד הכוללני לחברה הרחבה, מעלים

בעת היציאה מהמוסד. גופמן התייחס לתהליכים המתרחשים כאשר החוסה חוזר לחברה האזרחית 

לאחר השהות במוסד, וציין כי החוסה חרד משחרורו כאשר חרדה זו מנוסחת לרוב בשאלה שהוא 

. ההתייחסות לאופן בו החוסה חוזר לחברה )2006(גופמן  האם יוכל להסתדר בחוץ -שואל את עצמו

החיצונית למוסד, מעלה את הסוגיה של התמורות שהוא חווה בזמן המעברים הללו בין המוסד לבין 

 . בהקשר של הימאים על האנייההבית, עליהם ארצה להרחיב 
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 מעברים בין האנייה לבין הבית 2.4.1

ים מעברים תכופים שעוברים הימאים בין ספירת האנייה עליה במסגרת עבודתם בים, מתרחש

לפי  מה שיכול, )Thomas, Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2003b(עובדים לספירת הבית 

היעדרויות מהבית שנכללות  הספרות לגרום למתחים בין הימאי למשפחתו. בנוסף, עבודה זו מחייבת

בחייהם של הימאים, המשפיעות על הימאי. מחקרים רבים דנים בלחץ הנפשי ורגשות האשם כלפי 

 ;Alderton et al. 2004)1984לב ; 1997כפרי ( המשפחה שחווים הימאים עקב היעדרויות אלה

Kahveci 2002; Tang 2010; Thomas, Sampson, and Zhao 2001;; ( . 

ההשלכות של ההיעדרויות כרוכות לעיתים בהותרת חלל פיזי ריק מצד אחד והשארת תפקידיו   

; 1984לב (ה שמייחד את משפחת הימאי בהשוואה לכל משפחה אחרת של הימאי בבית מצד שני, מ

Tang 2007; Thomas 2003b( בהתרחשות אירועים מיוחדים או בעייתיים בחיי המשפחה, לימאי  .

  ;Kahveci 2000;  Kahveci 2005( אין אפשרות לעזור או להשתתף באופן פעיל בפתרון בעיות אלה

Tang 2010( ,  "נסה הימאי להשתתף בחיי המשפחה ב"שלט רחוקולעיתים מ)Thomas, Sampson, 

and Zhao 2001(נייה לביתו ומשפחתו שכבר התרגלה לחיות בלעדיו. כאשר חהוא  ,וזר הימאי מהא

. בנוסף, )Kahveci 2007b;  Thomas 2002(הלך היעדרותו מוצא בביתו שינויים אשר התרחשו במ

התנהגויות שרכש בעת שהותו על האנייה,  עמוכאשר עובר הימאי לספירת הבית, הוא לעיתים מביא 

ם ימאי. בהמשך המחקר, ארצה לבדוק כיצד ה)Kahveci 2002(אשר פחות מתאימות לחיים בחוף 

 מתמודדים עם המעברים התכופים האלה בין המוסד הכוללני לבין המסגרת של המשפחה. 

 תזמון כל שלבי היום  2.5

מתוזמנים היטב,  במוסד הכוללני יוםשלבי השצוינו לפני כן,  מוסד הכוללנילמאפייני הבהמשך 

ימת מובילה לפעילות נוספת בזמן שנקבע לה מראש. רצף הפעולות נקבע על ידי מערכת כשפעילות מסו

ברורה של חוקים פורמליים. ישנה תכנית רציונלית אחת המאחדת את כל הפעולות המתקיימות 

להוסיף על כך,  .)2006ופמן (גבמסגרת הארגון, שמטרתה היא הגשמת המטרות הרשמיות של הארגון 

Zurcher )1965 ( נית יומית", המפורסמת על גבינייה מתוזמן היטב על ידי "תכמציין כי כל יום על הא

לוחות המודעות ברחבי האנייה. "התכנית היומית" המפורסמת סוקרת את כל פעילויות היום 

עבוד ומי ינוח, תכניות הבידור מתחילת היום ועד סופו, כולל סידור העבודה, זמני הארוחות, מי י
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קשור לתחושת הזמן המבוזבז של החוסים ) 2006היבט נוסף בו עסק גופמן (. )Zurcher 1965( וכדומה

 במוסד.

 הזמן המבוזבז במוסד  2.6

ו הרוס, בקרב חוסים רבים קיימת התחושה כי הזמן בו הם נמצאים במוסד הוא זמן מבוזבז א

 אשר נלקח מחייהם. זהו זמן שצריך למחוק, "לגמור עם זה", "לסמן עליו וי" או "למשוך אותו"

. במוסדות מסוימים, הסתגלותו של הפרט מנוסחת לרוב במונחים של האופן בו הוא )2006(גופמן 

(גופמן אותו לאופן שאינו מתקיים לרוב בעולם שבחוץ מי שהעביר את המן תחם מעביר את הזמן, ו

 כתוצאה מכך, לעיתים נוצרת התחושה בקרב החוסים, כי בפרק הזמן הדרוש לשהייתם .)2006

. לאחר עיון בספרות נוספת, )2006(גופמן  שמחוץ למוסד , הם מוגלים באופן מוחלט מהחייםבמוסד

 ברצוני להרחיב על תפישות הזמן של החוסים במוסד האנייה, הימאים.

 תפישת הזמן בקרב ימאים 2.6.1

שלמות בחיי  )”chunks of time”(הימאי מתייחס לזמן ביחידות של דילוגים על פני תקופות זמן 

בות כך מפספס הימאי אירועים חשובים , כאשר בעק)Thomas, Sampson, and Zhao 2001(משפחתו 

. בהסתמכותי על הספרות הקיימת בנושא הימאים, בהגיעו הביתה, )Kahveci 2002( בחיי המשפחה

הימאי תופס את הזמן שבחוף כזמן מנוחה ושיקום, ומנסה לנצל אותו לביסוס מחדש של יחסיו עם 

 . )Dana 1962;  Thomas 2003b(משפחתו 

חמקמק, בכל המובנים של החוויה החברתית והפרקטיקות החברתיות  קונספטהזמן מהווה 

)Munn 1992:93(.  נייה. מצאתינטיות לזמן העובר על האהמושג הראשון הוא  מספר המשגות רלוו

שמכיל "ייצוגים קולקטיביים" או "קטגוריות" הנשענות על  )Durkheim 1974( "הזמן החברתי"

, כאשר החלוקה הקטגוריאלית )Munn 1992(ומשקפות את ה"קצב" המגוון של החיים החברתיים 

 Durkheim( ת לגבי הזמן. המושג השני שמתייחס לזמן הוא "הזמן הפרטי"הזו יוצרת משמעויות רבו

, המתייחס לזרם הלא שווה של "משך זמן אותו אני מרגיש שעובר בתוכי", המתייחס לתפישת )1974

. המושג השלישי המתייחס אל הזמן מהווה את )Munn 1992( הזמן הסובייקטיבית של כל אדם

, כאשר השחקן מבצע מניפולציה זמנית של קצב, )Bourdieu 1964( המניפולציה שמבצע הסוכן בזמן

. מושג נוסף )Munn 1992( באמצעותה הזמן לא רק "נחווה" אלא גם מובנה על ידי האינדיבידואל
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המתקשר לזמן הוא "הייצוג הזמני" המהווה אוצר מילים בסיסי של מושגים המכיל בתוכו למשל 

. מושג נוסף הוא "עולם Munn 1992)בתוך  Beidelman 1963( חים של עונות, היום וחלקיו וכדומהמונ

הזמן", המתייחס לקביעת פעילויות תקופתיות השולטות באספקטים של החיים היומיומיים של בני 

, כמו למשל קביעת Munn 1992)בתוך  Burman 1981( אדם ויוצר גם שליטה בסדר גודל רחב יותר

 . )Zerubavel 1977( לוח השנה של תרבות מסוימת

זמן , ה"זמן משפחה" עולה מושג נוסף והוא בהקשר של הימאים, מכורח עבודתם הייחודית,

, בי על ידי בני המשפחה המערב תחושה של קירבהשנוצר כמקור של זיכרונות, זמן שייתפס כחיו

. מדידת הזמן מתבצעת תוך )Daly 2001(מהווה זמן ייחודי שמתאפשר רק כאשר הימאי נמצא בבית 

מה שמאפיל על ההבדלים בחוויות במהלך תקופות שונות  -הנחה כי יחידות הזמן שוות בכל המקרים

באיזה אופן הם חווים ו אופן תופשים הימאים את הזמן צה לבדוק בהמשך המחקר באיזהשל זמן. אר

אחת לתקופה ארוכה, בהשוואה למשפחה אותה רואה הימאי  .שלהם מול המשפחהאת העיכובים 

  ישנה קבוצה אליה הימאי סמוך במשך רוב שעות נוכחותו על האנייה והם הימאים האחרים.

 בסמיכות לקבוצת אחרים  2.7

פמן מציין כי כל שלב בפעילותו היומיומית של הפרט מתבצעת בסמיכות לקבוצה גדולה של גו

מוסיף ) 1965( Zurcher. )2006(גופמן אחרים הזוכים ליחס זהה ומצופים לעשות את אותו הדבר יחד 

ת לבד בים. הוא עובר את השגרה היומיומית על כך ומציין כי כמעט בלתי אפשרי עבור הימאי להיו

 Zurcher( ומשתתף בפעילויות הפנאי עימם , אוכלבחברה הקרובה ביחד עם עמיתיו, כאשר הוא עובד 

 Alderton et al. 2004;  Kahveci( . רבים השוו את המרחב של האנייה למרחב של בית כלא)1965

2007b;  Sampson 2000(  נשי הצוות למשך24מרחב היכול לגרום לימאי להרגיש "כלוא" עם שאר א 

שעות. הימאי נפרד מהצוות כל כמה חודשים, כאשר רוב הזמן הוא מוקף על ידי אותם האנשים 

עובדה שהם מוקפים על . עולה התהייה האם ה;Alderton et al. 2004) 1997כפרי ( גור אחדבמרחב ס

את הרצון חווים הם או שמא  ריםלרצות להתחבר עם פרטים אחידי אנשים אחרים גורמת להם 

 . , משהו שארצה לבדוק בהמשךלהתבודד במהלך שהותם על האנייה
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 הפרדה בין החוסים לסגל  2.8

במוסדות הכוללניים קיים פיצול בין קבוצה , בנוסף להימצאותם של החוסים אחד בסמיכות לשני

אחרת החוסים, לבין סגל פיקוח מצומצם. כל קבוצה נוטה לראות את הקבוצה ה -גדולה ונשלטת

באמצעות סטריאוטיפים עוינים, היכולים לבוא לידי ביטוי בתחושה שהצד השני מריר, חשאי ולא 

. במוסדות מתפתחים שני עולמות )2006(גופמן  מהימן או לחילופין מתנשא, שרירותי ומרושע

נקודות מפגש רשמיות בלבד וחדירה הדדית  הםכשבניחברתיים ותרבותיים המתנהלים זה לצד זה, 

. מוביליות חברתית בין שתי השכבות מוגבלת, כאשר המרחק החברתי )36שם, עמ' (מעטה מאוד 

 . )34שם, עמ' (ביניהן רב והוא מוכתב לרוב בצורה פורמלית 

אנשי ן לבי קציניםהפרדה ברורה בין העל ידי מאפיין את האנייה ) Zurcher )1965להוסיף על כך, 

. ישנה הפרדה במקום המגורים בין הקצינים לבין הדירוגים, וחל איסור כניסה עבור מי הצוות הזוטר

שאינו קצין למגורי הקצינים, כמו גם הפרדה בין המקומות בהם אוכלים וישנים אנשי הצוות בעלי 

י אנשי הצוות בין דירוג קצונה ואנשי הצוות בעלי דירוגים אחרים. ישנו מרחק חברתי רב הנתמך על יד

 . )Zurcher 1965( הקצינים על האנייה לבין אלה שאינם קצינים

 הפרדה חלקית -על האנייה 2.8.1

 Zurcher -) ו2006( בניגוד לחלוקה בין הסגל לחוסים במוסד הכוללני של גופמןאף על פי כן, 

)1965( ,Davies )1989( ניים באופן כללי ללא התמקדות במוסד ספציפי, אשר חקרה מוסדות כולל

מציינת כי למרות ההפרדה המסורתית של היא בהקשר של האנייה, . חלוקה שונה במקצת עשתה

הקצינים מהלא קצינים, הקווים ההיררכיים מטושטשים וכמעט בלתי ניתנים להשוואה למוסדות 

ארצה לבדוק בהמשך המחקר . )Davies 1989( כוללניים אחרים כגון בתי כלא או מוסדות לחולי נפש

האינטראקציה וכיצד מתבצעת ההיררכיה בין הקצינים לדירוגים על האנייה,  כיצד באה לידי ביטוי

  ביניהם.

 המוסדות הכוללניים, כאשר חשוב לי לציין את הסתייגותו אתברצוני לחזור להגדרתו של גופמן  

מהמאפיינים של המוסדות  מאפייןמבעיה מושגית של הגדרת המוסדות. הוא מציין כי אף  ל גופמןש

הכוללניים אינו ייחודי למוסדות הכוללניים, ואין מאפיין אחד המאפיין את כל המוסדות הכוללניים. 

מסיבה זו, במחקרו הוא עושה שימוש במתודת "הטיפוס האידיאלי" המאגד את המאפיינים 

ים על מנת לזהות הבדלים משמעותיים בין המוסדות הכוללניים השונים בשלב מאוחר יותר המשותפ
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. במסגרת השימוש במתודה זו של הטיפוס האידאלי, סקרתי את )2006:33גופמן (במהלך המחקר 

המאפיינים של המוסד הכוללני, כאשר במסגרת אפיון חלק מהם עלו סוגיות נוספות אשר הרחיבו או 

ברצוני לציין בנוסף לכך, כי ישנם חוקרים נוספים אשר עסקו בטיפוסים  ן.ענותיו של גופמהוסיפו על ט

ספציפיים של המוסד הכוללני כגון בית כלא, מוסד לחולי נפש או אנייה, אך התייחסותם הייתה 

  ;Farrington 1992(למוסד אחד בלבד ולא אפיון המוסדות הכוללניים בכלל, כפי שעשה גופמן 

Foucault 1977;  Quirk, Lelliott, and Seale 2006;  Shadish and Bootzin 1984;  Shenkar 1996; 

 Stark 1994;  Zurcher 1965(. 

אנסה לאפיין את חוויית חייהם של הימאים במסגרת התיאורטית של , במהלך המחקר אם כן

"המוסד הכוללני", תוך שימוש בפרדיגמה הפרשנית. בהמשך אנסה להרחיב את המודל של "המוסד 

הכוללני" על מנת להבין באופן מעמיק יותר את ההשלכות של המוסד הכוללני על תמות נוספות כגון 

אפיונים של , כמו גם דת מבטו של הימאי ותפישות זמן ומרחב בקרב הימאיםמשפחה מנקו

 עשה שימוש במטאפורה מעניינת למוסד הכוללני) 2006(. גופמן המתקיימת על האנייה האינטראקציה

: "ניתן לראות את המוסד הכוללני כים מוות שבתוכו מצויים איים קטנים של פעילות כשהוא כתב

מייצגת ומתמצתת את הבנתו של גופמן את . מטאפורה זו )2006:80פמן גו(מהנה ומלאת חיים" 

על מנת  .בעבודה זוית הימאות שמהווה חקר המקרה יהמוסד הכוללני, דווקא על ידי השימוש בחוו

ברצוני גם לקחת בחשבון את שימושו של גופמן במטאפורה זו על מנת  ,לייצג את המודל בשלמותו

ובלמטיזציה לגבולות המודל של גופמן. בנוסף, על מנת לשאול בשלב לסכם את שאלותיי, העושות פר

ית הניתוק הפיזי והנפשי של הימאים ממה ימתקדם יותר במחקר, באיזה אופן מתקשר המרחב לחוו

 שמתרחש בחוף בזמן שהם על האנייה ובאיזה אופן מתמודדים עם חוויה זו הימאים. 
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 מתודולוגיה  .ג

[קצין אדמיניסטרטיבי] אמר שיש נשים ששונאות את  פריםבטלוויזיה. א ופים בקרבות תרנגולים"צ

[…] העיסוק הזה, כי הבעל שלהן משקיע יותר בטיפוח, האכלה, ליטוף של התרנגולים שלו ולא בה. 

... לפחות אני יכולה גרפיהפורנוב [לצפות] אני מניחה שלצפות בקרבות תרנגולים זה טוב יותר מאשר

 ה"לשבת בחדר הטלוויזי

 )(יומן שדה, הפלגה שנייה 

הקטע המוצג מיומן השדה מעלה סוגיה חשובה אחת מיני רבות, במצב הנוצר כאשר חוקרת 

מבצעת מחקר בשדה שהוא מעצם הגדרתו שדה גברי. עבודת השדה על אנייה מהווה אתגר ייחודי, 

היא להציג את  פרקת האשר לא פוסחות עליו סוגיות אתיות ומתודולוגיות בכל שלבי המחקר. מטר

 ., החל מהשלב של תכנון המחקר וכלה בשלב ניתוח הנתוניםתהליך ביצוע המחקר על שלביו

 תכנון ועיצוב המחקר .1

 קשר אישי לימאות  .1.1

. תואר ראשוןי ללימודי סיוםעם החיים המסקרנים של הימאים התרחש לאחר מפגשי הראשון 

אף באופן תיאורטי ו מועמדות למשרההגשתי  ,נתקלתי במודעת גיוס לצי הסוחר הישראליבמקרה 

לגבי האופי הדורש של העבודה בים ולגבי שילוב העבודה עם חיי  ייהתקבלתי לעבודה. התלבטויות

בתגובות ותהיות משפחתי וחבריי לגבי הבחירה המוזרה, הובילו לבסוף על  בנוסףלווו ש, משפחה

בחברה שלנו אך אשר אינה מתבלטת ה וויתור על הרעיון. עם זאת, הסקרנות לגבי חיי הימאים, קבוצ

נשארה בעינה ואף התגברה. המחשבה עליה נשענתי בבחירת  בעלת תרומה אדירה לכלכלה העולמית,

מחקר אקדמי של קבוצת הימאים, הובילה לבחירה בלימודים לתואר שני באנתרופולוגיה, כאשר 

ם והזדמנות לתת לקבוצה זו הדגש היה על הנאה משני העולמות: הבנה מעמיקה של הווי חיי הימאי

 .את תשומת הלב המחקרית לה הם ראויים

 קונסטרוקטיביסטית-פלינה האיכותניתצישימוש בדיס  .1.2

תוך חיפוש פלינת המחקר האיכותני מהווה פעילות מצבית אשר ממקמת את הצופה בעולם, צידיס

ת אשר הופכות כאשר הדיסציפלינה מורכבת מקבוצה של פרקטיקות פרשניואחר מסגרת תיאורטית, 

 Creswell and Clark 2007; Denzin and Lincoln ;2003(שקדי  את העולם לסדרה של ייצוגים
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ה לגשת לנושא התחיל עם חיפוש אחר מסגרת תיאורטית מתאימהנוכחי בדומה לכך, המחקר ). ;2005

המחקר, על מנת להתייחס באופן המתאים ביותר לחקר הימאים ולספק את הפרספקטיבה המושגית 

 .שתנחה אותי בתור החוקרת, לחקור את מושאי המחקר

אציג מספר מאפיינים של המחקר האיכותני בהשוואה לזה הכמותני, כאשר תכלית ההשוואה 

) מציג את Silverman )1997ראשית, . ינה האיכותניתמהווה חיזוק לסיבות בגללן בחרתי בדיסציפל

שדה המחקר של ב. בדומה לכך, )Silverman 1997( החוקר האיכותני כקהל החשוב ביותר של המחקר

חודים שנית, החוקר האיכותני מפתח פתרונות עיצוב יי .בצורה אינטגרטיביתמבוצע האנייה, המחקר 

בניגוד לכך, הסברים . התרבות הנחקרתהבנת מתמקד ב ועבור כל פרויקט, כאשר האינטרס של

), מה 65עמ' שם, דדוקטיביים במחקר הכמותני נועדו ליצור הכללות ברמה גבוהה (-היפותטיים

שלישית, השוני מתבטא בשליטה הלא וודאית של החוקר האיכותני  .שפחות התאים במחקר הנוכחי

של החוקר  ציפייה). בניגוד לכך, במחקר הכמותני ישנה 65עמ' שם, ( א מגיע לשדה המחקרכאשר הו

אפשר לחקור את תמ לא היה הנוכחילתכנן את המחקר בצורה היעילה ביותר, ובמקרה של המחקר 

 השדה בצורה משתתפת, בצורתו הטבעית. 

 בחירה במסורת האתנוגרפית  .1.3

Creswell and Clark )2007נים) מבחי ני, על פי בין חמש אסטרטגיות/מסורות של מחקר איכות

 Creswell and Clark( פריוריות לצורך הנחיית המחקר-המידה שבה הן עושות שימוש בתיאוריות א

עמ' , שםהמסורות הן נרטיב, תיאוריה מעוגנת בשדה, אתנוגרפיה, פנומנולוגיה וחקר מקרה (. )2007

היא המסורת האתנוגרפית, כאשר המטרה היא לחקור  הנוכחי). המסורת המתאימה ביותר למחקר 57

תוך  )68שם, עמ' ( דפוסים משותפים של התנהגות, אמונות ושפה בקרב פרטים המתגוררים יחדיו

 )Creswell )1998, בנוסף לתפיסת המורכבות החברתית על האנייה. התמקדות בקבוצה חולקת תרבות

את האתנוגרפיה כאסטרטגיה מחקרית העושה שימוש בתיאוריה לפני שאילת השאלות ואיסוף סיווג 

שימוש במסגרת  זה נעשה. בדומה לכך, במחקר )2003שקדי בתוך   Creswell, 1998( הנתונים

  .ה מונח יסוד במחקריהתיאורטית של המיסוד, כאשר הקונספט של המוסד הכוללני היוו
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  בחירת מסגרת תיאורטית למחקר  .1.4

) אשר עסק במוסדות כוללניים שונים, ביניהם בית חולים לחולי 2006( גופמןבהשוואה למחקר של 

נפש, ניתחתי את האנייה כמוסד כוללני מאותם ההיבטים ומהיבטים נוספים אשר לא מוזכרים 

המשפך או הספירלה, כאשר עברתי על הנתונים בוצע בשיטת  הנוכחיבמחקרו של גופמן. המחקר 

שנאספו, ניתחתי אותם, שעטתי בחזרה לנתונים, ותוך כדי כך עברתי על מספר סוגיות אפשריות. 

השוואה בין מחקרים שנעשו בתחום עניין סוציולוגי (המוסד הכוללני) ובתחום עניין  בוצעה

מוש במסגרות התיאורטיות הקיימות אנתרופולוגי (הימאים בתור קבוצה חולקת תרבות) כאשר שי

  .מפרספקטיבות מגוונות אותוולשפוט  שדה המחקר אפשר להתחקות אחר

 מהלך המחקר .2

 מחקר גישוש  .2.1

המטרה שלמענה מבוצע מחקר הגישוש מאפשרת לחוקר לקלוט התרשמויות כלליות, ללא חדירה 

). במילים אחרות, 512003:שקדי לאבחנות דקות ושיטתיות מהסוג ההכרחי למחקר מבוסס יותר (

מחקר גישוש מאפשר לעשות רפלקסיה, לחשוב בצורה מעמיקה על טבע הפעילות בה מעורבים 

את  בתור מחקר גישוש התחלתי . )Sampson and Thomas 2003( ההחוקרים אשר נמצאים על האניי

. על מנת ללמוד קצת על מושאי המחקר אותם לא הכרתי כלל המחקר במועדון גמלאי ים בצפון

לקבל פרספקטיבה ראשונית על שדה מחקר מבודד בלב ים, נכנסתי למועדון זה והתחלתי  במטרה

לשוחח עם אנשים. תחילה שוחחתי עם מנהלי המקום, לאחר מכן עם ימאים ישראלים לשעבר, אשר 

  .חוויותיהם על האנייה לפני שנים רבותסיפרו על 

בסופם צריך להגיש סמינריוני מחקר, במהלך התואר מספר קורסים השתתפתי ב בהמשך,

והשתמשתי בנתונים שאספתי בקרב הגמלאים לרוב העבודות. כאשר שוחחתי עם אחד המרצים בחוג, 

י משמע, כלומר לנסות הוא המליץ לי לא להסתפק במידע שאספתי מהגמלאים, ו"לקפוץ למים" תרת

לבדוק איך ניתן לצאת להפלגה עם הימאים, ולו כדי לראות אם נושא המחקר שבחרתי מתאים לי. 

לאחר פנייה לכמה מקורות וניסיון לנצל את קשריי עם כל מי שיכול להיות קשור לתחום הספנות, 

וחר, ופה למעשה הצלחתי להשיג אישור מחברת ספנות גדולה בישראל לעלות על אנייה של הצי הס

 .שכלל עבודת שדה על האנייה, התחיל המחקר האמתי שלי
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 היכרות עם אוכלוסיית ושדה המחקר  .2.2

הקבוצה חולקת התרבות בה בחרתי לעסוק במחקר היא קבוצת הימאים. מושאי המחקר בהם 

בחרתי להתמקד הינם קבוצה של ימאים המועסקים על אניות של הצי הסוחר, כאשר האנייה עצמה 

וה את שדה המחקר. הנתונים מהמחקר הנוכחי, נלקחו משתי הפלגות בנות שבועיים כל אחת, על מהו

-אנייה של הצי הסוחר בבעלותה של חברת ספנות גדולה בישראל. אורכה הממוצע של האנייה הוא כ

מטר, כאשר האנייה מחולקת למרחבים שונים, לכל אחד מהם פונקציה משלו. ישנה חלוקה של  130

חדר המנועים ואזורים נוספים המהווים מרחבי  גשר הפיקוד, אזור לאזורי מגורים, אזורהאנייה 

 עבודה, אחסון סחורה וכדומה. 

אנשי צוות, המשתייכים ללאומים וקבוצות  30-מספר אנשי הצוות הממוצע על אנייה הוא כ

נים, קרואטים, תרבותיות מגוונות. בין הלאומים שניתן היה למצוא על האנייה היו ישראלים, רומ

-21אוקראינים, פיליפינים, פולנים, הודים, רוסים ובולגרים. כל אנשי הצוות הם גברים, גילם נע בין  

והשפה הרשמית על האנייה היא אנגלית, כאשר כל אנשי הצוות מחויבים להיות בעלי ידיעה  65

סגרת ראיונות עומק מספר המרואיינים במ .בסיסית באנגלית על מנת לקיים אינטראקציה יומיומית

עמודי  75שיחות לא רשמיות שתועדו במכשיר ההקלטה. בנוסף, ישנם  4, כולל 36חצי מובנים הוא 

יומן שדה משתי ההפלגות, בו תועדו שיחות לא רשמיות נוספות. לציין כי כל השמות בהם נעשה 

 שימוש בעבודה זו הם שמות בדויים.

  תצפית משתתפת  .2.3

טרה של התצפית היא לאסוף מידע מיד ראשונה לגבי תהליכים ) המSilverman )2006לפי 

בדומה לכך, המטרה של . )Silverman 2006:21(" חברתיים בקונטקסט של "התרחשות טבעית

עם זאת בדומה , י הייתה לחוות באופן הקרוב ביותר את מה שמתרחש על האנייהרההפלגה עבו

מה שקראתי בספרים ומה ששמעתי , ) על הימאיםSampson and Thomas )2003רן של למחק

  מגמלאי הים לא הכין אותי בצורה מספקת למציאות אותה חוויתי על האנייה.

אכלתי את חוויתי מקרוב את הפרקטיקות והנורמות היומיומיות של הימאים,  במהלך כל המחקר

ינים, ישבתי בחדר הטלוויזיה, השתתפתי בתרגילי ביטחון ארוחותיי עם הצוות הזוטר ועם צוות הקצ

שהתקיימו על האנייה וכשהאנייה עגנה בחופי צרפת, איטליה או ספרד, עזבתי את האנייה עם 

  .חוף ביחד עימםלחוות את ההימאים על מנת 
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בשתי ההפלגות ניהלתי יומן שדה בו כתבתי באופן יומיומי, הסתובבתי עם פתקים קטנים  בנוסף,

בסוף ההפלגה ששימשו אותי  צילמתי מאות תמונותו אותם הדבקתי ביומן השדה מטעמי נוחות

יתר על כן, בשתי ההפלגות, השיחות הבלתי פורמליות עם הימאים היוו עבור הימאים.  הכנת מצגתל

את רוב השיחות אותן ניהלתי על האנייה, בין אם בצורה מוקלטת ובין אם לא, ודרכן גיליתי עובדות 

  ת.ניינות על חיי הימאים שלא ניתן היה לגלות בדרך אחרמע

 שיחות לא פורמליות  .2.4

במהלך עבודת השדה בשתי ההפלגות, ניהלתי אינספור שיחות לא פורמליות עם הימאים, בנושאים 

. אחת המטרות של השיחות הבלתי פורמליות הייתה להגיע המחקר לנושאקשורים  פחותו קשורים

איון.  הקשר הלא פורמלי עם יבלי לחוות את חוסר הנוחות של הרלמידע שימושי ועמוק, מ

האינפורמנטים הוביל לכניסה קלה יחסית לשדה המחקר ולהבנה מעמיקה יותר של מה שמתרחש, 

" להסתפק במה שנאמר בעל פה על מנת להגיע לתובנות על השדה. מיותר לציין, שכל יכאשר "נאלצת

  .השדהאמרה שנראתה לי חשובה, הגיעה ליומן 

 ראיונות עומק חצי מובנים  .2.5

הריאיון  הוא האמצעי הפופולארי ביותר להשגת מידע, כאשר הוא יוצר דרך להשיג נתונים 

 Holstein and Gubrium(ם אמפיריים על העולם החברתי, על ידי בקשה מאנשים לדבר על חייה

קונסטרוקטיביסטי נושאים יותר מכל אופי של -ראיונות במחקר איכותניחרף ההנחה כי ה. )2003

, לצורך ניסוח השאלות )2003:49שקדי סיפור פתוח ולא תהליך תלוי שאלות מובנות ומוכנות מראש (

דה. שאלות בראיונות החצי מובנים השתמשתי בשאלות המחקר עליהן רציתי לענות במהלך העבו

המחקר אשר התנסחו במהלך המחקר הן: כיצד ניתן לאפיין את החיים על האנייה? באיזה אופן חווה 

הימאי את חייו על האנייה ואת המעברים בין החיים בים לבין החיים על היבשה? האם ניתן לאפיין 

ילו סוגיות אליהן ? א)2006( את החיים על האנייה בתור "מוסד כוללני" כפי שהגדירו ארווינג גופמן

התייחס גופמן במחקרו על המוסד הכוללני, מקבלות ביסוס על האנייה כמוסד כוללני ואילו סוגיות 

של גופמן בהתאם לממצאים אודות חיי  ההמשגהלא תקפות? האם ובאיזה אופן ניתן להרחיב את 

וגיות הימאים? האם ניתן לשפוך אור חדש על חייהם של הימאים באמצעות תפיסות סוציול
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ואינטראקציה  הזמן, תצורות אלטרנטיביות של מוסד המשפחה ,המרחבואנתרופולוגיות של חוויית 

 סימבולית במרחב סגור?

חוויית הראיונות על האנייה הייתה שונה בין ההפלגה הראשונה לשנייה, כאשר ניסוח השאלות של 

התאמתי את הראיונות יה ההפלגה, ואילו בהפלגה השניהראיונות בהפלגה הראשונה התבצע לפני 

למה שראיתי בתצפיות והייתי הרבה יותר ממוקדת בשאלותיי. עלו מספר בעיות בזמן הראיונות 

הראשונים, לאחר שהקשבתי להקלטות, וחלקן עלו גם בהפלגה השנייה. ראשית, הייתה הבעיה של 

הניואנסים ות עמשמהשפה, כאשר הראיונות בוצעו בשפות עברית, אנגלית ורוסית, ולפעמים חלק מ

ניסיתי לפתור בעיה זו על ידי היצמדות לקונטקסט בו התרחש . בעת תמלול הריאיון של השפה נעלם

שנית, היו בעיות בניסוח השאלות,  .גבי דפי התמלול באיזו שפה בוצע הריאיון הריאיון, ותוך ציון על

. ניתן היה לפתור בעיה זו שלא תמיד היו מובנות למרואיינים, או שהמרואיינים העדיפו להתחמק מהן

על ידי הקשבה למרואיינים והפגנת רגישות לתגובות המרואיין. שלישית, לעיתים המיקום של הריאיון  

הפריע לביצועו, מכיוון שתוך כדי שיחה עם המרואיין, נחקר אחר נכנס באמצע הריאיון  והפריע 

של האנייה, ברם עשיתי ) Setting(להתנהלות הרציפה שלו. קשה היה למנוע זאת, בגלל הסטינג 

כמיטב יכולתי להמשיך את הריאיון מהנקודה בו הוא נעצר. רביעית, אתייחס לבעיה שהפכה לבסוף 

סרון בכך הוא שהייתה להם יליתרון. מכיוון שהפלגתי פעמיים, היו מרואיינים שרואיינו פעמיים. הח

רמת הפתיחות שלהם אליי לשאול, אך היתרון התבטא ב שברצוניכבר תפיסה מוקדמת של מה 

בנוסף לבעיות שעלו בביצוע הראיונות, עלו גם בעיות מתודולוגיות במהלך  .שעלתה באופן משמעותי

 המחקר עצמו.

 סוגיות מתודולוגיות .3

 ייחודיות עבודת השדה על האנייה  .3.1

מחקר איכותני כולל קשר אישי מורחב עם המשתתפים במגוון מקומות מחקר שלא תמיד נשלטים 

למעלה מזה, האנייה מהווה שדה מחקר לא  .)Bloor, Fincham, and Sampson 2008( רי החוקעל יד

רגיל עבור עבודת שדה, כאשר הבידוד של החוקרים בשדה המחקר יכול להיות דומה לחוויה של 

קרי הוא חוסר האפשרות לעזוב ההבדל העי .אנתרופולוגים החוקרים במיקומים רחוקים גיאוגרפית

 Sampson and( את כלי השיט, בלי קשר לקושי של הנסיבות או לנואשות הצרכים של החוקרים

Thomas 2003(.  נייה מאשר בשדות מחקרנט של הסיכון הכרוך בעבודת שדה גדול יותר על האהאלמ
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ל פגיעה פיזית או נפשית על ידי יחידים או ארגונים אותם פוגשים בשדה אחרים, כאשר האפשרות ש

בין אם זה סיכון של טביעה, של הטרדה, של עלבון נפשי או  )Belousov et al. 2007( היא ריאלית יותר

מכך נובע, שעבודת השדה על  .סיכונים היכולים לנבוע כתוצאה הימצאות במרחב מוגבל לאורך זמן

האנייה היא מסוכנת יותר משדות מחקר אחרים, ויש צורך להתייחס גם למגדר החוקרת בשדה מחקר 

   .שהוא גברי בעיקר

 חוקרת אישה בשדה מחקר גברי  .3.2

 commercial sex  למעט נשות ימאים, הנשים שפוגשים הימאים במהלך העבודה שלהם הן

workers   נות עובדות תעשיית המיןאו במילים פחותמעוד )Sampson and Thomas 2003:178( . עקב

כך, המפגש של הימאים עם חוקרת אישה עלול להיתפס כחוויה מוזרה במקצת, הן עבור הימאי והן 

ביצעו את עבודת , אשר )Sampson & Thomas )2003עבור החוקרת. בניגוד למחקר של החוקרות 

השדה שלהן על האנייה כשהן אחת עם השנייה, עבודת השדה שלי הייתה בודדת במובן שרק אני 

בזמן עבודת  ייצגתי את המגדר הנשי בהפלגה. החוקרות סיפרו על התמודדות עם הטרדה מינית

הגברי, זו. כל זה קרה מכיוון שהמגדר השולט הוא כהטרדה ה, ולעיתים נאלצו להגן על עצמן מהשד

ההגנה  השדה הנוכחיתבעבודת ד (שם). ובמקרים כאלה זהות מגדרית יכולה להיות משמעותית במיוח

להסתיר את התכונות הנשיות שלי. זה  על מנת "גברי", שהיה בלבושלידי ביטוי  הבא מפני ההטרדה

ששות יכול להשפיע גם על הקשר המצופה עם האינפורמנטים, אשר יכול להיפגע כאשר החוקרות חו

זהו פרדוקס אותו (שם).  מפיתוח יחסים קרובים מדי עם האינפורמנטים עקב החשש להטרדה מינית

 חוויתי על האנייה, כאשר לעיתים חיוך או מחווה יכלו להתפרש בצורה לא נכונה על ידי הימאים. 

