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חברה פוגשת מגפה :הקדמה
אלכסנדרה

קלב*

גיליון מיוחד זה של סוציולוגיה ישראלית נותן במה להערות מחקר שהן תובנות ראשוניות
סביב חומרים אמפיריים אשר נאספו בחודשים הראשונים של מגפת הקורונה ,מחודש מרץ של
שנת  ,2020בימי סגרים ובתקופה שבין הסגרים .הגיליון נערך בזמן אמת ,כשאנו עדיין לא
מחוסנות מספיק על מנת לגבש תובנות תאורטיות מורכבות ,והשינויים מהירים מכדי לייצר
ולנתח בסיס נתונים מקיף .הערות המחקר מסמנות תיעוד סוציולוגי דחוף של הווירוס כבעיה
חברתית ,ובה בעת הן גם יוצרות ארכיון של הדמיון הסוציולוגי שהופעל ושל שיטות המחקר
שבהן השתמשו בעת המשבר עצמו לבניית רפסודת הידע הסוציולוגי במים הסוערים .התוצאה
עולה על סך החלקים.
הגיליון מציג  25הערות מחקר הפורשות קשת רחבה של סוגיות במפגש בין חברה ומגפה
ומתבססות על מגוון שיטות מחקר — מסקרי רוחב ואורך ,דרך אתנוגרפיות וירטואליות
ודיגיטליות ,נטנוגרפיות ,יומני שדה וראיונות עומק ,ועד ניתוח טקסטים מהתקשורת וניתוח
תנועה במרחב .הגיליון גם מארח את לקסיקון הקורונה ,שנערך בידי אורי רם ,שלמה סבירסקי
וניצה ברקוביץ' בשיתוף פעולה עם מרכז אדוה ,ואשר נושא דברי הקדמה פרי עטם של עורכיו.
הלקסיקון כולל גם הוא מחשבות בזמן אמת על נושאים חברתיים אשר קיבלו משמעות חדשה
עם המגפה .יחד ,הערות המחקר ולקסיקון הקורונה תורמים לסוציולוגיה הישראלית כלי עבודה
לשיח ,למחקר ולכתיבה על המפגש בין חברה למגפה.
הערות המחקר אינן מתמיינות במיון חד–חד–ערכי .ממיפוי תמטי עולה כי הקטגוריה
השכיחה ביותר קשורה לסוגיות מרכזיות בסוציולוגיה פוליטית .חמש הערות מחקר בוחנות
היבטים שונים בביופוליטיקה ובביואתיקה של ניהול הגוף החי של פלסטינים ,מהגרי עבודה
ואזרחים ,נשאי נגיף פוטנציאליים והגוף היהודי המת .שתי הערות נוספות מצביעות על
האופנים שבהם ניהול המגפה מעצים ומאתגר כאחד את כוחה של המדינה ,ושלוש אחרות
מעניקות זוויות מבט שונות מאוד על מחאה בימי המגפה .סוגיות סוציולוגיות קלאסיות של
ריבוד ואי–שוויון מעמדי ,אתנו–לאומי ,אזרחי ומגדרי בשוק העבודה ובמשק הבית דומיננטיות
גם כן ומופיעות בשמונה הערות מחקר .לעיסוק באי–שוויון נוספת גם התייחסות להשפעת
הפגיעה הכלכלית על דפוסי צריכה סביבתניים .ההיבט הפנומנולוגי בא לידי ביטוי בארבע
הערות מחקר העוסקות בעולם המשמעויות החדש ,או החדש–ישן ,שנחשף בזמן המגפה סביב
הבית ,האוכל והבידוד וסביב מובלעות הציבורי בתוך הפרטי ,אם בעת הלימודים בזום או בעת
ישיבה במרפסת .השפעת המגפה על החברה החרדית עומדת במרכזן של שלוש הערות מחקר,
והערה אחת מתייחסת להשפעתה המפתיעה של המגפה על חסידי הארץ השטוחה.
*

תודה לחברי מערכת סוציולוגיה ישראלית ,ובייחוד ליהודה שנהב ,נסים לאון וניצה ברקוביץ' ,על עזרה
בשלבים שונים של הכנת הגיליון .תודה לדנה וקנין על ההשקעה והמסירות הרבה בהכנת הגיליון .הוא לא היה
נהגה לולא הידיעה כי דנה תהיה שותפה לעשייה.
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כאמור ,אפשר למפות את הערות המחקר בגיליון ביותר מדרך אחת .הקריאה שנהניתי
ממנה יותר מכול היא זו שמייצרת השערות ראשוניות לגבי השפעת המגפה ,ומחלקת את
ההערות לכאלה שמצביעות על תוצאות צפויות של המגפה ולכאלה שמצביעות על תוצאות
בלתי צפויות שלה; ההערות שגורסות כי המגפה מעמיקה מבנים חברתיים לעומת ההערות
שרואות בה הפרעה .לפעמים שתי הזוויות מוצגות באותה הערה .את המיפוי הזה אציג כעת.

העמקת אי–השוויון
משברים מקצינים פערים חברתיים .ואכן ,רבות מהערות המחקר מצביעות באופן אמפירי על
העמקת אי–השוויון בעת המגפה ועל הארכיטקטורה של אי–שוויון זה .המגפה פוגעת בביטחון
התעסוקתי וביכולת המיקוח של עובדים ועובדות ללא השכלה אקדמית יותר מאשר בבעלי
השכלה אקדמית (ליפשיץ ואלון) ,והיא פוגעת בעובדים ועובדות בהסדרי עבודה קבלניים,
זמניים וללא ייצוג קולקטיבי יותר מאשר במי שיש להם ייצוג קולקטיבי (קריסטל ,מונדלק,
הברפלד ,כהן ויעיש) .ממצאים אלו מאתגרים את השיח הניאו–ליברלי והפופוליסטי לגבי
פקיעת תוקפם של ההשכלה הגבוהה ואיגודי העובדים ,וממחישים את ההגנה הכלכלית
שמוסדות אלו מספקים בשעת משבר .יתרה מזו ,העמקת אי–השוויון החברתי מעמיקה גם את
הנזק הסביבתי (פלג מזרחי וטל) ,והדבר מדגיש עוד יותר את חשיבות מוסדות מדינת הרווחה
המספקים הגנה כלכלית.
המפגש בין חברה למגפה העמיק גם את הסגרגציה האתנו–לאומית בישראל .בעשורים
האחרונים מדינת ישראל מחבקת את המעמד הבינוני הערבי הפרופסיונלי בה בשעה שהיא
מרחיקה את האזרח הפלסטיני .המיליטריזציה של השיח הרפואי בעת המגפה הפכה את אנשי
ונשות הרפואה הפלסטינים לגיבורי מלחמה ,אך למרות מאמציהם של אקטיביסטים ,ההכרה
בהם לא ערערה את הגבול הפוליטי האזרחי בקרב היהודים והפלסטינים כאחד (שלו) .המשבר
חידד אפוא את הפער בין ההכרה בערבים כאינדיווידואלים בשוק העבודה ובין ההכרה
בקולקטיב הפוליטי.
התמודדות עם המגפה עיצבה מחדש את הגבולות בין הציבורי לפרטי כך שהבית הפך
לאתר מחיה אינטנסיבי .זוהי דינמיקה שאינה אופיינית למשברים כלכליים רגילים .הערות
מחקר אחדות מראות כי המשבר העמיק את יחסי אי–השוויון המגדריים משום שהוא החזיר
הביתה בעיקר נשים ,ומשום שהן שבו למרותם של היחסים הפטריארכליים .כך ,למשל ,החזרה
הביתה תיעלה את הנשים הפלסטיניות אל תפקידיהן המסורתיים על חשבון השתתפותן
בהשכלה הגבוהה (מלר) ,העמיקה את הפערים המגדריים בחלוקת העבודה בבית על אף העלייה
בדיווח הגברים על עבודה במשק הבית (קריכלי־כץ ושמיר; הרצברג־דרוקר ,יעיש וקריסטל),
והגבילה את יכולתן של נשים להתפרנס (הרצברג־דרוקר ,יעיש וקריסטל) .היא גם הובילה
לעלייה בדיווחים על אלימות מגדרית פיזית במשקי הבית 1,עלייה האופיינית לתקופות משבר.
עם זאת ,הפער הגדול בין מספר הדיווחים למוקדי הסיוע ובין מספר הדיווחים למשטרה מעיד

1

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים 8 ,2020( .ביולי) .במהלך חודש יוני 1,309 :פניות על אלימות
במשפחה הגיעו למוקד  118של משרד העבודה והרווחה [הודעת דוברות].

14

תש פ " א – 2021

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

על הקושי החברתי המתמשך למדוד את האלימות הביתית ולמגרה (אריאל ,לוי אריאל ועמרם).
המשבר אפוא הנכיח מחדש והעמיק את אי–השוויון המגדרי בספרה הביתית.

הפרעת המובן מאליו
ואולם מקריאת הערות המחקר עולה כי הווירוס לא רק מעורר מחלות רקע ומעמיק יחסי כוח
ואי–שוויון; הוא גם פורע אותם .השינויים במובן מאליו שהמשבר הבריאותי יצר מסמנים צומת
היסטורי ,שאמנם חושף מבני עומק של יחסי כוח ואי–שוויון ,אבל גם מציע מרחבים חדשים
של פעולה ומשמעות .הפרעת המובן מאליו מפיחה חיים באפשרויות שאבדו בתהליך המיסוד
של הכאן והעכשיו .ברבות מהערות המחקר עולה כחוט השני הדואליות של המשכיות ושבירה,
של דיכוי והזדמנות ,של תוצאות צפויות ובלתי צפויות.
מקור אחד של תוצאות בלתי צפויות מגיע מהדיאלקטיקה שטמונה בהקצנת תהליכים
שקדמו למשבר ,המובילה לאתגורם .כך ,בחסות הווירוס ,הורחבה הריבונות הקולוניאלית
והקפיטליסטית דרך שליטה על הסדרי הלינה של פועלים פלסטינים ודרך מסחור זמנם וחופש
תנועתם של עובדי בניין ,עובדות סיעוד ועובדי חקלאות .אולם בד בבד ,הקצנה זו של
הביופוליטיקה יצרה מאבק על זכויות .לינת העובדים הפלסטינים בישראל עוררה ארגוני
זכויות לדרוש כי יוסדרו תנאי המגורים והביטוח שלהם ,והתלות הגוברת בעובדים בענף
החקלאות הגבירה את כוח המיקוח של מהגרי העבודה (ברדה וגרינברג; קורלנדר ,נייזנה
ושמיר) .ובאופן כללי יותר ,אמנם סוגיות ביואתיות כגון איכוני אוכלוסייה ,הגבלות תנועה ואף
סנקציות על מתנגדי חיסונים אינן חדשות ,אך בזכות הקצנת הפוליטיזציה שלהן אפשר לדמיין
שיח ביואתי חדש ,כזה המדגיש את ההקשר החברתי הרחב שבו הוא משוקע ושבו צריך לעסוק
(בועז ודוידוביץ').
דוגמה נוספת להקצנה הנושאת בחובה אתגור עולה מהערת המחקר על הריכוזיות הגוברת
של המדינה בשוק העבודה בחסות המשבר (בונדי) .בניגוד למשברים קודמים בישראל ,ובניגוד
לנעשה במדינות רבות אחרות ,הסדרת שוק העבודה בסגר הראשון נעשתה באופן חד–צדדי
שהחליש את העובדים והעובדות והעמיק את תהליכי הניאו–ליברליזציה .אולם בה בעת,
צמצום המרחב הפוליטי של יחסי העבודה הביא להתארגנויות חדשות של עובדים ועובדות
ושל בעלי ובעלות עסקים קטנים .תגובות אלו יוצרות באורח פרדוקסלי דינמיקות שמאתגרות
את ההיגיון הניאו–ליברלי.
מקור שני של תוצאות בלתי צפויות של המגפה מצוי בהפרעת היומיום ,השגרה והקהילה.
כמה הערות מחקר מאירות אופנים שונים שבהם הפרעת השגרה בחברה החרדית תרמה
לשרטוט מחדש ,גם אם זמני ,מלמטה ,של קהילות המבוססות על שכונות ולא על בתי כנסת
או מוסדות חינוך ,ולחלוקת עבודה חדשה בתהליך הסוציאליזציה (ברם ,מקובסקי ואטיאס).
המשבר גם תרם לביקורת ולניסוח אוצר מילים חדש בשיח על סמכות בחברה החרדית (שמוע־
ניר ,כהן ורזפורקר־אפפלד) ולאתגור כמה מן העקרונות הבסיסיים שעליהם מושתתת החרדיות,
כגון התבדלות ,ניתוק מאמצעי התקשורת וחשיבות לימוד התורה (שמריהו־ישורון ושטרן).
הפרעת השגרה באה לידי ביטוי גם בשינוי יחסי כוח ,עם פעולתו של הווירוס כשחקן חדש
בזירה .כך ,המגפה יצרה תלות הדדית בין הרשות הפלסטינית לישראל במלחמתן באויב
המשותף החדש .המדינה ,בניסיונה לנהל את המשבר הבריאותי מול הרשות הפלסטינית ,מצאה
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עצמה בעמדות שדורשות שיתוף פעולה ואף בהיפוך תפקידים וחריגות מיחסי הכוח הרגילים
(גוטקובסקי) .שיתוף פעולה רווי סתירות התקיים גם בין המדינה לרבנות הראשית בנושא
הטיפול בגופות המתים מהווירוס ,באזור הספר שבין דרישות התאולוגיה לאלו של הפרקטיקה
הרפואית .מנגנון ה"קריצה" בין המוסדות ,שהפך ל"מצמוץ" ,מאפשר לשיתוף הפעולה
להתקיים למרות הסתירות שהוא טומן בחובו (ונה ,פלדמן־זאיקה וחזן).
הערות מחקר רבות מצביעות על האופנים שבהם ההפרעה המשברית מציפה משמעויות
ישנות וחדשות .הקוביות השחורות בשיחות הזום ,אשר הפכו לסמלי המשבר ,משמשות
באתנוגרפיה וירטואלית של הוראה מרחוק כנייר לקמוס לחשיפת ההגדרות הסותרות של
אינטימיות ורגש — אלו של הסטודנטים והסטודנטיות ואלו של המרצים והמרצות (גרצקי).
סדרה של הערות מחקר מראה כי ,אולי באופן מפתיע ,ייאוש אינו ממלא מקום מרכזי
בפנומנולוגיה של המשבר .תצפיות וראיונות עומק מעלים כי חוויית הבידוד הפגישה מבודדים
ומבודדות עם תחושות של נוסטלגיה ,געגוע ותקווה (חג'ג' ברגר) ,ניתוח שיח ברשתות
החברתיות מראה כיצד הריחוק החברתי הוליד מחדש את חוויית המרפסת כמובלעת פרטית–
ציבורית (טאובר־פאוזנר והשימשוני־יפה) ,וצריכת מזון בעת המשבר מוצגת ביומני סטודנטים
לא רק במונחי חוסר או ביטוי לחרדה ובדידות ,אלא גם כטקס משפחתי וחברתי וכיצירת קשר
מחודש למקומי (לוז) .תקווה וחיבור למקומי מתבטאים גם במחאה החברתית ,בחיבור המחאה
הסביבתנית הגלובלית לפוליטיקה המקומית (פישר) ובריקוד ותנועה בעת המחאה ,המסמלים
שחרור ודיכוי כאחד (אופיר) .בניגוד לממצאים על תקווה ומחאה ,חסידי הארץ השטוחה,
שאפשר היה לצפות כי המגפה תאשרר את המערכת האפיסטמולוגית שלהם ,הגיבו למגפה
בהפתעה ובייאוש .החשדנות בעתיד ,כך מציעים הנתונים הראשוניים ,מזינה את עצמה בשגרה
מתמשכת ,אך מימושה אינו אפשרי (קלין אורון).
הפרעת השגרה מקבלת משמעות שונה עבור אלו שנמצאות בעוני עמוק ,כזה שגם משבר
הקורונה לא הביא על רוב האוכלוסייה .עולם המשמעויות וההתנסויות של המעמד הבינוני,
שמשתקף ברוב הערות המחקר ,מתגלה כרחוק מאוד מדיאלקטיקת השגרה המשברית שחוות
נשים בעוני ומחוסר האונים המשתקף בתיעוד העצמי של נשים בעוני המתמודדות עם המגפה
(לוי ,בוזחיש ששון ,קפלן ,ביטון וכהן־בנלולו).
לסיום הקדמה זו ,כדי לשים במרכז את אלו שנמצאות בדרך כלל בשוליים אצטט כאן מתוך
הערת המחקר שלהן את מילותיה של ריקי כהן בנלולו על חיים חשופים:
בוקר טוב יש כאלו שמופתעים
שבזמן משבר פתאום המדינה נוטשת
ואני אומרת אין על הקורונה הזאת להראות בדיוק איך מי שכל חייהם נתונים במשבר
מתמשך היו נראים ויותר גרוע ממה שאתם חווים היום גם לפני הקורונה.
כי עוני זה מבחירה וזה
ואל תעשו פסים או ציפורניים
וחלילה אל תשתו קולה
ותמכרו את הסמארטפון ואז יהיה לכם מה לאכול
כמו שנאמר לא לעולם חוסן
וחכו תכף הוצאה לפועל וגם תכירו את הריביות
ואם נותנים לכם לימונים תעשו ריבה כי לימונדה זה סתם פארש.

16

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

תש פ " א – 2021

מריה

גרצקי*

תקציר .עם התפשטותו של משבר הקורונה והמעבר המלא של מערכת
ההשכלה הגבוהה לפלטפורמת הלמידה המקוונת ,התבלטה בשיח האקדמי
והתקשורתי סוגיית השימוש במצלמות בשיעורים .כתבות בתקשורת,
קבוצות פייסבוק ודיונים וירטואליים במסגרות אקדמיות הרבו לעסוק
בחוויות הלימוד וההוראה הקשורות לנוכחותה של המצלמה בשיעורים
ותיארו דרכה את הקשיים הצצים בהוראה האקדמית המקוונת .הערת
מחקר זו בוחנת את אותן התייחסויות לנוכחות המצלמה בשיעורים בניסיון
להבין באמצעותן את ההתמקמויות השונות של סטודנטים ומרצים ביחס
ללימודים ולהוראה אקדמית .בהתבסס על תצפיות אתנוגרפיות בדיונים
וירטואליים במוסדות להשכלה גבוהה ועל ניתוח השיח התקשורתי בנושא,
אצביע על הקשר הפרדוקסלי בין הדיון העוסק במצלמות ובין הביקורת
כלפי מערכת ההשכלה הגבוהה בכלל ,כפי שהם עולים במחקר רחב יותר,
ובכללם הצורך של סטודנטים וסטודנטיות "להיראות" יותר .עוד
משורטטת כאן דמותה החמקמקה של האינטימיות בהוראה ,כפי שהיא
עולה מן השיח ,ומנותחת השפה הרגשית והטיפולית שבה מנוסחת
הביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה.
מילות מפתח :למידה מקוונת ,תרבות רגשית באקדמיה ,קפיטליזם אקדמי,
שיח פרטיות

מבוא
בחודש יוני האחרון הוזמנתי לשאת הרצאת אורח במכללת כנרת .ימים אחדים לפני ההרצאה
הזהירה אותי מנחת הקורס במייל וכתבה" ,אני לא מצליחה להוציא אותם מהקוביות השחורות.
אולי את תצליחי" .באותו רגע לא ייחסתי חשיבות מיוחדת למשפט הזה ,הטמון בין שאר דברי
ההכנה למפגש .אולם משנכנסתי לכיתת הזום הבנתי בדיוק למה התכוונה .ראיתי את המרצה
מדברת ומתאמצת להסתכל למצלמה ,ואילו הסטודנטים והסטודנטיות הופיעו כריבועים
שחורים ואילמים .שתיקות מביכות ושקטות חצו את דבריה כאשר הפנתה אליהם שאלות ולא
קיבלה מענה .כשהתבקשתי להתחיל בהרצאתי ביקשתי מהנוכחים להפעיל את המצלמות,
*

מריה גרצקי ,דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
אני מודה ליוליה לרנר ,המנחה שלי ,לחבריי המתרגלים מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת
בן–גוריון בנגב ,וכמובן לסטודנטים שבלעדיהם המחקר לא היה מתאפשר.

הערות מחקר לעת קורונה

"קוביות שחורות" :המעבר ללמידה מקוונת במערכת
ההשכלה הגבוהה דרך עדשת המצלמה
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אולם רק שלוש סטודנטיות הסכימו לכך ,ושתיים מהן נהגו באותה עת במכוניתן .לאחר כמה
ניסיונות כושלים האיצה בי המנחה להתחיל ואמרה" ,עזבי ,זאת מלחמה אבודה".
האירוע הזה העלה בי כמה וכמה שאלות שהן הבסיס לדיון הנוכחי .שאלתי את עצמי מדוע
התעקשו הסטודנטיות לא להפעיל את המצלמות; במה הן עסקו שם ,מאחורי מסכי המחשב,
בשעה שדיברתי? כיצד התקבלו המסרים שניסיתי להעביר? מדוע בכלל היה חשוב לי שיפעילו
את המצלמות מלכתחילה? שאלתי את עצמי גם אילו יחסי כוחות התהוו באותה הרצאת אורח,
ואם היו שונים מאלה שבהרצאות אחרות שנכחתי בהן ,ולבסוף תהיתי מהי בעצם אותה
"מלחמה אבודה" שמנחת הקורס הכריזה עליה.
כשהתחלתי לחקור את השיח המתהווה סביב המעבר ללמידה המקוונת בהשכלה הגבוהה,
גיליתי עד מהרה שסוגיית המצלמות הכבויות של הסטודנטים מתבלטת במיוחד בשיח האקדמי
והתקשורתי .דיונים בתקשורת הכתובה והאלקטרונית ובמדיה החברתית ,ואירועים וירטואליים
במסגרות אקדמיות ,הרבו לעסוק בחוויות הלימוד וההוראה הקשורות לנוכחותה של המצלמה
בשיעורים ותיארו דרכה את הקשיים העולים לפני השטח בהוראה האקדמית המקוונת.
בהערת מחקר זו אני מבקשת לבחון את ההתייחסויות לפעילות המצלמה בשיעורים,
במטרה להבין דרכן את ההתמקמויות השונות של סטודנטים ומרצים ביחס ללימודים ולהוראה
אקדמית .אני מצביעה על הקשר שקיים בעיניי בין הדיון במצלמות ובין הקולות הביקורתיים
כלפי מערכת ההשכלה הגבוהה בכלל ,ולבסוף מנתחת את השפה הרגשית והטיפולית שבה
ביקורת זו מנוסחת .אבקש להטות את המבט המחקרי מבחינה נורמטיבית ,העוסקת בשאלות
יישומיות כמו האופנים שבהם אפשר לשפר את ההוראה המקוונת או בשאלות של
אובייקטיביות כמו המידה שבה הקולות הביקורתיים מייצגים את המציאות ,ולהסב אותו אל
הבנת העמדה התרבותית שקולות ביקורתיים אלו מעוגנים בה ואל השפה הייחודית שבה הם
מתנסחים.
הממצאים המוצגים כאן מבוססים על תצפיות אתנוגרפיות בשישה דיונים וירטואליים
שהתקיימו בחודשים מאי–אוגוסט  2020במוסדות אקדמיים שונים בארץ .ארבעה מתוך הדיונים
האלה הוקדשו לחוויית סגל המרצים והיו מעין סדנאות שיתוף ולמידה לשיפור ההוראה
המקוונת ,והשניים האחרים יועדו לסטודנטים ומטרתם הייתה להבין את חוויית הסטודנט
בלמידה מרחוק .עוד מתבססים הממצאים על ידיעות מתוך התקשורת הכתובה והאלקטרונית
והמדיה החברתית על מצב ההשכלה הגבוהה בתקופת הקורונה ,ועל התנסותי האישית בשדה
ההוראה והלמידה המקוונת כתלמידת מחקר וכמתרגלת באוניברסיטת בן–גוריון בנגב.
הפרשנות שלי לדיונים שנחשפתי אליהם הושפעה גם ממחקר רחב יותר שערכתי
( ,)Gretzky & Lerner, 2020העוסק בחוויה הסטודנטיאלית בישראל ובוחן את ההיבט הרגשי
של מסחור יחסי השירות באוניברסיטה דרך נקודת מבטם של סטודנטים המספרים על
חוויותיהם הלימודיות ,החברתיות והאישיות באקדמיה .במחקרי מצאתי כי הסטודנטים
התלוננו ש"לא רואים אותם" מספיק ,שהמרצים אינם מתעניינים בחייהם האישיים ושאין להם
מקום לביטוי עצמי במסגרת האקדמית .למעשה ,טענתי שהסטודנטים ביקרו את
האימפרסונליות המאפיינת את מוסד ההשכלה הגבוהה ,ושביקורת זו היא חלק מהדרישה
ל'שירות רגשי" באוניברסיטה הניאו–ליברלית .המצלמות הכבויות והשיח הסטודנטיאלי
שהתהווה סביב "הקוביות השחורות" בשיעורי הזום מתקשרים לממצאי המחקר באופן
פרדוקסלי.
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שיח הפרטיות
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באחד השיעורים המקוונים הראשונים שלימדתי כמתרגלת שאלתי את הסטודנטים
והסטודנטיות שלי מדוע הם מתעקשים לכבות את המצלמות בשיעורים למרות הבקשות
החוזרות של המרצות להפעיל אותן .בדיון עלו שלל סיבות והצדקות ,החל בהסברים טכניים
כמו מהירות גלישה נמוכה או מצלמה שלא עובדת ,עבור בנימוקים הקשורים בתנאי מחיה
צפופים ותנאי לימוד בעייתיים ,וכלה בנימוקים והצדקות "מהותיים" יותר הכרוכים בביקורת
על כך שהדרישה האוניברסיטאית להפעיל מצלמות גורמת לחדירה לפרטיות ולהיחשפות
יתרה .מבין ההצדקות השונות ,זו הקשורה לחדירה לפרטיות הייתה בולטת במיוחד בשיח
הסטודנטיאלי וגם המסקרנת ביותר בעיניי .תהיתי מה משמעותה של אותה פרטיות ,אשר
בהקשרים מסוימים הפרתה נתפסת כראויה ,רצויה ואפילו חיונית לתהליך למידה "משמעותי"
(כפי שעלה מהמחקר הרחב שלי) ,ואילו בהקשרים אחרים ,כמו במקרה של למידה מרחוק,
הפרתה נתפסת כחדירה וכאיום.
כדי להבין את משמעויות השימוש במושג הפרטיות בשיח הסטודנטיאלי סביב סוגיית
המצלמות ,אני מציעה לא לראות בפרטיות ערך בפני עצמו אלא קטגוריה דיסקורסיבית
החושפת את מסגרת השיח הניאו–ליברלי על העצמי .הקטגוריה התרבותית "פרטיות" מגלמת
ערכי יסוד בתפיסה הניאו–ליברלית :אינדיווידואליזם ואוטונומיה .התבוננות זו על שיח
הפרטיות בהקשר של הפעלת המצלמות בלמידה המקוונת מאפשר לחשוף את הכפילות בשיח
הניאו–ליברלי :העצמי הניאו–ליברלי נדרש להיות חשוף ,רגשי ו"אותנטי" מצד אחד ,אבל גם
שמור ,מוגן וקנאי לפרטיותו מצד שני (.)Rose, 1989
האופן שבו מנסחים הסטודנטים את טענותיהם על הפרטיות בשיעורים המקוונים שואב
את השפה ואת המשמעויות הנלוות לה מתוך השיח על פרטיות ברשת ,המבטא כפילות זו.
האינטרנט ,המדיום המארגן החדש של האינטראקציה בין סטודנטים למרצים ,מגביר את השיח
על הפרטיות הניאו–ליברלית בהוראה המקוונת .המעבר ללמידה מקוונת יצר מצב חדש שבו
ההוראה כאינטראקציה הבינאישית בין בעלי תפקידים מתורגמת לשיח הרשתות במדיום
האינטרנטי ,המעוגן כבר בפרובלמטיקה של הפרטיות; הזירה התרבותית של האינטרנט מעוגנת
במתח שבין ממשק תקשורת אינטראקטיבי ובין אנונימיות .מצד אחד ,המדיום מאפשר לגולש
לבטא את העדפותיו בבחירת תכנים ,להעלות תכנים בעצמו ולעצב את הסביבה האינטרנטית
שלו; מצד אחר הוא מאפשר לו לבחור שלא לפרסם את פרטיו האישיים ,להזדהות באמצעות
כינוי ואף לגלוש בשם בדוי .דווקא החשיפה הרבה שיצרו פלטפורמות התקשורת השונות
באינטרנט ,ובהן הרשתות החברתיות ,עודדו את השיח על "סביבה מוגנת" והעלו את הצורך
בשמירה על הפרטיות (שוורץ אלשטולר .)2012 ,לכן יש להבין את הקטגוריה הדיסקורסיבית
של הפרטיות במסגרת השיח הניאו–ליברלי בהקשר של התהוותו בזירה האינטרנטית וברשתות
החברתיות בפרט.
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הוראה רגשית מנקודת המבט הסטודנטיאלית
באירוע וירטואלי שעסק בחוויות של סטודנטים בלמידה מקוונת באחד המכונים להוראה
אקדמית בארץ התפתח דיון בסוגיית המצלמות בשיעורים .רון 1,יושב ראש אגודת הסטודנטים
במוסד אקדמי ,הסביר מדוע ברוב המוסדות האקדמיים הסטודנטים נוטים לא להפעיל את
המצלמות ומה עשוי לגרום להם להפעילן בכל זאת" :אם המרצה מבקש יפה ואומר מראש
במייל שהוא ישמח שנדליק מצלמות ,זה נותן לנו מוטיבציה להדליק [ .]...כל עוד זה [הבקשה
להפעיל מצלמות] נעשה באווירה טובה ,זה יכול לעבוד מצוין" .כשסיים את דבריו הצטרפו
אליו עוד ועוד סטודנטים וחיזקו את טענתו באמצעות דוגמאות שבהן המרצה בקורס היה
"נעים" ,קשוב לצורכיהם ,השתמש בהומור וכך גרם להם "לרצות להפעיל את המצלמות".
בעיני רון וסטודנטים אחרים ,רק מרצים נבחרים ,כאלה שמעניקים לסטודנטים יחס נעים
ומוטיבציה ,זוכים לנוכחותם הוויזואלית של הסטודנטים בשיעורים .כלומר ,הפעלה או כיבוי
של המצלמה תלויה ביכולות ובמיומנויות הרגשיות של המרצה ומהווה מעין פרס למרצים
ולמרצות העומדים בדרישות אלו .הנראות של הסטודנטים הופכת למשאב המתגמל את
"המרצה הטוב" ,כלומר המרצה הרגיש.
כדי לסכם את הדיון בשימוש במצלמות הכריז כפיר ,מנחה האירוע" :בעצם המרצים
צריכים פחות לדאוג לְמה הם עושים בהרצאה ויותר לדאוג שיש תקשורת בריאה עם
הסטודנטים ,שמקשיבים להם" .מילות הסיכום האלה של מנחה הדיון הנכיחו פעם נוספת את
המסר כי החוויה הרגשית של הלומדים קודמת לשאלות הקשורות לתוכן הנלמד .דוגמאות אלו
מראות כי הסטודנטים מעריכים ומודדים את המרצה לא לפי היכולות האקדמיות ,הפדגוגיות
או האינטלקטואליות ,למשל ,אלא קודם כול לפי המיומנויות הרגשיות והיכולת לקיים
תקשורת בריאה ולהעניק חוויה רגשית חיובית ו"קרובה" ללומדים.
אולם המיומנויות הרגשיות הנדרשות מהמרצים מטילות גם סייגים על התקשורת ועל
ביטויי רגשות .המושג "תקשורת בריאה" שכפיר משתמש בו מהדהד שימוש במושג זה בשיח
הטיפולי הפופולרי ,שבו תקשורת ויחסים עם הורים ,בני זוג וחברים — אינטימיים וקרובים
ככל שיהיו — יכולים להיות "בריאים" או "רעילים" .מסגור זה של היחסים בין סטודנטים
למרצים דרך השיח הטיפולי הוא משמוע של המבע הרגשי .דוגמה ברורה לכך עולה מתקנון
לקידום "סביבת למידה מקוונת בטוחה" מטעם האקדמיה לשוויון ,אשר הופץ גם ברשתות
החברתיות .התקנון מבהיר שיש גבולות ברורים מאוד לתקשורת הרגשית וה"קרובה" שמצופה
מהמרצים:
איך לקדם סביבת לימודים בטוחה גם כשהיא מקוונת?
אל תתייחסו למראה של סטודנטית גם לא כמחמאה .אין לדעת אם זה יתקבל כהטרדה,
יעורר מבוכה או תחושה לא נעימה בשאר הכיתה.
אל תתייחסו למרחב האישי של הסטודנטית — למראה הבית ,משרד או כד' .אין לדעת
באיזה מצב הסטודנט.ית נמצא.ת ,ומה עשה או עשתה בשביל לקיים את התנאים הללו.

1

כל השמות המופיעים בהערת המחקר בדויים.
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הטרדה חזותית :חשבו היטב על התכנים שאתם.ן משתפים.ות בשיעור.
זכרו שלא רק שאתם.ן עלולים.ות להטריד את הסטודנט.ית עם תמונה/סרטון ,אלא
שלסרטון הזה חשופים בני ובנות בית נוספים (חלקן.ם ילדות.ים).
אל תפנו לסטודנטית בצ׳ט הפרטי אלא רק בציבורי ובקשו מהסטודנטים לא לפנות
האחד אל השנייה בצ׳ט הפרטי .עדיף לפנות במייל ,פנייה המכבדת את הכותב.ת ואת
המקבל.ת מבלי ליצור תחושת אינטימיות מעורפלת או מבלבלת.
לשים לב למראה הפריים שלכם.ן ולא לחשוף דברים אינטימיים מהצד שלכם.ן.
בהצלחה לכולנו בסמסטר הקרוב!
התקנון מבקש לשרטט את גבולות האינטראקציה והפרטיות של הסטודנטים ולהטיל על
המרצים והמרצות את האחריות לשמירתם של גבולות אלו .אותה תקשורת אינטימית רגשית
וקרובה המצופה מהם ,כפי שעלה בדוגמה הקודמת ,עשויה להיתפס לעיתים כ"מעורפלת
ומבלבלת" ,כלא לגיטימית וכשבירה של כללי המשחק והאינטראקציה בין נושאי התפקידים.
נראה אפוא שקיים גבול ברור ,גם אם מתעתע ,בין המיומנויות הרגשיות הרצויות ,המצופות
ואף נדרשות מהמרצים והמרצות במסגרת עבודת ההוראה ,ובין פגיעה בפרטיות הנובעת
מחציית גבולות של מודל האינטראקציה הניאו–ליברלי התרפויטי.

"קוביות שחורות" :מבט המרצה
בדיון וירטואלי בחוויית ההוראה המקוונת שהתקיים במסגרת אחת האוניברסיטאות סיפרו שרון
ואירית ,שתי מרצות בכירות באוניברסיטה ,על חוויותיהן לגבי אופן ההוראה החדש:
אני אומרת לסטודנטים שלי ,תתכוננו כמו שאתם מתכוננים לשיעור רגיל .מי שצריך
להתגלח ,שיתגלח .מי שצריכה לשים חיג'אב ,שתשים חיג'אב .אבל זה מאוד מאוד לא
נעים אחרת [כשלא מפעילים מצלמות] ...זה מאוד מאוד מפריע לי ...לדבר מול ריבוע
שחור עם שם זו חוויה מאוד מאוד מטרידה( .שרון ,מרצה בפקולטה להנדסה)
זה אני מול הקוביות השחורות ,וזה ממש מתסכל ...אני מבקשת מהם :בבקשה תפתחו
את הווידאו ,קשה לי לדבר מול קובייה שחורה( .אירית ,מרצה בפקולטה למדעי הרוח
והחברה)
אירית ושרון תיארו כיצד הן פונות לסטודנטים שלהן בבקשה להפעיל את המצלמות והסבירו
את בקשתן בתחושות הקשות והמטרידות שהן חוות לנוכח הריבועים השחורים שמותירות
המצלמות הכבויות בשיעור המקוון .נראה כי ניסיונותיהן נעשים לשווא ,והן מנסחות את
חווייתן במקרים אלו במושגים רגשיים של תסכול ,עלבון ,קושי ואי–נעימות .הביטוי שבו
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אל תתייחסו לדברים שמתרחשים בפריים — אם פתאום משהו נופל לסטודנט.ית ,קמ.ה
בפתאומיות או משהו מוזר קורה אצלו.ה — אין צורך לציין את זה בזמן השיעור וגם
לא לבדוק מולו.ה בצ׳ט הפרטי.
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משתמשת אירית" ,קוביות שחורות" ,הפך מושג שגור אצל מרצים בשיח העוסק בהוראה
מקוונת .מעבר לתמונה הוויזואלית שהביטוי מייצג ,הוא מלווה לא פעם בביטויים רגשיים
והופך למעין שם קוד אירוני לתסכול ולאכזבה האישית של המרצים והמרצות מהסטודנטים
ומדרך ההוראה החדשה .כיבוי המצלמות אצל הסטודנטים אינו נתפס בעיני המרצים והמרצות
כפעולה טכנית בלבד שפלטפורמת הלמידה המקוונת מאפשרת ,אלא קודם כול כפעולה
הפגנתית של גילויי ניכור ואדישות מצד הסטודנטים .למרות הניסיונות החוזרים לגרום
לסטודנטים להפעיל מצלמות בשיעורים ,רוב המרצים והמרצות עדיין נתקלים ב"קוביות
שחורות" ונוחלים אכזבה לנוכח "המלחמה האבודה".

הוראה כחוויה רגשית
אפשר היה להניח כי ההתייחסות השלילית והאכזבה ששרון ,אירית ומרצים אחרים הביעו לאור
כיבוי המצלמה נובעת מתפיסתם את הפעולה כמנוכרת ללמידה וכפוגעת בידע ובתוכן הנלמד
בקורס .אולם ניתוח מדוקדק של ההסברים שמרצים מייחסים לתחושותיהם אלו מראה כי אין
זו הסיבה היחידה .בעיני המרצים והמרצות ,הפגנת הניכור והאדישות אינה מופנית רק כלפי
התוכן הנלמד אלא גם ,ואולי בעיקר ,אישית כלפי המרצה .כששרון ואירית מספרות על כיבוי
המצלמות של הסטודנטים בשיעוריהן ,הן מעמידות במרכז את החוויה הרגשית שלהן ואינן
מזכירות את תוכן הקורס ,למשל את האופן שבו נוכחות המצלמה מעצבת את אופי הלימוד,
את העברת הידע ואת התכנים הנלמדים.
אולם גם במקרים שבהם המרצים והמרצות אינם מזכירים פגיעה ברגשותיהם האישיים
אלא מתייחסים לעיצוב הידע והתכנים בקורס לנוכח המצלמות הכבויות ,הדבר מנוסח לא פעם
בשפה רגשית ,כפי שסיפרה למשל אסנת ,מרצה בפקולטה למדעי הרוח והחברה" :יש משהו
מאוד אינטימי בלמידה .הלמידה היא מאוד פעילה ,יש סיטואציה מאוד אינטימית שנמנעת
בזום ,לכן ביקשתי לפתוח מצלמות" .כשאסנת מדברת על הפגיעה של כיבוי המצלמות
בשיעורים עצמם היא משתמשת במונח פסיכולוגי מובהק — אינטימיות — כדי לתאר את מהות
הפגיעה .היא קושרת בין "למידה פעילה" לאינטימיות כאילו היו אחד ,או לפחות כאילו יש
ביניהם קשר בלתי נפרד .אינטימיות ,מונח שנגזר מ– intimusהלטינית שפירושה "הפנימי
ביותר" ,היא מושג שגור בשיח הפסיכולוגי ומקופלות בתוכה משמעויות תרפויטיות .מרצים
רבים השתמשו במושגים הלקוחים מעולם הפסיכולוגיה כשתיארו את תהליך הלמידה הרצוי
ואת האופנים שבהם ,לדעתם ,הפלטפורמה הדיגיטלית מקשה עליו.

סיכום ודיון
דרך ניתוח התייחסויות ל(אי) פעילות המצלמה בשיעורים המקוונים ביקשתי לחשוף את
מרכזיותו של השיח הרגשי והפסיכולוגי בהתמקמויות הסטודנטים והמרצים ביחס למערכת
ההשכלה האקדמית ובניסוח הביקורות שלהם כלפי הוראה אקדמית בכלל ולמידה מקוונת
בפרט .אף שמסגרת השיח הרגשית והפסיכולוגית נחקרה רבות על ידי חוקרי הרגישות החדשה
בזירות מוסדיות שונות של הקפיטליזם הצרכני (ראו למשל ,)Hochschild, 1983; Illouz, 2018
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מקורות
שוורץ אלטשולר ,תהילה .)2012( .פרטיות בעידן של שינוי .המכון הישראלי לדמוקרטיה.
Gretzky, Maria, & Julia Lerner. (2020). Students of academic capitalism: Emotional
dimensions in the commercialization of higher education. Sociological
Research Online.

הערות מחקר לעת קורונה

היא טרם נבחנה דיה במחקר העוסק בשדה ההשכלה הגבוהה ,ונראה שהיא רלוונטית מתמיד
בפלטפורמת הלמידה מרחוק .המעבר המהיר ללימודים מקוונים מספק הזדמנות לחקור ולבחון
את השיח הזה.
כפי שהראיתי ,מבין הסיבות השונות לאי–הפעלתה של המצלמה ,מערכת ההצדקות
העיקרית של הסטודנטים נגעה לסוגיות הפרטיות; הצעתי לבחון את הפרטיות כקטגוריה
דיסקורסיבית החושפת את מסגרת השיח הניאו–ליברלי הרגשי על העצמי ,השואב את
הארכיטקטורה שלו גם משיח הפרטיות שעולה סביב המדיום המארגן החדש בהוראה —
האינטרנט.
בשיח הסטודנטיאלי סביב סוגיית המצלמות בלט במיוחד המקום של המרצה בהחלטת
הסטודנטים אם להפעיל את המצלמה .בעיני הסטודנטים ,רק מרצים נבחרים ,כאלה שמעניקים
"יחס אישי" ,משעשעים ומשרים אווירה נעימה בהוראה ,זוכים לנוכחותם הוויזואלית של
הסטודנטים .באופן זה ,הסטודנטים מדרגים ומעריכים מרצים ומרצות לפי יכולותיהם
ומיומנויותיהם הרגשיות ,והנראות הופכת למעין פרס שניתן למרצים ומרצות "רגישים".
בשיח המרצים עולים ביטויים רגשיים כמו "אי–נעימות"" ,אכזבה" ו"תסכול" כאשר הם
מתייחסים לאי–הפעלת המצלמות בשיעורים .מרצים ומרצות הביעו רגישות רבה בעניין כיבוי
המצלמות של הסטודנטים ותפסו פעולה זו כגילויי ניכור ואדישות קודם כול כלפיהם ,באופן
אישי .אולם לא זו בלבד שהתרכזו בחווייתם הרגשית ,הם גם עיגנו את תפיסותיהם הפדגוגיות
בשיקולים רגשיים .גם במקרים שבהם המרצים התייחסו המרצים למהלך התוכני של הקורס
ולסוגיות שנלמדו בו ,הלמידה תוארה והוערכה במושגים פסיכולוגיים ורגשיים דוגמת
"אינטימיות".
בספרה  Emotions as Commoditiesטוענת אילוז שהקפיטליזם הצרכני הפך את השיח
הרגשי לצורה החברתית העיקרית השולטת במוסר ובערכים ,לא רק בחיים הפרטיים אלא גם
בתחום המוסדי ובתחום העבודה .לשיח הרגשי יש כעת כוח מוסרי השזור במרקם של מקום
העבודה הקפיטליסטי ,והעבודה מוערכת במונחים של סיפוק רגשי וניהול והבעה של רגשות
( .)Illouz, 2018בשדה ההשכלה הגבוהה ,המשתנה כיום ,אנו חוזים בהפיכתם של הרגשות
לחלק בלתי נפרד מהשיח התרבותי היומיומי ,בתיאור חוויות ההוראה והלמידה ובהתגבשות
תפיסות של סטודנטים ומרצים כלפי תהליך הלמידה .הממצאים שהעלה מחקר זה מצביעים
על כך שכדי להבין את התרבות האקדמית המתפתחת ואת חוויית הסטודנטים והמרצים כיום
יש להרחיב את מושג הקפיטליזם האקדמי ,המדגיש את תהליכי המסחור בהשכלה הגבוהה
( ,)Slaughter & Rhoades, 2004כך שיכלול גם את הקפיטליזם הרגשי ואת מסחור הרגשות
בשדה האקדמי.

23

""קוביות שחורות

מריה גרצקי

Hochschild, Arlie R. (1983). The managed heart: Commercialization of human feeling.
University of California Press.
Illouz, Eva (Ed.). (2018). Emotions as commodities: Capitalism, consumption and
authenticity. Routledge.
Rose, Nikolas. (1989). Governing the soul: The shaping of private life. Free
Association.
Slaughter, Sheila, & Gary Rhoades. (2004). Academic capitalism and the new
economy: Markets, state, and higher education. The Johns Hopkins University
Press.

24

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

תש פ " א – 2021

טל

מלר*

תקציר .בחורף  ,2020בעקבות משבר הקורונה ,נדרשו המוסדות להשכלה
גבוהה בישראל לעבור להוראה ולמידה מרחוק .הערת המחקר בוחנת את
חוויות הלמידה מרחוק מנקודת המבט של סטודנטיות ערביות–פלסטיניות
במכללה בגליל ומתמקדת במרחב הביתי המשפחתי שאליו שבו
הסטודנטיות ובאופן שבו היחסים המשפחתיים משפיעים על הלמידה.
הערת המחקר מבוססת על שני מחקרים ,איכותני וכמותני ,והיא מדגישה
את המיקומים המוצלבים של הסטודנטיות מבחינת מגדר ,מעמד סוציו–
אקונומי ,אתנו–לאומיות ודור ראשון להשכלה .המחקרים בחנו את המשא
ומתן שהסטודנטיות יכולות לערוך מול המשפחות לגבי המרחב הנגיש
להן ללמידה והזמן שהן יכולות להקדיש לה ,ומראים שהלמידה במרחב
הביתי מחדדת את הקושי של הסטודנטיות למצוא לעצמן "חדר משלהן"
ללמידה ולהקדיש לה את הזמן הנדרש .במרחב הביתי המורחב והממוגדר
הרגלי הלמידה שרכשו אינם יכולים להתממש ,והן מוצאות עצמן נדרשות
להתמסר למחויבויות המשפחתיות .ממצאי המחקר מדגישים את
חשיבותם של היחסים המשפחתיים והמשא ומתן עם המשפחות להבנתה
של מידת השתלבותן במערכת ההשכלה הגבוהה.
מילות מפתח :למידה מרחוק ,סטודנטיות ערביות–פלסטיניות ,קורונה,
יחסים משפחתיים

מבוא
ב– 12למרץ  ,2020בשל החשש מהתפשטות מגפת הקורונה ,הורו המוסדות להשכלה גבוהה
בישראל לעבור מייד להוראה ולמידה מרחוק .הנחיה גורפת זו ,שהופנתה לכלל המרצות
והסטודנטיות ,לא הבחינה בין מוסדות לימוד ובין סטודנטיות וסטודנטים במיקומים אתנו–
לאומיים ,מעמדיים ,תעסוקתיים ומגדריים שונים ,במרחבים ביתיים הטרוגניים ובשלבי חיים
ומצבים משפחתיים שונים.
בעקבות הנחיות אלו התעוררו דיונים המתייחסים לאתגר הטכנולוגי של הסתגלות ללמידה
מרחוק ,ובפרט למצב התשתיות ביישובים ערביים ,המהוות חסמים המקשים על אופן הלמידה
*

ד"ר טל מלר ,החוג למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית צפת

הערות מחקר לעת קורונה

"חדר משלהן" :למידה מרחוק בקרב סטודנטיות
ערביות–פלסטיניות במכללות בגליל
בעקבות משבר הקורונה

טל מלר

" חדר משלהן "
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שכפתה המגפה .בהקשר זה אציג כאן שני מחקרים שערכתי בקרב סטודנטיות ערביות–
פלסטיניות במכללות בגליל .המוטיבציה למחקרים עלתה על רקע המפגש האישי המורכב
שנוצר ביני ובין הסטודנטיות בשיעורים המקוונים שאני מלמדת .הידע שהתגבש מתוך מחקרים
אלו משלב את החוויה המתעצבת שלי עם ההתמודדויות והמורכבות שהן חוות בלמידה מרחוק.
המחקר מתבסס גם על ההבנה כי על מנת להתוודע באופן אותנטי לחוויות הלמידה הייחודיות
של נשים יש להתחשב בהיסטוריות ספציפיות ,בסגנונות למידה ובציפיות המעוצבות על ידי
חוויותיהן כנערות וכנשים בחברה המאופיינת בכוח ובפריבילגיה גבריים .לפיכך התבססתי על
עקרונות הפרספקטיבה הפמיניסטית ,הנסמכת על ידע שמעוגן בחוויות האישיות היומיומיות
של נשים ומדגישה את יחסי הכוח בשדה המחקר.

שאלת המחקר
מטרת המחקר היא לבחון את חוויית הלמידה מרחוק מנקודת המבט של סטודנטיות ערביות–
פלסטיניות במכללות בגליל ,ולהתמקד במרחב הביתי–המשפחתי שהסטודנטיות שבו אליו
ובהשפעות יחסיהן המשפחתיים על הלמידה .ייחודו של המחקר הוא בהדגשת המיקומים
המוצלבים של מגדר ,מעמד אזרחי של מיעוט ,מעמד סוציו–אקונומי ,אתנו–לאומיות ודור
ראשון להשכלה בתוך חוויית הלמידה מרחוק.
עבור רבות מהסטודנטיות הערביות–פלסטיניות ,ההשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל מחדדת לא פעם את הפערים החברתיים והנורמטיביים בין החברות (פרידמן.)2018 ,
עם הנחיות המעבר ללמידה מרחוק ,הסטודנטיות — שמצויות בשלבים שונים של הסתגלות
וגיבוש זהות סטודנטיאלית ,ושאימצו במהלך לימודיהן סדר יום סטודנטיאלי המחייב נוכחות
אינטנסיבית במכללה ימים אחדים בשבוע — נאלצו לחזור בן לילה לשהּות מלאה במרחב
הביתי ,לאורך כל היום ,לצד בני המשפחה.
כדי להבין את ההקשר שבו מתנהלות הסטודנטיות הנדרשות ללמידה מרחוק יש להבין
תחילה את ההקשר הסוציו–אקונומי .במשבר הקורונה עלתה תחולת העוני בקרב משפחות
ערביות בישראל מ– 37.3%ל– 46.6%לפני שניתן סיוע ממשלתי ול– 40.9%אחרי הסיוע .זאת
לעומת תחולת העוני הארצית ,שעלתה מ– 22.5%לפני המשבר ל– 25.3%לאחר הסיוע
הממשלתי (בוטוש .)2020 ,גם שיעורי התעסוקה ביישובים הערביים ירדו מאוד בעקבות
המשבר ,וחל גידול במספר דורשי התעסוקה בחודשים ינואר–אפריל ( 2020בוטוש.)2020 ,
ולבסוף ,יש להביא בחשבון את צפיפות הדיור (הלמ"ס .)2020 ,בקרב האוכלוסייה היהודית
ממוצע החדרים לנפש הוא  ,1.25ואילו בקרב האוכלוסייה הערבית —  ;0.76מספר הנפשות
הממוצע למשק בית באוכלוסייה היהודית הוא  ,3.09ואילו באוכלוסייה הערבית — .4.49
הלמידה מרחוק ,כפי שהתעצבה מאז פרוץ המשבר ,מחייבת נוכחות מקוונת בזמן קבוע מראש
ודורשת מציבור הסטודנטיות השתתפות פעילה ונראּות (הפעלת מצלמות); כך הובלטו פערים
כלכליים ,פערי אוריינות ופערים דיגיטליים ,החל מזמינות ונגישות של אמצעים דיגיטליים
ותשתית אינטרנט וכלה במודעות לאפשרויות השימוש באמצעים אלו ובמיומנויות השימוש
בהם (גנאים.)2018 ,
משמעויות הלמידה מהבית וההתמודדות עם למידה בתנאים האלה הן הסוגיות העיקריות
שבהן עוסקת הערת מחקר זו .תרומתו של המחקר היא בהנכחת היחסים המשפחתיים בחקר
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תוכנית המחקר
הממצאים הראשוניים המתוארים כאן עלו משני מחקרים שערכתי בקרב סטודנטיות ערביות–
פלסטיניות הלומדות במכללות בגליל .המכללות ציבוריות ועצמאיות ,הקמפוסים רב–
תרבותיים ,ואוכלוסיית הסטודנטים מגוונת ביותר מבחינה דתית ואתנו–לאומית.
המחקר הראשון הוא איכותני והשתתפו בו  66סטודנטיות ערביות–פלסטיניות נוצריות,
מוסלמיות ,דרוזיות ובדואיות בנות  26-19שלומדות בחוגים שונים בפקולטות למדעי החברה.
המשתתפות למדו במסלול לימודים מעורב מבחינה מגדרית ואתנו–לאומית .רובן היו רווקות
( ,)62ארבע נשואות ,ומתוכן שלוש אימהות לילדים .הן התגוררו ביישובים בפריפריה הצפונית
של ישראל (אחת בעיר מעורבת 45 ,ביישובים כפריים ,והשאר בישובים עירוניים) .בימי השגרה
שקדמו למגפת הקורונה התגוררו חלקן במעונות או בדירות שכורות בסמוך למכללה שבה הן
לומדות (בעיר יהודית) .בעת עריכת המחקר כל המשתתפות הרווקות שבו להתגורר בבית
ההורים 40 .משתתפות עבדו לפני המשבר; מביניהן רק  ,12שהיו עובדות חיוניות ,הוסיפו
לעבוד בתקופת המשבר .הנתונים שיתוארו כאן מתייחסים לניתוח תשובותיהן של המשתתפות
במטלה שניתנה להן במסגרת הקורסים המקוונים בתקופת הקורונה :הסטודנטיות נדרשו להגיש
תרגיל שעסק בניתוח השפעותיה של המגפה על אוכלוסיות שונות מבחינה מגדרית ואתנו–
לאומית ,ובחלקו האחרון התבקשו לתאר בלשון חופשית את חוויותיהן הסובייקטיביות בעקבות
המעבר ללמידה מרחוק ולהתמקד בהיבטים מגדריים ולאומיים.
המחקר השני הוא מחקר כמותני שהתבסס על סקר בינלאומי 1שאני חוקרת שותפה בו.
הסקר בדק את השפעתה של התפרצות הקורונה על אוכלוסיית הסטודנטים .הוא בחן דפוסי
למידה לפני המגפה ובתקופתה; דפוסי מגורים; שילוב בין עבודה ללימודים; והרגלי בריאות,
אורח חיים ורווחה של סטודנטים וסטודנטיות .בהערת מחקר זו אני מתייחסת לסקר שנערך
באחת המכללות שאני מלמדת בהן .השתתפו בו  394סטודנטים וסטודנטיות (בארבע
קטגוריות :גברים יהודים ,נשים יהודיות ,גברים ערבים ונשים ערביות) ,ומתוכם אני מתמקדת
כאן ב– 155סטודנטיות ערביות–פלסטיניות ( 61%מהן מוסלמיות 12% ,נוצריות ו–27%
דרוזיות) .גילן הממוצע היה  72% .22.48מהן היו רווקות;  60%היו דור ראשון להשכלה מצד
שני ההורים;  39%היו דור ראשון להשכלה מצד אחד ההורים לפחות.
1
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הלמידה מרחוק ,הדגשת משמעותו של המיקום המשפחתי הממוגדר של הסטודנטיות והצגת
המשא ומתן שהן מנהלות מול המשפחות לגבי המרחב הנגיש להן ללמידה והזמן שהן יכולות
להקדיש לה.
השיח על למידה מרחוק מנקודת מבט פמיניסטית נוטה להצביע על היתרונות הגלומים
בשיטת למידה זו עבור נשים .למידה מרחוק עשויה להתאים לסטודנטיות מכיוון שהיא
מאפשרת לשלב בין לימודים ועבודה או מחויבויות אישיות אחרות ,ומכיוון שהיא מצמצמת
את התחרותיות במרחב הכיתתי ה"מסורתי" — המעורב מגדרית — אשר מקשה בדרך כלל על
השתתפותן של סטודנטיות בשיעור ( .)Burge & Lenksyj, 1990המחקר הנוכחי מציב שיח זה
בהקשר המורכב שבו נמצאות הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות.
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ממצאים ראשוניים
מתוך שני המחקרים אפשר ללמוד רבות על מצבן של הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות בעת
הלמידה מרחוק .זו ,באופן שהתעצבה בו ,אינה עונה בהכרח על יתרונותיה המתוארים בספרות
הפמיניסטית משום שהיא מתרחשת ברובה בזמן נתון ,ולכן אינה מאפשרת גמישות או שילוב
בין משימות .הדרישה להפעיל מצלמה אינה מאפשרת סביבה נטולת תחרותיות ,ומעוררת קושי
אצל סטודנטיות רבות .ואכן ,רוב המרואיינות דיווחו כי המעבר ללמידה מרחוק כרוך
במורכבות רבה ומושפע מהמיקום המגדרי ,המעמדי והאתנו–לאומי שלהן.

הזמן המוקדש ללמידה
אחת הסוגיות שנבחנו בסקר הייתה משך הזמן המוקדש ללמידה .לגבי התקופה שקדמה למשבר
הקורונה ,הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות דיווחו על מספר נמוך יותר של שעות לימוד ביחס
לכלל הנסקרים ( 11.20שעות לעומת ממוצע כללי של  14.63שעות לגבי שיעורים במכללה;
ו– 14.50שעות לעומת ממוצע כללי של  17.23לגבי לימודים מקוונים ופרונטליים) .כלל
הסטודנטים דיווחו על ירידה במספר השעות שהוקדש ללימודים בתקופת הקורונה ,ובהתאם
לכך גם הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות דיווחו על ירידה במספר השעות שבהן השתתפו
בשיעורים המקוונים ( 12.13שעות) .ממצא נוסף הוא הזמן שהושקע בלמידה לקראת השיעור
(קריאה ,כתיבה והכנת עבודות בית) :משך הלימוד שהסטודנטיות הערביות–פלסטיניות דיווחו
עליו היה הנמוך ביותר .לפני הקורונה הן הקדישו לכך  5.80שעות לעומת הממוצע הכללי,
שהיה  7.92שעות ,ואילו בעת הקורונה הן דיווחו על  6.46שעות בלבד לעומת הממוצע הכללי,
שעמד על  9.39שעות.
הזמן המועט שהסטודנטיות הערביות–פלסטיניות הקדישו ללמידה ,גם אם לא היה ייחודי
לתקופת הקורונה ,משקף בין השאר את ההקשר המגדרי והאתנו–לאומי של הפעולה .הקשר זה
קיבל תצורות חדשות בתקופת המגפה.

"חדר משלהן" :תנאים ללמידה
מדיווחי הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות בסקר עולה כי לפני תקופת הקורונה וגם במהלכה,
מספר השעות העבודה השבועיות אצלן היה הנמוך ביותר ( 5.53שעות לפני המשבר ו–1.83
שעות שבועיות במהלכו ,לעומת ממוצעי המדגם הכללי ,שהיו  10.09שעות לפני המשבר ו–
 5.32שעות במהלכו) .ממצאים אלו משקפים את שיעורי ההשתתפות הנמוכים של נשים
ערביות–פלסטיניות בכוח העבודה בהשוואה לשיעור ההשתתפות בקרב כלל הנשים בישראל.
יתר על כן ,מתוך המחקר האיכותני אפשר ללמוד כי רבות מביניהן עבדו לפני המשבר במשלחי
יד לא מקצועיים (למשל ברשתות מזון מהיר ומסעדנות ,במכירות או בטיפוח ויופי) והוצאו
לחל"ת .הן סיפרו שבשל נסיבות חוקתיות שונות הן אינן זכאיות לדמי אבטלה ,או שדמי
האבטלה שיתקבלו לא יספיקו לקיומן .בנסיבות אלו ,רבות ממי שהתגוררו בשכירות התקשו
לשלם שכר דירה ,ועם ההנחיות שהגבילו את התנועה הן חזרו לבית ההורים.
הסקר מאשש את הממצאים שעלו מן התשובות של הסטודנטיות על השפעת המשבר
התעסוקתי והכלכלי על דפוסי הדיור .מהנתונים עולה כי לאחר פרוץ המשבר 63%
מהסטודנטיות הערביות–פלסטיניות התגוררו עם ההורים ,לעומת  54%לפניו .לפני פרוץ
המגפה התגוררו  11%מהסטודנטיות במעונות ובדירות שכורות ,אך בעת מגפת הקורונה רק
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לפעמים יש רעש בבית ,למרות שאימא מנסה כל הזמן לשמור לי פינה שקטה בבית
אבל היא גם לא יכולה להשתיק את הבית כל הזמן .גרתי בדירה שכורה [ליד המכללה,
והיה לי] מקום שקט ויכולתי ללמוד איך שאני רוצה ובזמן שאני רוצה .המשבר הזה לא
קל ולא פשוט.
אלאר ,שבימי שגרה היא עצמאית ומתגוררת בדירה שכורה ,מתארת את קשייה לחזור
ולהשתלב בבית ההורים וללמוד משם לאחר שפיתחה לעצמה דפוסי למידה ואורח חיים
עצמאיים .מנאל ,בת  ,20מתארת מצב דומה" :כל האחיות שלי מסביב ,אני בחדר עם ארבע
אחיות וזה מאוד מפריע לי ומוציא אותי מהריכוז" .גם סטודנטיות אחרות התייחסו ישירות
למרחב הלמידה הנגיש להן בבית .התייחסות לקיומו או היעדרו של מרחב כזה מהדהדת את
חדר משלך של וירג'יניה וולף ( ,)1929שלפיו האישה זקוקה לחדר משלה על מנת ליצור ,מרחב
פרטי שיאפשר לה ניתוק מהעולם; ולהכנסה קבועה ,שתאפשר לה חופש פעולה.

החזרה לשלטון האב
הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות הדגישו כי מורכבותו העיקרית של השינוי באופן הלמידה
היא בחזרה למרחב המשפחתי האינטנסיבי של משק בית מורחב (רב–דורי ,רב–גילאי וצפוף)
וממוגדר .כנשים צעירות ,הן נדרשות לבצע מטלות במרחב זה וגם חוות פיקוח .מתיאוריהן
עלה כי גם אם התגוררו עם המשפחה בימי השגרה הן השתמשו בפרקטיקות שונות כדי ליצור
לעצמן מרחב למידה; גם כששמרו על המסגרת המצופה מהן ונשארו לגור בבית המשפחה הן
הצליחו לתמרן ולערוך משא ומתן לגבי הזמן שמקובל להקדישו ללימודים .לדוגמה ,הן נהגו
להישאר במכללה מעבר לשעות הלימודים וללמוד בספרייה .כך מתארת מלאכ ,סטודנטית בת
 ,21את האופן שבו הצליחה לפרוץ את הגבולות הפטריארכליים לפני משבר הקורונה:
יש לי אחים קטנים בבית ,ובבית שלנו אני לא רואה שיש אווירה שאני יכולה ללמוד
ולקרוא כמו שצריך כמו במכללה .כשהייתי נוסעת למכללה ,הייתי נשארת שם עד
מאוחר ולומדת בספרייה הרבה שעות ביום ובקושי רואה את ההורים שלי .הקורונה
גרמה לסגר מוחלט במדינה .עכשיו אני בבית עם ההורים שלי והאחים שלי ,וזה השפיע

הערות מחקר לעת קורונה

 2%מכלל הנסקרות נותרו בהסדרי דיור עצמאיים מחוץ לבית ההורים .חזרתן לבית ההורים
מזמנת ,בין היתר ,חוויית למידה בתנאי צפיפות גדולה .ואכן ,מבין קטגוריות המשיבים לסקר,
הנשים הערביות–פלסטיניות דיווחו בעת הקורונה על הצפיפות הרבה ביותר ( 4.86נפשות
למשק בית ,לעומת ממוצע של  3.73נפשות בקרב כלל המשיבים) .לתלות שנוצרה עקב
האבטלה והמגורים עם ההורים נוספה העובדה כי רוב הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות (71%
מן המשיבות) נתמכו בהורים לתשלום שכר הלימוד .התלות הרבה במסגרת המשפחתית
ובמרחב הביתי ,שהוחרפה בעת הקורונה ,מחדדת את הקושי של הסטודנטיות למצוא לעצמן
"חדר משלהן" ללמידה ולהקדיש לה את הזמן הנדרש.
דברי הסטודנטיות חיזקו ממצאים אלו וביססו את משמעות הלמידה מרחוק במרחבים
הביתיים עבור הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות .בראיונות עלתה סוגיית היעדרו של מרחב
למידה ראוי ,במובן הפיזי הבסיסי וגם במובן של פנאי ותנאים שיכולים לאפשר למידה .כך
למשל מתארים דבריה של אלאר ,בת :21
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על התנועה שלי .חזרנו ל"שלטון האב" .בזמן הזה "אבא לא מרשה" — אני לא יכולה
לנסוע לאף מקום ,זה אסור לי ,אין לי אישור.
במקביל להרגשת המחנק שעולה מדבריה של מלאכ ,ניכר גם כי היא חווה פיקוח בהקשר
המשפחתי הפטריארכלי .דבריה מחזקים את תיאוריה של פרידמן ( )2018על הקונפליקט שחוות
הסטודנטיות הערביות–פלסטיניות עם ההשתלבות במערכת ההשכלה הגבוהה .המפגש הזה
יוצר אצל רבות משיכה לחופש רב יותר אך גם חששות לנוכח הסוציאליזציה שעברו .במשך
שנת הלימודים רבות מהן מתמודדות עם מצבים אלו כשהן משלבות בין תרבויות; שינויים
רבים מתחוללים בביטחונן העצמי ,ביכולת הביטוי שלהן ,באמונה ביכולתן ,בקבלת עצמן
ובחיזוק תחושת השליטה על חייהן .אך כפי שעולה מדבריה של מלאכ ,החזרה הביתה אל הסדר
המשפחתי הפטריארכלי — או כפי שכינתה זאת ,החזרה ל"שלטון האב" — הופכת מורכבת.
רבות מהסטודנטיות שחזרו הביתה עסקו באינטנסיביות בעבודות הבית ובמחויבויות
המשפחתיות של טיפול ,בישול וניקיון ,ולעיתים הדרישה כי יתמסרו למחויבויות אלו הייתה
חזקה יותר מזו שהוצבה בפני אחיהן ,שגם הם חזרו הביתה .נור ,בת  ,20מספרת:
מבחינת התפקידים במשפחה קשה לי קצת ,בגלל שאני הבת הבכורה בבית ,וכמובן
אני הוכרחתי להיות אחראית ובעלת תפקיד .לפני משבר הקורונה ובגלל החיים
הלחוצים שהיו לי [כסטודנטית שגם עובדת] הייתי חיה בבית כמו בבית מלון ,רק ישנה
ולפעמים אוכלת ,ועכשיו אני בעלת תפקיד פחות או יותר כמו אימא שלי :מבשלת,
מנקה ,מסדרת וגם עוזרת בשיעורי בית לאחיי .זה שינוי בתפקידים.
ואפנאן ,בת  ,20מוסיפה" :תפקידים שונים גם השתנו במשפחה בצל הקורונה[ .בגלל] זה שרוב
הזמן עכשיו אני בבית ,אז אני בתור בחורה — ובמיוחד אצלנו במגזר הערבי ,שכמעט כל דבר
בבית האישה היא שצריכה לעשות — אני בתקופה הזו נכנסתי מייד למטבח" .גם לורין ,בת ,22
אחות בכורה לשלושה אחים שנאלצה לחזור לבית הוריה מדירת הסטודנטים שבה התגוררה,
מתארת את חוסר הפניות ללימודים:
אני מצאתי עצמי מטפלת באחים ובאחיות שלי כי אני הבכורה ואמא שלי עובדת
חיונית .היום שלי הפך מלא ,כי אני עוזרת להם בלמידה מקוונת וגם מנקה את הבית
ובנוסף אני לומדת את הלימודים שלי במכללה .אני עושה את התפקיד של ה"אימא"
בטיפול בילדים ,עזרה בלמידה וצורכי הבית .ואני לא מורגלת ,כי רוב הזמן הייתי
עסוקה בחיי הפרטיים.
החזרה לחלוקת העבודה המגדרית עולה גם מדבריה של אמאני ,בת " :26דוגמה מהחיים שלי:
אני כל היום נמצאת עכשיו במטבח או בניקיון הבית ,בלי עזרה מהאחים או מאבא ובלי שאני
אמצא הרבה זמן לעצמי לעשות את הדברים שלי ,כי לדעתם זאת לא העבודה שלהם ,למרות
שהם יושבים כל היום".
דודסון ודיקרט ( )Dodson & Dickert, 2004הצביעו על האתגרים העומדים בפניהן של
בנות במשפחות מוחלשות כלכלית ,שעליהן ללהטט בין הצרכים המשפחתיים השונים .הן טענו
כי במשפחות אלו ,האסטרטגיה של הסתמכות על שירותי הטיפול והסיוע בבית מצד הבנות
מקלה על הקונפליקט של משפחה ועבודה של אימהותיהן .מסקנותיהן מקבלות משמעות חדשה
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סיכום
הערת מחקר זו עוסקת בחוויית הלמידה מרחוק של סטודנטיות ערביות–פלסטיניות במכללות
בגליל .מממצאי המחקר ומהניסיון המתמשך בתקופת הקורונה אפשר ללמוד כי הנחיות
הלמידה מרחוק מעצימות את השונּות החינוכית ,הכלכלית והדיגיטלית הקיימת ממילא בימי
שגרה בקרב הסטודנטים והסטודנטיות באוכלוסייה היהודית והערבית–פלסטינית בישראל.
ביקשתי להתייחס כאן להקשר המשפחתי וליחסים המשפחתיים והשלכותיהם על למידה
מיטבית .בניגוד לטענה הפמיניסטית המדגישה את יתרונות הלמידה מרחוק עבור נשים ,נקודת
מבט מגדרית הבוחנת את החזרה הביתה מלמדת כי עבור סטודנטיות רבות ,למידה מהבית
משמעה איבוד מרחב הלמידה הפיזי וחזרה לסדר הזמנים הפטריארכלי ולתפקידים המגדריים
המסורתיים .הרגלי הלמידה שרכשו אינם יכולים להתממש כשהנשים מוצאות עצמן נדרשות
להתמסר למחויבויות המשפחתיות .רבות מהסטודנטיות במכללות הפריפריה הן נשים ערביות–
פלסטיניות שהן דור ראשון להשכלה .התעלמות מהשלכות המיקומים המובחנים של
סטודנטיות אלו עלולה לשעתק מגמות של אי–שוויון ולפגוע במוביליות ההשכלתית שהן
מכוונות אליה.
הממצאים שתוארו כאן ממחישים עד כמה היחסים במשפחה והמשא ומתן שמנהלות
סטודנטיות מול משפחותיהן חיוניים להבנת משמעותה של הלמידה מרחוק במיקום המוצלב
שבין מגדר ,אתנו–לאומיות ומעמד סוציו–אקונומי .לעיתים קרובות ,הוועדות המקצועיות
הדנות בהיערכות הנדרשת במצב הנוכחי מתייחסות לפערים חינוכיים ולחסמים הדיגיטליים,
אולם ההקשר המשפחתי מרכזי לא פחות להבנת ההשלכות של המעבר ללמידה מרחוק ,ובכך
תרומתם של המחקרים הנוכחיים.
בתובנות ראשוניות אלו ביקשתי להדגיש את האתגרים העולים בלמידה מרחוק .זו משמשת
נייר לקמוס לבחינת ריבוי הזהויות וקטגוריות ההשתייכות של הסטודנטיות ,ויכולה לסייע
בהגדרת מדיניות חינוך שתתבסס על תובנות לגבי השלכות המבנה המשפחתי ותצמצם
משברים בלמידה או נשירה מהלימודים — תופעות שקיימות בעתות שגרה ועלולות להתחזק
בעתות משבר כמו מגפת הקורונה.

מקורות
בוטוש ,נעם .)2020( .השפעות משבר נגיף קורונה על התעסוקה והעסקים במגזר הערבי .מרכז
המחקר והמידע של הכנסת.
גנאים ,אסמאא נ' .)2018( .האינטרנט בחברה הערבית בישראל :תמונת מצב ראשונית והמלצות
למדיניות .איגוד האינטרנט הישראלי.
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ומועצמת במשבר הנוכחי ,כשמדובר בבנות שתפקדו כסטודנטיות וכעת ,עם המעבר ללמידה
מרחוק ,מאבדות את ההזדמנות להתמקד בלימודיהן ונדרשות להגדיל את תרומתן במטלות
המגדריות המסורתיות בבית.
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תקציר .הערת מחקר זו בוחנת את חיי היומיום בחברה החרדית במהלך
חמשת החודשים הראשונים למגפת הקורונה בישראל כפי שהם משתקפים
באתנוגרפיות שכתבו סטודנטים בקמפוס אקדמי חרדי .לטענתנו ,משבר
הקורונה הדגיש שאלות של גבולות ברמת הפרט והמשפחה וברמת
הקולקטיב .בעקבות סגירת בתי הכנסת ובתי המדרש עברה הסוציאליזציה
מאחריות הקהילה לאחריות ההורים ,והתפתחות זו אתגרה את הגבולות
החברתיים שסביבם מובנים חיי היומיום .קבוצות חרדיות שונות הגיבו
לכך בדרכים שונות .יוזמות מלמטה ,במרחב השכונתי ,סייעו להתמודדות
עם המצב החדש — למשל תצורות מניין חדשות או דרכים חדשות לקיים
טקסים .מתוך כל אלה הועמק המפגש בין קבוצות חרדיות שבימי שגרה
הגבולות ביניהן מודגשים .נוצר פוטנציאל להתפתחותה של זהות חרדית–
ישראלית משותפת ,אך גם לקונפליקטים פנימיים .שינויים אלו חוללו
תהליכים פרדוקסליים :יוזמות ושינויים במרחב החיים המיידי מאפשרים
לחברה להוסיף ולקיים את ערכיה בשעה שהיא מתמודדת עם המגפה ,אך
בה בעת התפתחויות אלו ,ועימן השינויים בחיי השגרה ,מערערים את
הגבולות המוכרים ,מאיימים על מערכי הסמכות והמנהיגות ומעלים
שאלות על גבולות הזהות החרדית.
מילות מפתח :חרדים ,גבולות חברתיים ,מגפת הקורונה ,אתנוגרפיה,
סטודנטים חרדים ,חברה ישראלית

החברה החרדית עמדה בעין הסערה במשבר הקורונה .לצד הצורך להתמודד עם שיעור תחלואה
גבוה ,סגירתם של בתי הכנסת ,מוסדות הלימוד ובתי המדרש השפיעה מייד על ההתנהלות
באוהלה של תורה ,שעליה מושתתת חברה זו .המשמעות הייתה אתגור הגבולות חברתיים
שסביבם מובנים חיי היומיום :השתנו הגבולות בין הבית למוסדות הדת ובין המשפחה
לסביבתה בשכונת המגורים .על בסיס יומני שדה שכתבו לאורך החודשים הראשונים של

*

ד"ר חן ברם ,החוג למדעי ההתנהגות והחוג לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית הדסה ומכון טרומן,
האוניברסיטה העברית בירושלים
אברהם מקובסקי ,החוג לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית הדסה
חיים אטיאס ,החוג לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית הדסה
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גבולות מאותגרים :חיי יומיום בחברה החרדית
בתקופת משבר הקורונה

חן ברם ,אברהם מקובסקי ,חיים אטיאס

גבולות מאותגרים
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המשבר סטודנטים גברים בקמפוס חרדי 1,אנו טוענים כי משבר הקורונה הדגיש והחריף
התמודדות רב–ממדית עם שאלות של גבולות ברמת הפרט וברמת הקהילה.
ראשית ,עורערו הגבולות המבנים את שגרת חיי המשפחה והפרט .הממצאים מלמדים על
קושי ובלבול רב שמקורם בעיקר בסגירת מוסדות החינוך .במיוחד עלו שאלות של סמכות
וגבולות ,שכן הסוציאליזציה עברה במידה רבה מאחריות הקהילה לאחריות ההורים .שינוי זה,
פתאומי ככל שהיה ,צריך להיבחן על רקע תהליכים קודמים ,ובהם ההבחנה כי בחברה החרדית
"יש ניצני התפתחות זהות ודעה אינדיבידואלית ועצמאית שאינה פרי הכתבה של מנהיג או
קהילה .ובעקבות כל זאת השתנו יחסי הכוחות בין מנהיגים למונהגים ,בין קודש לחול ובין
מותר לאסור" (כהנר ואחרים ,2012 ,עמ' .)145
שנית ,חלו שינויים בגבולות הפנימיים בין קבוצות בחברה החרדית וביחסים ביניהן .אף
שרוב האוכלוסייה החרדית מתגוררת במרחבים מובחנים ,בתוך מרחבים אלו פועלות קהילות
שונות המאורגנות לרוב סביב מוסדות חינוך ובתי כנסת ,ואין זהות בין השייכות הקהילתית
ובין המרחב השכונתי שבו מתגוררים חברי קהילות שונות .בתקופת המשבר ,עם סגירתם של
מוסדות אלו ,אותגרו הגבולות הבין–קהילתיים .יוזמות "מלמטה" ,שנערכו במרחב השכונתי,
סייעו להתמודדות עם המצב החדש ולשמירת אורח החיים הדתי–חרדי ,למשל באמצעות
מניינים חדשים וצורות חדשות לקיום טקסים .תוצאה לא צפויה של התפתחות זו הייתה העמקת
המפגש בין בני קבוצות שונות בחברה החרדית .נוצר פוטנציאל להמשך התפתחותה של זהות
חרדית–ישראלית משותפת (שניצנים שלה החלו להתפתח עוד קודם) ,אך בד בבד עולות שאלות
על משמעותה של זהות כזאת.
שינויים אלו חוללו תהליכים פרדוקסליים .מחד גיסא ,התפתחויות ויוזמות מקומיות
במרחב החיים המיידי מאפשרות לחברה להוסיף ולקיים את ערכיה במהלך ההתמודדות עם
המגפה .בה בעת ,התפתחויות אלו ,ולצידן דילמות אחרות הקשורות בשינוי חיי השגרה ,ערערו
את הגבולות הקהילתיים המוכרים ואיימו על מערכי הסמכות ,על המנהיגות ואף על גבולות
הזהות החרדית .כל אלה התרחשו בד בבד עם סגירתן של השכונות החרדיות (בעיתות הסגר,
ובמקרים מסוימים עוד קודם לכן) ,שהדגישה מחדש את הגבולות בין החברה החרדית
לסביבתה .תהליכים אלו מצריכים הערכה מחדש של השתנות הגבולות ושל משמעותם.
את ההתפתחויות הללו יש לבחון על רקע תהליכי השתלבות של החרדים בחברה
הישראלית בשנים שלפני משבר הקורונה .מחקרים מלמדים על התבססות והתחזקות של
החברה החרדית והזהות החרדית תוך מפגש עם החברה הסובבת ,ובזיקה לכך — על חיזוק
ביטחונם העצמי של החרדים ועל הופעתם של מגוון מקורות סמכות (זולדן ;2019 ,קפלן
ושטדלר .)2012 ,אולם משבר הקורונה ,לעומת זאת ,חושף נקודות מתח ,דילמות וקשיים
בתהליכים אלו ומעלה מחדש את שאלת מיקומה של החברה החרדית מול החברה והמדינה
בישראל .בחינה מלמטה ,כפי שאנו מציעים כאן ,תסייע לזהות הצלחות וקשיים בהתמודדות
עם אתגר זה ותאפשר לבחון את משמעותם.

1

תודתנו לכל השותפים לאיסוף החומר שבבסיס המחקר :נתנאל אהרונסון ,יהודה גריובר ,אביתר נהרי ,יוסף
סיגל ,מוטי פילצר ,יוסף פישר ,יונתן פרידלנד ,שועי פיורר ,נוחי פרידמן ,יהודה קרימילובסקי ,דוד שולמן,
נועם שקלים .תודה מיוחדת לחיים קלינגר על תרומתו למאמר ,ולמאיר מרגלית על העידוד בפרויקט זה.
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מתודולוגיה ותוכנית המחקר

ממצאים ראשוניים
למרות מגוון הנושאים שמעלים יומני השדה ,כדי לתת מקום לקול האתנוגרפי הייחודי שלהם
בחרנו להתייחס כאן לשתי סוגיות בלבד :השפעת המרחב המשתנה על המשפחה ,וההתמודדות
עם סגירת בתי הכנסת.

המשפחה ובית המגורים
בימים כתיקונם ,חלוקת התפקידים המובנית היטב בין הבית למוסדות החינוך היא מרכיב מרכזי
בשגרת היומיום בחברה החרדית .היא מאפשרת למשפחות החרדיות הגדולות לשמור על שגרת
יומיום למרות הצפיפות והעוני ,והיא מרכזית גם להבניית תחושת המשמעות בחיים החרדיים.
סגירת המוסדות הקשתה על המשפחות ויצרה סדר מרחבי שבו בית המגורים המשותף והשכונה
קיבלו חשיבות חדשה .ברוך מירושלים תיעד את הלחץ והקושי לעמוד בהנחיות לשעת חירום:
מכרים [ ]...התלוננו שקשה להיות בבית עם הקרובים למשך זמן רב כל כך .נשואים
אמרו שקשה להם עם הילדים ]...[ .התחלתי להבין שאני לא מסוגל לשבת עם שכני
לדירת חדר כל היום ,ועשיתי [ ]...טיולים סביב הבית ואפילו [ ]...מעבר לפארק הסמוך.
[ ]...התקבלה הנחיה לא להסתובב [ ,]...אך לא נעשתה אכיפה ,והיו אנשים בפארק.
מרחב ציבורי משותף בבית הדירות הפך למקום משחק לילדים ,ונוצרו מניינים משותפים.
התפתחויות אלו אפשרו לחברה לקיים את ערכיה ,אבל הדינמיקה החדשה ערערה את הגבולות
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המחקר מבוסס על  16יומני שדה אינטנסיביים שנכתבו במסגרת קורס אנתרופולוגיה בחודשים
מרץ–יולי  .2020הכותבים קיבלו הנחיות ,הדרכה וחופש פעולה לאורך התהליך .הציטוטים
המובאים כאן אושרו לפרסום ,ושמות המצוטטים בדויים .שניים מהסטודנטים שותפים
לכתיבתה של הערת המחקר .האתנוגרפיות מתבוננות בסביבתם של הכותבים ,במשפחה
ובשכונת המגורים .רבים כללו בהן גם מרכיב אוטו–אתנוגרפי והתבוננו בעולמם החברתי ואף
האמוני והרגשי .שילוב זה מאפשר מבט מלמטה ,מזווית ההתבוננות של בני החברה החרדית
על משבר הקורונה בחברתם שלהם.
ביומני שדה של סטודנטים שבחרו ללמוד תחומים חברתיים יש פוטנציאל לבחינת החברה
במבט מהשוליים .הסטודנטים המתארים כאן את החברה החרדית הם בשר מבשרה; נאמנותם
לערכיה משתקפת מבחירתם ללמוד בקמפוס חרדי ,אך בחירה זו מבטאת גם רצון לדיאלוג עם
עולמות נוספים .צעירים אלו מעורים בסביבתם ומכירים את גוני הגוונים של החברה החרדית,
אבל עמדתם שונה מזו של בני ישיבות או חרדים בני המעמד הבינוני (זולדן .)2019 ,הם מציבים
לחברה ולעצמם שאלות ומנסחים התלבטויות שתקופת הקורונה מעלה בחברה החרדית.
יומניהם מתארים שלל מיקומים וציבורים בחברה החרדית ונותנים ביטוי למגוון שבה (בראון,
 .)2017הם מוגבלים למבט גברי ,אבל חלקם מעלה גם שאלות מגדריות.
בפרק הממצאים מובאות דוגמאות מתוך שלושה יומני שדה .הדיון שלאחריו מתייחס
לתובנות שעלו מניתוח ראשוני של כ– 10יומנים ,ולא רק משלושת היומנים האלה.
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המוכרים .כך תיאר יעקב" :אנשי חינוך רבים בחברה החרדית חוששים משבר רוחני שכן היעדר
המסגרות הממוסדות ,הישיבות ובתי הספר גורם בחלקים רחבים להתפוררות המשמעת]...[ .
בני נוער רבים נחשפו בימי הקורונה לאינטרנט וסרטים ,והתערערה המשמעת הפנימית" .סוגיה
זו הביאה אותו לשאול אם המצב הזה "קשור בכך שהמשמעת בחברה החרדית הייתה מאז
ומעולם חיצונית" .שאלה מרכזית להמשך המחקר היא כיצד השפיע מצב זה על חלקים שונים
של החברה.
היומנים מתעדים התרחשויות והתפתחויות שקרו בעקבות הסדר החברתי החדש .יעקב
(מבני ברק) תיאר יוזמה בבית משותף:
השכנה [ ]...החליטה לערוך תחרות חלות .מודעה עם [ ]...עיטורים חגיגיים הכריזה:
"המעוניינות תאפנה חלות קטנות שיחולקו קודם כניסת שבת בבתי השכנים ,ובמוצ"ש
— דירוג והכרזה על המנצחת" .הדעות בביתי התפצלו .אלו שאמרו :הדבר עלול לעורר
מחלוקות וקנאה בבניין ,ואלו שאמרו :נהפוך הוא! הדבר יביא לגיבוש!
כשאחי הצעיר ,שידיו רב לו באפייה ובבישול ,הציע לאפות את החלות בשם המשפחה
[ ,]...אימי סירבה" :לא מתאים שבן יאפה" ]...[ .הוא התעקש" ,אבל כל שבת אני אופה
את החלות" .אימי לא השתכנעה .בסופו של דבר ,אחי אפה [ ]...אך [ ]...לא נאמר דבר
לגבי זהות האופה.
היוזמה המתוארת כאן אינה שגרתית :זוהי אינטראקציה שיש בה אינטימיות בין שכנים שאינם
שייכים בהכרח לאותם חוגים .בה בעת ניכרת דינמיקה בתפקידים מגדריים :האח אפה את
החלות עוד קודם לכן ,ואף שרצונו להשתתף במוצהר בתחרות אינו מתממש ,במצב החדש ניכר
פוטנציאל לשינוי ולמשא ומתן .נקודה זו עלתה גם בתיאורו של ברוך ,שכתב כי "אחד המכרים
שדיווח [ ]...על הקושי לחיות כל הזמן עם הילדים חזר ואמר שהוא כבר יודע יותר להסתדר
ושמח שיש לו זמן ללמוד איתם".
בשנים האחרונות ,גברים תלמידי ישיבות ממלאים תפקידים גדלים והולכים בטיפול
בילדיהם ,על רקע הגידול בעבודת הנשים בשכר מחוץ למשק הבית .יש ישיבות שהתאימו את
לוחות הזמנים שלהן כדי לתמוך בכך .ואולם תהליכים אלו אינם מקיפים את כלל הציבור
החרדי .מיומני השדה אפשר ללמוד שהמשבר יצר הזדמנות להתמודדות עם "זמן משפחתי"
ושינה את המגע בין גברים (ואולי הורים בכלל) לילדיהם .נוצרה אוטונומיה רבה יותר לתא
המשפחתי :תהליך החִברות היומיומי עבר ,במידה רבה ,מן הקהילה אל ההורים .למצב זה הייתה
השפעה ברורה על עליית השימוש באינטרנט ,כפי שתיאר יעקב:
עד כה הורי ואחיותיי השתמשו קלות בשירותי מייל ובנקאות [ ]...אך השהות המתארכת
בבית הציפה אתגר ]...[ .בתחילה שאלה אחותי בחצי פה האם אני יכול להוריד לה
תוכניות בישול ]...[ .לאט לאט ,זרם הבקשות עלה ,עד שהוריי נכנעו ללחצי הילדים
ופתחו את קו האינטרנט החסום [ ]...באישורם המחשב הביתי הועבר מהחדר הפנימי
לסלון ]...[ .אחותי הקטנה אמרה ש"זה נראה בית של חילונים" ,שאר הילדים היסו אותה
בתקיפות ,מחשש שמא ההורים יתעשתו ויחזרו בהם.
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מבתי כנסת למניינים מאולתרים
המעבר ממרחב של קהילות למרחב שכונתי התבטא בהתהוותם של מניינים שכונתיים .היומנים
מתעדים את תהליך היווצרותם של מניינים ומקומות תפילה במרחב השכונתי ובמרפסות
הבתים ,ומלמדים על שונות גדולה בקרב קבוצות חרדיות בתגובה להגבלות על התפילה .יעקב
תיאר את שנעשה בבני ברק" :בתי הכנסת ננעלו ]...[ .יש מניינים שמתנהלים דרך המרפסות
והחלונות .ויש מניינים פיראטיים בשבילי גישה סמויים ובקצה הגינה" .אברהם תיאר את
שהתרחש בלב ירושלים:
אחרי [ה]צו החדש על איסור תפילה [ ]...התחילו להיערך מניינים סודיים ]...[ .בבית
הכנסת הספרדי ליד ביתי הדביקו את החלונות עם שקיות שחורות ,כך שמבחוץ לא
ייראה [ ]...והמשיכו לימודים עם ילדים [ .]...בבית כנסת של אנשי [ה]עדה [ה]חרדית
חסידים [ ]...סגרו חלונות ווילונות כשבפנים יותר ממניין אנשים ,העיקר שלא ישמעו
[ ]...ולא תיעשה אכיפה .בתי כנסיות של כמה חסידויות ,בתוכן קרלין–סטולין ,נסגרו
בהתחלה.
הפרת ההנחיות לשעת חירום יצרה מתח פנימי רב בחברה החרדית ,ורבים מאנשיה התייחסו
אליהן בביקורתיות .ברוך תיעד הפרות של ההנחיות בירושלים וביטא את התנגדותו להפרות
אלו כשהחליט שלא לענות לחזן במעמד "קדושה" בתפילה מהרחוב לידו .הוא עקב אחרי
דבריהם של מנהיגים בציבור החרדי שהורו לפעול נגד מפירי ההנחיות ואף לדווח למשטרה
על מעשיהם ,אבל ציין את הקושי שלו לנקוט עמדה אקטיבית כזאת .גם יעקב תיעד התלבטויות
ביחס למנייני רחוב בבני ברק בתקופה שאלה היו אסורים" :נתלתה מודעת מחאה נגד קיום
המניין ,בשם תושבי הבניין הסמוך ]...[ ,מנוסחת באופן הלכתי (דין רודף ,חב לאחרינא ועוד
טענות) ,והיא נחתמה באזהרה ,כי אם ימשיכו התפילות [ ]...יקראו התושבים לרשויות החוק".
בלטו הבדלים בין היישובים :בירושלים ,ב"אזור הליבה" החרדי ,נשמרה חלוקת המרחב
לקהילות שגישותיהן שונות ,ואילו בשכונה בבני ברק התפתח סדר מרחבי חדש ובשמו תושבים
הזהירו מתפללים שהפרו אותו.
מיומני השדה של הסטודנטים עולה שעבור חרדים רבים הדינמיקה הנוגעת לקיום ההנחיות
נגעה בראש ובראשונה לשאלת הדימוי ,לאופן שבו הדימוי של קהילתם מתעצב בעיניי בני
קבוצות אחרות בחברה (למשל חיילי צה"ל שנשלחו אל השכונות כדי לסייע בעת הסגר)
ובתקשורת .זוהי דוגמה לקשר שבין הגבולות הפנים–חברתיים המשתנים ובין גבולות החברה
החיצוניים .אולם הדיון במניינים השכונתיים אינו נוגע רק לשאלת הציות להנחיות .נקודה
חשובה נוספת היא היכולת להסתגל למצב החדש ,והשינויים המתרחשים בעקבות ההסתגלות.
כך למשל סיפר יעקב על שכונתו בבני ברק:
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להתפתחויות אלו היו פנים נוספות .התיאור הרפלקסיבי ,ההומוריסטי אפילו ,של יעקב משקף
תהליך המתרחש במשפחה שמצבה טוב ,יחסית לחברה החרדית .ואולם סטודנטים העובדים
כמדריכי נוער דיווחו ביומניהם על קושי שיצר המשבר אצל משפחות חזקות פחות וביחס לבני
נוער וילדים בסיכון בחברה החרדית :שינויי הגבולות בעקבות המשבר החריפו את מצבם של
משפחות ובני נוער חלשים יותר.
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לאחר שהוקלו מעט ההגבלות ,החליט הגבאי של בית הכנסת הספרדי לערוך מניין
בגינה [ ]...שולחנות [ ...ו]שרשרת נורות נמתחה [ ]...ובית הכנסת נחנך בתפילה .ר' יוסף
הגבאי הסתובב [ ]...כשפניו קורנות .בימי שגרה אין בבית הכנסת שלו אפילו מחצית
ממניין המתפללים שהתאסף .רוב תושבי השכונה מתפללים [ ]...בבתי הכנסת
המשויכים [ ]...לציבור בני התורה ,האברכים .בית הכנסת שלו נחשב ליותר "בעלבתי"
(סלנג שמכוון לחרדים שאינם לומדים ,ועובדים לפרנסתם .משמש לרוב כמילת גנאי).
[ ]...ועתה ,בלית ברירה ,התאספו רבים מבני השכונה אל המניין בגינה .היה זה יום חגו
של ר' יוסף.
הדינמיקה בעת המשבר הגבירה את המגע בין קהילות שונות בחברה החרדית .דפוס זה בלט
במיוחד בשכונות חרדיות חדשות ,שבהן יש בניה רוויה ובני קהילות שונות מתגוררים בהן זה
ל צד זה .דינמיקה זו אף אפשרה לזמן מה שינוי של יחסי הכוח והיוקרה בחברה .אך החיבורים
החדשים יצרו גם מתחים ,כפי שתיעד יוסף ביישוב באזור ירושלים:
בסוף התפילה הכריז אחד האנשים מהמרפסות [ ]...שבאחת–עשרה בלילה תהיה "שירת
הים" .מנהג חסידי זה [ ]...התפשט בשנים האחרונות אל הקהילות הליטאיות]...[ .
מתכנסים בבית הכנסת [ ]...קרוב לחצות ,וקוראים [ ]...את פסוקי "אז ישיר" [על] קריעת
ים סוף בניגונים ושירים .כששמעתי זאת התקוממתי ,חשבתי שזה לא לעניין [ ]...זה
יהיה מהמרפסות ,ויפריע לי לישון.
[ ]...קראתי לשכן שהיה מתחתיי במרפסת ,שאלתי אותו אם זה נראה לו [ ]...שכן אחר
שמע אותנו והצטרף ואמר שהוא ישן בשעה הזו ,וזה יפריע.
ביישוב המתואר הייתה הצלחה יחסית בטיפול במגפה; לאחר שאירעה בו התפרצות של
המחלה ,ראש המועצה סגר את היישוב ומספר החולים ירד .יוסף מביא ביומנו אתנוגרפיה יפה
המתארת הופעה של נגנים לכבוד חג הפסח ,שהפכה לתהלוכה המבטאת סולידריות והערכה
לראש המועצה ולרופא היישוב .אך למרות סולידריות זו ,היוזמה הלילית של "שירת הים"
חשפה גם קשיים על רקע ההבדלים בין אוכלוסייה ותיקה ממוצא אנגלו–סקסי לאוכלוסייה
חדשה ביישוב .עם זאת ,יוסף סיים את האתנוגרפיה בקטע שהתרחש למחרת ,המתאר חיבורים
חדשים" :בבוקר [ ]...הביאו את ספר התורה למרכז הפארק ,וכל עולה לתורה קרא את הקטע
הרלוונטי [ .]...באחת העליות קראו לאחד [ ]...מעדת התימנים ,והוא קרא [ ]...בהגיה וניגון
תימני .עד עכשיו כל העולים [ ]...היו מעדת האשכנזים — ליטאים".
בתמונה העולה מהיומנים ניכר כי בתקופת התפרצות המגפה נוצרו קושי ובלבול ,אבל
מצב זה לא הוביל בהכרח לאנומיה ,ויוזמות מלמטה אפשרו התמודדות במרחב השכונתי.
בעקבות זאת העמיק המפגש בין קבוצות שונות .בה בעת נוצרו גם מתחים ,ויש להעמיק את
הדיון בהם ,במיוחד לאור מה שהתרחש בשלבים מאוחרים יותר של המגפה; אבל בשלבי המגפה
המתוארים כאן התחזקה זהות חרדית–ישראלית משותפת בקרב חלקים נרחבים בציבור החרדי.
עם זאת ,התפתחויות בשלבים מאוחרים יותר חידדו את סימני שאלה בנוגע למשמעותה של
זהות זו.
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דיון וסיכום
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משבר הקורונה תבע התמודדות עם שאלות של גבולות ברמת הפרט וברמת הקולקטיב ואתגר
גבולות חברתיים שעומדים בבסיסה של החברה החרדית .המחקר חשף שני היבטים שבהם
התבטאה דינמיקה זו :בגבולות הפנימיים בין קבוצות וביחסים ביניהן ,ובגבולות שבין היחיד
והתא המשפחתי לקהילה.
באשר לגבולות בין הקבוצות השונות בציבור החרדי וליחסים ביניהן ,אף שהעקרונות
הכלליים משותפים החברה החרדית היא הטרוגנית ביותר .חיי היומיום מאורגנים סביב הזיקות
הקהילתיות ,וכך מתוחזקים תדיר הגבולות בין הקהילות .בימי שגרה נשמר איזון בין החיים
בקהילה ספציפית ובין השייכות הכללית למגזר החרדי ,ואיזון זה מאפשר קיום זהות כוללת
לצד הבדלים גדולים בהשקפות ובפרקטיקות .אולם בעקבות משבר הקורונה אותגרו גבולות
אלו מבפנים .שינוי זה הופיע בד בבד עם הצורך להתמודד עם תקנות ואיסורים הקשורים
במגפה ועם חדירתם של גופי פיקוח אל תוך הקהילה תוך כיסוי תקשורתי אינטנסיבי .מצב זה
ערער את שיווי המשקל בין קבוצות וגישות שונות (שניכרו בו עוד קודם ניצני שינוי) .תהליכי
היחלשות הגבולות הפנימיים ואתגור הגבולות החיצוניים יצרו תגובות מגוונות.
לטענתנו ,במהלך מחצית השנה הראשונה של משבר הקורונה ,ובעיקר בתקופת הסגר
הראשון ,התחזק תהליך יצירתה של זהות חרדית–ישראלית חדשה ביישובים ובשכונות שמחוץ
למרכזים החרדיים הוותיקים .זהות זו התעצבה מול הפרקטיקות של קבוצות מסויגות או
מתנגדות למדינה ,כפי שעלה ביומנים שונים (ובהם כאלה שלא צוטטו כאן) .הפגנות של
קבוצות אי–ציות אלו מכוונות לא רק מול החברה הכללית או המדינה אלא גם נגד קבוצות
חרדיות אחרות .בזיקה לכך ,ייתכן כי במהלך התקופה המתוארת נוצר פוטנציאל להתחזקות
התהוותו של "חרדי לאומי" ,שזהותו אינה מבוססת על ניכור או הסתייגות מהמדינה (בראון,
 ;2017קפלן ושטדלר .)2012 ,נשאלת השאלה באיזו מידה היה בתהליכים אלו פוטנציאל
להוביל להתפתחות גרסאות חרדיות–לאומיות שונות בקרב קבוצות אחרות מלבד החרדים
הספרדים (ליאון .)2016 ,עם זאת ,במבט לאחור על ההתפתחויות שתוארו כאן ,ועם העמקת
הקונפליקט בחברה החרדית באשר לאופן ההתמודדות עם המגפה ,נשאלת השאלה אם הוחמצו
הזדמנויות ביחסים שבין המדינה וכלל החברה ובין החברה החרדית ,ואם אכן כך אירע — מדוע.
קבוצה נוספת שכותבי היומנים התייחסו אליה היא צעירים הפועלים על הגבול שבין
החברה החרדית והחברה הכללית ,שומרים על זהות חרדית ובו בזמן מאמצים זהות ישראלית
"כללית" המתבטאת למשל בדפוסי בילוי ,לבוש ותקשורת .התגובות הקשות בתקשורת
הכללית לתחלואה הרבה בקרב החרדים הדגישו את הגבולות בין שתי החברות ויצרו בקרב
חלק מהחרדים מתח וכעס על החברה הכללית .אחרים כעסו דווקא על קבוצות חרדיות
שהתכחשו למגפה ולהשפעתה .בהמשך המחקר אנו מתכננים לבחון כיצד יומני השדה מתארים
מגעים בין קבוצות ויחידים המצויים בנקודות שונות לאורך הצירים שבין טיפוסים אידיאליים
אלו.
באשר לגבולות בין היחיד והתא המשפחתי ובין הקהילה ,המשבר הביא ,בשלב הראשון,
להתכנסות אל התא המשפחתי על חשבון המגע עם הקהילה ועם מנהיגיה .החברה החרדית
מאופיינת במנגנוני תלות חזקים של היחיד בקהילה (בראון .)2017 ,משבר הקורונה העמיד
תלות זו בסימן שאלה ,ולו באופן זמני ,והעלה שאלות של סמכות ,התמודדות עם איסורים

חן ברם ,אברהם מקובסקי ,חיים אטיאס

גבולות מאותגרים
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והשפעות חיצוניות .אירועים שנגזרו מניהול המשבר ,כדוגמת שיתוף הפעולה עם אנשי צבא
לשעבר ,הגבירו מתח זה.
החברה החרדית מצאה עצמה במשבר בריאותי חריף .היו מי שראו בכך עדות כי "שמרנותה
של החברה עמדה לה לרועץ בשל הקושי להסתגל במהירות למצבים חדשים" ,במילותיו של
אחד מכותבי האתנוגרפיות .בה בעת ,חרדים רבים ראו במצב החדש "שבר רוחני שאורב לבני
הנוער ואף למבוגרים" ,שכן "דווקא כאשר כולם סגורים בבתים ,קשה יותר לשמר את הסגירות
החרדית" וגדלה החשיפה לאינטרנט ולסרטים ,למשל.
האתנוגרפיות מלמדות כי אחת ההשלכות הייתה התחזקות האוטונומיה של יחידים
ומשפחות ביחס להחלטותיהן .עניין זה התבטא בבירור ביחס כלפי צריכת תקשורת בכלל
ושימוש באינטרנט בפרט — סמן בולט של גבולות בקרב הקבוצות ה"מסתגרות" — אבל יכולים
להיות לו ביטויים גם במישורי חיים אחרים ,כפי שכתב אחד הסטודנטים" :המון הרגלים עמדו
במבחן במהלך התקופה ,במהלכה רכשנו ואיבדנו דפוסי התנהגות שונים".
לסיכום ,הוצעו שני צירים לבחינת החברה החרדית בעקבות המשבר :יחסים בין קבוצות
וגבולות פנימיים ,ובחינת התא המשפחתי — במיוחד בשאלת הסמכות והאוטונומיה .הדיון
בצירים אלו כולל מניה וביה גם דיון ביחסי החברה החרדית עם החברה הכוללת .השערה
עיקרית בשלב זה של המחקר היא כי התפתחויות באופני המגע של החברה החרדית (המודעת
לעצמה) עם המדינה בתקופת המשבר הן פועל יוצא של שינויים בצירים אלו ,המדגישים
התרחשויות בתוך החברה לא פחות מאשר הם פועל יוצא של ההתמודדות עם האיום הבריאותי.
דומה שדיאלקטיקה זו חשובה גם להבנת השינויים שחלו בחברה החרדית בתקופת חגי תשרי
תש"פ והסגר השני ,תקופה שלא נבדקה במחקר המתואר כאן ,שבה העימות עם המדינה התבלט
ביתר שאת .ולבסוף ,הערת מחקר זו מראה שעבודה עם יומני שדה של סטודנטים חרדים
מאפשרת להתבונן בחברה מבפנים .המיקום החברתי של המתעדים מאפשר להתבונן
בהתרחשויות ובתהליכים ולדון בהם מתוך עולמה של החברה עצמה .מתוך כך עולה זווית
הסתכלות נוספת על מקומם של קמפוסים לסטודנטים חרדים ועל אקדמיזציה בחברה החרדית.

מקורות
בראון ,בנימין .)2017( .מדריך לחברה החרדית :אמונות וזרמים .עם עובד והמכון הישראלי
לדמוקרטיה.
זולדן ,דוד .)2019( .החרדים החדשים .כנרת זמורה דביר.
כהנר ,לי ,ניקולא יוזגוף–אורבך וארנון סופר .)2012( .החרדים בישראל :מרחב ,חברה ,קהילה.
קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה.
ליאון ,נסים .)2016( .המצנפת והדגל :לאומיות שכנגד בחרדיות המזרחית .מכון ון ליר והקיבוץ
המאוחד.
קפלן ,קימי ,ונורית שטדלר (עורכים) .)2012( .מהישרדות להתבססות :תמורות בחברה החרדית
בישראל ובחקרה .מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
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ליפז שמוע–ניר ,ז'נט כהן ,איירין

רזפורקר–אפפלד*

תקציר .בהערת מחקר זו מוצגים ממצאים ראשוניים מתוך מחקר הבודק
את תהליך ההתמודדות של הציבור החרדי עם מגפת הקורונה בגל הראשון
של המגפה (מאמצע מרץ ועד סוף יוני  ,)2020הן בהיבט הפנים–קבוצתי
הן בהיבט הבין–קבוצתי .לשם כך בחנו חוויות ,עמדות והתנהגויות של
חרדים ביחס לציבור החרדי וביחס לציבור הכללי–חילוני .המאמר מתמקד
בהלך הרוח ובשינוי מערכת התפיסות בקרב פעילי ציבור ומנהיגי קהילות
בציבור החרדי באמצעות ניתוח תוכן של ראיונות .נמצא שכל המרואיינים
הציגו גישה ביקורתית ואף סלידה כלפי התקשורת הכללית החילונית,
שלדעתם נטלה חלק בהסתה ובהכללות כלפי החרדים .עוד נמצאה תגובה
דיפרנציאלית כלפי המנהיגות הרבנית–חרדית :פעילי ציבור ,שמאז
ומתמיד ניזונו מהנרטיב ומהאתוס החרדי הקלאסי ,לא הטילו ספק במעמד
הרבנים ,אבל חרדים מודרניים ביטאו ספקנות ולא היססו להטיל ספק
בתוקף הסמכות וביכולות של הרבנים החרדים .אף שאלו תובנות
ראשוניות בלבד ,ממצאים אלו שופכים אור על הסתמנותו של שינוי
בעמדות של רבדים מסוימים בחברה החרדית — עמדות המשקפות ספקנות
ומשבר אמון לנוכח המהומה החברתית–תקשורתית שנלוותה לאירועי
הקורונה.
מילות מפתח :חרדים ,קורונה ,הנהגה ,רבנים ,חילוניים

מבוא
מגפת הקורונה שפרצה בראשית שנת  2020הייתה אירוע קיצוני שהוביל לתרחישים לא מוכרים
בחברות רבות ברחבי העולם .בתוך כך הזדחלה לחיינו מציאות חדשה ,כמעט דמיונית ,של
חוויות ומפגשים אנושיים ונדירים .אחד הבולטים שבהם היה המפגש בין הציבור החרדי ,על
שלל גווניו ומגזריו ,ובין כוחות צה"ל שבאו לסייע לו בהתמודדות עם המגפה .לכאורה אפשר

*

ד"ר ליפז שמוע–ניר ,החוג למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית צפת
ד"ר ז'נט כהן ,החוג למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית צפת
ד"ר איירין רזפורקר–אפפלד ,החוג למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית צפת
הכותבות מודות לכל המרואיינים והמרואיינות שהשתתפו במחקר.

הערות מחקר לעת קורונה

משבר קורונה או משבר אמון? תרומתו של אירוע
הקורונה לספקנות בחברה החרדית כלפי הממסד
החילוני והמנהיגות הרבנית

ליפז שמוע – ניר ,ז'נט כהן ,איירין רזפורקר – אפפלד

משבר קורונה או משבר אמון
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לראות בסיפור החרדים והקורונה פרק נוסף שמשתלב היטב בסיפור יחסי הקונפליקט
המתמשכים בין החרדים למדינה ,שמתבסס בעיקר על הנרטיב שלפיו הקיום החרדי נעשה על
חשבונה של המדינה וחייליה וכעת אלה נדרשים להקריב את בריאותם הפיזית ומשאביהם
למען המגזר החרדי .עם זאת ,ייתכן שהמצב הקיצוני שהולידה המגפה מציע הזדמנות
להתבוננות חדשה ,הרואה את החרדים ואת היחסים עימם באור אחר ומייחסת לנושא מורכבות
רבה יותר מזו שהתרגלנו לראות בתקשורת ובציבוריות הישראלית.
במחקר הכולל ביקשנו לזהות ולמפות עמדות של פעילי ציבור ומנהיגי קהילות חרדים
כלפי מוסדות המדינה ,העיתונות החילונית הכלל–ארצית וההנהגה החרדית ,ולהתייחס
לפולמוס הציבורי שפרץ בעטיה של המגפה .לצורך זה ערכנו ניתוח תוכן של ראיונות עם אנשי
מפתח ומנהיגי קהילות חרדים מבני ברק וצפת .בהערת מחקר זו אנו מנתחות ארבעה ראיונות
של עובדי ועובדות ציבור בחברה החרדית.
מנקודת מבט דינמית סוציולוגית ,אפשר לראות במגפת הקורונה אירוע חיצוני בעל
פוטנציאל השפעה על היררכיות פנים–קבוצתיות ובין–קבוצתיות .אמנם זהו אירוע אפידמיולוגי
אוניברסלי ,עיוור לצבעים תרבותיים ומעמדיים ,אבל במחקרים נמצא כי לאירועים
אפידמיולוגיים ותאולוגיים יש ביטוי בתהליכים חברתיים ( ,)Weiss, 2001ולפיכך אופן
התמודדותן של קהילות — בפרט קהילות דתיות — עם מגפות ומחלות איננו רק פועל יוצא של
המרחק בין הקהילה לידע המקצועי–רפואי ,אלא נגזר גם מהמערכת התרבותית הקהילתית.
מכאן שראוי לבחון שינויים אפשריים אפילו בציבור החרדי בישראל ,הידוע כשמרני וכעמיד
בפני תהליכי שינוי (שמוע–ניר והלינגר .)2015 ,בהערת מחקר זו נתמקד אפוא בבחינת תרומתו
של ההקשר התרבותי–קהילתי של החברה החרדית למפגש עם מוסדות המדינה ואנשי המקצוע
בתחום בריאות הציבור בגל הראשון של מגפת הקורונה.
אף שבציבור החרדי בישראל יש הבדלים פנים–קבוצתיים רבים (למשל בין ספרדים,
חסידים ,ליטאים וחוזרים בתשובה) ,הוא מונח כקבוצה מובחנת ,המושתתת בין השאר על בסיס
העובדה שהרוב המכריע של פלגי החרדים נוטה לאדישות יחסית (ובפלגים מסוימים לעוינות)
כלפי מוסדות המדינה (פרידמן .)1991 ,כאשר תנועות הנאורות וההשכלה באירופה העמידו
ערכים אלטרנטיביים למסורת — ערכים של רציונליזם ,ספקנות ,פתיחות והעמדת עולם המדע
במקום גבוה בסדר העדיפויות — רבנים מקרב היהדות האורתודוקסית של אירופה שללו ערכים
אלו ,ותגובתם הביאה את הציבור החרדי להתכנסות ולהיבדלות (בראון .)2012 ,התפתחות זו,
לצד הקמתה של מדינת ישראל כישות חילונית–מודרנית ,הביאה את ההנהגה החרדית להקים
את חברת הלומדים ,שבמרכזה ציבור לומדי התורה ובשוליה הקהילה האמורה לתמוך בלומדי
התורה ולהעניק להם יוקרה (פרידמן .)1991 ,מרכיב נוסף ,רלוונטי במיוחד להבנת התגובה
החרדית לאירוע הקורונה ,קשור בסוגיית מוקדי הסמכות .החברה החרדית מייחסת משקל רב
לאוטוריטה הרבנית ,ובתודעת הציבור החרדי ,המנהיגות הדתית — "גדולי הדור" — מזוהה עם
דעת תורה (בראון.)2012 ,
עם זאת ,לצד הנטייה להיבדלות אפשר להבחין במגמות התמתנות והשתלבות של צעירים
חרדים רבים בשדות רבים (זולדן .)2019 ,הקבוצה המובילה מגמה זו מכונה לעיתים "החרדים
החדשים" ,והיא מזוהה עם צמיחת מעמד ביניים חרדי מתון ,בדלני פחות ,שאינו מציית באופן
עיוור לרבנים .נדבך חשוב נוסף במגמת ההתמתנות אפשר לראות בצמיחה גוברת והולכת של
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הרב קנייבסקי אמר" :אנחנו החרדים יש לנו תפיסת עולם; בארמית זה נקרא 'תורה
מגנא ומצלא' ,כלומר התורה מגינה ומצילה .זאת גם הסיבה שבגללה אנחנו לא הולכים
לצבא כי אנחנו אומרים' :תקשיב ,כשאני לומד תורה אני מציל אותך' .עכשיו פתאום
אתה בא ואומר לי :תסגור את הישיבות ,תפסיק ללמוד תורה .מה אתה בעצם אומר?
שהתורה לא מגינה ומצילה?!"( .גולן ופינס)2020 ,
הביאור של הרב פירון תורם לחידוד טענת המפתח שאותה נבחן הלכה למעשה :אירוע הקורונה
הציב את הציבור החרדי בצומת הכרעה שיש בו פוטנציאל להניע שינוי תפיסתי או ערכי.
במחקרנו אנו מבקשות לבחון עמדות שמבטאות שינוי בקרב הציבור החרדי ולהתייחס לתוכנן.

שיטת המחקר
השלב הראשון של מחקרנו נערך בתקופת הגל הראשון של מגפת הקורונה ,בין אמצע מרץ
לסוף יוני  .2020המחקר איכותני אתנוגרפי ונחלק לשני שלבים .הראשון ,המתואר בהערת
מחקר זו ,התבסס על ראיונות עומק חצי–מובנים עם מנהיגים ומנהיגות מהמגזר הליטאי,
החסידי ,הספרדי והחוזרים בתשובה מקהילות החרדים בצפת ובבני ברק .במחקר הכולל
עתידים להתקיים  25ראיונות באמצעות דגימת כדור שלג ,עם ראשי תלמוד תורה ,מנהיגי
קהילה ,חברי הנהלה בעיריות ומנהלים של מוסדות חינוך .השלב השני של המחקר ,הנערך
בימים אלו ואשר ממצאיו אינם מוצגים כאן ,מתבסס גם על ניתוח תוכן של כתבות שהתפרסמו
בתקשורת החרדית והכללית ועסקו במפגשים ,בעמדות ובמערכות יחסים בין חרדים לשאר
האוכלוסייה בישראל בהתייחס לקורונה.
מכיוון שבעת כתיבתם של הדברים האלה המחקר עומד בעיצומו ,אנו מתבססות כאן על
הממצאים העולים מניתוח ראיונות שנערכו עם ארבעה מרואיינים — שני גברים ושתי נשים,
שניים מהם מצפת ושניים מבני ברק .שני ראיונות נערכו במקוון ,באמצעות אפליקציית זום,
והשניים האחרים נערכו פנים אל פנים .כל ריאיון ארך כשעה וכלל שאלות פתוחות וסגורות
שהתמקדו בנקודות מבט שונות לגבי השפעת מגפת הקורונה על הציבור החרדי ועל חוויות,
פרשנות ותגובות להתנהלות הציבור החרדי בתקופה זו .הליך הניתוח התבסס על קריאה
מעמיקה וחוזרת של הריאיון וניתוחו לפי קטגוריות תוכן ,במטרה לזהות תמות תוכן משותפות
ולבחון את מבנה הייצוג שלהן .ממצאי המחקר נשענים על עקרונות המחקר הנרטיבי ,המאפשר
להסתמך על הגדרות סובייקטיביות תוך פיתוח קטגוריות משמעות העולות מתוך התיאורים.
ניתוח התוכן של הראיונות מציג עמדות ותפיסות חברתיות של פעילים בציבור
ובקהילה — עובדי ועובדות ציבור בעירייה ,בתחום המוניציפלי ובחינוך הלא פורמלי —
שבמובן מסוים משקפות את הלך הרוח של מגוון קהילות בחברה החרדית .המרואיינים שנבחרו
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מנהיגות חרדית–אזרחית שנשענת במידה רבה על שיח הזכויות ,ולא על המסורת החרדית,
ונוקטת עמדות עצמאיות שאינן מחויבות בהכרח לסמכות הרבנית (זולדן.)2019 ,
על רקע התפתחויות אלו ,היו רבנים בולטים אשר בעת הגל הראשון של מגפת הקורונה
נטו דווקא לבטל את חומרת הבעיה ולדבוק בתאולוגיה החרדית הקלאסית ,הנשענת על סיוע
משמיים (כץ .)2020 ,אמירותיהם הציבו בפני כלל הציבור החרדי דילמה תאולוגית .ביטוי חד
לכך הציג הרב שי פירון ,ישראלי דתי לא–חרדי:
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אינם מייצגים את הפסיפס הכלל–חרדי ,שכן המחקר הנוכחי מתמקד באופן מודע ומכווין
בקבוצות המרכזיות שבחברה החרדית הישראלית ומתעלם מקבוצות שוליים (כגון "העדה
החרדית" בירושלים וקהילת סאטמר) .תת–הקטגוריות שאליהן משתייכים המרואיינים
והמרואיינות המוצגים כאן הן ליטאים (יונתן ויוחנן); חסידים (לבונה); ספרדים (אסנת); וקבוצת
"החרדים המודרניים" (יוחנן) 1.נוסף על כך ערכנו חיתוך לפי מקום המגורים של הפעילים:
שניים מהמרואיינים מתגוררים בעיר בני ברק — המטרופולין של קהילות החרדים בישראל
ומרכז תורני גדול; ושניים מתגוררים בפריפריה — בצפת.

ממצאים
ממצאיו של מחקר זה באשר להתמודדות החרדים עם הגל הראשון של מגפת הקורונה שופכים
אור על תהליכים בחברה החרדית ועל היחסים שבין החרדים לחברה הכללית–חילונית.
המרואיינים והמרואיינות סיפרו על חוויות וקשיים רבים שחוו החרדים בהתמודדות עם המגפה,
וביטאו תחושות אכזבה וביקורת על היחס אל המגזר החרדי .מניתוח התוכן של הראיונות
מתבלטים שני פרמטרים שמשתקפים בעמדות פעילי הציבור החרדים :האחד הוא מוקד
הביקורת של הפעילים החרדים ,והאחר הוא הרציונליזציה או המוטיבציה שעומדים בבסיסה
של ביקורת זו.

ביקורת כלפי רשויות המדינה וההנהגה החרדית
מהממצאים עולה כי היו שני מוקדים עיקריים לביקורת :רשויות המדינה וההנהגה החרדית.
כלפי רשויות המדינה ונציגיה החילוניים הופנתה ביקורת גורפת .יונתן ,חרדי ליטאי בן 38
ובכיר בעיריית צפת ,לא היה שבע רצון כלל מהתנהלות הדרג המקצועי הלאומי בטיפול
בקורונה ,אולם את חיצי ביקורתו כיוון לעבר אליטת התקשורת הכללית החילונית והדגיש כי
התנהלותה הכשילה ,לטעמו ,את הכלל החרדי:
התקשורת מנסה להביא את העובדות ,אבל היא לא .ולכן יש חוסר אמון בתקשורת
ובמוסדות המדינה ,חד–משמעית .הרגשתי שיש רתיעה ,לא להתקרב רק לחרדים אפילו
אם הם עם מסכה .כלומר ,לאדם חילוני בלי מסכה לא הייתה בעיה להתקרב ,רק לחרדי.
זו פגיעה אישית ,הרגשה נוראית של אדם חרדי שהוא מרגיש סוג ב ,וזה לדעתי פרי
של הסתה .עובדה שהכתימו את בית החולים בצפת או בבני ברק ,שהם של חרדים,
ולא בתי חולים אחרים בארץ ,שגם אליהם הגיעו חולי קורונה .היו כמה אנשים חרדים
שלא שמרו כמו שצריך על הכללים ,אבל מכלילים ציבור שלם וזה נובע רק מהסתה.
זה לא בא מרצון של החרדים לעשות דווקא; זה בא מכך שלא השקיעו משאבים להגיע
אליהם ולהסביר .הטיפול הלקוי בבני ברק הנציח את התחושה שאנחנו סוג ב.
המרואיינים מבני ברק השמיעו אף הם ביקורת נוקבת כלפי התקשורת החילונית .יוחנן ,צעיר
חרדי חבר מועצת העיר בני ברק ,שותף גם הוא לאכזבה מהאופן שבו התקשורת הכללית ,ועימה
חלק מהציבור החילוני ,כיסו את העולם החרדי במשבר הקורונה:
 1כל שמות המרואיינים הם בדויים.
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בראיונות הוצגו גם תפיסות ספקניות וביקורת כלפי ההנהגה החרדית .עמדה שונה מזו של
יונתן ביטאה לבונה ,חרדית חסידית בת  29שעובדת כפסיכולוגית קהילתית בשירות
הפסיכולוגי החינוכי בצפת .לבונה הייתה סבורה כי המנהיגות החילונית והתקשורת הכללית
לא שיקפו נאמנה את צורכי הציבור החרדי ,אבל בניגוד ליונתן ,שביקר בעיקר את התקשורת,
היא גם הפנתה אצבע מאשימה אל פעילים בציבור החרדי שהתייצבו אוטומטית נגד המדינה
ולא נגד ההנהגה החרדית" :הביקורת של המגזר החרדי" ,אמרה" ,עברה למדינה במקום לבקר
את הרבנים" .היא גם ביקרה את "התגובה המאוחרת של הרבנים לקורונה" ושמחה כי הגישה
לאינטרנט בעבודתה אפשרה לה "לצרוך את המידע יחד עם הציבור הכללי ולפעול בהתאם.
[ ]...גם הזהרתי את ההורים והמשפחה בבני ברק".
ביקורת דומה השמיע יוחנן ,שהדגיש כמה וכמה פעמים בריאיון את חידלונם של פעילי
הציבור וההנהגה החרדית .בעיניו ,הפגיעה הקשה ביותר שספג הציבור החרדי היא אובדן
האמון בהנהגה החרדית:
ההנהגה הלכה לישון .אמרו שיהיה בסדר ,והציבור סמך עליהם וככה הגענו
לקטסטרופה שהייתה בפורים .הציבור לא אשם כי הוא לא קיבל את המידע .בחברה
שנשענה על העברת המסרים מהרבנים התחילה לחלחל ההבנה שמשהו לא עובד טוב,
אבל זה היה מאוחר .מי ששומע למנהיגים הבין שההנהגה והרבנים המתווכים עושים
מה שהם רוצים ואין להם הנתונים הנכונים .איך תלמיד חכם מתיר על הציבור סכנת
חיים?! זה חוסר אחריות והציבור הבין את זה .הקורונה חשפה את התלות ברבנים
ובעסקנים.

המוטיבציה בבסיס הביקורת :חוסר סולידריות וחוסר מקצועיות
הפרמטר השני שנבחן במחקר הוא המוטיבציה לביקורת שהציגו המרואיינים החרדים .ניתוח
הראיונות העלה כי לצד ההסברים המוכרים הנשענים על התאולוגיה החרדית ,המעצימה את
ערך לימוד התורה ונוטה להמעיט במשקל המיוחס לגורמי מקצוע בתחום בריאות הציבור,
בלטו קולות (לפחות בקרב ארבעת המרואיינים) שביטאו רצון לסולידריות עם כלל החברה
ולמקצועיות של ההנהגה החרדית.
יונתן ביקר את ה"הסתה" החילונית והגן על העמדה החרדית המסורתית .מדבריו אפשר
להסיק כי אינו רואה עצמו — בוודאי לא בנסיבות המגפה — כנציג קהילה הפועלת במובלעת,
כזו שאין לה ולא כלום עם הסביבה הכללית (כלומר הוא מוציא עצמו מכלל הכתות החרדיות
הסגורות) .ראייתו מפוכחת ,ודווקא משום כך הוא סבור כי לתקשורת יש השפעה מרחיקה לכת
על איכות החיים ובריאות הציבור ,אלא שזו אינה עושה מלאכתה נאמנה אלא פועלת לטענתו
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התקשורת הציגה תמונה מנותקת מהמציאות .הציבור הכללי מצא שעיר לעזאזל .אמנם
שלחו הרבה תרומות ,הצבא חילק הרבה אוכל וציוד ,אבל כל החילונים ברחו מהעיר.
אשתי ילדה במהלך הקורונה וחווינו חוויה לא נעימה ,רק בגלל שאנחנו חרדים עשו
לה שלוש בדיקות קורונה והיו הרבה מגבלות ,רק בגלל שזיהו אותה כחרדית מבני
ברק ,וזו הייתה השפלה נוראית .זה מה שגרם לעוד הסתגרות של החרדים ,לחפש את
האויב מבפנים ולהסתגר מפניו.
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מכוח הכללות ,הסתה ודעות קדומות .עוד אפשר להבין מדבריו כי אם יש כשל התנהגותי בתוך
הציבור החרדי ,אין הוא נובע אלא מחוסר ידע ,ולא מטעמים אידאולוגיים או תאולוגיים.
לעומת יונתן ,שאת תביעתו למעורבות שלטונית עיגן בעקיפין בעקרונות ניטרליים
כשמירה על בריאות הציבור ,לבונה עיגנה את תביעתה באתוס הערבות והאחריות ההדדית
לכלל החלקים בחברה הישראלית .לדבריה" ,בדרך כלל באירוע דרמטי במדינה ,כמו במלחמת
המפרץ ,אנחנו מתאחדים ודואגים לכולם .הפעם הייתה תחושה שלא היינו יחד ברגש .השיח
היה מפלג ,בייחוד בכל מה שהיה בבני ברק" .יש לציין כי עקרון הערבות ההדדית אמנם נפוץ
בחוגים הדתיים והחרדיים ,אולם נדמה כי הציפייה לסולידריות לאומית שהציגה לבונה אינה
עולה בקנה אחד עם הבדלנות והשבטיות המאפיינים את החברה החרדית ואת תפיסות העולם
שמובילה הנהגת הציבור.
עמדה שונה מהתפיסות המסורתיות השמיעה אסנת ,אקטיביסטית שעומדת בראש עמותה
פוליטית ,בת  43מרקע חרדי ספרדי ,המזוהה עם זרם החרדים המודרניים .בריאיון עימה עלה
מוטיב חוזר ונשנה שנראה כלקוח משיח מודרני ודמוקרטי :משבר אמון .לפי תפיסתה ,משבר
הקורונה יצר חוסר אמון בין הציבור החרדי להנהגתו .בעיניה ראש עיריית בני ברק ואף שר
הבריאות דאז יעקב ליצמן ,שהיו אמורים להוביל את הציבור החרדי לאורך המשבר על מי
מנוחות ,לא ניהלו נכון את המערכה" :לא מקצועיים ,מבולבלים ,ואינם למודי ניסיון בניהול
משברים רציניים" .בעיניה ,כישלון זה זועק לנוכח הניהול המוצלח שנעשה על ידי אישים
שהמדינה "הצניחה" וכפתה על תושבי בני ברק .אסנת לא חסכה את שבט ביקורתה מההנהגה
החרדית הרוחנית והזכירה את ההנחיות השגויות של הרב קנייבסקי ,שהתיר התקהלות לצורך
לימוד תורה .עם זאת ,את עיקר האש כיוונה לעבר העסקנים הסובבים את הרבנים ,ואמרה כי
"בחצרות שם מתנהל מנגנון של קבלת החלטות שהוא לא באופן מקצועי".
ראוי לציין כאן אלמנט נוסף המייחד את דמותה של אסנת משאר המרואיינים ,והוא הדגשת
ההיבט המגדרי בהתמודדות עם הקורונה .בדבריה היא הצביעה על השלכות משבר הקורונה
על מצוקות הנשים החרדיות ,שלטענתה נפגעו מאוד מעצם תפקידן המסורתי לטפל בבית
ובילדים" ,כי בסופו של דבר הן ישבו בבית ,והיה גם להכין את פסח ,והלחץ והילדים" .הביקורת
שמציגה אסנת כלפי ההנהגה כוללת גם את הפן המגדרי של הפגיעה.

דיון
במחקר זה נבחנו עמדות ותפיסות של חרדים וחרדיות בדרג מנהיגי קהילות ועובדי ציבור כלפי
מוסדות המדינה והתקשורת הכללית בתקופת הגל הראשון של הקורונה .לאור העובדה
שהמגפה הציבה את הציבור החרדי במצוקה רבה ובסכנת חיים (גם בהשוואה לקבוצות אחרות
בחברה הישראלית) ,המחקר הרחב יותר מבקש לבחון באיזה אופן ,אם בכלל ,השפיעה המגפה
על תפיסות יסוד מקובלות ומקובעות בציבור זה ,ובייחוד אם אפשר לזהות תהליכי שינוי
ובחינה מחודשת של תפיסות כאלה .הממצאים הראשוניים מורים כי ארבעת הפעילים
שרואיינו ,שכל אחד ואחת מהם מגיע מתת–קטגוריה בחברה החרדית ,שותפים לביקורת קשה
כלפי הרשויות החילוניות ובעיקר כלפי התקשורת החילונית ,שלטענתם הציגה תכנים שכללו
סטיגמות וסטראוטיפים של חרדים .במבט ראשון ,ממצא זה מחזק תפיסות קודמות המורות על
גישה מסורתית ביקורתית נגד העולם החילוני (זולדן .)2019 ,לצד זאת ,המרואיינים
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מקורות
בראון ,בנימין .)2012( .חרדים מ"שלטון העם" :ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית.
המכון הישראלי לדמוקרטיה.
גולן ,רן ,וארי פינס (במאים) 13 ,2020( .באפריל) .סינדרום בני ברק (עונה  ,3פרק [ )22פרק
בסדרת טלוויזיה] .בתוך חיים סלוצקי ,דרי שי ודנה כהן (מפיקים אחראים) ,זמן אמת.
כאן תאגיד השידור הציבורי.

הערות מחקר לעת קורונה

והמרואיינות ,בעיקר אלה שמשתייכים לזרם החרדים המודרניים ,הפנו את חיצי ביקורתם כלפי
ההנהגה החרדית ובכלל זה הרבנים.
ניתוח התוכן אמנם העלה שהמרואיינים והמרואיינות הלינו באותה נשימה הן על ההנהגה
החרדית הן על היעדר אחריות וסולידריות מצד רשויות המדינה והחברה החילונית ,אולם נראה
כי הנימוקים שהציגו לביקורותיהם שואבים משורשים רעיוניים שונים .לבונה ,למשל ,עיגנה
את הביקורת שלה בצורך בסולידריות כלל–לאומית ,ולא במסורת ההיסטוריוגרפית החרדית
הנוטה לייחס עמדות אנטי–חרדיות לחילונים .כמו כן ,נראה כי העובדה שקבוצה גדולה לא
הכירה את ההנחיות ולא הבינה את הסכנה העלתה שאלות קשות על הכוחות הפנימיים בציבור
החרדי ,בייחוד באשר לכוחה של ההנהגה .בדברי הביקורת של יוחנן אפשר לחוש כי הם
ממורמרים מעצם העובדה שהעסקנים הם השולטים במידע על הקורונה ,וכי הנחיות המדינה
מווסתות "בהתאם לאג'נדה פוליטית של העסקנים".
זאת ועוד ,הביקורת שהציגו המרואיינים והמרואיינות אינה שגרתית ,שכן היא ממוקדת
בהטלת ספק בשיקול הדעת וקבלת ההחלטות של הרבנים בזמן המגפה .עמדה זו עשויה לשקף
בקיעים בעולם החרדי ,שבמהותו נוטה להעניק אשראי כמעט בלי מוגבל לאוטוריטה הרבנית
המזוהה עם דעת תורה (בראון .)2012 ,עם זאת ,עמדות ביקורתיות אלו תואמות את הדיוקן של
מעמד ביניים חרדי הנוטה להשתלבות וספיגה מסוימת של ערכים מודרניים ,ולמאפיינים
מסוימים של תרבות פנאי של הציבור הכללי בישראל .דומה כי עמדות אלו הודגשו ביתר שאת
בחסות מגפת הקורונה .תמיכה נוספת לטיעון זה היא העובדה שלא נמצאו אמירות תאולוגיות
מפורשות שביטלו את שיקול הדעת המקצועי של מומחי בריאות הציבור ,שטענו כי "פיקוח
נפש דוחה לימוד תורה" ,ואף אחד מהמרואיינים והמרואיינות לא העמיד את תורת רבו כעוגן
להצדקה של הפרת הנחיות המומחים (אפשר שביקורת מסוג זה תופיע ככל שנתקדם במחקר
הרחב) .יתרה מזו ,כדי לבדל עצמם מהקיצוניים ,היו מרואיינים שהדגישו בפנינו ש"חשוב
שתציינו שרק החרדים הקיצונים זלזלו בהנחיות משרד הבריאות ,לא רוב החרדים".
לסיכום ,הממצאים הראשונים שהוצגו הם בעלי תוקף מוגבל ,משום שהם מתבססים על
ארבעה ראיונות .עם זאת ,הם מעלים תובנות חשובות .אף שלא זיהינו "רעידת אדמה"
תאולוגית ,יש אינדיקציות לכך שמרבית המרואיינים עברו תהליך הנוגע לאמונה ולאמון
בהנהגה החרדית ונמצאו מהרהרים בקול רם על אודות התוקף והלגיטימציה של הכרעות
הרבנים הבולטים בסוגיית הקורונה — הכרעות שלטענתם נטו להמעיט בשיקול הדעת של
גורמי המקצוע המדינתיים והובילו להחלטות שסיכנו את בריאות הציבור החרדי .מכאן שלא
מן הנמנע שהתפיסות הספקניות והאשמות ההנהגה החרדית שהוצגו כאן יתפתחו לנקודת מפנה
בעיצוב היחסים של החרדים עם כלל החברה הישראלית.

ליפז שמוע – ניר ,ז'נט כהן ,איירין רזפורקר – אפפלד

משבר קורונה או משבר אמון
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זולדן ,דוד .)2019( .החרדים החדשים .כנרת זמורה דביר.
כץ ,יענקי 12 ,2020( .במרץ) .גדולי התורה :ביטול לימוד של תשב"ר מסוכן יותר מהקורונה.
כיכר השבת.
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יעל שמריהו–ישורון ,שי

שטרן*

תקציר .המחקר העכשווי על החברה החרדית בישראל מזהה בה תהליכים
מקבילים :מחד גיסא כוחות מודרניים מקדמים את השתלבותה בחברה
הכללית ,ומאידך גיסא כוחות שמרניים פועלים לביצור התבדלותה
מהחברה הכללית .במחקרנו ביקשנו לאמוד את השפעת משבר הקורונה
על תהליכים אלו .בהתבסס על נתונים ראשוניים הכוללים ראיונות עומק
עם חרדים וניתוח כתבות עיתונות ודוחות מחקר ,אנו טוענים כי התפרצות
מגפת הקורונה אתגרה את העקרונות הבסיסיים שהחרדיות מושתתת
עליהם :התבדלות מרצון מהחברה הכללית ,ניתוק מאמצעי התקשורת,
עצמאות קהילתית וקשר מצומצם עם מוסדות המדינה ,וחשיבותו של
לימוד התורה .המצב החדש קידם דפוסי התמודדות סותרים בחברה
החרדית — התגוננות והקצנת החרדיות לעומת אתגור ההנהגה החרדית
ושחיקת מעמדה .היחלשותם של גבולות המגזר אמנם אינה תופעה חדשה,
אך משבר הקורונה העצים תהליכים שנחשבו עד כה שוליים במגזר ,ויש
להניח כי החברה החרדית תידרש להם גם לאחר שוך המגפה.
מילות מפתח :חרדים ,קורונה ,התבדלות ,חרדים מודרניים

מבוא
התפרצות מגפת הקורונה בישראל בפברואר  2020העלתה לסדר היום הציבורי את סוגיית
יחסיה של המדינה והחברה הכללית עם החברה החרדית .שיעורי התחלואה בערים החרדיות
היו מהגבוהים ביותר ,יותר ממחצית חולי הקורונה המבוגרים בישראל היו חרדים ,וקצב העלייה
בתחלואה ובשיעור התמותה במגזר החרדי היה גבוה יחסית למגזרים אחרים .למרות זאת,
קבוצות ופרטים בחברה החרדית סירבו להישמע להנחיות הממשלה ,פתחו את מוסדות החינוך
במהלך תקופות הסגר ,קיימו אירועים קהילתיים ומשפחתיים והתקהלויות .הגם שהיו מי
שצייתו להנחיות הממשלה ,לעיתים אף בקפדנות ,אחרים נמנעו מלעשות זאת והתעמתו עם
גורמי אכיפת החוק .החברה החרדית הולכת והופכת למרכיב מפתח בעתיד הדמוגרפיה של
מדינת ישראל; ומגפת הקורונה העצימה את חשיבות הידע על חברה זו וההבנה של יחסיה עם
המדינה והחברה הכללית.

*

ד"ר יעל שמריהו–ישורון ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר–אילן
ד"ר שי שטרן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר–אילן

הערות מחקר לעת קורונה

נקודת מפנה? השפעת משבר הקורונה על תפיסות
ערכיות בחברה החרדית

יעל שמריהו – ישורון ,שי שטרן
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במחקר המתואר כאן נידונה השפעת משבר הקורונה על יחסיהם של חרדים בישראל עם
מוסדות המדינה והחברה הכללית .בהסתמך על נתונים ראשוניים ,הטענה המרכזית היא כי
התפרצות מגפת הקורונה אתגרה את העקרונות הבסיסיים שעליהם מושתתת החרדיות .מצב
זה קידם דפוסי התמודדות סותרים בחברה החרדית :היו מי שנשמעו להנחיות הרבנים אף
שסתרו את הוראות החוק ,באופן המבטא התגוננות והקצנת החרדיות ,והיו מי שקראו תיגר על
הנהגות הקהילה החרדית .היחלשות גבולות המגזר אינה תופעה חדשה ,אבל יש מקום לטעון
כי משבר הקורונה העצים תהליכים שנחשבו עד כה שוליים במגזר ,ויש להניח כי החברה
החרדית תידרש להם בעתיד.

ערכי הליבה של החברה החרדית
בעולם ,ובישראל בפרט ,החברה החרדית היא קבוצה ייחודית בחברה היהודית והיא מציבה
עצמה כתרבות נגד לחברה הכללית .בשנת  2019מנתה החברה החרדית בישראל כ–1,125,000
נפש ,וחלקה היחסי בכלל אוכלוסיית ישראל היה כ–( 12.5%כהנר ומלאך .)2019 ,אף שהחברה
החרדית מורכבת מתתי–קהילות נבדלות ,יש עקרונות המשותפים לכולן ,הנוגעים לתפיסת
העולם התורנית וליחס כלפי החברה הסובבת.
עיקרון מרכזי בחברה החרדית הוא השמירה על "חומות של קדושה" (זיכרמן,)2017 ,
שמשמעותו הסתגרות קהילתית והתבדלות מרצון מהחברה הכללית ,בכל אורחות החיים —
החל במערכות החינוך ,התרבות והתעסוקה וכלה בהתבדלות מרחבית .עיקרון שני הוא
התאמתם של אמצעי התקשורת לצורכי הקהילה :הקהילה החרדית מבקשת לא רק להתבדל
מהחברה הסובבת אותה אלא גם להישמר מחשיפה לידע ולתכנים המגיעים ממנה .לשם כך
היא מעמידה אמצעי פיקוח קהילתיים על השימוש בטלפונים סלולריים ,ובהם ועדות רבנים
לענייני תקשורת ,עמותות רבנים ופעילים שמטרתם להבטיח שמירה מפני חשיפה לעולמות
התוכן והמידע של החברה הכללית .עיקרון שלישי ,הנגזר גם הוא מגישת ההתבדלות ,הוא
יחסה המסויג של החברה החרדית כלפי מדינת ישראל ומוסדותיה והמאמץ לעצב לחבריה
עצמאות קהילתית ולהתנתק ככל האפשר ממוסדות המדינה .ביטויים לגיבוש עצמאות
קהילתית אפשר לראות בהעמדתם של מנגנונים פנים–קהילתיים המספקים לחברי קהילה
החרדית שירותים והנהגה חלופיים במקום המדינה ומוסדותיה .ולבסוף ,ערך מכונן רביעי
בחברה החרדית הוא לימוד התורה ,שנתפס כערך המקיים את העולם ומתואר כ"חברת
הלומדים" (פרידמן .)1991 ,על פי תפיסה זו תפקידו העיקרי של הגבר החרדי הוא לימוד
התורה ,ועליו לפרוש מעיסוק בחובותיו האזרחיות והגשמיות.

מהתבדלות להשתלבות :התערערות הזהות החרדית או רדיקליזציה שלה?
בעשורים האחרונים ידעה החברה החרדית בישראל תמורות מהותיות ביחסה אל החברה
והתרבות הסובבת אותה .שינויים כלכליים ,תרבותיים וחברתיים והיחלשות ההנהגה החרדית
הביאו פרטים וקבוצות מהחברה החרדית לשאוף להשתלב בחברה הכללית ,להיחשף לערכים
מערביים–ישראליים ולהשתלב בעולם התעסוקה ,בשדה ההשכלה האקדמית ואף בצבא.
לתופעה חברתית–דתית זו יוחסו כינויים רבים ובהם "חרדיות מודרנית"" ,חרדים ישראלים",
"חרדיות מתחדשת" ו"חרדים חדשים" .הנרטיב המרכזי במחקר בתחום מתייחס לתהליכים אלו
כאל פריצה של מסגרות החברה החרדית והיחלשות גבולותיה ,אך יש גם מי שרואה בהם ביטוי
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ממצאים ראשוניים – השפעת הקורונה על ערכים חרדיים
על בסיס נתונים ראשוניים שעלו מתוך ניתוח ראיונות עומק שנערכו בין ספטמבר לדצמבר
 2020עם  35חרדים וחרדיות מקהילות ומערים שונות בישראל ,ומתוך ניתוח  55כתבות
בעיתונות הכללית והחרדית ,אנו טוענים כי התפרצות מגפת הקורונה אתגרה את ארבעת
העקרונות שבבסיס החרדיות.
ראשית ,משבר הקורונה אתגר את תפיסת ההתבדלות מרצון ,הנהוגה זה עשרות שנים
בחברה החרדית ,משום שכאשר המדינה הטילה סגרים על ערים ומקומות יישוב חרדיים,
ההתבדלות החרדית הפכה מרצונית לכפויה .לצד הכעס על הבידוד הכפוי והטלת הספק
במניעים לו ,היו בקרב המרואיינים מי שגילו ,אולי לראשונה באופן מפורש ,ספקות באשר
לצורך בהצבת חומות בין החברה החרדית לחברה הכללית ,ובעיקר באשר להשלכות שיש
להצבתן של חומות אלו .הסגר שהוטל על יישובים חרדיים נתפס כהטלת אות קין בחברה
החרדית .ההתבדלות ,שבימים כתיקונם החברה החרדית שואפת לה ,נתפסה כאות קלון .במובן
זה "חומות הקדושה" הפכו במידה רבה ל"חומות של בושה" ,כפי שסיפרו מרואיינים:
מהחצר שלי [בבני ברק] יש מעבר ,קיצור דרך לרמת גן ]...[ .אז בהתחלה ,כשהיה את
כל הבלגן בבני ברק ש"אנחנו הבאנו את הקורונה" ,שכנים היו רבים איתי שלא נצא
מהמעבר ]...[ .אמרו שישחררו עלינו כלבים ...אי–נעימות .הם היו קושרים את זה עם
חבלים ...מלא פעמים כשאני נכנסת לחנות ,אנשים מעלים את המסכה [ ,]...מסתכלים
כאילו את מדבקת ...עד היום יש חנות שאני לא מסוגלת להיכנס אליה ,כי המוכרת
אמרה לי ''תצאי בחוץ'' .זה הדבר הכי משפיל בעולם.
המגזר החרדי היה מואשם .הפכו את הציבור החרדי למטרה ]...[ .יש סטיגמה כזאת
שכל החרדים מלוכלכים .אז עכשיו הסטיגמה שהם מפיצים את המחלה.
בתקופה שלפני הקורונה חלק מהמרואיינים החרדים תפסו עצמם כ"מיעוט עליון" ,המתבדל
מהחברה הכללית מבחירה על מנת לשמר את אורחות חייו הייחודיים מפני האיומים והסכנות
שמבחוץ; תקופת הקורונה הפכה את היוצרות והציבה את האדם החרדי כגורם סכנה בעיני
החברה .כך ביטא אחד המרואיינים את התנגדותו לסגר שהוטל על יישובים חרדיים" :מה
תרמתם בזה שסגרתם [ערים]? שכל הבני ברקים ידביקו אחד את השני? מנסים לעשות פה שתי
מדינות ושני עמים? יש פה חילונים שרוצים לחיות בשלום ובשלווה ,ולא מתאים להם לראות
שחור בעיניים ,אז אנחנו מרחיקים את החרדים?" ראשי הערים בני ברק ,אלעד וביתר עילית
וראש מועצת עמנואל פנו ב־ 6בספטמבר לראש הממשלה וטענו כי הסגר הייעודי בתקופת חגי
תשרי מכוון נגד הציבור החרדי:
החלטת במכוון להשאיר את המדינה פתוחה בחודשים יולי–אוגוסט ,למרות
שהתחלואה בערים שלנו היתה גבוהה מהמצב היום [ .]...אך בימים אלה הובלת שוב
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לרדיקליזציה של הזהות החרדית ,המתעמתת עימות ישיר ואידאולוגי עם החילוניות .יתרה
מזו ,יש הטוענים כי מול כוחות מודרניים אלו ,המבקשים להשתלב בחברה הכללית ,כוחות
שמרניים חיזקו את ההתבדלות והקצינו את עמדותיהם בפן הדתי–הלכתי.
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באופן מכוון לכך שיוטל סגר על הערים החרדיות ערב חגי תשרי ]...[ .לא נשכח מי
האיש שחתם בידו ,פעם אחר פעם ,על הפיכתנו למפיצי מחלות ואויבי העם ,בענישה
סלקטיבית של רבבות משפחות ,בני המגזר החרדי .ההחלטות שקיבלת ,פעם אחר פעם,
נעשו בהעדר הגיון ותוחלת בריאותית ומכוונות באופן חד וברור נגד הציבור החרדי.
(רבינוביץ ואחרים)2020 ,
ואולם ערעור תפיסתי זה על הצבת החומות בין החברה החרדית לזו הכללית לא ביטל את
הבידול הזהותי בין המשתייכים לשתי החברות .הגם שחלק מהמרואיינים תיארו שבירה של
הגבולות המרחביים ורצון להתערות במרחבים חילוניים ,הם עדיין השתמשו בשיח המבחין בין
האני והאחר .החילונים הוצגו כעוינים וכמשתפים פעולה עם הממסד באופן שפוגע בקהילה
החרדית ,והיחסים איתם תוארו במונחים שנעו בין ריחוק ובין מתח חריף .מרואיינים השתמשו
תדיר במונחים "אנטישמיות" ו"שנאת היהודי" בתארם את היחס שהופנה כלפיהם מצד החברה
הכללית .אחת המרואיינות אמרה" ,לצערנו יהודים משלנו שונאים אותנו ,ולא רק הגויים".
דברים דומים אמרו גם מרואיינים אחרים:
לעשות כזאת תעמולה אנטישמית מול הציבור החרדי זה לא הוגן ,לא יהודי]...[ .
ההסתה הגיעה לממדים כאלה גרועים [ .]...מאוד דומה למה שהיה לעם היהודי
בתקופות של האנטישמיות הגדולה שחווינו.
ייקח הרבה זמן לגשר ]...[ .לפני הקורונה לא עניין אותי חילונים–דתיים[ ...כיום] אני
מעדיפה יותר לתמוך בעסקים שלנו ]...[ .דברים שלא הייתי חושבת עליהם קודם .אם
אני יכולה לקנות בבני ברק ,אני אקנה גם אם זה יעלה לי יותר יקר ]...[ .לתמוך דווקא
באנשים שלנו מאשר באלה שבשעת צרה לא היו שם.
שנית ,בתקופת הקורונה ,ובפרט בתקופות הסגר הכללי ,האינטרנט ואמצעי התקשורת שימשו
תחליף — לעיתים בלעדי — למקורות מידע קהילתיים ,אפשרויות צריכה ,תקשורת חרדית ושיח
פנים–חרדי ,שהיו מוגבלים .רבים בחברה החרדית התחברו לראשונה לאינטרנט ,גם אלו
המשתייכים לקהילות שנחשבו למחמירות יותר בכל הקשור לגישה לאינטרנט או המגדירות
עצמן שמרניות (אסקריא ,בפרסום) .על פי סקר שערך מכון אסקריא ,בשנת  2020חל גידול של
 39%במספר המתחברים לאינטרנט בחברה החרדית .מתוך כלל המתחברים החדשים46.5% ,
התחברו לאינטרנט בעקבות התפרצות מגפת הקורונה;  91%מכלל המחוברים ציינו כי יוסיפו
להיות מחוברים לאינטרנט גם בעתיד .מתוך  678נבדקים ,ל– 44%היה חיבור לאינטרנט בשנת
 .2020שינוי זה ביחס לאמצעי התקשורת לא חל רק ברמה הפרטית אלא גם בזו הקהילתית;
עיתונים מגזריים כגון השבועונים למשפחה ובקהילה פורסמו לראשונה באופן מקוון ,ושיעורי
תורה ודרשות הועברו באמצעי התקשורת השונים .כך התייחסו לנושא כמה מהמרואיינים:
יש משפחות שלא היה להם אינטרנט בבית ובגלל הקורונה הכניסו אימייל ,שזה היה
חידוש גדול מבחינתם .ערב אחד התקשרתי לחברה והיא אמרה שהם מאוד עסוקים.
מה יש? הכניסו לבית אימייל .חילוני מצוי יתגלגל מצחוק ,כנראה אצלו בבית יש
אימייל כבר עשר שנים או יותר .ואצלם זה היה סיבה לחגיגה ...זה לפתוח עוד צוהר
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אם לכולם יש אינטרנט בעולם הרגיל ,אז בעולם החרדי לרוב האנשים אין ולא לכל
ילד יש מכשיר טלפון שהוא יכול להתקשר לבית ספר .אז יש לך בית עם חמישה,
שישה ,שבעה ילדים שצריכים ללמוד מהבית ויש להם מכשיר אחד או שניים במקרה
הטוב וכולם צריכים לשמוע את השיעורים שלהם ,איך אתה עושה את זה? אז אנשים
עכשיו הלכו וקנו מכשירי טלפון בשביל שיהיה לילדים שלהם איך ללמוד.
משבר הקורונה הציב אפוא צרכים ייחודיים שהובילו רבים מהחברה החרדית להתחבר
לאינטרנט לראשונה .מצב זה חולל מהפכה ביחסם לאמצעי התקשורת הכלליים ,כפי שציין
ראש ישיבת עטרת ישראל הרב ברוך מרדכי אזרחי" :גם זום לטובה" ("הגרב"מ אזרחי".)2020 ,
אך הצעד הזה ,שהעצים את מגמת ההשתלבות של החברה החרדית בחברה הכללית ,עורר
התנגדות אצל מי שראו בו איום על הגבולות ,הערכים והזהות החרדית .כך הסבירה נעמה עידן,
תושבת בני ברק ,לשעבר מו"לית העיתון החרדי יום ליום ,בראיון עימה לעיתון מקור ראשון:
אדם שהתרגל שיש לו אינטרנט בבית ,גם אם רק כדי להיכנס לאתר חרדי ולבדוק מה
מצב הקורונה בבני–ברק ,יהיה לו קשה להתנתק מזה ]...[ .במשך שנים אנשים שמעו
כמה האינטרנט זה דבר מסוכן ומפחיד ,ופתאום הם מגלים שזה לא נורא .נכון שיש
בזה חסרונות וסכנות ,חרדית שהכניסה הביתה אינטרנט כדי להמשיך לעבוד ,ועקב
המצב גם חיפשה חומרי למידה וגלשה בעוד אתרים ,עלול להיווצר אצלה משבר אמון.
היא תגלה שהשד לא נורא כל כך .אינטרנט בעיניי הוא כמו סכין .אי אפשר להסתדר
בלעדיו במטבח ,אבל חייבים גם ללמוד איך להישמר ולהיזהר ממנו [( .]...רט)2020 ,
ואכן ,ועדת הרבנים לענייני תקשורת פרסמה מכתב אשר התריע מפני הסכנה שבאמצעי
התקשורת וקראה לציבור החרדי "להימנע מלהאזין לקווי נייעס וכדו' ,גם בקווי טל' קבוצתיים
(וואצאפ–קולי) [ ]...שיש בו רדידות ופגעים רעים" (רבינא.)2020 ,
העיקרון השלישי שמשבר הקורונה ערער עליו הוא עצמאותה של החברה החרדית .המשבר
הגביר את תלותה של זו במערכת הממסדית בשני היבטים עיקריים .ראשית ,אם בעיתות שגרה
מיעטה המדינה להתערב בחייה הקהילתיים של החברה החרדית ואפשרה לה לקבל באופן
עצמאי החלטות הקשורות להתנהלות הפנים–קהילתית ,הרי משבר הקורונה הביא להתערבות
עמוקה של המדינה באורחות החיים הקהילתיים :קביעת כללים ונהלים ביחס לנוכחות
ולהתקהלות במרחב ,השתת סגר על ריכוזי אוכלוסייה חרדיים ,סגירת מוסדות חינוך ודת
ו קביעת הנחיות בריאותיות .שנית ,תקופת הקורונה העמידה במבחן את יכולתה של הקהילה
החרדית לספק את צורכי חבריה — בפרט שירותי בריאות — דרך המנגנונים הפנים–קהילתיים.
בתקופת המשבר הוקם ארגון חסדי עמרם שסיפק טיפול רפואי ,תרופות ומכונות חמצן
וסטורציה לחולי קורונה חרדים שסירבו להתפנות לבתי חולים .נוסף על כך הוקם גם מערך
של פעילים קהילתיים ורבנים שסיפקו הנחיות בידוד לחולי קורונה ,ללא תיאום עם הרשויות.
אך מערכות פנים–קהילתיות אלו ,במקרים רבים ,לא הצליחו למנוע את הצורך בפינוי לבית
חולים או להביא לריפוי מהמחלה ,אם משום שהפעילים סירבו לקחת אחריות על שלומם של
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לעולם הכללי [ .]...הקורונה פתחה חלונות .אם זה חלונות לאוויר טוב או לזיהום אוויר
— זאת שאלה אחרת .אבל הקורונה פרצה חלונות.
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החולים במצב אקוטי ואם בשל היעדר ציוד רפואי מספק ,ולכן גברה תלותם של חברי הקהילה
במערכת הממסדית .כפי שתיאר זאת מרואיין:
היו הנחיות פנימיות ]...[ ,היו אחראים לקורונה בקהילה שלנו .כל מי שיש לו שאלה,
מרים אליו טלפון ושואל ''מה אני צריך לעשות? יש לי תסמינים" [ ]...החוק היה ''48
שעות אחרי שיורד החום ,הבן אדם יכול להסתובב רגיל" .בגלל שאני מוכר בקהילה
כמתנדב הצלה ,התקשר אליי אחד מהקהילה שסבא שלו לא מרגיש טוב ,מקיא ,חיוור.
יש לו אלצהיימר ]...[ .כשהגעתי לשם ,הלחץ דם היה גבוה .אמרתי למשפחה ''אין
ברירה ,אי אפשר לקחת את האחריות על כזה דבר" .נסעו לבית חולים ,והחולה אובחן
כחולה דלקת ריאות [ ]...וגם קיבל תשובה חיובית לקורונה [ .]...היה קשה לקחת את זה
על הגב שלי.
החברה החרדית התפצלה בין מי שדבקו בהנהגה הרבנית ,גם כשהנחיותיה עמדו בסתירה
להנחיות הממשלה ,ובין מי שהביעו ביקורת על ההנהגה הרבנית וטענו כי התפרצות הקורונה
הייתה מצב של פיקוח נפש ולכן דחתה דעת תורה.
ולבסוף ,הדרישה לריחוק חברתי ולהימנעות מהתקהלות וסגירת מוסדות הדת והציבור
התנגשו עם אורח החיים הדתי והקהילתי של החברה החרדית .עם הקורונה התערערה היכולת
לקיים מצוות שמהותן קהילתית ,כמו תפילה במניין בבית כנסת .כך תיאר מרואיין:
יהודי שומר תורה ומצוות זה חיי קהילה ...[ .אדם] לא יכול להתפלל אם זה לא במניין.
אי אפשר לומר קדיש בלי עשרה אנשים ]...[ .להוציא יהודי מבית כנסת ,משיעורי
התורה שלו ,מהביחד ,זה לא פשוט ...כמו שאדם לא רוצה לאבד את מקום עבודתו
בגלל שיצא לחל"ת ככה יהודי שומר תורה ומצוות יחזור לבית הכנסת ,כי הוא רוצה
להיות קרוב לקדוש ברוך הוא.
פגיעה זו באורח החיים הדתי והקהילתי איימה על אחד העקרונות החשובים ביותר שעליהם
נשענת החברה החרדית :ערך לימוד התורה .מרואיינים תיארו את משבר הקורונה כמה
שמחליש את העולם הרוחני ,כסכנה לדרך התורנית שהחברה החרדית מבקשת להקנות
לחבריה .אחת המרואיינות אמרה:
אחד מהגדולים [רבנים] אמר שעדיף עוד עשרה אנשים בגן עדן שיעזבו את העולם
בגלל הקורונה ,מאשר עשר בחורים בגיהינום .יש לנו הסתכלות אחרת על המציאות,
זה לא הפקרות ,וזה מאוד עגום לראות מה שקורה ברחוב החרדי ,אנחנו משלמים
מחירים מאוד יקרים בקורונה הזאת ,זאת שואה רוחנית ,שבחורים מגיעים לרחובות,
לא חזרו לישיבה ויצאו לעבודה ]...[ .אז נכון שאנחנו לוקחים סיכון ...אמרו שהמצווה
של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" זה על הנפשות ,לא על הגוף .לא כתוב "ונשמרתם
על גופכם".
בהתמודדותם עם איומים אלו נחלקו המרואיינים ביניהם .היו שהצדיקו את פתיחת מסגרות
הלימוד בשם הערך הרוחני ,אף שהדבר נגד את הנחיות החוק ,והיו שבחרו לציית להנחיות.
נראה כי הציות להנחיות שינה את האופן שבו חלק מהמרואיינים והמרואיינות מקיימים מצוות
ודרש מהם להסתגל לאורח חיים דתי שאינו כולל קהילתיות פיזית.
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מקורות
אסקריא( .בפרסום) .דו"ח דפוסי חיבור ושימוש באינטרנט בתקופת הקורונה.
הגרב"מ אזרחי" :גם 'זום' לטובה" [מאמר מערכת] 19 ,2020( .בנובמבר) .המחדש.
זיכרמן ,חיים .)2017( .חרדיות ישראלית בשלוש מערכות .תרבות דמוקרטית.157-131 ,7 ,
כהנר ,לי ,וגלעד מלאך .)2019( .שנתון החברה החרדית בישראל  .2019המכון הישראלי
לדמוקרטיה.
פרידמן ,מנחם .)1991( .החברה החרדית :מקורות ,מגמות ותהליכים .מכון ירושלים לחקר
ישראל.
רבינא ,אבי 2 ,2020( .ביוני) .השלכות רוחניות מהקורונה :חשש שבני ישיבות 'יפרקו עול'.
כיכר השבת.
רבינוביץ ,אהרן ,עידו אפרתי ונעה לנדאו 6 ,2020( .בספטמבר) .עקב הודעת ראשי רשויות
חרדיות כי לא ישתפו פעולה ,נתניהו דחה את הדיון על הטלת סגר .הארץ.
רט ,ריקי 4 ,2020( .במאי) .מיגון דיגיטלי :כיצד תשנה המגפה את החברה החרדית? מקור
ראשון.

