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 יזמות זעירה של נשים כמסלול ניעות חברתית,
מספר היבטים פרדוקסליים

עמליה סער*30

תקציר. המאמר מציג אתנוגרפיה של קורס יזמות זעירה לנשים מעוטות הכנסה 
ומעלה שמרכיב מרכזי בתהליך שעוברות הנשים הוא האופן שבו הן תופסות את 

הסיכויים, את הזכאות ואת האחריות שלהן להרוויח כסף. ניכרת השפעה ברורה 

של החוזה המגדרי המודרני, המכונן נשים נורמטיביות כמפרנסות משניות שעיקר 

נוטות להתנהל מתוך “אתיקה של אהבה”  תרומתן היא העבודה הרגשית. נשים 

העוסק  הלמידה,  תהליך  ניתוח  כסף”.  “לעשות  מפורשת  משאיפה  ולהימנע 

בהקניית אוריינות עסקית ותרבותית, מחדד את מרכזיות העבודה כפרקטיקה של 

השתתפות אזרחית, מלבד הפונקציה המיידית של התפרנסות, ומאפשר לפרש את 

הכמיהה לגלם נשיות נורמטיבית כחלק ממסע היחלצות מן השוליים. אני טוענת 

שהפורמליזציה של עבודת הנשים מייצרת אפקט פרדוקסלי של הכלה והדרה: אימוץ 

פרקטיקות הגמוניות של עבודה וצריכה סולל את הדרך להתקבלותן האזרחית, אך 

בו בזמן מעודד הפנמה של השיח שסימן אותן מלכתחילה כסובייקטים פגומים.

מאמר זה עוסק בהתעצמות כלכלית של נשים מעוטות הכנסה. אביא תיאור אתנוגרפי של 
קורס יזמות שמסייע לנשים לפתוח עסקים זעירים, ואעמוד על הדרכים האופייניות שבהן 
המשתתפות מתמודדות עם המסרים ועם המיומנויות המוקנים בו. תשומת לב מיוחדת תינתן 
כסף.  להרוויח  שלהן  האחריות  ואת  הזכאות  את  הסיכויים,  את  תופסות  נשים  שבו  לאופן 
מהסֵכמה  מאוד  מושפעות  הקורס  הוא שמשתתפות  עבודתי  של  המרכזיים  הממצאים  אחד 
התרבותית של החוזה המגדרי המודרני, המכונן נשים נורמטיביות כמי שאמונות על עבודת 
ייצור  על  לכאורה  לגברים שאמונים  בניגוד   ,)reproduction( הרגשית  והתחזוקה  הטיפול 
המשאבים החיצוניים של המשפחה )production(. רובן המכריע תופסות עצמן כמפרנסות 

משניות, ולא עיקריות, ולתפיסה זו השפעה מעצבת על התנהלותן ביחס לעסק. 
ככלי  הזעירה  היזמות  יעילות  בדבר  לכאורה  המתבקשת  בשאלה  יעסוק  לא  הדיון 
להתמודדות עם עוני. תחת זאת הוא יתמקד בתהליך ההכשרה כזירה שבה מתמודדות הנשים 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה  30*
כלכלית  להעצמה  העמותה  של  הצוות  ולנשות  ואמונן,  פתיחותן  על  הקורסים  לבוגרות  נתונה  תודתי   

חיפה, ובעיקר לאיילת אילני, על נכונותן לחלוק אתי את המומחיות הייחודית שלהן. המחקר מומן על 

ידי הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי, ואני מודה לטניה ליף ולשרית בייץ–מוראי על 

תמיכתן הפעילה לכל אורך התהליך.
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א/נשים  שבתוכו  מורכב  מכלול  פירושה  זה  בהקשר  אזרחות  שלהן.  האזרחית  ההדרה  עם 
מקבוצות דחוקות לשוליים חווים פיחות מוחשי בזכויות הכלכליות והחברתיות שלהם )למשל 
אזרחות  של  זו  תפיסה  וכדומה(.  לבריאות  לחינוך,  סבירה,  לתעסוקה  הוגן,  לשכר  הזכות 
מדגישה את תפקידם של מבני כוח ואידיאולוגיות בכרסום בזכויות פורמליות, אך מאפשרת 
גם מקום אנליטי לסוכנות של קבוצות ופרטים ששואפים לשנות את מיקומם במדרג על ידי 
הגדלת משאביהם החומריים והסימבוליים )Ong, 2003(. במקרה של נשים ויזמות זעירה 
נשיותן ־  דרך הפריזמה של  עובר  ידי תרבות,  על  הממד העסקי–הפיננסי, שמתּווך תמיד 
ניתוח  זהות דומיננטי שכולל בין היתר גם את ההדרה החברתית והאזרחית שלהן.  מרכיב 
הגלוי  המאמץ  מעלה שבצד  בקורס  הלמידה  תהליך  בתוך  הנשים  והתפיסות של  התגובות 
גם אם סמוי, בהתכווננות  רב,  הן משקיעות מאמץ  זעיר,  ולנהל עסק  כיצד לפתוח  ללמוד 
עבודת  של  הפורמליזציה  אטען שתהליך  זה  בהקשר  בורגנית.  נשיות  של  אידיאלי  למודל 
הנשים, או הבידול שלה מעבודה ביתית ־ שכן רוב העסקים מתבססים על כישורים שנרכשו 
כחלק מהעבודה הביתית ־ מייצר אפקט פרדוקסלי של הכלה והדרה: מחד גיסא, העבודה 
פתח  ופותחת  הציבורי  במרחב  הנשים  להתקבלות  הדרך  את  סוללת  פורמליזציה  שעוברת 
והן  לניעות מעמדית ואזרחית, הן משום שהיא מגדילה את פוטנציאל ההתפרנסות שלהן, 
מעצם היותה פרקטיקה מרכזית של משילות עצמית. מאידך גיסא, האימוץ של פרקטיקות 
תרבותיות הגמוניות הכרוכות באתיקה של “עבודה נכונה” מעודד הפנמה של השיח שסימן 
ביקורתית  תודעה  של  לפיתוח  מחסום  בגדר  והוא  פגומים,  כסובייקטים  מלכתחילה  נשים 

.)Rankin, 2001(

עסקים זעירים בעולם ובישראל

אחת האסטרטגיות המועדפות כיום למאבק בעוני בקרב סוכנויות פיתוח בינלאומיות קרויה 
מימון זעיר או אשראי זעיר )micro-finance, micro-credit(. מדובר בתכניות שמיושמות 
בעיקר במדינות עניות ומתמקדות בעידוד חסכונות ובמתן שירותים פיננסיים ללקוחות שחיים 
על פחות משני דולרים ליום. המודל הראשון והמוכר ביותר, בנק גרמין )Grameen(, שפותח 
באמצע שנות השבעים בבנגלדש על ידי ד“ר מוחמד יונס )Yunus(, התבסס על מודל תרבותי 
קיים ־ קבוצות חיסכון בערבות הדדית של נשים ־ והמיר אותו למושגים בנקאיים.� לקראת 
סוף שנות השמונים החלו ארגונים בינלאומיים לפעול גם במדינות עשירות, כגון ארצות–
הברית, קנדה ואחרות, כחלק משדה דינמי של אסטרטגיות למאבק בעוני, שמדגישות אחריות 
 Mathie & Cunningham, ;2005 ,חברתית ושילוב מחדש של אוכלוסיות בשוליים )אילני
משירותים  הפרויקטים  ברוב  הדגש  עבר  הלאומית  הכלכלה  אופי  בגלל  ואולם,   .)2003

דו“ח שהוכן לוועידת הפסגה של ארגוני האשראי הזעיר ב–2007 מדווח על כ–3,300 ארגוני אשראי זעיר   �

הפועלים בארצות מתפתחות ומשרתים יותר מ–�30 מיליון איש. קצת יותר משני שלישים מהלקוחות 

ביותר  עוני עמוק כשלקחו את ההלוואה הראשונה. 85% מהלקוחות העניות  היו בעלי מאפיינים של 

זעיר בעיקר בשטחי הרשות  )Daley-Harris, 2007(. באזורנו קיימים פרויקטים של מימון  היו נשים 

הפלסטינית.
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פיננסיים, כמו הלוואות, להכשרה וליווי בתהליך הקמת העסק. בהתאם לכך הוחלף הכינוי 
המקובל ממימון זעיר ליזמות זעירה )micro enterprise(. בארצות–הברית לבדה מדובר כיום 
על כעשרים מיליון עסקים זעירים ועל יותר מ–650 תכניות שמשרתות עסקים כאלה ומגיעות 
ל–�50 עד �70 אלף לקוחות בשנה. תעשיית היזמות הזעירה בארצות–הברית מתאפיינת בין 
היתר בסבסוד פדרלי נדיב, במחקרי משוב מקיפים להערכת הצרכים וההצלחות ובהרחבת 
 Edgcomb &( המעורבות של התכניות לליווי העסקים החדשים גם בשיווק, ואפילו בייצור

.)Klein, 2005
בישראל עסק זעיר מוגדר ככזה שהמחזור העסקי שלו אינו עולה על �20 אלף ש“ח בשנה. 
נכון להיום לא קיימות הערכות ממצות על היקף מגזר העסקים הזעירים בישראל, בין היתר 
משום שהמושג טרם הוטמע בתודעה הכלכלית המקומית. השיח הקיים בקהילה הכלכלית 
 ,)]Westman, 2002[ הפורמלית מתייחס בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים )ראו למשל וסטמן
וב–�994 אף הוקמה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )התמ“ת( רשות מיוחדת לתמיכה 
בעסקים אלה. דו“ח של מכון מילקן משנת 2005 מגדיר עסקים קטנים ובינוניים בישראל 
כאחד המקורות היציבים והיעילים ביותר ליצירת מקומות עבודה והכנסה ומציין שבעשור 
האחרון זה היה המגזר היחיד בארץ שסיפק מקומות עבודה חדשים, בעוד שפירמות גדולות 
הם  כאלה  עסקים  של  המרכזיים  היתרונות   .)Yago & Zeidman, 2005( עובדים  פיטרו 
גמישותם, יכולתם להיות חדשניים, העלות הנמוכה של הפעלתם, וכן יכולתם להציע פתרון 
כגון בדואים, ערבים, חרדים  תעסוקתי סביר לאוכלוסיות שמופלות לרעה בשוק העבודה, 

ונשים.