לדוגמא, היו פעמים בהם ביליתי זמן עם האינפורמנטים בחדר הטלוויזיה, תוך כדי צפייה 

סרטים, או שביליתי זמן רב עם הימאים בזמן המשמרות על גשר הפיקוד או בחדר המכונות, ב

ולעיתים גם היו ימאים עימם היה לי קשר קרוב יותר, הן בגלל הגיל והן בגלל נושאי שיחה משותפים, 

ה מהווה שינוי כלשהו מהאווירנוכחותי מיני לחלוטין. הייתה הרגשה כי -וחשוב לציין שהקשר היה  א

היומיומית על האנייה,  לכן לדעתי משכתי יותר תשומת לב מהימאים וחלקם רצו לתקשר עמי יותר 

מאחרים. עם זאת, בעקבות היכרותי האישית עם סביבות עבודה גבריות כגון משטרת ישראל, יכולתי 

 .להדוף בצורה אלגנטית כל רמיזה מינית אשר הייתה יכולה להיגרם עקב הקשר עם האינפורמנטים

 באופן זה, יכולתי למצב את עצמי מול שדה המחקר בצורה אסרטיבית אך מעודנת. 
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  , השפעת ומעורבות החוקרת בשדה המחקרצובמי  .3.3

אישה, היו תכונות נוספות שהבדילו אותי מהימאים.  עובדת היותיבמחקר הנוכחי שלי, למעט 

, כל שאר הימאים היו םאליישר ובשתי ההפלגות שהי ניםהקפטקודם כל, השפה והרקע האתני. למעט 

ממוצאים שונים כפי שצוין בחלק על מושאי המחקר. הרקע שלי בתור ישראלית ממוצא רוסי שדיברה 

משך  כמה שפות היה מלווה בהתייחסות מסוימת. שנית, הסטטוס הנוכחי שלי בתור סטודנטית

מתוקף היותי חוקרת תגובות מגוונות, לפעמים שליליות ולפעמים חיוביות. שלישית, עצם העובדה ש

, תמיד התייחסו אליי ביראה על סוג של "מרגלת"כשלכאורה "נשלחה" מהחברה בה הימאים עובדים, 

 האנייה. 

, מכיוון שברור היה שלא אוכל להשתלב הנחקרתהיה חשוב לי למצב את עצמי אל מול הקבוצה 

ה ליותר משבועיים בכל בצורה מלאה בשדה המחקר, מכיוון שאינני ימאית ואינני נשארת על האניי

פעם. בכל זאת, ניסיתי ללמוד ככל הניתן מושגים ונורמות ייחודיות לאנייה, על מנת לנסות להשתלב 

ולאסוף כמה שיותר נתונים בצורה היעילה ביותר. בהפלגה הראשונה לא התקשיתי לעשות הזרה 

ה השנייה, לעומת זאת, לשדה המחקר, היות ולא הכרתי את ההתנהלות היומיומית על האנייה. בהפלג

הקל עליי באיסוף המידע מה ש מעורה בשדה המחקר,התייחסו ודיברו אליי כמישהי הנחקרים 

 .ובעבודת השדה

לא היו מאורעות שעל מאורעות על האנייה, מצדי שפעה ישנה הלעיתים הרגשתי כי להוסיף על כך, 

שישנו שיתוף הדדי בפרטים הייתי על האנייה. למעלה מזה, לפעמים הרגשתי  אילולאמתרחשים 

אישיים ביני לבין מושאי המחקר. בעוד הם סיפרו על הגעגועים שלהם הביתה, לאישה ולילדים, 

 הרגשתי הזדהות עימם וחלקתי את רגשותיי באשר לגעגועים הביתה גם כן. 

  קשיים בעת ניתוח הנתונים  .3.4

דה הראשון הוא השדה כשמדובר באתנוגרפיה, ישנם שני שדות בהם מתבצע המחקר, כאשר הש

י, היה הנוכחבמקרה של המחקר . )Strathern 1999( הפיזי עצמו והשדה השני הוא השדה של הכתיבה

את  ישבתי ובניתילאחר ביצוע עבודת השדה  , כאשרהכתיבה בין השדה הפיזי לבין שדה תמידי מעבר

 בתהליך הכתיבה.  הרעיונות המתהווים במחקר

הנתונים שנאספו במהלך המחקר היו צריכים להיהפך לתוצאות או במילים אחרות, לעבור סוג של 

להשתמש בדימוי של פאזל מתאים במקרה של  Le-Compteהבחירה של  .) )LeCompte 2000ניתוח
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, כך עם חתיכות שבורות, חסרות או מוטות תן לאסוףלא ני תואו כאשר בדומה לפאזלהנוכחי,  המחקר

ידועות במחקר אתנוגרפי הפרשנויות של החוקרים (שם).  גם במקרה של ניתוח נתוני המחקר

 Marcus and( להציגן כאובייקטיביות, בכל הקשור לנחקריםלמרות ניסיונם  כסובייקטיביות

Cushman 1982( . ,ניסיתיבאופן דומה  נות הסובייקטיבית שלי, אף על פישחוקר להציג את הפרש

 יכול היה לתת פרשנות אחרת לחלוטין לאותן ההתרחשויות.  אחר

במשך כל שלבי המחקר באה לידי ביטוי הרפלקסיביות שלי בתור חוקרת. הרפלקסיביות הוצעה 

בעבר לא הוזכרה הנוכחות של החוקר בשדה בתוצר  כדרך חלופית של הכתיבה האתנוגרפית, כאשר

 הרפלקסיביות מתארת את היכולת של כל בן אדם .)Robertson 2002:785( הסופי של הכתיבה

באותו אופן, בעת ביצוע המחקר, ניהלתי יומן  (שם). להסתובב לאחור או להסתכל על עצמו במראה

כאשר נתקלתי בהתנהגויות שלא ידעתי  את חוויותיי. ר אפשר לי לכתוב בצורה רפלקסיביתשדה אש

, מה ניתן לעשות אחרת ואיך ניתן כךכיצד להגיב אליהן על האנייה, עשיתי צעד לאחור וחשבתי על 

 )Lumsden 2009(  אלה בעתיד. זיהיתי את ההשפעה של העמדה החברתית שליכסיטואציות מלהימנע 

על שדה המחקר ועל הנחקרים, בהבנה מוחלטת כי הרקע ובכלל ההימצאות של החוקרת בשדה 

  .המחקר משפיעה בצורה כזו או אחרת על הנחקרים ועל שדה המחקר

 תוקף ומהימנות  .3.5

גם על . )Silverman 2006( קונסטרוקטיביסטי-תוקף ומהימנות מהוות חולשות במחקר האיכותני

לא פסחו בעיות אלה, אשר באו לידי ביטוי בכל שלבי המחקר. במהלך המחקר, עלתה  הנוכחיהמחקר 

האם אני  :כל הזמן הייתי צריכה לשאול את עצמי את השאלה , כאשר בתור חוקרתתוקףהשאלה של 

 קרת, באותה דרך בה חיים האנשים שאני חוקרתמבינה ומתארת באופן אמתי את מה שאני חו

)LeCompte 2000(.  ניסיתי לפתור בעיות אלה על ידי תיעוד מתמיד של עבודת השדה, שימוש

 נעשה שימושהציטוטים בהם  תוך עיגוןשלי על השדה במהלך עבודת השדה ולאחריה,  ברפלקציות

 .פציפיס בקונטקסט

באה לידי ביטוי כאשר שיטות המחקר אינן מספיקות על מנת  מהימנותבדומה לכך, בעיית ה

מתודות על מנת לאסוף  שולבו מספראת מה שרציתי לבדוק. על מנת להתמודד עם בעיה זו,  בדוקל

מחקר גישוש, תצפית משתתפת, שיחות לא פורמליות כגון  את הנתונים בצורה הנרחבת ביותר

לסיכום, על מנת לתקף ולאמת את התרשמותי מהשדה, הקפדתי לתעד  .עומק חצי מובנים וראיונות
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כל פרט בקונטקסט בו הוא התרחש, כמו כן, השתמשתי ברפלקסיביות בכל שלבי המחקר על מנת 

להבהיר כי חווית המחקר בשדה הייחודי של האנייה היא אינדיבידואלית וכל חוקר יתייחס לסוגיות 

    .קרשונות בשדה המח

 סוגיות אתיות .4

 קונסטרוקטיביסטי-אתיקה במחקר איכותני  .4.1

 Fluehr-Lobban( כל מה קשור לאתיקה מהווה התייחסות סטנדרטית בפרקטיקה אנתרופולוגית

, קאיםהאמריבעקבות הקוד האתי האנתרופולוגי שנוצר על ידי איגוד האנתרופולוגים  )2003

ההתייחסות לאתיקה עוגנה בחוק. בעקבות כך, הושם דגש על האחריות האתית לאנשים, למינים, 

לקחת  היה צורךהגעתי לשדה המחקר, ב (שם). ולחומרים שהם לומדים ולאנשים עימם הם עובדים

בחשבון את השיקולים האתיים האלה. מכיוון שעסקתי באנשים שיש להם רקע ויש להם קשרים 

 היה צורךלהשפיע עליהם בצורה חיובית או שלילית,  יכלהבשדה המחקר  שנוכחותי, ומכיוון חברתיים

  .לתכנן את המחקר בצורה שתפגע באופן המינימאלי ביותר כל פגיעה אפשרית בנחקרים

 שיתוף החוקרת בעיסוקים לא נורמטיביים  .4.2

גישו חופשיים לעיתים נתקלתי במצבים מביכים מעט בשדה המחקר, כאשר מושאי המחקר הר

למדי לשתף אותי במידע שגובל במעשים לא נורמטיביים במהלך חייהם ועבודתם על האנייה. סוגיה 

נוספת שעלתה בהקשר של העיסוקים הלא נורמטיביים על האנייה באה לידי ביטוי בשימוש באלכוהול 

יע למשמרת על האנייה. ככלל, אסור לשתות על האנייה בזמן המשמרות, וחייבים בכל מקרה להג

פיכחים. בניגוד לנורמות הללו, הימאים סיפרו לי סיפורים על קפטנים, ימאים זוטרים וכדומה שעבדו 

 שיכורים וסיכנו את עצמם ואת הנמצאים על האנייה. 

  בעלי עניין  .4.3

בביצוע מחקר איכותני, צריך לקחת בחשבון את כל בעלי העניין היכולים לקחת חלק במחקר 

לא  .)Fluehr-Lobban 2003( תים הם יכולים להשפיע על המחקר לכל כיוון שהואולקחת בחשבון שלעי

לא מימן את  שום גורםמכיוון שלכאורה , ניתן להתעלם מהאינטרס של חברת הספנות בנושא המחקר

יצר  עתיםמה של על כך, העירו לפעמים אףגם הנחקרים היו מודעים לעניין ו .על האנייה שהותי
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בעיה זו נפתרה בכך שנוצרו קשרים לא פורמליים  קשיים באשר לשיתוף פעולה עם חלק מהימאים.

  המתבססים על אמון עם הנחקרים שהובילו לשיתוף פעולה מקיף בכל שלבי המחקר.

 מתן פרטים מזהיםהימנעות משימוש בשמות בדויים ו  .4.4

במחקרים איכותניים, שמותיהם של המרואיינים וכל פרט בהתאם לכללי האתיקה המקובלים 

. שטשוטכי כל המידע יישאר חסוי וזהותם תמזהה עליהם טושטש. בכל שיחה עם הנחקרים, הובטח 

באופן לאחר כל שיחה מוקלטת מסרתי את ההקלטה אל המרואיין במידה והיה מעוניין בכך. בנוסף, 

ה לנבוע ממסירת פרטים אישיים או שיתוף פעולה זה, נמנעה כל פגיעה אפשרית בנחקרים היכול

 במחקר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 ממצאים  .ד

 1מרחב או "העולם דרך אשקף" .1

 "אנחנו מתנדנדים על הגלים, האנייה מרעישה וחורקת כשהיא מתנועעת באיטיות מצד לצד..." 

 (יומן שדה, הפלגה שנייה)

סופי היא מורכבת, במסגרתה יכולות חוויית ההימצאות במקום מוגבל המוקף על ידי מרחב אינ

 לחלוטין מהחברה החיצונית מוסד הכוללני מבודדכפי שמופיע בספרות, הלעלות תחושות סותרות. 

ן עבודה, משחק ושינה כגוכאשר כל ההיבטים השונים בחייו של החוסה , ;Zurcher 1965) 2006גופמן (

כי המרחב של בנוסף גופמן טען . )2006(גופמן  מתנהלים תחת קורת גג אחת ותחת אותה הסמכות

חב של המוסד באופן יחסי בין המרבגלל הגבול הסגור הרמטית נחווה באופן שונה, המוסד הכוללני 

או אוכלוסיות עם מאפיינים דמוגרפיים המרחב מהווה מקבץ  .לבין העולם החיצוני (שם)

בתוך ( Hallלפי . )Buttimer 1976:285(פרטיקולריים המשלב רשתות של אינטראקציה חברתית 

(Lawrence Zuniga and Low 2003:14),  נה אלא גםנים את המרחבים באופן שוהפרטים לא רק מב

הים מהווה את המרחב המקיף את האנייה ומנקודת מבט חווים אותם באופן שונה מאחד לשני. 

סוציולוגית ואנתרופולוגית הוא מסמל את ההיפך מהיבשה, מה שאינו חלק מ"המקום" או "הארץ" 

אינה מתייחסת באותו האופן מאפיין ייחודי בחוויית הים, שכן האנייה  זה. )2010:188,211דאלי -אגם(

למרחב המקיף אותה, כלומר האנייה היא בעלת גבול שהוא הים וזה מה שיוצר את ההפרדה 

 בין הים לבין היבשה.הייחודית 

שהיא באה לידי ביטוי  פיבפרק זה אציג את התחושות המלוות את המרחב הייחודי לאנייה כ

בין הספירות של שינה, עבודה  לחוויה המלווה את היעדר המחסומיםמוסד כוללני. ראשית, אתייחס כ

של הימאים על האנייה, ולבסוף  תחושת החופשומשחק המתקיימות על האנייה. לאחר מכן אנתח את 

מטרת הפרק היא ים. לכאורה של ה במתח בין המרחב המוגבל של האנייה למרחב האינסופיאעסוק 

להראות את המורכבות שבהימצאות במרחב האנייה המוקפת על ידי מרחב אחר, מנקודת מבטם של 

מטרת הפרק היא להראות את  החווים את המורכבות הזו כחלק מניהול אורח חייהם. הימאים

                                                        
של  ’The world through a porthole‘במאמר  המקור לכותרת הוא. כמו כן, )2000אבניאון (פירוש המילה אשקף = חלון קטן   1

)Bailey 2007(  
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במרחב האנייה המוקפת על ידי מרחב אחר, מנקודת מבטם של הימאים המורכבות שבהימצאות 

 חווים את המורכבות הזו כל הזמן.ה

 היעדר המחסומים על האנייה .1.1

במחקרו שתקף גם לגבי האנייה הוא האופי הכוללני של  )2006(אחד המאפיינים שהציג גופמן 

האנייה. אופי זה בא לידי ביטוי בחוסר ההפרדה המוחלט במוסד בין מקום השינה, מקום העבודה 

ר המוסד מהווה חיבור בין הספירות הללו מבחינת החוסים והמקום בו מבלים את הזמן החופשי, כאש

היעדר ההפרדה בין שלוש ספירות החיים הללו. בה בלט בו. כך גם על האנייה אותה חקרתי, 

 ההתייחסות לחוסר ההפרדה הזו מתבטא ביחס חיובי וביחס שלילי, כפי שעלה מדברי הימאים. 

, כלומר אין האנייה חיים במקום העבודההרבה ימאים הצביעו על העובדה שעל בפן החיובי, 

 השתמש בתחבורה כלשהי כגוןלאפשר להימנע מ צורך לנסוע לעבודה כמו בחיים בחוף. לדוגמא,

או  עומסי התנועהאפשר להימנע מלצורך ההגעה למקום עבודה, מה שמ מכוניתאו  רכבת, אוטובוס

לדאוג לגבי  כיםלא צריהם ה כי בנוסף, הימאים הצביעו על העובד .ממקום למקום מעברמהסיכון ב

יתרה מכך, כאשר מסיימים יום עבודה . עבורם על האנייה מבוצעהכול היות ו, בישול או ניקיוןאוכל, 

האנייה תוארה בתור עולם קטן בתוך העולם ולנוח. ללא עיכובים נוספים לקבינה  ניתן ללכתארוך 

נה מתי לשאלה בה תיארתי את האנייה הגדול, בה כל הצרכים של הימאי באים על סיפוקם, כפי שע

 ככלא, וביקשתי לשמוע את דעתו על כך: 

עיר קטנה בפני  ,[...] זה מה שאני מחשיב, אני רואה את זה [העבודה על האנייה] כמשהו די רגוע

ויש לך אנשים שונים שמנסים לעשות את העיר מקום  עצמה. יש לה שליט משלה שהוא הקפטן

עולם בתוך עולם. זה מה שאני  ,הכול. בשבילי אני מחשיב את זה עולם שונהזה  .יותר טוב לחיות בו

איך אתה שומר על , חוקים ותקנות משלך, החוקים, זה עולם בתוך עולם. יש לך את [...] חושב.

 . העולם שלך

 (ריאיון עם מתי, קצין סיפון שני, הפלגה ראשונה, הריאיון באנגלית)

מבחינתו נתפשת כמקום עצמאי, בו מסופקים כל הצרכים של  מתי הצביע על העובדה, כי האנייה

הימאי, שמהווה תחליף לעולם שהוא מכיר מחוץ לאנייה. סיפוק צרכים של יחידים מזכיר את 

אדם , כאשר כל צרכי ה)Maslow 1943( על סולם הצרכים האנושיים Maslowהתיאוריה של 

על האנייה. הימאי מקבל את צרכיו הפיזיולוגיים כמו  -במקרה זה במיקום יחיד ומרוכז מסופקים
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אוכל ושינה, כפי שהודגם קודם לכן, כמו גם את הצורך שלו בביטחון. הצרכים החברתיים מקבלים 

 2תשומת לב גם כן על האנייה, אך בהתאם לתיאורו של מתי, זה נעשה בקנה מידה קטן יותר.

לאנייה כ"עולם בתוך עולם", הוא מצביע על כך כי האנייה מהווה כשהוא מתייחס 

) אשר טענה כי 2010דאלי (-מיקרוקוסמוס בתוך המקרוקוסמוס, וזה מזכיר את מחקרה של אגם

האנייה מהווה בית בלב ים שהוא העולם, ומתפקדת למעשה כשלוחה של הבית שבחוף. באותו אופן, 

האופן בו הוא מרגיש על  -ו, עולה תחושת המקום שלוכשמתי אומר שהאנייה "זה הכול" בשביל

 .)Lowe 2003(האנייה כמרחב מוגבל, מעצם האינטראקציה בין החוויה שלו למקום שהוא האנייה 

 )2006(הוא חווה את האנייה באופן הטוטלי ביותר, אך חוויה זו אינה שלילית כפי שתיאר אותה גופמן 

אלא חוויה חיובית עבור הימאי. הימאי נמצא בתוך הגבולות הסגורים של האנייה, המוקפת על ידי 

הים. זה מזכיר במקצת את בובות ה"מטריושקה" הרוסיות, כאשר הימאי במטאפורה זו מהווה את 

הבובה שיושבת בתוך כל השכבות ובהתאם לכך מרגיש כי האנייה מהווה עולם קטן בתוך העולם 

 בו הוא מבלה את זמנו, תוך הרגשת ביטחון בתוך המרחב הזה. הגדול 

כפי שנאמר בסקירת הספרות, ברגע שהיחיד מקשר משמעות ל"מרחב", "המרחב" הופך להיות 

. באופן דומה, כשמתי מדבר על המרחב של האנייה, המרחב הזה הופך להיות )Lowe 2003("מקום" 

עבורו, בו הוא שוהה רוב הזמן. ייחוס המשמעות למקום בקנה מידה קטן נעשה ברמת המיקרו  מקום

)Gustafson 2001( נימי של היחיד. באותוכאשר המשמעויות האלה קשורות ל"עצמי", לעולמו הפ ,

הגדול, הוא רואה עצמו כנמצא בעולם קטן אופן, בהתייחסותו של הימאי לאנייה הקטנה באמצע הים 

בתוך עולם, המוקף ברשתות של משמעות עבורו ועבור הסובבים אותו. אם כן, המקום הזה שמתי 

מייחס לו משמעות מקבל את המשמעות של מרחב בטוח יותר ממה שמקיף אותו, וכך המרחב הזה 

 יוצר חוויה יותר בטוחה ממקום אחר שהוא לא האנייה.

לפני כן, ההתייחסות להיעדר המחסומים על האנייה יכולה להיתפש על ידי הימאים  כפי שנאמר

יום בסיום . בעת ביצוע הראיונות, הימאים ציינו את הבעיה הבאה לידי ביטוי דווקא תגם כשלילי

והאנייה היא הבית. מכך  הבית הוא האנייה" שכן מבחינתם הביתה"לא ניתן ללכת  , כאשרהעבודה

לא גמורות במשמרת יכולות להשיג את הימאי בקלות במרחק כמה צעדים גם כשהוא נובע, שבעיות 

סיים לעבוד. במילים אחרות, לא ניתן להתנתק לחלוטין מהעבודה בגלל ההימצאות הפיזית במקום, 

                                                        
הצורך במימוש עצמי לפי התיאוריה של מסלאו אינו רלוונטי בהקשר זה, לכן לא הוזכר. פרטים נוספים על סולם הצרכים ניתן למצוא   2
 ).Maslow 1943(ב
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מה שלא תמיד מאפשר לימאי לנוח כהלכה במהלך שהותו על  האנייה. האפשרות להתנתק לגמרי 

ק כאשר הימאי נוסע לביתו, בסיום החוזה שלו שלרוב נמשך כמה ממקום העבודה מתרחשת ר

  3חודשים.

לסיכום, הסוגיה של היעדר מחסומים בין הספירות של עבודה, שינה ומשחק מתוארת על ידי 

גופמן התייחס פחות . עם זאת, )Davies 1989;  Zurcher 1965(, ועל ידי ממשיכיו )2006(גופמן בכתביו 

לחוויה של החוסים במרחב מוגבל זה. על סמך הממצאים על האנייה, עולה כי ישנה התייחסות 

אמביוולנטית אל היעדר המחסומים, הבאה לידי ביטוי בהרגשתם החיובית של הימאים במרחב מצד 

היציאה מהמרחב יכולה לבוא לידי ביטוי בשתי אחד, ועל רצונם לצאת אל מעבר למרחב זה מצד שני. 

דרך  4דרכים. דרך אחת היא יציאה מנטלית, היכולה לבוא לידי ביטוי על ידי ההתבוננות בים למשל.

נוספת לצאת מהמרחב של האנייה היא במובן של יציאה פיזית, כמו למשל העזיבה של האנייה בתום 

ת שעלו בקרב הימאים על האנייה הן תחושות של תחושות נוספו 5החוזה וההגעה לביתו של הימאי.

 חופש, שלא תמיד דומות למושגים המוכרים של חופש בקרב אנשי חוף, כפי שיתואר בתת פרק הבא.

 חופש כוזב  .1.2

העמיק בתיאור היעדר המחסומים במוסד הכוללני, אבל עסק בצורה חלקית בלבד ) 2006(גופמן 

קום המופרד בו הם נמצאים. הממצאים במחקר זה בתיאור התחושה של החוסים במוסד בנוגע למ

מצביעים על מכנה משותף בקרב הימאים בהתייחסותם לאנייה כמוסד מוגבל. כאשר נשאלו הימאים 

על המקום האהוב עליהם ביותר על האנייה, רובם ענו כי המקום האהוב הוא הקבינה שלהם, בה הם 

ות המועט של מקומות בהם הם יכולים לשהות מבלים את רוב זמנם החופשי. כלומר, בטווח האפשרוי

  6באנייה, הם בחרו להימצא דווקא במקום קטן ו"ממוסגר" בתוך המרחב המוגבל ממילא של האנייה.

כפי שצוין קודם, אחת השאלות ששאלתי במהלך הראיונות עסקה באנייה ככלא, כאשר 

ם דרך קבע. רוב הימאים לא התמקדתי בהרגשתם של הימאים על האנייה כמקום מוגבל בו הם נמצאי

הסכימו עם ההגדרה, כאשר הם חזרו שוב ושוב על המשפט: "אף אחד לא הכריח אותך להיות פה", 

 כאל לעתים האנייה אל שהתייחסו כמו גם "אתה יכול לעזוב מתי שאתה רוצה". אמנם היו ימאים

                                                        
ות על האנייה בה הימאים אינם נמצאים בסביבה של משפחתם [מושג שלמדתי בזמן עבודת השדה]. חוזה" מהווה את משך השה"  3

לאורך החוזה הימאים מפליגים בים ועוגנים בנמלים כל מספר ימים. חווית הימאי בעת הגעתו הביתה תתואר ביתר פירוט בפרק על 
 המשפחה.

 הים.על כך יהיה פירוט בתת פרק על המתח בין האנייה לבין   4
 על כך יהיה פירוט בפרק על המשפחה.  5
תהיה התייחסות בהמשך בתת פרק על המתח בין האנייה לבין הים לגבי התחושה בתוך המקום הקטן הנמצא בתוך המרחב המוגבל   6

  בו מרגישים לכאורה יותר ביטחון מאשר במקום פתוח או גדול יותר.
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בבית. עם זאת,  הקצרה השהות אחרי חוזרים ואליו, חודשים כמה אחרי משתחררים שממנו כלא

עבור רוב הימאים הדבר המשותף היחיד בין האנייה לכלא מבחינתם הייתה העובדה שלא ניתן לעזוב 

את מרחב האנייה בכל רגע נתון. ממצא מעניין בהקשר זה, הייתה ההתייחסות של סשה לאנייה כאל 

 כלא:

. כלומר אדם בהסכמה זה נטו [...] הגבלה בהתנדבות, זה לא שזה סתם כלא, אלא זה כלא בהסכמה

מכניס את עצמו למסגרת. הוא לא, שזה, כלא זה בדרך כלל במובן של הכרח [...] אלא בעקרון, זה לא 

[...] זה לא משהו רע, כשאדם שם עצמו במסגרת, אז הוא עוד יותר מרוכז, תשומת הלב שלו והכול, 

מאשר [זה עדיף] לשהם כלומר, במצב יותר טוב, האורגניזם שלו, מתי שהוא במסגרת גבולות כ

  7לשחרר את האורגניזם שלך בלי שום הגבלה.

 (ריאיון עם סשה, קצין חשמל, הפלגה ראשונה, הריאיון ברוסית)

התחושה לכאורה כפי שסשה מתאר, ההרגשה הזו של האפשרות לבחור איפה למצות את עצמו, 

לצאת בכל רגע  ו לא יכולשל חופש לעשות מה שהוא רוצה, מחפה על העובדה שהוא נמצא במרחב ממנ

נתון. סשה מתאר את השהות הזו על האנייה כטובה ל"אורגניזם" שלו, כמו גם של אנשים אחרים, 

כאשר הכוונה היא לגוף שלנו החש בנוח במקומות סגורים בהם הוא בוחר להימצא. הוא מתאר את 

מסגרת, מה שקורה הבחירה להימצא במקום סגור כבחירה הגיונית, במסגרתה האדם שם את עצמו ב

במרחבים אחרים כמו בחוף. בחוף אנשים בוחרים למקם את עצמם במסגרות, אך לרוב המסגרות לא 

 דווקא על האנייהסגורות וטוטליות כמו האנייה. היה ימאי אחר בשם ניקי שדיבר בצורה דומה כאשר 

 :ורה יותר מובלטתבצשלו מתכנון לוח הזמנים היומי שלו רגיש את החופש ההוא  בתור מקום מוגבל

ניקי: על האנייה בטוח, כי בבית, אם אני מתעורר, אני, אין לי תכנית מה אני אעשה, אוקי, אני יודע 

שאני אלך לחדר כושר, שאני אלך לשחות, שאני אלך ל... אבל אין לי לוח זמנים מסודר. פה אני יודע, 

א שעתיים, עכשיו אני במשמרת, שבשעות מסוימות יש לי משמרת, מצוין. בבוקר אני מתעורר, קור

אחרי זה ארוחת בוקר, אחרי זה אני מכין ארוחת ערב, אחרי זה אני הולך לישון, שוב קורא, אחרי זה 

 שוב חצות מתחיל משמרת

 מראיינת: פה זה כמו רוטינה

 ניקי: כן ו... [שתיקה]  תאמיני לי, פה יש לי [...], שינה טובה יותר, פחות דיכאון, פחות הכול

 ת)אנגליה, הריאיון בשניי, הפלגה קצין סיפון שני, ניקייאיון עם (ר
 

ולא את והקבוע על האנייה  עדיף את לוח הזמנים המאורגןמ הואמדבריו של ניקי עולה כי  

הרגיש . במקרה בו ניתנו לו יותר מדי אפשרויות בחירה הוא בחוף החופש לעשות מה שהוא רוצה

                                                        
 המקורית בה השתמש המרואיין.המילה "אורגניזם" תורגמה מרוסית, זו המילה   7
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ואין יותר  רבה הכול מסוד ,המסגרת הסגורה יותר של האנייה מאבד את עצמו, לכן העדיף אתשהוא 

. במילים אחרות, האדם זקוק לגבולות והאנייה מהווה את הכלי שמספק לו את מדי אפשרויות בחירה

הגבולות הללו. הגבולות של האנייה יכולים גם להוות הגנה עבור הימאים, המגנים עליהם מהעולם 

על האנייה שוחחתי עם רב החובל לגבי עזרה באיסוף מרואיינים. בעת הימצאותי  8שבמחוץ לאנייה.

 מהשיחה עלו תחושות דומות, כפי שניתן לראות ביומן השדה:

זה כמו חממה שלא יכול לקרות בה  -על האנייה (SECURITY) ובטיחות (SAFETY) "ביטחון

ישבתי עם הקפטן עולם סגור, שהכול בו בטוח ולא מסוכן, בלי יותר מדי הפתעות. [כש. שום דבר

כשאמרתי לו  -בארוחת הערב, הוא ביקש שאתנהג לימאים בעדינות] "בלי דורסנות" [הוא אמר

לבוא אליהם בעדינות, שלא צריך שהייתי רוצה לראיין כמה ימאים לצורך המחקר], הכוונה לכך ש

 יחשבו שאני לוחצת אותם לקיר, כי אין להם לאן לברוח מפה." 

 נה)(יומן שדה, הפלגה ראשו

תת לימאים הרגשה שהם תקועים במרחב, כוונתו של הקפטן בהקשר זה הייתה להימנע מל

מכיוון שהוא מודע כמוהם לעובדה שאין להם דרך לעזוב את האנייה, כל עוד האנייה מפליגה בים 

כיוון ש"נקודות היציאה" מהאנייה מתרחשות כל כמה ימים. במילים אחרות, היחס אל המרחב 

ייה נתפש כיחס דואלי: מצד אחד הימאים מרגישים ביטחון בהימצאותם על האנייה, המוגבל של האנ

לעשות כרצונם ובאותו זמן הרצון שלהם חופשיים מעין "חממה" בה לא יכול לקרות שום דבר ובה הם 

מוגבל על ידי המרחב המוגבל של האנייה. עולה כי אותו היתרון של העולם הסגור מהווה גם את 

אתגרים עבור הימאי. חסרונות אלה באים לידי ביטוי בסגירות הנכפית על הימאים החסרונות או ה

המחקר של דה מאטה שהוזכר  זה מזכיר אתוחוסר אפשרות לצאת מהמיקרו עולם הזה בכל רגע נתון. 

 Meis( ), אשר השתמש בדיכוטומיה של "בית" "רחוב" לתיאור התרבות הברזילאיתMeis )2002אצל 

בהקשר זה, כאשר הוא אומר "בית" הכוונה למקום בו הכול מאורגן ובנוי על היחסים עם   9.)2002

משפחה וחברים שמאופיינים על ידי חום וחיבה. ב"רחוב" לעומת זאת הכוונה לקיום של חוסר אמון, 

. האנייה בהקשר זה, )Meis 2002( אנונימיות ותחושה של "חוקי הג'ונגל" או כל אחד דואג לעצמו

נמצאת איפה שהוא באמצע, במיקום הלימינאלי שבין "הבית" לבין "הרחוב", כאשר ה"רחוב" 

במקרה זה הוא הים והבית מהווה את החוף. מצד אחד האנייה מאורגנת באופן היררכי ומשפחתית 

ם של אנונימיות, בו נמצאים על מנת לשרוד. התחושה הכללית יחסית ומצד שני היא מהווה מקו

 שעולה בקרב הימאים היא תחושה של סגירות, כפי שמדגים פרימו:

                                                        
 על כך יפורט בתת פרק הבא על המתח בין האנייה לים.  8
 )Meis  )2002למידע על הדיכוטומיה הזו ניתן לעיין במאמר של   9
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אנחנו נעולים פה. אני לא אסיר אבל למעשה אני כן. כי זה האזור […] אני נעול , אני כאן ,כל החוויה

מהלחץ של הזמן  ,צה לצאת החוצהמה שלא תעשה אתה צריך להישאר באזור הזה. אם אני רו, שלך

 .אז שוב נשארים בפנים ,אז לפעמים כבר מתייאשים

 (ריאיון עם פרימו, קצין מכונות ראשון, הפלגה שנייה, הריאיון באנגלית)

בדומה למה שפרימו מתאר, הימאים אמנם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אך כל זה קורה 

לומר, החופש שלהם הוא מדומה, לא אמתי, או במסגרת מוגבלת בלבד שנקבעה עבורם מראש. כ

"חופש כוזב" בהשוואה כמובן למה שאנשים "בחוף" מגדירים כחופש, מכיוון שפיזית הם אינם 

בחוף אך הימאים חווים  בעת עגינת האנייהיכולים לעזוב את האנייה. הקושי הזה בא לידי ביטוי 

יה. בנוסף, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם עומס עבודה ואין להם זמן לצאת אל מחוץ לגבולות האני

בסערה מחוץ לאנייה המטלטלת אותה לכל הכיוונים או בעת ניסיונם של פירטים לחדור לאנייה בלב 

ים. במקרים כאלה במיוחד מורגשת הסגירות או הלכידות בתוך המרחב הסגור ממנו הימאים אינם 

ם הפתוח בעת התרחשות סערה למשל, יכולים לצאת. מצד שני, בהינתן הבחירה בין האנייה לי

הימאים יעדיפו להימצא על האנייה שמהווה באופן יחסי מרחב יציב ובטוח. הדואליות הזו של 

ההימצאות על האנייה באה לידי ביטוי במקרה זה, כאשר בו זמנית עולים רגשות סותרים של פתיחות 

 וסגירות. 