הערות מחקר לעת קורונה

משבר הקורונה לא חשף תופעות חדשות אלא העמיק מגמות שמתפתחות בחברה החרדית
בעשורים האחרונים .העלייה הניכרת בשיעורי החיבור לאינטרנט ,הנוכחות הפיזית במרחבים
"חילוניים" אגב ביטול ימי לימוד תורה ,ההכרה הגוברת בסמכות החוק על ההנהגה הרבנית
והתלות במוסדות המדינה — כל אלה הנכיחו בפומבי תהליכי השתלבות חבויים שהודחקו אל
שולי המגזר עד פרוץ הקורונה .משבר הקורונה הביא אל המיינסטרים החרדי פרקטיקות
וטיעונים המקדמים השתלבות בחברה הכללית ,ונתן לגיטימציה לתהליכים שהיו מקובלים
פחות בעבר ושאי–אפשר להתעלם מהם עוד .עלייתם של תהליכים אלו אל פני השטח ,והעובדה
כי רבים יותר בחברה החרדית מרגישים ביטחון יחסי לבטא את התלבטויותיהם ביחס לעקרונות
היסוד המונחים בבסיס החברה החרדית בעשורים האחרונים ,אמנם אינם מבשרים על שינוי
מיידי בדפוסי ההתנהלות של החברה החרדית או במאפייניה ,אך נראה כי הם יצריכו את הנהגות
הקהילות החרדיות — ואת הקהילות עצמן — להתמודד עם השלכותיהם.
ממצאים ראשוניים אלו בדבר ערעורם של יסודות החברה החרדית בעקבות משבר הקורונה
מאפשרים להבין טוב יותר את הקשיים הייחודיים שעימם התמודדה האוכלוסייה החרדית
בישראל בתקופה זו .הם עשויים לספק הסבר ראשוני לשאלות אחרות שלא עמדו במוקד הדיון
הנוכחי ,ושחשוב לברר בהמשך :הסיבות או ההצדקות לאי–ציות להנחיות ולהפרות החוק מצד
קבוצות מסוימות בקהילה החרדית בתקופת הקורונה למרות שיעורי התחלואה והתמותה
הגבוהים ,הגורמים להתפשטות התחלואה בחברה זו ,והאיום שהיא חשה מצד מוסדות המדינה
והחברה הכללית.
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חסידי הארץ השטוחה ומשבר הקורונה :בנייה ופירוק
של השקפת עולם הופכית
אדם קלין

אורון*

תקציר .חסידי הארץ השטוחה מאמינים שבניגוד לטענה המקובלת ,העולם
שטוח ואיננו בתנועה .לצד זאת ,הם מאמינים שקיימת קונספירציה נרחבת
של אליטות הפועלות מאחורי הקלעים על מנת לקדם את טובתן האישית,
והן נכונות — ואף מבקשות — לפגוע במידה חריפה בשאר האנושות .את
זאת הן עושות באמצעות הנדסת תודעה נרחבת ,שעיקרה שקרים מקיפים
לגבי צורת העולם ,המערכות השולטות בו והאירועים המתרחשים בו.
הידוק השליטה הממסדית בחיי הפרט והתפשטותה של מגפה עולמית הם
חלק מהתחזיות של חסידי הארץ השטוחה ,והיה אפשר לצפות
שהתגשמותן בזמן הקורונה תהיה קלה יחסית לעיכול עבורם .אך בפועל,
גם אצלם התגובות הרגשיות והקוגניטיביות היו הלם וייאוש .בהתבסס על
נֶטְנוגרפיה וראיונות ,הערת מחקר זו ממפה את השקפת עולמם של חסידי
הארץ השטוחה בשגרה ואת תגובתם למשבר הקורונה ,ומציעה השערה
טנטטיבית שלפיה גם מערכת אפיסטמולוגית שונה במובהק איננה מכוננת
באופן אוטונומי אלא כנגד המערכת המקובלת.
מילות מפתח :קונספירציה ,עולם שטוח ,קורונה ,אפיסטמולוגיה

מתחילת מרץ  2020העיסוק בקורונה בישראל התגבר לכדי רעש ציבורי וחוקי גדול .רשימת
ההגבלות הלכה ותפחה במהלך חודש מרץ :בידוד ביתי לשבים ממדינות מסוימות ,ואז לכלל
הנכנסים לארץ; איסור על קיום התכנסויות גדולות; השבתת מערכת החינוך; הגבלות תנועה,
איסור יציאה מהבית ,סגירת בתי כנסת ומקומות עבודה .כל אלה התרחשו במקביל למשבר
פרלמנטרי חריף ,שהגיע לשיאו בהתפטרות יושב ראש הכנסת.
אני מביא רשימה זו כדי להזכיר את המצב הרגשי שנפוץ באותה התקופה .מובן שזהו רק
דיווח אנקדוטלי ,אבל אני ,למשל ,חשתי תערובת מוזרה וקשה לעיכול של רגשות :בהלה —
מההיקף והמהירות של השינויים בעולם ובארץ; פחד — מהקורונה עצמה ,מהנזק החברתי
והכלכלי ,ממצב הדמוקרטיה בישראל ,ממצב התעסוקה של בני המשפחה; כעס ותסכול — בשל
אובדן החירות וביטול תוכניות; והרבה חוסר ודאות — מהעתיד הקרוב (הזמן הבלתי מוגבל
בבית עם הילדים) ומהעתיד הרחוק ,שהיה פשוט בלתי אפשרי לניבוי .חשתי שהמערכת
האפיסטמולוגית שבה אני משתמש כדי להחליט מה נכון ומה לא ,מה באמת קרה ומה עתיד

*

ד"ר אדם קלין אורון ,מכון ון ליר בירושלים
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לקרות ,שבורה לחלוטין ,ושהאפרטוס ההרמנויטי שלה חסר תועלת באופן מהותי .במילים
פשוטות ,לא הבנתי מה קורה ואיך אני אמור לפרש את זה.
לא כ ך היה אמור להיות המצב אצל חסידי הארץ השטוחה ,שאותם אני חוקר זה כשנה.
לכאורה ,המצב המתגלגל במהלך מרץ היה התגשמות די מדויקת של תחזיות שבהן החזיקו
מזמן .המידע ששודר בחדשות והלך והתפשט במרחב הציבורי היה בלתי נתפס עבורי ,אבל
עבורם הוא היה אמור להיות קל לפירוש קוגניטיבי ואפיסטמי וגם לעיכול רגשי ,מפני שהתאים
היטב לתפיסת העולם שלהם ולתחזיות שלהם לגבי העתיד.
על כך העידו ממצאים שאספתי עד לתקופת הקורונה באמצעות כמה ראיונות עומק ובעיקר
נֶטְנוגרפיה שערכתי (ועודני עורך) בקבוצת טלגרם המוקדשת לנושא .קבוצה זו ,שאליה
הוזמנת י לאחר שהצגתי את עצמי בקבוצת פייסבוק ,פועלת באפליקציית המסרים טלגרם,
שנחשבת מאובטחת ואנונימית יותר ,ומפוקחת ומצונזרת פחות ,מאפליקציות מסרים
פופולריות ממנה דוגמת וואטסאפ .עם כניסתי לקבוצה ,ומדי כמה שבועות מאז ,הצגתי את
עצמי כחוקר וביקשתי את רשותם של הנוכחים — שרובם המוחלט פועל תחת כינויים
אנונימיים — לתעד את ההתכתבויות בקבוצה ,המונות לרוב כמה מאות הודעות ביום .אם בזכות
האנונימיות של מרבית הכותבים ,אם מפני שהוזמנתי לקבוצה על ידי המנהל שלה במאמץ
לשכנע אותי באמיתות התכנים ,ואם מסיבה אחרת — איש מחברי וחברות הקבוצה מעולם לא
הביע התנגדות לנוכחותי בה (אף שנתקלתי בהתנגדות רבה בקבוצה אחרת של חסידי הארץ
השטוחה הפועלת בפייסבוק) .לעיתים אני משתתף בדיונים בקבוצה ,אך רוב הזמן אני קורא
פסיבי.
חברי וחברות קבוצת הטלגרם הגיבו למשבר הקורונה אחרת מכפי שציפיתי :הטלטלה
הרגשית והאפיסטמית שלהם הייתה עמוקה .התברר שגם השקפת עולם מנוגדת לחלוטין
למקובל נשענת על המקובל .אך מהי השקפת עולמם? חסידי הארץ השטוחה מאמינים ,ראשית
לכול ,שהעולם שטוח ואינו בתנועה .עוד הם טוענים שאין חלל ,אין כוכבים (במובן של גרמי
שמיים ענקיים) ,אין שמש ואין ירח .רובם מחזיקים בקוסמולוגיה גאוצנטרית ,כלומר מאמינים
שהארץ נמצאת במרכז היקום ,והיא גם כמעט כל מה שיש ביקום .לטענתם ,הגישה שלהם
אמפירית בעיקרה :האופק נראה לכם שטוח? זה מפני שהוא שטוח .אתם מרגישים שאתם
במנוחה כשאתם יושבים על כיסא בבית? זה מפני שאתם במנוחה ,ולא מסתובבים במהירות
 500מטרים בשנייה בזמן שאתם גם נעים סביב השמש במהירות של  29קילומטרים בשנייה.
רובם מאמינים שמעל למשטח הארץ יש כיפה ,ומעליה ,וגם מתחת לאדמה ,יש מים ,עליונים
ותחתונים .חלק מהשטוחיסטים (כפי שהם מכנים את עצמם) מטפחים תדמית של חוקרים
עצמאיים המסרבים לקבל את הנחות המדע הנוכחיות ובודקים דברים בעצמם .חלקם ,גם בארץ,
אכן עורכים ניסויים (חובבניים) להוכחת צדקתם .בתחילת  2020הם ערכו למשל ניסוי שבו
האירו בפנס מצד אחד של הכנרת כדי להדגים שרואים את הפנס גם בצידה השני ,אף שהוא
היה אמור להיות מוסתר על ידי קימור כדור הארץ .יש להדגיש שלמרות שמדי פעם נערכות
פעולות משותפות שכאלה ,אין מדובר בקהילה מגובשת או יציבה אלא בקבוצה של פרטים,
שחולקים את האמונה בעולם השטוח אך חלוקים לגבי נושאים רבים אחרים ,וכמעט כל השיחה
ביניהם מתקיימת במדיום הדיגיטלי.
עבור רובם ,הארץ השטוחה איננה הראשית או האחרית של המערכת האפיסטמולוגית:
רובם מחזיקים במגוון אמונות לא–קונבנציונליות והארץ השטוחה גם אינה נושא השיחה
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העיקרי .בדיעבד ,זה נראה הגיוני למדי :אם הטענה שהעולם עגול וסובב סביב השמש
שבגלקסיית שביל החלב היא טענה שקרית — להפצת השקר הזה שותפות כל מערכות החינוך
בעולם במאות השנים האחרונות ,כל הקהילה האקדמית וכל ממשלות העולם ,או לפחות כל
אלה שיש להן תוכנית חלל .לפיכך ,אם אתה מאמין שהעולם שטוח אתה גם מאמין בתאוריות
קונספירציה .אבל בביוגרפיות של רבים מהכותבים בקבוצת הטלגרם (ובביוגרפיות של כל אלה
שראיינתי) הכיוון היה הפוך :הם האמינו בתאוריות קונספירציה אחרות קודם לכן ,ורק מאוחר
יותר החלו להאמין גם בעולם השטוח.
לא אכנס כאן לדיון כללי על תאוריות קונספירציה ,רק אציין שהן נפוצות הרבה יותר
מהמקובל לחשוב (ראו למשל ;Aaronovitch, 2009; Hofstadter, 1963; Olmsted, 2019
 ;Uscinski & Parent, 2014ולסקירה כללית של התחום ראו  .)Byford, 2011לפי ההגדרה
המקובלת בספרות ,תאוריית קונספירציה היא הטענה ששחקנים חזקים פועלים מאחורי
הקלעים ,בניגוד להצהרותיהם הפומביות ,כדי לקדם את האינטרסים שלהם בניגוד לאינטרס
הכללי .יש רק לחשוב על הוויכוחים הפוליטיים בישראל בימינו כדי להבין שתאוריות
קונספירציה נפוצות מאוד בשיח הציבורי הישראלי .אלא שחסידי הארץ השטוחה (תחום
שלגביו כמעט שלא נערכו מחקרים) אינם מאמינים בתאוריית קונספירציה אחת או שתיים:
תפיסת העולם שלהם היא קונספירטיבית מן היסוד.
בקהילות מקוונות של חסידי הארץ השטוחה יש מערך נרחב מאוד של תאוריות
קונספירציה ,אבל לרובן טענת יסוד משותפת :העולם כולו מנוהל בחשאי בידי קבוצה
מצומצמת של אנשים בעלי כוח כמעט בלתי מוגבל .לעיתים נטען שאלו הישועים ,לעיתים כת
השטן ,לעיתים היהודים (טענה קיימת גם בקרב שטוחיסטים בישראל) ,לעיתים הנאצים או
האילומינטי ,אבל לרוב אלו הבונים החופשיים ,המאסונים .אם מתוך ידע אזוטרי עתיק ואם
בעזרת טכנולוגיה מודרנית ,לרשות המאסונים עומדות שיטות יעילות ומתוחכמות
שבאמצעותן ביכולתם לערוך מניפולציות מנטליות וביולוגיות .אתאר בקצרה את
המניפולציות האלה כדי לשרטט תמונה מלאה יותר של תפיסת השטוחיסטים את הקאבאל
הזה ,את מטרותיו ואת התפקיד שלהם עצמם כמובילי המאבק נגדו.
לתפיסתם של שטוחיסטים ,המאסונים הם רשת גלובלית של שליטי עולם הדואגים
לאינטרסים של עצמם .לא תמיד קל לזהות מאסונים ,אבל כלל האצבע הוא שכל מי שיש בידיו
הון מכל סוג שהוא הוא בהכרח מאסוני או פועל עבורם .מפורסמים ,פוליטיקאים ,מדענים
בכירים ,ומן הסתם גם עשירים — כולם מאסונים .בנימין נתניהו וגם בני גנץ ,ארגון הבריאות
העולמי ,האו"ם ,בית המלוכה הבריטי ,משפחות רוטשילד ורוקפלר ,הביטלס ,שלמה ארצי,
אייל שני ,טום קרוז ,ביל גייטס ,אלברט איינשטיין ,דוד בן–גוריון ,מייקל ג'ורדן ,קובי
בריינט — כולם מאסונים או פועלים למענם .כך כתב בקבוצת הטלגרם שטוחיסט המתגורר
כעת מחוץ לישראל:
בונים חופשיים יושבים למעשה על כל מוקדי הכוח הכלכליים והפוליטים בעולם,
שולטים בבנקים ,בממשלות ,בבתי המשפט ,בהנהגה דתית וכו' .וגם שולטים בתעשיות
שדרכן הן [כך במקור] מעצבים את דעת הקהל ,כל תאגידי המדיה המרכזיים (כלי
התשקורת) ,תעשיות הסרטים והטלוויזיה ,רדיו ,משחקים .אין שום דבר שנוצר היום
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איך המאסונים מצליחים לשלוט ביעילות רבה כל כך? מלבד שליטתם המוחלטת בכל מוקד
של כסף ,כוח או מידע ,הם גם אשפים במניפולציות ובשליטה תודעתית .לפעמים הטענה היא
שמדובר ב"אשפים" במובן המילולי ,כלומר בטכניקות מאגיות שבאמצעותן ביכולתם לערפל
את תודעתם של אנשים ,אבל לרוב הטענה המקובלת אצל השטוחיסטים היא פסיכולוגית
וטכנולוגית יותר :שימוש מרובה בתנועות ידיים ,טכניקות של  ,NLPומעל לכול — פעולות
 false flagו– .predictive programmingפעולות  false flagהן מבצעי הפחדה המוניים
ומזויפים לגמרי שמאפשרים לקדם את האג'נדה המאסונית .דוגמאות ספציפיות לכך הן אירועי
 11בספטמבר ורצח רבין ,והממצאים שלי עד כה מראים שעבור רבים מהשטוחיסטים שני
האירועים האלה היו הטריגר שגרם להם להתעניין בתאוריות קונספירציה (בזמן אמת או
בדיעבד ,בדרך כלל בסרטונים שנצפו ביוטיוב; החשובים שבהם הם סרטי ,Loose Change
שהתפרסמו בין  2005ל– .)2009אבל באופן כללי ,פעולות  false flagהן פחות או יותר כל
ההיסטוריה המתועדת :אם בכל המדינות שולטים אותם האנשים ,למה שיהיו מלחמות בין
מדינות? ובכן ,אין באמת מלחמות שכאלה ,כי אין באמת מדינות .גם מלחמות הדת לא
התקיימו ,כי אין הבדל בין הפרוטסטנטים לקתולים .השואה לא התרחשה .אנחנו אפילו לא
יודעים שעכשיו  ,2021כמו שכתב טל" 1:כל התארוכים שלנו כנראה שגויים מהיסוד ...אפילו
אי אפשר להוכיח שהיום יום ראשון ...שלא לדבר על  1000שנות היסטוריה שנעלמו"
( .)14.11.2019אם שטוחיסט לא ראה משהו במו עיניו ,הוא מפקפק בקיומו .לדוגמה ,כשהחלו
לדבר על מגפת הקורונה בישראל והוזכרה השפעת הספרדית ,כמה שטוחיסטים הביעו בקבוצת
הטלגרם פקפוק בכך שבאמת הייתה מגפה שכזו.
וכאן מגיע ה– .predictive programmingהמטרה בתכנות תודעה שכזה איננה רק להנדס
את תגובת הקהל באמצעות אירועים מזויפים שיוצרים פחד וצייתנות ,אלא להכין את נתיבי
התגובה התודעתיים שלו מראש באמצעות סיפורים .הסיפורים הללו יכולים להיות משווקים
כאמת :השפעת הספרדית נעצרה במדינות שנקטו ריחוק חברתי והתפשטה בכאלה שלא;
החצבת פוגעת באוכלוסיות שלא התחסנו .הם יכולים גם להיות משווקים כדת :ישוע ציית
לשלטונות ומעולם לא נקט אלימות .או שהם יכולים להיות מוצגים דווקא כסיפורים ,למשל
על מגפת זומבים או עולם פוסט–אפוקליפטי .ואז ,כשמגיע האירוע עצמו — שגם אותו
השטוחיסטים תופסים כמזויף לחלוטין — אנשים כבר "מתוכנתים" לגבי האופן שבו יש להגיב
אליו.
לשאלה מה הם המניעים לפעולות אלו של המאסונים עונים השטוחיסטים שכמו במקרה
של הפצת השקר לגבי היותו של העולם עגול ,המטרה היא לגרום לאנשים להאמין לא למה
שהם רואים במו עיניהם אלא למידע המופץ בערוצים ממסדיים כגון מערכת החינוך
והתקשורת ,משום שקל יותר לשלוט באנשים כשאתה שולט לחלוטין בתמונת המציאות שלהם.
אבל ,הם מוסיפים ,הרמייה המתמדת הזאת דורשת משאבים רבים ,ולכן ,לשם הנדסת העתיד,
מקודמות כמה תוכניות שמטרתן השגת שליטה יעילה יותר :הכנסת צ'יפים לכל האוכלוסייה
שיקלו על ניטור ושליטה בה; הפצת טכנולוגיות של שליטה מוחית ,בין השאר טכנולוגיית 5G
1

כל השמות בדויים.
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בעולם בהקשר של עיצוב תרבותי ודעת קהל ,שידם של הבונים לא חלק ממנו.
()20.4.2020
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(הדור החמישי של הטלפונים הסלולריים); ואג'נדה  ,21שלכאורה היא תוכנית של האו"ם
לצמצום הנזק הסביבתי ,אבל בפועל מטרתה צמצום דרמטי של אוכלוסיית העולם ,בין השאר
באמצעות חיסונים קטלניים ומחלות מהונדסות שיהרגו מיליארדים.
המיקוד של המחקר המתואר כאן הוא התגובות הרגשיות והתפיסתיות של השטוחיסטים
להופעת וירוס הקורונה ,ולכן אחזור לתגובות שלי עצמי .כאשר נחשפתי לכל המידע שתואר
לעיל לגבי תפיסת העולם שהשטוחיסטים מחזיקים בה ,הגבתי במידה מסוימת של בהלה
אמפתית :היה נדמה לי שתפיסת עולם כזאת תביא למצב רגשי של בהלה מתמדת .שאלתי על
כך את אבנר ,שטוחיסט המתגורר בצפון:
ש :אני מדבר על איך אתה קם בבוקר .אתה מבין? אתה פוקח את העיניים ומסתכל
על...
ת :מה זאת אומרת ,אחי? אני ב– ,missionאני נביא ,כפרה עליך ,אני באתי להציל את
העולם.
ש :אבל זה עולם סופר מפחיד.
ת :אבל אני אציל אותו ,אחי)28.10.2019( .
כאן מתגלה ישירות הממד הרגשי .אפיסטמולוגית ,השטוחיסטים מאמינים שהעולם הוא מקום
שבו כל סמכות וכל מוסד פועלים נגדם; שבו כוחות אפלים זוממים לשלוט ולהרוג אותם ואת
יקיריהם; שבו התוכניות המפלצתיות ביותר שאפשר להעלות על הדעת הן אמת לאמיתה .אך
לרוב ,תגובתם הרגשית לכך איננה בהלה או אפילו זעם .חלקם חדורי אופטימיות משיחית ,כמו
אבנר .חלקם לא באמת מאמינים שאפשר לנצח את המאסונים הכול–יכולים ,אבל חשים שהם
עצמם חלק מאליטה אחרת ,שוחרת צדק ובעיקר יודעת את האמת .לתובנה שיש קונספירציות
בעולם הם מתייחסים כאל "התעוררות" .הם כמובן כועסים על המאסונים ,אבל קצת כמו
שכועסים על נחש קוברה :למה כבר אפשר לצפות ממנו? רבים מהם מתוסכלים מכך שרק
מעטים התעוררו ושרוב האנשים סביבם מסרבים להקשיב להם ,אבל הרגש העיקרי שמניע
אותם איננו כעס ואפילו לא תסכול ,אלא תחושת בחירה ושליחות.
ואז הגיעה הקורונה.
טיסות בוטלו .חופש התנועה הוגבל לרדיוס של  100מטרים מהבית .סגר מוחלט הוטל
בפסח .הורגש מחסור בביצים .חשתי שהמערכת האפיסטמולוגית שלי קורסת :היא אינה
מותאמת להתמודד עם ההווה ,ולכן גם אינה יכולה לנבא את העתיד ,ושיווי המשקל האָפקטיבי
שלי קרס גם הוא .ציפיתי שהתגובות של השטוחיסטים יהיו שונות לחלוטין ,מפני שהם דווקא
ידעו לנבא את העתיד :במקרה הטוב זהו עתיד שבו ישתילו צ'יפים באנשים וישלטו להם במוח,
ובמקרה הרע יישאר בחיים אחוז אחד מאוכלוסיית העולם וגם הוא יוחזק במכלאות שמטרתן
לספק דם טרי .זאת הייתה ממילא הנחת היסוד שלהם .לו הייתי מנסח השערת מחקר מסודרת
בזמן הקורונה ,אזי השערת המחקר שלי הייתה שהשטוחיסטים יחשבו שכל נבואותיהם
מתגשמות בזו אחר זו וירגישו תחושת סיפוק משום שצדקתם הוכחה ,ואולי גם יתעורר בהם
להט מיסיונרי לגייס אנשים נוספים להשקפת העולם שלהם .הרי לא קשה לפרש את הקורונה
כהגשמה של נבואותיהם החוזות שבקרוב ייערך פרויקט הפחדה כלל–עולמי ,מבצע false flag
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בקנה מידה עצום ,שיקרע את מסכת הדמוקרטיה מעל פני הדיקטטורה ההולכת ומתממשת,
וכל זאת לצד מחלה בלתי נראית הקוטלת באוכלוסיית העולם .ולא רק לי היה נראה
שנבואותיהם מתגשמות :העניין בתאוריות קונספירציה ברחבי העולם עלה בחדות בתקופת
הקורונה .מכון  Pewמצא בחודש אפריל  2020ששליש מהאמריקנים מאמינים כי נגיף הקורונה
הונדס במעבדה ( .)Schaeffer, 2020בישראל וברחבי העולם התחילו להתפשט שמועות על כך
שהרשויות מנצלות את מצב החירום כדי לפרוס רשת סלולרית בטכנולוגיית דור  ,5או שרשת
כזאת כבר נפרסה והיא הגורם לקורונה ,והודעות רשמיות על התנגדות לכך נמסרו מעיריות
חיפה ,גן יבנה ופרדס חנה–כרכור ,אף שפריסה כזאת כלל לא תוכננה אז (שפיגל.)2020 ,
וקבוצת הטלגרם הלכה וגדלה :ב– 13.3היו בה  150חברים ,ב– 190 13.4חברים ,וב– 30.12היא
כבר כללה  298חברים וחברות.
אבל דווקא בקרב אלו המשוקעים לגמרי בעולם קונספירטיבי ,השטוחיסטים הוותיקים
יותר ,התגובה הייתה אחרת .במהלך פברואר ,ככל שהתרבו הדיווחים על המצב בעולם ועל
ההכנות הנעשות בישראל ,הייתה בקבוצה אווירה מסוימת של "אמרנו להם" ,אבל לקראת סוף
מרץ הטון הרגשי בקרב השטוחיסטים השתנה מאוד ושפתם האָפקטיבית כללה ביטויים של
בהלה ,דכדוך ,ובעיקר בלבול .חלקם היו מתוסכלים מדברים קונקרטיים ,למשל מכך שאנשים
קיבלו את ההנחיות והמסרים של השלטונות .גם זה ממצא מפתיע ,שהרי הציבור הגיב בדיוק
כפי שהשטוחיסטים היו יכולים לצפות שה– predictive programmingשל המאסונים תכנת
אותו להגיב .למרות זאת ,זוהר כתב בקבוצה ש"התגובה של הציבור ,זה הדבר הכי מזעזע
ומסוכן בכל הבבלת הזה" ( .)27.3.2020רונה כתבה ש"לפעמים אני חושבת שאולי מגיע להם
להיות מובלים לתהום" ( .)23.3.2020עניין אחר שתסכל אותם היה חוסר הפעולה שלהם עצמם,
כמו שכתב אמיר ,כנראה הדובר הרהוט ביותר בקבוצה" :עצוב שעדיין עסוקים בלהתווכח על
אמונה ולא להתכונן לשרוד ולעזור להציל אחד את השני .כמה זמן יש לנו עוד 'להתעורר'?
אנחנו עושים את זה כבר שנים!" (.)7.4.2020
אולם אצל רוב חברי הקבוצה היו הרגשות הקשים כלליים יותר ,ונבעו מהמצב בכללותו
ומחוסר יכולת לעכל אותו .רמי ,אחד הקולות החזקים והבוטים ביותר בקבוצה ,כתב" :התאבון
הלך לי כבר לפני כמה ימים נראה לי ירדתי כבר איזה  8קילו ...אני לא רציתי לרזות ...אבל
גם דיכאון מהמצב וגם הפסקתי לעשן אז הלכו המאנצ'יז והתאבון יחדיו" ( .)26.3.2020עמוס,
שעוסק בקונספירציות יותר מ– 20שנים ,כתב שהוא מרגיש שהוא "שקע ממש" בתקופה הזאת
( ,)2.4.2020עשרה ימים לאחר שדיבר על "ייאוש דיכאון חוסר אמון" ( .)23.3.2020ריקרדו
כתב שהמצב "עצוב ,הזוי ,מכעיס" ( ,)7.4.2020ורמי ,שהוא בעל משפחה ,כתב ש"אני עצמאי
והכריחו אותי לא לעבוד .מאיפה אשלם על האוכל?" ( ,)23.3.2020והוסיף ש"כמה רעל מצטבר
בך מרוב סיוטים .בסוף זה מתפוצץ" .על כך ענה לו עמוס ש"מי בכלל רוצה להביא ילדים
לעולם רע שכזה" ,ואמיר הוסיף "לגמרי ,כמו לשאת משקולת שרק צוברת עוד משקל מיום
ליום .תחושת המצור הזו ."...מאוחר יותר ציין רמי ש"כבר לא נשארו כמעט גשרים שלא
שרפתי" בוויכוחים ובמריבות ביישוב מגוריו ,ודן אמר שמצבו דומה" :חופשי נשרפים גשרים
אבל פאק איט" (.)25.3.2020
השטוחיסטים ראו איך נבואותיהם מתגשמות :תחזיות אימה מושמעות בכל אמצעי
התקשורת ,השלטונות מהדקים פיקוח ,ההמונים מצייתים לתקנות שבבירור יפגעו בחירּות
ובהכנסה שלהם עצמם .לכאורה ,כפי שהשטוחיסטים ציינו בעצמם ,הם היו אמורים להתחזק
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באמונתם :המערכת האפיסטמולוגית שלהם הייתה מותאמת למצב החדש הרבה יותר מזו שלי,
למשל .אבל רבים מהם הגיבו במועקה ובבלבול דומים מאוד לאלה שלי.
המחקר שלי לגבי השטוחיסטים נמצא עדיין בשלב ראשוני למדי ,אבל בהערת המחקר
הזאת נוצרה הזדמנות להתמקד בנושא ספציפי בתוכו :למה הגיבו השטוחיסטים כפי שהגיבו
למשבר הקורונה? בשלב זה יש לי רק השערות רופפות מאוד .עלה בדעתי ספרם המפורסם של
פסטינגר ,ריקן ושכטר  ,When prophecy failsשהראה כי כישלונן של תחזיות אפוקליפטיות
אינו מערערת את המאמינים אלא דווקא להפך — הוא מחזק את אמונתם ובעיקר את הלהט
המיסיונרי שלהם .כאן ,נדמה לי ,המצב הפוך :התחזיות האפוקליפטיות דווקא מתממשות,
והמאמינים מגיבים לכך במצוקה רגשית ובהסתגרות .מדוע?
ההשערה הטנטטיבית שלי היא שאף כי לכאורה המערכת האפיסטמולוגית של
השטוחיסטים שונה מאוד מזו הנפוצה בסביבתם (וברור לי שגם אצלם וגם בסביבתם יש יותר
ממערכת אחת כזאת) ,בפועל היא איננה מערכת אוטונומית אלא מערכת הופכית .במילים
אחרות ,תפיסת העולם שלהם איננה כזו המכוננת עצמאית ,אלא היא תפיסת עולם המכוננת
כנגד .באפיסטמולוגיה שלהם ,המציאות המוצגת לכולנו באופן רשמי — במערכת החינוך,
בבידור ,בממשל ,באקדמיה — היא שקר אחד גדול ,שכל המערכות כולן מגויסות להמשיך
ולקיים אותו .אבל ברגע שכל המערכות הללו מפסיקות לתפקד באופן שבו הן מתפקדות
בשגרה ,וברגע שתפיסת המציאות המוצגת מתערערת אף היא ,האפיסטמולוגיה שלהם כמוה
כדג מחוץ למים.
ייתכן שאם הייתה זו קהילה מבודדת מהעולם ,תגובתם הייתה אחרת .אבל הקבוצה שאני
חוקר אינה מבודדת מהעולם :זוהי קהילה כנגד העולם .העולם ,מבחינתם ,אינו שטוח ותו לא;
הוא עולם שטוח כנגד הטענה שהעולם עגול .במידה רבה של צדק ,הם רואים עצמם כמורדים,
ויש להם בהחלט תפיסה אפוקליפטית .אבל זו עמדתם בשגרה ,כמצב מתמשך ,והיא מכוננת
כנגד עמדות אחרות ,אף הן בשגרה .סוף העולם תמיד נמצא אצלם מעבר לפינה ,והאשליה
השקרית של המציאות תמיד עומדת להיקרע ,בעתיד הקרוב אך לא כרגע .כשהשגרה שכנגדה
הם בנו את השקפת עולמם משתנה ,השקפת העולם שלהם אינה מותאמת — לפחות לא בזמן
השינוי עצמו — להתמודד איתה טוב יותר מאשר השקפת עולם של מי שדווקא מקבלים את
המציאות היומיומית .מתברר כי גלגל שיניים שמסתובב הפוך הוא עדיין חלק ממערכת,
וכשהמערכת נתקעת ,הוא נתקע יחד איתה .המערכת האפיסטמולוגית של השטוחיסטים
נתקעה ,ותגובתם הרגשית הייתה קשה כמו זו שלי .מבחינתם העולם בהחלט אמור להסתיים
באפריל ,אבל תמיד היה זה אפריל של השנה הבאה.
בימים אלו אני מקטלג ומעבד את עשרות אלפי ההודעות שנכתבו בקבוצת הטלגרם מאז
פרוץ משבר הקורונה (וגם בכמה קבוצות פייסבוק ,פעילות פחות) ואת ששת ראיונות העומק
שערכתי עד כה ,וממשיך לאסוף שטוחיסטים שמוכנים להתראיין (רובם חשדנים מאוד) .מטרתי
היא למפות באופן מדויק ומפורט יותר את המערכת האפיסטמולוגית ואת מנעד התגובות
האפקטיביות של השטוחיסטים לפני משבר הקורונה ובמהלכו.
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גיבורים על תנאי :על חלקם של רופאות ורופאים
פלסטינים ב"מלחמה בקורונה" ועל רפואה כזירה
לפוליטיקה של הכרה
גיא

שלו*

תקציר .ברגע שאיום המגפה העולמית הפך מוחשי ,ישראל יצאה
למלחמה .מנהיגים ,פקידים ופרשנים פנו לז'רגון מיליטריסטי בהתייחסם
ל"מלחמה נגד הקורונה" .כמו במלחמה ,הרופאות והרופאים שהתייצבו
בחזית וסיכנו את עצמם הפכו לגיבורים .אך כשחמישית מנשות ואנשי
צוותי הבריאות בישראל הם אזרחיות ואזרחים פלסטינים ,הגבורה
הישראלית קיבלה פנים חדשות .הערת מחקר זו מתבססת על פרויקט
שנמצא בעיצומו ובמרכזו ראיונות עם רופאים ורופאות פלסטיניות,
פעילים חברתיים ומובילות דעת קהל ,וכן על ניתוח מדיה .המחקר מתמקד
בחוויות ובנקודות המבט של רופאות ורופאים פלסטינים בעבודתם בבתי
החולים ובקהילה ,בזמן משבר בריאותי ולאור נראות חיובית חסרת תקדים
כפלסטינים בציבוריות היהודית–ישראלית .במיוחד הוא בוחן זאת לאור
קמפיינים ציבוריים שהציגו את דמות הרופאה הפלסטינית כגיבורה
הנאבקת על בריאותו של הציבור הישראלי במטרה לאתגר את ההדרה של
אזרחיות ואזרחים פלסטינים בישראל .נראות זו בשעת משבר לאומי
מדגישה את מגבלות ההכרה של המיעוט הלאומי הילידי הפלסטיני
בישראל ,ואת הפוטנציאל והמגבלות של השדה הרפואי כזירה לפוליטיקה
של הכרה.
מילות מפתח :בריאות ורפואה ,מיליטריזם ,פלסטינים אזרחי ישראל,
ניטרליות ,הכרה פוליטית

מבחינת הציבור היהודי ,הוא מסתכל על השכן הערבי שלו ,הוא לא בטוח האם הוא
ב"אנחנו" או ב"הם" ברוב המלחמות שישראל מתעסקת בהן .ופתאום כשהמלחמה היא
בקורונה אז הערבים הם לגמרי ב"אנחנו".
שיר נוסצקי ,פעילה פוליטית (ריאיון)4.5.2020 ,

*

ד"ר גיא שלו ,תוכנית עמיתי מרטין בובר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
תודה מקרב לב לבן בלק ,גרי ווסטר ,סנא כנאנה ועדי גולן–בכנפו על ההצעות המחכימות ,ולשירה סנש על
תרגום הטקסט שנכתב במקור באנגלית .תודה למכון טרומן למען קידום השלום ,ולתוכנית עמיתי מרטין בובר
באוניברסיטה העברית בירושלים עבור מימון המחקר.
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חיבור זה עוסק בפלסטינים אזרחי ישראל ,האוכלוסייה הילידית הפלסטינית שנותרה בתחומי הגבולות
המוכרים של ישראל לאחר הנכבה ב– .1948בכל מופע של המונח "פלסטינים" הכוונה היא לפלסטינים אזרחי
ישראל.

הערות מחקר לעת קורונה

כשמגפת הקורונה הכתה בישראל ,המדינה הייתה נתונה במבוי סתום פוליטי שבו אף מפלגה
אינה יכולה להשיג את הרוב הדרוש להקמת קואליציה .מערכת הבריאות הציבורית ,מושא
לגאווה לאומית ארוכת שנים ,הייתה שחוקה לאחר שנים של מדיניות צנע ניאו–ליברלית
מכוונת .פלסטינים אזרחי ישראל 1,המודרים זה עשרות שנים ,מצאו את עצמם במוקד שתי
המערבולות .בחזית הפוליטית ,הרשימה המשותפת רשמה הישג היסטורי ,זכתה ב– 15מושבים
בכנסת וחסמה את האפשרות ליצירת קואליציית מרכז–שמאל ללא תמיכתה .בחזית הרפואית,
מקץ שני עשורים שבהם יהודים–ישראלים פנו לערוצי הקריירה הרווחיים יותר בתעשיית
ההייטק ,פלסטיניות ופלסטינים צעירים מילאו את שורות מקצוע הרפואה (ירון.)2020 ,
ברגעי המתח הללו הזרימו פוליטיקאים מהימין ומהמרכז ,בהנהגת ראש הממשלה בנימין
נתניהו ,משאבים רבים לקמפיינים תקשורתיים נגד השתתפות פלסטינים במערכת הפוליטית
(לוינסון .)2020 ,בד בבד ,פוליטיקאים מכל גוני הקשת יצאו מעורם כדי לברך את מאמציהם
של הפלסטיניות והפלסטינים העוסקים ברפואה בחזית המגפה (ליברמן .)2020 ,שתי הזירות
נפגשו לעיתים קרובות .פוליטיקאיות ופעילות העלו תמונות של רופאות ואחים ערבים
לרשתות החברתיות ,ומאות אנשי רפואה חתמו על עצומה שהכריזה" :דין קולו של אזרח ערבי
בקלפי כדין קולו של רופא ערבי בחדר הניתוח" (פעילן .)2020 ,בתי החולים ,הנתונים בעיצומה
של מגפה עולמית ,סומנו כקווי החזית במאבק על המיצוב הפוליטי של המיעוט הלאומי
הפלסטיני בישראל .מצב הדברים הזה הביא לנראות חיובית חסרת תקדים של פלסטיניות
ופלסטינים בקרב החברה היהודית הישראלית ,אך בו בזמן רמז שהלגיטימיות שלהם כשותפים
מותנית בחלוקיהם הלבנים.
על רקע זה התחלתי בחודש אפריל  2020מחקר אתנוגרפי שבוחן כיצד מומחיות ואתיקה
רפואית ממלאות תפקיד בפוליטיקה אתנו–לאומית ברגעים של משבר .באמצעות ניתוח
איכותני של ראיונות עם רופאים ורופאות פלסטינים ועם פעילות ופעילים פוליטיים,
ובאמצעות ניתוח של שיח ציבורי ,אני מבקש לבדוק( :א) מה קורה כאשר רופאות ורופאים
הופכים מעורבים בפוליטיקה לאומית? (ב) אילו אופקים פוליטיים נפתחים ,ומה מגבלותיהם?
(ג) כיצד שחקניות ושחקנים שונים מבינים את הפוליטי ואת המקצועי בהקשרים אלו? (ד) מהן
ההשלכות עבור רופאות ורופאים פלסטינים ,עבור המיעוט הלאומי הילידי הפלסטיני ,ועבור
מערכת הבריאות הציבורית הישראלית?
חיבור ראשוני זה על אודות המחקר מתאר בקצרה את האופן המיליטריסטי שבו נדונה
מגפת הקורונה בהקשר הישראלי ,ובמקומם של פלסטיניות ופלסטינים כ"גיבורים חדשים" ולא
צפויים בשיח הזה .לאחר מכן נדונים קמפיינים ציבוריים שהשתמשו בבית החולים כבנקודת
מוצא לפעולה פוליטית המבקשת לאתגר את ההדרה של אזרחיות ואזרחים פלסטינים בישראל.
מתואר בקצרה האופן שבו הניטרליות המדומיינת של המרחב הרפואי בישראל מגדירה את
גבולות הלגיטימיות של פלסטינים בציבוריות היהודית–ישראלית .לבסוף מוצגות השאלות
שמקרה זה מעלה לגבי הפוליטיקה של ההכרה במיעוט הלאומי הילידי הפלסטיני ,בהקשר של
קולוניאליזם התיישבותי בישראל/פלסטין.
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מגפה כמלחמה ,פלסטינים כגיבורים
ברגע שאיום המגפה העולמית הפך למוחשי ,ישראל יצאה למלחמה .מנהיגים פוליטיים ,פקידי
ממשל ופרשנים פנו לז'רגון מיליטריסטי כשהתייחסו ל"קווי החזית" של "המלחמה נגד
הקורונה" (זיו .)2020 ,על המורות הופעל לחץ לוותר על ימי חופשה ו"להיכנס מתחת
לאלונקה" ("מזכ"לית הסתדרות המורים" ,)2020 ,בשלטי חוצות לרגל יום העצמאות היה כתוב
"גם את הקורונה ננצח" ,בהדהוד למלחמות ישראל ,וטקסי יום הזיכרון עסקו בקורבנות
המלחמה מול "אויבנו החדש" .גם אנשי הרפואה אימצו שפה מיליטריסטית; "מלחמה במגפה
[היא] כמו בכל מלחמה" ,כתב פרופ' ציון חגי ,יושב ראש ההסתדרות הרפואית (חגי.)2020 ,
השימוש בלשון צבאית בהקשר הרפואי אינו חדש ואינו ייחודי לישראל .כבר לפני עשורים
ביקרה סוזן סונטג ( )Sontag, 2001את השימוש הנפוץ במטפורות צבאיות בשפה הרפואית.
היא טענה כי הן פוגעות במחקר ובטיפול הרפואי ומכשירות את הקרקע לסטיגמטיזציה
המסוכנת המתעוררת כתוצאה מהמיזוג בין מחלה לנושאיה .אמילי מרטין ()Martin, 1990
ניתחה בעבודתה את המחירים החברתיים והרפואיים של השיח הרפואי הרואה במערכת החיסון
כוחות הגנה לאומיים המגינים מפני פתוגנים–אויבים חיצוניים ,במטפורה המדמה את הגוף
למדינת הלאום .במקרה של מגפות עולמיות מטפורות צבאיות משגשגות ביתר שאת ,במגוון
רחב של הקשרים גאופוליטיים והיסטוריים (.)Baehr, 2006
בישראל המיליטריזציה של המגפה לא הייתה רק דיסקורסיבית .מערכת הביטחון — ובכלל
זה צה"ל ,המוסד ,השב"כ והתעשיות הצבאיות — עמדה במרכז תהליכי קבלת ההחלטות,
בפיקוח ובהוצאה אל הפועל של ה"מלחמה במגפה" ( .)Tanous, 2020bמבקרים ציינו כיצד
אנשי ביטחון ומומחים ביטחוניים דחקו הצידה מומחיות לבריאות הציבור (זיו ,)2020 ,קיבלו
החלטות בלתי מקצועיות (שומפלבי )2020 ,והובילו להפרת זכויות אזרחיות (דולב.)2020 ,
בעוד המיליטריזציה הגוברת של החברה הישראלית מובילה באופן עקבי להדרת אזרחים
פלסטינים מיֹותר ויותר משאבים ומרחבים ציבוריים ( ,)Levy, 2003לתגובה המיליטריסטית
לנגיף הקורונה הייתה השפעה שונה במידה מסוימת .במלחמה ,מי שנמצאים בקו החזית,
מתעמתים עם האויב מקרוב ומסכנים את חייהם נחשבים לעיתים קרובות לגיבורים .באופן
דומה ,ראש הממשלה נתניהו הריע ל"צוותים הרפואיים הגיבורים שעומדים בקו החזית ומגינים
על כולנו" (לוי ,)2020 ,וחיל האוויר ערך מטס מעל לבתי החולים והצדיע לצוותים הרפואיים
(בלומנטל ורענן בן צור .)2020 ,אבל מכיוון ש– 20.8%מאנשי צוותי הבריאות בישראל הם
פלסטינים ופלסטיניות (ירון ,)2020 ,הגבורה הישראלית קיבלה פנים חדשות .כדברי שיר
נוסצקי ,פעילה פוליטית יהודייה–ישראלית" :מבחן הכניסה לישראליות הרבה פעמים הוא
הצבא והוא השירות במלחמות ,וזה משהו שהערבים לא חלק ממנו אף פעם .ואני חושבת שזו
הפעם הראשונה שערבים נמצאים בחזית של מלחמת הישרדות ישראלית והם גיבורים
לאומיים!" (ריאיון.)4.5.2020 ,
ואכן ,רופאים פלסטינים ששיתפו אותי בחוויותיהם בראיונות זום שנערכו בשיא המשבר
תיארו מאמצים אדירים ומסכני חיים שנעשים תחת לחץ עצום .חסן תיאר את תנאי עבודתו
ביחידה מיוחדת לטיפול בחולי הקורונה" 2:אתה מזיע בתוך כל הדבר הזה ,רטוב ,כל המסכה
שלך וכל ה ...אתה חנוק ,כל המגן פנים אדים ,אתה לא רואה שום דבר ,ואתה ,אחרי שעה שם
2

המרואיינים הנזכרים בשמם הפרטי בלבד  -שמותיהם בדויים.
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בארץ ,אתה יודע ...מלחמה פה זה משהו שאוסף סביבו הרבה ,הרבה דברים והרבה
אהדה ,ואם אתה רוצה לקרוא לי ...אם יקראו לך חייל אתה מקבל תו כשר .אז ,כאילו,
יש את העניין הזה ,אבל זה משהו תרבותי ,אז אתה קורא לזה מלחמה ,ומלחמה
ומלחמה ,אז אנשים יבינו שזה משהו רציני ,ולא יעשו כמו שעשו באיטליה( .ריאיון,
)3.5.2020
עבור חסן ,השיח הצבאי הפך טבעי .עבור מאג'ד ,השימוש בשפה הצבאית היה מוצדק
ואפקטיבי בהדגשת גודל המשבר שאיתו התמודדנו כחברה .אבל מה שבעיניו היה צורך הכרחי
להתמודדות עם משבר רפואי ,וברמה האישית גם מקור ללגיטימציה (תיוגו כ"כשר") ,היה עבור
אחרים הזדמנות למהלך פוליטי.

בית החולים כאתר לפוליטיקה לאומית
שיר נוסצקי ושותפה רגב קונטס הם שני פעילים פוליטיים יהודים–ישראלים שהיו בין מובילי
המחאה הגדולה לצדק חברתי שהתקיימה בשנת ( 2011טן–ברינק .)2019 ,בחודש מרץ 2020
הם בילו ערב שקט מול מהדורת החדשות וצפו בכתבה שהציגה אלפי אנשים ניצבים
במרפסותיהם ומוחאים כפיים לעובדי הבריאות .הם נדהמו לראות שמיד אחריה דווח על
מאמציו של ראש הממשלה למנוע קואליציית מרכז–שמאל בכנסת ,כשהוא מכנה את הנציגים
הפלסטינים "תומכי טרור" (ליס .)2020 ,שיר אמרה לי" :ידעתי שלרשימה המשותפת הצביעו
יותר מ– 80%מהערבים ,וידעתי גם שיש ייצוג גדול של ערבים בצוותים הרפואיים ,אז היה
נורא ברור לי ,כאילו ,הסתירה המטורפת הזאת" .ברגע הזה הם החליטו שהם "חייבים לחבר
את הנקודות" ,ושבתי החולים — בעיצומה של מגפה — הם המקום הנכון לעשות זאת .יחד עם
שני חברים נוספים הם יזמו קמפיין כלל–ארצי מוצלח (מיסניקוב )2020 ,המציג עובדי ועובדות
בריאות פלסטינים בבתי חולים ,לובשים מדים רפואיים ועוטים מסכות פנים שנושאות את
סיסמת הקמפיין" :שותפים לגורל ,שותפים לממשל".

הערות מחקר לעת קורונה

אתה מתחיל לפתח אי–שקט פנימי ,שבנאדם ...לא טוב לך" (ריאיון .)27.4.2020 ,אף על פי
שחסן ,בהיותו פלסטיני ,לא שירת בצה"ל ,גם ההסבר שלו היה משולב בז'רגון צבאי .הוא תיאר
את "התגייסותו" ליחידה המיוחדת לחולי קורונה כ"צו  ,"8ואת חדר הבקרה של היחידה
כחמ"ל ,ראשי התיבות הצבאיים ל"חדר מלחמה".
הגל הראשון של משבר הקורונה חפף לצום הרמדאן .ריאיון הזום שלי עם מאג'ד התקיים
אחרי יום צום ארוך ,בזמן שחיכה שארוחת האפטאר שלו תתחמם בתנור .הוא בודד את עצמו
בדירה קטנה במגורי הרופאים של בית החולים ,מחשש להדביק את משפחתו אם יצטרף אליהם
לארוחה המסורתית של שבירת הצום .הוא סיפר לי בקול תשוש" :אני הרגשתי בדידות ,אני...
ממש היה לי מאוד קשה ...היה לי מאוד קשה נפשית" .כששאלתי את מאג'ד על עמדתו כלפי
השימוש במטפורות של מלחמה ,הוא אמר:
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מתוך דף הפייסבוק "האם ראית את האופק לאחרונה?"

בערך באותו הזמן ,בעברה האחר של תל אביב ,ערך הפעיל הפוליטי היהודי–ישראלי אסף קפלן
סיעור מוחות עם עמיתיו .גם הם ראו את הפוטנציאל הפוליטי .הוא אמר לי בלהיטות" :רופאים
זה מלאכים ,זה אנשים שצנחו מהשמיים ,כאילו ,מה יותר מזה? עכשיו ,כשאתה מלביש על זה
את הקורונה ,כשהם מסכנים את עצמם ,וואלה ,אז בכלל ,זה מתנה לקמפיין כזה!" (ריאיון,
 .)19.5.2020הוא יזם קמפיין בשם "אומרים תודה לגיבורי הרפואה" שהציג בעיקר תמונות של
אנשי ונשות צוות רפואי פלסטינים ,והקמפיין הפך מייד לוויראלי" .זה אולי נשמע נורא" ,הוא
אמר" ,אבל הרופאים הם רק כלי" .והסביר" :לא באמת היה אכפת לי אם זה היה רופא או מורה
או כבאי ,אבל פה הייתה הזדמנות מאוד מאוד טובה ,והמטרה הייתה לקחת את האנשים האלה
 to some extentעל הסיפור הזה ,שבנאדם שכאילו שונא ערבים יגיד ,רגע ,יש גם ערבים
טובים".
שני היבטים של עבודת בית החולים הובלטו בקמפיינים הללו :הושם דגש על עובדי
ועובדות בריאות פלסטינים שדואגים למטופלים יהודים ,ועל אנשי מקצוע פלסטינים ויהודים
שעובדים יחד כתף אל כתף .אסף ציין שהסיפור האפקטיבי ביותר בקמפיין שלו היה של
"הרופאה הערבייה שהצילה את חולה מס'  ,"16באמצע חודש מרץ ,בשלביה המוקדמים של
המגפה ,כשהתקשורת עקבה אחר כל מקרה מקרוב .הוא הסביר:
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באמצעות הדגשת דאגתה של רופאה פלסטינית כלפי חולה ישראלי הדגיש אסף את הסתירה
בין הסנטימנט היומיומי כלפי האזרחים הפלסטינים ("שנאה") ובין גבורתם החדשה של
הרופאות והרופאים ,שהושגה באמצעות דאגתה של הרופאה כלפי מטופל "ישראלי" .מה שהפך
אותה לגיבורה היה הדאגה ל"אחד משלנו" .המעבר מהרופאה היחידה אל לשון הרבים" ,הם",
מבטא את המסר הפוליטי שקידם הקמפיין .הדימוי של הרופאה–הגיבורה מופעל כדי להביא
לשינוי הגישה של יהודים–ישראלים כלפי הקולקטיב הפלסטיני — "הם פה בשביל כולנו".

מתוך דף הפייסבוק "אומרים תודה לגיבורי הרפואה"

במהלך המגפה יזם מרכז אקורד ,העוסק ביישום ידע של פסיכולוגיה חברתית ,קמפיין למורי
בתי ספר תיכוניים .חברות המרכז כתבו והפיצו במהירות מערכי שיעור לשימוש בשיעורים
מקוונים .אחד מחמשת מערכי השיעור שהכינו נקרא "שותפים במאבק נגד הקורונה" .רון
גרליץ ,מנכ"ל המרכז ,הוא אקטיביסט ותיק בתחום היחסים בין יהודים–ישראלים לפלסטינים.
הוא הסביר את הרציונל:

הערות מחקר לעת קורונה

היא גיבורה .היא הצילה חולה ישראלי .זאת אומרת ,היא ...שונאים אותה פה ביומיום,
היא זוכה ליחס רע ,אבל היא הצילה חולה ישראלי .המטרה היא שכאילו אתה תראה
את זה ותבין ,ושתיווצר לך מחשבה שהם לא תומכי לחימה ,הם לא שונאי ישראל ,הם
פה בשביל כולנו( .ריאיון)19.5.2020 ,
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אחד הדברים שקורים ביחסים בין קבוצות זה כמובן התפיסה ההומוגנית של הקבוצה
השנייה כקבוצה שהיא רעה מטבעה ויש לה מאפיינים שליליים ,אז אין ספק שלהראות
את הרופאים הערבים בחזית ומצילים את החולים היהודים זה כנראה אומר שהם לא
רעים כולם ולא מטבעם( .ריאיון)4.5.2020 ,
לאה וגלית הובילו את צוות הארגון שתכנן את מערך השיעור בנושא צוותים רפואיים .לאה,
מחנכת ומדריכת מורים ,הדגישה שמה שהנחה את הצוות בתכנון מערך השיעור היה "קודם
כול ה– appearanceהחיובי של השותפות" .גלית ,בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה חברתית,
הוסיפה:
מאוד חיפשנו באמת איזשהו  visualשמראה את השותפות הזאת בצורה מאוד מאוד
ברורה ,ושהוא לא מדבר רק נגיד על הצד הערבי או רק על איך הצד היהודי מקבל את
הצד הערבי ,אלא משהו שממש מדבר על איזושהי חוויה של קומונליות ושל איזשהו
חיבור גם בינאישי מאוד מאוד טוב בין הקבוצות( .ריאיון)19.5.2020 ,
עבור מובילות ומובילי הקמפיינים ,בית החולים סיפק במהלך המשבר מסגרת שבה היה אפשר
לעשות שימוש אפקטיבי בדימוי של אנשי הרפואה הפלסטינים לקידום אג'נדה פוליטית .הם
רצו להתנגד לדמוניזציה של האזרחים הפלסטינים בשיח הפוליטי הרעיל ,במטרה להפוך את
השתתפותם במשחק הפוליטי ללגיטימית וכדי להדגיש שיתוף פעולה ,שותפות וקהילתיות.
בחברה המסומנת על ידי סגרגציה בחינוך ,במגורים ובתעסוקה ,כולם הדגישו כי הם מחשיבים
את בתי החולים כמודל עבור החברה.
עם זאת ,הקמפיינים הללו והתגובות שעוררו היו מלאים במתחים שנבעו מה"עירוב" שבין
פוליטיקה לרפואה .בישראל ,האתוס של מערכת בריאות "ניטרלית" מבחינה פוליטית מתוחזק
על ידי אנשי ונשות מנהל בריאות ,אנשי ונשות מקצוע ,פוליטיקאים ואמצעי התקשורת.
לעיתים קרובות נטען כי המפתח למערכת הבריאות הציבורית המגוונת של המדינה הוא
שפוליטיקה היא "טאבו שאין לעסוק בו כלל" (רוזנר.)2017 ,
כששיר שלחה צלמת מקצועית לכמה בתי חולים כדי לצלם את התמונות לקמפיין היא
נתקלה בהתנגדויות ,בניגוד לציפיותיה" :הדוברת של בילינסון ממש פוצצה את הצילומים,
והביאה אנשי אבטחה והכריחה את הצלמת שלנו למחוק את הצילומים ,למרות שהעובדים שם
אמרו שהם רוצים [להצטלם]" .כשניסו להבין מה מקור ההתנגדות לצילומים ,לדברי שיר,
"[הדוברת אמרה ש]זה פוליטי ,זה כאילו מפלג ,זה הביטוי שהיא השתמשה בו ,והם לא מרשים
לעובדים שלהם להשתתף בדברים כאלה".
יוזמות ויוזמי הקמפיינים שראיינתי היו מודעים למתח הזה .הם ביטאו תפיסות שונות ביחס
ל"כמה פוליטי אפשר להיות" בפעולה בשדה הרפואי .כולם ניסו בדרכים שונות ליצור איזון
בין מסר "ניטרלי" ו"הומניסטי" ,המציג אנשי רפואה שעובדים יחדיו כדי להציל חיים ,ובין
המסר הפוליטי שהם ניסו לקדם.
לאה וגלית ממרכז אקורד תיארו אתגר זה בעבודתן עם מורי בתי ספר תיכוניים והדגישו
את צמצומו של חופש הביטוי במערכת החינוך הישראלית .הן חששו שמנהלי בתי ספר
ותלמידים יירתעו ממסרים שייתפסו "פוליטיים" ,ולכן היו זהירות מאוד במסגור מערך השיעור
שלהן בנושא צוותי רפואה מעורבים והציגו את הדברים באופן מתון ככל האפשר" :זה קצת
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הסיפור פה היה ממש לשחרר לאט לאט את החבל .זאת אומרת ,ההתחלה הייתה בכוונה
עם כאלה שהם הכי  softשיש .זאת אומרת ,הנה הרופאה שהצילה חיים של בנאדם,
שהיא ,אתה יודע ,כאילו ,הכי בטוח שזה והמסרים יהיו כאלה שהיא מדברת על שותפות
וביחד ובלי ,אתה יודע ...היו כמה טקסטים שממש ערכתי החוצה משפטים שאנשים
אמרו על היחס [הרע] שהם מקבלים ,וככל שאתה רואה שהתגובות הן יותר [חיוביות],
זה פשוט לאט לאט עוד צעד ועוד ,כאילו ,הנה — אני עכשיו אראה ילדים ערבים
מדברים בערבית וזה( .ריאיון)19.5.2020 ,
עבור אסף ,הרופאים היו "כלי" אפקטיבי להעברת המסר הפוליטי של הקמפיין שלו .אולם
מתוך מודעות למגבלותיה של מסגרת בית חולים ודימויה כ"ניטרלית" מבחינה פוליטית ,הוא
היה זהיר מאוד בקידום המסר .הוא אפילו נזהר שלא לכלול כל תוכן בערבית עד שהרגיש שיש
לו תמיכה מספקת .הוא הקפיד שהעיצוב יהיה פשוט" ,כאילו עשיתי אותו בבית" ,מפני
שלדבריו עיצוב מקצועי מדי היה עלול לעורר חשד לגבי מקורות המימון ותהיות לגבי האג'נדה
הפוליטית של הקמפיין.

רופאים ערבים ,אזרחים פלסטינים
למרות הפוטנציאל שהיה טמון במשבר הבריאותי ,יכולתם של הקמפיינים הפוליטיים
להתרומם הייתה מוגבלת בהינתן גבולותיו של מרחב שנתפס כ"ניטרלי" .המשקל העצום
שיוחס לאנשי ונשות רפואה הציב רף גבוה עבור אזרחים פלסטינים המבקשים הכרה
ולגיטימציה .כפי שאמר לי מאג'ד" ,ביום שיהיה לי נוח עם זה שמכבדים אותי ונותנים לי
לגיטימציה למרות שאני ערבי ,בגלל שאני רופא — אני בוגד בעם שלי".
חשובה במיוחד העובדה שכל בני ובנות שיחי עמדו על הבעיה הבסיסית בהאדרת האידיליה
של בית החולים :מרבית היהודים–ישראלים מוכנים לקבל את הערבים כרופאים ומטפלים ,אך
אינם מכירים בלגיטימיות הפוליטית שלהם כפלסטינים .כפי שאמר חסן בחריפות" ,ואללה,
האנשים האלה שאתם מכנים אותם טרוריסטים ,אני מדבר על המנהיגים של הרשימה
המשותפת ,הם אנשים שאנחנו שלחנו אותם .תחשוב טוב טוב לפני שאתה מלכלך עליי .תחשוב
טוב .מחר תבוא לבית חולים [לקבל טיפול] ,אז תדע שאני הצבעתי לטרוריסטים".
העיסוק האינטנסיבי באנשי ונשות רפואה ערבים בהקשר הפוליטי מדגיש את גבולות
ההכרה הפוליטית של המיעוט הלאומי הפלסטיני בישראל .רופאים ורופאות פלסטינים
נתבקשו ללא הרף באמצעי התקשורת לבדל את עצמם מהרשימה המשותפת בזמן שדרשו
הכרה .כך קרה באופן עקבי גם בקמפיין "שותפים לגורל ,שותפים לממשל" (אבו–מוך.)2020 ,
קמפיין זה אמנם היה אמיץ יותר מהאחרים וביקש לעשות שימוש באידיליה של בית החולים
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כמו לפתוח בקבוק קולה אחרי שהוא מתנער" ,לאה אמרה" ,לפתוח כאילו סיבוב ,לאפשר
תחנות רגשיות לתלמידים להוציא ולהביע עמדות" (ריאיון.)19.5.2020 ,
קמפיינים ציבוריים נתקלו בקשיים דומים .אסף היה נחרץ מאוד לגבי מגבלותיו של קמפיין
שבית החולים הוא נקודת המוצא שלו" :ברגע שבו אתה לוקח את החבר'ה האלה ,הרופאים,
ואומר משהו פוליטי עליהם ,גמרת את הסיפור" .לאור זאת הסביר את האסטרטגיה ששימשה
אותו בקמפיין:
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כדי לקרוא לאפשר את ההשתתפות הפוליטית הפלסטינית בממשלה ,אולם גם דרישה זו הייתה
מוגבלת במהותה .הקמפיין ציפה מבני המיעוט הילידי הפלסטיני לוותר על הסובייקטיביות
הלאומית שלהם ולהצטרף לשורותיו של משטר ציוני מדיר מבלי לקרוא לשינוי יסודי באפליה
המבנית שבמהותו .בתוך ההקשר של הקולוניאליזם ההתיישבותי בישראל/פלסטין (סבאע'–
ח'ורי ,)2018 ,השימוש בגבורתם של רופאים ורופאות פלסטיניות כדי לקרוא להכלתם של
האזרחים הפלסטינים כשחקנים לגיטימיים במשחק הפוליטי הציוני נעשה במחיר של מחיקה
לאומית (.)Tanous, 2020a
מאג'ד חש שהקמפיינים הללו תבעו ממנו כניעה כפלסטיני .הוא חש כי הוא נדרש להעמיד
עצמו למבחן לגיטימיות בפני החברה היהודית–ישראלית ,וחווה זאת כהמשך ישיר לגירוש סבו
מכפר מולדתו בנכבה:
הטראומה הזאת עוברת מדור לדור .אבא שלי רוצה להמשיך לברוח .הוא רוצה שאני
גם אמשיך לברוח .אתה מבין? ופשוט אין לזה סוף ,אין לזה סוף ,וזה נמצא באותו
מקום ,כאילו ,מבחינתי ,ש ...די ,אני כבר לא מסוגל כל הזמן לברוח ,לא מסוגל כל
הזמן להתחנן ,לא מסוגל כל הזמן להוכיח את עצמי ,אני לא ...אני לא מוכן להיות...
להשתמש ברפואה שלי בשביל להוכיח את עצמי .זהו ,אם אני לא הוכחתי את עצמי —
לא רק אני ,כל העם שלי ,בעיקר אלה שבונים את הארץ וסוללים אותה; אם אלה לא
הצליחו להוכיח את עצמם — אני לא רוצה להוכיח את עצמי ,ואני לא רוצה לברוח .כל
פעם הדיון הזה חוזר וכל פעם פותח את הדברים האלה .זהו( .ריאיון)3.5.2020 ,
ברגעים של משבר עולמי ,הנראות המוגברת של אנשי ונשות צוות רפואי פלסטינים בציבוריות
היהודית–ישראלית משקפת מערך מורכב ומרובד של פוליטיקה של הכרה ( politics of
 .)recognitionהמחקר שלי בוחן היבטים שונים של הכרה ואת האינטראקציה ביניהם .היבט
אחד הוא המתח שבין הכרה באדם כבעל ערך אינהרנטי ובין הכרה על בסיס תרומה והישגים;
כפי שמאג'ד ביטא היטב ,ההכרה בהישגיו ובתרומתו לא בהכרח מובילה להכרה בערכו כאדם
וכאזרח ,ואף עלולה לפגוע בה .היבט נוסף הוא הכלכלה של הגמול ,כלומר מערכת היחסים
שבין הכרה סימבולית ובין הכרה חומרית :באיזה אופן ההכרה ברופאה הפלסטינית נותרת בגדר
הוקרה בקמפיין ברשתות החברתיות ,וכיצד ,אם בכלל ,הכרה זו יכולה להיות מתורגמת גם
להישגים בדמות זכויות ותקציבים .ולבסוף ,המתח שבין הכרה באינדיווידואל להכרה
בקולקטיב :מה היחס בין ההכרה בגבורתם האישית של אנשי ונשות צוותי הבריאות ובין הכרה
וזכויות עבור קהילתם המודרת.
בראיונות עם רופאים ורופאות פלסטיניות ,פעילים חברתיים ומובילות דעת קהל אני שואל
על חוויותיהם ,נקודות מבטם ,תקוותיהם וציפיותיהם במערך המורכב של המתחים הללו וחוקר
את הפוטנציאל והמגבלות של השדה הרפואי כזירה לפוליטיקה של הכרה .כפי שהממצאים
הראשוניים שלי מעידים ,הדמיון הפוליטי של אקטיביסטים יהודים–ישראלים לא תמיד תואם
את החוויה והתקוות של הרופאות והרופאים שהם מציבים בחזית הקמפיינים שלהם .נראות
וגבורה אמנם חותרות תחת הדרה ודמוניזציה ,אך מסגרת אידאולוגית ואתיקה פרופסיונלית
מציבות תקרות זכוכית בדרך להכרה קולקטיבית לאומית.
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גרינברג*

תקציר .הערת מחקר זו מתחקה אחרי שינוי חסר תקדים שהתרחש בזמן
הסגר הראשון שהוטל בעקבות מגפת הקורונה בישראל/פלסטין ,בחודשים
מרץ–מאי  40,000 :2020פועלי בניין פלסטינים קיבלו היתר ללון בישראל
ונאסר עליהם לשוב לבתיהם שבשטחים הכבושים .ההיתר הפר את
המדיניות העקבית של ישראל מראשית הכיבוש ב– ,1967האוסרת על
פלסטינים ללון בתחומי הקו הירוק .אנחנו טוענים ששליטה על הלינה של
פלסטינים היא אתר מהותי של כינון ריבונות דרך הכפפת הגוף :השליטה
על לינת הפועלים היא מפתח לשליטה גם על אפשרויות התנועה והנייחות
של הגוף בזמן ובמרחב .כך המדינה מבססת ריבונות קולוניאלית יחד עם
מדיניות כלכלית ניאו–ליברלית .הדמיון והשוני במפגש בין הביופוליטיקה
של המגפה לבירוקרטיה של הכיבוש מזמינים שתי התערבויות תאורטיות:
בחינת ההשפעה של כוחות ניאו–ליברליים על ממשל קולוניאלי ,ואפיונו
של משטר האזרחות הישראלי לא כמשטר של זכויות אלא כמשטר
בירוקרטי של ניהול תנועה.
מילות מפתח :לינה ,קולוניאליזם ,ניאו–ליברליזם ,עובדים פלסטינים

מבוא
הערת מחקר זו עוסקת באופן שבו במהלך מצב החירום של הקורונה היה אפשר להבחין כיצד
לינה — ניהול המקום שבו ישנים פועלים פלסטינים ,נתיני הגדה המערבית העובדים
בישראל — היא אתר יחסי כוח המקבע ומאתגר את מדרג החברות הפוליטית .המקרה שנעסוק
בו הוא השינוי שחל עם תחילת סגר הקורונה במרץ  2020לגבי האיסור הגורף שהטילו ממשלות
ישראל על לינת פועלי בניין פלסטינים בשטחי ישראל מאז ראשיתו של הכיבוש ב– .1967עם
פרוץ מגפת הקורונה והטלת הסגר הכללי בישראל/פלסטין ,מנגנוני מדינה ושחקנים כלכליים
הובילו לאישור שניתן לכ– 40,000פועלים פלסטינים לשהות וללון בשטחי ישראל ככל
*

ד״ר יעל ברדה ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ובית הספר קנדי
לממשל ,אוניברסיטת הרווארד
ד״ר עמרי גרינברג ,מכון טרומן ,האוניברסיטה העברית בירושלים והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת תל אביב
מחקר זה מומן על ידי מכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים .תודתנו נתונה לפרופ׳ ורד ויניצקי־סרוסי
וצוות המכון ,לוואליד חבאס שעבד עימנו כעוזר מחקר ,ולפרופ׳ אדריאנה קמפ.
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לינת חירום :הכלכלה הפוליטית של עבודה
פלסטינית בזמן סגר הקורונה

יעל ברדה ,עמרי גרינברג

לינת חירום
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שיימשך הסגר .המגפה הובילה לכך שלראשונה מאז  ,1967פועלים פלסטינים בעלי אישורי
עבודה יכלו ללון בשטחי ישראל באופן רשמי ומסודר לתקופה ממושכת — ממרץ ועד מאי
 — 2020במקום לחזור מדי יום לביתם בגדה או בעזה במסע מתיש ורווי תלאות .הדינמיקה בין
שחקנים כלכליים למדינה קידמה בזריזות את האפשרות של לינת הפלסטינים בתוך הקו הירוק
ושהייה בתוכו למשך ״כמה שבועות״ ,אשר הפכו בסופו של דבר לחודשיים (גזית.)2020 ,
אישור השהייה הממושך והמותנה היה היפוכו של איסור הלינה :פועל שחזר לשטחים הכבושים
לפני תום הסגר לא הורשה לשוב ולעבוד בשטחי ישראל עד תום הסגר .ההצדקה להסדר הלינה
הייתה כפולה :הסכנה לקריסה כלכלית בישראל אם הפעילות בענף הבנייה תיעצר בעקבות
המחסור בפועלים פלסטינים ,והסכנה הבריאותית שבהפצת הקורונה אם הפועלים ייסעו הלוך
וחזור מהשטחים אל אתרי הבנייה.
כך ,בשל המגפה ,הפך עובד הבניין הפלסטיני מפועל–נתין לבעל זכויות המקבילות לאלה
של מהגר עבודה ,ומעשית אף לתושב זמני .אף שהשינוי הזה מוגבל לסגר הראשון ,אפשר
לנתח את התזוזה שחלה במדיניות הביטחונית והבירוקרטית לגבי הסדרי הלינה ולהסיק
מסקנות לגבי סוגיות יסוד הנוגעות למשטר התנועה והשהייה במרחב .במהלך הסגר הראשון
השתלב הביו–כוח של מגפת הקורונה עם כוחות כלכליים שהשפיעו על המנגנון הממשלי
הקיים של ניהול אוכלוסיית נתינים .ניתוח הסדרי הלינה של פועלים פלסטינים מראה כיצד
משטר האזרחות בישראל איננו משטר של זכויות ,אלא משטר המבוסס על ניהול תנועה
(.)Berda, 2020
מחקר זה מתבסס על מחקר ארכיוני ,חקר שיח מדיה וראיונות עם פועלים פלסטינים
ומתווכי היתרים ,מעסיקים ,עיתונאים ועיתונאיות ,ועובדים ועובדות בארגוני זכויות .לטענתנו,
השליטה על הלינה היא אתר מהותי של כינון ריבונות דרך הכפפת הגוף .בהקשר הספציפי של
פועלים פלסטינים במרץ–מאי  2020בולטת חפיפה קריטית בין הבירוקרטיה של הכיבוש
והשדה הכלכלי הניאו–ליברלי ובין הביופוליטיקה של ניהול המגפה .בחינת הסדרת הלינה של
הפועלים מנקודת מבט ארגונית מספקת שני צירים להתערבות תאורטית :האחד הוא האופן
שבו כוחות ניאו–ליברליים מאתגרים את ההיגיון הארגוני של הבירוקרטיה של הכיבוש
(ומעצבים מערכי כוח קולוניאליים) ,והשני הוא כאמור התחוורותו של משטר האזרחות
הישראלי כמשטר תנועה ולא כמשטר זכויות.
הסדרת הלינה של פועלים פלסטינים בהקשר של מגפת הקורונה משוקעת בהיסטוריה
הפוליטית והתרבותית של פועל הבניין הפלסטיני ,כאדם ממשי וכדימוי ,בישראל/פלסטין.
בהערת מחקר זו אנו מתמקדים במסמכים המסבירים את השינוי בסוגיית המשטור של זמן
ומקום הלינה של נתינים קולוניאליים ומציעים בחינה ראשונית של הזרועות הארגוניות
שקידמו ,הסדירו והפעילו את השינוי הזה.

אזרחות כמשטר תנועה :רקע והקשרים
כדי להבין את המהלכים הבירוקרטיים ופעולות השתדלנות וההסברה שהובילו לשינוי הדרמטי
במדיניות כלפי פועלים פלסטינים ,יש לבחון את האיסור ההיסטורי על הסדרת הלינה של
עובדים פלסטינים בתחומי ישראל ואת מרכזיותו במערך הכיבוש .איסור זה פועל כמנגנון
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הקורונה מגיעה לישראל/פלסטין :האיום הכלכלי שבמגפה
מדינות רבות הגיבו למגפת הקורונה בשני אמצעים עיקריים :הגבלות תנועה באמצעות חקיקת
חירום ,ואכיפה .עם פרוץ המגפה ניצבה ישראל בעמדה ייחודית למדי מבחינות אלו ,משום
שמלכתחילה היא ניהלה מנגנון מפותח ומשוכלל של ניהול מעקב ופיקוח מרחבי כדי לשלוט
בתנועת פלסטינים תושבי השטחים הכבושים .תגובת ממשלת ישראל להתפרצות המגפה
הייתה התקתו של מערך הכיבוש לכדי שימוש נרחב ביותר כלפי כלל קבוצות האוכלוסייה של
אזרחי ישראל .אולם דווקא משטר הגבלת התנועה והיעדר הזכויות של הפלסטינים השתנה:

הערות מחקר לעת קורונה

ניהול של גוף ,זמן ומרחב כדי למנוע מהפלסטינים לבסס זיקה לאדמה ולגדוע כל אפשרות
לקיבוע תושבות.
עוד לפני הכיבוש ,במהלך שנות הממשל הצבאי ( ,)1966-1948אלפי פלסטינים אזרחי
ישראל לנו במקומות העבודה למרות האיסור שהוטל עליהם לשהות בלילה מחוץ ליישובי
מגוריהם ( .)Robinson, 2013מיד לאחר מלחמת  1967נאסר על פלסטינים תושבי השטחים
הכבושים ללון בישראל ,בד בבד עם ההסתמכות על כוח העבודה שלהם .האיסור נשמר
בעקביות מאז ,אך רמת האכיפה ואופני האכיפה שלו השתנו לאורך השנים .פועלים פלסטינים
נחשפו ונחשפים לצורות שונות של אלימות ,מבנית ופיזית ,למשל בפשיטות של שוטרים על
אתרים של לינה ״לא חוקית״ .האלימות פעלה כחלק ממערך קולוניאלי נרחב ונועדה ,בין
היתר ,למנוע מפועלים פלסטינים השוהים בישראל לפתח אפיקים לשינוי פורמלי או מעשי
במה שהמדינה מכנה "מרכז חיים" ( .)Handel & Dayan, 2017; Tawil-Souri, 2012ההצדקות
שבגינן נאסרה הלינה בעקביות היו הסיכון הביטחוני והסיכון הדמוגרפי .הנימוק הביטחוני
הופיע שוב ושוב בחוות הדעת של גורמי הביטחון ומשרד הפנים ,בבתי המשפט ובהצעות החוק
לתיקון חוק האזרחות; לינה של פלסטינים בתחומי ישראל נחשבה לסיכון ביטחוני ( Berda,
 )2017ואושרה במשורה רק במקרים של איחוד משפחות.
עם השנים ,מניעת הלינה בישראל של פלסטינים מהגדה ומעזה התחדדה כאמצעי הפרדה
בינם ובין שתי קבוצות אחרות :תושבי מזרח ירושלים ,שהם משוללי זכויות פוליטיות אך בעלי
זכויות שהייה ותנועה ,ומהגרי עבודה — גם הם משוללי זכויות פוליטיות ,אך בעלי מעמד זמני
המוענק להם מתוך אינטרסים כלכליים .מניעת הלינה משמשת בעקביות כלי שליטה משולב,
הן לכוחות מדינה קולוניאליים הן לאינטרסים כלכליים .כפי שקמפ ורייכמן טוענות (,)2008
כניסתם של מהגרי עבודה לישראל בשנות התשעים המוקדמות ,בתקופת האינתיפאדה
הראשונה ,ופתיחת השמיים להגירת עבודה היו גורם חשוב בכינון הכלכלה הפוליטית של
משטר ההיתרים הנוכחי .בתקופת הקורונה אכיפת הסגר פגעה קשות בכלכלה הפלסטינית ,אך
הזיקה גם לגורמים כלכליים בישראל.
כפי שנראה כעת ,עם משבר הקורונה פועלים כוחות כלכליים לחולל שינויים מהירים
במנגנון הקולוניאלי המסורבל של ניהול האוכלוסייה הפלסטינית .ההתערבות הראשונית שאנו
מתארים כאן לא הייתה רק בשינוי פרקטיקות פעולה ,אלא בשינוי עקרונותיו המארגנים של
הכיבוש .תהליך בזק זה מאפשר הצצה על האופן שבו הבירוקרטיה של הכיבוש משמשת זירת
התגוששויות ושיתופי פעולה בין אינטרסים ביטחוניים וכלכליים ,ועל ההשלכות הפוליטיות
הבלתי צפויות של הדינמיקה הזאת.

יעל ברדה ,עמרי גרינברג

לינת חירום
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סגירת השמיים הגלובלית גרמה למחסור בכוח אדם אלטרנטיבי של מהגרי עבודה ,והפועלים
הפלסטינים הפכו שוב לחוליה החשובה ביותר בענף הבנייה ,החיוני לכלכלה הישראלית.
ב– 6במרץ  ,2020לאחר שהווירוס התגלה בסביבת בית לחם ,הוטל סגר על האזור — המרחב
הראשון בישראל/פלסטין שהושם תחת סגר בשל הקורונה (סודילובסקי .)2020 ,הרשות
הפלסטינית ,שנתפסת לרוב כגוף חסר סמכות ואפקטיביות שלטונית עבור הציבור ,היא
שהטילה את הסגר ופעלה במהירות וביעילות .באופן אירוני ,ההכרזה על הסגר והפעלתו
היעילה התאפשרה לא רק בגלל ההפרדה בין שטחי ישראל לשטחים הפלסטיניים אלא גם ,בין
היתר ,בשל מערך ההפרדה המשוכלל שישראל יצרה בתוך הגדה המערבית — "תאי שטח",
מקטעים פלסטיניים מכותרים ומבודלים .בתוך ימים הגיבו גורמים כלכליים בישראל לסגר
הזה וטענו ש״האיום האמיתי [שהקורונה מציבה לכלכלה הישראלית] הוא הסגר ביהודה
ושומרון" (כך במקור)" .בלי  60אלף העובדים הפלסטיניים" ,אמר נשיא התאחדות הקבלנים,
"הענף מושבת״ (ירקצי .)2020 ,התלות בכוח העבודה הפלסטיני בענף הבנייה השפיעה מאוד
על פעולות ההסברה של הגורמים הכלכליים ,ובהמשך גם על אלה של המדינה .הם התריעו
מפני אפוקליפסה כלכלית ,ובה בעת הבליטו את ההיבט ההומניטרי של העסקת הפועלים
הפלסטינים :״הפועלים הם כמו משפחה — בזכותם אתה אוכל והם אוכלים בזכותך [ ]...אלה
לא אנשים שיש להם חסכונות בחשבונות בנק ,הם חיים על המשכורות שהם מקבלים״ ,אמר
קבלן מירושלים (יוחנן.)2020 ,
כשממשלת ישראל הכריזה על ההחלטה הדרמטית להטיל סגר כללי ,הודיעה המדינה כי
ענף הבניין יוסיף לפעול למרות סגירת המעברים בין השטחים הפלסטיניים לישראל .ההחלטה
קבעה כי מספר הפועלים הפלסטינים בעלי היתרי הלינה בישראל יהיה  .40,000השינוי
במדיניות מודגש עוד יותר דווקא משום שבשנתיים הקודמות כבר ניתנו אישורי לינה
לכ– 18,000פועלים פלסטינים .לעומת אישור הלינה במהלך הסגר ,אישורים אלו ניתנו למשך
תקופות קצרות ,נבדלו מהותית מבחינת הפיקוח ולא דאגו לזכויותיהם ולתנאיהם של הפועלים.

״סיירת הקורונה״ :הפועלים הפלסטינים כמושיעי הכלכלה
הישראלית וכמושא לדאגה הומניטרית כפולה
ההחלטה להתיר את פעולתו של ענף הבניין בתקופת המגפה ,בהסתמך על כוח העבודה של
פועלים פלסטינים ,חייבה את השחקנים השונים לשמור על בריאותם של הפועלים ולפעול
למניעת הדבקתם והפצת הווירוס .בן לילה חל שינוי בנקודת המבט הממשלית ובאינטרס
המוצהר של מערכות המדינה לגבי לינת פלסטינים בשטח ישראל :החשש הביטחוני מפני שהות
של פלסטינים בשטחי ישראל ,פרדיגמת חשד קולוניאלית שתופסת את הפלסטינים
כ"אוכלוסייה מסוכנת״ ( ,)Berda, 2020התחלפה בנקודת מבט אזרחית כלכלית שרואה
בשהייתם בישראל הכרח .ההיפוך הזה נוצר במתח שבין הלחץ הכלכלי הטמון בהשלכות
הפסקת הבנייה על הכלכלה הישראלית ובין החשש הביו–רפואי מפני הפצת הווירוס ,שתנועה
הלוך וחזור בין השטחים הפלסטיניים לישראל עלולה להחמירה.
פחות משבועיים לאחר הסגר הראשון על בית לחם החליט שר הביטחון שמיום  18במרץ
פועלים פלסטינים מהגדה המערבית יוכלו להמשיך לעבוד בשטחי ישראל בתנאי שיתחייבו
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לשהות בה במשך שבועות (שיזף .)2020 ,החריג היה כפול :כלל הפעילויות במשק ,במערכת
החינוך ,בתרבות ובחברה שותקו כמעט כליל ,והפועלים הפלסטינים הוסיפו לעבוד ,הפעם עם
היתרי לינה לפרק זמן ממושך (ירון ושיזף .)2020 ,יצירת חריגים היא עיקרון מארגן של
הבירוקרטיה של הכיבוש; היא הופכת פרקטיקות "חריגות" לשגרה ממוסדת באמצעות פעולות
יומיומיות ( .)Berda, 2017אולם ההחלטה לאפשר את הלינה לא הייתה עוד "חריג שגרתי",
אלא שינוי קיצוני במדיניות לגבי אפשרויות השהייה של פלסטינים.
נייר עמדה של מטה הבטיחות בענף הבנייה (זרוע משולבת של הסתדרות עובדי הבניין
והתאחדות הקבלנים) שנמסר לח״כ עאידה תומא סלימאן (שעמדה אז בראש הוועדה המיוחדת
לענייני רווחה ועבודה) מדגיש את המתח בין הצדקת הצורך בפועלים ובין הרגעת החשש
הבריאותי מפניהם (בן ראובן .)2020 ,״הענף מייצר כ– 12-11אחוזים מהתל״ג והינו ללא ספק
אחד ממנועי הקיום הקריטיים של הכלכלה הישראלית" ,נאמר בו; "אם ענף הבניה יקרוס —
הכלכלה הישראלית כולה תתמוטט״ .טענה נוספת שנייר העמדה מעלה היא שהמשך העבודה
בענף יאפשר את השרידות הכלכלית של הפועלים הפלסטינים ,״הישג של WIN WIN״.
המסמך גם מנסה להשקיט את החשש מפני הקורונה ,ומציין כי ״לא ידוע על עובדים עם תסמיני
קורונה ,כמו גם שאין עובדים שחולים בקורונה״ .במסמך בולט המאמץ לביטול הפחד מפני
״ערבוב״ בין הפועלים לאזרחי ישראל ,שמיזג בין הפחד הביטחוני ,המבוסס על הגדרת
הפלסטינים כקבוצת אוכלוסייה מסוכנת כביכול ,ובין הפחד הקונקרטי הביופוליטי :״לא
התקבלה אף תלונה על התנהגות בלתי נורמטיבית של עשרות אלפי העובדים השוהים בישראל
(ככל הידוע לנו לא היו כל אירועים חריגים של התערבות משטרה) [ ]...אתרי הבניה סגורים
לציבור והעובדים לא מתרועעים עם אזרחים לא בעת עבודה ולא לאחריה״.
הגורמים שהובילו את השינוי במדיניות ולחצו לאשר את הסדר הלינה היו הארגונים
האחראים על הבירוקרטיה של הכיבוש בשגרת ה"חירום" הרגילה ,למשל משרד הביטחון
וה מנהל האזרחי; התאחדות התעשיינים ואיגוד הקבלנים ,למרות כוחם הרב במשק ,משפיעים
פחות על ניהול הבירוקרטיה של הכיבוש מאשר זרועות הביטחון .אולם מעדויות של פועלים
עולה כי התנאים להעסקת פלסטינים בהסדר הלינה החדש היו מורכבים ליישום ודרשו
מהמעסיקים כוח ארגוני ומשאבים רבים .כך נוצר מצב שבו בעיקר חברות בנייה גדולות הן
שיכלו להשתמש באישורים החדשים ,בשעה שחלק מהפועלים שקיבלו את ההיתרים החדשים
לא יכלו להשתמש בהם משום שהמעסיקים שעימם עבדו לא עמדו בתנאים ובנהלים.
פעולות הלובי וההסברה של איגוד הקבלנים והתאחדות התעשיינים ,שניסו לגרום למדינה
לאשר לינת פועלים פלסטינים ,הובילו את ההצדקה להיפוך בהגיון משטר ההיתרים עצמו.
עקרון ההפרדה מסיבות ביטחוניות — "אנחנו כאן ,הם שם״ — הפך לדידם למסלול לאבדון
כלכלי .במקום שבו לינת הפועלים הייתה סיכון ביטחוני ,מניעת כניסתם לישראל הפכה עתה
לסיכון כלכלי גדול לאין שיעור .השינוי התרחש בבת אחת ,לאחר עשרות שנות מאבק בין
המנהל האזרחי וגורמים כלכליים ,שהתנגדו לסגר ה"ביטחוני" ,ובין שירות הביטחון הכללי
והצבא ,שנקודת מבטם הביטחונית ניצחה באופן עקבי (.)Berda, 2017
הפועלים מוצבו לא רק כמושיעים של הכלכלה ,אלא גם כמושא לדאגה הומניטרית משתי
בחינות קשורות .האחת הייתה עצם אפשרות העסקתם ופרנסתם בשעת משבר :העסקת
הפועלים נתפסה כתורמת לא רק למשק הישראלי אלא גם להם עצמם ,שכן הם ומשפחותיהם
לא יגיעו למצב נזקקות .השנייה נגעה לתנאי מחייה והעסקה נאותים שלהם בכל משך העסקתם
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ושהייתם הרצופה בישראל .כך ,בשל המגפה ובניגוד לעבר ,הגורמים הכלכליים הועמדו בפני
לחצים להסדיר את זכויות העובדים הפלסטינים ואת תנאי המחיה שלהם .מאמצי השכנוע של
שחקנים מרכזיים במשק הישראלי נשאו פירות מהר מאוד ,אבל הדיון בתנאי המחיה
ובזכויותיהם של הפועלים נמשך לפחות עד פברואר .2021
אף שהפועלים הפלסטינים הוצגו כמושיעים בעת מגפה ,מנגנוני המדינה לא דאגו למעשה
לזכויותיהם ,ונראה כי גם השחקנים הכלכליים לא עשו זאת — לפחות לא באופן גורף ולמן
תחילת מצב החירום .משרד הבינוי והשיכון הטיל על המעסיקים את האחריות על תנאי הלנת
העובדים (בג"ץ  2730/20קו לעובד ואח' נ' שר הבריאות ואח') .מעדויות שאספנו ומעתירתם
של ארגונים לא–ממשלתיים לבג״ץ נגד המדינה ,איגוד הקבלנים והתאחדות התעשיינים ,עולה
שפלסטינים שהו באתרי בנייה תקופות ארוכות בתנאים קשים ,ורק חלק מהקבלנים
ומהמעסיקים דאגו להבטיח לעובדיהם תנאים סבירים.

דיון :לינת פועלים — כלכלה ניאו–ליברלית ,מנגנון קולוניאלי
ומשטר אזרחות
השינוי הדרמטי שהצגנו כאן באופן חלקי ותמציתי הוא תוצאה של ניסיונות לשנות את מעשה
הטלאים של ניהול האוכלוסייה בישראל .במקרה של הלנת הפועלים הפלסטינים בתקופת
הקורונה ,גורמים כלכליים וזרועות מדינה העתיקו את המנגנונים הקיימים החלים על מהגרי
עבודה זרים (שאינם ישראלים או פלסטינים) והחילו אותם גם על פועלים פלסטינים בזמן
הסגר .למרות ההבדלים בין ההיגיון הארגוני הקולוניאלי להיגיון הניאו–ליברלי ,יש חפיפה
וזליגה בין הסוגים השונים של מערכי משטור וניהול אוכלוסיות פועלים שאינם אזרחי ישראל.
התגובה למגפה הובילה לשינויים במערכים אלו ,ובמקרה של הפועלים הפלסטינים — למעבר
מניהול ביטחוני באופיו ובעל היבט כלכלי לניהול שבו ,בשל האינטרס הכלכלי במצב החירום,
נקודת המבט האזרחית הפכה דומיננטית .המעסיקים והמדינה הציגו התאמות ונהלים חדשים,
אזרחיים ובריאותיים ,תחת הנהלים הקודמים שנגזרו משיקולים של סיכון בטחוני ודמוגרפי.
השינויים לא רק יצרו מהפך בכל הנוגע ללינת הפועלים הפלסטינים בשטחי ישראל ,אלא גם
הובילו לדרישה להתאמות של התנאים והזכויות של הפועלים הפלסטינים .מראיונות עם
פועלים ותצפיות באתרי בנייה עולה כי השינוי בנהלים של אישורי הלינה ובתנאי ההעסקה לא
נתפס כאירוע ארעי אלא כמסלול לשינוי בעתיד .לצד התנאים הקשים של השהייה במשך
חודשיים מחוץ לבית ,הפועלים מדמיינים אופק חדש של מעמד פוליטי ,כזה שבו אישורי
השהייה שלהם עשויים לדמות לאלה של מהגרי עבודה ולהיות ארוכי טווח ,למשך חצי שנה
או שנה — בניגוד לאישורים שניתנו להם עד כה ,שאותם הם נדרשים לחדש אחת לשלושה
חודשים.
היתר הלינה לעשרות אלפי הפועלים הפלסטינים הפך כמעט בן לילה מאישור כניסה יומי
לאיסור יציאה משטח ישראל הביתה ,אל השטחים הכבושים .כביכול הייתה זו תגובה ייחודית
למצב החירום שבמשבר הקורונה ,אך למעשה היתר הלינה ביטא שינוי בעקרונות המארגנים
של ניהול תנועת עובדים פלסטינים ובמדרג הקטגוריות של סטטוס פוליטי — אזרח–מתיישב,
תושב ,מהגר עבודה ,נתין–יליד" ,מסתנן" ,שוהה בלתי חוקי — שמהן נגזרות אפשרויות התנועה

80

תש פ " א – 2021

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

סיכום
בצומת שבין מערך השליטה הקולוניאלית על הפלסטינים ובין הצרכים של הכלכלה הניאו–
ליברלית נוצר שינוי בשל מצב החירום של הקורונה .לשינוי בהסדרי הלינה של הפועלים
הפלסטינים יש משמעויות החורגות אל מעבר למצב הספציפי; אין מדובר בשינוי של
פרקטיקות ממשליות בלבד ,והלינה אינה אך ורק קטגוריה ביופוליטית .באופן פרדוקסלי ,נראה
כי מבחינת חשיבותה של סוגיית הלינה בשטחי ישראל יש דמיון משותף ()shared imagination
בין הפועלים הפלסטינים ובין המדינה והשחקנים הכלכליים :השינוי במהלך הסגר הראשון
מעיד על חשיבות מעשית זו של הלינה כזירה מעשית וסמלית של הכפפה ,כאשר ההשלכות
של השינוי מדומיינות במקביל על ידי השחקנים השונים .לכן הלינה היא הן אמצעי שליטה הן
מוקד לניסיונות ערעור על אופני ההכפפה ,גם אם הערעור אינו מתגבש לכדי מאבק כולל על
ההכפפה עצמה.
משטר ההפרדה וניהול האוכלוסייה מבקש להתיר את הקשרים שיוצרים מקום הלינה של
הפלסטינים ומשך שהותם בשטחי ישראל :השהייה בלילה מחברת בין הפרט ,הטריטוריה
והחוק ,והופכת את הפרט מנתין לדבר אחר — תושב או מהגר עבודה .על כן ,הפעולה של
מניעת לינה בשטח המדינה מאפשרת למדינה להנכיח את כוחה בפרקטיקות היומיום של
שחקנים שונים ובשליטה על גופם של הנכנסים למרחב והיוצאים ממנו .הכוחות הניאו–
ליברליים פועלים על עיצוב חיי היומיום ומובילים ,לצד מנגנוני המדינה ,שינויים מהותיים
במשטרי תנועה .כוחות אלו פועלים במשולב באופן שמתחמק מאתגור מדרג הסטטוס הפוליטי
ומקפיד על מניעת סטטוס כגון תושבות לפלסטינים ,למרות הצורך הכלכלי שמערער עקרונות
אלו באופן מעשי.
מתוך ההתחקות אחרי המנגנונים הארגוניים של ניהול הלינה של פועלים פלסטינים הצגנו
כאן היבט נוסף של המחקר על מנגנוני ניהול אוכלוסייה .המודולריות של מנגנוני הבירוקרטיה
והביטחון ,ובעיקר הרטוריקה שבמקרה סגר הקורונה מצדיקה מודולריות זו ,מאפשרות את
החיבור בין המדינה ,כאוסף של שחקנים בגוף ריבוני ,ובין כוחות כלכליים–עסקיים הפועלים
בתוכה ושיש להם הכוח לשנות את כללי המשחק של המשטר .בהמשך המחקר נביט אל מעבר
לשאלת הסטטוס הפוליטי ונבחן כיצד יכול משטר קולוניאלי בכלל ,וזה הישראלי בפרט,
להתמודד עם המתח שבין התלות הכלכלית בגופו של הפועל הפלסטיני — כמשאב כלכלי —
ובין הסיכונים הפיזיים והקיומיים שהגוף הזה חשוף אליהם ,למשל בתאונות באתר הבנייה או
בהפצצות בעזה.

הערות מחקר לעת קורונה

במרחב .כך ,דווקא בתקופה של פגיעות ואי–ודאות קיצונית ,התחולל שינוי בהיגיון הארגוני:
הגוף הפלסטיני ,שנוהל עד אז כסיכון ביטחוני ,נתפס כעת כחיוני כלכלית וכסיכון בריאותי.
מסגור זה של גוף הנתין הקולוניאלי אינו מבטל את כפיפותו ,אך דורש מידה מסוימת של care
(טיפול ,סעד) לצד מערך אחר של משמוע ,מעקב והטלת הגבלות .במעבר ממסגור ביופוליטי
אחד למשנהו ,ומתוך ההתאמות והשינויים שבוצעו ,מתאפשר לפועלים הפלסטינים לדמיין
אופק פוליטי אחר לגבי מעמדם ולאתגר כמה ממאפייני המשמוע והפיקוח שניכרים בכל היבט
בסדר היום והלילה שלהם כפועלים ,משעת הקימה ועד מקום הלינה.
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תקציר .בימים כתיקונם ,העובדים הלא–ישראלים בענפי החקלאות ,הבניין
והסיעוד סובלים ממגוון "מחלות רקע" .את הרגולציה של העסקתם
מאפיינת פגיעות מבנית המתבטאת ,בין היתר ,במגבלות על ניידות במרחב
ובשוק העבודה ובבידודם מקהילות ורשתות תמיכה .פגיעות זו החריפה
בעת מגפת הקורונה .מסקירה של שלושת ענפי ההעסקה עולה כי בתקופת
הקורונה העמיק המסחור של מהגרי עבודה וראייתם כאמצעי ייצור,
ובעיקר הוחרף הבידוד של העובדים בענף הסיעוד וצומצמה הזכות
המוגבלת ממילא של עובדים פלסטינים בענף הבניין לזמן פנוי בלא
פיקוח .לצד זאת ,השינויים כתוצאה מהמגפה גם משכו תשומת לב לבעיות
מבניות ולמבנה הייחודי של יחסי העבודה — בפרט בענף הסיעוד — ואף
הובילו למהלכים חדשים ,פוליטיים ומשפטיים ,המעוררים תקווה לשיפור
זכויות העובדים .יתרה מזו ,ניתוח ראשוני מעלה שבענף החקלאות ,למשך
זמן מסוים אתגרי הקורונה הובילו לחיזוק כוח המיקוח של מהגרי העבודה
בשל מחסור בידיים עובדות ,וכך אף שיפרו את יכולתם להחליף מעסיקים.
מילות מפתח :מהגרי עבודה ,עובדים פלסטינים ,חופש תנועה ,קורונה

מבוא
תקופת הקורונה הביאה לפגיעה חמורה בפרנסתם של עובדים רבים אשר הוגדרו לא חיוניים
והוצאו לחופשה או פוטרו .מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים בתקופה זו התמודדו עם מצב
שונה בתכלית .ענפי המשק שבהם רובם מועסקים הוגדרו חיוניים ,והעובדים בהם המשיכו
בעבודתם — פעמים רבות ביתר שאת ותחת מגבלות חדשות .בהערת מחקר קצרה זו אנו בוחנות
באופן השוואתי צעדי מדיניות שננקטו בין אפריל לאוגוסט  2020וטוענות שתקופת הקורונה
הביאה להעמקת המסחור של מהגרי עבודה זמניים ,כתוצאה ממדיניות ששיקפה בראש
ובראשונה יחס אינסטרומנטלי כלפיהם ,כאל אמצעי ייצור .מדיניות זו ברובה לא כללה
*

ד"ר יהל קורלנדר ,המכללה האקדמית תל–חי והפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
מעין נייזנה ,דוקטורנטית בבית הספר למשפטים ,אוניברסיטת קנט
פרופ' הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב וחוקרת ראשית בקבוצת המחקר TraffLab
)(ERC

מחקר זה התאפשר בעזרת פרויקט המחקר  ,TraffLabבמימון מועצת המחקר האירופית ( ,)ERCבמסגרת
תוכנית המחקר והחדשנות האירופית ( Horizon 2020מענק מחקר מס' .)756672
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חידושים משמעותיים אלא בעיקר חיזוק של מדיניות קיימת .אנו טוענות כי כמו שווירוס
הקורונה מסוכן יותר לסובלים ממחלות רקע ,כך מדיניות הקורונה פוגעת יותר בעובדים
שברקע העסקתם מתקיימת פגיעות מבנית לניצול .לצד זאת ,משבר הקורונה יצר גם הזדמנויות
להשמעת טענות חדשות ,לחשיפת קשיים במבני ההעסקה וליצירת הסדרים מיטיבים באופן
שאולי יאפשר ,ולו במידה מוגבלת ,שינוי ארוך טווח בתנאי העסקתם של עובדים אלו בעתיד.
כך ,מחקר ראשוני זה מראה שאתגרי הקורונה הובילו לחיזוק כוח המיקוח של מהגרי העבודה
בענף החקלאות והקלו עליהם להחליף מעסיקים ,וכן הביאו לשיפור ,פורמלי לפחות ,בתנאי
המגורים ושירותי הבריאות שעובדים פלסטינים זכאים להם .החמרת המגבלות החלות על
עובדות סיעוד משכה תשומת לב ליחסי התלות האינטנסיביים שבין מטפלות ומטופלים ולצורך
בהתמודדותם המשותפת עם מגבלות.
לפי רשות האוכלוסין וההגירה (2020ד) ,באפריל  ,2020עת הוטל על תושבי ישראל סגר
ראשון מתמשך בשל מגפת הקורונה ,שהו בישראל למעלה מ–" 200,000זרים" ובהם כ–100,000
מהגרי עבודה באשרה ,כ– 30,000מבקשי מקלט ,ויותר מ– 70,000מהגרי עבודה ותיירים בלא
אשרה בתוקף .לקבוצה זו יש להוסיף את הפלסטינים משטחי הגדה המערבית העובדים בישראל
בהיתר ,שמנו לפני המשבר כ– 90,000איש (מעוז ,2020 ,עמ'  .)25ככלל ,עובדים לא–ישראלים
מועסקים בשוק העבודה המשני ,בענפים הדורשים מיומנות מקצועית נמוכה .אצל קובעי
המדיניות בישראל הם נתפסים כקבוצת שוליים המהווה איום על מהותה האתנו–לאומית של
המדינה .ישראל אימצה לאורך השנים מדיניות שהתבטאה במגבלות שונות על חופש התנועה
של אוכלוסיות אלו ,והמשקפת את היחס אליהן כאל אורחים שחלקם רצויים בישראל באופן
זמני בלבד וחלקם אינם רצויים בה כלל.
חופש התנועה של מהגרי עבודה מעסיק חוקרי הגירה ממגוון תחומי ידע .חלק מהמחקר
בתחום מעלה את השאלה אם תכלית האסדרה בתוכניות להגירת עבודה זמנית היא לשמר כוח
עבודה לא חופשי ,המהווה חלק בלתי נפרד מההיגיון הקפיטליסטי ואף מהווה תנאי להצלחתו
(קמפ ורייכמן .)2008 ,מגבלות על חופש תנועה שמאפיינות תוכניות אלו כוללות ,למשל,
הגבלת מהגרים למעסיק מסוים ,הגבלתם לאזורים גאוגרפיים או לענפי תעסוקה מסוימים ,וכן
הטלת מגבלות על יצירת קשרים חברתיים וביסוס קהילות ( .)Shamir, 2012לצד אלה קיימים
גורמים מבניים אחרים שמאפיינים תוכניות הגירה זמניות והופכים מהגרי עבודה זמניים
לפגיעים במיוחד לניצול .גורמים אלו כוללים ,בין השאר ,החזקת מסמכי זיהוי אצל המעסיק;
מגבלות על הצטרפות בני משפחה; מגבלות ודרישות ביחס למקום המגורים; החרגה מתחולת
חוקי מגן בעבודה; עצם הגדרת השהייה כזמנית ושאינה מובילה לקבלת מעמד קבע; "הסדר
כבילה" ,המתנה את אשרת השהייה של מהגרי העבודה בעבודה עבור מעסיק ספציפי ומקשה
על מעבר למעסיק אחר (או אינו מאפשר זאת כלל) 1.כבילת העובדים ,לצד החוב שמהגרי
העבודה צוברים בארצות מוצאם בשל דרישתם של מגייסים לדמי תיווך מופרזים בתהליך
ההגירה ,מגבילה מאוד את כוח המיקוח שלהם.

1

הסדר הכבילה בוטל בפסק דין של בית המשפט העליון בשנת ( 2006בג"ץ  4542/02קו לעובד נ' ממשלת
ישראל) ,אך "כיסים" שבהם הוא פועל נותרו בישראל גם שנים לאחר מכן .הקבוצות העיקריות בכיסים כאלה
כיום הן עובדות סיעוד באשרה הומניטרית ועובדי חברות ביצוע בענף הבניין .בסוף שנת  2020חל שינוי
בכבילה של עובדים פלסטינים ,אך את השפעותיו בשטח מוקדם מכדי להעריך.
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סיעוד :מהגרות עבודה
בענף הסיעוד עובדים בהיתר כ– 57,000מהגרי עבודה המגיעים ממזרח אסיה ,מדרום אסיה
וממזרח אירופה (מעוז ,2020 ,עמ'  .)19הענף כולל בעיקר נשים ומתאפיין בתנאי עבודה קשים.
העובדות מגיעות לישראל תחת חוב כבד ומוחרגות מחלק מחקיקת המגן ,ובעיקר מחוק שעות
עבודה ומנוחה ,באופן שמאפשר את העסקתן מסביב לשעון ללא תשלום עבור שעות נוספות
(בן ישראל ותג'ר .)2015 ,יתרה מזו ,עובדות הסיעוד כפופות למגבלות חמורות על חופש
התנועה שלהן .הן מוגבלות מבחינת מספר המעסיקים שביכולתן להחליף ומבחינת האזור
הגאוגרפי שביכולתן לעבוד בו ,והן נדרשות לגור בבית המטופל .מגבלות שאומצו כדי להיאבק
במגפת הקורונה החמירו את בידודן הפיזי של העובדות בשל החרפת ההיבטים המבניים
המגבילים את חופש התנועה שלהן למקום עבודתן בלבד ,כלומר כובלות אותן למעסיק.
תקנות שעת חירום (שנכנסו לתוקף ב– 17במרץ) הנחו את תושבי ישראל להישאר בבתיהם.
הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד העבודה והרווחה ,וכעבור כחודש גם רשות
האוכלוסין וההגירה ,פירשו תקנות אלו כמחייבות את עובדת הסיעוד להישאר עם המטופל
בביתו בתקופת הסגר ,שכן ביתה של עובדת הסיעוד ,לעניין הנחיות הסגר ,הוא ביתו של
המטופל הסיעודי .כלומר ,המגבלה שהתירה יציאה מהבית עד למרחק  100מטרים ,שהייתה
נהוגה בשלב זה של הסגר ,חלה על העובדת וכבלה אותה לבית המעסיק גם ביום המנוחה
השבועי שלה .לפי הנחיות רשות האוכלוסין וההגירה ,מגבלה זו נועדה "לשמור על בריאותו
של המטופל הסיעודי המעסיק הנמצא בקבוצת סיכון למחלת הקורונה" .הרשות פנתה אל
המשטרה בבקשה להגביר את האכיפה נגד עובדות סיעוד בעניין זה.
בנסיבות רגילות יש דפוס מקובל שבו כמה עובדות בענף הסיעוד מחזיקות דירה משותפת,
מחוץ לבית המעסיק ,ושוהות בה יחד בסופי השבוע .הנחיות רשות האוכלוסין נועדו למנוע
מהעובדות לשהות בדירות אלו (שהרשות מכנה אותן "דירות קהילתיות") בשל האיסור על
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הערת המחקר עוסקת בעובדים לא–ישראלים בעלי אשרת עבודה (להבדיל מחסרי מעמד).
בחנו באופן השוואתי צעדי מדיניות שננקטו בזמן קצר (אפריל-אוגוסט  )2020כלפי מהגרות
עבודה בענף הסיעוד ,עובדים פלסטינים בענף הבנייה ומהגרי עבודה בענף החקלאות,
והתמקדנו בסוגיית חופש התנועה .ההשוואה בין הקבוצות מאפשרת הצצה להנחות היסוד
בדבר מהגרי עבודה בישראל בכלל .המחקר מתבסס על ניתוח כמה מקורות ראשוניים :משרד
הבריאות (" ,)2020הודעה לעובדים זרים המתגוררים בבית המטופל"; המנהל האזרחי (ארגון
מגדלי ירקות ,ל"ת)" ,בקשה והתחייבות להלנת עובדים תושבי יש"ע בישראל — ענף
החקלאות"; רשות האוכלוסין וההגירה (2020ה)" ,שר הפנים דרעי יאשר הארכת שהותם
המרבית של עובדים תאילנדים לחקלאות — מעבר לתקופה הרגילה בחוק"; רשות האוכלוסין
וההגירה (2020א)" ,הודעה בעניין תנאים להגשת בקשה להתרת חזרתם לישראל של עובדים
זרים בענף החקלאות אשר יצאו לחופשת מולדת במדינתם 'באינטר ויזה'"; רשות האוכלוסין
וההגירה (2020ג)" ,נוהל ניוד עובדים זרים בחקלאות"; רשות האוכלוסין וההגירה (2020ב),
"הודעה על הקלות נוספות לחקלאים בכל הקשור לניוד עובדים זרים בתקופת מגפת הקורונה";
מכתב למטה לביטחון לאומי בנושא הנחיות בעניינם של עובדים סיעודיים שגרים בבית
המטופל לאור משבר הקורונה (הבסי ואחרים.)2020 ,
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"התקהלות" .משמעות ההנחיות הייתה שעובדות הסיעוד ,שעובדות שעות ארוכות בעבודה
תובענית ואינן יכולות להרשות לעצמן את העלות של מקום לינה אחר מחוץ לבית המעסיק,
לא יכלו לעזוב את מקום העבודה כלל ולזכות למנוחה של ממש בלי עבודה ובלי פיקוח .תנאי
הסגר ההדוקים והקיצוניים היו קשים במיוחד לעובדות שמועסקות בדיור מוגן ובבתי אבות
סיעודיים :בשל החשש להידבקות ,עובדות רבות לא הורשו לעזוב את המתחם כלל .הוראה זו,
המחייבת עובדות להישאר במקום עבודתן תקופות ארוכות ,נתפסת כבלתי סבירה לחלוטין
ביחס לעובדים ישראלים אפילו בשעת חירום ומשקפת את היחס האינסטרומנטלי לעובדות;
בשם ההגנה על מעסיקיהן נשללה מהן זכותן למנוחה ולחיים פרטיים .הבידוד של עובדות
הסיעוד עם מעסיקותיהן יצר תלות אינטנסיבית ,מעבר לזו שהתקיימה בעבר ,והיה קרקע
לשילוב אינטרסים של מטפלות ומטופלות בדרישה לשינוי.

בניין :עובדים פלסטינים
עובדים פלסטינים מגיעים מדי יום משטחי הגדה המערבית לעבוד בישראל בהיתר ושלא
בהיתר ,בעיקר בענפי החקלאות והבניין .לפני פרוץ מגפת הקורונה עבדו בהיתר כ–65,000
פלסטינים בענף הבניין וכ– 10,000בחקלאות (מעוז ,2020 ,עמ'  .)19על עובדים פלסטינים
מוטלות מגבלות שונות בשל תפיסת שהותם בישראל כאיום על ביטחון המדינה .חשש זה
מוביל לפיקוח מוגבר של המעסיקים על העובדים בעת שהותם בישראל .חופש התנועה של
העובדים הפלסטינים מוגבל באמצעות כבילתם למעסיק המחזיק בהיתר העסקתם (אם כי
בפועל יש בענף הבניין סחר בהיתרים והעסקה שלא אצל המעסיק הרשום) ,ובאמצעות פיקוח
מתמיד בתקופת שהותם בישראל (.)Niezna, 2020
ההשפעה המשמעותית ביותר של מגפת הקורונה על הסדרי ההעסקה של העובדים
הפלסטינים בישראל היא המעבר מהתבססות על יוממות (מספר ההיתרים המאפשרים לינה
בישראל בסוף יום העבודה הוא מוגבל) לשהות רצופה בישראל במשך שבועות אחדים ,מבלי
לחזור לבתיהם בגדה המערבית .בענפי החקלאות והתעשייה ניתנו היתרים למשך  30יום,
ובענף הבניין — ל– 60יום ( .)Niezna, 2020המעבר מיוממות לשהייה רצופה נועד לצמצם
תנועה בין הגדה המערבית לישראל ובכך להקטין את הסיכוי להפצת הנגיף .שינוי זה משקף
מעבר זמני מהגירת עבודה יומית של עובדים פלסטינים להגירת עבודה עונתית.
הצעדים שננקטו כדי לאפשר את השינוי התמקדו באינטרס הביטחוני של המדינה ולא
הביאו בחשבון את מלוא ההשלכות על זכויות העובדים .כך ,מחד גיסא בראשית הדרך לא
נקבעו תנאי מגורים הולמים ולא הוסדר ביטוח בריאות לעובדים ,אך מאידך גיסא הוגברו
אמצעי הפיקוח והשליטה .על פי נוהל המנהל האזרחי מיום  18.3.2020כללו אמצעים אלו
פיקוח קפדני על מקום הימצאם של העובדים בכל שעות היום והלילה ,דיווח על היעדרות או
התנהגות "חריגה" ,ודרישה להחזקת מסמכי הזיהוי של העובדים בידי המעסיק .דרישה אחרונה
זו מקבילה לעבירה של עיכוב דרכון ,המוגדרת בחוק העונשין כעבירה פלילית .לאחר שארגוני
חברה אזרחית עתרו לבית המשפט לגבי תנאי המגורים של העובדים ,היעדר ביטוח בריאות
ואמצעי הפיקוח המושתים עליהם ,הבהירה המדינה כי הדרישה לעיכוב מסמכים מקורה
ב"שגגה" והיא בוטלה בסמוך להפצת הנוהל שכלל אותה.
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חקלאות :מהגרי עבודה
מאז שנות התשעים מגיעים לישראל מהגרי עבודה מתאילנד העוסקים בענף החקלאות .כיום
מגיע מספרם לכ– 22,000ורובם ככולם מתגוררים במרחב הכפרי והפריפריאלי של ישראל
(רשות האוכלוסין וההגירה2020 ,ד) .בשל בידוד מרחבי זה ,שעליו נוספים גם בידוד לשוני
וחברתי ,חופש התנועה שלהם — בפרט ביחס לתנועתם ממעסיק למעסיק — הוא סוגיה מהותית.
התפרצותה של מגפת הקורונה הביאה לסגירת השמיים בפני מהגרי העבודה מתאילנד,
חדשים וחוזרים כאחד ,בהוראה של שר הפנים מיום  .9.2.2020כניסתם של העובדים התאפשרה
רק באוגוסט  ,2020תחילה בכפוף לנהלים מחמירים הכוללים בידוד במשך שבועיים במלונית
ייעודית על חשבון המעסיק ,ולאחר שתאילנד הוכרזה מדינה ירוקה — התאפשרה כניסתם
לישראל ללא בידוד ,אך עם עיכובים ניכרים.
מאז ביטול הסדר הכבילה ,מהגרי העבודה רשאים לעבור בין מעסיקים ובין הלשכות
הפרטיות האחראיות עליהם .בפועל ,לפי עדויות רבות ,מעבר זה אינו קל ליישום ,בין היתר
משום שהוא מנוגד פעמים רבות לאינטרס של החקלאי ושל הלשכה (קורלנדר .)2019 ,כך
מוגבל בפועל חופש התנועה והבחירה של עובדים שמתקשים לעזוב מעסיקים פוגעניים או
עבודה שאינה מתאימה להם מסיבות אחרות.
מבחינה חוקית ,בכל הנוגע למעבר קבוע למעסיק חדש בימי שגרה — הלשכות מחויבות
להיענות לדרישת העובד .אך מאחר שהן מקבלות תשלום חודשי מהחקלאי המעסיק ,האינטרס
שלהן להיענות לבקשה מצומצם ,במיוחד אם העובד מבקש לעבור לחקלאי שעובד עם לשכה
אחרת .כתוצאה מכך ,לא פעם הלשכות מערימות קשיים ומעכבות בקשות אלו .לנוכח הקשיים,
העובדים נמנעים ממעבר בין מעסיקים או עוברים באופן לא פורמלי ולפיכך מאבדים את אשרת
העבודה שלהם (קורלנדר 2.)2019 ,באשר למעבר זמני למעסיק חדש ("ניוד" עובדים) — מעבר
לתקופה שבין חודש לחצי שנה — המצב הפוך :כאן הלשכות דווקא דוחפות את העובדים
להסכים למעבר ,כדי לספק לחקלאים עובדים לפי הצורך העונתי .באשר לאינטרס של
העובדים ,אלה אמנם זוכים לתעסוקה מלאה אצל המעסיק החדש ,הזקוק להם בעונה החקלאית,
בשעה שהמעסיק הקודם אינו מסוגל להציע תעסוקה מלאה (או שכר מלא) ,אך הם נעקרים
מסביבת העבודה ומקהילתם ונדרשים להיקלט אצל מעסיק חדש ובקרב העובדים במשק חדש.
מ גפת הקורונה יצרה מחסור בידיים עובדות בחקלאות ,ובשל כך חל שינוי משמעותי
באפשרות התנועה של מהגרי עבודה בין מעסיקים .בכל הנוגע להחלפת מעסיק לטווח ארוך,
2

אובדן האשרה נגרם בעת מעבר למעסיק שאין לו אשרת עבודה פנויה בתוקף .כאשר המעבר נעשה דרך לשכה,
המייצגת הן את החקלאי הן את העובד ,היא האחראית לוודא כי קיימת אשרה.
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בעקבות אותה עתירה גם הותקנו תקנות שחייבו מעסיקים להבטיח לעובדים פלסטינים
מגורים הולמים וביטוח רפואי .אף ששינויים אלו שיפרו את המצב בהשוואה לימים הראשונים
לתחולת הנוהל ,גם אז העידו עובדים כי חסרה הגנה ממשית על זכויותיהם לתנאי מגורים
הולמים .כמו כן ,מלבד ביטול הדרישה לעיכוב מסמכי זיהוי נותרו על כנם שאר אמצעי הפיקוח
המחמירים ,שלמעשה במשך שבועות שלמים אינם מאפשרים לעובדים פנאי ומנוחה שלא
בהשגחת המעסיק (.)Niezna, 2020
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המחסור בעובדים בשל סגירת השמיים הביא לעלייה מסוימת בכוח המיקוח של מהגרי העבודה,
מאחר שחקלאים רבים נותרו עם אשרות שלא יכלו לממש .כך נוצרה לעובד (תאורטית לפחות)
אפשרות להפעיל לחץ רב יותר על הלשכה כדי שתסייע לו לעבור למעסיק אחר .גם לעובד
שעבר באופן עצמאי לחקלאי חדש היה קל יותר לשמור על אשרת העבודה שלו ,מאחר
שלחקלאים רבים נותרו כאמור אשרות פנויות.
באשר לניוד עובדים באופן זמני ,המחסור בעובדים הביא את משרד החקלאות לאמץ נוהל
שנועד לאפשר מעבר קל ומהיר בין מעסיקים כדי לסייע לחקלאים .ההקלות כללו ניוד
לתקופות קצרות מ– 30יום ,מעבר לחקלאים שאינם מחזיקים באשרות פנויות בתוקף ,וכן
הקלות בירוקרטיות במעבר בין מעסיקים .הנוהל הדגיש את החובה לקבל את הסכמת העובד
לניוד ואת שמירתם של יחסי עובד–מעביד עם המעסיק הקבוע .משמע ,המחסור בעובדים הוביל
לאפשרויות רבות יותר עבור המהגר המעוניין להחליף מעסיק לטווח קצר .עם זאת ,יש להביא
בחשבון שהסרת ההגבלה על משך זמן הניוד המינימלי ,היעדר רישום של הניוד ,וכתוצאה מכך
גם היעדר פיקוח — כל אלה אפשרו יחס אינסטרומנטלי כלפי העובד וניודו על פי צורכי
המעסיק ,ללא מנגנוני פיקוח שיאפשרו לוודא כי העובד נתן את הסכמתו .לראיה ,עובדים
אושרו לניוד גם לחקלאים ללא אשרה פנויה בתוקף.
לסיכום ,המחסור בעובדים בתקופת הקורונה הביא להגדלת חופש התנועה בין מעסיקים
בענף החקלאות ,ואולי אף להתחזקות כוח המיקוח של העובדים .בה בעת הדגיש המחסור כי
העובדים נתפסים כמי שכל זכויותיהם נגזרות מצורכי החקלאים ,כפי שהראה השינוי בנוהל
הניוד .בכך משתקף היחס האינסטרומנטלי של קובעי המדיניות כלפי מהגרי עבודה ,שאינם
נתפסים כנושאי זכויות בזכות עצמם ,אלא ככוח עבודה שזכויותיהם או היעדר זכויות כאלה
נובעים מהאינטרסים של מעסיקיהם.

סיכום
השינויים המהירים בהסדרת התנועה של עובדים לא–ישראלים כתוצאה ממגפת הקורונה
הדגישו והחריפו את מגבלות התנועה המוטלות עליהם ואת היחס האינסטרומנטלי כלפיהם
בעיתות שגרה וחירום .שינויים אלו העצימו את "מחלות הרקע" — הפגיעות המבנית —
המאפיינת את אסדרת העסקתם של מהגרי העבודה .פגיעות זו מתבטאת ראשית במגבלות
חמורות על תנועה ,הן במרחב הן בשוק העבודה .שנית ,היא מתבטאת בבידוד מקהילות
ומרשתות תמיכה — במדינת המוצא ,אך גם מקהילת המהגרים וקהילות אחרות בישראל.
הבידוד הגאוגרפי שנכפה על מהגרי ומהגרות עבודה ,בשל מאפייני מקומות העבודה בענפי
הסיעוד ,החקלאות והבניין ובשל קשיי השפה והתקשורת ,החמירו קושי זה .ושלישית ,פגיעותם
של עובדים לא–ישראלים מתבטאת בתפיסתם כעובדים שכל תכלית שהותם בישראל היא כוח
העבודה שלהם ,ללא התחשבות באנושיותם (בן ישראל ותג'ר ;2015 ,מונדלק .)2003 ,הנחת
מוצא זו משתקפת באימוצן של מגבלות שמנומקות במניעת התפשטות המגפה ,ושמשמעותן
שלילה מוחלטת של זמן שבו העובדים אינם נתונים לפיקוח המעסיק .השינויים שהתחוללו
בכל שלושת הענפים שתוארו כאן משקפים מסחור עמוק של מהגרי ומהגרות העבודה וראייתם
כחפץ שניתן להשתמש בו ,להעבירו מיד ליד בהתאם לצורכי המעסיקים ,ולמנוע ממנו כליל
יציאה ממקום העבודה.
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מקורות
ארגון מגדלי ירקות( .ל"ת) .בקשה והתחייבות להלנת עובדים תושבי יש"ע בישראל — ענף
החקלאות.
בן ישראל ,חני ,ומיכל תג'ר .)2015( .באה מנוחה ליגעה? עבודה ומנוחה בהעסקתן של מהגרות
עבודה בתחום הסיעוד הביתי בישראל .מעשי משפט ,ו.90-69 ,
הבסי ,יעל ,ליעד סטרולוב ועידית צימרמן 17 ,2020( .במאי) .הנחיות בעניינם של עובדים
סיעודיים שגרים בבית המטופל לאור משבר הקורונה .הקליניקה לזכויות א.נשים
בזקנה והקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב.
מונדלק ,גיא .)2003( .עובדים או זרים בישראל? "חוזה התשתית" והדפיציט הדמוקרטי .עיוני
משפט ,כז(.487-423 ,)2
מעוז ,עדי .)2020( .דוח שנתי  .2019קו לעובד.
משרד הבריאות 8 ,2020( .במאי) .הודעה לעובדים זרים המתגוררים בבית המטופל.
קורלנדר ,יהל .)2019( .מסחור ההגירה :על צמיחתה ,שגשוגה ושינויה של תעשיית הגיוס
והתיווך להגירת עבודה לחקלאות מתאילנד לישראל [חיבור לקבלת תואר דוקטור,
אוניברסיטת חיפה].
קמפ ,אדריאנה ,ורייכמן ,רבקה .)2008( .עובדים וזרים :הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה
בישראל .מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.
רשות האוכלוסין וההגירה2020( .א) .הודעה בעניין תנאים להגשת בקשה להתרת חזרתם
לישראל של עובדים זרים בענף החקלאות אשר יצאו לחופשת מולדת במדינתם
ב"אינטר ויזה".
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לצד זאת ,השינויים כתוצאה ממגפת הקורונה משכו תשומת לב לבעיות מבניות קיימות
ואף הובילו להנעת מהלכים חדשים לשיפור זכויות העובדים .משבר הקורונה הביא לחיזוק
מסוים בכוח המיקוח של מהגרי העבודה בענף החקלאות וביכולתם להחליף מעסיקים .הוא
אפשר לערוך "ניסוי טבעי" בהכנסת עובדים פלסטינים לישראל לתקופות ארוכות .מחקר נוסף
נדרש כדי ללמוד על העדפות העובדים בין יוממות ובין שהייה ממושכת ורצופה בתחומי
ישראל ,וכן על השלכותיו של שינוי זה מנקודת מבטם של המעסיקים .המעבר מיוממות לשהות
ארוכה יותר בישראל הביא להרחבת ההגנות הנוגעות לתנאי המגורים ושירותי הבריאות
שעובדים פלסטינים זכאים להם באופן פורמלי .בענף הסיעוד ,עקב משבר הקורונה נוצר
פוטנציאל לסולידריות סביב האינטרס המשותף של הפחתת התלות ההדדית בין מעסיקות
ועובדות ,דבר שמשתקף בעובדה שנכתב מכתב שמייצג לראשונה (למיטב ידיעתנו) דרישות
משותפות לעובדות סיעוד ולמטופלים סיעודיים.
מבחינת החברה האזרחית בישראל ,השינויים אפשרו העלאת דרישות חדשות וחיזוק
דרישות קיימות לגבי זכויות עובדים לא–ישראלים ,למשל במימוש הדרישה לביטוח עובדים
פלסטינים בביטוח בריאות ובביטול הדרישה הדרקונית לעיכוב דרכון .צעדים אלו ,ותשומת
הלב הגוברת לזכויות חברתיות וכלכליות בעת הזאת ,אינם מאזנים את הפגיעות המבנית של
העובדים ,אך יכולים לשרטט דרך וכיוון לאסדרה הוגנת ואנושית יותר של תנאי העבודה של
עובדים לא–ישראלים ,ובפרט לאסדרת חופש התנועה שלהם.
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רשות האוכלוסין וההגירה2020( .ב) .הקלות נוספות לחקלאים בכל הקשור לניוד עובדים זרים
בתקופת מגפת הקורונה.
רשות האוכלוסין וההגירה2020( .ג) .נוהל ניוד עובדים זרים בחקלאות.
רשות האוכלוסין וההגירה2020( .ד) .נתוני זרים בישראל .רשות האוכלוסין וההגירה — האגף
לתכנון מדיניות ואסטרטגיה.
רשות האוכלוסין וההגירה2020( .ה) .שר הפנים דרעי ,יאשר הארכת שהותם המירבית של
עובדים תאילנדים לחקלאות — מעבר לתקופה הרגילה בחוק.
Niezna, Maayan. (2020, July 7). Under control: Palestinian workers in Israel during
COVID-19. Border Criminologies [blog post].
Shamir, Hila. (2012). A labor paradigm to human trafficking. UCLA Law Review,
60(1), 76–136.
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נתליה

גוטקובסקי*

תקציר .התפשטות מגפת הקורונה בישראל/פלסטין יוצרת פרקטיקות
החורגות משגרת יחסי הכוח והריבונות המנוהלת באזור מאז הסכם אוסלו.
בהסתמך על ניתוח פרסומים בתקשורת ובממשל ,הערת מחקר זו בוחנת
את הפעולה הפוליטית של הנגיף במרחב הישראלי–פלסטיני .תוך
התכתבות עם ספרות העוסקת בקשרים בין כוח קולוניאלי ושחקנים לא–
אנושיים משורטט כאן האופן שבו נגיף הקורונה מעצים את כוח המדינה
בגבולות ,אך בה בעת מאפשר לאתגרו ולהתנגד לו .התפשטות הקורונה
במרחב המקומי מלווה במשחקי ריבונות הנעים בין פעולות למניעת
התפשטות הנגיף ובין החשש מפני קריסה כלכלית וכיפופי ידיים במשחק
השליטה בין ישראל לרשות הפלסטינית .כך ,המשבר הבריאותי והכלכלי
חסר התקדים של הקורונה יוצר כפילות :הוא מאפשר לאתגר את הסדר
הפוליטי הדומיננטי המפריד בין הגוף הישראלי לגוף הפלסטיני ,אך גם
מעצים את יחסי הכוח ,לעיתים בכסות של שיתוף פעולה בין הצדדים.
ולבסוף ,בעידן שינוי האקלים ,ערעור הכוח בגבולות בשל וירוסים וגופים
לא–אנושיים צפוי להתעצם.
מילות מפתח :קורונה ,ריבונות ,ישראל/פלסטין ,שחקן לא–אנושי

ב– 4במאי  2020התפרסו שוטרי הרשות הפלסטינית בגדה המערבית בשטח  ,Cהנתון לשליטה
אזרחית וב יטחונית ישראלית .הם הקימו מחסומי דרכים שנועדו לסייע במניעת התפשטותה
של מגפת הקורונה בגדה .במחסומים אלו הם עצרו גם אזרחים ישראלים ,ובאחד המקרים אף
החרימו את נשקם (שיזף2020 ,ג) .לראשונה מאז הקמתה ניסתה הרשות הפלסטינית למנוע
יציאת פועלים לעבודה בישראל וחזרתם לגדה ,משום שלטענתה הפועלים נדבקו בקורונה
במקומות עבודתם בישראל ונשאו עימם את הנגיף לשטחי הגדה המערבית ( & Najib
 .)Halbfinger, 2020בצעד יוצא דופן ,אנשי הביטחון המסכל של הרשות החלו להחרים כלי
רכב פלסטיניים שהסיעו פועלים לעבודה בישראל .במהלכו של חודש מאי ,בעיצומו של הגל
הראשון של מגפת הקורונה ובטרם הוכרז ההסכם הדיפלומטי בין ישראל לאיחוד האמירויות,
סירבה הרשות הפלסטינית לקבל מאיחוד האמירויות משלוח סיוע רפואי להתמודדות עם
המגפה משום שזה הגיע דרך נמל התעופה בן–גוריון ( .)Palestinian Authority, 2020שרת
*

ד"ר נתליה גוטקובסקי ,תוכנית עמיתי מרטין בובר ,האוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז ות'רהד,
אוניברסיטת הרווארד
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הבריאות הפלסטינית ד"ר מאי אל–כילה הצהירה כי "הרשות הפלסטינית היא גוף ריבוני וכל
משלוח טובין המיועד לרשות צריך להיות מתואם עימנו" .כלל המקרים שהוזכרו כאן חורגים
משגרת יחסי הכוח ,הריבונות והשליטה המנוהלים בין ישראל לרשות הפלסטינית מאז הסכם
אוסלו.
האם מקרה הוא שהתפשטות וירוס הקורונה יוצרת אירועים שכאלה? חוקרי סביבה וחברה
טוענים כי גם כאשר יחסי הכוח בלתי שוויוניים בעליל ,איומים ומפגעים בריאותיים וסביבתיים
במרחב הגאופוליטי הצר והצפוף של ישראל/פלסטין מאפשרים לשרטט מחדש יחסים חברתיים
ושדות פעולה שמאתגרים את דפוסי הפעולה הסוציולוגיים המוכרים (גוטקובסקי ואחרים,
 .)2017בעקבותיהם אבקש להבין כיצד נגיף הקורונה ,המגלם סיכון בריאותי המאיים על כלל
הגופים האנושיים במרחב ,תורם להבנת מארג היחסים החברתי–פוליטי בישראל/פלסטין .אטען
כי דינמיקת הריבונות המתלווה לניהול הנגיף מאפשרת לאתגר את הסדר הפוליטי ואת
פרדיגמת ההפרדה הרווחת בין גופים ישראליים לפלסטיניים ,אך גם להעצים את יחסי
הכוח — לעיתים בכסות של שיתוף פעולה בין הצדדים .נגיף הקורונה ופעולתו משוקעים ביחסי
כוח קולוניאליים ובפרקטיקות משא ומתן על גבולות בני זמננו ,אך הנגיף הוא גם שחקן שיוצר
כר להתנגדות לשליטה הקולוניאלית והגיונותיה .התפשטות נגיף הקורונה בישראל/פלסטין
מלווה אפוא במשחק ריבונות שהכוחות בו נעים בין פעולות למניעת התפשטות הנגיף ובין
חששן של הרשויות מקריסה כלכלית ומכיפוף ידיים במשחק השליטה שבין ישראל לרשות.
לצד זאת ,הנגיף מאפשר לעיתים גם שותפויות ובריתות חדשות המאתגרות את הרשויות
מלמטה.
ניידותו של הווירוס בין גופים במרחב וההסדרים הפוליטיים הנוצרים מתוך כך מעניינים
במיוחד לאור הגאוגרפיה הפוליטית של גדרות ומחסומים ,השלטת בפוליטיקה בישראל.
פרדיגמת ההפרדה בין ישראלים לפלסטינים יצרה תשתיות פיזיות אדירות ותשתית רעיונית
מקובלת שגורסת כי לישראל ולפלסטינים יש משטרים נפרדים מהותית וכי הפלסטינים הם
ריבון לעצמם .אך בזמן הקורונה ,שלא כבשגרה ,הגוף המסומן כמסוכן — זה שיש להיזהר
ממנו — הוא גוף היהודי האמריקני (קליין )2020 ,או הצליין היווני ,שבאים לבית לחם או
לירושלים ומדביקים את האוכלוסייה המקומית בנגיף ( .)Minister of Health, 2020לעומת
זאת ,גופו של הפועל הפלסטיני ,שבימי שגרה מנוהל כחלק מאוכלוסייה מסוכנת ,הפך חיוני
לכלכלה הישראלית והוא מוזמן לשהות ולטייל במרחבי ישראל .כך הביא וירוס הקורונה
לאתגור של היררכיית הגופים במרחב הקולוניאלי.
כדי לשרטט את הפעולה החברתית של הנגיף אמסגר את הערת המחקר בספרות המתייחסת
לחברה כאל מארג יחסים המתקיים מעבר לגבולות האדם .אגד מסוים בספרות זו מראה כיצד
חברות התיישבות קולוניאליות השיגו את כוחן באמצעות שחקנים לא–אנושיים ,כגון חיידקים
ומגפות שפגעו באוכלוסייה הילידית או חיות משק שחצו יבשות ופגעו באקולוגיה המקומית
ובדרכי המחייה שזו סיפקה לאוכלוסייה ( .)Crosby, 2015ספרות אתנוגרפית גם תיארה את
האופנים שבהם חיידקים ,נגיפים וסיכונים ביולוגיים הגלומים הן בבעלי חיים הן בבני אדם
משמשים כלי לגיבוש ריבונות של מדינות לאום בגבולות ( .)Masco, 2014אבקש לתרום
לספרות זו ולהראות לא רק כיצד הגוף הלא–אנושי משוקע בהסדרי כוח קולוניאלי וריבונות,
אלא גם כיצד הכוח הזה מאותגר .הממצאים המוצגים כאן מבוססים על סקירה של עשרות
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הווירוס אינו מכיר בגבולות? שיתוף פעולה ,בריאות הציבור
ומשחקי ריבונות
ב– 18במרץ ,בראשית ההתפרצות המקומית של נגיף הקורונה ,נשיא המדינה ראובן ריבלין צייץ
בטוויטר" :העולם כולו מתמודד עם משבר שאינו מבחין בין אדם [ ]...שוחחתי כעת עם יו"ר
הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ,ואמרתי לו כי היכולת שלנו לעבוד יחד בעתות משבר היא
עדות ליכולת שלנו לעבוד יחד גם בעתיד" (בית הנשיא .)2020 ,גם בכירים ישראלים
ופלסטינים נוספים התבטאו לגבי חשיבות שיתוף הפעולה בין ישראל לפלסטין ותיאום
המאמצים למניעת התפשטות הווירוס ,למען בריאות הציבור ( .)Rasgon, 2020דברי הבכירים
מעוררים עניין ,שכן הצהרות ציבוריות בדבר שיתוף פעולה ישראלי–פלסטיני אינן מבטאות
הלך מחשבה אהוד בקרב קהילותיהם.
במהלך גל הקורונה הראשון ,ישראל והרשות הפלסטינית נקטו מדיניות תקיפה למניעת
התפשטותו של הנגיף .רבים הביטו בהשתאות ברשות הפלסטינית כשזו ניהלה את משבר
הקורונה ביד רמה ,במקצועיות ובענייניות והחילה על אוכלוסייתה הנחיות מחמירות מאלו
שחלו בישראל ( ,)State of Emergency, n.d.ואף עשתה זאת מוקדם יותר .מייד עם מקרי
ההדבקה הראשונים בעיר בית לחם כוננה הרשות מדיניות בידוד ,החילה הנחיות סגר על כלל
האוכלוסייה ,יצאה במבצעי הסברה נרחבים וסגרה כל פעילות כלכלית שאינה חיונית .פעולות
אלו לוו בתמיכה סוציאלית באוכלוסיות פגיעות ,שהקדימה את פעולות פיקוד העורף שנקטה
ישראל כדי לתמוך במוקדי ההדבקה של האוכלוסייה החרדית והערבית .הפעולות שנקטה
הרשות הביאו לשיעור הדבקה נמוך במיוחד בגדה ובעזה בגל הקורונה הראשון ורכשו את
האמון של האוכלוסייה הפלסטינית בשלטון הרשות .הפעולות המחמירות של השלטונות
הפלסטיניים נבעו מההכרה של הרשויות בכך שיכולת התמודדותן עם מגפה מוגבלת (עראף,
 ,)2020שכן מערכות הבריאות הפלסטיניות חלשות וסובלות ממחסור בתקציבים ,בכוח אדם
ובמכשור רפואי מתאים (.)Moss & Majadle, 2020
שיתוף הפעולה המדוברר של הרשות הפלסטינית עם ישראל למען בריאות הציבור התקיים
באמצעות המנהל האזרחי (תיאום פעולות הממשלה בשטחים )2020 ,וגם באמצעות מנגנון
תיאום מיוחד בנושא קורונה .כך היה הנגיף לשחקן פוליטי הכורך בין גופי אנוש המתיימרים
להיפרד .צוותים ישראליים ופלסטיניים עברו הכשרה משותפת ,ערכות מיגון וערכות לבדיקות
קורונה הועברו לצוותים רפואיים פלסטיניים .תואמה גם מדיניות הנוגעת לפועלים הפלסטינים
העובדים בישראל (שיזף2020 ,ב); עובדי החקלאות התבקשו שלא לשוב לגדה ולהישאר
בישראל למשך תקופה של כחודש ,עובדי הבניין — למשך כחודשיים .בזכות הנגיף ,קבוצת
אוכלוסייה שמנוהלת זה שנים רבות כמסוכנת קיבלה לפתע מקום של כבוד והייתה לאוכלוסיית
עובדים חיונית למשק הישראלי .שליח האו"ם לענייני שלום במזרח התיכון ביטא בסוף החודש
הראשון להתפרצות הנגיף שביעות רצון ממידת התיאום ושיתוף הפעולה בין הישראלים
לפלסטינים בטיפול במגפה ( .)The Question of Palestine, n.d.הוא התייחס בחיוב לכך
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שישראל מתירה לצוותים רפואיים לנוע בחופשיות אל הגדה המערבית וממנה וכן אל רצועת
עזה.
האופנים שבהם החשש מתפוצת הווירוס במרחב הביא לשיתוף פעולה בין ריבונים לא
שווים הכרוכים ביחסים קולוניאליים דורש בחינה מעמיקה יותר .פעולות הגנה על בריאות
הציבור מבטאות שפה ממשלית שהתפתחה במערב הגלובלי כמורשת רפואית–קולוניאלית של
הגנה על אזרחים ממחלות שמקורן גופים אנושיים ולא–אנושיים .חברות קולוניאליות דאגו
תחילה לבריאות החיילים ,המתיישבים והסוחרים ששלחו אל הקולוניה; רק מאוחר יותר דאגו
לבריאות האוכלוסייה הילידית ,שפגיעה בה הייתה משפיעה לרעה על הכלכלה הפוליטית
( .)King, 2003לכן אפשר רק לשער כמה גרוע היה מצבה של ישראל לו שלטה ישירות
בפלסטינים ולו הייתה האחראית לבריאותם ולתפעול ואכיפה של סגר הקורונה בקרב
האוכלוסייה הכבושה; שלטון ישראלי ישיר היה מגביר את מידת החיכוך והמפגש בין
האוכלוסיות ואת מידת ההדבקה ההדדית שלהן בנגיף .הסתמכותה של ישראל על השלטון
העצמי המוגבל של הרשות בתפעול מערך הקורונה אפשר לה לערוך מיקור חוץ של בעיית
המגפה בשטחים (הס .)2020 ,מתוך כך ,ישראל העבירה ידע רפואי והכשרות לצוותי הרשות
הפלסטינית ולמערכת הבריאות שלה — פעולות שרחוקות שנות אור מהענקת זכות לבריאות
כפי שמקבלים אזרחים ישראלים — אך העברת ידע רפואי לאוכלוסייה בקולוניה תמיד הייתה
חלק ממראית הפנים ההומניטרית של השלטון הקולוניאלי.
השלטון הישראלי חשש מתנועת נגיפים וחיידקים במרחב המקומי עוד מראשית החלת
השליטה בגדה המערבית ב– .1967ישראל חילקה לאוכלוסייה הפלסטינית חיסונים מפני
מחלות של בני אדם וגם של חיות משק .החשש מפני תפוצת מחלות במרחב היה כה עמוק ,עד
שהצו הצבאי השני שישראל החילה על הגדה המערבית היה הסגר חקלאי שמנע הוצאת בעלי
חיים מתחומי הגדה .כלומר ,החברה הקולוניאלית הישראלית הייתה עסוקה מראשיתה במניעת
תפוצתן של מחלות שחששה כי ינועו אליה מן החברה הפלסטינית ,על אף ההיסטוריה
הקולוניאלית שבה מחלות נעו מהאימפריה אל הקולוניה (.)Gutkowski, 2020
מאז הסכמי אוסלו ,השליטה הישראלית על תנועת הגוף הפלסטיני החולה גלומה במידה
רבה במגבלות שהיא משיתה על חופש התנועה של חולים פלסטיניים ,צוותי רפואה,
אמבולנסים ותרופות ,אם בין רצועת עזה לגדה המערבית ולירושלים המזרחית ,אם בתוך הגדה
המערבית ובינה ובין ישראל .לעיתים אישורי תנועה וטיפול רפואי מותנים בשיתוף פעולה עם
השב"כ (אפרת .)2015 ,ההגבלות האלה ,שישראל מצדיקה אותן בנימוקי ביטחון ,ממחישות
כיצד זכותם של פלסטינים לבריאות משוקעת ביחסי כוח שבהם ישראל היא הריבון הבלעדי.
העובדה שבעת מגפת הקורונה ישראל אפשרה ביתר קלות את תנועת הציוד הרפואי והצוותים
הרפואיים הפלסטיניים במרחב מבטאת למעשה תפעול של ריבונות קולוניאלית ישראלית
בכסות של שיתוף פעולה בגין הנגיף .אמנם במרחב גאופוליטי צפוף וצר האינטרס הישראלי
הוא למנוע התפשטות מגפה בשטחי השלטון הפלסטיני ,שכן זו עלולה להביא לקריסת שלטון
הרשות וגם להדבקה המונית של אזרחים ישראלים .אך לצד שיתוף הפעולה והתיאום עם
הרשות הפלסטינית בעת המגפה ,ישראל לא חדלה מהריסה של בתים ומבנים בגדה המערבית.
דווקא בעת שבה הציבור הפלסטיני נדרש לתנאי היגיינה מחמירים ,שיקולי השליטה
הישראלית גברו.

94

תש פ " א – 2021

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

הערות מחקר לעת קורונה

גם במזרח ירושלים מתבצעות פעולות שתכליתן סיפוח האזור והגברת השליטה והמשילות
הישראלית ,פעולות שלעיתים מנוגדות להגיון מיגור המגפה .בחודש אפריל  ,2020למשל,
ישראל סגרה מרפאה לבדיקות קורונה בסילוואן בטענה שאת המרפאה מפעילה הרשות
הפלסטינית ,אף שלתושבים לא הייתה חלופה בריאותית מספקת בשכונה המיושבת בצפיפות
(חסון2020 ,א) .לאחר מכן החלה עיריית ירושלים לשתף פעולה באורח חסר תקדים עם פעילים
מקומיים ,ובסיוע חיילי פיקוד העורף חולקו סלי מזון לנזקקים בשכונות מזרח העיר (חסון,
2020ב) .כך ,על אף שיתוף הפעולה המבורך לעצירת הנגיף ,המגפה משמשת בפועל לחיזוק
הריבונות ,המשילות והסיפוח הישראלי בשכונות מזרח העיר שבתוך גדר ההפרדה תוך
התעלמות מהשכונות המזרח–ירושלמיות שמחוץ לגדר.
אך לא רק ישראל עוסקת בחיזוק כוחה במשחקי השליטה; גם הרשות הפלסטינית תבעה
את ריבונותה .לאחר שישראל הכריזה על התוכנית לסיפוח בקעת הירדן (שיזף2020 ,א) ,הרשות
הפלסטינית הפסיקה באחת את שיתוף הפעולה עימה ואת התיאום הביטחוני והבריאותי
( .)Borger, 2020עיתונאים מסרו כי בכירי הרשות אף חסמו את מספרי הטלפון של מקביליהם
הישראלים .במסגרת הפגנת הריבונות סירבה הרשות הפלסטינית לקבל משלוח של סיוע רפואי
מטעם איחוד האמירויות שנשלח דרך נמל התעופה בן–גוריון ,בטענה שהמשלוח לא תואם
איתה ושהדבר מבטא זלזול בריבונות הרשות וכינון של יחסי נורמליזציה עם ישראל .זאת ועוד,
על אף האינטרס הכלכלי של הרשות בעבודת פועלים פלסטינים בישראל ,היא הקשתה על
חזרתם של עובדים מישראל והקימה מחסומי קורונה לפועלים השבים במטרה לוודא שהם
מקפידים על הנחיות הבריאות .כאשר נפוצו ידיעות על פועלים פלסטינים שנדבקו בקורונה
במפעלים ישראליים ,פועלים השבים לשטחי הגדה דיווחו שהחברה מתייחסת אליהם כאל
מצורעים .כך ,אף שעבודה בישראל נתפסה כמקור ליציבות כלכלית ,היא החלה לצבוע את גוף
הפועל בצבעי החשיפה לנגיף .סימון העבודה בישראל כגורם המגביר את החשיפה לווירוס
חיזק את האסטרטגיה שעליה הכריז ראש הממשלה הפלסטיני אשתייה באפריל  — 2019חתירת
הרשות להתנתקות כלכלית מישראל (.)Maharmeh, 2020
יוצא מכך שהחשש מהתפשטות נגיף הקורונה מלווה במשחק ריבונות שבו פועלים
לסירוגין הרצון למניעת התפשטות הנגיף ,החשש מקריסה כלכלית והפגנת כוח בדינמיקת
השליטה ,בהגיונות שלעיתים מנוגדים זה לזה .כך למשל בראשית חודש אוגוסט ,בסוף השבוע
לאחר עיד אל–אדחא ,כשמספר הנדבקים בקורונה המשיך לטפס הן בישראל הן בגדה ,נהרו
אלפי משפחות פלסטיניות מהגדה המערבית לבלות בחופי הים של ערי החוף בישראל .הן עברו
בקלות במחסומים בצפון הגדה המערבית ,ללא צורך בהיתרים ,ודיווחו כי חיילים התבוננו בהן
עוברות באין מפריע בפרצות המוכרות בגדר ואף האירו להן את הדרך ,במחווה נדירה .עשרות
אלפי פלסטינים באו לבלות בחופי הים ובמסעדות בישראל ,אף שלרוב גישתם אליהם נמנעת.
האירוע המפתיע הזה התרחש בעת שלא היה תיאום בטחוני ואזרחי בין ישראל לרשות
הפלסטינית ,ובתקופה שבה בגדה המערבית עדיין חלו הנחיות מחמירות של ריחוק חברתי —
למשל איסור על קיום מסיבות חתונה ,תפילות במסגדים או הפעלת עסקי בילוי ומסעדות.
ישראל לא סיפקה לכך הסבר רשמי ,ואפשר רק לשער כי המדיניות נבעה מרצון לשחרר לחץ
אזרחי פלסטיני בעת החג ,לאחר תקופת סגר קורונה ארוך שהשיתה הרשות .אפשר גם להניח
בזהירות כי בהיעדר תיירות חוץ ,אפילו להכנסות הצנועות מתיירות פלסטינית בחופים היה
ערך כלכלי עבור המסעדות הישראליות ( .)Abu Toameh, 2020אך בעיקר אפשר לשער כי
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הגישה לישראל בעת שהגדה סגורה לבילויים הותרה כדי לרמוז לרשות הפלסטינית כי על אף
הנגיף ,הסגר וביטול התיאום ,ריבון מי שריבון אחרון.
לבסוף ,המגפה יצרה בין ישראלים לפלסטינים בריתות בלתי צפויות המאתגרות את
הגיונות השלטון .משטרת ישראל דיווחה על מעצרם של חמישה מתנדבי מד"א חרדים וכן
בכיר במד"א (טוויל ,)2020 ,שנעזרו במעבדה פרטית בירושלים ובמעבדות בשטחי הרשות
הפלסטינית כדי לקיים בדיקות קורונה פיראטיות בישראל ובנמל התעופה ולגרוף לכיסם
עשרות אלפי שקלים (אשכנזי .)2020 ,תוצאות הבדיקות לא נכנסו למאגרי משרד הבריאות.
כך ,המשטור והפיקוח המדינתי על המחלה ,והשימוש ביכולות הטכנולוגיות של גופי הביטחון
הישראלי המונעים מאזרחים את חופש התנועה בגין המאבק בהתפשטות הנגיף ,נענו דווקא
בברית בלתי צפויה ויזמות חתרנית מלמטה .יזמות שכזאת מאתגרת גם את הגיון ההפרדה בין
הישראלים לפלסטינים וגם את המדיניות הפולשנית לשמירה על בריאות הציבור ,ומערערת
על השליטה הישראלית ועל השליטה הפלסטינית גם יחד .יזמות זו משקפת את עוצמתו של
האינטרס הכלכלי באתגור הכוח ,וממחישה כיצד אתגרים בריאותיים וסביבתיים במרחב
המקומי — והדפוסים הפוליטיים שהם יוצרים — מאפשרים לשרטט יחסים חברתיים ושדות
פעולה השונים מהדפוסים הרווחים בחברה.

סיכום
בהתיישבות הקולוניאלית שהחקלאות הייתה בה גורם מחייה עיקרי ,גופים לא–אנושיים כגון
חיידקים ,חרקים וחיות משק היו שחקני מפתח אשר באמצעות תהליכים אקולוגיים ,ביולוגיים
ואפידמיולוגיים מילאו תפקידים חשובים בהצלחת החברה המיישבת ( .)Crosby, 2015אך גם
כיום ,בעידן הפוסט–חקלאי והפוסט–התיישבותי ,הנגיף — שחקן לא–אנושי — עודנו גורם
משמעותי בחיזוק הריבונות הקולוניאלית .המאבק בהעברת גופים לא–אנושיים מסוגים שונים
בגבולות משמש את מדינות הלאום המבקשות לתפעל הסדרי שליטה קולוניאליים
ופוסטקולוניאליים ( .)Masco, 2014סוכנותו של המיקרו–אורגניזם כשחקן בגבולות עבור
המדינה נדון בספרות המחקר ,אך לא כך דינמיקת ערעור הכוח וההתנגדות לו ,המתאפשרת
בזכות מיקרו–אורגניזמים ,ובכך החידוש בהערת מחקר זו.
גופים לא–אנושיים חיים ומתים ,כגון בשר או חיות משק ,הם סובייקטים של כלכלה
פוליטית וגלום בהם סיכון לבריאות הציבור או איום על האקולוגיה המקומית .לפיכך הם
עשויים לערער על הסדרי התנועה ,הכוח והריבונות במרחב הקולוניאלי (.)Gutkowski, 2020
כך גם מצטיירת הפעולה הפוליטית של נגיף הקורונה .בגין ניידותו וכוחו הכלכלי והבריאותי
הוא שופך אור חדש על דפוסים פוליטיים במרחב המקומי וממחיש את אופיים הנזיל של
מדיניות ,של משחקי ריבונות ושל הפרקטיקות החברתיות והפוליטיות יוצאות הדופן בעת
מגפה .כך ,למשל ,קווי הפעולה הנוצרים תחת מעטה הדאגה לבריאות הציבור הישראלי
והפלסטיני נזילים .מחד גיסא ,החשש מהתפשטות המגפה אמיתי ומביא לשיתוף פעולה
ולתיאום בין רשויות השלטון ,אך מאידך גיסא פעולות אלו משקפות דפוסים של העצמת
השליטה ,אתגור השליטה ולעיתים אפילו היפוך תפקידים בין ישראל לרשות הפלסטינית .לצד
פעולות למניעת התפשטותה של המגפה נעשות גם פעולות מתוך שיקולי כלכלה פוליטית או
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לשם החלת ריבונות באזורי הגבול ,ושיקולים כאלה חשובים לשלטון לא פחות מאשר הדאגה
לבריאות הציבור.
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ונתקל בה בימי חיינו .ערעור על יחסי כוח ,על ריבונות ועל גדרות הוא רק חלק קטן ממה
שהמיקרו–אורגניזם יכול לעשות בעולם.

97

?וירוס חסר גבולות

נתליה גוטקובסקי

Borger, Julian. (2020, May 20). Palestinian leader Mahmoud Abbas ends security
agreement with Israel and US. The Guardian.
Crosby, Alfred W. (2015). Ecological imperialism. Cambridge University Press.
Gutkowski, Natalia. (2020). Bodies that count: Administering multispecies in
Palestine/Israel’s borderlands. Environment and Planning E: Nature and
Space.
King, Nicholas B. (2003). Security, disease, commerce: Ideologies of post–colonial
global health. Social Studies of Science, 33(3), 763–789.
Maharmeh, Ihab. (2020, June 16). The coronavirus pandemic and PA’s failed
disengagement strategy. Aljazeera.
Masco, Joseph. (2014). The theater of operations: National security affect from the
cold war to the war on terror. Duke University Press.
Minister of health confirms seven coronavirus cases in Palestine. (2020, March 5).
Palestine News and Info Agency.
Moss, Dana, & Ghada Majadle. (2020). Battling COVID–19 in the occupied
Palestinian territory. The Lancet, 8.
Najib, Mohammed, & David M. Halbfinger. (2020, April 9). Palestinians fear a coming
Coronavirus storm. The New York Times.
Palestinian authority rejects UAE aid sent via Israeli airport. (2020, May 21).
Aljazeera.
Rasgon, Adam. (2020, March 18). Israel, PA tighten coordination to fight COVID–19
pandemic. The Times of Israel.
State of emergency: Palestine’s COVID–19 response plan. (n.d.). World Health
Organization.
The question of Palestine. (n.d.) United Nations.

98

תש פ " א – 2021

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

נועה ונה ,יאנה פלדמן–זאיקה ,חיים

חזן*

תקציר" .חייהם החשופים" של גופות יהודים שנפטרו מקורונה בישראל
עומדים במרכז הערת מחקר זו .יצורים ביולוגיים אלו נתונים לשרירותיות
הכוח הביופוליטי המשוקע במאבק בין אידאולוגיות מנוגדות — אלו של
המדינה והפרופסיה הרפואית מחד גיסא ,אלו של השיח ההלכתי היהודי–
אורתודוקסי מאידך גיסא .בהסתמך על אתנוגרפיה דיגיטלית שערכנו,
מצאנו שמשרד הבריאות מאפשר לרבנות הראשית להחיל את ההגמוניה
היהודית–הלכתית על טקסי האבלות של יהודים שנפטרו מקורונה
בישראל ,שגופם מהווה סכנה מוחשית ומיידית לסביבתם .בתמורה,
הרבנות תומכת בריש גלי בהנחיות משרד הבריאות ומעודדת הקפדה יתרה
עליהן ,הן בעת טקסי הקבורה הן בהמשך ,במהלך קיום מנהגי האבלות
המאפיינים את החברה היהודית .בהמשך למטפורת הקריצה של קרבאל–
טובי ,אנחנו מציעים ש"חיים חשופים" אלו נושאים אף הם את פרטיקות
הקריצה המתקיימות בין סוכני הרפואה והדת בהסדרת הקבורה של נפטרי
הקורונה היהודים בישראל תחת מצב החירום .ואולם לשיטתנו ,שיתופי
הפעולה והקריצות ההדדיות והתזזיתיות בין סוכנים אלו מחוללים ביצוע
יומיומי של קריצות מתעצמות תחת מצב חירום ,עד לכדי כמעט מצמוץ
נטול שליטה.
מילות מפתח :קורונה ,סוף החיים ,דת ומדינה ,אגמבן
זכויות אדם הן שבריריות מול כוחן הטוטליטרי של דמוקרטיות מערביות .אגמבן ( Agamben,

 )1998וכותבים נוספים הנדרשים להדרה תרבותית טוענים כי פליטים ,עצירים מנהליים,
משוללי ניירת ,הזקנים ביותר ,האוטיסטים והחולים במחלות חשוכות מרפא מגלמים טיפוסים
חברתיים של "המת–החי" :יצורים ביולוגיים המורחקים מהסדר החברתי ובה בעת מוכלים
בתוכו ,תחת משטר החירום שמטיל הריבון .אלה הם "חיים חשופים" 1שגופם נעדר ערך סמלי,
מופשט מסממנים חברתיים ותרבותיים מתוקף הסדר הביופוליטי המנשל אותם מנכסיהם
*

נועה ונה ,דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ועמיתת מחקר במרכז מינרבה לחקר בינתחומי של
סוף החיים ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר יאנה פלדמן–זאיקה ,החוג הרב תחומי והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,המכללה האקדמית אשקלון
פרופ' חיים חזן ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

1

"חיים חשופים" הוא מושג מרכזי בשפה המגדירה הדרה תרבותית ,המבוססת על משנתו של אגמבן שהפכה
לנכס צאן ברזל של הפילוסופיה הסוציולוגית העכשווית .להרחבה ראו את הערתו של חיים חזן ( )2007בעניין
זה.
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האזרחיים .ברם ,מרבית הכותבים מתמקדים בהסדרת הגוף הביולוגי החי לנוכח אפשרות
החרמתו ,ונוטים להתעלם מ"חייו החשופים" משעה שהפך לגופת מת.
בשורות הבאות נבחן את המקרה של קורבנות יהודים של וירוס הקורונה בישראל .גופם
טרם קבורתו נותר חשוף וכבול למתח המתקיים בישראל — הרואה עצמה כמדינה יהודית
ודמוקרטית — בין מערכת ההסדרה של המדינה ,המפעילה השכם והערב פרקטיקות של משטור
וניהול החיים והמתים ,ובין מערכת ההסדרה ההלכתית המשורגת בה ,המושתתת על עקרונות
היהדות האורתודוקסית.
המאבק וההשלמה ההדדית בין מערכות הסדרה אלו מתחדדים אלפי מונים תחת מצב
חירום .במסגרתו ,הריבון משעה את ריבונותו ומעביר את האחריות לסדר הביופוליטי
מהמערכת הנורמטיבית המוסכמת אל מה שמחוצה לה .דוגמה לכך היא המקרה של חולים
הנוטים למות המבקשים לממש את זכותם לסרב לטיפול ,או להפסיק טיפול שאינו מרפא אלא
רק מאריך חיים .חוק החולה הנוטה למות שעבר בכנסת בשנת  2005נועד להסדיר את
זכויותיהם של חולים אלו ,אך למעשה ,מחלוקות עומק פוליטיות ואידאולוגיות שיתקו לאורך
שנים את המחוקק והתחיקה .כך קרה שהחוק שעבר בסופו של דבר רצוף סתירות ואינו מתווה
סדרת עקרונות ברורים שלפיהם אפשר ליישב מקרים שבהם חולים הנוטים למות מבקשים
לממש את זכותם לסרב לטיפול .וכך ,אף שהחוק היה אמור לאזן את מערך הכוחות שבין הערך
היהודי של קדושת החיים ובין הערך ההומני החילוני של אוטונומיית החולה ,כל מקרה נפתר
לגופו ,בתוך מערך שיקולים מקומי המתנהל בין החולה ,משפחתו והרופאים המטפלים בו
(גילבר ואחרים.)2020 ,
תרבות פוליטית זו ,שבמסגרתה קונפליקטים בין אידאולוגיות מנוגדות מיושבים נסיבתית
ולא באופן מתואם על ידי הריבון ,מאפיינת גם את הגדרת המוות המוחי בישראל .כך ,במרץ
 ,2008לאחר שנים של דיונים ,העבירה הכנסת בה בעת שני חוקים :חוק המוות המוחי–נשימתי
וחוק ההשתלות .מאמץ תחיקתי זה הוא הכלאה ישראלית ייחודית תחת ידו של הריבון ,בניסיון
לעגן את ההפרדה בין המוות כסוגיה מדעית רפואית ובין תרומת איברים כסוגיה אתית .ואולם,
שני החוקים לא זו בלבד שלא מזערו את המחלוקת הציבורית ,אלא דווקא הדגישו את התחרות
בין הממסד הרפואי ובין הממסד הרבני .פרשת אבי כהן ז"ל ממחישה זאת היטב .כדורגלן העבר
נפגע בתאונת דרכים ,ולהערכת הרופאים גזע המוח שלו ספג פגיעה אנושה שאינה מאפשרת
חיים .אי לכך הם פנו למשפחתו בבקשה לאשר להם לקצור את איבריו לצורכי השתלה.
המשפחה ,שעולמה חרב ,פנתה לקבל את עצת הרבנים ,ואלה התעקשו שאין לקבוע את רגע
המוות לפני הפסקת פעימות הלב ,ולכן בפועל ,אף שכהן היה חתום על כרטיס אד"י ,סירבה
המשפחה לתרום את איבריו .כלומר ,הכנסת ניסתה לקדם "עסקת חבילה" ייחודית שתחפה על
קווי תיחום עמומים בין המוות המוחי–נשימתי לסוגיית ההשתלות ,אך דא עקא ,הסדרת המוות
המוחי–נשימתי ותרומת האיברים נותרה חשופה לשיקולים פוליטיים ולהכרעות נסיבתיות
ומקומיות בלבד (בועז ולביא .)2020 ,יוצא מכך שהפרופסיה הרפואית נזקקת ללגיטימציה של
השיח ההלכתי בעידוד תרומת איברים .באותה המידה ,הרבנות האורתודוקסית נסמכת על
הפרופסיה הרפואית כדי לבסס את מעמדה כגורם מרכזי בהגדרת המוות ,גם בעידן "המוות
האסור" ,כלשונו של פיליפ ארייס ,זה הנשלט בידי המדע.
לשיטתנו ,ההכרעה ביחס למעמדם האפיסטמולוגי והאונטולוגי של חולי קורונה יהודים
שנפטרו מהמחלה בישראל נתונה באותה צבת שבין מערכת ההסדרה הדתית–הלכתית לזו
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המדיניתית .לרוב ,טקסי קבורה יהודיים בישראל עומדים בציפיות הלכתיות מסוימות .לדוגמה,
אין להלין את המת ,ויש לדאוג לקבורת הגופה במועד הסמוך ביותר לרגע המוות .כך ,הלוויות
נערכות לעיתים גם בימי שבת בחצות הלילה .כמו כן ,על הגופה לעבור תהליכי טהרה לפני
הקבורה ,ומצופה כי מניין של גברים ינכח בטקס ,ילווה את גופת הנפטר למקום מנוחתו האחרון
ויכסה אותה בעפר .ברם ,מצב החירום שפשה בישראל בעקבות התפרצות נגיף הקורונה חייב
את המערכת ההלכתית לנהל את הסדרת הקבורה של קורבנות הקורונה היהודיים מול אילוצי
מערכת הבריאות ,שפעלה נחרצות למזעור הסכנה שהציבו גופות הנגועים במחלה.
בתקופת הגל הראשון של התפרצות הקורונה בישראל ערכנו אתנוגרפיה דיגיטלית ועקבנו
יומיומית אחר ההנחיות השונות שפרסם משרד הבריאות בנוגע לקבורה של גופות נפטרי
הקורונה היהודים בישראל .בד בבד עקבנו אחר הפרקטיקה של קבורת קורבנות הקורונה
היהודים כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרסומים בעיתונים הנפוצים בישראל (הארץ ,ידיעות
אחרונות ,מעריב וישראל היום) ובאתרי החדשות של ערוץ  12וערוץ .13
ניתוח הנתונים העלה הבדלים מהותיים בין ההנחיות לגבי תהליך הקבורה של גופות אלו
והפרקטיקה של קבורתם ובין נוהל קבורה רגיל של יהודים .כך למשל ,משרד הבריאות נערך
מבעוד מועד ופרסם נוהל ראשון לניהול "הטיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורונה
החדש" ב– 12במרץ  .2020שלושה עדכונים לנוהל זה פורסמו בחודש העוקב; האחרון מביניהם,
שנותר על כנו עד למועד כתיבת שורות אלו ,התפרסם בתאריך  12באפריל  .2020ככלל,
הנהלים עסקו ,במהותם ,בכללי הזהירות שיש לנקוט בעת הטיפול בנפטרים מקורונה ,הן מצד
הצוותים הרפואיים הן מצד אנשי החברה קדישא ,מחשש להידבקות בנגיף כתוצאה ממגע ישיר
עם הגופה .יצוין כי פרסומם של שני הנהלים הראשונים קדם לפטירת הקורבן הראשון של
הקורונה בישראל ,אריה אבן ז"ל ,ב– 21במרץ .2020
בנוהל הראשון נקבע במפורש כי הנפטר לא יזוהה על ידי קרובי משפחתו אלא על ידי
הצוות הרפואי בלבד ,וכי הצוות יכסה את הגופה בסדין שעליו שכב החולה במיטתו טרם מותו
ויעטוף אותה בשתי שכבות של שקיות פוליאתילן סגורות הרמטית .פרטי הנפטר יירשמו על
מדבקת אזהרה אדומה המתריעה מפני הדבקה ודורשת להימנע מביצוע טהרה .וכך ,מרגע
שתיעטף הגופה בשקיות בבית החולים ,בהתאם לנוהל ,ייאסר לגעת בה.
כלומר ,לאור הנוהל הראשון שפרסם משרד הבריאות ,טקס הטהרה של גופת הנפטר
מקורונה וטקס עטיפתה בתכריכים דינם להתבטל .טקסים אלו ,המהווים נדבך מרכזי בהליך
הקבורה היהודי ,שכן הם משקפים את הקשר האחרון שיש לחברה עם "המת–החי" ,מתאיינים
מול כוחה של המדינה ,האמון על ניהול החיים ,שמירתם והסדרתם .במאמר מוסגר ,זה המקום
לציין שעמדה זו שיקפה גם את פועלם של ארגונים התנדבותיים ברחבי העולם ,שעסקו בקבורת
יהודים שנפטרו מקורונה .כך למשל ,בחלק מהארגונים נאסרו טקסי הטהרה כליל ,או שהם
נערכו באמצעות שפיכת מים על השקיות הסגורות הרמטית שעטפו את גופות הנפטרים.
באחרים ,מתנדבים "עבדו מסביב לשעון" ,הוסיפו משמרות וצמצמו את מספר אנשי הצוות
המשתתפים בכל טקס כדי שאלו יתפנו ,יחלקו ביניהם את עריכת הטקסים ויוכלו להתמודד
עם כמות הגופות שנדרש להתעסק בהן .והיו אף מקרים שבהם טקסי הטהרה בוצעו באופן
וירטואלי בלבד ,למשל אצל אנשי החברה קדישא בפיטסבורג.
העדכון הראשון לנוהל משרד הבריאות ,שפורסם ב– 17במרץ  ,2020שיקף את ההגמוניה
של השיח ההלכתי .קדמו לו קיתונות של ביקורת ציבורית מצד גורמים שונים ,בעיקר
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באוכלוסייה החרדית בישראל ובקרב אנשי החברה קדישא ,שקצפו על הנוהל שאסר על טקסי
הטהרה .שר הדתות דאז ,יצחק וקנין ,התראיין בנושא וחשף כי הוא ניהל משא ומתן ושיחות
רבות על מנת להגיע להסכמות על נוהלי הקבורה של נפטרי קורונה ,באופן שאלו יעלו בקנה
אחד עם הדרישה ההלכתית .לסיכומו של עניין הוחלט להקצות  6.5מיליון שקלים לצורך
הקמת ארבעה מרכזים בישראל שיהיו אמונים על טקסי הטהרה והעיטוף של גופות נפטרי
הקורונה .במרכזים אלו ,בהתאם לעדכוני הנהלים שפרסם משרד הבריאות ,מתנדבי החברה
קדישא הונחו לעטות ציוד הגנה מלא ולערוך את טקסי הטהרה כהלכתם בטרם ישולחו גופות
הנפטרים למקום מנוחתן האחרון .הווה אומר ,גופות אלו של קורבנות הקורונה ה"מתים–חיים"
מתגלות כנושאות של סוכנות .במתח שנפער בין המדינה לדת ביחס לתהליך הטהרה ,בני
המשפחות מחד גיסא וסוכני היהדות האורתודוקסית מאידך גיסא "מדמיינים" ומפרשים את
רצונם האחרון של גופים אלו לזכות ברחיצה פנימית ,חיצונית ורוחנית ,ועל כן היה בכוחם
המשותף להביא את המדינה לסגת לאחור מול כוחו של השיח ההלכתי בהקשר זה.
סוגיה אחרת התגלתה במקרים שבהם חולים שאושפזו עם סימפטומים המחשידים בקורונה
נפטרו בטרם התקבלו תוצאות הבדיקות לאיתור הנגיף ,שהיו אמורות להכריע אם החולים
שנפטרו אכן נושאים אותו .במקרים אלו נמנעו בתי החולים מלשחרר את הגופות לקבורה,
לעיתים אפילו במשך כמה ימים ,עד שהגיעו התוצאות הסופיות של הבדיקות שנערכו לחולים
בעודם בחיים .מדיניות זו הונהגה ללא הכוונה או אישור של משרד הבריאות .יתר על כן,
ההנחיה המפורשת של משרד הבריאות הייתה לא לעכב את ביצוע הקבורה ,מחשש להלנת
המת ופגיעה באחד מדיני האבלות הקרדינליים ביותר ,והנהלים הדגישו כי יש להתייחס לנפטר
החשוד כחולה בקורונה כאילו היה חולה מאומת ולנהל את קבורתו בהקדם לפי ההנחיות
הנוגעות לכלל הנפטרים מהמחלה .כלומר ,הנהלים קבעו קבורה בשקית הרמטית — פרוצדורה
שמהווה פגיעה משמעותית בהליך הקבורה היהודי — גם כשלא ניתנה גושפנקא רשמית
המאשרת שזוהי גופת חולה קורונה .כך ,גופם של חולים אלו נותר במעמד של לימבו — חשוף
ומודר מהסדר החברתי היהודי–הלכתי בישראל אך גם מוכל בתוכו ,בד בבד ,בהמתנה ,תחת
מצב החירום שהחיל הריבון .באמצעות גופים חשופים אלו מאשרר הריבון את כוחו הביופוליטי
ומסמן את הגבולות במצב החירום שישראל נקלעה אליו .באיזון שבין הכוח המדינתי המקומי
והזמני ובין השיח ההלכתי ,האוניברסלי לאוחזים באמונה בו ,נטתה הכף לטובת כוחו של
הראשון.
נוסף על כך ,מאז פרוץ המגפה מאפיינת את חיי היומיום שלנו הדרישה לריחוק חברתי
(פיזי) ,קרי ההנחיות לשמירת מרחק של שני מטרים לכל הפחות בין אדם אחד לאחר ,ואנו
משועבדים לכוחה הביופוליטי .ניהול טקסי הלוויה תחת הנחיות משרד הבריאות בתקופת
הקורונה משקף למעשה את הכפפת השיח ההלכתי להסדרה הממשטרת של המדינה .כך,
בתקופת התפרצותו של הגל הראשון הותר לקיים את טקסי לוויה בנוכחות מצומצמת מאוד
של בני משפחה וחברים קרובים ,ו– 20איש לכל היותר הורשו ללוות את הגופה לחלקת הקבר.
בעקבות הנחיה זו של משרד הבריאות ,געשו העיתונים עם סיפורים נוגעים ללב של בני
משפחות שגוללו (לרוב ברשתות החברתיות) את הקשיים שחוו כשהתכוננו ללוויה של חולי
קורונה שנפטרו ,ובמהלך הטקס עצמו .בני משפחה כתבו כי נקרעו ביניהם בהחלטה מי ישתתף
בטקס (בני זוג ,ילדים ,נכדים ,חברים טובים וכדומה) .יתר על כן ,במקרים מסוימים לא הותר
לבני המשפחה הקרובה ,אפילו מקרבה ראשונה ,להשתתף בטקס היות שהם עצמם חלו בקורונה
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או נדרשו לשהות בבידוד מחשש שנחשפו למחלה .בתו של משה הלל ז"ל סיפרה על אימּה
שחלתה אף היא" :אני לא יכולה לחבק את אימא שלי ואני צריכה לעשות את הקבורה לבד עם
האחים שלי ולצלם לה הכול בווידאו".
הפרקטיקה של צילום טקס הלוויה בווידאו או שידורה באמצעות אפליקציות דוגמת זום
הפכה נפוצה עד מאוד ,ומשפחות רבות סיפרו שנסמכו עליה כדי להקל מעט על תחושת הריחוק
שנוצרה בשל הציות לנהלים החדשים .בהערת אגב יש לציין כי ההנחיה לקיים את הלוויה
בנוכחות מצומצמת בלבד לא הושתה רק על הלוויות של נפטרים מקורונה; אנשי החברה
קדישא ,שאמונים על הטיפול בקבורה יהודית–הלכתית בישראל ,העבירו דרישה זו לבני
משפחות של כלל היהודים שנפטרו בתקופה זו ונקברו בבתי קברות של החברה קדישא .נועה
חן ,שאימּה נפטרה בתחילת תקופת הקורונה ,כתבה על הלוויה" :אימא שלי נפטרה ביום שני
ונאלצנו לקיים לוויה מאוד מצומצמת עקב המצב .עם זאת ,החלטנו לאפשר לאנשים להתחבר
באפליקציית זום והעברנו את הלוויה בשידור חי ,בו צפו מעל  120איש ויכלו להיות איתנו
ולכבד את אימא בכבוד אחרון".
הריחוק החברתי (הפיזי) שנכפה על המשתתפים בלוויה בשל הנחיות משרד הבריאות אף
מנע מהם להתנחם זה בזה באמצעות חיבוק או נשיקה .לקרבה פיזית יש חשיבות רבה ,במיוחד
במצבי קיצון כאלה שבהם הקבוצה החברתית מתכנסת ,מאשררת את הנורמות המקובלות בה
ומעוררת תחושות של סולידריות בין חבריה ,שנפגשים ומנהלים אינטראקציות בינם ובין
עצמם .התקשורת הבינאישית בין גופים הנמצאים בנוכחות הדדית ,שעומדת בלב הכתיבה
המיקרו–סוציולוגית בנוסח סטון ,גופמן וקולינס על טקסים חברתיים בכלל ועל טקסים דתיים
בפרט ,השתנתה בעת קיום טקסי הלוויה של יהודים שנפטרו מקורונה (או בתקופת הקורונה)
ולעיתים אף נעדרה מהם כליל .הדבר מלמד על האיזון העדין שבין שתי המערכות להסדרת
מצבי חירום — המערכת הממשטרת של המדינה והשיח ההלכתי בישראל — ובמקרה זה ,האיזון
הוכרע לטובת כוחה של המדינה.
ולבסוף ,גם מנהגי האבלות הנהוגים בשגרה השתנו בתקופת הגל הראשון של הקורונה
בישראל .לאמור ,הכוח של הריבון משמע את אזרחי ישראל שיקיריהם נפטרו בתקופת
הקורונה — מן המחלה או מסיבות אחרות — גם ללא עינם הפקוחה של הגורמים הרשמיים
(אנשי החברה קדישא ,פקחים ,משטרה ועוד) .האזרחים הפנימו את ההסדרה שהתוותה מערכת
הבריאות ,ובמקרים רבים התאבלו בגפם .אם בימים רגילים נהוג שבמהלך ימי השבעה אין
מותירים את האבלים לבדם ויש לדאוג לכל צורכיהם ומחסורם ,הרי בתקופת הקורונה חברים
ובני משפחה ניחמו את האבלים היושבים שבעה באמצעות שיחות טלפון או אפליקציות וידאו
דוגמת זום ,ולעיתים אף באו לנחם את המתאבלים מחדר המדרגות או מהחצר .דהיינו ,תקופת
הקורונה הכתיבה מנהגי אבלות שונים מהמקובל ,ובה בעת פתחה פתח לאפשרויות חדשות —
"חברתי" דיגיטלי ,וירטואלי" ,מבעד לחלון".
קרבאל–טובי ( )Kravel-Tovi, 2017משתמשת במטפורת הקריצה הגירציאנית כדי להסביר
את המתח בתהליך הגיור בישראל ,שבו מתנהל שיתוף פעולה בין סוכני גיור של המדינה ובין
מועמדים לגיור ,התלויים זה בזה .חרף המתחים הרבים בין שני הצדדים הם משתפים פעולה
ביניהם ,מחליפים מסרים ומחוות ,מנהלים רושם ופועלים יחד ,מתוך רצון של כל הצדדים
השותפים לאינטראקציה להשיג את המטרה המאחדת אותם — השלמת תהליך הגיור בישראל.
לדידנו ,בכוחה של מטפורה זו להאיר אנליטית גם את המשא ומתן רווי המאבקים שמנהלים
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ביניהם הממשל והשיח ההלכתי בישראל תחת מצב החירום ,במקביל לכורח לשתף פעולה.
משרד הבריאות ,בשם המדינה ,קורץ אל הרבנות הראשית האורתודוקסית ,המתיימרת לייצג
באופן בלעדי את היהדות באשר היא ,ומאפשר לה להרחיב את ההגמוניה היהודית–ההלכתית
לתחום טקסי האבלות של היהודים שנפטרו מקורונה בישראל ,שגופם מהווה סכנה מוחשית
ומיידית לסביבתם .בתמורה ,הרבנות קורצת בחזרה כאשר היא תומכת בהנחיות משרד
הבריאות ,מעודדת הקפדה עליהן ,פועלת להגבלת התקהלויות בטקסי הקבורה ודוחקת באבלים
ליישם את הנחיות משרד הבריאות גם במהלך ימי השבעה.
נדמה שגופות הקורבנות היהודים של הקורונה בישראל נושאות את פרקטיקות הקריצה
תחת מצב החירום .יצורים ביולוגיים אלו מודרים מהמרחב החברתי והתרבותי ,חשופים
לשרירותיות הריבון .עם זאת ,חייהם החשופים מוכלים בה בעת בסדר החברתי החדש והזר
המתעצב תחת משטר החירום ,מציבים ומסמנים את גבולותיו ,והופכים כך חשופים פחות
וביולוגיים פחות .אגמבן ( )Agamben, 1998טוען שכולנו חיים כיום תחת מצב חירום מתמשך.
נדמה שווירוס הקורונה מבטיח שקביעתו זו תמשיך להתממש גם בעתיד המגפתי הנראה לעין.
בכתיבתו הביקורתית של אגמבן על מצב החירום שמוטל במדינות העולם על רקע נגיף
הקורונה ( ,)Agamben & Kotsko, 2020הוא טוען כי בעת המגפה הובהר שהערך המרכזי,
ואולי היחיד ,העומד בראש מעייניה של החברה המערבית הוא שימור החיים הביולוגיים.
אגמבן מוסיף ומזהיר מפני "הריחוק החברתי״ ,יוצא נגד הריחוק הכפוי מן החולים והמתים
ומבקר את הכנסייה ,הנאלמת מול קולה הרועם של ״דת המדע״ .הוא נדהם מהקלות שבה
החברה המערבית קיבלה על עצמה לחוש מוכת מגפה ,לבודד את עצמה ואת פרטיה ,איש איש
בביתו ,ולהשהות את תנאי החיים הנורמליים ,את קשרי העבודה ,החברות והאהבה ואפילו את
האמונות הדתיות ,ומבכה את הכנסייה ,הנרמסת תחת כוחו של המדע — אשר בשעה זו,
לשיטתו ,כבר הפך ל"דת האמיתית" של זמננו.
לטענתנו ,בניגוד למתרחש במדינות מערביות אחרות שאגמבן מתבונן בהן ,משחק
הקריצות בין המדינה והדת בתרבות הפוליטית בישראל מלמד כי הן יוצרות ,הלכה למעשה,
זירת ניהול ביופוליטית משותפת של מצב החירום ,ובמסגרתה מתרחשים מאבקים ,שיתופי
פעולה וקריצות הדדיות ,כפולות ותזזיתיות — מחוות אינטראקטיביות שמאפשרות את המשך
קיומו של המתח הבלתי אפשרי בין שתי מערכות ההסדרה האלה ,שלעולם אינו מגיע לידי
הכרעה מהותית ומעמיקה .יתר על כן ,לדידנו ,מצב החירום בישראל לא רק שאינו מזמין
קיפאון והיאלמות של הדת מול הפרופסיה הרפואית כמו שמתאר אגמבן ,אלא להפך — הוא
מעודד ומלבה "קריצה" מקומית ,זמנית ,מתמשכת ,שבמהלך ההצגה היומיומית המתקיימת בין
הצדדים תחת מצב החירום היא הופכת למצמוץ כמעט .אם הקריצה ההדדית היא תגובה
חברתית מודעת ומפוכחת להתמודדות עם אילוצי מצב החירום ,על מוראותיו והשרירותיות
שבו ,הרי המצמוץ הוא המשכה הספונטני ,הבלתי נשלט ,הלא מתווך והאוטומטי משהו של
אותה תגובה ,שלב שבו ההתייחסות למצב החירום היא ביולוגית גרידא ,מוכנית ,לא חברתית
ולא ניתנת למשא ומתן .קריצה עשויה להיות הקלה כלשהי; במצמוץ ,ההקלה נעדרת לחלוטין.
יתרה מזו ,בהיותו של המצמוץ חף מקבלת החלטות והתלבטות ,הוא מאיין את הסובייקט ואת
הסוכנות שלו לפרש את העולם על פי דרכו .המצמוץ הוא על כן הערובה לכך שההתמקחות
עם מצב החירום וההתנגדות לו שככו וישכחו .זהו מצע לצמיחתה של רודנות ללא התנגדות.
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תקציר .תיעדופו של טיפול רפואי במצב מחסור הוא אחת הסוגיות
הקלאסיות בביואתיקה .האם אפשר להגיע לקריטריונים מוסכמים לחלוקת
משאבים רפואיים בעת מחסור? הדיון בסוגיית התיעדוף ,שבלט בתחילת
הגל הראשון של מגפת הקורונה ,התעורר בעקבות דוח בעניין הקצאתן של
מכונות הנשמה שפרסמה המועצה הלאומית לביואתיקה ,בשיתוף משרד
הבריאות וההסתדרות הרפואית הישראלית .כשישראל ,למרבה המזל ,לא
הגיעה לעומס שהצריך תיעדוף מטופלים להנשמה ,נדמה ששאלת
התיעדוף נדחקה אל מאחורי הקלעים ,אך למעשה היא הפכה מדילמה
שרופא חדר המיון נתקל בה לדילמה בבריאות הציבור .השינוי הזה מבליט
את אחד החסרונות הבולטים של הדיון הביואתי בתיעדוף :קבלת מבנה
הכוח הקיים של סדרי העדיפויות כך שהמחסור נתפס כמובנה וכמחויב
המציאות .כאשר מנתחים את התמודדותה שלמערכת הבריאות עם האיום
שמא תקרוס תחת מספר החולים ,עם העברת חולים ממרכז רפואי אחד
למשנהו ועם מחסור בחוקרים אפידמיולוגיים ,שאלת התיעדוף חוזרת
ועולה .דרך בחינת שאלת התיעדוף אנו טוענים גם שהמעבר של דילמות
ביואתיות מרמת היחסים שבין רופא לחולה לרמת הקולקטיב מוביל
לפוליטיזציה מואצת של הדיון האתי ,עד כדי טשטוש ההבדל בין
ביואתיקה וביופוליטיקה.
מילות מפתח :ביואתיקה ,ביופוליטיקה ,בריאות הציבור ,תיעדוף

תיעדוף כשאלה ביואתית :את מי לא נחבר למכונת הנשמה
בתחילת אפריל  ,2020בשיאו של הגל הראשון של המגפה ,מינה מנכ"ל משרד הבריאות ועדה
מיוחדת שהורכבה מחברי וחברות המועצה הלאומית לביואתיקה ,הלשכה לאתיקה של
הסתדרות הרופאים הישראלית (הר"י) ומשרד הבריאות .הוועדה התבקשה להמליץ כיצד
לתעדף הקצאת מכונות הנשמה במצב חירום בתקופת הקורונה .המלצותיה קבעו תיעדוף לפי
סולם שנע בין מוגבלות קלה למוגבלות קשה ,כך שהקצאת מכונת הנשמה למי שיש לו "נכות
מלאה ,לא מסוגל לדאוג לעצמו ,מרותק למיטה או לכסא" קיבלה עדיפות רביעית ואחרונה.
ההמלצות עוררו סערה ציבורית גדולה .אברמי טורם ,העומד בראש נציבות שוויון הזכויות
*

ד"ר חגי בועז ,מכון ון ליר בירושלים והמחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
פרופ' נדב דוידוביץ' ,בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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לאנשים עם מוגבלות ,שלח מכתב מחאה חריף למשרד הבריאות (קשתי .)2020 ,פרופ' אבישי
אליס ,יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית ,יצא אף הוא נגד ההמלצות ואמר כי ההחלטה
להכליל קריטריון תפקודי איננה אתית (אשכנזי .)2020 ,גם ארגוני חברה אזרחית ,אגודת רופאי
השיקום ואנשי אקדמיה מחו בפני משרד הבריאות על המלצות הוועדה .בתגובה טען משרד
הבריאות כי "השיקול התפקודי הוא אחד משלוש קבוצות של רכיבים להערכת סיכויי
ההישרדות .שילוב מדדים תפקודיים עם מחלות רקע וכשל מערכתי הוא כלי רפואי אובייקטיבי
ושוויוני לקביעת שרידות לטווח קצר של חולים קשים" (אשכנזי.)2020 ,
בחודש מאי נוסחו מחדש המלצות הוועדה על מנת לרכך את הביקורת (ועדה משותפת
למועצה הלאומית לביואתיקה ,ללשכה לאתיקה של הר"י ולמשרד הבריאות ,)2020 ,אך כפי
ששגית מור ( )2020מראה ,הניסוח המתוקן רק הוסיף על הבלבול :הוא ציין את המחויבות לחוק
שוויון אנשים עם מוגבלות והסווה את מדד המוגבלות במדד "אובייקטיבי" יותר של שרידות
חולים אונקולוגיים — תוספות שהיה נדמה כי הן בגדר מס שפתיים ,ואך מזל הוא ששאלת
התיעדוף בהקצאתן של מכונות הנשמה לא הגיעה עד כה לכדי מבחן מעשי .מאז ,אולי בגלל
הסערה שעוררו המלצות הוועדה ,לא פורסם דבר מטעם המועצה הלאומית לביואתיקה —
כאילו מגפת הקורונה לא זימנה מבול של שאלות אתיות נוספות הנוגעות ליחס לאוכלוסייה
המבוגרת ,לפרטיות ,לתעסוקה ,לחינוך ולחיסונים .תוכניות כמו "מגן אבות ואימהות" ו"מגן
ישראל" ,חלוקת מענקים כספיים ,קביעת מדיניות סגרים ,מדיניות הרמזור ,ואכיפת עטייתן של
מסכות — כל אלה הן רק חלק מהסוגיות שיש להן היבט ביואתי מובהק ,ולמרות זאת באף אחת
מהן לא התבטאה המועצה הלאומית לביואתיקה .הסערה שעורר דוח המועצה הלאומית
לביואתיקה הזכירה כי הדיון הביואתי לעולם אינו נקי מהטיות ,וכי יש להבינו מתוך הקשר
היסטורי ,חברתי ופוליטי.
אף שנדמה כי השיח הביואתי הרשמי נדם בתקופת הקורונה ,למעשה הוא התעצם .סוגיית
התיעדוף שבה ועלתה בתצורות שונות לאורך משבר הקורונה והיא עדיין מעסיקה את קובעי
המדיניות .שאלת הקצאתן של מכונות ההנשמה תורגמה במהירות למסגרת הביואתית
הקלאסית ,זו שדנה בשאלה באיזה חולה יש לטפל קודם בשעת מחסור במשאבי בריאות בזירת
בתי החולים; אך בשלבים הבאים של ההתמודדות עם הקורונה נדונה סוגיית התיעדוף ברמת
התייחסות אחרת — כושרה של מערכת הבריאות הכללית לנווט בין מגבלות המשאבים
המערכתיים בכלל .וגם אז ,כאשר השאלה עברה לזירה הציבורית ,נותרו בה מגבלות השיח
הביואתי.
לטענתנו ,השאלות הרחבות יותר — בעיקר מה "גודל העוגה" שאפשר לחלק ומה סדרי
העדיפויות שבגינם נוצר מחסור — קודמות לשאלת התיעדוף .המחסור והצורך בתיעדוף אינם
תמיד גזרת גורל; הם תוצאה של סדרי עדיפויות .העיסוק בנושא התיעדוף דוחק הצידה את
הנושאים המביאים למחסור באופן מבני ,והמחסור בתורו מעורר שאלות של תיעדוף.

