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'היטלר מתעצבן': תרבות עממית במרחב הווירטואלי בישראל

שני קוטלר־פוקס

אחת  פולקלור.  חוקרי  עבור  ומרתק  פורה  כר  האחרונים  בעשורים  הפכה  המרשתת 

מונח   – אינטרנטיים  'ממים'  היא  ברשת  משתמשים  של  הבולטות  התקשורת  מדרכי 

סוגים שונים של פריטים תרבותיים, החל בתמונה בודדת עם כיתוב במבנה  המאגד 

'היטלר  בשם  המוכר  ב'מם'  מתמקד  המאמר  שונים.  באורכים  בסרטונים  וכלה  קבוע 

עברית.  בכללן  שפות,  בשלל  ומופיע  המערבי  העולם  ברחבי  נפוץ  אשר  מתעצבן', 

מאמר זה עוסק ב'ממים אינטרנטיים' כסוגת־על עממית חדשה, תוך התייחסות להיבטי 

המסורת והחדשנות המשולבים בה במקביל, וכן באויקוטיפ הישראלי יוצא הדופן של 

במאמר  שיובאו  האירועים  וסקירת  הדוגמאות  באמצעות  בעברית.  מתעצבן'  'היטלר 

הישראלית  בתרבות  זה  'מם'  התאזרח  שבו  באופן  מהותי  הבדל  יש  כי  לטעון  אבקש 

בהשוואה לתרבויות אחרות בעולם, הן מסיבות היסטוריות הקושרות בין היטלר לבין 

בסדר  האקטואליה  של  ולחלקה  בישראל  החיים  לאופי  הנוגעות  מסיבות  הן  היהודים 

ובעברית  בישראל  מתעצבן'  'היטלר  של  המקומי  המופע  וכי  והפרטי,  הציבורי  היום 

הפך בעשור האחרון לשלם השווה יותר מסך חלקיו.

היטלר: אתה עובד עליי? חמש שעות הייתי על הקו של אורנג' בשביל להרשם 

בתור! נמאס לי כבר מהטלפון הישן, אני בקושי יכול לשלוח איתו SMS. חברות 

הסלולר האלו חושבות שמותר להן הכל! כמה זמן אני כבר מחכה שהוא יגיע, כבר 

התחלתי לבדוק משחקים באפ־סטור ואתם אומרים לי שזה לא מגיע בקרוב? כל 

"היטלר  של  "הממים"  האינטרנט,  בעידן  'פולקלור  שלי,  המוסמך  עבודת  על  מבוסס  המאמר   *

לחקר  התכנית  במסגרת   2015 בשנת  שנכתבה  גומלין',  יחסי  הישראלית:  והתרבות  מתעצבן" 

פולקלור ותרבות עממית באוניברסיטה העברית בירושלים, בהדרכת פרופ' הגר סלמון. ברצוני 

להודות לפרופ' סלמון על תמיכתה הרבה ועל הערותיה מאירות העיניים במהלך כתיבת עבודת 

המוסמך וחיבור מאמר זה. אבקש להודות גם לתוכנית הופמן לטיפוח מנהיגות ואחריות חברתית 

על העידוד והאמונה בי.
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וזה  באייטונס  פלייליסטים  ובונה  שלי  חברים  של  האייפון  את  לוקח  אני  הזמן 

לי  שיהיה  בשביל  רק  הורדתי,  כבר  מוסיקה  כמה  שעות!  גבי  על  שעות  לוקח 

אותה באייפון, אפילו מוסיקה רוסית מהתקופה של סטלין. בינתיים אני תקוע 

עם הנוקיה הישן. אני רוצה כבר מכשיר עם מסך מגע עם מולטי טאץ', שאפשר 

זמן. אני חייב  יותר מדי  להגדיל ולהקטין מסכים עם שתי אצבעות... חיכיתי 

שהוא  כמה  נזכיר  ולא  ומסכן,  ועלוב  ישן  כזה  הוא  שלי,  הטלפון  את  להחליף 
מכוער. תתקשרו לאורנג'.1

א ו ב מ

מיידיות, זמינות, תפעול פשוט והיעדר הצורך בהזדהּות הופכים את המרשתת למרחב 

סוער של רגשות, שעושה לעיתים קרובות שימוש בהומור על מנת לרכך את המסר 

חיוביים'  ב'רגשות  מוצפות  בישראל  החברתיות  הרשתות  התחושות.  עוצמת  את  או 

רבים, וכן בשיתוף תדיר של חוויות מאושרות ופוטוגניות, אך ניכר כי דווקא הרגשות 

וזוכים  האחרים  פני  על  בולטים   – ייאוש  ואף  אכזבה  מרמור,  כעס,   – יותר  הקשים 

החורגת  במידה  אדוק,2  חדשות  לצרכן  נחשב  הישראלי  רבות.  ולתגובות  לשיתופים 

מהנורמה במדינות מערביות אחרות )טענה המוסברת לרוב בחרדת הקיום היום־יומית 

בישראל(;3 הוא מצוי בשיח פוליטי מסוגים שונים עם כל מי שסביבו, החל בנהג המונית 

וכלה במי שממתין בתור מאחוריו בסופרמרקט, כאשר התעסקות בין־אישית זו זולגת 

ומייצרת  והכביש,4  הרחוב  כגון  בישראל,  השונים  הציבוריים  המרחבים  אל  פעם  לא 

אווירה קדחתנית ותוקפנית ותחושה של מלחמת הישרדות תמידית,5 אשר מתגלגלת 

דרך המסכים השונים אל המרחב הווירטואלי וחוזר חלילה.

במאמר זה אתמקד בסוג אחד של רגשות מתוך המגוון של אלו הנתפסים כ'שליליים' 

ותיקה  מימטית  לתופעה  אתייחס  קונקרטי  באופן  ורוגז.  כעס   – הווירטואלי  במרחב 

 ,https://www.youtube.com/watch?v=cAUy17cpi-c האייפון',  על  מתעצבן  'היטלר  מתוך   1

דוגמאות הסרטונים שיובאו בהמשך הועלו על  נדלה ב־13.4.2018. כל  פורסם ב־13.10.2009, 

ידי משתמשים )users( אנונימיים; הטקסטים הועלו לרשת בעברית ומצוטטים כאן כפי שהופיעו 

במקור.

ג' יאיר, צופן הישראליות: עשרת הדברות של שנות האלפיים, ירושלים תשע"א, עמ' 8.  2

שם, עמ' 15.  3

ירושלים  מחקרי  בישראל',  פוליטיים  'סטיקרים  בהרחבה במאמרה,  זאת  בנושא  עסקה  סלמון   4

בפולקלור יהודי כ"א )תשס"א(, עמ' 113–114.

יאיר, צופן הישראליות )לעיל הערה 2(, עמ' 9.  5
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המקומי־ישראלי  במופע  מתעצבן'  'היטלר  של  ההומוריסטיים  הסרטונים   – ברשת 

ניתן  מה  והרוגז.  רגשות הכעס  ההומור בהבעת  מהו התפקיד שממלא  ואבחן  שלהם, 

ולשתף  ליצור, להעלות  בוחרים  וישראלים מתוך הסרטונים שהם  ישראל  ללמוד על 

ומה ניתן ללמוד על מערכת היחסים שבין האזרחים לבין המציאות הישראלית, כאשר 

הסרטונים נמדדים דרך הספקטרום של כעס ועצבים. את כל אלו אבחן לצד שאלות 

תיאורטיות הקשורות בחקר הפולקלור במרחב הווירטואלי.

חקר  עבור  המחשבים  חשיבות  את  שזיהו  הפולקלוריסטים  מראשוני  היה  דנדס 

הפולקלור במהלך שנות השבעים, עוד לפני פריצתה של המרשתת לתודעה הציבורית. 

הוא טען כי הטכנולוגיה אינה מדבירה את הפולקלור, אלא הופכת עם השנים להיות 

חוקרי  עבור  השראה  של  מרגש  מקור  ומספקת  הפולקלור  של  בהעברה  חיוני  גורם 

פולקלור.6 אם כן, המרשתת הייתה כבר מראשיתה שדה מחקר עבור פולקלוריסטים 

סוגות  של  היווצרותם  ובשל  מכאן,  בחובה  טומנת  שהיא  העממיות  הסוגות  מפאת 
חדשות או גלגולים של סוגות מסורתיות מכאן.7

המאמר פותח בדוגמה הקצרה מתוך הסרטון 'היטלר מתעצבן על האייפון', מפני שזו 

מזקקת לתוכה רבות מהסוגיות שעליהן אבקש לדון בהמשך: היא מקיימת רפלקסיה 

באשר לטכנולוגיות השונות ולמהירות שבה אמצעים דיגיטליים מתיישנים והופכים 

והמרחב  החכמים  שהמכשירים  השונות  באפשרויות  עוסקת  היא  רלוונטיות;  לחסרי 

הווירטואלי פותחים בפנינו, ובכללן אפשרויות ליצור חיבור טבעי לחלוטין בין החדש 

והישן )כגון מוסיקה מהתקופה של סטלין המופיעה ב'פלייליסט' ]= רשימת השמעה[ 

חדש(; היא מעבירה ביקורת, גם אם באופן שאינו מכוון, כלפי חברות התקשורת שלא 

עומדות בקצב השינויים, וכורכת את כל אלו יחד לכדי סרטון 'יוטיוב' באורך שלוש 

דקות וחצי, שהוא בעת ובעונה אחת תופעה אוניברסלית־עולמית ותופעה ישראלית 

נוספות מתוך סרטונים, בהתאם לנושאים  מובהקת. בהמשך המאמר באות דוגמאות 

שבהם אעסוק.

' ן ב צ ע ת מ ר  ל ט י ה ' ל  ש  ' ם מ ' ה  . א

קצין: אדוני, התופעה הזאת התפשטה בכל הרשת. ולא רק באתרים אמריקאיים, 

זה הגיע גם לאתרים ישראליים. הם פשוט לוקחים את הסרט שלך, ושמים תרגום 

 M. Kõiva מובא בתוך ,A. Dundes, Interpreting Folklore, Bloomington, IN 1980, p. 17  6

 and L. Vesik, ‘Internet and Communities at the Beginning of the 21st Century’, in M.
Kõiva (ed.), Media & Folklore (Contemporary Folklore IV), Tartu, Estonia 2009, p. 97

B. Toelken, The Dynamics of Folklore2, Logan, UT 1996, p. 27  7
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היטלר: ובטח עכשיו הם מתרגמים תרגום  שלהם על איזה נושא שהם רוצים. 

נוסף... אז עכשיו יהיה הקטע בתרגום שבו לא משנה למה, ולא משנה אם זה 

הגיוני, רוב האנשים יצאו מהחדר. זה כבר ממש נמאס!! בהתחלה זה היה מצחיק, 

אבל זה נמאס! מילא על החנייה בת"א, זה עוד היה מצחיק, וגם על הזכיה של 

שפרה באח הגדול, או על ויקיפדיה ועל ארץ נהדרת, אבל גנבת זכויות היוצרים 

על המאגר הביומטרי מעניינת לי ת'תחת... כמה אפשר לראות אותי על מסך 

ועוד  החוצה  ואלה שיצאו  ומשתגע,  צועק עליכם בבונקר  באותה סצנה שאני 

3 נשים יפות שאין לי מושג מיהן מצותתים לי מבחוץ וחושבים שאני לא יודע 

שהם  חושבים  האלה..  הממושקפים  והחנונים  יודע!!  כן  ואני  שומעים  שהם 

שנונים שהם מכניסים לתרגום בדיוק במקום המתאים את המילה סטלין!... אני 

מצטער שצילמתי את הסצנה הזו מלכתחילה, אני כבר לא זוכר על מה דיברנו 
במקור. מישהו זוכר?8

 Der( 'הנפילה'  הירשביגל,  אוליבר  של  סרטו  הפצת  לאחר  שנתיים   ,2006 בשנת 

במבנה  הבנויים  הומוריסטיים  סרטונים  'יוטיוב'  באתר  להופיע  החלו   ,)Untergang
אחיד – הסרטונים עשו שימוש בסצנה הלקוחה מתוך הסרט המקורי, שבה מתוארים 

התת־קרקעי  בבונקר  משבר  של  בעיצומו  בהימצאו  היטלר  של  האחרונים  ימיו 

בברלין, ערב סיום מלחמת העולם השנייה בשנת 1945. במהלך הסצנה מגלה היטלר 

)המגולם על ידי השחקן השוויצרי ברונו גנץ( כי אין בכוחו לגייס צבא גדול דיו להגן 

היטלר  מאוד;  קרובה  גרמניה  של  התבוסה  וכי  הסובייטית  המתקפה  מפני  ברלין  על 

מבקש מכלל הנוכחים, פרט לארבעת הגנרלים הבכירים ביותר, לעזוב את החדר, ואז 

עובר התמוטטות עצבים דרמטית שהנוכחים בחדר, וגם הצופים, נאלצים להיות עדים 

לה. במסגרת ה'מם' שנוצר נשארים ערוץ הקול בגרמנית ותמונת הווידיאו בצורתם 

המקורית בסצנה, כאשר מתלוות אליהם כתוביות משעשעות בנושאים מגוונים ויום־

יומיים ובשפות שונות.

משתמש  ידי  על  האינטרנט  לרשת  הועלה  זו  סצנה  על  שהתבסס  הראשון  ה'מם' 

 ‘Sim Heil: הייתה:  הסרטון  כותרת   .2006 באוגוסט  בעשרה   DReaperF4 ה'יוטיוב' 

והסרטון, אשר הכתוביות שלו הופיעו בספרדית, הציג את היטלר   9,Der Untersim’

חברת  של  הטיסה  סימולטור  של  הֶדמו  בגרסת  תכונות  של  היעדרן  על  זועם  כשהוא 

מייקרוסופט. הסרטון המקורי הורד בעקבות טענות על הפרת זכויות יוצרים, ועשרה 

https://www.youtube.com/ שלו',  לסצנה  שעושים  התרגומים  מכל  נמאס  'להיטלר  מתוך   8

watch?v=dfSaJFYdF3Y, פורסם ב־6.4.2009, נדלה ב־13.4.2018.
'סים הייל: הסים שמתחת': משחק מילים הלועג לאיכות הירודה של סימולטר הטיסה.  9
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ימים לאחר מכן הועלה שוב עם כתוביות באנגלית, על מנת שיהיה נגיש למשתמשים 

ההפקה.10  חברת  של  המחיקות  מגלי  באחד  מהרשת  הורד  זה  סרטון  גם  יותר;  רבים 

הסרטון הראשון בעברית פורסם בשנת 2007 ועסק בדרבי בין קבוצות הפועל ומכבי 

סרטון  לרשת  עלה   2009 בשנת  כיום.11  עדויות  לו  ואין  מהרשת  הוסר  אך  אביב,  תל 

מיואש  אביבי  תל  כאזרח  היטלר  את  המציג  חניה',  מחפש  'היטלר   – בעברית  נוסף 

שאינו מצליח למצוא חניה בעיר, וסרטון זה הפך בן רגע ללהיט; מאז 2009 ועד היום 

הועלו לרשת מאות סרטונים בתרגום לעברית העוסקים בנושאים שונים, אך 'היטלר 

מחפש חניה' נותר הסרטון המוכר והאהוב ביותר על הישראלים, והוא מופיע בקביעות 

כראשון ברשימת עשרת הסרטונים הנצפים ביותר בעברית.

