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עובדי מדינה: הציונות הדתית ומשא הגיור הממלכתי
מיכל קרבאל-טובי*

תקציר. כוח האדם אשר הקים את פרויקט הגיור הממלכתי וזה למעלה משני 
עשורים ְמתחזק אותו כמשימה לאומית מגיע משורותיו המגוונות של הציבור 
הציוני-דתי. בהתבסס על מחקר אתנוגרפי בזירות מוסדיות וציבוריות שבהן 
הגיור  משא  את  לשאת  והחובה  הזכות  את  לעצמם  לוקחים  ציונים-דתיים 
הממלכתי, אני מנתחת כיצד סוגית הגיור משמשת ציבור זה בעבודת הזהות 
במוסדות  העבודה  שדרך  היא  במאמר  המרכזית  הטענה  שלו.  הקהילתית 
הגיור הממלכתי וההתמסרות לתחום מדיניות הנתפס כקריטי למדינת הלאום 
היהודי, הקהילה הציונית-דתית שואלת את עצמה “מי אנחנו“. השאלה זוכה 
ציונים-דתיים מתמודדים  העיסוק בשאלה  אך מתוך עצם  לתשובות שונות, 
להם,  משמעותיים  אחרים  מול  מתמקמים  עמוק,  פנימי  דתי  פיצול  עם 
לערכי  ומבררים את מחויבותם  היחסים המורכבים עם המדינה  מעבדים את 
שמבקשים  בתהליכים  מתמקד  המאמר  הלאומית.  והאחריות  הממלכתיות 
וחינוכיות  רבניות  אליטות  בעיקר  הדתית,  בציונות  קהל  דעת  מעצבי  להניע 
ופוליטיים  סוציו-היסטוריים  הקשרים  בחשבון  ולוקח  הליברליים,  מאגפיה 
לעצמה  יחסה  ובעיקר  למדינה,  הדתית  הציונות  של  ליחסה  הנוגעים  רחבים 

כאל קבוצה שמבקשת לפעול עבור המדינה. 

חיבבתי  ומיד  לגיור,  הדין הרבני המיוחד  בבית  כהן פגשתי בתחילת עבודת השדה שלי  את הרב 
אותו.1 הערכתי את המבט הנעים והמכבד שנתן לא אחת במתגיירות ובמתגיירים ואת ההקשבה 
המלאה שניכרה בו כשדיברו. שמחתי שמחה גדולה בעניין שגילה בעבודת המחקר שלי ובשיחה 
לאחר  אחדים  חודשים   ,2005 בסתיו-חורף  בינינו.  שנוצרה  מאליה,  מובנת  הלא  המתמשכת, 
ולספר לעצמי — דרכו  ההתנתקות מחבל עזה, שמחתי על ההזדמנות לשוחח עם רב ציוני-דתי, 
— סיפור על שיחה אפשרית בין שמאל לימין. הוא מצדו הכיר את העולם האקדמי, ודרך המפגש 
איתי בדק את החיבורים והגבולות עם העולמות שלו. “אני מהדתיים החדשים של יאיר שלג“, הוא 
הצהיר פעם בפניי, והתכוון לשילוב שמצא העיתונאי יאיר שלג בקרב ציונים דתיים בין זהות דתית 
ובין היפתחות לתרבות הישראלית החילונית )שלג, 2000(. באמצעות תיאור המיקום הסוציולוגי 
שממנו הוא משקיף בכמיהה אל החברה הישראלית החילונית הוא הסביר לי אולי את העניין שהיה 
לו בשיחה עם חוקרת חילונית שכמותי, אף שמרבית הקולגות שלו בבית הדין בחרו אחרת. כחצי 

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב  *
זהו שם בדוי. לאורך המאמר אשתמש בשמות בדויים של מתגיירות ובני זוגן ושל שליחי בית הדין   1

הרבני לגיור. שמותיהם של אנשי ציבור מוכרים ובכירים במערך הגיור אינם מוסתרים. 
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שנה לאחר שפגשתי אותו לראשונה ניתק הקשר בינינו. זה קרה תוך דינמיקה מתסכלת, מקוממת 
ובדיעבד גם מלמדת, שאפשרה לי להבין עד כמה הרב כהן לקח לעצמו את הזכות והחובה לדבר 
ולעשות בשם המשימה הלאומית של הגיור הממלכתי. יתרה מזו, הבנתי עד כמה הרב כהן, בהיותו 
וחמקמקה  ישות מופשטת, מפושטת  דיבר איתי בשם “המדינה“ — אותה  איש הציונות הדתית, 

אשר אחריה ביקשתי להתחקות בשדה הגיור. 
במובן קריטי זה, הרב כהן אינו חריג בנוף המוסדי של פרויקט הגיור הממלכתי. האנשים והנשים 
שפגשתי במהלך עבודת השדה שלי — דיינים באולפני הגיור, מורים ומורות בבתי הדין הרבניים 
 — גיור  על  בכנסים  ומשתתפות  משתתפים  במקוואות,  ובלניות  בלנים  דיינים,  לגיור,  המיוחדים 
הגיעו רובם ככולם משורותיו המגוונות והמפוצלות של העולם הציוני הדתי. יתרה מזו, משורותיו 
של ציבור זה בא כוח האדם אשר הקים את מפעל הגיור הממלכתי, הניע אותו וזה למעלה משני 

עשורים מתחזק את הרעיון שמפעל זה הוא משימה לאומית שעל המדינה לקחת עליה חסות. 
ציוני  בהיותו שדה  הגיור הממלכתי  על שדה  אתנוגרפית  פרספקטיבה  מציעה  אני  זה  במאמר 
להבין  ניסיון  מדינת הלאום מתוך  על  לקדם פרספקטיבה אתנוגרפית  גם  אני מבקשת  בכך  דתי. 
כיצד קבוצה אידיאולוגית )מגוונת ומפוצלת ככל שתהיה( מאיישת שדה מוסדי מדינתי, מנכסת 
העצמית.  הבנתה  את  כך  דרך  ומעצבת  הערכיות,  למידותיה  התפור  כנושא  דיסקורסיבית  אותו 
הטענה המרכזית שלי היא שבאמצעות התגייסות למשימה הלאומית של הגיור הממלכתי, ציונים-

דתיים, ובעיקר מעצבי דעת קהל בציבור המרכזי והליברלי של הציונית דתית, מעבדים את זהות 
הרוסית  דוברי  הלא-יהודים  העולים  של  גיורם  אתגר  שמציב  שאלות  על  נשענים  הם  הקהילה. 
בין קבוצות ציוניות דתיות, להתמקם  ולדון בקרעים  כדי להתמודד עם שאלות פנימיות בוערות 
את  ולברר  והחרדי,  החילוני  הציבור  מול  ובמיוחד  הדתית  הציונות  של  משמעותיים  אחרים  מול 
היחסים המתוחים עם המדינה. באמצעות לקיחת האחריות על הגיור הממלכתי, או לכל הפחות 
באמצעות דיון פומבי על משמעויותיה של לקיחת אחריות שכזו, האליטות הרבניות, החינוכיות 
והפוליטיות שבמרכזה ובשמאלה של הציונות הדתית נאבקות על עיצוב פניה. הן פועלות כאמרגני 
זהות המעלים לעיסוק ציבורי פנים-קהילתי את השאלה “מי אנחנו“: מי אנחנו, הציונים הדתיים, 
ובתחום  זהות. דרך העבודה במוסדות הגיור הממלכתי  ומבחין אותנו כקהילת  ומה מניע, מגדיר 
מדיניות שנתפס כקריטי לעתיד המדינה כיהודית וציונית, האליטות הללו מובילות עבודת זהות 
הממוקדת בקהילה. העבודה בשדה הגיור מובנית כהשתתפות אזרחית פעילה במדינת ישראל — 

השתתפות שמפורשת כמהלך של אזרחות ראויה גם בקהילה הציונית-דתית.
מושג העבודה משמעותי לטיעון שלי, כפי שמבהירה כותרת המאמר. הוא מדייק את המאמץ 
הקהילתי והאישי העצום של ציונים-דתיים “לעשות טוב“, לשיטתם, למען המדינה, העם היהודי 
והציונות הדתית. גם במובנו הצר )תעסוקה בשכר, למשל של דיינים ומורים לגיור( וגם במובנו 
הרחב )השקעה ומאמץ, פעמים רבות באופן וולונטרי(, מושג העבודה עוזר להבין כיצד שדה הגיור 
הממלכתי הפך ל“מקום עבודה“ ציוני-דתי, וכיצד ציונים דתיים הם “עובדי מדינה“ במובן ממשי 

ומטפורי כאחד. 
איני מבקשת לעשות  ובין הציבור הציוני-דתי  הגיור  בין המשימה הלאומית של  בזהותי קשר 
לדתיות,  להלכה,  למדינה,  באשר  אחד  בקול  המדבר  ציבור  זה  היה  כמו  זה  לציבור  הומוגניזציה 
לאחריות לאומית ולגיור. גם איני טוענת כי “הרחוב הציוני-דתי“ נענה בהכרח לקריאותיהם של 
יומו.  סדר  במרכז  הגיור  שאלת  את  ומעמיד  בהם  שאעסוק  הציונים-דתיים  הקהל  דעת  מעצבי 
)אשכנזיות  חרדיות  דווקא מפלגות  מכך שבמגרש השלטוני  איני מתעלמת  גם  ספק,  הסר  למען 
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וספרדיות(, ולא ציוניות דתיות, הן שזוכות לעתים בשליטה בעמדות מפתח בביורוקרטיה הרבנית 
של הגיור.2 אך גם מי שעובדים במוסדות הגיור של המדינה וגם מי שנרתמים למפעל הגיור ככוח 
אזרחי המעורב מלמטה )בפעילות וולונטרית של רבנים, אנשי ציבור, עמותות, קהילות ומשפחות 
תומכות( הם אנשים המגדירים עצמם ציונים-דתיים. הרוב החילוני דומם למדי בנוגע לגיור ונוטה 
עיסוק מזדמן  לאומית, למעט  הציוניות של הפרויקט כמשימה  הנחות העבודה  שלא לערער על 
בדילמות ליברליות. בשולי שוליהם של מוסדות הגיור ניתן למצוא קומץ גורמים חרדיים )למשל 
דיינים בבית הדין הרבני המיוחד לגיור(, אולם בעיקרה מדיניות הגיור מזוהה עם הציונות הדתית 

ונשענת על כוח העבודה שלה. 
המאמר הוא חלק מפרויקט מחקר גדול המתבסס על עבודת שדה שקיימתי לאורך שלוש שנים 
)2004—2007( באתרים הממסדיים שבהם מתקיים תהליך הגיור בחסות המדינה ובזירות ציבוריות 
רבניים  דין  בבת  גיור,  באולפני  התקיימה  השדה  עבודת  ממלכתי.  גיור  על  השיח  מתנהל  שבהן 
המדינה  נציגי  בין  שהתפתחו  הממסדיות  היחסים  מערכות  בניתוח  והתמקדה  ובמקוואות,  לגיור 
ובין מתגיירות ומתגיירים )Kravel-Tovi, 2012b, 2014(. ראיונות שקיימתי עם שחקנים חברתיים 
2004—2015( הלקוחים  וחומרים טקסטואליים )מהשנים  במיקומים שונים בממשק המוסדי הזה 

ממסמכי מדיניות, מהמדיה החברתית ומהעיתונות מעבים את הניתוח המוצע כאן. 
תחילה אציג את יחסי הרפורט שהיו לי ונקטעו עם הרב כהן, הדיין שהזכרתי לעיל. זהו סיפור 
שניתן לכאורה להבינו אך ורק כווינייטה אתנוגרפית במסגרת דיון מתודולוגי. אכן, בכותרת הבאה — 
“משבר של ייצוג“ — יש דיוק מילולי המכוון בחצי חיוך לקוראות וקוראים המתמצאים בהיסטוריה 
הקרובה של האנתרופולוגיה. אך כפי שאתאר, במפגש האתנוגרפי ביני ובין הרב כהן מקופלים גם 
נתחים מהסיפור שאספר על סוכני מדיניות הגיור הממלכתי בהיותם אנשי הציונות הדתית, ובפרט 
בהיותם מה שאכנה לאורך המאמר “עובדי מדינה“, במובן המטפורי של התגייסותם לטובת המדינה 
כפי שהם תופסים אותה. לאחר מכן אציג את המטפורה של משא )weight( כדי להסביר את יחסה 
של  הסוציו-היסטורי  בהקשר  אותה  ואמקם  הגיור,  של  הלאומית  למשימה  הדתית  הציונות  של 
זו. אז אפנה לניתוח תחושת האחריות הלאומית המניעה ציונים-דתיים לשאת את משא  קהילה 
ציונים- שבין  ביחסים  ההתנתקות  שיצרה  השבר  את  בחשבון  המביא  ניתוח   — הממלכתי  הגיור 

בציונות  ליברליים  חלקים  של  המאבק  ואת  היהודית-ישראלית  בחברה  ולחלקים  למדינה  דתיים 
הדתית נגד מה שהם מגדירים “חוסר האחריות של המוסדות הרבניים“. בהמשך המאמר אתייחס 
לאופן שבו מאבקים פנימיים על דתיות ציונית-דתית ומאבקי כוח עם העולם החרדי על הסמכות 

לגייר משתקפים גם הם בשדה הגיור הממלכתי ומעצבים את פניו. 

משבר של ייצוג
בחדר  שהתפזרו  משפטים  בקטעי  עמוס  היה  שלי  הראש  מתיש.  היה  הדין  בבית  הראשון  היום 
לאורך שמונה שעות של דיונים, והיד שאספה אותם למחברת כבר כאבה. מזל שבאתי עם מחברת 
קשיחה. את הדפים האחרונים במחברת מילאתי בבית קפה בקרבת בית הדין, כשניסיתי להשלים 

למפלגות  נתניהו  הממשלה  ראש  בין   )2015 במרץ  )שקמה  ה-20  בכנסת  קואליציוניים  הסכמים   2
חרדיות אשכנזיות וספרדיות גרמו לביטול רפורמת הגיור המזוהה עם הציונות הדתית )עם מפלגת 

הבית היהודי, ובעיקר עם ח“כ אלעזר שטרן, ציוני-דתי ממפלגת יש עתיד(. 
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בשעת ערב מוקדמת ארוחת צהריים שנדחתה. בדפים אלו תיארתי בקצרה את השיחה שקיימתי 
עם הרב כהן בסופו של יום הדיונים, שיחה שבה התוודה בפניי שבתחילת היום חשב שאני מרגלת 
אחריו בשמו של הרב יוסף שלום אלישיב, פוסק ההלכה החרדי, לקראת הדיונים הצפויים בוועדת 
המינויים לבית הדין הרבני האזורי )הרב כהן הגיש מועמדות לכהן בו כדיין(, ושעכשיו הוא דווקא 
חושב שאני בסדר: “משום מה אני נותן בך אמון“, הוא אמר. שמחתי על גילוי הלב המפתיע כשדיבר 
על עבודתו בבית הדין לגיור: על הפולשנות שמנכרת ותחושת הכוח שממכרת, על הדינמיקה של 

עבודת צוות ועל הפוליטיקה הפנימית בוועדות המינויים לבתי הדין הרבניים האזוריים. 
הרב כהן ענה לשאלותיי בין הדיונים, נתן לי מיוזמתו מאמרים שכתב בנושא הגיור ויידע אותי 
טלפונית על כנסים רלוונטיים. הוא ביקש לשמוע על התרשמותי מבית הדין, ובמיוחד מהיחס שהוא 
והקולגות שלו הפגינו כלפי מתגיירות ומתגיירים, והקשיב בעניין כששיתפתי אותו במחשבותיי. 
התבדחתי איתו פעם ואמרתי שהוא המשת“פ הטוב ביותר שהיה לי עד כה. בירכתי כל כך את מזלי 
הטוב כאתנוגרפית עד שהצלחתי לשכוח את העובדה שפעם הוא השווה את הקשר בינינו ליחסי 
חיסיון במשטרה, את הבהלה שתקפה אותו כשביקשתי להקליט ריאיון אתו, ואת תשובתו הזריזה 
כשניסיתי לשכנעו אחרת בטענה שריאיון לא מוקלט פוגם במידת המהימנות: “מצוין“, הוא אמר, 
“ככה הכי טוב“. את הריאיון קיימנו בסופו של דבר בבוקר חורפי של יום שישי בפברואר 2006, 

בלובי של בית מלון שהוא בחר, הרחק מבית הדין. מכשיר ההקלטה שהבאתי נשאר בתיק. 
אבל מפגש אתנוגרפי של חצאי חיוכים המתקיים בתוך שדה מוקשים הוא מפגש נפיץ. באביב 
2006 השתתפתי בכנס אקדמי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב והצגתי אתנוגרפיה על בסיס דיון שבו 
הוא לקח חלק מרכזי. האקלים הדיאלוגי של האנתרופולוגיה העכשווית, המשיכה של הרב כהן 
ויחסי האמון שנדמה היה לי שרקמנו במאמץ משותף הובילו אותי לשלוח לו  לחשיבה אקדמית 
מיוזמתי את ההרצאה שכתבתי. במסגרת יחסי החליפין שאפשרו לי להשמיע דעה על עבודתו, 
הייתי סקרנית והרגשתי חובה לשמוע מה הוא חושב על העבודה שלי. ראיתי בו קורא מצוין — בן 
שיח מהשדה המצויד לא רק בסקרנות אלא גם ביכולת רפלקסיבית ובחשיבה ביקורתית. הבחירה 
שלי לשלוח לו את הטקסט התגלתה כטעות. כבר למחרת בבוקר חיכתה לי הודעה ממנו בתיבת 

הדואר האלקטרונית. הוא שלח את מסמך ההרצאה בתוספת הדברים )המקוצרים( הבאים: 

בס“ד, ח‘ ניסן תשס“ו
6 באפריל 06‘

מיכל אהלן,

הדברים מעניינים מאד. אני מצ“ב את הדברים שלך עם תיקונים שלי בגוף הגיליון, בפונקציה 
“עקוב אחר תיקונים“. אני בטוח שלא תפגעי מהערותיי דלהלן; הרי בדיוק לצורך זה שלחת 
הזמן,  לי. מקוצר  המיוחסים  הציטוטים  הגיליון, את  בגוף  תיקנתי,  כאמור  הדברים.  אלי את 
כמעט  נגעתי  לא  דרוש;  מאד-מאד  לי  שנראה  ראשונה“  “עזרה  כטיפול  זה,  את  רק  עשיתי 
בכלל בשום דבר אחר, אפילו לא בפרשנות שלך לדברי שלי ובמה שאת מסיקה מתוכם. בעיקר 
השלמתי דברים שאת השמטת מדברי ל“מוטי“ )בוודאי מחמת המהירות שבה נכתבו הדברים(. 

אנא אל תעבירי את הדברים לאיש לפני ביצוע התיקונים בגיליון שלך — זה חשוב! 
את  לפרש  שלך  פררוגטיבה  כמובן  זו  נגעתי.  לא  הציטוטים,  עצם  לתיקון  מעבר  כאמור, 
מנוגדים לפרשנות שלי  גם שהדברים  כהבנתך,  ולהסיק  הדיבורים שלי  ובתוכן את  העובדות 
]...[ אם  לומר לפרוטוקול, שאני לא תמיד מסכים  עצמי לדברי; אבל סתם ככה אני מבקש 
בגוף  לגבי דברים אחרים,  גם  ולהעיר  כולה  לך, אשתדל לעבור על העבודה  זה באמת חשוב 
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החלק  כמו  מוזכר,  אני  שבהם  חלקים  במיוחד  מהעבודה,  חלקים  עוד  לקבל  אשמח  הגיליון. 
ואני  הדברים,  מטבע  שיבושים,  ליפול  עשויים  פה  בעל  בראיון  עמי.  הריאיון  על  שמבוסס 

מעוניין שייאמרו בשמי דברים מדויקים. 

הטקסט  את  שינה  כהן  הרב  איך  לבן  גבי  על  אדום  וראיתי  התיקונים  אחר  עקבתי  קריאה,  תוך 
האתנוגרפי שלי: הוא האריך, קיצר, מחק והוסיף משפטים מתוך הדיון בבית הדין. למרות הבהלה 
שאחזה בי, ידעתי שלא אוכל לקבל את השינויים שהוא כופה על הייצוג האתנוגרפי שלי; לטוב 
ולרע, זה היה הטקסט שלי. כתבתי לו מכתב, שבסופו של דבר לא נשלח, ובו ניסחתי את מורכבות 
הסירוב שלי: כתבתי על טיבם של מפגשים אתנוגרפיים, של יומן השדה ושל ייצוג אנתרופולוגי. 
ואלפי  חודשים  ארבעה  הוא, ממרחק של  כי  כהן  הרב  המובלעת של  ההנחה  בעדינות את  דחיתי 
מילים עם עשרות מתגיירות, מסוגל לייצג טוב ומדויק ממני את הסיטואציה שתיעדתי במגבלות 

יכולתי בזמן התרחשותה. “אנחנו לא כותבים טקסט משותף“, חתמתי. 
לכתוב  בי שבמקום  הטיח  כהן  הרב  לנקודת האל-חזור.  הגענו  כבר למחרת, בשיחה טלפונית, 
על יחסי האנוש בבית הדין, כפי שהאמין שבכוונתי לעשות, הוא גילה מההרצאה שאני למעשה 
עוסקת ב“קודש הקודשים“ של תהליך הגיור, קרי בטיפול בית הדין ב“קבלת המצוות“ )המרכיב 
הטעון והשנוי במחלוקת מבין מרכיבי הגיור האורתודוקסי(. הוא תבע ממני זכות וטו על הטקסטים 
“שלו“ וטען שאני מתעדת בבית הדין באופן סלקטיבי במכוון כדי להתאים את התיעוד לעמדותיי 
החילוניות, ואילו אני טענתי לבעלות על הטקסט האתנוגרפי והתעקשתי על עבודת מחקר הנעשית 
מתוך יושר ויושרה. לאחר דקות ארוכות של שיחה ללא אופק, הרב כהן פנה לרטוריקה לאומית. 
הרטוריקה הכוחנית שאפיינה את דבריו עד כה שיקפה בעיניי את מיקומו כ“חזק“: כדיין המורגל 
במחקר.  סף  וכשומר  הדתית,  הציונות  של  באליטה  כחבר  כוח,  של  מנומסת,  אם  גם  בהפעלה, 
ועליי ביטוי למחיר שמשלמים אנתרופולוגיות  ראיתי באופן שבו הוא הרשה לעצמו לדבר אליי 
ואנתרופולוגים על מחקרים הנעשים במרכזי כוח. הרטוריקה שלו הייתה מעליבה אך היא לא הייתה 
מעניינת כשלעצמה. הרטוריקה הלאומית החזיקה תובנה מעניינת הרבה יותר. היא הייתה אמנם 
מנופחת ומניפולטיבית, והיא אומצה כדי לכסות על מניעים מקצועיים )ולגיטימיים לחלוטין(, אך 
הייתה בה גם אמת גדולה. הרב כהן, בצר לו, ניסה לגייס אותי לפרויקט הלאומי של הגיור. הוא פנה 
אל לבי — כישראלית, כיהודייה, כציונית, כמי שבטח אכפת לה, כמי שהוא ראה מזילה לא אחת 
דמעות בטקסי הגיור שמתקיימים בסוף הדיונים — וביקש למעשה את השתתפותי במה שהגדיר 
הגיור  פרויקט  את  מסכנת  המשפט,  בית  את  מבזה  שאני  טען  הוא  האומה“.  של  מכריע  כ“רגע 
ומקריבה את מדינת ישראל על מזבח המחקר. הוא דיבר בשם ה“משימה הלאומית“, המדינה והעם 
היהודי. הרב כהן לא יכול היה לראות, אבל חייכתי חצי חיוך כשדיבר על העבודה שלי במונחים 

הללו.
הדינמיקה הזו לימדה אותי שכרבים אחרים באליטות של הציונות הדתית, הרב כהן חש בכובד 
משקלה של המשימה הלאומית; הוא רואה בה עבודה שלו. כשהמפגש המקצועי בינינו הפך בלתי 
אפשרי, הוא פנה לרטוריקה המכבידה של משימה לאומית וגישש לבדוק אם יוכל להטיל אותה 
במהלך  שלי.  העבודה  לא  שזו  ברור  לי  היה  וכאזרחית,  כאתנוגרפית  שלא.  גילה  הוא  עליי.  גם 
שני  עם  הדתית,  ולציונות  לו,  שיש  היחסים  מערכת  התבטאה  כהן  הרב  עם  שלי  האינטראקציה 
אחרים משמעותיים: יהודים חילוניים ויהודים חרדיים. אני, כחילונית, הכזבתי לשיטתו בשותפות 
שיש בשאלת הגיור בין הציונות הדתית והציונות החילונית, ולדעתו עסקתי בכתיבת טקסט מבלי 
שטובת המדינה הציונית תעמוד לנגד עיניי. הרב אלישיב )שהיה אז עדיין בחיים( ייצג עבור הרב 
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כהן את המבט החרדי המצמית, זה שמתנגד לפרויקט הגיור הממלכתי. כפי שאזכיר בהמשך, את 
יש להבין לאור מערכת היחסים שלהם  ציונים דתיים למשימה הלאומית של הגיור  עמדתם של 
עם היהדות החרדית, אשר זכתה מסוף שנות השבעים לכוח פוליטי הולך ועולה במוסדות הרבנים 

הממלכתיים. 

המשא שלנו
בספרו City of God: Christian citizenship in postwar Guatemala מפתח קווין לואיס 
האחריות  כובד  תחושת  את  לתאר  כדי   )weight( “משא“  המושג  את   )O‘Neill, 2010( אוניל 
נוצרים בגואטמלה סיטי המבקשים להציל את גואטמלה מעצמה —  המוסרית שחשים מאמינים 
 shouldering the( ליצור עבורה עתיד טוב יותר. אוניל בוחר במטפורה הגופנית של העמסת משא
weight( כדי להדגיש את כובד המשקל ואת התחושה הפיזית כמעט של מאמץ הנשיאה בו. במרכז 
הדרמה הפוליטית שאוניל מתאר ניצבים יחידים העוברים מה שלואי אלתוסר מכנה אינטרפלציה 
)Althusser, 2006(. אינטרפלציה היא הדרך, הסמויה והבלתי מורגשת לרוב, שבה אידיאולוגיה 
מפעילה יחידים )או גורמת להם להפעיל את עצמם(. היחיד, שנציגים של האידיאולוגיה קוראים 
לעברו “הי, אתה שם“, יכול להיענות לקריאה, והיענות זו היא שמקנה לו זהות אישית וחברתית 
והופכת אותו לסובייקט שהוא לעולם גם נתין של סדר קיים. באמצעות אינטרפלציה, טוען אוניל, 
מאמינים נוצרים בגואטמלה סיטי מבצעים עבודה דתית תובענית ומתוך כך הופכים לסובייקטים 
של גואטמלה המגויסים לטובתה. האינטרפלציה הנוצרית מגייסת יחידים כדי לשאת את המשא 

 .)O‘Neill, 2010( הלאומי ומתוך כך לעבוד על העצמי המוסרי שלהם למען גואטמלה
היא  מדינה.  כעובדי  לציונים-דתיים  כאן  מציעה  שאני  לניתוח  רלוונטית  המשא  מטפורת 
מסבירה את שיח האחריות וחוויית השליחות שמעצבים את השתתפותם במפעל הגיור הממלכתי 
הדרמה  במרכז  אולם  לאומית.  משימה  היותו  בשל  בו  לעבוד  מתגייסים  הם  כיצד  להבין  ועוזרת 
הפוליטית של הגיור לא ניצבים רק סובייקטים העובדים על העצמי המוסרי שלהם אלא גם קהילה 
אידיאולוגית הנקראת לעבוד על העצמי הקולקטיבי המוסרי שלה. הקריאה המהדהדת בכנסים, 
במדיה החברתית ובעלוני בתי הכנסת הציונים-דתיים היא לא רק “הי, אתה שם“ אלא גם “הי, אתם 
על  ונושאים  והרבנים  הציבור  אנשי  לקריאת  לא(  )או  יחידים הם שמגיבים  ברור שבפועל  שם“. 
כתפיהם מקצת משקלה של המשימה הלאומית. אבל ה“אתה“ שאליו מכוונים המנהיגים והרבנים 
הוא בעיקר קולקטיבי, ולכן אין זה מפתיע שהשיח הציוני-דתי על גיור עוסק במידה רבה בקווי 

המתאר של הציונות הדתית עצמה, כפי שאראה בהמשך המאמר. 
חוקרת הספרות יעל שנקר כותבת שביטוי השייכות “שלנו“ “חוזר בשיח הדתי לאומי בכל מיני 
שלנו“.  “הסופרים  או  שלנו“  “היוצרים  על  בדיונים  למשל   ,)284 עמ‘   ,2004 )שנקר,  וריאציות“ 
ומייצר  הציונית-דתית  הקהילה  של  ההטרוגניות  את  במכוון  מטשטש  “שלנו“  המונח  לטענתה, 
לכאורה “ציבור הומוגני שמסמן את עצמו אל מול אחר שזהותו ברורה גם היא“ )שם, שם(. גם 
הציבור  שלנו,  הבעיה  “שלנו“:  המונח  את  אחת  לא  שמעתי  גיור  על  הציוני-דתי  הציבורי  בשיח 
עליהם,  כותבת  ששנקר  להקשרים  בדומה  שלנו.  הרבנים  שלנו,  המדינה  שלנו,  האחריות  שלנו, 
גבולות  המילה “שלנו“ הפכה בשדה הגיור לעוגן דיסקורסיבי שעוזר לפרנסי הקהילה לסמן את 
הזהות הקהילתית וליצור תחושת יחד באמצעות מילה מזוקקת אחת. אך המילה “שלנו“ עוזרת 
גם לרתום את מה שאנשים מדמיינים על הקהילה הציונית-דתית כדי לגייס אותם לשאת את כובד 

משקלה של המשימה הלאומית ולנכס אותה לעצמם.
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מדגים  ציונים-דתיים  מדינה  עובדי  בהיותם  הממלכתי  הגיור  סוכני  על  האתנוגרפי  המבט 
מאה  חצי  מדינה.  של  אנתרופולוגיה  של  המתחדש  המחקר  בשדה  הטמון  המוסף  הערך  את 
חזרו  מבניות  פונקציונליות  פרספקטיבות  בחסות  פוליטית  אנתרופולוגיה  שהתפתחה  לאחר 
והחברתיים  המוסדיים  היומיום  בחיי  ובעיקר  במדינה,  לעסוק  ואנתרופולוגים  אנתרופולוגיות 
שבהם רוחשים תהליכים פוליטיים המקנים משמעות וכוח לישות המתעתעת שנקראת “מדינה“. 
פנייה זו לחיי היומיום אינה נובעת רק מכך שאנתרופולוגיה, אולי יותר מכל דיסציפלינה אחרת, 
ערוכה מתודולוגית להבין דקויות של פעולה וחוויה. היא נשענת על יומרה תיאורטית שאפתנית 
יותר: לחקור את מרקם היומיום של המדינה ואת סוכניה הפשוטים, משום שבדיוק שם המדינה 

מקבלת מובן ופשר. שם היא נמצאת. 
מי שנוטלים  היכן שנמצאים  נמצאת  יהודית,  כמדינה  ישראל,  טוענת שמדינת  אני  זה  במאמר 
לעצמם )או הנקראים ליטול על עצמם( את הזכות והחובה המוסרית לדבר ולפעול בשמה ממסדית 
יעל  המדינה“.  של  “פרצופה  את  עצמם  על  עוטים  הגיור  שאלת  של  שבהקשר  מי  וולונטרית;  וּ
מדגימה  בטורקיה,  העובדת  פוליטית  אנתרופולוגית   ,)Navaro-Yashin, 2002( נווארו-ישין 
בספרה Faces of the state: Secularism and public life in Turkey כיצד המרחב הציבורי 
האזרחי אינו נקי מעקבות המדינה, וכיצד האפקט העצום שיש למדינה בחיי אזרחיה מתקבל לא 
גם בחברה האזרחית, הרחק  דווקא בשל פעילויות המתקיימות במרחבי החברה האזרחית.  אחת 
“עושים  ומדינתיים,  לאומיים  שיחים  מאמצים  אזרחים  המדינה,  של  הרשמיים  הכוח  ממרכזי 

מדינה“ ו“עושים אזרחות“. 
אזרחותם הפעילה של ציונים-דתיים במשימה הלאומית הממלכתית של הגיור מאפשרת להם 
קהילה   — שלהם  הזהות  בקהילת  וכאזרחים  ישראליים  כאזרחים  הלאומית  אחריותם  את  לממש 
פיליפ  הסוציולוג  של  במונחים  המדינה.  עם  אורגניים  יחסים  על  העצמית  בהגדרתה  הנשענת 
משתמשת  הדתית  הציונות  עצמה,  את  להגדיר  שכדי  לומר  אפשר   )Abrams, 2006( אברמס 
קיום  למדינה  המקנים  הממשל  ומבני  המוסדיות  הפרקטיקות  מערכת  שהיא  המדינה,  במערכת 
המדינה.  של  המופשטת  הישות  שמאחורי  הסמלי  הרעיון  שהוא  המדינה,  ברעיון  וכן  קונקרטי, 
מובנת  הלא  האפשרות  את  משמרים  ציונים-דתיים  היהודית,  ישראל  למדינת  נתינה  באמצעות 

מאליה להיות עובדי מדינה. 

רקע היסטורי פוליטי 
של  לאור מאפייניה  להבין  יש  הגיור הממלכתי  את משא  ציונים-דתיים לשאת  הבחירה של  את 
הציונות הדתית כתנועה פוליטית, כרעיון, ויש שיאמרו גם כהכרעה נפשית )שלג, 2004(. התנועה 
שנולדה באירופה ב-1902, עם הקמת סיעת המזרחי בהסתדרות הציונית הכללית, התייחדה בנכונות 
להצטרף למפעל הציוני המדיני. רבנים אורתודוקסים תקפו את רבני המזרחי, אורתודוקסים גם 
הם, על כך שפעלו בתוך מנגנון חילוני המונהג על ידי כופרים ועוברי עברה ועל כך שלא עמדה 
להם סבלנותם לחכות לגאולה הנסית. אך עסקני המזרחי הצדיקו את החבירה לממסד הציוני וטענו 
היהודי, מהלך מחושב שעשוי  זהו מהלך פרגמטי שמטרתו להיאבק מבפנים במגמות החילון  כי 
לחולל מהפכה רוחנית בעולם היהודי המחולן )שוורץ, 2004(. בעצם הבחירה בשיתוף פעולה עם 
יהודים חילוניים קידשה המזרחי את הערך של אחדות לאומית ומיצבה את עצמה כגשר הכרחי 
בין דתיים לא-ציוניים ובין ציונים חילוניים. כבר בשלבים ראשוניים אלו של התגבשות פוליטית 
פיתחה הציונות הדתית את מערכת הקואורדינטות שמגדירות את סדר יומה עד היום: האחת היא 
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מחויבותה הבו-זמנית ללאומיות, למודרניות ולהלכה, והאחרת היא מחויבותה המשולשת לארץ 
ישראל, לעם ישראל ולתורת ישראל )כהן, 1998(. הפרשנות הניתנת לכל אחת ממחויבויות אלו 
והתמרונים ביניהן עומדים מאז במרכזן של מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות הניטשות בין מחנות 

שונים בציונות הדתית.
קידוש האחדות הלאומית ושיתוף הפעולה עם הפרויקט הציוני נשארו עקרונות מארגנים 
מרכזיים בשדרה המרכזית של הציונות הדתית גם כאשר התפתחו בתוכה זרמים שהתרחקו 
מהפוליטיקה הקלאסית, הפרגמטית והפשרנית, שייצגה סיעת המזרחי. ההשתלבות באתוס 
הישראלי מסבירה רגעים מכוננים בהתפתחות הציונות הדתית, למשל כאשר הרב אברהם יצחק 
הכהן קוק, מנהיג ציוני-דתי שפעל מחוץ לסיעת המזרחי )וגם נגדה(, הוביל ב-1921 את הקמתה 
של הרבנות הראשית שתשמש מוסד רבני עליון מאחד עבור כל היהודים בארץ ישראל; או 
כאשר ב-1922 הוקמה הפועל המזרחי, תנועת פועלים דתית שאימצה למעשה את הערכים 
הסוציאליסטיים של הציונות החילונית ומציעה להם טוויסט דתי; כך גם מוסברת העובדה 
שמאז הקמת המדינה היו מפלגות דתיות לאומיות )בתחילה המזרחי והפועל המזרחי, ואחר 
כך המפד“ל( חלק אינטגרלי מכל הממשלות שהקימה תנועת העבודה הישראלית בגלגוליה. 
שותפות זו גם מסבירה איך, בניגוד לקבוצות חרדיות, ציונים-דתיים לוקחים חלק פעיל בטקסי 
הדת האזרחית של הלאומיות הישראלית, מתגייסים לצבא וחיים לצד חילונים, לעתים בשכונות 

מעורבות.3
מה שהזין את השותפות עם המפעל הציוני החילוני היה עמדה תיאולוגית אוהדת ביחס לעם 
ישראל ולמדינת ישראל. העם נתפס כישות רוחנית המחייבת, אך גם מאפשרת, שיתופי פעולה 
למען מטרות קולקטיביות, והמדינה נתפסה כישות מקודשת המחדשת את הריבונות היהודית 
שאבדה עם חורבן הבית השני. מובן שהיחס הציוני-דתי למדינה מעולם לא היה מונוליתי 
וסטטי, והאידיאל של ישראל כמדינה יהודית זכה וזוכה עדיין למשמעויות שונות )נוימן, 2015(. 
אך אפשר לומר שהזרם המרכזי בציונות הדתית מחזיק בעמדה תיאולוגית שלפיה למדינה 
היהודית יש ערך דתי. לעמדה זו התפתחו וריאציות משיחיות, בעיקר בחסות התיאולוגיה של 
ישיבת מרכז הרב, שלפיהן המדינה מגשימה את נבואות הגאולה )על הפרחת השממה, קיבוץ 
גלויות ושיבת ציון( וכי היא גלגול אבולוציוני הכרחי בדרך לגאולה )רביצקי, 1993(. חנן מוזס 
)2009( מזהה שלוש זיקות עיקריות ביחס של ציונים-דתיים למדינה: זיקה משיחית הקושרת 
בין המדינה לתהליך הגאולי הדטרמיניסטי, זיקה דתית המייחסת למדינה ערך דתי כללי בלבד, 

האידיאולוגי,  המיקום  להבנת  קריטית  החרדי  לעולם  הדתית  הציונות  בין  המשווה  ההעמדה   3
התיאולוגי, הפוליטי והסוציולוגי של הציונות הדתית, שהוא הרקע לדיון במאמר זה. אמנם הדיון 
על קבוצות משנה בעולם החרדי הוא מעבר למסגרת המאמר, אך חשוב להדגיש הבדל פנימי מהותי 
במופגן  לדחות  נוטות  הראשונות  מזרחיות.  חרדיות  קבוצות  ובין  אשכנזיות  חרדיות  קבוצות  בין 
גמישה  שלהן  הפרקטיקה  כי  )אם  הציונית  במדינה  ופוליטית  אזרחית  והשתתפות  לאומית  עמדה 
יותר מהרטוריקה המחמירה(. האחרונות מציגות עמדה חדשנית המפרקת את הדיכוטומיה  הרבה 
בין ציונות לחרדיות. הן מבטאות עמדה לאומית )אם כי לא ציונית באופן מפורש( מעין-ממלכתית 
בכל  במיוחד  לאומית,  אחריות  של  אידיאולוגיה  ואפילו  יהודית,  כמדינה  ישראל  למדינת  ביחס 
הקשור לשמירת הסף של הזהות היהודית בישראל. במובן הזה, החרדיות המזרחית אינה כה רחוקה 
מהציונות הדתית, והיא אפילו מתחרה בה לעתים על תפקידה הממלכתי בנושאים יהודיים דתיים-

 .Leon, 2014a, 2014b לאומיים. עוד על העמדה הלאומית הממלכתית של החרדיות המזרחית ראו
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וזיקה חילונית המייחסת למדינה ערך ציוני כללי. גם אם התפילה לשלום המדינה, הנישאת 
בבתי כנסת ציוניים-דתיים בכל שבת וחג מאז הקמת המדינה, מתייחסת למדינה כאל “ראשית 
צמיחת גאולתנו“, היא נותנת לעמדה המשיחית ביטוי ליטורגי וסמלי בלבד. גם אם השפה 
המשיחית הריטואלית הפכה לאחד מסממני ההיכר של הציונות הדתית, היא אינה מבטלת 
את העובדה שבפועל ציונים-דתיים מכירים בכך שהם נדרשים להתמודד הלכתית, פוליטית 
וחברתית עם מדינה יהודית פגומה מבחינתם: מדינה שאינה מכפיפה את עצמה לחוקי ההלכה 

ושרוב אזרחיה היהודיים אינם מקיימים אורח חיים אורתודוקסי. 
עם השנים לא הסתפקה עוד הציונות הדתית בתפקידה כשותפה משנית במפעל הציוני, 
כמעין קבלנית משנה לענייני דת, והציבה עצמה כמובילת דרך. החל משנות החמישים היא 
החלה להעמיד את עצמה כחלופה ערכית דתית לאליטה הציונית החילונית וביטאה אספירציות 
להנהגה במגוון תחומים.4 שינויים בין-דוריים במפד“ל ומלחמת 67‘, שתוצאותיה נקראו כחלק 
מתסריט משיחי, הולידו עבור המנהיגות הציונית-דתית את הזדמנות ההובלה בחסות רדיקליזם 
ציוני ודתי שהלך והתגבש בשנות השישים והשבעים בישיבות ציוניות, בעיקר בישיבת מרכז 
הרב בירושלים. לצד הרדיקליזם הדתי )שהוביל להתגבשות אגף תורני-אמוני שאליו אתייחס 
בהמשך( ולעומתו, חלקים נרחבים בציבור הציוני-דתי נשארו מנטלית ומעשית בקווי 67‘. הזרם 
המרכזי פיתח דתיות בורגנית )עירונית בעיקרה(, ומשמאלו התפתחו דפוסים של אורתודוקסיה 
מודרנית המשלבת אורחות חיים הלכתיים עם שדות ידע וערכי מוסר מהעולם החילוני הליברלי 

והמודרני. 
הציונית  הציונות הדתית במרכז העשייה  סימנה את עצמה  באמצעות מפעל התנחלויות 
כקבוצה שמוכנה לעבוד קשה, להתגייס למען אידיאלים ולהקריב ביטחון ונוחות למען המדינה. 
ומימשה תסריטים שקידשו תפיסות ממלכתיות  הובילה  הרב  תיאולוגיית מרכז  מזו,  יתרה 
ביחס למדינה )מוזס, 2009(. באופן אירוני, המפעל שביסס את הנראות הציבורית והפוליטית 
לכיוונים לעומתיים  יותר שוליים אוונגרדיים שמושכים  של הציונות הדתית הוליד מאוחר 
ופוסט-ממלכתיים )שם(. נוסף על כך, דווקא מעורבותה של הציונות הדתית בהובלת המדינה 
המאיסה אותה עם השנים על ציבורים ישראליים רבים ויצרה עבורה רגעי מבחן דרמטיים באשר 
לנאמנותה למדינה ולערכי הממלכתיות.5 כך היה למשל במאבק הציוני-דתי נגד פינוי חבל 
ימית בסיני ב-1982 ובאירועי המאבק נגד הסכמי אוסלו בשנות התשעים, לרבות רצח יצחק 
רבין ב-1995, וכך היה גם במאבק הציוני-דתי נגד תכנית ההתנתקות מחבל עזה, שהוצאה אל 
הפועל ב-2005. בכל ההקשרים הללו נדרשה הציונות הדתית להתמודד עם שאלות טעונות 

שטרן  )אצל  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  לפי  רוב.  קבוצת  הייתה  לא  מעולם  הדתית  הציונות   4
הישראלי  המכון  של  במחקר  דתיים.  עצמם  מגדירים  בישראל  מהיהודים   12%  ,)2015 ואחרים, 
לדמוקרטיה, בהובלת תמר הרמן ואחרים )2014(, שיעור הדתיים גבוה בהרבה: 22%—28% ממדגם 
למדו  החוקרים  הציוני-דתי.  או  הלאומי-דתי  למחנה  כשייכים  עצמם  הגדירו  יהודים  בקרב  מייצג 

שגם מרואיינים חילוניים, מסורתיים וחרדיים הגדירו את שייכותם למחנה הלאומי-דתי. 

ההיסטורית  מעמדתו  נובע  האחד  בישראל.  הפוליטיים  בחיים  מובנים  כמה  “ממלכתיות“  למושג   5
ולהעבירה  היישוב  הפוליטית ממוסדות  להפקיע את הסמכות  בן-גוריון, שביקש  דוד  הידועה של 
עמדה  מייצגת  ממלכתיות  זה,  למאמר  יותר  שרלוונטיים  במובנים  שבהקמה.  המדינה  למוסדות 
או  למדינה  הקשורים  ומכבדים  ייצוגיים  מאפיינים  לתפקיד  או  לאירוע  למוסד,  לשוות  המבקשת 

עמדה המייצגת אחריות כלל-לאומית ולא סקטוריאלית. 
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של הגדרה עצמית, שאלות שנגעו במישרין ביחסה למדינה: מהם גבולות המאבק נגד מוסדות 
המדינה ונציגיה ומהם גבולות הציות לרבנים? היכן תוחמים את ההבחנה בין השלטון ובין הישות 
המקודשת של המדינה? מהו מחיר ההתרחקות מהקונצנזוס הלאומי? קווי השבר שהסתמנו עם 
השנים מול המדינה והחברה הישראלית סימנו למעשה גם קווי שבר פנימיים. קווי שבר אלו 

מעצבים ומעצימים את העיסוק הציוני-דתי בגיור כעיסוק בשאלה “מי אנחנו“. 

המשימה שלנו
מעורבותם הפרואקטיבית של מוסדות המדינה בגיור אזרחיה הלא-יהודים הגיעה לשיא ב-2003 
כאשר אריאל שרון, אז ראש הממשלה, הכריז כי הוא רואה בריבוי העולים הלא-יהודים מברית 
המועצות “בעיה לאומית“. מהגדרה זו השתמע ששאלת גיורם של עולים אלו היא בגדר “משימה 
המועצות לשעבר,  מברית  הצפויה  העלייה  נוכח  שנות השמונים,  מסוף  כבר  למעשה,  לאומית“. 
החלו הרבנים הראשיים לישראל להיערך לטיפול ממלכתי רחב היקף בגיורם של העולים הלא-

יהודים שעתידים היו להגיע לישראל בחסות חוק השבות המורחב, מתוקף היותם קרובי משפחה 
של מי שהם יהודים על פי ההלכה. היערכות זו נבעה בעיקרה מצרכים ביורוקרטיים, קרי מהשאיפה 
לסטנדרטיזציה וריכוזיות בשדה שהתנהל עד אז באופן פרוץ ומבוזר למדי. אך מה שהתחיל כתגובה 

ארגונית של הסדרה לתופעה שהפכה המונית בפוטנציה, נצבע במהרה בצבעי הלאום. 
שדה הגיור בישראל הולאם בשני מובנים הקשורים זה בזה: פעם אחת כשהמדינה לקחה בעלות 
ביורוקרטית על תהליכים שלא היו לחלוטין תחת שליטתה, ופעם שנייה כשהמדינה עיגנה תהליכים 
הטיפול  הפקעת  את  להבין  יש  למשל  כך   .)Kravel-Tovi, 2012a( ציוניות  באספירציות  אלו 
בתי  בידי  והפקדתו  חרדיים,  ברבנים  המאוישים  האזוריים,  הרבניים  הדין  בתי  מידי  בגיור  הרבני 
הדין המיוחדים לגיור, שבהם עובדים רבנים ציונים-דתיים בעלי תודעה ממלכתית. היה זה ליהוק 
אידיאולוגי לא מקרי אשר אותת כי יש לרתום את ההלכה לצורכי המדינה והחברה היהודית בישראל. 
כבר בשנות השבעים, כאשר חלה עלייה חדה במספר המתנדבות הלא-יהודיות בקיבוצים, הרב 
אותת  לישראל,  הראשי  כרב  מכן  ולאחר  הראשי  הצבאי  כרב  בשבתו  ציוני-דתי  רב  גורן,  שלמה 
עדשה  דרך  עליה  ולהתבונן  הגיור  שאלת  את  להלאים  שיש  דומים  ארגוניים  מהלכים  באמצעות 
כפולה, הלכתית אך גם ממלכתית וציונית. על פי עמדתו זו הנהיג מדיניות הלכתית מקלה יחסית 
והחל למסד גיור של אזרחים ושל חיילים )Fisher, 2013(. ברוח דומה, לאחר שאריאל שרון קבע 
ב-2003 שגיור העולים מברית המועצות הוא משימה לאומית, ממשלת ישראל החליטה להקים 
מערך גיור בתוך משרד ראש הממשלה ולהעמיד בראשו את הרב חיים דרוקמן, רב בולט בציונות 
הדתית, הידוע בגישתו ההלכתית הליברלית והציונית ביחס לגיור. בשנת 2004 הוחלט להכפיף את 

בתי הדין המיוחדים לגיור לסמכותו של מערך הגיור.
בישראל.  והפוליטי  הציבורי  בשיח  שחוק  ואפילו  רווח  מושג  הוא  לאומית“  “משימה  המושג 
רק לשם הדוגמה, חיסכון במים, שיפור תשתיות הכבישים, התיישבות יהודית באזור עוטף עזה 
ושילוב המגזר הערבי בשוק התעסוקה הם רשימה חלקית של יעדים שהוגדרו “משימה לאומית“ 
הוא  חבוט,  מושג  זהו  אם  גם  ישראלים.  ביורוקרטים  או  פוליטיקאים  ידי  על  האחרונות  בשנים 
עדיין פועל כשם קוד לחשיבות ואפילו לדחיפות ומשמש אמצעי רטורי לגיוס קהלים ומשאבים 
רלוונטיים. שאלת הגיור זכתה במסגור הממתג של משימה לאומית בעיקר משום שריבוי העולים 
הלא-יהודים מברית המועצות לשעבר נוגע במישרין בשני מושגים מעוררי חרדה לאומית: “נישואי 

תערובת“ ו“התבוללות“. 
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לשני המושגים הללו נוכחות חדשה ופרדוקסלית בשיח הדמוגרפי בישראל. בקהילות יהודיות 
דיאספוריות אלו הן מילות מפתח ותיקות המתמצתות את חרדות הקיום של קבוצות מיעוט צד 
הרוב הלא-יהודי )Berman, 2009; Hart, 2000; Kravel-Tovi, 2016(, אך בישראל הן מתייחסות 
להקשר ייחודי שבו מיעוט לא-יהודי מתמזג סוציולוגית בקבוצת הרוב היהודית ועוקף את נציגי 
לי  נמצאת בבעיה“, אמר  ישראל  “מדינת  האורתודוקסיה המשמשים כשומרי הסף הממלכתיים. 
רחמים העובד במכון ללימודי יהדות, כשהוא עובר בדילוג רחב אך אינטואיטיבי מהמדינה שהוא 

מדמיין לבן שהוא מגדל: 

הבן שלי והבן שלך נמצאים באיזושהי בעיה. אני לא יכול למנוע מהבן שלי להתחתן עם קולגה 
לא  שהיא  סווטה  להיות  בקלות  יכולה  היא  אבל  אורית  לה  שקוראים  מהאוניברסיטה  שלו 
יהודייה. ]...[ זה משהו מפחיד. מדינת היהודים פה. לא להתבלבל, שאף אחד לא יתבלבל פה, 

“מדינת כל אזרחיה“ ודברים כאלה. 

רחמים הוא יהודי ציוני-דתי. הוא יודע שאני מגדירה עצמי חילונית אך מניח שבהיותי אם גם אני 
דואגת באשר לבנות הזוג העתידיות של בניי. לכאורה, ההנחה שלו הגיונית. סקר עדכני שנערך 
במאי 2015 מלמד עד כמה הרוב המוחלט של החברה היהודית בישראל, לרבות יהודים חילונים, 
דבק בעקרון האנדוגמיה )עתים, 2015(. הסקר ממחיש את העובדה שבישראל עקרון האנדוגמיה 
אינו מייצג רק עיקרון הלכתי המשרת את הממסד הרבני אלא משמש מרכיב בעמדה לאומית 
רחבה המבקשת לשמור על גבולות המשפחה ואחדות הקהילה המדומיינת )סמוחה, אצל וייס, 

 .)2001
זוכה  הגיור  שאלת  קיומיות,  כהשלכות  בישראל  הנתפסות  הדמוגרפיות  להשלכות  מעבר 
למעמד של משימה לאומית משום שהיא מקפלת בתוכה אמירות מוסריות על יחסי החליפין 
מברית  העולים  ההלכתי,  ממעמדם  במנותק  הלאומיים.  לאזרחיה  הלאום  מדינת  בין  הראויים 
המועצות נתפסים כסובייקטים לאומיים ופטריוטיים: כמי שמעצם עלייתם לישראל קשרו את 
גורלם עם העם היהודי בישראל, כאזרחים פרודוקטיביים, ובמיוחד כמי שמגשימים את החובה 
האזרחית האולטימטיבית של שירות צבאי. ממחישים זאת דיונים סוערים המתעוררים מדי פעם 
סביב קבורת חיילים שאינם מזוהים הלכתית כיהודים, דיונים המדגימים את העיסוק הציבורי 
ובין התמורה שהיא מחזירה  נותנים למדינה  במה שנתפס כפער בלתי נסבל בין מה שאזרחים 
להם. בהתבסס על תפיסות אתנו-לאומיות ורפובליקניות של אזרחות, שלפיהן המדינה צריכה 
זוכה  גיור   ,)2005 ושפיר,  )פלד  עצמם  ואת  מעצמם  לה  שנותנים  לאזרחיה  בהגינות  להחזיר 

להצדקות כאקט מוסרי ומתחייב של הדדיות.
במהלך עבודת השדה פגשתי סוכני גיור רבים, שכאמור רק מעטים מהם לא היו מזוהים עם 
הציונות הדתית. כך גם היה באירועים ציבוריים רבים שנכחתי בהם, אירועים שצמחו מלמטה, 
כמעט תמיד  המזוהים  וישיבות(  עמותות  )כגון  ותרבות  דעת  מוסדות  מיוזמות מקומיות של 
עם הציונות הדתית. “הלהקה הנודדת שוב הופיעה“, אמר לי אייל, רכז בכיר במכון ללימודי 
היהדות )המוסד העיקרי האמון על הכנה פדגוגית לגיור(, כשתיאר בפניי ערב עיון בנושא גיור: 
וידועים מראש מקרב  לרוב הייתה רשימת הדוברים צפויה ונבנתה על נושאי תפקיד ברורים 
האליטה הציונית-דתית. רשימת הדוברים כללה כמעט תמיד נציג של בית הדין הרבני המיוחד 
לגיור, נציג של מכוני הגיור, נציג מהאקדמיה ונציג מהכנסת או ממשרדי הממשלה המטפלים 
אף  כמעט  ובקהל  לא-אורתודוקסיים,  זרמים  של  נציגים  הופיעו  רחוקות  לעתים  רק  בגיור. 
פעם לא נכחו אנשים בעלי חזות חילונית או חרדית. מרבית האנשים בקהל נראו כמי ששייכים 
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פתוחים.  היו  הללו, מעצם טבעם,  הציבוריים  הדיונים  דתית.  הציונית  ההטרוגנית  לקטגוריה 
ויכולתי  שלא כמו בזירות אחרות בעבודת השדה שלי, לא נזקקתי לאישורים של שומרי סף 
פשוט להצטרף אליהם. עם זאת, הגבולות החברתיים והפוליטיים של אירועים אלו יצרו חוויה 
של אירוע סגור. היו אלה במובהק אירועים פנימיים של הציונות הדתית. במרחב שכזה, שבו 
זה מפתיע שהתפתחה שיחה פנימית  וגם הקהלים שייכים לציונות הדתית, אין  גם הדוברים 

ושהציונות הדתית הפכה לנושא השיחה.

האחריות שלנו
על מה דיברו ציונים-דתיים כשעסקו במשימה הלאומית? בעיקר על האחריות הלאומית המונחת 
לפתחם. מושג זה שב ועלה בשדה הגיור כמילת מפתח המתארת תו היכר של הקהילה, המאופיינת 
בראייה לאומית רחבה, בניגוד לקבוצות חרדיות )בעיקר אשכנזיות(, המאופיינות לכאורה בראייה 
מגזרית ובדלנית. דוגמה לכך עולה מדברי הרב מאיר ליכטנשטיין, ראש ישיבת הקיבוץ הדתי עין 

צורים, שביום עיון בישיבה )בספטמבר 2006( אמר את הדברים הבאים: 

יש קולות בציבור החרדי ואפילו בקצוות התורניים המחמירים של הציונות הדתית שאומרים 
“נדאג לעצמנו, נדאג שהבנים שלנו לא יתחתנו עם כאלו, זו לא בעיה של הציבור שלנו“, אם 
מותר להתבטא כך, “אלא של הציבור היהודי הכללי במדינת ישראל“. השאלה היא האם עינינו 
נשואות לציבור שלנו או לציבור היהודי בישראל בכלל. כל היום הזה נקבע מתוך תפיסה שלנו 
יש אחריות כלפי כל הציבורים בישראל ושלא נדאג רק לעצמנו. התפקיד של הציונות הדתית 

זה לדאוג לכולם. 

אף שהתבקש לדבר על הלכות גיור בחר הרב ליכטנשטיין להשמיע מניפסט על “הציבור שלנו“. 
זהו מהלך פרדוקסלי, שכן במסגרת תפיסת האחריות שקידם, עצם הביטוי “הציבור שלנו“ נשמע 
כמעט כמילה גסה הדורשת אפולוגטיקה והוא אינו בטוח שבכלל “מותר להתבטא כך“. “הציבור 
שלנו“, אמר למעשה הרב ליכטנשטיין, אינו יכול להרשות לעצמו לדבר ולחשוב על עצמו במונחים 

הבדלניים הללו. 
ברוח דומה הסביר לי בריאיון פרופ‘ בני איש שלום, יו“ר המכון המשותף ללימודי יהדות, מדוע 

לתפיסתו הציונות הדתית צריכה לשאת את משא המשימה הלאומית: 

דברים.  דרך התבוננות על  או  גישה  או מפלגה אלא  לא תנועה  היא  בעיניי, הציונות הדתית 
הציונות הדתית אמונה על מסורת יהודית כלשהי, יש לה מחויבות להמשך קיומה של היהדות 
ושל העם היהודי ושל מדינת ישראל כמצע שעליו יכולה להתקיים יהדות שלמה ככל שניתן. 
התפיסה הזו מטילה עליי אחריות על כלל העם היהודי ולא רק כלפי מגזר מסוים בתוכו. כך 

אני רואה גם את שאלת הגיור.

בהתנדבות מתגיירות  ללוות  ציוניות-דתיות  ולקהילות  נשמעת הקריאה למשפחות  בדיוק  כך 
לאורך התהליך: קריאה להתגייס למטרה ציונית-לאומית ראויה, התפורה למידותיו הערכיות 
של ציבור זה. את הקול הקורא למשפחות וקהילות ציוניות-דתיות — “הי, אתם שם“ — אפשר 
בבתי  שמחולקים  השבוע  פרשת  ובדפי  הציונית-דתית  בעיתונות  החברתית,  ברשת  למצוא 
כראש  בכובעו  דרוקמן,  חיים  הרב  למשל  כך  ממשלתיים.  באתרים  גם  אך  שבת,  בכל  הכנסת 
מערך הגיור, פרסם ב-2011 )תמוז תשע“א( את הקריאה הבאה תחת הכותרת “פניה למשפחות 
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וקהילות מארחות אגף הגיור — משרד ראש הממשלה“:6 

ניתן למלא תפקיד זה על הצד הטוב ביותר בהתנדבות מסיבית של משפחות מארחות המהוות 
בשורשי  הנוגעת  עיקרית  חזית  זוהי   ]...[ ישראל.  לעם  המתגיירים  של  הכניסה“  “גשר  את 
קיומו של העם היהודי, והיא אינה מחייבת יציאה החוצה או שינוי דפוסי החיים, כי אם הכנסת 
המתגייר לתוך בתינו אנו, קירובו, עידודו, חיזוקו, לוויו — כחלק מהייעוד הגדול של הציונות 

הדתית בהתמודדות על דמותה היהודית של מדינת ישראל.

הדתית  בעיתונות  בעיקר  המופיעים  פרסומיים  בקמפיינים  יוצאים  הממשלה  משרדי  לעתים 
קורא  בקול  יצא  והרווחה  הקליטה  משרד  למשל  כך  ציוניים-דתיים.  כנסת  בתי  של  ובעלונים 
למשפחות דתיות בבקשה שיארחו מתגיירות לקראת חודש החגים היהודיים, ואגף הגיור במשרד 
קהילות   — מלוות“  “קהילות  לגיוס  ציונית-דתית  עמותה  עם  משותף  מיזם  הקים  דת  לשירותי 

ציוניות-דתיות שילוו כיתות גיור הפועלות בסמוך אליהן.
לציבור  או  שלנו  לציבור  נשואות  עינינו  “האם  ליכטנשטיין,  מאיר  הרב  שהעלה  לשאלה 
בכלל“, ניתנת במעגלי הציונות הדתית יותר מתשובה אחת, ומתוך כך אפשר להבין את העיסוק 
האינטנסיבי של ציונים-דתיים במושג האחריות הלאומית. הדיון הפולמוסי על אחריות לאומית 
מתנהל בשדה הגיור בזיקה לשני דיונים בוערים אחרים המעסיקים את הציונות הדתית בנוגע לערך 
הממלכתיות. האחד הוא דיון על גבולות ההתנגדות הפוליטיים למדיניות ממשלות ישראל, והשני 

עוסק באחריות הממלכתית של הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים. 

הזמן הכתום
בתקופת עבודת השדה שלי התמודדה הציונות הדתית עם אחד המורדות המשמעותיים שידעה 
הוביל  השומרון  ומצפון  קטיף  מגוש  ההתנתקות  תכנית  התגבשה  כאשר  המדינה.  עם  ביחסיה 
ומוסריות.  ביטחוניות  דתיות,  טענות  על  שנשענה  חריפה  אזרחית  מחאה  הציוני-דתי  הציבור 
נבנתה על קמפיין ציבורי סוער אך לא אלים שכלל צעדות ענק, פרסומי חוצות, מפגני  המחאה 
הזדהות עם מפוני גוש קטיף, עצרות תפילה ושימוש בסמלי סולידריות, אבלות וקורבנות )קשירת 
ככל שקרב תאריך  כתום(.  לבישת טלאי  לבוש,  ולאביזרי  מכוניות  לאנטנות של  כתומים  סרטים 
אנטי-ממלכתיים  קולות  בשוליו  לכלול  הקמפיין  החל   ,2005 אוגוסט  ההתנתקות,  לביצוע  היעד 
שאכן  )והיו  הפינוי  לפקודת  לסרב  דתיים  לחיילים  קראו  ציבור  ואישי  רבנים  אלימים.  וביטויים 
עשו זאת במוצהר( ומתנחלים פעלו באלימות נגד אנשי צבא ומשטרה. מטעני דמה הונחו באתרים 
ציבוריים, פעילי ימין ביצעו הצתות עצמיות ופיגועי טרור נגד פלסטינים. התקשורת שסיקרה ללא 
הרף את פינוי גוש קטיף הביאה לכל בית תמונות דרמטיות שתיעדו קו שבר עמוק בין המפונים 

ובין המדינה. 
המפונים האשימו את המדינה בטיפול ביורוקרטי כושל שרק הוסיף לתחושתם שהמדינה בגדה 
בהם, כמו התנתקה מהם. רבים בציונות הדתית ראו בנסיגה מגוש קטיף סנונית פוליטית ראשונה 
המאותתת על מוכנותה של המדינה להתנתק ממפעל ההתנחלויות. בחוגי מתנחלים היו שנמנעו 
מלומר את התפילה לשלום המדינה או לכל הפחות הפסיקו להתפלל לשלום ראשי המדינה. מצדו 

המסמך המצוטט נדלה בעבר מאתר משרד ראש הממשלה, אולם הוא אינו מופיע בו עוד.   6
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יצרה  ציונים-דתיים מערכי הממלכתיות  לעתים, של  קו השבר, התרחקותם, האלימה  השני של 
בציבורים רבים בישראל תחושה שהם אלו שהתנתקו מהמדינה. אף על פי שבפועל הרוב הדומם 
ישראל, המשיך לבטא עמדות  בגבולות  הביניים החדש העירוני שחי  הציוני-דתי, משמע מעמד 
הקולות   ,)Leon, 2010( במחאה  בלבד  סמלית  בהשתתפות  והסתפק  ודמוקרטיות  ממלכתיות 
הרדיקליים בשולי הציונות הדתית ובמפעל ההתנחלויות צבעו את הדימוי הציבורי של הציונות 
הדתית בכתום. אירועי עמונה בפברואר 2006, אירועים אלימים בין המשטרה למתנחלים שאירעו 
בשל כוונת המדינה להרוס בתי מגורים בלתי חוקיים במאחז עמונה שבשומרון, רק העמיקו את 

קו השבר. 
באופן לא מפתיע עורר קו השבר גם מחלוקות פנימיות בציונות הדתית, במיוחד בקרב האגפים 
התורניים-אמוניים המחזיקים בעמדות משיחיות ביחס למדינה. עיקרן, טוען חנן מוזס, מפלחות 
את הציבור התורני-אמוני בין עמדת הממלכתיות הקלאסית לפוסט-ממלכתיות מתונה, ובשוליהן 
שהתמודד  הציוני-דתי  הציבור   .)2009 )מוזס,  רדיקלית  לפוסט-ממלכתיות  ביטויים  גם  קיימים 
ממילא עם הטרוגניות פנימית — עם השאלה “מי אנחנו“ — נדרש להתווכח גם על גבולות ההתנגדות 
להתנתקות. אל מול רבנים פוסט-ממלכתיים רדיקליים מעטים שקראו לסירוב פקודה התייצבו 
רבים אחרים שהתעקשו על השותפות הממלכתית במדינה ועל הכרח הציות לחוקי המדינה גם אם 

הפוליטיקאים שלה מובילים קו מדיני הרסני שמשאיר את אזרחיה שבורי לב. 
לקו  מעבר  חיו  חלקם  לב.  שבורי  אזרחים  אכן  היו  השדה  בעבודת  שפגשתי  הגיור  סוכני 
הירוק, אחרים היו חלק מהבורגנות העירונית בתוך ישראל, ורובם ככולם היו חלק ממעגלים 
האמת,  למען  ההתנתקות.  נגד  מתונה  אזרחית  במחאה  שהשתתפו  וחברתיים  משפחתיים 
המילה “התנתקות“ הופיעה מעט בדיבור היומיומי שלהם ובמקומה הופיעו המילים “גירוש“ 
ו“עקירה“. לא תכננתי לעסוק במיקום הפוליטי של סוכני הגיור, אך אי אפשר היה להחמיץ 
את העובדה האירונית ששדה הגיור הממלכתי של המדינה היה צבוע כתום. היו במהלך עבודת 
הומור  דרך  )בעיקר  עצמם  ובין  בינם  ניהלו  הגיור  שסוכני  בשיחות  כתומים“  “רגעים  השדה 
שחור על ההתנתקות( וגם במהלך המפגשים עם מתגיירות. “רגע כתום“ שכזה נוצר למשל 
בעניינה של  דיון  לקולגות שלו, במהלך  סיפר  לגיור,  הרבני  הדין  בבית  דיין  לוי,  הרב  כאשר 
והתגאה  האתמול,  ביום  בהן  שהשתתף  מעמונה  הפינוי  נגד  אלימות  הפגנות  על  מתגיירת, 
“רגע  זה.  בהקשר  המדינה,  מובהק של  נציג   — אחד השוטרים  עם  כאזרח  לו  בעימות שהיה 
תיק העבודה שלו מלופפים  הדין, אדם שעל  בית  דויד, שליח  הרב  נוצר כאשר  כתום“ אחר 
היו סרטים כתומים רבים, ראיין את יוליה, מתגיירת ממוצא מזרח-אירופי, ואת בן זוגה יוסי, 
יוליה  של  לבקשתה  מדים  לבוש  לריאיון  שהגיע  הגבול,  במשמר  קבע  ואיש  ישראלי  יהודי 
משום שרצתה, כהגדרתה, “להרשים את בית הדין“. במהלך הריאיון הרבה הרב דויד לעסוק 
באורח החיים הדתי של בני הזוג, וכשיוסי הודה שבגלל לוח הזמנים המבצעי הדחוק הוא לא 
תמיד מספיק להתפלל שלוש פעמים ביום הגיב הרב בסרקזם: “ברור. יש לך משימת קודש — 

לגרש יהודים מבתיהם“. יוסי לא הגיב, והרב דויד חזר לעסוק בשבת, תפילות וכשרות. 
רגעים אלו ממחישים תובנה שעולה תדיר בספרות אנתרופולוגית ואחרת על מדינה: עד 
כמה הגבול בין המדינה לחברה מתעתע, הפכפך ודינמי )Mitchell, 1991(. אך הם ממחישים 
גם איך שדה הגיור הוא אתר שדרכו ציונים-דתיים יכולים היו לסלול את דרכם חזרה לתפקידם 
כנציג  לתפקידו  המשטרה  כוחות  מול  האלים  העימות  למחרת  חזר  לוי  הרב  מדינה.  כעובדי 
לדבר   — האזרח  עם  תפקידים  להחליף  לרגע  היה  יכול  דויד  והרב  הגיור;  במוסדות  המדינה 
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ב“קולו הכתום“ כאזרח שבור לב אל מול איש משטרה שמייצג את המדינה — אך גם לחזור 
מיד לסמכותו המוסדית כנציג של מערך הגיור הממלכתי. 

לא אחת נחשפתי לקולות מתוסכלים של אישי ציבור ציונים-דתיים אשר מחו על כך שהקהילה 
דומם  אדיש,  נשאר  הציוני-דתי  ושהרוב  הגיור,  של  הלאומית  למשימה  דיה  נענית  אינה  שלהם 
ופסיבי בנוגע לשאלת הגיור. שמעתי רבנים, אנשי חינוך ואנשי אקדמיה מצרים על כך שמפעל 
ההתנחלויות כבש באופן בלבדי את סדר יומה של הציונות הדתית )של הציבור ושל מנהיגיו גם 
יחד( וגימד כל נושא חברתי, רוחני ומוסרי אחר שיכול וצריך היה להעסיק את הקהילה; ושהקהילה 
שאין  שאלה  לגיור,  ואפילו  מעמדיות  למצוקות  הקפיטליזם,  לעוולות  מתייחסת  ואינה  שותקת 
מהותית ממנה לכאורה לעתידו של עם ישראל )וילה והס, טרם פורסם; כהן, 2004; פישר, 2015(. 
המפה  של  המובהק  הימני  בצד  שממוקמים  כמי  איתי  בראיונות  עצמם  שזיהו  אנשים  אפילו 
הפוליטית ומחויבים למפעל ההתיישבות הצרו על כך שאין בלתו בסדר היום הציוני-דתי. היו גם 
מי שטענו שרבנים ציונים-דתיים לא יצרו פלטפורמה הלכתית מספקת ליצירת משנת גיור ברוח 
הביקורת  ציונית-דתית.7  קהל  דעת  לגיוס  די  עושים  אינם  ושהם   )2015 פישר,  גם  )ראו  ציונית 
אחת  פעם  פעמיים:  הגיור  זירת  את  הפקירו  ועסקניה  הדתית  הציונות  שרבני  הייתה  ששמעתי 
כשבחרו למקד את תשומת לבם ביהודה ושומרון בלבד, ופעם שנייה כשניהלו מדיניות הלכתית 

הססנית ומגומגמת מול סמכויות הלכה חרדיות.

איפה האחריות שלהם?
הקשר משמעותי נוסף לדיון הפולמוסי על האחריות “שלנו“ הוא העיסוק של אישי ציבור 
ציונים-דתיים במה שהם רואים כחוסר אחריות ממלכתית של הרבנות הראשית. בשם האחריות 
הממלכתית, רבנים ודוברים אחרים של האגפים הליברליים בציונות הדתית תובעים זה עשור 
מהרבנות הראשית לקבוע באומץ מדיניות גיור אחראית, מקלה ומפוכחת )פישר, 2015(. רק 
מדיניות הלכתית אחראית וציונית, טוענים אותם דוברים, תוכל למנוע את סכנת ההפרדה 
בין דת ומדינה, לשקם את מעמדה של ההלכה בקרב הדור הצעיר של יהודים ישראלים ושל 

ציונים-דתיים ולשמר זכויות אזרח של קבוצות המופלות לרעה בידי הממסד הרבני.
לא מעט מהמאבקים המוסדיים והציבוריים שהתנהלו בשנים האחרונות בשדה הגיור מתנסחים 
בתיווך מושג האחריות. כך למשל המכון המשותף ללימודי יהדות )לצד ארגונים ליברליים 
בציונות הדתית דוגמת “בית הלל“, “תנועת נאמני תורה ועבודה“ וארגוני תנועת הקיבוץ הדתי( 
נאבק בבית הדין הרבני לגיור )שמרבית דייניו מזוהים עם חוגי ישיבת מרכז הרב או ישיבות 
אליטיסטיות חרד“ליות אחרות(, בטענה שדייניו מייצגים פרשנות הלכתית נוקשה ומסתגרת. 
ב-2007 החריף מאבק המכון עד כדי שביתה — המכון סירב להפנות את תלמידיו לבית הדין 
לגיור — ואפילו עד כדי קידום רעיון להקמת בתי דין רבניים חלופיים, עצמאיים, שלא במסגרת 
הרבנות הראשית. רעיונות אלו הבשילו ביוני 2015 לכדי החלטה להקים בית דין אורתודוקסי 

נודד שיעמוד לרשות הסוכנות היהודית בקהילות התפוצה היהודית )אטינגר ומלץ, 2015(. 

קבלת  הלכתיות בשאלת  הקלות  כלפי  אמביוולנטי  יחס  עולה  הציונית-דתית  החברה  על  בסקרים   7
המצוות, וריחוק סוציולוגי משאלת הגיור. הציבור הציוני-דתי מהסס להתמסר לנושא הגיור, למשל 

במסגרת של משפחות מלוות, וחש שאין להתמסרות כזו גיבוי רבני. להרחבה ראו פישר, 2015. 
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בציונות הדתית  בכירים  רבנים  דומה, הקימו  ברוח מהפכנית  חודשים אחדים לאחר מכן, 
רשת של בתי דין פרטיים בשם “גיור כהלכה“ וגיירו במסגרתה קטינים אחדים, ילדים לעולים 
לא-יהודים מברית המועצות לשעבר. המהלך, שהוצג בתקשורת כ“מרד הרבנים הפורשים“, 
התגבש כתגובה לביטול רפורמת הגיור בידי ממשלת נתניהו הרביעית — רפורמה שאמורה 
הייתה לאפשר גם לרבני ערים לגייר אזרחים ישראלים. כצפוי עורר המהלך תגובות נזעמות 
הפגיעה  עם  להשלים  שהתקשו  הדתית  בציונות  בולטים  רבנים  ובקרב  החרדית  בעיתונות 
בסמכות הרבנות הראשית )נחשוני, 2015ב(. גם רבנים בולטים בשדרה המרכזית של הציונות 
)דוגמת  חרד“ליות  וישיבות  מגמות  עם  המזוהים  רבנים  וגם  דרוקמן(  הרב  )דוגמת  הדתית 
רבני ישיבת הר המור וישיבת מרכז הרב, ורבנים המזוהים עם הארגון “דרך אמונה“( התנגדו 
נחרצות למהלך. המעניין הוא שגם מהצד היוזם ומהצד המתנגד ליוזמה, הרבנים עיגנו את 
של  במונחים  המהלך  את  מסגרו  ביוזמה  המעורבים  הרבנים  האחריות:  במושג  טיעוניהם 
ציבורי  לחץ  יעורר  שהמהלך  תקווה  והביעו  היהודי  והעם  העולים  כלפי  מוסרית  אחריות 
שיכפה על המדינה להכיר בעתיד בגיורים הפרטיים הללו, הן בחקיקה והן במדיניות הרבנות 
שרק  ההנחה  על  נשענו  ליוזמה  המתנגדים  הרבנים  לעומתם,  2015א(.  )נחשוני,  הראשית 
שמירה על קווי היסוד ההלכתיים של גיור מבטאת אחריות אמיתית כלפי עם ישראל ומדינת 
יותר  ישראל. מכל מקום, האירוניה היא שדווקא ממעגלי הציונות הדתית, תנועה המזוהה 
לה  רבנים שיוצרים  יצאו  הניסיון ההיסטורי לשמר את סמכות הרבנות הראשית,  מכול עם 
חלופה; ודווקא מי שהגיעו מזרם שפעל להלאמת שדה הגיור מובילים דה פקטו להפרטתו 

ולהפרדתו משירותי הדת שנותנת המדינה. 
ליברליים  גורמים  שמובילים  יותר  רחבה  מחאה  מדגימים  הגיור  בשדה  הללו  המהלכים 
צֹהר,  רבני  היא במיוחד למהלכים שמציעים  הכוונה  גד הממסד הרבני.  בציבור הציוני-דתי 
של  ולמהלכים  ושמיטה  כשרות  חופות,  ניהול  בתחומי   ,)2009 )מוזס,  החדשים“  “הרבנים 
ארגונים דתיים פמיניסטיים )כמו “קולך“ או “מבוי סתום“( נגד פגיעה של בתי הדין הרבניים 
בזכויותיהן של נשים )אנגלנדר, 2005; בר-אשר, 2007; פרידמן, 2005(. גם המהלכים הללו, 
כמו אלו שבשדה הגיור, מפריטים בפועל את שירותי הדת. הם מעוררים עיסוק ציבורי בכשלי 
הרבנות הראשית ומתלווים למרד השקט שמתרחש ממילא בקרב ציבורים הולכים וגדלים — 
של ישראלים חילוניים, מסורתיים ודתיים שמבקשים להתנתק משירותי הדת שהיא מציעה 

)פרידמן, 2015(.
הרב ד“ר בני לאו, שותף פעיל ומרכזי במהלכים אלו, כותב: 

עבור  לבר-ביצוע  הגיור  את  שתהפוך  הלכתית  דרך  למצוא  צריכה  הרבנות  אידיאלי,  באופן 
העולים מבריה“מ ]...[ הרבנות, אחרי ככלות הכול, היא הזרוע הדתית של המדינה הציונית. 
גורמים חרדים  ידי  ציוני, שהרי הוא נשלט לצערנו על  גוף  אנחנו שוכחים שזה אמור להיות 
לא-ציוניים. התוצאה היא שחלק מקווי המדיניות ]של הרבנות[ לא הולמים את המציאות של 
המדינה הציונית. אם הרבנות לא תיקח על עצמה את הקלת הגיור, אנו, רבנים ציוניים, ניקח 
את העניין לידינו. גישה זו רלוונטית לנישואין, ולאחרונה גם לענייני שמיטה. בכל הנושאים 
 Lau,( .הללו, המדיניות של הרבנות קוראת לרבנים ציוניים למלא את החלל שהרבנות יצרה

 .)2008, pp. 24—25

המאבק ברבנות הראשית הוא מרכיב במאבק הכוחות שבין סמכויות רבניות ציוניות-דתיות ובין 
יותר,  סמכויות רבניות חרדיות )גם מהעולם החרדי “הישן“ האשכנזי וגם מהעולם הרבני החדש 
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המזרחי, שעלה למוקדי השפעה מאז שנות השמונים(. זהו מאבק על שליטה במוסד שהוקם על 
ידי רב ציוני-דתי בולט ביותר אך זה כמה עשורים נתון להשפעות של סמכויות רבניות מהעולם 
משזהו  פחות  לא  הדתית.  הציונות  של  והכמו-חרדיים  התורניים  המחמירים,  ומהאגפים  החרדי 
ומדינה  ציונות  הלכה,  שבין  הממשק  על  ואידיאולוגי  עקרוני  מאבק  זהו  פוליטי,  כוח  על  מאבק 
במציאות  הרבניים  המוסדות  ושל  ההלכה  של  התפקיד  בשאלת  נוגע  הוויכוח   .)2010 )אדרעי, 
וקידר,  כ“ץ  נוימן,  בראון,  )שטרן,  מודרנית  ריבונית  מדינה  של  צורה  מקבל  היהודי  הקיום  שבה 
2015(. במעגלים רבניים ואקדמיים בציונות הדתית יש המבקשים לקדם פסיקות הלכה ציוניות, 
כך שההלכה תיתן מענה לבעיות הנוגעות לציבור היהודי כולו ולחיים הריבוניים במדינה יהודית, 
של  המאבק  זרים.8  לשיקולים  ההלכה  כשעבוד  רואים  שהם  למה  מתנגדים  חרדיים  רבנים  ואילו 
הציונות הדתית ברבנות הראשית הוא למעשה קריאה לרבנים החרדיים העומדים בראשה לממש 
את האחריות הלאומית שבשמה היא יוסדה מלכתחילה.9 פרופ‘ בני איש שלום, המייצג את רוחה 
של האורתודוקסיה המודרנית ומקדם מאבקים מעין אלו, ניסח בבירור בריאיון איתי את הטענה 
כי המאבק על גיור ממלכתי הוא מבחן עקרוני לפסיקה הלכתית ממלכתית )ראו גם ברנדס, 2008( 

ולצביונה של הציונות הדתית: 

זה  כת.  שאנחנו  או  היהודי  מהעם  חלק  אנחנו  האם  לנו.  שיש  האחריות  סוג  על  מאבק  זהו 
הרבה יותר רחב משאלת הגיור. שאלת הגיור היא מיקרוקוסמוס, היא נייר הלקמוס של העניין 
הזה. בשאלת הגיור, כמו בשאלות אחרות, הרבנות הראשית מוכיחה את אי-הרלוונטיות שלה 

להוויה היהודית המודרנית ושל מדינת ישראל לכל אורך הדרך.

על הדתיות שלנו
באחד הרגעים הסוערים ביום העיון על גיור בישיבת עין צורים שאותו הזכרתי קודם תקפו גברים 
אחדים בקהל את הרב מרדכי בר-אלי )ז“ל(, דיין בבית הדין המיוחד לגיור, על כך שהביע תמיכה 
בפרויקט הגיור בצבא. הרב דיבר למעשה בזכות גיור נשים צעירות )Kravel-Tovi, 2012a(, אך 
משום שהקהל הקשיב לו דרך פילטרים ציוניים-דתיים עוררו דבריו אנטגוניזם; הוא נשמע כמי 
בציונות  קונצנזואלית  לתמיכה  הזוכה  דתיים,  גברים  של  לגיוסם  בניגוד  נשים.  גיוס  על  שמדבר 
הדתית שכן הוא נתפס כביטוי לשותפות הדרך עם המדינה והחברה היהודית בישראל, גיוסן של 
נשים דתיות מעורר דווקא ויכוחים — על שוויון מגדרי, על מתירנות מינית ועל גבולות ההשתלבות 
מהשירות  נשים  של  שחרורן  את  מתיר  התש“ט—1949,  ביטחון,  שירות  חוק  החילונית.  בחברה 
הצבאי מטעמי דת ומצפון, אולם הקהילה הציונית-דתית חלוקה בשאלה הערכית האם להשתמש 
בהיתר זה. רבנים מרכזיים מנהלים מלחמת חורמה נגד גיוסן של נשים דתיות, לעתים בקרב מאסף 
נגד המהפכה הפמיניסטית שחצבה את דרכה בעשורים האחרונים פנימה לציונות הדתית. מולם, 
בעמדת מיעוט, ניצבים רבנים ליברליים המעודדים גיוס נשים דתיות בשם הפמיניזם הדתי ובשם 

ציונים-דתיים החושבים שהציונות הדתית הרחיקה לכת ביחסה  ביקורת דומה עולה בקרב רבנים   8
הליברלי מדי לגיור ובשעבוד ההלכה לבעיות ציוניות. ראו למשל אברהם, 2009. 

ראו למשל את תמיכתם של רבני צֹהר ברב שלמה ריסקין, רב ציוני-דתי הידוע בפסיקותיו הליברליות   9
)לרבות בענייני גיור( ואשר הועמד בפני סכנת פיטורים על ידי מועצת הרבנות הראשית )גרוזמן, 2015(. 
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האחריות הלאומית )כהן, 1998; נוימן, 2015(. 
התגובה הכעוסה כלפי הרב בר-אלי מדגימה שבשיח הציבורי על מדיניות הגיור מקופל למעשה 
ויכוח נוסף העוסק בדרכה הדתית של הציונות הדתית. “זה לב העניין של מה שקורה לנו בציונות 
הדתית“, צעק אחד האנשים בקהל. ביום העיון, שעסק לכאורה בגיור בלבד )בתנאי הקבלה לעם 
ויכוח  נוצר  לא-יהודים(,  עולים  ריבוי  של  הלאומית  ובבעיה  ההלכתי  התמרון  במרחב  היהודי, 
שהחזיק בתוכו קצוות מנוגדים ומאבק בין מודלים מתחרים של דתיּות ציונית-דתית. בזירה שבה 

מנהלים ויכוח על מיהו יהודי טוב ומיהו מתגייר טוב התנהל גם דיון על מיהו ציוני-דתי טוב.
לכמעט  חרדים  “כמעט  בין  אותה  ומותחות  הדתית  הציונות  את  מפלגות  דתיות  מגמות 
קונסרבטיבים ולכל מה שביניהם“ )גבריהו, 2005(. תחת החופה של “ציונות דתית“ מצויות כיום 
הללו  האפשרויות  בין  שנמתח  המרחק  ציוני-דתי.  להיות  רבות  ואישיות  קהילתיות  אפשרויות 
הציונות  ותובנות פסימיות על התפרקות “משפחת  מוליד הרהורים על המשך הדרך המשותפת 
)גבריהו,  ציונויות-דתיות  לידתן של  ועל  הדתית  הציונות  של  מותה  על  מדברים  רבים  הדתית“. 
2005; זיוון וברטוב, 2005; כהן, 2004; סטולמן, 2005(. תמר הרמן ואחרים )2014( הראו כי החופה 
הקטגורית של “דתי לאומי“ רחבה במיוחד, וכי היא מקבצת תחתיה אנשים המזהים עצמם כדתיים 
יהודית  לזהות  וטוענים  אתנוצנטריות  לאומיות  בעמדות  מחזיקים  שהם  משום  בעיקר  לאומיים 
דומיננטית. אם מאמצים הגדרה רחבה ורופפת זו, מנעד האפשרויות להיות ציוני דתי מתגוון עוד 
יותר. לא אחת, הפילוג הדתי מתנסח כחרד“ליות )חרדיות-לאומית( מול אורתודוקסיה מודרנית 
)בן מאיר, 2005; כהן, 2004(. אף מודל אינו חדגוני, אך החלוקה לשתי הקבוצות מאפשרת לרבים 
לזהות שני כיוונים מרכזיים בסוציולוגיה של הציונות הדתית. אחרים מחלקים את הציונות הדתית 
לקבוצות משנה רבות יותר. חנן מוזס )2009( מזהה שלוש קבוצות מרכזיות — חרד“לים )המעדיפים 
להיקרא “תורניים-לאומיים“(, ציונים דתיים בורגניים ואורתודוקסים מודרניים ליברליים — ולצדן 
של קבוצות אלו קבוצות מיעוט כמו קבוצות אוונגרד רדיקליות פוליטית וזרמים ניאו-חסידיים. 
יצחק גייגר מזהה לא פחות משמונה זרמים ציונים דתיים )הוברמן, 2011(. מכיוון שמאמר זה עוסק 
בהבנת שדה הגיור כשדה ציוני דתי ולא במיפויים הסוציולוגיים של הציבור הציוני הדתי, הבדלים 

אלו נשארים מעבר לגבולות הדיון שלי. 
הקצוות הימניים, על כינוייהם השונים, מזוהים עם ישיבת מרכז הרב, ישיבת העלית שבירושלים, 
הטיפוס  של  העיקריים  מאפייניו   .)Don-Yihya, 2005  ;2013 )ארן,  ההתנחלויות  מפעל  ועם 
האידיאלי החרד“לי הם הזדהות עם פוליטיקה לאומנית ולעתים משיחית, טהרנות בענייני צניעות 
ופוליטיים,  חברתיים  נושאים  במגוון  רבניות  לסמכויות  טוטלי  ציות  ולנשים(,  )לגברים  ומגדר 
והיבדלות  וחילוניים  מערביים  ידע  עולמות  של  אידיאולוגית  דחייה  ישיבתי,  תורני  חיים  אורח 
מזוהים  הקצוות השמאליים   .)2000 2004; שלג,  2007; קהת,  פפר,   ;2005 )אחיטוב,  גיאוגרפית 
עם האורתודוקסיה האנגלוסקסית, תנועת הפועלים הדתית והקיבוץ הדתי, אנשי אקדמיה דתיים, 
הטיפוס  פמיניסטיים.  דתיים  וארגונים  הרב(  מרכז  בוגרי  הם  מרבניו  מעט  שלא  )אף  צֹהר  ארגון 
ובהשתייכות  התברגנות  של  שונים  בגוונים  מאופיין  המודרנית  האורתודוקסיה  של  האידיאלי 
ובמוסדות  בצבא  היהודי-ישראלי,  החיים  במרקם  להשתלבות  בפנייה  החדש,  הביניים  למעמד 
אקדמיים, בקוד התנהגות גמיש יחסית בין המינים ובהצבעה פוליטית מגוונת, גם למפלגות שאינן 

.)Leon, 2010 ;2000 ,דתיות )שלג
הקולות הציונים-דתיים שעולים בשיח הציבורי על גיור מייצגים את החלוקה הדיכוטומית הזו, 
אך גם מאתגרים אותה. יש דוברים או מוסדות שאפשר ליחסם במובהק לאחד משני הקטבים: כך 
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למשל ברור ההבדל בין המיקום הסוציולוגי של המכון המשותף ללימודי יהדות ובין זה של בית 
חוברות  החרד“לית  המגמה  עם  המזוהות  וציבוריות  רבניות  דמויות  זאת,  עם  לגיור.  הרבני  הדין 
בעניין הגיור לאורתודוקסים מודרניים בקידום עמדה לאומית וגמישות דתית. אם כך, שדה הגיור 
כקהילה  עצמה  את  ולדמיין  מהותיים  פנימיים  מתחים  על  לרגע  לגבור  הדתית  לציונות  מאפשר 

שאפשר לדבר עליה במונחים קולקטיביים של “אנחנו“. 
הפרמטרים שדרכם מתנהל המאבק על קבלת המצוות בתהליך הגיור חופפים לפרמטרים שדרכם 
מתנהל המאבק על דתיות בתוך הקהילה הציונית-דתית. המעניין הוא שאף כי עיקר המאבקים על 
דתיּות ציונית-דתית מתקיימים בזירות פנימיות של הקהילה, כמו העיתונות הקהילתית, ועוסקים 
של  ובאופיין  ציוניים-דתיים  כנסת  בבתי  בפמיניזם  למשל   — הקהילה  לחיי  אורגניים  בנושאים 
החברה  גבולות  את  חוצה  וליברלית  שמרנית  דתיות  בין  המתח   — ציוניות-דתיות  נוער  תנועות 
האזרחית הציונית-דתית ונכנס לתוך המדינה. לשם הדוגמה, כשדייני בית הדין לגיור אינם מכירים 
ולכתוב עבורן מכתבי המלצה,  אורתודוקסי פמיניסטי לארח מתגיירות  כנסת  בית  בסמכותו של 
הם עושים זאת כחרדים-לאומיים הנאבקים במגמות האורתודוקסיה הליברלית )אטינגר, 2015(. 
כשהמכון המשותף ללימודי יהדות נלחם נגד דרישות הצניעות המחמירות שמציב בית הדין לגיור 
החרד“לית  בעמדה  ליברליים  ציונים-דתיים  של  מלחמתם  את  גם  נלחם  הוא  מתגיירות,  בפני 
השמרנית; וכשהמכון מערער על כך שבית הדין לגיור עוסק באופן אינטנסיבי בפרקטיקה הדתית 
המוחצנת של המתגייר, במקום לעסוק למשל במוסר יהודי, אנשיו מבטאים את התקוממותם נגד 

מגמה זו גם בקהילותיהם שלהם. 

