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סוציולוגיה ישראלית

כולו  1998 ככתב עת המוקדש  נוסד בשנת  הוא כתב עת חצי–שנתי, אשר  ישראלית  סוציולוגיה 
עם  שיח  המנהלים  למחקרים  במה  להוות  היא  מטרתו  העברית.  בשפה  סוציולוגיים  למאמרים 
כתב  ולחומרים מקומיים.  לישראל  הפניית מבט  תוך  בסוציולוגיה העולמית,  עבודות מתקדמות 
את  המשקפות  תיאורטיות,  וגישות  מתודולוגיות  ממגוון  מדעיים  למאמרים  מקום  מעניק  העת 
רבגוניותה של הסוציולוגיה. כמו כן, מציע כתב העת מסות ודיונים העוסקים בנושאים מרכזיים 
מתפרסמות  בנוסף,  בישראל.  המציאות  על  דגש  והשמים  הסוציולוגי  היום  סדר  על  העומדים 

תגובות על מאמרים אשר הופיעו בחוברות קודמות.
בכתב העת מדור ספרים, המציע לקוראים מגוון חיבורים ביקורתיים על ספרים שזה עתה ראו 

אור ויש בידם לתרום להבנת החברתי בישראל.

הנחיות למחברים:
מערכת כתב העת תשקול לפרסם רק כתבי יד שטרם פורסמו, בעברית או בכל שפה אחרת. כתבי יד   •

שיתקבלו במערכת יעברו שיפוט אקדמי-אנונימי על ידי קוראים מומחים.   
.socis@post.tau.ac.il :באמצעות הדוא"ל, לכתובת word יש להגיש את כתב היד בפורמט  •

היקף כתב יד לא יעלה על 9,000 מילה, כולל הערות–שוליים ורשימת מקורות מלאה.  על כתב היד   •
לכלול תקציר בן כ– 100-120 מילה בעברית ובאנגלית.  

טבלאות וגרפים יש להגיש מוכנים להדפסה, כולל סימון בגוף המאמר היכן יש למקמם.  •
כתב היד )ללא שמות המחברים( ילּווה בעמוד שער ובו: כותרת כתב היד בעברית ובאנגלית, שמות    •

המחברים, כתובת, מספר טלפון, דוא"ל ושיוך אקדמי/מקצועי של הכותבים.  
.APA–הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על–פי כללי ה   •

כתב–היד חייב להיות בעברית. כתבי–יד באנגלית יישקלו רק במקרים יוצאי–דופן.   •
אם כתב–היד יאושר לפרסום, יהיה על המחברים לדאוג לגרסה בעברית.   •

על המחברים יהיה לדאוג לעריכה לשונית במידה וכתב היד יאושר לפירסום.   •
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עמית קמה*

שדה  את  למפות  ראשון  ניסיון  בגדר  היא  זו  ספרות  סקירת  תקציר. 
העבודות  כל  הוא  שנבדק  הקורפוס  בישראל.  הלהט”בי  המחקר 
והמחקרים המקוריים שנעשו בתחום זה ופורסמו מאז 1942 ועד 2012 
)N=338(. המיפוי בחן מגוון היבטים: המהלך ההיסטורי של הפרסומים 
ערוצי  אקדמי(,  ומעמד  )מין  מחבריהם  נושאיהם,  של  והתפלגויות 
שהשינויים  היא  מהניתוח  העולה  העיקרית  המסקנה  ועוד.  הפרסום 
במציאות החברתית בהקשר הלהט”בי הקדימו את הצמיחה הפתאומית 
בשדה האקדמי, שהתרחשה בשלהי שנות התשעים של המאה ה-20. 
נוסף על כך, נמצא כי החוקרים הישראלים מבכרים לבחון היבטים של 
וגיבושה. כמו  התפתחות הזהות ההומואית, הלסבית והטרנסג’נדרית 
כן, הם מתעניינים בהיבטים של המשפחה החד-מינית )זוגיות והורות(. 
לעומת זאת, לא ניכרת התעניינות בנושאים כמו איידס וביסקסואליּות. 
מוסדית  מסגרת  לגבש  האפשרות  בדבר  בהרהור  מסתיים  המאמר 

למחקר ולהוראה של המיניות על שלל התגלמויותיה.

בשנת 1937 התלונן גבר יהודי שהגיע לא מכבר מרוסיה על שאינו מצליח לקיים יחסי מין 
עם אשתו. הבחור בן ה-27 הוא גברי וחסון, מתאר וולף )Wulff, 1942(, אך נטול כוח 
גברא במגע עם בת זוגו. הוא הגיע לפלשתינה בגיל 17 וחי בקיבוץ, שם פנטז ללא הרף 
על הפלחים )fellaheen( המקומיים )ibid, p. 114(. כבר מגיל ילדות פיתח המטופל 
“דחפים הומוסקסואליים” )ibid, p. 114(, לרבות חלומות על יחסי מין עם גבר ואישה 
בצוותא. לפני כשנתיים התחתן עם אישה ועבר לגור בתל אביב, אך אינו מצליח לממש 
את נישואיו, בין היתר משום שהוא מוטרד מחלומות סוערים שבהם הוא מקיים יחסי 
מין עם גברים ערבים אנונימיים. במהלך הטיפול הפסיכואנליטי צץ תסביך אדיפלי שכלל 
קשר גופני הדוק עם האב. לבסוף, במאמץ טיפולי שנגזר מתובנותיו של פרויד, הצליח 
המטופל “להבריא לחלוטין” )ibid, p. 119(, והטיפול מסתיים כאשר הרעיה בהיריון. 
הישראלי,  ההומו-לסבי  אי פעם בהקשר  זוהי תמציתו של המאמר הראשון שפורסם 
ולמרבה הצער, אין מידע כלשהו על המחבר. רק לאחר כמעט ארבעה עשורים התפרסם 
מאמר נוסף )שוהם, ויסברוד, גרובר ושטיין, 1979(, ואף הוא בחן הומוסקסואליּות דרך 

החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    *
ועל  המאמר  טיוטת  של  הקפדנית  הקריאה  על  יונאי  יובל  ולד״ר  נמרוד  גלית  לד“ר  תודה  חב  אני   

הערותיהם הנבונות והמועילות. תודה גם לד”ר אבי טילמן על הסיוע הטכני.
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בשני  וֶמדיקלית.  פתולוגית  באפיסטמולוגיה  מעוגן  והיה  פסיכואנליטיות  משקפיים 
העשורים שלאחר מכן פורסמו עוד עבודות מחקר בקצב נמוך ובמספרים זעירים. בשנת 
1998 התרחש מהפך זוטא כשפורסמו עשר עבודות. מאז עולה קצב הפרסום, וכן מתרחב 

ומתגוון )ראו פירוט בהמשך(. 
לפני כעשור החלטתי ליצור מאגר מידע שיאגד את כל העבודות והפרסומים הנוגעים 
וביסקסואלים )להט”ב( ישראלים.1  ללסביות, הומואים, טרנסקסואלים/טרנסג’נדרים 
במאמץ שקדני הצלחתי לאתר עד כה 338 פריטים, בהם עבודות תזה לתואר מוסמך, 
פרא-אקדמיים  או  אקדמיים  עת  בכתבי  מאמרים  דוקטור,  לתואר  דיסרטציה  חיבורי 
את  להכתים  שעלול  בנושא  העיסוק  לנוכח  הן  השתאות  מעורר  זה  קורפוס  וספרים. 
קשה  אך  האחרונות,  בשנים  ומתעמעמת  הולכת  אמנם  )הסטיגמה  בסטיגמה  חוקריו2 
הצמיחה  דפוס  עקב  והן  בהמשך(,  כפי שנראה  העולם,  מן  לחלוטין  פסה  לומר שהיא 
האקספוננציאלי שלו מבחינה כמותית ומבחינת מגוון הדיסציפלינות שבהן מושרשים 

המחקרים. 
עד שנת 1996 לא היה מונח כל ספר מדעי בהקשר הלהט"בי על מדף הספרים בעברית, 
ולכן נאלצו החוקרים המקומיים להסתמך במידה רבה על המחקר ועל ההגות שמקורם 
מחוץ לתחומי ישראל. למעשה, גם בשנים שחלפו מאז לא הועשר או גּוון מדף הספרים 
העברי במידה ניכרת; גם היום הספרות העולמית אינה זוכה לראות אור בעברית, והקהל 
המתעניין נאלץ לצרוך טקסטים בלעז. הספר הראשון שתורגם לעברית היה הספר הקנוני 
תולדות המיניות I: הרצון לדעת מאת מישל פוקו )1976, תורגם ב-1996(, שאמנם אינו 
ממוקד בהומוסקסואליות, אך היה לנכס צאן ברזל בלימודים הומו-לסביים. מעט אחרי 
יציאתו לאור של תרגום זה שקדו דלית באום ועידית מרן על איסופם של מבחר מאמרים 
מתורגמים ופרסומם בקובץ לסביות והומוסקסואליות בראי המציאות )1998(. בשנת 
2001 תורגם ספר קנוני נוסף, קוויר באופן ביקורתי מאת ג’ודית באטלר )1993(. כעבור 
שנה, ב-2002, תורגם ספרה של תאמסין ספרגו )1999( פוקו והתיאוריה הקווירית. בשנה 
שלאחר מכן פרסמו יאיר קדר, עמליה זיו ואורן קנר אסופת מאמרים מתורגמים נוספת: 
 .)2003( קווירית  ותיאוריה  הומו-לסביים  בלימודים  מאמרים  מבחר  למיניות:  מעבר 
מעניין לתת את הדעת על כך שהרוח הקווירית3 שורה על רוב העבודות שתורגמו, אולי 

שלג;  כדור  של  בדרך  רבים  לנמענים  פרטי  באופן  גם  והופץ  אינטרנט  אתרי  בכמה  נגיש  המאגר   1
https:// כאן:  ראו  מעודכנת  גרסה   ;2012 בדצמבר  שעודכן  המאגר  פי  על  בוצעה  זו  סקירה 

yedion.yvc.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Show_Teacher_
.Card&arguments=-N818,-A,-N9010

עקב מגבלות השפה הממּוגדרת, ומתוך ניסיון להסיר מכשולים בעת הקריאה, אני נוקט לשון זכר.   2
מובן שאין כוונה להדיר נשים, גם אם התוצאה האומללה היא כזו.

ההומו- והלימודים   )queer( הקווירית  התיאוריה  ונושאיו,  המחקר  במושאי  החפיפה  למרות   3
לסביים )gay and lesbian studies( מושתתים על נקודות מוצא אפיסטמולוגיות ופוליטיות 
שונות, ולעתים אף סותרות. לדוגמה, הראשונה נוטה לכיוון רדיקלי, והשנייה דוגלת בתפיסת עולם 
ליברלית; הראשונה תופסת את המיניות כנזילה וגמישה, והשנייה מוצאת את ההבחנות בין נטיות 
לעיין  מומלץ  ולכן  אלו,  בהבחנות  כאן  לדון  אפשר  אי  היריעה  קוצר  מפאת  דיכוטומיות.  מיניות 

בספרים המוזכרים לעיל.
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בשל נטיות לבם של עורכי האסופות ואנשי ההוצאות לאור, מפני שרק מיעוט מובהק של 
עבודות פורסמו תחת האצטלה הקווירית, כפי שנראה בהמשך, והמרכזיּות של ההגות 
הקווירית על מדף הספרים אינה מלמדת על המגמות הכוללניות המאפיינות את השדה. 
ייתכן שעקב דלותם של הספרים המדעיים4 מבחינת היקף ומגוון )מתורגמים ומקוריים 
הזירה  את  המאפיינת  הקרתנות  תחושת  בגלל  גם  ואולי  בהמשך(,  פירוט  ראו  כאחד, 
האקדמית בישראל,5  ניכרת מגמה ברורה של החוקרים המקומיים לאזכר בעבודותיהם 
בראש ובראשונה עבודות שפרסמו חוקרים בארצות אחרות )יודגש כי לא בדקתי זאת 
בשיטתיות, אך זוהי מסקנה של התרשמות עקבית למדי(. כך, רשימות המקורות בחלק 
הארי של הפריטים הנמצאים במאגר המידע, ואולי אף בכולם, מצטיינות בהתעלמות 
גורפת מעבודות ישראליות ומעמיתים מקומיים, או שיש בהן התייחסות מזערית בלבד. 
סיבה אפשרית היא שבאקלים הדעות השורר באקדמיה הישראלית פרסום בעברית אינו 
נחשב לצורך קידום מקצועי, ולפיכך עלול להיתפס כבלתי-ראוי. אולי משום כך גם לא 

רווחת נטייה בקרב עמיתינו לחפש מקורות בעברית. 
מאגר המידע נוצר אפוא כדי לשמש בסיס לשיח מושכל ולהיזון הדדי בקרב העמיתים 
בישראל לשם כינונו של גוף ידע מסודר ושיטתי בכל הנוגע לעבודה המדעית על להט"ב 
בישראל. בדברי ההסבר למאגר המידע כתבתי כך: “הגיעה העת ליצור שיח הדדי, שבו 
והן  נכון הן עבור תלמידים וסטודנטים  ניתן להיעזר בעבודותיהם של עמיתינו. הדבר 
עבור אנשי אקדמיה, שלעתים אינם מודעים לעושר הרב שכבר קיים”. למרבה התסכול, 

מתברר שהחזון עדיין רחוק ממימוש.

הקורפוס ומטרות המחקר 
מאמר זה הוא סקירת ספרות שמטרותיה תיאּוריֹות ואנליטיות. ראשית, ביקשתי לשרטט 
את קווי המתאר ההיסטוריים שלפיהם מתארגן שדה הידע. כלומר היעד הראשוני של 
המחקר הוא לבחון את התהליכים המחקריים על רקע הנסיבות החברתיות-היסטוריות. 
דיאכרוני  הן במבט  פי מבחר משתנים  על  ניסיתי לאמוד את התפלגות השדה  שנית, 
והן במבט סינכרוני: דיסציפלינות, נשואי המחקר, סוגת הפרסום )תזה לתואר מוסמך, 
הצלבתי  שלישית,  ועוד.  ספר(  בספר,  פרק  מדעי,  מאמר  דוקטור,  לתואר  דיסרטציה 
meta-( ניתוח-על  כי  להדגיש  ברצוני  הללו.  התופעות  את  לנתח  כדי  משתנים 
analysis(6 אינו בר-ביצוע במקרה זה, בגלל המגוון של האוכלוסיות הנחקרות )למשל 
טקסטים משפטיים, ספרותיים או תקשורתיים לעומת נחקרים אנושיים(, של הגישות 
ושל שיטות המחקר  כמותניים(  לעומת  איכותניים  )לדוגמה, מחקרים  המתודולוגיות 
)כגון ראיונות, סקרים, תצפיות, ניתוחי תוכן וניסויים(. למעשה, אין כל אפשרות לבצע 
ניתוח-על, משום שמלבד מושאי המחקר )קרי להט”ב(, אין לפרסומים כל מכנה משותף 

אני דן רק בספרים משום שלא נהוג לאזכר עבודות גמר )תזות ודיסרטציות(.   4

לראיה, אין זה סוד כי פרסום בעברית כמעט אינו נחשב לצורך קידום אקדמי.   5

הכוונה לניתוח, לרוב בעזרת כלים סטטיסטיים ייחודיים, של מספר מחקרים לשם הפקת מסקנות   6
כוללניות, מֶעבר להבדלים בכלי-המחקר ולמדגמים במחקרים השונים. במסגרת זו לכל המחקרים 

מכנה משותף מתודולוגי ו/או מושגי.
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ברמה המושגית, התאורטית והמתודולוגית, וכמובן מבחינת מגוון הדיסציפלינות. לפיכך 
אי אפשר לבצע השוואות בין העבודות וניתוחים סטטיסטיים מעמיקים, ומאמר זה הוא 
אפוא ניסיון גישוש בלבד שנועד לבחון מגמות ותהליכים ברמת המאקרו ולמפות את 

שדה הידע.
בשנים  הישראלי;  בהקשר  רק  לא  מסוגה  ראשונה  היא  זו  סקירה  ידיעתי,  למיטב 
וניתוחי תוכן של מאגרי מידע בכלל ושל  האחרונות פורסם מספר מזערי של סקירות 
מאגרים בהקשר הלהט”בי בפרט. ראוי לציין כי מחקרים אלו כללו ניתוחי-על, שהתאפשרו 
 Kaestlea & Holz( בזכות האחידּות בשיטות המחקר ובמסגרת המושגית והתאורטית
 Ivory, 2012; Laird, de Marrais, & Barnes, 2007; Ploeg, Fear, Hutchison,
 MacMillan, & Bolan, 2009; Stanziano, Whitehurst, Graham, & Roos,

.)2010
הקורפוס שנבדק מקיף את כל העבודות והפרסומים המקוריים שנעשו על הלהט"ב 
בישראל או על נושאים משיקים )ככל שאפשר לדעת( ופורסמו בערוצים המקובלים 
2012. הקורפוס מבוסס על  באקדמיה מאז ומעולם )בפועל משנת 1942( ועד דצמבר 
 )Google Scholar, Sociological Abstracts( בדיקת מאגרי המידע המרכזיים
וסריקת הקטלוג המאוחד של ספריות ישראל )ULI(, וכן על חיפוש מכּוון )למשל בדיקה 
של רשימת המקורות בפריטים שכבר נכללו בקורפוס(. כמו כן, למאגר המידע נלווית 
פנייה לקוראים שיסייעו בעדכונו. לבסוף, אני סבור שבזכות המעורבות והִהתערּות שלי 
בקהילת הידע נוספו למאגר פריטים שאינם נמצאים באחד המקורות האלה. יש לציין 
כי בספרים ערוכים בחנתי כל פרק לגופו, ואם נמצא שפרק כלשהו מבוסס על עבודה 
מקורית שנעשתה בישראל, הוא נכנס למאגר באופן עצמאי )ולא עם הספר כולו(. עוד 
יצוין כי מסיבות מובנות לא הצלחתי לקרוא במלואם את כל הפריטים שבמאגר, ובחלק 
מהמקרים הסתמכתי רק על הפרטים הביבליוגרפיים שברשּומות. לפיכך ייתכן שמידע 

חיוני חמק מידיעתי ומהניתוחים.
338 הפריטים שבמאגר המידע נכתבו על ידי 405 חוקרים ישראלים ושמונה שאינם 
מקומיים. מספר החוקרים גדול ממספר הפריטים משום שמקצת העבודות נכתבו על 
ידי כמה שותפים. כמו כן, חלק מהחוקרים פרסמו כמה עבודות, כך שבפועל חתומים על 
העבודות 239 חוקרים מקומיים. 217 מהפריטים פורסמו בעברית, 118 באנגלית, שני 

פריטים בצרפתית ואחד בערבית.7

נגישות אליהן.  לי  ייתכן שפורסמו עבודות בשפות שלא הצלחתי לאתר במאגרי המידע או שאין   7
אדגיש גם שלא קראתי את הפרסום בערבית. 



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טו ]2[   245

ממצאים 
היסטוריה. ניכרת מגמה ברורה של עלייה במספר הפרסומים במרוצת השנים הנסקרות. 

לוח 1. התפלגות הפרסומים לפי שנת פרסום )2012-1942(8

התנּודתיּות בשנים האחרונות אינה ברורה, וקשה להסבירה על סמך משתנים חיצוניים כלשהם. 
בכל מקרה, יש להצביע על 1998 כעל שנת המהפך )שבה לראשונה פורסמו לפחות עשר עבודות(: 
בעוד שבשנים הקודמות מספר הפרסומים היה נמוך ועמד על מקרים אחדים בלבד, משנה זו ואילך 
חלה עלייה מרשימה בהיקף הפרסומים, ואפשר לתלות אותה בהתפתחויות מחוץ לעולם האקדמי: 
כאשר   ,1993 בשנת  עמוקה  טלטלה  חוו  בישראל  והפוליטיות  החברתיות-היסטוריות  הנסיבות 
הוקמה הוועדה למניעת אפליה בשל נטייה מינית בכנסת )יונאי, 1998(. לאירוע מכונן זה ולשלל 
אחרים  במקורות  בהרחבה  נידונים  הם  אולם  מלפרטם  כאן  היריעה  שקצרה  דרך  פורצי  אירועים 
)למשל גרוס וזיו, 2003; הראל, Kama, 2000; Shokeid, 2003 ;2002(, השלכות מרחיקות לכת 
הן על המיצּוב החוקי והמעמד הפוליטי של הקהילה הלהט”בית והן במהפך הדרמטי בדרכי הייצוג 
לידי  באו  הללו  להסיק שהתמורות  הציבורי. אפשר  במרחב  ולסביות  הומואים  וההשתתפות של 
ביטוי גם בעולם האקדמי, אם כי באיחור מסוים. במהלך שנות התשעים של המאה ה-20 התרחש 
גמישות  לגלות  התחילו  אלו  בישראל.  והחוקית  התרבותית  החברתית,  במערכת  מעמיק  שינוי 
וההטרוסקסיזם9  בעוצמת ההומופוביה  במידה מסוימת בהפחתה  ומעשית המבוטאת  מחשבתית 

ייתכן שמספר הפרסומים ב-2012 נמוך משום שהמידע על כל הפרסומים בשנה זו טרם הגיע לידיי.  8

המושג הומופוביה מתמקד ביחסים בינאישיים קלוקלים, ואילו הטרוסקסיזם הוא מערכת ממוסדת   9
.)Sears, 1997( )המפלה לרעה להט“ב )כגון מדיניות חברתית וחוקית
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אשר אפיינו את החברה הישראלית בכללותה על מוסדותיה החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים. 
תמורות אלו בוודאי הכשירו את הקרקע לנינֹוחּות של חוקרים מן המניין ושל סטודנטים לעסוק 
בנושאים הומו-לסביים ללא חשש מפני סנקציות. גם אם ייתכן שהסנקציות )למשל אי-קידום או 
אי-הכרה בחיבור לקבלת תואר מתקדם( מעולם לא הופעלו )בין היתר משום שפשוט לא חקרו 
את הנושא או שלא קיבלו תהודה ציבורית( והיו בגדר איום נתפס גרידא, אין זה מפחית מעוצמת 
החשש מפניהן. יתרה מזאת, ככל שעולה מספר העבודות ומספר החוקרים, כך מתרחש מן הסתם 
שהחשש  נוספים,  חוקרים  של  מתרחבים  מספרים  בקרב  הנינוחות  התפשטות  של  אדווה  אפקט 

שאולי ליווה אותם עד כה מתפוגג לנוכח המציאות החדשה.
אין ספק כי התמורות בשדה המחקר, כפי שהן מתוארות כאן בהקשר של פרסומים בלבד, קיבלו 
מתארים   )2003( וזיו  גרוס  בישראל.  האקדמי  בעולם  נוספים  תהליכים  לנוכח  גם  תוקף  משנה 
בפרוטרוט התפתחויות בלימודים הומו-לסביים ובתיאוריה הקווירית בישראל בד בבד עם שרטוט 
את  להדגיש  ראוי  אלו  בין  והתקשורתיות.  החברתיות  הפוליטיות,  בזירות  שהתרחשו  השינויים 
קבוצת  של  הקמתה  את  ובייחוד   ,1993-1991 בשנים  רשמיות  לא  קריאה  קבוצות  של  הקמתן 
הקריאה שקיבלה גושפנקה רשמית באוניברסיטת תל אביב ב-1996. תמריץ מובהק נוסף לפיתוח 
 .2001 תחום הידע מתגלם בקיומו של הכנס “סקס אחר” מדי שנה באוניברסיטת תל אביב מאז 
אפשר להצביע אפוא על מארג מורכב של נסיבות, שצירופן מאפשר את כינונו הממוסד והמובנה 

של תחום הידע מהעשור האחרון של המאה ה-20.

חלק  ומעמד:  מין  פי  על  בחיתוכים  חוקרים  של  חפיפה  קיימת  כי  לציין  ראוי  המחברים.  מין 
אותו  אם  גם  אולם  האקדמי.  התואר  בהתפלגויות  והן  המין  בהתפלגויות  הן  חוזרים  מהחוקרים 
האדם נספר כמה פעמים, לעובדה זו יש חשיבות, משום שאפשר לשרטט שדה שבו נוטלים בני 
קבוצה מסוימת )גברים בעלי תואר דוקטור( חלק גדול יחסית ומהווים בו משקל רב יחסית. אף 
שכאמור חלק מהפרסומים נכתב על ידי אותם המחברים, אפשר להתרשם כי יש עדיפות מספרית 
)N=178, 43%( הנוטלים חלק במחקר הלהט"בי.  )N=233, 57%( לעומת הנשים  לטובת הגברים 
ייתכן שהפער המגדרי נובע מהתפלגות לא שוויונית של גברים ונשים המכהנים במוסדות להשכלה 
גבוהה בישראל באופן כללי )הרצוג, 2012(. מלבד ההטיה הגברית המאפיינת את האקדמיה בכללה, 
הפער בא לידי ביטוי גם בנוכחותם הבולטת של שחקנים ראשיים גברים שתרומתם לשדה גדולה 
יחסית )כפי שיתואר להלן(. בהקשר זה היה מעניין לבחון את שיעורם של ההומואים והלסביות 

הנוטלים חלק בשיח המדעי על עצמם, אך מידע זה אינו נגיש )עוד בסוגיה זו בהמשך(. 

של  המינית  נטייתם  פי  על  הנחקרת  האוכלוסייה  לקבוצת  מתייחס  זה  חיתוך  המחקר.  אוכלוסיית 
חבריה. המידע מוצהר ומפורש לגבי 197 פריטים )הפריטים האחרים עוסקים, בין היתר, בהורים של 
להט”ב, בעמדות של הציבור הרחב או של אנשי מקצוע וכדומה(: הומואים )N=109, 56%(, לסביות 
 ,)7%  ,N=14( טרנסקסואלים/טרנסג’נדרים   ,)8%  ,N=15( ביחד  ולסביות  הומואים   ,)28%  ,N=55(
הלהט"ב )N=2, 1%( וביסקסואלים )עבודה אחת(. הפער בין הומואים ללסביות משקף את המציאות 
החברתית שבה קיימת נוכחות פעלתנית רבה יותר של גברים בכלל והומואים בפרט, וכן את הזירות 
התרבותיות שמהן לסביות מוכחדות סמלית; ולראיה, בשלהי שנת 2012 הוקמה ועדה לקידום מעמד 
האישה בקהילה הגאה, שבין יעדיה המוצהרים מבקשת לקעקע “חלוקה בלתי שוויונית של משאבים 

ועמדות כוח והשפעה במוסדות ובארגונים של הקהילה” )הלפרין, 2012, עמ’ 17(. 
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לוח 2. התפלגות תת-אוכלוסיות של מושאי המחקר לפי שנים )2012-1942(10

נוסף על כך, אפשר להסביר פער זה בנטייה משוערת11 של בני קבוצה מסוימת לחקור בעיקר את 
100 מעבודותיהם פורסמו על  עצמם. לכן מבין 127 הגברים שידועה אוכלוסיית המחקר שלהם, 
הומואים, 10 על הומואים ולסביות, 9 על לסביות ו-2 על טרנסקסואלים/טרנסג’נדרים. לעומתם, 
מבין 106 הנשים שידועה אוכלוסיית מחקריהן, 51 עבודות פורסמו על לסביות, 33 על הומואים 
ו-10 על טרנסקסואלים/טרנסג’נדרים. אם כן, קיים מתאם גבוה בין מין החוקר למין האוכלוסייה 
נוטות  כך שנשים  על  הדעת  את  לתת  גם  מעניין  גברים.  בקרב  יותר  גבוה  אך המתאם  הנחקרת, 
לחקור הומואים בשיעור רב יותר מאשר גברים החוקרים לסביות, וכן שרק שתי עבודות מתוך 14 

על טרנסקסואלים/טרנסג’נדרים נכתבו על ידי גברים.
אפשר להצביע על הבדלים בין אוכלוסיות המחקר גם במבט היסטורי: הומואים נחקרו כבר בשנת 
1942, ולאחר הפסקה של ארבעה עשורים )1981( הם נחקרים פחות או יותר באורח סדיר. המחקר 
הראשון על לסביות פורסם רק ב-1987, ולאחר הפסקה בת ארבע שנים הוא פחות או יותר סדיר 
ועקבי. הומואים ולסביות כקבוצה אחת נחקרו רק מאז שנת 1995. טרנסג'נדרים וטרנסקסואלים 
זכו  ביסקסואלים  בממוצע.  שנה  מדי  אחת  עבודה  פורסמה  ומאז   ,1999 בשנת  לראשונה  נחקרו 
לפרסום יחיד בלבד בשנת 2011. בהערת אגב נחוץ לומר כי המונח להט”ב, הרווח בשיח התקשורתי 
האחרונות  הקבוצות  שתי  האקדמי:  בשיח  משתקף  אינו  הפנים-קהילתית,  ובתקשורת  הכללי 

 Frankfort-Nachmias & Shadmi,( לסביות  על  מאמרים  אסופת  פורסמה   2005 בשנת   10
חריגה  הייתה  זו  בשנה  כאילו  אשליה  נוצרה  בנפרד,  פרק  לכל  כאמור  שהתייחסתי  מאחר   .)2005

קיצונית.

אין לי אפשרות מעשית להגדיר את נטייתם המינית של החוקרים, ולפיכך אני נזהר מכך.  11
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לתשומת  וזוכות  לחלוטין  כמעט  סמלית  מוכחדות  וטרנסקסואלים/טרנסג'נדרים(  )ביסקסואלים 
לב מחקרית מזערית. אם נניח – הנחה זו זכתה לאישוש מסוים לעיל – שבני הקבוצה נוטים לבחון 
נובע  הללו  הקבוצות  שתי  על  העבודות  מיעוט  כי  להסיק  אפשר  להם,  הדומים  ואת  עצמם  את 
גם משיעור נמוך של ביסקסואלים וטרנסקסואלים/טרנסג'נדרים בקהילה האקדמית, וגם אם הם 
נוכחים, אולי טרם הגיעה השעה עבורם להכריז על עצמם ככאלו, ולכן הם נמנעים מעיסוק מחקרי 

בנושא, העלול לחבל במאמציהם להסתיר את זהותם.

