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משכילים נמוכי שכר: 
ממימוש עצמי לרדיקליות פוליטית

יריב מוהר*

שכר  נמוכי  אקדמית  השכלה  בעלי  כיצד  להבין  אבקש  זה  במאמר  תקציר. 
בין  אי-הלימה  של  זה  מצב  הבוחנת  בספרות  החברתי.  מיקומם  את  חווים 
של  חזקה  תחושה  מתארת  סטטוס"(  )"סתירת  הריבוד  של  השונים  המדדים 
הפרת ציפיות לסטטוס לכיד. בבחינה פתוחה של האופן שבו משכילים נמוכי 
שכר חווים את מיקומם החברתי, באמצעות ראיונות חצי-מובנים, מצאתי כי 
הם מבכרים מימוש עצמי על פני הכנסה ולא מתמקדים בהפרת ציפיות. בדיון 
נמוכי שכר,  על החשיבות שבהבנת תפיסתם העצמית של משכילים  אצביע 
ורדיקליות פוליטית. מכאן  לאור תפקידם המרכזי בהצתת מחאות חברתיות 

אעלה השערה ראשונית בדבר אפשרויות ההנעה שלהם לפעולה במחאות. 

מבוא
מאמר זה יעסוק בשכבה של משכילים ששכרם נמוך יחסית לצפוי1 לבעלי השכלה אקדמית ודומה 
לשכרם של העובדים הלא-מקצועיים. במאמר אבקש לבחון את האופן שבו תופסים המשכילים 
נמוכי  משכילים  של  המשמעות  עולמות  להבנת  החברתי.  מיקומם  ואת  עצמם  את  השכר  נמוכי 
פוסט- בחברות  שלהם.  הייחודי  החברתי-פוליטי  הפוטנציאל  משום  ייחודית  חשיבות  יש  שכר 

תעשייתיות ענף השירותים הוא מרכזי בכלכלה )Bell, 1973(, והמבנה המעמדי הישן של החברה 
התעשייתית נוטה להתערער )Clark & Lipset, 2001(; לטענת חוקרים רבים, הפוטנציאל להניע 
מחאה ולתבוע שינוי רדיקלי ביחסי הכוח נמצא לא בקרב "מעמד פועלים" אורגני, שכבר אינו קיים, 
אלא בקרב המשכילים נמוכי השכר. כפי שאראה בהמשך, זו גם הקבוצה העיקרית שמניעה מחאות 
חברתיות. אם כן, הבנת עולמות המשמעות של משכילים נמוכי שכר עשויה לתרום משמעותית 

להבנת הדינמיקות של הנעה לפעולה פוליטית או מחאתית.
נמוכי  כיצד המשכילים  להבין  איכותני שערכתי אבקש  דרך מחקר  נובע מהלך המאמר:  מכאן 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   *
המאמר מבוסס על מחקר שנערך במסגרת עבודת התזה שלי, בהנחיית פרופ' ניסים מזרחי מהמחלקה   
לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה להודות לפרופ' מזרחי, לפרופ' דני 
פילק ולד"ר שרית הלמן על ההערות והרעיונות המועילים ועל החשיפה לתחומי מחקר, הגות וידע 
שהשתתפו  השכר  נמוכי  והמשכילים  המשכילות  לכל  להודות  ברצוני  כן  כמו  זה.  למאמר  שתרמו 
במחקר. אלמלא נכונותם לפתוח את הלב ולשתף אותי בתחושותיהם האינטימיות והקשות לעתים, 

מאמר זה לא יכול היה להיכתב.
ההתייחסות  קבוצת  או  המשכילים  של  ציפייה   — תודעתית  בהכרח  איננה  הזה  בהקשר  הציפייה   1
כמה  יש  הזאת  לציפייה  זאת,  עם  ריבוד.  חוקרות  ציפייה של  כלומר  — אלא סטטיסטית,  שלהם 
ממדים, כפי שיתואר בהמשך וכפי שעולה ממבעים של הפתעה ואכזבה הנזכרים בפרק הממצאים.
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את  מבנים  הם  וכיצד  הריבוד,  למישורי  יחסית  הלא-שגרתי  החברתי  מיקומם  את  חווים  השכר 
זהותם מולו. באמצעות ניתוח ראיונות חצי-מובנים אמפה את עולמות המשמעות, המוטיבציות 
החברתי  למיקומם  הנוגע  בכל  שכר  נמוכי  ומשכילות  משכילים   18 של  והרגישויות  המוצהרות 
ולזהותם מולו. לאחר מכן אסקור את הספרות המעידה על התפקיד המרכזי של משכילים נמוכי 
שכר בהנעת מחאות, והמרמזת על החשיבות הפוליטית-חברתית הרחבה שבהבנת תפיסותיהם. 
המחאה  של  המקרה  לאור  נוספים:  מחקרים  לקראת  ראשונית  השערה  אעלה  המאמר  בסוף 
נמוכי שכר לפעולה מחאתית  כי היכולת להניע משכילים  2011 אשער  החברתית בישראל בקיץ 
קשורה לתפיסותיהם העצמיות, כפי שעלה במחקר, בפרט אם מחברים בין התביעה לצדק חלוקתי 

ובין תביעות להכרה בצורות מגוונות של מימוש עצמי.
החל  שלה.  הרקע  את  ולהבין  השכר  נמוכי  המשכילים  תופעת  את  להגדיר  יש  ראשית  אבל 
מאמצע המאה ה-20, ואף מעט לפני כן, החלו התיאוריה והמחקר הסוציולוגי של הריבוד לעסוק 
מאפיינים  שבהם  מקרים   —  )status inconsistency( לכיד  לא  סטטוס  של  במקרים  בהרחבה 
 Lenski,( התאמה  ביניהם  תהיה  כי  שמצופה  אף  מתואמים,  אינם  ריבוד  של  שונים  ממדים  או 
1954(. תשומת הלב הופנתה בעיקרה למקרים של התרופפות הקשר המצופה בין השכלה אקדמית 
להכנסה. התופעה בכללותה נתפסה כבעלת השלכות חברתיות ופסיכולוגיות חשובות והומשגה גם 
כ"התגבשות נמוכה של הריבוד". המושג "סתירת סטטוס" )status discrepancy( תיאר את מצבו 

של פרט שסטטוסים שונים שלו אינם תואמים זה את זה כמצופה.
ההתפתחות  עם  הסוציולוגית  בספרות  מזוהה  הלא-לכיד  הסטטוס  תופעת  של  התפתחותה 
ההיסטורית של הקפיטליזם הפוסט-תעשייתי ועם ירידת כוחה של מדינת הרווחה. נטען כי פיתוח 
לעלייה בתפוצת הסטטוס  להוביל  Dogan, 2004( עשוי  ראו  בכלל;  כלכליות  )ותהפוכות  כלכלי 
בדרכים  שלא  למוביליות  מבניות  הזדמנויות  נוצרות  כאלה  שבזמנים  משום  זאת  הלא-לכיד. 
המקובלות, כך ששינוי בסטטוס מסוים אינו כרוך בהכרח בשינוי בסטטוסים המזוהים איתו באופן 
מסורתי )Eun-Young, 2008; Lenski, 1954; Meyer & Roth, 1970(. מחקרים מתקופה זו של 
ראשית הקפיטליזם הפוסט-תעשייתי אכן העלו כי קיימות מגמות כמותיות המצביעות על הלימה 

.)Hodge & Treiman, 1968( חלקית בלבד בין השכלה ובין הכנסה ומצב כלכלי
קרובה  היקפה,  על  נתונים  שאין  אקדמאים,  של  שלמה  שכבה  פוסט-תעשייתיות  בחברות 
את  שוברים  אלה  אקדמאים  והפועלים.  הלא-מקצועיים  העובדים  של  למצבם  הכלכלי  במצבה 
הפילוח הסוציו-אקונומי הקלאסי, ומיקומם החברתי המיוחד מציב אותם בין שני עולמות תרבות 
שלשניהם הם אינם משתייכים: זה של המעמד הבינוני-גבוה והמשכיל וזה של המעמדות הנמוכים 

יותר וחסרי ההשכלה.
זו הוא  נמוכי השכר. מושג קרוב לקטגוריה  מועטה הספרות התיאורטית העוסקת במשכילים 
"המעמד החדש" )Gouldner, 1979(, המתאר משכילים מתחומי הרוח והחברה שאיבדו מכוחם 
הכלכלי ופיתחו תרבות של שיח ביקורתי. תיאורטיקנים מסוימים ראו בהם מעמד לכל דבר, עם 
 Clark &( מיקום ייחודי בתהליך הייצור בחברה הפוסט-תעשייתית, מיקום המשפיע על תודעתם
Lipset, 2001(. אנשי המעמד החדש בעלי הידע המקצועי החברתי והתרבותי נוטים במיוחד לקדם 
אג'נדה ליברלית ולתמוך בארגוני חברה אזרחית )Brint and Kelley, 1993; Kriesi, 1989(. מישל 
לאמונט )Lamont, 1992( בוחנת גבולות סימבוליים שונים ובאמצעותם היא מתארת קטגוריה 
טיפוסים  מגדירה  היא  הוובריאניים  הרציונליות  מושגי  בעקבות  חברתיים:  טיפוסים  של  דומה 
מקצועיים שעבודתם או מקצועותיהם מכוונים לערך לא-אינסטרומנטלי, כלומר חשיבות היעדים 



־2015  סוציולוגיה ישראלית יז ]1[   81 תשע"ה

כ"מומחים  מוגדרים  אלו  קונספטואלי.  או  ערכי  מעניין  או  הפנימית  מאיכותם  נובעת  בעיסוקם 
תרבותיים וחברתיים" — אמנים, עובדים סוציאליים, מורים, מרצים וכולי.2 טיפוסים אלו מונגדים 
יעדים  רווחים,  מכוונת  אינסטרומנטלית  ברציונליות  המקצועית  בהתנהלותם  שמתמקדים  למי 

מדידים או יעילות )שם( — אנשי עסקים, חשבים וכדומה. 
במדגם שלי, כפי שאראה בהמשך, האקדמאים נמוכי השכר הם רובם ככולם "מומחים תרבותיים 
או חברתיים". סביר בהחלט שטיפוסים בעלי נטייה להסתייג מרציונליות אינסטרומנטלית יבחרו 
במקצועות של "מומחים תרבותיים וחברתיים", שהתגמול עליהם נמוך, וכך ינותבו לרוב למצב של 
סתירת סטטוס. באופן מסורתי הובנה סתירת הסטטוס כהפרת ציפייה תודעתית של המשכילים 
 ,)Jackson, 1962( להשתכר בהתאם להשכלתם. הדבר מניע אותם לראייה ביקורתית של החברה
אם כי נדמה שהטיפוסים מסוג המומחים התרבותיים-חברתיים יכלו לצפות במידה מסוימת את 
שכרם הנמוך, ונראה שמדובר בנטייה מקדמית לראייה ביקורתית ולא באכזבה. מתוך הפער הזה 

עולה השאלה כיצד חווים השחקנים הנמצאים במצב זה את סתירת הסטטוס שלהם.