על הגיורים שלנו
ביוני 2008 התקיימה בישיבת אור עציון שבדרום הארץ עצרת תמיכה המונית ברב חיים דרוקמן, 
ראש מערך הגיור הממלכתי. בכירי רבני הציונות הדתית ועמם קהל רב התכנסו כדי לתבוע את 
של  עלבונה  את  גם  ולהגדרתם  הדתית  הציונות  רבני  של  עלבונם  את  דרוקמן,  הרב  של  עלבונו 
המאויש  הרבניים,  הדין  בתי  של  הערעורים  ערכאת   — הגדול  הרבני  הדין  שבית  לאחר  התורה, 
 .1999 מאז  דרוקמן  הרב  חתום  שעליהם  הגיורים  כל  את  רטרואקטיבית  פסל   — חרדיים  ברבנים 
בירושלים מפגן תמיכה המוני במתגיירות  הגדול  הרבני  הדין  בית  בניין  מול  באותה עת התקיים 
ובמשימה הלאומית של הגיור. גם באירוע זה השתתפו רבנים ופעילי גיור בולטים בציונות הדתית. 
ימים אחדים לאחר התכנסויות החירום הללו הופיעה בעיתונות הציונות-הדתית והכללית “עצומת 
הר אשר ביקשו להדגיש את  רבנים למען הרב דרוקמן“. על העצומה היו חתומים עשרות רבני צֹ
הציווי “לאהוב את הגר“, קראו לחיזוק מערך הגיור, הביעו תמיכה בדיינים ובמורים הפועלים בו 

ופנו למשפחות ציוניות-דתיות בקריאה לאמץ מתגיירות )נחשוני, 2008(. 
של  בעניינה  דיון  במקורו  היה  הגדול  הרבני  הדין  בית  של  התקדימי  הדין  לפסק  שהבשיל  מה 
דרוקמן,  הרב  לגיור של  הדין  בבית  יותר  מוקדם  15 שנה  גיור  ישראלית שעברה  אזרחית  אישה, 
את  לפסול  החרדים  הדיינים  אחד  החליט  האזורי,  הרבני  הדין  בבית  להתגרש  משביקשה  ועתה, 
גיורה למפרע. הדיין, שחקר את האישה על הקפדת מצוות ולמד שהיא אינה שומרת מצוות כראוי 
בעיניו, פסק שגיורה אינו תקף ולכן שממילא נישואיה ליהודי אינם תקפים ושילדיה אינם יהודים. 
האישה ערערה לבית הדין הרבני הגדול אך בית הדין אישר את הפסק והוסיף לו פסק דין עקרוני 
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המערער באופן גורף על סמכותו ההלכתית של הרב דרוקמן כמגייר.10 למרות שלפסק דין זה לא 
הדין  בית  ונשיא  לישראל  הרב הראשי  באותה עת  והרב שלמה עמאר — שהיה  חוקי,  תוקף  היה 
הרבני הגדול — הביע את התנגדותו, קשה היה להתעלם מהמשמעות הפוליטית מרחיקת הלכת 
שלו. היה זה בבירור מאבק של רבנים חרדים וחרד“ליים בסמכותם של רבנים ציונים-דתיים מהזרם 
המרכזי לערוך גיור הלכתי. פרדוקסלית, היה זה מאבק של מוסד מדינתי אחד בתוקף החלטותיו 
של מוסד מדינתי אחר, פרדוקס שלימד פעם נוספת עד כמה המדינה הפועלת בשדה הגיור היא 
מתגיירות  בעיקר  שילמו  הפרדוקס  מחיר  את  ופוליפונית.  מבפנים  מסוכסכת  מבוזרת,  ישות 
שגילו, לעתים שנים לאחר גיורן, כי תעודת ההמרה שקיבלו מהמדינה אינה בהכרח מוכרת על ידי 
רושמי נישואין חרדים במועצות הדתיות של המדינה. סיפורים אישיים מעין אלו התגלגלו לרשת 
החברתית ולעיתונות והפכו לידע ציבורי שרק ליבה את מה שכבר נודע לשמצה כ“פרשת דרוקמן“.

הדין  פסק  משפטיים.  ומהלכים  פרלמנטריים  דיונים  עיתונאית,  סקירה  עוררה  דרוקמן  פרשת 
הגבוה  הדין  לבית  ערעור  נגדו  והוגש  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת  של  חירום  במפגש  נדון  הרבני 
ציונים- ופעילות  ופעילים  ארגונים  עיתונים,  פרלמנטרים,  של  הקולות  בלטו  אלו  בכל  לצדק.11 

דתיים שראו בפסק הדין בעיקר מערכה נוספת ביחסים העכורים בין העולם החרדי והציוני-דתי.12 
מערכת הקואורדינטות שהתבלטה בדיונים בחודשים שלאחר פסק הדין הציגה אחריות לאומית 
מול היבדלות, דאגה לכלל ישראל מול דאגה עצמית, ציונות-דתית מול חרדיות. כאמור, אלו הן 
בדיוק הקואורדינטות שמשחקות תפקיד בהבנת העצמיות ובדימויים הציבוריים שהציונות הדתית 

אוהבת לטפח כשהיא עוסקת בשאלה “מי אנחנו“ )ברנדס, 2008; שרלו, 2008(. 
זמן  עוד  הורגשו  שלה  ההדף  גלי  אך  הציוני-דתי.  היום  סדר  בראש  הפרשה  עמדה  קצר  לזמן 
הגיורת  של  מעמדה  דרוקמן,13  הרב  של  פרישתו  שאלת  כמו  פתוחים,  שנותרו  עניינים  סביב  רב 
שבשל הפסיקה בעניינה צמחה פרשת דרוקמן מלכתחילה, והיתכנותם ההלכתית של ביטולי הגיור 
הממלכתי.14 כעבור שנתיים התפתחה סערה הנוגעת למעמדו של הגיור הצבאי, וגם בה התייצבו 

ידי  על  ב-2004  שהוקם  משפטי  ארגון  לנשים“,  צדק  “מרכז  בעזרת  הגיורת  הגישה  הערעור  את   10
נשים פמיניסטיות ציוניות-דתיות, שעוסק בהגנה על זכויותיהן של נשים ישראליות אשר ההלכה 

היהודית חלה עליהן במסגרת הדין האישי.

הגיורת,  הגיור של  ביטול  על  הדין הספציפי  לפסול את פסק  הועלתה תביעה משולשת:  בערעור   11
לפסול את פסק הדין העקרוני על הרב דרוקמן, ולתבוע מרושמי הנישואין )החרדים( שבמועצות 

הדתיות להכיר בכל תעודת המרה החתומה על ידי מערך הגיור.

היו שהדגישו דווקא את הפוליטיקה העכורה הפנים-ציונית-דתית אשר בבסיס פסק הדין ופרשת   12
דרוקמן. ראו אטינגר, 2008; רוטנברג, 2008. 

הרב חיים דרוקמן, שאמור היה לפרוש ממערך הגיור ב-2008 )לכאורה בשל אי האפשרות להמשיך   13
את העסקתו בגילו המתקדם(, פרש לבסוף רק ב-2012. רבים ראו בהתעקשות על נוהלי התעסוקה 
של איש כה בכיר עלה תאנה ביורוקרטי להדחה פוליטית. בעקבות לחץ ציבורי ופנייה של עמותת 
אומ“ץ, עמותה אזרחית הפועלת למנהל תקין ולצדק חברתי ומשפטי, הקפיא משרד ראש הממשלה 

את הפסקת ההעסקה. 

בשל התערבותו של הרב הראשי לישראל דאז, הרב שלמה עמאר, הגיורת שעמדה במרכז פרשת   14
דין  בתי  של  גיורים  לבטל  רבניים  דין  לבתי  שאפשרו  והתקנות  כיהודייה,  לבסוף  הוכרה  דרוקמן 
אחרים שונו גם כן )פישר, 2015(. בית הדין הגבוה לצדק השיב ב-2010 לעתירת הארגונים הציוניים 

הדתיים נגד פסק הדין והכריע כי הוא נמנע מדיון עקרוני בשאלת ביטול הגיור.
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קריצה“  “גיורי  הם  בצבא  הגיורים  כי  טענו  מזה: הראשונים  וציונים-דתיים  מזה  חרדים  מנהיגים 
הציונות  מנהיגי  לפעם ממשיכים  ומוסרית.15 מפעם  לאומית  על אחריות  דיברו  ואילו האחרונים 
לעתים  “הי, אתם שם“.  לציבור שלהם  ולקרוא  הגיור  בנושא  ציבוריים  לדיונים  להירתם  הדתית 

קריאתם נענית. 
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קריירות מגדריות בישראל והשפעתן על שכר 
גלית אהרון*

תקציר. המחקר מבקש לבחון את השפעתם של מסלולי קריירה מגדריים על 
שכר של נשים וגברים בישראל. מניתוח רצפים וניתוח אשכולות מתוך נתוני 
הסקר החברתי של הלמ“ס לשנת 2008 עלו ארבעה מסלולי קריירה מגדריים. 
רצופה במשרה מלאה, שהחלוקה  עבודה  הוא מסלול של  בהם  ביותר  הנפוץ 
משתקף  הקריירה  במסלולי  המגדרי  ההבדל  שוויונית.  כמעט  בו  המגדרית 
וכניסה  חלקית  במשרה  רצופה  עבודה  של  במסלולים  בשכר:  מגדרי  בהבדל 
יותר והעבודות שיש בהם הן  מאוחרת למשרה חלקית, רמות השכר נמוכות 
משרה  של  במסלול  המשתלבות  משכילות  נשים  זאת,  עם  נשיות.  עבודות 
ואילו נשים פחות משכילות  זוכות לשכר הגבוה ביותר בקרב הנשים,  מלאה 
מצליחות למתן את השפעתו השלילית של המגדר באמצעות עבודה רצופה 
במשרה חלקית. מכאן שמלבד האפשרות של נשים להיכנס למשרות תובעניות 
ומלאות, הן יכולות לשפר את מעמדן הכלכלי ולמתן את הפער המגדרי בשכר 

על ידי השתלבות במשרה חלקית רציפה.

מבוא
בעשורים האחרונים חלים שינויים דמוגרפיים משמעותיים בכל העולם המערבי. כוח העבודה 
הנשי, ובכללו נשים נשואות ואימהות, גדל בהתמדה ויש מדינות שבהן הבדלים המגדריים 
בשוק העבודה קטנים )OECD, 2015(. כניסתן של נשים לשוק העבודה, לצד רכישת השכלה 
בקרב נשים והשתלבותן במקצועות שירותיים ובעבודות צווארון לבן, תרמה לעלייה בשכר 
המוצע לנשים ולשיפור מצבן הכלכלי בשוק העבודה ובתוך משק הבית )אהרון, 2006; קמחי, 
2011(. עם זאת, אף שהשיפור במצבן היחסי של נשים לאורך זמן צמצם את פערי השכר בין 
גברים לנשים, הוא לא ביטל אותם כליל. נכון לשנת 2012, השכר החודשי הממוצע לאישה 
בישראל עומד על 66% משכרו של גבר, והשכר לשעה עומד על 85% משכרו של גבר )דגן-

בוזגלו, חסון ואופיר, 2014(. 
וגברים בשוק  נשים  נעוץ בדפוסי התעסוקה של  אחד ההסברים העיקריים לפערי השכר 
העבודה. הספרות מלמדת כי באופן טיפוסי גברים עובדים במהלך הקריירה שלהם בעבודה 
קבועה אחת, במשרה מלאה ורציפה, ואילו נשים מציגות דפוסים מגוונים הכוללים עבודות 
קבועות ורציפות אך גם מעברים בין משרות בהיקפים שונים, עבודה מקוטעת ויציאה מוחלטת 
משוק העבודה )Moen & Han, 2001(. עם המעבר לכלכלה החדשה ועם אי-הוודאות הגוברת 
ובמיוחד  גברים,  גם  אבל  נשים  בעיקר   — רבים  עובדים  העולם,  מכלכלות  רבות  המאפיינת 

המכללה האקדמית בית ברל  *
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מקומות  ותחלופת  תעסוקתית  יציבות  חוסר  של  תקופות  חווים   — פרופסיונליים  עובדים 
 Gerson, 1993,( עבודה, וחלקם מוצאים עצמם מחוץ לשוק העבודה לתקופות זמן ממושכות
2010(. ובכל זאת, דפוסי תעסוקה מקוטעים מאפיינים יותר את הנשים מאשר את הגברים, שכן 
דפוסים אלו מושפעים בראש ובראשונה מאירועים המתרחשים במשפחה, ובעיקר מלידות, 
ומהדרישה הנורמטיבית מנשים להשקיע את זמנן בטיפול במשפחה על חשבון זמן עבודה. 
משפחתיות  מחויבויות  בשל  העבודה  היקף  את  מצמצמות  או  עבודתן  את  הקוטעות  נשים 
זוכות לשכר נמוך מגברים העובדים ברציפות משום שהניסיון התעסוקתי המצטבר שלהן נמוך 
יותר, ההון האנושי שלהן נפגע ומאבד מערכו, או שהן מועסקות בעבודות ששכרן אמנם נמוך 
 Buding & England, 2001; Del Boca &( אך הן מציעות תנאי עבודה נוחים לאימהות 
Wetzels, 2007(. שכרן של נשים נמוך מזה של גברים גם בשל סוגי המקצועות שבהם הן 
 Mandel &( עצמן  כלפי  נשים  ואפילו של  מוטות של מעסיקים  ובשל תפיסות  מתרכזות 

 .)Semyonov, 2006
מחקרים העוסקים בהשפעות דפוסי תעסוקה על השכר התמקדו באופן טיפוסי ברמת הפרט, 
ובתוצאותיהן של החלטות  נשים  ובעיקר בהשלכות שוק העבודה של החלטות הקריירה של 
אלו. בייחוד נבחנו השפעת הלידה והמשכיותה על תעסוקת נשים והקנס הכרוך באימהות, וכן 
 Buding השפעותיה של עבודה שיש בה דומיננטיות נשית על שכרן של כלל הנשים )ראו למשל
England, 2001; England, 2005 &(. בשנים האחרונות החל להתפתח גוף מחקרי המצביע על 
כך שההסדרים המוסדיים והנורמטיביים המתייחסים לעבודת נשים תורמים לצמצום השפעת 
תעסוקת נשים על שכרן ומיקומן בשוק העבודה. כך למשל מחקרים מגלים כי במדינות המספקות 
 Stier,( ת, אימהות שומרות על יציבות והמשכיות תעסוקתית  תמיכה נרחבת לעבודת אימהוֹ
Lewin-Epstein, & Braun, 2001( והסיכוי שלהן לשמור על העבודה שהחזיקו בה לפני הלידה, 
 Ronsen( לעבוד לפני הלידה ולחזור לעבודה לאחר הלידה גבוה יחסית לנשים במדינות אחרות
Sundstrom, 2002 &(. במדינות שבהן הניעות בין משרות חלקיות ומלאות היא אפשרית ושוק 
העבודה מוריד למינימום את הקנס בשכר במעבר למשרה חלקית, דפוס עבודה במשרה חלקית 
עשוי לשמש אלטרנטיבה טובה לאימהות המעוניינות לשמר את הזיקה שלהן לשוק העבודה 
)OECD, 2010(. לעומת זאת, מדינות המעודדות נשים להישאר בבית ולצאת לחופשות לידה 
ארוכות מביאות לניתוק ממושך של נשים משוק העבודה ופוגעות באפשרויות הזמינות להן 
 Evertsson & Duvander, 2011;( למוביליות תעסוקתית, לקידום לעמדות מפתח ולשכר גבוה

 .)Pettit & Hook, 2005
מכאן שהמחקר בעבר התמקד בעיקר בהשלכות של דפוס תעסוקה מקוטע ובהשפעתו על שכרן 
של נשים, ובקנס על אימהות בנקודת זמן ספציפית בחיי האישה, בעיקר בסמוך ללידה או מעט 
לאחר מכן. ברם, קיימת התייחסות מועטה לקריירות מגדריות, כלומר לדפוסי תעסוקה ולמעברים 
ולאופן שבו דפוסים אלו עשויים  ונשים מאמצים לאורך הקריירה שלהם  בין תעסוקות שגברים 
להשפיע על השכר בטווח הארוך. המחקר הנוכחי מתמקד בהשפעות המורכבות שיש לקריירות 
נבדלות מגדרית על יכולת ההשתכרות של נשים וגברים בישראל. ההתמקדות בישראל כמקרה בוחן 
היא מעניינת, שכן ישראל מוגדרת במחקרים כמדינה שמרנית המעודדת התנהגויות משפחתיות 
מסורתיות ומאופיינת בשיעורי פריון גבוהים וביציבות משפחתית רבה )ראו למשל בוורס, 2014(, 
ועם זאת מתקיימות בה מגמות דמוגרפיות כלל-עולמיות, ובכלל זה עבודת נשים בהיקף דומה לזה 
של עבודת גברים )ובקרב יהודים בגילאי עבודה — בהיקף כמעט זהה לזה של עבודת גברים(, וכן 
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עבודה במשרות מלאות ותובעניות בשיעורים גבוהים ביחס לעולם המערבי )הלמ“ס, 2015; נתונים 
נוספים נלקחו מתוך האתר OECD.stat(. בהקשר זה עשויים לעלות דפוסי קריירה מובחנים לנשים 

ולגברים, דפוסים שישפיעו על רמת התגמולים בשוק העבודה ועל הפער המגדרי בשכר. 

השפעת דפוסי תעסוקה על שכר
הבחירה התעסוקתית ודפוסי התעסוקה של נשים וגברים במהלך חייהם מהווים גורם משמעותי 
בקביעת רמת התגמולים שלהם. דפוס העבודה הגברי כולל על פי רוב תעסוקה על בסיס קבוע 
וציפייה להמשכיות בתעסוקה לאורך כל הקריירה. לעומת זאת, אצל נשים דפוסי העבודה מגוונים 
העיקריות  האחראיות  הן  שנשים  מאחר  המשפחה.  בחיי  מאירועים  משמעותית  מושפעים  והם 
לטיפול בילדים ובמשפחה, הן נוטות לקטוע את עבודתן לאחר לידה, להפחית את שעות עבודתן 
או לעבור למשרה המותאמת לאימהות, או שהן פורשות לחלוטין משוק העבודה עד להתבגרותו 
של הילד הצעיר )Blau & Kahn, 2000; Connolly & Gregory, 2008(. לדפוסי תעסוקה אלו 

השלכות על הקריירה של נשים ועל היכולת שלהן לצבור משאבים במהלך החיים. 
אחד מדפוסי העבודה הנשיים המשליך שלילית על שכרן הוא עבודה מקוטעת ובלתי רציפה. 
מאבדים  עבודתן  במהלך  שרכשו  והכישורים  ניסיון  פחות  צוברות  עבודתן  את  הקוטעות  נשים 
מערכם, והדבר צפוי להשפיע על פריון העבודה שלהן. כתוצאה מכך, כשהן חוזרות לשוק העבודה 
גם  היא  מקוטעת  עבודה   .)Mincer & Polachek, 1974( נמוך  בשכר  להסתפק  נאלצות  הן 
בשוק  מתגמלים  במקצועות  ולהתקדם  לעסוק  המעוניינות  נשים  בפני  העומד  העיקרי  המכשול 
העבודה, משום שמעסיקים תופסים נשים הקוטעות את עבודתן כמחויבות פחות מנשים שעבדו 
)Sigle-Rusthon & Waldfogel, 2007(. באותו אופן מושפע שכרן של נשים שאינן  ברציפות 
קוטעות את עבודתן אלא בוחרות לעבור למשרה חלקית. מחקרים מלמדים כי בתקופה שהמשפחה 
תובעת חלק ניכר מזמנן נשים רבות עוברות לעבודה במשרה חלקית, הכרוכה בשכר נמוך יותר. 
אז הן מסומנות כעובדות מסורות פחות מנשים העובדות במשרה מלאה, ומעסיקים אינם ששים 
כרוך  חלקית  למשרה  המעבר  כן,  על  יתר  מתגמלות.  למשרות  בקידומן  או  בהכשרתן  להשקיע 
לעתים בניעות כלפי מטה בסולם התעסוקתי ובירידה בשכר, לא רק בשל הצמצום בשעות העבודה 
אלא גם בשל אופי העיסוק, שלעתים הוא עיסוק נשי ששכרו נמוך מלכתחילה ואפשרויות הקידום 

.)Kraus, 2002; Warren, 2004( בו מצומצמות
שנשים  העיסוקים  מאפייני  שבין  הקשר  את  מדגיש  נשים  של  הנמוך  לשכרן  אחר  הסבר 
סדר  את  משנים  לידה,  ובעיקר  משפחתיים,  אירועים  למשפחה.  מחויבותן  ובין  בוחרות 
אותן  יפצה  שהוא  ובתנאי  נמוך  ששכרו  בעיסוק  לעבוד  מוכנות  והן  נשים  של  העדיפויות 
בהטבות ובתנאים המותאמים לתפקידן המשפחתי )England, 2005(. מחקרים מלמדים כי 
לעתים אימהות מחליפות עבודה ששכרה גבוה ובצדה אפשרויות של מוביליות תעסוקתית 
בעבודה ששכרה אמנם נמוך אך היא מאפשרת להן אוטונומיה, גמישות בשעות העבודה ויכולת 
תמרון בין בית ועבודה )McCrate, 2005(. יתרה מזו, נשים בוחרות בעיסוקים שבהם הפסקת 
עבודה תישא עלות מינימלית, ובכך הן מפחיתות את הקנס שהן משלמות במהלך הקריירה 
שלהן )Polachek, 1987(. התוצאה היא ריכוזן של נשים בעיסוקים “נשיים“ שרמת השכר 
שלהם נבדלת בבירור מרמת השכר האופיינית לעיסוקים “גבריים“, אם משום שהתרכזותן 
המוצע  בשכר  ולירידה  נשי  עבודה  כוח  של  גבוה  להיצע  תרמה  אלו  במקצועות  נשים  של 
ואם בשל אופי העיסוק עצמו, המפצה נשים על שכר נמוך באמצעות הסדרים המותאמים 

http://stats.oecd.org/
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למחויבותן למשפחה )Reskin & Roos, 2009(. ובכל זאת קיים פער בשכר שאי אפשר ליחסו 
להיסטוריית התעסוקה של נשים: נשים מרוויחות פחות מגברים ואימהות פחות מאבות גם 
 Blau & Kahn, 2004; Correll, Benard, &( כאשר הן בעלות כישורים ועיסוקים דומים
Paik, 2007(. כלומר, הנטייה של נשים לאמץ הסדרי תעסוקה מופחתי שעות ונטייתם של 
שינויים בתוך המשפחה להשפיע על תעסוקתן מובילים מעסיקים להפלות נשים על בסיס 
מינן ולהעדיף להעסיק, להכשיר ולקדם גברים, המצופים להביא לתוצאות טובות יותר בשוק 

 .)Gangl & Ziefle, 2009; Tomaskovic-Devey & Skaggs, 1999( העבודה
אל מול הגישות הללו, המדגישות את ההשלכות השליליות של דפוסי תעסוקה המקושרים 
ניצבת גישה המדגישה את הכוח שבהעדפותיהן ובעמדותיהן של הנשים  עם עבודת נשים, 
עצמן בקביעת מקומן בשוק העבודה. כלומר, ההנחה היא ששיעורי השכר של נשים ומידת 
השתתפותן בשוק העבודה אינם נגזרים מאילוצי שוק העבודה, מאילוצים כלכליים המטילים 
קנס על שכרן של נשים או מתעסוקות נשיות הזוכות לשכר נמוך יותר, אלא מבחירה מודעת 
של נשים. על פי גישה זו, נשים מחזיקות בעמדות שונות כלפי תפקידי מגדר, כלפי משפחה 
גם  דבר  של  ובסופו  העבודה  בשוק  החלטותיהן  על  משפיעות  אלו  ועמדות  עבודה,  וכלפי 
לעבודה  משפחה  בין  לשלב  המעוניינות  נשים   .)Hakim, 2002; Irwin, 2004( שכרן  על 
תבחרנה לעבוד במשרה חלקית שתיטיב עם רצונן בחיים מגוונים, שאינם מוכוונים לעבודה 
יותר ותלדנה  או למשפחה בלבד, ואילו נשים קרייריסטיות תבחרנה מסלול קריירה תובעני 
פחות ילדים. ואכן, בהשוואה בין 25 מדינות מפותחות נמצא כי עמדות כאלה משפיעות הן על 
 .)Fortin, 2005( שיעורי ההשתתפות של נשים בשוק העבודה והן על הפער המגדרי בשכר
עם זאת, קיימת ביקורת רבה כלפי גישה זו. חוקרים הביעו ספקות בנוגע ליכולתן של נשים 
ליישם בפועל את העדפותיהן, בשל מגבלות מבניות בשוק העבודה )McRae, 2003( ומשום 
שנורמות חברתיות באשר לגידול ילדים ולטיפול במשק הבית מעצבות אחרת את השאיפות 
התעסוקתיות של המגדרים ואת דרישות השכר שלהם )Blair-Loy, 2009(, כך שנשים דורשות 
תגמול נמוך יותר מגברים באותו תפקיד וברמת כישורים זהה. חוקרים אחרים הראו כי העדפות 
זו ומשתנות באופן תדיר במהלך  זו על  לא תמיד משתקפות בהתנהגות, שכן הן משפיעות 

 .)Berrington, Hu, Smith, & Sturgis, 2008; Himmelweit & Sigala, 2004( החיים
לעומת מחקרים בעבר, שהתמקדו בעיקר בהשפעות דפוסי התעסוקה על גובה התגמולים 
בשוק העבודה ברמת המיקרו, מחקרים עכשוויים ברמת המדינה רואים בהסדרים שמעניקות 
ובקביעת  הפרט  של  התעסוקתיים  חייו  מהלך  בקביעת  משמעותי  גורם  למשפחות  מדינות 
של  בשכרן  בקנס  המחקרים  מתמקדים  בפרט  העבודה.  בשוק  לה  שיזכה  התגמולים  רמת 
אימהות יחסית לשכרן של נשים שאינן אימהות ובפער המגדרי בשכר, ומתייחסים להשפעתן 
של הטבות שמעניקות מדינות לאימהות על מנת להקל את השילוב בין תפקידיהן הכפולים 
את  הקוטעות  לידה  חופשות  של  השפעתן  את  מחקרים  בחנו  למשל  כך  ובעבודה.  בבית 
הרצף התעסוקתי של האם על מעמדן התעסוקתי של נשים לאחר לידה ועל שכרן, והראו כי 
חופשות לידה ארוכות הן אחד הגורמים המרכזיים לעמדתן הנמוכה של נשים בשוק העבודה 
 Aisenbrey, Evertsson, & Grunow, 2009; Evertsson & Duvander, 2011; Gangl(
לאימהות  תמיכה  המעניקות  במדינות  ואולם   .)& Ziefle, 2009; Pettit & Hook, 2005
וכך גם הקנס הכרוך  זה שבמדינות אחרות,  עובדות הקנס בשכרן נמוך משמעותית לעומת 
ניעות  בהפסקות עבודה )Davies & Pierre, 2005; Gash, 2009(. במדינות שבהן קיימת 
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לאלו  דומים  חלקית  במשרה  התעסוקה  ותנאי  חלקיות  ומשרות  מלאות  משרות  בין  רבה 
שבמשרה מלאה ומוסדרים בחוק, ההסדרים בשוק העבודה מפחיתים את הקנס בשכר עבור 
 Bardasi( משרה חלקית כך שמשרה חלקית נתפסת כאמצעי לגיטימי לשילוב נשים בעבודה

.)& Gornick, 2008
מחקרים המתייחסים להשפעות ההיסטוריה התעסוקתית של נשים ושל גברים על שכרם 
של  ותמיכה  תעסוקתית  רציפות  של  חיוביות  השלכות  על  מצביעים  והם  יחסית,  מועטים 
המדינה. כך למשל מחקר שהתפרש על פני 12 מדינות מתועשות ובחן את דפוסי התעסוקה 
בשלב  על השכר  אלו  דפוסים  ואת ההשפעות של  הילדים  גידול  תקופת  במהלך  נשים  של 
מאוחר יותר בחייהן העלה כי במדינות המספקות תמיכה מועטה לאימהות עובדות, תעסוקה 
מקוטעת ועבודה במשרה חלקית רציפה מורידה את שכר הנשים בטווח הארוך ביחס למשרה 
מלאה רציפה, ולעומת זאת במרבית המדינות המספקות הסדרים תומכים לעבודת אימהות 
יותר  אין כלל קנס בשכר )Stier, Lewin-Epstein, & Braun, 2001(. מחקרים מוקדמים 
מצאו כי לנשים שעבדו לפני הלידה וגם מיד לאחריה יש סיכוי גבוה יותר לשמור על קריירה 
 Shapiro( לידה  לאחר  מיד  עבדו  לנשים שלא  ביחס  יותר  גבוה  ולהרוויח שכר  תעסוקתית 
וכי אין הבדל משמעותי בשכר של נשים שעבדו ברציפות במשרה מלאה   ,)& Mott, 1994
ולוין-אפשטיין, 1999(. בהמשך למחקרים  ונשים שעבדו ברציפות במשרה חלקית )שטייר 
אלו, ומשום שמועט המחקר בנושא, מחקר זה מבקש לבחון את השפעתם של מסלולי קריירה 
יראה  המחקר  שנים.   10 היסטוריה תעסוקתית של  לאחר  גובה השכר  על  בישראל  נפוצים 
כי בישראל קיימים מסלולי קריירה מובחנים על פי מגדר, וכי בקונטקסט המדינתי הייחודי 

למסלולים אלו יש השפעה דיפרנציאלית על השכר.

דפוסי תעסוקה בישראל
בכוח  נשים  לאלו שבעולם המערבי. שיעורי ההשתתפות של  דומות  בישראל  מגמות התעסוקה 
העבודה עלו בקביעות לאורך השנים, ולהשכלה יש תפקיד מרכזי בשינוי זה, בעיקר בקרב אימהות. 
בקבוצה זו, שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של נשים בנות 25—44 שהשכלתן על-תיכונית עלו 
מ-64% בשנת 1980 ל-72% בשנת 2011, ושל נשים בעלות אותם מאפיינים אך השכלתן אקדמית 
— מ-78% ל-97% )שטייר והרצברג, 2013(. העלייה בשיעורי הנשים הרוכשות השכלה מגדילה 
את האפשרויות התעסוקתיות העומדות בפני נשים בשוק העבודה ועמן גם את השכר, המתאים 
להשכלתן. עם זאת, בשוק העבודה קיים בידול מגדרי ברור, ורוב הנשים בישראל — כמו במדינות 
אחרות — מרוכזות במספר מצומצם של מקצועות נשיים נושאי שכר נמוך. במרוצת השנים חלה 
ירידה אטית במידת הבידול התעסוקתי, ובשנת 2014 47% מהעובדים במשק הישראלי צריכים היו 
להחליף מקצוע על מנת להגיע לשוויון מגדרי בתעסוקה לעומת 52% בשנת 2011. כמו כן, מרבית 
המועסקים במשרה חלקית בעולם הם נשים, ובישראל שיעור הנשים במשרות חלקיות הוא פי 1.9 
משיעור הגברים )צמרת-קרצ‘ר, 2014(. מכאן שהישגי הנשים בתחום ההשכלה אינם תואמים את 

מעמדן התעסוקתי בשוק העבודה. 
על אף הדמיון למדינות אחרות, ישראל נבדלת בכמה מדדים הקשורים לתעסוקה. בישראל 
רוב הנשים מועסקות במשרה מלאה )66.7% בשנת 2013( )הלמ“ס, 2015(, ורובן שומרות על 
 Steir, Lewin-Epstein, &( היסטוריה תעסוקתית של משרה מלאה גם בשנות גידול הילדים
Braun, 2001(. שיעור העובדות במשרה מלאה גבוה משמעותית מהשיעור המקביל במדינות 
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אחרות כמו גרמניה )54.2%(, נורווגיה )60%(, בריטניה )57.7%( והולנד )41.6%( )לפי נתונים 
מהאתר OECD.stat(. זאת ועוד, בישראל המשרות החלקיות אינן מתרכזות בעבודות נמוכות 
שכר ואינן עבודות שוליות הנעדרות סיכויי קידום, בניגוד למשרות החלקיות בארצות הברית או 
בבריטניה )Gash, 2008(. חלק משמעותי מהנשים המועסקות במשרה חלקית בישראל עובדות 
בעבודות צווארון לבן ובעבודות פרופסיונליות המתאפיינות ביוקרה ובביטחון תעסוקתי גבוהים 
)פיכטלברג-ברמץ והריס, 2011(, וכמחצית מהן עובדות במגזר הציבורי. חקיקה נרחבת בתחום 
חוקי העבודה והיקפם של הסדרי התעסוקה במשק הפכו את המשרה החלקית בישראל למשרה 
שאינה שולית, שמאפשרת ניעות רבה למשרה מלאה ושהשכר שהיא מציעה לשעה דומה לזה 
שמציעה משרה מלאה )שטייר, Stier, 1998 ;1995(. במגזר הציבורי יש הקפדה על קיום חוקי 
העבודה, ולכן פערי השכר בין נשים וגברים במגזר הציבורי נמוכים מהפערים הקיימים בסקטור 
הפרטי )Yaish & Kraus, 2003( ונשים העובדות במגזר הציבורי נוטות לשמור על רציפות 
 Okun, Oliver, & Khait-Marelly, 2013;( תעסוקתית יותר מנשים העובדות במגזר הפרטי
Stier & Yaish, 2008(. עם זאת, לצד הסדרי תעסוקה המעודדים נשים בישראל לעבוד קיימות 
נורמות חזקות הרואות במשפחה ערך חשוב, מעודדות ילודה ויציבות משפחתית ומטילות על 
האישה את האחריות לטיפול במשפחה ובילדים )Izraeli, 1992(. ואכן, שיעור הפריון בישראל 
)שלושה ילדים לאישה בשנת 2013( הוא מהגבוהים בעולם המערבי, ושיעור הגירושין )8.6 

גרושות על כל אלף נשים נשואות בשנת 2012( הוא מהנמוכים ביותר )הלמ“ס, 2015(. 
כי  נשים מלמדים  על שכרן של  בישראל  דפוסי התעסוקה  מחקרים שבדקו את השפעת 
בישראל אין קנס על עבודה במשרה חלקית לעומת משרה מלאה, כל עוד העבודה רציפה )שטייר 
ולוין-אפשטיין, 1999(. עוד הם מלמדים שנשים בישראל אינן נוטות בהכרח להישאר בתעסוקה 
 .)Stier, 1998( חלקית, וכי המעבר ממשרה חלקית למלאה מתרחש יותר מאשר המעבר ההפוך
יתרה מזו, בישראל, המסווגת כמדינה שבה ניתנת תמיכה רחבה לאימהות עובדות, לסטייה 
 Stier,( מדפוס של עבודה רציפה במשרה מלאה אין השלכות משמעותיות על שכרן של נשים
Lewin-Epstein & Braun, 2001(. אבל יש לזכור כי אף ששיעור הנשים העובדות במשרה 
מלאה הוא גבוה וגדל עם העלייה בהשכלתן, נראה כי הנהנות העיקריות מההטבות שמעניק 
שוק העבודה הישראלי הן נשים משכילות ונשים המצליחות להתברג במקצועות פרופסיונליים, 
גבריים וניהוליים. זאת ועוד, נראה שקצב הגידול בהשכלתן של נשים גבוה יותר מקצב הגידול 
בביקוש בשוק העבודה במקצועות מתגמלים, ולכן נשים משכילות רבות אינן מוצאות משרות 
ההולמות את השכלתן ותופסות מקומות עבודה של נשים משכילות פחות. בשל כך האחרונות 
נאלצות להידחק עוד יותר לשולי המדרג התעסוקתי )שטייר והרצברג, 2013(. התוצאה היא 
פער גדל והולך בין שכרן של נשים אקדמאיות ובין שכרן של נשים שהשכלתן פחותה. שוק 
העבודה מציע לבעלות השכלה נמוכה עבודות יציבות פחות מאשר בעבר, בהיקפי משרה נמוכים 
ובשכר נמוך, וגם לנשים משכילות הוא אינו מציע אפשרויות תעסוקה מספיקות ההולמות את 
השכלתן. מצב זה, תהליכי בידול תעסוקתי בשוק העבודה והקשיים שעדיין עומדים בפני נשים 
שנדרשות לאזן בין בית לעבודה מונעים מנשים להשתלב בכל המקצועות ולזכות לשכר דומה 

לשכר הגברים. 
כדי לבדוק את השפעות דפוסי הקריירה המגדריים על השכר ביקשתי לבחון במחקר זה מסלולי 
יימצאו  ונשים בישראל. במרכז המחקר עומדות שתי שאלות. האחת — האם  קריירה של גברים 
הבדלי שכר בין מסלולי הקריירה של גברים ושל נשים; השנייה — אילו גורמים משפיעים על שכר 

http://stats.oecd.org/
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יובילו  לנשים  העובדים במסלולי הקריירה השונים. ההשערה היא שדפוסי תעסוקה האופייניים 
לתגמולים נמוכים בשכר, יחסית לדפוסי תעסוקה האופייניים לגברים, ושבין כל דפוסי התעסוקה 
מי שיציגו המשכיות תעסוקתית  יהיו  יותר  גבוה  מי שיזכו לשכר  הדומיננטיות,  הן  נשים  שבהם 

ארוכה יותר.

שיטת המחקר
נתוני המחקר לקוחים מתוך הסקר החברתי לשנת 2008 )הלמ“ס, 2010(, המבוסס על מדגם 
20 ומעלה מכל רחבי הארץ. הנתונים כוללים מידע בסיסי על מאפיינים  7300 בני  מייצג של 
סוציו-דמוגרפיים ועל מוביליות תעסוקתית במשך 10 השנים האחרונות של מי שעבדו בזמן 
הסקר, וכן נתונים על מי שהיו מובטלים ומי שאינם שייכים לכוח העבודה. בהתבסס על נתונים 
על שנות התחלתן של העבודה הנוכחית ושל העבודה הקודמת )עבור נחקרים עובדים(, ועל 
נתונים על עבודה אחרונה וקודמת )עבור נחקרים מובטלים או כאלה שאינם שייכים לכוח 
העבודה(, יצרתי אוסף של רצפים תעסוקתיים לאורך 10 שנים. השתמשתי בטכניקת ניתוח 
רצפים )sequence analysis(, שבמרכזה ניתוח המביא בחשבון את רצף האירועים המתרחשים 
לאורך זמן. במקרה הנוכחי ייבחנו מעברים בין שלושה מצבים של תעסוקה ואי-תעסוקה: משרה 
מלאה )מצב שקודד 1(, משרה חלקית )מצב שקודד 2( והעדר עבודה )מצב שקודד 0 ובשל מיעוט 
המקרים כלל הן מובטלים והן מי שאינם שייכים לכוח העבודה(. עבור כל נחקר התקבל רצף של 

10 תווים המציין את מעברי התעסוקה שלו ב-10 השנים האחרונות.1 
בשלב הבא השתמשתי בשיטת optimal matching( OM(, המקובלת במחקר הסוציולוגי 
לניתוח רצפים. השיטה מפיקה מטריצה של מרחקים )dissimilarity matrix( בין כל זוג רצפים 
אפשרי, המבטאת את סכום הפעולות המינימלי שיש לבצע על מנת להפוך רצף אחד לזהה לרצף 
האחר.2 מטרת השיטה היא לאתר רצפים קרובים או דומים מבין אינספור הרצפים הקיימים, 
וכך לנסות ולאתר דפוסים המהווים אוסף של הרצפים הקרובים ביותר זה לזה. במקרה הנוכחי 
המטרה היא לאתר רצפים דומים של מעברי תעסוקה בין משרה מלאה, משרה חלקית והעדר 
עבודה. בפועל נבחנו המרחקים עבור 206 רצפים שונים, בסך הכול 21115 השוואות אפשריות 
במטריצה של 206X206. על בסיס מטריצה זו הושארו בניתוח עשרת הרצפים השכיחים ביותר, 
כאשר היחס לכל הרצפים שיש בהם את אותו סדר של אלמנטים הוא זהה, מבלי להתחשב במשך 
הזמן שהנחקרים שהו בכל מעבר. למשל, רצף הכולל עבודה במשרה מלאה ולאחר מכן העדר 
עבודה יהיה 1-0; רצף הכולל עבודה חלקית לאורך כל התקופה יהיה 2 ואילו רצף הכולל עבודה 
מלאה לאורך כל התקופה יהיה 1; רצף הכולל עבודה במשרה מלאה, העדר עבודה ושוב עבודה 
במשרה מלאה יהיה 1-0-1. ההחלטה להתמקד במעברים שכיחים בלבד ולהביא בחשבון רק את 
המעברים ולא את משך השהייה בכל מצב נובעת מהרצון להתמקד בדפוסי מעברים מקובלים 

מאחר שהמידע על היקף התעסוקה ועל סוג העיסוק משקף רק את שתי העבודות האחרונות של   1
מקום,  מכל  האחרונות.  השנים   10 במהלך  הנחקר  של  עבודות  שתי  היותר  לכל  ייבחנו  הנחקרים, 

שיעור הנחקרים שעבדו ביותר משתי עבודות הוא מזערי ועומד על 3.4%.

OM מתבססת על אלגוריתם )Needleman-Wunsch algorithm( הבוחר את המערך שבו המרחק   2
)Levenshtein distance( הוא מספר הפעולות שיש  זה  בין שני רצפים הוא הקטן ביותר. מרחק 

.)Brzinsky-Fay & Kohler, 2006 לבצע על מנת להחליף תו אחד באחר )ראו
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בשוק העבודה, ולא בתזמונם. 
 hierarchical cluster( היררכי  אשכולות  ניתוח  של  בטכניקה  השתמשתי  האחרון  בשלב 
פונקציית מרחק המביאה את השונות של  לפי  לכמה קבוצות,  חילקתי את הרצפים   .)analysis
הרצפים שבתוך האשכולות למינימום ואת השונות שבין האשכולות למקסימום. בסופו של דבר 
ו-1-0-13(,   1 הרצפים  הכולל את  )מסלול  עבודה במשרה מלאה  קריירה:  נוצרו ארבעה מסלולי 
 )0-2-1 ורצף   0-2 )רצף  חלקית  למשרה  מאוחרת  כניסה  בלבד(,   2 )רצף  רציפה  חלקית  משרה 

וכניסה מאוחרת למשרה מלאה )רצף 0-1 ורצף 0-1-0(.4
כדי לבחון מעברי תעסוקה של נחקרים שכבר סביר כי התנסו בשוק העבודה וכי אינם בגיל 
שבו רוכשים השכלה נבחרו נשים וגברים יהודים שגילם 35—65 ונבחנה ההיסטוריה התעסוקתית 
שלהם במהלך 10 השנים האחרונות. הסקר החברתי שממנו נשאבו הנתונים מתאר נתוני שכר 
בחודש הקודם לסקר, ולכן המחקר מתמקד בשכירים או במי שהיו שכירים עד לחודש הקודם. 
משום שביקשתי לבחון את השפעת דפוס התעסוקה על שכר מעבודה היה עליי לבחור רק 
נחקרים שיש עבורם נתוני שכר, ולכן הוצאו מהמדגם כל מי שבתקופה הנסקרת עבדו לפחות 
פעם אחת כעצמאים, מי שהם חברי קיבוץ ומי שהם חברי משפחה ללא תשלום )בני משפחה 
שעובדים ללא שכר(. בסך הכול כללו נתוני המחקר 1503 נבדקים, מתוכם 730 )48.6%( גברים 

ו-773 )51.4%( נשים. 

משתנים

המשתנה התלוי 

ההכנסה החודשית נטו שעליה דיווח הנחקר עבור כל מקומות העבודה בחודש הקודם לסקר. 
נטו  חודשית  הכנסה  ובהם  לשכר,  נתונים אפשריים  כמה  כולל   2008 לשנת  החברתי  הסקר 
וברוטו של משק הבית והכנסה ממוצעת פר קפיטה למשק הבית. נתון ההכנסה החודשית נטו 
נבחר משום שהוא מספק מידע עבור כל הנחקרים ומאחר שמחקר זה בוחן את השפעת דפוסי 

התעסוקה של הפרט על שכרו, מבלי להביא בחשבון הכנסות אחרות של משק הבית. 
משתנה זה מתחלק ל-11 קטגוריות של טווחי שכר, בסדר עולה: )0( ללא הכנסה, )1( 2000 
 )6( ,6000—5001 )5( ,5000—4001 )4( ,4000—3001 )3(  ,3000—2001 )2( שקלים או פחות, 
)10( מעל 21000   ,21000—14001 )9(  ,14000—10001 )8(  ,10000—7501 )7(  ,7500—6001

שקלים נטו בחודש.5

אשכול זה כולל גם רצף של נחקרים שעבדו במשרה מלאה וכעת אינם עובדים )כלומר 1-0(. מכוון   3
שהמחקר מתמקד בהשפעות על שכר עכשווי, הרי שרצף זה אינו רלוונטי.

בניתוח המקורי נכלל אשכול נוסף, של מי שפרשו מכוח העבודה )רצף 2-0 ורצף 0-2-0(, אך הוא   4
הוצא מן הניתוח בשל העדר נתונים על שכרם. 

הניתוח מסתמך על נתוני השכר בחודש הקודם לסקר, אך בוחן את מסלולי הקריירה לאורך 10 שנים.   5
ההנחה היא כי המעברים בין המסלולים, או העדר מעברים כאלה, אינם משפיעים על השכר באותם 
תעסוקה  מצבי  בין  המעברים  עצם  שכן  נכונה,  בהכרח  לא  זו  הנחה  כי  מלמדת  הספרות  מעברים. 
שונים בעלי השלכות על שכר. עם זאת, בהינתן כי השכר בחודש שעבר הינו המדד היחידי המלא 
שקיים בסקר החברתי 2008, אפשר להניח כי השכר העכשווי משקף לפחות בחלקו את ההשפעה 

ארוכת הטווח של מסלולי הקריירה.
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משתנים בלתי תלויים 
עבור . 1  )1( עבודה(.  העדר  או  חלקית  משרה  מלאה,  משרה  )בין  תעסוקה  מעברי 

קבוצת הנחקרים שדיווחו כי הם עובדים בזמן הסקר נעשה שימוש במשתנה שעות 
עבודה שבועיות )wp64(. באורח דומה להגדרות הלמ“ס, מי שדיווח כי הוא עובד 
 ,)2 פחות מ-35 שעות עבודה בשבוע הוגדר במחקר כעובד במשרה חלקית )קודד 
ומי שדיווח כי הוא עובד 35 שעות עבודה שבועיות ומעלה או כי הוא עובד במשרה 
מקוצרת הוגדר כעובד במשרה מלאה )קודד 1(. משרה מקוצרת היא עבודה של פחות 
מ-35 שעות שבועיות, אך שהעובד דיווח עליה כמשרה מלאה. )2( קבוצת הנחקרים 
0( כוללת את מי שאינם מועסקים או שדיווחו כי הם נמצאים  שלא עובדים )קודד 
מחוץ לכוח העבודה. מאחר שהסקר החברתי לא כלל משתנה המעיד על מספר שעות 
עבודה שבועיות בעבודות קודמות או כל מידע אחר על שעות עבודה, הניתוח התבסס 
 .)wp10( על משתנה הבוחן אם העבודות הקודמות נחשבות משרה מלאה או חלקית

מגדר. אישה )1(, גבר )0(. . 2
גיל. המשתנה המקורי בסקר החברתי נחלק ל-11 קטגוריות בסדר עולה. אך מאחר . 3

שבמחקר הוגבל טווח הגיל ל-35 עד 65, נכללו במחקר 4 קטגוריות בלבד: )1( 35—40, 
)3( 45—50, )4( מעל 50. בשלב הניתוח הרב-משתני אוחדו קטגוריות   ,45—40 )2(

הגיל ל-3 קטגוריות נרחבות: )1( 35—45, )2( 45—55, )3( 55—65.
נישואין. נשוי )1(, לא נשוי )0(. מבוסס על משתנה של מצב משפחתי.. 4
מספר ילדים. מבוסס על משתנה המציין באופן רציף מספר הילדים שנולדו, למעט מי . 5

שיש לו מעל 7 ילדים, שקודד 7. מאחר שלא היו נחקרים בעלי יותר מ-7 ילדים לא 
נעשה שינוי במשתנה המקורי. 

5. מבוסס על משתנה המציין אם לנחקר יש ילדים מתחת . 6 מספר ילדים מתחת לגיל 
לגיל 5: כן )1(, לא )0(. 

תואר אקדמי. מבוסס על משתנה המציין את רמת השכלתו של הנחקר. אם לנחקר . 7
יש תעודה של תואר ראשון, שני או שלישי הוא הוגדר כבעל תואר אקדמי )1(, אם 

לא — הוגדר כאחר )0(. 
מספר שנות לימוד. משתנה המציין את סך כל שנות הלימוד של הנחקר ונחלק ל-6 . 8

קטגוריות בסדר עולה: )0( לא למד כלל, )1( 1—4 שנות לימוד, )2( 5—8, )3( 9—10, 
)4( 11—12, )5( 13—15, )6( 16 שנות לימוד ומעלה. 

מעל 16 שנות לימוד. קודד על בסיס המשתנה של מספר שנות לימוד: מעל 16 שנות . 9
לימוד )1(, אחר )0(.

)0( לא דתי )מי . 10 דתי. נבנה על בסיס משתנה המציין את הזהות הדתית של הנחקר: 
שדיווח כי הוא מסורתי אבל לא כל כך דתי, ומי שדיווח כי הוא חילוני( )1( דתי )מי 

שדיווח כי הוא חרדי או דתי, או מסורתי אבל דתי(.
על . 11 הנחקר,  עליו  שדיווח  הראשון  העיסוק  ניהולית.  או  פרופסיונלית  עבודה 

הוא  בסיס משתנה המציין את עיסוקו של הנחקר בשנים שבהן עבד: אם העיסוק 
ניהול — העבודה הוגדרה  זוטר, או טכנאות, או  פרופסיונלי-אקדמי, או פרופסיונלי 

כעבודה פרופסיונלית או ניהולית )1(. אם לא, העבודה הוגדרה כאחר )0(. 
עבודה נשית. על בסיס חישוב שיעור הנשים בכל עיסוק, עיסוק הוגדר עבודה נשית . 12



קריירות מגדריות בישראל והשפעתן על שכר  40   גלית אהרון

אם נשים היוו יותר מ-60% מהעוסקים בו )1(. אם לאו, העיסוק הוגדר אחר )0(.
עבודה גברית. על בסיס חישוב שיעור הנשים בכל עיסוק, עיסוק הוגדר עבודה גברית . 13

אם נשים היוו פחות מ-40% מהעוסקים בו )כלומר גברים היוו יותר מ-60%( )1(. אם 
לאו, העיסוק הוגדר אחר )0(.

עבודה . 14 הוגדר  הוא   ,60%—40% היה  בעיסוק  הנשים  שיעור  אם  מעורבת.  עבודה 
מעורבת )1(. אם לאו, הוא הוגדר אחר )0(.

שנים שלא עבדו בהן. סך כל השנים שבהן הנחקר לא עבד, מתוך 10 השנים הנבחנות.. 15
שיעור הנחקרים שלא החליפו עבודה. בסקר החברתי 2008 ניתן לדעת כמה עבודות . 16

החליף הנחקר במהלך 10 שנים, גם אם לא ידוע היקף המשרה שבה עבד. על בסיס 
נתונים אלו חושב שיעור הנחקרים שלא החליפו עבודה ועבדו בעבודה אחת בלבד. 

ניתוח הנתונים
בין  המבחינה  תיאורית  סטטיסטיקה  מוצגת  הראשון  בשלב  שלבים.  בשני  נעשה  הנתונים  ניתוח 
ארבעת מסלולי הקריירה של גברים ונשים בישראל על פי מאפיינים אישיים )מגדר, גיל, נישואין 
ומספר ילדים(, על פי משתני הון אנושי )שנות השכלה ורמת השכלה(, על פי מאפייני העבודה 
וכמובן גם על  בין משרות(,  וגבריות ותחלופה  וניהוליות, משרות נשיות  )משרות פרופסיונליות 

פי שכר. 
 ordered( אורדינלית  רגרסיה  של  רב-משתניים  במודלים  שימוש  נעשה  השני  בשלב 
הבחירה  בישראל.  ונשים  גברים  של  שכרם  על  הקריירה  מסלולי  השפעת  את  לבחון  כדי   )logit
 — נטו  חודשית  הכנסה   — התלוי  שהמשתנה  מכך  ובראשונה  בראש  נובעת  אורדינלית  ברגרסיה 
כן, מאחר  יתר על  בין הקטגוריות.  ואין משמעות להפרשים  ביניהן סדר,  נחלק לקטגוריות שיש 
שהתפלגות המשתנה התלוי אינה אחידה עבור ערכי ה-X השונים, השימוש ברגרסיה ליניארית 
עלול   )multinominal logit( קטגוריות  רבת  לוגיסטית  ברגרסיה  השימוש  וגם  מתאים,  אינו 
להטות את התוצאות שכן מוקד החקירה הוא ההשפעה על גובה השכר ולא ההבדלים האיכותיים 
בין קטגוריות שכר שונות )Long, 1997(. המודל האורדינלי מחשב את ההסתברות לכך שהאומדן 
של פונקציה ליניארית, פלוס טעות, נמצא בתוך טווח של נקודות חיתוך שהתקבלו עבור תוצאה 

זו, כפי שמבטאת הנוסחה הבאה:

Pr(outcomej = i) = Pr(ki-1 < β1x1j + β2x2j + … + βkxkj) + υj < ki

k, כאשר i הוא מספר התוצאות. הנחת המוצא 
i-1

המודל אומד את המקדמים β ואת נקודות החיתוך 
ברגרסיה אורדינלית היא הנחת השיפועים המקבילים )parallel slops(, שלפיה השפעת מקדמי 
הרגרסיה זהה עבור כל המשוואות. אף שהנחה זו אינה מתקיימת, הוחלט בכל זאת להשתמש במודל 
אורדינלי משתי סיבות עיקריות. האחת היא חשיבות הסדר בין הקטגוריות של המשתנה התלוי 
לאיבוד של  מביא  אינו  אורדינלית  ברגרסיה  תוכנית, השימוש  מבחינה  לבחינת שאלות המחקר. 
אינפורמציה חשובה באשר לאופן השפעתם של המשתנים הבלתי תלויים בקטגוריות השונות של 
המשתנה התלוי, שכן אין במחקר עניין לאתר השפעות משתנות בקטגוריות השכר, אלא השפעה 
כוללת על גובה השכר. הרציונל של המחקר הוא בבחינת הבדלים בין מסלולי קריירה בגובה השכר, 
ולא הבדלים בהשפעה של מסלולי קריירה על רמות שכר שונות. הסיבה השנייה היא העדר הבדלים 
משמעותיים בין המודל האורדינלי ומודל לוגיסטי רב-קטגוריות מבחינת התאמת המודל ומבחינה 
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אמפירית. שני המודלים מקרבים לנתונים המקוריים של המשתנה התלוי בהשוואה למודל העדר 
קשר ובשניהם למרבית המשתנים השפעות זהות בקטגוריות השונות של המשתנה התלוי. כלומר, 
על  אחת  ניתוח  בשיטת  השימוש  עדיפות  על  המצביעה  תוצאה  מתקבלת  לא  אמפירית  מבחינה 
פני האחרת, ובמיוחד לא ברור אם שימוש ברגרסיה לוגיסטית רבת-קטגוריות עדיף על שימוש 

ברגרסיה אורדינלית, בעיקר לאור הרציונל התיאורטי התומך בשימוש בשיטה השנייה. 

ממצאים
תחילה אבחן את מאפייניהם המרכזיים של ארבעת מסלולי הקריירה: משרה מלאה, כניסה 
שמפורט  כפי  חלקית,  למשרה  מאוחרת  וכניסה  חלקית  משרה  מלאה,  למשרה  מאוחרת 
בלוח 1. בהתייחס לשאלת המחקר הראשונה ייבחנו גם הבדלים ברמות שכר בין המסלולים 
זה  מסלול  מלאה.  משרה  הוא  ביותר  הנפוץ  הקריירה  מסלול  כי  מראים  הנתונים  השונים. 
כולל שני רצפים. הראשון והדומיננטי הוא עבודה רצופה במשרה מלאה, והשני הוא עבודה 
רצופה במשרה מלאה שלאחריה יציאה משוק העבודה וחזרה למשרה מלאה )1-0-1(. מסלול 
של משרה מלאה, להבדיל מהמסלולים האחרים, מציג חלוקה מגדרית כמעט שווה, כאשר 
 65% לעומת  זה,  במסלול  עובדות  הנשים  מכלל  וכ-56%  נשים  הם  בו  מהעובדים  כ-48% 
מתוך כלל הגברים. ממצא זה עולה בקנה אחד עם הספרות על ישראל, שמלמדת כי שיעור 
הנשים העובדות במשרה בהיקף מלא גבוה יחסית, במיוחד אם משווים אותו לשיעור המקביל 
במדינות מערביות )לפי נתונים מהאתר OECD.stat(. המסלול גם כולל את השיעור הגבוה 
)כלומר כאלה  גבריות  גבוה של עובדים במשרות  ושיעור  ביותר של עובדים פרופסיונליים 
דומיננטיות  בעלות  במשרות  עובדים  של  מבוטל  לא  שיעור  לצד  גברים(,   60% מעל  שבהן 
נשית )מעל מ-60% נשים(. ייתכן כי מדובר, בין היתר, בנשים ובאימהות שעובדות במשרות 
מלאה(  משרה  נחשבת  המשרה  אך  מופחתות  )בשעות  מקוצרות  או  מלאות  פרופסיונליות 
)פיכטלברג-ברמץ,  המדינה  בשירות  אחרות  סמי-פרופסיונליות  ועובדות  אחיות  מורות,   —
זה  שבמסלול  הוא  מלאה  משרה  של  הקריירה  למסלול  בנוגע  נוסף  מעניין  ממצא   .)2006
עובדים לא רק נשים וגברים מבוגרים, שעובדים במשרה מלאה משום שאין להם מחויבויות 
משפחתיות, אלא גם נשים וגברים צעירים יחסית, נשואים, שלחלקם ילדים בני פחות מחמש 
זה  במסלול  העובדים  רוב  כי  לראות  ניתן  לבסוף,  זה(.  במסלול  הנחקרים  מכלל  )כחמישית 
וגם העובדים  10 השנים האחרונות,  ולא החליפו עבודה במהלך  שמרו על תעסוקה רצופה 

שיצאו משוק העבודה עשו זאת לזמן קצר )פחות מחודש, בממוצע(. 
מסלול הקריירה של כניסה מאוחרת למשרה מלאה דומה למסלול של משרה מלאה בכך שיש 
בו בעיקר עובדים משכילים )מעל 38% בעלי תואר אקדמי וכ-50% בעלי 16 שנות השכלה 
ומעלה( ושיעור משמעותי של עובדים במשרות הנחשבות גבריות. יש בכך מן ההיגיון, שכן שני 
המסלולים של משרה מלאה וכניסה מאוחרת למשרה מלאה כוללים שיעורים גבוהים של גברים, 
ובמסלול האחרון הגברים מהווים רוב )כ-60%(. עם זאת, מסלולים אלו כוללים גם נשים, ובעיקר 
נשים משכילות הממלאות יותר ויותר תפקידים במקצועות גבריים, פרופסיונליים וניהוליים. 
ההבדל המשמעותי בין שני המסלולים הוא בהרכב המגדרי, שכאמור הוא שוויוני יותר במסלול 
 .)p<.05( המשרה המלאה, וכן בהרכב הגילים, הנוטה לגיל מבוגר יותר במסלול המשרה המלאה
מי שנכנסו מאוחר למשרה מלאה הם בעיקר צעירים )34% בגילאי 35—40(, והם שהו כמעט 
מחצית מהתקופה הנבחנת מחוץ לכוח העבודה בטרם התחילו לעבוד במשרה מלאה. כלומר 

http://stats.oecd.org/
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לוח 1: מאפיינים עיקריים של גברים ונשים, שכירים בני 35–65, לפי ארבעה מסלולי קריירה

משרה מלאה

)N=916(

כניסה מאוחרת 
למשרה מלאה 

)N=379(

משרה חלקית 
רציפה 
)N=99(

כניסה מאוחרת 
למשרה חלקית 

)N=113(

%47.740.986.985.8 נשים

%56.320.111.112.5 מתוך כלל הנשים

%65.330.71.82.2 מתוך כלל הגברים

14.733.87.122.1גיל   35-40

 45–40      18.819.516.224.8

50–45      16.819.315.219.5

49.727.461.533.6      מעל 50

%83.972.379.866.4 נשואים

2.742.433.332.97מספר ילדים ממוצע

)1.37()1.54()1.86()1.88(

%19.729.016.226.5 ילדים מתחת לגיל 5

%38.938.520.231.2 תואר אקדמי

%47.050.134.338.4 16 שנות לימוד ומעלה

%44.134.337.425.7 עבודות פרופסיונליות או ניהוליות

%50.747.064.666.4 משרות נשיות

%28.229.85.14.4 משרות גבריות

%75.424.588.946.0 שלא החליפו עבודה

0.064.8205.22ממוצע שנים שלא עבדו 

)0.39()2.66()2.86(

% בעלות שכר נמוך 
)עד 4000 ₪ הכנסה מכל מקומות העבודה 

נטו לחודש האחרון( מתוך כלל הנשים*

14.731.668.672.2

% בעלות שכר ממוצע 
)4000–10000 ₪( מתוך כלל הנשים*

75.961.931.425.8

% בעלות שכר גבוה 
)מעל 10000 ₪( מתוך כלל הנשים*

9.46.502.1

% בעלי שכר נמוך 
)עד 4000 ₪ הכנסה מכל מקומות העבודה 

נטו לחודש האחרון( מתוך כלל הגברים*

5.011.676.956.3

% בעלי שכר ממוצע 
)4000–10000 ₪( מתוך כלל הגברים*

63.168.823.137.5

% בעלי שכר גבוה 
)מעל 10000 ₪( מתוך כלל הגברים*

31.919.606.3

החלוקה לקטגוריות שכר מבוססת על נתונים על שכר ממוצע נטו במשק וכן על התפלגות ההכנסה נטו מכל   *
מקומות העבודה בחודש האחרון, כפי שדווחה בסקר.
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לפחות חלק מההבדלים הנצפים בין שני המסלולים הכוללים משרה מלאה משקפים הבדלים 
דוריים. מכיוון שהנתונים הם נתוני חתך הבודקים מעברי תעסוקה לאורך 10 שנים בלבד, הם 
אינם מבטאים את השנים שהקדישו בני הדור המבוגר יותר מחוץ לשוק העבודה בטרם עבדו 
ברציפות במשרה מלאה. מכאן שאין זה מפתיע כי מסלול של משרה מלאה הוא מבוגר יותר 

ובעל היסטוריה תעסוקתית רציפה יותר. 
ההבדלים הדוריים משתקפים גם במאפייני העבודה של בני הדור הצעיר יותר, המהווים את 
עיקר העובדים במסלול של כניסה מאוחרת למשרה מלאה. הם מציגים תחלופה גבוהה בין עבודות 
במשרה מלאה, ורק 25% מהעובדים במסלול זה נשארו בעבודה שהתחילו בה. כלומר, העובדים 
במסלול זה הם בעיקר גברים פרופסיונליים ששהו מחוץ לכוח העבודה כדי לרכוש השכלה, 
והשכלתם פתחה בפניהם אפשרויות תעסוקה במשרות פרופסיונליות, ניהוליות וגבריות,6 אך 
רבים מהם לא שמרו על תעסוקה יציבה באותה עבודה והחליפו משרה מלאה במשרה מלאה 
אחרת. אחד ההסברים לכך הוא שגברים אלו מעוניינים לבסס את מיקומם בשוק העבודה והם 
נעים בין ארגונים כדי לשפר את מעמדם התעסוקתי )Moen & Han, 2001(. הסבר אפשרי 
אחר לתחלופה הגבוהה של עבודות במשרה מלאה ולשהייה הממושכת מחוץ לכוח העבודה הוא 
שיעורן הלא מבוטל של נשים )כ-40%( ושיעור גבוה ביותר )29%( של ילדים קטנים במשק 
הבית במסלול זה, המעיד על הצורך של נשים לאזן ולתמרן בין גידול ילדים לעבודה. יתרה מזו, 
לשהייה זו של גברים ונשים מחוץ לכוח העבודה השלכה משמעותית על שכרם. במסלול של 
יותר  משרה מלאה, שיעור המרוויחים שכר גבוה )מעל 10000 שקלים ממוצע בחודש( גבוה 
מהשיעור המקביל במסלול של כניסה מאוחרת למשרה מלאה, בעיקר בקרב גברים )32% מול 
20%(, בעוד שיעור בעלי שכר נמוך הוא נמוך יותר בקרב העובדים — הן גברים והן נשים — 

 7.)p<.05( במסלול של משרה מלאה רציפה
שני המסלולים האחרים הכוללים עבודה במשרה חלקית — אם במשרה חלקית רציפה ואם בכניסה 
מאוחרת למשרה חלקית )מסלול הכולל גם רצף של כניסה מאוחרת למשרה חלקית ולאחריה מעבר 
למשרה מלאה( — הם ללא ספק מסלולים נשיים. שיעור הנשים במסלולים אלו עומד על 86%—87%, 
העובדים  הרוב המוחלט של   — יחסית  נמוך  בצדן  והשכר  )או מעורבות(  נשיות  ברובן  הן  המשרות 
במסלולים אלו )60%-70%(, הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים )המעטים(, מרוויח שכר נמוך )עד 
4000 שקלים לחודש(, וכמעט כל השאר מרוויחים שכר ממוצע. עם זאת קיימים בין שני המסלולים 
הבדלים משמעותיים המשקפים, לפחות בחלקם, הבדלים דוריים. נשים שעובדות במשרה חלקית 
מעל  מהן  כ-62%  יחסית,  מבוגרות  והן  עבודה,  באותה  התקופה  כל  לאורך  ברובן  נותרו  ברציפות 
הנמוכה  היא  השכלתן  רמת  כי  אם   ,)37%( וניהוליות  פרופסיונליות  משרות  מאיישות  הן   .50 גיל 
מבין רמות ההשכלה בכל מסלולי הקריירה )p<.05(. מאחר שרובן מעל לגיל הפריון, אין זה מפתיע 

המאוחרת  הכניסה  למסלול  המשתייכים  הנחקרים  מגיל  ההשכלה  שנות  מספר  את  מחסירים  אם   6
למשרה מלאה מגלים כי כולם לא עבדו כלל לפני כניסתם לעבודה במשרה מלאה )בטווח 10 השנים 
הנבחנות(, ורובם עשו זאת משום שרכשו השכלה. זאת במיוחד אם מביאים בחשבון את גילם הצעיר 

יחסית )לא מוצג(.

אחד ההסברים לפערי השכר המגדריים נוגע לשעות העבודה של גברים ונשים במשרה מלאה. נמצא   7
יותר מ-50  כי 47% מהנשים עובדות 35–42 שעות שבועיות, לעומת כ-50% מהגברים שעובדים 
שעות שבועיות. פער מגדרי קיים גם במסלולים הכוללים משרות חלקיות, אך שיעור הגברים בהם 

הוא קטן ביותר.
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וכי שיעור הילדים הקטנים אצלן  ילדים(,   3.3( ביותר  כי בממוצע מספר הילדים אצלן הוא הגבוה 
הוא הנמוך ביותר )p<.05 ,16%(. לעומת זאת, במסלול הכניסה המאוחרת למשרה חלקית הנשים 
צעירות ומשכילות יותר, והן כנראה דחו את כניסתן לשוק העבודה משום שרכשו השכלה או משום 
שילדיהן היו קטנים. ואכן, שיעור הילדים מתחת לגיל 5 אצלן גבוה יחסית )27%(, והן שהו מחוץ 
לא  רובן  הנבחנת,  התקופה  בשאר  בממוצע.  שנים  כחמש  של  קצרות  לא  תקופות  העבודה  לכוח 
נשארו באותה עבודה ועברו בין עבודות חלקיות, ומיעוטן )28%(, ובעיקר נשים מבוגרות יותר ועם 
ילדים בוגרים יותר )נתונים לא מוצגים(, שיפרו את מעמדן ועברו לעבוד במשרה מלאה. במסלול זה 
שיעור העובדות בעבודות פרופסיונליות וניהוליות הוא הנמוך ביותר, וזאת למרות השכלתן הגבוהה, 
ושיעור העובדות במשרות נשיות הוא הגבוה ביותר )p<.05(. מכאן שאפשרות נוספת לכך שנשים 
אלו דחו את כניסתן לשוק העבודה היא שלא הצליחו למצוא עבודה במשרה מלאה ונאלצו להסתפק 
במשרה חלקית עד שמצאו משרה ההולמת את כישוריהן. ואכן, מהסקר החברתי עולה ששיעור לא 
מבוטל מהנשים במסלול זה ציינו כי עבודתן היא חלקית שלא מרצון )19%( אף שרובן בחרו במשרה 
זו באופן וולונטרי, אם בשל חוסר רצון לעבוד שעות רבות יותר )15%( ואם בשל טיפול בבן משפחה 

או במשק הבית )25%(.
המסקנה היא שבישראל קיימים שני מסלולים שהנשים דומיננטיות בהם ושניהם מסלולים 
של עבודה במשרה חלקית. קיים גם מסלול שבו הגברים דומיננטיים, והוא המסלול של כניסה 
מאוחרת למשרה מלאה, ואילו במסלול המשרה המלאה שיעורי הגברים והנשים כמעט שווים 
והוא המסלול הטוב ביותר מבחינת השכר ומבחינת מאפייני המשרה: במסלול זה משתתפים 
גברית  מלאה,  במשרה  עבודה,  הפסקות  ללא  וכמעט  ברציפות  שעובדים  ונשים  גברים 
ופרופסיונלית שזוכה באופן טיפוסי ליוקרה ויש בה אפשרויות קידום ושכר גבוה יחסית. מעניין 
לראות כי אימהות אינן עובדות רק במשרות חלקיות המתאימות באופן מסורתי לתפקידן בבית; 
אימהות — ואפילו אימהות לילדים צעירים — משתתפות במסלול הכניסה המאוחרת למשרה 
מלאה, וגם במסלול המשרה המלאה, אם כי כאן השתתפותן פחותה. מאחר שבישראל גבוה 
דוחות את תחילת העבודה  הן  בהיקף מלא,  והאימהות המשתלבות במשרות  שיעור הנשים 
עד להתבגרות הילדים, לא רק כדי להתחיל לעבוד אחר כך במשרה חלקית אלא כדי להשתלב 

במשרות גבריות ותובעניות.8 
חשוב לזכור כי ההתייחסות אל מסלולי הקריירה אינה שווה, שכן אין זה מחקר אורך ועל כן 
יש לתת את הדעת להבדלי הגיל בין המסלולים, ולא רק להבדלים המגדריים. במסלול המשרה 
המלאה נמצאים עובדים מבוגרים יותר מאשר במסלול הכניסה המאוחרת למשרה מלאה, וכך גם 
במסלול המשרה החלקית הרציפה לעומת מסלול הכניסה המאוחרת למשרה חלקית. הבדלי הגיל 
יכולים לשקף הבדלים דוריים בהזדמנויות התעסוקתיות ובהסדרים המוסדיים שהיו זמינים לבני 
הדור המבוגר לעומת אלו הזמינים היום עבור בני הדור הצעיר יותר. כך למשל בשנות התשעים 
הופעלו תכניות רווחה רחבות היקף שסייעו בהפחתת שיעורי העוני, ולאחריהן שנות האלפיים 
התאפיינו במדיניות פיסקלית שמרנית )שטייר, 2011(. בעקבות זאת צומצמו קצבאות הילדים 
והתכניות להגדלת כוח העבודה. כמו כן, התנאים לזכאות להבטחת הכנסה הוקשחו והקצבאות 

מאחר שההיסטוריה התעסוקתית נבחנה לאורך 10 שנים בלבד, ייתכן שחלק מהנשים במסלול של   8
כניסה מאוחרת למשרה חלקית וכניסה מאוחרת למשרה מלאה עבדו בעבר וקטעו את עבודתן, ולא 
זו סבירה פחות, כי בשני המסלולים מדובר  השהו את כניסתן הראשונה לשוק העבודה. אפשרות 

בנחקרים שנבחנו בעודם צעירים ובטרם צברו ניסיון בשוק העבודה.
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צומצמו, חל קיטוב בין נשים בעלות כישורים ובין נשים שכישוריהן פחותים )שטייר והרצברג, 
2013( ושיעורי העוני הפכו לגבוהים יחסית לשיעורי העוני בעולם המערבי )בן-דוד ובלייך, 
2013(. מכאן שההזדמנויות התעסוקתיות עבור בני הדור המבוגר יותר שעובד במשרה מלאה 
וחלקית רציפה היו טובות יותר כשהתחילו את הקריירה התעסוקתית שלהם, והן משתקפות 

בנתוניהם האישיים, ובפרט בשכרם.
התפלגות  נבחנה  השכר  גובה  על  הקריירה  מסלולי  של  ההשלכות  את  לעומק  לבדוק  כדי 
ההכנסה נטו, לפי דיווחי הנחקר על הכנסתו מכל מקומות העבודה שעבד בהם בחודש הקודם 
לסקר. תרשים 1 מלמד כי התפלגויות ההכנסה של הנחקרים במסלולי המשרה המלאה והכניסה 
המאוחרת למשרה מלאה הומוגניות יותר מאשר במסלולים האחרים. מרבית הנחקרים במרכז 
ההתפלגות )מעל 40%( מרוויחים שכר הנע בין 6000 ל-10000 שקלים בחודש במסלול הראשון 
ושכר שנע בין 4000 ל-6000 שקלים בחודש במסלול השני, והקטגוריות הצמודות משני צדי 
ההתפלגות קרובות מאוד בשיעוריהן לאלו שבמרכז, כאשר בשני הקצוות השיעורים נמוכים 
וכניסה מאוחרת  רציפה  חלקית  הקריירה של משרה  במסלולי  זאת,  לעומת   .)5% )עד  יותר 
למשרה חלקית, התפלגות ההכנסה הטרוגנית יותר ומרוכזת בקטגוריות ההכנסה הנמוכות יותר. 
במסלול של משרה חלקית רציפה בולטים בשיעור העולה על 35% נחקרים המשתכרים שכר 
הנע בין 2000 ל-3000 שקלים בחודש, ו-20% משתכרים שכר נמוך ביותר של פחות מ-2000 
שקלים בחודש. מצבם של הנחקרים במסלול הקריירה של כניסה מאוחרת למשרה חלקית הוא 
הגרוע ביותר מבחינת השכר. שיעור הנחקרים בקטגוריית השכר של 2000—3000 שקלים הוא 
20% ושיעור המשתכרים פחות מ-2000 שקלים בחודש הוא גבוה משמעותית ועומד על יותר 
מ-35%. מסלול זה הוא גם ההטרוגני ביותר, ובקצה השני של ההתפלגות נמצאים נחקרים מעטים 
מאוד )כ-3%( המרוויחים שכר העולה על 10000 שקלים. במסלול המשרה החלקית הרציפה אין 
כלל נחקרים כאלו. כלומר, בעוד מרבית הנחקרים במסלול הכניסה המאוחרת למשרה חלקית 
משתכרים שכר נמוך, חלק קטן מהם מרוויח שכר גבוה יחסית — כנראה מי שעברו למשרה 
מלאה לאחר שעבדו במשרה חלקית. במסלולים של משרה מלאה שיעור המשתכרים שכר גבוה 
משמעותי יותר: שיעור המרוויחים שכר העולה על 10000 שקלים בחודש עומד על 14%—21% 

ושיעור המרוויחים שכר העולה על 14000 שקלים עומד על כ-7%. 
כפי שעולה מן הניתוחים עד כה, למסלולי הקריירה של נשים וגברים יש השפעה משמעותית על 
ההכנסה הנוכחית. כעת ביקשתי לענות על שאלת המחקר השנייה — מהם הגורמים המשפיעים על 
שכר עובדים המשתייכים למסלולי הקריירה השונים. לשם כך השתמשתי במודל שבו קטגוריית 
ההכנסה שעליה דיווח הנחקר בחודש הקודם לסקר משמשת משתנה תלוי. משתנים בלתי תלויים 
הוכנסו למודל בזה אחר זה. במודל הראשון הוכנסו המשתנים הדמוגרפיים )מגדר, גיל, נישואין, 
ילדים ודת( וכן מאפייני הון אנושי )שנות לימוד ותואר אקדמי(. במודל השני הוכנסו גם מאפייני 
של  )מסלול  הקריירה  מסלולי  נוספו  השלישי  במודל  ניהולי(.9  ומעמד  המגדרי  )ההרכב  העיסוק 

מאפייני העיסוק נקבעו כפי שתואר בתת-פרק המשתנים. התבססתי על העיסוק הראשון שדיווח   9
הנחקר, שכן הנתונים עבורו היו מלאים. מאחר שחשוב לפקח דווקא על העיסוק הנוכחי של הנחקר 
בבואנו לבחון את רמת ההכנסה הנוכחית הוכנסו הנתונים הקיימים עבור משתנה זה והתוצאות היו 
כמעט זהות. הדבר סביר, משום שהרוב המוחלט של הנחקרים לא שינו את מאפייני העיסוק שלהם 

לאורך התקופה הנבחנת. 
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משרה מלאה כקטגוריית ההתייחסות(, ובמודל הרביעי — גם אינטראקציות בין מגדר )אישה=1( 
ובין מסלולי הקריירה.10 

להרוויח  נוטות  נשים  בכל ארבעת המודלים  כצפוי,  כי  2 המציג את הממצאים מראה  לוח 
פחות מאשר גברים, ונשואים נוטים להרוויח יותר מאשר לא נשואים. כמו כן, בשל העובדה כי 
דתיים נוטים להשתתף פחות בשוק העבודה ומאחר שהם עובדים במקצועות נושאי שכר נמוך 
יותר, אין פלא כי הם נוטים לרמות הכנסה נמוכות לעומת לא-דתיים. ייתכן גם שהם מופלים 
בשוק העבודה, שכן המקדם השלילי נותר גם עם הפיקוח על דפוסי התעסוקה. באשר להשכלה, 
בהתאם לתיאוריית ההון האנושי )Becker, 1964( הנתונים מראים שככל ששנות הלימוד רבות 
יותר וכן אם לאדם יש תואר אקדמי, האדם ייטה לרמות הכנסה גבוהות יותר. עם זאת, לגיל 
 65—55( למבוגרים   )45—35 )גיל  צעירים  בין  בהשוואה  לא  שכר,  על  השפעה  כלל  בדרך  אין 
נוסף  ממצא  למבוגרים.   )55—45( ביניים  גילאי  בין  בהשוואה  ולא  ההתייחסות(  כקטגוריית 
ולגילם אין  נוגע להשפעת הילדים. בכל המודלים נמצא כי למספר הילדים  המנוגד לציפיות 
השפעה על רמות השכר. ההסבר האפשרי לכך הוא שילדים, כגורם בפני עצמו, אינם מגבילים 
הנתונים  שהראו  שכפי  אלא  יותר,  גבוהות  הכנסה  לרמות  להגיע  והגברים  הנשים  יכולת  את 

כדי לשלוט על גורם הסלקציה של נחקרים בשוק העבודה הוכנס לרגרסיה מקדם סלקציה שחושב   10
כסיכוי שהנחקר יעבוד לעומת הסיכוי שלא יעבוד. המקדם לא השפיע באף אחד מהמודלים ולכן 

הוצא מהניתוח. 
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תרשים 1: הכנסה נטו בחודש הקודם לסקר, מכל מקומות העבודה של נשים וגברים שכירים 
בני 35–65, לפי ארבעה מסלולי קריירה
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לוח 2: רגרסיה אורדינלית לניבוי רמת הכנסה נטו 
מכלל העבודות של שכירים )נשים וגברים( בני 35–65

מודל 4מודל 3מודל 2מודל 1

*-1.525*-1.401*-1.6014*-1.725אישה
).102().108().110().132(

241.*077.106.266.גיל 35–45 )קטגוריית התייחסות: גיל 55–65(
).133().133().135().137(

139.140.206.203.גיל 45–55 )קטגוריית התייחסות: גיל 55–65(
).119().120().122().121(

*383.*402.*609.*605.נשוי
).126().126().128().128(

*460.*437.*410.*542.שנות לימוד

).057().059().061().061(

*859.*883.*870.*1.126תואר אקדמי

).123().131().132().132(

033.052.140.061.ילדים מתחת לגיל 5 

).134().134().135().037(

004.005.060.155.מספר ילדים

).037().037().037().135(

*498.-*517.-*490.-*470.-דתי

).113().114().115().115(

*1.151*1.149*1.233--מקצוע ניהולי פרופסיונלי

).118().119().119(

*502.-*526.-*598.---מקצוע נשי )קטגוריית התייחסות: מקצוע גברי(

).121().122().122(

*472.-*516.-*761.---מקצוע מעורב )קטגוריית התייחסות: מקצוע גברי(

).146().148().148(

דפוסי תעסוקה )קטגוריית התייחסות: משרה מלאה(

*-4.680*-2.831----משרה חלקית רציפה

).214().539(

*-3.864*-3.283----כניסה מאוחרת למשרה חלקית

).212().471(
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).116().151(
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).223(
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גברים  יש השפעה משמעותית על מסלול הקריירה שבוחרים  לילדים  לכן,  התיאוריים קודם 
זאת, כאשר מפקחים על דפוסי התעסוקה  זה שמשפיע על השכר. עם  והמסלול הוא  ונשים 
עדיין אין עדות להשפעה של ילדים על ההכנסה. הסבר אחר נעוץ בהשפעה דיפרנציאלית של 
ילדים על שכר גברים ונשים. ואכן בבדיקה נפרדת עלה כי ילדים משפיעים במידה רבה יותר 

על שכרן של נשים מאשר על שכר הגברים )הנתונים אינם מוצגים(.
של  הכללתם  השכר.  על  העיסוק  מאפייני  של  חשובות  השפעות  על  מצביע  השני  המודל 
 .)Pseudo R²=12.6%( יכולת ההסבר שלו מאפייני העיסוק במודל הגדילה משמעותית את 
אחר,  ממקצוע  יותר  גבוהות  הכנסה  לרמות  נטייה  מראה  פרופסיונלי-ניהולי  מקצוע  כצפוי, 
ומקצוע נשי ומקצוע מעורב מראים נטייה לרמות הכנסה נמוכות יותר בהשוואה למקצוע גברי. 

הדבר תקף גם במודלים האחרים שבהם נכללו מאפיינים אלו. 
בסיס  משמש  המלאה  המשרה  המסלול  כאשר  הקריירה,  מסלולי  נוספו  השלישי  במודל 
להשוואה. מודל זה מלמד כי מסלול הקריירה שבו רמות השכר הן הגבוהות ביותר הוא מסלול 
המשרה המלאה. השוואה של כל המסלולים האחרים למסלול זה מלמדת כי הם נוטים לרמות 
הכנסה נמוכות יותר, הן במסלול המשרה החלקית הרציפה )b=-2.831(, הן במסלול הכניסה 
b=-( מלאה  למשרה  המאוחרת  הכניסה  במסלול  והן   )b=-3.283( חלקית  למשרה  המאוחרת 

1.037(. כצפוי, מודל זה מוסיף משמעותית להסבר השונות ברמות ההכנסה, ויכולת הניבוי של 
.)Pseudo R²=18.3%( המודל גבוהה ביותר מ-30% מזו של המודל הקודם

מהכנסת האינטראקציה בין מגדר למסלולי קריירה במודל הרביעי עולה ממצא חשוב: עבודה 
של אישה במסלול של משרה חלקית רציפה ממתנת את ההשפעות השליליות של המגדר על 
רמות הכנסה. על בסיס מודל זה מוצגים בתרשים 2 פערי השכר בין קטגוריית ההתייחסות, קרי 
גברים העובדים במשרה מלאה, ובין נשים וגברים העובדים במסלולי קריירה של משרה חלקית 
רציפה, כניסה מאוחרת למשרה חלקית וכניסה מאוחרת למשרה מלאה. בחינה של כל המודלים 
גברים  למעט  מלאה,  במשרה  שעובדים  גברים  לטובת  הוא  הפער  המסלולים  בכל  כי  מגלה 
שעובדים במסלול של כניסה מאוחרת למשרה מלאה, שרמת הכנסתם גבוהה יותר. במסלול זה 
גם מצבן של הנשים טוב יותר ביחס למצבן בשאר המסלולים, אך הפער המגדרי הקטן ביותר 
הגברים  שיעור  כי  לזכור  חשוב  זאת,  עם  רציפה.  חלקית  במשרה  עובדים  בקרב  קיים  בשכר 
והדבר  יחסית,  קטן  חלקית,  למשרה  מאוחרת  כניסה  של  במסלול  וכן  זה,  במסלול  העובדים 
מתבטא באפקט דומה של המסלולים החלקיים במודל השלישי והרביעי )הכולל אינטראקציות 
של מגדר(. להבדיל מהמסלולים האחרים, שבהם השיוך המגדרי אינו משפיע על רמות ההכנסה 
)שכן אפקט האינטראקציה בהם לא קיים(, עבודתן של נשים במשרה חלקית רציפה מקטינה 
את הפער המגדרי ברמת ההכנסה, יחסית לגברים שעובדים במשרה מלאה. מכאן שבישראל 
עבודה רצופה במשרה חלקית יכולה לשמש מסלול תעסוקה חלופי טוב לנשים שאינן יכולות 

לעבוד במשרות מלאות או אינן יכולות להתחיל מאוחר לעבוד במשרות מלאות.

דיון ומסקנות
לאורך  התעסוקה  לדפוסי  כלל  בדרך  מיוחסים  העבודה  בשוק  וגברים  נשים  של  התגמולים 
הקריירה  ומסלולי  נשים  של  התעסוקתית  שבחירתן  היא  המרכזית  הטענה  שלהם.  הקריירה 
שהן מאמצות מושפעים מאירועים בחיי המשפחה, ושגברים כמעט שאינם משנים את מסלול 
הקריירה שלהם בגלל תביעות המשפחה. כתוצאה מכך, נשים זוכות לתגמולים נמוכים מגברים 
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מסלולי  של  להשפעתם  מתייחסים  אינם  בתחום  הקיימים  המחקרים  מרבית  העבודה.  בשוק 
הקריירה ושל המעברים בין משרות במהלך הקריירה על שכרם של נשים וגברים. במחקר זה 
נבחנו מסלולי קריירה של גברים ונשים לאורך תקופה של 10 שנים ונבדקה השפעתם על רמות 
ההכנסה העכשוויות שלהם. הממצאים מראים כי בישראל קיימים מסלולי קריירה אופייניים 
וכי למסלולים אלו השפעה משמעותית על הכנסתם, ומכאן שגם על הפער  לנשים ולגברים 
המגדרי בהכנסה. נשים הן דומיננטיות במסלול של עבודה חלקית רציפה ובמסלול של כניסה 
דומיננטיים  הם  גברים  העבודה.  לכוח  מחוץ  לאחר שהות ממושכת  חלקית  מאוחרת למשרה 
במסלול של כניסה מאוחרת לשוק העבודה, אך למשרה מלאה. שני המסלולים הכוללים כניסה 
מאוחרת לשוק מלמדים על תחלופה גבוהה של עבודות, כנראה בשל הרצון של גברים ונשים 
לשפר את מעמדם בשוק העבודה או בשל העדר התאמה בין עבודתם לכישוריהם או לתביעות 
המשפחה. סברה זו נתמכת בנתונים המלמדים על השכלה גבוהה של העובדים במסלולים אלו, 
השכלה שנרכשה כנראה בזמן ששהו מחוץ לכוח העבודה, ובנתונים על גילם הצעיר ועל היותם 
הורים לילדים קטנים. ואף על פי כן ההבדל המגדרי מראה את תוצאותיו ברמות ההכנסה בכל 
המסלולים. במסלול הכניסה המאוחרת למשרה מלאה, הגברים הצעירים משתלבים בעבודות 
מאוחרת  כניסה  של  ובמסלול  גבוהות,  שכר  לרמות  וזוכים  וניהוליות  פרופסיונליות  גבריות, 
הן הנמוכות  בהן  נשיות שרמות השכר  למשרה חלקית הנשים הצעירות משתלבות בעבודות 
למחקרים  המתאימה  תמונה  עולה  מכאן  הקריירה.  מסלולי  בכל  השכר  רמות  מבין  ביותר 
קודמים )שטייר והרצברג, 2013(, כי נשים אלו דחו את כניסתן לשוק העבודה לא רק משום 
שהקדישו את זמנן לרכישת השכלה אלא בשל מחויבותן לבית ולגידול הילדים, או משום שלא 

תרשים 2: פערי שכר )לפי הכנסה נטו בחודש הקודם לסקר( בין גברים שעובדים במשרה מלאה 
ובין נשים וגברים שעובדים במסלולי קריירה של כניסה מאוחרת למשרה מלאה, כניסה מאוחרת 

למשרה חלקית ומשרה חלקית רציפה: שכירים בני 35–65
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הצליחו למצוא עבודה מלאה המתאימה לכישוריהן הגבוהים. 
שווה  בו  המגדרית  החלוקה  מגדרית.  העיוור  היחיד  המסלול  הוא  המלאה  המשרה  מסלול 
כמעט: במסלול זה גברים ונשים עובדים ברציפות במשרות פרופסיונליות וניהוליות ובעבודות 
הנחשבות גבריות במאפייניהן. מסלול זה הוא הנפוץ ביותר בקרב הנחקרים ורמות ההכנסה בו 
הן הגבוהות ביותר. למעשה, נראה שזהו המסלול המשתלם ביותר לעבוד בו, הן מבחינת השכר 
והן מבחינת מאפייני העבודה. ולמרות זאת, במסלול זה ובמסלול של כניסה מאוחרת למשרה 
ונשים בעלות הכנסה  ואימהות לילדים קטנים  גם נשים  נשיות —  מלאה עובדות — במשרות 
נמוכה וממוצעת. נתון זה משקף מגמות בשוק העבודה הישראלי, ואת נתוני העוני מהשנים 
האחרונות המלמדים כי חלקם של העובדים במשרה מלאה מכלל העניים עלה משמעותית )בנק 

ישראל, 2010(.
בעיקר  מדובר  רציפה.  חלקית  משרה  של  במסלול  לעובדות  נוגע  ביותר  המעניין  הממצא 
חלקית  בעבודה  משתלבות  הן  זאת  ולמרות  יחסית,  משכילות  שאינן  מבוגרות  בנשים 
פרופסיונלית ושומרות לא רק על תעסוקה רציפה במשרה חלקית בכלל אלא גם על המשרה 
עצמה. רמות השכר שלהן ממוצעות, אבל עבודתן הרציפה ממתנת את ההשפעות השליליות 
ביותר בשוק — שכרם של  ובין השכר הגבוה  בין שכרן  של המגדר על רמות ההכנסה. הפער 
גברים במשרה מלאה — גבוה יותר מהפער אצל נשים שעובדות במסלול של כניסה מאוחרת 
למשרה מלאה, אולם הפער בין שכרן לשכר הגברים העובדים לצדן באותו מסלול הוא הקטן 
הוא  מלאה,  במשרה  לגברים  וביחס  הן,  באשר  נשים  של  הכלכלי  שמצבן  אף  כלומר,  ביותר. 
טוב יותר כשהן עובדות במשרות מלאות, מצבן היחסי בתוך המסלול שלהן טוב יותר במשרה 
חלקית רציפה. מכאן שמעבר לאפשרות הזמינה לנשים לעבוד במשרות גבריות ומלאות במרכז 
את  ולמתן  הכלכלי  מעמדן  את  לשפר  יכולות  נשים  מממשות,  אכן  שהן  אפשרות  הכלכלה, 
הפער המגדרי בהכנסה באמצעות עבודה חלקית רציפה. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם 
מחקרים קודמים המראים כי ההסדרים הקיימים בשוק העבודה הישראלי מפחיתים את הקנס 
על תעסוקה חלקית וכי תמיכתה של המדינה בתעסוקת אימהות מאפשרת לתעסוקה זו להיות 
אלטרנטיבה סבירה עבורן בשנות גידול הילדים )שטייר, 1995; שטייר ולוין-אפשטיין, 1999; 

 .)Stier, Lewin-Epstein, & Braun, 2001
עם זאת, אין להתעלם מהעובדה כי עבודה במשרה חלקית כרוכה בשכר נמוך משמעותית 
במשרה  העובדים  הגברים  וששיעור  מלאה,  במשרה  רצופה  עבודה  עבור  המתקבל  מהשכר 
מלאה,  משרה  של  מסלול  בתוך  גם  כי  מלמדים  הממצאים  מזו,  יתרה  יחסית.  נמוך  חלקית 
המגדר משפיע משמעותית על הקנס שמשלמות נשים בשכרן. כלומר, ההבדל המגדרי בשכר 
זו, הבעיה אינה במסלול הקריירה  ובאופיו. מנקודת מבט  קיים ללא תלות במסלול הקריירה 
שבוחרות נשים — מכיוון שגם במשרה מלאה קיימת תקרת זכוכית לשכרן של נשים — אלא 
מבנה שוק העבודה, המאפשר מיסוד של דפוסי עבודה מגדריים ואת הבידול התעסוקתי על פי 
מגדר, והתרבות הישראלית המקדמת את תפקידן של נשים כמטפלות עיקריות בילדים ואת 

שימור חלוקת העבודה המגדרית בתוך הבית )לדיון מעמיק ראו שטייר, 2010(. 
מבניים  שינויים  לצד  מתרחש  המגדריים  השכר  פערי  ושל  התעסוקה  דפוסי  של  מיסודם 
יותר  גבוהים  כישורים  ובהם הדרישה לעובדים בעלי  בשוק העבודה הישראלי. שינויים אלו, 
אך היצע מוגבל של משרות מתאימות לעובדים משכילים, יצרו קיטוב בהשכלה ובשכר בתוך 
קבוצת הנשים. תמונה זו עולה כאן בבירור ומתבטאת בהבדלים דוריים בשכר. נשים משכילות 
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מבוגרות יחסית עובדות במשרות פרופסיונליות מלאות וזוכות כיום לשכר יחסי גבוה. לעומת 
זאת, נשים צעירות נאלצו לדחות את כניסתן לשוק העבודה משום שהן רוכשות השכלה ובשל 
היותן אימהות צעירות, ורק בשלב מאוחר יותר הן משתלבות במשרות מלאות בעלות תגמולים 
גבוהים. כלומר, נראה שבעבר הסביבה המוסדית הציעה לאימהות אפשרויות תעסוקה טובות 
נשים  יש  בעת,  בה  גבוה.  ושכר  קידום  הזדמנויות  המציעות  במשרות  לעבוד  להן  שאפשרו 
ואימהות צעירות, משכילות פחות, שהצליחו להשתלב בשלב מאוחר יחסית במשרות חלקיות 
ובמשרות נשיות בעלות שכר נמוך, וחלקן דחו את כניסתן לשוק העבודה משום שלא הצליחו 
למצוא עבודה במשרה מלאה ונאלצו להסתפק בעבודה חלקית. כך או כך, נשים נאלצות עדיין 
)או  בוחרות  שהן  הקריירה  ומסלול  דומה,  עבודה  עבור  מגברים  יותר  נמוך  בשכר  להסתפק 
ששינוי  מכאן  העבודה.  בשוק  ונשים  גברים  בין  השכר  פערי  לשימור  יוביל  לבחור(  נאלצות 
ועבודה  משפחה  לשילוב  ותנאים  מגוונות  תעסוקה  אפשרויות  ויצירת  העבודה  בשוק  מבני 
כי  בקריירות מגדריות  לא  לדון  יהיה  כזה אפשר  לנשים הם הכרחיים לשיפור מעמדן. במצב 
הפערים  צמצום  לקראת  אילוצים  ונטולת  חופשית  ובבחירה  אינדיווידואליות  בקריירות  אם 

המגדריים בהכנסה. 
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התפכחויות בחסות שוק ההון:
השיח הפיננסי הפופולרי ומוטיב האכזבה ממוסדות 

חברתיים מרכזיים
גלית אילון*

תקציר. בעשורים האחרונים חלה התרחבות דרמטית של מעגלי המשקיעים 
הפופולריזציה  אודות  על  מחקרים  העולם.  רחבי  בכל  הפיננסיים  והסוחרים 
של העולם הפיננסי בארצות הברית ובבריטניה קשרו בינה ובין תהליכי ניאו-

ליברליזציה ותיארו כיצד קידום הפעילות הפיננסית הוא למעשה טכניקה של 
עיצוב סובייקט יזמי מכוון שוק. מחקר זה מתמקד במרחב הפיננסי הפופולרי 
בארץ ובוחן את השיח של גורמים המבקשים לקדם פעילויות השקעה ומסחר 
בקרב הציבור הרחב. המחקר מראה כי המאמץ להבנות את ערכה ומשמעותה 
של הפעילות הפיננסית נשען על הדגשת מוגבלותם ואזלת ידם של מוסדות 
חברתיים מרכזיים, ובמיוחד הנישואים, העבודה והמדינה, כמסגרות שיכולות 
כורך  הפופולרי  הפיננסי  השיח  כך,  חירותו.  את  להבטיח  או  הפרט  על  להגן 
את התודעה הפיננסית בהתפכחות ממוסדות אחרים — התפכחות המוצגת הן 
ככואבת והן כמשחררת. שיח ההתפכחות הזה מבסס את המשגת השוק כמעין 
מסגרת אנטי-מוסדית ומקנה לגיטימציה להשהות בתוכו תחושות של שייכות 

ונאמנות החורגות מאינטרס הרווח. 