סרטונים  אלפי  האינטרנט  ברחבי  הופצו  היום  ועד   2006 מאז  כי  גורסות  הערכות   

יום־יומיות מגוונות.12  וכי מרביתם עוסקים בסוגיות  זה בשלל שפות,  'מם'  במסגרת 

ארוכה  תקופה  במשך  עוררה,  העולם  ברחבי  השונים  הסרטונים  של  העלאתם 

דרישות  בעקבות  סרטונים  הורדו  פעם  ולא  יוצרים,  זכויות  אודות  על  דיון   מאוד, 
המפיקים.13

במקביל, ארגונים המייצגים ניצולי שואה או עוסקים בהנצחתה קבלו על הפגיעה 

היטלר  של  מהצגתו  העולה  הנספים  של  בזכרם  הזלזול  ועל  לטאבו  שנחשב  בנושא 

אפריל  ובמהלך  זה,  באופן  השנייה(  העולם  מלחמת  אודות  על  היסטורי  סרט  )ושל 

זאת  סרטונים,  שהעלו  למשתמשים  'יוטיוב'  מטעם  מחיקה  הודעות  נשלחו  אף   2010

בהמשך לבקשת המפיקים; המאבקים המשפטיים נגד הפצת הסרטונים הולידו תופעת 

נוצר  )Streisand effect(, מושג המתאר מצב שבו  'אפקט הסטרייסנד'  רשת המכונה 

של  באוקטובר  לצנזורה.  ניסיון  בעקבות  דווקא  מכוון,  ולא  יותר  גדול  נוסף,  פרסום 

אותה השנה הסירה חברת ההפקה את החסימה על העלאת הסרטונים, ולצד חלק מהם 

היום ממשיכים לעלות לרשת סרטונים חדשים  ועד  הוצגו פרסומות שונות. מאז  אף 

העוסקים בנושאים אקטואליים ובשפות שונות, כאשר חלק ניכר מהם עוסק בהיטלר 

המתעצבן על שאנשים ממשיכים לייצר או לשתף סרטונים הקשורים ל'מם' זה. תופעה 

זו יש בה כדי להעיד על כוחה של התרבות העממית לעמוד נוכח התרבות הממוסדת 

נדלה   ,http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3402044,00.html מתוך   10

ב־26.8.2016.

ל' שטייר־לבני, הר הזכרון יזכור במקומי: הזכרון החדש של השואה בתרבות הפופולרית בישראל,   11

תל אביב תשע"ד, עמ' 51.

 ,Downfall / Hitler Reacts, http://knowyourmeme.com/memes/downfall-hitler-reacts fn14  12

נדלה ב־15.10.2017.

שם.  13
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כי ברחבי  מוכיח  כי המאבק העקר, שסופו בהסרת ההגבלות,  ואין ספק  ושלוחותיה, 

האינטרנט ידה של התרבות העממית על העליונה.

ת י ר ו ל ק ל ו פ ה  ג ו ס כ  ' ם י מ מ '  . ב

הועלו  שמונה  האלה.  הסרטים  את  שהעלו  אלה  של   IPה אחרי  עקבנו  קצין: 

שטיינר  אבל  היטלר:  המאומץ'.  כץ  'מר  ע"י  נעשו  גרועים  הכי  אבל  בעכו, 

יטפל בכולם, נכון? קצין: המפקד, שטיינר בעצמו עשה עליך סרט, הוא קרא 

לו 'היטלר מתעצבן על עופות'. היטלר: זה חייב להפסק! כל הפארודיות האלו 

עליי חייבות להפסק! כל סמארקץ' שהוריד פרמייר פרוץ ידחוף את האף הארוך 

ריאליטי?  לתכנית  הזו  המשחק  סדנת  את  ויהפוך  שלו  המצחינים  והטלפיים 

למה מי הם? והם צוחקים עליי, עליי ועל התסרוקת שלי, אינעל ראבק עליהם. 

ועל תנועות הידיים שלי, משחק מוגזם ומימיקה מופרזת, משווים אותי לחיים 

הכט! והם ממשיכים לחפור ולחפור, חשבתי שהז'אנר הזה כבר מיצה את עצמו 
ב־14.2010

המבע  וכן  האינטרנט,  ברשת  מסורתיות  הבעה  צורות  של  וההופעה  ההיווצרות 

מבלי  עברו  לא  חדשים,  ובהקשרים  אחרים  אנשים  באמצעות  שלהם  מחדש  והיצירה 

משים בקהילת האינטרנט עצמה, אשר אימצה את מושג ה'ממים' כדי לזהות את מה 

שפולקלוריסטים מכנים פולקלור.15 'ממים' הם יחידות תרבותיות קטנות המשכפלות 

עצמן, רעיונות או פרגמנטים של רעיונות אשר יש ביכולתם להיות משועתקים כשהם 

אקראית  מוטציה  של  בצורה  לאבולוציה  כפופים  הם  ובכך  למוח,  ממוח  מועברים 

וברירה.16 על אף ש'ממים' היו קיימים הרבה לפני הופעת המרשתת, ניכר כי התכונות 

הייחודיות של הרשת הפכו את ההתפשטות שלהם למהירה ורחבת ממדים, כך שניתן 
למצוא אותם כיום כמעט בכל היבט של חיינו המודרניים.17

https://www.youtube.com/watch?v= מתעצבן',  היטלר  הז'אנר  על  מתעצבן  'היטלר  מתוך   14 

8CnuNpX2PZ8, פורסם ב־ 17.7.2013, נדלה ב־13.4.2018.
 T. J. Blank, Folklore and the Internet: Vernacular Expression in a Digital World,  15

Logan, UT 2009, p. 85
 M. Foote, ‘Userpicks: Cyber Folk Art in the Early 21st Century’, Folklore Forum  16

הבלשני־סטרוקטורליסטי  בהקשר  ה'מם'  מושג  של  התיאורטיים  שורשיו   .37 (2007), p. 31
 A. Dundes, ‘The Symbolic Equivalence :נדונו זה מכבר בעבודתו של דנדס על המוטיפמה

 of Allomotifs in the Rabbit-Herd AT 570’, in idem (ed.), Parsing through Customs:
Essays by a Freudian Folklorist, Madison, WI 1987, pp. 167-177

 L. Shifman, ‘Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker’, 17
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הוא  'יוטיוב'  אזי האתר  'ממים',  גן עדן עבור  היא  כי אם המרשתת  גורסת  שיפמן 

למוקד  השנים  ברבות  הפך  ש'יוטיוב'  רק  שלא  משום  זאת  חוקריהם.  עבור  עדן  גן 

מרכזי בהתפשטות של 'ממים', אלא שהוא גם הוביל לכך שתהליך ההתפשטות, הגיוון 

והפופולריות שלהם הפך לשקוף מאוד.18 כיום ניתן לטעון כי 'יוטיוב' הוא מוקד מרכזי, 

אולי אף המוקד המרכזי, של תוכני וידיאו הנוצרים על ידי משתמשיו, כאשר הסיסמה 

שלו, 'שדר את עצמך' )Broadcast yourself(, מציגה את מהותו של ערוץ זה – היותו 

מסד לביטוי עצמי ציבורי, הפתוח כמעט לכל אדם.19 מתוך כך, הפך 'יוטיוב' ל'שחקן 

הופכים  ה'צרכנים'  שבה  האינטרנט,  ברחבי  המתקיימת  השיתופית  בתרבות  מרכזי' 

בעצמם למפיקים ומפיצים של תוכן.

דוקינס, אשר טבע את המונח 'ממים' בהקשר של ֵגנים, מציע ניסוח המתקרב יותר 

לרעיון הפולקלוריסטי וטוען כי בדיוק כפי שגנים מתפשטים )ומפיצים עצמם( במאגר 

הגנים באמצעות דילוג מגוף אחד לאחר דרך הזרע או הביצית, כך גם 'ממים' מפיצים 

עצמם במאגר ה'ממים' באמצעות דילוג ממוח למוח באמצעות תהליך שיכול להיתפס, 

במובן הרחב, כחיקוי. אם הרעיון 'תופס' הוא יכול לשעתק עצמו באמצעות התפשטות 
ממוח למוח.20

כאשר  הפולקלור,  להתפשטות  האופיינית  לדינמיקה  גם  כמובן  מתאים  זה  תיאור 

רלוונטיות  ובין  מוצלחת  העברה  בין  שילוב  באמצעות  שורדת   )Lore( עממית  יצירה 

תרבותית בתהליך של ברירה טבעית. פימפל אף טוען כי פולקלור לכשעצמו הוא סוג 

של 'מם', שכן הסוגות שמהן הוא מורכב פועלות, למעשה, כמושגים המשעתקים עצמם 
מתרבות לתרבות וממוח למוח – כמו במקרה של מעשיות, פתגמים וכדומה.21

בלקמור עומדת על כך שמה שמייחד את האדם הוא יכולת החיקוי שלו, וטוענת, 

בהמשך לדבריו של דוקינס, כי כל דבר העובר מאדם לאדם בדרך של חיקוי הוא 'מם'. 

בלקמור מציעה דוגמאות רבות ומגוונות ל'ממים', כגון אגדות אורבניות, מתכונים, 

'ממים מתפשטים ללא הבחנה, בין שהם מועילים,  אופנות לבוש ואף דתות. לדידה, 

ניטרליים או מזיקים לנו במפורש', והופכים אותנו למעין 'פונדקאים גשמיים' הדרושים 

ל'ממים' לצורך הפצה.22 על אף האמור, ניכר כי בחלק מהמקרים אנו יודעים להצביע 

Journal of Computer-Mediated Communication 18 (2013), p. 362
eadem, ‘An Anatomy of YouTube Meme’, New Media & Society 14,2 (2011), p. 200 18

שם, עמ' 189.  19

R. Dawkins, The Selfish Gene, Oxford 1976, p. 206 )הספר ראה אור בעברית: ר' דוקינס,   20

הגן האנוכיי, ע' לוטם ]מתרגם[, תל־אביב 1991; הנוסח העברי הוא תרגום של המהדורה האנגלית 

השנייה משנת 1989(.

K. D. Pimple, ‘The meme-ing of Folklore’, JFR 33,3 (1996), p. 236  21

אור  ועריכה מדעית בעברית(,  )מבוא  י' מזרחי  )הקדמה(,  דוקינס  ר'  ס' בלקמור, מכונת הממים,   22
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על הסיבות שבגינן 'ממים' מסוימים, כגון סוגות עממיות, מתפתחים ומועברים מדור 

לדור, גם אם סיבה זו אינה 'שקופה' עבור בני התרבות הלוקחים חלק במעשה.

שאלת התפוצה רלוונטית אף היא בהקשר של 'היטלר מתעצבן', אשר מאז הסרטון 

'כללי היסוד'  2006 ממשיך להיווצר בדרך של חיקוי תוך שמירה על  הראשון בשנת 

בחלק  ה'מם'.23  של  הראשונית  הופעתו  עם  מודע,  שאינו  באופן  אם  גם  שהוגדרו, 

הגדרה  כ'ניטרלית',  ההתפשטות  אל  להתייחס  ניתן  בעולם  ה'מם'  של  מהמופעים 

מורכבת מאוד נוכח העובדה שדמותו של היטלר היא זו העומדת במרכז הסרטון. ואולם 

במקרה הישראלי לא ניתן לקבל את הדברים כפשוטם, ולכן אנו מחויבים לתהות על 

תפקידו של 'מם' זה בתרבות הישראלית, נוכח ההצלחה הגדולה והעקיבה שהוא זוכה 

לה,24 סוגיה שאעסוק בה בהמשך המאמר.

כמושג,  ה'מם'  בהגדרת  הקשורות  רבות  מחלוקות  על  מצביעה  המחקר  ספרות 

)= תורת הממים( אין  ובשאלת חשיבותו בשדה המחקרי; יש הטוענים כי למימטיקה 

המשרתים  לאלו  מעבר  תובנות  או  כלים  מציעה  אינה  היא  שכן  מוסף,  ערך  למעשה 

את האסכולות המסורתיות דוגמת אנתרופולוגיה תרבותית ובלשנות.25 יחד עם זאת, 

ניכר כי הפער העצום המתקיים בין שימושים עממיים לבין מחקר אקדמי על אודותיהם 

יכול להיות קרקע פורייה לקידום תיאוריה מימטית; 'ממים' יכולים להיות רלוונטיים 

עד מאוד לניתוחים תרבותיים של תופעה, שכן הם מאפשרים לחשוף את המשמעות 
השטחית, לכאורה, של גורמים טריוויאליים בתרבות הפופולרית.26

פוטה מעודדת את השימוש במימטיקה במסגרת מחקר הפולקלור, אולם היא מזהירה 

כי שני התחומים הללו אינם בהכרח חלופיים.27 לטענתה, היקף המחקר של מימטיקה 

הוא רחב יותר מזה של פולקלור, שכן כל דבר אשר נוצר על ידי חיקוי נופל לתחום 

 S. J. Blackmore, The Meme Machine, יהודה תשס"ט, עמ' 54–55 )פורסם לראשונה באנגלית

.)Oxford-New York, 1999
חשוב לציין כי במהלך השנים היו ניסיונות לחולל שינוי במבנה ה'מם', כגון שימוש בסצנה אחרת   23

מהסרט או צילום חובבני של הסצנה על ידי היוצרים העממיים, אך אלו נכשלו, וה'מם' נותר כפי 

שהופיע בתחילה.

שטייר־לבני מצביעה על כך שמספר הסרטונים של 'היטלר מתעצבן' בעברית ביחס למספר דוברי   24

עברית כשפת אם הוא הגדול ביותר בהשוואה לכל השפות האחרות – 1:19,000. לשם השוואה, 

הסרטונים  ומספר   ,1:195,000 הוא  אם  כשפת  פולנית  לדוברי  ביחס  בפולנית  הסרטונים  מספר 

 L. Steier-Livny, ‘Is it OK to באנגלית ביחס לדוברי אנגלית כשפת אם הוא 1:470,000. ראו

 ,(Laugh about it Yet?: Hitler Rants YouTube Parodies in Hebrew’, EJHR 4,4 (2017 
pp. 105-121

שיפמן, ממים בעולם דיגיטלי )לעיל הערה 17(, עמ' 364.  25

שם.  26

פוטה, אומנות סייבר עממית )לעיל הערה 16(, עמ' 31.  27
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הפעולה של מימטיקה. מנגד, רק החומרים המתאימים להגדרה הצרה של מסורתיות 

שייכים לפולקלור. כלומר, הפולקלור מורכב כולו מ'ממים', אולם לא כל ה'ממים' הם 

פולקלור. מתוך הבנה של המגבלות הללו, עדיין יהיה זה שימושי לשקול את התוכן 

זו תוכל לכוון אותנו,  האינטרנטי המוגדר על ידי המשתמשים כ'ממים', שכן הגדרה 

לעיתים קרובות, אל עבר המסורות העממיות־הדיגיטליות המקוריות.

י ל א ו ט ר י ו ו ה ב  ח ר מ ב ר  ו ל ק ל ו פ ו ר  ו ל ט נ  , ת ר ו ס מ  . ג

פולקלור   ,Netlore( הֶנטלֹור  וחקר  בכלל  הפולקלור  חקר  כי  ניכר  האחרונות  בשנים 

אינטרנטי/דיגיטלי, ראו להלן( בפרט אינם מגבילים עצמם אך ורק לגורמים המסורתיים 

למסורות  השוואתן  תוך  חדשות  הבעה  תופעות  לבחון  מבקשים  אלא  המוכרים, 

פולקלוריות מוכרות.28 מנוביץ' גרס כי כל תרבות, בעבר ובהווה, מסוננת דרך מחשב 

חדשה  כצורה  לפעולה  נכנס  זה  וממשק  מסוים,  אנושי־ממוחשב  ממשק  באמצעות 

שדרכה מתווכות כל הצורות הישנות של ייצור תרבותי.29 ניכר כי המרחב הווירטואלי, 

הזירה התרבותית המרכזית של העידן הדיגיטלי הנוכחי, הפך ברבות השנים למרחב 

פולקלורי חדש, אשר התופעות העממיות שמתקיימות במסגרתו, והשימושים ואזורי 

וה'מם'  בכלל,  הווירטואלי  המרחב  לטענתי,  הצפייה.  במהלך  משתנים  שלו,  היישום 

של 'היטלר מתעצבן' בפרט, יש בהם כדי ללמד אותנו על פרקטיקות עממיות חדשות 

הישראלית,  בחברה  המתרחשים  מרתקים  תהליכים  על  וכן  טכנולוגיה,  תלויות  שהן 

אוכיח את טענתי באמצעות המושגים  הווירטואלית.  הן בספירה  הפיזית  הן בספירה 

מסורת ו'נטלור'.