המעבר למחקר סובייקטיבי של סתירת סטטוס
תיאוריית סתירת הסטטוס הייתה במקורה תיאוריה כוללנית שלא התמקדה במשכילים נמוכי שכר 
בלבד ולא פילחה אותם לטיפוסים. בראשיתו, חקר תופעת הסטטוס הלא-לכיד העלה את ההשערה 
כי מי שנמצאים בסתירת סטטוס חווים אותה כשיבוש ציפיות חברתיות להתאמה בין סטטוסים 
להכנסה  הציפייה  של  הפרה  חווים  השכר  נמוכי  המשכילים  שלנו,  במקרה  מאפייניהם(;  )או 
התואמת את השכלתם. ההנחה הייתה כי פרטים שאצלם אין לכידות בין מדדי הערכה חיצוניים 
או  בעייתיות  ציפיות  בעצמם  יחוו   ,)Goffman, 1957( מתואמים  יהיו  כי  סטטיסטית  שמצופה 
ומפגיעה בערך   )Goffman, 1957( זהות  יסבלו ממתח, מבעיית  וכך   )Jackson, 1962( סותרות 
העצמי )Fenchel, Monderer, & Hartley, 1951(. על פי המשוער, מתוך כל אלה יכולה הייתה 
 Goffman, 1957; Jackson,( בחברה  הכוח  מבנה  את  לשנות  שאיפה  שונים  בתנאים  להיווצר 

.)Zhang, 2008( היפותזות אלו חלחלו למרבית המחקרים המאוחרים בנושא .)1962
עם ההשתכללות המתודולוגית נתקל חקר לכידות הסטטוס המוקדם בקשיים אמפיריים למצוא 
 Brown, Cretser,( מתאם בין סתירת סטטוס ובין רדיקליות פוליטית, ועל כך זכה לביקורת רבה
ביקורת  עוד  עלתה  הזה  המשבר  מתוך   3.)& Lasswell, 1988; Kelly & Chambliss, 1966
חשובה על העיסוק הסוציולוגי המוקדם בסתירת הסטטוס. הטענה הייתה כי הוא הזניח את הממד 
כי  והניח מראש  הסתירה,  )Blocker and Riedesel, 1978; Nelson, 1973( של  הסובייקטיבי 

סתירת סטטוס לפי מדדים חיצוניים אכן מובילה לתחושה פנימית של סתירה. 
לסתירה  אובייקטיבית  סטטוס  סתירת  בין  מוחלטת  התאמה  אין  כי  אז  הראו  אחדים  חוקרים 

"מומחים  הקטגוריה  עם  בישראל  לא-מבוססים  אקדמאים  מזוהים  כמה  עד  השאלה  נשאלת   2
על  והמל"ג  הלמ"ס  עם  בשיתוף  שנערך  במחקר  למצוא  אפשר  לכך  רמז  וחברתיים".  תרבותיים 
"השכלה עודפת", המוגדרת כמצב שבו השכלת הפרט עולה על הנדרש לשם ביצוע עבודתו. שיעור 
פער  קיים  כך  על  נוסף  והחברה.  הרוח  מדעי  בוגרי  את  למשל  מאפיין  עודפת  השכלה  של  גבוה 
בהכנסה לרעת ה"סובלים" מ"השכלה עודפת" לעומת מי שהשכלתם תואמת את עבודתם: שלוש 

.)Romanov, Tur-Sinai & Eizman, 2008( 27%-שנים אחרי קבלת התואר הפער הגיע ל

לסיכום מקיף וממצה של הביקורת המתודולוגית ולתיקוף מחדש של הקשר בין רדיקליות לסתירת   3
.Zhang, 2008 סטטוס, על בסיס מתודולוגיה חדשה עוד יותר, ראו
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סובייקטיבית ונחווית. הם הציעו כי מחקרים עתידיים יתמקדו בממד הסובייקטיבי של הסתירה, 
 4.)Zimmermann, 1985( ועוד  רדיקליות  למתח,  נטיות  על  להשפיע  הצפוי  זה  שהוא  משום 
ומחקריים  תיאורטיים  ניסיונות  סדרת  סוקרים   )Stryker & Macke, 1978( ומק  סטרייקר 
ולבחינה  הסטטוס  סתירת  של  לחוויה  מייחסים  עצמם  שהשחקנים  במשמעות  להתמקד  חדשים 
של המתאם בין משמעויות וחוויות אלו להשפעות המשויכות לסתירת הסטטוס, כגון רדיקליות. 
אבל גם גישות אלו, המציעות לחקור את ההיבט הסובייקטיבי של סתירת הסטטוס, משתמשות 
ביחידות ניתוח בסיסיות של גורמים מבניים או סכמות מוגדרות מראש, כמו ציפיות רווחות לצדק 
חלוקתי )Geschwender, 1967( או קבוצות התייחסות )Runciman & Bagley, 1969(. הן אינן 
פתוחות לכלל התהליכים המורכבים של יצירת המשמעות אצל הפרטים. כך מכפיפות תיאוריות 
אלו מלכתחילה את הפרשנויות הרחבות של השחקנים לסכמות מסוימות של פרשנות. הן מבחינה 
ככל  ופתוחה  רחבה  בחינה  שיאפשרו  כלים  מציעות  אינן  הן  מתודולוגית  מבחינה  והן  תיאורטית 
האפשר של המשמעויות שהשחקנים מייחסים לסתירת הסטטוס. כפי שאראה מיד, מענה הולם 

לקשיים הללו בסוציולוגיה של התרבות מציעים תיאוריית הרפרטואר והגבולות הסימבוליים.

הכוח של תיאוריית הרפרטואר בהבנתה של חוויית סתירת הסטטוס
השימוש  את  בוחנת  בסוציולוגיה,  שחל  הפרקטי  המפנה  מתוך  שקמה  הרפרטואר,  תיאוריית 
 )Swidler, 1986( האסטרטגי ברכיבים תרבותיים רווחים — "רפרטוארים", בלשונה של סווידלר
— בפרויקט הגדול של ניהול הערך והדימוי העצמי מול סיטואציות והקשרים. חשיבותה המרכזית 
של   )meaning making( המשמוע  תהליכי  בהבנת  כוחה  היא  כאן  הרפרטואר"  "תיאוריית  של 
ועל ערכם העצמי. הדבר עולה בקנה  ניסיונותיהם לשמור על סדר מוסרי בעולם  השחקנים אגב 
אחד עם הטענה של סטרייקר ומק )Stryker & Macke, 1978( כי פרטים שנמצאים במצב סתירת 
סטטוס מצליחים בקלות יחסית להגדיר מחדש את הסיטואציות שבהן הם ניצבים, וכך לשמר את 
יש  ולהפרתן  לציפיות  לגלות אם  כזאת מאפשרת  יכולתם לתפקד חברתית. מסגרת  ואת  זהותם 
בפרק  גם  שיידון  )כפי  אובייקטיבית  סטטוס  סתורי  שהם  מי  של  הסובייקטיבית  בחוויה  תפקיד 

המתודולוגי(; אך ככל שידוע לי, תופעת סתירת הסטטוס הנחווה מעולם לא נבחנה מזווית זו.
סווידלר התמקדה בתחילה בארגון הפעולה, אבל לענייננו רלוונטי במיוחד לבחון דווקא יצירת 
זה,  בהקשר  מציעה   )Swidler, 2001( שסווידלר  מועילה  פרקטיקה  משמעות.  וארגון  משמעות 
בעקבות גופמן, היא "מסגרות קונספטואליות" — דרכים לארגון משמעויות ולהדגשת משמעויות 
פועלים  שבמסגרתו  ההיגיון  פענוח  יכול  כך  אלו.5  ארגון  דרכי  בין  ומעברים  לשחקנים,  הזמינות 
השחקנים להתחיל בשחקנים עצמם ובהליכי הפרשנות המורכבים שלהם, ולא בניתוח קוד תרבותי 
)Geertz, 1972; Swidler, 2001( או בסכמות פרשניות תחומות מראש  גירץ  מופשט כמו אצל 
זהות  גם בוחנת הבניית  )כמו במחקרי סתירת הסטטוס הסובייקטיבית שנעשו עד כה(. סווידלר 
ביחס ל"מבנה הסמיוטי" שבו פועלים השחקנים, פעולה שהרלוונטיות שלה לענייננו היא בתהליך 

גבולות התופעה עודם מוגדרים באמצעות מדדים אובייקטיביים-סטטיסטיים; רק חוויית הסתירה   4
נבחנת באמצעות כלים סובייקטיביים.

גופמן הציע את הניסוח הסוציולוגי הראשון לתהליך המסגור, כתהליך של הדגשת היבטים מסוימים   5
במציאות הנחווית והצנעה של היבטים אחרים, כך שנוצר סיפור מסגרת פשוט או מטאפורה פשוטה 

.)Goffman, 1974( ?"לשאלה "מהו המצב הנחווה
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.)Swidler, 2001( עיצוב הקטגוריות שבאמצעותן אנשים תופסים את עצמם ואחרים
מגישתה של סווידלר יוצאת לאמונט, העוסקת בסוג מסוים של רפרטוארים תרבותיים: גבולות 
בין  ביומיום  עושים  שאנשים  ההבחנות  של  הארגון  דרכי  הם  הסימבוליים  הגבולות  סימבוליים. 
 ,)Lamont, 2006; Lamont & Molnár, 2002( כמונו"  "לא  שהם  ל"אחרים"  כמונו"  "אנשים 
ובין מי שנחשבים ה"אנשים למעלה" וה"אנשים למטה" בסדר החברתי, כפי שהם נתפסים אצל 
והרפרטוארים  הטיפוסים  את  להבין  מאפשרת  זו  מחקר  זווית   .)Lamont, 2000( השחקנים 

התרבותיים המוערכים והנחותים בפועל, בעיני השחקנים עצמם.
השחקנים  על  נכפים  אינם  הם  אך  חברתיים,  כלחצים  לתפקד  יכולים  הסימבוליים  הגבולות 
גבולות  של  והדחייה  האימוץ  תהליך  את  מתארת  לאמונט  ומוחלט.  נוקשה  באופן  מלמעלה 
מתערער  שהוא  בעת  העצמי  ערכם  על  משמירה  כחלק  מבצעים  שהשחקנים  גבולות"  כ"עבודת 
העצמי  הערך  של  והשיקום  הערעור  תהליכי  לניתוח  לשמש  יכולה  זו  גישה   6.)Lamont, 2006(
יותר מגישתה הכללית של סווידלר. עבודת  אל מול הריבוד החברתי; היא מדוקדקת וספציפית 
הגבולות מסייעת להבין באופן אינדוקטיבי את הכוחות הפועלים מול הערך העצמי ואת ערעורו 

מול היררכיות חברתיות רב-רובדיות, כמו שמתרחש בעת סתירת סטטוס.
גישה זו מאפשרת אפוא לבחון מלמטה למעלה את חוויית סתירת הסטטוס ואת תהליכי המשמוע 
שהשחקנים עורכים במסגרתה, וגם למזער ואף להשעות את ההנחות המבניות והא-פריוריות לגבי 
התהליך. הגישה גם חורגת מבחינה תלוית-סיטואציה של זהות וערך עצמי, ומתייחסת למוסכמות 
 Linde,( ולדפוסים הממוסדים של מה נחשב "עצמי" קוהרנטי, דפוסים שבמסגרתם מובנית הזהות

1993(. בהקשר זה, לסתירת הסטטוס יש השפעה משמעותית וארוכת טווח על הבניית העצמי.

