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ברברה סבירסקי*

עבורי, הדבר המפתיע ביותר בקריאת ספרה היפה של מיכל קרומר–נבו היה התחושה שאני 
חוזרת אל אותם סיפורי חיים ששמעתי מפיהן של נשים שהגיעו למקלט לנשים מוכות בחיפה 
עשרים שנה קודם לראיונות המובאים בספר ־ אותן נשים )מזרחיות לרוב(, אותה בריחה מן 
הפח של משפחת המקור אל הפחת של הנישואים, אותה כמיהה לחיי אושר, אותו טעם מריר 
של אכזבה, אותן מכות והשפלות מבן הזוג, אותה היאחזות בילדים כהוכחה להיותן בעלות 

ערך עצמי.
היו  המרואיינות   .1998 בשנת  ערכה  שקרומר–נבו  עומק  ראיונות   13 על  מבוסס  הספר 
מהמחלקה  קרומר–נבו  קיבלה  שמותיהן  ושאת  הכנסה,  הבטחת  מקצבת  שהתפרנסו  נשים 
לשירותים חברתיים. הספר מתאר ומנתח את שיחות ההתקשרות עם הנשים ואת המפגשים 
עצמם, אותם קרומר–נבו מתארת כ“זירת יחסי האחרות”, שכן הן המראיינת והן המרואיינת 
נתפסו זו על–ידי זו כ“אחרת”. מדובר בזירה המאופיינת באי שוויון ביחסי הכוח, בדומה לאי 
השוויון הקיים בין עובדת סוציאלית ל“פונה” )לו רק היה ניתן להעביר את המודעות הזאת 

בקורס לעובדי ציבור!(.
בשלב הניתוח מוצאת קרומר–נבו מכנה משותף לכל המרואיינות: כאב, “שוליות רבת 
פנים”, בעיקר כלכלית ומגדרית, והתנגדות. על שלושת אלה ברצוני להעיר; באשר לכאב, 
נראה לי שהוא נחלתו של כל בר–תודעה ולא רק של אנשים החיים בעוני; באשר ל“שוליות 
באשר  משמעות;  כל  מאבדת  שהיא  עד  פנים  רבת  כה  היא  שבימינו  הרי  הפנים”,  רבת 

להתנגדות, הרי גם היא תכונה כלל–אנושית, המתפרצת בכל עת ובכל מקום. 
נישואים.  וחיי  התבגרות  ילדות,  לתקופות:  מחולקים  הנשים   13 של  החיים  סיפורי 
הסיפורים הם לב–לבו של הספר והחלק המעניין ביותר בו. המחברת מביאה אותם בהרחבה 

על–מנת לתת ביטוי לקולות הנשים. 
בפרק האחרון מבקשת קרומר–נבו לעדכן את “הסיפורים” של כל 13 הנשים עד לקיץ 2003. 
אחת מהן מסרבת להיפגש, ושואלת: “מה יצא לי מזה?” קרומר–נבו מהרהרת: “חשבתי לעצמי 
שהיא צודקת. יכולתי לעזור לה מוגבלת ביותר” )עמ‘ 223(. הספק שהמחברת מטילה ביכולתה 
לעזור לנשים החיות בעוני, כמו גם ביכולתן של בעלות מקצוע אחרות )עובדות סוציאליות, 
למשל(, הוא ביטוי לא רק לענווה שקרומר–נבו מגלה בבואה לנתח את סיפורי הנשים ואת 
“אשר מתעלמת  חברתית,  מדיניות  בשינוי  רואה  לצורך שהיא  גם  אלא  כחוקרת,  תפקידה 
 .)I’ll drink to that( .)219 ‘מצרכיהם ומטובתם של אנשים החיים בעוני, ובכללם נשים” )עמ
קרומר–נבו ממליצה לכל מי שרוצה לשנות את המדיניות החברתית, לראות בנשים החיות 
בעוני בנות ברית ושותפות, בהיותן בעלות ידע על אודות העוני ועל אופני ההתמודדות עמו. 
את הדגם לשיתוף שכזה ניתן למצוא בחוברת שכתבה קרומר–נבו עם עדי ברק, תרומתם של 

מרכז אדוה 	*
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אנשים החיים בעוני לידע אודות העוני: אתגר למדיניות, מחקר ופרקטיקה )2003(. החוברת 
בעוני.  מיקוד שכללו אנשים החיים  קבוצות  בעזרת  ניירות עמדה שנכתבו  מכילה שלושה 
ניירות אלה מצביעים על השינויים שמערכות הדיור, החינוך והרווחה צריכות לנקוט על מנת 

לשרת טוב יותר אנשים החיים בעוני.
כיאה לכתיבה פמיניסטית, הספר פותח בחמש תמונות מחוויותיה האישיות של קרומר–
מאמה,  קיבלה  אותה  בעצה  מתמקדת  הראשונה  העוני.  נושא  עם  אותה  המקשרות  נבו, 

שבעצמה חייתה פעם בעוני, להתרחק ככל האפשר מאנשים במצוקה כלכלית. 
המקצועית.  הספרות  אל  דיוק,  ליתר  או,  המקצועי,  אל  קרומר–נבו  עוברת  האישי  מן 
בפרק זה היא בוחנת “כיצד המחקר האקדמי מכחיש את קולם” של אנשים החיים בעוני, 
את  מבקרת  קרומר–נבו  נשים”.  של  הייחודיים  החיים  “ממצבי  מתעלם  המחקר  וכיצד 
העוני“(,  )“תרבות  לואיס  אוסקר  של  עבודותיו  בבסיס  המונח  התרבותי–שמרני”,  “המודל 
וגם את “המודל הליברלי–חברתי”, אשר, לדידה, מבקש להגיב על טענות חוקרים השייכים 
־ אך אינם יוצרים סדר יום מחקרי עצמאי.  למודל הראשון, ומתמקדים באישי ובפתולוגי 
העובדה  “מן  מתעלמים  אולם  כקורבנות,  בעוני  החיים  האנשים  את  רואים  המודלים  שני 
שהם בעלי כוחות, מן הבחירה האישית שלהם, ומהאופן בו הם גם נשלטים על–ידי סביבתם 
אך שולטים בה בעת ובעונה אחת” )עמ‘ 38( )האם תיאור זה אינו מתאים לכל אחת ואחד 
מאתנו?(. במילים אחרות, המחקרים במסגרת מודלים אלה אינם תופסים את האנשים החיים 