על אף שהגדרתו נעשית על דרך השלילה, המונח הפשוט יותר לתיחום, לפחות על 

פניו, הוא המוכר פחות בשיח המחקר הפולקלורי. 'נטלור' הוא צורת תקשורת שאינה 

מתבצעת פנים אל פנים, אינה מועברת מדור לדור ואינה מציגה וריאנטים פולקלוריים 

רבים. יחד עם זאת, מדובר בפולקלור, שכן כהתנהגות הבעתית היא חתרנית ומתנהלת 

או  חיקויים  פרודיות,  קרובות  לעיתים  אליו  שמקבילים  ספורדי,  תקשורתי  ביקום 

הערות עוקצניות על ערוצי תקשורת רשמיים כגון תקשורת המונים.30 הדוגמה של 

'היטלר מתעצבן' היא בעלת מאפייני 'נטלור' מובהקים, שכן על אף התקשורת הברורה 

מדובר  אין  כאחד(,  והצופים  המפיצים  )היוצרים,  זה  עם  זה  המשתמשים  שמקיימים 

פנים.  אל  פנים  ולא  מסך'  אל  'מסך  צורתה  אשר  חזותית,  אם  כי  אורלית  בתקשורת 

טולקן, דינמיקה של פולקלור )לעיל הערה 7(, עמ' 37.  28

קויווה ווסיק, אינטרנט וקהילות )לעיל הערה 6(, עמ' 98.  29

F. Russell, Newslore: Contemporary Folklore on the Internet, Jackson, MS 2011, p. 9  30
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כמו כן, היות שמדובר בתופעה הקיימת משנת 2006 בלבד, ברור כי זו אינה מועברת 

מדור לדור, לפחות לא במובן המסורתי של ההגדרה. יחד עם זאת, יש בה כדי להמחיש 

ומבקשת למחות  ה'פיזית'  יצירתיות עממית המתקיימת במקביל למתרחש במציאות 

ומרגיזות  כמכעיסות  הנתפסות  ותופעות  חברתיות  תפיסות  ציבור,  אנשי  ונגד  נגדה 

במרחב הישראלי היום־יומי.

המחקרית  והספרות  יותר,  הרבה  מורכב  זאת,  לעומת  'מסורת',  להגדיר  הניסיון 

מנסה כבר עשורים רבים להגדיר מונח חמקמק זה, שנדמה שהוא משנה עצמו בהתאם 

תפיסות  לכמה  המתייחסת  'מסורת',  עליו.  להתבונן  מבקשים  אנו  שדרכה  לפריזמה 

הקרובות זו לזו, מסמנת את הידע של קבוצות עממיות וכן את התהליך שבו הידע הזה 

מתוקשר או מועבר.31 רעיון ההמשכיות מצביע על החשיבות של זמן והישנות בתהליך 

של מסורת, אך הוא גם מכיר בכך שמסורות לא בהכרח נשענות על דורות קודמים; 

מונח  להיות  יכול  זמן  גורס,  שטולקן  כפי  אך  זמן,  לאורך  להישנות  יכולה  מסורת 

המציין שנים ואף דקות.32 כלומר, היות שקשה לבחון תופעה כגון 'ממים' אינטרנטיים 

במונחים של 'מסורת' במשמעותה המקורית מפאת 'צעירותה' של התופעה, יש צורך 

לנקוט הגדרה רחבה יותר של מסורת.

נויס גורסת כי אם בעבר ביקשו חוקרים מאסכולות שונות להתייחס אל המסורת 

כמונח הנשען על המשכיות ולנסות להסביר את השינויים החלים בתרבות ובפולקלור 

של  והזרימה  השטף  כי  היא  ההנחה  כיום  ההמשכיות,  תפיסת  בסיס  על  מייצרת  שזו 

המידע התרבותי הם הבסיס היציב שאליו אנו מוכרחים להתייחס, תוך הבנה כי זו אינה 

ומתרבות  ודיאכרוני, אלא ממקום למקום  ליניארי  באופן  לדור  מדור  עוברת  בהכרח 

לתרבות באופן סינכרוני.33 בהקשר זה מעניין לבחון את האופן שבו ה'מם' של 'היטלר 

מתעצבן' מופץ בין תרבויות שונות ברחבי העולם בעת ובעונה אחת, ומצליח לשמור 

על מאפיינים דומים של מסורתיות במבנה ה'מם' וברעיון הבסיסי שלו – סצנה אחידה, 

ערוץ קול בגרמנית וכתוביות הומוריסטיות שאינן קשורות לטקסט המקורי המופיע 

בגרמנית, בה בעת שכל תרבות מנכסת לעצמה את ה'מם' באמצעות בחירת הנושאים 

זמן  פרק  הן  שנים  שאחת־עשרה  אף  על  כן,  כמו  עוסקים.  הסרטונים  שבהם  השונים 

לא מבוטל ביחס לתופעה אינטרנטית, לא ניתן להתייחס להעברה של ה'מם' כהעברה 

בין־דורית, שהרי זו אינה נעשית באופן ליניארי, אלא באופן סינכרוני הנודד מתרבות 

 M. C. Sims and M. Stephens, Living Folklore: An Introduction to the Study of People  31

and their Traditions, Logan, UT 2011, p. 70
טולקן, דינמיקה של פולקלור )לעיל הערה 7(, עמ' 37.  32

D. Noyes, ‘Tradition: Three Traditions’, JFR 46,3 (2009), pp. 233-268, esp. p. 239  33
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למעט  המשותף  מן  הרבה  בינם  אין  כי  שנדמה  במקומות  במקביל  ומתקיים  לתרבות 

הפרקטיקה הדומה של ה'מם'.

בן עמוס נדרש אף הוא לשאלת הגדרת המסורת ומצביע על כך שבמאה התשע־

אחרות,  צורות  לצד  הקיים  ותרבותי  חברתי  סדר  של  כצורה  המסורת  נתפסה  עשרה 

לזו.34  זו  והמודרניות כמנוגדות  לראות את המסורת  הובילה את המחקר  עמדה אשר 

כיום, לעומת זאת, רווחת ההנחה כי מסורת ומודרנה הן תופעות חברתיות ותרבותיות 

המתקיימות במסגרת רצף הדרגתי שבו הן משלימות זו את זו. כך, אם בעבר הניגוד בין 

מסורת ליצירה הציג דיכוטומיה בין יציבות וקביעות לבין פעילות ושינוי בעבר ובהווה, 

בשנים האחרונות השתנה מושג המסורת עצמו והפך לאובייקט של יצירתיות מודעת. 

קרובות  ולעיתים  סביל,  באופן  אליה  מתייחסת  אינה  לה  משויכת  שהמסורת  החברה 

וגיבורים,  היסטוריים  אירועים  של  מבחר  באמצעות  משלה  מסורת  יוצרת  זו  חברה 

ואפילו באמצעות המצאה של העבר.35 אם כן, מסורת יכולה להיתפס גם כידע המשותף 

לקבוצה עממית, ואף באמצעות האופן שבו התהליך מתרחש והידע מועבר. מבחינה זו 

ניתן לראות את ה'מם' של 'היטלר מתעצבן' כ'מסורתי' מטעמים אחדים: ישנה קבוצה 

גדולה ברחבי העולם המכירה את התופעה ולוקחת בה חלק כיוצרת, צופה סבילה או 

משתפת פעילה; האופן שבו הסרטונים ממשיכים להיות מופקים ומופצים הוא זהה – 

תמיד מדובר על אותה הסצנה מתוך אותו הסרט; הבמה לצפייה ולהפצה היא כמעט 

תמיד ערוץ 'יוטיוב', ונדיר שהתופעה זולגת אל מחוץ לגבולות הרשת. נוסף על כך, 

ניכר כי 'מם' זה, בדומה לסוגות עממיות אורליות, מצליח לשמור על היבט המסורתיות 

לצד היבט האלתור: המסורתיות באה לידי ביטוי באמצעות ההקפדה על הצורה – סצנה 

אחידה וקריינות בגרמנית שאינה חופפת לטקסט הכתוב עברית )או בכל שפה אחרת 

)כלומר, היצירתיות( מתאפשר באמצעות  ואילו האלתור  'מתורגם'(,  שאליה הסרטון 

בחירת הנושאים המשתנה וכתיבת הטקסט ההומוריסטי.

לדידה,  מסורתית;  שהמודרנה  כפי  בדיוק  מודרנית  היא  המסורת  כי  מסכמת  נויס 

מוסדות מודרניים של מדע, פוליטיקה ומשפט הוכיחו כי הם תלויים בהרגל ובתקדים, 

כמו במקרה של פרוטוקולים המופעלים על פי קודים קבועים מראש.36 היא אף מביאה 

כלאיים,  בנות  למעשה  הן  המודרניות  הצורות  כל  כי  הגורס  לאתור,  של  דבריו  את 

כי  ובחינה קפדנית, כמו במקרה של תנועות אוונגרדיות או מטה־תרבותיות, מראה 

 D. Ben-Amos, ‘The Seven Strands of Tradition: Varieties in its Meaning in American  34

Folklore Studies’, JFR 21,2-3 (1984), p. 101
שם, עמ' 114.  35

נויס, מסורת )לעיל הערה 33(, עמ' 244.  36
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התרבות ממוחזרת במסווה של חדש.37 כך, ניתן לטעון כי 'היטלר מתעצבן' הוא תופעה 

מודרנית המתרחשת במרחב דיגיטלי ומשתנה תדיר ביחס לתרבות ולצו השעה, תוך 

שהיא שומרת על מאפיינים מסורתיים של הסוגה הספציפית, שאותם ניתן לאתר בכל 

אחד מהמופעים הספציפיים ובכל אחת מהתרבויות שבהן היא מתקיימת.

הישנות חשובה אף היא בתהליך של ביסוס המשכיות, שכן קבוצה חוזרת על משהו 

מפני שהוא בעל חשיבות עבורה. גם כאן, הישנות משמעה אינו שהדברים מועתקים 

במלואם פעם אחר פעם, אלא ש'פתיל המשמעות' המחבר את המסורת לקבוצה יישמר 

בכל אחת מהגרסאות החדשות שנוצרות. העובדה שה'מם' של 'היטלר מתעצבן' קיים 

כבר למעלה מעשור ושסרטונים חדשים ממשיכים לעלות תדיר וזוכים לצפיות חדשות 

מאפשר  ה'מם'  חלק;  בה  הלוקחים  עבור  חשיבות  בעלת  זו  שתופעה  כך  על  מצביעה 

לצופים וליוצרים לצאת נגד תופעות במציאות המטרידות אותם, בין שאלו אישיות או 

קולקטיביות, בתוך מרחב מוגן הנתפס כבלתי מזיק; תהליך ההישנות בא לידי ביטוי 

בכך שהדברים ממשיכים להיות מופקים באותה המסגרת הכללית, ועל אף שמדובר 

בווריאנטים שונים, אין ספק כי ישנו קו המחבר את כלל הסרטונים אל אותה ליבה, 

ומבחינה זו – שומר על המסורתיות.

ת י ר ק ח מ ה  ר י ז כ ט  נ ר ט נ י א ה ת  ש ר  . ד

יש באיזור שלנו למעלה מ־3 מיליון  יש פייסבוק,  קצין: היום לכל אחד כבר 

רשומים. כל יום נרשמים לאתר 200 איש, ובקצב הזה תוך חצי שנה לא יהיה כאן 

אחד בלי פייסבוק. היטלר: אתה אומר לי שהמדינה שלי נופלת לידי איזה חננה 

קצין: אדוני, המצב הולך ומדרדר, גם את הכינוסים שלך אנחנו  אמריקאית? 

מזמנים דרך פייסבוק. היטלר: חבורה של מטומטמים! איך יכולים כל כך הרבה 

אנשים להקשיב לאידיוט שאין לו מושג מה הוא עושה? איך מישהו נותן לכזה 

טמבל עם רעיון מפגר להשתלט על העולם?... אי אפשר להפיל את פייסבוק, 

3,000 מומחים גרמנים ישבו שלושה חודשים להפיל את האתר ולא הצליחו! אני 

לא מאמין שיש איזה אידיוט אחד שמצליח יותר טוב ממני לדפוק לאנשים את 

השכל. אני לא מאמין מה אתר אחד הצליח לעשות לעולם הזה. עשרים שנה אני 
מתכנן לכבוש את כולם ואיזה סטודנט שנפל בא עם רעיון ומצליח. כוסאומו.38

שם, עמ' 245.  37

 ,https://www.youtube.com/watch?v=C3qPiztslyU פייסבוק',  על  מתחרפן  'היטלר  מתוך   38

פורסם ב־17.2.2009, נדלה ב־13.4.2018.
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כיום כבר אין עוררין על כך שחשיבותה של הטכנולוגיה עבור חקר הפולקלור אינה 

פולקלור  תופעות  ליצירת  ממשית  קרקע  היא  אלא  מתווך,  גורם  בהיותה  מסתכמת 

כי המרשתת  הגורסת  וגם לשימור של תופעות מסורתיות.39 הבסיס לטענה  חדשות, 

במקרה  המדיום:  של  באינטראקטיביות  קשור  פולקלוריות  איכויות  בעלת  היא 

הצופים  לבין  היוצרים־המשדרים  בין  ברורה  חלוקה  ישנה  והרדיו  הטלוויזיה  של 

המדיום,  של  בבו־זמניות  שבויים  האינטרנט  משתמשי  לזה,  בניגוד  המאזינים.  או 

המאפשרת להם )או דורשת מהם( לשלוח ולקבל, להפיק ולצרוך, לכתוב ולקרוא – ועל 
ידי כך מעניקה להם כוח פעיל שנמנע מהם בכל אמצעי התקשורת האחרים.40

האינטרנט מאפשר קיומה של תרבות עממית החורגת, לפחות על פניו, מהגבולות 

המגדירים פולקלור במובן המסורתי שלו; המרחב הווירטואלי משמר, מפתח ומשכלל 

סוגות עממיות מוכרות, ואף יוצר סוגות חדשות שאינן רק עושות שימוש בטכנולוגיה 

ותו לא, אלא שעצם קיומן מותנה בה. נוסף על כך, ניכר כי מרחב זה אף מאפשר קיומו 

של מרחב שיח קולקטיבי ואוניברסלי, מיידי וזמין לאוכלוסייה רחבה, כאשר היכולת 

לערוך או לצנזר אותו מוגבלת מאוד; מאפיינים אלו, לצד עלות נמוכה ותפעול פשוט, 

הופכים את המרשתת למדיום המאפשר גיוון רב יותר מכל מדיום המוני אחר, ואט אט 

הוא הופך להיות מרחב ציבורי המקביל בחשיבותו למרחב הפיזי המוכר.

הקרה,  המלחמה  תקופת  מאז  כבר  רשמי  באופן  קיימת  האינטרנט  שרשת  אף  על 

תקופה שבה היא שימשה את ארצות הברית בעיקר לצרכים ביטחוניים ולמחקר אקדמי 

ופועלת   ,1989 משנת  רק  קיימת  כיום  אותה  מכירים  שאנו  כפי  המרשתת  רלוונטי, 

כ'דומיין' ציבורי ופתוח החל משנת 41.1992 מנתונים שפורסמו בסוף שנת 2015 ניתן 

אדם,  בני  מיליארד  כ־3.4  על  עומדת  בעולם  האינטרנט  משתמשי  כמות  כי  לראות 

כמעט חצי מאוכלוסיית העולם, מספר הגדל בממוצע של כשבעה עד שמונה אחוזים 

מדי שנה.42 היקף התופעה והשפעותיה על יצירת כפר גלובלי משותף, פתוח ובלתי 

מוגבל הם בעלי תהודה דרמטית על האופן שבו דברים מתנהלים כיום בעולם, כאשר 

פוליטיים  תרבותיים,  בתפקידים  גם  אלא  פונקציונליים,  בתפקודים  רק  המדובר  אין 

ועוד.