המתפרס על  -"חופש כוזב" -ושג חדשלסיכום, לאור הממצאים שעלו מצאתי לנכון להמציא מ

פני שני ממדים. הראשון עוסק ביכולתם של הימאים לעשות מה שהם רוצים במסגרת מוגבלת בעוד 

אשר אינה משתווה לטווח האפשרויות לעשות כל דבר בו  -השני עוסק בתחושה המדומיינת של החופש

בעיקר כאשר הים סוער והמקום  אנו חפצים במונחים של החוף. תחושה זו יכולה להיות משמעותית

יתר על כן, ההתייחסות אל המרחב המוגבל על האנייה   10הבטוח היחיד באותו רגע הוא על האנייה.

קיבלה משמעויות אחרות, כאשר האנייה המתוחמת הושוותה לים הלא מוגבל המקיף את האנייה, 

 סוגיה אליה תהיה התייחסות בתת פרק הבא. 

 מתח בין האנייה לים  .1.3

כמעט ולא התייחס לסביבה הפיזית ) 2006(רות שעסק בהתרחשויות בתוך המוסד, גופמן למ

המקיפה את המוסד. בדומה לסוגיה של "החופש הכוזב" שהוצגה לפני כן, חלק גדול מהימאים 

התייחסו לאנייה כאל מרחב מוגבל אותו אינם יכולים לעזוב מצד אחד, בעוד שמצד שני הם הדגישו 

                                                        
 כפי שיתואר בתת פרק על המתח בין האנייה לים.  10
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גבל של הים המקיף את האנייה. כפי שהימאים תיארו, הים מאפשר להם לנדוד את המרחב הלא מו

במחשבותיהם אל מקומות רחוקים, ולהתגבר על התחושה של הסגירות באותו המקום. אחד 

המרואיינים תיאר בצורה יפה את הדואליות הזו, כאשר מצד אחד הדגיש את גבולות האנייה ומצד 

 מקיף את האנייה:שני את המרחב האינסופי של הים ש

[לאחר שנשאל מה זה אומר מבחינתו להיות ימאי] אנשים שהאופקים שלהם לא מוגבלים, לא 

מוגבלים, בכלל, עם, עם הרצון למרחבים פתוחים, ובאותו הזמן, הכול מרוכז, כאילו, הימצאות, 

עלה, כאילו מרוכזות במרחב פנימי מוגבל של ה, איך קוראים לזה, האנייה. כשהוא [הימאי] יוצא למ

[ימאי זה] לסיפון, הוא מרגיש איזו שהיא, איזו תחושת מרחב בלתי מוגבל, וזה מרגיע ומרפה. כלומר 

היכולת להירגע והיכולת להתרכז [בו [יש לו את] בן אדם, שמחליף כל הזמן את המצב שלו, כלומר, 

 זמנית]. 

 (ריאיון עם סשה, קצין חשמל, הפלגה ראשונה, הריאיון ברוסית) 

דבריו של סשה עולה, כי האנייה מהווה מרחב רב ממדי, בו ניתן להרגיש בו זמנית רגשות מ

מנוגדים כגון חופש והגבלה, כמו גם רגשות של ביטחון וסכנה. מצד אחד מרגישים את תחושת המרחב 

הבלתי מוגבל, ומצד שני מרוכזים במקום אחד שבו חיים את החיים היומיומיים. הכול מרוכז במקום 

, גם התחושה של החופש וגם התחושה של ההגבלה, גם ההרגשה של סכנה מהים הסוער וגם אחד

הרגשה של ביטחון. אין מקום בו יעדיפו הימאים להימצא בעת סערה מאשר באנייה, שמהווה מרחב 

בטוח ויציב יחסית באמצע הים הגועש. למעלה מזה, לעיתים הימאים יעדיפו להיות על האנייה בעת 

 11בחוף העמוס באירועים. הסערה מאשר

זאת ועוד, כאשר ביקשתי לתאר חוויה מפחידה שקרתה לימאים, רוב הימאים תיארו 

בדומה  12סיטואציות בהן חשו פחד מים סוער או מסכנות האורבות להם מחוץ לאנייה, כגון פיראטים.

ולה להסתובב על לכך, כשעליתי לאנייה בפעם הראשונה, נאמר לי על ידי הקפטן של האנייה, כי אני יכ

האנייה כאוות נפשי, רק שאזהר לא לפתוח דלת לא נכונה וליפול לים. האזהרה של הקפטן באותו רגע 

נראתה אמנם כהלצה, אך מאוחר יותר נוכחתי לדעת שישנו חשש אמתי מהים המקיף את האנייה, 

שטלטלה את  אחד הימאים תיאר סערהכשנשאל על חוויה מפחידה, הנתפש כמקום מסוכן ולא יציב. 

 את הרגשתו בעת הסערה הזו:כמו גם  האנייה

                                                        
 על כך יפורט בפרק על המשפחה.  11
בזמן עבר, כלומר משהו שכבר התרחש ומדברים עליו רק בדיעבד. למעשה, הימאים  העניין של החוויה המפחידה בדרך כלל נאמר  12

כבר התרגלו לסערות ולים הסוער, הם מבינים את זה וחווים את זה כחלק מהחיים באופן יומיומי, ולא כאירוע חריג כמו לכל מי שמגיע 
קשר של אירועים טראומתיים בזמן עבר ניתן לעיין . לקריאה נוספת בהמבחוץ או כמו שהיה כשהם הגיעו לאנייה בתחילת עבודתם

 . )Van der Kolk 1996(ב
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 ,אני שם לב שאני ישן, זה מוזר, אבל במזג אוויר רע, בשבילי, וככה אני, אני עומד ככה ואת יודעת

בשבילי האנייה , אבל פה זו שינה יותר עמוקה ,שהשינה שלי יותר עמוקה. אני בדרך כלל ישן טוב

אני ישן שינה עמוקה יותר  כמו עריסה. ,בשבילי זו המנטליות ,האת יודעת? האניי ,היא כמו עריסה

 זה משהו שקורה [בעת סערה]. .ומרגיש רעב יותר

 (ריאיון עם מתי, קצין סיפון שני, הפלגה ראשונה, הריאיון באנגלית) 

 של ההימצאות עלאמביוולנטיות ה כפי שעולה מתיאורו של מתי, בזמן סערה באה לידי ביטוי 

ומצד שני זה  , מה שיכול לגרום לתחושה של פחד וחוסר וודאותד אחד הכול מתנדנדמצ. האנייה

, בו ניתן להרגיש ביטחון, או כפי שמתי תיאר זאת "עריסה". המרחב היציב היחיד באמצע הים

השימוש במטאפורה הזאת יכול להצביע על תחושות הביטחון של תינוק, אשר יודע שלא יאונה לו כל 

 .  בה הוא נמצא רע בתוך העריסה

עם זאת, חוסר האפשרות לשלוט בתנודות של האנייה אל מול הים הפתוח, יכול להוביל לעתים 

גם לתחושה של איבוד שליטה במתרחש. רב החובל של האנייה בהפלגה השנייה תיאר את הסביבה של 

לוט האנייה כסביבה שונה ולא צפויה ביחס לסביבה בחוף, בה לא נותרות הרבה אפשרויות לש

 במתרחש:

הזה תופס את הימאים בצורה שונה, פה את נמצאת  [מרחב]מבחינת הספייס, המרחבי, ה :פיטר

  [...]כאילו באיזה שהוא ספייס אחר 

 מה, מה הכוונה, פה נמצאים בספייס אחר?  מראיינת:

המרחב שלנו, מרחב החיים שלנו באנייה הוא מאוד מצומצם, אנחנו פה, אנייה, בחסדי  :פיטר

 אז ברור שזה סביבה שונה מאשר בן אדם שנמצא רגע באשדוד או בת"א [...]יים והים מסביב שמ

 ...אז ההשוואה היא מלכתחילה מיותרת[...] 

 (ריאיון עם פיטר, רב החובל של האנייה, הפלגה שנייה, הריאיון בעברית)

ייה מבטאת מדבריו של פיטר "אנייה בחסדי שמיים והים מסביב" עולה כי ההימצאות על האנ

תחושה של חוסר שליטה, חוסר אפשרות לשלוט במה שקורה מסביב לאנייה מבחינת איתני הטבע. 

התחושה הזו ייחודית לאנייה מהבחינה הזו, שכן הסיכויים להתרחשות סערה בלב ים הם גדולים 

עבודת יותר מאשר בחוף, מה שמוביל גם לסיכון יותר גבוה של ההימצאות על האנייה. גם בעת ביצוע 

השדה, עלתה בי הרגשה דומה של חוסר היכולת לשלוט במה שקורה מסביבי, תחושה של חוסר אונים 

 במובן מסוים:

"אני חווה פה את מה שלא חוויתי בפעם הקודמת בהפלגה, את הרגשת חוסר האונים. כאשר אין לי 

ת על האנייה, גם שליטה על מה שקורה, גם לגבי ההגעה שלי לבית, גם לגבי מה שאני יכולה לעשו
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שבאמת אין לי מה לעשות פה, אני לא ממש יכולה להשפיע  -מבחינת מזג האוויר. סוג של השלמה

  .על משהו. זאת ההרגשה. סוג של ידיעה/השלמה עם כוחו של הטבע"

 (יומן שדה, הפלגה שנייה)
של  מיומן השדה עולה כי המיקום הספציפי של האנייה בלב ים נוטל משהו מהרגשת השליטה

האדם, כשזה מוביל להשלמה עם כל המתרחש ומעביר את האחריות מהאדם "הקטן" אל הטבע 

"הגדול" אותו בלתי אפשרי לשעבד לצרכינו. חוסר השליטה הזה מוביל לתחושה של סכנה, כאשר 

ההימצאות היא במקום מוגבל אותו לא ניתן לעזוב בכל רגע נתון. מצד אחד הרגשה זו של חוסר אונים 

לבטא את ה"עצמי" המוחלש אל מול הטבע, אך מצד שני הדרך להתמודד עם חוסר השליטה  יכולה

מובילה דווקא לחיזוק ה"עצמי", תוך ניסיון לשלוט במה שקורה בעצם ההכרזה "אין לי שליטה". 

במילים אחרות, ישנה הנכחה של חוסר האפשרות לשלוט במתרחש דווקא על מנת להפגין את 

. ההשלמה המדוברת באה לידי ביטוי במרחב אותו מקבל הימאי בתור שליטתנו לכאורה במצב

המרחב בו הוא חייב להימצא, כלומר ההרגשה של הימצאות במרחב סגור בתוך המרחב הפתוח 

 מודגשת כעובדה.

מצביעה על , )2010דאלי -(אגם ספרות העוסקת בתפקיד המרחבים הפתוחים בפרסומות למשלה

ותינו למקומות שונים, רק על ידי הפעולה של ההסתכלות על הים מצב בו אנחנו מפליגים במחשב

. כפי שמדגים זאת אבי, לאחר ששאלתי אותו על הפתוח, על הגלים, על הצורות השונות במים וכדומה

 אנשים המסתכלים אל האופק האינסופי הנשקף מהאנייה, ההתבוננות היא למעשה פנימה:

בים, והמבט על הפנים שלהם, אני מנסה לחשוב מה  אני רואה לפעמים אנשים שבוהים מראיינת:

  מיוחד בזה, הבהייה הזו בים...

אני יכול להגיד לך, הם לא מסתכלים על שום דבר. העיניים שלהם שם, אבל המוח שלהם  אבי:

  מכוון למקום אחר.

  הם רק חושבים, כן? מראיינת:

הכוונה  -ם יש לך מישהו [מחוץ לאנייהבדיוק. זה כמו אובססיה. זה תלוי בחיים על האנייה. א אבי:

למשפחה בבית ולמה שקורה מחוץ לאנייה] [...], אתה הופך להיות אובססיבי, כל הזמן חושב על זה, 

. בכל מקרה, לאן אתה יכול לשלוט בהכולאתה הופך לפרנואיד פה. אם יש לך חיים נורמליים פה, 

 הו ספציפי. שלא תסתכל, אתה לא תראה כלום. הם לא מסתכלים על מש

 (ריאיון עם אבי, קצין מכונות שני, הפלגה שנייה, הריאיון באנגלית)

מדבריו של אבי עולה, כי ההתבוננות אל מחוץ לאנייה, מצביעה על התבוננות פנימית אל נפשו של 

הימאי. במקרה זה גבולות האנייה חוזרים כבומרנג אל תוך נפשו של הימאי רק על מנת להוביל 

ה שקורה מחוץ לאנייה. בעוד הוא מסתכל אל מחוץ לגבולות האנייה, הוא דווקא למחשבות על מ
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מתרכז בעצמו ובמחשבותיו. ההתבוננות בים מהווה את החופש של הימאי על האנייה, החופש להפליג 

במחשבותיו לאן שרק ירצה, כאשר כפי שהודגם לפני כן, זוהי הרגשה כוזבת של חופש, שבאה לידי 

השטח. בנוסף, זו הרגשה כוזבת גם מכיוון שעצם המחשבה על המשפחה שלו בחוף,  ביטוי רק על פני

 אינה מעבירה את הימאי פיזית לחוף אלא רק באופן מחשבתי.

לסיכום, מן האמור לעיל על המתח הנוצר בין האנייה המוגבלת לבין הים הפתוח עלו נתונים 

בו זמנית רגשות סותרים של סכנה וביטחון  מעניינים. האנייה מהווה מרחב רב ממדי, בו ניתן להרגיש

ותחושות של הגבלה וחופש. מצד אחד, המפגש עם הטבע האינסופי נותן תחושה של שלווה, שלטענת 

הימאים אין לאנשי החוף, אך מצד שני המפגש הזה יכול להוביל לתחושה של סכנה וחוסר אפשרות 

ההגבלה בהימצאות על האנייה. אף על פי לשלוט במתרחש. חוסר האפשרות לשלוט מצביע על הסכנה ו

כן, מרחב האנייה מהווה גם את המרחב המתווך בין האדם לבין הים המקיף את האנייה, מה שיכול 

להשרות למרחב זה דווקא תחושה של מקום בטוח וחופשי, מקום המשרה אווירה של ביטחון. אם כך, 

נטלית בצורה נגישה יותר מאשר העזיבה לימאים יש את האפשרות לצאת אל מעבר לגבולות האנייה מ

הפיזית אל מחוץ לגבולות האנייה. ב"חופש כוזב" שהוזכר במהלך הפרק הכוונה מצד אחד היא לחופש 

המוגבל אותו חווים הימאים על האנייה, כאשר על האנייה עצמה באפשרותם לעשות הכול, אך אין 

ני, הכוונה לכך שהימאים יכולים לנוע להם את האפשרות לעזוב את האנייה בכל רגע נתון. מצד ש

בצורה חופשית יותר במקומות אחרים ברחבי העולם אליהם לרוב לא מגיעים אנשי החוף. זה מבטא 

 13.אינסופי לכאורה של החוףאת היכולת לנוע בין המרחב המוגבל של האנייה לבין המרחב ה

מחסומים שהציג גופמן הלסיכום הפרק על המרחב, מהממצאים שהוצגו עלה כי בנוסף להיעדר 

הייתה גם התייחסות אל רגשותיהם של הימאים ביחס להיעדר המחסומים, רגשות שעלו  )2006(

כאמביוולנטיים. התחושות התחלקו לחיוביות ושליליות כלפי היעדר המחסומים על האנייה. ממצא 

ו צרכיהם זה מוסיף על מחקרו של גופמן בכך שהוא מתייחס לתחושותיהם של החוסים במרחב ב

הבסיסיים מסופקים. שאלות נוספות שיכולות לעלות מהממצאים על האנייה יכולות לגעת בסוגיות 

שונות, כגון האם נרגיש בנוח במקום מוגבל בו כל צרכינו מסופקים? או שנרגיש חוסר נוחות? האם 

אלה  ניתן להשוות זאת לתכניות ריאליטי בהן מסופקים כל צרכי השחקנים במקום מסוגר אחד?

                                                        
 כפי שיתואר בפרק על המשפחה.  13
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שאלות הבוחנות את הרגשות העולים במרחב סגור עם היעדר מחסומים, היכולות לתרום למחקר 

 עתידי.

יתרה מזאת, בממצאים נעשה שימוש במושג חדש "חופש כוזב", היכול להתפרס על פני שתי 

של הימאים לעשות מה שהם רוצים במסגרת  חופשמשמעויות. המשמעות הראשונה מתייחסת ל

לו המשמעות השנייה עוסקת בתחושה המדומיינת או המדומה של החופש שאינה מוגבלת, ואי

משתווה לתחושת החופש במונחים של החוף. בהקשר זה, ניתן להתייחס לטשטוש הגבולות בין חופש 

אמתי לבין חופש כוזב. על סמך ממצא זה ניתן לעסוק בסיטואציות חברתיות שונות בהן יש "אשליה" 

 שלנו בתור יחידים מוגבל על ידי החברה. של חופש, כאשר החופש

זאת ועוד, הממצאים הצביעו על כך כי האנייה יכולה להיתפש בתור מרחב רב ממדי בו ניתן  

לחוש בו זמנית תחושות סותרות, מה שמבטא את המתח התמידי בין האנייה כמקום מוגבל ומסוגר 

במרחב לימינאלי כזה לא קיבלו  לבין הים המקיף את האנייה כחסר גבולות ואינסופי. התחושות

, וניתן להשליך את הממצאים על מקומות לימינאליים אחרים )2006( התייחסות במחקרו של גופמן

 המתאפיינים בסגירות וכוללניות, ביחסם אל הסביבה המקיפה אותם.

עד כמה הימאים  -החשיבה על המרחב יכולה להיעשות לא רק בהתייחסות לסגירות שלהם

חב הזה, אלא גם בהתייחסות לאופן בו המרחב מגדיר את הסגירות הזו בדרכים שונות. סגורים במר

החופש לברוח מהמרחב הסגור הזה, מהחוויה הסגורה שלהם על האנייה, מתאפשר הודות למרחב 

אחר המקיף את האנייה, המרחב של הים. בנוסף, המרחב כמנגנון פועל עלינו בדומה לאינדיבידואלים 

, היכולים להשפיע על מחשבותינו ופעולותינו. ))Mayerfeld Bell 1997נו מתייחסים אחרים אליהם א

במקום בו אנחנו נמצאים, אנו יכולים לחוות כלפי המקום רגשות של חיבה או חוסר חיבה, אמון או 

וזרות. באותו אופן, רואים שבמקרה של פחד, התחדשות או אובדן, קשר או חוסר קשר, שייכות 

החוויה על האנייה, המרחב מעלה אצל הימאי את הרגשות של ביטחון וסגירות ובאותו הזמן הים 

המקיף את האנייה מעלה את הרגשות ההפוכים של סכנה ופתיחות. באופן זה, בא לידי ביטוי המושג 

שלעיתים יכול להיות כוזב ולעיתים  -ששל החופש הכוזב, כאשר הממצאים מצביעים על קיומו של חופ

 יכול להתגלות כחופש מוחשי. 

אם אני בוחרת להתייחס אל האנייה כאל מיקרוקוסמוס של העולם הגדול, ההתייחסות יכולה 

להתבצע בצורת הדיכוטומיה של הפתיחות והסגירות הבאה לידי ביטוי בחווייתו של הימאי על 

נייה גם כאל סביבה שהיא לא דיכוטומית, כאל הסביבה האנייה. עם זאת, ניתן להתייחס אל הא
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סביבה  -שמוכלת בתוך העולם הגדול ואם להשתמש בדימוי של ה"עריסה" או של ה"מטריושקה"

שמשרה אווירה חד משמעית של ביטחון. מכאן גם עולה ה"אשקף" המבטא את המתח שבין האנייה 

יה, כאשר מצד אחד מבט זה מוגבל אך מצד לבין המרחב המקיף אותה, ממנו מסתכלים אל מחוץ לאני

שני הוא מאפשר צפייה אל מעבר לאופק האינסופי. ניתן באותה מידה לומר כי הרעיון של חופש כוזב 

הוזכר כאחד הרעיונות המרכזיים של פרק זה, עם זאת הדרך בה המרחב על האנייה יוצר הן בטיחות 

רעיון של החופש הכוזב על ידי ההתייחסות והן תחושה של מרחב פתוח על ידי הים, מרחיב את ה

 המורכבת יותר של חוויית הימאי שהיא לא דיכוטומית אלא נוטה להיות יותר רב ממדית.

דרך נוספת בה מתבטא המתח בין הים הפתוח לאנייה הסגורה בא לידי ביטוי בגבולות האנייה 

וטין מהעולם בחוץ, על ידי תיאר את המוסד הכוללני כמוסד המנותק לחל) 2006(הנזילים. גופמן 

. כפי שצוין בסקירת )2006(גופמן מחסומים פיזיים הבנויים הישר אל תוך המאפיינים של המבנה 

הספרות, חוקרים שהמשיכו את עבודתו של גופמן הציגו מוסדות נוספים המהווים מוסדות כוללניים, 

. בניגוד לכתביו של גופמן, )Davies 1989;  Zurcher 1965( א כל כך כוללנייםבהם הגבולות הם ל

יותר, ונקבוביים חייהם של הימאים מתבדלים בכך שהגבולות שלהם מול העולם בחוץ הם גמישים 

 כפי שיתואר בהמשך בפרק על המשפחה.

 14או  "חוף זה חוף וים זה ים" משפחה .2

 "אני אוהב להשאיר את חיי הים על האנייה וכשאני בבית, אני מחוץ לחיי הים"

 (ריאיון עם מתי, קצין סיפון שני, הפלגה ראשונה, הריאיון באנגלית)

כפי שמדגים על קצה המזלג מתי, ההפרדה שעושה הימאי בין חיי הים לבין חייו המשפחתיים היא 

, מוסדות כוללניים אינם עולים בקנה אחד עם מרכיב חשוב )2006שמציין גופמן (כפי ת. כמעט מוחלט

מה שמושך את העניין הסוציולוגי במוסד מהווה העובדה כי המוסד הכוללני המשפחה.  -בחברתנו

ובחלקו ארגון פורמלי, כאשר החיים במסגרת בחלקו קהילת מגורים כלאיים חברתי, -מהווה בן

מתבטא מתח בין עולם הבית לעולם בדרך כלל לחיים במסגרת המוסד הכוללני.  המשפחה מנוגדים

עמיתים, מסוגל בקושי לנהל אורח -עם קבוצה של עובדיםהמוסד הכוללני, כאשר מי שאוכל וישן 

גופמן הוסיף, כי במקרה של שהות ארוכה במוסד, . )38(שם, עמ' חיים ביתי שגרתי משפחתי משמעותי 

של לחסר יכולת להתמודד עם מאפיינים שונים החוסה במוסד יהפוך באופן זמני קיימת האפשרות כי 

לעתים, החוסה מגלה כי איבד  .)39-40עמ'  (שם,חיי היומיום בעולם שבחוץ, אם וכאשר יחזור אליו 

                                                        
 .ציטוט מתוך ריאיון עם שלום, גמלאי ים, מחקר גישוש, הריאיון בעברית  14
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, היות )41עמ' (שם, חלק מתפקידיו כאשר מגיע לביתו, בגלל המחסום המפריד בינו לבין העולם בחוץ 

 . ו מתגורר עם משפחתואינ חוסהוה

היא קבוצה המורכבת מהאישה ומהילדים  ),1999משפחה קלאסית, לפי הבילנד (מכיוון ש

(שם, עמ'  , כאשר ההנחה העומדת בבסיס היא כי בני המשפחה מתגוררים באותו המקוםים בההתלוי

וררים היות והם לא מתג אינה נמנית על סוג משפחה זהש משפחהמצטיירת כ חוסה, משפחת ה)241

וג מנהלים מערכת יחסים מבלי זבהן בני סוגים אלטרנטיביים של משפחות  .באותו המקום רוב הזמן

, כאשר )Levin 2004( ) כלומר "לחיות ביחד לחוד"LAT )Living Apart togetherלגור ביחד נקראת 

הסיבות  לכל דבר למעט המגורים המשותפים. במקרה זה בני הזוג מנהלים מערכת יחסים זוגית

העיקריות לניהול קשר כזה יכולות לנוע החל מדאגה לאנשים אחרים שהם לא בני הזוג הקשורים 

מהווים סגנון נוסף של משפחה כזו בחוסר רצון לחזור על טעות הנישואין פעם נוספת.  אליהם וכלה

, המהווים זוגות שבוחרים לחיות בנפרד )Commuter Couples( )Rhodes 2002"הזוגות היוממים" (

, כאשר כל אחד מבני הזוג רוצה את בתיהם הנמצאים במיקומים גיאוגרפיים שוניםבנפרד ולתחזק 

ארצה לקשר סגנונות משפחה אלה לחייו של . הדורשת דרגת מחויבות גבוהה לפתח קריירה משלו

וק לאיזה סוג משפחה משתייך הימאי ובאיזה אופן הימאי מתגבר על המתח בין הימאי, על מנת לבד

 המוסד הכוללני למוסד המשפחה.

, הגבולות של )Davies 1989;  Zurcher 1965(ולממשיכיו ) 2006(בהשוואה למחקרו של גופמן 

לם שבחוץ לא סגורים לחלוטין. הימאי שומר על קשריו עם העולם החיצוני בדרכים האנייה מול העו

שונות וחווה את המעברים בין האנייה לחוף באופנים מגוונים. על מנת להדגים את האופנים בהם ישנו 

מאפיינים של אציג תחילה את ההמוסד הכוללני ומוסד המשפחה, שילוב בין שני המוסדות האלה, 

כפי שמופיעים בספרות וכפי שבאו לידי ביטוי בראיונות עם הימאים. לאחר מכן, על מנת  חיי האנייה

קשר להדגים את האופן בו הימאי מקיים אינטראקציה עם העולם מחוץ לאנייה, אתאר את חוויית ה

כאשר הוא על האנייה. בהמשך, במטרה להראות את חוויית המעברים של  של הימאי עם משפחתו

. המטרה בעת ההגעה לחוףיה לחוף, אעסוק בחוויית הקשר של הימאי עם משפחתו הימאי בין האני

של פרק זה היא לבדוק את אופי הקשר של הימאי עם משפחתו ואת חוויית הימאי בעת המעברים בין 

תוך ) 2006(האנייה לבין הבית, להגדיר את הייחודיות של הטוטליות על האנייה באופן אחר מגופמן 

 ות אלטרנטיביות של מוסד המשפחה כפי שתוארו בסקירת הספרות. התייחסות לתצור
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 חיי העבודה של הימאי  .2.1

הספרות הקיימת על המוסד הכוללני גורסת כי אופי ההימצאות במוסד כוללני אינו עולה בקנה 

). עם זאת, ספרות מאוחרת יותר העוסקת 2006אחד עם מוסד אחר בחברתנו, מוסד המשפחה (גופמן, 

בין הקשיים שניתן ת ביתר שאת את הקשר המורכב שמקיים הימאי עם משפחתו. בימאים מפרט

חלל פיזי מחד ואת  ותהארוכות ממשפחתם המותיר הפרידותלמצוא בקרב משפחות ימאים ישנן 

 Forsyth and Gramling 1990; Kahveci 2007a; Kirschner and) ;1984לב ( תפקידי הימאי מאידך

Walum 1978;( ,נונימעגל תמידי של פגישות ומעברים מהסביבה של הבית ל ישיה וחוזר חלילה, מה א

משך ההיעדרות של הימאים . )Thomas 2003b(שגם מערב קשיים של תקשורת בין בני המשפחה 

מביתם נע בדרך כלל לפי אורך החוזה בין מספר חודשים לשנה, בסופם הימאי חוזר ומתאחד עם 

 משפחתו (שם).

האמצעים העומדים לרשות הימאי על מנת לשמור על קשר עם משפחתו מגוונים והם יכולים 

קירבה לחוף וכדומה (שם). מכאן,  להיות טלפון לווייני, דואר אלקטרוני, טלפונים ניידים בעת

 ההיעדרויות בזמן ולהישמר בין הימאים לבין משפחותיהם להתפתח מאפשרת ליחסים התקשורת

לבני הזוג תוך מתן הרגשה לימאי  הדדית הממושכות מהבית. בנוסף לכך, התקשורת מספקת תמיכה

 ותהליך יומיומיים באירועים ההשתתפות דרך, הבית ומשק מהמשפחה פעיל כי הוא מהווה חלק

 אחרים עבודה ממקומות . עם זאת, בשונה)Thomas, Sampson, and Zhao 2001(ההחלטות  קבלת

 להשגה ניתן בלתי הימאי בהם מצבים להיווצר יכולים, מהבית ממושכת לעיתים היעדרות המערבים

 . )Thomas 2003b(יקר  ומאוד איטי להיות יכול הוא, קשר עמו משיגים כן וכאשר עמו הקשר מבחינת

על אף הקשיים העומדים בפני הימאים בזמן עבודתם על האנייה, ישנן סיבות שהובילו אותם 

 לבחור בסוג עבודה ייחודי זה מלכתחילה. ממחקרים קודמים שעסקו בחיי הימאים, עולה כי אחת

 נוחות סיבה כלכלית, כשישנה היא בים לעבוד שהימאים הגיעו ונשארו העיקריות לכך הסיבותמ

 .Alderton et al(חומרית  יציבות וחווים כסף ביחס לחוף יותר מרוויחים הם פיננסית במסגרתה

2004;  Thomas, Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2002(במשכורת הזו . יחד עם זאת, התלות 

 בחוף אלטרנטיביות עבודות מציאת הפיכת ידי על ימאים להרבה כמלכודת לפעול יכולה הגבוהה

אם כן הסיבות לתחילת  .)Thomas 2003b(עשו  שהם קודמות כלכליות התחייבויות בעקבות, לקשה

העבודה בים נובעות מדאגה לרווחת המשפחה ומרצון "להתיישב" ולפרנס את המשפחה, עם זאת 

 . (שם) הימאים עבור העיקרי הלחץ מקור את מהווה לעבודה הבית בין המתח
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מכאן, מהספרות העוסקת במשפחת הימאי עולה כי הקשר של הימאי עם המשפחה אכן מתקיים 

לא נכנס למורכבות של היכולת לשמור על חיי המשפחה תוך ניהול ) 2006(ת וכי גופמן בצורה עקבי

מורכבות האורח החיים של הימאים או של החוסים במוסד הכוללני. על מנת להרחיב את הסוגיה של 

העוסקים מצד אחד באופן בו חווים תאר ביתר פירוט את הממצאים שעלו בקיום קשרי המשפחה, א

ר עם המשפחה בזמן שהותם על האנייה ומצד שני את חוויית המעברים בין האנייה הימאים את הקש

 לבית ולהיפך מנקודת מבטם של הימאים. 

 נקבוביות הגבולות של האנייה  .2.2

כאמור, הימאים שומרים על קשרים עם משפחתם בדרכים שונות ובכך שומרים על מעורבותם 

באירועים חשובים, ואפילו אם ההשתתפות אינה  בחיי המשפחה. לעיתים ישנו ניסיון להשתתף מרחוק

מתבצעת באופן פיזי יש לכך משמעות סימבולית עבור הימאי. השתתפות זו מבטאת את השתתפותו 

 Thomas, Sampson, and(הפעילה בחיי המשפחה על מנת להתגבר על הקשיים שבמרחק מהמשפחה 

Zhao 2001;  Thomas 2003b;  ( נסות לעשותלדוגמא, מתי מספר על דרכו ליצור קשר עם החוף ול .

 מחווה ביום הולדתה של אשתו:

למשל כשאני בים, אפילו שאני בים, אם אני מקבל [שתיקה] אם... אם יש אפשרות שקוראת לי, יש 

נסה להגיע לשם. כאילו, לדוגמא, כאילו, היה יום הולדת לאשתי, ו... יום הולדת, אני מוודא ש, אני מ

התקשרתי לאחותי, ואמרתי לה שתיקח, שתלך לקנות פרחים, בסדר? שתיקח זר פרחים [...] 

ושתלך ותשים את זה מחוץ לדלת בחצות. זה צריך להיות מחוץ לדלת. [...] אז היא הלכה לשם 

 .בחצות ושמה פרחים

 קצין סיפון שני, הפלגה ראשונה, הריאיון באנגלית) (ריאיון עם מתי,

כפי שמתי מספר, הוא מבטא את אהבתו ואת הקשר עם אשתו באמצעות המחווה של שליחת 

באופן פיזי. הדרך של מתי לגעת באופן מוחשי  אליהפרחים ביום הולדתה למרות שהוא לא יכול להגיע 

והודות לטיפוח קשרים חיוביים  )Thomas 2003b(בהתרחשויות בחוף מתאפשרת הודות לטכנולוגיה 

בכך שהצליח לתפישתו לעשות מעשה משמח עבור אשתו שנמצאת הרחק  -בחוף שמשמחים את הימאי

ממנו. היכולת הזו לנהל מערכת יחסים מרחוק מאפיינת גם משפחות שאינן מתגוררות יחדיו 

, כאשר הקשר האלחוטי עם המשפחה עוזר )Levin 2004(עים טכנולוגיים ר באמצומתקשרות בעיק

 בשמירה על חיי משפחה תקינים ונועד לאפשר לבני הזוג לקיים קשר זוגי על אף המרחק ביניהם.
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כאשר של הימאי לגעת באירועים בחוף יכולה להשפיע גם בצורה הפוכה  ויכולת נוסף על כך,

האירועים בחוף בעת היעדרות הימאי זולגים לאנייה ועלולים להשפיע על חייו היומיומיים של הימאי. 

לחדשות שהגיעו מהבית על מה מבחינת הימאים בזמן הראיונות, הייתה בעיקר התייחסות שלילית 

 שקורה בזמן אמת, מה שיצר את התחושה שהקשר עם המשפחה דווקא מפריע למסגרת הפסטורלית

של הימצאות הימאים על האנייה. דוגמא לכך ניתן לראות בריאיון עם אלכס, שסיפר על מה שיכול 

 לקרות כאשר מספרים לימאי חדשות רעות מהבית:

ראיתי שנשים מספרות לבעלים שלהן בים חדשות רעות,  משהו כמו הכוונות שלהן להתגרש [...] 