המחקר

המאמר מבוסס על מחקר הערכה שערכתי בשנים 2002—2006 אודות פרויקט יזמות זעירה 
בעידוד  זו מתמקדת  עמותה  העמותה(.  )להלן  לנשים  כלכלית  להעצמה  העמותה  שמנהלת 
יזמות עסקית בקרב נשים מקבוצות פגיעֹות בחברה הישראלית, והמיזם המרכזי שלה בשנותיה 
הראשונות, שאותו חקרתי ושמתואר להלן, נקרא “עסק משלך”. מיזם זה כולל קורס הכשרה 
לקיום  הראשון  בעשור  פרטני.  עסקי  וליווי  הלוואה  בקבלת  סיוע  כשנה,  שנמשך  עסקית 

העמותה השתתפו במיזם קרוב ל–200,� נשים.
ל–250  קרוב  נכחו  “עסק משלך”, שבהן  קבוצות של   �5 ליוויתי  המחקר  שנות  בשלוש 
משתתפות. המחקר שילב שיטות כמותניות ואיכותניות ומגוון כלי מחקר: שאלונים מובנים 
הועברו לכל המשתתפות, ועם 63 מתוכן נערכו גם ראיונות עומק; ערכתי תצפית משתתפת 
בשני קורסים של העצמה כלכלית בחיפה, אחד בערבית ואחד בעברית; קיימתי ארבע קבוצות 
מיקוד עם משתתפות הקורסים באזורים שונים בארץ; ערכתי �6 ראיונות עם נשות הצוות של 
העמותה, מלוות עסקיות ומנחות העצמה; ביקרתי בפעילויות העמותה וקיימתי התייעצות 

שוטפת עם נשות הצוות המרכזיות שלה. 
יהודיות  כמחציתן  עסקית,  הכשרה  קורסי  שעברו  נשים   239 במחקר  נדגמו  הכול  בסך 
ומחציתן ערביות, ובכל קבוצה לאומית השתתפו נשים מפיזור אתני או דתי וגיאוגרפי רחב. 
קרוב לחצי )48%( מהנשים היהודיות ו–�0% מהנשים הערביות היו “חד הוריות”, גרושות 
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היו  הנשים  רוב  משלך”,  “עסק  פרויקט  של  היעד  אוכלוסיית  הגדרת  פי  על  רוב.2  פי  על 
אמורות להיות בעלות הכנסה משפחתית קרובה לקו העוני או מתחת לו. בפועל, הקבוצות 
כללו אוכלוסייה הטרוגנית יותר, אם מבחינת רמת ההכנסה המשפחתית ואם מבחינת כישורי 
ההון האנושי, משום שהרצון לקבל לתכנית נשים שיש להן רעיון עסקי ומוטיבציה להיכנס 
ליזמות יצרה הטיה מסוימת כלפי מעלה. בעניין זה חשוב לציין שסיפורי החיים של הנשים 
מעידים שגם אלה שמאופיינות ביציבות יחסית נותרות פגיעות מאוד וחשופות לעוני )אין 
באפשרותי לעמוד כאן על סיפורי החיים, אבל ראו במאמרי ]Sa’ar, 2009[(. הגיוון היחסי של 
המדגם במובן המעמדי, והגיוון הרב יותר במובן האתני והלאומי, הם בגדר יתרון של המחקר, 
משום שהם מאפשרים לראות נשים מעוטות הכנסה כקטגוריה מורכבת. מאידך גיסא, הם 
מאתגרים את הניסיון לנסח הכללות. לדוגמה, אל מול הנטייה הפופולרית, שחצתה גבולות 
מיעוט,  גם  היה  משניות”,  מפרנסות  של  “אתיקה  שאכנה  במה  לדבוק  ולאומיים,  אתניים 
בעיקר של ערביות–כפריות וחרדיות, שאימץ לעצמו גישה פחות מתנצלת לכסף. בלי לבטל 
כדומיננטית למרות  נטייה שהתגלתה  זה לסמן  את ההבדלים התרבותיים, מטרתי במאמר 

ההבדלים, ואנסה לנסח אותה באופן מורכב אך בו בזמן מכליל. 
הממצאים הכמותניים לא יוצגו במאמר זה, אך אציין שקרוב ל–40% מהמשתתפות דיווחו 
בסיום הפרויקט שנכנסו לפעילות עסקית )כלומר היה להן מוצר או שירות, הן קבעו עבורו 
וקנו ציוד(, אם כי רק רבע הצהירו במפורש שפתחו עסק.  מחיר, גבו שכר, הכשירו מקום 
ההכנסה השכיחה הייתה מעל 4,000 ש“ח, והרווח השכיח עמד על 3,000 ש“ח.3 מבחינה 
 Ehlers & Main,( ענפית, חלק הארי של העסקים היו מהסוג שטרייסי אהלרס וקארן מיין
1998( מכנות “עסקי צווארון ורוד”, כלומר התבססו על עבודות או תחביבים שנשים עושות 
בבית, בדרך כלל בתוספת הכשרה מקצועית קצרה. מבחר מייצג כולל עסקים בתחומי המזון, 
הילינג  )עיסויים,  הוליסטיים  טיפולים  רות,  וסּפָ קוסמטיקה  ותיקונים, משפחתונים,  תפירה 
וכו‘(, אמנות ותכשיטים, חוגים, שיעורי עזר או הפעלות לילדים. כמו כן, שיעור נמוך יחסית 

של נשים פתחו חנויות, בעיקר למתנות ובגדים, וכן קיוסקים או מכולות. 

הקורס ־ העצמה והקניה של רציונליות עסקית� 

מאחר שמוקד ענייני כאן הוא השיח המנסח עבור הנשים את השינוי שהן נדרשות לעבור, 
בקורסים  המשתתפת  בתצפית  שעלו  המרכזיים  והערכים  התכנים  לתיאור  עכשיו  אעבור 
ונערכו פעם בשבוע במשך  �5—30 משתתפות  ניתנו בקבוצות של  ובהשתלמויות. הקורסים 

 Sa’ar,( סער  ראו  הישראלי  בהקשר  הוריות”  “חד  המושג  של  המרובות  הסימבוליות  המשמעויות  על   2

.)2009
לממצאים מפורטים ראו סער )2007א(.  3

המושג empowerment נתון בשנים האחרונות לביקורת בטענה שהוא מייצג גישה פטרנליסטית )ראו   4

תחבירי  במשקל  שימוש  אגב  כהתעצמות,  לתרגמו  הבחירה   .)Lennie, Hatcher & Morgan, 2003
רפלקסיבי משקפת את עמדתי המקבלת את הביקורת באופן חלקי אך אינה מוותרת על המושג לחלוטין. 

עם זאת, בתיאור האתנוגרפי אשתמש גם במילה “העצמה”, מאחר שהיא זו המשמשת בשטח.
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כחצי שנה. בסוף השלב הראשון קיבלו כל המשתתפות תעודה, ואלה שהגישו תכנית עסקית 
הוזמנו להשתתף במפגשי ליווי חודשיים במשך חצי שנה נוספת, כדי לדון בבעיות ובאתגרים 
עסקית  לפעילות  שנכנסו  הבוגרות  הקבוצתי,  הליווי  מלבד  שלהן.  בעסקים  שהתעוררו 
והוזמנו במהלך השנים להשתתף בכנסים,  ייעוץ פרטניים  זכאיות גם לסל של מפגשי  היו 
בירידים ובהשתלמויות שהעמותה מארגנת לבוגרות שלה. רוב המשתתפות חוו את המפגשים 
הקבוצתיים כחיוביים ותומכים. האווירה במהלכם נטתה להיות חברית ומפרגנת, ונשים חלקו 
חוויות ולבטים בפתיחות רבה. חלקן שמרו על יחסי חברות גם בהמשך וניסו להפנות לקוחות 

זו אל זו.
לכל קורס היו שתי מנחות קבועות, אחת להכשרה עסקית ואחת להעצמה כללית, כשמדי 
פעם הוזמנה מרצה אורחת לדבר על נושא מסוים בתחום העסקי. המפגשים העסקיים היוו 
כשני שלישים מהקורס. הם ניתנו כהרצאות, לּוו בדוגמאות רבות מהפעילות העסקית של 
המשתתפות, ועסקו בנושאים כגון גיבוש רעיון עסקי והכנת תכנית עסקית, תמחור והמחרה, 
הוצאות משתנות וקבועות, שיווק, ניהול ספרים, ביטוח, מיסוי והכרת הרשויות הרלוונטיות. 
ועסקו במגוון היבטים של תהליכי  מפגשי ההעצמה נשאו אופי דומה לדינמיקה קבוצתית 
שינוי. כאן עסקו הנשים בהגדרת מטרות וציפיות ובזיהוי מכשולים פנימיים וחיצוניים, וכן 
באסרטיביות,  עצמי,  בניהול  ובחסמים,  בפחדים  שעסקו  ובסימולציות  בתרגילים  השתתפו 
בתקשורת ובמחשבות על כסף. באופן כללי אפשר לומר שמפגשי ההעצמה אפשרו לנשים 
לערוך בחינה רפלקסיבית של היבטים שונים בחייהן. על פי רוב, המנחה העסקית הייתה 
אישה שבאה מתחומי כלכלה, ראיית חשבון או מנהל עסקים, ואילו מנחות ההעצמה היו נשים 
שצמחו בארגונים הפמיניסטיים ועסקו במהלך השנים בהנחיית קבוצות. העמותה השקיעה 
במנחות ימי השתלמויות רבים כדי לקרב אותן לתפיסת עולמה ולהדק את האינטגרציה בין 

שני המרכיבים של התהליך.
את  שיקפו  ובכך  האחר,  בתחום  חסמים  לגלות  נטו  המנחות  סוגי  ששני  לציין  מעניין 
הצומת המרכזי שבו ממוקם הפרויקט, המתיימר לשלב נשים ואנשים מהשדה העסקי ומשדה 
האקטיביזם החברתי. לדוגמה, באחת ההשתלמויות שבהן נכחתי העידו כמה מנחות עסקיות 
אישיות  סוגיות  שלהן  השיעור  במהלך  שפותחות  נשים  עם  להתמודד  כיצד  יודעות  שאינן 
מורכבות. לעומת זאת, היו מנחות העצמה שהעידו על עצמן )או שהמנחות העסקיות המצוותות 
אליהן העידו עליהן( שהן מרגישות אי נוחות כשמשתתפות בקבוצתן מעלות שאלות שקשורות 
ישירות לפן העסקי. עיבוד הפערים הללו היה אחת המטרות של אותה השתלמות. פן משלים 
של הצומת המפגיש שדות שונים של משמעות ופעולה עלה גם ברמת המשתתפות, שרבות 
מהן נטו להתחבר בקלות רבה למרכיב ההעצמה ולחוות במסגרתו תפוקה משמעותית ביותר, 
ואילו רק מעטות התאכזבו מכך שהקורס לא היה עסקי מספיק. על פי הרציונל של התכנית, 
הפן של ההעצמה והפן העסקי הם מרכיבים משלימים הכרחיים להצלחת היזמות הזעירה, אך 
האינטגרציה ביניהם בפועל אינה פשוטה. במידה מסוימת אף נדמה שהמשיכה של הנשים 