מתודולוגיה
השכלה  בעלי  חילוניים  יהודים  היו  הנחקרים  נשים.  רובם  אנשים,   18 ראיינתי  זה  מחקר  לצורך 
ומטה7  הנמוך  הבינוני  למעמד  משתייכים  כלכלית  שמבחינה  ומעלה(,  ראשון  )תואר  אקדמית 
ונמצאים במצב כלכלי זה במשך שנה לפחות. המחקר התבסס על ראיונות חצי-מובנים שנערכו 

העצמי  להגדרת  סימבוליים  גבולות  בין  הקשר  היא  שלה  המחקרית  האג'נדה  כי  מציינת  לאמונט   6
ומציעה סקירה כללית של ספרות העוסקת בקשר בין ריבוד להבניית זהות )שם(.

או  דירה  על  בעלות  ללא  )ברוטו(,  לחודש   ₪  5,500 בגובה  שכר  הוא  השתמשתי  שבו  הקריטריון   7
מעל  מעט  הוא  זה  שכר  חריגה(.  שהצדיקו  מיוחדים  מקרים  או  ממושכן  נכס  )למעט  נכסים  על 
ששתי  משום  מהחציון  במעט  גבוה  בשכר  בחרתי   .)2010—2009( המחקר  בזמן  החציוני  השכר 
קבוצות האוכלוסייה הנתפסות כאילו הן מחוץ למשחק הכלכלי-החברתי היהודי-חילוני — החרדים 
והערבים העניים — מורידות את השכר החציוני למטה מהמקובל בחברה היהודית החילונית. המבנה 
החברתי-תרבותי בישראל מדיר במידה רבה ערבים וחרדים מעולמם של ישראלים יהודים חילוניים 
ואקדמאים, וקבוצות אלו כלל אינן משמשות קבוצת ייחוס שבהשוואה אליה בוחן אקדמאי חילוני 
וערבים, החלטתי לשער עלייה מסוימת בשכר  נתונים מובחנים על חרדים  את מצבו. בשל העדר 
החציוני. יש לציין כי גם השכר הזה הוא כמחצית מהשכר הממוצע לאקדמאי/ת, שבשנת 2009 עמד 

על 12,623 ₪ )הלמ"ס, 2009(. 
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מתוך רגישות להיבטים ביוגרפיים.8 
בתחושת  המשמעות  מרכיבי  את  מלמטה  ולהבין  לבחון  הייתה  המחקר  של  העיקרית  המטרה 
ערעור הדימוי העצמי של אקדמאים לא מבוססים, כשערעור זה קשור למיקומם בריבוד החברתי. 
לראות  אפשר  הסיפור,  באמצע  לחייהם  הנוגעים  סיפורים  משנים  כשאנשים  כי  טוענת  סווידלר 
בחינת  לפיכך,   .)Swidler, 2001( מובנים  חייהם  שבאמצעותו  אחר  תרבותי  למסגור  מעבר  בכך 
וכך  מרכזי,  ניתוח  כלי  היא  החברתי  מיקומם  את  בהסבירם  הנשאלים  את  המסגורים המשמשים 
.)Lamont, 2006( גם בחינת הגבולות הסימבוליים שבאמצעותם הם מבינים את ערכם החברתי

תרבותיים  במשאבים  משתמשים  שבהן  בדרכים  השונות  את  לבחון  מאפשרות  הללו  הגישות 
)Swidler, 2001(. את הסתירות בתשובות המרואיינים אבחן כאפשרות למסגור מחדש, למשל 

כאשר מסגור קודם אינו מספק משמעות יציבה או חיובית. 
בודדים,  במקרים  רווחי.  שאינו  למקצוע  אותם  הובילה  שהשכלתם  אנשים  היו  המרואיינים 
הסבה מקצועית או בחירה מקצועית או ביוגרפית משמעותית אחרת הובילה אותם למצב כלכלי 
היו  שהם  או  שני  תואר  היה  מהמרואיינים  לשישה  שלישי;  תואר  היה  אחד  למרואיין  בעייתי. 
במהלך הלימודים לתואר כזה; לשאר המרואיינים היה תואר ראשון בלבד. אפשר לתהות באשר 
לציפיותיהם להשתכרות בעת שתואר ראשון — בפרט במקצועות המאפיינים את המרואיינים — 
מאבד ממשמעותו בשוק העבודה, אך עדיין יש פער גדול בין גובה שכרם של המשכילים נמוכי 
השכר ובין גובה השכר הממוצע הצפוי לבעלי השכלה אקדמית )ראו הערת שוליים 7(. כך או כך, 

העדר ציפיות השתכרות הוא ממצא אפשרי של בחינת חוויית הנחקרות והנחקרים.
35. מבחינה מגדרית קבוצת הנחקרים כללה בעיקר נשים  הגיל הממוצע של המרואיינים הוא 
נשים  באוכלוסייה:  הכללית  ההטיה  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  הטיה  המרואיינים(.   18 מתוך   15(
ממלאות עמדות נחותות יותר כלכלית בשוק העבודה גם כששולטים על משתנה ההשכלה.9 חלק 
כלומר  אחרת,  או  כזו  במידה  "ממוגדרים"  מקצועות  היו  הנחקרות  עוסקות  שבהם  מהמקצועות 
מקצועות המזוהים עם נשים או עם נשיות: בין הנחקרות יש עובדת סוציאלית אחת, שתי מורות 
עם  לרוב  מזוהים  לא-מבוססים  ואקדמאים  אקדמאיות  עוסקים  שבהם  המקצועות  ככלל,  וגננת. 
פוזיציית שוק נמוכה. מלבד המקצועות שצוינו היו בין הנחקרים גם אמנים ואמניות ומי שהשכלתם 

היא תואר כללי במדעי הרוח או האמנויות. 
למעט מרואיינת אחת מסורתית, כל המרואיינים הם חילוניים. שתי נחקרות הן עולות מרוסיה, 
מזרחי  ממוצא  מתוכם שישה  ישראל,  ילידי  והשאר  הברית  ותיק מארצות  עולה  הוא  אחד  נחקר 
והשאר אשכנזים או ממוצא מעורב. רוב המרואיינים גדלו במשפחות מהמעמד הבינוני. שלושה 
לאליטה  בעבר  שהשתייכה  למשפחה  בת  היא  אחת  נחקרת  מאוד.  עניים  בבתים  גדלו  מתוכם 

התרבותית של החברה הישראלית. 

מתוך  עדיין  אך   )Linde, 1993( חיים  סיפורי  ניתוח  של  למתודולוגיה  הקרובה  לרגישות  הכוונה   8
התייחסות להקשרים ספציפיים.

 Rosenfeld & Kalleberg, למשל  )ראו  העבודה  בשוק  מגדרי  באי-שוויון  עוסקת  ענפה  ספרות   9
1990(. נוסף על כך אפשר גם להתרשם מפערי השכר המגדריים בקרב אקדמאים מנתוני הלמ"ס 
נשים  באקדמאים(,  מדובר  )לרוב  ומעלה  לימוד  שנות   16 בעלי  על  הנתונים  לפי   .2008 לשנת 
משתכרות שכר נמוך הרבה יותר מגברים בעלי השכלה זהה, בכל הקטגוריות המקצועיות הנכללות 

בטבלה )הלמ"ס, 2008(.
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בוטה  שאפלייתן  הישראלית  בחברה  לקבוצות  משתייכים  אינם  המרואיינים  אתנית,  מבחינה 
וישירה, כמו ערבים או אתיופים. יש בכך יתרון לצורכי מחקר זה, שכן כך יש למרואיינים פחות 
אתוסים או הסברים מוכנים מראש ל"כישלון" הכלכלי שלהם. נרטיבים של אפליה רווחים פחות 
מזרחיים  כמו  השוק,  של  ההיגיון  בתוך  יותר  ומוסווית  "עקיפה"  שהדרתן  קבוצות  בקרב  ופחות 
)Mizrachi, Goodman & Feniger, 2009(. להוציא את ההסתייגות הזאת, בחירת המרואיינים 
)maximum variation sampling(, במטרה להבין את  גיוון מקסימלי  התבססה על היגיון של 

חוויית סתירת הסטטוס מתוך טיפוסים ואסטרטגיות משמוע רבים ככל האפשר.
לא-מבוססים  אקדמאים  שמייחסים  המשמעויות  סוגי  את  לעומק  להבין  ביקשתי  זה  במחקר 
פוטנציאל ההנעה  כך לשער על  ומתוך  כדי להבין את עולם המשמעות שלהם  למצבם החברתי, 
הלא- האקדמאים  קבוצת  של  מאפייניה  את  לבחון  מכוון  אינו  המחקר  מחאה.  לפעילות  שלהם 

מבוססים בכללה; הוא אינו מתיימר להציג טענות על בסיס ייצוג, אלא מבקש להבין רפרטוארים 
משמעותיים בתוך אוכלוסיית המחקר ובתוך כך להבין גם את דרכי הערעור של הדימוי העצמי ואת 

האסטרטגיות המשמשות לשיקומו. 

בין תסכול מהכנסה לתסכול מהגשמה
כדי להבין כיצד נחווה המיקום החברתי הסותר של המשתתפים במחקר במהלך החיים ה"טבעי" 
האקדמאים  של  ה"חופשי"  הסיפור  את  בחנתי   ,)Linde, 1993( מזהותם  כחלק  שלהם,  והרחב 
לו,  ואת האופי שהם מייחסים  הלא-מבוססים על מיקומם החברתי: את הסיבות, את ההסברים 
מבלי לכוון אותם לסוגיית הריבוד ושלא ביחס לסולם דירוג מעמדי כזה או אחר. סיפוריהם עלו 
בעיקר בתגובה לשאלות פתוחות וזהותיות: "ספרי לי על עצמך כאילו היית מציגה את עצמך לזרה 
שפגשת", "מה חשוב לך בחיים?", "על מה את מוכנה לוותר בשביל הדברים החשובים?", "ספרי 

על הרקע שממנו באת" וכדומה. 
36, בעל תואר שני וכיום כמעט אינו עובד, נשאל שאלה פתוחה למדי:  ערן, מורה לשעבר בן 
האם יש דברים שהוא מוכן לוותר עליהם למען הדברים החשובים לו בחיים? בתשובה לכך הוא 

מספר על מיקומו החברתי:

ויתרתי. עד היום אין לי כסף, אני מעולם לא הגעתי למשכורת ממוצעת במשק, דברים 
שאנשים אחרים זה מובן מאליו בשבילם. אולי לא כיוונתי לזה ]לכסף[, אבל מסתבר שעד 
היום שילמתי מחיר כבד, עד לגילי ה-יחסית, לא צעיר. אני עדיין משלם. והמחיר הוא 
כלכלי, וגם מחיר של אידיאלים — שאני לא יכול לבטא את עצמי ]כמורה שרוצה להיות 
מעורב בתכני הלימוד[. לכן עזבתי את מערכת החינוך, ואני בהחלט מודאג לגבי העתיד 
משכורת  התלמידים[,  של  ]נמוכה  משמעת  להתמודד:  יכול  הייתי  השאר  כל  עם  שלי. 
יחסית נמוכה, יחס לא הולם, אם רק הייתי מרגיש שאני עושה משהו משמעותי שמחזיר 
לי את ה... הסיבה שעזבתי היא לא בגלל הקשיים. היא בגלל שאני לא יכול להיות עצמי 