עשרות מגיעים לכנס מסחר פיננסי שמארגן סוחר ידוע המלמד בקורסים ובסדנאות על שוק ההון. 
הכנס מתקיים ביום שישי חורפי בלב תל אביב, ברחוב לאונרדו דה-וינצ‘י, באולם הגדול של בית 
התנועה הקיבוצית. יש שיראו אירוניה בכך שכנס מעין זה מוצא לו דווקא את הבית הזה, אבל יותר 
מכול הכנס מעיד על היקף השינוי החברתי-כלכלי המתחולל בחברה הישראלית. רוב המשתתפים 
הם גברים שנראים בשנות הארבעים שלהם ויותר, חלקם פנסיונרים, אבל יש גם צעירים ונשים 
בקהל. משיחות עם אחדים מהם ליד דוכן הקפה והעוגות בכניסה עולה כי לרוב מדובר באנשים 
שכבר למדו קורס או שניים על שוק ההון באחת ממסגרות הלימוד לציבור הרחב שנפתחו בארץ 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  *
מחקר זה )מספר 600/14( נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע. אני רוצה להודות לשופטי המאמר   
על ההערות המעמיקות וההצעות המעולות. כמו כן אני רוצה להודות לעוזרת המחקר, לילך סלע, 
על תרומותיה למיפוי השדה. תודה מיוחדת גם למיכל אילון על הקריאה היסודית והצעות העריכה 

המצוינות, וכן לדניאלה אריאלי וחן סירקיס על ההערות המועילות והשאלות מעוררות המחשבה.
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בשנים האחרונות. רבים מהם סוחרים בבורסות אמריקאיות מהמחשב הביתי. הם מגיעים לכנסים 
כאלה כדי להתעדכן וללמוד שיטות חדשות של מסחר. אני פוגשת שם את רחל )שם בדוי(, עובדת 
להתייחס  הוריה  אותה  חינכו  ילדה  כשהייתה  השתנה.  שהעולם  לי  שאומרת  לשעבר,  סוציאלית 
לכסף כאל משהו שצריך להתבייש בו. היא בחרה בעבודה סוציאלית “כדי לעזור לעניים“ כי חינכו 
ו“מי שרוצה לשרוד  אותה ש“בשביל מטרות כאלה באנו לארץ“. אבל “היום הכסף הוא העיקר“ 

חייב לקחת אחריות ולהתחיל ללמוד“.1
כיסאות  מביאים  והמאחרים  נתפסים,  המקומות  כל  מתמלא.  האולם   9:00 השעה  לקראת 
יושבים באולם למעלה ממאתיים איש. על המסך הגדול מוקרנים  ויושבים במעברים. להערכתי 
גרפים של SPDR S&P 500, קרן העוקבת אחר 500 חברות ציבוריות גדולות הנסחרות בבורסות 
האמריקאיות הראשיות. האנשים שיושבים מסביבי דנים זה עם זה בגרפים, מתווכחים אם אנחנו 
עכשיו ב“שיא“ או אם מתחיל “שינוי סייקל ]מחזור[ מסחר“. לאחר שהמרצה עולה לבמה ואומר 
דברי פתיחה, הוא מכריז: “המטרה היא לעשות כסף, כן? אבל לא רק!“ ואז הוא מתבדח לרגע: “גם 
לעשות שלום עולמי... אתם יודעים, יש הרבה מטרות...“. הקהל צוחק איתו והוא ממשיך ומסביר: 
“המטרה היא לא להתאמץ כשלא צריך. לדעת מתי להתאמץ ומתי לא, וגם כשמתאמצים — אנחנו 
מאוד  מעט  דורשת  לטענתו,  שלו,  המסחר  שיטת  נפשי“.  מאמץ  לנו  יהיה  כך  שאחר  רוצים  לא 
השקעת זמן מצד הסוחר. סוחרים שיבינו את השיטה, הוא מבטיח, יוכלו ליהנות מרווחים נאים, 

משקט נפשי ומהרבה זמן פנוי.
יותר  פופולריים  הופכים  הפיננסיים  השווקים  בעולם,  כמו  בארץ,  דופן.  יוצא  אינו  הזה  הכנס 
מאמצי  לצד  שונות.  בדרכים  ביטוי  לידי  באה  הפיננסיים  השווקים  של  הפופולריזציה  ויותר. 
 Maman &( הממשלה להשיק תכניות לאוריינות פיננסית בבתי ספר ומערכי הסברה לציבור הרחב
Rosenhek, 2015(, יש כיום עשרות חברות המציעות קורסים פיננסיים לציבור הרחב ושירותים 
ההון  שוקי  על  ניוזלטרים  מניות,  איתותי  שוק,  סקירות  כוללים  השירותים  מגוונים.  פיננסיים 
ומערכות מסחר שאפשר להפעיל אותן מהמחשב הביתי. בתי השקעות ותיקים מציעים קורסים 
ומפגשים לקהל הרחב ואף מערכות של מסחר עצמאי. ספרים כמו הלוחש למניות )ברק, 2012(, 
300%? )ראובן וארביב, 2009( יוצאים לאור.  יקירתי )ליבנה ואלוני, 2011( ולאן נעלמו  בורסה, 
של  יוטיוב  בסרטוני  פיננסיים,  חדשות  באתרי  פיננסיים,  ובבלוגים  בפורומים  גדוש  האינטרנט 
הרצאות, בוובינרים, בהדגמות — והכול בעברית. הפופולריזציה של השווקים הפיננסיים הולכת 

ומעמיקה ומאמר זה מתמקד בה ובשיח המאפיין אותה. 
במאמר, משמעות המונח “פיננסי“ היא המאמץ להפיק רווח מחליפין של ניירות ערך )ני“ע(. 
מניות,  העולם:  ברחבי  הון  שוקי  רחב של  במגוון  ולקנייה  למכירה  מוצעים  ערך  ניירות  אינספור 
על  המבוססים  שווקים  הם  ההון  שוקי  ועוד.  עתידיים  חוזים  אופציות,  )אג“חים(,  חוב  אגרות 
כפי  לומר ממחשב למחשב.  יותר  נכון  ואולי  ליד,  מיד  ני“ע  על מעברים של  כלומר  סירקולציה, 
סחר  ייצור,  של  ה“רגילה“  מהכלכלה  ומתרחקים  הולכים  האלה  השווקים  מדגישים,  שחוקרים 
היום  מאפשרים  העולם  רחבי  בכל  מחשבים  עם  מידית  ותקשורת  אינטרנטיות  תוכנות  וצריכה.2 
לכל אדם שיש ברשותו מחשב, חיבור לאינטרנט וכרטיס אשראי לנסות ולהפיק רווחים מתנודות 
באמצעות  אם  מכסף“,  כסף  “לעשות  הפיננסי,  בעולם  זאת  שמנסחים  כפי  או  בני“ע,  מחירים 

הציטוטים במאמר מבוססים על רישומי שדה.  1

.Knorr-Cetina & Preda, 2005, p. 4; LiPuma & Lee, 2004, p. 9 ראו לדוגמה  2
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עסקאות חליפין ארוכות טווח )“השקעה“( ואם באמצעות עסקאות חליפין קצרות טווח )“מסחר“(.
 Zwick &( צריכה  אובייקט  למעין  ההון  שוקי  את  הפכו  אשר  הטכנולוגיים  הפיתוחים 
Dholakia, 2006( זמין, פופולרי ונפוץ כל כך הם תפנית מעניינת בסיפור ההיסטורי של העולם 
והעמיקו  שהלכו  אליטיזם  ועל  פרופסיונליזציה  על  סיפור  הוא  הזה  ההיסטורי  הסיפור  הפיננסי. 
על רקע הצורך לבסס את ההבחנה בין התחום הפיננסי ובין תחום נוסף הנשען על העתיד הלא-

נודע כעל מנגנון להקצאת משאבים: תחום ההימורים. כפי שטוענת דה חודה במחקרה הגנאלוגי 
בין  מובנת מאליה  או  ברורה  הבחנה  הייתה  לא  פחות ממאתיים שנה  לפני   ,)de Goede, 2005(
העולם הפיננסי ובין עולם ההימורים. השתרשות ההבחנה הזאת הייתה כרוכה במאבק מוסרי, דתי 
ומשפטי שהוכרע, לפחות חלקית, רק לאחר שנטילת הסיכון הפיננסי הוגדרה מחדש כ“מדע גבוה“, 
שעוסקים בו מנהלי סיכונים מומחים. יתרה מזו, תהליך הפרופסיונליזציה הקנה לסיכון הפיננסי 
לא רק נופך של מכובדות ומומחיות אלא גם נופך של מוסר כלכלי )שם(. התהליך הזה ביסס את 

.)Preda, 2005 ;הרעיון שנטילת סיכון פיננסי היא פעילות כלכלית פרודוקטיבית והכרחית )שם
עם זאת, יש להדגיש שלמרות הישגיו ההיסטוריים, תהליך הפרופסיונליזציה הפיננסי לא היה 
על  מכריזה  ושוב התקשורת  שוב  רווי משברים.  עולם  הוא  הפיננסי  העולם  לא שלם.  ואף  רציף 
סקנדלים פיננסיים, וציפיות הנוגעות לרעיון שאפשר לנהל סיכונים מאותגרות ועולות לדיון חדשות 
 .)Ailon, 2011, 2012; Boje, Rosile, Durant, & Luhman, 2004; Williams, 2008( לבקרים
אף על פי שהשיח הפיננסי מאופיין במנגנונים נרטיביים רטרוספקטיביים המאפשרים לשזור את 
המשברים הללו בנרטיבים מוסריים של “צדק שוק“ )Ailon, 2012(, צלו של עולם ההימורים לא 
העולה  המורכבות  את  לצד מחקרים המתעדים   .)de Goede, 2005; MacKenzie, 2006( חלף 
של הטכנולוגיות הפיננסיות והפרקטיקות הדיסקורסיביות, שבעזרתן העתיד הכלכלי הלא-נודע 
הופך לאובייקט של ידע ומומחיות, כותבים מתעדים גם את המגבלות הברורות של הפרויקט הזה: 
את הספקות והמתחים שהוא מייצר )Zaloom, 2009(, את סוגי הבורות והאמביוולנטיות שהוא 
בה  ומכחיש  מלהיט  שהוא  מהלא-נודע  ההיקסמות  את   ,)Davies & McGoey, 2012( מנציח 
הסתירות  את   ,)Miyazaki, 2007( שלו  האינהרנטית  העמימות  את   ,)Appadurai, 2011( בעת 
והכישלונות המאפיינים אותו )Langley, 2008a( ועוד. בכל המובנים האלה העוגן האפיסטמולוגי 
ובין  פיננסיות  וספקולציות  בין השקעות  הפרופסיונלי שמבחין  הפרויקט   — הפיננסי  העולם  של 
הימורים — מתברר שוב ושוב כבעייתי וכחלקי. “קפיטליזם של קזינו“, קראה לזה חוקרת הכלכלה 
שבו  כלכלי  במרחב  מדובר  הפחות  לכל   .)Strange, 1997( סטריינג‘  סוזן  הידועה  הפוליטית 

האנלוגיה לעולם ההימורים אינה מרפה.
ולמרות זאת, האמונה שאפשר לנהל סיכונים ותחושת המחויבות הכלכלית לעשות זאת הולכות 
ומשתרשות )Langley, 2008b(. אמנם גם בעבר תועדה התעניינות ציבורית בהשקעות פיננסיות 
לחייהם  הפיננסי  העולם  של  בחדירתו  האצה  ניכרת  האחרונים  בעשורים  אבל   ,)Preda, 2001(
 Aitken, 2007;( היומיומיים של יותר ויותר אנשים במעגלים הולכים ומתרחבים בכלל האוכלוסייה
Harrington, 2008; Langley, 2008b; Mayall, 2008(. מצד אחד הפופולריזציה הזו של העולם 
היא מבטאת את  היסטוריים של פרופסיונליזציה, שכן  מייצגת המשכיות של תהליכים  הפיננסי 
העמקת הלגיטימציה של העולם הפיננסי ואת חדירתו ללב הקונצנזוס התרבותי-כלכלי הרחב. אבל 
מצד אחר הפופולריזציה הזאת מייצגת תפנית חדה שבלבה פריצת מעגלי האליטה הפרופסיונלית. 
בניגוד למנגנונים הדיסקורסיביים והתרבותיים שעמדו בעבר ביסוד הפרופסיונליזציה הפיננסית, 
על  נשענים  הפופולריזציה  תהליכי  כי  נראה  מומחיות,  ועיגון  התמקצעות  בתהליכי  שהתמקדו 
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היגיון אחר. המנגנונים הדיסקורסיביים המעודדים את תפוצתה של התרבות הפיננסית הפופולרית 
הם במוקד עניינו של מאמר זה.

הפופולריזציה של שוקי ההון
אף על פי שעיקר תשומת הלב המחקרית של סוציולוגים כלכליים וחוקרי כלכלה ותרבות התמקדה 
 Abolafia, 1996; Beunza & Stark, בזירות הפרופסיונליות של העולם הפיננסי )ראו לדוגמה 
Ho, 2009; Miyazaki, 2013; Zaloom, 2009 ;2004(, בשנים האחרונות החלו חוקרים להפנות 
 Aitken, 2007; Harrington,( תשומת לב להתרחבות מעגל המשקיעים והסוחרים בשוקי ההון
Langley, 2008b; Mayall, 2008 ;2008(. חוקרים אלו מדגישים כי המרחב הפיננסי הפופולרי 
אינו בבחינת נגזרת שולית של מוקדי הכוח והמומחיות הפיננסיים, אלא יש לו חשיבות מרכזית 
ובהבנייתם )Langley ,2008b(. לאחרונה נאספו עדויות לכך  בעיצובם של השווקים העולמיים 
שמומחים פיננסיים ברחבי העולם מכירים בכך בעצמם: כפי שטוען מיאזאקי במחקרו האתנוגרפי 
)Miyazaki, 2013(, עבור רבים מהם העידן של ה“היי-פייננס“, שבו הם נחשבו למנועיו ולמעצביו 

של השוק, למעשה הגיע לקצו. 
מעורבותה הגוברת של האוכלוסייה הכללית בשוקי ההון מחייבת להפנות תשומת לב מחקרית 
לתהליכי הפופולריזציה של השווקים האלה. עד כה רוב המחקרים על הפופולריזציה של שוק ההון 
 Aitken, 2007; Davis, 2009; Harrington, 2008;( ובבריטניה  הברית  בארצות  להתמקד  נטו 
הפיננסי  בעולם  הציבורי  העניין  העמקת  אלו  בארצות  כי  הראו  המחקרים   .)Langley, 2008b
נשענת על “תרבות הון“ )equity culture( מושרשת, שבלבה מסורת של קידוש מושגי הבעלות 
והיזמות, וכן על מוסדות ניאו-ליברליים מפותחים. בהקשר זה קודמה ההשקעה על ידי מוסדות 
ואחריות  חירות  המבטאת  ולגיטימית  מדעית  רציונלית,  כלכלית  כעשייה  ופיננסיים  ממשלתיים 

 .)Aitken, 2007; Langley, 2008b( ודורשת משמעת עצמית
 Foucault,( הניאו-ליברלית  לביסוס הממשליות  במהותה  עצמית קשורה  הדרישה למשמעת 
במודלים  ביטוי  לידי  הבאים  הפרט,  לעתיד  קולקטיבית  אחריות  של  למושגים  בניגוד   .)1991
איגום  של  ריכוזיים  תהליכים  על  מבוסס  העתידיים  הסיכונים  ניהול  שבהם  רווחה  מדינות  של 
ואגרגציה, במודל הניאו-ליברלי תפקידה של המדינה משתנה. הפרט נדרש לאמץ עמדה אקטיבית 
אך מחושבת באשר לעתידו, עמדה שבלבה הנכונות לאמץ ולנהל סיכונים, בין השאר באמצעות 
ההשקעה  זה,  במובן   .)French & Kneale, 2009; Schimank, 2011( ההון  בשוק  השקעה 
הפיננסית מייצגת טכניקה של עיצוב הסובייקט הניאו-ליברלי )Langley, 2008b(, הנקרא ליצור 
את עתידו באמצעות בחירה של סיכונים כלכליים “מחושבים“, וגם באמצעות אימוץ של עמדה 
יזמית החובקת אי-ודאות )O‘Malley, 2000(. כמו כן, הסובייקט נקרא לחוות את הבחירה היזמית 
אישית  אחריות  בנטילת  כרוכה  הפיננסי  הסובייקט  עמדת  בעת,  בה  וכחופש.  כאוטונומיה  הזאת 
על מה שילד העתיד: על הפרט להתייחס לתוצאות הלא-ודאיות כתוצר של טעויות או חולשות 
הניאו- ההתמסרות  אחרות,  במילים  עצמו.  שלו  וחוזקים  הצלחות  של  לחלופין  או  עצמו,  שלו 

מחדש  מוגדרת  אי-הוודאות  שדרכן  חישוביות  טכניקות  על  אחד  מצד  נשענת  לשוק  ליברלית 
במונחים של סיכון פיננסי מדיד )Langley, 2008b(, ומצד אחר על הנכונות היזמית לחבוק את 
אי-הוודאות הזאת באופן המטיל על הפרט את האחריות על כל השלכותיה )בהקשר זה ראו גם 

 .)Rose, O‘Malley, & Valverde, 2006
במידה מסוימת הממצאים האלה רלוונטיים גם להקשר הישראלי. מאז אמצע שנות השמונים 
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אימצה מדינת ישראל שורה של תכניות ניאו-ליברליות שסימלו שינוי מרחיק לכת ביחסי מדינה-
כלכלה )Maman & Rosenhek, 2012; וראו גם פילק ורם, 2004(. כפי שממן ורוזנהק טוענים, 
לפתח  במטרה  הפיננסית  המערכת  של  מחדש  עיצובה  היה  הזה  השינוי  של  התווך  מעמודי  אחד 
ולחזק את מנגנוני השוק להקצאת הון. השינוי הוביל לשילובה של הכלכלה הישראלית במערכת 
 Maman &( פיננסיים  שווקים  של  מהיסוד,  כמעט  בפיתוח,  כרוך  והיה  הגלובלית  הפיננסית 
המודל  את  לחקות  הניסיון  על  רבה  במידה  מבוססים  היו  האלה  המהלכים   .)Rosenhek, 2012
נטילת סיכונים בהשקעות בשוקי  והם כללו גם מאמצים לפתח תרבות של  הפיננסי האמריקאי, 
פיננסית  אוריינות  תכניות  של  פיתוח  גם  כוללים  הם  האחרונות  בשנים   .)Maman, 2013( ההון 
נופך  כולו,  הפיננסי  ולשדה  להן,  ומקנות  הפיננסיים  והעשייה  האחריות  את חשיבות  המדגישות 

.)Maman & Rosenhek, 2015( ומשמעות מוסריים
על  ולא  עידוד השקעה  על  הוא  הדגש הממסדי הרשמי  רבה  זה שבמידה  בהקשר  להדגיש  יש 
מסחר, דהיינו על עסקאות חליפין אטיות יחסית המתירות זמן להתייעץ עם מומחים שונים כמו 
יועצי השקעות, ולא על עסקאות תכופות וקצרות מועד. גם חוקי המס הישראליים מבטאים את 
 25% עד  לשלם  רוב  פי  על  הנדרשים  “משקיעים“,  בין  מבדילה  המיסוי  מערכת  הזאת:  ההבחנה 
מס על רווחי ההון, ובין “סוחרים“, שהכנסתם משויכת לקטגוריה של הכנסה עסקית והם עלולים 
לשלם מס שגובהו עד 48% )נוב, 2012(. עם זאת, ההבחנות בין שתי הקטגוריות האלה עמומות 
מאוד ונתונות לפרשנות. ברמת המעשה, הזמינות האינטרנטית של השווקים הפיננסיים מאפשרת 
לקנות ולמכור ניירות ערך בלחיצת כפתור ולהגיב כמעט מידית למידע הפיננסי הרב, שהפך גם 
מקוונות  גלובליות  עסקאות  אחר  להתחקות  הקושי  החשבונאות,  ברמת  מאוד.  ונגיש  זמין  הוא 
גדול  מרחב  משאירים  ובחשבונאות  בחוק  מעמימות  כתוצאה  הנגרם  והקושי   )Maurer, 2004(
לפרשנות ואף למניפולציה.3 הקשיים האלה מאפשרים לעתים להתחמק משיעורי המס הגבוהים 

במסחר.4
ואכן, הדגשים הממסדיים אינם הדגשים היחידים המקודמים בשדה. שערי הכניסה לשוקי ההון 
לצד השחקנים  כהרמוני.  אפילו  או  כאחיד  אותו  לאפיין  ואין המדובר בשדה שניתן  מגוונים,  הם 
זה  ובכלל  בשוק,  מגוונת  פעילות  המקדמים  רבים  פרטיים  גופים  בארץ  פועלים  הציבוריים 
זה מזה לא רק במאפיינים הטמפורליים  נבדלים  עסקאות חליפין קצרות מועד. הגופים השונים 
הפעולה  באסטרטגיות  גם  אלא  קצרים(  זמן  בפרקי  מסחר  מול  טווח  ארוכות  )השקעות  שלהם 
השקעות  לעודד  השקעות  ובתי  ציבוריים  גופים  של  לנטייתם  בניגוד  לדוגמה,  מקדמים.  שהם 
באמצעות פנייה מושכלת ליועצים ולמומחים, רוב מוסדות ההוראה הפרטיים להשקעה ולמסחר 
לעתים  הם  גם  כי  )אף  למיניהם  תיקים  מנהלי  או  יועצים  של  תיווך  ללא  פעילות  לעודד  נוטים 

עמימותן ומורכבותן של ההבחנות הרשמיות מקשות גם על הערכה מדויקת של רמת העניין וסוגי   3
נתונים  בסיס  על  עקיפה  הערכה  לבסס  אפשר  ההון.  בשוקי  הכללית  האוכלוסייה  של  המעורבות 
אחרים. לדוגמה, בסקר על אוריינות פיננסית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ“ס, 2012( 
14% מבני ה-20 ומעלה דיווחו שיש להם השקעות באגרות חוב ובמניות, ו-8% דיווחו שיש להם 
השקעה בקרן נאמנות או בתעודת סל. הסקר לא כלל שאלות הנוגעות לסחורות פיננסיות נוספות. 
כעדות להתעניינות הציבור בפיננסים, חשוב להדגיש כי 15% מהמשיבים הסכימו או הסכימו מאוד 
את  להרחיב  מעוניינים  הם  כי  העידו  ו-40%  בהשקעות,  סיכונים  לקחת  מוכנים  שהם  הטענה  עם 

ידיעותיהם בנושא חסכונות והשקעות. 

מבוסס על ריאיון עם רואה חשבון.  4
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השקעות  בתי  גם  החלו  לאחרונה  פרטיים(.  מניות“  “איתות  שירותי  או  ייעוץ  שירותי  משווקים 
גדולים לשווק פלטפורמות לפעולות עצמאיות, ובהן פלטפורמות מסחר. בין השחקנים השונים 
מוסדיים  גופים  בתי השקעות,  בנציגים של  נתקלתי בשדה  פעם  לא  הדדית:  ביקורת  קיימת  אף 
או מוסדות הוראה להשקעות המציגים מסחר עצמאי כ“הימורים“, ולעומת זאת נתקלתי בנציגי 
מוסדות הוראה למסחר המתארים יועצי השקעות ומומחים למיניהם כאנשים שאין לסמוך עליהם 
משום שכביכול האינטרסים של הגופים המוסדיים המעסיקים אותם אינם זהים לאינטרסים של 

האדם שאת כספו הם משקיעים.
אבל הוויכוחים מכסים על לא מעט מוסכמות שבשתיקה. שחקנים ממסדיים יסבירו למתעניינים 
 Maman &( הפרט  כתפי  על  הנופלת  מוסרית  אחריות  היא  סיכונים  ניהול  על  שהאחריות 
ומתאימים;  אמינים  ומומחים  יועצים  בחירת  על  האחריות  את  כוללת  והיא   )Rosenhek, 2015
או  ערך  ניירות  בעצמו  לבחור  אחריות  יש  כלל שלפרט  בדרך  יסבירו  הפרטיים  ההוראה  מוסדות 
לעצב בעצמו תיק השקעות ויציעו קורסים שילמדו אותו כיצד לעשות זאת; ובתי השקעות יפתחו 
דבר  ושבסופו של  בלבד,  היא המלצה  בדיסקליימר שכל המלצה של מומחים מטעמם  כל מצגת 
האחריות מוטלת על הפרט. שערי הכניסה האלה לשוק הם אולי מגוונים, אך כולם מדגישים את 
דרך  גורלו  ועל  הכלכליים  מהלכיו  על  האחריות  את  הפרט  על  המטילה  הניאו-ליברלית  העמדה 

שוקי ההון, וכולם מציגים את שוקי ההון כזירה מרכזית ולעתים אף הכרחית לפעילות כלכלית.
יתרה מזו, כל הגופים האלה עוסקים בהנגשה של המידע על השווקים הפיננסיים למי שאינם 
המעוניינים  בתחום,  תעסוקתי  ניסיון  או  פורמלית  השכלה  ללא  אנשים  פיננסיים:  מקצוע  אנשי 
להשקיע ולסחור בכספם ולא בכספי אחרים. לדוגמה, בסילבוסים של מוסדות ההוראה הפרטיים 
כתוב במפורש שאין כל צורך בידע קודם בכלכלה או בפיננסים כדי ללמוד השקעות או מסחר. כמו 
כן, מגוון הגופים הפועלים בשדה, וכן בלוגרים, עיתונאים וכותבים, חברי פורומים פיננסיים ועוד, 
מעלים לאינטרנט מידע רב על שוקי ההון, על הסחורות הפיננסיות, על פלטפורמות החליפין ועוד. 
מידע רב מופץ גם בכנסים שמארגנים הגופים השונים — החל במוסדות ההוראה הפרטיים וכלה 
בבורסה לניירות ערך בתל אביב — וכן בהרצאות שיווקיות על פלטפורמות, תוכנות, אפליקציות 
רלוונטיות וכדומה. המידע מיועד הן למי שצועדים את צעדיהם העצמאיים הראשונים בשוק ההון 
והן למי שכבר התנסו במסחר או בהשקעות ומעוניינים להעמיק את ידיעותיהם, להיכנס לשווקים 
חדשים, להתנסות בשיטות פעולה פיננסיות חדשות או להתעדכן בחדשות פיננסיות ובפיתוחים 

טכנולוגיים. 
אם כן, התהליכים הניאו-ליברליים של הסרת הגבולות והמגבלות על הכניסה לשווקים באים 
לידי ביטוי לא רק בהיבט המוסדי והרגולטורי אלא גם בהיבט הטכנולוגי ובזמינות המידע והנגשתו 
לקהל הישראלי. בתהליך הזה משתתפים גופים רבים. הם מבנים יחדיו מרחב פיננסי זמין ונגיש, 

שוקק ורווי מידע. 
עם זאת, למרות היקפם של תהליכי הניאו-ליברליזציה, הסרת החסמים והנגשת המידע בארץ, 
אינם עמוקים כמו אלה המאפיינים את  כי שורשיהם התרבותיים של התהליכים האלה  נראה 
רבות. התרבות הפיננסית הפופולרית ברחבי העולם  והבריטית, שנחקרו  החברה האמריקאית 
ובארץ,   5,)Kraemer, 2013( והן מבחינת דגשיה  אינה אחידה, הן מבחינת מידת השתרשותה 

נובעים  הם  כי  וטוען  זה,  בהקשר  והגרמנית  האמריקאית  החברה  בין  בהבדלים  דן  )שם(  קרמר   5
ממסורות שונות ומהסדרים מוסדיים שונים.
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כך נראה, התפנית הפיננסית אינה נשענת על תשתית של תרבות הון שערכיה הם בבחינת מובן 
מאליו. תחושת השינוי החד באה לידי ביטוי בדבריה של רחל בכנס המסחר שתיארתי בתחילת 
המאמר: פעם התייחסו לכסף כאל משהו שצריך להתבייש בו ואילו היום הכסף הוא העיקר. לצד 
הנכונות להגיע לכנס מסחר כזה, לחפש הזדמנויות כלכליות, ללמוד כלים של חישוב-מכוון-רווח 
ועוד,6 רחל ביטאה תחושה של אובדן ערכים קולקטיביים — תחושה שנדמה שגם המרצה באותו 
הכנס ביטא בבדיחות הדעת )“גם לעשות שלום עולמי... אתם יודעים, יש הרבה מטרות...“( ומיד 
הגדיר מחדש במונחים של חופש: של הימנעות ממאמצים מיותרים, של פנאי, של השתחררות 

מלחצים, של שפע. 
אך  הכה שורשים  כבר  הניאו-ליברליזם  הזה, שבו מצד אחד  הביניים התרבותי-כלכלי  במרחב 
מצד אחר ההשתרשות הזאת עדיין מלווה בטעם מר של אובדן, הפופולריזציה של שוק ההון אינה 
גם על עיצוב  זה, היא נשענת  יחסו של הפרט לשוק. כפי שאטען במאמר  נשענת רק על עיצוב 
מחדש של יחס הפרט למוסדות חברתיים אחרים, ובמידה רבה על המאמץ להשתחרר מאחיזתם 
פי  על  זאת  וינתח  ידגים  בישראל,  הפיננסי  בשדה  אתנוגרפי  מחקר  על  המבוסס  זה,  מאמר  בו. 
הפופולרי  הפיננסי  בשיח  ביותר  הבולטים  רבה  במידה  שהם  מוסדות  לשלושה  הנוגעים  מסרים 

בארץ: הנישואים, העבודה והמדינה. 

המחקר
המאמר   7.2013 בשנת  שהחל  אתנוגרפי  מחקר  במסגרת  שנאספו  נתונים  על  מבוסס  זה  מאמר 
ובמפגשים  נתונים שנאספו בתצפיות באירועים  בנתונים משלושה סוגים. הראשון הוא  מתמקד 
המיועדים לאנשים פרטיים המעוניינים להשקיע או לסחור בכספם בשווקים הפיננסיים.8 מדובר 
ב-16 אירועים פיננסיים שהתקיימו באזור המרכז ויועדו לציבור הרחב — אירועי הדרכה של בתי 
מוסדות  שארגנו  וכנסים  הרחב,  לקהל  שיועדו  אביב  בתל  לני“ע  הבורסה  של  כנסים  השקעות, 
הוראה פרטיים למסחר ולהשקעות שחלקם כללו גם הרצאות הסברה ושיווק של חברות המספקות 
שירותים פיננסיים כמו מערכות אינטרנטיות של מסחר ומידע. כמו כן נערכו תצפיות בשיעורים 

אחד הנושאים החשובים למחקר המשך הוא מיפוי סוציו-אקונומי של סוגי השחקנים הפיננסיים   6
החברה  על   )Fligstein & Goldstein, 2015( וגולדשטיין  פליגשטיין  של  במחקרם  העצמאיים. 
והמעורבות הפיננסית של כל הקבוצות המעמדיות  כי אף שההתמצאות  האמריקאית, הם מראים 
אפיינו  הפיננסי  הסיכון  את  להרחיב  והנכונות  אקטיבי  פיננסי  ניהול   ,2007—1989 בשנים  עלתה 
שלטענתם   — הגבוה  הביניים  ומעמד  הביניים  מעמד  לקבוצות  השייכים  הבית  משקי  את  בעיקר 
חיפשו דרכים לשמר ולשפר את סגנון החיים שלהם על רקע העלייה באי-השוויון והירידה בביטחון 
התעסוקתי — ופחות את משקי הבית בעלי סטטוס סוציו-אקונומי נמוך. אף כי שאלות מעין אלו הן 
מעבר לעניינו של מחקר זה, המתמקד בניתוח תרבות פרשני של השיח הפיננסי הפופולרי, ברצוני 
להדגיש כי מיפוי המאפיינים הסוציו-אקונומיים של תהליכי הפופולריזציה האלה הוא ללא ספק 

סוגיה חשובה אשר תוכל לשפוך אור על ביטוייהם והשפעותיהם המבניות. 

מחקר פיילוט מקדים החל במחצית השנייה של 2012. המחקר האתנוגרפי הסתיים בסוף שנת 2015.  7

כאמור, המחקר אינו עוסק בגופים העוסקים בהכשרת אנשי מקצוע הסוחרים או משקיעים בכספי   8
אחרים, אלא רק בגופים המבקשים למשוך לשוק אנשים פרטיים המעוניינים להשקיע או לסחור 

בכספם שלהם. 
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הוא טקסטים שנאספו  הנתונים השני  קורס בסיסי על שוק ההון שיועד לקהל הרחב. מקור  של 
הסברים  שוק,  סקירות  פרסומות,  מאמרים,  עשרות  ובהם  מתמשכת,  מקוונת  שדה  בעבודת 
השקעות,  בתי  ולהשקעות,  למסחר  הוראה  מוסדות  של  באתרים  המופיעים  פיננסיים  וניתוחים 
יוטיוב,   וסרטי  בלוגים  וכן הלאה,  לציבור הרחב  חברות המספקות פלטפורמות של מסחר מקוון 
ניוזלטרים ועוד. מקור הנתונים השלישי הוא חמישה ספרים על שוק ההון המיועדים גם הם לציבור 
הרחב. כל האירועים, הטקסטים המקוונים והספרים הם מקורות מידע, שיווק והסברה על שוקי 

ההון המוצעים בעברית, ובמידה רבה הם שערי הכניסה של הקהל הישראלי הרחב לשוקי ההון. 
כאמור, האירועים ומקורות המידע שנחקרו אינם אחידים, והם מעודדים מגוון של דרכי פעולה 
בשוק ההון. ובכל זאת, העיסוק החוזר והנשנה בשלושת המוסדות שאדון בהם כאן עלה מהשדה 
והוא בולט הן ברישומי השדה, הן בטקסטים האינטרנטיים והן בספרים. למרות הבדלים בדגשים 
המאפיינים את זירות המחקר השונות, אשר אדון בהם בפרק הממצאים, שוב ושוב התגלה מאמץ 
דיסקורסיבי לעצב לא רק את יחסו של הפרט לשוק אלא גם את יחסו למוסדות חברתיים מרכזיים 
אחרים. כפי שאראה, הנחות המוצא, התפיסות התרבותיות והערכים המשותפים המאפיינים את 

המאמץ הדיסקורסיבי הזה הובנו ואושררו שוב ושוב דרך הוויכוחים והמגוון. 
 Charmaz,( תהליך ניתוח הנתונים נשען על התפיסה ההבנייתית של הגישה המעוגנת בשדה
2006( וכלל כמה שלבים. השלב הראשון היה תהליכי מיון וקטגוריזציה שבהם קיבצתי יחדיו את 
הנתונים הנוגעים לשלושת המוסדות וניתחתי את מאפייני ההתייחסויות לכל אחד מהם בנפרד. 
בשלב השני, על בסיס תהליך הקטגוריזציה, גיבשתי טיעונים פרשניים ובחנתי אותם באמצעות 
סריקה חוזרת של רישומי השדה והטקסטים. חיפשתי דוגמאות, דוגמאות נגד, מקרים יוצאי דופן 
וניואנסים. תהליך גיבוש הטיעונים נמשך גם בשלב הכתיבה, השלב השלישי, והיה חלק בלתי נפרד 

מהתהליך של עיבוד הטקסט והכנתו.

ניתוח הנתונים 
במידה רבה, קידומו של השוק הפיננסי כרוך במאמץ להבנותו כאמצעי הגנה ושחרור של הפרט. 
והמדינה  העבודה  הנישואים,  מוסדות  של  ידם  ואזלת  מוגבלותם  הדגשת  על  נשען  הזה  המאמץ 
המהלך  רוב,  פי  על  להדגיש:  חשוב  חירותו.  את  ולהבטיח  הפרט  על  להגן  שיכולות  כמסגרות 
הדיסקורסיבי כאן אינו מהלך רדיקלי הקורא לניפוץ מוסדות אלא כזה הכורך את התודעה הפיננסית 
במעין הסתכלות מפוכחת על המוסדות האלה. ההסתכלות המפוכחת הזאת מצדיקה את השהייתן 
של נאמנויות ותחושות שייכות עם הכניסה לשוק, והיא מבנה את השוק כזירה מרכזית שבה אפשר 

להשיג את מה שהמוסדות האחרים האלה נכשלים מלספק כביכול. 
במוסד  העיסוק  בשדה,  הזירות  סוגי  במגוון  עלה  המוסדות  בשלושת  שהדיון  פי  על  אף 
במיוחד  בהן,  עסקו  או  לנשים  יועדו  אשר  פיננסיים  וטקסטים  אירועים  בעיקר  אפיין  הנישואים 
)ופחות בהקשרים של מסחר(. השיח על עבודה אפיין את מגוון  בהקשרים שונים של השקעות 
של  הבולטים  המאפיינים  אחד  במסחר.  שעסקו  ובטקסטים  באירועים  במיוחד  בלט  אך  הזירות, 
אירועי המסחר שבהם נכחתי הוא שרוב המשתתפים בקהל היו גברים. האבחנה המגדרית הזאת 
משמעותית, ואעסוק בה בפרק הדיון. השיח הנוגע למדינה הופיע בכל סוגי האירועים והטקסטים. 
הוויכוחים  את  אציג  שלהלן  הדיון  ובמהלך  הרמוני,  או  אחיד  אינו  הנחקר  השיח  שהסברתי,  כפי 
הכורך  לשיח  יחדיו  חוברים  והוויכוח  המגוון  כיצד  להראות  אבקש  בדגשים.  והבדלים  העיקריים 

בדרכים שונות את התודעה הפיננסית עם מוטיב של התפכחות ואכזבה מהמוסדות האחרים.
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הנישואים

“הפולניות עושות שוק“ הוא שמה של סדרת סרטוני אנימציה הסברתיים של הרשות לניירות ערך 
אשר זכתה לאלפי צפיות ביוטיוב )הפולניות עושות שוק, 2013(. מטרתם של הסרטונים, כך נראה, 
זהירים  התנהגות  כללי  להתוות  וגם  עניין  בו  לעורר  הפיננסי,  אודות השוק  על  מידע  לספק  היא 
זה“.  “זהו  וטולה, דמויות אנימציה שנוצרו בהשראת תכנית העבר  בז‘ז‘ינה  בתוכו. מככבות בהם 
שתי הנשים אינן צעירות ומדברות במבטא פולני כבד. הפרק הראשון, ששמו “צרות של עשירים“, 

מתחיל על מדרגות הרבנות:

בז‘ז‘ינה: אוי טולה איך ששמעתי באתי!
טולה: אוי בז‘ז‘ינה איך שהתגרשתי התעשרתי!

בז‘ז‘ינה: אוי. ואני חשבתי שאת צריכה עזרה, טולה.
טולה: ודאי שאני צריכה עזרה, בז‘ז‘ינה. אני נמצאת בפיריוד ]תקופה[ מאוד קשה. רק עכשיו 
יודעת מה לעשות  גרושים שאני ממש לא  כך הרבה  כל  לי  והוא השאיר  התגרשתי מגרישה 

איתם! מאוד קשה המצב שלי, בז‘ז‘ינה! מאוד קשה...
בז‘ז‘ינה: כסף?! מה לעשות עם כסף?! אני אגיד לך בדיוק מה לעשות עם כסף! קודם כול טיול 
שורשים לוורשה עם חברה הכי טובה שלך, בז‘ז‘ינה. ואחר כך הרבה קניות תעשי עם חברה הכי 
טובה שלך, בז‘ז‘ינה. בכל כל-בו, כל כל-בו, כל כל-בו ניכנס ונקנה. וגם בבנק נקנה זלוטי, המון 

זלוטי, נקנה ונקיף עצמנו בזלוטי! נשחה באמבטיה של זלוטי...
טולה: עוד פעם זאתי עם הזלוטי... אני מבולבלת וגם עצובה ומלאת הלם ומבוכה.

בז‘ז‘ינה: למה? מפני שאין לך גבר?
טולה: לא!!! מפני שיש לי כסף!!! כל כך הרבה כסף!!! וגם כל כך הרבה אפשרויות להשקיע 
אותו!!! גרישה האכזר הזה, איך הוא השאיר אותי ככה לבד עם כל כך הרבה גרושים? וצריך 

לחשוב על מחר ומחרתיים, וצריך לחסוך ולשמור כסף לחתונה של הבן שלי, לא צריך?
בז‘ז‘ינה: לא צריך, לא צריך, הבן שלך לא יתחתן כל כך מהר. אל תדאגי...

ומנהל  השקעות  יועץ  כמו  למומחים  לפנות  לטולה  ימליץ  הכסף?“,  “איפה  ששמו  הבא,  הפרק 
תיקים, או לקנות משהו ש“מישהו מנהל באומנות“, כמו תעודות סל וקרנות נאמנות. 

אמידות,  אשכנזיות9  נשים  של  סטריאוטיפיות  דמויות  הן  שכוכבותיהם  האלה,  הסרטונים 
כסף  לאגירת  והן  לצרכנות  הן  כאלטרנטיבה  מומחים  באמצעות  ההשקעה  את  להעמיד  מבקשים 
)“זלוטי“(: ההשקעה מוצגת כביטוי של אחריות ודאגה לעתיד, ואילו הצרכנות וה“זלוטי“ מוצגים 
כאופציות בזבזניות ופתייניות, בחסות מי שמציגה את עצמה כ“חברה הכי טובה“. האחריות כאן 
היא האחריות של הפרט, וליתר דיוק של האישה, שאין לה על מי לסמוך אלא על עצמה ועל אותם 
מומחי השקעות שתשמע עליהם בסרטונים נוספים ושתלמד להתנהל מולם בזהירות רבה כביטוי 
לאחריותה האישית על גורלה הכלכלי. מוסר ההשקעות נשען כאן על הבניה של בדידות והכרח. 
לטענתי, אין זה מקרי שסדרת הסרטונים של הרשות לניירות ערך נפתחת על מדרגות הרבנות: 
נקודת הפתיחה לתודעת ההשקעות היא בעצם תודעת הגירושים, כלומר המודעות לכך שמסגרת 
הנישואים אינה מסגרת שאפשר לסמוך עליה. יתרה מזו, אין בסרטון כל עצב על הפרדה עצמה: 

יש  האתניות  לסוגיות  ל“אשכנזיות“.  נרדפת  מילה  לעתים  היא  “פולניות“  הרחב  הישראלי  בשיח   9
ביטוי בשדה, אך לא אדון בהן במאמר זה.
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או  כואבת  אינה  הפרדה  אז  אותו  להשקיע  כיצד  ויודעים  כסף  יש  שאם  הוא  המסר  רבה  במידה 
מצערת כלל. 

של  ולא  הפיננסי,  בשוק  )“שקולה“(  פעילות  של  היא  כאן  האידיאליזציה  כי  להדגיש  חשוב 
הגירושים עצמם. המסר הוא שאם יש כסף ויש נכונות להשקיע, הגירושים אינם דבר רע כל כך. 
אותו עיקרון חל גם על הנישואים: אם יש כסף ונכונות להשקיע “נכון“, הרי שגם הנישואים אינם 
כנישואים  לעתים  מוצגים  הפיננסי  לשוק  להיכנס  לאישה  המאפשרים  נישואים  כך.  כל  רע  דבר 
טובים, או לפחות נסבלים. לדוגמה, בהקדמה לספר בורסה, יקירתי )ליבנה ואלוני, 2011( מספרת 
ועודד  נתיבי הכסף“,  בה את  וגלי  צאי  יקירתי.  “בורסה,  יום אחד:  לה  ליבנה שבעלה אמר  מיכל 
אותה לקחת על עצמה “את תיק האוצר בממשלתי“ )עמ‘ 13(. הרומנטיזציה של מודל הנישואים 
כזה  אבל  ממשלה,  ראש  אולי  הוא  הגבר  הניאו-ליברליזם:  בתבנית  כאן  מעוצבת  הפטריארכלי 
שיודע להתיר חופש לשרת האוצר. לעומת זאת, בפוסט שכתבה ליבנה בבלוג שלה באתר סלונה 
היא מתארת אישה נשואה ששמה אביבה, שבעלה לא נתן לה את השחרור המיוחל. אביבה, כותבת 
ליבנה, נראתה לה תחילה כמו נמלה: “מין חיה פיצק‘לה כזאת שמתרוצצת כל הזמן, ובגלל שהיא 
כל כך קטנה אפשר למעוך אותה על השיש במטבח בקצה האצבע וזה אפילו לא משאיר סימנים“ 
משקיעה  היא  כפולים‘“:  ‘חיים  של  סוג  “מנהלת  שאביבה  לה  התברר  כך  אחר   .)2010 )ליבנה, 
בחשאי, מבלי לספר על כך לבעלה, ואף עוקבת בחשאי אחר השקעותיו ומגלה שאף על פי שהוא 
מתפאר בפניה על הישגיו, הם טובים פחות מהישגיה שלה. אחרי שלמדה את כל זה על אביבה, 
ליבנה שינתה את דעתה לגביה. כך היא מסיימת את הפוסט: “כאשר נפרדנו, כבר לא חשבתי על 
הנמלה. אביבה היא נמרה“ )שם(. במילים אחרות, האידיאל הוא של אישה שנאמנותה הראשונה 

היא לשוק: אישה שחווה שחרור דרך השקעות ובוחרת לשים לנישואיה גבול בפתח השוק. 
לעתים קידומו של האידיאל הזה נשען על סיפורי קץ הנישואים, ובמיוחד על סיפורי גירושים, 
שלהם תפקיד פיננסי מעורר בשדה: הם מוצגים כמעין תמריץ ורציונל להתמסר לשוק גם בתוך 
מערכות הנישואים וגם בקרב נשים שאינן אמידות כמו טולה מהסרטון הקומי של הרשות לניירות 
ערך. כך, גופים פרטיים המבקשים לעודד נשים להשקיע מציגים סיפורי גירושים טרגיים, לעתים 
בתוך נרטיב פמיניסטי של התפכחות מהנטייה לסמוך על הבעל בעניינים כספיים. לדוגמה, בכנס 
הופיעה מרצה שתיארה את תחושת  בארץ  הגדול  לנשים שארגן אחד מבתי ההשקעות  השקעה 
אי-הידיעה וחוסר האונים הכלכלי שתקף אותה בעת גירושיה, וגם את סיפור הגירושים של חברה 

שבעלה עזב בשביל מזכירתו בת ה-25. וכך היא אמרה למשתתפות:

את צריכה לשלוט בכסף שלך... אל תתנו ]לבעל[ את השליטה! ה-mission שלי הוא שכל 
אישה תשלוט במשאבים. אם בעלה מת, נדרס פתאום... וגם כשהוא בורח עם נשים אחרות, 
וגם אם לא קורה כלום: חשוב מאוד להיות אחראית, לנשום באופן עצמאי... מי שצריך לשמור 

על הכסף שלנו זה לא הבעל ולא הילדים, אלא אנחנו! 10 

האינטרנט  באתר  לדוגמה,  לנשים.  ייעודיים  פיננסיים  הוראה  במוסדות  מופיעים  דומים  מסרים 
של מכללת פמיננסי, העוסקת “בהכשרת נשים לניהול פיננסי של כספן“ באמצעים שונים ובהם 
השקעות בשוק ההון )פמיננסי מכללה כלכלית לנשים, ללא תאריך(, מופיע מאמר ששמו “חטאים 

שנשים עושות ביחס לכסף“. כך נפתח המאמר:

הציטוטים הם על פי רישומי השדה.   10
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כמו  במקרים  הדלת.  על  מתדפק  המשבר  כאשר  רק  כלכלית  לעצמאות  מגיעות  רבות  נשים 
גירושין, מחלה או )לא עלינו( מוות של הבן זוג — נשים נדרשות להתעמת עם מציאות חדשה 
שיש לה השלכות כלכליות. בעת משבר, קשה להתמודד בכל החזיתות ולהוסיף לכך הכרות 
ראשונית עם מצבך הכלכלי — פחות מומלץ. הסטטיסטיקה ברורה, בעוד תוחלת החיים של 
נשים עולה על זו של הגברים, אחוז הנשים הגרושות בשיאו והבריאות שלנו ממומנת על ידי 

המדינה פחות מבעבר. )ניר, 2013( 

לפתח  ויש  למשבר  לחכות  אין  פיו  שעל  הרציונל  מתוך  מוצגת  הנישואים  קץ  תודעת  כאן,  גם 
מודעות ומעורבות פיננסית גם במסגרת הנישואים. 

יתרה מזו, בכנס פיננסי לנשים שארגן מוסד הוראה ייעודי אחר המתמקד בהשקעות בשוק ההון, 
אחוז הגירושים הגבוה הוצג כרציונל לכך שעל האישה להשקיע את ההון שלה עבור עצמה ולא 
גם הם עלולים מהר מאוד למצוא את עצמם על  לילדים,11 שכן  דירות  רכישת  אותו על  להוציא 
כך  גירושים.  הסכמי  במסגרת  מחציתו,  את  לפחות  או  הזה,  הרכוש  את  ולאבד  הרבנות  מדרגות 

אמרה המרצה: 

אנו, הדור הבוגר ]...[, היעדים שלנו הם להגדיל את עמודת הנכסים הפיננסיים שלנו. בגלל 
התארכות תוחלת החיים נראה עצמנו מגיעים לגיל מתקדם ]...[. אנו רוצים לחיות בשנים האלה 
על עמודת נכסים פיננסיים טובה, נכונה, חכמה. אבל בשנים האחרונות — רבים מתלבטים וחלק 
ניכר מההון העצמי שהם הצליחו לאגור הוציאו לילדים, נתנו לילדים כסף וקנו להם דירה. ]...[ 
לצערנו, 65%—70% מהזוגות מגיעים למשבר בזוגיות. ]...[ יש לי חברה שקנתה את הדירה של 
הבן פעמיים וחצי: הוא התגרש, היא קנתה את החצי ]של גרושתו[ ואחר כך התחתן והתגרש 
עוד פעם. ]...[ בגיל הזה אנחנו צריכות להפסיק להניק. כמו בטבע — העדר מלמד את הגורים 

לצאת לבד ולהצליח. 

אפוקליפסת הנישואים — הפעם של הילדים — חוזרת כרציונל מרכזי לעידוד נשים ללמוד להשקיע 
עבור עצמן. אף שלא אוכל להרחיב כאן בנושא, אבקש להצביע על כך שהציטוט הזה מדגים גם את 
הדרך שבה הלוגיקה הפיננסית מבקשת לעצב מחדש את מערכות היחסים בתוך המשפחה. באותו 
כנס הופיעה עורכת דין שסיפרה גם היא על לקוחות שילדיהן התגרשו, פשטו רגל ואפילו רימו 
אותן עד שנותרו חסרות כסף בעת זקנה. היא הזהירה את הנשים מלתת אמון גדול מדי בילדיהן. 
מרצה אחר להשקעות אמר: “צריך להגיד בשקיפות: אני צריכה את הכסף, אל תבנו עליי. כשאלך 

לעולמי — אז תיקחו את הכסף“.12 
מכאן, הגירושים חוזרים כתמריץ וכרציונל לפיתוח תודעה פיננסית שיש לה קדימות גם בתוך 

בשדה.  ביטוי  לידי  באה  הפיננסיים  השווקים  ובין  הנדל“ן  שוק  בין  השקעה  כספי  על  התחרות   11
באירועים כדוגמת האירוע הזה גופים פיננסיים מגייסים דוברים המציגים עמדות שונות, המדגישות 
את ההבדל בין השקעה בנדל“ן ובין השקעה פיננסית במניות נדל“ן או השקעות פיננסיות אחרות. 

תחרות זו היא מחוץ לטווח עניינו של המאמר.

כספים  לנהל  לילדים  לתת  צריכות  שנשים  הוא  המסר  לעתים  יותר,  צעירים  ילדים  על  בדיונים   12
בעצמם כדי שיפסיקו לבוא אליהן בדרישות להוצאות ויפתחו מודעות, עצמאות ואחריות פיננסית. 
קביעות בדבר אחריות ההורים לחינוך פיננסי של ילדיהם מופיעות גם בטקסטים ממסדיים העוסקים 

.)Maman & Rosenhek, 2015( בהסברה, בחינוך ובאוריינות פיננסיים
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ההתמסרות  הנשית.  והעוצמה  העצמאות  של  החשוב  העוגן  בבחינת  המשפחה,  וחיי  הנישואים 
להשיג  הדרך  היא  שכן  משפחתיים,  ולשיקולים  למחויבויות  קודמת  ולשוק  הפיננסי  להיגיון 
עצמאות נשית. וריאציה נוספת של ההיגיון הזה מציגה דורין הרטמן, מחברת הבלוג הפיננסי הידוע 
על  מצהירה  טווח,  ארוכת  פסיבית  להשקעה  המטיפה  הרטמן,   .)2013 )הסולידית,  “הסולידית“ 
עצמה כך: “בת +30, אלהורית מאושרת, גרה בהרצליה עם בן זוגי בדירה שכורה“ )הסולידית, ללא 
תאריך(. בפוסט מה-24.12.2013 ששמו “לא אמא, לא עובדת, אישה משוחררת!“ יוצאת הרטמן 
מהפמיניסטיות  רבות  המיליטנטיות“.  “עדת  קוראת  היא  שלהן  הישראליות  הפמיניסטיות  נגד 
הישראליות, היא כותבת, “מונע]ות[ משנאת גברים טהורה“ ומקדמות “שקר גס ואכזרי“ של “אמא 
עובדת“, המבקשת להגשים את עצמה בכל החזיתות. כנגד ה“שקר“ הזה היא מבקשת להעמיד את 
“תמציתו של הפמיניזם האמיתי“: אישה “שהגיעה לעצמאות כלכלית בכוחות עצמה, שלא חייבת 
שום דבר לאף אחד“ וחיה מהשקעות פיננסיות, ובכך רוכשת לעצמה את חופש הבחירה המלא, 
ובכלל זה את החופש לא לעבוד, לא ללדת ילדים ולא להתחתן. אם גופים שונים בשדה מבקשים 
לעודד השקעה דרך נרטיבים של גירושים, הרי “הסולידית“ מציגה מודל של בחירה בחסות השוק, 
וקוראת לנשים לשקול לזנוח מרצון את הנישואים ואת הולדת הילדים, כביטוי לעצמאות ולחופש. 
לסיכום, שוק ההון מופיע כאמצעי של כוח והעצמה שמשמעותו שחרור האישה מתלות בבעל 
ולעתים אף בילדים.13 סיפורי קץ הנישואים, ובמיוחד סיפורי גירושים, משמשים לעתים תמריץ 
מעורר למודעות פיננסית עבור נשים. סיפורי הקץ מעודדים את הנשים לתת קדימות לשוק גם 
בתוך הנישואים )והמשפחה(, והם מבנים את הקדימות הזאת כמהלך מפוכח ואחראי הנשען על 
מוצג  השוק  עליו.  להישען  אפשר  שאי  מכפיף  מוסד  הם  הנישואים  קרובות  לעתים  כי  ההבנה 
כמפלט מתלות בבעל, כ“רומן מהצד“, כאמצעי לשחרור האישה בתוך הנישואים או מהם. השיח 
הפמיניסטי נשזר בשיח הפיננסי בדרכים שונות וגם תוך כדי ויכוח, אבל המשותף לעמדות השונות 
ולחוות את הפעילות  פיננסית  ועצמאות באמצעות מודעות  לנשים לבטא אחריות  הוא הקריאה 

בשוק ההון כעוצמה נשית, אוטונומיה וחופש. 

העבודה

הרעיונות של “הסולידית“ על קץ הקריירה )“לא עובדת“(, שהזכרתי לעיל, הם במידה רבה המסר 
המרכזי בבלוג שלה. הרטמן )כאמור, “בת 30+“( מגדירה את עצמה “פנסיונרית“ ומדגישה: 

אני עצמאית כלכלית. המשמעות היא שההכנסה הפסיבית שלי עולה על ההוצאות השוטפות 
שלי. במילים אחרות, אני לא תלויה במקום העבודה כדי לממן את סגנון החיים שלי. אני יכולה 

להרשות לעצמי לא לעבוד.
אני לא מולטי-מיליונרית, ומנגד אני לא מחטטת בפחי אשפה. ]...[ איך עשיתי זאת?

 Early של  תיבות  ראשי   ,ERE המכונה  חיים  וסגנון  פילוסופיה  כלכלית,  שיטה  אימצתי 

עוסקים בהשפעות מדיניות רווחה   defamilization-דיונים אקדמיים ופמיניסטיים על תופעת ה  13
עבודה-משפחה  יחסי  לעיצוב  מגדריים הקשורים  ועל תהליכים  נשים  על פרקטיקות העסקה של 
מעולם  הן  מוסט  הדיסקורסיבי  הדגש  הנחקר  הפיננסי  בשדה  כי  לציין  מעניין   .)Orloff, 2009(
העבודה והן ממדינת הרווחה )כפי שנידון בהמשך מאמר זה(, ושאלות הנוגעות לעצמאותן, עוצמתן, 
מעמדן ותפקידיהן המשפחתיים של נשים מקבלות תפנית פיננסית ומומשגות במונחים הקשורים 

לשוקי ההון. 

http://www.hasolidit.com/7-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%99%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d
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Retirement Extreme, אותה הגה הפיזיקאי הדני-אמריקני ד“ר ג‘ייקוב לונד פיסקר. השיטה 
דוגלת בקיצוץ דרסטי של הוצאות המחייה, חיסכון אגרסיבי )75% ומעלה( של ההכנסה הפנויה 
במשך מספר שנות עבודה והשקעה של הכסף הפנוי בנכסים מניבים. כאשר ההכנסה הפסיבית 
מאותם נכסים מכסה את כל ההוצאות השוטפות — ניתן להפסיק לעבוד כליל. ]...[ לי יש זמן 
בשפע. את הזמן הפנוי שלי אני משקיעה בדברים שחשובים לי. ]...[ אני לא רוצה לחכות עד 
שמישהו במשרד האוצר יגיד לי מתי לפרוש. ]...[ אני לא רוצה לבלות את השנים הבריאות 

והטובות ביותר שלי במרוץ העכברים. )הסולידית, ללא תאריך. ההדגשה במקור(

ובלבה  לעבוד,  להפסיק  השאיפה  ייחודי,  הוא  “הסולידית“  של  הצרכני  המינימליזם  אם  גם 
ההסתכלות על עולם העבודה כעל מרוץ עכברים מכביד, נפוצה בשדה. הדבר בולט מאוד בזירת 
המסחר. כך לדוגמה פותח מאיר ברק, מרצה ידוע והמייסד והבעלים של בתי ספר למסחר בשוק 

ההון, את ספרו הלוחש למניות )2012(: 

העסק  כל.  חסר  הייתי  חודשים,  שלושה  בת  רק  בהן  שהצעירה  בנות  לשלוש  אב   ,36 בגיל 
שטיפחתי במשך 13 שנים התפרק לי בין הידיים, השותף שזיהה את הצרות לפני, מעל ומשך 
לכיסו את אלפי השקלים האחרונים שנותרו בחשבונות הבנק. העובדים נטשו ונותרתי עם חוב 

של שני מיליון שקלים לבנקים ולספקים. ]...[ 
חברת  הקמתי  חודשים  מספר  תוך   ]...[ הסוערים.  ההיי-טק  בועת  ימי  שלהי  היו  הימים 

סטארט-אפ לתפארת, גייסתי שותפים וכמה מיליוני דולרים. כסף התחיל לזרום שוב. 
חיי ההיי-טק היו טובים אלי אולם ]...[ הרגשתי שאני דורך במקום. נמאס לי לקום מוקדם 
את  ולפגוש  הפקקים  לאחר  בלילה  מאוחר  לחזור  הפקקים,  לפני  לעבודה  לצאת  בבוקר, 
משפחתי רק בסופי שבוע. ]...[ חיפשתי דרך לצאת ממרוץ העכברים, רציתי לפרוע את יתרת 

חובותיי ולעשות את הכסף הגדול. ]...[
יש מעט מאוד דרכים חוקיות להרוויח במהירות הרבה כסף. בחנתי את האפשרויות ובחרתי 
תחום שהיה קרוב ללבי: מסחר במניות. ממסחר בטווח קצר, כך שמעתי, ניתן להתעשר. ]...[ 
תוך שנים ספורות עברתי מעבדות ההיי-טק לחירות של בית בקיסריה, משחק גולף בבוקר, 
שחייה בבריכה הפרטית, ארוחת צהריים עם המשפחה, שנת צהריים ושעתים עד שלוש שעות 
)XVI ,XI—XII ‘של מסחר מהנה בשעות הערב. הגשמתי בישראל את החלום האמריקני. )עמ

בסיפור  תחילה,  היצרנית.  העבודה  לעולם  התייחסות  של  סוגים  שני  יש  ברק  של  הזה  בטקסט 
התפרקות העסק, עולם העסקים מוצג כעולם המאופיין ביחסי תלות לא אמינים ובחוסר יציבות, 
העבודה  ההיי-טק,  חיי  על  בסיפור  מכן,  לאחר  עליו.  לסמוך  אפשר  שאי  כדבר  מוצגת  והעבודה 
מוצגת כ“מרוץ עכברים“ שהכותב אינו מעוניין בו. המסחר במניות מוצג כתחליף לעולם העבודה 
הברכה   — הצרכנית  הפנאי  תרבות  ואילו  אותו,  המאפיינים  הזמן  העדר  של  ולתסכולים  היצרני 

הפרטית, הגולף — מוצגת כחלום. 
שחקנים רבים בשדה מאפיינים כך את עולם העבודה ומציגים את שוקי ההון כמענה לשתי הצרות 
ההון  שוקי   — תעסוקתית  ואי-יציבות  בעייתיים  תלות  יחסי   — הראשונה  לצרה  בתשובה  האלה. 
מוצגים כמקור פרנסה מלא או חלקי המאפשר עצמאות ואי-תלות. לדוגמה, בספר בורסה: מסחר 
יומי למתחילים ברגמן כותב שאחת הסיבות “שכדאי בגללן להיות סוחר-יום“ היא שבבורסה “אינך 
זקוק ללקוחות, לשותפים, למנהלים ועובדים. כאן אתה ורק אתה מבצע את כל הפעולה וקובע את 
ללא תאריך,  )ברגמן,  היחיד. עצמאי בשטח“  ואתה המחליט  העובד  הבוס, אתה  היום. אתה  סדר 
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עמ‘ 8—9(. כך, קשרי הגומלין והתלות במיליוני השחקנים הפיננסיים בשווקים הגלובליים נעלמים 
מאחורי המסכים ומאחורי הרטוריקה, ומה שנותר כביכול הוא רק הסוחר והגרפים בפינת המחשב 

הביתית. 
טענה דומה עלתה גם בכנס פיננסי שיועד לנשים ואורגן על ידי בית השקעות גדול, שם הסבירה 
המרצה שכניסה לשוקי ההון מאפשרת למשקיע להיות בצד הנכון של אי היציבות התעסוקתית. 
המרצה הביאה נתונים על גלי פיטורים גדולים בחברות ידועות, הסבירה כי פיתוחים טכנולוגיים 
כי אנו עומדים בפני “קטסטרופה בשוק העבודה“.  שונים מצמצמים את הצורך בעובדים וטענה 
לאחר מכן היא הסבירה שהקיצוץ הזה בעובדים הוא אולי נורא עבור העובדים אבל טוב למשקיעים: 
המשמעות של החיסכון הגדל והולך בהוצאות ההעסקה היא שהמשקיעים יכולים להרוויח יותר 

על ההשקעות שלהם.
בתשובה לצרה השנייה, היא מרוץ העכברים, שוקי ההון מוצגים לעתים כמפלט — גם כאן מפלט 
מלא או חלקי — מהתובענות של עולם העבודה. חלק מהחברות בתחום המסחר מדברות על פרנסה 
בכמה שעות ביום ואף פחות מכך. לדוגמה, בטקסט המתלווה לסרטון הדגמה של אחד ממוסדות 
ההוראה למסחר כתוב: “משכורת של 13,500 ₪ היא משכורת יפה לשכיר במשך הישראלי? מה 
אם היה מדובר בשעתיים עבודה בלבד?“ )קופר, ללא תאריך(. באתר של מוסד הוראה אחר מופיע 
בלוג שכותרתו “משכורת חודשית ב-9 דקות“.14 מורים וכותבים אחרים, ובמיוחד אלו העוסקים 
בהשקעות, מתבטאים נגד מסרים כאלה.15 חלק מהעוסקים בהשקעות )כמו “הסולידית“( מציגים 
בטווח  רק  או  בהדרגה  חלקי,  באופן  העבודה  עולם  את  מחליף  ההון  שוק  שבו  התפרנסות  מודל 
הרחוק, לאחר שנאגר בסיס הון רחב מספיק. למרות הוויכוח לגבי הדרך והשיטה, מסרים מסוג זה 
מאשררים שוב ושוב את ההמשגה של עולם העסקים והתעסוקה כעולם מכביד של עבודה קשה 

שיש לשאוף להשתחרר ממנה. 
עם זאת, בתי ספר ומקורות לימוד פיננסיים רבים — ובמיוחד אלו המבקשים להכשיר סוחרים 
נוטים גם להדגיש שהגשמת ההבטחה  נעזרים ביועצים למיניהם —  ומשקיעים עצמאיים שאינם 
הזאת כרוכה )אולי באופן פרדוקסלי( בעבודה קשה. מקורות לימוד מדגישים את הצורך בתקופת 
לדוגמה,  כך,  וכישלונות.  הפסדים  למרות  התמדה  וביכולת  רגשית  במשמעת  והכשרה,  לימוד 
אחרית הדבר בספרם של ראובן וארביב )2009( לאן נעלמו 300%? מוקדשת כולה לעידוד סוחרים 
מתחילים, שלא יתייאשו מהקשיים שבדרך ויראו אותם כחלק בלתי נפרד מתהליך לימודי מפרך 

שבסופו הבטחה גדולה:

]...[ אנחנו ממשיכים במסע צעד אחר  שאיפות וחלומות הם כמו זרעים השתולים באדמה. 

Simple Trade ונדלה לאחרונה ב-30.3.2015, אולם כיום אינו מופיע עוד  הבלוג התפרסם באתר   14
באתר. 

לדוגמה, בפגישת הסבר בבית ספר להשקעות התייחס בעל בית הספר למסרים כאלה של חברות   15
אני  חודשית.  משכורת  רוצה  אני   — לי  אומרים  אליי,  מתקשרים  “אנשים  ואמר:  המסחר  מתחום 
אומר — גם אני רוצה. זה לא קיים! אם הייתי בחצי שעה עושה 3,000 שקל, לא הייתי צריך ללמד! 
זו הונאה לשמה“. חשוב לשים לב שהוויכוח כאן הוא על שאלת השיטה וההיתכנות שלה, ולא על 
האידיאל עצמו. ה“הונאה“ כביכול נחשפת מתוך העובדה שהמרצים עצמם נדרשים לעבוד כמרצים, 
אך האידיאל של פרנסה הדורשת זמן ומאמץ מינימליים, האידיאל של קץ העבודה, נלקח כחלום 

מובן מאליו.
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צעד, רואים כיצד עוד רגע נפרוץ מהאדמה ונגשים חלום. ]...[ מילימטר אחד בלבד, ודרוש רק 
עוד קצת כוח, עוד מאמץ קטן כדי לפרוץ החוצה ולהגשים את החלום. ]...[ ורק אלה שעל-

אף-הכול לא ויתרו והמשיכו להאמין, יהפכו מנבטים לניצנים. אלה יפרצו את האדמה וייצאו 
לאוויר העולם, אל אור השמש הנצחי. )שם, עמ‘ 247(

“אור השמש הנצחי“ — השפע המזין וחסר הגבולות — הוא השוק, כמובן. הנה דוגמה נוספת: “שוק 
ההון האמריקאי הוא אינסופי ואין גבול לשפע שהוא יכול לספק“, כותב באתר שלו איתן רותם, 

המעביר קורסים וסדנאות למסחר בשוק ההון האמריקאי )רותם, ללא תאריך(. 
מרוץ  של  תיאורו  ולצד  עליו,  לסמוך  שאין  יציב  לא  כעולם  העבודה  עולם  של  ההמשגה  לצד 
את  ושורדים  שעובדים  אנשים   — אידיאליים  בתנאים  שגם  המסרים  בולטים  המכביד,  העכברים 
המרוץ הזה — עולם העבודה אינו יכול להבטיח ביטחון כלכלי. לעומתו שוקי ההון מוצגים כהשלמת 
הכנסה הכרחית ולעתים אף כהצלה כלכלית. “המשכורת החודשית לבדה כבר לא מספיקה“, קובעת 
פרסומת לקורסים של מכללת פסגות. “המפתח להצלחה טמון בעולם של ‘גם וגם‘ — גם לעבוד 
כשכיר וגם להשקיע בערוצים נוספים“ )מסר שיווקי מדוור, 9 באוגוסט 2015. ההדגשה במקור(. 

לקהל  מזכירים  פיננסיים  ומידע  לימוד  ומקורות  ולהשקעות  למסחר  ספר  בתי  כן,  על  יתר 
שוב ושוב שממילא העתיד הכלכלי של רובנו הוא “עולם של גם וגם“: המעבר לפנסיות צוברות 
המבוססות על הפרשות מוגדרות מראש משמעו שביטחוננו הכלכלי נשען עתה במידה רבה על 
השקעות פיננסיות.16 במילים אחרות, גם אם אינך רואה את עצמך כאיש השקעות וגם אם אינך 
תולה את פרנסתך בשוק ההון מבחירה, הרי בפועל זה המצב, שכן הפנסיה שלך מושקעת בבורסה 

ותלויה בה. 
זה  דיונים מסוג  וצמצום התלות בה בהווה,  כך, לצד האידיאליזציה של צמצום היקף העבודה 
על הפנסיה ממזערים את משמעות העבודה והשלכותיה על העתיד. לדוגמה, במפגש הדרכה של 
אחד מבתי ההשקעות הגדולים בארץ העלה המרצה שקף של אדם שנבהל ממפולת שוק ובניגוד 
לדעה של יועץ ההשקעות הוא עבר ממסלול פנסיה אחד לאחר. המרצה השווה בין גרף התשואה 
של המסלול הישן של אותו אדם ובין המסלול החדש שלו והראה שבסופו של דבר המסלול הישן 
למסלול  חזר  לא  עוד  “הוא  משמעותית.  יותר  גבוהה  פנסיה  לו  מניב  היה  עליו  המליץ  שהיועץ 
נגמרת“. המסר היה שההחלטה על מסלול השקעה היא  הנכון“, אמר המרצה. “כל הפנסיה שלו 
החלטה כבדת משקל: אתה יכול לעבוד כל חייך, אך בסופו של דבר בעת זקנה גורלך יהיה תלוי 

במידה רבה מאוד במסלולי ההשקעה שתבחר. 
והשקעות  למסחר  פרטיים  ספר  בתי  ממשלתיים,  ולגופים  השקעות  לבתי  בניגוד  כאמור, 
יועצים. במידה רבה, המסר שלהם הוא  מעודדים אנשים לקבל החלטות בעצמם ולא לסמוך על 
“אם כבר, אז כבר“: אם כבר הכסף בשוק — כדאי ללמוד לנהל אותו עצמאית ולהשתמש בידע כדי 
להוסיף ולהרוויח כסף. כך לדוגמה נאמר בכנס שארגן אחד מבתי הספר למסחר: “הפנסיות שלנו 
את  תטמנו  תעשו?  מה  השאלה  מתרסקת.  הבורסה  שנים  לכמה  אחת   ]...[ בבורסה.  מושקעות 
הראש בחול או שתלמדו מה לעשות בפעם הבאה כשהבורסה תיפול? לפחות תצילו את הפנסיה 

שלכם ותעשו מזה כסף“.
לסיכום הדברים עד כה, הדיונים על הפנסיה, כלומר על הפרנסה בעתיד, משלימים את הדיונים 

הכוונה היא לתכניות הפנסיה שבהן גובה הקצבה אינו נקבע על פי גובה השכר טרם היציאה לפנסיה,   16
אלא במידה רבה על פי התשואות שקרן הפנסיה השיגה בתקופה הרלוונטית.
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את  מדגישים  אלה  וגם  אלה  בהווה.  מתמקדים  אשר  יציב,  והבלתי  המעיק  העכברים  מרוץ  על 
ההפחתה בכוחו של עולם העבודה להבטיח ביטחון כלכלי ופרנסה ומבנים את המעורבות בשוקי 
ההון כהכרח. העבודה מוצגת שוב ושוב כמאמץ אשר משעבד את ההווה ואשר אין בו כדי להקנות 
גם  ולפעמים  העבודה,  ופרנסה המשלים את  ביטחון  כמקור של  מוצג  ההון  בעתיד. שוק  ביטחון 
שעות  דל  פרנסה  תחליף  העבודה:  מעול  לגמרי  להיפטר  לאפשר  העשויה  רווח  לעשיית  כזירה 
הרגילה, מקור שפע שיכול לשחרר את העובדים  לעולם העבודה  דל מאמץ  גם  דבר  ובסופו של 

מעול העבודה. 
כמודל  מוצג  והוא  הפנסיונרים,  את  גם  כביכול  לשחרר  יכול  ההון  שוק  העובדים:  את  רק  ולא 
מזו,  יתרה  העבודה.  לשוק  מחוץ  נמצאים  וממילא  פרישה  לגיל  שהגיעו  למי  הכנסה  השלמת 
הפנסיונרים הם קהל יעד מרכזי של בתי ספר למסחר ולהשקעות. לדוגמה, באתר האינטרנט של 
בית הספר ללימודי מסחר Simple Trade מופיעה כתבת טלוויזיה על “הפנסיונרים שמשלימים 

 :)Simple Trade, 2015( הכנסה בבורסה“. להלן תמלול של חלק מהכתבה

]חיה איכר מראשון לציון יושבת בפינת המסחר שלה בביתה.[
הקריינית: עד לא מזמן חיה הייתה מפעילה את המחשב כדי לשחק סוליטר. היום היא משחקת 
בעיקר  לסוחרת,  הפכה  היא  הפנסיה  בגיל  דווקא  בחינוך,  עסקה  שבהן  שנים  אחרי  בבורסה. 

בשביל הכיף אבל גם בשביל הכסף.
חיה: חבר של בעלי מגיע ואומר: היום עבדתי, עשיתי 400 שקל. אני אומרת: כן, היום ישנתי. 

עשיתי 400 שקל.
קריינית: חיה משחקת באופציות אחרי קורס בבנק ולימוד עצמי. קובי ואתי סוחרים במניות 

אחרי קורס בבית ספר ייעודי.
]קובי ואתי מצולמים מול מחשב בחדר מסחר בבית הספר הייעודי האמור[

 ]...[
אתי: נכנסתי לעסקה של מניה קטנה שסיכנתי בה שני דולרים. ידעתי שאני מוכנה להפסיד 
לי? אני  נתן  זה  ומה  לי  זה עשה  דולר. בעשר דקות. להגיד לך מה   575 ואני הרווחתי  אותם 

באמת אומרת, כל אחד יכול לעשות את זה.
הקריינית: בתחילת שנות האלפיים הדור הצעיר הוא שהתעניין במסחר בבורסה, אבל בשנים 

האחרונות הצטרפו אליהם גם בני הגיל השלישי. 

מכאן עולה שאם בעיני “הסולידית“ ו“הלוחש למניות“, שעמם פתחתי את תת-הפרק הזה, השוק 
בעיני   — צעיר  בגיל  פנאי  של  מוקדמת  לפנסיה  ויציאה  הקריירה  מעול  שחרור  מבטיח  הפיננסי 
ביציאה  הכרוכים  התוחלת  ומחוסר  מהשעמום  כשחרור  מוצג  הפיננסי  השוק  האלה  הפנסיונרים 
הפיננסי  השוק  האירוניה,  למרבה  מסמל.  שהוא  מה  ומכל  בסוליטר  מהמשחק  העבודה,  ממעגל 
מעול  הפנסיונרים-מכוח-החוק  את  משחרר  העבודה  מעול  הפנסיונרים-מבחירה  את  שמשחרר 
פרנסה  כמקור  מוצג  הפיננסי  השוק  הפנסיונרים  על  בכתבה  גם  ההבדל,  ולמרות  האין-עבודה. 
או  ב“שינה“  בו  זורמים  הדולרים  עולם העבודה:  ושחרור מתובענות  אי-תלות  המייצג עצמאות, 

“בעשר דקות“, באופן המנוגד לאתוס העבודה הקשה וכל המשתמע ממנו. 
היצרנית  העבודה  משמעות  של  מחדש  בעיצוב  כרוכה  ההון  שוק  של  הפופולריזציה  לסיכום, 
או  הדרגתי,  או  מלא  פרנסה  תחליף   — ההון  שוק  של  בתפקידיו  הווריאציות  למרות  ותפקידה. 
לחלופין אמצעי להשלמת הכנסה בהווה או בעתיד — העבודה מוצגת שוב ושוב כמסגרת מאכזבת 
הצלה  כלכלי,  ממחסור  הצלה  להצלה:  נדרשים  המועסקים  כי  הוא  המסר  רבה,  במידה  וחסרה. 
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של  הנצחי“  השמש  “אור  מוצג  מנגד  משעבד.  עכברים  ממרוץ  הצלה  תעסוקתית,  מקטסטרופה 
לתת  עשויה  בעת  בה  אך  בסיכונים  כרוכה  שאמנם  ממוחשבת,  גלובלית  סירקולציה  ההון:  שוק 
פקקים  ובלי  ובשותפים  בלקוחות  בעובדים,  במנהלים,  תלות  בלי   — פחות  בהרבה  יותר  הרבה 
בדרך למשרד. פנסיונרים “אמיתיים“, אלה שאינם עובדים כי הגיעו לגיל פרישה, וגם פנסיונרים 
ערכי  הזאת.  השמש  של  לאורה  לצמוח  נקראים  העכברים,  ממרוץ  לברוח  המבקשים  מבחירה 
מוגדרים  העבודה  עולם  את  המאפיינים  והסטטוס  הקריירה  ומושגי  הקשה  והעבודה  החריצות 
ומקסום  עצמאי  חליפין  סחר  של  באידיאל  ומוחלפים  כמיותרים,  אף  ולעתים  כמעיקים  מחדש 
שעות הפנאי. התודעה הפיננסית נכרכת בתודעה מפוכחת על עולם העבודה היצרני, המדגישה את 
כוחו המצטמצם להציע ביטחון כלכלי, משמעות ופרנסה ראויה ומציגה את הפעילות בשוק ההון 

כהכרח, כמפלט ואף כשחרור מתלות. 

המדינה

כותבת  ניר  פמיננסי.  ממכללת  ניר  ענת  של  אינטרנטי  מאמר  מתוך  הובא  לעיל  הציטוטים  אחד 
)ניר,  ידי המדינה פחות מבעבר“  והבריאות שלנו ממומנת על  כי “אחוז הנשים הגרושות בשיאו 
2013(. בכנס המסחר שהוזכר בפתח המאמר הכריז המרצה כי “ממשלות לא פועלות לפי מה שטוב 
לציבור אלא ]לפי[ מה שטוב להן. ומה שטוב להן טוב לבעלי ההון“. הצהרות מעין אלה, על הנסיגה 

של המדינה ממתן שירות לאזרחיה ומטיפול בהם, קיימות בשדה אך אינן נפוצות. 
בכל הקשור למדינה,17 הדגש מעט אחר. אמנם המדינה מוצגת כמקור אינסופי לצרות, אך המסר 
העיקרי אינו שהשוק הפיננסי מאפשר להיפטר מהצרות האלה או לפתור אותן. המסר העיקרי הוא 
שהשוק מאפשר להפוך את הצרות של המדינה להזדמנויות להרוויח כסף. במילים אחרות, השוק 
הפיננסי מוצג כזירה המאפשרת להפוך את הבעיות של הכלל למקור של רווח ושפע עבור הפרט. 
השוק מאפשר להפוך מדיניות כושלת, מפולות, צרות ביטחוניות ואפילו מלחמות למקור פרטי 
של שפע. “יש שפע מכל דבר“, ניסח זאת מרצה למסחר, “זה משהו שאנשים פשוט לא תופסים“.

אך מימוש האפשרות להפיק רווחים מאזלת ידה ומצרותיה של המדינה מחייב את הפרט לשנות 
את נקודת המבט שלו. המסר הוא שעל הפרט להשתחרר מהכבלים הרגשיים והמנטליים הקושרים 
אותו למדינה — “מדינה“ במובן התרבותי הרחב של המושג — בעודו בשוק: להשאיר את הפריזמה 
פיננסי  כשחקן  המדינה  של  לצרות  ולהתייחס  החליפין  סחר  לזירת  מחוץ  והלאומית  האזרחית 

גרידא. בשיעור בסיסי על שוק ההון שנכחתי בו הסביר זאת המרצה כך:

אינסנטיב ]תמריץ[ לעשות  לי  יש  ביעדי התקציב שלה,  לא עומדת  רואה שממשלה  כשאני 
שורט ]למכור בחסר, דהיינו לשים כסף כנגד השוק, להמר על ירידת ערך[ על האג“ח שלה. 
]...[ כאזרח אולי אפגע, אבל כסוחר אוכל להרוויח. אז מצד אחד יש יללות. אבל מצד שני 
שבע  של  פרק  כעוד  אולי  שנראה  מה   ]...[ כושלת.  כלכלית  ממדיניות  גם  להרוויח  אפשר 
דקות בחדשות, של ויכוחים קואליציוניים, ההוא עם השטריימל וההוא עם העגיל באוזן וההיא 
עובד.  זה  ככה  זו המדינה שלכם,  סיבות. ראשית,  לעניין משתי  צריכה  וההוא... הפוליטיקה 

שנית, הבליל הזה יכול לייצר לכם הכנסות במסחר. 

אם כן, המסר הוא שיש לפתח מבט כפול. אדם המבקש להשקיע או לסחור בשוקי ההון צריך ללמוד 

מוסדות  את  ובראשונה  בראש  הכולל  שלו,  הרחב  הפופולרי  במובן  כאן  משמש  “מדינה“  המושג   17
הממשלה והשלטון.
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להסתכל על המדינה, על מהלכיה ועל מעלליה כשחקן פיננסי בעודו בשוק וכאזרח כשהוא מחוץ 
לשוק. מרצה בכנס לנשים שהתקיים בבורסה לני“ע בתל אביב התייחסה לכפילות הזאת במונחים של 
כובעים מתחלפים: מה שאנחנו רוצות תלוי בכובע שאנחנו חובשות, הסבירה. כשאנו חובשות את 
כובע האזרחיות אולי נרצה דבר אחד, וכשאנו חובשות את כובע המשקיעות אולי נרצה את ההפך. 
חשוב להדגיש כי אין כאן ביטול של הפריזמה האזרחית אלא סילוקה מהשוק, דחיקתה אל מחוץ 
להיגיון ולעשייה הפיננסיים. במילים אחרות, לצד הנרטיב שבלט בשיח על הנישואים והעבודה, 
המדינה  של  בשיח  עצמו,  על  אלא  לסמוך  מי  על  לו  שאין  הבודד  או  הנטוש  הפרט  של  הנרטיב 
הפופולריזציה של שוק ההון נשענת על מהלך נוסף: בתוך שוק ההון הפרט צריך “לנטוש“ מנטלית 
ורגשית את המדינה, להסיר מעל ראשו את כובעו כאזרח. על הפרט להדוף את תחושות השייכות 
למדינה והמחויבות כלפיה אל מחוץ לשוק, כדי שיוכל לתרגם לרווח את הצרות הכלכליות שהיא 

מייצרת.
יתרה מזו, אנשים בשדה טוענים כאמור שהשוק מציג הזדמנויות להרוויח לא רק מכישלונותיה 
הכלכליים של המדינה אלא גם ממשברים ביטחוניים ופוליטיים. כך נאמר באותו שיעור על שוק 

ההון:

יש בעולם הזה, של שוק הכסף, שני סוגי אירועים. ראשית, אירועים צפויים ]...[. האירועים 
הצפויים — ההשפעה שלהם על השווקים לא קשורה לשאלה אם הם טובים או רעים, אלא 
2000, בסיפור של הלינץ‘  רק ביחס למה שהיה צפוי ]...[. והאירועים הלא צפויים... בשנת 
והשוק  שלום  כביכול  שיחות  אחרי  בדיוק  היה  זה  ב-10%.  ירד  השוק  למחרת   — ברמאללה 
עבר מאופוריה לדפרסיה והלם ]...[. לאירועים האלה אני מתכוון. לאירועים האלה קוראים 
לתזמן  אפשר  שאי  אירועים  אלה   ]...[ זה.18  על  שנכתבו  ספרים  יש  שחורים“.  “ברבורים 
אותם אבל אפשר להיערך אליהם ולהפיק מהם רווחים ]...[. מלחמת לבנון — הבורסה הייתה 
יותר גבוהה אחרי המלחמה מאשר לפניה. עמוד ענן — האירוע התרחש ביום ד‘ בארבע אחר 

הצהריים ובחמישי ב-12:00, 1:00, כבר היינו בשער יותר גבוה מלפני האירוע. 

 — שחורים“  “ברבורים  כעל   — לרווח  הזדמנויות  כעל  ביטחוניים  ומשברים  צרות  על  ההתבוננות 
מאפיינת לא רק את המבקשים לעודד מסחר אלא גם את מי שמבקשים לעודד השקעות. בכנס 
במלחמת  החל  כאלה,  אירועים  של  טבלה  ובו  שקף  הדובר  הציג  גדול  השקעות  בית  של  הדרכה 
לבנון וכלה באירוע המוחי שאריאל שרון לקה בו. הוא הסביר שבכל האירועים האלה הבורסה בתל 
אביב ירדה תחילה, אבל אז החלו עליות כי בסופו של דבר “הבורסה מנצחת“. המסר היה שמשקיע 

שנשאר בבורסה ולא משך את כספו הרוויח בסופו של דבר. 
כדי להמחיש את הרעיון הזה מקורות המידע והלימוד הפיננסיים מזכירים לעתים את סיפורו של 
הרמטכ“ל לשעבר דן חלוץ, שמכר את תיק המניות שלו רגע לפני שפרצה מלחמת לבנון השנייה. 
בשיח הציבורי סיפור מכירת המניות עורר ביקורת חריפה על תפקודו של חלוץ כרמטכ“ל, אבל 
בשדה הפיננסי הדגש הוא על כך שהחלטתו הייתה שגויה כמשקיע. כמה ימים לאחר שחלוץ מכר 
את מניותיו הבורסה התהפכה והמניות החלו לעלות שוב. אם היה נשאר ולא “בורח“, אנשים בשדה 

אוהבים לספר, היה בסופו של דבר מרוויח.