לתהליך הרגשי והסיפוק שהן שואבות ממנו עומדים ביחס הפוך למרכיב העסקי המאיים. 
חשיפה  מלבד  כאב.  של  מחיים  באות   ,)2006( קרומר–נבו  מיכל  כותבת  בעוני,  נשים 
לאלימות מגדרית בתוך הבית, שלפי המחקר שלי חלה על רבע מהנשים לכל הפחות, הן 
של  החינוך  במוסדות  העבודה,  במקומות  וטראומות  השפלות  של  רחבה  לקשת  חשופות 
ילדיהן, ובבית ־ אל מול מחסור, עיקולים, ניתוקים, פינויים וצפיפות. הפרויקט של העמותה 
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מכיר בכאב שנושאות הנשים, ולכן מכוון להעצמתן. ואכן, במהלך הקורסים, הסדנאות וימי 
העיון נשים צוללות היישר לעובי הקורה. לדוגמה, במהלך תרגיל שמטרתו התמודדות עם 
מגיבה  כיום,  שהן  האישה  לעומת  שבהן,  הילדה  את  לדמיין  המשתתפות  התבקשו  לחצים 
לסיטואציות מהתחום העסקי. עוד בטרם חלפה שעה מתוך סדנה של יום שלם, ושמונה מתוך 

עשר המשתתפות חשפו שעברו התעללות מינית בילדותן. 
עסקית  הצלחה  בין  הקשר  בדבר  ויכוח  שורר  הזעיר  והמימון  הזעירה  היזמות  בשדה 
ניאו–ליברלית  רציונליות  של  תפיסות  ידי  על  הנשלטת  הפיתוח,  בתעשיית  להתעצמות. 
)Rankin, 2001, 2002(, ההנחה הפופולרית היא שעלייה בהשתכרות היא כשלעצמה בגדר 
ולכן ההשקעה צריכה להתמקד בהכשרה טכנוקרטית–ביורוקרטית עם סובסידיות  העצמה, 
פיננסיות קצרות טווח. לעומת זאת, ביקורות פמיניסטיות בתוך התעשייה גורסות שהצלחה 
עסקית אינה מביאה בהכרח להתעצמות, משום שהיא עשויה לגרום לאינטנסיפיקציה של 
עבודת הנשים או לניסיונות לגזול מהן את הרווחים. לכן הן מעלות את הצורך להכשיר נשים 
להתמודדות בזירה העסקית, הנשלטת על ידי ערכים והסדרים גבריים פטריארכליים. גישה 
זו מדגישה את הצורך בליווי ארוך טווח והוליסטי, גם אם על חשבון השגת היעד של קיימות 
פיננסית ).Ibid, וכן סער, 2007א(. העמותה להעצמה כלכלית לנשים מאמצת את הקו השני, 
ולכן משקיעה חלק ניכר מההכשרה בחשיפה, במתן שם לכאב ובהתמודדות אתו, כדי לסייע 
לנשים להיחלץ מדפוסים של הכשלה עצמית שמקורם בחוויות חיים של דיכוי פטריארכלי, 
מעמדי או גזעני. ואכן, רבות מהנשים שרואיינו )הראיונות נערכו עד שנה מסיום הפרויקט( 
נפעמו  רבות  משתתפות  ממש.5  של  מהפך  בחייהן  חוללו  העמותה  של  שהקורסים  העידו 
מהאמון שקיבלו, מהתמיכה, ובלשונן “מהאהבה”. האינטנסיביות שבה הביעו הנשים שוב 
ושוב חוויות של התעצמות וצמיחה מעלה את השאלה כיצד התהליכים הללו, שהם ללא ספק 
משמעותיים מאוד עבור כל אחת מהן, מומרים להתנהלות עסקית, וכיצד הם מקדמים את 

המטרה הגדולה של חילוץ הנשים הללו מאזור הדמדומים של שוליות חברתית.

מאפיינים מרכזיים בגישת הנשים

בעקביות, הנשים המשתתפות בפרויקט נוטות לנתב את תחושת ההתעצמות שלהן למרכיב 
הייצור או מתן השירות, אך התקשו הרבה יותר להעז ולדמיין את עצמן מרוויחות כסף רב. 
לפני שאפתח נקודה זו יש מקום להקדים משפטים אחדים אודות ההנחה העומדת בבסיסה. 
בשיח הפרופסיונלי המקיף אותן, אין כל ציפייה מנשים מעוטות הכנסה שירוויחו כסף רב, 
אלא שירוויחו משהו, שישפר במעט את מצוקתן. גישה זו ניכרת למשל בתקנות המנתקות 
אותן מיידית מקצבאות הבטחת הכנסה בגין כל הכנסה שחורגת מרצפת המינימום, בגין קיום 
חסכונות, או בגין בעלות על רכב )גם אם הוא ישן וזול וגם אם הוא חיוני לפרנסתן(, והיא 
ניכרת גם בסוג קורסי ההכשרה הפתוחים בפניהן. ואולם, במאמר זה איני עוסקת במסגרת 
החשיבה הפרקטית, המעריכה את יעילותה של היזמות הזעירה לפי מידת התאמתה למגבלות 
המתווך  הסימבולי  במסנן  מתמקדת  אלא  הנשים,  של  והפיננסיות  הפיזיות  הביורוקרטיות, 

ממצא זה מקבל חיזוק בעבודתה של שרית סמבול )2005( על משתתפות אחד הקורסים של העמותה.  5
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יותר  הממוקדת  הסוגיה  שהיא  לכסף,  הנשים  של  הגישה  זו,  מזווית  התהליך.  את  עבורן 
המעסיקה אותי, אמנם מהדהדת את המציאות הפרקטית של חישובי עלות–תועלת, אך לא 
רק אותה. לפחות שני שדות שיח נוספים, מלבד זה של הצורך לשרוד בשוליים, משפיעים על 
המתרחש בקורס: האחד הוא השיח העסקי, הרווי בדימויים של הצלחה וסגנון חיים בורגני, 
ניו–אייג‘ית  בגישה  והן  פמיניסטית–פוליטית  בראייה  הן  הנטוע  שיח ההעצמה  הוא  והאחר 

אינדיבידואליסטית.
פתיחת עסק זעיר, בעיקר מסוג של צווארון ורוד, מובילה את הנשים בשביל מּוּכר וזר 
גם יחד. הוא מוכר כי הן חשות בטוחות בכישרון שלהן לייצר או לתת שירות. הוא זר ומאיים 
כי הן מרגישות חוסר ביטחון גדול ביכולתן להרוויח כסף. כשנשים נתמכות קצבאות פותחות 
עסק, זעיר ככל שיהיה, הן מצהירות סימבולית, לעצמן ולסביבתן, שהן מאמינות שיצליחו 

להתפרנס, וזאת בשעה שרובן לא באמת מאמינות בכך, לפחות לא בתחילת הדרך. 

אתיקה של אהבה או המרכזיות של אלטרואיזם בעבודת הנשים
רבות ממשתתפות המחקר חושבות על חוויית העבודה שלהן במושגים של חליפין רגשיים. 
וטיפול, אחת היא אם  ועלו תיאורים של חיי העבודה במושגים של נתינה  בראיונות חזרו 
קרובות  נשים השתמשו לעתים  בניהול מכולת.  או  בבנק  בילדים, בעבודה  בטיפול  מדובר 
ו‘טיפול’, והתגאו באמון שהמעסיקים  )“נתתי אהבה” ו“קיבלתי אהבה”(  במושגים ‘אהבה’ 
שלהן נתנו בהן בכל הנוגע לניהול הקופה, לקשר עם לקוחות וכדומה. גישה זו, שאני מכנה 
“אתיקה של אהבה”, ללא ספק נותנת תחושת ערך ומשמעות לחוויית העבודה של הנשים. 
עם זאת, מעסיקים נוטים לנצל את הלהיטות של נשים לתת ולהשקיע ואינם מתגמלים אותן 
כלכלית על כך. הנשים שתיארו את חוויית העבודה שלהן במושגי אהבה ונתינה סיפרו גם על 
פיטורין טראומטיים, שכר נמוך )לעתים מתחת לשכר המינימום, בעיקר באזורים הערביים( 
ועל היעדר קידום למרות שנים ארוכות של השתתפות בשוק העבודה והשקעה רבה מצדן. 
במקרים מסוימים הראייה הרומנטית של נשים את חוויית עבודתן הביאה לכך שעבדו תחת 
חוזי העסקה גרועים. הן לא התעקשו על תנאים סוציאליים נאותים, כגון ביטוחים והטבות 
סיפרה  כגננת  שעבדה  אישה  לדוגמה,  מצדם.  כאלה  הטבות  יזמו  לא  והמעסיקים  אחרות, 
בגאווה שבמשא ומתן עם בעל הגן הפרטי שהעסיק אותה היא דרשה שהחוזה יכלול סעיפים 
כמו כבוד הדדי, שיפור פני הגן וכדומה )אישה זו השתמשה במושג חוזה במובן מובהק של 
יחסים חברתיים ולא של מחויבות כלכלית(. היא ציינה בסיפוק את פליאתו של הבוס על 
שלא דרשה דבר שקשור לגמול השתלמות, הפרשות לפנסיה, ביטוח מנהלים וכו‘. בחירתה 
של אישה זו לנהל משא ומתן על תנאי העסקתה מתוך אתיקה של אהבה בלטה בייחוד לנוכח 
העובדה שרק חודש קודם לכן עברה חוויה כואבת של פיטורין מגן שבו עבדה במשך חמש 

שנים מתוך השקעה רגשית רבה.
מרכיב בולט אחר בחוויית העבודה בשכר של הנשים הוא נטייתן להתנדב, הן בתוך המשרה 
והן מחוצה לה. התנדבות בתוך המשרה פירושה שהאישה מגלה נכונות ויוזמה למלא קשת 
רחבה יותר של מטלות מאלה שנופלות בהגדרת התפקיד שלה. לעתים קרובות מטלות אלה 
כרוכות בשעות נוספות שהנשים אינן מקבלות ־ ואף אינן דורשות ־ שכר עבורן. כדוגמה 
אפשר להתבונן במקרה של מוכרת בחנות צעצועים שנהגה דרך קבע לנקות את החלונות, 
העבודה,  מקום  בתוך  ההתנדבות  על  נוסף  המעסיק.  עבור  סידורים  ולבצע  סחורה  לפרוק 
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מרואיינות לא מעטות סיפרו שבשעות הפנאי הן מתנדבות בארגונים חברתיים. נשים אחדות 
סיפרו שתפקידים זהים לאלה שהן מילאו בהתנדבות ניתנו אחר כך בשכר לאחרים. 