חגי בועז ,נדב דוידוביץ'
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תיעדוף כשאלה באתיקה של בריאות הציבור :יותר מדי חולים ,מעט
מדי מיטות
עם התקדמות הפנדמיה בעולם ובישראל נשאלה פעמים רבות השאלה מהי האסטרטגיה
להתמודדות עימה ,בייחוד משום שהיה ברור כי יחלוף זמן רב בטרם תושג חסינות עדר ,אם
באופן טבעי אם באמצעות חיסון ,ולכן נצטרך להמשיך לחיות עם הנגיף חודשים ארוכים.
במדינות רבות ,ובהן ישראל ,הוחלט שהמטרה היא למנוע קריסה של מערכת הבריאות.
מאיטליה ,שמערכת הבריאות בה היא מהטובות בעולם ,הגיעו מראות של משאיות מלאות
בארונות נפטרים ודיווחים על צוותים רפואיים אשר נדרשו להחליט את מי להנשים .הדבר
השפיע הן על הציבור הן על מקבלי ההחלטות .כולם קיוו "שלא נהפוך לאיטליה" ,ומתוך כך
נוצרה תחושת הדחיפות שהניעה גם את הוועדה לחבר את הדוח.
כיצד יודעים מתי מערכת בריאות קורסת? בתחילת הפנדמיה ,מודלים שונים ניבאו אלפי
נפטרים ואף עשרות אלפים .כאשר נבנתה אסטרטגיית היציאה מהגל הראשון של המגפה קבע
ראש הממשלה כמה יעדים מספריים ,ובהם מדדי תחלואה בקורונה (מספר המקרים ושיעור
הבדיקות החיוביות) אך גם מספר סף של  500חולים קשים .נערכו מבצעי רכש של מכשירי
הנשמה ,אך לאחריהם התברר כי למעשה החסם לספיקת המערכת הוא צוותים מיומנים שיוכלו
לאייש את עמדות הטיפול הנמרץ.
בתמונת המצב היומית של מרכז המידע במשרד הבריאות מוצגים הנתונים של מדדי
המגפה ,מקודדים בצבע על פי דרגות חומרה (איור  .)1במשך שבועות רבים חרגו כל המדדים
מעבר לצבע האדום ,בשעה שלמעשה מערכת הבריאות לא הגיעה ל"קריסה" .גורמים רבים
במערכת הביעו חוסר נחת מעצם המשך הצגתם לאור אי–ההלימה המתמשכת .הם תהו אם אלה
אכן המדדים הרלוונטיים היחידים ואם מספר החולים המאומתים ,מספר החולים הקשים
ושיעורי הבדיקות מציגים בפנינו את התמונה השלמה של ההתמודדות עם המגפה.

איור  :1תמונת מצב יומית בתקופת הגל השני
(מקור :מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה)

למעשה ,כבר במהלך הגל השני התברר עד כמה "סף הקריסה" הוא מושג גמיש .תחילה עלה
הסף ל– 800חולים קשים .אחר כך ניתנה הנחיה לפתוח מחלקות קורונה נוספות ולהגיע לסף
של  1,500חולים קשים .סמוך לראש השנה ,לקראת הכניסה לסגר השני וכאשר מנהלי בתי
החולים "הרימו דגל אדום" ,הוחלט על ויסות קליטתם של חולים קשים; אלה ,בעיקר מאזור
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איור 2א :חולים במצב קשה( 27.10.2020 ,במהלך הגל השני)
(מקור :מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה)

1

הדברים נכתבו בסוף חודש ינואר  ,2021שבו מדדי התחלואה הקשה והתמותה היו החמורים ביותר מאז תחילת
הפנדמיה.

הערות מחקר לעת קורונה

הצפון ,נקלטו בבתי חולים במרכז ובדרום שעדיין נותרו בהם מקומות אשפוז .אפשרות הוויסות
השניוני ,דהיינו העברה של מטופלים ממוסד רפואי אחד לאחר עקב עומס ,לא תמיד הובאה
בחשבון במלואה ,ועד למועד כתיבת שורות אלו לא באה לידי ביטוי באופן מיטבי 1.למעשה,
עד למועד זה ,למרות דרישתו של קבינט המומחים ,בתי החולים לא הבהירו מהו אותו "סף
קריסה".
מצב העניינים הזה מצביע על הבעייתיות בדיון על מספרים ,מכסות חולים קשים ,מכשירי
הנשמה ,מספר צוותים וקביעת תקרה המשקפת את קריסת מערכת הבריאות .המספרים
המוצגים לציבור במהלך הפנדמיה מגלים גמישות ,חוסר עקביות ויחסיות .אך מעבר לכך ,ברור
כי במשאבים ובסדרי עדיפויות עסקינן; חלוקה לא נכונה של משאבים או קביעה שגויה של
סדרי עדיפויות יובילו למצב שבו ייאלצו אנשי הצוות הרפואי להתמודד עם מחסור ועם שאלות
של תיעדוף .כאשר עולות שאלות של תיעדוף ,הן תמיד נתפסות כשאלות חירום של כאן
ועכשיו ודוחקות כל דיון אחר.
אבל שאלת התיעדוף חייבת להיבחן במסגרת רחבה יותר :יש לנתח את סדרי העדיפויות
ולבחון כיצד נקבע מלכתחילה היקף המשאבים .מי הביא להזנחת מערכת הבריאות ,בכל
הרמות — החל בשירותי בריאות הציבור ,המתקשים לקטוע את שרשרות ההדבקה ולערוך
חקירות אפידמיולוגיות ,בדיקות מעבדה וזיהוי שרשרות הדבקה ,עבור ברפואה הקהילתית,
שבה מטופלים כ– 98%מהנדבקים ,וכלה בבתי החולים ,שלמעשה נמצאים על סף קריסה מדי
חורף בשל התפרצויות של מחלות בדרכי הנשימה ,בעיקר מחלת השפעת.

חגי בועז ,נדב דוידוביץ'

כשביואתיקה מיתרגמת לביופוליטיקה

109

איור 2ב :סך כל החולים31.1.2021 ,
(מקור :מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה)

עלייתה של אתיקת בריאות הציבור בעקבות מגפת הקורונה
למרות האמור לעיל ,ל"ספירת מקרים" יש השלכות רבות מעבר להתמודדותה של מערכת
הבריאות .פנדמיית הקורונה העלתה אל פני השטח שאלות הנוגעות לכל תחומי החיים,
המצריכות התמודדות אתית עם היבטים החורגים מתחום יחסי מטפל–מטופל או סוגיית
מוגבלותם של משאבים.
בפברואר  ,2020בראשית הגל הראשון של המגפה ,הוציאה פרופ' סיגל סדצקי ,ראש
שירותי בריאות הציבור דאז ,תעודת מחלה גורפת לכל עובד שנכפה עליו בידוד .התאחדות
התעשיינים ,שחבריה נדרשו לשאת בתשלום על ימי ההיעדרות ,עתרה בעניין זה לבית המשפט
העליון ,וזה ביטל את מתן תעודת המחלה הגורפת בנימוק ש"חולים סטטיסטיים" (כלומר
אנשים שנדרשים להיכנס לבידוד) אינם בגדר חולים .בית המשפט נתן למדינה ארכה כך
שתשלום דמי המחלה על ימי בידוד לא יושת על המעסיקים .תעודת המחלה הגורפת ניתנה
במסגרת צו בריאות העם למשבר הקורונה ,שהתבסס על פקודת בריאות העם המנדטורית משנת
 .1940המושגים "בריאות העם" ו"תעודת מחלה גורפת" ,וגם "סגר" ,ובכלל הרעיון של צמצום
מרחב הפעולה הפרטי לטובת הנחיות מדינתיות גורפות ,זרים לאוזן הליברלית ,והסערה שהם
מעוררים אינה מפתיעה.
התפיסה הביואתית של בריאות הציבור מציבה גם היא אלטרנטיבה למודל הקלאסי של
הביואתיקה הליברלית .בעוד זו האחרונה מעמידה את זכויות הפרט ואת כבוד היחיד במרכז,
יחידת ההתייחסות של בריאות הציבור היא הקהילה והאוכלוסייה .דיסציפלינת בריאות הציבור
התפתחה עם התפתחות מדעי החברה במחצית השנייה של המאה ה– ,19לצד התפתחותן של
הסטטיסטיקה והדמוגרפיה כמדעים יישומיים ,וכל אלה הפכו את האוכלוסייה לאובייקט
לניתוח ולמניפולציה במסגרת התפתחותה של מה שפוקו כינה "משילות" (.)govenmentality
זוהי למעשה ביואתיקה מסדר שונה .אולם אתיקה של בריאות הציבור איננה מספקת בהכרח
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פתרון קסמים לכשלים של הביואתיקה ,משום שבפרשנות לא ביקורתית שתיהן עלולות לבטא
את אותו ממד פשטני :כשם שקיימת סכנה שהביואתיקה הליברלית תדבר בשמו של פרט
מוכלל ,נטול הקשרים מקומיים או חברתיים ,כך הביואתיקה של בריאות הציבור יכולה
להתייחס לציבור מוכלל כתוצאה מההקשר המתודולוגי של בריאות הציבור ,המתרכז בנתונים
אפידמיולוגיים ברמת האוכלוסייה.
המלצות למדיניות מניעתית ,או הנחיות לקראת מגפה או במהלכה ,הן חלק ממערכת
יישומית שבבסיסה היא מתייחסת לציבור כללי ,והן חלק מהשאלות האתיות של בריאות
הציבור .אך בניגוד לפרויקט של הביואתיקה הליברלית ,שגישתו כלפי הניטרליות של הפרט
המופשט משתלבת היטב עם שיח הזכויות ההגמוני ,יכולתה של בריאות הציבור להישאר
"ניטרלית" או "אובייקטיבית" מוגבלת למדי .ההיבט הביופוליטי של בריאות הציבור בולט
בעיקר בשל ההקשר החברתי המובהק שיש לה ,שיכול לנוע בין סולידריות לפטרנליזם ואף
לכפייה ,וכל אלה מּוחלים מתוקף כוחה של המדינה .כך למשל ,אף שהתנגדות לחיסונים אינה
פלילית ואינה אסורה ,בשם בריאות הציבור עולות הצעות לסנקציות נגד מתנגדי חיסונים ,או
לחלופין הצעות להטבות למתחסנים .ההנחיה לעטות מסכות הפכה בארצות הברית לשאלה
פוליטית כאשר המתנגדים לעטיית מסכות ראו בהנחיה זו פלישה גסה לפרטיותם ועדות להיבט
הכופה של מדיניות ממשלתית .מעבר לכך ,העיסוק באוכלוסייה מחייב התייחסות להקשרים
התרבותיים ,הכלכליים והחברתיים המסוימים שלה ( .)Filc, 2018כך ,למשל ,החלת סגר על
אוכלוסייה חרדית שונה מהחלת סגר על אוכלוסייה חילונית ,משום שלשתי האוכלוסיות
מאפיינים משפחתיים ,כלכליים וחברתיים שונים .ההנחיות מתוקף בריאות הציבור צריכות
להביע התייחסות רגישה יותר לקבוצות שונות ולהקשרים סוציו–פוליטיים שונים ( Waitzberg
.)et al., 2020
תהליך הפוליטיזציה של הנחיות בריאות הציבור מהיר ועוצמתי יותר מתהליכי פוליטיזציה
של הנחיות ביואתיות ליברליות .סוגיות אלו אינן חדשות ,ולהתמודדות עם מגפות יש
היסטוריה ארוכה הכוללת הגבלות הגירה ,האשמת קבוצות אוכלוסייה בהפצת מחלות ועוד.
גם במקרה של הקורונה סוגיות שהיו אמורות כביכול להיות בתחום ה"מדעי" של בריאות
הציבור נתפסו עד מהרה כשאלות פוליטיות ,אך נראה שהתפרצות הקורונה והתגובות לה הביאו
את הנושא אל החזית באופן חסר תקדים .אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא ההבדל בין
"שיקולי בריאות הציבור" ובין "שיקולי כלכלה" .הסגר הכללי והשבתת המשק בגל הראשון
של המגפה הוצגו כצעדים הנגזרים מניתוח מדעי אפידמיולוגי ומתחזיות של התפשטות
המגפה ,אך מהר מאוד הפכו השלכות הסגר וההשבתה לסוגיות בוערות על סדר היום הציבורי,
והמחאות הלכו וגברו על אף טיעוני משרד הבריאות .הניסיון להסביר כי בריאות וכלכלה
תלויות זו בזו לא זכה לתמיכה רחבה בדעת הקהל ,וההנחיה לסגר ולהשבתת המשק (או ענפים
בו) הפכה לדיון פוליטי .לערעור הארשת המדעית של הנחיות בריאות הציבור תרמו גם חוסר
עקביות בהוראות ,הסברה בלתי מספקת שהביאה לאובדן אמון ברשויות ,ויחס דיפרנציאלי ולא
מנומק דיו כלפי קבוצות שונות ,למשל מסעדנים לעומת אמנים.

חגי בועז ,נדב דוידוביץ'
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הפוליטיזציה של מדיניות בריאות הציבור הובילה לכרסום באמון מצד הציבור הרחב ולתפיסה
שמשבר הקורונה גדול מכפי כוחותיו של משרד הבריאות .ואכן ,אם אנו מבינים שבריאות
מושפעת מגורמים רחבים הרבה יותר מאשר מערכת הבריאות ,הרי למעשה האינטגרציה בין
משרדי ממשלה שונים ,רשויות מקומיות וחברה אזרחית היא נחוצה וחיונית .כך מבטאת
התפיסה של ארגון הבריאות העולמי וכך גם הצהיר משרד הבריאות עוד לפני משבר
הקורונה — שניהם תמכו ב"בריאות בכל מדיניות" ( .)health in all policiesאך תובנה כזאת
מבהירה כי השאלות האתיות רחבות הרבה יותר מאלו העולות ממסגור הדיון בביואתיקה של
יחסי רופא–חולה.
לתהליך הפוליטיזציה של ניהול משבר הקורונה יש פוטנציאל להעמיד מתוכו הגדרה
חדשה של ביואתיקה ,של טווח פעולתה ושל מנעד הנושאים שהיא צריכה לעסוק בהם .לפי
ההוראה הסמנטית הישירה של המושג ,תחום העניין של הביואתיקה הוא נורמות ההתנהגות
הקשורות לביוס ( ,)biosלחיים במובנם הראשוני ,ובהשאלה — לבריאות במובן הרחב של
המושג ,מעבר לצד הרפואי; "החיים עצמם" והאופן שבו הם משפיעים על בריאותנו ועל
רווחתנו .נורמות ההתנהגות הנכונות לשעת חירום רפואי עמדו במוקד העניין הציבורי במהלך
המשבר ,אך למרות זאת העיסוק בנושא לא הוגדר כקשור לביואתיקה ,וכבר הוזכר בתחילת
הדברים אופק הדיון הצר בביואתיקה במוסדות העוסקים בכך .הביטוי היחיד לשאלה ביואתית
קלאסית היה עניין קדימות הקצאתן של מכונות הנשמה ,ובמקרה זה בלטה בעיקר חולשתו של
השיח הביואתי הליברלי מול הביקורות שספג .דומה כי גישה מצומצמת כזאת של ביואתיקה
אינה רלוונטית למשבר רחב היקף כמו משבר הקורונה .גם הכלים והמתודות שמערכת הבריאות
הביאה איתה ספגו ביקורת ,והנחיותיה נתפסו כמגומגמות ואף כנתונות ללחץ פוליטי .כלומר,
משבר הקורונה הוביל לפרדוקס :אף על פי שהמשבר כולו מעלה סוגיות ביואתיות נרחבות,
כמעט אף אחת מהן לא הוגדרה כבעיה ביואתית.
הפתרון לפרדוקס נעוץ בחפיפה בין ביואתיקה לביופוליטיקה ובשרטוטם של גבולות דיון
חדשים .לטענתנו ,הפוליטיזציה שהביואתיקה עוברת — ולו במחיר הרחבת מושג הביואתיקה
עד כדי מחיקתו — היא תהליך רצוי ,מפני שהיא חושפת את מבני הכוח ואת הנחות היסוד של
הדיון הביואתי ( .)Boas et al., 2018תהליך הפוליטיזציה של הביואתיקה מאפשר דיון דמוקרטי
יותר בהשלכות ובנגזרות של הנחיות הבריאות מטעמן של סוכנויות מדינה .במובן זה ,משבר
הקורונה מוביל למפנה במחשבת הביואתיקה וחושף את השיח הביואתי כשיח ביופוליטי.
איכוני השב"כ בניסיונות להתחקות אחר מסלולי הדבקה ,ניהול סגרים ברמת המדינה
וברמה המקומית ,פתיחת מערכת החינוך בתקופת פנדמיה ומדיניות תעופה — כל אלה הן רק
חלק מהדוגמאות לחפיפה בין הביואתי והביופוליטי במשבר הקורונה .לניתוחן נחוץ מחקר
שיטתי ,ושורות אלו אינן אלא הערות למחקר עתידי שכזה .אך אנחנו סבורים כי למפנה במושג
הביואתיקה יש חשיבות שחורגת מעבר לזמן הנוכחי ולהיבט האמפירי של משבר הקורונה.
באין חיסון ובאין מרפא ,האתגר הוא ללמוד לחיות במצב של "נורמליות של סיכון" .סוג כזה
של נורמליות יאפיין גם את הסיכונים הרבים שיזמן לנו משבר האקלים .במובן זה ,משבר
הקורונה הוא מקרה מבחן לאתגר ביואתי רחב הרבה יותר.
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מקורות
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יחסים במשבר :משבר הקורונה והעמקת
הליברליזציה ביחסי העבודה בישראל
אסף

בונדי*

תקציר .בחינת אופני ההתמודדות החברתית–כלכלית עם מגפת
 COVID-19מעלה שאלות רבות בדבר ההשלכות של מצב החירום על
הכלכלה הפוליטית בישראל .הערת המחקר בוחנת מהן ההשפעות של
המגפה ומצב החירום על המרחב הפוליטי של יחסי העבודה בישראל .היא
מציגה ממצאים חדשים המראים כי אף שבמדינות רבות ,וגם במצבי חירום
קודמים בישראל ,יחסי העבודה תרמו להתמודדות עם מצב החירום
באמצעות דיאלוג בין ארגוני העובדים והמעסיקים ובין המדינה ,במצב
החירום הנוכחי בישראל הוחלף הדיאלוג המסורתי במשילות מדינתית חד–
צדדית המבוססת על תקנות לשעת חירום .מניתוח הממצאים עולות
תובנות ראשוניות לגבי מקומם המשתנה של השחקנים השונים ביחסי
העבודה בזמן המגפה ,התעוררותה של ההתארגנות המקומית ,וחרב
הפיפיות שבהגנה על העובדים במגזר הציבורי .לטענתי ,צמצום המרחב
הפוליטי של יחסי העבודה מבטא העמקה של מגמות ליברליזציה ששררו
עוד קודם ביחסי העבודה בישראל ומשקף את שחיקת כוחם המוסדי של
העובדים וארגוניהם .לסיכום הערת המחקר מוצגות הצעות לכיווני מחקר
העולים מהממצאים ,הנוגעים להשפעות מצב החירום על הכלכלה
הפוליטית והשלכותיו על יחסי העבודה בפרט ועל יחסי מדינה–חברה
בכלל.
מילות מפתח :יחסי עבודה ,ליברליזציה ,משבר הקורונה ,מרחב פוליטי.

מבוא :יחסי עבודה בין שגרה למשבר
כמו במצבי חירום ומשברים קודמים ,מצב החירום והמשבר הכלכלי–חברתי הנובע ממגפת
הקורונה (להלן "משבר הקורונה") הוא אבן בוחן לתרומתם של יחסי העבודה — ושל הדיאלוג
המתקיים במסגרתם בין הון ,עבודה ומדינה — לכלכלה הפוליטית ולהתמודדות עם אתגרים
חברתיים הנובעים ממשבר .נראה כי במדינות מערביות רבות היו יחסי העבודה מבנה מוסדי
שמילא תפקיד חשוב בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה על שוק העבודה בפרט ועל
הכלכלה הפוליטית בכלל (לסקירה השוואתית של תרומת יחסי העבודה בזמן המשבר במדינות
*

ד"ר אסף ש' בונדי ,מרכז ספרא לאתיקה ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
הערת המחקר נכתבה כחלק מפרויקט המחקר "השפעות משבר הקורונה על המרחב החוקתי של יחסי העבודה",
במימון מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה ,המכללה למנהל.
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צמצום המרחב הפוליטי של יחסי העבודה :משבר הקורונה לעומת
משברים קודמים
ממצא ראשון שעולה מניתוח המדיניות הכלכלית–חברתית עם פרוץ משבר הקורונה הוא כי
הממשלה בחרה לעצב את הכלכלה והחברה בישראל באופן חד–צדדי וללא דיאלוג ,תוך הפקעה
1

ראו למשל הסכם קיבוצי להתמודדות עם מלחמת לבנון השנייה מס'  ;20067042וכן עסקת החבילה להתמודדות
עם המשבר הכלכלי העולמי מיום .23.6.2009

2

חיפוש הסכם עבודה קיבוצי ,באתרhttps://apps.moital.gov.il/WorkAgreements/ :

הערות מחקר לעת קורונה

אירופה ראו  .)ETUC, 2020בישראל זכה הדיאלוג הקורפורטיסטי — בין ארגוני העובדים,
ארגוני המעסיקים (להלן "השותפים החברתיים") והמדינה — למקום מרכזי לאורך העשורים
הראשונים לקיומה של המדינה .על אף השחיקה בתרומת יחסי העבודה לכלכלה הפוליטית
בישראל לאורך העשורים האחרונים (קריסטל ,)Mundlak, 2007 ;2014 ,במצבי חירום ניכר
כוחם של השחקנים המוסדיים בהסדרת שוק העבודה על בסיס המבנה המסורתי של יחסי
העבודה 1.כפי שמראה הערת מחקר זו ,במשבר הקורונה ,שבמסגרתו הוטלו על השוק הגבלות
ממשלתיות חסרות תקדים ,הועמקה מגמת השחיקה בכוחם המוסדי של השחקנים בתחום יחסי
העבודה וצומצם המרחב הפוליטי של יחסי העבודה .מתוך כך עולות שאלות בדבר השינויים
שמשבר הקורונה יוצר ביחסי העבודה בישראל ובדבר תהליכי שינוי נרחבים בכלכלה
הפוליטית בישראל.
הממצאים המוצגים כאן מבוססים על שיטות של מחקר איכותני ,ובראשן ניתוח מסמכים
ראשוניים .לטובת המחקר נותחו כ– 50הסכמים קיבוציים ברמות השונות של שוק העבודה
(הרמה הלאומית ,הענפית והמקומית — רמת המפעל) שנחתמו בחודשים מרץ–נובמבר 2020
ואשר מסדירים את יחסי העבודה ותנאי ההעסקה בפרוץ מגפת הקורונה .לצורך השוואה של
יחסי העבודה במשבר הקורונה ובין אלה שבמשברים קודמים נותחו גם הסכמים קיבוציים
נוספים (בעיקר ברמה הלאומית) שנחתמו לאחר מלחמת לבנון השנייה ( ,)2006המשבר הכלכלי
העולמי ( )2009-2008ו"המבצעים הצבאיים" ברצועת עזה ( .)2014 ,2012 ,2009-2008מקורם
של מרבית ההסכמים הקיבוציים הוא אתר האינטרנט 2של היחידה ליחסי עבודה במשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,ואלו שלא נמצאו שם נמסרו לי על ידי הצדדים
להסכם .נוסף על כך ,המחקר מבוסס על ניתוח של כתבות העוסקות ביחסי עבודה בזמן מגפת
הקורונה (ואשר פורסמו באתרי האינטרנט של כלי תקשורת מרכזיים בישראל בחודשים מרץ–
אוקטובר  ,)2020וכן על פסיקות משפטיות העוסקות בהסדרת שוק העבודה מול אילוצי המגפה
(בעיקר פסקי דין של בית המשפט העליון ,בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק); כל פסקי הדין
נדלו ממנוע החיפוש נבו .לצד ניתוח מסמכים ראשוניים אלו ,הערת המחקר מבוססת על 10
ראיונות שנערכו בחודשים יולי–אוקטובר  2020עם מקבלי החלטות ושחקנים במרחב הפוליטי
של יחסי העבודה בישראל — פקידים בכירים במשרדי ממשלה ,נציגי ארגוני עובדים
ומעסיקים ,ועורכי ועורכות דין .המרואיינים והמרואיינות נשאלו על נקודת מבטם לגבי
תהליכים ביחסי עבודה שהתרחשו במהלך החודשים מרץ–אוקטובר  ,2020וכן על פרשנותם
למסקנות שעולות מניתוח המסמכים הראשוניים.
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של הדיון הפרלמנטרי וצמצום הביקורת והדיון ציבוריים על שינויים רגולטוריים מהותיים.
לכאורה ממצא זה ידוע ומובן ,אולם בהשוואה למדינות אירופיות ולמשברים כלכליים–
פוליטיים קודמים ,במשבר הקורונה התרחשה בישראל סטייה ניכרת משגרת ההסדרה של שוק
העבודה .במדינות רבות שמורשתן המוסדית בשדה יחסי העבודה דומה לזו של ישראל נערך
דיאלוג מתמשך ומעמיק בין השחקנים השונים בתהליכי ההסדרה של שוק העבודה ( ETUC,
 .)2020בישראל עצמה מילאו בעבר יחסי העבודה המתמשכים בין המדינה לשותפים החברתיים
תפקיד מרכזי ,כפי שעולה מניתוח הסדרת שוק העבודה במשברים קודמים בישראל (משבר
הדוט–קום והאינתיפאדה השנייה בשנים  ;2003-2001המשבר הפיננסי העולמי בשנים
 ;2009-2008וכן משברי תעסוקה מקומיים שנבעו ממלחמות או "מבצעים צבאיים" בשנים
 2012 ,2009-2008 ,2006ו– .)2014בחלק מהמשברים הקודמים אמנם ניכרו מתח ועימותים
בדיאלוג בין הצדדים ,אבל במרביתם באה לידי ביטוי המורשת המוסדית ההיסטורית של
שותפות ריכוזית ,קורפורטיסטית ,ביחסי העבודה בישראל .לעומת זאת ,במשבר הקורונה
נעשתה פעולה ממשלתית חד–צדדית באמצעות תקנות לשעת חירום (פקודת בריאות העם,
 1940והצווים שהותקנו מכוחה) שבמסגרתן פעלה הממשלה להגבלה ניכרת של חופש התנועה,
חופש העיסוק וגם חופש הביטוי ללא דיאלוג עם שחקנים מוסדיים ואף ללא דיון פרלמנטרי
(בונדי2020 ,ב).
במשברים קודמים פעלו הצדדים ליחסי העבודה להתאים את שוק העבודה לצרכים חדשים
או זמניים שעולים ממצב כלכלי–פוליטי משברי .כך ,למשל ,כשנפגע ענף התיירות בתקופת
האינתיפאדה השנייה ( )2003-2001נחתם בין ההסתדרות ,התאחדות המלונות (ארגון
המעסיקים הענפי) והמוסד לביטוח לאומי הסכם ענפי ארצי שהסדיר את צמצום ההעסקה בענף
והרחיב את הזכאות לדמי אבטלה ולהשקעה מדינתית בהכשרות מקצועיות לעובדים (בונדי,
2020א) .כשנפגעה התעסוקה באזור הצפון בתקופת מלחמת לבנון השנייה נחתם הסכם קיבוצי
שהסדיר מימון משותף של המשבר התעסוקתי ושל זכויותיהם הסוציאליות של העובדים על
ידי המדינה והמעסיקים הפרטיים.
במשבר הקורונה ,לעומת זאת ,הודרו השותפים החברתיים מהדיון על הסדרת שוק העבודה,
ותחת זאת ננקטה משילות מדינתית אקסקלוסיבית שקבעה הגבלות רחבות בעלות השפעה
מכרעת על שוק העבודה ועל מערכת הביטחון הסוציאלי .לדוגמה ,באמצעות תקנות לשעת
חירום הגבילה הממשלה את הפעילות הכלכלית ואסרה על התכנסויות ,וכך צמצמה דרסטית
את פעולתם של מקומות עבודה והביאה לפגיעה עמוקה בחופש העיסוק ובכושר ההשתכרות
של עובדים ומעסיקים; במהלך חד–צדדי ,וללא היוועצות ,היא הרחיבה את כיסוי ביטוח
האבטלה ובכך תמכה בקטיעה של יחסי העבודה ובהוצאה גורפת של עובדים לחופשה ללא
תשלום; באמצעות ניצול חד–צדדי של חוק דמי מחלה ,התשל"ו– 1976היא פעלה להעביר אל
המעסיקים את האחריות על תגמול לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב הוראת בידוד
מחייבת; ועקב הצמצום הדרסטי בפעילות הכלכלית היא פעלה לבטל את ההגנות על נשים
(בהיריון או במהלך טיפולי פוריות) מפיטורין שרירותיים.
צמצום המרחב הפוליטי של יחסי העבודה וחוסר שיתוף הפעולה בהסדרה הריכוזית של
שוק העבודה אפיינו את חודשי המשבר הראשונים (מרץ-נובמבר  .)2020כפי שאראה כעת,
הבחירה הפוליטית במשילות מדינתית אוטונומית הובילה לשחיקה בכוחם של השותפים
החברתיים ולעלייה בקונפליקטים בין הצדדים השונים ליחסי העבודה.
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סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

השפעת השחקנים על חוסר שיתוף הפעולה

כשעושים הליכי חקיקה תמיד צריך לעבור דרך תהליכי שיח[ .אבל] תקש"ח [תקנה
לשעת חירום] בהגדרתו לא מתכתב עם הליכי חקיקה ראויים — הוא נעשה בצומת של
אין ברירה .זה שובר את כללי הפרדיגמה המשפטית .אם יש לך זמן להיוועצות ,אתה
לא בתקש"ח ]...[ .לא הצלחנו להניע תהליכים אחרים [ ]...ולכן הלכנו על אופציית
התקש"ח .ניסינו לרוץ אחרי המציאות והנחיות הממשלה)25.8.2020( .
בדבריו מציין המרואיין את השפעת ההחלטה הראשונית — הכרזת מצב חירום — על אופייה
הריכוזי והחד–צדדי של המשילות לאורך המשבר .ואולם מראיונות נוספים שערכתי עולים שני
גורמים נוספים לפיתוחו של דפוס משילות כזה .האחד הוא הפקדת ניהול המשבר בידי גופים
שהדיאלוג אינו חלק מסל הכלים המנהליים שלהם ,כפי שעולה מדברי בכיר נוסף בשירות
המדינה:
מי שהוביל את כל התהליכים שנוגעים להסדרה של שוק העבודה [במהלך חודשי
המשבר הראשונים] לא היה משרד העבודה אלא משרדים אחרים — משרד הבריאות,
משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר — שהיוועצות היא לא בדנ"א שלהם ,אין להם את
הידע ,הניסיון ואפילו לא את פרטי הקשר .אז לא נעשתה היוועצות גם במקרים
שלדעתנו היא הייתה חיונית או לכל הפחות אפשרית)20.8.2020( .
כלומר ,לצד ההכרזה הרשמית על מצב חירום עולה גם תרומתה של זהות השחקנים המנהלים
את המשבר; שתי אלה השפיעו על גיבוש אופייה של המשילות הכלכלית–חברתית.
ריכוזן של סמכויות הביצוע רומז על הגורם הנוסף לחד–צדדיותה של המשילות
המדינתית — היעדר אמון בין השחקנים המדינתיים ובין השחקנים ביחסי העבודה .כך מתאר
בריאיון בכיר בהסתדרות הכללית החדשה" :במשרד האוצר אין אמון כלפי המעסיקים הפרטיים
ולכן גם מאוד קשה לשתף פעולה ביצירה של מודלים אחרים ,חדשים [ ]...שהם קצת יותר
מורכבים ,לא [דיכוטומיים] ,ומאפשרים שימור של פעילות חלקית בתמיכה של המדינה"
( .)22.6.2020גם סגנית הנשיא של התאחדות התעשיינים סיפרה בדיון ציבורי כי הדיאלוג בין
ארגוני המעסיקים לממשלה מצומצם מאוד וכי פקידי ממשלה בכירים מפגינים חוסר אמון
בשותפים ליחסי העבודה ומסרבים לדון בהצעותיהם .היעדר האמון בין המדינה לשותפים
החברתיים השפיע על התקצוב הממשלתי החריג להתמודדות עם מצב החירום והוביל
להקצאתו באופן נוקשה וחד–צדדי 3.פעולה זו צמצמה את פעילות השוק והביאה לעלייה ניכרת
בשיעור הלא–מועסקים ,מכ– 3.5%בחודש פברואר (טרום המשבר) לכ– 23%במהלך חודש מאי.
השלכות אלו חריגות בהשוואה למדינות מערביות רבות אחרות ,שבהן מודלים שונים של ניהול
המשבר בשוק העבודה הניבו שיעור אבטלה נמוך בהרבה .הממשלה אמנם הגבירה את
3

מנתוני משרד האוצר עולה כי בין  1.3.2020ל– 1.12.2020הוקצבו  141מיליארד שקלים להתמודדות המשק
עם משבר הקורונה ,ומתוכם הוצאו  80מיליארד שקלים (כ–.)57%

הערות מחקר לעת קורונה

על אף מסורת הדיאלוג בין הצדדים ביחסי העבודה בימי שגרה וגם בימי משבר ,מיסודו של
מצב החירום הוביל לפיתוח דפוסי פעולה אשר מטבעם הגבילו את יכולת ההידברות והתיאום
בשוק העבודה ,כפי שעולה מריאיון שערכתי עם בכיר במשרד המשפטים:
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מעורבותה התקציבית בשוק העבודה ופרסה רשתות מגן חברתיות (כגון הארכת משך הזכאות
לדמי אבטלה ,חלוקת מענקים כספיים לבעלי עסקים והשעיה חלקית של תשלומי משכנתאות),
אולם פעולותיה התבססו על הדרה קיצונית של השחקנים השונים הפועלים בשוק העבודה ועל
סירוב לפתח מודלים שיענו (גם אם במידה חלקית) על צורכי השותפים החברתיים ,על אף
דרישתם המתמשכת להשפיע על התהליך.
חוסר שיתוף הפעולה מצד המדינה השפיע בתורו על האסטרטגיה של ארגוני העובדים
והמעסיקים .אלה ניסו לתאם ביניהם דרישות למדיניות משתפת ומכלילה יותר ,אך ניתוח
פעילותם לאורך חודשי המשבר הראשונים מעלה כי זו הייתה מוגבלת מאוד .הגם שבמשברים
חברתיים–כלכליים קודמים שיתפה המדינה פעולה עם השותפים החברתיים לטובת הסדרה
כלל–משקית של שוק העבודה ,במשבר הקורונה נראה כי אלה הודרו (ואף הדירו עצמם) מעיצוב
המדיניות הכלכלית–חברתית .עורך דין בכיר המייעץ להסתדרות תיאר בריאיון את השפעתה
של מדיניות הממשלה על השחקנים[" :יו"ר ההסתדרות] החליט שהוא לא מעוניין להרחיב את
היריעה [ ]...הוא מתמקד בלהגן על החברים ,לדאוג להם [ ...ו]כרגע אין נכונות להיאבק במדינה
עבור המגזר הפרטי [ ...ו]אין כרגע דיאלוג משמעותי עם ארגוני המעסיקים [במגזר הפרטי]"
( .)26.8.2020כלומר ,ארגון העובדים הגדול במשק נמנע מאתגור מדיניות הממשלה והתמקד
בעיקר בזכויות עובדי המגזר הציבורי; ואילו ארגוני המעסיקים נקלעו לסכסוך פנימי ,שהוביל
לפיצול מבני בין התאחדות התעשיינים (ושלושה ארגוני מעסיקים קטנים) ובין שאר ארגוני
המעסיקים במשק וחסם אפשרות לשותפות יציבה ומכלילה עם ארגוני העובדים .ההדרה של
ארגוני העובדים והמעסיקים מעיצוב המדיניות והפיצול ביניהם ובתוכם השפיעו על עוצמת
דרישותיהם וביטאו את שחיקת כוחם המוסדי כשותפים לעיצוב מדיניות כלכלית .היחלשותם
המוסדית של הארגונים מנעה מהם להציב אלטרנטיבה מגובשת למדיניות הממשלתית ,וזו,
בהיעדר אלטרנטיבה ,הופנמה אל תוך היחסים האוטונומיים בין ארגוני העובדים למעסיקים.

יחסי העבודה במגזר הפרטי :בין היחלשות הדיאלוג הריכוזי
להתעוררות ההתארגנות המקומית
אף שבחלקים גדולים מהמגזר הפרטי קיימת מסורת של דיאלוג ריכוזי (בונדי2020 ,א) ,לאור
המדיניות הממשלתית החד–צדדית הצטמצם מאוד המשא ומתן הריכוזי במגזר הפרטי ,וייצוג
האינטרסים של עובדים ומעסיקים בוזר דה פקטו לרמה המקומית והאינדיווידואלית .המשא
ומתן הריכוזי היחיד שהתקיים במגזר הפרטי — על הסדר המימון של ימי הבידוד — נקלע אף
הוא לקשיים ,בשל הסכסוך הפנימי בין ארגוני המעסיקים ובשל היעדר השיתוף בין המדינה
לשחקנים השונים .גם ברמה המקומית ניכר צמצום הדיאלוג ,כפי שציין בפניי נציג של ארגון
כוח לעובדים" :המדיניות של החל"ת [חופשה ללא תשלום] היא אסון [ ]...זה הוריד לנו
משמעותית את הכוח ואנחנו לא יכולים להוציא שום דבר אל הפועל [ ]...המעסיקים מדברים
איתנו הרבה פחות ומנסים להוציא תוכניות לפועל באופן חד–צדדי" (.)15.10.2020
תחושת החולשה שמבטא נציג כוח לעובדים עלתה גם מדבריהם של נציגי ארגוני עובדים
אחרים (ואף נציגים של ארגוני מעסיקים שרואיינו במחקר זה) ,והם חשו כי משאבי הכוח שלהם
צומצמו במידה חסרת תקדים בעת המשבר .החלוקה הדיכוטומית בין עבודה לאבטלה ,שיצרה
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יחסי העבודה במגזר הציבורי כחרב פיפיות
לעומת צמצום הדיאלוג במגזר הפרטי ,במגזר הציבורי קיימה המדינה בכובעה כמעסיק דיאלוג
מתמיד עם ארגוני העובדים; אולם דיאלוג זה הצטמצם להסדרת התגמול לעובדים במסגרת
המדיניות הקיימת ,וארגוני העובדים נמנעו מערעור עליה .כך עולה מדברי יושב ראש
ההסתדרות במכתבו לחברי הארגון כבר בתחילת המשבר" :קיבלתי החלטה שגם אנחנו נירתם
ונסייע 'ונכנס תחת האלונקה'" (בר–דוד .)2020 ,בהיעדר רצון לאתגר את המדיניות עצמה ,פעל
ארגון העובדים הגדול במשק להבטיח שימור תעסוקה ולמנוע אימוץ של מודל החופשה ללא
תשלום באמצעות הסכמה ריכוזית על חלוקת עלות ההעסקה 5.לאחר חתימת ההסכם הראשון
עם הממשלה אמר יושב ראש ההסתדרות כי "ההסכם לעת חירום הוא דוגמה לאחריות הלאומית
ולסולידריות החברתית שמפגינים העובדים [ ...זהו] פתרון הוגן ,הן כלפי העובדים והן כלפי
4

בג"ץ  2499/20איתך–מעכי ואח' נ' ראש הממשלה ואח'; בג"ץ  1633/20סל שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל
ואח'; בג"ץ  2070/20התאחדות התעשיינים בישראל ואח' נ' מדינת ישראל ואח' (פורסמו בנבו).

5

ראו לדוגמה הסכם קיבוצי מס'  20207012מיום  18.3.2020ומס'  20207010מיום .17.4.2020

הערות מחקר לעת קורונה

הממשלה בתקנות לשעת חירום ,עודדה את קטיעת יחסי העבודה שכן מעסיקים רבים נמנעו
משימור יחסי העבודה ומאות אלפי עובדים הוצאו לחל"ת והחלו להסתמך על דמי אבטלה.
לאורך רוב התקופה הנחקרת ,מעסיקים פרטיים שביקשו לצמצם את חשיפתם לסיכונים בעת
המשבר צמצמו את פעילותם והוציאו את עובדיהם לחל"ת; ובהיעדר אפשרות לשלב זכאות
לדמי אבטלה עם עבודה חלקית ,עובדים רבים בחרו להסתמך בלעדית על תשלומי המדינה
ואיבדו את הקשר למקום העבודה .אל מול מדיניות החל"ת הנרחבת ,נחסמה בפני ארגוני
העובדים (והמעסיקים) גם האפשרות לגבש הסדרה שונה ,גמישה יותר ,של פעילות מצומצמת
בשוק העבודה ושימור יחסי העבודה.
אף על פי כן ,בחלקים מסוימים של שוק העבודה הובילה המדיניות הממשלתית והיחלשות
השחקנים ביחסי העבודה לשיתוף פעולה ברמה המקומית ,כפי שהעידה עורכת דין מובילה
בתחום ,שאמרה" :יש עכשיו הרבה יותר שיתוף פעולה [ ]...ארגוני העובדים מבינים את המצב
וזה מראה למעסיקים שהם יכולים להיות דבר טוב" ( .)23.8.2020אולם בחלקים אחרים של
השוק נראה שהיחלשותם של השחקנים הביאה לצמצום הדיאלוג ביניהם ואף לעימותים בין
עובדים למעסיקים וכן בין שחקנים בשוק העבודה ובין המדינה .במקרה של השינוי בהגנות
החוקיות של חוק עבודת נשים ,הימנעותה של הממשלה מדיאלוג הניעה ארגוני חברה אזרחית
לצאת למתקפה משפטית ,וזו הביאה את הממשלה לסגת מהשינוי לאחר כשבועיים .במקרה
של החלטת הממשלה לחייב את המעסיקים במימון ימי הבידוד של עובדים עתרו המעסיקים
וארגוניהם נגד המדיניות החד–צדדית והביאו לביטול ההחלטה על ידי בג"ץ 4.ולבסוף ,מול
פעולות חד–צדדיות שנקטו מעסיקים לפירוש התקנות הממשלתיות ואף לשינוי תנאי עבודה
ניכרה מגמה של הכרזת סכסוכי עבודה (למשל בקבוצת ידיעות אחרונות ,בבנק לאומי ובחברת
בזק בינלאומי) והתארגנויות מקומיות של עובדים המבקשים להשמיע קולם ולצמצם את פגיעת
המשבר בתנאי העסקתם (למשל התארגנויות העובדים הראשוניות בחברת תן ביס ,במרכז
הבינתחומי הרצליה ובחברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב–יפו).

אסף בונדי
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המדינה כמעסיק" .הסכמות אלו מבטאות במידה מסוימת את הכוח הארגוני של ארגוני
העובדים במגזר הציבורי ,אשר בניגוד למגזר הפרטי שמרו שגרת משא ומתן על תנאי עבודה
ושכר — ברמה הריכוזית אך גם ברמה הפרופסיונלית 6.דיאלוג זה ,שהמחיש את הפער המבני
ביחסי העבודה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי ,הדגיש גם את כוחם הארגוני של עובדי
המגזר הציבורי בזמן המשבר :קבוצות עובדים שונות אשר הוגדרו חיוניות ניצלו את המצב
המשברי לטובת הישגים כלכליים.
אך לצד תרומתם של ההסכמים הריכוזיים לשימור ההעסקה הם גם יצרו שינוי תקדימי
ביחסי העבודה ,שכן ארגון העובדים הסכים לצמצום ניכר במסורת הדיאלוגית הנהוגה במגזר
הציבורי .במסגרת ההסכמים נתנה ההסתדרות ידה לגמישות ניהולית תקדימית בהיקפה ביחסי
העבודה במגזר הציבורי ,המעניקה למעסיקים הציבוריים אפשרות כמעט בלתי מוגבלת לנייד
עובדים ועובדות ממקום עבודתם ,לשנות את הגדרות התפקיד והמטלות הנדרשות מהם,
להטמיע שינויים טכנולוגיים ללא הגבלה ,לשנות את אופי העבודה וכן לשנות היקף משרה
ושעות עבודה של עובדים ועובדות 7.משמעות השינוי הובהרה לי בריאיון עם גורם בכיר נוסף
בהסתדרות ,שאמר:
עד עכשיו אי–אפשר היה להזיז עובדים וכל אחת הייתה עובדת שמונה עד ארבע []...
פקיד — לא היית מעביר אותו חדר ,מטר לא היית מעביר אותו .עכשיו אפשרנו לשנות
את כל זה ]...[ .כל הגמישות הזו שבהסכם לא היינו מסכימים שנים לתת עכשיו נכתבה
בהסכם אחד .זה הגיע בלחץ משני הכיוונים — המעסיק רצה להמשיך העסקה ,העובדים
אמרו "יש סגר ,אנחנו רוצים להמשיך לעבוד" ] ...[ .ההסכם נחתם לחודש ,הוארך
לחודשיים ועכשיו אנחנו כבר חצי שנה וזה יימשך גם שנה וחצי [ ]...ובמשא ומתן הבא
יגידו לי [במשרד האוצר] "תתקדם ,כבר הכניסו מערכות ,כבר הכניסו דיגיטציה" ,אז
יגידו לי "תחיה עם זה")19.8.2020( .
אף שארגוני העובדים השיגו הסכמי שכר חדשים ומנעו את צמצום התעסוקה ,ניכר כי משבר
הקורונה הוביל לשחיקת כוחם המוסדי לטובת התרחבות האוטונומיה של המדינה כמעסיק,
באמצעות הטמעת הסדרי העסקה גמישים והרחבת שיקול הדעת הניהולי .כפי שציין בכיר
בהסתדרות שהתראיין למחקר ,הסדרים תקדימיים אלו הוטמעו אמנם בחסות המשבר כחלק
מהתנאים לשימור ההידברות בין הצדדים ולשימור תנאי ההעסקה של העובדים; אך השפעתם
חורגת מתקופת המשבר ומצמצמת את זכויות הווטו של העובדים ואת כוחם בשוק העבודה
במגזר הציבורי.

6

לצד ההסכמים הריכוזיים שנזכרו לעיל ,ראו גם הסכמים קיבוציים עם איגוד העובדים הסוציאליים (תוספות
שכר של  15%-7%והקצאה תקציבית לאבטחה) מס'  20207022ו– ;20207023והסכם קיבוצי עם הסתדרות
המיקרוביולוגים והכימאים במהלך המשבר (תוספות שכר של  )25%-10%מס' .20200207

7

ראו הסכמים קיבוציים מס'  20207016מיום  1.5.2020ומס'  70172020מיום .18.5.2020
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דיון ומסקנות :יחסי העבודה לאן?

מקורות
בונדי ,אסף2020( .א) .היווצרותו ושחיקתו של המשא ומתן הקיבוצי הענפי :התפתחות מערכת
יחסי עבודה היברידית בסקטור הפרטי בישראל .עבודה ,חברה ומשפט ,טז.102-79 ,
בונדי ,אסף2020( .ב) .פטרנליזם .מפתח :כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית.179-175 ,15 ,
בר–דוד ,ארנון 19 ,2020( .במרץ) .כלכלת הקורונה :לשמור על הבית .דבר.

הערות מחקר לעת קורונה

הדיאלוג בין עובדים ומעסיקים ובין המדינה ,שהתבסס על כוחם המוסדי של ארגוני העובדים
והמעסיקים ,השפיע על יחסי כלכלה וחברה בזמן משבר הקורונה ,ובמדינות רבות הוא ביטא
משילות כלכלית–חברתית דמוקרטית (בונדי2020 ,ב) .בישראל הוביל משבר הקורונה לצמצום
ניכר בכוחם המוסדי של שחקנים אלו ושל המרחב הפוליטי של יחסי העבודה ,והאיץ מגמות
שזוהו עוד קודם לכן בספרות המחקר ,ובראשן ליברליזציה ומשפוט של יחסי העבודה
( .)Mundlak, 2007הממצאים שהוצגו לעיל מראים שמשבר הקורונה הביא לשחיקה בכוחם
המוסדי של חלק מהשחקנים ולהתחזקותה של המדינה ביחסי העבודה ,מגמה שבאה לידי ביטוי
בהכפפת יחסי העבודה במגזר הפרטי לרגולציה ממשלתית ריכוזית ובחיזוק מקומה של המדינה
בכלכלה הפוליטית ,על חשבונם של שחקנים פרטיים .המדינה השתלטה אפוא על תהליכי
קביעת המדיניות ,אבל החלשת השחקנים ביחסי העבודה הובילה להתרחבות האוטונומיה של
מעסיקים — פרטיים וציבוריים כאחד — ולצמצום זכויות הווטו של העובדים .ברמה המקומית
הדינמיקה הייתה מורכבת יותר :נחלשה יכולתם של עובדים להתנגד למדיניות הממשלתית
ולהחלטות ניהוליות מקומיות ,אך בד בבד גם עלה היקף העימותים הארגוניים והמשפטיים בין
הצדדים השונים ליחסי העבודה .השחיקה בכוחם המוסדי של עובדים ומעסיקים לא התרחשה
באופן זהה בחלקים השונים של שוק העבודה :במגזר הפרטי התרחבה השליטה המדינתית על
הסדרת יחסי העבודה ,על חשבון הדיאלוג האוטונומי בין עובדים ומעסיקים ,ואילו במגזר
הציבורי דווקא הדיאלוג בין עובדים למעסיקים הוא שאפשר לצמצם את זכויות הווטו של
ארגון העובדים.
ממצאים אלו משקפים האצה והעמקה של מגמות קודמות ביחסי העבודה ובכלכלה
הפוליטית בישראל ,שביכרו את פעילות השוק החופשי ,אך גם חושפים סטייה מסוימת מהן
בדמות שליטתה המתרחבת של המדינה על ניהול המשבר ומימונו .אולם בשעה שבמדינות
מערביות רבות יחסי העבודה תורמים להתמודדות עם השלכות המשבר על שוק העבודה,
בישראל הרחבת השליטה המדינתית מביאה להעמקת האוטונומיה המדינתית בכלכלה
הפוליטית ולצמצום המשילות הדמוקרטית ,המבוססת על דיאלוג .מהאצת המגמות הללו תחת
מצב החירום הבריאותי עולות שאלות חשובות בדבר אופיו הייחודי של משבר הקורונה,
השפעותיו על המרחב הפוליטי של יחסי העבודה ,ומגמות רחבות בכלכלה הפוליטית בישראל,
הקשורות להבדלים בינה ובין מדינות אחרות ,לעתיד כוחם של הגופים הייצוגיים בכלכלה
הפוליטית ,למודל הצמיחה הכלכלי שהתפתח בישראל ולתפיסת האחריות המדינתית על רווחת
האזרחים.
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טלי קריסטל ,גיא מונדלק ,יצחק הברפלד ,ינון כהן ,מאיר

יעיש*

תקציר .מדוע בעלי שכר נמוך נפגעו יותר בפנדמיה? במחקר אורך
אינטרנטי שבחן את המצב התעסוקתי ,את היקף שעות העבודה ואת השכר
בחודש מרץ  — 2020עם תחילת המגפה בישראל — ובחודשים אפריל ויוני
 ,2020מצאנו שעובדים המועסקים בדפוסי העסקה לא–טיפוסיים (עבודה
זמנית ,עבודה חלקית והעסקה דרך קבלנים) ועובדים ללא ייצוג קיבוצי
היו מלכתחילה מוחלשים יותר בשוק העבודה ,ועם התחלת הסגר גם
הפגיעה בשיעורי התעסוקה שלהם הייתה קשה יותר .לעומת זאת ,אצל
עובדים בהסדרי העסקה טיפוסיים ועובדים בעלי ייצוג קיבוצי נשמר
שיעור תעסוקה גבוה יותר ,וכדי לפצות על כך הופחתו מספר שעות
העבודה והשכר .המחקר חושף את עומק אי–השוויון הנגרם כתוצאה
מההסדרים המוסדיים המאפשרים או שוללים תצורות העסקה לא–
טיפוסיות וייצוג לעובדים .הסדרים אלו מבטאים בחירות חברתיות של
שחקנים כלכליים ומדינתיים שיש להן השפעה רבה על אי–שוויון בעת
שגרה ,ועל אחת כמה וכמה בעת משבר.
מילות מפתח :אי–שוויון ,שוק העבודה ,דפוסי העסקה ,יחסי עבודה
קיבוציים ,מגפה

מבוא
עם פרוץ המגפה העולמית נשמעה הקריאה כי ״הכול שווים בפני הפנדמיה״ .זמן קצר לאחר
מכן כבר היה ברור כי אמירה זו אינה מדויקת .מהבחינה הבריאותית ,סיכויי ההידבקות
והתמותה גדולים יותר כשהמעמד הכלכלי נמוך .מהבחינה הכלכלית ,ההבדלים ברורים לא
פחות .בנק ישראל ( )2020דיווח כי ההסתברות לפגיעה כלכלית בעת משבר הקורונה גבוהה
יותר במשקי בית שבהם אחד מבני הזוג או שניהם עצמאיים ,או שהם שכירים בשכר נמוך ,או
במשפחות חד–הוריות .במילים אחרות ,חסר כלכלי מיתרגם לפגיעה קשה יותר בתקופת
*

פרופ׳ טלי קריסטל ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ גיא מונדלק ,הפקולטה למשפטים והחוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ יצחק הברפלד ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ ינון כהן ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת קולומביה
פרופ׳ מאיר יעיש ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
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לא כולם שווים בפני הווירוס:
השפעת דפוסי העסקת שכירים ויחסי עבודה
קיבוציים על תעסוקה בימי קורונה
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המשבר .אך מה הסיבה לכך שבעלי שכר נמוך נפגעים יותר? לכך ייתכנו הסברים שונים .מאמר
זה מצביע על הקשר שבין דפוסי ההעסקה והייצוג הקיבוצי של שכירים בשוק העבודה ובין
היקף הפגיעה ועומק הפגיעה בהם בעת המשבר .הממצאים מלמדים שעובדים שהיו מועסקים
בתצורות העסקה מוחלשות ולא היה להם ייצוג קיבוצי בערב המשבר ספגו פגיעה קשה יותר
בעת המשבר עצמו .אי לכך ,דפוסי ההעסקה הלא–טיפוסיים והירידה בכוחה של העבודה
המאורגנת בימי שגרה מעצימים את אי–השוויון במצבי משבר.

מיצוב בשוק העבודה ערב פריצת המשבר
תצורות ההעסקה האישיות והייצוג הקיבוצי אמנם קשורים זה לזה ,אך כיום הקשר חלש יותר
מבעבר ,ולכן כל אחד מהמאפיינים הללו ינותח כאן בנפרד.

קשר העבודה האינדיווידואלי
בקשר העבודה הטיפוסי ,משך ההתקשרות אינו מוגדר מראש; העובד והמעסיק משנים מעת
לעת את תוכן מסגרת ההתקשרות ביניהם; ולמעסיק יש בו אחריות ישירה לקיים כלפי עובדיו
מכלול חובות מעסיקים על פי דין .דפוס העסקה זה ,שיש בו אמנם שונות רבה ,הוא השכיח
ביותר בקרב שכירים .לצד קשר העבודה הטיפוסי נהיו שכיחות גם תצורות העסקה לא–
טיפוסיות ,והן אינן נתפסות עוד כחריג .את תצורות ההעסקה הנתפסות כלא–טיפוסיות אפשר
לחלק לשלוש קבוצות ( :)Kalleberg, 2000העסקה זמנית ,העסקה מתּווכת ועבודה חלקית
(קיימות גם תצורות אחרות של מתן שירותים — קבלנים עצמאיים ופרילנסרים — המנסות
לעקוף את היחסים שבין עובד למעסיק .לא נתייחס אליהן במסגרת זו).
את אופני ההעסקה הזמנית אפשר למקם על רצף שבצידו האחד חוזה ההעסקה הטיפוסי —
חוזה שאינו קצוב בזמן .אחריו ניצבים החוזה שנקבע לזמן קצוב אך מתחדש מעת לעת (בדרך
כלל מדי שנה) ,חוזים לתקופות קצובות חד–פעמיות (למשל לתשעה חודשים ללא כוונה
להאריך את החוזה) ,וחוזים לתקופות קצרות או חוזים שמאפשרים לזמן את העובד מעת לעת
לתקופת העסקה קצרה (למשל לשעות אחדות או לימים אחדים).
בהעסקה מתווכת נכנס גורם שלישי בין הנהנה הישיר מהעבודה ובין העובד .להעסקה
מתווכת מטרות שונות ,שנעות בין צרכים אותנטיים של התמחות מקצועית או הגמשה מהירה
של מצבת כוח העובדים ובין ניסיון לעקוף את חובות המעסיקים כלפי עובדיהם .שתי התצורות
השכיחות של עבודה מתווכת הן העסקה דרך קבלני כוח אדם והעסקה על ידי קבלני שירותים.
העסקה דרך קבלני כוח אדם מיועדת כיום אך ורק להעסקה קצרת טווח אצל משתמשי השירות
(תשעה חודשים לכל היותר) .עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים הם חלק ממכלול
השירות שהקבלן מספק למזמין השירות ,והם יכולים להיות מועסקים על ידי הקבלן במתכונת
זו לאורך זמן .תנאי ההעסקה שלהם נקבעים באופן אינדיווידואלי ,או בענפים מסוימים (ניקיון,
שמירה ,היסעים) — על ידי הסכם קיבוצי ענפי .עובדי מחשוב מוחרגים מהחקיקה המסדירה
את זכויות העובדים בחברות כוח אדם ,ולכן קשה להבחין אם הם מועסקים על ידי קבלן כוח
אדם או קבלן שירותים.
עבודה חלקית יכולה להיעשות בהעסקה טיפוסית או בתצורות העסקה לא–טיפוסיות .אף
שבישראל זכויות בעבודה הן יחסיות להיקף שעות העבודה או לחלקיות המשרה ,העובדים
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יחסי עבודה קיבוציים
חברות בארגוני עובדים וכיסוי של הסכמים קיבוציים משפיעים על שכר ויציבות תעסוקתית
בזמני שגרה .החברות בארגוני עובדים נתונה לבחירת העובד ,אבל כיסוי של הסכם קיבוצי
נקבע על פי הוראות הדין ,ובמסגרתו — על ידי הצדדים להסכם הקיבוצי .ההצלבה שבין חברות
בארגון ובין כיסוי בהסכם קיבוצי מבחינה בין ארבע קבוצות .האחת היא קבוצת ״הפנימיים״,
הכוללת עובדים שהם גם חברים בארגון עובדים וגם מכוסים על ידי הסכמים קיבוציים .השנייה
היא קבוצת ״החיצוניים״ ,הכוללת עובדים שאינם חברים בארגון עובדים ואינם מכוסים על ידי
הסכם קיבוצי .הקבוצה השלישית היא קבוצת ״החלקיים״ — עובדים שמכוסים על ידי הסכם
קיבוצי אך אינם חברים בארגון עובדים ,ממגוון סיבות :הם עשויים להיות ״טרמפיסטים״
רציונליים שאינם רוצים לשלם דמי חבר עבור הטבות שהם מקבלים ממילא בהסכם הקיבוצי
שחל עליהם ,או שהם מתנגדים אידאולוגית לפעילות קיבוצית ,או שהם עובדים במקום עבודה
המכוסה על ידי הסכם קיבוצי אבל שהותם בו זמנית בלבד .ולבסוף ,הקבוצה הרביעית היא
קבוצת ה״שיוריים״ — עובדים שהם חברים בארגוני עובדים אף שאינם מכוסים בהסכם קיבוצי.
גודלה של קבוצה זו זניח ,ולכן היא הושמטה מהניתוח שבהמשך.
מחקרים קודמים הצביעו על כך שהעובדים הפנימיים הם בעלי שכר גבוה יותר ,בממוצע,
ביחס לקבוצות האחרות ,מקבלים תנאים סוציאליים יותר מאשר עובדים המשתייכים לקבוצות
האחרות ,והוותק שלהם במקום העבודה רב יותר (קריסטל ואחרים .)2015 ,בקרב העובדים
החיצוניים יש את השונות הגבוהה ביותר ,שכן היא כוללת את העובדים החזקים ביותר
והחלשים ביותר בשוק העבודה :מנהלים מצד אחד ,ועובדים המועסקים לתקופות קצרות וללא
ייצוג קיבוצי מצד שני .עובדים בקבוצת החלקיים נמצאים בין שתי הקבוצות הקודמות :השפעת
ההסכם הקיבוצי חשובה לקירובם לקבוצת הפנימיים ,אך הם מתרכזים בעיסוקים ובענפים
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במשרה חלקית נתפסים לא פעם כפריפריאליים ביחס לעובדים המועסקים במשרה מלאה,
והעסקתם היא אמצעי להגמשת היקף כוח העבודה ולהתאמתו לצרכים משתנים.
לדפוסים המעצבים את חולשת העובדים בהסדרי העסקה לא–טיפוסיים יש כמה היבטים.
עובדים אלו מאופיינים לא פעם בשכר נמוך ,בהיעדר תנאים נלווים ובחשיפה רבה יותר להפרת
זכויות שבדין .מבחינה פורמלית הביטחון התעסוקתי שלהם אמנם דומה לזה של עובדים
בהעסקה טיפוסית ,שכן ברירת המחדל בישראל היא זו של העסקה מרצון ,שלפיה ניתן לפטר
בכל עת ,בכפוף למגבלות מסוימות החלות על המעסיקים ביחס לכלל העובדים ולחובה לערוך
הליך שימוע; עם זאת ,יש להניח שהאופי הפריפריאלי של עובדים בהסדרים לא–טיפוסיים
יצמצם את הביטחון התעסוקתי שלהם הלכה למעשה.
על רקע הבחנות אלו שיערנו כי בתקופת המשבר הכלכלי בעקבות מגפת הקורונה עובדים
בקשר עבודה טיפוסי יהיו מוגנים יותר מעמיתיהם המועסקים בתצורות העסקה לא–טיפוסיות
בכל הנוגע לביטחונם התעסוקתי ,וגם התנאים הסוציאליים שלהם יישארו על כנם .עם זאת,
שיערנו כי ייתכן שדווקא היציבות התעסוקתית היחסית של עובדים במודל ההעסקה הטיפוסי
תביא להגמשה רבה יותר בהיקף שעות העבודה שלהם או בשכרם .לעומת זאת ,מכיוון
שעובדים בהעסקה לא–טיפוסית עונים על צרכים זמניים של המעסיקים ,הנחנו כי הם יאבדו
את עבודתם כליל או שימשיכו להיות מועסקים בהסדרים שממילא השכר בהם היה נמוך ואשר
ההעסקה בהם זמנית ,חלקית ומסירה אחריות ממזמין השירות.

קריסטל ,מונדלק ,הברפלד ,כהן ויעיש

לא כולם שווים בפני הווירוס

125

שבהם ההסכם הקיבוצי חלש וארגון העובדים אינו מצליח לגייס את העוצמה של חבריו כדי
להשיג הישגים במשא ומתן קיבוצי.
שיערנו כי השוואה בין הקבוצות תעלה כי ליחסי עבודה קיבוציים יש השפעה ממתנת על
היקף הפגיעה בתעסוקה ,בשכר ובזמן עבודה במהלך המשבר ,משום שקול העובדים מקבל
בהם ביטוי מוסדי המשפיע הן על מקבלי ההחלטות במדינה הן על המעסיקים .מאחר שלכיסוי
של הסכם קיבוצי יש חשיבות רבה יותר מזו של החברות האישית של העובדים בארגון
העובדים ,ציפינו כי קבוצת הביניים של החלקיים תהיה דומה לפנימיים יותר מאשר לחיצוניים.
ולבסוף ,בקבוצת החיצוניים ציפינו למצוא את ההטרוגניות הרבה ביותר.

נתונים
הנתונים שלהלן לקוחים מתוך מחקר אורך אינטרנטי 1בקרב עובדים שהיו מועסקים בשבוע
הראשון של חודש מרץ  .2020הסקר מבוסס על מדגם שכבות הסתברותי המייצג קבוצות גיל,
מחוזות גאוגרפיים ,מגדר ,דת ורמת דתיות בקרב האוכלוסייה בישראל .בגל הראשון של הסקר,
שנערך בין התאריכים  23.4.2020ו– ,3.5.2020השתתפו  2,027משקי בית .מי שענה על
השאלון היה אחד מבני או בנות משק הבית ,מעל גיל  ,18שכיר או עצמאי .מתוך כלל המשיבים,
 1,833היו מועסקים כשכירים .בגל הראשון סיפקו המשיבים נתונים על תנאי העסקתם
ומתכונת העסקתם בשבוע הראשון של חודש מרץ ,כאשר המשק עבד כרגיל ,ובסוף חודש
אפריל ,כאשר המשק החל לצאת מהסגר הכללי שהושת ב– 7במרץ ונמשך עד לאחר חג הפסח,
ב– 19באפריל .הגל השני של הסקר נערך בשבוע האחרון של יוני ,ובו ענו על השאלון 1,614
משיבים מתוך אלה שהשיבו על הגל הראשון .לצורך המחקר התבססנו על  1,454משיבים
שכירים (שיעור היענות של כ– .)79%שיעור ההיענות בגל השני של הסקר היה נמוך יחסית
בקרב משתתפים צעירים ,ערבים ומשתתפים מחמישון השכר התחתון .לפיכך יש להניח
שהממצאים לגבי הגל השני מוטים כלפי מעלה.
הסקר המקיף כלל שאלות לגבי המצב התעסוקתי בשלוש נקודות זמן (מרץ ,אפריל ויוני).
בין השאר ,המשיבים נשאלו אם הם מועסקים ,נמצאים בחל״ת או בחופשה כפויה בתשלום ,או
שעבודתם נפסקה כליל (בדרך כלל פיטורים ,אם כי לעיתים דווחה גם התפטרות) .כמו כן
נשאלו המשיבים לגבי גובה שכרם והיקף שעות העבודה שלהם בכל אחת מנקודות הזמן .על
בסיס המידע שמסרו המשיבים חושבו השינויים במצבם התעסוקתי ,בשכרם ובשעות העבודה
בין התקופות השונות .את השינויים האלה בחנו ביחס לסוג חוזה ההעסקה ,לחברות בארגון
עובדים ולכיסוי על ידי הסכם קיבוצי כפי שדווחו בחודש מרץ.

1

אתר מחקר האורךhttps://coronavirusinequality.hevra.haifa.ac.il/ :
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אי–שוויון בערב הכניסה למשבר

טבלה :1
מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים של עובדים שכירים על פי תצורות העסקה ,מרץ 2020
העסקה זמנית

תצורת העסקה
העסקה
טיפוסית

דמוגרפיה
והשכלה
 %גברים
 %ערבים
 %תואר ראשון
ומעלה
תעסוקה
ותק בשוק
העבודה (בשנים)
ותק במקום
העבודה (בשנים)
 %משרה חלקית
 %סקטור ציבורי
תמורה לעבודה
 %פנסיה ממקום
העבודה
 %קרן השתלמות
שכר חודשי
(סטיית תקן)
מספר מקרים

תעסוקה
חלקית*

חוזה
עבודה
מתחדש

חוזה
עבודה
קצוב

העסקה דרך מתווכי עבודה
תעסוקה
קצרת
טווח

קבלני
קבלני
כוח אדם שירותים

עובדי
קבלן
שעיסוקם
במחשוב

45.4
13.5
47.6

38.4
15.1
43.4

46.0
25.0
57.6

46.6
12.1
44.8

47.8
10.4
22.4

38.7
16.1
38.7

56.4
36.4
25.5

64.3
3.6
60.7

19.2

17.0

14.1

14.4

15.0

11.4

10.6

18.9

8.6

8.2

5.2

3.5

3.6

2.5

7.4

5.4

0.0
30.3

100
29.5

28.6
49.2

36.2
46.6

53.7
17.9

35.5
35.5

34.5
38.2

7.1
35.7

94.6

88.4

88.6

80.0

66.0

57.1

87.8

100

69.3
10,951
()8,625

53.3
7,008
()6,689

60.4
8,085
()6,419

34.9
6,873
()5,530

20.4
4,735
()3,754

35.7
4,858
()3,573

55.3
5,690
()2,733

64.3
14,161
()9,913

1,034
()58%

258
()14%

248
()14%

58
()3%

67
()4%

31
()2%

55
()3%

28
()2%

מקור :סקר אינטרנטי בקרב  1,833עובדים שכירים בגיל  18ומעלה ,שהיו מועסקים בשבוע הראשון של חודש מרץ
*

תעסוקה חלקית כאן היא תעסוקה בהיקף הקטן מ– 21שעות עבודה בשבוע — מחצית מהיקפו של שבוע עבודה
סטנדרטי בישראל כפי שנקבע בחוק שעות עבודה ומנוחה

הערות מחקר לעת קורונה

הבדלים בין עובדים בתצורות העסקה שונות
טבלה  1מראה את החוסר היחסי בכל אחת מתצורות ההעסקה הלא–טיפוסיות בהשוואה לאלה
הטיפוסיות .אצל המועסקים בהעסקה טיפוסית ,ממוצע השכר הוא הגבוה ביותר (למעט קבוצה
אחת ,שאליה נתייחס בנפרד) .כמעט לכל העובדים בקבוצה זו יש כיסוי פנסיוני ,ושיעור
העובדים שיש להם קרן השתלמות גבוה מזה שבכל שאר הקבוצות .לעובדים בקבוצה זו הוותק
הרב ביותר בשוק העבודה וגם במקום העבודה.

קריסטל ,מונדלק ,הברפלד ,כהן ויעיש

לא כולם שווים בפני הווירוס
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כ– 40%מהמשיבים דיווחו על העסקה לא–טיפוסית .עובדים במשרה חלקית דיווחו על שכר
נמוך מזה של עובדים המועסקים בהעסקה טיפוסית ,אך מהנתונים אי–אפשר לקבוע אם גם
השכר השעתי נמוך יותר .גם שיעור בעלי הכיסוי הפנסיוני וקרן ההשתלמות נמוך מזה שאצל
העובדים בהיקף מלא .בהעסקה זמנית אפשר להציג רצף ברור שבצידו האחד העסקה במודל
הטיפוסי ,וככל שמתרחקים ממודל זה — לעבר חוזה עבודה מתחדש ,חוזה קצוב ,ותעסוקה
שעתית ויומית קצרת טווח — השכר יורד ,וכך גם הכיסוי הפנסיוני והגישה לקרן השתלמות.
גם העובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם נמצאים בחסר מבחינות אלו :שכרם נמוך
משמעותית הן מזה של עובדים בהעסקה טיפוסית הן מזה משל עובדי קבלני השירותים ,וכך
גם שיעור הנהנים מהתנאים הנלווים של כיסוי פנסיוני וקרן השתלמות .הוותק שלהם בשוק
העבודה ובמקום העבודה הוא הנמוך ביותר ,והדבר משקף את השילוב שבין העסקה על ידי
גורם מתווך ובין ארעיות ההעסקה ,המאפיינת את העובדים המועסקים דרך קבלני כוח אדם.
שכרם של העובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים ושיעור הנהנים מתנאים נלווים גבוהים
במעט מאלה של המועסקים על ידי קבלני כוח אדם ,וכך גם הוותק שלהם במקום העבודה.
למעשה ,אלו עובדים המועסקים כמו העובדים בהעסקה טיפוסית ,אך החיץ שנוצר על ידי
מתווך ההעסקה משקף את החסר היחסי אצלם ביחס לעובדים בהעסקה ישירה.
את העובדים המועסקים דרך מתווכי העסקה בתחום המחשוב הפרדנו משתי הקבוצות
האחרות ,בשל הקושי להבחין בין העסקתם דרך קבלני כוח אדם להעסקתם דרך קבלני
שירותים .הפרדה זו מציגה לכאורה סטטוס תעסוקתי מועדף המתבטא ברמות שכר גבוהות,
תנאים סוציאליים מקיפים ואף ותק ושעות עבודה הדומים לאלה של העובדים המועסקים
במתכונת טיפוסית .עם זאת ,כאשר השווינו קבוצה זו לקבוצת העובדים המקבילים להם בקרב
העובדים בהעסקה טיפוסית (הנתונים אינם מוצגים בטבלה) ,מצאנו כי ה״קנס״ הכרוך בעבודה
מתווכת קיים אצל עובדים אלו ,וגובהו כמעט  20%מהשכר.

הבדלים בין קבוצות עובדים על פי זיקתם למערכת יחסי העבודה הקיבוצית
טבלה  2מציגה את יתרון העובדים הפנימיים (חברים בארגון עובדים ומכוסים על ידי הסכם
קיבוצי) ביחס לעובדים חיצוניים (אלה שאינם חברים בארגון ואינם מכוסים על ידי הסכם
קיבוצי) .בהשוואה בין הפנימיים לחלקיים אמנם לא נמצאו פערי שכר ,אך אפשר לראות
הבדלים בכיסוי הפנסיוני ובשיעור בעלי קרן השתלמות .את ההבדלים האלה אפשר להסביר
בהבחנה בין ענפים שבהם כוח העבודה מוחלש יחסית (ניקיון ,שמירה ,מלונאות ,היסעים)
ושיעור החברות בארגוני עובדים נמוך ,ובין ענפים שיש בהם הסכמים קיבוציים מפעליים
בסקטור הציבורי והעסקי ,שיש בהם גם שיעורי חברות ניכרים המעניקים לארגון העובדים
עוצמה ארגונית בניהול המשא ומתן להבטחת הזכויות הנלוות ובאכיפתן .הסבר דומה אף יכול
להתאים להבדלים בוותק בשוק העבודה ובמקום העבודה :אצל עובדים פנימיים ניכרת יציבות
תעסוקתית.
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לא חברים בארגון
זיקה למערכת יחסי העבודה חברים בארגון
עובדים ומכוסים עובדים ומכוסים ע"י
הקיבוצית
הסכם קיבוצי
ע"י הסכם קיבוצי
("חלקיים")
("פנימיים")

לא חברים בארגון עובדים
ולא מכוסים ע"י
הסכם קיבוצי
("חיצוניים")

דמוגרפיה והשכלה
42.6

44.2

46.8

 %גברים
 %ערבים

19.0

20.1

11.6

 %תואר ראשון ומעלה

57.0

46.1

40.3

ותק בשוק העבודה

20.4

16.1

16.2

תעסוקה
ותק במקום העבודה

11.4

6.0

5.5

 %משרה חלקית

18.6

20.5

27.8

 %סקטור ציבורי

62.7

41.9

10.9

 %פנסיה ממקום העבודה

98.1

91.2

85.6

תמורה לעבודה
 %קרן השתלמות

85.1

70.1

43.5

שכר חודשי

9,841

9,969

9,009

(סטיית תקן)

()7,123

()8,283

()8,445

מספר מקרים

601

258

898

()34%

()15%

()51%

מקור :סקר אינטרנטי בקרב  1,833עובדים שכירים בגיל  18ומעלה ,שהיו מועסקים בשבוע הראשון של חודש מרץ

אי–שוויון לאחר פרוץ משבר הקורונה :מרץ–יוני 2020
ממצאי הגל הראשון והשני של הסקר מצביעים על כך שאי–השוויון בנקודת המוצא של המשבר
הקרין על אי–השוויון בתקופת המשבר .העובדים שמצבם (האינדיווידואלי והקיבוצי כאחד)
בשוק העבודה היה מלכתחילה חלש יותר ספגו נזק קשה יותר .את הנזק שנגרם לקבוצות
השונות בשני הסיווגים — תצורות העסקה וזיקה למערכת יחסי העבודה הקיבוצית — בחנו על
פי שלושה פרמטרים :המשכיות התעסוקה ,שינויים בהיקף שעות העבודה ושינויים בשכר .את
הסיכוי להמשכיות התעסוקה אמדנו גם תוך פיקוח על משתנה ההשכלה והמשתנים
הדמוגרפיים (מין ,לאום וגיל) .אומדן דומה ערכנו גם לסיכויי השינוי בשעות העבודה ובשכר
(התוצאות אינן מוצגות כאן) ,והוא העלה ממצאים דומים.

הערות מחקר לעת קורונה

טבלה :2
מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים של עובדים שכירים על פי זיקתם למערכת יחסי
העבודה הקיבוצית ,מרץ 2020

קריסטל ,מונדלק ,הברפלד ,כהן ויעיש

לא כולם שווים בפני הווירוס
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הבדלים בין עובדים בתצורות העסקה שונות
איור  1מציג את השינויים ברצף התעסוקה ,בשעות העבודה ובשכר החודשי בשתי נקודות זמן,
על פי תצורת ההעסקה בחודש מרץ .איורים  1.1עד  1.4מתארים את התקופה הראשונה עד
תום הסגר הכללי ,ואיורים  1.5עד  1.8מתארים את התקופה כולה — מתחילת השבתתו של
המשק ועד חודשיים מתחילת החזרה ההדרגתית של הפעילות הכלכלית .ככלל ,הפגיעה
בעובדים בהסדרי העסקה לא–טיפוסיים רבה יותר מהפגיעה בעובדים בהסדרי העסקה
טיפוסיים .בהשוואה של שלושת הפרמטרים (רצף תעסוקה ,שעות עבודה ושכר חודשי) על פני
תקופה זו ,ההיררכיה בין הקבוצות לא השתנתה .עובדים בהסדרי העסקה שאין בהם יציבות
(בעלי חוזה קצוב ,מתחדש או קצר טווח) ועובדים המועסקים דרך קבלני כוח אדם נפגעו יותר
מעובדים אחרים ,במיוחד בתחילת המשבר ,אך הפגיעה מותנה במקצת בתקופה שבין אפריל
ליוני.
לממצא הכללי הזה יש שני חריגים .ראשית ,העובדים במתכונת הטיפוסית הם בעלי
הסיכויים הגבוהים ביותר לשמור על התעסוקה ועל רמת השכר ,אך חלה ירידה ניכרת בהיקף
שעות העבודה שלהם .לירידה בהיקף השעות עשויים יכולה להיות כמה גורמים :צמצום היקף
התעסוקה בתקופת הסגר ,עלייה בהיקף העבודה מהבית — שמספר השעות שהוקצה לה היה
קטן יחסית (כך נעשה באופן פורמלי בשירות הציבורי ,ובאופן א–פורמלי בסקטור העסקי) —
והסדרים מקומיים של חלוקת עבודה ( ,)work sharingשנועדו לשמור על זיקתם של עובדים
רבים יותר למקום העבודה ,גם אם בהיקף העסקה מופחת .חלק מהירידה בשעות העבודה מוביל
גם לירידה בשכר ,אך זו מועטה ביחס להיקף הצמצום בשעות העבודה.
שנית ,יש הבדלים ניכרים בין קבוצות העובדים בהעסקה מתווכת .כאמור ,המועסקים דרך
קבלני כוח אדם שאופי העסקתם זמני נפגעו מאוד .לעומתם ,עובדים המועסקים דרך קבלני
שירותים אמנם אינם נהנים מתנאים שעובדים המועסקים ישירות נהנים מהם ,כמו הגנה מפני
פיטורים ,הטבות או השתייכות ארגונית ,אבל בניגוד לעובדים המועסקים דרך קבלני כוח אדם
העסקתם יכולה להיות ממושכת ,והתלות של ארגונים בהמשך עבודתם דומה למדי לתלותם
בעובדים בהעסקה טיפוסית .לכאורה ,קבוצת עובדי המחשוב בהעסקה מתווכת ניזוקה במידה
הקטנה ביותר בהשוואה לכל שאר הקבוצות ,בכל אחד מהפרמטרים; אך יש לזכור כי זוהי
קבוצה קטנה שאינה לגמרי בת השוואה לקבוצות האחרות .יש להניח כי דווקא בתקופה שבה
עובדים החלו לעבוד מהבית התחזק הצורך בתחזוקה ובפיתוח מערכות תקשורת ומחשוב
בארגונים ,ולכן לקבוצה זו הייתה תרומה חיונית ביותר בתקופת המשבר .עם זאת ,פערי השכר
בינם ובין עמיתיהם בהעסקה טיפוסית נותרו על כנם (הנתונים אינם מוצגים באיור).
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הערות מחקר לעת קורונה

איור  :1תעסוקה ,שעות עבודה ושכר חודשי בחודשים אפריל ויוני,
על פי תצורת ההעסקה בחודש מרץ

קריסטל ,מונדלק ,הברפלד ,כהן ויעיש

לא כולם שווים בפני הווירוס
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איור  :2תעסוקה ,שעות עבודה ושכר חודשי בחודשים אפריל ויוני ,על פי זיקת העובדים
למערכת יחסי העבודה הקיבוצית בחודש מרץ

הערות מחקר לעת קורונה

הבדלים בין קבוצות עובדים על פי זיקתם למערכת יחסי העבודה הקיבוצית
איור  2מציג את השינויים בדפוסי ההעסקה ,בשעות העבודה ובשכר החודשי בשתי נקודות
הזמן שנבדקו ,על פי הזיקה למערכת יחסי העבודה הקיבוצית בחודש מרץ .איורים  2.1עד 2.4
מתארים את התקופה שעד תום הסגר הכללי ,ואיורים  2.5עד  2.8מתארים את התקופה הנבחנת
כולה.

קריסטל ,מונדלק ,הברפלד ,כהן ויעיש

לא כולם שווים בפני הווירוס
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הערות מחקר לעת קורונה
בתקופה שבין פרוץ המגפה בחודש מרץ ובין חזרת הפעילות הכלכלית בחודש אפריל ,אצל
העובדים הפנימיים נשמר יתרון בכל הפרמטרים — המשכיות התעסוקה ,שעות העבודה והשכר.
ההבדלים בולטים בעיקר בהשוואה לקבוצת החיצוניים .כאשר מרחיבים את התקופה שבה
בוחנים את השינוי בחודשיים נוספים ,ההבדלים מצטמצמים; יתרונם של העובדים הפנימיים
נותר על כנו בפרמטרים של המשכיות התעסוקה ושעות העבודה ,אך לא כך בשכר .את הנתון
המפתיע הזה אפשר להסביר בכך שהעובדים הפנימיים מרוכזים במקומות עבודה שבהם יש
ארגוני עובדים פעילים ,ולכיסוי ההסכם הקיבוצי נלווה גם משא ומתן אפקטיבי ואף ועד
עובדים פעיל .במקומות כאלה אפשר לשער שנערך משא ומתן פורמלי (למשל בשירות
הציבורי) וא–פורמלי ,שסיכם לתת למעסיקים תמורה מסוימת עבור יציבות תעסוקתית גבוהה
יחסית; תמורה זו יכולה לכלול גם רכיבי שכר משתנים שאינם ניתנים בתקופת הפנדמיה (למשל
תוספת על עבודה בשעות נוספות או תוספת נסיעות) .בשעת משבר מעסיקים יכולים לפטר
ביתר קלות עובדים המשתייכים לקבוצת החיצוניים ,אך כאשר לעובדים יש זיקה חזקה
למערכת היחסים הקיבוצית ,המעסיק נדרש להגמיש עלויות בדרכים אחרות ,דוגמת הפחתת
שכר ,ולהימנע מפגיעה קשה במצבת כוח האדם.

קריסטל ,מונדלק ,הברפלד ,כהן ויעיש
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סיכום
הממצאים המוצגים בהערת מחקר זו אינם מפתיעים :אין להתפלא שעובדים מוחלשים בשוק
העבודה מרוויחים מעט בתקופות של גאות ומפסידים יותר בתקופות של שפל ,וכך חולשתם
נשמרת באופן עקבי .הממצאים מצביעים על חשיבותם של ארגוני עובדים והסדרי עבודה
טיפוסיים במיתון הפגיעה בעובדים בעיתות משבר ,ואף מציגים את האפשרות ששמירה על
רצף תעסוקה כרוכה במשא ומתן המחלק את האחריות והנטל בין העובדים למעסיקיהם ,למשל
באמצעות צמצום היקף שעות העבודה .לכן אי–שוויון בהיקף הפגיעה בעובדים בעת משבר
איננו גזרת גורל ואיננו נעוץ כולו במאפייני המשבר עצמו .ברור שאם השמיים נסגרים מפאת
שיקולי בריאות ,למשל ,ענף התעופה ייפגע קשות; אך הסדרים מוסדיים בשגרה ,המאפשרים
או שוללים תצורות העסקה לא–טיפוסיות וקול לעובדים ,מבטאים בחירות חברתיות שיש להן
השפעה רבה על אי–השוויון בעת שגרה ,ועל אחת כמה וכמה בעת משבר.

מקורות
בנק ישראל 7 ,2020( .ביוני) .ניתוח הפגיעה בתעסוקה של משקי בית בעקבות הקורונה
והשפעת החזרה ההדרגתית של המשק לפעילות.
קריסטל ,טלי ,גיא מונדלק ,יצחק הברפלד וינון כהן .)2015( .צפיפות ארגונית בישראל
 :2012-2006פיצול מערכת יחסי העבודה .עבודה ,חברה ומשפט.36-9 ,14 ,
Kalleberg, Arne L. (2000). Nonstandard employment relations: Part-Time, temporary
and contract work. Annual Review of Sociology, 16(26), 341–365.
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תקציר .מחקר זה בוחן אם שינוי בתנאי שוק העבודה פוגע באופן דומה
בתחושת הביטחון התעסוקתי אצל עובדים בעלי השכלה אקדמית וחסרי
השכלה אקדמית ,בהסתמך על הניסוי הטבעי שמספקת התפרצות מגפת
הקורונה .הנתונים לקוחים מסקר המבוסס על מדגם הסתברותי ומייצג של
האוכלוסייה הבוגרת בישראל לפני מגפת הקורונה ובמהלכה .הממצאים
מראים כי בעלי השכלה אקדמית עובדים במשרה מלאה יותר מאשר חסרי
השכלה אקדמית .ככלל ,אצל כל העובדים נפגעה תחושת הביטחון
התעסוקתי כתוצאה מן המשבר ,אך חסרי תואר אקדמי חוששים יותר
מאובדן מקום העבודה (כלומר הם חשים פחות ביטחון תעסוקתי במקום
העבודה) ומגלים נכונות רבה יותר להתפשר על מנת להימנע מאבטלה
(כלומר חשים פחות ביטחון תעסוקתי בשוק העבודה) ,בהשוואה לעובדים
בעלי תואר אקדמי .ממצאים אלו מעידים כי להשכלה גבוהה יש פרמיה
גדולה במונחים של היקף תעסוקה וביטחון תעסוקתי ,והיא חשובה במיוחד
בתקופות משבר.
מילות מפתח :פרמיית השכלה גבוהה ,משבר הקורונה ,תת–תעסוקה,
ביטחון תעסוקתי

מבוא
בדצמבר  2019פרצה מגפת הקורונה בסין והתפשטה ברחבי העולם .עד מהרה הובן כי המגפה
אינה רק משבר בריאותי חמור ,אלא גם גבתה (וממשיכה לגבות) מחיר עצום משוק העבודה
בשל הריחוק החברתי והמשבר הכלכלי שאנו רק בראשיתו .אחד המאפיינים העיקריים של
משבר זה הוא אובדן עבודה בהיקפים חסרי תקדים בעולם כולו ,מעל ומעבר למה שהתרחש
בתקופות מיתון כלכלי בעשורים האחרונים (.)Alon, 1998; Kalleberg & von Wachter, 2017
אפשר לצפות כי למשבר יהיו השפעות ארוכות טווח על אי–שוויון בין קבוצות חברתיות שונות
( .)Alon et al., 2020ואכן ,ממצאים ראשוניים מראים כי פגיעתו של משבר הקורונה בקבוצות
אוכלוסייה שונות ,למשל קבוצות גיל ומגדר ,אינה אחידה (אנדבלד ואחריםAlon et ;2020 ,
 .)al., 2020אחד הגורמים החשובים ביותר לאי–השוויון כיום הוא הפער הכלכלי והתעסוקתי
שבין קבוצות השכלה שונות ,בשל החשיבות המרבדת של השכלה בחברה הקפיטליסטית
*

גל ליפשיץ ,דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' סיגל אלון ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
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המודרנית .השאלה המעניינת היא האם השכלה גבוהה מחזקת את תחושת הביטחון בעת משבר
כלכלי–תעסוקתי ,והתפרצות מגפת הקורונה מספקת ניסוי טבעי המאפשר לבדוק שאלה זו.
ספרות המחקר הענפה העוסקת בקשר שבין השכלה ובין תגמולים בשוק העבודה מתמקדת
בפרמיה הכלכלית שיש להשכלה הגבוהה ,דהיינו בטענה כי להשקעה ברכישת השכלה גבוהה
יש תשואה במונחי הכנסה מעבודה .אולם ההתמקדות בשכר בלבד מתעלמת מהיבטים נוספים
של הקשר בין השכלה לתעסוקה .למשל ,פרמיית ההשכלה יכולה לבוא לידי ביטוי במונחי
יוקרה תעסוקתית ,תחושת שייכות חברתית או תחושת סיפוק .היא יכולה להתבטא גם בהבדלים
באיכות העבודה ,בדרך ההעסקה ,בהיקף התעסוקה ובביטחון התעסוקתי; לבעלי השכלה גבוהה
יש חוסן תעסוקתי רב יותר והזדמנויות רבות יותר למשרות טובות ויציבות ( Kalleberg & von
.)Wachter, 2017
עובדים החשים חוסר ביטחון תעסוקתי חוששים כי משרתם מאוימת ועתידם התעסוקתי
אינו מובטח ( .)Erlinghagen, 2008אי–יציבות תעסוקתית עשויה לנבוע משוק עבודה לא יציב,
אך גם מהסדרי העבודה עצמה ( .)Kalleberg & Vallas, 2018; Erlinghagen, 2008התפרצות
מגפת הקורונה מאפשרת לבחון את הקשר בין השכלה גבוהה לתחושת הביטחון התעסוקתי
ולשאול אם המשבר הכלכלי פוגע באופן דומה בתחושת הביטחון התעסוקתי של עובדים בעלי
השכלה אקדמית וחסרי השכלה כזאת .מחקרנו מתמקד אפוא בשינוי בתחושת הביטחון
התעסוקתי ,ומבחין בין ביטחון תעסוקתי במקום העבודה ( )job securityלביטחון תעסוקתי
בשוק העבודה ( .)labor market securityתרומתו של המחקר לספרות הסוציולוגית היא באור
שהוא זורה על השפעתו הישירה של משבר כלכלי–תעסוקתי על פרמיית ההשכלה הגבוהה
במונחי חוסן תעסוקתי.

נתונים
נקודת המוצא ששימשה אותנו לבחינת השינוי שיצרה המגפה בתחושות הביטחון התעסוקתי
של האוכלוסייה היא נתונים שנאספו בישראל לפני תקופת הקורונה בתוכנית הסקר החברתי
הבינלאומי ( )ISSP Work Orientations IVלשנת ( 2015הנתונים נאספו בשנת  .2016ראו
 .)Jutz et al., 2018הסקר בחן עמדות לגבי עבודה ( .)work orientationנתונים אלו הושוו
לנתונים שנאספו בישראל לאחר התפרצות המגפה ולאחר הסגר הראשון (בחודשים אפריל–
אוגוסט  ;2020לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הממצאים שנאספו לאורך תקופה זו) בסקר
טלפוני גדול המבוסס על מדגם הסתברותי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל
(שגובש בדגימה רנדומלית מתוך מרשם האוכלוסין) .המדגם הכולל של הסקרים לפני תקופת
הקורונה ואחרי פרוץ המגפה כלל  2,056משיבים ישראלים בגיל  ,69-25מתוכם  1,318עובדים.
 42%מהמשיבים היו בעלי השכלה אקדמית.
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מצבי תעסוקה
בעקבות משבר הקורונה גדל מאוד היקף המובטלים בשוק העבודה הישראלי ועמד על 21%
בתקופה שבה נערך הסקר ,לעומת  4%בשנת ( 2019הלמ"ס .)2020 ,שיעור אבטלה דומה נמצא
גם בנתוני הסקר שערכנו (בין  17%ל– ,22%באופני חישוב שונים) .כצפוי ,הממצאים מראים
פערים ניכרים בין קבוצות השכלה בהיקף התעסוקה לאחר פרוץ המשבר 74% .מן המשיבים
שיש להם תואר אקדמי וכ– 57%מן המשיבים שאין להם תואר אקדמי היו מועסקים בשוק
העבודה במשרה מלאה או חלקית (איור  .)1פרמיית ההשכלה הגבוהה מתבטאת גם בהיקפי
המשרה :כ– 60%מבעלי התואר האקדמי היו מועסקים במשרה מלאה ,אך מקרב חסרי התואר
האקדמי רק כ– 42%היו מועסקים במשרה מלאה.
בכל מצבי אי–התעסוקה שנבחנו (חל״ת; לא עובדים ומחפשים עבודה; לא עובדים ואינם
מחפשים עבודה) נמצא שיעור גבוה יותר של חסרי תואר אקדמי .בסך הכול  13.6%מחסרי
התואר האקדמי היו חסרי תעסוקה ,לעומת  8.7%מבעלי התואר האקדמי .בקטגוריה ״לא
עובדים ומחפשים עבודה״ ,שהיא הגדרת הלמ"ס לאבטלה ,שיעור חסרי התואר האקדמי הוא
פי  1.7מזה של בעלי התואר ( 4.5%לעומת  ,2.6%בהתאמה) .ראוי לציין כי אנשים שאינם
עובדים ואינם מחפשים עבודה מוגדרים בנתוני הלמ"ס כלא שייכים לכוח העבודה ,ולכן הם
אינם נכללים בסטטיסטיקה הרשמית של ממדי האבטלה .ממצאינו מרחיבים את הנתונים
הרשמיים לגבי היקף האבטלה ומראים כי חסרי תואר אקדמי פגיעים יותר למצבים של חוסר
תעסוקה ,משום שכ– 6%מתוכם נכללים בקטגוריה זו לעומת כ– 4%בקרב בעלי התואר האקדמי.
ממצא זה יכול לרמז על תופעת ״העובד המיואש״ — אנשים שאינם עובדים ושהתייאשו
מחיפוש עבודה.
איור  :1התפלגות מצב התעסוקה בקרב כלל האוכלוסייה לפי קבוצות השכלה ,באחוזים,
אפריל–אוגוסט )N=2,056( 2020
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תחושת ביטחון תעסוקתי
המחקר בדק שני היבטים של תחושת ביטחון תעסוקתי בקרב עובדים :החשש מאובדן מקום
העבודה והנכונות לערוך פשרות על מנת לא להיות מובטל .היבטים אלו משקפים תחושת
ביטחון תעסוקתי במקום העבודה ובשוק העבודה ,בהתאמה ( Erlinghagen, 2008; Kalleberg
.)& Vallas, 2018
כדי למדוד את תחושת הביטחון במקום העבודה ,המשיבים לסקר שהיו מועסקים נשאלו
"באיזו מידה ,אם בכלל ,את.ה מודאג.ת מהאפשרות שתאבד.י את מקום עבודתך?״ .כצפוי,
בהשוואה ל– ,2016בעקבות משבר הקורונה חלה עלייה בתחושת חוסר הביטחון במקום
העבודה ,שבאה לידי ביטוי בגידול בשיעור העובדים שחשו ״מודאגים מאוד״ מהאפשרות
לאבד את מקום העבודה .עם זאת ,המשבר לא השפיע באופן שווה על שתי קבוצות ההשכלה
(טבלה  .)1בקרב חסרי התואר האקדמי גדל שיעור המודאגים מאוד בין  2016ל– 2020פי ,2.5
ואילו בקרב בעלי התואר האקדמי גדל שיעור זה פי ( 1.7מ– 4%ל– .)7%בסך הכול ,שיעור
המודאגים מאוד והמודאגים במידה מסוימת גדל בקרב עובדים ללא תואר אקדמי פי  ,1.9ואילו
בקרב בעלי תואר אקדמי הוא גדל פי  .1.5ממצא נוסף המדגים את ההשפעה הלא סימטרית של
המשבר הוא שלפני המשבר ,סך המודאגים מאוד והמודאגים במידה מסוימת היה דומה בין
קבוצות ההשכלה —  16.2%בקרב חסרי השכלה אקדמית ו– 16.7%בקרב בעלי השכלה
אקדמית — ואילו לאחר תחילת המשבר הוא היה  30.5%ו– ,25.2%בהתאמה .כלומר ,משבר
הקורונה ערער את תחושת הביטחון במקום העבודה אצל כולם ,אבל ביתר שאת אצל חסרי
השכלה אקדמית.
טבלה  :1התפלגות התשובות לשאלה" :באיזו מידה ,אם בכלל ,את.ה מודאג.ת מהאפשרות
שתאבד.י את מקום עבודתך?" — באחוזים ,בקרב עובדים (במשרה מלאה או חלקית)

2016

מודאג
מאוד
מודאג
במידה
מסוימת
מודאג מעט
בכלל לא
מודאג
N
*

2020

חסרי
תואר
אקדמי
4.2

בעלי
תואר
אקדמי
4.1

חסרי
תואר
אקדמי
10.6

בעלי
תואר
אקדמי
7.0

שיעור השינוי בין
הסקרים
בעלי
חסרי
תואר
תואר
אקדמי
אקדמי
1.7
2.5

12.0

12.6

19.9

18.2

1.7

1.5

13.7
27.2

20.6
38.8

17.8
50.3

25.7
47.8

1.3
1.9

1.3
1.2

491

296

692

626

כל ההבדלים מובהקים סטטיסטית (ברמה של )p>0.05
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טבלה  :2התפלגות התשובות לשאלה" :על מנת להימנע מאבטלה ,באיזו מידה היית מסכים
מאוד  /מסכים" — באחוזים ,בקרב עובדים (במשרה מלאה או חלקית)

2020

2016

לעבוד בעבודה
הדורשת כישורים
חדשים
להסכים למשרה
במשכורת נמוכה
יותר
לעבוד בעבודה
זמנית
לנסוע מרחקים
גדולים יותר
לעבודה
N
*

חסרי
תואר
אקדמי
45.9

בעלי
תואר
אקדמי
60.9

חסרי
תואר
אקדמי
78.0

בעלי
תואר
אקדמי
81.0

שיעור השינוי בין
הסקרים
בעלי
חסרי
תואר
תואר
אקדמי
אקדמי
1.3
1.7

24.5

38.8

52.7

61.7

2.2

1.6

32.2

44.0

67.9

68.5

2.1

1.6

22.7

39.6

44.9

52.8

1.9

1.3

491

296

692

626

כל ההבדלים מובהקים סטטיסטית (ברמה של )p>0.05

אפשר לראות שבקרב שתי הקבוצות חלה עלייה ניכרת בנכונות להתגמש על מנת להימנע
מאבטלה .כמו במקרה של תחושת הביטחון התעסוקתי במקום העבודה ,גם בהיבט של תחושת
הביטחון התעסוקתי בשוק העבודה נמצאו פערים גדולים מאוד בין בעלי תואר אקדמי לחסרי
תואר אקדמי במשבר הקורונה .לדוגמה ,בקרב חסרי התואר האקדמי גדלה הנכונות לעבודה
זמנית פי ( 2.1גידול מ– 32%ל– ,)68%לעומת גידול פי  1.6בקרב בעלי התואר (מ–44%
ל– .)69%באופן דומה ,נמצא פער ניכר בנכונות להתפשר על גובה השכר :ב– 53% 2020מן

הערות מחקר לעת קורונה

כדי למדוד את תחושת הביטחון התעסוקתי בשוק העבודה בחנו את החשש מהאפשרות לאבד
את מקום העבודה .המשיבים לסקר שהיו מועסקים נשאלו ״באיזו מידה את.ה מסכימ.ה או לא
מסכימ.ה שכדי לא להיות מובטל.ת תהיי.ה מוכנ.ה להסכים״ לפשרות שונות הקשורות
להכשרה מקצועית ,לגובה השכר ,להיקף העבודה ולזמן הנסיעה למקום העבודה .הנכונות
להתפשר על מנת להימנע מאבטלה — דהיינו הגמישות התעסוקתית — משקפת את היחס בין
החשש מאובדן מקום העבודה ובין היצע ההזדמנויות התעסוקתיות בשוק העבודה ,קרי
הביטחון התעסוקתי בשוק העבודה .כאשר החשש רב והיצע המשרות נמוך ,נצפה לגמישות
תעסוקתית רבה יותר מצד העובדים ולנכונות להתפשר על מנת להימנע מאבטלה .הסוגיה
נבחנה לפני משבר הקורונה ובמהלכו ,וטבלה  2מציגה את שיעור העובדים שענו "מסכים
מאוד" ו״די מסכים" לפשרות על מנת להימנע מאבטלה.

גל ליפשיץ ,סיגל אלון
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העובדים חסרי התואר האקדמי היו מוכנים להסכים למשרה בשכר נמוך יותר משכרם
הנוכחי — פי  2.2לעומת שיעורם ב– .2016לעומתם 62% ,מן העובדים בעלי התואר היו מוכנים
להתפשר ב– 2020על שכר נמוך יותר ,אך שיעור השינוי בקבוצה זו היה קטן יותר ועמד על
 .1.6מגמות דומות נמצאו גם במדד הנכונות ללמוד כישורים חדשים והנכונות לנסוע זמן רב
יותר למקום העבודה.
לסיכום ,הממצאים מראים שבעקבות משבר הקורונה ,כלל העובדים הביעו נכונות לפשרות
תעסוקתיות על מנת להימנע מאבטלה ,אבל עובדים חסרי תואר אקדמי הביעו נכונות רבה יותר
להתגמש על מנת להישאר בשוק העבודה.

סיכום
במחקר זה בדקנו כיצד השפיע משבר הקורונה על תחושות היציבות והביטחון התעסוקתי של
עובדים ,והאם המשבר השפיע באופן דיפרנציאלי על קבוצות השכלה שונות .הממצאים מראים
כי בעקבות משבר הקורונה ,עובדים חסרי תואר אקדמי מרגישים שהאדמה רועדת מתחת
לרגליהם הרבה יותר מעמיתיהם בעלי התואר האקדמי .עם העלייה הניכרת בשיעור האבטלה
במשק בעקבות המשבר ,תחושת הביטחון התעסוקתי של כלל העובדים התערערה בהשוואה
לתחושותיהם לפני משבר הקורונה .בהשוואה לשנת  ,2016שבה  16%מכלל העובדים חששו
או חששו מאוד מאובדן עבודתם ,כ– 25%חששו מכך בחודשים שלאחר פרוץ המשבר .אולם
למרות העלייה הגורפת בתחושת הפגיעות וחוסר הביטחון התעסוקתי של כלל העובדים ,נמצאו
הבדלים בין תחושותיהם של בעלי תואר אקדמי ובין אלה של חסרי תואר אקדמי .בין 2016
ל– ,2020החשש מאובדן מקום העבודה גדל בקרב חסרי תואר יותר מאשר בקרב בעלי תואר.
גם הנכונות להתפשר על מנת להימנע מאבטלה גדלה יותר אצל עובדים חסרי תואר אקדמי
מאשר אצל עובדים בעלי תואר אקדמי .הבדלים אלו משקפים את הפערים בין קבוצות השכלה
במידת החוסן התעסוקתי במצבי משבר ובהיקף ההזדמנויות בשוק העבודה .הממצאים משקפים
בבירור את פרמיית ההשכלה האקדמית במונחים של תחושת יציבות ותחושת ביטחון תעסוקתי.
ייתכנו כמה סיבות לכך שעובדים בעלי תואר אקדמי חשים ביטחון תעסוקתי רב יותר
בהשוואה לעובדים חסרי תואר אקדמי .הסיבה העיקרית הוא שלעובדים בעלי תואר אקדמי יש
סיכוי גדול יותר להיות מועסקים בעבודות "טובות" יותר ויציבות יותר וליהנות מהיצע רחב
יותר של הזדמנויות תעסוקתיות ( .)Kalleberg & von Wachter, 2017הסבר אפשרי נוסף נעוץ
בייחודיותו של משבר הקורונה ,שהאבטלה בו נובעת בחלקה מסגירת ענפים שלמים במשק
בשל הריחוק החברתי ,ולכן ההבדל בין הקבוצות יכול לנבוע גם מהבדלים במשלחי יד ובענפי
תעסוקה .בחודש מאי  ,2020למשל ,שיעורי האבטלה בשירותי האירוח ,באמנות ובבידור,
ובתעסוקה במשקי בית פרטיים — ענפים המתאפיינים באוכלוסיית עובדים משכילה פחות —
היו הגבוהים ביותר מכל ענפי המשק (אנדבלד ואחרים .)2020 ,גורמים אחרים עשויים להיות
תחושות זכאות או מסוגלות חזקות יותר בקרב בעלי תואר אקדמי ,וקיומה של רשת ביטחון
כלכלית המאפשרת להם להיות סלקטיביים יותר מחסרי תואר .גורמים אלו דורשים חקירה
נוספת.
תוצאות אלו מעלות שאלות מעניינות רבות לגבי הצפוי בעתיד .לדוגמה ,ניכר כי כיום יש
נכונות רבה לערוך פשרות על מנת להימנע מאבטלה ,ונשאלת השאלה מה יקרה אם המשבר
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 כפי שרבים מעריכים; במשבר מתמשך ושיעורי אבטלה גבוהים עשוי,התעסוקתי יימשך זמן רב
 ובמקרה,להתרחש שינוי בנורמות החברתיות כך שאבטלה וחוסר תעסוקה יקבלו לגיטימציה
.)Alon, 1998( כזה אפשר לצפות לירידה מסוימת בנכונות להתפשר על מנת לא להיות מובטל
 במשבר מתמשך שיעמיק את חוסר הביטחון הכלכלי של האוכלוסייה יגדל גם הצורך,לחלופין
 ולכן תגדל הנכונות, מבלי להתחשב באיכותה של העבודה הזאת,למצוא עבודה כדי להתפרנס
 שאלה נוספת היא אם הפערים בין קבוצות ההשכלה יחזרו לרמות.להתפשר לגבי מאפייניה
 או שמא פרמיית ההשכלה הגבוהה במונחי תחושת,ששררו לפני המשבר הכלכלי והתעסוקתי
 התשובות לשאלות אלו אינן תלויות רק בעוצמתו ובמשכו.ביטחון תעסוקתי תגדל עוד יותר
,של המשבר אלא גם במדיניות הממשלה ובאופן טיפולה בעוני ובאבטלה (אנדבלד ואחרים
: שאלות ותשובות אלו אינן תאורטיות גרידא אלא יש להן גם משמעות חברתית.)2020
 ותחושת, בין השאר על מדדי בריאות ורווחה,לביטחון תעסוקתי יש השלכות מרבדות רבות
.)Burgard et al., 2012( חוסר ביטחון תעסוקתי מגבירה תחלואה ומתח נפשי

מקורות
 השפעת המיתון ומדיניות הממשלה בעקבות.)2020( . אורן הלר ולהב כראדי, מירי,אנדבלד
.10-2 ,110 , ביטחון סוציאלי. העוני והאי שוויון,משבר הקורונה על רמת החיים
.2020  ירחון סקר כוח אדם אוגוסט.)2020( .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Alon, Sigal. (1998). Labor market inequality: The employment adequacy aspect
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משפחה ועבודה בעת משבר הקורונה:
הפגיעּות הכפולה של נשים
אפרת הרצברג–דרוקר ,מאיר יעיש ,טלי קריסטל

*

תקציר .אי–השוויון בין משפחות ובתוך משפחות בעת משבר הקורונה הוא
העומד במוקד הערת מחקר זו .אנו שואלים אם חל שינוי בדפוסי התעסוקה
של משפחות ,הן בשכר הן בעבודות הבית והטיפול בילדים ,ואם יש קשר
בין שני השינויים הללו .באמצעות ניתוח נתונים מתוך גל ראשון של סקר
ארוך טווח המתמקד בישראלים (גברים ונשים) שהיו בכוח העבודה לפני
פרוץ מגפת הקורונה ,אנחנו בוחנים את דפוסי התעסוקה בשכר ושלא
בשכר בתוך הבית לפני תחילת הגל הראשון של התחלואה ,בתחילת חודש
מרץ  ,2020ובעיצומו של הסגר — בסוף חודש אפריל .אנו טוענים כי נשים
חוו פגיעה כפולה בזמן המשבר :לא זו בלבד שתעסוקתן בשוק העבודה
נפגעה ,גם היקף עבודתן בתוך הבית (בעבודות הבית ובטיפול בילדים)
התרחב .הממצאים מלמדים שגל התחלואה הראשון וסגירת המשק
בעקבותיו אכן הובילו ,לפחות בטווח הקצר ,להתרחבות אי–השוויון
המגדרי בשוק העבודה ובתוך משקי הבית.
מילות מפתח :חלוקת עבודה במשפחה ,טיפול בילדים ,עבודות בית,
משבר הקורונה

מבוא
ישראל הגיבה מהר להתפשטות נגיף הקורונה ,ובאמצע חודש מרץ  2020סגרה את מערכת
החינוך ,הטילה הגבלות תנועה והאטה באופן יזום וחד את הפעילות הכלכלית והמשקית.
בעקבות זאת מועסקים רבים עברו לעבודה מהבית ,ורבים נותרו ללא תעסוקה .מאחר שמרבית
בני המשפחה נאלצו לבלות יחד בבית זמן רב יחסית ,הדינמיקה המשפחתית השתנתה והותאמה
למציאות החדשה .השינויים שחלו בספֵרה הציבורית והביתית קשורים אלה באלה .המשפחה
הישראלית — עם או בלי ילדים קטנים — מעורבת מאוד בשוק העבודה ,והשתתפותה בו אף
גדלה בשנים האחרונות ( ,)Herzberg–Druker & Stier, 2019ובמשפחות ישראליות רבות שני
בני הזוג מפרנסים ועובדים במשרה מלאה (ב– 39% 2008מהמשפחות הועסקו בדפוסים כאלו).
עם זאת ,נשים עדיין ממלאות את מרבית מטלות משק הבית ( .)Mandel & Birgier, 2016כל

*

ד"ר אפרת הרצברג–דרוקר ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מאיר יעיש ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' טלי קריסטל ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
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שיטה ונתונים
מקור הנתונים למחקר זה הוא סקר אורך אינטרנטי שכלל  2,040משיבים המשתייכים
לאוכלוסייה הבוגרת בישראל (יהודים וערבים בני  18ומעלה) ,שהיו מועסקים או בעלי עסק
בשבוע הראשון של מרץ  ,2020לפני התפשטות נגיף הקורונה בישראל .הגל הראשון של מחקר
אורך זה כלל אינפורמציה על תעסוקה ומאפיינים תעסוקתיים של ראשי משק הבית בשבוע
הראשון של מרץ (לפני הטלת ההגבלות) ובשבוע האחרון של אפריל (לאחר הטלת ההגבלות
ולפני תחילת ההקלות) .הנתונים מסתמכים על משיבים ששייכים לפאנל אינטרנטי ,ולכן זה
אינו מדגם הסתברותי של האוכלוסייה בישראל אלא מדגם שכבות הסתברותי של עשרות אלפי
חברי הפאנל המייצג את קבוצות הגיל ,מחוזות גאוגרפיים ,מגדר ורמת דתיות באוכלוסייה
הכללית בישראל .בהערת מחקר זו אנחנו מתמקדים במשפחות עם ילדים בני פחות מ– ,18שכן
זוהי האוכלוסייה שצפויה להיות מושפעת במידה הרבה ביותר מסגירת מוסדות החינוך .גודל
המדגם במחקר עמד על  940משקי בית .כאשר אנחנו בוחנים את אי–השוויון בתוך משקי הבית
בשעות שמוקדשות לעבודות הבית והטיפול אנחנו מתמקדים במשקי הבית הזוגיים
וההטרוסקסואליים בלבד ,שבהם שני בני הזוג נותרו מועסקים (גם אם בחלקיות משרה)
באפריל ,שכן בקרב משקי בית אלו הקונפליקט בין עבודה בתשלום לעבודה שאינה בתשלום
הוא הבולט ביותר; מדגם זה מנה  395משקי בית .כדי לבחון את השלכות הקורונה על אי–
השוויון בין משקי הבית ובתוכם אנו מציגים כאן התפלגויות משותפות של משתנים אחדים.
הבנה מעמיקה יותר של האופן שבו משתנים דמוגרפיים ,השכלתיים או תעסוקתיים ממתנים
או מתערבים בקשרים שאנו מציגים דורשת כמובן מתודולוגיה אחרת.

הערות מחקר לעת קורונה

זאת ,כמובן ,נכון בימי שגרה .האם דפוסים אלו נותרו כשהיו גם לאחר המשבר הכלכלי שנגרם
עקב מגפת הקורונה?
מטרת המחקר היא לבחון שאלה זו ולבדוק את השלכות משבר הקורונה על משפחות
בישראל ,ובפרט את השפעות הגל הראשון של התחלואה ושל ההגבלות הכלכליות שהוטלו
בעקבותיו .אנחנו שואלים )1( :האם חלו שינויים בדפוסי התעסוקה ואי–השוויון בין משפחות?
( )2האם משפחות משקיעות זמן רב יותר בעבודה שאינה בשכר בתוך משק הבית? ( )3האם
דפוסי תעסוקה בשכר קשורים לדפוסי תעסוקה שאינם בשכר במשק הבית בעת משבר?
ממצאי המחקר שלנו מעלים כי נשים חוו פגיעה כפולה :הן נפגעו בשוק העבודה יותר
מגברים ,ומספר שעות העבודה שלהן בתוך הבית — הן בטיפול בילדים הן בעבודות הבית —
גדל יותר מזה של גברים .אמנם מצאנו כי גברים החלו מקדישים זמן רב יותר מבעבר לטיפול
בילדים ,אך עיקר השינוי התרחש במשקי בית לא מסורתיים ,שבהם גברים מועסקים פחות
מנשים ומרוויחים פחות מהן או כמותן .משקי בית אלו הם חלק קטן ממשקי הבית בישראל,
ולכן תמונת המצב הכללית מעידה כי למשבר הקורונה יש השלכות משמעותיות של אי–שוויון
ואי–שוויון מגדרי בישראל.
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ממצאים
אי–שוויון בין משקי בית
תחילה בדקנו באיזו מידה השתנו דפוסי התעסוקה של משפחות בעקבות התפרצות מגפת
הקורונה בישראל .איור  1מציג את השינויים שחלו בדפוסי התעסוקה של משפחות בישראל
בין החודשים מרץ ואפריל וממחיש את הפגיעה התעסוקתית במשפחות בישראל.
איור  :1שינויים במצב התעסוקתי של משפחות באפריל לפי מצבן התעסוקתי במרץ,
במשקי בית זוגיים ויחידניים שיש בהם ילדים עד גיל 18

רק  58%מהמשפחות שבהן היו שני מפרנסים במרץ נותרו כך בחודש אפריל .זאת ועוד,
 33%מהמשפחות שהיו בהן שני מפרנסים בחודש מרץ נותרו עם מפרנס יחיד ( 21%עם גבר
מפרנס בלבד ו– 12%עם אישה מפרנסת בלבד) ,ו– 9%מהמשפחות שהיו בהן שני מפרנסים
במרץ נותרו ללא כל מפרנס באפריל 29% .מהמשפחות שבהן הגבר היה מפרנס יחיד במרץ
נותרו באפריל ללא כל מפרנס .משפחות שבהן האישה הייתה המפרנסת היחידה במרץ נפגעו
קשה יותר ,ו– 38%מהן נותרו ללא מפרנסים .באופן דומה ,במשפחות יחידניות  29%מהגברים
ו– 40%מהנשים איבדו את מקור הכנסתם באפריל.
ממצא נוסף שעולה מאיור  1הוא כי  12%מהנשים במשפחות שבהן בחודש מרץ הגבר היה
מפרנס יחיד נכנסו לשוק העבודה ( 2%נכנסו לשוק העבודה במקום הגברים ו– 10%הפכו
למשפחות עם שני מפרנסים) .בקרב גברים במשפחות שהיו במרץ עם מפרנסת יחידה ,השיעור
המקביל נמוך בהרבה ,ועומד על  5%בלבד .ממצאים אלו מעידים כי בעת משבר שפוגע
בפרנסת משק הבית ,הנשים ,יותר מהגברים" ,נכנסות תחת האלונקה" ולוקחות על עצמן
אחריות גדולה יותר גם לרווחה הכלכלית של משק הבית.
האם השינוי במעמד התעסוקתי של המשפחות אחיד על פני כל התפלגות ההכנסה
המשפחתית? אם התעסוקה של משפחות שנמצאו בתחתית התפלגות ההכנסה במרץ ,לפני

146

תש פ " א – 2021

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

איור  :2דפוסי תעסוקה של משפחות באפריל לפי חמישוני הכנסה במרץ,
במשקי בית עם שני מפרנסים וילדים עד גיל 18

ממצאים אלו ממחישים את פגיעותן של המשפחות המוחלשות ביותר כלכלית ,ומחזקים
את הטענה שהמשפחות המוחלשות בישראל נחלשו עוד יותר עקב משבר הקורונה .עוד עולה
מממצאי המחקר כי בקרב המשפחות הישראליות הנשים הן שספגו את עיקר הזעזוע
התעסוקתי ,כפי שנמצא במחקר קודם שבחן את פגיעת המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות
הקורונה בנשים לעומת גברים בשוק העבודה (.)Kristal & Yaish, 2020
שינויים בדפוסי התעסוקה בקרב משפחות שבהן שני בני הזוג נותרו מועסקים מעידים אף
הם על עוצמת המשבר .בחנו את דפוסי התעסוקה של משקי הבית שבהם שני בני הזוג נותרו
מועסקים (הממצאים אינם מוצגים כאן) ומצאנו כי החלק היחסי של משפחות שבהן שני בני
הזוג עברו למשרה חלקית (פחות מ– 35שעות שבועיות) עלה ב– ,110%ואילו החלק היחסי של
משפחות שבהן שני בני הזוג הוסיפו לעבוד במשרה מלאה לכל אורך התקופה ירד ב– .45%כמו
כן ,החלק היחסי של משפחות שבהן האישה עובדת במשרה מלאה והגבר עובד במשרה חלקית

הערות מחקר לעת קורונה

ההגבלות ,נפגעה יותר מזו של משפחות בראש ההתפלגות ,תהיה זו עדות לכך שמשבר הקורונה
מוביל להתרחבות אי–השוויון בין משפחות בישראל .כדי לבחון טענה זו התמקדנו במשפחות
שיחסית הן מבוססות כלכלית ,כאלה שבהן שני בני הזוג היו מועסקים בחודש מרץ ,לפני
ההגבלות .איור  2מציג את השינוי בסטטוס התעסוקתי של משפחות אלו בין מרץ לאפריל,
בתוך כל חמישון שכר במרץ .האיור מראה שהפגיעה התעסוקתית הייתה חריפה יותר
בחמישונים הנמוכים לעומת העליונים :בחמישון ההכנסה הנמוך ביותר  41%מהמשפחות שהיו
מועסקות במרץ נותרו מועסקות באפריל ,ואילו בחמישון ההכנסה הגבוה ביותר ב–76%
מהמשפחות נותרו שני מפרנסים לאורך תקופה זו .זאת ועוד ,בחמישון התחתון אחת מכל חמש
משפחות שהיו בה שני מפרנסים איבדה את שני המפרנסים בעקבות משבר הקורונה ,לעומת
אחת מכל חמישים משפחות בחמישון העליון.
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גדל מאוד (ב– )47%בעקבות משבר הקורונה .לעומת זאת ,שיעור המשפחות שבהן הגבר הוא
מפרנס ראשי ואילו האישה מועסקת במשרה חלקית כמעט לא השתנה (הוא ירד ב–.)2%
ממצאים אלו מעידים כי ככל הנראה נשים לקחו על עצמן יותר משימות ואחריות לרווחה
הכלכלית של המשפחה .השאלה העולה כעת היא אם השינויים האלה קשורים לאי–השוויון
בתוך המשפחה.

אי–שוויון בתוך משק הבית בקרב משפחות עם שני מפרנסים
הסוגיה השנייה שבדקנו הייתה אם משפחות משקיעות זמן רב יותר במטלות משק הבית
ובטיפול בילדים בעקבות משבר הקורונה .לצד השינויים שחלו בדפוסי התעסוקה של משפחות,
הביקוש לעבודה שאינה בשכר בתוך משק הבית התרחב בשל סגירת בתי הספר ,סגירתם של
מקומות עבודה רבים וההגבלות על יציאה מהבית .משפחות שבהן שני בני הזוג נותרו מועסקים
חשובות כאן במיוחד ,מכיוון שהעומס הנובע משילוב בין עבודה בשכר ועבודה בתוך הבית
צפוי לנסוק .לאור זאת מעניין לבחון כיצד משפחות אלו התמודדו עם העלייה בביקוש לעבודה
ללא שכר בתוך משק הבית ,וכיצד בני הזוג חילקו ביניהם מטלות אלו.
בחנו את רמת אי–השוויון המגדרי בעבודה שאינה בשכר בתוך משק הבית לפני ואחרי
הטלת ההגבלות על המשק (הממצאים אינם מוצגים כאן) .מצאנו כי עיקר האחריות על משק
הבית (מטלות ניקיון ,בישול ,כביסה ,קניות וכדומה) והטיפול בילדים מוטל על הנשים ,לפני
ואחרי התפרצות נגיף הקורונה בישראל .כך ,לדוגמה ,החלק היחסי במטלות משק הבית שאותו
ממלאות נשים נותר יציב ,סביב  ,60%לפני ואחרי התפרצות המגפה .גם חלקן היחסי של נשים
בטיפול בילדים לא השתנה משמעותית בין מרץ ואפריל ,ועמד לאורך התקופה סביב .63%
במונחי שעות שבועיות ,בחודש מרץ השקיעו נשים  16.6שעות שבועיות בממוצע במטלות
משק הבית ו– 29.9שעות בממוצע בטיפול בילדים .מספרים אלו עלו באפריל ל– 18.7שעות
שבועיות ול– 34.1שעות שבועיות ,בהתאמה.
איור  3מציג את השינויים במספר שעות העבודה ללא שכר בתוך משק הבית בקרב
משפחות שהיו בהן שני מפרנסים לכל אורך התקופה .כצפוי ,מספר שעות העבודה ללא שכר
עלה דרמטית בעקבות משבר הקורונה ,במיוחד אלה שהוקדשו לטיפול בילדים :בעוד משך
הזמן שהוקדש לעבודות הבית גדל בשתי שעות שבועיות בממוצע ,הביקוש לטיפול בילדים —
במיוחד ילדים עד גיל  — 6הוביל לגידול ניכר במספר השעות שהוקדשו לכך במשק הבית.
למרות ששני בני הזוג עבדו בעבור שכר ,היקף התעסוקה ללא שכר בתוך משק הבית איננו
שוויוני :אצל נשים גדל בשעתיים מספר השעות השבועיות המוקדשות לעבודות הבית ,ואילו
אצל גברים הצטמצם מעט מספר השעות האלה .אפשר לראות עלייה של כ– 9שעות במספר
השעות השבועיות שהוקדשו לטיפול בילדים ,בקרב כלל המשפחות שיש בהן שני מפרנסים.
שלא במפתיע ,אצל נשים ,בהשוואה לגברים ,גדל יותר היקף השעות המוקדשות לטיפול
בילדים ( 5.2שעות לעומת  ,3.8בהתאמה) .אף שאצל גברים גדל היקף שעות הטיפול בילדים
בעקבות משבר הקורונה ,חלוקת העבודה בין המינים שלא למטרות שכר לא הפכה שוויונית
יותר; למעשה ,החלוקה המגדרית הפכה שוויונית פחות ,ונראה שאצל גברים היקף השעות
המוקדשות לטיפול בילדים גדל על חשבון חלק מהשעות שבימי שגרה הוקדשו לעבודות הבית.
זאת ועוד ,כפי שאפשר לראות בצד ימין של איור  ,3התעסוקה ללא שכר בתוך משק הבית
הייתה רבה יותר בקרב משפחות שיש בהן ילדים קטנים (עד גיל  ,)6אך למרות זאת ,ולמרות
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איור  :3שינויים במספר שעות העבודה השבועיות שאינן בשכר (טיפול בילדים ועבודות
בית) בין מרץ לאפריל ,לפי מגדר ,בקרב משפחות שבהן שני בני הזוג מועסקים

אפשר להסביר את הפערים המגדריים הללו בכך שחלוקת העבודה בין המינים היא כזאת
שבה גברים אחראים על הפעולות שמחוץ לבית (קניות וטיפול במכוניות ,לדוגמה) ,שהיקפן
לא גדל ואפילו ירד עקב ההגבלות ,ואילו הנשים אחראיות על הפעולות שבתוך הבית (ניקיון,
כביסה ובישול ,לדוגמה) ,שהיקפן עלה בחדות .הסבר זה נשען על הטיה לפעילות מגדרית
שהתקבעה והפכה למעין נורמה בחברה הישראלית ,ונראה כי לא התערערה בעת המשבר .כך
התרחב אי–השוויון המגדרי.
לבסוף ,ביקשנו לבדוק באיזו מידה השכר ושעות העבודה של בני הזוג קשורים לעבודה
ללא שכר בתוך משק הבית .איור  4מציג את השינויים בשעות שהוקדשו לעבודות הבית
ולטיפול בילדים בעקבות משבר הקורונה ,בקרב משפחות עם יחסי הכנסה שונים בין המינים.
ראשית אפשר לראות כי מספר שעות הטיפול בילדים גדל בכל הקטגוריות של יחסי השכר
בין בני הזוג .שנית ,מספר שעות עבודות הבית עלה גם הוא ,אך רק בקרב משפחות שבהן
הגברים מרוויחים יותר מהנשים ( 61%מהמשפחות) .במשפחות אלו ,היקף עבודות הבית של
נשים גדל ב– 3.9שעות שבועיות — שקול לכ– 91%מסך העלייה בשעות בקטגוריה זו — בד
בבד עם גידול בהיקף שעות הטיפול שלהן בילדים ב– 5.8שעות שבועיות ,השקולים ל–65%
מסך השעות שנוספו לטיפול בילדים .עם זאת ,יש בממצאינו אופטימיות זהירה .בקרב משפחות
שבהן הכנסת הנשים והגברים שוויונית ( 15%מהמשפחות) ,מספר השעות שגברים הקדישו
לטיפול בילדים גדל באופן יחסי יותר מאשר אצל נשים (במשפחות אלו מספר שעות הטיפול
של גברים בילדים גדל ב– 6.4שעות שבועיות ,כ– 71%מהשעות שהתווספו לטיפול בילדים).
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העובדה ששני בני הזוג עבדו גם לאחר ההגבלות ,חלוקת העבודה בין המינים לא הייתה
שוויונית יותר; מספר שעות הטיפול בילדים גדל ב– 12.7שעות שבועיות (בהשוואה לגידול
של  9שעות בקרב כלל המשפחות) ,ומתוכן האימהות לקחו על עצמן  ,61%באופן דומה לנעשה
בקרב כלל המשפחות.
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דפוס דומה ניכר גם במשפחות שבהן שכר האישה גבוה מזה של הגבר .נראה כי במשפחות
אלו ,הגידול בשעות הטיפול בילדים בא על חשבון מספר השעות שהוקדשו לעבודות הבית.
איור  :4שינויים בשעות העבודה השבועיות בתוך משק הבית (טיפול ועבודות בית)
בין מרץ לאפריל ,לפי מגדר והכנסה יחסית של בני הזוג

איור  5מציג את השינויים שחלו בשעות הטיפול ועבודות הבית בקרב משפחות בעלות
דפוסי תעסוקה שונים של בני הזוג .אפשר לראות כי במשפחות שבהן הגבר עבד במשרה מלאה
והאישה עבדה במשרה חלקית ( 34%מהמשפחות) ,רק אצל הנשים גדל היקף שעות הטיפול
בילדים והיקף השעות המוקדשות לעבודות בית .אצל נשים אלו נוספו  10.3שעות שבועיות
לטיפול בילדים ו– 6.7שעות לעבודות בית ,לעומת אפס תוספת בשעות עבודה של הגברים
(ירידה של  0.1שעות בטיפול בילדים וירידה של  1.2שעות בעבודות הבית).
בכל שאר סוגי משקי הבית ,היקף שעות הטיפול בילדים אצל גברים גדל יותר מאשר אצל
נשים .בקרב משפחות שבהן שני בני הזוג עבדו באפריל במשרות חלקיות ( 26%מהמשפחות
שיש בהן שני מפרנסים) ,אצל גברים נוספו  7.6שעות שבועיות של טיפול בילדים לעומת 5
שעות שבועיות שנוספו אצל נשים .דפוס דומה נצפה גם בקרב משפחות שבהן הגבר עבד
במשרה חלקית ואילו האישה עבדה במשרה מלאה ( 11%מהמשפחות שיש בהן שני מפרנסים):
אצל גברים נוספו בממוצע  8.3שעות שבועיות של טיפול בילדים ,לעומת  2.7שעות שבועיות
שנוספו אצל נשים .אף שממצאים אלו מעודדים ומצביעים על תנועה לכיוון שוויון מגדרי,
חשוב להדגיש שוב כי בכשליש מהמשפחות הנסקרות ,אלה שבהן הגבר היה מועסק במשרה
מלאה ואילו האישה במשרה חלקית ,הגברים לא השתתפו כלל בנטל הנוסף של עבודות הבית
והטיפול בילדים ,וזה הוטל כולו על כתפיהן של הנשים ,ונוספו אצלן  17שעות עבודה במשק
הבית במקביל לעבודתן במשרה חלקית בשוק העבודה.
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דיון ומסקנות
העובדות הנאספות חדשות לבקרים בנוגע להשלכות המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות מגפת
הקורונה מצביעות על כך שנשים הן בין המפסידות הגדולות מהמשבר ( Kristal & Yaish,
 .)2020במחקר זה התמקדנו בהשלכות המשבר הכלכלי על אי–השוויון בין משפחות ובתוכן.
באשר לאי–השוויון בין משפחות בישראל ,הראינו שהפגיעה בסטטוס התעסוקתי של משפחות
בתחתית התפלגות ההכנסות ושל משפחות חד–הוריות רבה יותר מאשר זו שחלה אצל משפחות
בראש התפלגות ההכנסות .לכן סביר להניח שמחקר שיתחקה לאורך זמן אחרי משפחות
בישראל ימצא שמשבר הקורונה הרחיב את אי–השוויון הכלכלי בין משפחות בישראל (אי–
שוויון לפני תשלומי העברה) .מסתמן כי המנגנון שמניע את הגידול הצפוי באי–השוויון
כתוצאה מהמשבר שונה מזה שפעל בשנים האחרונות .מחקרים קודמים שניסו להתחקות אחר
התהליכים שמובילים לגידול באי–שוויון בהכנסות בין משפחות מצאו כי הוא מּונע דווקא
מהתרחקות החלק העליון של התפלגות ההכנסות ( .)Herzberg–Druker & Stier, 2019ייתכן
שהמשבר הנוכחי ,אשר נמצא בימים אלו בעיצומו ,יוביל לשינוי במנגנונים שקשורים
להתרחבות אי–השוויון בהכנסות ולכן ידרוש התערבות ממשלתית בשוק העבודה על מנת
להביא לצמצום הפערים .סביר שההבדל נובע לפחות חלקית מכך שהמשבר הנוכחי ,בניגוד
לקודמיו ,כרוך גם בגידול בשעות העבודה ללא שכר המוקדשת לעבודות הבית ולטיפול
בילדים.
בחלקו השני של פרק הממצאים בחנו את השלכות משבר הקורונה על אי–שוויון בתוך
המשפחה ,בין בני הזוג .התמקדנו במיוחד בחלוקת העבודה ללא שכר בין בני הזוג .הממצאים
מציעים מעט אופטימיות זהירה לגבי השלכות משבר הקורונה על אי–השוויון המגדרי בתוך
משק הבית .במרבית משקי הבית גדל היקף השעות שגברים מקדישים לטיפול בילדים (אך לא
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איור  :5שינויים בשעות העבודה השבועיות בתוך הבית (טיפול ועבודות בית)
בין מרץ לאפריל ,לפי מגדר ודפוסי תעסוקה
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לעבודות הבית) ,אף יותר מאשר אצל הנשים .ממצאים ראשוניים דומים נמצאו במחקר בארצות
הברית ( .)Carlson et al., 2020עם זאת ,הממצאים שלנו הדגישו גם את העובדה שחלוקת
העבודה של מטלות משק הבית נותרה מגדרית כפי שהייתה לפני המשבר .עוד מצאנו שכאשר
משווים את חלוקת העבודה המגדרית בקרב משקי בית מסורתיים וכאלה שאינם מסורתיים
(מבחינת היקפי התעסוקה היחסיים של שני בני הזוג ותרומותיהם היחסיות להכנסה
המשפחתית) ,עיקר האופטימיות מגיעה ממשקי בית לא מסורתיים ,שהם מיעוט משקי הבית
(כ– .)40%נציין כי ההשלכות של תהליכים אלו מרחיקים את משקי הבית משוויון מגדרי
ומדגישים את האידיאולוגיה והנורמות המגדריות שעדיין רווחות הן בספרה הפרטית הן בזו
הציבורית ,והמכריעות עבור חלק הארי של המשפחות בישראל את חלוקת העבודה במשפחה.
ממצאי המחקר מעידים כי נשים חוו פגיעות כפולה :בשוק העבודה הן נפגעו יותר מאשר
גברים ,ואילו בספרה הביתית ,בחלק גדול מהמשפחות הן אלה שהתרחבה עבודתן בטיפול
בילדים ובעבודות הבית .ההשלכות ארוכות הטווח של תופעה זו עשויות להוביל לגידול באי–
השוויון המגדרי בשוק העבודה ובתוך הבית ,וייתכן כי זוהי השלכה חשובה נוספת של משבר
הקורונה.
שורות אלו נכתבות במה שנדמה כי הוא עיצומו של המשבר הבריאותי והכלכלי .חשוב
להמתין לגלים הבאים של איסוף הנתונים במחקר זה על מנת לבחון אם משפחות שהכנסתן
נמוכה נמצאות בתהליך התאוששות כלכלית מהמשבר ,או שמא הפגיעה דווקא מעמיקה
במשפחות כאלה ובאחרות .האם נשים אשר פגיעות יותר כתוצאה מהמשבר הכלכלי התאוששו,
או שמא הן ממשיכות להיפגע? האם ניצני האופטימיות שזוהו במחקר הנוכחי הפכו לשינוי
דפוסים והתנהגויות שיצמצמו את אי–השוויון בתוך משפחות בישראל?

מקורות
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תקציר .מחקר זה בוחן את השפעת תקופת הסגר הראשון במגפת הקורונה
על חלוקות עבודות הטיפול ומשק הבית בין נשים לגברים .המחקר מבוסס
על סקר אינטרנטי המתייחס לתקופת הסגר הראשון ,שעליו השיבו 631
משתתפים ומשתתפות בחתך סוציו–אקונומי בינוני–גבוה ,שחיים במשק
בית עם בן או בת זוג וילדים מתחת לגיל  .18ממצאינו מלמדים כי האיזון
בין עבודה למשפחה ופנאי היה האתגר העיקרי עבור הנשאלים ,אך בניגוד
להשערת המחקר ,תקופת הסגר לא הביאה לשינוי מהותי בחלוקת
התפקידים המגדרית במשק הבית .נשים וגברים כאחד ביצעו יותר עבודות
משק בית במהלך תקופה זו ,והגברים אף דיווחו על עלייה בהיקף עבודות
הבית בשיעור גבוה במעט מהנשים .עם זאת ,המחקר מראה כי נשים
המשיכו לבצע עבודות בית יותר מגברים ,ועיקר ההבדל בין גברים לנשים
בעבודות הבית ,במהלך תקופת הסגר ובהשוואה לתקופה שקדמה לה,
התבטא בעבודות הניקיון .מצאנו כי במשקי בית שהכנסתם גבוהה עלה
במידה רבה שיעור עבודות הבית שביצעו נשים בתקופת הסגר ,וכי הגידול
בזמן שהושקע בעבודות הבית קשור במצב התעסוקתי של המשיבים
והמשיבות עצמם בתקופת הסגר וכן בזה של בני ובנות הזוג .הערת המחקר
מנתחת ממצאים אלו לאור הכתיבה הסוציולוגית והמשפטית העוסקת
בחלוקת נטל עבודות הבית בין בני זוג ,וקוראת לניתוח מגדרי ומעמדי של
אי–השוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה ובחלוקת נטל עבודות הבית.
מילות מפתח :מגדר ,אי–שוויון ,עבודות בית ,קורונה
כיצד השפיעה תקופת משבר הקורונה על חלוקת עבודות הבית בין נשים לגברים? בהערת
מחקר זו אנחנו מתמקדות באי–השוויון המגדרי בחלוקת עבודות הבית — טיפול בילדים ,בישול
וניקיון — בין בני זוג הטרוסקסואלים שחיים יחדיו במשק בית משותף ,שבו מתגוררים גם
ילדים מתחת לגיל  .18הסגר הראשון שהוטל בעקבות מגפת הקורונה בישראל (בחודשים מרץ-
מאי  )2020הביא לסגירת מקומות עבודה ומסגרות חינוך ,להוצאת עובדים רבים לחופשה ללא
תשלום (חל"ת) ,למעבר מהיר של עובדים לעבודה מהבית ,וכן להפחתת ההסתייעות בקרובי
משפחה ובאחרים לשם טיפול ,בישול וניקיון ,בשל דרישות הריחוק החברתי .במשפחות רבות
מצב זה דרש חשיבה מחודשת על חלוקת עבודות הבית בין בני זוג .אנחנו משתמשות בסגר
*

ד"ר תמר קריכלי–כץ ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב
מחקר זה קיבל תמיכה ממכון טאובנשלג למשפט פלילי ,הפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
הכותבות מבקשות להודות ללילה אתר על העזרה המסורה במחקר זה.
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כבמקרה מבחן לאופן שבו משברים כלכליים או אחרים משפיעים על אי–השוויון המגדרי
שבחלוקת העבודה בין נשים לגברים ,ומבקשות ללמוד מהמשבר על האופן שבו אי–השוויון
המגדרי בחלוקת עבודות הבית בין נשים לגברים מתנהל בימים כתיקונם .במחקרנו אנו
מבקשות להבין אם משקי בית בתקופת הקורונה שינו את דפוסי חלוקת העבודה במשק הבית
או שמא שעתקו אותם.
מחקרים רבים תיעדו את אי–השוויון בחלוקת עבודות הבית בין נשים לגברים במדינות
שונות בעולם ובהן ישראל .מן המחקרים עולה כי נשים נוטות לעסוק בעבודות בית הרבה יותר
מאשר גברים ,וכי עבודות הבית שנשים עושות שונות בדרך כלל מאלו שגברים עושים; גברים
נוטים למלא משימות שנתפסות כגבריות יותר ,כמו תיקונים ושיפוצים ,עבודות גינון וטיפול
בכלי רכב ,ואילו נשים נוטות למלא משימות שנתפסות כנשיות יותר ,כמו טיפול בילדים ,ניקיון
ובישול .באופן כללי ,יש קורלציה בין הכנסתן של נשים בשוק העבודה ובין היקף השעות
שנשים משקיעות בעבודות הבית :ככל שנשים מרוויחות יותר בשוק העבודה כך הן נוטות
להשקיע פחות שעות בעבודות בית — הן משום שככל שנשים מרוויחות יותר כך גדלה יכולתן
לממן גורם חיצוני שיבצע את עבודות הבית ,הן משום שככל שנשים מרוויחות יותר נעשות
בבית פחות עבודות בית בכלל.
חשוב לציין כי אי–השוויון בחלוקת עבודות הבית בין נשים לגברים הוא מרכיב מרכזי
ביצירה ובשעתוק של אי–השוויון המגדרי בשוק העבודה ( :)Ridgeway, 2011בשל
סטראוטיפים מגדריים ,נשים ככלל נתפסות כעובדות זמינות פחות ועל כן מחויבות פחות
לעבודתן בשוק .מרכיב זה מתחזק כשנשים עושות ,הלכה למעשה ,יותר עבודות בית וטיפול.
כתוצאה מכך סיכוייהן להתקבל לעבודה נמוכים מאלה של גברים וגם שכרן עלול להיות נמוך
יותר .כשנשים מרוויחות פחות מגברים בשוק העבודה ,הן גם תיטינה לעשות יותר עבודות בית
מבני הזוג שלהן — ולו כדי לאפשר לבן הזוג להגדיל את הכנסתם המשותפת .משום שהחלטות
לגבי חלוקת העבודה במשק הבית נוטות להתקבל בתוך משק הבית וכתוצאה מאינטרקציה בין
בני זוג ,חשוב לתת תשומת לב גם למשק הבית כיחידת ניתוח ,ולא רק לפרטים
האינדיווידואליים הפועלים במסגרתו (.)Becker, 1965
בעינינו ,משבר תקופת הקורונה הוא מקרה מבחן מעניין לאי–השוויון המגדרי בחלוקת
עבודות הבית מכמה סיבות :בתקופה זו פוטרו ,הוצאו לחל"ת או עברו לעבוד מהבית נשים
וגברים רבים .מסגרות החינוך פעלו לאורך מרבית התקופה בדרך מקוונת בלבד ,כך שילדים
שהו שעות ארוכות בבית ונזקקו לטיפול .בשל החשש הבריאותי הצטמצמה האפשרות להיעזר
בעזרה מבחוץ (קרובי משפחה כגון סבים וסבתות או עזרה בשכר) בטיפול בילדים ,בעבודות
ניקיון או בבישול .גם אופי עבודות הבית השתנה ,משום שרבות מעבודות הבית שכללו יציאה
מהבית — למשל קניות ,הסעות וסידורים — פחתו משמעותית .לבסוף ,הרבה נשים וגברים חוו
מצוקות כלכליות ,בריאותיות ורגשיות .תופעות אלו השפיעו על כל בני המשפחה ,אך נראה
שחלק מדפוסי הפגיעה וההשפעה היו שונים בין נשים וגברים .ואכן ,בארץ ובעולם ארגונים
וחוקרים החלו לתעד ולהתריע על השלכותיו של משבר הקורונה על נשים.
כדי ללמוד על האופן שבו השפיעה תקופת הקורונה על חלוקת עבודת הבית בין נשים
לגברים ערכנו סקר בתחילת מאי ( 2020סוף תקופת הסגר הראשונה וימים בודדים לפני פתיחת
בתי הספר מחדש) .פנינו למשתתפות ולמשתתפים פוטנציאליים דרך הרשתות החברתיות
והבטחנו להם להשתתף בהגרלה של כרטיס מתנה אם ישלימו את המענה על הסקר .כדי לערוך
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טבלה  :1סטטיסטיקה תיאורית — מדגם המשתתפים בסקר מאי 2020

נשים
גיל
עבודה לפני הקורונה — משרה מלאה
עבודה לפני הקורונה — משרה חלקית
הכנסה חודשית באלפי שקלים
מספר המשיבים ()N

סטיית תקן

ממוצע
0.85
40.19
0.76
0.19
26.86

6.16

11.89
631

שאלנו את המשיבים שאלות שנוגעות לחלוקת עבודות הבית בינם ובין בני ובנות הזוג לפני
תקופת הקורונה ובמהלכה ,וכן שאלות הנוגעות לשביעות הרצון שלהם מהחלוקה .מהתשובות
עלה כי לפני תקופת משבר הקורונה  58%מהמשתתפות והמשתתפים השתמשו באופן קבוע
או תכוף בעזרה מן החוץ לשם ניקיון הבית ,ו– 48%נעזרו באופן קבוע או תכוף בעזרה מן החוץ
(סבים וסבתות ,בייביסיטר) לשם טיפול בילדים.

האתגרים העיקריים בתקופת הסגר הראשון
ב יקשנו מהמשיבים לתאר בכמה אופנים את השפעתה של תקופת סגר הקורונה הראשון על
היבטים אחדים של חייהם .אף אחד מהמשיבות והמשיבים לסקר לא חלה בקורונה ,ורק אחת
המשיבות דיווחה כי קרוב משפחה שלה חלה בקורונה .כ– 5%מהמשיבות והמשיבים שהו
בבידוד ,וכ– 10%מבני המשפחה של המשיבות והמשיבים שהו בבידוד .שאלנו מה היה האתגר
העיקרי שעימו התמודדו המשיבים במהלך תקופת הסגר הראשון .איור  1מתאר את התפלגות
התשובות לפי מגדר.

הערות מחקר לעת קורונה

את הסקר ולאסוף את התשובות של המשתתפות והמשתתפים השתמשנו בפלטפורמת
"קוואלטריקס".
בסך הכול השתתפו בסקר  631משתתפות ומשתתפים שחיים באותו הבית עם בן או בת
זוג ועם לפחות ילד או ילדה מתחת לגיל  .18בטבלה  1אנו מתארות את המאפיינים הדמוגרפיים
של המשתתפות והמשתתפים בסקר (סטטיסטיקה תיאורית) .כפי שעולה מן הטבלה ,מרבית
המשיבים על הסקר היו נשים .הכנסת משק הבית הממוצעת של המשיבים הייתה גבוהה
מההכנסה הממוצעת של משקי הבית בישראל (שעמדה ב– 2019על כ– 20,000שקלים) ,והגיל
הממוצע היה כ–.40

חלוקת עבודות הבית בימי קורונה
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איור  :1האתגר העיקרי בתקופת הסגר הראשון ,לפי מגדר

נשים

גברים
4%

30%

7%

40%

22%

42%

20%
12%

12%

11%
כלכלי

כלכלי ובריאותי

כלכלי

כלכלי ובריאותי

בריאותי

רגשי

בריאותי

רגשי

אחר

אחר

ניתוח איכותני של התשובות שנכללו תחת ההגדרה "אחר" מעלה כי בעבור רבים מהמשיבות
והמשיבים (כ– ,)30%הצורך לטפל בילדים בבית ולהתמודד עם קשייהם בתקופת הסגר —
פעמים רבות במקביל לעבודה — היה האתגר העיקרי בתקופה זו.
שאלנו את המשיבות והמשיבים מה היה מצבם התעסוקתי בתקופת משבר הקורונה ומהיכן
התבצעה עיקר עבודתם במהלך התקופה .התשובות מוצגות בטבלאות  2ו–.3
טבלה  :2מצב תעסוקתי בתקופת הסגר הראשון

מצב תעסוקתי

אחוזים

עבודה מלאה

53%

עבודה חלקית

17%

חל"ת

18%

פיטורין

1%

אחר

17%
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טבלה  :3מיקום העבודה העיקרי בתקופת הסגר הראשון

עבודה ממקום העבודה

9%

13%

עבודה משני המקומות

21%

19%

לא עבדו בכלל

18%

14%

חלוקת עבודות הבית לפני הסגר ובמהלכו
שאלנו את המשתתפות והמשתתפים מה היה שיעור עבודות הבית שעשו לפני תקופת סגר
הקורונה ובמהלכה .איורים  5-2מתארים את תשובותיהם בפילוח על פי מגדר .ככלל ,אפשר
לראות שנשים שהשיבו לסקר העידו שעשו שיעור גבוה יותר מעבודות הבית ,לפני תקופת
הסגר ובמהלכה ,בהשוואה לגברים שהשיבו לסקר .ככלל ,נשים וגברים דיווחו על עלייה
בשיעור דומה — כ– 5נקודות האחוז — בביצוע עבודות הבית בתקופת הקורונה .עם זאת ,משום
שמלכתחילה גברים דיווחו שעשו שיעור נמוך יותר מעבודות הבית המשותפות בהשוואה
לדיווחיהן של נשים ,הגידול מתוך השיעורים שדווח עליהם קודם היה גבוה יותר בעבור גברים.
איור  :2שיעור עבודות הבית ,לפני תקופת הקורונה ובמהלך הסגר הראשון
80%

65%
52%

61%
60%

46%

40%
20%
0%
גברים
עבודות בית במהלך הסגר הראשון

נשים
עבודות בית לפני הקורונה

כמתואר באיור  ,2נשים העידו על עצמן כי עשו  61%מסך כל עבודות הבית לפני תקופת הסגר,
ואילו גברים העידו על עצמם כי עשו  46%מהעבודות בלבד ( .)p<0.001במהלך תקופת הסגר,
נשים העידו על עצמן שהן עושות  65%מעבודות הבית ואילו גברים העידו על עצמם שהם
עושים  51.8%מסך עבודות הבית ( .)p<0.001ביקשנו מהמשתתפות והמשתתפים להתייחס

הערות מחקר לעת קורונה

עבודה מהבית

נשים
52%

גברים
55%

תמר קריכלי – כץ ,הילה שמיר
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ספציפית להיקף הטיפול בילדים ,ניקיון הבית והבישול (ראו איורים  4 ,3ו– .)5הסקר מלמד כי
טרם תקופת הקורונה ,הפער הגדול ביותר בין נשים וגברים היה בהיקף הטיפול בילדים .לעומת
זאת ,העלייה הגדולה ביותר בהיקף עבודות הבית של נשים בתקופת הסגר הייתה במטלות
הניקיון.
איור  :3שיעור עבודות הטיפול בילדים מתוך סך כל עבודות הטיפול המשותפות
66%
52%

65%

80%

60%

47%

40%
20%
0%
גברים
טיפול בילדים במהלך הסגר הראשון

נשים
טיפול בילדים לפני הקורונה

איור  :4שיעור עבודות הניקיון מתוך סך כל עבודות הניקיון המשותפות
80%

64%
47%

51%

43%

60%
40%
20%
0%

גברים
ניקיון במהלך הסגר הראשון

נשים
ניקיון לפני הקורונה

נשים העידו על עצמן כי עשו  51%מסך כל עבודות ניקיון הבית לפני תקופת הקורונה ,ואילו
גברים העידו על עצמם כי עשו  43%בלבד ( .)p<0.01במהלך תקופת הסגר ,נשים העידו כי הן
עושות  64%מעבודות ניקיון הבית ואילו גברים העידו כי הם עושים  47%מסך כל עבודות
ניקיון הבית (.)p<0.001
הנשים שהשתתפו בסקר לא דיווחו על עלייה משמעותית בחלקן במטלות הטיפול בילדים.
לעומתן ,הגברים דיווחו על עלייה בשיעור עבודות הטיפול — מ– 47%ל– .52%אף שהגברים
דיווחו כי חלקם בטיפול בילדים גדל ,הפערים בין נשים וגברים בתחום זה נותרו מובהקים
סטטיסטית.
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איור  :5שיעור עבודות הבישול מתוך סך כל עבודות הבישול המשותפות
68%

61%

51%

50%
0%
גברים
בישול במהלך הסגר הראשון

נשים
בישול לפני הקורונה

לבסוף ,נשים העידו על עצמן שהן עשו  61%מסך כל עבודות הבישול לפני תקופת הקורונה
ואילו גברים העידו על עצמם שעשו  51%בלבד ( .)p<0.01במהלך הסגר הראשון ,נשים העידו
על עצמן שהן עושות  68%מעבודות הבישול בבית — עלייה של  ;12%ואילו גברים העידו על
עצמם שהם עושים  55%מסך כל עבודות הבישול — עלייה של כ–.)p<0.001( 8%
בעבור כל אחד ואחת מהמשיבות והמשיבים חישבנו את הפער בין שיעור עבודות הבית
שעשו במהלך תקופת הסגר ובין שיעור עבודות הבית שעשו לפני כן .טבלאות 4א ו–4ב מציגות
תוצאות של מודלים של רגרסיות ליניאריות המנבאות את הפערים בשיעור עבודות הבית (לפני
תקופת הקורונה ובמהלכה) על פי המאפיינים הדמוגרפיים והתעסוקתיים של המשתתפות
והמשתתפים בסקר .טבלה 4א כוללת את כל המשיבות והמשיבים ,ואילו טבלה 4ב כוללת נשים
בלבד.
מהמודלים עולה כי המשתנים שנמצאו בקורלציה חיובית מובהקת עם הגידול בשיעור
עבודות הבית שעשו המשיבות והמשיבים במהלך הסגר היו עבודה במשרה חלקית לפני תקופת
הקורונה ,אבטלה בתקופת הסגר ועבודה של בן/בת הזוג ממקום העבודה ולא מהבית .משתנים
שנמצאו בקורלציה שלילית מובהקת עם השינוי בשיעור עבודות הבית היו עבודה ממקום
העבודה ובן/בת זוג שאינם עובדים בתקופת הסגר.
מהמודלים שהתמקדו בנשים בלבד עולה כי אצל נשים מחתך סוציו–אקונומי גבוה יותר
(הכנסה חודשית משותפת גבוהה יותר) ,הפער בין שיעור עבודות הניקיון לפני תקופת הסגר
ובמהלכה היה גדול יותר .עוד עולה כי אצל נשים שנעזרו בעזרה חיצונית לשם עבודות הניקיון
לפני תקופת הקורונה (וכנראה הפסיקו להיעזר בה במהלך הסגר) גדל מאוד שיעור עבודות
הניקיון שעשו בעצמן במהלך הסגר.
לבסוף ,שאלנו נשים וגברים האם היו מרוצים מחלוקת עבודות הבית בינם ובין בני הזוג
שלהם לפני תקופת הקורונה .תשובותיהם מתוארות באיורים  6ו– 7לפי פילוח מגדרי.