אסירים,  על  אחת  עבודה  כדלקמן:  מוגדרות  חברתיות  קבוצות  בחנו  עבודות   56 תת-אוכלוסיות. 
ילדים, ארבע על קשישים, ארבע על  שתי עבודות על חברי קיבוץ, שתיים על מזרחים, שלוש על 
פלסטינים, חמש על עולים חדשים ו-35 עבודות על בני נוער ומתבגרים. ההתעניינות הרבה יחסית 
בבני נוער ובמתבגרים נגזרת ישירות מהמסגרת התיאורטית שבה מעוגן שדה המחקר: מאחר שגיל 
 ,)2011 ופנחסי,  )פזמוני-לוי, שילה  ההתבגרות הוא שלב מכריע בהתפתחות הזהות ההומו-לסבית 
פלא  אין  והשלכותיה,  התפתחותה  זהות,  של  בסוגיות  עוסק  מהמחקרים  מבוטל  לא  שחלק  והיות 
זו. יתר על כן, ייתכן שהעובדה נגזרת  שחוקרים רבים יחסית מתבוננים בפירוט ובפרטנות בקבוצה 

מהבֹולטּות של שדות הידע הטיפוליים, שאלו נושאים מקובלים ורווחים במסגרתם.
למעט קבוצת בני הנוער והמתבגרים, הממצא המרכזי בחיתוך הנוכחי מעורר תמיהה: למרות הידע 
המצטבר בנוגע להצלבה )intersectionality( של משתנים סוציו-דמוגרפיים הנושאים עמם משא 
סמלי שלילי )קרי מאפייני זהות סטיגמטיים( המקיימים ביניהם יחסי גומלין, בדרך כלל של דיכוי כפול 
)Bowleg, 2008; Purdie-Vaughns & Eibach, 2008(, רוב החוקרים בישראל נמנעים מבחינה 
מעמיקה של אוכלוסיות נשאיות סטיגמות כפולות או משולשות. למעט שתי עבודות המתמקדות 
בלסביות מזרחיות וחמש עבודות המזכירות – לאו דווקא כנושא המחקר – פלסטינים )אזרחי ישראל 
או תושבי הרשות הפלשתינית(, לא נמצא כמעט זכר לשסעים הנובעים מלאומיות )מלבד עבודה אחת 
2001[( וממוצא אתני )למעט עבודותיו של יוסף ]2007,  הבוחנת את הסכסוך הערבי-יהודי ]יונאי, 
בחברה  מאוד  עד  רבה  נוכחות  בעלי  ושהם  האתני(,  מהפן  הישראלי  הקולנוע  את  הבוחנות   ]2010
הישראלית ובספרות האקדמית )חבר, שנהב ומוצפי-האלר, 2002; קמה, 2005; רבינוביץ ואבו בקר, 
2002; שנהב, 2003(. בנוגע להצלבת נטייה מינית הומו-לסבית עם מעמד חברתי-כלכלי, לא הצלחתי 
כחלק  זה  משתנה  גם  בוחנות  האמפיריות  מהעבודות  חלק  כי  אם  בכך,  המתמקדות  עבודות  לאתר 
ממיפוי סוציו-דמוגרפי מקובל. נדמה אפוא שהקהילה הלהט"בית המכוננת בלי משים בשיח המדעי 
בישראל היא מונוליתית ואינה מכילה או משקפת את הבעיות המוְבנות במציאות החברתית המורכבת 
המאפיין  הסוציו-דמוגרפי  בגיוון  כלשהו  דיון  יש  מהעבודות  שבחלק  ייתכן  אם  גם  לסיכום,  שלנו. 
המגדרי  למחקר  בניגוד  כי  נראה  פניו  על  בכלל,  האנושית  החברה  ואת  בפרט  בישראל  החברה  את 

העכשוויHerzog, 2012( 12(, אין כמעט כל תשומת לב המוקדשת במפורש להיבט זה. 

המחקרים  נמנים  דיסציפלינות  אילו  על  לבחון  הייתה  הנוכחי  בניתוח  המטרה  דיסציפלינות. 
והחוקרים, גם אם התיחּום הדיסציפלינרי אינו ברור או מובהק. אף שמיפוי שיטתי של דיסציפלינות 

המורכבת  הזהויות  פוליטיקת  את  נס  על  העלה  הפמיניסטי  הפרויקט  של  השלישי  הגל  כי  יוזכר   12
וקרא להימנע מהתייחסות ל”אישה” כאל ישות ניטרלית, חד-ממדית ואוניברסליסטית. ייתכן שגם 

בהקשר הלהט”בי הדורות הבאים של החוקרים יבקשו לחתור תחת המגמה השלטת כיום.
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 326 בו.  על האתגר הטמון  לוותר  סיבה  אין  ואפיסטמולוגי,  מוקשים תאורטי  בבחינת שדה  הוא 
פרסומים סווגו לפי 22 דיסציפלינות באופן גס למדי. 

לוח 3. התפלגות הפרסומים לפי דיסציפלינה

כאמור, קשה עד בלתי-אפשרי לתחום דיסציפלינות באופן חד-משמעי וחד-ערכי. למשל, 
ההבחנות בין עבודה סוציאלית לפסיכולוגיה הן במידה רבה שרירותיות ולא אפיסטמולוגיות, 
תאורטיות או מתודולוגיות, אך בהקשר הנוכחי נקבעו על סמך ההשתייכות המוסדית של 
המחברים או לפי כתב העת. גם ההבדלים בין תקשורת, קולנוע ותאטרון אינם מוצקים וברורים 
מאליהם. אפילו בתוך שדה ידע מובחן אפשר למצוא הבחנות מהותיות שלא מצאו את ביטוין 
כאן. לדוגמה, במקרה של מחקרי תקשורת לא נערכה הבחנה בין מחקרים טקסטואליים 
ובין מחקרי התקבלות. יתר על כן, העבודות עצמן נקטו לעתים קרובות ייחוס עצמי לכמה 
דיסציפלינות )למשל, מחקרים על תיירּות ותקשורת(. ואף על פי כן, אני סבור כי מיפוי 

השדה חיוני ועשוי להאיר היטב את הנושא של המאמר הנוכחי. 
 ,)21%  ,N=70( פסיכולוגיה  עבודות:  משלושים  יותר  פורסמו  דיסציפלינות  בחמש  רק 
סוציולוגיה )N=44, 13%(, משפטים )N=43, 13%(, תקשורת )N=40, 12%( ועבודה סוציאלית 
13 עבודות בכל  )N=30, 9%(. בחינוך ובהיסטוריה, הדיסציפלינות הבאות בתור, פורסמו 
אחת. כפי שנראה בסעיף הבא, התופעה ההומו-לסבית עדיין ממוסגרת במידה מסוימת 
בהקשר פתולוגי, דהיינו כמובחנת מן הנטייה המינית “הנורמטיבית”, ולכן שיעור גבוה 
יחסית – כמעט שליש – מהמחקרים עליה מבוצעים במסגרת הדיסציפלינה הטיפולית 
)פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית(. מן הראוי להבהיר כי המחקרים העכשוויים אינם נוקטים 
וודאי שלא הומופובית, ואולי אף נועדו לשלול את המורשת  עמדה שיפוטית וערכית, 
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הפתולוגית והמדיקלית של ההומוסקסואליות. השיעור הרב יחסית של מחקרים משפטיים 
ניתן להסבר הנובע ממעמדם הבעייתי, השולי והבלתי-שוויוני של הומואים ולסביות מבחינה 
חוקית: בתחילה, בגלל החקיקה המפלה נגדם עקב זהותם והפרקטיקות המיניות “הסוטות” 
שלהם, וכיום בראש ובראשונה בתחום המשפחה )זוגיות ונישואין, הורּות ואימוץ(. לפיכך 
הסוגיות המשפטיות הכרוכות במאבקיהם מעוררות עניין מחקרי והגותי בקרב אנשי המשפט. 
תחום הצבא אמנם אינו יכול להיחשב דיסציפלינה מדעית עצמאית, אך מצאתי לנכון לציין 
כי בשמונה עבודות נבחנים היבטים של גיוס ושירות של הומואים ולסביות בעזרת כלים 
תאורטיים מובחנים כקטגוריה מושגית בפני עצמה. המאבק לגיוסם ולהשוואת תנאי שירותם 
2002( עורר גל של  וקידומם של לסביות והומואים בצבא במהלך שנות התשעים )גרוס, 
התעניינות בעשור הראשון של שנות האלפיים. תחומי התקשורת והקולנוע נבדלים מהתחומים 
האחרים בגלל סיבות אישיות: מתברר שבתחומים אלו יש שניים-שלושה חוקרים פעילים 
במיוחד, ותרומתם המספרית מעצימה מאוד את נוכחות הדיסציפלינות הללו. בדומה לשדה 
המגדריHerzog, 2012( 13(, גם בהקשר הלהט“בי לא פורסמו )למיטב ידיעתי( עבודות 
במסגרת מדעי המדינה העשויות להתחקות אחר מנגנונים ופרויקטים לאומיים )למשל, 

מדיניות ציבורית או פעילות מפלגתית(. 

נושאי המחקר. העבודות סווגו לפי נושאי המחקר ל-45 קטגוריות, בהן אתניות )מזרחיּות(, 
מרחב )גאוגרפי(, גרונטולוגיה, דת )יהדות(, הומופוביה, הורות, היסטוריה, זהות, זוגיות, 
זנות, חינוך, יהדות, ייצוג, יציאה מהארון, כלכלה, לשון, מהגרים, משפחה, משפט, עמדות 
הציבור )כלפי הומו-לסביּות(, פתולוגיה, צבא, קולנוע, קיבוץ, רפואה, שואה, שיווק, תאטרון, 
תיירות ותקשורת. היות שחלק מהעבודות סווגו ליותר מנושא אחד )למשל, יהדות והיסטוריה, 
זהות וזוגיות(, בסך הכול נמנו 409 נושאים. גם כאן יש לציין את הבעייתיות המוְבנית בניסיון 
ִאפיון חד-ערכי של העבודות,  לבצע סיווג נושאי: לא רק שאין אפשרות אמיתית לבצע 
ההחלטות לקבוע את הנושאים הן במידה רבה שרירותיות. לדוגמה, האומנם זהות היא נושא 
מובחן משאלות של זוגיות והורות? עם זאת, מאחר שברצוני להציע גישוש ראשון מסוגו 

למיפוי שדה המחקר, נחוץ לבצע בעתיד פילוחים מעודנים יותר. 
 ,)16% ,N=64( בראש הרשימה עמדו חמישה נושאים הכוללים לפחות 20 פריטים: זהות
 .)5% ,N=22( והורות )6% ,N=26( פוליטיקה ,)7% ,N=30( זוגיות ,)8% ,N=34( פתולוגיה
לאחריהם הופיעו הנושאים הבאים )בין 19 ל-10 פריטים בכל אחד בסדר יורד(: תקשורת, 
משפט, עמדות, היסטוריה, דת, יציאה מהארון, צבא ואיידס. 34 נושאים זכו לפחות מעשר 

עבודות כל אחד.
אפשר ללמוד אפוא כי מעבר להתייחסות הפסיכולוגית במהותה )העוסקת בנושאים כגון זהות 
מחד גיסא ופתולוגיה מאידך גיסא(, הנושאים המרכזיים משקפים במידה רבה את המגמה 
הרווחת בקרב הקהילה הלהט"בית, שאותה המשגתי כחתירה אל המרכז החברתי אגב הפגנת 

שדה המחקר ההומו-לסבי נתפס בדרך כלל כמשיק ללימודי מגדר ולעתים אף כחלק בלתי-נפרד   13
ונטייה(  זהות  )כגון  יתרה מכך, סוגיות של מיניות  נלמדים בחוגים למגדר.  בנושא  וקורסים  מהם, 
נחקרות ונלמדות לעתים קרובות בהקשרים מגדריים על ידי חוקרים העוסקים גם במגדר. לפיכך 

בחרתי להשוות את השדה הלהט”בי עם השדה המגדרי.
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סממני היטמעות מובהקים, שבראשם ניצבת השאיפה להורות ולזוגיות מוכרת ובת-קיימה 
)Kama, 2011(. לכן אין פלא שהורות וזוגיות זוכות לתשומת לב מחקרית רבה יחסית. 
מאחר שהומואים ולסביות – לאו דווקא יהודים – נרצחו על ידי הנאצים, וכן שהומואים 
ולסביות ישראלים לא מעטים הם בני דור שני או שלישי לניצולים, ועל רקע סוגיית ההנצחה 
על ידי המוסדות )יד ושם למשל( המוטלת בספק, היה אפשר להניח כי השואה תהיה מוקד 
לעניין מחקרי כלשהו. אך לא כך הדבר: השואה אינה מושא למחקר של החוקרים המקומיים, 
.)Schlagdenhauffen-Maika, 2005( והעבודה היחידה בנושא נכתבה על ידי צרפתי

ההיבטים הפתולוגיים של ההומו-לסביּות הם עדיין מושא לחקירה ומעוררים קושיות בנוגע 
ליכולת ההישרדות של התפיסה המהותנית המכוננת את ההומו והלסבית כבני אדם “מזן 
אחר”. לפני ארבעה עשורים סקר מורין )Morin, 1977( את שדה המחקר ומצא שכשלושה 
 Psychological רבעים מהמחקרים שפורסמו באנגלית בשנים 1974-1967 ונרשמו במאגר
Abstracts אופיינו בהטיה שהניחה שהנטייה המינית ההומואית אינה טבעית ובהכרח נחותה 
מהנטייה המינית ההטרוסקסואלית. ואכן, אחד מכיווני המחקר העיקריים ששרדו עד לשלהי 
המאה ה-20 היה בחינת האטיולוגיה של הנטייה המינית ההומו-לסבית, דהיינו, השאלה 
המנחה הייתה מדוע וכיצד אנשים מסוימים הופכים להיות הומואים ולסביות. לנוכח תהליכי 
 ,)Nardi, Sanders, & Marmor, 1994( 1973 הֶדה-פתולוגיזציה, שהחלו כבר בשנת
שבאמצעותם ההומואיּות חדלה להיחשב על ידי אנשי הפרופסיות הרפואיות והפסיכולוגיות 
הפרעה חולנית בת-ריפוי, אין ספק שלא נערכים בישראל כיום מחקרים שבהם מהדהדות 
וולף )Wulff, 1942( ושנוכחות גם במחקרים משנות השבעים  התובנות מהסוג שפיתח 
)שוהם ואחרים, 1979(. עם זאת, גם אם החוקרים כיום אינם נוקטים תפיסות הומופוביות, 
עצם הבחינה של היבטים פתולוגיים אפשריים – ביניהם אפשר למנות את המושגים הרווחים 
התאבדות, הפרעות אכילה, הסתגלות נפשית, ערך עצמי, רווחה סובייקטיבית וכיוצא באלו 
– מלמדת שהאפיסטמולוגיה הפתולוגית טרם פסה מן העולם. בכל אופן, נחוצה בדיקה 
מעמיקה נוספת כדי ללמוד אם העבודות הרבות שנושאן הוא זהות להט”בית נוקטות או 
נמנעות מבירור סוגיות אטיולוגיות. ברצוני להבהיר כי מחקרים אטיולוגיים הם ייחודיים 
לתופעות הנתפסות והמכוננות כסוטות, ובכך הם מחזקים תהליכי האחרה ואף הדרה של 

מושאיהם. 

נושאי המחקר במבט היסטורי. באופן כללי, לא ניכרת מגמה כרונולוגית מובהקת בטיפול 
בנושאים מוגדרים, חוץ מכמה מקרים מעניינים. הפרסום הראשון על מחלת האיידס היה 
 Marilus, Spirer,( בשנת 1984, אף שהמגפה טרם הגיעה לממדים אפידמיולוגיים בישראל
 10( זוכה למחקר מועט יחסית  Michaeli, Soferman, & Blum, 1984(. נושא זה 
פרסומים בלבד באורח בלתי-עקבי ולא רציף(. קשה להסביר או אפילו להצדיק ממצא 
זה לנוכח העושר העצום של מחקרים בעולם ובדיסציפלינות מגוונות הבוחנים את מחלת 

האיידס ואת התפשטות הנגיף HIV בקרב אוכלוסיות הומואיֹות.
הורות נחקרה כנושא עצמאי בפעם הראשונה בשנת 2000 כחלק משתי עבודות לשם קבלת 
תואר מוסמך )אור, 2000; פרידלנדר, 2000(, ובכך משקפת את המגמה המתגברת במציאות 
החברתית של הרצון להורּות בקרב הומואים ולסביות ומאבקיהם להכרה כהורים וכמשפחה. 
יתרה מכך, האפשרות להורות חד-מינית לא הייתה קיימת בעבר במסגרת התסריטים 
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החברתיים האפשריים, ולכן לא הייתה תופעה הניתנת למחקר. בעשור האחרון מפורסמות 
עבודות המתבוננות בהורות, בשיקולים להורות ובהיבטים חוקיים-משפטיים שלה באופן 

עקבי ורצוף )4-1 פרסומים מדי שנה(.
פרסום ראשון בעניין הזהות ההומו-לסבית ראה אור בשנת 1979 )שוהם ואחרים, 1979(, 
וניכרת נטייה מסוימת של האצה במחקר בסוגיה זו )בשנת 2011 פורסמו שמונה עבודות 
הממוקדות בהיבטים של זהות(. מאז הומשגה הנטייה המינית ההומוסקסואלית בשנת 
Money, 1993( 1869(, בד בבד עם תהליכי הפתולוגיזציה שנלוו אליה במהלך השנים, 
הזהות ההומו-לסבית זוכה לתשומת לב מחקרית ותאורטית לא רק מפאת הסקרנות של 
חוקרים להציץ אל נבכי הנפש התועה והזהות הסוטה )מתוך שאיפה להשיב את הסדר 
ההטרוסקסואלי על כנו(, אלא גם עקב רצון כן ואמין להבין את תהליכי גיבושה ללא כל 
נופך שיפוטי או ערכי. למרות זאת, העיסוק בהיבטים פתולוגיים או סוטים של התופעה 
שהחל בשנת 1942 לא דעך, ואף להפך, הוא זוכה לעדנה בשנתיים האחרונות )2011 – שבע 

עבודות; 2012 – תשע עבודות(. 
נושאים מסוימים נחקרו כמעט אך ורק עקב כניסתם של חוקרים מסוימים אל תוך שדה 
הפעילות המדעית. לדוגמה, נושאי הייצוג ומחקרי תקשורת וקולנוע פורסמו לראשונה בשנת 
1998. שני שחקנים ראשיים החלו בפעילות אקדמית בשנה זו, וכשנתיים לאחר מכן הצטרף 
שחקן ראשי שלישי, והם זוכים לפרסום עקבי ורציף למדי. גם תחום ההגירה )דהיינו עולים 
חדשים הומואים ולסביות( מאופיין בכניסתה של חוקרת אחת לשדה בשנים 2007-2002. 
אפשר לטעון אפוא כי חלק מהשדה המחקרי על הומואים ולסביות זוכה לתסיסה פרסומית 
בעיקר בזכות נחישות וחריצות של מספר קטן ומצומצם של חוקרים. לכן לא קיימת נטייה 

גורפת בקרב אנשי האקדמיה הישראלים להשתלב בשדה.
הפרסום הראשון בנושאי צבא היה בשנת 1999, ומאז פורסמו 11 עבודות14 על מבחר היבטים 
נובע ישירות מהשינויים שהתרחשו  זה  של השירות הצבאי ומדיניות צה”ל. גם ממצא 
במציאות החברתית, קרי שינוי פקודות הצבא בעניין גיוס הומואים ולסביות לצה”ל בשנת 

 .)Levy, 2007( 1993

4, השיעור הגבוה של מאמרים בכתבי עת – מחצית  ערוץ הפרסום. כפי שעולה מלוח 
מהפריטים )N=170( – נובע כמובן מהצורך המובנה בחיים האקדמיים, אך מלמד על איכותן 
של העבודות העוברות בהצלחה תהליכי שיפוט וזוכות לראות אור בכתבי עת ישראליים 
ובינלאומיים )חלקם מהמובילים בתחומם(. חלק בלתי-מבוטל מהמאמרים פורסם על ידי 
מספר קטן יחסית של חוקרים בעלי תואר דוקטור. ממצא מעניין נוסף הוא מספרן של 
התזות לקבלת תואר מוסמך )66( הגבוה במידה ניכרת ממספר הדיסרטציות לקבלת תואר 
דוקטור )10(. מכאן אפשר להקיש על הרחבת מעגל החוקרים בקרב הדור הצעיר. ייתכן )ויש 
גם לקוות( שמספרן הרב של התזות מלמד על מגמה עתידית: אותם חוקרים צעירים של 
היום ימשיכו לתואר שלישי ויוסיפו לחקור את התחום, וכך יעלה מספרן של הדיסרטציות. 

אחרת  דיסציפלינרית  במסגרת  נכתבו  נוספות  שעבודות  משום   )8( לעיל  מהמצוין  גדול  המספר    14
)למשל, משפטים(.
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לוח 4. התפלגות הפרסומים לפי ערוץ פרסום

 18( נוכחות מצומצמת למדי  יש  למרות העושר במאגר המידע הנוכחי, על מדף הספרים העברי 
ספרים(.15 החשיבות הטמונה בספרים באופן כללי היא רבה בהיותם ערוץ הכרחי ואף בלעדי של 
בני- אינם  ודיסרטציות  תזות  עת,  בכתבי  הרחב, שעבורו מאמרים  לציבור  ורעיונות  ידע  הנחלת 
השגה, ואף הספרות הלועזית אינה נגישה לו. כלומר מלבד התהליך המבורך של יצירת ידע, נחוץ 
לפרוץ את המעגל של קהל היעד המיידי )אנשי אקדמיה( ולהגיע גם למגזרי אוכלוסייה נרחבים 
כאמצעי, בין היתר, לשינוי חברתי ולגיבוש עמדות מושכלות ומבוססות. הספרים בעברית נחלקים 
 ;2007 גלוזמן,   ;2007 ווגנר,  )אלשך  ישראלים  עבודות מקוריות של  )1( שמונה  סוגים:  לארבעה 
יוסף, 2010; פלג, 2003; קורן, 2003; קמה, 2003; קפלן, 1999; שילה, 2007(; )2( שישה ספרים 
פופולריים  ושלושה   ]1996 פוקו,   ;2002 ספרגו,   ;2001 ]באטלר,  אקדמיים  )שלושה  מתורגמים 
פרקים  הכוללות  מקראות  שתי   )3(  ;)1989 קלרק,   ;1998 ופיקנו,  סילברשטיין   ;1994 ]מרכוס, 
מקוריים בצד מתורגמים )באום ומרן, 1998; קדר, זיו וקנר, 2003(; )4( שני ספרים לא מדעיים )לוז 

ואבני, 2000; מייק, 2009(.

ערוץ הפרסום במבט היסטורי. העבודה הראשונה של חוקר זוטר )תזה לתואר מוסמך( פורסמה 
בשנת 1981 )רביץ, 1981(, ועד שנת 1999 פורסמו 2-1 תזות בשנה. בשנת 2000 פורסמו 5 תזות, 
ירד  המספר  האחרונות  השנים  בארבע  דומה.  מספר  שנה  בכל  פורסם   2008 ועד  זו  שנה  ולאחר 
ומאז   ,)1998 )מינצר,   1998 בשנת  פורסמה  דוקטור  תואר  לקבלת  הראשונה  הדיסרטציה  מעט. 
פורסמו כמעט מדי שנה 2-1 דיסרטציות )פרט לשנים 2006-2002(. כזכור, המאמר הראשון בכתב 

 Herzog,( ל-2011   2006 שבין  הקצרה  בתקופה  שיצאו  מגדר  בנושאי  ספרים  ל-150  בהשוואה   15
.)2012
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עת פורסם בשנת 1942, הבא אחריו פורסם רק ב-1979, ובשנים 2000-1995 פורסמו לכל היותר 
שבעה מאמרים בשנה. בשנת 2001 חלה האצה פתאומית בפרסום מאמרים )12(, ומאז חלה עלייה 
מתונה עד 2010. שנת 2011 הייתה חריגה באופן בלתי ברור, ופורסמו במהלכה 23 מאמרים. אף 
של  התשעים  שנות  שלהי  עד  כי  להסיק  אפשר  האחרון,  בעשור  לתנודות  מסביר  משתנה  שאין 
המאה ה-20 הייתה רתיעה מהעיסוק המחקרי, מלבד אי אלו חריגים זניחים מבחינה כמותית. עצם 
היה לבסס את התחום.  מן הסתם בסיס התחלתי שעליו אפשר  היה  הפרסום בשנים המוקדמות 
אין ספק כי החוקרים הראשונים הביעו אומץ לב, אולי אפילו רוח הרפתקנית, כאשר בחרו לעסוק 

.)Kama, 2000( )terra incognita( ”בתחום “לא קיים

לוח 5. התפלגות ערוצי הפרסום )תזות, דיסרטציות ומאמרים( לפי שנים )2012-1942(

מעמד המחברים. התואר האקדמי בעת פרסום העבודה ידוע לגבי 282 מחברים,16 וזו התפלגותו: 
שני )כמעט 1%( רבנים, 10 )4%( בעלי תואר בוגר, 97 )35%( בעלי תואר מוסמך ו-173 )61%( בעלי 
דיסרטציות  יחסית של  לנוכח מספרן הקטן  זה מפתיע  )כולל פרופסורים(. ממצא  דוקטור  תואר 
לעומת תזות, אולם מתיישב כמובן עם מספרם הרב של מאמרים שפורסמו בכתבי עת )שנכתבים 

בדרך כלל על ידי בעלי תואר דוקטור ומעלה(.17

כאמור, נספרו המחברים של כלל העבודות ללא הבחנה בין עבודות שפורסמו על ידי אותו המחבר,   16
הבדלים  ולא  מגמות-על  ולתאר  המאקרו  ברמת  השדה  את  למפות  הייתה  שהכוונה  משום  וזאת 

פרטניים. אם חתומים על העבודה כמה מחברים, הדרגה שנרשמה הייתה של המחבר הראשון.

ואינם  דיו  מבוסס  האקדמי  שמעמדם  משום  בתחום  לעסוק  לעצמם  להרשות  יכולים  שאלו  ייתכן   17
חוששים לעתידם, בניגוד לאלו המתחילים את דרכם ושוקלים את נושא המחקר לדיסרטציה.
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נמצא הבדל מגדרי במשתנה התואר )ראו לוח 6(: יותר נשים הן בעלות תואר מוסמך )חצי מכלל 
הנשים המפרסמות לעומת רבע מהגברים(, וקיים שיעור גבוה יחסית של בעלי תואר דוקטור בקרב 
נובע  המגדרי  שההבדל  ייתכן  מהנשים(.  חצי  לעומת  מהם  רבעים  )שלושה  המפרסמים  הגברים 
מכך שאנחנו עדיין נמצאים בשלב היסטורי שבו הנשים המתעניינות בתחום ההומו-לסבי נמנות 
על הדור הצעיר וטרם הגיעו לבכירּות אקדמית או שמא אינן מגיעות לשלב מתקדם בלימודיהן 

מסיבות שאינן מענייננו כעת.

לוח 6. התפלגות בעלי תואר מוסמך ודוקטור לפי מגדר

N=111100%אישה

5550%דוקטור

5650%מוסמך

N=158100% גבר

11875%דוקטור

4025%מוסמך

269סכום כולל

שיעורם הרב של בעלי תואר דוקטור )כמעט שני שלישים מהמחברים( מלמד במפורש על הבגרות 
במילים אחרות,  זוכה.  הוא  הלגיטימיות האקדמית שלה  מידת  ועל  המאפיינת את שדה המחקר 
זהו תחום הנחשב רציני ולגיטימי מספיק לא רק כנושא לעבודות גמר )תזות ודיסרטציות( אלא 
מהן,  לדעת  אין אפשרות  הנוכחי  המניין. במסגרת המחקר  מן  סגל אקדמי  אנשי  גם למחקר של 
החוקרים,  של  המקצועי  קידומם  על  הלהט"בי  בשדה  מחקרים  פרסום  של  ההשלכות  בכלל,  אם 
של  מבוטל  לא  מספר  בקרב  חשש  מעורר  אינו  להט"ביות  בסוגיות  העיסוק  כי  להבין  אפשר  אך 
אנשי סגל אקדמי מפני נקיטת סנקציות נגדם, הן מוחשיות )כגון אי-קידום( והן סמליות )למשל, 
הסתכנות בתיוג סטיגמתי או הפחתת ערך וצמצום ההון הסמלי(. אפשר גם להתייחס לכך שחלק 
מהחוקרים שבים ועוסקים בנושא כביטוי ליכולתם להתמקד ולהתמחות בתחום הלהט"בי. על רקע 
והן כלפי העוסקים  זה אפשר לומר כי השדה האקדמי הישראלי מגלה סובלנות הן כלפי הנושא 
בו. עם זאת, כאמור, אי אפשר בשלב זה לדעת אם יש חוקרים זוטרים או בכירים שנפגעו באופן 

כלשהו מעיסוקם בתחום. 