ודמוקרטי בעת  נזיל  לנהם גרס כי רשת האינטרנט מאפשרת שיתוף מידע שהוא 

ובעונה אחת, כלומר הידע אינו מוגבל למקום אחד או למשתמש אחד, אלא לכל אדם 

טולקן, דינמיקה של פולקלור )לעיל הערה 7(, עמ' 25.  39

בלנק, פולקלור והאינטרנט )לעיל הערה 15(, עמ' 25.  40

יהיה  שניתן  כך  ואותיות,  ספרות  באמצעות  האתר  כתובות  את  המייצג  מתחם,  שם  הוא  'דומיין'   41

לזכור אותן באופן אינטואיטיבי.

מתוך http://www.internetworldstats.com/stats.htm‘, נדלה ב־16.4.2016.  42
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המרשתת  שבו  בסיס  יוצרות  אלו  תכונות  בידע;43  ולשתף  לרכוש  האפשרות  ישנה 

מתהווה, למעשה, מתוך הרעיונות של המשתמשים המקוריים שלה – טענה מרתקת 

תקשורת  שבו  לאופן  ומנוגדת  נוצרת  מסורתית  עממית  תרבות  שבו  לאופן  באשר 

המונים ותרבות 'עילית' מיוצרות ומופצות. מבנה זה, הנרקם מתוך עצמאות יחסית לצד 

ערוץ מידע חופשי, הוא כמעט בלתי ניתן להריסה או לצנזור באמצעות לחץ של קבוצה 

מאורגנת המופעלת על ידי אנשים מחוגים אקדמאיים או אחרים, וביניהם האקרים – 

הנחת מוצא המעניקה למשתמש הבודד תפקיד פעיל וחשוב יותר מבכל מדיום אחר.44 

מתוך כך ניכר כי השיטוט במרשתת אינו פעילות סבילה, שכן המשתמשים תורמים, 

מגבלות  לטשטש  האפשרות  לה  שיש  קהילה  בתוך  ומלמדים  לומדים  מתקשרים, 

גיאוגרפיות יותר מבכל תקופה אחרת בהיסטוריה האנושית. יכולת זו, כמובן, מתריסה 

כנגד המטרה המקורית של המרשתת, שכן הרשת אינה כלי פשוט המוגבל לתחומים 

של כלכלה וממשל, אלא היא הפכה למקום שבו מתקיימת אינטראקציה חברתית בלתי 

פורמלית ויום־יומית, בדומה לכל מקום ציבורי אחר שבו ישנה 'התקהלות'.

הגדרת המפגש הווירטואלי כ'התקהלות' אף היא סוגיה שיש לתת עליה את הדעת 

השינוי  בתכלית  שונה  הרשת  באמצעות  המתקיים  המפגש  הפולקלורי:  בהקשר 

מההגדרות המוכרות לנו בהקשר של התקהלות עממית. אולם על אף הבדלים ניכרים, 

'קהל'  ומייצרת  גיאוגרפיים  מרחקים  על  מגשרת  הווירטואלית  ההתקהלות  כי  נראה 

האחדות  תחושת  כאשר  פיזי,  באופן  מתאפשר  שהיה  מזה  יותר  הרבה  וגדול  מגוון 

התרבותית ושותפות הגורל הנוצרת במפגשים מסוג זה אינה בהכרח פחותה מזו שאנו 

מכירים ממפגשים תרבותיים המתקיימים פנים אל פנים.

בן־עמוס טען כי 'פולקלור כהגדרה מוכרח להתבסס על קיומו במציאות החברתית־

התרבותית עצמה', וכן כי פולקלור אינו אוסף מקרי של דברים, אלא ביטוי לתהליך 

העממית  בתרבות  המתחוללים  השינויים  לאור  שתיבחן  ראוי  זו  תפיסה  תקשורתי.45 

ובעולם המערבי בעשור האחרון, בעיקר מפני שהניסיון לקיים הפרדה 'תרבותית' בין 

המתחולל במציאות הפיזית ה'אמיתית' לבין המתרחש בזו הווירטואלית הופך מורכב 

המסורתי  שהפולקלור  כפי  כן,  כמו  הטכנולוגיות.  והתמורות  השנים  עם  ויותר  יותר 

בהשאלה,  כך,  יחד,  הקשורים  פריטים  של  נגזרת  שהוא  תקשורתי  תהליך  מבטא 

ראוי שנסיק כי גם במקרה של 'ממים' אינטרנטיים אין מדובר באוסף רנדומלי נטול 

 ,R. Lanham, The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts, Chicago  43 

IL 1993. מובא אצל בלנק, פולקלור והאינטרנט )לעיל הערה 15(, עמ' 67.
שם, עמ' 153.  44

ד' בן עמוס, 'הגדרת הפולקלור בהקשר התרבות', הספרות ד )תשל"ג(, עמ' 420.  45
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שיטתיות, אלא במהלך היוצר תקשורת עממית, גם אם איננו יודעים עדיין כיצד לַׁשֵּים 

ולסווג אותה חד־משמעית.

בהקשר המסוים שבו אנו עוסקים, ניכר כי התקבלותו של הסרטון 'היטלר מתעצבן' 

שבו  לאופן  מרתק  בוחן  מקרה  הן  ושפות  תרבויות  גבולות,  חוצה  ל'מם'  והפיכתו 

רבות  תכונות  למצוא  יכולים  אנו  שבו  דבר,  לכל  עממי  כמרחב  משמשת  המרשתת 

העולות בקנה אחד עם אלו המוכרות לנו ממחקרים פולקלוריים ותיקים יותר. נראה 

אינה  היוצר  שזהות  )או  הגדול  בחלקה  אנונימית  היא  במרשתת  הפורחת  היצירה  כי 

רלוונטית(; היא קולקטיבית במובן זה ש'ממים', כגון אלו של 'היטלר מתעצבן', אינם 

הקולקטיב  את  מייצגים  אלא  לרשת(,  אותם  שהעלו  ליוצרים  לא  )גם  לאיש  שייכים 

)כגון המבנה  ו'שייכים' לו; היא מסורתית בכל הנוגע לשמירה על הגדרות מסוימות 

אף  ועל  מתעצבן'(;  'היטלר  של  בסדרה  מהסרטונים  אחד  בכל  לאתר  שניתן  המיוחד 

שאינה אורלית, נדמה כי מאפיין זה רלוונטי פחות בעידן שבו חלות תמורות מהותיות 

כי  להדגיש  חשוב  אלו,  כל  על  נוסף  בין־אישית.  תקשורת  מהי  של  בהגדרה  כך  כל 

המרשתת מאפשרת תפוצה וירלית מהירה ויעילה יותר מבכל מדיום אחר, ובעשותה 

כן, היא מצליחה לפרוץ גבולות חברתיים וגיאוגרפיים כאחד.

ת י ר ל ו פ ו פ ת  ו ב ר ת ו ר  ו ל ק ל ו פ  . ה

קצין: אלה הנתונים האחרונים שקיבלתי ממשרד החוץ בישראל. הישראלים 

מגיעים ומתיישבים בכל מקום בו יש מבצע על מילקי. הם שולחים חשבוניות 

של סופרמרקט ליהודים בארץ ישראל. כולל מילקי בציפוי פנקו, גבינת קממבר 

ובמבה בטעמים, ואלפי ישראלים עם צידניות וקופונים חוזרים לגור בגרמניה. 

קצין:  מבין?  אני  תשלומים,  ב־24  נמכר  כבר  בישראל  המילקי  כי  היטלר: 

מיין פיהרר, רק אנשים כמו יאיר לפיד או יצחק תשובה יכולים לקנות מילקי. 

בגלל  חוזרים  והם  מהם  להפטר  כדי  הכל  עשיתי  להיות!  יכול  לא  זה  היטלר: 

מילקי. אמרתי לרמי לוי, שמור על המחירים נמוכים רק שלא יחזרו לפה. הוא 

הבטיח לי אישית. גם כן חרטטן. איזה בנאדם עובר מדינה בשביל יוגורט? בי 

נשבעתי אני משיק סדרת יוגורט בטעם אס אס. איך הם מעיזים לחזור ולאכול 

לנו את כל המילקי? קצין: מיין פיהרר, בישראל צריך לקחת הלוואה בנקאית 

כדי לקנות רביעיית מילקי ולא מאשרים לכולם. היטלר: מעניין לי את התחת! 

הם בחרו ביאיר לפיד בשביל זה. אני לא צריך לשלם על זה. חייבים להחזיר להם. 

'עולים לישראל' – אנחנו עוברים  תקימו קבוצה חדשה בפייסבוק ותקראו לה 

לשם עוד היום. תמלאו את המזוודות בכמה שיותר מילקי וקממבר, שמעתי שאי 
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אפשר לקנות כלום עם המחירים שם, בשביל דירה בחדרה צריך לקחת משכנתא 

של 50 שנה ומכוניות עולות פי ארבע מברלין, ועל במבה אדומה אין מה לדבר 
בכלל.46

אריזה  תהליך  לאחר  למיליונים  מחולקת  אשר  ההמונים,  תקשורת  כי  טוען  דורסון 

נראית.47 לצד  נראית כאנטיתזה לטפטוף האיטי של המסורת הבלתי  ומשוכלל,  יקר 

אינה  כבר  ההמונים  לתרבות  מסורת  בין  עוינים  יחסים  בדבר  התפיסה  כי  ניכר  זאת, 

חד־משמעית כל כך, וכיום נראה כי מדובר בתהליך דו־ערכי: מחד גיסא, אכן ניכר 

המונח  כאשר  מסורתי,  למשאב  שהפכה  פופולרית,  תרבות  כלפי  תרעומת  של  יחס 

השיווק  שיטות  כלפי  פולקלוריסטים  שחשים  הבוז  ואת  הלעג  את  מגלם   ‘Fakelore’

מבינים  האמריקנים  הפולקלוריסטים  כי  ניכר  גיסא,  מאידך  המסורת;48  של  ההמוני 

שבחברה המודרנית המתועשת, תרבות ההמונים עשויה להיות יעד המחקר הבא, שכן 

את  המודרני  לעולם  מספקים  ההמונים,  תקשורת  וכן  שלה,  והסוגות  הצורות  מגוון 

זו, לדעת דורסון, מובילה בקלות לקבלה של  המקבילה של מסורת עממית. מחשבה 
תרבות ההמונים כסוג של פולקלור.49

מבט  מנקודת  שכן  בקבלה,  אפילו  נמשכת  הטינה  כי  ניכר  האמור,  למרות 

מקדונלד  למסורת.  בהשוואה  שלילי  ערך  יש  הפופולרית  לתרבות  פולקלוריסטית, 

ניסח היטב את ההנחות הבסיסיות שעליהן בנו תלמידי הפולקלור את רעיון התרבות 

הפופולרית. הוא טען כי אומנות עממית צומחת מלמטה, מעוצבת על ידי ההמונים והיא 

ביטוי ספונטני, מקומי וילידי של העם, לרוב ללא התערבות של התרבות ה'גבוהה', כך 

שתתאים עצמה לצרכים הספציפיים של התרבות שבמסגרתה היא צומחת.50 תרבות 

טכנאים  באמצעות  ומעובדת  נוצרת  היא  מלמעלה.  נכפית  זאת,  לעומת  המונים, 

שהשתתפותם  סבילים  מצרכנים  מורכב  שלה  הקהל  עסקים.  אנשי  ידי  על  שנשכרו 

מוגבלת ושהבחירה המרכזית שלהם היא אם לקנות אם לאו. מקדונלד מפתח למעשה 

ואילו  ולאומנות עממית,  חיובי לתרבות ההמונים  תיאוריה ביקורתית המייחסת ערך 

תקשורת ההמונים נתפסת כרדודה ומניפולטיבית.

לדבריה  פופולרית.  תרבות  לבין  פולקלור  שבין  להבדל  נדרשת  חזן־רוקם  גם 

ההבדל נעוץ ברמת פעולת הגומלין בין הסובייקט המייצר את היצירה לבין הסובייקט 

 ,https://www.youtube.com/watch?v=IdmxquWSCVs המילקי'  מחאת  על  מתעצבן  'היטלר   46

פורסם ב־10.10.2014, נדלה ב־17.4.2018.

על פי בן־עמוס, שבעת גדילי המסורת )לעיל הערה 34(, עמ' 101.  47

שם.  48

שם, עמ' 110.  49

שם, עמ' 111.  50
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הצורך אותה וביכולת להבחין ביניהם;51 פולקלור נוצר בפעולת גומלין הגורמת לכך 

זאת  תושמט,  כאחד,  והמאזינים  היוצרים/מספרים  בה,  המשתתפים  בין  זו  שהבחנה 

העממית  היצירה  כן,  כמו  ברורה.  נותרת  ההבחנה  שבה  הפופולרית  לתרבות  בניגוד 

הפולקלוריסטית מאופיינת בבו־זמניות של נוכחות היוצר והקהל, בפירוק המתמיד של 

המחיצה ביניהם ובדו־שיח עקרוני של הווייתם הקשורה להפעלת רמות תודעה ורגש 

עמוקים וחיוניים.52 בדומה לזה, יוצרי הסרטונים של 'היטלר מתעצבן' אינם אנונימיים 

per se, אולם זהותם חסרת משמעות בהקשר שבמסגרתו הם מופצים ונצפים. הופעתם 
התדירה של סרטונים חדשים קשורה במישרין להיותם נצפים שוב ושוב, שכן אלמלא 

של  האכזריות  הפופולריות  ההגדרות  בתוך  מכבר  זה  גוועים  הם  היו  רלוונטיים,  היו 

רשת האינטרנט. העובדה שכמות הצופים בסרטונים אלו הולכת וגדלה )במיוחד באלו 

הנחשבים 'קלסיקות'(, וכן העובדה שסרטונים חדשים ממשיכים להיווצר על נושאים 

שאנו  מרתקת,  עממית  פולקלורית  תופעה  כאן  שיש  כך  על  מצביעות  אקטואליים, 

יודעים להצביע על התיארוך שלה, המקורות והמסלול שעברה, ולבחון אותה כשהיא 

משתנה לנגד עינינו ובהתאם לנסיבות הנוכחיות.