ודיע לאדם בים חדשות רעות, אף פעם אי אפשר (שתיקה) אני חושב שבזמן שאדם בים [...] אסור לה

[...]  כשקרובי המשפחה מתים, וככה, מה שקורה לאנשיםלדעת מה תהיה התגובה שלו. [...] 

[...] יצאנו [...]  הגענו לנמל יווני, עם כל הצוות יצאנו לטייל לעיר[...] דברים כאלה.  , ראיתי

אני התרחקתי בינתיים, , זהו. לפי התורה] [הביתלהתקשר [...]  התיישבנו על הספסל והתחלנו

לא בסדר אתו. ניסיתי לדבר אתו אבל הוא בכלל לא  ,יושב, כאילו משהו[קצין יווני] חזרתי, והוא 

 .מגיב לכלום. הוא התקשר הביתה ואמרו לו שאימא שלו מתה

 (ריאיון עם אלכס, קצין סיפון שלישי, הפלגה ראשונה, הריאיון ברוסית) 

לכס עולה, כי היות והימאי מצוי במצב אחר של עבודה הרחק מהחוף, כל קשר כזה מדבריו של א

עם החוף יכול להשפיע לרעה על עבודתו היות וזה מפריע לו לעסוק באופן מלא במטרה שלשמה הוא 

על כוונת אשת הימאי להתגרש, אלא אם כן אין הוא תמה  15לכאורה הגיע לאנייה וזה להרוויח כסף.

יא מחליטה להודיע על כך לימאי ומבחינתו כל משך השהות של הימאי על האנייה על התזמון בו ה

כמו כן, גם בהתייחסותו למוות של בן משפחה קרוב  16כחלק מהחוזה אינה מתאימה לחדשות כאלה.

כשהוא דיבר על עמיתו לעבודה, הידיעה כי משהו נורא קרה בבית ואין לימאי את האפשרות להגיע 

ליצור תחושת החמצה ופספוס בקרב הימאים על כך כי לא יכולים ללוות את  מידית לביתו, יכולה

יקיריהם בדרכם האחרונה. ידע זה, על כך כי אסור לספר לימאי חדשות רעות בים, רווח בקרב 

 הימאים ומהווה ידע בסיסי עבורם אותו הם חייבים לדעת. 

ציינו את התחושה הקודרת להרחיב על החדשות השליליות שמקבל הימאי מהבית, הרבה ימאים 

שמשרה משפחתם בעת התקשורת עמם מהאנייה בצורה של טלפון או מייל. השליליות באה לידי 

ביטוי בבכי, בתלונות ובחוסר עידוד מה שגם כן יכול להשפיע לרעה על עבודתו של הימאי על האנייה. 

                                                        
-משפחה. לפרטים נוספים על הסיבות לתחילת העבודה על האנייה ניתן לעיין בכפי שמופיע קודם בתת פרק הראשון בפרק על ה  15

)Thomas 2003b(. 
כאמור, החוזה הוא משך הזמן אותו מבלה הימאי על האנייה ובחוף כשהוא נעדר מביתו. בנוסף, ההתייחסות לירידה לחוף בזמן   16

 )Thomas 2003b(ת על האנייה כיוון ששניהם כוללים מרחק מהבית. לפרטים נוספים ע"ע החוזה מקבילה להימצאו
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"מופרעת" דווקא על ידי  מתי הדגים זאת כאשר דיבר על תחושתו החיובית על האנייה שיכולה להיות

 הקשר עם הבית: 

כאילו, את מבינה, אם אני נהנה מהחיים, אבל אם השותפה , את מבינה, רוב החרטות מגיעות בעיקר

שלי או המשפחה לא תומכים בי כל כך, הם, את יודעת? המתח העיקרי של כל ימאי לא מגיע רק 

המשפחה לא מרגישה טוב. אם, את מהעבודה, המתח העיקרי מגיע במיוחד מהמשפחה, למשל אם 

  [...] ש.. את יודעת? שמרגיש בנוח עם דרך החיים שלך ,יודעת? זה חשוב מאוד שיהיה מישהו

[...] למשל אם אשתך מתחילה לבכות, 'או לא, אני רוצה אותך' אז  [דבר שאתה עושה] שתומך בכל

מה שאתה יכול לעשות זה, את  אתה לא יכול לעשות שום דבר מפה. וכל[...]  מה אתה יכול לעשות?

יודעת? [...] אתה יכול לשלוט ברגשות שלך, אבל, כשזה בא מהמשפחה או ממישהו שאכפת לך 

[שהמשפחה תיתן הרגשה חיובית  אז זה, זה עוד יותר קשה. אז זה ממש חשוב פה[...]  ממנו

 .זה הופך את החיים שלך, הופך את ההחלטות בחיים שלך לקשותותתמוך] [...] 

 (ריאיון עם מתי, קצין סיפון שני, הפלגה ראשונה, הריאיון באנגלית)

מדבריו של מתי עולה, כי העבודה על האנייה מתנהלת על מי מנוחות כל עוד אין הסחות דעת 

שיכולות להפריע לעבוד ולנהל את אורח החיים היומיומי על האנייה כאשר חדשות רעות מהבית 

זה קשור גם לתחושה שלו על האנייה  17רושה להפסקת העבודה.יכולות להוות בדיוק את ההסחה הד

בעת הקשר או חוסר הקשר עם משפחתו, הוא רוצה את התמיכה הזו ממשפחתו מצד אחד אך מצד 

שני הוא לא רוצה לשבור את השגרה הנוחה שיש לו על האנייה הפסקת העבודה יכולה להיות 

. )Alderton et al. 2004(דים חדש בין רגע משמעותית בלב ים, היות ולא ניתן לגייס צוות עוב

 Porter, Bigley, and Steers(יה נמוכה יותר לעבוד התחושות שתוארו יכולות להתלוות למוטיבצ

לאנייה והיא להרוויח כסף. בנוסף לכך, ולפגוע למעשה במטרה הראשונית שלשמה הגיע הימאי  )2003

גם העניין של השגרה אליה רגיל הימאי על האנייה מופרעת על ידי הקשר עם המשפחה בזמן שהימאי 

על האנייה. מכאן ניתן לומר, כי העבודה וההימצאות על האנייה נתפשת כשגרה העיקרית של הימאי 

 שהקשר עם הבית רק מקשה עליה. 

קבוביות האנייה, הימאי שומר על קשריו עם משפחתו באופן תכוף והאנייה לסיכום תת הפרק על נ

(גופמן כמוסד כוללני מתקיימת במקביל למוסד המשפחה, בניגוד לספרות הקיימת על המוסד הכוללני 

2006Davies 1989; Zurcher 1965;( נוסף לכך, המשפחה יכולה להעביר לימאי תחושה חיובית אוב .

שלילית ולמעשה לשלוט כך מרחוק על מצב רוחו, גם כשהוא נמצא פיזית הרחק מהם. במילים 

אחרות, כאשר המשפחה מעבירה לימאי חדשות שליליות על מה שקורה בבית, זה יכול להשפיע באופן 

                                                        
 העניין של פיקוח והשגחה על העבודה של הימאי על האנייה יפורט בפרק האחרון על ההיררכיה.  17
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פיע על התנהגותו ונוכחותו של האנייה. בדומה לכך, אותו הדבר קורה משמעותי על הימאי ולהש

גם כן. עד כאן מה  שיכולות להיות בעלות השפעה על הימאי כאשר המשפחה מעבירה לו חדשות טובות

נהלים אורח חיים ובין בני משפחה המ )Rhodes 2002(שתואר מזכיר את הקשרים בין בני זוג יוממים 

. הקשר האלחוטי ביניהם מאפיין את היחסים, אך מהות הקשר היא )Levin 2004( של מגורים בנפרד

חיובית בעיקר שכן מטרתה היא לשמר את היחסים בין בני הזוג. כפי שצוין בתחילת הפרק, המטרה 

יבה כלכלית, על מנת לדאוג למשפחתם ולעתידם. עם זאת, של תחילת העבודה עבור הימאים הייתה ס

בשלב מסוים האמצעי הופך להיות המטרה, כלומר העבודה החלה תופסת חלק משמעותי מאוד מחיי 

הימאים ובניגוד למופיע בספרות הקשר מהבית דווקא מפריע לניהול חייהם היומיומיים על האנייה. 

עברים בין האנייה לבין החוף, לעתים נוצר מצב בו היחס בדומה לכך, גם כאשר הימאים חווים את המ

 אל האנייה נתפש כחיובי יותר מאשר היחס אל הבית, כפי שניתן יהיה לראות בתת פרק הבא. 

 זליגת חיי האנייה לחוף  .2.3

עד כאן תואר הקשר של הימאים עם משפחתם כאשר הם נמצאים על האנייה, ואת האופן בו 

יכולה לפגוע בעבודתו של הימאי על האנייה. אך מה קורה כאשר  אורח החיים של משפחה מרחוק

הימאי מגיע בתום החוזה לביתו אחרי מספר חודשים בהם לא היה בבית? האם המעברים האלה 

ממשיכים לפגוע בימאי גם בהגעתו לחוף או שבילוי הזמן עם משפחתו עובר על מי מנוחות? הממצאים 

של חוסר שייכות לחוף, קושי להתמודד עם הבעיות בחוף שעלו מהראיונות מצביעים על תחושות 

 ולבסוף רצון לחזור לאנייה לאחר שהות רציפה בבית.

נוצר מצב בו בדומה לאופן בו הימאי חווה את הגעתו הביתה, הוא מייחס גם משמעויות שונות 

העבודה  לאנייה מאשר נותנים לה אנשי החוף. האנייה נתפשת כמרכז החיים של הימאי, כלומר מקום

מקבל משמעות של הפעילות העיקרית של האדם. במקרה זה, הבית מקבל משמעות שולית בלבד. 

 Kahveci 2003;  Sampson 2000;  Thomas, Sampson, and(חשוב לציין כי מה שמופיע בספרות 

Zhao 2001;  Thomas 2002(  נייה ממקום עבודה אחר בכך שגם אם הימאים רוציםמבדיל את הא

לחזור הביתה, אין להם את האפשרות לחזור הביתה בכל רגע נתון. כפי שאבי מספר, האנייה מהווה 

תופש את הבית בהשוואה עבורו את המקום העיקרי בו הוא מבלה את חייו והוא מתייחס גם לאופן בו 

 לאנייה: 
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חלק מהאנשים מאמינים שהאנייה זה, זה בית, זו עבודה, זה החיים, זה כל העולם שלנו. בבית אני 

רק אורח, כל החיים הייתי אורח, עם מזוודה בדלת. הייתי בא הביתה, אני בבית רק חודשיים, אני 

אוכל במסעדה, כי יש מישהו שמשרת  מבקר. אני לוקח חדר במלון, מחליפים את המצעים כל שבוע,

 אותי. אני כל הזמן רק אורח. האנייה זה בית שצריך לנוח ממנו מדי פעם.

 (ריאיון עם אבי, קצין מכונות שני, הפלגה שנייה, הריאיון באנגלית)

מדבריו של אבי עולה כי הוא חווה את המעברים מהאנייה לחוף באופן מאתגר. אבי מתלבט בנוגע 

תחושת הביתיות שלו, כאשר באופן פרדוקסלי דווקא על האנייה הוא מרגיש "בבית".  לבית מבחינת

הטשטוש הזה בין תחושת הבית העיקרית שלו לבית המשני רווחת בקרב ימאים נוספים. הניתוק 

מתבצע בכל מקרה, כלומר כשנמצאים על האנייה נמצאים בכל מקרה רחוק מהבית, אז נוצר מצב בו 

הקדיש לכך יותר מדי חשיבות ופשוט לנתק עצמו מהחוף ולהפוך את האנייה מבחינתו עדיף לא ל

לבית. אולי העובדה שהוא לא התגורר בבית ולא חלק עימם את חייהם, גרמה לו להרגשה של חוסר 

 שייכות לבית.

אך מה קורה בעקבות תחושות אלה כאשר הימאי מגיע הביתה? איזה תחושה של יחס הוא מקבל 

חושות חיוביות ושליליות עבור הימאי מצד משפחתו, בהגעה הביתה ישנה תחושה ממשפחתו? לאחר ת

של חוסר שייכות למשפחה. ימאים סיפרו על כך כי הגיעו הביתה למערכת שונה מהאנייה ועלו בהם 

תחושות של חוסר השתייכות לחוף. כל אחד מהצדדים, הן הימאים והן משפחותיהם התרגלו לחיות 

 )Thomas, Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2002;  Thomas 2003b( במערכת חוקים מסוימת

כמו גם בסוגים שונים של יחסים ומרחב וההתנגשויות בין מערכות אלה יכולה להוביל לתחושות 

 מבלבלות, כפי שמדגים אלכס:

פחה שלך חיה במערכת משלה, הם מתרגלים לחיות בלעדיך. אתה נותן להם רק, תמיכה [...] המש

אתה מגיע, אחרי חצי שנה שאתה לא בבית, ונכנס עם ההרגלים שלך למערכת שלהם. הם התגעגעו, 

אתה בא ומתחיל  18אוהבים אותך, אבל אתה לא בא לאורחים עם סמובר משלך [כלי לבישול תה].

ה הרגילה שלהם. לכן בהתחלה שמחים לראות אותך, אחר כך סובלים אותך, ואחר לשבור את השגר

 כך רק מחכים שתיסע (צוחק) אוהבים אותך אבל רק מחכים שתיסע. נמאסת עליהם כבר. 

 (ריאיון עם אלכס, קצין סיפון שלישי, הפלגה ראשונה, הריאיון ברוסית)

ימאי עצמו התרגלו לנהל אורח חיים מדבריו של אלכס עולה כי גם המשפחה של הימאי וגם ה

מסוים שנקטע ברגע שהם נפגשים. היות והקשר נשמר עם המשפחה בזמן שהימאי רחוק מהם, 

; 1997כפרי   ;1984(לב מתפתחים דפוסי התנהגות ייחודיים למשפחה שחיה ללא הימאי בבית 

                                                        
שלמארחים כבר יש סמובר בבית, בדומה לקומקום שניתן למצוא  משמעות הביטוי "אתה לא בא לאורחים עם סמובר משלך" היא  18

 בכל בית ברוסיה היה סמובר, לכן אין צורך להביא סמובר מצד האורחים. -בכל בית בישראל
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Thomas, Sampson, and Zhao 2001; Thomas 2002; Thomas 2003b;(  ואז בעת הגעתו של הימאי

הביתה עולה בו התחושה כי אינו רצוי בביתו. במילים אחרות, המשפחה התרגלה לחיות ללא הימאי 

חינתם להתמודד עם חזרתו הביתה למרות הגעגועים אליו. בזמן שהוא על האנייה, מה שיוצר קושי מב

עולה השאלה האם אנשים מעדיפים יותר את הגעגועים למישהו מאשר בילוי זמן ממשי עמו? זו שאלה 

נוספת עוסקת בהיעדרות של הימאי מול נוכחותו הפתאומית בבית, כאשר למעשה מתרחשת פה 

, או במקרה זה של הימאי כאשר הוא נמצא רחוק מאתנו אנו )Lomas 2004(רומנטיזציה של האדם 

חושבים עליו דברים טובים, אך ברגע שחוזר הביתה הפנטזיה מתנפצת ואנו רוצים לשלוח אותו 

 .בחזרה למקום ממנו בא

ת ביקורו יתרה מכך, גם הקושי להתמודד עם הבעיות היומיומיות של המשפחה בא לידי ביטוי בע

של הימאי בביתו, כאשר הוא מתאר את החוף בתור משהו שמגביל אותו. האנייה נותנת את התחושה 

 19החופשית עליה הימאי יכול לעשות כרצונו בלי יותר מדי דאגות והחוף מעורר אסוציאציות אחרות.

וואה לחוף  מכאן גם התייחסותו של מתי לעבודה על האנייה כדרך החיים העיקרית בה הוא דוגל בהש

 ולחוף כמקור לבעיות:

יותר מקצוע מאשר דרך חיים. [שתיקה] זה מסכם את העבודה , בשבילי ימאי זהי, תראמתי: 

אני לא מחשיב את עצמי כ.. את , כשאני בבית .למעשה, את הכול. מה שאני עושה פה לגמרי מקצועי

קה] וכשאני בבית, אני מחוץ טיפוס ימאי. אני אוהב להשאיר את חיי הים על האנייה [שתי ,יודעת

את מבינה, בשבילי, כשאני בא לפה (לאנייה), בשבילי זה כמו חופשה. זה שליו, אין,  [...]  םלחיי הי

איך לומר? המחשבה האמתית שלי, כשאני יורד [לחוף] יש הרבה דברים, דברים שקושרים אותך 

)strings attachedנהל את זה ואת זה ואת זה, אתנשים וכולי. ). אתה צריך לה פוגש א 

 מראיינת: כשאתה הולך הביתה הכוונה...

מתי: כן, כשאני הולך הביתה, את מבינה, כשאתה פוגש את המשפחה שלך שם, ואתה מתחיל 

להתעסק עם החשבונות ועם זה ועם זה, זה לוקח ממני משהו. אתה הולך ללמוד, זה לוקח ממך 

להחזיר אנרגיה אני חוזר לים. בשבילי זה להחזיר  ) איכשהו וכדי takes its toll on youמשהו (

 אנרגיה בים כי זה די רגוע. העבודה היא שיטתית, ו, זה די טוב בשבילי.

 (ריאיון עם מתי, קצין סיפון שני, הפלגה ראשונה, הריאיון באנגלית)

מדבריו של מתי "זה לוקח ממני משהו" עולה כי הנוכחות שלו על האנייה מובילה לשלווה 

ימת שנקטעת ברגע שהוא מגיע לחוף, כלומר הניתוק שלו מהחוף כשהוא על האנייה הוא כמעט מסו

מוחלט. הימאי אוגר אנרגיות על האנייה ומוציא אותן על החוף כאשר חוזר הביתה ואז הוא זקוק 

למאגר אנרגיות חדש שעל מנת להשיגו הוא חושב על החזרה לאנייה. מתי מדגיש כי הוא לא נותן 
                                                        

 פירוט על התחושה החופשית ניתן לראות בפרק על המרחב.  19
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ולחייו על האנייה להפוך לדרך החיים שלו, כלומר החיים בבית הם לא לגמרי שוליים, היות  לעבודתו

והוא חייב לנהל את חייו במקום כלשהו. שני סגנונות החיים הללו נשמרים בנפרד, הם מתפקדים 

בנפרד ובמידה מסוימת הם מזינים אחד את השני כאורגניזם שלם המחולק לשני חלקים, מה שמראה 

 רכבות של המעברים בין האנייה לחוף. את המו

בדומה לכך, כאשר נשאלו הימאים על ביקורם בבית הם תיארו מצבים בהם שאלו דפוסי 

התנהגות מסוימים מהאנייה וניסו ליישם אותם בבית. למשל, פרימו תיאר מצב בו ימאים הגיעו 

שהם רגילים שעושים על  הביתה ורצו לקנות כמה שיותר מצרכים על מנת להצטייד לזמן ממושך, כפי

 האנייה כאשר צפויה הפלגה ארוכה במיוחד או חוסר ידיעה לגבי העגינה הקרובה בחוף:

הם [הימאים] הולכים לסופרמרקט, ורואים את הכול, והם רוצים את הכול ומתחילים למלא את 

יומיים, לכל העגלה, והאישה אומרת, [...] 'זה יותר מדי לעכשיו' [...] שאי אפשר לאכול הר שלם ב

[...] אז, זה קרה גם לי וגם לחבר שלי, שוב האישה מאחור, 'אל תשים כל  ?פריט תאריך תפוגה, כן

כך הרבה, כי אפשר לקנות גם בסופרמרקט איפה שאנחנו גרים' [...] לפעמים, מרגישים חלשים. 

 .אוספים ואוספים ואוספים

 הריאיון באנגלית) (ריאיון עם פרימו, קצין מכונות ראשון, הפלגה שנייה,

מדבריו של פרימו עולה כי כאשר הימאי מגיע הביתה הוא מעביר את שלל ההתנהגויות שהיו לו על 

 Shay 1951;  Thomas(האנייה אל הבית כי זה מה שהוא מכיר. הימאי מבלה את רוב זמנו על האנייה 

2003b;  Zurcher 1965(  ולכן כאשר מגיע הביתה הוא עושה את הדברים כפי שהוא מכיר אותם על

 מנת למנוע מעצמו אולי במובן מסוים את תהליך ההסתגלות הארוך הנדרש ממנו בעת ההגעה לביתו

)Tang 2010;  Tang 2007;  Thomas 2002;  Thomas 2003b( התפיסה כי משהו שלילי יכול לקרות .

בבית כפי שיכול לקרות על האנייה היא מעניינת, שכן היחס אל הבית מתבצע כאל מקום אותו 

. אולי ההתייחסות הזו יבית בהגעה הביתהלהתנהגות הנורמטמבקרים ולא משתקעים בו, בניגוד אולי 

אל החוף כמו אל האנייה מטרתה לנסות להחזיר לחוף את תפקידו בתור המקום הדומיננטי בו 

אמורים לנהל אורח חיים נורמטיבי? או שאולי על מנת לנסות להתגבר על הדיסוננס בין הבית לאנייה 

 בעת ההגעה הביתה? 

יש במובן מסוים בנוח יותר כאשר הוא על האנייה עליה הוא מכל הכתוב לעיל עולה כי הימאי מרג

מבלה את רוב זמנו מאשר בבית או בחוף אליו הוא מגיע לעיתים. החוף נתפש בתור מקום השואב 

יותר כוחות מהימאי מאשר האנייה או נוטל ממנו יותר אנרגיות ואילו האנייה נתפשת כמקום מוכר 

ן. במילים אחרות, על האנייה עולות תחושות של נוחות בו הוא מבלה את הזמ יותר עבור הימאי
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ובטיחות ואילו בעת ההגעה הביתה לחוף עולות תחושות של חוסר נוחות מסוימת, כפי שזה בא לידי 

 ביטוי בריאיון עם אלכס:

על האנייה הכול יותר , הכול בסדר בהקשר של המשפחות, הכול, אבל, הם, כמו שאומרים, הימאים

ת אצלך הכול מחולק, כל החובות שלך מחולקים, למרות שיש לפעמים בעיות פשוט, זאת אומר

כשימאי מגיע לחוף, הוא צריך לחשוב . באיזה קנה מידה קטן יותר, הבעיות שלך, אבל הכול .כלשהן

אני שמעתי דעה כזאת שימאי פשוט רץ בחזרה לים , ו )שתיקה( על הבעיות האלה שהוא צריך לפתור

הוא כבר , ה. מסתכל על כל זה, אחרי שלושה ארבעה חודשים נמאס עליומהבעיות האל, אחר כך

 .מסודר שם ,מתעייף מהבעיות האלה, לא, יותר טוב על האנייה, הכול אצלי

 (ריאיון עם אלכס, קצין סיפון שלישי, הפלגה ראשונה, הריאיון ברוסית)

לחוף. זהו סוג של  מדבריו של אלכס עולה כי אורח החיים על האנייה פחות בעייתי בהשוואה

היפוך תפקידים שקורה בין האנייה לחוף, בכך שהאנייה תופשת פתאום תפקיד דומיננטי יותר בחייו 

של הימאי, למרות שהסיבה בגללה הגיע לעבוד עליה מלכתחילה היא כדי להתיישב ו"להסתדר" בחוף 

)Smith 1977;  Thomas 2003b(.20   נייה מרגישים דווקאהפרדוקס בא לידי ביטוי בעובדה שעל הא

בבית יחסית לבית "האמתי" של הימאי, בעקבות החוויות הנתפשות חיוביות על האנייה והחוויות 

הנתפשות שליליות בחוף. אדם רוצה להרגיש בנוח במקום בו הוא מבלה את רוב זמנו והאנייה במקרה 

 ת הנוחות הזו.זה מספקת א

אז מה קורה כאשר מקום העבודה הופך להיות ביתו של הימאי? במקרה זה האנייה הופכת להיות 

הבית של הימאים, בעוד הבית הופך להיות מקום אותו מבקרים מדי פעם. השהות הממושכת של 

, הופכת את שני העולמות של הבית והאנייה על )Thomas and Bailey 2009(הימאים על האנייה 

פיהם, כאשר הימאי מבלה את רוב זמנו על האנייה ולא עם משפחתו. במצב כזה, האנייה נתפשת 

כמציאות העיקרית והנכונה עבור הימאי ואילו החוף נתפש כמקום פחות רצוי, ולבסוף מגיעים למצב 

אות וכבר לא יודעים באיזה מצב אנחנו בו מתבלבלים בין מה שנחשב פנטזיה למה שנחשב מצי

 . ))Salamon 2002נמצאים 

שנאה -האנייה אל החוף, ניתן לומר שיש פרדוקס של אהבהחיי לסיכום תת הפרק על הזליגה של 

יה לבית, כאשר מצד אחד נהנים לראות את המשפחה אך מצד שני אוהבים את השהות על האני

ומוצאים כי החיים בחוף מלאים בסיבוכים ובעיות. על מנת להתגבר על הפרדוקס הזה נעשית הפרדה 

מוחלטת בין שתי הספירות האלה של האנייה והבית, וכתוצאה מכך, האנייה תופסת את ה"תפקיד" 

                                                        
פרק הראשון של פרק זה, העוסק בחיי הימאים.  ניתן למצוא פרטים נוספים לגבי הרצון להסתדר בחיים מבחינת הימאים בתת  20

 )Thomas, Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2002;  Thomas 2003b(ספרות נוספת בנושא 
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של הבית, בכך שמספקת לימאי את כל צרכיו ונותנת לו את התחושה שהוא נמצא בבית ואילו הבית 

כך, בהגעתו לביתו הימאי מקיים אורח חיים  מקבל משמעות של מקום ארעי אותו מבקרים מדי פעם.

 משפחתי שהוא נורמטיבי לכאורה, כאשר הוא מבלה זמן ממושך עם משפחתו לפני שחוזר בחזרה לים. 

ספרות הקיימת על תצורות אלטרנטיביות של מוסד אינם עולים בקנה אחד עם ההממצאים הללו 

. )Levin 2004;  Rhodes 2002( ה, או ביתר פירוט משפחות שמתגוררות בנפרד וזוגות יוממיםהמשפח

קונוטציות החיוביות ורכבת מהמ אלטרנטיביותמהות הקשר בין בני הזוג במשפחות הלפרט על כך, 

קונוטציה שלילית המתקשרת כזה הוא לרוב נטול  וקשרשמתקשרות אליו כקשר שמנוהל מרחוק, 

חיים על האנייה בילוי זמן ומרחב משותפים לאורך תקופה ממושכת. מהממצאים עולה שהל

זה לא מונע בצורה קלה יותר, מוכרת יותר ובעלת פחות נטל על הימאים, אך מצד שני  מתקיימים

בעת הגעתם. זה למעשה מה שיוצר  חיי משפחה ולעשות את מה שהם עושים בחוף מהם לרצות לקיים

את הדיסוננס בין האנייה לחוף, בעקבותיו רבים מעדיפים את החיים על האנייה על פני החיים בחוף 

 לאחר שהות קצרה יחסית בחוף.

אם כן מהפרק על המשפחה עולות סוגיות מעניינות, כאשר מטרת הפרק הייתה לבחון את אופי 

יותיו בעת המעברים בין האנייה לבין הבית ובנוסף להתייחס הקשר של הימאי עם משפחתו ואת חוו

לתצורות אלטרנטיביות של מוסד המשפחה על מנת להגדיר מחדש את הטוטליות על האנייה. ראשית, 

לגבי חוסר היכולת ) 2006(על סמך הספרות הקיימת על משפחת הימאי, הראיתי כי ההנחה של גופמן 

להתקיים בו זמנית אינה מדויקת, היות ורוב הימאים  -הכוללני והמשפחה -של שני המוסדות

 Thomas, Sampson, and Zhao(מקיימים אורח חיים משפחתי בשילוב עם עבודתם על האנייה 

2001;  Thomas 2002;  Thomas 2003b(נה הימאי החל את עבודתו על . יתרה מכך, הסיבה בגי

האנייה מלכתחילה היא סיבה כלכלית, על מנת לעזור לעצמו ולמשפחתו לבסס חיים יציבים מבחינה 

. לעיתים עם )Thomas, Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2002;  Thomas 2003b( פיננסית

זאת, הסיבה הזו אינה עולה בקנה אחד עם הקשר של הימאי עם משפחתו שכן נוצר פרדוקס במסגרתו 

הימאי חווה תחושות שליליות דווקא מהמשפחה הנמצאת בחוף, מה שיכול להשפיע לרעה על עבודתו 

ם בזמן שהוא נשאר על ועל התחושה שלו של פספוס פן רגשי חשוב של חייו וחיי משפחתו שנמשכי

האנייה. אפילו אם הוא לא נמצא עימם הוא עדיין חלק מהמשפחה, מה שמעלה את הקיום המקביל 

 שלו אל מול הקיום של המשפחה.
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בעקבות כך עלתה הסוגיה השנייה של הקשר המורכב של הימאי עם משפחתו בעת החוזה שלו על 

י ישנו ניתוק כמעט מוחלט בין המוסד הכוללני , שגרס כ)2006( האנייה. בהשוואה למחקרו של גופמן

 עלה כי הימאי מקיים קשרים ענפים עם משפחתו הודות לטכנולוגיה ,)2006(גופמן  לבין העולם בחוץ

)Tang 2010;  Tang 2007(נם באופן חיובי או שלילי, אך . הקשרים הללו יכולים לבוא לידי ביטוי אמ

אין עוררין על קיומם. הקשרים האלה עם המשפחה מראים את הנקבוביות של האנייה ביחס למוסד 

שסיווגה את המוסדות  )Davies )1989כוללני אחר שהוא סגור יותר, מה שמזכיר את מחקרה של 

וגרסה כי מוסדות נבדלים ביניהם גם ברמת  )2006( ים מאלה של גופמןהכוללניים לפי קריטריונים שונ

הפתיחות שלהם כלפי העולם. הנקבוביות הזו מביאה לידי ביטוי את הקשיים של הימאי בשמירת 

הקשר עם משפחתו, כאמור קשר שיכול להיות הן חיובי והן שלילי. הנקבוביות הזו מזכירה גם 

 )Rhodes 2002(ו"זוגות יוממים"   )LAT )Levin 2004קראות תצורות אלטרנטיביות של משפחה הנ

כאשר במסגרתן זוגות מנהלים מערכות יחסים מבלי להתגורר יחדיו. היות והקשר הזוגי של משפחות 

ומשפחותיהם מזכירים את סוג המשפחה הזה,  מהסוג הזה  מתבסס בעיקר על מגע לא פיזי, הימאים

לפחות לאורך השהות של הימאי בים. במילים אחרות, כאשר הימאי נמצא על האנייה הרחק 

ממשפחתו, הוא מקיים עם המשפחה קשרים אלחוטיים כגון טלפון או מייל, יחד עם זאת, מצטיירת 

 משפחה אחרת בהגעתו של הימאי לביתו. 

ת הבאה לידי ביטוי בפרק זה עוסקת בזליגה של חיי האנייה אליהם רגיל בהקשר זה, סוגיה שלישי

הימאי אל החיים בחוף. זליגה זו מתרחשת בעיקר בעת ביקורו של הימאי בחוף, כאשר מתבטאת 

תחושתו של הימאי לגבי האנייה עצמה, שמבחינתו נתפשת כבית יותר מאשר הבית שבחוף. תחושתו 

לה בתור תחושה של חוסר שייכות בעקבות ניהול אורח חיים של הימאי בעת ההגעה לחוף מתחי

משפחתי לכאורה בלעדיו, כאשר המשפחה התרגלה למערכת חוקים מסוימת המופרעת על ידי הימאי. 

בהמשך, הימאי חווה קשיים בהתמודדות עם הבעיות בחוף אליהן הוא לא רגיל כשהוא על האנייה 

יה כמה שיותר מהר על מנת "לברוח" מהבעיות שיש לו ולבסוף מתבטא רצונו של הימאי לחזור לאני

בחוף. למרות קיום אורח החיים המשפחתי האלטרנטיבי לכאורה כשהימאי נמצא על האנייה, בעת 

. כאמור, )1999לנד (הביהגעתו הביתה הוא מבלה את הזמן עם משפחתו בצורה המסורתית יותר 

 ;Levin 2004(ממצאים אלה לא עולים בקנה אחד עם הספרות הקיימת על המשפחות האלטרנטיביות 

 Rhodes 2002(  .נייה וכאשר מגיע הביתהנים של יחסים כאשר על האנהל סוגים שוהיות והוא מ 
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הימאי היא משפחה היברידית המשלבת בתוכה הן תצורה  מכל העולה לעיל, דומה שמשפחת

קלאסית של מוסד המשפחה והן תצורה אלטרנטיבית. במילים אחרות, ההגעה הנדירה של הימאי 

המשפחה לחוף ולמשפחתו יוצרת סוג אחר של משפחה, המהווה שילוב בין המשפחה המסורתית לבין 

האלטרנטיביות מנהלות סוג של שגרה בקיום  . עם זאת, בעוד המשפחותהאלטרנטיבית כפי שהוגדרה

חיי המשפחה, משפחת הימאי אינה יכולה לחוות שגרה כזו, כי בעת הגעתו של הימאי הביתה, לוח 

השילוב הזה  21הזמנים שלהם מופרע או שקשה להם לשלב את הימאי בחיים שהם מנהלים בחוף.

ועל הממצאים של ממשיכיו  )2006(גופמן מאיר באור אחר את ממצאיו של גופמן על המוסד הכוללני 

כמו גם את  ,)Davies 1989;  Zurcher 1965(שעסקו ברמות פתיחות מגוונות של המוסד הכוללני 

 . )Levin 2004;  Rhodes 2002( לטרנטיביותהספרות הקיימת על תצורות המשפחה הא

להוסיף על חוסר ההתאמה בין נורמות המשפחה של הימאי לנורמות שלו על האנייה, המשפחה גם 

בזמן מעוניינת לבלות כמה שיותר זמן עם הימאי על מנת להשלים את החסרים שנחוו בעת היעדרותו 

החוזה. כאמור, היחסים עם משפחת הימאי וההגעה הביתה כרוכות בהסתגלות מחודשת שהימאים 

 ;1997Thomas, Sampson, and Zhao 2001כפרי  ;1984לב ( הביתה צריכים לעשות כאשר מגיעים

Thomas 2002; Thomas 2003b; Thomas and Bailey 2009;( נים של הימאי לא תמידלוח הזמ .

תואם את זה של משפחתו בחוף, הוא מפספס אירועים חשובים בחיי משפחתו כאשר מפליג וכל 

מבלה הימאי עם משפחתו. כחלק מהביקור של החוויות נדחסות לתקופה מוגבלת אך אינטנסיבית בה 

הימאי בחוף, הוא חש כי עברו על משפחתו שינויים בעת היעדרותו, היכולים לבטא פערים בתפישות 

 הזמן של הימאי מול משפחתו, על כך יפורט בפרק הבא על זמן.