.Taleb, 2010 על המטפורה “ברבורים שחורים“ ומשמעותה הפיננסית ראו  18
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easyoption, שעסקה במסחר באופציות בינאריות,19 זמן מלחמה  יתרה מזו, באתר של חברת 
תואר כתקופה שבה אפשר להרוויח לא רק מהעליות שמגיעות בסופו של דבר אלא גם מהזגזוג 

הראשוני בשערי המסחר: 

מלחמות  מספר  תדע  וכנראה  מלחמות  מעט  לא  שידעה  מדינה  לצערנו  היא  ישראל  מדינת 
קצר  זמן  בתוך  פרצו  הנוכחי  איתן“  “צוק  מבצע  כולל  האחרונות  המלחמות  בעתיד.  נוספות 
שקשור  מה  בכל  אישית  מבחינה  בהתאם  להיערך  לנו  אפשרו  לא  וכך  התרעה  ללא  וכמעט 
]...[ יש כמובן גם פגיעה כאשר הבורסה באחד  ]...[ בשוק ההון הישראלי  להיבט הפיננסי. 
העם יורדת בדרך כלל בשיעור של 8% בזמן מלחמות ולא מעט אנשים נבהלים ביום הראשון 
של המלחמה ומוכרים את כל המניות הישראליות בתיק שלהם, כפי שעשה הרמטכ“ל לשעבר 
דן חלוץ בזמן שפיקד על מלחמת לבנון השנייה. ]...[ ישנם לא מעט אנשים שבזמן מלחמה 
עוברים למסחר באמצעות אופציות בינאריות וסוחרים על מדד ת“א 100 ומניות ישראליות 
הבינאריות  האופציות  שמסחר  היא  הסיבה  ועוד.  רציו  הפועלים,  לאומי,  בזק,  טבע,  כמו 
מגמות  את  לנצל  וכך  בבורסה  ירידות שערים  על  גם  מאוד  גבוהה  להרוויח תשואה  מאפשר 

השערים בשני הכיוונים.20

וגם מי שמשקיעים בארץ נקראים להניח את הפריזמה הלאומית  מכאן עולה שגם מי שסוחרים 
אירועים  כעל  ומלחמות  ביטחוניים  על משברים  ולהביט  לשוק  בצד, להשאירה מחוץ  והאזרחית 

פיננסיים והזדמנויות לרווח. 
זרות? כאן פוטנציאל הרווח טמון באדישות הנובעת מהפנמה  ומה עם מי שפועלים בבורסות 
של חוסר החשיבות הפיננסית של ישראל בהיררכיה הגלובלית. המרצה לשוק ההון הדגים זאת כך:

היו  לא  בעולם  ירידות.  כך  ואחר  אביב[  בתל  ]בבורסה  דשדוש  יומיים  היה  לבנון  במלחמת 
מה  בהחלט  אבל  מקומי.  מקרה  זה   — הזאת  בעוצמה  זה  עוד  כל  השתרשר.  לא  זה  ירידות. 
יכולה להשפיע על  ישראל  נניח,  כן,  שקורה בעולם משפיע על ישראל, לא להפך. אלא אם 
המחיר של הנפט, מה שקורה פה באזור. אבל חוץ מזה — אין לה השפעה. אירועים בארה“ב, 
סין... ]משפיעים. אבל[ מה שקורה פה — פחות משמעותי. כך העולם עובד. איפה שיש עושר, 
השפעה על כלכלת העולם, זה משפיע. ביתר המקומות — יש ציניות, אדישות. האוקראינים 
]שנמצאים כעת במלחמה מול רוסיה[ — הם יכולים להקיז דם אבל היו כמה ימים של ירידות 
בגלל לחץ ופחד ממלחמה והשפעה רחבה אבל כשזה התפוגג האוקראינים יכולים להקיז את 
דמם וזה לא ישנה לאף אחד. ]...[ כל האירועים האלה כמו באוקראינה עכשיו — זה רק רעש. 

מי שפועלים בבורסה בתל אביב נקראים לראות במשברים ובמלחמות בישראל הזדמנות לרווח, 

בתקופת המחקר המסחר באופציות בינאריות בזירות סוחר היה עדיין מותר בישראל. במרץ 2016   19
אסרה עליו הרשות לניירות ערך )רשות ניירות ערך, 2016(. עם זאת, המסחר באופציות בינאריות 
פיננסי,  קיצוני של מסחר  כסוג  הציבורי  בדיון  נתפס  זה  בעולם. מסחר  מתקיים במקומות אחרים 
בין  הגבול  עובר  היכן  הדיון בשאלה  כאמור,  בהימורים.  מדובר  למעשה  כי  טוענת  עליו  והביקורת 
הזה  הגבול  של  להגדרתו  והדיסקורסיביים  הפוליטיים  והמאבקים  להימורים,  פיננסיות  השקעות 

 .)de Goede, 2005( ולהזזתו הם חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של שוק ההון

נדלה בתאריך  easyoption. הפוסט  בזמן מלחמה“ שפורסם באתר  מתוך הפוסט “מסחר בבורסה   20
30.3.2015, אולם כיום אינו מופיע עוד.
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חסרי  אירועים  כאל  האלה  לאירועים  להתייחס  נקראים  הגלובליים  ההון  בשוקי  שפועלים  ומי 
דחיקה מפורשת שלה  אלא  הלאומית  הפריזמה  ביטול של  כאן  אין  כאמור,  רעש.  כאל  חשיבות, 
הזדהות  או  אזרחית  מחויבות  מתחושות  להשתחרר  נקראים  הגלובלי  בשוק  הפועלים  הצדה. 
לאומית ולפעול לפי היגיון המבוסס על ציניות ואדישות כלפי מלחמות, אירועים ביטחוניים ויתר 
הצרות של מדינת ישראל ושל מדינות אחרות אשר מעמדן דומה למעמדה בהיררכיה הפיננסית 

העולמית.21 
ידה של המדינה ביחסה אל הפרט, עיקר  דיונים בנושא אזלת  לסיכום, אף על פי שיש בשדה 
הדיון הוא על אימוץ נקודת מבט יזמית כלפי אזלת היד הזאת וכלפי המדינה, מעשיה ובעיותיה. 
המאמץ הדיסקורסיבי הוא לשוות למבט המפוכח על המדינה נופך פיננסי ויזמי. הבעיות הכלכליות, 
עבור  ולשפע  לרווח  כהזדמנויות  מחדש  ומוגדרים  מודגשים  הביטחוניים  והמשברים  המלחמות 
הפרט. כדי לממש את ההזדמנויות האלה, הסוחר והמשקיע נקראים לאמץ בתוך השוק )אך לא 
מחוץ לו( נקודת מבט שלפיה פעולות המדינה ובעיותיה הן “ברבורים שחורים“, כלומר אירועים 
פיננסיים שאפשר להרוויח מהם או שצריך להגיב עליהם באדישות, בנסיבות השוק המתאימות. 
והאזרחית מחוץ לשוק, “להשהות“ אותה מבחינה  נדרש להשאיר את הפריזמה הלאומית  הפרט 

מנטלית ורגשית, כדי שאפשר יהיה להפוך את הבעיות הרבות לשפע. 

דיון
הפופולריזציה של השווקים הפיננסיים בארץ כרוכה בעיצוב מחדש של יחסו של הפרט למוסדות 
ידם  אזלת  הדגשת  באמצעות  רבה  במידה  מובנית  וההשקעה  המסחר  כדאיות  אחרים.  מרכזיים 
הנישואים  בתחום  וביטחון.  הגנה  לפרט  לספק  בבואם  והמדינה  העבודה  הנישואים,  מוסדות  של 
והעבודה מובנית לעתים גם תחושה של מוסדות גוזלי חופש. אם כן, הפופולריזציה של השווקים 
ועל  תפקידן  על  ערעור  באמצעות  האלה  המסגרות  של  אחיזתן  כוח  לשחרור  קשורה  הפיננסיים 
התוחלת שלהן בהבטחת עתידו, פרנסתו וביטחונו הכלכלי של הפרט, וכן באמצעות אידיאליזציה 
של צמצום התלות בהן. הנישואים מוצגים לעתים כמוסד כובל שאין לסמוך על יציבותו ושסופו 
אורב לפתחו, העבודה — כמוסד מוגבל, מכביד ומאכזב שצריך לשאוף להשתחרר ממנו, והמדינה 
— כמוסד שנסוג ממחויבותו לפרט, ושהפרט צריך ללמוד להשהות את הנאמנות כלפיו ובמובן זה 
לסגת ממנו. אין להם — לאישה, לעובד, לפנסיונר ולאזרח — מסגרות קולקטיביות יציבות ואמינות 
שאפשר לבטוח בהן ולשאת אליהן את עיניהם. “פוליטיקת ההכרח של הניאו-ליברליזם“ — מושג 
של ממן ורוזנהק )2008( במחקר על שיח האין-ברירה שקידם בנק ישראל כדי לעודד את האימוץ 
של קווי מדיניות והסדרים מוסדיים ניאו-ליברליים — מקבלת כאן ביטוי וחיזוק פופולריים והופכת 
להישען  יציבות  או מסגרות  עוגנים  לו  להבין שאין  והוא מתבקש  הפרט,  לנרטיב התפכחות של 

עליהן ואין לו מפלט פרט לשוק.
שלו  הצורך  ובהדגשת  האלה  מהמוסדות  הפרט  בהתפכחויות  הפיננסית  התודעה  לכריכת 
להשתחרר מתלות בהם יש כמה תפקידים דיסקורסיביים. ראשית, הביקורת על המוסדות האחרים 
למתחים,  כתשובה  השוק  את  להציג  הנטייה  “אנטי-מוסד“.  כמעין  רבה  במידה  השוק  את  מבנה 

אף כי קצרה היריעה מלדון כאן בנושא, יצוין שבתוך הוואקום הלאומי והאזרחי הזה מובנית לעתים   21
מעין “אזרחות שוק“ חדשה, שמפנה את מבטה אל וול סטריט האמריקאית.
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ליחסי התלות, להתניות המגדריות, לכבלים ולכישלונות של מוסדות אחרים יוצרת תחושה שהוא 
עצמו מהווה מרחב פעולה שאין בו את כל המאפיינים האלה ומטשטשת את הכבלים וההתניות 
המוסדיים שלו עצמו. ההשקעה והמסחר מובנים כפעולות שבהן הפרט אינו תלוי באיש, אינו נסמך 

על איש ואינו שייך לשום מסגרת, כאילו השוק אינו אלא מרחב של אוטונומיה מוחלטת. 
לביקורת  הזה.  לאפקט  דוגמה  הוא  הפיננסי  בעולם  הפמיניסטי  בשיח  שנעשה  השימוש 
נשית  לעצמאות  נשי,  לשחרור  הנוגעים  ולמסרים  הפטריארכליים  הנישואים  נגד  הפמיניסטית 
ולהעצמה יש תפקיד מרכזי בפופולריזציה של השוק הפיננסי בקרב נשים. הכניסה לשוק מוצגת 
בעצמה.  לעצמה  ודואגת  בידיה  גורלה  את  לוקחת  האישה  שבו  ואי-תלות  עצמאות  של  כמהלך 
זירות  להבניית  תורמים  מושמעת  הפמיניסטית  הביקורת  שבהם  וההקשרים  המרחבים  זאת,  עם 
ההשקעה כזירות נשיות )בניגוד למסחר, המובנה לעתים כזירה גברית(, ולהשרשת התניות וכבלים 
הנישואים,  מוסד  כלפי  כלומר  חוץ,  כלפי  הפמיניסטית  הביקורת  הפניית  השוק.  בתוך  מגדריים 
והצגתו של השוק כאמצעי לשחרור האישה בתוך הנישואים מטשטשות או מעלימות את קיומם 
של תהליכים מוטי מגדר בשוק )de Goede, 2005; Fisher, 2012; Harrington, 2008(. האישה 
ולא כמוסד  ולצמצום התלות המגדרית,  נקראת לזהות את השוק ככלי לביטוי של עוצמה נשית 

ממוגדר בפני עצמו. 
שנית, תחושת האנטי-מוסדיות מאפשרת לחשוב על השוק לא רק כתשובה למוסדות הנסוגים 
עם  המשלים  לפרט  לעתים  קורא  הפיננסי  השיח  וחופש.  שחרור  כאמצעי  גם  אלא  הנוטשים  או 
אזלת ידם של מוסדות מרכזיים בחייו לשים פעמיו אל השוק לא רק מתוך אילוץ, אלא גם מתוך 
חדווה יזמית הרואה בהשקעה ובמסחר ביטויים של חופש. אין כאן הבטחה של רווחים בלבד: הדגש 
הוא על נטילת סיכונים שעלולים לגרום להפסדים. אך נטילת הסיכונים הזאת מובנית במונחים של 
השתחררות יזמית ואופטימית מתלות במסגרות כובלות ובמידה רבה גם מאכזבות. לצד ההכרזות 
מתבסס  כשנכשלים,  גם  ולהתעקש  ללמוד  להתייעץ,  ומחושבים,  זהירים  סיכונים  לקחת  יש  כי 
מודל כמעט אוטופי של השוק הפיננסי: “אור שמש נצחי“ המצמיח נמרות מתוך נמלים, המשחרר 
ומדיניות  מלחמות  וההופך  וממחסור,  בסוליטר  ממשחק  ופנסיונרים  העכברים  ממרוץ  עובדים 
פופולריות  פיננסיות  בזירות  ולשפע.  לרווח  הזדמנויות  שמשמעותם  שחורים  לברבורים  כושלת 
שונות השוק אינו רק מצילו של הפרט ממה שמוצג כהתפוררותם של העוגנים המרכזיים; השוק 

הוא העצמאות והחופש.
שתיארתי  ההיסטורית  לתפנית  מעניינת  תשובה  היא  המרכזיים  המוסדות  על  הביקורת 
שהסברתי,  כפי  פיננסית.  לפופולריזציה  פיננסית  מפרופסיונליזציה  המעבר  המאמר:  בתחילת 
הפרופסיונליזציה של העולם הפיננסי הייתה כרוכה בתהליכי התמקצעות אשר עיגנו את ההבחנה 
בין ספקולציה ובין הימורים, ומתוך כך קשרו את הלגיטימיות של הפעילות הפיננסית במושגים של 
מומחיות ומכובדות )de Goede, 2005(. במקרה הישראלי, לכל הפחות, תהליכי הפופולריזציה 
הפיננסית מדגישים הבחנה אחרת — ההבחנה בין השוק למוסדות מרכזיים אחרים — והם מעגנים 
את הלגיטימיות של השוק כתשובה לאזלת ידם של המוסדות האחרים האלה. השוק מובנה כמרחב 
אנטי-מוסדי המאפשר לפרט לדאוג לעצמו, ללא תלות באחרים, ללא התניות וללא כבלים, באופן 

שהוא כביכול עצמאי ומשוחרר. 
רק מבנה את משמעות השוק כמפלט  לא  על המוסדות האחרים  הביקורת  הזה?  ומיהו הפרט 
הנאמנויות  מערך  את  דיוק  וליתר  הפרט,  את  מחדש  מעצבת  גם  אלא  הפרט  של  וכשחרור 
והמחויבויות הפנימיות שלו. בכל הקשור לנישואים ולמדינה, למוטיב ההתפכחות יש תפקיד — 
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הוא מצדיק את השהיית הנאמנות של הפרט למוסדות האלה עם כניסתו לשוק. במילים אחרות, 
ויוצרת  או מסגרות שייכות אחרות,  ההתפכחות מעצבת תודעת שוק הדוחקת הצדה מחויבויות 
הפיננסית  הנמרה  אביבה,  על  הסיפור  מעכבות.  נקי  באופן  שלו  האישי  לאינטרס  המחויב  פרט 
המשקיעה מאחורי גבו של בעלה ומנהלת חיים כפולים, הוא סיפור השהיית נאמנויות כזה, וכך גם 
הקריאה להשאיר את תחושת השייכות למדינה מחוץ לשוק ולפתח נקודת מבט פיננסית ויזמית 

כלפי בעיותיה. 
 Aitken, 2007; Langley,( ניאו-ליברלית  היא  כאן  המעוצבת  הפיננסית  הסובייקטיביות 
2008b( לא רק מבחינת התוכן שלה )בהיותה תאבת רווח ויזמית( אלא גם מבחינת המבנה שלה: 
ה“אני של המדינה“ נדרש לפנות מקום של כבוד ל“אני של השוק“ ולהניח לשוק לעצב מחדש עוד 
ועוד תחומי חיים, לרבות חיי הנישואים והמשפחה. ההיררכיה הפנימית של הנאמנויות מאורגנת 
האינטרס  מודל  עם  בקנה אחד  העולה  תודעת שוק  בנה  ומַ חברת השוק  ראי של  כתמונת  מחדש 
זה, מסר ההתפכחות מהנישואים ומהמדינה מעצב  נטול העכבות שעומד ביסודה. במובן  העצמי 
את הסובייקטיביות בצלם חברת השוק ובדמותה. יתרה מזו, לעתים השיח הפיננסי הפופולרי קורא 
לפרט לחוות את ההידמות הזאת כחופש ואוטונומיה. הפרט נקרא לזהות בשוק את הביטוי המלא 

והמשוחרר ביותר של עצמו, כאילו השוק הוא זה המעוצב בצלם הפרט ולא להפך.
עם זאת, בכל הקשור לעבודה, השיח הפיננסי הפופולרי מגיע אל מעבר לתבנית הניאו-ליברלית 
המוכרת. האידיאליזציה של שוק מסוים — השוק הפיננסי — כרוכה כאן בביקורת כלפי שוק אחר: 
העבודה  אתוס  את  לרוקן  בשדה  שונים  גופים  של  הדיסקורסיבי  המאמץ  היצרני.  העבודה  שוק 
והקריירה מתוכן, להציגם כמרוץ עכברים מעיק ומאכזב שיש לשאוף לפרוש ממנו ככל האפשר, 
מציג את השוק הפיננסי כמפלט וכשחרור משוק העבודה היצרני ומן ההתניות, הכבלים המוסדיים 
ויחסי התלות הארגוניים והעסקיים המאפיינים אותו. הדגש הדיסקורסיבי כאן אינו על הכפפה של 
מדינה לשוק, אלא על הבחנה ערכית ונורמטיבית בין שוק אחד למשנהו ולעתים גם על הקריאה 
לבחור ביניהם. במובן הזה, השיח הפיננסי הפופולרי אינו מבקש לעצב את הסובייקטיביות בצלם 
הפיננסי.  השוק  חברת  מסוים:  שוק  חברת  בצלם  אלא  המילה,  של  הרחב  במובן  השוק  חברת 
ובין ההצגה של שוק ההון  השילוב בין ההתקפה על משמעותיות העבודה ותפקידה עבור הפרט 
כאלטרנטיבה של פרנסה חלקית או מלאה, ובכל אופן בלתי נמנעת, מערער על מעמדו של אתוס 
הנעלה  כביטוי  הפיננסי  החליפין  סחר  את  ומעמיד  הכלכליים  הערכים  בליבת  היצרנית  העבודה 

והשלם ביותר של אתיקת השוק החופשי. 
שנטען,  כפי  אמנם,  לחשוב.  נהוג  שאולי  ממה  יותר  חתרני  הוא  הפיננסי  השיח  הזה,  במובן 
השיח הפיננסי הוא חלק בלתי נפרד מהמיינסטרים הניאו-ליברלי השולט בכיפה. ובכל זאת חשוב 
לשים לב לכך שהניאו-ליברליזם אינו מרחב דיסקורסיבי אחיד, הרמוני ונטול מתחים. מצד אחד, 
מוטיבים ניאו-ליברליים של קידוש השוק, יזמות, עצמאות ואחריות אישית הם כיום חלק בלתי 
נפרד מהממסד ומדרכי החשיבה והפעולה המאפיינים אותו. מצד שני, המוטיבים האלה חותרים 
ורבי  דומיננטיות הנוגעות למוסדות חברתיים מרכזיים, גם אם באופנים מורכבים  תחת תפיסות 

פנים, ומייצרים פיצולים ומתחים בתוך אתיקת השוק החופשי עצמה.
ההתעניינות הציבורית בשווקים הפיננסיים והפופולריות הגוברת שלהם מעידות על כך שהשיח 
הפיננסי מעמיק שורשים בחברה הישראלית. מתוך כך עולות שאלות רבות להמשך המחקר: מה 
היקף ההשתרשות הזאת? עד כמה חודר השיח הפיננסי לתוך המובן מאליו התרבותי והמוסדי של 
החברה הישראלית ואילו השלכות יש לכך? כיצד השיח הפיננסי בא לידי ביטוי בעיצוב פרקטיקות 
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מבנה  הוא  מידה  ובאיזו  כיצד  לשוק?  שנכנסים  מי  של  הגורלות  וגם  השאיפות  החוויות,  החיים, 
מחדש יחסים בתוך המשפחה? כיצד הוא בא לידי ביטוי בחיי היומיום בעולם העבודה? וכיצד הוא 
מעצב מחדש זהויות לאומיות ומסגרות של שייכות ואזרחות? מחקרי המשך כאלה יסייעו לבחון 

את משמעויותיה של המהפכה הפיננסית ואת השלכותיה רבות הפנים על החברה הישראלית.

מקורות
ברגמן, צ‘ )ללא תאריך(. בורסה: מסחר יומי למתחילים. חולון: דפוס סגל.

ועצמאות  להצלחה  מדריך   — במניות  למסחר  חדשה  גישה  למניות:  הלוחש   .)2012( מ‘  ברק, 
כלכלית. קיסריה: פולסר קפיטל מרקטס בע“מ.

ליבנה, מ‘ )2010, 18 באוקטובר(. אביבה מתפוצצת ]פוסט בבלוג[. אוחזר ב-1 ביולי 2016. 
ליבנה, מ‘ ואלוני, א‘ )2011(. בורסה, יקירתי: כל אחת יכולה לעשות כסף. תל אביב: מטר.

 .297/2012 פיננסיים  בנושאים  והתנהלות  דעות  ידע,  פיננסית:  אוריינות  )2012(. סקר  הלמ“ס 
אוחזר ב-1 ביולי 2016. 

הניאו- של  ההכרח  ופוליטיקת  ישראל  בנק  הגלובלי:  את  מנכיחים   .)2008( ז‘  ורוזנהק,  ד‘  ממן, 
ליברליזם. סוציולוגיה ישראלית, י)1(, 107—131.

נוב, א‘ )2012, 7 במאי(. משקיעים בבורסה? זהירות ממס כפול. Ynet. אוחזר ב-1 ביולי 2016. 
ניר, ע‘ )2013, 11 בספמטבר(. חטאים שנשים עושות ביחס לכסף ]פוסט בבלוג[. אוחזר ב-1 ביולי 

 .2016
הסולידית )2013, 24 בדצמבר(. לא אמא, לא עובדת, אישה משוחררת! ]פוסט בבלוג[. אוחזר ב-1 

ביולי 2016. 
)ללא תאריך(. על האתר. אוחזר ב-1 ביולי 2016.   

הפולניות עושות שוק )2013, 21 בנובמבר(. צרות של עשירים — פרק 1 ]קובץ וידאו[. אוחזר ב-1 
ביולי 2016. 

פילק, ד‘ ורם, א‘ )עורכים( )2004(. שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי. ירושלים ותל 
אביב: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד.

פמיננסי מכללה כלכלית לנשים )ללא תאריך(. אודות. אוחזר ב-1 ביולי 2016. 
]קובץ  רווח   $  3,850 בודד  מסחר  ביום  חודשית  משכורת  יומי:  מסחר  תאריך(.  )ללא  ש‘  קופר, 

וידאו[. אתר מכללת מגמות. אוחזר ב-1 ביולי 2016. 
ראובן, ר‘ וארביב, י‘ )2009(. לאן נעלמו 300%? 7 אסטרטגיות מנצחות במסחר תוך יומי. חולון: 

אופיר הוצאה לאור.
רותם, א‘ )ללא תאריך(. איתן רותם. אוחזר ב-1 ביולי 2016.

ניירות ערך החליטה שלא לאשר מסחר באופציות  22 במרץ(. רשות  ניירות ערך )2016,  רשות 
בינאריות בזירות סוחר. אוחזר ב-1 ביולי 2016.

30 שנה“. אוחזר ב-1  Simple Trade )2015, 19 באפריל(. אתי כהן: “השתחררתי משעבוד של 
ביולי 2016. 

Abolafia, M. Y. (1996). Making markets: Opportunism and restraint on Wall Street. 
Harvard: Harvard University Press.

Ailon, G. (2011). Mapping the cultural grammar of reflexivity: The case of the 

http://saloona.co.il/michallv/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A6%D7%AA/
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201225297
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4225440,00.html
http://www.feminanci.org/article2_rtl.html
http://www.hasolidit.com/%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%9E%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A8%D7%AA
http://www.hasolidit.com/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=FOnkBY0l8xg
http://www.feminanci.org/about_rtl.html
http://www.megamot.co.il/video-lessons/-1402913451/
http://www.wise-money.co.il/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D/
http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/175/2016/Pages/HODAA1.aspx
http://www.simpletrade.co.il/sectionsm/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/%D7%93%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%93/


־2016  סוציולוגיה ישראלית יח ]1[   79 תשע"ו

Enron scandal. Economy and Society, 40, 141–166. 
 (2012). The discursive management of financial risk scandals: The case of Wall 

Street Journal commentaries on LTCM and Enron. Qualitative Sociology, 
35(3), 251–270.

Aitken, R. (2007). Performing capital: Toward a cultural economy of popular and 
global finance. New York: Palgrave Macmillan. 

Appadurai, A. (2011). The ghost in the financial machine. Public Culture, 23(3), 
517–539.

Beunza, D. & Stark, D. (2004). Tools of the trade: The socio-technology of arbitrage in 
a Wall Street trading room. Industrial and Corporate Change, 13(2), 369–400.

Boje, D. M., Rosile, G. A., Durant, R. A., & Luhman, J. T. (2004). Enron spectacles: 
A critical dramaturgical analysis. Organization Studies, 25(5), 751–774.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through 
qualitative analysis. London: Sage.

Davies, W. & McGoey, L. (2012). Rationalities of ignorance: On financial crisis and 
the ambivalence of neo-liberal epistemology. Economy and Society, 41(1), 
64–83.

Davis, G. F. (2009). Managed by the markets: How finance re-shaped America. 
Oxford: Oxford University Press. 

de Goede, M. (2005). Virtue, fortune, and faith: A genealogy of finance. Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 

Fisher, M. (2012). Wall Street women. Durham: Duke University Press.
Fligstein, N. & Goldstein, H. (2015). The emergence of a finance culture in American 

households, 1989–2007. Socio-Economic Review, 13(3), 575–601.
Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller 

(Eds.), The Foucault effect: Studies in governmentality (pp. 87–104). London: 
Harvester/Wheatsheaf.

French, S. & Kneale, J. (2009). Excessive financialisation: Insuring lifestyles, 
enlivening subjects, and everyday spaces of biosocial excess. Environment 
and Planning D: Society and Space, 27, 1030–1053.

Harrington, B. (2008). Pop finance: Investment clubs and the new investor populism. 
Princeton: Princeton University Press.

Ho, K. (2009). Liquidated: An ethnography of Wall Street. Durham: Duke University 
Press. 

Knorr-Cetina, K. & Preda, A. (2005). Introduction. In K. Knorr-Cetina & A. Preda 
(Eds.), The sociology of financial markets (pp. 1–16). Oxford: Oxford 
University Press.

Kraemer, K. (2013). Imitation and deviation: Decisions in financial markets under 
extreme uncertainties. Economic Sociology: The European Electronic 



התפכחויות בחסות שוק ההון 80   גלית אילון

Newsletter, 14(3), 21–26.
Langley, P. (2008a). Sub-prime mortgage lending: A cultural economy. Economy 

and Society, 37(4), 469–494. 
 (2008b). The everyday life of global finance: Saving and borrowing in Anglo-

America. Oxford: Oxford University Press.
LiPuma, E. & Lee, B. (2004). Financial derivatives and the globalization of risk. 

Durham: Duke University Press. 
MacKenzie, D. (2006). An engine, not a camera: How financial models shape 

markets. Cambridge: MIT Press.
Maman, D. (2013). The interaction between institutions, networks and culture: The 

construction of the corporate bond market in Israel. Unpublished manuscript. 
Maman, D. & Rosenhek, Z. (2012). The institutional dynamics of a developmental 

state: Change and continuity in state-economy relations in Israel. Studies in 
Comparative International Development, 47(3), 342–363.

 (2015). Financial education is about everybody‘s self-regulation‘: Financial 
literacy as a moralizing project. Paper presented at the SASE 27th Annual 
Conference, London.

Maurer, B. (2004). Cyberspatial properties: Taxing questions about proprietary 
regimes. In K. Verdery & C. Humphrey (Eds.), Property in question: value 
transformation in the global economy (pp. 297–318). Oxford: Berg.

Mayall, M. (2008). From seeing the market to marketing the seeing: Technical 
analysis as a second-order epistemic consumption object. Consumption 
Markets & Culture, 11(3), 207–224.

Miyazaki, H. (2007). Between arbitrage and speculation: An economy of belief and 
doubt. Economy and Society, 36(3), 396–415.

 (2013). Arbitraging Japan: Dreams of capitalism at the end of finance. 
Berkeley: University of California Press.

O‘Malley, P. (2000). Uncertain subjects: Risks, liberalism and contract. Economy 
and Society, 29(4), 460–484. 

Orloff, A. S. (2009). Gendering the comparative analysis of welfare states: An 
unfinished agenda. Sociological Theory, 27(3), 317–343.

Preda, A. (2001). The rise of the popular investor: Financial knowledge and investing 
in England & France, 1840–1880. The Sociological Quarterly, 42(2), 205–232.

 (2005) The investor as a cultural figure of global capitalism. In K. Knorr-
Cetina & A. Preda (Eds.), The sociology of financial markets (pp. 141–162). 
Oxford: Oxford University Press.

Rose, N., O‘Malley, P., & Valverde, M. (2006). Governmentality. Annual Review of 
Law and Social Science, 2, 83–104. 

Schimank, U. (2011). Against all odds: The “loyalty“ of small investors. Socio-



־2016  סוציולוגיה ישראלית יח ]1[   81 תשע"ו

Economic Review, 9, 107–135.
Strange, S. (1997). Casino capitalism. Manchester: Manchester University Press. 
Taleb, N. N. (2010). The black swan: The impact of the highly improbable. New 

York: Random House Trade Paperbacks.
Williams, J. W. (2008). The lessons of “Enron“: Media accounts, corporate crimes, 

and financial markets. Theoretical Criminology, 12(4), 471–499.
Zaloom, C. (2009). How to read the future: The yield curve, affect, and financial 

prediction. Public Culture, 21(2), 245–268.
Zwick, D. & Dholakia, N. (2006). Bringing the market to life: Screen aesthetics and 

the epistemic consumption object. Marketing Theory, 6(1), 41–62.



אי-שוויון בהשלמת התואר הראשון 82   יריב פניגר, עודד מקדוסי וחנה איילון

אי-שוויון בהשלמת התואר הראשון: רקע חברתי, הישגים 
לימודיים קודמים ומאפיינים מוסדיים

יריב פניגר,* עודד מקדוסי** וחנה איילון***

תקציר. מאמר זה מבקש להפנות את תשומת הלב לשאלת הפערים החברתיים 
והגיוון  הגבוהה  לאור התרחבות מערכת ההשכלה  הראשון  התואר  בהשלמת 
הפנימי שנוצר בה. המחקר מבוסס על קובץ נתונים שהוכן בלשכה המרכזית 
הממצאים  אדמיניסטרטיביים.  מקורות  מכמה  מידע  ומשלב  לסטטיסטיקה 
מלמדים שהסיכוי של נשים לסיים את התואר בזמן תקני גדול יותר מזה של 
גברים, והסיכוי של יהודים גדול משמעותית מזה של ערבים. למצבה הכלכלי 
של המשפחה ולהישגים לימודיים קודמים השפעה חשובה על סיכויי השלמת 
בשני  מילאו  אשר  להוראה,  המכללות  ובהן  הציבוריות,  המכללות  התואר. 
משיעורי  סובלות  המערכת,  בהתרחבות  מרכזי  תפקיד  האחרונים  העשורים 
נשירה גבוהים יותר מאלו שנמצאו באוניברסיטאות ובמכללות הפרטיות, גם 

כאשר מפקחים על ההרכב החברתי של תלמידיהן ועל הישגיהם הקודמים. 

מבוא
בעשורים האחרונים חלו תהליכים מואצים של התרחבות מערכות ההשכלה הגבוהה במדינות רבות. 
אחד המאפיינים המרכזיים של התרחבות זו הוא גיוון הולך וגדל של המוסדות השונים המעניקים 
כי ההתרחבות המהירה של מערכות ההשכלה  זה מלמד  בנושא  תארים אקדמיים. המחקר הענף 
נגישותם של תארים אקדמיים עבור קבוצות חברתיות מוחלשות, אולם גם  הגבוהה שיפרה את 
יוקרה  יותר לרכוש תארים במוסדות סלקטיביים פחות ובעלי  שבנים ובנות מקבוצות אלו נוטים 
 Ambler & Neathrey, 1999; אקדמית נמוכה יותר מזו של האוניברסיטאות הוותיקות )ראו למשל
Ayalon & Yogev, 2005; Shavit, Arum, & Gamoran, 2007(. לצד השאלה כיצד השפיעה 
התרחבות המערכת על אי-שוויון חברתי בנגישותם של לימודים אקדמיים עולה גם שאלה חשובה 
באשר לפערים חברתיים בסיום התואר הראשון. כאמור, הרחבת המערכת מאפשרת את כניסתם 

המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב  **

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  ***
הקרן  ידי  על  בחלקה  מומנה  הנתונים  קובץ  הכנת  קיסריה.  רוטשילד  קרן  ידי  על  מומן  המחקר   
הלאומית למדע )מענק 367/08(. גרסאות קודמות של המאמר הוצגו בכנס הקונסורציום האירופי 
בטאלין,  שנערך   )European Consortium for Sociological Research( סוציולוגי  למחקר 
אסטוניה, בספטמבר 2015 ובכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית שנערך במכללה האקדמית תל-

אביב יפו בינואר 2016. 
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למעגל ההשכלה הגבוהה של צעירים וצעירות משכבות אוכלוסייה שבעבר נטו פחות לבחור בנתיב 
זה, ושל תלמידים מכל שכבות האוכלוסייה שהישגיהם הלימודיים הקודמים נמוכים יותר מאלו 
יותר של נשירה מהלימודים בשל  שנדרשו בעבר. קבוצות אלו עלולות לסבול משיעורים גבוהים 
יותר.  חוסר מוכנות אקדמית ובשל משאבים משפחתיים כלכליים, חברתיים ותרבותיים מעטים 
יותר  נוטים  אלו  מקבוצות  תלמידים  המוסדי.  לפן  נוגעת  המחקר  מספרות  העולה  נוספת  טענה 
מאחרים ללמוד במוסדות מדרג שני, שבהם קיימת בעיה חריפה יותר של אי-השלמת התואר הראשון 
כתוצאה ממגוון גורמים שיוסברו בהמשך. בניגוד למחקר הנרחב על פערים חברתיים בנגישותם של 
לימודים אקדמיים, שאלת אי-השוויון החברתי בסיום התואר הראשון זכתה להתייחסות מחקרית 

מצומצמת יותר, ובישראל לא נערך עד כה מחקר מקיף בנושא זה.
המאמר מבקש למלא חסר מחקרי זה ומציג לראשונה בישראל תמונת מצב מקיפה ועדכנית של 
פערים חברתיים בהשלמת התואר הראשון, הכוללת התייחסות לגיוון הפנימי במערכת ההשכלה 
הגבוהה לאחר התרחבותה הדרמטית בשני העשורים האחרונים. השיח הציבורי ומקבלי ההחלטות 
בישראל התמקדו עד כה בעיקר בשאלות של נגישות ההשכלה הגבוהה; ואולם מחקר זה מצביע 
על חשיבותם של פערים בהשגת התואר הראשון להבנת התמונה המלאה של אי-שוויון השכלתי 
בישראל. בפתח המאמר אנו סוקרים הסברים תיאורטיים מרכזיים לאי-השלמת התואר הראשון 
אנו  מכן  לאחר  זה.  בנושא  חברתי  אי-שוויון  של  דפוסים  בדקו  אשר  אחרות  ממדינות  ומחקרים 
מציגים את התרחבותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ממצאי מחקרים אשר בחנו אי-

המרכזית  הלשכה  של  עדכניים  ונתונים  בארץ  אקדמיים  לימודים  של  בנגישותם  חברתי  שוויון 
נתוני  את  אנו מתארים  כך  אחר  הראשון.  התואר  להשלמת  )הלמ“ס( המתייחסים  לסטטיסטיקה 
נעצר  אינו  החברתי  שאי-השוויון  המלמדים  הניתוח,  ממצאי  את  ולאחריהם  והשיטה  המחקר 
גם במהלך הלימודים. בפרק המסקנות אנו  בנגישותה של ההשכלה הגבוהה אלא ממשיך לגדול 

דנים במשמעויות שיש לממצאי מחקר זה על מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל. 

אי-השלמת התואר ראשון: הסברים תיאורטיים וממצאים קודמים 
ילדיהם  ברורה על חובת ההורים לשלוח את  רגולציה  יש  חינוך מוקדמים, שבהם  בניגוד לשלבי 
לימודיהם  אחר  ולעקוב  חינוך  שירותי  לספק  והמדינה  המקומית  הרשות  חובת  ועל  הספר  לבית 
בהם  ההתמדה  ללימודים,  הרישום  הגבוהה  ההשכלה  בשלב  נוער,  ובני  ילדים  של  השוטפים 
והעמידה בדרישות התואר הם באחריותו המלאה של הפרט. למוסדות להשכלה גבוהה יש כמובן 
עניין בכך שהסטודנטים יסיימו את לימודיהם בזמן ובהצלחה, אולם יכולתם לפקח על כך מוגבלת. 
חשוב גם לזכור שלפני תחילת הלימודים הידע המצוי בידי צעירות וצעירים באשר לתוכני הלימוד 
והדרישות השונות בהשכלה הגבוהה הוא חלקי, ורק במהלך לימודיהם הם יכולים להעריך במלואה 

את מידת התאמתם למוסד ולתחום שבחרו. 
היא  נשירה מלאה  הגבוהים.  בלימודים  בין כמה תהליכים שונים של אי-התמדה  ניתן להבחין 
מצב שבו הסטודנט מפסיק את לימודיו ללא כוונה לחזור אליהם בטווח הזמן הקרוב. לצד זאת יש 
מצבים שונים שבהם סטודנטים מפסיקים את לימודיהם לתקופה מוגבלת וחוזרים אליהם כעבור 
זמן או מצמצמים את היקפם. התוצאה של החלטות מסוג זה היא הארכת משך הלימודים מעבר 
לתקופה שנקבעה על ידי מוסדות הלימוד. תהליך שני הוא החלפת המוסד או תחום הלימודים. 
במצב זה הסטודנט מעוניין להמשיך בלימודיו ולהתאימם ליכולותיו ולתחומי העניין שלו, אולם 
או להתארכות הלימודים  לנשירה מלאה  בניגוד  עצם השינוי עשוי להאריך את משך הלימודים. 
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בשל אילוצים שונים, החלפת מוסד או תחום לימודים עשויה דווקא לבטא מחויבות אישית גבוהה 
להשגת התואר והיא יכולה להיות בעלת השלכות חיוביות על הפרט בטווח הארוך יותר. 

המחקר על הגורמים השונים לנשירה מלימודי התואר הראשון, או לאי-השלמת התואר בתוך 
זו, הן ברמת הפרט  והניב הסברים מגוונים לתופעה  פרק הזמן המקובל, קיים כבר כמה עשורים 
והן ברמת מוסד הלימודים. אחת המסגרות התיאורטיות המוכרות והמשפיעות בתחום מחקר זה 
והחברתית  האקדמית  בהשתלבות  מתמקדת  והיא   )Tinto, 1987, 1993( טינטו  ידי  על  פותחה 
יכולותיו  בין  מאי-התאמה  נובע  אקדמית  השתלבות  חוסר  הלימודים.  במוסד  הסטודנטים  של 
לומד,  הוא  שבהן  במחלקות  הלימוד  ותוכני  הדרישות  ובין  שלו  העניין  ותחומי  הסטודנט  של 
נובע מקשריו עם עמיתים ללימודים. לטענתו של טינטו, מידת  ואילו חוסר השתלבות חברתית 
השתלבות נמוכה באחד ההיבטים האלה או בשניהם מגדילה את הסיכוי לאי-השלמת התואר בשל 
ירידה במחויבות של התלמיד ללימודיו. טענותיו של טינטו זכו לביקורת מכיוון שהן מתמקדות 
בסטודנטים המתאימים למודל המסורתי של לימודים גבוהים בארצות הברית, כלומר בנים ובנות 
ממשפחות מהמעמד הבינוני הלבן אשר מקדישים את מלוא זמנם ללימודים. סטודנטים מקבוצות 
מיעוט וממשפחות ממעמד חברתי נמוך וכן סטודנטים המשלבים עבודה ולימודים גבוהים הם בעלי 
סיכוי נמוך יותר מלכתחילה להשיג את רמת ההשתלבות הנדרשת על פי המודל של טינטו. חוקרים 
בעשורים  חברתיות חדשות שנכנסו  לקבוצות  אותו  והתאימו  טינטו  המודל של  פיתחו את  אשר 
האחרונים למערכת ההשכלה הגבוהה בארצות הברית מדגישים את חשיבות ההשפעות החברתיות 
המעגל  השפעת  את  אלו  חוקרים  מדגישים  למשל  כך  שבתוכו.  אלו  על  נוסף  לקמפוס  שמחוץ 
החברתי הרחב של הסטודנטים, את השפעותיהן של עמדות כלפי הלימודים שהם נחשפים אליהן 
 (Bean & Metzner, 1985; Braxton & Hirschy, מחוץ לקמפוס ואת השפעת מקום העבודה

 .(2005; Rendón, Jalomo, & Nora, 2000
שונים  חוקרים  הגבוהה,  בהשכלה  והאקדמית  החברתית  בהשתלבות  המתמקדות  גישות  לצד 
על ההחלטה להתחיל  הן  ומשפחותיהם  הכלכליים של הסטודנטים  בחנו את השפעת המשאבים 
 Cabrera, Nora, & Castaneda,( בלימודים גבוהים והן על הסיכויים להשלמת התואר הראשון
קשר  על  מלמדים  אשר  עקביים  ממצאים  לאור   .)1992; Conley, 2001; Perna & Li, 2006
תכניות  פותחו  אקדמיים  תארים  רכישת  ובין  המשפחה  של  הכלכליים  המשאבים  בין  הדוק 
של  נגישותה  שיפור  לשם  לסטודנטים  כספי  סיוע  של  אסטרטגיה  הנוקטות  מגוונות  התערבות 
מוחלשות  חברתיות  מקבוצות  סטודנטים  בקרב  נשירה  מניעת  ולשם  עבורם  הגבוהה  ההשכלה 
)לסקירה הכוללת את הרציונל העומד מאחורי תכניות אלו ולממצאי מחקרים אשר בחנו אותן ראו 
Goldrick-Rab, Harris, & Trostel, 2009(. סוגיית המשאבים הכלכליים קשורה גם בעבודה 
בשכר במהלך הלימודים. כיום סטודנטים רבים עובדים במהלך לימודיהם ומחקרים שונים מדווחים 
 Bozick, 2007; Moulin,( על כך שהיקף עבודה גדול מעלה את סיכויי הנשירה לפני סיום התואר

 .)Doray, Laplante, & Constanza Street, 2013; Perna, 2010
היבט מרכזי נוסף אשר נמצא קשור לסיכויי הפרט לסיים את התואר בפרק הזמן המצופה הוא 
בתיכון  שנחשפו  שתלמידים  מלמדים  אמריקאיים  מחקרים  גבוהים.  ללימודים  אקדמית  מוכנות 
לתכניות לימודים שדרישותיהן גבוהות — סיכוייהם להשלים את התואר הראשון גבוהים יותר מאלה 
 Adelman, 1999, 2006; Bowen, Kurzweil,( של תלמידים שלא נחשפו לתכניות לימודים כאלה
Tobin, 2005 &(. חשוב לזכור כי תלמידים בעלי יכולות למידה גבוהות נוטים להשתלב בתכניות 
לימודים תובעניות בתיכון, ולכן הצלחתם בהשכלה הגבוהה אינה בהכרח תוצאה ישירה של החשיפה 
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לתכניות אלו. מחקרים אשר בחנו קשר זה תוך פיקוח על משתני רקע חברתיים ולימודיים מגוונים 
הסיכוי  על  השפעה  יש  בתיכון  הלימודים  לסוג  קודמים,  הישגים  על  הפיקוח  לאחר  שגם  הראו 

.)Adelman, 2006; Attewell & Domina, 2008( להשלים את התואר הראשון
התואר  השלמת  סיכויי  על  מוסדיות  השפעות  גם  איתרו  מחקרים  הפרט,  ברמת  גורמים  לצד 
בפרק הזמן הנדרש. טיטוס )Titus, 2004(, אשר התבסס על מדגם מייצג של סטודנטים לתואר 
יש  המוסד  של  הסלקטיביות  לרמת  כי  היררכי  ניתוח  באמצעות  מצא  הברית,  בארצות  ראשון 
השפעה חיובית על הסיכוי להשלים את התואר. כלומר, במוסדות בעלי רמת סלקטיביות גבוהה 
סיכויי השלמת התואר גבוהים יותר מאשר במוסדות בעלי רמת סלקטיביות נמוכה יותר, מעבר 
להשפעות שיש למשתנים ברמת הפרט. כתוצאה ממדיניות קבלה סלקטיבית, העמיתים ללימודים 
באותו  במוסד.  חיובי  לימודי  לאקלים  תורם  והדבר  גבוהה,  ומוטיבציה  גבוהות  יכולות  בעלי  הם 
מחקר מצא טיטוס גם שבמוסדות גדולים, שמספר התלמידים בהם גדול, שיעורי הנשירה נמוכים 
 Ryan,( יותר מאשר במוסדות קטנים. הממצא המתייחס לגודל המוסד חזר גם במחקרו של ריאן
2004(, אשר בחן מדגם גדול של מכללות בארצות הברית. ריאן תולה זאת ביתרון הגודל: למוסדות 
ולכן  יותר בהקצאת המשאבים האלה,  רבה  מוסדית  וגמישות  יותר  גדולים  יש תקציבים  גדולים 
הם יכולים להשקיע יותר בתכניות למניעת נשירה. יכולת זו עשויה לפצות על תחושות של אי-

מתמודדים  קטנים  מוסדות  זאת,  לעומת  גדולים.  במוסדות  דווקא  להתפתח  העשויות  שייכות, 
לעתים קרובות יותר עם מחסור בתקציבים ועם איום כלכלי על המשך קיומם. ריאן מדווח גם על 
קשר חיובי בין הוצאות המוסד על הוראה וסיוע לימודי ובין שיעור השלמת התואר. במחקר לא 
ולתמוך  בין הוצאה על שירותים האמורים לקדם השתלבות חברתית של סטודנטים  נמצא קשר 
ברווחתם הגופנית והנפשית ובין שיעור המשלימים את התואר )זאת בניגוד להשערה המבוססת 
בתחומים  השקעה  שגם  מצאו  אחרים  חוקרים  אולם  לעיל(.  שהוזכרה  טינטו  של  התיאוריה  על 
שאינם אקדמיים עשויה לצמצם את שיעור הנשירה ולהעלות את שיעור המסיימים את התואר 
 .)Webber & Ehrenberg, 2010( נמוכה  סלקטיביות  רמת  בעלי  במוסדות  במיוחד  בהצלחה, 
טענות דומות באשר להשפעות גודל המוסד, מידת הסלקטיביות שלו והשקעה כלכלית, בעיקר 
 Chen, 2012; בהוראה וסיוע אקדמי לתלמידים, זכו לאישוש בכמה מחקרים נוספים )ראו למשל

 .)Gansemer-Topf & Schuh, 2006
ההשכלתי  אי-השוויון  בתמונת  חשוב  מרכיב  הם  הראשון  התואר  בהשלמת  חברתיים  פערים 
הגדילה את  הגבוהה  בעשורים האחרונים. מחקרים מלמדים שהתרחבותן של מערכות ההשכלה 
הנגישות של לימודים אקדמיים, אולם היא הייתה מלווה גם בעלייה בשיעור אלו שאינם מסיימים 
את לימודי התואר הראשון, בעיקר בקרב קבוצות חברתיות שההישגים הלימודיים בהן נמוכים יותר 
)לנתונים עדכניים מארצות הברית ראו Bailey & Dynarski, 2011(. כיום נושא זה הוא אתגר 
משמעותי עבור מקבלי החלטות בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות רבות. כך למשל הראה מחקר 
שנערך באיטליה כי פתיחתם של מוסדות לימוד אקדמיים חדשים בדרום העני של המדינה הגדילה 
את נגישותה של ההשכלה הגבוהה בקרב אוכלוסיות מהפריפריה, אך בה בעת חלה ירידה משמעותית 

 .)Oppedisano, 2011( בשיעור התלמידים המסיימים את לימודי התואר הראשון באזורים אלו
באמצעות מחקר השוואתי, ריזל וברק )Reisel & Brekke, 2010( מראות שלמדיניות חברתית 
ניכרת על הסיכוי של סטודנטים מקבוצות מוחלשות להשלים  יכולה להיות השפעה  והשכלתית 
את התואר הראשון. בהשוואה שערכו בין מערכות ההשכלה הגבוהה בארצות הברית ובנורבגיה הן 
וסטודנטים  מיעוט  סטודנטים מקבוצות  בין  חברתיים-כלכליים  פערים  הברית  בארצות  כי  מצאו 
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מקבוצת הרוב מתגלגלים לפערים ניכרים בנשירה מהלימודים הגבוהים, ואילו בנורבגיה לא נמצא 
מיעוט.  מקבוצות  וסטודנטים  הרוב  מקבוצת  סטודנטים  בין  מהלימודים  בנשירה  משמעותי  פער 
זאת אף שגם במדינה זו קיימים פערים חברתיים-כלכליים בין שתי הקבוצות. להבדל הזה מציעות 
התיכון:  הספר  בית  בעניין  החינוך  במדיניות  קשור  הראשון  עיקריים.  הסברים  שני  וברק  ריזל 
ומעמד  מיעוט  מקבוצות  יחסית  רבים  תלמידים  הקולט  מפותח  מקצועי  חינוך  קיים  בנורבגיה 
עיוניים.  מקיפים  ספר  בבתי  לומדים  התלמידים  רוב  הברית  בארצות  ואילו  נמוך,  חברתי-כלכלי 
כתוצאה מכך, המעבר להשכלה הגבוהה בנורבגיה סלקטיבי יותר מאשר בארצות הברית. הסבר שני 
קשור במדיניות הרווחה הנורבגית, המאפשרת שמירה על רמה נמוכה יותר של פערים חברתיים-

כלכליים לעומת הפערים הקיימים בארצות הברית. כתוצאה מכך, לאורך שנות הלימודים בבית 
הספר היסודי והעל-יסודי אי-השוויון החברתי מתפתח בקצב אטי מכיוון שגם למשפחות ממעמד 
נמוך בנורבגיה יש משאבים כלכליים וזמן פנוי המאפשרים להן לתמוך בהתפתחות ההשכלתית של 
ילדיהן. לכך יש להוסיף את העובדה שהמדיניות הסוציאל-דמוקרטית בנורבגיה מאפשרת לימודים 
בחינם והלוואות בתנאים נוחים לתלמידים ממשפחות בעלות משאבים כלכליים מצומצמים. כל 
הגורמים הללו מאפשרים לסטודנטים נורבגיים מקבוצות מיעוט תנאי פתיחה טובים משמעותית 
משל עמיתיהם האמריקאיים. יש לציין כי מבחינה זו ישראל דומה יותר לארצות הברית, הן בהיבט 

של מבנה הלימודים בבית הספר התיכון והן בזה של מדיניות הרווחה. 
בהיבט המגדר קיים פער לטובת הנשים בשיעורי המעבר להשכלה הגבוהה, ומחקרים מלמדים 
כי הפער הזה גדל במהלך לימודי התואר הראשון לאור נטייתם הגבוהה יותר של גברים שלא לסיים 
 )Alon & Gelbgiser, 2011( אלון וגלבגיסר .)Buchmann & DiPrete, 2013( את הלימודים
זה,  הסבר  פי  על  הגבוהה.  בהשכלה  הלימוד  תחומי  של  המגדרית  בסגרגציה  זה  דפוס  מסבירות 
אשר פותח על בסיס נתונים מארצות הברית, בתחומים המאופיינים ברוב נשי — כגון מדעי הרוח 
בזמן  יחסית של מסיימי התואר  גבוהים  יש שיעורים  עזר רפואיים —  ומקצועות  חינוך  והחברה, 
המקובל. לעומת זאת, תחומים המאופיינים ברוב גברי כגון מקצועות ההנדסה מאופיינים בשיעור 
נמוך יותר של מסיימי התואר בזמן. על פי טענה זו, מאפייני תחום הלימודים — ולא ההרכב המגדרי 
ניתחו בסיס  ואולם חוקרים אחרים אשר  שלו — הם הגורם המרכזי לשיעורי ההצלחה הגבוהים. 
נתונים שונה מארצות הברית מדגישים הסברים אחרים. ראשית, ההישגים הלימודיים הקודמים 
של נשים גבוהים מאלו של גברים. שנית, נשים נוטות להמשיך ללימודי השכלה גבוהה מיד בסיום 
התיכון יותר מאשר גברים והדבר מהווה יתרון עבורן, לאור הממצא שנתיב לימודי כזה מגדיל את 

 .)Carbonaro, Ellison, & Covay, 2011( הסיכוי לסיים את התואר בזמן

התרחבותה של ההשכלה הגבוהה בישראל ופערים חברתיים 
בנגישותם של לימודים אקדמיים

התשעים  שנות  מאמצע  החל  דרמטיים  שינוי  תהליכי  עברה  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  מערכת 
תוך  הפכה  היא  ציבוריות  מחקר  אוניברסיטאות  שש  על  שהתבססה  ממערכת  ה-20.  המאה  של 
שנים אחדות למערכת אשר לצד האוניברסיטאות הוותיקות כוללת יותר מחמישים מוסדות, ובהם 
מכללות ציבוריות המציעות התמחויות במגוון תחומים, מכללות פרטיות המתמקדות בתחומים 
 — להוראה  ומכללות  עסקים,  ומנהל  משפטים  כגון  הגבוהה  ההשכלה  בשוק  רב  ביקוש  בעלי 
ציבוריות גם הן, אך ממומנות על ידי משרד החינוך, ואשר עברו תהליך אקדמיזציה שאפשר להן 
להעניק תארים אקדמיים. אף שרשמית התארים הניתנים כיום על ידי המכללות האקדמיות אינם 
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למוסדות  שני  כרובד  הקמתן  מאז  נתפסו  המכללות  באוניברסיטאות,  הניתנים  מהתארים  שונים 
הגבוהה  השכלה  במערכת  המקומות  היצע  את  להגדיל  היא  העיקרית  שמטרתו  רובד  הוותיקים, 
ולאפשר לצעירים רבים יותר להיכנס בשעריה, בין היתר באמצעות תנאי קבלה מחמירים פחות 
2002; וולנסקי, 2005(. ואכן, ההישג המרכזי של הרפורמה המבנית  )איילון, 2008; איילון ויוגב, 
למדו   1990 בשנת  למשל  כך  הסטודנטים.  במספרי  מהירה  עלייה  היה  הגבוהה  ההשכלה  בשוק 
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל כ-75,000 סטודנטים, ואילו בשנת 2015 למדו בה כ-265,000 
)הלמ“ס, 2015, לוח 8.54(. מכיוון שגידול זה התבסס בעיקר על המכללות, חלקן היחסי מקרב כלל 
הסטודנטים לתואר ראשון גדל במהירות מאז אמצע שנות התשעים של המאה הקודמת. כיום קרוב 
ל-50% מתלמידי התואר הראשון לומדים במכללות אקדמיות )ציבוריות ופרטיות( ועוד כ-15% 

במכללות להוראה )שם(.
מחקרים שנערכו בשני העשורים האחרונים מצביעים על כך שלמרות התרחבות מהירה 
Shavit, Bolotin-( האקדמיים  הלימודים  של  בנגישותם  באי-השוויון  מסוים  וצמצום  זו 

Chachashvili, Ayalon, & Menahem, 2007(, פערים חברתיים עודם מאפיין מרכזי של 
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. הפער המשמעותי ביותר הוא הפער בין יהודים לערבים. 
ממשיכים  התיכון  ממסיימי  כ-49%  היהודים  שבקרב  מראים  הלמ“ס  של  עדכניים  נתונים 
 .)8.48 לוח   ,2015 )הלמ“ס,  לכך  זוכים  כ-30%  רק  הערבים  בקרב  ואילו  גבוהים  ללימודים 
השאר,  בין  זה,  פער  לייחס  שניתן  טוענים   )Feniger & Ayalon, 2016( ואיילון  פניגר 
יהודים לערבים בשיעור המצליחים להשיג תעודת בגרות העומדת בדרישות  בין  להבדלים 
של  מזה  יותר  נמוך  סיכוי  הערבית  מהאוכלוסייה  לתלמידים  האוניברסיטאות.  של  הסף 
תלמידים יהודים להשיג תעודת בגרות כזו, בעיקר בגלל הקושי שלהם לעמוד בבחינת הבגרות 
המורחבת באנגלית. חשוב להדגיש שגם בתוך האוכלוסייה היהודית קיימים פערים גדולים 
במעבר ללימודים גבוהים. מקרב צעירים שגדלו ביישובים המאופיינים באוכלוסייה ממעמד 
חברתי-כלכלי נמוך, רק כ-33% ממסיימי התיכון ממשיכים ללימודים גבוהים; זאת לעומת 
צעירים שגדלו ביישובים המאופיינים באוכלוסייה ממעמד חברתי-כלכלי גבוה, אצלם שיעור 

הממשיכים ללימודים גבוהים מגיע לכ-67% )הלמ“ס, 2015, לוח 48(. 
לצד הממד האנכי של אי-השוויון בהשכלה הגבוהה, כלומר עצם המעבר מהתיכון ללימודים 
אקדמיים, מחקרים הצביעו גם על אי-שוויון בממד האופקי, המתבטא בהבדלים בין מוסדות 
ובין תחומי לימוד. כך למשל איילון ומקדוסי )Ayalon & Mcdossi, 2016( מראים שצעירים 
וצעירות שהם דור ראשון להשכלה הגבוהה )כלומר מי שהוריהם לא רכשו תארים אקדמיים( 
הם בעלי סיכוי גבוה יותר ללמוד במכללות לעומת צעירים וצעירות שהוריהם בעלי השכלה 
גבוהה. עם זאת, במחקר לא נמצאו פערים משמעותיים בין שתי הקבוצות באשר לדפוס בחירת 
תחומי הלימוד. דר וגץ )Dar & Getz, 2007( מצאו שסטודנטים ממעמד חברתי-כלכלי גבוה 
נוטים להעדיף אוניברסיטאות על פני מכללות, ולעומתם סטודנטים ממעמדות נמוכים יותר 
מעדיפים מכללות. מהזווית העדתית, איילון )2008( מציינת שסטודנטים ממוצא מזרחי מגלים 
העדפה למכללות, הן פרטיות והן ציבוריות, יותר מעמיתיהם האשכנזים. איילון מסבירה כי 
העדפה זו קשורה כנראה להתמקדות של צעירים וצעירות מזרחים בתחומי לימוד הנתפסים 
 Feniger, Mcdossi, & Ayalon,( כבעלי ערך גבוה בשוק העבודה. פניגר, מקדוסי ואיילון
2015( מדווחים שלאחר פיקוח על משתני הרקע החברתי והישגים לימודיים קודמים, הסיכוי של 
מזרחים להירשם למסלולים אקדמיים המובילים להכנסה גבוהה בשוק העבודה גבוה יותר מזה 
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של אשכנזים. מחקר זה הראה גם שיוצאי ברית המועצות לשעבר מנצלים את ההשכלה הגבוהה 
כבסיס למוביליות כלכלית יותר מכל קבוצה אחרת בחברה הישראלית. ההשוואה בין יהודים 
לערבים הראתה שהממד האופקי של אי-השוויון תורם להגדלת הפערים בין שתי הקבוצות: 
בני ובנות הקבוצה הערבית סובלים לא רק מנחיתות בשיעורי המעבר להשכלה הגבוהה אלא 

גם מסיכוי נמוך יותר ללמוד בתכניות אקדמיות המובילות להחזרים גבוהים בשוק העבודה. 
נתונים עדכניים של הלמ“ס )2015, לוח 8.68( מלמדים כי יש פערים ניכרים בין מוסדות לימוד 
מי שהתחילו את  לכך. בקרב  בזמן המיועד  לימוד שונים בשיעור המסיימים את התואר  ותחומי 
מהסטודנטים  וכ-67%  באוניברסיטאות  מהסטודנטים  כ-70%   ,2001—1999 בשנים  לימודיהם 
את  השלימו  לפרטיות(  ציבוריות  מכללות  בין  מבחינים  אינם  )הנתונים  האקדמיות  במכללות 
במכללות  בלבד  כ-45%  לעומת  ללימודים,  המוקצה  התקני  לזמן  מעבר  שנה  בתוך  לימודיהם 
בזמן. למשל,  גדולים בשיעור המסיימים את התואר  יש פערים  בין תחומי הלימוד  גם  להוראה. 
מקרב תלמידי מדעי הרוח באוניברסיטאות רק כ-55% מסיימים את התואר בתוך שנה מעבר לזמן 
התקני, לעומת כ-75% מתלמידי מדעי החברה וכ-90% מתלמידי המשפטים. בהתבסס על נתוני 
הלמ“ס, גופן )Gofen, 2012( מצאה יתרון לנשים על פני גברים בסיכוי להשלים את התואר, וכך 
גם ליהודים על פני ערבים. אולם נתונים אלו אינם מציגים תמונה מלאה ומפורטת של הפערים 
הללו,  לפערים  הסברים  לבחון  מאפשרים  ואינם  בישראל  הראשון  התואר  בהשלמת  החברתיים 

ובמחקר הנוכחי אנו מבקשים למלא חלל מחקרי זה. 

מטרות המחקר ושאלות המחקר
לאור תהליכי ההתרחבות והגיוון שעברה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בעשורים האחרונים, 
בשלב  הלימודיים  הישגיהם  הסטודנטים,  של  החברתי-כלכלי  הרקע  מידה  באיזו  בוחן  המחקר 
)סוג  התיכון, הציון במבחן הפסיכומטרי, בחירותיהם ההשכלתיות בכניסה ללימודים האקדמיים 
מוסד ותחום לימודים( ועבודותיהם בזמן הלימודים משפיעים על סיכוייהם להשלים את התואר 
בפרק הזמן המצופה. אנו מבחינים בין ארבעה תרחישים נפוצים: סיום הלימודים בזמן, השלמת 
התואר בפרק זמן החורג מהמקובל בתחום הלימודים, נשירה מהלימודים ומעבר למוסד לימודים 
אחר. מעבר למוסד אחר כרוך, בדרך כלל, בהארכת משך הלימודים ויכולות להיות לו עלויות הן 
לפרט והן למוסד, אולם אין לראות בו בהכרח תהליך שלילי מכיוון שהוא יכול להעיד דווקא על 
תהליך רציונלי של חיפוש התאמה טובה יותר לתחומי העניין והיכולות של הסטודנט )קיים תרחיש 
חמישי, החלפת תחום הלימודים בתוך אותו מוסד, אולם בשל מורכבותו הרבה איננו כוללים אותו 

בניתוח במחקר הנוכחי(. שאלות המחקר העיקריות שלנו הן:
האם קבוצות דומיננטיות בחברה הישראלית נהנות מיתרון על פני קבוצות מודרות בסיכוי    .1

להשלים את התואר הראשון בפרק הזמן המצופה?
בבחירות  קודמים,  לימודיים  בהישגים  להסבירם  אפשר  האם  כאלה,  פערים  יש  אם    .2

השכלתיות ובעבודה במהלך התואר?
האם נשים נהנות מיתרון על פני גברים בסיכוי להשלים את התואר בפרק הזמן המצופה?   .3

בבחירות  קודמים,  לימודיים  בהישגים  להסבירו  אפשר  האם  כזה,  מגדרי  פער  יש  אם    .4
השכלתיות ובעבודה במהלך התואר?

לימוד,  תחומי  ובין  לימוד  מוסדות  סוגי  בין  הראשון  התואר  בהשלמת  הפערים  את  האם    .5
כפי שהם מוצגים בנתוני הלמ“ס, אפשר להסביר ברקע החברתי של הסטודנטים, בהישגים 

לימודיים קודמים ובעבודה במהלך התואר?
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נתונים ושיטת המחקר
המחקר מבוסס על קובץ נתונים המשלב מידע ממפקד האוכלוסין של שנת 1995, קובצי מבחני 
הבגרות של משרד החינוך, נתוני המרכז הארצי לבחינות ולהערכה על המבחן הפסיכומטרי, מידע 
ונתונים מקובצי מס  מהמוסדות להשכלה גבוהה על תחילת הלימודים והשלמת התואר הראשון 
על  מידע  כוללים  הקובץ  לבניית  בסיס  שהיו  האוכלוסין  מפקד  נתוני  בשכר.  עבודה  על  הכנסה 
כ-20% מאוכלוסיית ילידי השנים 1978—1981. בניתוח נכללים רק מי שהתחילו לימודים לתואר 
הספר  בית  בשלב  אלו  צעירים  היו  האוכלוסין,  מפקד  עריכת  בעת   ,1995 בשנת  בארץ.  ראשון 
התיכון, ולכן הנתונים יכולים לספק מידע אמין על המצב הסוציו-אקונומי של משפחתם בשלב 
זה של חייהם. נתוני מבחני הבגרות והמבחן הפסיכומטרי היו העדכניים ביותר עבור צעירים אלו 
בעת עריכת המחקר. מכיוון שהמחקר מתמקד בהשלמת התואר הראשון, האורך בין שלוש לחמש 
שנים, לפי סוג התואר, המועד המאוחר ביותר של תחילת הלימודים הוגדר כשנת 2005, כלומר 
כאשר הנבדקים היו בני 25—28. המועד האחרון לקבלת התואר הוא 2010, כלומר כאשר הנבדקים 
וברפואת שיניים הושמטו מהניתוח משום  ברפואה  הלומדים לתואר  30—33. סטודנטים  בני  היו 

שבמקצועות אלו מבנה הלימודים שונה. 

משתנה תלוי

הלימודים  משך  הוא  התואר  לקבלת  התקן  זמן  התואר.  לקבלת  התקן  זמן  על  מבוסס  המשתנה 
הנורמטיבי בתחום הלימודים שבו החל הפרט את לימודיו, ביחידות של שנות לימוד. זמן התקן 
לקבלת תואר נע בין שלוש לחמש שנים: שלוש שנים בתארים המוענקים למשל במחלקות למדעי 
וכדומה(,  פיזיותרפיה  )סיעוד,  פרא-רפואיים  למקצועות  במחלקות  שנים  ארבע  והרוח,  החברה 
הוראה והנדסה, וחמש שנים לתואר המוענק באדריכלות. מכיוון שזכאות לקבלת התואר נקבעת 
לרוב בשנה שלאחר סיום הלימודים הגדרנו את משך הזמן עד סיום התואר כזמן תקני בתוספת 

שנה אחת. 
המשתנה כולל ארבע קטגוריות: 

כוללת את הסטודנטים  זו  בזמן תקני לתואר בתוספת שנה אחת. קטגוריה  סיום לימודים   .1
שהשלימו את לימודיהם בתוך פרק הזמן התקני שהוגדר לתואר במוסד שבו התחילו ללמוד.

לומדים לאחר הזמן התקני )“גרירת תואר“(. קטגוריה זו כוללת את הסטודנטים שהתחילו   .2
ללמוד והאריכו את הלימודים מעבר לפרק הזמן התקני בתוספת שנה אחת.

נושרים — סטודנטים שלא סיימו את התואר, ובמועד הזמן התקני לסיום התואר לא נמצאו   .3
במוסד שבו התחילו ללמוד או במוסד אחר. קטגוריה זו כוללת את כל הסטודנטים שהפסיקו 

ללמוד, אם בשל סיבות אישיות ואם בשל הפסקה יזומה על ידי מוסד הלימודים. 
סטודנטים שעברו למוסד לימודים אחר.   .4

בגלל  גם  מורכב מאוד,  נושא  זהו  לימוד שונים.  בין תחומי  ניתחנו מעבר  לא  זה  כאמור, במחקר 
חשוב  נפרד.  מחקר  דורש  והוא  בישראל,  הגבוהים  מהלימודים  ניכר  חלק  של  הדו-חוגי  המבנה 
2( עשויים לסיים את התואר ולהיות זכאים לו.  גם לציין שסטודנטים שגוררים תואר )קטגוריה 
ואכן, בבדיקה שערכנו כשני שליש מהסטודנטים הללו סיימו את הלימודים בסופו של דבר )בטווח 
הנתונים שהיה זמין עבורנו(. בבדיקה שערכנו לגבי סטודנטים שהחליפו מוסד לימודים )קטגוריה 
זכאים  יכולנו לעקוב אחר אותם סטודנטים, מצאנו שכ-40% היו  4(, על פי מספר השנים שבהן 

לתואר. סביר להניח ששיעור הזכאים לתואר ממשיך לעלות לאורך הזמן.
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משתנים בלתי-תלויים

מגדר.  .1
קבוצות דת ומוצא עיקריות בחברה הישראלית: נקבעו לפי המוצא והדת של הסב מצד האב   .2
והסב מצד האם. המשתנה כולל שבע קטגוריות: אשכנזים )יהודים יוצאי אירופה ואמריקה(, 
מזרחי- מעורב  ממוצא  להורים  צאצאים  יהודים  ואפריקה(,  אסיה  יוצאי  )יהודים  מזרחים 

עולים  ב-1989(,  שהחל  העלייה  גל  )עולי  לשעבר  המועצות  מברית  חדשים  עולים  אשכנזי, 
המוסלמים,  עם  אוחדו  הדרוזים  הרב-משתני  )בניתוח  ודרוזים  מוסלמים  ערבים  מאתיופיה, 
בהיותם קבוצה קטנה יחסית בעלת דפוסי השכלה דומים לאלו של המוסלמים( וערבים נוצרים.

השכלת הורים: המשתנה מבחין בין מצב שבו שני הורים חסרי השכלה אקדמית ובין מצב   .3
חסרי  ההורים  הרב-משתני  בניתוח  אקדמית.  השכלה  בעל  מההורים  אחד  לפחות  שבו 

ההשכלה האקדמית הם קבוצת ההשוואה.
שונים שהיו  צריכה  מוצרי  על  בעלות  לפי  רציף שנמדד  הבית: משתנה  במשק  חיים  רמת   .4
וידאו,  מכשיר  טלוויזיה,  מקלט  )למשל  בתיכון  שלמדו  בעת  התלמידים  של  הבית  במשק 

מייבש כביסה, מדיח כלים, מזגן ועוד(.
מספר אחאים: נמדד לפי מספר לידות של האם.  .5

מסלול הלימודים בתיכון: נקבע לפי הרכב המקצועות המוגברים בבגרות: חברה ורוח )למשל   .6
ביולוגיה(,  כימיה,  פיזיקה,  )למשל  מדעים  ותנ“ך(,  היסטוריה  סוציולוגיה,  גיאוגרפיה, 
במקרים  מוגברים.  מקצועות  ללא  בקרה(,  מערכות  או  אלקטרוניקה  )למשל  טכנולוגיה 
שבהם התלמידים למדו מקצועות מוגברים הן מתחום המדעים והן מתחום החברה והרוח 
הם סווגו כמי שלמדו מדעים. אם למדו תחום מדעי ותחום טכנולוגי, הם סווגו כמי שלמדו 

במסלול טכנולוגי.
ציוני הבגרות: ציון ממוצע של תעודת הבגרות משוקלל לפי מספר יחידות הלימוד. הציון   .7
חושב באמצעות הנוסחה המשמשת את האוניברסיטאות לצורך הענקת בונוסים למקצועות 

שנלמדו ברמה מוגברת )4—5 יח“ל(.
ציון פסיכומטרי: המשתנה כולל ארבע קטגוריות — לא נבחן בבחינה הפסיכומטרית, ציון   .8
)שליש   621—511 בתחום  פסיכומטרי  ציון  תחתון(,  )שליש   511—200 בתחום  פסיכומטרי 
כדי  קטגוריאלי  במשתנה  בחרנו  עליון(.  )שליש  מ-621  גבוה  פסיכומטרי  ציון  אמצעי(, 

שאפשר יהיה לכלול בניתוח את אלו שלא נבחנו. 
חודשי עבודה בשנת הלימודים הראשונה: מספר חודשי העבודה בכל המשרות שבהן עבדו   .9
אנו מתייחסים לשנה הראשונה  הסטודנטים כשכירים במהלך השנה הראשונה ללימודים. 
או  ללמוד  מפסיקים  רבים  סטודנטים  ללימודים  השנייה  מהשנה  שהחל  מכיוון  ללימודים 
העבודה  היקף  על  להשפיע  יכולים  הלימודים  בסטטוס  שינויים  לימודים.  מוסד  עוברים 
בשנים  לימודים  סטטוס  כמנבאים  הראשונה  השנה  בנתוני  השתמשנו  לפיכך  והשכר. 

מאוחרות יותר.
עבדו  שבהן  המשרות  בכל  ברוטו  החודשית  ההכנסה  ממוצע  ממוצעת:  חודשית  הכנסה   .10
הסטודנטים כשכירים או כעצמאיים במהלך השנה הראשונה ללימודים. למשוואות הניבוי 

הוכנס הלוגריתמוס הטבעי של ממוצע השכר החודשי. 
מוסד לימודים: אנו מבחינים בין חמישה סוגי מוסדות לתואר הראשון:   .11

אוניברסיטאות.• 
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חלקן •  האוניברסיטאות,  של  האקדמית  בחסות  הנמצאות  אוניברסיטאות  של  שלוחות 
הלימודים  מסוימים.  בתחומים  תואר  להעניק  הכרה  שקיבלו  מכללות  בתוך  פועלות 
ללימודים  השלישית  בשנה  לעבור  בה  הלומדים  לסטודנטים  מאפשרים  בשלוחה 
באוניברסיטת האם ולקבל תואר של אוניברסיטה, או לחלופין להשלים את הלימודים 
בשלוחה ולקבל תואר של השלוחה. במחקר זה, סטודנטים שהחלו לימודיהם בשלוחה 

ועברו לאוניברסיטה לא הוגדרו כסטודנטים ששינו מוסד.
מכללות פרטיות שאינן מתוקצבות על ידי המדינה וגובות שכר לימוד הגבוה פי שניים • 

או שלושה משכר הלימוד הרגיל. ברוב המקרים הן מתמקדות בתחומי לימוד מבוקשים 
בעלי ביקוש גבוה בשוק העבודה, כגון משפטים ומנהל עסקים. 

מכללות ציבוריות המתוקצבות על ידי המדינה ושכר הלימוד בהן שווה לשכר הלימוד • 
באוניברסיטאות. מכללות אלו מתמקדות בדרך כלל בתחומי מדעי החברה וההנדסה.

מכללות להוראה המקיימות הכשרה להוראה בגני חובה ובחינוך היסודי. הן מתוקצבות • 
ובמכללות  שבאוניברסיטאות  לזה  דומה  בהן  הלימוד  ושכר  החינוך  משרד  ידי  על 

הציבוריות.
תחום לימודים: אנו מבחינים בין שמונה קטגוריות של תחומי לימוד: מדעי הרוח, הוראה,   .12
פיזיותרפיה  )סיעוד,  פרא-רפואיים  מקצועות  משפטים,  והניהול,  החברה  מדעי  אמנויות, 
וכדומה(, מדעי הטבע והמדעים המדויקים, הנדסה ואדריכלות. משתנה זה מתייחס לתחום 

שבו החלו הסטודנטים את לימודיהם. 

ממצאים
בשלב הראשון של הניתוח אנו מציגים סטטיסטיקה תיאורית של התפלגות משותפת של המשתנה 
התלוי עם כמה משתנים בלתי-תלויים מרכזיים. מכיוון שאנו עובדים עם מדגם גדול מאוד שבו 
Χ2 )חי בריבוע( נוטה לתוצאה מובהקת כמעט בכל מקרה, איננו מציגים כאן תוצאות של  מבחן 
המתבסס  הרב-משתני,  הניתוח  במסגרת  יוצגו  השונים  למקדמים  מובהקות  בדיקות  זה.  מבחן 
עם  התיאורי  הניתוח  את  מתחילים  אנו  בהמשך.  מובא  אשר  מולטינומית  רגרסיה  של  מודל  על 
מלמד   1 לוח  אתנו-דתיים(.  )הבדלים  ומוצא  דת  וקבוצות  מגדר  מרכזיים:  חברתיים  חתכים  שני 
ששיעור הנשים המסיימות את התואר בתוך פרק הזמן הנדרש גבוה יותר מזה של הגברים. כמו 
כן, הן נושרות פחות מהלימודים ונוטות פחות מגברים להחליף מוסד במהלך הלימודים. ממצאים 
אלו תואמים את ממצאי המחקרים האמריקאיים שנסקרו לעיל. בהמשך הניתוח אנו בוחנים אם 
הסברים תיאורטיים שהוצעו לפער זה לפי מחקרים שהתבססו על נתונים מארצות הברית עשויים 

לעזור גם בהבנת הפער המגדרי בישראל.

לוח 1: שיעורי השלמת התואר הראשון על פי מגדר, באחוזים

סה“כהחלפת מוסדנשירהגרירת תוארסיום בזמן
75.310.18.26.4100נשים

67.114.99.78.3100גברים

72.411.88.77.1100סה“כ

N= 19,755
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לוח 2 מראה כי נוסף על הפערים הגדולים בין הקבוצות היהודיות לקבוצות הערביות בממד האנכי 
ובממד האופקי של הכניסה להשכלה הגבוהה )Feniger, Mcdossi, & Ayalon, 2015(, הסיכוי 
של ערבים לנשור מהלימודים כפול מזה של היהודים והם נוטים גם לגרור את התואר בשיעורים 
גבוהים יותר לעומת היהודים. מצבם של היהודים יוצאי אתיופיה בעייתי אף יותר מזה של הקבוצות 
לכך  שהוגדר  בזמן  הלימודים  את  סיימו  אתיופיה  יוצאי  מהסטודנטים  ממחצית  פחות  הערביות. 
וכשליש מהם גררו את התואר מעבר לזמן זה. שיעור הנשירה בקרב יוצאי אתיופיה דומה לזה של 
כי  אם  האחרות,  היהודיות  לקבוצות  כללי  באופן  דומים  לשעבר  המועצות  ברית  יוצאי  הערבים. 

שיעורי הנשירה וגרירת התואר שלהם גבוהים מעט יותר מאלו של היהודים הוותיקים.

לוח 2: שיעורי השלמת התואר הראשון על פי קבוצות דת ומוצא, באחוזים

סה“כהחלפת מוסדנשירהגרירת תוארסיום בזמן

75.611.06.27.2100אשכנזים
74.511.07.07.5100מזרחי-אשכנזי

73.710.69.06.8100מזרחים
44.133.616.85.6100אתיופיה

70.514.09.36.2100ברה“מ לשעבר
62.114.815.57.5100מוסלמים

62.212.417.48.0100דרוזים
61.914.516.86.8100.0נוצרים

N= 19,755

בשני הלוחות הבאים אנו עוברים מרמת הפרט לרמה המוסדית. לוח 3 מציג את שיעורי סיום התואר 
זו על פי תחום  4 מציג התפלגות  ולוח  על פי סוג המוסד שבו החלו הסטודנטים את לימודיהם, 
הלימודים של הסטודנטים. לוח 3 מלמד שסוגי המוסדות להשכלה הגבוהה נבדלים זה מזה בשיעורי 
השלמת התואר בזמן, בשיעורי הנשירה ובשיעורי החלפת מוסד לימודים. השיעור הגבוה ביותר של 
סטודנטים המסיימים את התואר בזמן הוא במכללות הפרטיות. נוסף על כך, סטודנטים שהחלו את 
לימודיהם במכללות הפרטיות ממעטים יותר להחליף את מוסד הלימודים מסטודנטים שהחלו ללמוד 
במוסדות אחרים, והם בעלי הסיכויים הנמוכים ביותר לגרור את התואר. עם זאת, שיעורי הנשירה 
שלהם גבוהים יותר מאלו של סטודנטים באוניברסיטאות, אם כי נמוכים יותר מאלו של סטודנטים 
בשאר סוגי המוסדות. חשוב לציין כי בהמשך הניתוח אנו מראים שלאחר פיקוח על משתנים אחרים 

אין הבדל בין תלמידי המכללות הפרטיות והאוניברסיטאות בסיכוי לנשור מהלימודים. 
בקצה השני של הטווח נמצאות המכללות להוראה. רק 60% מתלמידיהן מסיימים את הלימודים 
בישראל(  הגבוהה  בהשכלה  הכללי  מהשיעור  כפול  )שיעור  מהלימודים  נושרים  כ-18%  בזמן. 
אם  נבחן  הרב-משתני  הניתוח  באמצעות  הלימודים.  בזמן  המוסד  את  מחליפים  מ-10%  ויותר 
במכללות  גם  אלו.  במוסדות  הסטודנטים  של  והלימודי  החברתי  בפרופיל  זאת  להסביר  אפשר 
מאשר  פחות  טוב  המצב  המכללות(  במסגרת  )שפועלות  האוניברסיטאות  ובשלוחות  הציבוריות 
גבוהים  המוסד  והחלפת  הנשירה  שיעורי  המקרים  בשני  הפרטיות.  ובמכללות  באוניברסיטאות 
יחסית ושיעור המסיימים בזמן נמוך יותר מזה של תלמידי המכללות הפרטיות והאוניברסיטאות. 
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לוח 3: שיעורי השלמת התואר הראשון על פי סוגי מוסדות )בתחילת הלימודים(, באחוזים

סה“כהחלפת מוסדנשירהגרירת תוארסיום בזמן
75.813.14.96.1100אוניברסיטאות

70.011.29.79.1100שלוחת אוניברסיטה

68.311.412.28.1100מכללות ציבוריות

79.47.88.34.5100מכללות פרטיות

60.211.417.610.8100מכללות להוראה

N= 19,755

הגבוהה  הנשירה  ניכרים.  הבדלים  קיימים  כאן  שגם  מלמדת  שונים  לימוד  תחומי  בין  ההשוואה 
3(, אולם באשר לגרירת התואר  ביותר היא בלימודי ההוראה )כפי שאפשר היה ללמוד גם מלוח 
נמצא כי תלמידי מדעי הרוח והאומנויות הם בעלי הסיכויים הגבוהים ביותר להשתייך לקטגוריה 
בזמן  התואר  את  מסיימים  וכדומה(  פיזיותרפיה  )סיעוד,  הפרא-רפואיים  התחומים  תלמידי  זו. 
בשיעור הגבוה ביותר ושיעורי הנשירה, משיכת התואר והחלפת המוסד שלהם נמוכים במיוחד. גם 
תלמידי משפטים, תחום יישומי נוסף, מושכים תואר בשיעור נמוך יחסית אולם שיעורי הנשירה 
שלהם מהלימודים גבוהים יותר מאלו של תלמידי מדעי החברה, הניהול והטבע. עם זאת, תלמידי 
הטבע  למדעי  סטודנטים  בין  ההשוואה  הלימודים.  במהלך  מוסד  משנים  אינם  כמעט  משפטים 
ואילו  התואר  יותר למשוך את  נוטים  כי הראשונים  ואדריכלות מלמדת  להנדסה  ובין סטודנטים 

האחרונים נושרים יותר מהלימודים. 

לוח 4: שיעורי השלמת התואר הראשון על פי תחום הלימודים )בתחילתם(, באחוזים

סה“כהחלפת מוסדנשירהגרירת תוארסיום בזמן
62.318.010.59.2100מדעי הרוח

60.211.417.610.8100הוראה

60.917.513.28.4100אומנויות

78.510.36.25.1100מדעי החברה והניהול

83.64.98.03.6100משפטים

90.42.82.54.3100פרא-רפואי

69.716.85.87.7100מדעי הטבע

71.711.28.88.3100הנדסה ואדריכלות

N= 19,755

)רגרסיה  מולטינומית  רגרסיה  באמצעות  הרב-משתני  הניתוח  ממצאי  להצגת  עוברים  אנו  כעת 
לוגיסטית עם משתנה תלוי רב קטגוריות(. בניתוח זה בחנו את ההשפעה של משתני הרקע הסוציו-

דמוגרפיים, משתני בית הספר התיכון, המבחן הפסיכומטרי, מוסדות הלימוד ותחומי הלימוד ושל 
התואר,  גרירת  לעומת  המקובל  בזמן  הראשון  התואר  השלמת  סיכויי  על  התואר  במהלך  עבודה 
לקטגוריה  להשתייך  הסיכויים  את  אומד  הסטטיסטי  המודל  לימודים.  מוסד  החלפת  או  נשירה 
מסוימת של המשתנה התלוי בהשוואה לקטגוריה המשמשת בסיס להשוואה. סיום התואר בזמן 
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לוח 5: מקדמי רגרסיה מולטינומית לניבוי השלמת התואר הראשון 

החלפת מוסדנשירהגרירת תואר
0.278***0.430***0.428***גברים

דת-מוצא )השוואה לאשכנזים(:

0.0460.0770.099מזרחי-אשכנזי

0.0050.1200.031מזרחים

0.266-0.143*0.234*ברה“מ לשעבר

0.350*0.696***0.611***מוסלמים ודרוזים

1.2730.265***0.779***נוצרים

0.165*0.058-0.016הורים אקדמאים 

0.072-0.009-***0.027-מצב כלכלי

0.022-0.0060.01-מספר אחאים

0.018-***0.036-***0.043-***ממוצע בגרות

מסלול לימודים בתיכון )השוואה למוגבר מדעי החברה והרוח(:
0.0390.0370.080-ללא הגברה

0.091-0.102-0.101-מדעי הטבע

0.0270.043-0.184-טכנולוגי

ציון בבחינה הפסיכומטרית )השוואה לציון שליש ראשון(:
0.314-*0.374***0.127לא נבחן

0.503***0.0120.112-שליש אמצעי

0.650***0.374-0.097***שליש גבוה

0.025-*0.005-0.008חודשי עבודה

0.0230.0050.002-לוג הכנסה

מוסד לימודים )השוואה לאוניברסיטאות(:
0.572***0.4780.031-***שלוחה

0.519***0.523***0.347-***מכללה ציבורית

0.5340.1480.063-***מכללה פרטית

1.391***1.092***0.031-מכללה להוראה

תחום לימודים )השוואה למדעי החברה והניהול(:
0.954***0.788***0.594***מדעי הרוח

0.954***1.074***0.859***אמנויות

0.6340.240-0.107-***משפטים

0.776-0.242-**1.485-***פרא-רפואי

0.568***0.449***0.608***מדעי הטבע

0.382***0.349**0.029הנדסה ואדריכלות

1.733-***2.0890.568***קבוע

Pseudo R20.0586

   N= 19,755           p<.05  * ,p<.01 ** ,p<.001 ***
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כולל, כאמור, ארבע קטגוריות,  זה כקטגוריית ההשוואה. המשתנה התלוי  בניתוח  תקני משמש 
ללמוד  הסיכוי  נאמד  הראשונה  במשוואה  במקביל.  משוואות  שלוש  אומדת  הרגרסיה  ולפיכך 
נאמד  השנייה  במשוואה  התקני,  בזמן  התואר  את  להשלים  לסיכוי  בהשוואה  התקני  הזמן  לאחר 
הסיכוי לנשור מהלימודים בהשוואה לסיכוי לסיים בזמן התקני ובמשוואה השלישית נאמד הסיכוי 
סטודנטים  של  הנמוך  מספרם  בשל  התקני.  בזמן  לסיים  הסיכוי  לעומת  לימודים  מוסד  להחליף 
יוצאי אתיופיה במדגם, הם אינם נכללים בניתוח הרב-משתני. מהניתוח הושמטו גם תצפיות עם 

נתונים חסרים בחלק מהמשתנים. 
הניתוח הרב-משתני מלמד שלגברים סיכוי גדול יותר מאשר לנשים לנשור מהלימודים, למשוך 
תואר או להחליף מוסד גם כאשר מפקחים על משתני הרקע ההשכלתי, עבודה במהלך הלימודים, 
סוג המוסד ותחום הלימודים. מהפרספקטיבה של קבוצות דת ומוצא ניתן ללמוד מהניתוח שלאחר 
יהודיות  מקבוצות  סטודנטים  בין  סטטיסטית  מובהקים  הבדלים  אין  המודל  משתני  על  פיקוח 
ותיקות )אשכנזים, מזרחים ובעלי מוצא מעורב מזרחי-אשכנזי( בסיכוי להשלים את התואר בזמן. 
התואר  את  לגרור  יותר  גבוה  סיכוי  להם  יש  כי  נמצא  לשעבר  המועצות  מברית  לעולים  באשר 
ולנשור מהלימודים, אם כי ממצא זה הוא על גבול המובהקות הסטטיסטית. לעומת זאת, הפערים 
בין יהודים לערבים נשארים משמעותיים גם לאחר הפיקוח על שאר המשתנים במודל. לערבים 
סיכוי גבוה משמעותית מזה של יהודים גם לגרור את התואר וגם לנשור מהלימודים. הדבר נכון הן 
לגבי מוסלמים ודרוזים והן לגבי נוצרים. הסיבות לכך יכולות להיות נעוצות בקשיי שפה ובתקופת 
הסתגלות ארוכה יותר למוסדות הלימוד, הקשורה בצורך להתמודד עם חברה ותרבות שונות מזו 
הפסיכומטרי  במבחן  יותר  נמוכים  הישגים  שבשל  גם  ייתכן  הקודמים.  ההשכלה  בשלבי  שהכירו 
מועמדים ערבים מתפשרים על תחומים שלא היו בעדיפות הראשונה שלהם, והדבר מפחית את 
איננו  הציון הפסיכומטרי  על  פי שאנו מפקחים  על  אף  המוטיבציה שלהם להשלים את התואר. 