הערות מחקר לעת קורונה

55%

100%
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איור  :6שביעות רצון מחלוקת העבודה בין בני הזוג לפני תקופת הסגר הראשון,
בפילוח מגדרי

לפני תקופת הסגר 58% ,מהנשים ו– 84%מהגברים היו מרוצים מחלוקת העבודה בינם ובין בני
הזוג ( 1.6% .)p>0.05מהנשים ו– 8%מהגברים אמרו שהם מבצעים מעט מדי עבודות בית38% .
מהנשים ו– 8%מהגברים אמרו שהם מבצעים עבודות בית רבות מדי .לא נמצאה קורלציה בין
ההכנסה של משק הבית ובין מידת שביעות הרצון של המשיבות והמשיבים.
איור  :7שביעות רצון מחלוקת העבודה בין בני הזוג במהלך הסגר הראשון ,בפילוח מגדרי

במהלך תקופת הסגר 51% ,מהנשים ו– 64%מהגברים היו מרוצים מחלוקת העבודה בינם ובין
בני הזוג ( 5% .)p<0.15מהגברים ו– 2%מהנשים אמרו שהם מבצעים עבודות בית מעטות מדי,
ואילו  47%מהנשים ו– 31%מהגברים אמרו שהם מבצעים יותר מדי עבודות בית.
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דיון
ב ניתוח ראשוני זה לא נתאר את מלוא ממצאי המחקר ומשמעויותיהם ,אך נציג כמה ממצאים
מרכזיים ומעניינים שעולים מהניתוח שעשינו וכן שאלות שאנו מתעתדות להעמיק בהן בהמשך
המחקר.
ראשית ,מהמחקר עולה כי בחתך הסוציו–אקונומי הבינוני–גבוה שנסקר ,נשים ביצעו יותר
עבודות בית מגברים לפני הקורונה ובמהלך הסגר ,אך בהשוואה למחקרים קודמים עולה
מהסקר מידה לא מבוטלת של מעורבות גברים בעבודות הבית הן לפני הסגר הן במהלכו.
מעניין במיוחד לציין שהנחת המוצא שלנו ,שלפיה תקופת הקורונה תביא לחלוקה מחדש של
התפקידים במשקי בית ,התבדתה .נראה כי בתקופת הקורונה לא השתנתה מהותית חלוקת
עבודות הבית .על פי הדיווח העצמי של המשיבות והמשיבים ,נשים וגברים כאחד ביצעו יותר
עבודות בית בתקופת הסגר מאשר בתקופה שלפניה ,אך העלייה המדווחת בסך כל שיעור
עבודות הבית המבוצעות הייתה דומה אצל נשים וגברים (שני המינים דיווחו שהם עושים כ–5
נקודות האחוז יותר מסך כל עבודות הבית המשותפות בהשוואה לעבר).
שנית ,מהניתוח הסטטיסטי שעשינו עולה כי ההבדל העיקרי בין גברים לנשים בעבודות
הבית במהלך תקופת הסגר ובהשוואה לתקופה הקודמת התבטא בעבודות הניקיון .ממצא זה
עשוי להעיד על כך שעבודות תחזוקת הבית ( )menial houseworkנתפסות כחלק מ"תפקידן"
של נשים במשק הבית יותר מאשר טיפול בילדים ובישול (Roberts, ( )spiritual housework
.)1997
שלישית ,בעוד גברים ונשים דיווחו על עלייה דומה יחסית בהיקף עבודות הבית בתקופת
הסגר ,מהניתוח שעשינו עולה כי נשים שמשקי הבית שלהן נעזרו בתכיפות בסיוע חיצוני
בניקיון ובטיפול בילדים לפני תקופת הקורונה הגדילו מאוד את שיעור עבודות הניקיון
והטיפול בילדים שעשו בעצמן במהלך תקופת הסגר .ממצא זה מתיישב עם הספרות שמלמדת
כי נשים נוטות לעשות פחות עבודות בית כשהן יכולות להיעזר בסיוע חיצוני ולקנות עזרה.
ניתוחים אלו מאשררים את הספרות הפמיניסטית שעוסקת בכך שמיקור חוץ של עבודות בית
הוא במידה רבה "בין נשים" ,במובן זה שבדרך כלל יהיו אלה נשים שיבצעו את עבודות הבית
בתשלום (מנקה ,מטפלת וכולי) או שלא בתשלום (האם) .הממצא ביחס ל"תחלופת" עבודות
הניקיון בין נשים ,והשוני ברכישת שירותי ניקיון במשקי בית שהכנסותיהם שונות ,מלמדים
שלצד חשיבותו של הדיון הכללי על חלוקת נטל הטיפול ועבודות הבית בין נשים וגברים ,יש
לתת את הדעת גם על דפוסי אי–השוויון הספציפיים בעבודות הבית בין משקי בית ברמות
הכנסה שונות ובין נשים שמידת השתתפותן בשוק העבודה שונה.
רביעית ,מלבד הקורלציה בין השינויים בשיעור עבודות הבית (מסך העבודה המשותפת)
שעשו המשתתפות והמשתתפים בסקר בתקופת הסגר ובין מצבם התעסוקתי באותה תקופה,
מצאנו גם קורלציה בין השינויים הללו ובין המצב התעסוקתי של בני הזוג .במילים אחרות,
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נתונים אלו מלמדים כי שביעות הרצון של גברים פחתה משמעותית בעקבות העלייה
(המתונה יחסית) בביצוע עבודות הבית שחוו בתקופת הקורונה ,ותחושתם כי הם מבצעים יותר
מדי עבודות בית גברה ,בעוד אצל נשים אנו רואות שינוי מתון הרבה יותר בשני המדדים .לא
נמצאה קורלציה בין מידת שביעות הרצון ובין ההכנסה של משקי הבית.
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משתתפים עשו יותר עבודות טיפול בילדים ועבודות בית בכלל כשבני זוגם עבדו ממקום
העבודה בתקופת הסגר ,ופחות כשבני הזוג לא עבדו כלל .ממצא זה מצביע על הקשר בין
עבודות הבית שעושים נשים וגברים ובין המצב התעסוקתי של בני זוגם ומידת הפניות שלהם
לעבודות בית .משום שהיקף עבודות הבית שנשים עושות משפיע על זמינותן לעבודה בשוק
העבודה ,ומשום שהמצב התעסוקתי והפניות של גברים משפיעים על עבודות הבית של נשים,
נראה כי אי–השוויון המגדרי בשוק העבודה מושפע גם מפניותם של גברים לעבודות הבית
ומהמצב התעסוקתי שלהם .אנו סבורות שממצאינו באשר להתנהגויות משקי בית שונים
בתקופת הקורונה מדגישים את הצורך להתייחס למשקי בית ,ולא רק להתנהגות פרטים,
כיחידת ניתוח חשובה להבנת היצירה והשעתוק של אי–שוויון מגדרי.
לבסוף ,הסקר מראה כי קודם לקורונה הגברים שהשיבו לסקר היו מרוצים במידה רבה מאוד
מחלוקת נטל עבודות הבית ,וכי שביעות רצונם פחתה מאוד בתקופת הסגר — במידה רבה יותר
מהירידה בשביעות הרצון אצל נשים .כלומר ,עלייה דומה בהיקפי עבודות הבית אצל גברים
ונשים פגעה עמוקות בשביעות הרצון של גברים .נדרש מחקר נוסף כדי להבין את מנגנוני אי–
שביעות הרצון של גברים ונשים מהנשיאה בנטל עבודות הבית ,את הקשר בין ממצא זה ובין
תפיסת תפקידי מגדר על ידי גברים ונשים ,ואת השלכות ערעורם של התפקידים המגדריים.
לדבר יש חשיבות בעיצוב מדיניות שמבקשת לקדם שוויון בין המינים ולעודד גברים להגדיל
את חלקם בעבודות הבית.
לממצאי הסקר שלנו יש כמה מגבלות .הראשונה שבהן טמונה בכך שביקשנו מאנשים
לדווח על היקף עבודות הבית שהם עושים מבלי שיכולנו לבדוק את היקף עבודות הבית שהם
עושים בפועל .כמו כן ביקשנו מהם להתייחס לעבודתם ביחס לזו של בן או בת זוגם ,מבלי
שנדע מה השיבו בני הזוג ואם הם מעריכים את חלקם בעבודות הבית באופן דומה .בכמה
מחקרים בעולם שבחנו את אי–השוויון המגדרי בחלוקת עבודות הבית התבקשו המשתתפים
לדווח באמצעות "יומני זמן" על היקף עבודות הבית שהם מבצעים ביום ,אך באמצעים שעמדו
לרשותנו לא יכולנו לעשות כך .עם זאת ,נציין כי במחקר התעניינו בעיקר בחוויה
הסובייקטיבית של המשיבות והמשיבים ביחס לשינוי שהתחולל בתקופת הסגר וביקשנו לקבוע
באילו שאלות כדאי ורצוי להעמיק במחקר עתידי.
מגבלה נוספת קשורה באופן הבחירה במשתתפי הסקר .באופן טבעי ,משום שפנינו אליהם
באמצעות שאלון בעברית ודרך הרשתות החברתיות ,המדגם אינו מייצג .המשתתפות
והמשתתפים בסקר שערכנו נוטים להיות משכילים יחסית לאוכלוסייה בישראל ,להשתכר שכר
גבוה יותר ,לחיות בזוגיות ,ויש להניח שרובם יהודים .כמו כן ,שיעור נמוך יחסית מבין
המשיבים פוטרו מעבודתם .לפיכך ייתכן שהדפוסים שהצבענו עליהם מאפיינים בעיקר את
האוכלוסייה המשכילה ,האמידה יותר ,העירונית והיהודית בישראל .בהקשר זה חשוב לציין כי
מחקר אורך אינטרנטי ,שבחן את המצב התעסוקתי של עובדים בחודש מרץ ( 2020עם פרוץ
המגפה בישראל) ולאחר מכן באפריל וביוני  2020הראה שהתעסוקה של עובדים המועסקים
בדפוסי העסקה לא טיפוסיים ,שהיו מלכתחילה גם מוחלשים יותר בשוק העבודה ,נפגעו
במשבר הקורונה יותר מעובדים בהסדרי העסקה טיפוסיים ובעלי קול קיבוצי (ראו מאמרם של
קר יסטל ואחרים בגיליון זה) .מחקרים אחרים הראו כי בקרב נשים היקף הפיטורים היה רחב
יותר (אחדות ,)2020 ,דבר שלא אפיין את משיבות הסקר שלנו.
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אחדות ,לאה .)2020( .משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל .ביטחון סוציאלי.20-1 ,110 ,
Becker, Gary S. (1965). A theory of the allocation of time. Economic Journal, 75(299),
493–517.
Ridgeway, Cecilia L. (2011). Framed by gender: How gender inequality persists in
the modern world. Oxford University Press.
–Roberts, Dorothy. (1997). Spiritual and menial housework. Yale Law Journal, 9, 51
80.
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ולבסוף ,פנינו מראש רק לנשים ולגברים שחולקים משקי בית עם בני זוג וילדים קטנים
וקיבלנו בעיקר תשובות ממשתתפים שחיים במערכות יחסים הטרוסקסואליות .לכן מחקרנו
אינו יכול להצביע על מגמות בחלוקת עבודות הבית בין בני זוג מאותו המין ,או אצל מי שאינם
חולקים משק בית עם בני זוג (למשל הורים יחידנים ,גרושים או כאלה שחיים בנפרד) או עם
ילדיהם הקטינים.
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נספח:
מודלים של רגרסיות המנבאים את הפער (באחוזים) בין שיעור
עבודות הבית לפני תקופת הקורונה ובין שיעור עבודות הבית
בתקופת הסגר הראשון
טבלה 4א :מקדמי רגרסיות המנבאות פער באחוזים בהשקעה בעבודות הבית לפני תקופת
הקורונה ובמהלכה

טיפול בילדים

כל עבודות
הבית
-3.582 -4.069* -2.220 -1.057
אישה
()2.275( )2.230( )1.857( )1.774
0.006
0.053
הכנסה באלפי
()0.069
()0.059
שקלים
**4.317
1.173
עבודה מהבית
()2.020
()1.647
***7.742
***7.587
לא עובד/ת
()2.584
()2.104
***-7.778
עבודה ממקום **-5.193
()2.996
()2.463
העבודה
**
-5.261
0.377
בן/בת הזוג:
()2.168
()1.768
עבודה מהבית
**-12.676
בן/בת הזוג :לא ***-9.514
()2.865
()2.340
עובד/ת
**5.432
**5.199
בן/בת הזוג:
()2.443
()1.990
עבודה ממקום
העבודה
0.656
-1.094
מספר הילדים
()0.826
מתחת לגיל )0.672( 10
***0.206
שיעור ההכנסה ***0.110
()0.050
()0.041
מתוך ההכנסה
המשותפת
-1.643
*3.003
עבודה במשרה
()2.197
()1.798
חלקית לפני
הקורונה
3.843
-1.058
מובטל/ת לפני
()4.107
()3.361
הקורונה
602
626
604
629
מספר המשיבים
*P<0.1 ,**P<0.05 ,***P<0.01

ניקיון
***9.859
()2.594
***0.281
()0.088
-0.855
()2.440
4.296
()3.114
-5.136
()3.616
2.423
()2.601
-2.077
()3.457
1.994
()2.934

בישול

***2.781 9.404
()2.393( )2.749
0.008
()0.081
-1.752
()2.258
*5.370
()2.886
**-10.693
()3.354
-1.293
()2.414
**-6.567
()3.221
2.728
()2.719

0.882
()0.987
**0.129
()0.060

1.054
()0.915
0.034
()0.056

**5.799
()2.638

-3.957
()2.472

**10.212
()4.913
615

4.343
()4.663
612

591

2.408
()2.547

591
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אישה
עבודה מהבית
לא עובד/ת
עבודה ממקום העבודה
בן/בת הזוג :עבודה
מהבית
בן/בת הזוג :לא עובד/ת
בן/בת הזוג :עבודה
ממקום העבודה
מספר הילדים מתחת
לגיל 10
שיעור ההכנסה מתוך
ההכנסה המשותפת
עבודה במשרה חלקית
לפני הקורונה
מובטלת לפני הקורונה
עזרה חיצונית בטיפול
לפני — לעיתים קרובות
עזרה חיצונית בטיפול
לפני — לעיתים רחוקות
עזרה חיצונית בטיפול
לפני — באופן קבוע
עזרה חיצונית בניקיון
לפני — לעיתים קרובות
עזרה חיצונית בניקיון
לפני — לעיתים רחוקות
עזרה חיצונית בניקיון
לפני — באופן קבוע
מספר משיבים

כל עבודות
הבית
0.066
()0.064
1.032
()1.85
***7.579
()2.329
*-5.087
()2.806
0.454
()1.975
***-11.949
()2.707
**4.857
()2.181
-0.956
()0.75
***0.119
()0.045
3.088
()1.903
-1.123
()3.641

טיפול בילדים

ניקיון

***0.340
0.013
0.041
()0.099
()0.08
()0.08
-1.871
**4.402
**4.502
()2.78
()2.273
()2.283
3.54
***8.754
***8.684
()3.49
()2.858
()2.869
-4.898
**-8.033
**-7.836
()4.184
()3.442
()3.457
2.706
**-6.170
**-5.944
()2.958
()2.430
()2.437
***-3.833 -14.548*** -14.689
()4.033
()3.331
()3.335
1.878
*4.706
*4.759
()3.272
()2.683
()2.694
0.832
0.584
0.855
()1.119
()0.937
()0.928
***0.162** 0.216
***0.221
()0.067
()0.056
()0.056
**6.451
-1.021
-1.455
()2.837
()2.338
()2.344
2.494
()4.482

2.344
()4.473
**8.449
()3.290
3.603
()3.090
**4.112

514

514

**10.866
()5.413

בישול

0.014
*0.170
()0.09
()0.099
-2.242
-2.382
()2.576
()2.68
4.875
3.688
()3.248
()3.369
-10.386*** -4.737
()3.880
()4.036
-1.328
2.627
()2.739
()2.857
**-7.721
-2.477
()3.806
()3.902
2.824
2.593
()3.019
()3.158
1.414
0.934
()1.037
()1.095
0.030
**0.139
()0.063
()0.065
*-4.381
**6.897
()2.657
()2.741
*9.593
()5.234

5.042
()5.133

**6.701
()3.851
0.060
()3.615
**14.166
516

*P<0.1 ,**P<0.05 ,***P<0.01

505

505

502
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טבלה 4ב:
מקדמי רגרסיות המנבאות פער באחוזים בהשקעה בעבודות הבית לפני תקופת הקורונה
ובמהלכה (נשים בלבד)

ברק אריאל ,יעל לוי אריאל ,שי עמרם

מבט על מגפה ,פשיעה ומדידה
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מה מלמדים נתוני המשטרה על אלימות במשפחה
בתקופת הקורונה? מבט על מגפה ,פשיעה ומדידה
ברק אריאל ,יעל לוי אריאל ,שי

עמרם*

תקציר .ישראל נקטה מדיניות של סגר ומגבלות תנועה בניסיון להתמודד
עם מגפת הקורונה .לאורך תקופות הסגרים דווח על עלייה במספר אירועי
האלימות במשפחה .עלתה הטענה כי כתוצאה מהסגר והשהות הממושכת
בבתים גבר הסיכון לאלימות במשפחה ,מכיוון שהשהות הממושכת בסגר
מעצימה לחץ ,חרדה ,מצוקה כלכלית ,התמכרויות והפרעות אישיות,
הידועים כזרזים למקרים כאלה .אולם האם נתוני המשטרה משקפים עלייה
דרמטית בהיקף האלימות במשפחה בתקופת הסגרים? הערת המחקר מנסה
לתת מענה לשאלה זו באמצעות ניתוח נתונים ממשטרת ישראל .המחקר
הוא מחקר אורך תצפיתי על כלל אירועי האלימות במשפחה בעיר תל
אביב–יפו ( )n=7,122שדווחו למשטרת ישראל במשך  896ימים ( 1בינואר
 14 - 2018ביוני  .)2020נתוני המשטרה אינם מעידים על שינוי בשיעור
עבירות האלימות במשפחה לאחר תחילת הסגרים ( 20במרץ 7 ,2020
באפריל  )2020בהשוואה לתקופות שונות לפני הסגרים או ביניהם.
הממצאים מדגישים את המורכבות של מדידת תנודתיות פשיעה על ציר
הזמן ועל ידי מקורות שונים.
מילות מפתח :מדידה ,אלימות במשפחה ,משטרה ,קורונה

מבוא
עם התפשטות נגיף הקורונה ,מדינות רבות בעולם אכפו בשלב זה או אחר הגבלות תנועה
ברמות חומרה שונות .לרוב התבקש הציבור להישאר בבית ולצאת רק לפעולות חיוניות
ומוגדרות מראש .מסעדות ושירותי הארחה ,מקומות בילוי ,בתי ספר וגני ילדים נסגרו לתקופות
ארוכות .בישראל ,מגבלות התנועה עוגנו בתקנות לשעת חירום שהוטלו על אזרחי המדינה
כבר ב– 20במרץ  .2020סגר כללי הוחל בכמה פעימות ,למשל בערב ליל הסדר ,שחל ב–7
באפריל .מרבית אוכלוסיית ישראל הוגבלה לכתובת המגורים מכוח אותן תקנות לשעת חירום,
ורבים נמנעו מהתרועעות במרחב הציבורי גם כאשר הוסר הסגר הכללי ,בעיקר אוכלוסיות
המוגדרות בסיכון מיוחד בחשיפה לנגיף — בני הגיל השלישי ,בעלי מחלות רקע וכדומה.

*

פרופ' ברק אריאל ,המכון לקרימינולוגיה ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יעל לוי אריאל ,עורכת–דין ,בוגרת המכון לחקר השפיטה ()UCL
שי עמרם ,דוקטורנט במכון לקרימינולוגיה ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
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הערות מחקר לעת קורונה

בנסיבות אלו התעוררה דאגה מעלייה בהיקפי האלימות במשפחה בישראל ובעולם .משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ( )2020פרסם כי חלה עלייה במספר הפונים למוקד
 . 118בתקשורת דווח על "עלייה דרמטית במקרי האלימות במשפחה ]...[ .מאז פרוץ משבר
הקורונה [ ]...עלייה של  35%בפניות לקבלת סיוע משפטי על רקע מקרי אלימות במשפחה"
(קורץ .)2020 ,בתקשורת דווח כי בשנת  2019הוגשו  40,986תלונות למשטרה בגין מקרי
אלימות במשפחה ,ואילו בשנת  2020הוגשו  36,224תלונות (שינוי של ( )11.6%בריינר.)2021 ,
יש היגיון בטיעון שלפיו בשעת סגר חלה עלייה בשיעור אירועי האלימות במשפחה:
השהייה הממושכת והמשותפת בבית חושפת קורבנות (וקורבנות פוטנציאליים) להזדמנויות
רבות יותר של גילויי אלימות מצד בני זוג או קרובי משפחה .ההנחה היא כי ככל שהסגר
מתמשך ,כך גדל הסיכון לאירועי אלימות במשפחה .מעבר לתנאים הסביבתיים (משך הזמן,
המקום הסגור) שלכאורה מגדילים את הסיכון ,אפשר גם לשער שסגר מחריף תחושות לחץ,
חרדה ,חוסר ביטחון וכעס — כולם זרזים מוכרים של אלימות ,ובפרט של אלימות במשפחה.
אם תחושות אלו התחזקו בתקופת הקורונה ,אפשר לצפות שעימן יעלה גם הסיכוי להיארעות
עבירות אלימות במשפחה.
אולם נשאלת השאלה אם נתוני המשטרה אכן משקפים עלייה במקרים אלו .קרימינולוגים
חלוקים בשאלה זו ,ואף בשאלה איזו שיטה סטטיסטית מתאימה לניתוח התופעה .עלייה
בשיעור הפשיעה המדווחת היא תמיד יחסית ,ולכן חשוב לבדוק כיצד היא נמדדת .ראשית,
שינויי דפוס לאורך זמן תלויים במסגרות הזמן שמשווים ביניהן :האם בוחנים את מספר
האירועים בתקופה המקבילה בשנה שעברה ,או אולי בחודש שעבר? שנית ,גם מקור המידע
משפיע על המדידה :יש עבירות שבהן מספר האירועים שדווחו למשטרה עלה ,אבל סקרי
קורבנות (הכוללים דיווחים שלא בהכרח מדווחים למשטרה) דווקא העידו כי חלה בהן ירידה
( .)Bland & Ariel, 2020ולבסוף ,יש לשאול כיצד מגדירים אירוע ,ובפרט אירוע של אלימות
במשפחה :האם לפי קריאת מצוקה (פנייה למוקד  ,)100פתיחת תיק במשטרה ,חקירה ,הגשת
כתב אישום או הרשעה חלוטה? כל אחד מאלה יניב תשובה אחרת לגבי ההשתנות של שיעורי
המקרים על ציר הזמן .נוסף על כך ,יש לזכור כי מרבית אירועי האלימות במשפחה כלל אינם
מגיעים לידיעת הרשויות; לפי השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל (משטרת ישראל,)2019 ,
בשנת  2018נפגעו מעבירות אלימות במשפחה כ־ 336,000נשים ,אך בתקופה זו דיווחה
משטרת ישראל כי טיפלה רק ב– 28,114עבירות של אלימות גופנית ואיומים בתוך המשפחה
או בין בני זוג.
כמו כן ,ככל שמספר אירועי הפשיעה בתחום מסוים נמוך יותר ,כך התנודתיות על ציר
הזמן רבה יותר .במדינה בת תשעה מיליון תושבים ,עלייה או ירידה תקופתית של  30%ואפילו
 50%במערך הנתונים המונה פחות מ– 77עבירות אלימות גופנית ואיומים שבוצעו בתוך
המשפחה או בין בני זוג ביום ממוצע (ראו לוח  ,1.43וכן משטרת ישראל — )2019 ,או במערך
הנתונים המונה כ– 112תלונות בגין מקרי אלימות במשפחה המוגשות ביום (בריינר— )2021 ,
אינה בלתי סבירה; היא יכולה כאמור לנבוע מתנודתיות גבוהה של מקבץ נתונים קטן יחסית,
ואינה מעידה בהכרח כשלעצמה על שינוי של ממש בהיקף התופעה .לכן ,שינוי שנתי של כ–
 10%במספר התלונות על אלימות במשפחה בין  2019ל– 2020אינו בהכרח נובע מהסגר ,אלא
יכול לנבוע מתנודתיות טבעית של נתונים על ציר הזמן.

ברק אריאל ,יעל לוי אריאל ,שי עמרם
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יתרה מזו ,קיימות גם השפעות סביבתיות והיסטוריות על הנתונים; על פי רוב ,לקראת סוף
החורף שיעור האלימות במשפחה מתחיל לעלות בהדרגה ,ולרוב הוא מגיע לשיאו בחודשי
הקיץ ( .)Ariel & Bland, 2019יש אפילו ימים מסוימים המאופיינים במספר גדול יותר של
עבירות אלימות — במיוחד כאלה שבהם צריכת האלכוהול גבוהה יחסית (למשל בסופי שבוע,
בחגים ובימים שבהם מתקיימים אירועי ספורט) .לאור האמור ,מטרתנו לבחון שאלת מחקר
מתודולוגית :באיזו מידה נתוני המשטרה משקפים עלייה באירועי אלימות במשפחה בתקופת
הסגר?

שיטה
כדי לחקור סוגיה זו באופן מבוסס ראיות ,פנינו למשטרת ישראל בבקשה מכוח חוק חופש
המידע ,התשנ"ח– 1998וביקשנו לקבל נתונים על כלל האירועים שסווגו כאירועי אלימות
במשפחה ואשר דווחו בעיר תל אביב–יפו בתקופה שבין  1בינואר  2018ו– 14ביוני  .2020בחרנו
להתמקד במקרה הבוחן של תל–אביב–יפו בשל מספר התושבים הגבוה ,מהימנות הרישום של
דיווחי אלימות ,וההנחה כי בשל ההשתייכות למחוז משטרתי אחד ,הטיפול המשטרתי בתופעת
האלימות במשפחה יהיה אחיד ככל האפשר .נדגיש שהשתמשנו ברישומי המשטרה מכיוון שהם
מציגים את המדד העקבי ביותר למדידת פשיעה בחברה ,אף אם קיימים כשלים בתוקף החיצוני
שלו לייצוג התופעה בחברה ,כפי שנדון בהמשך .במשך  896ימי התקופה הנתונה דווחו
למשטרה  7,112אירועים כאלה.
כדי לאמוד את ההשתנות על ציר הזמן ,השתמשנו במדידה אפידמיולוגית סטנדרטית של
מספר האירועים ליום .האירועים המכוננים על הציר הם תקופות הסגר והמועדים שבהם החלו
מגבלות התנועה החמורות במסגרת המאבק בהתפשטות הקורונה :ב– 27בפברואר  2020החלו
הגבלות על תנועה ,וסגרים הוטלו בתאריכים  30במרץ  2020ו– 7באפריל  .2020ערכנו
השוואות שונות בין הנתונים ,במתווה סטטיסטי של "לפני ואחרי" וללא משתני פיקוח נוספים
(בהיעדר גישה לפרטים נוספים שמעבר למספר האירועים).

ממצאים
איור  1מציג את כלל אירועי האלימות בין בני זוג ואלימות במשפחה שדווחו למשטרת ישראל
בעיר תל אביב–יפו בתקופה הנבחנת ,בכל יום .הממוצע לאורך התקופה הוא  8.31אירועים
ביום (סטיית תקן= .)3.88הנתונים מראים דפוס ברור של תנודות יומיות לאורך התקופה,
מורדות ועליות לאורך השבוע ,ובסך הכול  42ערכי קיצון (מעל  15אירועים ביום) המופיעים
באקראי בסדרת הנתונים.
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האירועים המכוננים בסדרת הנתונים התרחשו ב– 20במרץ וב– 7באפריל ,שבהם כאמור הוטל
סגר (הקו המקווקו באיור  1מסמן את תחילתה של תקופת ההגבלות) .לפי השערת המחקר,
התפלגות או היארעות הנתונים בימים שלאחר ההודעות על ההגבלות צריכה להיות שונה מזו
שתועדה לפני מגבלות התנועה ,עם עלייה משמעותית בתקופת הסגר או למצער ימים אחדים
לאחריה (מתוך ההנחה שנדרש זמן מסוים לתהליכים המובילים להתרחשותם של אירועי
אלימות במשפחה) .אולם בניגוד למשוער ,הנתונים שבידינו אינם מעידים על עלייה כזאת.
דפוסי אירועי האלימות במשפחה בחודשים ינואר–יוני  2020דומים לדפוסים בחודשים אלו
בשנים  2018ו–( 2019איור  .)2במסד הנתונים שניתחנו ,המספר הגבוה ביותר של אירועי
אלימות במשפחה היה בחודשי האביב ,והנמוך יחסית היה בחודשי החורף .טבלה  1מראה כי
לא נר שמו מספרי קיצון יומיים גבוהים או נמוכים במיוחד .גם מבחינת התפלגות הדיווחים
לאורך ימות השבוע מצאנו כי בתחילת השבוע הדיווחים רבים יותר מאשר לקראת סוף השבוע,
ודפוס זה דומה לדפוס האירועים מתקופת טרום הסגר.
טבלה  :1ממוצע יומי של אירועי אלימות במשפחה בחודש ,סטיית תקן ,מינימום ומקסימום
אירועים יומיים בחודשים ינואר–יוני ,בשנים  ,2020-2018בעיר תל אביב–יפו

תקופה
 2018ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני

ממוצע יומי

סטיית תקן

מינימום יומי

מקסימום יומי

7.77

2.91

2

13

8.13

4.03

2

18

8.68

4.23

2

17

8.50

3.80

2

16

9.45

4.09

3

20

8.33

3.66

2

17
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איור  :1אלימות בין בני זוג ואלימות בין בני משפחה בעיר תל אביב–יפו,
 :14.6.2020-1.1.2018מספר אירועים יומיים (מקור :משטרת ישראל)

ברק אריאל ,יעל לוי אריאל ,שי עמרם

תקופה
 2019ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
 2020ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני

8.62

4.27

3

21

8.33

3.72

3

14

8.24

4.04

2

20

7.07

3.35

2

14

9.00

4.87

2

23

7.00

3.96

2

14

7.79

4.07

2

17

7.37

3.23

2

18

6.86

3.07

2

14

9.30

4.29

3

23

9.71

2.58

6

14

פברואר

ינואר

אפריל

פברואר

7.0

7.1

8.2

9.0 8.6 8.3

8.3

ינואר

6.9

8.97

4.24

3

19

יוני

9.3 9.7

ממוצע יומי

סטיית תקן

מינימום יומי

מקסימום יומי

9.0

7.8 7.4
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9.4

12.0
8.7 8.5

7.8 8.1

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

0.0
יוני

מאי

אפריל

מרץ

יוני

מאי

מרץ

מאי

אפריל

מרץ

ינואר

פברואר

2020

2019

2018

איור  :2ממוצע יומי של מקרי אלימות בבית ,בחודשים ינואר–יוני ,במשך שלוש שנים,
בעיר תל אביב–יפו
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אם בוחנים רק את התקופה שבה חלו הגבלות תנועה ( 1בפברואר עד  13ביוני; איור  )3ומשווים
אותה לתקופות המקבילות בשנתיים הקודמות ,עולה כי אין מגמת שינוי במספר היומי של
אירועי האלימות במשפחה המדווחים למשטרה ,על אף השוני הניכר באורחות החיים שנכפה
על האוכלוסייה כתוצאה ממגבלות התנועה .ימים מסוימים —  13ו– 18במאי ,למשל — היו
חריגים ומספר הדיווחים בהם היה גבוה ,אולם אין מדובר בחריגה מעבר לסיכוי סטטיסטי סביר
להתרחשות אירוע קיצון על ציר הזמן.

דיון
כפי שהזכרנו בפרק המבוא ,נטען כי בתקופת הקורונה חלה עלייה בשיעור עבירות האלימות
במשפחה ,ולרוב התבססו טענות אלו על נתונים של מוקדי סיוע לקורבנות אלימות במשפחה.
ואולם ,הנתונים שהתקבלו ממשטרת ישראל אינם מצביעים על תנודות חריגות בשכיחות
אירועי האלימות במשפחה .אם אכן אירע גידול חריג במספר האירועים ,הנתון הזה אינו
משתקף ברשומות המשטרה .לפער בין מקורות המידע השונים עשויות להיות השלכות אחדות
על התוקף והמהימנות של מדדי הפשיעה והקורבנות; על השונות בין הפונים למשטרה ובין
הפונים למרכזי הסיוע; על הפערים בין יחידות הניתוח ( )units of analysisשל מערכת אכיפת
החוק; ועל זמן המעקב.

תוקף ומהימנות של מדדי הפשיעה והקורבנות
הממצאים מחדדים שאלות מהותיות בקרימינולוגיה בנוגע למדידה תקפה ומהימנה של מגמות
פשיעה ,שכן קיים בה קושי אינהרנטי שנובע מהפער בין היקף הפשיעה המדווחת ובין היקף
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איור  :3מספר אירועי האלימות במשפחה שדווחו בתקופת הגבלות התנועה
( )13.6.2020-1.2.2020ובתקופות המקבילות לה בשנים  2018ו– ,2019בעיר תל אביב-יפו
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הפשיעה האמיתי .למשל ,מה הפער בין מספר אירועי האלימות שהתרחשו בפועל באוכלוסייה
ובין מספר האירועים שדווחו למשטרה? מה הפער בין מספר האירועים הידועים לגורמי הרווחה
והטיפול ובין מספר התיקים במשטרה? קרימינולוגים מצביעים גם על פערים מהותיים בין
מספר האירועים המדווחים למשטרה ובין אלו המופיעים בסקרי קורבנות רשמיים של המדינה,
ברשומות בתי החולים ,או בתיקי בתי הספר .לכן ,כדי לבחון אם חלה עלייה במספר אירועי
האלימות במשפחה בתקופה מסוימת יש ראשית לבחון את תוקף הכלי וההקשר שבו הוא מיושם
במחקר (איור .)4
מלבד הפער בין מספר האירועים שדווחו למשטרה ובין מספר האירועים שדווחו למוקדי
הסיוע ,הפערים בין מקורות הידע ממחישים את העובדה שהם אינם מייצגים בהכרח אוכלוסיות
נתונים זהות .מכלול העבירות בתחום הקורבנות בתוך המשפחה רבגוני ,ולאירועי אלימות
במשפחה יש הגדרות שונות ודרגות חומרה שונות .אף מקור אינו מקיף את כלל סוגי הקורבנות.
מובן שתיתכן חפיפה בין המקורות לגבי חלק מהאירועים (כלומר אירוע מסוים עשוי להופיע
בכמה מערכות או מקורות מידע) ,אך לא לגבי כולם .ככל שהחפיפה בין המקורות קטנה יותר,
כך דפוסי הפשע ישקפו זה את זה פחות .בהיעדר השוואה סטטיסטית נאותה בין מסדי הנתונים
השונים — כאשר המשתנה שמאחד את מקורות המידע הוא הקורבן הספציפי — התוקף של
אומדנים להיקף תופעת האלימות במשפחה ,במיוחד לאורך ציר הזמן ,יוסיף להיות נמוך.

קווי מצוקה לקורבנות

תיקים רפואיים
וטיפוליים

קריאות מצוקה
(מוקד )100

איור  :4דיאגרמת ון של החפיפה בין מקורות הידע על אלימות במשפחה

שונות בין הפונים למשטרה ובין הפונים למרכזי הסיוע
לצד הביקורת על השימוש בנתוני המשטרה בלבד ,יש גם שלוש סוגיות הקשורות לאופן
ההשוואה בין הפונים למרכזי הסיוע והמשטרה .יש לבדוק אם אותם קורבנות ועבריינים
מיוצגים במידה דומה במקורות המידע השונים ,שכן הפערים משליכים על תוצאות המדידה
והשוואותיה .ראשית ,ייתכן שיש הבדלים בין הסוג והחומרה של האירועים המדווחים לכל קו
חירום .האם ידוע באילו נסיבות אנשים תופסים אירוע כתקרית המצריכה קריאה למשטרה?
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פערים בין יחידות הניתוח של מערכת אכיפת החוק
הסוגיה השלישית היא מידת החיבור שבין קריאה לסיוע משטרתי ובין עבירה .כאשר נפתחת
במשטרה קריאה בגין מקרה אלימות היא אינה מוגדרת ומטופלת בהכרח כעבירה ,על כל
המשתמע מכך .כלומר ,מספר קריאות המצוקה במוקד  100עשוי לגדול (או להצטמצם) לאורך
תקופה מסוימת ,אך קריאות אלו לא בהכרח יבשילו לכדי עבירות שיירשמו ככאלה על ידי
המשטרה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מבחינת הטיפול המשפטי בהן .פנייה למשטרה
במוקד  ,100גם אם היא נעשית בגין מעשה פלילי ,אינה מובילה בהכרח להגשת תלונה
במשטרה; תלונה אינה מבשילה בהכרח לכדי תיק אירוע; תיק אירוע אינו מגיע בהכרח לכדי
תיק חקירה; ותיק חקירה ,על פי רוב ,אינו מתורגם לכתב אישום .יחידות הניתוח בכל שלב
בשרשרת הטיפול באלימות במשפחה שונות זו מזו ,וכל אחת מספרת סיפור אחר .כך ,לפי
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האם עבירות מסוימות מדווחות רק למוקדים ולא למשטרה ,ולהפך? למשל ,האם קווי החירום
של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ושל ארגוני סיוע אחרים זמינים יותר מאשר
מוקדי המשטרה? יתר על כן ,האם ההחלטה לפנות למשטרה מושפעת מתדירות האירוע או
ממידת הנזק שהוא גורם? מחקרן של אקרס וקאוקינן ( )Akers & Kaukinen, 2009הראה כי
נשים שתלונתן טופלה על ידי המשטרה חוו צורות אלימות קשות יותר (למשל איומים בנשק,
תקיפות מיניות ,חבלות הדורשות טיפול רפואי ,נזק משמעותי לרכוש) ,כלומר חומרת הפגיעה
מנבאת את התלונה במשטרה ואת טיפול מערכת המשפט באירוע .מעניין לציין כי לגורמים
כגון מצב סוציואקונומי ,רמת השכלה ,משלח יד או השתייכות לקבוצת מיעוט אין השפעה
ניכרת על שיעורי הדיווח למשטרה .כך או אחרת ,ברור שכדי להשוות בין מקורות מידע בנוגע
להיקף התופעה יש צורך להשוות גם בין סוגי האלימות המדווחת ,ולא רק בין היקפי הדיווח.
ייתכן כאמור שהפתרון מצוי בהצלבה עם מקורות נוספים ,למשל תיקי מטופלים בבתי חולים
או בקופות החולים ,אולם יש קושי מתודולוגי בלתי מבוטל בעריכת מחקר רב–ארגוני כזה.
שנית ,גם הנכונות להתקשר למשטרה רלבנטית כאן .מחקרים באנגליה מראים שמעל
מחצית מהמתקשרים למוקדי הסיוע מאמינים כי דיווח למשטרה רק יחמיר את המצב ( Logan
 .)& Valente, 2015, p. 2היעדר אמון במשטרה יכול להשפיע על מידת הנכונות של הקורבן
להגיש תלונה במשטרה ,וזהו קושי נוסף המתווסף למשתנים שעליהם יש לפקח כדי לערוך
השוואה תקפה בין מסדי הנתונים .ייתכן שמי שאינם נותנים אמון במשטרה או ביכולתה לסייע
להם יפנו למרכז סיוע ,ולהפך.
שלישית ,התמקדותנו בנתוני המשטרה (ובמקרה דנן ,באירועים שסווגו במשטרה כאירועי
אלימות במשפחה) היא אמנם סלקטיבית ,אך בהיעדר נתוני אורך מהימנים נוספים זהו הרע
במיעוטו .רישומי המשטרה נחשבים למקור מהימן ועקבי .האירועים נאספים ,מקודדים
ומתפרסמים בתדירות קבועה יחסית ,ולרוב בפורמט קבוע .אף שתחנות משטרה נבדלות זו מזו
בתרבות השיטור ,יש מידה סבירה של עקביות בטיפול המשטרתי בתיקי אלימות במשפחה,
לכל הפחות בתוך מחוז תל אביב–יפו .זהו יתרון חשוב בבואנו לנתח תופעות לאורך זמן.
במאמר מוסגר ראוי גם לציין שהמשטרה היא עדיין המוסד החברתי המרכזי לטיפול בעבירות
אלימות במשפחה ,לבטח בעיתות מצוקה ומשבר; הנתונים שהמשטרה אוספת ,גם אם אינם
מקור מידע מושלם וגם אם יש בהם חסרונות מבניים ,קובעים עבורה יעדים ומדדים אשר לאורם
היא מטפלת מדי שנה באלפים רבים של תיקי אלימות במשפחה.
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נתונים משנת  2018שנתקבלו ממשטרת ישראל מכוח חוק חופש המידע ,התשנ"ח– ,1998מתוך
 22,919תיקים שנפתחו על אלימות במשפחה 16,664 ,נסגרו ( 12,055בגין חוסר ראיות); בגין
 4,263תיקים הוגש כתב אישום ( 104מתוכם הגישה הפרקליטות ,ואת השאר הגישה המשטרה);
ובסך הכול בוצעו  6,337מעצרים בלבד .מתוך מכלול נתונים זה קשה לקבוע מהו המדד התקף
ביותר לאומדן אירועי אלימות במשפחה.
כמו כן ,לא כל פנייה למשטרה בעניין אלימות במשפחה מעידה על התרחשות מעשה
פלילי .למשל ,ייתכן שבתקופת הסגר שכנים של משפחות ששגרת חייהן כוללת צעקות נחשפו
לאירועים שהם תפסו כקשורים לאלימות במשפחה ודיווחו על כך למשטרה ,ולכן מספר
הקריאות מצד שלישי עלה; אולם מקרים כאלה אינם בהכרח עולים כדי עבירה במונחים
פליליים ,ולכן אינם בהכרח משקפים עלייה במספר האירועים ובחומרתם.
אם להוסיף על הקושי בבחירת יחידת הניתוח האופטימלית ,הרי שבין שנת  2019לשנת
 2020לא נמצא הבדל סטטיסטי מבחינת שיעור תיקי האלימות במשפחה שהסתיימו בכתב
אישום —  19.1%מול  19.7%מהתיקים (הארץ) .ייתכן שהדבר מלמד שמספר התיקים — בכל
יחידת ניתוח של מערכת אכיפת החוק — תלוי פחות בהיקף התופעה בחברה ובעיקר בשאלה
הארגונית :מספר ה'אירועים' הוא מספר התיקים המקסימאלי שהמשטרה ,הפרקליטות או בתי
המשפט יכולים לנהל בפרק זמן קצוב .אם זו המסקנה המתבקשת לגבי כל יחידות הניתוח
הנובעות מהסטטיסטיקה הפלילית הרשמית ,אין כל טעם לעשות שימוש בנתוני המשטרה כדי
לענות על שאלת המחקר שלנו .לדידנו ,המסקנה הזאת מופרזת ,אף שיש בה טעם לגבי חלק
משלבי שרשרת הטיפול של מערכת המשפט הפלילי בעבירות אלימות במשפחה (או כל סוג
פשיעה בכלל).

זמן המעקב
יש לבחון כיצד ראוי להשוות בין תקופות זמן כדי לבדוק אם חלו בהן חריגות בהיקפי הדיווח.
מסקנה מתודולוגית אחת של המחקר היא שיש צורך להשוות בין תקופות ארוכות יותר כדי
לזהות מגמות מובהקות של עלייה או ירידה בנתונים .מכיוון שהתנודות היומיות חזקות (בין 2
ל– 23אירועים ביום ,או למשל פער של  30%-25%בין ממוצעי האירועים היומיים בחודשי מאי
בשנים  2019 ,2018ו– ;2020ראו טבלה  ,)1הניתוחים והתחזיות בעייתיים במיוחד כשתקופת
המעקב קצרה .חשוב להציב דפוסי פשיעה בהקשר ההיסטורי המתאים ,ולאו דווקא בתקופות
קצרות בנות שבועות או חודשים .בהיבט זה אין תמימות דעים לגבי מדד הבסיס ,כלומר איזו
תקופת אורך היא המתאימה ביותר להשוואה — למשל ,האם יש להשוות את התקופה הנבחנת
לתקופה המקבילה בשנה הקודמת ,או שמא לשבועות הקודמים לה .כל תקופת השוואה תוביל
לתשובה אחרת לשאלת המחקר ,בגלל המחזוריות הקיימת בנתונים.
בהתחשב בסוגיות שנדונו ,נותרנו עם קושיה שאין לה פתרון :מה המדד המתאים למדידת
היקף המקרים של אלימות במשפחה? האם זהו היקף הפניות למוקדי הסיוע ,או מספר הדיווחים
למשטרה ,או שמא מספר המקרים שהמשטרה הגדירה כמקרי עבירות של אלימות במשפחה?
האם יש חשיבות לזהות המדווח? האם עבירה היא יחידת המדידה הבלעדית ,או שמא יש
לעשות שימוש במספר המעצרים ,ההעמדות לדין או ההרשעות? האם יש לספור כל אירוע,
אדם או בית אב כיחידה אחת? האם יש לספור כל פגיעה כאירוע אחד ,או שרשרשת של פגיעות
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 וכל יחידת ניתוח מספקת תמונה,כאירוע אחד? כולם קשים למדידה לאורך זמן באותה מידה
.אחרת של התופעה

מקורות
; כמו2020 עלייה במספר התיקים על אלימות במשפחה ב־.) בינואר17 ,2021( . יהושע,בריינר
. הארץ. מהם נסגרו80% — 2019ב־
.2018  השנתון הסטטיסטי: משטרת ישראל.)2019( .משטרת ישראל
: השלכות משבר הקורונה.) במאי24 ,2020( . הרווחה והשירותים החברתיים,משרד העבודה
.Gov.il .118 עלייה בדיווחים על אלימות במשפחה למוקד
 בפניות לקבלת סיוע משפטי בשל אלימות במשפחה35%  עלייה של.)2020(  עמיר,קורץ
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ונשים בעוני בזמן קורונה
גל לוי ,חלי בוזחיש ששון ,דנה קפלן ,אביגייל ביטון,
ריקי כהן–בנלולו*
תקציר .הערת מחקר זו מציגה ממצאים ראשוניים ממחקר אורך על חייהן
של נשים ומשפחות בעוני .בשנים האחרונות מתרחב המחקר המאמץ
פרספקטיבה מודעת–עוני ומבקש להשמיע את קולם של מי שחווים עוני
וללמוד מחוויות חייהם .מתוך פרספקטיבה זו ואגב הרחבתה ,מחקרנו
מתבסס על ניתוח שיח פמיניסטי ביומני תיעוד עצמי של שמונה נשים
בתקופת הסגר הראשונה .בעזרת צוות מחקר המורכב מחוקרות ומנשים
פעילות פוליטיות החוות בעצמן עוני ,ביקשנו לתאר ולהבין את מציאות
החיים היומיומית — החומרית והרגשית כאחד — של ילדים ,נשים
ומשפחות בעוני בימי הסגר בתקופת הקורונה ולאחריו .עבור משפחות
אלו ,שגם בימי שגרה נותרות מאחור ,מרחב ההסתגלות למצב החירום
החדש מוגבל מלכתחילה .כך ,בניגוד בולט לסטרוקטורת הרגש שאפיינה
את מעמד הביניים בימי הסגר הראשון ,שנעה בין חדווה ובין זרּות לנוכח
האטת החיים וההתכנסות העצמית והמשפחתית הכפויה ,מצאנו כי עבור
משפחות בעוני תקופת המגפה היא המשכה של מציאות חיים נטולת כל
שכבת הגנה .מציאות חשופה זו ,המתאפיינת בהעצמת הרגילות המשברית
של החיים בעוני ,מתוארת ומנוסחת כאן על ידי הנשים עצמן.
מילות מפתח :רגילות משברית ,משבר קורונה ,עוני ,תיעוד עצמי

מבוא
במרץ  2020ממשלת ישראל השביתה את מערכת החינוך ושלחה  70%מעובדות ועובדי המגזר
הציבורי לחל"ת .זו הייתה תחילת הסגר הראשון של מגפת הקורונה .במהלך אותו שבוע ,שבו
צבאו ההמונים על רשתות המזון ,אלינור יצרה איתנו קשר .היא סיפרה שהאוכל בביתה אוזל
*

ד"ר גל לוי ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
חלי בוזחיש–ששון ,המכונים לחקר המדבר ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב ומכללת ספיר
ד"ר דנה קפלן ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה ומרכז מנדל סכוליון,
בית ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית בירושלים
אביגייל ביטון ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
ריקי כהן–בנלולו ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
המחקר נתמך על ידי מענק מרשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.
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חקר העוני ומתודולוגיה של תיעוד עצמי
ליסטר טוענת כי לחקור עוני מעמדה חברתית של עושר יחסי ,עמדה המאפיינת חלק מצוות
המחקר ,מעלה בעיות אתיות לא פשוטות .בעיקר בולטת הסכנה שב"השתקה ובחפצון של
המתנסים באופן יומיומי בחיים בעוני ,ואשר התנסויותיהם זוכות לעיתים נדירות בלבד
להתפרסם באופן פומבי .מסיבה זו חשוב להכיר בכך שלצד צורות המומחיּות הממוסדות ,אלה

הערות מחקר לעת קורונה

והיא מפחדת לצאת אל החנות ,ומאחר שאין לה כרטיס אשראי נמנע ממנה להזמין מצרכים
דרך האינטרנט .כאן התחיל המסע שלנו — קבוצת מחקר המורכבת מחוקרות ומנשים פעילות
פוליטיות החוות בעצמן עוני — בעקבות מציאות החיים בעוני בתקופת סגר הקורונה ולאחריו.
את המציאות הזאת נמשיג כאן כהעצמה של דיאלקטיקה של שגרה ,או רגילות משברית
(.)Berlant, 2011
בשבוע השני לסגר נפגשנו כדי להבין כיצד ניתן ללמוד על חוויית הסגר של נשים כאלינור,
אשר גם בימי שגרה נותרות מאחור ולכן האפשרויות שלהן להסתגל למצב החירום החדש
מוגבלות מלכתחילה .מאליו יובן כי מצבן הכלכלי של נשים אלו רק הורע .בישראל בימי שגרה
לא זו בלבד שתחולת העוני גבוהה ( 18.5%ב– ,)2016גם רובד קרבת העוני — קרי ,משקי הבית
שהכנסתם נעה בין קו העוני ובין  25%מעליו — התייצב על  8.1%ממשקי הבית (סבירסקי
ואחרים .)2019 ,במהלך משבר הקורונה ,לפי סקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על החוסן
האזרחי ,רבים דיווחו על תחושות של לחץ ,חרדה ופגיעה כלכלית .להערכת בנק ישראל,
בתקופת הסגר כרבע ממשקי הבית בארבעת העשירונים הנמוכים נותרו ללא הכנסות מעבודה,
ומשקי הבית שבהם מפרנס יחיד או מפרנסת יחידה נפגעו בצורה החריפה ביותר (מרכז אדוה,
 .)2020בהערכה זהירה ,רבות מהאימהות היחידניות ,שהן מהפגיעות ביותר בקרב האוכלוסייה
החיה בעוני ,כלולות בכ– 17%ממשקי הבית בעשירונים הנמוכים שנותרו ללא הכנסה מעבודה
גם בתום הסגר במאי .2020
בהערת מחקר זו נתמקד בדיאלקטיקה בין שני מופעים של קטסטרופת חייהן של נשים
בעוני :השגרה כמצב חירום תמידי ,לאור התפרקות מנגנוני המדינה בהווה הניאו–ליברלי
המתמשך; והחרפת שגרת החירום בתקופת הקורונה ,שהיא עצמה אינה אחידה או קוהרנטית.
בליבה של הערת המחקר עומד המתח בין מצב החירום ה"רגיל" ,הקשה אך המוכר ,ובין משבר
הקורונה ,שהביא את אותן נשים ומשפחות לאבד את מעט השליטה שהייתה להן על חייהן.
העצמת ה"רגילות המשברית" ,שגרת המשבר ,מתרחשת בתנודה כמעט בלתי מורגשת בין
התחושה כי מה שהיה הוא שיהיה ובין החרפתו של חוסר האונים ,או במילותיה של צופיה ,בין
התחושה ש"אני כבר הורגלתי לחיות ככה" ( )12.4.2020ובין "נמאס לי מעוני ,ועוד להיות
סגורה בתוכו כמו בגטו" ( .)16.4.2020הסגר הקצין את תחושות הקושי ,הבדידות והחירום
שנשים ומשפחות בעוני מורגלות בהן .בקרב מעמד הביניים ,האטת החיים וההתכנסות העצמית
והמשפחתית הכפויה היתרגמו לתחושות של משבר קיומי שנעו בין חדווה לזרּות ,וסטרוקטורת
הרגש הזאת תועדה רבות ברשתות החברתיות ובערוצי התקשורת המרכזיים .בה בשעה ,העצמת
השגרה המשברית של נשים ומשפחות בעוני לא זכתה לכל תהודה ציבורית .לפיכך ,מטרתה
של הערת מחקר זו היא לשרטט את דרכי התמודדותן של נשים החיות בעוני עם שגרת החירום,
ואת זאת אנו עושים באמצעות ניתוח יומנים לתיעוד עצמי של הנשים.
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המקושרות למחקר התאורטי של העוני ,ניצבת מומחיּות שמקורה בהתנסות" ( Lister, 2004,
 .)p. 2בשיח הציבורי המתייג ,המבייש והמשפיל אנשים בעוני ,אלה נתפסים כחסרי יכולת
פעולה ,ומכאן חשיבותו של מחקר שמניח מראש סוכנּות של אנשים ונשים בעוני .סוכנּות ,לפי
סקגס ( ,)Skeggs, 2004נעוצה בעצם היכולת לספר ( )to narrateאת העצמי ולייחס לו ערך.
לטענתה ,מעמד הביניים ,שלא כמו מעמד הפועלות ,מחזיק במשאבים שמאפשרים לא רק לספר
את העצמי אלא גם להניח מלכתחילה שיכולת הסיּפר נתונה (רק) לו ,שיש לו אפשרות לחבר
את סיפורו ולעצבו בהתאם לעולמו הפנימי ולרגשותיו ,ובמיוחד לייחס לסיפור אישי זה
חשיבות .מעמד זה הוא גם מי שלרוב מתאר ,מדברר ומסביר את העניים .אם כךnarration ,
הוא אקט פוליטי ,שבכוחו להקנות ערך גם לסובייקטים אשר מהפרספקטיבה של מעמד
הביניים הם נחשבים פגומים ,והוא מאפשר מעמד וכוח חברתי .ואכן ,בשנים האחרונות הדימוי
שלפיו נשים בעוני הן נטולות סוכנות מאותגר על ידי נשים המנהלות מאבקים ציבוריים
ופוליטיים ,תוך היעזרות ברשתות החברתיות (.)Levy & Kohan Benlulu, 2019
התיעוד העצמי של מי שנמנעה מהן היכולת לספר את סיפורן הוא אפוא כלי רב ערך,
שטרם מומשה תרומתו הפוטנציאלית למחקר האיכותני הביקורתי ומודע–העוני בהבאת קולן
של החיות בעוני .הבחירה בו היא חלק מאסטרטגיית מחקר שתכליתה לאפשר לנשים החיות
בעוני לספר את חייהן בעצמן ,במידה מועטה ככל האפשר של תיווך ,הכוונה או התערבות של
החוקרות בתהליך הסיפר .לרשות שמונה המשתתפות ,שאליהן הגענו אם בעקבות היכרות
אישית ואם דרך קול קורא ברשתות החברתיות ,עמדו מגוון אמצעים לתיעוד .ציפינו ליומן
יומי ,אך המשתתפות לא עמדו בכך .אחת המשתתפות בחרה להפסיק את התיעוד לאחר ימים
אחדים מאחר שלדבריה התיעוד "מאלץ אותי להתעמת עם כל הרגשות/מחשבות שאת חלקם
אני מדחיקה כדי לשרוד" .משתתפת אחרת מיעטה להשתמש ביומן ,אבל הכניסה שניים מאיתנו
לדף הפייסבוק הפרטי שלה ,שבו היא חולקת עם חברותיה הקרובות את תחושותיה ואת
קורותיה .כמו כן ,כל אחת מחברות הצוות שמרה על קשר רציף עם אחת או שתיים
מהמשתתפות .גם השיחות האישיות הללו הן חלק מהחומרים שניתחנו ,לצד הטקסטים
הכתובים והמוקלטים שהנשים שיתפו .הבחירה האקטיבית מה לחשוף ומה לשמור לעצמן
ממקמת אותן כיוצרות הבלעדיות של סיפורן .זאת ועוד ,דווקא האילוץ של מחקר מקוון,
מרחוק ,הצדיק את הבקשה לתיעוד העצמי ,ועצם העובדה שלא מתקיים ריאיון פנים אל פנים
מאפשרת להימנע מבושה ולשתף דברים שלא בהכרח היו עולים בשיחה .גם השליטה של
המרואיינת בתזמון של התיעוד ,כלומר האפשרות לומר משהו בזמן אמיתי או בזמן הנוח לה,
תורמת לעושר הממצאים .כל אלה ,לטעמנו ,מקנים לסיפור האישי תוקף וערך ,גם — ואולי
במיוחד — כאשר הוא חושף רגשות וסיטואציות קשים מנשוא.

יומן הסגר :הנתק הממסדי והמעמדי
ברור לכם שהצחקתם יותר ממחצית ממשתפי המחקר עם השאלה הזו ,נכון? נכון .עם
ביטוח לאומי הייתי בקשר כשהתחננתי להקדים את הקצבה .העו"ס ברווחה לא בקשר,
היא עובדת אבל לא טורחת להגיב למייל או חלילה להתקשר לשאול איך אנחנו
מסתדרים ואם צריכים עזרה .אני בקשר עם הבנק כל הזמן כדי שינפיקו לי כרטיס
למשיכת מזומן [ ]...בבנק [הפקידה] כבר הודיעה לי החודש שהיא לא אמורה לתת לי
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תשובתה של אלינור לשאלה כיצד היא מתארת את הקשר שלה עם המוסדות מתארת אל נכון
את מסען של נשים בעוני המתמודדות עם מצב החירום בנבכי הביורוקרטיה .אם בשגרה כל
פנייה כרוכה בדילוג בין מחסום אחד למשנהו ,במצב חירום מסע זה נעשה בלתי אפשרי ,מאחר
שהמדינה ,ובמיוחד מוסדות הרווחה ומערכת החינוך ,לא נערכה לתת מענה לצורכי המשפחות
ולמצוקותיהן .זאת ועוד ,בזמן שגרה עמותות המגזר השלישי והחברה האזרחית מילאו (חלקית)
את מקומה של המדינה בסיפוק צורכיהן של נשים ומשפחות בעוני ,אך בתקופת הסגר פעולתן
נקטעה .גם ליז הצביעה ביומנה על אוזלת היד המוסדית" :הגיעו תשלומים אבל הם עומדים
כרגיל ,אין מאיפה לשלם [ ]...כלום לא משמח ולא יכול לשמח [כ]שחיי העוני הם שגרה .כל
יום קמים למציאות אפורה" ( .)12.4.2020עבור ליז המציאות האפורה ,שגרת העוני ,היא
מציאות מתמשכת שזולגת לתוך מצב הסגר והמשבר.
רונית הקפידה לתעד ברציפות יחסית את מחשבותיה ואת קורותיה ביומן ובשיחות
וואטסאפ עם אחד מחברי הצוות .תחילתו של היומן מעט לפני חג הפסח .היא כתבה" :ניסיתי
לפנות לרווחה בקשר לסל מזון לפני החג אבל לא מגיע לנו" ( .)8.4.2020לרונית ולבעלה,
המתגוררים עם חמשת ילדיהם בדירת עמידר במרכז הארץ ,עבר של התמכרות לסמים ושניהם
נאבקים להחזיק את הראש מעל המים .רונית החלה לעבוד מעט לפני פרוץ המשבר ,ומהר מאוד
מצאה עצמה מובטלת שלא מבחירה וללא זכאות לחל"ת ולדמי אבטלה .הפנייה למוסדות
מייאשת ,כפי שכבר למדה בעבר" :מאחלת לכולם שלא יזדקקו בחיים לביטוח לאומי וללשכות
הרווחה כי אלה מוסדות ביורוקרטיים שיטרטרו לך את הנשמה אם חסר טופס או משהו בסגנון"
(.)13.4.2020
רונית מפוכחת מאוד ביחס למציאות ,ובמיוחד לכך שגם באווירת המשבר שמסביב ,ואף
שמעגל הנפגעים כלכלית כתוצאה מהקורונה מתרחב והולך ,מציאות חייה נותרת שקופה:
אמרו לנו זה מלחמה מלחמה מלחמה!!! עוד לחץ על הלחץ שקיים .אף אחד לא ראיין
בתקשורת עדיין אנשים שחיים מגמלאות ,נכים ,חד הוריות ,משפחות שעכשיו פי אלף
קשה להם ובלי הפעילות והפעילים החברתיות היו פה ילדים רעבים!!! כי המדינה
והרווחה לא רואה אותם!! כי ביטוח לאומי לשכת התעסוקה ועוד מוסדות שאמורים
לעזור לך פשוט מטרטרים אותך על חותמת שאין!!! על מסמך שחסר!!! וגם הם עושים
טעויות!!! יש חודשים שלא מקבלים כלום כי בלשכת תעסוקה אומרים לא באת
לחתום ...וכן באת ...ולכי תשיגי אישור רפואי עכשיו ...אנשים שאין להם אינטרנט
הם לא יודעים דרך הפלאפון לעשות פעולות כמו להירשם ללשכה וכו' נופלים בין
הכיסאות ...המצב רע רע רע מאוד!!!! ולא לדבר על המצב הנפשי שרק מחמיר עם
הכל כי הכל בלגן)24.4.2020( .
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להיכנס ושזו פעם אחרונה ושפעם הבאה היא לא תכניס אותי ואיאלץ לנסוע לחדרה.
איך אסע? בתחב"צ שאין? עם כסף שאין? חוצמזה שזה ממש לא  500מטר .מקשה עליי
לחיות את החיים מול האטימות של המערכות תחת המצב .אפילו להיעזר באנשים
נהיה קשה בגלל המצב .גם אם בדרך נס יש כאלה שעוד יכולים לתרום סל מזון —
המשלוח מגיע אחרי שבועיים ,זה לא ריאלי למי שרעב עכשיו( .אלינור)19.4.2020 ,
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אחת התופעות שעלתה במהלך הניתוח הייתה ערוץ היעזרות חלופי שפיתחו הנשים כדי
להתמודד עם מצוקתן הכלכלית :הן פנו לפעילות חברתיות בבקשה לסיוע חומרי ,וערוץ זה
תפס את מקומם של מוסדות הרווחה ואף של ארגוני החברה האזרחית .בטי סיפרה:
באותו יום אמרתי מה אני עושה עם עצמי? חבל על הזמן .לא מספיק אמרתי לעצמי
שהמצב הוא ככה והמצב ...וס' [נוקבת בשמה של אחת הפעילות] שתהיה בריאה בכל
הזדמנות יש כאן את החשמל שממלאים אותו [הכוונה למת"מ — מונה חשמל בתשלום
מראש] ,ואמרה לי כל פעם שאין לך תתקשרי אני אעזור לך .אמרתי בסדר ,אבל
באיזשהו שלב את כבר מרגישה לא נעים)18.3.2020( .
על אף הבושה ,חלק מהנשים פנו בבקשה לעזרה ברכישת מצרכי מזון וצורכי לימוד ולשם
כיסוי חשבונות החשמל ,וגם לעזרה קריטית לא פחות — הניסיון להשיג מחשבים לטובת
הלימודים המקוונים לילדיהן ,שרובם נותרו מאחור מבחינת מערכת החינוך .הנשים העדיפו
לבקש עזרה דרך הרשתות החברתיות משום שחלקן חששו כי פנייה ישירה לרווחה תסכן אותן
בהוצאת הילדים מהבית .רונית כתבה" :לא מתכוונת לפנות לרווחה מהפחד שאם אגיד שאין
אוכל ייקחו את הילדים" (.)3.5.2020
סיום הסגר לא בהכרח בישר הקלה במצב .ככל שחלף הזמן התברר כי המצוקה רק הולכת
ומחריפה ,וכי המעגלים החברתיים שהיא מקיפה הולכים וגדלים .אך גם אם מנקודת המבט של
מעמד הביניים היה נדמה כי הקטסטרופה של החיים בעוני כבר אינה נראית זרה ,בעיני הנשים
החוות עוני המרחק ביניהם עדיין רב .כך כתבה הפעילה הפוליטית החברה בצוות המחקר ,ריקי
כהן–בנלולו ,בעמוד הפייסבוק שלה:
בוקר טוב יש כאלו שמופתעים
שבזמן משבר פתאום המדינה נוטשת
ואני אומרת אין על הקורונה הזאת להראות בדיוק איך מי שכל חייהם נתונים במשבר
מתמשך היו נראים ויותר גרוע ממה שאתם חווים היום גם לפני הקורונה.
כי עוני זה מבחירה וזה
ואל תעשו פסים או ציפורניים
וחלילה אל תשתו קולה
ותמכרו את הסמארטפון ואז יהיה לכם מה לאכול
כמו שנאמר לא לעולם חוסן
וחכו תכף הוצאה לפועל וגם תכירו את הריביות
ואם נותנים לכם לימונים תעשו ריבה כי לימונדה זה סתם פארש)30.6.2020( .

העצמת הרגילות המשברית
לקראת סוף אפריל ,הפוסטים על לחמי מחמצת והכתבות העיתונאיות על גילוי מחדש של חיי
הבית לא יכלו עוד להסתיר את החששות והדאגה מהתמשכות הסגר ומהשלכותיו .עבור הנשים,
היעדרה של מדיניות תמיכה ממשלתית הייתה הרת אסון .גם כאשר נפתחה במקצת היד
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היום בבוקר הלכתי לסניף הדואר למשוך את המענק שנכנס .מענק פלסטר!! אני אפרט:
מי שמתקיים מקצבאות קשה לו מאוד בתקופה הזאת .גם ככה כל יום זה מרדף אחרי
כמה שקלים שיהיה מה לאכול .חובות לא משלמים .ממה לשלם?? לכן המענק הזה
היה צריך להיות משולם כל חודש עד שיסתיים המשבר .למשפחות חד הוריות לנכים
לקשישים למשפחות מרובות ילדים למשפחות מוחלשות)12.4.2020( .
החוב המלווה את מציאות חייהן של משפחות בעוני מוסיף לתבוע את חלקו והמשבר רק מעמיק
את הקושי לעמוד בתשלומים .בטי תיעדה לאורך כל התקופה את המאמץ הסיזיפי למצוא אוזן
קשבת במוסד לביטוח לאומי .ההתנהלות הסיזיפית והמתישה מול מוסדות המדינה ,ובהם
ביטוח לאומי ,אינה חדשה לנשים ,אך הבהילות ותחושת החרדה שחוסר המענה מייצר
מתעצמות בתקופת אי–הוודאות הכלכלית בחייהן של הנשים במהלך הסגר .על אף ההרגל
לחשב כל הוצאה ,המועקה רק גוברת .רוזה כתבה" ,כרגע נשאר לי בחשבון  2000ש"ח .שילכו
לשכירות .תיכנס לי משכורת  .5עם זה אני חיה" .הסגר קטע את ההזדמנות שהייתה לה לקום
על רגליה:
נהיה חם ,אני לא יודעת איך אני קונה בגדים ,נעליים לאיתן (קייטנות? חופש?) .הילד
נולד וגדל בבגדי תרומות ,אין לי בעיה עם זה ,אבל אני סוף סוף עליתי על גל ,סוף
סוף מצאתי עבודה עם שכר טוב שאף פעם בחיי לא הרווחתי ,עד שחלמתי ללכת
ולמלא לו את הארון בבגדים ,אני שוב מכניסה את הראש שלי מתחת למים ,בלי בלון
חמצן)8.4.2020( .
מלבד העבודה שלא חיכתה מעבר לסגר ,גם החשש להיות נתונה שוב במרדף — שהושהה
זמנית — שב ועלה ,לצד טרדות שהעסיקו את מרבית החברה .עבור רונית ,שאיבדה מקום
עבודה שמצאה כאמור רגע לפני הסגר ,הסרת הסגר העצימה את הטרדות:
עכשיו שהסגר מוסר הפחד עולה שלא ינתקו מחשמל שלא יתקשרו מעמידר לשאול
מה קורה עם התשלומים .והגן שהוא חצי שבוע בינתיים ....לא אוכל לחזור לעבוד עד
שלא יחזור לגמרי .הדאגות לא מרפות ביום ולא בלילה [ ]...המחשבות על מה יהיה לא
מרפות [ ]...שלא יחסר כלום לילדים זה הכי חשוב .שיהיה להם אוכל חם כל יום .המצב
הנפשי שלי מתדרדר אני מרגישה שקשה לי להתמודד אבל מחזיקה את הראש מעל
המים .בשביל הילדים)26.4.2020( .
הציווי לחיות בשגרה משברית הופך כל נקודת מפנה לאיום .מול אי–הוודאות הכללית בחברה,
עבור רונית ונשים כמותה היציאה ממצב הסגר מערערת את מעט ההגנות שהסגר הביא עימו
— למשל ההגנה מפני ניתוק החשמל וגביית תשלומי שכר הדירה לחברה המשכנת .רונית,
וכמוה הנשים האחרות ,לא נמנעו מלכתוב במפורש על הפחד המכרסם ועל ההידרדרות
הנפשית ,אך גם הכריזו בבירור ,בפני עצמן ובפנינו ,שהאשם אינו טמון בן .הנשים לא חסכו
תיאורים ישירים וכואבים עד מאוד של מצבן הנפשי והבריאותי ושל הקשיים הרגשיים של
ילדיהן .בכך אנו רואות פעולה ישירה של ייחוס ערך לעצמן כבני אדם בעולם ,כמי שזכאיות
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הקפוצה לא היה בכך כדי לכסות על הפצעים המדממים שנוצרו עוד בטרם המשבר .כך כתבה
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להגנה .הכאב והקושי החשופים לא רק מנכיחים מציאות חיים קשה הנותרת לרוב סמויה מעין,
אלא הם גם מכריזים מפורשות שהנושאת אותם זכאית לכבוד ולהערכה (.)Cox, 2015
בהערת מחקר זו ביקשנו לעמוד על האופן שבו דיאלקטיקת הרגילות המשברית ,המאפיינת
את חיי היומיום של נשים בעוני ,התחדדה בזמן משבר הקורונה .מן התיעוד האישי עולה תמונה
ברורה של שקיעה והחמרה מטריאלית ,רגשית וסימבולית .אך שלא כמו מעמד הביניים ,הנשים
הללו אינן זוכות ליריעת ההגנה שמקנה ההכרה בחומרתו של מצב החירום בשיח הציבורי.
לכאורה ,תמונת העולם המוגנת של מעמד הביניים נסדקה מאוד בימי הסגר והעמיקה את
ההכרה בכך שכפסע בינם ובין נפילה מעמדית .אך בחינה חוזרת של הממצאים ,ובעיקר של
הפרשנות שלנו בחלוף כמה חודשים ,מעלה כי למרות ההתקרבות בין תחושת החירום של
מעמד הביניים הרחב ושל נשים בעוני ,אי–אפשר לבטל את קיומו של הבדל מכריע בין חוויות
החיים המעמדיות .יש מי שאש הסכנה מאיימת לחרוך את רשת ההגנה שלו ,ויש מי שנותרות
חשופות ,תמיד ובכל מצב ,ללא כל רשת הגנה.
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תקציר .המשבר הכלכלי והבידוד החברתי אשר נכפה במסגרת
ההתמודדות עם הקורונה הובילו לשינויים בדפוסי הצריכה ,שחלק
מהשפעותיהם הסביבתיות חיוביות וחלקן שליליות .מחקרי עבר מלמדים
כי מחד גיסא משברים טומנים בחובם הזדמנויות לאימוץ דפוסי צריכה
מקיימים יותר ,ומאידך גיסא הם נוטים להפוך דפוסי צריכה לחסכניים
יותר באופן שעשוי לדחוק הצידה שיקולים סביבתיים .במחקר שערכנו
ב– 2018אפיינו את דפוסי הצריכה לפי עשירונים סוציו–אקונומיים מנקודת
מבט סביבתית .מחקר אורך זה חוזר אל אותם נבדקים בלב הסגר הראשון,
במטרה לבחון כיצד השפיע משבר הקורונה על דפוסי הצריכה של
העשירונים השונים ותמיכתם בצעדי מדיניות סביבתית כלכלית.
מהממצאים עולה כי כל העשירונים נטו לחסכנות בצריכה ,אולם
העשירונים הנמוכים ביותר דיווחו על העלייה הרבה ביותר בצרכנות של
מוצרים זולים המזיקים לסביבה ,ואילו העשירונים הגבוהים הראו שיפורים
צנועים בתחום הסביבה .לתמיכה הציבורית הרבה ביותר ,בקרב כל
העשירונים ,זכו צעדי מדיניות שהוצגו במפורש כסביבתיים ,ואילו
לתמיכה הציבורית המועטה ביותר זכה המיסוי על מוצרים מזהמים
בשימוש יומיומי ,כגון מזון וחשמל .הערת המחקר מצביעה על ההיבטים
הסביבתיים של עוני ומשבר.
מילות מפתח :סביבה ,צריכה ,משבר ,מדיניות סביבתית כלכלית

מבוא
נגיף הקורונה פרץ לחיינו בדצמבר  2020והביא איתו משבר כלכלי חסר תקדים ושינויים
דרסטיים באורחות החיים .דפוסי הצריכה השתנו גם הם .שיעור הרכישות באינטרנט ,שיש להן
השלכות סביבתיות שליליות מרחיקות לכת והן מגבירות את הצריכה ,עלה ב– 250אחוזים ,אך
סך העסקאות במשק ירד מאוד (רז–חיימוביץ'.)2020 ,
מחקרי עבר על צרכנות בתקופת פוסט–משבר מלמדים כי אירועים כמו אסונות טבע
ומשברים כלכליים יכולים לספק הזדמנות לשינוי התנהגות צרכנית .ואכן ,בסקר שנערך ב–15
מדינות באירופה באפריל  ,2020לאחר פרוץ משבר הקורונה 45% ,מהצרכנים העידו שהם
*

מיטל פלג מזרחי ,החוג למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אלון טל ,החוג למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל אביב
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בוחרים בחירות צרכניות בנות קיימא ואתיות יותר ויהיו מעוניינים להמשיך בכך גם לאחר
משבר הקורונה ( .)COVID-19 Increasing Consumers’ Focus, 2020במחקר שנערך
באנגליה ,רק  9%מהמשתתפים הצהירו שהם רוצים לחזור לאופן שבו חיו וצרכו טרם המגפה
( ;)Harrabin, 2020ועל פי  ,Google Trendsבמהלך ימי הסגר בארצות הברית ,שיעור
החיפושים לגבי דרכים לאורח חיים בר קיימא גדל ביותר מ– .4,550%עם זאת ,שורה של
מחקרים מעידים כי בפועל ,השינוי הצרכני הבולט ביותר לאחר משבר הוא נטייה לחסכנות,
גם במחיר ויתור על שיקולים סביבתיים .יתר על כן ,מחקר של משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה (בר–צורי ושרצקי )2010 ,חושף כי גם בימי שגרה ,שיקולים של מחיר גוברים על
שיקולים סביבתיים.
מערכת היחסים בין קיימות לחסכנות היא דואלית .חסכנות עשויה להביא להפחתת צריכה
ולחיסכון במשאבים ,אבל למוצרים זולים ,כדוגמת כלי רכב ישנים ואופנה מהירה ,יש לעיתים
קרובות טביעת רגל אקולוגית גדולה הרבה יותר מזו של האלטרנטיבה .אל המשוואה המורכבת
הזאת יש להוסיף את מאפייני העשירונים הסוציו–אקונומיים ,אשר משפיעים מאוד הן על
הנכונות לאמץ דפוסי צריכה בני קיימא הן על עוצמת הפגיעה הכלכלית של המשבר .במחקרנו
הקודם הראינו כי מידת הקיימות של דפוסי הצריכה ויחסם של עשירונים שונים לקיימות
מושפעים במידה רבה ממדיניות סביבתית ,מיכולת כלכלית ומהאופן שבו מעורבות סביבתית
נתפסת בחברה (.)Peleg-Mizrachi & Tal, 2019
בימים אלו ,כאשר בחסות משבר הקורונה השתנו במידה ניכרת היכולות הכלכליות של
משקי בית רבים בישראל ,חזרנו אל משקי הבית שבחנו ב– 2018כדי לבחון כיצד השפיע
המשבר על דפוסי הצריכה ועל מידת התמיכה בצעדי מדיניות כלכליים סביבתיים .רוב מחקרי
הצרכנות בתקופת פוסט–משבר התמקדו במשברים כלכליים ,כדוגמת משבר  ;2008אבל מגפת
הקורונה יצרה ניסוי טבעי שבו לראשונה אפשר לבחון את השפעתו של משבר כלכלי שמקורו
ביולוגי וסביבתי על דפוסי הצריכה .נוסף על כך ,למשבר הקורונה מאפיינים ייחודיים ובהם
הסתגרות ,ריחוק חברתי ומעבר לעבודה מהבית .מאפיינים אלו צפויים להשפיע גם כן על
דפוסי הצריכה והיחס לסביבה ,באופן שונה מהמשבר הכלכלי של  .2008לאור זאת ,ידע חדש
בתחום יכול לסייע בהנגשת משבר האקלים לקהלים חדשים ,בגיבוש מדיניות סביבתית
להתמודדות עם משבר הקורונה ובהתמודדות עם משברים עתידיים.

תוכנית המחקר
המחקר הוא אינטרדיסציפלינרי וכורך בין תחומי המדיניות הציבורית ,הסוציולוגיה והסביבה.
זהו כאמור מחקר המשך למחקר קודם שבו אפיינו את דפוסי הצריכה של עשירונים סוציו–
אקונומיים על בסיס טביעות רגל אקולוגיות בקטגוריות צריכה שונות ,באמצעות סקר רחב
היקף שכלל  600נבדקים וראיונות עומק עם  25משתתפים (.)Peleg-Mizrachi & Tal, 2019
במחקר הנוכחי בחנו כיצד דפוסי הצריכה של אותם משתתפים הושפעו ממשבר הקורונה
ומהשלכותיה הכלכליות .איסוף הנתונים נערך באמצעות "פאנל פרויקט המדגם" ,חברה
המתמחה בסקרי אינטרנט למטרות מחקר .הנבדקים קיבלו תשלום עבור השתתפותם .מתוך
 600הנשאלים ב– 385 ,2018ממשתתפי הסקר הראשון (כשני שלישים) הסכימו לענות על הסקר
של  .2020המדגם כלל נבדקים המייצגים את כלל החברה הישראלית מבחינת פיזור מגורים,
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השכלה ,שכר ומגדר ,לרבות ייצוג נאמן לחברה החרדית (ששיעור ייצוגה במדגם  )10%ולחברה
הערבית (ששיעור ייצוגה במדגם  .)20%הסקר היה מפורט במיוחד וכלל יותר מ– 100שאלות,
ולמרות זאת שיעור השלמתו עמד על  .)N=374( 97.15%פרק הזמן הממוצע להשלמת השאלון
היה  32דקות.
המשתנים התלויים היו השינויים הצרכניים במהלך ימי הסגר ,השינויים הצרכניים
המתוכננים לימים שלאחר המשבר (בעיקר כאלה בעלי השפעה סביבתית) ,ומידת התמיכה
בצעדי מדיניות בתחום הסביבה .המשתנים הבלתי תלויים הם השיוך לעשירון סוציו–אקונומי
ומידת הפגיעה הכלכלית כתוצאה מהמשבר.
השיוך לעשירון סוציו–אקונומי הורכב לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,על בסיס
תתי–משתנים :השכלה ,מחוז מגורים ,הכנסה ,מספר טיסות בשנה החולפת ,קבלת תשלומי סעד,
בעלות על בית ,מעמד כלכלי נתפס ,עיסוק עיקרי ּוותק בישראל .תתי–המשתנים קודדו ,וכל
משתתף קיבל ציון המורכב משקלול שלהם .הציונים נעו בין  18ל–( 52ממוצע  ,30.55ס"ת
 .)5.25לבסוף נסכמו הציונים של כל הנבדקים וחולקו לעשר קבוצות שוות בגודלן ,ליצירת
העשירונים הסוציו– אקונומיים .רמת הפגיעה הכלכלית ממשבר הקורונה נקבעה באמצעות
דיווח עצמי על רמת פגיעה בין  1ל– .5אחר כך כונסו התשובות לשלוש רמות פגיעה" :הכנסתי
לא נפגעה"" ,הכנסתי נפגעה ברמה מועטה" ו"הכנסתי נפגעה במידה רבה עד רבה מאוד".
כדי לבחון שינויים בהתנהגות הצרכנית נשאלו הנבדקים על  17שינויים התנהגותיים–
סביבתיים שהיו עשויים להתרחש במהלך תקופת הסגר ,ובהם הפרדת פסולת ,שמירת בקבוקים
וסוללות לטובת מיחזור ,ייצור קומפוסט ,הימנעות מאכילת בשר ,הימנעות מבזבוז מזון ,צמצום
רכישת בגדים ,תיקון חפצים שבורים ,שימוש מוגבר בכלים חד–פעמיים ,ורכישות רבות יותר
דרך האינטרנט (ראו טבלה  .)1כדי לזהות מגמות שינוי ,ערכנו ניתוח גורמים ותמצתנו את 17
הגורמים לחמישה דפוסים :חסכנות ,מיחזור ,התנהגות פרו–סביבתית ,צריכה הקשורה לאופנה
והתנהגות פוגענית כלפי הסביבה.
מיפוי הצריכה לפי טביעות הרגל האקולוגיות נעשה באותו אופן ובאותן קטגוריות צריכה
כבמחקר הקודם :הקטגוריות כאן היו מזון ,אופנה וטקסטיל ,תחבורה ,וצריכת אנרגיה במקום
המגורים .משתנים שלא היו רלוונטיים ,כדוגמת אכילה במסעדות ,הושמטו לשם התאמה
לתקופת הקורונה ולאחר התייעצות עם מומחים בתחום הסביבה.
כדי לבחון שינויים התנהגותיים בעתיד כתוצאה מהמשבר התבקשו הנבדקים לציין ,בסולם
 ,5-1מה הסבירות שיאמצו שש התנהגויות צרכניות מסוימות בעלות השפעה סביבתית .שש
ההתנהגויות נבחרו בהתייעצות עם מומחים לסביבה ולצריכה.
באשר לתמיכה בצעדים כלכליים של מדיניות סביבתית ,הנבדקים התבקשו לדרג ,בסולם
 ,5-1עד כמה הם תומכים ב– 17צעדים כאלה 17 .הצעדים האלה קובצו לארבעה תחומים:
היטלי פנים ,הכוללים מיסוי על ביצים ובקר והעלאת מחירי החשמל; מיסי יוקרה ,הכוללים
מיסוי על טיסות ,כלי רכב חדשים ,דלק ורכישות מחו"ל; מיסי סביבה ,הכוללים אמצעים כמו
מס זיהום ,הטבות למעסיקים שמאפשרים עבודה מהבית ,ועמלות פינוי פסולת; וסיום תמריצים
ללידה ,הכוללים הפסקה של קצבאות הילדים או הגבלת מספר הילדים המעניקים זכאות
לקצבה.
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ממצאים
כאשר בחנו את התפלגותה של מידת הפגיעה הכלכלית בעשירונים הסוציו–אקונומיים השונים,
מצאנו שבכל העשירונים היו נבדקים שענו כי הושפעו מעט מהקורונה .עם זאת ,מספר
הנבדקים שענו כי נפגעו קשה היה גבוה במיוחד בעשירונים הנמוכים ( 39.6%בממוצע
בעשירונים  ,)3-1ואילו נבדקים שהכנסתם לא נפגעה נמצאו בעיקר בעשירונים הגבוהים (46%
בממוצע בעשירונים ( )10-7ראו תרשים .)1
ממצאים אלו ,המעידים על התרחבות פערים ,הולמים מחקרים אחרים על אי–שוויון
בפגיעת המשבר ,ובהם מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה ,אשר מצא כי למגזר הערבי
רשת ביטחון חלשה יותר בהתייחס להכנסה פנויה (חאג' יחיא חדאד ואחרים ;)2018 ,ניתוח
מאפיינים של תובעי דמי אבטלה ,אשר חשף כי השכר הממוצע של תובעי דמי האבטלה ,בטרם
יצאו לאבטלה ,עומד על  6,342שקלים (הלר ,)2020 ,כ– 4,000שקלים פחות מהשכר הממוצע
במשק (אנדבלד ואחרים ;)2020 ,ומחקר אמריקני שמצא כי פחות מ– 30%מהעובדים
האמריקנים יכולים לעבוד מהבית ,מה שמגדיל את הסיכוי של עובדים שאינם יכולים לעבוד
מהבית לאבד את מקום עבודתם (.)Gould & Shierholz, 2020
תרשים  :1התפלגות הפגיעה הכלכלית בקרב העשירונים הסוציו–אקונומיים השונים.
מתוך סקר "פאנל פרויקט המדגם" ()N=374
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הכנסתי לא נפגעה

במידה מועטה

במידה רבה  /רבה מאוד

שינויים צרכניים במהלך הסגר
בבחינת התפלגות השינויים בהתנהגות הצרכנים במהלך סגר הקורונה בקרב העשירונים
הסוציו–אקונומיים השונים מצאנו כי נבדקים מן העשירונים הגבוהים נטו להגדיל את תדירות
המיחזור והרכישה הישירה של מזון מן החקלאי .נבדקים מן העשירונים הנמוכים נטו להשתמש
יותר בכלים חד–פעמיים ,להגביר רכישות באינטרנט ולרכוש יותר מוצרים זולים בעלי השפעה
סביבתית שלילית ,ואילו נבדקים בעשירוני הביניים ( )6-3נטו להגביר דפוסים הנוגעים
לחסכנות ,כגון הימנעות מרכישת בגדים וצמצום צריכת החשמל (ראו טבלה  1בנספח) .בקרב
כל העשירונים ,דפוסי השינוי הניכרים ביותר היו דפוסי חסכנות .ממצאים אלו תואמים את
מחקרנו הקודם ( ,)Peleg–Mizrachi & Tal, 2019שבו נמצא כי טביעת הרגל האקולוגית של
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תרשים  :2התפלגות שינויים בהתנהגות סביבתית בזמן משבר הקורונה בסולם ,5-1
לפי רמת הפגיעה הכלכלית

אופנה

הכנסתי לא נפגעה

במידה מועטה

המידה בה השינוי אומץ בסולם של 5–1

צריכה לא
ידידותית
לסביבה

סביבה

מיחזור

חסכנות

3
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2
1.5
1
0.5
0

במידה רבה  /רבה מאוד

שינויים מתוכננים לאחר הסגר
בבחינת התפלגות השינויים המתוכננים בדפוסי הצריכה בקרב העשירונים הסוציו–אקונומיים
השונים ,נמצאה מגמה מובהקת בשתי התנהגויות בלבד מתוך השש האפשריות :צמצום רכישת
פריטי יוקרה ,וצמצום מספר הטיסות .שינויים אלו היו ניכרים יותר בקרב העשירונים הגבוהים.
באשר להבדלים בין קבוצות רמת הפגיעה הכלכלית מבחינת שינויים מתוכננים בדפוסי
הצריכה (ראו תרשים  ,)3צמצום רכישה של דברי מותרות ושימוש בתחבורה ציבורית היו
נפוצים יותר בקרב אלה שהפגיעה הכלכלית בהם הייתה רבה .מיחזור והפחתת מספר הטיסות
היו נפוצים מעט יותר בקרב אלו שהפגיעה בהם הייתה מועטה ,ואילו הימנעות משימוש בכלים
חד–פעמיים ומעבר לתזונה צמחונית או טבעונית התפלגו באופן כמעט שווה בין כל רמות
הפגיעה הכלכלית.
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העשירונים הגבוהים בענף המזון נמוכה יותר מזו של העשירונים הנמוכים ,וכי העשירונים
הגבוהים נוטים למחזר בתדירות רבה יותר מהעשירונים הנמוכים.
באשר להתפלגות השינויים בהתנהגות הצרכנים על פי דרגת הפגיעה הכלכלית (ראו
תרשים  ,)2מצאנו כי השינוי הנפוץ ביותר בכל רמות הפגיעה היה דפוס החסכנות (הימנעות
מרכישת בגדים וצמצום צריכת החשמל) ,ודפוס השינוי הנדיר ביותר היה דפוס ההתנהגות
הפרו–סביבתית (הכולל מעבר לתזונה טבעונית או צמחונית ,רכישת בגדים מיד שנייה ,העדפת
שימוש באופניים על פני רכב ורכישת ישירה של מזון מן החקלאי) .ההבדלים בין הקבוצות
בדפוסי השינוי קטנים מאוד ,מלבד בדפוס המיחזור (הכולל שמירת סוללות לשם מיחזור,
הפרדת פסולת אורגנית ,שמירת בקבוקי זכוכית למיחזור והפרדת עיתונים ונייר לשם מיחזור),
שם הקבוצה שנטתה לרמת השינויים הגבוהה ביותר הייתה זו שהפגיעה הכלכלית בה הייתה
מועטה.
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תרשים  :3התפלגות שינויים צרכניים מתוכננים בסולם  ,5-1לפי רמת הפגיעה הכלכלית

אפחית את אעבור לתזונה אצמצם רכישת
אמיר נסיעות אמנע משימוש אמחזר
מותרות
ברכב פרטי בפלסטיק חד בקבוקים  /כמות הטיסות צמחונית /
(בגדים,
טבעונית
שלי
ניירות
פעמי
לנסיעות
חפצים וכו')
/סוללות
בתחבורה
ציבורית
במידה רבה /רבה מאוד
במידה מועטה
הכנסתי לא נפגעה

הסבירות לאמץ את השינוי בסולם של ,5–1
בדיווח עצמי

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

תמיכה בצעדי מדיניות סביבתית
באשר למידת התמיכה בעשירונים השונים בצעדי מדיניות סביבתית ,כל העשירונים תמכו
במידה הרבה ביותר במדיניות מיסוי איכות הסביבה ,הכוללת למשל מיסוי על מוצרים מזהמים.
אחריה ,העשירונים הנמוכים תמכו במדיניות מיסי יוקרה ,הכוללת מיסוי על דירה שנייה,
טיסות ורכבי יוקרה ,ואילו העשירונים הגבוהים תמכו במדיניות סיום תמריצי לידה .מדיניות
היטלי פנים — הכוללת מיסוי על ביצים ,בשר וחשמל — קיבלה את התמיכה המעטה ביותר
בקרב כל העשירונים (ראו תרשים  .)4לממצאים אלו חשיבות רבה עבור מקבלי החלטות
מבחינת אופני המסגור של רגולציה סביבתית ,והם מצביעים על קיומו של מנדט ציבורי למיסוי
סביבתי.
תרשים  :4תמיכה בצעדי מדיניות סביבתית בסולם  ,5-1בחלוקה לעשירונים

3.0
2.0
1.0
10

9

8

סיום תמריצי לידה

4
5
6
7
עשירונים סוציו–אקונומיים
מיסוי איכות הסביבה

3

2

מיסי יוקרה

1

0.0

היטלי פנים

מידת התמיכה במדיניות המוצעת
בסולם 5–1

4.0
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תרשים  :5התפלגות רמת התמיכה בצעדי מדיניות סביבתית בסולם ,5-1
על פי רמות פגיעה בהכנסות

סיום תמריצי לידה

מיסוי איכות הסביבה

מיסי יוקרה

מידת התמיכה במדיניות המוצעת
בסולם 5–1

הכנסתי נפגעה במידה
רבה /רבה מאוד

הכנסתי נפגעה במידה
מועטה

הכנסתי לא נפגעה

4
3
2
1
0

היטלי פנים

דיון
משבר הקורונה ,כמו משבר האקלים ,משפיע בדרכים שונות על קבוצות סוציו–אקונומיות
שונות ולכן יש לו השפעה כוללת של הרחבת הפערים הקיימים ,בעולם ובישראל .מחקר שערך
מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי (אנדבלד ואחרים )2020 ,מראה כי כתוצאה
ממשבר הקורונה צפוי שיעור העוני לעלות ,ומשפחות רבות שחיו עד כה סמוך לקו העוני
ייקלעו למצוקה .הרחבת הפערים החברתיים מעמיקה גם את אי–השוויון הסביבתי שכבר קיים
בישראל ,המתבטא בקשר חזק בין מעמד סוציו–אקונומי נמוך ובין סבירות הפגיעה מסכנות
סביבתיות.
במחקר זה נמצא קשר ברור בין מידת הפגיעה הכלכלית במשבר הקורונה והדירוג הסוציו–
אקונומי ובין מידת השינוי בדפוסי הצריכה הסביבתיים במהלך הסגר .העשירונים הנמוכים,
אשר ספגו את הפגיעה הכלכלית הרבה ביותר ,הגבירו את השימוש בכלים חד–פעמיים ,פעולה
שהשפעתה על הסביבה שלילית .לעומת זאת ,עשירונים גבוהים ,שנפגעו מעט מההאטה
הכלכלית או לא הושפעו ממנה כלל ,הגבירו את דפוסי פעולות המיחזור שלהם ,שיש להם
יתרונות סביבתיים צנועים.
הקבוצה שהפגינה את השינויים הניכרים ביותר בהתנהגות הצרכנית הייתה זו של עשירוני
הביניים ,שהתאפיינו בעיקר בפגיעה כלכלית במידה רבה או רבה מאוד ודיווחו פחות על חוסר
פגיעה ,בניגוד לעשירונים הגבוהים ( ,)10-7ששיעורים גדולים מתוכם דיווחו שהכנסתם לא
נפגעה ומעטים מתוכם דיווחו שהכנסתם נפגעה במידה רבה או רבה מאוד .השינוי הנפוץ ביותר

הערות מחקר לעת קורונה

התפלגות התמיכה בצעדי מדיניות סביבתית בקרב קבוצות הפגיעה הכלכלית מראה תמונה
דומה (ראו תרשים  .)5סוג המדיניות שזכה לתמיכה הרבה ביותר הוא מיסוי איכות הסביבה,
וסוג המדיניות שקיבל את התמיכה המעטה ביותר הוא היטלי פנים ,בכל דרגות הפגיעות .אולם
בשונה מהתפלגות העשירונים ,בכל רמות הפגיעה הטלת מיסי יוקרה דורגה במקום השני ,ולא
נמצאה עדיפות לביטול תמריצי לידה.
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בקרב עשירונים אלו היה נטייה לחסכנות רבה יותר ,שכאמור השפעתה הסביבתית דואלית —
מחד גיסא היא מובילה לחיסכון במשאבים כגון אנרגיה ולהימנעות מבזבוז מזון ,ומאידך גיסא
היא מובילה לרכישת מוצרים זולים ,ופעמים רבות יש לכך השלכות סביבתיות שליליות.
ממצאים אלו מדגישים ביתר שאת את החשיבות של מדיניות סביבתית שתהיה מותאמת לכל
עשירון סוציו–אקונומי ,בניגוד למדיניות אחידה.
הסוג השכיח ביותר של שינוי צרכני במהלך הסגר היה חיסכון ,ואילו הסוג הכי פחות נפוץ
היה התנהגות פרו–סביבתית .צעדי המדיניות הסביבתית שקיבלו את התמיכה הרבה ביותר היו
אלה שהוצגו ישירות כמיסי איכות הסביבה (מס זיהום שיחול על מוצרים מזהמים ,הטבות מס
למעסיקים המאפשרים עבודה מהבית ,ואגרת פינוי פסולת על כמויות חריגות של פסולת).
הצעדים שזכו לתמיכה המועטה ביותר היו היטלי פנים ,משמע מיסים על מוצרי צריכה
בסיסיים ,שיש להם השלכות סביבתיות שליליות ניכרות .מנקודת מבט של מדיניות ציבורית,
הממצאים האלה מעלים כי כדאי למסגר מחדש צעדי מדיניות סביבתית ולהדגיש את הקשר
בין מוצרי צריכה להשלכותיהם השליליות.
הערת מחקר זו מראה שוב כי מיחזור נפוץ יותר בקרב העשירונים הגבוהים ,ואילו שימוש
בכלים חד–פעמיים נפוץ יותר בקרב העשירונים הנמוכים .בהיעדר תשתית מאפשרת ובהינתן
הסגר הביתי ,שהגביל עוד יותר את הגישה למתקני מיחזור ,ממצאים אלו אינם מפתיעים .לכן
אנו מדגישים שוב את הצורך בקידום תשתיות לצריכה בת קיימא בפריפריה ,צורך אשר לנוכח
מגפת הקורונה הוא בולט מתמיד .יתרה מזו ,אנו מדגישים גם את הצורך להפוך את
האלטרנטיבה הידידותית לסביבה לאפשרות הזולה ביותר .צורך זה בולט עוד יותר לאור
העלייה בדפוסי החסכנות ,שהוא השינוי המשמעותי ביותר שנמצא בין כל דרגות הפגיעה
הכלכלית של משבר הקורונה.

מקורות
אנדבלד ,מירי ,אורן הלר ,להב כראדי ודניאל גוטליב 8 ,2020( .באפריל) .השפעת המיתון עקב
משבר הקורונה על עוני ,אי־שוויון ורמת החיים .המוסד לביטוח לאומי ,מינהל מחקר
ותכנון.
בר–צורי ,רוני ,ונדב שרצקי .)2010( .צרכנות בת קיימה של משקי בית בישראל .משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה.
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נספח
 בפריסה, ממוצעי שינויים בדפוסי הצריכה במהלך הסגר על פי דיווח נבדקים:1 טבלה
לעשירונים סוציו–אקונומיים
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ומזון ישירות
מחקלאים
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דפוס צריכה/עשירון
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השמשוני–יפה*

תקציר .ההתמודדות עם נגיף הקורונה מאתגרת את קיומו הסוציו–פוליטי
של המרחב הציבורי ומעלה שאלות על אופיו וגבולותיו .המחקר המתואר
כאן מראה כי המגבלות המוטלות על ההתנהלות במרחב הציבורי והאיום
על זמינותו מעצבים תפיסות של מרחב ושל גבולות קונקרטיים
וסימבוליים בין פרטי לציבורי .באמצעות ניתוח מרחבים עירוניים בתל
אביב–יפו אנו מראות שני עניינים מרכזיים :האחד ,פעולתם של אנשים
היא מעצבת מהותית של המרחב הציבורי .היא מעידה על נחיצותו,
המתבטאת בצורך באינטראקציה עם מכרים וזרים ובתחושות שייכות
ושחרור .השני ,השינויים בתפיסת המרחב מתבטאים בעיצובם של גבולות
ומצביעים על אופיו הדינמי של המרחב הציבורי .חוף הים העירוני מגלם
את התביעה המחודשת על המרחב הציבורי ,הנתפס כמרחב לגאולה זמנית
ולשחרור; המרפסת בבית המשותף היא טריטוריה פרטית המתגלה
כמובלעת אנומלית ,הפורצת אל המרחב הציבורי ומסגלת לעצמה את
איכויותיו .שני המרחבים מלמדים על שינויים בתפיסת המרחב
המתרחשים לנגד עינינו.
מילות מפתח :מרחב ציבורי ,קורונה ,שייכות ,תל אביב ,חוף ים ,מרפסת

מבוא
ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה בעולם התבטאה בסגירת גבולות ובהגבלת התנועה.
אף שהוכח כי מגבלות על חופש התנועה וריחוק פיזי מסייעים בצמצום היקפי ההדבקה ובבקרה
על המגפה ,יש להם כמובן משמעויות חברתיות–פוליטיות .היעדר תנועה חופשית וצמצום
האפשרות למפגש עם אנשים ,במיוחד בתקופות סגר ,פוגעים בזמינותו של המרחב הציבורי.
העניין טורד את מנוחתן של רבות ,ואפשר לזהות רמזים לשינוי בתפיסות של מרחב ושל
גבולות קונקרטיים וסימבוליים בין פרטי לציבורי .הערת מחקר זו עוסקת בשינויים בתפיסת
המרחב הציבורי בימי קורונה בעיר תל אביב–יפו .המחקר מגלה ביטויים חדשים במרחב,
הציבורי והפרטי ,שמקורם באי–זמינותו של המרחב הציבורי .נראה שמובנו של המרחב הציבורי
כמקום מפגש נתבע מחדש ,והאנונימיות המובנית לתוך האורבניות משנה את פניה לשייכות.

*

ד״ר תמר טאובר–פאוזנר ,בית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית תל אביב–יפו
ד״ר נורית השמשוני–יפה ,בית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית תל אביב–יפו

הערות מחקר לעת קורונה

מרפסת עם נוף לים :עיצוב מחדש של תפיסת
המרחב הציבורי בימי קורונה
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במרץ  ,2020במסגרת המאבק בנגיף הקורונה — תקופה שנכנה כאן לשם הקיצור "ימי
קורונה" — הוטלו על הציבור בישראל הגבלות .העיקריות שבהן התייחסו למרחבים ציבוריים.
הערים ,שבהן חיה כמחצית מאוכלוסיית העולם ,נחשבות זרז להתפשטותן של מגפות ,אף שיש
בהן פוטנציאל קיימות .גודל האוכלוסייה ,הצפיפות וההטרוגניות טוענים את העיר בזרות,
בניכור ובבדידות ,ו״המגעים החולפים והרגעיים בעיר הגדולה״ ,כפי שתיאר אותם זימל (,2004
עמ'  ,)31אינהרנטיים לעיר ובונים אותה .החיים האורבניים מפגישים מגוון אוכלוסיות
החולקות מרחב בנוי וצפוף ,והחיים הקולקטיביים מתאפשרים בעיר הודות למרחב הציבורי.
כך מתבהרת נחיצותו של המרחב הציבורי כמוקד התרחשות חברתי ופוליטי וכמקום מפגש
ראוי להיווצרותה של חברה אזרחית.
המרחב הציבורי המוכר היה מובן מאליו ,אלא שבימי קורונה תפיסתו בציבור מתעצבת
מחדש .בעטיין של מגבלות תנועה ,המגבילות למשל יציאה מהבית עד למרחק של  100מטרים
בלבד ,גברה תשומת הלב למרחבים ציבוריים מוכרים שנהגנו לחלוף לידם מבלי משים ,והם
זוכים עתה במבט חדש .שדרת העצים לא שינתה את מקומה ,אך נעשתה למקום מפגש מועדף;
פינה מוצלת וספסל נחבא בקרן רחוב התבססו כאתנחתא משהות ארוכה בבית; בתי הסעדה
הציעו סלי פיקניק לסעודה בשדרה הקרובה .עיצובו של המרחב הציבורי ניכר גם במחאות
שפרצו בקיץ  .2020מעגל התנועה הופך ממרחב שסביבו נעים כלי רכב למוקד התכנסות
ומחאה ,והרה–ציבוריזציה של הגשרים במחאת הדגלים השחורים מסמנת מרחב מוכר בצבע
אחר 1.ההתנהלות תחת המגבלות מעוררת תשומת לב מחודשת ותובעת בחזרה משמעויות
וחשיבות שמגבלות ימי הקורונה מאיימות עליהן .הרשויות עצמן יוזמות פעולות דוגמת סימון
שבילי אופניים ,שהן בבחינת אורבניזם טקטי — התאמה מהירה של המרחב לתושבים ,המעידה
על זיהוי השינוי בתפיסת המרחב הציבורי.
מרחב ציבורי מספק מסגרת אנליטית לבחינת החברתי והפוליטי .תחילתו בתכנון מרחבי
ואדריכלי ,אך הוא גם תולדה של פעולת הציבור והעשייה שלו .אנשים יוצרים אותו ,מגדירים
מהו ומה עושים בו .נקשרים בו מטענים ומשמעויות והוא מבטא חופש תנועה ,חופש ביטוי
וקשר למקום .הוא מקום מפגש ,הוא מאפשר אינטראקציה חברתית ומימוש הפרט כחלק
מקהילה ,והוא מאפשר לתרגל חיים פוליטיים .מכאן עולה שמרחב ציבורי הוא מקום פיזי
ורעיוני; הוא חיוני לפרטים ולחברה ,והיעדרו ,גם אם הוא חלקי או בגדר איום ,אינו ממוסס את
הצורך בו.

מתודולוגיה
כדי לבחון כיצד זמינותו החלקית של המרחב הציבורי והאיום על זמינותו מעצבים את תפיסת
המרחב ואת הגבול בין פרטי לציבורי בחרנו שני מרחבים בעיר תל אביב–יפו :חוף הים העירוני,
שהוא נקודת החיכוך של המרחב הציבורי האורבני עם הטבע ,ומרפסת הבית המשותף ,שהיא
נקודת החיכוך של המרחב הפרטי עם המרחב הציבורי האורבני .כדי לבחון את משמעויות
החוף כמרחב ציבורי בעיני הציבור ניתחנו את תגובות הציבור לאיסור על הביקור בחוף הים,

 1הערת המחקר היא חלק ממחקר רחב יותר פרי עטן של המחברות ,שמושאו המרחב הציבורי בעת קורונה.
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״פה זה הים? איפה הכחול זה המים ,ומפה איפה מתחיל החול זה
החול״
בתגובות הציבור למגבלות שהוטלו בימי הקורונה בלטו התגובות על האיסור ללכת לחוף הים,
אתר מרכזי בתרבות הישראלית 3.החוף העירוני הוא מרחב ציבורי ייחודי ,שטח טבעי שעיצבה
העיר .הוא מסמל את קצה העיר ,קצה המדינה ,קצה היבשת ,ומעבר לו מצוי עולם אחר .האקלים
הים–תיכוני ,עומס החום והלחות הפכו את חוף הים לנקודת מפלט מהעיר ובתוכה ,גם בזמנים
שאינם מאפשרים שהייה בשאר מרחביה הפתוחים .בימי סגרים והגבלות תנועה ,היציאה החוצה
מקבלת משנה משמעות .תקופת הקורונה הכבידה את משקלו של החוף שבעתיים ,ונדרש מבט
מחודש עליו.
החוף הוא קטגוריה אנומלית המתקיימת בעומס יתר של משמעויות פוטנציאליות ( Fiske,
 .)1997ואכן ,התגובות לסגירתו מסמנות אותו כמעוז נורמליזציה ,כטריטוריה השייכת לכולם,
כמרחב שנקשרות בו משמעויות של חופש ,הנאה ובריאות .בימים כתיקונם החוף המוסדר–
המשוחרר נמלא באנשים לבושים למחצה במרחק פסיעה מאנשים חנוטים בחליפות .החוף —
בין היבשה לים ,לא עיר ולא טבע — הוא הכלאה המטשטשת את הבינאריות טבע–תרבות.
סמיכותו לעיר והמעבר המהיר מתרבות לטבע הופכים אותו לטבע נגיש ,המצוי בהישג ידו של
הציבור והמאפשר תחושת חופש שנעדרת ממרחבים אחרים.
תפיסת החוף כמרחב ציבורי מתגלית כנזילה ומשקפת משמעויות המקושרות לטבע,
המשוחרר מבעלות והפתוח לכולם ,כפי שניסח מבקר בחוף :״סגרו לנו את הים [ ]...צריך
לשחרר את הים״ (בלומנטל .)2020 ,מילותיו מהדהדות את תחושת הגזל של מה ש״שלנו״ ואת
הצורך להשיב את הסדר על כנו" ,לשחרר את הים" .החוף נתפס כמרחב שאינו בבעלותו של
איש ,ולכן שייך לכולם .תחושת הבעלים ללא בעלות מקבלת לגיטימציה גם מהתנהלות הגופים
הרשמיים ,המעבירים ביניהם את האחריות לאכיפה :מהמשטרה לעירייה ובחזרה ,ולבסוף
״העירייה לא חילקה היום דוחות בים״ (בלומנטל ואחרים .)2020 ,עיריית תל אביב–יפו
הסתייגה מהאפשרות לאכוף את המגבלות בחוף ,החריגה אותו וסימנה את סגירתו כגזרה יוצאת
דופן; היא הכירה בכך שתושבי העיר תופסים את החוף כשלהם (שומפלבי ולוקש.)2020 ,
2

תודותינו לגב׳ יעל גלוזמן מחדשות  12ולגב׳ שירן אהרוני מחדשות .13

3

כותרות פרקי הממצאים לקוחות ממערכונים של הגשש החיוור" :המצילים של ש״ס" ו"חסכו ואמצו".
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כפי שהופיעו במהדורות החדשות בערוצים  12 ,11ו– 213ובאתרי החדשות  N12 ,Ynetוהארץ
בין  19במרץ (תאריך האיסור) ל– 20במאי (תאריך ביטולו) .כדי לבחון את שימושי המרפסת
ומשמעותה בימי קורונה ניתחנו שני סוגים של פוסטים בפייסבוק :פוסטים הקוראים ליציאה
מתוזמנת למרפסות ומשתפים בחוויות מאירועים כאלה ,דוגמת שירה בערב פסח; ופוסטים
המתעדים חוויות אישיות מהמרפסת ,דוגמת ביקורי משפחה .כמהלך משלים נעזרנו בפוסטים
כדי לערוך עשרה ראיונות עומק ,במטרה להבין את השינויים בתפיסת המרפסת והמשמעות
המוענקת להם .הממצאים עוגנו בניתוח סמיוטי .כפי שנראה מייד ,המרחבים מבטאים את דרכו
של הציבור לשמור ולהשיב לעצמו לא רק את הפיזיות של המרחב הציבורי אלא גם את מטעניו
הרעיוניים ,ובעיקר את תחושת השייכות המושגת דרכו — הציבוריות.
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הסירוב ״לסגור את הים״ סימן שהעירייה קשובה להלך הרוח הציבורי ,ושבמתח בין המדינה
לציבור בסוגיה זו היא מזדהה עם הציבור.
החוף מציע שורת פעילויות אופייניות — משחק מטקות ,שיזוף ,שחייה ,משחק בחול —
המאפשרות לא רק הנאה מהטבע עצמו אלא גם התקה של סגולותיו המרגיעות לפעילויות
הנערכות בו דוגמת יוגה וצעידה לאורכו .בשונה מהטבע המרוחק מן העיר ,החוף קרוב והגישה
אליו אינה דורשת משאבים מיוחדים .במילותיה של צעירה שאיבדה את פרנסתה ,״זה הדבר
היחיד שעוד אפשר לעשות״ (בלומנטל ואחרים .)2020 ,מי שהתעקשו לבקר בחוף בימי הסגר
התייחסו גם למידותיו הבריאותיות :״נפש בריאה בגוף בריא בסביבה בריאה זה צורך קיומי״
(בלומנטל ,)2020 ,״הים זו הבריאות שלנו ,החוסן הנפשי והמפלט של כולנו״ (קמר ושומפלבי,
 .)2020בחוף נקשרות יכולות תרפויטיות והוא נמצא בריא לגוף ולנפש ,ועל כן הוא מציף ביתר
שאת את חוסר ההיגיון בהגבלות שנועדו לשמור על בריאות הציבור .תגובות נוספות חידדו
את חוסר ההיגיון שבהגבלות וסימנו את החוף כמקום בטוח :״אין שום היגיון לאסור להגיע
לים״ (ראב"ד ובלומנטל ,)2020 ,״אנחנו צריכים להיות במקומות הפתוחים ולא ברחובות
ובמקומות צפופים״ (רביד .)2020 ,ואכן ,החוף נבדל ממרחבים סגורים ובנויים דוגמת אולם
תיאטרון ,המחייבים אסדרה יסודית שתכשיר אותם לשימוש בעת הנוכחית.
בימים כתיקונם ,האסדרה בחוף מינימלית .בימי הריחוק הפיזי ,מאפייניו ה(א)מבניים הם
דווקא יתרון ,והוא מתגלה כמרחב ציבורי המספק אפשרות נגישה לבריחה–לכאורה מהמפוקח.
השהות בחוף ,לבד או בקבוצה ,חושפת אותנו לשוהים אחרים ומאפשרת לנו טווח של
אינטראקציות שאינן מתנגשות עם ההנחיות ומאפשרות לספק מעט מהגעגוע לחברה .החוף
ממוסס משהו מהמטען הראשוני של הריחוק החברתי ,ובאופן פרדוקסלי ,דווקא הטבע מותיר
אותנו בקרבת הציוויליזציה .בימי הקורונה ,האפשרות לשהות בחוף הים מדגישה את
הנורמליזציה בעת שיבוש השגרה ,כפי שעולה מדבריהם של מבקרים בחוף:
הבוקר בחוף [ ]...עשרות ישבו על מחצלות ,אכלו ,שמעו מוזיקה .משפחות וחבורות.
(בלומנטל ואחרים)2020 ,
יש מחצלות ,יש בירות ,מה רע? נשב קצת בחוף ,אחר כך נכנס למים ,אחר כך ניסע
לחומוס אבו חסן .שישי נורמלי( .ראב"ד ובלומנטל)2020 ,
היו צריכים לפתוח את החופים מזמן ,הבאנו אבטיח ופירות ושתיה וג׳חנון עם ביצה.
בקיץ אני כל הזמן בים ]...[ .בחודשיים האחרונים התפלחתי לכאן קצת ,כי אי אפשר
בלי ים]...[ .החוף מלא ,ואני מרגישה טוב עם עצמי [ ]...הבאנו ענבים ,סנדוויצ׳ים ,קנינו
גלשן ,חוזרים לגמרי לחיים( .אייכנר)2020 ,
לשהּות בחוף הים ולפעילויות בו נלוות תחושות של שחרור והפקעה משגרת היומיום ,ואלה
קושרות אותו לחוויה לימינלית ששמורה במקורה למצבים חברתיים מסוימים .החוף התל–
אביבי הוא מקום מפלט ,טריטוריית חופש בעיר עצמה .היציאה אל החוף כמוה כביטוי משאלה
להרחיק אל מחוז חופש ,ומשמעותו הסימבולית של האיסור ללכת לים היא איסור על מימוש
החופש והקיץ התל–אביבי .את התחושה הזאת ביטאו כמה מהמבקרים בחוף לאחר הסגר:
רצינו לנשום אוויר אחרי חודשיים בבית( .רביד)2020 ,
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חנקו אותנו כל כך הרבה זמן [ ]...די ,תראה את הים .ישראלים אוהבים לחיות.

נולדנו לחופש ,לא? (פלג)2020 ,
כפי שראינו ,התגובה הציבורית לניסיון ״לסגור את הים״ מקפלת בתוכה משמעויות שונות
שפרטים מעניקים לחוף הים ,ויש משמעויות המשותפות לציבור הרחב .חופה של תל אביב
הוא מרחב המגלם את מצב הביניים שבו החברה שרויה .הוא מדומה לגאולה זמנית ,המשיבה
קורטוב של חופשת קיץ בנאלית ומשחררת לרגע ממגבלות הקורונה .הכמיהה להשתחרר,
להתנער מהפיקוח ,להיות בטבע ,להשתייך ,לקיים משהו מהמוכר — מתממשת בחופה של תל
אביב .רעיונות אלו משרטטים מבט מחודש על חוף הים העירוני כמרחב ציבורי ,אזור חיץ בין
ההגבלות בחסות איום המגפה ובין התביעה לרה–ציבוריזציה של המרחב .החוף התל–אביבי
מסמל את השחרור ,את התחושה כי הוא אינו שייך לאיש ובה בעת שייך לכולם .הניסיון לסגור
אותו אינו מתמצה באיסור לחוש את החול בכפות הרגליים; הניסיון לגזול את חוף הים כמרחב
קונקרטי מתפרש כניסיון סימבולי לגזול את החופש ,את מה ששלנו.

״תצא רגע לגזוזטרה של הבלקון של המרפסת״
לקראת סוף פברואר הוטל באיטליה סגר אזורי ,פרקטיקה שנעשתה לחלק משגרת הקורונה.
האיטלקים הסגורים בביתם ,המנועים מלצאת החוצה או לפגוש אנשים ,פרצו את גבולות
המרחב הפרטי ופצחו בשירה ממרפסותיהם .בהמשך הגיעו מחיאות הכפיים המתוזמנות מן
המרפסות בהוקרה לצוותים הרפואיים .היציאה החברתית אל המרפסת התפרסה בעולם ולבשה
מגוון צורות ,דוגמת שירה בציבור או הארה מאורגנת של מסכי הטלפונים הניידים .בשעת ערב
אלפי מרפסות נראו לרגע כפודיומים מוארים מרחפים באוויר; אנשים זרים השתתפו באירוע
חברתי מהמרחב הפרטי שלהם ,חברו לרגע למשהו גדול מהם והפכו את המרפסת ל״מרחב
ציבורי [ ]...מקום שאנו חולקים עם זרים״ (.)Walzer, 1986, p. 470
המרפסת התל–אביבית עברה גלגולים שונים ,ונוכחותה ביצירות תרבות מוכרות מלמדת
על מקומה בהיסטוריה של העיר .ביומיום היא משמשת מקום אחסון ,פינת עישון או מקום
מפלט ,ומאפשרת קשר עם השכנים והרחוב .בימים כתיקונם היא הרחבת הבית ,סיפון חיצוני
המשקיף אל הרחוב ,שותף חלקי לאווירת החוץ .היא יכולה לבודד אותנו מהבית ,מהמוכרים
לנו ,ולחבר אותנו עם החוץ ,עם מי שאנחנו לאו דווקא מכירים .מאפייניה המבניים ממקמים
אות ה בין הפרטי לציבורי והופכים אותה לקטגוריה אנומלית .בימי סגר מתמעטים ערוצי
התקשורת פנים אל פנים ,ואירועי המרפסת נקשרים בשיפור מצב הרוח ובאינטראקציה
מזדמנת .הקריאות לצאת אל המרפסות בשעה יעודה ולמחוא כפיים יחד הופיעו גם בתל אביב.
אחריהן הגיעו הזמנות לליל סדר רב–מרפסתי ונולדו יוזמות ספונטניות .מורן כתבה בפוסט
שהיא תלתה בשכונה הזמנות לשירה משותפת מהמרפסות ,ואחר כך תיארה את שהתרחש:
״היה גאולה!!!!!!! שירה אדירה ,מחיאות כפיים ,נפנופי שלום ומעגל ריקודים [ ]...אחדות
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נחנקנו ,אנחנו חנוקים ,עכשיו רוצים כבר להשתחרר.
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שאין לה מילים״ 4.אלונה סיפרה בריאיון :״החוויה של ליל הסדר הייתה מאוד חזקה [ ]...עושים
לחיים עם אנשים שאני לא יודעת איך הם נראים ומי הם ומה הם [ ]...ועכשיו הם רואים אותי
ואני אותם — דרך המרפסת ,זה יצר סוג של קהילה״ .ענת יצאה למרפסת לנגן ״מה נשתנה״
בכינור ,ועוררה הצטרפות לשירה בצוותא במרחב הציבורי .בריאיון היא סיפרה:
לשתי המרפסות ממול הגיעו אנשים והסתכלו החוצה ,והיו אנשים מהרחוב שהתכנסו
[ ]...יצאנו למרפסת וממש שרנו ביחד ,מהמרפסות מולנו השתתפו [ ]...לנגן למרחב
ציבורי ריק בכינור ,שזה כלי מאוד יהודי ,זה הרגיש קצת עצוב [ ]...קשה לנתק את זה
מהסיטואציה של סגר וליל הסדר ופסח.
אלון ועידן לא נכנעו לאווירה העגמומית בערב יום העצמאות :״היינו ממש מבואסים בערב
יום העצמאות ,שאין שומדבר ,אז החלטנו לעשות קריוקי .שמנו לפטופ עם רמקול וכאילו
קריוקי עם המרפסות ליד״ .היעדר האפשרות לחגוג את החגים כנהוג הוביל רבים לחגיגות
משותפות בין המרפסות ,כדי להשיב את רוח החג ועימה תחושות של קהילתיות ואחדות.
מדברי המרואיינים וכותבי הפוסטים עולה שהמרפסת תפקדה כבמה מתווכת בין זרים ואפשרה
אינטראקציה ,השתתפות ותחושת שייכות.
ביומיום נודעת חשיבותו הרבה של המרחב הציבורי בהפגת בדידות ,בעידוד ובאפשור
אינטראקציות שונות ,בחלקן לא צפויות ולא מתוכננות .אי–זמינותו אינה מעלימה את הצורך
בהם ,והמרפסת נעשית אתר לגילויי אמפתיה ,ולעיתים היא מחדדת את הרגישות לאחר
ומאפשרת דרכים יצירתיות לעידוד ולגירוש הבדידות .תום ושותפותיה לדירה ,למשל ,סיפרו
בריאיון שהן שימחו שכן שתלה בלונים במרפסת לכבוד יום הולדתו :״יצאנו למרפסת ושמנו
לו שירים מהרמקול ועשינו לו שמח .כך הכרנו שכן חדש שלא הכרנו קודם [ ]...בגלל הסגר
החלטנו לשמח אותו [ ]...היה נחמד כי רקדנו ושרנו ממרפסת למרפסת״ .גל ושותפיה סיפרו
בריאיון שהם עודדו עוברי אורח :״הרקדנו אנשים בחג [ ]...כולם היו מאוד מדוכדכים מהמצב
[ ]...שמנו מוזיקה [ ]...והם פשוט עצרו וזרמו איתנו [ ]...הייתה תקשורת דרך הריקודים []...
אנשים חיפשו [תקשורת]״.
פתחים ,טען זימל ( ,)Simmel, 1997מגלמים אפשרות להפרדה ולחיבור .המרפסת ,כך
מתברר לנו ,מאפשרת את שניהם .בעידן הריחוק הפיזי ,שבו אנו נדרשים לשמור על אחרים
ולהגן על עצמנו ,המרפסת היא מובלעת בטוחה דיה של הפרטי במרחב הציבורי :יש בה הן את
הגנה של הפרטי הן את יתרונות השהייה במרחב הציבורי .קריאותיה של אם המבשרת על שעת
ארוחת הצהריים אי אז בשנות השישים התחלפו עתה בצעירים המבקרים את סביהם ובילדים
המבקרים את הוריהם ,הממתינים להם במרפסת ביתם ממרחק בטוח .מירי ,למשל ,שיתפה
בפייסבוק מחשבות על הבדידות של אימה ועל ביקורי המרפסת שנועדו להפיגה :״אני פותחת
את השער ,עוצרת באמצע השביל ,ואימא שלי ,עם ההליכון ולצידה המטפלת המסורה שלה
יוצאות למרפסת ,היא מנופפת לי לשלום ,לפעמים מתיישבת ומדברת איתי שלוש דקות״ .יעל
סיפרה בריאיון :״הייתה תקופה שהיינו בבידוד ,אז חברים באו לדבר איתנו מבעד למרפסת כי
לא יכולנו לצאת מהבית״.
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אנחנו כל יום שם [במרפסת] ,התפתח קשר [ ]...הוא [עובד ברחוב מטעם העירייה] מכר
ידידותי לכל דבר ועניין .זה נוצר לגמרי בעקבות הקורונה ]...[ .אישה מבוגרת []...
בסיבוב הקבוע [ ]...עוברת ונמרוד כל פעם שהוא נמצא שם היה משוחח איתה ,והיום
אם נראה אותה ברחוב אנחנו נגיד לה שלום כי כבר הכרנו .זה התחיל בתקופת הסגר.
כי לפני זה בקושי ,את יודעת ...עם השאר ניהלנו כל מיני שיחות [ ]...אם הייתה לנו
תקשורת עם חברים זה היה דרך המרפסת.
מחוויותיהם של המרואיינים וכותבי הפוסטים עולה שהמרפסת בימי קורונה היא מרחב פתוח
המזמן מפגשים והשתתפות בפרקטיקות השמורות למרחבים ציבוריים .פעילות הנערכת
במרחב הציבורי הופכת את אסופת האנשים הפרטיים שבמרפסות לציבור ,ומאפייניה הפיזיים
של המרפסת כמו סופגים לתוכם את איכויות המרחב הציבורי .המרפסת מתממשת כמרחב
סימבולי הנמלא ברב–קוליות של פרטי וציבורי .היא משחררת מהמרחב הביתי ,אך לא חושפת
לסכנות המרחב הציבורי .היא בבעלותנו ,משיבה לידי התושבים משהו ממשחק הכוחות בין
הפרטי לציבורי .בימים של חוסר ודאות ,דיכוי וצמצום ,המרפסת מאפשרת קשר עם החוץ
בתנאים מוגנים.

סיכום
חשיבותו הסוציו–פוליטית של המרחב הציבורי מתבטאת בעיצוב תפיסתו בציבור .חוף הים
הוא הייצוג הסימבולי של אפשרות בת השגה לחופש ולשחרור .התנגדות הציבור לסגירתו
הובילה את עיריית תל אביב–יפו להטמיע את העמדה הציבורית ,והחוף נותר מרחב ציבורי
פתוח — עניין שאינו מובן מאליו בימי קורונה .למרפסת ,מרחב פרטי בהגדרתו ,מעניק הציבור
מאפיינים של מרחב ציבורי ומעצב אותה כמרחב לימינלי ,בין לבין ,צף ,גם וגם .המחקר מראה
כי פעולתם של האנשים היא מעצבת מהותית של המרחב הציבורי .היא מעידה על נחיצותו,
המתבטאת בצורך באינטראקציה עם מכרים וזרים ובתחושות שייכות ושחרור .עוד מראה
המחקר כי השינויים בתפיסת המרחב מתבטאים בעיצובם של גבולות ומצביעים על אופיו
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המרפסת מאפשרת השתתפות ללא השתתפות ,חברתיות ללא אינטימיות (.)Zacka, 2020
היא מבטאת מידה גבוהה של פרטיות ביחס למרחב ציבורי ,ומידה גבוהה של חשיפה ביחס
למרחב פרטי .היא מאפשרת לצפות באנשים החולפים בשדרה מבלי שיבחינו ב״מתמרפס״,
ולשמוע שיחות ברחוב מבלי להסגיר נוכחות .אין מדובר במרחב ציבורי במובנו הקלאסי ,אך
המרפסת מאפשרת לשוהים בה להביט אל המרחב הציבורי ,להרגיש חלק ממנו ולהשתתף בו
מרחוק — מגע ללא מגע .היא מסגלת לעצמה את מעלותיו ,והשהות בה יכולה לפצות על
תחושת בדידות ,חוסר שייכות ודכדוך .בימי הקורונה תפקידה כמרחב לתקשורת וליצירת
קשרים מתמשכים מתחזק .הקריוקי של אלון ועידן הוליד קשר מתמשך עם השכנות ,ואלון
סיפר שבסגר פגש לראשונה שכנה מהמרפסת השכנה והוזמן אליה ,״מה שלא היה קורה כנראה
לולא הקורונה [ ]...הקשר הבין–מרפסתי״ .יעל סיפרה בריאיון על השהות המתארכת של נמרוד,
בן–זוגה ,במרפסת :״הוא ישב שם [ ]...וכשהוא לא היה שם אנשים שאלו לאן הוא נעלם [ ]...אין
דייר ברחוב שלא מכיר את המרפסת או אותנו״ .על עצמה סיפרה שהעדיפה לשבת כך שלא
יוכלו להבחין בה .היא תיארה קשרים שנוצרו:
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הדינמי של המרחב הציבורי .כך למשל הצורך במפגש עם זרים והרצון להשתייך ,העומדים
בלב ליבו של המרחב הציבורי ,מוצאים באופן פרדוקסלי מענה דרך המרפסת הפרטית,
המאפשרת תקשורת והשתתפות מוגנות במרחב הציבורי .בימי הקורונה תפקיד החוף לא
השתנה אלא הודגש; ואילו במרפסת הוטמעו משמעויות חדשות המעצבות את הגבולות בין
הפרטי לציבורי .אפשר להניח שתקופת הקורונה תזמן עיצוב מחדש גם של תפיסת המרחב
הפרטי עצמו .המציאות משתנה לנגד עינינו ומאתגרת את תפיסות המרחב שאליהן הורגלנו,
והציבור תובע את משמעויותיו של המרחב הציבורי בדרכים שונות .התפיסה המשתנה של
המר חב ,עיצוב הגבולות ושינוי היחסים בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי הם בבחינת קוד
פתוח לתרבות הפוליטית בישראל של קיץ .2020
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תקציר .המחקר בוחן את חוויית הבידוד בחברה הישראלית בתקופת משבר
הקורונה ומתמקד בסיפורים של המבודדים והמבודדות הראשונים
בישראל .הוא מבוסס על עבודת שדה אתנוגרפית שהחלה במקרי הבידוד
שלפני הסגר הקולקטיבי ,ואשר כוללת ראיונות עומק עם  53מבודדים
ומבודדות ,תצפיות ,שיחות ויומן שדה .בהערת מחקר זו אתמקד בסיפורים
מתוך שדה המחקר שיש בהם מרכיבים של נוסטלגיה וגעגוע .טענתי היא
כי מבודדים ומבודדות רבים משתמשים בנוסטלגיה ובגעגוע כבמקור
ליצירת תקווה ולחיזוק חוסנם האישי והחברתי בזמן הבידוד .מרחב
הבידוד משמש להם מרחב לימינלי שבו התרפקות על העבר מפיחה בהם
תקווה לעתיד טוב יותר דווקא בתקופה של משבר ואי–ודאות.
מילות מפתח :נוסטלגיה ,תקווה ,COVID-19 ,אתנוגרפיה בהולה

מבוא
שניים בפברואר  .2020אחותי ובן זוגה חוזרים מסין ונכנסים לבידוד .הם סוגרים את הדלת
אחריהם ומבקשים שלא נבוא לבקר .אנחנו ,בני המשפחה ,מרימים גבה ולא מבינים על מה
המהומה.
עוברים ימים אחדים .יותר ויותר אנשים נמצאים בבידוד מניעתי בבתיהם לאחר ששבו
מארצות נגועות קורונה או נחשפו לחולה מאומת .אני כבר נעה בין ריאיון טלפוני אחד
למשנהו ,כותבת יומן שדה ועורכת שיחות ממרחק שני מטרים עם אנשים במרחב הציבורי .עד
סוף חודש מרץ ערכתי  53ראיונות עומק עם מבודדים ומבודדות ועשרות שיחות ותצפיות
במרחב הציבורי .הבידוד של אחותי ומשפחתה עורר אצלי שאלות ומחשבות רבות :מה עובר
על מבודדים ומבודדות? מה הם מספרים בזמן הלימינלי הזה שבין תחילת השתלטותה של
מגפת הקורונה על מהלך חיינו ועד הפיכתה לתפאורה הלא מחמיאה של הקיום האנושי? מה
אפשר להבין מחוויית הבידוד בחברה הישראלית במאה ה–?21
יצאתי לשדה זה מתוך רצון לתפוס את הרגע ההיסטורי שמתהווה תוך כדי מגפה .אך לשדה
יש גם חיים משלו — הוא מרחב סינגולרי ,לימינלי וחמקמק ,עם פוטנציאל אדיר לגילוי מבעים
חברתיים ותרבותיים .שיטת המחקר הייתה "אתנוגרפיה בהולה" (חג'ג'–ברגר — )2018 ,מושג
שטבעתי במחקר קודם ,ואשר מתאר אירועים ושדות חברתיים שנוצרים בהפתעה ונושאים

*

ד"ר הגר חג'ג־ברגר ,החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר־אילן
אני מודה לעמיתותיי אגט קראוס ומיכל אסא־ענבר על שקראו ,העירו והאירו ,ולדורית הרשקוביץ על
ההרהורים המשותפים .תודה לכל המרואיינות והמרואיינים שפתחו בפניי את ליבם וגם את הדלת לביתם.

הערות מחקר לעת קורונה

כמיהה לעבר ,תקווה לעתיד

הגר חג'ג' – ברגר

כמיהה לעבר ,תקווה לעתיד

201

עימם אי–ודאות .אתנוגרפיה בהולה מתאימה לחקר משברים דוגמת המגפה העולמית,
שתחילתה בראשית  2020וסיומה אינו ידוע.
טענתי היא כי פרקטיקה של התרפקות נוסטלגית על העבר וכמיהה אל העבר בעת משבר
קיומי ובתוך מרחב הבידוד מפיחה בקרב המבודדים והמבודדות תקווה לעתיד טוב יותר .לשם
ביסוס הטענה אנתח סיפורים ששוזרים בין עבר ,המשמש כבסיס לעתיד ולתקווה ,ובין הווה
של אי–ודאות ,שבו הולכים ומתבהרים האופנים שבהם המגפה המתפשטת משפיעה על החיים.
בשונה מהתפיסה הרווחת שלפיה משברים ואירועים של אי–ודאות וסכנה קיומית מחלישים
את החוסן החברתי והאישי ,מחקר זה מראה כי מהסיפורים ומהעדויות שאספתי בעבודת השדה
עולים גוונים של תקווה .מרואיינים רבים בחרו להישען על זיכרונות קולקטיביים או אישיים
כדי לחזק את חוסנם האישי ,במקום לשקוע בעצבות .גישה זו של הישענות והתרפקות
נוסטלגית על העבר עשויה ליצוק תקווה ולחזק את החוסן האישי והקולקטיבי גם באירועי
משבר עתידיים.

נוסטלגיה ותקווה
המילה נוסטלגיה ,שמקורה בשפה היוונית ,מורכבת משתי מילים :נוסטוס ( ,)νόστοςשפירושה
שיבה הביתה ,ואלגוס ( ,)άλγοςשפירושה כאב .מאמצע המאה ה– 19נעשה השימוש במושג
שגור בהקשרים של כמיהה וכיסופים מרירים–מתוקים לזמן שחלף ולא ישוב עוד .נוסטלגיה
נקשרת להיבטים רומנטיים ולאידיאליזציה של העבר תוך "מחיקת" אירועים לא רצויים מעל
מדפי הזיכרונות .בתחילת משבר הקורונה ,מבודדים הפעילו פרקטיקה שמשתמשת בנוסטלגיה
כדי להתבונן על העתיד מתוך תקווה .אציג כעת כמה מסיפוריהם.
ראומה ,אלמנה בת  75מדרום הארץ ,נמצאת בבידוד כבר יותר משבוע ומספרת על חייה
עם בעלה בעיירה דרומית לחוף הים .היא מספרת לי" ,מצאתי את עצמי נעמדת מול התמונה
שלו ומדברת איתו ,שישמור עלינו" .היא נכספת אל העבר ומביעה כמיהה להשיבו" :זו הייתה
ישראל אחרת" ,היא אומרת" ,כבר לא כמו היום .אם היו לומדים ומחזירים את האחריות
המשותפת לגורל המדינה ,לאזרחים ,אחד לשני ,המצב היה אחר" .העבר נוכח בחייה ומעניק
לה כוחות" :עברנו דברים קשים מאלו ...לא בכינו ,עבדנו ,נלחמנו ,עשינו מה שצריך".
הנוסטלגיה היא אי מבטחים ,בית ,מקור לעוצמה .ראומה מבטלת את הסכנה הגדולה שבמגפה
וטוענת כי בעבר היו סכנות גדולות מאלו .לצד זאת היא מספרת על חששותיה מהיצמדות
עיוורת לחדש ושכחת הישן והטוב" :היום שוכחים מה זה להילחם עבור הבית .להילחם עבור
הילדים ,עבור החיים .הכול בא בקלות ...שנסדר אותם בירושה ...אני סידרתי להורים שלי קבר,
אפילו את זה" .היא כועסת על הדור הצעיר ,שלדבריה מתנהג בחוסר בגרות ובחוסר אחריות
חברתית .היא מהרהרת בתקופה שבה האנשים נהגו זה בזה באחריות ובסולידריות ,ולשם
הדוגמה היא מספרת על הבית שבנתה ומעלה זיכרונות על שכנּות טובה ואחוות נשים שהייתה
בשכונת מגוריה .היא מנגידה את התקופה ההיא לתקופה "חסרת הרסן" ,לדבריה ,של הדור
הצעיר .ראומה נזכרת איך כולם בנו את עצמם וקיבלו את הדין הקולקטיבי של התקופה — "לא
התלוננו ,עשו מה שצריך" — ומספרת על התקופה שבה הגברים נקראו למלחמה (מלחמת יום
הכיפורים) .היא חוזרת שוב ושוב בנימה נוסטלגית על הביטויים "ישראל של פעם"" ,ישראל
אחרת" ו"מה שהיה" ,אך גם מדברת על תקווה לעתיד" :בלי עבר אין עתיד .צריך להיאחז
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בזיכרון ,באמונה שיהיה טוב ...ככה ילמדו לחיות בצמצום ,זה השיעור של הדור הזה" .היא
קושרת את המשבר הכלכלי הצפוי מהתקופה הנוכחית לחוסר היכולת של הדור הצעיר להתנהל
בתבונה ובאחריות קולקטיבית ,ורואה בעבר כתקופה שאפשר ללמוד ממנה ולשנות על פיה את
פני העתיד.
עבור רבקה ,פנסיונרית בעשור השביעי לחייה ,השיטוט במחוזות העבר במרחב הבידוד
הוא מסע של התרפקות על ימים שהיו ואינם עוד" .הבזבזנות" ,היא אומרת" ,היא שהובילה את
כולנו למצב הזה" .כמו ראומה אף היא מביטה על העבר במבט נוסטלגי" :ילדים היו ברחובות,
הורים עסוקים בעצמם ,ופעם בשנה אולי היינו הולכים לאכול גלידה בחוץ עם אבא ,וזה היה
קרנבל" .היא ממשיכה לצייר זיכרונות ילדות ,משוטטת ברחובות הצרים שצחוק ילדים מתגלגל
בהם וקריאות של אימהות נשמעות מכל עבר לקראת רדת הלילה ,מזמנות את הילדים הרעבים
לארוחת ערב חמה .רבקה מלקטת רסיסי זיכרונות ופיסות של אירועים ותחושות ודוחקת הצידה
את החיים שבהווה .בהביטה בעבר מתוך מסננת הזמן היא מנפה ממנו את הקשיים ,המכשולים
והמכאובים ומשכיחה מליבה את מורכבותו .רבקה מתייחסת להווה כאל נקודת עצירה
שמחייבת התבוננות .היא אומרת" ,אני לא מפחדת למות .המגפה הזו לא תהרוג אותי .אני
מפחדת ממה שיקרה אחרי המגפה ,שלא ילמדו מהזמן הזה" .היא מתייחסת להווה ולמגפה
כאפיזודה שחייבים ללמוד ממנה כדי לבנות עתיד טוב יותר ,מחכה שיתחיל הסגר הקולקטיבי,
ומקווה שהחברה כולה תנצל את הזמן כדי להביט על העבר ולשנות את צורת החיים בהווה.
הזיכרון הנוסטלגי משמש לה מקור של תקווה" :עוד יכול להיות כאן טוב ,ברגע שכולם ייכנסו
לבתים ,וזה יקרה עוד מעט" ,היא אומרת בהתייחסה לסגר" ,הדור הצעיר יבין שהוא לא יכול
לחיות כאילו אין מחר .יש לו אחריות על המדינה" .ככל שהעבר נוכח יותר ,כך היא רואה את
ההווה כמשהו שיש להאירו לקראת העתיד כדי להחזיר עטרה ליושנה ביום מן הימים.
ראומה ורבקה נזכרות בעבר בערגה .הן מטשטשות את הזיכרונות המרים ובוחנות את העבר
כפי שהוא נבנה בעיני רוחן .מרחב הבידוד שנוצר בצל החשש מהמגפה מאפשר להן להביט
לאחור ולנתח את תחלואי הזמן — הן של המגפה העולמית הן של החברה הישראלית — וכך
להיערך טוב יותר לעתיד .המבט הנוסטלגי ,המנכיח את הזיכרון שפעם היה פה טוב ,נוסך בהן
את האמונה כי שינוי עשוי להתחולל .לשם כך ,הן טוענות ,הדור הצעיר יצטרך לוותר על "חיי
המותרות" ולא תהיה לו ברירה אלא להתעורר; "הם יתמלאו כוחות" ,אומרת רבקה[" ,המצב,
התפשטות המגפה] יעיר אותם משנתם ויאפשר להם תיקון" .הנוסטלגיה משמשת להן חברה
בימי הבידוד ומרחיקה מהן מחשבות מטרידות על עתיד לא ידוע .הן נעזרות בנוסטלגיה כדי
לתכנן את העתיד .היא מאפשרת להן לדמיין עולם חדש–ישן מופלא שייבנה מתוך ההריסות
החברתיות והערכיות ויחזק ערכי יסוד לקיום חברתי משותף.
חקר הנוסטלגיה באנתרופולוגיה זכה לעדנה בעקבות מחקריו של פרד דייוויס בשנות
השבעים .במחקרו החלוצי טען דייוויס כי נוסטלגיה מקורה בפחדים בהווה ,באי–שביעות רצון
ובאי–ודאות שמתעוררים בתקופות משבר ( .)Davis, 1979בשנים האחרונות הספרות מתייחסת
לנוסטלגיה כאל מכשיר שבאמצעותו אפשר ללמוד על הקשרים פוליטיים והיסטוריים ועל
בניית זהות בתרבות נתונה .יש הרואים בנוסטלגיה דרך ליצירת שינוי חברתי .הנוסטלגיה היא
סיפור על אובדן של דבר מהעבר שרוצים להשיב להווה; היא משמשת רקע למאבק ולשינוי
חברתי ודרך לחבר בין עבר ,הווה ועתיד .היא פועלת כמראה שדרכה ניבטות השתקפויות
נעלמות של תצורות תרבותיות מהעבר בתוך הווה של אי–ודאות.
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געגוע ותקווה
סוגיה נוספת שעולה מתוך מרחב הבידוד קשורה ברגש הגעגוע ובשימוש בו כבמקור לתקווה.
געגוע הוא כיליון הנפש ,כנאמר בתהילים פד ,ג" :כלתה נפשי" .הגעגוע נוכח אצל הדור הצעיר,
המקשר אותו לכמיהה עמוקה לדבר מה שאבד מחייהם בעבר הקרוב בשל משבר הקורונה,
בניגוד לזיכרונות הנוסטלגיים שתוארו קודם ,שנגעו באירועי עבר רחוק שאבדו עוד טרם
המשבר הנוכחי.
גיל ,בן  37מאזור המרכז ,מתגעגע לשתיית בירה עם חבר ,להיכרות לא מתוכננת ולמגע
אינטימי עם אישה ,לספונטניות .הגעגוע שלו מלווה בחרדה מפני עתיד שלא ימומש ,עתיד
שבו חלומות יישארו בגדר פנטזיה שאי–אפשר להגשימה .הוא חושש מהבדידות" :ככל שאני
בודד יותר אני שוכח מי אני ,אני חרד שלא אוכל להיות יותר מי שאני ]...[ .שאצא מהבית ולא
אוכל ללכת חופשי" .החשש מאיבוד הזהות האישית בתוך הכאוס הקולקטיבי מערער אותו,
ועננה של עצבות מרחפת מעליו .אך מבעד לעננה מפציעה גם קרן של אור .למרות העצבות
שאוחזת בו ,גיל מנסה למצוא פתרונות לסיטואציות עתידיות" :אולי אצא מפה יותר מפוכח
לחיים ,ואולי הרבה מאיתנו נצטרך למצוא דרך חדשה ליצור קשרים ,אולי להפגיש בין
מתבודדים ומתבודדות ...ליצור שינוי" .הגעגוע לעולם שנותר בחוץ מכלה את נפשו של גיל,
אך גם מפיח בו תקווה לשינוי ולחיים אחרים ,מפוכחים יותר.
פולי ,בת  40מאזור ירושלים ,מספרת כי חששה שלא יהיה לה לאן לחזור .היא נמצאת
בבידוד ותוהה אם העולם שבחוץ ממשיך לנוע" .אני מתגעגעת לטיולים בסיני ,יש לי חור בלב
מחוסר בטבע ,ללא חשמל וטלפון" .פולי חוזרת לעבר לא רחוק שבו יכלה לנוע בחופשיות,
שבו "אין קורונה ,יושבים מתחת לכוכבים ,שלובי ידיים או מחובקים .אני חושבת על זה ,וזה
ממלא לי את הלב ...הייתי מאושרת ,הבידוד עימת אותי עם זה ,עם היות נוכחת בחיים .פה אני
לא חיה ולא מתה" .פולי מספרת כיצד הבידוד והמגפה לקחו ממנה את החירות לנוע ,לגעת,
להיות מאוחדת עם הטבע והעולם ,וכיצד לדבריה "הבידוד חיזק את הצורך שלי להיות חֵלק,
לא להסתכל על זה בתפיסה קורבנית .אין צירוף מקרים ,אלא יש ממשיות שצריכה להתגשם;
אני מדמיינת את הפלנטה חולה ,כאילו חצי ממנה מוגלה" .ההווה הוא עבורה מקור לחששות,
אך העבר והשהות במרחבי הטבע הם מקור לנחמה" :אני רואה את הטבע מתעורר ...יש לי
תחושת בטן שיהיה טוב ביקום ,הוא חוזר לעצמו ,למה שהיה בעבר .העולם הולך למקום טוב
יותר" .שלא כמו גיל ,שמספר על געגוע לאינטימיות ולקשרים אישיים ,פולי מתייחסת
להקשרים רחבים ואבסטרקטיים — געגועים לקשר עמוק עם הטבע .היא מקשרת את המגפה
לחולי חברתי המתבטא בהתרחקות מהאני האמיתי ובפגיעה בטבע .היא מתבוננת בעבר הזה
בערגה וכמהה לשובו של החיבור בין בני האדם לקוסמוס בעתיד שהיא רואה בחזונה.
אפרת ,בת  37ממרכז הארץ ,נמצאת בבידוד כבר עשרה ימים .היא מקשרת את המצב הקיים
להתעוררות פוליטית שתבוא בהמשך:
ישנתי ברוטשילד [מאהל רוטשילד במחאת  ,]2011זו הייתה תקופה של התעוררות
ראשונה עבורי .שום נגיעה פוליטית ,עד אז ...הגעתי במקרה ,לעודד חבר טוב...
התעוררתי לתודעה אחרת ,למדינה שאני חיה בה .ובימים האחרונים פה ,מה אפשר
לעשות? לחשוב .אז עולות המחשבות על הריקבון ואיך מתנהלים ,אפילו ביחס אליי,
כאזרחית משלמת מיסים.
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הייתה התרחקות [מאקטיביזם] ,וקצת אכזבה בשנים האחרונות ...ואני מסתכלת אחורה
ומתגעגעת לרוח הזו .הזיה ...אם הבידוד עשה לי משהו הוא להזכיר לי מה שפעם
האמנתי בו ,אז אני חושבת הרבה על רוטשילד והמחשבות הללו ממלאות אותי .אני
מאמינה שגם עכשיו אנשים יצאו לרחובות .זה בוער בהם ,המגפה הזו היא ההתעוררות
השנייה של העם ושלי לשינוי.
בתוך מרחב הבידוד אפרת נעזרת בזיכרון העבר ובהתרחקות מהאקטיביזם לאחר שהתאכזבה
מהמחאה החברתית של  ,2011שבה לקחה חלק פעיל .היא משתמשת במרחב הבידוד
להתעוררות מחודשת של תקווה לשינוי .בניגוד לגיל ולפולי ,שהגעגוע שלהם אל העבר
מתבטא בצורך במגע אנושי ובתחושת שייכות ,הגעגוע של אפרת מתבטא בצורך בהתעוררות
עממית ובשינוי.
נוסטלגיה וגעגוע ממלאים תפקיד חשוב עבור אנשים הנתונים בבידוד .הנוסטלגיה אל
הזיכרון המריר–מתוק של העבר והכמיהה אליו מופיעה בעיקר אצל הדור המבוגר .היא משמשת
לאידיאליזציה של תקופה שאופיינה בעיניהם בערכים קולקטיביים ,באחריות ובסולידריות,
ויוצרת תקווה לעתיד שכזה .הגעגוע מופיע אצל הדור הצעיר יותר ומונע מאינדיווידואליזם
ומערכים של חופש אישי וצמיחה ,אך גם נתפס כמנוע לשינוי חברתי ולקבלת אחריות על
היקום מצד האנושות .הנוסטלגיה והגעגוע גם יחד מבטאים בחוויה הסובייקטיבית של
המבודדים והמבודדות זיכרון של דבר שלא ישוב עוד ומדגישים את הרצון בתיקון.

דיון בתקווה
עמנואל קאנט מעמיד את הפילוסופיה על ארבע שאלות .אחת מהן היא השאלה "מה רשאי אני
לקוות?" .מרטין בובר מפרש שאלה זו בספרו פני אדם :בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית
וטוען כי בתוכה גלומים הדברים הבאים" :ראשית ,שיש לי מה לקוות לו ,שנית ,שהרשות בידי
לקוות ,ושלישית ,מתוך שניתנה לי רשות לקוות ,הרי יכול אני ללמוד לדעת מה הוא שאני
רשאי לקוות לו" (בובר ,2012 ,עמ'  .)6מכאן שהתקווה מצביעה על הצורך האנושי למצוא דרך
בעולם נטול רסן.
בהמשך לכך ,פבסיץ' ( )Pavesich, 2011מנתח את כתביהם של מקארתי ובלומנברג ,משווה
אותם לתפיסת התקווה של קאנט וטוען כי יש לכוון לתקווה רציונלית .הוא מצטט את מקארתי,
שטוען כי התקווה שופעת מלנכוליה .לטענתו יש להבחין בין התקווה ובין אופטימיות ומשאלת
לב ,אך אל לה לתקווה להיות פסימית; תקווה כרוכה בהיות סוכן ,בהיות חלק ממחוללי השינוי
וחלק מכתיבת ההיסטוריה עוד טרם בואה.
אנו יכולים לראות בנוסטלגיה ובגעגוע גורמים המפיחים תקווה במבודדים ובמבודדות
ומחזקים בהם את האמונה שהעתיד יהיה טוב יותר .התקווה כמו מתפרצת מתוך שבר של ייאוש
וכאב .ראומה ורבקה מציגות חוסן שנשען על תקופה שלדידן אופיינה בסולידריות ובאחריות
הדדית .את התקווה הן תולות בתהליך למידה העשוי להתחולל תוך כדי המשבר האפידמיולוגי.

הערות מחקר לעת קורונה

אפרת מזהה קו דמיון אישי בין אירוע המחאה החברתית ב– 2011ובין התפשטות המגפה ,ורואה
בשניהם אירועים שעודדו אותה להתבונן החוצה ,על המקום שהיא חיה בו ,ופנימה — על
התנהלותה בעולם:

הגר חג'ג' – ברגר

כמיהה לעבר ,תקווה לעתיד
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גיל ,פולי ואפרת נעים בין קהות חושים לניצני התעוררות .אך בעוד גיל מתייחס להשלכות
האישיות של המשבר על חייו ,פולי מקשרת אותו ליקום ולהתרחקות של המין האנושי
ממקורותיו הטבעיים .היא רואה במגפה הזדמנות לחזור לאורח חיים מאוזן עם הטבע ושמירה
על "הקוסמוס" ,במילותיה .אפרת מזהה בהתפשטות המגפה הזדמנות להתעוררות ולהתחדשות
של מחאה חברתית .שלושתם מוצאים בבידוד מרחב שבו מתחברים העבר ,ההווה והעתיד עד
לכדי זיקוק תחושת התקווה .זו נותנת להם משמעות וכוח בימים של חוסר ודאות.
דווקא שם ,במרחב הבידוד ,מתעוררים הנוסטלגיה והגעגוע ,אך אינם מרפים את ידי
המבודדים והמבודדות .אלה ניצבים מול האפשרות להיות או לחדול ,והתקווה מקנה להם
תחושת שייכות ,אפשרות להתרפקות משותפת על העבר בתקווה לעתיד .היא יוצרת רצף זמן,
כך שהעבר הסובייקטיבי מתקשר לקולקטיב — לדבר שאנו סבורים שהיה נכון וטוב ,לרצון
להחיות אותו ולתקווה להגשימו בעתיד .אין זה משנה אם המרואיינים נזכרים בעבר ברגשות
נוסטלגיה או געגוע .כולם כאחד אוחזים בעיקשות בתקווה להחזיר משהו ,גם אם הוא
סימולקרה ריקה של זיכרון העבר .כאמור ,כל אחד מהמרואיינים והמרואיינות נוקט עמדה
אישית שמשקפת פינה מפינותיה של החברה הישראלית ,אך גם את עובדת היותם חלק
מהתרבות המערבית במאה ה– .21הם מתבוננים בהווה על העבר ומבטאים רצון ליצור שינוי
ברמה האישית ,הלוקלית והגלובלית.
אפשר להתייחס לתקווה כאל גישה ( — )Pavesich, 2011גישה הקוראת לשמור על
האנושיות גם כשנמצאים בעיצומו של הרס מסורות ,גם בתנאים של אי–ודאות .היכולת לאחוז
בתקווה מצביעה על היותנו בני אנוש .במרחב הבידוד שהפגיש את המבודדים והמבודדות עם
תחושות של נוסטלגיה וגעגוע מתגבשת התקווה ,שאולי ממשיכה באקטיביזם שמנסה להביא
שינוי .מחקר נוסף יכול לבחון עד כמה האקטיביזם שפרח בזמן המגפה בארץ ובעולם נזרע
בתקופות הבידוד שלפני הסגרים .לאחרונה פרסם המוזיקאי ניל יאנג מאמר שכותרתו ","Hope
ובו כתב כי אף שהתפרצות נגיף הקורונה והמהומות הגזעניות בארצות הברית הן נקודות
אלחזור ,הן גם מצוות עלינו לקוותI have hope and I feel it in my bones […] We have " :
."a great future before us — not an easy one, a great one
את התנועה ממרחב הבידוד אל מרחבי המחאה אפשר לדמות לדימוי המערה שבלומנברג
משתמש בו בספרו  .)Blumenberg, 1988( Work on Mythהמערה ,ממש כמו מקום הבידוד,
היא מרחב מנותק ,מאיים ,קשה וחודר לתוככי הנפש .בחלל זה מתחוללת טרנספורמציה.
השוהים במרחב הבידוד מעלים מחשבות ,מהרהרים בחייהם ובחיים בכלל ,ואט אט מרחב
הבידוד הופך למה שבלומנברג מכנה מקום נינוח .כמו המערה ,שהיא הקוסמוס כולו ,כך גם
מרחב הבידוד הופך להיות עולם בפני עצמו שמניע תהליכים בעולם שמחוץ לו .כמו המערה,
גם מרחב הבידוד מגן על הנמצאים בתוכו מפני איום חיצוני .הוא מאפשר להשתהות ולתהות
על התבונה האנושית ,ולשמר את התקווה שהיציאה ממנו תאפשר בריאה של מחשבות
שיתורגמו לעשייה ולשינוי.
בעת כתיבתם של דברים אלו אני חוזרת ליומן השדה שכתבתי כשאני עצמי נכנסתי לבידוד
עם משפחתי בחודש יולי  .2020ככל שחלפו ימי הבידוד כך בצבצו תחושות הגעגוע ,וגם
הנוסטלגיה לא איחרה לבוא:
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כך חיברתי בעת השהות בבידוד בין זיכרונות העבר ,מחשבות על החיים והצהרות עקיפות על
תקווה לשינוי כלשהו וכניעה לגעגוע .כמו דייויס ,גם אני רואה בנוסטלגיה מכשיר לעיצוב,
לשימור ולהבניה מחדש של זהותנו ( .)Davis, 1979אני חוזרת לראיונות וליומן השדה ומעיינת
בהם בדריכות ובהתרגשות .וכמו האנשים שראיינתי ,גם אני מוצאת כי קרעי הנוסטלגיה
והגעגוע אוצרים בתוכם תקווה ,כפי שכתב ניל יאנג במאמרו."Have hope. I feel a change" :

מקורות
בובר ,מרדכי מרטין .)2012( .פני אדם :בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית .מוסד ביאליק.
חג'ג'–ברגר ,הגר .)2018( .מולטיטופיה רוטשילד :מחשבות על זהות פוסטמודרנית במרחב של
השתהות [חיבור לקבלת תואר דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים].
Blumenberg, Hans. (1988). Work on myth. MIT Press.
Davis, Fred. (1979). Yearning for yesterday: A sociology of nostalgia. Free Press.
Pavesich, Vida. (2011). The anthropology of hope and the philosophy of history:
Rethinking Kant’s third and fourth questions with Blumenberg and McCarthy.
Thesis Eleven, 104(1), 20–39.
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שקט .הבית ישן .אני מצליחה לגנוב כמה דקות עם עצמי ,להביט מהמרפסת איך העולם
מתעורר .זיכרון מלפני כמעט  30שנה מחזיר אותי לסגר בימי מלחמת המפרץ .כולם
מאוחדים מול אויב מבחוץ ,ומאוחדים גם בצפייה בשידורי "העולם הערב" .עכשיו
המדינה בוערת .אנשים עומדים זה לצד זה למול אפסיות הקיום אך ללא כניעה
לקונקרטי .משבר כלכלי שבתקווה ובצורה מעוותת יוביל לשינוי ולאחדות.

אוכלים ישראליות בזמן הקורונה

נמרוד לוז

207

אוכלים ישראליות בזמן הקורונה :ניתוח יומני שדה
של סטודנטים בפריפריה הישראלית
נמרוד

לוז*

תקציר .דיון קצר זה בוחן דינמיקה קצרת מועד ביחסי אדם–קהילה
בהיבטים הקשורים לאוכל ותמורות בדגמי הצריכה והשימוש באוכל
במהלך משבר הקורונה .ראשיתו באתנוגרפיה שערכו סטודנטים
וסטודנטיות במכללה האקדמית כנרת ,שבמסגרתה כתבו יומני שדה
ותיעדו פעילויות ,תהליכים ,רגשות ועוד בכל הקשור במפגשיהם עם
אוכל .המצב האנומי שאליו נקלעו במשבר הוביל לשינויים ולחידושים
באופן שבו התייחסו למובן מאליו ולשגרת האוכל שהתרגלו אליה עד
המשבר ,והפנאי שנוצר אפשר תשומת לב רבה יותר לסוגיות שלא עסקו
בהן בעבר .באתנוגרפיות אפשר לזהות חיבור מחדש לאוכל כאל מרחב
של ידע והתחדשות ,ובוודאי נכונות להתוודע מחדש למרכזיותו של אוכל
בחיינו החברתיים .כן ניכרת עלייה בכל הקשור לאכילה רגשית — למשל
באכילה יתרה ,בכמות הקלוריות הריקות הנצרכת ובשתיית אלכוהול ,וגם
בהתרגשות מאוכל ,מהמפגש עימו ומההזדמנויות הטמונות בו למפגש
משפחתי ורב–דורי .התברר כי המרחב הכפרי ,שממנו באים מרבית
הסטודנטים והסטודנטיות ,עמיד מהמרחב העירוני ומאפשר התמודדות
נוחה יותר עם המפגעים שנוצרו במהלך הסגר .סוגיה נוספת שעולה
מהתיעוד היא עליית קרנו של המזון המקומי ,הידוק קשרי יצרן–צרכן
ואספקת מזון ישירה מהחקלאים אל המרחב הביתי.
מילות מפתח :יומני שדה ,אוכל ,נופי מזון ,קורונה

מבוא
משבר הקורונה חשף ,לאי מי שעוד נזקקו להוכחה ,את שבריריותה של מערכת המזון העולמית.
עם הכניסה הדיפרנציאלית לסגר ,במדינות רבות בעולם נצפו תורים ארוכים ברשתות המזון,
מדפים ריקים ,צמצום השפע המוכר ,אלימות בין צרכנים שלא מצאו את מבוקשם ,ולמרבה
הצער גם מוות בהיעדר גישה למזון .מייקל פולן תיאר לאחרונה את חולשתה של שרשרת המזון
*

פרופ' נמרוד לוז ,המחלקה למדעי ההתנהגות והמחלקה ללימודי ארץ ישראל ,המכללה האקדמית כנרת
מוקדש בתודה ובהערכה לכל הסטודנטיות והסטודנטים בקורס "אוכלים ישראליות" באביב  2020במחלקה
למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית כנרת .תודותיי המעטירות לגב' ניצן לונברג ,גב' נועה ברגר ,ד"ר הגר
חג'ג'–ברגר ,ד"ר אורית הירש–מציאולס וד"ר מיכל קרבאל–טובי ,שעימן התייעצתי במהלך הכתיבה .הכשלים
שנותרו — שלי הם בלבד.
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סוציו–גאוגרפיה בקורס "אוכלים ישראליות"
הממצאים והמסקנות המוצגים כאן מתבססים על ניתוח  33מטלות שהגישו סטודנטים
וסטודנטיות מתוך  41הרשומים בקורס .ככלל ,מאפייני הקבוצה הרנדומלית שנרשמה לקורס
זה דומים מאוד לאלה של כלל הסטודנטים במכללה האקדמית כנרת שבפריפריה הצפונית של
ישראל .כמו בגופי השכלה גבוהה אחרים בצפון הארץ ,גם במכללה האקדמית כנרת ציבור
הסטודנטים הטרוגני מאוד .בקורס נמנו  25סטודנטים וסטודנטיות ששפת אימם ערבית
(מרביתם מוסלמים ומיעוטם נוצרים ודרוזים) ו– 16ששפת אימם עברית (יהודים) .מבחינת
ההשתרעות הגאוגרפית ,חלק מהסטודנטים עברו לצורך לימודיהם מיישובים ברחבי הארץ
ליישובים הסמוכים למכללה שלחופה הדרומי של הכנרת; אחרים באו מרמת הגולן ,מריכוזים
עירוניים כנצרת וכרמיאל ומיישובים כפריים ברחבי הגליל המזרחי .מרבית הסטודנטים
התגוררו בעת כתיבת המטלה ביישובים כפריים ,מקיבוצי עמק הירדן ועד לירכא וכאוכב אבו
אל–היג'א שבגליל התחתון .משרע הגילים רחב למדי (וגם הוא קונסיסטנטי עם מאפייני
הסטודנטים במכללות) :לצד אלה שהחלו את לימודיהם במכללה מייד לאחר התיכון נמצא גם

הערות מחקר לעת קורונה

האמריקנית בהתמודדות עם הקורונה כמחזה שכמוהו נראה בפעם האחרונה בבתי ממכר למזון
בברית המועצות טרם התמוטטות המשטר ב– .)Pollan, 2020( 1989אך תקופות משבר
מאפשרות גם לחשוב מחדש על הדגמים החברתיים המוכרים ועל עולם המושגים המעסיק
אותנו בשנים האחרונות במחקר הסוציולוגי .כך בוודאי הדבר באשר למחקר האוכל,
שבמסגרתו אנו דנים בסוגיות כאי–בטחון תזונתי ,קיימות ,שרשרות אספקת המזון והקשרים
המשורגים בין מזון ללאומיות בעידן הפוסט–מודרני ( .)Ward, 2020באלה האחרונים ביקשתי
לעסוק בקורס "אוכלים ישראליות" ,שלימדתי בסמסטר אביב  .2020הקורס עסק בנושאים כגון
תפקידיו של האוכל בתהליכי יצירת האומה ולאומיות; הקשר בין אוכל ובין לאומיות כתהליך
חברתי ופוליטי ויצירת קהילה לאומית (מדומיינת); והאופנים השונים שבהם תהליכים
חברתיים ,תרבותיים ,כלכליים ,פוליטיים ,מקומיים וגלובליים באים לידי ביטוי באוכל.
אלא שלנגיף הקורונה היו תוכניות משלו ,ובמהלך חודש מרץ עברנו להוראה מקוונת.
לחיינו פרץ הזום והוכנסנו לסגר .סוגיות שהיו אמורות לעלות במהלך ההרצאות הומרו ,בעבור
הסטודנטים שהיו מסוגרים בבתיהם ,בביצוע תרגיל אתנוגרפי עצמי שכלל ניהול יומן שדה
במשך שבוע בסוגיות אוכל ואכילה .כדי ליצור הזרה וריחוק מהיומן ולאפשר ניתוח אובייקטיבי
יותר של האתנוגרפיות ,הסטודנטים התבקשו לחזור אליו רק כעבור שבוע ואז לערוך רפלקסיה
על שכתבו ולנסות לחלץ הבחנות ביחס לעצמם ולתמורות שחלו בדגמי הצריכה ,ההכנה
והשיתוף של אוכל במהלך הסגר .יומני השדה והמהלך הרפלקסיבי מאפשרים התבוננות ישירה
בדרמה החברתית שהוטלנו אליה ובתמורות ביחסים שבין ישראליות לאוכל .וכך אירע
שהמעבר משגרה למשבר סיפק מבט ישיר מכלי ראשון בשינויים בדגמי האכילה שלנו
כישראלים .הזדמן לנו להתבונן לא רק בתוכן אלא גם באופן הפעולה ובנקודת התרחשותה,
כפי שמציעה לנו הירש ( ,)2018ולבחון את הדרכים שבהן מתגבשים דפוסי אכילה ומתהווים
דגמי צריכה חדשים .בהערת מחקר זו מוצגים עיקרי הממצאים והתמורות שעולים מיומני
השדה ,ובסיומה אני דן בשינוי ביחסי אדם–קהילה בהיבטים הנוגעים לאוכל בזמן הקורונה
ובמיוחד בזמן הסגר.

נמרוד לוז
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סטודנטים וסטודנטיות בוגרים יותר ,חלקם כבר נשואים ובעלי משפחות .מרבית הסטודנטים
היהודים הוסיפו להתגורר בעת הסגר בדירות שכורות ביישובי עמק הירדן ,ואילו מרבית
הסטודנטים הערבים התגוררו באותה עת בבית הוריהם .סוגיות אלו השפיעו מאוד על התמורות
שהתרחשו בינם ובין האוכל ,ובוודאי בינם ובין משפחותיהם.
היומנים היו מפורטים למדי והפתיעו לא אחת במידת החשיפה העצמית שהסטודנטים היו
נכונים לה .סוגיות כדוגמת היחסים עם בני הזוג ,שימוש בריטלין או צריכה מוגברת של
אלכוהול אוזכרו ללא שמץ של מבוכה או הסתייגות .סוגיה זו ראויה במיוחד לאזכור ,ומן הסתם
לעיון נוסף ,לנוכח העובדה שהסטודנטים יודעו מראש על האפשרות שהממצאים ישמשו לדיון
מחקרי ולפרסום .למרות השונות התרבותית האתנית ,ולעיתים גם הסוציו–אקונומית ,עלו
בתיאורי הסטודנטים כמה תמות משותפות ,בוודאי בחלק הניתוחי שבו סיכמו את עבודתם.

ממצאים עיקריים :תמורות ביחס האדם לאוכל במהלך הסגר
זמן ,קורונה ואוכל
לזמן ,ובעיקר להיעדרו בעידן המודרני ,יש השלכות על דגמי הרכישה ,הצריכה וההכנה של
אוכל ( .)Jabs & Devine, 2006הסגר הביא באחת לשינוי בקצב החיים ,וכתוצאה מכך לשינויים
דרמטיים בכל הקשור ליחס לזמן וביחסים המורכבים בינו ובין אוכל .חלק מהסטודנטים דיווחו
על יקיצות מאוחרות והיעדר סדר יום מאורגן ,ומתוך כך התאחרות של שעת ארוחת הבוקר
והארוחות שאחריה .היטיבה לבטא זאת סטודנטית שחיה עם בן זוגה באחד מקיבוצי עמק
הירדן:
מגבלת הזמן נמחקה עבורי — כסטודנטית לא היה לי את הזמן לשלב ארוחת בוקר
ארוכה .לרוב ,ארוחת הבוקר הייתה בתנועה ,בזמן התארגנות ,או במכללה עצמה.
התקופה הזו הביאה איתה דברים טובים ,הימצאותו של הכאן ועכשיו לעומת המחשבה
העתידית הלא פוסקת ,או השיגרה שכבר עובדת על אוטומט.
שפע הזמן הוביל גם להתנסויות חדשות :לימוד מתכונים חדשים ,עיסוק בתהליכי צורכי זמן
באוכל כגון הכנת לחמי מחמצת ,בישול מסורתי ופנאי רב יותר ליהנות מהאוכל כמסגרת
חברתית .עבור חלק מהסטודנטים השיבה אל המרחב המשפחתי והשהות הממושכת יחד אפשרו
גם הכנת אוכל ואכילה משותפות ,מפגש שעל פי רוב אינו מתאפשר בשגרה .וכך כתבה
סטודנטית מנצרת:
האוכל הוא כמו קישור שמפגיש בין כל בני המשפחה וזה הצד הטוב מתקופת הקורונה,
שכולנו יושבים סביב שולחן האוכל ואוכלים ביחד .לפני הקורונה היינו מנסים לחכות
לכל בני המשפחה כדי לאכול ביחד אבל לא תמיד זה מסתדר לנו אבל בתקופת הקורונה
זה שונה כי בני המשפחה פנויים וכולם בבית מה שעוזר לנו להיות ביחד ולהעביר זמן
יותר אחד עם השני.
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תצלום  :1אפייה והכנת לחמים (צילום :י')

אוכל כמרחב של התחדשות
השינוי הכפוי באורחות החיים ובסדרי היום הביא לא אחת להתחדשות בכל הקשור באוכל —
הן בתהליכי יצירתו ופריצת מגבלות שהיו קיימות בעבר ,הן בנכונות להתחדש ולנסות דברים
שלא נוסו מעולם .סטודנט מנצרת דיווח כי אפה עוגה בפעם הראשונה בחייו .בעשורים
האחרונים התרחשו תהליכי השכחה ,הדחקה וטשטוש של מתכונים מהמטבח הפלסטיני
המקומי ,ואולם מתיאורי הסטודנטים הערבים עולה כי במהלך ימי הסגר נוצרו הזדמנויות
להתוודע מחדש למטבח המסורתי במסגרת המפגש האינטנסיבי עם המשפחה .כך תיארה זאת
מ' ,סטודנטית מעילוט:
הלכתי עם אימא לסבתא שביקשה ממנה לבוא ולעזור לה בשעות אחרי הצהריים
בהכנת סמבוסק עם תרד .לעזרתנו באו גם שתי הדודות שלי ששמחתי מאוד לראותן.
אז חילקנו את המשימות בינינו .ואני ישבתי עם אימא וסבתא והתחלנו לחתוך את
הבצק ולעשות ממנו עיגולים קטנים ]...[ .אחרי השעות הארוכות וסיום הכנת הסמבוסק
ישבנו כולנו ביחד ,דיברנו ,צחקנו ונהנינו מהשהות המשותפת .בשעות הערב חזרתי
לבית במצב רוח טוב עם צלחת גדולה של סמבוסק.

הערות מחקר לעת קורונה

בעבור מרבית הסטודנטים ,וירוס הקורונה הביא לצד שפע תחלואיו גם מזור ,זמני לפחות,
לפגעי אורח החיים המודרניסטי המהיר והתובעני מאוד .לפתע היה אפשר לחלק את הזמן
אחרת ,וכך התאפשרו תהליכי רכישה ,הכנה ושיתוף מזון במסגרת האישית והמשפחתית.
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תצלום  :2הכנת עוף ואורז ברוטב לימון וחרדל ,בפעם הראשונה (צילום :ר')

יומני הסטודנטים עסקו בהרחבה בחידושים שהתרחשו בהתייחסותם לאוכל ובנכונותם לנסות
דברים חדשים .דוגמה לכך עולה מתיאורה הפואטי של א' ,סטודנטית נשואה מדבורייה:
הנחתי ליד קערת שיבולת השועל מפית צבעונית והתחלתי לאכול .אני לא חושבת
שאכלתי פעם בכזו ניחותא כמו באותו בוקר .אני זוכרת שנהניתי מהשקט בגינה .הרבה
זמן לא ישבתי בה ככה ,לבד ,בשקט מופתי ]...[ .לפני הקורונה בכלל לא אכלתי את זה
ולא "התקרבתי" לזה .זה היה נראה לי מאכל של זקנים ,של מי ש"אין לו שיניים" ,אבל
ראיתי מספר מתכונים לפני באינטרנט עם קוואקר ,והחלטתי לנסות .ללא הקורונה לא
הייתי נחשפת לזה .גם הקפה ששתיתי ,פתאום היה בשעות כל כך מוקדמות ,שהייתי
יכולה להמשיך ולהתענג עליו .דברים כאלו לא היו לפני הקורונה .פשוט לא היה לי
זמן לזה.
הסגר אפשר התנסויות חדשות בטעמים לא מוכרים ,התעמקות במתכונים חדשים והתנסות
אינטנסיבית בבישול.

תצלום  :3הכנת בצל ממולא ולימוד מתכונים מן המטבח המסורתי הפלסטיני (צילום :מ')
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אוכל ומורשת ,אוכל ומשפחה

אני יכול לספר שעברתי משבר קטן ,ההורים שלי והטעם של הבית היו לי חסרים .לפני
הקורונה הייתי פעמים רבות במהלך השבוע אוכל סופריטו עוף אצל ההורים שלי
בארוחות ערב או צהריים .ניסיתי לשחזר אותו אצלי אבל זה לא בדיוק אותו
דבר.

תצלום  :4הכנת שישברק בפעם הראשונה (צילום :מ')

אוכל וזוגיות
סטודנטים אחדים תיארו שינויים במרחב הקשרים הזוגיים ,בעיקר הידוק של הקשר .זוגות
חילוניים צעירים שעברו לגור יחדיו במהלך משבר הקורונה תיארו את הידוק היחסים דרך
תהליכים שונים ,ובמיוחד הכנה משותפת של אוכל ואכילה משותפת של האוכל שהכינו יחד.
כך למשל תיארה ח' את התחזקות הקשר הזוגי עם זוגתה:
את תקופת הקורונה אני מעבירה בביתי יחד עם בת הזוג שלי ,שאיתה אני מכינה
ואוכלת את כל הארוחות בבית שלנו .זה כיף ,מחבר ושונה מהתקופה שלפני ,בה כל
אחת מאיתנו הייתה עם מחויבויות משלה כמו עבודה ולימודים ולא תמיד יצא
שהתראינו אפילו .מעגלים נוספים שיש לי ,כמו חברים מהלימודים ,מהעבודה,
המשפחה שלי שהרבה זמן לא ישבתי איתה לאכול ארוחת שישי — כל אלו לא
מתקיימים כרגע בגלל המצב.

הערות מחקר לעת קורונה

עבור הסטודנטים ששבו הביתה עם סגירת המכללה ,היציאה הכפויה לחל"ת והמפגש המחודש
עם המשפחה אפשרו שינוי — ולו זמני — בדגם המפגש הקולינרי המשפחתי .ס' ,סטודנטית
מירכא ,סיפרה" :אני ממש אהבתי איך אנו אוכלים דווקא אוכל שמסמל את סבא וסבתא ,למשל
עכוב ,זקליט ,מנקיש [ ]...כל הדברים האלו שמזמן לא אכלנו אותם כי המסעדות היו התחליף
לאוכל הזה" .לפוטנציאל הקרבה הטמון במאכלים היה גם פן אחר .סטודנט יהודי שבחר
להישאר בדירתו בעמק הירדן לא נפגש עם משפחתו זמן רב ,חווה קושי וגעגוע ,והתייחס לכך
כשתיאר כיצד ניסה להכין מאכל:
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אך האינטימיות הכפויה הזאת הובילה גם למורכבות בהתפתחות הקשר .ס' ,שבן זוגה עבר
להתגורר בביתה בתחילת המשבר ,סיפרה:
אני מתחילה להיות קצת ביקורתית כלפי גודל ההזמנה מהירקן — כמות האוכל הירוק
שיש ,המקרר הקטן עלה על גדותיו ,וגם הקמח — יש שאריות של בצק אפילו במיטה.
מתחילה להרגיש כעס מבפנים על ההתנהלות של הבית מבחינת אוכל ,זה שונה
מהתזונה המצומצמת והדלה אליה אני התרגלתי ,בעיקר בעקבות הריטלין אותו צרכתי
בעברי ,כשיצאתי מהבית בכדי ללמוד .לא משנה לאן אני מפנה את הראש יש אוכל,
כלים ,לכלוך.

אכילה רגשית ,חרדות ,אלכוהול ועלייה במשקל
כיאה למצבים שבהם חלים שינויים חריגים בסדר היום ,השיבוש בסדר החיים והשהות הארוכה
במרחב הביתי היתרגמו אצל חלק מהסטודנטים לאכילה בלתי מבוקרת ,לצריכה מוגברת של
אוכל מתוק ,ובקרב הסטודנטים שחיו הרחק ממשפחתם — ועל פי רוב לבד ,או בחברת
סטודנטים במצבם — לעלייה ניכרת בצריכת אלכוהול .אך אכילה רגשית אינה מבטאת בהכרח
רק רגשות שליליים; היא מספקת גם חוויות מעצימות ותחושות חיוביות .כך למשל תיארה מ'
הכנת ארוחה משותפת עם נשות המשפחה:
הרגשתי שהכנת הארוחה מאחדת אותנו הנשים ושיש בעבודה במטבח אווירה כייפית
של עשייה .כאשר קראתי את היומן ,חשבתי גם שאולי רצינו לשמח את בני המשפחה
באוכל טעים ,כדי להתנתק ולשכוח מה קורה מחוץ לבית .למרות שהנושא העיקרי
במהלך הארוחה היה הקורונה ,הייתה תחושה שאנחנו חיים במין בועה ,ורוצים לחשוב
שכל מה שקורה הוא מחוץ לבועה שלנו .אולי הכחשה של העולם שבחוץ.
ביטוי אחר של הרצון לשכוח ולהדחיק הציגה א' ,שחיה עם בן זוגה בדירה סטודנטיאלית באחד
הקיבוצים בעמק יזרעאל:
כבר שמעתי את עצמי ואנשים שונים אומרים "היום אני לא שותה יותר" .כבר הגענו
לסף הקיבולת שלנו! וזה לא כי הקיבולת קטנה ]...[ ...פעם היינו קונים בקבוק ב–120
[שקלים] ,היום קונים שלישייה ב– .110חבל על הכסף כי אנחנו גם ככה נסיים את היין
ולא באמת נרגיש אם הוא טוב יותר או פחות .אנחנו שותים כי אין משהו טוב יותר
לעשות .ובשישי שרגילים לצאת ולבלות אז מרשים לעצמנו אפילו עוד יותר לשתות.
אז כמות האלכוהול ללא ספק עלתה ,איכות האלכוהול ברוב המקרים ירדה.
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מעבר לשעמום ולתחושת חוסר התוחלת והבלבול ,שחלק מהסטודנטים דיווחו עליהם ,השינוי
הדרמטי שחוו מרבית הסטודנטים נבע מהניתוק ממקום העבודה:
אני מוצאת את עצמי הולכת הלוך ושוב אל המקרר וזוללת שטויות ולא מצליחה לאכול
ארוחות מסודרות ומזינות ,וזה מה שקרה בסוף ואני לא יכולה לעשות סדר בארוחות
שלי .לפעמיים אוכלת הרבה לפעמים ממש מעט ,התחושה של חוסר השליטה בחיים
מכניסה לעוד יותר לחץ וגם דאגות נוספות .אני מקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר
ונחזור לשגרה וללקיחת השליטה לידיים שלנו ,וכתוצאה מכך [יהיה] סדר באוכל.
ואכן ,חלק מהסטודנטים תיארו צריכה מוגברת של אוכל מתוק ועתיר קלוריות ,שהם חשו כי
הוא מנחם ומרגיע .ק' ,שחיה בקיבוץ בעמק הירדן ,תיארה את הסיטואציה:
הבדידות הזאת גורמת לי לחזור להרגלים ישנים של אכילה רגשית בלילות .ביום טעון
רגשית בירה בפאב הייתה פותרת לפעמים את הבעיה ,אבל להישאר בין ארבעה קירות
ולפעמים לצאת החוצה לשבת עם החברים בקיבוץ לא עוזר באמת להרגשה שלי .אז
פתחתי לי בירה אחרי שסיימתי עם החברים בעשר וחצי בלילה אבל הצורך המוגזם
באוכל הגיע די מהר ומצאתי את עצמי אוכלת חבילה שלמה של קורנפלקס .מרגיש לי
נורא אפילו לכתוב את זה ולחשוב על זה.
ערעור השגרה הביא עימו אכילה בלתי מבוקרת ,מצב שאחת הסטודנטיות כינתה בציניות
"למקרר יש מעל מאה צפיות ביום" .חלק מהסטודנטים דיווחו על עלייה במשקל ,תופעה
שחצתה קווים מגדריים .אך בעוד הסטודנטים הגברים דיווחו כי בתגובה לכך הגבירו את
אימוני הכושר ,התגובה אצל הסטודנטיות הייתה רגשית יותר והן ביטאו בעיקר רגשי אשמה
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(מן הסתם אפשר לקשר זאת ליצירת דימויי גוף בעידן הנוכחי)" :הג'ינסים שלא עולים עליי
כבר .האי–סדר הבלתי נמנע .התפוצ'יפס או בשמו האמיתי — העצלות .כן גלוטן–לא גלוטן.
דברים שאני עדיין צריכה לעכל לפני שאוכל לנתח אותם".