 זמן או "המרוץ נגד השעון"  .3

מין סדר יום כזה שפשוט … מהריש פה סוג של שגרה, שפשוט מעבירה את הזמן הרבה יותר "

 "מחכים לדבר הבא שיבוא, ארוחה, לשבת בחדר טלוויזיה, לקום בבוקר וכולי

 )שנייה , הפלגה(יומן שדה

כפי שניתן לראות מיומן השדה, האנייה נתנה הרגשה של סדר יום מתוכנן שהכול מתקיים  

וימת מובילה לפעילות נוספת במוסד הכוללני, שלבי היום מתוזמנים היטב, כשפעילות מסבמסגרתו. 

רצף הפעולות נקבע על ידי מערכת ברורה של חוקים פורמליים, כאשר ישנה בזמן שנקבע לה מראש. 

תכנית רציונאלית אחת המאחדת את כל הפעולות המתקיימות במסגרת הארגון על מנת להגשים את 
                                                        

 ללוח הזמנים של משפחתו של הימאי יתואר ביתר שאת בפרק על הזמן. על האופן בו נחווים הדילוגים והעיכובים וחוסר ההתאמה  21
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 גם על האנייה כל יום מתוזמן היטב על ידי "תכנית יומית"יתר על כן, . )2006(גופמן  מטרות הארגון

 סוקרת את פעילויות היום מתחילתו ועד סופוה תכניתהמפורסמת על גבי לוח המודעות על האנייה, 

)Zurcher 1965( . ,ניכמו כןנמצאים  בקרב חוסים רבים במוסד הכולל קיימת התחושה כי הזמן בו הם

הימאי בהקשר של הימאים, . )2006(גופמן  במוסד הוא זמן מבוזבז או הרוס, אשר נלקח מחייהם

 )Chunks of Timeמתייחס לזמן ביחידות של דילוגים על פני תקופות שלמות בחיי משפחתו (

)Thomas, Sampson, and Zhao 2001(ספס אירועים חשובים בחיי משפחתו , הגורמות לו לפ

)Kahveci 2002( . 

גופמן ( בדומה ללוח הזמנים הקבוע מראש שקיים במוסד הכוללני עליו הצביעו גופמן וממשיכיו

2006 (Davies 1989; Zurcher 1965; ניםננים בו כל שעה וכל יום מתוכנו לוח זמנייה ישגם על הא ,

בו הצביע על תחושת הזמן המבוזבז בקרב  )2006(בקפידה. יתר על כן, בדומה למחקרו של גופמן 

במוסד, גם בקרב הימאים נתגלתה תפישת זמן ייחודית עליה יפורט בפרק זה. עם זאת,  החוסים

הממצאים הצביעו גם על היבטים נוספים בפן הזמן למעט לוח הזמנים המתוכנן ותחושת הזמן 

, בהשוואה לזמן הנחווה בחוף. החוויה השונה של זמן אצל ימאיםהמבוזבז. בפרק זה יושם הדגש על 

חינה סוציולוגית ואנתרופולוגית, חוקרים הבחינו בכך כי זמן נתפש בצורה מביתרה מזאת, 

 סובייקטיבית שונה בהרבה ממדים, כאשר חלק מהממדים הללו יופיעו בפרק זה. 

 "הזמן החברתי"המושג הראשון הוא ישנן מספר המשגות של זמן אליהן אתייחס בפרק זה. 

)Durkheim 1974(  "נות על ומשקפות את ה"קצבנשעשמכיל "ייצוגים קולקטיביים" או "קטגוריות" ה

, כאשר החלוקה הקטגוריאלית הזו יוצרת זמניות )Munn 1992:49(המגוון של החיים החברתיים 

 "הזמן הפרטי"ני שמתייחס לזמן הוא הטומנת בחובה משמעויות רבות לגבי הזמן. המושג הש

)Durkheim 1974( ,"ני מרגיש שעובר בתוכיהמתייחס לזרם הלא שווה של "משך זמן אותו א ,

ושג השלישי המתייחס אל . המ)Munn 1992( המתייחס לתפישת הזמן הסובייקטיבית של כל אדם

, כאשר השחקן מבצע מניפולציה )Bourdieu 1964( המניפולציה שמבצע הסוכן בזמןהזמן מהווה את 

. )Munn 1992( זמנית של קצב, באמצעותה הזמן לא רק "נחווה" אלא גם מובנה על ידי האינדיבידואל

המהווה אוצר מילים בסיסי של מושגים המכיל  "הייצוג הזמני"מושג נוסף המתקשר לזמן הוא 

מושג  .)Munn 1992בתוך  Beidelman 1963(  בתוכו למשל מונחים של עונות, היום וחלקיו וכדומה

נוסף בו ייעשה שימוש במהלך העבודה הוא "עולם הזמן", המתייחס לקביעת פעילויות תקופתיות 

השולטות באספקטים של החיים היומיומיים של בני אדם ויוצר גם שליטה בסדר גודל רחב יותר 
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)Burman 1981  בתוךMunn 1992( נה של תרבות מסוימתכמו למשל קביעת לוח הש ,)Zerubavel 

של חשיבה על ממד הזמן על  )2006(מטרת הפרק היא להראות וריאציות מורכבות יותר מגופמן . )1977

תוך  );2006Davies 1989; Zurcher 1965(גופמן ופמן וממשיכיו האנייה, להוסיף על המחקרים של ג

 וף.התייחסות לחוויה שונה של ימאים של זמן על האנייה ביחס לאופן בו הזמן נחווה בח

 "עולם הזמן"  .3.1

השלבים השונים ביום במוסד הכוללני מתוזמנים היטב, כשפעילות רות, בהתבסס על סקירת הספ

רצף הפעולות נקבע על ידי מערכת ברורה של ו מסוימת מובילה לפעילות נוספת בזמן שנקבע לה מראש

היטב על ידי "תכנית יומית", כל יום על האנייה מתוזמן  בדומה לכך, .)2006(גופמן חוקים פורמליים 

חוויתי הרגשה דומה של סדר יום . )Zurcher 1965( המפורסמת על גבי לוחות המודעות ברחבי האנייה

קבוע מראש בעת עבודת השדה, כאשר מועד ספציפי הוגדר לכל פעילות על האנייה. הימאים עובדים 

מרות, כאשר סדר היום שלהם מתחלק לזמן עבודה וזמן מנוחה. עם זאת, בעקבות על האנייה לפי מש

ניתן היה להבחין בקרב  );2006Zurcher 1965(גופמן הסמיכות של מקום העבודה למקום המנוחה 

בחינת הכוננות התמידית בה הם  נמצאים, כפי שעולה מיומן חלק מהימאים תחושת היכון תמידית, מ

 השדה:

נעלי ספורט, בגלל ב או למשל. הוא כל הזמן בנעלייםקובי [קצין מכונות שלישי]  -מתח תמידי"

[במשך , [לעבוד או לעשות משהו שקשור לעבודה] החשש שפתאום יקפיצו אותו לחדר המכונות

על סמך התמונות שראיתי אצלו, אמר שזה  -ה משקלהוא איבד הרבהתקופה שלו על האנייה] 

 ".העבודה על האנייההוא חווה ממהמתח ש

 (יומן שדה, הפלגה ראשונה)

מיומן השדה עולה כי גם כשקובי אינו עובד, הוא עדיין נמצא במקום העבודה ומרגיש את 

 מוקפץ" בכל רגעהדריכות של העבודה באופן תמידי. כל עוד הוא נמצא על האנייה הוא יכול להיות "

, כאשר ))Alderton et al. 2004;  Aubert and Arner 1959נתון ולהיקרא למשמרת או לעבודה 

למרות ההפרדה בין זמן  חוסר האפשרות להירגע בזמן העבודההכוננות התמידית הזו מעידה על 

) מפני הבאות. מכך נובע Stressדה ולמעשה להימצא במצב תמידי של מתח (המנוחה לזמן העבו

שבהשוואה לעבודה בחוף, על האנייה אין את הפריבילגיה של מנוחה אמתית מהעבודה, כי בכל רגע 

  22נתון יכולים להזדקק לך על האנייה ואין אפשרות לעזוב אותה.

                                                        
 מידע נוסף על חוסר האפשרות לעזוב את האנייה יכול להימצא בפרק הראשון על המרחב בפרק של הממצאים.   22
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ה ולוח הזמנים הקבוע והנוקשה עם זאת, למרות המתח שיכולה לעורר הנוכחות על האניי

המתקיים עליה, לוח זמנים זה יכול להוביל גם לתחושות של נוחות מהארגון הזה, בדומה לתחושת 

למעלה מזה, חלק מהימאים סיפרו על שלווה מסוימת בעובדה שמישהו אחר  23הנוחות במרחב מוגבל.

מא לכך ניתן לראות בריאיון עם "סידר" עבורם את לוח הזמנים מבחינת הסידור המוגבל של זמן. דוג

 ניקי:

אני [על האנייה] אין לי לוח זמנים מסודר. פה [...]  בטוח, כי בבית[אני מרגיש] על האנייה ניקי: 

יודע, שבשעות מסוימות יש לי משמרת, מצוין. בבוקר אני מתעורר, קורא שעתיים, עכשיו אני 

חת ערב, אחרי זה אני הולך לישון, שוב במשמרת, אחרי זה ארוחת בוקר, אחרי זה אני מכין ארו

שינה טובה יותר, פחות  [...]תאמיני לי, פה יש לי [...]  קורא, אחרי זה שוב חצות מתחיל משמרת

 .דיכאון, פחות הכול

 )תאנגלי, הריאיון בשנייה , הפלגהקצין סיפון שני, ניקי(ריאיון עם 

ה בהקשר של המרחב המוגבל בו הוא מדבריו של ניקי עולה הרגשה דומה להרגשה אותה תיאר סש

זו הרגשה נוחה יותר אם משווים למצב בו ניתנת לאדם אפשרות לעשות מה שהוא רוצה  24נמצא.

בזמנו הלא מוגבל. עצם העובדה שמישהו אחר קובע את לוח הזמנים עבורנו, יכול להסיר במידה 

 Munn(תי וגוזל זמן בחיינו מסוימת דאגות מעצמנו, שכן תכנון לוח זמנים מהווה חלק מאוד משמעו

. זה יכול להיות דומה לאדם שנמצא בחופש, כאשר הוא אינו יודע מה לעשות בכל הזמן החופשי )1992

  ;Bourdieu 1964( שניתן לו והוא מנסה למלא אותו במיני פעילויות על מנת שלא ייראה "ריק"

Durkheim 1974( נוחה ובטוחה יותר דווקא כאשר אומרים לו ניקי באופן פרדוקסלי, ההרגשה של .

מה לעשות בהשוואה למצב בו לא מכווינים את התנהגותו. מכאן ניתן לומר, כי לוח הזמנים הסגור בו 

, מאפיין את האנייה, שכן לוח הזמנים של הימאים מתוכנן ישנן פעילויות מוגבלות בזמן מסודר

לקפידה במשך שהותם של הימאים על האנייה. מכאן ניתן לומר, כי מתקיים "עולם זמן" נשלט וקבוע 

אשר נחווה על ידי הימאים, כאשר כל לוח  )Munn 1992בתוך  Burman 1981( מראש על האנייה

 הזמנים נקבע עבורם על ידי החברה בה הם מועסקים.

בהתייחסות  , הייתה התייחסות שלילית מצד אחד והתייחסות חיובית מצד שנילסיכום תת הפרק

ילי לאופן בו נתפשת החוויה של הימאי את לוח הזמנים הקבוע על האנייה שנקבע עבורו. היחס השל

כפי שבא לידי ביטוי ביומן השדה, הצביע על תחושה של דריכות תמידית למה שעתיד לקרות, בלי 

היכולת להירגע בעת העבודה על האנייה ולחוש הרגשה תמידית של מתח. היחס החיובי שעלה 

                                                        
 העניין של הנוחות במרחב מוגבל תוארה על ידי סשה החשמלאי בפרק על המרחב.   23
 וגבל תוארה על ידי סשה החשמלאי בפרק על המרחב.העניין של הנוחות במרחב מ  24
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מהראיונות, הצביע על השחרור של הימאי מהצורך לתכנן ולחשוב על לוח זמנים, בכך שהחברה 

ורו את לוח הזמנים שלו על האנייה. בכך שהכול נקבע עבורו מראש, הוא יכול לשחרר את קובעת עב

יחד עם המשמעויות המתקשרות למעבר הזמן, לעיתים ול התכנון ולעסוק בדברים אחרים. עצמו מע

 הימאי מנסה לעשות מניפולציה בזמן על מנת להשיג את מבוקשו, כפי שיתואר בתת פרק הבא.

 זמןמניפולציה של ה  .3.2

נוסף על הממד השונה של הזמן בו הימאי תופש את חייו על האנייה, הממצאים הצביעו על דחיסה 

של תקופה ארוכה בחוף לתקופה יחסית קצרה על האנייה. במילים אחרות, על האנייה חוויית 

הימאים של הזמן נדחסת לתקופה מוגבלת בה הימאים חיים את חייהם במקביל לחיי משפחתם 

 ,Thomas(שצוין לפני כן, המטרה של עבודת הימאי היא להרוויח כסף ו"להתיישב" בחוף. כפי 

Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2002;  Thomas 2003b(  בחשיבה על עתידו, כאשר במקרה זה

תן הפעילויות שהיו יכולים לעשות בחוף במשך זמן ממושך יותר לתקופת זמן הימאים דוחסים את או

פחוסה וקצרה יחסית. דוגמא לכך ניתן לראות בריאיון עם ניקי, שמדגים את ההבדל בין עבודה 

 ממושכת בים לבין עבודה ממושכת בחוף:

ול להרשות חודשים כאן, אבל לפחות אתה יכ 3,4,5,6פה, אמנם אתה מקריב חלק מהחיים שלך, 

[כמו לקנות אוטו  בבית, הדברים האלה[ועובד] אתה נשאר [אם] . אך [בהמשך החיים] לעצמך משהו

 [מה שאתה רוצה] שנים להשיג את 10-15, במקום כמה שנים, ייקח לך לפחות או לקנות דירה]

 )תאנגלי, הריאיון בשנייה , הפלגהקצין סיפון שני, ניקי(ריאיון עם 

ריו של ניקי עולה כי דווקא כשעובדים על האנייה עליה לכאורה מפספסים באופן מעניין, מדב

הרבה דברים, יכולים להשיג הרבה יותר בהגעה לחוף. זה קורה מכיוון שבשפה של האנייה, כאשר 

עובדים תקופה מסוימת על האנייה שהיא תקופה קצרה יותר מאשר ההימצאות בחוף, יכולים להשיג 

ם עובדים תקופות ימאיר יותר. במילים אחרות, במונחים של האנייה הדברים רבים יותר בזמן קצ

דחוסות יותר ופחוסות יותר באותו המקום בו הם מבלים וכך מרוויחים או משיגים את מה שהם 

רוצים בתקופה שנחשבת קצרה במונחים של החוף. זאת למרות שהייצוג של הזמן על האנייה דומה 

 Beidelman(  חלוקה שרירותית לעונות השנה, לימים וכולי לזה של האנשים בחוף, כאשר נעשית

 Durkheim(. זו למעשה ההרגשה של הזמן השונה, כלומר ה"זמן הפרטי" )Munn 1992בתוך  1963

 Bourdieu(שחווים הימאים, כאשר באופן מניפולטיבי מה שהשיגו בזמן שעבדו על האנייה  )1974
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מהווה עבורם לא רק הישג כלכלי אלא תחושה שהשיגו בזמן שלהם על האנייה הרבה יותר  )1964

 חוף.זמן ב למה שהיו משיגים באותה תקופתדברים בהשוואה 

לוח הזמנים הקבוע הזה על האנייה הוא שמאפשר לימאים לדחוס את כל השנים שהיו "מבזבזים" 

בחוף לתקופה מרוכזת אחת שבה בין השאר הם מגשימים את מטרתם להרוויח כמה שיותר כסף 

 ולהשיג כמה שיותר דברים בזמן יותר קצר. פה חשוב לשאול, מה קורה עם תפישת הזמן הדחוסה הזו

שהימאים חווים על האנייה בעת הגעתם לחוף, שנחשב לבית המשני שלהם, בכך יעסוק תת הפרק 

 25הבא.

למעלה מזה, בהתייחסות ללוח הזמנים של משפחת הימאי נכללים אירועים יומיומיים כגון איסוף 

מקרי  הילדים מבית הספר או קניות לבית ואירועים גדולים יותר כגון ימי הולדת או ימי נישואין או

 Thomas, Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2002;  Thomas 2003b;  Thomas and( מוות

Bailey 2009(נה לאירועים היומיומיים לעומת האירנה חשיבות שונדירים יותר . עם זאת, ישועים ה

שנחווים בחיי משפחת הימאי, כאשר האירועים הנדירים יותר תופסים משמעות גדולה יותר בחיי 

 Thomas and Bailey(הימאי מהאירועים היומיומיים, שכן אלה ימים מיוחדים יותר מימים רגילים 

ת אותה ההקבלה של אירועים יומיומיים ואירועים מיוחדים . בדומה לכך, ניתן לעשות א)2009

 לתקופות בשנה, למשל בין ההבדל ימים בודדים לבין עונות שלמות, כפי שמדגים ניקי:

בזמן, בזמן החורף, כי..  אין לי מה [לאנייה]  ו זאת גם הסיבה שאני גם, אחת הסיבות שאני באניקי: 

 [בחוף בזמן שיש חורף] לעשות שם

 בעצם אתה יכול לבחור להיות במקום אחר, לבחור את הזמן שאתה רוצה להיות פה ת:מראיינ

 5חודשים על האנייה ו  5-6-7, בדרך כלל אני עושה [משהו שאני יכול לשלוט בו] כן, זה ניקי:

 [חודשים] בבית

 ת)אנגלי, הריאיון בשנייה , הפלגהסיפון שני, קצין ניקי(ריאיון עם 

התייחסות העונתית שלו לזמן. בדומה לזמן הפרטי הנתפש על ידו בתור מדבריו של ניקי עולה ה

חוזה, שיכול להתארך מספר חודשים, ישנה קפיצת מדרגה פה מבחינת ההתייחסות לזמן, כלומר הוא 

על מנת להתאים את התקופה בשנה למה שנוח לו לעשות באותה  עושה מניפולציה של הזמן לטובתו

. מהממצאים עולה כי לעומת חוסר האפשרות לשלוט באירועים יומיומיים )Bourdieu 1964( תקופה

שמפספס הימאי בעת שהותו על האנייה, הוא דווקא יכול לבחור להימצא באירועים בקנה מידה רחב 

הימאי יכולה יותר כגון עונות השנה בביתו או על האנייה. המניפולציה הזו בזמן מבחינתו של 
                                                        

 על העניין של החוף כבית משני ניתן למצוא בפרק על המשפחה, בו מפורט על האופן בו הימאים רואים ותופשים את החוף.   25
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להתקיים בעת שהותו של הימאי על האנייה, אך מה קורה כאשר הוא מגיע לביתו? על כך ידובר בתת 

 פרק הבא.

 "זמן אבוד"  .3.3

אנו לא מקדישים הרבה מחשבה לאופן בו עובר הזמן, כאשר מדי פעם חושבים על כך שהזמן עובר 

"לא זז" כשאנו נמצאים בסיטואציה מהר מדי כשנהנים, לאט מדי כשנהנים פחות ויש תחושה שהזמן 

ציין כי תחושת הזמן של החוסים במוסד היא של זמן ) 2006(קיצונית של שעמום, פחד וכדומה. גופמן 

מבוזבז עליו צריך "לשים וי" ולהעביר אותו כמה יותר מהר, כאשר מי שהעביר את הזמן הזה תחם 

. בדומה לכך, מהממצאים עולה )2006(גופמן  אותו לאופן שאינו מתקיים לרוב בעולם שמחוץ למוסד

כי לימאים ישנה תפישת זמן מסוימת לגבי מה שקורה מחוץ לאנייה מבחינת התרחשות האירועים 

 בחוף. 

פנים נוספות לאופן בו עובר הזמן על האנייה באות לידי ביטוי כאשר מסתכלים על האופן שבו 

זמן מבחינת הימאי בעת נוכחותו על האנייה לעומת האופן בו הוא תופש את מעבר הזמן עבור עובר ה

האנשים בחוף. כפי שמספר פיטר, הוא מצביע על ממד שונה של זמן בו מתקיימים חייו על האנייה 

בהשוואה לממד הזמן שאנו מכירים מהחוף, כאשר האופן בו השבועות נחווים על ידו מקבילים לאופן 

 תופשת בתו או משפחתו בחוף כמה ימים ספורים: בו 

מה לגבי, כמה דברים גם שעלו, למשל העניין של זמן, איך הזמן עובר על האנייה, יחסית  מראיינת:

 לחוף, אתה חושב שהוא עובר בצורה שונה? 

לי הבת ש[בשביל] אנשים בארץ, [או כמו שיש ל]אין לי ממד של זמן כמו שלך יש,  [...]תראי,  פיטר:

אצלי השבועות עוברים, את יודעת, במהירות,  [זה הרבה]. יום חמישי סופ"ש זה שלושה ימים וואו

בקריאה,  -אני מאוד עסוק, גם בים אני מעסיק את עצמי [...]אז גם החופשה עוברת במהירות 

 מדי[מהר] בכתיבה, בלראות סרטים, בללמוד, אז גם בבית [...], לפעמים הזמן עובר 

 )תעברי, הריאיון בשנייה , הפלגהרב חובל, פיטר (ריאיון עם

מדבריו של פיטר עולה כי יחידות הזמן בהן הוא משתמש על מנת למדוד את חייו על האנייה 

נתפשות באופן שונה מיחידות הזמן שאנשי החוף רגילים אליהן, כלומר התפיסה הסובייקטיבית שלו 

י, הזמן עובר מהר מדי, כשהוא על האנייה והוא של הזמן היא שונה ביחד לאנשי החוף. מבחינת הימא

מרגיש זאת גם כאשר הוא נמצא בחוף. האמור לעיל מזכיר את המונח של "זמן פרטי" שהוזכר על ידי 

Durkheim )1974( נה לרוב מהמשך שמרגישהמתייחס למשך הזמן שאדם מרגיש שעובר בתוכו, השו ,

על ממד שונה של זמן בו מתנהל הימאי, כאשר אדם אחר. ברמה מעמיקה יותר, הממצאים מצביעים 
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הוא מודע לכך כי הזמן על האנייה עובר בצורה שונה ממה שאנשים מכירים, כלומר חווים את הזמן 

 העובר כשהוא על האנייה בצורה שעוברת לכאורה מהר יותר. 

יקר בדומה לכך, הימאים הצביעו על תחושת פספוס ועל תחושת הבדידות שחשו בעת עבודתם, בע

כאשר הסתכלו באופן רטרוספקטיבי על חייהם. ניתן לראות דוגמא לאופן בו נחווים הדילוגים של 

 הימאי בחיי משפחתו מנקודת מבטו בריאיון עם אלכס:

 ,את המשפחה. למשל ,אתה לא רואה, יש ילדים אבל בגדול אתה בן אדם בודד. כי ,יש לך משפחה

ני אפילו לא יודע איך הבת שלי גדלה. אני זוכר שהייתה 'אני זוכר, א, הבוס הראשון שלי סיפר לי

והרגע השלישי  ,אחר כך אנחנו באים לנמל והימאים כבר מסתכלים על הבת שלי ,קטנה בגן ילדים

  '...שאני זוכר שאנחנו עומדים עכשיו במרפסת מעשנים ואני כבר נותן הסכמה לחתונה של הבת שלי

 )תרוסי, הריאיון בראשונה הפלגה ,קצין סיפון שלישי, אלכס(ריאיון עם 

מדבריו של אלכס עולה כי החיים של הימאי נחווים בדילוגים על פני תקופות שלמות בחיי 

משפחתו. הוא משתמש בדוגמא של ימאי שסיפר על האופן בו חווה את גדילתה של הבת שלו, כאשר 

, הימאי )1999(הבילנד ו בניגוד למשפחה נורמטיבית בה האב נמצא ומהווה שותף פעיל בחיי משפחת

חווה את חיי משפחתו בדילוגים על פני תקופות שלמות של זמן. הדילוגים הללו יכולים להצביע על 

התחושה של הפספוס בקרב הימאים, כאשר אין להם את האפשרות ללוות את יקיריהם בכל שלבי 

וס של מסיבת סיום חייהם. המשמעות של הפספוס הזה עבור הימאים יכולה להידמות לתחושת הפספ

של הילד או מאורע חשוב אחר המלווה בתחושת החמצה שלא ניתן לכפר עליה, כאשר תחושה זו 

 במקרה של הימאי היא תמידית כל עוד הוא נמצא על האנייה. 

אך מה קורה כאשר הימאים מגיעים עם תפישת הזמן הדחוס שהם רגילים אליה על האנייה 

היות והימאים רגילים להתנהלות מסוימת של לוח הזמנים שלהם ומעבירים את התפישה הזו לחוף? 

על האנייה, הם חווים התנהלות שונה של זמן כשהם מסיימים את החוזה ומגיעים לביתם. הממצאים 

עולה כי בעת הגעתם לביתם לוחות הזמנים של הימאים ושל משפחותיהם אינם תמיד עולים בקנה 

 אחד, כפי שמדגים פרימו:

מפספסים את  [פחות נורא]. זה דבר מכוער. כל השאר זה, כן[...]  )(שתיקה, מהמשפחהלהיות רחוק 

כי כשאתה בבית יש להם בית ספר יש להם , לפעמים, מפספס את החופשות ,אתה, לפעמים ,החגים

 כשאתה בים אז יש להם חופשה והם בלעדיך ,עבודה

 יון באנגלית)(ריאיון עם פרימו, קצין מכונות ראשון, הפלגה שנייה, הריא
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מדבריו של פרימו עולה כי לוחות הזמנים של הימאי ושל משפחתו לא תמיד תואמים, וזה מזכיר 

, כאשר משפחות ימאים והימאים )Thomas and Bailey 2009(מחקרים קודמים על משפחות ימאים 

כרנים מבחינת לוח הזמנים שלהם בכל הנוגע לבילוי עצמם חוו דיסוננס זמני, כלומר הם לא מסונ

ביחד עם משפחתם. בגלל עבודתם של הימאים  )כגון ימי הולדת וחגים(אירועים וימים מיוחדים 

תקופות ממושכות בים. בעוד ישנן שעות ביום וימים בשבוע הנחשבות איכותיות יותר לבילוי זמן 

ת האפשרות לבלות יחדיו אירועים אלה. זה מעלה חופשי, בקרב הימאים ומשפחותיהם לרוב לא ניתנ

תחושות של החמצה בקרב הימאים, כיוון שגם בהגעתם של הימאים הביתה, בניסיונם להשלים את 

החסרים שנוצרו בזמן היעדרותם, לא תמיד זה מתאפשר היות ומשפחתם מקיימת לוח זמנים משלה 

 Thomas, Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2002;  Thomas( בה הם לא נכללים בדרך כלל

2003b(. 

בדומה לכך, הרבה ימאים דיווחו על כך כי הרגישו כי לא מספיקים לעקוב אחרי מה שקורה בבית 

להשלים את מה שהם פספסו בזמן בעת ההגעה שלהם הביתה ולעיתים קרובות לא הייתה אפשרות 

הפלגתם. הימאים מגיעים לביתם תוך ידיעה כי בזמן שהיו בים התרחשו הרבה אירועים בבית בהם 

 Thomas, Sampson, and Zhao(הם לא נכחו. בנוסף לכך, יקיריהם בחוף עברו שינויים בחייהם 

2001;  Thomas and Bailey 2009(  נה בדיוק. דוגמאוהימאים לא תמיד הצליחו לשים לב למה שהשת

 לכך ניתן לראות בריאיון עם בר, אשר סיפר על חווייתו בעת הגעתו הביתה: 

מהר יותר על האנייה. אני מתכוון, את יכולה לתאר, אני יודע שלא  רך כלללדעתי, הזמן עובר בד

זה עובר לי אחרת כי זה [...] חודשים על האנייה,  6הייתי כבר [...] ת מבינה הרגשתי את השנה, א

אבל עכשיו, כשאני יורד מהאנייה, אני יכול להרגיש את [...] עובר יום אחרי יום אחרי יום. זה ארוך 

זה. כשאני בא הביתה, הילדים, ילדים צעירים, או האחים שלי, או ההורים שלי, [..] משהו השתנה, 

 [...] אם אתה על האנייה . [...]השתנה כל כך מהר, הכול זז כל כך מהר, אני לא ראיתי את זה הכול

יש דברים חדשים  [...]בזמן החוזה שלך, כלומר בזמן שאתה עובד ורוצה לסיים את החוזה שלך, 

בבית, שאני  לא יודע, שאני  לא מספיק. שהכול מתקדם ומתקדם, זה רק מתקדם מהר יותר, 

 אבל מצדך, זה כאילו, זה זז לאט.   מסביבך,

 )תאנגלי, הריאיון בשנייה , הפלגהאיש מנוע, בר(ריאיון עם 

בר מספר על חווייתו בעת ההגעה הביתה לאחר תקופה ארוכה בה היה על האנייה רחוק מביתו 

ש כמו גם על האופן בו הוא תופש את הזמן שעובר על האנייה. בזמן שהוא נמצא על האנייה, הוא לא ח

בשינויים שעוברים על משפחתו וחי את חייו יום אחרי יום. רק כאשר הוא מגיע לחוף, הוא חווה את 

המציאות בחוף, שהיא שונה מזו שיש על האנייה, בה הוא מבין כמה דברים פספס בזמן שהיה על 
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האנייה. הוא חש פתאום כי הוא נמצא בעיכוב ביחס למשפחתו, כי הכול סביבו מתקדם ורק הוא 

. העניין )Thomas, Sampson, and Zhao 2001;  Thomas and Bailey 2009( שאר "תקוע" בזמןנ

הוא שאין להם את הזמן המשותף, ה"זמן החברתי" שיש לכל מי שנמצא באותו המקום או באותה 

 זמן של משפחתם. התרבות, כך שנוצר חוסר סנכרון עם ה

) הזה בחיי הימאים מתבסס עם הזמן כעובדה בחייהם, כאשר הם Delayלמעלה מזה, העיכוב (

מודעים לכך כי בכל הגעה שלהם הביתה יכול להיווצר מצב בו יגלו כל מיני ידיעות באיחור. הגילוי 

ת חוסר הזה באיחור משפיע על כל החוויה שלהם של ההגעה הביתה, כאשר זה מגביר את תחוש

השייכות שלהם לביתם בכל פעם שמסיימים את החוזה. בדומה למה שפרימו מספר, זהו תהליך ארוך 

אותו חווים הימאים בעת המעברים ההולכים ונשנים שלהם מהאנייה לחוף וחוזר חלילה, מה 

 שמשפיע על האופן שבו מתייחסים לעיכוב: 

לעיכוב הזה, אז מאוחר יותר את לא  מצד אחד יש להם את העיכוב הזה, מאוחר יותר מתרגלים

מאוחר יותר, בסופו של דבר אתה מגיע הביתה ואתה , ומאוחר יותר [...] לגבי העיכוב ,שומעת

 ?, אני רק נחתתי, כן[מה קורה] אני לא יודע, בעיכוב, אז איך זה? אתה לא יודע איך זה, אבל זה פה

 אני מהירח. זה קורה הרבה[...] 

 צין מכונות ראשון, הפלגה שנייה, הריאיון באנגלית)(ריאיון עם פרימו, ק

יודע  עובדה מוגמרת בחייו של הימאי. הימאימהווה  עליו דיברמדבריו של פרימו עולה כי העיכוב 

עיכוב זה מושרש בו, כלומר הוא על האנייה, ובהגעתו הביתה  בזמן שהותושינויים בבית  התרחשוש

רגיש חוסר שייכות מסוימת שכן אין הוא עוקב אחר לא מנסה לשנות או להתמודד עמו. הוא מ

ביטוי "רק נחתתי" מעיד על שימוש בה. בביתו ובקרב משפחתו בזמן היעדרותו השינויים המתרחשים

של  זמןוהחפיפה המתבצעת בינו לבין העל האנייה שונה בחייו היומיומיים  זמןכך כי הימאי נמצא ב

בעיכוב שלא ניתן  ,)Daly 2001( ית ה"ביחד" עם המשפחהמידע וחוויהחוף תמיד תהיה כרוכה באובדן 

. הימאי עדיין נשאר "במקום" אחר, כלומר נשאר בפעם האחרונה בה יהיה להשלימו כנראה אף פעם

 זמן אותו בילה ביחד עימם, וזה נשאר כמו זיכרון קפוא אצלו (שם)"בזמן המשפחה"  -היה עימם בבית

 עד הפעם הבאה בה הוא מגיע הביתה כשכולם כבר "התפזרו" למקום אחר בזמן בלעדיו.

בהמשך לכך, זו בדיוק הסיבה בגללה מנסה הימאי לפצות את משפחתו על הזמן האבוד בו לא היה 

בבית, כאשר חוסר יכולתו להיות עימם בהתרחשות אירועים בזמן שהם קורים מוביל אותו לנסות 

עימם בצורה כמה שיותר אינטנסיבית. בר מספר על כך כי לאחר שהבין כי פספס כל להשלים את הזמן 
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כך הרבה דברים, הוא מנסה להשלים את מה שהוא פספס בעת הגעתו הביתה, על ידי בילוי כמה 

 שיותר זמן אינטנסיבי עם המשפחה:

אתה רוצה וכשאתה רואה אותם שלושה חודשים   [...] חודשים 6אתה לא ראית את הילדים שלך 

חודשים אתה תחזור לאנייה. אז זה..  3כי אחרי  [...] אהבה, אושר[...]  לתת להם את כל מה שאפשר

, רק להעביר את ששת החודשים שאתה [כמה שיותר בזמן שאתה נמצא בבית] ] ביחד איתםלבלות[

 ם לא לידם, שאתה רחוק מה

 )תאנגלי, הריאיון בשנייה , הפלגהאיש מנוע, בר(ריאיון עם  

האישה שמורכבת מ מנסה לפצות את המשפחההוא , וביתל מדבריו של בר עולה כי בהגעתו

לתקופה מוגבלת של זמן. מגוון מראש והילדים על כל הזמן האבוד שלא היה עימם, כאשר הוא מגיע 

האירועים אותם פספס הימאי מקבלים משמעות חדשה כאשר הוא מגיע הביתה, בגלל רצונו לדחוס 

הזמן שמבלה , כפי שהוא רגיל מהאנייה. בעקבות כך, אירועים בתקופה מוגבלת אחתכמה שיותר 

מנסה להעביר אותו בנעימים, להשלים תקופה לכן הימאי הימאי בבית עם משפחתו עמוס באירועים, 

על מנת לפצות  על היבשהכשהוא בזמן הקצר והמוגבל אותו מבלה הימאי  פספוס ועיכוביםארוכה של 

 .ספסאותם על מה שפ

לסיכום תת הפרק העוסק בזמן האבוד של הימאי, הימאי רגיל לסגנון חיים מסוים שהוא חווה על 

האנייה אך בדומה למה שנכתב בפרק על המשפחה הוא מתבדה וחווה חוויה שונה של זמן בחוף. 

