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יונס מביא את סיפורי חייהן של נשות קריירה פלסטיניות  ספרן של עמליה סער והואזן 
חושף  אלו  סיפורים  באמצעות  והייטק.  הנדסה  רפואה,  כמו  יוקרתיים  תעסוקה  בתחומי 
מתגלה  שלכאורה  הסתירה  את  הממשלתית,  הגיוון  שבמדיניות  הבעייתיות  את  הספר 

במדיניות הזאת, ואת מגמת הדה־פוליטיזציה העולה מן הסתירה הזאת.
מצד אחד, ממשלת ישראל חרטה על דגלה את הגיוון התעסוקתי — מהלכים מכוונים 
כיעד  תרבותי  רב  עבודה  “שוק  באמצעות  הפלסטינים  אזרחיה  של  הכלכלי  לשילובם 
אסטרטגי״ )עמ׳ 12(. מצד שני, על אף מדיניות זו נחקקים חוקים שתכליתם המשך ההדרה 

הלאומית של אזרחי ישראל הפלסטינים. 
הספר מבוסס על ראיונות אישיים עם 45 נשים )32 מוסלמיות, 13 נוצריות( בשלבי קריירה 
שונים, בעיקר מאזור המשולש והצפון. דרך תחנות בקריירה של המרואיינות — הלימודים 
הגבוהים וההכשרה, הקבלה לעבודה יוקרתית, ההתמודדות עם המתח בין דרישות האמהּות 
הניאו־ליברלית,  הכלכלית  המדיניות  בין  פערים  נחשפים   — העבודה  לדרישות  והזוגיות 
גילויי הגזענות הסמויה שאותן  ובין  שמטרתה להרוויח מהעסקתן של נשים פלסטיניות, 

נשים חוות במקומות עבודתן ואשר מונעים מהן לעלות בסולם הקריירה.
ברמת המדיניות, למשל, השיח על גיוון תעסוקתי מתמקד בנשים ובמגבלות תרבותיות, 
זו בתוך השיח על עליונות תרבותית, שמטרתו להציל את הנשים  וכך ממוקמת מדיניות 
הנגשה  מדיניות  ננקטת  הגבוהים  הלימודים  בשלב  הדכאנית.  מתרבותן  הפלסטיניות 
הכוללת מעטפת של ליווי אקדמי, סיוע כלכלי והקצאת משרות לערבים שתאפשר להם 
להתקבל לעבודה; אולם מדיניות זו כפי שיושמה עד כה יוצרת תקרת זכוכית חדשה לנשים 

מבחינת שכר, יוקרה ומסלולי קידום, ואיננה הולמת את השכלתן או את כישוריהן.
למצוינות  אותן  שדוחפת  תומכת  וזוגית  משפחתית  מסביבה  באות  המרואיינות  רוב 
מה  עקב  העבודה,  במקום  יוקרה  במסלולי  לקידום  מיתרגמת  איננה  זו  אך  ולשאפתנות, 
שהמחברות מכנות “דומיננטיות של התסריט המגדרי והאתנולאומי בשוק העבודה״. כך 
למשל, בסביבת העבודה ניכרת דומיננטיות של גברים יהודים והיא פועלת כמועדון גברים 
סגור, שלנשים פלסטיניות קשה להתערות בו. הן נאלצות להתמודד מול תרבות עבודה 
יומיומי או מובנה על רקע היותן פלסטיניות. אם  ומפלה אותן באופן  שמגזיעה, מתייגת 
ניקח את מקצועות ההייטק, רבות מהחברות בתחום מקיימות חוזים עם מערכת הביטחון. 
נשים פלסטיניות נמנעות מלעסוק בתחום ולכן חסומות באופן מבני מהתקדמות בו. לצד 
מסוימים  לתחומים  להיכנס  כדי  הדרושה  הקשרים  רשת  להן  חסרה  הזה,  הניסיון  חוסר 
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כמו הרפואה הציבורית לעומת זו הפרטית; הציפיות מנשים משפטניות נמוכות; ובסביבות 
העבודה נשים מתמודדות עם מסרים מדירים כגון חוסר רצון להעסיקן מתוך הנחה שילדו 
בין  במתח  עצמן  מוצאות  אלו  נשים  כך,  או  כך  לעבודה.  פנויות  יהיו  ולא  רבות  פעמים 
הצטיינותן בלימודים, אשר התירה את כניסתן לקריירות של מעמד גבוה, ובין התפשרות 
על שאיפותיהן בשל אי־הכנתן המוקדמת למסלול תחרותי רווי עימותים. לצד זאת נפגעת 
גם תחושת הזכאות שלהן לקידום בשל הדומיננטיות היהודית, שהנורמות המפלות שלה 