הנטייה להתנדב ניתנת למגוון פרשנויות. למשל, שרה שלו )2003( טוענת שאלטרואיזם 
הוא עיקרון מארגן של מוסר נשי ושהוא בגדר היפוך של עקרון האגואיזם, שהוא מודל גברי 
שמאפיין דינמיקה של יחסי חליפין. אם נחיל גישה זו על המקרה שלפנינו, נשים כלל אינן 
תחושת  את  נוגד  אותה  המניע  שהקוד  משום  הקיימת,  העסקית  בסביבה  להשתלב  בנויות 
 (Baker Miller, 1987; di Leonardo, 1987( המוסר הבסיסית שלהן. פמיניסטיות אחרות
יוצאות נגד ראייה דיכוטומית–מהותנית מסוג זה ומפרשות נתינה אלטרואיסטית ככוח בלתי 
פורמלי שמניב עבור נשים תגמולי יוקרה. על פי הגישה השנייה, אפשר לפרש את ההתנדבות 
של הנשים שהשתתפו במחקר זה כהתנהגות שאולי אינה נותנת להן תגמולים פורמליים, אך 
תעסוקה  של  בסביבה  במיוחד  חשובים  משאבים  מסוגלות,  ובתחושת  בסיפוק  אותן  מפצה 
פוגענית, ומאפשרת להן לתמרן את סביבתן. מזווית שלישית, שלכאורה אינה תלויית מגדר, 
התנדבות יכולה להתפרש כיוזמה וכקבלת אחריות לתפקוד הכולל של העסק, שהן ציפיות 
משכנע,  מרכיב  מהן  אחת  הללו, שבכל  הגישות  שלוש  לדעתי,  העבודה.  בשוק  לגיטימיות 
אינן מסבירות די הצורך את המקרה שנדון כאן. הגישה הראשונה עיוורת לחלוטין להבדלים 
נה באשר היא )ראו מוס, 2005(. הגישה  ּתָ בין נשים )ובין גברים( ולממד האינטרסנטי של הּמַ
וחותרת להבליט  נועדה לתת מענה לבעייתיות שבגישה הראשונה  השנייה, שבמידה רבה 
את הסוכנות של נשים במערכות פטריארכליות, מייצגת נטייה רווחת בספרות הפמיניסטית, 
הבלתי  הכוח  של  בהשפעתו  להגזים  2007ב(,  )סער,  אחר  במקום  בהרחבה  עליה  שכתבתי 
אך קשה  בקרב מקבלי המתנה,  מוסרי  חוב  לטיפוח  יתרונות  יש  נשים. אמנם  פורמלי של 
להתעלם מהבעייתיות של התנדבות כשהיא נעשית בדיוק בתחומים שבהם הנשים מנסות 
להתפרנס. ואחרונה, בכל הנוגע ליוזמה ולקבלת אחריות במסגרת העבודה, הרי במקצועות 
החופשיים, המאופיינים בשכר גבוה ובדרגה גבוהה של סמכות ואוטונומיה אישית, אלה הן 
נורמטיביות שנחשבות תנאי לקידום, אך העבודות של נשים מאוכלוסיות  אכן התנהגויות 
הצעצועים  בחנות  האישה  )למשל,  מאוד  נמוך  עד  נמוך  בשכר  רובן  רוב  שונות:  הן  עניות 
השתכרה פחות משכר המינימום אף שבפועל עבדה יותר ממשרה מלאה(, אין בהן כל יציבות 
זו פוטרה לאחר שנים אחדות בלא נימוק ונותרה מובטלת עד שפתחה עסק זעיר(,  )אישה 

מידת האוטונומיה בהם קטנה או אפסית, ואין בהם גם כמעט סיכוי לקידום. 
במעבר מעבודה שכירה לעצמאית, הגישה האלטרואיסטית של רבות מהנשים מייצרת 
היזמות  ריאלי עבור עבודתן. בתרגיל שערכה המרצה בקורס  קושי של ממש לדרוש שכר 
נתבקשו חמש בעלות עסקים פעילים לפרט את המחזור העסקי שלהן, כך שהקבוצה תוכל 
יוצאת מן הכלל, אינן  לחשב במדויק כמה הן מרוויחות לשעה. התחוור שכל החמש, ללא 
מצליחות להשתכר במידה סבירה. גם אלה שגבו תעריף מקובל הרוויחו בפועל מעט מאוד, 
)ואזכיר שמדובר בלקוחות  יחידה  משום שהשקיעו שעות רבות בהכנת המוצר או בלקוחה 
בעלות כוח קנייה נמוך(. קוסמטיקאיות או מטפלות הוליסטיות למשל בלטו בנטייתן להקדיש 
ואפילו  ומעבר למקובל, כך ששעת טיפול הפכה בקלות לשלוש שעות  זמן מעל  ללקוחות 
שעבדו  תופרות  או  ספריות  חינם;  ניתנו  המטופלת  אותה  של  עוקבים  וביקורים  לארבע, 
וכן  שירות,  לקבל  שבאו  פעם  בכל  כיבוד  להן  ולהציע  לקוחותיהן  את  לארח  נאלצו  בבית 
הלאה. בעיה נלווית מתעוררת כשהלקוחות קרובות לבעלת העסק קרבת משפחה או שכנּות. 
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במקרים כאלה עולה תדיר הדרישה לקבל הנחות מופלגות, לשלם בהקפה ולקבל תוספות 
שירות חינם, ובעלות העסקים מוצאות שקשה להן מאוד לסרב, עד שלעתים הן מעדיפות 
לסגור את העסק, או לפחות למראית עין. לדוגמה, תופרת הודיעה לכל המכרות שפנו אליה 
שהפסיקה לעבוד, אף שלמעשה המשיכה להיות פעילה, משום שלא רצתה להמשיך לשרת 
אותן חינם ולא מצאה את האומץ להעמיד אותן על מקומן. אישה זו החלה לחשוש לענות 
לטלפונים ונאלצה לתמרן את עבודתה בבית כך ששכנותיה לא יבחינו שהיא בעצם ממשיכה 
נטו  מלקוחותיהן,  כסף  לגבות  התקשו  עדיין  לממוצע  מעל  שהצליחו  נשים  אפילו  לעבוד. 
לדחות את הגבייה גם כשהדבר גרם להן למצוקת מזומנים, ונמצאו תדיר בעמדת התנצלות 
וזמנן  מרצן  את  להשקיע  בעקביות  העדיפו  נשים  בכסף.  הקשורות  אינטראקציות  במהלך 
בפיתוח המוצר או השירות, בשיווק וברישות ולמזער את הזמן שהוקדש לפעולות הנוגעות 
ישירות לכסף, כגון ניהול חשבונות. יוצאות מן הכלל במגמה שתוארה כאן הן נשים שעוסקות 
במסחר. שלא כמו נותנות שירותים או נשים שמוכרות מוצרים שהן עצמן מייצרות, נשים 
שפתחו חנויות לסוגיהן בדרך כלל ניחנו ביכולת טובה לכלכל את מאזני הרווח וההפסד שלהן. 
אכן, עסקי המסחר נטו להיות בין העסקים המצליחים ביותר, הן מבחינת היכולת לגבות שכר 

ולהגדיל את המחזור העסקי, והן מבחינת פוטנציאל ההעסקה של עובדות נוספות.

אתיקה של מפרנסות משניות
בצד הגישה האלטרואיסטית, מאפיין נוסף של העסקים הזעירים של נשים הוא שחלק גדול 
מהם מבוססים בלעדית על כוח עבודתה של האישה עצמה, ולכן פוטנציאל הגדילה שלהם 
)שם בדוי(, שנותנת שיעורי אנגלית למבוגרים, סיפרה שתלמיד שלה אמר  מוגבל. אורנה 
החריפה  התובנה  ולמרות  כסף”.  לעשות  זמן  לך  יהיה  לא  קשה,  כך  כל  תעבדי  “אל  לה: 
הגלומה במשפט, כשאורנה חלקה אותו עם הקבוצה היא התעקשה שאינה יכולה לחשוב על 
האפשרות להעסיק עובדת בתקופות של ביקוש גבוה משום שהשם הטוב של העסק שלה בנוי 
כולו על כישרונה האישי. גישה דומה נמצאה אצל נשים שפתחו עסקים בתחום הקוסמטיקה, 
הטיפולים ההוליסטיים, טיפול בילדים, תפירה, בישול וכדומה. הגישה של רוב הנשים בתכנון 
העסק שלהן הייתה של התמקדות מוחלטת בכוח העבודה ובכישרון שלהן עצמן, וזאת עוד 

לפני השיקול הענייני האם ומתי נכון עסקית להכניס לעסק עובד/ת נוספ/ת.6 
הנטייה הספונטנית של רוב הנשים לבנות עסק שמבוסס כמעט בלעדית על כוח עבודתן, 
זעירים  עסקים  של  הנמוך  ההכנסות  בהיקף  בהתחשב  הגיונית  נראית  שהיא  לכך  מעבר 
מהיזמות  הנשים  של  הציפיות  להיקף  שנוגעת  בסיסית  נקודה  מהדהדת  דרכם,  בראשית 
הפיננסית  האחריות  של  והאופי  ההיקף  וכלפי  כסף  כלפי  הכללית  תפיסתן  קרי  העסקית, 
שלהן. באחד הקורסים שבו ערכתי תצפית משתתפת התקיימו כמה דיונים שמאירים נקודה 
זו. בדיון שהוקדש להגדרת מטרות הקורס סיפרו נשים שהן רוצות להתפתח, לתת מהידע 
ומהכישרון שלהן, לממש את עצמן, להצליח, אך כמעט אף פעם לא נקבו בסדר גודל של 
סכום שהן רוצות להרוויח. יוצאת דופן יחידה אמרה שהיא רוצה לשלש את הכנסתה כשכירה 
ו“להיות אישה אמידה. לנסוע באוטו חדש ולנסוע לחו“ל כל שנה”. אמירה זו נותרה ללא 
גיבוי או פיתוח, ולכאורה לא היו נשים נוספות שהזדהו עם הצבה כזו של מטרה עסקית. בדיון 

רק שש נשים מתוך כלל המדגם, שהן כ–�2% מבעלות העסקים, דיווחו על העסקת עובדים בשכר.  6
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אחר, שיוחד למחשבות על כסף, נשים אמרו דברים כגון “כסף הוא אמצעי להשגת מטרות... 
אמצעי להגשמת חלומות... יש לנהל אותו נכון כדי שלא לשקוע...” גם כאן בלטה העובדה 

שכמעט אף אחת מהנשים לא ציינה סדר גודל של רווח שאליו היא שואפת.
המגמה  כסף”,  לעשות  זמן  לך  יהיה  לא  קשה,  כך  כל  תעבדי  “אל  למשפט  לחזור  אם 
הבסיסית המאפיינת נשים שפותחות עסקים זעירים היא שהן צריכות לעבוד, וכמובן להרוויח, 
אבל לאו דווקא “לעשות כסף”. לא שנשים באשר הן לא יודעות להרוויח. חלק קטן מהנשים 
שנדגמו התנהלו לפי אינסטינקטים עסקיים מובהקים, ולמעשה קורס ההכשרה, גם אם נתן 
להן כלים חשובים, לא היה הגורם שהכריע את יכולתן לתפקד בעולם העסקי. אלא שרוב 
המשתתפות שקלו כניסה לעסקים בעיקר משום שלא הייתה להן ברירה. היחידות שהכרתי 
במהלך הזמן, שהפעילו עסק רווחי מעל שלוש או אף חמש שנים, נהגו להצהיר מדי פעם 
שהיו מוותרות על העסק לו נקרתה בדרכן הזדמנות להתפרנס אחרת. אפשר לומר שעבור 
נשים שפתחו עסקים, השאיפה “לעשות כסף” לא נתפסה כחלק מהאחריות הראשונית שלהן. 
בהתחשב בכך שסכמת החוזה המגדרי מכוננת נשיות נורמטיבית כנתמכת כלכלית )כמפורט 
בהמשך(, שאיפה כזו סתרה במידה מסוימת את זהותן הנשית, ולכן המתח, או אף החרדה, 
הכרוכים במרדף אחר ההצלחה העסקית לא הומרו ברוב המקרים לכוח מניע. הן רצו כסף, 
אפילו הרבה כסף, אך ההתנהלות העסקית שלהן לא הונעה על ידי תשוקה לפרוץ קדימה. 
כולן ללא יוצאות מן הכלל רצו להצליח עסקית וכלכלית. אך את האחריות האולטימטיבית 

“לעשות כסף” כמעט כולן היו מעדיפות בכל רגע נתון לגלגל על גבר. 