.I’m wasting my time-עד הסוף. אני חלק ממערכת ו

הייתי  )"אם  דימויו העצמי  הנרטיב הדיסוננטי של ערן מכיל כבר עדויות ראשוניות לערעור של 
יכול להיות עצמי עד הסוף"(. הוא המרואיין  "אני לא  או  מרגיש שאני עושה משהו משמעותי" 
את  מחדש  למסגר  ממהר  הוא  אפילו  אך  הנמוכה,  מהכנסתו  ביותר  החריף  התסכול  את  שהביע 
מועקת ההשתכרות כגורם משני — משהו שאיתו יכול היה להתמודד אילו רק היה מרגיש שהוא 
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"עושה משהו משמעותי" ומבטא את עצמו. 
חשוב להצביע על ההבדל המהותי בין האופן שבו ערן מבטא את השבר שהוא חש בהסבירו 
בחופשיות את מיקומו החברתי לעומת האופן שבו הוא מגיב לשאלה ממוקדת. כשנשאל 
ישירות על הכנסתו הביע ערן תסכול ואכזבה חריפים משכר שאינו תואם את השכלתו: 
"בזבזתי שנים על השכלה שלא תגמלה אותי ]כלכלית[ ]...[ ]עצתי היא[ לא ללכת ללמוד". 
לעומת זאת, מהסיפור החופשי של ערן עולה סדק בדימויו העצמי הנוגע בעיקר לפער שבין 
שאיפותיו לביטוי עצמי ובין האפשרויות לביטוי כזה בפועל, ואילו האכזבה מההכנסה היא 

משנית וממוסגרת כעניין שאפשר היה "להתמודד" איתו בהינתן אפשרות לביטוי עצמי. 
לעומת ערן, הילה היא אחת הנחקרות בעלות הערך העצמי הגבוה ביותר והיא חשה שלמה 
עם עצמה. הילה היא מורה בת 35 בעלת תואר שני. היא מרוויחה שכר נמוך ואין לה ביטחון 
תעסוקתי. בתשובה על השאלה הפתוחה מה היא אוהבת ולא אוהבת בחייה, היא מספרת 
שלימודיה הובילו אותה לעמדה שבה היא המורה המוערכת ביותר בבית הספר שהיא עובדת 
בו, ומאפשרים לה לבנות את תוכנית הלימודים בעצמה, לפי חזונה. בהזדמנות אחרת היא 
מספרת מדוע פסלה במהלך ריאיון עבודה משרה בתחום הביטוח, שהיה לה אופק רווחי יותר: 
"אני בן אדם שחושב, ומצפים ממני להיות טכנוקרטית. אני לא מסוגלת להיות... אני לא 

מסוגלת לעשות רק את מה שאומרים לי. אז מה עדיף? לא עדיף לעבוד בהוראה?" 
בניגוד לערן, שעזב את מערכת החינוך כי נדרש להיות טכנוקרט, הילה מקבלת מהמערכת 
הלא-פורמלית של החינוך בדיוק את האפשרות שחסרה לו — להיות אדם חושב העוסק 
בפעילות משמעותית לו ולממש את עצמו. עניין ההכנסה דווקא מציק לה מאוד כשהיא 
נשאלת עליו ישירות, והיא אומרת: "לפעמים אני חיה גרוע, לא חיה בסדר. גרוע, ברמה 
של... שלפעמים אי אפשר להוציא כסף מהבנק". אבל לעומת המימוש העצמי, התסכול הזה 
ממוסגר בשולי סיפור חייה הכולל, והיא אפילו דוחה אפשרות ישימה לשפר את משכורתה 
על חשבון המימוש העצמי. הילה אף מגלה מידה לא מבוטלת של רפלקסיביות כלפי תחושת 
הערך העצמי הגבוה שלה ואי-הסתמכותו על הכנסה. כך היא ממשיכה את סיפור דחיית 

המשרה בביטוח: 

העובדה שאני אקדמאית אומרת לי שאני מזהה את המקום שאני נמצאת בו, אני 
יודעת... אני יכולה לפרש ]אותו[ לא רק מהמקום "אה, לא שילמו לי כמו שצריך". 
לקחתי את זה לפרשנות העצמית שלי. לא בגלל הטייטל של התואר, זה לא מעניין 
אותי. הגעתי לרמות מאוד גבוהות של חשיבה והצלחה וזה מה שחיזק את הדימוי 

העצמי. ]הוא[ היה נמוך בעבר, והוא כל הזמן עלה. 

כלומר, לטענתה, היותה אקדמאית לא גרם לה להתלונן על גובה שכרה אלא להפך — סייע 
לה לפרש את עבודתה לא רק על פי גובה השכר.

מימוש עצמי והעדפתו על פני שכר גבוה תופסים לא פעם נפח ביוגרפי. שניים מהמרואיינים 
עשו הסבות מקצועיות שהקטינו את הכנסתם אך שיפרו את תחושת המימוש שלהם. אך 
הדורש  הקדמון"  ה"חטא  תחושת  היה  העצמי  המימוש  להעדפת  ביותר  המובהק  הביטוי 
נירית, התעניינה בתחומים הומניים ובשאלות  48. מילדות, טוענת  נירית, בת  תיקון של 
על החברה, אך לא העזה למרוד בהוריה שמימנו את לימודיה ואילצו אותה ללמוד הנדסת 
אלקטרוניקה. היא סבלה מהלימודים ולא עסקה במקצוע יום אחד. למרות קשיים כלכליים 
היא דבקה בעיסוקים רוחניים לא מתגמלים ורק כעת, משבנותיה גדלו, היא מבקשת ללמוד 
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תואר הומני, חרף המצוקה הכלכלית הלא פשוטה. מדי פעם היא שוקלת הסבה מקצועית 
"אני פשוט לא אוכל לחיות עם עצמי אם לא אעשה את  יותר, אבל  לתחומים מכניסים 
נירית מתארת הקרבה של האופק  מה שאני מחוברת אליו ומבטא אותי", היא מסבירה. 
זו בלבד שסוגיית המימוש  לא  כן,  חיים שלמים. אם  הכלכלי למען מימוש עצמי לאורך 
העצמי מצטיירת בדברי המרואיינים כחשובה יותר מגובה השכר; הם אף מעידים שבחרו שוב 
ושוב בחירות מעשיות שבהן העדיפו מסלול של מימוש עצמי על פני שיפור מצבם הכלכלי, 
ומביעים מודעות להעדפה זו, שאותה סימנו כחלק מזהותם )"להיות עצמי עד הסוף", כדברי 

ערן המורה(.
העדפת המימוש העצמי מבוטאת לא פעם במפורש. הילה, המורה, אומרת: 

אני לא מוכנה לחיות במקום שידכא אותי, גם אם יהיה לזה מחיר כלכלי. ]אני מוכנה 
למחיר הזה[ בשביל חופש בעבודה. אני לא אוותר על ההשכלה שלי לטובת רווח 
כלכלי. כלומר לעשות תואר במדעי הרוח, כמו היסטוריה שעשיתי, אנשים הרימו 

גבות ועדיין לא מבינים למה זה היה — משפחה, חברים... אבל אני נאמנה לעצמי.

בהיותה מזרחית ממשפחה לא-משכילה מהפריפריה )עכו(, נדמה שהלחץ על הילה היה גדול 
32 שמתקשה להתפרנס מעבודתה ונמצאת לקראת  במיוחד. ליטל, עובדת סוציאלית בת 
סיום התואר השני שלה, מעלה כנגד קשיי ההתפרנסות עיקרון של דבקות באמת פנימית: 
"אני לא אוותר על המקצוע שלי בשביל כסף, אני לא אוותר עליו. אני לא אוותר על העשייה 
שלי ברמה של העבודה שבחרתי לעשות. גם לא נראה לי ]ש[אוותר באמת על היושרה שלי 

ועל האמונות שלי בשביל זוגיות או בשביל עושר כלכלי".
כל הנחקרים )למעט אחת( הציגו גרסאות לכידות יותר או פחות של השאיפה למימוש 
עצמי כתמה בולטת בסיפור החופשי שלהם על חייהם. זהו נרטיב המבוסס על ניהול חיים 
להבדיל  זהות,  בבניית  הצורך  לאור  או  ומושרשות,  פנימיות  שאיפות  או  תכונות  לאור 
מהתמקדות בשיקולים אינסטרומנטליים של הכנסה. אתוס זה של מימוש עצמי מעורער 
במידה הרבה ביותר כשאפשרויות המימוש נחסמות; בדרך כלל, החסמים נובעים בעקיפין 
ממצבם הכלכלי הרעוע או ממצבם המקצועי הלא-יציב של המרואיינים. במסגרת ערעורים 
אלו ניכרות גם תחושות של מתח ובלבול, כפי ששיערו התיאורטיקנים המוקדמים של חקר 
לכידות הסטטוס. מבין כלל הנחקרים, 15 חווים ערעור או מתח כלשהו הנוגעים למידה הלא-
מספקת מבחינתם של מימושם העצמי. רק שלושה מהנחקרים חווים מימוש עצמי סביר 

ומרגישים שלמים ובטוחים יותר בעצמם, למרות נחיתותם הכלכלית.
ככלל, בסיפוריהם החופשיים של המרואיינים על עצמם בלטו טרדות של מימוש עצמי, 
ולא תחושה של הפרת ציפיות להתאמה בין סטטוסים. ממצאים אלו שונים בתכלית גם 
ישירות  כוונו  וגם מסוגי התסכולים שעלו כשהשאלות  מהתיאוריה על סתירת הסטטוס 
למצבם הכלכלי של המרואיינים או לציפיות ההשתכרות שלהם )שאלות כאלה הוצגו אחרי 
השאלות הפתוחות שהניבו סיפור חופשי(. כשנשאלו ישירות על השכר הביעו כל המרואיינים 
— גם בעלי תואר ראשון בלבד — תסכול משכרם ואף ציפייה להשתכר יותר. בפרט בלטה 
ליטל, העובדת הסוציאלית, שציינה "לא האמנתי שבעבודה הקודמת שלי כמלצרית אני 
ארוויח יותר ]מאשר כעובדת סוציאלית בעלת תואר[". עם זאת, כשהמרואיינים מספרים 
על מצבם סיפור חופשי, התמה המרכזית היא כאמור המימוש העצמי, ואילו תחושות בדבר 
הפרת ציפיות להתאמה בין סטטוסים הן שוליות ולעתים אף אינן מוזכרות כלל. הסיפור 
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 .)Linde, 1993( יותר את ההיגיון הביוגרפי-הזהותי  החופשי, נטול ההכוונה, מבטא טוב 
נוסף על כך, לפחות עשרה מבין המרואיינים טענו כי בהינתן מימוש עצמי הם היו מוכנים 
לשאת את המצוקות הכלכליות; כלומר, הם הציבו את המימוש העצמי בקדימות לשיקולים 

הכלכליים.