אוכל ויתרונות המרחב הכפרי בזמן הקורונה
בניגוד לדיווחים על התנפלות הצרכנים על רשתות המזון במרחבים העירוניים ,רכישה מסיבית
של מוצרי מזון והתרוקנות המדפים ,המציאות שתיארו הסטודנטים — שרובם כאמור חיים
במרחבים כפריים — שונה לחלוטין .עניין שהתבלט בתיאורים רבים הוא אכילת הארוחות מחוץ
לבית — השולחן שבחצר המשפחה או ההתכנסות ליד החדרים הסטודנטיאליים בקיבוצים
ובמושבים .אלה ,והכנתן של ארוחות משותפות ,אפשרו לשבור את השגרה והבידוד ולקיים
מפגש אנושי ,שחסר כל כך במרחב העירוני .מגוון האפשרויות למצוא אוכל במרחב הכפרי,
בעיקר עודפי תוצרת חקלאית ,יצרו תחושת שפע ורווחה יחסית גם בעיתות המצוקה .התיאור
של ס' מציג היטב את הסוגיה וממחיש כיצד סיפק מרחב זה הפוגות מהמתח:
בדרך חזרה מביקור קצר בכנרת שהפכה מלאה ,נקייה ומלאת חיים (במרחק של פחות
מ– 100מטר) ,עברתי ליד הכולבו ,שם הונח ארגז בננות ישר מהמטעים של הקיבוץ.
חילקו את האשכולות לחברי המשק ,אני מניחה שזה על מנת להעלות את המורל.
כששאלתי האם אני יכולה לקחת ,הקופאי סימן עם היד ואמר "טוב ,בסדר" .קיבלתי
תחושה לא נוחה ,לא חלק מהקהילה ומהבננות שלה ,ובכל זאת נהניתי מטעמן ואפילו
הכנתי עוגת בננות שיצאה נהדר.
סוגיה נוספת ונושנה שעולה כאן היא שיתוף מזון בין בוגרים שאינם קשורים גנטית ,נושא
שהעסיק אנתרופולוגים רבים ומאפיין בעיקר את ההומו ספיאנס .חלוקת מזון היא תמיד ביטוי
של שיוך קבוצתי או משפחתי ,ובנקודת הזמן המתוארת אצל ס' נוצר מפגש קונפליקטואלי בין
חבר הקבוצה הגרעינית — הקופאי — ובין מי שמגוריו במקום נסבלים בזכות חלופה כספית
ולא בזכות קשרים חברתיים.
ביטוי מובהק למצבן העדיף של קהילות כפריות בזמן המשבר עולה מתיאורה של א' ,שחיה
ביישוב כפרי מסורתי בעמק יזרעאל:
אני חייבת להודות שלא הייתה בי החרדה מאיפה נשיג אוכל .כל רשתות השיווק,
הסופרים והמכולות שליד הבית היו פתוחות ,וכל דבר שרציתי מצאתי .בביצים כמעט
ולא השתמשתי ,ואם כבר אז ממש מעט ,ולכן גם לא הרגשתי את הלחץ שהרבה אנשים
הציגו או שהראו במהדורות החדשות בנושא הזה .הרגשתי שאני פשוט "זורמת" עם
הדברים ומכינה כל מה שבא לי ,מתי שבא לי ותמיד היו לי חומרי גלם זמינים .בכל
יום ,בכל שעה ובכל רגע שרציתי.

שינויים בתהליכי השגת האוכל
המשבר הביא עימו עודפי זמן והניע שני תהליכים השלובים זה בזה :רצון למצוא סדר והיגיון
בתוך הכאוס ,ומחשבה מחודשת על האוכל שאנו אוכלים .אחת התופעות שחזרה אצל כמה
מהסטודנטים הייתה יציאה אל המרחב הקרוב לבית לצורכי ליקוט — נקודה נוספת שמבטאת
את יתרונות המרחב הכפרי בעיתות משבר.
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סטודנטית אחת דיווחה על ליקוט עלי חוביזה שלא רוססו בחומרי הדברה ועל הכנתם לארוחת
הערב .גם בתיאוריה של סטודנטית אחרת נזכרה החוביזה ,ועימה הגילוי מחדש של האוצרות
הצפונים במרחבים הפחות ממושטרים שליד הבית:
גיליתי שבזמני מחסור אוכל ,הטבע נראה כמו משהו ממש אפשרי לאכילה .יצאנו
ללקט חוביזה ,זו התקופה ויש לא מעט חוביזה פראית ובעיקר הרבה זמן פנוי .ההכנה
מאוד פשוטה :ניקוי קצר במים חמים ,טיגון עם בצל ,מלח ,פלפל — ואו ,איזו מנה.
עם ההתוודעות המחודשת לקשר שבין הטבע לאוכל נצפתה גם ראשיתה של מגמת גידול מזון.
חלק מהסטודנטים דיווחו כי הכינו גינות ירק בזמן המשבר ,ותיאורים של הסובב החקלאי
מככבים לא אחת באתנוגרפיות שלהם .כך למשל סיפר ש' ,סטודנט שמתגורר באשדות יעקב
איחוד והכין ליד ביתו גינת ירק" :כתוצאה מהמצב עשיתי גינה מתחת לדירה שלי שיש בה
שום ,בצל ירוק ,בזיליקום ,גמבה ,פטרוזיליה וכוסברה .כיף כל כך לצאת מהבית ,לצעוד מספר
צעדים ולקטוף בצל ירוק לסלט".

תצלום  :7גינת ירק בקיבוץ אשדות יעקב איחוד (צילום :ש')
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תצלומים 8א8 ,ב :גינת תבלינים בקיבוץ מעגן (צילום :י')

סיכום
בדיון זה בחנתי דינמיקה קצרת מועד ביחסי אוכל וישראליות ותמורות בדגמי צריכת האוכל
והשימוש בו במהלך ימי הסגר הראשון במשבר הקורונה ,על סמך המתועד באתנוגרפיות
אישיות של סטודנטים .מהתיאורים עלה כי אירעו כמה שינויים הקשורים ברובם לעיצוב מחדש
של המפגש עם האוכל בהשפעת הנסיגה הזמנית מדפוסי התקופה המודרנית .היחס לזמן
ולאוכל עבר שינוי דרמטי ,ושפע הפנאי — שלא היינו מורגלים בו טרם המשבר — אפשר חיבור
מחדש לאוכל והפיכתו למרחב של ידע והתחדשות ,חשיבה מחודשת על היחסים בתוך
המשפחה ,ונכונות לשוב ולהתוודע למרכזיותו של האוכל בחיינו החברתיים .יומני השדה חשפו
את המרכיב הרגשי המגולם ביחסים עם האוכל ותיארו שינויים בכל הקשור באכילה רגשית,
הן במה שהסטודנטים תפסו כהיבטים שליליים שלה (השמנה ,צריכת קלוריות ריקות) הן
בהיבטיה החיוביים לשיטתם ,כדוגמת שיפור היחסים עם המשפחה ויצירת אינטימיות .אכילה
רגשית ,התרגשות מאכילה והתלהבות מהכנה של סוגי אוכל חדשים שימשו ביטוי למצוקות
לא פשוטות כגון פיטורין וחרדות מההווה ומהעתיד הלא ברורים .דוגמה מובהקת לדפוס שלילי
לכאורה של אכילה רגשית היא העלייה הניכרת בצריכת אלכוהול ,בעיקר בקרב סטודנטים
שחיים מחוץ למסגרת המשפחתית .לעומת זאת ,דפוס חיובי בהקשר זה היה התוודעות
למסורות קולינריות נשכחות וקיום תקשורת רב–דורית באמצעות הכנה משותפת של אוכל
ואכילה משותפת במרחב המשפחתי.
היומנים מצביעים על עמידותו של המרחב הכפרי והפריפריאלי באתגרי הקורונה,
בהשוואה למרחב העירוני ,בכל הקשור לשרשרת אספקת המזון וחלוקת מזון לצרכנים .מסקנה
זו מתחזקת על רקע שבריריותן של ערים ברחבי העולם ובעיות באספקת האוכל בהן בעידן
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הערות מחקר לעת קורונה

המשבר .הקרבה הפיזית של הקהילות הכפריות ליצרנים ,חוזקן החברתי והקרבה למרחבים
פתוחים שאפשר לצאת אליהם בזמן הסגר ניתרגמו כולם לתפקוד טוב יותר ולהיעדר תחושת
המחנק והמחסור המאפיינת מרחבים עירוניים בזמן הסגרים .בהינתן התמשכותו של הלימבו
הנוכחי ,מחקרי המשך יוכלו להבהיר אם השינויים שתוארו כאן היו מקריים וקצרי מועד או
שמא אנו על סיפה של תמורה משמעותית ביחסי אדם–קהילה בהיבטים הקשורים לאוכל
ובדגמי האכילה בישראל.
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תנועה ללא נחת:
המודרניות הפרפורמטיבית של הפגנות בלפור
הודל

אופיר*

תקציר .הערת מחקר זו מציעה מחשבה על הכוראוגרפיה של הפגנות
בלפור בקיץ  2020ועל המשמעות הפוליטית של תנועה באירועים הללו.
המונח "תנועה ללא נחת" מגלם את ניגודיה וסתירותיה של תנועה :מצד
אחד תנועה היא ביטוי מובהק של חופש ,ומצד שני ,בהקשרים של אי–
שקט חברתי ,היא מוצגת כביטוי של אלימות שיש למשטר ולהגביל .מגפת
הקורונה ,שפרצה בעת משבר ממשלי–פוליטי בישראל ,הובילה להחלתן
של הגבלות תנועה חמורות ,ואלה חשפו והגבירו את אי–השקט והמתח
החברתי .ניתוח אתנוגרפי של שתי כוראוגרפיות שהתקיימו בהפגנות
בלפור ,ובחינתן מנקודת מבט מגדרית ,מראים כי צורות נעות אלו של
התנגדות מקנות לרוקדות תחושה יתרה של סוכנות ,שמקורה בגוף הנע או
הדומם .אני מציעה לחשוב על הפרפורמטיביות של הפגנות בלפור כעל
מפגן ראווה של המודרניות שמוצגים ומבוצעים בו מאפייני היסוד שלה:
לאומיות ,דמוקרטיה ,מימוש עצמי והיפר–קינטיות.
מילות מפתח :תנועה ,הפגנות בלפור ,כוראוגרפיה של הפגנה ,מודרניות,
סוכנות בגוף
שני עניינים מרכזיים משכו את תשומת ליבי בהפגנות בלפור בקיץ  :2020תנועתם המתמדת
של הנוכחים במקום ,ונוכחותן הברורה של נשים .מרחב ההפגנה המסועף שטבורו כיכר פריז
בירושלים ,והיעדרה של במה מרכזית ,יצרו אירוע נע שבו מפגינים זזים ממקום למקום
ומהתרחשות אחת לאחרת .אנשים חתרו בקהל ,עקבו אחר פרפורמרים מחופשים ,השתלבו מדי
פעם במעגלי התיפוף והקריאות הקצובות או נלכדו במפתיע בכוראוגרפיה מקומית של
השתופפות מרובת משתתפים שהתרוממה יחד תוך קריאות משולהבות .רוב התנועה התרחשה
במרחב המצומצם שנתחם בגדרות שהציבה המשטרה ,אך שורה של צעדות המונים אל הכיכר
וממנה (שנתקלו לא פעם בניסיונות המשטרה להגבילן) שיקפה מוטיבציה חזקה להרחיב את
גבולות התנועה על פני המרחב הציבורי העירוני .האירוע היה בתנועה :התחושה הייתה שצריך
לזוז ,הרצון היה לזוז.
באירועים הנעים הללו הורגשו נשים באופן מובהק — בתנועתן ,בקולן ,במיצגים שהציגו,
בשלטים שנשאו ובתפקידים שלקחו על עצמן :לחלק פרחים ,להגן על המוחים ,לסקר ,לספור
*

ד"ר הודל אופיר ,הפקולטה למחול ,האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
אני מודה לעמיתותיי ועמיתיי גילי המר ,ילי נתיב ,עדנה לומסקי–פדר ,נילי בלקינד ,גיא שלו ,נדים כרכבי
ונתליה גוטקובסקי על שקראו ,העירו והרהרו יחד איתי באירועי הקיץ החולף.
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בכך אני מצטרפת לחוקרת המחול סוזן פוסטר ) ,(Foster, 2003שניתחה שלוש מחאות בהיסטוריה המודרנית
של ארצות הברית דרך התבוננות קרובה בפעולותיהם של גופים מוחים ופרשנות חברתית–תרבותית שלהם.

הערות מחקר לעת קורונה

מפגינים ,לפייס שוטרים .גם גברים וגבריות "אחרת" נראו בהם .לעומת דימויים גבריים–
לאומיים מּוכרים ,שהוצגו תחילה בכלי התקשורת כסמליו של המאבק וכבסיס הלגיטימציה
שלו — בראש ובראשונה בכירים לשעבר במערכת הביטחון ושפע דגלי הלאום — וגם לעומת
דימויים מופשטים יותר (כמו דגל שחור) שנקשרו לרעיונות ליברליים ולאומיים (דמוקרטיה,
שוויון בפני החוק) ,סיפר הרחוב סיפור מגוון יותר.
בהערת מחקר זו אני רוצה לפרוט מעט את המגוון ולחשוב על המשמעות הפוליטית של
תנועה באירועים הללו ,ועל מהו שמוצג בהם .אני מציעה לחשוב על הפרפורמטיביות של
הפגנות בלפור בקיץ  2020כעל מפגן ראווה של המודרניות ,שבו מוצגים ומבוצעים מאפייני
היסוד שלה — לאומיות ,דמוקרטיה ,מימוש עצמי והיפר–קינטיות .זוהי מודרניות נוזלית,
במונחיו של הסוציולוג זיגמונט באומן ,שלנגד עינינו שוטפת ,זורמת וממיסה קטגוריות של
מרחב וזמן ,ובכך מכתיבה — או גוזרת — את הכוראוגרפיות המתאפשרות בה.
"תנועה ללא נחת" ,כותרת הערת המחקר ,מגלמת את ניגודיה וסתירותיה של תנועה :מצד
אחד היא ביטוי של חופש — דרך תנועה וניהול של תנועה הומשגה חירות בחשיבה הליברלית,
דרכה מתממשים מאבקים פוליטיים ,ובאמצעותה מעוצבים סובייקטים מודרניים .אך בהקשרים
של אי–שקט חברתי" ,תנועה מוצגת כאלימות או אלימות פוטנציאלית אותה יש למשטר,
להגביל ,ולצמצם" (קוטף.)2016 ,
איך ניתן לחשוב על ההפגנות בבלפור דרך מונחים של גופים בתנועה?
שאלות שמעסיקות אותי כחוקרת ריקוד כיוונו אותי גם כאן 1 :מה עושים גופים בהפגנות?
איזו סמליות מגולמת בהם — בנראותם ,בתנועתם? אילו יחסים נוצרים בין הגופים הללו ,ובינם
ובין המרחב סביבם? איזה סוג של קהל או קהילה מכונ ָנים בהתקהלויות הללו? מהי חוויית
הגוף הנע המפגין? כיצד הרגע ההיסטורי הנוכחי ואירועי המחאה מעצבים זה את זה? מה עושה
גופי שלי ,הכותבת–המפגינה ,וכיצד הוא מעורב בהרהורים על ההפגנה?
מתוך הקשר רחב של "אירוע נע" ,ומבין שלל מופעי הגוף היצירתיים שהתקיימו במחאות
בלפור ,אתבונן בשני סוגים של אירועי ריקוד ותנועה — האחד מבוסס מקצב ,והאחר נוקט
דווקא האטה ודמימה של תנועה ( .)stillnessבשניהם רוב המשתתפות היו נשים .אך לפני כן
כדאי להתבונן באופן רחב יותר בדימויים שהציגו נשים בגופן בהפגנות .לטענתי ,הבולטות
של נשים בהפגנות היא חלק מהפרפורמטיביות הדמוקרטית של האירועים האלה.
חלק מהדימויים שהציגו נשים נשא נופך לאומי מובהק דרך תפקידן של נשים כאימהות
וכמגינות הבנים — אלה שגופם מחבר בין אתוס צבאי למוסר אזרחי .הדבר בא לידי ביטוי
בהיגדים כגון "אימא שומרת עליך ועל הדמוקרטיה באהבה" ו"אימהות שומרות" .המופע
הבולט של האם המגויסת בבלפור כלל שורות צפופות של נשים מבוגרות לבושות אפודי
בטיחות צהובים ועליהם הכיתוב "אני אימא של" .אולם הנוכחות הפרפורמטיבית של
"האימהות" הורגשה בעיקר בתנועתן :עוטות האפודים הצהובים נעו בין המפגינים מדי שבוע
ויצרו חיץ בינם ובין הרחוב או כוחות השיטור ,ושימשו מעין סיירת פיקוח בשטח.
מיצג לאומי נשי שאינו פועל דרך אימהּות כי אם דרך צבאיות וכיבוש היה הומאז' לתמונה
ההיסטורית האיקונית של הנפת דגל הדיו בסיום מבצע עובדה ב– 1949באום רשרש .במיצג
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המחאה בבלפור ,דגל ישראל בצבעי ורוד–לבן הונף על תורן גבוה שעליו טיפסה אישה ושנתמך
על ידי קבוצת גברים .צבע שימש במחאת בלפור כסמל המעורר רגש; הוא חרג מן הכחול–לבן
או השחור וקיבל תפקיד זהותי ואידאולוגי ,למשל בבנדנות הוורודות (ומאוחר יותר בדגלים
הוורודים ,שצבעו את הכיכר) שהיו לאחד מסמלי המחאה .היוזמים הסבירו כי בצבע הוורוד יש
מסר של תקווה וכי הוא משדר אופטימיות ושמחה.
חלק אחר של נוכחות נשית בהפגנות בלפור השיק לתפיסות הללו והבליט ערכים ותפקידים
המזוהים כנשיים ,כמו חינוך ,רווחה ,השכנת שלום ופיוס; וסוג נוסף של נוכחות פרפורמטיבית
התרחק כליל מכיוונים כאלה וביטא תביעה לשינוי דרך סוגיות של איכות סביבה או תפיסות
של זמן ,כפי שיתואר בהמשך.
גופים של נשים במחאות הללו היו אפוא גם נשאים של אידאולוגיה במגוון דרכים
פרפורמטיביות ,אך הם היו גם נושא המחאה — בעיקר כשזו הופנתה כלפי השלכותיו הרות
האסון של משבר הקורונה (ולפניו המדיניות החברתית ,הכלכלית והצבאית שהובילו ממשלות
ישראל בעשורים האחרונים) על נשים .גופים אלו ,יותר משל גברים ,פגיעים בזמן הזה יותר
מתמיד וחשופים לאי–יציבות ,לניצול ולאלימות.
פגיעּות גופנית רבה במיוחד באה לידי ביטוי פרפורמטיבי בהפגנות בחשיפת פלג הגוף
העליון של נשים–מופיעות — אקט שהותיר אותן נטולות הגנה אך בו בזמן עם כוח לאתגר
גבולות וערכים חברתיים .צורה זו של מחאה אינה שכיחה בישראל השמרנית .הופעתה במחאות
בלפור — בפעם הראשונה על ידי עובדת סוציאלית שחשפה את שדיה מראש פסל המנורה מול
משכן הכנסת ,ובפעם השנייה על ידי שורת נשים חשופות חזה בכיכר פריז — מלמדת על הקשר
הברור בין המתרחש בבלפור למחאות אחרות בעולם בעת הזאת; מיצג "אתנה העירומה"
במחאת  Black Lives Matterבפורטלנד התרחש יום לפני האירוע בישראל .היא מלמדת גם
על עומק השבר החברתי ,הכלכלי והמגדרי בישראל בשנת  ,2020המביא נשים לנקוט צעדים
מרחיקי לכת" .מה יש לי להפסיד?" ,אמרה העובדת הסוציאלית בריאיון" ,לקחו לנו הכל :את
ההווה ,את העבר ,את העתיד" (ס' .)2020 ,פגיעותו של הגוף הפיזי של נשים וגברים בהפגנות
בלפור נחשפה גם בפעולות אלימות של שוטרים (בעיקר) כלפי מפגינים ,שתועדו על ידי
הנוכחים במקום .רבים מהמוחים ,ישראלים–יהודים שחוו לראשונה בחייהם דיכוי של תנועה,
הגיבו בעוצמה בגופם והציבו אותו ,במודע ובאומץ ,מול הכוח.
מה קרה במופעי הריקוד והתנועה שהתקיימו בהפגנות בלפור? מה עושה אותם רלוונטיים
לאחיזתו של הפוליטי? רוב המופעים הללו היו אלתוריים וחד–פעמיים ,ובוצעו בעיקר על ידי
נשים יחידות .רק מקצתם שבו אל הכיכר פעמים אחדות והיו קבוצתיים ומאורגנים .בשניים
מאלה אתמקד.

"יש חור בדלי" :תנועה כטפטוף מטריד
מדי יום שישי אחר הצהריים ,מאמצע יולי ועד אמצע ספטמבר לערך ,רקדה קבוצה של כעשרים
רקדניות ורקדנים (במספר ובהרכב משתנה משבוע לשבוע) חלק מהיצירה "בנות" של
הכוראוגרף רועי אסף .חלק זה של הריקוד חובר לצלילי השיר "יש חור בדלי" ,המציג סיטואציה
סאטירית מעגלית ובו בני זוג ,גבר ואישה ,מקיימים ביניהם דיאלוג :הגבר מתלונן על בעיה
(יש חור בדלי) והאישה מציעה לו פתרונות ,אך אף אחד מהם אינו מספק אותו .ההשתתפות
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תצלום " :1יש חור בדלי" (כוריאוגרפיה :רועי אסף ,צילום :יהונתן בוגר)

האירוע הפרפורמטיבי הזה עורר הרבה עניין והזדהות .אני מציעה לקרוא אותו ,את הסמליות
המילולית המותכת בגופניות הרוקדת ,כמיצוי הפרפורמטיביות של ההפגנות הללו בכללן ,או
אולי כמגבר שלהן .ההפגנות ,בהיותן אירועים בתנועה ,היו בבחינת טפטוף מטריד ,נזילה לא
רצויה מכלי הקיבול .הנוכחות הגופנית הנעה בריקוד — שלטענתי תנועותיו המשוכפלות
והחזרות המרובות עליהן הדגישו והעצימו אותה — התערבה בעוצמה בשגרת הרחוב והטרידה
אותה .היא הטרידה אפילו את שגרת ההפגנה עצמה ,את האירוע שבעצמו חסם את הרחוב מדי
שבוע ויצר אי–שקט ציבורי .ברושם הרב שלה היא עוררה גם התנגדות :מארגני ההפגנות בימי

הערות מחקר לעת קורונה

בפעולת הריקוד המחאתית הזאת הייתה וולונטרית ופתוחה לכול :המשתתפים התקבצו דרך
קבוצת וואטסאפ שהפיץ הכוריאוגרף ,ומי שפנו הוזמנו ללמוד את הריקוד בחזרות שנערכו
פעם בשבוע בסטודיו של היוצר .הריקוד עצמו פרונטלי במבנהו ,אורכו כארבע דקות והוא
מבוצע ביוניסון ( ,)unisonוהוא נרקד במחזוריות במשך שעתיים .בכל ביצוע פנה  45מעלות
לכיוון אחד מארבעת כיווני הרחוב .הרקדניות והרקדנים ,לבושים בבגדי יומיום אקלקטיים,
התמקמו במרווחים שווים די גדולים זה מזה ושמרו על מיקומם במשך המופע כולו .לפעמים
הצטרפו אליהם נשים וילדות מתוך קהל המפגינים .תנועות הריקוד ,שתאמו במדויק את
הפעמה המוזיקלית ,הציגו באופן פיגורטיבי את מילות השיר — טפטוף של מים ,סתימה של
חור ,שאילת שאלה בהרמת כתפיים ,גבעול קש באצבע בודדת ,וכך הלאה .בנוסף שיחקו
התנועות עם דימויים סטראוטיפיים של נשים ונשיות :ראש נוטה הצידה ,תנועת זרועות
מרוככת ,תנועות אגן מודגשות ,מצבים רגשיים של בכי ,כעס ,חוסר סבלנות ויציאה מהדעת.
מצבים אלו קיבלו הסמלה תנועתית חפה מתיאטרליות ומהבעות פנים .כל מחזור ריקודי
הסתיים בהצטרפות הרוקדות בקול רם אל המוטיב המרכזי בשיר ,כשהוא מופנה לנתניהו —
"יש חור בדלי ,הו ביבי ,הו ביבי; יש חור בדלי ,הו ביבי יש חור!" — ובארבע קריאות המשך,
המדגישות הפעם במלוא הזעם הדרמטי" :יש חור! יש חור! יש חור! יש חור!".
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שישי ניסו לעצור אותה ואמרו לכוראוגרף ש"אתם תופסים מלא מקום" ו"זה מפריע לאנשים".
בלתי–מרוצים אחרים כיבו או הנמיכו את המוזיקה שליוותה אותה או הפנו טענות כלפי רקדניה
בטענה ש"השתלטתם על המקום שכולם רקדו בו".
מה היה עשוי לעורר תרעומת כזאת? מדוע פרפורמרים אחרים ,שנכחו אף הם בהפגנות,
לא עוררו רגשות דומים?
בריבוי הגופים הרוקדים יחד בתנועות קצובות החוזרות על עצמן במשך שעתיים,
הפרפורמנס "יש חור בדלי" חשף לא רק את החור (הגלוי) שבדלי — בשיטה ,בהקצאת
המשאבים ,באמות המוסר — כי אם גם את הסדקים הסמויים יותר שבו .הוא חשף את
ההתרחקות הגדלה והולכת של אזרחים רבים מערכים שהיו עד כה מקודשים לחברה הישראלית
ועמדו ביסודות השלטון .ערכים כאלה התבטאו למשל בסדר יום לאומי ,צבאי וגברי בליין–אפ
של דוברים ודוברות בהפגנות יום שישי ,שהוצגו כ"מגש הכסף שעליו הוגשה מדינת היהודים",
ובפעולתם של אמנים שביקשו ,באמצעות שירתם ונגינתם ,לתחזק קהילה מדומיינת מגובשת.
גם מאידיאל נהנתני–צרכני (עם חותם ניאו–ליברלי ברור) חלה התרחקות — אולי כי רבים אינם
יכולים עוד לממשו בעת הזאת ,גם לא בדמיונם .העניין של הכוראוגרף ושל רקדניו בפעולה
במרחב ,ואולי גם העניין של אחרים שהתקבצו סביבם ,לא היה אפוא בילוי או הוספת צבע
לקרנבל" .לא רציתי לרקוד מתוך מקום של לחגוג את החיים" ,אמר לי אסף בשיחת טלפון,
"רציתי [לרקוד] ממקום ביקורתי" .זו לא הייתה יציאה אל הרחוב כדי לשחרר את הגוף והנפש
מהסגר ומהמגבלות ,אלא כדי לקרוא קריאה .פעולתה הנבדלת של קבוצת פרפורמרים גדולה,
שרובה כאמור נשים ,שלא היה אפשר להתעלם מנוכחותה או לקטלג אותה כחלק מהפנינג
צבעוני ושסחפה אליה מפגינים רבים ,אכן "הפריעה" .היא הפריעה לסדר היום הלאומי ,הציוני
והיהודי ולהתלכדות סביבו; היא הפריעה לפרהסיה הגברית; לסדר של גופים שלא זזים יותר
מדי ,שלא תופסים יותר מדי מקום ,שאפשר לנהל אותם; ומכיוון אחר ,היא הפריעה "לעשות
שמח" .הקבוצה הרוקדת ביטאה אפוא ריחוק מקולקטיביזם לאומי ומהדוניזם תרבותי אך הציגה
קבוצתיות פתוחה ,מזמינה ,שהיא חלק מהמרחב החברתי ושיש בין חברותיה וחבריה תיאום,
אחריות והקשבה .את חוויית ההשתתפות בריקוד תיארה לי אחת הרקדניות כהתנגדות או אי–
ציות דרך פעולה פיזית שחוזרת על עצמה במשך שעתיים ,ודרך תביעה למרחב והחזקה בו
באמצעות תנועה.
התאורטיקנית קרי נולנד ( )Noland, 2009טוענת שחוויה של סוכנות תלויה בקינסתטיקה,
בתחושת התנועה של הגוף ,שאלמלא הייתה לנו לא היינו יכולים לחוש בעצמאותנו ובמובחנות
גופנו–עצמנו מגופים אחרים .מכאן אפשר לחשוב על תחושה חזקה או ברורה יותר של סוכנות
שיש למפגינים כאשר הם בתנועה יתרה :צועדים ,רוקדים ,מניפים ידיים — או לחלופין כאשר
הם עוצרים ודוממים ,מצב שבו הערנות הקינסתטית עולה בשל הרגישות החושית המתחדדת.
אלה גם המצבים שבהם למדינה קשה יותר לנהל גופים ולשלוט בהם .זה אולי גם מקור הרגשתו
של אסף לכך שהוא צריך "לעשות פעולה נוספת [מלבד] עצם ההגעה לבלפור" ,כפי שאמר לי
וכפי שחשו גם אחרים .תנועות הריקוד ,כמו הצפייה בהן ,עוררו תחושה ברורה של נוכחות
במרחב ,נוכחות שיש לה כוח וסוכנות.
על חוויה של סוכנות בגוף הרוקד סיפרה לי אורנה ,נוכחת קבועה בהפגנות בלפור ,בשנות
החמישים לחייה ,שהצטרפה לרוקדים באופן ספונטני באחת ההפגנות:
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אורנה שוזרת את המחאה האזרחית והמגדרית שלה בגוף הרוקד ,כפי שעשו נשים רבות אחרות
בהפגנות בלפור .אבל המרחב הציבורי — זה שנתפס בדרך כלל כמקום של דמוקרטיה ,כאתר
שיש בו כדי להבטיח את חירות הפעולה ,את חופש התנועה ואת האפשרות להיאבק על גבולות
"הציבור" או "העם" (שבשבילו המרחב הוא "ציבורי") (קוטף — )Butler, 2015 ;2016 ,מושתת
מראש על אלימות שמעצבת אותו .נוכחות מסיבית של חמושים במרחב הציבורי ,הפחדה של
ערבים והרחקתם ,התנכלות והפעלת כוח כלפי כהי עור ,הטרדות של נשים — כל אלה הם חלק
מביטויי האלימות המעצבים דרך קבע את המרחב הציבורי בישראל .אורנה ,המודעת לכך
שגופה הרוקד (המבוגר ,החשוף) נתפס כהפרעה למה שהתעצב כנורמלי במרחב הציבורי וערה
לסכנות שהפרעה כזאת חושפת אותה אליהן ,מוצאת ביטחון בקבוצה .לדבריה" ,תחושת
הביטחון שלי כאישה במצב החשוף הזה נבעה מזה שהייתי חלק מקבוצה" .לתחושתה ,בתנועה
המשותפת היא חדלה להיות פרט בדיד (ולכן מוגנת מאובייקטיפיקציה) והופכת לחלק מקבוצה,
מתהליך ,או בקריאה המוצעת כאן — חלק מפעולה משותפת בעולם.
המעבר מהיות פרט להיות חלק מקבוצה (או ציבור ,או קהל) שפועלת יחד מתרחש גם
באירוע הרחב של ההפגנה ,והוא פרפורמטיבי ,לטענתה של באטלר ( .)Butler, 2015לדבריה,
ההתקהלות עצמה היא פעולה אקספרסיבית פוליטית המדגימה באמצעות הגופים המגלמים
אותה צורת רבים של סוכנות ( )plural form of agencyופרקטיקות חברתיות של התנגדות.
התקהלות בהפגנה גם ממחישה את העובדה שמצב מסוים — אובדן פרנסה ,תנאי מחסור לקיום
הוגן ,חשיפה לאלימות מגדרית — הוא נחלתם של רבות ורבים ולא עניין פרטני ,כפי שמנסות
לטעון נורמות מוסר ניאו–ליברליות ופטריארכליות .כך שלהגיע מדי שבוע לכיכר ,לרקוד ,לנוע
או לעמוד ,לנשום ,לקרוא בקול או לשתוק ,לבצע כוראוגרפיה קבוצתית בתוך המון מתקהל —
כל אלה הם היבטים של פרפורמטיביות פוליטית שמביאים את החיים הפיזיים ,הגופניים,
לחזית הפוליטי" .יש חור בדלי" ,העוסק באופן סימבולי ופיזי בצרכים בסיסיים של קיום ושל
חירות (מים ,תנועה) ,מגלם את הפחד מאובדנם.

עצירה ודמימה של תנועה ) :(stillnessפעולות של התנגדות
עצירה או האטה של תנועה התקיימה בהפגנות בלפור באקט רב משתתפים של ישיבה
מדיטטיבית על האספלט בכיכר ,לפני בוא המסות הגדולות של המפגינים .האקט הזה התבצע
שבועות אחדים ,וכשפסק לבסוף נותר "מעגל המדיטציה" כפרפורמנס סטטי קבוע שמבצעיו
יושבים על הכביש לפרק זמן ממושך .ליד המעגל הזה ,ובדיאלוג טמפורלי איתו ,התקיים מופע
תנועתי איטי שיצרה הכוראוגרפית עלמה ליבנה .המופע ביקש לשקף את תנועות הגוף של
אנשים במקום ,להציב להם מעין מראה ,כדבריה ,וכך לחשוף את פעולותיהם האוטומטיות
ולהעלות את המודעות למה שהגוף עושה במרחב .פעולה זו של תנועה מואטת–מתמשכת
התקיימה בהפגנות בלפור של מוצאי שבת שלוש פעמים ,במשך כשעה בכל פעם .המבצעים
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הרגשתי שזה זה ,ככה אני צריכה! תנועות לפָנים ,לא מתייפייפות ,התחת בחוץ...
ונהניתי מההזדמנות הזו להגיד "ככה אני! ככה נראית אישה כשהיא רוקדת ,ואתם
תיאלצו לקבל את זה כחלק מהמרחב הציבורי .לא תצליחו לסתום לי את הפה! לא
תצליחו להשתיק לי את הגוף!" (שיחה טלפונית)13.9.2020 ,
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התמקמו סמוך למעגל המדיטציה ותכננו להישאר בקבוצה צפופה ,שנעה ומתקדמת יחד וחוצה
באיטיות את הכיכר .בפעם הראשונה השתתפו בפעולה ארבעה אנשים — שלוש נשים וגבר —
ואדם נוסף מקהל המפגינים הצטרף אליה באופן ספונטני למשך כעשרים דקות .בשבוע שלאחר
מכן השתתפו בפרפורמנס רק שלושה אנשים ,ובפעם השלישית הם היו שניים.

תצלום  :2פרפורמנס מואט (יוצרת :עלמה ליבנה ,צילום :עמרי ליבנה)

חוקר המחול אנדרה לפקי ( )Lepecki, 2001כותב שכאשר החל לחפש דוגמאות לדְמימה
במחול ,אחד הדברים שמשכו את תשומת ליבו היה שהיא הופיעה ברגעים היסטוריים של אי–
שקט או חרדה ,ועל כן אפשר לראותה כתגובת הגוף לרגעים הללו .הרגע ההיסטורי הנוכחי
הוא רגע משברי מטלטל ,בישראל ובעולם .לצד משבר בריאותי ,כלכלי וחברתי חמור שיצרה
מגפת הקורונה ,ישראל עוברת משבר פוליטי–ממשלי חריף ,המרעיד את אמות הסיפים
במוסדותיה ובחיי אזרחיה .מתוך אי–השקט והחרדה האלה ,והרצון "לעשות משהו לגבי המצב",
כמו שאמרה לי ליבנה ,נולדה בה המחשבה — ואולי תגובת הגוף לרגע הזה ,לשיטתו של לפקי
— על קפיאה ( )freezeאו האטה .הביצוע הקבוצתי של פעולת ההאטה בתוך קהל מפגינים נע
עוררה אצל המבצעות תחושה חזקה של נוכחות ,שמגלמת סוכנות" :זה הרגיש מדהים" ,סיפרה
ליבנה" ,בזכות ההאטה הזאת יכולתי להרגיש את הגוף ,ואת כל מה שעולה בתוכו ,וגם את
הסביבה — ולהתחבר פתאום .כן ,להרגיש את עצמי ,את הנוכחות הגופנית שלי כמשהו שיכול
להעביר מסר".
גם כאן ,כמו בריקוד הריתמי הנמרץ של "יש חור בדלי" ,עולה חוויית הנוכחות הסוכנית
דרך התחושה הקינסתטית של הגוף .גם כאן נראה שהקהל מגיב לה בעניין .אך במבחן התוצאה
הרחב ,צורת פעולה זו דעכה וכבתה .אך מעטים גילו עניין בסוג הזה של פעולה פרפורמטיבית,
ואם נעמיד אותה מול פעולת הריקוד ,שרבים הצטרפו אליה מדי שבוע ,אזי אפשר לומר
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אפילוג :הטפטוף הפך לשטף
סגר שהושת על ישראל באמצע ספטמבר שינה באבחה אחת את הכוראוגרפיה של ההפגנות.
בגשרים ובכיכרות לא התקיים ריקוד ,אך אלפים עמדו בהם ללא נחת; חופשיים להיות נוכחים
ולהניף דגל ,אך מוגבלים ,תחומים וממושטרים .עם התחדשות ההפגנות ההמוניות בבלפור
באמצע אוקטובר הסתמנה מגמה חזקה יותר של תנועת גופים במרחב העירוני והבינעירוני.
שורה של צעדות ברחבי ירושלים וברחבי הארץ הובילה אל כיכר פריז וממנה ,כחלק
מהכוראוגרפיה הרחבה של האירוע .מול ניסיונותיה של המשטרה לחסום דרכים גילו המפגינים
נחישות להוסיף להתקדם ,אם בעימות חזיתי או בדיפוזיה יחידנית של צועדות וצועדים בדרכים
עוקפות .אירועי הריקוד והתנועה המאורגנים בכיכר פריז נעלמו ,וכך גם מעגלי המדיטציה.
נראה כי לקיומם נדרשים מרחב וזמן קבועים ,מתוחמים וברורים ,ומשאלה הופרעו — תחילה
על ידי הסגר ואחר כך על ידי פרימת המרחב המוצק — אין מה שיישא את הצורות הללו.
הייצוב היחסי של המרחב והזמן ,שאפיין את הפגנות בלפור בגל הראשון ,התרופף תחת שטף
של תנועה על פני מרחבים וזמן רחבים הרבה יותר — צעדות שנמשכו ימים ,שיירות שנמשכו
שעות .המתח הגואה בישראל על רקע הגבלות התנועה החמורות המושתות על אזרחים,
והמשבר הכלכלי והפוליטי המחריף ,יצרו מבעי תנועה רחבי היקף אחרים .וככל שאלה נתקלו
בכוח כך התבררה שוב הפוליטיות של התנועה :היא מגלמת חירות ,או את האפשרות לחירות,
אך בשעה של אי–שקט חברתי — מוגבלת ומותנית.
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בגיהנום.
קוטף ,הגר .)2016( .מרחב ציבורי .מארב :אמנות ,תרבות ,מדיה.18 ,
Butler, Judith. (2015). Notes toward a performative theory of assembly. Harvard
University Press.
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שהתנועה גברה .קשה לעצור את הזרימה ,פיזית ותפיסתית .קשה ומאיים לערער על מבנים
חברתיים ועל טמפורליות ששומרת על המבנים הללו .מי שעשויות להצליח בכך הן מי שגופן
וחייהן פגיעים תחת המבנים הללו ,ועם זאת הן פריבילגיות במידה מסוימת .בישראל אלו הן
נשים יהודיות ,בדרך כלל משכילות וממעמד בינוני.
לצד מופעי הלאומיות הברורים ,רטוריקת הדמוקרטיה והפרקטיקות שלה והמימוש או
הביטוי העצמי של מפגינות ומפגינים בבלפור ,ניכרה אפוא גם הוויה היפר–קינטית ,שלדעת
הפילוסוף סלוטרדייק היא הממד "שבו המודרניות אמיתית מכל" (אצל לפקי ,2013 ,עמ' .)13
תנועה היא שמשכה כל כך את תשומת ליבי בהפגנות בלפור ,ודרך ארגונה הכוראוגרפי ניבטה
תמונה לא מוכרת של התערבות במרחב של גופים.
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תקציר .הערת המחקר מציעה ניתוח סמיוטי ושיחני של מחאת בלפור
בישראל בקיץ  2020כמחאה בעלת מאפיינים דוריים .השוואה ראשונית
בין מחאת  2011ומחאת  2020כמחאות בעלות אופי דורי מדגישה את
המשבריות האקוטית של זו האחרונה ,הן בשל אירועי מגפת הקורונה הן
בשל חוויה דורית קודמת של משבר ועתיד הנתון בסכנה .אני מבקש
להצ יע שלפחות חלק מחוויה דורית זו מקורו ביחסיו של דור הצעירים
הנוכחי בישראל עם נושא משבר האקלים והעתקתם אל משבר הקורונה.
יחס זה ,המתאפיין באווירת חירום ובביקורתיות על גבול הדיסידנטיות,
מועבר בעת משבר הקורונה מהרמה הגלובלית אל הרמה הישראלית
המקומית .שני מקרי מבחן — פעילים אקלימיים ופעילי תרבות —
משמשים אותי לחקירת תופעת הלוקליזציה של תכנים אוניברסליים,
שמאופיינת גם בכניסה דורית לזירה הפוליטית.
מילות מפתח :משבר הקורונה ,מחאה חברתית ,משבר האקלים ,דורות
ישראלים

מבוא
מחאת האוהלים בקיץ  2011נותחה ופורשה בין היתר כתופעה דורית וכתגובה של ילידי שנות
השמונים לתוצאות המדיניות החברתית–כלכלית שהובילו הדורות הקודמים (הרצוג.)2013 ,
המחאה על רקע ההליכים הפליליים נגד בנימין נתניהו החלה להתגבש כשלוש שנים לפני
משבר הקורונה ואופיינה מראשיתה בחתך גילאים מבוגר יחסית — למעשה ,רבים ממשתתפיה
(בתנועות כגון  Crime Ministerאו הדגלים השחורים) נמנו עם אותו דור שעמד כנאשם תשע
שנים קודם לכן .אולם ביולי  ,2020עם גאותו של גל הקורונה השני בישראל ,חל מפנה במחאה
זו .תחילה הצטרפו אליה מוחים על רקע כלכלי — מחאת העצמאים ,המאופיינת בעיקר בבני
מעמד הביניים ובחתך גיל ביניים; ולאחר מכן הצטרפו אליה צעירים רבים ,והם שהפכו למסה
העיקרית בהפגנות ובמידה רבה לנותני הטון בהן .הצטרפותם של הצעירים והעלייה בהיקף
המשתתפים בהפגנות הובילו בין היתר להגדלת החיכוך עם המשטרה ולהתעוררות תשומת
הלב בתקשורת וברשתות החברתיות .תצלומי מוחים צעירים מניפים דגלי ישראל או מצליבים
את זרועותיהם בהתרסה מול זרנוקי המים של המשטרה זכו לתפוצה רחבה .המראות והדימויים

*
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המצולמים האלה שעתקו עצמם במשך כמה שבועות והיו לדימויי יסוד של המחאה ,וזו החלה
לגדול ועודנה מתפתחת במועד כתיבת שורות אלו.
הנחת העבודה של הדברים המוצגים להלן היא כי מחאות צעירות כגון אלו מבטאות תכנים
דוריים ובהם עמדות ,נרטיבים ופרקטיקות חשיבה ופעולה ,וכמובן גם את מערכת היחסים עם
הדורות הקודמים .נתוני הניתוח ושיטותיו הם ביסודם סמיוטיים ומתבססים על ההיצע העשיר
של דימויים חזותיים ומילוליים שמציעות המחאות בשטח ובמרחבים הווירטואליים .את
הניתוח הסמיוטי מגבה ומשלים ניתוח שיח ברשתות החברתיות ,והוא נסמך גם על מידע
ותובנות שעלו מתוך ראיונות עם אינפורמנטים מקרב פעילי המחאה ומתוך תצפית משתתפת
בה.
השוואה ראשונית בין מחאת  2011למחאת  2020כמחאות בעלות אופי דורי מדגישה את
המשבריות האקוטית של זו האחרונה ,בשל אירועי מגפת הקורונה אך גם בשל חוויית רקע
דורית של משבר ושל עתיד הנתון בסכנה .אני מבקש להציע כאן כי לפחות חלק מחוויה דורית
זו מקורו ביחסו של דור הצעירים הנוכחי ,ילידי שלהי שנות התשעים ואילך ,לנושא משבר
האקלים והעתקתו אל משבר הקורונה .יחס זה ,המתאפיין באווירת חירום ובביקורתיות על
גבול הדיסידנטיות ,מועבר בעת משבר הקורונה מהרמה הגלובלית אל הרמה הישראלית
המקומית .שני מקרי מבחן — פעילים אקלימיים ופעילי תרבות ד– משמשים אותי לחקירת
תופעת הלוקליזציה של תכנים אוניברסליים ,שמאופיינת גם בכניסה לזירה הפוליטית .מתוך
הפרספקטיבה הדורית אני מציע ממצאים ותובנות ראשוניות לגבי מחאת בלפור ,ובעיקר לגבי
פנים דוריות שנשקפות מתוכן.

המרחק שבין רוטשילד לבלפור :השוואה סמיוטית של מחאות 2011
ו–2020
ההבדלים בתוכניהן של מחאת האוהלים ב– 2011ומחאת בלפור ב– ,2020שביניהן מפרידות
תשע שנים בלבד ,מלמדים על השוני בנסיבות ובחוויה הדורית המניעות אותן .הנושא של
מחאת האוהלים ,המושא הקונקרטי או המופשט שלה ודימויה המרכזי היו הבית .הפרקטיקה
המרחבית של המחאה השתקפה בלוגו ובו מתחת לאוהל צהוב הופיע הכיתוב "ב' זה אוהל".
הלוגו הנכיח חוויה של ארעיות וחוסר יציבות וביטחון ,הכרוכים בהיעדר בית במובן הקונקרטי
אך גם ,ואולי בעיקר ,במובן המופשט — היעדר זהות ,ביטחון ותחושת שייכות .נושא הבית נכח
במובלע כבר במחאה שהטרימה את מחאת האוהלים ,שנודעה בשם "מחאת הקוטג'" ,הלוא היא
"הגבינה עם הבית" או "בית ישראלי" .מחאת האוהלים החלה מייד לאחר מחאת הקוטג' ועסקה
בראשיתה בבית במובן הקונקרטי של דיור ,אך עד מהרה התרחבה והציבה באמצעות האוהלים
את שאלת הבית הלאומי.
לעומת דימוי ונושא הבית של מחאת  ,2011אחת ההפגנות המוקדמות של  2020הציגה
משחק גרפי בין המילים "מלחמה" ו"לחם" ,ואחד השלטים התייחס לתמורה זו בכיתוב שנשא:
" :2011קוטג' יקר :2020 .מקרר ריק" .הסיסמה של מחאת האוהלים" ,העם דורש צדק חברתי",
תבעה בשמו של קולקטיב עתיד טוב יותר ,ואילו סיסמאות בלפור ,ובהן "דור שלם דורש עתיד"
או "#מחוסרי_עתיד" ,מבטאות בשמו של קולקטיב תביעה לעתיד כלשהו .אווירת החירום
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פעילי אקלים ופעילי תרבות בין אוניברסליות ללוקליות במשבר
הקורונה
אחד הביטויים הבולטים של אקטיביזם בקרב ילידי שנות התשעים בארץ ובעולם הוא הנושא
הסביבתי .סקר  Future of Humanityשל ארגון אמנסטי ראיין ב– 2019כ– 10,000צעירים ב–
 22מדינות ומצא כי ברמה הגלובלית הנושאים המטרידים ביותר בעיניהם היו שינויי אקלים
וזיהום ,וברמה המקומית — שחיתות ,אי–יציבות כלכלית ופערי מעמדות .אפיונים מחקריים
ראשוניים של דור ה– Zהפוסט–מילניאלי אכן מצביעים על כך שהוא אכן רואה בנושא הסביבה
מוקד חשוב לדאגה ולאקטיביזם ( .)O'Brien et al., 2018אקטיביזם כזה מתבטא למשל בדמותה
וברטוריקה של גרטה תונברג ,והוא מושתת על ההכרה של צעירים כי הם העתידים לשלם את
מלוא המחיר של שינויי האקלים .שיח סביבתי זה עולה מתוך נושאים קלאסיים כמו מיחזור או
הפחתת צריכה ומתפתח לכדי מודעות ביקורתית לתפקידם של כוחות מאקרו ,מדינתיים
וכלכליים ,במשבר האקלים .ככל שגוברת תחושת הדחיפות עובר השיח רדיקליזציה פוליטית,
והוא מגיע לאי–אמון חריף ביכולתם ובכוונתם של המוסדות הקיימים להתמודד עם המשבר
( .)Skrimshire, 2019התוצאה ,בין היתר ,היא אקטיביזם עם נטיות רדיקליות ורטוריקה של
מרי אזרחי המובל או נתמך באופן בולט על ידי נוער וצעירים ,למשל בשביתת בתי הספר למען
האקלים ,בתנועת הזריחה ובתנועת המרד בהכחדה.

הערות מחקר לעת קורונה

ניכרת גם חזותית במעבר מהצהוב על רקע לבן או שחור — צבעי האזהרה שאפיינו את מחאת
האוהלים — אל האדום והשחור ,המזכירים תמרור עצור ומדגישים את אווירת החירום .גם
מבחינת העמדה כלפי השלטון ניתן לראות הקצנה :מחאת האוהלים נשאה מעין כרטיס צהוב
בקריאה לשלטון לתקן את דרכיו ,ואילו מחאת בלפור קוראות להרחקתו בכרטיס אדום.
דימוי שחור–אדום בולט במחאת  2020הוא הכיתוב "Xין מצב" .כמו האוהל ,גם ה– Xהוא
מסמן אינדקסלי ,לכתחילה או בדיעבד ,המהדהד את פרקטיקת תנועת הזרועות המוצלבות מעל
הראש הנהוגה אצל המפגינים .מקור המחווה בלקסיקון התנועתי ששימש במחאות האוהלים
בספרד ,בישראל ובארצות הברית בקיץ  ,2011שם היא סימנה התנגדות נחרצת והטלת וטו .בין
 2011ו– 2020שימשה המחווה את מתנגדי סין בהונג–קונג ואת מורדי האורומו באתיופיה .היא
נמזגה במחווה הנהוגה בין היתר בקרב כדורגלנים ממוצא אפריקני ,שם היא מסמלת הנפה של
ידיים כפותות לציון התנגדות לעבדות ,ונושאת קרבה סמיוטית ללוגו ""hands up don’t shoot
של תנועת  Black Lives Matterבארצות הברית .משמעות הידיים הכפותות אומצה בישראל
במחאת יוצאי אתיופיה נגד אלימות משטרתית ב– .2019באווירת החירום של קיץ  2020התמזגו
שלל המקורות הסמיוטיים לכדי סמל מעובה של התנגדות ,שהפך לאיקון של מחאת בלפור.
ולבסוף ,בחירת המרחב של המחאות מלמדת אף היא על התכוונותן — בין שדרות הברון
רוטשילד בתל אביב ,סמל נדל"ני של עירוניות שופעת ,לכיכר פריז ורחוב הלורד בלפור
בירושלים ,על סמליותם הפוליטית והלאומית .העברת מוקד המחאה מתל אביב לירושלים
יכולה ללמד גם על אופי המחאה ,מתוך היחסים בין מה ששתי הערים ייצגו מתמול שלשום
בחברה ובתרבות הישראלית.
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על פי דיווחי פעילים ,מיום היווסדו של הסניף הישראלי של המרד בהכחדה בשנת 2019
נשמרה בו בקנאות הדרה מודעת ומכוונת של כל שיח המזוהה כפוליטי במונחים המקומיים
של ימין ושמאל ,מתוך כוונה מוצהרת להיות נאמנים למטרה העיקרית — הכרזה על משבר
האקלים כעל מצב חירום מיידי והצבתו בראש סדר העדיפויות ולפני כל שיקול פוליטי .אולם
עם התעוררותה של מחאת בלפור ,סדר העדיפויות של הקבוצה עצמה השתנה ,ובמרחביה
הווירטואליים נפרץ סכר הא–פוליטיות (או העל–פוליטיות) .רבים מחברי הקבוצה החלו לעסוק
באופן אקטיבי בהתנגדות לנתניהו ,ולבסוף הכריזה הקבוצה בעמוד הפייסבוק שלה על תמיכה
רשמית במחאת בלפור ,בין היתר על סמך "הקשר הישיר בין המערכת הפוליטית השבורה ובין
חוסר היכולת המובנה שלה להתמודד עם משבר מורכב כמשבר האקלים"1.
הבסיס להצטרפותם של פעילי האקלים למחאה הוא עמדת המרד הגלובלית; את העמדה
הזאת הם מייבאים ומיישמים אותה מקומית לגבי יכולתה של ההנהגה להתמודד עם משבר
הקורונה ועם אתגרי החברה בכלל .מתוך תהליך הלוקליזציה הזה נולדה על שלטי המפגינים
המשוואה "בלפור ,בז"ן [בתי זיקוק לנפט] — אותה מהפכה" ,וה– Xהאדום של "Xין מצב" שולב
גרפית עם ה– Xבלוגו שעון החול של "המרד בהכחדה" .בקרב חלק מהפעילים הסביבתיים אף
התעוררה תקווה כי משבר הקורונה ישמש פעמון אזעקה שיוביל לתמורה ביחס הישראלי
והעולמי למשבר האקלים ,כפי שנכתב בעמוד הפייסבוק הרשמי של הקבוצה" :פעילים של
המרד בהכחדה מביאים את משבר האקלים לבלפור .אם חשבתם שקורונה זו בעיה ,חכו עד
שמשבר האקלים ישפיע בצורה יותר ישירה על בני האנוש".

תצלום  :1שילוב בין סמלי מחאת בלפור ומחאת האקלים
(מתוך דף הפייסבוק "המרד בהכחדה ישראל")

1

גם ארגון הסטודנטים מגמה ירוקה ,שהקפיד להגדיר עצמו כא–פוליטי ,תמך פומבית בהפגנות בלפור ואף ספג
על כך ביקורת .לעומת זאת ,הסניף הישראלי של שביתת בתי הספר למען האקלים דבק לאורך קיץ 2020
בפעילות מחאה בנושא האקלים בלבד.
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אמת ,דמוקרטיה ומנהיגות נשית
הדים נוספים ומקבילות לצורות החשיבה של פעילי האקלים ,ואולי ביטוי נוסף לרוח דור
הצעירים הנוכחי ,עולים מן הדרישות והמטרות של תנועות המחאה .באתר האינטרנט של המרד
בהכחדה ,ובחלק מהפגנות התנועה ,מודגשת ההכרזה על "האמת" של האסון האקולוגי
המתקרב והצורך הדוחק לפעול מולו .אמת זו ,לא רק תוכנה אלא עצם היתכנותה ,היא גם מקור
המשיכה של צעירים רבים לנושא האקלים ,כפי שהסבירה לי פעילה בת " :23כשהכול מסביב

הערות מחקר לעת קורונה

החוליה המקשרת בין תת–הקבוצה המצומצמת של פעילי האקלים לכלל המפגינים הצעירים
יכולה להימצא בקבוצות ויחידים שהגיעו מעולמות שוליים של תרבות ,מוזיקה ומסיבות.
יחידים וקבוצות אלו ,דוגמת הבעלבתים ,החזית הוורודה והלם תרבות ,הביאו אל המחאה
פרקטיקה של תרבות כאקטיביזם והיו אחראיות לפרפורמטיביות הגבוהה שלהן ,לשימוש
המודע והמיומן בדימויים חזותיים ,לאתוס הביטוי העצמי של המחאה ולהשראה ממחאות
גלובליות בעשורים האחרונים ,ובראשן מחאת האקלים ,שבמקרים רבים מתאפיינת במיצגים
יצירתיים .טרם תקופת הקורונה ,מרחבים חברתיים–תרבותיים אלו התאפיינו בהומניזם
אוניברסלי ובנטיות ניו–אייג'יות ,וכן ביחס ביקורתי ומנוכר כלפי הממסד והכוח ובשיח המרבה
להתייחס אל עצמו כאל "אלטרנטיבי" ,אם בתרבות ,באורח חיים ,בחשיבה ורוחניות או
בפרקטיקות של שינוי פוליטי .הצעירים הללו ,שהפכו במהירות ממפיקי מסיבות למארגני
הפגנות ועברו מבימות הפרינג' למיצגי מחאה ,נעו מהטבע המבודד או מועדוני השוליים אל
חזיתו של בית ראש הממשלה בלב ירושלים .המפנה הפוליטי של קבוצה זו התרחש בתוך משבר
הקורונה ,בזמן שבו העולם הגדול — ועימו אפשרות העמדה הקוסמופוליטית ,המאפיינת
קבוצות דומות — נסגר ,פשוטו כמשמעו .תודעת המרחב ,ואולי אף הזהות ,עוברות במשבר
הקורונה לוקליזציה מהירה בעל כורחן .במילותיה של אחת מחברות החזית הוורודה לחדשות
" ,12התעוררנו עכשיו ,מה שקרה לי במחאה הזאת זה שהבנתי שזאת המדינה שלי ומותר לי
להגיד איזה חיים אני רוצה שיהיו לי פה ,ואני חייבת להילחם על זה כי זו האחריות שלי".
במילים אחרות ,משבר הקורונה הוביל להתעוררות של זהות מקומית ועימה אחריות מקומית
בקרב צעירים שקודם לכן לא ראו בעצמם חלק מהזירה הפוליטית ,וכעת הכירו במידת
ההשפעה שיש לזירה זו ולקלקוליה על עתידם.
בעבור צעירים משתי הקבוצות המתוארות כאן — פעילי אקלים ופעילי תרבות — הניכור
ואי–האמון כלפי מוסדות פוליטיים וכלפי הדורות הקודמים קיבלו אשרור מתוך ביצועי
הממשלה בניהולו של במשבר הקורונה .המעבר מעמדה חוץ–פוליטית אוניברסלית למאבק מול
סמל הכוח הפוליטי הלאומי מביא עימו תכנים דומים לאלו של מאבק האקלים :אווירת חירום
ותחושת סכנה מתקרבת ,דאגה עמוקה לעתיד ,אי–אמון בכוונותיהם וביכולותיהם של האוחזים
בעמדות כוח ,ותחושה כי נדרשת פעולה רדיקלית וטרנספורמטיבית מיידית בטרם יהיה מאוחר
מדי .כמו כן ,בדומה ל– ,2011הפגנות בלפור שופעות תכנים ליברליים והומניסטיים ובהם
מגדר ,צדק חלוקתי ,יחס למיעוטים ועוד ,אולם מתבלט בהן גם נושא שלא נכח כלל במחאת
האוהלים — האלימות המשטרתית ,המהדהדת את הפגנות  .Black Lives Matterאת מקומו של
ג'ורג' פלויד ממלאים איאד אל־חלאק וסלומון טקה ,ותחום יחסי הכוח בין השלטון והאזרחים
הפך טעון יותר בהשוואה ל–.2011

שחר פישר

Xין מצב בומר
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שקרים [ ]...ומניפולציות ואתה לא יודע מי צודק ,אנשים מחפשים משהו שהם בטוחים שהוא
נכון ואמיתי ולכן מגיעים ל[אג'נדה ה]ירוקה" .ואכן ,חוקרים ראשונים של הדור הפוסט–
מילניאלי מתארים אותו כ"דור האמת" — אמת אישית המשתקפת בביטוי עצמי חופשי
מקטגוריות ומתוויות ,אמת קהילתית ודיאלוגית המכילה אמיתות שונות וקושרת ביניהן ,ואמת
ריאליסטית השואפת להסיר מהמציאות מסכי כזבים ולחיות באופן פרגמטי ( & Francis
 .)Hoefel, 2018במחאת בלפור ערכים אלו מתבטאים בתמות דומיננטיות של האשמת השלטון
והעומד בראשו בשקרים ,כוונת נסתרות ,מניעים זרים ,ייצור של תמונת עולם מעוותת וניתוק,
ובשל כל אלה גם בכישלון מסוכן בהתמודדות עם אתגרי המציאות.
הכישלון המיוחס לטיפול במשבר הקורונה ,שזוהה במחאה עם אטימות שלטונית לצרכים
ולאינטרסים של הציבור ,משקף משבר אמון חריף גם ביחס ליושבים בשלטון וגם ביחס לעצם
סדרי הכוח שנשאו אותם לשם .ההנהגה מואשמת בהיותה שלטון כזבים ,כוזבת בדבריה
ומכזיבה במעשיה ,ולעומתה עולה הקריאה להנהגה שיש בה אמת ונאמנות .עצם ציור דמותו
של נתניהו במחאה כשורש כל רע החייב לעבור מן העולם משרת את הכמיהה לאמיתות ודאיות
של דור צעיר ואת השכנוע בהן של דור ותיק ,אך הוא גם מגלה היבט נוסף של החיפוש אחר
אמת; אחרי תמת ההתנגדות לנתניהו ,המאבק על הדמוקרטיה הוא התמה השנייה בשכיחותה
בהפגנות בלפור ,ובצד האזהרה מפני הידרדרות לדיקטטורה עולה מקרב המפגינים גם קריאה
חוזרת אך עמומה ל"מנהיגות אחרת" .כאשר נשאלים פעילי המחאה למה הם שואפים ביום
שאחרי נתניהו הם אינם מדברים על דמויות ספציפיות שיחליפו אותו אלא מציעים לא פעם,
לרוב במידה חלקית של לכידות וללא מושגים מתאימים ,חזון ובו מודלים של דמוקרטיה ישירה
יותר ,השתתפותית או דיונית המצמצמת את הפערים בין מקבלי ההחלטות לציבור .לשון אחר,
כאשר המפגינים תובעים הנהגה אחרת כוונתם אינה פרסונלית אלא מהותית ,וכאשר הם
מבקשים להגן על הדמוקרטיה כוונתם להחליף את מתכונתה של זו הנוכחית במתכונת שתחלק
אחרת את הכוח .ניהול ההפגנות עצמו נושא מסר דומה ,שכן בניגוד למחאת  ,2011לשכבות
המחאה הצעירות אין כל מנהיגות אישית מזוהה והן מתגאות בביזור הריזומטי שלהן ובהיותן
"מהפכה בקוד פתוח" ,כיאה לדור הילידים הדיגיטליים .כדוגמה אפשר להביא את העובדה
שרובם המכריע של שלטי המפגינים נעשו בעבודת יד עצמאית ,בעוד שהשלטים המודפסים
מראש שביקשו לייצר מסר אחיד למחאה נותרו באין דורש.
הדרישות של מחאת בלפור לגבי המנהיגות הרצויה מובלעות ועמומות ,אך ייתכן שהן
מנוסחות באופן כללי על ידי תנועת האקלים הצעירה העולמית .אחת משלוש דרישות היסוד
של המרד בהכחדה ,אחרי "לומר את האמת" ו"לפעול עכשיו" ,היא לנוע "מעבר לפוליטיקה"
באמצעות אספות אזרחים .תביעה זו מושתתת על התפיסה האקולוגית שלפיה הדרך הטובה
והיחידה להתמודד עם משבר האקלים היא דמוקרטיה שיתופית ככל האפשר ( Kakenmaster,
.)2019
הדרישה למנהיגות אחרת מופיעה לא פעם בהפגנות גם כדרישה למנהיגות נשית ,למשל
בקריאות "העם דורש מנהיגות נשית" או שלטי "דרושה מנהיגה" הנפוצים ,ובסדרת אירועים
בעלי אופי מגדרי כגון מפגינות החושפות את חזן .נושא המגדר אינו עיקרו של חיבור זה ,ואין
ספק כי הוא מצריך דיון נפרד שיתייחס גם לאופן שבו הביזוריות של ההפגנות מאפשרת
דומיננטיות נשית .אולם לצורך הדיון בסמיוטיקה ,יש לציין כי לצד ה– Xהאדום מונפים
בהפגנות גם דגלי ישראל צבועים ורוד ,המתנפנפים כהצעה קונקרטית לאלטרנטיבה
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סיכום ביניים ומבט קדימה
משבר הקורונה הפיח רוח במפרשי מחאת בלפור ,אך הדברים הוצגו כאן כדי להציע שיש גם
זרמי עומק בפעולות המחאה ,והם המניעים את דפוס התגובה הדורי למשבר .החוויה הדורית
של עמידה מול עתיד זרוע אי–ודאות ותחושת אי–אמון בהנהגתם של הדורות הקודמים
משותפות למחאות צעירים בנושא האקלים ולמחאות על הפוליטיקה המקומית בישראל.
ההקבלה בין שני התחומים מראה כי מודעותו של דור הצעירים הנוכחי לאדמה החרוכה
שהדורות הקודמים מותירים לו בתחום הסביבה חוברת לתודעה דומה בתחומים חברתיים,
פוליטיים וכלכליים מקומיים .תחושת הצורך בפעולה מיידית ורדיקלית ,עד כדי מרי אזרחי,
מתנסחת בזירת האקלים כמרד ומוצאת את מקבילתה המקומית ברטוריקת "המצור על בלפור"
שנכחה במחאה (גולדיטש ואחרים )2020 ,או הכותרת "ביביסטיליה" שניתנה להפגנה שנערכה
בארבעה עשר ביולי.
בתווך שבין רוטשילד לבלפור ובין ילידי שנות השמונים לילידי שנות התשעים מתרחש
מעבר ממחאה על חלומות ושברם למחאה על חששות והתממשותם :מבית ללחם ,מצהוב
לאדום ,מדרישת עתיד טוב יותר לדרישת עתיד כלשהו ,ממאבק על תוכנה של הדמוקרטיה
למאבק על עצם קיומה .כל אלו מלמדים על עומק משבר הקורונה ,אך גם על קווי שבר שהיו
קיימים קודם לכן וכעת ככל הנראה יכולים רק להעמיק .דור המוחים הנוכחי ,בניגוד לקודמיו,
גדל מפוכח לגבי קשיי העתיד וגוברת מודעותו לעננות הכבדות שמרחפות מעליו .מגפת
הקורונה יצרה אווירת חירום אפוקליפטית למחצה ,והיא נחווית כקדימון להגעתו של משבר
האקלים המדובר וכקריאה לפעולה בטרם יהיה מאוחר מדי.
אלא שמה שהובן עד כה כסכנה אוניברסלית עובר במשבר הקורונה העתקה ותרגום
למונחים מקומיים ,גם בקרב פעילי אקלים אך גם בקרב מי שהיו עד כה אדישים פוליטית.
המכנה המשותף בין מקורות שונים של המחאה הוא המעבר מזיקה אוניברסלית לזיקה מקומית,
שכרוכה גם בחציית מתרס של א–פוליטיות .אי–האמון ביכולתו ובכוונותיו של השלטון
להתמודד עם המשבר ,והטענה כי עצם תפקודו של הכוח הפוליטי הופך אותו לעיוור ולכושל
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המבוקשת .יש לשים לב גם לניגוד הסמלי המעניין בין "משמר האימהות" ,נשים מבוגרות
המגינות בגופן על המפגינים מפגיעה בידי המשטרה ,ובין המפגינות הצעירות שמובילות בגופן
הפגנות ומיצגים ,למשל במיצג "החירות מובילה את העם" של דלקרואה ,אשר בוים באחת
ההפגנות .מלבד התכנים הפמיניסטיים המפורשים ,הנושא המגדרי עצמו משמש בהפגנות
כמדיום טרנסגרסיבי .כאשר מפגינה חשפה את חזה מעל פסל המנורה מול משכן הכנסת
התעוררה מהומה רבתי ,והאירוע התפרש משני עברי המתרס כנפנוף סדין אדום מול עיניו
הפטריארכליות של השלטון הנוכחי ומול תומכיו.
עם זאת ,לצד אווירת החירום ותחושות הסכנה והמרי שניכרות בהפגנות בלפור ,חלק בלתי
מבוטל מהשלטים ,ואולי אף מרביתם ,נושאים מסרים חיוביים — תקווה ,אהבה ,אחדות (אך
כמעט ולא שלום) .אלו הן תמות בולטות בדרישותיהם של המפגינים ובמה שהם מכריזים עליו.
מסרים אלו מתנסחים הן כהצהרה הן כבקשה או תביעה ,והסיסמה הנפוצה "אנחנו האנשים
להם חיכינו" כמו טוענת כי אין עוד ממי לבקש או לתבוע ואין על מי לסמוך ,והדרך לתת
מענה לאתגרי המציאות היא להחליף את שלטון ה"אני" בשלטון ה"אנחנו".
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נוכח אתגרי השעה ,הם כוח מניע של המחאה .אי–האמון הזה מעמיק במיוחד לנוכח ערך האמת
של הדור הדיגיטלי — דור שפיתח רגישות גבוהה לשקרים ,למניפולציות ולהסתרות ,התבגר
בין "משחקי הכס" ל"משחקי הרעב" ,וכעת הוא עומד מול בית ראש הממשלה ומדקלם כשיר
מחאה את כתבי האישום נגדו ,נגד שלטונו ואולי נגד כל דורו" :שוחד ,מרמה והפרת אמונים".
שיח האמת של מחאת האקלים הגלובלית מתבטא ברצון לנוע "מעבר לפוליטיקה" ,שלא
מסוגלת לראות נכוחה ולתפקד כראוי ,ולתקן את הדמוקרטיה דרך הפיכתה להשתתפותית,
דיונית וישירה יותר .קריאות למנהיגות אחרת מתבטאות לעיתים בקריאות למנהיגות נשית,
וכיוון מעניין למחקר המשך יכול להיות הקשר בין מגדר לביזוריות של המחאה ,שדומה כי היא
מאפשרת דומיננטיות נשית בשטח .בשל הביזוריות ,ובשונה ממחאת  ,2011אין לשכבות
המחאה הצעירות מנהיגות מזוהה פרסונלית שיכולה להשתלב בפוליטיקה הממשלתית ,ושאלה
עומדת היא אם תצורות מסוימות של כוח יקנו למחאה השפעה ארוכת טווח.
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לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה

משבר הקורונה חושף עד כמה הטבעי הוא חברתי ועד כמה החברתי הוא טבעי .בני אדם חיים
בחברה ,שהיא טבעית עבורם ,ובה בעת גם בטבע ,שהוא חברתי עבורם .הפרת שגרת החיים
בזמן הקורונה — הן במובן הטבעי והן במובן החברתי — חושפת את פריכותם ואת פגיעותם,
ואת אי–השוויון ואי–הצדק הקיימים מכבר אולם מוחמרים בעת מגפה .מכאן הצורך לחשוב מה
עושה הקורונה ליחסים ,למוסדות ולמושגים חברתיים קיימים ,ומה הם עושים לה.
הצורך בלקסיקון עלה תוך כדי ההתפשטות של מגפת הקורונה .החיים השגרתיים דממו
באחת .עובדים נשלחו לביתם ,תלמידים הושבתו מלימודם ,מבוגרים בודדו ממשפחתם ,בתי
עסק נעלו את דלתותיהם ,התחבורה הציבורית עצרה ,נמלי תעופה נסגרו ,הפיות נסכרו
במסכות ,הרחובות דממו מאדם ,מספרי נדבקים ,חולים ומתים פתחו את מהדורות החדשות.
מהר מאוד הלך והתברר כי לפרפר המרפרף בכנפיו בים ההודי ,או ליתר דיוק לעטלף הנטרף
בעיר ווהאן שבסין ,יש השפעה משתקת על העולם כולו .מעט אחר כך התברר כי מדובר במשבר
חד–פעמי ורב–ממדי ,שכמותו לא חוותה האנושות לפחות מאז תום מלחמת העולם השנייה.
הלקסיקון אפשר לסוציולוגים ולסוציולוגיות להגיב בזמן אמת לאירועים המדהימים
שהתחוללו סביבם ,תגובה מושכלת יותר ממאמר בעיתונות השוטפת ומושכלת פחות ממאמר
מבוסס מחקר בכתב עת מקצועי .היה ברור ליוזמים ,לעורכים ולכותבים של הלקסיקון כי הבמה
הזאת מאפשרת תגובות ראשוניות ,חווייתיות ומושגיות ,שאינן מבוססות על מחקר
רטרוספקטיבי אלא על מיומנות מקצועית וידע צבור .בין האפשרות של אי–תגובה לאפשרות
של תגובה מאוחרת ,הלקסיקון נבחר כדרך ביניים .אפשר לראותו גם כמעין מבחן מעשי למידת
יכולתה של הסוציולוגיה להתמודד עם אירועים שוטפים.
הכותבות והכותבים בלקסיקון סוציולוגי לעת קורונה ,שהוא מיזם משותף של מרכז אדוה
וכתב העת סוציולוגיה ישראלית ,מציעות ומציעים התבוננות ממוקדת בתופעות החברתיות
העכשוויות ,ומציגים במשולב קליידוסקופ של המפגש בין מגפה ,חברה ומדינה ושל תוצאותיו,
גם אם זו התבוננות ראשונית בלבד העולה תוך כדי ההתרחשויות .זמנם של מחקרים ועיונים
עוד יגיע.
בלקסיקון  89ערכים המסודרים בסדר אלפביתי ,סדר שרירותי שאינו מכיר בגבולות בין
תחומים ,מבטל הבחנות בין פרספקטיבות וכופר בהיררכיות של סדר חשיבות .עם זאת ,אפשר
להבחין בכמה מוקדים נושאיים המשותפים לערכים מן הלקסיקון.
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מוקד אחד כזה הוא אי־השוויון ,שהלך והחמיר בזמן הקורונה — אי–שוויון בין פרטים או
בין קבוצות מוגדרות ,במיוחד אלה המצויים במיקומים צולבים שהופכים אותם לפגיעים יותר.
כאלה הם המקרים של הפלסטינים בישראל ,נשים חרדיות ,נשים בחברה הערבית־בדווית
ועובדות חיוניות .אי–השוויון בא לידי ביטוי גם בהבדלים ברמות בריאות וגם בנגישות
דיפרנציאלית של מערכת הבריאות .חיתוך מעמדי מגלה עד כמה ניזוקו מן הקורונה המעמד
הפגיע ,הפרקריאט ,וגם המעמד הבינוני ,שהוא ערובה לחוסנה של החברה .הקורונה גם חשפה
לאור יום את הערך הפחּות המיוחס לחיים של אנשים עם מוגבלויות ושל אלה המצויים בשולי
החברה ,כמו מבקשי מקלט או אלה שבתעשיית המין ,החסרים וחסרות את התנאים הנדרשים
להתגוננות בפני המגפה .חלקים מקבוצות אלו מצאו עצמם בפעם הראשונה נאלצים להתמודד
עם עוני והיעדר ביטחון תזונתי .זכויות אדם ,זכויות עובדים והזכות לדיור ,הנדונה בערך בית,
לא תמיד עמדו להגנתם .מה שהחמיר את הפערים החברתיים ,ועוד יעמיק אותם ,הוא השינוי
במערכת החינוך ,שעברה בן לילה ללמידה מרחוק ,כפי שנטען בערך בית ספר.
הקשישים ,שהיו אלה שנפגעו ביותר מהקורונה ,הם שחוו גם את הפגיעה הקשה ביותר
בזכויותיהם ובכבודם ,כפי שמלמדים הערכים גילנות ,זקנה ,קבוצת סיכון וסבאסבתא .פגיעה
זו באה לידי ביטוי מוקצן עם ההרחקה הכפויה של החולים ,הגוססים והמתים אל מחוץ לגדר,
כפי שמראה הערך מוות .ואם בגיל עסקינן ,הרי בקצהו השני של המנעד הגילי מצויים אלה
שבשלב הבגרות הצעירה ואלה הנידונים בערך דור ,מגדר ומחאה ,וההשלכות המורכבות של
הקורונה עליהם.
מוקד חקירה אחר הוא אופן ההבנה של הקורונה ,בין שמדובר בכלים מדיסציפלינות כמו
אנתרופולוגיה או בשאלות הקשורות לזיכרון קוסמופוליטי של הקורונה ,ובין שמדובר בכלים
מדעיים לייצוג ידע ,כמו שמציגים הערכים נתונים ,העקומה ,מטפורת המלחמה ,סקיוריטיזציה,
ידע ,וגם קורונספירציה .ייצוגים ויזואליים של המגפה נדונים בערך פני המגפה ,והאופן שבו
הם נגלים לעינינו במסכים המקיפים אותנו נדון בערכים תרבות מסכית ,סימולרזום והוראה
זומית.
על טשטוש הגבול שבין האנושי ללא–אנושי ,בין הביולוגי לתרבותי ובין הפיזי והחברתי,
ועל הזזתו וקיבועו אגב יצירת שטחי עירוב ומחיקתם ,אפשר לקרוא בערכים זיהום ,ריחוק
חברתי ,יחסי אדם־חיה ,מיקרואורגניזמים ובני אדם ופוסט–אנושי.
הקורונה טרפה את הקלפים גם בהקשר של ההבחנה הממוסדת בין הפרטי והציבורי .זו
אמנם אותגרה כבר מזמן ,אבל הפעם היא אותגרה ביתר שאת ,כמו שמראים הערכים הזכות
לפרטיות ,עבודה מהבית ועבודת בית ,וגם הערך העוסק בחוויית הזמן בהקשרים מעמדיים
ומגדריים שונים .האופן שבו המרחב הפרטי ,שיכול להיות מקום מפלט ,יכול להיות גם רצוף
איומים וסכנות מתואר בערכים ביתיות במשבר ,משפחה ואלימות אינטימית .מכיוון נוסף,
הארגון מחדש של המרחב הציבורי וצמצומו הביאו גם לשינויים בהתנהלות הקהילה הלהט"בית
ולאיתור מרחבי פעולה חדשים.
מוקד נוסף של הלקסיקון הוא השפעת הקורונה על משטרים פוליטיים קיימים ועל צמיחתן
של צורות שליטה חדשות–ישנות ,כמו אוטוקרטיה ,ביו־פוליטיקה ,פוסט־קורוניאליזם ,זומסטר,
חירום ,כיבוש ,מעקב מדינתי ,ניאו־פיאודליזם ,סגר ,שלטון האדנות ופופוליזם .מנגד ,הערך
החברה החרדית מראה כיצד זו מתמרנת בין שיתוף פעולה עם הסמכות הריבונית ובין אתגורה.
היו שחקרו את האפשרויות לפעולה פוליטית בעת הזאת ואת הצורות השונות שזו לבשה,
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למשל בערכים פוליטיקה ,ארגוני נשים ,מחאה ,אינדי בבלפור ,פמיניזם והפגנות ,וכתבו על
ההכרח בסולידריות בכל מאבק פוליטי.
נושא חשוב נוסף ,חיי היומיום ,בא לידי ביטוי בערכים סקס ,אוכל ,טקסים ,מסכה ,צרכנות,
רגשות והעידן הרגשי .חשוב לזכור שכל ההיבטים הללו מושפעים ממבנים מוסדיים ותהליכים
רחבים יותר .כאן משתלב גם הערך גבריות ,הדן בשינויים במרכיבים המרכזיים של גבריות —
היכולת לפרנס והימנעות מהחצנת רגשות.
ההיבטים הגלובליים באים לידי ביטוי ברבים מהערכים ,אבל במיוחד באלה הדנים
במעברים בין גבולות — תיירות ,הגירה ,קיימות ,שמטבעה איננה מכירה בגבולות מדיניים או
אחרים ,ובערך אנושות ,הטוען שהקורונה חשפה ביתר שאת את המאחד ואת המפלג באנושות.
וכמובן שייכים לכאן הערכים גלובליזציה שלילית והעיר הקורוניאלית ,המראים כיצד מגפת
הקורונה חשפה את מכלול חוליי הגלובליזציה ואף החמירה אותם ,והערך הכלכלה המקומית
והעולמית .על היחסים המשתנים שבין כלכלה למדינה ,ובעצם על אי–היכולת לדון באחד
בלעדי השני ,ועל השלכותיהם על החברה בתקופת הקורונה אפשר לקרוא בערכים בנק ישראל,
הוצאה ממשלתית ,חוב ציבורי ופיננסיאליזציה.
יש לראות את הלקסיקון כאוסף של מחשבות והרהורים על מה שקורה כאן ועכשיו ,ניסיון
לפענח את האירועים ולנתח אותם בעזרת הכלים שאנו מכירים ולדבר עליהם בשפה שאנחנו
שולטים בה זה מכבר .עם זאת ,ייתכן שבחלוף הזמן הערכים העכשוויים כל כך יילכו יתיישנו.
מרווח הזמן אינו מספיק לבחינה סדורה ולחקירה מלומדת; אך זהו גורלו הבלתי נמנע של חקר
ההווה המיידי .קריאה בטקסטים אלו עשויה ללמד אותנו אפוא לא רק על השפעות הקורונה
על מושג או מוסד חברתי זה או אחר ,אלא גם על הלך הרוח ועל אופני החשיבה של התקופה.
הערכים נכתבו במהלך החודשים הארוכים שבין מאי  2020ובין דצמבר באותה שנה ,כאשר
נכנסנו ויצאנו מסגרים אמיתיים יותר או פחות ,כאשר עדיין לא היה ברור מה יקרה ,מה תהיה
עוצמת הפגיעה ועומקה ,ומתי וכיצד הכול יסתיים .דברי פתיחה אלו נכתבים כאשר ,מוקדם
הרבה יותר מהציפיות האופטימיות ביותר ,כבר נמצא חיסון וחלקים הולכים וגדלים של
האוכלוסייה בישראל מתחסנים ,ובו בזמן מתעוררים פחדים חדשים לנוכח מוטציות של הנגיף.
איך ייראה העולם לאחר המגפה? מה למדנו? מה יישאר ומה יימחק?
הידע הסוציולוגי אינו מצייד אותנו בכלים לחזות את העתיד ,ואולי טוב שכך .ידיעת
העתיד כרוכה בגישה פטליסטית ועלולה לגרור שיתוק פוליטי .השחרור מאשליית החיזוי,
לעומת זאת ,עשוי לשמש זרז לפעולה ,או לפחות לאפשר דמיּון של חברה טובה יותר וצודקת
יותר .ללקסיקון יש ערך אקדמי ,ואנו מקווים שיש בו גם תרומה לשיח הציבורי.
לבסוף ,ברצוננו להביע תודה לכותבות ולכותבים על הטקסטים שתרמו ללקסיקון .אנו,
העורכים ,נהנינו לקרוא אותם ולמדנו מהם רבות .אנו שמחים מאוד על שיתוף הפעולה שבין
מרכז אדוה ובין כתב העת סוציולוגיה ישראלית ,שהניב את פרסום הלקסיקון .לא יכולנו למצוא
אכסניה מתאימה יותר לפרסום הלקסיקון הסוציולוגי לעת קורונה .תודות לאלכסנדרה קלב,
עורכת כתב העת ,שיזמה את שיתוף הפעולה ואפשרה לנו יד חופשית בכל הנוגע לעריכה.
תודה לרכז המערכת ,ירון הופמן–דישון ממרכז אדוה ,על עבודתו המסורה לכל אורך התהליך,
ולליטל ביטון ממרכז אדוה על העיצוב הגרפי המדויק כל כך של הגרסה הדיגיטלית של
הלקסיקון .תודה גם לדנה וקנין ,רכזת המערכת של סוציולוגיה ישראלית ,שעמלה ביעילות על
תהליך הפיכת הטקסטים לכאלה שיופיעו בדפוס.

לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה

אוטוקרטיה

239

אוטוקרטיה
אסף

דוד*

באילו נסיבות משתנה פרדיגמה? מתי מבין אדם שהמסגרת המושגית שבה הוא בוחן תופעה
מסוימת אינה מועילה עוד להבנת התופעה ,ויש להמירה במסגרת אחרת?
השאלה הזאת רלוונטית ביותר לישראל בעידן הקורונה .אני סבור שהדרך היעילה להנהרת
המתרחש במדינה בתקופה זו היא ניתוחה כאוטוקרטיה ,משטר סמכותני בראשות שליט יחיד
שמנצל משבר אמיתי כדי להתחזק באופן חסר תקדים.
כחוקר המשלב בין מדע המדינה לחקר המזרח התיכון ,ומתמחה בירדן ,אני מנתח את
הממלכה ההאשמית כאוטוקרטיה אשר הודפת בהצלחה תהליכי דמוקרטיזציה .לאורך השנים
התמקדתי בקווי השבר שבין המשטר ובין מבקריו ומתנגדיו במרחב הפוליטי והציבורי ,ובחנתי
תהליכים ומקרי בוחן שהוכיחו שבירדן מתקיים ,למרות הכול ,מרחב גמיש ומכיל למחאה
ולהשפעה פוליטית.
מאחר שישראל היא מדינה מזרח–תיכונית ,בשלב מסוים הפניתי את מבטי פנימה .חוקרים
העוסקים בפוליטיקה השוואתית ,ופלסטינים–ישראלים בעלי מודעות פוליטית ,אינם מגדירים
את ישראל כדמוקרטיה ליברלית .מעבר לקו הירוק מקיימת ישראל משטר של הפרדה גזעית
שאותו היא מתחזקת ,ישירות ובעקיפין ,בשיטות של פיקוח ודיכוי שלא היו מביישות אף מדינת
משטרה .בתוך הקו הירוק ישראל היא דמוקרטיה אתנית (כהגדרת סמי סמוחה) ,או אתנוקרטיה
(כהגדרת אורן יפתחאל) ,המבטיחה עליונות יהודית ומעגנת אותה בחוק ובנוהג .חבר הכנסת
אחמד טיבי הציע הגדרה קולעת :ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית — יהודית לערבים
ודמוקרטית ליהודים.
בישראל גופא מתקיים בדרך כלל מרחב סובלני יותר מבכל מדינות האזור למחאה,
התנגדות וחילופי שלטון סדירים .אולם תחת שלטון נתניהו ,ובעיקר מאז הבחירות ב–,2015
ישראל הפכה יותר יהודית לערבים ופחות דמוקרטית ליהודים .הפרדיגמה של "דמוקרטיה
במצוקה" מאבדת מיעילותה להבנת המתרחש לנגד עינינו .תהליכים שהתקיימו מאחורי
הקלעים או התקדמו באיטיות הפכו גלויים ומהירים :השיסוי כלפי הערבים" ,השמאל" וארגוני
זכויות אדם ואזרח; עליית הגישה הרּוּבנית והאנטי–ליברלית; ריסוק המגזר הציבורי והדרת
מנגנוניו מתהליכי קבלת ההחלטות; רדיפתן של מערכות המשפט והאכיפה; וחיזוק חסר תקדים
של שלטון היחיד הריכוזי של נתניהו בתוך מפלגת הליכוד ובמערכת הפוליטית כולה.
נתניהו פועל כמי שמאמין שאזרחי המדינה חייבים להכיר לו תודה על "החיים עצמם"
ולשכוח את מצוקותיהם ה"משעממות" .זה היגיון מקובל בכל משטר אוטוקרטי .בחמש השנים
האחרונות הוא הוכיח באותות ובמופתים שהוא מוכן לרמוס כל חוק ,כל נוהל ,כל נוהג ,לנצל
כל משבר אפשרי ,כדי לשמר את שלטון היחיד שלו .הוא הציב שלוחים מטעמו במוקדי כוח
שונים ,חלקם בתפקידי שרים ,שכולם גויסו למטרה זו .מהלכים שנראו בלתי אפשריים מבחינה
משפטית ,פוליטית וציבורית בשנת  2015הפכו אפשריים בשנת  ,2019ודברים שנראו בלתי
אפשריים בשנת  2019התממשו בשנת .2020
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אם כן ,הדרך היעילה להנהרת המתרחש בישראל בעידן הקורונה היא ניתוחה כמשטר
סמכותני בראשות שליט יחיד ,שברוח "דוקטרינת ההלם" מנצל משבר אמיתי כדי לדרוס את
מה שנותר ממנגנוני האיזון והבקרה ולבטל שורה של זכויות אזרחיות בסיסיות .אם הכנסת,
מפלגות מהמרכז הפוליטי ורשויות המדינה השונות מסרבות לשתף פעולה עם מחטפים
ביטחוניים ופוליטיים ,הן נעקפות מנימוקים של "דחיפות" או בטענות מופרכות
אחרות .שלוחיו של השליט במוקדי הכוח סיכלו הליכים דמוקרטיים גם כאשר הם גובו ברוב
פרלמנטרי — עיקרון שעד כה נחגג על ידי המשטר כביטוי האולטימטיבי של "רצון העם".
בישראל של  2020מתהווה משטר אוטוקרטי המכה בהצלחה מתמשכת ביריביו האמיתיים
והמדומיינים ,ומשבר הקורונה מספק לו כלים חדשים שלא היו זמינים קודם לכן .דמוקרטיות
קרסו ,או לא הצליחו להתרומם ,במדינות רבות באזור ובעולם .ישראל ואזרחיה אינם חסינים
מתהליך דומה .למעשה ,מעולם לא היינו פחות חסינים משאנחנו היום ,בעיצומן של שנות
השלטון הפרועות והפורעות של משטר נתניהו ,המשעתק בהדרגה לתוך הקו הירוק כמה
מהנורמות המשטריות הנהוגות בשטחים הכבושים.
מחאה אזרחית בלתי מתפשרת עשויה לפתוח צוהר הכרחי ,גם אם לא מספק ,לריפוי חולייה
הפוליטיים ,החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל.

דפנה

הירש*

בסגר הראשון אפיתי לחמניות בפעם הראשונה .יצא לא משהו ,אבל בכל זאת ,המשפחה אכלה
לחמניות חמות מהתנור לארוחת בוקר של שבת והרגשתי די גאה בעצמי .רק אחר כך נודע לי
שאני חלק מטרנד גלובלי של אפייה בימות קורונה .וכשהלכתי לחנות קטנה ליד הבית לקנות
כמה גבינות ליום הולדתה של בת זוגי ,המוכרת דיברה בעיניים נוצצות על השקט וההאטה של
החיים ,על זמן האיכות עם המשפחה והשכנים .התמזל המזל של שתינו להמשיך להתפרנס
בזמן הסגר :היא ממכירה של אוכל ,אני מכתיבה עליו.
אוכל הוא תחום מרכזי בחיים גם בימות שגרה ,והסעיף השלישי בגודלו בנתח ההוצאות
של משק בית ממוצע ,אבל בתקופת הקורונה המרכזיות שלו הפכה מוחשית במיוחד .והוא גם
אחד התחומים העיקריים שבו באות לידי ביטוי מובהק ההשלכות הדיפרנציאליות של הקורונה
והסגר על קבוצות שונות של אנשים.
המרכזיות של האוכל בתקופת הקורונה מתבטאת בשלל אופנים הקשורים לפונקציות
השונות שלו :אוכל הוא צורך ביולוגי ,חיוני להישרדות ולבריאות ,אבל הוא גם מדיום של
תקשורת ,חברתיות ויצירתיות .הוא יכול לספק נחמה ,ביטחון וקשר ,אבל גם להוות גורם לסבל,
לסיכון בריאותי ואף למוות.
המגפה ,ובמיוחד הגזרות שהטילה המדינה בתגובה לה ,שינו מאוד את הרגלי צריכת
האוכל .בהלת הקניות שאפיינה את הסגר הראשון אמנם שככה ,כפפות הניילון נזנחו והביצים
*
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חזרו אל מדפי החנויות ,אבל השינויים שחוללו הקורונה ,הסגר ושאר ההגבלות באורח החיים
ובהכנסה של ישראלים רבים הניעו גם שינויים בהרגלי הבישול והאכילה.
כמה מהשינויים האלה נראים כמו החלום הרטוב של תנועת הסלואו פוד .הסגרים
והמגבלות על תרבות הפנאי בכלל ,ועל האכילה מחוץ לבית בפרט ,הובילו לכך שאנשים
שוהים יותר בבית ,יש להם יותר זמן פנוי ופחות כסף ,ולכן הם מבשלים ואופים יותר מהרגיל.
בקרב בעלי משפחות ,מוסד הארוחה המשפחתית ,שהלך והתערער בעשורים האחרונים ,זכה
לעדנה מחודשת .לא בכדי אנשים גילו את אפיית הלחם .לחם הוא המזון הבסיסי והמנחם בה"א
הידיעה .אולי יותר מכל מאכל אחר ,היכולת להכין לחם בבית מסמלת שליטה בגורל ואי–
תלות .נועה ברגר ודניאל מונטרסקו כתבו על שיגעון המחמצת — תהליך ממושך של טיפוח
חיידקים ונבגים "טובים" המשמשים להתפחת לחם ,ללא צורך בשמרים קנויים .מצב החירום
הבריאותי ,וההשלכות הכלכליות שלו ,אף הניעו גילויים רבים של סולידריות בתחום האוכל:
אנשים קונים יותר אוכל של יצרנים מקומיים ,שפים מבשלים עבור נזקקים משאריות מזון
שהושלכו ברשתות השיווק ובשווקים ,אנשים קונים ומבשלים עבור שכנים וחברים בבידוד.
מנגד עומדים מקבלי התמיכה ,שהקורונה פגעה ביכולתם לשלוט במה שהם מכניסים לפה.
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה ש– 14%מהאנשים צמצמו את צריכת המזון
שלהם ,ו– 17%קיבלו סיוע כדי לרכוש מזון ותרופות .המצוקה הכלכלית ,לעיתים בשילוב קשיי
גישה למזון (לדוגמה ,אצל קשישים ,שעבורם כל יציאה מהבית למקום ציבורי הפכה למסוכנת
מתמיד) ,תרמה להתגברות הרעב .מספר הפניות לבתי תמחוי גדל ב– .50%במשפחות שבהן
הילדים אוכלים במוסדות החינוך ,סגירת המוסדות מטילה עול נוסף על פרנסת המשפחה .גם
מי שאינם רעבים ללחם אבל נדרשו לצמצם את הוצאותיהם משקיעים פחות בירקות ובפירות
ויותר בג'אנק פוד .עבור רוב האנשים ,מזון מנחם הוא לאו דווקא לחם שזה עתה יצא מהתנור,
אלא מזון מתועש ,עתיר סוכר ושומנים.
נוסף על כך ,אחד הענפים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר הוא ענף שירותי המזון
והמשקאות ,ובעיקר המסעדות ,בתי הקפה והברים (לעומת זאת ,המכירות של רשתות השיווק
האמירו) .אולי אין זה מפתיע שלנוכח הפער בין המעמד התרבותי של שפים בשנים האחרונות
ובין ההפקרה המדינתית והיעדר פיצוי הולם לנפגעים ,מסעדנים היו המגזר הראשון שממנו
יצאה קריאה לאי–ציות.
הסגר מבליט את הפער בין אלה שיכולים להרשות לעצמם כעת לחשוב על אוכל כעל
מדיום של בילוי יצירתי ,נחמה וקשר ובין אלה שהפונקציה המשמעותית ביותר של האוכל
עבורם הפכה להיות פונקציית ההזנה ההישרדותית .גם בימים כתיקונם 18% ,מאזרחי ישראל
סובלים מחוסר ביטחון תזונתי כרוני ,מחציתם מחוסר ביטחון תזונתי חמור .ישראל אינה מכירה
בזכות לביטחון תזונתי כאחת מזכויות היסוד של אזרחיה .לא רק שהאמצעים שננקטו כדי
ללחום בקורונה הגבירו את הרעב; הרעב עצמו מגביר את הפגיעות למחלה — הקורונה פוגעת
באופן חמור יותר באוכלוסיות חלשות ,בין השאר על רקע מצב תזונתי ירוד .הביופוליטיקה
של הסגר לא רק פועלת באופן שונה על אוכלוסיות שונות; היא מחריפה את הפער ביניהן.
נגישותו של האוכל היא אחת הדרכים שבאמצעותן היא עושה זאת.
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נגיף הקורונה אינו פועל על פי עקרון השוויון .בניגוד לקלישאה המטעה הקובעת ש"כולנו
באותה סירה" ,כלומר שכולנו פגיעים באותה מידה ,לנגיף דווקא יש אוכלוסיות מועדפות שבהן
תנאי המחיה שלו טובים יותר ופגיעתו קטלנית יותר .האוכלוסיות הפגיעות ביותר הן קשישים,
מי שסובלים מבעיות בריאות ,ומי שמאכלסים את תחתית הסולם החברתי והכלכלי .בעולם,
הנשלט מאז תחילת שנות השמונים על ידי אליטות פוליטיות וכלכליות המקדמות אידיאולוגיה
ומדיניות ניאו–ליברליות ,אי–השוויון הולך וגדל ונגיף הקורונה חושף ומעצים אותו .כך ,למשל,
במדינות שבהן אי–השוויון רחב ,כמו ארצות הברית ,הנגיף פוגע יותר באוכלוסיות מיעוטים
שסובלות מחוסר נגישות של שירותי בריאות טובים.
אחת מתוצאות הלוואי העיקריות של התפשטות הנגיף באה לידי ביטוי בכלכלה .סגירת
חלק גדול מן הפעילות הכלכלית השפיעה על שוק העבודה באופן לא שוויוני ,ופגעה בעיקר
בעובדים המאכלסים את תחתית הסולם התעסוקתי ובבעלי עסקים .הדוח של הכלכלנית
הראשית במשרד האוצר מחודש יוני האחרון מגלה כי שכרם הממוצע של העובדים שיצאו
ממעגל העבודה בתקופת הקורונה נמוך ב– 38%משכרם של העובדים שהוסיפו לעבוד .עובדים
חרדים ,נשים וצעירים נפגעו יותר .לעומת זאת ,השכלה גבוהה הקטינה מאוד את הסיכוי להיות
מושבת מעבודה .השכר הממוצע של העובדים המושבתים עמד על  7,577שקלים ,לעומת שכר
ממוצע של  12,136שקלים בקרב מי שלא הושבתו ,ולבעלי הכנסה נמוכה היה גם ייצוג גבוה
יותר בשיעור המפוטרים .אי–השוויון התעסוקתי בא לידי ביטוי גם ביכולת לעבוד מהבית:
הפער בין עובדים שמשתמשים במחשבים ,ולכן יכלו להמשיך לעבוד מהבית בזמן המגפה ,ובין
אלה שאינם משתמשים במחשבים ,שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא תשלום.
הפער הדיגיטלי הזה חל גם על ילדים ,והוא חשף את אי–השוויון במערכות החינוך בעולם.
על פי נתוני ארגון אונסק"ו ,כתוצאה מהתפשטות הנגיף נסגרו בתי הספר ב– 188מדינות ,ויותר
מ– 90%מהתלמידים בעולם הפסיקו את לימודיהם .המעבר ללמידה מרחוק הפך להיות מרכיב
קבוע במערכות החינוך .סגירת בתי הספר חשפה את הפער בין התלמידים המצוידים באמצעי
קצה הדרושים ללמידה מרחוק ,כמו מחשבים וטאבלטים ,ובין אלה שאין להם מכשור או
תשתיות חיוניות כמו חיבור לאינטרנט ולרשת החשמל .לפי סקירה של אגף הכלכלן הראשי
במשרד האוצר ,בשנת  2018ל– 374אלף תלמידים בכיתות א-יב — שהם  20.4%מכלל
התלמידים בישראל — לא היה מחשב .ל– 490אלף תלמידים ( )26%לא הייתה כלל גישה
לאינטרנט .יש להניח שרובם המוחלט של תלמידים אלו שייך לעשירונים הכלכליים
והחברתיים הנמוכים.
הפער באיכות הלמידה הושפע גם מיכולות בתי הספר .רוב מוסדות החינוך שיש בהם ריכוז
גבוה של תלמידים ממעמד סוציו–אקונומי נמוך מוגבלים ביכולתם להפיק תוכן חינוכי המותאם
ללמידה מרחוק ,ולפיכך הם מתקשים להמשיך את שגרת הלימודים באמצעים מקוונים .למידה
מרחוק מצריכה גם תנאים מתאימים בבית ,כמו מרחב פיזי הולם ,ובגילאים הצעירים היא גם
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דורשת סיוע של הורים שברשותם פנאי והון תרבותי המאפשר סיוע כזה .במערכת החינוך
הישראלית ,שאחד ממאפייניה הבולטים הוא אי–שוויון מתמשך בין קבוצות תלמידים
מעמדיות ,אתניות ולאומיות שונות ,הפער באיכות הלמידה מרחוק רק יגדיל את אי–השוויון
הזה בחינוך.
הנגיף העצים גם את אי–השוויון המגדרי .הסגר וההגבלות על התנועה מאלצים אנשים
להישאר בבית .נטל מטלות הבית וחינוך הילדים נופל בעיקר על נשים ,ולעיתים הדבר מאלץ
אותן להתפטר ממקום העבודה .נשים ,שחלק גדול מהן מועסק בענפי עבודה הדורשים נוכחות
פיזית כגון מכירות ואירוח ,פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בשיעור גדול יותר מגברים.
נוסף על כך ,צעדי הסגר כלאו נשים במרחב הביתי שבו חלק מהן סובלות מאלימות.
אחד מעקרונות הצדק שניסח ג'ון רולס ,אחד הפילוסופים הפוליטיים החשובים ביותר
במאה העשרים ,קובע שמוצדק לסטות משוויון חברתי וכלכלי רק בתנאי שהמרוויחים מאי–
השוויון יהיו אלה המצויים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי ,שמצבם ישתפר יחסית למצבם
הקודם .בימי הקורונה ,עקרון הצדק הזה התהפך על ראשו .אי–שוויון חברתי וכלכלי פועל
לרעתם של מי שנמצאים בתחתית הסולם ,ומחמיר את מצבם.

אינדי בבלפור
דלית שמחאי ,אורי

דורצ'ין*

משבר הקורונה ,שהחל בחודש מרץ  ,2020הוביל לביטולם של פסטיבל יערות מנשה ופסטיבל
אינדינגב ,מהאירועים המרכזיים והחשובים בסצנת המוזיקה העצמאית (אינדי) בישראל .בה
בעת ,כמו בסיוט ,נסגרו מועדונים ובוטלו הופעות ואירועי תרבות .רבים מאנשי המוזיקה
והתרבות נותרו ללא עבודה ,ללא חסכונות וללא זכאות להטבות שניתנו לסקטורים כאלה
ואחרים .את התסכול ,הזעם והביקורת הפוליטית מביאים רבים מהם להפגנות השבועיות
בבלפור ולאירועי מחאה נוספים .בחינת ביטוייה האמנותיים והוויזואליים של המחאה מעלה
שהיא כוללת מאפיינים אחדים של סצנת האינדי .אינדי ,אנחנו טוענים ,הוא מושג שמשמעותו
חורגת אל מעבר לתחום המוזיקה והתרבות הפופולרית.
סצנת המוזיקה העצמאית בישראל פורחת .פסטיבלים נותנים במה לאמנים ,וקהילת טעם
הטרוגנית ושוקקת מתהווה סביב מועדונים ,תחנות רדיו ,הופעות ועוד .זוהי סצנה תרבותית–
מוזיקלית שמעוגנת בהיסטוריה של תרבות השוליים ,של מי שפעלו באופן עצמאי (המושג
"אינדי" נגזר מהמילה  ,)independentמחוץ לתעשיית המוזיקה המסחרית ,והעדיפו את דלות
המשאבים ,החופש האמנותי וההון התת–תרבותי שנלווה לכך .כיום ,עם היחלשות המבנה
הריכוזי של תעשיית המוזיקה וטשטוש ההבחנה בין מרכז לשוליים ,קשה להגדיר בבירור מי
פועל בתוך תעשיית המוזיקה הממוסדת ומי פועל בשוליה באופן עצמאי .אנשי האינדי ,מצידם,

*

ד"ר דלית שמחאי ,המכללה האקדמית תל–חי
ד"ר אורי דורצ'ין ,התוכנית ללימודי יהדות ,אוניברסיטת קולורדו בולדר
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אינם נוקטים עמדה מתבדלת ביחסם למוזיקה ,סגנון וטעם .ההבחנה בין "אנחנו" ל"הם",
שמקלה על סימון גבולות ,משעממת אותם ואינה רלוונטית בעיניהם.
אחד הרעיונות שבכל זאת מאפיין ומבחין את הסצנה הוא זה של עשייה עצמאית.DIY ,
הוא בא לידי ביטוי בהימנעות מהסתמכות על חברות הפקה גדולות ובהעדפת עבודה עצמאית,
רזה ,פיראטית באופייה ,שעושה שימוש חוזר ,יצירתי ומשועשע בחומרים .במחקרנו על סצנת
האינדי בישראל מצאנו כי עקרון ה– ,DIYשהיה מרכזי בסצנה כבר בראשיתה ,מוסיף להוביל
את פעיליה .אולם יותר משמדובר בעשייה עצמאית אינדיווידואלית מדובר בעשייה עצמאית
קהילתית ( .)Do It Together ,DITגבולותיה של הסצנה אינם נקבעים לפי עקרונות ברורים
אלא על בסיס יחסים חברתיים של מי שפועלים יחד ,כקהילה הנשענת על הפעולה ,האתיקה
והאסתטיקה של .DIY/DIT
ההפגנות מול מעון ראש הממשלה מזמנות מפגשים לא מובנים מאליהם בין קבוצות
ואנשים עם מגוון אג'נדות .זהו אירוע ססגוני ורועש שגבולותיו אמורפיים ,שאין לו מנהיגות
משותפת או מסמך מארגן משותף .מבחינה חזותית בולט בהפגנות ריבוי של שלטים עשויים
באופן עצמאי על גבי קרטונים שנמצא להם שימוש חוזר ,וכל מפגין ומפגינה מציגים עליהם
את המסר שחשוב עבורם .לעיתים שיתוף פעולה יוצר מסר משותף שמוצג על גבי שלטים
אחדים .בולטים בהפגנות מי שמבטאים את מחאתם בעזרת תחפושות ,בפרפורמנס שעושה
שימוש ברדי–מייד ,בהעלאת מיצבים המאזכרים עבודות אמנות .מיצבים אלו מּועלים במהירות
על בסיס אלתור ושיתוף בין אנשים מזדמנים ,כמו באירועי פופ–אפ או קליפים שמצולמים
ב– .one-shotהאסתטיקה של המחאה מזכירה אפוא במובנים רבים את זו של סצנת האינדי,
ומשקפת דפוסי פעולה של עשייה עצמאית ( )DIYבאופן קבוצתי ( .)DITגם העמדה המכילה
והלא–לעומתית באה לידי ביטוי בהפגנות ,שכאמור הן מפגישות אנשים בעלי עמדות
ואינטרסים שונים.
אולם רוח האינדי מביאה עימה יותר מכך ,שכן כפי שאנשי האינדי אינם נוקטים עמדה
לעומתית ביחסם למוזיקה ולגבולותיה ,כך הם גם מתייחסים לנושאים שעל סדר היום הציבורי.
יש להם עמדות ביקורתיות בענייני כלכלה ,חברה ופוליטיקה ובשלהן הם מעדיפים את העבודה
העצמית ומסתייגים מתעשיית התרבות המסחרית .אולם ביקורתיות זו אינה נשענת על ההיגיון
של קוטביות .מבחינה זו ,התייחסות להפגנות כאל קרנבל מרהיב ותו לא (כפי שנטען לעיתים
ביחס למחאה ב– ,)2011רק בשל המעטפת הוויזואלית האטרקטיבית והיעדר קו רעיוני ברור
שמאפיינים אותן ,אינה לוכדת את טיבה של המחאה וגם לא את תפיסת עולמם של חלק
מהמשתתפים בה.
בתנועות חברתיות ובתתי–תרבויות רבים מסומנים גבולות התנועה או הקהילה בשלב
ראשוני של התגבשותן ,ולפיהם מוכלים בהן או מודרים מהן שחקנים שונים .לעומת זאת,
בהפגנות בלפור ,כמו בסצנת האינדי ,פעולה עצמאית–משותפת היא שמתווה את גבולות
הקהילה .נראה כי הדנ"א של סצנת האינדי חורג אל מעבר לעניין במוזיקה ובאסתטיקה ונוגע
בהיבטים רחבים הרבה יותר של חברה ,כלכלה ומדינה בעידן הנוכחי .מחקר של הסצנה הזאת
עשוי לתרום להבנת מגמות עכשוויות כלליות בימי חירום ואף בימי שגרה.
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אלימות אינטימית
רות

פרסר*

כשבועיים לאחר שהתגלה מקרה ההדבקה הראשון בנגיף הקורונה החלה ממשלת ישראל ליישם
מדיניות של "ריחוק חברתי" .במהירות וביעילות ,בעזרת אכיפה מוגברת והטלת קנסות ,החל
המרחב הציבורי להתפוגג .הנחת העבודה של משרד הבריאות והמטה לביטחון לאומי —
הגורמים האמונים על ניהול ה"אירוע" ,כפי שהוגדר משבר הקורונה — הייתה שהבית הוא
מקום בטוח ,שלכולם יש בית לשהות בו ,ושצמצום המגע האנושי לכדי בני משפחה מדרגה
ראשונה המתגוררים יחד מבטיח את בריאות הציבור .בית ומשפחה היו אפוא התשתית
האידאולוגית שהייתה אמורה להבטיח את ביטחונם של תושבי ישראל מול מה שהוגדר כאיום
והתנסח במונחים של מלחמה .ומלחמה אכן התרחשה :בחסות הגבלות התנועה והסגר החלו
לזרום בתקשורת המקומית והעולמית דיווחים על עלייה דרמטית בתלונות על אלימות
אינטימית ,במרבית המקרים אלימות שהפעילו גברים כלפי בנות זוגם וילדיהם .נתונים אלו
אינם מפתיעים :מחקרים מראים כי הסתופפות בבתים ושהות ממושכת בקרב המשפחה הם
גורמים המנבאים אלימות גם בהיעדר מצב חירום לאומי ,למשל בחופשות קיץ ובחגים .אף כי
נדמה שאלימות אינטימית זוכה להכרה (חלקית) ממסדית וחברתית — הן בהקצאת תקציבים
וכוח אדם ובגיבוש תוכניות ,והן באיסוף נתונים הניתנים לכימות — נשאלת השאלה מדוע
תהליך קבלת ההחלטות שמלווה את ניהול משבר הקורונה מתעלם מקיומה .התחקות אחר
התנאים המאפשרים התעלמות זו עשויה להצביע על נטישה ממסדית המטשטשת בפועל את
דבר קיומה של אלימות באמצעות אידיאליזציה המציגה את הבית והמשפחה כמרחבים של
ביטחון והגנה.
אלימות נגד נשים הומשגה על ידי פמיניסטיות בנות הגל השני כביטוי של יחסי כוח
מגדריים — כלומר לא אירוע פרטי המתרחש בין תוקף לקורבן ,אלא מנגנון חברתי המשעתק
ומנציח את נחיתותן של נשים בספֵרה הפרטית והציבורית כאחד ,באמצעות תרבות של פחד
מן החוץ וזיהוי הבית עם ביטחון .הזיהוי הזה ,הפועל כמרשם ,תורם למחיקת האלימות
האינטימית מהתודעה הציבורית והופך אותה לבלתי מתקבלת על הדעת .מחיקה זו השתקפה
באופן שבו נשים ,ככלל הציבור ,נשלחו הביתה עם התפרצות נגיף הקורונה ,ותוך כך צומצמה
גישתן למרחבי סיוע ,טיפול ,סוכנות ותמיכה אף שכבר בשבועיים הראשונים למגפה דיווחה
משטרת ישראל על עלייה חדה במספר עבירות המין במשפחה ובמספר התיקים שנפתחו בגין
אלימות במשפחה .במשטרה ייחסו את ההחמרה לשהות הממושכת בבית ,וכן לעובדה ששירות
המבחן למבוגרים עבר לפעול במתכונת מצומצמת ולכן הופסקה פעולתן של חלק מהקבוצות
והסדנאות הטיפוליות לגברים אלימים .על אף זמינותו של מידע מקומי וגלובלי סברו קובעי
המדיניות ומשרד האוצר כי השירותים והמסגרות לטיפול בקורבנות ובתוקפים אינם "שירותים
חיוניים" .בריאות הציבור נתפסה מבעד לזווית צרה :ההשטחה של עקומת ההדבקות בנגיף .על
העקומה האחרת המל"ל ומשרד האוצר לא נתנו את הדעת .מאחר שמצבי חירום נוטים לגרור
החרפה באלימות נגד נשים וילדים ,והבית הוא האתר העיקרי שבו היא מתרחשת ,הסתגרות
*

ד"ר רות פרסר ,החוג ללימודים רב תחומיים ,המכללה האקדמית תל–חי
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בבית אינה ערובה לביטחון .עבור נשים רבות המשמעות היא גיהינום בחסות היעדר עניין
ציבורי ובורות נרכשת .כך אפשר למשל להבין את סירוב המל"ל לכלול בצוותי המומחים
לניהול משבר הקורונה נשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית ,וכן את השמטתו של תפקיד
היועצות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ברשויות המקומיות מרשימת העובדים
החיוניים.
הפקדת ניהול המשבר בידי המל"ל הוא רק מופע אחד של ההיגיון הביטחוני ששרה בכול:
מחד גיסא ננקטה רטוריקת "אירוע" (ביטחוני) מיליטריסטית ונעשה שימוש שגור במושגים
כמו קרב ומלחמה ,ומאידך גיסא נעדר ייצוגן של נשים ,אף שהן האוכלוסייה הפגיעה ביותר
בהקשרים רבים — אלימות אינטימית ,פיטורים ,הוצאה לחל"ת ,נשיאה ברוב עולו של הטיפול
במשפחה שבבית ,נשיאה בעול התעסוקה בעבודות חיוניות כגון הוראה ,טיפול וסיעוד .במילים
אחרות ,נעדר ייצוגן של המערכות המושפעות מהמשבר .היעלמותה של האלימות האינטימית
מסדר היום הציבורי לא הייתה אפשרית אלמלא התפיסה המיליטריסטית הצרה לניהול המשבר
ואלמלא המעמד היציב של המשפחה כאובייקט המעורר בנו אסוציאציות חיוביות .לפיכך ,גם
כאשר מושג האלימות נקשר למושג המשפחה בסמיכות דקדוקית וציבורית ,המשמעות
ההגמונית נותרת על כנה .רולאן בארת הציע לאתגר מיתוסים ולערוך קריאה מערערת
במשמעות של אובייקטים .קריאה מערערת בתופעת האלימות האינטימית מחייבת אפוא
קריאה במיתוסים המתחזקים אותה :בית ומשפחה ,ביטחון ואומה.

אנושות
שלמה

סבירסקי*

מגפת הקורונה מפנה את תשומת הלב למושג שהסוציולוגיה אינה מרבה להשתמש בו —
אנושות .מושג זה עולה בדרך כלל בהקשר של תופעות או תהליכים החושפים את שבריריות
הקיום האנושי על פני כוכב הלכת :מגפת המוות השחור בימי הביניים ,הנגיפים האירופיים
שהמיתו מיליוני בני אנוש ביבשת אמריקה ,מצבורי כלי הנשק הגרעיניים שבידי מדינות
אחדות ,התחממות כדור הארץ.
הסוציולוגיה אינה מתמקדת בסודות האבולוציה של המין האנושי וגם לא בשבריריות
קיומו .היא בוחנת את העולמות שהמין האנושי יצר ויוצר .חברה ,כמובן ,היא פרויקט של בני
האנוש .בניגוד לרושם העשוי להתקבל מספרי מבוא לסוציולוגיה ,הגורסים כי "האדם הוא
יצור חברתי" ,האנושות לא נולדה אל תוך תבנית גנטית קיימת של חברה אלא יצרה אותה,
וליתר דיוק ,אותן — שכן לחברה אין מתכונת אוניברסלית ויחידה.
בני האנוש מעולם לא יצרו מסגרות כלל–אנושיות .לאנושות אין מוסדות .האו"ם אינו ארגון
של האנושות אלא איגוד של מדינות הלאום הקיימות והמוכרות כיום .המושג "גלובליזציה"

*

ד"ר שלמה סבירסקי ,מרכז אדוה
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אינו מצביע על הכללתם של כל בני אנוש בתוך "כפר גלובלי" אחד ,אלא על הרחבת הפעילות
של התאגידים העסקיים הגדולים מגבולותיה של מדינת הלאום הבודדת אל הזירה של כלל
מדינות הלאום.
החיפוש אחר חיסון למחלה אינו נערך על ידי "האנושות" .את החיסון מחפשים גופים
הפועלים במסגרת מוסדות חברתיים ,דהיינו מוסדות שעוצבו על ידי בני אנוש בתוך פרויקטים
היסטוריים ספציפיים כגון מדינות לאום ותאגידים מסחריים או רפואיים .המאבק בקורונה איננו
מאבק של בני אנוש המתאגדים על מנת למנוע כליה ,אלא מאבק פוליטי–כלכלי על עליונות
ועוצמה — מאבק על חוזק המאפשר הישרדות .תאגיד מסחרי אינו פועל בשם האנושות או
למענה ,אלא בשם בעלי המניות ולמען רווחיו; מדינת לאום אינה פועלת בשם האנושות או
למענה ,אלא בשם הלאום שלה עצמה ולמענו .לכן השיח הציבורי רווי כל כך במושגים של
מלחמה וניצחון .לכן חזיון המרוץ אחר החיסון דומה כל כך לזה של מרוץ החימוש.
וירוס הקורונה תוקף בני אנוש — את כל בני האנוש; הוא אינו תוקף מדינות לאום ,וגם לא
בני קבוצה חברתית כזו או אחרת .אך אם וכאשר יימצא חיסון ,השימוש בו ייעשה על פי כללי
משחק חברתיים מוכרים .החיסון יינתן תחילה לאזרחי מדינת הלאום שבה רשומה המעבדה
המצליחה .אחרים יצטרכו לעמוד בתור .להוציא את אירופה וצפון אמריקה ,סין ויפן ,במדינות
לאום רבות לא כל בני האנוש יחוסנו.
העשירים יחוסנו ,כמובן ,אך הם יוכלו ממילא לבודד את עצמם במתחמים מרוחקים,
מבודדים ומגודרים מפני שאר בני האנוש ,כפי שיוכלו גם להתגונן מפני פצצות גרעיניות
במרתפים עמוקים ואטומים או למצוא מקלט בהרים אם יעלה מפלס המים.
הנגיף  COVID-19פועל על פי הגדרה גנטית רחבה ,כוללנית ,של האנושות .בני האדם
פועלים במסגרות חברתיות צרות ,מן הסוג שהסוציולוגיה חוקרת.

אנשים עם מוגבלויות
רוני

הולר*

למשבר הקורונה השפעה עצומה על חייהם של אנשים עם מוגבלויות .השפעה זו נובעת
משלושה מאפיינים בולטים של משברים חברתיים :אי–שוויון ,חשיפת מבני עומק והזדמנות
לשינוי.
משברים חברתיים אינם שוויוניים בהשפעותיהם .ואכן ,הפגיעה באנשים עם מוגבלויות
בעקבות משבר הקורונה הייתה מהקשות ביותר ,והיא החריפה את הפערים שקדמו למשבר .כך
למשל ,המשתייכים לקבוצת אוכלוסייה זו היו הראשונים שעזבו את שוק העבודה ,וסקרים הראו
כי שיעור ההוצאה לחל"ת שלהם היה גבוה פי  3.8משיעורם של עובדים ללא מוגבלות .על
אלו מתוכה שגרים במוסדות נכפו בתחילת הדרך צעדי ריחוק חברתי נוקשים במיוחד ,שכללו
גם איסור על ביקורי משפחות; יתרה מזו ,בהיעדר גישה לסביבה דיגיטלית ,יכולתם לקיים
*

ד"ר רוני הולר ,המרכז ללימודי מוגבלות ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
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תקשורת חלופית באמצעות שיחות וידאו ,למשל ,הייתה מצומצמת .באופן דומה ,ילדים ונוער
בעלי מוגבלויות עברו ללמידה מרחוק גילו עד מהרה כי מערכת החינוך לא השכילה להנגיש
את הלמידה לצורכיהם השונים .במחקר שאנו עורכים בימים אלו מדווחים הוריהם על
ההשלכות הלימודיות ,החברתיות והנפשיות שיוצר אי–שוויון זה.
משברים בסדר גודל שכזה גם חושפים את מבני העומק של השסעים החברתיים .המשבר
לא רק פגע באופן לא פרופורציונלי באנשים עם מוגבלויות ,אלא גם חשף את התשתית
האידאולוגית של חברתנו ,המאפשרת פגיעה שכזאת .אייבליזם (" ,ableismיכולתנות") היא
אידאולוגיה המעניקה מעמד חברתי מועדף לאנשים עם יכולות מסוימות הנחשבות רצויות
ובעלות ערך .האידאולוגיה האייבליסטית ,המתעדפת יכולות מסוימות ,גם שוללת יכולות
אחרות או אי–יכולת .כתוצאה מכך נוצר מדרג חברתי שממנו נגזר כי חייהם של אנשים עם
מוגבלויות הם חיים ראויים פחות.
משבר הקורונה הוא צומת דרכים היסטורי המאפשר לנו להתוודע לאותה אידאולוגיה
אייבליסטית ממוסדת ,אשר לרוב היא שקופה ונסתרת מעינינו .דוגמה לכך עולה למשל
ממסקנותיה של ועדת מומחים שמינתה הממשלה ,הקובעות כי תפקוד גופני ירוד — המאפיין
אנשים עם מוגבלויות — הוא קריטריון שבגינו ניתנת לאדם עדיפות נמוכה יותר לקבלת טיפול
רפואי בשעת עומס ומחסור .על אף ביקורת ציבורית רחבה של ארגונים ,פעילים חברתיים
ואנשי אקדמיה ,ולמרות ההכרה של חברי הוועדה בכך שאסור להפלות על בסיס מוגבלות ,לא
חזרה בה הוועדה מהמלצתה .המלצה זו ,אם תאומץ אם לאו ,מעבירה לציבור מסר חד וברור
שלפיו ערך החיים של אנשים עם מוגבלויות ּפחּות.
בשל עוצמתם של משברים חברתיים והטלטלה שהם גורמים לה ,טמון בחובם גם פוטנציאל
לשינוי סדרי עולם .ואכן ,משבר הקורונה הוא הזדמנות נדירה לארגון מחדש של המערכות
החברתיות ,כפי שאפשר לראות למשל בשוק העבודה .מאז  ,1998חוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלויות מחייב להתאים את מקום העבודה לצורכיהם של אנשים עם מוגבלויות .על אף
חשיבותו העצומה של החוק ,יישומו כרוך באתגר העצום של זיהוי ההתאמות הנדרשות ,שכן
פעולה כזאת דורשת לדמיין מציאות חלופית .לדברי חוקרת לימודי המוגבלות שגית מור" ,זהו
השלב שבו אדם שנחזה כבלתי–מתאים לתפקיד נעשה מתאים ,ואילו מקום העבודה ודרישות
התפקיד ,שנתפסו כנתונים ומובנים מאליהם ,מוטלים בספק והופכים למותנים ,קרי ,לתלויי–
היסטוריה ותלויי–הקשר".
דוגמה בולטת לאתגר זה היא הדרישה לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לעבוד מהבית.
במשך שנים מיאנו המעסיקים לאפשר זאת ,בטענה כי מדובר בנטל כבד מדי על המעסיקים
וכן בפגיעה בדרישות התפקיד .בסירובם זה תפסו המעסיקים את ההבחנה בין עבודה לבית
כמציאות נתונה והכרחית המנותקת מההקשר ההיסטורי שנוצרה בו :עליית הקפיטליזם
והמהפכה התעשייתית .כעת ,חודשים אחדים לאחר פרוץ משבר הקורונה ,תפיסה זו של
המעסיקים וקובעי המדיניות נראית כאילו נלקחה מעולם אחר .באבחה אחת גרמה לנו המגפה
למתוח את גבולות הדמיון ולחשוב על עולם תעסוקתי חלופי .נותר לקוות כי גם ביום שאחרי
המגפה נצליח לדמיין וליצור עולמות חלופיים ,נגישים יותר ואייבליסטיים פחות.

אנתרופולוגיה
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אנתרופולוגיה
תמר

אלאור*

הדברים שלהלן פותחים פרק בקובץ בהכנה ,שנכתב לפני הקורונה .הם מובאים כאן כדי לטעון
שהאנתרופולוגיה התכוננה היטב לימים המעורפלים הממסכים עתה תובנותינו.
***
מתישהו לקראת תום העשור הראשון של האלף השלישי חדרו למרחב האנתרופולוגי מפלצות.
במהלך העשור השני הצטרפו אליהן יצורים היברידיים נוספים — אבנים התחילו לדבר ,פטריות
העבירו מסרים מתחת לפני האדמה ,עלי היער הצטערו על מות אחד העצים ,מדוזות ורכיכות
קיבלו צורות דיגיטליות ושימשו בסיס למודלים ממוחשבים של תצורות קיום.
האנתרופולוגיה לא הייתה מעולם מרחב עבודה פנוי מיצורים מורכבים או "מוזרים" .להפך:
שד ים ,מכשפות ,שיקויי תרעלה ,ישויות קדמוניות ,שמאנים ורוחות מילאו את האתנוגרפיות
שכתבו חוקרות על מושאי מחקריהן ,כלומר על האחרים .החידוש של ראשית שנות האלפיים
היה בכך שהפעם היצורים האלה באו לתאר אותנו ,את כולנו .פואטיקה חדשה הוכנסה לשימוש
כדי לומר דברים חדשים ,ועד מהרה היא התגבשה לסוגת כתיבה אקדמית הקרובה מאוד לסוגת
המדע הבדיוני.
פיתוח סוגה זו נבע מהשחיקה המצטברת בייחודו של המין האנושי לעומת סביבתו החיה,
הצומחת והדוממת ,שחיקה שהיא שלב נוסף ורדיקלי בסולם ביטולי ההבחנות בין המינים.
תחילה נשחקה ההבחנה בין המינים האנושיים ,שהובדלו על פי גזע ,מין ,אתניות ,מעמד ,לאום,
מיקום גאוגרפי ועוד ,ואחר כך נשחקה ההבחנה בין המין האנושי לבעלי חיים ,לצומח ,לסביבה
ולמרחב הגאוגרפי מעל ומתחת לפני הקרקע ,לאוצרות טבע ,למשאבי ייצור ,למכונות ורובוטים
ועוד (כלומר ההבחנה בין  humanל– .)non-humanהגישושים אחר לשונות אפשריות חדשות
הונעו מן החובה של המדעים והאמנויות לסמן ולפענח תמורות אפשריות ,לתאר את הישים
הידועים לנו ,ויותר מכך את הישים שאנחנו חשות כי הם עומדים למלא את העולם אחרינו.
לשונות אלו דיברו בראשית האלף השלישי את הכפילות של סוגת המדע הבדיוני :את
המדע ואת הבדיון .בספרו עבודות וחיים טוען קליפורד גירץ כי בבסיס היצירות
האנתרופולוגיות הקלסיות לא עומדות טענות תאורטיות נדירות או אמיתות חברתיות איתנות;
לדעתו ,עוצמתן של אתנוגרפיות קלסיות נובעת מן הסוגה הספרותית המניעה אותן .הפואטיקה
היא שמצליחה לשכנע את הקוראים כי הכותבת אכן הייתה שם .איש מבין אותם קלסיקונים
אינו משתמש בסוגת המדע הבדיוני .אם ירצה מישהו לכתוב את גרסת ההמשך לספרו של
גירץ ,סבורה אני שמקומה של סוגת המדע הבדיוני לא ייפקד הפעם.
העובדה שמצבים חברתיים חדשים ,על משימותיהם ,מצריכים לקסיקון חדש אינה
מפתיעה .היא מקפלת בתוכה אתגר קבוע שבו נצרכים לדבר בשפה נתונה את הבלתי מוכר.
אתגר זה העסיק למשל את המחקר הפמיניסטי והביא לשלל פתרונות יצירתיים בלשון ,בתחביר
ובסוגות כתיבה.
*

פרופ' תמר אלאור ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
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ארגוני נשים
חנה

הרצוג*

כמו בכל העולם ,גם בישראל פגשה מגפת הקורונה אי–שוויון מגדרי והעצימה אותו בכל
ממדיו .במקביל היא הטילה על הנשים עול נוסף בשוק העבודה ,מתוקף היותן כ–70%
מהעובדים והעובדות במקצועות הבריאות והרווחה ,וגם עול נוסף בבית — שהפך באחת למקום
העבודה ,לגן ,לבית הספר ,ולמקום שבו מתנהלים חיי התרבות והרווחה .המחויבויות
ה"מסורתיות" של נשים בבית התרחבו ,ובה בעת ההתכנסות בבית הובילה להקצנה באלימות
מילולית ,פיזית ומינית כלפי נשים וילדים .וכל זאת לנוכח אוזלת יד של השלטון והדרה של
נשים ממוקדי ההחלטות ומצוותי המומחים שהוקמו לשם התמודדות עם שעת החירום.
בו בזמן ,במרחב הציבורי פגשה הקורונה חברה אזרחית המבוססת על מנעד רחב של
ארגונים חברתיים שהתגייסו לסייע לנזקקים.ות .לנשים יש ייצוג יתר של תעסוקה בארגונים
אלו (כ־ 68%מהמועסקים) וגם בפעילות התנדבותית .לפי הערכה ,כ־ 130ארגוני נשים בישראל
עוסקים במתן שירותים למגוון צרכים וקהלים .מרבית הארגונים מבוססים על תקציבים
ציבוריים מוגבלים ,ורבים נשענים על תרומות .בעת הקורונה הוקצן העומס שהוטל על ארגונים
*

פרופ' חנה הרצוג ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה

ההשפעה של מטה־תאוריות מדעיות על האנתרופולוגיה גם היא איננה חדשה .קירסטן
הסטרופ ( )Hastrupמתארת את הגלים הגבוהים שליוו את אדוות המחקר האנתרופולוגי
מראשית המאה העשרים .מחקרה ,שפורסם ב־ ,2005מסתיים בגל החווייתי .אחריו הגיע הגל
האונטולוגי ,שבישר על הצונאמי המכונה אנתרופוקן .במפנה זה — ולא רק בגלל שמו — היה
ויש לאנתרופולוגיה מה להגיד ,אף שדבריה לא תמיד מהדהדים אצל חוקרי מדעי הטבע
והסביבה .האנתרופולוגית אנה צינג מציעה בעניין זה" :אם נתחיל לחשוב על עבודתנו
במונחים של סוגה במקום במונחים של פילוסופיות ,יש סיכוי שנוכל לשוחח זה עם זה .יחד
יהיה אפשר לפתח מרחב דמיון אקולוגי ,המסופר בסגנונות חדשים שיכולים להכיל את
האתגרים שהאנתרופוקן מציב".
חלק מן הסיפורים שהציעה האנתרופולוגיה נקראו כמוזרים ,כאפויים למחצה ,ואולי כבר
כמרקיבים .סוגותיהם דילגו מעל להקשרים היסטוריים ,כלכליים ותרבותיים ,חצו מינים
וטופוגרפיות ,זמנים וחללים .האתנוגרפיה של האנתרופוקן הוצפה ברוחות ,במפלצות וביצורים
היברידיים אחרים.
נדמה כי לבני העת הזאת ברורה הרלוונטיות של "שפת המפלצות" ,או סוגת המדע הבדיוני.
ההגיונות שהכיר העולם המערבי מאותגרים ברמה הפוליטית ,כפי שניכר בשיבוש שבין אמת
לבדיה (פייק ניוז) ,בין מרחב פרטי לרשתות חברתיות ,בין תהליכי קבלת החלטות מוסדיים
לניהול העולם דרך תאגידי ענק .אין פלא שחלק ניכר מן הייצוגים הנוצרים בעולם המערבי,
כמו סדרות טלוויזיה ,יצירות אמנות ,ספרות ,קולנוע וגם מחקר מדעי ,נדרשים ל"שפת
המפלצות" כדי לעצב שוב ושוב את הדיסטופיות שהם מציעים.
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אלו .כך ,למשל ,מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית הפזורים בכל רחבי הארץ קרסו
תחת עומס הפניות ואף היו על סף קריסה כלכלית .היעדר התמיכה של המדינה בארגוני הנשים
עומד בניגוד למדיניות התמיכה וההקצאה המתקיימת במדינות מערביות שונות.
לצד ארגוני שירות למיניהם פעילים גם ארגונים פמיניסטיים ,המתמקדים במגוון שדולות
ובמאבקים לקידום זכויות ,שינויי חקיקה ,הטמעת חשיבה מגדרית בקבלת החלטות ,ייצוג
שוויוני וכדומה .תביעותיהם נעות על פני הרצף שבין חשיבה מתקנת לרדיקלית .ארגונים אלו
ניזונים מהיגיון רפלקסיבי ,השואל על מה ומי עוד לא חשבנו :אילו מנגנונים ממגדרים טרם
אותגרו? אילו קבוצות לא השתתפו או שותפו במאבקים? עמדה זו חושפת את פני יאנוס של
השדה הפמיניסטי .מצד אחד ,היא פותחת פתח לרעיונות חדשים ומחדשים ,לכניסה של
שחקניות חדשות ולהכרה בתרומת הריבוי והמגוון .מצד שני ,הפעילות מתקיימת מתוך היגיון
של משחק סכום אפס :השדה הפך לזירה של תחרות על משאבים כלכליים (בשל התלות
בגורמים מדינתיים תומכים ובקרנות וכספים חוץ־מדינתיים) ועל משאבים סמליים — מי יזכה
בקרדיט על ראשוניות ,בהוקרה ,בהכרה וכן הלאה.
באופן פרדוקסלי ,משבר הקורונה שהקצין את מצבן של נשים ולווה בסגרים ובבידודים
יצר תנאים חדשים והזדמנויות חדשות להתמודדות עם המתח כפול הפנים .הבית ,על כל
הקשיים והאתגרים שעמדו בפני נשים ,חידד את העדשה המגדרית הבוחנת את התחום הציבורי
והפרטי ומה שביניהם .יותר מכך ,ההתכנסות הפיזית בבית אפשרה לנשים להגיב מהבית,
להשתתף כבודדות ולהתחבר לארגונים קיימים והתארגנויות חדשות .התשתית שנוצקה במשך
שנים בשדה הפמיניסטי המגוון ,על המחלוקות שבו ,מאפשרת ניתוב למרחבי שיח חדשים
ופתוחים שהגיעו לקהלים חדשים .תפקיד חשוב מילאו המרשתת ,הרשתות החברתיות ,קבוצות
הפייסבוק ,ולא פחות מכך מפגשי הזום .נוצר מרחב שאפשר הפצת מידע ,קיום רב–שיח ,השהיה
של היררכיה בין א.נשים ושל תחרות בין ארגונים ובתוכם .התאפשרו דרכים מקוונות שונות
ומהירות להבעת מחאה ,תמיכה וסולידריות בין נשים ממיקומים שונים .נחשפו מגבלות ניהול
רציונלי של משברים והועלו אפשרויות אחרות ,ובהן התייחסות להתנסות אישית כאל מקור
ידע .הדאגה לילדים ,לקשישים ולחולים ,הפגיעה והפגיעות הכלכלית ,האלימות בתוך הבית,
ההבנה כי יש קולות שייצוגם נעדר — כל אלה חידדו את התובנות שלפיהן אתיקה של דאגה
וטיפול ( )careצריכה להתוות את הדרך לתגובה ,לחשיבה ולהתוויית מדיניות.

בגרות צעירה
יוספה

טביב–כליף*

כיצד משפיעה מגפת הקורונה על מבוגרים צעירים (צעירים בני ובנות  ,26-18המכונים
בספרות המחקר  ?)young adultsעל פי הנתונים המדווחים ,הם הראשונים שמפוטרים או
מּוצאים לחל"ת ,והענפים שמעסיקים בעיקר צעירים הם אלה שנפגעו קשה במשבר .אולם מבט
*

ד"ר יוספה טביב–כליף ,החוג ללימודי חינוך ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ובית הספר לחינוך,
האוניברסיטה העברית בירושלים
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מקרוב על שכבת גיל זו מעלה שאין מדובר במקשה אחת .מה ההבדלים בין הקבוצות השונות
בה ,ומדוע תקופת גיל זו חשובה?
המעבר לבגרות הוא אחד המעברים החשובים במהלך החיים .בזמן זה צעירים מנסים לבסס
את עצמאותם באמצעות רכישת השכלה גבוהה ,כניסה לשוק העבודה ,עזיבת בית ההורים,
בניית התא המשפחתי והתמקמות חברתית בעולם המבוגרים .אלא שבשני העשורים האחרונים
המעבר לבגרות הפך מורכב וארוך יותר מאי פעם בכל הקשור לרכישת סטטוס ,עצמאות
כלכלית וניעות חברתית .הארכת תקופת המעבר לבגרות והשפעות העידן הניאו־ליברלי,
ובעיקר התפוררותן של רשתות הביטחון שמנגנוני המדינה סיפקו לצעירים בעבר ,הובילו
לגידול בחשיבותם של ההון החברתי והתרבותי שהמשפחה מספקת לילדיה הצעירים .כלומר,
המשפחה הפכה לאחד ממקורות הסיוע העיקריים לצעירים ,ובה בעת היא הפכה למוסד
שמעמיק פערים חברתיים .העיסוק בנושא ממוקד בשני אפיקים :מחד גיסא ,הדגשת חשיבותן
של רשתות הביטחון שהורים מן המעמד הבינוני ומן המעמד הגבוה מספקים לילדיהם —
רשתות המסייעות לצעירים לשמור על יתרון משמעותי בכניסתם לבגרות; ומאידך גיסא,
הדגשת הקושי של צעירים מן המעמד הנמוך לצלוח את המעבר לבגרות בשל אילוצים כלכליים
ומשפחתיים המצמצמים את דרגות החופש שלהם בשלב זה של החיים.
במחקר שערכתי על הבדלים אתנו־מעמדיים בקרב צעירים מצאתי שני דפוסים מובחנים
של כניסה לבגרות" :פרויקט המוביליות" של נחקרים ממעמד נמוך ,מזרחים ברובם ,הנאבקים
להתקדם מבחינה חברתית בהשוואה להוריהם ,ו"פרויקט השימור המעמדי" של נחקרים בני
המעמד הבינוני ,אשכנזים ברובם ,המבקשים לשמור ככל האפשר על המעמד החברתי שהשיגו
הוריהם .מטרתם של הראשונים היא לקדם את ניעותם הכלכלית והחברתית .הם מבקשים
לחצות את נתיב ההשכלה ,לעסוק במשלח יד שיפרנס אותם בכבוד ,ובאופן כללי "להתקדם
בחיים" ,יחסית למעמד שמייצגים הוריהם .הם חרדים יותר באשר לעתידם ונושאים באחריות
משפחתית גדולה יותר מעמיתיהם האשכנזים ,וזו מעכבת אותם בדרך לצליחת משימות
הבגרות .לעומתם ,האחרונים נהנו מתמיכה איתנה שהושיטו להם הוריהם כבר מגיל צעיר .הם
זכו להכוונה ולייעוץ מקיפים יותר ,ולפיכך הצליחו לנהל את הכניסה לשלב הבגרות הצעירה
בנינוחות רבה יותר .הם היו משוחררים יותר משיקולים פרגמטיים שעניינם מוביליות חברתית,
והם עסוקים בעיקר "בחזרה הביתה" ,קרי בשימור המעמד ההגמוני שאיישו ההורים וביצירת
המשכיות בין־דורית.
על רקע משבר הקורונה ,מעניין לבחון מה עשוי לקרות לשני הדפוסים הללו — פרויקט
המוביליות ופרויקט השימור המעמדי — בתקופה של חוסר ודאות הולך וגובר .נתונים
המתפרסמים לגבי צעירים בתקופה זו ,בעולם ובישראל ,מדווחים על מצוקה ,בעיקר כלכלית,
הבאה לידי ביטוי בין היתר באובדן עבודה ,באבטלה ממושכת ובקושי לדמיין תפיסת עתיד
ברורה יותר — מאפיינים שממילא מיוחסים לשלב חיים זה ,וכעת מתחדדים ומועצמים אף
יותר .גם אם מצבם הריאלי של כלל הצעירים הורע ,סביר להניח (על סמך הספרות) כי לקבוצות
אתניות ומעמדיות לא הגמוניות יהיה קשה יותר לצלוח את המשבר וכי הפריבילגיה של
הישענות על מסגרות ומקורות משפחתיים תלך ותתרחב (ואיתה יתרחב גם אי–השוויון
החברתי) .תמיכה בין–דורית ,למשל ,שעשויה לבוא לידי ביטוי במימון השכלה גבוהה או
בכיסוי עלויות שכר דירה ,סביר שתתאפשר יותר בקרב משפחות ממעמד בינוני מאשר בקרב
משפחות ממעמד נמוך.
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עם זאת ,צריך לזכור כי גם המעמד הבינוני אינו מקשה אחת .יהיו משפחות שמצבן הכלכלי
יתערער והן יחושו כי הן יכולות לעזור פחות לילדיהם הצעירים .צעירים מקבוצה זו עלולים
גם לאבד את היתרונות שיש להם כאזרחים גלובליים ,שכן העולם נעשה סגור יותר ויותר.
ייתכן כי דווקא צעירים ממעמד נמוך שרכשו במהלך חייהם משאבים רבים יותר להישרדות
בתנאי חוסר ודאות יצליחו לתמרן ביתר קלות סביב הקשיים שמזמן המשבר .וכך ,באופן
פרדוקסלי ,בשעה שלגבי קבוצות חברתיות אחרות אפשר לומר בבירור מי המוחלשות ומי
המודרות ,מי נפגעות וייפגעו יותר מההשלכות הכלכליות והחברתיות של מגפת הקורונה,
בקרב צעירים המצב עשוי להיות מורכב יותר .ודווקא אלה שהורגלו בתמיכה משפחתית מגיל
צעיר עשויים כעת ללמוד איך להתנהל עם רשתות ביטחון קרועות.

ביו–פוליטיקה
דני

פילק*

מישל פוקו טבע את המונח "ביו–פוליטיקה" כדי לתאר דפוס של כוח שהחל להתפתח במאה
ה– ,18ושלדידו היה שונה מהותית מהכוח הריבוני .כפי שהוא מתאר בספרו Security,
 ,territory, populationמשמעותה של ביו–פוליטיקה היא הפניית הכוח לחיים עצמם ,הפעלתו
על הפרט ועל אוכלוסיות ,בהיותם יצורים חיים .ביו–פוליטיקה משמעה ניהול החיים ,התחלואה
והמוות ,בעיקר ברמה של אוכלוסיות שלמות .לכן לרפואה בכלל ,ולתחום בריאות הציבור
בפרט ,תפקיד מרכזי בביו–פוליטיקה ,והדבר מתבטא באופן בולט בפנדמיה הנוכחית.
כדי להבין טוב יותר את המופעים של ביו–פוליטיקה בפנדמיית  COVID-19אנחנו יכולים
להיעזר בהגותו של רוברטו אספוסיטו ,פילוסוף פוליטי איטלקי שאימץ את הפרדיגמה של ביו–
פוליטיקה .בספרו  Bios: Biopolitics and philosophyאספוסיטו טוען שבקהילות הפוליטיות
יש מתח בין שתי גישות ,שאת האחת הוא מכנה ( communitasקהילה) ואת השנייה immunitas
(חיסון) .שתי גישות אלו נבדלות על פי היחס שלהן למשמעות המונח הלטיני  .munnusלדברי
אספוסיטו munnus ,פירושו "מתנה שאנחנו מחויבים לתת לאחר" .לפיכך ,עבור אספוסיטו
הקהילה איננה אוסף של א.נשים דומים זה לזה — היא אינה  — Gemeinschaftאלא מכלול
הא.נשים הקשורים זה לזה על ידי החובה להעניק מתנה .גישת החיסון ,ה–,immunitas
מאפשרת פטור מחובה זו :היא מתייחסת אל האחר כאל איום פוטנציאלי שיש להתגונן מפניו.
להיות מחוסן משמעו אפוא להיות בעל פטור זמני או קבוע מהחובות או האחריות שמקשרות
בין חברי הקהילה .אך המחוסן ,שפטור מהחובה לתת ,נתפס כאיום — איום שהוא גם מדבק.
לפי אספוסיטו ,המתח בין קהילה ,המבוססת על נתינה הדדית ,ובין חיסון ,שמטרתו הגנה
עצמית ,הוא מהותה של הביו–פוליטיקה.
החובה המתמדת לתת עשויה להתיש ונתפסת כמאיימת .ההתמודדות עם איום זה מולידה
שתי גישות .האחת היא למחוק את השונות האינהרנטית לקהילה (שהרי הקהילה מורכבת
מ"אחרים" ,שאני מחויב אליהם) ולראות בה אוסף של זהים; אם חברי הקהילה זהים מפני שהם
*

פרופ' דני פילק ,המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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ביטחון תזונתי
ישי

מנוחין*

"ביטחון תזונתי" הוא מושג פשוט שמשמעותו גישה סדירה למזון בריא ומספק הנחוץ לחיים
פעילים ובריאים .שלילתו היא המושג "אי–ביטחון תזונתי" ,המתאר היעדר גישה סדירה למזון
ראוי — מושג הנמדד במחקרים שונים.
בעידן טרום–קורונה מושג הביטחון התזונתי היה מושג "רזה" ,והשתמשו בו בעיקר חוקרים
ואנשי מקצוע .סקר שערך המוסד לביטוח לאומי בשנת  2016הראה ש– 513אלף משפחות
( 17.8%מהמשפחות בישראל) מתקיימות בתנאי אי–ביטחון תזונתי ,ומהן  252אלף משפחות
*

ד"ר ישי מנוחין ,המחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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חולקים מהות משותפת ,אזי אינני מחויב לאחר אלא לעצמי .זאת הגישה המהותנית של
הלאומנות הפרימורדיאלית .הגישה השנייה ,הבולטת במודרנה ,היא לאמץ פרדיגמה חיסונית.
המחויבות לאחר מוחלפת באנוכיות של "האדם הכלכלי" ,הומו אקונומיקוס .כפי שהיטיב
לתאר אדם סמית ,כדי לדאוג לפרנסתנו בעולם של השוק אנחנו לא פונים אל טוב ליבו של
הזולת אלא אל האנוכיות שלו ,לרצונו להרוויח .החוזה ,הכלי המרכזי בעולם השוק ,קושר
אותנו לאדם ספציפי למשך רגע מוגבל ,ובאותה עת משחרר אותנו מהחוב המתמיד להעניק
לאחר .בעולם השוק כולנו הופכים ל"מחוסנים" :אנחנו מוגנים מסכנת ההדבקה שבמגע הבלתי
מתווך עם האחר .במסגרת הפרדיגמה החיסונית ,האחר הוא איום ,והתשובה היא התרחקות,
התחסנות .מכאן הדמיון בין מדיניות הגירה ובין פנדמיית הקורונה — שתיהן "מחסנות" מפני
האחר.
הפנדמיה הנוכחית הבליטה אפוא את הנטייה לאמץ את הפרדיגמה החיסונית ,שביטויה
הבולט ביותר הוא הכמיהה לסגר בלתי נגמר .שלא יהיה ספק :הריחוק הפיזי והמסכות הכרחיים,
ומובן שפיתוחו של חיסון יעיל ובטוח יהיה צעד חשוב בהתגברות על הפנדמיה .אבל בריאות
היא הרבה יותר מהגנה מפני הדבקה ,והתמודדות מוצלחת עם המגפה אינה יכולה להישען רק
על הפרדיגמה החיסונית .היטיב לתאר זאת הרב משה מורגנשטרן ,מחזיק תיק הבריאות
בעיריית בני ברק ,כשהתלונן בצדק שכל מה שהממשלה מציעה לערים האדומות הוא מקל —
העמקת הסגר — immunitas ,ללא כל גזר בדמותה של השקעה סולידרית ,או .communitas
עם זאת ,יש להימנע מעמדה קיצונית חד–צדדית .הרפואה הנאצית ,למשל ,מגלמת את
הרדוקציה של הביו–פוליטיקה ל– ,immunitasולעומת זאת התעלמות מוחלטת מההכרח
במרכיב החיסוני עלולה להוביל לגישות הפוסלות כל פעולה בריאותית של הגבלה או ריחוק
הקשורה לפנדמיה ומחויבת המציאות .כך ,למשל ,בחודש מרץ  2020התבטא ג'ורג'יו אגמבן,
הוגה איטלקי החושב גם הוא במסגרת פרדיגמת הביו–פוליטיקה ,נגד הצעדים שננקטו כדי
למנוע את התפשטות המגפה; אך התבטאויותיו התנפצו אל מול המציאות העגומה בצפון
איטליה באותו חודש .למען האמת ,אין אפשרות לחמוק מהמתח שבין קהילה לחיסון .אבל
בתוך המתח הזה אפשר להציג עמדה המחויבת לשוויון ,ולבחור באופציה סולידרית.
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( 8.8%מהמשפחות בישראל) מתקיימות בתנאי אי–ביטחון תזונתי חריף ,כלומר רעב .מחקר
אחר" ,הא לחמא עניא :מי יכול לקנות סל מזון בריא?" שערך מרכז טאוב בשנת  ,2017בחן את
ההכנסה וההוצאה המשפחתית הממוצעת והעריך את העלות החודשית של סל המזון הבסיסי
הממוצע למבוגר ב– 844שקלים ,ולילד — ב– 737שקלים .באופן לא מפתיע ,התברר שבשני
העשירונים התחתונים של ההכנסה המשפחתית "רכישת הסל הבריא אינה אפשרות זמינה
במגבלות הכנסת משק הבית והוצאות אחרות הנדרשות לניהולו".
למרות השכיחות הגבוהה של אי–ביטחון תזונתי בשנים שלפני מגפת הקורונה ,הרשות
המחוקקת והרשות המבצעת לא השקיעו את הזמן והמשאבים הדרושים לצמצומו ,והרשות
השופטת לא הגיבה לעתירות בנושא .פתרונות אפשריים לא מצאו דרכם אל שולחן הכנסת
והממשלה ,אל סדר היום הציבורי ואל בסיס תקציב המדינה .בודדים הסקרים ,המחקרים
והתחזיות שנערכו בנושא ,ואלה נשארו עניין ליודעי ח"ן ולחוקרים מועטים .רק מעטים מקובעי
המדיניות התייחסו לאוכלוסיות הפגיעות ביותר לאי–ביטחון תזונתי חמור — מבקשי מקלט,
חרדים ,ערבים ישראלים ועובדי קבלן — והשיח הציבורי התעלם מהם .אם "בניכוי הערבים
והחרדים מצבנו מצוין" ,כפי שטען בזמנו ראש הממשלה נתניהו ,אין גם צורך בשיח חברתי על
היותם של אלה נתונים לאי–ביטחון תזונתי.
תקציב המיזם לביטחון תזונתי הוא אולי הדוגמה הבולטת ביותר לאופן שבו ממשלת
ישראל מזלזלת בחובתה לביטחון אזרחיה .הפרויקט ,שמבטיח תמיכה בביטחון התזונתי של
 10,800משפחות (מתוך  252אלף המשפחות הנתונות לאי–ביטחון תזונתי חריף ,לפי אומדן
המוסד לביטוח לאומי) ,תוקצב ב– 60מיליון שקלים לשנה בלבד ,ומתוכם  20מיליון נתנה
הממשלה 5 ,מיליון נתנו הרשויות המקומיות ,ו– 35מיליון הגיעו מתרומות .תקציב זעום זה לא
היה חלק מבסיס תקציב המדינה ,והוא נגמר בתחילת  .2020נראה כי בעיני הממשלה ,חובת
המדינה לביטחון אזרחיה מסתכמת בביטחון צבאי בלבד.
מגפת הקורונה ,הסגרים והתרחבות האבטלה גרמו להגדלת מספר העניים ולהקטנת מספר
האזרחים שחיים בתנאי ביטחון תזונתי ,ובד בבד התרחבו משמעות המושג והשימוש בו בשיח
הציבורי .לעניים "הישנים" ,המופיעים בדוחות ובמחקרים ,נוספו מאות אלפי עניים "חדשים"
— אנשים שעד לפני חודשים אחדים עבדו במקצועות שנחשבו בטוחים ועכשיו נפגעו קשות
מהמגפה ומהסגרים .העניים ה"חדשים" ,שרובם לא השתייכו לקבוצות העוני הקלאסיות ,חיים
בתנאים מתדרדרים והולכים של ביטחון תזונתי .הם אינם יודעים כיצד ,מהיכן ואיך ירכשו או
יקבלו את המזון הדרוש להם .סקרים ונתונים כנתוני דוח העוני האלטרנטיבי  2020של ארגון
"לתת" מצביעים על מספר מובטלים ועניים גדול בהרבה מזה שבימים שלפני המגפה.
מי שניסו להעיר את השיח הציבורי בנושא הביטחון התזונתי של אזרחי המדינה ולטפל
במצב היו עמותות ,אשר בשנה שלפני המגפה הוציאו יותר מחצי מיליארד שקלים כדי לתמוך
ברעבים .הן הצליחו להעלות את העוני אל השיח הציבורי בעיקר סמוך למועדי פרסום דוחות
סטטיסטיים או עדכון קו העוני .אולם "ביטחון תזונתי" נשאר עד תחילת המגפה מושג "רזה".
מגפת הקורונה הביאה לפעילות שיא בעמותות המחלקות מזון ולדלדול משאביהן.
הידלדלות המשאבים בכלל והתרומות בפרט ,צמצום הפעילות וההתרסקות של כרבע מארגוני
החברה האזרחית ,ולצד זאת התרחבות דרמטית של העוני ,מבטיחים עלייה דרמטית נוספת
בהיקף אי–הביטחון התזונתי בשנה הקרובה" .ביטחון תזונתי" עתיד להיות אחד ממושגי הציר
בשיח החברתי בשנת .2021
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כאשר ביטחון תזונתי הופך למושג ציר במרכז השיח על העניים "החדשים" ,ואנו עדים
להתרסקות מעמד הביניים ולקריסת העמותות אשר סיפקו ביטחון תזונתי ,משמעות המושג
מתרחבת .הוא הופך לחלק משיח ציבורי הממוקד בקטסטרופה חברתית ,שיש בו דיון בעניים
"החדשים" — לא עוד רק העניים "הישנים" ,השקופים בעיני הממסד ,אלא גם עניים חדשים
ובולטים ,שעד המגפה היו חלק מעמוד השדרה הכלכלי הישראלי; אנחנו.
כאמור ,ביטחון תזונתי הוא מושג שמשמעותו היא גישה סדירה למזון בריא ומספק הנחוץ
לחיים פעילים ובריאים של הפרט .מושג זה נגזר מערך כבוד האדם ,ואופני מימושו נכללים
בין תפקידי המדינה הדמוקרטית המחויבת להבטחת חיי אזרחיה.

בית
ירון

הופמן–דישון*

*

ירון הופמן–דישון ,מרכז אדוה
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בין הצעדים שננקטו בישראל ובמדינות רבות נוספות על מנת להיאבק במגפת הקורונה הייתה
ההנחיה להגביל את השהות במרחב הציבורי ולהישאר בבית .הנחיה זו ,הנראית מובנית מאליה
לחלקים באוכלוסייה ,הפכה לאתגר מורכב ואף בלתי אפשרי לרבים אחרים.
הפגיעים ביותר ,מי שעבורם הדרישה "להישאר בבית" הייתה בלתי אפשרית ,הם דרי
הרחוב .כמו במדינות מערביות רבות אחרות ,גם בערי ישראל הגדולות חיים כמה אלפי אנשים
ללא קורת גג .הקושי להסתגר בבית אופייני ,בדרגות חומרה שונות ,גם למצבים נוספים של
מחּוסרּות דיור ,לרבות אנשים הנעים בקביעות בין מקלטים זמניים ונשים המאוימות באלימות
במקום מגוריהן ואינן יכולות להימצא בו .קושי להסתגר בבית הוא גם נחלתם של אנשים
המתגוררים במגורים לא הולמים שתחזוקתם לקויה במיוחד או שהצפיפות בהם קיצונית .בתוך
אלה ראוי להזכיר גם את האוכלוסייה הבדווית בכפרים הלא–מוכרים ,שאנשיה סובלים זה שנים
ממדיניות המונעת מהם להקים בתי קבע ביישוביהם.
אלו הן האוכלוסיות הבולטות שסבלו מהיעדר קורת גג בטוחה עוד לפני שפרצה המגפה.
אך משבר הקורונה חשף שלא רק מי שאין להם קורת גג סובלים מחוסר יציבות בדיור ,אלא גם
מי שמקום מגוריהם נתון בסיכון תמידי בשל הקושי לעמוד בנטל הוצאות הדיור.
בקרב אלה ,הפגיעים ביותר הם שוכרי דירות שהכנסתם נמוכה ,מי שגם טרם המשבר
הוציאו חלק גדול מהכנסתם השוטפת על דיור .משבר הקורונה פגע ברבים מהם והעמיד אותם
בסיכון לפינוי מביתם ולצבירת חובות עתידיים .בימי שגרה ממשלת ישראל מפעילה מנגנון
לסיוע בשכר דירה ,אלא שהמדיניות התקציבית המצמצמת ונסיגת המדינה מאחריותה לדיור
הביאו לצמצום התקציבים המיועדים לסיוע.
מנגנון הסיוע בשכר הדירה ,ששולח את משקי הבית הזכאים אל שוק השכירות הפרטי,
בעייתי במיוחד עבור משפחות בעלות הכנסה נמוכה שמתקשות לשכור דירה ,בין השאר בשל
הקושי להעמיד ערבויות ובטחונות .זאת ועוד ,בהיעדר מנגנוני פיקוח נוספים ,הסבסוד הגלום
בסיוע בשכר דירה תורם בסופו של דבר לעלייה במחירי השכירות וזורם לכיסיהם של משכירי
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הדירות ,מרביתם מהעשירונים העליונים .מנגד ,אספקתו של דיור ציבורי איכותי לכל מי שאינו
יכול להרשות לעצמו מגורים יציבים ובטוחים נדחתה שוב ושוב על ידי ממשלות ישראל,
שפעלו בעשורים האחרונים לחיסול מלאי הדירות בדיור הציבורי ,להזנחת המלאי הקיים
ולהקשחת הקריטריונים לזכאות.
משבר הקורונה דורש ממקבלי ההחלטות בישראל לנקוט צעדים מקיפים למניעת קריסה
כלכלית של מאות אלפי ישראלים ,להחליט מייד לספק קורת גג לכל מחוסרי הדיור ולעצור
את כל סוגי הפינויים והריסת הבתים .אך תקופה זו גם משמשת תזכורת לימי שגרה ,שבהם —
גם ללא מגפה וללא משבר כלכלי עולמי — רבים מאוד בישראל סובלים מחוסר יציבות בדיור.
מהמשבר עולה קריאת אזהרה המהדהדת את הצורך לשנות מהיסוד את המדיניות הכלכלית–
חברתית ואת מדיניות הדיור ,המונעות מציבור רחב להשיג צורך בסיסי כמו בית — קורת גג
ראויה ,בטוחה ויציבה — גם לאחר שתחלוף המגפה.
* גרסה מורחבת של הדברים פורסמה באתר העוקץ

בית ספר
נוגה

דגן–בוזגלו*

ערב משבר הקורונה ,השיח על חינוך נסוב סביב חוסר הרלוונטיות של בית הספר ללמידה,
לחיים ,לשוק העבודה .קטרוגים על מוסד בית הספר המיושן נשמעו מכל עבר .בישראל ,כמו
במדינות רבות אחרות ,התקשתה מערכת החינוך לעבור ללמידה פרונטלית פחות ומגוונת יותר,
להטמיע שימוש באמצעים דיגיטליים ,להנהיג למידה אינטראקטיבית ולעדכן את תוכנית
הלימודים .המערכת גם התקשתה לנטוש את מערך המקצועות המסורתי ולהחליש את התלות
במערך בחינות הבגרות המתרחב ,ותחת זאת היא התמסרה לתרבות הסטנדרטים .בתום עשור
של קידום דיגיטציה בבתי הספר ,התברר כי רק במחצית מבתי הספר יש מחשבים בכיתות וכי
תוכנית "מחשב לכל ילד" לא ממש יצאה אל הפועל.
ואז ,ביום בהיר אחד ,נאלצה מערכת החינוך לזנק באחת ללמידה מקוונת ,זינוק שלא נעשה
במהלך כל העשור האחרון .בתחילה התגובה הייתה נלהבת :הנה אנחנו במאה ה– ,21אפשר
להעשיר את הלמידה באמצעים טכנולוגיים ,לא מוכרחים להגיע פיזית אל המוסד המיושן —
חגיגה של אומת ההייטק .בתוך הכאוס שהשתרר צמחה למורות ולמנהלות "אוטונומיה" — עוד
חלום ניאו–ליברלי אופנתי ,שהתממש לא כמדיניות אלא כתוצאת לוואי של התנהלות חפוזה.
מנהלות ומנהלים נאלצו לאלתר ולהסתגל ללמידה מרחוק כמיטב יכולתם ,ללא הכשרה ועם
מעט מאוד הכוונה .חלקם ניצלו את התרופפות הפיקוח ללמידה יצירתית וניצלו את האפשרות
לסטות מעט מתוכנית הלימודים הכובלת .אחרים ,מתוך הרגל ,עשו עוד מאותו הדבר שהיו
רגילים לו ,רק בזום .מעורבות ההורים ,שעד למשבר הקורונה נדחתה על ידי המערכת פעמים
רבות ,הרקיעה שחקים ,והורים מצאו עצמם תומכי למידה במשרה מלאה.

*

עו"ד נוגה דגן–בוזגלו ,מרכז אדוה
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אומיימה

דיאבּ*

בית נתפס כאתר שבו מוקנה ביטחון פיזי ואונטולוגי לבני האדם .הבית הוא המקום שגבולותיו
יוצרים את ההבחנה בין הפרטי לציבורי ,בין החיים הפרטיים ובין העבודה ,הכלכלה
והפוליטיקה ,ואליו האדם חוזר אחרי יום עבודה ועשייה במרחב הציבורי .גבולותיו של המרחב
הביתי אמורים לסייע לאדם ביצירת תחושה של ביטחון ,רוגע ,נוחות ושלווה.
התגובה המדינתית לקורונה יצרה מנגנונים חדשים של שליטה ובהם הסגר והשבתת
המשק .מנגנונים אלו החזירו את האנשים אל הבית .אין זו חזרה שגרתית ,אלא כזאת שיצרה
מפגש חדש ושונה של האדם עם הבית .מפגש זה יצר קטגוריות חדשות של ביתיות .היו מי
שהחזרה הביתה סיפקה להם הזדמנות לטיפוח הביתיות ,ואילו אצל אחרים הביתיות הפכה
משברית .במשפחות שבהן מערכת היחסים בתוך הבית מאופיינת בהרמוניה ,חום ואהבה
וחלוקת התפקידים נובעת מתוך הסכמה והערכה הדדית ,החזרה הביתה אפשרה לטפח את
היחסים בתוך המשפחה ולייצר מחדש את המרחב הביתי באופן המבטא את העצמיות של
*

אומיימה דיאּב ,דוקטורנטית ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
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מהר מאוד צצו קשיים — של התלמידים ,של ההורים ,של המנהלות והמורות .או אז התברר
שאין באמת תחליף למוסד בית הספר ,למגע הבלתי אמצעי בין מורה לתלמיד ,לסביבה
החברתית .גם תלמידים שמאסו בבית הספר החלו להתגעגע אליו .התברר כי תפקיד המחנכות,
שצומצם במהלך השנים ,הוא בעצם חיוני .התברר גם שאפשר לצמצם את שעות הלימודים,
"להפסיד חומר" ,לדלל את מערך המבחנים ולהקפיץ קומה את רפורמת ההערכה החלופית —
מטלות במקום מבחנים — שהתנהלה בעצלתיים.
המעבר ללמידה מרחוק במצב של משבר יצר דרוויניזם חינוכי שלא היה כדוגמתו .הלמידה
מרחוק חידדה את הפערים החברתיים והותירה ללא מענה קבוצה גדולה מאוד של תלמידים,
מאות אלפים; חרדים ,ערבים ,תלמידי חינוך מיוחד ,חסרי אמצעים אחרים — נשארו מאחור.
הגישה הרווחת במערכת החינוך" ,לרוץ קדימה עם מי שיכול" ,שהתבטאה במשך שנים
בהסללה ובטיפוח החזקים ,הוקצנה והפכה לקו המפריד בין מי שיכול ללמוד למי שאינו יכול.
אלא שעתה לא מדובר במסלולי למידה שונים אלא בקו הבסיס — מי משתתף במערך חינוך
החובה במדינה ומי אינו משתתף בו.
מה יישאר מכל זה ביום שאחרי?
עד כה ,המפגש בין הקורונה ובין הטכנולוגיות החדשות לא צמצם את הפערים ,כפי
שהבטיחו נביאי ההייטק; נראה כי הוא דווקא העמיק אותם .אם משרד החינוך לא יתעשת,
אפשר להמר על נשירה מבתי הספר בהיקפים חסרי תקדים ועל הגדלת הפערים בלימודים בין
המשתתפים ,המשתתפים חלקית ומי שלא יצליחו ללמוד כלל.
מנגד ,אולי מתוך המשבר תינטש או לפחות תצומצם התפיסה הרואה את החינוך כמרוץ
להצטיינות ,ותוחלף בלמידה נינוחה וחברתית יותר.
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האדם .לעומת זאת ,במשפחות שבהן מערכת היחסים מאופיינת בקיפוח ,שליטה ודיכוי ,עבור
חלק מבני המשפחה — לרוב נשים וילדים — נוצרה ביתיות משברית.
דברים אלו תקפים כמעט בכל משפחה בעולם שאנו חיים בו .עם זאת ,חריפותה של ביתיות
משברית ניכרת בעיקר בחברות מוחלשות ,כגון החברה הפלסטינית בישראל .ארגוני נשים
ועמותות פמיניסטיות פלסטיניות בישראל מדווחים על עלייה של כ– 40%בפניות של נשים
לקווי תמיכה וסיוע .פעילותם האינטנסיבית של ארגוני נשים וניסיונותיהם לעצב פתרונות
חדשים כדי לתמוך בנשים ולתת להן מענה מבליטים את התפקוד הירוד של משטרת ישראל,
שמתבטא לא רק בהזנחה ובחוסר לקיחת אחריות על הנשים הפלסטיניות בישראל ,אלא
במקרים רבים אף בזלזול בחייהן של הנשים ובהפגנת עליונות ושתלטנות .התנהגות זו לא רק
שאינה מספקת הגנה לנשים ,היא אף תורמת להעמקת הסיכון שהן שרויות בו .מקרה הרצח של
וופא עבאהרה הוא דוגמה מובהקת אחת להתנהלות זו.
נדבך נוסף של החזרה הלא שגרתית לבית ,שתרם להיווצרותה של ביתיות משברית ,הוא
מצבה הכלכלי של המשפחה .משפחות שאינן מבוססות כלכלית וקיומן נסמך על משכורת
חודשית הפכו בתוך זמן קצר למשפחות נזקקות ,על רקע התפקוד הלקוי של הממשלה ביחס
לאזרחים עובדים שהפכו בן לילה למובטלים.
יתר על כן ,החזרה הכפויה הביתה הכניסה לתוך הבית את המרחב הציבורי .כך הפך הבית
למרחב קיום מאתגר התובע מיושביו להתארגן מחדש .בעקבות זאת נוצרו שני צרכים בולטים,
שהציבו בפני משפחות רבות בחברה הפלסטינית בישראל מראה המשקפת את מעמדן הכלכלי.
הצורך הראשון הוא חללים נפרדים לילדים הלומדים מרחוק ולהורים העובדים מהבית; הצורך
השני הוא תשתית אינטרנט ,הנדרשת לשם הלמידה מרחוק ,והיעדרה השאיר אלפי ילדים מחוץ
למעגל הלמידה .אף שההורים אינם מסוגלים לספק את הצרכים האלה ,שלחה אותם הממשלה
הביתה ואמרה להם "תסתדרו" .העיוורון של מקבלי ההחלטות ,שרובם חיים היטב במרכז הארץ
וכלל אינם מכירים תנאי חיים שכאלה ,מבליט את מידת הניתוק שלהם מהחברה הפלסטינית
בישראל ,הסובלת ממחסור ומתשתיות דלות .התביעה להתארגנות מחדש בתוך הבית העמיקה
את מצוקתן של משפחות השרויות במצב כלכלי קשה ,דבר שהעמיק את המשבריות בבית,
בעיקר במשפחות שבהן היחסים מלכתחילה אינם תקינים.
משבר הקורונה יצר הן חוסר ביטחון פיזי והן חוסר ביטחון רגשי ,ואלה העצימו את החשש
והתסכול לנוכח היעדרה של מדיניות ממשלתית תומכת ,בפרט בחברה הפלסטינית שהייתה
מוחלשת מלכתחילה .מצב זה ,שאתגר את תפקידי הבית והביתיות ביצירת מרחב מוגן המספק
הגנה ותמיכה ברמה הפיזית והנפשית ,מבליט את הבעייתיות והמורכבות של מערכת היחסים
בין החברה הפלסטינית בישראל ובין הממסד הישראלי על כל מוסדותיו .החברה הפלסטינית
מוצאת את עצמה שוב ושוב מול מציאות שמרוקנת מתוכן את מהות האזרחות ,כפי שהיא
אמורה להתקיים במדינות מתוקנות ,ומסמן אותה מחדש כחברה ילידית מבודדת שצריכה
לדאוג לעצמה.
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ממן*

*

פרופ' דניאל ממן ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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התפשטות נגיף הקורונה הביאה לשינויים מרחיקי לכת בדפוסי מעורבותו של בנק ישראל
בזירה הכלכלית ולהתחזקות מעמדו בכלכלה הפוליטית .לאחר המשבר הפיננסי הגלובלי שפרץ
ב– ,2008ובמיוחד בעקבות התפרצות מגפת הקורונה ,יציבות המחירים — שהייתה מטרתה
העיקרית של מדיניות בנק ישראל מאז  ,1985ומטרתם של בנקים מרכזיים אחרים בעולם —
פינתה את מקומה למטרות אחרות .בעוד היעד של יציבות מחירים הושג תוך כדי מאבקים
עזים עם משרד האוצר ושחקנים אחרים בכלכלה הפוליטית ,עצמאותו ועוצמתו הפוליטית
והמוסדית של בנק ישראל בשדה הפוליטי–כלכלי אפשרו לו להפעיל כלי מדיניות חדשים כדי
להשיג יציבות במערכת הפיננסית ,להבטיח זמינות אשראי וליצור תנאים להבטחת תעסוקה
מלאה .בעקבות סגירתם של רוב מקומות העבודה עם משבר הקורונה ,פיטורי עובדים והוצאתם
של מועסקים רבים לחופשה ללא תשלום ,בנק ישראל פעל באמצעים שונים כדי לעודד את
הבנקים המסחריים לסייע לתאגידים קטנים ולמשקי הבית להתמודד עם התוצאות הכלכליות
של המשבר .הוא עודד את הבנקים לאפשר דחייה של תשלומי משכנתאות ,הלוואות צרכניות
והלוואות לעסקים קטנים ,אפשר לבנקים להגדיל את מסגרות האשראי ללקוחותיהם ,והעמיד
מקורות מימון נוספים וזולים לבנקים על מנת שיעמידו אשראי לצרכנים השונים.
התפרצות מגפת הקורונה הביאה לירידות שערים חדות במחירי ניירות הערך הנסחרים
בבורסות בעולם וגם בבורסת תל אביב .כדי להבטיח את יציבותה של המערכת הפיננסית ואת
פעילותה הסדירה נקט בנק ישראל סדרה של צעדים מרחיקי לכת ,דומים לאלה שנקטו בנקים
מרכזיים אחרים בעולם .הוא הודיע כי בכוונתו לרכוש אגרות חוב ממשלתיות בהיקף עצום (50
מיליארד שקל) מתוך כוונה להקל על נגישות האשראי הנחוץ למשקי הבית ולתאגידים.
ההתערבות בשוק אגרות החוב הממשלתיות גם יצרה תנאים שמאפשרים למדינה ,באמצעות
משרד האוצר ,להמשיך לגייס הון בשוק המקומי במחירים נמוכים כדי לממן את הגירעון
התקציבי ,ובדרך עקיפה היא מסייעת גם למשקיעים המוסדיים — הגופים המנהלים עבור
הציבור את חסכונותיו (חברות ביטוח ,קרנות הפנסיה וקרנות הנאמנות) — למתן את הפסדיהם
וכך למנוע פגיעה בחסכונות לטווח ארוך של הציבור .צעד נוסף שבנק ישראל הודיע עליו הוא
רכישה של אגרות חוב של תאגידים גדולים בהיקפים רחבים .זהו צעד חסר תקדים ,שמשמעותו
מעורבות ישירה בשווקים הפיננסיים במטרה לסייע לשחקנים פרטיים לצמצם את הפסדיהם
ואף לצבור הון.
למעורבות בנק ישראל בשווקים הפיננסיים יש השלכות חלוקתיות ניכרות .הירידות החדות
במחירי אגרות החוב של התאגידים בשיא המשבר העמידו בספק את יכולתם של חלק לא
מבוטל מהתאגידים המקומיים להחזיר את חובותיהם; ההתערבות הנמשכת של בנק ישראל
עודדה את המשקיעים המוסדיים לרכוש אגרות חוב של התאגידים הגדולים .פעולותיו של
הבנק המרכזי מנעו משבר חריף שהיה עלול לפגוע בהון הגדול וגם בציבור החוסכים .אמנם
בשיא המשבר נפגעו חסכונות הציבור בשל ירידות השערים החדות ,אולם ההתערבות של בנק
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ישראל תרמה לעליית שערים ניכרת במחירי ניירות הערך ,ומכך נהנה כלל ציבור החוסכים,
ובמיוחד משקיעים בשוקי ההון ויחידים ומשקי בית מקרב המעמד הבינוני–גבוה ,המאופיינים
בשיעורי חיסכון גבוהים לטווח ארוך וקצר (בקרנות פנסיה ,קופות גמל וקרנות השתלמות)
בהשוואה לשכבות חברתיות אחרות .יתר על כן ,בעלי ההון והמעמד הבינוני–גבוה נהנו לא רק
מתוצאות פעולותיו של בנק ישראל בשוק ההון המקומי אלא גם מהעליות החדות בשווקים
הגלובליים ,שאירעו כאשר בנקים מרכזיים אחרים בעולם — ובראשם הבנק המרכזי האמריקני
(הפֶד) — התערבו בשווקים הפיננסיים.
לסיום ,בזמן שחוסר היציבות והשיתוק הפוליטי הנמשך החלישו את מעמדו של משרד
האוצר ובעיקר את כוחו של אגף התקציבים ,מגפת הקורונה יצרה לבנק ישראל הזדמנויות
להעצים עוד יותר את מעמדו בכלכלה הפוליטית ואת תרומתו להגברת אי–השוויון החברתי,
ולהתעצמות ההון בכלל זה ,כפי שעשו בנקים מרכזיים אחרים בעולם.