ובכל זאת, גישה מעשית לכסף
עד כה הצגתי את הנטייה של נשים להתמקד בפן היצרני של היזמות מתוך התפתלויות בכל 
דומיננטית  הגם שהיא  זו,  נטייה  אך  הכספים.  גביית  למרכיב  ובעיקר  הניהולי  לצד  הנוגע 
למדי, אינה מאפיינת באופן גורף את כל משתתפות המחקר, ובצדה מתקיים גם מה שנראה 
כהיפוכה, קרי נטייה להסתרה מחושבת של הכנסות. לעתים קרובות במהלך המחקר עלה 
היועצות הכלכליות של העמותה,  וגם  הכנסותיהן,  על  דיווח אמת  נתנו  לא  החשד שנשים 
נותרו לעתים  שרכשו מידה רבה של אמון במהלך ביקורי הייעוץ שלהן בבתים ובעסקים, 
עם הרושם שנשים משקרות לגבי הכנסותיהן. המוטיבציה של נשים שלא לדווח על ההיקף 
הריאלי של הכנסותיהן אינה מפתיעה, בהתחשב בכך שבישראל באופן כללי קיימת נורמה 
זעירים,  עסקים  של  המסוים  שבהקשר  אלא  עסקית.7  ופעילות  הכנסות  על  דיווח  אי  של 
מלבד החשש מהפסדים של קצבאות )או של הטבות שנלוות לסטטוס של מקבלות קצבאות(, 
שעשויים להיגרם בעקבות רישום העסק, להסתרה יש גם סיבה נוספת, והיא המשוקעות של 

הפעילות הכלכלית ברשת צפופה של מחויבויות. 
להלן שלוש דוגמאות קצרות מראיונות עם נשים ערביות. במהלך ריאיון עומק עם אישה 
מכפר באזור הצפון עלתה היסטוריה אופיינית של היעדר תעסוקה פורמלית והיעדר מקורות 
בגדים  האישה  הוציאה  הריאיון  בסוף  בבית שהתקיים  בסיבוב  זאת,  עם  עצמאיים.  הכנסה 
חדשים מהארון ושאלה את המראיינת אם הייתה מעוניינת לקנות מהם. עיסוקה זה במסחר 

לדוגמה, אחוז משתתפות המחקר שלא רשמו את העסק שלהן כחוק )34%( דומה לאומדן העלמת ההכנסה   7

של עצמאים בכלל האוכלוסייה, ואף מעט נמוך ממנו )קונדור, �996(.
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לא הוזכר ולו במילה במהלך הריאיון הפורמלי. ריאיון עם אישה אחרת מאותו הכפר, ספרית 
במקצועה, העלה בבירור שהסתרה היא חלק אינטגרלי מהאסטרטגיה הכלכלית שלה. מתוך 
לעצמה  שומרת  וכך  אחת,  על  רק  לבעלה  מדווחת  היא  אמרה,  לה,  שיש  לקוחות  כל שתי 
זו חברה גם בשתי קבוצות  מחצית מההכנסות. מלבד הכנסותיה מעבודתה כספרית, אישה 
חיסכון בערבות הדדית, שאף אחת מהן אינה יודעת על קיומה של האחרת, והיא גם מלווה 
בריבית לאנשים, כך שיש ברשותה סכומי כסף ששמורים לה אצל אחרים. כל הפעילויות 
הללו נשמרות בסוד מוקפד מפני בעלה, אמה, אחיותיה ועוד, וכך היא מתמרנת בין הדרישות 
בדוי(,  )שם  נבילה  של  סיפורה  היא  שלישית  דוגמה  כספה.  את  אתם  לחלוק  קרובים  של 
בביתה  כשביקרתי  בחיפה.  קשה  עוני  בשכונת  חדר  בדירת  ילדיהם  ושני  בעלה  עם  שחיה 
קוננה נבילה על מצבה הקשה, התחננה שאתן לה פתרון, והדגישה שיש לה פגיעה ברגלה 
שבגללה היא מקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. זמן מה קודם לכן עברה נבילה 
קורס בסיסי בקוסמטיקה, ובתחום זה התעתדה לפתוח עסק, אלא שלא היה לה מקום בביתה 
לקבל לקוחות, וברחוב שלה היו עוד נשים אחדות שיכלו להציע את אותו השירות בדיוק. 
אולי בשל הקשיים, ביקוריה בקורס היזמות לא היו סדירים, והיא נדמתה לי כאחת הנשים 
המוחלשות ביותר בקבוצה. למרות הרושם הזה, נשים אחרות נהגו לרכל בטון שנמהלו בו 
הורדת  לכלות.  שיער  מהורדת  רע  לא  מרוויחה  דווקא  כך שהיא  על  וקנאה  זלזול  רחמים, 
ואחדות הצהירו  ביותר בתחום טיפולי הגוף,  שיער, הסבירו הנשים, היא המלאכה הבזויה 
שאינן מסכימות לעסוק בה גם כשאינן מצליחות להתפרנס אחרת. אם כן, אף שהזמינה אותי 
לביתה ביוזמתה וסיפרה בהרחבה על מצבה ועל תכניותיה, נבילה למעשה הסתירה ממני 
את הפעילות המרכזית שמניבה לה הכנסה. ייתכן שהסיבה לכך הייתה שהיא התייחסה אליי 
כאל עובדת סוציאלית שיש להסתיר ממנה עבודה שנעשית “בשחור”, ואולי היא התביישה 

בעיסוק “הבזוי” שלה; וייתכן גם ששאלתי את השאלות הלא הנכונות.
ידע, שנטועה  הסתרה מהסוג המודגם כאן מעידה על התנהלות אסטרטגית של מידור 
במזרח  שנשים  מלמדת  ההיסטוריה  הכנסה.  מניבת  ביתית  עבודה  של  אקטיבית  במסורת 
התיכון ניהלו תמיד עסקים והתפרנסו ממכירת מוצרים או שירותים )Lobban, 1998(. נשים 
יהודיות בתקופת היישוב, למשל, עבדו לפרנסתן ולעתים קרובות גם היו מפרנסות ראשיות או 
יחידות )ברנשטיין, טרם פורסם; מרגלית–שטרן, 2006(. גם נשים פלסטיניות עסקו ועוסקות 
ביזמות )Kuttab & Bargouti, 2002; Rubenberg, 2001(. בנקודת הזמן הנוכחית, שרידים 
מופיעים בעיקר במרחבים של כלכלה משנית,  נשים  של התנהלות כלכלית מסורתית של 
כגון במקרה של קהילות ערביות כפריות או של נשים חרדיות, אך במקרים רבים גם נשים 
רחוקות  קהילה,  או  של משפחה  צפופה  פחות  הרבה  ברשת  שמוקפות  חילוניות,  עירוניות 
ממנה מרחק פסיעה בלבד. נשים לא מעטות זוכרות את אמותיהן מוכרות מוצרים, מסתירות 
הכנסות מהבעל, מממנות בסתר ילד זה או אחר, או עושות “שביתת בישול” כשהן רוצות 
יותר מזומנים. להלן אנסה להציע פרשנות לסוג זה של התנהלות, אך אגביל אותה לנשים 

הפלסטיניות בלבד, מאחר שחרדיות יוצגו במדגם במספר קטן.8 
מעוני  קולקטיבי  באופן  הסובלות  בישראל,  הפלסטינים  כמו  וצפופות  סגורות  קהילות 
מערכות  הקפיטליסטית  הכלכלה  בתוך  מקיימות  מבניים,  וממחסומים  מאפליה  חומרי, 

בסך הכול �2 חרדיות, מתוכן שש רואיינו ראיונות עומק.  8
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כלכליות משניות שפועלות לפי קודים חלופיים של ערך, רווח ומחויבות. פעילות יצרנית של 
נשים מתקיימת בקהילות כאלה ביתר שאת, בניגוד בולט להיעדרה מהכלכלה הקפיטליסטית 
הפורמלית. גם כאן אמנם מתקיים חוזה מגדרי, אך הוא אינו זהה לזה הקשור לשוק העבודה 
הוא  הביתי  המרחב  אחרים,  היסטוריים  מהסדרים  השואב  הזה,  המגדרי  בחוזה  הפורמלי. 
מרחב יצרני. זהו מרחב כלכלי כשלעצמו, ויש לנשים לגיטימציה לפעול בו, אך הציפייה היא 
שהוא יהיה גם המוקד העיקרי, אם לא הבלעדי, של התשומות שלהן ואליו בלבד ינותבו רווחי 
עבודתן. כלומר נשים יכולות להרוויח כסף, והוא אף ייחשב שלהן במובן זה שהן, ולא הגבר 
של המשפחה, תחלטנה על השימושים בו, אך בני משפחה שידעו שיש להן משאבים ירגישו 
לגיטימציה מלאה לתבוע מהן עזרה ומתנות, כפי שיצפו שתתגייסנה לעבודה פיזית וטיפולית 
לפי הצרכים המשתנים של הסובבים אותן. אישה שיש לה כסף פרטי תהיה נתונה ללחצים 

חזקים ולסנקציות אם תסרב לחלוק אותו, ולכן הסתרה היא פרקטיקה מתבקשת.
קהילות  בקרב  המוכרת  הנטייה  הוא  הנשים  של  הזאת  ההתנהלות  את  שמעצים  גורם 
כפריות בשולי המערכת העולמית לקיים מנגנון השוואה )leveling mechanism(. בקהילות 
נתונה לסנקציות של קנאה או להאשמות  רווחים שחורגים מהנורמה  כאלה, מי שאוגר/ת 
)Dow, 1981(, מנגנוני השוואה תרבותיים מַגנים  בכישוף, ואף לנידוי. על פי ג‘יימס דאו 
אגירת הון אישי למטרות קפיטליסטיות כפעולה אנטי מוסרית, נצלנית ומפרקת קהילות, 
של  הקפיטליסטי  המושג  מסורתיות  בחברות   ,)Schoeck, 1969( שואק  הלמוט  פי  ועל 
 Dow,( הצלחה שקול לבגידה או לעריקה של חבר מהקבוצה לצד היריב. אלא שכפי שדאו
ואנטגוניזם.  קנאה קשה  סוגי ההכנסות החריגות מעוררות  כל  לא  1981( מקפיד להבחין, 
בניגוד להכנסות שמופנות לצריכה ביתית )במסגרת אופן ייצור ביתי( ושנחשבות לגיטימיות, 
ההכנסות השנויות במחלוקת הן אלה שנצברות למטרות של התרחבות עסקית או יזמית )אופן 
ייצור קפיטליסטי(. קהילות פלסטיניות בתוך ישראל אינן מבודדות מהכלכלה הקפיטליסטית 
כלל ועיקר, אך בשל החסמים המבניים והפוליטיים הבולמים את התפתחותן הכלכלית, הרי 
בד בבד עם השתתפות פרטים מתוכן בכלכלה הלאומית, האזורית והגלובלית, הן ממשיכות 
לקיים גם קודים של כלכלה מסורתית, ובכללם מנגנון השוואה, ואלה חלים על נשים באופן 
)Peteet, 1993(, העודפים שהן  מוגבר. כמי שאחראיות לשימור הבית והקולקטיב גם יחד 
קנאה.  תעורר  האינדיבידואליסטית  והצלחתן  הביתית,  בצריכה  בקלות  ייבלעו  מייצרות 
אם כן, הנטייה שתוארה להסתיר הכנסה נובעת מהמיקום של הנשים על התפר שבין אופן 
הייצור הביתי לזה הקפיטליסטי, תפר שבהשאלה מאפיין גם את המיקום של קהילות ערביות 

בישראל בכלל. 