.)agents( בעוני כסוכנים בעלי יכולת לפעול
היא  שאליו  הביקורתי”,  “המודל  מסוג  העכשוויים  למחקרים  קרומר–נבו  עוברת  מכאן 
משייכת את עצמה. מודל זה, המגלם את הפוליטיקלי קורקט של עידן הפוסט, עוסק ב“פירוש 
וניתוח האופנים בהם משפיעות מערכות חברתיות על מצבים של דיכוי, נחיתות ואלימות 
אלה  מחקרים   .)39 )עמ‘  אתנית”  או  גזענית  מגדרית,  שונות  של  בהקשר  היום–יום  בחיי 
“נותנים ביטוי נרחב לנקודת המבט של האנשים עצמם החיים בעוני” )עמ‘ 43(. בסוף הפרק 

מוצגת סקירת ספרות על העוני בישראל בכלל, ובקרב נשים בפרט.
בקוראי את סקירת הספרות המקצועית, לא יכולתי שלא להרהר במושג העוני עצמו. כל 
המחקרים הנסקרים ־ השמרניים והביקורתיים כאחד ־ האם אין הם מחפשים דבר שבעצם 
וגם אלה, למצוא מאפיינים  “עוני”? האם אינם מנסים, אלה  קיים: התופעה הקרויה  אינו 
אינם  שמאפייניהם  או  ־  בהכרח  משותפים  מאפיינים  בעלי  שאינם  אדם  בבני  משותפים 
שאנו  בשעה  האם,  סוציולוגית?  קטגוריה  אכן  הוא  “עוני”  האם  ל“עניים”?  רק  משותפים 
יותר  לא  שהוא  משהו  מאדירים  אנו  אין  פסיכולוגיים,  או  סוציולוגיים  הסברים  מחפשים 
מקטגוריה מנהלית שנוצרה על–ידי מוסדות מדינה במטרה להעניק סיוע מוגבל ־ או לסתום 
פיות, תרתי משמע ־ למספר מוגבל של אנשים? האם אין צורך פוליטי זה משמש כבסיס 

העיקרי לדיון במשמעותו של “עוני” ובהגדרה של “קו העוני”?
ואכן, דומה כי לא התקדמנו די מאז הדיון שהתקיים באנגליה של המאה ה–19; בימים אלה 
ממש מתכנס “צוות בין–משרדי לפיתוח מדדי עוני, לצד מדד העוני המקובל היום”, כדי לדון 
באותו “עוני” ובאותו “קו עוני”, במטרה להקטין את מספר האנשים הנחשבים לעניים ובכך 

לצמצם את סך השירותים שאותם “עניים” מקבלים מהמדינה על חשבון משלמי המסים.
ועוד דוגמאות מארץ המוצא של ה–Poor Laws; באנגליה של המאה ה–16 המושג “עניים” 
 Polanyi, 1944,( the common people ,התייחס לכלל האנשים שלא היו בבעלותם אדמות
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p. 87(. שלוש מאות שנים מאוחר יותר, בשנת 1874, נחקק תיקון ל–Poor Laws, תיקון אשר 
ישע  חסרי  אנשים  א.  לשניים:  אז  של  “העניים”  את  חילק   )Ibid., p. 224( פולני  לדברי 
עובדים שהוציאו  ב.   .workhouse–ל יועדו  ולכן  גופניות,  מגבלות  בגלל  לעבוד  יכלו  שלא 
זו יצרה קטגוריה נוספת של “עניים”  את לחמם )פשוטו כמשמעו( מעבודה בשכר. חלוקה 

־ המובטלים.
ובכן, יש מגדר שהוא הפן החברתי של המין, ויש מעמד, הנובע ממיקום העובד/ת ביחסי 
הייצור ־ אבל אין “עוני” שאותו ניתן לנתח כתופעה סוציולוגית. מה שנותר בידינו הוא 
כן,  על  ואחרים.  כאלה  פוליטיים  לצרכים  בהתאם  לעת  מעת  המשתנה  מנהלית  קטגוריה 
הם  ייחודי”  “קול  להם  להעניק  אפילו  או  ל“עניים”  משותף  מכנה  למצוא  המאמצים  כל 

מאולצים.
כיאות לפמיניסטית, אני מסיימת באמירה אישית. כאמור, הסיפורים בספר של קרומר–

לדידי,  ה–70.  שנות  בסוף  מוכות  לנשים  במקלט  ששהו  הנשים  לסיפורי  אותי  החזירו  נבו 
המשותף לשני הדורות הוא לא “העוני” אלא המגדר. כדי להבין את הנשים שהגיעו למקלט 
)שלא כולן היו נתמכות סעד(, לא נדרש לנו אז ידע על אודות “העוני” אלא ־ הזדהות נשית 
זו כוזבת  )אז טרם המציאו את המגדר(. כל הפוסטים שבעולם לא ישכנעו אותי שהזדהות 

היא.
הספר מומלץ לא רק לאנשי אקדמיה אלא גם לקובעי מדיניות במוסדות המדינה.
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