סיכום
מאמר זה מבוסס על ניתוח ראשון מסוגו, ולפיכך מגשש, של מאגר מידע המקיף את כל העבודות 
וטרנסקסואלים/טרנסג'נדרים  ביסקסואלים  לסביות,  הומואים,  על  בישראל  שבוצעו  המדעיות 
ישראלים. יש להדגיש כי כל שדה ידע טומן בחובו לא רק את הקורפוס של העבודות שבכתובים 
אלא גם פעילויות המשלימות את ליבת העבודה האקדמית: קורסים )והסילבוסים שלהם( וכנסים. 
גם  הבוחן  עתידי  מחקר  לערוך  ראוי  ההומו-לסבי  המחקר  תחום  של  יותר  מעמיקה  הבנה  לשם 
היבטים אלו )למשל, מיפוי וסיווג ההרצאות שניתנו בעשור האחרון בכנס “סקס אחר" והקורסים 
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המוצעים במוסדות להשכלה גבוהה(. על אף סייג זה, ברצוני להציע את המסקנה העיקרית העולה 
מניתוח היסטורי של הנתונים במחקר הנוכחי, המלמדת כי השינויים במציאות החברתית ובזירה 
האקדמי.  בשדה  התמורה  את  הקדימו  הלהט"בי  בהקשר  ופסיקה(  חקיקה  )הכוללת  הפוליטית 
אפשר להצביע בבירור על האצה של המחקר בשדה הידע שחלה רק בעקבות התבססות “המהפכה 
המעוגנת  הסובלנות  כי  להקיש  אפשר  החברתית.  במציאות   )2002 )הראל,  ההומוסקסואלית" 
הקבוצה  בני  של  הגוברת  והנוכחות  חברתית  מבחינה  יחסית  הגבוהה  הנינוחות  וכן  בחוק,  כעת 
במרחב הציבורי – כל אלה הניחו תשתית עבור החוקרים, שבזכות הישגים אלו יכולים להרשות 
לעצמם להפנות תשומת לב מחקרית לסוגיה שהייתה אולי עלולה לפגוע בהם בדרכים עקיפות 
ועקלקלות קודם לכן. יתרה מכך, ככל שהתחום מתבסס, נוצר אפקט אדווה של התפשטות העיסוק 
המחקרי בקרב חוקרים נוספים ובמסגרות דיסציפלינריות מגוונות, דהיינו לא רק במסגרת המחקר 

הפסיכולוגי, שרווח במיוחד בעידן שבו שלטה האפיסטמולוגיה הפתולוגית. 
הכתמת זהותו של מחבר עבודה בנושא להט”בי עלולה לנבוע, בין היתר, מן התופעה המכונה 
עם  המתרועע  של  בלתי-מּותנית  הדבקה  שמשמעותה   )courtesy stigma( שבנוהג  סטיגמה 
 Herdt & Boxer, 1992; Sigelman, Howell,( הומו-לסבית  בסטיגמה  ולסביות  הומואים 
Cornell, Cutright, & Dewey, 1991(. כלומר התרועעות עם להט”ב או עיסוק מחקרי בנושא 
זה עלולים לחולל אצל אחרים ייחוס מיידי של הומואיּות או לסביּות גם לחוקר, וגם אם אינו כזה. 
במילים אחרות, לנוכח האפשרות של אובדן יוקרה אישית ומקצועית והתנכלויות )כגון אי-קידום( 
– בין שהיא מוחשית ומעוגנת בתקדימים ובין שהיא נתפסת בלבד ואינה מוכחת בפועל – העיסוק 
המתגבר בנושא הלהט"בי מרמז על כמה תהליכים חברתיים-היסטוריים: ראשית, אפשר להסיק כי 
פחתה עוצמתם של ההומופוביה וההטרוסקסיזם, וכי מצטמצם החשש מפני הסטיגמה האמיתית 
)דהיינו כאשר החוקר הוא בעצמו הומו או לסבית( או שַבנוהג )אם הוא הטרוסקסואל(. לאור זאת, 
ניכר בבירור שהחשש מפני מחקר להט"בי פחת בעשור וחצי האחרונים. יתרה מכך, נראה שכאשר 
מצטברת מסה קריטית של חוקרים וספרות, היא משפיעה על שינוי באקלים הדעות, והוא מאפשר 

בתורו מחקר ופרסום. 
הישראלים  החוקרים  ראשית,  לב:  לתשומת  הראויות  תופעות  כמה  העלו  הבדיקה  ממצאי 
בהקשרים  והטרנסג'נדרית  הלסבית  ההומואית,  הזהות  התפתחות  של  היבטים  לבחון  מבכרים 
מגוונים ובמסגרות דיסציפלינריות שונות. כמו כן, הם מתעניינים בהיבטים של המשפחה החד-
מינית )זוגיות והורות(, שהיא תופעה היסטורית חדשה ולכן מאתגרת מבחינה אמפירית ותאורטית 
)ובוודאי אידאולוגית(. מנגד, לא ניכרת התעניינות בנושאים כמו השואה, איידס או ביסקסואלים. 
דיסציפלינות:  ארבע  של  ומתודולוגית  תאורטית  בחסות  בוצע  המחקר  של  הארי  חלק  שנית, 
)תקשורת  והתקשורתית  הסוציולוגית  המשפטית,  סוציאלית(,  ועבודה  )פסיכולוגיה  הטיפולית 
המונים וקולנוע(. תנובת הדיסציפלינות האחרות היא אקראית ומבוססת בעיקר על עבודות של 

חוקרים יחידים. 
נטייתם המינית  אין אפשרות סטטיסטית לפלח את אוכלוסיית החוקרים לפי משתנה  גם אם 
ידע  על סמך  וכן  אישיים,  והיכרות  ידע  על סמך  לעומת הטרוסקסואליּות(,  ולסביּות  )הומואיּות 
פומבי, וכמובן בזהירות המתבקשת, אני מבקש לטעון כי הרוב המכריע של השחקנים הראשיים 
והמובילים בשדה הידע הלהט"בי הם הומואים ולסביות בעצמם. למעשה, תשעה חוקרים פרסמו 
יותר מחמש עבודות כל אחד ויכולים להיחשב בעלי תרומה גדולה יחסית: אייל גרוס )7 עבודות(, 
עדיטל בן-ארי )6(, עמליה זיו )6(, צבי טריגר )7(, רז יוסף )7(, גלעד פדבה )12(, עדי קונצמן )5(, 
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עמית קמה )17( וגיא שילה )9(; מהם שישה גברים )כולם ידועים כהומואים( ושלוש נשים )שתיים 
מהן מוכרות כלסביות(. לשון אחר, כ-4% בלבד מהמשתתפים בשדה המחקר אחראים לכמעט רבע 

)22.5%( מהפרסומים.
על  נעשה  ישראל  לגבולות  מחוץ  ה-20  המאה  של  הראשונה  המחצית  של  המסורתי  המחקר 
הפתולוגי  השיח  במסגרת  בעיקר  בתופעה  המתבוננים  חוקרים  כלומר  חיצוניים,  חוקרים  ידי 
והמדיקלי )Sears, 1997(, ואילו בישראל בשנים האחרונות הידע נוצר בראש ובראשונה על ידי 
חברי הקבוצה מתוך נקודת מבט אינטימית ובלתי-שיפוטית.18 בכך מתממש העיקרון המתודולוגי 
 Harding,( הנידחים  של  הראייה  ומזווית  מהשוליים  להיבחן  אמור  העולם  שלפיו  הפמיניסטי 
1991(. באסופת המאמרים שערכו לוין וליפ )Lewin & Leap, 1996b( מודגמת הלכה למעשה 
 insiders המעורבות הגוברת של חוקרים )במקרה זה, אנתרופולוגים( לסביות והומואים, כלומר
 ibid, p.( שלהם   )tribe( השבט  בתוך  היטב  הממוצבים   ,)Lewin & Leap, 1996a, p. 11(
17(. הם בוחנים את ִשבטם במבט רפלקסיבי המעוגן בתפיסת עולם שלפיה אין חוקר הניצב מחוץ 
לעולם החברתי )קרי אובייקטיבי(. לכן תמיד יש מעורבות כלשהי של החוקר במושאי מחקרו, בין 
אינם  והחוקרת הלסבית  אופן, החוקר ההומו  בכל  ובין שהוא מגיע מבפנים.  שהוא מגיע מבחוץ 
בהכרח ובאופן “טבעי” בעמדה אמפירית עדיפה על פני החוקרים שאינם כאלו, משום שלעולם, 
 .)Williams, 1996( המחקר  למושאי  מכבדת  רגישות  הפגנת  נדרשת  הוא,  באשר  חוקר  ומכל 
ואולם, חוקר הומו וחוקרת לסבית, בשל ניסיונם האישי וחוויותיהם המהדהדות בחוויות הנחקרים, 

עשויים להפיק תובנות מעמיקות ורגישות )קמה, 2000(. 
על  להסיק  היא אם אפשר  זו  בעקבות סקירה  להתעורר  הקושיות המאתגרות שעלולות  אחת 
לשמש  שיכולה  מערכת  בישראל  מתגבשת  כי  האחרונים  וחצי  בעשור  המחקרית  התסיסה  סמך 
מערכת  לכונן  מאפשר  הקיים  העושר  ואם  ועצמאי,  מובחן  ידע  תחום  של  להיווסדותו  תשתית 
מוסדית שבה מתנהל שדה בעל גבולות נהירים המאורגן באמצעות קהילת חוקרים מובחנת, כפי 
שהראו אדוני ופירסט )תשס”ז( בהקשר של תולדות חקר התקשורת בישראל. לשון אחר, ברצוני 
יכול לשמש מצע שעליו תוקם מסגרת ארגונית  והחוקרים הנוכחי  לשאול אם מכלול המחקרים 
כמו שאפשר  להט”ביים(.  ללימודים  אוניברסיטאית  )למשל, תכנית  והוראה  עצמאית של מחקר 
אין  המחקר  מושאי  שמלבד  מפני  בלתי-אפשרי  כעת  נדמה  הרעיון  שלעיל,  מהממצאים  לראות 
כמה  של  הבולטת  נוכחותם  זאת,  למרות  מוסדי.  לארגון  תשתית  לשמש  שעשוי  משותף  מכנה 
לא  אם  פרסונלית  מבחינה  הפחות  לכל  ליבה,  התגבשות  על  לרמז  אולי  יכולה  ראשיים  שחקנים 
שהראו  כפי  כן,  על  יתר  רשמית.  התמסדות  של  תהליך  להתגבש  יכול  שסביבה  דיסציפלינרית, 
)2012( בנוגע לחקר המגדר, לשם מיסודו של  אדוני ופירסט )שם( לגבי חקר התקשורת והרצוג 
שדה ידע במערכת האקדמית הממוסדת בישראל – וכמובן בכל מקום אחר – נחוץ שיתוף פעולה 
של המנגנונים האוניברסיטאיים עצמם. למרות השפע המחקרי והתרחבות מעגל החוקרים, קשה 
לדעת אם אכן הגיעה השעה שמנגנונים אלו יהיו נכונים להתגמש עד כדי גיבוש מסגרת מוסדית 
מוסדית  מסגרת  הקמת  כי  לקוות  אפשר  זה  בהקשר  הלהט"בי.  התחום  של  ולהוראה  למחקר 

זו.  בעייתית  עולם  תפיסת  בהכרח  נוקטים  החיצוניים  החוקרים  כל  כאילו  הטענה  את  לסייג  ראוי   18
לראיה, משה שוקד, שרוב מחקריו אמנם עוסקים בארצות הברית ורק עבודה אחת פרי עטו בוחנת 
בשנות  כבר  כמנחה  פנימיים  לחוקרים  הדרך  את  סלל   ,)Shokeid, 2003( המקומי  ההקשר  את 

השמונים.
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יוכלו  אזי  והטרוסקסואלים.  הטרוסקסואליּות  גם  הכולל  למחקר  ותמריץ  זרז  להיות  עשויה  כזו 
מחקרי אטיולוגיה – למשל בדבר התפתחות הנטייה המינית באשר היא – להתבצע שלא במסגרת 
אפיסטמולוגית פתולוגית. במילים אחרות, ראוי לבחון הקמת חוגים או תכניות המיועדים לחקר 
המיניות כמכלול. במסגרת זו אפשר יהיה לחקור וללמד היבטים פסיכולוגיים, תרבותיים, חברתיים, 

כלכליים ואחרים של מגוון נטיות מיניות וזהויות מיניות ומגדריות הזוכות להתבוננות שוויונית.
לבסוף, ברור שנדרשת עוד עבודה רבה כדי להתעמק בניתוחים נוספים של מאגר המידע. ברם, 
ברמת  כלליות  מגמות  על  ללמוד  כדי  הידע  שדה  של  ראשוני  מיפוי  היא  המאמר  מטרת  כזכור, 
נדבכים  מוסיף  ובכך  ועשיר,  פורה  תוסס,  השדה  כי  בנקל  להיווכח  אפשר  אופן,  בכל  המאקרו. 

חיוניים לידע שאינו נגזר מתפיסת עולם הומופובית. 
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גן הילדים הפרטי: אנטי-צרכנות ומעמד בעידן קפיטליסטי

עמית רוטמן* ועמליה סער**

תקציר. המאמר מבוסס על עבודה אתנוגרפית בגן לילדים ממשפחות המעמד 
ובייחוד  בגן,  המועברים  החינוכיים  במסרים  התמקד  המחקר  הבינוני-גבוה. 
במסר ההשקעה ההורית ובקשר שלו לתהליכי בידול מעמדי. הניתוח מעלה 
מתח מובנה בין אידאולוגיה חינוכית אנטי-חומרנית ובין היותו של הגן עסק 
כלכלי יוקרתי המשוקע בתרבות היפר-צרכנית. הטענה המרכזית היא שהשיח 
בלתי- רגשית  והענקה  פשטות  אנטי-צרכנות,  נס  על  מעלה  הגלוי  החינוכי 
ִעלית. מכאן  זירה אינטנסיבית של צרכנות  אמצעית, בעוד שהגן הוא בעצם 
שהמעמד אמנם אינו חלק מודע מסדר היום הפדגוגי, אך ההשתתפות בגן היא 

פרקטיקה ישירה של בידול מעמדי. 

ואילו מחקר  נחקר בעיקר בבתי ספר,  נכתב על הקשר שבין מעמד חברתי לחינוך. הנושא  רבות 
 Laird-Mody, 2005; Lubeck, 1985; ,אתנוגרפי המתמקד בגיל הרך הוא מוגבל יחסית )למשל
Polakow-Suransky, 1982(, על אף עדויות לכך שגם בשלבים מוקדמים אלו קיימים הבדלים 
בחינוך הניתן לבני רקעים חברתיים, תרבותיים וכלכליים שונים. בתוך כך, בישראל ההתייחסות 
 ;1992 תורן,  )למשל,  פחות  עוד  נפוצה  הרך  לגיל  במסגרות  לחינוך  חברתי  מעמד  שבין  לקשר 
Golden, 2005, 2006(. על רקע זה ביקשנו לבחון את אופי המסרים החינוכיים בגן ילדים המעניק 
את שירותיו לילדי המעמד הבינוני-גבוה באמצעות עבודה אתנוגרפית שהתבצעה בגן ילדים פרטי. 
הטענה המרכזית במאמר היא כי בצד השיח החינוכי הגלוי, המעלה על נס ערכים אנטי-צרכניים 
באופן  המתפתח,  מעמדי  בידול  של  עוצמתי  אך  סמוי  שיח  בגן  מתרחש  ואנטי-חומרניים, 
פרדוקסלי, סביב היות הגן זירה צרכנית. ממצאי המחקר מורים על כך שתהליך עיצוב המסר 
החינוכי מושפע מהזיקה שבין אופי האוכלוסייה בגן לאופי הגן עצמו, כמוסד חינוכי שהוא גם 
עסק כלכלי בבעלות פרטית. המפגש היומיומי בגן הילדים, שהוא לכאורה ניטרלי בכוונותיו 
ומבוסס על חשיבה חינוכית ותו לא, מזין מגמות שמבססות ומשמרות את מעמדם החברתי-

כלכלי של המשתתפים: הן של בעלת הגן, שבהחלטתה להעביר מסר מסוים יוצרת את הייחוד 

לסוציולוגיה  והחוג  חיפה  אוניברסיטת  לחינוך,  והפקולטה  ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  החוג    *
ואנתרופולוגיה והחוג לחינוך, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה   **
ולגננות  ונדיבותה לא היה המחקר מתאפשר,  אנו מבקשות להודות לבעלת הגן, שללא פתיחותה   
האנונימיים  לקוראים  גם  תודות  הגן.  של  היומיום  בשגרת  אותנו  לשתף  שניאותו  וההורים 

של סוציולוגיה ישראלית על הערותיהם המועילות. 
מאמר זה נכתב במסגרת קבוצת כתיבה של בוגרי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת   
חיפה. ברצוננו להודות גם לחברות הקבוצה – חוה נישרי, תמר קנה, מנאל שלבי, גיא ברוקר וענבל 

ממן בר-שי – על עזרתן והערותיהן בשלבים שונים של הכתיבה.
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של הגן כעסק, והן של ההורים, שבבחירתם במוסד היוקרתי מכינים את ילדיהם לבתי הספר 
ייחודם החברתי. נוסף על כך, בחינה מעמיקה  האליטיסטיים בעיר וגם מסמנים מחדש את 
של המשמעויות הנלוות לתפיסה החינוכית מעלה שמלבד ההשלכות המעמדיות של תהליך 
ביסוס המסר, השותפים למוסד החינוכי ממשיכים להזין בבלי דעת את תרבות הצריכה שלה 
הם מתנגדים ברמה המוצהרת. תהליך דיאלקטי זה של התנגדות מוצהרת והשתתפות בפועל 

בא לשיאו בכינון המסר האנטי-צרכני בעצמו כמוצר נדיר וייחודי. 
המאמר יתמקד ברעיון "ההשקעה ההורית", מונח שמתייחס לאתיקה שעלתה בשדה ביחס 
לאופן הטיפול הראוי בילדים. אתיקה זו רואה הורות טובה ככזו המעדיפה השקעה רגשית בלתי-

אמצעית, יצירתיות ובילוי זמן משותף עם הילדים בקריאה, בשיחה וכדומה, על פני פרקטיקות 
כגון צפייה סבילה בטלוויזיה ובילוי בקניון. בהיותה אנטי-צרכנית, אתיקה זו גם מכוונת הורים 
להעדיף חומרי יצירה פשוטים וטבעיים ולהימנע מצעצועים יקרים ומרכישות ראוותניות. הביטוי 
השקעה הורית אמנם אינו משמש מילה מקומית בשדה )אמיק(, אך המשמעות שהוצגה כאן 
מובנת מאליה למשתתפים ולמשתתפות בשדה ובאה לידי ביטוי בתפיסותיהם ובהתנהגותם. 
לפיכך, בניתוח שלהלן נתייחס להשקעה ההורית כאל תסריט מפתח )Ortner, 1973( בתהליכי 
הבידול המעמדי המתרחשים בגן. נדגיש כי המונח המשמש אותנו כאן אינו זהה למושג הסוציו-

 ,)Trivers, 1972( )parental investment theory( ביולוגי של תאוריית ההשקעה ההורית
אלא מעיד על תפיסה מקומית של אופן ההשקעה הראוי בילדים.

כדי לבסס את טענת הבידול המעמדי, ייבחן רעיון ההשקעה ההורית מתוך הקבלה לרעיון 
ביחס לאידאל האהבה  אילוז  )2002א(. כמו ממצאיה של  אילוז  האהבה הרומנטית שחקרה 
ונורמות לא  הרומנטית, גם בחינת רעיון ההשקעה ההורית מאפשרת להדגים כיצד רגשות 
תועלתניים לכאורה מזינים למעשה תהליכים של בידול מעמדי. כפי שציינה אילוז, "התרבות 
היא עניין של משמעויות משותפות, אך ]...[ התרבות היא גם אחת הדרכים לשעתוק ולשימור 
שבאופן  מעלה  המחקר  שלפנינו,  במקרה   .)19 עמ'  )שם,  הקיימים"  הכוח  ומבני  ההגמוניה 
ובניגוד ישיר לתכנים הגלויים של תסריט המפתח, היכולת להגשים את אידאל  פרדוקסלי 
ההשקעה ההורית תובעת כשירות תרבותית הנשענת על גישה למשאבים תרבותיים וכלכליים. 
נפתח את המאמר בהצגת רקע תאורטי על מחקרים העוסקים במושג הילדות, בצרכנות ובבידול 
נדון במשמעויות  ולבסוף  בגן,  נציג את התיאור האתנוגרפי של המתרחש  מעמדי. בהמשך 

המעמדיות הנלוות לתהליך ביסוס המסר. 

ילדות, צרכנות ומעמד
 Jenks, 1996,( מחקרים סוציולוגיים מדגישים את רעיון ההבניה החברתית של מושג הילדּות
במרוצת  ניכרת  במידה  שהשתנה   ,)2009; Prout & James, 1990; Woodhead, 2009
ילדּות הן  זה, תפיסות על  ההיסטוריה )Aries, 1962; Cunningham, 1996(. לפי רעיון 
תוצאה של הבניות חברתיות ותרבותיות משתנות, ואלו משפיעות על הדרך שבה חברי קבוצות 
שונות מתייחסים לשאלת גידול הילדים וחינוכם )Jenks, 1996; Kehily, 2010(. בתוך כך, 
 James,( מושג הילדות במודרניות המאוחרת נכרך ברעיונות על תמימות ופגיעות של ילדים
Jenks, & Prout, 1998; Jenks, 1996(, ועל כן מחייב השקעה רגשית של הורים בילדיהם 
)Kehily, 2010(. תפיסה זו של הילד במונחים רגשיים ולא כלכליים )בניגוד לתפיסתו בעבר(, 
יוצרת הרחקה של ילדים מהשוק הכלכלי ולכאורה מערימה קשיים בפני יזמים שזיהו בילדים 
הזדמנות להרחבת השוק הצרכני )Vincent & Ball, 2007(. ההרחקה מתעצמת גם כתוצאה 
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מהשיח על אובדן הילדות בעידן הנוכחי )למשל, Kehily, 2009; Postman, 1982(, המציג את 
 Buckingham,( הילדות כנתונה במשבר בהשוואה לילדות מדומיינת שהייתה קיימת בעבר
Kehily, 2010 ;2000(. שיח זה מתייחס לטכנולוגיות ולצרכנות כאל תופעות המשחיתות את 
אופיים התמים של ילדים )Kehily, 2010(, וכך מייצר פאניקה מוסרית אל מול שגשוג השווקים 

המכוונים לצרכנות ילדים. 
בתגובה להבחנה הדיכוטומית שנוצרת בין רעיון הילדות לצרכנות, בייחוד בהתייחס לילדים 
צעירים, התפתחו כמה אסטרטגיות פעולה שיווקיות, ואחת העיקריות שבהן היא שיווק מוצרים 
זו עזרה  כמועילים לילדים )Cook, 2000; Vincent & Ball, 2007(. אסטרטגיית פעולה 
להתגבר על החשדנות המוסרית ביחס למוצרי הילדים באמצעות יצירת קשר הדוק בין צרכנות 
להתפתחות הילד )מוצרים כגון קלטות "בייבי-איינשטיין", מרכזים להתפתחות הילד וכדומה( 
ובאמצעות העברת מסר שלפיו הורות טובה מושגת רק על ידי רכישת שירותים ומוצרים במסגרת 

 .)Ball, 2010; Evans & Davies, 2010; Vincent & Ball, 2007( השוק הצרכני
עם זאת, מחקרים מעידים על הבדלים בתפיסות העולם ובהתנהגויות של הורים ממעמדות 
 Evans & Davies, 2010; Vincent & Ball,( שונים כצרכנים של פעילויות ומוצרים לילדים
Williams, 2006 ;2007 ,2006(. למשל, ויליאמס )Williams, 2006( השוותה בין מאפייני 
הצרכנות בשתי חנויות צעצועים, האחת יוקרתית והשנייה פשוטה, ומצאה כי החנות היוקרתית 
הייתה מקום שבו המבוגרים שלטו בתהליך הקנייה, לעומת חנות הצעצועים הפשוטה שבה 
פעולת הצריכה נוהלה פחות על ידי ההורים. הורים בחנות היוקרתית השתמשו במוצרים ככלי 
להנחלת הערכים החשובים בעיניהם לילדים. הם נטו לצרוך מוצרים נוסטלגיים, שנתפסו בעיניהם 
כקשורים לתקופה של ילדות תמימה, ומוצרים חינוכיים, שנחשבו מועילים להתפתחות הילדים. 
ויליאמס ומחקרים אחרים מסוגו מעידים על הקשרים הנוצרים בין צרכנות של  מחקרה של 
מוצרים לילדים, תפיסות העצמי של המבוגרים ותהליכי שימור ושעתוק של מבנים מעמדיים. 
הדברים באים לידי ביטוי בהבדלים בסוגי המוצרים שצורכים חברי קבוצות מעמדיות שונות, 
אך גם – וחשוב לא פחות מכך – בפרשנות הסובייקטיבית המלווה את תהליך רכישת המוצרים 
)כפי שנראה למשל בהבדל הסמלי שבין רכישת צעצועי פלסטיק פשוטים וצעצועים יוקרתיים 
מעץ( )Vincent & Ball, 2006, 2007(. מחקרים על דפוסי הצרכנות של הורים מעידים אפוא, 
כמו המחקר הנוכחי, על הבדלים מעמדיים בתפיסה של ילדות ושל אופן הטיפול הראוי בילדים, 

וכן על תפקידם של הבדלים אלו בתהליכי הבניית הזהות של המבוגרים.1 

הבידול המעמדי 
זה  עבודתו של בורדייה שימשה בסיס לעבודות רבות בתחום החינוך בגלל עיסוקו הנרחב בשדה 
)Bourdieu, 1996; Bourdieu & Passeron, 1990( ובגלל תפיסתו את המעמד כמושג הכולל 
מרכיבים סימבוליים ולא רק כלכליים )Bourdieu, 1984, 1986(. על פי בורדייה, מעמד חברתי אינו 
עובדה אובייקטיבית אלא תוצר של תהליכי הבחנה בין קטגוריות חברתיות המיוצרות ומוטמעות 
דרך פרקטיקות חברתיות. חלק מתוצאת התהליך הוא הפיכת הקטגוריות למובנות מאליהן, כך שהן 
נדמות כעובדות טבעיות או אובייקטיביות, ואפקט סימבולי זה הוא שמאפשר את יצירת ההבדלים 

בערך הכלכלי והפוליטי של נכסי הקבוצות השונות.

.Jenks, 1996 לדיון ברעיון הבניית הילדות כקשור בהיבטים אלו ראו למשל  1
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מושג מפתח לניתוח דיאלקטיקה זו שבין מבנה לסוכנות הוא ההביטוס. ההביטוס הוא מערכת 
של נטיות קבועות הנרכשות על סמך ניסיון העבר ומתפקדות כתבניות של תפיסה, יכולת הערכה 
ופעולה )Bourdieu, 1977(. בניסוח אחר, ההביטוס הוא מערכת של מבנים מנטליים שגורמים 
מופנמים  מבנים  מהם.  לחרוג  ובלי  חיים  הם  שבתוכם  לתנאים  שיתאים  באופן  לפעול  לאנשים 
אלה קשורים ישירות למבני הכוח החברתיים )האובייקטיביים(, והם למעשה היסטוריות שעברו 
אובייקטיפיקציה. פעולתו של ההביטוס היא משעתקת ודינמית גם יחד: ההביטוס תורם לשימור 
או להבניה מחודשת של המובחנות המעמדית של קבוצות חברתיות, אך מתוך התאמה לשינויים 
המתרחשים בשדה. שדה, לצורך העניין, הוא מרחב חברתי מובנה שבתוכו מתרחש הייצור התרבותי 
)שדה החינוך, שדה הצריכה, שדה הנישואין וכן הלאה(. בתוך כל שדה אפשר למצוא סוגים שונים 
ידי  וכן אסטרטגיות פעולה ואנשים שמוגדרים על  של הון – תרבותי, כלכלי, חברתי וסימבולי – 
הביטוס, כלומר סוכנים שהמיקום החברתי שלהם הוא בעצם היסטוריה שעברה אובייקטיפיקציה. 
הסוכנים הפועלים בשדה מתחרים ביניהם על סוגי ההון המתאפשרים בתוכו, והיחס שבין ההביטוס 
לשדה מסביר כיצד תהליך השעתוק החברתי ברמת המאקרו נתמך על ידי התנהגויות ברמת המיקרו 

 .)Bourdieu, 1984, 1993(
אסטרטגיה בסיסית שבאמצעותה מִגנים הצרכנים המיוחסים בשדה כלשהו על נדירות טעמם 
היא על ידי התרחקות מנכסים נפוצים שאיבדו ממעמדם, ואסטרטגיה זו היא שמבטיחה את שימור 
המבנה של חלוקת ההון )Bourdieu, 1993; Yair, 2009(. מבחינה זו, שינוי חברתי נתפס בעיני 
בורדייה כתהליך שטחי יחסית, כלומר תהליך של שינוי בטעמים תרבותיים, בדפוסי צרכנות וכדומה, 
שאינו יוצר שינוי עמוק במצב יחסי הכוחות. יתרה מכך, וזוהי נקודה מהותית לאופן שבו המאמר 
הנוכחי מתמודד עם ניתוח המסר החינוכי בגן, בורדייה הציע ששינויים בשדה נובעים מלכתחילה 
מדינמיקה הקשורה בתחרות שבין מעמדות )Yair, 2009(. רעיונותיו של בורדייה תורמים באופן 
זה להבנת תהליכי העיצוב והשינוי של העדפות כאסטרטגיה של שמירה על היבחנות מעמדית. עם 
זאת, וזוהי נקודה חשובה נוספת הקשורה במורכבות המסרים ובאמביוולנטיות המלווה את תהליך 
ביסוסם, בורדייה טען כי אסטרטגיות הפעולה שנוקטים הסוכנים בשדה, גם אם הן נועדו לערער על 
הסדר החברתי, אינן חורגות בסופו של דבר מגבולות השדה, משום שהן לכודות בהביטוס המגלם 
את ההיגיון ההיסטורי של הסדר החברתי עצמו. וכך, על פי בורדייה, מבנה השדה הוא שמשרטט 
 Bourdieu,( את גבולות הפעילות של הסוכנים הפועלים בתוכו ובכך מגביל גם את תהליכי השינוי
זו, שהיא מרכזית להבנת גבולות הביקורת המתבססת בגן ביחס לתרבות  1993(. נקודה אחרונה 
הצריכה, קשורה לא רק לאופן פעולתו של ההביטוס, אלא גם למאפייני הקפיטליזם הצרכני, כפי 

שבא לביטוי בעבודתה של אילוז )2002א; 2002ב(.

תרבות הצריכה ומעמד
אילוז )2002ב( עומדת על האופן שבו החדירה של הקפיטליזם לכל תחומי החיים לובשת צורות יותר 
ויותר מופשטות במודרניות המאוחרת. הקפיטליזם הצרכני, שהוא התפתחות תרבותית וכלכלית 
מאוחרת יחסית, מקצין את חדירת הפן הכלכלי ללב לבו של העולם הרגשי של האדם ויוצר חיבור 
הדוק בין צרכנות ובין תהליכים של הבניית זהות אישית. בעבר עוצבה הזהות באמצעות השתייכות 
לאומית או מעמדית, ואילו כיום צריכת ההמונים משנה את תפיסת הזהות של הפרט ומטשטשת 
את הגבולות החברתיים המסורתיים. באופן פרדוקסלי, תרבות הצריכה מייצרת אפקט של חציית 
הצרכנות  בדפוסי  וצצים  שבים  הללו  הגבולות  בפועל,  זאת,  ועם  ותרבותיים,  חברתיים  גבולות 

שמיישמים חברי מעמדות שונים. 
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הקפיטליזם הצרכני מבוסס על פילוח השוק לתת-קבוצות, פילוח שיוצר קישור עמוק בין כלכלה 
לתרבות ומאפשר לקבוצות שונות להשתמש בייצוגים צרכניים של תרבות כבהון. יתר על כן, הקשר 
בין זהות לצריכה מתאפיין בכך שזהות אינה מושתתת בהכרח רק על צריכתם של מוצרים חומריים 
קונקרטיים, כגון בגדים או רהיטים, אלא גם על צריכתם של מוצרים חווייתיים, לא כלכליים לכאורה, 
2002ב(. באופן זה נקשרת פעולת השוק הצרכני  שגם הם בבחינת סממני זהות מובהקים )אילוז, 
לתהליכי ההיבדלות המעמדית שהציג בורדייה. תהליכים אלה מגולמים הן בסוגי המוצרים שצורכים 
חברי קבוצות שונות, והן בסגנון הצריכה ובפרשנות הסובייקטיבית המלווה את השימוש במוצרים 

 .)Bourdieu, 1984(
עם זאת, כפי שמעידה עבודתה של אילוז, בשל העובדה שחלק גדול מעבודת הזהות מתבצעת 
והבין-מעמדיים גם מוגבלים בסופו של  כיום במסגרת השוק הצרכני, ההבדלים הבין-קבוצתיים 
דבר על ידי הזירה המשותפת של השוק. בהקשר זה, ובהמשך להוגי דעות כגון אדורנו והורקהיימר 
)Adorno & Horkheimer, 1973(, אילוז טוענת שמסחור התרבות מוביל לכך שבידי הפרט לא 
נותרת למעשה אפשרות אמיתית להתנגד לכוחות הכלכליים השולטים. פלישתו של הקפיטליזם 
המודרני לתחום הגדרת העצמי מקשה על הפרט ליצור מוקדי זהות המנותקים מהכלכלה הצרכנית, 
)אילוז,  הצרכני  השוק  במסגרת  הפועל  ממוסחר  לריטואל  הופך  כהתנגדות  שנראה  מה  שגם  כך 
2002ב(. גם כאן אפשר להסביר את התהליכים שמתארת אילוז מתוך התייחסות לרעיונותיו של 
בורדייה, אשר מבהירים מדוע אסטרטגיות ההיבדלות שמיישמים הצרכנים המיוחסים בשדה מסוים 
ממשיכות לפעול במסגרת השוק, גם אם בצורות מתוחכמות וסמויות לעתים. בהמשך נראה כיצד 
באים הדברים לידי ביטוי בפועל, מתוך השוואת המקרה הנוכחי לאידאל האהבה הרומנטית שחקרה 
אילוז )2002א(. אך קודם לכן נעבור להצגת הגן של יעל: תחילה נציג את מאפייני עבודת השדה ואת 
מאפייני הגן והנחקרים, ולאחר מכן תוצג האתנוגרפיה של המסרים החינוכיים ושל תהליך ביסוסם.