חוזים מגדריים

בקרב חוקרות פמיניסטיות של שוק העבודה קיימת הסכמה רחבה שהפרדת התחומים ־ כלומר 
ההיווצרות של מרחב ביתי כתחום נפרד ממרחב השוק מבחינה פיזית, כלכלית וסימבולית 
 Abramovitz, ־ היא תופעה מודרנית ששורשיה נעוצים במהפכה התעשייתית )ראו למשל
1988(. אחד הסמלים המובהקים של האישה הבורגנית כמגלמת ביתיות הוא הידיים המטופחות 
והלבנות המשקפות את העובדה שהיא לכאורה אינה עובדת, משום שבעלה יכול לספק לה 
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את כל צרכיה, כולל משרתת. אמנם, גם בכלכלות מסורתיות התקיימת חלוקת עבודה מגדרית 
ברורה, אך ההפרדה המודרנית בין ספרה ביתית לספרה ציבורית יצרה חלוקת עבודה מגדרית 
חדשה: נשים בורגניות הודרו מעבודת כפיים יצרנית שאותה ביצעו בעבר, ותחת זאת הלכו 
והתמחו בעבודה רגשית וטיפולית, שמצדה אפשרה לגברים לעבוד שעות ארוכות מחוץ לבית. 
למרבה האירוניה, לא זו בלבד שההפרדה בין שתי הספרות לא ניתקה בין שני סוגי העבודה, 
 .)Crompton, 1997; Walby, 1986 ;2005 ,אלא שהם נעשו שזורים זה בזה במהודק )שטייר
במסגרת הסֵכמה התרבותית של החוזה המגדרי, גברים ונשים מתועלים, כל אחד ואחת, לסוג 

צר וספציפי של עבודה, וסוגים אלה תלויים הדדית זה בזה.
למרות אותו המהלך ההיסטורי שבו העמידה הבורגנות הגבוהה את הרעיה שאינה עובדת 
כמודל חדש של נשיות, נשים השתלבו כמובן בשוק העבודה הקפיטליסטי על שלל רבדיו, 
מעמדית  פטריארכלית,  דומיננטיות  של  היררכיים  מבנים  בתוך  נעשתה  ההשתלבות  אך 
שאפשר  תוספת  היא  בשכר  שעבודתן  כרעיות,  נשים  של  הנורמטיבית  התפיסה  ואתנית. 
והטיפולית  הרגשית  לעבודתן  הדרישות  עם  מתנגשת  שהיא  בתקופות  עליה  לוותר  וצריך 
בתוך הבית, השפיעה על רמת השכר, על הקידום ועל הסמכויות שהוצעו להן בכוח העבודה. 
הן נותבו בשיטתיות לעבודות מעוטות שכר וזמניות והשתכרו פחות מגברים שביצעו עבודה 
זהה )ראו למשל ברקוביץ, �996; יזרעאלי, �999; פוגל–ביזאוי, 2003; שטייר ולוין–אפשטיין, 
Gottfried, 2000; Lewis & Smithson, 2007; Moghadam, 1997 ;�999(. חשוב לציין 
שבמקרה הישראלי עצם יציאתן של נשים ואמהות לעבודה מחוץ לבית נתפסה כלגיטימית, 
כפי שאפשר ללמוד מהמנגנונים הסוציאליים התומכים, מהמעבר ההדרגתי מחוקי עבודה 
משנות  ומסקר  שוויונן,  את  שמקדמים  לחוקים  נשים  של  העיסוקים  טווח  את  שהגבילו 
יותר  כנשית  עובדת  אישה  תופס  הבוגרת  האוכלוסייה  מייצג של  השמונים שמצא שמדגם 
מעקרת בית )יזרעאלי, �990(. ואף על פי כן, נשים בכוח העבודה הישראלי נתקלות בתקרת 

זכוכית, נוטות יותר לעבוד במשרות חלקיות וסובלות מאפליה שיטתית בשכר. 
החוזה המגדרי, בהיותו סכמה תרבותית, לא רק משקף את אי השוויון המבני, אלא גם 
מעצב את תחושות הזכאות הסובייקטיביות של נשים וגברים. נשים רבות מגבילות מלכתחילה 
ומאחר  הבית,  במשק  שלהן  לתפקוד  יפריעו  שלא  לעבודות  התעסוקתיות  שאיפותיהן  את 
שהאחריות הראשונית על פרנסה נופלת על הגבר, הן מפתחות ציפיות נמוכות להגנות של 
 Rankin, 2002, p.( וכו‘. כך, אם לשאול את הניסוח של קתרין רנקין  המעסיק, המדינה 
10(, “ערכים תרבותיים ־ ותודעת הסובייקט של נשים ־ מתפקדים כאסטרטגיות יעילות 

של משילות”.
ושכר  תעסוקה  של  שהזדמנויות  הוא  המגדרי  החוזה  במושג  מרכזי  עיקרון  כן,  אם 
מתעצבות בתוך שזירה הדוקה והדדית בין המשפחה, שוק העבודה והמדינה. עיקרון חשוב 
נוסף הוא שנשיות וגבריות נורמטיביות מתכוננות בתוך צמתים של מבני כוח היסטוריים. 
שתפרנס  משכורת  להרוויח  יכולים  שגברים  ־  המודרני  המגדרי  בחוזה  הגלומה  ההנחה 
משפחה ברווחה ־ מוציאה למעשה מן הכלל גברים מהמעמד הנמוך או מקבוצות שסובלות 
ולכן  וכדומה,  ולאומיים  אתניים  מיעוטים  בני  עבודה,  מהגרי  כמו  אחרת,  מבנית  מאפליה 
מלכתחילה מבנה את בני הקבוצות הללו ואת בנותיהן כמי שגבריותם או נשיותם פגומה. 
מימי אברמוביץ )Abramovitz, 1988(, למשל, כותבת שבארצות–הברית של המאה ה–�9, 
האתיקה של המשפחה התעשייתית, שכוננה נשים נורמטיביות כנתמכות כלכלית ומתמחות 
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בעבודה רגשית, בעצם שללה מנשים שחורות ומנשים עניות את הזכות לנשיות. הדינמיקה 
כשהקבוצות  אדפטציה:  עוברת  עצמה  התרבותית  כשהסֵכמה  גם  כנה  על  נותרת  הזאת 
האתניות או הגזעיות שהיו מסומנות בעבר מצליחות לעלות במדרג האזרחי ולעבור “הלבנה” 
)Ong, 2003(, נכנסות לתמונה קבוצות אחרות, פגיעות יותר, שעוברות תהליכים דומים של 
סטיגמטיזציה מגדרית שמייצרת דחיקה מעמדית והצדקה של תנאי העסקה נצלניים. צ‘נדרה 
ובנות  עבודה  מהגרות  נשים  של  בהקשר  מצוין  זאת  מדגימה   )Mohanty, 1999( מוהנטי 
הדמיון  אחרות.  עשירות  כלכלות  ושל  ארצות–הברית  של  העבודה  בכוח  אתניים  מיעוטים 
הפופולרי מבנה נשים אלה כמשתלבות “באופן טבעי” )קרי תרבותי( בעבודות של טיפול, 
ניקיון ותחזוקה, וכך מכשיר את הלבבות לשלם להן מעט ולפטרן בקלות, אך בו בזמן גם 

לדרוש מהן נתינה ללא גבול )ראו גם ארנרייך וראסל הוכשילד, 2006(. 
עם המעבר לפרויקט הפוסט–פורדיסטי של כלכלה ניאו–ליברלית, יחסי העבודה ותנאי 
נעשו  והתקשורת  ההיי–טק  ניכר:  באופן  השתנו  ישראל  כמו  עשירות  במדינות  העבודה 
המאורגנת  ההעסקה  במהירות;  ומצטמצמת  נסוגה  הרווחה  מדינת  המובילות;  התעשיות 
)המבטיחה פנסיה, קביעות וביטחון תעסוקתי( הולכת ומצטמקת; התערבות המדינה במתח בין 
ייצור לביקוש יורדת; גמישות נעשתה מילת קוד המייצגת דרישת בסיס בשוק העבודה; נוצר 
קיטוב חסר תקדים בפערי השכר בקרב שכירים; חל כרסום מהיר ברמת הביטחון התעסוקתי 
ומתרחבת  הולכת  עובדים  עניים  והקטגוריה של  רוב השכירים;  הסוציאליים של  והתנאים 
)פילק, Jessop, 1997 ;2006(. בתוך השינויים המהירים הללו, החוזה המגדרי עובר אדפטציה 
אך אינו מתבטל. הוא נפרט לגרסאות ספציפיות לכל מעמד וקבוצת סטטוס, אך שומר במידה 
רבה על כוחו כמעצב של נורמליות מגדרית. הגלובליזציה של העבודה פותחת עבור נשים 
הזדמנויות חדשות ומכניסה קבוצות רבות של נשים למקצועות ולרמות שכר שהיו סגורים 
בפניהן בעבר. אלא שכפי שכותבת סילביה פוגל–ביזאוי )2005(, ההשפעה אינה אחידה. בצד 
בחברה,  דומיננטיות  מקבוצות  נשים  עבור  הגלובלי  הקפיטליזם  של  המובהקים  היתרונות 
נוצרות פגיעות חדשות בזכויות התעסוקתיות והאזרחיות של נשים בפריפריה הגיאוגרפית 