סוגי המימוש העצמי שהמרואיינים מעדיפים על פני הכנסה
אידיאל שונים של מימוש עצמי. הטיפוס  טיפוסי  נמוכי השכר שלושה  מצאתי אצל המשכילים 
הראשון הוא אידיאל של ביוגרפיה גדושה, ולפיו מימוש עצמי פירושו שזירת הביוגרפיה בשפע 
התנסויות ותחומי עניין; הטיפוס השני הוא ביוגרפיה כמסע חיפוש פנימי, ולפיו המימוש העצמי 
פירושו חיפוש אחר קיום "אותנטי" ו"נכון"; הטיפוס השלישי הוא ביוגרפיה ייעודית, שהמימוש 
העדפת  על  אור  לשפוך  יכולה  הזאת  הטיפולוגיה  מוגדר.  ייעוד  אחר  רדיפה  פירושו  בה  העצמי 

המימוש העצמי על פני שיקולים כלכליים.
לטובת מסלול  חיפה  באוניברסיטת  לימודים  על מסלול  לוותר  החליטה   ,36 בת  מורה  צופית, 
יוקרתי פחות באוניברסיטה הפתוחה. לטענתה, הפוטנציאל ההשתכרותי של המסלול שהעדיפה 
נמוך יותר, אך הוא איפשר לה ללמוד תחומים רבים במקביל — כלומר, הילה העדיפה ביוגרפיה 
גדושה על פני פוטנציאל השתכרות. "אני רק רוצה ללמוד עוד. אם יכולתי הייתי לומדת עוד הרבה 

תחומים", היא אומרת על הרבגוניות של התואר שבחרה, "הכול מעניין אותי". 
גם אידיאל הביוגרפיה כמסע חיפוש פנימי יכול להסביר אכזבה ממקצוע והחלפת מקצוע כעניין 
30, נשאלת מדוע עזבה את עבודותיה ככותבת  שאינו כלכלי גרידא. כשדנה, מעצבת גרפית בת 
)תסריטאית, עיתונאית, קופירייטרית(, היא משיבה: "גיליתי שאני נורא טובה בכתיבה מוזמנת, 
כשנותנים לי משהו לעשות אני עושה אותו הכי טוב שאפשר, אבל אין לי סיפור משלי לספר". 

כשאני מתעקש שבביוגרפיה שלה יש הרבה ממה לשאוב, היא אומרת: 

כן, אבל לא... זה לא התגבש לי. הרגשתי לא מגובשת, זה גם היה הרבה ]מ[השיחות שלי 
עם הפסיכולוג. הרגשתי שאני צריכה לצאת למסע. זה היה הסיבה הראשונה לעזוב את 
הכתיבה, שאני צריכה לצאת למסע וקודם כול להכיר את עצמי יותר טוב, וככל שהמסע 

התקדם הבנתי שאני לא רוצה לחזור לזה ]לכתיבה[. 

ההסבר  גרפי.  בעיצוב  לעבוד  ועברה  הכתיבה  את  נטשה  דנה  מוזמנת,  בכתיבה  הצלחתה  למרות 
שלה לשינוי הזה נעוץ במסע ההיכרות העצמית שערכה, לטענתה, בד בבד עם הטיפול הפסיכולוגי 
שעברה. מסע זה, היא מסבירה, הוביל אותה להבין שהעיסוק המתאים עבורה הוא הגרפיקה ולא 

הכתיבה.
ליטל,  כלכליות.  מסיבות  שלא  במקצוע  בחירה  לתקף  עשוי  הייעודית  הביוגרפיה  אידיאל  גם 
העובדת הסוציאלית, מספרת על הקשיים הכלכליים והרגשיים במקצוע שבו היא עוסקת ונשאלת 
אם יש בו גם יתרון. "כן", היא עונה בקול רם ובביטחון יוצא דופן, "אני מרגישה שיש משמעות 

לחיים שלי, שצריכים אותי".
לפעמים כמה טיפוסי אידיאל של מימוש עצמי פועלים יחדיו. הלנה בת ה-28, שלמדה ביולוגיה 
ועבדה ככתבת טכנית, עשתה הסבה לקופירייטינג. בתחום הזה היא עובדת יותר ומרוויחה פחות, 
ביוגרפיה  של  אידיאל  מתארת  היא  כלומר,   — לה  ומתאים  יותר  יצירתי  תחום  זהו  בעיניה  אך 
ייעודית. עם זאת, בשל השכר הנמוך היא מתקשה לממש את שאיפותיה להיות יצירתית מחוץ 
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לעבודה ולהרבות בטיולים — שאיפות המשיקות להיגיון של ביוגרפיה גדושה. כאשר היא נשאלת 
על ההיבטים שאינה אוהבת בעבודתה, היא אומרת: "אני לא עושה משהו שהוא שלי. הייתי רוצה 
להיות יותר פעילה ויצירתית". בכך היא מבטאת אידיאל פגום של ביוגרפיה ייעודית: הקופירייטינג 
יצירתי יותר מהכתיבה הטכנית, אך עדיין מוכתב מדי. אחרי מחשבה רבה על השאלה מה חשוב לה 
בחיים, היא עונה: "אני רוצה להיות שלמה עם עצמי, זה מה שחשוב לי. איכשהו אני עדיין לא". 
בכך היא מבטאת היגיון של מסע חיפוש פנימי. את הטיפוס הזה של מימוש עצמי היא מציינת 
יודע  שאתה  הזאת  "הידיעה  אנשים:  אצל  במיוחד  מעריכה  שהיא  תכונה  על  נשאלת  כשהיא  גם 
את המהות שלך, ואת מה שאתה רוצה לעשות בחיים, והרדיפה אחרי זה. זה משהו שאני מאוד 

מעריכה".
של  החוויה  את  לפרקים  ומחלישים  מחזקים  העצמי  המימוש  אידיאל  של  השונים  הטיפוסים 
נוטים  הייעודית,  הביוגרפיה  אידיאל  גם  ולעתים  הגדושה,  הביוגרפיה  אידיאל  הסטטוס.  סתירת 
לדרוש משאבים חומריים או משאבי זמן. הדבר מתנגש עם יכולותיהם הכלכליות המוגבלות של 
הנחקרים או עם התובענות של עבודותיהם, ולכן מתסכל אותם. כשרווית, אמנית וקדרית מובטלת 
שלה,  בזהות  חשוב  מרכיב  הוא  "אמנית"  היותה  אם  נשאלת  באמנות,  שני  תואר  ובעלת   39 בת 
התעסקתי  כלום,  יצרתי  לא  האחרונה  בשנה  עצמי,  על  מסתכלת  "כשאני  בתסכול:  משיבה  היא 
להכנסה  גבוהה  בין השכלה  במובן מסוים". הפער  לא מרגישה אמנית אמיתית  אני  אז  בלשרוד. 
נמוכה נגלה כאן כפער בין השאיפות למימוש עצמי ובין היכולות המעשיות להוציא שאיפות אלו 
לפועל, לאור צורכי ההישרדות וחוסר ההכרה המוסדית. כאן מתחילה ההבנה של חוויית סתירת 

הסטטוס הסובייקטיבית.
אך  העצמי,  הערך  שימור  של  איכויות  יש  עצמי  חיפוש  של  כמסע  העצמי  המימוש  להגדרת 
לשום  מוביל  אינו  שהמסע  תחושה  כשעולה  בעיקר  מערערות,  איכויות  גם  לו  להיות  עשויות 
מקום. שני היבטים אלו יכולים בהחלט להתקיים יחדיו, כשלצד תחושת האבדון קיימת האמונה 
כי התהליך יביא בסופו של דבר למקום הנכון והטוב. אמונה זו מונעת מהערעור להפוך לשבר של 

ממש. קרן, בת 34, בעלת תואר שני במדעי המדינה ומובטלת, מספרת:

אני חושבת שהדבר הכי חשוב לי ]...[ זה להרגיש טוב במקום שאני נמצאת בו. אני לא 
שם, כי אני לא מצליחה למצוא את זה. בגלל זה עברתי כל כך הרבה עבודות. אבל מה שאני 
מחפשת זה את המקום שכשאני אגיע אליו אני ארגיש שזה נכון בשבילי, שטוב לי שם, 
שהכישורים שלי באים לידי ביטוי, שאני גם לומדת ומתפתחת, ]...[ לא לסבול. כי ברוב 
העבודות שלי עד עכשיו פשוט תמיד סבלתי. לקום בבוקר היה סיוט, ללכת לעבודה. אני 
חייבת להאמין שיש איזשהו... המקום שבו אני ארגיש שהנה, הגעתי, טוב לי, זה המקום 

הנכון בשבילי.

ואף  להכנסה,  הנוגעות  לשאיפות  אזכור  אין  ביותר  הבסיסיים  שבמאוויים  לראות  אפשר  שוב 
זה  ולא  אותה  שמניע  מה  זה  לא  השונות,  בעבודותיה  השכר  על  התלוננה  קרן  ישיר  שבתשאול 
הגיונות  העצמי,  הערך  לרמת  נוגעים  הכלכליים  כשהלחצים  גם  מזו,  יתרה  אותה.  שמערער  מה 
את  שהביע  המרואיין  המורה,  ערן  לדוגמה,  שיקומו.  את  מאפשרים  עצמי  מימוש  של  שונים 
האכזבה הגדולה ביותר מהשכלתו הלא-מתגמלת וממצבו הכלכלי, מבסס לבסוף את ערכו העצמי 
"אני  גאה:  הוא  במה  לשאלה  עונה  הוא  כך  כלכלי.  מישור  על  במקום  מקצועי-זהותי  מישור  על 
 15 אידיאולוג, יש לי הרבה הערכה עצמית לזה, אני סגור ]על המקום שלי[. לא הייתי כזה לפני 
שנה, זה היה מסע ארוך של גילוי ]...[. אם לא הייתי עושה דברים בשטח, מלמד, לא הייתי רואה 
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מה עובד, מה לא עובד".
 כך נשמר ההיגיון של התמקדות בהגשמה עצמית — לפי אידיאל הייעוד ולפי אידיאל המסע 

הפנימי — גם בתנאים קשים.
גבולות סימבוליים. אבי, אגרונום  גם בעבודת  ההיגיון של הייעוד כמשקם ערך עצמי מתגלה 
בעל תואר שני, בן 41, מושפע וסובל מאוד מלחצים חומריים בשל ההצלחה הכלכלית של חבריו 
מעיד  הוא  וכך  בתכלית,  שונים  טיפוסים  הם  במיוחד  מעריך  שהוא  האנשים  אולם  הראוותניים. 

עליהם: 

אני מכיר מישהו שיש לו דוקטורט אבל אין לו טייטל, אין לו משרה של חוקר. ]...[ כל 
האהבה שלו — לאנשים זה יישמע מוזר — מאוד מאוד מעניין אותו עשי לילה. הפרפרים 
האפורים המכוערים האלה שלא מעניינים ]אף אחד[... הוא מקטלג אותם ואוסף אותם, 

ורץ ומתחנן לחוקרים שיעסיקו אותו. אני מאוד מעריך אותו. הוא מהחולמים.

למרות ההשוואה החברתית מול חבריו המבוססים, אבי עדיין משמר אידיאל של החוקר הטוטלי 
שמחקרו, אזוטרי ככל שיהיה, מניע אותו כייעוד נכסף.