גם הגדרתו של דנדס לספר העממי: 'החומרים הם... מסורתיים ]אם[ הם בעלי קיום 

מוכפל בחלל ובזמן, והם קיימים בצורות שונות', יכולה לשמש אותנו בשדה התרבות 

הפופולרית. ניתן להוכיח את קיומם המוכפל של ספרים בזמן ובמרחב, על ידי בדיקת 

נוסחאותיהם של הספרים, דפוסיהם, כתבי היד והתרגומים, כפי שניתן למצוא בקלות 

העוסקים  סרטונים  לראות  ואף  העולם,  מרחבי  לסרטונים  ומגוונות  שונות  גרסאות 
בנושאים דומים.53

שני  בחובה  מגלמת  מתעצבן',  'היטלר  של  הסרטונים  סדרת  כי  גורסת  שיפמן 

יסודות של תרבות פופולרית עכשווית: היא מהווה מערכת ייצוג פוסט־מודרנית של 

מציגה  והיא  ושוב;  שוב  משוכפלת  היטלר  של  דמותו  שבה  ו'פסטיש',54  'סימולקרה' 

עיבוד מתמיד של טקסטים על ידי משתמשי אינטרנט בפעולה שניתן לכנותה 'תרבות 

פרקטיקות  של  כמערכת  נתפסת  אשר   ,)Participatory Culture( השתתפותית' 

תרבותיות משולבות והבאה לידי ביטוי בצורות חדשות של ביטוי, פתרון בעיות, מחזור 

ג' חזן־רוקם, 'על חקר התרבות העממית: הקדמה', תיאוריה וביקורת 10 )תשנ"ז(, עמ' 12.  51

שם, עמ' 142–143.  52

יהודי  בפולקלור  ירושלים  מחקרי  פופולרית',  תרבות  או  פולקלור  העממי:  'הספר  יסיף,  ע'  ראו   53

 A. Dundes, Urban Folklore from the בספרו,  פורסמו  דנדס  דברי   .131 עמ'  )תשמ"א(,  א 

Paperwork Empire, Austin, TX 1975, p. XIX, ותורגמו על ידי יסיף, שם, שם. 
החברה.  במדעי  המשמשים  מונחים  הם   )simulacra, pastiche )בלטינית  ופסטיש  סימולקרה   54

 F. Jameson, ;2 'משמעם: הקבלות וחיקוי. ראו שיפמן, ממים בעולם דיגיטלי )לעיל הערה 17(, עמ

Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, London 1991
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והשתייכות.55 כלומר, בניגוד לאמצעי המדיה האחרים, שבהם המשתמשים נאלצים 

ורק האפשרות לבחור אם לצפות או להאזין אם  להיות סבילים )שכן ניתנת להם אך 

לאו(, המרשתת מאפשרת למשתמשיה להיות יוצרים פעילים הלוקחים חלק במתרחש 

ותורמים לו בדרגות משתנות של פעילות.

על אף האמור, ניכר כי ההגדרה של תרבות השתתפותית מטשטשת את ההבחנה 

היה  שלא  גורם  למערך  מוסיפה  שהיא  היות  פולקלור,  לבין  פופולרית  תרבות  שבין 

קודם, גשר המחבר בין תקשורת ההמונים לבין התרבות העממית. כך, בדוגמאות של 

תרבות פופולרית כגון 'היטלר מתעצבן' לא ניתן לשרטט קו חלוקה ברור וחד־משמעי 

בין הקהל לבין המספר, אלא הדברים מתערבבים זה בזה. זאת משום שכל צופה הוא גם 

מספר פוטנציאלי, ברמות משתנות של מעורבות, ולגופים הרשמיים העומדים מאחורי 

תקשורת ההמונים יש פחות כוח ותפקיד קטן יותר בתהליך שנוצר על ידי העם וממשיך 

להיות 'מתוחזק' באמצעותו, תוך שהוא עושה שימוש בבמה של תקשורת ההמונים.

' ן ב צ ע ת מ ר  ל ט י ה ' ל  ש י  ל א ר ש י ה ה  ר ק מ ה  . ו

את  לתרגם  מצליחים  לא  האידיוטים  הישראלים  בטטה.  ממש  המצב  קצין: 

השם סטנסדורף. וכאן בכלל פנקו הפך לפרנקו. הם תוקעים מילים לא קשורות 

במקום ליכטנברג, מלדורף וקרלשורסט... היטלר: זה ביזיון! אפילו עם השם 

של שטיינר הם מסתבכים. מי אישר למפגרים האלה לתרגם? ויוטיוב עוד קורא 

ריאליטי  בתכניות  אס  אם  אס  מרוב  אידיוטים,  ישראלים  רציני?  אתר  לעצמו 

להפוך  הצליחו  הם  גרמנית,  מילה  לא  שזו  גנרל,  אפילו  אס.  אס  זה  מה  שכחו 

ל'בובליל' בתרגום של 'שפרה זכתה במיליון'... מעולם לא הלכתי לאקדמיה, 
אבל אפילו אני מבין שאת המילה אירופה אי אפשר לתרגם לאינעל ראבק.56

1. הערות מתודולוגיות 

שהופצו  הסרטונים  במרבית  צפייה  כללה  זה  מחקר  עבור  שערכתי  השדה  עבודת 

הצפיות  לכמות  בהתאם  הסרטונים  דירוג  על  המתבססים  אורך'  ב'קווי  הן  בעברית, 

שזכו לה הן ב'קווי רוחב' כרונולוגיים הקשורים לתאריך הופעת הסרטון לראשונה, תוך 

בחנתי  עת.57  באותה  בישראל  שהתרחשו  רלוונטיים  אקטואליים  לאירועים  השוואה 

שיפמן, אנטומיה של ממים )לעיל הערה 18(, עמ' 5.  55

https://www.youtube.com/watch?v= הישראלים',  המתרגמים  על  מתעצבן  'היטלר  מתוך   56 

EMd7SXGeyR8, פורסם ב־3.2.2010, נדלה ב־15.4.2018.
ואת  ה'מם' בישראל לבין מחאת האוהלים,  נוכחתי לגלות את הקשר שבין  זו  באמצעות השוואה   57
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והשוויתי זה לזה את עשרת הסרטונים הנצפים ביותר בשפות שונות )אנגלית, ספרדית, 

רוסית ופולנית( בזמן נתון, ונוכחתי לראות כי על אף שהתרחשו תנודות מסוימות בין 

בזמן',  'קופאת  שאינה  דינמית  בתופעה  מדובר  שכן  הדגימה,  של  השונות  התקופות 

ה'מם'  מקבילותיו:  ובין  בעברית  ה'מם'  'אופי'  בין  ברורים  הבדלים  למצוא  היה  ניתן 

הישראלי לבש צורה פוליטית מאוד שהתמקדה באקטואליה הישראלית לצד תופעות 

העשרה  מתוך  חמישיות  שלוש  היוו  הפוליטיים  הסרטונים  מהמקרים  )בחלק  אחרות 

הנצפים ביותר(, ואילו בשפות האחרות עסקו רק כשני סרטונים בנושאים פוליטיים 

במובן הרחב של המילה.

כמו כן, פילחתי את הסרטונים בעברית לשלוש קבוצות עיקריות בהתאם לנושאי 

לקבוצות  הנוגעות  בסוגיות  העוסקים  'פרטיים'  סרטונים  )א(  כך:  שלהם,  העיסוק 

מצומצמות מאוד )כגון: 'היטלר מתעצבן על המרכז החברתי במבואות הנגב',58 'היטלר 

מתעצבן שמנפיצים לו – ערב יחידה סיירת נח"ל'59(; )ב( סרטונים העוסקים בסוגיות 

אוניברסליות ועל־זמניות, שיכולות להיות רלוונטיות בתרבויות שונות )כגון: 'היטלר 

מעוצבן מזה שהוזמן לעוד חתונה',60 'להיטלר נמאס מהטרנד הטבעוני'61(; )ג( סרטונים 

העוסקים בסוגיות אקטואליות בוערות – פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות, 

שלהם  התרבותי  להקשר  מחוץ  מובנים  בלתי  ויהיו  ותרבות  הקשר  תלויי  הם  ולכן 

)'היטלר כועס על כיפת ברזל – צוק איתן',62 'היטלר מתעצבן על חוק לשון הרע'63(.

את שתי הקבוצות האחרונות ברשימה מצאתי מעניינות ביותר, שכן דרך הסוגיות 

שבמסגרתה  התרבות  אודות  על  חלקי,  באופן  אם  גם  ללמוד,  ניתן  בהם  הנדונות 

נוכח  לפרוק  האנונימיים  היוצרים  שמנסים  התסכולים  אודות  ועל  מופצים  הסרטונים 

המציאות היום־יומית; אולם את הדוגמאות לסרטונים העל־זמניים מהקבוצה השנייה 

ניתן למצוא גם בשפות אחרות, שכן מדובר בבעיות המטרידות רבים ובמקומות שונים 

 ‘Hitler tries to rent an apartment in San Francisco’,64 ‘Hitler’s angry( בעולם

reaction to the iPad’65(. לעומת זאת, ניכר כי הסרטונים מהקבוצה השלישית חושפים, 

בזמן אמת, את המצוקות, הביקורות והכעסים הצומחים בקרב חברה או תרבות מסוימת, 

התמורה שחלה בסרטונים, עניין שעליו ארחיב בסעיף הבא.

https://www.youtube.com/watch?v=ADqkk72ZacE  58

https://www.youtube.com/watch?v=37Dfkemy8Eo  59

https://www.youtube.com/watch?v=GNovnk6412Y  60

https://www.youtube.com/watch?v=ashE7PyxyXk  61

https://www.youtube.com/watch?v=29eOmd0P7Ro  62

https://www.youtube.com/watch?v=wWBnTXkY0Kw  63

https://www.youtube.com/watch?v=53GcLx1JLXY  64

https://www.youtube.com/watch?v=9_EcybyLJS8  65
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שהם לחלוטין תלויי הקשר. יתרה מזו, אני סבורה כי סרטונים על אודות חרם צרכני או 

על חשש מרקטות עוסקים לא רק בנושאים המטרידים את החברה ברגע נתון, אלא גם 

ולקנטר את  ניתן להתאוורר, לשחרר מתחים  ובעונה אחת, כלי שדרכו  מהווים, בעת 

האחר, ובכך הם משמשים כשסתום המאפשר את המשך קיומה של החברה. עם זאת, 

ודווקא מפאת אופיים האקטואלי, חשוב לזכור כי לסרטונים מהסוג השלישי יש נטייה 

להתיישן בשלב מסוים ולהפוך ללא רלוונטיים )ולכן לא מצחיקים(.

בחברה הישראלית, בדומה לחברות מערביות אחרות, אנו יכולים לזהות שני סוגי 

תרבות המתקיימים במקביל: התרבות ה'פורמלית', אשר כוללת את המופעים הרשמיים 

שעברו עיבוד וצנזורה, כגון סדרות ותוכניות טלוויזיה, סרטים, הצגות, מופעים וכו'; 

והתרבות השולית, זו שעל פניו אינה קיימת, המאפשרת ל'לא יצרנים' לייצר חלופה 

של  הקרביים  את  מסוימת,  במידה  החושפת,  ערוכה,  ובלתי  מפוקחת  בלתי  פירטית, 

אותם  לכל  מאפשרת  מתעצבן',  'היטלר  של  ה'מם'  ובמסגרתה  המרשתת,  החברה. 

קולות שנאלצו להיות דוממים עד כה מפאת צנזורה או היעדר יכולות פיזיות, להשמיע 

את קולם באופן הגולמי ביותר ולהפוך, דרך כך ומבלי משים, משוַלִים למרכז.

צנזור  של  רשת  באמצעות  המקובלים  הטיעונים  על  מפקחת  ה'רשמית'  התרבות 

ובקרה, ועל ידי כך היא משמרת את ה'חזקים' יותר )בעלי הכוח והממון( כשידם על 

על  תיגר  לקרוא  מבקשת  האינטרנט,  רשת  על  בדגש  ההמונים,  תקשורת  העליונה. 

מערך כוחות זה; בהיעדר מנגנון פיקוח, הרשת מאפשרת קיומה של ביקורת מסוגים 

לייצר  מצליחים  השוליים  ראשוני,  באופן  כך,  מהרשת.  מוסרת  שזו  ונדיר  שונים, 

עימותים שאין ביכולתה של המערכת הרשמית להסיט ולצנזר, ובהמשך מקבל ההמון 

לידיו, אט אט, כוח רב. רק לעיתים רחוקות, כוח זה מתורגם לכדי לחץ ציבורי )כמו 

במקרה של 'מחאת האוהלים' או 'מחאת המילקי'(, למרות זאת אין ספק כי גם במקרים 

פעילות  מאפשר  הוא   – וחד־משמעית  פיזית  מחאה  לכדי  מוביל  אינו  הכוח  שבהם 

פוליטית כלשהי מתחת לפני השטח.

אינטרנטיות,  מחאות  או  ביקורת  של  השפעותיהן  את  ולכמת  למדוד  הקושי  חרף 

הבודד  למשתמש  שיש  וההשפעה  מהכוח  כיום  להתעלם  עוד  יכולים  איננו  כי  ניכר 

באקטואליה  במתרחש  חטופה  הצצה  הציבורית.66  בזירה  המתחולל  על  והאנונימי 

 2015 דוגמאות לכך צצות ועולות חדשות לבקרים בתקשורת, ולראיה – מחאה שהחלה באפריל   66

התחבורה,  שר  של  ה'פייסבוק'  בעמוד  פוסט  של  בפרסום  התחילה  המחאה  התחבורה;  שר  כנגד 

הקובל נגד היעדרה של תחבורה ציבורית בשבתות ובחגים, המאלצת אזרחים שאינם בעלי רכב 

זלג אל מרחבי הרשת, עבר אל  להישאר בבית. שר התחבורה הגיב לטענה בעמוד עצמו, הדיון 

הטלוויזיה,  בערוצי  המשודרות  בחדשות  לכותרות  אף  הגיע  ומשם  באינטרנט,  החדשות  עמודי 

'הארץ'  עיתון  מערכת  ידי  על  פורסם   ,http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2611248
ב־10.4.2015, נדלה ב־2.5.2016.
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אל  דרכו  מוצא  שאינו  כלכלי  או  פוליטי  תרבותי,  מופע  אין  כי  מוכיחה  הישראלית 

יצרנים',  'לא  אותם  של  אישיות  ותגובות  פרשנויות  ואל  אינטרנטיות  התייחסויות 

שבעצם הבעת הדעה ויצירת סרטונים או תגובות משל עצמם הופכים ליצרנים. מעניין 

לא פחות הוא האופן שבו דברים שהחלו את גלגולם ברחבי הרשת הופכים ל'נושאים 

הסרטון  שבו  האופן  הוא  לכך  דוגמה  'רשמיים'.  תקשורת  בערוצי   )items( מרכזיים' 

לוורנה  בטיסה  דייל  כלפי  נוסעת  של  התפרצות  שתיעד  השוקולד',67  את  רוצה  'אני 

בפברואר 2015, הופץ תוך רגעים ספורים בכל רחבי האינטרנט וגרר אחריו שרשרת 

של תגובות נזעמות על הישראלי ה'לא יפה', וגם מופעים הומוריסטיים בדמות 'ממים' 

שונים ובכללם סרטון של 'היטלר מתעצבן'.68 מכאן הדרך הייתה קצרה גם אל ערוצי 

והעניקו פרשנות  כולה  הטלוויזיה, שסיקרו אף הם את הסרטון המעסיק את המדינה 

'פורמלית' לאירוע שנוצר, התפתח והופץ בהקשר עממי.

ה'מם' של 'היטלר מתעצבן', במופעו הישראלי וגם האוניברסלי, מציע רגע ייחודי 

שבו ניתן למדוד את ערכו של משחק רטורי כתביעה קולקטיבית מחודשת של היטלר 

ייצוגית.69 כך, הפרודיה הנוצרת בסרטונים השונים משמשת  במונחים של פוליטיקה 

מצפן קריטי לניווט בתוך חוסר היציבות של הייצוג והפגיעות של המשמעות, כאשר 

על ידי משחק פנימה והחוצה הם משחזרים יחסים בין התנאים ההיסטוריים והעכשוויים. 

בן עמוס אף טען בעבר כי על אף שיצירות פולקלור הן ניידות, נתונות לשינוי ועל־

תרבותיות, ניתן לראות את הפולקלור, בעת ובעונה אחת, גם כתופעה אורגנית במובן 

היותו חלק אינטגרלי מהתרבות.70 לדידו, הפרדה בין יצירות פולקלוריות לבין הסביבה, 

המקום או התרבות שבמסגרתם נוצרו תחולל בהם בהכרח שינויים איכותיים.