הגן של יעל ועבודת השדה
הגן של יעל2 הוא גן ילדים פרטי בעיר גדולה בישראל, המספק את שירותיו ל-35 משפחות עם 
וִאתה עובדות עוד שש  והגננת הראשית,  הגן  יעל, שהיא בעלת  6-3. את הגן מנהלת  בני  ילדים 
צעירות  גננות  שתי  צוות:  נשות  ארבע  לפחות  בגן  נמצאות  העבודה  מימי  אחד  שבכל  כך  נשים, 
– איילה ושחר, וארבע סייעות – לימור, מירי, רוני וענת. הגן של יעל הוא גן ותיק ומוערך מאוד 
כזה  קרי  אחר",  כ"גן  נתפס  והוא  יותר מ-20 שנה,  לפני  אותו  יעל פתחה  הפרטי.  החינוך  בשדה 

המספק חינוך ייחודי ושונה מזה שניתן בגני ילדים אחרים בעיר.
התפיסה של הגן כייחודי נפוצה מאוד בשיח השולט במקום, ולא פעם שומעים, גם מההורים וגם 
מהגננות, משפטים כגון "הגן הזה הוא לא גן רגיל", או "את עוד תראי, מה שקורה פה לא משקף 
את מה שקורה בגנים אחרים". יתר על כן, הגן של יעל מבוקש מאוד. לפני כל שנת לימודים נוצרת 
רשימת המתנה של הורים שמעוניינים לצרף אליו את ילדיהם, כך שאפשר בהחלט לומר שתפיסתו 

כגן ייחודי ומוערך מאפיינת הורים בתוך הגן ומחוצה לו, וששמו הולך לפניו. 
על  הן  נשענת  זו  קביעה  בינוני-גבוה.  ממעמד  כמשפחות  להגדיר  אפשר  הגן  משפחות  את 
קריטריונים "אובייקטיביים" )רבים מההורים עוסקים במה שאפשר לכנות מקצועות חופשיים 

שמה של בעלת הגן, וכן שאר השמות במאמר, הם בדויים.  2
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ומנהלים קריירות מצליחות במשרה מלאה; רוב המשפחות חיות בשכונות מבוססות וכדומה(, 
והן על העובדה שהגן שבחרו ההורים הוא מהיקרים בעיר, עניין המעיד, אם לא על מצבם הכלכלי 
האובייקטיבי, לפחות על תפיסתם העצמית. לכך מצטרפות גם תפיסותיהן של נשות הצוות, אשר 
מגדירות את ההורים כמעט בכל הזדמנות כאנשים "ממעמד בינוני-גבוה" או כ"אוכלוסייה סוציו-

אקונומית גבוהה", הגדרה המלווה את יחסיהן עם ההורים ומשפיעה על אופי המסרים בגן. 
)יולי 2008(, עם כמה  עבודת השדה בגן התבצעה מאוקטובר 2007 ועד לסיום שנת הלימודים 
ביקורים גם במהלך חופשת הקיץ ובשנת הלימודים הבאה. העבודה כללה שני ביקורים בממוצע בכל 
שבוע, משעת פתיחת הגן ב-7:30 ועד סגירתו ב-13:30. בסך הכול נערכו בגן 37 ביקורים, ובמהלכם 
תועדו חיי היומיום באמצעות תצפית משתתפת ושיחות בלתי-פורמליות עם הגננות וההורים, אשר 
תועדו כולן ביומן השדה. ההגעה הסדירה לגן חשפה מגוון רחב של אירועים ופעילויות, ובחלוף הזמן 
גם סללה את הדרך ליצירת קשרים משמעותיים עם צוות הגן וההורים, אשר אפשרו לשמוע מהם 
על המתרחש במקום ועל תפיסתם החינוכית. לאלה התווסף גם ריאיון עומק פורמלי עם בעלת הגן 

יעל, כמי שאחראית בסופו של דבר לעיצוב המסר החינוכי. 
התייחסות  מתוך  רבה  במידה  נבנה  הניתוח  המסר,  עיצוב  בתהליך  מתמקד  שהמאמר  מכיוון 
דוגמאות  גם  יתווספו  לכך  ִאתה.  בריאיון  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  יעל,  של  החינוכית  לתפיסה 
מגולמות  על האופן שבו  להעיד  כדי  וההורים,  הצוות  נשות  ומהשיחות שקיימנו עם  מהתצפיות 

התפיסות במעשה החינוכי עצמו. 

"החינוך האחר": השקעה הורית כצרכנות אנטי-צרכנית
כאמור, הגן של יעל נתפס בקרב רבים מהשותפים לו כ"גן אחר", גן המציע חלופה לחינוך הנפוץ 
בשוק  נפוצות  מגמות  למול  מעוצב  הגדרתו,  מעצם  האחר,  החינוך  "הרגילה".  החינוך  במערכת 
מתפיסתה  ניכר  שחלק  לראות  אפשר  ואכן  אותן(,  שמאפיין  שחושבים  מה  לפחות  )או  החינוך 

החינוכית של יעל נבנה כחלופה לבעיות שהיא מגדירה נפוצות במערכת החינוך ובחברה בכלל: 

המצב של החינוך בארץ, כמו שאני רואה אותו, הוא על הפנים. לא יכול להיות שצורות חינוך 
רואה  את   ]...[ ולהפך  תמורות.  מרגישה  לא  ואת  שהן  כמו  נשארו  שנה   100 לפני  שנוצרו 

שהורידו את האמנות, את המוזיקה, את הטבע. אז את אומרת: אז מה? מה?

מנגד, היא מסבירה את האופן שבו היא מבנה את חיי היומיום בגן: 

כל דבר שאני שמה, באותה המידה שבחרתי לשים,  הדברים שנמצאים, הם לא בטעות ]...[ 
]...[ את יכולה להגיד לי, למה אין  הלא בדיוק כמו הכן  יכולתי לא לשים את זה. וחשוב לי 
מחשב?! באותה מידה שאני חושבת למה יש, למה יש אין מחשב. בשבילי זה יש אין מחשב. 

והישגיות-יתר, המאפיינות  יעל מופנית כלפי מגמות של חומרנות  כך, מרב הביקורת של  בתוך 
לדבריה את תרבות השפע הצרכנית ומשחיתות את חיי הילדים: 

הרבה מאוד ילדים נולדים זקנים, ואני משתדלת להחזיר אותם להיות ילדים ]...[ איפה הדיבור 
הזה עם העולם? שזה היה דבר מאוד של ילדות ]...[ היום החומר סתם להם את הריק.

תפיסות מסוג זה באות לידי ביטוי גם באופן שבו מתנהלים חיי היומיום בגן. למשל, הגננות מגלות 
וכשהילדים  הקבוצתיים,  המפגשים  במהלך  ילדים  של  אישיים  חפצים  מהצגת  ברורה  רתיעה 
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רק  אלא  להם,  קנו  שההורים  דברים  להציג  להם  מרשות  לא  הן  מה,  דבר  להציג  רשות  מקבלים 
דברים "יצירתיים", כגון שיר, עלה שהם מצאו בדרך לגן, ציור שציירו וכדומה. נוסף על כך, הגננות 
משתדלות לצמצם גילויי חומריות גם בזמן החופשי. לדוגמה, כשאחת הילדות הסתובבה בחצר עם 
מטבע והשוויצה בו, ענת, אחת הסייעות הוותיקות, פנתה אליה בכעס ואמרה: "אבל אני לא מרשה 

להסתובב עם כסף בגן!" 
התייחסויות מסוג זה עלו גם בשיחות עם הגננות, והן הסבירו כי המגמות שתוארו אינן מקריות. 

ענת, הסייעת ממקרה המטבע, סיפרה בהקשר זה:

החלטנו  אבל  להם,  קנו  שההורים  דברים  במפגש  להראות  לילדים  נותנים  היינו  בהתחלה 
להפסיק עם זה ]...[ לתת להם להראות רק דברים שהם עשו. יצירות שהם הכינו, דברים שהם 

חשבו עליהם. 

כן חודרות לחיי  אך למרות התפיסה האנטי-חומרנית המוצהרת, פרקטיקות של צריכה חומרית 
דגש  הן שמות  למשל,  ריקוד  או  שיר  להציג  לילדים  הגננות מאפשרות  כאשר  הגן.  היומיום של 
על הצגה יצירתית, אך בלי משים מנחות את הילדים לבחור שירים מתוך דיסקים של הפסטיגל, 
לספר  )שדואגים  הגן  ילדי  בקרב  מאוד  מבוקש  ומוצר  הילדים  תעשיית  של  הדגל  ממופעי  אחד 
המפגשים  במהלך  לכך,  בדומה  עבורם(.  שנקנו  הדיסקים  ועל  שראו  הופעות  על  הזדמנות  בכל 
הקבוצתיים, כשעומדת על הפרק מטרה חינוכית או כשאחד הילדים נמצא במרכז העניינים, נשות 
הצוות כן מאפשרות להציג חפצים אישיים. לדוגמה, בחנוכה הביא אחד הילדים חנוכייה ששימשה 
הילד  ואת  המיוחדת"  "החנוכייה  את  להלל  דאגה  והגננת  נרות",  "לספור  הילדים  את  ללמד  כדי 
שהביא אותה. כמו כן, בחגיגות ימי הולדת הילדים נוהגים להביא חפצים אישיים מנקרי עיניים 

ולהשוויץ בהם אל מול שאר ילדי הגן. 
לתרבות  והערצה  מסוימת  כמיהה  לפעם  מפעם  מגלות  בעצמן  שהגננות  נראה  מזאת,  יתרה 
המשקפת את הערכים שאליהם הן מתנגדות ברמה המוצהרת. עניין זה יודגם בהצגתם המשותפת 
של שני מקרים שהתרחשו בגן בהפרש של שבוע וחצי זה מזה: המקרה הראשון קשור בפעילות 
באחריותה.  שהיה  המדינות"  מ"פרויקט  כחלק  הצעירות,  הגננות  משתי  אחת  איילה,  שיזמה 
הפעילות הוגדרה חלק מ"יום יפן", ובמהלכה הכינו סושי עם ילדי הגן. פעילות הסושי מעניינת 
כבר  ואכן,  השפע.  לתרבות  בבירור  לקשרו  שאפשר  מאכל  לגן  הכניסו  הגננות  שכן  כשלעצמה, 
כאשר  החינוכי:  המסר  את  המאפיינת  לדואליות  דוגמה  לראות  היה  אפשר  הפעילות  במהלך 
להם  קוראים  שבאנגלית  להגיד  וידעו  האכילה  מקלות  את  הכירו  מהילדים  שרבים  גילו  הגננות 
Chopsticks, העירה מירי הסייעת בנימה צינית: "מה הפלא, הם אוכלים במסעדות סיניות, אז 

הם יודעים מה זה", אף שממילא התכוונו הגננות ללמד את הילדים על משמעות המושג. 
המקרה השני התרחש בארוחת הבוקר ויכול גם הוא להדגיש את האמביוולנטיות המלווה את 
האוכל  שולחנות  בין  איילה  הסתובבה  המקרה  באותו  האנטי-צרכניים.  המסרים  ביסוס  תהליך 
לך  יש  "מה  בהפתעה:  ושאלה  שאכלה  הכריך  על  הסתכלה  הילדות,  אחת  ליד  עצרה  ופתאום 
מאמינה  כלא  מקרוב  אותו  בחנה  הילדה,  של  מהיד  הלחם  את  נטלה  היא  סלמון?!"  בסנדוויץ'? 
ופנתה ללימור )סייעת נוספת(: "ממש high society! זה כבר באמת... סלמון לארוחת הבוקר?! 
זו שיזמה את פעילות הסושי פחות  כי היא כאמור הייתה  מדהים!" התגובה של איילה מעניינת 
במשמעויות  מסלמון  נופל  שאינו  מאכל  הילדים  אכלו  שבסופה  פעילות  לכן,  קודם  משבועיים 
הסימבוליות הנלוות אליו, של מזון אקזוטי, מתוחכם ויקר. כמו כן, התגובה של איילה והתגובה 



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טו ]2[   269

הקודמת של מירי מעידות על מאפיין חשוב נוסף שנמצא ברקע הדברים שהוצגו עד עכשיו: מאחר 
שהילדים לא הולכים למסעדות לבדם ואינם מכינים בעצמם את ארוחת הבוקר, הרי שחלק ניכר 

מהביקורת על "תרבות העולם המודרני" מופנית בעצם אל הורי הילדים בגן. 

השקעה הורית
לא  שמיועד  בחינוך  רב  זמן  יעל משקיעות  בגן של  הגננות  הרך,  לגיל  חינוכיות  במסגרות  כצפוי 
רק לילדים אלא גם להוריהם, כמי שאחראים לכאורה לתרבות שהילדים מביאים ִאתם. גם כאן, 
ההשקעה  של  המקומיים  במונחים  זה,  רעיון  האנטי-חומרנות.  רעיון  סביב  נסבה  הביקורת  מרב 
יצירתית עם  זמן, בחשיבה מקורית, בפעילות  נמדדת בהשקעת  טובה  ההורית, משמעו שהורות 
רב  בצמצום  הפחות  לכל  או  יקרים,  חפצים  של  ומרכישה  חומרית  מנתינה  ובהימנעות  הילדים 
שלהן. הביקורת של נשות הצוות על גישת ההורים בהקשר זה נגלית כל הזמן. לדוגמה, כשענת, 
דברים  להראות  לילדים  מרשות  לא  שהגננות  לכך  הסיבה  על  נשאלה  המטבע,  ממקרה  הסייעת 
ושחר,  קונים להם משהו חדש",  הם  יום  כל  סוף!  לזה  "אין  היא הסבירה:  להם,  קונים  שההורים 
הגננת הצעירה השנייה, הוסיפה: "חשוב להגיד לא לילדים. במיוחד שזה גן פרטי, שההורים מאוד 

מפחדים מהילדים שלהם, מפחדים להגיד להם לא".
הגננות התייחסו כל הזמן גם לצורך הישיר לחנך את ההורים. ענת הסבירה למשל כי "פה אנחנו 
מנסים להעביר ערכים מסוימים, וזה נכון שהילד מקבל את רוב הדברים מהבית, אבל אנחנו במידה 
מסוימת פונים גם להורים. גם איילה ושחר טענו לא פעם כי "צריך להציב גבולות להורים". יעל 
התייחסה אף היא לצורך לחנך את ההורים, וכהרגלה, כשנשאלה ישירות על העניין, הסבירה גם 

את התפיסות שמאחורי הדברים: 

ההורים? נטושים בעיניי. זו חברה נטושה. אנשים שאין להם את עצמם ]...[ מדברים על הזמן 
הפנוי של האדם המודרני ]...[ אבל זה לא זמן פנוי איכות. אדם יכול לעבוד, להרוויח, ויש לו 
יוצר. עכשיו מה מסתבר, בדור הזה? שגם  זמן פנוי. ופה מתבטאת התרבות של האדם. הוא 
את הזמן הפנוי שלך את סוגרת. ואת לא רק סוגרת, אלא שאת סוגרת אותו באותה שפה של 
הזמן הלא פנוי. זאת אומרת, את הולכת לחוג? אז את צריכה להיות מצוינת בו ]...[ גם הזמן 
הפנוי שלך הוא סגור. והוא גם משרת את אותם הצרכים. צרכים של מצוינות, צרכים של עוד 

מאותו הדבר.  

בהתאם לכך ובהמשך ישיר לעבודתן עם הילדים, הגננות מנסות לצמצם גילויי חומרנות גם ביחסים 
ומחשבה.  זמן  בהשקעת  שמתבטאת  "איכותית",  הורית  השקעה  ולעודד  לילדים  ההורים  שבין 
דוגמה מעניינת בהקשר זה היא עבודת הגננות עם ההורים על מסיבות יום ההולדת לילדיהם. נורמת 
חגיגות יום ההולדת כשלעצמה אינה ייחודית ומתיישבת עם הנהוג בגני ילדים אחרים בישראל. 
עם זאת, בגן של יעל נוצר דגש ייחודי התואם את מגמות ההשקעה ההורית שתוארו עד כה. עניין 
יום ההולדת מנהלים ההורים. הם  ביטוי בשני מנהגים מרכזיים: ראשית, את מפגש  לידי  בא  זה 
מתבקשים להמחיז סיפור או שיר עם הילדים ולדאוג לפעילויות המפגש, בניגוד לנורמות הנהוגות 
בגני ילדים אחרים, שבהם ההורים מגיעים כאורחים ומשתתפים במפגש רק כאשר הגננת מבקשת 
מהם לעשות זאת. בגן של יעל ההורים מצופים לגלות יצירתיות, לדאוג לפעילויות ולהכין אותן 
מראש בשיתוף עם ילדיהם. הגננות אמנם עוזרות להורים להעביר את המפגש, ובחלקים מסוימים 
אף מנהלות אותו, אך הדגש הוא על ההורים כמי שאחראים להפעלת הילדים. למשל, במפגש יום 
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ההולדת של סיוון, היא וִאמּה הקריאו יחד סיפור על הטלטביס )דמויות מתכנית טלוויזיה( ולקראת 
סוף המפגש ניהלו משחק שבמהלכו התבקש כל ילד לעשות תנועה של טלטבי לפי בחירתו לפני 
ועידן,  נועם  התאומים  של  ההולדת  יום  במפגש  אחרת,  בהזדמנות  המפגש.  ממעגל  יוצא  שהוא 
אביהם סיפר סיפור מתוך ספר ילדים, ותוך כדי הקריאה המחיזו הילדים את הסיפור בעזרת ִאמם 

ובעזרת ילדים נוספים שהוזמנו להצטרף לכמה חלקים בהצגה. 
יעל בשיתוף צוות הגננות בגן.  זה אינן מקריות ומעידות על מגמות שמקדמת  הפעלות מסוג 
הדברים באים לביטוי באמירות של נשות הצוות על כך שהן "מעודדות את ההורים להכין פעילויות 
עם הילדים", או במילותיה של יעל: "אנחנו מזמינים אותם לעשות שיחה עם הילד ולהביא את 
העולם שלו ]...[ אני מציעה להם ]פעילויות אפשריות[ אם הם לא מצליחים. אנחנו אומרים להם 

שאפשר סיפור ואפשר זה וזה..."
יצירה,  יעל כוללות גם מנהג של הבאת חומרים לפעילות  יום ההולדת בגן של  שנית, חגיגות 
מתנה  או  הפתעות  )שקית  אחרים  ילדים  בגני  הנהוגה  המוכנה  ההפתעה  קניית  לנורמת  כתחליף 
קנויה אחרת שמחלקים לילדים בסוף יום ההולדת(. את פעילויות היצירה הגננות מנהלות בעצמן, 

לאחר סיום המפגש, אך ההורים אחראים לתכנון הפעילות ולקניית חומרי היצירה. 
יום ההולדת מעודדת את אותה השקעה הורית של זמן ומחשבה מקורית,  זו של אירוע  הבניה 
שהגננות מנסות לבסס בגן. עם זאת, גם כאן נראה שבפועל המסר מלווה בסתירות פנימיות ובעידוד 
בבלי דעת של פרקטיקות צרכניות ראוותניות. למשל, ביום ההולדת של אדווה כללה פעילות המפגש 
את הצגתו של אוסף פיות מנקר עיניים: האם והילדה הציגו מעין תערוכה שבמהלכה הסבירו לילדים 
אילו פיות הן "השוות" ביותר, ובאילו מקומות בעולם הן נקנו. גם בהקשר לנוהג של המרת ההפתעה 
הקנויה בחומרי יצירה, ההורים אמנם דואגים לפעול לפי הנורמה, אך במקרים רבים הם קונים חומרי 
יצירה יקרים בעליל או כאלה המתבססים על כוכבי תעשיית הילדים. וכך, שתי המגמות – הצרכנית 
והאנטי-צרכנית – למעשה משתלבות יחדיו. מחד גיסא, ההורים באמת דואגים ברוב המקרים לפעול 
לפי ציפיות הגננות: ממחיזים סיפור עם הילד שלהם, קונים חומרי יצירה ומשקיעים "זמן ומחשבה". 
מאידך גיסא, לתוך אותן הפעילויות שהגננות מסווגות כאיכותיות נכנסים גילויים של צריכה חומרית, 

גם אם שונים ומתוחכמים יותר מאלה הנראים בגני ילדים אחרים. 
ענת  עם  שהתנהלו  השיחות  באחת  למשל,  הזו.  לדואליות  לחלוטין  עיוורות  לא  עצמן  הגננות 
לקראת סיום המחקר, סיפרנו לה על התלבטותנו בנוגע ליחסן של נשות הצוות לנושא הצרכנות, 
להפתעתנו,  ענת,  בעבודתן.  צרכנות  של  ברורים  גילויים  מאפשרות  גם  הן  התנגדותן,  אף  שעל 
הסכימה עם הדברים וסיפרה ששבוע קודם לכן נערכה שיחת צוות שבחנה בדיוק את אותה הסוגיה. 
לדבריה, השיחה נסבה סביב מסורת יום ההולדת והפער שנוצר בין הכוונה לעודד השקעה הורית 
רוצים  שהם  נושאים  על  משותפת  וחשיבה  הילד  עם  ההורה  של  ישיבה   – כלומר  חומרית,  לא 
להציג – ובין ההתנהלות בפועל. מבחינה זו נוטות הגננות לבחון את הדברים במבט ביקורתי, אך 
הצרכנות  גילויי  לביסוס  לכאורה  שאחראים  כמי  ההורים  כלפי  הביקורת  מרב  את  מפנות  כאמור 
בגן. בהמשך נראה שבפועל הדברים מורכבים יותר, אך כדי להתייחס למורכבות הזאת, יש להכניס 
מאפיין נוסף לתמונה: בהתחשב בכך שמדובר בגן ילדים פרטי, ההורים אינם רק מושא לחינוך אלא 

גם לקוחות משלמים, ועובדה זו קשורה אף היא לתהליך בניית המסרים החינוכיים בגן. 

הגן כעסק: מותגים ו"עבודות מס הכנסה" 
משפחות הגן של יעל מוגדרות כאמור כמשפחות ממעמד בינוני-גבוה, והגן עצמו אינו רק מוסד 
חינוכי אלא גם עסק כלכלי, שני מאפיינים הבאים גם הם לידי ביטוי בשיח של צוות הגן. הנה דברים 
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שאמרה יעל כשנשאלה מה מאפיין את האוכלוסייה שִאתה היא עובדת: 

יעל: מעמד סוציו-אקונומי גבוה לפחות. בטוח. הם לא יכולים אחרת. אבל חלק יכולים להיות 
שייכים למעמד הבינוני, שהחליטו שחינוך הוא משמעותי בשבילם. שזה לא בהכרח הקטע. 
יש אנשים שכשהם שמים הרבה כסף, אז הם אומרים, "טוב, אז אני ממלא את המסביב". הם 
לא עושים שום דבר, אבל "אני משלם, אז אני עושה חינוך טוב". יש כאלה ששמים את הכסף 
ויש  ]כך במקור[ לדרוש את הדרישות שלי".  "טוב, אם אני משלם אז אני צריכה  ואומרים, 

כאלה שמגיעים כי החינוך חשוב להם, והם חקרו ובדקו, ומשהו ברוח הגן דיבר אליהם.

מראיינת: ורוב ההורים?

יעל: מעטים הם כאלה ]שבאו בגלל צורת החינוך[. אבל זה, פה את מדברת עם יעל הפסימית 
"מה  אומרת,  האופטימית  יעל  הורים",  "מעט  אומרת  הפסימית  יעל  האופטימית.  יעל  מול 
פתאום, הרבה הורים". יעל הפסימית אומרת, "שטויות. הגן הזה הוא גן עם מוניטין. ההורים 
הפסימית  יעל  זה  מותג",  קונים  הם  מותג,  אה...  קונים,  הם  כאילו...  תקן,  תו  אה...  קונים 
מדברת. כי אם זה היה נכון, לא היינו רואים אימהות כמו אימא של זוהר, אימא של עומר. אז 

זה, כאילו... זה לא נכון.

הדברים של יעל מעידים על הקונפליקט התמידי המלווה את עבודתה. מחד גיסא, היא עובדת לפי 
תפיסת עולם ברורה ומתוך תחושת שליחות בולטת. מאידך גיסא, כדי להביא את ההורים לגן שלה, 
היא צריכה למכור מותג ולהתחרות על מקומה בשוק גני הילדים הרחב. נראה שזו הסיבה שבצד 
רצונן לחנך את ההורים, יעל וצוות הגננות מודעות היטב להיותם של ההורים לקוחות משלמים, 
והן משקיעות אנרגיה רבה בעבודות שהן עצמן מגדירות שוליות, לא חשובות ואפילו סותרות את 

התפיסה החינוכית בגן. העניין יובהר מתוך דברים שאמרה יעל בעצמה: 

יש לנו בגן עבודות מס הכנסה ]...[ עבודות שבהן אנחנו מאשרים את ציפיות ההורים. אחת 
לכמה זמן אנחנו עושים עבודה שההורים יכולים להגיד, "וואללה, בגן הזה עשו עבודה רצינית", 
כמו עבודות לחגים ]...[ זה נקרא עבודת מס הכנסה. אין בזה שום שכל! אבל זה משמח את 
הפנוי  מהזמן  שלהם.  לחיים  שייך  לא  הילדים[,  ]של  שלהם  לעולם  שייך  לא   ]...[ ההורים 
שלהם לא הייתי רוצה לגזול לעשות את זה. אני עשיתי את הדברים האלה בשביל שההורים 
יהיו מאושרים. למה חשוב לי שההורים יהיו מאושרים? כי אז הם מקבלים את הילד בשמחה 

]...[ בהפוכה, את מבינה? 

דברים דומים עלו מדבריה גם כשהסבירה מדוע יש בגן הרבה משחקי קופסה: 

לפי דעתי, גן טוב צריך להיות בלי שום משחק ]...[ ריק! שיהיה צדפים, אבנים, חמר. שום 
קופסה. אבל את רואה, כל הקופסאות למעלה מעלות אבק. ראית? וזה בשביל ההורים שיורידו 
וישחקו עם הילד, ושאז הילד יהיה שמח שיש לו את ההורים. כי הורה לא יכול לשחק עם צדף 
מול הילד שלו, כי הוא לא ידע מה לעשות אתו. אז עדיף שידע לעשות משהו עם הילד שלו 

מאשר שלא ידע לעשות אתו. אז זהו, הנה, כל המדפים האלה זה מס.  

הדברים האחרונים יכולים להעיד על כך שכל המגמות שהוצגו עד כה מתקיימות למעשה במקביל, 
וכפי שנראה מיד, כולן שזורות גם בתרבות הרחבה שבתוכה פועל הגן.   
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שוק גני הילדים
כי בעצם  גדול מהפעולות שמבצעות הגננות,  גני הילדים כאחראי לחלק  אנו מעמידות את שוק 
לא לגמרי ברור אם הדברים שיעל תופסת כשיווקיים אכן מתיישבים עם רצונותיהם של ההורים. 
הסדרי  לפי  לעבוד  שמסרבים  הורים  יש  הזמן:  כל  נראית  ההורים  לדרישות  הגננות  של  הכניעה 
להגיע  שמאחרים  הורים  יש  רצונם;  את  מכבדות  אך  מכך,  מרוצות  לא  והגננות  הבוקר,  ארוחת 
לגן, והגננות מתרעמות על כך, אך נכנעות לעניין; ובכלל, חלק לא מבוטל מהביקורת על ההורים 
נמתחת מאחורי גבם, מתוך הבנה שאי אפשר לעשות הרבה כדי להתנגד לרצונם. עם זאת, כניעות 
ולא  ודווקא בסוגיות מהותיות,  נקודתיות של ההורים  ברוב המקרים לבקשות  זה קשורות  מסוג 

ברור לגמרי מי מציב את נורמות העבודה. 
הנה דברים שאמרה יעל כשנשאלה איפה היא נכנעת לדרישות ההורים כלקוחות: "אני נכנעת 
גן צריך להיות טבעוני.  16:30. לפי דעתי  נכנעתי. עד  גן צריך להיגמר ב-12:30.  ב... לפי דעתי 
אני לא יכולה לעמוד בזה, כלכלית. זה כניעות מהותיות בשבילי". אף שיעל הציגה את הדברים 
רחבות  למגמות  דווקא  קשורות  שהעלתה  הנקודות  שתי  ההורים,  דרישות  על  לשאלה  כתשובה 
ועניין הטבעונות )שיעל בעצמה קישרה  יותר: שעות פתיחת הגן קשורות למבנה שוק העבודה, 
של  הכלכליות  לעלויות  קשור  ההורים(  לדרישות  דווקא  ולאו   – דעתי"  "לפי   – האישי  לרצונה 

תפעול הגן. 
דבר נוסף שאמרה יעל בהמשך הריאיון יכול גם הוא להבהיר את העניין: 

יעל: אפשר לומר שדווקא אחוז קטן ]מההורים[ בא בשביל המותג. כי אני לא משרתת 
טוב את המותג. אני לא עונה מספיק על הצרכים של ההורים עם המותג. אין להם מספיק 
עבודות של הילדים שתלויות בכניסה לבית שהם יוכלו להשוויץ. ושגנים אחרים עושים 
את זה הרבה יותר טוב: הם עושים הפנינג, הם עושים דיסקים, הם עושים, אה... הרבה 
יותר הצגה. אני לא משרתת את ההצגה מספיק טוב, כי בפירוש גנים אחרים עושים הרבה 
יותר ממה שאני עושה ]...[ דברים שנמדדים בכסף. ואז מה שההורה משלם, הוא מקבל 

תמורה כספית.
מראיינת: אבל אצלך הם מקבלים מוניטין והרבה שנות ותק.

יעל: אני חושבת שכן וש... אני לא יודעת. כי יש לי שם מאבק בין הפסימי לאופטימי.

הדברים האחרונים מעידים על התכתבותה המתמדת של יעל עם המתרחש בשוק גני הילדים. 
יעל מודעת למקומה מול גנים פרטיים אחרים ומעצבת את הגן מתוך התייחסות לדברים שהיא 
מוצאת בגנים הללו. למרות הרצון להנחיל את האידאולוגיה החינוכית שלה, היא מבינה שהיא 
פועלת בתוך שוק המתנהל לפי נורמות מסוימות, ושגני ילדים אחרים מתחרים ִאתה על לקוחות 
הגן שלה. ניכר מכך שגם הדברים שנמצאים בגן וגם אלו שאינם נמצאים בו מעוצבים במידה 
רבה מתוך התייחסות לדברים שיעל מוצאת בגנים אחרים סביבה. למשל, בעניין "עבודות מס 
הכנסה", במהלך כל עבודת השדה לא שמענו את ההורים מדברים על הצורך שלהם בעבודה 
אינטנסיבית יותר עם הילדים, וגם לא את הגננות מספרות על דרישות ההורים בעניין. למעשה, 
נראה שגם ההורים וגם יעל פועלים בתוך מבנה שניתן להם מראש: ההורים בוחרים גן מתוך 
היצע השוק הקיים, ויעל מעצבת את הגן למול היצע השוק הזה. אפשר להדגים קביעה זו מתוך 
ההתייחסות לתעשיית הילדים, תעשייה שלמה שנראה שאיש אינו מרוצה ממנה, אך כולם 

לוקחים בה חלק ומשתפים עמה פעולה. 
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תעשיית הילדים
יכולה לשמש דוגמה למורכבות הנגלית ברב-שיח שמנהלים השותפים בגן עם  תעשיית הילדים 
תרבות הצריכה. מוצרים הקשורים בתעשייה הנרחבת הזאת נכנסים לתוך הגן של יעל באופן שוטף: 
משתמשות  מצדן  והגננות  הפסטיגל,  של  מדיסקים  שירים  להשמיע  מהגננות  מבקשים  הילדים 
)מכוכבי  דנקר"  רן  ב"להיות  בחצר  משחקים  ילדים  הילדים;  את  להלהיב  כדי  הללו  בדיסקים 
שעליהם  ותיקים  בגדים  לילדים  קונים  הורים  נולד";  "כוכב  תחרויות  יוזמות  והגננות  הילדים(, 
או  ליצנים  בליווי  נחגגים  הולדת  ימי  וכדומה(;  )דורה, באטמן  הילדים  דמויות מתעשיית  הדפסי 
הללו;  ההולדת  ימי  על  הודעות  נתלות  בגן  המודעות  לוח  ועל  פעילויות,  שמארגנים  במקומות 
הורים וגננות קונים חומרי יצירה בחנויות המיועדות למטרה זו, ופעמים רבות גם החומרים הללו 
קשורים בדמויות מתעשיית הילדים. עם זאת, נראה שבשיח הגלוי, הן של הגננות והן של ההורים, 

איש אינו מרוצה מהדברים כפי שהם מתנהלים. 
הגננות כאמור מציגות התנגדות גלויה לתרבות הצריכה ולתעשיות הילדים. כך אמרה יעל על 

כניסת המגמות הללו לתוך הגן:

וילדים  הילדים.  לתרבות  שנכנסת  המבוגרים  תרבות  זה  מזעזע.  זה  אבל  מתערבת,  לא  אני 
כלום! אני  צריכים להיות ילדים ]...[ תראי, אם זה היה כאילו המקום רק שלי, בשום אופן. 
נגד לגמרי, אבל פה אני אומרת, השמחה של הגננות באה כשהן שומעות דיסק, אז הן קופצות. 
היות וחשובה לי השמחה, אז לא חשוב שזה דיסק. אבל בעיניי הדיסק פסול. אבל אם אני שמה 
דיסק מול שמחה, אני מעדיפה שמחה ]...[ זה התרבות שלהן. הן לא יכולות לקפוץ בלי דיסק. 

אבל זה מזעזע! מזעזע! לא חינוכי, לא...