מההיגיון  חלק  ומשמשים  המרואיינים  אצל  מעוגנים  העצמי  המימוש  של  השונים  המרכיבים 
הביוגרפי העמוק המנחה את סיפור חייהם ונוסך בו לכידות; זניחה של מרכיבים אלו תוביל למשבר 
נירית, המתעקשת ללמוד  )Linde, 1993; Swidler, 2001(. רואים זאת היטב במקרה של  זהות 
האמנית,  רווית  היא  במודע  זאת  שמבטאת  מי  אך  המורה.  ערן  של  ובמקרה  רוחניים,  מקצועות 
שלמרות חוסר היכולת שלה ליצור, בגלל הצורך לשרוד כלכלית, אומרת: "אני חושבת שעוד לא 
אני  אולי  או  ממנו,  להשתחרר  לי  שקשה  משהו  איזה  כבר  ]זה[  כאמנית,  שלי  מהדימוי  יצאתי 
לא יכולה להשתחרר ממנו". הבחירה בהשכלה או בעיסוק לא-אינסטרומנטליים היא פשוט חלק 

מאותו היגיון ביוגרפי ולכן המחויבות לה גבוהה גם כשמתקשים לממש את המסלול הזה. 

ממימוש עצמי ועד תביעה להכרה
שיח המימוש העצמי הוא קריטי לתחושת הערך והדימוי העצמי של האקדמאים הלא-מבוססים 
פרויקט  זהו  במודרנה.  בזהות  עיסוק  של  יותר  רחבה  תרבותית  לתופעה  קשור  הוא  שראיינתי. 
 Giddens,( של בניית זהות שבעידן הפוסט-מסורתי והרב-תרבותי אינה מוכתבת עוד מלמעלה
חיים  סיפור  של  הרכבה  ובאמצעות  הפרט  של  הביוגרפיה  ניהול  באמצעות  נעשית  אלא   ,)1991
קוהרנטי )Bruner, 2003; Linde, 1993; McAdams, 2003(. במונחי השיח הפסיכואנליטי, זהו 
2005( — בעיקר בהקשר של ביוגרפיה גדושה,  חלק מבניית "העצמי כפרויקט עיצוב" )שטרנגר, 
הדורשת אקלקטיות ומודעות עצמית; אבל השיח על מימוש העצמי כרוך לא רק בפנייה פנימה 

אלא גם בהכרה של החברה.
בספרה אינטימיות קרה עוסקת אווה אילוז במודל המימוש העצמי. היא פותחת את הדיון שלה 
הניגוד  של  תוצר  היא  השניות  לדבריה,  בו.  המתקיימים  הפנימי  והמתח  השניּות  בהצגת  במושג 
סמיילס,  של  הכלכלית-חברתית  ההצלחה  אתוס  ובין  פרויד  של  הנפשית  הבריאות  אתוס  בין 
ולהבנה  לחקירה  מקושרת  הנפשית  הבריאות   .)2009 )אילוז,  העצמית  העזרה  מדריכי  מאבות 
אינטרוספקטיבית של ההיגיון הפנימי והלא מודע של הנפש, ואילו ההצלחה החברתית-כלכלית 
וכללים  נורמות  ולהשתלב בחברה מול  היכולות לתפקד  קשורה לאסטרטגיות המודעֹות לשיפור 
חיצוניים. עם זאת, אם מסתכלים על החברה האמריקאית בת זמננו, טוענת אילוז, אפשר לראות 
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זהות  ביניהם  והצלחה — בנרטיב אחד, עד "שנוצרה  שילוב של שני האתוסים — בריאות נפשית 
66(. התשלובת הזאת היא, לטענתה, אתוס ההגשמה העצמית במלוא  כמעט גמורה" )שם, עמ' 

מובהקותו. 
זו אפשר גם לראות את המתח בין הנרטיבים הביוגרפיים שמצאתי: הביוגרפיה  דרך עדשה 
הגדושה והביוגרפיה המכוונת-ייעוד מתקשרות עם מודלים מסוימים של הצלחה שלרוב כרוכה 
במידה מסוימת של צורך בהכרה מקצועית או חברתית ממוסדות וממעגלים חברתיים. לעומתן, 
הביוגרפיה כמסע חיפוש עצמי היא מטבעה פנייה תרפויטית המכוונת פנימה. המתח ביניהן 
מזכיר שניות עמוקה יותר, בין הפנייה פנימה והצורך בהיכרות עצמית ובין החיפוש אחר הכרה 

.)Taylor, 1992( חיצונית; או בפשטות — בין שאיפה לאותנטיות ובין השאיפה להכרה
כמו  קצת  זה  אותך  שתציג  גלריה  בלי  "ליצור  כאמנית:  עתידה  על  אומרת  האמנית  רווית 
לשחק בקקי. בסופו של דבר אי אפשר להיות תלוש ומנותק. זה לא ריפוי בעיסוק". כלומר, 
מבלי שעולם האמנות הגלריסטי יכיר בה, זהותה כאמנית מצטמצמת לכדי מי שעוסקת ביצירה 
מוגדרת.  יעד  מקהילת  כאי-הכרה  להיתפס  עשוי  כלכלית  הצלחה  חוסר  גם  תרפויטי.  באופן 
זו חלחלה  נירית התאכזבה בהיבט הכלכלי מעיסוקה כמנחה של תרגול בודהיסטי, אך אכזבה 
גם להיבט הזהות. כשנשאלה איך הרגישה באשר לחוסר היכולת להתפרנס מעיסוק זה, השיבה: 
"חשבתי שזה היה כבר היעד, אבל זה לא היה היעד, כנראה". היא חשה שבעודה מנסה להעצים 
אחרים כמנחה רוחנית היא עצמה הייתה מדוכדכת ולא הצליחה לאסוף סביבה קהילה מתעניינת 

ותומכת. 
חוסר הצלחה מקצועית או כלכלית עשוי להיות מובנה כאי-הכרה במימוש העצמי; לפיכך, גם 
התסכול הנובע מהשכר הנמוך אינו מובן מתוך שאיפה להצלחה כלכלית גרידא, או מתוך ציפייה 
להתאמה בין מדדים של השכלה והכנסה, אלא מתוך הנמקה ערכית של תוקף הזהות והערך 
המקצועי. חלק מהנחקרים שאלו את עצמם במהלך הראיונות כיצד זה תחום ידע כמו התחום שהם 
עוסקים בו מתוגמל במידה מועטה כל כך, אף שהוא תורם לחברה )ליטל העובדת הסוציאלית, 
עדנה הגננת, ערן המורה לשעבר, צופית המורה ועוד(, דורש השקעה נפשית )ליטל, עדנה, צופית 
המורה(, השקעה שכלית וידע רחב )אבי האגרונום, הילה המורה(, ויצירתיות )רווית האמנית(. 
כך ביטאה הילה אי שביעות רצון משכרה כמורה, למרות הסיפוק מעבודתה: "זה פוגע, זה גורם 
לך להרגיש שאת עובדת בעבודה שהיא חסרת ערך כלכלי". השכר הנמוך מבזה את המקצוע 
שבאמצעותו מבצעים האקדמאים חלק נכבד ממימושם העצמי. לכן הרבו המרואיינים להזכיר את 
ההשפלה שבשכרם לעומת החשיבות של מה שהם עושים או יכולים לעשות. אף שחקר סתירת 
הסטטוס התמקד בהפרת הציפייה להשתכרות, ההפרה עצמה מערערת פחות מאשר אי-ההכרה 
הממסדית המגולמת בה ומהשפעתה השלילית על המימוש העצמי. אמנם האקדמאים הלא-

מבוססים מבטאים גם תסכולים כלכליים מובהקים ודאגות הישרדותיות, אך היבט זה עולה בעיקר 
בתשאול ישיר על השכר. בהקשר של סיפור חייהם הכללי או של ערכם העצמי, הם עסוקים בעיקר 

באי-ההכרה של הממסד או של השוק בחשיבות של מה שהם יודעים לעשות.
חיצונית  הכרה  לפי  והן  פנימית  עבודה  לפי  הן  העצמי  המימוש  בחינת  דבר,  של  לסיכומו 
עשויה להסביר רבות במקרה שלנו. גם כשהאקדמאים נמוכי השכר מרגישים שמבחינה פנימית 
הם מצאו את ייעודם, אם לא ניתן להם לממש אותו — ורצוי שיהיה זה במסגרת המוסדית או 
המקצועית המקובלת — הם חווים חוויה חריפה של אי-הכרה וחשים כי מימושם העצמי נחסם 
)כמו במקרה של ערן, שטוען כי הוא "אידיאולוג" וחש חסום מלבטא זאת במערכת החינוך(. 
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אפילו כשהאקדמאים חשים שמצאו את ייעודם ושהמערכת מעניקה להם חופש פעולה והכרה 
מקצועית, שכרם הנמוך נתפס לעתים כאי-הכרה בחשיבות המקצוע שלהם והדבר מעיב על 
ביטחון  הילה, שאמנם חשה  אצל  )כמו  מאוד  מרוכך  באופן  אם  גם  העצמי,  המימוש  תחושת 
עצמי אך גם מצרה על שהיא עובדת בעבודה חסרת ערך כלכלי(. אלו חוויות סתירת הסטטוס 

המרכזיות של האקדמאים נמוכי השכר הנוגעות לעצם זהותם.

הכרה לעומת צדק חלוקתי
ככלל, האקדמאים הלא-מבוססים שראיינתי שואפים למרחב תמרון ביוגרפי. הם מבקשים לנהל 
מצד  בהכרה  אותם  ותזכה  ואישית  מקצועית  זהות  ולבניית  עצמי  למימוש  שתוביל  ביוגרפיה 
רק  כאלה  לסוגיות  ומתייחסים  חומרי,  חלוקתי  צדק  של  בסוגיות  שקועים  אינם  הם  הסביבה. 
באופן עקיף — כאשר ה"חומר" עשוי לתרום להזדמנויות הביוגרפיות ולהכרה בהן — או בהקשרים 
ספציפיים של השוואה חברתית או תשאול ישיר בעניין זה. במסלול חייהם המרואיינים מציבים 
צדק  ענייני  אם  גם  בו.  ובהכרה  עצמי  במימוש  לצורך  יחסית  משני,  במקום  החלוקתי  הצדק  את 
מימושם  הוא  בעיקר  בהם  שבוער  מה  אותם,  מאכזבת  הכנסתם  אם  וגם  להם,  חשובים  חלוקתי 

העצמי, והוא גם זה שמערער אותם כשהוא נחסם.
כזכור, מרבית החוקרים של הסטטוס הלא-לכיד שיערו כי חוסר הלכידות נחווה כהפרת הציפייה 
לתפיסת  שנוצר  הערעור  את  במפורש  שייכו  לעתים  אקדמית;  להשכלה  המתאימה  להכנסה 
)Geschwender, 1967(. אך הנחקרים אינם  הצדק החלוקתי של מי שנמצאים בסתירת סטטוס 
ממוקדים בחוויה מסוג זה. זרמים ביקורתיים עשויים היו להעלות הסברים כמו "תודעה כוזבת" 
לשם הבנת החשיבות הפחותה שהם מקנים להכנסתם. ואולם נראה שמועיל יותר להסביר נטייה 
הערך  של  והניהול  השימור  למרכזיות  הנוגעות  הרפרטואר,  תיאוריית  של  ההבנות  באמצעות  זו 
והדימוי העצמי )Swidler, 1986(. אילו הפכו הנחקרים את החוויה של הפרת ציפיות ההשתכרות 
למרכזית והתמקדו בחסמים המבניים השולטים בחייהם, היה הדבר מקשה על ההיגיון הביוגרפי 
עצמית  להיכרות  לאותנטיות,  עצמי,  למימוש  שחותרים  מי  העצמי.  דימויים  את  וסודק  שלהם 
ולבניית זהות יתקשו לתת מקום מרכזי בזהותם להיגיון המדגיש חסמים מבניים חיצוניים ולעיסוק 