יודעים אם תחום הלימודים בפועל מבטא את העדיפות הראשונה של הסטודנטים. 
סטטיסטית  מובהקת  השפעה  המשפחה  של  הכלכליים  שלמשאבים  מלמדים  הניתוח  ממצאי 
על הסיכוי לנשור מהלימודים. לסטודנטים ממשפחות בעלות משאבים רבים יותר יש סיכוי נמוך 
בישראל  כלומר,  במודל.  המשתנים  שאר  כל  על  מפקחים  כאשר  גם  מהלימודים,  לנשור  יותר 
הראשון.  התואר  את  להשלים  בסיכוי  לאי-שוויון  גם  מיתרגם  משפחות  בין  הכלכלי  אי-השוויון 
השכלת ההורים, לעומת זאת, לא נמצאה כמנבאת נשירה לאחר הכללת שאר המשתנים במודל. 
לעומת  בזמן  התואר  השלמת  בסיכויי  יתרון  נמצא  לא  אקדמאיים  להורים  ובנות  לבנים  כלומר, 
)ואינו מופיע כאן( מצאנו  ובנות להורים שלא רכשו השכלה גבוהה. בניתוח נוסף שביצענו  בנים 
שהשפעת השכלת ההורים על סיכויי השלמת התואר היא עקיפה ופועלת דרך ההישגים קודמים 
ובמבחן הפסיכומטרי. הישגים אלו מתווכים במלואה את השפעתה של השכלת ההורים  בתיכון 
יש  גבוהים  ללימודים  למוכנות של הסטודנטים  כלומר,  הגבוהים.  לנשור מהלימודים  הסיכוי  על 
השפעה חשובה על סיכוייהם לסיים את הלימודים בזמן, ומוכנות זו קשורה ברקע החברתי שלהם. 
ואכן, המודל מראה קשר חיובי בין ממוצע ציוני הבגרות ובין הסיכוי לסיים את הלימודים בזמן. 
לא מצאנו עדות לכך שמסלול הלימודים בתיכון משפיע עצמאית על סיכויים אלו. הניתוח מלמד 
גם שתוצאות המבחן הפסיכומטרי אינן מנבאות את סיכויי הנשירה מהלימודים )לאחר פיקוח על 
שאר המשתנים במודל(. עם זאת, סטודנטים שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית נמצאים בסיכון 
להיות קשורה  להיבחן במבחן הפסיכומטרי עשויה  לנשור מהלימודים. הבחירה שלא  יותר  גבוה 
למוטיבציה נמוכה או לקשיים לימודיים קודמים, ולכן אין זה מפתיע למצוא שקבוצה זו נמצאת 
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בסיכון גבוה יותר לנשירה מהלימודים. מהניתוח עולה גם שציון פסיכומטרי גבוה קשור בסיכוי 
מי  בפני  הפתוחות  הרבות  לאפשרויות  קשור  שהדבר  ייתכן  לימודים.  מוסד  להחליף  יותר  גדול 
נוסף קשור לעבודה במהלך התואר.  גבוהים במבחן הפסיכומטרי. ממצא מעניין  ציונים  שהשיגו 
סיום  את  כמנבאים  נמצאו  לא  מעבודה,  והכנסה  עבודה  חודשי  זה,  נושא  שמדדו  המשתנים  שני 

התואר בזמן. 
הניתוח הרב-משתני מלמד שהדפוסים העיקריים שהוצגו בסטטיסטיקה התיאורית שהתייחסה 
למוסדות לימוד ולתחומי לימוד נשארים יציבים גם לאחר פיקוח על משתנים אחרים. סטודנטים 
במכללות ציבוריות ובמכללות להוראה נושרים יותר מהלימודים לעומת עמיתיהם באוניברסיטאות, 
והם גם נוטים יותר להחליף מוסד לימודים. עם זאת, תלמידי המכללות הציבוריות נוטים פחות 
בין  הבדל  נמצא  )לא  אחרים  משתנים  על  פיקוח  לאחר  האוניברסיטאות  מתלמידי  תואר  לגרור 
מתלמידי  פחות  נוטים  הפרטיות  המכללות  תלמידי  האוניברסיטאות(.  ובין  להוראה  המכללות 
האוניברסיטאות לגרור תואר, אולם בנתוני הנשירה והחלפת מוסד הלימודים לא נמצא הבדל בינם 
יותר  נושרים מהלימודים  אינם  האוניברסיטאות  האוניברסיטאות. תלמידי שלוחות  ובין תלמידי 
ממקביליהם באוניברסיטאות והם נוטים פחות מהם למשוך את התואר. עם זאת, הם נוטים יותר 
לצורך  האם  לאוניברסיטת  למעבר  קשור  אינו  זה  שממצא  לציין  חשוב  לימודים.  מוסד  להחליף 

השלמת התואר.
בתחומי הלימוד ההשוואה היא למדעי החברה והניהול, הנמצאים באמצע הטווח של השלמת 
התואר בזמן. לאחר פיקוח על שאר המשתנים במודל נמצא שסטודנטים במקצועות פרא-רפואיים 
נוטים לנשור מהלימודים פחות מתלמידי מדעי החברה והניהול. למעט משפטים, בשאר תחומי 
לנשור מהלימודים  ואמנויות( הסיכוי  הרוח  ואדריכלות, מדעים מדויקים, מדעי  )הנדסה  הלימוד 
יותר  נוטים  והניהול. תלמידי אמנות, מדעי הרוח ומדעי הטבע  יותר מאשר במדעי החברה  גבוה 
והתחומים  משפטים  תלמידי  זאת,  לעומת  התואר.  את  לגרור  והניהול  החברה  מדעי  מתלמידי 

הפרא-רפואיים נוטים לגרור את התואר פחות מתלמידי מדעי החברה והניהול. 
בחלק האחרון של הניתוח אנחנו מתמקדים בשאלה אם סטודנטים שלומדים במוסדות שבהם 
המאופיינים  במוסדות  למדו  אילו  זה  סיכוי  מגדילים  היו  יחסית  נמוכים  התואר  השלמת  סיכויי 
רלוונטית  זו  הזמן המצופה. שאלה  גבוה של סטודנטים המסיימים את הלימודים בפרק  בשיעור 
באמצעות  בעיקר  הושגה  זו  התרחבות  בישראל.  הגבוהה  ההשכלה  בהתרחבות  לדיון  במיוחד 
ללמוד  שאפשר  כפי  האחרונים.  העשורים  שני  במהלך  שנפתחו  והפרטיות  הציבוריות  המכללות 
בעמדת  נמצאים  הציבוריות  במכללות  סטודנטים  הרב-משתני,  ומהניתוח  התיאורי  מהניתוח 
להשלים  לסיכוייהם  באשר  ובאוניברסיטאות  הפרטיות  במכללות  סטודנטים  לעומת  נחיתות 
את התואר בזמן גם כאשר מפקחים על משתני הרקע החברתי-כלכלי, הישגים קודמים, עבודה 
במהלך התואר ותחום הלימודים. מטרת הניתוח שיובא להלן היא להמחיש את האפקט המוסדי 
על הסיכוי להשלים את התואר בזמן הנדרש, אגב התמקדות בתחומי לימוד ספציפיים. לצורך כך 
גדולים  במספרים  מאופיינים  אלו  תחומים  ההנדסה.  ובתחומי  והניהול  החברה  במדעי  התמקדנו 
של סטודנטים ובשיעור לא מבוטל של סטודנטים אשר אינם מסיימים את התואר בזמן המצופה. 
צעירים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה בתחומי מדעי החברה והניהול ניצבים בפני בחירה בין 
לכלול  יכולים  זה  במקרה  הבחירה  ציבוריות. שיקולי  ומכללות  פרטיות  אוניברסיטאות, מכללות 
הבדלים בשכר הלימוד, בתנאי הקבלה ובמיקום הגיאוגרפי של המוסד. בתחום ההנדסה הבחירה 
תנאי  הם  המרכזיים  השיקולים  כאן  ציבוריות.  ומכללות  אוניברסיטאות  וכוללת  יותר  מוגבלת 
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בוחנים  אנו  אלו  שיקולים  של  לעומקם  להיכנס  מבלי  המוסד.  של  הגיאוגרפי  והמיקום  הקבלה 
מה היה קורה אילו סטודנטים בעלי פרופיל חברתי ולימודי המאפיין תלמידי מכללות ציבוריות 
אילו  קורה  היה  ומה  באוניברסיטאות,  או  פרטיות  במכללות  והניהול  החברה  מדעי  לומדים  היו 
סטודנטים בעלי פרופיל חברתי ולימודי המאפיין תלמידי אוניברסיטאות היו לומדים מדעי החברה 
והניהול במכללות פרטיות. כמו כן אנו בודקים מה היה קורה אילו סטודנטים בעלי פרופיל חברתי 

ולימודי המאפיין מכללות להנדסה היו לומדים הנדסה באוניברסיטאות. 
בסימולציה  לעיל.  שהוצגו  הנתונים  על  המבוססות  סימולציות  באמצעות  נעשו  אלו  ניתוחים 
הראשונה נכללו סטודנטים הלומדים מדעי החברה והניהול באוניברסיטאות, במכללות ציבוריות 
ציבוריות  במכללות  הנדסה  הלומדים  סטודנטים  נכללו  השנייה  בסימולציה  פרטיות.  ובמכללות 
התקני  בזמן  התואר  לסיום  החזויה  ההסתברות  את  חישבנו  המקרים  בשני  ובאוניברסיטאות. 
לצורך  אחרים.  מוסדות  בסוגי  הלומדים  על סמך מאפייני התלמידים  המוסדות  מסוגי  אחד  בכל 
הסימולציה השתמשנו במודלים של רגרסיה לוגיסטית המבחינה בין סיום התואר בזמן התקני )כפי 
שהוגדר במחקר זה( ובין שאר האפשרויות. תוצאות ניתוח זה מוצגות בתרשים 1 )מדעי החברה 

והניהול( ובתרשים 2 )הנדסה(. 

5,601 תצפיות. הצבע הירקרק מבטא את ההסתברות בפועל  מודל הרגרסיה הלוגיסטית חושב על סמך  הערה: 
והאפור את תוצאות הניבוי.

ולימודי המאפיין סטודנטים  1 מציג מה היה קורה אילו סטודנטים בעלי פרופיל חברתי  תרשים 
באוניברסיטאות היו לומדים במכללות הפרטיות, וכן מה היה קורה אילו סטודנטים בעלי פרופיל 
חברתי ולימודי המאפיין סטודנטים במכללות הפרטיות היו לומדים במכללות הציבוריות )הניתוח 
שלנו הראה שבין המכללות הציבוריות לאוניברסיטאות יש הבדלים זניחים ולכן הם אינם מוצגים 
בתרשים(. ניתן לראות שבכל המקרים לימודים במכללה פרטית משפרים את ההסתברות להשלים 
את התואר הראשון בזמן התקני, אם כי בפער קטן של אחוזים בודדים. המודל המלא הראה שהפער 
בסיכוי לסיים את התואר בזמן תקני בין אוניברסיטאות ומכללות פרטיות מובהק סטטיסטית ברמה 

תרשים 1: ההסתברות להשלים תואר ראשון במדעי החברה והניהול על פי פרופילים 
של סטודנטים בסוגי מוסדות שונים )כולל רווח בר-סמך של 95%( 
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של 0.05. התרשים מלמד שבכל המקרים ההבדל בין ההסתברות הנצפית הממוצעת ובין ההסתברות 
החזויה אילו למדו הסטודנטים במכללה פרטית נמצא בתוך )או על גבול( הרווח בר-הסמך. אם כן, 
הניתוח המתייחס למדעי החברה והניהול מלמד שבתחומים אלו הרחבת המערכת באמצעות מכללות 
פרטיות וציבוריות לא יצרה פערים משמעותיים בסיכויי השלמת התואר בזמן כתוצאה מהשונות 
המוסדית. עם זאת, צעירים אשר משפחתם יכולה לעמוד בעלויות הגבוהות של מכללה פרטית 

ובוחרים בנתיב זה משפרים במידה מסוימת את סיכוייהם להשלים את התואר בזמן. 

2,620 תצפיות. הצבע הירקרק מבטא את ההסתברות בפועל  מודל הרגרסיה הלוגיסטית חושב על סמך  הערה: 
והאפור את תוצאות הניבוי.

העבודה  בשוק  לבוגריו  שיש  היתרונות  בשל  גבוה  לביקוש  בישראל  זוכה  ההנדסה  לימודי  תחום 
הסטודנטים  מספרי  את  משמעותית  הגדילה  להנדסה  ציבוריות  מכללות  של  פתיחתן  הישראלי. 
2 מראה את ההסתברות להשלים את התואר הראשון בהנדסה  הלומדים מקצועות אלו. תרשים 
ההסתברות  את  וכן  ציבוריות,  ומכללות  אוניברסיטאות  תלמידי  בקרב  הנדרש  הזמן  בפרק 
למדו  אילו  להנדסה  המכללות  את  המאפיין  והשכלתי  חברתי  פרופיל  בעלי  לתלמידים  החזויה 
באוניברסיטאות, ולהפך. כאן מצאנו הבדל משמעותי יותר מאשר בתחומי מדעי החברה והניהול. 
הנתונים מלמדים שרק כ-65% מהסטודנטים במכללות להנדסה מסיימים את התואר בזמן, לעומת 
כ-82% מתלמידי האוניברסיטאות. הסימולציה שלנו מראה כי אילו הסטודנטים להנדסה שלמדו 
התואר  את  להשלים  שלהם  הסיכוי  באוניברסיטאות,  לומדים  היו  הציבוריות  במכללות  בפועל 
הראשון בזמן היה עולה לכ-75%. עם זאת, חשוב לזכור שהסימולציה שערכנו אינה מביאה בחשבון 
“ממוצע“  שסטודנט  ייתכן  מהתחומים  בחלק  לפיכך,  האוניברסיטאות.  של  הקבלה  תנאי  את 
במכללה לא היה מתקבל ללימודי הנדסה באוניברסיטה. למעשה, אנו מציגים כאן דילמה מרכזית 
הקשורה בהתרחבות של מערכות השכלה גבוהה. המוסדות הוותיקים מעוניינים לשמור על רמת 
הסלקטיביות הגבוהה שלהם כדי לאפשר לימודים ברמה אקדמית גבוהה וכדי לא לאבד מיוקרתם. 
כתוצאה מכך, התרחבות המערכת מתבצעת באמצעות מוסדות מדרג שני, שרמת הסלקטיביות 

תרשים 2: ההסתברות להשלים תואר ראשון בהנדסה על פי פרופילים של סטודנטים בסוגי מוסדות 
שונים )כולל רווח בר-סמך של 95%(
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התרחבות  של  רצויות  הבלתי  התוצאות  את  ממחישה  שערכנו  הסימולציה  יותר.  נמוכה  שלהם 
המערכת באופן שנבחר — הגדלת היצע המוסדות האקדמיים אגב יצירת רובד שני — באמצעות 
השוואה למצב היפותטי שבו הרחבת המערכת הייתה מבוססת על הגדלת ההיצע באוניברסיטאות. 
אין בכוונתנו לטעון שהפתרון לבעיה הוא הורדת דרישות הסף באוניברסיטאות והפניית מועמדים 
הנושא  את  ולהעלות  להדגיש את המחיר של ההחלטות שהתקבלו  היא  אליהן. מטרתנו  נוספים 
התואר  אי-השלמת  בעיית  עם  התמודדות  דרכי  מציאת  לקראת  ראשון  כצעד  הציבורי,  לשיח 

הראשון בקרב תלמידי המכללות הציבוריות להנדסה. 

סיכום ודיון 
ועדכנית של פערים חברתיים בהשלמת התואר  זה מציג לראשונה בישראל תמונה רחבה  מחקר 
הראשון בישראל. התרחבותה המהירה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מאז אמצע שנות 
התשעים של המאה ה-20 מחדדת את הצורך לבחון את שאלת אי-השוויון בלימודים האקדמיים 
מעבר לשאלת הנגישות. מחקרים ממדינות שונות מלמדים שהגיוון המוסדי המתלווה לתהליכי 
גבוהה,  לרכוש השכלה  מיעטו  אוכלוסייה שבעבר  קבוצות  כניסתן למערכת של  וכן  ההתרחבות, 
אי- בשיעור  בעלייה  מלווה  תהיה  ללימודים  הנרשמים  בשיעור  שהעלייה  החשש  את  מעלים 

השלמת התואר. המחקר הנוכחי מצביע על דפוסים דומים גם בישראל. ממצאי הניתוח מראים כי 
סטודנטים ממשפחות בעלות משאבים כלכליים מצומצמים וכן סטודנטים שהישגיהם הלימודיים 
לנשירה מהלימודים האקדמיים. להשכלת ההורים  נמצאים בסיכון מוגבר  יחסית  נמוכים  בתיכון 
ידי  על  במלואה  מתווכת  זו  והשפעה  בזמן,  התואר  השלמת  סיכויי  על  עקיפה  השפעה  נמצאה 
ערבים  פני  על  יהודים  ניכר של  יתרון  על  הניתוח שלנו מלמד  הקודמים.  ההישגים ההשכלתיים 
בקרב  התואר  את  להשלים  במיוחד  נמוכים  סיכויים  ועל  הראשון,  התואר  את  להשלים  בסיכוי 
יוצאי  כלל את קבוצת  לא  הניתוח הרב-משתני  )כאמור,  יוצאות אתיופיה  סטודנטים ממשפחות 
אתיופיה בשל מגבלות המדגם(. הפער לטובת הנשים לעומת הגברים ברכישת השכלה גבוהה גדל 
לאחר הכניסה ללימודים לאור הנטייה הגבוהה יותר של גברים לנשור מהלימודים או לגרור את 
התואר. מחקרים קודמים בחנו הסברים תיאורטיים אחדים ליתרון שיש לנשים בהשלמת התואר, 
 (Alon & Gelbgiser, 2011; כגון הבדלים בהישגים קודמים וסגרגציה מגדרית בתחומי הלימוד
ממטרות  חורגת  אלו  הסברים  של  מפורטת  בחינה   .)Carbonaro, Ellison, & Covay, 2011
המחקר הנוכחי, אולם אפשר לציין שהפיקוח על הישגים קודמים ותחומי הלימוד בהשכלה הגבוהה 

לא הביא להיעלמות הפער המגדרי במודל הרב-משתני. 
יותר של אי-שוויון בהשכלה הגבוהה בישראל ולמעשה  פערים אלו מצטרפים לתמונה רחבה 
 .)DiPrete & Eirich, 2006( )cumulative inequality( מבטאים תהליך של אי-שוויון מצטבר
במחקרנו  לערבים.  יהודים  ובין  לנשים  גברים  בין  בפערים  במיוחד  ביטוי  לידי  באה  זו  תופעה 
2013(, הראינו  )פניגר, איילון ומקדוסי,  נגישותה של ההשכלה הגבוהה  הקודם, כאשר בחנו את 
שבקרב בעלי תעודת בגרות כ-69% מהנשים ממשיכות להשכלה גבוהה, לעומת כ-62% מהגברים. 
המחקר הנוכחי מראה כי 75% מהנשים מסיימות את התואר בזמן, אך רק 67% מהגברים עושים 
זאת. כתוצאה מכך הפער בין נשים לגברים בהשגת התואר הראשון גדל לאורך הזמן עבור אותם 
בין  יותר כשהיא מתבטאת בפערים  זו של אי-שוויון מצטבר קיצונית עוד  מחזורי לידה. תופעה 
יהודים לערבים. על פי נתוני מחקרנו הקודם )שם(, לאחר סיום התיכון כ-69% מהיהודים הזכאים 
)יחס  בלבד   51% על  עמד  זה  נתון  הערבים  בקרב  אך  גבוהים,  ללימודים  נרשמו  בגרות  לתעודת 
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סיכויים של 0.74 לרעת הערבים(. בתום הזמן התקני לסיום התואר כ-74% מהיהודים השלימו את 
הלימודים, לעומת כ-62% בלבד מהערבים. כלומר, במצטבר רק כ-32% מבעלי תעודת הבגרות 
הערבים(.  לרעת   0.63 של  סיכויים  )יחס  מהיהודים   51% לעומת  ראשון  תואר  השלימו  הערבים 
ולפתח  להמשיך  ביכולתו  מוגבל  הוא  אדמיניסטרטיביים  נתונים  על  מתבסס  זה  שמחקר  מכיוון 
הסברים לאי-השוויון הניכר בין יהודים לערבים בהשלמת התואר הראשון. אנו סבורים שיש מקום 
למחקרי המשך אשר יתבססו הן על שאלונים והן על ניתוח איכותני כדי שאפשר יהיה לפתח הבנה 

טובה יותר של פערים מדאיגים אלו. 
בהיבט המוסדי, המחקר מלמד כי שני נתיבים מרכזיים להתרחבות המערכת — הקמת המכללות 
מהלימודים.  לנשירה  מוגבר  בסיכוי  קשורים   — להוראה  מכללות  של  והאקדמיזציה  הציבוריות 
הניתוח הרב-משתני הראה שגם כאשר מפקחים על משתני הרקע החברתי ועל הישגים קודמים, 
הסיכוי לנשור מהלימודים )לעומת הסיכוי לסיים בזמן( גבוה יותר במכללות הציבוריות ובמכללות 
להוראה בהשוואה לאוניברסיטאות. משמעות הדבר היא שלא רק הפרופיל החברתי והלימודי של 
הסטודנטים במכללות אלו אחראי לפערים בהשלמת התואר הראשון, אלא גם גורמים ברמת המוסד 
עצמו. לעומת זאת, הניתוח הראה שסטודנטים במכללות הפרטיות נהנים מסיכוי גבוה לסיים את 
אלו. סטודנטים  הגבוה המשולם במכללות  הלימוד  זה קשור בשכר  ייתכן שממצא  בזמן.  התואר 
שהוריהם משלמים סכומים גבוהים על מנת להבטיח לימודים אקדמיים בתחום שיש בו פוטנציאל 
להחזרים כלכליים גבוהים בעתיד עשויים להיות מחויבים יותר ללימודים ובעלי מוטיבציה גבוהה 
לסיים את הלימודים בזמן. כמו כן, מוסדות הלימוד אשר גובים שכר לימוד גבוה מפתחים מחויבות 
כלפי לקוחותיהם לסייע להם להשלים את התואר בזמן הנדרש. עניין זה יכול לבוא לידי ביטוי בסיוע 

אקדמי אך גם בהורדת הדרישות האקדמיות )לטענות בנושא זה ראו למשל דטל, 2012(. 
ניתוחים נוספים שביצענו בנוגע לתחומי מדעי החברה והניהול ותחומי ההנדסה הדגישו פערים 
בין תלמידי ההנדסה באוניברסיטאות ובין תלמידי ההנדסה במכללות. הסימולציה שערכנו מלמדת 
באוניברסיטה,  לומדים  היו  להנדסה  מכללות  תלמידי  המאפיין  פרופיל  בעלי  תלמידים  שאם 
תלמידי  של  לאלו  ומתקרבים  משמעותית  משתפרים  היו  התואר  את  להשלים  סיכוייהם 
גורמים  האוניברסיטאות. כפי שציינו בסקירת הספרות, מחקרים אמריקאיים מצביעים על כמה 
שיכולים להסביר ממצא זה, כגון רמת הסלקטיביות של המוסד ומידת ההשקעה בהוראה ובתכניות 
נמוכה  אלו  במכללות  הסלקטיביות  רמת  שמלכתחילה  מכיוון   .)Titus, 2004( לסטודנטים  סיוע 
יכולתן להתמודד עם בעיית הנשירה מהלימודים צריכה להתמקד  יחסית לזו שבאוניברסיטאות, 
בעיקר במתן סיוע לימודי לתלמידיהן. טיטוס וחוקרים נוספים )ראו למשל Ryan, 2004( מצאו 
יותר במוסדות קטנים.  זו חמורה  וכי בעיה  גם שגודל המוסד הוא מנבא חשוב לשיעורי הנשירה 
במדינה  פועלות  לכך שכיום  הביאה  בישראל  הגבוהה  התרחבותה המהירה של מערכת ההשכלה 
עשרות מכללות המתחרות על מספר מוגבל של תלמידים, וכתוצאה מכך חלקן קטנות למדי והן 
נמצאות לעתים במצוקה כלכלית בשל התחרות העזה על גיוס תלמידים. במחקר זה לא בדקנו את 

השפעת גודל המוסד על סיכויי הנשירה, אולם יש מקום לבדוק זאת במחקרים עתידיים. 
לסיכום, נראה כי אחת התובנות המרכזיות שעולות ממחקר זה היא הצורך להתבונן על מערכת 
ההשכלה הגבוהה מעבר לגבולות שאלת הנגישות. הדיונים שנערכו בתחילת שנות התשעים בעניין 
המערכת התמקדו בעיקר בהרחבתה ובגיוונה מהבחינה המוסדית, כדי לתת מענה לצורך להגדיל את 
נגישות התארים האקדמיים לצעירים בישראל, לאור הקושי ההולך וגדל להתקבל לאוניברסיטאות 
אחרות,  ממדינות  ממצאים  על  הנוספים  זה,  מחקר  ממצאי  לאור   .)2005 )וולנסקי,  הוותיקות 
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שיעור  להגדלת  בדרכים  המתמקדת  למדיניות  יותר  רבה  לב  תשומת  להקדיש  יש  כיום  כי  נראה 
לצמצום  מגוונות  תכניות  מפעילים  אמנם  שונים  מוסדות  שנקבע.  בזמן  התואר  את  המשלימים 
הנשירה )Gofen, 2012(, אולם נראה כי נדרשת חשיבה רחבה יותר על הנושא במסגרת המועצה 
להשכלה גבוהה )מל“ג( במטרה להעמיק את אחריות המדינה להתמודדות עם תופעה זו. במודל 
ולתקצוב  לתכנון  הוועדה  ידי  על  נוסח  אשר  בישראל,  האקדמיים  המוסדות  של  החדש  התקצוב 
שיעור  את  ולהגדיל  הנשירה  את  להקטין  הצורך  מוזכר  אמנם  המל“ג,  במסגרת  הפועלת  )ות“ת( 
המסיימים את התואר בזמן תקני, אולם הוא מוזכר פעם אחת בלבד ובמסגרת התייחסות ל“מקדם 
היעילות“ )או “מקדם הניצולת“( של המוסד. לדברי מנסחי המודל, הנוסחה של מקדם היעילות 
תשלום  מאפשרת  ואינה   ]...[ הנשירה  של  והקטנה  התיקני  בזמן  הלימודים  סיום  את  “מעודדת 
בוגר“  פני השנים עבור  )תעריף כפול שנים תקניות עד לתואר( בהצטבר על  יותר מ-100%  של 
הלימודים  למוסד  מעניקה  שהמדינה  לתקציב  היא  כשהכוונה   ,)2012 ולתקצוב,  לתכנון  )הוועדה 
צמצום  על  הבלעדית  האחריות  אחרות,  במילים  הסטודנטים.  שמשלמים  הלימוד  שכר  על  נוסף 
בזמן תקני מוטלת על המוסד באמצעות סנקציה תקצובית.  והעלאת שיעור המסיימים  הנשירה 
לאור ממצאי מחקר זה נראה כי נדרשת כיום התייחסות משמעותית יותר מצד מקבלי ההחלטות 
הנשירה  שיעורי  לצמצום  אסטרטגיות  מגוון  מציעה  המחקר  ספרות  התואר.  אי-סיום  לבעיית 
הציבוריים  שהמוסדות  לצפות  יהיה  קשה  מתאים  ותקצוב  הכוונה  ללא  אולם  הגבוהה,  בהשכלה 

יוכלו ליישמם באופן משמעותי.
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ארוחות ואחרות: תהליכי האחרה בבתי תמחוי 
יעל כהן,* מיכל קרומר-נבו** וניר אביאלי***

בבתי  ביטוי  לידי  באים  שהם  כפי  האחרה  בתהליכי  עוסק  זה  מאמר  תקציר. 
בתי  בשבעה  כסועדת  וכן  כמתנדבת  משתתפת  תצפית  באמצעות  תמחוי. 
נוטה להתמקד  דיון שבדרך כלל  ובעוני —  תמחוי מורחב כאן הדיון בהאחרה 
הרגלים,  הסעדה,  פרקטיקות  של  ניתוח  וכולל   — במדיה  שיח  של  בניתוח 
שבאמצעותם  והזמן  המרחב  סידור  אופני  את  המארגנים  וכללים  נורמות 
כי ההאחרה  אנו טוענים  הופכים ל“אחרים“. ספציפית  סועדים בבתי תמחוי 
זהות  טשטוש  הרחקה,  גבול,  הצבת  משלימים:  ממדים  ארבעה  על  מבוססת 
ביניהם  ביחסים  ודנים  הממדים  ארבעת  את  מציגים  אנו  סטיגמה.  והטלת 
היבטים  במאמר  נידונים  כן  כמו  ובעוני.  באחרות  העוסקת  הספרות  לאור 
מתודולוגיים הקשורים לשימוש הייחודי שנעשה במחקר בחושי הגוף לאיסוף 

ידע.

מבוא
והן  השיח  בזירת  הן  הפועלת  פרקטיקה  היא  בעוני  אנשים  של   )othering( שהאחרה  פי  על  אף 
הייצוגים  בבחינת  בעיקר  מתרכז  בנושא  הדיון  והדרה,  אפליה  של  מרכזי  ככלי  ההתנהגות  בזירת 
של אנשים בעוני בזירת התקשורת, כלומר עוסק בניתוח טקסטים כתובים, מדוברים או ויזואליים 
 Camara, White, Drummond, Jackson & Ronald, 2009; Chauhan & Foster, 2013;(
פרקטיקות  את  מותירה  זו  הטיה   .)Greer & Jewkes, 2005; O‘Barr, 1994; Riggins, 1997
ההאחרה של אנשים בעוני המתקיימות בזירת ההתנהגות והיחסים הבינאישיים ללא תשומת לב 
הזה  החלל  את  למלא  היא  זה  מחקר  של  מטרתו  ומרכזיותן.  חשיבותן  למרות  הולמת,  מחקרית 

באמצעות מחקר אתנוגרפי הבוחן את תהליכי ההאחרה המתרחשים בפועל בבתי תמחוי. 
מורכבות  חברתיות  זירות  הם  תמחוי  שבתי  מכך  נובעת  למחקר  כזירה  תמחוי  בבתי  הבחירה 
ביחס  הציבורי  בשיח  המתקיימים  מנוגדים  ועמדות  ערכים  רבה  בעוצמה  ביטוי  לידי  שמביאות 
לעוני. מחד גיסא מוצאים בהם עמדות וערכים הרואים באנשים בעוני שותפים בעלי ערך וזכויות 
חברתיות מלאות, שנזקקים לסיוע בשל משברי חיים נורמטיביים או בשל סיבות שאינן מצויות 
בשליטתם. העובדה שמדובר במוסדות שלא למטרות רווח המופעלים בהתנדבות על ידי אנשים 
פרטיים וממומנים בעיקר באמצעות תרומות נתפסת בהקשר זה כביטוי של סולידריות חברתית 

דוקטור לעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומנהלת מתנ“ס בנימין  *
אוניברסיטת  והחברה,  האדם  של  איכותני  למחקר  הישראלי  והמרכז  סוציאלית  לעבודה  המחלקה   **

בן-גוריון בנגב
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  ***
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וכחיזוק של עמדות אלו. מאידך גיסא, בתי התמחוי מבטאים עמדות וערכים הרואים באנשים בעוני 
אלא  חייהם  נסיבות  תוצר של  רק  אינה  נכשלים, שהשוליות החברתית שלהם  אנשים  “אחרים“, 
מאפיין מהותי של זהותם. בהקשר זה נתפסים בתי התמחוי על מאפייניהם הוולונטריים כהמשך 
ישיר של מדיניות כלכלית-חברתית ניאו-ליברלית שנוהגת באדישות כלפי העניים ומצמצמת את 
 Poppendieck, 1999; Tarasuk & ;2007 ,2006 ,אחריות המדינה כלפיהם עד למינימום )דורון

 .)Eakin, 2003
אף שבתי תמחוי הם דוגמה קיצונית בוויכוח על אופיו של הסיוע הראוי במדינת רווחה )דורון, 
2006(, המחקר על בתי תמחוי הוא מצומצם ומקומם של החסד, ולעומתו ההזנחה וההתעלמות, 
בפעולתם היומיומית של בתי תמחוי לא זכו עד כה לתיעוד וניתוח. באמצעות תצפית משתתפת 
שקיימה יעל כהן, הכותבת הראשונה, כמתנדבת ובעיקר כסועדת בבתי תמחוי אחדים נבקש לבחון 
בתי  של  לכאורה,  הטבעית  השגרתית,  בפרקטיקה  המתגלמים  האחרה  של  תהליכים  זה  במאמר 
והאינטראקציה  המזון,  חלוקת  דרכי  והטמפורלי,  הפיזי  המרחב  ארגון  כגון  תהליכים   — התמחוי 
בין אנשי הצוות לסועדים. נטען כי ההאחרה היא תוצר של ארבעה תהליכים: הצבת גבול, דחייה, 

טשטוש זהות והטלת סטיגמה.
לקוחות  לצד  אכילה  במרכזה  אשר  אתנוגרפית  משתתפת  תצפית  של  במתודולוגיה  הבחירה 
על  נחוות  שהן  כפי  תמחוי  בתי  של  הקולינריות  בפרקטיקות  להתמקד  וההחלטה  התמחוי,  בתי 
ידי הלקוחות )ולא על ידי הצוות(, היא חסרת תקדים. חוקרים אשר התמקדו בבתי תמחוי )בכר, 
 Biggerstaff & Nichols-Casebolt, 2002; Bowering,  ;2006 וגל,  דורון   ;2006 גולן,   ;2005
 Clancy, & Poppendieck, 1991; Carrilo, Gilbride, & Chan, 1990; Curtis, 1997;
 Dachner, Gaetz, Poland, & Tarasuk, 2009; Eppich & Fernandez, 2004; Glasser,
 1988; Miller, Creswell, & Olander, 1998; Muller, 1987; Mulquin, Siaens, & Wodon,
 2000; Rauschenbach, Frongillo, Thompson, Andersen, & Spicer, 1990; Stein, 1989;
Tarasuk & Eakin, 2003; Thompson et al., 1988; Wicks, Trevena, & Quine, 2006(, גם 
כאלה שביקרו בחריפות את התיוג השלילי שמוסדות חברתיים אלו מתייגים בו את לקוחותיהם, 
ולא  כך(  דיווחו על  לא  )או לפחות  זמן  ולאורך  נמנעו מלסעוד לצד מושאי מחקרם באופן קבוע 
הציעו ניתוח אשר מסתמך על חומר אמפירי שנאסף בשיטתיות במהלך האכילה המשותפת. מאמר 
ולתובנות  גישה המובילה להבנה מעמיקה  גישה מתודולוגית חדשה לחקר בתי תמחוי,  זה מציג 

חדשניות בנוגע לחוויית האכילה של לקוחותיהם ובנוגע לחוויית העוני בכללותה. 

אחרּות ועוני
תיאוריות פוסט-קולוניאליות מציגות את תהליכי ההאחרה, שבאמצעותם השונות שבין קבוצות 
יחסי  להבנת  מכרעת  חשיבות  בעלי  כתהליכים   ,)Pickering, 2001( נחיתות  של  ערך  מקבלת 
ההשתייכות  לקבוצה.  פרט  של  הקישור  על  תמיד  מבוססת  האחרה  תרבותית.  וכפיפות  שליטה 
כנציגים  נתפסים  אשר   — לפרטים  הניתן  הערך  את  קובעת  אשר  חברתית,  לקבוצה  )המיוחסת( 
וכמייצגים של הקבוצה — מצמצמת את יכולתם של הפרטים לערער על הערך שמוענק לקבוצה. 
יכולים לבוא גם ריחוק  תוצאתה של ההאחרה היא חוויה של עליונות כלפי האחר, שבעקבותיה 
וניכור, רחמים, אפליה ותיוג )Schwalbe et al., 2000(. טודורוב )Todorov, 1984( מזהה שלושה 
ממדים של מערכת היחסים בין האני לאחר: שיפוטים ערכיים )האחר נתפס כטוב או רע(, מרחק 
חברתי )האחר נתפס כרחוק מבחינה פסיכולוגית ופיזית( וידע )חוסר מסוים בידע על ההיסטוריה 

והתרבות של האחר(.
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כוחה המדכא של האחרּות נובע מהגבול שהיא יוצרת ומהאפקט המדיר של גבול זה. זאת משום 
שהאחרים נשלחים ל“גלות סימבולית“ )Hall, 1997(. סובייקטים אינם מתנדבים מרצונם להפוך 
כ“אחרות“  ומקובעות  ממוקמות  חברתיות  קבוצות  הפוסט-קולוניאלית  במציאות  לאובייקטים. 
בתהליכים מורכבים וסמויים שבהם מסומנים יחסי כוח. באבא )1994( מתנגד לתיאור חד-כיווני 
הדדית  השפעה  יש  שוליות  וקבוצות  הגמוניות  קבוצות  שבין  למפגש  כי  וטוען  הכוח  יחסי  של 
מייצרים  אינם  ביותר  האכזריים  גם תהליכי ההאחרה  זו  טענה  לפי  היברידיות.  זהויות  שמייצרת 
הקבוצות  שגם  ומשום  להאחרה  התנגדות  יש  האחרות  הקבוצות  שבתוך  משום  אחידים,  אחרים 

השליטות מושפעות, באופן גלוי יותר או פחות, ממאפייני הקבוצות השוליות.
אנשים החיים בעוני נתפסים כדוגמה מובהקת של האחר. ריינווטר )Rainwater, 1967( טוען כי 
בני החברה הרחבה חייבים לראות את העניים כשונים וכנחותים מהותית כדי להכחיש את הדמיון 
דעת  ואף  המחקר  ספרות  המעמדית.  החלוקה  של  השרירותי  טבעה  ואת  הקבוצות  שתי  בני  בין 
הקהל מייחסות לאנשים החיים בעוני תכונות שליליות — החל במסכנות, אין אונים ומחסור כרוני 
בכוחות, יכולות או כישורים, דרך בטלנות, פסיביות ונצלנות, וכלה באלימות, תוקפנות, שקרנות, 
ובין  ניכור וחוסר מוסריות )Bullock, Wyche, & Williams, 2001(. היחסים בין תכונות אלו 
 Lewis,( העוני עצמו הם יחסים מעגליים של סיבה ותוצאה. גם אם, כפי שטוען אוסקר לואיס 
1970(, אין מדובר בתכונות מקוריות ומולדות אלא בהתפתחות תגובתית ואדפטיבית למצב העוני, 
ילדים הנולדים לתרבות העוני מפנימים אותה כבר בהגיעם לגיל שש במידה כה רבה עד שגם אם 
שכזה  מעגלי  הסבר  בהם.  שהוטבעו  השליליות  התכונות  ישתנו  לא  שלהם,  החיים  תנאי  ישתנו 
ולתוצאה שלו כאחד. העניים נתפסים לא  והמנמיכות לסיבה לעוני  הופך את התכונות הנמוכות 
רק כשונים וכנחותים ממי שמצבם הכלכלי טוב יותר, אלא כמי שהעוני טבוע באישיותם, בגופם, 
מצבן  ובין  הסובייקטים,  הדמויות,  בין  להפריד  אפשר  שאי  כזו  במידה  ובהתנהגותם  בערכיהם 
הכלכלי והתרבותי. יתרה מזו, עצם אי-היכולת של אדם לספק את צרכיו הבסיסיים בעצמו והצורך 
להישען על סיוע מבחוץ, בפרט אם מקור הסיוע הוא המדינה, נתפסים כביטוי של תכונות שליליות 

 .)Fraser & Gordon, 1994( כגון פסיביות, עצלנות, חוסר יכולת תכנון ותלותיות

בתי תמחוי
 Ener,( ורעב  עוני  של  לבעיות  מענה  לתת  במטרה  תמחוי  בתי  בעולם  מוקמים  שנים  מאות  זה 
Gal & Ajzenstadt, 2013; Li & Dray-Novey, 1999; Singer, 2012 ;2005(. ואולם תפיסות 
הרווחה  סוגיות  רחוק, שבו  עבר  אנכרוניסטי של  בבתי תמחוי שריד  רואות  רווחה  מודרניות של 
 Gal &( העניים  בכבודם של  פגיעה חמורה  אגב  דתי  מניע  ידי אנשים פרטיים מתוך  על  טופלו 
Ajzenstadt, 2013(. המבקרים את בתי התמחוי טוענים כי מדינה מודרנית אינה אמורה להזדקק 
כדי  ורווחה  דיור  לתעסוקה,  הזדמנויות  די  לתושביה  לספק  אמורה  היא  שכן  זה,  מסוג  לשירות 
שיוכלו לחיות בכבוד ולשמור על מרחבי הבחירה, העצמאות והשליטה שלהם )דורון, 2006, 2007(. 
עם זאת, המגמה של צמצום משטרי הרווחה בעולם המערבי, שהחלה בשנות השמונים של המאה 
ה-20, הביאה לעלייה חדה במספר הארגונים העוסקים בחלוקת מזון ובהם בתי תמחוי בארצות הברית 
וכן בישראל )צבע, 2008(.   )Riches, 1997( במדינות מערביות נוספות ,)Poppendieck, 1999(
חוקרים מייחסים תופעה זו לעלייה בשיעור האנשים החיים בעוני בשל שינויי מדיניות; לנסיגה של 
מדינת הרווחה ממחויבויותיה כלפי אזרחים מעוטי יכולת; לשינויים בשוק העבודה הגלובלי, שפגעו 
קשות במקורות הפרנסה של השכבות הנמוכות; ולעלייה מתמדת במחירי הדיור בעולם המערבי, 

שהפכו את ההוצאה על דיור לנתח מרכזי בהוצאות האדם המודרני )סבירסקי, 2002(.
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)אצל  “לתת“  עמותת  של  נתונים  ועל   )2005 )לוינסון,   2004 משנת  סקר  נתוני  על  בהתבסס 
עוז, 2012(, בשנים 2004—2011 אכלו בבתי תמחוי בישראל כ-24,000 איש מדי יום )שם(.1 עם 
ופרטית.  מקומית  יוזמה  היא  הקמתם  שכן  ידוע,  אינו  התמחוי  בתי  של  המדויק  המספר  זאת, 
על  מושתת  וניהולם  כעמותות  הרשומים  משפחתיים  בעסקים  מדובר  קרובות  לעתים  למעשה, 
יסודות התנדבותיים בלתי פורמליים ולא בהכרח מקצועיים )דורון וגל, 2006(. הנתונים מעידים 
כי פריסתם ברחבי הארץ אינה אחידה והם מרוכזים בעיקר במחוזות ירושלים, תל אביב והמרכז. 
גם פריסתם המגזרית אינה אחידה. לרוב הארגונים יש זיקה דתית שכן המנהלים והמקימים שלהם 
הם אנשים דתיים, אם כי לא מקובלת בהם כפייה דתית ושירותיהם ניתנים לנזקקים מכל הזרמים 
מחזורי  של  רחב  טווח  פני  על  נע  פעילותם  של  הכלכלי  ההיקף   .)2006 וגל,  )דורון  באוכלוסייה 
עסקים, מ-100,000 שקלים בשנה ועד 3,000,000 שקלים בשנה. המקורות הכספיים של מרבית 
בתי התמחוי הם תרומות של אזרחים )דורון וגל, 2006; לוינסון, 2005(. העיריות מסייעות לבתי 
ובשכירות  בארנונה  הקלות  מתן  או  הפעילות  לצורך  מבנים  הקצאת  באמצעות  בעיקר  התמחוי 

)לוינסון, 2005(. 
נוסף על תמיכה במבנים ובציוד, בתי התמחוי נזקקים לתרומות קבועות של מזון. את אלו הם 
עשויים לקבל משאריות ועודפים של חברות הסעדה, אולמות שמחות, מחנות צה“ל, יצרני מזון, 
שווקים וסוחרים, עודפי חקלאות, בנקי מזון ואנשים פרטיים )דורון וגל, 2006; לוינסון, 2005(. עם 
זאת, לא כל בתי התמחוי מעוניינים או מסוגלים להחזיק במערך הלוגיסטי ובציוד הנדרש לצורך 
איסוף מזון מוכן ולפיכך חלקם רוכשים מצרכים ומבשלים בעצמם את מוצרי המזון שהם מחלקים 
2002(. גודלו של הארגון הוא אחד הגורמים המשפיעים על יכולתו להתבסס על  )קין ובן מאיר, 
חלק  כך  יום,  מדי  מנות  של  יותר  גדול  למספר  ומחויב  יותר  גדול  שהארגון  ככל  מזון.  תרומות 
 .)2006 וגל,  )דורון  מזון  תרומות  באיסוף  ולא  בקנייה  מקורו  מחלק  שהוא  המזון  מן  יותר  גדול 
ופועלים  זול מאוד  כוח אדם  על  או  בתי התמחוי מתבססת על מתנדבים  פעולתם השוטפת של 
עובדים  של  קטן  ומיעוט  שירות  בעבודות  המחויבים  אנשים  ואקראיים,  קבועים  מתנדבים  בהם 
בשכר, בדרך כלל במשרות חלקיות ובשכר נמוך )דורון וגל, 2006; לוינסון, 2005(. בכל העבודות 
 Curtis, 1997; Dachner( האתנוגרפיות המעטות שנכתבו על בתי תמחוי שימש החוקר כמתנדב

 .)et al., 2009; Glasser, 1988; Miller et al., 1998; Stein, 1989

מתודולוגיה
במהלך השנים 2009—2011 ערכה כהן תצפית משתתפת בשבעה בתי תמחוי בירושלים, שהם כמחצית 
מבתי התמחוי שפעלו בעיר באותה תקופה )לפי נתוני סקר בתי תמחוי בירושלים, דורון וגל, 2006(. 
הסועדים  שעיקר  תמחוי  )בית  דמוגרפית  בהומוגניות  שהתאפיינו  שכונתיים  תמחוי  בתי  בהם  היו 
או מהגרים  ומזרחיים; בתי תמחוי אחרים שהיו בהם מזרחיים מסורתיים,  היו חרדים אשכנזים  בו 
מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה( ובתי תמחוי שפעלו באזורים מרכזיים למדי בעיר והתאפיינו 
בהטרוגניות מעמדית, אתנית ודתית. מספרם הגדול יחסית של בתי התמחוי ומגוון סוגיהם אפשרו 

לקבל תמונה עשירה של מוסדות שונים — חרדיים, דתיים וחילוניים, ותיקים וחדשים. 

בעבר  נדלה  הדוח  “לתת“.  10 של עמותת  מס‘  העוני האלטרנטיבי  דוח  על  גם  הנתונים מבוססים   1
מאתר העמותה, אולם הוא אינו מופיע בו עוד. 
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בארבעה בתי תמחוי נפרשו הביקורים על פני כשנתיים, ובשלושה אחרים נמשכו התצפיות בין 
ימות השבוע,  ובכל  עונות השנה  בכל  התקיימו  ברציפות. התצפיות  לחצי שנה  חודשים  שלושה 
ובכלל זה ערבי חג ושבת ותקופות של תחילת חודש וסוף חודש.2 כהן התנדבה בשני בתי תמחוי, 

סעדה בקביעות בשלושה אחרים, ובשני בתי התמחוי הנוספים התנדבה וגם סעדה.
ערנות רפלקסיבית השפיעה עמוקות על מהלך המחקר ועיצבה את אופייה של התצפית. הכניסה 
לזירת המחקר נעשתה באמצעות ההתמקמות של כהן כמתנדבת, כמקובל במחקרים  הראשונית 
בית  חללי  לכל  גישה  אפשרה  האוכל  ובהגשת  בהכנה  ההשתתפות  תמחוי.  בתי  על  אתנוגרפיים 
התמחוי ובהם חללים שסגורים בדרך כלל בפני הסועדים, כגון המטבח, המשרד וחדרי המחסנים, 
בכל שעות הפעילות של בית התמחוי )גם בפרקי זמן שבהם בית התמחוי סגור בפני הסועדים, כגון 
שעות הבוקר או השעות שלאחר תום הארוחה(. אולם עצם ההשתייכות לאנשי הצוות לא אפשרה 
את  לקיים  החליטה  והיא  הסועדים,  של  המבט  מנקודת  התמחוי  בית  את  ולחוות  לראות  לכהן 
התצפיות כמשתתפת פעילה בארוחות. ארבעה מתוך חמישה מנהלי בתי תמחוי שפנתה אליהם 
הצוות  שאנשי  שמכיוון  התברר  מהרה  עד  אך  המחקר,  מתהליך  כחלק  במקום  לסעוד  לה  אישרו 
ידעו שכהן היא חוקרת ולא סועדת מן המניין הם העניקו לה יחס מיוחד: תשומת לב והתעניינות, 

שמירה בצד של מנות מבוקשות, גישה למטבח ולמידע אודות האוכל ואפשרות לבחור מנות. 
כדי להימנע מכך החלה כהן לאכול בקביעות כסועדת בשני בתי תמחוי אחרים מבלי לחשוף את 
זהותה בפני אנשי הצוות. היא הגיעה לבתי התמחוי עשרות פעמים והתיישבה ליד אחד השולחנות 
והפכה  זה הדרך הרגילה של עריכת אתנוגרפיה השתנתה  ככל סועד אחר בציפייה למנה. במובן 
לאוטואתנוגרפיה. אוטואתנוגרפיה “מתייחסת לחוויה העצמית כמקור חשוב של ידע העומד בפני 
 .)Ellis & Adams, 2014, p. 254( התרבותית“  לחוויה  בנוגע  לתובנות  כמקור  גם  כמו  עצמו, 
דרמטי  לשינוי  הביא  לסועדת  ממתנדבת  כהן  שעשתה  המעבר  כי  הבהירה  השדה  ביומן  הקריאה 
וכן  ולטעמים,  לריחות  ובעיקר  וגופניות,  חושיות  חוויות  של  ולהכללתן  שנאספו  הידע  בסוגי 
להגברת החוויה של פגיעות אישית. אף שגם במצב זה המיקום הפריווילגי מנע מכהן להיות לגמרי 

“מבפנים“, הושגה קרבה מקסימלית לחוויית הסועדים.
על פי הנורמה, בתי התמחוי פותחים את שעריהם בפני כל אדם מבלי להתחקות אחר מניעיו. 
הוכחות  או  הסברים  להציג  ממנה  דרשו  לא  דבר,  כהן  את  שאלו  לא  מעולם  הצוות  אנשי  ואכן 
זאת,  לעומת  בתי תמחוי.  באותם  הצוות  לאנשי  לא התגלתה  חוקרת  היותה  ועובדת  לנזקקותה, 
בפני הסועדים נחשפה זהותה כחוקרת, שכן סביב השולחן התפתחו שיחות אקראיות שבמהלכן 
נשאלה לעתים קרובות מי היא ומה עיסוקה. על כך היא השיבה בכנות ובאופן מלא והסבירה שהיא 
כך  אחר  אולם  זו  תשובתה  על  ערערו  לא  הסועדים  התמחוי.  בבית  תצפית  עורכת  אשר  חוקרת 

התברר כי חלקם חשבו שזהו סיפור כיסוי שהיא מספרת כדי להסתיר את מצבה הכלכלי הקשה.
מצב זה שבו קיימה החוקרת עבודת שדה סמויה בחלקה העצים את הבעיה האתית האופיינית 
לאתנוגרפיות שאינן יכולות לעמוד בקריטריונים המחמירים של קבלת הסכמה מדעת להשתתפות 
את  שאפשר  כמה  עד  להסוות  כדי  פעלנו  זו  בעיה  לפתור  כדי  בשדה.  שנוכח  אדם  מכל  במחקר 
שמותיהם ומאפייניהם של בתי התמחוי ושל הסועדים ואנשי הצוות. כמו כן נמנענו מתיאורים או 

אמירות שעלולים לגרום נזק ישיר או עקיף למוסדות או לאנשים שעליהם המחקר מבוסס.

מחקר שנערך במדינת ניו יורק מצא עלייה בהיקף השימוש בבתי תמחוי בימים האחרונים של כל   2
.)Thompson et al., 1988( חודש, כאשר אוזלים כספי הסיוע שניתן על ידי המדינה
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חשוב לציין כי לסוגיה האתית המורכבת יש לצרף גם את העובדה כי ההחלטה לאכול כסועדת 
מן המניין היא בחירה אתית מן המעלה הראשונה: כהן קטעה מסורת מחקרית של ריחוק וניתוק 
מלקוחות בתי התמחוי ושל עמידה מן העבר האחר של הדלפק )תופעה שנדון בה בהמשך(, ובכך 
נמנעה מלהשתתף בתהליכי התיוג וההאחרה שבהם משתתפים אנשי הצוות, המתנדבים ומנהלי 

בתי התמחוי, וגם כל אותם חוקרים אשר שמרו על מרחק גופני מן האוכל ומן האוכלים. 
יתר על כן, אם הבחירה להישאר מעבר לדלפק, המאפיינת כאמור אנשי צוות וחוקרים כאחד, 
פוטנציאל  יש  איתם  לאכול  בבחירה  התמחוי,  בתי  לקוחות  של  ולהאחרתם  לתיוגם  תורמת  אכן 
של טשטוש המהלך החברתי המוביל לאחרות. עצם העובדה שמהלך כזה לא תועד עד כה במחקר 

אתנוגרפי מעידה על עוצמתו של גבול זה וכן על הטבעיות הרבה שבה הוא מתקבל.

ממצאים
ניתוח יומני השדה, והדגש שניתן בהם למסרים המילוליים ולחוויות גופניות, רגשיות ותחושתיות, 
חשפו ארבעה ממדים או תהליכים שבאמצעותם אפשר לתאר את תהליכי ההאחרה של הסועדים 
ואת התנגדותם לתהליכים אלו: הצבת גבול, דחייה, טשטוש זהות והטלת סטיגמה. ההבחנה בין 
הממדים מסייעת לחשוף את מעשה ההאחרה, שהוא סמוי במהותו, ולהצביע על הפרטים הקטנים 
שמייצרים אותו — פרטים שרובם שכיחים, בנאליים וטריוויאליים לכאורה. יש לציין כי ההבחנה 
לתרום  עשויות  אמירה  או  פעולה  קרובות  שלעתים  מכיוון  בלבד,  אנליטית  היא  התהליכים  בין 

לקידומו של יותר מממד אחד ולהופיע בשלבים שונים של מהלך ההאחרה.

ממד ראשון: הצבת גבולות 
מנהגים  מרחב,  צבע,  צורה,  הבדלי  כגון  סימבוליים  גבולות  כי  טוענת   )Lamont, 1992( למונט 
שהתקבע  לאחר  קבוצות.  בין  ולהפרדה  להבחנה  הממשי,  לגבול  לגיטימציה  מעניקים  ותרבות 
הגבול הסימבולי בהתבסס על מאפיינים ייחודיים אלה או אחרים, אותם מאפיינים חיצוניים נראים 
תיוג  בתהליך  הראשון  הממד  ואכן,  )שם(.  הגבול  של  ולנכונותו  לקיומו  הוכחה  משמשים  לעין 
הסועדים כאחרים קשור בהצבת גבול ממשי וסימבולי המפריד את הסועדים משאר חלקי החברה 

הנורמטיבית.
כדי להתחקות אחר עבודת הגבולות, אותו תהליך מורכב הכולל מחוות, אמירות ופרקטיקות של 
יומיום )Lamont, 1992, 2000; Lamont & Fournier, 1992( אשר יוצרות את הגבול הסימבולי 
הסועדים  בין  התמחוי  בבית  המתקיימים  הפנימיים  הגבולות  אחר  לעקוב  יש  אותו,  ומתקפות 
לאנשי הצוות. צוות בית התמחוי אינו עשוי מקשה אחת אלא כולל שלוש קבוצות: עובדים בשכר, 
על  האחראים  מתנדבים,  חשבונות;  והנהלת  בישול  ניהול,  כגון  מקצועיים  תפקידים  הממלאים 
סידור האוכל בצלחות, על הגשתו ועל עבודות הניקיון; ואנשים המרצים עונשי עבודות שירות, 
של  מעמדם  התמחוי  לבית  שמחוץ  אף  השגרתיות.  המשימות  את  המתנדבים  עם  חולקים  אשר 
אנשי הצוות אינו אחיד, וחלקם אף משויכים בבירור לקבוצות אחרות, במסגרת בית התמחוי הם 

מהווים קבוצה אחת שפרקטיקות שונות של עבודת גבולות מפרידות בינה ובין הסועדים. 

באחד מבתי התמחוי ראיתי את המנהל עומד במטבח עם צלחת ביד ואוכל. שאלתי אותו מי 
הכול  בישל  והוא  מן המוכן  דבר  היה שום  ומתשובותיו למדתי שלא  וכיצד,  הכין את האוכל 
האורז  וכיצד שיפר את  לכולם  כך שיספיקו  הכין את השניצלים  איך  לי  הוא הסביר  בעצמו. 



־2016  סוציולוגיה ישראלית יח ]1[   111 תשע"ו

ולא  בעמידה  במטבח  אוכל  הוא  למה  שאלתי  לבסוף  הבשר.  את  בישל  שבהם  המים  בעזרת 
יותר טוב“, הוא אמר, “אני לא רוצה להפריע להם“. “למה  יושב ליד אחד השולחנות. “ככה 
אתה חושב שזה יפריע למישהו אם תאכל כאן בישיבה?“ התעקשתי. “מי יודע? אולי?“ הוא 
אמר וחזר למטבח. רק אחר כך, כשסיים, בא והתיישב לידי להמשיך את השיחה. )28.7.2011(

שהוא  בהסבר  אך  ניטרלית,  להיראות  יכולה  במטבח  בעמידה  לבדו  לאכול  המנהל  של  בחירתו 
נותן להתנהגותו אפשר למצוא רמז לכך שלא מדובר בבחירה עניינית גרידא. החשש שהוא עלול 

להפריע לסועדים נשמע יותר כתירוץ מאשר כסיבה ממשית, והוא מסתיר יותר מאשר מבאר.

עובדת שמילאה  עמדה  ההגשה,  לעגלת  הארון  בין  האוכל,  לחדר  המטבח  הקטן שבין  באזור 
צלחות באוכל והניחה אותן על משטח ההגשה מוכנות לאכילה. סייעתי לה בהכנה ובהגשת 
תאכלי  “בואי  העובדת:  לי  אמרה  ירד,  כשהלחץ  מאומצת,  עבודה  של  כשעה  אחרי  המנות. 
משהו“. היא לקחה לעצמה צלחת והכינה מנה גם לעובדת נוספת. בהתחלה סירבתי אבל אחר 
שניצל  העובדת  לי  שמה  עליה  תואם.  וסכו“ם  דק  מפלסטיק  חד-פעמית  צלחת  לקחתי  כך 
תעשייתי, תפו“א מבושל בקליפה ושעועית ירוקה ברוטב עגבניות. עמדתי לידה בין הדלפק 
לארון וניסיתי לאזן את הצלחת באוויר ולחתוך את השניצל בעזרת הסכו“ם השביר. הרגשתי 
עם  מהמטבח  חזרה  העובדות  כשאחת  הרצפה.  על  ולהישפך  ליפול  עלול  האוכל  רגע  שבכל 
שלוש כוסות מים קרים עבורנו, משימת האכילה בעמידה הפכה נוחה עוד פחות. )12.10.2008(

השאלה “מי אוכל עם מי“ מבטאת מיקום חברתי והגדרה עצמית וקבוצתית ומייצרת אותם בעת 
ובעונה אחת )Bourdieu, 1984(. בבית התמחוי נשמרה בהיבט זה הפרדה ברורה שהעמידה את 
הצוות  מאנשי  מי  ישב  שבו  מצב  היה  לא  שלעולם  כך  המתרס,  צדי  משני  הצוות  ואת  הסועדים 
בהסברים שנתנו  מזו  זו  נבדלו  הצוות  אנשי  זאת, הקבוצות השונות של  עם  סועדים.  ליד  לאכול 
מאכילה  מוחלטת  בהימנעות  הסועדים  ובין  בינם  הגבול  את  סימנו  המתחלפים  המתנדבים  לכך. 
והסבה  הביכה אותם תמיד  אוכלים  לכך שאינם  הפניית תשומת הלב  ועצם  של האוכל שהגישו, 
להם אי-נעימות. תשובותיהם נעו בין “יש באוכל מונוסודיום גלוטמט“ ו“המטבח אינו נקי“ ובין 
“איננו רעבים“ או “האוכל לא מיועד לנו אלא לנזקקים“. לעומת זאת, המתנדבים הקבועים, אשר 
נהגו לאכול מהאוכל המוגש, אם מכיוון שהכירו מקרוב את דרכי העבודה וההיגיינה במטבח ואם 
מכיוון שידעו כי תמיד יש אוכל עודף, סימנו את אותו הגבול בכך שנמנעו מלאכול ליד שולחנות 

הסועדים, גם אם הדבר חייב אותם לאכול לא בנוחות.
הגבול הממשי הוא רק ביטוי חיצוני לגבול הסימבולי, שמתבטא בהימנעות מהיכרות ומיצירת 
יחסי קרבה עם הסועדים. לשאלה אם הוא מכיר את הסועדים ענה אחד ממקימיו של בית התמחוי 
בפנים. חלקם. את האמת, בתקופה  כולם  “כן. לא בשמות, אבל את  15 שנה:  זה  ומנהלו בפועל 
הזאת הרבה גם נפטרו. בגלל זה אני עצרתי בעצמי. חשבתי על זה שאני... לא יכול...“, והוא הניח 
יד על הלב ולבש על פניו הבעה של צער )2.2.2012(. עובדת ותיקה בבית תמחוי אחר, שבירכה את 
הסועדים בברכת שלום ומדי פעם אף החליפה כמה מילים עם אדם זה או אחר, ענתה על השאלה 
אם היא מכירה את הסועדים: “כן בוודאי, אני כאן כבר הרבה שנים“. כשנשאלה “את יודעת את 
שמותיהם ואת הסיפור של כל אחד מהם?“ ענתה “לא, לא, לא! אני לא עוברת...“ וסימנה בידה קו 

כלפי דלפק ההגשה. “זה קשה מדי, זה לא בשבילי“ )12.10.2008(.
ומתנערים  כאחד,  אותו  ומבטלים  הסימבולי  הגבול  את  הצוות  אנשי  מסמנים  הללו  בהסברים 
הסועדים  לרצון  כהיענות  התבדלותו  את  מציג  המנהל   .)2008 )ששון-לוי,  ליצירתו  מהאחריות 
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צוות  אנשי  גם  טענו  )וכמוה  טענה  הוותיקה  העובדת  ואילו  פגיעה,  מפני  עליהם  להגן  וכניסיון 
בבתי תמחוי אחרים( שמטרת ההתרחקות היא להגן על עצמם מפני הכאב והצער שעלולים להציף 
אותם כאשר ייחשפו לסיפורי החיים של הסועדים. הגבול שהם מתארים הוא גבול בין מי שסיפורי 
החיים שלהם קשים ונושאים כאב ובין מי שסיפורי החיים שלהם אינם קשים או כואבים. למותר 
לציין שאין לגבול זה בסיס במציאות: אירועי חיים קשים כגון מחלה, מוות, פרידות ומלחמות לא 
וקבוע  יציב  גבול סימבולי  זו יש תפקיד מכריע ביצירת  נחסכו גם מאנשי הצוות. אולם להבחנה 
המבחין בין הכאב “שלנו“, שהוא הנורמלי, ובין הכאב “שלהם“, שהוא מעליב ולא נורמלי. גבול 
זה לא נולד בבית התמחוי אך בית התמחוי שותף בבנייתו, באשרורו ובהבניית תדמיתו כטבעית, 

הגיונית וחיובית. 
כמקבלי  אותם  שמסמן  הסימבולי  לגבול  מתנגדים  הפיזי,  לגבול  לציית  שנאלצים  הסועדים, 
שירות חסרי זהות, בעיקר על ידי הפגנת בעלות על המקום. הזמנת החוקרת להיכנס או להישאר, 
המלצות על מאכלים מסוימים או התחלקות בדברי אוכל, כל אלו מבטאים התנגדות של הסועדים, 

גם אם לא ישירה, לקו הגבול המסמן אותם כמי שראויים ליחס של הפרדה והדרה. 

נכנסתי לבית תמחוי יחד עם אישה קשישה שפגשתי בעבר. לא היה לי הרבה זמן והיא ראתה 
שאני מהססת אם להישאר או ללכת. היא שידלה אותי להישאר. “עוד כמה דקות יגיע המרק. 
בינינו.  השולחן  על  והניחה  פיצוחים  חופן  מהתיק  הוציאה  כך  ואחר  תישארי...“  לך,  כדאי 

אכלתי. )31.7.2011(

ממד שני: דחייה
זו קשורה לתחושת  דחייה.  או במחיצתם“( מתווספת  )“אני לא אוכל איתם  קו הגבול הפיזי  אל 
הבזות )קריסטבה, 2005(, המערבת בתוכה רגשות עזים וקמאיים של דחייה וסלידה, חשש ומשיכה 
גם יחד. עובדת היותו של בית התמחוי זירה קולינרית שבה האכילה היא פעילות מרכזית המצדיקה 
את עצם קיום המוסד מאפשרת לחוש בקלות תחושה של בזות, שכן “גועל ממזון הוא אולי הצורה 

הבסיסית ביותר והקדמונית ביותר של הבזות“ )שם, עמ‘ 8(.
היא  משיכה,  לצד  וחשש  דחייה  אוכל,  כלפי  סותרים  רגשות  באנשים  לעורר  המרכזית  הדרך 
להסתיר את מקורו או טיבו המדויק. אוכל שאיננו יודעים מהו מעורר את אינסטינקט הניאופוביה, 
 Fischler,( הרעלה  סכנת  מפני  האורגניזם  על  להגן  נועד  אשר  מוכר,  והלא  החדש  מפני  חשש 
1988( ומרחיק אותו גם מפני מזונות שאכילתם עלולה לעמוד בסתירה לאמונה דתית או לעמדה 
אידיאולוגית, כאלה שחדירתם אל הגוף יכולה להשפיע על זהות הסועד )Bourdieu, 1984(. לכן 

.)Lupton, 1996( אי-ודאות עלולה להפוך אוכל מוכר לזר, מגרה לדוחה ואהוב ללא רצוי

על השולחן הייתה צלחת ועליה משהו חום-צהוב, לגמרי לא ברור, וזבובים רבים נמשכו אליו. 
ריבה  עם  עוגה  כנראה  שזו  למסקנה  הגעתי  ולבסוף  ושוב  מקרוב  שוב  המנה  על  הסתכלתי 

צהובה. )21.4.2010(
יכולתי  ולא  מהם  באחד  נגסתי  וקשים.  מאוד  כהים  פלאפל,  דמויי  כדורים  היו  הצלחת  על 
להחליט מה הוא. שאלתי את הנשים שמולי, “מה זה?“ הן משכו בכתפיהן, לא יודעות. אחת 
“פ...ל...א...פ...ל“. השנייה  ובסוף אמרה  וחיפשה בראשה את המילה בעברית  מהן חיפשה 
אמרה לה: “לא, זה לא פלאפל“. “זה משהו דמוי פלאפל“, אמרתי. “זה בשר?“ שאלה אחת. 

“לא נראה לי“, עניתי. )30.4.2010(
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מאוד,  מעוכים  שהיו  טונה,  עם  ארוזים  סנדוויצ‘ים  ובו  ארגז  מתנדבת  הביאה  שיצאנו  לפני 
ושאלה אם אנחנו רוצים. “ממתי הסנדוויצ‘ים האלה?“ שאלתי. “ומאיפה הם מגיעים?“ “לא 

יודעים“, ענה לי מתנדב אחר. “מגיעים!“ )24.11.2011(

אי-הוודאות בנוגע לאוכל, אשר באה לידי ביטוי בהעדר תפריט או מקור מידע אחר לגבי הרכב 
הרב  השימוש  של  יוצא  פועל  היא  שלה,  הכשרות  ורמת  טריותה  מידת  איכותה,  מקורה,  המנה, 
בתרומות אוכל מוכן, כנהוג בבתי תמחוי. לא תמיד יש בידי אנשי הצוות כל המידע הרלוונטי ולכן 
הם לא בהכרח יכולים לחלוק אותו עם הסועדים. נוסף על כך נפוצה בקרב אנשי הצוות התפיסה 
הגורסת ש“כאן אוכלים כל מה שבא“ )15.7.2010(. מכיוון שכך, אין צורך, ואולי אפילו לא רצוי, 
לשתף את הסועדים במידע בנוגע לאוכל המוגש. במובן זה, עצם העובדה שהסועדים נהגו לשאול 
את אנשי הצוות על טיב האוכל המוגש היא ביטוי של התנגדות ליחס המנמיך, הגורס שהם חייבים 
לאכול הכול. כמו השימוש בהסתרת מידע מפני חוסים במוסדות טוטליים )גופמן, 2006(, גם כאן 
יכולה לשמש את אנשי הצוות ככלי לחיזוק שליטתם בסועדים, כלומר לצמצום  הסתרת המידע 
אי- חשוד.  למרכיב  לסירוב  או  אהוב  ממרכיב  לתוספת  באחר,  אחד  מרכיב  להחליף  בקשותיהם 

הוודאות של הסועדים באשר לאוכל ולהרכבו מקלה את ההתנהלות השוטפת של המוסד וחוסכת 
התמודדות עם טענות, בעיות ובקשות מיוחדות. 

רגליים  עור,  פנימיים,  איברים  כגון  איכותיים  לא  בשר  חלקי  או  טרי  ולא  זול  אוכל  הגשת  גם 
וגרונות תורמת לתחושת הסלידה )Mennell, 1985(. לרוב, מנות הבשר המוגשות בבית תמחוי, 
בפרט אם הוכנו במקום ולא הגיעו בתרומה מבית מלון, מסעדה או אולם שמחות, כוללות חלקים 
טחון,  בשר  הודו,  בשר  וכפסולות:  כשאריות  ואפילו  נמוכה  מדרגה  כבשר  להגדירם  שמקובל 
אוכל  גם  וכך  ברורה,  אינה  שזהותו  אוכל  עוף.  פירוק  ושאריות  עצמות  גרונות,  עור,  נקניקיות, 
 McClintock,( שהוכן משאריות שנתרמו מכיוון שלא היה בהן צורך, מאבד את מעמדו כסחורה
1995( והופך לחומר שמחוץ למקומו )דאגלס, 2004(, כלומר, הוא בחזקת פסולת או זיהום, בלי 
קשר לאיכותו, טעמו או הרכבו. אכילתו נתפסת לא רק כסכנה בריאותית אלא בעיקר כאיום על 
הדימוי האישי והחברתי וכעדות לפרימיטיביות, כישלון ונחשלות )McClintock, 1995(. האוכל 
הדוחה הופך את גופו של הסועד לנחות ולדוחה. כך לדוגמה אכילת מרק עוף המכיל חתיכות של 
עור ועצמות ומעט גזר, כפי שהוגש פעמים רבות בבית התמחוי, משליכה על זהותו ועל מעמדו 
וכלים  טמפרטורה  על  אי-הקפדה  גם   .)Mennell, 1985( אותו  שאוכל  הגוף  בעל  של  החברתי 
ערך  כבעלי  הסועדים  לסימון  תורמים  ומפיות  מלאה  סכו“ם  מערכת  והעדר  למנות  המתאימים 

חברתי מופחת.

ניגש אלינו אחד העובדים הצעירים עם צלחת ועליה ארבעה תפוחים אפויים ושאל אם אנחנו 
רוצים. הסתכלתי עליו בתדהמה ואמרתי: “כן, אני רוצה“. “טוב, תקרבי לי את הצלחת“, הוא 
אמר. לא רציתי שהוא ישים לי את התפוח המתוק על הפלפלים והאורז, איך שהוא ציפיתי 
לצלחת קטנה אחרת, אבל ראיתי שהוא הולך להוריד לי את התפוח ישר בתוך המנה, אז מהר 

הספקתי להזיז קצת את האורז הצידה ולפנות לתפוח מקום בקצה הצלחת. )24.11.2011(

החיבור על אותה צלחת של מה שנתפס כמנה עיקרית עם מה שנתפס כמנה אחרונה, והמחסור 
כתרבותי  שנתפס  ממה  אותם  שמרחיקה  להתנהגות  הסועדים  את  מחייבים  בסכינים,  הכרוני 
סכו“ם  על  ויתור   .)2005 שטראוס,  לוי   ;2005 )גביעון,  והחייתי  הפרימיטיבי  אל  אותם  ומקרבת 
או אכילה ללא סט מלא, והגשת מנות מקטגוריות שונות בצלחת אחת ובבת אחת מאלצות את 
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נורמות האכילה המקובלות ולאכול כמי שאינם בני תרבות, לפחות חלקית.  הסועדים לוותר על 
בין  והדחייה  הריחוק  של  תוצר  היא  ומגוונים,  רבים  התמחוי  בבית  שמקורותיה  הבזות,  תחושת 
החברה הרחבה ובין הסועדים, שכן פעמים רבות נימקו באוזניי מנהלי בתי תמחוי ואנשי צוות את 
צורת הגשת האוכל בטענה “זה לא אכפת להם ]לסועדים[“, “הם לא מרגישים“; ותחושה זו גם 

יוצרת את הריחוק והדחייה.
פעמים רבות ההכרח מקשה על הסועדים להתנגד לפרקטיקה המייצרת את הסלידה מהאוכל. 
דווקא בשל כך חשוב לראות כי “אכפת להם“ ו“הם מרגישים“ וכי הם מזהים מאכלים מסוימים, 
עירוב של מאכלים או צורת הגשה מסוימת כלא ראויים. דוגמה לכך היא הסועדת שאמרה “איכס“ 
ועשתה פרצוף נגעל, “אני אף פעם לא אוכלת נקניקיות. גם אם אני אמות אני לא אוכל נקניק. 
סועדות  שתי  עסקו  אחר  במקרה   .)16.11.2011( בריא“  לא  זה  מגעיל,  זה  בשבילי,  אוכל  לא  זה 
בבדיקה קפדנית של ניקיון קעריות המרק והכוסות, ואחת אמרה: “שוטפים את הכלים, אבל לא 
אחד   .)12.1.2010( מלוכלכים“  לפעמים  נשארים  הכלים  זה  בגלל  אותם.  משרים  רק  אחד.  אחד 
הסועדים המליץ על בית תמחוי אחר: “שם טוב“, הוא אמר. “מקום מסודר וכלים נורמליים, צלחת 

וכף ומזלג וסכין, לא מפלסטיק כמו פה“ )2.9.2009(. 

ממד שלישי: טשטוש זהות
הממד השלישי בתהליך יצירת האחרות כרוך בהתכת הזהויות האישיות של הסועדים לכדי זהות 
אחת שמאפייניה העיקריים מוגדרים על דרך השלילה. זו אינה זהות פרטית אלא קבוצתית, זהות 
כנחותה מהזהות החברתית ההגמונית.  ומוגדרת  בין אנשים שונים  או הבחנה  מגוון  כל  המוחקת 
הזהות האישית והשייכות לקבוצה תרבותית מתקשרות ישירות להעדפות של טעם והרגלי אכילה 
 Bisogni, Connors, Devine, & Sobal, 2002; Bourdieu, 1984; Fries & Croyle, 1993;(

 .)Lupton, 1996; Vartanian, Herman, & Polivy, 2007
בעידן המקדש את האינדיבידואל, בררנות, העדפות טעם אישיות והימנעות ממאכלים מסוימים 
מעלה  אשר  ורצויה  חיובית  כהתנהגות  נתפסים  אידיאולוגיות  או  דתיות  בריאותיות,  מסיבות 
את ערכו של האדם. טשטוש הזהות בבית התמחוי טמון בראש ובראשונה בכך שהאוכל המוגש 
מתעלם מההעדפות של קהל הסועדים, והשפעת הסועדים על הרכב האוכל שיקבלו בבית התמחוי 
ועל כמותו היא מזערית. מרחב השפעתם מצטמצם למעשה להחלטה מה יאכלו בפועל מתוך מה 
הצוות  אנשי  אצל  נתפסים  הסועדים  מצד  בחירה  של  גילויים  בצלחת.  יותירו  ומה  להם  שמוגש 

כביטוי מובהק של פינוק, בררנות שאינה במקומה ואפילו כפיות טובה.
את התופעה הזאת אפשר להסביר בהעדר תקשורת משמעותית בין אנשי צוות לסועדים. 
הסיבות להימנעות מאכילת מאכלים מסוימים נותרות עלומות עבור אנשי הצוות, ולפיכך גם 
שרירותיות וחסרות היגיון. העדר התקשורת וחוסר היכולת להסביר לאנשי הצוות מדוע הסועד 
מעוניין במנה מסוימת או מבקש להימנע מאחרת מעצימים את התפיסה הרואה בסועדים אנשים 
נטולי טעם, תפיסה שכאמור מתבטאת באמירה השגורה בפי אנשי צוות “כאן אוכלים כל מה 
שבא“ ובהגשת תפריט מונוטוני, אוכל לא מתובל, לא תמיד בטמפרטורה הנכונה או בהרכב 
המנות המתאים על פי כללי הקולינריה המקובלים, ומתוך ויתור על טעם, איכות ואסתטיקה.

טשטוש הזהות בא לידי ביטוי ביתר שאת כאשר סועדים מנסים לבטא העדפה אישית או צרכים 
אישיים הנוגעים לאוכל. בשל טבען, פרקטיקות יצירת הגבול והדחייה מקשות על הסועדים לקיים 
הסועדים  של  ההתנגדות  הזהות  טשטוש  של  בהיבט  אולם  ישירות,  להן  להתנגד  או  ומתן  משא 

מקבלת ביטוי גלוי יותר. 



־2016  סוציולוגיה ישראלית יח ]1[   115 תשע"ו

הגבר מן המטבח הביא לה מנה. “זה לא!“ אמרה האישה במבטא זר כשהיא מצביעה על האפונה 
שבצלחת. “לא נורא“, אמר לה. אך היא חזרה שוב על דבריה וביתר תקיפות: “זה, לא!!“ הגבר 
המתנדב חזר בפרצוף מתוסכל למטבח עם הצלחת, הוריד ממנה את האפונה והחזיר לה את 

הצלחת. )22.4.2010(
הוא  לאוכל.  לו  וזקן, שנכנסו  ארוך, שפם  גבר עם שער אפור  ישב  בשולחן הפינתי שממולי 
ביקש וקיבל תוספת למרק. אחד מעובדי השירות, גבר צעיר, צחק עליו ואמר “כמה מרק אתה 

אוכל?! בסוף לפיפי שלך יהיה צבע של מרק“. )15.11.2011(
מים  כוס  לעצמי  מזגתי  מצאתי.  ולא  לחם  חיפשתי  מאוד.  חריף  אבל  וטעים  חם  היה  המרק 
וניסיתי להפיג את החריפות על ידי שתייה תכופה אבל לבסוף החלטתי בכל זאת לנסות להשיג 
הסתכל  הוא  לחם.  לי  להשיג  יוכל  אם  ושאלתי  באולם  נוכח  שהיה  צוות  לאיש  פניתי  לחם. 
מסביב, ראה שאין לחם ואז פנה למטבח ושאל אם יש שם. אחרי כמה דקות שמעתי את אחד 
לשולחן  בדרך  שהפינקולדה  להם  “תגיד  מוסיף:  ואז  לחם,  שאין  צועק  המטבח  מן  העובדים 
17“. עבר רגע ופתאום הבנתי שהם משתעשעים על חשבוני. מוזר, אבל נעלבתי. לא יכולתי 

להפסיק לחשוב: מה בסך הכול ביקשתי? קצת לחם... )17.11.2011(

היא  מצלחתה  האפונה  את  שיוריד  שביקשה  לסועדת  שנענה  המתנדב  של  המתוסכלת  ההבעה 
בתגובה  הסועדים  את  בבירור  שהשפילו  האחרים,  הצוות  אנשי  שני  תגובת  של  העדינה  הגרסה 
סבירה  אינה  עצמה  שהבקשה  מסר  מעבירה  לבקשתו  בתגובה  הסועד  השפלת  תוספת.  לבקשת 
שאירועים  מספיק  תכופות;  בהשפלות  צורך  אין  ייקלט  זה  שמסר  כדי  קבילה.  בלתי  ולמעשה 
משפילים כאלה יתרחשו מדי פעם כדי לעורר את החשש מפניהם ולצמצם במידה ניכרת את כמות 
הבקשות )Garfinkel, 1956(. חשש זה מחמיר כאשר ההשפלה מגיעה בתגובה לבקשה שנענתה 
)כמו בדוגמה של המרק( או בתגובה לבקשה שנתפסת כלגיטימית או פעוטה )במקרה של בקשת 
הלחם(, מכיוון שהסועדים מתקשים לנבא איזו בקשה תעורר תגובה משפילה ואיזו תיענה באופן 
מכובד ומכבד. צמצום מספר הבקשות מצד הסועדים מקל מאוד על אנשי הצוות בניהול הארוחה 
ומייצר אחידות לכאורה בצרכים וברצונות של הסועדים, משום שמוענק להם מענה אחיד. צמצום 
בכר  תיעדה  דומות  תגובות  לה.  מצפים  הצוות  שאנשי  תודה  לאסירות  ביטוי  גם  הוא  הבקשות 
ואפילו כלפי סירוב למנה  גילויי בררנות או העדפה,  )2005( מצד אנשי צוות בבית תמחוי כלפי 
מסוימת )“זו לא תכנית כבקשתך!“; “מי שלא טוב לו, שלא יאכל!“; “יש לה עוד מה להגיד...!“, 

שם, עמ‘ 47(.
תפיסת הסועדים כבעלי צרכים ורצונות אחידים ובסיסיים מתבטאת גם בכללי ההפעלה, בנורמות 
ובחוקים שעל פיהם פועל בית התמחוי. אלה מכוונים להשליט מרות וסדר, גם אם לא באופן ישיר, 
ולאיין את כל ההיבטים החברתיים והקולינריים המתקשרים לאוכל. אחד הביטויים לכך הוא השעות 
המעטות שבהן בית התמחוי פתוח — כשעתיים ביום — וההתעלמות מהצורך ומהרצון של רבים 
מהסועדים לבלות זמן רב ככל האפשר במקום מוגן וממוזג ולעסוק לצד האכילה גם בפעילות חברתית. 
אף על פי שבתי התמחוי אמורים להיות פתוחים כשעתיים, בדרך כלל כבר לאחר כמחצית השעה 
רוב הסועדים מסיימים לאכול, והבודדים שמגיעים מאוחר יותר מתבקשים להתיישב סביב שולחן 
אחד או שניים בשעה שאנשי הצוות מנקים ומסדרים את שאר חלקי האולם ומעניקים לסועדים את 

התחושה שעליהם להזדרז ולסיים את הארוחה כדי לא להפריע לאנשי הצוות בעבודתם.
ביטוי מרכזי נוסף לטשטוש הזהות האישית הוא השליטה במקומות הישיבה, החל בהפרדה בין 
גברים לנשים, דרך הפעלת העיקרון של מילוי שולחנות — דרישה מן הסועדים לתפוס מקומות 
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פנויים בשולחנות מאוכלסים, וכל עוד יש מקומות פנויים כאלה להימנע מלשבת בשולחן חדש — 
וכלה בהפרדה מכוונת של קבוצות חברים או בני זוג המבקשים לסעוד יחד, כדי להימנע מ“בלגן“ 

בבית התמחוי.

נכנס גבר ונעמד ליד שתי הנשים המשוחחות בשולחן הראשון, דיבר איתן כמה מילים ואחר כך 
הלך לרחוץ ידיים. חזר, קיבל צלחת וניגש לשולחן המקביל בטור השני ושם התיישב לאכול, 

כשהוא ממשיך לשוחח איתן מעבר למעבר בין השולחנות. )22.4.2010(
שאלתי אם יש כלל שאומר שגברים ונשים צריכים לשבת בנפרד או שככה זה יוצא מעצמו. 
“אנחנו לא מרשים לשבת יחד“, השיב לי המנהל. “למה?“ שאלתי. “כדי לשמור על הסדר“. 
מדברות  נשים  יודעת,  “את  בלגן?“  יהיה  יחד  ישבו  הם  “אם  שאלתי,  כך  אחר  אבל  הנהנתי, 
וגברים באים  הרבה. תראי את שתי אלה שם, כבר חצי שעה שהן לא אוכלות, רק מדברות. 

אוכלים הולכים, אז זה מפריע להם“. )22.4.2011(

גברים  בין  הפרדה  התקיימה  השדה  עבודת  נערכה  שבהם  התמחוי  בתי  שבעת  מתוך  בארבעה 
שליטה  של  אחרות  פרקטיקות  ננקטו  אך  מעורבת  הייתה  הישיבה  האחרים  בשלושת  לנשים. 
בישיבת הסועדים. אחד המנהלים הסביר את הסיבה להפרדה בין גברים לנשים ומדבריו התברר כי 

אין מדובר בשמירה על צניעות דתית אלא בצורך בשמירה על הסדר:

“בסך הכול משתדלים שכן יהיה סדר. כי אין מה לעשות, זה גן ילדים, וכל שינוי משגע אותם“. 
תינוק  להיות  הופך  הוא  מבוגר?  הוא,  מה  ילדים!  “גן  שאלתי.  ילדים?“  גן  אומרת  זאת  “מה 
חזרה, בכל המובנים. הוא נעלב, הוא מתעצבן עליה, הוא לא כל כך חבר ]כך במקור. הדובר 
מתייחס לסועד ולסועדת טיפוסיים על פי תפיסתו[. כל אחד מרגיש... הם בלחץ, מסתכלים. 

שימי לב שהאחרון מסתכל לראות אם נשאר ]אוכל[. וכל יום נשאר“. )1.2.2012(

אנוכיות,  ילדותיות,  לסועדים  מייחסת  בה  משתמש  התמחוי  בית  שמנהל  ילדים“  “גן  המטפורה 
חוסר גמישות וחוסר אמון. תפיסתם של לקוחות בית התמחוי כילדי גן מסבירה גם את חששו של 
מנהל בית התמחוי הקודם מפני בלגן שיתעורר אם יוגמשו לוחות הזמנים. נוסף על כך, השוואת 
מעמדם של לקוחות בית התמחוי לילדים מורידה אותם בדרגה בהיררכיה הגילאית )גופמן, 2006( 
תהליכים   .)Curtis, 1997( הצוות  אנשי  מצד  והשליטה  העיצוב  החינוך,  תהליכי  את  ומצדיקה 
ומנגנונים אלו גורמים לכך שכלל הסועדים נתפסים בעיני אנשי הצוות כדמויות שטוחות ואחידות, 
מעין פרסונה סימבולית ועמומה )חזן, 1994( נטולת מאפיינים, תכונות אישיות, רקע, רצונות או 

צרכים ייחודיים, המייצגת את הסועד הטיפוסי בבית התמחוי. 

ממד רביעי: הטלת סטיגמה
תכונות  עליה  להטיל  אפשר  ושטוחה  עמומה  סימבולית  דמות  הדרגתי  בתהליך  שנוצרה  לאחר 
יעוררו  בעוני, מבלי שמאפייניה  ומגרעות המיוחסים לאנשים שחיים  ליקויים  שליליות, פגמים, 
ספק או יעמדו בסתירה למרכיבי הסטיגמה. מבין מגוון התכונות השליליות המיוחסות לאנשים 

החיים בעוני, שלושה דימויים מועצמים בבית התמחוי: הסועד העני נתפס כרעב, שקרן ובטלן. 
ידי הדחף הראשוני להשיג אוכל שיאפשר  תפיסת הלקוחות כרעבים, כלומר מי שמונעים על 
יותר ודחופות פחות — באה לידי  קיום ביולוגי — דחף הדוחה כל עיסוק אנושי בסוגיות גבוהות 
ביטוי באמירה הנפוצה למדי בקרב אנשי צוות “כאן אוכלים כל מה שבא“. באופן מעשי תפיסה 
הוא  נוסף  ביטוי  מגוון.  תפריט  או  ואסתטי  טעים  אוכל  להגיש  מהצורך  בהתנערות  מתבטאת  זו 
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דרך  כל  כלפי  הצוות  אנשי  שמפגינים  הגלויה  או  הסמויה  הפסיבית,  או  האקטיבית  ההתנגדות 
התנהגות המשקפת היבטים חברתיים של ארוחה: הימנעותם מפתיחת בית התמחוי בפני הסועדים 
בין  רצון מקיום שיחות  ישיבה משותפת עם חברים, אי שביעות  לפני שעת הארוחה, איסור על 
הסועדים בזמן האוכל או מקריאת עיתון או האזנה לרדיו — כל אלו צורות התנהגות אשר נתפסות 

כלא רצויות וכלא מתאימות למקום.
לצד התפיסה של הסועדים כרעבים הם נתפסים גם כשקרנים. על אף הנורמה הנהוגה, שלפיה 
בתי התמחוי פותחים את שעריהם בפני כל אדם מבלי לבקש ממנו להוכיח את נזקקותו, סועדים 

רבים נתפסים כחשודים בהונאה ובניסיון להפיק מבית התמחוי טובות הנאה שאינם זכאים להן.

יום,  יום  לפה  באים  אנשים.  אוסף של  זה  “פה  מנהל המשמרת.  לפה?“ שאלתי את  בא  “מי 
כאילו מתפללים וזה. זה לא, לאו דווקא נזקק. זה בית מארח. זהו“, הוא השיב בנחרצות. אך 
אני רציתי תשובה יותר מפורטת ולכן חזרתי אל הסוגיה מכיוון אחר: “אתה יודע, הסתכלתי 
וגלמודים“, אך בטרם  כשנכנסתי, על השלט כתוב...“ על השלט כתוב “בית תבשיל לזקנים 
זה העיקרון של מי שנזקק. מה את רוצה?  הספקתי להשלים את השאלה הוא ענה: “בסדר, 
שאני אוריד לך את המסכה? אני אתן לך כרטיסייה3 של כל אדם בעיר הזאת“. “כן?!“ אמרתי 
בתמיהה. “כרטיסייה, אני אומר לך!“ “אז איך זה הולך? מי נכנס?“ שאלתי, “כל אחד. כמה יש 

פה, עשר? לתשע לא צריך לתת“. )2.2.2012(
“אתמול בסוף היום כמעט לא נשאר לי מה לתת לאנשים“, אמר לי המנהל. “כי אנשים באים 
ולוקחים מנות הביתה. אני כמעט בטוח שהם לא צריכים, אבל אי אפשר להגיד להם לא. ככה 
זה כבר הרבה זמן“. “אבל אם אין, אז אפשר להגיד לא. לא?“ שאלתי. “זה קשה, קשה“, הוא 
אמר. “יש מישהי, אני לא מכיר אותה, אבל ככה אומרים, שבאה עם נהג עם רכב חדש, עומד 
וגם לוקחת הביתה. אבל אם יש 10%—15% שצריכים  נכנסת אוכלת  והיא  בחוץ ומחכה לה, 

ונתנו להם — דיינו“. )22.4.2010(

דווקא העדר מנגנוני בדיקה ופיקוח אשר יאפשרו להבחין בין זכאי ובין מי שאינו נזקק, או מתחזה 
שיאפשר  מנגנון  לרשותם  להעמיד  מבלי  תמידית  לחשודים  הסועדים  כלל  את  הופכים  לנזקק, 
להם להסיר מעליהם את החשד. בכך תורם בית התמחוי את חלקו לאווירה הכללית העוטפת את 

שירותי הרווחה, הרואה את לקוחותיה כמי שחשודים ברמאות והונאה )דורון, 2010(.
העבודה  בשוק  כמי שאינם מעורבים  כבטלנים,  לקוחותיו  לתפיסת  בית התמחוי  תורם  לבסוף 
בשעות  משתקפת  זו  תפיסה  לעצמם.  לא  ואפילו  לזולתם  לעזור  כדי  להתאמץ  מוכנים  ואינם 
שמותיר  המנות,  חלוקת  באופן  עובדים;  לאנשים  מותאמות  שאינן  התמחוי,  בית  של  הפעילות 
מהסועדים  מצפים  שאינם  הצוות,  אנשי  של  ובהתבטאויותיהם  לחלוטין;  פסיביים  הסועדים  את 

למעורבות או לעזרה כלשהי בעבודת בית התמחוי:

“אולי את מכירה מתנדבים?“ שאל אותי המנהל. “אני צריך כאן מתנדבים, גמרנו עם עובדי 
צריך  אני  הזמן  וכל  העבודה,  את  עושים  ולא  בלגן  עושים  “הם  שאלתי.  “למה?“  השירות“. 
להיות שוטר שלהם. אחד הולך, השני נעלם, צריך לדווח. די, נמאס לי, לא רוצה“. “ומה עם 

פילנתרופיים  מוסדות  או  ורווחה  סעד  רשויות  ידי  על  המחולקות  לכרטיסיות  הנראה  כפי  הכוונה   3
והמזהות את בעליהן כמי שזכאי למספר מסוים של ארוחות בבית התמחוי. הכרטיסייה עצמה היא 

לפיכך סמן של עוני, חולשה וסטיגמה שלילית. 
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הסועדים?“ שאלתי, “ניסית לגייס מהם מתנדבים?“ “לא“, הוא אמר ועשה תנועה מבטלת עם 
היד. “אין סיכוי!“ )15.7.2010(

בתהליך מעגלי הופכים דימויים אלו גם לסיבה וגם להצדקה ליחס השלילי המופנה כלפי הסועדים 
)גופמן, 1983(. גם גילויים של יוזמה, פעלתנות, בררנות, חברתיות ורוח התנדבות מצד הסועדים 
אינם מבטלים את היחס הסטיגמטי כלפיהם: גילויים אלו נתפסים כתופעות מוזרות, לא מובנות 
ולא רצויות שאינן מעידות על קיומן של תכונות חיוביות בין הסועדים אלא נחשבות הפרעה לסדר 

הטוב ומשמשות עילה להתערבות מדכאת של אנשי הצוות.