גם מדברי ההורים אפשר להבין שלפחות חלקם לא ממש מרוצים מהעניין. למשל, כששוחחנו עם 
ִאמה של עדי במהלך יום הולדתה שנחגג בגן, סיפרה הֵאם בטון מעט מיואש: "אחר הצהריים יש 
יום הולדת למשפחה, ואחר כך  יומולדת עם הילדים ב]קניון בעיר[, ומחר, בשבת, תהיה גם  לה 
אנחנו צריכים להתחיל את הכול מחדש עם הבת הקטנה..." וֵאם אחרת סיפרה: "אני לא התכוונתי 
לקנות לילדה תיק בתחילת השנה. רציתי לתפור לה אחד ]...[ אבל אז היא תגיע לגן ולכולם יש... 

אז היא גם מבקשת מה שיש לכולם".
נראה שאפילו הילדים מודעים להשפעתה של תעשיית הילדים. למשל, אלעד, שהוא ילד 
מופנם ולא אהוד במיוחד, קיבל באחד ממפגשי הבוקר אפשרות להזמין את הילדים ליום 
ההולדת שלו, שאמור היה להתקיים בביתו. אלעד נעמד במרכז השטיח ואמר בביישנות: "יש 
לי יום הולדת, ותהיה ליצנית ובלונים והפתעות וממתקים", ונראה היה שכבר בגילו הצעיר 
הוא מבין מה צריך לעשות כדי "לשווק" את האירוע. גם שחר, שהעבירה באותו היום את 
המפגש, חזרה וציינה את פרטי יום ההולדת: "אלעד מזכיר לכם שיש לו בשבת יום הולדת, 
ושיהיו שם ממתקים והפתעות וליצנית". גם היא הדגישה את נוכחות הליצנית וההפתעות, 

כמי שמנסה לשדל את הילדים להגיע למסיבה.  
שמגיעות  לו  שנדמה  לדרישות  נכנע  כמו  בגן  מהשותפים  אחד  שכל  נראה  מהאמור 
משותפים אחרים לעבודתו ולחייו. יעל תופסת את ההורים כמי שמצפים לדברים מהסוג 
שתואר ואת הגננות הצעירות כמי שמּונעות מהם; הגננות תופסות את הילדים כמי שיאהבו 
פעילויות הקשורות בתעשיית הילדים; ההורים מרגישים גם הם צורך להשקיע השקעה מסוג 
זה; והילדים בעצמם לומדים להשתמש בדברים הללו כסמל סטטוס או ככלי שיווקי מול 
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ילדים אחרים. אז מי אחראי בכל זאת לכניסה רחבת ההיקף של תעשיית הילדים לגן? כיצד 
הופך שיח חינוכי מסוים לשכיח ומקובל יותר משיח אחר? וכיצד נקשרים הדברים למיקום 

המעמדי של משפחות הילדים?

אנטי-צרכנות כמצרך אליטיסטי
לפני שנוכל להציג פרשנות למתרחש בגן של יעל מתוך התייחסות למבנה החברתי-כלכלי-חינוכי 
שבתוכו הוא פועל, חשוב לומר כמה מילים על בעלת הגן ועל הלך הרוח המלווה את עבודתה. יעל 
היא אשת חינוך ותיקה ומנוסה המחזיקה בתפיסת עולם ברורה מאוד בדבר אופן העבודה הראוי 
עם ילדים ואופי החברה הרצויה בעיניה. היא תופסת את תפקידה באופן רחב ושואפת לעצב את 
פני החברה. במילותיה שלה: "לגדל חברה שהיא אכפתניקית, שחושבת, שמתבוננת, שמוותרת. 
שבשבילי זו הבנת העתיד". לכאורה, לאור תפיסה אישית זו מחנכת יעל את השותפים לעבודתה – 
הגננות הצעירות, הילדים, וכאמור גם ההורים – כמי שמגיעים בעצמם מהתרבות שלה היא מנסה 

להציב חלופה. 
ואולם, הסתכלות רחבה על המסרים החינוכיים מעלה שתי נקודות מרכזיות שחשוב להידרש גם 
אליהן. ראשית, בפועל מתבססת בגן תפיסה מורכבת ואמביוולנטית למדי ביחס למסרים שלהם 
מתנגדת יעל ברמה המוצהרת, ושנית, הגן של יעל אינו מוסד ציבורי הפותח את שעריו לכל מי 
שמבקש, אלא מוסד חינוכי יוקרתי שהוא גם עסק כלכלי בבעלות פרטית. נקודות אלו חשובות 
לבחינת תהליך ביסוס המסר, וכפי שנראה בהמשך, הן קשורות קשר הדוק זו לזו ולתרבות הרחבה 
שבתוכה פועל הגן. למעשה, למסר החינוכי שיעל מבססת, אותנטי ככל שיהיה, מתלוות משמעויות 

נוספות במונחים של הון כלכלי ויוקרה, משמעויות שאפשר לבחון במושגים של בידול מעמדי. 

אסטרטגיות של בידול מעמדי
המונח "אסטרטגיות של בידול" פירושו פרקטיקות המבוססות על ההון הסימבולי של מי שמיישם 
זו,  תפיסה  לפי  נדושות.  שנחשבות  מפרקטיקות  קבוצה  או  אדם  אותו  את  מבדלות  ואשר  אותן 
האסטרטגיות המועילות ביותר הן אלו שאינן נחוות כאסטרטגיות, והרווח הנובע מהן מבוסס על 
בהתייחס   .)Bourdieu, 1984, 1993( הפרקטיקה  מבוססת  שעליו  התרבותי  ההון  של  נדירותו 
להתייחס  ובלי  מניב  שהוא  לרווח  בהתאם  יעל  שמבססת  החינוכי  המסר  את  לבחון  אפשר  לכך, 
בשלב זה לאופי המסר עצמו. אפשר לומר שהפרקטיקות החינוכיות הייחודיות של יעל פועלות 
בפרקטיקות  בבחירתה  החינוך,  שדה  בתוך  הפועל  עסק  כבעלת  יעל,  בידול:  של  כאסטרטגיה 
חינוכיות לא "רגילות" או לא נפוצות, מבדלת את הגן שלה מצורת ההתייחסות הרווחת בגני ילדים 

אחרים, וכך יוצרת את הייחוד של העסק שלה ומרוויחה את הרווח שמניב ההבדל. 
חשוב להדגיש, בעקבות בורדייה, שהדברים אינם נבנים בהכרח כתוצאה מניסיון מודע או מחושב 
אלא כתוצר של התודעה הפרקטית של יעל, הקשורה בשליטה בהיסטוריה הייחודית של השדה 
ובהשתייכותה אליו. למעשה, עצם כוחן של הפרקטיקות לבדל טמון כאמור בעובדה שהן אינן נחוות 
כאסטרטגיות, כלומר בכך שהפועלים ברוב המקרים כלל אינם חושבים על מעשיהם במושגים של 
מעמד חברתי. יעל, מתוך מיקומה בשדה כאשת חינוך ותיקה, תופסת את עצמה כמי שמצוידת 
בעקרונות לסיווג, כלומר בטעם המאפשר לה לאתר מבין הנכסים הקיימים בשדה את אלו המתאימים 
לה. היא מבנה את תפיסתה החינוכית מתוך הסתכלות אישית על מה שהיא רואה מסביבה, אך בין 

שהיא מתכוונת לכך ובין שלא, התפיסה הזאת היא שמסמנת את ייחודו ואת כוחו של הגן שלה.
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המסרים  יעל,  של  הביקורתית  עמדתה  שלמרות  מעלה  המסר  לאופי  התייחסות  זאת,  עם 
ההון הסימבולי  לכאורה מתרחקת.  היא  לדברים שמהם  גם  החינוכיים שהיא מבססת מתייחסים 
והתאמות במסרים שאליהם  ליצור שינויים  יעל בשדה אמנם מאפשרים לה  והמיצוב הגבוה של 
היא מתייחסת, אך עצם השתייכותה לשדה והיחס בין ההביטוס לשדה הזה, הם אלו שקובעים את 
גבולות ההתנגדות שלה. כפי שראינו במהלך האתנוגרפיה, יעל אמנם מבנה מסר חינוכי ייחודי, אך 
היא גם מודעת לגבולות שמציב לה שוק גני הילדים ודואגת לשמר פרקטיקות הנתפסות על ידה 
לפי תפיסתה המוצהרת, הפשרות  הכנסה"(.  )"עבודות מס  לעצם השתייכותה לשדה  כהכרחיות 
ובעיקר  הילדים  הצעירות,  הגננות  קרי  לעבודה,  שותפיה  מול  ממקומה  נובעות  מיישמת  שהיא 
בכך  מעמידה  יעל  לכאורה,  שלה.  החינוכי  במסר  התאמות  ליצור  אותה  מאלצים  אשר  ההורים, 
גם את ההורים כחסרי טעם, יוצרת ריחוק גם מהם ומכניסה אותם לתוך אותה קבוצה "נחותה". 
אפשר  שבעצם  כך  למבוקש,  הגן  את  שהופכת  היא  יעל  של  החינוכית  תפיסתה  שבפועל,  אלא 
נובע  העסק  של  כוחו  ושעצם  מקדמת,  שהיא  לערכים  ההורים  את  לחנך  צריכה  לא  שיעל  לומר 
מכך שההורים מחפשים אחר החינוך הייחודי שלה. ההערה האחרונה מעמידה בסימן שאלה את 
הביקורת שיש ליעל על ההורים, או את גבולות הקבוצה שאליה היא מפנה את הביקורת, ומעידה 
שלפחות ברמות מסוימות, ההורים ויעל עובדים יחדיו על התרחקות ממסרים חינוכיים נפוצים, 

התרחקות המניבה רווחים של בידול עבור כלל השותפים בגן. 

החינוך כמוצר
בהמשך לניתוח תהליכי הבידול של יצרנים בשדה, טוען בורדייה )Bourdieu, 1993( שהעדפה, 
כפעולת בחירה שעושה אדם מסוים, נוצרת מתוך המפגש שבין טעמו של היצרן )במקרה הזה יעל( 
לטעמו של הצרכן )במקרה הזה ההורים שצורכים את שירותיה של יעל כמוצר(. מצד היצרן, כלומר 
יעל, ראינו שהבחירה שומרת על מיקומה בתוך שדה החינוך הרחב. ואיך מתבצעת הבחירה מצד 
ההורים? לפי בורדייה, מבנה ההעדפות הוא מבנה היררכי הנפרש מהנדיר ביותר אל הנדיר פחות, שכן 
כל הנכסים המוצעים בשדה מסוים נוטים לאבד מערכם המבדל ככל שגדל מספר הצרכנים הנוטים 
ומסוגלים לרכוש אותם )ibid(. אפשר לומר אפוא שלא רק יעל מתרחקת מהאתוס הצרכני, אלא 

שבבידול שבו היא בוחרת היא פונה מראש לאנשים הניחנים ביכולות סיווג מסוג מסוים. 
כפי שראינו עד כה, יעל מנסה לכאורה לחנך את ההורים, אבל התוצאה – ההרחקה המעמדית 
– מעידה שהמסר החינוכי משרת גם את צורכי הלקוחות שלה. באופן זה, תפיסותיה החינוכיות 
של יעל – אשת חינוך מוערכת ובקיאה – ותפיסות ההורים, שהם צרכנים מיוחסים בשוק החינוך, 
יעל,  בגן של  בחירתם  ההורים, מעצם  לכך.  ההורים  את  לחנך  בלי שיעל תצטרך  נפגשות  בעצם 
מכריזים שהגן הזה תואם את טעמם וכך דואגים לא רק לחינוך ילדיהם אלא גם לסימון מחודש 
לשימור  תורמת  וכך  יעל,  של  הטעם  את  גם  מאשרת  בחירתם  בבד,  בד  החברתית.  איכותם  של 
כוחו של הגן כעסק מצליח מבחינה כלכלית )ובגן של יעל זה נכון מן הסתם, שאם לא כן, לא היו 
ליעל לקוחות שישלמו את מחיר החינוך בגן פרטי מוערך(. מכאן שגם בהתייחס למיקום ההורים, 
הרעיונות הביקורתיים אינם עומדים רק כפרקטיקות חינוכיות בפני עצמן, אלא נגלים כמקרים של 

ביסוס מחודש של נדירות שהתערערה. 
עם זאת, יש לזכור שכמו במקרה של יעל, יוזמות ההורים הן בלתי-מודעות בדרך כלל וקשורות 
יעל, הם תוצר של  במיקומם בשדה, על העמדות וההתנהגויות שהוא מאפשר. גם ההורים, כמו 
אותה תרבות שעם ערכיה הם מתכתבים, וגם ההביטוס שלהם, על ההון הסימבולי שהוא מאפשר, 
והתרחקות  גיסא,  מחד  מסוימות  והתנהגויות  ערכים  שימור  של  מנוגדים  בכיוונים  אותם  מניע 
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מנכסים נפוצים שאיבדו ממעמדם מאידך גיסא. נוסף על כך, חשוב לציין שההורים ומערכת הגן 
פועלים יחדיו, אך כל אחד מהם עושה זאת על פי מיקומו בשדה. יעל, כפי שכבר ציינו, תופסת את 
עצמה כמי שמצוידת בטעם המאפשר לה לאתר את הנכסים המתאימים לה )וכך גם כמי שיכולה 
לפנות לקבוצה של לקוחות שמסוגלים לשלם את מחיר החינוך הייחודי(. ההורים, מתוך מקומם 

כצרכנים של חינוך, בוחרים את המותג שמבדל אותם מהשאר ומספק את טעמם הייחודי. 
לחדד  בגן, אפשר  החינוכיים  אופי המסרים  על  הדברים  הזאת, המשפיעה מטבע  הדינמיקה  את 
מתוך בחינתו של מושג ההשקעה ההורית שהוצג לאורך האתנוגרפיה, וכך לתת מקום גם למאפייני 
המסר עצמו. גם פה, על רקע הנאמר לעיל, אפשר לראות כיצד ההורים ויעל פועלים יחדיו מול 
נורמות וערכים שערכם פחת, וכיצד נשזרות לתוך פעולות ההרחקה הללו גם התנהגויות ותפיסות 

המשקפות את התרבות שממנה הם מנסים ליצור את המרחק. 

אנטי-צרכנות כפרקטיקה מעמדית
)2002א(  אילוז  של  עבודתה  מתוך  ליצור  אפשר  ההורית  ההשקעה  למסר  המעמדי  הקישור  את 
על הקשרים בין אהבה רומנטית, צרכנות ומעמד. אילוז, במקרה שחקרה, מצאה שאף שהנוסחה 
הרומנטית הממוסחרת חדרה במידה מסוימת לכל שכבות האוכלוסייה, בני המעמד הבינוני במחקר 
שלה, ובעיקר בני המעמד הבינוני-גבוה, דבקו בדרך כלל באתוס אנטי-צרכני מתוחכם שכלל דחייה 
מפורשת של סחורות המיוצרות לצרכים רומנטיים, שם דגש על מקוריות ויצירתיות והעלה על נס 

ערכים כגון ספונטניות, חוסר רשמיות ואותנטיות )שם(. 
בניגוד לבני מעמד הפועלים, שנטו לדבוק במוצרים הרומנטיים ללא ביקורת גלויה, מרואיינים 
מהמעמד הבינוני-גבוה במחקרה של אילוז הרחיקו עצמם מהסטריאוטיפים הרומנטיים המקובלים 
והדגישו ביטוי עצמי יצירתי, המנותק לכאורה מתלות באביזרים שמציע השוק הצרכני. ממצאים 
אלה מאששים את טענת בורדייה שבני המעמדות המשכילים מטפחים ריחוק ממוצרי תרבות כדי 
לחדד את ייחודו של ההון התרבותי שלהם, באופן ששומר על בידולם מבחינה מעמדית. עם זאת, 
הרומנטיקה,  כלפי מסחור  הבוז שגילו  אף  על  הבינוני,  בני המעמד  כי  נמצא  אילוז  במחקרה של 
הרגעים  את  לחוות  שנוטים  כמי  וגם  רומנטיים  מוצרים  של  נלהבים  כצרכנים  בפועל  התגלו 

הסטריאוטיפיים שלהם הם בזים )שם(. 
במחקר הנוכחי אמנם אי אפשר להציג נתונים השוואתיים, אך מיקומם המעמדי של הנחקרים 
על  מעידים  אילוז,  שמציגה  המתוחכם  האנטי-צרכני  לדפוס  מתאימות  שבהחלט  ותפיסותיהם, 
אפשרות קיומה של פרקטיקה מעמדית הנקשרת ביצירת הרחקה מהתרבות הרווחת ביחסים שבין 
הורים לילדים, או לפחות מהסטריאוטיפ שיש לבני הקבוצה הנחקרת על צורת ההשקעה הרווחת 

ביחסים אלה.
כמו האהבה הרומנטית, גם רעיון ההשקעה ההורית מגלם כמיהה להתעלות מעל לחומר, 
מתן חשיבות רבה לעבודה רגשית ותהליכית והתמקדות בסֵפרה האישית והאינטימית. בשני 
המושגים מגולמת תפיסה אוטופית, ושניהם טומנים בחובם פרדוקס, שכן הם מעמידים עצמם 
כאנטיתזה לצריכה קפיטליסטית "וולגרית", המזוהה במפורש או במובלע עם המעמד הנמוך 
ההתרחקות  הנוכחי,  במחקר  גם  בטבורם.  זו  לתרבות  קשורים  למעשה  אך  והבינוני-נמוך, 
מהסטריאוטיפים הכרוכים בהשקעה חומרית של הורים בילדים מאששת את היומרה של הורי 
הגן להתעלות מעל להשפעות השוק )הפסטיגלים, קלטות הווידיאו, תעשיית ימי ההולדת 
וכדומה( ולבסס את המקוריות והיצירתיות שלהם. התרחקות זו גם מאששת לכאורה את חירותם 
של ההורים כאינדיבידואלים ואת כנות יחסיהם עם ילדיהם, כמי שמשקיעים בילדים אנרגיה 
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רגשית, אלא שבפועל, ההתנגדות לפרקטיקות הצרכניות )כלכליות( המלוות את הקשרים 
הלא תועלתניים )כלומר הלא כלכליים( שבין הורים לילדים אינה מצליחה להשתחרר מהחיבור 

שנוצר בין הורות לצרכנות.
באופן זה, וכמו במקרה שחקרה אילוז, ההבדלים בדפוסי ההתנהגות ובתפיסות שמיישמים 
בני המעמדות השונים מוגבלים בסופו של דבר על ידי הזירה המשותפת של השוק. הדוגמאות 
שהוצגו לאורך האתנוגרפיה מעידות על קושי להתנגד לשוק הצרכני: הדברים באים לידי ביטוי 
גם בצריכה גלויה וראוותנית המתקיימת למרות הגינוי וההצבה של נורמות חלופיות, וגם בכך 
שהתנהגויות צרכניות סמויות חודרות אפילו לתוך פרקטיקות מפורשות של התנגדות לשוק 
הצרכני )למשל האופן שבו מתהוות פעילויות יצירה שאמורות להיות מקוריות(. לכך אפשר 
להוסיף טיולים משפחתיים לחו"ל, שהם בגדר השקעה אדירה של זמן ותשומת לב בילד, אך 
בו בזמן גם פרקטיקה צרכנית מובהקת, וגם את העובדה שהפנאי להשקיע זמן בילדים מצריך 
כשלעצמו הון כלכלי ורווחה.3 יתר על כן, עצם הבחירה בגן הילדים של יעל כרוכה בהשקעה 
כספית ניכרת, כך שבעצם כדי לבחור במסר האנטי-צרכני של יעל, ההורים מעמידים את 

הקשרים שבינם לבין ילדיהם ובינם לבין בעלת הגן בלב לבה של תרבות הצריכה. 
וכך, באופן אירוני, היותו של הגן עסק כלכלי הופך את המסר החינוכי האנטי-צרכני עצמו 
למוצר יוקרתי ומבוקש המחייב את מי שבוחר בו להשקיע כסף רב. יעל – שמנסה באמת 
ובתמים להעביר מסר חינוכי שמתעלה מעל מגמות של חומרנות והישגיות-יתר – דורשת בעצם 
מההורים לשלם ממיטב כספם כדי לשלב את ילדיהם בגן. אירוניה זו מתחדדת לאור ההיעדר 
הבולט של דיבור על כסף בגן. יעל דיברה במהלך עבודת השדה על מסרים חינוכיים ועל תפיסות 
עולם, ודווקא העניין הכלכלי נשאר לחלוטין מתחת לפני השטח. רק במהלך הריאיון ִאתה החלו 

הדברים לעלות ולצוץ. כשדיברה על הייאוש שהיא חווה בהתייחסות לחינוך בימינו אמרה: 

מורידים את התקציבים ממשרד החינוך, מורידים את התקציבים מהרפואה, ועכשיו, 
נותנים את האחריות על הציבור. אבל איזו אחריות נותנים לציבור? אני רואה את הציבור 
הולך... יכולה ללכת אישה, לעשות צבע בשיער ב-300 שקל ולהגיד שהחינוך לא שווה 
את ה-300 שקל האלה. ואני כן הייתי מצפה שהמדינה תגיד לה, "כן, הילד שלך שווה 

את ה-300 שקל האלה". 

בדברים אלה מעידה יעל בעקיפין שהיא מצפה מההורים להשקיע בילדיהם לא רק זמן ומאמץ.

סיכום
המאמר התמקד בהצגת המסרים החינוכיים בגן ילדים פרטי, מתוך דגש על תיאור ניסיונותיה 
של בעלת הגן להנחיל ערכים חלופיים לאלה שלדעתה מאפיינים את החברה הרחבה. לב המאמר 
הוא בחינת ההשלכות המעמדיות של המסרים, ולכן לא נידונה מהותם של המסרים מבחינה 
חינוכית-פדגוגית. ממצאי המחקר מורים שתהליך עיצוב המסר החינוכי מושפע מהמפגש 
בין ההורים כצרכנים של גישה חינוכית ובין בעלת הגן כיצרנית שלה, וכי לתהליך זה נלוות 
השלכות ברורות במונחים של בידול מעמדי. העמדת המסרים של הגן כייחודיים וחדשניים 

על הפנאי כמרמז על היעדר ריבוד חברתי ועל שפע ראו אילוז )2002א(.  3
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בהשוואה לשדה החינוך הרחב תורמת לחיזוק הזהות המעמדית האליטיסטית בקרב הילדים 
וההורים ולביסוס כוחו של הגן כעסק כלכלי המכוון לאוכלוסייה מיוחסת של צרכנים. באופן 
פרדוקסלי, אף שתהליך ביסוס המסר אינו מכוון להשגת מטרות אלו ואף להפך – כוחו טמון 
דווקא בחוסר הכוונה שבו – המסרים החינוכיים החדשניים תורמים לשימור ולשעתוק של 
מבנים חברתיים מעמדיים. בצד השלכות מעמדיות אלה, בחינת המסר עצמו מעלה גם כמה 
פרדוקסים הקשורים במתח המתמיד שבין האידאולוגיה החינוכית, המתיימרת להתעלות מעל 
למגמות של חומרנות והישגיות-יתר, ובין היות הגן עסק כלכלי יוקרתי המשוקע בתרבות 
היפר-צרכנית. הנחקרים המבוגרים בגן נגלים כאנשים מורכבים אשר בעת ובעונה אחת 
מתנגדים לתרבות הצריכה, מרגישים חסרי אונים מולה ומשתוקקים אליה. הם מאדירים 
לכאורה את חירותם האישית ואת יכולת הבחירה שלהם, אך בפועל בחירה וחירות אישית 

אלה נשענות על פרקטיקות הקשורות בפעולת השוק הצרכני. 
מושג ההשקעה ההורית, העומד במרכז המסר החינוכי החדשני, נגלה כרעיון שהגשמתו תובעת 
כשירות הורית מסוג מסוים. למרות המסר האנטי-חומרני המוצהר שהוא מגלם, ההשקעה ההורית 
בזמן  ובו  הגן,  חברי  של  המיוחסת  החברתית  עמדתם  של  ולסימון  לביסוס  כתורמת  מתבררת 
חירותם.  את  כמגבילה  תופסים  הגן  שחברי  הקפיטליסטית  האידאולוגיה  של  היבטים  כמשמרת 
חשוב לציין כי למגמות אלה יש השלכות גם על תהליכי הבניית הזהות של צוות הגננות השכירות 
בגן, כמי שנמצאות בעמדה חברתית-כלכלית נחותה ביחס להורי הילדים, אך גם מחזיקות בהון 
סימבולי המאפשר להן למתוח את הביקורת שהוצגה לעיל. עם זאת, קצרה היריעה מלדון בעניין 

מורכב זה. 
המאמר מתכתב עם מבחר סוגיות העולות בספרות על הבניית זהות מעמדית בעידן הקפיטליזם 
הצרכני בכלל ועל מעמד וחינוך בפרט. בצד התיעוד האתנוגרפי של היבטים מעמדיים במסגרות 
ייחודו של המאמר טמון בתיאור התפקיד שממלא החינוך לא רק בחיי הילדים  חינוך לגיל הרך, 
ועתידם, אלא גם בתהליכי עיצוב הזהות של המבוגרים בהווה. המסר החינוכי נגלה כתהליך של 
רכישת חינוך שמבדל את השותפים בגן ממה שאחרים, אפילו כאלה שכבר יכולים לשלם לגן ילדים 
נחשפת  הצריכה  במיוחד, שכן תרבות  החומרי מרכזי  הנושא  לקנות.  יכולים  לא  זאת  בכל  פרטי, 

כחלק אינטגרלי מתהליך יצירת הזהות המעמדית. 
שמיישמים  ההתנהגות  אסטרטגיות  את  הבוחנים  הידע  בגופי  משתלב  גם  המאמר  זה  באופן 
 Vincent &  ;Lareau, 2003( הבינוני"  מהמעמד  הילד  "יצירת  כתהליך  שתואר  במה  הורים 
Ball, 2007(, ובעיקר בספרות המתמקדת בתיאור תפיסות העולם והתנהגויות ההורים כצרכנים 
 ;Vincent & Ball, 2007 ;Evans & Davies, 2010 ,של פעילויות ומוצרים לילדים )למשל
Williams, 2006(. בתוך כך, מוסיף המאמר על גופי הידע הללו בכמה דרכים: ראשית, בניגוד 
)למשל,  ילדיהם  בקרב  מצוינּות  מגמות של  לעידוד  הורים  פעילה של  עבודה  למחקרים שהציגו 
תמונה  מציג  הנוכחי  המאמר   ,)Lareau, 2003; Vincent & Ball, 2007; Williams, 2006
של  כאסטרטגיות  בפועל  מתפקדות  ואנטי-צרכנות  אנטי-מצוינות  של  גישות  גם  שבה  מורכבת 
מערכת  תפקיד  בדבר  לטענה  מציע  שהמאמר  התימוכין  בצד  שנית,  מעמדי.  בידול  על  שמירה 
הניתוח  במרכז  הנחקרים  שיח  של  ההעמדה  חברתי,  אי-שוויון  של  ובשעתוק  בשימור  החינוך 
שחיקה  של  ימים  בימינו,  הבינוני  המעמד  בני  של  חייהם  את  המלווה  המורכבות  את  מחדדת 
כלכלית ומחאה חברתית המתקיימות בחסות הקפיטליזם, ובאופן פרדוקסלי, בצד תרבות צריכה 
אינטנסיבית. ממצאי המחקר מעידים אפוא על מורכבות שלא קיבלה לדעתנו ביטוי מספק עד כה 
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במחקרים העוסקים בשעתוק מעמדי במערכות חינוך, קרי אסטרטגיה של בידול מעמדי ששזורים 
בה פרדוקסים וכוונות סותרות. 

לבסוף, תיעוד תפיסות החינוך של ההורים והגננות מתכתב גם עם הספרות העוסקת בהבניה 
לעתים  נכרך  בימינו  הילדות  רעיון  הספרות,  בסקירת  שציינו  כפי  הילדות.  מושג  של  החברתית 
לטכנולוגיות  חשיפתם  בעקבות  ילדים  של  התמימות  אובדן  בשל  מוסרית  בפאניקה  קרובות 
מדומיינת  לילדות  נוסטלגית  ובהתייחסות  רגשיים  במונחים  הילד  בתפיסת  וכן  ולצרכנות, 
שהתקיימה לכאורה בעבר. אף שהמאמר לא הרחיב את הדיון בנושא זה, התיעוד האתנוגרפי שהובא 
חברתיים,  הקשרים  במגוון  הילדות  רעיון  שמקבל  בפרשנות  העוסקת  לספרות  נדבך  תורם  כאן 
האמביוולנטיים  לקשרים  ביחס  מציג  שהוא  מהמורכבות  נובעת  חשיבותו  ותרבותיים.  פוליטיים 
הקיימים בימינו בין תפיסות בנוגע לילדות ובין צרכנות, בדבר הקשר של אלה להבדלים בנגישות 
של בני קבוצות מעמדיות שונות לממדים כלכליים ותרבותיים של הון, ובדבר משמעותו של מושג 

הילדות לא רק לחיי הילדים, אלא גם לתהליכי הבניית הזהות של המבוגרים.  
יכול להעיד על מגמות  ייחודי של חינוך בגיל הרך, אך הוא בהחלט  וכך, המאמר מציג מקרה 
בתחומים  דומות  מגמות  על  וגם  יותר  מאוחרים  לגילאים  פרטיים  חינוך  במוסדות  גם  אפשריות 
נוגעים  זהות בכלל. הדברים  והבניית  ילדות בפרט ושל חקר התנהגות מעמדית  אחרים של חקר 
גם לדיון העכשווי בנושא הפרטת החינוך, לאור השלכותיו של המאפיין העסקי-כלכלי של הגן. 
תהליכי  מתבצעים  שבו  האופן  על  לעמוד  המאפשרת  האתנוגרפית  בהצגה  גם  המאמר  של  כוחו 
לבחון  מאפשר  הכתוב  ביישומם.  הקשורים  והפרדוקסים  המתחים  על  בפועל,  המעמדי  הבידול 
וכיצד חברי קבוצות  ידי התנהגויות ברמת המיקרו,  נתמכים על  כיצד תהליכי השעתוק החברתי 
לשינויים  התייחסות  מתוך  שלהם  המעמדית  המובחנות  את  מחדש  ומבנים  משמרים  מסוימות 

המתרחשים בשדה שבתוכו הם פועלים. 
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הכלכלה הפוליטית של ישראל 
והגידול באי-השוויון בהכנסות, 2010-1970

טלי קריסטל*

תקציר. מאמר זה בוחן כיצד הכלכלה הפוליטית של ישראל מאז שנות השבעים 
של המאה ה-20 השפיעה על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית לעומת 
רווחי המעבידים. הממצאים מבוססים על ניתוח השוואתי וכמותי ומלמדים 
שבתקופת הכלכלה הקורפורטיסטית – שהחלה בשנות השישים המאוחרות 
בהכנסה  העובדים  של  חלקם  גדל   – השמונים  שנות  אמצע  עד  ונמשכה 
והפוליטי  הכלכלי  כוחם  בזכות  בעיקר  המעבידים,  לרווחי  ביחס  הלאומית 
תנאי  לשיפור  הציבורי  המגזר  איגודי  של  ומאבקם  העובדים  ארגוני  של 
להיחלשותה  הוביל  המאורגנת  העבודה  בקרב  הפיצול  ואולם,  השכר שלהם. 
השבעים  בשנות  העובדים  בקרב  בשכר  באי-השוויון  גידול  של  ולתחילתו 
המאוחרות. מאמצע שנות השמונים ואילך הביאו היחלשות ארגוני העובדים 
הגידול באי- הניאו-ליברלית לא רק להמשך  ועליית המדיניות הממשלתית 
של  חלקם  חשבון  על  המעבידים  ברווחי  לעלייה  גם  אלא  בשכר,  השוויון 

העובדים בהכנסה הלאומית. 