הימאי חווה דילוגים בחיי משפחתו וחווה בעקבות כך תחושות פספוס והחמצה בגלל חוסר ההתאמה 

ה בין לוח הזמנים שלו ללוח הזמנים של המשפחה. גם כשהימאי מגיע הביתה, עדיין אין התאמה הז

 Durkheim 1974;  Munn(בין לוח הזמנים שלו לבין לוח הזמנים של משפחתו. מתקיים דיסוננס זמני 

ילוי אירועים משותפים היות והימאים אינם נכללים בלוח הזמנים של משפחתם בכל הנוגע לב )1992

בדיוק באותה מידה בה משפחתם אינה נכללת בלוח הזמנים שלהם. במילים אחרות, בניסיונו 

להשתלב מחדש במה שקורה בחוף, הוא מנסה לנהוג באותה צורה דחוסה כמו על האנייה אך זה רק 

  26ממאיס אותו על המשפחה.

קבות כך, הימאים חוו תחושות של חוסר אפשרות להספיק לעקוב אחרי השינויים שמתרחשים בע

בקרב משפחתם, ומאוחר יותר ניסו להשלים את כל הפערים שנוצרו בתקופת זמן קצרה ודחוסה, 

בדיוק כפי שהם רגילים לעשות על האנייה, כאשר מנסים לדחוס מספר רב של חוויות לתקופה מוגבלת 

                                                        
 העניין של המיאוס של המשפחה בחיי הימאי מופיעה בפרק על המשפחה.  26
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זאת, לעתים העיכוב הזה בחיי משפחתם הופך להיות עובדה מושרשת בחייהם, משהו  של זמן. עם

 .עמושמוטמע כל כך עמוק בחוויותיהם שהם כבר לא נאבקים להתמודד 

עובר נתפש על ידי הימאים כלסיכום, מטרת הפרק על הזמן הייתה להראות כי הזמן על האנייה 

י מבחינת לוח הזמנים הקבוע על האנייה מאשר בחוף. מהממצאים בפרק עולה כ באופן שונה

, כאשר מה שנוסף למחקר הקיים הוא החוויה של )2006( הממצאים מצביעים על דמיון לגופמן

הימאים בתוך לוח הזמנים הזה. זהו זמן שיכול להיתפש כזמן הקבוע מראש עבור הימאים, שליטה על 

לתחושת הזמן המבוזבז בה עסק  הזמן שמעידה לבסוף על השליטה במעשיהם. בנוסף לכך, בנוגע

עולות השאלות לגבי העניין של בילוי זמן בנעימים, מה זה אומר כשהזמן עובר במחקרו, ) 2006(גופמן 

מהר, מה זה אומר שהזמן עובר באיטיות. עולה תפישה סובייקטיבית של זמן, או במילים אחרות "זמן 

וסוג של קביעה חברתית של מה בדיוק נותן  ", כשקיימת הבניה חברתית של האופן בו זמן עוברחברתי

. מכאן עולה כי התפישה )Durkheim 1974( את ההרגשה של מעבר הזמן מהר או לאט יותר

הסובייקטיבית של הזמן על ידי הימאי מעידה על שוני בין האופן בו הוא רואה את העולם שמחוץ 

פן בו רואים אותו האנשים בחוף. הדרך היחידה, כאמור, לאתר את השוני הזה היא לאנייה לבין האו

 בעת המפגש של הימאי עם החיים בחוף. 

האופן בו יחידות  עלה במהלך הממצאים, הוא )2006(פן נוסף ללוח הזמנים הקבוע בו עסק גופמן 

שונה של זמן על האנייה הזמן על האנייה נתפשות באופן שונה מיחידות הזמן בחוף. דובר על ממד 

בהשוואה לחוף, כאשר על האנייה הזמן נתפש במונחים של שבועות וחודשים או חוזה, בעוד שבחוף 

הזמן נתפש כעובר בשעות ובימים. מכאן ניתן לומר, כי על האנייה הכול נדחס לתקופה מוגבלת של 

. )Munn 1992(אש של זמן זמן, בה עוסקים בהרבה דברים בזמן יחסית קצר, תוך הבנייה מוסדרת מר

זה מזכיר מחקרים אחרים שבוצעו בנושא, אשר הצביעו על כך כי לזמן ישנה חשיבות מכרעת על 

כאשר חוסר שמירה על לוח הזמנים  )Aubert and Arner 1959;  Aubert and Arner 1959(האנייה 

בממד אחר בהשוואה לזמן של אנשי החוף, זהו "זמן  נתפשיכול לעלות בחיי אדם. הזמן של הימאי 

ר באופן אשבהשוואה ל"זמן החברתי" שמשותף לכל הימאים על האנייה. כ )Durkheim 1974(פרטי" 

בי זהו אותו הזמן אך הימאי ממלא אותו במשמעויות סובייקטיביות שונות בהתאם אובייקטי

 לקונטקסט בו הוא נמצא.

מכאן עולה כי ישנה תחושה של שליטה וחוסר שליטה בו זמנית על התזמונים הספציפיים בחיי 

 הימאי. מצד אחד הימאי נאלץ לפספס אירועים חשובים בחוף בזמן שהם מתרחשים בזמן הווה, אך
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מצד שני הוא יכול לבחור אירועים לטווח הארוך יותר בעתיד ולבחור להיות נוכח בהם על ידי תכנון 

מוקדם. זה עניין של קנה מידה למעשה, כאשר כפי שהימאי אינו בוחר "בקטן" לפספס אירועים 

וך יומיומיים חשובים בחיי משפחתו, הוא יכול לבחור ב"גדול" לוותר על אירועים הנמשכים זמן אר

 יותר כגון עונה בשנה.

למחקרים קודמים שעסקו  שלהוסיףהוא מה שמיוחד בממצאים שעלו בסוגיה של תפישת הזמן, 

  ;Bourdieu 1964;  Durkheim 1974( בתרבויות שונות בהן ישנה תפישה סובייקטיבית של זמן

Munn 1992;  Thomas and Bailey 2009;  Zerubavel 1977( נוכחי עולה סוג של חוסרבמחקר ה ,

התאמה או חוסר סנכרון בין הימאי לבין החיים של המשפחה שלו בחוף, המורגשת בעיקר בעת הגעתו 

 הביתה.

עם מה שמתרחש בחוף קורה אחת למספר חודשים כאשר הימאים מסיימים המפגש של הימאים 

את החוזה שלהם. לעומת זאת, ישנה קבוצה של אנשים אותם הם רואים באופן יומיומי, ימאים 

אחרים שנמצאים באותו המצב כמוהם. בדומה למאפיין נוסף של החיים במוסד הכוללני שתיאר 

הנמצאים באותו המצב בו נמצא החוסה מצביעה על היחסים , הסמיכות לחוסים אחרים )2006( גופמן

המיוחדים הנוצרים בין החוסים במוסד הכוללני ובין החוסים לסגל במוסד. בדומה לכך, גם על 

האנייה ניתן היה להבחין ביחסים מיוחדים שנוצרו בין הימאים, אם כי באופן קצת שונה ממה שתיאר 

 .ינטראקציה המתרחשת על האנייהאגופמן, כפי שיתואר בפרק הבא העוסק ב

 האינטראקציה על האנייה או "אין לאן לברוח" .4

ולא נשאר לי כלום מאשר להישאר בבית  [לבוא הביתה לתקופות קצרות] זה היה קשה גם בשבילי

המשפחה הפיליפינית. שזה  ,ליהנות עם המשפחה ולהישאר על האנייה וליהנות עם משפחה אחרת

 .נחמד אבל זה לא תחליף

 (ריאיון עם פרימו, קצין מכונות ראשון, הפלגה שנייה, הריאיון באנגלית) 

מתיאורו של פרימו עולה הקושי של הבדידות על האנייה, כאשר הביקורים הנדירים של הימאים 

בבית אינם מפצים על ההיעדרות הממושכת שהם חווים רוב הזמן. עם זאת, על האנייה עצמה 

יה חברתית עם אחרים משמעותיים, תחליף המתבטא ביחסים בין מוצאים תחליף מסוים לאינטראקצ

גורס כי כל שלב בפעילותו ) 2006(הימאים הנמצאים על האנייה. בתיאורו את המוסד הכוללני, גופמן 

היומיומית של הפרט במוסד מתבצעת בסמיכות לקבוצה גדולה של אחרים הזוכים ליחס זהה 

. בתיאור המאפיינים של חיי הימאי במוסד )33עמ' (שם, ומצופים לעשות את אותו הדבר יחד 
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) מוסיף על כך ומציין כי הימאי אינו יכול להיות לבדו בים כמעט אף פעם, Zurcher  )1965הכוללני,

   כאשר ההשלכה של קירבה זו אל פרטים אחרים יכולה לשוות לאנייה תחושה של בית כלא

)Alderton et al. 2004;  Kahveci 2007a;  Sampson 2000(  האם העובדה שהימאים "תקועים" עם

כל כך הרבה אנשים ואין להם אפשרות לעזוב את המרחב של האנייה, משווה את האנייה לכלא, כפי 

וסד כוללני מהווה זירת אינטראקציה יותר )? או שמא האנייה כמZurcher )1965שקורא לכך 

מספק המשגה לכך כשהוא ) 2006(מורכבת, הכוללת פרקטיקות אינטראקציה שונות מהכלא? גופמן 

ביניהם  האינטראקציהטוען כי ישנן שתי קבוצות עיקריות במוסד הכוללני, הסגל והחוסים, כאשר 

 .   )2006(גופמן  מוגבלת בגלל ההבדלים ההיררכיים ביניהם

גורס כי במוסדות כוללניים קיים פיצול בין קבוצה גדולה ונשלטת ) 2006(בנוסף לכך, גופמן 

הנקראת החוסים, לבין סגל פיקוח מצומצם. יתרה מכך, גופמן טוען כי בעקבות החלוקה בין הסגל 

ותרבותיים המתנהלים זה לצד זה, כאשר ביניהם  לחוסים במוסדות, מתפתחים שני עולמות חברתיים

שהמשיכו את עבודתו של גופמן . עם זאת, חוקרים )36(שם, עמ' נקודות מפגש רשמיות מעטות בלבד 

)Davies 1989;  Zurcher 1965(  נים גורסים כי למרות ההפרדה המסורתית ענייה בין הקציל הא

. פרק זה )Davies 1989;  Zurcher 1965( לאלה שאינם קצינים, הקווים ההיררכיים מטושטשים

אחד יעסוק באינטראקציה בין הימאים על האנייה, תוך שימת דגש על חוויית הימאים בהימצאותם 

 . )2006(, בדומה למה שתואר במחקרו של גופמן ות לשניבסמיכ

מטרת הפרק היא להראות כי החוויה של ההימצאות אחד בסמיכות לשני מורכבת יותר ממה 

שתיאר גופמן וממשיכיו, כאשר עצם הימצאותם של הימאים באותו המרחב המוגבל מובילה לחוויות 

, כאשר שים את חברתם של ימאים אחריםמחפותגובות שונות לסמיכות הזו. מצד אחד, הימאים 

ארצה להראות כי האינטראקציה ביניהם מתקיימת על פי קריטריונים שונים. מצד שני, ארצה 

להראות כי הימאים חווים קושי בהתמודדות עם הסמיכות התמידית של ימאים אחרים אליהם 

להצביע על והפרטי שלהם. יתרה מכך, ארצה  המרחב האישיבמשך כל היום ומחפשים את 

הפרקטיקות של האינטראקציה החברתית במקום סגור ומוגבל כמו האנייה, במקום בו אנשים 

"תקועים" יחדיו ומבנים את הגבולות שלהם באופן סובייקטיבי, במקום בו העבודה מהווה גם את 

 ארצה לבחון את החוקים והקריטריונים לאינטראקציה כזו. חשוב לציין , כאשרהבית עבור הימאים

כי ממצאים הקשורים לאינטראקציה בין הימאים על האנייה עלו בעיקר בשיחות בלתי פורמליות עם 
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הימאים ומתבססים על תצפיות ולא על ראיונות פורמליים, על כן ייתכן כי הידע אודות 

 . )Collins 1983( האינטראקציה הבין אישית הוא  ידע סמוי

 חיפוש אינטראקציה עם ימאים אחרים  .4.1

 Aubert and Arner 1959;  Davies 1989;  Zurcher( כאמור, הימאי מתגורר במקום העבודה שלו

זמנו החופשי באותו המקום מוקף על ידי , בקרב העמיתים שלו והאחראיים שלו ומבלה את רוב )1965

אותם האנשים. הסביבה החברתית של הימאי, "השכנים" והחברים שלו, מורכבת מאותם האנשים 

. למרות )Aubert and Arner 1959;  Davies 1989;  Zurcher 1965( איתם הוא מקיים קשרי עבודה

, הם חולקים )Zhao 2001(שהימאים נמצאים בסביבה המורכבת מהרבה תרבויות לאומיות שונות 

 תרבות ימאים בינלאומית אחת אחידה, המהווה אחת מהתרבויות הבינלאומיות היחידות הקיימות

)Aubert and Arner 1959( נייה אליה יגיענות להשתלב בכל אכחלק מתרבות זו, לימאי יש הזדמ .

בגלל חלוקת התפקידים הקבועה בכל אנייה, על מנת לאפשר לאנייה להתנהל כיחידה קואופרטיבית 

כן, הגורל  בלי הכנה מוקדמת ומבלי לפתח מערכות יחסים אישיות עם עמיתים לעבודה. אף על פי

מוביל להיבט נוסף ביחסים בין הימאים והוא  (שם)המשותף של הימאים הנמצאים "באותה סירה" 

 של ההתחברות ביניהם על סמך העיסוק המשותף, התחברות המתרחשת ברוב האניות.

לאור האמור לעיל, השאלה המעניינת אותי קשורה להימצאותם של הימאים על האנייה אחד 

, כאשר ארצה לבדוק האם העובדה שהם מוקפים על ידי אנשים אחרים )2006מן (גופ בסמוך לשני

משפיעה על האופן בו הם מנהלים אינטראקציה עם מי שמקיף אותם. יתרה מכך, ארצה לבדוק איזה 

תפקיד ממלאת ההיררכיה על האנייה מבחינת האינטראקציה בין הימאים, ובנוסף, על פי אילו 

בין הימאים, בהתחשב בגיוון הלאומי והתרבות הבינלאומית של הימאים קריטריונים מתבצע החיבור 

על האנייה. מדובר באינטראקציה חברתית במקום בו הפרטים נמצאים אחד בסמיכות לשני, כאשר 

 ישנם כמה קריטריונים לאינטראקציה ביניהם. 

גבוהה יותר, היחסים ההיררכיים בין הימאים מצביעים על חוסר נוחות לתקשר עם אנשים בדרגה 

כאשר מתקיימת הפרדה מעניינת בין הימאים, הבאה לידי ביטוי כשהימאים נמצאים בקרבת ימאים 

בעלי דרגה גבוהה משלהם. כחלק מאינטראקציה זו, כמעט ואין זמן משותף בו מבלים הקצינים 

על  והדירוגים יחדיו, למעט בשעות העבודה. כך התבטאה ההפרדה הפיזית בין הקצינים לדירוגים

 האנייה, כפי שמופיע ביומן השדה: 
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יש הפרדה מוחלטת כמעט בין הקצינים לבין הדירוגים, למרות שיש כמה מקרים שהם בגדר יוצאי "

יושב ב[חדר האוכל] של  3-דופן. יש הפרדה בחדרי האוכל, למרות שראיתי את הקצין מכונות ה

כי יש לרובם ככולם  -נים לרוב ריקיש הבדל, גם שהחדר של הקציטלוויזיה הדירוגים. גם בחדרי ה

של הדירוגים בשעות הערב  הטלוויזיה דרחמחשב נייד שבו הם יכולים לראות סרטים וטלוויזיה, ו

במיוחד מלא. לרוב יהיה קשה למצוא שם קצינים. אז בעצם יש פה הבדל בין מה שמצהירים שקורה 

 "("אין דיסטנס בינינו") למה שקורה בפועל

 ה)ראשונ (יומן שדה, הפלגה

מהמתואר ביומן השדה עולה כי למרות שחלק מהימאים מצהירים כי אין מרחק בין הקצינים 

לבין הדירוגים, בפועל אין הרבה נקודות השקה ביניהם. חדרי האוכל הנפרדים, האגפים הנפרדים של 

ביניהם  המגורים, כל אלה מעידים על כך כי המרחק בין הקצינים לדירוגים הוא משמעותי. יחסי הכוח

מתבטאים באופן כזה, כאשר גם מחוץ לשעות העבודה ההפרדה בין הדרגות נשארת בעינה, וכך גם 

 האינטראקציה ביניהם אינה גולשת אל מחוץ לשעות העבודה.

להרחיב על כך, הפער בין מה שאומרים לבין מה שקורה באמת בא לידי ביטוי בראיונות עם 

בה לכאורה הקצינים יכולים להגיע ולשהות במרחבים הימאים. עולה מערכת יחסים חד צדדית 

המיועדים לדירוגים, אך לא להיפך. אין איסור רשמי על כך, אך כפי שמספר אלכס, זה כמעט ולא 

 קורה: 

אלכס: תראי, זה תלוי בך אם רכשת חברים על האנייה או... (שותק) אם אתה מחזיק עצמך מבודד 

עם הצוות, אם, יש לך יחסים נורמליים עם האנשים,  מכולם. (שתיקה) אתה יכול לרדת לתקשר

אתה יכול לרדת ולתקשר, לראות סרט, לצחוק. זאת אומרת למרות שיש חדר טלוויזיה של קצינים 

וחדר טלוויזיה של דירוגים [...] הקצין יכול באופן חופשי לבוא לשם [לחדר הטלוויזיה של 

 הדירוגים]

 ?מראיינת: לא יסתכלו עליו מוזר

: לא, הדירוגים יקבלו אותך בשמחה, תשב ותסתכל. אם הם שותים בירה אז יכבדו אותך אלכס

בבירה, אין שום בעיה. פשוט, בסיטואציה [של] לשתות בירה עם דירוגים, כמה שלא תתנהג אליהם 

טוב, אני חושב שחייבים, לשמור על אילו שהם כללים. כי לפעמים הדירוגים יכולים להבין בצורה 

את הדמוקרטיות הזו [...] (שתיקה) אתה יכול להיות חבר אבל בכל זאת אתה צריך לא נכונה 

  ...להישאר בשבילו בוס

 ?מראיינת: ואם, הדירוגים יבואו לחדר קצינים, זה יהיה שונה

 אלכס: אף אחד לא יגרש אותם, אם למשל אני רואה סרט שרוצה לראות גם העוזר שלי אז למה לא?

 ים (צחוק ואז שתיקה)(שתיקה) פשוט, הם לא בא

 (ריאיון עם אלכס, קצין סיפון שלישי, הפלגה ראשונה, הריאיון ברוסית)
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מדבריו של אלכס עולה כי בהקשר של יחסי הסגל והחוסים, לכאורה אין הפרדה רשמית ביניהם. 

עם זאת, ישנם כמה מרחבים על האנייה המיועדים לקצינים או לדירוגים למשל חדר טלוויזיה, חדר 

. למרות שאלכס מציין כי אין בעיה עקרונית )Aubert and Arner 1959;  Bailey 2007( ל וכדומהאוכ

שהוא ילך לשבת עם הדירוגים כאשר הוא עצמו קצין, בפועל זה כמעט ולא קורה. ישנם גבולות  אשר 

שתי הקבוצות האלה כשמתבצעת הדרה של הקבוצה שנחשבת נחותה  לא מאפשרים את הערבוב של

. מדבריו גם עולה, כי המעבר בין הדרגות הוא חד צדדי, כאשר הוא )Adler and Adler 1995( יותר

יינים מה הם מרגיש כי הוא יכול לשבת עם הדירוגים, אך הם לא עושים זאת עמו. שאלתי את המרוא

עושים בזמנם החופשי, רובם ככולם ענו כי מבלים בחדרם או בחדר הטלוויזיה, בייחוד אם יש שם עוד 

אנשים אליהם הם מתחברים על האנייה. המעברים האלה, ממצב רשמי או פורמלי למצב של תקשורת 

זליגה של  לא פורמלית מהווים את המצב הבעייתי. זה מנכיח את המציאות של הימאים בה ישנה

הסמכות אל תוך הסביבה הלא סמכותית, למשל בזמן המנוחה. הזמן והמרחב של המנוחה אינם 

תואמים את הזמן והמרחב של העבודה. הזליגה הזו של הסמכות אל הזמן החופשי של הימאים 

 צדקו לגבי חוסר האפשרות לברוח מהאינטראקציה )1965( Zurcher -ו )2006(מצביעה על כך כי גופמן 

עם פרטים אחרים במוסד הכוללני. להוסיף על כך, האינטראקציה בין הימאים היא שיוצרת סדר 

במציאות הכאוטית של המוסד הכוללני. הנתונים למעשה מצביעים על כך כי ישנה חלוקה בין 

 פרקטיקות הזמן החופשי ופרקטיקות זמן העבודה, כאשר ההיררכיה נשמרת בשתי הספירות הללו. 

תואמים את הספרות לגבי יחסי המרות בין הקצינים לבין הדירוגים, כאשר יחסים  ממצאים אלה

עם  ,)Aubert and Arner 1959(אלה באים אמנם לידי ביטוי בעיקר בעת ביצוע העבודה על האנייה 

עות החופשיות של אנשי זאת בעקבות אופי ההימצאות על האנייה, יחסים אלה מתבטאים גם בש

ישנה הפרדה בין המגורים של הקצינים והדירוגים, כאשר לכל קבוצה   Collinson 1998(.27(הצוות 

 Aubert and( מוקדשים מרחבים ספציפיים על האנייה כגון חדרי אוכל נפרדים וחדרי מנוחה נפרדים

Arner 1959;  Collinson 1998;  Kahveci 2007b( נים והדירוגים לכאורה מבלים אתכאשר הקצי ,

ה הזה של ההפרדה ההיררכית נשאלת השאלה, אם המבנ .)Collinson 1998(זמנם החופשי בנפרד 

או במקום  נשמר גם בזמן העבודה וגם בזמן המנוחה, מה זה אומר לגבי החוויה של הטוטליות בכלא

 ? אחר המאופיין על ידי סגירות וכוללניות

                                                        
 צינים, נהוג לקרוא להם גם "זוטרים", זהו ידע שרכשתי במהלך עבודת השדה."דירוגים" הם כל אנשי הצוות שאינם ק  27
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כאמור, ההימצאות על האנייה כרוכה לרוב בהימצאות ליד אנשים אחרים עימם מבלים את רוב 

ות העבודה בהן אין ברירה מלעבוד יחד. מסיבה זו, האינטראקציה הזמן על האנייה, בייחוד בשע

הקבועה עם הימאים הנמצאים על האנייה יכולה להיות מלווה לעיתים בתחושה של מיאוס ורצון 

 לראות אנשים חדשים, או רצון באינטראקציה חדשה ומגוונת יותר, כפי שמספר אלכס:

לאט לאט הם מתחילים להימאס. לא  ,צי שנהאותם הפרצופים מופיעים מול הפנים שלך במשך ח

 .אבל צריך לערבב את זה עם משהו, איזו תקשורת חדשה ,משנה עד כמה טובים האנשים

 (ריאיון עם אלכס, קצין סיפון שלישי, הפלגה ראשונה, הריאיון ברוסית)

קשר מדבריו של אלכס עולה כי התקשורת על האנייה אינה משתנה, וכי כל הזמן צריך לראות ולת

עם אותם האנשים. אלכס מצביע על הקושי שיש בלראות את אותם האנשים יום אחרי יום במשך 

תקופה מוגבלת של זמן תוך הימצאות במרחב מוגבל  ומבטא את רצונו לתקשר עם אנשים חדשים, על 

מנת לגרום ליותר עניין על האנייה. הרצון הזה בתקשורת מגוונת יכול להצביע על הקושי של 

אות במרחב מוגבל בו האופציות לתקשורת מוגבלות. הנתונים הללו מחזירים אותי לשאלה של ההימצ

 .)2006(המוסד הכוללני, כאשר הממצאים שהוצגו תומכים במחקרו של גופמן 

האופציות המוגבלות בתקשורת יכולות להוביל לרצון לקיים אינטראקציה עם אנשים הדומים 

רוך של עבודה הוא לא לחשוב יותר מדי ולעסוק באינטראקציה לנו. הרצון של הימאים אחרי יום א

ללא מאמץ מיותר. כך עולה מיומן השדה הנטייה לאינטראקציה על האנייה עם אנשים מאותו הלאום 

  28:שחולקים את אותה השפה, למרות שהשפה הרשמית על האנייה היא אנגלית

, כאשר האנייה בלב ים] הוא אמר בעת שיחה עם קצין סיפון שלישי ביום השלישי על האנייה"[

שעל האנייה הזו כמו על הרבה אניות אחרות, כל לאום מתגודד עם עצמו, יוצא ככה. הפיליפינים 

אחרי יום עבודה ארוך, בא לך לדבר עם [הוא אמר ש]ביניהם, ההודים ביניהם, הרוסים, הפולנים. 

 ".אנשים בשפה שלך, לא בא להתאמץ יותר מדי

 )הראשונה (יומן שדה, הפלג

מיומן השדה עולה כי באינטראקציה בין הימאים ישנה הפרדה על פי לאום על האנייה, כלומר 

ניתן לאפיין את התקשורת בין הימאים באופן סלקטיבי. ההתגודדויות על האנייה נעשות על פי 

לאומים, הימאים על האנייה מתחברים לתרבות המוכרת להם יותר. מדוע הימאים מתחברים עם 

שים שדומים להם מבחינת הלאומים? ההתאמצות הזו שיש בתקשורת בסיסית עם פרטים אנ

משהו שלא תמיד חושבים עליו, כלומר כשעייפים דיבור בשפה שלא שלך  הואהנמצאים מסביבנו, 

                                                        
  בסקירת הספרות. זה מצוין ברקע על הימאים ,על האנייה היא אנגלית תשפת העבודה הרשמי   28
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, וכך ההעדפה תהיה לדבר בהשוואה לאינטראקציה בשפה המוכרת לך יותר עלולה להיות קשה יותר

שפה שלך וחולק את התרבות שלך. זה תואם את הספרות לגבי אינטראקציה עם מישהו שדובר את ה

כן על כאשר השפה מהווה את המאפיין החשוב ביותר באינטראקציה זו.  )Mead 1967(סימבולית 

 ההעדפה בהתחברות בין ימאים שונים תהיה ללאום דומה ללאום שלהם. 

ר הימאים מבלים בזמנם החופשי בחדר הטלוויזיה או בחלקי האנייה השונים, ניתן במקביל, כאש

היה לראות את הקליקות הקטנות שהראו את החיבורים בין הימאים על האנייה. החיבורים האלה 

ביניהם באו לידי ביטוי בעיקר בהפסקות, שכן בזמן יום העבודה אינם יכולים לבחור איפה להימצא 

שנו תפקיד שמתבצע במרחב כלשהו על האנייה. כפי שניתן לראות מיומן השדה, גם היות ולכל אחד י

 החיבורים האלה בין הימאים נעשו על פי מוצא משותף:

האינטראקציה הכי קבועה שיצא לי לראות זה בזמן הפסקת הקפה, כאשר החבר'ה הפולנים "

ה הפיליפינים יושבים בחדר הרומנים יושבים בפינה שלהם, החבר'[...] יושבים בפינתם הקבועה, 

יש שלושה אנשים מהפיליפינים, באחד [הזה] חדר הטלוויזיה [...] ב הטלוויזיה [של הצוות הזוטר].

החדרים של הקצינים הפולנים יש עוד פולנים, ריח של וודקה באוויר. לי נראה שיש פה סוג של 

יבור הוא בין עובדים מאותה בדידות שקשה להסביר, מצד אחד רוצים להתחבר אך מצד שני לרוב הח

[קצין שלישי בהפלגה הקודמת] על  אלכסמדינה או עם שפה משותפת. זה מזכיר את מה שאמר 

 ת"החיבור של אנשים בסוף היום לשפה מוכר

 )השניי(יומן שדה, הפלגה 

מיומן השדה עולה, כי החיבורים בין הימאים נעשים בעיקר על פי הלאום אליו הם משתייכים, 

כרת בבירור ההפרדה הלאומית על האנייה בזמן ההפסקות בעיקר. בנוסף לכך, החיבור לשפה כאשר ני

על הכלא, כאשר הוא עלה על דפוסי ) Einat )2000רחבים מוגבלים מזכיר את המחקר של מוכרת במ

שפה משותפים בין האסירים הנמצאים בכלא, כשהחלוקה העיקרית בכלא התבצעה בין האסירים לפי 

 . )Einat and Einat 2000( שפה משותפתקבוצות של 

גם במקרה זה נשאלת השאלה, מה גורם לאנשים להתחבר לאנשים מאותו הלאום? למשל, מה 

מושך ישראלים לישראלים אחרים כשהם נמצאים מחוץ לארצם? מתקיימת התחברות למשהו מוכר, 

חדשה כלשהי. יחד עם זאת, ימאים רבים דווקא הצביעו על כך כי שלא דורש מאתנו אינטראקציה 

אחד היתרונות של העבודה על האנייה כולל את האפשרות הייחודית לפגוש אנשים מלאומים אחרים 

שלא היו יכולים לפגוש אילולא עבדו במקום עבודה רב תרבותי כמו האנייה. דוגמא לכך ניתן לראות 

 המאפיינים החיוביים של העבודה על האנייה: בריאיון עם צדקה כשנשאל לגבי
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 ?אתה יכול להגיד מה הדברים הטובים בעבודה בים מראיינת:

למרות שלא  ,מתרבויות שונות. אנו משפרים את הידע שלנו, דבר אחד, מכירים הרבה אנשים צדקה:

ם בו. לפחות רואים וידאו ותמונות מהמקום שהם גרי, יכולים לבקר את האנשים איפה שהם גרים

אם אני בהודו יכול להיות שלא [...] אנחנו לא יכולים ללכת ולבקר אותם.  ,גם אם אנו קצת מרוצים

איך  ,על התרבויות שלהם ,אנשים ברחבי העולם, [על] הייתי מגלה את כל הדברים האלה על העולם

 .איך הם חיים ,הם מתנהגים

 הריאיון באנגלית)(ריאיון עם צדקה, קצין אדמיניסטרטיבי, הפלגה ראשונה, 

אפשרת לקיים יחסי גומלין עם החברה הרחבה, פותחת מהעבודה בים מדבריו של צדקה עולה כי 

את הימאי לאפשרות של הכרת העולם, משהו שלפעמים לא מתאפשר בעבודה אחרת, הן מסיבה 

 כלכלית והן מסיבה אישית. 

טראקציה עם הימאים בפועל, הימאי מפסיד תקופות שלמות בחיי משפחתו, עם זאת האינ

האחרים על האנייה מפצה באופן כלשהו על הבדידות הנובעת מסגנון עבודה זה, על ידי שיתוף 

האחרים על האנייה בחוויות מהבית ושימוש בזיכרונות מהבית על מנת להתמודד עם המציאות של 

ים, בסופו עם זאת, מהממצאים נובע שלמרות היתרון שבהתחברות לאנשים מלאומים שונ .29האנייה

 של היום ההעדפה היא להתחבר למישהו מתרבות מוכרת.

לסיכום תת הפרק, עצם הימצאותם של הימאים באופן תמידי אחד בסמיכות לשני על האנייה, 

מובילה לחיפוש אינטראקציה אחד עם השני על מנת לא להיות לבד. יחד עם זאת, האינטראקציה על 

הימצאות אחד בסמיכות לשני. על פי הממצאים עלה כי האנייה מתרחשת בגלל חוסר הברירה של ה

האינטראקציה הזו מתרחשת על פי מאפיינים שונים, ביניהם מאפיין היררכי הקשור לדרגות השונות 

של הימאים על האנייה והמאפיין הלאומי הקשור למוצא ממנו מגיעים הימאים. ניתן לומר כי 

מידי עם יחסי מרות, כך שחשיבה נורמטיבית על התקשורת היומיומית של הימאים משולבת באופן ת

יחסים בין בני אדם באופן יומיומי היא שונה כשחושבים על ימאים. זה קורה היות והימאים לא 

חוזרים הביתה וחווים את האתנחתא בסוף יום העבודה אלא צריכים לראות את אותם האנשים 

הם. המשמעות היא, שהיחסים בין באופן יומיומי סביב השעון, גם את האנשים האחראיים עלי

הימאים הם לאו דווקא לא פורמליים. מצד אחד, הם "תקועים" יחד, אחד בסמיכות לשני, בדומה 

ואינם יכולים ללכת הביתה. זה מצביע על כך כי נדרשת מהם אינטראקציה  )2006(למה שטוען גופמן 

ייה. ההימצאות על האנייה ברמה כלשהי עם כל מי שהם באים עמו במגע מעצם נוכחותם על האנ

                                                        
 כפי שמופיע בפרק של הזמן, הימאי מפסיד תקופות שלמות בחיי משפחתו, כאשר הוא מגיע לביקורים בביתו.  29
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כאשר לוקחים  )Mead 1967(במרחבים מוגבלים תורמת לניהול אינטראקציה סימבולית בין הימאים 

שני, הדילמה . מצד )Goffman 2006( את התפקיד של האחר הנמצא עימם ועושים "הצגה עצמית"

הרחבה יותר של חוויית הימאים, היא שהם חייבים לנוח מהאינטראקציה הזו, או במילים אחרות 

שעות של אינטראקציה עם כל כך הרבה לאומים שונים  24נשאלת השאלה כיצד הם יכולים לסבול 

 ו"אחרים" וכל כך הרבה יחסי סמכות על האנייה. 

ל הימאי באופן מורכב סוציולוגית ומתיש שני הממדים הללו מציגים את "העצמי" ש

אינדיבידואלית, כאשר ההפרדה בין עבודה לבית דורשת פחות אינטראקציה שמהווה מאמץ מבחינת 

הימאים. מה שחדש באינטראקציה המתמדת בין הימאים במוסד הכוללני שלא מופיע במחקר של 

בין תרבותיות של אינטראקציה גופמן וממשיכיו, אלה הכללים הבין אישיים של הפרט והנורמות ה

, בלי )Mead 1967( אינטנסיבית. במילים אחרות, לקיחת התפקיד של האחר במשך כל כך הרבה זמן

מנוחה המתאפשרת בנסיבות אחרות תוך חציית ספרות החיים של עבודה ומנוחה. מכאן שהממצאים 

 ראקציה בין הפרטים במוסד הכוללני המוגבל מבחינה פיזית.מאירים באור חדש את האינט

בנוסף לכך, אינטראקציה בין אנשים במקום סגור היא בלתי נמנעת, כאשר ההכרח באינטראקציה 

  ;Einat and Einat 2000( כזו בא לידי ביטוי גם במקומות סגורים אחרים כגון כלא, פנימייה וכדומה

Farrington 1992;  Foucault 1977;  Quirk, Lelliott, and Seale 2006;  Shadish and Bootzin 

1984;  Shenkar 1996(נטראקציה זו באה לידי ביטוי בעיקר בזמן העבודה ולאחר מכן בשעות . אי

המנוחה מופעלת הסלקטיביות שמובילה ליחסים מבוססי בחירה. יחד עם זאת, החיבורים בין 

הימאים נעשים על סמך התרבות הקודמת שלהם, התרבות המוכרת להם יותר. יתר על כן, בגלל 

כל רגע נתון, ישנה הנוכחות המתמדת של הימאים על האנייה וחוסר האפשרות לעזוב אותה ב

תקשורת סלקטיבית בין הימאים. לעיתים האינטראקציה בין הימאים היא כה אינטנסיבית, שאפילו 

האינטראקציה הסלקטיבית עם הקבוצה התרבותית של הימאים הופכת למטרד, כפי שיתואר בתת 

 פרק הבא.