השוואתי בצדק חלוקתי חומרי.
אפילו ליטל, העובדת הסוציאלית האקטיביסטית והרדיקלית המצהירה כי היא מזדהה עם הקול 
חלק  לא  "אני  באומרה,  ובינם  בינה  סימבולי  גבול  אחר  בהקשר  מציבה  מטופליה,  של  המוחלש 
מתרבות העוני הזאת". באותו הקשר היא מדגישה את תושייתה ואת ההנעה העצמית שמאפיינות 
אותה )ומשתלבות היטב ברעיון של מימוש עצמי( ולא אותם. ענייני צדק חלוקתי יקרים ללבה, אך 

הם לא המנוע הביוגרפי-זהותי המרכזי שלה.
בפילוסופיה הפוליטית, מול הפוליטיקה של החלוקה נוהגים להציב את הפוליטיקה של ההכרה. 
לפי אקסל הונת' )Fraser & Honneth, 2003(, הפוליטיקה של ההכרה אינה מתקיימת רק ביחס 
היא תהליך  בזהות המעוגנת בקטגוריות חברתיות רחבות, אלא  או  זהות  לרזולוציה של קבוצות 
את  לראות  לומדים  שהם  מתוך  בחברה  נורמטיבית  נטמעים  "פרטים  שבמסגרתו  בסיסי,  זהותי 
של  הפוליטיקה  הונת'  לפי  כלומר,   .)249 עמ'  )שם,  מסוימים"  למאפיינים  ביחס  מזוהים  עצמם 
מיוחד  קשר  רואה  הונת'  הפרט.  של  במאפיינים  מכירה  החברה  שבו  הליך  בכל  מגולמת  ההכרה 
שלו,  ובביוגרפיה  הפרט  בזהות  חברתית  ולהכרה  עצמי  למימוש  הרצון  ובין  להכרה  התביעה  בין 
אינטר- הוא  בהכרה  שהצורך  כך  אינטראקציה,  מקיים  הפרט  שעמם  צדדים  מצד  הכרה  במיוחד 
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במאבקים  כי  הונת'  גורס  פרייזר  ננסי  הפילוסופית  עם  בוויכוח   .)Honneth, 1996( סובייקטיבי 
ביסודו  הוא  חלוקתי  מאבק  כל  ולמעשה  החלוקה,  של  לזה  קודם  ההכרה  של  המרכיב  חברתיים 
מאבק על הכרה )Fraser & Honneth, 2003(. לפחות במקרה של אקדמאים נמוכי שכר, נדמה 

שיש חיזוק אמפירי לתפיסה של הונת'. 
מטרדותיהם  רבות  בבסיס  כי  מעלים  בהכרה  לצורך  באשר  שנפרשו  האיכותניים  הממצאים 
וקשורות  מושרשות  שהיו  הכרה,  של  טרדות  עמדו  הנחקרים  של  )ה"חלוקתיות"(  החומריות 
לסיפור חייהם, למימושם העצמי ולזהותם בכלל: האם המשכורת הנמוכה שאני מקבלת היא חוסר 
הכרה בחשיבות של הבחירה המקצועית שלי? האם המימוש שלי כאדם מסוג מסוים ייבלם בשל 
מצבי הכלכלי? האם אני עדיין אמנית אם אני רק עוסקת בהישרדות כלכלית? אלמנטים כאלו בלטו 
לצדן של טרדות כלכליות נקודתיות של הנחקרים. במובן הפשוט ביותר, ביטויים אלו חשפו מסגור 
שעולה  באופן  חלוקה(,  של  מטרדות  )להבדיל  הכרה  של  כטרדות  החומריות  הטרדות  של  עומק 

בקנה אחד עם הטענה התיאורטית של הונת'.

החשיבות של משכילים נמוכי שכר בהנעת רדיקליות פוליטית
כעת אבקש להציג את החשיבות החברתית-פוליטית הרחבה יותר של תפיסותיהם העצמיות של 
זו ממלאת. כבר מראשית העיסוק  נמוכי השכר, לאור הפונקציה החברתית שקבוצה  המשכילים 
המחקרי בסתירת הסטטוס, התופעה מוצגת כתולדה של סיטואציה מבנית שעשויה לגרום למשבר 
בדימוי העצמי של יחידים ולהביא לרדיקליות פוליטית, בפרט מהצד השמאלי והאגליטרי של הקשת 
 Fenchel et al., 1951; Jackson, 1962; Lenski, 1954, 1956; Stryker & Macke,( הפוליטית
על  התיאורטית  בכתיבה  השבעים,  בשנות  כבר   .)1978; Zhang, 2008; Zimmermann, 1985
התערערות מעמדם הכלכלי והחברתי של אינטלקטואלים ומשכילים, שוערה מגמת גיוסם לכוחות 
המשכילים  כי   )Gouldner, 1979( גולדנר  אלווין  טוען  מרקסיסטית  מזווית  הגמוניה.  מערערי 
הולכים ומאבדים את כוחם החברתי-כלכלי המסורתי וכי הדבר יוצר בקרבם תחושה של "ערעור 
סטטוס" ונטייה לביקורתיות כלפי הסדר החברתי.10 גולדנר מכנה את המשכילים "המעמד החדש"; 
לטענתו, אלו מביניהם שעוסקים בתחומי הרוח, התרבות והחברה — להבדיל מבעלי האינטליגנציה 
הטכנית — נוטים במיוחד לביקורתיות כלפי מוסדות חברתיים. גולדנר כותב בפאתוס על חשיבותו 
של "המעמד החדש" למגמות של שינוי חברתי וקידום חברה שוויונית: "המעמד החדש הוא הכוח 
הפרוגרסיבי ביותר בחברה המודרנית. הוא המוקד של כל אמנסיפציה אנושית שתתאפשר בעתיד 

הנראה לעין" )שם, 137(.
בחברות פוסט-תעשייתיות מתמעטים הסיכויים להתגבשות מעמד פועלים אורגני שיכול 
 Clark &( להניע פוליטיקה מעמדית, והמבנה והפוליטיקה המעמדית בכלל מתערערים 
Lipset, 2001(. בחברה כזאת, המומחים בתחומי התרבות והחברה — אותה קבוצה ביקורתית 
במיוחד בתוך "המעמד החדש", החופפת במידה רבה את קבוצת המשכילים בעלי פוטנציאל 
ההכנסה הנמוך — נחשבים לקבוצה הדומיננטית בגרעין הקשה של "התנועות החברתיות 

היו  החברה.  על  השפעתה  ובין  הפרטים  על  הלא-לכיד  הסטטוס  תופעת  השפעת  בין  להבחין  יש   10
בשל  הרדיקליות,  החלשת  דווקא  יהיה  התופעה  של  הכללי  החברתי  האפקט  כי  שהציעו  חוקרים 

.Dogan, 2004; Zimmermann, 1985 טשטוש המבנה המעמדי והתודעה המעמדית. ראו למשל
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ויותר  )Kriesi, 1989(, כלומר בארגונים העוסקים פחות בתביעות חומריות  החדשות" 
באוטונומיה של הפרט )שם(. בכך המשכילים מעורערי הסטטוס מסתמנים כקבוצה שמקדמת 
פוליטיקה ליברלית המכוונת אג'נדות נישתיות ולא-מעמדיות ולכן תורמים להתעמעמות 
המבנה המעמדי )Clark & Lipset, 2001(. באופן כללי, המעמד הבינוני החדש, זה של עובדי 
ענף השירותים, הוא בעל ייצוג יתר בקרב תנועות חברתיות חדשות הנוטות לפוליטיקה של 

.)Della Porta & Diani, 2006( ייצוג
למרות זאת יש ראיות לכך שמי שמוגדרים כמשכילים מעורערי סטטוס, למשל בשל שחיקה 
דוגמה  המעמדי-חומרי.  במובן  גם  רדיקלית  פוליטיקה  של  לקיומה  קריטית  קבוצה  הם  בשכרם, 
לכך אפשר למצוא בגלי המחאה החברתית שקמו לאחרונה. המחאה החברתית של 2011 בישראל 
אופיינה בהובלה ובהשתתפות מסיבית של האגף הצעיר, המשכיל יותר והעשיר פחות של המעמד 
הבינוני, של סטודנטים ממקצועות הרוח והחברה11 )רם ופילק, 2013( ושל צעירי המעמד הבינוני-

גבוה והמשכיל שמתקשים לשעתק את המיקום המעמדי הגבוה של הוריהם )רוזנהק ושלו, 2013(. 
ומעלה  ראשון  תואר  בעלי  היו  יורק  בניו  המקבילה  המחאה  של  וממוביליה  מיוזמיה  רבים  גם 
והתאפיינו  יורק(  בניו  האוכלוסייה  בכלל  משיעורם  יותר  הרבה   — אקדמאים  היו  מהם  )כ-80% 
כמובטלים, מועסקים חלקית, מי שחווים תעסוקה לא יציבה או מתמודדים עם חובות או הלוואות 
 Milkman, Luce,( סטודנטים; הם אף ציינו כי קשייהם הכלכליים הניעו אותם להצטרף למחאה
Lewis, 2013 &(. גם משתתפי המחאה החברתית בספרד )מחאת ה-M15( היו בעיקר צעירים 
 Anduiza, Cristancho, & Sabucedo,( משכילים ומובטלים או בעלי כישורי יתר בעבודותיהם
גם  כך  רב.  משקל  יש  למשכילים  המובהק  הפוסט-תעשייתי  לעולם  מחוץ  גם  למעשה,   .)2014
משכילים  היו  מובארכ  משטר  נגד  במחאה  מהמפגינים   77% מצרים,  של  במקרה  הערבי:  בעולם 
האפשרויות  את  לנתח  כדי  כי  אפוא  מרמזים  והממצאים  הספרות   .)Wilson & Dunn, 2011(
לכינונו של כוח פוליטי-רדיקלי משמעותי בחברה פוסט-תעשייתית, ובפרט כוח שמניע מחאות 
יש להבין את פוטנציאל ההנעה  ב"גרעין הקשה" של תנועות מחאה,  ונמצא  חברתיות בתחילתן 

לפעולה של המשכילים נמוכי )או מחוסרי( השכר.
המבטיח  האתוס  בהפרת  להסביר  אפשר  סטטוס  בסתירת  שנמצאים  מי  של  הרדיקליות  את 
למשכילים רווחה כלכלית, בתמריצים החומריים לתמוך בחלוקה מחדש של ההון בקרב מי ששכרם 
דל ובסיכוי הגבוה יחסית כי במסגרת השכלתם רכשו כלים אנליטיים ופרשניים המאפשרים להם 
ביקורתיות וראייה מבנית. הסבר אפשרי נוסף הוא שמי שענייני חברה ושוויון חשובים להם יותר 
 — והחברה  הרוח  מדעי  בתחום  מקצועי  או  השכלתי  בנתיב  מלכתחילה  ייבחרו  הכלכלי,  ממצבם 
שהנטייה  כך  פוליטית.  לרדיקליות  מלכתחילה  ייטו  וגם   — בצדו  פחותה  שהכנסה  מקצועי  נתיב 
 ,)Jasper, 1997( הביוגרפי  מסלולם  את  מסבירה  שלהם  הראשונית  הרדיקלית  האידיאולוגית 
הנטייה  ההסבר,  יהיה  אשר  יהיה  להפך.  ולא  הסותר,  הכלכלי-השכלתי  מצבם  את  ובמסגרתו 
צדק  ענייני  פני  על  העצמי  המימוש  העדפת  לנוכח  אפשרי  במתח  פניו  על  עומדת  לרדיקליות 

חלוקתי בקרב קבוצה זו.