התופעה החברתית-כלכלית החשובה של העשורים האחרונים היא ללא ספק הגידול באי-השוויון 
בהכנסות. ביטוי לכך ניתן לאחרונה ב-Economist, שבועון שמזוהה בדרך כלל עם קו כלכלי ליברלי 
ברור. על פי העיתון, "הגידול באי-השוויון הוא האתגר החברתי-כלכלי-פוליטי הגדול של העת הזו" 
)Economist, 2012(. רוב הדיון על הגידול באי-השוויון בהכנסות מתמקד באי-שוויון בשכר בקרב 
עובדים, שנמצא במגמת עלייה מתמדת מתחילת שנות השמונים. אף שמגמת הגידול באי-השוויון 
משותפת לכל המדינות המערביות, קיימת שונות גדולה בין המדינות בשיעור הגידול. תרשים 1א 
מציג מדד מקובל לאי-השוויון בהכנסות בקרב עובדים המסתמך על נתוני מס מנהלתיים – חלק 
האחוזון העליון מסך כל ההכנסות מעבודה – בשבע מדינות מערביות. התרשים מלמד שבשנות 
השבעים היה חלקו של המאיון העליון בהכנסות בישראל דומה לשאר המדינות )6%-7%(. ואולם, 
בשני העשורים האחרונים בישראל, בארצות הברית ובאנגליה גורף לידיו מיעוט של עובדים חלק 
ניכר מההכנסות מעבודה )12%-14%(.  מדד זה של אי-שוויון, כמו מדדים אחרים, בהם מקדם ג'יני 
)תרשים 1ג(, מראים שבשנים האחרונות ישראל נמצאת בקבוצת המדינות הפחות שוויוניות ואינה 
בשכר,  באי-השוויון  החד  הגידול  במתינּות.  גדל  אי-השוויון  שבהן  אירופה,  למדינות  עוד  דומה 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה   *
המועילות.  הערותיהם  על  ישראלית  סוציולוגיה  של  האנונימיים  הקוראים  לשני  להודות  ברצוני   

תודה מיוחדת גם לינון כהן על עצותיו והערותיו שהיו לי לעזר רב.
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וכן הקשר ההדוק שבין הכלכלה הפוליטית לאי-השוויון בהכנסות, שבו מתמקד המאמר הנוכחי, 
מלמדים שבעבר הלא רחוק דמתה ישראל למדינות הרווחה האירופיות הסוציאל-דמוקרטיות או 

הקורפורטיסטיות, ואילו היום היא דומה יותר למדינות רווחה ליברליות כדוגמת ארצות הברית.

תרשים 1. אי-שוויון בהכנסות, 2010-1970

תרשים 1א. חלק האחוזון העליון של העובדים מסך כל ההכנסות מעבודה*

ִמנהל  נתוני מס הכנסה המופיעים בפרסומי  נע של שלוש שנים על בסיס  הסדרה על ישראל מציגה ממוצע    *

הכנסות המדינה. בשנים שבהן נתוני מס הכנסה לא היו זמינים )1976-1970, 1981-1978, 1984( חישבתי את 

חלק האחוזון העליון בהכנסות כפונקציה ליניארית של נתוני סקרי הכנסות על חלק האחוזון העליון בהכנסות. 

.The World Top Incomes Database – שאר המדינות

תרשים 1ב. התפלגות ההכנסה הלאומית בין הכנסות משכר, הטבות נלוות, 
הכנסה מעבודה של עצמאים והכנסה מהון
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תרשים 1ג. חלק העובדים בהכנסה הלאומית ומקדם ג'יני לאי-שוויון בשכר 
בקרב עובדים במשרה מלאה בגיל העבודה

ההשלכות של התמורה הגדולה בכלכלה הפוליטית של ישראל על הגידול באי-השוויון בהכנסות 
תיבחן במאמר זה בהקשר של התפלגות ההכנסה הלאומית בין רווחי המעבידים לשכר העובדים. 
הבדלים  ועל  זמן  לאורך  מגמות  על  רבות  בהכנסות משכר אמנם מלמדת  אי-השוויון  בחינה של 
בין מדינות באי-השוויון בקרב עובדים, אבל ההתמקדות בשכר העובדים מתעלמת מחלק מרכזי 
נתונים  הגדולות.  הפירמות  בעיקר  המעבידים,  שצוברים  הכבירים  הרווחים  ההכנסות:  בעוגת 
מעבידים  בין  לאי-שוויון  המקובל  המדד  את  לבחון  מאפשרים  הלאומית  מהחשבונאות  קיימים 
לעובדים: חלקן של סך כל הכנסות העובדים ביחס לסך כל הכנסות המעבידים בהכנסה הלאומית.1 
כ-34%  ניכר מעוגת ההכנסות,  הן חלק  הון  על  1ב מראה שהכנסות המעבידים מבעלות  תרשים 

בממוצע על פני ארבעת העשורים האחרונים.  
בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  זמן  פני  על  שונות  שקיימת  מלמד  1ג  תרשים  מכך,  חשוב 
הלאומית )ובחלק המשלים של המעבידים(. בישראל, כמו בשאר מדינות המערב, חלק העובדים 
ואולם,  השמונים.  שנות  באמצע   74% של  לשיא  והגיע  השבעים  בשנות  גדל  הלאומית  בהכנסה 
מאז הצטמצם חלקם היחסי של העובדים, ובשנת 2010 הגיע לנקודת שפל של 62%. נראה אפוא 
שההתעלמות מרווחי המעבידים ומהשינויים שחלו בחלקם היחסי של המעבידים לעומת העובדים 
את  גם  אלא  במשק,  מההכנסות  גדול  חלק  רק  לא  הריבודי  מהמחקר  מעלימה  ההכנסות,  בעוגת 
אף  זאת  ועובדים.  מעבידים  בקפיטליזם:  המרכזיים  המעמדות  שני  בין  ביחסים  שחלה  התמורה 
שהיחסים בין עבודה להון הם מאפיין חשוב של הקפיטליזם בן-זמננו ובעלי השלכות על המדיניות 

הציבורית הנדרשת לצמצום אי-השוויון בהכנסות.  
הלאומית  בהכנסה  העובדים  של  חלקם  מדוע  השאלה  על  לענות  מבקש  הנוכחי  המחקר  כן,  אם 

שמיוחס  עצמאים  של  בהכנסות  והחלק  נלוות  הטבות  ומשכורת,  שכר  כוללות  העובדים  הכנסות   1
הפיננסיות  הפירמות  )כולל  הפירמות  רווחי  את  כוללות  המעבידים  הכנסות  מעבודה.  להכנסה 
והפירמות במגזר הציבורי(, וכן הכנסות מריבית, מדיבידנד ומרנטה. להסבר על הקשר שבין מעמדות 

.Kristal, 2013a חברתיים להכנסות מעבודה ומהון ראו
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בישראל גדל בשנות השבעים עד לאמצע שנות השמונים אבל ירד מאז ואילך.2 בחלק הראשון של 
המאמר אני פורשֹת את הטענה הכללית שלפיה המגמות על פני זמן בחלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית – במדינות מערביות לרבות ישראל – הן פועל יוצא של מבנה המוסדות הכלכליים והפוליטיים 
ושל המדיניות שהם מקדמים. אטען שמגמת הירידה בחלקם היחסי של העובדים בהכנסה הלאומית 
היא תוצאה ישירה של המהפכה הניאו-ליברלית, המתבטאת בהיחלשות ארגוני העובדים ובשינויים 
בכלכלה  תקופות  שתי  של  השוואתי  ניתוח  כולל  המאמר  של  השני  החלק  הממשלתית.  במדיניות 
הפוליטית של ישראל – כלכלה קורפורטיסטית וכלכלה ליברלית – ומציג מדדים להתארגנות עובדים 
של  השפעתם  בחינת  של  סטטיסטי  מאומדן  ממצאים  מציג  השלישי  החלק  ממשלתית.  ולמדיניות 
מדדים אלה על אי-השוויון בהכנסות בין מעבידים לעובדים, והשוואה ענפית שמספקת עדות נוספת 
מסקנות  הלאומית.  בהכנסה  העובדים  בחלק  הירידה  על  התעשייה  מפעלי  של  ההפרטה  להשפעת 

המחקר בדבר הגידול באי-השוויון בהכנסות בישראל ובשאר מדינות המערב מופיעות בסיכום.

כלכלה פוליטית וחלקם של העובדים והמעבידים בהכנסה הלאומית
של  היחסי  בחלקם  והירידה  האחרונים  בעשורים  המעבידים  רווחי  של  היחסי  בחלקם  הגידול 
העובדים בעוגת ההכנסות – למרות הזינוק בשכרם של העובדים הנמצאים בראש סולם השכר – 
החזירה למרכז המחקר הסוציולוגי והכלכלי את השאלה כיצד נקבעת התפלגות ההכנסה הלאומית 
 Atkinson, 2009; Glyn, 2006; Korpi, 2002;( העובדים  להכנסות  המעבידים  רווחי  בין 
באי-השוויון  הגידול  שנושא  אפילו  ייתכן   .)Kristal, 2010, 2013a, 2013b; Krueger, 1999
בקרב העובדים, שבו עסוקים רוב חוקרי אי-השוויון, הוא "חדשות ישנות". עתה נראה שהשאלה 
החשובה של זמננו, כפי שטוען פול קרוגמן )2012(, חתן פרס נובל בכלכלה והפרשן הכלכלי של 
New York Times, היא מדוע פערי ההכנסות בין רווחי מעבידים ובין התמורה לעובדים גדלו 

בחדּות בעשורים האחרונים. 
ובין התמורה לעובדים נתפסה עד  שאלת התפלגות ההכנסה הלאומית בין רווחי המעבידים 
לאחרונה כשאלה מרקסיסטית אנכרוניסטית ונעדרה מהספרות המחקרית ומהשיח הציבורי. ייתכן 
שההסבר לכך הוא הטענה בדבר מותו של המעמד כמושג בעל כוח הסברי במציאות החברתית 
של ימינו )Pakulski & Waters, 1996(. ההתעלמות המחקרית מהפערים בין עובדים לבעלי 
הון נובעת גם מהטענה השגורה בכלכלה הניאו-קלאסית )Kaldor, 1961( ובתזה הסוציולוגית, 
שלפיה קיימת פשרה מעמדית במדינות קפיטליסטיות דמוקרטיות )Przeworski, 1985(, כך 
שחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית קבוע על פני זמן, ומכאן שאין טעם לחקור אותו. ליתר 
דיוק, הטענה היא שגאות כלכלית מחלחלת מטה ומיטיבה עם כל המעמדות באותה המידה, ולכן 
צמיחה כלכלית תביא לאותו שיעור של גידול ברווחי המעבידים ובהכנסות העובדים. ואולם, 
העובדה שבשנות השישים והשבעים חל גידול בחלק העובדים בהכנסה הלאומית במדינות המערב, 
ואילו משנות השמונים ואילך חלה בו ירידה )Kristal, 2010( מאששת את טענתו של קרל 
מרקס שקיים משחק סכום אפס בין רווחי המעבידים להכנסות העובדים: "אין הריווח יכול לגדול 
במהירות אלא אם כן מחיר העבודה, שכר העבודה היחסי, קטן והולך באותה המהירות עצמה" 

)מרקס, 1942, עמ' 97(.  
ההסבר שמציע המחקר הנוכחי לגידול בחלקם היחסי של רווחי המעבידים בעשורים האחרונים 

ראו 2013a ,Kristal לניתוח של חלק העובדים בהכנסה הלאומית בשנות החמישים והשישים.  2
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הניאו-ליברלית.  במהפכה  מתמקד  ההכנסות  בעוגת  העובדים  של  היחסי  בחלקם  ולירידה 
בשלושת העשורים האחרונים חל שינוי בכלכלה הפוליטית של המדינות המפותחות. המהפכה 
 regulated( ידי הסדרים מוסדיים הניאו-ליברלית, שמסמנת מעבר מכלכלה מתואמת על 
economy( לכלכלה ליברלית שתומכת בכינונו ובשימורו של שוק חופשי מהסדרים מוסדיים, 
התפשטה והפכה לגלובלית. הרעיון הניאו-ליברלי שמקדם הסדרה של הפעילות הכלכלית ברוח 
התאוריה הכלכלית הקלאסית של "היד הנעלמה" – רגולציה עצמית של כלכלת השוק – עיצב 
במידה רבה את הכלכלה הליברלית של המאה ה-Polanyi, 1944( 19( ואת הכלכלה הניאו-
 Fourcade-Gourinchas & Babb, 2002; Somers & Block,( ימינו  של  ליברלית 
2005(. הרעיון הניאו-ליברלי ככוח אידאולוגי מניע, בשילוב התחזקותם של בעלי ההון ברמה 
המתבטא  הממשלתית,  במדיניות  לשינוי  הביאו   ,)Harvey, 2005( והגלובלית  המקומית 
במשיכת ידה של המדינה מהשווקים, ולשחיקת הסדרים מוסדיים אחרים לקביעת שכר בשוק 
העבודה, כמו הסכמי שכר קיבוציים עם איגודי עובדים או הסדרי עבודה שגרתיים שמאופיינים 

ביציבות תעסוקתית ובעבודה במשרה מלאה ובחוזה עבודה לטווח ארוך.
ליברלית  לכלכלה  מוסדיים  הסדרים  ידי  על  מתואמת  מכלכלה  שלמעבר  טוען  זה  מחקר 
שתומכת בכינונו ובשימורו של שוק חופשי מהסדרים מוסדיים הייתה השפעה מכרעת על 
אי-השוויון בין מעבידים לעובדים. על מידת קיומם או היעדרם של הסדרים מוסדיים בשווקים 
אפשר ללמוד רבות מחוזקם היחסי של ארגוני עובדים ומהמדיניות הממשלתית. כפי שאפרט 
מיד, ארגוני עובדים ומדיניות ממשלתית שמאפיינים כלכלה מתואמת יכולים להביא לגידול 
בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, ולעומת זאת, ארגוני עובדים ומדיניות ממשלתית 
שמאפיינים את הכלכלה הליברלית של העשורים האחרונים עשויים לגרום לירידה בחלקם 
היחסי של העובדים. לפיכך, המהפכה הניאו-ליברלית – שכוללת ירידה בכוחם של ארגוני 
העובדים, פיצול בקרב העבודה המאורגנת ושינויים מרחיקי לכת במדיניות הממשלתית )כמו 
צמצום המגזר הציבורי, הפרטת מפעלים ממשלתיים ושירותים ציבוריים וליברליזציה של שוקי 
הסחורות( – היא האחראית העיקרית לירידה בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. שאלת 
הלאומית  בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  לירידה  הניאו-ליברלית  המהפכה  של  הרלוונטיות 
תיבחן בחלק השני והשלישי של המאמר לאור מקרה המבחן של ישראל משנות השבעים ועד 

ימינו. 

ארגוני עובדים

התארגנות עובדים במישור הכלכלי באיגודים ובמישור הפוליטי במפלגות מחזקת את כוחם היחסי 
של העובדים במשא ומתן מול המעבידים, ולכן יכולה להגדיל את חלקם בהכנסה הלאומית ביחס 
לרווחי המעבידים. איגודים מגייסים ומתעלים את הכוח הקולקטיבי של העובדים בדרישה לתנאי 
שכר ועבודה טובים יותר, לעתים בליווי שימוש בנשק השביתה. מחקרים מלמדים שהתארגנות 
 Freeman,( באיגודי עובדים מעלה את רמת השכר ואת התנאים הנלווים של העובדים המאוגדים
 Western &( כאחד  מאוגדים  ולא  מאוגדים  כלכלי,  ענף  באותו  העובדים  כלל  ושל   )2005
של  בחלקם  לגידול  כמביאה  התבררה  ההתאגדות  בשיעור  עלייה  ואכן,   .)Rosenfeld, 2011
 Kalleberg, Wallace, & Raffalovich, 1984; Kristal, 2010;( העובדים בהכנסה הלאומית
Rubin, 1986a; Wallace, Leicht, & Raffalovich, 1999(, ואילו ירידה מובילה לצמצום 

 .)Kristal, 2010, 2013b( בחלקם של העובדים
מלבד שיעור ההתאגדות, גם שביתות – כלי הנשק העיקרי של איגודי עובדים – התגלו כאמצעי 
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אפקטיבי להעלאת שכרם של העובדים המאוגדים )Rubin, 1986b( ולהגדלת חלקן של הכנסות 
 Kalleberg et al., 1984; Rubin, 1986a;( העובדים ביחס לרווחי המעבידים בארצות הברית
Wallace et al., 1999( ובשאר מדינות המערב )Kristal, 2010(. ואולם, מידת האפקטיביות של 
שביתות לשיפור תנאי השכר של העובדים, גם בתעשיות שבהן נשמר כוחם של איגודי העובדים, 
כיום   ;)Kristal, 2010; Rosenfeld, 2006( ואילך  השמונים  משנות  ניכרת  במידה  נשחקה 
משמשות שביתות בפירמות התעשייתיות ובשירותים הציבוריים כצעד מניעתי אחרון שנוקטים 
העובדים כדי למנוע שחיקה בתנאי השכר הקיימים, בניגוד לעבר הלא רחוק שבו שימשו שביתות 

לשיפור תנאי שכרם של עובדים.
השחיקה של העשורים האחרונים ביכולת ההשפעה של שביתות על חלקם של העובדים בהכנסה 
וגדל בתוך העבודה המאורגנת: בעבר הקיפו  הלאומית עשויה להיות תוצאה של הפיצול ההולך 
הסכמי השכר הקיבוציים ברוב המדינות העשירות את כלל העובדים במשק או בענף כלכלי מסוים, 
אך בעשורים האחרונים התרבו הסכמי השכר הקיבוציים, וכל הסכם מכסה רק קבוצה מצומצמת 
של עובדים בפירמה או במשלח יד מסוים בתוך הפירמה )Western, 1997(. מדוע הפיצול בעבודה 
המאורגנת עשוי להסביר את הירידה בחלק העובדים בהכנסה הלאומית? כפי שטען מרקס, מאבק 
העובדים הוא בראש ובראשונה על גיבושם כמעמד, ורק לאחר מכן הוא הופך למאבק בין מעמדות, 
לה,  לעולם שתי מטרות  "ההתאגדות  העובדים:  כלל  האינטרס המשותף של  היא  כשההתאגדות 
האחת להשבית ביניהם ]העובדים[ את התחרות, למען יוכלו להתחרות בבעל ההון" )מרקס, 1955, 
עמ' 122(. הצלחת העובדים בהשגת תמורה גבוהה לעבודתם מהמעבידים תלויה אפוא גם בצמצום 
הם  העובדים,  בקרב  רחבות  שכבות  מלכדים  עובדים  כשאיגודי  עצמם.  העובדים  בקרב  התחרות 
עובדים  איגודי  בין  תחרות  זאת,  ולעומת  המעבידים,  על  יותר  אפקטיבי  לחץ  להפעיל  יכולים 

מחלישה את העובדים במאבקם מול המעבידים. 
התארגנות עובדים במפלגות פוליטיות, ולא רק באיגודים, יכולה גם היא לצמצם את אי-השוויון 
סוציאל- במפלגות  עובדים  שהתארגנות  מלמדים  מחקרים  העבודה.  בשוק  המובנה  המעמדי 

מביאה  אחרות,  שמאל  ומפלגות  עובדים  איגודי  בתמיכת  רוב  פי  על  שפועלות  דמוקרטיות, 
 .)Esping-Andersen, 1985; Korpi, 1983( לחיזוק כוח המיקוח של העובדים מול המעבידים
ההכנסות  את  לחלק מחדש  כדי  המצטבר  בכוחן  להשתמש  יכולות  סוציאל-דמוקרטיות  מפלגות 
בקרב העובדים על ידי מיסוי פרוגרסיבי ותשלומי העברה נדיבים, וכן לפעול להגדלת חלקם של 
והבטחת  מינימום  שכר  כמו  בנושאים  ממשלתית  חקיקה  באמצעות  ההכנסות  בעוגת  העובדים 
הכנסה, מיסוי גבוה על רווחי פירמות ויצירת אקלים פוליטי אוהד להתארגנות עובדים באיגודים 

ולמאבק על שיפור תנאי עבודתם.

מדיניות ממשלתית

מאפיין נוסף של כלכלה מתואמת שיכול להביא לגידול בחלקם של העובדים בעוגת ההכנסות 
מצאו  מחקרים  עליה.  ובפיקוח  השוק  כלכלת  בריסון  מרכזי  תפקיד  הממלאת  מדינה  הוא 
המחקר  שרוב  אף  בהכנסות.  אי-השוויון  במידת  מרכזי  תפקיד  יש  ממשלתית  שלמדיניות 
מתמקד בהשפעתם של המיסוי הפרוגרסיבי ושל תשלומי העברה על אי-השוויון בין משקי 
בית )Moller, Huber, Stephens, Bradley, & Neilsen, 2003(, למדיניות הממשלתית 
יש השפעה מכרעת גם על אי-השוויון המובנה בשווקים, ומכאן על אי-השוויון בין מעבידים 
לעובדים. דוגמה מובהקת לכך היא גודל ההוצאה הציבורית האזרחית על שירותים חברתיים 
כמו חינוך ובריאות: ככל שההוצאה הציבורית האזרחית גבוהה יותר, כך גדל גם המגזר הציבורי, 
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ומכאן גם שיעורי התעסוקה, בעיקר של נשים, שלהן המגזר הציבורי מציע עבודה בתנאים 
נוחים )Esping-Andersen, 1990(. המגזר הציבורי גם מציע לעובדיו שכר ממוצע ותנאים 
נלווים טובים יותר מאלה הנהוגים במגזר הפרטי. ההשפעה החיובית של המגזר הציבורי על 
העובדים  של  בחלקם  לגידול  מביאה  העובדים  של  הממוצע  השכר  ועל  התעסוקה  שיעורי 

.)Kristal, 2010( בהכנסה הלאומית
על  המדינה  משפיעה  שבאמצעותם  השווקים,  פעילות  הבניית  של  נוספים  כלים  שני 
אי-השוויון בהכנסות בין מעבידים לעובדים, הם בעלות ממשלתית על מפעלים והגנה על 
התעשיות המקומיות מפני תחרות בינלאומית. רוב המפעלים התעשייתיים שבבעלות המדינה 
במפעלים  הנהוגים  מאלה  טובים  תעסוקתי  וביטחון  ושכר  עבודה  תנאי  לעובדים  מספקים 
בבעלות פרטית, משום שלא רק מקסום הרווחים עומד לנגד עיניהם אלא גם דאגה לתעסוקת 
העובדים ולרווחתם הכלכלית. פיקוח המדינה על ייבוא סחורות כדי להגן על הייצור המקומי 
יכולה לבוא לידי ביטוי במכסים  ובינוניים( מפני תחרות גלובלית  )בעיקר במפעלים קטנים 
מיובאות.  סחורות  על  היטלים  ובקביעת  הייבוא  רישיונות  של  מספרם  בהגבלת  גבוהים, 
ייבוא סחורות, מאפשרת  והטלת פיקוח על  באמצעות בעלות המדינה על מפעלי תעשייה 
המדיניות הממשלתית שיעורי תעסוקה ורמות שכר גבוהות בתעשייה מקומית שהיא עתירת 
עבודה, וכך יכולה להביא לגידול בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. מכאן יוצא שמדיניות 
ממשלתית הפוכה, שבאה לידי ביטוי בהפרטת מפעלי התעשייה ובצמצום ההגבלים על ייבוא 
סחורות, בעיקר סחורות ממדינות מתפתחות שבהן שכר העבודה נמוך וחוקי העבודה אינם 
מספקים הגנה לעובדים, עלולה לגרום לירידה בחלק היחסי של הכנסות העובדים ולעלייה 

ברווחי המעבידים. 

שתי תקופות בכלכלה הפוליטית של ישראל ובאי-השוויון בהכנסות, 2010-1970
הנתונים המוצגים בתרשים 1ג מורים על קיומן של שתי תקופות באי-השוויון בהכנסות בישראל 
ב-40 השנה האחרונות. בתקופה הראשונה, משנות השבעים עד אמצע שנות השמונים, גדל אי-

השוויון בשכר בקרב העובדים, וכך גם חלקם היחסי של כלל העובדים בעוגת ההכנסות. בתקופה 
חלקן  אבל  העובדים,  בקרב  אי-השוויון  לגדול  המשיך  ואילך,  השמונים  שנות  מאמצע  השנייה, 
היחסי של הכנסות העובדים ירד, וחלקם של רווחי המעבידים גדל. כפי שאראה מיד, הבדלים אלה 
לאפיין  אפשר  הראשונה  התקופה  את  הפוליטית:  הכלכלה  במאפייני  מקורם  התקופות  שתי  בין 
ככלכלה קורפורטיסטית, ואילו בתקופה השנייה ההסדרים המוסדיים בשווקים דומים יותר לאלה 

שרווחים בכלכלה ליברלית. 

כלכלה קורפורטיסטית )1985-1970(

היסודות של הכלכלה הפוליטית של ישראל נוצקו בתקופת המנדט הבריטי בפלשתינה. 
במשך שלושת העשורים שלפני קום המדינה הביאה ההגירה היהודית ממדינות מזרח אירופה 
ומרכזה – על ההון הפרטי שהביאו עמם המהגרים ובשילוב ההון הלאומי של התנועה הציונית 
וההשקעה של המנדט הבריטי בתשתיות הפיזיות – לתהליך מואץ של מעבר מחברה חקלאית 
כפרית לחברה עם בסיס תעשייתי איתן ומשק המושתת בחלקו על שוק חופשי ותחרותי 
)Metzer, 1988(. בתקופה מכריעה זו עוצבה תנועת העבודה, ובכללה מפלגת פועלי ארץ 
ישראל )מפא"י( וההסתדרות הכללית של העובדים, שמעמדה ההגמוני השתמר בעשורים 

הראשונים לקום המדינה.
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תנועת העבודה ראתה את עצמה כאחראית לא רק לתנאי שכרו ועבודתו של העובד, אלא 
למשק בכללותו, ובעיקר למשימה של בניין הבית הלאומי. זאב שטרנהל )1995( אף טוען 
שלאידאולוגיה השוויונית של סוציאליזם-דמוקרטי לא הייתה אחיזה איתנה בקרב הנהגת 
תנועת העבודה, בניגוד לאנשים מן השורה, והיא הייתה משועבדת לאידאולוגיה הלאומית 
היהודית. הסוציאליזם הלאומי הארץ-ישראלי תמך בקדימותה של משימת בניין האומה 
לזו של יצירת חברה סוציאליסטית חלופית לסדר הקפיטליסטי, ולשם כך פעלה תנועת 
העבודה לפיתוח התשתית הכלכלית, הדמוגרפית והפוליטית של המדינה היהודית במסגרת 
מפעלים  העבודה  תנועת  הקימה  בפועל   .)Shalev, 1992( קפיטליסטית  שוק  כלכלת 
כלכליים, התיישבות חקלאית שיתופית, לשכות עבודה, מוסדות רווחה כמו קרנות הפנסיה 
ההסתדרותיות וקופת חולים כללית, מפעלי תרבות וחינוך ואת בנק הפועלים, אחד משלושת 
הבנקים הגדולים בישראל. בשנות השלושים והארבעים, בעת שמפלגת העבודה ביססה את 
ההגמוניה שלה ביישוב היהודי, החל הקפיטליזם הישראלי להרים את ראשו, והשינוי בא לידי 
 De Vries, 2010; Kalev,( ביטוי בהתרחבות המגזר הפרטי ובהתחזקות מעמד הביניים

 .)Shenhav, & De Vries, 2008
המעבר מחברה סוציאליסטית למדינה קפיטליסטית הושלם בשנים הראשונות לקום 
המדינה. גלי ההגירה הגדולים שהכפילו את האוכלוסייה היהודית בתקופה הקצרה שבין 
הקמת המדינה לסוף שנת 1951, בד בבד עם ההגירה הכפויה של הפלסטינים )כהן, 2002( 
ובשילוב המורשת הסוציאליסטית הלאומית של תנועת העבודה – כל אלה הביאו לביסוס 
מדיניות התערבותית רחבת היקף של המדינה בכלכלה הקפיטליסטית, הן במגזר הפרטי והן 
במפעלים בבעלות המדינה וההסתדרות )Levi-Faur, 1998(. הצמיחה הכלכלית המהירה 
הביאה לשיפור ברמת החיים של כלל העובדים, ואי-השוויון בקרבם היה נמוך יחסית באותן 
השנים )הלוי וקלינוב-מלול, 1968(. עם זאת, מאותה העת ועד תחילת שנות השבעים ירד 

חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, וחלקו של ההון עלה במידה ניכרת )ברונו, 1963(. 
כיצד אפשר להסביר מגמת ירידה זו בישראל, בעוד שבשאר מדינות המערב גדל חלקם 
של העובדים באותן השנים? שני תהליכים הביאו לירידה בחלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית בישראל משנות החמישים ועד תחילת שנות השבעים )Kristal, 2013a(. ראשית, 
הצמיחה הכלכלית המהירה של שנות החמישים והשישים הופנתה ברובה לרווחי המעבידים 
עקב התמסדותה של פשרה מעמדית בין ההסתדרות הכללית לארגוני המעבידים. הפשרה 
המעמדית כללה ויתור של ההסתדרות על העלאות שכר ניכרות בתמורה לשיתוף העובדים 
בפירות הצמיחה הכלכלית. בכך אמנם חלה עלייה ברווחה הכלכלית של העובדים, אך גם 
ירידה בחלקם בהכנסה הלאומית ביחס לרווחי המעבידים. שנית, השקעות ממשלתיות 
אדירות בתעשייה הביטחונית מאמצע שנות השישים הניבו רווחים גבוהים למעבידים 
הגדולים )Bichler & Nitzan, 1996(. הוצאות הביטחון הממשלתיות גדלו בהדרגה מ-7% 
מהתוצר ערב מלחמת ששת הימים לשיא של 18% ב-1974, לאחר מלחמת יום כיפור. הגידול 
בהוצאות הביטחון הביא לירידה בחלקם של העובדים, מכיוון שהייצור הביטחוני, שהביקוש 
אליו באותה התקופה נדמה כבלתי מוגבל, מניב רווחים גבוהים, ואלה מגדילים את חלקם 

של רווחי המעבידים בהכנסה הלאומית. 
בשנות השישים המאוחרות אפשר כבר למצוא קווי דמיון בולטים בין הכלכלה הפוליטית 
של ישראל למודל האירופי של כלכלה קורפורטיסטית. המדינה, בהנהגתה של מפלגת 
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העבודה ששלטה בממשלה ללא עוררין מהקמת המדינה ועד שנות השבעים המאוחרות, 
הייתה מחויבת לתעסוקה מלאה ולביטחון תעסוקתי, לקיומו של מגזר ציבורי גדול שמספק 
שירותים חברתיים ותעסוקה ולביסוסה של מדינת רווחה שמִגנה על האוכלוסייה העובדת 
מפני הסתמכות בלעדית על שוק העבודה כדי להשיג תנאי חיים בסיסיים. ממשלת ישראל 
בראשות מפלגת העבודה הובילה חקיקת עבודה מתקדמת של זכויות העובדים במקומות 
ידי בית הדין  וזכו להגנה על  וזכויות אלה הובטחו מתוקף ההסכמים הקיבוציים  העבודה, 
לעבודה שהוקם ב-1969. בתוך כמה שנים הביא תהליך ההתמסדות של מדינת הרווחה 
לגידול בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. ביסוסה של מדיניות רווחה התאפשרה 
בזכות הדומיננטיות של מפלגות העובדים במערכת הפוליטית שמגולם בתרשים 2א באחוז 
חברי הממשלה ממפלגות העובדים. משתנה זה חושב על סמך נתונים המפורסמים באתר 
הכנסת על המפלגות שכיהנו בממשלות ישראל וגודלן. מפלגות העובדים כוללות את מפלגת 

העבודה3 ומפלגות שמאל אחרות.4 

תרשים 2. ארגוני עובדים, 2010-1970

תרשים 2א. שיעור ההתאגדות ושיעור הייצוג של מפלגות העובדים בממשלה

במפלגת העבודה כללתי את מפא"י )עד הכנסת החמישית(, המערך )הכנסת השישית עד ה-12(,   3
העבודה )הכנסת ה-13 וה-14(, ישראל אחת )הכנסת ה-15(, העבודה-מימד )הכנסת ה-16 וה-17(, 

העבודה בראשות אהוד ברק )הכנסת ה-18( והעבודה )הכנסת ה-19(. 