דיון
ומזהה בהם ארבעה ממדים — הצבת  זה מתאר תהליכי האחרה המתקיימים בבתי תמחוי  מאמר 
כלפי  המופנית  סטיגמה  על  רבות  שנכתב  אף  סטיגמה.  והטלת  זהות  טשטוש  דחייה,  גבול, 
בין  יחסים  של  בהקשר  בעיקר  אחרות,  ועל   )1983 )גופמן,  בסוציולוגיה  ספציפיות  אוכלוסיות 
על  המחקר  מועט   ,)Clifford & Marcus, 1986( באנתרופולוגיה  שונות  תרבותיות  קבוצות 

פרקטיקות האחרה של אנשים החיים בעוני בזירות של סיוע. 
כותלי  בין  היא בהרחבת ההבנה של התהליכים החברתיים המתרחשים  זה  תרומתו של מחקר 
בית התמחוי, המבטאים את מערכת היחסים שבין החברה לאנשים החיים בעוני. ייחודו של בית 
החברתי  במרחב  ומטריאלי.  סימבולי  וקולינרי,  חברתי  מרחבים:  של  צומת  בהיותו  הוא  התמחוי 
מזמן בית התמחוי מפגש תכוף ובלתי אמצעי בין האנשים החיים בעוני — הסועדים — ובין אנשי 
ההיבטים  בין  מפגיש  התמחוי  בית  הקולינרי  במרחב  ההגמונית.  החברה  את  המייצגים  הצוות, 
החומריים של העוני ובין ההיבטים הסימבוליים שלו. ארבעת הממדים של ההאחרה — הצבת גבול, 
דחייה, טשטוש זהות והטלת סטיגמה — משלימים זה את זה לכדי יצירת אחרות במובנה המשפיל 
והמדכא ומצביעים על התהליכים שבהעדרם אי אפשר לתאר את הגבולות החברתיים כפגיעה או 
כדיכוי )בורדייה, Wolfe, 1992 ;2005(. תהליכים אלו הם אשר מביאים לכך שהמרחק בין בני אדם 
שגבול סימבולי מבחין ביניהם ילך ויגדל ושתושבי צדו האחר של המתרס יצטיירו בעינינו לא רק 
ומסוכנים. בעקבות התהליכים הללו  כדומים אחד לשני באופן מובהק אלא גם כדוחים, משונים 

הגבולות הופכים בלתי חדירים, וכך נמנעת כל אפשרות למפגש משמעותי בין הצדדים.
בעשרים השנים האחרונות התפתח בגוף הידע על עוני זרם הרואה באחרות את אחד מביטוייו 
המובהקים של עוני, גורם התורם לעוני ומחזק אותו )Lister, 2004; Lott, 2002(. בהתבסס על 
המושג “חוסר צדק סימבולי“ של הפילוסופית ננסי פרייזר, ליסטר )Lister, 2004( מגדירה עוני 
הן כמצב כלכלי מוחלש ולא בטוח והן כיחס חברתי מבייש והרסני, כלומר כזה שיש לו מאפיינים 
)participatory research( הדגישו אנשים  התייחסותיים-סימבוליים. במחקרים השתתפותיים 
החיים בעוני את ההיבטים הללו וציינו אותם כמקור לכאב ולקושי ניכרים בחייהם וכמחסום בפני 
דו- יחסים  מתקיימים  העוני  של  הסימבוליים  ההיבטים  ובין  הכלכלי  המחסור  בין  מעוני.  יציאה 

סטריים: המחסור החומרי גורר חוסר יכולת לממש זכויות ולהשתתף בהוויה החברתית והתרבותית 
וגורם לתחושות קשות של השפלה וניכור, ובה בעת הריחוק החברתי והניתוק ממוקדי ההשפעה 

גוררים פגיעה כלכלית מידית ואף פוגעים ביכולתם של המודרים לצאת ממעגל העוני.
ההיבטים ההתייחסותיים-סימבוליים של העוני כוללים חוויה של אחרות שביטוייה רבים — בוז, 
זכויות  שלילת  כוח;  חוסר  בושה;  קול;  העדר  העצמי;  ובדימוי  בכבוד  ופגיעה  סטיגמה  השפלה, 
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ואזרחות מופחתת. חוויות כאלה נובעות מאינטראקציות יומיומיות של אנשים החיים בעוני עם 
פירס  הפסיכיאטר  והציבורי.  הפוליטי  ובשיח  במדיה  מיוצגים  הם  שבו  ומהאופן  הרחבה  החברה 
)Pierce, 1974( כינה חוויות כאלה “מיקרו אגרסיות“, מונח המצביע על אופיין היומיומי, הזעיר 
כביכול, הבנאלי. בראון )Brown, 2008; צאלח, 2014( מדמה אותן לטיפות קטנות של חומצה 

שהשפעתן מזיקה והרסנית. 
חזן )1994( מצביע על האמצעים הרטוריים שבאמצעותם מוכחשת האנושיות והסובייקטיביות 
של אחרים )זקנים ובני שכונת מצוקה( דווקא בנסיבות של סיוע. הוא מסכם כי “לענייננו חשובה 
מתכנניה  בידי  חרב-פיפיות  להיות  עלולה  לסייע  שמטרתה  חברתית  התערבות  שכל  המסקנה, 
ולהביא לתוצאה הפוכה מזו ששאפו אליה“ )שם, עמ‘ 15(. מחקר זה מציג את בתי התמחוי כזירות 
של סיוע, חמלה וטוב, שפרקטיקות הסיוע הנהוגות בהן מייצרות את הסועדים כאחרים ומדביקות 
להם דימוי מוכלל ושטוח אשר מכחיש את אנושיותם ואת הסובייקטיביות שלהם. בתי תמחוי הם 
אפילו  מוסדיים,  ולא  אישיים  אינטרסים  מתוך  מופעלים  שהם  מכיוון  זה  בהקשר  מעניינת  זירה 
יותר מהתערבויות סיוע חברתיות אחרות, ומבוססים על האכלה, שהיא פעילות חברתית בעלת 
פוטנציאל מלכד )Fischler, 2011(. ניתן היה לשער כי בבתי התמחוי תתאפשר מידה של קשר 
המסרים  בין  ניכר  פער  יש  כי  נראה  אולם  סולידריות.  ועל  משותפות  זיקות  על  המבוסס  אנושי 
ובין  החברתית,  התקינות  שלטון  ידי  על  והמנוהל  המפוקח  השיח  באמצעות  העוברים  הגלויים, 
והפחתת  ניכור  חשדנות,  וכוללים  לא-מילוליים  תקשורת  בערוצי  העוברים  הסמויים,  המסרים 
ערך. בשעה שהשיח המילולי מדבר על שמירה על צנעת הפרט, כבוד האדם, הקשבה, אמון ומתן 
את  חושפים  התמחוי  בית  של  היומיום  והווי  הפעולה  כללי  הנורמות,  הלקוחות,  לצורכי  פתרון 
תרומתו לתהליך יצירת האחרות באמצעות ארבעת הממדים שהוצגו כאן — הצבת גבול, דחייה, 

טשטוש זהות והטלת סטיגמה. 
מתרחש  הסימבולית  מהפגיעה  גדול  שחלק  מכיוון  מתאפשר  לתוצאה  כוונה  בין  זה  פער 
באמצעות מנגנונים גופניים שנמצאים ברמת המודעות השנייה, הנמצאת מתחת לסף ההכרה של 
וחשש.  רחמים  ורגשות  דחייה  או  גועל  גוף, תחושות  תנועות  פנים,  הבעות  מחוות,  כגון  האדם, 
מנגנונים אלו הם ביטוי של התפיסות והעמדות הערכיות והתרבותיות העמוקות ביותר, המפעילות 

.)Giddens, 1991( את ההתנהגות ללא תיווך של המודעות ושל מערכת קבלת ההחלטות שלה
מי  בין  והיררכית  מוסרית  הבחנה  ומייצרת  התמחוי  בית  פעולת  באמצעות  הנוצרת  האחרות 
שאוכלים במקום ובין שאר בני החברה מיוצרת ומשועתקת בתוך יחסי הכוח ומבני הכוח. הטבעיות 
שבה היא מתקבלת הופכת אותה לבלתי נראית ולבלתי מסומנת ולכן היא קשה לחשיפה ולשינוי. 
מייצר,  גם  הוא  בעת  ובה  ומעמדיים  כלכליים  כוח  יחסי  משקף  משמעות  ולהעניק  לסווג  הכוח 
מצדיק ומחזק אותם )חזן, 1994(. מובן שהכוח אינו מופעל רק באופן חד-סטרי, ואכן קיים מחקר 
 Lister,( המצביע על אופני ההתנגדות השונים של אנשים החיים בעוני לאחרות שנכפית עליהם
2004(; אך הוא אינו מתמקד בדרך כלל בזירת היחסים הבינאישיים, והתמקדות כזו ראוי שתיבחן. 
אחרות  מחקר  בזירות  ההאחרה  תהליך  של  הממדים  ארבעת  את  שיבחן  ראוי  נוסף  מחקר 
ובהקשרים נוספים, למשל במוסדות המספקים שירותים חיוניים גופניים ראשוניים דוגמת מערכת 
ופיזיות,  גופניות  סיוע שאינן  בזירות שבהן תהליך ההאחרה מעורב בפעולות  שירותי הבריאות; 
למשל במוסדות המספקים שירותי רווחה; ואף במוסדות ובמצבים שבהם נדמה שקיימת אחרות 

אך זו אינה כרוכה במעשה סיוע כלשהו.
גם  נושא  הוא  עוני,  ועל  והאחרה  אחרות  על  הידע  לגוף  זה  מחקר  של  תרומתו  על  נוסף 
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בגוף  ממוקדת  אלא  מילולית  אינה  פעולתו  שעיקר  מחקר  בשדה  הבחירה  מתודולוגית.  תרומה 
ובצרכיו הבסיסיים אפשרה לזהות פעולות האחרה המגלמות תודעה חברתית בהיבטים הפיזיים 
והקונקרטיים של המציאות. שינוי אופייה של התצפית המשתתפת מהתנדבות לאכילה שבר את 
המחסום האחרון שבין החוקרת לשדה המחקר — מחסום הגוף. חציית גבול זו פתחה פתח לחוויות 
תחושתיות מגוונות, החל ברעב ושובע, דרך תחושות של טעם, מרקם וטמפרטורה ועד לתחושות 
של דחייה, סלידה או משיכה. המחקר מצביע על הפוטנציאל הטמון בהתייחסות אל חוויות אלו 
של  גופניות  מחוויות  לחלוטין  מתעלם  המדעי  המחקר  שרוב  בשעה  אמפירי.  למידע  מקור  כאל 
כאל  או  בה  לשלוט  שיש  הטיה  כאל  אליהן  מתייחס  או   )Stoller, 1989( המחקר  בשדה  החוקר 
אמצעי להתקרב אל האינפורמנטים ואל המידע המבוקש, שייאסף בסופו של דבר באמצעות ראייה 
ושמיעה )Davies, 1999(, במחקר זה חוויות של טעם, ריח ותחושה סיפקו מידע נוסף, אחר מזה 

שנאסף מתוך תצפית בלבד. 
למשל, הידיעה שהאוכל המוגש בבית תמחוי הוא לעתים קרובות תפל, לא חם דיו, לא מבושל 
היטב או נהרס במהלך החימום החוזר מקורה בחוויות האכילה ולא בהתנסות בחלוקת מנות. החום, 
הקור, הדוחק והמבוכה הכרוכים בעמידה ברחוב לפני דלת בית התמחוי בציפייה לשעת הפתיחה, 
נקי,  הלא  השולחן  מפני  הגועל  התוספת, תחושת  לבקשת  המתנדב  בלעג של  הכרוכה  ההשפלה 
השפלת המבט וכיווץ הגוף מפני מבטו הקשוח של המנהל — כל אלו הם דוגמאות נוספות לחוויות 

גופניות שהפכו במהלך המחקר לידע מדעי בעל ערך ומשמעות. 
בכך מצטרף המחקר לגוף הידע ששואב את השראתו מהפרספקטיבה הפמיניסטית, המדגישה 
את חשיבותו של הגוף החוקר כישות התופסת מקום פיזי בשדה המחקר, נראית, נשמעת, ניתנת 
להרחה ולמישוש ולפיכך מעורבת בהיבטים רבים ושונים של הנעשה בשדה — ישות שאינה רק 
 Bain & Nash, 2006; Lobo, 2010;( בעלת מיקום חברתי סוציולוגי ובוודאי אינה זבוב על הקיר

 .)Longhurst, 2001; Longhurst, Ho, & Johnston, 2008

מקורות
 ,5 וביקורת,  באבא, ה“ק )1994(. שאלת האחר: הבדל, אפליה ושיח פוסט-קולוניאלי. תיאוריה 

.157—144
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מערכי הסבר על פיברומיאלגיה בקרב פיזיותרפיסטיות
נטע רויטנברג* ואביהו שושנה**

על   )accounts( ההסבר  מערכי  את  לבחון  מציעים  אנו  זה  במאמר  תקציר. 
העומדים  המשאבים  את  בישראל,  פיזיותרפיסטיות  בקרב  פיברומיאלגיה 
מיעוט  לאור  אליהן  פונות  ואת החלופות שהן  בחולות  בבואן לטפל  לרשותן 
המשאבים הפרופסיונליים. ממצאי המחקר חושפים ארבעה מבני משמעות: 
פסיכולוגית  הבניה   .2 בטיפול;  ויצירתיות  תפקידית  עמימות  אי-ודאות,   .1
עידוד  באמצעות  הרצוי  המחלה  ניהול   .3 והטיפול;  החולות  המחלה,  של 
יחס  פיתוח   — כאב  עם  לחיות  ללמוד   .4 ניאו-ליברלית;  סובייקטיביות  של 
הדיון  פרק  ולשגרתי.  לשולי  הפיכתו  על  המבוסס  הכאב,  מושג  כלפי  מיוחד 
טובות“  )“חולות  החולה  תפקיד  על  אלו  ממצאים  של  בהשלכות  עוסק 
הנדרש  האפיסטמולוגי  השינוי  ועל  הכאב  תפיסת  על  רעות“(,  ו“חולות 

מהפיזיותרפיסטיות לשם טיפול במחלת הפיברומיאלגיה.

במחלה  הרפואי  הטיפול  כיצד  מתארת  האחרונות  בשנים  פיברומיאלגיה  על  המחקר  ספרות 
 Häuser,( במדינות המתועשות מתמקד בהמלצות לפעילות גופנית למטרת הטבה סימפטומטית
 Sim & Adams,( ומתאפיין בהפניות מרובות לטיפולי פיזיותרפיה )Thieme, & Turk, 2010
 Asbring &( 2003(. הספרות עוסקת בעיקר במערכי ההסבר של החולות במחלה ושל רופאים 
המחלה  על  פיזיותרפיסטיות  של  ההסבר  מערכי  על  מחקרים  של  והעדרם   ,)Narvanen, 2003
מפתיע מאוד. מאמר זה מציע להתמודד עם לקונה מחקרית זו באמצעות חקר מערכי ההסבר של 

פיזיותרפיסטיות בישראל.
הפועלת  במחלוקת  ושנויה  עמומה  כמחלה  הפיברומיאלגיה נתפסת  שמחלת  העובדה  לאור 
 Crooks, 2007; Winkelmann( בשדה רפואי אשר טרם מוסדו בו אסטרטגיות טיפול מצליחות
המפגש  של  בייחודו  גם  נעוצה  החשיבות  למחקרנו.  רבה  מחקרית  חשיבות  יש   )et al., 2011
הנמשך  טיפול  מעניקות  פיזיותרפיסטיות  פיברומיאלגיה.  לחולות  פיזיותרפיסטיות  בין  הרפואי 
פרקי זמן של חצי שעה ויותר והן עשויות ללוות מטופלות במשך תקופות של שבועות ואף שנים. 
והאינטראקציות  למטופלת  בין המטפלת  ותקשורת  פעולה  מחייבים שיתוף  פיזיותרפיה  טיפולי 
אלו  בתנאים   .)Parry, 2009( גופניים  נושאים  על  מידע  החלפת  של  בעושר  מאופיינות  ביניהן 
עשויים להיווצר יחסים שאינם היררכיים, בניגוד ליחסי רופא-מטופל. יחסים אלו משמשים קרקע 
פורייה להחלפת דעות ובעקבותיה לכינון חוויה ייחודית של המחלה, הטיפול והאינטראקציות בין 

המטפלות למטופלות.

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  *
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה  **
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מחלת  את  ומבנות  מגדירות  פיזיותרפיסטיות  כיצד  שאלות:  שלוש  שואלים  אנו  זה  רקע  על 
הפיברומיאלגיה, אילו משאבים עומדים לרשותן בבואן לטפל בחולות, ולאילו חלופות הן פונות 
בהינתן מיעוט המשאבים הפרופסיונליים. ממצאינו חושפים ארבעה מבני משמעות בחווייתן של 
פסיכולוגית  הבניה   .2 בטיפול;  ויצירתיות  תפקידית  עמימות  אי-ודאות,   .1 הפיזיותרפיסטיות: 
של המחלה, החולות והטיפול; 3. ניהול המחלה הרצוי באמצעות עידוד של סובייקטיביות ניאו-

ליברלית; 4. ללמוד לחיות עם כאב — פיתוח יחס מיוחד כלפי מושג הכאב, המבוסס על הפיכתו 
תקפותה  על  מערערות  המרואיינות  הפיזיותרפיסטיות  כי  מלמדים  הממצאים  ולשגרתי.  לשולי 
של אבחנת המחלה, מעניקות לחולי פרשנות רגשית ומעריכות כי לחולות יש מוטיבציה לחולי. 
שהן  מה  לצורך  הפיברומיאלגיה  חולות  את  אליהן  “משליכים“  הרופאים  כי  חשות  המרואיינות 
מכנות “טיפולי פח זבל“: המרואיינות מבנות את הטיפול שהן מציעות לחולות כטיפול שולי שאינו 

הולם את הרציונל הביו-רפואי ואת יסודות הפיזיותרפיה.
האדם  בני  אצל  התנועה  של  ותמיכה  קידום  בניתוח,  מומחיותה  את  תחמה  הפיזיותרפיה 
 .)Nicholls & Gibson, 2010( האדם  בגוף  לעיסוק  המוגבלת  ביו-מכנית  פרדיגמה  באמצעות 
של  טיבה  ובין  הפיזיותרפיה  של  היסוד  אבני  בין  הלימה  אין  הפיזיותרפיסטיות  של  לדידן  אולם 
המחלה והטיפול שהן מעניקות לחולות. במאמציהן לתת משמעות לטיפול הן פונות לשני השיחים 
והשיח  הפסיכולוגי  השיח   — העצמי  במושג  העוסקים  המערבית  בתרבות  ביותר  הדומיננטיים 
הפיזיותרפיסטי.  הביו-רפואי  הפרופסיונלי  לשיח  חלופות  להן  משמשים  ואלה  הניאו-ליברלי, 
 DiMaggio( אסטרטגיה זו פועלת למעשה כאיזומורפיזם מימטי, מושג שטבעו דימאג‘יו ופאוול
Powell, 1983 &(, כאסטרטגיית פעולה שמופיעה באקלים של חוסר ודאות. מחקרנו מתאר את 
השינוי האפיסטמולוגי הנדרש מהפיזיותרפיסטיות במפגשן עם חולות פיברומיאלגיה: התמקדות 

בעצמי של החולות ולא בעיסוק האורתודוקסי בגוף. 
בטרם נציג בהרחבה את ממצאי המחקר נציע תחילה את המצע התיאורטי ואת מערך המחקר 

שבבסיס מאמר זה.

מחלת הפיברומיאלגיה: מחלה שנויה במחלוקת, 
הטיפול בחולות ומערכי ההסבר של מטפלות ומטופלות

כגון פיברומיאלגיה אינן עולות בקנה אחד   )contested diseases( מחלות שנויות במחלוקת 
בשל   .)Parsons, 1951( החולה  תפקיד  של  המודל  ועם  מחלה  של  הביו-רפואי  המודל  עם 
חוסר הוודאות האטיולוגי לגביהן, הספרות הרפואית מעניקה להן מעמד של סינדרומים בלבד 
בהפרעות  המלווה  מפושט  כרוני  בכאב  מאופיינת  הפיברומיאלגיה  מחלת   .)Crooks, 2007(
שינה ובתשישות כרונית )fatigue(.1 לצורך אבחון, על המטופלת )רוב המאובחנות הן נשים( 
לדווח על סימפטומים אלו בשלושת החודשים הקודמים לאבחון ועל הרופא לשלול קיומה של 
מחלה אחרת )Wolfe et al., 2010(. הסימפטומים העיקריים האמורים מלווים בסימפטומים 
החולות  ריכוז.  וקשיי  דיכאון  ראש,  כאב  השתן,  במערכת  בעיות  עיכול,  בעיות  כגון  נוספים 

לייצג  נועדה  לא  “חולות“(  המטופלות  את  לכנות  הבחירה  )ועמה  “מחלה“  במונח  שלנו  הבחירה   1
עמדה בוויכוח על מהותה של הפיברומיאלגיה. המונח “מחלה“ משמש כאן תחליף למונח “תופעה“ 

.)condition(
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והתעסוקתי  החברתי  בתפקוד  הפוגעות  רבות  ופסיכולוגיות  פיזיקליות  מהגבלות  סובלות 
הרפואית,  בספרות  נחקרת  החולות  של  החוויה   .)Sauer, Kemper, & Glaseke, 2011(
 Sim & Madden,  ;2013 )פינקלשטיין,  כרוני  חולי  כחוויית  והאנתרופולוגית  הסוציולוגית 
התנהגותי  תרופתי,  טיפול  וכולל  בלבד  סימפטומטי  הוא  לחולות  שמוצע  והטיפול   ,)2008
 Häuser et( )Graded Aerobic Exercise( ופיזיקלי )Cognitive Behavioral Therapy(
al., 2010; Sauer et al., 2011(. מטרות הטיפול המקובלות הן הפחתת כאב ושיפור תפקודן 
של החולות באמצעות שיטות פרמקולוגיות ושאינן פרמקולוגיות. ממחקרים עדכניים בעולם 
המערבי עולה כי חולות מדווחות על הטבה מועטה בעוצמת הסימפטומים כתוצאה מטיפולים 
תרופתיים שונים )Häuser et al., 2010; Sarzi-Puttini et al., 2011(. פעילות גופנית נחשבת 
משמעותית בטיפול בחולות והוכח כי היא מסייעת בתפקוד, מורידה את עוצמת הסימפטומים 
ומשפרת את תחושת השליטה ואת ניהול המחלה. נמצאו תימוכין לכך שאימון אירובי מקל את 
 .)Sarzi-Puttini et al., 2011( הסימפטומים, אף שהשפעתו ארוכת הטווח עדיין אינה ידועה
כגון  המחקר העדכני אינו תומך בטיפולים פיזיקליים שאינם דורשים אקטיביות מן המטופל, 

 .)Sauer et al., 2011( עיסוי, תנועות פסיביות וניקוז לימפטי
חולות  ועם  פיברומיאלגיה  חולות  עם  התמודדותם  ודרכי  ואחיות  רופאים  של  ההסבר  מערכי 
השנים  בעשרים  רבות  נחקרו  היא,  אף  במחלוקת  ושנויה  דומה  תסמונת  כרונית,  בתשישות 
)Colmenares-Roa et al., 2015(. הקונספט המתודולוגי של מערכי הסבר, הנטוע  האחרונות 
במסורת הסוציולוגית, נועד לשפוך אור על החוויה של השחקנים ועל המשמעויות שהיא מעלה 
או  תיאורים  הסברים,   — בדיבור  נמסרים  הסבר  מערכי   .)Orbuch, 1997( החברתי  בקונטקסט 
 Garfinkel,( של החיים החברתיים היומיומיים )Buttny & Morris, 2001( גרסאות של אירועים
 Lyman &( אך גם של אירועים שעלולים להיות בעייתיים או שעולה בהם צורך בהנמקה ,)1956
Scott, 1970(. קלינאים, למשל, נזקקים למערך הסבר בעבודתם מול מטופלים כאשר יש פער בין 

.)Perakyla, 1998( דיאגנוזה ובין טיפול
עובדי  כי  פיברומיאלגיה מדווחת  ספרות המחקר על מערכי ההסבר של המטפלים בחולות 
סקפטית  עמדה  ומגלים  הפיברומיאלגיה  אבחנת  של  תקפותה  על  מערערים  שונים  בריאות 
על  והמבוסס  ביולוגיים  בסמנים  במחסור  המתאפיין  האבחון,  הליך  בשל  בעיקר  כלפיה, 
 Asbring & Narvanen, 2003; Hayes et( אסטרטגיה של שלילת קיומן של מחלות אחרות
al., 2010; Zavestoski et al., 2004(. החולות עוברות מסכת בדיקות מתישה לשלילת מחלות 
 Banks & Prior, 2001;( כרוניות וממאירות כגון סרטן, מחלות פרקים ומחלות אוטואימוניות
למחלות  כי  נמצא   )Album & Westin, 2008( נורבגי  במחקר   .)Zavestoski et al., 2004
שאינן ממוקמות באיבר ספציפי או חסרות אבחנה אובייקטיבית מיוחסת יוקרה נמוכה ביותר, 
ואילו למחלות הממוקמות באזורים גבוהים בגוף, במיוחד במוח ובלב, מיוחסת יוקרה גבוהה; 
ועמיתיו  ריינה  של  מחקרם  )שם(.  ביותר  מועטה  יוקרה  לפיברומיאלגיה  יוחסה  זה  בהקשר 
)Raine, Carter, Sensky, & Black, 2004(, אשר בדק את עמדותיהם של רופאים באנגליה, 
מצא כי הלגיטימציה הרעועה של אבחנת הפיברומיאלגיה נבעה מהעדר מיקום גופני לפתולוגיה 
ומהשינוי התכוף בהגדרתה. חשוב לציין כי העובדה כי אבחון המחלה נעשה על דרך השלילה 

היא גורם מרכזי בדה-לגיטימציה של האבחון ושל המחלה. 
בשל אי-הוודאות והעמימות באבחון רופאים חשים אי-נוחות וחוששים שעצם האבחון עלול 
 Asbring & Narvanen, 2003; Collins & Pinch, 2005; Woodward,( החלמה  למנוע 
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Broom, & Legge, 1995(. נמצא כי במערכי הסבר של רופאים המטפלים בחולות פיברומיאלגיה 
נחלקות  החולות  עם  הסיטואציה  לניהול  האסטרטגיות  וכי  למטופל  האחריות  העברת  רווחת 
 .)Asbring & Narvanen, 2003( לשניים: כאלה שמתרכזות בחולה וכאלה שמתרכזות ברופא
שהחולה  ושאיפה  לבעיה  רפואי  שאינו  מקור  חיפוש  כוללות  בחולה  המתרכזות  אסטרטגיות 
תיקח אחריות על מצבה, תשלים איתו ותבצע פעולה קונקרטית לטובת שיפורו. אסטרטגיות 
ויישום טכניקות של  המתרכזות ברופא כוללות הנמכת ציפיות מהטיפול, פעלתנות טיפולית 
הרחקה או קירוב. את נטייתם של רופאים להעביר חולות אלו למטפלים ולמומחים אחרים כינו 
קולינס ופינץ‘ )Collins & Pinch, 2005( “משחק קליני של תפוח אדמה לוהט“ )שם, עמ‘ 119(. 
מחקרים שעסקו בתיאור הסיטואציות הטיפוליות בין רופאים לחולות פיברומיאלגיה מצאו כי 
 Swoboda,( בין הצדדים מתקיים משא ומתן על הפרשנות של הסימפטומים ועל הטיפול המתאים
המטפלים  של  רגשותיהם  ועל  הטיפולית  האווירה  על  לרעה  משפיע  ההסכמה  חוסר   .)2008
והחולות )Chew-Graham, Cahill, Dowrick, Wearden, & Peters, 2008(. מחקרים העלו 
גם כי רופאים מנסים לערוך דה-פתולוגיזציה לדיווחי החולות ולפרש את תלונותיהן כהגזמה או 
 )Asbring & Narvanen, 2003( במחקר שבדי .)Banks & Prior, 2001( כתופעות תואמות גיל
שבחן את תפיסותיהם של רופאים שבדים בנוגע לחולות פיברומיאלגיה ותסמונת התשישות 
ביקורתיות,  כתובעניות,  תוארו  הן  שלילי.  באופן  לרוב  אופיינו  מטופלות  כי  נמצא  הכרונית 
ונוטות למדיקליזציה של  לריצוי, פסימיסטיות, ממוקדות בבעיותיהן  ניתנות  חשדניות, בלתי 
תופעות גופניות נורמליות, לא משתפות פעולה ולא מקבלות את מצבן. תכונות חיוביות שיוחסו 
ת תודה, שביעות רצון מהטיפול ופתיחות לדיאלוג. בקרב  נדירות — היו אסירוּ להן — לעתים 
הרופאים  כי  נמצא   )Hayes et al., 2010; Raine et al., 2004( ובקנדה  באנגליה  מטפלים 
המטפלים חשים שהחולות אינן לוקחות על עצמן את תפקיד החולה, כלומר אינן חותרות באופן 
רופאים  עם  הטיפולי  במפגש  כי  מלמדת  הספרות  פעולה.  משתפות  ואינן  הטבה  אחר  מספק 
ועובדי בריאות חולות פיברומיאלגיה מסגלות לעצמן מראה והתנהגות מתאימים, לדעתן, על 
מנת להשיג לגיטימציה לחולי שלהן )Werner & Malterud, 2003(. במילים אחרות, החולות 
עושות עבודת אמינות )credibility work( )שם(. מראה אמין בעת המפגש עם הרופא משרת 
את החולות, המבקשות להשיג את הנחמה שבאבחנה המעניקה שם לתופעה שהן סובלות ממנה 

.)Dumit, 2006(
הבריאות  מערכות  של  משמעותיות  צרכניות  נחשבות  פיברומיאלגיה  שחולות  פי  על  אף 
)Winkelmann et al., 2011(, עמדותיהם של פיזיותרפיסטים, אחיות ומטפלים אחרים הבאים 
מייחסים  ופיזיותרפיסטים  בעיסוק  מרפאות  אחיות,  כי  נמצא  זעומה.  במידה  נחקרו  במגע  עמן 
להיבט הפסיכולוגי משקל רב במחלה )Chew-Graham et al., 2009(. הנשאלים במחקר של בוסה 
ועמיתיו )Busse, Kulkarni, Badwall, & Guyatt, 2008), סטודנטים לפיזיותרפיה ומטפלים 
או  )פיזיולוגית  אורגנית  בעיה  פיברומיאלגיה  חולי  קיימת אצל  אכן  בטוחים אם  היו  לא  אחרים, 
מורפולוגית עם מופע בביופסיית שריר(, וסברו כי בעיה פסיכיאטרית תורמת רבות למחלה עצמה. 

הנשאלים נטו להאמין שמטופלות חולות פיברומיאלגיה הן “מטופלות קשות“.
מחקרים על הטיפול הפיזיותרפי בחולות פיברומיאלגיה, שאינם רבים כאמור, עוסקים בעיקר 
בהעדפות הטיפוליות של המטפלים. כך למשל נמצא כי מטרות הטיפול העיקריות של סטודנטים 
 .)Busse et al., 2008( ושחזור התפקוד )קנדיים לפיזיותרפיה הן הקלת הסימפטומים )ובהם כאב
לעומת זאת, במחקרם של סים ואדמס )Sim & Adams, 2003( נמצא כי פיזיותרפיסטים הסכימו 
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שמטרתם בטיפול בחולות פיברומיאלגיה היא שחזור התפקוד של החולות ולא הקלת הכאב. לדעת 
בפרט.  פיזיותרפי  ולטיפול  בכלל  כרוני  בכאב  לטיפול  עדכניות  גישות  תאם  הממצא  החוקרים, 
בו  ורואות  המטופלות  של  הפסיכולוגי  בפן  לטיפול  רלוונטיות  מייחסות  אמנם  פיזיותרפיסטיות 
מנבא עיקרי להצלחת הטיפול, אך למרות זאת תפקידן כפיזיותרפיסטיות נתפס כקשור להיבטים 

של התיפקוד הפיזיקלי בלבד.

מערך המחקר
מחקר זה מבוסס על 20 ראיונות עומק מובנים למחצה שהתקיימו בשנת 2012 עם פיזיותרפיסטיות 
וגויסו בשיטת כדור השלג )Berg, 1998(. בשיטת הדגימה  שנבחרו בשיטת הדגימה התכליתית 
התכליתית נבחרים מרואיינים על פי תכונות הנחשבות קריטיות להבנת התופעה הנחקרת. למחקר 
נבחרו פיזיותרפיסטיות המרבות לטפל בחולות פיברומיאלגיה, במסגרות שאינן פרטיות ובהפניה 
מרופא בלבד. הפיזיותרפיסטיות שרואיינו הועסקו במסגרות ציבוריות ב-11 בריכות וב-9 מכוני 
שנים   15 היה  הוותק  שנות  ממוצע   .41 היה  הממוצע  והגיל  ל-59   29 בין  נע  גילן  פיזיותרפיה. 
לטפל  נהגו  המרואיינות  שנים.   7 היה  פיברומיאלגיה  בחולות  בטיפול  הניסיון  שנות  וממוצע 
מרואיינות(   6( פרטניים  בטיפולים  מרואיינות(,   10( בקבוצה  בטיפולים  פיברומיאלגיה  בחולות 
בקבוצות  קבוצתי  טיפול  העניקו  מרואיינות  שלוש  מרואיינות(.   4( יחד  גם  הטיפול  סוגי  ובשני 
משולבות — מסגרת טיפולית תחומה בזמן, הכוללת גם מרפאה בעיסוק או עובדת סוציאלית נוסף 
על הפיזיותרפיסטית. כל הראיונות נערכו על ידי הכותבת הראשונה של מאמר זה, פיזיותרפיסטית 

במקצועה. כל הראיונות הוקלטו ותומללו.
מפנה  “מי  טיפוסי“;  עבודה  יום  על  לי  )““ספרי  פתיחה  שאלות  חלקים:  חמישה  כלל  הראיון 
מחלת  על  חושבת  את  )“מה  הפיברומיאלגיה  למחלת  הנוגעות  שאלות  החולות?“(;  את  אלייך 
פיברומיאלגיה  לחולות  הנוגעות  שאלות  אלייך?“(;  מופנות  החולות  “מדוע  הפיברומיאלגיה?“; 
)“האם תוכלי להשוות בין חולים אלו ובין חולים אחרים?“; “האם תוכלי לספר לי על החולות?“(; 
שאלות על האינטראקציה הטיפולית )“איך נראה מפגש טיפולי?“; “איך את מרגישה בטיפולים 
פיזיותרפיה  בטיפולי  הטיפוליות  המטרות  )“מהן  במחלה  לטיפול  הנוגעות  ושאלות  הללו?“(; 
לחולות פיברומיאלגיה?“; “מהו טיפול מוצלח מבחינתך?“(. הראיונות נותחו וקודדו לפי הליכים 
לתמלולי  נערכו  הכול  בסך   .)Strauss & Corbin, 1998( בשדה  המעוגנת  התיאוריה  שמציעה 
הוליסטית.  בראייה  ונקראו  ראשונית  להתרשמות  נועדו  קריאות  שתי  קריאות.  שש  הראיונות 
קריאה שלישית כללה רישום מדוקדק של כל טענה בריאיון וזיהוי של תמות מרכזיות )כגון אי-

ודאות, עמימות תפקידית ויצירתיות בטיפול; השימוש בשיח הפסיכולוגי; היחס למושג הכאב(. 
השיח  שבין  החיבור  )כגון  תמה  לכל  שהוצעו  הספציפיים  בהסברים  התמקדה  רביעית  קריאה 
שישית  קריאה  החולה.  בתפקיד  התמקדה  חמישית  קריאה  הניאו-ליברלי(.  והשיח  הפסיכולוגי 
לעומת  פיברומיאלגיה  על  פיזיותרפיסטיות  של  ההסבר  מערכי  של  התיאורטי  הייחוד  את  בחנה 

מערכי הסבר של פרופסיונלים אחרים.

ממצאים
עם  שלהן  הקשר  ועל  הפיברומיאלגיה  מחלת  על  הפיזיותרפיסטיות  של  ההסבר  מערכי  ניתוח 
המטופלות מעלה ארבעה מבני פרשנות — אי-ודאות, עמימות תפקידית ויצירתיות בטיפול; הבניה 



־2016  סוציולוגיה ישראלית יח ]1[   131 תשע"ו

פסיכולוגית של המחלה, של החולות ושל הטיפול; ניהול המחלה הרצוי; ללמוד לחיות עם כאב. 
ארבעת המבנים האלה יתוארו כעת. 

אי-ודאות, עמימות תפקידית ויצירתיות בטיפול: 

“אני לא בטוחה שיש דבר כזה, פיברומיאלגיה“

דרכי  את  הפיזיותרפיסטיות,  שמתארות  התפקידית  לעמימות  הסיבות  את  נציג  זה  בפרק 
כל  בעמימות.  בעצמם  המתאפיינים  שלהן,  והפרקטיקות  ההסברים  ואת  מעניקות  שהן  הטיפול 
הפיזיותרפיסטיות שרואיינו תיארו את מחלת הפיברומיאלגיה כעמומה ומבלבלת, כפי שעשו גם 
עובדי בריאות אחרים )Collins & Pinch, 2005(. כך למשל טוענת סיוון: “מישהו יודע מה זה 
פיברומיאלגיה ולמה זה בא ומאיפה, ומה מתחיל את זה ומה יסיים את זה? לא. זה כאילו משהו 

באוויר, לא יודעים“. גם ורד מביעה דברים דומים: 

משהו  שיש  באמת  יודעים  לא  עדיין.  הזאת.  המחלה  זה  מה  יודע  באמת  לא  אחד  אף  בעצם 
בשרירים לא בסדר או אין משהו בשרירים לא בסדר, אם יש משהו בעצבים שהוא לא תקין או 

ם, זה כותרת לאוסף סימפטומים. אין. יודעים שיש כאילו, זה שֵׁ

המחסור באטיולוגיה ספציפית מביא את יעל, כמו מרואיינות רבות אחרות, להטיל ספק בעצם קיומה 
של המחלה: “אם זה פיברומיאלגיה, או שזה תחושה נפשית שהיא אספה, או שזה כאב פרקים, או 

שזה שינוי הורמונלי... לא יודעת, לא יודעת מה. אני לא בטוחה שיש דבר כזה, פיברומיאלגיה“.
 Jutel & Conrad,( כבעיה  הרפואית  בספרות  נתפסות  רפואי  הסבר  חסרות  שמחלות  כפי 
מבחינת  בעייתית  כמחלה  הפיברומיאלגיה  את  מבנות  במחקרנו  הפיזיותרפיסטיות   ,)2014
על  נסמך  אבחונה  אובייקטיביים,  סמנים  לה  אין  הקלאסית:  הביו-רפואית  לפרדיגמה  התאמתה 
דיווח של המטופלות וקיומה נקבע על בסיס שלילה של מחלות אחרות. האבחון באמצעות שלילת 
ורד מגדירה את  קיומה של המחלה.  ודאות באשר לעצם  חוסר  קיומן של מחלות אחרות מעלה 
המחלה “ברירת מחדל“: “הרבה מדי אנשים מגיעים היום עם האבחנה הזו כי פשוט שללו כל דבר 
אחר. זאת מין אבחנה כזאת שאני חושבת שהיום נותנים יותר כמין ברירת מחדל. אחרי שהורידו 
דברים אחרים אומרים: טוב, ]זה[ כנראה פיברומיאלגיה“. מהביקורת שהשמיעו המרואיינות כלפי 
הרופאים המאבחנים עולה מורת רוח. כך למשל מתארת יהודית את תסכולה: “הגיעה לי ילדה בת 
16 שהייתה לה חולשה והיא הייתה בדיכאון מזה ואמרו לה שיש לה פיברו ]פיברומיאלגיה[. את 

מבינה?! שכאילו, על איזה ]אבחון[... זה בעייתי בעיניי“. 
חשוב לציין כי מרואיינות רבות השתמשו במונחים “סינדרום“ או “תסמונת“ ולא במונח “מחלה“. 
 Zavestoski et( ייחוס מעמד של סינדרום או תסמונת למחלה מעיד על הכרה רפואית מועטה 

al., 2004(. מרואיינות אחרות אף השתמשו בביטוי “אבחנה של פח-זבל“. כך למשל אמרה נויה:

אני חושבת שזה קצת אבחנה של פח זבל. הם לא יודעים מה זה, לא יודעים מה יש לבן אדם, 
]אז[ יש לו פיברומיאלגיה. קצת פח זבל. אני לא יודעת אם היו חוקרים עוד יותר עמוק, עוד 
יותר נכנסים ]לעומק האבחון[, אולי כן היו מוצאים איזושהי בעיה עצבית, בעיה תחושתית... 
לפי דעתי זה קצת מה שקוראים באנגלית ”garbage-can diagnosis“. ]אם[ לא יודעים מה 

זה — זה פיברומיאלגיה.

ממצאי הראיונות מלמדים כי עמימות האבחון מעוררת במרואיינות אי-ודאות לגבי אופן הטיפול. 
עמימות  עם  מתיישבת  אינה  המרואיינות,  מדגישות  הפיזיותרפי,  הפרופסיונלי  התפקיד  תפיסת 
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האבחון והטיפול שמאפיינת את המחלה. לדידן, מקצוע הפיזיותרפיה מתמקד בהגדרות של כוח, 
תנועה, שיווי משקל ויכולת תפקודית, כפי שמשתקף בתכניות הלימודים של המקצוע במדינות 
מדדי  כלומר  שלנו“,  “המדדים  כיצד  מסבירה  דינה   .)Foster & Delitto, 2011( המתועשות 
לקחת  אפשרות  לי  “אין  פיברומיאלגיה:  בחולות  לטיפול  רלוונטיים  אינם  הפיזיותרפיסטיות, 
הכלים  ]לפי[  פונקציונלי-מדיד  לא  ]זה[  פונקציונלי,  מדיד  טיפולית[  ]מטרה  אסטריקס  משהו, 

שלנו, אי אפשר... לא טווח ולא כוח“.
מרואיינות רבות ערכו השוואות תכופות בין הטיפול במחלת הפיברומיאלגיה כבמחלה כרונית 
דורש  שאינו  כטיפול  מתואר  האורתופדי  הטיפול  אורתופדי.  ממקור  במחלות  הטיפול  ובין 
מעורבות רגשית ותוצאותיו ברורות מראש. דינה מכנה אותו “משימה“. לעומת זאת, את הטיפול 

בפיברומיאלגיה היא מכנה “תהליך“ והתהליך הוא אמורפי:

אם בא total hip ]חולה שעבר החלפת מפרק הירך[, עכשיו המשימה היא לחזק שרירים סביב 
האגן, לשפר תבנית הליכה, לעשות תרגילים. זה פחות מעורב רגשית, אני יודעת שיש משימה, 
אני יכולה לגייס אותם ]את המטופלים[ למשימה. ככה יש לי הרגשה שיותר קל רגשית ללוות 
כזה תהליך ואתה מרגיש יותר נמרץ. וכשיש מישהו עם פיברומיאלגיה אני מלכתחילה יודעת 
שזה תהליך ארוך יותר, אטי יותר, אני לא יודעת לאן הוא הולך במים ]בטיפול ההידרותרפי[... 
]זה[ יותר אמורפי, התהליך. אתה לא יודע מה יקרה ואם הוא יצליח או לא יצליח ואם תהיה 

חוויה טובה או לא, אז זה... זה מעורב קצת יותר רגשית.

שהן  לטיפול  באשר  ביטחון  חוסר  רבות  מרואיינות  הביעו  המתוארת  הרגשית  המעורבות  בגלל 
המרואיינות  מזו,  יתרה  יתרה.  ברפלקסיביות  הטיפול  את  לבחון  הצורך  את  והדגישו  מעניקות 
מבנות את הטיפול שהן מציעות לחולות כטיפול שולי שאינו הולם את מקצוע הפיזיותרפיה. נעמה 

מציינת את חוסר הרצון של קולגות פיזיותרפיסטיות לטפל בחולות פיברומיאלגיה:

פיזיותרפיסטים יגידו לי שברוב המקרים זה משעמם להם לטפל בפיברומיאלגיות. הם יגידו: 
וואללה, זה משעמם, מה זה, זה לא שיקום, אין פה משהו שאתה יכול לעשות, אתה לא יכול 
ולראות  בטיפול  מטרה  איזושהי  לשים  יכול  לא  אתה  טיפולית[,  ]מטרה  אסטריקס  לשים 
שיפור, עוד פעם פיברומיאלגית, סתם, היא מרחמת על עצמה. וזה לא... אין לזה משהו פיזי. 

כאילו... זה יותר משהו פסיכולוגי.

טיפולים לחולים אקוטיים נחווים כטיפולים מספקים, חשובים ומאתגרים יותר מאשר טיפולים 
לחולים כרוניים, שנועדו לתחזוק התפקוד של המטופלת. הבחנה זו בין טיפולים לחולים כרוניים 
ובין טיפולים לחולים אקוטיים או שיקומיים מדגישה את סוגיית שוליותו של הטיפול. מטופלות 

כרוניות תוארו כמי שאינן מפיקות תועלת מטיפולי פיזיותרפיה ואין להם הצדקה למעשה. 
את  מעודדת  שולי  שהטיפול  התחושה  כי  הוא  זה  בהקשר  המרכזיים  מממצאינו  אחד 
הפיזיותרפיסטיות להציב מטרות עמומות בטיפול. ממצא זה מזכיר את טענתה של פוקס )אצל 
Lingard, Garwood, Schryer, & Spafford, 2003( כי התנהלות במרחב שבין ודאות לחוסר 
ייחודיים. הפתרונות הטיפוליים שמציגות המרואיינות  דיבור  ואופן  ודאות מחייבת אוצר מילים 
Klin-( ‘תוארו בשפה עמומה שלוותה בשימוש בז‘רגון פסיכולוגי ובז‘רגון השאול משיח הניו-אייג

Oron, 2014(. הן השתמשו בביטויים “קידום“, “חוויה“, “מסוגלות“, “מקום מבטחים“, “להקשיב 
“התמודדות“,  כתובת“,  להן  “להיות  אנרגיות“,  “יותר  עצמך“,  את  “לאסוף  “להרפות“,  לגוף“, 
“העצמה“. חלקן התנסחו במשפטים עמומים כגון “אין לנו פתרון, יש לנו כלים לתמוך בתהליך“, 
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“הרפיה במים זה סוג של הכלה“, “למצוא איזה מקום של רוגע שהן יכולות להשתלב גם בחיים“, 
מרגישה  היא  כיצד  מתארת  רונית  מענה“.  איזשהו  לזה  ונותנים  בבעיה  שמטפלים  מקום  “לתת 

שעליה להעניק לחולות כתובת:

הן כל כך מסכנות, הן נופלות בין הכיסאות, שלמישהו יהיה אכפת מהן. ]כדי שירגישו[ שיש 
להיות  בושה  לא  שזה  חושבת  אני  שני  מצד   ]...[ שלי.  האימייל  את  להן  נתתי  כתובת  להן 
כתובת. אני קוראת לזה “פח-זבל“ דווקא לא במובן השלילי. תשמעי, לא יודעים מה לעשות 
מי  נקפץ,  יבואו,  קבוצה,  אפתח  ]ו[אני  חודשים  בכמה  פעם  אליי  אותן  שישלחו  אז  איתן... 
שיהנה — יהנה, מי שלא יהנה — לא יהנה. אבל לפחות יש איזושהי כתובת, משהו. גם זה טוב.

מעניין לשים לב כי בעקבות העמימות באבחון ובטיפול רונית מתארת את הצורך שלה ביצירתיות 
בטיפול ובהמצאת טיפולים שאינם חלק מהפרופסיה הפיזיותרפית, כגון הקמה של קבוצת טיפול 
שיש בה אלמנטים של קבוצת תמיכה. היא מזכירה גם שימוש בטכניקות טיפול אלטרנטיביות של 

רייקי ודמיון מודרך:

הן כבר שאבו אותי. הן צריכות המון תשומת לב. היה שם מקרה נורא נורא מעניין, אישה די 
מבוגרת, עשינו איזשהו תרגיל, היא נפלה על הישבן ]...[ והיא לא אמרה “אאו“, היא התחילה 
תחבקו  “בואו  הבנות:  לכל  ואמרתי  מזרן  על  מיד  אותה  השכבתי  בקיצר,  בהיסטריה.  לצרוח 

אותה ושימו את היד שלכם“. את יודעת, כמו רייקי.

דינה גילתה יצירתיות בטיפול — היא המליצה לחולה לטפל בעציץ רקפת כדי לספק לה תחושה 
של תקווה:

לאט  והיא  כבר.  בבית  לא  רובם  בגרו,  הילדים  החמישי.  בעשור  חושבת,  אני  לקוחה,  הייתה 
לאט התדרדרה בתפקוד והגיעה לפה, זה מאלה שלא יכלו לנשום במים ]בטיפולים בבריכה[. 
]...[ ואז עלה לי רעיון, כי היא אמרה שהיא מרגישה שאין לה בשביל מה לקום בבוקר, הילדים 
לא  ואני  הכאבים.  וכל  הפיברומיאלגיה  של  להגדרה  בנוסף  בדיכאון,  הייתה  האישה  אינם... 
יודעת מאיפה עלה לי רעיון ]כזה[, אמרתי לה שהיא תקנה עציץ קטן, זה היה חורף כנראה 
אותה,  תראה  היא  הזמן  שכל  בבית  מרכזי  במקום  אותה  ולשים  רקפת  לקנות  לה  אמרתי  כי 
שתטפל  יבשים...  עלים  ולהוריד  אור,  מספיק  שיהיה  שתדאג  אותה,  תשקה  בה,  ושתטפל 
ברקפת ותנסה לעשות לה האנשה, לרקפת, כאילו ]היא[ מטפלת במישהו מבני הבית, בילדים, 
ותראה אותה פורחת ויפה ומתפתחת וגדלה ומפה היא תשליך על עצמה שגם היא יכולה להיות 
במקום הזה. זאת אומרת שאם היא תטפח את עצמה היא יכולה להתפתח ולחיות ולפרוח כמו 
זה והיא  זה. היא סיפרה לי שהיא עשתה את  רקפת, שתראה שזה אפשרי. והיא עשתה את 
אמרה לי שכשהיא רואה את הרקפת זה עושה לה הרגשה טובה. אז נאחזתי במשהו שהוא... 
הרגשתי שבבית חושך, שבעלה יוצא לעבודה בבוקר מוקדם, היא לבד והיא חיה בחושך מכל 

מיני סיבות. ]...[ אמרתי: אני חייבת לתת לה איזה מקור אור.

הבניה פסיכולוגית של המחלה, החולות והטיפול:

“ללכת עם הלקוחה אחורה לילדות שלה“
ופנייה  הביו-מכני  הפיזיקלי  מהטיפול  התרחקות  היא  בטיפול  היצירתיות  של  מתוצאותיה  אחת 
לשיח הפסיכולוגי, הפופולרי כל כך בתרבות המערבית העכשווית )Furedi, 2003(. חוקרים רבים 
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עסקו בעוצמתו של השיח התרפויטי והדגישו את היותו שיח זמין לתחזוק העצמי, כפי שמרמזות 
 Nolan,( “או “המדינה התרפויטית )Rieff, 1966( “כותרות חיבוריהם, למשל “ניצחון התרפויטי
או  לפסיכואנליזה  זהה  אינו  הפופולרי  התרפויטי  השיח  כי  יודגש  )שם(,  נולאן  בעקבות   .)1998
ולמערכת הבנות ערכיות רחבות  לסוג מסוים אחר של שיח בפסיכולוגיה אלא לאתוס התרבותי 
במרכז  העצמי  הוא  הראשון  הפסיכולוגי.  השיח  של  חשובים  מאפיינים  כמה  מונה  נולאן  יותר. 
)emancipated self(. האתוס התרפויטי, בניגוד לסדרים מסורתיים אשר פנו לישות טרנסצנדנטית 
או קהילתית, מתואר ככולל עצמי הפונה לעצמו כאובייקט עיקרי להתייחסות: קנה המידה להבנת 
העצמי ולניווט בעולם החיים החברתי משוקעים במושג העצמי. מאפיין שני של השיח התרפויטי 
שלהם.  ובוורבליזציה  רגשות  של  באתיקה  מאופיין  התרפויטי  האתוס  רגשות.  של  אתיקה  הוא 
רגשות, כפי שנולאן מציע )שם(, הפכו להיות ברומטר לקבלת החלטות, להתייחסות לאחר ולהבנת 
הנטייה  כלומר  ההתנהגות,  של  פתולוגיזציה  הוא  התרפויטי  האתוס  של  שלישי  מאפיין  עצמנו. 
הגוברת להגדיר התנהגויות כמחלה או כפתולוגיה. מאפיין רביעי ואחרון הוא קורבנּות — הנטייה 
הגוברת של פרטים וקבוצות לחוות עצמם כקורבנות של עבר מנצל או של סביבה חברתית דכאנית. 
של  ההסבר  במערכי  היטב  מתבטאים  אלו  מאפיינים  כעת,  להתרשם  יהיה  שאפשר  כפי 
נפשי.  הוא  כי מקורה של הפיברומיאלגיה  דינה, למשל, משוכנעת  הפיזיותרפיסטיות במחקרנו. 
היא אומרת, “אני חושבת שכבר כולם מבינים שפיברומיאלגיה היא סימפטום פיזי לבעיות רגשיות 
זה ומה לעשות עם זה“. מרואיינות רבות הדגישו כי החולות  יודעים איך לסדר את  אבל הם לא 
נפשית“  “מורכבות  החולות  כי  סבורה  שושנה  מדיכאון.  ואף  ורגשיים  נפשיים  מקשיים  סובלות 
30 ל-60 עם פיברומיאלגיה. לרובן יש ברקע איזשהו סטרס,  ואומרת, “מניסיוני, הרוב נשים בין 

מאוד ]קשור ל[מורכבות נפשית“.
מעניין לציין כי במרבית הראיונות כאשר הועלתה אטיולוגיה נפשית או פסיכולוגית היא הוזכרה 
בהסתייגות, אגב הבחנה בין התפקיד של הפיזיותרפיה לזה של הפסיכולוגיה. זהו מהלך שאפשר 
ביטוי  מקבלת  הגבולות  סימון  תופעת   .)Gieryn, 1983( פרופסיונליים  גבולות  כסימון  לפרש 
בדבריה של רונית, אשר כמו מרואיינות אחרות מדגישה גם היא כי “צריך להיזהר“ בבואנו להצמיד 
תווית נפשית לחולות, כיוון שהפיזיותרפיסטית אינה פסיכולוגית: “ברור שיש פה מומנט נפשי 

מאוד גדול, אבל ]...[ אני לא פסיכולוג, אני מאוד נזהרת“.
בין ההסברים הרגשיים הרווחים בראיונות.  רווי מתח בקרב החולות היו  ואורח חיים  טראומה 
מרואיינות רבות העלו השערה כי המקור למחלה הוא טראומה נפשית או פיזית בעברן הביוגרפי 
של החולות, וטענו כי הביוגרפיה היא מפתח להבנת החולי. דורית למשל מציינת כי היא מתעניינת 

בעברן של החולות הכרוניות כדי להבין את מצבן הנוכחי:

זה משהו שאני שואלת את כולם, את כל המטופלים הכרוניים. אבל בפיברומיאלגיה, ספציפית, 
 ]...[ לא  גדולה,  איזושהי קטסטרופה   ,]...[ גדול  רואה משהו  באמת ב-95% מהמקרים את 
סתם משהו שולי אלא באמת משהו רציני — תאונה, מוות של מישהו במשפחה, דברים כאלה.

גם לדעתה של דינה המחקר בתחום צריך להתמקד בעבר הביוגרפי של החולה. היא טוענת, “אני 
לא חושבת שזה נחקר, כי צריך לעשות איזה מחקר יותר קשור לתחום הרגשי ולאורח החיים, ללכת 

עם הלקוחה אחורה, לילדות שלה“.
בלבד שהפיזיותרפיסטיות משתמשות בשיח הפסיכולוגי  זו  לא  כי  ממצאי הראיונות מלמדים 
להסבר מחלת הפיברומיאלגיה אלא הן גם נוקטות הרמנויטיקה של חשד, המתוארת כמאפיינת את 
השיח הפסיכולוגי )Ricoeur, 1970(. הן תופסות את החולי כמשאב בידי החולות, המשמש להפקת 
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רווח משני, לרוב רגשי, הנובע מהצורך של החולות בתמיכה ובתשומת לב ואלה מתאפשרים עם 
הגדרתן כחולות וכסובלות )או כאשר הן מבצעות קורבנות; ראו Nolan, 1998(. המרואיינות חזרו 
והדגישו כי החולות זקוקות לתמיכה ולתשומת לב. סיוון חשה כי הרעפת תשומת לב מיטיבה עם 
אמפתית  מאוד  שאני  מרגישה  אני  קשבת...  אוזן  “למצוא  הפיזיקלי:  מהטיפול  יותר  אף  החולה 
יותר מאיזה  והרגשתי שזה ממש עושה להן טוב, רק תשומת הלב,  ומקשיבה הרבה ומתעניינת, 
מתחושת  תועלת  מפיקות  החולות  כי  מסבירה  רונית  ואילו  במים“.  איתן  עושה  שאני  תרגילים 
המסכנות: “טוב להן באיזשהו מקום עמוק עמוק, הן כבר לא רוצות לשנות הרבה, הן החולות ובהן 

צריכים להתחשב, הן המסכנות“. 
כמו הרופאים )Asbring & Narvanen, 2003(, הפיזיותרפיסטיות במחקרנו טוענות כי עצם 
האבחנה והתמשכות הטיפול מזיקות לחולות מכיוון שהן גורמות אצלן לירידה בתפקוד ובתחושת 
המסוגלות. לדידן, האבחון אינו מאתגר את החולות וגורם להן להיאחז בכאב. יעל מתארת זאת 
לו התייחסות בגלל  ונותנים  לו שם למצב הכרוני  ונותנים  כרוני  “בן אדם במצב  במילים הבאות: 
המצב הזה, אז הרבה פעמים זה שווה לו. זה שווה לו להישאר חולה באיזושהי צורה, גם לא מודעת“.

בפתרונות  גם  מתבטאת  הפסיכולוגי  השיח  באמצעות  הפיברומיאלגיה  מחלת  של  ההבניה 
שהפיזיותרפיסטיות מציעות, פתרונות כגון טיפול נפשי או קבוצות תמיכה. פנינה למשל מעודדת 

את החולות להתרועע עם חולות אחרות לשם קבלת עידוד:

אני מרגישה שהביחד שלהן מאוד מאוד חשוב להן. הן נשארות אחר כך ]אחרי הטיפול[. אנחנו 
ממליצים להן להישאר אחרי הקבוצה, ללכת לסאונה קצת. ]זה תורם[ לתחושה יותר טובה, 

הן באות גם לא רק בשביל עצמן. הן באות אחת בשביל השנייה, זה מושך אותן כלפי מעלה.

 Kidron,( תמיכה  בקבוצות  המקובלים  כאלה  המזכירים  טיפוליים  ריטואלים  מתארת  אף  פנינה 
 :)2003

מדברים על דברים של חיים, של עולם, שמתלווים לתרגול הזה. אחת מספרת לשנייה מה טוב 
ומה לא. אני תמיד מקפידה לעשות איזה הרפיה מתכנסת, משהו עם מגע מאוד מאוד קרוב. 
הן מסיימות את הטיפול בממש עמידה כזאת, מעגל מחובק כזה, ואני אומרת להן: תזכרו את 
ההרגשה הטובה שיש לכן עכשיו, תנסו לחשוב עליה במהלך השבוע. מנטרה כזאת של הביחד.

ניהול המחלה הרצוי:

“הן מזכירות לי קצת מדוזה, משהו שאין לו חוט שדרה“
הפיזיותרפיסטיות משתמשות לא רק בשיח הפסיכולוגי אלא גם בשיח הניאו-ליברלי להסבר מצבן 
של החולות ואף לשם הצעות טיפוליות. הברית הדיסקורסיבית הזו בין שני השיחים תוארה כבר 
במחקרים אחרים )Rose, 1996(. שני שיחים אלו מציעים למעשה לנהל סובייקטיביות ספציפית 

בחיי היומיום.
כפי שכבר טענו חוקרים רבים, האידיאולוגיה הניאו-ליברלית הדומיננטית של ימינו אינה רק 
 Harvey, 2005; Read,( שיטה כלכלית-פוליטית אלא היא גם מעודדת סובייקטיביות ספציפית
אוטונומיה,  יצרנית,  עבודה  אתיקת  של  תרבותיים  ערכים  מקדם  הניאו-ליברלי  השיח   .)2009
על  בלעדית  עצמית, השענות  יוזמה, שליטה  עצמית,  אחריות  אינדיבידואליזם תחרותי,  בחירה, 
העצמי )self-reliance(, ובקצרה — את ערכי ההומו אקונומיקוס. במילים אחרות, שיח זה מעודד 
ייחוסים מבניים  ייחוסים אישיים פנימיים על פני  עצמי פרטי, רפלקסיבי, מריטוקרטי, המעדיף 
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בחיים  מוצלח  ניווט  לשם  פסיכולוגי  הון  להעדיף  הניאו-ליברלי מצפים  הסובייקט  מן  חברתיים. 
 .)Demerath, Lynch, & Davidson, 2008(

הפיזיותרפיסטיות משתמשות בשיח ניאו-ליברלי להסבר מצבן הבריאותי של מטופלותיהן. הן 
מעודדות אותן לנהל את מחלתן ואף לנהל את הסובייקטיביות שלהן. למעשה, המרואיינות מכוננות 
שלהן  הטיפוליות  ההמלצות  הרצוי“.  המחלה  “ניהול  מכנים  שאנו  ורגשית  התנהגותית  קטגוריה 
מדגישות שליטה ובחירה בסובייקטיביות אקטיבית )Salmon & Hall, 2003(. ההמלצות הללו 
לא נועדו רק להעביר את האחריות הטיפולית אל החולות; הן גם מבקשות להפוך אותן ל“חולות 
המרואיינות  של  מתיאוריהן  אותה.  מנהלות  אלא  מהמחלה  סובלות  שאינן  כאלה  היינו  טובות“, 
עולה כי הן מדגישות את חשיבות האקטיביות והיוזמה של החולה, המתבטאות בביצוע התנהגותי 

ובביצוע רגשי.
עם  הפעולה  בשיתוף  מתבטא  מחלה  ניהול  המסמן  התנהגותי  ביצוע  המרואיינות,  לפי 
הפיזיותרפיסטית, בהיענות לטיפול, בפרו-אקטיביות בנוגע לאפשרויות טיפול )ובכלל זה טיפולים 
אלטרנטיביים מכל הסוגים( ובשורה של פרקטיקות נוספות: ידענות בנוגע למחלה ולתגובות הגוף, 
נמוכה במערכת הרפואית, התמדה בתרגול, טיפול עצמאי ושמירה על תפקוד תעסוקתי,  תלות 
בהפגנת  אחריות,  בלקיחת  מתבטא  מוצלח  מחלה  ניהול  המסמן  רגשי  ביצוע  ומשפחתי.  חברתי 
מאמץ להגיע לטיפולים, בהפגנת נחישות והתמודדות, בהפגנת אופטימיות ואמונה )ובהתרחקות 
מגילויי דיכאון( ובהשלמה עם המחלה. שושנה מבחינה בין החולות הפעלתניות )שפיזיותרפיסטית 
אחרת כינתה אותן “הפייטריות“(, שממשיכות לנסות טיפולים למרות חוסר הצלחתם ומפגינות 

שביעות רצון, ובין החולות הפסיביות ש“לא עושות שום דבר“: 

בגדול, הייתי מחלקת ]את החולות[ לשתי קבוצות: אלה שלא עושות שום דבר ולא יעשו שום 
דבר ואלה שכן מטפלות ונשארות עם פיברומיאלגיה אבל מנסות לטפל ויש להן — לא יודעת 
עד כמה זה קשור עם טיפול — יש להן תקופות יותר טובות ותקופות יותר גרועות של מהלך 

מחלה. לדעתי, גם אם לא מטפלים בכלל — גם אז ]היה[ אותו דבר.

נמוכה לטיפול שהתבטאה בשיתוף  היענות  בגלל  נתפסו כבעייתיות  רוב החולות  כי  לציין  חשוב 
פעולה מועט ובפסיביות בטיפול. החולות תוארו כ“נוקשות“, “סקפטיות“, “לא בשלות לשינוי“, 
“בעלות מוטיבציה נמוכה“, “לא לוקחות אחריות“. הציפייה ממטופלים לרצות להחלים, לחתור 
לעזרה מקצועית ולהיענות לטיפול תואמת את תפקיד החולה המסורתי )Parsons, 1951(. נמצא כי 
צוותים רפואיים מעריכים שיתוף פעולה עם הצוות הרפואי ומתייגים מטופלים המשתפים פעולה 
כ“חולים טובים“ )Kelly & May, 1982 ; White, 2002(. מחקרים שנערכו בקרב פיזיותרפיסטים 
מצאו כי מטופלים שהצטיירו כבעלי מוטיבציה וגילו שיתוף פעולה ואקטיביות הוגדרו “מטופלים 
טובים“. מטופלים שהוגדרו “בעייתיים“ היו מטופלים שנתפסו כפסיביים וכבעלי ציפיות מוגזמות 
 Daykin & Richardson, 2004;( מהטיפול, ומי שמיעטו לשתף פעולה והיענותם הייתה מועטה

 .)Potter, Gordonm & Hamer, 2003
מרואיינות רבות תיארו את הפרוטוטיפ של “מטופלת מאכזבת“: חולה אשר התמידה בטיפולים 
של  לציפיותיה  בניגוד  אך  לה,  והוטב  החולים  קופת  של  הסל  במסגרת  לה  ניתנו  הם  עוד  כל 
דרך  לייחס  נטו  המרואיינות  לקבוצה.  להגיע  או  עצמאית  לתרגל  המשיכה  לא  הפיזיותרפיסטית 
פעולה זו לזהות הפסיבית והדיכאונית של החולות. רונית מתארת את חוסר המחויבות של החולות 
חוט  לו  שאין  משהו  מדוזה,  קצת  לי  מזכירות  “הן  מדוזה:  של  במטפורה  שימוש  בעזרת  לטיפול 
שדרה, כזה קצת לפה קצת לשם, שום דבר לא מובנה, שום דבר לא סופי: אולי נבוא, אולי נעשה, 
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נראה איך אני ארגיש מחר. כאילו רואים קצת פחות מחויבות“.
 Sarzi-Puttini et( השלמה עם המצב נחשבת מטרה טיפולית בטיפול בחולות פיברומיאלגיה
לרוב  המחלה.  לניהול  חיוביים  כאידיאלים  הוצגו  המחלה  עם  והשלמה  הדין  קבלת   .)al., 2011
וויתור )אקטיבי( על ה“טירטור בין הרופאים“.  משמעותם נטישת החתירה אחר אבחנה חלופית 
נעמה מציינת למשל כיצד חולה שלוקחת אחריות על המחלה צריכה להפסיק להיאחז בהסברים 
אורגניים כבמקור לחולי. גם עדה טוענת כי הפרו-אקטיביות היא אמצעי להתמודדות טובה, וכי 
על החולות לחדול לבקש סיוע ולהיתלות באחרים לשם שיפור ותחת זאת להעביר את האחריות 

אל העצמי הפרטי. נעמה אומרת כי התמודדות טובה משמעה לקיחת אחריות:

]התמודדות פירושה[ “מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות בשביל לעזור לעצמי“, ולא 
יכול לעשות“, לא במובן של  “אני רוצה שתעלימי לי את הכאב“. לקיחת אחריות, “מה אני 
לוותר אלא במובן של לקבל וללמוד איך לחיות עם זה. גם לא לקטלג את עצמך: “אני חולת 

פיברומיאלגיה“.

המרואיינות סבורות כי כדי לשפר את מצבן על החולות לשנות את התנהגותן, את תפיסותיהן ואת 
רגשותיהן ביחס למחלתן. כדי להשיג מטרה זו הן מעודדות התנהגויות ותפיסות מסוימות בטיפול 
ניהול המחלה הרצוי. לצורך כך  ומנסות לדכא התנהגויות ותפיסות שאינן עולות בקנה אחד עם 
הן מאדירות תכנים חיוביים הנוגעים לניהול המחלה ומתעלמות מתכנים שליליים. מיכל מסבירה 
כיצד פיזיותרפיסטיות נותנות חיזוק חיובי למי שמאמצת הרגלי תרגול ומקרינה גישה אופטימית, 
כדי להעביר מסר לשאר החולות בעזרת טכניקה של שיקוף: “אנחנו מעצימות את הנשים היותר 
חזקות, את הנשים היותר אופטימיות, את אלה שמבינות את הצורך בגישה חיובית, ]באמצעות[ 

שיקוף“.
בניגוד לתמת העברת האחריות למטופל, שהפיזיותרפיסטיות מדגישות את חשיבותה, מתוארים 
באופן שלילי טיפולים פסיביים )הכוללים טכניקות מגע או טיפולי חשמל(. אלה זוכים לכינויים 
הפסיביים  הטיפולים  כאמור,  “מישמוש“.  “פינוק“,  “נעימי“,  “מזמוז“,  זמן“,  “בזבוז  שליליים: 
החולות  כיצד  מתארת  דורית  החולה.  של  מסכנות  ותחושת  טיפולית  תלות  כמנציחים  נתפסים 

מעדיפות טיפולי חשמל על פני ספורט ומדגישה כי טיפולים אלה מנציחים עצלות טיפולית: 

תעשו  בכאב[,  להקלה  בחשמל  ]טיפול   Tens-ה את  תקחו  בעיה,  לי  אין  להם:  אומרת  אני 
בבית. יום ]אחד[ כואב להם פה, אחר כך כואב להם פה. אני לא רוצה שיתרגלו לדברים האלה! 
אבל  בזה.  שישתמשו  בעיה  לי  אין  בחשמל[,  ]טיפול  כזה  דבר  שיש  מהם  מסתירה  לא  אני 
אנשים רובם עצלנים מטבעם, כולנו, אז אם יש משהו שאת יכולה להדביק על עצמך שירגיע 
לך את הכאבים אז תעדיפי את זה מאשר לעשות ספורט, וזה לא פתרון. אז אני משתדלת לא 

לשים על זה דגש.

כמו רבות מהמרואיינות, דורית גם הדגישה במהלך הריאיון כי הטיפולים הפסיביים )עיסוי וטיפול 
בחשמל( אינם הולמים את האתוס השיקומי של מקצוע הפיזיותרפיה. 

למחלה,  בנוגע  עדכני  מידע  איסוף  פרקטיקה של  ואימוץ  ידע  הפגנת  פרו-אקטיביות,  כן,  אם 
כי  מציינות  המרואיינות  שלה.  ראוי  וניהול  במחלה  שליטה  מסמנים  הגוף  ולפעולת  בה  לטיפול 
שליטה במחלה משמעה גם הפניית הקשב פנימה ועיסוק בחקירה עצמית, גופנית ונפשית. לאה 
מדגישה את החשיבות שבפיתוח מודעות עצמית והתבוננות עצמית ואומרת שיש “לתת תרגילים 
הסתכלות  ואיזושהי   ]...[ נשימה  תמיד  ישלבו  והם  ביממה  פעמים  כמה  אותם  שיבצעו  מכוונים 
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כאילו יותר הוליסטית, אבל על עצמם פנימה“.
התודעה  מצב  על  העבודה  את  מציגים  אחרות,  מרואיינות  אצל  גם  שחזרו  לאה,  של  דבריה 
מחלת  לניהול  חשובה  כמיומנות  אותה  ומתארים  ויוזמת(  פרו-אקטיבית  )או  ראויה  כפעולה 

הפיברומיאלגיה, מיומנות שהפיזיותרפיסטיות מבקשות לעודד בקרב החולות.

ללמוד לחיות עם כאב:

“לעבוד בתוך הכאב“
התיאורים אשר הצענו עד כה כוללים התייחסויות סמויות וגלויות לכאב. חלק מהתייחסויות אלו, 

שעליהן נבקש להתעכב כעת, ייחודיות ומציתות את הדמיון הסוציולוגי.
של  מצבן  להמחשת  הכאב“  “מעגל  או  הסבל“  “מעגל  במושגים  השתמשו  רבות  מרואיינות 
הדבר  בתפקודן;  פוגעים  המטופלות  של  הירודה  השינה  ואיכות  המפושטים  הכאבים  החולות: 
מביא לדיכאון; חוסר התנועתיות המלווה את הדיכאון גורם, בתורו, לכאבים מפושטים בשרירים 
מרבית  זאת  ועם  ופיזית,  נפשית  במצוקה  שרויות  שהחולות  מאמינות  המרואיינות  ובמפרקים. 
המרואיינות מטילות ספק באותנטיות של מפגן הכאב. ההכרה בסבלן של החולות לצד הטלת ספק 
במפגן הכאב מעוררות תחושות של אמביוולנטיות בקרב הפיזיותרפיסטיות. הן נעות בין הזדהות 

ואמפתיה כלפי המטופלות ובין שיפוט ערכי מחמיר כלפיהן. כך מתארת זאת גלית:

כל הזמן יש לי אמביוולנטיות כזאת עם עצמי, גם כשאני מעבירה להן קבוצה בבריכה. ]...[ 
מצד אחד אני מאוד מבינה, קראתי על זה, את יודעת. מבינה שהן לא עושות את עצמן, מבינה 
שהן לא מגזימות, זה באמת מה שהן מרגישות. אבל עדיין, כל הזמן יש את הספק הזה, זה כל 
הזמן, שאולי הן... ]צקצוק[ תצאו מזה כבר! כאילו בא לך לנער אותן ולהגיד להן: צאי מזה 

כבר! את בת 30, לכי לעבוד!

הטיפול  “שוליות  מכנים  שאנו  במה  גם  מתבטא  הפיזיותרפיסטיות  של  הזה  האמביוולנטי  היחס 
בטיפול  מקובלת  מטרה  נחשבת  הסימפטומים  את  ולהקל  הכאב  את  להפחית  המטרה  בכאב“. 
בחולות פיברומיאלגיה )Sarzi-Puttini et al., 2011(. פיזיותרפיסטים במערב מנסים להשיג שתי 
מטרות עיקריות בטיפול בחולות פיברומיאלגיה: הקלה בסימפטומים )ובהם כאב( ושחזור התפקוד 
בקרב החולות )Sim & Adams, 2003; Busse et al., 2008(. במחקרנו נמצא כי המרואיינות 
מאמינות שפיזיותרפיה עשויה להשפיע על הכאב רק במידה זניחה, אם בכלל, ולכן הן מציבות את 

הטיפול בכאבן של החולות כמטרה שולית או נלווית. סמדר מסבירה:

לרוב ]המטרה[ זה גם להוריד כאב. המטרה באופן כללי ]היא[ שהן ימצאו איזושהי פעילות 
לבוא  יהיו תלויות באף אחד, שיוכלו  כלומר שלא  יוכלו לעשות באופן עצמאי,  גופנית שהן 
לעשות תרגילים בבריכה או לשחות באופן עצמאי, כדי ]ש[למרות העייפות ולמרות הכאבים 

תהיה איזושהי פעילות גופנית. פשוט ל]שם[ אורח חיים בריא.

רונית  פיברומיאלגיה.  בחולות  ריאלית  מטרה  אינה  הכאב  הפחתת  כי  הצהירו  רבות  מרואיינות 
אף הציגה זאת לחולות, ולדבריה “אולי עשיתי טעות. אני אמרתי להם בפעם הראשונה שמטרת 
הקבוצה היא להתעמל, להיות בפעילות ולא להוריד כאב, לא זאת המטרה. מכיוון שאני לא חושבת 

שנשיג אותה... אני לא רוצה לשקר להן“.
משתנה  רק  אלא  לחלוטין  נעלמים  שאינם  מרובים  מסימפטומים  סובלות  שהחולות  מאחר 
מיקומם בגוף, ויקי טוענת כי טיפול סימפטומטי בחולות פיברומיאלגיה שנועד להקלת כאב הוא 
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שבאותו  או  רבים.  מיני  אחד  כאב  זה  “כי  אומרת,  היא  מצחיק“,  זה  “בפיברומיאלגיה  “מצחיק“. 
רגע כאב, אבל שבוע אחרי זה כבר יש עוד משהו אחר. אז אצל רובן בסוף המטרה הייתה איזושהי 
ונויה מסבירה כי טיפול סימפטומטי אינו תכליתי והוא משול לכיבוי שריפות:  שיפור סיבולת“. 
“מה העניין עם פיברומיאלגיה? שזה לא מפסיק. יום אחד זה מרפק ימין ויום שני זה ברך שמאל 
ואז שניהם ביחד וכולל הגב ועייפות נוראית, אפילו לפעמים קושי של נשימה. אז כאילו זה לכבות 

שריפות כל הזמן“.
מקדישות  הן  כיצד  חלקן  תיארו  כרוני  בכאב  בטיפול  המרואיינות  של  השלילי  הניסיון  לאור 
מהכאב  התעלמו  חלקן  בכאב“(.  מידתית  “הכרה  זאת  לכנות  )אפשר  מוקצב  זמן  בכאב  לטיפול 
ואחרות השתמשו באסטרטגיות רטוריות לעיצוב תפיסת הכאב של החולות. סיוון מתארת כיצד 

היא מתעלמת מהסימפטומים בשעת הטיפול כדי למסגר את הטיפול כחוויה חיובית:

ניסיתי יותר ]...[ לעשות ]...[ התעמלות והפעלה של הגוף וגם ]לתת[ חוויה שהיא נעימה, 
לסיים את הטיפול בהרפיה, במשהו שהוא קצת עבודה וקצת כיף. ופחות להתמקד ולשמוע על 

כאבים שהיה להן במשך השבוע וכמה הן הצליחו לתפקד או לא לתפקד.

יהודית מדווחת על דה-פתולוגיזציה של הכאב באמצעות נורמליזציה של הכאב, תחושה שאף היא 
חשה אף שהיא אישה בריאה:

אנחנו לא עושות דיונים על הפיברומיאלגיה. הן כן מספרות מה עובר עליהן ועל הכאבים ]...[, 
אבל יותר בכיוון הבריא, הנורמלי. כמו שאנחנו כולנו אומרות: וואי, כאב לי ]...[, או שאנחנו 
עושות תרגיל ואני אומרת: וואי, אתן יודעות כמה זה כואב? אני יודעת שזה כואב, אני מרגישה 

את זה בעצמי.

התיאורים עד כה מלמדים כי לפי תפיסתן של פיזיותרפיסטיות, היחס הרצוי אל הכאב הוא השלמה 
עמו ורוטיניזציה שלו בחיי היומיום. דורית מסבירה כי תפקוד עם הכאב נחשב חלק מניהול המחלה 

הרצוי:

]זה[ טיפול משמר, שזה כמו צחצוח שיניים. את יודעת שאף פעם זה לא יעבור לגמרי, אבל 
זה חשוב, כי זה כן משמר להן את התפקוד וזה מאפשר להן לעבוד בתוך הכאב. אנחנו מדברים 
על איך אפשר לעבוד בתוך הכאב, זאת אומרת שהלו“ז צריך להיות איזושהי רוטינה שגרתית 

]של פעילות ותפקוד[ ולא “כשרע לי אני לא עושה כלום וכשטוב לי אני יותר מדי עושה“. 

המרואיינות הביעו שאיפה כי החולות לא יתמקדו בכאב ובסבל אלא בהתמודדות עמם; ינטשו את 
עולה  הדבר  עשייה.  ויאמצו  בסבל  ואת השקיעה  )כדבריהן(  ההתבכיינות  את  בכאב,  ההתמקדות 
ניהול המחלה הרצוי מתאפיין בפרו-אקטיביות. פנינה מדגישה: “הכי  כי  בקנה אחד עם הממצא 
נורא קשה לקום כל בוקר  נורא  זה בטח  יודעת שכואב לכן.  חשוב בעיניי שאני אומרת להן: אני 
יכולות להחליט שאתן רוצות  ]ו[אתן  יכולות לבחור להתבכיין  כשכל כך כואב לך... ]אבל[ אתן 

לעשות עם זה משהו“. 
את  תואמים  אלו  תיאורים  לכאב.  ובתגובה  בכאב  לשלוט  אפשר  כי  מניחים  הללו  התיאורים 
 .)Rose, 1996( אתוסי ההעצמה וההתמודדות שמאפיינים את השיח הניאו-ליברלי והפסיכולוגי
אתוסים אלו, המייחסים למטופל סוכנות, מאפיינים את המחקר הביו-רפואי והפסיכולוגי העוסק 
 Aujoulat, d‘Hoore, & Deccache, 2007; Salmon & Hall,( כרוניות  במחלות  בטיפול 
2003(. הם מניחים הפרדה של הרגש מהאינדיבידואל ומייחסים לרגש מעמד חיצוני, ממש כשל 
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המחלה )Salmon & Hall, 2003(. עדה למשל מניחה כי קיימת הפרדה בין האני המתבונן ובין 
הכאב, וטוענת כי השליטה של האני המתבונן תאפשר לחולה לקחת אחריות:

אם ה“אני“ הזה הוא מי שמסתכל ]...[ מהצד ]על[ איך הוא מרגיש ומה הוא חושב ]...[, אז 
הוא יכול לשלוט בעניינים, הוא יכול להחליט. המתבונן הזה מהצד יכול להחליט שאני עושה 
את זה כי זה חשוב לי, לא כי בא לי או לא בא לי או אין לי חשק או כואב לי, אלא כי זה חשוב לי. 
כדי להעלות את עצמי לדרך הנכונה, אני עכשיו אלך עשרים דקות ברגל למרות שלא בא לי, כי 
המתבונן, שהוא אני, הוא זה שמחליט מה ואיך וכמה ומתי. ]זה[ המכלול הזה של הגוף-נפש.

את השימוש במושג “גוף-נפש“, כמו את השימוש במושגים “תשומת לב“, “בעיה נפשית“, “צורך 
במגע“, “אחריות אישית“ ו“אקטיביות“ ואת הדימוי של הטיפולים הקבוצתיים לקבוצות תמיכה, 
כרונית  במחלה  בטיפול  הפיזיותרפיסטיות  של  הפרופסיונליים  המשאבים  לדלדול  מייחסים  אנו 
ושנויה במחלוקת כמו פיברומיאלגיה. העדר המשאבים מביא את הפיזיותרפיסטיות לחפש שפה 
הנוכחי  בעידן  מיוחד  תרבותי  למעמד  הזוכים  והניאו-ליברלי,  הפסיכולוגי  השיח  מתוך  חדשה 
המעודד  לכאב,  ייחודי  יחס  על  מעידה  הזאת  הייחודית  ההמשגה  ועוד,  זאת   .)Furedi, 2003(
תפקיד חולה ייחודי — לחיות עם כאב — ושינוי אפיסטמולוגי בפיזיותרפיה בטיפול בכאב כרוני: 

עיסוק בנפש ולא רק בגוף. 

דיון: חולות ניאו-ליברליות
הטיפול במחלת הפיברומיאלגיה כמחלה שנויה במחלוקת, המאתגרת את ההיגיון הביולוגי-סומטי 
אחרות,  פרופסיות  לתחומן של  ועובר  דרמטיים  שינויים  האחרונות  בשנים  עובר  רופאים,  בקרב 
ובמיוחד לתחום הפיזיותרפיה. ואולם אף על פי שספרות המחקר עוסקת רבות במערכי ההסבר 
של  ההסבר  במערכי  עוסקת  אינה  כמעט  היא  בה,  הטיפול  ועל  פיברומיאלגיה  על  רופאים  של 

פיזיותרפיסטיות. מחקרנו מבקש להתמודד עם לקונה מחקרית זו. 
ממצאינו מלמדים כי מחלת הפיברומיאלגיה מערימה על הפיזיותרפיסטיות קשיים פרופסיונליים. 
לדידן המחלה מנוגדת להיגיון הביו-מכני שבבסיס הפיזיותרפיה וטיבה של הפיברומיאלגיה אינו 
מאפשר לשקם את התפקוד, כפי שנעשה למשל בטיפול בחולים אורתופדיים, אלא רק לשמר את 
התפקוד הקיים. הטיפול במחלה ובכאב, הן מדגישות, אינו בר-יישום וטיבה של המחלה אינו הולם 
את המיומנויות הפרופסיונליות שלהן. להערכתן פיברומיאלגיה אינה מחלה כי אם סינדרום בלבד, 
והן אינן משוכנעות ביכולתן להתמודד עמה כפיזיותרפיסטיות. מרביתן מניחות בגלוי ובמפורש 
כי עוד קודם הגעתה לטיפול הפיזיותרפי, חולה בפיברומיאלגיה היא למעשה “חולה בעייתית“. 
המפגש עם החולות מאתגר את הזהות הפרופסיונלית של הפיזיותרפיסטיות, מאלץ אותן להציע 
להן  מייחסות  שהן  חולות  עם  אותן  ומפגיש  בטיפול,  ביצירתיות  ולהשתמש  טיפוליות  המצאות 
אחריות  לוקחות  “לא  “דיכאוניות“,  “מפונקות“,  “שואבות“,  “עצלניות“,  כגון  שליליים  תיאורים 
אישית“ ו“זקוקות לתשומת לב“. אף הטיפול שהן עצמן מציעות זוכה לכינויים שליליים כמו “טיפול 
שולי“ ו“טיפול פח זבל“ והן חשות כי הרופאים “משליכים“ לטיפולן חולות שהם מבקשים להיפטר 
 Asbring & Narvanen, מהן )על מושג ה-disposal בהקשר של רופאים ופיברומיאלגיה ראו 
2003(. כמו אצל רופאים )Collins & Pinch, 2005(, גם אצל פיזיותרפיסטיות הטיפול במחלה 
החולי  להעצים את  עלולה  טיפולית שבעיניהן  לב  הן מעניקות תשומת  טיפולי:  פרדוקס  מעורר 
ואף לגרום לחולות נזק. לדעתן, עצם היותה של החולה מטופלת במסגרת קופת החולים מנציח 
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את התלות שלה במערכת הטיפולית ומסומן כמנוגד לערכי לקיחת האחריות וההתמודדות, ערכים 
שהפיזיותרפיסטיות רואות בהם ערכים חיוביים בניהול המחלה. 

על רקע זה אנו שואלים אילו משאבים עומדים לרשותן של פיזיותרפיסטיות בבואן לטפל בחולות 
פיברומיאלגיה ולאילו חלופות הן פונות בהינתן מיעוט המשאבים הפרופסיונליים. ממצאי מחקרנו 
מלמדים כי הפיזיותרפיסטיות מאמצות פרקטיקות שאינן אורתודוקסיות למקצוע הפיזיותרפיה 
ופונות בעיקר למושג העצמי או הנפש של המטופלות )Illouz, 2008(. למעשה הן מכוננות שינוי 
בתפיסה של תפקיד החולה, בתפיסת תפקיד הפיזיותרפיסטית ובתפיסת הכאב. הרטוריקה שלהן 
כוללת ביטויים עמומים כגון “לאסוף את עצמך“, “להקשיב לגוף“, “ללמוד להרפות“, “התבוננות 
את  תופסות  שהן  מאחר  מקרי.  אינו  בטיפול  עמומה  בשפה  השימוש  להערכתנו,  עצמית“. 
הפיברומיאלגיה כמחלה עמומה וחשות אמביוולנטיות כלפי המחלה וכלפי מפגן הכאב של החולות 
)או מידת האותנטיות שלו( הן משתמשות בשפה עמומה המשמשת להן משאב. השפה העמומה 
מאפשרת לפיזיותרפיסטיות להימנע מהכרעה בנוגע לטיבה של המחלה ולטיבו של הטיפול שהן 
מעניקות. ליתר דיוק, השפה העמומה משהה את היחס החשדני שלהן כלפי המחלה והחולות בעת 

המפגש הטיפולי, אף שיחסן כלפי המחלה כבר הוכרע, שכפי שמחקרנו חושף. 
עוד עולה מהממצאים כי הטיפול של הפיזיותרפיסטיות בחולות הפיברומיאלגיה מחייב אותן 
ליצירתיות בטיפול או לשימוש במשאבים משדות אחרים, ובעיקר מהשיח הפסיכולוגי ומהשיח 
הניאו-ליברלי. השימוש בשני סוגי השיח הללו יחד אינו מקרי. ספרות המחקר מתארת את הברית 
הדיסקורסיבית ביניהם, שכן בבסיס שניהם קיימת סובייקטיביות פסיכולוגית, יוזמת וא-פוליטית 
את  ולחוות  תמידית  עצמו  את  לבחון  מבניים,  מייחוסים  להתרחק  האינדיבידואל  את  המעודדת 
עצמיותו כפרויקט שיש לעבוד עליו ולטפח אותו באופן קבוע וסיזיפי. זאת ועוד, שני סדרי השיח 
 .)Rose, 1996( הללו הם סדרי השיח הפופולריים והזמינים ביותר בתרבות המערב לכינון העצמי
הם זוכים לעידוד מוסדי ולהון סימבולי בדמות לגיטימציה, יוקרה או קבלת ערך, המופק מההגדרה 
השיח   .)Skeggs, 2009( פגומה  מסובייקטיביות  ומהתרחקות  הראויה  הסובייקטיביות  של 
הפסיכולוגי מועתק, באופן שדימאג‘יו ופאוול )DiMaggio & Powell, 1983( כינו “איזומורפיזם 
מימטי“. הוא יכול להביא עמו הון סימבולי גם אם אין הוא נושא פתרון ספציפי. הסובייקטיביות 
הפסיכולוגית או הניאו-ליברלית שמעודדות הפיזיותרפיסטיות מתוארת כתשובה להתמודדות עם 
מחלת הפיברומיאלגיה. ניהול של סובייקטיבית יוזמת, עצמאית, פעלתנית, היפר-אינדיבידואלית 
)Rimke, 2000( החושדת בעצמה )באופן הרמנויטי( בקביעות עשויה להביא עמה הקלה או גאולה 
יכולות  הן  מה  לבחון  החולות  על  במחקרנו,  הפיזיותרפיסטיות  לפי  אחרות,  במילים  תרפויטית. 

לעשות עבור עצמן כאינדיבידואליות, ולא מה הרופאים או הממסד יכולים לעשות עבורן. 
ניאו-ליברלית.  בסובייקטיביות  לעידוד הדבקות  הנוגעות  עולות השלכות חשובות  מממצאינו 
השלכה ראשונה קשורה בתפקיד החולה ובהבחנה בין “חולה טובה“ ו“חולה רעה“, הבחנה העומדת 
 .)Daykin & Richardson, 2004; Hayes et al., 2010( בבסיס תיאוריהן של הפיזיותרפיסטיות
חולות “רעות“ הן מי שאינן מנהלות את מחלתן מתוך סובייקטיביות ניאו-ליברלית. אלה החולות 
שאינן אקטיביות, שמתלוננות, שאינן מתמסרות להמלצות המטפלים, שאינן משלימות עם המצב 
ואינן מתרגלות לכאב )או אינן לומדות “לחיות בתוך הכאב“(, המחפשות פתרונות חיצוניים ולא 
ניאו- עצמיות  שמנהלות  מועצמות  חולות  רק  לא  הן  טובות“  “חולות  ופנימיים.  פסיכולוגיים 

ליברלית אלא גם כאלה שחדלו לבקש סיוע, משלימות עם המצב, “עובדות בתוך הכאב“, הופכות 
את הכאב לשולי ולרוטיני ולמעשה אינן צורכות פיזיותרפיה. 
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השלכה שנייה נעוצה ספציפית במטרה הטיפולית של השלמה עם המחלה. אנו רואים בהמלצה 
פסיביות  דווקא  לעודד  עשויה  ולשגרתי  לשולי  הכאב  והפיכת  המחלה  עם  השלמה  פרדוקס.  זו 
קיומית או סובייקטיביות צייתנית, ואלו יכולות לחתור תחת האידיאל האישיותי הניאו-ליברלי. 
זאת ועוד, הסובייקטיביות הניאו-ליברלית שמציעות הפיזיותרפיסטיות היא למעשה שפה חדשה 
זו משמשת הון פסיכולוגי ותרבותי רווח במעמד הבינוני והגבוה;  עבור חלק מהמטופלות )שפה 
ראו Skeggs, 2009( ועליהן ללמוד כיצד להשתמש בה. השפה העמומה יכולה אולי לשמש משאב 
לפיזיותרפיסטיות אולם איננו יודעים אם היא משמשת משאב גם למטופלות. טענה זו מתבטאת 
אינו  הכאב“  עם  “לחיות  הביטוי  הכאב.  למושג  הפיזיותרפיסטיות  שמציעות  העמום  ביחס  גם 
רק עמום לשונית; הוא גם אינו מגובה בתסריטים תרבותיים ספציפיים )כגון תסריט ה“לוחמה“ 
לסוכנת  לסייע  יכולים  שהיו   )Davis, 2008 ראו  במערב;  סרטן  חולי  של  כפרקטיקה  שמקובל 

לתרגמו לפרקטיקות ספציפיות. 
לסיכומו של דבר, מערכי ההסבר של הפיזיותרפיסטיות במחקרנו מלמדים כי נדרש מהן שינוי 
והחלוקה  נפרד. כחלק מהתפיסה הפוזיטיביסטית-ביולוגית  אפיסטמולוגי, הדורש מחקר עתידי 
הקרטזיאנית של גוף ונפש שבבסיס הפיזיותרפיה, הגוף הוא האתר המרכזי של הטיפול הפיזיותרפי 
השמרני. העיסוק בנפש או במושג העצמי בהקשר זה נחשב לעיסוק במרחבים לא אובייקטיביים, 
זולג לגוף הידע וההכשרה של הפיזיותרפיסטים  שאינם ממוקמים בגוף. עיסוק במרחבים כאלה 
 Edwards( עקב התקבלותה של הפרדיגמה הביו-פסיכו-סוציאלית בתחום הטיפול בכאב כרוני 
Jones, 2013 &(. אולם מחקרים מראים כי יש קושי בשינוי האפיסטמולוגי וכי פיזיותרפיסטים 
הלחצים  עם  להתמודד  ומתקשים  הפוזיטיביסטית-ביולוגית  בפרדיגמה  להחזיק  ממשיכים 
 Daykin & Richardson, 2004;( המתחרים של גישות שהם תופסים כמנוגדות לגישות המקצוע
Sanders, Foster, Bishop, & Ong, 2013(. השימוש הדרמטי בשפה הפסיכולוגית מקרב את 
הפיזיותרפיה  את  מחדש  להבנות  מהן  ודורש  הלא-אובייקטיביים  למרחבים  הפיזיותרפיסטיות 
לעשות  נדרשות  הן  כן  כמו  פוזיטיביסטיות.  בדיסציפלינות  הקשורה  הסומאטית  היוקרה  ואת 
עבודת גבולות )Gieryn, 1983( מול פרופסיות אחרות. יתרה מזו, ממצאי המחקר מלמדים כיצד 
רגשות ובעיקר ניהול רגשות )Hochschild, 1983( קריטיים ביותר לטיפול של פיזיותרפיסטיות 
בפיברומיאלגיה. המרואיינות במחקרנו מדגישות כיצד עליהן לנהל את רגשותיהן-הן, לאור החשד 
לבחינה  ראויות  הללו  המסקנות  ביצועיהן.  של  ובאותנטיות  בחולות  שלהן  הקבוע  ההרמנויטי 
מחקרית בעתיד והן חשובות במיוחד לאור העובדה שספרות המחקר הסוציולוגית והאנתרופולוגית 

מזניחה את חקירת מקצוע הפיזיותרפיה, בהשוואה למקצועות בריאות אחרים. 

מקורות
פינקלשטיין, ע‘ )2013(. לכסות בשקוף: על סבל גופני, עמימות גופנית והכחשה חברתית. תל 

אביב: רסלינג.
Album, D. & Westin, S. (2008). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey 

among physicians and medical students. Social Science and Medicine, 66(1), 
182–188.