והחברתית. 
במצב הפוסט–מודרני, גיוון הוא מרכיב מפתח, וגם יחסי המגדר הולכים ומתגוונים עד 
שקשה לדבר על חוזה מגדרי ברור אחד. נשים צעירות, למשל, נכנסות ליחסי נישואין, כמו 
 Walby, )ראו  אמותיהן  של  מאלה  שונות  זכאות  תחושות  ועם  ציפיות  עם  העבודה,  לכוח 
במספר  ניכר  גידול  גם  חל  העבודה  כוח  של  וההשתנות  ההתרחבות  עם  בבד  בד   .)1997
האפשרויות התרבותיות של נשיות וגבריות לגיטימיֹות, ונוצרים מודלים חדשים ומפתיעים. 
אמהות  של  המודל  בין  שנע  רחב  מנעד  פני  על  ונפרׂשת  שבה  למשל,  טובה”,  “אמהות 
 Raijman,( בקצה האחד לאמהות טרנס–לאומית )Douglas & Michaels, 2004( טוטלית
אפשר  אחד  גיאוגרפי  במרחב  כך,  האחר.  בקצה   )Schammah-Gesser & Kemp, 2003
למצוא נשים לבנות צעירות שפורשות מעבודה בשכר לצורך גידול ילדים מתוך הסתמכות 
על משכורות של גברים שממוקמים בראש הפירמידה התעסוקתית, ונשים מוגזעות, בעיקר 
האמהית  האחריות  את  ומתיקות  ארוכות  שנים  למשך  מילדיהן  שנפרדות  עבודה,  מהגרות 
שלהן מטיפול פיזי ורגשי לפרנסה. אך אירוני הוא שמרחב העבודה בשכר של אותן מהגרות 
עבודה שרחקו מביתן הוא המרחב הביתי–אינטימי של משפחות אחרות, ועבודתן כמטפלות 
טוטליות של ילדים, חולים או קשישים היא שְמפנה את הנשים במשפחות הללו להשתלב 
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ואמהֹות  טוטליות  אמהות  של  הללו,  הקיצוניים  המודלים  שני  בין  בשכר.  בעבודה  בעצמן 
בשלט רחוק, מצויות עמדות סובייקט רבות ומגוונות שנשענות על שילובים שונים של עבודה 

בשכר וללא שכר. 
כאמור, גיוון משוקע במבנים של כוח, ולכן הסיכוי שסגנון חיים ייתפס כמימוש לגיטימי 
לנשים  אותו.  שמבצעת  מי  של  האתני  במיקום  רבה  במידה  תלוי  נשיות  של  סטיגמטי  או 
מקבוצות מסומנות יש סיכויים נמוכים ביותר לממש את מודל הנשיות הנורמטיבית של אישה 
שמפרנסים אותה. בה בעת, גם אין להן סיכוי רב להתיימר להציע אפשרות תרבותית חדשה. 
למעשה, בהתחשב במה שידוע לנו על אופן פעולתו של ההביטוס )Bourdieu, 1977(, סביר 
למודל  להתקרב  ישאפו  לסוגיהן  החברתיות  בפריפריות  שממוקמות  שנשים  לצפות  מאוד 
הגמוני של נשיות ולא למודלים חדשים שטרם התבססו במרחב התרבותי.9 מאחר שאתניות 
כמסמן של הדרה אינה תכונה סטטית, אלא מושפעת משילוב של מיקום מעמדי ואוריינות 
תרבותית )Ong, 2003; Sa’ar, 2005(, אפשר לצפות שנשים שנתונות בתהליך של ניסיון 
לשפר את מעמדן, כמו אלה הנדונות כאן, יתכווננו דווקא למודלים השמרניים והוותיקים 
לזו  קרובה  דמות  הן תשאפנה לממש  נשיים  חיים  סגנונות  הגדל של  הריבוי  יותר. למרות 
שמשרטט החוזה המגדרי הבורגני, של אישה שמאזנת בין התפרנסות ובין היסמכות כלכלית, 
שגם כשהיא משתלבת בעבודה בשכר, תחום ההצטיינות העיקרי שלה ממשיך להיות העבודה 

הרגשית והביתית )ראו למשל סער, 2007ב(.

דיון

עבור חלק לא קטן מהנשים שהשתתפו במחקר הנוכחי, החוזה המגדרי הבורגני אינו מניב 
את ההגנות המובטחות, ולעתים אף להפך. כפי שצוין, כמחצית מהנשים היהודיות במדגם 
יותר  הבית.  משק  בכלכלת  שהשתתפו  גברים  ללא  ילדים  גידלו  הערביות  מהנשים  ו–�0% 
ממחצית הנשים הגרושות דיווחו שהאבות של ילדיהן אינם משלמים מזונות, ואלה שמשלמים 
נותנים סכומים קטנים שאינם מכסים את הצרכים הריאליים. בקרב הנשים הערביות, שרובן 
המכריע היו נשואות, להכנסת הבעל אמנם היה משקל חשוב בהכנסת המשפחה, אך רמת 
ההכנסות הכוללת של משקי הבית שלהן )לפני פתיחת העסק( הייתה נמוכה יותר מזו של 
גבוהים  אבטלה  שיעורי  גודל המשפחות,  של  כתוצאה משולבת  הסתם  מן  וזאת  היהודיות, 
 Sa’di & ;2005 ,מאוד בקרב גברים ערבים בשוק העבודה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 Lewin & Stier,( ואפליה לרעה של ערבים בחלוקת הקצבאות   )Lewin-Epstein, 2001
2002(. כשנתבקשו לדרג את מקורות ההכנסה העיקריים של משק ביתן, הנשים היהודיות 
דירגו את הכנסת הגברים רק במקום השלישי, אחרי קצבאות והכנסתן הן, ואילו הערביות 
דירגו אותה במקום השני, אחרי קצבאות ולפני הכנסתן הן. ולמרות הפערים, המחקר מעלה 
שהחוזה המגדרי הבורגני כמודל אידיאלי של נשיות נורמטיבית מכוון במידה לא מועטה את 

מסורתי”  מגדרי  “חוזה  מה שקראתי  לפי  שפועלות  וערביות  חרדיות  נשים  של  ברור שבמקרה  אמנם   9

המודל ההגמוני שונה מזה שתואר כאן, אך חשוב להדגיש שעדיין רוב הערביות שנדגמו )אך לא החרדיות( 

התכווננו לווריאציה מגדרית שלא הייתה רחוקה מהדפוס הדומיננטי שאני מתארת.
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ההתנהלות העסקית של הנשים. הצגתי את הקושי של רבות מהן לבקש כסף עבור עבודתן, את 
המיאון שלהן לחשוב על העסק במושגים פיננסיים, ואת היעדר השאיפה להרוויח “בגדול”. 
סיפוקים,  )לדחות  “בקטן”  להתנהל  הכנסה  מעוטות  מנשים  הפופולרית  מהציפייה  בשונה 
בניתוח  להסתכל  בחרתי  שממנה  הזווית  וכו‘(,  ארוך  לטווח  לתכנן  שצריך,  מה  רק  לקנות 
הנוכחי הייתה זו של השיח העסקי ושל שיח ההצלחה הבורגני. בחירה זו היא מהלך פרשני 
מגמתי שמטרתו להסיט את המבט מהזווית הפטרנליסטית הנפוצה כל כך בדיון על נשים 
ועוני, ולאמץ תחתיה זווית שמתבוננת בנשים כסובייקטיות שמתכווננות למרחב נורמטיבי 

אחר מזה שבו הן מרגישות “תקועות”. 
כזכור, הקורס מציג תערובת מקורית של גישה עסקית וגישה מעצימה. המרכיב העסקי 
שאפשר  למה  מכוון  הוא  וככזה  ורציונליות,  ביורוקרטיות  מיומנויות  של  בהקניה  מתמקד 
לכנות בעקבות פוקו )Foucault, 1991( משמוע עצמי או משילות עצמית. הפרויקט “עסק 
משלך” מייחס למרכיב זה משקל מרכזי בסיכויים להצלחה עסקית, ונוסף על כך, כפי שאפרט 
מיד, יש לו גם תפקיד סמוי אך חשוב בהגדלת הזכאות האזרחית של הנשים. לכאורה, מנקודת 
המבט העסקית, הנשים היו צריכות להיכנס לתהליך עם חששות ופחדים, אבל גם עם שאיפה 
ברורה לרכוש לעצמן אוטונומיה כלכלית. ואולם, התברר שאף שהנשים נוטות להזדהות עם 
הרעיון של ביטוי עצמי ושמחות להיות אוטונומיות בתהליך הייצור או מתן השירות, הן אינן 
מכוונות רגשית לרכוש אוטונומיה כלכלית. הרצון העז שמישהו יסיר מהן את העול הכבד 
של מפרנסות ראשיות, שנראה הגיוני לנוכח הסיכויים הריאליים הקלושים שלהן להתפרנס 
בכבוד, הוא פחות מובן מאליו לנוכח מציאות חיי הנישואין שלהן, שבה רובן אינן יכולות 
לסמוך על גבר שיפרנס אותן. ברור אפוא שהמקור של רצון זה אינו פרקטי או רציונלי גרידא, 
אלא נטוע בחוויה בסיסית יותר של זהות וזכאות. לטענתי, הזהות הנורמטיבית שמארגנת 
את הכמיהות ואת הדימוי העצמי של הנשים היא זו של נשיות בורגנית, שמתכוננת במסגרת 

החוזה המגדרי המודרני.
התהליך של כינון תודעת סובייקט נורמטיבית בולט במיוחד במהלך מפגשי ההעצמה, 
שמשתתפות רבות משתמשות בהם להרוות את צימאונן להתפתחות אישית. מרכיב זה של 
איכות חיים בכלל ואיכות חיי העבודה בפרט נעשה כיום מקובל וזמין עבור נשים וגברים 
ברמות שכר גבוהות יותר, שצורכים סדנאות, השתלמויות ומגוון מסגרות טיפול, מי במסגרת 
הן  שבו  הכלכלית  ההעצמה  קורס  הכנסה,  מעוטות  נשים  עבור  פרטי.  באופן  ומי  העבודה 
צרכנית  בפרקטיקה  הזדמנות מסובסדת להשתתף  בגדר  הוא  רפלקסיבית,  בחוויה  מתנסות 

של המעמד הבינוני. 
חירות מודרנית, כותבת אווה אילוז )2002(, מושגת דרך ידיעה עצמית מעמיקה יותר. 
בעידן החדש, האתוס התרפויטי, אחד המסלולים היוקרתיים ביותר בדרך לידיעה עצמית, 
עבר פופולריזציה ניכרת. תרפיה רגשית, שעלותה הגבוהה בכסף ובזמן מיקמו אותה בעבר 
 ,)coaching( כפרקטיקה של המעמד הבינוני העליון, נעשתה מצרך נגיש ועממי. אימון אישי
ליווי אישי, התפתחות אישית, גילוי עצמי, זרימה, צמיחה, שינוי אישי, פריצת דרך והתחברות 
אל העצמי הם רק חלק קטן ממילות הקסם המאפיינות את שיח העידן החדש )שמחאי, 2005(, 
כולל שיח ההעצמה. אגב, רבות ממשתתפות הקורסים מחפשות גם חוויות של ידיעה עצמית 
במסגרות צרכניות שאינן מסובסדות, כגון סדנאות של אימון אישי, צמיחה אישית, הדרכה 
הורית וכדומה, ולעתים אף מוכנות להקריב לצורך העניין סכומים ניכרים ביחס להכנסתן. 
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הרשתי,  השיווק  בשיטת  הפועלות  הקוסמטיקה,  או  התקשורת  מתחום  עסקיות  חברות  גם 
שחלק ממשתתפות המחקר רכשו לעצמן במאות שקלים את הזכות לשווק את מוצריהן ללא 
להשתתפות  ההבטחה  את  לעטוף  ויותר  יותר  נוטות  סוציאליים,  תנאים  או  בסיס  משכורת 

ברווחי העתיד בהבטחה לחוויות ייחודיות של צמיחה אישית. 