שינוי  עוברת  היטלר  של  הדמונית  דמותו  כיצד  לראות  מעניין  הישראלי  בהקשר 

מוחלט ו'נכבשת' על ידי ההמונים. נראה כי תהליך זה מכיל בתוכו הן את פירוק דמותו 

המניין'  מן  ל'אזרח  הפיכתו  הן את  נרחב בעולם המערבי  ולהרס  עם  כאחראי לשואת 

שלו  שהשלם  מהלך  מתרחש  כך  שונות.  חיים  עוולות  נוכח  נחיתות  בעמדת  הנמצא 

עולה על סך חלקיו, שכן אין מדובר רק בהגחכת דמותו הדמונית של היטלר. מדובר 

גם בהפיכתו של היטלר לשופר שדרכו יכול להישמע גם קולו של הישראלי הממוצע 

https://www.youtube.com/watch?v=k3Dfk_ לוורנה:  בטיסה  ישראליים  הנוסעים  התפרעות   67

J8Rd8. פורסם ב־21.2.2015; כאן מופיעה הכתבה מתוך חדשות ערוץ 2, נדלה ב־26.8.2016.
https://www.youtube.com/watch?v=a57 השוקולד',  טיסת  על  מתעצבן  'היטלר  מתוך   68 

gIcvdvmE, פורסם ב־2.3.2015, נדלה ב־15.4.2018.
 C. J. Gilbert, ‘Playing with Hitler: Downfall and its Ludic Uptake’, Critical Studies in  69

Media Communication 30,5 (2013), p. 409
בן עמוס, הגדרת הפולקלור )לעיל הערה 45(, עמ' 417.  70
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הכועס והמבקר, ואולי יכול הוא אף לחזק את עצמו במחשבה שכפי שתוכניותיו של 

היטלר לא התממשו במלואן והגלגל התהפך, כך עשוי לקרות גם בהקשר של המשבר 

המסוים. יתרה מזאת, העובדה שבחלק מהסרטונים ניתן לראות את היטלר קובל כנגד 

דמויות פוליטיות במרחב הישראלי הדמוקרטי מעלה את רף האבסורד ומעצימה את 

הטענות המוצגות.

שהיא  היות  מסוכנת  היא  כי  טוענים  מתעצבן'  'היטלר  של  לתופעה  המתנגדים 

משבשת את הקשר הפוליטי וההיסטורי של היטלר לפשיזם, לרדיפות גזעיות ודתיות 

ולרצח עם, או שהיא הופכת את ההיסטוריה המודרנית ל'כבדה' יותר מזו של אתמול 

או של מחר.71 גילברט סבור כי השימוש בהיטלר ככלי לפרשנות חברתית ופוליטית 

או  הסרט  של  בטקסט  רק  משתעשעים  אינם  הסרטונים  שיוצרי  משום  דווקא  מדאיג 

בדמותו של היטלר, אלא הם מלהטטים עם נרטיבים תרבותיים רחבים יותר ועם בעיות 

פוליטיות, גם כאשר הסרטונים השונים אינם עוסקים בהיטלר במישרין.72 בהקשר זה 

חשוב לערוך הבחנה נוספת בין אופייה והשפעותיה של התופעה בהקשר האוניברסלי 

על  ובראשונה  בראש  כמובן,  הנסמכת,  אבחנה  הישראלי,  בהקשר  המתרחש  לבין 
השואה היהודית.73

השואה  של  נורמליזציה  לניסיון  עדות  הם  הישראליים  הסרטונים  כי  הגורסים  יש 

והזיכרון שלה, כאשר השילוב ביניהם לבין הסוגיות האקטואליות המקומיות כורך את 

הדברים יחד ומאפשר לשואה להמשיך להיות חלק מההווה, אך באופן שאינו משתלט 

הוא  מתעצבן'  'היטלר  של  ה'מם'  כי  גורסת  שטייר־לבני  ההוויה.74  כלל  את  ומכלה 

דוגמה לאופן שבו בני הדור השני והשלישי לשואה משתמשים בהומור כמנגנון הגנה 

המקורי,  הגרמני  הטקסט  'מחיקת'  לדעתה,  ממנה.75  להתרחק  וכדי  הטראומה  מפני 

הספרות המחקרית מציעה דיון נרחב על 'היטלר מתעצבן' כתופעה עממית אוניברסלית: גילברט,   71

 J. Ezell, ‘Hitler Walks into a Bar: The Nazi;424–407 'לשחק עם היטלר )לעיל הערה 69(, עמ

 in American Humor’, Ph.D. Dissertation, The George Washington University, 2012,
pp. 66-72. במאמר זה מופיעים אזכורים מתוך דיונים אלו, אך הדגש מושם על ההתנהגות של 'מם' 

זה בישראל ועל ההתפתחות שלו במיוחד במרחב הישראלי.

גילברט, שם, עמ' 409.  72

אילנה רוזן הייתה מחלוצות המחקר הקושר בין פולקלור לבין השואה. עם מחקריה נמנים: באושוויץ   73

אל  מסע  לצרה:  אחות  תשס"ד;  ירושלים  השואה,  על  מספרים  קרפטורוס  יהודי  בשופר:  תקענו 

כקינה:  וסיפורּה  השואה  'זיכרון  תשס"ג;  שבע  באר  מהונגריה,  שואה  ניצולות  של  חייהן  סיפורי 

 I. Rosen, ‘Holocaust Memory and :סיפוריהן של ניצולות שואה מהונגריה' )פורסם באנגלית

 Narrative as Lament: Narratives of Hungarian Female Survivors’, Journal of Indian
.)Folkloristics 8,1-2 [2006], pp. 29-52

שטייר־לבני, הר הזיכרון )לעיל הערה 11(, עמ' 52.  74

שם, עמ' 53.  75
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העוסק במפלה של הרייך השלישי, באמצעות החלפתו בתרגום עברי שלא בגוף הסרט, 

'מאלימה' )מלשון אלם( את האירועים ההיסטוריים כפי שהתרחשו; חוסר ההתאמה בין 

פס הקול לבין התרגום לא רק יוצר אפקט הומוריסטי הנובע מחוסר ההתאמה, אלא גם 

מהווה התרסה בולטת נגד הזיכרון הממסדי. אל מול חברה המחדירה תכנים על אודות 

השואה כבר לילדי הגן, ומגדלת את אזרחיה על בסיס החשש מפני 'שואה שנייה' קם 

הדור הצעיר ומציג תפיסה הפוכה – כזו המסרבת לפחד מהיטלר, ולכן מסרבת לפחד גם 
מממשיכיו ולהיכנע לקיום בחרדה יום־יומית בלתי פוסקת.76

לביטוי  הפרודיה  הפכה  ה'מם'  של  האמריקאים  בסרטונים  כי  גורס  גילברט 

לקפיטליזם מערבי, שהיטלר היה מעריץ, המתמצה לכדי תצוגה של זעם צרכנים.77 

לעומת זאת, בהקשר הישראלי ניתן לראות כי התופעה אינה מתמקדת רק בהיבטים 

נתון  רגע  ובכל  נגדם, אלא בהיבטים הפוליטיים בהקשר הרחב,  והיציאה  הכלכליים 

משפט  כלכלה,  בביטחון,  העוסקים  אלו  קרי  בעברית,  ה'פוליטיים'  הסרטונים  מספר 

ומדינה, חינוך וכדומה, עומד על כ־3–6 סרטונים מתוך עשרת הנצפים ביותר, זאת 

לעומת 1–2 סרטונים בשפה האנגלית.

הוא  שכן  קתרטי,  כלי  בהיותו  חשוב  תפקיד  יש  הפוליטי  להומור  כי  ניכר  ככלל, 

מאפשר העברת ביקורת במסגרת שיח לגיטימי, שיח שהיה מתקבל באופן שונה לגמרי 

מחוץ לגבולות מוגדרים אלו.78 במשטרים דמוקרטיים פועל ההומור הפוליטי כ'תגובת 

האזרחים למאמצי המשטר לאחד את החשיבה ולזרוע פחד על מנת למנוע ביקורת'.79 

ואכן ניכר כי היוצרים של הסרטונים בעברית עושים שימוש בבמה זו על מנת להביע 

את דעתם ולבקר את המתרחש סביבם, זאת מבלי לחרוג מהכללים ה'מוסכמים' באשר 

ללעג הקשור באנשי ציבור או אורחות החיים בישראל.

2. 'היטלר מתעצבן' ככלי מחאה

עברנו בכל מקום, לא נשאר כלום מהמחאה. ברוטשילד אין כלום, אין  קצין: 

גם בנורדאו או בלוינסקי. זה המצב. היטלר: לא נורא, שטיינר אומר שבקרוב 

כל  עם  לאוסטרליה  ירד  התייאש,  שטיינר  גיסנו,  קצין:  לרחובות.  חוזרים 

המשפחה, עובד בעגלות. היטלר: איך הם לא רואים את זה? איך הם לא רואים 

שחייבים להפוך את המאבק לפוליטי?!! יצאנו לשדרה, הקמנו אוהל על מכסה 

שם.  76

גילברט, לשחק עם היטלר )לעיל הערה 69(, עמ' 416.  77

ע' זיידמן, הומור, תל אביב תשנ"ד, עמ' 167–168.  78

שם, עמ' 170.  79
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ביוב כי נגמר המקום, בשביל מה? אם זה מה שיצא מהמחאה כבר עדיף לחזור 

לאירופה ולחכות לאס. אס. חצי מיליון איש היינו ברחוב, צעקנו צדק חברתי 

ומה בסוף? צוחקים עלינו בממשלה, צוחקים עלינו בפנטהאוזים של הטייקונים, 

כל  בשם  פייגלין,  למה  מבין  לא  אני  ובבנקים!  בהתנחלויות  החרדים,  אצל 

חצי  על  השתלט  פקד,  שהוא  מתנחלים  אלפים  עשרת  עם  והזקנים,  השפמים 

ליכוד ומחזיק את המדינה בביצים, ואנחנו, מאות אלפים שצעדו ברחוב ודרשנו 

שינוי וצדק חברתי, פשוט יושבים בבית ומאוננים. איך אנחנו יכולים להיות כל 

כך עיוורים? זה פשוט לא נתפס, לא יאומן וקצת מייאש. הטריק, הוא להתפקד. 

מאה אלף בני מעמד הביניים שיתפקדו למפלגות הדמוקרטיות יכולים לשנות 
פה הכל. בלי טובות מאף אחד.80

שלא  רק  לא  יותר,  לוותיקה  הופכת  בישראל  מתעצבן'  'היטלר  של  שהתופעה  ככל 

מפאת  יותר  רב  כוח  ובעלת  הווירטואלי  במרחב  יותר  נוכחת  שהיא  אלא  ליחה,  נס 

הנושאים שבהם היא עוסקת. בניגוד לסרטונים של השנים הראשונות שעסקו בסוגיות 

אנו  האחרונות  השנים  בחמש  מסוימות,  קבוצות  של  פנימי  בהומור  או  אוניברסליות 

עדים לפריחה של סרטונים בנושאים אקטואליים, כלכליים ופוליטיים, ההופכים את 

התופעה למקומית ולרחבה יותר, וכן לכזו שיש לה השפעה לא מבוטלת על דעת הקהל 

הישראלי.

ניתן  פוליטית,  דיגיטלית  בהשתתפות  העוסקת  זו  בעיקר  המדיה,  חקר  במסגרת 

ברשת,  כיום  למצוא  שניתן  האקטיביזם  סוגי  להגדרת  מגוונים  ניסיונות  למצוא 

מובילה  הדיגיטלית  מידת ההשפעה של הפעילות  ובפענוח של  והמורכבות בהערכה 

למגוון דעות ותיאוריות בנושא. להבנת חשיבותה של תופעה כגון 'היטלר מתעצבן' 

מעניינת במיוחד גישתו של פני, אשר מביע שתי עמדות בנוגע לפעילות הדיגיטלית. 

מצד אחד, הוא מתייחס אל המעורבות הפוליטית הדיגיטלית כ'סלקטיביזם': אקטיביזם 

לא אפקטיבי שעלול גם להחליף השתתפות 'אמיתית'.81 מצד שני, בדיונו העוסק בסוג 

’Up the ladder engagement‘, הוא מציין כי זו  אחר של פעילות ברשת שהוא מכנה 

מעורבות דיגיטלית המשמשת צעד ראשון בדרך לאקטיביזם 'אקטיבי' וניכר יותר, גם 

מחוץ לגבולות המרחב הווירטואלי.

https://www.youtube.com/watch?v=WTEtSy המחאה',  דעיכת  על  מתעצבן  'היטלר  מתוך   80 

MfQCU, פורסם ב־20.10.2011, נדלה ב־15.4.2018.
 J. Penney, ‘Social Media and Symbolic Action: Exploring Participation in the  81

 Facebook Red Equal Sign Profile Picture Campaign’, Journal of Computer Mediated
Communication 20,1 (2014), pp. 52-66
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עמדה חשובה נוספת היא זו של כתריאל, אשר עסקה בטקס המוכר של ישיבה עם 

מכרים בסלון וקיטור חסר תוחלת על המציאות הרווחת, מעשה שהינו סביל במהותו, 

ונדיר שהוא מוביל לכדי פעולה כלשהי מלבד פעולת הדיבור. לעומת זאת, כאשר אדם 

יוצר ומעלה לרשת סרטון המבקר את המציאות בזמן אמת, סרטון שיש לו פוטנציאל 

להגיע לאלפי משתמשים אנונימיים בדיוק כמותו )שייתכן שאין לו שום דבר במשותף 

קיטורים'  'מסיבת  לא  זוהי  שונה.  משהו  מתחולל  הנקודתית(,  לביקורת  פרט  איתם 
המתרחשת במרחב הווירטואלי, אלא מהלך עממי מסוג חדש, שהוא פעיל למחצה.82

הבחירה להתייחס לסוג זה של פעלתנות כ'סביל' או כ'פעיל למחצה' נעוצה בטענה 

שישנו הבדל ברור בין יציאה פיזית לרחובות לבין העלאה של פוסט או סרטון לרשת 

שאין  היות  מסוימת,  במידה  וספקנית  זהירה  התייחסות  דורשת  זו  טענה  האינטרנט. 

בידינו כיום הכלים הדרושים להבנה ולכימות של הכוח הטמון במרחב הווירטואלי ושל 

ההשפעות שיש לו על המרחב המציאותי. אומנם, מחד גיסא, ניתן לטעון כי במקרים 

רבים הפעלתנות נעצרת ברגע שאנו לוחצים על 'העלה', 'שלח' או 'שתף', ולעיתים 

גם לצאת החוצה  או לחלופין מונעת, את הצורך  הזו חוסכת,  מחאת המקלדת הנוחה 

ותסכול, שייתכן  מיידי של כעס  אוורור  ושכח' מאפשרת  'שגר  ולהפגין. הקלות של 

מהמחאות  שתיים  גיסא,  מאידך  יותר.  גדולה  לפעלתנות  גורם  היה  שונה  שבמצב 

האוהלים'  'מחאת   – האחרונות  השנים  בשבע  בישראל  שהתרחשו  ביותר  המעניינות 

ו'מחאת המילקי' – הן תולדה של 'אירוע' ו'פוסט' ב'פייסבוק'.