מפלגות שמאל אחרות שנכללו כאן: )1( מפ"ם – מפלגת פועלים מאוחדת; )2( אחדות העבודה; )3(   4
מק"י - המפלגה הקומוניסטית הישראלית; )4( רק"ח – רשימה קומוניסטית חדשה; )5( רפ"י – רשימת 
פועלים ישראלית; )6( רץ – התנועה לזכויות האזרח ולשלום; )7( מרצ – איחוד של מפ"ם, רץ ושינוי; 

)8( עם עובד. המפלגות הערביות לא נכללות כאן, וייצוגן בכנסת נשאר קבוע על פני השנים.
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תרשים 2ב. שביתות וימי שביתה )ל-1,000 שכירים( 

תרשים 2ג. מספר הסכמי שכר קיבוציים שנחתמו בכל שנה* 

Kristal & Cohen, 2007 :מקור   *

כמו במדינות אירופה, הכלכלה הקורפורטיסטית שהתמסדה בישראל בשנות השישים המאוחרות 
התבססה על מידת ריכוזיות גבוהה ועל שיעור חברות גבוה של עובדים ושל מעבידים בארגוניהם. 
שיעור ההתאגדות באיגודי עובדים המתואר בתרשים 2א מחושב כאחוז השכירים החברים באיגודי 
עובדים מתוך כלל השכירים בישראל. הנתונים מסתמכים על מחקריהם של ינון כהן ואחרים )2004, 
2010(. כוחה של ההסתדרות הכללית שאיגדה באותן השנים חלק ניכר מהשכירים במשק, -85%

80%, נבע לא רק מהברית הפוליטית עם מפלגת העבודה הדומיננטית, אלא גם מהיותה מעסיק 
)דרך קרנות  וממעמדה המונופוליסטי במערך הפנסיוני  מרכזי במשק באמצעות חברת העובדים 
וקופת  הפנסיה  כללית(.  חולים  קופת  )דרך  הבריאות  ביטוח  ובהסדרת  ההסתדרותיות(  הפנסיה 
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חברת  למען  כספים  לגיוס  וכלי  ההסתדרות  לשורות  חדשים  חברים  לגיוס  אמצעים  היו  החולים 
העובדים. ביטוי למידת הריכוזיות של ההסתדרות מופיע בחוקתה, הקובעת שעובד שכיר משתייך 
קודם כול להסתדרות, שאליה הוא מצטרף ישירות ובאופן אישי, ורק לאחר מכן הוא מצורף על פי 

החלטה אדמיניסטרטיבית לאחד האיגודים באגף לאיגוד מקצועי על בסיס מקום עבודתו. 
הכוח והריכוזיות של ההסתדרות אפשרו לה לקיים משא ומתן מקיף עם המעבידים בכל הנוגע 
של  גג  כארגון  ב-1967  שהוקמה  הכלכליים  הארגונים  של  התיאום  לשכת  העובדים.  לזכויות 
מִצדה  המדינה  בישראל.  המעבידים  רוב  את  יקיף  הקיבוצי  ומתן  המשא  כי  הבטיחה  המעבידים 
מיובאות.  סחורות  על  גבוהים  ידי הטלת מכסים  על  גלובלית  מפני תחרות  על המעסיקים  הגנה 
על  השנים  באותן  התבססו  בפרט  השכר  ומדיניות  בכלל  הכלכלית  שהמדיניות  הייתה  התוצאה 
המודל הקורפורטיסטי. על פי מודל זה, המדינה נמנעת מהתערבות ישירה בשכר על דרך חקיקה 
או פעולות ממשלתיות חד-צדדיות, ומבכרת התערבות עקיפה על דרך של מיסוד שיתוף פעולה 
בין ארגוני המעבידים, העובדים והמדינה במשא ומתן הקיבוצי על השכר.5 ביטויים מעשיים של 
מדיניות השכר הקורפורטיסטית הם עסקאות החבילה של שנות השבעים והשמונים, ההסכמים 
הכלל-ארציים על תוספת שכר וההרחבה של ההסכמים הקיבוציים גם למגזר הלא מאוגד על ידי 
צווי הרחבה שהוציא שר העבודה והרווחה. מדיניות שכר זו הובילה, ככל הנראה, לגידול בחלקם 

של העובדים בהכנסה הלאומית בשנות השבעים והשמונים.
העבודה  יחסי  של  הקורפורטיסטי  המבנה  להישחק  החל  השבעים  שנות  באמצע  כבר  אבל 
בישראל. הסיבות לכך רבות: מקצתן מתייחסות לתהליכים דומים לאלה שהתרחשו ברוב מדינות 
המערב, ואחרות קשורות למאפיינים הייחודיים של ההסתדרות הכללית )כהן, הברפלד, מונדלק 
העבודה  בארגון  שינויים  נמנים  הראשון  מהסוג  הסיבות  עם   .)2002 קריסטל,   ;2004 וספורטא, 
ומתן  המשא  להתרכזות  שגרמו  פוסט-פורדיסטית,  הון  לתצורת  המעבר  עם  הייצור  ובתהליך 
ברמת הפירמה. תרשים 2ג מתאר את הגידול החד שחל מאמצע שנות השבעים במספר ההסכמים 
הקיבוציים שנחתמו בכל שנה, גידול שהוא תוצאה ישירה של מעבר ממספר מועט של הסכמים 
קיבוציים ענפיים שמכסים קבוצות גדולות של עובדים למספר רב של הסכמים שנחתמים ברמת 

מקום העבודה ומכסים קבוצות מצומצמות של עובדים.
עובדי  של  האיגודים  התחזקות  נמנית  להסתדרות,  הייחודיות  השני,  מהסוג  הסיבות  עם 
ייחודיות  נאבקו להעלאות שכר  והוועדים הארציים בתאגידים ממשלתיים. אלה  הלבן  הצווארון 
2ב מציג נתונים  ולא חששו לצאת לשביתות ארוכות כדי לשפר את תנאי השכר שלהם. תרשים 
המעורבים  העובדים  עבדו  לא  שבהם  העבודה  )ימי  השביתה  וימי  השביתות  מספר  על  שנתיים 
ישירות בשביתה( לכל 1,000 עובדים שכירים. הנתונים נאספו מהשנתון הסטטיסטי של הלשכה 
2012ב(. התרשים מלמד על הגידול הניכר בעוצמת השביתות  המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס, 
בשנות השבעים המאוחרות. רוב רובן התרחשו במגזר הציבורי. התחזקות איגודי הצווארון הלבן, 
שחלקם אף לא היו מאוגדים במסגרת ההסתדרות הכללית והוועדים הארציים, ומאבקם לתוספות 
והציבורי  הפרטי  המגזרים  בין  השכר  על  ומתן  המשא  בדפוסי  שוני  של  להיווצרותו  הביאו  שכר 

לקורפורטיזם בישראל היו גם מאפיינים ייחודיים שמקורם בכך שביסודה של תנועת העבודה עמדו   5
בישראל  שהקורפורטיזם  היא  התוצאה  לאומיים.  ערכים  גם  אלא  סוציאליסטיים  ערכים  רק  לא 
 Farjoun, 1980;( לאומיים  קווים  פי  על  העבודה  שוק  של  פילוח  מגמת  עם  בבד  בד  התקיים 

.)Shalev, 1992
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 Grinberg, 1991; Shalev,( מפוצל  קורפורטיזם  של  ולהתמסדותו  השבעים  שנות  מאמצע 
1992(. במגזר הפרטי, מדיניות ההסתדרות בשיתוף פעולה עם ארגוני המעסיקים הייתה של ריסון 
השכר. לעומת זאת, במגזר הציבורי, שרוב האיגודים המקצועיים החזקים מרוכזים בו, ההסתדרות 
נמנעה מעימות עם קבוצות העובדים שהיא מייצגת ותיווכה בינם לבין המדינה כדי להשיג העלאות 
שכר. התחזקות איגודי המגזר הציבורי ומאבקם להעלאות שכר הביאו בתחילה לגידול בחלקם של 
העובדים בהכנסה הלאומית בשנות השבעים המאוחרות, אבל הפיצול בקרב העבודה המאורגנת 
החליש את השפעתם של העובדים על חלקם היחסי בעוגת ההכנסות בשנות השמונים, ובעיקר 

בתקופת הכלכלה הניאו-ליברלית.

כלכלה ניאו-ליברלית )1985 עד היום(

בשנות השמונים והתשעים נחלשו ארגוני העובדים בישראל. כוחם הארגוני של העובדים בסֵפרה 
הכלכלית והפוליטית ירד במידה ניכרת, ולפי המדדים המקובלים )שיעור התאגדות ושיעור הייצוג 
העבודה  מפלגת  הקורפורטיסטית.  לתקופה  בהשוואה  זו  בתקופה  בחצי  נשחק  הוא  בממשלה(, 
איבדה לראשונה את השלטון למפלגת הליכוד ב-1977, ובשנות השמונים היא שלטה בממשלה 
ברוטציה עם הליכוד. גם חזרתה לשלטון בשנות התשעים עם ממשלת יצחק רבין השנייה ולאחר 
מכן עם ממשלת אהוד ברק הייתה קצרת ימים. היחלשות זו של מפלגת העבודה גרמה גם לירידה 
בכוחה של ההסתדרות הכללית בשנות השמונים. באותה העת ניצבו בפני חברת העובדים קשיים 
כלכליים שאילצו את ההסתדרות למכור את נכסיה הכלכליים ולאבד בתוך כך את מעמדה כמעסיקה 
השנייה בגודלה במדינה. שיעור ההתאגדות אמנם החל לרדת כבר בתחילת שנות השמונים, אך 
לתוקפו  שנכנס  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  וחקיקת  לתחרות  הפנסיה  שוק  פתיחת  בעקבות 
ב-1995, צנחו שיעורי ההתאגדות עד לרמה של 45% בשנת 2000 )כהן ואחרים, 2004( והמשיכו 

לרדת עד 34% ב-2006 )הברפלד, כהן, מונדלק וספורטא, 2010(.
בד בבד עם הירידה בשיעור ההתאגדות בהסתדרות הכללית, איבדה ההסתדרות גם את המעמד 
הכמעט מונופוליסטי שהיה לה בייצוג עובדים בעקבות העזיבה של כמה איגודים פרופסיונליים 
ידי  על  עובדים  של  הכיסוי  שיעור  ב-2007.  מתחרה  גג  כארגון  לעובדים"  "כוח  והקמת  גדולים 
הסכמים קיבוציים, שכמו שיעור ההתאגדות היה כמעט מוחלט בתקופה הראשונה, קטן גם הוא 
עד לרמה של 56% ב-2006 )שם(. הירידה בשיעור הכיסוי היא לא רק תוצאה של הצמצום במספר 
החברים באיגודי העובדים, אלא גם של הירידה בשיעור ההסכמים שהורחבו למגזר הלא מאוגד 
ויצירת סטטוס של "עמית" בארגוני מעבידים,   )2002 יד צווי הרחבה של המדינה )קריסטל,  על 
הארגון  חתום  שעליהם  כלליים  קיבוציים  שהסכמים  בלי  לארגון  להצטרף  למעסיקים  שמאפשר 
מהסתמכות  והמעבר  התשעים  שנות  של  והמפוצלים  החלשים  העובדים  איגודי  אותם.  יחייבו 
על משא ומתן קיבוצי להתערבות ישירה בשכר על ידי חקיקה ופעולות ממשלתיות חד-צדדיות 
מלמדים על התבססותם של יחסי עבודה פלורליסטיים בישראל, דומים לאלה המקובלים בארצות 

.)Mundlak, 2007( הברית
בשנות השמונים, עם היחלשות ארגוני העובדים והחמרת הפיצול בקרבם, השתנתה לבלי הכר 
ניאו- ממשלתית  מדיניות  הקורפורטיסטית.  התקופה  של  הקיינסיאנית  הממשלתית  המדיניות 
 ;2001 )סבירסקי,  המאוחרות  השמונים  שנות  של  בישראל  התמסדה  חופשי  שוק  של  ליברלית 
פילק, 2004; רם, 1999( בתהליך דומה לתהליכי הליברליזציה שהתרחשו בארצות הברית ובאנגליה 
בתקופתם של רונלד רייגן ומרגרט תאצ'ר, ובמידה זו או אחרת גם בשאר מדינות המערב. הארגון 
המחודש של כלכלת ישראל על פי הדגם הניאו-ליברלי התממש בתכנית החירום לייצוב המשק 
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מיוני 1985 וברפורמות המבניות שלא איחרו לבוא בעקבותיה. מטרתה הרשמית של תכנית הייצוב 
הייתה להוריד את שיעורי האינפלציה הדוהרת, והיא כללה צמצום בהוצאות הממשלה, לרבות פיטורי 
עובדים במגזר הציבורי, הקפאת שכר כללית והחלפת היעד הממשלתי של תעסוקה מלאה ביעד של 
שיעורי אינפלציה נמוכים )ברונו, 1985(. את עיקרי התכנית ניסח נגיד בנק ישראל פרופ' מיכאל 
ברונו בשיתוף משרד האוצר, והיא זכתה לתמיכה פוליטית רחבה הן ממפלגת העבודה והן מהליכוד. 
בהכנסה  העובדים  של  חלקם  את  להקטין  התיאוריה,  פי  על  שאמורים,  הליברליזציה  תהליכי 
הלאומית, כללו את צמצום המגזר הציבורי, הפרטת מפעלים וגידול התחרות לייצור המקומי עקב 

פתיחת השערים לייבוא סחורות ממדינות מתפתחות. תרשים 3 מציג מדדים לתהליכים אלה. 
נתונים שנתיים על הוצאה ציבורית לצריכה אזרחית כאחוז מהתוצר נאספו מהחשבונות הלאומיים 
2012א(. נתונים על התפלגות התוצר התעשייתי על פי מגזר  שמכינה ומפרסמת הלמ"ס )1998, 
נאספו מסקרי התעשייה שעורכת הלמ"ס באופן סדיר מ-1955 ואילך.6 נתונים על ייבוא סחורות 
תעשייתיות ממדינות מתפתחות מבוססים על נתונים שמפרסם האו"ם על היקף הייבוא של סחורות 
.OECD-לישראל בכל שנה על פי מדינה. מדינות מתפתחות הוגדרו כאלה שאינן חברות בארגון ה

תרשים 3. מדדים למדיניות ממשלתית, 2010-1970

תרשים 3א. הוצאה ממשלתית אזרחית וביטחונית כאחוז מהתוצר

המקומיות  הרשויות  הממשלה,  בבעלות  מפעלים  כולל  הממשלתי  המגזר  הלמ"ס,  הגדרת  פי  על   6
של  קואופרטיבים  ההסתדרות,  בבעלות  מפעלים  כלל  העובדים  מגזר  הלאומיים.  המוסדות  או 
בסקרי  עוד  מדווח  אינו  העובדים  מגזר  ואילך  מ-1995  קיבוצים.  בבעלות  ומפעלים  ההסתדרות 
התעשייה. התוצאה היא שמ-1995 מפעלים בבעלות הקיבוצים נכללים במגזר הפרטי, וההנחה היא 
השאיפה  בהן  רבות,  מבחינות  הפרטית  לתעשייה  יותר  דומה  הקיבוצית  התעשייה  אלה  שבשנים 

למקסם רווחים.    
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תרשים 3ב. חלקם של המפעלים שבבעלות המדינה וההסתדרות הכללית בתוצר התעשייתי 

תרשים 3ג. ייבוא סחורות תעשייתיות ממדינות מתפתחות כאחוז מהתוצר

לגודל המגזר הציבורי במחקרים השוואתיים, קרי ההוצאה  3א מציג את המדד המקובל  תרשים 
לצריכה אזרחית – הכוללת הוצאות של המגזר הממשלתי בעיקר על תשלומים לעובדים בשירותים 
חברתיים כמו חינוך, בריאות ורווחה – כאחוז מהתוצר )לא כולל תשלומי העברה(. התרשים מראה 
שהמגזר הציבורי התרחב מאוד בשנות השבעים ונשאר קבוע יחסית בשנות השמונים ובתחילת שנות 
התשעים, למרות העלייה הגדולה מברית המועצות שהגדילה במידה ניכרת את האוכלוסייה הזכאית 
לשירותים חברתיים. הממשלה הקפיאה את גודל ההוצאה לצריכה אזרחית בתקופה זו למרות הירידה 
החדה בהוצאות הביטחון בעקבות הסכם השלום עם מצרים )זעירא וסטרבצ'ינסקי, 2001(. ממשלת 
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רבין השנייה הגדילה את ההוצאה הציבורית האזרחית, אך מ-2002 חזרה ההוצאה הציבורית למגמת 
באוכלוסייה  הגידול  ירידה הדרגתית. את צמצום המגזר הציבורי בעשור האחרון, למרות המשך 
מקבלת השירותים, אפשר להבין כחלק ממסחור השירותים החברתיים, שמשמעותו העברת הטיפול 
לאחריות המשפחה  הרווחה  מדינת  2001( מאחריות  )סבירסקי,  ובחינוך   )2000 )פילק,  בבריאות 

והפרט שיכולים, או לא, לרכוש את השירותים בשוק הפרטי. 
רווחי המעבידים גדלו מאוד מאמצע שנות השמונים ואילך. למרות הירידה בהוצאות הביטחון, 
והגלובליזציה.  ההפרטה  תהליכי  בעקבות  הון  לצבירת  חדשים  אפיקים  ההון  בעלי  בפני  נפתחו 
תרשים 3ב מציג את חלקו של התוצר התעשייתי במפעלים שבבעלות הממשלה או העובדים מסך 
בתקופה  ובעיקר  ברורה,  ואילך  השמונים  שנות  מאמצע  ההפרטה  מגמת  התעשייתי.  התוצר  כל 
הקצרה שבין 1985 ל-1995, שבמהלכה ירד חלקו של התוצר התעשייתי שהיה בבעלות הממשלה 
או ציבור העובדים מ-52% ל-15%. תהליך ההפרטה החל בחברת העובדים של ההסתדרות במחצית 
השנייה של שנות השמונים והמשיך לתאגידים הממשלתיים בשנות התשעים. משבר הבנקים של 
1983 ותכנית הייצוב של 1985 הובילו לאובדן השליטה של ההסתדרות בבנק הפועלים ולקריסה 
למכור  ההסתדרות  את  ואילצה  רחב  פיטורים  לגל  הביאה  הקריסה  מוסדותיה.  רוב  של  כלכלית 
נתחים גדולים מחברת קבלנות הבנייה שהייתה הגדולה בישראל, סולל בונה, מחברת הביטוח הסנה 
ומהמפעלים התעשייתיים, בהם הקונצרן התעשייתי כור )Grinberg & Shafir, 2000(. ב-1994 
חוסלה למעשה חברת העובדים עם מכירת כל נכסיה והעברת סכומי המכירה למימון גירעונותיהן 
של  הגדולה  ההפרטה  את  מסמנות  גם  התשעים  שנות  כללית.  חולים  וקופת  ההסתדרות  של 
הבנות  החברות  )על  לישראל  כימיקלים  כמו  פירמות  של  מכירתן  עם  הממשלתיים,  התאגידים 
שלה, כמו מפעלי ים המלח( השקם, צים, בזק ואל-על לידי תאגידים רב-לאומיים או לידיהן של 

משפחות מקומיות עתירות הון.  
תרשים 3ג מציג תוצאה נוספת של המדיניות הממשלתית הניאו-ליברלית שעודדה את פתיחת 
שערי הכלכלה המקומית למסחר בינלאומי. מדיניות זו באה לידי ביטוי בייבוא של סחורות זולות 
ממדינות מתפתחות כדי להגביר את התחרותיות ולהוריד את מחירי המוצרים בארץ במחיר של 
פגיעה בכוח העבודה המקומי והעברת מפעלים עתירי עבודה, בעיקר בתעשיית הטקסטיל, למדינות 
ממדינות  המיובאות  התעשייתיות  הסחורות  של  חלקן  את  מציג  התרשים  ותורכיה.  ירדן  כמו 
מתפתחות, כמו סין והודו, כאחוז מהתוצר. גם כאן המגמה ברורה: חלקן של הסחורות המיובאות 
בתוצר גדל מפחות ממחצית האחוז ב-1985 ל-7% ב-2005. מגמה זו היא תוצאה ישירה של הסרה 
הדרגתית של המגבלות על ייבוא סחורות ממדינות מתפתחות, שבאה לידי ביטוי בהגדלת המכסות 

והרישיונות לייבוא, בהפחתת שיעורי המכסים ובביטול היטלים )גבאי ורוב, 2000(.
המוטיבציה מאחורי המדיניות הממשלתית הניאו-ליברלית של כלכלת שוק גורפת הייתה 
האצת הצמיחה הכלכלית של המשק, כך לפחות טען הזרם המרכזי של הכלכלנים )בן-בסט, 
2001; ברונו, 1985(.7 טענה רווחת בקרב סוציולוגים היא שלאוטונומיה היחסית של המנגנון 
 Grinberg & Shafir, 2000; Maman &( המדינתי ניתן תפקיד מרכזי בעיצוב המדיניות
Rosenhek, 2007; Shalev, 1999(. החוקרים מדגישים את תפקידם המרכזי של "כלכלני 
שיקאגו" שמועסקים בשירות הציבורי בישראל בעיצוב מדיניות ממשלתית המקדמת שוק 

גישה אחרת בקרב כלכלנים שמציגה גם את החסרונות החברתיים והכלכליים בכלכלת שוק גורפת   7
מוצגת, בין היתר, על ידי זעירא )2006( וספיבק )2007(. 
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חופשי מהסדרים מוסדיים מתוך אמונה שהתערבות המדינה היא בגדר מכשול בפני מנגנוניה 
של כלכלת השוק. טענה אחרת היא שהגורם המסביר המרכזי למדיניות הניאו-ליברלית 
הוא מעמדי, כלומר היחלשות ארגוני העובדים והתחזקותם הגלובלית של בעלי ההון, אשר 
ניאו-ליברלית המאפשרת מקסום  הפעילו לחץ פוליטי והצליחו להביא ליישום מדיניות 
רווחים )Nitzan & Bichler, 2001; Shafir & Peled, 2000(. המחקר הנוכחי לא בוחן 
ישירות את הגורמים שהובילו לשינוי במדיניות הממשלתית, אבל ממצאיו בדבר השפעתה 
על  ללמד  יכולים  הלאומית  בהכנסה  והמעבידים  העובדים  על חלקם של  זו  מדיניות  של 

המרוויחים והמפסידים ממנה.

של  חלקם  על  הממשלתית  המדיניות  ושל  עובדים  ארגוני  השפעת  של  כמותי  ניתוח 
העובדים בהכנסה הלאומית בישראל

ניתוח סדרה עתית

כיצד המאפיינים של הכלכלה הקורפורטיסטית והניאו-ליברלית, ובעיקר אלה הקשורים 
לארגוני העובדים ולמדיניות הממשלתית, השפיעו על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית? 
לצורך מתן תשובה לשאלה זו אמדתי סדרה עתית )יחידת הניתוח היא שנה( שבה המשתנה 
התלוי הוא השינוי השנתי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, והמשתנים הבלתי-תלויים 
המרכזיים לשאלת המחקר הם שינויים שנתיים בארגוני עובדים )שיעורי התאגדות, שיעור 
הייצוג של העובדים בממשלה ומשך השביתות( ובמדיניות הממשלתית )הוצאה אזרחית 
ציבורית, תוצר תעשייתי שבבעלות המדינה או העובדים וייבוא סחורות תעשייתיות ממדינות 

מתפתחות(.8 
משוואת הרגרסיה כוללת גם משתנים מאקרו-כלכליים של צמיחה כלכלית, שיעור האבטלה 
ושיעור האינפלציה. משתנים אלה נכללו בניתוח מכיוון שמחקרים מלמדים על ההשפעה 
 Raffalovich, Leicht, &( השלילית שלהם על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית
Wallace, 1992(. צמיחה כלכלית ושיעורי אינפלציה גבוהים מאפשרים גידול מהיר יותר 
ברווחי המעבידים לעומת התמורה לעובדים, בגלל ההסדרים המוסדיים לקביעת שכר והטבות. 
גידול במה שמרקס כינה "צבא המילואים של מובטלים" )מרקס, 1953, עמ' 518( מקטין 
את כוח המיקוח של העובדים מול המעבידים, מאפשר לשכור עובדים בשכר נמוך יחסית, 
וכך מצמצם את חלקם היחסי של העובדים בעוגת ההכנסות )Korpi, 2002(. הנתונים על 

המשתנים המאקרו-כלכליים נאספו מהשנתון הסטטיסטי של הלמ"ס )2012ב(.9 
4 מציג את ממצאי המודל בדבר ההשפעה של שינוי במשתנים הבלתי-תלויים  תרשים 
לאפשר  כדי   .2005-1955 בשנים  הלאומית  בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  שינוי  על 
השוואה בין גודל ההשפעה של המשתנים, התרשים מציג מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים 

.Kristal, 2013a פירוט על המודל הסטטיסטי ראו אצל  8

הנוכחי,  במחקר  נבחנו  שלא  הלאומית,  בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  לירידה  נוספים  הסברים   9
מתמקדים בהיבטים הבאים: )1( גידול בכוח המונופוליסטי של העסקים הגדולים, שמאפשר להם 
ניכר בפריון ההון  )2( שינוי טכנולוגי שהביא לגידול  יותר מההכנסות כרווחים;  גדול  למשוך חלק 
הברית  בארצות  תעשיות  על  נתונים  באמצעות  אלה  טענות  של  אמפירית  בחינה  לעובדים.  ביחס 

.)Kristal, 2013b( מראה שהן מסבירות רק חלק קטן מצמצום חלקם של העובדים



הכלכלה הפוליטית של ישראל והגידול באי-השוויון בהכנסות298  טלי קריסטל

חיובית  ההשפעה  אם  המלמדים  בני-השוואה   )semistandardized coefficients(
)גידול במשתנה הבלתי-תלוי מביא לגידול בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית( או 
שלילית )גידול במשתנה הבלתי-תלוי מביא לירידה בחלקם של העובדים(. מקדמים אלה 
חושבו על ידי מכפלה של מקדם הרגרסיה בסטיית התקן של המשתנה הבלתי-תלוי ומראים 
את השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית עקב גידול של סטיית תקן אחת במשתנה 
הבלתי-תלוי. כדי לבחון את טענת המחקר, שלפיה ההשפעה החיובית של ארגוני עובדים 
יותר בשנים שבהן העבודה המאורגנת מאוחדת  על חלקם בהכנסה הלאומית תהיה חזקה 
נוסף את השפעת  )בהשוואה לשנים שבהן העבודה המאורגנת מפוצלת(, אמדתי במודל 
כוחם הארגוני של העובדים ומשתנים מאקרו-כלכליים על חלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית בשתי תקופות: 1984-1955 )כלכלה קורפורטיסטית – עבודה מאורגנת מאוחדת( 
לעומת 2005-1985 )כלכלה ניאו-ליברלית – עבודה מאורגנת מפוצלת(. הממצאים מוצגים 

בתרשים 5.

תרשים 4: מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים* מאומדן של סדרה עתית** 
להסבר השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית על ידי מדדים 

לארגוני עובדים, מדיניות ממשלתית ומשתנים מאקרו-כלכליים, 2005-1955***

מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים מאפשרים להשוות בין גודל ההשפעה של המשתנים הבלתי-תלויים.    *
המקדם מחושב על ידי מכפלה של מקדם הרגרסיה בסטיית התקן של המשתנה הבלתי-תלוי ומראה 
את השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית כתוצאה מגידול של סטיית תקן אחת במשתנה 

הבלתי-תלוי.
ידי רגרסיה ליניארית של ריבועים פחותים )OLS(. תיקון למתאם הסדרתי  המשוואה נאמדה על    **

 .)AR1( נעשה באמצעות אוטו-רגרסיה מסדר ראשון
המשתנה התלוי והמשתנים הבלתי-תלויים נמדדים כשינוי. המודל כולל גם את המשתנים: ההוצאה    ***
הביטחונית הציבורית ושיעור העובדים המועסקים בתעשייה בפירמות גדולות )+300( כמדד לכוח 

המונופוליסטי של המעבידים.
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תרשים 5: מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים* מאומדן של סדרה עתית** 
להסבר השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית בשתי תקופות, 

1984-1955 ו-2005-1985, על ידי מדדים לכוחם הארגוני של העובדים***

מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים מאפשרים להשוות בין גודל ההשפעה של המשתנים הבלתי-תלויים.    *
המקדם מחושב על ידי מכפלה של מקדם הרגרסיה בסטיית התקן של המשתנה הבלתי-תלוי ומראה 
את השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית כתוצאה מגידול של סטיית תקן אחת במשתנה 

הבלתי-תלוי.
ידי רגרסיה ליניארית של ריבועים פחותים )OLS(. תיקון למתאם הסדרתי  המשוואה נאמדה על    **

.)AR1( נעשה באמצעות אוטו-רגרסיה מסדר ראשון
בתקופה  ההשפעות  את  לחשב  כדי  כשינוי.  נמדדים  הבלתי-תלויים  והמשתנים  התלוי  המשתנה    ***
הראשונה והשנייה יצרתי שני משתני דמה לשתי התקופות. המודל כולל אינטראקציות בין משתני 
הדמה ובין המדדים לכוחם של העובדים ומשתנים מאקרו-כלכליים. המודל כולל גם את המשתנים 
לכוח  כמדד   )300+( גדולות  בפירמות  בתעשייה  המועסקים  העובדים  ושיעור  כלכלית  צמיחה 

המונופוליסטי של המעבידים.