Asbring, P. & Narvanen, A. (2003). Ideal versus reality: Physician perspectives 
on patients with chronic fatigue syndrome (CFS) and fibromyalgia. Social 



־2016  סוציולוגיה ישראלית יח ]1[   143 תשע"ו

Science and Medicine, 57(4), 711–720.
Aujoulat, I., d‘Hoore, W., & Deccache, A. (2007). Patient empowerment in theory 

and practice: Polysemy or cacophony? Patient Education and Counseling, 
66(1), 13–20.

Banks, J. & Prior, L. (2001). Doing things with illness: The micro politics of the 
CFS clinic. Social Science and Medicine, 52(1), 11–23.

Berg, B. (1998). Qualitative research methods for the social science. London: 
Viacom.

Busse, J. W., Kulkarni, A. V., Badwall, P., & Guyatt, G. H. (2008). Attitudes towards 
fibromyalgia: A survey of Canadian chiropractic, naturopathic, physical 
therapy and occupational therapy students. BMC Complementary and 
Alternative Medicine, 8(1), 24–34. 

Buttny, R. & Morris, G. (2001). Accounting. In W. Robinson & H. Giles (Eds.), The 
new handbook of language and social psychology (pp. 285–302). Chichester: 
Wiley and Sons.

Chew-Graham, C., Cahill, G., Dowrick, C., Wearden, A., & Peters, S. (2008). Using 
multiple sources of knowledge to reach Clinical understanding of chronic 
fatigue syndrome. Annals of Family Medicine, 6(4), 340–348.

Chew-Graham, C., Dixon, R., Shaw, J., Smyth, N., Lovell, K., & Peters, S. (2009). 
Practice nurses‘ views of their role in the management of Chronic Fatigue 
Syndrome/Myalagic Encephalitis: A qualitative study. BMC nursing, 8(1), 1–11.

Collins, H. & Pinch, T. (2005). Dr. Golem: How to think about medicine. Chicago: 
University of Chicago Press.

Colmenares-Roa, T., Huerta-Sil, G., Infante-Casraneda, C., Lino-Perez., L., Alvarez-
Hernandez, E., & Pelaez-Ballestas, I. (2015). Doctor–patient relationship between 
individuals with Fibromyalgia and Rheumatologists in public and private health 
care in Mexico. Qualitative Health Research, doi: 10.1177/1049732315588742.

Crooks, V. (2007). Exploring the altered daily geographies and lifeworlds of 
women living with Fibromyalgia Syndrome: A mixed-method approach. 
Social Science and Medicine, 64(3), 577–588.

Davis, E. (2008). Risky business: Medical discourse, breast cancer, and narrative. 
Qualitative Health Research, 18(1), 65–76.

Daykin, A. & Richardson, B. (2004). Physiotherapists‘ pain beliefs and their 
influence on the management of patients with chronic low back pain. 
Spine, 29(7), 783–795.

Demerath, P., Lynch, J. & Davidson, M. (2008). Dimensions of psychological 
capital in a U.S. suburb and high school: Identities for neoliberal times. 
Anthropology and Education Quarterly, 39(3), 270–292.

DiMaggio, P. & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional 



מערכי הסבר על פיברומיאלגיה בקרב פיזיותרפיסטיות 144   נטע רויטנברג ואביהו שושנה

isomorphism and collective rationality in organizational fields. American 
Sociological Review, 48(2), 147–160.

Dumit, J. (2006). Illnesses you have to fight to get: Facts as forces in uncertain, 
emergent illnesses. Social Science and Medicine, 62(3), 577–590.

Edwards, I. & Jones, M. (2013). Movement in our thinking and our practice. 
Manual Therapy, 18(2), 93–95.

Foster, N. & Delitto, A. (2011). Embedding psychosocial perspectives within clinical 
management of low back pain: Integration of psychosocially informed 
management principles into physical therapist practice – challenges and 
opportunities. Physical Therapy, 91(5), 790–803.

Furedi, F. (2003). Therapy culture: Cultivating vulnerability in an uncertain age. 
London: Routledge.

Gieryn, T. (1983). Boundary-work and the demarcation of science from non-
science: Strains and interests in professional ideologies of scientists. 
American Sociological Review, 48(6), 781–795.

Garfinkel, H. (1956). Conditions of successful degradation ceremonies. American 
Journal of Sociology, 61, 420–424.

Harvey, D. (2005). A Brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Häuser, W., Thieme, K., & Turk, D. C. (2010). Guidelines on the management of 

Fibromyalgia Syndrome – A systematic review. European Journal of Pain, 
14(1), 5–10.

Hayes, S., Myhal, G., Thornton, J., Camerlain, M., Jamison, C., Cytryn, K., & 
Murray, S. (2010). Fibromyalgia and the therapeutic relationship: Where 
uncertainty meets attitude. Pain Research and Management: The Journal of 
the Canadian Pain Society, 15(6), 385–391.

Hochschild, A. (1983). The managed heart: Commercialization of human feeling. 
Berkeley & Los Angeles: University of California Press. 

Illouz, E. (2008). Saving the modern soul: Therapy, emotions, and the culture of 
self-help. Berkeley: University of California Press.

Jutel, A. G. & Conrad, P. (2014). Putting a name to it: Diagnosis in contemporary 
society. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Kelly, M. & May, D. (1982). Good and bad patients: A review of the literature and 
a theoretical critique. Journal of Advanced Nursing, 7(2), 147–156. 

Kidron, C. (2003). Surviving a distant past: A case study of the cultural construction 
of trauma descendant identity. Ethos, 31(4), 513–544.

Klin-Oron, A. (2014). How I learned to channel: Epistemology, phenomenology, 
and practice in a New Age course. American Ethnologist, 41(4), 635–647. 

Lingard, L., Garwood, K., Schryer, C., & Spafford, M. (2003). A certain art of 
uncertainty: Case presentation and the development of professional identity. 



־2016  סוציולוגיה ישראלית יח ]1[   145 תשע"ו

Social Science and Medicine, 56(3), 603–616.
Lyman, S. M. & Scott, M. B. (1970). A sociology of the absurd. New York: 

Appleton-Century Crofts.
Nicholls, D. A. & Gibson, B. E. (2010). The body and physiotherapy. Physiotherapy 

Theory and Practice, 26(8), 497–509.
Nolan, J. (1998). The therapeutic state. New York: New York University Press. 
Orbuch, T. L. (1997). People‘s accounts count: The sociology of accounts. Annual 

Review of Sociology, 455–478.
Parry, R. (2009). Practitioners‘ accounts for treatment actions and recommendations 

in physiotherapy: When do they occur, how are they structured, what do they 
do? Sociology of Health and Illness, 31(6), 835–853.

Parsons, T. (1951). The social system. New York: Free Press. 
Perakyla, A. (1998). Authority and accountability: the delivery of diagnosis in 

primary health care. Social Psychology Quarterly, 61(4), 301–320.
Potter, M., Gordon, S., & Hamer, P. (2003). The difficult patient in private practice 

physiotherapy: A qualitative study. Australian Journal of Physiotherapy, 
49(1), 53–61. 

Raine, R., Carter, S., Sensky, T., & Black, N. (2004). General practitioners‘ 
perceptions of chronic fatigue syndrome and beliefs about its management, 
compared with irritable bowel syndrome: Qualitative study. British Medical 
Journal, 328(7452), 1354–1356.

Read, J. (2009). A genealogy of homo-economicus: Neoliberalism and the 
production of subjectivity. Foucault Studies, 6, 25–36.

Ricoeur, P. (1970). Freud and philosophy. New Haven: Yale University Press.
Rieff, P. (1966). The triumph of the therapeutic. Chicago: University of Chicago Press.
Rimke, H. (2000). Governing citizens through self-help literature. Cultural Studies, 

14(1), 61–78.
Rose, N. (1996). Inventing ourselves: Psychology, power and personhood. 

Cambridge: Cambridge University Press 
Salmon, P. & Hall, G. (2003). Patient empowerment and control: A psychological 

discourse in the service of medicine. Social Science and Medicine, 57(10), 
1969–1980.

Sanders, T., Foster, N. E., Bishop, A., & Ong, B. N. (2013). Biopsychosocial care 
and the physiotherapy encounter: Physiotherapists‘ accounts of back pain 
consultations. BMC Musculoskeletal Disorders, 14(1), 65–74.

Sarzi-Puttini, P., Atzeni, F., Slaffi, F., Cazzola, M., Benucci, M., & Mease, P. 
(2011). Multidisciplinary approach to Fibromyalgia: What is the teaching? 
Best Practice and Research Clinical Rheumatology, 25(2), 311–319.

Sauer, K., Kemper, C., & Glaeske, G. (2011). Fibromyalgia Syndrome: Prevalence, 

http://ideas.repec.org/s/eee/socmed.html


מערכי הסבר על פיברומיאלגיה בקרב פיזיותרפיסטיות 146   נטע רויטנברג ואביהו שושנה

pharmacological and non-pharmacological interventions in outpatient health 
care – An analysis of statutory health insurance data. Joint Bone Spine, 
78(1), 80–84.

Sim, J. & Adams, N. (2003). Therapeutic approaches to Fibromyalgia Syndrome 
in the United Kingdom: A survey of occupational therapists and physical 
therapists. European Journal of Pain, 7(2), 173–180.

Sim, J. & Madden, S. (2008). Illness experience in Fibromyalgia Syndrome: A 
metasynthesis of qualitative studies. Social Science and Medicine, 67(1), 57–67.

Skeggs, B. (2009). The moral economy of person: The class relations of self-
performance on “reality” television. Sociological Review, 57(4), 626–644. 

Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. Thousand Oaks: 
Sage Publication.

Swoboda, D. (2008). Negotiating the diagnostic uncertainty of contested illnesses: 
Physician practices and paradigms. Health, 12(4), 453–478.

Werner, A. & Malterud, K. (2003). It is hard work behaving as a credible patient: 
Encounters between women with chronic pain and their doctors. Social 
Science and Medicine, 57(8), 1409–1420.

White, S. (2002). Accomplishing “the case” in paediatrics and child health: 
Medicine and morality in inter-professional talk. Sociology of Health and 
Illness, 24(4), 409–435.

Winkelmann, A., Perrot, S., Scahefer, C., Ryan, K., Chandran, A., Sadosky A., 
& Zlateva, G. (2011). Impact of Fibromyalgia severity on health economic 
costs. Applied Health Economics and Health Policy, 9(2), 125–136.

Wolfe, F., Clauw, D., Fitzcharles, M. A., Goldenberg, D., Katz, R., Mease, P., 
Russell, A., Russell, J., Winfield, J., & Yunus, M. (2010). The American 
College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for Fibromyalgia 
and measurement of symptom severity. Arthritis Care and Research, 62(5), 
600–610.

Woodward, R., Broom, D., & Legge, D. (1995). Diagnosis in chronic illness: 
Disabling or enabling the case of chronic fatigue syndrome. Journal of the 
Royal Society of Medicine, 88(6), 325–329.

Zavestoski, S., Brown, P., McCormick, S., Mayer, B., D‘ottavi, M., & Lucove, J. 
(2004). Embodied health movements: New approaches to social movements 
in health. Sociology of Health and Illness, 26(1), 50–80.

http://www.ingentaconnect.com/content/adis/ahe;jsessionid=fscjub1o4xhf.alice


־2016  סוציולוגיה ישראלית יח ]1[   147 תשע"ו
ים

פר
 ס

ות
ור

יק
ב

ביקורות ספרים

יוסי יונה. סדקים בחומה: המחאה החברתית ושובם של הברונים 
השודדים. תל אביב: כתר. 2015. 297 עמודים

תמר הרמן* 

בנושאים הקבועים  הדיון  והשטחת  לא קצרה בשיח המחקרי מחמת השגרת  יובש  אחרי תקופת 
בתחום החברתי—פוליטי בישראל — מות תהליך השלום, השפעות הכיבוש, דעיכת מדורת השבט 
והתגברות האינדיבידואליזם, המתחים בין דת למדינה, הצורך ברפורמה פוליטית וכולי — המחאה 
ולא  אקדמיים  כותבים,  של  לידיהם  ועסיסי  בשל  כפרי  נפלה   2011 קיץ  של  החברתית—כלכלית 
אקדמיים. למעשה, אירועים מעטים בלבד בהיסטוריה הישראלית זכו לפרץ כה עז של עניין מחקרי 
סמוך כל כך להתרחשותם. כך, למשל, בסדנת חוקרים שנערכה במכון הישראלי לדמוקרטיה במרץ 
היו  שכבר  המחאה  על  מחקרים   )!(  43 הסדנה  לקראת  שהוכנה  המחקרים  ברשימת  נמנו   2012

בשטח, ויש להניח שהיו מחקרים נוספים שלא הגיעו לידיעת מחברי הרשימה.
ולפיכך  המחאה  שוך  לאחר  וחצי  שנים  כשלוש  אור  ראה  בחומה  סדקים  יונה  יוסי  של  ספרו 
מהפרסומים  ניכר  מחלק  נעדרת  כזו  פרספקטיבה  זמן.  של  מסוימת  פרספקטיבה  כבר  בו  יש 
של  הזה  המופע  בחשיבות  להפריז  מיהרו  חלקם  כך  בשל  וכנראה  לאירועים,  בסמוך  אור  שראו 
אקטיביזם אזרחי ואחרים מיהרו לבטלו כעפרא דארעא. הספר, שאורכו כ—300 עמודים גדושים, 
הוא קריאה—בדיעבד של אירועי קיץ 2011 של פעיל חברתי ותיק שלקח חלק בהתרחשויות )ואף 
עמד עם פרופ‘ אביה ספיבק בראש ועדות המומחים שכתבו את דוח המענה של הנהגת המחאה 
לדוח ועדת טרכטנברג(, איש אקדמיה, המכהן כיום כחבר כנסת מטעם המחנה הציוני. השילוב הזה 
בין המעורבות האישית בעשייה החברתית ובין העיסוק הפוליטי, מיומנות השימוש בכלי מחקר 
אקדמיים וההיכרות עם הספרות התיאורטית הרלוונטית הניבו ספר בעל ערך שמן הסתם ישמש 
ורוב הפרסומים שהופיעו מיד  ידע גם בעתיד, כאשר חוויית ההשתתפות של רבים תדהה  מקור 

לאחר שוך המחאה יישכחו בגלל החיפזון שבו נכתבו.
הספר מחולק לפתח דבר, שלושה שערים )“סערה מרעידה את הארץ“, “כששקע האבק“, “דבר 
מה משותף ומלכד“( וסוף דבר. פתח הדבר, שנכתב בראשית השנה, נפתח במילים “2015 אינה שנת 
בשורה בעבור אזרחי ישראל. בצד המבוי המדיני הסתום וההתדרדרות בביטחון האישי שלהם, גם 
המצב הכלכלי של רבים מהם נותר בכי רע“ )עמ‘ 11(. בדברים אלו ניכרת מידה רבה של פסימיות, 
שעוררה   — שהמחאה  בספר,  אחת  מפעם  יותר  המופיעה  הריאלית,  ההערכה  רקע  על  במיוחד 
תקוות כה רבות — הצליחה בסופו של דבר לשנות הרבה פחות מהרצוי בסדר היום החברתי—כלכלי 
והפוליטי של ישראל. יש להניח שלו היו ידועות תוצאות בחירות 2015 בעת כתיבת הספר הייתה 

האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה  *
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רוח הדברים עגומה עוד יותר: חרף הצלחתו של הכותב להפוך הפעם לחבר כנסת, הניצחון המוחץ 
של מחנה הימין מראה שהפוליטיקה של הזהויות, שעליה מרחיב יונה את הדיבור בעיקר בשער 
משותף  ומחנה  משותף  מכנה  ליצור  הסיכוי  ועל  המעמד  של  הפוליטיקה  על  בנקל  גברה  השני, 
ציבורי רחב די הצורך כדי למנף שינוי אסטרטגי בסדר העדיפויות הלאומי. ואולם על אף המסקנות 
הקודרות למדי הכלולות כבר בדברי הפתיחה, ממשיכה ככל הנראה ללחוש בלבו של הכותב אש 

התקווה שאולי בכל זאת יחול שינוי של ממש:

בידיו של דור ודור קיימת האפשרות לעצב את התקופה שבה הוא חי באופן המיטבי ביותר, 
ואף לקוות שהוא מניח יסודות לעתיד טוב יותר. אמנם אי אפשר לחזות את העתיד ואין לדעת 
“התוכן  את  בתמציתיות  המשקפים  אלה,  שערכים  לשער  אפשר  אך  התפתחותו,  כיווני  את 
שינוי  שמטרתם  רבים  למאבקים  השראה  בעתיד  יספקו  עוד  המודרניות“,  של  הנורמטיבי 

לטובה של פני המציאות ויהיו שזורים עמוק בתוכם. )עמ‘ 282(

והקורא נותר וראשו סחרחר — היש או אין סיכוי לשינוי?
בשער הראשון, הנקרא “סערה מרעידה את הארץ“, נעשה ניסיון למקם את המחאה הישראלית 
בהקשרים תרבותיים, היסטוריים, פוליטיים וכלכליים של מחאות אחרות שפרצו באותה תקופה 
או בסמוך לה ברחבי העולם — מניו יורק ועד קהיר. השער כולל גם סקירה של התפתחות החשיבה 
הכלכלי  המודל  להתערערות  יונה,  לדעת  שהביאו,  הסיבות  את  זה  ובכלל  החברתית—כלכלית 
כוחו  נחלש  האם  האומנם?   — הקורא  נבוך  ושוב  הניאו—ליברלית.  הכלכלה  ניצבת  בסיסו  שעל 
מנסיבות  גם  שהושפעו  בארץ,  המחאה  שמינפה  שהכוחות  מבין  יונה  החזירי?  הקפיטליזם  של 
התרחשותה, הם יעילים וחזקים פחות מאשר אלו שעוררו המחאות בספרד, ביוון ואפילו באביב 
הערבי, וסיכויי המחאה המקומית להיות אפקטיבית נמוכים יותר. אבל הוא מצפה ל“נס“ במובן 
התרחשות   — הספר  לאורך  אחדות  פעמים  בה  נתלה  שהוא  ארנדט,  חנה  של  במשנתה  המופיע 
נמוך הסיכוי  כלומר, למרות ההסבר המשכנע שלו שבישראל  בלתי צפויה של פעילות אנושית. 
לגל מחאה אפקטיבי, במיוחד לאחר דעיכת הגל של 2011, חוזר יונה וחוזה באופן בלתי עקבי עם 
מר  יצאו  שוב  לעין  הנראה  שבעתיד  מחאה,  ּבְ העוסקת  המקצועית  הספרות  ועם  שלו  אבחנותיו 
יהיה להתעלם ממנה הפעם לשינוי סדר  ניתן  וגברת ישראלי וצאצאיהם לרחובות בדרישה שלא 

העדיפויות הלאומי.
רבה של  בו מידה  יש  ביותר, שכן  הוא המעניין  זה  נקרא “כששקע האבק“. שער  השער השני 
פיכחון וביקורת עצמית. הוא מתמקד באתגרים המרכזיים שניצבו בפני מחאת רוטשילד )שיונה 
הזו לא  רוב הקריטריונים המופיעים בספרות המקצועית הפעילות  “תנועה“ אף שלפי  לה  קורא 
יונה ובוחן מגזר אחר מגזר )רוסים,  הצליחה להתפתח לשלב שבו אפשר לכנותה כך(. כאן עובר 
אתיופים, חרדים( ומסביר מדוע לא הצטרפו — ואולי אף לא יכלו להצטרף — למחאה, כשהשאלה 
משותף  ומחנה  משותף  מכנה  בישראל  ליצור  בכלל  אפשר  עקרונית  אם  היא  מלמעלה  המרחפת 
שיתבע לשנות את השיטה. זהו שער כמעט נוגע ללב בכנותו ובנכונותו לתת קול לטיעוניהם של 

מי שהדירו את רגליהם מן המחאה או שהודרו ממנה.
שמו של השער השלישי הוא “דבר מה משותף ומלכד“. שער זה מוציא את הספר מן הקטגוריה 
הערכי  האופק  את  משרטט   — לעתיד  הפוליטיקאי   — יונה  כאן  פרוגרמטי.  ואופיו  האקדמית, 
והפילוסופי של החברה הישראלית לעתיד לבוא. בארבעת פרקיו של השער )“פרויקט המודרנה: 
לסולידריות  קוסמופוליטי  מוסר  בין  החברתית:  “המחאה  מדעית“,  לקדמה  תרבותית  קדמה  בין 
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הסולידריות  “מרבצי  משמעות“,  לקהילת  מנוכרת  מדינה  בין  המדינה:  של  “שובה  גלובלית“, 
של  היבש  הלימון  מן  לסחוט  הערכה  מעורר  מאמץ  יונה  עושה  ההיתוך“(  לכור  מעבר  החדשים: 
מאי— מסקנותיו  שלאור  אחדים  עקרונות  מתווה  הוא  תקווה.  של  טיפות  הישראלית  המציאות 

ההצלחה של מחאת 2011 אמורים לאפשר כינון סולידריות אזרחית. הוא מציין למשל את החובה 
ת מרכזיות; את  להתנער מהיומרה לניטרליות ערכית ולתת ביטוי לסדרי עדיפויות של קבוצות זהוּ
הוויתור על יצירת היררכיה ברורה של מאבקים — המאבק לצדק כלכלי והפוליטיקה של השונות; 
ואת הצורך לאפשר את כינונם של מרחבים ציבוריים חילופיים. קריאת הדברים, המעניינים כשהם 
לעצמם, מעלה שוב את השאלה: האומנם לאחר שחזה בהתרסקות מחאת רוטשילד הכותב מאמין 

באמת ובתמים כי כל אלה יכולים לעלות בקנה אחד וכי שילובם הוא בר ביצוע?
קריאת הספר מבהירה מעל לכל ספק שיונה, הפעיל החברתי והפוליטי הוותיק, נקרע בין שני 
קצוות. בקצה האחד ניצבת תקוותו — שדומה היה כי היא מתממשת במחאת 2011 — לראות ציבור 
ישראלי סולידרי ופעיל קורא תיגר על הכוחות הפוליטיים, החברתיים והכלכליים המונעים ממנו 
מרשימה.  מאקרו  כלכלת  בעלת  מודרנית  מערבית  במדינה  הדעת,  על  מתקבלת  ברווחה  לחיות 
שהקדיש  לאחר  אליהן,  להגיע  חייב  האקדמיה  איש  יונה  אשר   — מסקנותיו  ניצבות  השני  בקצה 
הסבירות  בדבר   — הפילוסופים  גדולי  של  והפוליטיות  החברתיות  המשנות  ללימוד  רבות  שנים 
בולטים  במעברים  מתבטאת  זו  סתירה  דהיום.  בישראל  ארנדטי  “נס“  של  להתרחשותו  הנמוכה 
בספר בין ניתוח המצוי להתוויית הרצוי. אמנם אין דבר שלם יותר מלב שבור, אבל היות שיונה 
אמנות  הוא  המשחק  שם  שבו  הפוליטי,  למרחב  פעילותו  של  הכובד  מרכז  את  לאחרונה  העתיק 
האפשר ולא החלום, מוטב לשים את התקוות בצד ולפעול לאור התובנה הנגזרת מהספר כי השינוי 

המיוחל לא יגיע ככל הנראה משדרות רוטשילד, ואפילו לא ממאהל לוינסקי.
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שרה שחף. אחות טובה דייה: הסיעוד בין אידיאל למציאות, ישראל 
1960—1995. תל אביב: רסלינג. 238 עמודים

קרן מזוז*

ספרה של שרה שחף מציג את ההקשר ההיסטורי, החברתי והפוליטי שבמסגרתו התפתח מקצוע 
שלוש  על  נשענת  הסיעוד  מקצוע  התפתחות  לטענתה,   .1995—1960 בשנים  בישראל  הסיעוד 
שהטיפול  קליני  כמקצוע  הסיעוד  את  המעמידה  הביו-רפואית,  הפרדיגמה  עיקריות:  פרדיגמות 
במרכזו; הפרדיגמה ההוליסטית-הומניסטית, המעמידה את הסיעוד כמקצוע פרא-רפואי שהחולה 
במרכזו; והפרדיגמה הכלכלית, המעמידה את הסיעוד כשירות שהלקוח במרכזו. פרדיגמות אלו 
אחות  מוסמכת,  אחות  למלא:  יכולה  שאחות  התפקידים  טווח  את  שעיצבו  מנוגדים  כוחות  היוו 

מעשית, אחות רחמנייה, נותנת שירות ומנהלת. 
לטענתה של שחף, הסיעוד מתפתח מתוך הקונפליקט בין הפרדיגמות. היא משתמשת בתיאוריית 
והפרופסיונאלית  הקולקטיבית  התודעה  את  "לזהות  כדי  פסטינגר  של  הקוגניטיבי  הדיסוננס 
ולהסביר החלטות שהתקבלו ומגמות שהתגבשו" )עמ' 16(. הקונפליקט הפנים-מקצועי בסיעוד 
מתבטא במתח שבין האתוס לפרקטיקה: לעומת האתוס הנלמד באקדמיה, המחנך להוליזם ומציב 
את המטופל במרכז, הפרקטיקה הנלמדת בעבודה מעמידה במרכז דווקא את ההיררכיה והמשימה. 
המתח בא לידי ביטוי בתסכול המובע לאורך הספר בדבריהן של אחיות )ושל כותבת הספר, שהיא 
בשטח,  העבודה  ובין  היוקרתי  האקדמי  ההכשרה  תהליך  שבין  לדיסוננס  באשר  מוסמכת(  אחות 

שתדמיתה ותנאי השכר בה נמוכים. 
לאורך השנים שנבחנות בספר ניכר כי הכוח המניע, המזין את הקונפליקט הפנים-מקצועי וגם 
כפתרון  שחף  מציעה  באפילוג  למשל,  הסיעוד.  של  האקדמיזציה  תהליך  הוא  לו,  הפתרונות  את 
האקדמית,  המוסמכת  מהאחות  להבדיל  המנחמת.  האחות  ה"אחי-נועם",  תפקיד  את  לדיסוננס 
 ,)210 )עמ'  נחמה בסיטואציות סיעודיות"  היא "אמנית של  חולי", האחי-נועם  ש"מנהלת מקרי 
בין-אישיות  מיומנויות  וטכנולוגי,  ידע מדעי  היא משלבת  ובעבודתה  בסיעוד  לה תואר  מי שיש 
ואסתטיקה של נחמה. גם המלצה זו, בסופו של דבר, מחזקת את תהליך האקדמיזציה ומחזירה את 

הכוח המניע לשדות האקדמיים. 
ומכתבות מגוללת שחף  עיונית  וציטוטים מפרוטוקולים, מהרצאות, מספרות  בעזרת ראיונות 
את סיפור ראשיתו של הסיעוד בישראל מימי המנדט הבריטי ובהשפעתה של הסתדרות הנשים 
בתהליך  תמכה  הדסה"  "רוח  לאחיות.  הספר  בית  את   1918 בשנת  שהקימה  "הדסה",  הציוניות 
דרישות מערכת  פי  על  במקצוע שהתגבש  אנגלו-אמריקאיות  מסורות  נשזרו  וכך  האקדמיזציה, 
אפשר  והאחיות.  האחים  הסתדרות  של  המרכזי  הוועד  ולחצי  המתפתחת  המקומית  הבריאות 
לתאר זאת כמתח בין הגלובלי למקומי. הספר הוא ארכיב ידע היסטורי שמתוארים בו גם תהליך 
בניין  של  המקומי  התהליך  וגם  אנגלו-אמריקאיים,  מודלים  לישראל  המייבא  הגלובליזציה, 
המדינה והמפעל הציוני. משום כך הוא עשוי לעניין קהל רחב, שכן הוא נוגע לתחומי ההיסטוריה 

החוג לניהול ארגוני שירות, מכללה אקדמית הדסה ירושלים  *
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והסוציולוגיה, הרפואה, הכלכלה, הניהול ושוק העבודה. בכך הספר ממשיך ותורם לאקדמיזציה 
של מקצוע הסיעוד ולהתבססותו כמערך ידע אוטונומי. 

משנות השבעים של המאה העשרים ואילך הלך תהליך האקדמיזציה והתעצם. בתי ספר לסיעוד 
בין האחות  היררכית  נוצרה הבחנה  בנפרד מבתי החולים;  באוניברסיטאות,  והחלו לפעול  הוקמו 
המוסמכת האקדמית בעלת הידע והמומחיות ובין האחות המעשית חדורת הרגש והשליחות. שחף 
מנתחת את רשימות הקריאה שנלמדו בבתי הספר לסיעוד )שכללו ספרים ומאמרים של חוקרות 
במרכז  החולה  ההוליסטית של האתוס, שמיקמה את  וחושפת את התפיסה  אנגלו-אמריקאיות( 

העשייה הסיעודית והצביעה על מחויבותה של האחות לרכוש ידע מדעי. 
אולם בפרקטיקה ובעבודת השטח חוו האחיות משבר. הן נדרשו להתמודד עם מערכת היררכית 
נוקשה, עם מחסור כרוני בתקנים ובכוח אדם, עם תנאי עבודה קשים ועם תדמית ירודה. שחף 
מתארת את מצבן כ"חוויה אקזיסטנציאלית של איבוד האידיאל" )עמ' 128(. התוצאה הייתה 
ריבוד אתני ומגדרי בין אחיות מעשיות )שהיו בדרך כלל נשים ערביות, מזרחיות או חרדיות 
בעלות השכלה תיכונית( ובין אחיות מוסמכות )שהיו בדרך כלל לבנות, אשכנזיות ומשכילות(. 
באופן פרדוקסלי, האקדמיזציה של האחות המוסמכת, שנועדה לשפר את רמת הטיפול, הרחיקה 
ניהול ובכך גרמה למחסור במטפלות. אך למרות המתח  את האחות ממיטת החולה לתפקידי 
הפנים-מקצועי שנוצר, תרמה האקדמיזציה לעליית קרנו של מקצוע הסיעוד במפגש החוץ-

מקצועי עם הרופאים.
משמעותית  ירידה  ניכרת  האלפיים  בשנות  אך   ,1995 לשנת  עד  נמשך  הסיעוד  של  הזהב  תור 
במספר האחיות ביחס לכלל האוכלוסייה. עם זאת, תהליך האקדמיזציה כיום לא ננטש. להפך, "נוטה 
צמרת הסיעוד לחתור בעיקר להרחבת סמכויות, להאדרת המחקר בתודעה המקצועית, להגדרת 
תפקיד הסייעת לאחות ולמעבר מהתמקדות ביחסים דיאדיים בין אחות לחולה למיצוב מערכתי 
ליד  נעשית באוניברסיטאות, בבתי ספר עצמאיים  כיום הכשרת האחיות   .)204 )עמ'  יותר"  חזק 
בתי החולים, ומשנת 2007 — גם במכללות. בשנת 2004 נקבעו שתי רמות הכשרה: אחות מוסמכת 
ההכשרה  מסגרות  גם  ובוטלו  בוטל  המעשית  האחות  תפקיד  לאחות.  מיומנת  וסייעת  אקדמית 
ההיררכיה  על  השפיע  הסיעוד  של  האקדמיזציה  תהליך  בספר,  כמתואר  שלו.  הרישוי  ובחינות 
המקבעת את סוג העשייה הסיעודית לפי רמות ידע והתמחות. הטיפול בגוף החולה נתפס כנחות 
לעומת הפעלת מכשירים, הדרכה וניהול. מצב זה משקף שינוי שחל במקצועות הבריאות: האחות 
טכנולוגיים  ועזרים  עזר  כוח  יותר  פוגש  והחולה  החולה,  ממיטת  מתרחקים  והרופא  המקצועית 

משוכללים שמופעלים מרחוק. 
השמונים  שנות  באמצע  נעשה  הפרקטיקה  ובין  האתוס  בין  לגשר  ניסיון  שחף,  של  לטענתה 
של המאה העשרים, כאשר מערכת הבריאות קבעה כיעד את הבטחת איכות הטיפול. השיח על 
איכות הטיפול, הלקוח משפת הארגון, צמצם את הפער בין האתוס לפרקטיקה. הוא איפשר לבטא 
קונקרטיות, כמו שיטת ההפקדה,  וגם סיפק שיטות עבודה  יעדים מדידים  אידיאל במונחים של 
שבמסגרתה הופקדה אחות פרימרית על קבוצת חולים ולא על משימות. תפקידה התבסס על מדדי 

הצלחה הקשורים ישירות ברווחת המטופל ובהדרכתו לשיפור איכות הטיפול.
משום שהספר מתמקד בתהליך האקדמיזציה חזקה עליו שתהא בו ביקורת על המודרניות, 
המוציאה לפועל תהליכי פיקוח ביו-פוליטיים הקושרים בין ידע וכוח לפרויקט של משילות 
וניהול חיים. ביקורת כזו, הנעדרת מהספר, תוכל להסביר את מקורו של תהליך האקדמיזציה 
של הסיעוד )וגם את עמידותו של המקצוע ואת התפתחותו כתחום ידע( בהופעתם של קודים 
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ובתנאים חברתיים שאיפשרו את הפצתם.  ומומחים,  ידע  חברת  כדוגמת  תרבותיים חדשים, 
הספר אמנם מתעד את התהליך, אבל לא מתחקה אחר הופעתו של מבנה תרבותי חדש העשוי 
מאתוס, פרקטיקות, מוסדות, מנגנוני ידע, מסגרות הסבר וערכים. הדבר חשוב בייחוד מאחר 
שעולם הסיעוד אינו רק תחום רשמי ונרכש אלא גם תחום מעשי, בלתי רשמי ומפוזר הנוכח 

בפרקטיקות יומיומיות.
עומד  אינו  כך שהאתוס  על  — מצביע  ומעשי  תיאורטי  כתחום   — הסיעוד  הכפול של   מעמדו 
בנפרד מהפרקטיקה: האתוס אינו טרום-פרקטי שנלמד באקדמיה והפרקטיקה אינה נעדרת אתוס. 
תרבותית,  מקודדים  שכבר  חברתיים  ביחסים  אחיות  שנוקטות  מהפרקטיקות  נפרד  אינו  האתוס 
החברתית.  ולסביבה  לרופא  לחולה,  האחות  שבין  הפרקטי  במפגש  מחדש  פעם  בכל  נטען  אלא 
הפרקטיקה  עם  בדיסוננס  שעומד  אתוס  האקדמיזציה  תהליך  יצר  כיצד  השאלה  נשאלת  אזי 
האחיות  של  והפרופסיונלית  הקולקטיבית  בתודעה  התגבש  כיצד  אחרות,  במילים  ומשמעותה. 
המתח שבין התיאוריה לפרקטיקה. אחת התשובות האפשריות נעוצה במושג "קפיטליזם רגשי".1 
נעשה היבט של  כך שהרגש  זה,  זה את  והשיח הכלכלי  בקפיטליזם רגשי מעצבים השיח הרגשי 
וכלכלי  חברתי  פיקוח  של  גרסה  הוא  רגשיים  שמסריו  ההומאני  האתוס  הכלכלית.  ההתנהגות 
המקדם שליטה רגשית בעבודה כי המשימה היא במרכז. האתוס ההומאני נעשה היבט חיוני של 
התנהגות כלכלית רציונלית הממקדת את האחות במשימה: כדי לקדם את הטיפול בחולה המשימה 
היא במרכז. בסופו של דבר, האתוס מציית להיגיון הכלכלי ומקדם היררכיות אופקיות )בין אחות 
מוסמכת למעשית( ואנכיות )בין רופא לחולה( המבוססות על יחסי מגדר ואתניות ועל שיח כמותי 
המודד את איכות הטיפול. דהיינו, בשדה הקפיטליסטי של מערכת הבריאות והסיעוד, הכשירות 
המקצועית של האחות דורשת שליטה רגשית כתנאי מקדים והכרחי לביצוע המשימה האמפתית 

של טיפול בחולה. 

אילוז, א' )2012(. גאולת הנפש המודרנית: פסיכולוגיה, רגשות ועזרה עצמית. תל אביב: הוצאת   1
הקיבוץ המאוחד.
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חיים זיכרמן. שחור כחול-לבן: מסע אל תוך החברה החרדית בישראל. 
תל אביב: ידיעות אחרונות. 2014. 360 עמודים

שלומי דורון*

מאז "התגלתה" החברה החרדית בישראל פורסמו טקסטים רבים העוסקים בה: אוטוביוגרפיות 
טקסים  ניתוחי  אתנוגרפיות,  היסטוריות,  התפתחויות  המתארים  מחקרים  חיים,  וסיפורי 
וניתוחים של קהילות ותרבויות חרדיות, ספרות הלכתית ועוד. במכון ירושלים לחקר ישראל 
זיכרמן הוא  הוקם מרכז לחקר החברה החרדית וגם כתב עת העוסק בנושא. ספרו של חיים 

חלק ממגמה זו, המשקפת צמא להבין את החברה החרדית המורכבת. 
כותרת הספר מעניינת ביותר ושלושת חלקיה מקפלים בתוכם את היחס לחברה החרדית 
מפנים ומחוץ. "שחור" מצביע על צבע בגדיהם של כל החרדים בישראל, לפחות כפי שהוא 
מוצג תדיר בתקשורת הישראלית; "כחול-לבן" מרמז לדואליות שבין החיים במדינת ישראל 
של  למדי  רחב  למנעד  גם  מרמז  והוא  הישראלית,  בחברה  רבים  למרכיבים  ההתנגדות  ובין 
קהילות חרדיות, לאו דווקא "שחורות"; וחלקה האחרון של הכותרת רומז לריבוי השכבות 

שבחברה החרדית בישראל. 
בספר ארבעה שערים. הראשון )"המגוון הקהילתי"( בוחן את השאלה מיהו חרדי ומתאר את 
מגוון הקהילות בחברה החרדית — חסידים, ליטאים, ספרדים יוצאי עדות המזרח, קהילות של 
חרדיות מודרנית, חוזרים בתשובה ונושרים. השער השני )"מאפיינים חרדיים"( מציג היבטים 
שונים של מסלול החיים החרדי )כגון חינוך, שידוך, חתונה, כולל, צבא ושירות אזרחי( ובוחן 
סוגיות של מרחב חרדי, פוליטיקה והנהגה, כלכלה, תרבות ופנאי. בשער השלישי )"השקפה"( 
נפרש מגוון דעות, כ"השקפה טהורה" )שלפיה צורת החיים הרצויה היא לימוד תורה וציות 
ל"דעת תורה"; ההלכה והחינוך החרדי הם גורמים מרכזיים בה(, היחס למודרנה ויחס לסוגיות 
חרדית  בהקצנה  בין-דוריות,  בתמורות  דן  המחבר  )"תמורות"(  הרביעי  בשער  מדינתיות. 
ובתמורות עתידיות. לספר הקדמה של פרופ' ידידיה שטרן. אני מציע לראות בספר זה מפה 

חברתית שממנה אפשר ללמוד ולהשכיל. 
בשנים האחרונות נהוג לבחון את המגמות הסותרות שבתוך בחברה החרדית )קפלן, 2007(, 
שעד לאחרונה היה נהוג לראותה כחברה טוטלית וסגורה. מחד גיסא, יש בה מגמות הסתגרות 
— הלכתית, תרבותית ופיזית; מאידך גיסא, יש בה מגמות השתלבות בכלל החברה הישראלית 
— בתעסוקה, בשירות אזרחי, בפוליטיקה ובתקשורת. בציבור החרדי ניכר גם העיסוק בסוגיות 
"חילוניות" כמו שימוש בטכנולוגיה, מעמד ביניים או דיור. אפילו "חברת הלומדים" )פרידמן, 
ביניהם,  וזיכרמן  רבים,  וחוקרות  חוקרים  אלו.  מגמות  לאור  מחדש  למבחן  עומדת   )1991
שואלים אם החברה החרדית בישראל משתלבת בחברה הישראלית ונטמעת בה או שמא היא 
מסתגרת ומתרחקת ממנה. זיכרמן אינו מספק תשובה חד-משמעית, אולם עוצמתו של הספר 
וכן "לא  טמונה בהצבעתו על מרכיבי זהות היברידיים ואף מרגינליים של "גם פה וגם שם" 
פה ולא שם". כלומר, הוא מתאר מגמות של השתלבות, מגמות של הסתגרות ומגמות שונות 

המשלבות ביניהן. 

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון  *
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זיכרמן מציע שלושה תסריטים אפשריים — התכנסות של החברה החרדית פנימה; התעלמות 
מהחרדים המודרניים מתוך הסכמה שבשתיקה; והכלה של החיים המודרניים בתוך החרדיות. 
חסרה בעיניי הרחבה של התסריטים, אולי בניתוח סוציולוגי של האפשרויות הגלומות בכל 
אחד מהם. זיכרמן מסתפק בתיאור המציאות, אולם חסרים ניתוח של המציאות הזו וביקורת 
עליה — למשל, היבטים קרימינולוגיים בחברה החרדית )שהם, 2012(, יחסי מדינה והחברה 
עמנואל  כפרשת  חברתיים-משפטיים  מאבקים  או   )Elizur & Malkin, 2014( החרדית 

)בעקבות פרשת עמנואל, 2014(. 
זיכרמן, עסקן חרדי פוליטי אנטי-ציוני. מעניין שהבן  זיכרמן הוא בנו של הרב דוד  חיים 
זיכרמן בחר שלא לפרט את סיפור  מציג תמונה שונה ולעתים אף הפוכה מזו שמציג אביו. 
משפחתו, אולי משיקולי עריכה, וחבל. תיאור כזה לא היה רק מספק את יצר המציצנות של 
הקורא, אלא בעיקר היה מחזק את הסבריו של זיכרמן ואת תיאוריו את החברה החרדית, כמי 
שחי בין העולמות. לעתים עולה מהספר תחושה של סולידריות עם החברה החרדית. איני 
רואה זאת כחולשה אלא דווקא כנקודת חוזק בספר: המחבר מבקש לקחת את הקורא למסע 
אל תוך החברה החרדית בישראל. הדבר קשה מכיוון שביקורת רבה נמתחת בתקשורת על 
החברה החרדית על שאינה בוחרת במגמת חיים ברורה של הסתגרות או השתלבות. זיכרמן 
אינו נוקט עמדה כלפיה אלא משאיר זאת לכל אחד ואחת מאיתנו. הוא נמנע מביקורת נוקבת 

כלפי החברה החרדית, וזו זכותו. 
כתיבת ספר על החברה החרדית בישראל היא מעשה בלתי אפשרי כמעט, בגלל המורכבות 
רבות מאוד  ידע  1990(. שכבות  )לוי,  בה  הנגלות  ורבגוניותן של התופעות  הזו  של החברה 
יכול כל אחד למצוא משהו שלטעמו  נדרשות כדי להבין את הקהילות השונות בה, וגם כך 
חסר בספר. לכן ספר זה אמנם מתאר מסע, אולם עושה זאת תחת מגבלות. הוא פונה לקהל 
הרחב, שאינו מכיר כמעט את החברה החרדית, שימצא ספר מאיר עיניים ומרתק; הוא מיועד 
גם לאנשי אקדמיה, שימצאו בו תיאור של "קהילה של קהילות" )Etzioni, 1996(, ואף שהם 
עשויים לבקר את הניתוחים הקצרים בו, הספר עשוי לסייע להם בניווט בין העולם החרדי 

לעולם החילוני. 
יכולים למצוא  יותר על החברה החרדית בישראל  חוקרים וגם הדיוטות המבקשים לדעת 
מידע כתוב, תמונות וסרטים במקורות שונים באינטרנט ובעיתונות המודפסת. הקלדה של 
יבול נאה של מידע.  המילה "חרדים" בויקיפדיה, ביוטיוב או באתר "אנשים ישראל" תניב 
כך גם אתרים חרדיים )"חדרי חרדים", "בחדריפדיה", "כיכר השבת", "בעולמם של חרדים", 
"קהילה",  )"משפחה",  חרדית  ועיתונות  קודש(  ערוצי   ,kooker "שטורעם.נט",  "ברסלב", 
"ערב שבת",  "המחנה החרדי",  "המודיע", "המבשר", "שערים",  ליום",  "יום  נאמן",  "יתד 
וניתוח  פשקווילים;  השבוע(;  פרשת  עלוני  "הפלס",  החרדית,  העדה  של  ביידיש  עיתונות 

פסקי דין הקשורים למרחב החרדי )כפי שגם עושה זיכרמן בספר, בעמ' 356(. 
ספרו של זיכרמן מוסיף לידע על אודות החברה החרדית. עבודתו המעמיקה ראויה לציון, 
אפילו אם חסרות בה התייחסויות לקבוצות ולתופעות הנחקרות רבות כיום )למשל העדה 
החרדית, כתות, הומור חרדי, מאבקי צניעות והדרה, מאבקי סטטוסים בשידוך, התחרדות של 
שכונות ועוד(. את החסר הזה כדאי למלא בהמשך הדרך, על ידי עוד ועוד חוקרים וחוקרות 
שיאירו רבדים נוספים בחברה החרדית. המסע של זיכרמן אל תוכה מסמן את הדרך אל חברה 

המתקיימת בסמוך לחברה הישראלית וגם הרחק ממנה. 
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שלומית גיא. ילדים טובים משחקים כדורגל: פיקוח והכלה חברתית 
בכדורגל האנגלי. נתניה: המכללה האקדמית בוינגייט. 2014. 268 עמודים

יאיר גלילי*

המשחק שאנו מכנים "כדורגל" השתנה דרמטית פעמים אחדות במהלך מאות השנים האחרונות, 
לפי המעמד החברתי ששיחק אותו. שלומית גיא, אנתרופולוגית חוקרת ספורט העוסקת בשאלות 
של ציוויליזציה, חינוך, כוח וחופש, מבקשת לעמוד על מערך היחסים המורכב בין מעמד חברתי 
לגיטימציה  שמפרקים  המאפיינים  מהם  השאלה  על  לענות  מבקשת  היא  עוד  תרבותי.  לתוצר 
כי  לשכנענו  גיא  מנסה  במספר,1  השני  זה,  בספרה  ויופי.  ערך  המעניקים  אלו  ומהם  תרבותית 
הטעם  ורכישת  הציוויליזציה  תהליך  על  בורדייה  אליאס ופייר  נורברט  של  לטענותיהם  בניגוד 
האריסטוקרטי במערב, תהליכים אלו אינם כרוכים בהכרח בהבחנות חברתיות ומעמדיות. להוכחת 
טענה זו משתמשת גיא במשחק הכדורגל באנגליה ובתהליך הפיכתו בשלושים השנים האחרונות 

לתרבותי ולקלאסי.
נחרשו  לאחרונה  בור.  שדה  הוא  בישראל,  הכדורגל  על  ובפרט  הספורט,  על  החברתי  המחקר 
העיסוק  אך  כולו,  בעולם  האקדמי  בשיח  גוברת  פופולריות  צובר  והוא  בודדים  תלמים  אמנם  בו 
בו בישראל מועט מדי. על רקע תהליך זה ספרה של גיא הוא תרומה משמעותית לתחום, שכפי 
כותב שורות אלו,  ובכללם  שטוענים חוקרים מקומיים רבים בתחומי מדעי ההתנהגות בישראל, 

הפוטנציאל בו עולה על הקיים. 
ספרה של גיא מתייחס אל משחק הכדורגל לא כאל תשעים הדקות הרשמיות שבהן מתמודדות 
ביטוי  לידי  בא  שבהן  הזירות  כל  סך  כאל  אלא  רעותה,  את  האחת  לנצח  מנת  על  קבוצות  שתי 
במשחק  השחקנים  בין  הקשרים  מערך  גם  נכללים  "כדורגל"  במושג  לדידה,  כדורגל.  על  שיח 
כי המשחק השתנה  גיא טוענת  לכדורגל. כאשר  במוזיאון  וסיורים מאורגנים  לילדים  באקדמיות 
היא טוענת למעשה כי "נורמות התנהגותיות של האנשים המשחקים אותו, שופטים אותו ומנהלים 
)עמ'  אוהדיו"  בשביל  והן  אותו  המנהלים  במוסדות  הן  המשחק  על  השיח  גם  כמו  השתנו,  אותו 
13(. למרות העומק האקדמי של הספר הוא מצליח לדבר גם אל מי שאינם מצויים בנבכי השיח 
מקבלים  וסדור  פשוט  ניתוח  בעזרת  קסמו.  סוד  וזה  בתחום,  האקדמי  הסוציולוגי-אנתרופולוגי 
הקוראים הסבר מפורט על מקומו של הכדורגל האנגלי בתחילת המאה ה-21. במרבית המקרים 
הספר אינו נופל אל אותו פח יקוש מפורסם של חיבור אקדמי )במקרה זה עבודת הדוקטור של 
אך  הרחב  לקהל  נגיש  לספר  להפוך  המנסה  בן-גוריון(  באוניברסיטת   2010 בשנת  שהוגשה  גיא, 
משתמש, ביתר שאת לעתים, בביטויים ובמהלכים הידועים בדרך כלל ליודעי ח"ן בלבד. היריעה 
וגם אם חסרים לפעמים פרטים כאלה או אחרים  נגישה ומשכנעת ברובה,  גיא בהירה,  שפורסת 

הקורא הממוצע והנלהב לא ישים לב לכך.
דיון  מציע  הראשון  השער  לשערים.  מחולק  הספר  הכדורגל  במשחק  העוסק  למחקר  כיאה 
היסטורי וחברתי על תהליך התפתחותם של משחקי הכדורגל החל מהמאה ה-14. הוא עוסק בשני 

בית הספר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה  *
ספרה הראשון יצא ארבע שנים קודם לכן. ראו גיא, ש' )2010(. אימפריה: איך המציאה אנגליה את   1

הכדורגל מחדש. באר שבע: רסיס נהרה.
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נושאים עיקריים. האחד הוא טענתם של האנגלים כי המציאו את המשחק, ומכאן חשיבותו של 
כי מוצרים  בורדייה  הוא טענתו של  זה הספורטיבי-מקומי. השני  ההקשר ההיסטורי-חברתי אל 
ניטרליים המתאימים לטעם חברתי גבוה חייבים להיות חד-קוליים ועליהם להיות מוצגים ככאלה 
כבר מהרגע הראשון. לטענתה של גיא, משחק הכדורגל — שכאמור, השתנה לא אחת — הוא מקרה 
אלא  הבריטי  באי  רק  לא  כיום,  משמש  הוא  המשחק  במשמעויות  הרב-קוליות  ולמרות  מעניין, 

באירופה בכלל, כמאפיין של טעם גבוה.
ועדת טיילור הוקמה  ועדת טיילור.  בדוח  לומר(  יש  )יתרה,  גיא בהרחבה  בשער השני עוסקת 
אירועים אלימים במיוחד שבהם  ידי הממשלה הבריטית בעקבות רצף של כמה  1989 על  בשנת 
היו מעורבות קבוצות אנגליות. תפקיד הוועדה היה להציע דרכים למניעת הישנותם של אירועים 
אלימים הקשורים למשחק הכדורגל. ייחודיותו של הדוח הייתה בכך שנוסף על ההצעות להדק את 
הפיקוח על אוהדי המשחק הוא התייחס גם לחשיבותה של הכלה חברתית, שתסייע באימוץ חוויית 
בחברה  השינויים  דרך  הדוח  את  להסביר  מנסה  גיא  אלימה.  תהיה  שלא  ומשתפת  מהנה  צפייה 
האנגלית, פרדיגמת תהליך התרבות של אליאס ותהליך יצירת הטעם החברתי של בורדייה. השער 
השלישי מתאר את תהליך הכשרתם של ילדים צעירים, תהליך שגיא טוענת כי הוא מכשיר למעשה 
את הילדים לנורמות התנהגות המתאימות לציוויליזציה. היא מעלה רשמים מעבודת השדה שלה 
באקדמיות של שני מועדוני כדורגל לונדוניים )צ'לסי וארסנל(, שבהן מנסים להכשיר את הילדים 
המתאימים  תרבותיים  ערכים  כך  בתוך  סופגים  הם  כיצד  ומתארת  מצליחים,  כדורגלנים  להיות 
לערכי הציוויליזציה והתרבות המוגדרים במערב. בסופו של שער זה מעניין לראות כיצד הכותבת 
דרשו  מחקרה  את  וערכה  באקדמיות  ששהתה  בעת  אשר  דומות,  מפרקטיקות  מושפעת  עצמה 
ממנה לאמץ נורמות והתנהגות שעיקרה סגנון הופעה, דיוק ומקצוענות )עמ' 158(. השער השלישי 
ממשיך את סופו של הקודם ובו הרחבה על תהליך הכשרתם של הילדים באקדמיות. בשער הרביעי 
והאחרון דנה גיא בכמה תהליכים נוספים המתרחשים כיום בכדורגל האנגלי, ובכללם סוגיות של 
שחקנים  של  הגירתם  מועדונים,  על  זרה  בעלות  שלהם,  והכלה  ואוהדים  כדורגלנים  על  פיקוח 

מרחבי העולם אל הליגה האנגלית וסוגיות של שליטה וגזע הנלוות לכל אלו.
הספר מציע דיון מעניין, ולעתים אף מרתק, בסוגיות רחבות ומורכבות העוטפות את המשחק 
הפופולרי ביותר בעולם כולו. ברם, יש שנדמה כי הכותבת מתעלמת, במודע או לא, מתהליכים 
משמעותיים שזוכים לאזכור זניח אף שהם יכולים לשמש הסברים טובים לא פחות לסוגיות שעל 
הפרק. כך, למשל, עניין הקמתה של מנהלת הליגה האנגלית, שהחליפה את ההתאחדות האנגלית 
בניהול המשחק בליגות המקצועניות. זהו ביטוי אימננטי לתהליך ההתמסחרות של הספורט בכלל 
ושל הכדורגל בפרט, אך הוא אינו זוכה לדיון, אף שדיון כזה היה יכול לשפוך אור על התהליכים 
המוצגים בספר. חסך נוסף שיכול היה לסייע בהבנת התמונה הכוללת נוגע לסכומי הכסף האדירים 
הצפייה המאמירים  שנובעים מאחוזי  בעולם,  ביותר  המצליחה  הליגה  האנגלית,  לליגה  הזורמים 
אסיה  במזרח  בשווקים המתעוררים  גם  אלא  בממלכה  רק  לא  המדיה,  ובשאר אמצעי  בטלוויזיה 
ובאפריקה. הכותבת גם אינה מציעה דיון מעמיק בתיאוריית התהליך או הפיגורציה של אליאס 
במושגים  עושה  שהיא  הנרחב  השימוש  אף  על   ,)process or figurational sociology(
השאולים מתיאוריה זו. נדמה כי גם אם אינה מסכימה עם טענותיו של אליאס, העמקה בכתביו 

ובתיאוריה שלו היו משמשים מסגרת טובה יותר לדיון אקדמי מעמיק בתחום.
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טובה גמליאל. יומני זהרה: הזמנה נשית לאנתרופולוגיה. 
חיפה: פרדס. 2014. 309 עמודים

עפרה גרינברג*

אם היה צריך להמציא מבחן לתוקף הדברים, הייתי מציעה כתיבת סיפור. אם הייתי יושבת 
בוועדה לקידום אנתרופולוגים הייתי בודקת אם יש באמתחתם גם סיפור חצי מדומיין, כתוב 
או בעל פה, שהשרה עליהם השדה. אם היה להם "סיפור יפה" להציע שהוא מעבר לאתנוגרפיה 
]...[ הדבר היה מעניק לי ביטחון לציין את היטמעותם בשדה ואת יכולתם לחרוג מעצמם כדי 

לחוות מציאות חיים שאינה שלהם. )עמ' 267(

כשהגעתי לקטע הזה הבנתי את הסיבה לכתיבת הספר יומני זהרה: הזמנה נשית לאנתרופולוגיה. 
הרי לפנינו יומן דמיוני )דמיוני? כולו?( המשמש מסגרת להצגת האנתרופולוגיה כתחום ידע הנלמד 
באוניברסיטה. אני מודה שלא תמיד הרגשתי בנוח עם סיפור המסגרת, שהוא חיקוי לסוגת הרומן 
הרומנטי, או אולי פרודיה על הסוגה הזאת. העלילה קצרה ופשוטה: בעל הוצאת ספרים מבקש 
נערצת  מרצה  זהרה,  של  הביוגרפיה  את  לכתוב  לאנתרופולוגיה,  צעירה  דוקטורנטית  מוורדה, 
שהשאירה  אישיים  יומנים  על  להתבסס  אמורה  הביוגרפיה  צעיר.  בגיל  שמתה  לאנתרופולוגיה 
יפה  "איש  הוא  ציבורית בתל אביב. בעל ההוצאה  ועתה הם מופקדים בספרייה  האנתרופולוגית 
עיניים, גבה קומה ומצח. שערו האפור והחלק משוך לאחור. חיוכו מפיק חמימות השמורה לגברים 
היודעים את ערכם" )עמ' 11(. הוא היה — ועודנו — מאוהב באותה מרצה, ולכן הוא מבקש להכירה 
מקרוב באמצעות ניתוח היומנים. כצפוי, הוא הולך ומתאהב בדוקטורנטית הצעירה, שקווי הדמיון 
בינה ובין קודמתה נחשפים בהדרגה. כך היא מספרת: "ידה של זהרה נשלחת אלי ומלטפת את פני 
בהבנה עמוקה שהיא-אני-אני-היא. ואין זה משנה כמה אשוטט ביומניה, ידעתי יותר מתמיד כי 
ביסודי אני אשה כמותה" )עמ' 178(. עוד היא אומרת, "ורדה דומה מדי לזהרה, דומה מכדי שאלחם 

על קיומי הנפרד" )עמ' 187(.
אך מה שנראה שבלוני בתחילה הופך אט אט למסקרן במיוחד כאשר המחברת מצליחה לא לגלוש 
לסיום המתבקש. היכולת הסיפורית של המחברת מוצאת את ביטויה בעיקר במטפורות יפהפיות. 
כך למשל כשהיא כותבת, "כמה חוכמה יש באנתרופולוגיה — האישה הזאת, איזו אומנות: להפשיט 
בני אדם מתודעתם המובנת מאליה ולהלבישם מחדש בכסיותיה של תרבות" )עמ' 21(. ועוד היא 
כותבת, "צריך ספר שיורדי ים של דעת ]...[ יהיו מעוניינים לקרא בטרם יוטל עוגן ספינתם לחופה 
של פיסת תרבות לא נידחת" )עמ' 16(. המטפורות האלה סוחפות אותנו לעולם של שירה, ונראה 
שהמחברת, המוצאת דמיון רב בין האנתרופולוג לסופר, אכן עוברת הלוך ושוב בין עולם הספרות 

לעולם האנתרופולוגיה, שהצגתו היא הרציונל של כתיבת הספר.
של  הבסיסית  בהגדרתה  החל  השונים,  היבטיו  על  האנתרופולוגיה  עולם  את  מציגה  המחברת 
הידע  את  משיגים  שבו  והאופן  המחקר  שיטות  דרך  האחר,  וחקר  תרבות  כחקר  האנתרופולוגיה 
מקום  במראי  עמוס  הספר  הממצאים.  את  להסביר  שנועדה  בתיאוריה  וכלה  האנתרופולוגי 
ומחציתם  לימודי,  כמו טקסט  שנראים  עמודים  בספר  יש  שונים.  אנתרופולוגים  לחיבוריהם של 

המכללה האקדמית גליל מערבי  *
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מתפעל  הקורא  לפעמים  אותו.  ומרחיבות  הטקסט  את  המסבירות  שוליים  בהערות  מכוסה 
מלבד  הכוללים  והאזכורים,  המובאות  משפע  מתעייף  הוא  ולפעמים  וההתעמקות  הידע  מהיקף 
אנתרופולוגים גם הוגים ומומחים מתחומי ידע קרובים. הכותבת אכן בעלת ידע עשיר, אך לטעמי 

יש מידה של הפרזה בהצגת הידע הזה.
כאן למטפורות  וגם  ושוליות,  הגירה, שוטטות  כמו  ומעניינות  סוגיות חשובות  בספר מועלות 
יש תפקיד מרכזי בעיצוב המושגים. כך למשל כשהמחברת כותבת, "הגירה אל מקום היא חסרת 
ערך אם אינך יודע להגר מחוץ לרעיון" )עמ' 40(. לשוטטות מוקדש פרק שלם, ומושג זה משמש 
מפתח לנושאים נוספים. הראייה מקורית ומרתקת. הדיון המפורט במתרחש מאחורי הקלעים של 
האקדמיה, שבה הידע נלמד, מציג עולם אכזר המאוכלס בפרופסורים בעלי דעות קדומות, עולם 

תחרותי וקשוח שרק בודדים מצליחים לשרוד בו.
לסיכום, אין זה ספר להדיוטות, אך גם לא ספר לימוד שיטתי. האם הוא מיועד לאנתרופולוגים? 
זהו קהל מצומצם למדי, אך אלו המגדירים עצמם ככאלה ודאי ייהנו ממנו מאוד, הן בשל איכות 

כתיבתו והן בשל התובנות המקוריות שהוא משופע בהן. 
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ברכה אלפרט ושמחה שלסקי )עורכים(. הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: 
מחקרים אתנוגרפיים על חינוך. תל אביב: מכון מופ“ת. 2013. 605 עמודים

רויטל היימן*

בעשורים האחרונים חלה פריחה של פרסומי מחקרים בגישה האיכותנית בשפה העברית בתחום 
בסביבה  נובעת מכך שהיא מאפשרת התבוננות עמוקה  הזו  בגישת המחקר  החינוך. הבחירה 
גם  זו מספקת  ועיון  והבנה של המרכיבים העדינים המייצרים אותה. ספרות מחקר  הנחקרת 
לחוקרים בראשית דרכם היצע עשיר ומגוון שדרכו יוכלו לערוך היכרות עם זרמי המחקר השונים 

ובאמצעותם להתבונן בשדה הנחקר, להבין ולהציע תיאוריות מכלילות. 
ברכה אלפרט ושמחה שלסקי, לאחר שפרסמו את ספרם הראשון )שלסקי ואלפרט, 2007(, 
עבודות  קיבצו  הנוכחי  בספרם  מאמרים.  אוסף  למתעניינים  מציעים  והם  נוספת  פעם  חברו 
מאמר  ופעולותיו.  אנשיו  מוסדותיו,  על  החינוך  שדה  של  באתנוגרפיה  העוסקות  מרתקות 
הסקירה הפותח את הספר, מאת שלסקי, אלפרט וצבר בן-יהושע, פורש בפני הקורא לא רק 
את ההיסטוריה של המחקר האתנוגרפי בעולם ובארץ כי אם גם את עושר הזרמים המחקריים 
בו, ייחודיותם והמגמות הקיימות בכל זרם. כך ניתן לנתח את התופעות המורכבות של התרבות 
האנושית מזוויות רבות והחוקר המפרש בוחר אילו משקפיים להרכיב ואילו מסגרות תיאורטיות 
לאמץ. המחקרים שנקבצו בספר מבקשים לייצג במגוון מתודולוגיות מחקריות את המורכבות 
התרבותית הקיימת במערכות החינוכיות, או כלשונם של כותבי הסקירה, “לתת מקום למגוון 
תוך  קול,  להן  ולתת  להבינן  בהן,  מושפעת  יחסית,  הקטנה  הישראלית,  שהחברה  התרבויות 
שהחוקר מברר באופן רפלקסיבי את מעמדו שלו ביחס לתרבות הנחקרת“ )עמ‘ 48(. כל אחת 

מהגישות המוצגות בספר חושפת בדרכה טפח קטן מהמבנה חברתי והתרבותי. 
זהות  של  הבנייה  עיקריים:  מוטיבים  לשני  מתכנסים  בקובץ  המאמרים  המחברים,  כעדות 
והבנייה של יחסי כוח )שם(. למעשה אנו מקבלים ייצוגים תרבותיים של מגזרים שונים בחברה 
ואת  ההגמונית  התרבות  את  המייצגות  כאלה  מגוונות:  חינוכיות  מערכות  ושל  הישראלית 
השוליים, את הרוב ואת המיעוט, כאלה הנוהגות פרקטיקה חינוכית של בני דתות שונות, כאלה 
שפונות לישראלים ולמהגרים, לחילונים ולדתיים, וכוללות גני ילדים ובתי ספר יסודיים ועל-

יסודיים בישראל ואף בחו“ל. 
לפני כארבעה עשורים טען צבי לם כי מוסדות החינוך פועלים בשלושה מישורים: כסוכני 
ת וכסוכני אינדיבידואציה )לם, 1973(. באמצעות מוסדות החינוך החברה  ברוּ תרבות, כסוכני חִ
מבקשת להנחיל את המורשת התרבותית שלה, לשלב בתוכה את הפרט ולעצב את אישיותו. 
הניתוח האתנוגרפי של מוסדות החינוך בספרם של אלפרט ושלסקי פותח צוהר אל האופן שבו 
כי תרבות  גורסת  המעשה החינוכי ממלא את התפקידים המגוונים הללו. האתנומתודולוגיה 
העשייה  באמצעות  נוצרת  שלה  והמשמעות  פרקטיקה  כדי  תוך  המתעצב  דינמי  מושג  היא 
)Garfinkel, 1984(. המעשה החינוכי נועד אפוא למלא אגב ביצועו את תפקידיו השונים על פי 
ציפיות החברה והמוסד החינוכי. המבט האתנומתודולוגי משרטט את המנגנונים שבאמצעותם 

מתבצעת יצירת תרבות וחושף לעתים גם הלימה או אי-הלימה בין המוצהר ובין המעשה. 

המכללה האקדמית לחינוך ע“ש דוד ילין  *
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האתנומתודולוגיה מבקשת מהחוקר להתבונן בביקורתיות בשדה הנחקר ולהפוך את המוכר 
ואמנם,  מוטה.  בלתי  בעין  השדה  את  ולפרש  האפשר  ככל  אובייקטיבית  ראייה  לאמץ  לזר, 
לו  מאפשר  זה  ומיצובו  בשדה  השוהה  זר  חוקר  ידי  על  נערכים  רבים  אתנוגרפיים  מחקרים 
להתבונן בחברה הנחקרת ולפרש את תצפיותיו מבלי להיות שבוי בפרשנויות של “הילידים“. 
הייחודיות באסופת המאמרים בספר זה היא המבט הפרשני של החוקר, מבט חודר וביקורתי 
לשוב  מנת  על  לפרטיה  המציאות  את  ושובר  ולפעולות  למילים  לסמלים,  המעניק משמעות 
ולהבנותה מחדש במבנים תיאורטיים חדשים, ואת זאת הוא עושה בחצר האחורית או הקדמית 
של תרבותו שלו. המחקרים המקובצים בספר לא בהכרח מבוצעים על ידי חוקרים זרים. ברוב 
המקרים החוקרים הם בני התרבות הנחקרת ועל כן הקונטקסט הנחקר אינו זר להם לחלוטין. 
לפיכך הניתוח האובייקטיבי כביכול לעולם אינו נטול מטען קודם. זוהי למעשה פרשנות אישית 
של החוקר לתצפיותיו בטקסים, בסמלים ובטקסטים הנחקרים, שפעמים רבות הוא בעצמו לוקח 

בהם חלק פעיל. 
אופיו של המחקר האתנוגרפי דורש מהחוקר לשהות זמן רב בשדה כדי להבין את מאפייניו 
ואת המורכבות התרבותית שלו. לשם כך נדרשו לחוקרים במרבית המחקרים שבאסופה כשלוש 
שנים ויותר, ורק מיעוטם שהו בשדה הנחקר פרק זמן של כשנה אחת. המסגרת המארגנת של 
הנתונים מציגה כל מחקר מנקודת מבט שונה ועל כן אוסף המחקרים הופך להיות מקבץ של 
התבוננויות מרתקות על השדה המוכר לכאורה שבו המעשה החינוכי מצהיר ברוב המקרים על 

כינון ערכים השואפים לתיקון חברתי.
במחקר  גישות  ומונה  היסטורית  סקירה  המציג  מבוא  הוא  הראשון  שערים.  ארבעה  לספר 
במסורות  שנערכו  מחקרים  הקורא  בפני  מציגים  האחרים  השערים  ושלושת  האתנוגרפי, 
ת  ִחברוּ ובתהליכי  התרבות  בניתוח  שעוסקים  מחקרים  מקבץ  השני  השער  שונות.  מחקר 
רבים באתרים  נערך במקרים  מגוונים. אמנם מחקר אתנוגרפי  חינוכיים בהקשרים  בארגונים 
נידחים ואקזוטיים, אך גם בלב התרבות המקומית הישראלית אפשר למצוא תרבויות ייחודיות 
ואזוטריות: גן ילדי זרים ומהגרים בדרום תל אביב, בית ספר לנוער בסיכון, בית ספר פיראטי 
המרכזי,  החינוך  שבזרם  ספר  בבתי  “רגילות“  כיתות  ואפילו  אסלאמי-אורתודוקסי  לחינוך 
הנבחנות מנקודות מבט חדשות. מוטיב מרכזי ברוב המחקרים הללו עוסק בשאלת ההשתייכות 
וההתבדלות החברתית של בני התרבות במוסדות הללו. בגן הילדים של עובדים זרים ומהגרים 
הסדר  ולהתנהלות  ההגמונית  החברה  בשולי  שנמצאים  מי  של  לחייהם  הצצה  לקורא  ניתנת 
סדר  של  “מופעים  המאמר:  של  בשמו  באוקסימורון  הנרמז  והחינוכי,  החברתי  אי-הסדר  או 
כאוטי בחינוך“ )אמיר-כסיף, עמ‘ 69—107(. בבית הספר קדמה, במחקר על החינוך לאזרחות 
משתתפת, מפתיעה האבחנה שעושים הילדים בין השתייכותם למדינת ישראל ובין ההתבדלות 
207—227(. לעתים המעשה  החברתית שלהם והשתייכותם לקבוצות שוליים )מרקוביץ, עמ‘ 
החינוכי מכוון להתבדלות חברתית, כפי שהדבר מודגם בבית הספר המיועד לתלמידות בעלות 
אוריינטציה מוסלמית אורתודוקסית )זידאני וקרניאלי, עמ‘ 141—172(, ולעתים הוא פועל יוצא 
גישת  על  173—206(, המסתמכת  )עמ‘  כמו במאמרה של תובל  בלתי מודעת,  של פרקטיקה 
 Blumer,( תיאוריית הייצוגים החברתיים ומציעה מבט ביקורתי על האינטראקציות הסימבוליות
1986( והמשמעויות הסמויות של הפרקטיקה בבית ספר שדוגל בהכלה של תלמידים חריגים, 
ומתוך כך מצביעה על מסרים סותרים המבהירים כיצד נוצר בידול לימודי וחברתי. הרפלקציה 
של החוקרת על עצמה מצביעה בברור על המשמעויות שהחוקרת מעניקה לתצפיותיה כחלק 
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בלתי נפרד מהמשקפיים שדרכם היא בוחנת את השדה הנחקר. 
תרבות  שמנחילים  חברתיים  מנגנונים  המתארים  למחקרים  מוקדש  בספר  השלישי  השער 
חברתי:  סדר  והבניה של  תיקון  ופרקטיקות שמטרתם  ריטואלים, סמלים, טקסים  באמצעות 
טקס קבלת שבת בבית ספר חילוני, יצירת שליטה וסמכות בכיתה, צרכנות נבונה, שיח מגדרי, 
חינוך מיני לתלמידים עם פיגור שכלי וחינוך לאכפתיות בבית ספר בארצות הברית. גם כאן, 
מתוך התיאורים המפורטים והניתוח הביקורתי אפשר להבין כיצד החינוך משרת מטרות של 

יצירת סדירויות חברתיות, הבניית היררכיה והנחלת תרבות.
השער הרביעי מאגד מחקרים שבוחנים משמעויות בטקסטים ובדיאלוגים: שיח של יועצות 
חינוכיות, שיח של תלמידים ומורים בכיתה, שיח של מורים ומשחקי תפקידים בגן הילדים. 
הניתוח הסמנטי של הטקסטים מראה כיצד צירופי מילים ומשפטים יוצרים משמעות ומחוללים 
הבניה של יחסי כוח ושליטה, מביעים תחושות ורגשות ויוצרים מסרים גלויים וסמויים שכוחם 
מנגנוני  ואת  הרגשות  פני השטח את  אל  הזה מעלה  הניתוח  דווקא בשל עמימותם.  מתעצם 
אלה  כל  שבו  האופן  על  ומצביע  תפיסותיהם  את  חושף  הדוברים,  את  המכוונים  התת-מודע 
זו, המתייחסת לקשר שבין המיקרו והמאקרו  משפיעים על השותפים לדיאלוג. מתודולוגיה 
)קופפרברג ואולשטיין, 2005(, חשובה ביותר כי היא מציפה היבטים שלעתים קרובות איננו 
כוחם של  את  למשל, מבהירה  הביקורתית,  התיאוריה  הגדול.  כוחם  טמון  ובזה  להם  רגישים 
 .)Giroux & Anthony, 1983( המסרים הללו באמצעות ההגדרה של תכנית הלימודים הסמויה
הניתוח הסמנטי הזה חושף את מנגנון היצירה של תכנית הלימודים הסמויה. הצבת הטקסטים 
תחת הזכוכית המגדלת של ההתבוננות הביקורתית בפרטים חושפת את המשמעויות החבויות 
עם  ולהתמודד  לארגון  שינויים  להכניס  לקושי  ביטויים  מדגימה  כזו  התבוננות  השיטין.  בין 
התנגדויות. ניתוח סמנטי של הטקסטים שמציגים ארגמן ואלכסנדר )עמ‘ 505—533( מצביע על 
הניואנסים הבונים שיח של התנגדות גלויה וסמויה ומאפשר להבין יותר את הדיאלוג המתנהל 

בתהליכים אלה.
המחקרים בספר זה מבהירים פעם נוספת באיזו מידה המעשה של איש החינוך — המורה, 
המנהל או הגננת — מכוננים הלכה למעשה את התרבות של המוסד החינוכי, מייצרים מסרים 
חינוכיים ולמעשה מכוננים באמצעותם חברה. לנוכח הנטייה הרווחת במקומותינו לזלזל בחשיבות 
הפונקציונליזם  של  הכוח  על  מצביעים  אלו  מחקרים  החינוך,  אנשי  של  ובעוצמתם  תפקידם 
התרבותי, הסמלים והרטוריקה שמשרים ומכוננים תרבות. משום כך ספר זה עשוי להיות מקור 

להשראה וללמידה לאנשי חינוך ולמתעניינים בסוציולוגיה של החינוך. 
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רחל שרעבי ואביבה קפלן. כמו בובות בחלון ראווה: מנהיגי העולים 
מאתיופיה בישראל. תל אביב: רסלינג. 2014. 224 עמודים

לילך לב ארי*

ספר מרתק זה עוסק בהיבט ייחודי של חקר יוצאי אתיופיה: הוא מתמקד במנהיגי הקהילה. בכך יש 
חידוש משמעותי לגוף הידע העוסק בקהילה שזכתה לעניין מחקרי רב למדי. נוסף על כך, העיסוק 
בענייניהם של המנהיגים — ובעיקר של הזקנים מקרב העדה — מרחיב את היריעה המחקרית של 
נושא הזקנה, בהקשרו הסוציולוגי והאנתרופולוגי, ובעיקר ביחס להגירה ולכל הקשיים הנלווים 
אליה בקרב זקנים במפגש הבין-תרבותי. כפי שכותבות שרעבי וקפלן )עמ‘ 8(: “אנשים אלו הובילו 
תהליך מטלטל של הגירה, שיש בו ‘קפיצת דרך‘ מעולם פטריארכאלי עם סדר וארגון ברורים, 
לחברה פוסטמודרנית כאוטית ומבלבלת. הבדלים תרבותיים, מחסום השפה, וחוסר העניין בזקנים 
הרווח במקומותינו, עמדו בוודאי בבסיסו של הקושי שבמעבר זה“. ספרן של שרעבי וקפלן 
מאפשר הצצה לעומק המתרחש בקרב קבוצת גיל שבדרך כלל אינה נחקרת בקשר להגירה )מאחר 
שמרבית המהגרים עושים זאת בגיל צעיר(1 וחווה קשיים לא פשוטים של הסתגלות תרבותית 

וחברתית. 
שלושה מעגלים מרכזיים שלובים זה בזה בספר. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו ויחד הם יוצרים 
רלוונטית  ולהיות  להמשיך  ויכולתה  מנהיגות  של  הגירה  שונה:  מזווית  הגירה  של  מרתק  סיפור 
בארץ החדשה. זהו בעיקר סיפורם של הקייסים הזקנים )כוהני הדת(, סיפור הקליטה וההתמודדות 
של מנהיגי העדה, הנדרשים להבנות את מעמדם כמנהיגי התפוצה של יוצאי אתיופיה בישראל. 
מהגרים אלו חווים מעבר בין-תרבותי חד והשתייכות לקבוצה אתנית מודרת ובעלת נראות גבוהה, 

והם מחפשים את דרכם בחברה הישראלית, הזרה להיסטוריה ולתרבות המוצא שלהם.
בספר אנו מתוודעים לעולמם של הקייסים, למראם, ללבושם הייחודי, לתפקידם ולחשיבותם 
בשמירה ובהבניה של זהות אתנית לקהילה במעבר — מתרבות מסורתית לתרבות פוסטמודרנית. 

זאת לצד התפתחותה של מנהיגות צעירה של רבנים יוצאי אתיופיה, קייסים צעירים ומגשרים.
מספק  הוא  ובכך  וסוציולוגית-היסטורית,  אנתרופולוגית  גישות,  שתי  בין  משלב  הספר 
זוויות ראייה מגוונות לבחינת חייהם של הנחקרים ומסייע לקוראים להיטיב ולהבין את הנרטיב 
על  בבהירות  להצביע  לכותבות  ִאפשר  הגישות  שילוב  בלשונם.  שהוצג  כפי  המרואיינים,  של 
ולבנה  יותר  הקונפליקטים השזורים בחייה של קבוצה שחורה החיה בתוך קבוצה אנושית רחבה 
בעיקרה; להצביע על הקשיים שאנשיה חווים בשומרם על מסורת תרבותית ארוכת שנים, על רקע 

של רדיפה מתמדת באתיופיה ועל רקע הדרה ממסדית וחברתית מפלה בישראל. 
המתודולוגיה ששימשה ספר זה הייתה ראיונות עומק עם כוהני דת זקנים וצעירים וכן רבנים 
ממוצא אתיופי ומגשרים מסורתיים בשירות המדינה. שיטת מחקר זו מדגישה את החשיבות שיש 

לנרטיב של הנחקרים כפי שהם מספרים אותו, שכן מדברי המנהיגים מצטיירת מציאות אנומית. 
ניתוח נרטיבים הוא הליך מחקרי מורכב מאוד הדורש מיומנות רבה. לעניות דעתי נעשתה כאן 

מכללת אורנים ואוניברסיטת בר-אילן  *
 Lev Ari, L. (2008). The American dream — For men only? Gender, immigration, ראו למשל  1
.and the assimilation of Israelis in the United States. El Paso: LFB Scholarly Publishing
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עבודה מצוינת של שימוש במתודולוגיה זו, והיא עשויה להוות דוגמה לחוקרים ואף לסטודנטים 
החפצים להסתייע בה. כמו כן מהווה המתודולוגיה בספר זה מקרה בוחן לשימוש באינפורמנטים 
פרשנותם  ובמהימנות  מהמנהיגים  חלק  דברי  בתרגום  הכרוכה  הרבה  ולמורכבות  הקהילה  יוצאי 
הנחקרים.  שפת  את  דוברות  אינן  העדה  יוצאות  אינן  שהחוקרות  בכך  בהתחשב  הממצאים,  של 
אלו  אולם  שני,  ממקור  הנחקרים  דברי  של  משמעותם  הבנת  על  ביקורת  גם  גלומה  כמובן  בכך 
היבטים הכרוכים בניסיון להתחקות אחר תרבות שונה. הכותבות מתגברות על כך בעזרת תימוכין 
מתחום ספרות המחקר הרחבה והצלבת הנתונים עם ראיונות שערכו בשפה העברית עם המנהיגות 

הצעירה.
הצעירים,  הדת  כוהני  הזקנים,  הדת  כוהני  משלה:  לפרק  זוכה  במחקר  שהשתתפה  קבוצה  כל 
רבנים יוצאי אתיופיה ומגשרים. כוהני הדת הזקנים הובילו את הקהילה במסעה הקשה לישראל. 
ואילו אחרים לא הצליחו  חלקם הסתגלו לארץ ההגירה ושרדו למרות הפגיעה הקשה במעמדם, 
בכך וחשים אבודים בישראל. הדרתם של הקייסים הזקנים היא כפולה — מצד הממסד הקולט אבל 
גם מתוך הקהילה, משום שלעתים הם חסרי אונים כאשר מתעורר הצורך להנהיג משברים הנלווים 

להגירה, הכרוכה בשוליות ובהלם תרבות משמעותיים.
כוהני הדת הצעירים הם מעין דור וחצי להגירה ומאופיינים בעיקר בהוויה חצויה של “כאן ושם“ 
130(. חלקם מגיבים לכך באימוץ עמדה לוחמנית מול הממסד הישראלי ומצליחים לשמר  )עמ‘ 
רסיסי זהויות אתניות המסייעים להם במידת מה, מוגבלת אמנם, להנכיח עצמם במרחב הישראלי. 
אחד מכוהני דת אלו תיאר את בעיות השתלבותם של בני הקהילה בחברה הישראלית, ובפרט את 
הבעיות שהנהגת הקהילה נדרשת להתמודד עמן, ודבריו היו השראה לשם הספר כמו בובות בחלון 

ראווה.
ביישובים  הדתי  מצד הממסד  חווים  הזרות שהם  את  תיארו  אתיופיה  יוצאי  הצעירים  הרבנים 
לו מעין עלה  ומכהנים בהם. תפקידיהם הזוטרים בממסד הדתי משמשים  השונים שהם פועלים 
לאור מושג הסינקרטיזם,  נידונו  בישראל  זהותם  והבניית  אלו  רבנים  תאנה. מאמצי השילוב של 
שבו חוברים יחדיו סלקציה ושילוב, באסטרטגיה המאפיינת מיעוט המבקש לשרוד ולנסות לחדור 
למרכז. סמכויותיהם ומעמדם של רבנים אלו נתונים ליחס בעייתי כפול: מצד הממסד הדתי הרחב 

אך גם מצדם של הקייסים הצעירים.
סכסוכים  בפתרון  המסייעים  המדינה,  בשירות  המסורתיים  המגשרים  בספר  נידונים  לבסוף 
בקהילה האתיופית באמצעות שימוש בקודים התרבותיים המוכרים לה. שיטת גישור זו נשארת 
כי היא מתאימה ליישום בקליטת עולים מתרבויות  ורשויות הרווחה לא מצאו  ייחודית לקהילה 
כן  כשמה  המסורתית  הגישור  שיטת  זאת,  עם  רב-תרבותית.  גישה  מחייבת  שאולי  כפי  אחרות, 
החדשה  התרבות  של  אלו  ובין  המקור  תרבות  של  ומנהגים  ערכים  בין  גשר  משמשת  היא  היא: 
שבארץ הקליטה. בכך היא מאפשרת ליוצאי אתיופיה להיעזר באנשים “שלהם“ לצד ההסתגלות 

המתמדת לתרבות “האחרים“ — הקולטים.
הספר כתוב בלשון קולחת ובהירה ועשוי לעניין גם אנשים שאינם מתחום האקדמיה, שרוצים 
להרחיב את הידע שלהם על אודות קהילת יוצאי אתיופיה ובעיקר אלה המנהיגים אותה, עובדי 
רווחה, מורים ובעלי תפקידים נוספים ברשויות מקומיות. בספר מתבלטים מושגים מרכזיים כמו 
שגבולות  הפוסטמודרני,  לעידן  רלוונטיים  מושגים  ואי-ודאות,  חברתית  שוליות  זיקנה,  הגירה, 
הקהילה בו נזילים והבניית זהות אתנית מתרחשת בו כל העת. כל אחד ממושגי מפתח אלו נתמך 
ותיאורטית שעשויה לסייע לעוסקים בחקר ההגירה והשלכותיה. הספר עשוי  בספרות מחקרית 
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מושגי  בהוראת  העוסקים  והאנתרופולוגיה  ההיסטוריה  הסוציולוגיה,  בתחומי  מרצים  לעניין 
תרבות, חברות זהות אתנית ומרכיביה, קליטה ושילוב ומעברים בין-תרבותיים. 

קהילתית  מנהיגות  של  והבנייתה  התפתחותה  חקר  של  מצוינת  הצגה  בספר  יש  לכול,  מעל 
ובהגדרת תפקידים(, הנמצאת במעבר מתרבות מסורתית במדינת המוצא למדינה  )בגיל  מגוונת 
ושל  לא פשוטים של שילוב  והקהילה אתגרים  המנהיגים  בפני  זה מעמיד  פוסטמודרנית. מעבר 

הבניית זהות וסמכות בעולם שונה מזה המוכר והישן.
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סילביה פוגל-ביזאוי ורחל שרעבי )עורכות(. בין הפרטי לציבורי: נשים 
בקיבוץ ובמושב. ירושלים: מאגנס. 2013. 529 עמודים

תמה חלפין*

כבר בכותרת הספר אפשר לראות חידוש מרענן בשדה המחקר של מגדר בחברה הישראלית, והוא 
הצבתם של הקיבוץ והמושב תחת קורת גג אחת. על סוגיית המגדר בקיבוץ נכתב לא מעט, בעיקר 
בשל ייחודיותו של הקיבוץ בטשטוש הגבולות בין הפרטי לציבורי, התקווה שנתלתה ביכולתו של 
טשטוש זה ליצור שוויון מגדרי ומפח הנפש שבצדה.1 לעומת זאת, נשות המושבים בישראל עוררו 
פחות עניין במחקר לאורך השנים. הסיבות לכך מגוונות, אך הן קשורות הן בהאדרתו של הקיבוץ 
שרבים  בכך  והן  והסוציולוגי  ההיסטורי  במחקר  זו  תקופה  של  ובהשתקפותה  היישוב  בתקופת 
מהמושבים שהוקמו אחרי קום המדינה )“מושבי העולים“( נדחקו לשולי התודעה, ועל תפקידם 
במבוא  זה.  בספר  וחדד-קדם  כפי שמתארות שרעבי  מאוד,  נכתב מעט  בישראל  החברה  בעיצוב 
המצוין שכתבו עורכות הספר נפרשת סקירה היסטורית וסוציולוגית מקיפה העומדת על הדמיון 
חיי הנשים. העורכות מגדירות את מטרת הספר כהצגת  בין הקיבוץ למושב בהקשר של  והשוני 
את  מדגיש  ]הספר[  הוא  ובמושב,  בקיבוץ  הפרטי  המרחב  מגדור  של  ההיסטורית  “ההתפתחות 
הדינאמיות המאפיינת אותם ומאיר את הספרות המשתנות שנוצרו במהלך אותה התפתחות“ )עמ‘ 
11(. ממכלול המאמרים המוצגים בספר אכן עולה ומתבהרת תמונה זו על מורכבויותיה ודקויותיה. 
ציר ההתפתחות ההיסטורי. חלקו הראשון של הספר מוקדש  לפי  הספר מחולק לשני חלקים 
לתקופת היישוב שלפני קום המדינה, ואילו חלקו השני עוסק בשאלות מגדר במושבים ובקיבוצים 
נשמרת  מהחלקים  אחד  כל  בתוך  מואץ.  חברתי  שינוי  של  בתקופות  ומתמקד  המדינה  קום  מאז 
הפרדה בין המאמרים העוסקים בקיבוץ לאלו העוסקים במושב. אבקש לתאר את התמונה העולה 
ממכלול מאמרי הספר, אך בשל קוצר היריעה אתעכב רק על מאמרים מרכזיים בכל אחד מחלקיו.