 ההעדפה להתבודד והימנעות מאינטראקציה  .4.2

עם אחרים הנמצאים בקרבת הימאים, עולה לעיתים גם הרצון  בניגוד לרצון לקיים אינטראקציה

מצד הימאים לנוח מהאינטראקציה האינטנסיבית על האנייה ולבלות את זמנם על האנייה לבד. דרך 

אחת למלא את הזמן על האנייה לבדם היא לשהות בקבינה, כאשר מבחינת הימאים ההימצאות 
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הפריד בין זמן העבודה לזמן המנוחה. עם זאת, גם בקבינה מהווה את הדרך הטובה ביותר עבורם ל

 בזמן ההימצאות בקבינה, לא תמיד ניתן להתנתק לחלוטין מהעבודה על האנייה, כפי שמספר ניקי:

אני לא יכול , כשאני בעבודה אני מסור לעבודה, מנסה לעשות את העבודה שלי, אחרי זה, אני רק

הולך לקבינה לדבר עם אנשים אחרים כי, מה יכול להתנתק לגמרי, אבל, את יודעת. אני, אני לא 

 להיות הנושא? על אילו נושאים אני יכול לדבר כאן, רק על האנייה, על הנמל הבא, על המכולה, ו

אלה תמיד אותם הסיפורים, את יודעת? אתה לא מנהל שיחות עם אנשים, כל השיחות האלה [...] 

לא אכפת לי. כל עוד אני במשמרת אכפת לי, מה  וזה, באמת [...] . [...]זה על נושאים שטחיים

 .שמהווה חלק קטן מהעבודה שלי אז אכפת לי, כשאני מסיים, אני בעולם שלי

 )תאנגלי, הריאיון בשנייה , הפלגהקצין סיפון שני, ניקי(ריאיון עם  

הפרדה בין זמן המנוחה לבין זמן העבודה לא תמיד אפשרית בגלל המדבריו של ניקי עולה כי 

עם אנשים רק בגלל הימצאותם  תקשראילוץ הזה לקרבה התמידית לקבוצה של פרטים נוספים. הה

 יםעם אנשים שלא רוצ בה במידה ועובדים באותו המרחב יכול להיות בעייתי. בניגוד לעבודה בחוף

 בעוד. ניתן להתחמק מהתקשורת הזו, האינטראקציה על האנייה היא בלתי נמנעת לדבר איתם

בעת , )Hill 1974( לעבודה םלתקשר בדרך זו או אחרת עם עמיתי ךצריכי חברתי מכתיב הפרוטוקול ה

על  .סיום יום העבודה אין את ההכרח הזה לתקשר עימם היות והם לא נמצאים יותר באותו מרחב

א רוצה שיפרו את ת. ניקי להאנייה, לעומת זאת, ההפרדה הזו יותר קשה ולעיתים אף בלתי אפשרי

, אך לעיתים זה אינטראקציה מחוץ לשעות העבודהבלא מעוניין גם הוא ו לוח הזמנים שלו על האנייה

ממצא זה אינו תואם את התיאוריה שעוסקת ברצונו של הפרט . נכפה עליו למרות רצונו להיות לבד

. )Mead 1967( ימבוליתלקיים אינטראקציה עם פרטים אחרים כחלק מתהליך האינטראקציה הס

החשיבות של ההפרדה הזו עבור הימאי היא משמעותית, שכן ההפרדה הזו משמעה דמיון מסוים 

לעבודת חוף, כפי שניתן לתפוש את היתרונות שלה. זו ההזדמנות היחידה של הימאי לחוות פרטיות, 

 אפשרות הזו.היות ובזמן העבודה אין לו את ה

האתגרים העומדים בפני הימאים הנמצאים בסמיכות אחד לשני, תוך אינטראקציה עם כל כך 

הרבה אנשים במוסד הכוללני, נובעים מחוסר האפשרות לחוות פרטיות מצד אחד, והעובדה שהימאים 

קרה מוקפים בפרטים אחרים הנמצאים סביבם מצד שני. אתגרים אלה יכולים להוביל למצב בו גם במ

של תקשורת שלילית עם הימאים שנמצאים בסמיכות אחד לשני, הימאי לא יוכל לבטא את רגשותיו. 

בדומה לכך, אלכס מספר על החשיבות של צוות עובדים אליו מרגישים חיבור כלשהו, כאשר סכסוך 

 עם אחד מאנשי הצוות או חוסר כימיה ביניהם יכולים להוביל לתחושת מתח על האנייה שיהיה קשה
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לפתור, בכך שתהיה הסתרה של רגשות ותחושות וחוסר ביטויים של תחושות ורגשות אלה בפני 

 ימאים אחרים הנמצאים בקרבתם: 

זה טוב, אבל לא תמיד נופלים על אנשים טובים, אבל אתה נאלץ  ,אם יש לך מזל ונפלת על צוות טוב

שבא לידי ביטוי,  )Stress( חלסבול אותם במשך כל החוזה. (שתיקה) ובמקרים כאלה מתחיל אז מת

  לא יכול לבטא את הרגשות, שומר הכול לעצמךשאתה 

 (ריאיון עם אלכס, קצין סיפון שלישי, הפלגה ראשונה, הריאיון ברוסית)

המצב המבוטא על ידו מדבריו של אלכס עולה, כי האנייה יכולה להצטייר כ"סיר לחץ", כאשר 

השלילי ולאו דווקא החיובי של הימצאותו בקרבה בהתייחסותו לקבוצת אחרים מדגיש את הפן 

העובד עימם לימאים אין ברירה לרוב לגבי הצוות  .לכמות אנשים מצומצמת אך קבועה לזמן ספציפי

באותו מרחב עם אנשים שלא הזו . ההימצאות זה לטוב ולרע והם צריכים להתמודד עם על האנייה

בעיקר כאשר אין את מי לשתף ושת מלכוד, לגרום לתח היכול מקיימים עימם אינטראקציהתמיד 

במצבים נורמטיביים כמו בחוף אנו יכולים להימנע מאינטראקציה שאנו . בבעיה כלשהי שחווה הימאי

לא מרגישים מחוברים אליה, כי יש לנו לאן ללכת על מנת להימנע מאינטראקציה הגורמת לנו לאי 

 מאינטראקציה כזו.נוחות. על האנייה עם זאת כאמור אין אפשרות לברוח 

בעקבות הימאים שבוחרים להימצא לבד על האנייה, עלו גם תגובות משאר הימאים שביטאו את 

 Mead(התפישות לגבי מישהו שמתבודד בזמן העבודה או המנוחה על האנייה. האדם הוא יצור חברתי 

ל בו לא ניתן להימנע מאינטראקציה עם הסביבה, התנהגות ובייחוד על האנייה כמקום מוגב )1967

הסוטה מהנורמה כגון התבודדות תבוא לידי ביטוי ביתר שאת. הצורך הזה לתקשר עם אנשים אחרים 

 מבליט את היחס אל האנשים שבוחרים לא לנהל אינטראקציה עם הסביבה, כפי שמדגים קרלוס: 

 לא מדברים עם אף אחד?שם מכולם? יש אנשים על האנייה, שהם מנותקי מראיינת:

 אין לנו דבר כזה פה קרלוס: 

 ?שנה, יצא לך לראות משהו כזה 15אבל, אתה עובד  מראיינת:

הם לא מתקשרים, הם רק עובדים, הם רק עובדים ונשארים  [...]היו, היו אנשים כאלה  קרלוס:

לא יכולה באמת, להישאר בתא שלהם. [שתיקה] ואוכלים. עובדים, אוכלים, ישנים, תא. אבל את 

 כזה  [מצב]ב

 למה?  מראיינת:

  כי, המממ, בדרך זו או אחרת, אתה חייב לדבר עם אנשים קרלוס:

 (ריאיון עם קרלוס, איש מנוע, הפלגה ראשונה, הריאיון באנגלית)
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לבד ולא  להישאר מדבריו של קרלוס "אתה חייב לדבר עם אנשים" עולה כי הימאי אינו יכול

 בסביבה כשנמצאים. מלשרוד מבחינה חברתית על האנייה ההיפך נשים היות וזהלתקשר עם א

אחד  אף לראות ולא במרחב מוגבל הזמן כל להישאר אפשר אי, מצומצמת אנשים כמות עם מוגבלת

 יהיה קשה, אנשים אחרים בו שיש מוכר לא למקום אדם מגיע אם. אחד אף עם לתקשר או לא

הרצון הזה באינטראקציה . איזו שהיא אינטראקציה עם הסובביםלנהל  בלי לבד הזמן את להעביר

כאשר רואים אנשים ומתקשרים  )Goffman 2006(נובע מהצורך לנהל רושם  )Mead 1967(סימבולית 

 לשהו. עימם על מנת להשיג ולתחזק סטטוס חברתי כ

לסיכום, הרעיון המרכזי של פרק זה מתבטא בסמיכות של הימאים אחד לשני, הבאים לידי ביטוי 

בקיום גבולות שונים מאלה שבחוף. עלה כי הימצאותם של הימאים בסמוך אחד לשני במשך רוב 

מתחלקת לשני ממדים עיקריים. מצד אחד, הימאים מחפשים את התקשורת  )2006(גופמן  שעות היום

ם אחרים, אך זו תקשורת סלקטיבית המאופיינת על ידי שני קריטריונים עיקריים, עקרון השוני ע

המתבטא בהיררכיה ועקרון הדמיון המתבטא בלאום של הימאים. מצד שני, הימאים מחפשים דווקא 

מסביבם. בהשוואה למחקרו את ה"לבד", את הזמן והמרחב בו הם נמצאים לבדם ללא ימאים אחרים 

שציין כי הימאים אינם יכולים להימצא לבד בשום שלב של היום, הממצאים  ),2006מן (של גופ

הצביעו על כך כי הימאים בוחרים לעיתים לבלות את זמנם על האנייה לבדם. היכולת לבחור אנשים 

עימם מקיימים אינטראקציה מבחינת הימאים משקף את יכולת הבחירה של הימאים בניגוד למצבים 

ם על האנייה, בהם הם לא יכולים לשלוט במה שקורה כגון לוח הזמנים הקבוע על אחרים הקורי

 האנייה או זמן עגינת האנייה בנמל.

שאלה, מה מעלים את האם כן, הממצאים לגבי האינטראקציה הסלקטיבית בקרב הימאים 

משמעות האינטראקציה הסלקטיבית הזו בכל הקשור ליכולתם של הימאים להפריד בין ספירת 

עבודה לספירת המנוחה? מהממצאים עלה כי כמעט בלתי אפשרי עבורם. הבדידות על האנייה היא ה

צפויה מצד אחד, היות ונמצאים הרחק מהמשפחה לתקופות ממושכות. אך מצד שני העניין של 

נוכחות מתמדת של אנשים אחרים בקרבת הימאים, מעיד על כך כי אי אפשר לנוח מהנוכחות הזאת, 

העדפה להימצא ליד אנשים מתרבות מוכרת או להעדיף את ההימצאות לבד מבלי מה שמוביל ל

לתקשר עם אנשים. בנוסף לכך, בהתייחסות לפן ההיררכי של האינטראקציה בין הימאים, ההפרדה 

הזו בין הקצינים לדירוגים "גולשת" אל השעות החופשיות של הימאים, כאשר מתרחש מעבר בין 

 רמלי של העבודה על האנייה.הזמן הפורמלי לזמן הלא פו
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מכאן ניתן לשאול, האם החיבור לאנשים מאותו הלאום פותר את הבעיה של להיות במקום 

. מכאן, תמוכרוהרגשה , "בבית", רגשה בטוחהזה מהווה רק פתרון יצירתי להחיבור מוגבל, או ש

ה של שהאחרים הדומים להם מהווים את המשפחה האלטרנטיבית שיוצרת את התחושה המדומ

הבית עבור הימאים, למרות העובדה שהם במקום ובמרחב של "עבודה", הרחק מהבית שלהם. נראה 

שנוצרים במקרה זה גבולות חדשים על ידי הימאי, גבולות שהימאי יכול לקבוע בעצמו. פנים נוספות 

לאינטראקציה בין הימאים ולסמיכותם אחד לשני מהווה ההפרדה בין הזמן העבודה לבין זמן 

מרחב מוגבל ההפרדה הזו לעיתים מיטשטשת. החשיבות של נוחה, כאשר מעצם הימצאותם באותו מה

ההפרדה הזו מקבלת משמעות בעיקר עבור הימאים, שחייבים לקחת את העבודה עימם "הביתה" בכל 

פעם שמסיימים לעבוד, כאשר ביחד עם העבודה מגיעים גם הקשרים הנוצרים בעבודה שזולגים אל 

ופשית שלהם, בין אם אלה קשרים חיוביים ובין אם אלה קשרים שליליים. זליגה זו, הספירה הח

כאמור, יכולה להתרחש גם בין הקצינים לבין הדירוגים, כאשר ההפרדה הפיזית בין המרחבים 

המיועדים לקצינים לבין המרחבים המיועדים לדירוגים זולגת גם לאינטראקציה ביניהם. באופן 

מרים על יחסי ההיררכיה גם בזמנם החופשי, לאחר שעות העבודה, אך בפועל תיאורטי, הימאים שו

הקצינים והדירוגים אינם מקיימים אינטראקציה בזמן המנוחה שלהם. מכאן, הנורמות הבלתי 

 פורמליות על האנייה מכתיבות את פרקטיקות ההתקשרות על האנייה.

(גופמן ריהם של גופמן וממשיכיו ההימצאות הזו אחד בסמיכות לשני כל הזמן, תואמת את מחק

2006Zurcher 1965;(  נו כי כמעט בלתי אפשרי עבור הימאי להיות לבדו בים, כאשר גם בזמןשטע

למטרה להרחיב העבודה וגם בזמן המנוחה הוא מבלה את זמנו יחד עם ימאים אחרים. מחקר זה שם 

על המוסד הכוללני, ולתעד באופן אתנוגראפי את חוויית ) 2006(את ההמשגה הקודמת של גופמן 

הסמיכות של הימאים על האנייה אחד לשני, בזמן ובמרחב דומים, בלי היכולת להימנע מכך. באופן 

אים על מנת להצביע על הקריטריונים והפרקטיקות המגויסות על ידי הימהמטרה היא מפורט יותר, 

כיצד זה משפיע על תחושתם של הימאים על האנייה לבדוק . בנוסף, לאחרים להגיב לסמיכות זו

ביניהם. מהממצאים עלה כי ישנו  ניםובאיזה אופן הם מתגברים על מגבלות המוסד הכוללני או מתמר

ר תכאשר מצד אחד הם לא מעוניינים בי יחס אמביוולנטי אל הסמיכות הזו לימאים אחרים,

אינטראקציה מחוץ לשעות העבודה, אך מצד שני ניתוק מכולם ובידוד נחשבים לא נורמטיביים על 

חייבים לדבר עם אנשים הפרוטוקול החברתי מכתיב כי האנייה. זה קורה מכיוון שלטענת הימאים, 

וגם  )Mead 1967(בנסיבות אלה, מה שמוביל לרצון לקיים אינטראקציה סימבולית עם פרטים אחרים 
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על מנת להשיג ולשמר את הסטטוס שלהם על  ,)Goffman 2006( הצורך לנהל רושם מול פרטים אלה

 האנייה. 

אם כן, פרק זה הציג לא רק את החוויה של הימאי בעת ההימצאות בסמיכות לאחרים, אלא גם 

אופן בו הוא מתמרן ופועל בסיטואציה זו, בה הוא נמצא במוסד הכוללני. הימאים מסתירים את את ה

רגשותיהם בעת מתחים שהם חווים על האנייה, כאשר האינטראקציה היחידה שהם מקיימים 

מתרחשת עם ימאים הדומים להם מבחינת לאום. כמו כן, נורמות ההיררכיה נשמרות על האנייה, 

דה ישנו פחות מתח של אינטראקציה אינטנסיבית והצגה עצמית. עם זאת בזמן היות ובזמן העבו

המנוחה, האינטראקציה בין הדירוגים לקצונה כמעט ולא מתקיימת, מה שנובע בעיקר מהרצון 

להשאיר מקום למשפחה המדומה ולנוח עם אחרים דומים. לבסוף, האפשרות של ההימצאות לבד 

האופציה האחרונה עבור הימאי, שבדרך מסוימת "פותרת" את  וההימנעות מאינטראקציה מהווה את

הבעיה של ההימצאות בסמיכות לאחרים. יתרה מכך, נקודה חשובה נוספת בהקשר זה מתקשרת 

ליכולת הבחירה של הימאי, היות וחלק מהבחירות על האנייה כגון קביעת לוח זמנים של עבודה 

, )Aubert and Arner 1959;  Zurcher 1965( יםוקביעת מועד היציאה לחוף עבורם נשללות מהימא

בחירה של ימאים אחרים לקיום אינטראקציה מהווה חלק מהחלטה משמעותית עבור הימאי אותה 

 ת עבורו.הוא יכול לקבוע לבדו ולא החלטה שמישהו אחר או מערכת חוקים מעליו קובע

מכאן, היות והימאים אינם חוזרים הביתה בסוף יום העבודה, האינטראקציה היומיומית ביניהם 

משולבת באופן תמידי עם יחסי מרות, כך שחשיבה נורמטיבית על יחסים בין בני אדם באופן יומיומי 

 פורמלייםהיא שונה כשחושבים על ימאים. המשמעות היא, שהיחסים בין הימאים הם לאו דווקא לא 

. מצד אחד, הם "תקועים" יחד, אחד בסמיכות לשני, בדומה למה שטוען גופמן )2006כפי שציין גופמן (

מי ואינם יכולים ללכת הביתה. זה מצביע על כך כי הם חייבים במובן מסוים לתקשר עם  )2006(

ובדה שהם ילמה הרחבה יותר של החוויה שלהם היא העעל האנייה. מצד שני, הדנמצא בסביבתם ש

שעות של אינטראקציה עם כל כך הרבה לאומים שונים ו"אחרים" וכל כך הרבה  24ים לסבול צריכ

 יחסי סמכות על האנייה. 

כאמור, שני הממדים הללו מציגים את "העצמי" של הימאי באופן מורכב סוציולוגית ומתיש 

ה מבחינת הימאים. מה אינדיבידואלית, כאשר ההפרדה בין עבודה לבית אינה דורשת אינטראקצי

 Zurcher; 2006(גופמן  שחדש באינטראקציה בין הימאים שלא מופיע במחקר של גופמן וממשיכיו

, אלה הכללים הבין אישיים של האדם החדש והנורמות הבין תרבותיות של אינטראקציה ) 1965
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, בלי מנוחה )Mead 1967( היא יותר קשה, כלומר לקיחת התפקיד של האחר במשך כל הזמןש

 המתאפשרת בנסיבות אחרות.

אם כן, הרעיון המרכזי של פרק זה גורס כי התנאים של האנייה כמקום סגור יוצרים צורות 

סת על מבנים היררכיים ועל קבוצות מוצא. עולה על מורכבות של אינטראקציה סימבולית המבוס

האנייה סוג ייחודי של מתח המערב רצון למרחב אישי של מנוחה לבדם בסוף יום העבודה מצד אחד, 

לעומת המתח המתבטא בבדידות ותלות באחרים בשביל קירבה לתקופות ארוכות של פרידה מהחוף 

ת על האנייה, לפחות לא גבולות ברורים ומובהקים, ומהמשפחה מצד שני. מכאן ניתן לומר שאין גבולו

כאשר הימאים יוצרים את הגבולות בינם לבין האחרים, גבולות שהם מורכבים יותר על מנת לפצות 

על כך כי הם נמצאים באופן תמידי כמעט בסמיכות לאנשים אחרים. זו מורכבות שמתבטאת בשהות 

מה שמהווה  -ולם חולקים את הזהות של הימאיעם ימאים אחרים על מנת לא להיות לבד, כאשר כ

 את בסיס החיבור ביניהם. 

באופן של סגירות או הנשמרים על האנייה באים לידי ביטוי  סמוייםעם זאת, הגבולות ה יחד

למשל מקומות  -. הימאים שומרים על ההיררכיה במובן של מבנה ועיצוב האנייהלחילופין נקבוביות

לוויזיה, חדרי אוכל, הפרדה בחדרי מגורים, אך חייבים לפתוח את של מנוחה על האנייה, חדר ט

הגבולות של ההיררכיה על מנת לאפשר לקיים אינטראקציה כשבודדים, גם כאשר העבודה דורשת 

מהם להימצא יחדיו במרחבים קטנים. מכאן, שהמתח בין הימאים על האנייה בהימצאותם אחד 

מרחב סגור יוצרת גבולות חדשים כפתרון, שעולים מאתר בסמיכות לשני מעניין רק בגלל שהאנייה כ

 האנייה עצמה. 

הפרק על דפוסי האינטראקציה של הימאים על האנייה מהווה את הפינאלה של מחקר זה, כאשר 

גיות. הווי החיים של הימאים על האנייה הוצג לאורך פרק הממצאים האמפיריים על ידי חלוקה לסו

את החוט המקשר בין הסוגיות שהועלו במהלך פרק זה, כאשר הוצגו  מהווה) 2006מחקרו של גופמן (

ארבע סוגיות עיקריות בחיי הימאים. אינטגרציה בין סוגיות אלה הכוללות את המרחב, המשפחה, 

הזמן והאינטראקציה בין הימאים על האנייה, בנוסף להשלכות למחקרים עתידיים יפורטו ביתר שאת 

 בפרק הדיון והמסקנות.
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 יון ומסקנותד  .ה

עבודה זו ביקשה להתחקות אחר חווייתם של ימאי הצי הסוחר כפי שתועדו במהלך מחקר 

איכותני אתנוגרפי על אניות הצי הסוחר. נקודת המוצא התיאורטית העומדת בבסיס עבודה זו נעוצה 

את  לתאר), כאשר מטרת העבודה היא קודם כל 2006( במושג "מוסד כוללני" בו עסק ארווינג גופמן

חווייתם של ימאי הצי הסוחר ואת האופן בו הם חווים את המעברים בין האנייה לבית. כמו כן, 

לבדוק האם ניתן להתייחס אל האנייה כאל מוסד כוללני כפי שהגדירו ארווינג העבודה שמה למטרה 

ת גופמן ולאחר מכן להרחיב את המשגתו של גופמן ולשפוך אור חדש על חייהם של הימאים באמצעו

תצורות האופן בו חווים הימאים על האנייה את המרחב, תפישות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות של 

 המשפחה, הזמן והאינטראקציה במרחב סגור. אלטרנטיביות של 

אופיים , הוא גרס כי ")2006( אם נחזור למאפייני המוסד הכוללני כפי שתוארו על ידי גופמן 

מסומל על ידי המחסום המוטל על יחסים חברתיים עם העולם  של המוסדות][הכוללני או הטוטלי 

בין  .)32(שם, עמ' שבחוץ ועל ידי ההפרדה הבנויה היישר אל תוך המאפיינים הפיזיים של המבנה" 

מאפייני המוסד הכוללני כפי שמציגם גופמן עולה היעדר ההפרדה בין שלוש ספירות החיים של עבודה, 

הקיים בחברה החיצונית למוסד, בה הפרט ישן, משחק  דר החברתישינה ומשחק, כאשר בניגוד להס

מתנהלים תחת קורת גג אחת ותחת של החוסה ועובד במקומות שונים, כל ההיבטים השונים בחיים 

מאפיין נוסף של המוסד הכוללני בו עסק גופמן הוא חוסר החפיפה בין  .)33(שם, עמ'  אותה הסמכות

בחלקו ה. כאמור, המוסד הכוללני מהווה בן כלאיים חברתי, המוסד הכוללני לבין מוסד המשפח

החיים במסגרת המשפחה מנוגדים לרוב לחיים במסגרת , כאשר קהילת מגורים ובחלקו ארגון פורמלי

 . )38שם, עמ' ( המוסד הכוללני

כל יתר על כן, גופמן גרס כי במוסד הכוללני לוח הזמנים של החוסים מסודר עבורם, כאשר 

בקרב תחושה בנוסף לכך, המוסד הכוללני מתאפיין ב .)33עמ' (שם,  מתוזמנים היטב שלבי היום

 .)79עמ' (שם,  כי הזמן בו הם נמצאים במוסד הוא זמן מבוזבז או הרוס, אשר נלקח מחייהםהחוסים 

ההימצאות במוסד הכוללני מאופיינת גם על ידי הסמיכות לחוסים אחרים הנמצאים בסביבתו של 

גופמן מציין כי כל שלב בפעילותו היומיומית של הפרט מתבצעת בסמיכות לקבוצה החוסה, כאשר 
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בנוסף,  .)33מ' (שם, עגדולה של אנשים אחרים הזוכים ליחס זהה ומצופים לעשות את אותו הדבר יחד 

, החוסים, לבין סגל פיקוח מצומצם -הכוללניים קיים פיצול בין קבוצה גדולה ונשלטתבמוסדות 

 .)36שם, עמ' (ות מפגש רשמיות בלבד וחדירה הדדית מעטה מאוד נקוד כשבניהם

מאפיין עיקרי להרחיב על כך, הוצגו מאפייני האנייה כמוסד כוללני כפי שאלה מוצגים בספרות. 

 )Acheson 1981;  Earleניהול אורח חיים של מגורים ועבודה באותו המקום  הואבחיי הימאים 

1998;  Forsyth and Gramling 1990;  Kahveci 2003(  כאשר עובדים שעות רבות)Kahveci 2003;  

Shay 1951( ול להיות מלווה במתח יומיומי גבוהמה שיכ )Thomas 2003a( נוסף שבא לידי מאפיין .

ביטוי בהווי חייהם של הימאים הוא הכפיפות לרב החובל של האנייה והמבנה ההיררכי על האנייה, 

 Acheson;1997כפרי (לם כאשר לכל ימאי ישנו תפקיד מוגדר שדומה ברוב האניות המפליגות בעו

כאשר חברי הצוות מתאפיינים  )Aubert and Arner 1959;  Shay 1951(הצוות לרוב קבוע   .) 1981

  .)Acheson 1981;  Kahveci 2007b;  Zhao 2001( יבגיוון לאומי ותרבות

מאפיין נוסף בחיי הימאים הוא ייחודם בהשוואה לאנשים העובדים בחוף כאשר הדגש הוא על 

  ;Acheson 1981(מעצם עבודתם על האנייה תנאי העבודה והחיים של הימאים הייחודיים להם 

Bailey 2007;  Earle 1998;  Ellis 2008;  Forsyth and Gramling 1990;  Thomas 2003b( , מה

שיכול להוביל למאפיין חשוב לא פחות שמהווה עבודתם של הימאים המלווה בהיעדרות רבה מהבית, 

 ,Acheson 1981;  Earle 1998;  Kitada 2009;  Thomas, Sampson( אשר נמשכת תקופות ארוכות

and Zhao 2001(. ני הממצאים שעלו במחקר תמכו בהמגופמן שגתו של גופמן של המוסד הכולל)

 ובמחקרם של ממשיכיו, אך גם הרחיבו עליה במספר אופנים.  )2006

בעבודה זו חולקו לארבע סוגיות עיקריות, כאשר לאורך כל  הממצאים העיקריים שהוצגו

על המוסד הכוללני, תוך בחינת ) 2006(העבודה הן עוברות כחוט השני דרך המחקר של גופמן 

המאפיינים של המוסד הכוללני כפי שהציגם גופמן והצגת המשגה אלטרנטיבית לזו של גופמן. יתרה 

ה היא כה מורכבת, לעיתים הנטייה לעסוק באנייה כ"מוסד מכך, היות והחוויה של הימאים על האניי

כוללני" אינה מאפשרת להגיע להבנה מעמיקה של חוויה זו, לכן העבודה מציעה המשגה נוספת 

ם בין האנייה לבין החוף באמצעות מושגים לחווייתם של הימאים על האנייה ולמעברים שהם חווי

 ית.מרחב, משפחה, זמן ואינטראקציה סימבול כגון

בפרק הראשון על המרחב מצאתי כי מתקיים היעדר המחסומים בין ספירות העבודה, השינה 

והמשחק כלומר הממצאים תואמים את מחקרו של גופמן. להוסיף על כך, במהלך המחקר 
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האתנוגראפי התאפשרה התבוננות ייחודית בחוויה היומיומית של הימאים, במהלכה הבחנתי בחוויית 

סד הכוללני. להרחיב על כך, מהממצאים עלה כי ישנו יחס אמביוולנטי מצד מרחב ייחודית במו

הימאים אל היעדר המחסומים, הבא לידי ביטוי בהרגשתם החיובית של הימאים במרחב מצד אחד 

 וברצונם לצאת ממרחב זה מצד שני. 

הממצאים שעלו בפרק המרחב גם הצביעו על התחושות הייחודיות של הימאים במרחב 

 Davies ;2006גופמן ( וממשיכיו אלי של האנייה, מה שמאפשר להרחיב על מחקרו של גופמןהלימינ

1989; Zurcher 1965; .( ניתן להתייחס אל המרחב לא רק בהקשר של הסגירות הממצאים הראו כי

מאים על האנייה, אלא גם לאופן בו המרחב מגדיר את הסגירות הזו בצורות שונות. מרחב של הי

האנייה מתווך בין האדם לבין הים המקיף את האנייה, מה שיכול להשרות למרחב זה דווקא תחושה 

של מקום בטוח וחופשי, מקום המשרה אווירה של ביטחון. המרחב כמנגנון פועל ומשפיע עלינו כפי 

, כאשר אנו יכולים לחוות )Mayerfeld Bell 1997(להשפיע עלינו אינדיבידואלים אחרים  שיכולים

כלפי המקום בו אנחנו נמצאים רגשות של חיבה או חוסר חיבה, אמון או פחד וכולי. באותו אופן, 

רגשות של ביטחון וסגירות כאשר באותו הזמן אצל הימאים מעוררת החוויה של המרחב על האנייה 

 הפוכים של סכנה ופתיחות. ורר רגשות הים המקיף את האנייה מע

אחד מהמושגים המרכזיים שעלו במסגרת זו הוא המושג "חופש כוזב", המתייחס לקיומו של 

ד חופש על האנייה שלעיתים יכול להיות כוזב ולעיתים יכול לתת הרגשת חופש מוחשית. מצד אח

הם חופשיים עצמה הכוונה היא לחופש המוגבל אותו חווים הימאים על האנייה, כאשר על האנייה 

צים לעשות, אך אין להם את האפשרות לעזוב את האנייה פיזית בכל רגע נתון. לעשות כל מה שהם חפ

מצד שני, הכוונה ב"חופש כוזב" היא ליכולתם של הימאים לנוע בצורה חופשית יחסית במקומות 

 אחרים ברחבי העולם אליהם לרוב לא מגיעים אנשי חוף. 

נוסף על כך, התייחסותו של גופמן להיעדר המחסומים על האנייה לא סיפקה מידע באשר 

לרגשותיהם של הימאים ביחד להיעדר זה, רגשות שהתגלו במהלך המחקר כאמביוולנטיים והתחלקו 

הימאי, שתואמים   פוק הצרכים הבסיסיים שלליחס חיובי ויחס שלילי. היחס החיובי שם דגש על סי

על סולם הצרכים הבסיסיים של בני האדם. היחס השלילי הצביע  )Maslow )1943את התיאוריה של 

על חוסר האפשרות ללכת "הביתה" בסוף יום העבודה, שכן מבחינת הימאים האנייה היא הבית 

נוגעות בסוגיות שונות כגון, האם והבית הוא האנייה. שאלות נוספות העולות מניתוח הממצאים 

נרגיש נוחות או חוסר נוחות במקום מוגבל בו כל צרכינו מסופקים? האם ניתן להשוות את האנייה 
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לתכניות ריאליטי למיניהן בהן מסופקים לכאורה כל צרכי המשתתפים במקום מסוגר אחד? שאלות 

ל ממדי החיים מתקיימים במקום אלה ונוספות נועדו לבחון את הרגשות העולים במרחב סגור בו כ

 אחד, מה שיכול לתרום למחקר עתידי בנושאים אלה. 

אולם, אם אחזור לדימוי של ה"עריסה" או של ה"מטריושקה", האנייה מהווה גם סביבה שמשרה 

אווירה חד משמעית של ביטחון, מה שמצביע כי האנייה יכולה להיתפש גם כסביבה שהיא לא 

ה"אשקף" המבטא את המתח בין האנייה לבין המרחב המקיף  ם דימוידיכוטומית. מכאן עולה ג

אותה, ממנו מסתכלים אל מחוץ לאנייה, כאשר מצד אחד מבט זה מוגבל אך מצד שני הוא מאפשר 

צפייה אל מעבר לאופק האינסופי. באותה מידה ניתן לומר כי חוויית הימאי הרב ממדית מובנית על 

וצר הן בטיחות והן תחושה של מרחב פתוח על ידי הים, מה שמוסיף ידי הדרך בה המרחב על האנייה י

על הרעיון של "החופש הכוזב". אותו היתרון של העולם הסגור עבור הימאים מהווה גם את האתגרים 

שבעבודת הימאי. אתגרים אלה באים לידי ביטוי בסגירות הנכפית על הימאים וחוסר אפשרותם 

 Meisשהוזכרו אצל  De Mateנתון. זה תואם את ממצאיו של לעזוב את מרחב האנייה בכל רגע 

האנייה בהקשר זה,  ), שהשתמש בדיכוטומיה של "בית" ו"רחוב" לתיאור התרבות הברזילאית.2002(

ציר הזה, במיקום הלימינאלי שבין "הבית" לבין "הרחוב", כאשר מצד אחד היא ממוקמת באמצע ה

ומצד שני היא מהווה מקום של אנונימיות, בו נמצאים מאורגנת באופן היררכי ומשפחתית יחסית 

הימאים על האנייה על מנת לשרוד. מכאן, שבדומה לטשטוש בין גבולות האנייה לבין החוף, הגבול בין 

 החופש האמתי לבין החופש הכוזב מעומעם גם כן. 

 מה שמחדש המחקר הנוכחי, הוא הצגת הפרדוקס המובנה אותו חווים הימאים בכל הקשור

לתחושת סכנה וביטחון בו זמנית על האנייה, כמו גם תחושת חופש והגבלה בו זמנית על האנייה. 

יציבות ה תהרגש הפרדוקס הזה מגיע לפתרון כשמסתכלים על האנייה כמרחב המתווך בין האדם לים.