בריאות
דנה

זרחין*

מגפת הקורונה ממחישה בבירור את התובנה הסוציולוגית שבריאות וחולי לעולם אינם
תהליכים ביולוגיים בלבד ,אלא הם מעוצבים ומושפעים על ידי הקשר חברתי–תרבותי ,כלכלי
ופוליטי .אנשי בריאות וחוקרים (כגון גבי בן נון וברברה סבירסקי) מתריעים זה שנים
שהבריאות ומערכת הבריאות בישראל נדחקות לשוליים ,באופן שמחליש את מערכת הבריאות
ומסכן את בריאות האוכלוסייה .תהליכי ההפרטה של שירותי הבריאות ממשיכים ומתעצמים,
ומתוך כך מצטמצמות הנגישות והזמינות של מערכת הבריאות הציבורית ,במיוחד עבור
קבוצות מוחלשות שאינן יכולות לממן שירותי רפואה פרטיים .מערכת הבריאות הציבורית
המורעבת חסרה בתקנים ,במיטות ובציוד רפואי ,אך ממשיכה להידחק מטה בסדרי העדיפויות
הממשלתיים .ועדת החקירה האזרחית מ– ,2019בראשות השופטות בדימוס דפנה אבניאלי
ומיכל לויט ,בחנה את מדיניות האוצר מול מערכת הבריאות והגיעה למסקנה שבשל הרעבה
תקציבית מתמשכת ,מדינת ישראל אינה עומדת בעקרונות שהיא עצמה קבעה בחוק ביטוח
בריאות ממלכתי :צדק ,שוויון ועזרה הדדית במתן שירותי הבריאות לכלל תושבי ישראל.
מגפת הקורונה פגשה מערכת בריאות חלשה ומעורערת ,אך במצב פגיע עוד יותר
בפריפריה ,שם החוסרים חריפים עוד יותר בהשוואה למערכת הבריאות במרכז .למשל ,לפי
דוח משרד הבריאות מ– ,2018במחוזות צפון ודרום יש פחות רופאים לאלף נפש ( 2.2ו–2.5
בהתאמה) מאשר במחוז מרכז ובמחוז תל אביב ( 3.3ו– 5.4בהתאמה) .פערים בין הפריפריה
למרכז קיימים גם בשיעורי המיטות לאשפוז כללי ובהיקפי הציוד הרפואי .הפערים האלה באו
לידי ביטוי בגל השני ,כאשר בתי חולים בפריפריה הזהירו מפני אי–ספיקה מוקדם יותר מאשר
בתי חולים במרכז ,והחלו להעביר חולי קורונה לבתי חולים במרכז .החסר בתשתיות ובכוח

*

ד"ר דנה זרחין ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
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סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

גבריות
תאיר

קרזי–פרסלר*

כסטטוס חברתי ,התפיסה הרווחת היא שגבריות אינה יציבה ,קשה להשיגה וקל לאבד אותה,
והיא מתכוננת דרך מאבקים סימבוליים יומיומיים .המשבר הכלכלי החמור שפרץ בעקבות
מגפת הקורונה מעורר את אחד המאבקים הללו בערעורו את אחד המרכיבים המרכזיים בהבניית
*

ד"ר תאיר קרזי–פרסלר ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר–אילן ,והמחלקה לניהול
ולכלכלה ,האוניברסיטה הפתוחה
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אדם הציב את בתי החולים בפריפריה בעמדת נחיתות ביכולתם להתמודד עם מגפה כלל–
עולמית כמו הקורונה.
זאת ועוד ,יישובים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית ,שבהם מתגוררים חרדים וערבים
(שרובם נמצאים בעשירונים  ,3-1העשירונים הנמוכים של המדרג החברתי–כלכלי) ,היו גם
אלה ששיעורי התחלואה בהם היו הגבוהים ביותר .יישובים אלו כוללים ,בין היתר ,את פקיעין
(בוקייעה) ,פוריידיס ,אלעד ובני ברק .הביקורת הכבדה שהופנתה כלפי חרדים וערבים על אי–
היענותם להנחיות מתבססת גם על השיח הניאו–ליברלי השולט ,המטיל את האחריות לבריאות
על הפרט ומתעלם מתפקידה של המדינה ומאחריותה למצב .מביקורת זו נעדרת ההתייחסות
להקשר החברתי–כלכלי .היא אינה מביאה בחשבון שקבוצות חברתיות נבדלות ביכולתן לעמוד
בכללי ריחוק פיזי ועטיית מסכות .עדויות שפורסמו בתקשורת ,למשל ,הדגישו את הקושי של
אותן קבוצות מוחלשות לעמוד בכללים הנדרשים כאשר חיים בצפיפות ובדוחק או כאשר היד
אינה משגת לקנות מסכות לכל בני ובנות הבית .נוסף על כך ,מידת ההיענות להנחיות המדינה
קשורה במידה רבה למידת האמון במדינה ומוסדותיה .מחקרים הראו שאמון זה מעורער ממילא
בקרב קבוצות מוחלשות ,ולאחרונה הוא נשחק עוד יותר בעקבות התנהלות הממשלה במשבר
הקורונה .כאשר התברר שנבחרי העם ,ובהם הנשיא וראש הממשלה ,חגגו עם בני ובנות
משפחותיהם את סדר הפסח בשעה שהאזרחים ישבו בדד בבתיהם ,מנותקים מחברים
וממשפחה ,נוצר שבר עמוק שהעמיק עוד יותר מאז בשל היעדר שקיפות והחלטות סותרות.
משבר האמון התבטא במחאות ציבוריות הולכות וגוברות ,ואף בחוסר שיתוף פעולה
ובהתנגדות להנחיות .מחקרים שנעשו בישראל לאחר פרוץ הקורונה (למשל מחקריהם של טלי
קריסטל ומאיר יעיש) מראים שקבוצות מוחלשות ,כגון ערבים ונשים ,נפגעו במידה יתרה גם
מהנזקים הכלכליים של משבר הקורונה ושל ניסיונות ההתמודדות עימו.
תקופת הקורונה מוכיחה באופן שאינו משתמע לשתי פנים שלבריאות רופפת ולמערכת
בריאות מורעבת יש השלכות מרחיקות לכת על האוכלוסייה ,מעבר לבריאות עצמה; השלכות
כלכליות ,חברתיות ופוליטיות .המגפה חשפה ביתר שאת את הפערים החברתיים בישראל ואף
העמיקה את חוסר השוויון ואת אי–הצדק בתחום הבריאות .השאלה שנותרה פתוחה היא כיצד
נטפל בחוליים האלה של מערכת הבריאות ,אם בכלל ,לצד הטיפול בחולי הקורונה .הזמן
ומדעני החברה יגידו.
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גבריות :מיצוב הגבר כמפרנס .בתקופה זו בולטת הפומביות שניתנת למונולוגים של גברים
שאיבדו את פרנסתם בעקבות הסגרים ,וברבים מהם הדוברים בוכים ומתייפחים על אובדן זה.
המונולוג של יובל כרמי ,בעל דוכן פלאפל מאשדוד ,שמירר בבכי מול מצלמות הטלוויזיה,
זכה לתהודה רבה ,כנראה מאחר שנתפס כמזעזע במיוחד .התפרצות הבכי של כרמי הייתה כה
אינטנסיבית ונדירה — שהרי אחרי ככלות הכול ,מדובר בגבר — עד שהיו מי שסירבו לקבלה
כאותנטית ואף כינו אותה "הצגה מביכה" וקבעו כי הדובר הוא "יללן רמאי" .למרות הלחץ
הקולקטיבי שכולנו שרויים בו ,ועל אף ההתקדמות העכשווית בכל הנוגע לפוליטיקה מגדרית,
גברים בוכים נחשבים עדיין תופעה חברתית מסומנת ,מטלטלת ומביכה — אף שבחברה
הישראלית בכי והתייפחות פומביים בקרב גברים הפכו לנורמטיביים יחסית (אם כי נפיצה
מבחינה פוליטית ומגדרית) ,באמצעות התיעוד התקשורתי של חיילים בוכים בלוויות של
חבריהם .על כן ראוי לשאול מדוע בתקופת המשבר הנוכחית נשברים מחסומים ביחס לבכי
פומבי של גברים ,והאם מדובר בתופעה חברתית שמאפיינת מגוון גברויות.
הרעיון הדיסציפלינרי הגורס שלגברים יכולות רגשיות מוגבלות משוקע במה שמכונה
"משטר הרגש הגברי המערבי" ,שבו שולטים הסטואיזם והשליטה על הרגשות .ככלל,
"ההרשאה החברתית" לבכות בפרהסיה ובכלל ניתנת לנשים ונמנעת מגברים .גבריות מובנית
כסטואית ,מוחזקת ומרוסנת מבחינה רגשית ,במיוחד בחברה הישראלית המיליטריסטית ,שבה
מבחני גבריות נמדדים לא פעם בשליטה על רגש ובשמירה על קור רוח .לפי ההפרדה
הקרטזיאנית ,גברים מזוהים עם תבונה והיגיון ואילו נשים מזוהות עם הגופני ,הארצי ,הדולף
והיצרי .ריסון עצמי מסמן אפוא ערך בתוך ההיררכיה הממוגדרת שמבוססת על מרחק
מה"טבעי" .יתרה מזו ,הגוף הגברי מובנה תרבותית כאינסטרומנט שנתון לשליטה ,מעין מכונה
שאפשר לתפעל בדרך רציונלית ואובייקטיבית .באופן פרדוקסלי ,המשמוע הרגשי הגברי הוא
אחד ההסברים המיוחסים בדרך כלל להתפרצויות כעס ואלימות בקרב גברים.
בכי כאָפקט (כלומר כתחושה סנסואלית ,גופנית) הוא מרכיב קריטי בכינון סובייקטיביות.
לכן אני מציעה לראות בבכי הפומבי של אותם גברים שמאבדים את פרנסתם במשבר הנוכחי
מעין תשובת "אין ברירה" למציאות הסוציו–כלכלית הנוכחית ,פרקטיקה אָפקטיבית הנגזרת
ממצב שמוציא אותם מאיזון או מיכולת ריסון .באופן הזה אפשר להתייחס למופעי הבכי הללו
כאל הזדמנות לשחרור ,כהבלחות אָפקטיביות או בקיעים שעוקפים את הציוויים התרבותיים
המופנים כלפי גברים ,וכדרך לכונן עצמיות בעידן של חרדה וחוסר ודאות כלכלית .בכך אני
נסמכת על הטענה הרווחת בספרות שלפיה לאינטנסיביות של אָפקטים יש את הכוח להפר את
הסטטוס קוו החברתי ולשנות יחסי כוח מבניים.
ואולם אל לנו לשכוח כי מופעי הבכי הללו קשורים באובדן פרנסה ,וכמו יש בהם איתות
לסביבה החברתית :ראו מה קורה כשגברים מאבדים את מקור הערך שלהם כמפרנסים .הביטו
בשבר האישי והחברתי שלהם .ראו עד כמה השבר הזה מזעזע ,עד כדי כך שהסדר המגדרי
הנורמטיבי עלול לקרוס — הם בוכים .בעת המשבר הזאת ייתכן שאותם גברים ייאלצו להיכנס
הביתה ולמלא מטלות ותפקידים "לא להם" ,או להעביר לבנות זוגם את תפקיד המפרנסת
במרחב הביתי.
עם זאת ,בניתוח התופעה אי–אפשר להתייחס לגברים הבוכים כאל מקשה אתנו–מעמדית
אחת ,משום שלרוב נדמה שהבוכים המוצגים בתקשורת הם גברים מזרחים ממעמד בינוני–
נמוך .האפשרות להפוך את הבכי לפומבי באמצעות מופעים אָפקטיביים ניתנת אפוא לקבוצה
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חברתית ספציפית של גברים ,ותרבות הרגש שנחשפת כך נתפסת כהולמת מרחבים אתנו–
מעמדיים ותעסוקתיים מסוימים .הדבר יכול להעיד על אפשרות למנעד רחב יותר של אָפקטים,
אך גם עלול לשעתק סטראוטיפים אתנו–מעמדיים ביחס לאידאולוגיות מגדריות ,שכן מי
שמוצג כגבר יצרי שרגשותיו מבעבעים נתפס סטראוטיפית במופעים הפומביים הללו כמזרחי,
במיוחד כשהבכי נקשר בהפחתת הערך או בפגיעה בסטטוס החברתי כגבר מפרנס.
מופעי הבכי הללו טעונים אפוא לא רק מבחינה רגשית ,אלא גם מבחינה אידאולוגית
ופוליטית .בעידן הפנדמיה הנוכחי ,כאשר גברים בוכים בשל אובדן פרנסה יכולות להיות לכך
השלכות כובלות אך גם משחררות .הבכי ,וחוסר הנוחות של הקהל החברתי החוזה במראה של
גברים בוכים ,מאפשרים לפענח דינמיקות של כוח בחברה הישראלית ,כגון סקסיזם והיעדר
שוויון מגדרי בזכאות למבעים רגשיים ,ואף מאפשרים לפרק הבניות של תפקידים חברתיים
ממוגדרים במרחב הביתי והציבורי.

גילנות
גבריאלה

ספקטור–מרזל*

*

ד"ר גבריאלה ספקטור–מרזל ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית ספיר
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גילנות ,אפליה על בסיס גיל ,היא תופעה המושרשת במדינות מערביות .היא מתבטאת בכל
תחומי החיים כמעט — בעולם העבודה ,הפנאי ,התקשורת ,המשפחה — ונתמכת במערכת ענפה
של סטראוטיפים ,המציגים אנשים מבוגרים כחלשים ,מסכנים וסניליים וכנטל על החברה .עם
פרוץ מגפת הקורונה הרימה הגילנות את ראשה והיא מתגלה בשיח הציבורי ,בפרקטיקות
החברתיות ובמדיניות.
בתחילת הפנדמיה נתפס וירוס הקורונה כמסוכן עבור זקנים בלבד ,ורוב המדינות נקטו
מדיניות של בידוד סלקטיבי למבוגרים ,אם בהנחיות הפורמליות אם בהסברה ציבורית .מרכזי
יום ומועדונים חברתיים למבוגרים נסגרו ,בתי אבות ובתי דיור מוגן נעלו שעריהם ,וצעירים
הונחו "לחבק את סבא וסבתא מרחוק" .כהרף עין ,אנשים מבוגרים נושלו מתפקידיהם
החברתיים והמשפחתיים ומשגרת יומם .רבים מהם נותרו חוסים בין קירות ביתם ,ללא קשר
פיזי עם בני משפחה ,חברים וגורמים בקהילה ,והדבר העמיק את הבדידות — תופעה שכיחה
למדי בקרב מבוגרים גם ללא הקורונה ,שיש לה השלכות בריאותיות ונפשיות מרחיקות לכת.
יש להניח שהפרקטיקות הללו ננקטו מתוך כוונה להגן על אנשים מבוגרים מפני הווירוס,
אך הן ביטאו יחס פטרוני .האזרחים הוותיקים נתפסו כחסרי שיקול דעת ,כמי שאינם מבינים
מה טוב עבורם ,ולכן המדינה נדרשת לכאורה להגביל את חירותם ותנועתם מבלי לשתף אותם
בקביעת המדיניות הנוגעת להם.
הבידוד הסלקטיבי — שבחלק מהמדינות נקבע כמדיניות רשמית ,ובאחרות הוא נדון אך
בסופו של דבר לא מומש — נקבע על בסיס קריטריון אחד ויחיד :גיל .התנודתיות בהגדרתו
של הגיל הזה —  65 ,60ולעיתים  — 70ממחישה את השרירותיות שבקביעת גיל כלשהו כגורם
סיכון .ובעיקר ,הרעיון של בידוד על בסיס גיל ממחיש את שתי המגמות המאפיינות את היחס
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של חברות מערביות לאנשים מבוגרים — סגרגציה ,דהיינו הפרדת הזקנים מהלא–זקנים ,ה"הם"
מה"אנחנו"; והומוגניזציה ,דהיינו התייחסות לזקנים כאל מקשה אחת והתעלמות משלל
ההבדלים הקיימים ביניהם ,למשל במגדר ,בתרבות ,במצב הבריאותי והתפקודי ובמשאבים
הכלכליים ,המשפחתיים והחברתיים .קביעת הגיל כגורם סיכון לתחלואת הקורונה מתעלמת
מהגיוון העצום הקיים בין אנשים מבוגרים באשר לגורמי הסיכון הרפואיים :יש מי שסובלים
ממחלות רקע ויש מי שבריאים לחלוטין ,יש מי שמנהלים סגנון חיים בריא ויש מי שמעשנים
ואוכלים ג'אנק פוד.
הגילנות של ימי הקורונה באה לידי ביטוי בשיח הציבורי .הועלו טענות שלפיהן המחיר
הכלכלי של הצעדים למיגור הנגיף ,שאותו משלמים הצעירים ,גבוה מהתועלת הטמונה במניעה
של תחלואה ותמותה אצל זקנים .ואכן ,תחלואה ותמותה הן הזירות שזימנו את הפרקטיקות
הגילניות הבוטות ביותר .בשיאה של תחלואת הקורונה באיטליה ובספרד ,רופאים בבתי חולים
העדיפו להקצות את המשאבים המוגבלים לטיפול בחולים צעירים ,וארצות הברית אימצה
מדיניות רשמית שבה הגיל הוא קריטריון להקצאה של מכונות הנשמה .אנשים מבוגרים
"שווים" פחות גם במוות .אדם מבוגר שנפטר מסיבוכי הנגיף הופך למספר אנונימי
בסטטיסטיקה היומית של מספר המתים; אדם צעיר יותר שנפטר מאותה הסיבה זוכה לשם
ופנים בכתבת עומק בעיתון .הקורונה חידדה את המשוואה הגילנית שלפיה מוות של זקנים
הוא נורמלי ,ואילו מוות של צעירים הוא טרגי.
הגילנות הגואה ,שלעיתים היא גלויה ובוטה ופעמים אחרות היא מוסווית תחת מעטה של
דאגה לזקנים ,היא אחת התופעות המדאיגות של ימי הקורונה .אם לא נילחם בה היא תתפשט,
כמו הווירוס עצמו ,ותוסיף לפגוע בכולנו הרבה אחרי שהווירוס ימוגר.

גלובליזציה שלילית
אורי

רם*

משבר הקורונה חשף את אחד הצדדים האפלים של הגלובליזציה :אפשרות הפצתן המהירה של
מגפות בין חברות ומדינות ברחבי העולם .מובן שמבקרי הגלובליזציה הצביעו מכבר על
הצדדים השליליים שלה ,שנוסף להפצה הבלתי שוויונית של "טּובִין" הם גם כוללים הפצה
בלתי שוויונית של "ָרעֹות" כגון סחר בבני אדם ,משברי פליטים ,מפגעים סביבתיים ,הצטמקות
מדינת הרווחה ,ובמקרה הנדון כאן — נגיפים ומחלות.
נגיף הקורונה ,שהתגלה בפברואר  2019בעיר ווהאן שבסין ,נפוץ במהירות בכל רחבי תבל,
ובפרט במדינות המערב העשירות .כיצד הוא עשה זאת? הוא הצטרף כנוסע סמוי המסתתר
במערכות הנשימה של חלק מ– 4.5מיליארד בני אדם (מחצית האוכלוסייה האנושית!) שטסו
בשמי העולם בכ– 45מיליון טיסות (המספרים נכונים לשנת  .)2018משבר הקורונה גרם באחת
להדממת מנועי התיור ,הייצור והצריכה הגלובליים ולקיטוע זמני של שימוש באנרגיות
מזהמות ,במעין ניסוי אקולוגי שלא היה כמותו מאז המהפכה התעשייתית .הקורונה תקעה מקל
*

פרופ' אורי רם ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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בגלגלי הניידות של עצמים וגופים ,אבל הפיחה רוח במפרשי הגלובליזציה של הדימויים
והרשתות.
הגלובליזציה היא תהליך שהתרחש והתפשט בארבעת או חמשת העשורים האחרונים.
הגדרתה המופשטת היא "דחיסת המרחב" ,כלומר היכולת לגמוע מרחק רב בתוך זמן קצר.
מתוך כך נובעת הצטופפות של האינטראקציה האנושית בכדור הארץ — מעבר מהיר של בני
אדם ,הון ,סחורות ,רעיונות וסגנונות מחברה אחת לאחרת ,אגב הנמכת המחיצות בין חברות
וטשטוש ההבדלים ביניהן ,כלומר האחדה ("קוסמופוליטיות") של החברה האנושית ,אך ללא
שוויון .תהליך זה נזקק לאמצעי תמסורת משוכללים ,אשר התפתחות טכנולוגיות הטיסה,
המחשוב והאינטרנט תרמו להם באופן מכריע .תרומה נוספת לתהליכי הגלובליזציה העלו
נפילתה של האימפריה הסובייטית וסיום המלחמה הקרה ,הפיכתה של סין לענק היברידי
קומוניסטי–קפיטליסטי ,והמהפכה התעשייתית המואצת והמשגשגת במדינות דרום מזרח
אסיה.
אך הקוסמופוליטיות המסחרית המוגברת ("קץ ההיסטוריה" ,בתזת פוקויאמה) עוררה
תגובת נגד בדמות "טרייבליזציה" ("שבטיות") זהותית גוברת ,כלומר תגובות המבקשות דווקא
לשמר ולעורר (או אף להמציא) הגדרות זהּות מסורתיות ואורחות חיים לוקליים ,במהלך שּכונה
"גלוקליזציה" (ומכאן התזה של הנטינגטון בדבר המעבר מיריבות אידאולוגית ליריבות
תרבותית בזירה הבינלאומית) .בקרב "נפגעי הגלובליזציה" או "מרוששי הגלובליזציה"
התעוררה התנגדות לגלובליזציה .אף שהגלובליזציה הבטיחה ,לדברי תומכיה ,להפיץ את
העושר בעולם ,למעשה היא דרבנה תהליכים של קיטוב חסר תקדים כמעט בין חברות עשירות
ועניות ובין קבוצות אוכלוסייה עשירות ועניות — ריכוז ההון בידי אחוז אחד מהאוכלוסייה
לעומת  99האחוזים האחרים — ויצרה מעמד חדש של עובדים פגיעים ומרוששים ,עובדים
במשרות חלקיות וזמניות ,הפרקריאט .התגובה הזהותית והמעמדית באה לבסוף לידי ביטוי
מעוות בעשור השני של המאה ה– 21בדמות עליית הפוליטיקה של הפופוליזם הלאומני ,אשר
הביא לשלטון (או ביסס בו) שליטים כמו דונלד טראמפ ,בנימין נתניהו ואחרים ,כאלה שהטיפול
במגפת הקורונה הוכפף לצורכיהם השלטוניים.
מגפת הקורונה חשפה אפוא ביתר שאת את חוליי הגלובליזציה .היא חשפה את אי–הסדר
האנרכי המסתתר תחת המערכת הגלובלית הניאו–ליברלית; את המצב הירוד של שירותי
הבריאות והרווחה; את פגיעותם היתרה של המעמדות הבינוניים והנמוכים; את חולשתם של
המוסדות הדמוקרטיים–ליברליים; ואת העליונות הפיננסית והמדעית של המעצמות המערביות,
הנחלצות לחלץ את עצמן ראשונות .לפיכך ,משבר הקורונה הוא גילוי בוטה נוסף של
הגלובליזציה השלילית.
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דור ,מגדר ומחאה
חנה

הרצוג*

מצבי משבר עמוקים מציגים מראה מגדלת של הסדר החברתי .משבר הקורונה הוציא לרחובות,
בעולם כולו וגם בישראל ,קבוצות רבות שחברו יחד להפגנה נגד השלטון מסיבות שונות .אחת
הקבוצות הבולטות היא צעירים וצעירות ,בני מעמד הביניים ברובם ,בעלי.ות עסקים עצמאיים
ועובדים.ות שאיבדו את מקור הפרנסה .במונחיו של קרל מנהיים אפשר לומר שמדובר ביחידות
דוריות שבגרו גילית וחברתית בעידן קפיטליסטי ניאו–ליברלי המאופיין בהפרטה כפולת פנים:
מצד אחד העמדת הפרט ואחריותו במרכז ,ומצד אחר נסיגתה של המדינה מאחריות חברתית
וניתוק בין כלכלה ,חברה ופוליטיקה .יש דמיון בין מחאה זו למחאת  :2011בשתיהן בלטו
צעירים וצעירות שמחאתם הופנתה לסדר הקפיטליסטי הניאו–ליברלי ,ובשתיהן הצטרפו
למחאה קבוצות מגוונות .אך יש הבדל משמעותי בין יוזמי שתי המחאות :מחאת  2011הייתה
בעיקרה מחאת צרכנים נגד יוקר המחיה ,הדיור והחינוך ,ואילו מחאת הקורונה הובלה ,לפחות
בראשיתה ,על ידי א.נשים שאימצו את רעיון היזמות ,העצמאות והאחריות האישית ואת
הגיונותיה הכלכליים ומצאו עצמם מול שוקת שבורה.
בעולם התעסוקה הניאו–ליברלי הובטחו הצלחה וביטחון אישי ליזמים ולעובדים
רציונליים ,מחושבים ומחויבים לשוק העבודה .רבים ורבות מהמוחים הם בעלי ובעלות עסקים
קטנים ובינוניים ,והשקיעו בהם את הונם האנושי ,את דמיונם העסקי וגם את כספם .יזמות זו
הפכה למסלול של ניעות חברתית והעצמה אישית החוצה גבולות של מעמד ,מוצא ,מגדר
ופריפריה.
תחושת ההעצמה האישית של נשים חוזקה כאשר שירותים ציבוריים כמו רווחה ,בריאות
וחינוך ,שבהם יש לנשים ייצוג גבוה ,הועברו לידי עמותות וארגונים שהוגדרו כתחומי עשייה
מקצועיים ,כמקומות עבודה וכארגונים שצריכים לקיים עצמם על פי שיקולים כלכליים ותנאי
שוק .שאלות של אי–שוויון הוגדרו יותר ויותר במושגים משפטיים ,אדמיניסטרטיביים
וטיפוליים ונבחנו בידי מומחים וביורוקרטים של מנגנון המדינה או על פי כוחות השוק .כך
חוזק הדימוי המקצועי של העובדים והעובדות ,אגב הפרטתה של האחריות החברתית והרחבת
מנעד העיסוקים חסרי הביטחון התעסוקתי .ההון הפרטי ,התהליכים הגלובליים והפנייה להון
בינלאומי חיזקו את שדה העשייה החברתית האזרחית ,אך בו בזמן תרמו לחיזוק מגמות הדה–
פוליטיזציה .הגם שלגברים ייצוג גבוה בשוק העבודה הניאו–ליברלי ,אין להתעלם מכך
שמקומן של הנשים לא נפקד ממנו — אם כעצמאיות ,אם כעובדות בתחומי רווחה וטיפול
שהופרטו או הועברו לארגונים אזרחיים .זהו דור שהשקיע את מרב מרצו וזמנו בעבודה ואימץ
במידה רבה ,ללא כל ביקורת כמעט ,את הרעיון שמקצוענות והשקעה אישית נושאים עימם
רווח אישי וכלכלי ,ושיתף פעולה עם הדה–פוליטיזציה של עולם העבודה והגיונותיו
הקפיטליסטיים.
אלא שההשתתפות בשוק העבודה היא ממוגדרת .ההפרדה בין הפרטי לציבורי מחזקת זהות
גברית שבה הגבר הוא מפרנס ,יזם עצמאי ומגן על נשים ,על הטף ועל האומה .עבור נשים,
*
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הקריאה להשתתף בעולם העבודה (וגם בצבא) היא חלק מהטמעת התפיסה הקפיטליסטית
והאמונה שהדרך לשוויון עוברת בהשתתפות במרחב הציבורי ,ובמיוחד בשוק העבודה .נשים
השתלבו בעיסוקים ובארגונים שהופרטו ,או בארגונים אזרחיים ועסקיים שהן יזמו את הקמתם
כדי למלא את החסר בעשייה של המדינה ,שהתעלמה מצורכיהן ומניסיונן .פמיניסטיות מצאו
עצמן לוקחות חלק בארגוני שירות ורווחה שהגיונות כלכליים הובילו אותם; הן היו היוזמות
והעובדות בארגונים אזרחיים ללא מטרות רווח ,שמטרתם להיענות לצורכי נשים .אלה וגם
אלה פעלו בתוך הגיונות של ניאו–ליברליזם ודה–פוליטיזציה.
רעיונות אלו ,לצד מיליטריזציה בעולם כולו — אם כי במידות שונות — יצרו מציאות שבה
ביטחון אנושי ורווחה נדחקו לשוליים ויצרו אי–שוויון רב–ממדי בין א.נשים ואף בין מדינות.
בישראל ,כל אלה מצטרפים להתגייסות הלאומית ולסולידריות הקולקטיבית המתעוררת עם
כל איום ביטחוני או פעילות צבאית ,ולעיצוב השיח הפוליטי סביב ימין ושמאל בסוגיות
הכיבוש והשליטה בשטחים.

הגירה
אדריאנה

קמפ*

*
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לפנדמיה ולמשבר שנגזר ממנה יש השלכות מיידיות וארוכות טווח על הגירה בכלל ועל
מהגרים המודרים לשולי החברה בפרט — מהגרי עבודה ,פליטים ומבקשי מקלט.
הירידה החדה בהיקף התנועה הבינלאומית בשל הקורונה הביאה להאטה בזרמי ההגירה,
אך גם לשרטוט מחדש של המפה הגיאופוליטית; "הנקודות החמות" ( )hotspotsהחדשות,
המסמנות אזורים מוכי קורונה ,הן גם הנקודות החמות המסורתיות של אזורי הגירה גלובלית.
כן מסתמן שינוי בכיווני ההגירה ,וניכרת כעת הגירה חוזרת .רק בספטמבר  2020החזירה הודו,
ה"יצואנית" הגדולה בעולם של מהגרי עבודה 1.3 ,מיליון מ"מהגריה" לשטחה ,וכך עשו גם
מדינות דרום מזרח אסיה .בטווח הארוך מסתמן שינוי בכיוון ההגירה — ממדינות עשירות,
המחוברות לרשתות הסחר והתיירות הגלובליות ,אל מדינות מחוברות פחות בדרום אירופה,
במרכז אירופה ,במזרח אירופה ובמזרח התיכון .נראה אפוא כי הנגיף תורם להרחבת הפרישה
הגלובלית של תנועת ההגירה למקומות שאין בהם היערכות מוסדית וחברתית לקליטת
מהגרים.
השלכה נוספת של הפנדמיה נוגעת לפיקוח על התנועה .קל יותר לסגור גבולות מאשר
לפתוח אותם .הידוק הפיקוח על גבולות ,החלת סגר ,חלוקת המפה והאוכלוסייה לפי מקדמי
סיכון ,ושימוש בשלל האמצעים החריגים הקשורים למאבק בנגיף הקורונה — כל אלה עלולים
להפוך לעניין של קבע בעבור אוכלוסיות מהגרים שגם בימי שגרה הן מוחרגות מחירויות
השמורות לאזרחים .למעשה ,הנגיף החיל על "תיירי העולם הראשון" ,בלשונו של זיגמונט
באומן ,משטר של מגבלות תנועה שעבור "נוודים גלובליים" הוא חלק משגרת יומם .אשרות
כניסה ושהייה והגבלות גאוגרפיות ולגליות על ניידות בשוק העבודה הן מרכיבים מרכזיים
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בניהול אוכלוסייה .מתקני מעצר ושהייה שהוקמו ברחבי העולם כדי להרתיע מבקשי מקלט
פוטנציאליים הפכו בימי הפנדמיה גם לחסם בפני המהגרים וגם לגורם מפיץ–על של הנגיף.
מגבלות כגון אלו מחמירות את פגיעותן של אוכלוסיות מהגרים ודוחקות הצידה יוזמות לשינוי
הטיפול הגלובלי בסוגיית ההגירה.
אפקט בולט נוסף הוא פגיעה בביטחונם של מהגרים ודחיקתם לאזורי הדמדומים .הפנדמיה
הגבילה את תנועת המהגרים בדרכים הסדורות והבטוחות ,אך לא ביטלה את הסיבות המבניות
שדוחפות בני אדם להגר .כאשר סוגרים שערים ראשיים בפני כניסת מהגרים ,נפתחים נתיבים
צדדיים ,ואלה עתירי סכנות וסיכונים .כבר כיום היקף ההגירה בעולם בדרכים לא מוסדרות
נאמד בכמאה מיליון בני אדם ,והמספר הזה אינו כולל פליטים .וברור כי תעשיית ההגירה
הבלתי פורמלית הנגזרת מסחר בבני אדם תוסיף לשגשג.
הפנדמיה אף חשפה ביתר שאת צורות עומק של אי–שוויון חברתי בקרב כלל האוכלוסייה.
ברמה הגלובלית ,המשבר התעסוקתי ,הכלכלי והאנושי שנגזר מהפנדמיה ,המכה קשות
באוכלוסיות פגיעות בעולם ,מכה שבעתיים במהגרים הגלובליים ובמי שתלויים בהם .על פי
נתוני הבנק העולמי ,היקף משלוחי הכספים של מהגרים — מקור הכנסה בולט של מטבע חוץ
בארצות המתפתחות — ירד בשנת  2020ב– 110( 20%מיליארד דולר) .במובן הזה ,הפנדמיה
פוגעת ישירות בעורק החיים של מיליוני משקי בית של לא–מהגרים התלויים בהגירה של
קרוביהם.
ברמה המקומית ,משברים בריאותיים נוטים דווקא להסיר או לטשטש חסמים סוציו–לגליים
המושתים על זרים ,במטרה למנוע סיכון לבריאות כלל הציבור .ואכן ,תחת הסיסמה
" "COVID-19 doesn’t discriminate, nor should our responseיצא ארגון ההגירה העולמי
בקמפיין הקורא למדינות לכלול את אוכלוסיית הזרים במערך הטיפול הציבורי .עם זאת ,בפועל
מדובר בהכלה זמנית וחלקית.
בישראל ,מערכת הבריאות שיפרה את נגישות שירותיה לאוכלוסיית המהגרים .אולם אף
שאוכלוסייה זו מהווה כ– 2.5%מכלל האוכלוסייה ,מחציתה נטולת כל מעמד ועל כן חיה מחוץ
לטווח הניטור של הגורמים הרשמיים .מבחינה תעסוקתית ,רשת הביטחון למאבדי הפרנסה
פוסחת לרוב על זרים .כ– 70%ממבקשי המקלט מועסקים בהסעדה ובמלונאות ,ואלה איבדו
כמובן את מקור פרנסתם .קרנות ההצלה וחבילות הסיוע הנגישות (חלקית) לאזרחים אינן
נגישות למבקשי מקלט ,אף ש– 20%משכרם מנוכים על פי חוק כ"פיקדון" כדי לתמרץ את
עזיבתם .משמעות משבר הקורונה עבור מבקשי מקלט מובטלים היא דחיפתם אל מעבר לקצה
הסיסטמי של הקיום ,לעבר תלות מוחלטת בסיוע הומניטרי.
לסיכום ,מה צופן העתיד להגירה הגלובלית? אפשר לצפות שאפשרויות התעסוקה הזמינות
למהגרים גלובליים יצטמצמו ,אולם ההשפעה לא תהיה אחידה .במגזרים מסוימים ,טכנולוגיות
של בינה מלאכותית ורובוטיקה מגויסות זה מכבר כדי לפתור את המתח שבין הגורם היצרני
לגורם האנושי בעבודה .אולם במגזרים אחרים ,כמו חקלאות ,בניין וטיפול סיעודי ,התלות
המבנית הקפיטליסטית בעבודה מהגרת לא אבדה גם בשיא הפנדמיה ,ולכלכלה הפוליטית
המניעה תלות זו יש חשיבות לא קטנה .אחרי ככלות הכול ,הן משבר הקורונה הן משבר ההגירה
הם צאצאים של מה שאיאן גולדין ומייק מריאתסן מכנים "דפקט הפרפר" של דור הגלובליזציה
העכשווי :היכולת הבלתי נלאית של הקפיטליזם הגלובלי לייצר סיכונים ואי–ודאות
אונטולוגית בדמות צורות שונות של אלימות מבנית ,פלגנות ושנאת האחר ,בד בבד עם
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אימפוטנטיות מובנית המתבטאת בחוסר עניין פוליטי לספק פתרונות מערכתיים להתמודדות
עם כל אלה.

הוצאה ממשלתית
אריה

קרמפף*

*

ד"ר אריה קרמפף ,בית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית של תל אביב–יפו
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ההוצאה הממשלתית היא אחד המכשירים העיקריים שבאמצעותם ממשלות מתערבות
בכלכלה .כך בימים כתיקונם ,וכך אף בימי משבר כמו משבר הקורונה.
ההוצאה הממשלתית — התקציב — יכולה להגיע לכמעט  60%מהתוצר המקומי במדינות
כמו צרפת ודנמרק ,ומנגד ,לכמעט  30%במדינות כמו שווייץ או אוסטרליה .המחקר הכלכלי
אינו מצביע על קשר סיבתי מובהק בין היקף ההוצאה ובין הצמיחה הכלכלית ,ולכן ההעדפה
בעניין זה היא פוליטית או אידאולוגית.
בישראל ,מאז תחילת שנות האלפיים ,ירד היקף ההוצאה הממשלתית באופן דרסטי .עד אז
הוא היה גדול מ– 50%מהתוצר; אך עד  2015הוא ירד אל מתחת ל– 40%מהתוצר .בה בעת,
היקף התקבולים ממיסים ירד מ– 44%ל– 36%מהתוצר .מהן ההשלכות של הוצאה ממשלתית
נמוכה על יכולתה של ישראל להתמודד עם משבר הקורונה?
עם פרוץ המשבר ,ישראל — כמו מדינות אחרות — הגדילה את ההוצאה הממשלתית
באמצעות מימון גירעוני .היקף הסיוע הישיר של הממשלה עומד על כ– 4%מהתוצר ,קרוב
לממוצע העולמי .לעומת זאת ,היקף הסיוע העקיף ,באמצעות ערבויות ,הוא נמוך יחסית לרוב
המדינות המפותחות .הדיון הציבורי על חבילות הסיוע מתמקד בגודלן ,ואמנם חלק מן המדינות
היו נדיבות יותר מאחרות .אולם ההתמקדות בגודל מסיטה את הדיון משאלה חשובה לא פחות:
עד כמה יכולות מדינות לתעל את המשאבים לשימושים כלכליים שיובילו לצמיחה מכלילה
( ,)inclusive growthלמגזרים כלכליים שנפגעו מהמשבר באופן הקשה ביותר ,לקבוצות
חברתיות מוחלשות ולפיתוח כלכלי עתידי.
הניסיון מאשש את העמדה הקיינסיאנית ,שלפיה בעת משבר על הממשלה להגדיל את
ההוצאה כדי למנוע קריסה כלכלית של מגזרים שלמים ושל משקי הבית .אולם הניסיון גם
מראה כי בחלק מן המדינות ,הנהנים העיקריים מחבילות הסיוע הם השחקנים החזקים כגון
בנקים ,משקיעי בורסה וחברות רב–לאומיות .האפקטיביות של חבילות הסיוע תלויה אפוא לא
רק בהיקפן ,אלא גם ביכולות של המדינה לתעל אותן לשימושים נכונים .יכולות אלו מצידן
תלויות בקיומה של תשתית מוסדית של כוח אדם ,ידע ,ניסיון ומידע .וכאן אנחנו מגיעים
לשורש העניין :במדינות המורגלות להיקף הוצאה ממשלתית נמוכה בזמנים של שגרה,
התשתית המוסדית הזאת מנוונת .במדינות אלו לא קיימים מכשירים מוסדיים להקצות את
המשאבים לשימושים שתואמים את האינטרס הציבורי בעת קורונה.
התשתית המוסדית כוללת מוסדות בתחומי מדיניות שונים :בנקים להשקעות ,המתמחים
בזיהוי ועידוד ענפים בעלי תרומה חברתית וכלכלית ארוכת טווח; מערכות חינוך ומוסדות
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להכשרת עובדים ,העוזרים לעובדים להתאים עצמם לעולם משתנה; ומערך של רשתות הגנה
חברתית הפועלות ברמות חברתיות שונות .למוסדות אלו יש להתייחס כאל תשתית מוסדית
שמאפשרת את הקשר בין המדינה מצד אחד ובין השוק והחברה .כאשר תשתית זו מתנוונת,
המדינה מאבדת מיכולותיה בתחום זה .מדינה שהורגלה למדיניות צנע לאורך זמן תתקשה
לנהל מדיניות פיסקלית מרחיבה גם כאשר התנאים ידרשו זאת ,משום שהגוף הכלכלי מאבד
את יכולתו לתעל את המשאבים לשימושים הרצויים.
בעיית תיעול המשאבים מובילה לביקורת מימין ומשמאל נגד המדיניות של הרחבה
פיסקלית .מחד גיסא ,הימין מתריע נגד הרחבת הגירעון הדרוש למימון ההוצאה העודפת .בכך
אין חדש .מאידך גיסא ,גם בשמאל יש שמתנגדים למדיניות זו ,בטענה שהיא מעשירה את
העשירים ,ומועלות הצעות להזרמת המשאבים ישירות לציבור העובדים.
מתברר שההוצאה הממשלתית אינה רק מדיניות אלא גם מוסד בעל היסטוריה
( .)path-dependentההיסטוריה של המדיניות הפיסקלית משפיעה על יכולתן של מדינות
להוציא לפועל מדיניות של הרחבה פיסקלית בתגובה למשבר הקורונה .ההוצאה התקציבית
הגבוהה בעת שגרה מממנת גם את השמירה על התשתיות המוסדיות המאפשרות הקצאת
משאבים אפקטיבית יותר בעת משבר ,ולהפך .ישראל היא בין המדינות הנתונות בגירעון
מתמשך בהוצאה פיסקלית ובהשקעות ממשלתיות מאז ראשית שנות האלפיים .הדבר פגוע
ביכולתה להתמודד עם משבר הקורונה ,שדורש לכל הדעות מעורבות גדולה יותר של המדינה
בכלכלה .את הליקויים בהתנהלות הנוכחית של הממשלה צריך להבין גם על רקע היסטוריה
זו.

הוראה זומית
תמר

הגר*

מאז משבר הקורונה הפכה הכיתה לדיגיטלית ואנחנו הפכנו מא.נשים בשר ודם לדימויים דו–
ממדיים .במשך חודשים ניסינו להבין איך מלמדים קורס דינמי בפלטפורמה שבה נעלמות
מחוות גופניות ,ואיך יוצרים שיח ער בין ראשים מבודדים על מסכים .אנחנו משקיעות מאמץ
בניסיון להעביר את התשוקה לידע ואת חדוות ההוראה והלמידה דרך אפליקציות דיגיטליות.
אבל כשהמצלמות של חלק מהסטודנטיות כבות והן נעלמות מאחורי מסך שחור ,או כשאף
סטודנטית לא מביטה בנו ,אנחנו תוהות אם יש בכלל הוראה ולמידה משמעותית במרחב
הווירטואלי ,ומהי בכלל משמעות בימים של מגפה עולמית .אנחנו נזכרות בגעגועים איך פעם
ההוראה המקוונת הייתה רק המלצה של מומחים ,שניסו לשכנע אותנו שהחדשנות תציל את
האקדמיה העכשווית מסטגנציה .אמרו לנו אז שהוראה מקוונת תנגיש יותר את הלמידה
האקדמית; שהיא מושכת יותר מאשר הרצאות פרונטליות; שאם נפצח את רזיה ,נוכל להעשיר
את ההוראה שלנו מבחינה פדגוגית ולמדוד את איכותה ביתר קלות; שהסטודנטיות שלנו ,בנות
דור ה– ,Yמכורות לטכנולוגיה ולא מסוגלות להקשיב להרצאה בת יותר מעשר דקות ,ולכן זו
*

פרופ' תמר הגר ,החוג לחינוך ,המכללה האקדמית תל–חי
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דרך הוראה שמתאימה להן; בדוח לכנסת כתב רועי גולדשמיט ב– 2013שכדאי שנכין גם
שיעורים א–סינכרוניים כדי שהן יוכלו ללמוד בקצב שלהן .אלה מאיתנו שזיהו את התופעה עם
החיסכון התקציבי של תרבות השוק ,שחדרה לאקדמיה בעשורים האחרונים ,נותרו חשדניים.
אבל גם מי שלא חשדו האמינו ברובם שיש ערך למפגשים פנים אל פנים ,ולכן ההוראה
המקוונת חדרה אל האקדמיה בעצלתיים.

לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה

אבל אז פרצה המגפה העולמית ,הקמפוסים נסגרו ,והיה אפשר ללמד רק באופן וירטואלי.
זו הייתה שעתם הגדולה של המומחים.ות ,שעד עתה לא העזו לחלום על הזדמנות לבחון
גלובלית את ההשערה שהוראה דיגיטלית היא תחליף יעיל וזול למפגשים חינוכיים פיזיים.
כך ,באתר מכון מופ"ת אפשר למצוא שלל רעיונות להוראה מקוונת וטיפים לימי קורונה.
אז מה קורה בשיעורים דיגיטליים ,והאם הם באמת יעילים יותר מלימודים בקמפוסים?
שיעורים באקדמיה מבוססים בחלקם על דיון בנושאים הנלמדים .בשיעור דיגיטלי
אי–אפשר ,טכנית ,לנהל דיאלוג רב–כיווני או להגיב מיידית לדברים שאמרו אחרים.ות .כל
דיבור ספונטני נבלע ,והתוצאה היא שיחה דו–כיוונית חסרת להט ,שבה משתתפות מדברות
בתורן.
אבל לא רק התקשורת המילולית נפגמת .גם המבט נעלם .אנחנו יכולים להעלים את
עצמנו — לסגור מצלמה — ולהפוך לנוכחים נפקדים .אבל גם כשהמצלמה דולקת איננו חווים
מבט ישיר :כדי שהאחרים יחוו אותנו מסתכלים עליהם ,עלינו להסתכל דווקא במצלמה.
אי–אפשר לתפוס מבטים של אחרים ,ומתוך כך נמנעים דיאלוגים ספונטניים וגוברת התחושה
שאנחנו בודדים בחלל.
שלל כשלים טכנולוגיים מצפים לנו :רמקולים ומצלמות שמפסיקים לפעול ,אי–התאמה
בין קול לתמונה ,קליטה שנקטעת ומסלקת אותנו או את האחרים מהמרחב .כל אלה קוטעים
את רצף השעורים .הבעיות הטכנולוגיות חמורות יותר בפריפריה ואצל סטודנטים.ות ממעמד
סוציו–אקונומי נמוך ,במקומות שבהם תשתית האינטרנט גרועה והציוד הטכנולוגי מועט
ואיכותו ירודה .במרחב הדיגיטלי מתעצמים פערים לימודיים שהיו קיימים עוד קודם בין
סטודנטים וסטודנטיות מקבוצות אתניות ,לאומיות ומעמדיות שונות.
גם הידע הנלמד מצטמצם .בשיעור מקוון קשה לעקוב אחרי הרצאות בנות שעה וחצי,
המֶשך המקובל של שיעורים באקדמיה ,ולכן נדרשות הרצאות קצרות וויתור על נושאים או על
מורכבות .התוצאה היא פער הולך וגדל בידע בין סטודנטים.ות כיום ובין הסטודנטים.ות
שלמדו לפני למגפה.
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בהדרגה התרגלנו :קיצרנו את השעורים ,צמצמנו את הנושאים ואת מרכיב הדיונים ,הפכנו
את הניתוקים להפוגות קומיות .אבל רובנו צלחנו בקושי את החוויה הנרקיסיסטית ,המערערת
והמנוכרת שמזמנת לנו הוראה כזאת .מציאות כזאת מעצימה למשל את ההתעסקות במראה
שלנו .אנחנו צופות עם הסטודנטיות בעצמנו מעבירות שיעור ,וכשיש מצגת והמצלמות כבות
נדמה שאנחנו מדברות רק אל עצמנו .אנחנו מתאמצות ,לא תמיד בהצלחה ,להתעלם מהמרחב
הפרטי של הנוכחות (המיטה ,החצר ,החבר.ה שהגיע לבקר) ולמנוע מהן לחדור למרחב הפרטי
שלנו (ערמות ספרים ,ילדים שנכנסים לחדר לקחת משהו) .אנחנו מתקשות לזהות את
התלמידים.ות שלנו כשהמסכים נעים והם משנים ללא הרף את מקומם.
לאור כל זה ,האם ההוראה המקוונת היא תחליף יעיל? משום שהיא מונעת אינטראקציות
אינטלקטואליות חיוניות המתרחשות בקמפוסים ,כפי שמראה אגמבן ברשימה על האקדמיה,
יעילותה מוטלת בספק .היא אולי זולה תקציבית ,אבל יכול להיות לה מחיר כלכלי לטווח ארוך
בגלל הפסד של ידע שנבנה בתהליך מתמשך ,לא צפוי ובלתי מדיד במרחבים שונים בקמפוסים.

הפגנות
ברברה

סבירסקי*

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לא פחות מ– 4.3מיליון ישראלים טסו לחו"ל בשנת .2019
מחציתם טסו יותר מפעם אחת .מאז  2013גדל מספר היציאות של ישראלים לחו"ל בקצב של
יותר מ– 8%בשנה .הקורונה שמה קץ לחגיגה :באפריל  2020ירד מספר היציאות מהארץ
ל– .3,000בחודשים אפריל ,מאי ויוני נרשמו לא יותר מ– 27,000יציאות של ישראלים לחו"ל,
לעומת  1.138מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.
התופעה של נסיעות לחו"ל איננה ייחודית לישראל; בעולם שבו השמיים פתוחים ,הטיסות
זולות והמידע על אתרים אינסופי ,תושבי כל הארצות המפותחות (והאליטות של ארצות לא
מפותחות) יוצאים שוב ושוב ליעדים שמחוץ לגבולות מדינותיהם ,הן לעסקים הן לחופשות.
לא כל המטיילים בעולם טסים; תושבי אירופה ,למשל ,יכולים להיכנס למכונית ולנסוע לארץ
אחרת ,ללא צורך בטיסה .לישראלים אין אפשרות כזאת.
עבור הישראלים ,לחו"ל יש משמעות מיוחדת .לנהירה של ישראלים לחופשות בחו"ל יש
סיבות רבות .בין היתר ,אפשר למנות את צפיפות אתרי התיירות בארץ ,במיוחד בעונות החופש
הגדול ובחגים; את גודל האוכלוסייה מול גודלה של הארץ; את מספרם הקטן של אתרי הנופש
בארץ לעומת המבחר האינסופי מחוצה לה; ואת העובדה שאפשר לנפוש בחו"ל בעלות נמוכה
הרבה יותר מאשר בארץ ,אפילו אם מביאים בחשבון את מחיר הטיסה .ובל נשכח את הרצון
של צעירים אחרי סיום השירות הצבאי להינתק מחבל הטבור של המשפחה והמדינה ולגלות
את עצמם הרחק מהבית ,ואת הרצון של א.נשים מבוגרים יותר לגלות מקומות חדשים.
מעבר לכל אלה ,ישראל היא למעשה אי — לא גאוגרפי אלא דמוגרפי–פוליטי ,שכדי לצאת
ממנו חייבים להפליג או לטוס .ישראל היא אי קטן וצפוף שהחיים בו אינטנסיביים עד כדי כך
*

ברברה סבירסקי ,מרכז אדוה
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שרבים חשים צורך בהפוגה מהלחץ ומהצפיפות .בימים עברו הנסיעה לחו"ל הייתה נחלתם של
העשירים המעטים שחיו כאן ,אולם כיום היא נחלת רבים .אם אין כסף לטיול פרטי בחו"ל ,יש
(או היו) דילים של ועדי עובדים באנטליה.
ישראל ידועה כארץ ששיעור גדול מבין תושביה טוענים שהם מאושרים; ברצוני לטעון
שעד כה ,האפשרות לטוס לחו"ל תרמה רבות לתחושת האושר הזאת.
במה נעוץ הצורך של ישראלים לצאת מסיר הלחץ :ביוקר המחיה? בעובדה שזוגות צעירים
רבים אינם יכולים לרכוש דירה (ואם אי–אפשר לחסוך לרכישת דירה ,לפחות אפשר לנסוע
לחו"ל)? בשכר הנמוך המאפיין את שוק העבודה הישראלי? בעובדה שמוביליות כלכלית–
חברתית היא חלום רחוק?
כל אלה ממלאים כמובן תפקיד בתשוקה לחו"ל .אפשר להוסיף עליהם את המצב
הגאופוליטי :הסכסוך הממושך עם הפלסטינים והיעדר פתרון נראה לעין .לצד זאת יש לזכור
גם את השחיתות החוגגת במסדרונות הממשלה ,את קוצר ידה של המנהיגות בבואה להתמודד
עם מגפת הקורונה ,את הפוליטיקה הפרלמנטרית שהפכה לקרקס זול ,את היעדר המנהיגות
ואת היעדר האופק .במילים אחרות ,את היעדרה של קרן אור בקצה המנהרה.
סגירת השמיים גורמת נזק למצבם הנפשי של ישראלים רבים בכל הגילאים.
על כן ,אני רוצה לטעון שההפגנות המתרחשות בכל רחבי הארץ בימים חמים אלה של
אוקטובר  2020הן למעשה תחליף להרבה דברים שחסרים לנו ,ובהם טיסות לחו"ל.

רגב

נתנזון*

הזו ֶמ ְסטֶר הראשון נולד באישון לילה .סמוך לחצות ,בלילה שבין  17ו– 18במרץ  ,2020הנהלות
של אוניברסיטאות ומכללות ציבוריות ברחבי הארץ התקשרו לוועדי המרצים ודרשו חתימה
בהולה על הסכמים שנוסחו עבורם מראש וללא משא ומתן .ההסכמים הגדירו מעבר מיידי
להוראה מרחוק ,תוך שמירה על שכר המרצים הרגיל והתחייבות להשלים שיעורים בקיץ לפי
הצורך .נציגי הממשלה דרשו לקבל את ההסכמים החתומים כבר למחרת ,כדי שיוכלו להחריג
את ענף ההשכלה הגבוהה מיציאה לחל"ת בשל מגפת הקורונה .התהליך מוסגר ככזה ש"יציל
את הסמסטר" .בשיחות הליליות עם נציגי הוועדים סחטו ההנהלות את הדימוי המיוזע של
"נשיאת האלונקה" ותיבלו אותו בפתוס לשעת משבר ובמיני מניפולציות ("כולם כבר חתמו,
מחכים רק לכם") .בין השורות הובהר מזלם הטוב של מי שמטה לחמם לא נכרת .למחרת בבוקר
התגלו הפגמים והמניפולציות שבבסיס המהלך ,וציבור המרצים והמרצות זכה להבין על בשרו
כיצד פועלת דוקטרינת ההלם — קרי ,כיצד בחסות משברים ממשלות מקדמות במהירות
מדיניות ניאו–ליברלית שמעמיקה פערים והופכת עובדים חסרי הגנה למוחלשים עוד יותר.
לאחר ימים מעטים ,כאשר באחד המוסדות נפגשו נציגי הוועד עם ההנהלה ,נחשפה אחת
ממטרות המהלך" :בזכות ההסכם קפצתם דור קדימה ,להוראה של המאה ה– ,"21אמרו נציגי
*

ד"ר רגב נתנזון ,המחלקה לתקשורת ,המכללה האקדמית ספיר
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ההנהלה כמסונוורי קורונה .לשאלה מדוע לא ניתן למרצי ומרצות המוסד זמן להיערך למעבר
להוראה מקוונת ,כפי שניתן במוסדות אחרים ,הם ענו בקצרה ובביטחון :מומחים יעצו שמהלך
דרמטי כזה מוטב לעשות באופן מיידי ,ללא שיהוי .אלא שהמומחים שאיתם התייעצה ההנהלה
היו מומחים מהמחלקה למדעי המחשב ולא מזו הסמוכה ,המחלקה למדעי ההתנהגות.
בשם קדושת הסמסטר ,בעודם מבולבלים ,נרגשים ואחוזי אימה ,עברו אלפי מרצים ומרצות
להוראה מרחוק באמצעות אפליקציית זום ,ובן לילה הפך הסמסטר לזומסטר .בחלוף כשבועיים
נערכו (בזום ,אלא מה?) אספות מרצים ובהן נחשפו ההשלכות הקולקטיביות של הזומסטר:
עלייה ניכרת מאוד במספר שעות העבודה ובעומס העבודה; עלייה בהוצאות ,שנדרשו לרכישה
ולשדרוג של ציוד ותשתיות שיתאימו להוראה מרחוק; ולחץ נפשי בשל המאמץ הרב שהושקע
כדי לשמור על רמה גבוהה של הוראה .מרצות ומרצים מצאו עצמם עובדים יותר וישנים פחות,
מתמרנים בין דאגה להוריהם וליקיריהם שבקבוצת סיכון ובין מצוקותיהם הגוברות של
הסטודנטים .מרגע שנסגרו בתי הספר ועובדים רבים החלו לפעול מהבית ,נוסף לכל אלה
הצורך לחלוק עם אחרים את תשתיות האינטרנט ואת מרחב הלמידה והעבודה הביתי ולהיות
פעילים יותר במסגרת המשפחתית.
הזומסטר הראשון היה תקופה של למידה מהירה .בחלק מהמוסדות קמו קבוצות מקוונות
לתמיכה טכנית ופדגוגית כדי לספק למרצים פתרונות בזמן אמת לבעיות שצצו תוך כדי
ההתאמות להוראה מרחוק .חלק מוועדי המרצים הגיעו להסכמות מקומיות לגבי סוגיות שלא
נכללו בהסכמי  18במרץ ,ובהן שמירה על זכויות היוצרים של המרצים בכלל והימנעות מחיוב
המרצים להקליט את שיעוריהם בפרט ,התחייבות שלא לקיים סקרי רמת הוראה בזומסטר
הראשון ועוד .הסכמים אלו סיפקו שכבה דקה של הגנה למרצים מהסגל ה"זוטר" ,המועסקים
לרוב בחוזים סמסטריאליים ללא ביטחון תעסוקתי ,והמהווים את הרוב המכריע של סגל
ההוראה בהשכלה הגבוהה.
בשלהי הזומסטר הראשון ,ההכרה שמגפת הקורונה תלווה גם את המשך ההוראה באקדמיה
הביאה לשתי תופעות .מצד אחד ,ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה החלו לפעול למיסוד ההוראה
מרחוק ללא דיאלוג עם איגודי המרצים ,ובכך הבהירו כי המידור והחד–צדדיות שננקטו בשלב
הראשון לא נבעו מלחץ הזמן או מטעות — זוהי המדיניות .מצד שני ,ועדי המרצים של הסגל
ה"זוטר" שברו את חומות ההפרדה בין מכללות ואוניברסיטאות והקימו קואליציה שדרשה
מראשי המערכת לקיים מייד משא ומתן על תנאי ההעסקה בהוראה מרחוק ,על מגוון היבטיה.
לקחי  18במרץ דחפו את ארגוני העובדים בהשכלה הגבוהה להתעלות מעל ניגודי אינטרסים
וליצור ,לראשונה בישראל ,פלטפורמות משותפות לגיבוש מידע ,ניסוח צרכים והתארגנות
למאבק.
הזומסטר הראשון המחיש את אופני הפעלתה של דוקטרינת ההלם ,המנוצלת לקידום
מדיניות ניאו–ליברלית שמנטרלת את איגודי העובדים לטובת שיקולים כלכליים צרים .אולם
הוא גם יצר את התנאים להבשלתה של התנגדות לדוקטרינת ההלם ,לזיהוי כשלי המערכת
ולהצבת אלטרנטיבה.
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זיהום
חיים

חזן*

*
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זיהום ,מעבר לתכונותיו ופעולתו הביוכימיות ,הוא נוכחות דינמית ותזזיתית של גוף במקום
שאינו מקומו .בכך הוא הופך לגורם זר שזרותו הבלתי נשלטת ,המופקרת והלא מפוקחת עלולה
להתפרש כמסוכנת וכמסכנת את מה שנתפס ומוסכם כסדר הדברים הטבעי והנכון .בניגוד
לריח ,המתפשט לכל עבר ונמוג ,הזיהום מתיישב במארח ועושה בו שמות .החיבור בין זיהום
לסכנה אינו ברעלנותו המובנית של סוכן הזיהום ,אלא ברעילותו המאיימת ללא מעצורים
ומצרים על התודעה ,על הקלסיפיקציות ועל הקטגוריות שמהן היא עשויה ,על המשמעות
והוודאות שהיא נוסכת ועל הגיון תפקודה ,העלול עקב כך להשתבש עד לקריסתה ועד אובדנה.
האימה הקיומית שמטיל הסליל הכפול של הזיהום — הביוכימי והתודעתי — היא בהתפשטותו
הבלתי מרוסנת ובהיעדר היכולת להבינה ,לנהלה ואף לבולמה.
לנוכח אין אונים זה מתפתחים אמצעי הגנה סמליים וחברתיים הדוחסים את סוכן הזיהום
לקפסולה תרבותית של פשר ומשמעות ,המקנים למתמודדים עימו אשליה של משמוע ,הכלה
והסבר .מכאן אף נגזרות אמונות ופרקטיקות של מגננה וטיפול .כך למשל זיהום הסביבה
הגלובלי מתואר כמעשה ידי אדם ,והאיום הקיומי הכרוך בו מתואר כסיכון שמקורו בכלכלה
הפוליטית הגלובלית ,הווה אומר מצב בר שליטה .ועוד ,בתרבויות רבות דם המחזור ,המעיד
על פוטנציאל פריוני אך בה בעת פורץ את גבולות הגוף ואת הסף בין חיים למוות שהדם החוץ–
גופי מסמן ,הופך את האישה לנידה ,קרי מנודה ,טמאה ,מזוהמת ,והיא מושעה מן החברה עד
שתשוב לזהּותה הלא–מדממת כאם בכוח או בפועל.
למגפות שמור מקום מיוחד בתולדות העמידה כנגד זיהומים; מן הצרעת הנושאת עימה
קדושה וטומאה ,דרך הדבר שהוא חרון אפו של אלוהים ,ועד האיידס נשא הפאניקה
המוסרית — כל מגפה וסיבותיה המנומקות ,כל זיהום ומהלכיו המוצפנים ,וכולם לקוחים מארגז
הכלים התרבותי ופיתוחיו .כך הופך כל זיהום פרא חוצה גבולות וגופים למבוית ומתורבת ,ואף
לשומר סף של מוכרּות ואחרּות ,של הכלה והדרה .הביולוגי נכבש על ידי התרבותי ונעשה
לכוח ביופוליטי המנהל אוכלוסיות ומסדיר את היחסים בתוכן וביניהן .התפרצותה של הקורונה
אכן לוותה בראשיתה ברציונליזציה מתרבתת של הופעתה הלא צפויה ,אם כזיהום מאכילת
עטלפים או פנגולינים (יצור כלאיים מקודש בעל משמעות תרבותית ידועה של עירוב וטשטוש
גבולות קטגוריאליים בין מינים שונים של בעלי חיים) ,אם כמעשה ידי אדם שיצא מכלל
שליטה או אולי הונדס ליעדו הקטלני בכוונת מכוון .אלא שעוצמת התפשטותה של הפנדמיה
ותוצאותיה מוטטו עד מהרה את הפרשנות התרבותית הזאת ,וסימנו בכך את הזיקה בין הזיהום
ובין האדם כביולוגית גרידא ,כזאת המציבה את האדם בפני שוקת שבורה תרבותית.
זאת ועוד ,מכיוון שההידבקות הפכה את הנדבק למפיץ ולמדביק ,הרי בלימת הזיהום
מותנית מעתה בהפרדה ובבידוד ,המבטאים כביכול לכידות חברתית אך מציינים דווקא את
היעדרה .מכאן הדיאלקטיקה שבין העליות והמורדות בתחלואה ובתמותה ,בין סגירה לפתיחה
של גבולות ומגבלות ובין קטגוריות אנושיות מסכנות ומסוכנות כגון זקנים ,חולים ב"מחלות
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רקע" או בעלי עודף משקל ,והפכיהם — צעירים ,בריאים ורזים .משעה שהבחנות אלו עברו
מדיקליזציה על ידי מומחים כרופאים וחוקרים ,ארגונים כארגון הבריאות העולמי וממסדים
מדינתיים שאימצו מדדים אפידמיולוגיים כקני מידה בלעדיים כמעט לצורך מיון וויסות יחידים
וקבוצות ,השליטה על מהלכי הזיהום שבה למתכונות הביופוליטיות המוכרות .עם זאת,
המשקעים הביולוגיים העוצמתיים שחולל הווירוס בפגיעתו הדיפרנציאלית באוכלוסיות שונות
לא רק שלא נעלמו ,אלא אף היטו את הכף של התרבותי לעבר הביולוגי וחידדו את ההבחנה
בין שניהם לכיוון הציווי הביולוגי.
כך למשל המערכה שנחלה עד לא מכבר הצלחה מסוימת כנגד הגילנות ,ועודדה זקנים
לנהוג כצעירים יותר ולתבוע זכויות אדם ואזרח בהתאם ,נסוגה מקו החזית שאליו הגיעה ושבה
אל העורף שבו הייתה משכבר ,שהז ִקנה בו נראתה כסרח עודף ביולוגי של מוות חברתי.
התמותה הגבוהה במובלעות הזקנים כבתי אבות רק מאששת את החזרה לתפיסת הזקנה
כזיהום–כשלעצמו של אתוס המודרנה ,כעזובה המתקיימת מחוץ לזמן ולמקום הלגיטימיים,
מטמאת ומיותרת ,קטגוריה ספק אנושית המושלכת אל מעבר לבמות פולחני הגוף ,העלומים
והכוח .הפגיעּות לזיהום הופכת את קורבנותיה למזהמים שמחלתם חשוכת מרפא ,משום שהיא
מבשרת את קרבתו של המוות הבלתי נמנע ,ביולוגי כחברתי ,זיהום שאין לו תקנה.

זיכרון קוסמופוליטי
נתן

שניידר*

האם משבר הקורונה יכול ללמד אותנו ,חוקרי וחוקרות זיכרון ,משהו שלא ידענו קודם? אין
ספק שעוד מוקדם לדבר על המשבר הנגזר מן המגפה כעל זיכרון חברתי .הרי המשבר עוד
בעיצומו ,וסופו לא נראה באופק .ייתכן שבקרוב יגיע חיסון ,ואפשר בזהירות להניח כי רוב
תושבי כדור הארץ ישרדו את המגפה .אז מה הטעם בכלל לדבר על זיכרון? למען האמת יש
בכך טעם רב ,שכן יש כאן סוג ייחודי של זיכרון קוסמופוליטי .זיכרון קוסמופוליטי הוא סוג
של זיכרון גלובלי של טראומה; זוהי צורת מחשבה ופעולה המגולמת בזיכרון העתיד ,זוהי
אתיקה דרוכה של ציפייה .אני צועד על קרקע מוצקה כאשר אני מסתכל על זיכרון של קולקטיב
המספר את עברו ,בשעה שהחוויות החיות מאותו עבר מתפוגגות יחד עם הדורות שחיו אותן.
הזיכרון נותר אז בעיקר סיפור–מחדש של העבר .כאשר מדובר באסונות היסטוריים כמו השואה
או העוולות הקולוניאליות ,זכרם מעובד בקנה מידה גלובלי .במקרים כאלה ,העד המוסרי —
שאמון על עבודת הזיכרון — מוצא עצמו לכוד במסגרת זיכרון כפולה :הוא נושא הלאה את
עדות העבר ,בעודו חותר אל החופש הגלום בעתיד .זהו בעצם הזיכרון הקוסמופוליטי :עבר
שמסרב לדעוך ,אשר נתקל בעתיד שמסרב לחכות להיוולד.
במקרה של הקורונה ,הממדים הגלובליים של המשבר נובעים מעצם טבעו של הנגיף .בני
האדם לא חוו משבר כזה בעבר; אין לנו הגנה או חיסון מפני הנגיף ,הוא מועבר בקלות ,והוא
מופיע בעולם גלובלי לעילא ,שבו התנועה הנרחבת של גופים וסחורות מאפשרת לו להתפשט
*

פרופ' נתן שניידר ,בית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית תל אביב–יפו
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זכויות אדם
רון

דודאי*

התגובה לנגיף הקורונה כללה הפרות של זכויות אדם; המחישה את הקשר בין פגיעה קודמת
בזכויות ובין פגיעּות למחלות; העלתה לדיון התנגשויות אפשריות בין זכויות אדם שונות;
וייתכן שתוביל גם להכרה בזכויות אדם חדשות ,או לצורך בהגנה על קבוצות מסוימות.
ברמה המיידית ביותר ,ממשלת ישראל וסוכניה — כמו ממשלות רבות אחרות — ניצלו את
הפחד מהשלכות הנגיף על מנת להעמיק ולהצדיק הפרות זכויות אדם ,ובראשן חופש הביטוי,
*

ד"ר רון דודאי ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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כאש בשדה קוצים .אולם הנגיף והמשבר הנגזר ממנו חדשים במובן נוסף :הם גורמים לטראומה
אצל כל בני האדם בעולם באותו זמן .הנגיף מחולל חרדה וטראומה תרבותית בקנה מידה
פלנטרי .ייצוגים של המגפה ממקומות אחרים ,המתווכים לנו באמצעות תקשורת ההמונים,
פועלים על החוויה האינדיווידואלית המקומית ומרחיבים אותה .אבל אפילו אז החוויה
הקולקטיבית של המגפה ,מחולקת ככל שתהיה ,נותרת חוויה גלובלית .כפי שהדברים נראים
כעת ,נדמה כי יש משיכה תרבותית בו–זמנית לבית ולעולם .מצד שני ,אין ספק כי הכלכלה
הפוליטית נוטה דווקא לשוב ללאומיות ,להתבצרות בתוך יחידות לאומיות מלאכותיות על
חלוקותיהן הפנימיות ,על חשבון פתרונות אזוריים ,שלא לומר גלובליים.
אולם גם זה יכול להשתנות .אנו ניצבים בהווה מול עתיד פתוח הדוהר לקראתנו ,ואנו
זקוקים לביטחון כזה שיכול לנבוע רק מהעתיד עצמו .אלא שאין לנו את יתרונות
הרטרוספקטיבה והמחשבה שבדיעבד .הנגיף עוד עימנו והעתיד לוט בערפל; הוא יגיח מתוך
ההווה כמעין גשטאלט ,צורה שגדולה מסך חלקיה .עד שזה יקרה — ולנו זה לא באמת קורה,
לעולם — אנו נותרים עומדים מול עתיד שתמיד נמצא מעבר להישג ידנו .דיונים על
אסטרטגיות יציאה מן המשבר רק מדגישים את הבעיה של הפיכת עתיד לא–ידוע להווה ודאי;
ואשר להווה עצמו ,מצטברות בו רק הוכחות לבורותנו .בחיותנו במעבר הזה בין הווה ועתיד,
אנחנו יכולים רק להמשיך לנחש מה יתפוס את העתיד הזה בצורה הטובה ביותר.
אולם דווקא הייאוש והכניעה פותחים צוהר לתקווה .הם מנסים להחזיר באמצעות פעולה
את התקווה שאבדה .זוהי מטמורפוזה הטומנת בחובה הן משמעות של טרנספורמציה מאגית
והן משמעות של שינוי גשטאלט .זה אינו מצב סטטי אלא תשוקה ליצור .זוהי גם הסיבה
שהעתיד אינו ידוע :יהיו לו קטגוריות מציאות משלו וקטגוריות מחשבה שילוו אותן .לכן
סוציולוגיה של תקווה דחופה מתמיד .סוציולוגיה של תקווה היא הניסיון לשלב ניתוח
סוציולוגי עם פילוסופיה של המוסר .זהו מסע שלא ידוע לאן הוא יגיע ומתי .בעזרת
הסוציולוגיה של התקווה אנו מנסים להתחבר אל הפתיחּות שמתעלה אל מעֵבֶר לעָבָר ומגיעה
לדבר מה חדש ,בלתי תלוי בעבר ובלתי צפוי מתוך ההווה .אם קיימת תקווה ,הרי זוהי בדיוק:
בלתי תלויה בעבר ובלתי צפויה מתוך ההווה .תקווה זו היא בדיוק מה שנחוץ כאשר הסדר
העולמי קורס והעתיד אינו ידוע .התקווה היא זיכרון ְמצַּפֶה .כולנו בתוך זה יחד.
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חופש המחאה והזכות לפרטיות .ההפעלה הגורפת של אמצעי מעקב על ידי שירות הביטחון
הכללי (לאחר שאמצעים כאלה כבר מופעלים זה שנים נגד תושבי השטחים) היא אולי הדוגמה
המובהקת ביותר להפרת זכויות אדם תחת "ערפל" הקורונה .המשפט הבינלאומי מכיר בחובה
של מדינות להגן על תושביהן מפני מצבי חירום ובמקרה הצורך אף בזכותן להשעות זכויות
מסוימות ,אולם רק בתנאי שהדבר נעשה בהליך חוקי ושקוף ,באופן מידתי ,למען מטרה
לגיטימית בלבד ,בהיעדר חלופות ,ולמשך זמן קצר .התנאים הללו לא התקיימו במעקבי
השב"כ ,למשל .בשלב זה נראה שאף כי קבוצות רבות בחברה הישראלית התגייסו למאבק
בהגבלות על חופש הביטוי תחת מעטה הקורונה ,רק מעטים מאוד התנגדו פומבית להפעלת
אמצעי המעקב ,העלולים להוביל להפרות עמוקות וממושכות הרבה יותר .סעיף אחד בסדר
היום של המחקר על החברה בצל הקורונה יוכל לנסות להסביר תגובות חברתיות שונות
למופעים שונים של הפרות זכויות אדם.
פרספקטיבה של זכויות אדם מסייעת גם בזיהוי והבנה של הגורמים החברתיים המשפיעים
על הפגיעה והתמותה שגורמים אסונות טבע .שיטפונות ,רעידות אדמה וגם מחלות מידבקות
פוגעים קשה יותר באלו שזכויותיהם לדיור ,לתעסוקה ,לרמת חיים נאותה וגם לייצוג פוליטי
מופרות באופן קבוע .הזווית של זכויות האדם מזכירה בעקשנות שאי–שוויון עומד ביסוד
האופנים השונים שבהם קבוצות שונות נפגעות מהנגיף .גם הצעדים הננקטים נגד הידבקות —
סגרים והגבלות שונות — פוגעים יותר בקבוצות ובאנשים שזכויותיהם מופרות דרך קבע.
המערכת הנורמטיבית של זכויות אדם מספקת עקרונות לקבלת החלטות וליישומן ,כמו
חוקיות ,נשיאה באחריות ( )accountabilityוהיעדר אפליה .מערכת נורמטיבית זו ,שבאה לידי
ביטוי באמנות בינלאומיות ,בפרשנויות ובהחלטות של מוסדות בינלאומיים של זכויות אדם,
גם מתייחסת לאפשרויות התנגשות בין זכויות אדם לאינטרסים אחרים ולאפשרויות התנגשות
בין זכויות שונות .הנורמות האלה מתירות למשל ,בתנאים מסוימים ,להגביל את הזכות לחופש
תנועה על מנת להגן על הזכות לבריאות; לעומת זאת ,אסור בשום נסיבות להגביל את הזכות
שלא להיות נתון לעינויים או ליחס משפיל ,אכזרי או בלתי אנושי .לא כל אינטרס של קבוצה
חברתית מסווג כזכות .הגבלה של תפילות המוניות ,למשל ,אינה הפרה של זכויות אדם; בעוד
הזכות לחירות המחשבה ,המצפון והדת מגינה מפני המרת דת בכפייה ,מימוש הפולחן הדתי
ניתן להגבלה אם הוא יכול לפגוע בזולת.
עם זאת ,אחת המגמות הבולטות בפעולה למען זכויות אדם היא העלאת הצורך בהגדרות
חדשות ,לרוב בתגובה להגבלות חדשות (או עם המודעות להגבלות כאלה) .בהקשר זה,
ההגבלות על היבטים של חיים חברתיים בעידן הקורונה יובילו אולי לזיהוי פעולות מסוימות
כזכות אדם ולא רק כהתנהגות מקובלת .עבור רבים הבידוד החברתי ,שפגע ביכולת להיפרד
מקרובי משפחה לפני מותם ולהתאבל במשותף ,היה הפגיעה הקשה ביותר בזכויות ,וייתכן
שהמודעות הזאת תוביל לזיהוי של זכות להתאבל ,או לגרסה מסוימת של זכות לחיי חברה.
נושא נוסף הוא זכויות הקשישים :בשנים האחרונות החלו צעדים לקראת גיבוש אמנה
בינלאומית לזכויות קשישים (לצד אמנות קיימות לזכויות נשים וזכויות ילדים) ,אך המהלך
טרם הבשיל ,וייתכן שהשפעת משבר הקורונה תוביל להכרה בזכויות קשישים כקטגוריה
מובחנת המצריכה אמנה בינלאומית חדשה.
מכל מקום ,יסודות מערכת זכויות האדם — אוניברסליות ,בינלאומיות ,הגנה על החלש,
ביקורת על המדינה — נראים רלוונטיים מתמיד לעולם המתמודד עם הקורונה .אולם השאלה
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הסוציולוגית אינה מה תוקף הנורמות המופשטות ,אלא האם וכיצד קבוצות חברתיות שונות
מגייסות את הנורמות ועושות בהן שימוש; ובהקשר שלנו ,האם מושג זכויות האדם יזכה
לבולטות וללגיטימציה חברתית במאבק החברתי–פוליטי לגבי התגובה הראויה לקורונה.

זכויות עובדים
יובל

לבנת*

*

ד"ר יובל לבנת ,מרכז אדוה והפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
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מגפת הקורונה גרמה לטלטלה בעולם התעסוקה .היא הביאה אל קדמת הבמה דפוסי העסקה
כמו עבודה מהבית וחופשה ללא תשלום ,שעד פרוץ המגפה נחשבו חריגים ושוליים ביחסי
העבודה בישראל; היא עוררה מחדש את השאלה של חלוקת האחריות ,הזכויות והחובות בין
העובד ,המעסיק והמדינה; והיא אתגרה את האבחנה המשפטית המסורתית בין עובדים,
פרילנסרים ובעלי עסקים קטנים (עצמאים) ,על משמעויותיה השונות ,בעולם העבודה והרווחה.
מוסד העבודה מהבית (או "עבודה מרחוק" )remote work ,עורר ,עוד לפני משבר הקורונה,
חשדנות ואי–נחת בקרב מעסיקים רבים בגין חששם לאבד את היכולת לפקח על עובדיהם.
בעבר ,מעסיקים רבים התנגדו לעבודה מהבית במסגרת שעות העבודה הרשמיות ,אך בה בעת
דרשו עבודה מהבית בדמות זמינות תמידית ומענה מיידי באמצעות המייל או הוואטסאפ לאחר
שעות העבודה .כעת ,בלית ברירה ,נאלצו רבים לאפשר לעובדיהם עבודה מרחוק ,ומחקרים
ראשונים מדווחים על היתרונות שעובדים ומעסיקים מגלים בשיטת עבודה זו .הדעה הרווחת
היא ששיעורי העובדים שיועסקו במתכונת זו יישארו גבוהים בהשוואה לתקופה שלפני המגפה,
גם בחלוף הסכנה הבריאותית.
החופשה ללא תשלום (חל"ת) הייתה עד לפרוץ המגפה נפוצה עוד פחות מהעבודה מהבית.
זהו מוסד משפטי יוצא דופן ,שבו העובד מפסיק לעבוד והמעסיק מפסיק לשלם שכר ,אך מכוח
הסכמה הדדית בין השניים יחסי העבודה ביניהם אינם ניתקים .נראה שמאות אלפי עובדים
ומעסיקים העדיפו בתקופת הקורונה את המוסד הזה על פני הפתרון החלופי של פיטורים ,בשל
תיקוני חקיקה שהקנו לעובדים בחל"ת זכאות לדמי אבטלה ,בדומה למפוטרים .בכך יש כדי
להוכיח שוב שאי–אפשר לנתח את מערכת היחסים בין העובדים למעסיקים מבלי להביא
בחשבון את השפעת המדינה עליה.
ואכן ,מערכת היחסים המשולשת והסבוכה בין העובד ,המעסיק והמדינה עלתה אל קדמת
הבמה בתקופת הקורונה במגוון מופעים ,ומדינות שונות נקטו גישות שונות לגביה .דוגמה
נוספת היא סוגיית הנשיאה בעלויות אובדן ימי העבודה של עובד בבידוד .תחילה ,העמדה
הממשלתית בישראל הייתה שעובדים המצויים בבידוד מניעתי רשאים לנצל את ימי המחלה
(בתשלום) שצברו במקום עבודתם לפי חוק דמי מחלה (דהיינו ,על חשבון המעסיק) .ארגוני
מעסיקים עתרו לבג"ץ ,וזה פסק שבידוד מניעתי אינו "מחלה" במשמעות חוק דמי מחלה.
בהיעדר הסדר רגולטורי חלופי ,משמעות הדבר הייתה שהאחריות לנשיאה בעלות ימי הבידוד
המניעתי הייתה מוטלת על כתפי העובדים .תוצאה אפשרית זו גרמה כמובן להסתדרות להרים
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קול זעקה ,והפתרון שעוגן בחקיקה בסופו של דבר הוא של חלוקת הנטל הכספי בגין ימי
הבידוד בין העובד ,המעביד והמדינה.
המגפה מציגה אפוא מגוון של מתכונות ויחסי העסקה חדשים ,ומאחוריהם שובל של
שאלות משפטיות חדשות בנוגע לזכויות העובדים מול המעסיקים וגם מול המדינה .בשלב זה
נראה שהפתרונות המוצעים להפגת אי–הבהירות המשפטית הם חלקיים ,זמניים ונקודתיים לכל
היותר .במצב של חוסר ודאות אפידמיולוגי וכלכלי במשק כולו ,עובדים רבים — ובמיוחד
המוחלשים שבהם — מבקשים להחזיק במקומות עבודתם בכל מחיר ,פן יצטרפו אל מעגל
המובטלים או העובדים בחל"ת .חוסר הוודאות המשפטי ביחס לסוגיות ולמבני ההעסקה שהפכו
מרכזיים בתקופת הקורונה רק מגביר את החשש שמא יוותרו על זכויות שמוקנות להם ,דווקא
בתקופה שבה הם זקוקים להן יותר מתמיד.
עם זאת ,אין להכחיש שתקופה זו הוכיחה גם את כוחו היחסי של העובד השכיר ,ולא רק
את חולשתו ,לעומת עמיתו העצמאי (הפרילנסר ואפילו המעסיק בעל העסק הזעיר) .לשכיר
שנותר ללא מקור פרנסה ,מעמד העובד מקנה גם זכויות מעולם העבודה (כגון פיצויי פיטורים)
וגם זכויות מעולם הרווחה (כגון דמי אבטלה) ,אבל העצמאים — שלא הייתה להם כל זכות
מוכרת לפיצוי על אובדן הפרנסה בתקופת הקורונה — נדרשו לתבוע מהממשלה פיצוי ייחודי
על אובדן פרנסתם .תביעתם נענתה בחיוב ,לפחות באופן חלקי ,לאחר מאבק פוליטי שזכה
לתמיכה ציבורית .מאבק זה מהדהד מאבקים קודמים ,ראשוניים ונקודתיים הרבה יותר ,כמו
מאבק מפעילות המשפחתונים של משרד הרווחה ,שהמשרד הגדירן כעצמאיות אך הן נאבקו
על זכותן להתאגד ולקבל זכויות כשכירות .מאבקים כאלה מאתגרים את ההבחנה המשפטית
הדיכוטומית בין השכירים ובין העצמאים.

הזכות לפרטיות
מריה

גרצקי*

נוכחותו של השיח על פרטיות בשיח התקשורתי והציבורי בישראל הולכת וגדלה בשנים
האחרונות .אולם נראה שמאז תחילת משבר הקורונה התגבר המתח שבין פרטי לציבורי ,ואיתו
התרחב השיח על הזכות לפרטיות .שינויים שהביאה איתה תקופת הקורונה — ובהם איכוני
השב"כ והחקירות האפידמיולוגיות ,הנחיות משרד הבריאות לגבי התנהגות הציבור ,והשימוש
במצלמות במערכת ההשכלה הגבוהה ובמערכת החינוך בכלל — אתגרו את מושג הזכות
לפרטיות והעלו שאלות חדשות לגבי משמעותו בתקופה של משבר גלובלי.
הקטגוריה התרבותית "פרטיות" מגלמת ערכי יסוד בתרבות הניאו–ליברלית:
האינדיווידואליזם והאוטונומיה .מבחינה זו ,הזכות לפרטיות מותחת את קו הגבול בין האני
ובין החברה ומשרטטת תחום אשר בו מניחים את הפרט לנפשו ,לפיתוח עצמי שלו .רעיון זה,
המתחבר לעידן הרגשי שאנו חיים בו ,מתערער בתקופה זו.

*

מריה גרצקי ,דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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זמן
שרית

הלמן*

בחברות קפיטליסטיות בנות זמננו ,זמן הוא מצרך נדיר המתכלה במהירות והנחווה ככושל
מלהכיל ,לתחושתנו ,את המשימות שאנחנו רוצות לבצע או לפחות שואפות לבצע .התחושה
שמרוב עיסוקים אנחנו "לא מספיקים מספיק" ,או שעלינו "למתוח" את הזמן המוקצב לנו,
קיבלה ביטוי במונח ( busynessעיסוקיות) ,שפירושו חוויה סובייקטיבית של עומס מטלות
לעומת מיעוט זמן .היא הפכה למעין סמל סטטוס ,בעיקר בקרב חברים במעמד הבינוני–גבוה.
נוסף להיותה חוויה נבדלת מעמדית ,היא גם מבחינה בין המגדרים .היא מטילה עומס כבד יותר
על עובדות שהן אימהות :חוויית הזמן של אימהות מאורגנת במסגרת השיח של איזון בין
משפחה לעבודה ,המניח שאלה הם שני מרחבי זמן שונים ( .)timescapesואולם אף שתנועה
בין שני מרחבי זמן ו"איזון" ביניהם מטילים עומס כבד ויוצרים מרוץ מתיש ,העומס אינו מקנה
לנשים עובדות אלו יוקרה ,בניגוד למקרה של בני המעמד הבינוני–גבוה.
*

פרופ' שרית הלמן ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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בתקופות של משברים חברתיים מתבהרת במיוחד ההבנה כי התחום המשורטט הזה אינו
יכול להתקיים במלואו במציאות ,וכי הזכות לפרטיות אינה יכולה להתממש במלואה מבלי
לפגוע מהותית באינטרסים ציבוריים .עבור מדינת ישראל ,ועבור מדינות רבות אחרות בעולם,
משבר הקורונה סיפק הזדמנות "לחשוף את הבלוף הניאו–ליברלי" ,להבין שרק ארגון בסדר
גודל של מדינה יכול לנהל ולהתגבר על משבר כזה ולהחזיר אל מרכז הדיון את השיח על
האינטרסים הציבוריים.
אולם בפועל ,רוב המנהיגים הניאו–ליברליים השתהו לנוכח משבר הקורונה וניסו ליישם
מדיניות דרוויניסטית שבה החזק שורד ,בנימוק ש"צריך להמשיך להניע את הכלכלה" (כמטרה
בפני עצמה כמובן) .בישראל ,השימוש בזכות לפרטיות היה אמצעי רטורי ודיסקורסיבי .אזרחים
התרעמו על איכוני השב"כ ולא שיתפו פעולה עם החקירות האפידמיולוגיות; סטודנטים כיבו
את המצלמות והתלוננו על חדירה לפרטיות; ואף שרוב ההדבקות בקורונה התרחשו במרחב
הפרטי ,המדינה הגבילה בעיקר את המרחב הציבורי ונמנעה ככל האפשר מלהנחות את הציבור
כיצד להתנהג במרחב הפרטי.
העיסוק של השיח הציבורי בזכות לפרטיות קשור לשינויים ביחס שבין זכויות פרטיות
לזכויות קולקטיביות בישראל בשלושת העשורים האחרונים .בשיח הציבורי הנוכחי ,המרחב
הציבורי נתפס כמסוכן ואילו הבית הפרטי נחשב למחוז הבטוח היחיד .במקום לחזק את
השירותים הציבוריים ואת השיח על אינטרסים ציבוריים ,הודגש מקומו של האינדיווידואל
וקודשה זכותו לפרטיות .תפיסת הקורונה כמשבר המאיים קודם כול על הזכות לפרטיות ,לפני
האיומים האחרים הגלומים בה — הבריאותי ,הכלכלי ,החברתי והחינוכי — קשורה להבניה
סימבולית של התפיסה הניאו–ליברלית ,המנגידה את האינטרס הפרטי לציבורי ורואה את זכות
הפרט כקודמת לזו הציבורית וכחשובה ממנה.
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התפרצות וירוס הקורונה והסגרים שהוטלו על האוכלוסייה ,תוך צמצום ואף הפסקה של
הפעילות הכלכלית ,מערכת החינוך ופעילות הפנאי ,איימו לפרוע את חוויית העיסוקיות ובה
בעת פרעו לחלוטין את האיזון העדין בין משפחה לעבודה .רבים הוצאו בעל כורחם לחופשה
ללא תשלום .החל"ת ,שאפשר לראות בו פרק של זמן עבודה מושהה ,יצר אצל חלקם תחושה
שעומד לרשותם "הרבה זמן"; אך עובדות שהן אימהות ,ושילדיהן הושבתו מלימודים ,הוצפו
במטלות אינספור וחוו לחץ זמן מועצם.
ההגדרה הפורמלית של חופשה ללא תשלום היא יציאה של העובד.ת לחופשה בהסכמת
המעסיק ומבלי שתאבד הזיקה למשרה .אולם בעת משבר הקורונה ,ההחלטה על פסק זמן
מתעסוקה לא הייתה החלטה וולונטרית של העובד.ת אלא מעין חופשה כפויה (מה שמכונה
באנגלית  .)furloughאף שלמונח "חל"ת" יש מעין נופך וולונטרי ,זוהי אבטלה לכל דבר,
ועובדות ועובדים רבים בשוק העבודה השניוני — זה שאין בו ביטחון ורווחה תעסוקתיים —
איבדו מן הסתם את מקום העבודה שלהם.
המגפה ערערה אפוא חוויות ומושגים שגורים המסמנים את משך הזמן ,קצב הזמן ,קיטועו
באמצעות מרחבי זמן (כגון עבודה ,פנאי ,לימודים) וכיווצו או מתיחתו הדיסקורסיביים .אצל
עובדות שהן אימהות ,זמן הלימודים של ילדיהן התערבב עם זמן המטלות האחרות — הן זמן
העבודה הן זמן המשפחה .החגים — מועד המציין פסק זמן בלוח השנה ,עת למפגש משפחתי
או לנסיעה לחוץ לארץ (עבור מי שיכולים להרשות זאת לעצמם) — התחלפו בפסק זמן מתמשך.
על אף הניסיון להעניק לחגים בתקופת הקורונה נופך חגיגי ,הם לא סימנו איכויות זמן אחרות.
היו שהתעקשו לשמור על המסגרות הנבדלות של זמן חולין וזמן קודש ,אותו זמן שקהילה
חוגגת את עצמה ,אך בעת הקורונה הקהילה החוגגת הפכה גם היא לאיום ,משום שהתכנסות
עלולה להדביק את חברי הקהילה בנגיף הקורונה .אחרים סימנו את הזמן באמצעות הפגנות
ימי השבת בבלפור ,בגשרים ובכיכרות ,בטרם חזרו לזמן שנמשך ללא סימנים.
בנג'מין סניידר ( )2013התייחס בעבודתו לשני היבטים שמקנים משמעות מוסרית לפעולה
בזמן :סדירות ( )regularityוצפיפות ( .)densityסדירות פירושה עמידה בלוחות זמנים ,ביצוע
פעולות בזמן שהוקצה להן ,קיום שגרה; צפיפות פירושה מספר המשימות שהפרט מבצע בזמן
נתון .אם נחזור לחוויית העיסוקיות ,אותה חוויה שהיא מנת חלקו של המעמד הבינוני–גבוה,
ייתכן שהסגרים לא ערערו את הסדירות ולא את הצפיפות של המטלות ,אלא רק את המרחב
שבו הן מתבצעות .אך עבור עובדות שהן אימהות לילדים (אלו שלא איבדו את מקום עבודתן,
שיכלו לעבוד מהבית) ,הסדירות וההקפדה על ביצוע מטלות הן הכרחיות לקיום האיזון העדין
והלולייני בין משפחה לעבודה; ואיזון זה התערער ,שכן זמן המשפחה פלש לזמן העבודה ואף
איים לבטל אותו.
אף שזמן נחווה כמעין רצף שנקודת ההתחלה שלו ודאית אבל סופו אינו ודאי ,הזמן
בתקופת הקורונה היה לחוויה מעמדית ומגדרית המחזקת הבדלים מגדריים ומעמדיים.
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ברברה

סבירסקי*

*

ברברה סבירסקי ,מרכז אדוה
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הדבר ידוע :העולם שייך לצעירים .דבר מדובר פחות ,במיוחד בקרב צעירים ,הוא העובדה שהם
אינם נשארים צעירים לנצח .בהינתן העובדה שתוחלת החיים בישראל כיום היא מעל  ,80יש
סבירות גבוהה שרבים מהצעירים והצעירות של היום יהיו הזקנים של מחר .במילים אחרות,
זקנים אינם סוג נבדל של בני אדם .הם צעירים שבגרו והגיעו לגיל זקנה.
מגפת הקורונה חשפה את העובדה שהיחס אל זקנים שונה מאוד מהיחס אל צעירים .זקנים
נתפסים כסוג מוגדר ושונה מזה של בן אדם "רגיל" (קרי ,צעיר) .תפיסה זו התבטאה בשני
אופנים עיקריים .האחד הוא ההנחה הנפוצה למדי שבעידן של משאבים רפואיים מוגבלים,
אולי לא כדאי להשקיע בטיפול רפואי בזקנים ,שהרי תוחלת החיים שלהם קצרה ועל כן
התועלת של הטיפול ושל השקעת המשאבים תהיה נמוכה לעומת ההשקעה הרפואית באנשים
"רגילים".
אופן ההתייחסות השני התבטא בדאגה מיוחדת לזקנים ,בהיותם פגיעים יותר לווירוס
הקורונה .השיח בעניין התמקד בסכנה הגדולה האורבת לזקנים ,שכן בניגוד למרבית הצעירים,
יש להם מחלות רקע ומערכת חיסונית מוחלשת .דאגה זו באה לידי ביטוי בתשומת הלב
שהקדישה התקשורת לריכוזים של אנשים זקנים :בתי אבות ,בתי דיור מוגן ובתי חולים
סיעודיים .מערכת הבריאות המליצה לזקנים החיים בקהילה להישאר בבית ,לא להתראות עם
בני משפחה צעירים ,במיוחד בארוחות חג ,ובכלל לנקוט משנה זהירות כדי לצמצם את סיכויי
ההידבקות .לפיכך זקנים רבים ,ובהם ניצולי שואה ,חששו מאוד לצאת את ביתם או להכניס
אליו אורחים ,מתנדבים ומטפלים ,וכתוצאה מכך חוו בדידות קיצונית.
לא כולם נשמעו לאזהרות .זקנים רבים המשיכו לצאת לעבודה או לטיולים מחוץ לבית
כדי לשאוף מעט אוויר ,בדיוק כמו הצעירים .הם עטו מסכות וניסו לשמור על מרחק של שני
מטרים מעוברים ושבים ,אולם נתקלו באדישות מסוכנת מצד צעירים רבים (שכאמור ,יום אחד
יהיו גם הם זקנים) :רבים מהם לא טרחו כלל לעטות מסיכות ולשמור על המרחק המומלץ,
והזקנים נדרשו לעשות מאמץ מיוחד כדי לעקוף אותם.
יש שחשבו כי הדאגה הממוקדת בזקנים מיותרת וכי היא מבטאת גילנות ,שהרי הגיל
הכרונולוגי לעיתים אינו משתווה לגיל הסובייקטיבי או לכושר הגופני והשכלי .ובכלל ,מהו
גיל הזקנה?  ?80 ?70 ?67 ?65 ?60בארץ ,קרוב למחצית האנשים שגילם  43%( 69-65מהם)
עדיין משתתפים בכוח העבודה האזרחי ,ו– 12%מהאנשים שגילם  70ומעלה עדיין מועסקים
אף הם .ולא זו בלבד; לפי סקר  ,SHAREכמחצית מן הישראלים בני ובנות  65ומעלה בשנת
 2015הגדירו את מצב בריאותם כ"מצוין"" ,טוב מאוד" או "טוב".
זהו אולי הרקע לקריאה של ד"ר יצחק בריק ,יושב ראש האיגוד הישראלי לגרונטולוגיה,
להתייחס אל הזקנים כאל אזרחים מן השורה גם בעת מגפת הקורונה .בריק טען כי יש להימנע
מכל תוכנית או פעולה המפלות את האזרחים הוותיקים ומתייחסות אליהם כאל קבוצת
אוכלוסייה חריגה.
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המסקנה :בעת מגפת הקורונה רצוי להקדיש התחשבות מיוחדת לזקנים ,ולו בגלל פגיעותם
הרבה לנגיף ,אך בה בעת אין להתייחס אליהם כאל מקשה אחת .רבות כבר נכתב על תופעת
הגילנות ,אפלייתם של זקנים .תוחלת החיים גדלה ,והזקנים וגם הזקנה יישארו איתנו .ראוי
לזכור שהצעירים של היום יהיו הזקנים של מחר ,וראוי להעניק את הכבוד המרבי לאלה וגם
אלה.
גילוי נאות :המחברת היא בת  .79היא לא הרגישה זקנה עד פרוץ מגפת הקורונה.

החברה החרדית
נסים

ליאון*

רבים מחפשים בהתמודדותה של החברה החרדית עם מגפת הקורונה אותות של חישוב דרך או
אפילו של שינוי עמוק ,ומבקשים לראות בהם סימני קריאה .דומני כי בתקופת ההתמודדות
הזאת נכון יותר לראות סימני שאלה מאשר סימני קריאה .האם וכיצד ישמשו סימני השאלה
הללו מקור לתמורה ,ומה עשוי להיות אופייה — ימים יגידו .לעת עתה נשתמש בסימני השאלה
הללו לליטוש עדשות המחקר בחברה החרדית.
המאבק לבלימת התפשטותה של מגפת הקורונה הציף שורה של שאלות ודילמות שחוצות
חוגים וזרמים בחברה החרדית .דוגמה לכך היא יחסי מדינה וחרדים .עד כה למדנו אותם
במושגים של הסכמה עם הציונות או ויכוח איתה; כעת דומה כי לראשונה הם מובנים כמשקפים
מודל אזרחי מורכב יותר .כך למשל הכול למדו שהחברה החרדית בישראל אינה מנותקת
מהפזורה החרדית שמחוצה לה .לצד ההבנה כי מדובר בסקטור מקומי ,התגבשה ההבנה כי
חרדים — בוודאי מקהילות חסידיות — פועלים בתוך הקשר קהילתי רחב יותר וגלובלי שחוצה,
משלים ומאתגר את ההוויה האזרחית המקומית .כך ,יש המסבירים את התעשתות החרדים
בהתמודדות עם המגפה בפגיעה הקשה שחוו קהילות חרדיות בארצות הברית ,בצרפת ,בבלגיה
ועוד .מערך יחסים זה ראוי כי יילמד טוב יותר בעתיד.
גם שאלת הציות לסמכויות הרבניות עלתה במלוא עוצמתה .עד כה למדנו על כוחה
הסמכותי ,אם לא המצמית ,של מה שמכונה בלשון חרדית "דעת תורה" ,ואולם דומה כי הכול
היו ערים למה שבתחילת התקופה נראה כחוסר הבנה של חלקים מובילים בהנהגה הרוחנית
את היקפי האירוע ואת משמעותם .התגובה הייתה מעניינת .מצד אחד ,בקרב ההנהגה האזרחית
והרבנית בחברה החרדית היו שהתעשתו והשתמשו בכוחו של הציות לסמכות הרוחנית ,ובכוחה
התרבותי של חברה הנוטה להחמרה הלכתית ,ככלים יעילים בהתמודדות עם המגפה .מצד
אחר ,היו מי שהמשיכו את ההתנגדות המגופנת באידיאולוגיה החרדית לכל ביטוי של עמדה
ריבונית המתחרה בסמכות המסורתית של ההנהגה הרוחנית .וכך אירועי שמחה אזרחיים כמו
חתונות או תפילות מועדי תשרי היו לא רק אקט המביע דבקות בדרך חיים החשופה לסיכון,
אלא גם מפגנים פוליטיים של ריבונות שהשתלבו כדגם נוסף בשורה של מחאות אזרחיות
אחרות .עוד למדנו כי "דעת תורה" בחברה החרדית הולכת ונמתחת בין גישה המעודדת לקחת
*

פרופ' נסים ליאון ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר–אילן
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החברה הערבית–בדווית
סראב אבורביעה

קווידר*

כאשר משבר עולמי מכה בקבוצה ילידית במדינת מתיישבים קולוניאלית ,מבני הדיכוי
המרובים ,העמוקים והמצטלבים נחשפים ומתגלה תהום הגזענות והאפליה.
משבר הקורונה החריף את האפליה והגזענות כלפי החברה הבדווית בכל תחומי החיים —
הכלכליים ,החינוכיים ,המגדריים והמרחביים .ההדרה ,שיעורי העוני והיקף האבטלה בחברה
*

ד"ר סראב אבורביעה קווידר ,המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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סיכון ,להתקהל ולשמור על היסוד הקהילתי והחינוכי ובין גישה המפצירה בכל דרך לשמור
מכל משמר על הוראות משרד הבריאות בשם הערך המסורתי של "ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם" ,גם על חשבון המסורות הקולקטיביות.
ומה באשר לתשתית הכלכלית? אין זה סוד כי חלקים רחבים בחברה החרדית נשענים
במידה רבה על כלכלת תמיכות ,אם ישירות ואם כהשלמה .משבר הקורונה העולמי הטיל את
מדינת ישראל לאי–ודאות כלכלית .נכון לעתה אנו יודעים כי תמיכות גבירים — הכינוי המקובל
לבעלי ממון והון — אינן בטוחות ,ולכן ההישענות על כלכלת המדינה גוברת .האם ניהול
תקציב המדינה בעתיד יוביל לשינוי משמעותי בכלכלת התמיכות החרדית? גם עתיד החלופה
של שילוב חרדים בתעסוקה אינו ברור דיו ,לנוכח הקימוץ התקציבי שנוצר בעטיו של משבר
הקורונה .אם חשבנו כי המשבר הוא נקודת מפנה בכלכלת התמיכות המחזיקה את חברת
הלומדים החרדית ,דומה כי הדברים הופכים להיות מורכבים יותר ,וימים יגידו להיכן נוטה
המגמה — לשינוי רדיקלי או לשינוי מתון.
ומנגד ,בחברה הכללית נחשפה במלוא עוצמתה הדעה הקדומה המנחה את המבט החשדני
מבחוץ על החברה החרדית .על אף הטענה בדבר דיוקנה המורכב של החברה החרדית ,שעליה
נשברים קולמוסים רבים בעשורים האחרונים ,השיח הציבורי משרטט דיוקן חד–ממדי של אדם
החשוד בהפצת המגפה ,לאור נתונים שלפיהם האוכלוסייה החרדית בולטת בקרב הנדבקים
והחולים במגפה .הדמיון בין מוטיבים אנטישמיים קלאסיים לייצוגים ישראליים של הדיוקן
הזה נוכח בזירות השיח הציבורי ללא כל ביקורת עצמית כמעט .צפיפות באירועים והיעדר
משמעת להוראות המדינה ,שהתבטאו בבירור גם בחלקיה הלא–חרדיים של החברה הישראלית,
הובלטו במקרה החרדי עד כדי כתב אישום קולקטיבי המופנה כלפיה ,ולא בכדי .מגפת הקורונה
תפסה את ישראל בעיצומו של משבר פוליטי עמוק וחסר תקדים .הגבול בין הבריאותי לפוליטי
טושטש יותר ויותר .מתברר כי היחס העוין לחרדים משמש דלק אלקטורלי למפלגות המציגות
עצמן כמחויבות לסדר יום חילוני .חולשותיה המבניות המוכרות של החברה החרדית מוצגות
כמכשול לניהול ההתמודדות הרפואית עם המגפה ,וכמו ממשיכות את הקמפיין הפוליטי נגדה.
מה ייקחו בעתיד החרדים מתקופת הקורונה? את זיכרון הסיוע המדינתי ,שחשף את תלותה
של החברה החרדית וחולשתה? את הגישות המנוגדות ביחס לשמירת אורח החיים החרדי?
ואולי את העלבון ,פרי התיוג המכליל?
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הבדווית ,שהיו מהגבוהים במדינה ,רק התעצמו לנוכח המשבר .תקופת המשבר היא הזדמנות
לנתח סוציולוגית את הצטלבות היבטי האי–שוויון ואת התרחבותו להיבטים נוספים.
בהיבט המרחב ,כלל האוכלוסייה בישראל נדרשה שלא להתרחק מהמרחב הביתי
והמשפחתי .אך המרחב הביתי בחברה הבדווית קיבל הגדרה אחרת .המרחב הביתי בכפרים
הבדווים ,בעיקר הלא מוכרים ,איננו מפריד בדרך כלל בין משפחה גרעינית למורחבת והוא
אינו תחום בגבולות וגדרות מוחלטים .בית האב ,כלומר המשפחה המורחבת ,כולל את בית
ההורים וסביבו בתי הבנים עם משפחותיהם הגרעיניות ,המצויות במרחב לא מופרד .החצר
הראשית היא משותפת ,ובה בדרך כלל מתאספים בני הבית המבוגרים והילדים .מרחב זה,
שהיה משפחתי ,נעים וחמים ,הפך למרחב צפוף המעמיד את בני הבית בפני סכנת הידבקות.
למרחבים הצפופים נוספו גם צווי הריסת הבתים ,שלא נעצרו במגפה .רבים נאלצו להרוס
את בתיהם במו ידיהם ,כדי להימנע מהקנס הכספי הגבוה הכרוך בפעולת ההריסה על ידי נציגי
השלטונות .כך ,בשעה שלרובנו הבית היה מבצרנו בעת המשבר ,אצל רבים מבני ומבנות
החברה הבדווית נשמט המבצר מתחתם.
בהיבט הכלכלה ,עסקים רבים בחברה הישראלית נסגרו וא.נשים רבים הוצאו לחל"ת.
החברה הבדווית ,ש– 80%ממשפחותיה נמצאו מתחת לקו העוני עוד לפני המשבר ורוב
המועסקים מקרבה הם גברים המתפרנסים בדרך כלל מעבודות שוליות לא יציבות ,נדחקה עוד
יותר לשוליים הכלכליים .בהינתן מספר הילדים הגבוה מהממוצע ,העסקים הנתונים בסכנת
סגירה ,מפרנס יחיד במשפחה והכנסה שלרוב היא מתחת למינימום ,ממדי העוני והאבטלה
בחברה הבדווית גאו עוד יותר.
בהיבט החינוך ,התלמידים הבדווים הפכו שקופים בעיני השלטונות .בתקופת הסגר ,כאשר
ילדי ישראל עברו ללמידה מרחוק ,ל– 55אלף תלמידי החברה הבדווית לא היו מחשבים וציוד
קצה .לרוב התלמידים בכפרים הבלתי מוכרים לא הייתה גישה לאינטרנט ,בשל מחסור
בתשתיות בסיסיות כמו חשמל .בסיום הסגר והחזרה לבתי הספר רוב תלמידי החינוך הבדווי
בנגב לא חזרו לספסל הלימודים מחשש להידבקות .כך ,במשך חודשיים תלמידים רבים נשרו
ממערכת החינוך ,הפערים הלימודיים בינם ובין שאר תלמידי הארץ התרחבו ,ולא הוצעו
אלטרנטיבות עבורם.
המשבר הכביד גם את הנטל המגדרי בקרב אוכלוסיית הסטודנטיות בעת לימודיהן מהבית.
נשים נאלצו ללמוד במרחב צפוף ,עם אחים ואחיינים צעירים ברקע ,ובעיקר עם נטל עבודות
הבית ,שבו הן נאלצו לשאת בעודן לומדות מתוך המרחב הביתי .בשל התנאים הפיזיים
הרעועים נדרשת מעורבותן בבית ובמשפחה ,והמרחב הביתי לא פטר אותן מחובותיהן כנשים.
עבור נשים בדוויות ,המשבר — המתעצם עם אפליית האוכלוסייה כולה — הפך כך את הבית
למרחב לא מגן ולא מאפשר ,מרחב צפוף ועמוס מטלות ותפקידים מגדריים.
בחברה הבדווית התעצמו מבני הדיכוי בתקופת המשבר ,ערערו הגדרות שונות של בית
ומרחב ,ויצרו פריפריות מרחביות ,כלכליות ,חינוכיות ,דיגיטליות ומגדריות מצטלבות.
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חוב ציבורי
רונן

מנדלקרן*

*

ד״ר רונן מנדלקרן ,בית הספר למדע המדינה ,ממשל ויחסים בינלאומיים ,אוניברסיטת תל אביב
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משבר הקורונה קטע באבחה אחת שנים ארוכות של ריסון פיסקלי וצמצום החוב הציבורי.
האטת הפעילות הכלכלית צמצמה בחדות את הכנסות הממשלה ,בשעה שההתמודדות עם
המשבר הבריאותי והכלכלי מחייבת הגדלה דרמטית של ההוצאה הציבורית.
גידול בחוב הציבורי אמנם נתפס בקונצנזוס הניאו–ליברלי כרעה חולה ,אך משבר הקורונה
חושף את חשיבותו של החוב הציבורי כמכשיר המאפשר תמיכה בפעילות הכלכלית בזמן
האטה כלכלית .״תגובת הבטן״ של משרד האוצר ,ובמידה מסוימת של התקשורת הכלכלית,
הייתה דאגה — דאגה בשל העלייה בחוב הציבורי ובשל קיצוץ הוצאות הממשלה ,שלכאורה
מתבקש ממנו .אולם אפילו כלכלנים שמרנים מתנגדים כיום לקיצוצים בתקציב ולמהלכים
שמטרתם צמצום החוב הציבורי ,בשל הפגיעה הקשה שצפויה להיגרם לפעילות הכלכלית
במשק.
משבר הקורונה חושף גם את חשיבותו של החוב הציבורי כביטוי של סולידריות חברתית
ושל אחריות המדינה לרווחת אזרחיה .השיקול הוא פשוט :הגדלת החוב הציבורי מונעת את
גידול החוב הפרטי ,או לכל הפחות מצמצמת אותו ,ואילו צמצומו מחריף את הגידול
המשמעותי ממילא בחוב הפרטי .מכיוון שהפגיעה הכלכלית של הקורונה אינה שווה ,ויש
עסקים ועובדים שנפגעו מן המשבר בצורה חריפה יותר ,גידול בחוב הציבורי מהווה למעשה
שותפות של מי ששמרו על הכנסותיהם בזמן המשבר עם מי שנפגעו ממנו .במסגרת של מערכת
מיסוי פרוגרסיבית ,הגידול בחוב הציבורי גם מבטיח שמשקי הבית האמידים יותר יישאו במידה
רבה יותר בנטל הכלכלי העתידי של המשבר.
ולבסוף ,הגידול המהיר בחוב הציבורי בעקבות משבר הקורונה מטיל ספק גם במוסכמה
הגורסת שאת חובות הממשלה צריך לממן השוק הפיננסי בלבד — מוסכמה שלפיה ,מאז ,1985
החוק אוסר על הממשלה לממן את הוצאותיה באמצעות הלוואות מבנק ישראל .גם כאן,
כלכלנים מהזרם המרכזי בארץ ובעולם החלו להמליץ על דרכים שבהן יוכלו ממשלות לממן
את הגידול המהיר בחוב הציבורי באמצעות ״הדפסת כסף״ .המנגנונים שהוצעו עד כה הם
טכנוקרטיים ביסודם ,ומבוססים באופן כזה או אחר על שליטה של הבנק המרכזי במהלך.
הזיהוי של גידול בחוב הציבורי עם ערכים של סולידריות חברתית ואחריות ציבורית מדגיש
את הצורך להשיב את האחריותיות ( )accountabilityהדמוקרטית לניהול החוב הציבורי.
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חירום
יואב

מחוזאי*

ב– 30בינואר  2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום בעקבות התפרצות מגפת
הקורונה .עקרונית ,הכרזה על מצב חירום היא תגובה למצב כמו אסון אקולוגי ,התקפת טרור,
וכמובן התפרצות של מגפה .ההכרזה משהה את המצב הרגיל (ולמעשה את החוק הרגיל)
ומאפשרת הפעלה של צעדים חריגים .באמצעות ההכרזה על מצב חירום ,מדינות רבות בעולם
הטילו הגבלות על תנועה ועל התקהלות ,סגרו עסקים וגבולות והפעילו משאבים מיוחדים ,לא
רק על מנת להתמודד עם המשבר הבריאותי אלא גם על מנת למתן את המשבר הכלכלי החמור
שמלווה את המגפה .גם ממשלת ישראל הפעילה אמצעים חריגים :לא רק הטלת סגר ,אלא גם
מעקב אחר אזרחים באמצעות השב"כ .אולם בישראל לא הוכרז מצב חירום .לא היה בכך צורך,
כי ישראל כבר הייתה ממילא תחת מצב חירום.
מאז הקמתה בשנת  1948מדינת ישראל נתונה תחת מצב חירום ,והוא מוארך אוטומטית
מדי שנה .יתרה מזו ,רק בעשורים האחרונים נדרשת הצבעה בכנסת כדי להאריך את מצב
החירום .לפני כן ,כל עוד הכנסת לא הצביעה על ביטולו ,מצב החירום נשאר בתוקף .מבחינת
שלטון החוק (המבוסס על תפיסה ליברלית של החוק) ,זהו מצב אנומלי .מצב חירום ,מעצם
הגדרתו ,אמור להיות זמני .מאז ימי הדיקטטורה הרומית ,ההנחה הבסיסית של ההכרזה על
מצב חירום היא שברגע שהאיום ייעלם ,המצב הנורמלי יכול לשוב על כנו מבלי שתהיה
השפעה שיורית של משטר החירום .בישראל ,כל עוד מצב החירום נשאר בתוקף ,לרשות
המבצעת ,כלומר לממשלה ,יש סמכות להתקין תקנות חירום בכל רגע נתון ללא צורך באישור
הכנסת .זה בדיוק מה שהממשלה — הממשלה הזמנית — ביצעה בהרחבה.
אף שאין חדש לגבי עצם קיומו של מצב החירום בישראל ,אופן השימוש במצב החירום
בתקופת הקורונה בהחלט היה חידוש .ממשלות ישראל בשלושת העשורים האחרונים הפסיקו
כמעט לחלוטין להשתמש בתקנות לשעת חירום .המצב הזה השתנה באופן קיצוני ב– 15במרץ
 ,2020עם פרוץ משבר הקורונה .בתוך שבועות אחדים הוציאה ממשלת ישראל יותר תקנות
לשעת חירום מכפי שהוציאה בכל שנה אחרת מאז  .1948השימוש הרחב בתקנות לשעת חירום
עומד בסתירה לשימוש המועט בהן ,אם בכלל ,במלחמות ובמבצעים הצבאיים בעשורים
האחרונים .לאורך מלחמת המפרץ בשנת  ,1991למשל ,הותקנו רק תשע תקנות לשעת חירום,
ואילו במהלך מלחמת לבנון השנייה בשנת  2006ובמבצעים הצבאיים עופרת יצוקה ,עמוד ענן
וצוק איתן לא הותקנה כל תקנה לשעת חירום.
מגפת הקורונה וניהולה בישראל מבליטים שני יסודות עקרוניים של מצב חירום .ראשית,
הם חשפו את זהות הריבון בישראל .קרל שמיט הדגיש כי הריבון אינו זה שקובע את החוק,
אלא זה שיכול להפר אותו באמצעות קביעת חריג לחוק .בתקופת הקורונה התברר חד–משמעית
שבישראל הריבון הוא הממשלה ולא הכנסת .מגפת הקורונה פרצה בתקופה פוליטית מיוחדת
מאוד שבה ,באופן חריג ,הממשלה לא שלטה בכנסת באמצעות הקואליציה .הקורונה הכתה
לאחר הבחירות אך לפני שהוקמה ממשלה; הממשלה המכהנת הייתה ממשלת מעבר בשעה
*

ד"ר יואב מחוזאי ,בית הספר לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
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שכנסת חדשה כבר הושבעה ,וזו הייתה כנסת לעומתית .אבל הכנסת ויתרה על ריבונותה .עצם
ההכרזה האוטומטית והקבועה על מצב חירום העבירה לידי ממשלת המעבר את הכוח הריבוני
להשעות את החוק הקיים מידי הכנסת ,שנבחרה על ידי הציבור.
שנית ,מגפת הקורונה חשפה הן את הפן הנורמטיבי והן את הפן המוסדי–חברתי בהכרזה
על חירום .תפיסות נורמטיביות מתייחסות לשאלה מהי רמת תמותה סבירה ומותם של מי
מחייב הכרזה על מצב חירום .כמו כן ,מצב החירום נקבע במידה בלתי מבוטלת לא על פי רמת
הסיכון וקצב ההידבקות מהמחלה ,אלא על פי משתנים כמו גודל הצוות הרפואי ,מספר המיטות
לנפש ומספר מכונות ההנשמה .משתנים נוספים שמכתיבים את ההתייחסות למצב כאל חירום
הם מדיניות כלכלית (רמת ההוצאה הממשלתית) והיכולת להוציא עובדים לחופשה בתשלום,
למשל (בניגוד לחופשה ללא תשלום) ,במימון המדינה .משתנים אלו קובעים למעשה עד כמה
המערכת ,בתפקודה הרגיל ,יכולה להתמודד עם המגפה ובאיזה רגע צריך להפעיל מדיניות
חריגה.

טקסים
חזקי

שוהם*

*

פרופ' חזקי שוהם ,התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ,אוניברסיטת בר–אילן ,ומכון שלום הרטמן בירושלים
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פעם היו מי שחשבו שטקסים ייעלמו מהחיים האנושיים עם המודרנה והסרת הקסם מן העולם.
אבל האמת היא שהחברה המכנה עצמה "מודרנית" אינה פחות טקסית מחברות אחרות.
אנתרופולוגית מהמאדים (או אנתרופולוג מכוכב נגה) שהייתה נקלעת לחברה מודרנית–
תעשייתית טיפוסית הייתה רושמת ביומנה כי הילידים מקיימים פעילות ריטואלית
אינטנסיבית :לוחצים ידיים בעת מפגש ,מתכנסים באופן מחזורי בימי שבתון וחג בפורום
משפחתי וכן באירועי המונים .מגפת הקורונה ,שהשעתה טקסים יומיומיים אלו ,היא
האנתרופולוגית של זמננו שעקפה בבוטות את פרוצדורת הלסינקי כדי להציב שאלה :מהו
תפקידם של טקסים ,והאם חברה יכולה לחיות בלעדיהם?
לחיצת היד היא דוגמה לטקס בסיסי שכזה ,טקס שהפך קונבנציונלי בתרבות מודרנית–
תעשייתית שבהקשרים אחרים לאו דווקא מעודדת מגע גופני בין זרים .ההצעה להחליף את
לחיצת היד בהשקת המרפקים יצאה מתוך הנחה שברכת שלום צריכה לכלול מגע גופני כלשהו
ואולי אף הפרה טקסית מכוונת של הגבולות הגופניים האישיים — בדיוק הגבולות שצו הריחוק
החברתי מבקש לבצר .חיבוק קצר הוא טקס אחר ,הנערך במפגש בין אנשים שההיכרות ביניהם
קרובה יותר אך לא יומיומית .טיבו ומטרתו של חיבוק זה פרנסו קומדיות רומנטיות רבות,
ולהבדיל — גם מטרידנים ,ושלא כמו לחיצת היד ,יש סיכוי טוב שטקס זה לא ישוב לחיינו עם
תום הניסוי.
טקסים משפחתיים ,כמו ימי הולדת ואזכרות ,דווקא שמרו על כוחם ,וגם אם עברו לזמן
מה אל מדיום הווידאו ,חשיבותם התרבותית והפסיכולוגית נותרה כשהייתה וגם הפורמט
הבסיסי שלהם לא עבר שינוי רדיקלי .גם ריטואל קניית המתנות ,החשוב כל כך בתרבות
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הצריכה המודרנית ,שומר על כוחו ומקבל עוצמה תרבותית יתרה עם הגידול בזמינות הקניות
המקוונות .כך גם לגבי טקסים משפחתיים החורגים משגרת החולין בעודם מעצבים שגרה
משלהם :ארוחות משפחתיות בסופי שבוע ,שבמקומות מסוימים הן שכיחות — בישראל הן
מתקיימות בערבי שישי — אמנם הופסקו לזמן מה ,למצהלות לב הרווקים המבוגרים ,אבל
הוחזרו מייד כשהתנאים אפשרו זאת ,והבהירו שלא ניפטר מהן בקלות .כך גם לגבי התכנסויות
משפחתיות בחגים .ליל הסדר בזום זה נחמד ,אבל כשהמפגש הפיזי יתאפשר ,ייתכן מאוד
שנמשיך להציק זה לזה ולהתחרות בהמצאת דרכים יצירתיות להפגת השעמום מהקריאה
בהגדה.
לעומת הטקסים האינדיווידואליים והמשפחתיים ,טקסים ציבוריים רבים עברו תמורה
דרמטית בשל המגפה — בעיקר מופעי ספורט ,מוזיקה ובידור .לא רק שאיצטדיוני הספורט
התרוקנו ורובעי השעשועים בכרכי המערב דממו ,אלא שטקסים מחזוריים כמו האולימפיאדה
והאירוויזיון בוטלו ,ובימים אלו התרבות הגלובלית אינה יודעת באיזה מטרונום למדוד את
קצב דפיקות הלב שלה .הכסף המתגלגל באירועים האלה רב מכדי שלא יחודשו כסדרם ,כמובן,
אבל כבר הופר הכלל הבסיסי שאומר שההצגה חייבת להימשך ,גם בימי כולרה .חשוב יותר:
כאשר ספורט משוחק ללא קהל ,סרטים משודרים במרחב הביתי בלבד ,ומוזיקה אפשר לשמוע
רק באמצעים אלקטרוניים — הולך לאיבוד אותו חשמל באוויר (שדורקהיים כינה " ֶתסֶס
חברתי") שנוצר באינטראקציה החיה .המגפה האיצה את תהליך המעבר של צריכת הספורט,
המוזיקה ,הקולנוע והבידור מהמרחב הציבורי הטקסי למרחב הביתי .אבל שאגות הקהל שנוספו
באופן מלאכותי לאיצטדיוני הכדורגל מלמדות את האנתרופולוגית שלנו שאולי ,בתרבות
הנחקרת ,הקהל עצמו הוא החלק החשוב ביותר במופע .עד כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו
הטלוויזיה תשלם לקהל כדי שייכנס למשחקים?
ויש גם ריטואלים דתיים שעלולים להיכחד לגמרי בשל המגפה .ל"ג בעומר הוא דוגמה
ישראלית .בערים ובמקומות היישוב היהודיים בישראל — אלו שאינם קבר רשב"י במירון —
ל"ג בעומר כבר התנתק בעשורים האחרונים מסיפורי רשב"י או בר כוכבא .המדורות במגרשים
שבערים ביטאו באופן טקסי "חוצפה ישראלית" ביחס לכללי בטיחות בסיסיים (וגם ביחס
להגנת הסביבה) ,וכן את עצמאות הנוער והילדים ביחס לעולם המבוגרים .כבר בשנתיים–שלוש
שקדמו למגפה נמצא מנהג זה בדעיכה בשל גלי חום שסייעו למבוגרים ולרשויות להטיל מעט
משמעת על הדור הצעיר ולהשיג הפחתה משמעותית בכמות המדורות; אפילו הממסד הרבני
התגייס לכך .מכיוון שכל כוחו של מנהג המדורות נבע מהמושג החמקמק "מסורת" ,יכול להיות
שמספיקות עוד שנה או שנתיים של השבתת המנהג כדי שייקטע לגמרי ,ובעוד כמה שנים
יזכרו אותו המבוגרים בנוסטלגיה כמו שזוכרים היום "טלפון" העשוי מגביעי לבן .או שנגלה
שהמסורת חזקה משנדמה.
טקסים הם נייר לקמוס לסוג החברתיות הרווח בקבוצה זו או אחרת; כשטקסים משתנים,
גם החברה משתנה כנראה .כשהם אינם משתנים ,הם מראים שלעיתים גם חברה מודרנית יכולה
להתייחס בעוינות לשינויים ולהפגין שמרנות.
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ידע
עמליה

סער*

*

פרופ' עמליה סער ,החוג לאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
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ימים מעטים אחרי שהמגפה התפרצה בסין התחיל העולם האקדמי במרוץ שמטרתו להבין את
הווירוס ,את המחלה ,ואת ההשלכות החברתיות והכלכליות שלה .אלפי חוקרות וחוקרים,
באלפי אוניברסיטאות ,מכוני מחקר וארגוני בריאות ממשלתיים ומסחריים בכל העולם,
עובדות.ים סביב השעון כדי לפתח חיסון ,מכשירים רפואיים ,טיפולים תומכים ,אפליקציות
מעקב ועוד .החגיגה כוללת רופאות ,מדעניות חברה ,אתיקניות ,היסטוריונים ,מתמטיקאיות,
וכמובן מדעני נתונים .בתחילת יולי המדענית הראשית של ארגון הבריאות העולמי דיווחה על
אלף מאמרים מדעיים שמתפרסמים מדי יום ,והאתר  Nature Indexדיווח על מספר כולל של
 62,000מאמרים ,נכון לכתיבת שורות אלו באוקטובר  .2020בזמן שיא נוצר גוף ידע פנומנלי.
הפרדוקס התברר מהר מאוד :מרוב ידע אין דרך לגשת אליו .הן בשל היקפו העצום והן
בגלל מנעד של שומרי סף .מכאן שאין מנוס מתיווך וסינון של הידע ,ואלה הם בהכרח פתח
לצנזורה ,למניפולציות ולתיאוריות קונספירציה .מתווך–העל הוא כמובן אלגוריתם החיפוש,
שמאחוריו מדעני הנתונים — המחסנאים והכורים של עולם הביג דאטה .בשורה השנייה
נמצאות עוזרות מחקר ומידעניות שממיינות את החומר שעבר את האלגוריתם ומנגישות אותו
באינפוגרפיקה מרהיבה בשלל מופעים .את המידע המעובד הזה לוקחים עיתונאים ,שמתווכים
אותו לציבור דרך תרגומו לשפות שונות ,דרך חילוץ של סקופים ,ובעיקר דרך אריזתו בתבנית
של נרטיב מוכר ,אחד מכמה נרטיבים מתחרים ומקובלים .התוצאות תמיד עשירות בסיפורים,
בעדויות אישיות ובהצצות ללב המאפליה :אנשים שנכנסו לבית החולים בריאים (כלומר,
אושפזו בטעות או בזדון) ויצאו מתים ,אלה שגוועו בבדידות ,אלה שלא היה אפילו מי שיקבור
אותם ,בתי החולים שהנשימו חולים קלים כדי לקבל את כספי הביטוח ,בדיקות חיוביות או
שליליות שהושלכו לפח .הסיפורים הללו ,מלווים בתמונות צבעוניות ,בצלילים ובקריינות
דרמטית ,מופצים במהירות עצומה ברשתות החברתיות .כמו המחקרים המדעיים שמתפרסמים
יום לאחר שהושלמו ,גם הסיפורים האלה אינם מספיקים לעבור תיקוף או ביקורת .כמו
המחקרים המדעיים ,החשיפה שלנו אליהם אקראית במקרה הטוב ,ומתומרנת היטב ברוב
המקרים.
כך או אחרת ,נקודה מרכזית בתופעה שתיארתי היא שגם המומחים בעצם אינם יודעים.
שמונה חודשים מפרוץ הפנדמיה ,שבהם נוצר מבול חסר תקדים של מחקרים" ,אנחנו" ,ציבורים
של אנשים רגילים ,איננו מצליחים להבין אפילו דברים בסיסיים :עד כמה הווירוס הזה קטלני?
ואם הוא קטלני ,אז למי? האם מסכות עוזרות או לא כל כך? ומה לגבי מרחק חברתי — האם
ההגנה שבבידוד שקולה כנגד פגיעתה של הבדידות? חשוב מכך ,איננו מצליחים להבין מה
מפחיד יותר :הווירוס או הכלכלה? הווירוס או הממשלה? המשטרה או הגנבים? ואם המומחים
אינם יכולים לתת לנו תשובות ,מי כן יכול?
אולי דווקא ברגע ההיסטורי הזה ,כשהמומחים ,המנהיגים (לא המנהיגֹות) והתאגידים
נחשפים במלוא ערוותם ,מה שדרוש לנו הוא קודם כול דמיון .אפשר לחשוב על הקורונה כמעין
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קצה חוט ,שאם נצליח להתמיד ולאחוז בו ,יוביל אותנו לבהירות יציבה שתעזור לדמיין סדר
כלכלי ,פוליטי וסביבתי שפוי יותר .במקום לחפש עוד מומחים ולייחל לעוד מנהיגים ,ומאחר
שממילא אנחנו סגורות בבית ,אפשר ורצוי לפעול ברוח אנתרופולוגית :לצפות בלהבה
המרצדת של אי–הוודאות ,הפחד והתקווה ,לתעד אותה ולעוטפה בנרטיב שינכיח אותה .כך
נוכל אולי לפתוח בתודעתנו העמוסה לעייפה מרחב לידיעה אחרת ,לידיעה ולחוכמה שנמצאת
שם כבר מזמן וממשיכה להתקיים ,אבל קצת איבדנו איתה את הקשר.

יחסי אדם–חיה
אורית

הירש–מציאולס*

האם מגפת הקורונה פרצה בגלל עטלף ,ש"נטל לכנפיו" את הזכות לחיות ,חמק מהמכון
לווירוסים בווהאן שבסין והכניס כחצי מהאנושות לסגר? או שמא היה זה הפנגולין ,אשר נמכר
כאובייקט חי ב"שוק הרטוב" שבווהאן וגופו המעוכל הביא לרבבות רבות של גופות אנושיים?
כך או אחרת ,הוויכוח על סיבת ההתפרצות של המחלה הוא סיפור של יחסים בין בני אדם
ומינים ( )speciesאחרים ,ושל מגפות זואונוטיות שמערערות את התפיסה האנתרופוצנטרית כי
האדם משפיע חד–כיוונית על ממלכת החי.
נוסף על העיסוק בנקודת האפס של המגפה ,מכיוון שהקורונה יוצרת סיטואציות לא
שגרתיות בין אנשים וחיות היא מניעה התבוננות חדשה ביחסים אלו עבור חוקרי וחוקרות
לימודי אדם–חיה ( .)human-animal studiesתחום ידע מולטי–דיסציפלינרי זה ,שאחד ממנועיו
התאורטיים הוא המפנה הפוסט–הומני ,עוסק ביחסי אדם–חיה בהקשרים של זמן ומקום ,חברה,
תרבות ,כלכלה ועוד .נוסף על חקירת הקשרים שנרקמים בין אנשים וחיות הוא מספק גם זוויות
להתבוננות בתהליכים חברתיים ,תרבותיים ופוליטיים .לדוגמה ,קשרי אדם–חיה בזמן הקורונה
משמשים זירה של יחסי כוח בין ארצות הברית לסין ,בין תרבויות המזרח לתרבויות המערב.
הקריטריונים הקולינריים המערביים ,וספציפית — מה אסור לאכול מהחי ,גויסו ככלי להאחרת
הסינים ( ,)otheringלהנמכת תרבותם בעיני המערב ,ולהאשמתם בביצוע פרקטיקות חייתיות
( .)animal practicesכמכת נגד ,היו שחשפו את האתנוצנטריות המערבית אשר מסתתרת
מאחורי עלה התאנה של המוסר :מדינות המערב ,המבקרות את יחסם של הסינים לחיות הבר,
עדיין סוחרות בפרוות של חיות בר ,מבצעות ניסויים בבעלי חיים שנלכדו בטבע ועוד.
יש עולמות שונים של הוויה ,כך מלמדנו המפנה האונטולוגי .עולמות אלו נמצאים מעבר
לדפוסי הקיום והפעולה של האדם המערבי ,והם מתגלמים גם ביחסי אדם–חיה .התפרצות
מגפת הקורונה הוסיפה נדבך למפנה האונטולוגי :היא שינתה את "חוקי המשחק" בין האדם
והחיה ברחבי העולם והזירה אותם .בערים ,שבנייתן המודרנית נשענה על הרחקת הטבע
מהתרבות ,התמעטות הנוכחות האנושית במרחב הציבורי אפשרה את נוכחותן של חיות הבר.
תנים נראו בעיר העתיקה בירושלים ,יעלים החלו לשוטט בחוף הים באילת וברווזים חזרו
*

ד"ר אורית הירש–מציאולס ,תוכנית קולר–מנמון לזכויות ורווחת בעלי–חיים ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת
תל אביב
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כיבוש
יעל

ברדה*

כוחו של נגיף הקורונה רב יותר מכוחם של ממשלות ישראל לדורותיהן ,עשרות צוותי משא
ומתן ישראליים ,פלסטיניים ובינלאומיים ,וגדר בטון בגובה תשעה מטרים ובאורך 500
קילומטר .מדוע? כי בעקבות הנגיף נוצרו לראשונה גבול טריטוריאלי ואפשרות של ממש
לדמיין הפרדה בין שטחי מדינת ישראל לשטחים הפלסטיניים שנכבשו במלחמת ששת הימים.
אחד המאפיינים החשובים ביותר של הכיבוש הישראלי בשטחים ,מראשיתו ,הוא טשטוש
הגבול הטריטוריאלי בין ישראל של  '48לזאת של  .'67הכיבוש איננו הפרדה בטריטוריה ,אלא
שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית משוללת זכויות פוליטיות ,והיא מאופיינת בניסיונות
*

ד''ר יעל ברדה ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים וחוקרת אורחת בבית
הספר קנדי לממשל ,אוניברסיטת הרווארד
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לשחות בתעלות שבוונציה .בה בעת היו גם חיות שסבלו מהיעלמות האדם מהרחוב ,ובהן קופי
המקוק בעיר לופבורי שבתאילנד ,שהתרגלו לקבל מזון מתיירים .וכמו חיות הבר ,גם בני האדם
חוו הזרה .אנשים שהיו ספונים בבתיהם התבוננו החוצה ונחשפו מחדש לקיומן של חיות,
שנעלמו מהתודעה בשל מרוץ החיים הפוסט–מודרני .למשל ,בהיעדר רעש טכנולוגי וכבישים
סואנים אפשר היה לשמוע את שירת הציפורים .נוסטלגיה כלפי הטבע דבקה בלבבות ,ועלתה
הקריאה להיטיב עם חיות הבר והסביבה.
פרקטיקות הבידוד והסגר אף הפנו את מבטו של האדם כלפי החיים עימו בבית ,חיות
המחמד .בתחילת הסגר צצה אמביוולנטיות רגשית בין האהבה לחיית המחמד ובין הפחד
להידבק ממנה בקורונה .אמביוולנטיות זו ניכרה במיוחד ביחס לכלבים ,משום שיש לצאת
איתם החוצה כדי שיוכלו להתפנות .נוכחותו של הכלב בחוץ המאיים ,ללא מיגון ,העלתה חשש
שמא ייחשף לנגיף ,יישא אותו בגופו ויכניסו להיכל הטהור — לבית .ניתוח הדיונים
האינטרנטיים בנושא חושף פאניקה מוסרית ,שברוח דבריו של ברונו לאטור מקורה בחשיבה
המודרנית המאופיינת בטיהור קטגוריות והצבת גבול ביניהן — במקרה זה ,הדיכוטומיה
אדם/חיה או טבע/תרבות — בשעה שבפועל נוצר בבית עירוב בין הקטגוריות .גם התגובות
בעד חיות המחמד בזמן המגפה מבטאות שיח של הכלאה לצד שיח של טיהור ,מסרים פוסט–
הומניים נגד אפליה על רקע מין ביולוגי (מינאות) לצד טיעונים הומניים בדבר תרומת חיות
המחמד להתמודדותם הרגשית והפסיכולוגית של המבודדים.
עם היציאה מהסגר ,התקווה ליחס מיטיב יותר כלפי בעלי החיים התחילה להתפוגג .בני
האדם יצאו בשמחה מהבית וחיות הבר ברחו אל הטבע ,רעש המכונות החריש את שירת
הציפורים ,ורבים מהכלבים אשר אומצו בהמוניהם בזמן הסגר הוחזרו למקלטים .נראה כי
הכלבים נובחים והשיירה האנתרופוצנטרית שוב עוברת .ובכל זאת ,הזרה מותירה זיכרונות
וחוויות חיים גם כשחוזרים אל המוכר ,ועוד מוקדם לומר כיצד עיצב משבר הקורונה מחדש
את היחסים בין אדם לחיה.
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להפרדה באמצעים צבאיים ,משפטיים וביורוקרטיים בין האוכלוסייה הפלסטינית לטריטוריה
ובין האוכלוסייה הפלסטינית לזו היהודית.
אך עלינו להיזהר ,בעקבות ברונו לאטור ,מהנטייה לראות בנגיף עצמו את הגורם לחידוש
הגבול .במקום זאת ,עלינו להבין את האופן שבו הנגיף חובר לרעיונות ולפעולות של ארגונים
ואנשים כדי לייצר שינוי פוליטי במרחב .בגלל מצב הכיבוש ,ישראל חסרה גבולות משפטיים
ופוליטיים .אולם (בעקבות אדריאנה קמפ) "הגבול" הוא מושג מכונן בתודעה הלאומית
היהודית בישראל ,ולניסיונות הכושלים לייצר גבול מדומיין יש השפעה מכרעת על חיי
היומיום של יושבות הארץ ,ויותר מכול על הנתינים הפלסטינים.
במשבר הקורונה ,בסגר הראשון שהתרחש במרץ  ,2020נוצרה לראשונה הפרדה של ממש
בין שטחי  '48לשטחי  .'67הסגר ,שכמותו חוו אזרחי ישראל היהודים לראשונה בעקבות משבר
הקורונה ,הוא אחד ממנגנוני השליטה החזקים ביותר של הכיבוש הישראלי בשטחים מתחילת
המאה ה–.21
הביורוקרטיה של המעקב והשליטה של ישראל על הפלסטינים היא מנגנון ניהול
האוכלוסייה המשוכלל בעולם ,והוא מבוסס על חקיקת חירום .שליטה על חיי היומיום ומניעת
תנועה באמצעות חקיקת חירום ,תקנות ,מסמכים ,ציוד מעקב והפעלת כוח צבאי הם ליבת
המנגנון הצבאי והאזרחי ,שהתווסף לכלי הנשק המשפטיים והמנהליים בדמותם של מעצרים
מנהליים ,עינויים בחקירות ,הריסות בתים וגיוס עשרות אלפי משתפי פעולה ומודיעים
הזקוקים להיתרי תנועה .למערכת המעקב והשליטה יש השפעה מכרעת גם על האפשרויות
הכלכליות של אוכלוסיית השטחים .היא שולטת בחייהם של תושבי השטחים הכבושים חסרי
האזרחות ומשפיעה גם על אזרחי ישראל הפלסטינים ,שהגבלות התנועה חלות עליהם
באמצעות התיקונים לחוק האזרחות והכניסה לישראל.
כבר שנים שהגבול בין ישראל לשטחים קיים רק בחוק הבינלאומי ,במפות המצהיבות של
הסכמי אוסלו ובמחסומים ,שאפשר לעבור דרכם באופן "חוקי" אם אתה יהודי או פלסטיני
המחזיק באישור .סביב משטר זה פועלת תעשייה ענפה של מבריחים ,זייפני אישורים ישראלים
ופלסטינים ,וחיילים ושוטרים שמעלימים עין .יש מי שקראו לטשטוש הזה "סיפוח זוחל" של
השטחים הכבושים או מציאות של "מדינה אחת" .מכל מקום ,הגבול סומן באמצעות הגדר,
מחסומים וג'יפים של משמר הגבול ,אבל הוא לא יצר הפרדה טריטוריאלית .הסגר בתקופת
הקורונה השיב באחת את קו הגבול ,הנכיח את ההפרדה הבולטת בין השטחים שהרשות
הפלסטינית אמונה עליהם ובין היישובים היהודיים בשטחים ,שממשלת ישראל אמונה עליהם.
למשך השבועיים של סגר הקורונה ,שבהם הרשות הפלסטינית הייתה עצמאית ואחראית
לשטחה והגבול נסגר ,ההפרדה המדומיינת של הסכמי אוסלו ,אותה משאלה של "אנחנו כאן,
הם שם" ,הפכה באמצעות הקורונה למציאות ממשית.
אולם משבר הקורונה הביא עימו שתי תופעות מקבילות :מצד אחד הוא יצר גבול של ממש,
מצד אחר הוא חשף את אי–ממשיותו של הגבול .הסגר היה "אמיתי" והרשות הפלסטינית
וגורמים אזרחיים התגייסו אליו כדי למנוע תנועה ולשמור על בריאות הציבור ,אולם בה בעת,
באותם השבועיים שבהם נמשך הסגר האמיתי ,נחשפו הפערים והפרצות במנגנון של משטר
ההיתרים והסגרים והמחישו כי לאמיתו של דבר הם אינם משמשים למשטר ביטחוני אלא
למשטר של שליטה על תנועת הפלסטינים ,שבהיעדר גבול ,מטרתו הפרדה בין אוכלוסיות
באותה הטריטוריה.
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כפי שמראה אדריאנה קמפ ,פעולות לכינונו של הגבול ,לדיבור על הגבול ולדימוי של
הגבול — גם זה שאיננו קיים באופן פורמלי — מכוננות שינויים פוליטיים ותרבותיים .משנפתח
סגר הקורונה כעבור כמה שבועות ,בצל ההכרזות על סיפוח של בקעת הירדן וחלק משטחי
הגדה המערבית ,לא שבה לקדמותה שגרת הסגר "הביטחוני" הקודם .במשך חודשי הקיץ נכנסו
עשרות אלפי נתינים פלסטינים מהגדה המערבית לישראל כדי לבלות בחוף הים .ההבלחה של
הגבול הממשי בעת הקורונה חשפה את התובנה כי הכיבוש כבר מזמן איננו כיבוש של שטח
וכי הוא איננו מוגבל לקו הירוק; לב הכיבוש הוא משטר ההפרדה בין אוכלוסיות באמצעים
מנהליים של מעקב ומניעת תנועה .מנגנון הפיקוח על התנועה והגבלתה מפריד בין אוכלוסיות
שונות מבחינת הזכויות הנתונות להן ,החוקים המושתים עליהן ורמת האלימות של המשטר
כלפיהן ,בכל השטח נעדר הגבול שמנהר הירדן ועד לים התיכון .בעקבות משבר הקורונה
מתכונן גבול פוליטי חדש בחברה בישראל ,בין התומכים במשטר ההפרדה ובין המתנגדים לו.
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סאמי

מיעארי*

*

ד"ר סאמי מיעארי ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב והחוג לממשל ומדיניות ,אוניברסיטת
אוקספורד; מנכ"ל הפורום הכלכלי הערבי
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העולם נתון במצב מאתגר במיוחד עקב המשבר הקורונה ,המשליך על שני מעגלי סיכון:
בריאות הציבור ,והכלכלה .הכלכלה עומדת בפני סכנה של קריסה מהירה ברמה הגלובלית,
ברמה הלאומית ,וכמובן גם ברמה האישית .לכלכלת ישראל כבר נגרמו נזקים מיידיים,
ופוטנציאל הנזק ארוך הטווח למשק הוא מקור לדאגה .אמנם בשלב זה קשה להעריך בדיוק
את השלכות משבר הקורונה על הכלכלה בטווח הקצר ,אבל הוא יוצר נטל כלכלי ברמה
הגלובלית ,ברמה המקומית וגם ברמת משק הבית.
אופן התפשטותה של המגפה כבר אילץ מקבלי החלטות ברחבי העולם לסגור גבולות
ולבטל טיסות .אבל לא רק תנועה של אנשים עלולה להיפגע כתוצאה מהמשבר; גם תנועת
סחורות ומוצרים תעמוד בסיכון .כל מוצר מוגמר שעומד לרשותנו עבר שלבי ייצור והרכבה
בכמה מדינות ,לעיתים רחוקות זו מזו .די בכך שחוליה אחת בשרשרת האספקה תצא מכלל
פעולה ,בגלל סגר מקומי או קריסה של מערכת הבריאות במדינה מסוימת ,בשביל לקטוע את
השרשרת .לכך נוספת גם הנטייה לאגור מוצרים חיוניים בשעת משבר ולהגן על תוצרת
מקומית .שני הגורמים האלה עלולים לפגוע בייבוא ובייצוא.
למגפות בכלל ולמגפה הנוכחית בפרט עלולות להיות השלכות ארוכות טווח .ייתכן מאוד
שגם לאחר שנחזור לשגרה נראה עלייה קבועה בשיעור האנשים העובדים מהבית ,וועידות
וידאו יחליפו כנסים בינלאומיים לאחר שאנשים יתרגלו לרעיון שאין צורך לנסוע הרחק כדי
לקבל את רוב יתרונותיו של כנס .אך לא כל ההשפעות יהיו חיוביות .דאגלס אלמונד הציג את
ההשפעות ארוכות הטווח של מגפות במאמר שכותרתו "האם השפעת הספרדית חלפה?".
ממצאיו מצביעים על כך שאנשים שנחשפו למגפת השפעת הספרדית מפני שאימם התגוררה
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באזור שבו הכתה המגפה בשנת  ,1918סבלו גם בשנות השישים ואף בשנות השמונים (כשהיו
בני  )62–42משיעור גבוה של מוגבלות פיזית ,מנחיתות בהשכלה ובהכנסה ,ומשיעור גבוה של
נתמכים בתשלומי העברה בהשוואה לבני מחזורים קודמים ואחרים וכן בהשוואה לבני המחזור
שלהם שנולדו באזורים שבהם לא הכתה המגפה בכל עוזה.
כבר עכשיו ,כאשר מיליארדי עובדים נתונים בסגר ומאות אלפים חולים ואינם יכולים
לצאת לעבודה ,נוצר מיתון .כאן עולה השאלה — האם מיתון זה יימשך בטווח הארוך? במשבר
הפיננסי של  2008נדרשו הורדה אגרסיבית של הריבית וחבילות חילוץ נדיבות כדי להחזיר את
הכלכלה העולמית למסלול של צמיחה .המשבר הנוכחי שונה .אין מדובר במשבר פיננסי שבו
התפוצצה בועה ונכסים איבדו מערכם ,אלא במשבר ריאלי שבו חלק מאמצעי הייצור —
העובדים — מושבתים כדי למנוע הדבקה .אם במשבר הקודם האתגר היה להחזיר את האמון
בשווקים ולתמרץ השקעות ותעסוקה ,במשבר הנוכחי האתגר יהיה לגבש תוכנית יציאה מהסגר
ולדאוג שעסקים ומשקי בית לא יקרסו קודם לכך .הנטל העתידי על הכלכלה הגלובלית תלוי
מאוד גם בהחלטות שכל מדינה תקבל ,בייחוד מדינות שכלכלתן חזקה.
אדגים זאת באמצעות הכלכלה הישראלית .המשק הישראלי נקלע למשבר הנוכחי לאחר
עול כלכלי כבד שהטילו עליו שלוש מערכות בחירות ,גירעון הולך וגדל ,וממשלת מעבר שאין
לה תקציב מאושר .בשנים האחרונות התמקדה הממשלה בהגדלת ההוצאות ובהפחתת המיסים
מבלי ליצור מנועי צמיחה; וכך כבר במאי  2019גדל שיעור הגירעון הצפוי ל– 3.8%מהתוצר
(כ– 52מיליארד שקלים) ,והוא היה צפוי להוסיף ולגדול ל– 4%עוד לפני המשבר הנוכחי.
גם בישראל המצב לובש צורה של משבר ריאלי ,שכן עובדים לא חיוניים נשארים בבית
כדי למנוע הדבקה המונית .הפגיעה הכלכלית של המשבר הנוכחי צפויה להתבטא בירידת
התוצר כתוצאה מהקטנת הביקושים ובנפילת השווקים הפיננסיים ,עקב צמצום כוח אדם,
השבתת ענפי התיירות ,צמצום התחבורה ,השבתת מערכת החינוך ,סגירת שירותים בלתי
חיוניים ,ובעיקר ההשבתה הממושכת של מרבית המשק .בשוק ההון הישראלי ,כמו בשוק
העולמי ,התחוללו ירידות חדות ובעטיין נגרם בתקופת הגל הראשון של המגפה נזק לכספי
הפנסיות ,לקרנות ההשתלמות ולציבור המשקיעים .אנשים איבדו את עבודתם ,ולכך יש כמובן
השלכות על יכולת ההשתכרות שלהם.
הפסקת הסגר בעתיד אמנם תתקן חלק גדול מהנזק ,אבל ככל שהסגר יתארך תיקון כזה
יהיה קשה יותר ויארך זמן רב יותר .הסיבה לכך היא שלרוב משקי הבית והעסקים הקטנים
והבינוניים אין מרווח נשימה שמאפשר להם לעמוד בכמה חודשים נטולי הכנסה .השבתת
המשק אולי מוצדקת — היא מצילה עשרות אלפי ישראלים מחולי וממוות — אבל ככל שתימשך
זמן רב יותר ,וכל עוד לא תגובש אסטרטגיית יציאה של הממשלה מהמשבר ,יגדל מספר
האנשים שיחוו מצוקה כלכלית קשה גם לאחר שיחלוף המשבר הבריאותי.
* פורסם לראשונה בגלובס12.5.2020 ,
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גילי

הרטל*
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ד"ר גילי הרטל ,התוכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר–אילן
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המרחב הציבורי משמש מאז ומעולם זירה למאבקים פוליטיים על כוח ,משאבים ,נראות
ונורמות .בעשורים האחרונים בולטת במאבקים כאלה קהילת הלהט"ב (לסביות ,הומואים,
טרנסג'נדרים.יות וביסקסואלים.יות) .הפרקטיקות הלהט"ביות במרחב הציבורי מאתגרות את
התרבות ההטרונורמטיבית השלטת .בישראל להט"בים ותרבות להט"בית נתפסים כחלק
מהמרחב העירוני התל–אביבי ,שמתקיימות בו מסיבות גאות ,יש בו פאבים שפונים לקהילה,
ומדי שנה בחודש יוני מתקיימים אירועי חודש הגאווה הידועים בארץ ובעולם .בתקופת מצעד
הגאווה מתמלאים רחובות העיר דגלי גאווה ותיירים גאים מגיעים לנפוש בחופים .המרחב
העירוני משמש אפוא במה ליצירת הכרה נרחבת בדרישות הפוליטיות של הקהילה הגאה
בישראל.
משבר הקורונה הנוכחי שינה את ההתנהלות במרחב הציבורי והשפיע רבות על גם על
הקהילה הגאה ,והדבר התבטא למשל בחודש הגאווה בשנה זו .מצעד הגאווה לא התקיים,
תיירים גאים לא הגיעו לישראל ,המסיבות והפאבים סגורים כבר חודשים ,ודגלי הגאווה שנתלו
בעיר נותרו מיותמים.
התרבות הלהט"בית במרחב הציבורי ,שצומצמה בשל הגבלות הקורונה ,מצאה עצמה
מתכנסת לתוך מרחבים פרטיים .מרחבים להט"ביים להיכרות בני ובנות זוג פוטנציאליים
למטרות של קשר או מין ,ומקומות שבהם אפשר לבטא באופן חופשי מיניות וזהות להט"ביות,
נסגרו .במקומם נפתחו מרחבים מצומצמים למטרות דומות ,אך אלו מיועדים בעיקר
להטרוסקסואלים ,ולהט"בים פעמים רבות לא יחושו בהם בנוח .בעידן אפליקציות ההיכרויות,
שכיום מהוות אתר מרכזי לקשרים מיניים ,החשש מאינטימיות וממפגש אינטימי אקראי בתנאי
המגפה מצמצם גם הוא את מרחב היחסים .חששות מעין אלה מעוררים אסוציאציות ממשבר
האיידס ,שעקבותיהם ניכרים עד היום בתרבות.
מכיוון שהמרחב הציבורי הוא נדבך במנגנון ההכלה של הלהט"ביּות אל תוך הציבור
והלאומיות הישראליים ,תהליך שנקרא "הומולאומיות" ,לצמצומו יש השלכות שליליות.
בתהליך ההומולאומיות הפכו להט"בים לסובייקטים בעלי ערך כלכלי ופוליטי בעיר :הם
מושכים אליה תיירים גאים וכסף זר ,ומהווים קבוצת אינטרס שיש לה דריסת רגל וכוח פוליטי
במנגנון המוניציפלי .לאור העיגון החלקי של זכויות להט"ב בחקיקה הישראלית ,וכאשר מגפת
הקורונה חוסמת את האפשרות ליהנות מפירות הערך הסימבולי של להט"בים ,עולות שאלות
בנוגע להכלת הלהט"בים במרחב נורמטיבי משותף ,כשחקנים בעלי ערך אסתטי ,כלכלי
וסימבולי בעיר ובחברה הישראלית.
במקביל לצמצום זה ,נדמה כי בשבועות האחרונים דגלי גאווה מוצאים את מקומם בהפגנות
בבלפור .ההשתלבות של חברי הקהילה במחאה ציבורית רחבה נגד המשך כהונתו של ראש
הממשלה היא יוצאת דופן .במשך ההיסטוריה של האקטיביזם הלהט"בי בישראל ,רק קבוצות
רדיקליות בקהילה הגאה צידדו בשילוב בין מאבקים וקשרו מאבקים על זכויותיהם המיניות
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למאבקים על אתניות ,לאומיות או פמיניזם .כעת ,לעומת זאת ,החיבור בין להט"בים למחאה
בבלפור עשוי להעיד כביכול על שינוי מגמה בפוליטיקה של המאבק הלהט"בי ועל השתלבותם
באחד המאבקים המרכזיים המתקיים כיום בישראל.
חיבור הקהילה למחאת בלפור מתחדד לנוכח ההיעדר הבולט של שיח להט"בי במחאות
אחרות ,כגון זו שסביב פרשת אונס הצעירה באילת .בשנים האחרונות נשמעו בקהילה הגאה
קולות שקראו לקיים שיח פתוח ואחראי בנושא — המושתק — של אלימות מינית בקהילה,
בפרט בהשפעת סמים ואלכוהול .אך בהיעדר שיח כזה ,לא פלא שלהט"בים לא הצטרפו למחאה
זו .הניגוד בין שני המקרים ,שבאחד מהדהד קול להט"בי ובשני הוא דומם ,ממחיש כי החיבור
להפגנות בבלפור אינו מקרי ,והוא אכן משרת שלושה מצורכי הקהילה .האחד הוא הצורך
לפעול במרחב ציבורי ,כתחליף להיעדר מצעד הגאווה ,המסיבות וחיי העיר; הצורך לצעוד,
להיפגש ,לחגוג ולהיות חלק מקהילה בתקופת הקורונה .ההפגנות בבלפור ממלאות את התפקיד
הזה של המרחב הציבורי ומאפשרות לקהילה הגאה "לראות ולהיראות" .הצורך השני המקבל
מענה קשור באופי המחאה ובתפקידה בהבניית שייכות לחברה הישראלית ,ובמקרה זה
בהומולאומיות .מכיוון שההפגנות בבלפור הן "המחאה הכללית" שמתקיימת כרגע ,חיבור
אליה משמש אמצעי לשמירה על מקומה של הקהילה הלהט"בית כחלק אינטגרלי מהתרבות
הישראלית .הצורך השלישי המקבל מענה מההשתתפות הלהט"בית במחאת בלפור נוגע
לביקורת על המדינה .הלהט"בים מוחים נגד אי–קידום חקיקה פרו–להט"בית ,ובכך הם שבים
ומפגינים את חיוניותם לכלכלה ולעיר ואת דרישתם המתבקשת להכלה החברתית והתרבותית.

מבקשי מקלט
ענת בן

דור*

משבר הקורונה פגע ברבים .אוכלוסיות שהיו מוחלשות מלכתחילה נפגעו בדרך כלל יותר
מאחרות .כך אירע לאוכלוסיית הפליטים ומבקשי המקלט ,מי שהממשלה מכנה "מסתננים".
אנשים ונשים אלו ,אזרחי סודן ואריתריאה ,המונים כיום כ– 28,000נפש (לכך יש להוסיף כמה
אלפי ילדים שנולדו בישראל) ,חיים בישראל כבר למעלה מעשר שנים .על הקשיים
האובייקטיביים שנבעו מהיותם זרים ,מכך שאינם דוברים את השפה ומכך שחלקם חסרי
השכלה או נפגעי טראומה ,נוספה המדיניות הדכאנית שננקטה כלפיהם .מצוקתה של
אוכלוסייה זו עוד לפני שפרץ המשבר אינה גזרת גורל אלא תוצר ישיר של מדיניות ממשלתית
ארוכת שנים.
מדינת ישראל אמנם קיימה בדרך כלל את הדין הבינלאומי ונמנעה מגירושם של פליטים
ומבקשי מקלט למקומות שבהם צפויה להם סכנת חיים ,אולם בתוך כך הבהירה שלא תסבול
את נוכחותם בישראל לאורך זמן ולא תאפשר את השתקעותם .במהלך השנים הושקעו מאמצים
ומשאבים לגרום ל"מסתננים" לצאת מישראל ולמנוע כניסתם של "מסתננים" נוספים .לצורך
השגת מטרות אלו ,כל אמצעי נתפס אצל הממשלה ככשר :כליאה מנהלית ארוכה ,הגבלות
*

עו"ד ענת בן דור ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
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גיאוגרפיות ,הגבלת היכולת לעבוד ,היעדר גישה לשירותים סוציאליים ,הטלת חסמים על
האפשרות לבקש מקלט ,עקירת אנשים מביתם וכליאתם במתקן "חולות" לפרק זמן בלתי
מוגבל ,איום לכלוא את מי שלא יעזוב "מרצונו" למדינה שלישית ,הפקעת חמישית משכרם
החודשי כתמריץ לעזיבה "מרצון" ,ועוד.
אמנם רבים מן הצעדים שנקטה הממשלה בוטלו או הוגבלו בדיעבד על ידי בתי המשפט,
אך הם הצליחו לדחוק את הקהילה לחיי עוני ומצוקה .גם מי שמצאו עבודה ,עבדו בדרך כלל
בעבודות נמוכות שכר וסטטוס שישראלים אינם רוצים לעבוד בהן .רבים מצאו פרנסתם
כשוטפי כלים במסעדות ,כאנשי ניקיון במלונות ומוסדות חינוך או בחברות כוח אדם .למרות
ההדרה המבנית והקמפיין הציבורי נגדם ,הצליחו רוב חברי הקהילה לקיים שגרת חיים סבירה.
הם התפזרו בכל הארץ ,רבים למדו עברית והשתלבו בשוק העבודה ,וילדיהם התחנכו בבתי
ספר ממלכתיים.
משבר הקורונה גרם לזעזוע חמור .ענפי התעסוקה שבהם הועסקו בדרך כלל מבקשי
המקלט היו הראשונים שנסגרו ,ורבים מהם עדיין סגורים .כמו עובדים ישראלים ,רבים
ממבקשי המקלט פוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת; אך שלא כמו העובדים הישראלים ,הם
אינם זכאים לדמי אבטלה או לכל גמלה או קצבה אחרת .שירותים ותמיכה מיוחדת שניתנו
לשכבות החלשות לצורך התמודדות עם המשבר לא ניתנו להם .למעט חריגים בודדים ,מבקשי
המקלט נותרו שקופים בתקופת המשבר ,זולת היבט אחד .החשש שהמגפה תפרוץ ביניהם
ותגרום להדבקה של האוכלוסייה הישראלית שהם חיים בקרבה דרבן את הרשויות להציע גם
להם בדיקות קורונה ואשפוז ללא עלות במלוניות ,במקרה של צורך בבידוד (הגם שאינם זכאים
לשיקום ולטיפולי המשך לאחר שהחלימו ושוחררו מבית החולים).
ההזנחה הקיצונית בתקופת המשבר הגדילה את בידודם ומצוקתם של מבקשי המקלט.
בימים אלו נגרמים נזקים שספק אם יהיה אפשר לתקנם .גם בקרב הקהילה ,המשבר פוגע
בחלשים ביותר .אימהות יחידניות אינן יכולות עוד לקיים את עצמן ואת ילדיהן ,והן תלויות
בעמותות סיוע המספקות להן מזון; חלק מהמשפחות אינן יכולות לעמוד בדמי השכירות ,ולכן
כמה משפחות מצטופפות בדירה אחת; מי שפוטרו מעבודתם (לפי הערכות מדובר בכ–80%
ממי שעבדו טרם המשבר) מאבדים גם את הביטוח הרפואי שהסדירו מעסיקיהם; הורים אינם
מסוגלים להמשיך ולשלם את דמי הביטוח הרפואי של ילדיהם; ללא ביטוח רפואי ,בעיות
בריאות מחמירות; בהיעדר אמצעים ללימוד מרחוק ,הפער החינוכי בין ילדי מבקשי המקלט
לחבריהם הישראלים הולך ומתרחב.
למרות המשבר ההומניטרי ,גורמים בקרב הממשלה פעלו לבלימת כל סיוע לקהילה הזרה.
כאשר פורסמו כללים למתן תמיכות לעמותות שיסייעו ,בין היתר ,למבקשי מקלט ,שר האוצר
ישראל כ"ץ הוא שמנע את אישור הכללים כדי למנוע סיוע מדינתי לעמותות התומכות במבקשי
מקלט .הצעת חוק שביקשה לקבוע כי למבקשי המקלט יוחזר סכום חודשי קצוב מתוך כספי
הפיקדון שלהם — כשלה; בדיון בעניינה בכנסת התנגדו ח"כ אילת שקד ממפלגת ימינה וח"כ
שלמה קרעי מן הליכוד לכל מהלך שעשוי להקל עם "המסתננים" ולהקטין את התמריץ
ליציאתם מישראל (מאוחר יותר הורה בג"ץ על בטלות חלק מ"חוק הפיקדון" ועל החזרת מלוא
הפיקדון לעובדים) .לאחרונה ,הצעת חוק ממשלתית המסדירה סיוע כלכלי למעסיקיהם של
עובדים שהוצאו לבידוד ביקשה לקבוע שמעסיקו של "מסתנן" שנאלץ לשהות בבידוד לא יקבל
שיפוי (גם הצעה זו לא עברה לבסוף) .הגדיל לעשות ח"כ סמוטריץ' ממפלגת ימינה ,שפנה
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לראש הממשלה בדרישה לנצל את מצוקת הקהילה בתקופת הקורונה שכן זוהי הזדמנות מצוינת
לגרשה מישראל.
המשבר מבהיר ומחדד את המגמות הניכרות בשנים האחרונות :מבחינת הרשויות ,מבקשי
המקלט אינם "עניי עירנו" .הם נותרו כפי שהוגדרו למן הגעתם — "מסתננים" ששהותם זמנית,
גם כאשר היא נמשכת עשר שנים ויותר .וזכויות האדם הבסיסיות של "מסתננים" ,לרבות
בריאותם ורווחתם ,אינן ראויות להגנה ,אפילו לא בעת משבר קיצוני.