ידעה עד  ביותר שהמדינה  2011 פרצה בישראל המחאה החברתית הגדולה  ביולי 

כה, המוכרת כ'מחאת האוהלים'. המחאה החלה בעמוד ה'פייסבוק' של דפני ליף, אז 

חדשה  דירה  אחר  מייאש  חיפוש  של  בעיצומו  שהייתה  אמצעים,  חסרת  סטודנטית 

יחד  ולהקים  להגיע  להמון  קראה  קטנה,  צעירים  חבורת  עם  יחד  דפני,  אביב.  בתל 

הגבוהים של שכר  נגד המחירים  רוטשילד, כמעשה של מחאה  אוהל בשדרות  איתה 

בין  יהיה  היא כתבה שמספר המפגינים  קיום ההפגנה  הדירה בעיר. בבקשה לאישור 

אחד לעשרת אלפים, שכן לא ידעה למה לצפות; בפועל, עד ליום האירוע כ־7,000 

לשרשרת  הובילה  ליף  של  והקריאה  המיועד  ה'פייסבוק'  בדף  הגעתם  אישרו  אנשים 

הפגנות ברחבי הארץ. בשלושה בספטמבר 2011 הגיע המספר לשיא ב'צעדת המיליון' 

שבה השתתפו כ־400,000 אנשים.83 חמישה ימים לאחר היציאה הראשונה לרחובות, 

בתשעה־עשר ביולי, עלה לאוויר סרטון חדש ב'מם' המוכר: 'היטלר מגלה את מחאת 

תרבות  דפוסי  מפתח:  מילות  הנ"ל,  בתוך  לשוניים',  כטקסים  קיטורים"  '"מסיבות  כתריאל,  ת'   82

ותקשורת בישראל, חיפה תשנ"ט, עמ' 191–205.

איגוד  באתר  פורסם  בוחן',  כמקרה   2011 החברתית  המחאה  ואקטיביזם:  מדיה  'ניו  לב־און,  א'   83

https://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/magazine/ הישראלי,  האינטרנט 
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הדיור', ובו היטלר מגלם את דמותו של שוכר תל אביבי מצוי המתקשה למצוא דירה 

במחיר סביר. סרטון זה הצטרף לסחף שהסעיר את המדינה כולה, וניכר כי אף שימש 

מתעצבן'  'היטלר  של  ה'מם'  בין  באמת  המעניינת  היחסים  למערכת  הפתיחה  כיריית 

לבין התרבות הישראלית:

דירות  ראינו  בפייסבוק.  פוסט  פרסמנו  ואפילו  ובהומלס  ביד2  חיפשנו  קצין: 

שותפים  דירת  גם  בדקנו  ואז  פלורנטין...  עד  והגענו  באלנבי  בדיזינגוף, 

בגבעתיים שאחות של ליכטנבק שמעה עליה. היטלר: ואחרי סקר השוק הזה 

קצין: פיהרר, תקשיב, לא חתמנו על כלום. הדירה היחידה  על מה חתמתם? 

שהיה בה מטבח ועמדה בתקציב נתפסה לפני שהספקנו לחתום... היטלר: לא 

יכול להיות שבן אדם לא יכול לשכור דירה בתל אביב בלי למכור כליה. נשארה 

זה לא  והטבות של קצין אס אס.  וזה עוד כשאני מקבל משכורת  לי רק אחת. 

הגיוני שהמדינה לא מתערבת במחירי הדירות, הם רק עולים ועולים! ... ותנסה 

לסיים תואר או לגדל משפחה במחירים האלו. במדינת רווחה זה לא היה קורה. 

המצב לא יכול להמשך ככה, זה גורם לי להתגעגע לסטלין... אי אפשר לשכור 
דירה במדינה הזאת, שלא לדבר על לקנות. אני עובר לגור באוהל.84

על אף שסרטונים רבים הופיעו בין חיפוש החנייה ב־2009 לחיפוש הדירה ב־2011, 

במובן  פעלתנים  היו  ולא  פרטיים,  בנושאים  או  אוניברסליים  בנושאים  אלו  עסקו 

שהוגדר לעיל. הסרטון שהועלה בתגובה לפרוץ 'מחאת האוהלים' הוא הסרטון הראשון 

בסדרה שבו היטלר אינו רק מגיב לתופעות שהוא רואה לנגד עיניו ומבצע רפלקסיה על 

המתרחש במציאות, אלא לוקח חלק פעיל ביצירת המציאות בו ברגע שהיא מתהווה, 

שסרטון  מובן  האוהלים'.  'מחאת  סביב  תקשורתי  'באזז'  ביצירת   – המסוים  במקרה 

זה אינו עומד בפני עצמו והוא חלק בלתי נפרד משלל תופעות שהתרחשו במציאות 

ה'פיזית' ובמציאות הווירטואלית במקביל, אולם אני סבורה כי ניתן להצביע על הרגע 

הזה כרגע שבו 'היטלר מתעצבן' הופך משעשוע תמים לכלי של מחאה עממית בעידן 
האינטרנט.85

ב־18.8.2015,   ,new-media-and-activism-the-social-protest-in-2011-as-a-case-study
נדלה ב־15.4.2018.

https://www.youtube.com/watch?v=zq8ZXow הדיור',  משבר  את  מגלה  'היטלר  מתוך   84 

TEMU&t=73s, פורסם ב־19.7.2011, נדלה ב־15.4.2018.
בעבודת המוסמך שלי )פולקלור בעידן האינטרנט, לעיל הערת פתיחה( עסקתי באריכות באופן   85

ההקשר  במסגרת  שבה,  הרבדים  שלל  על  היטלר  של  לדמותו  מתייחסת  הישראלית  החברה  שבו 

הישראלי והיהודי שלה. ראו שם, עמ' 29–34, 60–67.
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אין זה אומר שמעתה ואילך כלל הסרטונים ב'מם' יהיו פעלתנים, שכן ההפך הוא 

הנכון. מרבית הסרטונים שנוצרו מאז ועד היום יכולים להיכנס לקטגוריה של הקבוצה 

הראשונה והקבוצה השנייה בחלוקת הסרטונים לקבוצות שהצגתי לעיל, אולם מעניין 

להיווכח כי מאז יולי 2011 ועד היום, ניתן לראות שיתוף של סרטונים 'פעלתניים' של 

'היטלר מתעצבן', העוסקים בנושאים של פוליטיקה, ביטחון, כלכלה או אקטואליה, 

בכל אחד מהצמתים המרכזיים של החברה הישראלית: מבצע 'עמוד ענן', מבצע 'צוק 

 ,2015 בחירות   ,2013 בחירות  הסכינים(,  )אינתיפאדת  היחידים'  'אינתיפאדת  איתן', 

'מחאת האוהלים', 'מחאת המילקי', המהלכים הפוליטיים של ביבי – על כל אחד מאלה 

יש לנו 'היטלר מתעצבן'.

כלומר, לצד הכעס שלו על אייפון 4, הקיבוץ והזמנות לחתונה, בכל פעם שמתחולל 

בארץ אירוע המעורר כעס, חרדת קיום, טרוניה או דרישה לשינוי, ניכר כי גם ה'מם' 

של 'היטלר מתעצבן' מתייצב אל הדגל ותורם את חלקו כאזרח מיואש הדורש שינוי. 

העובדה שניתן למצוא 'מם' מסוג זה בכל צומת מרכזי של החברה הישראלית מצביעה 

על כך שהתופעה ההומוריסטית אינה מגבילה עצמה לתפקיד של הפגת לחץ וכעס, 

על המציאות הנשקפת  הישראלים  כיום לשופר לקובלנותיהם של  אלא שהיא הפכה 

שלי  הקיר  על  אותו  שיתפתי  הסרטון,  את  יצרתי  אם  משנה  זה  אין  עיניהם.  לנגד 

בו – עצם המעורבות בתופעה, גם אם היא סבילה, הופכת  ב'פייסבוק' או רק צפיתי 

אותי לחלק מתנועה עממית שיוצאת נגד המציאות ולא משאירה את התלונות בגבולות 

הסלון בערב שבת.

הישראלי־היסטורי  בהקשר  כך  כל  ומורכב  דרמטי  לאירוע  להתייחס  הבחירה 

את  להבין  ולחוקר  למתבונן  מאפשרת  הבדיחה  שכן  מקרית,  אינה  הומור  באמצעות 

מערכת היחסים בין מרכיבים שונים ומתחים שמתקיימים בחברה כלשהי בזמן נתון.86 

סלמון גורסת כי הבדיחה היא עורק מרכזי שדרכו סוגיות מטרידות ורגישות יכולות 

קיבוצי,  באופן  מוצגות  אלו  שסוגיות  מפני  זאת,  עיבוד.  ולעבור  מוכלות  להיות 

רפלקטיבי,  מנגנון  מייצרת  הבדיחה  לטענתה,  שעשוע.87  ולמטרות  קליל  אנונימי, 

נושאים  אודות  על  בדיון  פעיל  חלק  לקחת  ההיגוד  באירוע  למשתתפים  המאפשר 

מאיימים ורוויים בחוסר ודאות, דיון שאילו התקיים ללא מעטה ההומור, יש להניח כי 

היו בוחרים להימנע מלקחת בו חלק. הבמה של 'היטלר מתעצבן' מאפשרת, לטעמי, 

עיסוק בסוגיות מרכזיות מאיימות, דווקא מפאת האופי הקליל והבלתי רציני )לכאורה( 

שלהן.

ע' יסיף, סיפור העם העברי, ירושלים תשנ"ד, עמ' 185–186.  86

 H. Salamon, ‘The Ambivalence over the Levantinization of Israel: “David Levi”  87

Jokes’, Humor – International Journal of Humor Research 20,4 (2007), p. 416
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כפול.  תפקיד  היה  הומוריסטיים  באמצעים  וגרורותיה  האוהלים  מחאת  לסיקור 

מחד גיסא הוא יצר ערוץ חדש המאפשר לנוטים להתרחק מדיונים שכלתניים לקחת 

חלק במתרחש, גם אם באופן סביל, כאשר ההומור כמו מסווה את העובדה שמתקיים 

והמטריד  הישראלית  בחברה  האזרחים  אודות  על  ומהותי  חשוב  דיון  הרשת  ברחבי 

אותם. 

ִאפשר  התופעה  של  ההומוריסטי  הסיקור  האחרות,  למדיות  ובניגוד  גיסא  מאידך 

ליצור   – ברחובות  להפגין  שיצאו  מבלי  גם  במתרחש  פעיל  חלק  לקחת  בה  לצופים 

אודות מה שקורה סביבם  'ממים' מסוגים שונים, להפיץ סרטונים, להביע דעתם על 

באמצעות הרשתות החברתיות השונות, ואף לקבל תגובות שונות על דעותיהם בזמן 

אמת ובאופן מיידי. 

כתוצאה מכך, המשתתפים באירועים הללו, במקרה האמור, אזרחי ישראל הקובלים 

על יוקר המחיה, קיבלו את האפשרות לקחת חלק פעיל במתרחש ואף להשפיע עליו )גם 

אם בזעיר אנפין(; ולראיה, מחירי הקוטג' והמילקי הורדו כתוצאה מהלחץ הציבורי, 

המילקי  מחאת  של  במקרה  )במיוחד  החברתיות  ברשתות  התקיים  הגדול  שרובו 

2014(, הוקמה ועדת חקירה, ונעשו ניסיונות מגוונים ביעילותם להתמודד  בנובמבר 

עם סוגיות יוקר המחיה בישראל מאז 2011.

3. הומור, תרבות וישראליות

קצין: אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. ב'זול פה' לא הצלחנו למכור כלום, 

ברחוב  זה  צרכני  לחץ  על  בו  שמעו  שלא  היחיד  המקום  לא.  גם  וב'שופרסל' 

פרנקו, ואולי בסביבתו הקרובה, בערך כאן. היטלר: מה לגבי הפרברים? מחוץ 

לעיר הם בדרך כלל לא מבינים כלום. קצין: בוס, מסביב לעיר כבר שמעו על 

לחץ צרכנים להורדת מחירים עד הרצפה, שם כבר אי אפשר לחלוב. היטלר: 

זה לא יתכן כל העניין הזה! הסחורה תרקב ותתקלקל ואז זה גם יסריח. תעשו 

כבר משהו עם הדוקטורט הזה שלכם ביחצנות! תראו להם איזה מישהו מוציא 

היטלר:  אפשרי.  בלתי  הוא  מבקש  שאתה  מה  בוס,  קצין:  נישואין!  הצעת 

הצעת נישואין, כשברקע הגביעים של הקוטג' שלנו! הם יתמוגגו! כשהם יגיעו 

למקרר של החלב ויראו את הקוטג' שלנו, הם יהיו בהתרגשות מהפרסומת שהם 

ראו והם ישלמו לנו כמה שרק נרצה לקחת מהם! כשעושים להם ככה הרגשות 

את  לשטוף  איך  יודעים  לא  כבר  לחשוב!  מצליחים  לא  והם  משתוללים  שלהם 

המוח בימינו, והכל נופל עליי. לחץ צרכנים... במשך שנים לקחתי מהם כמה 

מתחרה  של  מהמחיר  באגורה  אפילו  גבוה  שלי  המחיר  אם  ועכשיו  שרציתי, 
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זה  כלשהו אז אף אחד לא קונה. אני מתאם מחירים ועדיין אף אחד לא קונה. 
אבוד, הטריק אבוד.88

הומור, כיצירה עממית תלוית תרבות והקשר, ניתן במרבית הופעותיו להבנה על רקע 

של שיתוף תרבות של המספר ושומעיו. כך, יש בו כדי להיות כלי רב חשיבות בעיצוב 

מערכות יחסים בין מרכיבים שונים בחברה ובהמשגתם, ואף בעיבוד נושאים הנחשבים 
טאבו חברתי.89

בחטין טען כי אחת התגובות הטובות ביותר למציאות קשה היא צחוק.90 רצינות 

את  וחונקת  הצחוק  את  מקלקלת  הדמיון,  את  מדכאת  שרשמי,  מה  כל  את  מאפיינת 

הרפלקסיביות מתוך שיקול דעת. היא דורשת מהייצוגים להיות השתקפות מדויקת של 

המציאות. לעומת זאת, הצחוק משחרר מן הפחד מקדושה, מאיסורים, מן העבר ומכוח. 

לגרש  במקום  לנו,  מאפשרים  מתעצבן'  'היטלר  של  הסרטונים  כי  ניכר  לכך,  בדומה 

שלנו.91  התרבותית  מהתבנית  כחלק  אותו  לממש  הקולקטיבית,  הנפש  מן  הרוע  את 

הסרטונים השונים מעצימים את הטיפשות במאבקו של היטלר, תוך שהם מגבירים את 

הכוח הנתון לתחושת קהילה הנובעת מחשיפה של קטעי וידיאו פרודיים, המעמידים 

זה  באופן  הנוכחיים.  האירועים  על  ואירונית,  אידיאולוגית  יגיב,  היטלר  כיצד  פנים 

הופך ההומור ל'מפעל שיתופי'. ככלל, ניתן לטעון כי ההומור של 'יוטיוב' הוא רב פנים, 

פרודי  לקליפ  המעניקים  מרובות,  ראייה  ומזוויות  רבים  ממשתמשים  נובע  הוא  שכן 
בודד ייצוג ייחודי, ולמרות זאת הוא הופך לחפץ שבו מתמזגות משמעויות רבות.92

העיסוק המרובה בסוגיות פוליטיות מקומיות במסגרת הסרטונים בעברית ובהשוואה 

למקבילות בשפות אחרות יכול להעיד על המורכבות בהתאזרחותו של ה'מם' בישראל, 

ואף ייתכן כי השימוש בדמותו של היטלר במצבים ישראליים שגרתיים, כגון חיפוש 

חנייה או חיפוש בת־זוג באתר היכרויות, נעשה על מנת להתריס כנגד היטלר, גם אם 

באופן לא מודע, ולבקש להוכיח כי על אף הניסיונות לחיסול בעבר, ישראלים כיום 

יכולים 'להרשות לעצמם' להתלונן על זוטות.

https://www.youtube.com/ הרצפה',  עד  מחירים  להורדת  צרכני  לחץ  על  מתעצבן  'היטלר   88

watch?v=UnPzrQG66rc, פורסם ב־24.4.2013, נדלה ב־15.4.2018.
י' זילברשטיין, 'מאפייני הומור וגוזמא ככלי ביקורת אישית וחברתית: עיונים במסעותיו של רבה   89

קובץ  אי־רצינות:  של  חשיבותה  )עורכים(,  סובר  וא'  זיו  א'  בתוך  הבבלי',  בתלמוד  חנה  בר  בר 

מאמרים רב־תחומי בחקר ההומור, ירושלים תשע"ב, עמ' 147–148.