מי שהכשרתם האקדמית היא בתחומי הרוח והחברה צפויים לתפוס פוזיציית שוק נמוכה ולהימנות   11
עם האקדמאים נמוכי השכר )ראו הערת שוליים 2(.
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סיכום: השפעת עולם המשמעות של קהל היעד על הנעתו לפעולה פוליטית 
כעת אציג השערה ראשונית — שתדרוש תיקוף במחקרי המשך — בדבר היכולת להניע משכילים 
בגרעין  נמוכי השכר הם קבוצת מפתח  נמוכי שכר לפעולה מחאתית. אם מקבלים שהמשכילים 
הקשה שמתחיל מחאות אזרחיות ומניע אותן, אזי פענוח עולם המשמעות שלהם הוא קריטי. הוא 
ועל המסרים שעשויים להניע אותם לפעולה קולקטיבית; הוא  משליך, למשל, על הפרקטיקות 
בחברות  ההון  ולחלוקת  החברתיים  להסדרים  הנוגע  פוליטי  שינוי  פוטנציאל של  לכל  משמעותי 

פוסט-תעשייתיות.
פוליטי  אקטיביזם  יעוררו  ציבורי  ושיח  שרטוריקה  כדי  כי  הטענה  עומדת  הזה  המהלך  בבסיס 
 Benford &( היעד  לעולם המשמעות של קהל  זיקה  בעלי  להיות  ומחויבות, עליהם  משמעותי 
נמוכי  המרואיינים  רוב  כי  לראות  אפשר  הנלווית  ומהספרות  שערכתי  מהמחקר   .)Snow, 2000
השכר הם נשים, כי אידיאל המימוש העצמי הוא רפרטואר רווח בקרב קבוצה זו, וכי רפרטואר זה 
מחקרים  גם  בהם.  ולהכרה  עצמי  ולביטוי  למימוש  לשאיפה  חומריות  טרדות  בהכפפת  מתאפיין 
אמפיריים מעלים כי "מומחים חברתיים ותרבותיים" — קבוצה החופפת במידה רבה את קבוצת 
המשכילים נמוכי השכר — נוטים יותר למאבקי אד הוק נושאיים וחסרי תודעה מעמדית, הנוגעים 
להיבט  זאת,  עם   .)Clark & Lipset, 2001; Kriesi, 1989( ההכרה  של  בפוליטיקה  פעם  לא 
המגדרי הייתה נוכחות אפסית בתפיסות העצמיות של המרואיינות לגבי מקומן החברתי )כנשים(, 

אולם נוכחותו של המימוש העצמי בתפיסותיהן אלו בלטה מאוד.12
על סמך מחקרים ממקומות אחרים בעולם, נדמה שאתוס זה של הגשמה עצמית אינו מאפיין 
הלא- והעובדים  הפועלים  את   ;)Grabb, 1981( ההכנסה  נמוכי  אוכלוסיית  כלל  בקרב  מרכזי 

מקצועיים מאפיינים דווקא ערכים מסורתיים יותר )Lamont, 2000(. למשכילים נמוכי ההכנסה 
יש אינטרסים חומריים דומים לאינטרסים של מעמד הפועלים והעובדים הלא-מקצועיים, אולם 
הבינוני  המעמד  עם  יותר  ומזוהה  אלו  מקבוצות  המנותק  ביוגרפיה  ניהול  אידיאל  לפי  חיים  הם 
והבינוני-גבוה. מכאן עולה השאלה: האם פוליטיקה רדיקלית של "צדק חלוקתי" יכולה להיווצר 
בקבוצה שלמרות מיקומה המעמדי והכלכלי, בולטים בה הצורך בהכרה ובמימוש עצמי יותר מאשר 
התודעה המעמדית והטרדות החומריות? מי שהמנוע העיקרי בזהותם הוא שאיפה למימוש עצמי, 
ייאבקו  מדוע   — חומריים  היבטים  מאשר  יותר  גבוה  העצמי  המימוש  שלהם  העדיפויות  ובסדר 
מימוש  בין  תוכניים  לפערים  העובדים? מעבר  למעמד  יתחברו  או  חומריים  עניינים  למען  בלהט 
והדבר  ואינדיבידואלי,  אטומיסטי  גם  הוא  העצמי  המימוש  אתוס  כי  נראה  חלוקתי,  וצדק  עצמי 
מקשה כמובן על פעולה פוליטית קולקטיבית. עם זאת, ייתכן חיבור בין אתוס המימוש והביטוי 
העצמי ובין תביעות חומריות וזהויות מעמדיות ואף תחבירים פוליטיים העוסקים בצדק חלוקתי. 
2011 מציעה מודל שבו ביטוי ומימוש עצמי  נדמה למשל כי המחאה החברתית בישראל בקיץ 
נמוכי השכר מזוהים במידה רבה  יכולים להניע בהצלחה לפעולה מחאתית חומרית. האקדמאים 
עם מקצועות ה"מעמד היצירתי", מקצועות המבוססים על ידע מקצועי או על חדשנות בתחומים 
האורבני  במרחב  השזורים  ומקצועי  עצמי  מימוש  מסלולי  יש  אלו  ולמקצועות  ידע,  מבוססי 

לצד  פמיניסטיים  גם מסרים  כך שיהדהדו  הרחבת מסרים של מחאות  כי  עדויות  ישנן  זה  בהקשר   12
 Ferree( לא תמיד מצליחה ונתקלת בקשיים מוסדיים רבים )תפיסות צדק אחרות )נניח מעמדיות

.)& Roth, 1998; Tsarouhas, 2011
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)Florida, 2002(.13 תביעתה האייקונית של המחאה הייתה הורדת מחירי הדיור המאמירים בערים 
הגדולות )רוזנהק ושלו, 2013; רם ופילק, 2013(. זוהי תביעה חומרית, אך היא מבטאת חשש לאבד 
את היכולת לגור בעיר, ובתוך כך מובלע החשש מאיבוד אורח החיים האורבני הכרוך במימוש העצמי 
של אותם אקדמאים. ואכן, החששות הללו הניעו את המפגינים להצהיר כי "אנחנו לא כאן רק כדי 
לשרוד, אנחנו כאן כדי לחיות" )ליף, 2011(. הם הניעו אותם לדרוש מעין "זכות לעיר" והשתתפות 
במרחב האורבני גם עבור אוכלוסיות מוחלשות )משגב ופנסטר, 2014(, והדרישה כי המוחים יעברו 
2011(. נוסף על כך, אווירת הקרנבל היצירתית של המחאה )רם  לפריפריה נתפסה כמבזה )ליף, 
2013( ביטאה במידה מסוימת את הצורך של האקדמאים נמוכי השכר בביטוי עצמי ואת  ופילק, 
 Jasper,( הצורך לעצב אקטיביזם כמעשה אמנות היוצר משמעות והנאה אינהרנטיות לעצם המחאה
1997(. הקרנבליות הייתה גם חלק ברור מהאתוס העירוני שהם נאבקו למען המשך השתתפותם בו. 
2011 חווינו הנעה מוצלחת לפעולה של הגרעין הראשוני של המוחים  לכן אין פלא שבמחאה של 
— קבוצת האקדמאים נמוכי השכר, שהצליחו, לפחות בהתחלה, להניע ולמשוך חלקים נרחבים של 

החברה הישראלית אחר הרעיונות של הורדת יוקר הדיור והמחייה בכללותו. 
פעלה פה מעין סינתזה בין ביקורת על הקפיטליזם מהזווית החומרית לביקורת על הקפיטליזם 
 Boltanski & Chiapello, 2005;( הפרט  של  העצמי  ובמימוש  בחירות  פגיעתו  של  מהזווית 
Lazzarato, 2007(. זו סינתזה שבמסגרתה מגולמות תביעות שיש להן פוטנציאל לשינוי חברתי 
ברמת יחסי הייצור, החלוקה והתנאים החומריים, אך יש להן גם משמעויות פחות מובנות מאליהן, 
כי  משער  אני  הכרתית-חומרית.  סינתזה  —מעין  בו  והכרה  העצמי  והביטוי  המימוש  קידום  של 
לפחות  כך,  כל  ונדירה  מוצלחת  להיות  אותה  הביא  הישראלית  במחאה  התביעה  של  זה  מאפיין 
בהתחלה; חומר ורוח פעלו כאן יחד. אפשר להניח שהמשכילים נמוכי השכר הרגישו שזה קרב על 
חייהם — על מימושם העצמי, על הביוגרפיה שהם מדמיינים לעצמם ועל הכרה בה, כדבריה של 

דפני ליף — "אנחנו כאן כדי לחיות".
אם הקשיים של השכבות הנמוכות בחברה הן חומר הבערה של מחאה נרחבת, המשכילים נמוכי 
השכר משולים למצת: הם אלה שביכולתם להניע ולהצית את המחאה הראשונית בחברה פוסט-

נמוכי השכר, המצויים  בין הלהבה המציתה של המשכילים  הנכון  ללא החיבור  תעשייתית. אבל 
בסתירת סטטוס, ובין עולמות המשמעות של שכבות נרחבות — קטנה היכולת לייצר מחאה רחבה, 
ממושכת ומאיימת. אני משער כי הכלי היעיל ביותר לחיבור בין המשכילים הלא-מבוססים ובין 
נרחבות  וחלוקתיות  חומריות  משמעויות  בעלות  תביעות  העלאת  הוא  אחרות  נרחבות  קבוצות 
דיין  רלוונטיות  יהיו  לא  כאלה  שתביעות  היא  הסכנה  העצמי.  המימוש  לפוטנציאל  גם  הנוגעות 
לקבוצות רחבות יותר משכבת המשכילים נמוכי השכר, וכך אש המחאה הראשונית לא תתפשט או 
שתדעך במהרה, כפי שאכן קרה במחאת 2011. מחקרים נוספים דרושים כדי להבין את הפוטנציאל 
החמקמק הזה של קבוצת המשכילים נמוכי השכר הכמהים למימוש עצמי, ואת היכולת לרתום את 

המנוע הביוגרפי הזה למחאה אזרחית חברתית.

עיתונאים,  אמנים,  פלורידה  מכליל  היצירתי"  "המעמד  של  הסופר-יצירתי  הגרעין  במקצועות   13
יש אנשי מקצוע  כך,  נוסף על   .)Florida, 2002( חינוך  ואפילו אנשי  וחוקרים,  מעצבים, מדענים 
הקשורים ליצירתיות )creative professionals( המשתמשים בידע רב בעבודתם, בכללם מורים, 
השכר  נמוכי  האקדמאים  של  המקצועות  כל  לפיכך,  )שם(.  דין  ועורכי  ומטפלים  בריאות  אנשי 

שראיינתי כלולים בקטגוריה זו.
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