מוות
יעל

השילוני–דולב*

גסיסה ומוות ממחלת הקורונה ,בבידוד ,תחת מצלמות מעקב ובחברת מסכים ,העצימו הן את
תהליך הפשטת המוות מהממד הרוחני והחברתי והן את קידוש החיים גופא ,האופייני למודרנה.
הסוציולוגיה של המוות מתארת את החברה המודרנית כחברה מכחישת מוות ,חברה שבה
גסיסה ומוות מורחקים מהעין ,מעוררים סלידה ונתפסים ככישלון רפואי ולא כ"דרך כל בשר".
המוות המודרני הפך לטאבו ,הוצא אל מחוץ לגבולות החיים ,וכמעט שאינו נוכח עוד בקרבם.
כדוגמה לתהליך זה מביא פיליפ אריאס את מיקום בית הקברות ,שבעבר שכן בתוככי חומת
העיר או ממש בחצר הכנסייה אך כיום הוא מורחק מאזורי המגורים .בחברה שבה המוות הוא
טאבו מורחקות הגוססות לבתי חולים ,ושם מותן עובר תהליך מדיקליזציה :תהליך המיתה
הטבעי מוכנס תחת כנפי השליטה של המערכת הרפואית .בבית החולים לא ניתן מענה רוחני
למצוקתן של הנוטות למות .תחת זאת מתנהל בו מאבק בלתי מתפשר על הצלת החיים ,גם
כשהסיכוי לכך קלוש או שאינו קיים עוד ,תוך בידודן של הנוטות למות מסביבתן המוכרת
ומקרוביהן — בניגוד בולט לנוהג מן העבר ,כאשר המתים נפרדו מהעולם בביתם כשהם מוקפים
במשפחה ,בקרובים ובאנשי דת.
בעולם נעדר אמונה בחיים שלאחר המוות ובגאולה שמיימית ,הגוף הופך לזירת הגאולה
הארצית ולמוקד של טיפוח ,ניסיונות הצערה ופעולות של היאחזות בחיים בכל תנאי .בד בבד,
גסיסתם של בני זמננו מתארכת לא אחת בשל השימוש בטכנולוגיות של הארכת חיים ,טיפולי
החייאה ,מכונות הנשמה וכיוצא בזה .עובדה זו נוספת לכך שהמדינה המודרנית מתאפיינת
בחובתה לשימור החיים ולטיפוח חיי אזרחיה למן הרחם ועד לערש דווי ,בניגוד לריבון הטרום–
מודרני ,שכוחו התבטא ביכולתו ליטול חיים (או לחוס עליהם) אך לא היה לו עניין בדאגה
לבריאות האוכלוסייה .כך הופכים החיים גופא למוקד פוליטי ומוסרי .לטענתו של הפילוסוף
ג'ורג'יו אגמבן ,בבתי חולים מודרניים אפשר למצוא "חיים חשופים" ,כאלה של חולים התלויים
במכשירים רפואיים ומתנדנדים בין החיים למוות ,חיים ביולוגיים עירומים המופרדים
מהביוגרפיה של החולים.
הקורונה הביאה אל הקצה את עקרון הצלת החיים ושימור החיים .בהיותה מגפה מידבקת,
בשם שימור החיים הביולוגיים היא הובילה לבידוד ולהרחקה קיצוניים של החולים והגוססים.
*

פרופ' יעל השילוני–דולב ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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הריחוק הכפוי מן החולים והמתים הביא לכך שבמקרה הטוב נפרדו הגוססים מקרוביהם דרך
מסכי הטלפון הנייד ,ובמקרים אחרים לא נפרדו ולא נוחמו כלל .בישראל ראינו קשישים
כלואים בדיור מוגן ואת קרובי משפחתם משוחחים איתם בצעקות דרך החלון או מתדפקים
לשווא על שערי המוסד הנעולים בפניהם .וכך ,בשם ההגנה על החיים גופא נזנחו או הוגבלו
מאוד מצוות חברתיות כמו ביקור חולים או ניחום אבלים.
נותר כמובן לשאול מדוע בחברה שאדישה כמעט לגמרי למותם של פועלי בניין ,או למותם
של הולכי רגל שנדרסים על ידי רוכבי אופניים חשמליים ,דווקא המוות מקורונה הוביל לצעדים
קיצוניים כל כך; או מדוע מותר לאישה צעירה להתגייס ליחידה קרבית ,להסתכן בספורט
אתגרי או לטפס על ההימלאיה ,אבל נאסר עליה לבקר את סבתה הגוססת ולהסתכן במחלה
שאינה מאוד מסוכנת עבורה .נותר גם ,כמובן ,לחכות ולראות איך ייראו החיים בחברה שבה
אסור לחלות ולמות.

מחאה
גל

לוי*

*

ד"ר גל לוי ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
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"המהפכה לא תשודר בטלוויזיה" ,שר אי אז המשורר .כיום ,המהפכות ,או למצער — המחאות,
נעות ממקלדות הסמארטפונים אל הגופים האנושיים המציפים את הרחובות והכיכרות .למחאה
אזרחית זו אין ארגון או מנהיגּות פורמלית ,אך באופן מובהק ,כמו במחאות אחרות בעולם כעת,
מתגלים בה מנהיגים — ובעיקר מנהיגות — שצמחו מהפוליטיקה של היומיום .המחאה אינה
אלימה ,אך היא מודרכת על ידי תשוקה לשינוי מן היסוד .דווקא משום כך המחאה נתקלת
באלימות מצד המדינה .אלימות זו מופנית לרוב כלפי מי שנתפסים כנתיניו החורגים של הסדר
החברתי ולא כלפי האזרחיות והאזרחים המהווים את עמוד השדרה הנורמטיבי שלו .כיצד קרה
שדווקא בזמן מגפה עולמית המחאה התפשטה כך ,ומדוע בשעה קשה זו המדינה מכבידה את
ידה על אזרחיה?
התמונות ששבות ועולות ברשתות החברתיות ,בעיקר בפייסבוק ובטוויטר ובעקבותיהן גם
בטלוויזיה ובתקשורת הממוסדת ,מעידות על קפיצת מדרגה ברמת האלימות שמופעלת על
האזרחים שיצאו להיאבק ברחובות ,במיוחד לאחר הקמת ממשלת החירום .כל השוואה אקראית
בין תמונות אלו לסרטונים המגיעים מארצות הברית ,שבה מאז רציחתו של ג'ורג' פלויד בידי
שוטר לבן מתפשטת מחאה רחבה בהובלתה של תנועת  ,Black Lives Matterמעידה
שלאלימות המשטרתית יש עוד לאן להסלים .אבל כאן או שם ,נדמה שמחויבותה הבסיסית
לכאורה של המדינה לבריאותם ולחייהם של אזרחיה ,או לביטחונה של החברה ,נדחקת לטובת
ההגנה על המשטר הקיים ,בשם השמירה על התנהלותו התקינה של הסדר הדמוקרטי כביכול.
שתי גישות שונות ,אך משלימות ,מבהירות מהי משמעותה של המדינה המודרנית .מקס
ובר ראה בה את ההתגלמות הפוליטית של שליטה לגיטימית בטריטוריה ובאוכלוסייה נתונה
באמצעות מונופול על אמצעי האלימות .צ'רלס טילי הציע אנלוגיה שלפיה המדינה פועלת
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כארגון מאפיה; כמוהו גם היא מציעה את חסותה למי שיקבלו את מרותה .מוסד האזרחות
המודרנית התפתח בין שני אפיונים אלו ,ומתקיים בו תמיד המתח בין הפוטנציאל למימוש
זכויות ובין הפיקוח המדינתי והאיום בשלילתן .בהינתן זכויות האזרחות והגנתה של המדינה,
האזרחית המודרנית מצפה כי האזרחות תבטיח יחסי גומלין שאינם מבוססים על הפעלת
אלימות פיזית .הבטחה זו לפסיפיקציה של יחסי מדינה–חברה היא מהותית להבנת תכונותיה
של המדינה המודרנית ,ובמיוחד זו המתיימרת להיותה דמוקרטית.
תכונה זו של המדינה ,גם אם היא רק מדומיינת ,היא שמניעה אזרחים ואזרחיות לצאת
לרחוב כדי להיאבק על מה שהם חושבים שראוי לחברה ,להם עצמם .זו ההבטחה לשוב לביתם
כשהם שלמים בגופם ,גם אם הזעם שהפגינו רב .ההבטחה לאי–אלימות היא פריבילגיה הנגזרת
ממוסד האזרחות ,אך היא מגיעה לא פעם עם נקודת עיוורון כלפי מי שהם רק נתינים :מי
שאינם אזרחים ומי שהם אזרחים סוג ב .במילים אחרות ,האלימות של המדינה מבדילה בדרך
כלל בבירור בין שתי קטגוריות אלו .אך הפעם ,הזעם בהפגנות בלפור ואלימותה של המשטרה
חשפו את נקודת העיוורון הזאת והשיבו לרגע (ואולי אף ליותר מרגע; ימים יגידו) את ההכרה
בחשיבותה של אזרחות אקטיביסטית ושל פעולה אזרחית המכוונת לחולל שינוי ולא רק להשיב
את הסדר ההיררכי הקודם על כנו.
האלימות שבה נתקלת מחאת בלפור אינה חדשה או מפתיעה עבור מי שבאו מהשוליים
החברתיים ,בין שמדובר בפלסטינים בשטחים הכבושים ובגבולות הקו הירוק ,במבקשי מקלט
ועבודה ובין שמדובר ביהודים מזרחים וביוצאי אתיופיה ,ששוועתם לדמוקרטיה נתקלת תדיר
בידה הקשה של המדינה .אלה ערערו מאז ומתמיד על הלגיטימיות של הפעלת האלימות,
מכיוון שכפי שחוו על בשרם ,בעיני המדינה עצמה מי שאינם יהודים מעולם לא היו שייכים
ולעולם לא יהיו; ולגבי היהודים שבין המודרים — שייכותם מותנית מראש .הפעם ,לרגע,
הפריבילגים חשו את תחושת המודרים.
משבר הקורונה חשף את המדינה במערומיה ,כמדינה שבה חיי אדם זולים ומתיה אינם
נספרים .מחאת בלפור על שלל זרמיה ומרכיביה ,שהמפריד ביניהם לעיתים רב מהמאחד,
מעידה על עומקו של משבר הלגיטימציה .התלכדותה של מחאת בלפור (שלא במקרה) עם
המאבק על הגישה לנחל האסי חושפת את ערוותו של החיבור "יהודית ודמוקרטית" ואף את
כישלונו של הצימוד "ציונות ו(ניאו–)ליברליזם" בהבטחת סדר חברתי לגיטימי .יתרה מזו,
המחאות האלה מלמדות כי עדיין רחוקה הדרך עד שנזכה כולנו להיות אזרחים ואזרחיות
בישראל.

מטפורת המלחמה
עפרה בן

ישי*

אחד הדברים הבולטים מאז פרצה מגפת הקורונה הוא מסגור ההתמודדות עימה באמצעות
מטפורת המלחמה .מטפורה היא מנגנון מסגור מתוחכם ,מפני שיש בו מרכיבים סמויים ולא
*

ד"ר עפרה בן ישי ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
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מודעים המסדירים חישה ותפיסת מרחב ,זמן ותנועה ,וכן מרכיבים קוגניטיביים ומנטליים
שמתייחסים לתפיסות חברתיות ,לדפוסי התנהגות ולהסדרת השליטה החברתית.
בעקבות עבודותיה של סוזן סונטג על מטפורות ההתמודדות עם סרטן ,שחפת ואיידס ,קם
גל חוקרים שניתחו מסגור מחלות זיהומיות מדבקות והראו כיצד הבחירה במטפורה המארגנת
קבעה את הדיאגנוזה הרפואית ואת הדפוסים של מדיניות הטיפול והמניעה .בכולן רווחה
מטפורת המלחמה ,המטפורה המועדפת על השלטון; היא יכולה להצדיק מדיניות התערבות
דרקונית ולשמש כלי רטורי פשוט כדי להסיר מחלוקות ולהבטיח התנהגות קונפורמית .כך
אומצה חשיבה צבאית שהתמקדה בפיקוח ובהשתקת קוראי תיגר ,ומרב המשאבים הוקצו
להשגת ציות .התהליך הוביל לסטיגמטיזציה ולנקיטת צעדי קיצון כלפי אוכלוסיות מרובות
חולים ,שהוצגו כמפיצות המחלה .אלה היו לרוב הקבוצות המוחלשות שחסרו משאבים
להתמודדות עם המחלה עקב דלות ,צפיפות ,היעדר מתקנים רפואיים וציבוריים וגישה מועטה
לצינורות התקשורתיים והמדינתיים .נוסף על כך ,מטפורת המלחמה נקשרה גם להסדר הפיצוי
שהוצע ,באופן שנועד לרוב לחזק את מבני העוצמה וההקצאה ששררו קודם לאירוע.
מטפורת המלחמה מסמנת מי האויב ומי הגיבור ,ובכך היא קובעת אילו דפוסי התנהגות
יובילו לענישה ולהפעלת אלימות ופיקוח מדינתי אגרסיבי ודוחקת הצידה שיקולים של חופש
הפרט וכבוד האדם .המטפורה מעמיקה הכללות והטיות חברתיות ואידאולוגיות באמצעות
ביטויים כמו "האויב הסיני" או "החרדים מפיצים את המחלה" ,מחזקת קונוטציות גבריות וסדר
יום פטריארכלי ומקבעת את חלקן של הנשים למקומות מסורתיים בהתמודדות עם המצב.
מחקרים על התפשטות האבולה ,מחלת הפה והטלפיים ,הסארס ושפעת העופות הראו כי
השימוש במטפורת המלחמה חשף זיקה הדוקה בין דרכי הפעולה שאומצו ובין התכוננות
לוועדת החקירה ולהאשמות שיגיעו לכשיסתיים האירוע .ההתמודדות הפכה פוליטית מאוד,
כפי שקרה גם בעת השימוש במטפורת המלחמה נגד העוני ובמטפורת המלחמה בסמים.
מטפורת המלחמה התחרתה במטפורות אחרות למסגורן של מחלות :האחת היא המטפורה
הרפואית–מדעית ,והאחרת היא מטפורת המגפה המסמלת את המחיר והעונש הכרוכים בצריכה
ובניצול היתר של כדור הארץ .מטפורה זו הופיעה בשתי צורות — מוסרית–דתית וניו–אייג'ית.
מטפורת המלחמה קידמה מנהיגות אוטוריטטיבית והציגה את התהליך הדמוקרטי כאיטי וכלא
יעיל ,בניגוד למטפורה הרפואית–מדעית ,שנטתה למנהיגות בונה אמון ולקהילתיות ורתמה
לפעולה ארגוני סיוע .עם זאת ,אחד ההסברים להעדפת מטפורת המלחמה נקשר לחשש כי
מטפורות אחרות מעודדות התמודדות אישית ,בעוד מטפורת המלחמה מקושרת לכאורה עם
אחדות ,סולידריות והתגייסות קולקטיבית משום שהצו המוסרי שלה הוא לציית ולעשות את
חובתך.
גם בעת מגפת הקורונה המטפורה השלטת בשיח היא מטפורת המלחמה .המלחמה הוגדרה
כמלחמה של העם .בסין קראו למלחמה עממית בנוסח מאו דזה דונג ,בבריטניה הפצירו בציבור
לגלות את רוח האזרחים בתקופת הבליץ .אחרים טענו כי הלחימה בקורונה זהה למלחמה
בטרור ודורשת תפיסה והתארגנות זהים .הלקסיקון הנגזר ממטפורה זו הוא לקסיקון מלחמה:
קרב ושדה קרב ,התקפה והגנה ,הכנעה ,גיוס כוחות ,סגר .אסטרטגיות ההתמודדות שהוצעו הן
אסטרטגיות מלחמה :הלחימה היא בידוד וריחוק חברתי ,הנשק הוא תרופות אנטי–ויראליות,
חיסונים ובדיקות; רופאים ,וירולוגים ואפידמיולוגים הם הלוחמים בחזית ,ומוצגים כמרטירים
וכהרואיים .רטוריקת המלחמה אף משמשת כיסוי להקצאת משאבים בלתי מבוקרת .ללחימה
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ניתנת קדימות עליונה ובלעדית וסדרי עדיפויות נורמליים נזנחים ,משום שבעת מלחמה דאגות
היומיום מוסטות הצידה .המטפורה גם מסבירה את נוכחותו הבולטת של הצבא באירוע בעולם
ובישראל.
טבעה הפוליטי והתובעני של מטפורת המלחמה הצמיח התנגדות ,ציות תנודתי וחשד
שהשלטון זורע פאניקה ושיתוק ממניעים זרים .מטפורת המלחמה מועדת אפוא לסכנת שחיקה
מהירה; ברגע שהסכנה מצטמצמת ,אפילו באופן זמני ,המטפורה מאבדת את כוחה כמנגנון
שליטה ,אנשים קוראים למרי ומתמעטת נכונותם לספוג את המחיר שהיא משיתה .המטפורה
הגרפית הוויזואלית "להשטיח את העקומה" ,שבה נעשה שימוש בחלק מן המדינות ,נועדה גם
היא — כמו מטפורת המלחמה — להפגין שליטה ,אך הפער המתרחב בין אובדן השליטה ובין
המטפורה כרסם באמון ושחק את הציות .לעומת זאת ,בחלק מן המדינות מוסגרה ההתמודדות
עם המגפה בעיקר באמצעות המטפורה הרפואית–מדעית .השימוש בה עודד גישה מוטת
הסברה ,הענקת מידע והימנעות מיוהרת שליטה ומגיוס משלהב וגרנדיוזי .גישה זו הועדפה
לרוב במקומות שבהם נשים עמדו בראש ההנהגה.
השימוש במטפורת המלחמה מעלה שתי שאלות .ראשית ,אם המלחמה הלאומית המודרנית
איחדה קולקטיב אחד נגד משנהו ,האם אנחנו ב"מלחמה חדשה" שבה "כל הגזע האנושי
מתאחד נגד הקורונה"? ושנית ,אם המלחמה עיצבה אזרחות מגויסת ,האם חולשות המטפורה
בהתמודדות עם מגפת הקורונה צפויות לקדם חוזה חדש בין המדינה לאזרחיה?

מיקרואורגניזמים ובני אדם
רפי גרוסגליק ,דן

קוטליאר*

החודשים האחרונים ,בצל וירוס הקורונה ,חושפים את השפעתם העמוקה של
מיקרואורגניזמים — חיידקים ,פטריות מיקרוסקופיות וכמובן נגיפים — על הסדר החברתי.
ההתייחסות אל הקורונה כאל נגיף מסוכן ובלתי נשלט הובילה לפעולות כלכליות ,חברתיות
ופוליטיות נרחבות במישורים המקומיים והגלובליים ,אשר תכליתן הוא "מאבק בנגיף" .מקורן
של פעולות אלו בשינויים אפיסטמיים עמוקים הנוגעים ליחסי אדם–מיקרוב ,שהם למעשה
גלגול אחרון במערכת יחסים בין–מינית ( )inter–speciesארוכה וסבוכה.
אולם מערכת יחסים זו לא הייתה תמיד במרכז תשומת הלב הציבורית והמדעית .למעשה,
מאז זיהויים של ה"אנימלקולס" ( ;animalculesהחיות הקטנות) על ידי אנתוני ון לוונהוק
באמצע המאה ה– ,17ולמרות גילוייהם של לואי פסטר ורוברט קוך באמצע המאה ה– 19ושל
אסתר וג'ושוע לדרברג ,חלוצי הגנטיקה המיקרוביאלית ,באמצע המאה ה– — 20התקיים
המחקר המיקרוביאלי בפינות צדדיות ואזוטריות יחסית של המדע.

*

ד"ר רפי גרוסגליק ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב והחוג למדעי החברה
ואזרחות ,המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר דן קוטליאר ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים והמחלקה
לתקשורת ,אוניברסיטת סטנפורד
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אף על פי כן ,מיקרואורגניזמים מילאו תפקיד חשוב בחברה המודרנית .הם נתפסו כאיום
בלתי נראה ומצוי בכל מקום ,ולפיכך הופעלו עליהם פרקטיקות שונות של שליטה ומשמוע —
זיהוי ,בידוד והשמדה .דפוסי משטור מיקרוביאלי ,למשל תהליך הפסטור או פרקטיקות של
היגיינה ,נתפסו כהכרחיים כדי שפוליטיקה אנושית (או ביו–פוליטיקה ,במונחיו של פוקו) תוכל
לשגשג .למעשה ,הרחקתם של מינים מיקרוביאליים פתוגניים ,גורמי מחלות ,הפכה למאפיין
בולט של המודרניות ולדרך להיבדלות מקבוצות שנתפסו כפרימיטיביות — כאלה שלא אימצו
פרקטיקות של מלחמה בחיידקים .כך ,במשך שנים רבות נתפסו האנושי והמיקרוביאלי כשתי
ישויות נפרדות זו מזו ,שמערכת היחסים ביניהן מושתתת על יחסי כוח ומאבק (מה
שהאנתרופולוגית הת'ר פקסון כינתה "מיקרו–ביו–פוליטיקה").
אולם במהלך  15השנים האחרונות ,עד לפרוץ המשבר הנוכחי ,היחס למיקרוביאלי השתנה
ללא הכר .התפתחויות טכנולוגיות הקשורות בריצוף החומר הגנטי המיקרוביאלי (המיקרוביום)
ובפיתוח אלגוריתמים מתקדמים הובילו לתובנות חדשות הרואות ביחסי אדם–מיקרוב יחסים
סימביוטיים או אקולוגיים ,להבדיל מיחסים פתולוגיים או אדברסריים .מדענים והוגים החלו
לטעון כי יש לראות את האנושי כ"הומו–מיקרוביס" — אדם המוגדר באמצעות קשריו עם
קהילות המיקרואורגניזמים השוכנות בתוך גופו ,עליו וסביבו .בהתאם לכך ,האדם נתפס
כסופר–אורגניזם ,סובייקט המורכב מתאים וגנים אנושיים ומיקרוביאליים השזורים זה בזה ללא
התר; המאפיינים שהם לכאורה האנושיים ביותר — האנטומיים ,החיסוניים ,הגנטיים,
האישיותיים ,הקוגניטיביים ואף הרגשיים — נתפסו כקשורים באופן הדוק למערכות יחסים
מורכבות עם מינים מיקרוביאליים שונים .גישה פוסט–הומניסטית זו אתגרה את התפיסות
הרואות את האנושי כמבודד ומובחן אונטולוגית מהמיקרוביאלי ,ואף את אלה הרואות
במיקרובים אויב או "רע מוחלט" .כך ,מראשית המילניום ועד פרוץ משבר הקורונה רווחה
בשיח הציבורי והמדעי גישה המעודדת את טיפוחם של המיקרובים ,הרואה בהם ישויות
סימביוטיות ,חיוביות וחיוניות אשר "התיידדות" עימן עשויה להיטיב עם גופים אנושיים ועם
הסביבה.
אבל עם משבר הקורונה שבה הגישה הרואה ביחסי אדם–מיקרוב יחסים אדברסריים
המבוססים על מודלים תרבותיים פסטריאניים ועל שיח מיליטריסטי .למעשה ,חוקרי וחוקרות
המיקרוביום האנושי ,שעד פרוץ המשבר קידמו גישות סימביוטיות של יחסי אדם–מיקרוב,
גויסו לחזית המאבק בנגיף ,ושיטותיהם — ששימשו זה מכבר ל"התיידדות" עם
המיקרוביאלי — משמשות עתה כדי להיאבק בו.
לחזרה זו לתפיסות המודרניסטיות יש השלכות של ממש במישור הרגשי (למשל בחשש
המתמיד מפני הנגיף) ,הגופני (למשל בדגש על שטיפת ידיים או עטיית מסכה) ,הבינאישי
(למשל בשמירה על "ריחוק חברתי" לשם המאבק בהתפשטות הנגיף) ,החברתי (למשל ביצירה
של תצורות חברתיות חדשות כגון קפסולות) והתעסוקתי (ברמות האבטלה חסרות התקדים
הנובעות מהניסיון "לקטוע את שרשרת ההדבקה") .כל אלה נתפסים כמחירים שאותם "אנחנו",
האנושיים ,נדרשים ונדרשות לשלם כחלק מהמלחמה ב"הם" ,המיקרובים.
האם תפיסה זו תביא לשינוי מהותי וממושך במערכת היחסים הוותיקה בין האדם
למיקרובים החיים לצידו ובקרבו? האם נחזה בהשלכות נוספות הנגזרות מהחזרה למודלים
הומניסטיים המדגישים את הפער בין המינים ,על חשבון הקשר ביניהם? השאלות הללו עתידות
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לקבל מענה בחודשים ובשנים הקרובות ,מתוך תוצאות המאבק האנושי באויב המיקרוביאלי
התורן — .COVID-19

מסכה
נדים

כרכבי*

אנושיותנו ואישיותנו הייחודית מתבלטות מבעד לתווי הפנים .הסתרת הפנים במסכה נועדה
לטשטש את זהותו האישית והאוניברסלית של אדם .השימושים המוקדמים במסכה נעשו
בריטואלים דתיים ,במטרה להזדהות עם ישויות טבעיות ועל–טבעיות שחורגות מגבול האנושי.
למסכה היה גם תפקיד מופעי — התחפשות וחיקוי של זהויות אחרות בתיאטרון או בפסטיבלים.
המסכה העניקה למי שעטה אותה את החופש להיות ,ולו באופן זמני ,מישהו או משהו אחר.
הסתרת הפנים באה לידי שימוש גם למטרות הסוואה במלחמה ,אם כדי לזרוע פחד אצל
האויב בזמן קרב ואם כדי לחדור מבעד לקוי האויב באמצעות חיקוי זהותו .אך לא רק חיילים
ומרגלים הסתירו את פניהם; גם פושעים עשו זאת לעיתים קרובות כדי לממש כוונות זדון מבלי
להזדהות .במקרים אחרים ,הסתרת הפנים נועדה לשמור על אנשים או להישמר מפני אחרים.
הניקאב או הבורקה ,למשל ,נועדו — לפי התומכים בהם — לשמור על כבודן של נשים
מוסלמיות ואף לתת להן חופש לנוע בציבור .לעומת זאת ,עבדים אפריקנים הוכרחו לחבוש
מסכת ברזל על פניהם ,כדי להגביל את דיבורם.
בישראל ,עד לאחרונה ,השימוש במסכות בחיים הציבוריים היה מוגבל למועדים והקשרים
ספציפיים מאוד .הבולט שבהם הוא חג פורים ,שבו יהודים רשאים להתחפש ולחקות זהויות
אחרות במסגרת ריטואל דתי וחברתי .במקרה שמח פחות ,במהלך מלחמת המפרץ ,הצטוו
אזרחי ישראל לעטות מסכות מגן כדי להתגונן מפני מתקפה כימית אפשרית .אולם בהקשר של
מלחמה ,השימוש במסכה לא נעשה רק להגנה אלא גם לתקיפה .המסתערבים מסתירים את
פניהם בכאפייה כדי להיטמע בקרב ערבים ,במטרה לאסוף מידע או לבצע מעצרים
והתנקשויות .עד לאחרונה ,השימוש במסכות למטרות היגיינה נעשה רק בבתי חולים.
מגפת הקורונה זימנה פנים רבות למסכה .ראשית ,המסכה נועדה לשמור על הבריאות ,לא
רק של מי שעוטה אותה אלא גם של אחרים .המסכה נועדה ליצור חיץ בין זרים מחשש
להדבקה .למי שעטו אותה היא העניקה ביטחון ,אך בקרב אחרים היא עוררה חשד .לעומת זאת,
הימנעות מעטיית מסכה הפכה סממן של אינטימיות בין קרובים .כך הפכה המסכה לאובייקט
המסמן את הגבול בין זרים למוכרים ,בין עוינות לאמון ובין "ידיד" ל"אויב".
כוחה של המסכה כשומרת על האדם תורגם עד מהרה לכוח של משטור והגבלה .עקב
האמונה ביכולתה של המסכה להפחית סיכוי להדבקה ,עטייתה בציבור הפכה לצו מדינה
שנאכף בקפדנות באמצעות הטלת קנסות כבדים על מפרי התקנות .לשם כך נפרשו שוטרים,
פקחים ואפילו "מצלמות חכמות" שמפעילות טכנולוגיית זיהוי פנים כדי לאתר אזרחים סוררים
שפניהם חשופות .אך האובססיה לכיסוי הפנים בציבור אתגרה את הגיון הביטחוניזם ,המקדש
*

ד"ר נדים כרכבי ,החוג לאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
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המעמד הבינוני
אורי

רם*

קיומו של מעמד ביניים רחב ואיתן נחשב ערובה לחוסן חברתי ולתרבות ליברלית .מה היקפו
ומה עוצמת חסינותו של מעמד הביניים הישראלי ,וכיצד השליך עליו משבר הקורונה?
לפי מדד מקובל של רמת הכנסה" ,המעמד הבינוני" ,או בלשון מדויקת יותר "הרובד
הבינוני" ,כולל מעט פחות משליש ממשקי הבית בישראל (כך לפי דוח מרכז אדוה לשנת
 .)2013לפי מדד מרחיב יותר ,המעמד הבינוני מקיף  54%ממשקי הבית בישראל .אבל אפילו
לפי המדד המרחיב ,היקף המעמד הבינוני קטן בהשוואה למדינות מערביות ,ששם הוא עומד
בממוצע על  61%ממשקי הבית (ובמדינות סקנדינביה הוא עומד על  ,70%–65%על פי דוח
ה– OECDלשנת .)2019
זאת ועוד ,מחציתו של מה שמוגדר בישראל מעמד ביניים קרובה למעשה במונחי הכנסה
למעמד הנמוך .מבחינת עיסוקים ,המעמד מורכב מנדבך "ישן" — עצמאים ,סוחרים ,בעלי
עסקים קטנים וכיוצא באלה ,ומנדבך "חדש" (שגם הוא כבר ישן) — מקצועות חופשיים,
מנהלים ,מדענים ,פקידים ,עובדי השירות הציבורי וכדומה .יש אף המבחינים בין המרכיב
ה"טכנוקרטי" של המעמד ,אלה העוסקים ב"חומרה" (כלכלה) ,ובין המרכיב ה"בוהמייני" שלו,
*

פרופ' אורי רם ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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את הגלוי על הנסתר .דוגמה לכך היא המפגינים הרבים שיצאו אל הרחובות למחות בשל כתבי
האישום של ראש הממשלה ונגד כישלונות הממשלה בניהול המגפה :אלה שמחו להסתיר את
זהותם בעזרת המסכה מול מצלמות המשטרה שכוונו אליהם.
חלק מהציבור ,במחאה על האילוץ להשתמש במסכות ,הוריד את המסכה אל הסנטר .כך
התהלכו להם אנשים ברחוב כשאפם ופיהם חשופים ,כדי לקחת נשימה עמוקה או להפיג את
האדים על המשקפיים .בכל מפגש אקראי עם פקח המסכה הייתה מורמת שוב מעל לאף ,עד
יעבור זעם.
אך להורדת המסכה בציבור היה גם היבט מעמדי ,שקיבל ביטוי בולט במיוחד בתקופה
הקצרה שבה נפתחו המסעדות בתקופת המגפה .הסועדים ,מקבלי השירות ,הורשו להוריד את
המסכות כל עוד ישבו במקומם ,ואילו המלצרים ,נותני השירות ,חויבו לעטות אותן בקפידה.
לאנונימיות הכרוכה בעטיית המסכה היו לעיתים השלכות חברתיות מביכות ,בשל הקושי
לזהות אנשים מוכרים .יתר על כן ,בחברות המקדשות את האינדיווידואל ,אנשים התקשו לקבל
את האחידות שכפתה המסכה הסניטרית ,והיו מי שהפכו את המסכה לפריט אופנה .מסכה
מעוצבת ,שנקנתה או נתפרה במיוחד ,הדגישה זהות ייחודית או סטטוס .פוליטיקאים מצאו
במסכה הזדמנות להציג את דגלי מדינותיהם .אחרים העדיפו תדפיסים שיתאימו לבגדיהם .גם
מסכות פלסטיק שקופות הופיעו ,כאלה שיוצרות חיץ אך אינן מסתירות את הפנים ,אולם
הציבור בחר להשתמש בהן פחות — אולי מפני שנתפסו כלא יעילות ,שכן כוחה של המסכה,
לטוב ולרע ,טמון בכך שהיא מסתירה את הפנים.
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אלה העוסקים ב"תוכנה" (תרבות) .אפשר כמובן לציין הבחנות נוספות ,הנובעות מהון כלכלי
(נכסים ,ניירות ערך) ,הון שיוכי (לאום ,אתניות ,מגדר) ,הון תרבותי (סוג השכלה והיקף
ההשכלה) ,הון חברתי (קשרים וכישורים שונים ,סגנון חיים) ועוד.
מתוך תמהילים שונים של הגורמים הללו מצטיירים דימויים שונים של המעמד ,ייצוגיו
הפוליטיים והתהליכים שהוא עובר .יש המזהים את המעמד הבינוני עם האליטה הישנה —
הסקטור הפריבילגי של אשכנזים ,חילוניים ,סוציאליסטים (לשעבר) ולאומיים (האחוס"לים,
בלשונו של ברוך קימרלינג) .אלה טוענים כי סקטור זה הולך ומצטמק דמוגרפית ונחלש
פוליטית ,יחד עם ה"שמאל" בכלל ועם מפלגות המרכז ,המייצגות אותו חדשים לבקרים (בשנים
האחרונות ,למשל ,היו אלה מפלגות שינוי ,קדימה ,התנועה ,יש עתיד וכחול לבן) .לעומת זאת,
יש הטוענים כי המעמד הבינוני הולך ומתרחב ,עד כדי היווצרות "חברה של שני שלישים" —
דהיינו חברה ששני שלישים מחבריה מסווגים כמעמד בינוני — וכי הוא אף הולך ומתגוון וכולל
יותר ויותר חברי קבוצות מוחלשות לשעבר ,כגון ערבים ,מזרחים וחרדים.
בזמן משבר הקורונה העמיק השסע התרבותי–פוליטי ,ודימויים מעמדיים ומגזריים (דימויי
ה"שבטים") נכרכו במאבקים סביב המדיניות הממשלתית .שסע זה התבטא למשל בעימותים
סביב סיווגם של יישובים כאדומים בתוכנית הרמזור ,כאשר התברר כי היישובים שנקבעו
בראש טבלת נדבקי המגפה הם בעיקרם חרדיים או ערביים; או בהנגדה הסימבולית שנוצרה
בשיח הציבורי בין הפגנות לתפילות ,או במקרה של האוכלוסייה הערבית — בין הפגנות
לחתונות (המעמד הבינוני היהודי בלט בהפגנות בלפור וב"מחנה אנטי–ביבי" ,ואילו המגזרים
המזוהים עם התפילות או החתונות נטו להשתייך למעמד הנמוך או הבינוני–נמוך ,וחלקם
היהודי שותף לגוש נתניהו).
אך הבעיה החריפה שיצר משבר הקורונה מבחינת מעמד הביניים אינה בעיית תדמית אלא
בעיה כלכלית .שיוך ריבודי נקבע כמובן באמצעות תגמולי שוק העבודה ,אך במציאות בת
זמננו הוא נקבע גם ,ובעיקר ,באמצעות מדיניות כלכלית :מבנה מערכת המיסוי (מידת
הפרוגרסיביות שלה) ,מבנה מערכת החינוך ,הבריאות והרווחה (מידת האוניברסליות שלה),
וכן היקפה של ההתאגדות המקצועית ועוצמתה .ואכן ,מסיבות של מדיניות כלכלית ,ההיקף
היחסי של מעמד הביניים בישראל (וגם בארצות הברית) קטן מזה שבמדינות צפון מערב
אירופה.
בישראל הניאו–ליברלית קיימת כבר כשלושה עשורים מגמה של קיטוב חברתי — הצטברות
עושר בשכבות העליונות והתרחבות העוני בשכבות התחתונות — והצטמקות השכבות
שבאמצע ,כאשר החלק הנמוך של הרובד הבינוני גולש לאיטו כלפי מטה .משבר הקורונה האיץ
באחת מגמה זו .ענפי תעשייה ,מסחר ושירותים שלמים משותקים ,קרוב למיליון מועסקים–
לשעבר מובטלים ,ועשרות אלפים מתוך  575אלף העסקים הקטנים בישראל נפגעו אנושות
וספק אם ישתקמו .על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי ,במהלך השנה הראשונה של הקורונה
נפגע מעמדן הכלכלי של כ– 151אלף משפחות בישראל ( 441אלף נפשות) ,בעיקר ממעמד
הביניים ,כמחצית מהן משכבת הביניים המרכזית.
נראה ששנת  2020טורפת את הקלפים וגם את השחקנים .ייתכן שעם משבר הקורונה
מתחילה היסטוריה חדשה של מעמד הביניים בישראל .מעמד הביניים ,ובפרט חלקו
התחתון — על כל נגזרותיו :שכיר כעצמאי ,טכנוקרטי כבוהמייני ,יהודי כערבי — מתרסק תחת
הסגרים ,ההגבלות ,האבטלה ,חולשתו הקולקטיבית ,עצירת התנועה הגלובלית ומחדלי
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ההנהגה הפוליטית והכלכלית .אם נכון הטיעון כי קיומו של מעמד ביניים רחב ואיתן הוא
ערובה לחוסן חברתי ולתרבות ליברלית ,הרי משבר הקורונה של מעמד הביניים הוא משבר
חברתי ופוליטי רב עוצמה.

מעקב מדינתי
ערן

פישר*

*

פרופ' ערן פישר ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה

לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה

במסגרת הניסיונות להיאבק בהתפשטות נגיף הקורונה ולקטוע שרשרות הדבקה ,הפעילה
ממשלת ישראל — באמצעות שירות הביטחון הכללי — תוכנת מעקב אחר אזרחים ,שבאמצעות
איכון טלפוני מאפשרת לזהות את מיקומו של הפרט בכל נקודת זמן .מעקב כזה מופעל ברגיל
בשטחים הכבושים .את מהותו של מעקב מסוג זה יש להבין בהקשר היסטורי וסוציולוגי רחב.
בעת המודרנית מעקב מדינתי הלך ונעשה פרטני יותר ויותר ,וכיום ניהול אוכלוסיות יכול
להיעשות ברמת הפרט .את התמורה הזאת אפשר להמחיש באמצעות השוואה של שני מהלכים
היסטוריים :צמיחתה של מדינת הגיוס והרווחה מזה ,וצמיחתה של ממשליות ניאו–ליברלית
מזה.
המוטיבציה הראשונית להיכרות "אינטימית" של התושבים התעוררה בסוף המאה ה–18
באימפריה האוסטרו–הונגרית ,כאשר זו ביקשה להחיל על אזרחיה חובת גיוס לצבא .כל בית
אב נדרש לספק לצבא אדם אחד .כדי לפקח אחר המהלך החילה המדינה מדיניות חדשה של
ארגון מרחבי ,שהתבסס על שיום רחובות ,מספור בתים וקביעת שמות משפחה ,ומאוחר יותר
גם על קביעת מספרי זיהוי אישיים (שהשימוש בהם נפוץ במאה ה– .)20כל אלה נתונים שלא
היו נתונים מראש ,אלא נוצרו והוחלו מלמעלה למטה על ידי מדינה שיחסיה עם האזרח הלכו
והתהדקו מתוך צרכים אדמיניסטרטיביים (זאת בניגוד להבנה המקובלת של המונח data
ותרגומו העברי ל"נתונים" — שני מונחים המצביעים על דבר מה שלכאורה נתון בעולם ,שניתן
לנו ישירות מהמציאות ללא צורך בהתערבות) .משקי בית אף נעשו ליחידת ייחוס בכל הנוגע
לגביית מיסים בידי המדינה ,ובמידה רבה הם משמשים כך עד היום .איסוף הנתונים על הפרט
הגביר את יכולת המדינה להעמיק ולחדור למרקם החיים של אזרחיה ולהתערב בהם גם
באמצעות הענקת תגמולים חברתיים .ההבחנה הזאת בין פרטים באוכלוסייה אפשרה גם את
פיתוחה של מדיניות רווחה יעילה יותר .צמיחתה של מדינת הרווחה קשורה אפוא בעבותות
במעקב אחר האזרח .במליצה נאמר שבמודל אידיאלי זה ,נתינים אפשרו למדינה גישה לנתונים
אישיים כדי ליהנות מיכולת הנתינה של המדינה (ותודה לענת בן דוד על רעיון הזיקה הלשונית
והאנליטית בין נתונים לנתינים).
בראשית המאה ה– ,21המעקב המדינתי אחר הפרט באמצעות הנתונים המופקים מן הטלפון
הנייד שלו הוא מדד נוח בבואנו לבחון היכן אנו עומדים כיום בסוגיה זו .בעשורים האחרונים
הפך מספר הטלפון הנייד לסמן המובהק ביותר של הפרט בחברה ,יותר ממספר הטלפון של
משק הבית ואף יותר ממספר תעודת הזהות .ממספרי הטלפון הנייד נגזר (בקירוב) יחס חד–חד–
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ערכי בין נתונים ונתינים .אלא שכעת תכלית המעקב היא פיקוח .בניגוד לגלי המעקב
ההיסטוריים ,שתכליתם הייתה לחזק את ההדדיות בין המדינה לאזרח (אם לצורכי גיוס ,אם
לצורכי מיסוי ואם לצורכי רווחה) ,הגל האחרון שאנחנו עדים לו תכליתו לאפשר ניהול מדיניות
מלמעלה באופן חד–צדדי .המאמץ מושקע ביצירת סובייקטים ממושמעים (השומרים על
היגיינה ועל ריחוק חברתי) ,והמשילות מושגת באמצעות טכנולוגיות של ניטור ושליטה .אם
במודל הראשון התנאי והתוצאה היו אמון בין המדינה ובין נתיניה ,הרי המודל השני ,המבוסס
על מעקב ,מבטל את הצורך באמון הדדי זה .מעקב השב"כ אינו מבקש את אמון האזרחים
במדינה ,ולמעשה מניח דווקא חוסר אמון הדדי בין המדינה לאזרח .כך התהליך המודרני
המוקדם של התאזרחות ,דהיינו יצירת אזרחים ,הופך כיום לתהליך של "הינתנות" ,יצירת
נתינים.

מערכת הבריאות
דני

פילק*

מגפת  COVID-19הציפה שלוש טענות בנוגע למערכת הבריאות ,שהועלו זה מכבר על ידי
ארגונים חברתיים שונים ובהם מרכז אדוה ועמותת רופאים לזכויות אדם.
הטענה האחת היא שברגע האמת ,כשמדובר בבריאות של כולנו ,אנחנו חייבים מערכת
בריאות ציבורית חזקה ,ואי–אפשר להישען על מערכת הבריאות הפרטית .מערכת הבריאות
הציבורית וזו הפרטית מתנהלות על פי הגיונות הפוכים .מטרת המערכת הציבורית היא לספק
בריאות ,והכסף הוא האמצעי לכך; מטרת מערכת הבריאות הפרטית היא להרוויח כסף ,ומתן
שירותי בריאות הוא האמצעי לכך .לכן היא אינה בנויה לדאוג לבריאות של כולנו ואינה
מעוניינת בכך; היא עוסקת רק בתחומים ובאנשים אשר יכולים לספק רווחים .אפילו בנימין
נתניהו ,אשר כראש ממשלה וכשר האוצר הוא האחראי העיקרי להפרטת מערכת הבריאות
בישראל ,מבין זאת ,ולכן בספטמבר  ,2020באחד מרגעי השיא של המגפה ,הוא ביקש לקדם
חוק שיכריח רופאים שעובדים באופן פרטי לעבוד במערכת הציבורית .הצעת החוק שנתניהו
ביקש לקדם חושפת עוד פן ביחסים שבין המערכת הציבורית והפרטית :ככל שהשנייה מתחזקת
הראשונה נחלשת ,כי המערכת הפרטית היא טפילה על גבה של המערכת הציבורית .היא ניזונה
מכוח אדם שהכשרתו מומנה על ידי המערכת הציבורית ,בוררת לעצמה את המקרים הרווחיים,
ומשאירה את החולים והמחלות היקרות לטיפולה של המערכת הציבורית.
הטענה השנייה היא שבישראל קיימת תשתית — חוקית ומוסדית — לבניית מערכת בריאות
ציבורית מעולה .על אף קשיים רבים ,מערכת הבריאות הציבורית בקהילה ובבתי החולים
תפקדה בעת משבר באופן יוצא מן הכלל ,ביעילות ובאופן מאורגן ,השיגה הישגים מרשימים,
הציגה סולידריות מצד כל עובדיה ועובדותיה והצליחה להפנים במהירות ידע חדש על הווירוס
ועל המחלה .יתר על כן ,אף שהחברה איבדה את האמון בהנהגה הפוליטית ובהרבה ממוסדות
השלטון ,מערכת הבריאות הציבורית ידעה לשמור על אמון הציבור ברגע של משבר .חוק
*

פרופ' דני פילק ,המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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ביטוח בריאות ממלכתי מספק תשתית חוקתית לבניית מערכת בריאות שוויונית ויעילה.
המוסדות הציבוריים — קופות החולים ובתי החולים — מהווים תשתית ארגונית מצוינת ,ויש
בהם כוח אדם מעולה.
הטענה השלישית היא שבמשך שלושה עשורים ייבשו ממשלות ישראל ופקידי האוצר את
מערכת הבריאות הציבורית ואפשרו למערכת הפרטית לגדול ולהתפתח .לאורך השנים נוצר
פער של כ– 15מיליארד שקל בין צורכי הבריאות של האוכלוסייה ובין ההשקעה המדינתית
( 12מיליארד השקלים שהממשלה טוענת שהיא מעבירה כעת למערכת הבריאות אינם פתרון
למצוקה התקציבית ,שכן רוב הכסף מיועד לצרכים ספציפיים של ההתמודדות עם המגפה ולא
לסגירת הפערים הגדולים שנוצרו לאורך שנים) .מבין המדינות המפותחות ,ההשקעה הציבורית
לנפש בישראל בתחום הבריאות היא מבין הנמוכות ביותר .כמו כן ,ישראל היא אחת המדינות
שבה שיעור ההשקעה הציבורית מסך ההשקעה בבריאות הוא הנמוך ביותר (מעט מעל .)60%
מערכת הבריאות הציבורית הגיעה למגפת הקורונה מורעבת ומותשת .לא נדרשה מגפה כדי
להביא אותה לאי–ספיקה .בכל חורף אנו עדים לחולות וחולים ששוכבים במסדרונות המחלקות
הפנימיות .בכל חורף אנו עדים לחולים מונשמים רבים ששוכבים במחלקות פנימיות ,במקום
במחלקות ייעודיות לחולים מונשמים — תופעה שאינה קיימת במדינות מפותחות אחרות.
שיעור האחיות לאלף נפש בישראל הוא מהנמוכים בקרב מדינות ה– .OECDשיעור מיטות
האשפוז לאלף נפש גם הוא מבין הנמוכים בקרב המדינות המפותחות .במשך שנים פורק
בשיטתיות מערך בריאות הציבור במשרד הבריאות .מנגנונים שבעבר היו גולת הכותרת של
מערכת הבריאות הישראלית ,כמו אחיות בתי הספר וטיפות החלב ,יובשו או שניסו להפריטם;
המערך האפידמיולוגי במשרד הבריאות פורק ,ולא פותח תחתיו שום מנגנון אלטרנטיבי בתחום
בריאות הציבור .יתרה מזו ,חלוקת המשאבים — תשתיות וכוח אדם — משעתקת אי–שוויון,
שכן במחוז דרום ובמחוז צפון מספר הרופאים (לנפש) ,האחיות ,מיטות האשפוז ואמצעי
האבחון נמוכים לעומת מחוזות המרכז.
אם כן ,המגפה חשפה שיש עם מה לעבוד — יש מערכת בריאות ציבורית ויש לה פוטנציאל,
לו רק תקבל את המשאבים הדרושים .מה צריך ואפשר לעשות? לקבוע תוכנית לאומית
לצמצום אי–השוויון בבריאות; לסגור את הפער בין הצרכים להשקעה; להגדיל את מספר
האחיות והאחים ,לשפר את תנאי עבודתן ולהרחיב את סמכויותיהן; להגדיל את מספר הרופאות
והרופאים באמצעות פתיחת בתי ספר לרפואה בקהילה; לפתח מערך אשפוז בית המנוהל
בקהילה; לקבוע חוק עדכון אוטומטי של סל הבריאות בכ– 2%לשנה; להחיל הפרדה מוחלטת
בין המערכת הציבורית והפרטית ,כך שהראשונה לא תסבסד עוד את השנייה (לשם כך יש
להכניס לביטוח הציבורי את המרכיבים החשובים מתוך הביטוחים המשלימים); לאסור על
קופות חולים ציבוריות לשווק ביטוחים פרטיים; לאסור על בתי החולים הציבוריים ועל קופות
החולים הציבוריות למכור שירותים פרטיים; לדרוש מרופאים לבחור בין עבודה במערכת
הציבורית ובין עבודה במערכת הפרטית ,כדי למנוע ניגוד אינטרסים אצלם .התמונה ברורה.
נשאלת השאלה אם הזעזוע שיצרה המגפה ייצור את הרצון הפוליטי לאמץ צעדים כאלה.
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משפחה
דפנה

הקר*

משבר הקורונה חשף את דומיננטיות התפיסה של "המשפחה" כמרחב פיזי משותף שאותו
חולקים באהבה ובהרמוניה גבר ,אישה וילדיהם המשותפים.
בתקופת הסגר הופיעו על מסך הטלוויזיה מדי ערב ראש הממשלה ,שר הבריאות ומנכ"ל
משרד הבריאות וסימנו בדבריהם את המשפחה הגרעינית כמקלט בטוח וטבעי .לא הייתה
התייחסות למשפחות שיש בהן אלימות כלפי נשים ,כלפי ילדים וכלפי זקנים ,והסגר הכפוי לא
לווה בתוכנית ממשלתית של תמיכה בקורבנות אלימות ביתית אף שהוא העמיד אותם בסכנה
ממשית ,כפי שאפשר היה לחזות וכפי שאכן הוכיחה העלייה בעשרות אחוזים בדיווחים על
אלימות במשפחה.
קובעי המדיניות גם לא התייחסו בדבריהם לאנשים שאינם חיים תחת אותה קורת גג עם
בני משפחה ,דוגמת רווקים אלהוריים או אלמנות קשישות ,ולאנשים שחיים במבני משפחה
פלורליים דוגמת ניסועין ( )living apart togetherופוליאמוריה .סימון משפחות
הטרונורמטיביות כאוניברסליות והפיכתן של שאר צורות החיים לשקופות התבטאו בין היתר
ברגולציה שהפקירה זקנים לבדידותם ,בוויכוח שהתעורר סביב שאלת זכותם של רווקים
ורווקות למענק "לכל אזרח" וסביב מועד קבלתו ,ובמניעת כניסתם לישראל של "זרים" שהם
ידועים בציבור המקיימים קשר זוגי עם אזרח.ית ישראלי.ת ,אף שניתנו היתרי כניסה לבני
קבוצות אחרות דוגמת תלמידי ישיבות תושבי חו"ל.
לצד התעלמות המדינה מכל מה שחורג מהמבט ההרמוני ומהמבט השמרני של "המשפחה",
הייתה גם התעלמות מאי–השוויון המגדרי שמתקיים ברוב המשפחות ההטרונורמטיביות,
המתעצם בימים אלו .הנתונים המצטברים מלמדים כי נשים נפגעות יותר מגברים מפיטורים
ומצמצום היקפי משרה בגין המשבר הכלכלי המלווה את הקורונה ,וכי אימהות ,יותר מאבות,
מוצאות עצמן נושאות בנטל שגרמה ההשבתה המלאה או החלקית של מערכת החינוך והמעבר
של הילדים להוראה מרחוק .הנטל המוגבר שהוטל על האימהות בבית אף הקשה עליהן
להמשיך ולעבוד גם במקרים שבהם התאפשרה לכאורה עבודה מרחוק .פגיעותן של נשים בשוק
התעסוקה ,שכרן הנמוך יותר (שבגללו הישארות האם בבית "כדאית" יותר מאשר הישארות
האב) ,והאחריות על טיפול וחינוך המושתת בעיקר על אימהות — כל אלה ,והזיקות ביניהם,
מובילים לחזרה אל הדפוס המסורתי של אב מפרנס ואם מטפלת .היו גם מופעים הפוכים:
אימהות במקצועות הרפואה ,שהתגלו לעין הציבורית כחיוניות למשק וכמי שמובילות את
המאבק בקורונה בבתי החולים ועושות לילות כימים ,וגם אבות בחל"ת כפוי שגילו את
החשיבות והחדווה שבטיפול אינטנסיבי בילדים .אך המחקרים העוסקים בהשלכות הקורונה
על חלוקת התפקידים המגדרית במשפחה ,שמתחילים להתפרסם כעת ,מלמדים כי מופעים אלו
נותרו בשוליים ,ושככלל אנו עדים לתהליך מדאיג מאוד של העמקת הדיכוטומיה שקיווינו
שתהא נחלת העבר :גברים–פרנסה–חוץ ,לעומת נשים–טיפול–בית.

*

פרו פ' דפנה הקר ,התוכנית ללימודי נשים ומגדר והפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
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עם זאת ,לצד הסימון העיקש של המשפחה ההטרונורמטיבית כטבעית ,בלעדית ומיטיבה,
השיח הציבורי בימי הקורונה חשף את האנכרוניזם של הסימון הזה .חוקרות ועיתונאיות מיהרו
לחשוף את המחירים המגדריים של הקורונה ,לרבות בהקשר התעסוקתי והמשפחתי; השדה
הפמיניסטי התגייס באופן מרשים במיוחד למאבק משותף למניעת אלימות נגד נשים במשפחה
והצליח לעורר את המדינה לפעולה; ארגוני החברה האזרחית הפועלים למען זקנים בישראל
שיתפו פעולה ,וסייעו למזער את הריחוק הכפוי שבין הורים מזדקנים לילדיהם ולהפיג את
בדידותם של זקנים ללא ילדים; ובני זוג של "זרים" התארגנו והגישו שתי עתירות נגד מדיניות
הממשלה שמרחיקה אותם מאהוביהם שמעבר לים.
ימים יגידו עד כמה יחזק משבר הקורונה את ההיבטים השמרניים של מוסד המשפחה ,ועד
כמה יצליחו המאבקים המייצגים את כל החורגים מהמשפחה ההטרונורמטיבית המדומיינת
להמשיך ולאתגר את הסדר המשפחתי הדומיננטי.

ניאו–פיאודליזם
גל

הרץ*

*

ד"ר גל הרץ ,מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ,אוניברסיטת תל אביב
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לפי הערכות ,מספר העסקים שיקרסו בישראל בעקבות משבר הקורונה הוא בין שישים למאה
אלף ,לפחות כפליים ממספר העסקים הנסגרים בשנה רגילה .הדאגה הציבורית מופנית ,ובצדק,
לניסיונות להעניק סיוע לבעלי העסקים ,אך מעטה יותר תשומת הלב המוקדשת לשאלה כיצד
הגענו למציאות שבה עסקים קטנים אינם יכולים לשרוד .האומנם זוהי בעיה של סקטורים
מסוימים — מסעדנות ,תיירות — או שמא זהו ביטוי של תהליך עמוק וממושך יותר שמשמעותו
חיסול מעמד הביניים?
בספרו )2020( The coming of neo-feudalism: A warning to the global middle class
טוען ג'ואל קוטקין שאנחנו מתרחקים מהמודל הדמוקרטי–ליברלי וצועדים לעבר יחסים
חברתיים שיש להם קווי דמיון מדאיגים לעידן הפיאודלי הטרום–מודרני .לטענתו ,אי–השוויון
המעמיק ,הריכוז של ההון הגלובלי בידי קבוצה קטנה (מעין אריסטוקרטיה חדשה שהוא מכנה
אותה "אוליגרכיית הטכנולוגיה") והפערים שבין אליטה חברתית בעלת פריבילגיות ובין
שכבות גדלות והולכות של חסרי רכוש — כל אלה יוצרים חלוקה מעמדית היררכית ונוקשה
הדומה למבנה הפיאודלי–מעמדי של ימי הביניים.
החלוקה הזאת בולטת למשל בהשוואה בין אחוזי ההון שבידי האלפיון העליון
האמריקני — כ– 5%בשנות השישים והשבעים של המאה ה– ,20לעומת כ– 50%כיום .המגמה
הזאת רק מחריפה .הכלכלן תומא פיקטי טוען כי כאשר ייצור ההון גדול מהצמיחה הכלכלית,
ריכוז העושר הוא בלתי נמנע .אפשר לראות דוגמאות לכך כאשר חברה כמו גוגל משיגה פי
 300רווח על כל עובד בהשוואה לעסק קמעונאי שאינו טכנולוגי ,או כאשר המכירות של 90%
מהספרים הדיגיטליים נעשות בחברת אמזון .אפשר לשאול אם במצב כזה לעסקים קטנים יש
בכלל סיכוי ,ואם הבעיה החמורה שהמדינה נדרשת להתמודד איתה אינה מסתכמת באספקת
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אשראי או מענקים לאותם עסקים מתמוטטים; אולי עליה לבדוק מה נדרש כדי שהסביבה שהם
בה פועלים תתקיים ,ולבחון לאיזה כיוון אנו מעוניינים לצעוד כחברה.
כנגד תחזית זו ,יש הטוענים כי עסקים קטנים תמיד ניצבו בפני תחרות קשה ,בעיקר בעידן
הגלובליזציה .עסקים קטנים רבים היו במשבר עוד לפני הקורונה ,ואחרים הצליחו להחזיק
מעמד בזכות המקומיות ,הנגישות והקשר הבלתי אמצעי עם לקוחותיהם .אבל כל זה נעשה
מסובך ולעיתים אף בלתי אפשרי בעת המגפה .את התוצאה אפשר לראות ברחובות מרכזי
הערים ,שהיו בעבר תוססים וכעת הם ננטשים .בעלי עסקים רבים נקלעים לחובות ,אחרים
פושטים רגל .לכאורה ,זהו מצב קשה אבל הפיך :ניתן עוד פעימה ,נקטין תשלומי ארנונה
וביטוח לאומי ,נוציא עובדים לחל"ת ,ובהמשך נתאושש .אולם כאשר מתבוננים בכלכלה
הגלובלית בעשרים השנים האחרונות אפשר להבחין שמה שנראה כאסון כלכלי הוא בעצם
תוצאה של משברי חוב בלתי פתירים וביטוי של "סדר עולמי חדש" ,כפי שמציע הכלכלן ריי
דאליו .אנו רואים כיצד בתקופת הקורונה הבורסות נוסקות ,אג"חים — כולל אג״ח זבל —
נסחרים במחירי שיא ,בנקים מרכזיים מדפיסים כסף באופן חסר תקדים ומורידים את הריבית
אל מתחת לאפס ,ומדינות מגדילות את הגירעון שלהן ונוטלות הלוואות .מעבר לסוגיית
המטבע שעלול לאבד את ערכו (בניגוד לעליית הזהב או מטבע הקריפטו) והקשר המתרופף
בין ייצור לערך (הניכר בעלייתן של חברות ממונפות ללא רווחים) ,החובות האלה מעבירים
למעשה את הכסף הציבורי — זה שהיה אמור לחלץ את העסקים הקטנים — אל בעלי ההון.
הכספים מחלצים בפועל את העסקים הגדולים ,ואלה נעשים לאוליגרכים החדשים .אבל חובות
יש לשלם ,ואם אותם עסקים קטנים לא יוכלו לפרוע אותם בשל חדלות פירעון ,התוצאה תהיה
אובדן הבעלות על העסקים.
לכך יש השלכות חברתיות מרחיקות לכת .רוברט קוטנר וקתרין סטון טוענים במאמרם
" "The rise of neo–feudalismשהתוצאה עלולה להיות שלמעמד הבינוני שאינו במגזר
הציבורי לא תהייה בעלות על דבר ,ויתר על כן ,גם אופן התעסוקה החדש–ישן שיוצע לו —
״כלכלת החלטורה״ ( — )gig economy, precariatמשמעו העסקה ללא מעסיק ,כלומר ללא
זכויות .נדגיש שכבר כיום ,בניגוד לבני הדור של שנות הארבעים שרובם המכריע השתכרו
יותר מהוריהם ,רק כמחצית ילידי שנות השמונים בארצות הברית השתכרו יותר מהוריהם,
ואפשר לצפות שעבור ילידי שנות האלפיים — יתמזל מזלם אם יצליחו להגיע לרמת הכנסה
שאפילו דומה לזו של הוריהם .במצב כזה ,אנחנו צועדים לקראת עתיד שבו בעלות על נכסים
מכל סוג שהוא תהיה פריבילגיה של עשירים בלבד ,ושבו לא תהיה כמעט מוביליות בין
מעמדות חברתיים .גם אם יוחלט ליישם רעיונות כמו הכנסה בסיסית אוניברסלית ,רעיון
שהופך פופולרי יותר ויותר ,המחיר שלה עלול להיות אפס נכסים ושעבוד לעבודות לא
משתלמות ,ללא אחריות מעסיקים וללא זכויות.
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נשים חרדיות
יהודית

חסידה*

*

ד״ר יהודית חסידה ,התוכניות האקדמיות למגזר החרדי ,המכללה האקדמית הרצוג
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הקורונה היא שוויונית לכאורה ואינה מבדילה בין דם לדם ,בין תפיסות עולם ובין קבוצות
שונות ,אולם למעשה השלכותיה תלויות במבנים חברתיים ,כלכליים ותרבותיים .דוגמה אחת
לכך היא עולמן של הנשים החרדיות .אמנם כל הנשים בעולם נחשפו לנזקי משבר הקורונה,
אך על חייהן של הנשים החרדיות הוא הטביע חותם ייחודי.
הנה חל״ת או פיטורין ,לאישה החרדית משמעותם עוני מרוד ,מכיוון שבמשקי בית רבים
בחברה החרדית האישה היא מפרנסת יחידה .לצמצום בהכנסות או פיטורין יש השלכות
מיידיות על סל המכולת ,על ביגוד לילדים ועל הצטרפותה של המשפחה לרשימת הנזקקים
לארגוני חסד .או מושג כמו "בידוד" ,גם לו יש משמעות אחרת אצל נשים חרדיות .בקרב
האימהות החרדיות הוא מעלה פחד ,כי בידוד אינו רק ריחוק חברתי של שבועיים ימים אלא
מעין מעצר בית בדירה בת שלושה או ארבעה חדרים עם עשר או שתים–עשרה נפשות .אופיו
של הבידוד משתנה כמובן לפי גיל הילד הנדרש לכך .אם מדובר בילדי הגן והמעונות ,הרי כל
המשפחה חייבת להימצא בבידוד ,ואם מדובר בילד בן שבע ומעלה ,כללי הבידוד אמנם
מאפשרים להקצות לו חדר נפרד ,אך הדירות קטנות מדי לכך.
באשר ללימודים ,גם לתחום זה נוספים משמעויות ומושגים ייחודיים .הקפסולה ,שמטרתה
שמירת ריחוק חברתי במסגרות העבודה והלימודים ,היא מונח טעון רגשית לכל אם חרדית
ששולחת את בנה בן השלוש–עשרה לישיבה .מאחר שהצלחתה של הקפסולה בישיבות נמדדת
ביכולתה למנוע הדבקה בנגיף ,ישיבות מאפשרות לתלמידיהן לבוא בשעריהן בתנאי שהם
מתנתקים מכל מגע עם החוץ לתקופה ממושכת .עבור האם ,משמעותה של הקפסולה היא אפוא
פרידה מבניה הצעירים למשך חודש ימים ויותר .זאת ועוד ,ללימודיהן של נערות ונשים
במסגרות ההכשרה המקצועית ובמסגרות האקדמיות חלחל מושג חדש :למידה במרחב הקולי.
בחלק ניכר ממשקי הבית אין חיבור לאינטרנט ,ונשים כמעט שאינן מחזיקות במכשירי טלפון
חכמים .לכן הלמידה אינה מתבצעת בזום ,כמקובל ,אלא באמצעות שיחות טלפון ,והלמידה
הופכת לחוויה מוזרה ולא פשוטה.
ולבסוף ,אפשר להוסיף לרשימה זו את מושג התפילה במניין לנשים ,שהחל בימי הקורונה.
נשים אמנם אינן חייבות במצוות תפילה ,וודאי שלא במניין ,אך "תפילת המרפסות" שהלכה
ופשטה הביאה לכך שליד כל דירה בעיר חרדית מצויות תפילות במניין במרחב הפתוח ,שגם
נשים מצטרפות אליו ממטבחן.
ימי הקורונה ,המשתקפים גם בחידושי השפה הללו ,הציבו אפוא אתגר בפני נשות החברה
החרדית והחזירו אותן ,זמנית לפחות ,לימים שקדמו לנפילת חומות ההיבדלות שהקימה
הקהילה החרדית מסביבה — ימים שבהם מצופה היה מהן להסתפק במועט ,להתמסר לטיפול
בבית ובילדים ולהקפיד על קיום מצוות .יש להניח שגורמים חרדיים שמרניים יראו בכך את
הטוב שברע ויאמצו את השינויים הללו ,אך ייתכן שעבור חלק מהנשים זו חזרה למצב שביקשו
להיחלץ ממנו ,והן יראו בכך אות לצורך בשינוי מאומץ יותר.
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נתונים
ענת

בן–דוד*

התבוננות במקומם של הנתונים במשבר הקורונה בישראל חושפת את עומק המשבר האפיסטמי
שבו אנו שרויים בשנים האחרונות ,בישראל ובשאר העולם .משבר זה מאופיין בפרדוקס
קידושם של הנתונים ,שיֹוזה ון דייק כינתה אותו "דאטאיזם" — מצד אחד היקסמות מההבטחה
שבעזרת נתוני עתק ובינה מלאכותית אפשר לספק תשובות לכל שאלה ,להכיר כל אדם ,ולנבא
במדויק התנהגויות עתידיות של פרטים ואוכלוסיות; ומצד שני תפיסה מהותנית ,תועלתנית,
סמכותנית וצרה של נתונים .לעיתים קרובות החלטות אלגוריתמיות נראות חסרות פשר ואי–
אפשר "להנדס לאחור" את תהליך ההסקה ולערער עליהן .הנתונים מוזנים כקלט ,ההחלטה
האלגוריתמית היא הפלט .השאלות שאפשר לשאול על הפלט מצומצמות .היכולת להגיע אל
הנתונים הגולמיים שהוזנו כקלט ,לבקר אותם או לשאול באמצעותם שאלות — מצומצמת אף
יותר.
ההיסטוריון דניאל רוזנברג ,שחקר את השינויים שעבר המושג "דאטה" מאז המאה ה–18
ועד היום ,טען שבניגוד למונחים סמוכים כמו "ראיות" או "אמת"" ,דאטה" הוא מונח רטורי
שרכש לעצמו מעמד של מה שנתון לפני הטיעון .לעומת תפיסה זו ,ההבטחה הגדולה של של
הדאטאיזם הובילה לעלייתו של פוזיטיביזם חדש שאפשר לכנותו "מה שנתון אחרי הטיעון".
בשונה מרעיונות של הסקה סטטיסטית ,שאפיינו את הפוזיטיביזם שהתגבש במהלך המאה
ה– 20והתאפיין בשימוש בהסתברויות או במדדים סטטיסטיים אחרים בעלי רמות מובהקות
שאפשר לדון בהם ,לערוך בהם מניפולציה או לנהל סביבם דיון ומשא ומתן ,מטרתם של
אלגוריתמי החלטה היא לנבא ולקבוע באופן שאינו פתוח לדיון .כלומר ,שפע הנתונים אינו
מתבטא דווקא בשפע של ידע.
במצב של אי–ודאות קיצונית ,אין פלא שמקבלי החלטות נמשכים אל הסמכותניות
שבהחלטות האלגוריתמיות .שרים ,פקידים בכירים וחברי כנסת דיברו שוב ושוב בעיניים
בורקות על ההבטחה שבטכנולוגיות נתוני העתק ,שתוכל לגאול אותנו ממשבר הקורונה .כך
הוארכה שוב ושוב הסמכת השב"כ לאיכון סלולרי של כלל האוכלוסייה ,וכך עלה הרעיון
להשתמש באלגוריתמיקה של חברת ריגול הסייבר  NSOכדי ליצור מדרג שיקבע לכל אדם
באוכלוסייה מה מידת הסיכון שלו או שלה להדביק אחרים.
אבל משיכה זו מבטאת מקסם שווא שמייחס לטכנולוגיות נתוני עתק יכולות מאגיות.
טכנולוגיות אלו מסתמכות על צורות הידע שקפיטליזם המעקב יודע לספק כיום :תשתיות של
מעקב ,שיתוף פעולה בין מדינות לענקיות טכנולוגיה ,ופער עצום בין כמות ואיכות הנתונים
אודות האוכלוסייה ,המשמשים לקבלת החלטות אלגוריתמיות ,ובין הנתונים המונגשים
לאוכלוסייה לטובת דיון ציבורי בהחלטות אלו.
בישראל ,מוסדות מדינה שונים הצדיקו את השימוש באמצעים חריגים להתמודדות עם
נגיף הקורונה — אמצעים כגון תקנות לשעת חירום ,סגר ואיכוני שב"כ — באמצעות שימוש
רטורי ומהותני בנתונים .שפע של מספרים הוצג בעזרת ויזואליזציות מרהיבות; מהדורות
*

פרופ' ענת בן–דוד ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
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החדשות הוצפו מדי בוקר וערב בדיווחים על מספרי החולים ,המאושפזים ,המונשמים
והנפטרים .לעיתים נעשה שימוש שרירותי או מגמתי במספרים (באחד ממקרי הקיצון של
שימוש רטורי זה ,פרסם כלי תקשורת את הטיעון הטאוטולוגי שלפיו איכוני השב"כ הצליחו
לאתר  95%מהמאוכנים) .ואולם מי שביקשו לגזור מתוך הנתונים תובנות ולנהל על בסיסם
דיון ציבורי על ההחלטות שהתקבלו לפיהם ,מצאו עצמם מול שוקת שבורה .נתונים הוצגו
ובהם שגיאות הקלדה; הם הוצגו כתמונות ,מבלי לאפשר עיבוד מידע שלהם; טבלאות הציגו
נתונים סותרים; מדידות התבצעו בתנאים שונים; מודלים התבססו על הנחות לא עקביות;
מספרים לא נסכמו .כיום ,חצי שנה מאז פרוץ משבר הקורונה ,עדיין אי–אפשר להסיק ,על בסיס
נתונים ,מה יעילות האיכון הסלולרי של השב"כ בקטיעת שרשרת ההדבקה .באופן דומה ,אין
כל יכולת להבין מגמות של התפרצות המגפה באזורים שונים או להסביר את מוקדי
ההתפרצות .הסיבה היא שנתונים על כך כלל לא נאספו ,או שאיכותם דלה ,או שהם אינם
מונגשים לציבור.
תכלית הנתונים הגלויים אינה לשמש בסיס לדיון ציבורי ,אלא לקבוע עובדות שתכליתן
ליצור ציות .כאשר הציבור מציית ,מקסם השווא של הדאטאיזם נחשף .הטכנולוגיות החדשות
שהכריזו עליהן חדשים לבקרים לא קטעו את שרשראות ההדבקה .משרד הבריאות שלח עשרות
אלפים לבידוד על בסיס איכון שגוי .בהיעדר נתונים לפני הטיעון ,טכנולוגיות קלט–פלט
מתגלות כמכשירי ידע מוגבלים ביותר.

ניצה

ברקוביץ'*

בימים הרחוקים ההם ,לפני פרוץ המגפה הגדולה ,סבא וסבתא (בעיקר סבתא) הופיעו בשיח
הציבורי ובמחקר החברתי בעיקר כמספקים לילדיהם הבוגרים ,שהם כבר הורים בעצמם ,את
העזרה החיונית שהם נזקקים לה כדי לתמרן בין הדרישות התובעניות של מקומות העבודה
ושל הטיפול במשפחה .כך בעצם סיפקו המבוגרים את התשתית הבלתי נראית המאפשרת את
המשך קיומו של שוק העבודה הניאו–ליברלי ,ושימשו בולם זעזועים למדיניות הכלכלית
הניאו–ליברלית .ברמת המיקרו החברתית ,גבולות המשפחה הגרעינית הדו–דורית התרחבו.
היא הפכה לתלת–דורית ,וגבולותיה כללו יחסים אינסטרומנטליים ,כלכליים ורגשיים (לא
בהכרח הרמוניים) בין שלושה דורות .לצד תהליכים אלו ,בשני העשורים האחרונים הופיע דגם
חדש של סבּות — סבתאות מודרנית (גם כאן הסבתא במרכז) — שמורד בדימוי "הסבתא של
פעם" ומסרב להיענות לציפייה להמשיך ולמלא את התפקידים המשפחתיים .במרכז הדגם הזה
עומדות הנשים עצמן ,הצרכים והרצונות שלהן ,ולא אלה של אחרים .דגם זה השתלב היטב
במודל הפרישה הפעילה ,ותורגם מהר מאוד לצמיחתו של פלח שוק המספק שירותים ומוצרים
למי שמכונה בשפת השיווק "בני הגיל השלישי" (אבל ,כמובן ,לא למי שחיים על קצבאות
הזקנה של הביטוח הלאומי).
*

פרופ' ניצה ברקוביץ' ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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אך עם הופעת המגפה ,והמדיניות שננקטה בעקבותיה ,התרחשה לנגד עינינו מטמורפוזה
מהירה .נעלמה מהתמונה הסבתא החיונית והמושיעה ,ונעלמה גם הסבתא המודרנית הפעילה.
סבתא וסבא הופרדו בבת אחת ובודדו מהמשפחה הרחבה ומשאר החברה .מסוכנים פעילים הם
הפכו באחת לאובייקטים חסרי קול או יכולת פעולה משלהם.
אחד הצעדים שננקטו מייד עם פרוץ המגפה היה "מבצע סבתא" .לדברי הרשויות ,מטרת
המבצע הייתה "לשמור על סבא וסבתא" — אמירה מכוננת ששינתה באחת את ההוויה ,ההכרה
והזהות של אותם "סבא" ו"סבתא" בעולם עוועים זה של קורונה (למרבה האירוניה ,מקור השם
"מבצע סבתא" הוא בסרט פולחן שבו שלושה נכדים מנסים להביא את סבתא חיה המתה
לקבורה בקיבוץ).
כיצד שומרים על סבא וסבתא? באמצעות הרחקה ובידוד מהאחרים — מכל האחרים :בני
משפחה ,חברים ,וכל אלה שאיתם נהגו לבוא במגע בשגרת יומם .משרד הבריאות הורה לבני
משפחה שלא לבקר קשישים בבתיהם ולא לבקר את אלה המצויים בבתי האבות .בתי הדיור
המוגן הצטוו להימנע לחלוטין מהכנסת אורחים בשעריהם .המועדוניות ומרכזי היום נסגרו.
ההרחקה מהמרחב הציבורי ומקרבה לאחרים ,גם במרחב הפרטי ,התקבלה ללא דיונים
והתלבטויות ,ללא מחשבה על השלכותיה החברתיות והנפשיות .נעלו את הדלת והלכו.
והתוצאה ,כפי שקבע חיים חזן ,היא ש"הופכים אותם למצורעים חברתית ]...[ .אומרים שזה
נועד למנוע מוות ,אבל ברגע שהופכים אנשים ללא אזרחים ,לנתינים גמורים — הם כבר מתים.
תחת האצטלה של דאגה לזקנים אנחנו קוברים אותם חיים".
קבוצת האוכלוסייה המבוגרת בישראל (מעל גיל  )65מהווה  11.5%מכלל האוכלוסייה.
 285אלף מתוכה חיים במסגרת מוסדית כלשהי או בביתם עם מטפל.ת סיעודי.ת ,וכמעט מיליון
איש חיים בקהילה ועצמאיים לחלוטין .המדיניות התייחסה לכולם כאל מקשה אחת ,הגדירה
את כולם כקבוצת סיכון על סמך קריטריון הגיל בלבד ,והטילה על כולם עונש קולקטיבי של
בידוד מלא.
ועל מי "אנחנו" צריכים לשמור? לא על קשישים גרידא .הקשישים מופיעים בשיח הקורונה
כסבא וסבתא .ההנחה היא שכל אדם שהגיע לגיל מופלג זה הוא בהכרח סבא או סבתא .לשכת
הפרסום הממשלתית ,למשל ,הפיקה סרטון הסברה שכותרתו "דואגים לסבא וסבתא של כולנו
ובתקופת הקורונה יותר מתמיד" .בסרטון מופיעים קשישים המוצגים בשמותיהם הפרטיים
ומציינים את גילם ואת מספר הנכדים ולעיתים גם מספר הנינים שלהם ,כאילו היו אותות
הצטיינות" :אריה ,בן  ,79סבא ל– 9נכדים" .כך ,בצד מטפורת המלחמה המארגנת את השיח
על הקורונה במיטב המסורת המיליטריסטית הישראלית ,נכנסת לפעולה גם מטפורת המשפחה,
אבן היסוד השנייה של החברה בישראל .באמצעותה אנו נקראים לדמיין את כולנו כקולקטיב
משפחתי אחד גדול .הפרדוקס הוא שהמדינה מגייסת לפעולה באמצעות פנייה לתפקידים
המשפחתיים ,אבל בשם טובת המשפחה "אנחנו" נדרשים למעשה להוציא את "סבא וסבתא"
מכלל החברה והמשפחה.

תש פ " א – 2021

320

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

תצלום " :1נכדים ,אל תתקרבו לסבא וסבתא" (גיא עזרא ,17.3.2020 ,סרוגים)

המרכיב החשוב ביותר במדיניות זו מצוי אולי דווקא בממד הסימבולי ,המגדיר את זהות
הסובייקטים והאובייקטים שלה .המדינה אינה פונה לקשישים עצמם ואומרת "אנא ,שמרו על
עצמכם" ,אלא נוטלת מהם את האחריות על עצמם ומעבירה אותה לאחרים ,ממנה להם
אפוטרופסים .ומיהם אלה שבידיהם הופקדה המלאכה? אלה שעבורם הקשישים הם סבא
וסבתא :הנכדים שלהם .הקריאה "לשמור על סבא וסבתא" מסבה את הנכדים לסובייקטים
פעילים ואת הקשישים לאובייקטים פסיביים ,שלא נותר אלא להתגעגע אליהם מרחוק.

ניב

גורדון*

כשאנשים החלו לשתף את הפוסט שבו על רקע ריבוע גדול שחור מופיעות המילים
" ,"Dear world, how is the lockdown? Gazaהתעוררה בי תחושה כבדה של אי–נוחות.
חרף כוונותיהם של מפיצי המסר לעורר אמפתיה כלפי קרוב לשני מיליון פלסטינים
הכלואים בעזה ,הניסיון להשוות את הסגר שחווים בעת הקורונה אזרחים חופשיים במערב עם
המצור בן  13השנים על רצועת עזה הוא ,לכל הפחות ,סר טעם.
כשהנגיף חצה את המחסומים הצבאיים אל מובלעת החוף הזאת ופלסטינים כבר נדבקו
ואובחנו ,התברר באופן טרגי העיוות שבהשוואה .עוצמת סבלם של תושבי הרצועה אינה נובעת
מהסיבוכים הטבעיים שהנגיף גורם ,אלא מכוח העובדה שהמצור הצבאי שחל עליהם מעמיד
אותם בעמדת נחיתות קיצונית בכל שלוש הקטגוריות הנחשבות חיוניות למאבק בהתפשטות
הנגיף :שירותי בריאות ,תנאים חברתיים קובעי רמת בריאות ,והיכולת לשמור על מרחק פיזי.
בשבועות האחרונים אנחנו מוצפים במידע על מוכנות מערכות הבריאות והשפעתן על
שיעורי התמותה .מפני שדרום קוריאה ,בניגוד לאיטליה ולספרד ,הצליחה להשיג שליטה
ניכרת על התפשטות המגפה ,מומחים טוענים כי עריכת בדיקות הכרחית להצלת חיים .אולם
בעזה היו בחודש מרץ  2020כמאתיים ערכות בדיקה בסך הכול ,ונכון ל– 23במרץ נבדקו
ברצועה  99בני אדם בלבד.

*

פרופ' ניב גורדון ,בית הספר למשפטים ,אוניברסיטת קווין מרי בלונדון
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ידוע גם כי במדינות שונות רבים מתים משום שבתי החולים אינם מסוגלים להתמודד עם
היקפי החולים הזקוקים למכונות הנשמה .רופאים בארצות הברית ובישראל הזהירו כי המלאי
הקיים של מכונות הנשמה 52 ,ו–( 40בהתאמה) למאה אלף איש ,פשוט איננו מספיק .ברצועת
עזה היו אז שלוש מכונות הנשמה למאה אלף איש.
בכלל ,בעזה יש כשלושים בתי חולים ומרפאות מרכזיות ,שמספקים בממוצע  1.3מיטות
לאלף איש ,בשעה שבישראל הממוצע יותר מכפול ( 3.3מיטות לאלף איש) ,ואילו באיחוד
האירופי הממוצע הוא  5.4מיטות לאותו מספר אנשים .ההבדל החריף בין עזה לישראל,
שכבשה אותה ישירות במשך ארבעים שנים וממשיכה לשלוט בגבולותיה ,הוא ביטוי מפורש
למה ששרה רוי מאוניברסיטת הרווארד כינתה "דה–התפתחות" :החלשה מכוונת של היכולות
הכלכליות והחברתיות של אוכלוסיית עזה.
אולם הפרספקטיבה שמספק ניתוח צר של היכולת הרפואית להתמודד עם הנגיף באזור
מסוים עלולה להיות צרה למדי .ואכן ,התנאים שלתוכם בני אדם נולדו ושבתוכם הם גדלים,
חיים ועובדים חשובים לא פחות מאיכות מערכת הבריאות הנגישה להם .כדי להסביר למשל
את הפער בין שיעור תמותת התינוקות בעזה ( 19.6מקרי מוות לאלף לידות) ובין זה שבישראל
( 2.6מקרי מוות לאלף לידות) ,או להבין מדוע ישראלים חיים בממוצע  10שנים יותר מאשר
שכניהם ברצועת עזה ,עלינו לבחון לא רק את סוג שירותי הבריאות הנגישים לכל אחת
מהאוכלוסיות ,אלא גם את התנאים החברתיים שקובעים את רמת הבריאות של כל אוכלוסייה.
העובדה המנקרת כי  53%מתוך אוכלוסיית עזה — כ– 1.01מיליון איש ,מתוכם למעלה
מ– 400אלף ילדים — נאלצים להתקיים מהכנסה פחותה מקו העוני הבינלאומי של  4.60דולר
ליום ,עוזרת בוודאי להסביר מדוע חייהם של תושבי עזה קצרים יותר .העוני המחריף והיעדר
הביטחון התזונתי הנרחב משמעם שרוב התושבים אינם יכולים לעמוד בצריכה הקלורית
היומית הנדרשת ,לא כל שכן כאשר למעלה מ– 90%מהמים בעזה הוגדרו כבלתי ראויים
לשתייה .בשעה שממשלות העולם מדגישות את החשיבות שבשטיפת ידיים ,תושבי עזה
מודאגים מהמחסור במי שתייה .העובדה שרוב הפלסטינים חיים ,פשוטו כמשמעו ,מהיד לפה,
מבהירה כי ההשפעה של נגיף הקורונה על עזה תהיה קשה אלפי מונים מאשר במדינות רבות
אחרות.
היסטוריה של מגפות מלמדת כי סגר הוא אחת הדרכים היעילות ביותר לבלום מגפה
מתפשטת .ואולם כיצד יכולים  113,990הפליטים החיים במחנה ג'באליה ,או במחנה א–שאטי
הצפוף ממנו ,לשמור על מרחק פיזי זה מזה? במחנה א–שאטי ,המונה יותר מ– 85אלף נפש ,יש
מרכז בריאות יחיד ומרכז חלוקת מזון יחיד .המערכות הקיימות להצלת חיים בעזה — שירותי
הבריאות ואספקת המזון — יהפכו ללא ספק לצוואר בקבוק מסוכן ,צלחות פטרי עבור הנגיף
הקטלני .ממשלת חמאס מודעת היטב לסכנה ,אך אפשרויותיה מוגבלות מאוד .בתי ספר פונו
ומשמשים כמרחבי הסגר ובהם שמונה אנשים בכיתה; השירותים משמשים כמאתיים גברים
ונשים .השיטה הזאת משולה לדחיסת אסירים בתא מבודד בתקווה שלא ידביקו זה את זה.
כל מומחה יודע שבתי כלא עלולים להפוך לבתי גידול עבור הנגיף .עם התפרצות המגפה
שחררה איראן מייד  70,000אסירים ,וכמוה עשו מדינות נוספות .אולם עזה היא עצמה בית
כלא .לפלסטינים בעזה אין די שטח פיזי בשביל ליישם את הבידוד החברתי שעליו ממליצים
מומחים לבריאות הציבור ,ומערכת הבריאות שלה ,שהורעבה זה כמה עשורים ,לא תוכל לעמוד
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במה שיקרה .כמו כן ,מאוד לא סביר שמדינות אחרות יגישו לה עזרה ,לנוכח משבר המגפה
בשטחן והמשבר הכלכלי הגלובלי ההולך ומעמיק.
לא ברור כמה פלסטינים ימותו בסופו של דבר כתוצאה ממגיפת הקורונה .מה שכן ברור
הוא שהסגר שאנחנו חווים שונה לגמרי מזה שעימו חיה האוכלוסייה בעזה במשך שנים .אותנו
הסגר נועד להציל; את אנשי עזה הסגר יהרוג.

סולידריות
תמר

ברקאי*

*

ד"ר תמר ברקאי ,החוג ללימודים רב תחומיים ,המכללה האקדמית תל–חי
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ב– 31במרץ  2020הציג אנטוניו גוטרש ,מזכ"ל האו"ם ,דוח שעניינו התמודדות עם ההשלכות
הסוציו–אקונומיות של נגיף הקורונה" .המסר ברור" ,אמר גוטרש" ,אחריות משותפת
וסולידריות גלובלית" ,והוסיף" :זאת קריאה לפעולה" .את דבריו כיוון גוטרש ישירות למדינות
העשירות ולמוסדות הפיננסיים הבינלאומיים ,שבידיהם העוצמה הכלכלית הנדרשת לאספקת
הגנות חברתיות וכלכליות לאוכלוסיות שנפגעו מהמשבר .למחרת היום הציג נתניהו לציבור
בישראל שורה של החלטות ממשלה להתמודדות עם התפשטות הנגיף .בהתייחסו לחובה
האזרחית של כל אחת ואחד מאיתנו לציית להנחיות ,אמר" :זוהי העת לסולידריות הרחבה
ביותר בינינו ,כל אזרחי ישראל" .מה בין הסולידריות של גוטרש לזו של נתניהו?
בחודשים האחרונים ,בצילו של משבר הקורונה ,נדמה כי ל"סולידריות" נוכחות חובקת
כול .בשיח הציבורי הסולידריות ממוסגרת כתנאי הכרחי הן להשטחת העקומה והן לסיוע למי
שנפגעו כלכלית ,חברתית ,פיזית ונפשית ממדיניות הסגר .התקשורת הממוסדת והרשתות
החברתיות רוויות קריאות לסולידריות עם הצוותים הרפואיים ועם אוכלוסיות הנתונות בסיכון
גבוה לתחלואה קשה בקורונה ,בתיאורים של גילויי סולידריות ובהערכות של רמת הסולידריות
בחברה הישראלית ושל הסולידריות של קבוצות מיעוט — בפרט החברה החרדית והערבית —
עם החברה הישראלית .ההוראות השונות של סולידריות בשלל הדוגמאות הללו ,וההבדל בין
הקריאות לסולידריות של גוטרש ונתניהו ,הם ביטוי לחמקמקות המונח "סולידריות" ולמאבק
הסימבולי על ניכוסו ומשמעותו.
אף בתולדות המחשבה החברתית ,סולידריות היא מושג יסוד רב משמעי ושנוי במחלוקת.
אצל אבן ח'לדון ,סולידריות (עַצַּבִי ָה ,عصبیة) מסמנת אחדות חברתית והיא תנאי לכינון ישות
פוליטית ולשימור יציבותה .באופן דומה ,אצל דורקהיים הסולידריות היא המקור לסדר חברתי–
כלכלי וליציבותו .לעומתם ,בתאוריות קונפליקט סולידריות נתפסת כבסיס לפעולה
קולקטיבית של קבוצות חברתיות מוחלשות ,וקבוצות אינטרס בכלל ,להשגת משאבים
חברתיים וכלכליים או להבטחת השליטה בהם .ההמשגה הקונפליקטואלית ,המתמקדת בשוני
בין קבוצות חברתיות ,היא נקודת המוצא של תאוריות פמיניסטיות פוסט–קולוניאליות,
שפיתחו את הסולידריות כפרויקט פוליטי הנשען על ההכרה ביחסי הכוח גם בין השותפֹות
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למאבק ועל אי–השוויון במיקומן החברתי ובמנגנוני הדיכוי המופעלים עליהן .וזאת רק רשימה
חלקית.
חיותו ועושרו של שיח הסולידריות בתיאוריה ובפרקטיקה מעידים על אופני דמיּון שונים
של החברתי וגבולותיו ,ואף יותר מכך — על שרידותה של הסולידריות כמטבע קשה בכלכלה
הפוליטית של הרעיונות ובעבודת הגבולות ,הן זו ההגמונית הן זו החתרנית .בה בעת ,ככל
שמתרבות ההוראות של סולידריות ,כך מתערפלת משמעותה והולך ונשחק הפוטנציאל
הפוליטי הטמון בה.
על כן ,כמהלך ריאקציונרי אך רפלקסיבי בעידן העכשווי של פוסט–אמת ,במקום סיכום
אני מבקשת להצביע על תנועת "שוברות קירות" כדוגמה (אחת מני רבות) המגלמת ,לתפיסתי,
סולידריות אמיתית (בלי מירכאות) ,בחזקת " ."you know it when you see itשוברות קירות
הוקמה בעת המשבר הנוכחי על ידי הפעילות החברתיות כרמן אלמקייס עמוס וספיר סלוצקר
עמראן ,מתוך מטרה כפולה :להוביל לשינוי במדיניות הציבורית ולהיטיב בפועל את תנאי
החיים של א.נשים מאוכלוסיות מוחלשות .במסגרת הזאת הן יוזמות קמפיינים לשינוי מדיניות
בתחומים של דיור ציבורי ,תמיכה סוציאלית והפסקת הפגיעה הכלכלית בא.נשים החיים בעוני;
מנהלות מאבק ציבורי עיקש לשחרור ממאסר של נשים שהורשעו ברצח בני זוגן המתעללים;
מארגנות הפגנות נגד רצח נשים; ומעניקות ייעוץ וליווי משפטי לנשים נפגעות אלימות,
לנפגעות.י דיור ולמפגינות.ים .במקביל ,הן מושיטות סיוע חירום של מזון ,ציוד ותשלומי שכר
דירה וחשבונות ,באופן ישיר ובאמצעות קהילת פייסבוק שהקימו ,שמחברת בין קבוצות מאבק,
תורמות.ים ומתנדבות.ים ובין מתמודדות.ים עם קשיים כלכליים.
בחלק ניכר מהמאבקים החברתיים שמובילה תנועת שוברות קירות היא משתפת פעולה עם
קשת רחבה של פעילות.ים וארגונים חברתיים ,וככלל ,פעילותה מושתתת על הכרה ביחסי כוח
ואי–שוויון חברתיים ,הכלת אחרות.ים וחיבור בין מאבקים .בכך שוברות קירות מרחיבה תדיר
את גבולות החברתי ומציבה אלטרנטיבה סולידרית ממשית לסדר החברתי הקיים.

תצלום  : 1תנועת "שוברות קירות" (מתוך דף הפייסבוק "שוברות קירות")
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סימולרזום
מוטי

גיגי*

*

ד"ר מוטי גיגי ,ראש בית הספר לתקשורת ,המכללה האקדמית ספיר
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״איזה כיף להיפגש״ ,״טוב לראות אתכם" ,״כמה זמן לא נפגשנו״" ,ממש מרגש היחד הזה",
״רואים אותי?״ ,״שומעים אותי?״" ,את מקוטעת" ,״תדליקו מצלמות" ,״תשתיקו את עצמכם",
"ביי ,ביי ,ביי ביי" — אלה הן רק חלק מן ההתרחשויות המלוות כמעט כל מפגש זום .מפגשים
כאלה הפכו יומיומיים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה ,כאשר מיליארד ושלוש מאות מיליון
איש עברו בן לילה לעבוד וללמוד באופן מקוון ,בעיקר דרך אפליקציית הזום.
בעודנו מנסים לעכל ולהבין את גודל המשבר הבריאותי ,החברתי והכלכלי רוחש בכוורת
הזום עולם שלם ונסתר ,עולם שאין לו ביטוי במרחב ובמציאות כפי שהורגלנו בה .הריחוק
החברתי שנגזר עלינו ,שהוא בעיקרו פיזי ,מצמיח בנו את הרצונות הקמאיים ביותר של בני
האדם :מפגש בין אנשים .אנחנו מבינים שמגע אינו אפשרי ,ומנסים ליצור מפגשים אמיתיים
ככל האפשר בתוך המרחב המקוון ,הווירטואלי והמדומה.
בודריאר פתח את ספרו סימולקרות וסימולציה בציטוט מתוך דברי חכמים" :הסימולקרה
לעולם אינה זו שמסתירה את האמת ,זו האמת שמסתירה שאין אמת .הסימולקרה היא אמיתית".
במציאות שנקלענו אליה השנה ,מציאות הקורונה ,אנחנו נוטים להבין וליצור את המציאות
מתוך הדימוי.
פירוש המילה  simulareהוא דמיון או הקבלה למציאות .בסימולקרה ,הדימוי והמציאות
מתנפצים זה לתוך זה ,או לכל הפחות מתערבבים באופן שאינו מאפשר להבחין מתי הדימוי
נגמר ומתי המציאות מתחילה ולהפך .בבסיס הסימולקרה עומדת ההנחה שהחברה האנושית
מעדיפה את הדימוי על פני המציאות ,והחוויה האנושית החליפה את המציאות ואת סמליה
בהדמיה של המציאות.
המפגש בזום הוא למעשה מפגש וירטואלי עם אוסף דימויים של האנשים שאנו נפגשים
עימם .אנחנו לא יודעים כיצד הם ממוקמים במרחב; איננו רואים את תנועותיהם ואת שפת
הגוף שלהם; לעיתים אפילו הרקע וירטואלי .ברוב המקרים אנו מתקשים לזהות היכן הם
נמצאים .לפעמים המצלמה כבה ונדלקת מחדש ,והנוכחות הבלתי אמצעית שאנו רגילים לה
במפגש פנים אל פנים מתערערת .לפעמים חודרים למרחב המפגש הווירטואלי רעשי רקע מן
המציאות האחרת .גבולות של זמן ומרחב מיטשטשים אף הם .אנחנו משתמשים בדימויים בזום,
בקוביות השחורות והמלבניות ,בראשים המדברים ,כאילו הם מייצגים את ה"מציאות" ,מתוך
כמיהה למפגש אמיתי .אך המפגש אינו מפגש ,המקום אינו מקום פיזי וגם גבולות הזמן
מיטשטשים ולא ברורים .בסימולקרה העדפנו את הדימוי על פני המציאות ,אולם מגפת
הקורונה מעמתת אותנו עם מציאות שרובה ככולה מדומה ,ולפתע אנחנו כמהים למגע עם
המציאות האמיתית ,הבלתי אמצעית ,הנקייה מדימויים.
המגפה כפתה על המציאות את הדימוי ,באופן המקיף והנרחב ביותר שהכרנו עד כה,
והביאה את הדימוי עד לקצה .לסימולרזום תנועה הפוכה משל הסימולקרה .הסימולרזום מדמה,
משחזר ומאשרר את תחושותינו כבני אדם ביחס למציאות ומדגיש את הכמיהה האנושית
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למציאות ממשית ,נקייה מדימויים ,תלת–ממדית ,שיש בה נפח ומגע .המציאות המקוונת ,על
אף יתרונותיה ,מתבררת לאור מציאות הקורונה כתחליף דהוי לזו הממשית ,תחליף שטחי
ודו–ממדי.
לודוויג פוירבך כתב במבוא למהדורה השנייה של מהות הנצרות ( )1841כי "אין ספק
שתקופתנו מעדיפה את הדימוי על פני הדבר ,את ההעתק על פני המקור ,את הייצוג על פני
הממשות ,את המראית על פני הישות" .בפרפרזה על דבריו של פוירבך אפשר לומר שבמציאות
של  ,2020בצל מגפת הקורונה ,יש רצון בדבר עצמו על פני הדימוי ,במקור על פני ההעתק,
בממשות על פני הייצוג ,בישות על פני המראית .העדפת הממשות על פני הדימוי — זוהי מהות
הסימולרזום.

סקיוריטיזציה
יגיל

לוי*

בהתמודדותן של ממשלות בעולם עם נגיף הקורונה בולטת תופעת הסקיוריטיזציה
) )securitizationשל הקורונה ,ברוח התמודדויות עם מגפות העבר.
סקיוריטיזציה היא מהלך שבו מנהיגים ממסגרים בעיה אזרחית מובהקת ,כמו ההתמודדות
עם הגירה או עם אסונות טבע ,כבעיה המהווה איום ביטחוני מיוחד ,ובעקבות זאת מקבלי
החלטות ומומחים פועלים לשכנע את הציבור שכדי להתמודד עם הבעיה יש לפעול בדרכים
מיוחדות החורגות מכללי הפוליטיקה הרגילה.
ישראל אינה חריגה במיוחד ביחס לדמוקרטיות אחרות מבחינה זו ,אבל המעורבות של
הממסד הביטחוני בניהול המגפה בישראל היה חריג בקנה מידה עולמי .ההסבר המתבקש
לסקיוריטיזציה בישראל הוא מרכזיותה של מערכת הביטחון והיקף המשאבים שבשליטתה .גם
אם לצורך הדיון לא נערער על הסבר בעייתי זה ,חשוב להסתכל על השלכות המהלך.
כפי שמלמד החקר הביקורתי של מדיניות ציבורית ,הטקסט של שיח המדיניות מבטא את
הפעולות שהממשל עושה כשם שהפעולות מבטאות את הטקסט ,ובכך גם מקבעות אותו .לכן
הפעולות שנעשו במסגרת הסקיוריטיזציה הן גם שהעניקו לה לגיטימציה ,בעצם מסגורה של
הבעיה כבעיה ביטחונית .לא מדובר רק בשימוש בשפה מלחמתית ("אנחנו במלחמה עם אויב
בלתי נראה" ,כדברי נתניהו) ,אלא הפעולות עצמן הן שמסגרו את צעדי המניעה כאירוע
ביטחוני.
המסגור הביטחוני של המגפה התפתח מהרגע שבו הוטל ניהול המשבר על המטה לביטחון
לאומ י .אם המטה ,שעיסוקו ענייני ביטחון ,מרכז את הפעילות ,סימן שהפעילות היא עניין
ביטחוני .ואם העניין הוא ביטחוני ,הרי טבעי שאת המשבר יסקרו כתבים צבאיים ושהמכון
למחקרי ביטחון לאומי ינתח אותו .כך קיבעו סוכני החברה האזרחית את המיסגור הבטחוני.
ומכאן ,מהלכים כמו פריסת הצבא ברחובות ובמלונות הקורונה ושילוב המודיעין הצבאי
והאזרחי בניטור הבעיה אינם רק מתבקשים מאופיו של המשבר ומנורמלים מתוקף מסגורו
*

פרופ' יגיל לוי ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
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פעילות מינית וארוטית מרצון היא חלק משמעותי ומהנה מחייהם של אנשים רבים ,עונה על
צרכים רגשיים ופיזיים ויכולה לתרום לרווחתם הנפשית .פעילות ארוטית יכולה לבוא לידי
ביטוי במגוון דרכים — פנטזיות ,אוננות ,פלירטוט ,סטוץ חד–פעמי ,במסגרת זוגיות מונוגמית
ארוכת טווח ,במסגרת של פעילות מינית קבוצתית ,במסיבת  BDSMועוד .בתקופת
ההתמודדות עם הקורונה השתנה הארגון המרחבי ,ונכפה עלינו ארגון מרחבי אחר הבנוי
מריחוק פיזי ומקרבה פיזית במרחבים שאינם בשליטתנו .שינויים אלו מעצבים את דפוסי
ההתנהגות המינית שלנו.

*

פרופ' מיה לביא–אג'אי ,התוכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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כביטחוני ,אלא אף מקבעים בתורם את המסגור הזה .והשפה הביטחונית הביאה לייבוא השיטות
הצבאיות המשמשות לשליטה בפלסטינים אל תוך הקו הירוק.
כל מי שנושא את הנגיף מדומה לאויב ומאוכן בידי השב"כ באותם אמצעים שבהם מאוכנים
מי שנחשדים בפעילות טרור .האוכלוסייה כולה הפכה ליעד ,מהרגע שבו פיקוד העורף אסף
מידע ששימש לניתוח הפוטנציאל להתפתחות מרי אזרחי .בתווך עמד סיווגן של אוכלוסיות
מסוימות — קשישים ,חרדים ,ערבים — כסיכון ,לא רק לעצמן אלא גם לכוח האדם הבריא
והיצרני ,שעליו בעיקר יש להגן.
בסופו של דבר ,הציבור אינו רק מושא ההגנה של המדינה אלא גם האויב ,כלומר מתחייבת
הגנה עליו מפני עצמו .עניין זה משותף גם למשטרי חירום שעוצבו בדמוקרטיות אחרות ,אבל
השיטות שננקטו בישראל והגבלת החירויות בה היו חריגות.
מהי ההשלכה של הסקיוריטיזציה?
קל להיתפס רק למגבלות המיידיות ,או אפילו לסכנה שבהחלתן לאורך זמן .הרי על נחיצות
המגבלות בעולם אפילו התחולל ויכוח בין תיאורטיקנים ביקורתיים כגורג'יו אגמבן וסלבוי
ז׳יז׳ק .אבל חשובה מכך העובדה ששיח הסקיוריטיזציה פגע קשות בדמוקרטיה הדיונית .ברגע
שהאירוע מוסגר כביטחוני ,השתלטה על סדר היום גישה אחת בלבד להתמודדות עימו.
וכשהמסגור נחלש ,החלופה הייתה מעבר לקיצוניות השנייה ,שאחד מביטוייה הבולטים היה
מרידה עממית בהסדרים הממשלתיים ולכן הייתה לא פחות לא–רציונלית מאמצעי הסגר
שקדמו לה.
המסגור הביטחוני הביא לכך שהמדיניות הייתה "מכוונת אויב" ,כלומר מכוונת הנגיף
ונשאיו ,ולא "מכוונת אוכלוסייה" שעליה יש להגן באמצעות שיפור מערכת הבריאות ותמיכה
בתעסוקה .חשוב לא פחות לשים לב לכך שהשפה הביטחונית היא שפת משבר ,שפה של פתרון
בעיות שאינה נערכת להתמודדות עם אתגרים ארוכי טווח ,כמו משבר האקלים למשל .אבל זו
כבר תסמונת גלובלית.
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הריחוק הפיזי הנדרש בימי קורונה עיצב מחדש את נוכחותנו הגופנית בעולם ופגע
באפשרות ליהנות ממגע ולקחת חלק בפעילויות ארוטיות .הארגון המרחבי שנכפה עלינו
בתקופה זו שינה את היותנו אובייקט וסובייקט מיני .אי–אפשר לפלרטט בפינת הקפה ,מפגשים
של קהילות מיניות כמעט לא התקיימו ,והאפשרויות לצאת לדייט הצטמצמו מאוד בתקופת
הסגר .לחלקנו יש בכך הקלה — בחברה הפטריארכלית שאנו חיות בה ,פעילות ארוטית לא
תמיד נעשית בהסכמה ומרצון .אך לרבים מאיתנו נוצר חסך עמוק ביכולת להביע את עצמנו
באופן פיזי ומיני .נדמה שהפכנו לאנשים בדו–ממד; אנו מתקשרים דרך מסכים ומתגעגעים
להיותנו אובייקטים וסובייקטים מיניים שמתקיימים בעולם גשמי.
לכך נוספת גם הקִרבה הפיזית שנכפתה עלינו .משפחות שרגילות להיפגש רק בארוחת
הערב מצאו את עצמן ,במשך זמן רב ,יחד לאורך כל שעות היממה .רבים חוו זאת כחוויה
לוחצת ,מרובת קשיים כלכליים ונפשיים וללא אפשרות לאינטימיות פיזית עם בני.ות זוגם או
עם עצמם .מציאות כזאת פוגעת בתשוקה המינית ,ועבור רוב האנשים חלה ירידה בפעילות
המינית בתקופת הקורונה.
הקִרבה הזאת השפיעה גם על צעירים שחזרו לגור בבית הוריהם ,אם כדי לתמוך בהם ואם
מתוך הכרח ,וכן על בני הנוער ,המצויים בשלב של התנסויות ראשונות .אלה וגם אלה מוגבלים
בתוך הארגון המרחבי הכופה עליהם קרבת יתר עם משפחותיהם .המרחב הציבורי שבו אפשר
להכיר אנשים חדשים הצטמצם ,ובה בעת נפגע גם המרחב הפרטי שבו אפשר להתנסות
בפעילות מינית יחד ולבד.
הריחוק והקִרבה הפיזית הכפויים האיצו תהליכים זוגיים .יש זוגות שחיו בנפרד והחליטו
לעבור לגור יחד כדי לא לעבור את התקופה הזאת לבד; יש גם זוגות שהחליטו להיפרד ,כי
מכבש הלחצים חידד את חוסר הנחת ביחסים ,שאולי היה ברקע אך הורגש פחות בימים
כתיקונם.
עם זאת ,התקופה הביאה איתה גם גיוון .בתוך החסך הפיזי נכנסה הטכנולוגיה וענתה על
צרכים רבים .חלה עלייה בהיקף הצפייה בפורנוגרפיה ,בשימוש באפליקציות היכרויות,
בשיחות מיניות ,בקניית צעצועי מין באינטרנט ובמסיבות בזום .הדמיון האנושי מצא פתרונות
יצירתיים רבים ודרכים טכנולוגיות חדשות לתקשר .והיה גם מיעוט ,שבשבילו תקופת הקורונה
אפשרה יותר זמן איכות להיות יחד ולבד ,לגלות מה אוהבים.ות ,להתנסות בתנוחות חדשות,
לחלוק ולנסות פנטזיות מיניות .בסקר שנערך בתקופה זו נמצא שכרבע מהמשתתפים הוסיפו
גיוון לחיי המין שלהם ,לאו דווקא בהקשר הטכנולוגי .אף שרבים חוו את השינויים הכפויים
כמשתקים מבחינה מינית (ומבחינות אחרות) ,היה גם מיעוט שעבורו שינויים אלו הזכירו את
חשיבות הגיוון והשיתוף בחיי המין.
לסיכום ,נראה כי אין נרטיב אוניברסלי אחד לפעילות מינית בתקופת הקורונה .אף שרובנו
חווינו תקופת משבר מינית ורגשית ,היו מי גם שחוו פריחה זוגית או מינית.

תש פ " א – 2021

328

סוציולוגיה ישראלית כ א( )2

עבודת בית
עמית

קפלן*

*

ד"ר עמית קפלן ,בית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית תל אביב–יפו
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ימי "שגרת" הקורונה — סגר ,כניסה לבידוד ,יציאה לחל"ת ,אבטלה ,עבודה ולימודים מהבית,
הנמתחים על פני רוב שעות היממה ומתערבבים זה בזה ובפעילויות רבות אחרות המתרחשות
במרחב הביתי — מעלים את השאלה מהן ההשלכות של "שגרה" כזאת על עבודת הבית .עבודת
בית היא עבודה ללא שכר ,הנעשית כדי לקיים את בני ובנות המשפחה ולתחזק את משק הבית.
היא כוללת פרקטיקות שונות כגון ניקיון ,בישול ,כביסה ,קניות ,תיקונים ,ניהול תקציב ואף
טיפול בבני ובנות משפחה .עבודות הבית והטיפול מתבצעות לרוב במרחב הפרטי והמשפחתי,
אך עם השינויים הטכנולוגיים ,הכלכליים והחברתיים הן מתבצעות גם מהמרחב הציבורי ובין
המרחבים.
עבודות הבית והטיפול מהוות את תשתית החיים החברתיים שמבנה שוק העבודה מבוסס
עליה .למרות זאת הן אינן זוכות להכרה או לתגמול ,ולפיכך אפשר לכנותן "עבודות שקופות".
ההסבר לכך נעוץ בהבחנה שהתמסדה בקפיטליזם בין פעולה שמבחינה חברתית ותרבותית היא
מזוהה ומוגדרת כעבודה ובין פעולה המוגדרת כ"לא–עבודה" .המאפיין המגדיר עבודה הוא
היותה פעולה תמורת תשלום .הבניית הגבול בין עבודה ללא–עבודה קשורה הדוקות להבניית
התחום הפרטי והציבורי כנפרדים ,ממוגדרים והיררכיים.
על אף השינויים שהתרחשו בעשורים האחרונים בשוק העבודה ובחיי משפחות בעולם
המתועש ,ולמרות התחזקות השיח על שוויון מגדרי ,עבודות הבית נותרו ממוגדרות .בישראל
קיים אי–שוויון מגדרי עמוק בביצוע עבודות הבית ,והוא השתנה אך מעט עם הזמן ,לעומת אי–
השוויון בעבודת הטיפול ,שהצטמצם במידה מסוימת .לכן ,אף שהיקף העבודה בשכר של נשים
הפך דומה לזה של גברים ,מרבית העבודה שנשים מבצעות לא רק שאינה מוערכת ומתוגמלת
אלא היא אף מוצגת כטבעית ,והדבר משפיע לרעה על קידומן ושכרן בשוק העבודה .לפיכך
עבודות הבית והטיפול הן הגורם המרכזי לאי–השוויון המגדרי גם במאה ה–.21
האם משבר הקורונה הפך את עבודות הבית והטיפול לשקופות פחות? השינויים החברתיים
שחלו בחיי היומיום — הסגר ,הימצאותם של בני ובנות המשפחה במרחב הביתי במשך רוב
שעות היממה ,המעבר לעבודה מהבית ,המעבר של בתי הספר והמוסדות האקדמיים ללמידה
מהבית ,העלייה החדה בשיעורי האבטלה — כל אלה יצרו דרישה הולכת וגדלה לעבודות בית
וטיפול :יותר ארוחות ,יותר כביסות ,יותר ניקיונות ,יותר טיפול בילדים ובילדות ,במיוחד בכל
הקשור ללמידה מהבית .האם שינויים אלו הטילו עבודה שקופה נוספת על כתפיהן של נשים
והעמיקו את אי–השוויון המגדרי בעבודות הבית והטיפול ,או שמא הם יצרו שינוי בחלוקת
העבודה ,שכן גם גברים נמצאו כעת שעות רבות במרחב הביתי ולכן אולי עלתה מעורבותם
בעבודות הבית והטיפול?
ממצאים ראשוניים בעולם מצביעים על מגמה מעורבת ,ונתונים לגבי ישראל מראים כי
החלוקה המגדרית של העבודות השקופות לא הפכה שוויונית יותר בעקבות משבר הקורונה.
ממצאים אלו תואמים את הידוע מן הספרות שלפני עידן הקורונה לגבי ההבחנה בין עבודת
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הבית לעבודת הטיפול; השינוי מתרחש בעיקר בתחום הטיפול בילדים ובילדות ,שגברים רוצים
לקחת בו חלק .כך ,מחקר ישראלי הראה תמונה פסימית לגבי עבודות הבית :נשים ביצעו יותר
עבודות בית בהשוואה לגברים לפני ואחרי הקורונה ,ובתקופת המשבר הגדילו את מספר
השעות השבועיות שהן מקדישות למשק הבית ,ואילו גברים קיצצו בהן .עם זאת ,במרבית
משקי הבית עלה היקף הטיפול של גברים בילדים ובילדות ,במיוחד במשקי בית שבהם בני
הזוג משתכרים שכר דומה .תמונה דומה עולה במחקר אחר ,שבו רואיינו נשים ערביות בתקופת
הסגר .היו נשים שסיפרו כי מה שהיה הוא שהוסיף להיות ,אך היו גם מי שתיארו עלייה
במעורבות האבות ,בעיקר בטיפול בילדים .לכך יש להוסיף את העובדה כי נשים חוו פגיעה
כלכלית גדולה יותר בעקבות המשבר ,בעיקר נשים ששכרן נמוך .לעת עתה נראה כי משבר
הקורונה אמנם שינה את חיי היומיום של רבות ורבים ברחבי העולם ,אך שורשיו של הסדר
החברתי–מגדרי ,הנשען על עבודתן השקופה של נשים ,עמוקים וקשה יותר לשנותם.

עבודה מהבית
אורי

רם*

עבודה מהבית בזמן קורונה משמעה שהמועסק ,הנתון בסגר או בריחוק חברתי ,והמעסיק,
הנדרש לדלל את מספר העובדים המסתופפים בחלל העבודה ,מסכימים כי העובד יבצע את
משימותיו בבית מגוריו ,מבלי שינכח פיזית במקום העבודה ,במשרד או במפעל ,או שינכח
בהם רק בחלק מהזמן.
"עבודה מהבית" היא צורת העסקה שהחלה כבר בשנות התשעים ,עם התפשטות אמצעי
התקשורת המשוכללים ,רשת האינטרנט וצורת הייצור הפוסט–פורדיסטית .משבר הקורונה
התפיח באחת את ממדי התופעה ,עד שדומה כי חלק גדול משטחם של מגדלי המשרדים
המעטרים את קו האופק בתל אביב ובמרכזי עסקים והייטק אחרים צפוי לחפש ייעוד חדש
בקרוב .אם הלהיט של יום האתמול היה  ,WeWorkשכירת עמדות עבודה בחללי עבודה
משותפים ,דומה כי הלהיט הנוכחי הוא  ,I-Workעבודה מהבית .ליתרון הבריאותי המיוחס
לדפוס עבודה זה ,היינו הקטנת שיעור ההידבקות בנגיף ,נוסף גם יתרון ברור של חיסכון בזמן
נסיעה ,וממילא בעומסי התחבורה ובנזקיה.
עם זאת ,לעבודה מהבית יש היבטים נוספים .היא מתאימה רק לסוג מסוים של תעסוקה,
שאפשר להגדירו כשירותים מתוקשבים ,ואינה מתאימה לעבודת ייצור או בנייה הכרוכה
בעיבוד חומרים ובפעילות פיזית .במילים אחרות ,היא זמינה רק לפלח מיוחס ממילא של
מועסקים בתעשיות ובשירותים עתירי טכנולוגיה.
העבודה מהבית נוגסת בשכר ,שכן המעסיק הופך למעין שותף סמוי של העובד ,הנדרש
כעת להשתמש במשאביו הפרטיים לטובת העבודה :שטח בדירת המגורים ,חשמל ,מים ,ציוד,
וכן הוצאות בלאי ,תחזוקה וניקיון .הסדרי המס הקיימים בחוק אינם נותנים מענה לסוגיה זו.
נוסף על כך ,במקרים רבים חלק מן השכר מוגדר כהוצאות רכב או נסיעה ,ומעסיקים נוגסים
*

פרופ' אורי רם ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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עובדות חיוניות
יעל

חסון*

כדי להתמודד עם התפרצות נגיף הקורונה ולצמצם את הפצתו ,מדינות בעולם — ובהן
ישראל — נקטו מניעת התקהלות ,ובכלל זה צמצום הפעילות במקומות העבודה ,העסקים
והמסחר ,במערכת החינוך ובתחומי התרבות והפנאי .עובדים.ות רבים נשלחו לעבוד מהבית,
פוטרו או הוצאו לחל"ת ,ואילו אחרים.ות הוגדרו "עובדים חיוניים" .משבר הקורונה מאפשר
לנו לבחון מהי עבודה חיונית ומיהם עובדים חיוניים .ניתוח שנעשה בכמה מדינות בעולם
מראה כי לנשים ייצוג גדול בקרב העובדים החיוניים להתמודדות עם נגיף הקורונה ,עם
השלכותיו ועם ההיערכויות שהוא דורש ,המשתנות חדשות לבקרים .נשים מהוות רוב בקרב
עובדי הבריאות ,החינוך והרווחה ,וגם עובדות ניקיון ,מוכרות וקופאיות הן נשים ברובן.
התפקידים האלה דורשים מפגש פנים אל פנים עם לקוחות וחולים (ובכך מעלים את סיכויי
ההידבקות וההדבקה) ,ואינם מאפשרים עבודה מהבית.
עוד חשף משבר הקורונה את היחס ההפוך שבין חיוניותה של העבודה ובין התגמול הכלכלי
שבצידה .המגפה חשפה חוסר הוגנות בשוק עבודה מבודל ומקוטב ,שבו חלק ניכר מהעובדות
החיוניות ביותר הן גם אלה ששכרן נמוך מאוד .כך ,למשל ,שיעור הרופאות אמנם עלה עם
*

ד״ר יעל חסון ,מרכז אדוה והתוכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה

גם בזה .זאת ועוד ,תאונת עבודה בבית היא כפי הנראה קטגוריה שאינה מכוסה כראוי מבחינה
ביטוחית.
בטווח הארוך ,העבודה מהבית צפויה להשליך על מבנה המשפחה והיחסים המגדריים.
אחת התוצאות של המהפכה התעשייתית הייתה היווצרותו של מוסד המשפחה הגרעינית
(הבורגנית ,ובתנאים גרועים יותר גם הפועלית) .דגם משפחתי זה אמנם שימש חממה לחלוקה
מגדרית של עבודה וסטטוס ,אך בהמשך ,לאחר מאבקים ,אפשר את יציאתן של נשים לתעסוקה
מחוץ לבית ,על כל המשתמע מכך ,ולבסוף גם את התגוונות טיפוסי המשפחה .שיבת התעסוקה
לתחום הביתי "מחזירה הביתה" גברים ונשים גם יחד ,ועוד לא ברור כיצד היא תשפיע על
חלוקת העבודה ועל היחסים ביניהם.
ולבסוף ,העבודה מהבית מאיצה גם את המהפכה הניאו–ליברלית המתחוללת ביחסים
המעמדיים ,או במינוח ממסדי יותר ,ביחסי העבודה .תעסוקה מהבית היא צעד ענק קדימה
במגמה של הפרטת יחסי העבודה .היא כרוכה בהפרדה חברתית ותקשורתית בין העובדים ,וזו
מחלישה את כוח המיקוח שלהם מול המעסיקים ועלולה לגרוע מיכולת ההתאגדות שלהם,
אשר ממילא הולכת ונפגעת בעידן הניאו–ליברלי .וכמו שלמדנו מההיסטוריה החדשה ,פחות
התאגדות משמעה פחות רווחה.
אף שהעבודה מהבית נתפסת לנוכח מגפת הקורונה כצו השעה ,יש לה אפוא היבטים
מבניים ,ועשויות (או עלולות) להיות לה השלכות ארוכות טווח על אורח החיים הפרטי
והציבורי שלאחר המגפה.
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השנים ,ונשים הן רוב בקרב האחיות ,אך נשים גם מהוות רוב ברבדים הנמוכים של מערכת
הבריאות בעיסוקים המאופיינים ברוב נשי ,בחלקיות משרה ובשכר נמוך :עובדות מעבדה,
פיזיותרפיסטיות ,מטפלות פארא–רפואיות ,מרפאות בעיסוק ,פסיכולוגיות — כולן חיוניות
עתה ,יותר מתמיד ,באיתור חולים ,במתן סיוע ותמיכה נפשית או פיזית ובשיקום.
משבר הקורונה החריף גם את עומס העבודה על העובדות הסוציאליות .אלה הוכרו
כעובדות חיוניות ,שכן מצוקות נפשיות וכלכליות שנוצרו או הועצמו בצל המשבר הביאו
לעלייה בפניות ללשכות הרווחה .העובדות הסוציאליות ,שגם בימים שבשגרה כורעות תחת
הנטל בשל תקצוב חסר ומחסור בתקנים ,יצאו למאבק על שיפור תנאי העסקתן ועל זכותן
לסביבת עבודה בטוחה.
על אלו יש להוסיף את מטפלות הסיעוד — מהגרות עבודה וישראליות — המועסקות
בבתיהם של קשישים.ות ,בבתי אבות ובמסגרות דיור מוגן .המטפלות מוגדרות בזמן משבר
הקורונה "חיוניות" ,אך האם עבודתן זוכה להערכה ולתגמול ראוי? תנאי ההעסקה שלהן ,אשר
אינם מספקים ביטחון בסיסי או פרנסה ראויה ,יוצרים תחלופה גבוהה ,חוסר מתמיד במטפלות
והישענות של סקטור הטיפול בכבדות על עבודה ללא שכר שנעשית על ידי בני ובעיקר בנות
משפחה.
עובדות חיוניות הן גם מי שבלעדיהן לא היה אפשר להשיב את המשק לפעילות ולהניע
מחדש את גלגלי הכלכלה ,שהושבתה בעקבות התפרצות הנגיף .עם אלו נמנות עובדות מערכת
החינוך והטיפול בילדים :מורות ,גננות ,מטפלות המשפחתונים ומעונות היום ,והסייעות בגנים,
בצהרונים ובחינוך המיוחד.
התגמול הנמוך על עבודות החינוך והטיפול ,והעובדה שהן מנת חלקן של נשים בעיקר,
עומדים במשך שנים רבות במרכז תשומת הלב של הכלכלה הפמיניסטית .המחקר הפמיניסטי
מאיר את תרומת של העבודות האלה לרווחת החברה כולה ואת הדרכים שבהן הייצור הכלכלי
נשען עליהן .משבר הקורונה חושף זאת עתה ביתר שאת ,ולכן טמונה בו הזדמנות לחשיבה
מחודשת על הכרה בעבודות אלו ועל תגמול ראוי להן ,כנדרש מחיוניותן.

עוני
גל לוי ,דנה

קפלן*

כלכלנים ואידאולוגים מהימין הניאו–ליברלי והניאו–השמרני מבקשים לשכנע אותנו זה מכבר
שהעוני הוא לא כצעקתה .עיקר הטיעון ,הרווח גם בציבור ,הוא שמדד העוני מסמן רף הכנסות
שרירותי שמתחתיו אנשים מוגדרים כעניים "רק" סטטיסטית ,גם אם אינם חווים בהכרח מחסור
פיזי וחומרי חמור .הדוגמה החביבה עליהם היא החרדים ,קבוצה שחבריה ,בשפת הכלכלנים,
"מעדיפים" עוני.

*

ד"ר גל לוי ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר דנה קפלן ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
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לשיטתם ,רמת הכנסה נמוכה בקרב חרדים אינה משקפת בהכרח את תחושת הרווחה
הסובייקטיבית שלהם .בקרב מומחים אלו ,דוח העוני אינו אלא שקרים ומניפולציות ,מאחר
שהוא מתעלם מהעלייה הכללית ברמת החיים בחברה לאורך זמן .כך" ,מאיפה יש לך כסף
לסמארטפון?" הוא "העניים זורקים את כספם על אלכוהול וקלפים" החדש .השיח הימני מבקש
אפוא להתנער מעצם קיומו של העוני כבעיה חברתית באמצעות טשטוש הקו המפריד את
העניים ממעמד הביניים הנמוך ,ובהתבסס על מאפייני תרבות ועל תחושות רווחה
סובייקטיביות הוא מטיל על העניים עצמם את האחריות על "תחושת" העוני.
זאת ועוד ,הגישה ההוליסטית לחקר העוני רואה בו זה חמישה עשורים לפחות תופעה
יחסית הנמדדת גם במידת הפגיעה בחיים הנורמטיביים ,אך הימין מאמץ גישה זו באופן חלקי
בלבד ,רק כדי להצביע על כך שבמונחים כלכליים מוחלטים הבעיה אינה כה חמורה .הפרדוקס
הוא שבשעה שמדינת הרווחה אחראית (במידה מסוימת) לצמצום תחולת העוני ,הימין מטיל
את האחריות לעוני על "עיוותיה" של מדינת הרווחה ומתאר כאמור את השיח סביב החיים
בעוני כלא יותר ממניפולציה.
לרגע ,משבר הקורונה יצר הדגמה כוללת–כול של אפשרות החיים בעוני .עם זאת ,ואף כי
שמץ מחוויית החיים במחסור ובדאגה אכן חלחל לכלל האוכלוסייה ,המשבר הדגיש ביתר שאת
את קיומו הממשי של קו עוני כגבול חברתי המבחין ,הלכה למעשה ,בין מי שחיים בעוני ובין
מי שלא .בתקשורת וברשתות החברתיות אמנם לא פסקו מלדון בהשלכות המשבר על יכולת
השרידות של משפחות ויחידים תחת סגר וללא עבודה או הכנסה שוטפת ,אולם הרשת הוצפה
בעיקר בגילויי חוסן חברתי ובהתחברות–מחדש ,מענגת יותר או פחות ,לחיי המשפחה ,לבית,
למטבח ולמלאכת הבישול הבריא והמזין .ובשעה שמעמד הביניים זכה להתכנס אל חללי הבית
המנחמים ,חוויית הסגר של מי שחיה בעוני קודם לכן הייתה רחוקה מכך אלפי
מילין.
כך ,אף כי היקף הפגיעה במעמד הביניים לאור משבר הקורונה עדיין אינו ידוע ,ואף
שבהחלט ייתכן כי הסגר בתקופת הקורונה אפשר ,למי שהכירה בכך ,לדמיין את ההיתכנות של
עוני בחייה ,בפועל ,האפשרות לקיים חיים יציבים מכווני עתיד ומבוססים על יכולת תכנון
לטווח רחוק נותרה בלתי שוויונית כשהייתה.
אין זה מפתיע שהימין הקפיטליסטי נאחז בסממנים של נורמטיביות על מנת לבטל את
הדיון הציבורי על עוני ואי–שוויון .לדידו ,אי–שוויון הוא רצף שבו לאחת יש יותר ולאחר פחות,
והעוני הוא לא יותר מנקודה בזמן שבה אפשר לבחור לאן לפנות .לכן במקום שבו חוקרים
ביקורתיים רואים מדרגה שאדם לא יוכל לטפס בכוחות עצמו ,כלכלני השוק יצטרפו למי
שהתבטאו ,ספק בפליאה ספק בזלזול ,נגד מי שלא הבטיחו לעצמם עתודה כספית
לשעת צרה.
אך בסממנים של נורמטיביות יש גם מן ההטעיה .האם הבעלות על טלפון חכם או מחשב
מעידה על אפשרות לבחור בחיים ללא עוני? הסגר לימד אותנו כי הטלפון החכם יצר עבור
רבים מרחב וירטואלי שמיתן את תוגת הבדידות ,אך עבור נשים עניות הוא היה מכשיר חיוני
להבטחת מזון להן ולבני ביתן ,שכן לא זו בלבד שהמדינה עצרה מלכת אלא גם ארגוני הסיוע
נסגרו כליל .עבור נשים ומשפחות בעוני ,הסגר היה המשכו של מאבק הקיום היומיומי שהן
מורגלות אליו ,וחוויית המחסור אמנם הוקצנה אך לא חרגה בהרבה מהשגרה המוכרת .במובן
זה ,מצבן של נשים ומשפחות בעוני חושף בדיוק את האמת שאידאולוגים של השוק מבקשים
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להסתיר :העוני הוא אמיתי להחריד ,הוא מצב מתמשך ואין בינו ובין בחירה דבר
וחצי דבר.
אם לפי הגישה ההוליסטית העוני אינו רק מחסור חומרי ,הנה הסגר הציף את ה ֶחסֶר שמעבר
לחומר והמחיש את כישלונה של המדינה לאפשר לכל אחת ואחד מאזרחיה להביט קדימה
ולתכנן עתיד .וזה האיום המרחף על חברה שבה העוני העמוק הוא חלק מהשגרה .איום זה לא
ייעלם עם עוד תמונה באינסטגרם של לחם המחמצת או סלט השוק הצבעוני שהכנת
במו ידייך.

העידן הרגשי
יוליה

לרנר*

בהדרגה אך בעקביות פתחו אירועי הקורונה מרחב להשתוללות הרגשות :שיח על רגשות ,שפה
רגשית ,צורות דיבור וכתיבה רגשיות .הדבר מובן ,כי בליבה של התרחשות הקורונה
מחלה ,כאב וסבל וכן פחד המוות ,העמוק והקמאי .מעבר לכך ,אירועים אלו הוצגו במהרה
כטרנספורמטיביים ,כערעור החיים המונחה על ידי מצב של אי–ודאות ,מצב אשר במודל
התרבותי שלנו נצבע ברגש שלילי .אולם למעשה ,הקורונה הפכה לאירוע רגשי ונפשי
מכיוון שכל אירוע המוגדר כיום כמשמעותי הוא קודם כול אירוע רגשי .כל התרחשות
פרטית או קולקטיבית נמדדת ברגשיות שלה — בכמה היא מרגשת — ונבחנת בזיקה אל
המצב הרגשי של הישות המרגישה ,יהיה זה פרט או קולקטיב .הרגשיות של התנסות ,חוויה
או זיכרון היא מדד לערך שלהם ,לאותנטיות שלהם ,לאמת שבהם .גם הקורונה ,כמו
רוב האירועים הקולקטיביים של עידן זה ,עברה מהלכים של ריגושיזציה ופסיכולוגיזציה.
תמורות אלו קשורות גם למפנה היסטורי אפיסטמולוגי המכונה במדעי הרוח והחברה
"המפנה הרגשי" ,שבעקבותיו רגשות מוצגים כהיבט קריטי ומרכזי של החיים החברתיים
והפוליטיים.
ב"ריגושיזציה" הכוונה לאינטנסיפקציה ,בולטות ולגיטימיות יתרה של השפה הרגשית
בזירות החיים הציבוריות ,המוסדיות והקולקטיביות ,שלא היו רגשיות באופן זה קודם .ההצפה
הרגשית הזאת זוכה לשמות שונים בספרות — למשל" ,המדינה הניירוטית" (אצל ויליאם
דייוויס)" ,האופטימיות האכזרית" (אצל לורן ברלנט) או "הפאניקה הסטטיסטית" (אצל קתלין
וודוורד) ,מושג רלוונטי במיוחד לריגושיזציה של הגרפים הסטטיסטיים המציגים את מספרי
החולים והמתים בתקופת הקורונה .ההשקה של אימוג'י חדש ומחבק בפייסבוק בחודש אפריל
 2020מסמלת את הריגושיזציה של הקורונה ואת הגדרתה כאירוע "מרגש".

*

ד"ר יוליה לרנר ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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במהלך הפסיכולוגיזציה מתבצע עיגון של הרגשות במושגים ובלוגיקה של המשטר הרגשי
החדש ,אשר מומשג בספרות הביקורתית כהביטוס תרפויטי גלובלי ,תרבות העזרה העצמית,
סובייקטיביות רגשית ניאו–ליברלית שעסוקה בפיתוח ומימוש העצמי .בין המאפיינים של
תרבות רגשית חדשה זו אזכיר לא רק את הסמכות של אנשי המקצועות הטיפוליים ,אלא גם
את התעצמותם של החשיבה והדיבור הפסיכולוגיים בתרבות הפופולרית ובתרבות היומיום
שלנו ואת ההנחה המובנת מאליה כי קיימת עצמיות אותנטית ,שאפשר לתקנה ולטפחה
באמצעות פרשנות וניהול של הרגשות.
הפסיכולוגיזציה של הקורונה התרחשה כאשר המצב הנפשי הקולקטיבי הוגדר רשמית
במושג "סטרס" .מקורו של המושג במחקר אנדוקרינולוגי ,שגילה תגובה פיזיולוגית אדפטיבית
של חיות לשינוי בתנאי הקיום שלהן .מאוחר יותר נכנס המושג לשפה הפסיכולוגית וכן לשיח
התרבותי הרחב ,והובן כמצב רגשי שלילי המצדיק התערבות טיפולית .כך ,למשל ,מדריך
שפרסם משרד הבריאות בישראל מנחה להתמודדות עם סטרס הקורונה באמצעות ניהול נפשי.
במסמך זה ,שהוא גרסה מתורגמת ומותאמת של טקסט דומה של ארגון הבריאות העולמי,
ההנחה היא כי רווחה נפשית היא נורמה וערך בלתי מעורערים .ערעור של הרוטינה מזוהה
כסטרס אשר פוגע בתפקוד ובפרודוקטיביות ,ולכן יש לטפל בו ולהפחית את הסבל .המסמך
מציע לנהל את הסטרס שגורמת הקורונה בדרכים שונות — באמצעות עבודת גוף ,באמצעות
פעילות יצירתית ,וכמובן באמצעות דיבור על רגשות .כל הדרכים הן בגבולות העצמיות הניאו–
ליברלית ,היצרנית ,היוזמת ובעלת הבחירה .האישיות הנורמטיבית של משרד הבריאות אינה
מתפללת ,אך גם אינה מתנהלת באמצעות למידה רציונלית של עובדות והעמקה בידע המדעי.
גם אם היא נעזרת בגוף לניהול הנפש ,היא עושה זאת בגבולות המותר — פעילות מינית ואכילה
ושתייה מוגברים אינם בגדר המומלץ .כאשר מוסד ממלכתי מאמץ שיח פסיכו–ניהולי כאילו
הוא ניטרלי ,נכון ותקף עבור כל הקבוצות החברתיות ,הדבר מלמד על היומרה האוניברסלית
של שיח זה.
חיי הרגש של אנשים פרטיים ושל בעלי תפקידים — חולים ,מבודדים ,הורים ,סטודנטים
ורופאים — הפכו בתקופת הקורונה לזירה נוספת של ריגושיזציה ופסיכולוגיזציה של השיח,
המתרגמות כל אירוע למאורע רגשי וכל חוויה רגשית לחוויה טראומטית .עיסוק היתר החשוף
בחיי הרגש הוא מבלבל ,מכיוון שהוא מתרחש בצומת של אג'נדות תרבותיות מנוגדות כביכול.
מצד אחד ,בעידן ההומניסטי הרווחה הרגשית הנפשית של הפרט וזכותו "להרגיש בנוח"
נחשבים ערכים נשגבים .מצד שני ,תרבות הרגישות החדשה היא ממד מובהק של הקפיטליזם
הרגשי ושל הפופוליזם הפוליטי .היא מתלווה אל תרבות של אלימות וניצול רגשיים .צרכים
רגשיים של פרטים ושל קולקטיבים מתנהלים ומתממשים בכפיפה לתרבות שוק צרכנית ,שהיא
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תועלתנית כלפי האחר וכלפי העולם .הפיכתם של הרגשות למשאב ולכן גם למוצר — או
ל"סחורגשות" ( ,)emoditiesלפי אווה אילוז — מכוננת שפה דומיננטית משולבת שהיא בה
בעת אינטימית יותר וגם קרה יותר .במקביל ,הריגושיזציה והפסיכולוגיזציה של השיח הלאומי
מעצבות מחדש את הזהות הקולקטיבית ואת התרבות הפוליטית ,הנעשות בה בעת רגשיות
יותר וגם אדישות יותר.

העיר הקורוניאלית
אורן יפתחאל ,ארז

צפדיה*

העיר הקורוניאלית מהדהדת את מושג העיר הקולוניאלית .בשתיהן סדר הדברים מתחיל
בפלישה פוגענית אל תוך מרקם חיים חי ומתפקד ,המשנ ָה סדרי עולם ומערערת יחסים
חברתיים ,כלכליים ופוליטיים .הקורונה היא טריגר לתחילתו של עידן חדש ,שעיקר השלכותיו
על העיר יהיו חברתיות–כלכליות ,פוליטיות ומרחביות ,שנים אחרי שהמשבר הבריאותי יגיע
לקיצו.
העיר הקורוניאלית היא ליבתה המרחבית של המגפה .למעלה מ– 90%ממקרי ההדבקה,
התחלואה והמוות בעולם התרחשו בעיר — כמעט כפול מחלקה באוכלוסייה .שיעורי ההדבקה
הגבוהים מעידים על כישלונן המהדהד של רוב המדינות בהגנה על אזרחיהן ומשקפים הזנחה
מתמשכת ,הפרטה של תשתיות בריאות ודיור ,פגיעה בשטחים פתוחים וגטואיזציה של
מיעוטים ועניים .גם מרכיבי המרחב של העיר תרמו להדבקה :הצפיפות האנושית ,ריכוז
הפעילויות הכלכליות ,התרבותיות ,המדעיות והתיירותיות ,והאינטראקציה האינטנסיבית
במרחב .באופן אירוני ,מרכיבים אלו בדיוק הם שהעניקו בעשורים האחרונים לעיר
המטרופולינית "כוח רך" אך רב עוצמה והפכו אותה למוקד תהליכי הגלובליזציה .כפי שמראים
הוגים כמנואל קסטלס וסאסקיה סאסן ,כוחה המתגבר של העיר המטרופולינית החל לנגוס
בריבונותה של מדינת הלאום.
תהליך זה השתקף גם בקיטוב פוליטי הולך ומעמיק בין האליטות הליברליות והרב–
תרבותיות בערים הגדולות ובין גורמים שמרניים ולאומיים באזורי השוליים במרבית מדינות
העולם .על רקע קיטוב זה ,אחד הסממנים הבולטים של משבר הקורונה הוא הניסיון לרמיסת
"הכוח הרך" של העיר הקורוניאלית על ידי "הכוח הקשה" המשפטי ,הממסדי והביטחוני של
מדינת הלאום .בהקשר זה חשוב להבחין בין הפעולות המבולבלות וחסרות העקביות שננקטו
במדינות רבות ,וגם בישראל ,ובין תשתית העומק של הכוח המבני שהפעילו רוב המדינות
בחקיקת חירום.
מהלכיה של המדינה בעת קורונה — הסגר ,הכליאה ההמונית ,הריחוק החברתי ,הבידודים,
סגירת המרחבים הציבוריים ,חנק התחבורה הציבורית ,העבודה מהבית — פגעו ישירות
במשאביה המרחביים של העיר .במסגרת המשבר נטשו האליטות הכלכליות את העיר לטובת
*

פרופ' אורן יפתחאל ,המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
פרופ' ארז צפדיה ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,המכללה האקדמית ספיר
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הכפר והפרוור ,שם השפעתם של צעדי הממשלה על מרקמי החיים הייתה מתונה יותר .בה
בעת ,הפגיעה הכואבת בפרנסתן של אוכלוסיות אורבניות מוחלשות ,כמו עובדים לא קבועים,
צעירים ומהגרי עבודה ,דחקה תושבים רבים ממשאבי העיר ,וכך הרחיבה העיר הקורוניאלית
עוד יותר את הפערים החברתיים והחלישה את העיר ואת מוסדותיה.
אם כך ,בעת קורונה ,לפחות בטווח הקצר ,נחשפה גם חולשתה הפוליטית של העיר אל
מול "הכוח הקשה" של המדינה .העיר צברה את כוחה מתוך משאבי הקפיטליזם הגלובלי ,אך
בו בזמן יצרה גם שסעים ,ניצול ואי–שוויון עמוק ,המתבטאים בהרחבת הסלאמס והגטאות
העירוניים .בישראל ,הפערים העצומים בין צפון תל אביב ודרומה ,בין מערב ירושלים ומזרח
ירושלים או בין באר שבע ליישובים הבדוויים מסביבה מדגימים תהליכים אלו .בתחילת
המשבר התברר שהקהילה הפוליטית העירונית חסרה במקרים רבים סולידריות ,ארגון ושיתוף
אינטרסים ,הנחוצים לגיבוש כוח שיאפשר לבלום את רמיסת העיר בידי מדינת הלאום; עם
זאת ,בהמשך חלה התעוררות עירונית.
היבט נוסף וחדש יחסית הוא שבעת הקורונה הואצה שליטתן של חברות הטכנולוגיה
בספֵרה הציבורית בעיר .תהליך זה צבר תנופה עוד קודם לכן ,אך התלות הגוברת בפלטפורמות
הדיגיטליות בזמן המשבר הניבו לחברות אלו רווחים דמיוניים ועוצמה אדירה .בה בעת ,בעידן
הקורוניאלי נחשפו ביתר שאת גם הצדדים האפלים של הדיגיטליזציה .בצל מצב החירום היא
שימשה למעקב ולפיקוח חסרי תקדים שכללו איכון טלפונים ,פריסת אלפי מצלמות וניטור
נקודות השימוש בכרטיסים דיגיטליים .אלה אפשרו למפות את החברה האנושית ולשלוט בה
באופן המזכיר את הפנאופטיקון של מישל פוקו ,שבו הכוח הבלתי נראה צופה בנתיניו על כל
צעד ושעל .עוצמתן של חברות הטכנולוגיה במשבר הקורונה והתלות של רוב הערים
בשירותיהן הפכו אותן לגוף תקשורת בעל כוח פוליטי משל עצמו.
עם זאת ,העידן הקורוניאלי מספק גם הזדמנויות .המשבר יצר קשת של תנועות נגד
שנאבקות על דמותו של המרחב הפוסט–קורוניאלי .באלה מתקיים שיח ער על אלטרנטיבות
לקפיטליזם השוק שכשל והפקיר את האוכלוסייה בזמן אמת ,והן עוסקות בפעילות נמרצת נגד
המונופול של ענקיות הטכנולוגיה ובעד יצירת פלטפורמות אלטרנטיביות פתוחות ושיתופיות.
במישור העירוני ,התארגנויות של תנועות חברתיות ושל קהילות יצרו מומנטום חזק
לדמוקרטיזציה מלמטה ולהתנגדות לאוטוקרטיּות הריכוזית שיצר מצב ה"חירום" .במאות ערים
ברחבי העולם ,וגם בישראל ,נערכות התארגנויות ,שביתות והפגנות ונעשים ניסיונות ליצור
אלטרנטיבות קהילתיות ומודלים חדשים של דמוקרטיה וזהות עירונית .המאבק על העידן
הפוסט–קורוניאלי מתחולל כעת במלוא עוצמתו ,וזירת המאבק המרכזית היא מרחבי העיר,
תושביה ומוסדותיה.

לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה

העקומה

337

העקומה
תמר

ברקאי*

עקומות יש למכביר ,אך העקומה בה"א הידיעה היא עקומת מגפת הקורונה .מקור העקומה הוא
בדוח שפרסם המרכז האמריקני לבקרת מחלות ומניעתן ( )CDCבשנת  2007על השימוש
באמצעים לא תרופתיים להתמודדות עם מגפת השפעת .הדוח כלל עקומה שהמחישה את
ההבדל בין המהלך האפידמיולוגי של מגפת השפעת עם התערבות מניעתית ובלעדיה .בסוף
פברואר  2020הפציעה העקומה של ה– CDCבמרחב הווירטואלי במאמר באקונומיסט שעסק
בהתפשטות נגיף הקורונה ,ולצידה הייתה קביעה חד–משמעית כי מדיניות בריאות הציבור
צריכה לשטח את העקומה באמצעות ריחוק חברתי .בעקבות המאמר באקונומיסט צייץ ד"ר
דרו האריס ,מומחה לבריאות אוכלוסייה מאוניברסיטת תומס ג'פרסון ,כי נקיטת אמצעים
לבקרת  COVID-19היא שתבחין בין מיטה ומכונת הנשמה ביחידה לטיפול נמרץ ובין טיפול
באוהל במגרש חנייה .כדי לחדד את המסר הוסיף האריס לעקומה קו מקווקו המסמן את יכולת
הספיגה של מערכת הבריאות .עד מהרה הפכו העקומה של האריס והמנטרה "לשטח את
העקומה" לוויראליות.

העקומה של ה–( CDCפברואר )2007

*

ד"ר תמר ברקאי ,החוג ללימודים רב תחומיים ,המכללה האקדמית תל–חי
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הציבור בישראל נחשף באופן רשמי לדוקטרינת השטחת העקומה ב– .8.3.2020משה בר
סימן טוב ,שהיה אז מנכ"ל משרד הבריאות ,אמר בהצהרה לתקשורת (ששודרה בכל ערוצי
החדשות) שמערכת הבריאות שואפת לא לאבד שליטה על קצב ההדבקה" :אנחנו רוצים כמה
שיותר לשטח את העקומה ,לפזר את מספר החולים על ציר הזמן ,כדי שהמערכת תדע להגיע
לכמה שיותר אנשים ולתת להם את הטיפול הטוב ביותר" .כעבור שלושה ימים ,בהצהרה נוספת
לתקשורת ,שוב הזכיר בר סימן טוב את העקומה ,הפעם בהקשר של הערבות ההדדית הנדרשת
כדי לשמור על האוכלוסייה המבוגרת" :תנו לנו לטפל בהורים שלנו ,בסבים ובסבתות שלנו
[ .]...זה יהיה אפשרי רק אם נצליח להוריד את מספר האנשים שיחלו ,לשטח את העקומה ,שלא
תהיה לנו מסה גדולה של מטופלים באותה נקודת זמן" .אף שבשתי ההצהרות הבהיר בר סימן
טוב לציבור בישראל כי היעד של השטחת העקומה כרוך בגזרות כלכליות וחברתיות חמורות
ביותר ,רק בהצהרה השנייה נוצקה להשטחת העקומה המשמעות של ערבות הדדית.
הטרנספורמציה המהירה שעברה העקומה מייצוג של מהלך אפידמיולוגי לייצוג של קריאה
לערבות הדדית אינה אופיינית רק לישראל .בשיח הציבורי הגלובלי ,וגם בשיח האקדמי,
השטחת העקומה הפכה לפרויקט קולקטיבי ולמבחן של סולידריות חברתית ואחריות אישית.
התגייסות חלקים בקהילה העסקית המקומית והגלובלית לפרויקט השטחת העקומה מרמזת
על היבטיו הפוליטיים והכלכליים .נאסד"ק ,למשל ,שהחלה להפיץ כבר באמצע חודש מרץ
 2020את ההשטאג  ,#flattenthecurveתרמה זמן פרסום בשווי מיליון דולר על הבניין שלה
בטיימס סקוור לטובת מסרים הכורכים בין ריחוק חברתי להשטחת העקומה .במקביל ,בששת
החודשים הראשונים של  2020עלה מדד הנאסד"ק ב– .23%את התחזקות הביטחון של
משקיעים בשוק ההון ,המגולמת בעליית המדד ,תלה השיח הפיננסי בשני הסברים:
האוכלוסייה ,ובכלל זה ציבור המשקיעים ,חשה כי הושבה לידיה השליטה בעקבות פרויקט
השטחת העקומה; והפיטורים המסיביים והוצאתם לחל"ת של מיליוני עובדות ועובדים ,בחסות
פרויקט השטחת העקומה ,הבטיחו למעסיקים המפטרים עלייה ברווחים .כך או כך ,התחזקות
הביטחון בשוקי ההון בד בבד עם החרפת המשבר בשוקי העבודה מסמנת את התנתקות ההון
מהעבודה ,הידלדלות מעמדם של העובדות והעובדים והתרחבות הפערים החברתיים
והכלכליים — תהליכי מקרו המתחוללים זה מכבר תחת הקפיטליזם הפיננסי.
הקפיטליזם הפיננסי מושתת על אינדיווידואליזציה של התמודדות עם סיכונים חברתיים,
כלכליים ,אקולוגיים ובריאותיים .פרויקט השטחת העקומה עולה בקנה אחד עם היגיון זה ואף
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מעמיק אותו .כמו טכנולוגיות ממשליות אחרות שצמחו תחת הקפיטליזם הפיננסי ,העקומה
והצעדים להשטחתה מקנים לפרט תחושת ודאות ושליטה לגבי המהלך האפידמיולוגי של
הקורונה ,ועל ידי כך הם מאפשרים להטיל עליה את האחריות לעצירת קצב ההדבקה .ואולם
משטר ההצדקה של פרויקט השטחת העקומה אינו נשען על אחריות הפרט לגורלה ,אלא על
זהות בין אחריות אישית לסולידריות חברתית .כמאמר קמפיין משרד הבריאות" ,את חגי תשרי
נחגוג אחרת ,פשוט כי אכפת לנו זה מזה" .במסגור הזה ,ציות להוראות הרשויות ,עטיית מסכה,
שמירה על ריחוק חברתי ובידוד עצמי במקרה הצורך הפכו לפרקטיקות של הפגנת סולידריות
חברתית ,ובה בעת הן הסוו את המצוקה הכלכלית ,החברתית והנפשית ואת הכאב והסבל
שנגרם לרבות ולרבים בעטיו של פרויקט השטחת העקומה ושל הקפיטליזם הפיננסי בכלל.

פוליטיקה
גדי

אלגזי*

המגפה הנוכחית היא תוצר ההתפשטות המהירה של וירוס בעולם מוכה אי–שוויון .בה בעת
היא מפיצה גם דימויים רבי עוצמה של העולם החברתי ,וכל ניסיון לעשות פוליטיקה —
להתארגן חברתית לשינוי — יצטרך להתמודד איתם.
המגפה מפיצה דימוי של החברה כאוסף עצמים הנעים במרחב ,מתקרבים ,מתרחקים
ומתנגשים זה בזה .כך אנחנו נראים כשמדברים עלינו כעל מפיצים פוטנציאליים ,כשמזהירים
אותנו מהפרת כללי הריחוק החברתי .להפצת הנגיף די במגע מינימלי ,בהתנשפות קרובה,
בהרמת קול ,בנשימה שלא במקום .אין צורך לזהות זיקות חברתיות מורכבות כדי להתוות את
מסלולי ההפצה שלו; ממש לא משנה אם זה שהתעטש לידינו הוא מכר קרוב ,הורה מבוגר או
קופאית ,שגם עוד לפני שנאלצה לעטות מסכה בקושי הבחינו הלקוחות שיש לה פנים .הפיזיקה
החברתית על גרסאותיה השונות זוכה לעדנה מחודשת ,והפעם היא משתלבת בהתנסות
החברתית.
הרדוקציה של מגעים חברתיים לאינטראקציות פיזיות מאפשרת לחלק מהמומחים
להשתמש במודלים מתמטיים של שיעורי הדבקה המבוססים על כמות וקצב האינטראקציות
החברתיות ,למפות "מוקדים" ולאתר "מפיצי–על" .בהתאם לכך ,המניעה המיידית מתמקדת
בצמצום ה"מגע החברתי" ,ובתוך כך היא עורכת רדוקציה רדיקלית של העולם החברתי לפני
השטח שלו — לתנועה ולמגע במרחב.
בה בעת ,מחקרים מראים שהמגפה הגלובלית היא תוצר של שרשראות פעולה עמוקות
החוצות את העולם .הן מובילות אל החוות החקלאיות התעשייתיות הגדולות — הספָר האקולוגי
של החקלאות הקפיטליסטית ,שבהן הייצור הסדרתי של מוצרים חקלאיים אחידים מתבסס על
מיטוב הניצול של טבע–לשעבר ("אמצעי ייצור") ושל בני–אדם–לשעבר ("כוח אדם") .רודריק
ואלאס ואחרים הראו למשל ב– 2018שלאתרי ההתפרצות של זיקה ,אבולה וקדחת צהובה יש
מכנה משותף :שינוי רדיקלי מואץ בדפוסי השימוש בקרקע כתוצאה מייצור חקלאי בלתי
*

פרופ' גדי אלגזי ,החוג להיסטוריה ,אוניברסיטת תל אביב
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מרוסן ,כרייה ובירוא יערות .וירוסים ,שאת התפשטותם בלמה בעבר אי–סדירות סביבתם
הטבעית ,עוברים באתרים כאלה תהליכי פישוט המקלים על התפשטותם המהירה .אלה
התנאים שאפשרו לפתוגנים ,שהיו גוועים ונעלמים עם האורגניזמים שבהם התארחו ,להתפשט
במהירות בקרב אוכלוסיות אנושיות שפגיעותן גברה עקב ניצול פראי ,מפגעים תברואתיים
והזנחה בריאותית .עבור חוקרים אלו COVID-19 ,לא הופיע במפתיע ,כהפרעה אדירה של
הסדר הגלובלי :הוא תוצר של הסדר הכלכלי העולמי.
פער עצום נפער בין התהליכים שמחקרים כאלה חושפים ובין ההתנסות החברתית הנוכחית
של בידוד עצמי ,ריחוק חברתי והשטחת דימוי היחסים החברתיים :כל עוד אין תרופה וחיסון,
קל לדחוק הצידה את שאלת התהוותם של הנגיף ושל אלה שיבואו אחריו .למי יש ראש לשמוע
על אגרי–ביזנס גלובלי ועל הממשקים החדשים בין טבע לחברה ,שנוצרו כתוצאה
מהאינטנסיפיקציה של העיבוד החקלאי התעשייתי וארגונו בשרשראות ייצור וסחר גלובליות?
הדיון מתמקד כרגע בתפוצה ,לא בייצור .שאלת מקורו של הנגיף ממשיכה להעסיק אנשים,
אבל דחיקתה לשוליים מאפשרת הפרחת הסברים שטניים ("הנגיף הסיני") ,הכחשה ,החלפת
הסיבתיות החברתית בקונספירציות נסתרות והפניית הזעם כלפי האיש ברחוב ,ששכח לעבור
מתנוחת מסכה–על–הסנטר–למקרה–שיבוא–פקח לתנוחת מסכה–דרוכה .המפיצים והמדביקים
נמצאים בינינו ,וצריך לפקוח עליהם עין .ובינתיים מפיצי–העל הגדולים ,מחריבי רשתות
הביטחון החברתי ומפריטי שירותי הבריאות והרווחה ,מלהגים באולפנים .ההתנהגות הפרטית
הנדרשת היא המוצבת כמבחן להתמודדות עם המגפה ,ולא המוסדות והיחסים המאפשרים את
הפצת המגפה ומעצימים את פגיעתה.
אנו נמצאים כעת בלב הסתירה בין דימוי אטומיסטי של החברה ,המתאר אותה כרשת
יחידים מסוגרים הנעים במרחב ,ובין לבין המתרחש בפועל — ההעמקה הרדיקלית של התלות
החברתית ההדדית ביניהם .בשעה שחיינו תלויים יותר מאי פעם בשרשראות פעולה עמוקות,
מורכבות וגלובליות של תלות וניצול ,מצטמצם מבטנו למגעים השטחיים והמיידיים .ממש
בשעה שעלינו לגבש כלים כדי להבין איך עולמות החיים המיידיים והקרובים מעוצבים על ידי
יחסים חברתיים ארוכי טווח ,שאינם נתפסים בעין — המגפה מחזקת דימוי משוטח של החיים
החברתיים ומעצימה את האטומיזציה שלנו.
אז איך עושים פוליטיקה? התארגנות פוליטית מתבססת על בניית קולקטיבים שמסוגלים
לפעול יחד ,אבל האטומיזציה הרדיקלית מקשה עלינו יותר מבעבר לתפוס את זיקותינו
ההדדיות ,לתרגם אותן להבנה של מצוקות משותפות ושל מקורותיהן המבניים.
תהליכי האטומיזציה לא נולדו עם הקורונה ,כמובן .הם מתלבשים על תהליכים ותיקים:
על התפרקות קולקטיבים חברתיים שהתעצבו בחברות קפיטליסטיות מודרניות במפעל
ובשכונה (מעמדות ,איגודים) ,על אינדיווידואליזציה רדיקלית ועל התפשטותן של פרקטיקות
ניהול עצמי ניאו–ליברלי .הם מתיישבים היטב עם התעצמותם של ערוצי תקשורת מבוססי
רשת המבוססים על ניהול תדמיות ,על אינטראקציות רגעיות ועל שליטה תאגידית סמויה
בהפצת מידע .מי שירצה ,יוכל גם להעמיק היסטורית ולחשוב עם נורברט אליאס על תהליך
היסטורי עמוק יותר — תהליך התבססותו של דימוי עצמי של בני האדם כיחידים מסוגרים,
התופסים עצמם כיחידות מובחנות המווסתות בקפדנות את מגעיהן החברתיים ,דווקא בשעה
שחלוקת העבודה החברתית והתלות ההדדית הולכות ומעמיקות .הקורונה מעצימה את המוטו
הזכור ממערכון "החמישייה הקאמרית"" :הגיהינום הוא הזולת — שמור על ניקיונו!".
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כל זה מעצים את האתגר לעשות פוליטיקה ,מלמטה .לא להדביק תדמיות קרטון ולקרוא
לזה "איחוד מאבקים" ,לא להסתפק בדיונים על השתקפויות מושטחות של עצמנו ושל זולתנו,
אלא לבנות קולקטיבים פוליטיים הטרוגניים ,שוויוניים יותר ,מול האטומיזציה המתמדת
וההשטחה של היחסים החברתיים; קולקטיבים שמתמודדים עם דפוסי האי–שוויון שבתוכם
ומסוגלים לפעולה פוליטית משותפת.

פוסט–אנושי
כרמל

וייסמן*

אנשים מכסים את פניהם במסכות ,ממעטים לצאת מהבית ונזהרים זה מזה ,וכל תחומי החיים
מתנהלים מרחוק באמצעות מכונות ומסכים .זה בדיוק מה שהבטיחו לנו הדיסטופיות של המדע
הבדיוני ,והתנאים הללו הצטרפו כעת למגוון המשמעויות של "המצב הפוסט–אנושי" .המושג
"פוסט–אנושי" מתקשר אצל רוב האנשים למדע בדיוני ,לחיים שבהם האדם הוא כבר לא בדיוק
בן אנוש במובן המסורתי אלא אדם משודרג טכנולוגית — כזה שאולי כבר חי חיי נצח ,מחוזק
בזכות הטכנולוגיה ,או אולי דווקא נתין מוחלש בעולמן של בינות מלאכותיות .אבל הלכה
למעשה יש למושג הזה קשת רחבה מאוד של משמעויות ,ורובן אינן נחלת העתיד אלא הן כבר
חלק מחיינו מזמן ,וחלקן אפילו מנוגדות זו לזו .מגפת הקורונה הביאה את המושג ממצב עתידי
לזמן הווה ,וטענה את שני הקצוות של פרשנותו במשמעות שמציעה ממשק ייחודי ביניהם.
יש הטוענים שמעולם לא היינו אנושיים; שהתפתחנו בקו–אבולוציה עם טכנולוגיה
ושאנחנו בכלל מין היברידי ,שאם ימחקו לו כל שריד לטכנולוגיה תימחק בעצם כל "תרבותו"
(שהיא טכנו–תרבות) ומה שיישאר ממנו היא מוטציה מוחלשת ומפוחדת של קוף שניסה לעוף
והתרסק .במובן הזה ,פוסט–אנושי הוא מונח אקדמי ,עניין של שיח ,שמשמעו להכיר בכך שאין
דבר כזה להיות "אנושי" — לא כקטגוריה מובחנת ,טהורה .ומהנקודה הזאת אין לנו שום זכות
להתנשא מעל בעלי חיים אחרים ולשעבד אותם ואת הטבע ,וכל הסיפור של מותר האדם הוא
קשקוש דתי שגם הנאורות בלעה אותו כשהקנתה לנו "זכויות טבעיות" .חתיכת סיפור מטורף
סיפרנו על עצמנו ,יהירות שהולכת להסתיים בשואה אקלימית; באמת ,כל הכבוד לנו .המטרה
של השיח הפוסט–אנושי הזה היא אפוא להדיח את עצמנו מתפקיד הדמות הראשית בסיפור
שלנו ,למען טובת הכלל — כשהכלל הוא לא רק האנושות .במובן הזה ,פרקטיקות כגון
טבעונות ,אלהורות אידאולוגית או סביבתנות שמקדשת את כלל החיים בביוספרה הן פוסט–
אנושיות.
אחרים מזהים את האנושי עם הביולוגיה והגופניות הספציפית של האדם ,ולכן הפוסט–
אנושי הוא הניסיון להתכחש לביולוגיה הזאת ולנסות להתגבר עליה .במובן הזה גם דתות הן
פוסט–אנושיות ,כי הן תופסות אותנו כתודעות או נשמות שיש להן גוף אבל שאינן מתמצות
בחומר האורגני הזה; זהו מצב צבירה זמני שאנו עתידים להיחלץ ממנו .לפי תפיסה זו ,הרגע
*

ד"ר כרמל וייסמן ,התוכנית הרב–תחומית במדעי הרוח ומכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים
והרעיונות ,אוניברסיטת תל אביב
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פוסט–קורוניאליזם
אסף

דוד*

לפני כחצי שנה טבע שאכר עבד אל–חמיד ,פסיכולוג מצרי ואינטלקטואל ערבי בעל שם ,את
המונח פוסט–קורוניאליזם (ما بعد الكورونیالیة) .במסה מקיפה בת שני חלקים שהיכתה גלים
בשיח הציבורי הערבי הוא צלל אל "הִריק הרובץ לפתחנו" ובחן באריכות את ההשפעות
האפשריות של משבר הקורונה על המין האנושי .עבד אל–חמיד דן ,בין היתר ,בהשלכות
הקורונה על המדינות והחברות הערביות ,תוך שהוא בוחן את הקשר בין העידן ה"פוסט–
קורוניאלי" הממשמש ובא ובין מושג האלביתי ( )uncannyשל פרויד.
"אנו חיים כיום בחברה הדומה לזו שאנתוני גידנס ,חוקר מדע המדינה הבריטי ,תיאר
כ'חברת הסיכון' ( .)risk societyחברה כזאת שוקעת בהדרגה בדאגה לבריאות ,ליציבות,
*

ד"ר אסף דוד ,מכון ון ליר בירושלים והפורום לחשיבה אזורית
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שבו באמת הפכנו לפוסט–אנושיים הוא מהפכת הדיגיטציה :זו מתרגמת כל סוג של חומריות
למידע ,לרבות מידע גנטי ,ולפיכך זה רק עניין של זמן ומורכבות ,אך בסופו של דבר בני האדם
באמת "ייחלצו" מהחומר האורגני הזה עוד בחייהם ,באמצעות דיגיטציה ,ו"נשמות" המידע
שלהם ירחפו חופשיות בענן הממוחשב או יוכלו להתגלם במגוון גופים טכנולוגיים חסינים
יותר .ככל שאנו מחצינים את עצמיותנו ומעבירים יותר מהאינטראקציות שלנו אל המדיה
הדיגיטלית ,כך אנחנו מקדמים את אותו מובן של פוסט–אנושיות.
שני המובנים הללו הפוכים זה מזה ,שכן לפי הפרשנות הראשונה האדם מבקש לפנות מקום
ולהצטמצם ,לכפר על מעשיו ולהשתלב מחדש בטבע באופן הרמוני יותר ,ואילו לפי הפרשנות
השנייה האדם מבקש להתעצם ,להשיג עוד דרגות חופש ולהתגבר לחלוטין על הטבע ועל
טבעו שלו בעזרת הטכנולוגיה.
ואז הגיעה מגפת הקורונה וכרכה את שני המובנים הללו זה בזה .מצד אחד נראה שהווירוס
משמש סוכן של הטבע ,נוקם את נקמתו של הטבע באדם היהיר וכופה עליו צמצום שתועלתו
הסביבתית ניכרת מייד .מצד שני ,האדם שצומצם לד' אמותיו דווקא מתרחב לכל קצוות
הגלובוס דרך המדיה הדיגיטלית ומממש דרגות חופש חדשות בנפרד מגופו .הי ֵלכו שניים יחדיו
בלתי אם נועדו? איזה מין עולם ואיזה מין אדם נוצרים כששני הדחפים ההפוכים הללו של
הפוסט–אנושי מתרחשים בו–זמנית?
אסטרטגיית ההתגוננות מפני מגפת הקורונה היא מהלך קרטזיאני של הפרדה בין גוף
לנפש ,המציעה את הטכנולוגיה כמרחב אלטרנטיבי ואת הווירטואלי כגוף חלופי על מנת להגן
על הביולוגי .אך בפועל ,מה שנדמה כמצב זמני עשוי לבשר על העידן הפוסט–אנושי שאין
חזרה ממנו .מגפת הקורונה הכריעה בשטח את הוויכוח התאורטי בין שתי הגישות לפוסט–
אנושיות וקבעה שהן משלימות זו את זו .לכן ,גם כשיעבור זעם ,נראה שזזנו כבר למקום חדש
על הרצף שבין הריחוק הגופני המקומי לאינטימיות הדיגיטלית הגלובלית ,ובין סמי–
אפוקליפסה ביולוגית לסמי–אוטופיה טכנולוגית.

לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה

פוסט – קורוניאליזם

343

לביטחון האישי ולעתיד" ,כתב עבד אל־חמיד ,בהזכירו גם את עבודתו של הסוציולוג הגרמני
אולריך בק בהקשר זה .בין יוני ליולי  2020פרסם עבד אל–חמיד סדרה נוספת של חמישה
מאמרים תחת הכותרת הקולקטיבית "קורונה ונתיבי החיים" ,שהוקדשה לחקירה של השפעות
נגיף הקורונה על האנושות.
החקירה האינטלקטואלית של עבד אל–חמיד נפלה על אוזניים כרויות .השיח הציבורי
הערבי ,ובמיוחד האינטלקטואלי והתרבותי ,ידע כמה טקסטים מרתקים על משבר הקורונה ,אך
אף אחד מהם לא תפס את הרגע הערבי בצורה כה מדויקת :אוסף של חברות סיכון הסובלות
מתסמינים דומים וצוללות אל הלא–נודע .אם מושג הפוסט–קולוניאליזם היה אחד המאפיינים
הבולטים של השיח האינטלקטואלי הערבי עד לא מכבר ,עתה סר חינו .המדינות הערביות
עומדות בסימן פוסט–קורוניאליזם.
משבר הקורונה אולי יהיה בסופו של דבר לאבן דרך במחשבה ובפוליטיקה הערבית ,אולם
הוא מתחבר לתהליכי עומק שקדמו לו .המפנה הפוסט–אידאולוגי הוא ציר מרכזי במגמות
ובהתפתחויות במזרח התיכון לפחות מאז פרוץ ההתקוממויות הערביות בשנת "( 2011האביב
הערבי") .משטרים ,מדינות ואזרחים עומדים זה עשור לפחות בסימן חוסר יציבות ואי־ודאות
חסרי תקדים המיתרגמים להתכנסות פנימית .כמעט כל החברות באזור הן חברות סיכון ,שבהן
הדאגה לביטחון האישי והכלכלי ולעתידה של המשפחה ,הקהילה והמדינה גוברת על כל
הדאגות האחרות.
נסיגתה ההדרגתית של ארצות הברית ממעורבות במזרח התיכון (בעיקר בשל השגת
עצמאות אנרגטית) ,השינויים במפת הבריתות האזוריות ,המכה שספג האסלאם הפוליטי
והרדיקלי במרחב ,ולצד אלה תופעות הנצפות גם ברמה הגלובלית כמו עליית הפופוליזם
והתחזקותם של משטרים סמכותניים ,כולם גורמים המסבירים את המפנה הפוסט–אידיאולוגי
במזרח התיכון או נובעים ממנו .באופן אירוני ,סוציולוגים ערבים סבורים גם שהאזרח הערבי
מתאפיין עתה בנחישות ( )agencyגדולה יותר מבעבר .אלא שעם ההצלחה במהפכות באה
האנרכיה ,וזו הולידה חשש משינוי והעדפה של הרע המוּכר על פני הרע הבלתי ידוע .אין
סתירה אפוא בין התעצבותה ,אולי לראשונה ,של "אזרחות" ערבית פעילה ובין התחזקותה של
האוטוקרטיה הערבית בדרכים שונות.
אחד השינויים החשובים בעידן הפוסט–אידאולוגי ,והפוסט–קורוניאלי ,הוא עמעום הדרגתי
של הביקורת על ישראל כמדינה קולוניאלית בקרב חוגים ערביים הולכים ומתרחבים ,למעשה
אם לא להלכה .ישראל נתפסת פחות כאויבת הפלסטינים והערבים ויותר כבעלת ברית
פוטנציאלית של המחנה הערבי הסוני במאבקו באיראן ,ולא פחות חשוב מזה ,כתומכת
בסטטוס–קוו–אנטה האזורי ,דהיינו ה"יציבות" שמעוגנת בסדר הסמכותני ,מול הקהילה
הבינלאומית ובמיוחד הממשל האמריקני.
הסדר הפוליטי החדש שמבקש משטר נתניהו לכונן בישראל עצמה משתלב בטבעיות בנוף
האזורי ומוצדק לא רק על בסיס אידאולוגי שמרני אלא גם מבחינה אובייקטיבית ,שהרי גם
ישראל היא חברת סיכון על רקע חוסר היציבות האזורי .בנסיבות הללו ,הסוגיה הפלסטינית
כבר אינה גורם שהמשטרים הערביים משתמשים בו כדי להשיג לגיטימציה ציבורית .ההפך
הוא הנכון :הוא גורם מפריע ל"יציבות" הסמכותנית ,שישראל והאינטרסים שלה הם עתה חלק
בלתי נפרד ממנה.
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הנורמליזציה בין ישראל ובין חלק ממדינות המפרץ היא אחת ההשתקפויות הגלויות של
התהליכים הללו ,והיא נשענת גם על גישה חיובית יותר לישראל בקרב אזרחים ערבים ,בייחוד
במדינות שאינן חולקות גבול משותף עם ישראל ,ולא רק בקרב שליטיהם.
הדימוי המאוזן יותר של ישראל בדעת הקהל הערבית היה יכול להיות התפתחות משמחת,
אלמלא נבע מחרדותיהן הארציות של חברות סיכון ,מהתחזקותן של מגמות סמכותניות באזור
ומחולשתם חסרת התקדים של הפלסטינים במרחב כולו .למרבה הצער ,העידן הפוסט–
קורוניאלי מבשר רעות עבור הפלסטינים .הם תלויים בישראל יותר מאי פעם ,דווקא כאשר
היא מעמיקה את הכיבוש יותר מאי פעם ,ולשם שינוי גם באין מפריע.