מגדר, עבודה ואזרחות
כפי שתואר, כשהנשים שמשתתפות בקורסים מדמיינות את העסק שלהן, רבות נוטות להימנע 
בנייה  של  תהליך  כעל  עבודתן  על  לחשוב  ומעדיפות  ברורים  כלכליים  במונחים  מחשיבה 
ו‘נתינה’ חזרו שוב ושוב בהגדרת הציפיות שלהן  עצמית והגשמה עצמית. המילים ‘אהבה’ 
מהקורס ומהעסק, וכן כשתיארו את נקודות החוזק שלהן. האתיקה של האהבה, כפי שקראתי 
לה כאן, ניזונה מכמה מקורות תרבותיים. שניים מהבולטים שבהם הם החוזה המגדרי המודרני, 
שמתעל נשים לעבודה רגשית, והשיח הפוסט–מודרני, שהאהבה )הרומנטית( משמשת בו ערך 
מרכזי. אמנם באופן אוטופי, ולכאורה בניגוד למקור הראשון שצוין, האהבה הפוסט–מודרנית 
“מתיימרת להציג היעדר מוחלט של מעמד ושל מגדר” )אילוז, 2002, עמ‘ ��2(, אלא שבפועל 
והן מגדרית. הרומנטיקה הפוסט–מודרנית, המעוררת ערכים של  היא מתּווכת הן מעמדית 
אינדיבידואליזם, הגשמה עצמית ואישור האיכויות האישיות של הפרט, היא מבוססת שוק 
לחלוטין ומושרשת היטב בסוגי השיח ובמוסדות שעיצבו יזמי התרבות של הקפיטליזם. כך 
שכפי שכותבת אילוז, “האהבה מעניקה חופש אישי רק למי שכבר נהנים ממידה לא מבוטלת 

של חופש במסגרת מקום עבודתם” )שם, עמ‘ 274(. 
ניסיון להבין את השפעת האתיקה של האהבה על מסען של נשים מן השוליים אל המרכז, 
תוך כדי התייחסות משולבת לשני המקורות התרבותיים המזינים אותה, מעלה לפחות שתי 
הנשים שהשתתפו  סיכויי  את  לחשוב שהיא מכשילה  מצד אחד אפשר  הפוכות.  פרשנויות 
בפרויקט להצליח בסביבה עסקית ממוגדרת וחסומה מבחינה אתנית ומעמדית, משום שחסר 
היותן  בגלל  בסחורה.  אהבה  של  מוצלחת  המרה  שיאפשר  והסימבולי  התרבותי  ההון  להן 
ובמקרים רבים גם מוגזעות, הלהיטות שלהן “לתת מאהבה” משחקת לידי ההבניה  נשים, 
שני,  מצד   .)Mohanty, 1999( מוהנטי  שציינה  כפי  כלא–עבודה,  עבודתן  של  ההתחלתית 
אפשר להבין את האתיקה של האהבה גם כחלק אינטגרלי מהמסע של נשים אלה אל המעמד 
הנשים  והכלכלי,  העסקי  בהקשר  אהבה  של  הז‘רגון  את  לעצמן  מאמצות  כשהן  הבינוני: 
המיוצגות כאן בעצם תובעות לעצמן נתח ממה שקראתי לו במקום אחר “הִעסקה הליברלית” 

.)Sa’ar, 2005(
לשוליים  הדחוקות  בקבוצות  פרטים  תמיד  יש  ניאו–ליברליים  או  ליברליים  בסדרים 
ההיררכי  האופי  למרות  כלשהם  רווחים  להפיק  יכולים,  שהם  מאמינים  או  שיכולים, 
כמו  תכונות  בשל  שמודרים  אלה  בקרב  חיים.  הם  שבו  החברתי  המבנה  של  והסלקטיבי 
מוצא, מגדר או מעמד, יש מי שמצליח בכל זאת ליהנות מהדיבידנד הליברלי, קרי ההבטחה 
לחופש אישי, לסיפוק עצמי ולחיי נוחות, הודות לתכונות נרכשות שהן פחות סטיגמטיות, 
של  באימוץ  כרוך  הדיבידנד  מימוש  של  התהליך  קרובות  לעתים  עיסוק.  או  השכלה  כגון 
אפיסטמולוגיה ליברלית. ואכן, גם במקרה שלפנינו, הנשים נענות לגרסאות הפופולריות של 
השיח התרפויטי ־ שההון הסימבולי שהוא מגלם הוא מעין דיבידנד ליברלי ־ מתוך צמא 
רב. ההתמקדות של רבות מהן בהגשמה עצמית וב“מה שאני באמת אוהבת לעשות”, כפי 
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שמאמנים אישיים מעודדים לקוחות עתירי הון תרבותי לעשות, אולי לא תתרום להצלחתן 
העסקית, אך ייתכן גם שלא היא תהיה הגורם שיכשיל אותן. ייתכן מאוד ־ למעשה סביר 
זעירה  ביזמות  תצלחנה  שלא  מהמשתתפות  אחוז  ומשהו  שישים  מאותם  שרבות  ־  ביותר 
תיכשלנה בגלל התכונות המבניות של שוק העבודה )ראו למשל בנימין, 2006; ברנשטיין, 
��98( ולא בגלל האתיקה של האהבה, אך תהליך ההתעצמות שעברו יישאר שלהן. האירוניה 
היא שהאתיקה של האהבה אמנם תורמת להעלאת תחושת הערך העצמי שלהן, אך בד בבד 

היא מחזקת בתודעתן גם את האחיזה ההגמונית של הסדר שמדיר אותן מלכתחילה.

סיכום

מחקר זה מעלה ששני המרכיבים של קורס היזמות הזעירה, הקניה של רציונליות עסקית 
וביורוקרטית והעצמה כללית, מייצרים אפקט מורכב. תהליך הלמידה פועל בעת ובעונה אחת 
הן כמכשיר פרקטי להתנהלות עסקית וכלכלית והן כמכשיר סימבולי של רכישת אוריינות 
תרבותית מעמדית. במובן השני, הסימבולי, החיבור שבין עבודה למגדר כרוך בגורם שלישי, 
והוא אזרחות. על פי הגישה האנתרופולוגית )Sa’ar, 2006( אזרחות היא יותר מאשר זהות 
פורמלית או תכונה סטטית. מחוץ לקבוצות השולטות שחבריהן מגלמים את האזרחות בעצם 
הווייתם, המימוש של זכויות וזכאויות אזרחיות מותנה בהוכחת שליטה בכישורים תרבותיים 
רלוונטיים )Rosaldo, 1994(. בהקשר הליברלי–המודרני, שבו הכוח פועל באופן פרודוקטיבי 
דרך סובייקטים, אחד הכישורים המרכזיים האלה הוא משילות עצמית. במובן זה אזרחות היא 

תהליך שמתווך על ידי מגדר, מעמד ואתניות )או גזע(. 
לבלי  שזורה  מוגזעות  אוכלוסיות  של  מלאה  לאזרחות  הדרך  מודרניות  לאום  במדינות 
התר במדרג האתני של כל חברה וחברה, כך שגם כשיש בידם אזרחות נומינלית, מהגרים 
או בני מיעוטים צריכים לעבור תהליך תרבותי של “הלבנה”. במצב של קפיטליזם מתקדם, 
תהליך זה כרוך במשחק מורכב של משמוע עצמי מחד גיסא, והמצאה מתמדת של העצמי 
 Heelas & Morris, ( ־ על משמעותו הכפולה בהקשר שלנו )ראוself entrepreneurship(
1992( ־ מאידך גיסא. שתיים מזירות הביצוע המרכזיות שלו הן זירת העבודה ־ כמייצגת 
של הסתמכות עצמית, נשיאה באחריות ויצרנות )Ong, 1996, 2003( ־ והזירה הצרכנית, 
שבה מתכוננת האזרחית בה“א הידיעה )Mohanty, 1999(, זו שיודעת לצרוך את המוצרים 

“הנכונים” מתוך “בחירה חופשית אינדיבידואליסטית”. 
בשני המובנים הללו “עסק משלך” הוא בבחינת נתיב מוצלח בדרך הארוכה של הנשים 
לקבלה אזרחית. גולת הכותרת שלו, יזמות עסקית זעירה, מגלמת את השילוב שלהם. נשים 
שיצליחו הן אלה שתמצאנה מוצר או שירות שיהיה בר תכנון, ניהול וביצוע, ודרכו הן כביכול 
תמצאנה את עצמן, שוב במובן הכפול של מציאה והמצאה. מלבד תוספת ניכרת להכנסתן 
המשפחתית, פתיחת העסק מעניקה לנשים תחושת סיפוק וערך עצמי. להלן מכתב ששלחה 

בדואר אלקטרוני אחת המשתתפות במועדון נשות העסקים של בוגרות העמותה:

רציתי להגיד לכם תודה ענקית על הפגישה האחרונה שלנו ביום שני האחרון. יצאתי 
וגם  פירגון  של  אהבה,  של  תמיכה,  של  הרגשה  עם  מאוד!  יקרה  מתנה  עם  משם 
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ביקורת, למה לא? אבל ביקורת ממקום של אכפתיות, של יחד, של חום. אני גדלתי 
עברתי  הזה  שבעניין  “עסקית”,  מבחינת  רק  לא  בעמותה,  שאני  מאז  מאוד  הרבה 
מהפך. המתנה הגדולה מכולן זה אתן, כולכן, כל ה“נשים” שבנינו צוות של עבודה 
שנקרא  הזה  במסע  לבד  לא  שאני  הוא  חשוב  הכי  הדבר  אבל  ויצירתית.  מאתגרת 
לבנות  טובים,  פחות  בזמנים  לבכות  הצלחות,  לחגוג  מי  עם  לי  יש  משלך”.  “עסק 
ברגעים יצירתיים. תודה לכולכם כי מכל אחת ואחת אני לומדת. מאחלת סוף שבוע 

נפלא מלא אהבה.

לאחרות, אותן שני שלישים או מעט פחות שלא תפתחנה עסקים, הקורס הוא בגדר הזדמנות 
לרכוש משאבים )תעודה, ידע פורמלי, קשרים( ולצרוך במחיר מסובסד מוצרי צמיחה אישית. 
אלה הם טּובין חשובים בדרך הסיזיפית אל מחוץ לשקיפות ולסטיגמה, גם אם על פי רוב אין 

בצדם יכולת המרה למטבע קשה של הכנסה. 
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