חלקו הראשון של הספר, זה העוסק בתקופת טרום המדינה, כולל מאמרים בנושאים מגוונים 
ביותר — אימהות בימי ראשית הקיבוץ, נשים בקיבוץ הדתי, חברות המושבים ותנועת הפועלות 
ועוד. מוטיב חוזר במאמרים אלו הוא הדרתן של נשים ממוקדים שונים, למשל בספרות, בהגנה 
הכוח  ממוקדי  נשים  של  העדרן  אישיים.  ואף  ציבוריים  בנושאים  ושתיקתן  הפועלים,  ובתנועת 
בתקופות אלו ומיעוט השתתפותן בחיים הציבוריים הופך את המחקר עליהן מאתגר בשל דלות 
מביאה  זה  אתגר  עם  ההתמודדות  התקופה.  נשות  של  קולן  את  המביאים  הארכיוניים  החומרים 
לעתים למציאת חומרים מעניינים במיוחד, כמו יומנים משנות הארבעים של אימהות בקיבוצים 
מתבסס  שעליהם  התודעה  לשולי  שנדחקו  הספרותיים  הכתבים  שחם,  צפרירה  מנתחת  שאותם 
שרעבי.  רחל  של  במאמרה  המושבים  נשות  עם  ראיונות  או  ברלוביץ,  יפה  של  הנהדר  מאמרה 
גברית בעיקרה אך  ככולם מתעדים עשייה  מאמרים אחרים מתבססים על חומרי ארכיון שרובם 

דוקטור לאנתרופולוגיה מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
אל  ישראל  )עורכת(,  אלקנה  מ‘  בתוך  ובעבודה.  בחברה  נשים  מינים?  עיוורון   .)1996( ח‘  הרצוג,   1

שנות 2000 — יוזמה לצדק חברתי )עמ‘ 67—84(. גבעת חביבה: יד יערי.
)עורכת(,  פוגל-ביז‘אוי  ס‘  בתוך  חברות?  או  אימהות  בקיבוץ:  נשים   .)1992( ס‘  פוגל-ביז‘אוי,   

החברה הקיבוצית: שינוי והמשכיות )6( )עמ‘ 67—151(. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
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בקיבוץ  החברה  למעמד  באשר  דיונים  למשל  התקופה,  לנשות  הקשורים  לעניינים  הנוגעת  כזו 
הדתי וזכויות הקניין של אשת המושב )רוזנברג פרידמן(, או דיונים באשר לזכותה להתגייס לצבא 
על  מלמדת  דווקא  הגברים  של  קולותיהם  דרך  אלו  נושאים  של  הבחינה  הכהן(.  )גרניט  הבריטי 

השיח שעסק בשאלות מגדריות באותה התקופה, אך אינה בגדר חידוש מחקרי. 
שני מאמרים בולטים בחלקו הראשון של הספר. האחד הוא מאמרה של יפה ברלוביץ, העוסק 
ברלוביץ  לקיומה.  הראשונים  בעשורים  הקיבוצית  בתנועה  שהתפתחה  הנשים  ספרות  באפיון 
מאפיינת את ספרות הנשים הקיבוצית ומראה כיצד נכתבה ספרות זו למרות הדרה שיטתית שלה, 
הגברי  לנרטיב  אלטרנטיבי  נרטיב  המבטא  מובחן  ספרותי  קול  נוצר  זו  הדרה  בשל  דווקא  וכיצד 
ההגמוני של ספרות התקופה. מאמר מרתק נוסף הוא מאמרה של שרעבי על נשות מושבי עמק 
בנשות  או  בגברים  שהתמקד  מהמחקר  כה  עד  שנעדרו  נשים  המתאר  היישוב,  בתקופת  יזרעאל 
הקיבוץ. מאמר זה קושר בין חייה הקשים של אשת המושב לסוגיית הגבולות בין הספרה הפרטית 
והציבורית. בניגוד לקיבוץ, המושב נבנה כקהילה שיחידת הבסיס המשמעותית שלה היא המשפחה 
הגרעינית, והוא ייחס למשפחה חשיבות רבה. עבור נשות המושב היה תפקידן במשפחה כאימהות 
וכמנהלות משק בית חשוב ביותר, ועבור חלקן היה זה המניע לבחור בחיי המושב ולא בהתיישבות 
בין  הגבולות  שבה  מציאות  יצרה  הישראלי  העובדים  מושב  של  הייחודיות  זאת,  עם  הקיבוצית. 
זו אמנם  נזילות  נזילים, בעיקר בכל האמור בפעילות הכלכלית של משק הבית.  הפרטי לציבורי 
יצרה מקום מסוים לאישה בספרה הציבורית, אך המחיר היה חיי עבודה קשה ותובענית הן בגידול 

הילדים והחזקת משק הבית והן בטיפול במשק החי ובעבודה החקלאית. 
בו  מובאים  המדינה.  קום  שאחרי  בעידן  המגדר  גבולות  בהבניית  עוסק  הספר  של  השני  חלקו 
ואת השפעתו  בתוך תהליכי שינוי חברתי,  מזוויות שונות  גבולות המגדר  הבוחנים את  מאמרים 
של שינוי כזה על תהליכים הקשורים במגדר. המאמר הפותח את החלק הזה הוא מאמרן של רחל 
שרעבי ונעמה חדד-קדם, “החלוצות ממושבי העולים“. זהו מאמר חשוב ביותר המביא את קולה 
במושבי  המדינה  ידי  על  שיושבו  מזרחיות  נשים  כלל,  בדרך  ומושתקת  מוחלשת  אוכלוסייה  של 
נשים  של  קולן  את  משמיעות  וחדד-קדם  שרעבי  החמישים.  בשנות  ירושלים  בפרוזדור  העולים 
אלו, שכמעט ואינו נשמע, מספרות את סיפורן ברגישות ובחוכמה וקושרות את הסיפור האישי 

למציאות של שינוי חברתי ומפגש בין-תרבותי. 
אי שוויון מגדרי בקיבוץ  הוא מאמרה של מיה להב-גומא “פרקטיקות של  נוסף  מאמר חשוב 
לעייפה  שנחקר  בנושא  עוסקת  להב-גומא  וחדד-קדם,  שרעבי  של  למאמר  בניגוד  המתחדש“. 
המבט  בנקודת  היא  זה  מאמר  של  חשיבותו  הקיבוצי.  העבודה  בשוק  המגדרי  אי-השוויון  והוא 
הרעננה שהחוקרת מציעה. היא אינה פונה למחקר כמותני של אי-השוויון אלא לוקחת מחקר זה 
כנתון ויורדת לעומקם של נתונים אלו דרך ראיונות עם אנשי הניהול המופקדים על שוק העבודה 
היא  אחד  קיבוץ  של  כולם(  )גברים  שונים  מנהלים  עם  שיחותיה  של  ניתוח  באמצעות  הקיבוצי. 
מצליחה לרדת לשורש הבעיה המוכרת ולהראות כיצד בחסות של רציונליות ניהולית “נייטרלית“ 

נוצרת אפליית נשים בקיבוץ. 
המאמר החותם את הקובץ, מאמרה של סילביה פוגל-ביזאוי, עוסק בפמיניזם בתנועה הקיבוצית 
נשים  בקידום  העוסקים  רשמיים  גופים  אחר  מתחקה  פוגל-ביזאוי  היום.  ועד  השמונים  משנות 
בתנועות הקיבוציות, מראיינת נשים שעמדו בראשם של הגופים האלה ועומדת על היחס שביניהם 
במיוחד.  מעודדות  אינן  פוגל-ביזאוי  של  מסקנותיה  בראשה.  והעומדים  הקיבוצית  התנועה  ובין 
מונעים  אלו  תהליכים  כיצד  ומראה  הנחקרת  התקופה  כל  לאורך  קואופטציה  תהליכי  מזהה  היא 
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התפתחות של פוליטיקה פמיניסטית בתוך התנועה הקיבוצית. 
נושא הפעילות הפמיניסטית של נשות הקיבוץ והמושב מוזכר בספר פעמים אחדות, לא פעם 
דווקא בשל העדרו. כפי שעולה ממכלול המאמרים, וממאמרה של פוגל-ביזאוי בפרט, בתקופת 
היישוב קמו התארגנויות של נשים שפעלו למען קידומן בנושאים שונים, למשל ארגון הפועלות 
והמאבקים למען ייצוג פוליטי, זכויות קניין והשתתפות בהגנה. בעיקרו של דבר היה זה מאבק על 
מקומן של נשים בספרה הציבורית. ניכר כי למרות הצלחות נקודתיות של מאבקים אלו — נשים 
גויסו לצבא והורשו לחתום על חוזי החכירה במושבים, למשל — מקומן של הנשים נותר בעיקר 
בספרה הפרטית או בשולי הספרה הציבורית ובאזורי הגבול שבין השתיים. מאמרים שונים בקובץ 
מראים כיצד גם ללא תודעה פמיניסטית וללא התארגנות פוליטית נשית יצרו נשים בתוך קהילות 
אלו משא ומתן על הגבולות שבין הפרטי לציבורי, ולא פעם אף שינו אותם. השינוי הגיע מתוך 
פרקטיקות של יומיום, אינטראקציות בתוך המשפחה והקהילה, או מתוך מפגש עם מנגנוני מדינה 

)שלי-ניומן; סיקורל; שרעבי וחדד-קדם; גנני(.
הספר מכיל 16 מאמרים, לא כולם זהים באיכותם ובחדשנותם, אך אין ספק כי המכלול עולה 
שונות  בתקופות  העוסקת  האפשר,  ככל  מגוונת  תמונה  מציגות  הספר  עורכות  מרכיביו.  סך  על 
)החל בתקופת היישוב, דרך מושבי העולים של שנות החמישים והשישים ועד לימינו אנו(, בנשים 
)קיבוץ  שונות  בקהילות  וחילוניות(,  דתיות  ומזרחיות,  )אשכנזיות  שונות  חברתיות  מקבוצות 
שיתופי וקיבוץ מתחדש, קיבוץ חילוני ודתי, מושבים שיתופיים ומושבי עולים וכן המושב הקראי 
והקיבוץ העירוני(, והמחקרים הם מדיסציפלינות שונות: למרות ריבוי הסוציולוגיות ניתן למצוא 
בו גם חוקרות מתחומי הספרות, החינוך, הגיאוגרפיה, העבודה הסוציאלית והתקשורת. גיוון זה 
מאפשר לספר להכיל מורכבויות ולהשמיע קולות שונים של נשים בהתיישבות הכפרית בישראל 
לדורותיה. כפי שכותבות עורכות הספר במבוא, מהעיסוק בהתמודדותן של נשים אלו עם אתגרי 
החיים עולה תמונת מציאות משותפת ברורה, ובה כל עוד יעסוק הדיון בגבולות מגדריים בנשים 
בלבד לא ייתכן שינוי של ממש. נראה כי גם מבחינה מחקרית האתגר הבא הוא להפנות את זרקור 
על  המגדריים  הגבולות  של  להשפעה  גם  אלא  ובמושב,  בקיבוץ  לנשים  רק  לא  המגדר  לימודי 

הגברים במחוזות אלו. 



ביקורות ספרים 170   יורי טפר

עדנה לומסקי-פדר ותמר רפופורט. ישראלים בדרכם: סיפורי הגירה של 
צעירים מברית המועצות לשעבר. ירושלים: מאגנס. 2012. 283 עמודים

יורי טפר*

בשעה שמדינת ישראל מציינת ברוב פאר והדר 25 שנים לעלייה הגדולה ממדינות ברית המועצות 
לשעבר, עולות מחדש השאלות בדבר השתלבותם של העולים שהגיעו בעליית ענק זו ובמקומם 
הנוכחי בחברה הישראלית. אף שרבע מאה עברה מאז הגיע לישראל נחשול אנושי זה, כאשר מתחיל 
הדיון הציבורי בדבר גורלה של עליית שנות התשעים מתגלה עדיין כי רבים בציבור הישראלי הרחב 
וגם בקהילת המחקר ממשיכים להיות שבויים בתפיסות פשטניות וסטראוטיפיות מיושנות כאשר 
מדובר בנושאי שייכות וזהות. לפתע שייכותם והשתלבותם של העולים נבחנות דרך קריטריונים 
לקביעת  בסיס  היו  לא  ואף  הוותיקה  הישראלית  החברה  את  אפילו  משמשים  אינם  שנים  שזה 
מדיניות כלפי העולים ממדינות חבר העמים. ספרן של עדנה לומסקי-פדר ותמר רפופורט תורם 
תרומה חשובה להבנת המורכבות שבתהליכי ההשתייכות של עולי העלייה “הרוסית“, ובעקיפין 

מבהיר ביתר שאת את מצבו של הנרטיב הציוני בחברה הישראלית כולה.
הספר בוחן את הסוגיה הרחבה של שייכות בהגירה, “כלומר הגורמים המחוללים או המונעים 
את קבלת המהגר ואת תחושתו שהוא שייך למקום החדש שהגיע אליו“ )עמ’ יא(. בפרט מתמודד 
המחקר עם הנטייה של השיח הציבורי בישראל לפרש כחוסר השתלבות את הסירוב של עולי שנות 
התשעים לקבל כפשוטו את האתוס הציוני המסורתי. המחברות מראות היטב את היתכנותן של 
זהויות רב-ממדיות מורכבות, לא דיכוטומיות, של העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר. אולי 
לראשונה הם מוצגים כסוכן פעולה עצמאי ואקטיבי, המפרש באופן פעיל את סביבתו הסמלית, 
זאת,  עם  לו.  המוצעים  מוגמרים  זהות  דגמי  של  דחייה  או  בקבלה  המסתפק  סביל  כגורם  ולא 
קבלתם של העולים את עיקריו של הנרטיב הלאומי הישראלי הקנוני, המגולמים ב“הנחה הציונית 
הישראלי.  לקולקטיב  להצטרף  להם  מאפשרת  יג(,  )עמ‘  לאומי-יהודי“  בית  היא  שישראל   ]...[
הפרשנויות של הנרטיב הלאומי שהעולים מציעים, הגם שאינן תואמות תמיד את דגם הלאומיות 

המסורתי, הן בגדר הצהרת נאמנות סמלית ללאום.
הספר מבוסס על ניתוחם הפרשני של 43 סיפורי הגירה של סטודנטים וסטודנטיות, יהודים על 
ברית  של  שונות  מרפובליקות  התשעים  שנות  בתחילת  לישראל  שהגיעו  העצמית,  תפיסתם  פי 
המועצות לשעבר. הוא דן בדרכים שבהן המרואיינים תופסים את אבני הבניין המכוננות את אתוס 
פרקי  והקיבוץ.  הלוחם  הגבר  שואה,  אנטישמיות,  ובהם  רבים,  מרבדים  המורכב  הציוני,  השיבה 
הספר מקובצים בחמישה שערים שכל אחד מהם עוסק בפן אחר של שייכות: מושג האינטליגנציה 
כהביטוס אתנו-תרבותי, ביקורי מולדת והזיקה לבית, תפיסת העולים את ביתם החדש -- ישראל, 
התמקמות בשדה הזיכרון ביחס לסוגיות האנטישמיות והשואה, וגבולות הקולקטיב וההיררכיות 
של  ובתרומתו  ביקורתית“  “השתייכות  במושג  בדיון  נחתם  הספר  אותו.  המרכיבות  הפנימיות 

המושג לחקר ההגירה.
לימודיהם  את  שהשלימו  לאחר  ארצה  הגיעו  וכולם  ל-25,   19 בין  נעים  המרואיינים  גילי 
התיכוניים בארץ הולדתם. מלבד היותם צעירים ועולים “חדשים“ יחסית, ראוי לציין שמחציתם 

המחלקה לישראל במזרח התיכון ומדעי המדינה, אוניברסיטת אריאל  *
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של המרואיינים באו ממוסקבה ומסנט פטרבורג, מרביתם למדו באוניברסיטה העברית בפקולטות 
משייכים  אלו  כל  הרוסית.  מהאינטליגנציה  חלק  עצמם  את  הגדירו  וכולם  והרוח  החברה  למדעי 
יש  לכך  אי  המועצות.  ברית  יוצאי  בקרב  גם  מאוד  מסוימת  חברתית-תרבותית  לקבוצה  אותם 
שהניתוח  מדגישות  אכן  והמחברות  מהספר,  הנובעות  למסקנות  זהירות  של  במידה  להתייחס 
ולא  אנליטית-קונספטואלית  משמעותה  ממנו  הנובעת  ו“ההכללה  מקרה“  חקר  על  “מתבסס  בו 
בסוגיות  חשובות  תובנות  מציע  אכן  המחקר  של  המעולה  הניתוח  יג--יד(.  )עמ‘  סטטיסטית“ 
המתייחסות לשייכות העולים, אך שאלת תקפותן של חלק מהתובנות שבספר להקשרים רחבים 
יותר מהמקרה הישראלי, כפי שמציעות החוקרות, היא מורכבת. שלא כמו המרואיינים בספר, לא 
כל המהגרים רואים עצמם חלק מהלאום של המדינה הקולטת ולא כולם רואים את המדינה כביתו 
את  מסוימת,  בהכללה  אם  גם  לכנות,  הם שמאפשרים  אלו  ודווקא מאפיינים  הלאומי של עמם. 

הגירתם של יוצאי ברית המועצות “עלייה“. 
התרומה הקונספטואלית הרחבה של הספר נעוצה בכך שהחוקרות מציעות גישה חדשה לחקר 
והפרשנות של המהגרים את  ההשתייכות בהגירה, “המעמידה במרכז את אופן הקריאה, ההבנה 
האתוסים התרבותיים המצויים ביסודה של כל חברה ואת ההשתתפות בשיח עליהם“ )עמ‘ 219(. 
מתוך גישה זו הן מגדירות את השייכות “כהשתתפות בשיח התרבותי על אודות המשמעות של 
מראות  המחברות  הקונטקסטואלי  ומסגורם  הראיונות  דרך   .)220 )עמ‘  הלאומיים“  האתוסים 
שמרבית העולים אינם חותרים תחת הנחות המוצא של האתוס הציוני, הרואה בישראל את ביתו 
הלאומי של העם היהודי, אך עם זאת הם “מסרבים לקבל כמובן מאליו את מכלול הצווים המוסריים 
המכוננים את האתוס“ הציוני הקנוני )עמ‘ 113(. יוצאי חבר העמים “מציעים פרשנויות חלופיות 
לאתוס בקול ביקורתי שאינו אחיד אלא רב קולי ומגוון“ )שם(. המרואיינים מסרבים להכפיף את 
אחידה,  ישראלית  לזהות  הקריאה  את  מאליו  כמובן  מקבלים  אינם  לישראליות,  היהודית  הזהות 
חותרים תחת זיקת הגומלין שבין זהות לישיבה במקום, ותובעים הכשר חברתי לחיות בארץ מתוך 

מניעים פרקטיים. הכותבות מכנות גישה מורכבת זו “השתייכות ביקורתית“. 
המועצות  ברית  ממדינות  העולים  אצל  ורפופורט  לומסקי-פדר  שמצאו  השייכות  דפוסי 
לשעבר דומים עד מאוד לדפוסים המאפיינים בשנים האחרונות את החברה הישראלית כולה. הן 
מציינות ש“פרשנויותיהם אינן זרות לשיח העכשווי בחברה הישראלית העסוקה בסוגיית הזהות 
הקולקטיבית“ וש“קולותיהם אינם ייחודיים וגם לא חריגים אלא משתלבים בתוך הדיון הציבורי 
הם  בעת  ובה  אותם,  מבליטים  בו,  הטמונים  הבקיעים  את  משקפים  “הם  הציוני“;  האתוס  סביב 
קול נוסף ומשמעותי התורם להגדרת האתוס מחדש“ )עמ’ 137--138(. יתרה מזו, אפשר לומר 
שהאמירות שעלו בראיונות נובעות מהלגיטימיות שהחברה הישראלית מאפשרת כיום לביטויים 
כאלה, ובמידת מה אף מצפה להם במסגרת הישראליות הספקנית החדשה. ולמרות האמור מעלה, 
הקנוני  הציוני  האתוס  מתפיסת  להיפרד  מתקשות  עצמן  שהחוקרות  נראה  בספר  רבים  בחלקים 
ורפופורט  לומסקי-פדר  כך  משום  הישראלית.  בחברה  מוחלטת  מהגמוניה  נהנה  שעודנו  כאתוס 
המחברות  לישראל.  העולים  של  זיקתם  לבחינת  ייחוס  כנקודת  הקיבוץ  בניתוח  לפתוח  בוחרות 
מציינות ש“קשה לחשוב על מקום המגלם את האתוס הציוני יותר מאשר הקיבוץ“ )עמ‘ טו(, ובכך 
מזהות את האתוס הציוני כולו עם גרסתו “הפועלית“ הקנונית, שאכן נהנתה מהגמוניה רבת שנים 
בשיח הישראלי, אך איבדה מזמן את מעמדה. כך, במקומות רבים לאורך הטקסט ובניגוד מסוים 
לאמור במפורש בניתוחי הספר עצמו, הביקורתיות של המרואיינים כלפי הקנון הציוני המסורתי 
ממוצבת במובלע כעמדה החותרת נגד הזרם הכללי ולא כהצטרפות לקולקטיב הישראלי במסגרת 
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כללי המשחק החדשים שהוא מציע.
הספר אינו נטול הנחות מוצא ופרשנויות שעבור חלק מהקוראים יראו שנויות במחלוקת. אפילו 
המינוח המשמש את המחברות חושף את הבעייתיות ואת המטען הפוליטי של ההגדרות של כל 
צדי הדיון העכשווי על אודות מהותה של הישראליות. השאיפה לניטרליות מדעית עומדת כנראה 
הטעונה  “עולים“  המילה  במקום  המרואיינים,  של  לתיאורם  “מהגרים“  במילה  שימושן  מאחורי 
פוליטית אך שגורה יותר בשיח הכללי. הדבר עומד בניגוד בולט לשימושן במילה “רוסים“ דווקא 
הגדול של העולים  לגל ההגירה  בישראל  והן החברה  הן המהגרים  “הכינוי שנותנים  משום שזהו 
מתוחכם  מעמיק,  ספר  זהו  ספק,  של  צל  שום  ללא  הכול,  מעל  אבל  יא(.  )עמ‘  העמים“  מחבר 
וחשוב ביותר, התורם תרומה משמעותית להבנת מבני הזהות המורכבים של עולי שנות התשעים 
ולקונספטואליזציה של חקר שיח הזהות של מהגרים בכלל. המחברות ניחנו בעין אנושית ומחקרית 
רגישה ומאבחנת. בספקן הסברי רקע מצוינים על סביבת המקור התרבותית-חברתית של יוצאי 
ברית המועצות הן מאפשרות לקורא להבין לעומקן את משמעויות אמירותיהם של המרואיינים 

ואת בחירות הזהות המורכבות שלהם.
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טליה שגיב. חצי-חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב. תל אביב: 
הקיבוץ המאוחד. 2014. 239 עמודים

דנה קפלן*

בעמודים האחרונים של ספרה החשוב על ישראלים ממוצא חצי אשכנזי וחצי מזרחי מתוודה שגיב 
אינם  כבר  בין-עדתיים  ומתח  קיפוח  שאפליה,  הייתה  הכמעט-מוכנה-מראש  שמסקנתה  כך  על 
“שהישראלים  כותבת,  היא  להוכיח“,  “רציתי  בישראל.  החברה  את  בחדות  שמקטב  קונפליקט 
המעורבים הם ‘זיקיות‘, זן ייחודי ומבטיח של היברידיות, חמוש בהון זהותי ייחודי ]...[ ולהצביע 
על האופן שבו המתח הבין עדתי ]...[ נושם את נשימותיו האחרונות. כור ההיתוך הצליח“ )עמ‘ 
אולי לא הושגה, אך עושר הממצאים המובא בספר מספק תובנות מרתקות על  זו  216(. מטרה 
הפער המתמשך בין מזרחים ואשכנזים, שהוא פצע פתוח עדיין, ועל הסתירות שבשיח האתנו-

מעמדי בישראל. 
מגּוון  והשכלתי  תעסוקתי  רקע  בעלי  וגברים,  נשים  ומבוגרים,  צעירים  חמישים  עם  ראיונות 
אפשרו  חיים  וסגנונות  מגורים  מקומות  ילדות,  זיכרונות  עור,  צבעי  משפחה,  שמות  של  וִמגוון 
ולהתרכז   )21 )עמ‘  העדתית“  לזהותו  משמעות  מעניק  היחיד  שבו  ב“אופן  להתעמק  לשגיב 
 Khazzoom, 2006; Sasson-Levy, 2013; בפנומנולוגיה היומיומית של זהויות עדתיות )ראו גם
ניתן  אתנית  בסובייקטיביות  המחקר  של  הגוברת  התעניינותו  את   .)Selinger Abutbul, 2013
מעמד  צמיחת  כמו  בישראל,  האתנו-מעמדי  במערך  לאחרונה  שחלים  מבניים  בשינויים  לקשור 
דגן-בוזגלו   ;2008 וליאון,  )כהן  הביניים  מעמד  של  האתני  בהרכב  ושינויים  חדש  מזרחי  בינוני 
מעורבת  למשפחה  נולד  יהודים  ישראלים  חמישה  מכל  “אחד  כאשר   .)2013 וקונור-אטיאס, 
מבחינה עדתית“, שגיב שואלת, “איפה אפשר עדיין למצוא את המתח הבין-עדתי מעבר למספרים 
ולסטטיסטיקות ולפערי השכלה ושכר? ]...[ כיצד הוא משתנה ובעיקר — כיצד הוא נחווה ברמה 

הסובייקטיבית?“ )עמ‘ 15(.
אתניות היא נושא בולט בתרבות הפופולרית, הפוליטית והיומיומית, חלק משיח ציבורי שספוג 
ולנראות.  חברתי  לכבוד  להכרה,  לתביעה  הייחודי  הרגשות  ובמנעד  הזהויות  בפוליטיקת  היטב 
בחלוקה גסה, העמדות הבסיסיות בשיח על הפער העדתי נחלקות בין המכחישים את קיומו ובין 
אך  הוויכוח.  המשך  את  מתדלקות  יחד  העמדות  ששתי  בצדק  מציינת  ושגיב  בשמו,  הנשבעים 
הדיכוי  שיח  של  הפוליטית  ולסמיכותו  הנמשכת  האשכנזית  הפריבילגיה  של  לשקיפותה  בניגוד 
כפי ששגיב  הזהות הדו-אתנית אמביוולנטית להכאיב,  המזרחי, החוויה הפנומנולוגית של בעלי 
במחי  לעתים  אחת,  ובעונה  בעת  שלהם  האתניות  את  והסתירו  גילו  מהמרואיינים  רבים  מראה. 
משפט אחד. המעורבים השתמשו בסטראוטיפים עדתיים והתווכחו איתם, איששו והפריכו. במובן 

.)Anthias, 2013( זה סטרוקטורת הרגש של הזהות הדו-אתנית נעה בין הזדהות ואי-הזדהות
תרבות  שבין  זו  היא  המרואיינים  של  בהביטוס  המרכזית  השסע  שנקודת  עולה  מהמחקר 
עקבי של  מכלול  אלא  טבעית  מהות  אינה  כבר  המרואיינים,  לדידם של  אתניות,  למעמד.  וזהות 

לסוציולוגיה,  והמחלקה  הפתוחה  באוניברסיטה  ותקשורת  המדינה  מדע  לסוציולוגיה,  המחלקה   *
City University London
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העדפות תרבותיות וטעמים אסתטיים. המרואיינים מתעקשים על הממשות החומרית והרגשית 
של קטגוריות אתניות כשהם מודים שיש משפחה, שכונה, בית ספר, אופי או מוזיקה אשכנזיים 
ומזרחיים. הם נכונים להכיר בהבדלים תרבותיים בין מזרחים לאשכנזים, אלא שלרוב הם מסרבים 
אותם.  שמשכפל  כמכניזם  או  מעמדיים  מיקומים  של  כתוצאה  אלו  תרבותיים  הבדלים  להבין 
זה מכבר, אף שמושג התרבות “מעביר את  וסוציולוגים של התרבות טענו  כפי שאנתרופולוגים 
ההבדל מתחומו של הטבעי והפנימי ]שהרי[ תרבות היא נלמדת ויכולה להשתנות“, תרבות בכל 
זאת “מקפיאה“ הבדלים חברתיים )Abu-Lughod, 1991, p. 144(. אלמנטים של התרבות כגון 
מיתרגמים  כשהם  מעמדי  אי-שוויון  משעתקים  באמנות  וידע  עצמית  הצגה  לשוניות,  יכולות 
בדרכים שונות ליתרונות שמציבים חסמי כניסה בפני "חסרי" התרבות. אלא שדבריהם של חלק 
מהמרואיינים ניתנים לפירוש כהכרה בקיומן של קטגוריות אתניות אגב דחיית ההיררכיה שביניהן. 
אינה   — תרבותית  כעת   — שלהם  והמזרחיות  לא,  ותו  זהותי  הבדל  מסמנת  אתנית  זהות  עבורם 

מעוררת בושה ואינה מתפרשת כפחיתות ערך וכחוסר מסוגלות חומרית. 
מסבירה  שגיב  בישראל.  המעמדית  לפוליטיקה  בטבורה  קשורה  זו  שיח  פרקטיקת  לדעתי, 
שזהו  משום  שלהם,  המעמדיות  בהשלכות  לא  אך  תרבותיים  בהבדלים  מכירים  שמרואייניה 
בדיוק הפצע, כאן מונח הכאב. נוח יותר לחיות בשלום עם מצוקותיו של אתוס כור ההיתוך אם 
לעורר טראומה  לשרוט,  בפוטנציאל שלה  אבל ממעיטים  בישראל  אתנית  חלוקה  מקבלים שיש 
ולהכעיס. כמו ששגיב מראה, מדובר בשיח מובהק של זהות: בשלב כלשהו בחייהם המרואיינים 
בחרו — ואולי אפילו נאלצו לבחור — מי הם, ומאז הם מנהלים את חייהם על פי אותה זהות יחידה, 
כתרבות  האתניות  של  הבנייתה  לטענתי,  מזרחית-אשכנזית.  וערבוביה  זיקיתית  גמישות  נטולת 
היא המאפשרת להכחיש את קיומו של ריבוד מעמדי, והיא זו השוזרת אותה מחדש וביתר שאת 
במבנה המעמדי. כך, ההכחשה של המרואיינים את הממדים המבניים והמעמדיים של אי-השוויון 
והיכולת של רבים מהם לבחור ברפרטואר האתני — שיכול להיות מזרחי או אשכנזי באופן כמעט 
שקול — מקרבת לדעתי את תפיסת האתניות למעין סגנון חיים, לפחות בשיח של המעורבים. לא 
ששגיב  כמו  אולם,  ופרימורדיאלית;  קולקטיבית  זהות  היא  ת  האתניוּ שבעיניהם  הוא  ההכרח  מן 
מציינת, היא בוודאי אינה פוליטית. לכן אולי אפשר )וצריך( לחשוב עליה יותר כעל זהות עצמית 
אינדיבידואליסטית. במילים אחרות, במקום היברידיות חתרנית מצד אחד או הדרה תרבותית מצד 
על מעמד  לחשוב מחדש  החצי-חצי מסמן אפשרות  אנשי  המקרה של   ,)Harrison, 1999( שני 

ואתניות ולראות בזהויות אתניות משאב, שנחווה לעתים כתוספת חיננית לעצמי.
במובן הזה, נדמה לי שראוי להדגיש את תפקידן של תפיסות עולם ניאו-ליברליות בפוליטיקה 
זו. שגיב מזכירה זאת, אך אני מבקשת לראות באתוס המריטוקרטי, שלפיו “כל  אתנו-מעמדית 
)או את סיכויי( חייו, הסבר מרכזי לממצאיה.  ידיו את מציאות  יכול“ ואף חייב לברוא במו  אחד 
כפי שמראה ספרות המחקר על העצמי הניאו-ליברלי, היכולת לזהות נכסי-עצמי פוטנציאליים 
אותנטי  יצירתי,  אינדיבידואל  להיותך  לב  תשומת  למשוך  בבקשך  קריטית  היא  בהם  ולהשתמש 
ומחובר. אם מצד אחד “כל אחד יכול“ ומצד שני תרבות יכולה להיות מקפצה מעמדית, אזי חלק 
מהעבודה המעמדית שהמעורבים עושים היא לטעון שלא חשוב אם אתה מזרחי או אשכנזי, העיקר 
שיש לך נכסים ייחודיים המאפשרים לך להתחרות. מחקרה של שגיב מדגים זאת היטב, במיוחד 
ה הגילאית של המרואיינים. בחוויה של הצעירים אתניות אמנם נשארת  כשמחשיבים את הפרישֹ
זוכים לערך חברתי גבוה  גורם חברתי מבחין רב-עוצמה, אבל חלק מרכיבי קטגוריית המזרחיות 
יותר. הדבר נכון לא רק לאוכל אלא גם לתכונות אישיותיות שנתפסות כמזרחיות, ובראשן היכולת 
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להסתדר במצבים חברתיים מגוונים ועם סוגים שונים של אנשים וכן גמישות מחשבתית, חוסר 
רשמיות, אי-התנשאות, ספונטניות וחמימות. סוג כזה של דמוקרטיות רגשית עומד בניגוד לסט 
וגועל.  זעם  אשמה  בושה,  כעס,  כמו  במהותם,  פוליטיים  במחקר,  שעלו  רגשות  של  שלם  אחר 
המרואיינים של שגיב מעדיפים להרגיש מרוצים מאשר כועסים, בשעה שבולטות, ייחוד חברתי 
והערכה עצמית חיובית נושאים עמם יתרונות מעמדיים ברורים בכלכלה החדשה. מבחינה זו דומה 
 ,)Sayer, 2000( כי שגיב מתארת שינוי חברתי בעת התרחשותו, שינוי שכפי שאנדרו סאייר טוען
מושפע  אך   — מסורות  בידי  מעוצב  משתנה,  גם  אך   — קיים  נתיב  תלוי  “אבולוציוני:  תמיד  הוא 
מתהליכים ותנאים קונטינגנטיים“ )שם, עמ‘ 26(. שינוי שנחווה בגוף, בתפיסה ובהכרה של יחידים. 
היטיב  קפלן  שערן  יותר,  רחב  אנליטי  בהקשר  הזה  החשוב  המחקר  את  להציב  ראוי  לבסוף, 
הפוסט-פוסט-ציונית  משהפרספקטיבה  יותר   .)Kaplan, 2013( כ“פוסט-פוסט-ציוני“  לתאר 
היסוד,  מהנחות  חלק  מחדש  בוחנת  היא  קפלן,  טוען  היומיום,  וחיי  התרבות  בחקר  מתאפיינת 
המוסדות והמבנים שהביאונו עד הלום. לדבריו, הפוסט-ציונים ביקרו את הקולקטיביזם הדכאני 
פוסט- אם  ההיתוך.  כור  אידיאולוגיית  של  המוצדק  כישלונה  ואת  האומה  בניין  פרויקט  שסימן 

ציונות היא הארטיקולציה התיאורטית של הצטמצמות המדינה, של המעבר לחברת שוק צרכנית 
הרגע  קפלן,  לפי  ומכילים,  רב-תרבותיים  מודלים  של  במסווה  האינדיבידואליזם  עליית  ושל 
הפוסט-פוסט-ציוני הנוכחי מזהה את כישלונה התרבותי, החומרי והפוליטי של דמוקרטיית השוק 
הניאו-ליברלית ושל שיח הזהות האינדיבידואליסטי )ואולי גם את האפיסטמולוגיה הביקורתית 
המפרקת שבבסיסם(. מבחינה זו פוסט-פוסט-ציונות היא פוליטית מאוד. היא שואפת להבין כדי 

לשפר. ובמילותיה הנכוחות של שגיב: 

הכובע  את  מוריד  שבעיקר  טקסט  לכתוב  קיוויתי  ליבי  בסתר  המחקרית,  לדרך  כשיצאתי 
וניבא  והדור שהתחיל את המחקר הסוציולוגי בישראל  ]...[ הדור שהקים את המדינה  בפני 
שהמעורבים ישימו קץ לסוגיה הזאת. ]...[ רציתי למצק בסיס אמפירי, לספק נתונים שיצביעו 
בהיותי  דווקא  מרעישה  להיות  תכננתי   ]...[ העדתי“.  “השד  של  ההדרגתית  גסיסתו  על 
הסוציולוגיה  של  המייסד  הדור  עם  דווקא  לשוחח  מעזה  שאני  בכך  יהיה  החידוש  שמרנית. 
קיוויתי,  כך  מעורב,  עדתי  ממוצא  הישראלים  הביקורתי.  הדור  עם  מזה  ופחות  הישראלית, 
יציידו אותי בנרטיב שאיתו אוכל לאשש את הסיפור על מיזוג הגלויות שהצליח, הגם שהיה 
ברור לי שיש עוד דרך לעשותה עד להגשמת יעדיו של הפרויקט הציוני. ]...[ אבל מבחינה 

מחקרית — כוונות לחוד ומציאות לחוד. המחקר הסתבך. )עמ‘ 216(

ועל כך לא נותר אלא לברך. 
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אריה קרמפף. המקורות הלאומיים של כלכלת השוק: 
פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם הישראלי. 

ירושלים: מאגנס. 2015. 275 עמודים

אולג קומליק*

את  עיצבו  ואינטרסים  רעיונות  אילו  המוסדי?  ייחודו  מה  הישראלי?  הקפיטליזם  התגבש  כיצד 
ישראל?  במדינת  הפיננסית  המערכת  של  ההתפתחות  מגמת  את  והתוו  הכלכלית  המדיניות 
הלאומיים  המקורות  קרמפף  אריה  של  החשוב  ספרו  במוקד  עומדות  הללו  המהותיות  השאלות 
של כלכלת השוק, המציע למסתקרנים ולעוסקים בפיענוח תצרף הכלכלה הפוליטית המקומית 
של  לצבר  ומתלכדות  ומקורית  עשירה  אמפירית  ממסכת  הנובעות  מחדשות  ותשובות  תובנות 

טענות ראויות לציון ולדיון. 
במסה ”!That‘s interesting“ תהה הסוציולוג מוריי דייוויס )Davis, 1971( מה גורם למחקר 
או לתיאוריה מסוימת להיות מעניינים בעינינו. על מחקר מעניין, לפי דייוויס, לשלול את המובן 
מאליו ולערער את אשר נתפס כמקובל בקהילייה אקדמית או בציבור. ספרו של קרמפף בהחלט 
את  לכוון  אבקש  המוסכמות.  את  להזים  מצליח  הוא  אחת  לא  זו:  מכובדת  לקטגוריה  משתייך 

רשימת הסקירה הקצרה הזו לנקודות הללו.
התזה המרכזית של הספר העוברת כחוט השני לכל אורכו היא שמסוף שנות השלושים ואילך, 
בהשפעת הרעיונות שיובאו מהשיח האמריקאי, עיצבו כלכלנים ופקידים בשירות התנועה הציונית 
משטר פוליטי-כלכלי שקרמפף מכנה אותו “לאומיות שוק“. משטר זה גייס את כלכלת השוק, על 
האסטרטגיה  קרמפף,  לפי  כלומר,  האומה.  בינוי  של  הלאומי-ציוני  הפרויקט  להגשמת  מנעדיה, 
עולם  השקפת  בין  ופשרה  מתח  של  תוצאה  הייתה  לא  המדינה  הקמת  לאחר  שננקטה  הכלכלית 
סוציאליסטית )אף שזו, כידוע, שימשה כאתוס או כאצטלה( ובין צרכים מעשיים; אלא התכניות 
באמצעות  לאומיים  אינטרסים  של  הבניה  שיקפו  השישים  שנות  אמצע  עד  שאומצו  הכלכליות 
מומחים, גופי ידע מקצועיים ורשתות מדיניות. כך, בסופו של דבר, כלכלת השוק שתוכננה ונבנתה 
בישראל הייתה מכשיר לאומי-ממלכתי ולא פרויקט ליברלי כבמדינות אחרות. ניתוח פועלו של דוד 
הורוביץ — יועץ בוועד הכלכלי האמריקאי בפלשתינה, מזכיר המחלקה הכלכלית בסוכנות היהודית, 

מנכ“ל משרד האוצר והנגיד הראשון של בנק ישראל — הוא ציר מרכזי שסביבו מסתעף המחקר.
החלק הראשון של הספר דן בדחיקת הפרדיגמה האגררית ששלטה בכיפה מראשית הפרוייקט 
סלקטיבי  באופן  שנשאבו  מרעיונות  שנרקמה  המהיר,  הפיתוח  פרדיגמת  של  ובניסוחה  הציוני 
ממדיניות הניו-דיל, מכלכלת המלחמה וממחשבה קיינסיאנית. קרמפף פורש מארג אנליטי של 
אירועים היסטוריים מצומתי מפגש מוסדיים רוויי מאבקים, כגון ועדת התיכון שהוקמה על ידי בן-

גוריון ב-1942, ומתאר כיצד בפורומים אלו רעיונות כלכלניים מופשטים תורגמו להקשר הפוליטי 
שהוצאו  מלאה  תעסוקה  והשגת  תיעוש  של  ולתכניות  הציוניים  לאינטרסים  והותאמו  המקומי 
לפועל לאחר הקמת המדינה. במחצית השנייה של שנות החמישים, טוען קרמפף, החלה מתגבשת 
בממשלה ובמגזר הפרטי קואליציית שחקנים שהסתמכה על רעיונות כלכלניים חדשים, שנוסחו 

לסוציולוגיה  והמחלקה  למנהל  המכללה  האקדמי  במסלול  ההתנהגות  למדעי  הספר  בית   *
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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הכלכלית,  העצמאות  פרדיגמת  את  ועיצבה  ותלמידיו,  פטנקין  דן  הפרופסור  ידי  על  באקדמיה 
המשותף  האירופי  השוק  כינון  בגלל  המסחרי  הגירעון  צמצום  ואת  הייצוא  הגברת  את  המבכרת 
ב-1958. במסגרת פרדיגמה זו הפכו הבורגנות ובעלי ההון לנשאים חדשים של האינטרס הלאומי, 
במקום ההסתדרות, ולכן הארגונים המדינתיים נרתמו לסייע להם. בטענתו זו של קרמפף מגולם 
 ;1993 )גרינברג,   1966—1964 בשנים  ויושם  שתוכנן  היזום  המיתון  להבנת  משלים  הסבר  בעצם 

.)Shalev, 1992
חלקו השני של הספר דן במערכת היחסים המורכבת בין הממשלה, בנק ישראל והבנקים הגדולים, 
מזווית  מאיר  קרמפף  הזה  בשדה  גם  אשראי.  הקצאת  של  הפוליטית  הכלכלה  סביב  נסבה  אשר 
שונה פרקים מרכזיים בהיסטוריה של מדינת ישראל. בניגוד לטענה הרווחת כי בשנות החמישים 
לא  והממשלה  מפא“י  כי  מגלה  הספר  במשק,  הגמונית  כמעט  שליטה  למפא“י  הייתה  והשישים 
הצליחו להטיל מרות על עשרות בנקים שניהלו בריש גלי מדיניות אשראי מרחיבה שסתרה את 
התכתיבים הממלכתיים. מכישלון זה נולד הצורך בארגון מחדש של מנגנוני הרגולציה הפיננסית, 

שנעשה במסגרת בנק ישראל.
כמו כן, עד כה לא הוטלה בספק חולשתו של בנק ישראל במערך המדינתי-המוסדי עד אמצע 
שנות השמונים )לויתן וברקאי, 2004; ממן ורוזנהק, 2009(. ואולם קרמפף מראה שלאחר ייסוד 
הבנק המרכזי ב-1954 בניצוחו של דוד הורוביץ, לצד היותו של הבנק זרוע ביצועית של הממשלה 
ששינתה  השפעה  רבת  רגולטורית  כרשות  פעל  הוא  גירעונותיה  למימון  כנוע  מוניטרי  ומכשיר 

באורח קיצוני את מבנה מערכת הבנקאות בתוך פרק זמן קצר.
קרמפף טוען כי הקמת בנק ישראל, והעברתה של יחידת הפיקוח על הבנקים ממשרד האוצר 
אל בנק ישראל, נועדו בעיקר לבסס את שליטת המדינה הצעירה על המערכת הבנקאית הסוררת 
וסלקטיבית  אפקטיבית  הלוואות  הקצאת  ועל  בנקאיים!(  גופים  כ-120  אז  בה  )היו  והמבוזרת 
למימוש האינטרסים שהוגדרו כאינטרסים לאומיים במסגרת פרדיגמת הפיתוח המהיר. בתחילת 
שנות החמישים הממשלה נטולת המשאבים חסרה גם כלים חוקתיים ומנהלתיים להניע את ראשי 
הלוואות  פיזרו  שהבנקים  בשעה  ולתעשייה,  לחקלאות  טווח  ארוך  זול  אשראי  לספק  הבנקים 
רשות  לשמש  המרכזי  הבנק  תוכנן  לפיכך  עבורם.  מאוד  רווחיות  שהיו  מועד  קצרות  צרכניות 
להכוונת אשראי בנקאי ולהזרמת מימון ציבורי באמצעות הסוכנים המבצעים של המדיניות הזו — 

הבנקים, בעיקר הבנקים הגדולים. 
אך אליה וקוץ בה. קרמפף מראה כי לא היה די בסמכויות הרגולטוריות הפורמליות שהוענקו 
לבנק ישראל כלפי המערכת הבנקאית כדי להוציא לפועל את מדיניות האשראי והפיתוח המועדפת 
על ידי הממשלה. התגייסות הבנקים הגדולים למשימה לאומית זו הייתה תולדה של כינון הדרגתי 
עולים  ביטוייה  אבל  ברשומות,  חוקקה  לא  זו  ברית  המדינתיים.  הארגונים  ובין  בינם  הברית  של 
בבירור מתוך הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת לבנק ישראל, שנחשפים בספר לראשונה, ומתוך 
הגדולים במערכת,  הבנקים  הבכורה של  לביצור מעמד  והמהלכים שנקט  הבנק המרכזי  החלטות 
באמצעות מתן זכויות יתר והבטחת רווחיותם של הבנקים הגדולים בד בבד עם הפליה של הבנקים 

הקטנים, קופות מלווה הסתדרותיות ואגודות אשראי פרטיות. 
בשיתוף פעולה הדוק זה בין הבנקים הגדולים ובין הסוכנויות המדינתיות, שנועד גם לצמצם את 
השפעת חברת העובדים ולאפשר לממשלה לבנות כלכלת שוק, טמונים זרעי המערכת הבנקאית 
המאפיינת את הכלכלה הפוליטית הישראלית עד עצם היום הזה על אף התמורות הרבות שחלו 

בה — מערכת בנקאית ריכוזית ובעלת עוצמה חריגה.
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החוזק  מנקודות  אחת  היא  תוך-מדינתית  מוסדית  בהטרוגניות  המכירה  הפרספקטיבה  אימוץ 
החשובות של הספר. הרי “המדינה“ אינה מנגנון מונוליתי אחיד אלא שדה בורדיאני פורה לשימוש 
ידי פוליטיקאים,  ולעתים סותרים, על  ורעיונות מגוונים,  ולייצוג אינטרסים  בפרקטיקות שונות 
טכנוקרטים ואנשי אקדמיה שמושפעים בו-זמנית מרעיונות זרים ומנסים להטמיעם תוך מאבקי 
“לאומיות  של  המתאר  קווי  וסיתות  האומה  של  הכלכלי  הבינוי  בשדה.  אחרים  שחקנים  עם  כוח 
שוק“, המתרחשים לנגד עינינו בספר, ממחישים במלוא בוהקם את השיזור ההדדי והבלתי ניתן 

להפרדה, אך עם זאת דינאמי ונתון לתהליכי שינוי, של מדינה-כלכלה-חברה.
לסיכום, הספר מגולל בפנינו את עיצובו ותפקודו של הקפיטליזם הישראלי, כאשר ייחודו, טוען 
ומטעים קרמפף, ברכיביו הלאומיים ולא הליברליים: “כאשר הועברו פרקטיקות של כלכלת שוק 
מהמטען  הופשטו  הן  מתפתחות,  למדינות  והליבראליות  התעשייתיות  המפותחות,  מהמדינות 

המשפטי והנורמטיבי הליבראלי והוטענו במטען סימבולי לאומי“ )עמ‘ 228(.
כמובן  שנתפס  מה  על  המערערים  ובגילויים  בטיעונים  אתמקד  כי  ציינתי  זו  סקירה  בראשית 
מוטל  אינו  שכלל  קרמפף,  שמציע  בתזה  המרכזי  לנדבך  בהתייחסות  לסיימה  אבקש  מאליו. 
מאתגור  חסינה  נתונה,  כאקסיומה  בספר  מופיעה  זו  לאומיות  הציונית.  הלאומיות   — בספק 
ואריק  בנדיקט אנדרסון  ארנסט גלנר,  של  המסקנות  את  נשכח  בל  ביקורתית.  מהתבוננות  וחפה 
יעדים  בידי האליטות להשגת  גיוס בפני עצמו, המופעל  הובסבאום: “לאומיות“ הרי היא מנגנון 
כלכליים  מבנים  בהיווצרות  דנים  בעודנו  במיוחד  מתחדדת  זו  סוגיה  כן  על  וחברתיים.  פוליטיים 
בעת הגשמת הפרויקט הציוני. בעצם לא רק ניצחון “השוק“ מנותח בספר; מתועד בו, כנראה בלי 
משים, גם ניצחון הלאומיות הציונית. שני הניצחונות הללו שלובים זה בזה. שנת 1967, שלפניה 
השבעים  משנות  שינביט  הגדול  השפל  של  המוצא  נקודת  היא  קרמפף,  של  המחקר  מסע  נעצר 
ואילך צמיחה סימולטנית של קיצוניות לאומנית ופונדמנטליזם של השוק, המגולם באידיאולוגיה 

הניאו-ליברלית.
ובנקאות  בספרו של אריה קרמפף טמונה תרומה נכבדה לחקר הכלכלה הפוליטית של פיתוח 
מרכזית בכלל, ולסוציולוגיה הכלכלית בישראל בפרט. ספר זה מעשיר בידע ומחברו מרחיב ביד 
חוקר מיומנת את הצוהר להבנת פרקים מרתקים בתולדות המדינה. ובעיקר הוא ממריץ את קולטני 
הסקרנות להמשיך ללמוד ולבחון את הקונפיגורציה המוסדית הייחודית שהתגבשה בחלקת הארץ 

הזו — הקפיטליזם הישראלי. 
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Moshe Shokeid. Gay Voluntary Associations in New York: Public 
Sharing and Private Lives. Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press. 2015. 232 pages

עמית קמה*

לסביות  הומואים,  בין  ספונטנית  אחווה  על  המושתת  קומוניטאס  לעומקו  בוחן  שוקד  משה 
ניו  בעיר  שונים  וולונטריים  בארגונים  ומתאגדים  הנאספים  הל“ב(  ואילך:  )מכאן  וביסקסואלים 
מביעים  הם  ובהן  וחיבה,  ייעוץ  וחברות,  אמפתיה  ומציעים  מבקשים  הם  אלו  במסגרות  יורק. 
 Lesbian-ומבצעים זהויות הל“ביות בחברותא של זרים. שוקד מתמקד בשש קבוצות הנפגשות ב
ביסקסואלים/ למין,  מכורים  קשישים,  הומואים   :and Gay Community Services Center

יות, הומואים ממוצאים אתניים וגזעיים מגוונים, קבוצת “מגע עדין“ ו“דובים“ )הומואים שאינם 
מתמסרים לאידיאל היופי הרווח(.1 כמו כן עוסק שוקד בארבע קהילות דתיות )יהודית, קתולית, 
שבעזרתו  הומואים,  שני  של  חייהם  בסיפור  מסתיים  הספר  ופרוטסטנטית(.2  אפרו-אמריקנית 
מידיים  מיניים  סיפוקים  בין  רבים  הומואים  של  בחייהם  המובנה  הרגשי  המתח  את  מאיר  שוקד 

)לרוב אנונימיים( ובין חיפוש מתמיד אחר בן זוג לבניית קשר אינטימי בר-קיימא. 
 .)9 עמ‘   ,“generous openness”( נדיבה“  “פתיחּות  היא  בספר  השני  כחוט  השזורה  התמה 
רעיון זה מסכם את התובנה האנתרופולוגית בנוגע לאופני פעולתם של המשתתפים בפעילויות 
הנצפות: תחושה עמוקה של אחווה ואמון הדדי מופגנת ללא סייג בקרב המשתתפים, שרובם זרים 
זה לזה. הם חושפים בפני אחרים את צפונות לבם והיבטים אינטימיים מאורחותיהם, חוויותיהם 
לרגשותיהם,  באשר  כמוסים  רזים  בפומבי  ולחלוק  לשתף  תשוקה  מביעים  רובם  ורגשותיהם: 
ומנסה  זו  התנהלות  מדרך  הפתעתו  את  מסתיר  איננו  שוקד  המיניות.  ופעילויותיהם  תאוותיהם 
להסבירה ולעגנה בהסברים תרבותיים וחברתיים. ההארה המרכזית מייחדת את החוויה הקיומית 
 :)2003 ההל“בית ומאפיינת מן הסתם הל“ב רבים, לאו דווקא בארצות הברית )ראו למשל קמה, 
חייהם.  במהלך  רבים  הל“ב  מלווים  אלימות  גילויי  ואף  וסמלית  מוחשית  אפליה  הדרה,  הזרה, 
וישועה; הן מהוות מעגן מבטחים; הן משמשות בית  הקבוצות שבהן שוקד צופה מציעות נחמה 
בעולם  חיבה  לזה  זה  מעניקים  המשתתפים  מסויגת.  בלתי  באהדה  מחובק  אחד  כל  שבו  חלופי 
מתנכר ואפילו אכזר. הסבר נוסף לקומוניטאס החובק-כול נעוץ במסע המתמשך לאיתור שותף 
נפשם משום שהם  מכמני  את  בהן  ולהביע  לפעילויות  להצטרף  נוהגים  רבים  לחיים. משתתפים 

מאמינים שהאהוב הנכסף עשוי להימצא בהן.
הקבוצות הנסקרות הן עירוניות במובהק, והופעתן במטרופולין הניו-יורקי נובעת ככל הנראה 

החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל  *
 Senior Action in Gay Environment, Sexual Compulsives במקור:  הקבוצות  שמות   1
 Anonymous, Bisexual Circle, Men of All Colors Together, Gentle Men, Metro Bears

.New York
 Congregation Beth Simchat Torah, Dignity, Unity, Metropolitan :שמות הקבוצות במקור  2

.Community Church
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מן המאפיינים של הל“ב רבים המתגוררים בערים גדולות: הם חיים על פי רוב בגפם ולפיכך חֹווים 
היחסים  את  מנגידים  המשתתפים  מרבית  כי  פלא  אין  זאת,  לאור  רגשית.  ובדידות  קיומי  בידוד 
מלאי החום והחיבה במרכז הקהילתי ובבתי הכנסיות שהם פוקדים עם העולם הקר והמנוכר של 
אתרי המפגש והבילוי המיועדים להל“ב. באחרונים הפרט אובד בזרם חסר פנים של זרים שאינם 
שבו  מטפורי  אי  בבחינת  הם  הוולונטריים  הארגונים  לעומתם,  ובתמים.  באמת  בו  מתעניינים 
ארוכי  אינם  אם  174(, גם  עמ‘   ,“affectionate relationships”( חיבה“  מלאי  “יחסים  נרקמים 

טווח וגם אם אין בהם הבטחה לכינון זוגיות.
ניתן לקרוא את הספר בשני אופנים: קוראות המבקשות להרחיב את ידיעותיהן באנתרופולוגיה 
היסטוריים,  בהסברים  מפליג  שוקד  ערך.  רב  מטמון  בספר  למצוא  עשויות  החברה  במדעי  או 
חברתיים ותרבותיים של השורשים וההתנהלות של ארגונים וולונטריים בארצות הברית במאתיים 
השנים האחרונות. כמו כן הספר מציע ידע מקיף על זהותם החברתית והרגשית של הל“ב. לצד 
הקריאה האקדמית ניתן לקרוא את הספר גם כסיפר-על הכורך בטקסט האקדמי סיפורים אנושיים 
משלל  דמויות  של  ואמפתיים,  רגישים  בעת  ובה  וביקורתיים,  דקדקניים  בתיאורים  המצטיינים 
החיים  את  להציג  האתנוגרפית  במסורת  המובנית  הדרישה  את  מספק  הספר  כך  הקשת.  צבעי 
הנחווים כפי שהם. שוקד מדגיש שלא השתמש בכלי מחקר פוזיטיביסטיים כראיונות או שאלונים: 
מחקרו מושתת על שיחות אישיות ותצפיות משתתפות מתוך שאיפה כנה להבין את חייהם של 

אחרים, שחלקם “אחרים“‘.
בהקשר זה אבקש להקשות. שוקד מרחיב את הדיון על אודות התפקידים שממלא האתנוגרף — 
במיוחד זה שאיננו “יליד“, קרי בן הקבוצה הנחקרת — בשדה המחקר. דיון זה איננו ערטילאי, משום 
שהוא עצמו פוסע בשדה מוקשים מתודולוגי ואונתולוגי כהטרוסקסואל ישראלי, המסרב לנקוט 
את העמדה ההיסטורית של “ַטָּיל זר“, ותחת זאת נוקט עמדה של משתתף מן המניין בפעילויות 
יחסית.  זמן ארוכים  ונעשה מעורב בפעילויות לפרקי  כולו  כל  הוא משקע את  צופה:  הוא  שבהן 
יתרה מזו, שוקד מתחבר עם כמה גברים והם אינם עוד “סתם“ אינפורמנטים אלא חבריו. כאשר 
מיניות,  )ובכללן הרפתקאות  ליטול חלק בפעילויות  איננו מהסס  הוא  בדרכו  נקרות  ההזדמנויות 
 to( הוא פוסע ברפלקסיביות על הקו העדין שבין להיות יליד .)שכביכול אסורות על אתנוגרפים
go native( )כלומר להישקע יתר על המידה בשדה המחקר( ובין להיות מציצן מתבדל. התוצאה 
וטוען שאתנוגרפיה מוצלחת  אינו עד שקוף אלא חבר מלא חיבה. שוקד שב  היא ספר שמחברו 
)בין שהיא  נטייתו המינית  זה עקב  ובהקשר  זהותו של החוקר,  איננה אמורה להיות מוטית עקב 
לאור  יצא  כמעט  לפני שני עשורים  כבר  זאת,  עם  הומוסקסואלית(.  ובין שהיא  הטרוסקסואלית 
באופן  המאיר   )Lewin & Leap, 1996( ולסביות  הומואים  אנתרופולוגים  של  מאמרים  קובץ 
לסביות  של  וזהותם  חייהם  בחקר  המובנית  המורכבות  את  השראה  ומעורר  רפלקסיבי  ביקורתי, 
והומואים. בקובץ מגובשת האמירה כי אנתרופולוגים “ילידים“ עשויים ואמורים להיות רגישים 
יותר מאחרים, מעצם העובדה שהם חוו ניסיונות דומים לאלו של בני הקבוצה הנחקרת: הם יכולים 
להבין ביתר שאת את הדקויות האינהנרטיות — הכואבות לעתים קרובות — הכרוכות בניהול הזהות 
ויליאמס )Williams, 1996(, לדוגמה, כותב שאין  ההומו-לסבית ברמת הפרט וברמת הקבוצה. 
הומוקסואלים: לא מעט  רגישים המסוגלים לחקור  בנמצא הטרוסקסואלים  אין  כי  לומר  נכון  זה 
יתרון מובהק משום  היליד  לדידו, לאתנוגרף  רבות לחקר החוויה ההומו-לסבית. אך  מהם תרמו 
והנחקרים  שהחוקרים  ומכאן  מתנכר,  בעולם  וכאחרים  כזרים  חשים  והלסביות  ההומואים  שרוב 
ניסיוני  רב-תובנות.  למחקר  הדרך  את  סוללת  וזו  אלו  עם  אלו  עמוקה  הזדהות  לחוש  עשויים 
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ההומואי  המחקר  לשדה  הנכנס  הומו  בחוקר  גלום  רב  יתרון  כי  לימדני   )Kama, 2000( המחקרי 
ומסוגל לרקום מארג של יחסים הדדיים עם נחקריו. מיצובם של השותפים למחקר בתוך אותה 
מסגרת אונתולוגית והכרתית, הנובעת מהגדרתם כאחרים נשאי סטיגמה, מחולל דיאלוג כן ועמוק 
שבו מהדהדים קולות משותפים מעברם. המכנים הביוגרפיים המשותפים — התמודדות עם הזהות 
ההומואית, תהליכי יציאה מהארון וכדומה — מניחים תשתית שלא תסולא בפז הן בביצוע המחקר 
והן בשלב הפקת התובנות. יתר על כן, החוקר ההומו עשוי לשמש לנחקר זרז בהתבוננות בעצמו 

ובדיווח חסר פניות על חוויותיו, זהותו ועולמו.
שוקד — עקב היכרותו עם התרבות הישראלית בכלל והזירה הלהט“בית המקומית בפרט — תמה 
ונפעם מן האחווה המתגבשת בין הזרים האמריקאים המתראים בארגונים ומיכולתם לחשוף את 
צפונות לבם בפומבי. אמנם נעשו ניסיונות להקים בארגונים להט“ביים בישראל קבוצות במתכונת 
האמריקאית,3 אך אלו לא זכו לעדנה, תוחלת חייהן הייתה קצרה והן לא הצליחו למשוך משתתפים 
רבים. שוקד מציע כמה הסברים סוציו-היסטוריים לכך: לדוגמה, בניגוד לרעיו ההומואים בארצות 
וחברתיים  משפחתיים  ממעגלים  ומנוכר  מבודד  איננו  לרוב  הישראלי  ההומו  אחרות,  מערביות 
תומכים, והחברה הישראלית ההדוקה אף איננה מאפשרת לפרט להיעלם באנונימיות מוחלטת. אי 

לכך, הצורך בקבוצות כאלה נמוך. 
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נחוץ להדגיש שאין הכוונה לקבוצות תמיכה שיעדיהן טיפוליים במוצהר. אין גם מדובר בהתארגנויות   3
שגויה,  זו  טענה  אולם  בישראל;  קיימות  אינן  שוקד,  טוען  להט“ביות,  דתיות  קהילות  פוליטיות. 
)“בת  דתיים  ארגונים  כחמישה  קיימים  וכיום  דווקא  לפרוח  התחום  החל  האחרון  שבעשור  משום 

קול“, “הו‘ד“, “חברותא“ ואחרים(. 
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סלמאן נאטור. הזיכרון שוחח איתי והסתלק: חייו ומותו של השיח' 
מחורץ-הפנים. תל אביב: רסלינג. 2014. 249 עמודים

נעמה צאל*

"יא שיח', למה אתה מתקשה לזכור את אותו היום? אתה מכווץ את מצחך. חושק את שיניך. 
מן  שמוציאה  במכה  פרצופו  את  לקרוע  מישהו.  לייסר  רוצה  הנך  כאילו  אגרופך.  את  קופץ 

הדעת". )עמ' 216(

הספר  ישירה.  במכה  לא  כלומר,  הדעת.  מן  שמוציאה  במכה  הקורא  את  קורע  איננו  הזה  הספר 
הזה הולך בקטנות. טיפין טיפין הדברים נמסרים, במשורה; פיסות של מציאות אבודה, אפיזודות 
קצרות, נופים מחוקים; געגוע עז שנמסך על הכול. רק משלב מסוים מגיעות המכות: הן קטנות. 
הן  ולכן   — גמורה  בהפתעה  מגיעות  הן  כי   — משקל  משיווי  מוציאות  הן  ובעיקר  מאוד.  קצרות 
מוצאות את דרכן היישר אל הבטן הרכה: זוועות מסמרות שיער מבליחות פתאום בתוך הסיפור 
השלו, כמעט מאליהן, קורעות קרע חד וקטן בלשון הדי-שלווה בסך הכול של הספר הזה, מושכות 

את השטיח מתחת לרגליים — הכול קורה לפתע, כמעט בלי הכנה. 
של  משרשרת  מורכב  מחורץ-הפנים  השיח'  של  ומותו  חייו  והסתלק:  איתי  שוחח  הזיכרון 
ואת   1948 בשנת  הפלסטיני  העם  שעבר  הטראומטי  התהליך  את  הסובבים  קצרצרים  סיפורים 
במהלך  נאטור  סלמאן  שערך  ראיונות  על  מבוססים  הסיפורים  שבעקבותיו.  והשנים  החודשים 
שנות השמונים. עדויות הזקנים שנאטור אוסף ומכנס אל דמותו הערטילאית של שיח' שהחריצים 
מצמרר  לפרקים  מטריד,  למסמך  מצטברות  פלסטין"  תולדות  את  "מספרים  שבפניו  העמוקים 
ממש, על הנכבה — מסמך שלא נכתב כמותו עדיין, לא בעברית. "זו ספרות ולא היסטוריה", מדגיש 
נאטור, ומסרב לצרף סימוכין לאירועים שהוא מספר על אודותיהם. ואמנם, כפי שכותב מתרגם 
היום, את  כאן,  דווקא הספרות היא שיכולה להציע  יהודה שנהב-שהרבני באחרית הדבר,  הספר 
נאטור:  של  ובלשונו  בו.  להכיר  עדיין  מתקשה  שההיסטוריוגרפיה  הסיפור  את  לספר  האפשרות 
"השיח' מחורץ הפנים שתק לפתע. כאילו אזלו לו המילים. הוא הניד בראשו ]...[ בני, תספר אתה 

את הסיפור" )עמ' 150(. 
אבל השאלה שבבסיסו של הספר הזה אינה "איך מספרים": נאטור, שנולד לאחר הנכבה, איננו 
מספר על הטראומה של הנכבה בגוף ראשון. השפה השבורה של הטראומה, אותה חזרה כפייתית, 

הגמגום שאין ממנו מזור — זו איננה שפתו:

נודה על האמת. הרי היו לנו ימי שמחה רבים בגורן החיטה. וגם מימשנו את חירותנו בשדות 
ובחוצות שנמתחו עד לאין סוף. והיו גם המעיין ובאר המים. ואבק החול אשר דבק ברגלינו 
היחפות. אין מה לומר, היינו מאושרים. ]...[ הפכנו לעדים היסטוריים לא מפני שראינו את 

הדברים, אלא משום ששמענו אותם. )עמ' 8( 

נאטור אינו מספר את סיפורו של הפה המגמגם את דרכו אל הסיפור, אלא את סיפורה המורכב לא 

המכללה האקדמית ספיר  *
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פחות של האוזן: את סיפורה של ההקשבה. 
דורי לאוב כותב על עמדתו של המאזין לעדות על אירוע טראומטי:1 

המאזין לסיפור של כאב אנושי קיצוני ]...[ בעצמו נדרש להתמודד עם מצב שאין דומה לו. 
למרות שלרשותו די תעודות, ראיות חומריות קשות ]...[, בסופו של דבר הוא מחפש אחר 
הסיפור,  הפצעת   ]...[ נרשמה.  שטרם  תהודה  עדיין,  קיים  אינו  דבר  של  שלאמיתו  מה  דבר 
בנופלו על אוזן קשבת, היא לפיכך התהליך והמקום שבו מיילדים את ההכרה, את ה"ידיעה" 
של האירוע. למאזין יש אם כן חלק ביצירת הידע מחדש. העדות על טראומה כוללת לפיכך את 
השומע, שהוא, אפשר לומר, הלוח הריק שעליו נחקק האירוע בפעם הראשונה. )עמ' 67—68( 

הספר הזה הוא כולו הניסיון לייצר את מרחב הביניים הזה, את החקיקה הראשונה של אותיות על 
דף, את ההתהוות של האירוע הטראומטי כאירוע מסופר; אך בה בעת, כותב לאוב, אותו הד ראשון 
של אירוע פועל על המקשיב גם בפעולה הפוכה: הוא מותיר בו גם את הרצון העז לאטום אל מול 

כל זה את האוזניים. הקשבה לאירוע טראומטי נושאת בחובה גם גרעין עיקש של סירוב. 
רגעי מפתח  עולים  ההיזכרויות, תיאורי הכפרים שלעתים הם פסטורליים ממש,  מן החרכים, 
מזעזעים שתופסים את המקשיב — את הקורא בעברית — ולופתים אותו ללא הכנה. ההתבצרות 
אולי  ובסיפורים,  בעדויות  במסמכים,  שמכיר  מי  עבור  גם  הדבר  כך  ואולי  מאליה,  מגיעה  מולם 
הנאמנות  שאלת  בשקט  עולה  אצלו  גם  אולי  בפיו,  דווקא  שגורה  "נכבה"  שהמילה  מי  עבור  גם 

הכרונולוגית ומתעורר גם איזה צורך עדין להכחיש, לסגור את הספר ולהפסיק להקשיב. 
את  לטשטש  לשכוח,  אסור  הספר.  את  לסגור  הזה  הרצון  את  הזה,  הקושי  את  לטשטש  אסור 
של  השמיעה,  של  לבה  בלב  ניצבים  שלא-לשמוע,  הזה  הרצון  הזו,  ההתנגדות  כי  ההתנגדות: 

שמיעה-של-ממש, של הסיפור שהספר הזה מבקש לספר. 
כבר  עברית  היום  השומעות  האוזניים  רוב  מעטים.  לאנשים  מלכתחילה  מיועד  הזה  הספר 
אטומות מראש: כבר כריכתו של הספר מעידה עליו כי הרי לא ייפתח. הקהל המצומצם שאמנם 
יידרש אליו, ירצה לשמוע, ייגש להקשיב — הקהל הזה נדרש להתמודד עם אתגר אחר: עם הרצון 

שלו עצמו שלא להקשיב, שנמצא בעיבורה של ההקשבה לסיפור הזה. 
תהיה  זו  רק  אותו.  לסגור  ברצון  להכיר  וצריך  לסירוגין,  ולסגור  לפתוח  צריך  הזה  הספר  את 
בהתעקשות  המשורגת  לשמוע  שלא  התשוקה  לספר.  מבקש  שהוא  לסיפור  ממש  של  הקשבה 

להקשיב הן אלו שינתבו יחדיו את האוזן אל הספר הזה ואל ההקשבה לו. 

לאוב, ד' )2008(. נשיאת עדות או תהפוכות ההאזנה. בתוך ש' פלמן וד' לאוב, עדות: משבר העדים   1
בספרות, בפסיכואנליזה ובהיסטוריה )עמ' 67—81(. תל אביב: רסלינג. 
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חנה הרצוג וענת לפידות-פירילה )עורכות(. פרדוקס ספינת תזאוס: מגדר, 
דת ומדינה. ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. 2014. 430 עמודים
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ֵתזֵ אוּ ס, מלכה האגדי של אתונה העתיקה, הוא גיבור מהמיתולוגיה היוונית שהרג את המינוטאורוס, 
יצור מכרתים שחציו אדם וחציו שור. פלוטארכוס, פילוסוף יווני נודע )45—120 לספירה(, סיפר 
הם  השנים  במרוצת  אולם  לאתונה,  מכרתים  בה  חזר  שתזאוס  הספינה  את  שימרו  שהאתונאים 

נאלצו להחליף את כל קורותיה המתפוררות בזו אחר זו, עד ששום חלק ממנה לא שרד. 
זו יכולה עדיין להיקרא “ספינתו של תזאוס“. אם  פלוטארכוס עורר ויכוח כששאל אם ספינה 
התשובה חיובית וספינה שהוחלפו כל קורותיה אינה משנה את זהותה, תתעורר בעיית זהות אחרת: 
נניח שקורות הספינה המקורית נגנבו, או פורקו משיקולים מקצועיים, ושימשו מחדש להרכבת 

ספינה במקום אחר. איזו משתי הספינות, אם בכלל, היא ספינתו של תזאוס? 
אובייקטים  הזהות של  בסוגיית שמירת  עוסק  תזאוס“,  ספינת  “פרדוקס  המכונה  זה,  פרדוקס 
לאחר שינוי מרכיביהם. האניגמה של הזהות במצב מתמשך של פירוק ובנייה מחדש בעידן המודרני 
והפוסטמודרני היא לבו של קובץ המאמרים החשוב והמעניין זה, הבוחן כיצד שלוש הקטגוריות 

מגדר, דת ומדינה הן תוצר של הבניה חברתית מתמשכת.
ההבניה ההדדית של  “התרת הסבך של המודרניות:  הרצוג  חנה  פותח מאמרה של  הקובץ  את 
מגדר, דת ומדינה“, המנתח את משולש היחסים שבין מגדר, דת ומדינה בחברה החרדית בישראל. 
לסמן  ממשיכות  גם  אך  זו,  עם  זו  מצטלבות  הקטגוריות  שלוש  כיצד  מדגימה  הרצוג  באמצעותו 

גבולות.
בשלושת המאמרים הבאים הקטגוריות משמשות שחקניות משתנות. מאמרו של חוזה קזנובה 
המרחב  בעיצוב  והקתולית  הפרוטסטנטית  הדת  מקומן של  את  בוחן  וציבוריות“  פרטיות  “דתות 
בדבר  ההנחות  את  ומאתגר   — וספרד  ברזיל  פולין,  הברית,  ארצות   — מדינות  בארבע  הציבורי 
תפקיד המודרניות והחילון בתנועות דתיות. דניז קנדיוטי במאמרה הקלאסי “נושאות ונותנות עם 
הנשים  קהילת  הזהויות השונות המרכיבות את  לבחון את הצטלבות  טוענת שיש  הפטריארכיה“ 
ֶאתי  “חינוך  במאמרה  מחמוד  סאבא  וחברתי.  היסטורי  בהקשר  המגדריים  היחסים  את  ולפענח 
ופוליטיקה של אוטונומיה אישית במצרים בת זמננו“ טוענת כי האקטיביזם של נשים במסגדים 
במצרים הוא פוליטי, אולם השיח המקובל אינו מסווג אותו ככזה, ומציעה לשנות את ההגדרות 

המקובלות.
שני המאמרים הבאים מתמקדים בטקסטים המתפרקים ונבנים מחדש בעשייה הנשית. מאמרה 
של ענת לפידות־פירילה “‘האם כל כך הרבה זמן עבר מאז 1453 עד כי ילדיך שכחו?‘ זיכרונותיהן 
של דמיטרה וקה והלידה אדיב“ מעיד שנשים מיוון ומתורכיה זיהו כבר בתחילת המאה העשרים את 
מורכבות זהותן, הבינו שבהיסטוריה הלאומית יש יסודות מדכאים לצד רכיבים משחררים וגיבשו 
אסטרטגיה של מחאה והשלמה. מאמרה של יעל שנקר “תשובתו של ‘המת החי‘: על נופלים בְקרב 
בספרות של נשים חרדיות“ בוחן את השכול בספרות החרדית כמרחב שבו מתחדדות שאלות על 

הבניה לאומית, דתית ומגדרית, ומצביע על כך שהקטגוריות נשים וחברה חרדית אינן אחידות.

החוג הרב-תחומי למדעי החברה, המכללה האקדמית אשקלון  *
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בקטגוריית השכול דנה גם מראם מסארוי במאמרה “אבל וטראומה של הורים פלסטינים ששכלו 
שההגמוניה  מראים  ממצאיה  ולאום“.  דת  מגדר,  אל-אקצא:  אינתיפאדת  במהלך  ילדיהם  את 
הגברית אימצה אסטרטגיה של שימוש במושגי הקרבה הנשענים על מקורות דתיים כדרך לקדם 

את סדר היום הלאומי הפלסטיני, אולם האימהות בוחרות באמצעי מאבק שקטים וחתרניים.
את  בוחן  זמננו“  בת  הישראלית  הלאום  במדינת  דתית  ומזרחיות  “מגדר  במאמרו  ליאון  נסים 
מערך היחסים בין אתניות מזרחית למגדר נשי במרחב האורתודוקסי המתחדש בישראל וטוען כי 

יחסים אלו מתכוננים על רקע הבעיה המעמדית.
שלושת המאמרים הבאים בוחנים תופעות חדשות הצומחות במפגשים שבין הקטגוריות דת, 
מגדר ומדינה. חגי בועז במאמרו “בין ‘תורתם אומנותם‘ ל‘שירות לאומי‘: תולדות הגיוס לצה“ל 
בשתי  המגדר  של  השונה  ומקומו  תפקידו  את  חושף  מגדרי“  ממבט  בישראל  ומדינה  דת  ויחסי 
השירות  וחובת  ישיבות  בחורי  שחרור  החמישים:  שנות  בראשית  ציבורי  לדיון  שעלו  פרשות 
הלאומי לנשים דתיות. מאמרה של דפנה הקר “מרות המואבייה ועד נורלי הפיליפינית: זוגות בין-

דתיים וגיור במדינת הלאום היהודית“ עוסק בהיבטים המגדריים של הגיור ומראה כיצד המדינה 
הופכת לשחקן פעיל גם בהגדרת היחסים הבינאישיים. עידו שחר במאמרו “דיאלוגים מצטלבים: 
כי אופי  ודרגות החופש של הקאדים בבתי הדין השרעיים בישראל“ טוען  דמי מזונות, אילוצים 
הרפורמה בבתי הדין השרעיים בישראל באמצע שנות התשעים והכלי המשפטי שנבחר למימושה 

נקבעו במידה רבה בשל נסיבות פוליטיות ששררו במדינה באותה עת. 
אורית אבישי במאמרה “הדרכת כלות כבית ספר לנישואין: דת, מגדר ומדינה ברבנות ומחוצה 
לה“ מראה באמצעות מוסד דתי אחר, הדרכת כלות, שהסטטוס קוו הוא מרחב שנערכים בו שינויים 
המונחים לא פעם על ידי דרישה של החברה הדתית. תגריד יחיא־יונס במאמרה “מדינה, דת וכינון 
זרּות ממוגדרת בחברה הפלסטינית בישראל“ בוחנת דפוסי הצבעה של נשים פלסטיניות בבחירות 
ודתית.  פנים־חברתית  זרות  ומסיקה שהזרות הלאומית שלהן מצטלבת עם  לרשויות המקומיות 
ועובדות  לומדות  עירוניות  נשים  ייצוג  השחרור:  וכבלי  החופש  “גבולות  במאמרו  בכר  שמוליק 
המודרניות  פרויקט  של  בעיצומו  שגם  מראה  השישים“  שנות  של  במצרים  הפופולרי  בקולנוע 

וההלאמה של המרחבים הציבוריים במצרים נותרו הנשים כבולות לנורמות הפטריארכליות. 
את הקובץ מסיים מאמרה של ליאורה הנדלמן־ּבעבור “בין דת למודרניות: האישה החדשה בשיח 
הטרום-מהפכני באיראן“, המנתח כתבי אינטלקטואלים איראנים ומסיק שהאידיאולוגיה השיעית־

מודרניסטית שהתפתחה באיראן הטרום־מהפכנית ביקשה להפוך את הנשים למודל חיקוי במאבק 
נגד המשטר המלוכני והמערב.

זהו קובץ מאמרים ראשון הבוחן מפרספקטיבה בין-תחומית את היחסים בין שלוש הקטגוריות 
מגדר, דת ומדינה. הוא נותן ייצוג הולם למגוון רחב של קבוצות במזרח התיכון ומחוצה לו, ומושאי 
בכך  גם  הקובץ  חשיבות  האסלאמי.  המרחב  של  בהקשר  נאותה  במה  מקבלים  בישראל  המחקר 
שהוא מציב במרכז את הנשים שהודרו בחקר הדת והמדינה, וההיבט המגדרי אף מודגש בו יותר 
את  לחשוף  קול,  להשמיע  לנשים  מאפשרת  זו  מתקנת“  “העדפה  האחרות.  הקטגוריות  משתי 
הדרכים שבהן הן מאתגרות את ההסדרים החברתיים ולהוסיף ידע על החברה. משום כך הקובץ 

עשוי לשמש חוקרים מתחומי הסוציולוגיה, מדעי המדינה, ההיסטוריה והמשפט.
שעליו  הספר,  של  המרכזי  הטיעון  את  אמפירית  ולהדגים  לחזק  משכילים  יחד  המאמרים  כל 
הצהירה הרצוג במאמרה )עמ‘ 24(: קטגוריות המגדר, הדת והמדינה פועלות כקטגוריות נפרדות 
גומלין.  יחסי  גם  ביניהן  ומקיימות  מוכלאות  הן  זאת  ועם  וקונפליקט,  תחרות  יחסי  המקיימות 
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השיח  הובנה  שבו  לאופן  ההיברידיים  היחסים  את  קושרת  הרצוג  של  התיאורטית  תפיסתה 
בנרטיבים  עדיין  הרווח  הבינאריזם  על  המערערים  לחוקרים  מצטרפת  והיא  המודרניות,  על 
המודרניסטיים בין מסורת למודרניות ובין דת לחילוניות או למדינה )ידגר, 2010; שנהב, 2005(. 
באומן )Bauman, 2000( השתמש במושג “מודרניות נזילה“ )liquid modernity( כדי לתאר את 

המצב המודרני שבו אף אחד מאופני החיים החברתיים אינו שומר על צורתו לאורך זמן.
כמו קורות הספינה של תזאוס, גם תהליכי השינוי וההיברידיזציה הנחשפים בקובץ מעוררים את 

התהייה אם החברה נשארה אותה חברה.
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עמית קמה וענת פירסט. על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של “אחרים“. 
תל אביב: רסלינג. 2015. 263 עמודים 

טל מורס*
המושג “הדרה“, שהשימוש בו בעברית הולך ורווח בשנים האחרונות, מתאר את דחיקתן של קבוצות 
וחברתיים.  פוליטיים  בתהליכים  השתתפותן  הגבלת  ואת  הציבורי  למרחב  מחוץ  אל  מסוימות 
במרחבים  נשים  של  ונוכחותן  תנועתן  הוגבלו  כאשר  נשמעו  לדוגמה,  נשים,  הדרת  על  טרוניות 
מסוימים או בפורומים של דיון וקבלת החלטות, אולם קולות נגד הדרת נשים נשמעו גם בנוגע 
להיעלמותן הסמלית מן המרחב הציבורי, שהתבטאה במחיקת הייצוגים שלהן ממודעות פרסום או 
תמונות בעיתונות. זאת משום שהמרחב הציבורי הופך בהדרגה להיות מרחב תקשורתי, כלומר כזה 
הנתון לתיווכם של אמצעי התקשורת. הזירה התקשורתית היא הזירה שבה מועלים נושאים לדיון 
ציבורי ובה מושמעים הקולות והטיעונים באשר לטובת הציבור. המרחב הציבורי התקשורתי הוא 
גם המרחב שבו אנחנו פוגשים את האחר. זהו המרחב שבו האחר מופיע מולנו כדמות הדומה לנו או 
שונה מאיתנו. אבל מיהו האחר )או האחרת( הניבט אלינו ממסכי הטלוויזיה או מעמודי העיתונים 
וקולו אינו נשמע? ומה המשמעות של הצגתם  ומיהו האחר שכלל אינו מיוצג  ואיך הוא מיוצג? 
עונה  ההדרה,  ופירסט, על  של חברי קבוצות מסוימות באופן שבו הם מוצגים? ספרם של קמה 
על שאלות אלו כשהוא מתמקד בארבע קבוצות שחוו — ועודן חוות — הכחדה סמלית, כמותית 

ואיכותנית, מהמרחב הציבורי: נשים, לסביות והומואים, נכים וזקנים. 
על פני הדברים, כותרת הספר — על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של “אחרים“ — מכילה סתירה 
פנימית בין המושג “הדרה“ למושג “ייצוגים תקשורתיים“. ההדרה עוסקת בהיעדרות, במי שנפקד 
מקומו מן המרחב הציבורי, ואילו הייצוג עוסק במי שנוכח, במי שזוכה להיות מיוצג. את המתח 
הזה מפרקים המחברים באמצעות המושגים “הכחדה כמותית“ ו“הכחדה איכותנית“, ומסבירים כי 
לבד מן הדיכוטומיה נוכח/נפקד יש לתת את הדעת גם לטיב הייצוג — כיצד מיוצג הנוכח וכיצד 
ליצור  עשויים  וסטריאוטיפים  סטיגמות  פי  על  והגבלתו  הייצוג  רידוד  גם  שכן  זהותו.  מובנית 
הכחדה סמלית של המיוצג באמצעות צמצום נוכחותו וכליאתה מתחת למעין תקרת זכוכית של 

ייצוגים, בגבולות מוגדרים מראש ובלתי ניתנים לערעור או לפריצה.
וחלשים  בחזקים  העוסקים  פרקים  ארבעה  כולל  הראשון  השער  שערים.  משני  מורכב  הספר 
בתקשורת, כינון האחר, הבניה חברתית של המציאות וייצוג תקשורתי. שער זה פורס באופן סדור 
ומנומק את התשתית התיאורטית לדיון בכוחו המדיר של הייצוג. הספר פותח בסקירת תיאוריות 
של ייצוג ושל מרחב ציבורי ובאמצעותן מבסס את ההצדקות והחשיבות של העיסוק בייצוגים של 
אחרים במרחב הציבורי. בשפה בהירה וקולחת המחברים מציגים את הגישות התיאורטיות שמהן 
פמיניסטיות,  תיאוריות  ובהן  אלו,  בשאלות  לדיון  הנחוצה  המושגית  המסגרת  את  שואבים  הם 
במנגנונים  עוסק  התיאורטי  הדיון  פוסט-קולוניאליסטיות.  ותיאוריות  פוסטמודרניות  תיאוריות 
של כינון זהות והזרה ומתייחס לשאלות של כוח והגמוניה. נוסף על כך מובאת בו סקירה תמציתית 
אך מקיפה של מושגים בסמיוטיקה החיוניים להבנתה של תיאוריית הייצוג, ובעיקר לשאלות של 

הכחדה סמלית איכותנית.

מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים, אוניברסיטת תל אביב  *
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ייצוגן  את  שבחנו  אמפיריים  במחקרים  ומתמקד  פרקים  ארבעה  הוא  גם  כולל  השני  השער 
בתקשורת של ארבע קבוצות שהמחברים מזהים כקבוצות מודרות — נשים, לסביות והומואים, נכים 
וזקנים. כל אחד מן הפרקים האלה מתמקד במאפיינים הייחודיים של כל קבוצה בנפרד ובשינויים 
באופני הייצוג שלה, כשהוא מתבסס על העושר )או הדלות( של הידע המחקרי בתחום. בפתח כל 
הייחודיות  הסוגיות  של  יותר  מעמיקה  להבנה  ונחוצה  תמציתית  תיאורטית  סקירה  מובאת  פרק 
לכל קבוצה מיוצגת )או מודרת(. כך לדוגמה, הפרק על ייצוגי נשים פותח בהסבר קצר על מטרות 
המאבק הפמיניסטי; הפרק על ייצוגי לסביות והומואים מניח את היסודות לדיון בשאלות כלליות 
ההבניה  על  חשוב  ברקע  מתחיל  נכים  ייצוגי  על  הפרק  בחברה;  ולהומואים  ללסביות  היחס  של 
החברתית של הנכות; והפרק על ייצוגי זקנה וזקנים נותן מושג כללי על גילנות והיבטים חברתיים 
של הזקנה. בהמשך, כל פרק סוקר את פרקטיקות ההדרה המופעלות על כל אחת מן הקבוצות. 

למעשה, כל אחד מהפרקים בשער השני יכול לעמוד כיחידה בפני עצמה.
ההדרה  מנגנוני  מבחינת  הן  משמעותית  מזו  זו  נבדלות  השני  בשער  הנידונות  הקבוצות  ארבע 
המופעלים כלפיהן, הן מבחינת השינויים שחלו בייצוגיהן לאורך השנים והן מבחינת הידע המחקרי 
שנצבר על אודות הייצוגים של חברי הקבוצות האלו. בעוד שייצוגי הומואים ולסביות עברו כברת 
דרך משמעותית משלב ההכחדה הסמלית הכמותית )עידן ההעדר( ועד לשלב ההשתלבות, בלשון 
עדיין  נשים   — חריפה  ואיכותנית  כמותית  מהדרה  לסבול  ממשיכות  אחרות  קבוצות  המחברים, 
מוחפצות וסובלות מייצוג חסר, וזקנים ונכים מוצגים כיוצאי דופן וכשונים, אם הם בכלל מוצגים. 
ועל  ההדרה  מנגנוני  מגוון  על  לעמוד  אליהן מאפשרים  והיחס התקשורתי  הקבוצות  בין  השונות 

מגוון הדרכים להיאבק במנגנונים אלו ולפעול ליצירת שינוי חברתי.
אחרית הדבר של הספר מציגה את עיקרי הטיעונים שעלו בו, והמחברים מתייחסים גם להיבטים 
ונחוץ, המטפל ביעילות  זהו דיון חשוב  רפלקסיביים הנוגעים לכתיבתו של ספר העוסק בהדרה. 
אינו  הפרק  זאת,  עם  “אחרים“.  של  תקשורתיים  בייצוגים  העיסוק  של  במורכבויות  וברגישות 
תחליף מספק לפרק דיון המאגד ומעמת את עושר המושגים התיאורטיים, הטיעונים והממצאים 
האמפיריים שנשזרו לאורכו של הספר. לטעמי, היה מקום לדיון נרחב יותר ביחסים בין הקבוצות 

וייצוגיהן ובתמורות שעברו.
ביקורת על ספר שכותרתו על ההדרה מזמינה את השאלה את מי מדיר הספר. המחברים נותנים 
דעתם לכך שהספר מתמקד בארבע קבוצות בלבד אף שרשימת “האחרים“ בחברה )הישראלית( 
מודרות  בקבוצות  עוסק  אינו  הספר  יותר.  הרבה  ארוכה  באמצעותה  או  התקשורת  מן  המודרים 
דוגמת פלסטינים )אזרחי ישראל או תושבי השטחים הכבושים(, מהגרים )יהודים ולא-יהודים(, 
הציבורי  במרחב  אלו  קבוצות  של  הדרתן  כי  לטעון  אפשר  וחרדים.  דתיים-לאומיים  מזרחים, 
הישראלי חריפה או משמעותית יותר מהדרתן של ארבע הקבוצות שנכללו בספר, אולם המחברים 
בכך שאי אפשר לעסוק  בין היתר,  דווקא בקבוצות שנכללו בספר,  מנמקים את הבחירה לעסוק 
בכל הקבוצות האלו בספר אחד, והקבוצות שנכללו בספר הן אלו שטרם זכו לטיפול מחקרי ראוי 
לטעמם. כך או כך, יש לקוות שיהיו מי שירימו את הכפפה ויבחנו את ההדרה של קבוצות נוספות 

בחברה הישראלית.
הוא  בספר  העיסוק  עיקר  מסוימות.  תקשורת  טכנולוגיות  מדיר  הספר  כי  לומר  ניתן  כן,  כמו 
בעיתונות  שעסקו  מחקרים  מתוך  דוגמאות  גם  מביאים  שהמחברים  אף  טלוויזיוניים,  בייצוגים 
הטלוויזיוני  ש“הייצוג  בכך  בטלוויזיה  ההתמקדות  את  מסבירים  המחברים  בקולנוע.  או  הכתובה 
מהווה עדיין את לב המרחב הציבורי“ )עמ‘ 9(. אני מסכים עם טענה זו, אולם נדמה כי בשנת 2015 
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יש מקום להתייחס גם לאינטרנט. המדיום האינטרנטי כבר מבוסס דיו הן בעושר הייצוגים שהוא 
מציג, הן במקום המרכזי שהוא תופס במרחב הציבורי התקשורתי והן בידע המחקרי שנצבר על 
ובכך  ובפיענוחו,  הייצוג  בייצור  הקשורים  המושגים  את  מחדש  וארגן  שינה  האינטרנט  אודותיו. 

שכלל את העיסוק בשאלות של כוח הגמוני והאפשרויות לשינוי חברתי. 
לסיכום, על ההדרה הוא תוספת חשובה למדף הספרים העברי בתחומי מדעי החברה. זהו ספר 
ראשון מסוגו בעברית, כפי שמציינים המחברים, והוא משמש נקודת פתיחה טובה מאוד לעוסקים 
להיבטים  גם  ערים  המחברים  ייצוגים,  בניתוח  מתמקד  שהספר  אף  והדרה.  ייצוג  של  בשאלות 
וכן להיבטים הקשורים לפענוח הייצוג  הקשורים בייצור הייצוג ובהפצתו )תיאוריות של הפקה( 
התיאורטי  העושר  והתקבלות(.  קהל  של  )תיאוריות  לקריאתו  האפשרויות  ולמגוון  התקשורתי 
ורוחב היריעה המחקרי הנסקרים בספר, לצד השפה הברורה והדוגמאות הרבות, הופכים את הספר 
לנגיש גם עבור מי שאינם משתייכים לתחום חקר התקשורת, ואני בטוח שגם חוקרים מתחומים 

משיקים ימצאו כי הוא שימושי ומאיר עיניים.
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Bread of Shame1: Mechanisms of Othering in Soup Kitchens

Yael Cohen, Michal Krumer-Nevo,  Nir Avieli

This article examines processes of othering in seven soup kitchens in Israel 
through participant observations as a staff-volunteer and as a diner. While othering 
and otherness are discussed widely, their empirical study in regard to poverty is 
focused mainly on discourse analysis of texts that appeared in the media. This 
article contributes to this body of knowledge by analyzing the everyday routines, 
habits, norms, rules, and arrangements of space and time that turn the diners 
from “ordinary” people to “Others”. This process contains four simultaneous 
mechanisms: drawing boundaries, distancing and rejection, stripping of personal 
identity, and the attribution of stigma. The article discusses these mechanisms 
in the context of othering of people in poverty. In addition, the article discusses 
methodological issues that derive from the unique use of body senses as a research 
tool. 

Accounts of Fibromyalgia among Physiotherapists in Israel

Neta Roitenberg and Avihu Shoshana

This article explores the accounts of fibromyalgia among physiotherapists in 
Israel, the resources available to them when they treat patients, and the alternatives 
to which they turn when they experience scarcity in professional resources. The 
findings of the study led to the emergence of four themes: “uncertainty, ambiguity, 
and creativity of the physiotherapy treatment of the disease”, “psychological 
construction of the disease, patients, and treatment”, “the desired management 
of the disease” by way of encouraging neoliberal subjectivity, and: “learning to 
live with the pain”: developing a special relationship with the pain concept based 
on making it insignificant and routine. The discussion section elaborates on the 
ramifications of these findings with regard to the patient’s role (“good patients” 
and “bad patients”), the approach to pain, and the epistemological change required 
from the physiotherapists to deal with fibromyalgia.

1 Bread of shame – A notion in Jewish Kabbala, referring to something 
beneficial given to a person, without that person having to work for it. 
According to Kabbala this situation causes deep shame. 
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 Disillusionments Sponsored by the Market: Popular
 Financial Discourse and the Recurring Theme of
 Disappointments with Central Social Institutions

Galit Ailon

In the past decades researchers have begun to focus attention on the broadening 
circles of financial engagement. Studies conducted in the U.S. and the U.K. have 
linked the popularization of finance to processes of neo-liberalization.  Focusing 
on the popular financial sphere in Israel, the paper examines the discourse that is 
used to promote investing and trading among the general population. It shows how 
the effort to construct the value and meaning of financial action rests on attempts 
to emphasize the failures and incapacities of central social institutions – primarily, 
marriage, work organizations, and the state – to economically protect individuals 
and secure their freedom. Thus the popular financial discourse constitutes the 
financial awareness in terms of disillusionments with other institutions and 
portrays these disillusionments as both painful and liberating. Constructing the 
market as an anti-institution of sorts, the disillusionment discourse further grants 
legitimacy to a pure, unattached market focus on profit. 

 Inequality in Bachelor’s Degree Completion: Social
 Background, Previous Achievement and Institutional

 Characteristics

Yariv Feniger, Oded Mcdossi and Hanna Ayalon

In light of expansion and diversification processes in the Israeli higher education 
system the study explored social inequality in bachelor’s degree completion. 
By merging census data with several additional files, it followed a large sample 
of Israeli youth from high school into higher education. Findings reveal that 
Arabs (compared to Jews), men (compared to women), and individuals with 
fewer economic resources and lower previous achievement have lower odds of 
completing the bachelor’s degree in the allotted timeframe. On the institutional 
level it was found that public colleges have higher dropout rates compared to 
universities and private colleges even after controlling for students’ social 
background and previous achievement.
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State Workers: Religious Zionism and the Weight of State-
Run Conversion

Michal Kravel-Tovi

The great majority of conversion agents I met throughout my ethnographic study 
of state-run Orthodox conversion in Israel identified as religious Zionists. In this 
article, I explore the reasons why employees and volunteers in the state conversion 
apparatus are associated with religious Zionism, and how, by expressing a shared 
commitment to the national mission of conversion, the religious Zionist community 
reworks its collective identity as well as it symbiotic, if troubled, relationship 
with the state. I argue that by urging their public to shoulder the weight of state 
conversion, rabbinic, educational, and political elites within religious Zionism 
rework their movement’s distinct character. These elites use conversion as a 
means to remind their public of who they are as religious Zionists.

 Gendered Career Pathways in Israel
and Their Effect on Earnings

Galit Aharon

This article examines the effect of career pathways of men and women in Israel 
on their earnings. Using the Israeli CBS’s Social Survey of 2008 and utilizing 
sequence analysis and cluster analysis techniques, the data consistently shows 
the asymmetry between women’s and men’s distinctive career pathways. While 
delayed entry to part-time and steady part-time career pathways are more heavily 
concentrated with women and delayed entry to full-time employment contains 
mainly young educated men, full-time continuous job is equally gendered. 
Furthermore, the gender composition of the pathways entails earnings differentials, 
full-time continuous job being the most profitable pathway and delayed entry to 
part time employment penalizes women for discontinued employment. Steady part 
time employment minimizes the gender negative effect on earnings and can be 
used as another mechanism for integrating women into paid economy, especially 
when family demands are high.     
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