שקופות למעסיקים מקבוצת הרוב. 
לצד ההגזעה שהמרואיינות חוות במקום העבודה, המחברות מציגות גם את התסריט 
באיטיות.  אם  גם  משתנה,  הוא  כי  וטוענות  והמשפחה  הזוגיות  במרחב  הפועל  התרבותי 
עם שאלת  להתמודד  עדיין  נאלצות  הראשיות במשפחתן  קריירה שהן המפרנסות  נשות 
 Herzog & Yahia-Younis,( הלגיטימיות של נשיותן ואימהותן ולתמרן בין גבריות מאוימת
2007(, ציפיות פטריארכליות וחוסר תמיכה של בן הזוג. בהקשר זה הספר חסר את אותם 
מנגנוני  את  שחושפים  אחרים  במחקרים  הנזכרים  ותומכת,  שוויונית  זוגיות  של  קולות 

המיקוח והשכנוע בזוגיות כזאת )אבורביעה־קוידר, 2017; ח׳ורי ובנימין, 2021(. 
מתוך כל אלה אנו עדים לפערים בין רמת המקרו )המדיניות(, המסו )התרבות הארגונית( 
הגזענות  את  לזהות  לנו  מאפשרים  אלו  פערים  א.נשים(.  בין  )האינטראקציה  והמיקרו 
המוסדית ולעמוד על מנגנוניה בכל אחת מהרמות )Phillips, 2011(. אף שהמדיניות הרשמית 
שואפת להציל את הנשים הפלסטיניות באמצעות הצעדתן אל המודרניות של שוק העבודה 
התרבותית  הכשירות  שיח  וההייטק,  ההנדסה  המשפטים,  הרפואה,  במקצועות  היוקרתי 
דורש מהעובדת הפלסטינית להתאים עצמה לקודים של מקום העבודה, במקום שמקום 
 — הגזענית  האלימות  למיגור  מודעות  יפתח  הדומיננטית  מהקבוצה  עובדיו  על  העבודה 

מודעות שהמחברות מכנות אותה “כשירות תרבותית ביקורתית״. 
בתחום   )Abu-Rabia-Queder, 2019( הגיוון  פרדוקס  את  בפנינו  חושפים  אלו  פערים 
התעסוקה. הספר מציג תובנות מעמיקות לגבי השימוש הציני במדיניות הגיוון שאימצה 
נראות ליברלית מול מדינות ה־OECD. ממשלת ישראל הופכת את  מדינת ישראל לשם 
מושג הגיוון התעסוקתי למשאב — הוא מעגן את שילוב הפלסטינים בשוק התעסוקה בשיח 
ניאו־ליברלי של כדאיות כלכלית הנתמכת על ידי הממשלה ומעניק לה ניקוד גבוה במדדים 
בינלאומיים. אולם בפועל מדיניות זו אינה משנה את המבנה הלא־שוויוני, אינה ממגרת את 
הגזענות הסמויה ואינה מתעמתת עם הדומיננטיות היהודית בכלל ועם זו שבזירת העבודה 
יוצרת מנגנון דה־פוליטיזציה של יחסים אתנו־לאומיים נפיצים  בפרט. במקום זאת, היא 

ומּונעת משאיפה ל״שקט תעשייתי״ ולשיפור התפוקה הרווחית והיעילות המקצועית.
ספר זה תורם למחקר המקומי בגילוי הגזענות הסמויה העולה ממדיניות הגיוון. בעיקר 
הוא חשוב למי שרוצה להתעמק בקריאה ביקורתית על סוגיית הגיוון התעסוקתי בקרב 
קבוצות מיעוט בישראל ובעולם, וללמוד על הדרכים שמדיניות זו מפתחת על מנת להסוות 

את מנגנוניה הקולוניאליים.
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