ל באופן טבעי אנחנו לא נרגיש בטוחים עמכיוון שאנומאליה במידה מסוימת,  מהווהבמרחב לא יציב 

הימצאות על בנבחר בהינתן הבחירה, אנחנו  עם זאת בגלל חוסר היציבות הפיזית שלה.האנייה, 

של מקומות עתידי המקיף אותה. מכאן ניתן להשליך את הממצאים על מחקר  אנייה ולא ביםה

לימינאליים דומים המתאפיינים על ידי סגירות וכוללניות ויחסם אל הסביבה המקיפה אותם, כגון 

 .נימייה, משטרה, קיבוץ וכדומהצבא, פ

בפרק השני על המשפחה, הממצאים הקשורים ליחסי הימאי עם משפחתו מרחיבים את ההמשגה 

. למרות שגופמן טוען כי המוסד הכוללני אינו )2006(גופמן  של גופמן על התנאים של המוסד הכוללני



80 

 

מוסד המשפחה, מצאתי כי הקשר של הימאי עם המשפחה מתקיים בצורה עולה בקנה אחד עם 

עקבית. גופמן לא עסק במורכבות של היכולת לשמור על חיי משפחה תוך ניהול אורח החיים של 

הימאים או של החוסים במוסד הכוללני. בנוסף לכך, המשפחה יכולה להשפיע על מצב רוחו של הימאי 

י ישנו פרדוקס של ובין אם זה באופן שלילי. יתרה מזאת, עלה כמרחוק בין אם זה באופן חיובי 

, כאשר מצד אחד הימאים נהנים לראות את המשפחה אך םשל הימאי שנאה לביתם ומשפחתם-אהבה

מצד שני הם אוהבים את שהותם על האנייה ומוצאים את החיים בחוף מלאים בסיבוכים ובעיות. 

על ידי ההפרדה בין שתי הספירות האלה, הנעשית על  ההתמודדות עם פרדוקס זה נעשית בדרך כלל

ידי הימאים , כאשר האנייה תופסת את "תפקיד" הבית בכך שמספקת לימאי את צרכיו ואילו הבית 

נחווה כמקום ארעי אותו מבקרים מדי פעם. הממצאים לא תואמים את מחקרו של גופמן בכך שהם 

מאי שומר על קשר רציף ועקבי עם משפחתו. מנכיחים את הקשר של הימאי עם משפחתו, כאשר הי

 בנוסף, הממצאים מרחיבים על מחקרו בכך שהם מתארים את האופן בו הימאי חווה את הקשר הזה. 

הממצאים שעלו בהקשר זה לגבי היחס של הימאי עם משפחתו, אינם עולים בקנה אחד עם 

, היות )Levin 2004;  Rhodes 2002( הספרות הקיימת על תצורות אלטרנטיביות של מוסד המשפחה

מתקשרות אליו כקשר שמנוהל מרחוק, ומהות הקשר ביניהם מתבססת על הקונוטציות החיוביות ש

בילוי זמן ומרחב משותפים לאורך תקופה וקשר כזה הוא לרוב נטול קונוטציה שלילית המתקשרת ל

הרצון של הימאים לבלות זמן עם משפחתם . במשפחות המסורתיותלעיתים קורה , כפי שממושכת

מצד אחד ורצונם להעביר את זמנם על האנייה מצד שני הוא זה שיוצר את הדיסוננס בין האנייה 

 לחוף, בעקבותיו רבים מהימאים מעדיפים את החיים על האנייה על פני החיים בחוף.

מצאים בנוגע לאינטראקציה של הימאי עם משפחתו נוגד את אם כן, דבר נוסף שעולה מניתוח המ

, שגרס כי ישנו ניתוק כמעט מוחלט בין המוסד הכוללני לבין העולם בחוץ, )2006( מחקרו של גופמן

, בין )Tang 2010;  Tang 2007( עולה כי הימאי מקיים קשרים ענפים עם משפחתו הודות לטכנולוגיה

אם אלה קשרים חיוביים או שליליים. קשרים אלה מבטאים את הנקבוביות של האנייה ביחס 

שסיווגה במחקרה את  )Davies )1989 -למוסדות כוללניים אחרים שנחשבים סגורים יותר, בדומה ל

שהראתה כי מוסדות  , בכך)2006( המוסדות הכוללניים על פי קריטריונים שונים מאלה של גופמן

נבדלים ביניהם גם ברמת הפתיחות שלהם כלפי העולם. הנקבוביות הזו שבין האנייה לבין החוף דומה 

ו"זוגות  )LAT )Levin 2004לתצורות אלטרנטיביות של מוסד המשפחה הבאות לידי ביטוי במשפחות 

, אך היות והקשר הזוגי בין הימאי למשפחתו מתבסס בעיקר על מגע לא )Rhodes 2002( יוממים"
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פיזי, השוואה זו רלוונטית רק בעת שהותו של הימאי בים. אמנם המטרה של תחילת העבודה עבור 

הימאים הייתה סיבה כלכלית, אבל בשלב מסוים האמצעי הפך להיות המטרה, כלומר העבודה החלה 

 )Sampson and Thomas 2003(תופסת חלק משמעותי מאוד מחיי הימאים ובניגוד למופיע בספרות 

הקשר מהבית דווקא מפריע לניהול חייהם היומיומיים על האנייה. הקשר הזה עם המשפחה ממשיך 

יה נתפשת כמרכז החיים של הימאי, הבית שלו להשפיע על הימאי גם בעת הגעתו הביתה. היות והאני

מקבל משמעות שולית בלבד. עלה כי הימאי מרגיש בנוח יותר כאשר הוא נמצא על האנייה בהשוואה 

 שני אך מצד בחוף נהנים אחד מצד לבית, כאשר שנאה-אהבה של פרדוקס להימצאותו בבית. עולה

 בין לגמרי מפרידים הזה הפרדוקס על רלהתגב מנת ולעיתים על ההימצאות על האנייה את אוהבים

כתוצאה מכך, האנייה תופסת את ה"תפקיד" של הבית, ואילו הבית מקבל  .האלה הספירות שתי

 משמעות ארעית כמקום אותו מבקרים מדי פעם. 

עלה כי חיי האנייה זולגים אל מניתוח הממצאים אך מה מתרחש בעת הגעתו של הימאי לביתו? 

המתרחש בחוף תחושה של חוסר שייכות בעקבות ניהול אורח חיים משפחתי  החוף, וגורמים לימאי

למעשה בלעדיו. למרות ניהול אורח החיים האלטרנטיבי לכאורה שהימאי מנהל עם משפחתו בעת 

הימצאותו על האנייה, בעת הגעתו הביתה הוא מבלה את הזמן עם משפחתו בסגנון משפחתי 

. ממצאים אלה לא עולים בקנה אחד עם הספרות הקיימת על )1999הבילנד ("מסורתי" יותר 

, היות והימאי מקיים אורחות חיים שונות )Levin 2004;  Rhodes 2002( המשפחות האלטרנטיביות

מכאן, משפחת הימאי היא משפחה היברידית, המשלבת בעת נוכחותו על האנייה ובעת הגעתו הביתה. 

 Levin 2004;  Rhodes( והן תצורה אלטרנטיבית )1999(הבילנד  הן תצורה קלאסית של משפחה

שפחה היברידית זו, בעוד המשפחות . מה שחדש במחקר זה הוא שחרף קיומה של מ)2002

האלטרנטיביות מנהלות שגרה מסוימת בקיום חיי המשפחה, משפחת הימאי אינה יכולה לחוות שגרה 

 כזו היות ונוכחותו של הימאי בבית קוטעת את לוח הזמנים של משפחתו בחוף.

ממצאיו של  לגבי המוסד הכוללני ועל) 2006(השילוב הזה מאיר באור חדש את ממצאיו של גופמן 

שעסקו ברמות פתיחות מגוונות של המוסד הכוללני, כמו גם  )Davies 1989;  Zurcher 1965(ממשיכיו 

להוסיף על . )Levin 2004;  Rhodes 2002(את הספרות הקיימת על תצורות המשפחה האלטרנטיביות 

 במובן רק לא, לעבור שהוא צריך" שערים" , בעת חזרתו של הימאי לאנייה, קיימיםהספרות הקיימת

 כל שבב זהות מעצמו משיל הימאי בהם בעוברם כאשר, שערים מנטליים גם אלא פיזיים שערים של

חקרים עתידיים יכולים לעסוק במקומות עבודה גרידא. מ כימאי האנייה על ועולה שקשור לחוף
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המאופיינים על ידי שהות ממושכת של העובד מחוץ לבית כגון עובדי צוות מטוס, כורי פחם, מדריכים 

 בפנימיות וכדומה.

בפרק השלישי בחנתי את הזמן בחוויית הימאי, במטרה להרחיב על הספרות של המוסד הכוללני. 

משו אותי בניסיון להבין את חווית הזמן על האנייה. המושג הראשון מספר המשגות הקשורות לזמן שי

שמכיל "ייצוגים קולקטיביים" או "קטגוריות" הנשענות על  )Durkheim 1974(הוא "הזמן החברתי" 

.  הקטגוריות יוצרות זמניות )Munn 1992( ומשקפות את ה"קצב" המגוון של החיים החברתיים

, )Durkheim 1974(הטומנת בחובה משמעויות רבות לגבי הזמן. המושג השני הוא "הזמן הפרטי" 

פישת הזמן ת המתקשר לזרימה הלא שווה של "משך זמן אותו אני מרגיש שעובר בתוכי", המכונן את

 . המושג השלישי המניפולציה שמבצע הסוכן בזמן)Munn 1992(הסובייקטיבית של כל אדם 

)Bourdieu 1964("נחווה" נית של קצב, באמצעותה הזמן לא רקניפולציה זמכאשר השחקן מבצע מ , 

. מושג נוסף המתקשר לזמן הוא "הייצוג הזמני" )Munn 1992(אלא גם מובנה על ידי האינדיבידואל 

בתוך  Beidelman 1963(כגון עונות, היום וחלקיו וכדומה  המהווה אוצר מילים בסיסי של מונחים

(Munn 1992 נוסף הוא "עולם הזמן", המתייחס לשליטה באספקטים של החיים היומיומיים מושג .

, כמו למשל Munn 1992)בתוך  Burman 1981(של בני אדם ויוצר גם שליטה בסדר גודל רחב יותר 

 . )Zerubavel 1977( תרבות מסוימתבקביעת לוח השנה 

הממצאים הצביעו על לוח זמנים קבוע המתקיים על האנייה, ממצא התואם את מחקרו של גופמן 

נקבע עבורם מראש. עם זאת, הממצאים גם  שטען כי לוח הזמנים של החוסים במוסד) 2006(

מרחיבים את התייחסותו של גופמן לזמן במוסד הכוללני. למעלה מזה, במהלך ניתוח הממצאים, עלו 

של חשיבה על ממד הזמן על האנייה, תוך התייחסות לחוויה  )2006(וריאציות מורכבות יותר מגופמן 

הזמן הנחווה בחוף. כאמור, מתקיים "עולם  שונה של ימאים של זמן על האנייה בהשוואה לתפישת

קבוע מראש על האנייה, מה שתואם את מחקרו של גופמן  Munn 1992)בתוך  Burman 1981(זמן" 

בהקשר זה של המחקר הנוכחי הוא האופן לגבי לוח הזמנים הקבוע מראש על האנייה. החידוש  )2006(

בו "עולם הזמן" הזה נחווה על ידי הימאים, כאשר מצד אחד נחווית תחושה תמידית של מתח על 

האנייה בגלל הדריכות שחווים הימאים ומצד שני נחווית תחושת שחרור מעול התכנון, כאשר לוח 

 לו לעסוק בדברים אחרים.  הזמנים על האנייה משחרר את הימאי מחשיבה על מעשיו ומאפשר

יתרה מכך, עלה כי חוויית הימאים של הזמן על האנייה שונה מזו של אנשי החוף. למרות שהייצוג 

של הזמן על האנייה דומה לזה של האנשים בחוף, כאשר נעשית חלוקה שרירותית לעונות השנה, 
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, ההרגשה היא של זמן שונה, כלומר מעבר זמן באופן סובייקטיבי )Zerubavel 1977( לימים וכולי

שנתפש בצורה שונה על ידי הימאים. ה"זמן הפרטי", כלומר ההתייחסות למשך הזמן אותו הימאי 

השיגו הימאים בזמן עובר הבנייה מצד הימאים, כאשר מה ש )Durkheim 1974(מרגיש שעובר בתוכו 

כי השיגו בזמנם על האנייה  היות והם חשיםשעבדו על האנייה מהווה עבורם יותר מהישג כלכלי, 

 הרבה יותר בהשוואה למה שהיו משיגים בחוף באותה תקופת זמן. 

בו הוא התייחס לתחושת הזמן המבוזבז בקרב החוסים, עלה כי  )2006(בדומה למחקרו של גופמן 

פישת זמן ייחודית לגבי מה שקורה מחוץ לאנייה בעת התרחשות אירועים בחוף. לימאים ישנה ת

הימאי חווה דילוגים בחיי משפחתו וחווה בעקבות כך תחושת פספוס והחמצה בגלל חוסר סנכרון בין 

  ;Thomas 2003b(לוח הזמנים שלו ללוח הזמנים של משפחתו. עולה כי מתקיים דיסוננס זמני 

Thomas and Bailey 2009(  נוןנכללים בתכ נםנוגע לבילוי אירועים משותפים היות והימאים איבכל ה

של לוח הזמנים של משפחתם. בעקבות כך, עלו תחושות של חוסר אפשרות להספיק לעקוב אחרי 

למצב בו העיכוב הזה בחיי משפחתם הופך השינויים המתרחשים בקרב משפחת הימאי, עד להגעה 

שהם כבר לא נאבקים להתמודד עמו. בהשוואה למחקרים קודמים  בתוכם להיות כל כך מושרש

  ;Durkheim 1974;  Munn 1992(שעסקו בתרבויות שונות בהן ישנה תפישה סובייקטיבית של זמן 

Zerubavel 1977( נכרון בין הימאי לביןנוכחי עולה סוג של חוסר התאמה או חוסר סבמחקר ה ,

החיים של המשפחה שלו בחוף, המורגשת בעיקר בעת הגעתו הביתה. בהקשר זה יכולות להישאל 

ם מסביב לפרט, או בילוי זמן שאלות במחקרים עתידיים לגבי בילוי זמן בנעימים עם אחרים הנמצאי

 מעבר זמן מהר יותר או לאט יותר באופן סובייקטיבי. תחושת שלא בנעימים, כאשר הדגש יהיה על

יתרה מזאת, בדומה למפגש הימאים עם החוף המתרחש אחת למספר חודשים, ישנה קבוצה של 

יה. בפרק האחרון אנשים אותם הם רואים באופן יומיומי והם הימאים האחרים הנמצאים על האני

על האינטראקציה הסימבולית בין הימאים, עלה כי הימאים על האנייה נמצאים אחד בסמיכות לשני 

כאשר מאוששת הקרבה של  ) 2006(זה תואם את המחקר של גופמן ממצא במשך רוב שעות היום. 

מאים החוסים אחד לשני, עם זאת מרחיב את גופמן בכך שישנה התייחסות ליחסי המרות של הי

המשולבים באופן תמידי בחייהם היומיומיים. היות והימאים אינם חוזרים הביתה בסוף יום העבודה, 

אלא צריכים לראות את אותם האנשים באופן יומיומי סביב השעון, האינטראקציה בין הימאים 

 מתרחשת על פי מאפיינים שונים, ביניהם מאפיין היררכי הקשור לדרגות השונות של הימאים על

האנייה והמאפיין הלאומי הקשור למוצא ממנו מגיעים הימאים. ההימצאות על האנייה במרחבים 
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ים תופסכאשר הימאים  )Mead 1967(מוגבלים מחייבת ניהול אינטראקציה סימבולית בין הימאים 

. המשמעות היא, )Goffman 2006(הנמצא עימם ועושים "הצגה עצמית" את התפקיד של האחר 

שהיחסים בין הימאים הם לאו דווקא לא פורמליים. מצד אחד, הם "תקועים" יחד, אחד בסמיכות 

ואינם יכולים ללכת הביתה. מצד שני, הדילמה הרחבה יותר  )2006(לשני, בדומה למה שטוען גופמן 

לדעת הם חייבים שהם חייבים לנוח מהאינטראקציה הזו, או במילים אחרות  של החוויה שלהם, היא

שעות של אינטראקציה עם כל כך הרבה לאומים שונים ו"אחרים" וכל כך  24להתמודד עם כיצד 

הרבה יחסי סמכות על האנייה. שני הממדים הללו מציגים את "העצמי" של הימאי באופן מורכב 

לית, כאשר חוסר ההפרדה בין עבודה לבית דורשת פחות אינטראקציה סוציולוגית ומתיש אינדיבידוא

שהיא מבחינת מאמץ עבור הימאים. מה שחדש באינטראקציה ביניהם שלא מופיע במחקר של גופמן 

ין תרבותיות של אינטראקציה שהם וממשיכיו, אלה הכללים הבין אישיים של הפרט והנורמות הב

, בלי מנוחה המתאפשרת )Mead 1967( חר במשך כל הזמןאתגרים, כלומר לקיחת התפקיד של האמ

 . בהשוואה למחקרו של גופמןקרבה התמידית לפרטים אחריםבנסיבות אחרות בה ניתן לנוח מה

, שציין כי הימאים אינם יכולים להימצא לבד בשום שלב של היום, הממצאים הצביעו על כך כי )2006(

שרות במידה והם ויש להם את האפ הימאים בוחרים לעיתים לבלות את זמנם על האנייה לבדם

. היכולת לבחור אנשים עימם מקיימים אינטראקציה מבחינת הימאים משקפת את יכולת חפצים בכך

הבחירה של הימאים בניגוד למצבים אחרים הקורים על האנייה, בהם הם לא יכולים לשלוט במה 

 ן עגינת האנייה בנמל. וזמתוח הזמנים הקבוע על האנייה או שקורה כגון ל

הממצאים מוסיפים על מחקרו של גופמן בכך שמראים כי הבדידות על האנייה היא צפויה מצד 

אחד, היות ונמצאים הרחק מהמשפחה לתקופות ממושכות. אך מצד שני העניין של נוכחות מתמדת 

כי אי אפשר לנוח מהנוכחות הזאת, מה שמוביל  של אנשים אחרים בקרבת הימאים, מעיד על כך

להעדפה להימצא ליד אנשים מתרבות מוכרת או להעדיף את ההימצאות לבד מבלי לתקשר עם 

אנשים. בנוסף לכך, בהתייחסות לפן ההיררכי של האינטראקציה בין הימאים, ההפרדה הזו בין 

אשר מתרחש מעבר בין הזמן הקצינים לדירוגים "גולשת" אל השעות החופשיות של הימאים, כ

 הפורמלי לבין הזמן הלא פורמלי של העבודה על האנייה.

) 2006(פנים נוספות לאינטראקציה בין הימאים ולסמיכותם אחד לשני שלא הוצגו אצל גופמן 

מהווה הטשטוש בהפרדה בין זמן העבודה לבין זמן המנוחה על האנייה. הפרדה זו מקבלת משמעות 

ים, שחייבים לקחת את העבודה עימם "הביתה" בכל פעם שמסיימים לעבוד. ייחודית עבור הימא
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ביחד עם העבודה שהם לוקחים עימם מגיעים גם הקשרים הנוצרים בעבודה שזולגים אל הספירה 

 החופשית שלהם, בין אם אלה קשרים חיוביים ובין אם אלה קשרים שליליים. 

לא גבולות ברורים ומובהקים, כאשר הימאים מכאן ניתן לומר שאין גבולות על האנייה, לפחות 

יוצרים את הגבולות שהם מורכבים על מנת לפצות על כך כי הם נמצאים באופן תמידי כמעט 

בסמיכות לאנשים אחרים. זו מורכבות שמתבטאת בשהות עם ימאים אחרים על מנת לא להיות לבד, 

חיבור ביניהם. עם זאת, הגבולות מה שמהווה את בסיס ה -כאשר כולם חולקים את הזהות של הימאי

הקיימים הנשמרים על האנייה באים לידי ביטוי בצורה סמויה יותר, לפעמים הם סגורים ולפעמים 

למשל מקומות  -הם יותר נקבוביים. הימאים שומרים על ההיררכיה במובן של מבנה ועיצוב האנייה

מגורים, אך חייבים לפתוח את  של מנוחה על האנייה, חדר טלוויזיה, חדרי אוכל, הפרדה בחדרי

הגבולות של ההיררכיה על מנת לאפשר לקיים אינטראקציה כשבודדים, גם כאשר העבודה דורשת 

מהם להימצא יחדיו במרחבים קטנים. מכאן, שהמתח בין הימאים על האנייה בהימצאותם אחד 

תרון, שעולים מאתר בסמיכות לשני מעניין רק בגלל שהאנייה כמרחב סגור יוצרת גבולות חדשים כפ

 האנייה עצמה. 

הסוגיות שהוצגו במהלך העבודה נמנות על ארבע תמות עיקריות שעלו במהלך איסוף הנתונים, 

המופיעות בפרק הממצאים. כל המאפיינים שהוצגו סוטים במקצת מהמאפיינים שהציג גופמן, כאשר 

ימאים חווים את המוסד ומרחיב אותו. למרות שה) 2006(כל ממד מעשיר את המחקר של גופמן 

הכוללני כחלק מחייהם, החוויה שלהם הרבה יותר מורכבת מהתיאור של גופמן של המוסד הכוללני 

בכל הרמות. זה מה שייחודי למעשה בחייו של הימאי, השילוב של כל המאפיינים הייחודיים האלה 

וית הסתכלות שונה אך שאופייניים לקבוצות מצומצמות באוכלוסייה. מכלול הסוגיות הללו מציג זו

משלימה לאנייה כ"מוסד כוללני". המסגרת ההיררכית האפרורית והנוקשה של האנייה, מקבלת 

בעבודה זו צבעוניות מסוימת על ידי הצגת החוויה של הימאים העובדים על האניות, המוצגים במגוון 

בו זמנית רגשות סותרים מצבים אנושיים ורגשיים. האנייה מצטיירת כמרחב רב ממדי, בו ניתן לחוות 

סכנה וביטחון, או הגבלה וחופש. יתר על כן, המפגש של הימאים עם החוף הוא שמדגיש את  של

 ההבדלים בין האנייה לחוף, כאשר הגבולות האלה מיטשטשים בעת הימצאותם של הימאים בים.

אנייה. זה מן האמור לעיל עולה תופעה מעניינת והיא הידע המרומז המשותף לכל הימאים על ה

בא לידי ביטוי למשל בעובדה שלא מספרים לימאי חדשות רעות כשהוא נמצא בהפלגה, או הצורך 

לקשור דברים בכל מקום בגלל ההרגל של החיים על האנייה בעקבות הפחד שמשהו ייפול בגלל סביבה 
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 ,Thomas( לא יציבה ובהקשר זה גם העברת התנהגויות מהאנייה לחוף שמשותפת לרוב הימאים

Sampson, and Zhao 2001;  Thomas 2003b;  Thomas and Bailey 2009( כל אלה מבטאים .

שה כי מי שיכול להבין אותם בצורה הכי טובה תחוהרגשת סולידריות בין הימאים, כאשר זה מוביל ל

ם אחרים ולא מישהו מהחוף. מכאן מתבטאת התרבות הבינלאומית המאפיינת את הימאים הם ימאי

)Aubert and Arner 1959; Zhao 2001( נוספות כגון נלאומיותשיכולה להשליך גם על תרבויות בי ,

 עובדי צוות מטוס או מחקר על עיסוק הכולל מעבר תמידי בין מיקומים גיאוגרפיים שונים.

רגשות ותחושות שמאפיין את העולם הרגשי של הימאי, הוא שמבדיל אותו יתרה מכך, מעגל 

מאנשים בחוף. דוגמאות לתחושות כאלה יכולות להיות תחושות של חוסר אונים כשמשהו קורה והוא 

לא יכול לעשות כלום מהמקום בו הוא נמצא, תחושה של חוסר שייכות למקום ממנו הוא מגיע 

הוא נמצא על האנייה, וכדומה. זה מרכיב את עולמו הרגשי במקור, תחושה של בדידות כאשר 

והחווייתי של הימאי ומשפיע על האופן בו הוא תופש את החיים מחוץ לאנייה בעיקר בעת המעברים 

 האלה בין האנייה לבין החוף וחוזר חלילה.

 הם על האנייה, מהווה רעיון חשובם במקביל לחיימיחייהם של הימאים ביבשה המתקייקיום 

כאשר השאלה היא באיזו תדירות הימאים בוחרים להתחבר לחיים המקבילים האלה, או שהם 

 הקשור התדירות בה הם מתחבריםללא אינטראקציה.  מעדיפים להתקיים במקביל לחיים בחוף

של  והאינטנסיביותלרמת החיבור של המרחב והזמן, כאשר ממדי הזמן והמרחב מכוננים את הטבע 

אים עם העולם המקביל של החוף, מה שמאפשר להם להיות מקבילים אך לא האינטראקציה של הימ

מחוברים אחד לשני. העבודה מראה שהימאים יכולים לנוע קדימה ואחורה בין היבשה לאנייה, אך 

לעיתים הם מעדיפים לא לבצע את המעברים האלה, מה שמצביע אולי על ההעדפה לחיי הים. ישנם 

 העוסקים במעברים האלה בין האנייה לבין החוף.   -ימאישינויים תמידיים בחייו של ה

אין ספק כי האופי האתנוגרפי של עבודה זו בולט בייחודיותו, שכן עבודת השדה על האנייה מהווה 

 , )Alderton et al. 2004;  Bailey 2007;  Belousov et al. 2007;  Bloorנושא מחקר מורכב לכשעצמו

Fincham, and Sampson 2008;  Ellis 2008;  Sampson and Thomas 2003;( במהלך עבודת .

ההבדל גיות שהשפיעו על איסוף וניתוח הנתונים, כאשר  השדה עלו מספר בעיות אתיות ומתודולו

הוא חוסר האפשרות לעזוב את כלי השיט, בלי קשר לקושי בין שדה זה לשדות מחקר אחרים העיקרי 

הסוגיות שעלו  .)Sampson and Thomas 2003( םשל הנסיבות או לנואשות הצרכים של החוקרי

דת היותי אישה בשדה מחקר גברי, כאשר לאורך כל איסוף הנתונים עלו עובקשורות לבעבודה זו 
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השפעות ומעורבות של החוקרת בשדה המחקר, מה שהקשה על ניתוח הנתונים וערער את התוקף 

תיעוד מתמיד של והמהימנות של המחקר. כמובן שבעיות אלה באו על פתרונן על ידי הקפדה על 

הציטוטים  תוך עיגוןל השדה במהלך עבודת השדה ולאחריה, שלי ע ברפלקציותעבודת השדה, שימוש 

 . כמו כן, על ידי שילוב של מספר מתודות לאיסוף נתונים.ספציפי בקונטקסט נעשה שימושבהם 

אחת ממטרות המחקר הייתה להעמיק במקומם ובמשמעותם של הגבולות בין האנייה לבין החוף   

כפי שהומשג בספרות עד כה לא  המוסד הכוללני על ידי מעברם של  הימאים ביניהם. המושג של

מחקר זה הרחיב את ו ה כמוסד כוללניון ועושר החוויות המתרחשות באנייבאמת תיאר את מגו

הקריאה הרדוקציוניסטית של החוויה הנחווית על האנייה. אם כן, חיי הימאים מלווים בפרדוקסים 

ציבות אל מול האיתנות של האנייה; המוטמעים עמוק בתוך שגרת חייהם היומיומית. חוסר הי

המרחב המוגבל אל מול תחושת החופש; הסכנה שמחוץ לאנייה אל מול תחושת הביטחון שבפנים; 

הזמן הדחוס על האנייה אל מול הדילוגים על החיים בחוף; כל אלה משווים לחיי הימאים נופך ייחודי 

חר. מחקר זה יכול להוביל למחקרים ומסועף שמייחד את חוויית הימאים אל מול כל מקום עבודה א

נוספים שיעסקו באמביוולנטיות ורב גוניות של מקומות עבודה מרוחקים, המאופיינים על ידי ניתוק 

 מהעולם שמחוץ למקום העבודה ובסגירות הפנימית שלו. 

הפניית תשומת התרומה לקבוצה הנחקרת באה לידי ביטוי בהוספת ספרות אמפירית על הימאים ו

על מנת לתרום לרווחת ימאים ברחבי העולם. המחקר מציע גם תרומה  אליהם חקריתלב המה

יישומית לאוניברסיטת חיפה, כאשר התעניינות נוספת בתחום זה מטעם חברות הספנות ומשרד 

התחבורה, יכולה לחדש את הפעילות במכון "וידרא" לחקר הספנות הנמצא באוניברסיטה, ולהוציא 

 לוונטיים לתעשיית הספנות הלאומית והבינלאומית. פרסומים בינלאומיים הר
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 ?כמה זמן אתה עובד בים .3

 ?) של אניות עבדתSORTעל אילו סוגים ( .4

 ?בוד בתור ימאיאיך התחלת לע .5

 ?יות ימאיבאיזה גיל החלטת שאתה רוצה לה .6
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 טבלה המפרטת את המרואיינים לפי פרטים אישיים -נספח ד'

 
 מ"ס מקום ההקלטה לאום גיל תפקיד שם בדוי תאריך

 1 מועדון גמלאים ישראל +60 משתנה קבוצה 14.1.2010

 2 מועדון גמלאים ישראל +60 פנסיונר שאול 18.1.2010

 3 מועדון גמלאים ישראל + 60נרפנסיו מיקי 4.2.2010

 4 מועדון גמלאים ישראל +60 פנסיונר ברוך 3.3.2010

 5 מועדון גמלאים ישראל +60 פנסיונר מוזס 10.3.2010

 6 מועדון גמלאים ישראל +60 פנסיונר מנשה 17.3.2010

 7 מועדון גמלאים ישראל +60 משתנה קבוצה 24.3.2010

 8 1הפלגה  הודו 32 טיביקצין אדמיניסטר צדקה 1.4.2010

 9 1הפלגה  מולדובה 26 קדט חשמל דניס 2.4.2010

 10 1הפלגה  אוקראינה 33 חובל שלישי אלכס 3.4.2010

 11 1הפלגה  הודו 31 חובל שני מתי 3.4.2010

 12 1הפלגה  הודו 46 מוטור מן דני 4.4.2010

 13 1הפלגה  הודו 33 קצין מכונה שני רמי 4.4.2010

 14 1הפלגה  רומניה 25 קצין מכונה שלישי קובי 4.4.2010

 15 1הפלגה  פיליפינים 37 מוטור מן קרלוס 4.4.2010

 16 1הפלגה  רומניה 38 קצין מכונה ראשון פרימו 4.4.2010

 17 1הפלגה  פיליפינים 42 מוטור מן אנדי 4.4.2010

 18 1הפלגה  רוסיה 49 קצין חשמל סשה 8.4.2010

 19 1הפלגה  פיליפינים 39 מלצר לואי 8.4.2010

 20 1הפלגה  בולגריה fitter 44רתך/ סמי 9.4.2010

 21 1הפלגה  פיליפינים 31 טבח ראשי פיני 9.4.2010

 22 1הפלגה  רומניה 43 רב מלחים שורטי 10.4.2010

 23 1הפלגה  פולין 48 קצין מכונות ראשי צביקה 11.4.2010

 24 1הפלגה  ישראל 61 רב חובל לב 12.4.2010

 25 מועדון גמלאים ישראל +60 משתנה קבוצה 5.5.2010

 26 מועדון גמלאים ישראל +60 משתנה קבוצה 26.5.2010
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 27 מועדון גמלאים ישראל +60 משתנה קבוצה 16.6.2010

 28 מועדון גמלאים ישראל +60 פנסיונר שלום 1.7.2010

 29 יםמועדון גמלא ישראל +60 אשת ימאי דבורה 1.7.2010

 30 הפלגת נופש אוקראינה 60 רב חובל גרישה 24.8.2010

 31 2הפלגה  אוקראינה 35 חובל שלישי בוריס 30.9.2010

 32 2הפלגה  רומניה 38 קצין מכונה ראשון פרימו 30.9.2010

 33 2הפלגה  קרואטיה 32 חובל שני ניקי 2.10.2010

 34 2הפלגה  רומניה 46 קצין מכונה שני אבי 5.10.2010

 35 2הפלגה  ישראל 65 רב חובל פיטר 11.10.2010

 36 2הפלגה  פיליפינים 36 מוטור מן בר 12.10.2010
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Abstract 

This study examines seafarers’ experiences on board merchandize ships. The purpose 

of this study is to describe seamen’s life aboard merchandize ships, to understand the 

seafarers’ experience on board the ship and the way they experience transitions from the 

ship ashore and vice versa. Another purpose is to examine the ship as a “Total institution” 

(Goffman 2006), and to expand on Goffman’s concept by using sociological and 

anthropological comprehensions of space, alternative family configurations,  experience 

of time on the ship and symbolic interaction among seafarers. The theoretical framework 

guiding this study consists of the literature on total institution in general and on seafarers 

in particular.  The methodology used in this study combines a pilot study in a pensioner 

seafarers club, two participant observations on board two merchandize ships lasting two 

weeks each, 36 in-depth interviews with seafarers and innumerable hours of spontaneous 

conversations with the seafarers. The findings suggest that the ship is a total institution as 

Goffman has put it, but also those seafarers’ lives are complex and unique, implying 

constant paradoxes in their lives, assimilated in their daily routine, and further 

conceptualization is therefore needed to fully grasp their experience. The research findings 

include four main concepts, all joined by the concept of total institution, revealing a 

number of themes. The first concept is space, relating to the ship as a liminal space, while 

being on the ship as a contained place and at the same time surrounded by the endless sea, 

the seafarers experience contradictory feelings of contained freedom. This indicates that 

the closeness of the seafarers on board the ship can be referred to the way the space 



 

defines this closeness in different ways.  The second concept is the alternative family 

configurations. Whereby Goffman (2006) claimed that the total institution is not in line 

with the family, the findings showed that the seafarer maintains constant interaction with 

his family. Furthermore, the seafarers’ family constitutes a mixture of the traditional and 

the alternative configurations of family, since the seafarer treats the ship as his home 

rather than the home onshore. The third concept is the way the seafarers experience time. 

The findings implied that Goffman was right about the strict schedule in the total 

institution; however he did not refer to the different ways the time is experienced by the 

seafarers aboard and ashore. Although the time that passes aboard and ashore is the same 

time, the seafarers experience subjective transition of time in different ways aboard and 

ashore. The fourth concept is the symbolic interaction with significant others onboard the 

ship. The findings approve that Goffman was right about the continuous presence of 

others near the seafarer, but the findings also add to Goffman’s conceptualization by 

attempting to separate between the two spheres of work and leisure in the total institution. 

Due to the lack of separation between the space and time of work and leisure, the seafarers 

face constant conflicts related to symbolic interaction with others, and face the need to 

decide about different ways of interaction. All the findings suggest the seafarers’ 

experience of life onboard a ship is significantly different from their life ashore, in all 

aspects of life. It is therefore suggested here that this experience, taken as a corpus of 

knowledge and analysis (Freund, 2010), could provide a basis of research for other liminal 

research fields that could be characterized by closeness and totality. On a practical level, 

this thesis offers feasible contribution to the studied group of seafarers, considering 

possible interest groups like the ministry of transportation and shipping companies that, 

based on this research, could promote seafarers’ welfare around the world. 
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