פופוליזם
דני

פילק*

*

פרופ' דני פילק ,המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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מגפת הקורונה מתרחשת בתקופה שמאופיינת ,בין היתר ,כ"רגע פופוליסטי" .מנהיגים,
מפלגות ותנועות פופוליסטיות נמצאות בשלטון בארצות הברית ,בריטניה ,ישראל ,טורקיה,
הודו ,פולין ,הונגריה ,שווייץ וארגנטינה .תנועות פופוליסטיות חזקות קיימות במדינות כגון
צרפת ,דנמרק ,איטליה ,הולנד ,אקוודור ובוליביה.
אפשר להגדיר פופוליזם כמשפחה של תנועות חברתיות שקוראות תיגר על הסדר הקיים,
מציגות את החברה כמחולקת לשתיים — העם הצודק והאליטות הבוגדניות — ומאמצות תפיסה
לא–ליברלית של דמוקרטיה ,כזאת הרואה בדמוקרטיה מימוש מלא של ריבונות העם.
בפופוליזם המכיל" ,העם" פירושו "העם הפשוט" ,והוא מאפשר לקבוצות מודרות להפוך לחלק
מה"אנחנו" .בפופוליזם המדיר" ,העם" הוא יחידה אתנו–תרבותית סגורה ,והוא מבקש להוציא
קבוצות מסוימות מהמרחב הציבורי.
בשל הבולטות והבוטות של גישת "סרבנות המגפה" שביטא נשיא ארצות הברית דונלד
טראמפ ,יש נטייה לקשר בין פופוליזם ובין גישות המתנגדות לצעדי הריחוק הפיזי שננקטו
כדי להתמודד עם המגפה .יתרה מזו ,מפלגות פופוליסטיות כמו "אלטרנטיבה למען גרמניה"
לוקחות חלק בהפגנות נגד הצעדים שננקטו כדי להתמודד עם הקורונה .אבל אלה המקשרים
בין פופוליזם לסרבנות קורונה אינם נסמכים רק על מדיניות טראמפ ,אלא גם על מקרי עבר.
ההיסטוריון רוברט ג'ונסטון ניתח את הקשר בין מפלגת העם ,שפעלה בארצות הברית בשלהי
המאה ה– 19ובתחילת המאה ה– ,20ובין התנגדות לחיסונים בבתי הספר .מאמר שפורסם בשנת
 2019הראה קורלציה בין הצבעה למפלגות פופוליסטיות ובין ספקות בנוגע לחיסונים.
ההתנגדות למומחים ,האנטי–ממסדיות ,ההסתייגות ממוסדות בינלאומיים כמו ארגון הבריאות
העולמי — כל אלה מצביעים על קשר בין עמדות ותנועות פופוליסטיות ובין התנגדות
לחיסונים ,ובכלל לצעדים ממשלתיים בתחום בריאות הציבור .מכאן התפתח ה"ידע
הקונבנציונלי" המקשר בין פופוליזם ל"סרבנות קורונה".
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אולם המציאות מורכבת יותר .לצד מנהיגים פופוליסטיים כמו טראמפ (או ראש ממשלת
בריטניה בוריס ג'ונסון בתחילת המגפה) ,ששוללים את חומרת המגפה ואת הידע מבוסס המדע
ומתנגדים לצעדי ריחוק פיזי ,יש גם מנהיגים פופוליסטיים שהפעילו סגרים ממושכים.
ארגנטינה של אלברטו פרננדס הפרוניסטי יישמה את הסגר הארוך ביותר בעולם ,שנמשך
כמעט שישה חודשים .אורבן בהונגריה ומפלגת  PISבפולין הפעילו מדיניות נוקשה של סגר
וריחוק חברתי ,ונתניהו הפופוליסט אימץ בתחילת הדרך מדיניות של ריחוק פיזי ורטוריקה
המהדהדת את עמדת המומחים.
בנוגע למדיניות כלכלית–חברתית ,רוב המדינות שבהן השלטון פופוליסטי אימצו מדיניות
פיסקלית מרחיבה .באירופה ,הונגריה ופולין סבסדו את שכר העובדים כדי לשמור על מקומות
העבודה ,תמכו בענפים שנפגעו במיוחד מהמשבר (כגון ענף התיירות ותעשיית התרבות)
והשקיעו ישירות ביצירת מקומות עבודה חדשים .באמריקה ,משטרו של טראמפ וגם הממשלה
הפרוניסטית של אלברטו פרננדס ,השונים כל כך זה מזה ,הנהיגו מדיניות פיסקלית מרחיבה
והזרימו כספים לתמיכה בעסקים קטנים ובמשתכרים שכר נמוך .יוצאת מן הכלל במובן זה היא
המדיניות הכלכלית של ישראל בחודשים הראשונים של המשבר :זו נשארה נאמנה לעיקרון
הניאו–ליברלי של צמצום פיסקלי ,ותורגמה למאות אלפי מובטלים ולקריסתם של עסקים רבים.
לאור שונות זו ,האם אפשר להציע השערה כלשהי לגבי האופן שבו הפנדמיה תשפיע על
"הרגע הפופוליסטי"? האם תנועות פופוליסטיות יתחזקו או ייחלשו כתוצאה מהמשבר? עדיין
מוקדם לומר .המשבר הכלכלי חשף פעם נוספת את הבעיות הקשות של המודל הניאו–ליברלי,
ולכן הוא יערער עוד יותר את השילוב ההגמוני בין דמוקרטיה ליברלית ,גלובליזציה וניאו–
ליברליזם .אם האלטרנטיבה העיקרית לשילוב זה תהיה מיזוג בין פופוליזם מדיר ,ריבוניות
( )sovereignismוגרסאות שונות של מעורבות מדינתית בכלכלה ,אזי הפופוליזם המדיר ילך
ויתחזק .אם יופיעו אלטרנטיבות שישלבו בין מדיניות כלכלית שוויונית ,ביקורת על
הליברליזם הפוליטי ודמוקרטיזציה של הפוליטיקה והכלכלה ,וידגישו את ריבונות העם ,אולי
העתיד ייראה אחרת.

פיננסיאליזציה
זאב

רוזנהק*

אף שמרבית כלכלות העולם נקלעו למשבר עמוק בעקבות הפנדמיה ,נראה שהמערכת
הפיננסית הגלובלית ממשיכה לתפקד כהלכה .הפעילות הכלכלית מצטמצמת ,היקף הסחר
הבינלאומי יורד ,שיעורי האבטלה והיקפי החוב הציבורי והפרטי עולים לממדים אדירים ברוב
המדינות ,והתחזיות הכלכליות קודרות למדי; אך בה בעת ,הבורסות העיקריות בעולם פורחות
והיקפי הפעילות בשווקים הפיננסיים המקומיים והבינלאומיים נשארים קרובים לרמות שהיו
טרם תחילת המגפה .כיצד אפשר להסביר מצב בלתי צפוי זה?

*

פרופ' זאב רוזנהק ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
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הכלכלן יאניס וארופאקיס טוען שהדבר מצביע על נתק מוחלט בין המערכת הפיננסית ובין
"הכלכלה" כפי שאנחנו רגילים להגדיר אותה .לדידו ,נתק זה הוא שיאו של תהליך
הפיננסיאליזציה של הכלכלה הפוליטית שמתחולל בעשורים האחרונים ,ושהואץ בעקבות
המשבר של  .2008וארופאקיס מרחיק לכת ומאפיין את המצב כפוסט–קפיטליזם ,מצב שבו
הצבר ההון אינו מבוסס עוד על עשיית רווח ב"כלכלה הריאלית" אלא על שרשראות אינסופיות
של טרנסקציות פיננסיות.
על הקשר בין משבר הקורונה ובין פיננסיאליזציה אפשר לחשוב כמתהווה גם ברמה יסודית
יותר מבחינה סוציולוגית ,בתואַם ( )affinityהקיים בין המצב החברתי שהמגפה יוצרת ובין
לוגיקת הפעולה והטכנולוגיות של השדה הפיננסי .המגפה מבליטה ומקצינה את המרכזיות של
קטגוריות של אי–ודאות וסיכונים ,שבמודרניות המאוחרת תופסים באמצעותן את המציאות
ומנסים לפעול בה ועליה .קטגוריות אלו הן הבסיס של לוגיקת הפעולה של השדה הפיננסי,
העוסק בראש ובראשונה בייצור ובהפעלה של טכנולוגיות ומכשירים שמתיימרים להפוך אי–
ודאות לסיכונים שאפשר לאמוד ולנהל .מוצרים פיננסיים מתפקדים בעצם כמכשירים לניהול
סיכונים ,באמצעות תמחור סיכונים ומסחר בהם .עצם הרעיון של ניהול סיכונים ,המרכזי כל
כך בשפה העכשווית ,וקיומם של מודלים של ניהול סיכונים בשימוש שדות מוסדיים שונים —
מקורם בשדה הפיננסי .כך ,הלוגיקה הפיננסית מציעה טכנולוגיות וכלים קוגניטיביים
ומוסדיים שתואמים במיוחד את תודעת אי–הוודאות והסיכונים שיוצרת מגפת הקורונה.
אפשר להמחיש את הקשר הזה באמצעות כמה דוגמאות של שימוש ,או הצעות לשימוש,
בטכנולוגיות ובמכשירים פיננסיים כדי להתמודד עם מגפת הקורונה או עם מגפות עתידיות.
למשל ,עולות כיום הצעות ליצור מוצרים פיננסיים בדמות סוגים שונים של ניירות ערך לאיגוח
של מגפות — כלומר ,ליצור מכשירים מורכבים שיעניקו הגנה פיננסית מפני מגפות ,אם ברמה
הגלובלית ואם ברמות המקומיות .כמו כן ,עולות הצעות לאיגוח של פיתוח החיסון לווירוס
הקורונה .הרעיון הבסיסי בהצעות אלו הוא להנדס מכשירים פיננסיים מיוחדים מבוססי איגוח
שיאפשרו להתמודד עם אי–הוודאות ועם הסיכונים הכלכליים הייחודיים הכרוכים בפיתוח
חיסונים בהקשר של המגפה הנוכחית ושל מגפות עתידיות .מופע נוסף של הפיננסיאליזציה
של פיתוח החיסון הוא העובדה שמדינות רבות בעולם ,לרבות ישראל ,רכשו חיסונים עוד בטרם
אלה היו קיימים .מהלך זה ,גם אם הוא לא התנהל במסגרת השווקים הפיננסיים ,הוא בעצם
יישום העיקרון של חוזים עתידיים ( ,)futuresכלי פיננסי מרכזי להפחתת אי–ודאות וניהול
סיכונים של מוכרים וקונים באמצעות שימוש בטכנולוגיות תמחור של מוצר עתידי ,שמקורו
בשוקי הצבעונים בהולנד במאה ה–.17
כך ,משבר הקורונה פותח אפשרויות להעמקתה של מגמת ההשווקה ( )marketizationשל
ניהול סיכונים חברתיים מסוגים שונים ,מגמה שהיא אחד היסודות של הסדר הכלכלי–פוליטי
העכשווי .השימוש בלוגיקות ,בטכנולוגיות ובמכשירים פיננסיים במשבר הקורונה חושף
ומבליט ,אפוא ,ואולי אף מאיץ ,את תהליך הפיננסיאליזציה לא רק בנוגע לאופני הצבר ההון,
אלא גם בהקשר הרחב יותר של ממשל ( )governanceשל היבטים רבים ומגוונים של הפעולה
החברתית.
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הפלסטינים בישראל
מהא כרכבי סבאח ,סאמי

מיעארי*

אחת ההשלכות של מגפת הקורונה היא הרחבת אי–השוויון החברתי–כלכלי בין הקבוצות
השונות בחברה ,על בסיס השתייכות אתנית ,לאומית או מגדרית .מתוך ניתוח ראשוני של
נתונים ברחבי העולם ,נראה כי יש הסכמה בין חוקרים שאי–השוויון ילך ויתרחב וקבוצות
מוחלשות ומודרות ישלמו את המחיר הכבד ביותר בשל מגפת הקורונה .מגמה זו מתבטאת
בפגיעה בהזדמנויות תעסוקה ובשכר ,במיוחד בקרב נשים ומיעוטים אתניים .בישראל ניכרות
השלכותיה הכלכליות של מגפת הקורונה על החברה הפלסטינית.
החברה הפלסטינית בישראל עברה שינויים חברתיים וכלכליים משמעותיים בעשור
האחרון ,במיוחד בתחום ההשכלה ,אך היא עדיין סובלת מהזדמנויות תעסוקה מוגבלות
ומחסמים מבניים המשפיעים על השתלבותה בשוק העבודה .שיעור התעסוקה בקרב
הפלסטינים בישראל נמוך מזה משל היהודים ,במיוחד אצל נשים ( 34%בקבוצת גיל העבודה
העיקרי); כ– 60%מהגברים המועסקים עוסקים בעבודות צווארון כחול; ומרבית הנשים
מועסקות בתחומי ההוראה ,הבריאות ,השירותים והמכירות .למרות ההבדל בין נשים וגברים
ערבים בענפי התעסוקה ,הפער המגדרי בשכר עדיין קיים ואפילו התרחב בשנים האחרונות.
מאפיינים אלו השפיעו על מעמדם הכלכלי של משקי הבית הערביים בישראל ,וקרוב למחציתם
מוגדרים מתחת לקו העוני.
אף שמגפת הקורונה החלה להתפרץ באוכלוסייה הפלסטינית מאוחר יותר מאשר בחברה
היהודית ,ושיעורי התחלואה היו נמוכים יותר ,הפגיעה הכלכלית בחברה הפלסטינית הייתה
מהירה וחמורה יותר .לפי נתוני שירות התעסוקה של החודשים מרץ ואפריל 35% ,2020
מהמועסקים הפלסטינים נותרו מחוץ לשוק העבודה ,לעומת  23%מקרב היהודים המועסקים.
באותה תקופה הצביעו נתוני המוסד לביטוח לאומי על עלייה בשיעור המשפחות הערביות
המוגדרות מתחת לקו העוני — מ– 45.3%ל– .48.9%גם תוצאות סקר אורך אינטרנטי שנערך
בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני  18ומעלה) הצביעו על חומרת הפגיעה הכלכלית,
והראו ש– 33%מהערבים שעבדו בחודש מרץ הפכו לחסרי תעסוקה ,בשיעור דומה לזה
שבאוכלוסייה היהודית .את הפגיעה הקשה ביותר ספגו החמישון השני והשלישי ,שכ–48%
מהם איבדו את עבודתם .לעומת זאת ,נמצא הבדל מובהק בין האוכלוסייה הערבית ליהודית
בסיכוי להפוך לחסרי תעסוקה בקרב בעלי שכר נמוך :בחודש אפריל  34%מהערבים הפכו
חסרי תעסוקה ,לעומת  59%מהיהודים .אפשר לשער שההבדל נובע מהבדלים במאפיינים
התעסוקתיים בין ערבים ליהודים ברובד זה.
שיעור העובדים שחוו ירידה בהכנסות ובשעות העבודה בין מרץ לאפריל מחזק את המסקנה
שעיקר הפגיעה הייתה במעמד הבינוני .עובדים ערבים בחמישון השלישי והרביעי של
התפלגות השכר חוו ירידה חדה יותר בהכנסות מאשר עובדים בחמישונים הנמוכים .מגמה
דומה ניכרה בצמצום שעות העבודה ,שהיה חד יותר ככל שעולים במדרג השכר ,אך ירד

*

ד"ר מהא כרכבי סבאח ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
ד"ר סאמי מיעארי ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב
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בחמישון השכר הגבוה ביותר .לא נמצאו הבדלים מגדריים מובהקים מלבד שיעור המדווחים
על ירידה בשכר —  45%בקרב הגברים לעומת  36%בקרב הנשים.
המסקנות העיקריות העולות מנתונים ראשוניים אלו הן שמועסקים ערבים בעלי שכר גבוה
נטו פחות לאבד את עבודתם ,יחסית לבעלי שכר נמוך יותר .סביר להניח שבעלי שכר נמוך
יחסית הם גם בעלי השכלה נמוכה ומועסקים בענפי השירותים ,המלונאות וההסעדה ,שנפגעו
יותר בתקופה זו .עם זאת ,ברובד התחתון של השכר הוסיפו רבים להחזיק בעבודותיהם ,גם
בהשוואה ליהודים באותה רמת שכר .אפשר להניח כי הסיבה לכך היא שערבים מועסקים
במקצועות שבתחתית הסולם השכר ,בענפים כגון בינוי וחקלאות — ששיעור המועסקים
היהודים בהם נמוך ,ושהפגיעה בהם הייתה נמוכה יחסית בתקופת הקורונה .הנתונים מהסקר
האינטרנטי אינם מצביעים על פערים מגדריים (אם כי יש להסתייג מכך ,בשל גודל המדגם),
אך נתונים נוספים מצביעים על פגיעה משמעותית בתעסוקתן של נשים ערביות .עיקר הפגיעה
בקרב נשים הייתה אצל מועסקות בתחום המכירות ובחלק ממקצועות השירותים; נשים ערביות
המועסקות במקצועות פרופסיונליים (למשל בתחומי ההוראה והבריאות) נפגעו הרבה פחות.

פמיניזם

אילו נשאלתי בינואר  2020מהו פמיניזם הייתי עונה ללא היסוס :ההשטאג  ,#MeTooשהוא
גרסה בת זמננו ל"האישי הוא פוליטי" — הרעיון המהפכני שהוביל בשנות השבעים המוקדמות
של המאה ה– 20את המאבק הפמיניסטי לשחרור נשים מדיכוי פטריארכלי .הנה ,הייתי אומרת,
גם במאה ה– 21אנחנו מוכיחות כי שבירת שתיקה היא מעשה פוליטי הכרחי ואמיץ.
ב– 11במרץ הכריז ארגון הבריאות העולמי כי הקורונה היא מגפה מתפרצת; שבוע לאחר
מכן כבר היינו מסוגרות בבתינו ב"שגרת קורונה" תחת צווי חירום .בבת אחת השתנו חיינו,
ולתודעתנו חלחלה ההכרה כי מה שהיה לא יחזור עוד לקדמותו .וחרף זאת" ,פמיניזם" היה
ויישאר אידיאל פורה ,תנועת נשים לשחרור ,על מגוון הדעות ,המחלוקות ,הסתירות הפנימיות,
הזרמים ותתי–הקבוצות המסעירים אותה ,מפלגים אותה וצומחים מתוכה.
ברגע ההיסטורי הנוכחי ,המעט שאוכל לומר הוא שהמגפה ,ובמיוחד המשבר הכלכלי
העמוק שהיא ממיטה עלינו בשל ניהולה הכושל ,מעמידים בסיכון את הישגי הפמיניזם
ומאיימים להסיג אותנו עשרות שנים לאחור .בישראל ,כמו במדינות רבות בעולם ,פוטרו
מעבודתן או הוצאו לחופשה ללא תשלום יותר נשים מאשר גברים ,במיוחד עובדות חסרות
השכלה על–תיכונית שרמות השכר שלהן נמוכות .הסיבה לכך היא שעיקר הענפים שהושבתו
הם אלה שמתאפיינים בשכר נמוך ,כמו טיפול בפעוטות ,שירותי הסעדה ,מסחר ,רווחה וסיעוד,
ורוב המועסקים בענפים אלו הם נשים .אימהות שהתמזל מזלן להמשיך לעבוד נדרשו לעבוד
מהבית ,ועם השבתת מערכת החינוך מצאו עצמן עובדות בשלוש משרות נוספות ללא שכר:

*

חדוה ישכר ,עיתונאית עצמאית ,גמלאית קול ישראל ופעילה פוליטית פמיניסטית
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עבודה במשק הבית ,בהורות ,ובתמיכה בילדיהן בשיעורי הזום .התברר שאפילו בבתים שבהם
שני ההורים שהו בסגר ,המטלות הביתיות נפלו בעיקר על כתפי הנשים.
בשגרת הקורונה ניכר עוד יותר מתמיד האי–שוויון הכלכלי והחברתי בקרב הנשים עצמן.
פערי השכר התרחבו; סוגיות בוערות ובלתי פתורות אחרות בסדר היום הפמיניסטי ,ובהן
אלימות במשפחה ואלימות כלפי נשים ,התרחבו אף הן; ותת–הייצוג של נשים בקרב מקבלי
ההחלטות בולט לעין .ובאורח פרדוקסלי ,שכאילו היה מנותק מתמונת המצב המוכרת לנו,
נשלחו אלינו תמונות ממדינות המונהגות על ידי נשים — טאיוואן ,ניו זילנד ,פינלנד ,איסלנד,
דנמרק וגרמניה — והראו כיצד הצליחו אלה לרסן את התפשטותו של וירוס הקורונה מבלי
לרסק את שוק התעסוקה ואת כלכלת משקי הבית ,בהמחשה מצוינת לייחודה ולכוחה של
הנהגה נשית בעת משבר .אך אם קיווינו שמודל המנהיגות הנשית המוצלח הזה יקדם גם אצלנו
שיתוף נשים במוקדי קבלת ההחלטות ,גם תוחלתנו זו נכזבה .לא זו בלבד שנשים בישראל
מודרות ממעגלי מקבלי ההחלטות החיוניות למכלול חיינו ,אלא שקולן אף מושתק באלימות
פוליטית כאשר הן עומדות על דעתן העצמאית ,כפי שמעיד ניסיון הדחתה של חברת הכנסת
יפעת שאשא ביטון מראשות ועדת הקורונה בכנסת.
לאורך כל תולדותיה זוהתה המהפכה הפמיניסטית במערב עם התנגדות בלתי אלימה
לדיכוי ועם שאיפה לשלום ,אך התפתחותה קשורה בזיקה עמוקה לאירועים היסטוריים אלימים
כמו מלחמות ומשברים כלכליים וחברתיים .המאבק נגד העבדות ומלחמת האזרחים בארצות
הברית ,מלחמות העולם הראשונה והשנייה ,התנועה האפריקנית–אמריקנית לזכויות האזרח,
תנועות ההתנגדות לנשק גרעיני ,איגודי עובדים ועובדות — בכל אלה ועוד נשים לקחו חלק
פעיל בהגות ובמעשה שעליהם הושתתו עקרונות התנועה הפמיניסטית לדורותיה.
כדרכה של מהפכה מתמדת ,גם הפמיניזם מתגבש תוך כדי תנועה קדימה ותנועה כנגד
תגובות שמרניות המבקשות לעצור את המאבק לשחרור האישה מדיכוי פטריארכלי .מגפת
הקורונה המכה בכל מרקם החיים היא תגובת נגד שעוצמתה רבה מכפי שהכרנו עד כה ,ולפיכך
היא גם מציבה אתגר לפמיניזם ומציעה הזדמנות נדירה שיהיה חבל להחמיצה .עבודה מהבית,
למשל ,יכולה לספק הזדמנות לחלוקה שוויונית של העבודה הביתית ללא תמורת שכר; וכאשר
עובדות ועובדים במקצועות הטיפול ,הרווחה והבריאות ,שזכו לתשואות הציבור הנצור
בתקופת הסגר ,יקבלו את ההכרה הממסדית המגיעה להם ואת הגמול הכספי הראוי ,אזי יתחזק
מאוד מעמדן המקצועי והכלכלי של נשים וישנה את יחסי הכוח המגדריים בחברה.
ואולי ,אולי מהפגנות המחאה המתרחבות בארץ ,שבהן יש לקול ולגוף הנשי נוכחות
בולטת ,תצא גם מנהיגות פוליטית נשית נועזת וחכמה שהחברה כה זקוקה לה .אולי בעולם
שאחרי הקורונה תיעלם השתקתן של נשים בטענה ש"עכשיו זמן מלחמה או משבר; נשים —
אחר כך".
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פני המגפה
רגב

נתנזון*

*

ד"ר רגב נתנזון ,המחלקה לתקשורת ,המכללה האקדמית ספיר
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גבר מבוגר שוכב מת על מדרכה ,מסכה על פניו ושקית פלסטיק מונחת ליד ידו הימנית .האם
התמוטט כך באמצע הרחוב בשל המגפה? האם כך היא פועלת? תצלום הגופה המוטלת באמצע
הרחוב בעיר ווהאן בסין ,שבה פרצה לראשונה מגפת הקורונה ,היה אחד הדימויים הראשונים
שהופצו בתקשורת העולמית עם פרוץ המגפה .דימויים אחרים מאותה זירה מראים גברים
בחליפות מיגון לבנות ,צהובות או תכולות מסתובבים לידו ומפנים את גופתו .רגע לפני
שהתמסדו הדימויים המוכרים לנו כיום ,היה נדמה שכך ייראו מעכשיו ואילך דימויי המגפה —
שעוד ועוד אנשים יתמוטטו לנגד עינינו באמצע הרחוב וייפלו קורבנות לנגיף .ואולי גם אנחנו
נמות כך.
מאז פרסום אותה תמונה לא נראו עוד דימויים כאלה בתקשורת ,וככל הנראה האיש כלל
לא מת מקורונה .עד מהרה רווחו בתקשורת דימויים ובהם דמויות עוטות מסכות פנים ,רחובות
ריקים ,איורים של הנגיף ואינפוגרפיקה אפידמיולוגית .הייצוג החזותי של פני המגפה התמסד
כטווח מצומצם של דימויים שאינם מגלים לנו דבר עליה ,על גורמיה או על תוצאותיה ,אלא
מתמקדים באופני ההתגוננות האינדיווידואלית מפניה .המגפה עצמה נותרה חסרת פנים.
האם היה אפשר להציג אותה אחרת? הקושי ברור :נגיף הקורונה פוגע באיברים פנימיים,
וקשה להבחין בחולי קורונה ולזהותם חזותית; בתצלומים קשה גם להעביר סיבתיות ולהתמקד
בגורמים שיצרו את מה שכן ניתן לתיעוד — קשה למשל להציג את תשתית הכלכלה הפוליטית
שמאפשרת את קיומה של המגפה ואת התפשטותה .מכיוון שהאנושות כבר ידעה מגפות בעבר,
קל היה למחזר דימויים מוכרים מההיסטוריה החזותית ,כמו דמויות עוטות מסכה מימי השפעת
הספרדית או הסארס ,גם אם אין בהם כל מידע ישיר לגבי הקורונה .ההבדל בין ההיסטוריה
החזותית של מגפות קודמות למגפת הקורונה קשור בהתפתחות האמצעים הטכנולוגיים
המאפשרים להתבונן ישירות בנגיף וביכולת הטכנולוגית לעבד נתוני עתק ( )big dataלגבי
האוכלוסייה הנגועה .אך לדימויי הנגיף שפורסמו הותאמו צבעים מופרכים כדי להופכו
ל"אויב" והאינפוגרפיקה שהופצה הציגה נתונים שגויים ,סותרים ומוגבלים כדי לייצר ציות
המוני.
פני המגפה כפי שהוצגו בפנינו לא חשפו ידע חדש על אודותיה ,לא רק בשל מניפולציות
חזותיות אלא גם בשל משטר איסורים חזותיים ובשל קושי להפוך חלק מהיבטי המגפה לנראים.
ייצוגי המגפה העלימו את הכאב ואת המוות ,מנעו אפשרות ליצירת אמפתיה עם נפגעיה ,וניכר
שלא ביקשו להניע את הציבור לפעולה שמכוונת לעצור את התפשטותה .בניגוד לפעולות
לצמצום העישון באמצעות הצגת תצלומי נזקיו הגופניים על גבי חפיסות סיגריות ,דימויי מגפת
הקורונה לא כוונו ליצירת זעזוע שמוביל לפעולה (או להימנעות מפעולה) אצל הצופים .ייתכן
שבשל היעדר תמונות אותנטיות של פני המגפה עצמה העמיק חוסר האמון בקיומה ואולי אף
גבר אי–הציות לצעדים שנועדו למנוע את התפשטותה .למעשה ,גם תוצאות המדיניות שנועדה
למנוע את התפשטות המגפה לא זכו לייצוג שמעשיר בידע ושבכוחו להניע לפעולה; כיצד
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נראים שיעורי אבטלה חסרי תקדים? כיצד נראית שחיקה של מנגנונים דמוקרטיים? כיצד נראה
היעדר ביטחון תזונתי?
הדימויים שהתמסדו עד כה ,ושאולי ייכנסו לזיכרון קולקטיבי ולמאגר דימויים שייעשה
בהם שימוש במשברים הבאים ,מתמקדים באופני ההתמודדות עם המגפה — מסכות פנים
ותיעוד של סגר — ולא במחלה עצמה .ייתכן כי דימויים אלו ,יותר מכפי שהם יוצרים סולידריות
במאבק בנגיף וב"מלחמה" של כלל האנושות נגדו ,משמשים דווקא את הצדדים המתווכחים
לגבי מדיניות המאבק נגדו .ניכר שהקושי בייצוג החזותי של המגפה מצריך דמיון שידחוף
לייצורו של ידע חזותי מסוג אחר ,של פעולות התבוננות אחרות ושל היכולת לקדם סדר חברתי
אחר.

הפרטי והציבורי
בטי

בנבנישתי*

בשנות השישים של המאה הקודמת תיאר מרשל מקלוהן את אמצעי המדיה ,ואת הטלוויזיה
בפרט ,כ"הרחבה של האדם" ( .)the extensions of manהאדם שמצוי בפינה אחת של העולם
נחשף באמצעות המדיה לדברים שמתרחשים במקומות מרוחקים ממנו ,חוצה גבולות
גאוגרפיים ומבקר במקומות שאל רובם לא יגיע לעולם.
כעבור שישה עשורים ,עם פריצתו של משבר הקורונה שגזר עלינו ריחוק חברתי והביא
אותנו להסתגר בבית ,מיליונים רבים של משתמשים בעולם כולו אימצו את טכנולוגיית
הווידאו–צ'ט על מנת להמשיך בשגרת עבודה ולימודים ולקיים תקשורת חברתית .אופן
השימוש בשיחות וידאו בתקופת משבר הקורונה לקח אותנו אל מחוזות נוספים שטרם ביקרנו
בהם ,אל תוך הבתים הפרטיים של מי שאנחנו פוגשים במרחבים הציבוריים.
טכנולוגיית הווידאו–צ'ט קיימת כעשור וחצי ונגישה לכל מי שמחובר לאינטרנט ,אולם עד
כה השימוש בה היה מתוחם למרחב שבו עוסקים בה — למשל ,בישיבה עסקית חובקת עולם
השימוש בה נעשה במשרד ,לעיתים אפילו בחדר הישיבות של המשרד .עם המעבר לעבודה
מהבית עלה במאות אחוזים היקף השימוש בווידאו–צ'ט לצורכי עבודה ולימודים ,והמבט
המופנה בדרך כלל אל המרחב הציבורי התרחב והופנה אל תוך המרחב הפרטי .דיווחים
מהחודשים האחרונים מעידים על היווצרותו של מרחב ספָר שבין הפרטי לציבורי ,שבו נחשפים
ומהודהדים יחסי הכוח המגדריים המתקיימים הן במרחב הפרטי והן במרחב הציבורי.
חדר העבודה המשפחתי ,המטבח ,פינת האוכל ,חדר השינה ואפילו השירותים הפכו
למרחבי עבודה שבהם אנו מארחים את המנהלים שלנו ,את לקוחותינו ,את חברינו לכיתה ואת
המשתתפים עימנו בכנס .אנחנו מארגנים את החלל שנחשף למצלמה כך שייראה מהוגן ,מזיזים
את הבלגן שבחדר קצת הצידה כדי שהמשתתפים בשיחת הווידאו לא יראו אותו .אבל מדי פעם
המצלמה זזה ,השליטה בפריים משתבשת ואנחנו מוצאים את עצמנו רואים או חושפים את מה
שבדרך כלל מוסתר — בן הזוג של העמיתה לעבודה ,שנכנס בתחתונים למטבח שבו היא עובדת
*

ד"ר בטי בנבנישתי ,חוקרת עצמאית
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פרקריאט
אורלי

בנימין*

התעסוקה הפוגענית גילתה את פניה האכזריות בקורונה .הצורה החדשה שלה הייתה מכתב
הוצאה לחל"ת ,לעיתים שני מכתבים באותו משק בית .אבל צורות ותיקות יותר לא נגרעו:
פיטורין ,וגרוע במיוחד — חוזי שעות אפס ( .)zero hour contractsבחוזים כאלה המעסיק אינו
מתחייב למאומה כלפי מועסקיו; המועסקת בכוננות ,מגיעה למקום העבודה ,ואז מוחלט אם
תועסק במהלך שעות העבודה אם לאו .בדרכים אלו ואחרות הפכה הקורונה את התעסוקה
הפוגענית ממושג המאפיין את השוליים של שוק העבודה לתופעה רווחת ,שהפקיעה מרבות
ורבים בליבת שוק העבודה את הזכות לפרנסה .לדוגמה ,כ– 70%מן העובדות הסוציאליות
המועסקות במשרות תקניות עם הגנה של איגוד מקצועי הוצאו לחל"ת כבר באמצע מרץ,
וכמוהן גם העובדות האדמיניסטרטיביות במערכת ההשכלה הגבוהה .רק משא ומתן עיקש
*

פרופ' אורלי בנימין ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר–אילן
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(רק כדי להכין לעצמו קפה) וחולף ביעף מאחוריה ,או ילדים צועקים ומתרוצצים ברקע
ומטפלת אסייתית רצה אחריהם .מקרים כאלה מסגירים את יחסי הכוח המגדריים והאתניים
שמתקיימים בתוך הבית ששיחת הווידאו הכניסה אותנו אליו.
"חשבתי שהמצלמה כבויה" ,אמר כתב הניו–יורקר שעמיתיו לשיחת הוועידה נחשפו אליו
צופה באתר פורנו ומאונן מול המצלמה .דברים דומים אמרו גם נבחר ציבור ארגנטיני שנישק
חזה של אישה בזמן ישיבת קונגרס ובכיר בממשל הפיליפיני שקיים יחסי מין עם מזכירתו לנגד
עיניהם המשתאות של עמיתיו .לפי כתב העת  ,WIREDאין אלה מקרים בודדים של גברים
בעמדות כוח שחושפים לעין מצלמת הווידאו–צ'ט את הרגליהם המיניים שלא במכוון .קשה
שלא לראות את הקו המקשר בין המקרים האלה ובין המקרה שבו נער תקף מינית ילדה בזמן
שהייתה בביתה ,בהפסקה בין שיעורי בית ספר מקוונים ,ולא היה מודע לכך שמצלמת הווידאו
עדיין פועלת וחושפת אותו בפני מורתה ובני כיתתה.
אזור הספר שבין הפרטי לציבורי שיצר השימוש בשיחות וידאו בעידן הקורונה ,אזור שבו
משועתקים אל המרחב הציבורי היחסים שמתרחשים במרחבים פרטיים ,מייצר גם תופעות
חדשות של יחסי כוח מגדריים .נשים מדווחות על הטרדות מיניות והצעות מגונות שלא היו
מופנות כלפיהן פנים אל פנים או כשיש מישהו נוסף במשרד שצופה מהצד ,ועובדות מתודרכות
לפתוח כפתור נוסף בחולצה או לפזר את שיערן כשהן מדברות עם לקוחות בשיחות וידאו.
לצד זאת מוסיפות להתקיים הטרדות מיניות שנעשות גם בפומבי ,למשל בשיחות וידאו
קבוצתיות שבהן אחד המשתתפים מרשה לעצמו להעיר הערה סקסיסטית כלפי משתתפת,
לספר בדיחות בעלות אופי מיני או אפילו לחשוף איברים מוצנעים לעין המצלמה.
משבר הקורונה ,שהביא לעלייתו המטאורית של הווידאו–צ'ט ,יצר אזור ספָר שחושף את
מה שארגוני הנשים ותנועת  #MeTooעמלות לחשוף זה שנים רבות .כעת ,כשהתופעה גלויה
לעין כול ,אולי סופסוף יהיה אפשר גם למגר אותה.
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אפשר את ההכרה בחיוניותן ואת החזרתן לעבודה .יתרה מזו ,הקורונה גילתה שלהעסקה
הפוגענית גם פנים הפוכות :השליחים ,אורזי המשלוחים ברשתות המזון ,עובדות הסיעוד ,כוח
העזר בבתי החולים — כל אלו ,אף שתנאי העסקתם לא השתפרו ,התבררו לפתע כחיוניים,
ומשרותיהם — שבדרך כלל ידועות באיכותן הנמוכה — היו המשרות היציבות ביותר בשוק,
כאלה שהאוכלוסייה כולה תלויה בהן.
בדרך זו שינתה הקורונה את המושג הסוציולוגי שגאי סטנדינג הפיח בו חיים — הפרקריאט,
או המעמד הפגיע .הפרקריאט הוא אוכלוסייה הסובלת מחוסר יציבות ,כגון אוכלוסיות ללא
ביטחון תעסוקתי או ללא יכולת לתכנן את עתידן .לעבודתו של סטנדינג קדמו כמה אסופות
פמיניסטיות שהבליטו את האופי המגדרי של הפרקריאט ,ובהן אלה של סילביה ולבי ,מרג'ורי
דיוולט וליאה וסקו ושותפיה .אסופות אלו השתמשו במושגים מקבילים ,אבל כולן העמידו
טענה מרכזית אחת לניתוח המיקומים המוצלבים :ההדרה שמפעילה התעסוקה הפוגענית,
אותה הדרה שהיא גם הסיבה וגם המסובב של אי–הביטחון התעסוקתי המקבע את התלות
ב"משרה רעה" ,מכּוונת להצטלבות מיקומי השוליים שנוצרים מתוך ההיררכיות החברתיות של
מגדר ,מעמד ואתנו–לאומיות.
אז מה לימדה אותנו הקורונה על השאלה מיהו הפרקריאט הישראלי בקורונה? או בניסוח
אחר — מי בישראל חשוף להעסקה פוגענית ,שבימי הקורונה משמעותה אובדן היכולת
להתפרנס? לפי מרכז אדוה ,עד השבוע הראשון של אפריל הופסקה עבודתן של  21%מהנשים
השכירות; של  30%מהנשים החרדיות; של  18%מהנשים הערביות .שכרן החציוני של הנשים
שעבודתן הופסקה עמד על  5,600שקלים; זה של נשים חרדיות עמד על  4,800שקלים; וזה של
נשים ערביות עמד על  4,300שקלים .נשים היוו  61%מתוך דורשי העבודה עד גיל  ,24ו–55%
מבין דורשי העבודה בקבוצת הגיל  .55-25כ– 20%מהנשים שהוצאו לחל"ת משתכרות מתחת
ל– 3,100שקלים.
חשובה לא פחות לענייננו היא הכלכלה הלא–פורמלית ,אשר לנשים יש בה ייצוג יתר:
עובדות במשק בית ,בניקיון ובטיפול בילדים ,נשים החיות בזנות .רבות מהנשים בקבוצה זו הן
גם חסרות מעמד או מבקשות מקלט .מנקודת מבטן של נשים אלו ,שבהיעדר הכנסה מגיעות
גם לאובדן קורת גג ולרעב ,הקורונה שינתה את משמעות המושג פרקריאט :מי שחשופות
לסיכון של אובדן מקום העבודה ולחוסר ביטחון תעסוקתי נחשפות בתוך כך למערך סיכונים
רחב הרבה יותר ,הכולל גם אלימות מגדרית.

צרכנות
רפי

גרוסגליק*

בעשורים האחרונים ,לפני פרוץ משבר הקורונה ,העלייה בהיקפי הצריכה הפרטית בישראל
והעצמת השיח הצרכני תרמו להשתגרותם של יחסים מבניים–חברתיים כלכליים ,מופרטים
*

ד"ר רפי גרוסגליק ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב והחוג למדעי החברה
ואזרחות ,המכללה האקדמית בית ברל
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ובלתי שוויוניים .צרכנות הייתה לחלק אינטגרלי מנרמולו של הקפיטליזם הפוסט–פורדיסטי
בישראל (כמו במקומות אחרים) .גם במישורים המיקרו–חברתיים הייתה לצרכנות השפעה
דרמטית ,שכן דפוסי צריכה ופרקטיקות של צריכה הפכו למרכיב המרכזי ביצירת ה"נורמליות"
של חיי היומיום.
התבוננות בשני המישורים החברתיים הללו — המקרו והמיקרו — מגלה כי משבר הקורונה
משפיע עליהם באופנים שונים .במישור המקרו–חברתי ,נדמה כי היסודות המבניים–חברתיים
לא עורערו במידה רבה ,לפחות עד לרגע כתיבת שורות אלו .הגלובליזציה התאגידית והיחסים
הכלכליים–פוליטיים המופרטים עודם דומיננטיים גם בתקופת המשבר ,והם ממשיכים להזין
ולהיות ניזונים מהתרבות הצרכנית–יחידנית ,המבוססת על ניצול מוגבר של משאבים סביבתיים
ואנושיים .כך ,למשל ,גורמים ממשלתיים וארגונים בעלי אינטרסים עסקיים מדברים על הצורך
"להניע את גלגלי הכלכלה" באמצעות תמיכה בעסקים קטנים וקניית תוצרת ישראלית ,אלא
שבפועל מענקי התמיכה הציבוריים מצומצמים ומדיניות ההגבלות והסגרים מקשה במיוחד על
פעילותם של בעלי ובעלות העסקים הקטנים ,ולפיכך גם היצע התוצרת המקומית (או
האלטרנטיבית ,זו שאינה מתועשת) נותר מוגבל או מוצע למכירה במחירים גבוהים.
במישור המיקרו–חברתי ,השפעתו של המשבר בולטת יותר ומתבטאת בשיבוש של רבים
מהריטואליים היומיומיים ושל הפרקטיקות הצרכניות שהתגבשו קודם לכן .למעשה ,משבר
הקורונה הוביל למצב צרכני פוסט–נורמלי ,שבו סיפוק מאוויים וצרכים קשור בנסיבות
משתנות ,בחוסר ודאות ובהתנהגויות לא שגרתיות שהשלכותיהן בלתי צפויות .מצב זה בא
לידי ביטוי באופנים שונים :השינוי בשימוש בשירותים מתוקשבים ,השינויים בצריכת שירותי
תחבורה ,השינויים בדפוסי התיירות הנובעים מההגבלות על נגישות המרחב הגלובלי ,ההפרעה
בפעילות הפנאי כתוצאה מההגבלות על השהות וההתקהלות במרחבים הציבוריים המקומיים,
וכמובן השינויים הרבים בדפוסי הצריכה של משקי הבית .אלה האחרונים נובעים מטשטוש
הגבולות שבין מישורי הזמן והמרחב הציבוריים ובין אלה הפרטיים וממחיקתו של הגבול שבין
סביבת העבודה לסביבה הביתית .זאת ועוד ,במישורי הצריכה הביתית ניכר צמצום בדפוסי
צריכה ראוותניים ועלייה בצריכה של מוצרים ושירותים הנחשבים לבסיסיים .שינויים בהרגלי
הצריכה באים לידי ביטוי גם ברכישה מוגברת באמצעות רשת האינטרנט; באגירת מוצרי
היגיינה; בבישול ואפייה בבית ,במטרה לפוגג לחץ רגשי; בשינויים בפעולות טיפוח הגוף; ואף
בשיבוש וצמצום דפוסי הצריכה (ועימם גם סיכויי החיים) של הנזקקים והנזקקות לשירותי
הסעד של המגזר השלישי .כך ,בהתבוננות כוללת על הדוגמאות הללו ,אפשר לומר שמשבר
הקורונה מציב אתגר גדול בפני פרטים וקבוצות בבקשם ליצור תחושת נורמליות יומיומית
באמצעות פעולות צרכניות.
מבחינה נורמטיבית ,אפשר לייחס ל"צרכנות הפוסט–נורמלית" משמעויות חברתיות שונות
ואף סותרות .יש למשל מי שראו במשבר הזדמנות לפיתוח חלופות בנות קיימא לדפוסי צריכה
שהשפעתם הסביבתית פוגענית במיוחד (זיהום ,העצמת משבר האקלים ועוד) ולסלילתה של
דרך חדשה ביחסי חברה ,כלכלה וסביבה .אחרים הכריזו על תחייתה של המקומיות ועל העצמת
תחושת הקהילתיות והמשפחתיות כתוצאה מההאטה בקצב החיים החברתיים ומהגבלות
התנועה והמסחר ,ואף יש מי שקיוו כי המשבר יוביל לצמצום בתצורות של בידול ואי–שוויון
סימבולי (כפי שבורדייה כינה זאת) כתוצאה מהירידה בהיקפי הצריכה של מותרות ומוצרי
ראווה .עם זאת ,ראוי לזכור כי בחברה צרכנית דפוסי צריכה פוסט–נורמליים קשורים גם
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בעלייה באבטלה ובחוסר ביטחון תעסוקתי ,בבדידות ,במחסור חומרי ובסבל אנושי .זאת ועוד,
האפשרות שהנורמליות שתתעצב לאחר המשבר תשמר את ההיבטים הצרכניים החיוביים
שהתגבשו בתקופת המשבר ,ואף תהפוך אותם לנחלת הכלל ,נתונה בסימן שאלה .כפי שכבר
אירע במקרים קודמים בהיסטוריה (למשל לאחר מלחמת העולם השנייה) ,מחסור במוצרי
צריכה חומריים ותרבותיים עלול להוביל לתגובת נגד המתבטאת בניסיון למלא חסכים שנוצרו
בתקופת המשבר .תגובה זו עלולה להיות מאופיינת בהיפר–צרכנות ,בהתגברות אי–השוויון
ובפגיעה קשה בסביבה ובחברה — אולי אף קשה יותר מזו שאירעה ערב המשבר .כך או אחרת,
משבר הקורונה מזכיר לנו את חולשתה של חברת הצריכה ,שבה האטה בפעילות המשק
ושינויים בהרגלי הצריכה מובילים במהרה ליצירתו של מצב צרכני תרבותי פוסט–נורמלי
ולחוסר בהירות לגבי אופיים של "החיים הנורמליים" — חיי היומיום בהווה ,והחיים הצפויים
לאחר תקופת המשבר.

קבוצת סיכון
דבי

ברנשטיין*

בעשורים האחרונים אירע מפגש פורה ומשמח בין א.נשים ,גמלאים ברובם ,ובין ספקי שירותי
פנאי ומחפשי מתנדבים .מתוכו צמחה קטגוריית "השבעים החדש" :בין מכריי בני השבעים
לערך אמצא כאלה שהחלו ללמוד תואר חדש באוניברסיטה או השתתפו בסדרות של הרצאות
מרחיבות אופקים ,שפנו לפיתוח יצירה אמנותית ,שהתנדבו בעמותות ,שהצטרפו לקבוצות
טיילים והרבו לנסוע לחו"ל כדי להכיר מקומות חדשים .הסיסמה "שבעים הוא החמישים
החדש" משקפת את צמיחתה של קטגוריה חברתית חדשה ,המוכרת היטב לא רק לחברים בה
אלא גם לסובבים אותם ומזוהה עם פעלתנות וחיוניות רבה .קטגוריה חברתית זו מתפוגגת
בזמן הקורונה ,ואת מקומה תופסת קטגוריית קבוצת הסיכון.
שתי הקטגוריות האלה שונות במהותן ובתפיסות היוצרות אותן .קטגוריית השבעים החדש
מסיטה את תפיסת הגיל כלפי מטה ומצעירה את חבריה .היא מגוונת ,מאתגרת דימויים רווחים
ומזמינה את בני השבעים פלוס להצטרף לעולם אינטלקטואלי ,טכנולוגי ,חברתי ,אינטימי
ורוחני .קטגוריית קבוצת הסיכון היא היפוכו של דבר .מעליה מרחפת המודעות לגיל מבוגר
עד זקן ,גיל בלתי מוגדר אך מאיים ,ולהשלכותיו .בני שישים ,ואף חמישים ,ממוינים כלפי
מעלה .את מקומו של "המבוגר הצעיר" בימי טרום הקורונה תופס כעת "הצעיר המזדקן".
במקום קטגוריה עתירת הבחנות נוצרת הכללה והאחדה .במקום הדגשתם של שאיפות
ותכנונים ,הדגש כעת הוא על ההקפאה והסטטיות .במקום אפשרויות שנפתחות ,מודגשות
ההגבלות .אפילו הסבתאות הפעילה נדחקת הצידה לטובת הדיון לגבי המותר והאסור בחיבוק
הנכדים .העתיד המבטיח והדינמי נעלם.
בקולומביה הוכנסו בני השבעים פלוס לסגר מוחלט מייד עם הופעת הקורונה במדינה.
בתוך זמן קצר הוחל הסגר על כלל האוכלוסייה ונמשך שלושה חודשים .ימים אחדים לפני
*

פרופ' דבי ברנשטיין ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
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הסיום המיוחל פורסמה תקנה מטעם הנשיא ושר הבריאות והביטחון הסוציאלי ,אשר חייבה את
כל בני השבעים ומעלה להישאר בסגר ,ובלשון התקנה — "אוכלוסייה זו היא הפגיעה ביותר
ולפיכך מוטל עליה סגר מונע מנדטורי ,באופן זמני ,למשך שלושה חדשים נוספים" .בתוך זמן
קצר התארגנה תביעה נגד הנשיא והשר .בראש ההתארגנות עמד רודולף הומס ,שר האוצר
לשעבר ורקטור האוניברסיטה המובילה בקולומביה ,ואליו הצטרפו עיתונאים ,אקדמאים,
סופרים ,שופטי בית המשפט העליון לשעבר ואנשי ציבור .ההתארגנות זכתה לכינוי
"התקוממות כסופי השיער" .התביעה טענה כי בני השבעים ומעלה מופלים לרעה ,זכותם
לשוויון נלקחה מהם ,שאיפותיהם והכושר שלהם להחליט בעצמם על גורלם זכו להתעלמות,
והם סומנו כחסרי ערך ותרומה .הם זכו בתביעה.
בישראל לא נעשו צעדי סגר תלויי גיל ,אבל דווקא מתוך הערפול עלתה וצמחה תופעה
חדשה :בנים ובנות ,בני עשרים ומעלה ,לקחו על עצמם את האחריות לגורל הוריהם ואת
הפיקוח המחמיר (יותר או פחות) על צעדיהם .להערכתי ,אחת התופעות המרתקות של תקופה
זו היא חילופי התפקידים בין הדורות .ומה יעשו ילדינו ,הרי חייבים להיות מי שירחיקו את
יקיריהם.ן מהאיום המרחף .מי אם לא ילדינו יציב בפנינו את השלט "עצור! גבול אזור הסיכון
לפניך!".
טרם שליחת הטקסט ניטע בי ספק שמא הכללתי והקצנתי את דבריי .ייתכן ,אך אולי רק
במעט; אישור לכך נתן לי בני ,הדואג (לעיתים).

תמר

טאובר–פאוזנר*

הנחיתה על הירח ,רצח רבין 11 ,בספטמבר ,מקום הולדתו של אובמה — מה בינם ובין הקורונה?
שלא כאגדה אורבנית ,המעוררת לרוב תחושה של מעשה קונדס ,ושלא כמידע כוזב אקראי,
תאוריות קונספירציה הן עניין שיטתי .הן מתפתחות בעיתות משבר — פיגועים ,מלחמות,
מיתון ,שינויים פוליטיים מהירים ,ואיך לא — מגפה — ומערערות על הסיפור הרשמי ,שאותו
הן תופסות כסיפור כיסוי לפעולתה של קבוצת קונספירטורים חשאית המשרתת כוח נסתר גדול
יותר .בזמני משבר ואי–ודאות גובר הצורך בהסבר שישליט סדר בכאוס .ההסברים אינם
מאחרים לבוא ,וקושרים בין אירועים שאינם קשורים זה לזה :הנדסת נגיף כדי להרוויח כסף
מחיסון ,או בידוד וסגרים שמסתירים פריסת רשת  .5Gהמסר אחיד :הסיפור הרשמי נועד
להסוות את האמת .מרקס כינה זאת אידאולוגיה .בעידן הדיגיטלי ,עם פריחת הפייק ניוז
ואווירת חוסר האמון ,חסידי תאוריות הקונספירציה נעשים למפיצי–על .לרוע המזל ולמרבה
הצער ,הקורונספירציות — קונספירציות הקשורות בקורונה — עלולות להאיץ את התפשטות
המגפה ולהחמיר את נזקיה החברתיים.
המגפה העולמית הראשונה בעידן הדיגיטלי נהנית מתנאים המאפשרים גישה למידע
והפצת בזק מסיבית .אדרבה ,המגבלות שהוטלו על יחסים חברתיים האריכו את זמן היחסים
*

ד״ר תמר טאובר–פאוזנר ,בית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית תל אביב–יפו
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הממוסכים .הרשתות החברתיות מאפשרות לנו לחפש מידע ,אך גם חושפות אותנו מבלי משים
למידע נוסף .כפי שטען זיגמונט באומן ,רוב האנשים משתמשים ברשתות החברתיות לא כדי
להרחיב את אופקיהם אלא כדי לשקוע באזור הנוחות התודעתי שלהם .ואכן ,גולשים רבים
מאמצים מידע התומך בדעותיהם ובאמונותיהם .חוקרים במדעי החברה החישוביים מתחקים
אחר עקבות הגולשים ומרכיבים תמונה מפורטת של התפשטות תאוריות קונספירציה ,המלמדת
על מקורות הפופולריות שלהן .הקורונספירציה מציגה מענה רחב יותר מזה שמציע הסיפור
הרשמי ,וכורכת יחד את כל הנתונים .היא מצביעה על חורים בטיעון — ראיות חסרות או ראיות
סותרות — וגורסת שהסיפור הרשמי אינו מתייחס לכל הנתונים ואינו מסביר אותם .אלא
שתאוריה מדעית אכן אינה יכולה להסביר את כל הנתונים הקיימים ,ואין מצפים ממנה לעשות
כן .הקורונספירציה מהפכת את האתוס המדעי ,ובדרישתה האבסורדית בנוסח ״לך תוכיח שאין
לך אחות״ היא מעודדת ספקנות לכאורה ,המובילה לפירושן של ראיות נגדה כאילו היו ראיות
בעדה.
המציאות המתמשכת של ימי הקורונה גובה מחיר חברתי ,נפשי וכלכלי גבוה ותובעת
סבלנות ותעצומות נפש .כל גילוי מחקרי על הנגיף החמקמק מלווה באמירה הענווה
והמתסכלת כי רב הנסתר על הגלוי .כך נוצרת קרקע פורייה לנטיעת ספקות .אם לא די בכך,
כל העת מרחף מעלינו צידו האחד של אבסורד המאבק במגפה — טיפול מנע ייראה בדיעבד
כמיותר ,ביטוי אופטימלי לטענת ָראָה צל הרים כהרים ,וכפי שמכונה בלשון שוביניסטית:
היסטרי .ובאשר לסכנה המגולמת בצידו האחר של האבסורד ,סכנת הטיפול החסר? ואידך זיל
גמור .נוסיף לכך את שברי המידע ,את היעדר השקיפות ,את ההפחדות והאמירות הסותרות,
את המדיניות הכושלת ,וקיבלנו את הלחם והחמאה של תאוריות הקונספירציה — הטלת ספק
באמינותם של המוסדות האמורים להיות בני סמכא ולהציג נתונים וראיות בדוקים ,אמינות
שהיא נדבך מרכזי בתרבות הפוליטית וביחסי אזרחים–שלטון .שחיתות ,פוליטיזציה ואי–
יציבות ,על אחת כמה וכמה בחברה משוסעת במצב כאוטי ,יוצרות אווירה של חוסר אמון,
והקורונספירציה רוכבת עליה .קולות שונים ופרשנות שונה ,מיסודותיה של חברה פתוחה,
נעשים קרדום לחפור בו .ויכוחים על חישוב מספר המתים; מת מקורונה או מת עם קורונה;
גמישות הקריטריונים לקביעת חולים קשים — כל אלה מערערים את אמון הציבור בקהילות
מקצועיות כמו הקהילה הרפואית ,ומצב זה עלול לגרום לאנשים להימנע מקבלת טיפול רפואי
חשוב .חוסר האמון בדרג הפוליטי ,והמחשבה שאליטות מקצועיות משתמשות בכוחן להרע
לחברה ,דוחקים את משבר האמון לפתחו של משבר אמונה .במצב כזה תאוריות קונספירציה
מציעות משהו להיאחז בו ,להשתייך אליו .לאור קווי הדמיון בינן ובין יסודות הדת ,ברוח
הניתוח הדורקהיימייני ,הן מדומות לא אחת לדת חדשה.
תאוריות הקורונספירציה מתכחשות למגפה כפשוטה ,אך באופן פרדוקסלי הן משרתות
אותה :חסידיהן נוטים לזלזל במרכיביה הבסיסיים של הסולידריות החברתית ,כפי שהם
מתורגמים בימי קורונה — היגיינה ,שמירת מרחק ועטיית מסכה .כך תאוריות הקורונספירציה
עצמן מאיצות את התפשטות הנגיף .הן אמנם קוראות לחשיבה ביקורתית ולמחקר עצמי ,אך
מאמיניהן עוסקים בבריאת מציאות בדויה ,שבסיסה ביצירה ובפיזור של ספקנות לשם ספקנות.
הקורונספירציה זורעת חשד תמידי ,וכך ממציאה חזיתות התמודדות נוספות; היא מעמיקה את
העיסוק הסיזיפי בישויות מרושעות ,מדומיינות בחלקן ,ובהטחת האשמות מופרכות ,במקום
לרכז את המאמצים במאבק במגפה ובעוולות שהטיפול בה משית על החברה.
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קיימות
עדי

וולפסון*

*

פרופ' עדי וולפסון ,המחלקה להנדסה כימית ,המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
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נגיף הקורונה ,שהוביל אותנו בעל כורחנו לשנות הרגלים ,הציב לנגד עינינו כמה מהתחלואות
של החברה האנושית וגם הביא עימו לא מעט אתגרים והזדמנויות לעתיד .הסגרים שהושתו
בעולם כולו הובילו מהר מאוד לצניחה בזיהום האוויר ,בעיקר ממקורות תחבורתיים אך גם
ממקורות תעשייתיים ,ולירידה בפליטות גזי החממה .חיות הבר כבשו לאט לאט את אתרי
הטבע המתוירים ואפילו את מרכזי הערים .כולם חיפשו טבע עירוני בקרבת הבית ,העריכו
אחרת את המרחב הציבורי ולמדו להכיר טוב יותר את שבילי הארץ ואת אתרי הטבע שבה .גם
תרבות הצריכה השתנתה :פחות קניות בחנויות ובקניונים ,פחות הזמנות מחו"ל ,והרבה יותר
קניות במכולת השכונתית ,הזמנות ממסעדות בעיר או קנייה של ירקות ופירות ישירות
מהחקלאים.
אבל המאבק בנגיף הקורונה העלה גם לא מעט שאלות לגבי הטבע האנושי והפגיעה
במערכות אקולוגיות ,בבתי גידול ובמגוון המינים ,ואף לגבי סחר בבעלי חיים ואכילה של מזון
מהחי — פעולות שיכולות לגרום למעבר מחלות מהסביבה הטבעית לסביבה האנושית (מחלות
זואונוטיות) .עלו שאלות לגבי תופעות כגון ייצור וצריכת אנרגיה ,צרכנות יתר ,בזבוז מזון
וייצור פסולת והשלכותיהן על הכלכלה ,החברה והסביבה ,ועל חשיבות קידומן של טכנולוגיות
סביבתיות ומעבר משימוש בדלקים מאובנים ומזהמים ,כגון פחם ,דלק נוזלי וגז טבעי ,לשימוש
באנרגיות מתחדשות ,כגון אנרגיית רוח ושמש.
זאת ועוד ,אי–אפשר לדבר על משבר הקורונה מבלי לדבר על משבר האקלים ,כלומר על
העלייה המתמשכת בטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ ,על השינוי במשרעת
הטמפרטורה בין היום ללילה ועל שינויי האקלים ,ובהם שרפות ,הצפות ועוד .כמו משבר
הקורונה ,גם משבר האקלים הוא משבר גלובלי המחייב פעולה משותפת של כל אומות העולם.
כמו משבר הקורונה ,גם משבר האקלים וזיהום האוויר ,הקרקע ומקורות המים גורמים לתחלואה
ולתמותה ,ובהיקף גבוה הרבה יותר מזה שנרשם עד כה בשל הקורונה .יתרה מזו ,התחזיות
מראות שמשבר האקלים יהיה גדול פי כמה וכואב פי כמה ממשבר הקורונה ,גם מבחינה
חברתית ובריאותית וגם מבחינה כלכלית .ברור לכול שלגזי החממה ולזיהום אין גבולות ,ושאת
שינויי האקלים והידלדלות המגוון הביולוגי אי–אפשר לתחום .כמו כן ,ברור כשמש שהשפעתם
של פליטת מזהמים וגזי חממה על הבריאות ועל הכלכלה היא ממשית ,גם אם אינה מוחשית
וישירה כמו במקרה של הקורונה; חלון ההזדמנויות למתן את משבר האקלים צר מאוד — לא
הרבה יותר מעשור — ולכן הדחיפות גדולה.
לנוכח כל אלה ,ולצד גיבושה של אסטרטגיית יציאה ממשבר הקורונה ,מדינת ישראל
צריכה להתחיל לפעול לקידום ויישום של מיטיגציה — אסטרטגיות להפחתת פליטות מזהמים
וגזי חממה ממקורות עירוניים ,חקלאיים ותעשייתיים — ושל אדפטציה ,דהיינו להתמודדות
עם משבר האקלים .עלינו לקדם הפחתה–במקור של צריכת משאבים ,שהיא תמיד הדרך הזולה,
הפשוטה והידידותית ביותר לסביבה .עלינו לקדם מעבר לאנרגיות מתחדשות ,ובעיקר לאנרגיה
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סולרית ואגירת חשמל בסוללות ,ולזנוח את השימוש בדלקים מאובנים ,לרבות גז טבעי .עלינו
לפעול לשימור אנרגיה ולהתייעלות אנרגטית .עלינו לפרוש תשתיות של תחבורה ציבורית,
להפחית את הפקקים ולאמץ את המודל של עבודה מרחוק .עלינו לקדם את מודל הכלכלה
מקומית .עלינו לפתח וליישם טכנולוגיות נקיות (טכנולוגיות קלינטק) בתחום האנרגיה ,המים,
השפכים ,התחבורה ,המזון ועוד .עלינו לצמצם את צריכת המזון מהחי ולעבור לשימוש בבשר
מתורבת .עלינו להשית על חברות ועל מדינות מס פחמן — מס המוסיף את מחיר ההשפעה
השלילית של פליטות גזי החממה למחיר הדלקים ומוצרי הצריכה.
משבר הקורונה חידד את ההבנה שאפשר ואפילו שחייבים לנהוג אחרת; שצריך להשכיל
ולשנות את אורחות החיים בשגרה ולא רק בחירום; שצריך להשתמש בחוכמה במשאבי הטבע
ולהבטיח את יכולת ההתחדשות שלהם; ושצריך להקים בסיס ידע מדעי לצורך קבלת החלטות.
הוא גם לימד אותנו שעלינו לבנות חוסן קהילתי ולפעול ליצירת "טוב משותף" ,ולעבור מחיים
המבוססים על האני ,הכאן והעכשיו לחיים שמסתכלים הלאה ,אל מעגלים רחבים יותר של
חברה ,כלכלה וסביבה .ומעל לכול ,המשבר לימד אותנו שעלינו להנמיך את האגו ולהגביר את
האקו.

רגשות
הגר חג'ג'

ברגר*

רגש ,על פי מילון אוקספורד ,הוא "כל סערה או הפרעה של התודעה ,הרגשה ,תשוקה ,מצב
מנטלי משולהב או מעורר" .רגש הוא תגובה סובייקטיבית לאירוע כלשהו המאופיין בהיבטים
חווייתיים ,פיזיולוגיים והתנהגותיים .רגשות קיימים במידה כזו או אחרת בכל התרבויות ,אך
עוצמת החוויה הרגשית ואופן ביטויה תלויים באופן שבו אדם בתרבות מסוימת מפרש את
האירוע .רגשות לא יבוטאו או יתפרשו בהכרח באופן דומה בתרבויות שונות ,ולא כולם יופיעו
בכל התרבויות .עם זאת ,עדיין קיים ויכוח בין המניחים כי רגשות הם ביולוגיים ומכאן
אוניברסליים (למשל מחקר הבעות הפנים של פול אקמן) ובין אלה הרואים בהם תולדה
תרבותית (למשל גישת תרבות ואישיות באנתרופולוגיה).
באופן טיפוסי ,רגשות נתפסו בעולם המערבי הנוצרי כגילוי שלילי שצריך לשלוט בו ולרסן
אותו ,ולכן העיסוק ברגשות נעשה לרוב במסגרות טיפוליות .המחקר הסוציולוגי
והאנתרופולוגי מפתח את העיסוק ברגשות מעבר למבט הטיפולי ,ובוחן את ההקשרים
החברתיים והתרבותיים של הרגש.
אירועי החודשים האחרונים ,שבהם נכנס לחיינו נגיף הקורונה ושיבש את שגרת חייהם של
כלל תושבי כדור הארץ ,יצרו מרחב רגשות חדש הן בהיקפיו ובעוצמתו והן במאפייניו .ביסוד
התגובה הרגשית העוצמתית נמצא חוסר הוודאות ,המערער את תחושת השליטה של אנשים
על חייהם .כתוצאה מכך התגברו העמימות ,היעדר הביטחון והאבל על מה שאבד ועל מה שאנו
עוד צפויים לאבד .על כל אלה התווספו חרדה מהמפגש עם המחלה — מהידבקות ומכניסה
*

ד"ר הגר חג'ג' ברגר ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר–אילן
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ריחוק חברתי
יהודה

שנהב–שהרבני*

אתחיל בתיקון טעות קל .כאשר ארגון הבריאות העולמי הנחה את הציבור לריחוק חברתי של
שני מטרים הוא התכוון לריחוק פיזי .הארגון עצמו עמד על השיבוש הלשוני ותיקן את ההנחיה
בחודש מרץ  ,2020ובאותה הזדמנות גם הכריז על המובן מאליו :שריחוק פיזי אינו גוזר בהכרח
ריחוק חברתי .אך הטעות השתרשה בשיח הציבורי .האם ניתן להסביר את השיבוש הלשוני
הזה ,או את השתגרותו בשיח למרות הטעות?
עוד לפני הולדת הסוציולוגיה נעשה שימוש בביטוי "מרחק חברתי" .באנגליה של המאה
ה– ,19למשל" ,מרחק חברתי" שימש יופמיזם להבדלים מעמדיים; ובארצות הברית שלאחר
מלחמת האזרחים הוא שימש יופמיזם להבדלים גזעיים .במרוצת הדורות הפך "מרחק חברתי"
למושג סוציולוגי ולכלי למיפוי סוציומטרי של יחסים בין אנשים מקבוצות שונות — אתניות,
מעמדיות ,מקצועיות ,משפחתיות ,תרבותיות או לשוניות" .מרחק חברתי" הוא מטאפורה

*

פרופ' יהודה שנהב–שהרבני ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
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לבידוד מניעתי ,שנושאות עימן רגשות מורכבים של בושה ,אשמה וכעס — וכן נוסטלגיה
וגעגוע לתקופה שקדמה לקורונה ,וחשש שלא תשוב עוד .במדינות רבות נוספת לגורמי הלחץ
הרגשי גם תחושה שההנהגה הפוליטית איבדה שליטה וכיוון ואינה מגבה כראוי את הדרגים
המקצועיים ,שאף הם נשמעים לא אחת כאובדי עצות.
גורם נוסף ששינה את החוויה הרגשית בעקבות משבר הקורונה הוא הפיכתם של קורבנות
הקורונה למספרים בטבלה מסודרת ומהודקת שמתעדכנת על פי תאריכים ומדינות .זאת ועוד,
קורבנות המחלה הופכים לאובייקטים שנידונים לגסיסה הרחק מיקיריהם ,ולעיתים גם לקבורה
ללא עדים או בנוכחותם של בני משפחה מעטים בלבד .רגשות כגון עצב ,סבל ואובדן עוברים
טרנספורמציה כאשר קרובי משפחה לומדים כיצד להתאבל ללא פרידה פיזית; מכיוון שאין
אפשרות לקרבה פיזית ,רגשות אבלות מנותבים לביטויים אחרים ונוצרת אדישות מול שגרת
היומיום של המוות והחולי.
מחקרים על משברים אפידמיולוגיים קודמים ,כגון הסארס והאבולה ,מראים כי החוויות
הרגשיות של המגפה השפיעו על תרגומם של חוויות וזיכרונות לכדי רגש ויצרו פחד ומועקה
קיומית .לעומת זאת ,מחקרים אחרים על מצבי משבר עולמיים מראים כי דווקא מצבים כאלה,
אף שיצרו תחושה של חוסר ודאות ומועקה ,יכולים גם ליצור תקווה וציפייה לעתיד טוב יותר.
הקשר שבין החברה והתרבות ובין היקף הרגשות המציפים אותנו בעיתות משבר או לאחריו
מתבהר ביתר שאת בתקופה זו .כבר עתה אנו עדים לשינויים אלו במרחב הציבורי והאישי,
ולהופעתם של רגשות שעד לפני חצי שנה לא היו חלק משגרת חיינו .ייתכן כי השינויים
בהגדרה ,באפיון ובתרגום רגשות ישנו את הדרך שבה אנו חווים פרקטיקות יומיומיות כגון
מגע אנושי ,ואף יחוללו שינויים עמוקים באופן שבו אנו מביעים רגשות ומבטאים אותם.
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מרחבית ,כמו המטאפורה "טיפוס בסולם החברתי" .הוא אינו נמדד ביחידות גאומטריות ,אלא
מנוסח כמושג אוטונומי ( )sui generisשאינו ניתן לרדוקציה.
גיאורג זימל היה כנראה הסוציולוג הראשון שהשתמש באופן מפורש במונח social
 , distanceכשתיאר את "הזר" כמי שנמצא בה בעת קרוב (פיזית) ורחוק (חברתית) .זימל ראה
בהזרה ובזרות את הביטוי הסימבולי של המרחק החברתי .רוברט פארק ייבא את המושג
לארצות הברית כדי להסביר ולמדוד ריחוק בין שחורים ולבנים בעקבות העימותים בשיקגו
בשנת  .1919תלמידו של פארק ,אמורי בוגרדוס ,פיתח סולם למדידת מרחק חברתי (סולם
בוגרדוס) ,המדורג לפי מידת הנכונות לקבל בני קבוצה אחרת לתוך המשפחה ,השכונה או
האומה .עוד אפשר למנות כאן את נורברט אליאס ,שהצביע על הבחנות בין מרחק פיזי ,מרחק
תרבותי ומרחק מנטלי בתהליך התִרבות; ואת ארווין גופמן ,שהראה כי הגדרת המרחק הפיזי
היא תוצאה של הגדרה חברתית של הסיטואציה .לפי תורת הרשתות ,מרחק חברתי הוא
פונקציה של עוצמת הקשרים החברתיים המפרידים בין שחקנים ברשת .בכל המקרים האלה,
למרחק החברתי יש קיום נפרד מהמרחק הפיזי.
הסוציולוג הראשון שהשתמש במונח "ריחוק חברתי" ( ,)social distancingלהבדיל
מ"מרחק חברתי" ,הוא קרל מנהיים .מנהיים טבע את המושג "מרחב בטוח" ,אשר מקורותיו
באיום של "זיהום חברתי" .המרחב הבטוח הפך לעיקרון יסוד בניהול הריבונות המודרנית
המבוססת על טריטוריה ,אוכלוסייה ושפה ,וכיום נעשה בו שימוש מטאפורי נרחב.
בכל הדוגמאות שלמעלה ,המרחק החברתי כּונן במובחן מן המרחק הפיזי ,לפעמים תוך
הדחקה שלו .אך במרוצת השנים חלה גם זליגה מן החברתי לפיזי ,משום שבכלכלת הסימנים
לפיזי יש יתרון :הוא נתפס כממשי ,כאמיתי ,כעובדת טבע .כך ,אדוארד הול טבע ב– 1963את
המושג  proxemicsכדי להגדיר במונחים גאומטריים מרחקים חברתיים בחיי היומיום .הול
הציע קשר חד–ערכי בין מרחק חברתי למרחק גאומטרי (למשל חצי מטר למרחק אינטימי,
ומטר אחד למרחק מבני משפחה או חברים קרובים) ואף הבחין בהבדלים בין מה שכינה
"תרבויות של מגע" .אם כן ,יש המנסחים את החברתי במונחים פיזיים כמו–ממשיים .אולם
בשיבוש הלשוני של ארגון הבריאות העולמי ,הקהילה הרפואית ביצעה מהלך הפוך ויוצא דופן:
במקום ליטרליזציה של המטאפורה ,היא הציעה מטאפוריזציה של הממשי — כלומר שימוש
בשפה חברתית כדי לתאר מרחק גאומטרי.
השימוש במושג "ריחוק חברתי" נעשה כבר סביב מגפת האיידס בשנות השמונים ,אולם
השימוש הרשמי והמתועד של ארגון הבריאות במושג היה בעת התפרצות מגפת הסארס
בתחילת שנות האלפיים .הניו יורק טיימס כתב כי "אם שפעת העופות תיהפך לפנדמיה []...
המומחים אומרים שההגנה היחידה שתהיה בידי האמריקנים היא 'ריחוק חברתי' ,שזו דרך
חדשה ותקינה פוליטית לומר 'קרנטינה'" .זוהי תובנה מרתקת משום שהיא מתארת ריחוק
יופמיסטי מקבוצות "נגועות" ,שאינו נופל למלכודת של אי–תקינות פוליטית; זוהי דוגמה
ללשון נקייה שמסתירה הרחקה פיזית — של מצורעים ,של חולי דבר או של חולי איידס .אולם
בזמן הזה ,ציווי ההרחקה החברתית מקבל ממד נוסף .בניגוד להסגר המסורתי של הקרנטינה,
המבקש להרחיק קבוצות חברתיות ,הריחוק החברתי מביא דווקא לבידוד של אינדיווידואלים
ומשקי בית מפני האיום .הוא מנוסח במונחים אוניברסליים ,ואינו מגדיר קבוצה "נגועה"
ספציפית שנמצאת "שם בחוץ" .זהו מעין הסגר סלקטיבי ,בדומה לקהילות המסוגרות
( )gated communitiesשמגנות על הקבוצות הפריבילגיות ומאפשרות להסתגר מפני
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הסביבה — חולים ,עניים ,חסרי קורת גג ,חרדים ,ערבים וכדומה .מנקודת מבט זו ,של "ביתי
הוא מבצרי" ,כל מה שמחוץ לבית מסוכן לקיומנו ,סכנה ההולכת ומתפשטת עם הרחבת האיום
"החיצוני" עד שלא נותר שום דבר בטוח לבד מן הבית .האירוניה הגדולה היא שכמעט 70%
מן החולים בקורונה בזמן הזה נדבקו בביתם שלהם.

שלטון האדנות
דני

גוטוויין*

*

פרופ' דני גוטוויין ,החוג לתולדות ישראל ,אוניברסיטת חיפה
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במסווה של מאבק במגפת הקורונה הגביר ראש הממשלה בנימין נתניהו את מאמציו להפיכתה
של ישראל ל"דמוקרטיה לא–ליברלית" ,ברוח המשטרים הפופוליסטיים–אוטוריטריים במרכז
אירופה ובמזרחה.
נתניהו פתח במהפכה לשינוי המשטר עם שובו לראשות הממשלה ב– ,2009תחילה על ידי
כינון "שלטון הנאמנות" ,ובהמשך בהקצנתו ל"שלטון האדנות" — מהלך שחשף את הנחותיה
של הדמוקרטיה הלא–ליברלית בגרסת נתניהו :צמצום המרחב הדמוקרטי כאמצעי לקידום
הסדר הניאו–ליברלי ,אך מבלי לפגוע בהצבעתם לימין של המעמדות הניזוקים מכך .שלטון
הנאמנות משתמש בהענקה ובשלילה של תקציבי מדינה כדי להבטיח את המשך התמיכה בימין;
שלטון האדנות עושה זאת באמצעות התניה והשעיה של זכויות האזרח.
מאז מהפך  1977מתמודד הימין עם סתירה פוליטית :מדיניותו הניאו–ליברלית ,שבמרכזה
פירוק מדינת הרווחה ,פוגעת במצביעיו מן המעמדות הנמוכים ומסכנת את המשך תמיכתם
בשלטונו .כדי לפתור סתירה זו כונן הימין את "שיטת מנגנוני הפיצוי" בדמות מגזרים — ש"ס
וההתנחלויות ,למשל — שהציעו לנפגעי ההפרטה תחליפים חלקיים לשירותי מדינת הרווחה
שקוצצו .אולם יעילותם של מנגנוני הפיצוי המגזריים הלכה ונשחקה ,בעיקר בשל גידול
האוכלוסיות המנושלות ,שבשל היקפן לא היה אפשר עוד לפצותן במסגרת הסדר מגזרי.
לכן מאז  ,2009לצד מנגנוני הפיצוי המגזריים ,פיתח נתניהו את מנגנון הפיצוי של
הנאמנות .באמצעות "חוקי נאמנות" ,שפגעו בעיקר באזרחים הערבים ובעמותות השמאל,
הוצבה ההצבעה לגוש הימין כתנאי מוצהר להעדפה תקציבית .העדפה זו מוסדה למשל בחוק
הלאום ,המכשיר השקעת יתר ביישובים יהודיים שהממשלה מגדירה כבעלי "ערך לאומי",
כלומר כתומכי ימין .כדי להכפיף את ה"דמוקרטית" ל"יהודית" ואת ה"אזרחות" ל"נאמנות"
הוביל אפוא הימין להתנגשות עם הנחות השוויון האזרחי של מערכת המשפט ,והפך את שינוי
ההרכב והערכים שלה לתנאי לביסוס שלטון הנאמנות.
הגיון הנאמנות הנחה את נתניהו גם בניהול המשבר הכלכלי שחוללה מגפת הקורונה:
בניגוד לאימוץ "המודל הגרמני" בעולם ,הוא העדיף צנע תקציבי ואבטלה המונית ,שהחריפו
את המשבר ופגעו בעיקר בעשירוני ההכנסה הנמוכים ,שבהם יש רוב לתומכיו.
אך בד בבד ,בהתאם להגיון הנאמנות ,השתמש נתניהו בפגיעה הכלכלית כדי לשמר את
תלותם של המעמדות הנמוכים בשלטונו :האופי הפרוגרסיבי של דמי האבטלה והצמדת גובה
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המענקים המיוחדים למספר הילדים הגנו טוב יותר ,יחסית ,על בעלי ההכנסות הנמוכות ,כלומר
על תומכיו .הגיון הנאמנות הנחה גם את הסיוע לבעלי עסקים ,שהפך נושא למיקוח בין קבוצות
נפגעים שונות ובין הממשלה ,וזו ,ברוח הנאמנות ,הייתה קשובה יותר למקורביה.
ואולם עוצמת המשבר שחקה את יעילותו של מנגנון הפיצוי של הנאמנות ,מאותה סיבה
ששחקה בעבר את מנגנון הפיצוי המגזרי :הקושי להתמודד עם הגידול המהיר בהיקף
האוכלוסיות שנפגעו ,שרבים מהן תמכו בליכוד .שחיקה זו השתקפה בצניחת התמיכה בליכוד
בסקרים .בתגובה פיתח נתניהו את מנגנון הפיצוי של האדנות ,שמתנה לא רק תקציבים אלא
גם זכויות אזרח בנאמנות לשלטונו.
התניית זכויות האזרח בנאמנות ,כהיגיון של שלטון האדנות ,נחשפה בביטול "תוכנית
הרמזור" למאבק בקורונה ,שעתידה הייתה לפגוע בעיקר ביישובים חרדיים תומכי נתניהו,
ובהעדפת סגר כללי ,שגם במהלכו הקפידה הממשלה להתעלם מהפרת ההנחיות בציבור החרדי
וכך חיזקה את מגזורו .באופן דומה ,גם מתווה היציאה מן הסגרים הפך לנושא למיקוח
ולהעדפות מגזריות.
הסגר הכללי לווה בהכרזת מצב החירום ,שאִפשר למסד את הפגיעה בזכויות האזרח
כמנגנון שליטה .אי–הבהירות של "ההנחיות" הפכה את האזרחים בהכרח לעבריינים ואפשרה
להפעיל נגדם כוח באופן שרירותי — מעקבים ,קנסות ,מעצרים ועוד.
הסגר נוצל ככלי פוליטי נגד מתנגדי נתניהו :זכות ההפגנה הוגבלה חוקית ,אך אופשרה
למעשה ,ובמקביל נעשו ניסיונות לדכא את המחאה על ידי הפללת המפגינים וסימונם כסכנה
לבריאות הציבור ולשלומו — עד כדי השוואתם לתומכי הנשיא טראמפ שהסתערו על בניין
הקונגרס .שלטון האדנות גם אותת כי אינו נעצר בזכויות האזרח ולא יירתע גם מפגיעה בזכות
לחיים ,כאשר תוך הפרת הנחיות משרד הבריאות ובניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה
הורה השר לביטחון פנים לעכב את חיסון האסירים מפני הקורונה.
התעתוע שבתקנות הסגר והשרירותיות שבאכיפתן יצרו מציאות כוחנית שנועדה להטמיע
בקרב אזרחי ישראל את ההבחנה בין הזכויות ששלטון האדנות מוכן להעניק לתומכיו ובין אלו
שהוא נחוש לשלול ממתנגדיו .כך מחולל נתניהו — לצד כאוס ממשלתי מכוון — בלבול ,חשש
וחוסר אונים .אלו מעודדים יראה הישרדותית של ציות נרגן ,ומכשירים ציניות כלפי זכויות
האזרח ואדישות כלפי ביטולן ,המובילים לדמוקרטיה הלא–ליברלית ומאשררים את שלטון
האדנות.
נתניהו הדגיש כי הסגר הוא מצב שאפשר לחזור ולחדשו ,כלומר הוא יכול לשמש אמצעי
לכפיית מצב חירום מתמשך .עד כה ,המגבלות הקואליציוניות מנעו ממנו לממש זאת .אך
מאבקו למיסוד חוקתי של שלטון האדנות — כלומר להפיכתו למשטר האדנות — נמשך,
במסגרת ניסיונו של הניאו–הליברליזם הישראלי להיחלץ מסתירותיו הכלכליות–החברתית
באמצעות שימוש בפוליטיקה פופוליסטית אנטי–דמוקרטית.
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תיירות
ג'קי

פלדמן*

*

פרופ' ג'קי פלדמן ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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תיירות היא אחד משני הגורמים המניעים את המספר הגדול ביותר של אנשים לחצות את
גבולות מדינתם (הגורם השני הוא מלחמה) .כפרים ,ערים ואף מדינות שלמות תלויות בתיירות
לפרנסתם .תיירות גם מזינה את הדמיון האנושי ,המבקש שינוי ,הרפתקאות וחופש .מגפת
הקורונה חשפה עד כמה הכלכלות והדמיונות שמזינים את התיירות הם פגיעים ושבריריים.
הקורונה גרמה לסגירת חופים ,אצטדיונים ,ברים ומסעדות .טיסות בוטלו ,גבולות מדינה
נסגרו .פקידי קבלה ,נהגי מונית ,טבחים ומלצרים ,בעלי בסטות בשוק ,חדרניות ומורי דרך —
כולם מצאו עצמם מחוסרי עבודה .חלק גדול מהם עצמאיים או עובדים עונתיים ,ולא היו זכאים
לדמי אבטלה .היו שמצאו תעסוקות אחרות; עובדי מלון מפוטרים בבאלי ,למשל ,חזרו לעבד
חלקות אורז שהוזנחו .אבל גם לאחר תום הסגר ,ענף התיירות מתקשה לחזור לקדמותו .בתנאים
של חוסר ביטחון כלכלי ,מעטים יוציאו הון על חופשה .בשהותי בעיר תיירותית בצרפת נוכחתי
לראות כי עסקים רבים נשארו נעולים גם חודש וחצי לאחר תום הסגר .הרחובות נותרו ריקים
למחצה .מסוכן לבנות עתיד כלכלי על תיירות.
הדחף לתי ֵיר נובע ממניעים שונים .חלק מהתיירים ,העשירים שבהם או מי שמוצאם
במשפחות איכרים ,מחזיקים בית שני מאובזר בכפר .אבל הרוב נוסעים לחפש את השונה ,את
הלא שגרתי .הסוציולוג דין מקקאנל ,בספרו  ,The touristראה בתיירות של אתרים
( )sightseeingטקס המאשש סולידריות חברתית :המגע עם "אותנטיות" במקום אחר ,אם באתר
התרבות הגבוהה אם במפגש עם "שבטים הילידיים" ,מאפשר לנו להתגבר על הניכור שבחיינו
המודרניים .ואם האותנטיות לא נמצאת שם באופן טבעי ,המקומיים ייצרו אותה כדי לספק את
דרישות השוק .ג'ון אורי הבחין בין שני סוגי מבטים תיירותיים המעצבים את ציפיותינו:
ההמוני ,הצורך את האתרים התיירותיים עם אנשים אחרים ורבים (בקונצרט רוק ,באתר עלייה
לרגל ,בחוף תל אביב בקיץ) ,והרומנטי ,הדורש בדידות באתר (הצימר עם הג'קוזי בראש ההר,
גשר פריזאי בלילה ערפילי).
חלק גדול מהרצון לטייל ניזון מהחלום על חופש ותנועה ,על יציאה משגרת היומיום אל
משהו אחר ,משהו שאולי ישנה את חיינו .אך מאחורי החלום הזה עומדים מנגנונים שלמים
שנועדו להרגיענו :המטוס יביא אותנו למחוז חפצנו במהירות ,וגם יחזיר אותנו בזמן למשרד.
מעבר לים נוכל למצוא כוס קפה בבוקר ,יין בערב ,ואוכל שונה אבל לא שונה מדי .הבית
החלומי ייראה בדיוק (כך נקווה) כפי שצולם באתר ההזמנות באינטרנט .ואם נחלה ,חלילה,
פוליסת הביטוח תדאג להחזיר אותנו הביתה.
חלק גדול מהביטחון הזה הופר בתקופת הקורונה .הגבול נסגר ,המטוס קורקע ,מסעדת
החלומות נסגרה ,השהייה בבריכה נאסרה ,המסיבה הפרועה בוטלה ,ובתי החולים קרסו .אם
ניסע ,יש סיכוי שנידבק במחלה או ניתקע בארץ זרה למשך זמן ארוך יותר ולשהּות יקרה יותר
ממה שתכננו .רוב האנשים ,מרצון ומכורח ,נשארים בבית ,צמודים למסכי הטלפון ,מתבוננים
בתמונות של חוף הים הנטוש או של המסיבה שהייתה ולא תשוב ,חולמים על היום שבו השמיים
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ואתרי התיירות ייפתחו .יש חוקרים שחושבים שדפוסי התיירות ישתנו .אנשים יחששו
ממטוסים עמוסים חולי קורונה ומהקשחת תנאי המעבר בגבולות ויעדיפו לבלות בחיק
המשפחה ,לטייל ברגל ,קרוב יותר לבית ,בטבע הפתוח .מי ירצה לחגוג במסיבה כשהוא עוטה
מסכה?
קשה לדעת אם הקורונה תשנה את התיירות .גופים רבים כמהים לחזור למצב של "עסקים
כרגיל" ,אך בינתיים הקורונה חושפת את היקף התכנון המרגיע ,הטומן בחובו ביטחון וסדר,
שעומד מאחורי חלום החופש הגדול.

תעשיית המין
יעלה

להב–רז*

ב– 31בדצמבר  2018אישרה מדינת ישראל את "חוק איסור צריכת זנות" והפכה למדינה
השמינית בעולם הנוקטת עמדה ניאו–אבולוציוניסטית כלפי תעשיית המין ,שעיקרה מיגור
תעשיית המין באמצעות הפללת צרכני הזנות .החוק ,שנכנס לתוקפו ב– 10ביולי  ,2020הוא
תוצר של שיתוף פעולה עיקש בין פוליטיקאיות משני צדי המפה הפוליטית ,ארגוני סיוע
וארגוני החברה האזרחית ,שכבר בסוף שנות התשעים החלו לפעול בתחום — תחילה בניסיון
למגר סחר של נשים מחו"ל בתעשיית המין המקומית ,ולאחר מכן בניסיונות למגר את מה
שמכונה פעמים רבות "סחר מקומי" .אין ספק שלשיתוף הפעולה חוצה המגזרים וההשקפות
הפוליטיות יש השפעה רבה על הנעשה בישראל בתחום בשני העשורים האחרונים ,וכך גם
למדיניות גלובלית בנושא.
כניסת החוק לתוקפו בעיצומו של משבר בריאותי ,כלכלי וחברתי שהחברה הישראלית
טרם ידעה כמוהו חשף הן את הצטלבות הדיכויים ( )intersectionalityשל אוכלוסיות שקופות
המצויות בשוליים והן את אוזלת ידה של המדינה בסיוע לאוכלוסיות אלו .ככל שמשבר
הקורונה מעמיק ,כך מתחוור כי עובדות ועובדי מין ,או א.נשים בזנות ,הם בין האוכלוסיות
הנפגעות בצורה הקשה ביותר.
הבידוד ,הסגר ,הגבלות התנועה והיעדר הכרה מדינתית בעבודת מין כעיסוק מותירים את
עובדי.ות המין נטולי הגנה ,ללא זכאות לפיצויי פיטורין ,דמי אבטלה או הטבות סוציאליות
וללא אפשרות יציאה לחל"ת ,ועבור אלו שאינן מעוניינות להסתייע בתוכניות השיקום — גם
ללא גישה או זכאות לתוכניות הבטחת הכנסה .יתרה מזו ,גם א.נשים שנמצאות.ים מחוץ
למעגל הזנות כבר זמן מה ,נקלעו למצוקה ומצאו עצמן חוזרות לבקש עזרה מארגוני סיוע לאור
המשבר הנוכחי .היעדר ההגנה דוחף אותן.ם אל הרחוב ,אל תנאי עבודה מסוכנים ופגיעים עוד
יותר ,ומגביר מצבי דיכאון ,מתח ,חרדה ופוסט–טראומה.
מבין אלו ,האוכלוסיות הפגיעות ביותר הן עובדות מין מהגרות (חסרות תעודות) הנתונות
בסכנה של מעצרים וגירוש ,דרות רחוב ומכורות לסמים בזנות שלא נמצא עבורן פתרון מתאים
לבידוד בעת הצורך ,נשים בזנות המשתייכות לקהילת מבקשי המקלט ,עובדות מין שהן
*

ד"ר יעלה להב–רז ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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אימהות חד–הוריות החוששות לפנות אל מערכות הרווחה ,ועובדי מין להט"בים ,טרנס* או
פלסטינים .אלו ,שעבורם זנות היא אסטרטגיית הישרדות ,מושפעות ומושפעים בצורה החריפה
ביותר מהיעדר גישה לטיפול רפואי ,מהיעדר זכאות לקצבאות ביטוח לאומי ,מהיעדרן של
רשתות תמיכה ממוסדות ,ומהיעדר תמיכה משפחתית וחברתית להישען עליה בעת המשבר.
החוק האוסר על צריכת זנות וכניסתו לתוקף בעת משבר כלכלי חריף חשפו את ההדרה
השיטתית ואת הפגיעה החברתית והכלכלית באוכלוסיות קצה .היעדר תקציב מדינה,
שמשמעותו קיצוץ בפועל בכלל משרדי הממשלה; הפרטת שירותי מערכת הרווחה במשך שנים
ובאמצעות מכרזים; צמצום ההשקעה בשירותי הבריאות הציבוריים; אי–העברתו של תקציב סל
השיקום לשורדות זנות כפי שמחייב החוק — כל אלה יצרו משבר הומניטרי חמור ומתמשך
שדחף את ארגוני החברה האזרחית להגיש לאוכלוסיות אלו את הסיוע שהמדינה נכשלה
בהגשתו ולא סיפקה אותו .המשבר הנוכחי פירק באחת את התפאורה הניאו–ליברלית ,וחשף
את אזורי הפגיעות והחולשה של מדיניות ההפרטה ואת נפגעותיה העיקריות.

תרבות מסכית
מוטי

רגב*

*

פרופ' מוטי רגב ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
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מסכים של מחשב ,טלוויזיה או סמארטפון ועליהם תמונות זזות וטקסטים מרצדים נעשו
למדיום דומיננטי ביותר בחיי היומיום עוד לפני מגפת הקורונה .אולם עם המגפה חלה הקצנה
בנוכחותו של מדיום זה בחיים החברתיים ובשדה התרבות .תרמו לכך מאוד ההגבלה על
התקהלויות ,סגירתם של אולמות מופעים ואולמות קולנוע ,והדרת קהל מאירועי ספורט.
מוקדם לומר אם מדובר בשינוי מתמשך ,אך ברור שככל שהמגפה נמשכת ותנאים אלו
מתקיימים ,חלק ניכר מן האנושות חי במצב של תרבות מסך מוקצנת.
זמן הקורונה צירף אל הסרטים ,הסדרות ותוכניות הטלוויזיה גם משחקי ספורט ,תערוכות,
מופעי מוזיקה "חיים" ,הרצאות מלומדות ועוד .בכך הושלם מצב שבו הצריכה התרבותית של
אמנויות ,בידור וספורט עברה להתקיים באופן טוטלי כמעט על גבי מסכים .לזאת יש להוסיף
את השימוש האינטנסיבי בשיחות ובמפגשים מקוונים וחזותיים למגוון צרכים (ישיבות,
פגישות ,מפגשי משפחה ,אימוני כושר ,הוראה ,טיפול נפשי) ,דבר שהביא ל"קולנועיזציה" של
מפגשים אלו .עוד יסוד חשוב של תרבות המסך המוקצנת הוא תרגום הצורך במידע על "המצב"
לכדי תלות גוברת בקטעי וידאו מזדמנים שבהם מתועדות התרחשויות על ידי מי שנקלעו
לזירה כזו או אחרת .צילומים עצמיים של מונולוגים והתבטאויות אישיות זוכים לתפוצה
נרחבת ומהווים רכיב נוסף בתרבות זו.
עבור רבים ,הידע והתובנות על המצב בתקופת הקורונה ,ובכלל על המציאות החברתית
והפוליטית ,צומחים מתוך פרקטיקה של מעבר מתמיד ,על גבי מסכים ,בין רשתות חברתיות,
שידורי טלוויזיה ,שירותי הזרמת תוכן ותקשורת מחשבים .בהקשר זה עולים על הדעת מושגים
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קלאסיים המקבלים משמעות עכשווית כמו "המדיום הוא המסר"" ,הצגת העצמי" או "קהילה
מדומיינת".
כך ,למשל ,מדיום המסך מחייב פיתוח מיומנויות תרבותיות לזיהוי ולהבחנה בין תמונות
זזות "בזמן אמת" (שידור חי) ובין תמונות זזות שעולות מתוך שרתים ("מוקלטות"); בין תמונות
זזות שהן "בדיה" (סרטים ,סדרות) ובין תמונות זזות שהן "מציאות" (שידורי אקטואליה ,תיעוד
מזדמן מתוך סמארטפון) .ההבחנות הללו ,יש לומר ,לא תמיד ברורות ,ומתוך כך מתאפשרות
מניפולציות שונות .המדיום גם מחייב שכלול של מיומנויות מוטוריקה עדינה ,הדרושות
להקלדה ולתפעול של שלט–רחוק ,וכן היכרות של מאגר סימנים המשמשים להפעלת המסכים
או לביטוי רגשי — ראשי תיבות ,קיצורי מילים ,אמוג'ים ,צירופים שונים של סימני דפוס.
מיומנויות אלו יוצרות היררכיה של אוריינות מסך.
הצגת העצמי על המסך מטמיעה אל תוכה יסודות של בימוי ,עיצוב תמונה ,זויות צילום,
תאורה ,ארגון עצמי של הופעה חיצונית ועוד .היא כרוכה ברכישת טכניקות ובקבלת החלטות
הקשורות לתמונה מייצגת ולארגון הופעה חיצונית מול מצלמה (במפגשים מקוונים ,למשל) —
ארגון שאינו מסתכם בבחירת לבוש ובהקפדה על מראה חיצוני אלא מתבטא גם באופן הצבת
המצלמה ,בהשגחה על הפרטים שנכנסים לתוך הפריים ,בבחירת תאורה מתאימה .שליטה
במיומנויות אלו מניבה אף היא הבדלים והיררכיות בין מי שהופעתם על המסך מהוקצעת
וטבעית–לכאורה ובין מי שנתפסים כעילגים.
קהילות ורשתות של עוקבים נעשות למעין תחליף לקבוצות ,במובן הסוציולוגי הבסיסי
של המונח .חברים לקבוצה מזהים זה את זה לעיתים קרובות באמצעות כינויים בלבד .זהות
הזולת מצטמצמת לא פעם לחד–ממדיות של המופע המסכי בטקסט ובתמונה .במקרה של
אמנויות הבמה וספורט ,הקהל במשמעותו המסורתית מתפוגג ,ואיתו החוויה של תגובה
קולקטיבית והממד הפולחני שמתקיים במופעים מול קהל .נוכחות הדדית ,המלצות ותגובות
בפיד ברשתות החברתיות ,שיתוף פלייליסטים והמלצות אלגוריתמיות על מוזיקה ,סדרות
וסרטים נעשים לכלים שבאמצעותם מיוצרת חוויית שייכות למרחב משותף של טעמים וסגנון
חיים ,ובאמצעותם גם משומרת תחושת ההיבדלות בין מגזרים.
מכל הבחינות הללו ,תרבות המסך המוקצנת בזמן הקורונה מחדדת ומזקקת מצב שהחל
להתקיים קודם לכן .הקצנה זו ,לצד המידע והשיח על המגפה ,מעצימים את הדברים לכדי
אירוע מדיה מתמשך .בתוך כך נוצרת הבניה של המגפה כמעין קריסה חברתית ,קו חוצה
היסטורי ,מצב לימינלי שלאחריו ,באמירה רווחת שכבר נעשתה לקלישאה" ,דברים רבים לא
יהיו כפי שהיו קודם לכן".
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Black Screens: The Transition to Online Learning in
the Higher Education System: A Look through the
Camera Lens
Maria Gretzky
Abstract. With the higher education system’s full transition to online learning
platforms during the coronavirus pandemic, cameras in classes have become
incredibly prominent in academic and media discourse. Media, Facebook groups,
and virtual events in academic settings often dealt with the learning and teaching
experiences with cameras in classes. Dealing with cameras, they also described the
difficulties and disappointments from academic teaching. This article will examine
these discussions of camera activity in academic classes to understand students’ and
professors’ different positions concerning studies and academic teaching. Based on
ethnographic observations in virtual discussions and analysis of the media discourse
on the subject, I will point out the paradoxical connection between the discussion
of cameras and the critique of the higher education system in general. Finally, I will
analyze the emotional and therapeutic language in which this critique is formulated.
Keywords: Online Learning, Emotional Culture in Academia, Academic Capitalism,
Privacy Discourse

“A Room of One’s Own”: Remote Learning among
Arab-Palestinian Female Students in the Galilee
Following the COVID-19 Crisis
Tal Meler
Abstract. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the health,
wellbeing, learning and living arrangements, work and family life of students
worldwide. This study analyzed the effect of the implementation of remote learning
on Arab-Palestinian female students in the Galilee. This paper aims to address the
perpetuation of inequalities vis-á-vis gender-ethno-national-civil status on online
learning, focusing on family relations and infrastructure. The paper is based on
a qualitative study of Palestinian-Arab female undergraduates during the crisis
and a questionnaire showing that these students were forced to study in a shared
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family space because they did not have their own room and sometimes shared
equipment. Furthermore, they were drawn into family obligations, which reinforced
their traditional gender role. The data indicate that these circumstances impair
their ability to study. The study sheds light on the role of gender family relations
in barriers to persistent devotion to higher education and success in attaining an
undergraduate degree.
Keywords: Arab-Palestinian, COVID-19, Gender Inequalities, Remote-Learning,
Inequalities

Challenged Boundaries: Daily Life in Haredi (UltraOrthodox) Society during the COVID-19 Crisis
Chen Bram, Avraham Makovski, Haim Atias
Abstract. This project examines every-day life in Israeli ultra-Orthodox society
during the first five months of the COVID-19 pandemic through the lens of
ethnographies written by Haredi college students. Following the closing of schools,
responsibility over education shifted from the community to the family. These
developments challenged the social boundaries governing daily life. Grassroots
initiatives such as new prayer groups helped to cope with the new situation and to
retain Haredi basic values. An unexpected outcome was a higher level of interaction
between people from different Haredi groups. This turn of events has the potential
to further development of a common ‘Israeli- Haredi’ identity, but it is also liable
to stoke various tensions. We argue that the engendered changes to daily life have
threaten the very boundaries of Haredi society, challenging the arrays of authority,
leadership and belonging. These vicissitudes have elicited paradoxical processes
of many and manifold responses within the community.
Keywords: Haredim (ultra-Orthodox Jews), Social Boundaries, COVID-19
Pandemic, Ethnography, Ultra-Orthodox (Haredi) College Students, Israeli Society
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Crisis of Faith during COVID-19 Pandemic:
Skepticism and Distrust in Ultra-Orthodox
Society toward Secular Authorities and Rabbinical
Leadership
Lipaz Shamoa-Nir, Janet Cohen, Irene Razpurker-Apfeld
Abstract. During the first wave of the COVID-19 pandemic in Israel (MarchJune 2020), we interviewed ultra-Orthodox society members to examine their
experiences, behaviors and attitudes towards their Haredi ingroup and their secular
outgroup. Having conducted content analysis, we present preliminary findings
which identify the mindset and attitude change of activists and community leaders
in ultra-Orthodox communities. All the interviewees were critical of the secular
media, which in their opinion took part in “incitement” and generalizations towards
the ultra-Orthodox. Moreover, a differential reaction was found towards the rabbinicultra-Orthodox leadership: While public activists, nourished by the classical ultraOrthodox ethos, did not question the status of the rabbis, modern ultra-Orthodox
members were skeptical about the authority and capabilities of ultra-Orthodox
rabbis. Based on these preliminary insights, it seems that the social and media
occurrences set by COVID-19 have catalyzed skepticism and distrust in certain
ultra-Orthodox groups toward their leadership.
Keywords: Ultra-Orthodox, COVID-19, Jewish, Rabbinical Leadership

A Tipping Point? The Effect of the COVID-19 Crisis
on Value Perceptions in Ultra-Orthodox Society
Yael Shmaryahu-Yeshurun, Shai Stern
Abstract. Contemporary research on the ultra-orthodox society in Israel identifies
parallel processes in which modern forces within the ultra-orthodox society promote
integration, while conservative forces struggle to preserve the separate character
of the community. This study estimates the impact of the COVID-19 crisis on
these processes. Based on preliminary data, including in-depth interviews with
ultra-orthodox individuals, and analysis of press articles and research reports, we
argue that the outbreak of COVID-19 challenged the ultra-orthodox community’s
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fundamental principles. The COVID-19 epidemic challenge the community’s
voluntary separation from the liberal society, its prohibition on the consumption
of external media, its tendency to limit its interaction with state institutions, and the
importance the community attributes to religious studies. These challenges led to
conflicting patterns within the ultra-orthodox community. While the erosion of the
fundamental community principles is not a new phenomenon, the COVID-19 crisis
has intensified processes that have hitherto been considered on the community’s
margins.
Keywords: Ultra-Orthodox, COVID-19, Segregation, Modern Ultra-Orthodox

Flat Earthers and the COVID-19 Pandemic: Building
and Tearing Down a Reverse Epistemology
Adam Klin-Oron
Abstract. Flat-earthers believe that the world is, in fact, flat and motionless.
Concurrently, they believe in a widespread conspiracy perpetuated by an international
cabal working behind the scenes to further its own goals. This cabal is willing,
and even eager, to hurt the rest of humanity. Their rule is made possible by a vast
consciousness manipulation operation, focused on spreading lies about the shape
of the world, the systems that actually control it, and the events that take place in
it. One could expect that the tightening of governmental control of individual lives
and the spread of an international pandemic would be easier to process for flat
earthers as compared to most people, as both of these are part of their predictions
of the future to come. In fact, cognitively and emotionally they also reacted with
shock and despair. On the basis of a netnography and interviews, this research
note maps the common worldview of flat-earthers, as well as their reactions to
the COVID-19 crisis, and offers a tentative thesis: that even a radically different
epistemological system is not established independently, but rather, in opposition
to the widespread one.
Keywords: Conspiracy, Flat Earth, COVID-19, Epistemology
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Conditional Heroes: On Palestinian Physicians’ Role
in the ‘War on COVID-19’ and on Medicine as Arena
for a Politics of Recognition
Guy Shalev
Abstract. When the pandemic threat became imminent, Israel went to war. Leaders
and commentators used a militaristic jargon to address the “war on corona” and the
“heroes” on the medical frontlines. But since a fifth of Israel’s healthcare workers are
Palestinian citizens, Israeli heroism took on a new face. This research-in-progress
includes interviews with Palestinian physicians and political activists, and media
analysis. The study considers the experiences and perspectives of Palestinian
physicians in moments of health crisis and in light of unprecedented visibility
as Palestinians in the Jewish-Israeli public. Particularly, in the context of public
campaigns that seized upon this increased visibility to challenge the marginalization
of Palestinians by featuring Palestinian doctors saving Israeli lives. This visibility
highlighted the limitations of the recognition of the indigenous Palestinian national
minority in Israel and the potential and constraints of the medical field as an arena
for a politics of recognition.
Keywords: Health and Medicine, Militarism, Palestinian Citizens of Israel,
Neutrality, Political Recognition

Sleeping Emergency: The Pandemic Closure and the
Political Economy of Palestinian Work
Yael Berda, Omri Grinberg
Abstract. This research note explores an unprecedented change during the first
corona virus pandemic lockdown in Israel/Palestine (March–May 2020): 40,000
Palestinian construction workers received permits to sleep in Israel and were not
allowed to return to their homes in the occupied Palestinian territories. This was a
reversal of Israel’s policy since 1967, preventing Palestinians from sleeping within
the “green line” borders. We argue that the control over the sleep of Palestinian
workers is a critical site for establishing colonial sovereignty and neoliberal
economy, and enables the state’s regulation of their bodies’ spatio-temporal
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possibilities. The resonance and difference between the pandemic’s biopolitics and
the occupation’s bureaucracy invite two theoretical interventions. First, examining
how neoliberal economic forces shape colonial governance; second, understanding
Israel’s citizenship regime as an interplay between bureaucratic regulation and
control over mobility.
Keywords: Sleeping, Colonialism, Neo-liberalism, Palestinian Construction
Workers

COVID-19’s Impact on Non-Israeli Workers:
Vulnerability, Commodification and Hope
Yahel Kurlander, Maayan Niezna, Hila Shamir
Abstract. Non-Israeli workers in agriculture, construction and caregiving suffer
from a variety of “underlying conditions.” The vulnerability inherent in their terms
of employment is expressed in limited labor market mobility and physical and
social isolation. The COVID-19 pandemic has exacerbated the vulnerability and
commodification of these workers. In particular, pandemic-related restrictions
have further isolated caregivers and increased employers’ tight control of every
aspect of Palestinian workers lives while in Israel. On the other hand, the changes
engendered by the COVID-19 crisis have drawn attention to structural flaws in
work relations (especially in the caregiving sector) and has led to new political
and legal measures that offer hope for improving workers’ rights. Furthermore, an
initial analysis indicates that the pandemic has strengthened the bargaining power of
agricultural migrant workers due to the shortage of working hands, thus increasing
their labor market mobility.
Keywords: Migrant Workers, Palestinian Workers, Labor Market Mobility,
COVID-19

375

English Abstracts

A Borderless Virus? The Sovereignty Games in the
Administration of COVID-19 in Israel/Palestine
Natalia Gutkowski
Abstract. The spread of COVID-19 in Israel/Palestine has created political practices
that divert from Oslo Accord routine power and sovereignty arrangements. Through
analyzing press and government reports, I examine COVID-19’s political work
across Israel/Palestine. The pandemic both contests the dominant order and its
separation between Israeli and Palestinian bodies, and it also reproduces power and
domination in the guise of collaboration. Engaging with scholarship on relations
between nonhuman actors and colonial power, I examine how such agents not
only solidify colonial state control but also contest it. The spread of COVID-19 is
characterized by Israeli-Palestinian sovereignty games. These move between disease
prevention to sovereignty struggles which are counter-beneficial to containing the
pandemic. Finally, the agency of viruses, nonhuman species, and their contestation
of borders will only increase in the climate change era.
Keywords: COVID-19, Sovereignty, Israel/Palestine, Non-Humans

From Winking to Blinking: Jewish Mortuary Rites of
COVID-19 Victims between Religion and the State
Noa Vana, Yana Feldman-Zaika, Haim Hazan
Abstract. This contribution focuses on the “bare life” of corpses - Jewish people
who fell victim to COVID-19 in Israel. These biological creatures were caught under
the arbitrariness of the Israeli biopolitical order, between the medical profession
and the Orthodox-Jewish rabbinate. Based on a digital ethnography, we found
that the Ministry of Health allowed the Orthodox-Jewish rabbinate to expand its
hegemony to the mortuary rites of corpses that posed an imminent threat to their
surroundings. In exchange, the Orthodox-Jewish rabbinate encouraged mourners to
adhere to the medical guidelines during the funerals and following Jewish mortuary
rites. By employing Kravel-Tovi’s winking metaphor, we propose that these “bare
lives” are bearers of the winking practices exchanged between medical and religious
agents under the rule of exception. We argue that these two regimes perform daily
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occurrences of winking under the rule of exception, almost to the point of an
uncontrollable blinking.
Keywords: COVID-19, End of Life, State and Religion, Agamben

When Bioethics Translates into Biopolitics: A
Case Study of Prioritization during the COVID-19
Pandemic
Hagai Boas, Nadav Davidovitch
Abstract. Prioritizing medical care in situations of shortage is one of the classic
bioethical dilemmas. The discussion on the issue of prioritization, which stood out
at the beginning of the first wave of the COVID-19 pandemic, arose following a
report on the allocation of ventilators. When Israel was eventually not overloaded in
a way that required prioritizing patients for ventilators, the question of prioritization
seemed to be pushed behind the scenes, but in fact it turned from a clinical dilemma
into a public health dilemma. This change highlights one of the salient disadvantages
of current prioritization debates: the perception of scarce resources as pre-determined
and inevitable. We argue that we need to reexamine the question of prioritization and
to discuss it at the level of resource allocation. Moreover, understanding bioethical
dilemmas as public issues can expose bioethics as another form of biopolitics.
Keywords: Bioethics, Biopolitics, Public Health, Prioritization

Relations in Crisis: The Corona Crisis and the
Liberalization of Labor Relations in Israel
Assaf Bondy
Abstract. Analyzing the socioeconomic policies implemented in the face of the
COVID-19 pandemic raise many questions on the implications of emergency and
consequential crisis on Israeli political economy. Focusing on the Israeli labor
market in times of pandemic, this research note asks: what are the implications
of the pandemic and the consequent state-of-emergency on the political space
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of labor relations? It brings new findings to reveal that while in many countries
collective labor relations contributed to national coping with the crisis through
central dialogue between trade-unions, employers’ associations and the state, in
Israel traditional dialogue was replaced with unilateral statist governance based
on emergency regulations. The qualitative analysis raises preliminary insights
on the changing position of labor actors during the pandemic, the rise of local
organizing as well as the double-edged sword of public sector protections. It further
demonstrates that unilateral governance deepened previous liberalization trends
in labor relations, dramatically weakening the institutional power of workers’ and
their associations. The research note concludes with key questions rising from the
findings – on the political economic effects of emergency in the labor market as
well as in state-society relations.
Keywords: Labor Relations, Liberalization, the Corona Crisis, Political Space

Not All Are Equal in the Face of COVID-19: The
Effect of Labor Market Status on Employment during
the Crisis
Tali Kristal, Guy Mundlak, Yinon Cohen, Yitchak Haberfeld,
Meir Yaish
Abstract. Drawing on the first waves of a panel survey conducted in two month
intervals starting from two weeks into the first lockdown in Israel, the study seeks to
assess the impact of labor market status on securing the employment of workers since
the time the pandemic erupted and thereafter. Labor market status is identified along
two different classifications. First, we look at the type of employment relationship
the worker has with her employer. Second, we look at the worker’s proximity to
collective industrial relations – whether by means of membership in a trade union
or a coverage of collective agreements. The findings reveal disadvantage of nonstandard forms of employment and the advantage of unionized workers at the outset
of the crisis and its incendiary effect during the crisis. The findings further indicate
that stronger measures of employability at these times are accompanied by more
flexibility in wages and working-time.
Keywords: Labor Market, Pandemic, Inequality, Industrial Relations, Precarious
Employment
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A College Degree and Employment Resilience during
an Economic-Employment Crisis
Gal Lifshitz, Sigal Alon
Abstract. This study takes advantage of a natural experiment produced by
COVID-19 pandemic to examine whether a change in labor market conditions
similarly affects the job security of workers with and without a college degree.
Using a representative sample of the Israeli adult population pre- and post-pandemic,
we compare the way college graduates and non-graduates fare in the labor market
during times of economic and labor uncertainty. Our results show that the sense of
employment security of all workers decreased as a result of the pandemic. However,
the perceived job and labor market insecurity of workers without an academic degree
worsened to a greater extent due to the pandemic compared to college educated
workers, and workers without a degree were more willing to compromise to avoid
unemployment, demonstrating the premium for academic education during times
of crisis.
Keywords: Premium for Academic Education, COVID-19, Underemployment,
Job and Labor Market Security

Work and Family in the Corona Crisis: The DoubleDisadvantaged Position of Women
Efrat Herzberg-Druker, Meir Yaish, Tali Kristal
Abstract. This research deals with the effect of the coronavirus outbreak on
inequality within and between families in Israel. We ask to what extent employment
patterns and unpaid work within the household have changed in light of the pandemic
outbreak. Moreover, we seek to examine whether these changes are related to one
another. To answer these questions, we used the first wave of a longitudinal survey
of adult Israeli men and women who were employed or self-employed in the first
week of March, prior to the outbreak of the pandemic. We examine paid and unpaid
work patterns before the first lockdown, at the beginning of March, and again at
the end of April, during the first lockdown. Our main argument is that women were
doubly disadvantaged as a result of the economic crisis. Supporting our argument,
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we find at the end of April, after the economy was shut down but before it was
reopened, there was an increase in gender inequality in the labor market alongside
an increase in gender inequality within the household.
Keywords: Gender Division of Unpaid Work, Care for Children, Housework,
COVID-19

Distribution of Household Work between Men and
Women during the First COVID-19 Lockdown
Tamar Kricheli-Katz, Hila Shamir
Abstract. Our research examines the impact of COVID-19 related policy during
the first lockdown in Israel on the distribution of household work between men and
women. Our findings are based on a web-based survey completed by 631 individuals
living in a two-parent household, with mid-high income level, and children under
the age of 18. We found that work-life balance was the most pressing challenge
respondents identified during the first lockdown. The findings disproved our research
hypothesis that the COVID crisis will disrupt the gendered division of household
labor. We found that while women generally did more household work before and
during the first COVID related lockdown, the rate of increase in household work
was similar to both men and women, with men reporting a slightly higher increase.
However, the most significant increase in women’s household work was an increase
in cleaning work. Furthermore, we found a correlation between higher household
income and an increase in household work during the lockdown, as well as between
the rate of increase in household work and the individual’s labor market position.
We further found a correlation between an individual’s increased household work
and their partner’s market position. We analyze our findings based on sociological
and legal scholarship regarding the gendered distribution of household labor and
suggest a gender-sensitive as well as class-sensitive policy discussion of genderbased household and market inequality.
Keywords: Gender, Inequality, Division of Household Labor, COVID-19
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What Do Police Records Tell Us about Domestic
Violence During the COVID-19 Lockdowns? A
Research Note about Crime and Measurement
Barak Ariel, Yael Levy-Ariel, Shai Amram
Abstract. Israel has adopted a policy of lockdowns and movement restrictions in
an attempt to curb the spread of COVID-19. Throughout the lockdown periods, an
increase in the number of domestic violence incidents has been reported by some
victim support services. It has been argued that as a result of the quarantine, the risk
to victims of domestic violence has increased, as the prolonged ‘stay at home’ policy
intensifies stress, anxiety, and addictions, all known as catalysts for domestic and
interpersonal violence. However, do police data exhibit an increase in the number
of incidents during the lockdowns, compared to other periods? This research note
presents a longitudinal analysis of all domestic violence incidents in the city of Tel
Aviv-Yafo (n=7,122) reported to the Israeli Police in 896 days (January 1, 2018 –
June 14, 2020). Police records do not indicate a change in incidence of domestic
violence crime after the beginning of the lockdowns (March 20, 2020, April 7,
2020) compared to different periods before or between lockdowns. The findings
highlight the complexity of measuring crime longitudinally, especially given a
dataset characterized by high volatility on the one hand, and lack of congruence
between various measures about the scope of the phenomenon, on the other.
Keywords: Measurement, Domestic Violence, Police, COVID-19

“Crisis Ordinariness”: Self-Documentation of Women
in Poverty under the Coronavirus Lockdown
Gal Levy, Helly Buzhish-Sasson, Dana Kaplan, Avigail Biton,
Riki Kohan-Benlulu
Abstract. This research note presents preliminary findings from a longitudinal study
on the lives of families in poverty. In recent years, a poverty-conscious perspective
seeks to make the voices of those who experience poverty heard and so to learn
from their own life experiences. Expanding this perspective, our research is based
on a feminist discourse analysis of eight women’s self-documentation diaries during
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the first lockdown. Our team, made up of researchers and women political activists
who themselves experience poverty, sought to describe and understand the mundane
realities — both material and emotional — of children, women and families in
poverty during and after lockdown. These families, who are left behind also in
routine, have just a little room for maneuver in adapting to the new emergency.
Thus, in stark contrast to the emotional structure that characterized the middle class
during the lockdown, ranging between joy and estrangement in the face of the forced
slowdown and self and family convergence, we found that for families in poverty
the pandemic has been the continuation of their habitual unprotected life. This bare
reality, characterized by the intensification of the “crisis ordinariness” of living in
poverty, is described and articulated here by the women themselves.
Keywords: Crisis Ordinariness, COVID-19, Poverty, Self-Documentation

Consumption, Crisis, Sustainability and Policy - Social
Aspects of Consumption and Environment during the
Corona Crisis
Meital Peleg-Mizrachi, Alon Tal
Abstract. The Corona pandemic led to changes in consumptions patterns,
which are both positive and negative. Past research suggests that crises present
opportunities for adopting sustainable consumption practices. Alternatively, they
tend to Increase frugality, which can marginalize environmental considerations.
This study extends research conducted in 2018 that evaluates the environmental
impacts of consumption patterns among Israel’s different socio-economic deciles.
The present research returned to the same respondents during the first lockdown
to assess how consumptions patterns among different socio-economic deciles, and
support for different environmental policy options were influence by the Corona
crisis. The findings show that the poorest deciles increase their environmentally
destructive behavior, while the wealthiest deciles show modest improvements. All
deciles displayed greater frugality in purchasing. The greatest support for disparate
policy interventions was for policies presented as environmental. The lowest support
reported was for new taxes on daily consumer products, in all socio-economic levels.
Keywords: Environment, Consumption, Crisis, Environmental Economic Policy
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A Balcony with Seaview: Reshaping Perceptions of
Public Space in Coronavirus Era
Tamar Tauber-Pauzner, Nurit Hashimshony-Yaffe
Abstract. The COVID-19 pandemic challenges the socio-political existence of the
public space and raises questions about its character and boundaries. This study
argues that containment measures imposed on the use of public space and the
threat to its availability form perceptions of space and of concrete and symbolic
boundaries between the private and the public. Through an analysis of two urban
spaces in Tel Aviv-Yafo, we will identify the following: First, people’s actions are
an essential shaper of public space; these are a testament to its necessity, and it is
embodied in the need for interaction with both acquaintances and strangers, in the
need for belonging and in the need for a sense of liberation. Second, the changes in
the perception of space are reflected in the formation of boundaries and indicate the
dynamism of public space. The city’s beach embodies the renewed claim for public
space, which is perceived by the public as a space for temporary redemption. The
apartment building balcony is a private territory, which reveals itself as anomalous,
projecting into the public space and adapting the latter’s qualities to itself. Both
spaces indicate changes in the awareness of space, which are taking place before
our very eyes.
Keywords: Public Space, COVID-19, Belonging, Tel-Aviv, Beach, Balcony

Longing for the Past, Hoping for the Future
Hagar Hazaz-berger
Abstract. The study examines the isolation experience in Israel during the
“COVID-19 Crisis”, focusing on the stories of the first people who were isolated
in Israel. The study is based on an ethnographic fieldwork that began in the early
days of the crisis. I conducted in-depth interviews with 53 isolated individuals,
observations, and conversations from a safe distance and wrote a field diary. In
this paper, I will focus on narratives that contain elements of nostalgia and longing
(theme). I will argue that isolated individuals used nostalgia and longing as a source
of hope and strength of their personal and social resilience during isolation. The
isolation space served them as a liminal space, where indulgence in the past inspired
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a hope for a better future at a time of crisis and uncertainty (claim). The seeds of
hope are now evident throughout the country in the form of rapidly growing protests.
Keywords: Nostalgia, Hope, COVID-19, Urgent Ethnography

Eating Israeliness during COVID-19 Lockdown:
Analysis of Students’ Field Diaries in the Israeli
Periphery
Nimrod Luz
Abstract. This brief discussion examines short-term dynamics of human-communityfood relations and transformations of foodways during the COVID-19 lockdown.
It relies on ethnography conducted by students from Kinneret College on the Sea
of Galilee during which they documented activities, processes, emotions and more
regarding their encounters with food. The anomic situation they landed in yielded
ample changes. First, the relative slowdown of their normally hectic lives allowed
them to reconnect to food as a sphere of knowledge and introduce themselves to
the centrality of food in our social lives. A significant increase was registered in
emotional eating such as excessive use of alcohol among students living away from
families but also rejoicing and enthusiasm to experience new adventures mostly in
preparing and sharing of food. The rural environment in which most students reside
proved to be more resilient to the havoc inspired by the current pandemic than its
urban counterparts. New connections were established in what is commonly titled
farm to table connection.
Keywords: Fieldnotes, Food, Foodscapes, COVID-19

Movement and its Discontents – The Performative
Modernity of the Balfour Protests
Hodel Ophir
Abstract. The essay offers a meditation on the choreography of the Balfour
demonstrations of summer 2020, and on the political meaning of movement in these
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events. Movement and its discontents embodies the oppositions and contradictory
consequences of movement, where on the one hand it is a pronounced expressions
of freedom and on the other, in contexts of political distress, it is conceptualized as
violence in need of policing and restricting. Using ethnographic tools and a gendered
lens, the essay explores two choreographies which took place in the Balfour sit-ins
and argues for these to exhibit forms of resistance that provide dancers a heightened
sense of agency, rooted in the sense of movement or stillness. The author suggests
looking at the Balfour demonstrations’ performativity as a showcase of modernity,
where modernity’s fundamental qualities, nationalism, democracy, self-actualization
and hyper-kinetics, are embodied and performed.
Keywords: Movement, the Balfour Protests, Choreographies of Protest, Modernity,
Embodied Agency

No Way, Boomer: Generational Characteristics in
the Balfour Protests between COVID-19 and Climate
Crises
Shahar Fisher
Abstract. The present study note offers a semiotic and discourse analysis of the
Balfour demonstrations in Israel over the summer of 2020 as protests that present
generational characteristics. An initial comparison between the 2011 protests and
the 2020 protests as protests of a generational nature highlights the acute crises
of the latter, due both to the events of the COVID-19 pandemic and an initial
generational experience of crisis and future at risk. My attempt is to offer evidence
and suggestions that attribute at least part of this generational experience to the
preceding generational attitude towards Climate Change which is transferred to
the COVID-19 crisis. This attitude, which is characterized by an atmosphere of
emergency and criticism on the verge of dissent, is transferred during the COVID-19
crisis from the global level to the local Israeli level. Two test cases, climate activists
and cultural activists, exemplify to study the localization movement of universal
content accompanied by a generational appearance in the political arena.
Keywords: COVID-19 Crisis, Social Protest, Climate Crisis, Israeli Generations
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"الشاشات السوداء" :االنتقال إلى التعليم اإللكتروني في نظام
التعليم العالي من خالل عدسة الكاميرا1
ماريا جريتسكي
ملخص .مع انتشار جائحة الكورونا واالنتقال الى التعليم االلكتروني في نظام التعليم العالي ،شغلت مسألة
استخدام الكاميرا في المحاضرات المؤسسات االكاديمية واإلعالمية .حيث تناولت التقارير الصحفية وصفحات
الفيسبوك والمنصات الرقمية االكاديمية تجربة التعليم والدراسة عبر الكاميرا وتحديات التعليم االلكتروني.
تستند هذه الدراسة على مشاهدات اثنوجرافية داخل منصات رقمية اكاديمية في معاهد التعليم العالي وتحليل
مضامين إعالمية ،لفهم مواقف الطلبة والمحاضرين تجاه التعليم والدراسة االكاديمية .حيث ُأشي ُر الى المفارقة
الموجه لمعاهد التعليم
في العالقة بين النقاشات التي تدور حول مسألة تواجد الكاميرا في الحصص والن ّقد
ّ
العالي بشكل عام ،كما ظهرت في دراسة موسعة سابقة ،بما في ذلك حاجة الطالب والطالبات بالظهور بشكل
أكثر .كما وتناقش هذه الدراسة موضوع الخصوصية داخل العملية التعليمية و ُتحلـل اللغة العاطفية العالجية
النقدية التي ت ُــستخدم تجاه معاهد التعليم العالي.
كلمات مفتاحية :التّعليم االلكتروني ،الثقافة العاطفية في األكاديميا ،الرأسمالية األكاديمية ،خطاب الخصوص ّية

"مساحة خاصة بهن" :التعليم االلكتروني لدى الطالبات العربيات
الفلسطينيات في كليات منطقة الجليل اثناء ازمة الكورونا
تال ميلر
ملخص .في اعقاب تفشي فيروس الكورونا في شتاء  ,2020أعلنت معاهد التعليم العالي في اسرائيل انتقالها
من التعليم الوجاهي الى التعليم االلكتروني .تتناول هذه الدراسة تجربة التعليم االلكتروني من وجهة نظر
الطالبات العربيات الفلسطينيات اللواتي يدرسن في احدى الكليات في منطقة الجليل .حيث تناقش هذه
الورقة البحثية تداعيات الح ّيز الخاص والعالقات االسرية على التعليم االلكتروني ،معتمدة على منهجي البحث
النّـوعي والك ّمي ،وفقا للتقاطعات الجندرية ،االجتماعية-االقتصادية والعرقية-القومية لدى الطالبات العربيات
الفلسطينيات من الجيل االول للتعليم العالي .كشفت األبحاث العلم ّية عن المفاوضات التي تقوم بها الطالبات
داخل الح ّيز الخاص من اجل الحصول على مساحة خاصة متاحة للتع ّلم والوقت الذي تخصصنه للدراسة االكاديمية.
امللخصات من قبل اريس بشارة ,قسم علم االجتامع واالنرثوبولوجيا ,جامعة تل ابيب
ُ 1نقلت ترجمة هذه
ّ
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حيث تب ّين ان الدراسة في الح ّيز الخاص تعزز من صعوبة البحث عن "مساحة خاصة بهن" للتع ّلم وتخصيص
المجندر اصبحت مهمة صعبة للغاية ،حيث وجدن
وقت ٍ
كاف للدراسة .فممارسة الدراسة في الح ّيز الخاص ُ
أنفسهن مطالبات بتكريس وقت أكبر للمهام المنزلية وااللتزامات العائلية .فتؤكد نتائج هذه الدراسة على أهمية
العالقات األسرية والمفاوضات التي تدار داخل الح ّيز الخاص لفهم مدى اندماجهن في نظام التعليم العالي.
كلمات مفتاحية :التعليم االلكتروني ،طالبات عربيات فلسطينيات ،كورونا ،عالقات اسر ّية

تح ّدي الحدود :الحياة اليوم ّية للمجتمع الحريدي خالل أزمة
الكورونا
حين برام ،أبراهام ماكوفسكي ،حاييم أتياس
ملخص .تبحث هذه الدراسة في الحياة اليومية للمجتمع الحريدي خالل األشهر الخمسة األولى منذ انتشار
جائحة الكورونا في اسرائيل كما جاءت في كتابات الطلبة االثنوجرافية داخل الحرم الجامعي الحريدي .نحن
ن ّدعي ان جائحة الكورونا اثارت تساؤالت حول الحدود الفردية والعائلية والجماعية .في اعقاب اغالق اماكن
العبادة اليهودية (الكنيس) والمدارس الدينية ،انتقلت مه ّمة التنشئة االجتماعية من مسؤولية المجتمع إلى
مسؤولية اولياء االمور .تح ّدت هذه التح ّوالت الحدود االجتماعية التي تتمحور حولها الحياة اليومية ،مما ا ّدى الى
اختالف في ردود الفعل لدى فئات حريدية متن ّوعة .حيث تم انشاء مبادرات في الح ّيز العام من اجل التك ّيف
مع الوضع الجديد .على سبيل المثال ،تم تحديد صيغ جديدة للصالة لتحقيق شرط النصاب “همنيان” او تبني
طرق جديدة ألقامه الطقوس الدينية .مما ا ّدى الى التقارب بين فئات حريدية مختلفة رغم الحدود واالختالفات
التي تعيشها هذه الفئات في الحياة اليومية ،مما زاد أيضا من امكانية تط ّور هوية حريدية-اسرائيلية مشتركة
ومن تراكم النزاعات الداخلية فيما بينهم .هذه التغييرات اثارت عمليتان متناقضتان :من جهة ،تم انشاء مبادرات
مختلفة الستمرارية العيش بحسب المعتقدات الدينية اثناء مواجهة المجتمع لجائحة الكورونا .ومن جهة اخرى،
زعزعت هذه التغييرات الحدود االجتماعية المألوفة وه ّددت من مكانة انظمة السلطة والقيادة الدينية واثارت
جداال واسعاً حول حدود الهو ّية الحريد ّية.
كلمات مفتاحية :الحريديم ،الحدود االجتماعية ،جائحة الكورونا ،األثنوجرافيا ،طالب حريدية ،المجتمع اإلسرائيلي
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أزمة كورونا أم أزمة ثقة؟ مساهمة جائحة الكورونا في اثارة
الشكوك لدى المجتمع الحريدي تجاه المجتمع العلماني والقيادة
الحاخامية
ليباز شموع-نير ،جانيت كوهين ،اييرين رازبوركر-أبفيلد
ملخص .تعرض هذه الورقة البحثية نتائج اولية لدراسة فحصت كيفية تعامل المجتمع الحريدي مع تفشي جائحة
الكورونا من منتصف شهر مارس حتى نهاية شهر يونيو من عام  .2020حيث فحصت الدراسة تجارب ومواقف
وسلوكيات المجتمع الحريدي تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع اليهودي العلماني .يعتمد المقال على مقابالت
فحصت الجو العام السائد داخل المجتمع الحريدي اثناء الجائحة وآراء نشطاء وقادة حريديون .حيث تب ّين
أن المجتمع الحريدي أبدى موق ًفا سلبيا وحتى نفو ًرا من وسائل اإلعالم العلمانية ،التي ساهمت بنظرهم في

التحريض والتعميم .كما وكشفت الدراسة عن اراء متباينة داخل صفوف بعض النشطاء تجاه القيادة الحاخامية:
البعض لم يشكك من مكانة الحاخامات ،واخرون ع ّبروا عن تحفظاتهم وشككوا في القيادة الدينية وقدرات
الحاخامات بالتعامل مع االزمة .ت ُــلقي نتائج هذه الدراسة الضوء على التغييرات التي حصلت في مواقف بعض
شرائح المجتمع الحريدي والتي عكست بعض الشكوك وأزمة الثقة تجاه المجتمع العلماني في ظل تحريض
وسائل االعالم العلمانية وجائحة الكورونا.
كلمات مفتاحية :مجتمع حريدي ،كورونا ،قيادة ،حاخامات ،علمانيون

نقطة تح ّول؟ تداعيات أزمة الكورونا على مفهوم القيم االخالقية
في المجتمع الحريدي
ياعيل شمرياهو-يشورون ،شاي شطيرن
ملخص .كشفت الدراسة الحالية التي تناولت المجتمع الحريدي في إسرائيل عن عمليتين متوازيتين :من جهة،
تعزز الحداثة من اندماج المجتمع الحريدي في المجتمع االسرائيلي ،ومن جهة أخرى ،تستمر الجهات الدينية
الحريدية المحافظة على استقاللية مجتمعهم واالنفصال عن سائر المجتمع االسرائيلي .فحصت هذه الدراسة
تأثير أزمة الكورونا على هاتين العمليتين .نحن ن ّد عي ،بناء على بيانات اولية تشمل مقابالت مع افراد من
المجتمع الحريدي وتحليل مقاالت صحفية وتقارير بحثية ،بأن جائحة الكورونا تح ّد ت المبادئ األساسية التي
ترتكز عليها اليهودية الحريدية :االنفصال عن المجتمع اإلسرائيلي ووسائل االعالم ،االستقاللية المجتمعية وعالقة
محدودة مع مؤسسات الدولة واهمية دراسة التوراة .كشفت ازمة الكورونا عن أنماط مواجهة جديدة ومتضاربة
داخل المجتمع الحريدي :الدفاعية والتطرف مقابل تحدي القيادة الدينية المتشددة وتآكل مكانتها .فظاهرة
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سيولة حدود المجتمع الحريدي ليست حديثة ولكن ازمة الكورونا اعادتها الى الواجهة من جديد .لهذا فال بد
من المجتمع الحريدي ان يتعامل معها بعد مرور الجائحة ايضا.
كلمات مفتاحية :حريدي ،كورونا ،انعزال ،حريديون حديثون

ّ
المسطحة وجائحة الكورونا :بناء وتفكيك الرؤية
اتباع األرض
الكون ّية المضا ّد ة
آدم كلين أورون
ملخص .يعتقد اتباع األرض المسطحة ،على عكس الفرضية السائدة ،أن االرض ،في الواقع هي ّ
مسطحة وغير
متح ّركة .وبذات الوقت هم يؤمنون بمؤامرة متع ّمدة واسعة النطاق من قبل نخب برجوازية تعمل وراء الكواليس
لتحقيق مصالحها الخاصة ،كما وتستعد هذه النخب  -بل وتطالب  -بالحاق الضرر بسائر البشرية عبر كي
الوعي ونشر األكاذيب حول شكل األرض ،واألنظمة التي تتحكم فيها واألحداث التي تجري بداخلها .فتشديد
الرقابة المؤسسية على حياة الفرد وانتشار جائحة عالمية هما جزء ال يتجزأ من تنبؤات اتباع األرض المسطحة،
حيث كان من المتو ّقع ان يتم استيعابها بشكل أسهل .ولكن بالحقيقة ،ردود فعلهم العاطفية والعقالنية تجاه
الجائحة كانت الصدمة واليأس .اعتمادا على منهجية البحث االثنوجرافي والمقابالت ،تهدف هذه الدراسة الى
مسح وجهات نظر اتباع األرض المسطحة في حياتهم اليومية وردود فعلهم تجاه جائحة الكورونا ،كما وتعرض
الدراسة فرضية تجريبية حول النظرية المعرفية المضادة التي ال تتبلور بشكل مستقل وفرداني ،فوجود هذه
المعرفة المضادة تأتي دائما كنقيض للنظام التقليدي السائد.
كلمات مفتاحية :مؤامرة ،ارض مسطحة ،كورونا ،ابستمولوجيا (نظرية المعرفة)

ابطال ولكن؟ :دور األطباء والطبيبات الفلسطينيين والفلسطينيات
في "الحرب على الكورونا" وعن الطب كمساحة لمفهوم سياسة
االعتراف
غاي شاليف
ملخص .عندما أصبح تفشي جائحة الكورونا امرا وشي ًكا ،خرجت إسرائيل الى الحرب .قادة وموظفون وصحفيون
اسرائيليون استعانوا بمصطلحات عسكرية للتعامل مع جائحة الكورونا .حيث تح ّول األطباء العاملون في
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المستشفيات الى ابطال معركة .ولكن ،حين نرى ان ُخمس من العاملين في مجال الرعاية الصحية في إسرائيل
هم مواطنون ومواطنات فلسطينيون وفلسطينيات ،تتّخذ رواية البطولة اإلسرائيلية شكال اخر .تعتمد هذه
الدراسة ،الموجودة حاليا تحت قيد االنشاء ،على مقابالت مع أطباء فلسطينيين ونشطاء سياسيين وميدانيين
ومضامين إعالمية تتناول تجارب ووجهات نظر مختلفة داخل المستشفيات والمجتمع اإلسرائيلي اثناء األزمة
الصحية ،وذلك نسبة للتغطية اإليجابية الواسعة والغير مسبوقة للفلسطينيين داخل المجتمع اليهودي اإلسرائيلي،
والحمالت العامة التي أظهرت الطبيبة الفلسطينية كبطلة تكافح من اجل صحة المجتمع اإلسرائيلي لتتح ّدى بها
سياسة اقصاء المواطنين والمواطنات الفلسطينيين والفلسطينيات في إسرائيل .ت ُــبرز هذه التغطية محدودية
االعتراف باألقلية الفلسطينية كأقلية قومية اصالنية في إسرائيل ،كما وتكشف عن اإلمكانيات والقيود الموجودة
في المجال الطبي كمساحة لمفهوم سياسة االعتراف.
كلمات مفتاحية :الصحة والطب ،العسكرة ،الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل ،الحيادية ،االعتراف السياسي

االقامة الطارئة :االقتصاد السياسي للعمالة الفلسطينية خالل
االغالق
ياعيل بردا ،عمري غرينبرغ
ملخص .تبحث هذه الورقة في التغييرات الغير مسبوقة التي حصلت خالل اإلغالق األول الذي ُفرض بسبب جائحة
الكورونا على المواطنين في إسرائيل/فلسطين ،في شهر آذار حتى شهر أيار  :2020حيث ُسمح لـ  40ألف عامل
بناء فلسطيني بالبقاء في إسرائيل و ُمــنعوا من العودة إلى منازلهم في األراضي المحتلة .ألول مرة منذ بداية
احتالل عام  1967ينتهك هذا التصريح السياسة المت ّبعة في إسرائيل والتي تحظر على الفلسطينيين البقاء داخل
الخط األخضر .نحن ن ّدعي بأن التحكم في مكان اقامة الفلسطينيين هي الية أساسية لتأسيس السيادة من خالل
تبعية الجسد :أي السيطرة على مكان اقامة العمال هي مفتاح للتحكم في إمكانيات الحركة وسكون الجسد
ترسخ الدولة سياساتها االستعمارية بجانب السياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة.
في الزمان والمكان .حيث ّ
فأوجه الشبه واالختالف القائم بين السياسات الوبائية والسياسات البيروقراطية المتّبعة من قبل االحتالل تستدعي
مداخلتين نظر ّيــتين :دراسة كيفية تأثير القوى االقتصادية النيوليبرالية في ظل االستعمار ،وفهم نظام المواطنة
في إسرائيل ليس كنظام حقوق بل كنظام بيروقراطي يسيطر على الحركة والتن ّقل.
كلمات مفتاحية :االقامة ،استعمار ،ليبرالية جديدة ،عمال فلسطينيون
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تسليع العمالة الوافدة وانتهاك الحق في حرية التنقل اثناء
جائحة الكورونا
ياهل كورالندر ،معيان نييزنا ،هيال شامير
ملخص .يتع ّرض العمال الوافدون من مجاالت الزراعة والبناء والتمريض النتهاكات يومية كـالتقييد من حرية

الحركة والتن ّقل في الح ّيز العام وسوق العمل وعزلهم عن فئات مجتمعية وشبكات اجتماعية داعمة .حيث تفاقمت
هذه االنتهاكات في ظل جائحة الكورونا .خالل تحليل ثالثة مجاالت عمل مختلفة تب ّين ان جائحة الكورونا زادت

من تسليع العمالة الوافدة واستغاللها كأداة انتاجية .كما وارتفعت نسبة الممرضين الذين يمكثون في الحجر
الصحي بسبب جائحة الكورونا وتم تشديد الرقابة على عمال البناء الفلسطينيين اثناء تواجدهم في إسرائيل.
ّ
كشفت هذه التغييرات ،التي طرأت نتيجة لتفشي جائحة الكورونا ،عن مشاكل بنيوية في منظومة التشغيل
وعالقات العمل  -خاصة في حقل التمريض – مما ادى إلى تحركات سياسية وقانونية جديدة تهدف إلى تحسين
حقوق العمال .إضافة الى ذلك ،تشير دراسة أولية إلى ان تحديات الكورونا ا ّدت الى تعزيز من قوة التفاوض
لدى العمال في مجال الزراعة بسبب النقص في االيادي العاملة مما ا ّدى الى تبديل مدراء وأصحاب العمل.
كلمات مفتاحية :عمال وافدون ،عمال فلسطينيون ،حرية التنقل ،كورونا

السيادة تحت رعاية جائحة الكورونا
فيروس بال حدود؟ صراعات ّ
في إسرائيل/فلسطين
نتانيا غوطكوفسكي
ملخص .اثارت جائحة الكورونا في إسرائيل/فلسطين ممارسات سياسية خرقت عالقات القوة والسيادة السائدة
في المنطقة منذ اتفاقيات أوسلو .بنا ًء على تحليل لمنشورات اعالمية وحكومية ،تتناول هذه الورقة البحثية
الممارسات السياسية لكل من الحكومة اإلسرائيلية والفلسطينية في اعقاب جائحة الكورونا .بنا ًء على دراسات
علم ّية بحثت في العالقات بين القوة االستعمارية واالوبئة ،تكشف هذه الدراسة عن دور جائحة الكورونا في
تعزيز من مكانة وهيمنة الدولة من جهة ،وعن إمكانية مقاومتها من جهة اخرى .حيث يترافق تفشي جائحة
الكورونا محل ّيا مع صراعات السيادة التي تشمل ممارسات فعل ّية للحد من انتشار الجائحة والخوف من االنهيار
االقتصادي وصراع القوة بين الحكومة اإلسرائيلية والحكومة الفلسطينية .فتخلق هذه األزمة الصحية واالقتصادية
ممارسات مزدوجة :من جهة تسمح هذه االزمة بمقاومة النظام السياسي السائد الذي يفصل بين الحكومة
اإلسرائيلية والحكومة الفلسطينية .ومن جهة أخرى ،تعزز هذه االزمة من عالقات القوة وإمكانية التعاون بين
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الطرفين .أخي ًرا ،وفي ظل التغ ّيرات المناخية وانتشار الفيروسات واالوبئة ،من المرجح أن نرى خرق أكبر للحدود
اإلسرائيلية الفلسطينية.
كلمات مفتاحية :كورونا ،سيادة ،إسرائيل/فلسطين ،فيروسات

مراسيم الدفن اليهودية اثناء جائحة الكورونا :بين الدين والدولة
نوعا فينا ،يانا فيلدمان-زايكا ،حاييم حزان
ملخص .تتناول هذه الدراسة "الحياة العارية" لضحايا جائحة الكورونا اليهود في إسرائيل وصراع القوة بين الدولة
والخطاب الديني اليهودي األرثودوكسي حول مراسيم دفنهم اثناء الجائحة .بنا ًء على أثنوجرافيا رقمية ،تب ّين ان
وزارة الصحة سمحت للحاخامية الرئيسية في اسرائيل بإقامة مراسيم دفن يهودية على الرغم من خطورة انتقال
العدوى .بالمقابل ،التزمت الحاخامية الرئيسية بتعليمات وزارة الصحة خالل مراسيم الدفن واثناء طقوس الحداد
اليهودية .نحن ن ّد عي بأن "الحياة العارية" تحمل بين طياتها ممارسات تمييزية كاالتفاقيات التي ُتعقد يوم ّيا
بين األطباء والحاخامات اليهودية من اجل إقامة مراسيم دفن لضحايا الكورونا في ظل الظروف الطارئة .فكال
الطرفين يمارسان هذه االتفاقيات على الرغم من خطورتها ،حيث ال يمكن معارضتها او الح ّد منها.
كلمات مفتاحية :كورونا ،نهاية الحياة ،الدين والدولة ،أغامبين

ما بين اخالقيات علم االحياء والبيوسياسية :دراسة حالة تحديد
األولويات أثناء جائحة الكورونا
حجاي بوعاز ونداف دافيدوفيتش
ملخص .تحديد نوعية الرعاية الصحية في فترة التقشف هي إحدى القضايا الكالسيكية التي ُتـشغل أخالقيات
علم األحياء .هل من الممكن الموافقة على معايير مع ّينة لتوزيع الموارد الطبية في فترة التقشف؟ برز النقاش
حول موضوع تحديد أولويات الرعاية الصحية في بداية الموجة األولى من جائحة الكورونا ،وذلك في اعقاب
التقرير الذي نشره المجلس الوطني اإلسرائيلي ألخالقيات علم األحياء بمشاركة وزارة الصحة ونقابة األطباء
اإلسرائيلية ،بخصوص أجهزة التنفس االصطناعي .لحسن الحظ ،كمية اجهزة التنفس االصطناعي في إسرائيل
كانت كافية حيث لم يضطر األطباء لعالج بعض المرضى وترك آخرين لمصيرهم .فإشكالية تحديد األوليات باتت
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قضية ُتـشغل الصحة العامة وليس فقط الطبيب في العناية المر ّكزة .اظهر هذا التغيير إحدى اهم المساوئ
في النقاش األخالقي إلشكالية تحديد األوليات :تق ّبل البنية االجتماعية السائدة حيث ُيـنظر الى هذه اإلشكالية
على انها جزء من هذه المنظومة االجتماعية .عند تحليل مواجهة النظام الصحي اإلسرائيلي وخوفه الدائم من
االنهيار بسبب كثافة المرضى وتوزيعهم على مراكز طبية أخرى والنقص في علماء األوبئة ،تعود مسألة األولوية
الى الواجهة من جديد .نحن ن ّدعي ان تحويل قضية تحديد األوليات من قضية أخالقية تخص الطبيب والمريض
الى قضية رأي عام هو فعل سياسي بحت ،حيث يتم تسييس النقاش االخالقي وطمس الفروقات بين اخالقيات
علم االحياء والمعايير البيوسياسية.
كلمات مفتاحية :أخالقيات علم األحياء ،البيوسياسية ،الصحة العامة ،تحديد األولويات

بين أزمة الكورونا والليبرالية :عالقات العمل في إسرائيل
اساف بوندي
ملخص .تبحث هذه الدراسة في تأثير جائحة الكورونا وحالة الطوارئ على ال ّدور السياسي لعالقات العمل في
إسرائيل .كما وتعرض ورقة البحث نتائج جديدة تشير الى انه بالرغم من مساهمة عالقات العمل في مواجهة
الظروف الطارئة الماضية عبر الحوار والتواصل بين النقابات العمالية وأصحاب العمل والدولة في بلدان عدة
من ضمنها إسرائيل ،ففي االزمة الصحية الحالية تبد ّلت الحوارات التقليدية في اسرائيل بسياسات حكومية من
طرف واحد بناء على أنظمة الطوارئ .تشير النتائج الى استنتاجات أولية تتع ّلق بالمكانة المتغ ّيرة للجهّات
المختلفة داخل عالقات العمل أثناء الجائحة ،وظهور حراك محلي كسيف ذو ح ّدين لحماية القطاع العام .حيث
أ ّد عي بأن تقليص ال ّد ور السياسي لعالقات العمل هو تعبير عن اتجاهات ليبيرالية قديمة لعالقات العمل في
إسرائيل وعن تآكل من مكانة العمال ونقاباتهم .في خالصة الورقة البحثية تم تقديم اقتراحات لتوجهات بحثية
التي تناولت تداعيات حالة الطوارئ على االقتصاد السياسي وانعكاساتها على عالقات العمل بشكل خاص وعلى
العالقات بين الدولة والمجتمع بشكل عام.
كلمات مفتاحية :عالقات العمل ،الليبرالية ،أزمة الكورونا ،ال ّدور السياسي
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تفاقم الالمساواه في ظل جائحة الكورونا :تأثير األنماط
التوظيفية وعالقات العمل على التّشغيل في سوق العمل
تالي كريستال ،غاي موندلك ،يتسحاق هابرفيلد ،ينون كوهين ،مئير يعيش
ملخص .كشفت الدراسة الحالية أن اصحاب األجور المتدن ّية هم األكثر تضررا بسبب جائحة الكورونا .استنادا
على دراسة طول ّية تناولت وضع التوظيف وعدد ساعات العمل وحجم األجور في شهر آذار عام  - 2020مع
بداية تفشي جائحة الكورونا في إسرائيل – وفي شهري نيسان وحزيران عام  ,2020تب ّين أن العمال اصحاب
الوظائف المؤقتة او الجزئية والعمال بدون نقابات عمالية ،كانوا األكثر تضرراً وضع ًفا في سوق العمل ،فمع

بداية اإلغالق انخفضت مع ّدالت توظيفهم .بينما استطاع أصحاب الوظائف الكاملة والعاملون ذوو النقابات
العمالية الحفاظ على مع ّدالت توظيف عالية .حيث كشفت الدراسة عن عمق الالمساواه الناتجة عن الترتيبات
المؤسسية التي تسمح أو تنفي وجود انماط توظيفية غير اعتيادية وتمثيل العمال داخل نقابات عمالية .تعكس
هذه الترتيبات المؤسسية القرارات االجتماعية التي يتخذها االقتصاديون والسياسيون والتي بدورها تع ّمق من
الالمساواه االجتماعية أثناء األزمات الصح ّية.
كلمات مفتاحية :الالمساواه ،سوق العمل ،أنماط توظيفية ،عالقات العمل الجماعية ،الجائحة

التّعليم العالي واالمان الوظيفي اثناء األزمات االقتصادية والعمل ّية
غال ليفشيتز ،سيغال ألون
ملخص .تفحص الدراسة الحالية مدى تأثير التغ ّيرات التي حصلت في سوق العمل نتيجة لتفشي جائحة الكورونا،
على شعور األمان الوظيفي لدى العاملين الحاصلين على شهادة اكاديمية مقارنة بعاملين بدون خلفية او شهادة
اكاديمية من قبل معاهد التعليم العالي .بنا ًء على استطالع رأي عام بوسط ع ّينة من السكان البالغين ،تشير
النتائج الى أن نسبة العاملين الحاصلين على شهادة اكاديمية والذين يعملون بدوام كامل كانت أكبر من نسبة
العاملين بدون خلفية او شهادة اكاديمية .كما وتشير هذه الدراسة الى شعور عدم األمان الوظيفي لدى جميع
العمال نتيجة لألزمة .ولكن ،التخوف من فقدان العمل ظهر بشكل أكبر بوسط العاملين بدون شهادة اكاديمية
(يشعرون اقل أمانا في مكان العمل) فهم على استعداد أكبر لتقديم تنازالت لتجنّب البطالة مقارنة بالعمال
اصحاب الشهادات األكاديمية .تشير هذه النتائج إلى أن التعليم العالي األكاديمي له اسبقية كبيرة من حيث
حجم الوظيفة واألمان الوظيفي خاصة في وقت األزمات.
كلمات مفتاحية :هيبة التعليم العالي ،أزمة الكورونا ،البطالة المقنّعة او المخف ّية ،األمان الوظيفي
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األسرة والعمل خالل أزمة الكورونا :المرأة ّ
المزدوج
والضرر ُ
إفرات هرتسبرغ  -دروكر ،مئير يعيش ،تالي كريستال
ملخص .تتناول هذه الورقة البحثية موضوع الالمساواه داخل العائالت اإلسرائيلية في ظل ازمة الكورونا .حيث
نسأل هل حصل أي تغيير في انماط العمل لدى العائالت االسرائيلية ،سواء االعمال مقابل االجور او المهام
المنزلية ورعاية األطفال اثناء االزمة؟ وهل هنالك عالقة بين هذه التغييرات؟ عبر تحليل بيانات تستند على
االستطالع ّ
الطولي الذي شمل رجاال ونساء كانوا يعملون قبل انتشار جائحة الكورونا ،تبحث هذه الدراسة في
انماط العمل مع مقابل وبدون مقابل داخل المنازل بين الموجة األولى من انتشار جائحة الكورونا واثناء االغالق،
أي بين شهر مارس  2020حتى نهاية شهر ابريل .حيث ن ّدعي ان النساء تضررت بشكل مضاعف خالل االزمة :لم
يقتصر األمر على تضرر عملهن في سوق العمل فقط ،بل واتسع نطاق عملهن داخل المنزل ً
أيضا (ازدياد المهام
المنزلية ورعاية األطفال) .كما و ُتــظهر نتائج هذه الدراسة أنه عند انتشار الجائحة و َف ْ
ـرض االغالق الشامل
األول في البالد ،تفاقمت الالمساواه الجندرية في سوق العمل االسرائيلي وداخل منازل العائالت االسرائيلية.
كلمات مفتاحية :تقسيم المهام المنزلية ،رعاية األطفال ،المهام المنزلية ،أزمة الكورونا

تقسيم المهام المنزلية بين الرجال والنساء اثناء جائحة الكورونا
تمار كريخلي كاتس ،هيال شامير
ملخص .تبحث هذه الدراسة في تأثير االغالق األول على تقسيم المهام المنزلية بين النساء والرجال .تستند
الدراسة إلى استطالع رقمي شمل  631مشار ًكا ومشاركة ،أصحاب دخل متوسط-مرتفع ،يعيشون في منزل مشترك
مع زوج/ة وأوالد تحت سن ألـ  .18كشف االستطالع عن التحدي الرئيسي في الدمج ما بين العمل والمهام
المنزلية .فبعكس فرضية الدراسة ،لم يحصل أي تغيير في فترة اإلغالق بخصوص توزيع المهام المنزلية بين
الرجال والنساء .فكالهما تشاركوا في المهام المنزلية خالل هذه الفترة .الرجال أبلغوا عن زيادة في المهام
المنزلية بمعدل أعلى بقليل من النساء .إال أن الدراسة أظهرت أن النساء استمرت في القيام بالمهام المنزلية أكثر
من الرجال ،وانعكس االختالف الرئيسي بينهما في المهام المتع ّلقة بتنظيف المنزل .كما ووجدنا أنه في األسر
ذات الدخل المرتفع ،زاد معدل المهام المنزلية التي تقوم بها النساء خالل فترة الحجر الصحي بشكل ملحوظ،
فالوقت الذي يك ّرس للمهام المنزلية كان مرتبطا بطبيعة عمل االزواج أنفسهم خالل فترة الحجر الصحي .تحلل
الدراسة البحثية نتائج االستطالع اعتمادا على دراسات علمية في مجاالت علم االجتماع والقانون المتع ّلقة في
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تقسيم المهام المنزلية بين الزوجين ،وتدعو إلى التحليل الجندري والطبقي لعدم المساواة بين المرأة والرجل
في سوق العمل وتقسيم عبء المهام المنزلية.
كلمات مفتاحية :الجندر ،الالمساواه ،المهام المنزلية ،كورونا

ماذا تخبرنا سجالت وبيانات الشرطة عن العنف االسري اثناء فترة
الكورونا؟ لمحة عن الجائحة والجريمة والقياس
باراك اريئيل ،ياعيل ليفي اريئيل ،شاي عمرام
ملخص .ا ّتـبعت إسرائيل سياسة اإلغالق وفرض حظر التن ّقل من اجل مواجهة جائحة الكورونا .خالل فترات
اإلغالق ،تم اإلبالغ عن ارتفاع في عدد حوادث العنف االسري .حيث قيل انه نتيج ًة للحجر الصحي والمكوث
لفترات طويلة في البيوت ،زاد خطر العنف االسري ،فالبقاء لفترة طويلة في الحجر الصحي زاد من التوتر والقلق
والضائقة المالية واإلدمان واالضطرابات الشخصية ،التي تعتبر من المحفزات لمثل هذه الحاالت .ومع ذلك،
نحن نسأل هل حقا تشير بيانات الشرطة الى ارتفاع كبير في حاالت العنف المنزلي أثناء اإلغالق؟ تحاول هذه
الدراسة اإلجابة على هذا السؤال من خالل تحليل معطيات شرطة إسرائيل .تعتمد ورقة البحث على منهجية
الدراسة الطولية والتي رصدت جميع حوادث العنف االسري في مدينة تل أبيب-يافا (العدد =  )7122التي تم
اإلبالغ عنهم لشرطة إسرائيل لمدة  896يو ًما من تاريخ  1كانون الثاني  2018حتى تاريخ  14حزيران .حيث
تب ّين ان بيانات الشرطة ال تشير إلى حدوث أي تغيير في مع ّدل جرائم العنف االسري منذ بداية اإلغالق أي من
تاريخ  20مارس  2020حتى تاريخ  7أبريل  .2020وذلك مقارنة بفترات مختلفة قبل اإلغالق أو فيما بينها .تشير
النتائج الى صعوبة قياس الجريمة بحسب خط زمني مح ّدد ومصادر أخرى متن ّوعة.
كلمات مفتاحية :القياس ،عنف أسري ،شرطة ،كورونا

بين ادارة األزمات والتّـوثيق الذاتي :حالة النساء اللواتي يعشن
تحت خط الفقر خالل جائحة الكورونا
غال ليفي ،هيلي بوزيش ساسون ،دانا كابالن ،أبيجيل بيتون ،ريكي كوهين بينولو
ملخص .تكشف الورقة البحثية عن نتائج أولية من دراسة طول ّية فحصت حالة النساء واألسر التي تعيش تحت
خط الفقر .في السنوات األخيرة ،تناولت األبحاث رؤية بحثية واعية لظاهرة الفقر والفقراء في المجتمعات
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أليصال أصواتهم والتع ّلم من تجاربهم الحياتية .بنا ًء على ذلك ,يعتمد بحثنا على تحليل نسوي جندري لمذكرات
خاصة لثمانية نساء خالل فترة اإلغالق األولى .بمساعدة فريق بحث مؤلف من ناشطات نسويات ونساء تعشن
تحت خط الفقر ،سعينا إلى وصف وفهم الحقائق اليومية للوضع المادي والعاطفي لألطفال والنساء واألسر
الذين يعيشون تحت خط الفقر أثناء وبعد االغالق .حيث كشفت  الدراسة ان التك ّيف للظروف الطارئة لدى
العائالت الفقيرة بقيت محدودة .فحياتهم في ظل االغالق ليست مغايرة عن حياتهم االعتيادية الخالية من
الحماية والدعم .وذلك خالفا للوضع العاطفي لدى عائالت الطبقة الوسطى في ظل الجائحة الذي تراوح بين
الشعور بالمرح والشعور بالغربة بسبب التغ ّيرات في نمط حياتهم واالنطواء الذاتي والتقارب العائلي الذي
ف ُـرض عليهم .تهدف الدراسة الى كشف سردية واقع النساء في ظل االزمات وعملية ادارتها خالل تحليل نسوي
لمذكراتهن اثناء االغالق.
كلمات مفتاحية :ادارة االزمة ،أزمة كورونا ،فقر ،التوثيق الذاتي

االستهالك واألزمة واالستدامة والسياسات  -الجوانب االجتماعية
والبيئية لألنماط االستهالكية أثناء أزمة الكورونا
ميتال بيليج مزراحي وألون تال
ملخص .أ ّدت األزمة االقتصادية والعزلة االجتماعية لمواجهة جائحة الكورونا إلى تغ ّيرات في أنماط االستهالك،
بعضها كان له آثارا بيئية إيجابية والبعض االخر كان سلبيا .ت ُـشير األبحاث السابقة الى أن األزمات من ناحية،
فرصا لتبني أنماط استهالك أكثر استدامة ،ومن ناحية أخرى ،تجعل المستهلكين أكثر اقتصادا دون اي
توفر ً
اعتبارات بيئية .خالل دراسة أجريناها عام  ،2018تم تحليل أنماط استهالكية لدى فئات اجتماعية-اقتصادية
مختلفة من وجهة نظر بيئية .وفي اعقاب انتشار جائحة الكورونا قمنا بدراسة مج ّد دة خالل االغالق األول،
وذلك من اجل فحص أثر ازمة الكورونا على أنماط االستهالك وموقف بعض الفئات االجتماعية من السياسات
االقتصادية البيئية .تشير النتائج الى أن الفئات األقوى اقتصاديا تميل الى التوفير وعدم االفراط باالستهالك
حيث رأينا تحسنًا بسيطا لديهم في الحفاظ على البيئة .بينما تميل الفئات الفقيرة الى االستهالك المد ّمر للبيئة.
كما وكشفت الدراسة ان السياسات البيئية حظيت بدعم جميع الطبقات االجتماعية ،بينما حظيت السياسات،
التي فرضت الضرائب على المنتجات الملوثة للبيئة مثل الطعام والكهرباء ،لدعم اقل .فتشير هذه الدراسة الى
الجوانب البيئية للفقر واألزمات.
كلمات مفتاحية :بيئة ،استهالك ،ازمة ،سياسات بيئية اقتصادية
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شرفة مطل ّـة على البحر :إعادة تشكيل تص ّورات الح ّيز العام في
زمن الكورونا
تمار طاوبر -باوزنر ،نوريت هاشمشوني-يافا
ملخص .تتح ّدى مواجهة جائحة الكورونا الوجود االجتماعي-السياسي للح ّيز العام ،كما وتثير تساؤالت حول نوع ّيته
وحدوده .تشير هذه الدراسة الى أن القيود المفروضة على السلوكيات في الح ّيز العام المه ّدد باإلغالق ،تش ّكل
تصورات لمفهوم الح ّيز والحدود الملموسة وال ّرمزيـة بين الخاص والعام .من خالل تحليل مساحتين عموم ّيـتين
في مدينة تل أبيب-يافا ،كشفنا امرين مركز ّيـين :أوالً ُ ،تـعتبر سلوكيات البشر ً
عامل أساس ًيا في تشكيل الح ّيز
العام .حيث ّ
جسد الحاجة إلى التواصل مع االخرين والشعور باالنتماء
تدل هذه السلوكيات على أهميته ،وت ُـ ّ
تتجسد في تشكيل الحدود ،كما وتشير إلى طبيعته
والتح ّرر من القيود .ثان ًيا ،التغييرات في مفهوم الح ّيز العام
ّ
يجسد شاطئ البحر في المدينة المطالبة المجد ّدة بالح ّيز العام ،والتي يعتبر مساحة تعويضية
الديناميكية .فمثال ّ
مؤقتة للتح ّرر والترفيه عن الذات .بينما ت ُـعتبر شرفة المبنى السكني مساحة خاصة وشاذة اخترقت الح ّيز العام
وتك ّيفت مع مواصفاته .حيث ت ُــشير كلتا المساحتين إلى التغييرات التي تحصل امامنا لمفهوم الح ّيز.
كلمات مفتاحية :الح ّيـز العام ،كورونا ،االنتماء ،تل أبيب ،شاطئ البحرّ ،
الشرفة

الحنين إلى الماضي واالمل من المستقبل
هاجر حجاج-برجر
ملخص .تبحث هذه الورقة في تجربة الحجر الصحي خالل جائحة الكورونا وتخص بالذكر قصص األشخاص
الذين تم عزلهم عند بداية انتشار الجائحة في إسرائيل .تستند الدراسة على عمل ميداني اثنوجرافي بدأ في
األيام األولى لألزمة قبل االغالق الشامل .كما وتشمل مقابالت مع  53فردًا منعز ًال ،مشاهدات ومحادثات ومد ّونة
ميدانية .ا ّدعي في هذه الورقة البحثية التي تعتمد على القصص الميدانية المليئة بمشاعر الحنين والشوق ،بأن
األفراد المعزولين ع ّبروا عن هذه المشاعر كمصدر لألمل والقوة لتمكين من حصانتهم الشخصية واالجتماعية
تترسخ فيها مشاهد الماضي التي تجلب
أثناء الحجر الصحي .حيث ت ُــعتبر مساحة الحجر الصحي مساحة بينية ّ
معها االمل لمستقبل أفضل وباألخص في أوقات الش ّدة وعدم الوضوح.
كلمات مفتاحية :حنين ،أمل ،كوفيد ،19-أثنوجرافيا مستعجلة
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الطالب والطعام أثناء جائحة الكورونا :تحليل سج ّالت ميدانية
لطالب من المناطق الريفية االسرائيلية
نمرود لوز
ملخص .تناقش هذه الدراسة البحثية العالقة بين اإلنسان والمجتمع والطعام خالل تحليل التغ ّيرات في استهالك
ّ
وسجلت ميدانية لطالب
الطعام وأالنماط االستهالكية اثناء جائحة الكورونا .اعتمادا على البحث االثنوجرافي
وطالبات الكلية االكاديمية كينيرت في غور األردن والتي تشمل فعالياتهم ومشاعرهم خالل تعاملهم مع الطعام
اثناء الجائحة ،كشفت الدراسة ان الحالة الالمعيارية (الشاذة) التي يواجهها هؤالء الطلبة خالل األزمة ا ّدت إلى
تغييرات في الطرق الغذائية التي اعتادوا عليها قبل الجائحة .كما وزادت هذه االزمة من وقت فراغهم ،حيث
أتيحت لهم الفرص لالهتمام بقضايا جديدة لم يتعاملوا معها من قبل .سمحت الدراسة االثنوجرافية بالكشف عن
مفهوم جديد للطعام من خالله يمكن رؤية الطعام كمساحة من المعرفة والتجديد واالستعداد للتع ّرف مجددا
على أهميته في حياتنا اليومية .كما وكشفت الدراسة عن ارتفاع ملحوظ في ظاهرة االكل العاطفي لدى الطلبة
واإلفراط في تناول الطعام المليء بالسعرات الحرارية وشرب الكحول والشعور بالحماس تجاه الطعام والفرص
التي فتحها امامهم للقاءات عائلية متعددة األجيال .كما واتضح أن المناطق الريفية التي يسكنها معظم الطالب
والطالبات ،كانت األكثر راحة بالتعامل مع مخاطر االزمة خالل اإلغالق .نقطة أخرى شهدناها خالل البحث
تتع ّلق بالعالقات بين المنتج والمستهلك واالمدادات الغذائية المباشرة من قبل المزارعين الى الح ّيز المنزلي.
كلمات مفتاحية :السجالت الميدانية ،الطعام ،مساحات تغذية ،الكورونا

حركة متواصلة :بين الحداثة واليات االحتجاج داخل مظاهرات بلفور
هوديل أوفير
ملخص .تق ّد م هذه الورقة البحثية تحليل للعروض الكوريغرافية التي عُ رضت اثناء مظاهرات بلفور في صيف
 2020وعن المفهوم السياسي للحركة داخل المظاهرات .حيث يتناقد مصطلح "اضطرابات الحركة" مع مفهوم
واضحا عن الحرية ،ومن جهة أخرىُ ،تعتبر الحركة ممارسة عنيفة يجب
الحركة :من جهةُ ،تعد الحركة تعبي ًرا
ً
تقييدها .أ ّد ت جائحة الكورونا إلى فرض قيود شديدة على الحركة وكشفت عن صراعات وتو ّترات اجتماعية
وسياسية داخل المجتمع االسرائيلي .اعتمادا على تحليل اثنوجرافي نسوي لعرضين في مظاهرات بلفور ،تب ّين
ً
مفرطا بالوكالة واالستقاللية الناتجة عن الحركة او
إحساسا
أن هذه االشكال التعبيرية المقاومة تمنح الراقصين
ً

ّ
ملخصات باللغة العرب ّية
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المحتجين خالل المظاهرات يم ّثل مفهوم الحداثة ويعرض خصائصها :القومية
عدم الحركة .حيث ا ّدعي ان أداء
ّ
والديمقراطية وتحقيق الذات والحركية المفرطة.
كلمات مفتاحية :حركة ،احتجاجات بلفور ،تصميمات احتجاجية ،حداثة ،الوكالة الجسد ّية

احتجاج االجيال :بين أزمة الكورونا وأزمة المناخ
شاحر فيشر
ً
تحليل سيميائ ًيا وجدل ّيا الحتجاجات بلفور الشعبية في إسرائيل خالل صيف 2020
ملخص .تق ّدم هذه الدراسة
باعتبارها احتجاجات ذو اهمية عمرية .حيث كشفت الدراسة عن خصائص عمرية لالحتجاجات الشعبية التي
حصلت في إسرائيل عام  2011وعام  .2020فتعتبر احتجاجات عام  2020األكثر ح ّدة بسبب جائحة الكورونا وخبرة
الجيل السابق بالتعامل مع أزمات سابقة وخطورة المستقبل .كما وأ ّدعي بأن تجربة االحتجاجات بوسط الجيل
تمسك الجيل السابق بقضية األزمة المناخية والتي تح ّولت
الشاب اإلسرائيلي الحالي تنسب بعض الشيء الى ّ
الى أزمة صحية .انتقلت االحتجاجات الشعب ّية ،التي انت ُــش َرت حول العالم بسبب الظروف الصحية واالقتصادية
الحالية ،إلى المستوى المح ّلي اإلسرائيلي .حيث استعين في نشطاء مناخيون وثقافيون لدراسة ظاهرة توطين
محتويات احتجاجية عالمية ،والتي تتميز ً
أيضا بدخول أجيال حديثة إلى الساحة السياسية.
كلمات مفتاحية :أزمة الكورونا ،احتجاج شعبي ،أزمة مناخية ،أجيال إسرائيلية

ّ
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علم االجتماع اإلسرائيلي
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علم االجتماع اإلسرائيلي
ومخصصة بالكامل للمقاالت
تأسست عام 1998
ّ
مجلـة علم االجتماع اإلسرائيلي هي مج ّلة علمية نصف سنو ّية ّ
التي تتناول مجال علم االجتماع باللغة العبرية .المجلة عبارة عن منبر لألبحاث العلمية المحلية المتواصلة مع
األبحاث العلمية العالمية بمجال علم االجتماع .تستقطب المج ّلة عددا كبيرا من المقاالت العلمية المتن ّوعة من
خصص
حيث المناهج البحثية
والتوجهات النظرية التي تعكس التن ّو ع في مجال علم االجتماع .اضافة الى ذلك ,ت ُـ ّ
ّ
موسعة لمشهد علم االجتماع
المجلة ح ّيـزا واس ًعا لمراجعات نقد ّية للكتب ألعلمية حيث ُيـعرض فيه نظرة ّ
االسرائيلي .مجلـة علم االجتماع اإلسرائيلي تأسست على يد قسم علم االجتماع واالنثروبولوجيا في جامعة تل
ابيب ,بدعم من معهد البحوث االجتماعية (الذي انشأه قسم علم االجتماع واالنثروبولوجيا في جامعة تل ابيب),
معهد دافيد هوروفيتس للبحوث االجتماعية واالقتصادية وجمعية علم االجتماع اإلسرائيلية.
المح ّررة :ألكسندرا كاليڤ
مح ّرر قسم الكتب :توم بيسح
مساعدة التحرير :دانا فاكنين

تعليمات للمؤلـفين:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

اإلسرائيلي " على مقاالت امبريقيـة من مختلف المناهج البحثية ذات اإلسهام
تحوي مج ّلة "علم االجتماع
ّ
النظري واإلمبريقي الخاص بعلم االجتماع اإلسرائيليي المحلي والعالمي  .
تـ ُــشرف هيئة تحرير المج ّلة على نشر مقاالت لن يتم مراجعتها او نشرها من قبل مجالت علمية اخرى,
بالعبرية أو بأي لغة أخرى.
ّ
مختصين  .
المقاالت التي يتم ارسالها الى المجلة  تـ ُـخضع تحت تحكيم أكاديمي س ّري من قبل ق ّراء
ّ
يجب أن ال يتجاوز عدد كلمات المقال المق ّدم للتحكيم الـ  9,000كلمه بما في ذلك الهوامش ,قائمة المراجع
الكاملة ّ
وملخص يحوي على  150كلمة بالعبرية واإلنجليزية يشمل سؤال ألبحث ,منهجية ألبحث ,استنتاجات
البحث وإسهامه.
يجب كتابة المخطوطة في برنامج   ,Wordنوع الخط  ,Davidحجم الخط  12وإضافة تباعد مزدوج بين
األسطر.
اضافة صفحة العنوان باللغتين العبرية واإلنجليزية وإدخال التفاصيل ألتالية :عنوان البحث ,اسم المؤلفين
باللغتين العبرية واإلنجليزية ,عنوان البيت ,رقم ألهاتف ,عنوان البريد اإللكتروني واالختصاص األكاديمي أو
المهني.
وضع الجداول والرسوم البيانية في مكانها الصحيح بحسب سياق البحث وبصيغة يمكن تعديلها .كما ويجب
ادراج الصور الموجودة في البحث وإرفاقهما بصيغة صورة منفصلة.
في حال تم قبول المقال ،على الكاتب او الباحث اضافة المصادر داخل بحثه وكتابة قائمة المراجع وفقاً
لقواعد الـ  ،APAمع كتابة األسماء الشخصية الكاملة لمؤ ّلفي المصادر.
كتابة المقاالت باللغة العبرية فقط .يمكن قبول المقاالت باللغة اإلنجليزية في حاالت استثنائية فقط مع
الزام المؤلفين بترجمتهما ل ّلغة العبرية  .
يجب ارسال المقال على البريد اإللكتروني التاليsocis@tauex.tau.ac.il :