 .M. M. Bakhtin, Rabelais and his World, H. Iswolsky (trans.), Bloomington, IN 1983  90

מובא אצל גילברט, לשחק עם היטלר )לעיל הערה 69(, עמ' 421.

שם, עמ' 412.  91

שם, עמ' 413.  92
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הטראומות  עם  מתמודדות  קבוצות  שבה  בדרך  שעסק  קפרה,  לה  דומיניק 

הקולקטיביות שלהן, טען כי מושגי הטראומה והפוסט־טראומה, שבהם השתמש פרויד, 

לאינדיבידואל.93  ביחס  רלוונטיים  שהם  מכפי  פחות  לא  לקבוצות  ביחס  רלוונטיים 

לטענתו, גם קבוצה או חברה יכולה להיות כלואה בתוך מצב המערבל בין עבר להווה, 

סימפטומים  שלה.  מסוימים  היבטים  או  הטראומה  את  שונות  בצורות  משחזר  והוא 

פוסט־טראומטיים אלו עלולים להשפיע על התנהגותה של הקבוצה בתחומים חברתיים 

ופוליטיים. מעניין אפוא לגלות את פריחתם המתחדשת של סרטוני 'היטלר מתעצבן' 

סביב רגעי משבר שיש בהם כדי לאיים על הקיום ולעורר מחדש את טראומת השואה. 

ניסיון להתמודד נכוחה עם האיומים  הבחירה לחזור לסרטונים אלו מייצגת, לטעמי, 

היהודי  ביותר שהעם  ולתקף מחדש את הקיום באמצעות העמידה מול האיום הגדול 

דמותו  על  המניפולציה  דרך  הנאצי.  והשלטון  היטלר   – המודרנית  בהיסטוריה  ידע 

של היטלר, כפי שהיא באה לידי ביטוי בסרטונים, יכול הישראלי לחוש כי הוא בעל 

שליטה על המצב, לפחות במידה מסוימת וכי יש בכוחו להפוך את האירועים על פיהם, 

 בדיוק כפי שהיטלר החזק הופך פתע לחלש ומגוחך והישראלי הוא זה המעמיד אותו 

במצב זה.

אי ההלימה בין דמותו ההיסטורית העוצמתית של היטלר לבין חוסר האונים שהוא 

אף  מסוימים  ובמקרים  אותו  מאנישה  המיתית,  דמותו  את  מפרקת  בסרטונים  מפגין 

שכן  לכשעצמה,  מרתקת  הזדהות  למושא  הפיכתו  הזדהות.94  למושא  אותו  הופכת 

הטענות של היטלר כנגד עוולות בחברה, המשותפות לכלל האזרחים החיים בתרבות 

המסוימת, יוצרות מצב שבו היטלר הופך למעשה ל'אחד מאיתנו' ומפוגגות, כאמור, 

את הדמוניות שבדמותו.

בישראל,  המזרחיות  כלפי  והאמביוולנטיות  לוי  דוד  בדיחות  אודות  על  במאמרה 

גורסת סלמון כי הבאתו של דוד לוי לתודעה באמצעות הפיכתו למושא לעג משמשת 

כמנגנון לעיבוד משותף של תהליכי טשטוש גבולות והסתירות הגלומות בהם.95 סלמון 

מוסיפה וטוענת כי קיומו של קורפוס בדיחות המוקדש כולו לדוד לוי, מי שהפך מאיש 

כפיים לנבחר ציבור מן המעלה הגבוהה ביותר, ואף זכה בפרס ישראל לשנת תשע"ח 

רגישויות  עם  להתמודד  להמון  מאפשר  והקהילה,  החברה  בתחום  חיים  מפעל  על 
לאומיות הקשורות בלבנטיניזציה של ישראל ולאפשר את עיבודה.96

לה־קפרה, לכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה, י' פרקש )מתרגם(, תל אביב תשס"ו. מובא בתוך   93

שטייר־לבני, הר הזיכרון )לעיל הערה 11(, עמ' 29.

שטייר־לבני, שם, עמ' 52.  94

סלמון, אמביוולנטיות )לעיל הערה 87(, עמ' 418.  95

שם, עמ' 436.  96
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באופן דומה, ניכר כי ה'מם' של 'היטלר מתעצבן' מאפשר לציבור הישראלי להְבנות 

זהות שונה מזו שהייתה קיימת עד כה בכל הנוגע לשואה ולזיכרון המקובל שלה, וכן 

של  הגורל  הרות  ולהשלכות  הישראלי  ברחוב  נתפסה  היטלר  של  דמותו  שבו  לאופן 

האידיאולוגיה הנאצית שפיתח והוציא לפועל. היכולת לשים בפיו של היטלר קובלנות 

כנגד הישראלים המבקשים לשוב לארץ שממנה גורשו )כמו בסרטון 'היטלר מתעצבן 

כתיבת  שבין  בתקופה  מהרשת  הורד  אשר  לברלין',  לחזור  שרוצים  הישראלים  על 

מאמר זה לבין פרסומו או בסרטון 'היטלר מתעצבן על מחאת המילקי', שבו דנתי קודם 

לכן(, לדוגמה, מעידה על טשטוש של גבולות שנכפו עד כה במונחים של טאבו הנוגע 

לשואה; העובדה שתופעה כגון זו הפכה לנרחבת כל כך בקרב הישראלים מעידה על 

כך שמשהו בזהות הקיבוצית השתנה, וכי הישראלי כבר אינו מרגיש עצמו, בהכרח, 

של  שלטונו  בתקופת  שנה,  כשמונים  לפני  להיות  היה  שיכול  כפי  אונים  וחסר  חלש 

נגד  לצאת  שמבקש  כמי  היטלר  של  בדמותו  דווקא  הבחירה  כך,  על  נוסף  היטלר. 

תופעות המתקיימות בחברה דמוקרטית שבה, לפחות על פניו, כוח השינוי נמצא בידי 

האזרחים, מעידה על לעג עצמי מסוים המאלץ את ההמון להתמודד עם הנושאים שהוא 

נמנע מלדון בהם באופן 'רציני' ושכלתני, ולאפשר לו, בעת ובעונה אחת, לחוש כי יש 

ביכולתו להתמודד גם עם הסוגיות שהיטלר מתלונן עליהן, ובכך לחזק את עצמו נוכח 

המציאות המתקיימת לנגד עיניו.

ם ו כ י ס

בשנים האחרונות, עם התרחבות חקר הפולקלור לתחומים חדשים, ניכר כי גם נקודות 

המבט שלנו הולכות ומתרחבות.97 בבחינת הסרטונים של 'היטלר מתעצבן' ניתן לטעון 

מתח,  לפוגג  או  זמן'  'להעביר  להצחיק,  היא  הגלויה(  )לפחות  המרכזית  מטרתם  כי 

)או דרך רשתות חברתיות אחרות(,  ב'יוטיוב'  רבים המופצים  כפי שעושים סרטונים 

אולם ניכר כי באמצעות סרטונים אלו, גם אם ברמה שאינה מודעת, מושמעת ביקורת 

חברתית, פוליטית ותרבותית באופן עממי ואנונימי ובתפוצה רחבה. כפי שהסטיקר, 

אצל סלמון, 'מבקש להתמיר מורכבות חברתית ופוליטית באמצעות מסר קצר, הנקלט 

במבט חטוף ופונה אל עולם דימויים משותף',98 כך גם הסרטון של 'היטלר מתעצבן' 

משתמש בתבנית שהפכה שגורה ומוכרת, ודרכה לטעון, באופן שאינו מאיים, מחייב 

 H. Salamon, Israel in the Making: סלמון,  של  בספרה  לכך  רבות  דוגמאות  למצוא  ניתן   97

 ,Stickers, Stitches, and Other Critical Practices, Bloomington and Indianapolis 
IN 2017

סלמון, סטיקרים פוליטיים )לעיל הערה 4(, עמ' 115.  98
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או רציני מדי, משהו על אודות העולם הסובב את היוצרים ואת הצופים ב'ממים' אלו. 

הסרטונים, שתהליך היווצרותם הוא ספונטני, ושהפיקוח עליהם נעשה באופן 'בלתי 

כמות  בעלי  הסרטונים  כאשר  לה,  זוכים  שהם  הצפיות  כמות  )באמצעות  פורמלי' 

שלהם(,  הפרסום  לתאריך  קשר  ללא  הרשימה,  לראש  עולים  ביותר  הגבוהה  הצפיות 

חושפים בפנינו את הליבה התרבותית של קבוצה מסוימת בזמן אמת.

דנדס טען כי העובדה שפיסה של ידע עם ממשיכה להיות מועברת מעידה בהכרח 

על כך שהיא בעלת משמעות עבור הקבוצה שמעבירה אותה, שכן אחרת הייתה נעלמת 

עם השנים;99 אולם, העובדה שחוקר הפולקלור מסוגל להצביע על חשיבותו של ידע 

מסוים לקבוצה מסוימת ולהבין מדוע ידע זה ממשיך ומועבר, אינה מצביעה בהכרח 

על כך שהקבוצה מודעת ל'חשיבות' של ידע זה עבורה. משתמשים היוצרים סרטונים 

חדשים של 'היטלר מתעצבן', וגם אלו הממשיכים לצפות באדיקות בסרטונים הישנים 

של  תפקידה  בדבר  רפלקסיה  בהכרח  מקיימים  אינם  המועלים,  החדשים  ובסרטונים 

התופעה בחייהם והחשיבות שלה עבורם; כאשר מדובר בפיסת פולקלור הומוריסטית, 

בשעשוע,  פניו  על  מדובר  שכן  מהמשתתפים,  יותר  עוד  רחוקה  הרפלקסיה  כי  ניכר 

בניגוד למשל למעשיית ילדים, שתפקידה הדידקטי מובהק יותר. אולם, על אף החזות 

מבקשים  כאשר  כי  ניכר  והפצתם,  'ממים'  יצירת  של  בפרקטיקה  הנקשרת  הקלילה 

שיטתיות  בה  למצוא  ניתן  שורשיה  אחר  ולהתחקות  התופעה  של  טיבה  אל  להעמיק 

וחשיבה מקדימה.

בחינת הסרטונים הישראליים של 'מם' זה, על היצירה, הקשר לאירועים אקטואליים 

אנשים,  מתמודדים  שעימה  הרגשית  שהחוויה  כך  על  מצביעה  שלהם,  וההפצה 

מהדברים  מעט  לא  משקפת  וחצי,  דקות  שלוש  של  באורך  סרטון  לכדי  המצומצמת 

של  ברדוקציה  שמדובר  היות  כאחד.  והיוצרים  הצופים  של  לבבותיהם  על  הרובצים 

הסרטון  של  לטקסט  מתחת  כי  להניח  יכולים  אנו  עצמה,  בביקורת  ולא  הביקורת 

שוכן טקסט סמוי עמוק יותר שיש צורך לחושפו ולנתחו. עבור הצופים מן המניין די 

בשכבת הטקסט למלא את תפקידה כמשחררת כעסים ומתחים, אולם בעיניי החוקר 

הרפלקטיבי, ניכר כי המוסתר מתחת למעטה הטקסט הוא המהותי, שכן הוא מאפשר 

התבוננות מעמיקה בחברה שבמסגרתה הסרטונים נוצרים ברגע נתון.

ה'מם' של 'היטלר מתעצבן', שניתן להגדירו כתופעה של תרבות עממית המסתמכת 

על תקשורת ההמונים, הוא ללא ספק מופע שלחקר הפולקלור צריך להיות בו עניין 

המסורתיות,  הקולקטיביות,  על  נוספים;  אינטרנטיים  ב'ממים'  העניין  לצד  אמיתי, 

הגדרות  תואם  מתעצבן'  'היטלר  של  ה'מם'  שלו,  הרחבה  והתפוצה  האנונימיות 

 A. Dundes, When You’re Up to Your Ass in Alligators: More Urban Folklore from the  99

Paperwork Empire, Detroit, MI 1987
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מסורתיות של פולקלור, אך בה בעת הוא גם מאתגר את התפיסות המוכרות ומבקש 

לייצר הגדרות שונות באשר להקשר, תקשורת בין־אישית ואֹוראלּית. התבוננות כזו 

על המרחב הווירטואלי והסוגות השונות שפורחות בו כזירה עממית מלמדת כי עלינו 

ובה בעת גם ליצור כלים חדשים  לשכלל את הכלים המסורתיים העומדים לרשותנו 

להבנת דרכי השיח האופייניות לתקשורת הדיגיטלית ההולכת וכובשת את חיינו.

הצופים,  הר  בירושלים,  האוניברסיטה העברית  ותרבות עממית,  פולקלור  שני קוטלר־פוקס, התכנית לחקר 

ירושלים 9190501

shany.kotler@mail.huji.ac.il
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תקציר

]מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, לא )תשע"ח(, עמ' 161–193[

'היטלר מתעצבן': תרבות עממית במרחב הווירטואלי בישראל

שני קוטלר־פוקס

המרשתת הפכה בעשורים האחרונים כר פורה ומרתק עבור חוקרי פולקלור. אחת מדרכי 

התקשורת הבולטות של משתמשים ברשת היא 'ממים' אינטרנטיים – מונח המאגד סוגים 

שונים של פריטים תרבותיים, החל בתמונה בודדת עם כיתוב במבנה קבוע וכלה בסרטונים 

באורכים שונים. המאמר מתמקד ב'מם' המוכר בשם 'היטלר מתעצבן', אשר נפוץ ברחבי 

העולם המערבי ומופיע בשלל שפות, בכללן עברית. מאמר זה עוסק ב'ממים אינטרנטיים' 

בה  המשולבים  והחדשנות  המסורת  להיבטי  התייחסות  תוך  חדשה,  עממית  כסוגת־על 

במקביל, וכן באויקוטיפ הישראלי יוצא הדופן של 'היטלר מתעצבן' בעברית. באמצעות 

באופן  מהותי  הבדל  יש  כי  לטעון  אבקש  במאמר  המובאים  האירועים  וסקירת  הדוגמאות 

שבו התאזרח 'מם' זה בתרבות הישראלית בהשוואה לתרבויות אחרות בעולם, הן מסיבות 

היסטוריות הקושרות בין היטלר לבין היהודים הן מסיבות הנוגעות לאופי החיים בישראל 

'היטלר  של  המקומי  המופע  וכי  והפרטי,  הציבורי  היום  בסדר  האקטואליה  של  ולחלקה 

מתעצבן' בישראל ובעברית הפך בעשור האחרון לשלם השווה יותר מסך חלקיו.



Abstract

‘Hitler-pants’ parodies: Folklore  
in Israel’s Virtual Sphere

Shany Kotler-Fux

The Internet has become a fertile and fascinating ground for folklore 
researchers. One of the prominent features of online communication is the 
spread of ‘memes’, a fashionable term that refers to activities, concepts, 
catchphrases, pieces of media, etc. This article focuses on ‘Hitler rants’, 
a meme that is widespread throughout the Western world and appears in 
many languages, including Hebrew. The essay explores Internet memes 
as a novel folklore genre, combining tradition and innovation, and then 
discusses the distinct Israeli oicotype of ‘Hitler rants’ in Hebrew. I argue 
that there is an essential difference between the way this meme has been 
naturalized in Israeli culture and its appearance in other cultures. This 
difference derives mainly from Hitler’s attitude to the Jews, as well as the 
involvement of political culture and current events in private and public 
agendas. The local spectacle of ‘Hitler rants’ in Israel and in Hebrew has, 
most importantly, become a whole greater than the sum of its parts.
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