עובדים על  הממצאים מאששים את טענות המחקר על ההשפעה החיובית של ארגוני 
עובדים  ארגוני  כך שהשפעתם של  ועל  בהכנסה הלאומית,  היחסי של העובדים  חלקם 
תהיה חלשה יותר כשהעובדים מפוצלים, פרט לממצאים באשר לאיגודי עובדים. בניגוד 
להשערת המחקר, נמצא כי לשיעור ההתאגדות הייתה השפעה שלילית על חלקם של 
העובדים )תרשים 4(, ושאיגודי העובדים שהיו חזקים מאוד בישראל בתקופה הראשונה 
כמעט ולא השפיעו על חלקם של העובדים. ואולם, בהתאם להשערת המחקר נמצא כי 
היחלשות איגודי העובדים בתקופה השנייה קשורה בירידה בחלקם של העובדים )תרשים 
גדול בהרבה משאר  5(. המקדם החצי מתוקנן של שיעור ההתאגדות בתקופה השנייה 
המקדמים ומלמד על ההשפעה הרבה של הירידה בשיעור ההתאגדות על הירידה בחלקם 
של העובדים, בהשוואה לשאר המדדים לכוחם של ארגוני העובדים. מקדם הרגרסיה הלא 
מתוקנן של שיעור ההתאגדות בתקופה השנייה, המלמד על השינוי בחלקם של העובדים 
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עקב שינוי באחוז אחד בשיעור ההתאגדות, הוא 0.146, כלומר ירידה בשיעור ההתאגדות 
מ-78% ב-1985 ל-36% ב-2005 הורידה את נתח העובדים בחצי נקודת האחוז )בתקופה 

זו ירד חלקם של העובדים בהכנסה בכארבע נקודות האחוז(.
כיצד אפשר להסביר את הממצאים על ההשפעה השלילית של שיעור ההתאגדות לאורך 
כל תקופת המחקר )2005-1955( ועל חוסר הרלוונטיות של איגודי עובדים להסבר השינוי 
בחלוקת ההכנסה הלאומית בישראל בתקופה הראשונה )1984-1955(? קיימים שני הסברים 
אפשריים לממצא זה. ראשית, ייתכן שמאחר ששיעור ההתאגדות היה כמעט קבוע עד 
לשנות השמונים, הוא אינו יכול להסביר שינוי בחלוקת ההכנסה הלאומית. שנית, ייתכן 
ששיעור התאגדות גבוה, כפי שהיה בישראל של שנות השישים והשבעים, היה מועיל 
למעבידים אפילו יותר מאשר לעובדים. כפי שטוען אריק אולין רייט )2000(, גידול בשיעור 
מסוימת.  נקודה  עד  רק  אך  העובדים,  החומרי של  מצבם  את  אמנם משפר  ההתאגדות 
יכולים להגדיל את רווחי המעסיקים  בשיעורי התאגדות גבוהים מאוד, איגודי עובדים 
על ידי ריסון של העלאות שכר העובדים מצד אחד, וסיוע לגידול בהכנסות המעבידים 
על ידי שיתוף פעולה על רצפת הייצור, שמשפרת את היעילות הכלכלית, מן הצד האחר. 
בין שיעור ההתאגדות  )Kristal, 2010( אכן מלמדים על קשר לא-ליניארי  הממצאים 
ובין חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, כך ששיעורי התאגדות גבוהים מ-80%-85% 
מביאים דווקא לירידה בחלקם של העובדים ולגידול בחלקם היחסי של רווחי המעבידים. 
הגדלת חלקם של  על  במיוחד  נמצאו משפיעות  בהתאם להשערת המחקר, שביתות 
העובדים בהכנסה הלאומית, גם כשהן נמדדות בימי שביתה וגם כשהן נמדדות בתדירות 
השביתות )לא מוצג בתרשים(. כלומר ריבוי שביתות מביא לגידול בחלקם של העובדים 
בהכנסה הלאומית, והתמעטות השביתות מובילה לירידה בחלקם. הממצאים מתיישבים 
גם עם הטענה שמידת האפקטיביות של שביתות מותנית במידת האחדות בקרב העבודה 
המאורגנת, שכן המקדם המתוקנן של שביתות בתקופה הראשונה גדול במובהק מהמקדם 
בתקופה השנייה. כלומר ההשפעה של שביתות על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית 
וגדל  הולך  בפיצול  המאופיינת  השנייה,  לתקופה  הראשונה  מהתקופה  במעבר  נחלשה 

בקרב העבודה המאורגנת. 
העובדים  של  היחסי  חלקם  את  כמגדיל  הוא  גם  התגלה  העבודה  מפלגת  של  חוזקה 
בעוגת ההכנסות בתקופה הראשונה בלבד. כשהמודל אינו מפקח על המשתנים המאקרו-

כלכליים נמצא כי ההשפעה של מפלגת העבודה חזקה עוד יותר.10 ייתכן אפוא שההשפעה 
החיובית של מפלגת העבודה על חלקם של העובדים אינה רק ישירה אלא גם עוברת דרך 
השפעתה על תנאים כלכליים שמיטיבים עם העובדים. לדוגמה, שיעורי האבטלה בתקופת 
הכלכלה הקורפורטיסטית היו בממוצע כ-4%, כמחצית מממוצע שיעורי האבטלה בתקופה 

הליברלית, שעמדו על 8%. 
הממצאים תומכים בהשערת המחקר שמדיניות ממשלתית ניאו-ליברלית – כפי שהיא 
באה לידי ביטוי בתהליכים של צמצום המגזר הציבורי, הפרטה ופתיחת השערים לייבוא 
סחורות – קשורה בירידה בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. תרשים 4 מראה את 

מדד נוסף שבחנתי לחוזקן של מפלגות העובדים הוא שיעור חברי הכנסת השייכים לאחת ממפלגות   10
העובדים.  התוצאות של האומדן הסטטיסטי בשימוש במדד זה הן זהות.
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ההשפעה החיובית של הוצאה ציבורית אזרחית על שירותים אזרחיים, כמדד לגודלו של 
המגזר הציבורי, על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. כלומר בתקופות שבהן התרחב 
המגזר הציבורי, גדל חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, ובתקופות שבהן הצטמצם 
המגזר הציבורי, ירד חלקם. השפעה חיובית נוספת היא זו של שיעור התוצר התעשייתי 
שבבעלות המדינה או העובדים: בשנים שבהן המדינה והעובדים החזיקו בחלק הולך וגדל 
מהתוצר התעשייתי )שנות השבעים ותחילת שנות השמונים(, גדל חלקם של העובדים 
וגדל  הולך  חלק  החזיקו  פרטיות  ידיים  שבהן  בשנים  זאת,  ולעומת  הלאומית,  בהכנסה 
מהתוצר התעשייתי )מאמצע שנות השמונים ואילך(, ירד חלקם. הממצאים מלמדים גם 
על ההשפעה השלילית של גידול בייבוא סחורות ממדינות מתפתחות: הגידול החד בייבוא 
של סחורות תעשייתיות ממדינות מתפתחות – משליש האחוז של התוצר ב-1985 ל-7% 
ב-2005 – הביא לירידה של כרבע נקודת האחוז בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית.

השוואה ענפית

את ההשפעה של הפרטת מפעלי התעשייה על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית 
פרטית  בבעלות  מפעלים  בין  לעובדים  בתמורה  הניכרים  ההבדלים  רקע  על  להבין  יש 
הממוצעת  התמורה  את  מתאר  6א  תרשים  וההסתדרות.  הממשלה  בבעלות  למפעלים 
לעובד )סך השכר וההטבות חלקי מספר העובדים( על פי מגזר בעלות בכל אחד מענפי 
התעשייה, על סמך ניתוח נתונים של סקרי התעשייה של הלמ"ס. המספרים מתייחסים 
לשנות השבעים, שבהן המגזר הציבורי היה דומיננטי, וכך מתאפשרת השוואה על פני 

מספר רב של ענפי תעשייה. 
לעובד  הממוצעת  התמורה  תעשייה  ענף  בכל  שכמעט  הוא  הראשון  החשוב  הממצא 
גבוהה יותר במפעלים בבעלות ציבורית )עמודה אפורה( לעומת מפעלים בבעלות פרטית 
)עמודה שחורה(. כלומר אם שני עובדים מועסקים בשני מפעלים הדומים בתהליך הייצור 
שלהם, אך עובד אחד מועסק במפעל בבעלות ציבורית והשני בבעלות פרטית, סביר להניח 
ששכרו של העובד הראשון יהיה גבוה יותר משכרו של העובד השני. ממצא מעניין נוסף 
הוא שבענפים ששיעור גבוה שלהם נמצא בבעלות ציבורית, גם התמורה לעובדים באותו 
הענף במפעלים בבעלות פרטית היא בדרך כלל גבוהה יותר. ייתכן שההשפעה החיובית 

של מפעל בבעלות ציבורית על התמורה לעובדים זולגת גם לשאר המפעלים בענף.
תרשים 6ב מתאר את חלק העובדים בהכנסה הענפית ביחס לרווחי המעבידים, על פי 
מגזר בעלות בכל אחד מענפי התעשייה. ברוב הענפים, במפעלים בבעלות ממשלתית או 
בבעלות העובדים, חלק התמורה לעובדים בהכנסה הענפית ביחס לרווחי המעבידים גבוה 
יותר מזה שבמפעלים בבעלות פרטית. לדוגמה, בענף כלי ההובלה, בפירמות בבעלות 
פרטית  בבעלות  בפירמות  ואילו   ,71.4% היה  הענפית  בהכנסה  העובדים  חלק  ציבורית 

באותו הענף חלק העובדים בהכנסות היה 57.9%. 
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תרשים 6. התמורה לעובדים בתעשייה על פי מגזר בעלות )ציבורי ופרטי( 
בכל ענף )המספרים בסוגריים בציר ה-Y הם אחוז התוצר בבעלות המגזר הציבורי(

תרשים 6א. תמורה שנתית ממוצעת לעובד 
במגזר הציבורי )ממשלה והסתדרות( ובמגזר הפרטי, שנות השבעים 

תרשים 6ב. חלק העובדים בתוצר התעשייה 
במגזר הציבורי )ממשלה והסתדרות( ובמגזר הפרטי, שנות השבעים

ניתוח לעומק של שני ענפי תעשייה המוצגים בתרשים 6 – ענף הכימיקלים וענף כריית 
חול, מלחים ומחצבים – שניים משלושת הענפים שבהם בעלות העובדים הייתה רחבת 
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היקף בשנות השבעים, מספק עדות נוספת לזו של האומדן הסטטיסטי להשפעת ההפרטה 
של מפעלי התעשייה על הירידה בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. נתוני סקרי 
התעשייה מאפשרים לבחון את השינויים שחלו בענפים אלה מבחינת חלקם של תאגידים 
ממשלתיים ומפעלים הסתדרותיים וחלקם של העובדים בהכנסה הענפית. אין פירוש הדבר 
שהשפעת ההפרטה חשובה יותר מההשפעה של שאר המדדים של מדיניות ממשלתית ניאו-

ליברלית )תרשים 4 מראה השפעה דומה בחוזקה לשלושת המדדים(, אלא שנגישות הנתונים 
מאפשרת בחינה מעמיקה יותר של השלכות מדיניות ההפרטה על חלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית. עיקר הפעילות התעשייתית של ענפים אלה הייתה במסגרת חברת כימיקלים 
לישראל, שהוקמה כחברה ממשלתית ב-1968 ואיגדה בתוכה את מפעלי ים המלח וחברות 
אחרות. בעקבות הפרטת החברה ומכירתה למשפחת איזנברג בשנים 1995-1992, הפכה 
כימיקלים לישראל לתאגיד רב-לאומי )משפחת איזנברג מכרה את שליטתה לאחים עופר 
ב-1999(. תרשים 7 מציג את תהליך ההפרטה ואת השלכותיו האפשריות על חלק העובדים 
בהכנסה הענפית בשנים 2008-1970. אפשר לראות בבירור ששנים אחדות לאחר הפרטת 
ענף הכימיקלים וענף כריית המחצבים חל שינוי מגמה בחלק העובדים בהכנסה הענפית: הוא 
החל לרדת בשנות התשעים וצנח בשנות האלפיים. חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית 
נמצא במגמת ירידה בכלל המשק מאמצע שנות השמונים, אך בענפים אלה, שרובם היו 
בבעלות ממשלתית עד תחילת שנות התשעים, הירידה בחלקם של העובדים בעוגת ההכנסות 

החלה מאוחר יותר, כשאלה הפכו לחברות בבעלות פרטית. 

תרשים 7. אחוז התוצר הענפי בבעלות ציבורית )ממשלה ועובדים( 
וחלקם של העובדים בהכנסה הענפית בענפי הכימיקלים וכריית המחצבים, 2008-1970

תרשים 7א. ענף הכימיקלים
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תרשים 7ב. ענף כריית המחצבים

סיכום ומסקנות
עובדים  בקרב  בשכר  )אי-שוויון  בישראל  בהכנסות  באי-השוויון  תקופות  שתי  מתאר  זה  מאמר 
ידי  על  התקופות  בין  השונות  את  ומסביר  העובדים(  להכנסות  המעבידים  רווחי  בין  ואי-שוויון 
ועד אמצע  שנות השבעים  הקורפורטיסטית של  הכלכלה  בתקופת  הפוליטית.  הכלכלה  מאפייני 
אי-השוויון  גם  כך  אך  ההכנסות,  בעוגת  העובדים  כלל  של  היחסי  חלקם  גדל  השמונים  שנות 
בקרבם. חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית גדל בזכות חוזקה של מפלגת העבודה, ובעיקר בשל 
מחויבותה לשיעורי תעסוקה גבוהים ולכינונו של מגזר ציבורי רחב. מאבקם של איגודי הצווארון 
הלבן והוועדים הארציים של תאגידים ממשלתיים להעלאות שכר ייחודיות הביא גם הוא לגידול 

בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. 
להיחלשות  גם  גרם  העובדים  של  בחלקם  לגידול  שהביא  התהליך  אותו  בה.  וקוץ  אליה  אבל 
העבודה המאורגנת ולגידול באי-השוויון בקרב עובדים מאמצע שנות השבעים ואילך. ההצלחה 
של מקצת האיגודים, שהתבטאה בהסכמי השכר שחתמו איגודי הצווארון הלבן והוועדים הארציים 
של תאגידים ממשלתיים )כדוגמת ועד עובדי אל-על וחברת החשמל(, יצרו סולמות שכר נבדלים 
ורמות שכר גבוהות יותר, וכך הביאו לגידול באי-השוויון בקרב העובדים המאוגדים ובין העובדים 
המאוגדים ללא מאוגדים )Kristal & Cohen, 2007(. מצב זה היה מנוגד להסכמי השכר הכלל-

ארציים והכלל-ענפיים של שנות השישים והשבעים, שמיצעו בין הדרישות של העובדים החזקים, 
המשתכרים יותר, ובין אלה של החלשים, המשתכרים פחות, וכך הביאו לאי-שוויון נמוך בשכר. 
אם כן, ייתכן שההצלחה הכלכלית של תנועת העבודה במובנה הרחב )ההסתדרות הכללית ומפלגת 
העבודה( בהרחבת המגזר הציבורי ובשימוש בנשק השביתה כדי להגדיל את נתח העובדים בהכנסה 
הלאומית הייתה מעין חרב פיפיות: בעוד שהפיתוח התעשייתי בישראל וגידול המגזר התעשייתי 
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הביאו לזהות אינטרסים של העובדים השכירים וסייעו להתחזקותם של האיגודים הענפיים, הרי 
וכך  התאגדות,  של  יותר  צרים  בסיסים  להתחזקות  דווקא  הביאה  הציבורי  המגזר  שהתרחבות 
לפיצול אינטרסים ולתחרות בקרב העבודה המאורגנת. הגידול בפיצול החליש את עמדת המיקוח 
של כלל העובדים מול המעבידים והמדינה. את התוצאות אפשר לראות בתקופת הכלכלה הניאו-
ליברלית, שבה איגודי העובדים במגזר הפרטי נחלשו מאוד, היחלשות שהביאה לירידה בחלקם 
של העובדים בהכנסה הלאומית והפכה את השביתות הארוכות של איגודי המגזר הציבורי בשנות 

התשעים לאמצעי הגנתי לשימור המצב הקיים.
אי- לגדול  המשיך  ואילך  השמונים  שנות  אמצע  של  הניאו-ליברלית  הכלכלה  בתקופת  גם 
היחסי  ירד חלקן  כמו בתקופה הקורפורטיסטית,  2001(, אך שלא  )דהן,  השוויון בקרב העובדים 
של הכנסות העובדים, ועלה חלקם של רווחי המעבידים. חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית 
והן בשל הפיצול בקרב  ירידה בשיעור ההתאגדות  הן בשל  איגודי העובדים,  ירד עקב היחלשות 
העבודה המאורגנת, שהחלישו את האפקטיביות של נשק השביתה כאמצעי להטבת תנאי השכר. 
המדיניות הממשלתית הניאו-ליברלית שמקדמת את כינונם ואת שימורם של שווקים חופשיים 
הממצאים  הלאומית.  בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  לירידה  היא  גם  גרמה  מוסדיים  מהסדרים 
סחורות  בייבוא  גידול  פרטיות,  לידיים  מפעלים  העברת  הציבורי,  המגזר  שצמצום  מלמדים 
העובדים  של  בחלקם  לירידה  הביאו  אלה  כל   – האבטלה  בשיעורי  ועלייה  מתפתחות  ממדינות 

בהכנסה הלאומית.
פתחתי את המאמר בתיאור שלושה ממדים של גידול באי-השוויון בהכנסות בישראל: אי-שוויון 
בשכר בקרב העובדים, חלקו של האחוזון העליון בהכנסות מעבודה וחלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית. ציינתי שהספרות המחקרית והדיון הפופולרי התמקדו בשני הממדים הראשונים, ואילו 
את השלישי זנחו עד לאחרונה. ההתעלמות מאי-השוויון המעמדי בהכנסות הביאה חוקרים רבים 
למסקנה שבקפיטליזם המודרני של כלכלת המידע מתקיים עקרון המריטוקרטיה, ושהיכולת והידע 
שרוכשים העובדים, קרי "ההון האנושי", חשובים למקסום ההכנסות יותר מאשר בעלות של פרטים 
ופירמות על הון פיזי או פיננסי )Freeland, 2011(. הטענה היא אפוא שהמרוויחים הגדולים של 
והירידה  העשורים האחרונים בשוק העבודה הם העובדים המשכילים, הודות למהפכת המחשוב 
בהיצע היחסי של בעלי השכלה גבוהה )Goldin & Katz, 2008(. אפילו העשירים החדשים, כמו 
המנהלים הבכירים ועובדי חברות ההשקעות וההיי-טק, עשו את הונם בשוק העבודה ולא מהחזרים 
עקרון  כי  הטענה  של  האמפירי  הבסיס  ואולם,   .)Piketty & Saez, 2003( ההון  בשוק  לרכוש 
המריטוקרטיה מתקיים גם בקפיטליזם בן-זמננו הוא רעוע. הראיה החשובה לכך היא שבעשורים 
האחרונים אין שיפור בניעּות הכלכלית הבין-דורית )Chul-In & Solon, 2009(. חשוב מכך, אף 
ששכרם של העובדים המשכילים אכן גדל במידה ניכרת בעשורים האחרונים, רווחיהם של בעלי 

ההון גדלו אף יותר, והם המרוויחים העיקריים של הכלכלה הפוליטית של העשורים האחרונים. 
להנחה הרווחת בדבר חשיבות הידע להצלחה בשוק העבודה יש השפעה מכרעת על עיצוב 
המדיניות הציבורית לצמצום אי-השוויון בהכנסות. כשקובעי המדיניות מניחים שרכישת 
ידע מבטיחה הצלחה בשוק העבודה, וכשרווחי הפירמות נשארים מחוץ לתמונת אי-השוויון, 
המדיניות היחידה לצמצום אי-השוויון בהכנסות מתמקדת בהגדלת שיעורי התעסוקה ובהשקעה 
בהון האנושי של העובדים. מטרות אלה הן חשובות, אך בלא שינוי מבני בשוק העבודה ספק 
אם יביאו לצמצום אי-השוויון בקרב העובדים ובין המעבידים לעובדים. היפוך מגמת הגידול 
באי-השוויון בהכנסות מצריך מדיניות ממשלתית שתחזק את כוח המיקוח של העובדים מול 
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התעצמותם הגלובלית של בעלי ההון ותדאג לחלוקה מחודשת של ההכנסות, לא רק מעבודה, 
אלא גם ובעיקר מהון. אפשר לעשות זאת למשל על ידי הבניה מחודשת של מוסדות שוק 
העבודה שתעודד יחסי עבודה קיבוציים במגזר הפרטי )קריסטל, כהן ומונדלק, 2006(. בלימת 
הירידה בשיעורי המס על רווחי הפירמות,11 שהתרחשה בד בבד עם שחיקה בתשלומי הביטוח 
הלאומי של המעבידים ובמס המעסיקים, תאפשר גם היא חלוקה שוויונית יותר של ההכנסות 
במשק. נוסף על כך, הטלת מס עיזבון על ירושות, שכיום אינן חייבות במס ומרחיבות את 
אי-השוויון )Semyonov & Lewin-Epstein, 2011(, תאפשר חלוקה שוויונית יותר של 

ההכנסות מעבודה והון בקרב העובדים.
ואולם, לנוכח הפיצול ההולך וגובר בקרב מעמד העובדים, ההיתכנות של אמצעי מדיניות חשובים 
ניאו- לכלכלה  קורפורטיסטית  מכלכלה  לכאורה, המעבר  גבוהה.  אינה  לעין  הנראה  בעתיד  אלה 
ליברלית, שהביא לכך שרוב העובדים אינם נהנים מפירות הצמיחה הכלכלית, בעוד ההכנסות של 
המאיון העליון ורווחי המעבידים נוסקים, היה צריך לעורר דרישה פוליטית במדינות דמוקרטיות 
לכינון מחודש של קפיטליזם מתואם, כלומר מערכת כלכלית דומה לזו שתנועות העובדים הביאו 
הגדול של שנות  לאחר השפל  הברית  בארצות  גם  מה  ובמידה  בישראל,  באירופה,  להתמסדותה 
של  בחלקם  שהירידה  טוען  אף   )2006(  Economist-ה השנייה.  העולם  ומלחמת  השלושים 
ובעיקר הממצאים המלמדים שמדיניות הגלובליזציה מיטיבה רק   – העובדים בהכנסה הלאומית 
במדיניות  מהפכני  לשינוי  בדרישה  חברתית  מהפכה  לפרוץ  להביא  עלולה   – הפירמות  רווחי  עם 
היתר,  בין  הציגה,  אחרות  ובמדינות  בישראל   2011 קיץ  של  החברתית  המחאה  ואכן,  הכלכלית. 
2012(. הדרישה המרכזית של ראשי המחאה הייתה לכונן סדר עדיפויות  זו )שלו,  דרישות ברוח 

חברתי חדש שיחתור לצמצום אי-השוויון בישראל. 
רמת  בשיפור  אלא  הלאומית,  ההכנסה  של  החלוקה  בשינוי  התמקדו  לא  הדרישות  זאת,  עם 
החיים של השכבות החזקות בקרב העובדים )המכונות "המעמד הבינוני"( בתחומי הדיור, החינוך 
והצריכה, ולא נתנו מענה למצבם של העובדים בשכר נמוך ושל שאר השכבות החלשות בחברה. 
יתרה מכך, ראשי המחאה הצהירו פעמים רבות שהמחאה היא א-פוליטית ולא-מפלגתית, בניגוד 
הקפיטליזם  של  לכינונו  שהביאו  העובדים  של  הפוליטיות  ולמפלגות  החברתיות  לתנועות  בולט 
למען  עובדים שפועל  ייתכן שהיעדרו של מעמד  ה-20.  הראשונה של המאה  במחצית  המתואם 
עצמו, גם בשדה הפוליטי, הוא תוצאה ישירה של הקיטוב בקרב מעמד העובדים, קיטוב שנגרם 
עקב הגידול באי-השוויון בשכר והפיצול בקרב העבודה המאורגנת, שהביא לניגוד אינטרסים בין 
זו פוגעת בהיתכנותם של שינויים מבניים שיאפשרו צמצום באי- קבוצות של עובדים. מציאות 

השוויון בהכנסות בקרב העובדים ובין מעמד העובדים למעמד המעבידים.

בישראל  החברות  מס  המערב.  מדינות  בשאר  כמו   ,36% על  בישראל  החברות  מס  עמד  ב-1996   11
ובמדינות אחרות הופחת בהדרגה עד לרמה של 26% בשנת 2009. בשנים הקרובות מתוכננת הפחתה 

הדרגתית נוספת של עד 18% ב-2016 )מנהל הכנסות המדינה, 2010-2009(.
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כיצד קופאיות, מנקות ומטפלות סיעוד הפכו ליזמֹות:
סדנאות מרווחה לעבודה וכינון העצמי הניאו-ליברלי

שרה הלמן*

המנחים  של  הדיסקורסיביות  הפרקטיקות  את  מנתח  זה  מאמר  תקציר. 
והמנחות בקורסי ההעצמה התעסוקתית שהתקיימו במסגרת תכנית ויסקונסין 
בשוק  לעבודה  שיופנו  נשים  שבו  האופן  על  לעמוד  כדי  מהל"ב,  תכנית  או 
העבודה השניוני מוסבות ליזמֹות. הניתוח איתר שלושה מנגנונים: )1( הפיכת 
העובדת לתיק מניות של הון אנושי; )2( הפיכת העבודה לסימולקרה מהסדר 
השלישי והפיכת עולם העבודה לגן שעשועים סולידרי; )3( דגש על שיטות 
של חשיבה חיובית. שלושת המנגנונים האלו מחוללים אינדיבידואליזציה של 
הון לעבודה,  בין  הניגוד  כדי לבטל באופן סימבולי את  וכן פועלים  העובדת, 
ובתוך כך להפוך את הניאו-ליברליזם ל"קפיטליזם ללא קפיטליזם". הניסיון 
לעולם  היטב את המשתתפות  מכין  סיכונים  ונוטל  יזמי, אחראי  עצמי  לכונן 
עבודה שבו עליהן לשאת בעצמן בנטל הסיכונים שפעם כיסתה מדינת הרווחה.

את  מקריאה  ל'  החמות".  ל"משרות  חשיפה  פגישת  הבוקר  על  מתנהלת  שני  יום  בכל  כמו 
המשרות מתוך דף מודפס שאותו חילקה קודם לכן גם ליועצים. בין המשרות החמות יש כשש 
בחדרניות  צורך  יש  כן  כמו  תפוזים.  למפעל  עובדים  בגן,  סייעת  בניין,  עובד  ניקיון,  עובדות 

ובמדריכה שיקומית להוסטל. )מתוך תצפית במרכז א(

]בגלל[ הגלובליזציה כל מיני חברות משקיעות כאן ופותחות מרכזים, מקומות עבודה, למשל 
גוגל או HP. אם ישראל לא הייתה נכנסת להסכם GATT ב-1989 ]כך במקור[, כל המקומות 
הרבה  יש  זה.  להסכם  ומצטרפת  חותמת  הייתה  ישראל  אלמלא  מתקיימים,  היו  לא  הללו 
התפתחויות בישראל בעקבות הגלובליזציה, זה טוב למדינה. היום מקובל, כדאי ומומלץ ללכת 
לעבוד בשוק הפרטי ולא בממשלתי, שם יש ארעיות, תחרותיות והתחדשות. )מתוך תצפית 

בסדנת הכנה לעולם העבודה, מרכז ב(

מה המשותף להתחדשות ותחרותיות ולעבודה בניקיון, במפעל תפוזים, כחדרנית במלון או 
כסייעת בגן? שתי המובאות שלעיל לקוחות מתוך תצפיות משתתפות במרכזי תעסוקה 
שהפעילו את תכנית ויסקונסין בישראל. שאלה זו חזרה ועלתה במהלך התצפיות שערכנו 
במרכזים לנוכח הפער בין תוכניהן של סדנאות הכנה לעולם העבודה והעצמה תעסוקתית, 
שדרכן עברו רוב המשתתפות עם כניסתן לתכנית, ובין המשרות שהוצעו להן. המשרות 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב   *
מחקר זה מומן בעזרת מענק מס' 1115-2008 מטעם הקרן הלאומית למדע. אני רוצה להודות להגר   

גוטמן, למלי מרגי ולאסא מרון על  עבודת איסוף החומרים שעליהם מבוסס מאמר זה.
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אמנם היו ארעיות, אבל לא היה להן כמעט דבר עם ארגוני עבודה שהתחדשות ותחרותיות 
היו נר לרגליהם.

החיות  לנשים  סדנאות  של  האתנוגרפיים  הניתוחים  את  כשבחנתי  גם  בלט  זה  פער 
ובהולנד.1 מחקרים  זילנד, בארצות הברית  בניו  קיום בקנדה,  ומקבלות גמלאות  בעוני 
אלה מתמקדים באופן שבו נתבעות האימהות החד-הוריות לאמץ במהלך הסדנאות את 
הזהות של העובד הבוגר )worker adult(. הסדנאות מקדמות דגם של אזרחות גברית 
 Abramowitz, 2000; Beikreuz,( ובתוך כך דוחקות לשוליים את הזהות האימהית
 2005; Hays, 2003; Kingfisher & Goldsmith, 2001; Knijn & Wel, 2001;

.)Korteweg, 2003, 2006
שוק העבודה שאליו מיועדות אימהות חד-הוריות מאופיין בגרעין הולך ומצטמק של 
אלה הנהנים מרווחה ומביטחון תעסוקתיים לעומת מעגלים הולכים ומתרחבים שחשופים 
למה שאפשר לאפיין כעבודה פוגענית: עבודה זמנית, היעדר שליטה על עיתוי העבודה, 
על הקצב שלה ועל תנאיה, היעדר רווחה תעסוקתית ושכר נמוך, קרוב לקו העוני או 
"מרווחה  מסוג  תכניות  אפיין   )Peck, 2001( פק  ג'יימי   .)Vosko, 2009( מתחתיו 
לעבודה" כתכניות המכשירות אנשים לעבודות שאיש אינו חפץ בהן. מחקרים מצביעים 
על כך שכפיית השתתפותן של אימהות חד-הוריות – בדרך כלל עניות, חסרות השכלה 
והכשרה – בתכניות "מרווחה לעבודה", אגב צמצום התגמולים שהן זכאיות להם, דוחפת 
פוגענית  עבודה  בין  הנעים  ולמעגלים  פוגענית  לעבודה  השניוני,  העבודה  לשוק  אותן 
לאבטלה )Evans, 2007, 2009(. בכך מדינת הרווחה מסייעת בשעתוק שוק העבודה 
השניוני )Hartman, 2005(. מחקרים אלה, המבוססים על ראיונות עומק עם זכאיות 
על  הנשענות  ודו-הוריות  חד-הוריות  משפחות  שבו  באופן  התמקדו  הכנסה,  הבטחת 
גמלאות הבטחת הכנסה מגיבות לקריאה להיהפך לאזרחים פעילים ואף מתנגדות לה 
ומעמידות פרשנות חלופית למשוואה שחברּות בחברה והשתייכות אליה יכולה להיות 
 Fuller, Kershaw &( מושגת רק באמצעות עבודה שכירה או באמצעות אזרחות שּוק
.)Pulkingham, 2008; Gazso, 2009; Pulkingham, Fuller & Kershaw, 2010
אזרחות שוק כאזרחות פעילה היא מושג רחב המכיל מגוון משמעויות, ולא רק את 
עצם ההשתתפות בשוק העבודה כדי לספק דרכו צרכים שונים. ההנחה העומדת בבסיס 
התפיסה של אזרחות שוק היא שכדי להצליח, על האזרח להשקיע במשך כל חייו בלמידה 
חברתיים  סיכונים  מפני  להגנה  תוביל  אינדיבידואלית  כישוריו, שכן השקעה  ובשיפור 
 Esping-Andersen, 2002; Miller & Rose,( ולהתגברות על אי-השוויון המעמדי
Shaver, 2002 ;2008(. במילים אחרות, הדגם שעליו מבוסס אזרח השוק הוא דגם היזם. 
אולם המחקר על תכניות "מרווחה לעבודה" מתמקד בעיקר בדגש המושם בהן על הניגוד 
בין תלות לעצמאות )Little, 1999(. רק תשומת לב מועטה מוקדשת לאופן שבו אתיקות 
של עולם התאגידים מגויסות בסדנאות אלה כדי להבנות את עצמיותן של נשים המיועדות 

לאכלס כיזמֹות את שורות שוק העבודה השניוני. 

הכנסה  הבטחת  מגמלאות  המתקיימות  ודו-הוריות  חד-הוריות  משפחות  חויבו  אלה  במדינות   1
להשתתף בתכניות "מרווחה לעבודה". במדינות כגון בריטניה, לפחות בתקופה הראשונה של הניו-

דיל, הייתה ההשתתפות וולונטרית, אם כי בהמשך חויבו נשים לעבור ריאיון במרכזי השירות. 
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הספרות העוסקת בעצמי היזמי מתמקדת בעיקר בסדנאות, בספרי הדרכה ובמגזינים 
בבואם לחפש עבודה  ככאלה  ונקראים לפעול  כיזמים  מוְבנים  ועובדות  עובדים  שבהם 
לבוגרי  המיועדות  סדנאות  בעיקר  בוחנת  זו  ספרות  אולם  כישוריהם.  את  לפתח  או 
 Sharone,( למובטלים בעלי רקע מקצועי ,)Urciuoli, 2008( אוניברסיטאות ומכללות
2007( או לנשים מהמעמד הבינוני, והכוונה היא לשכלל את כישורי היזמּות שלהן אגב 

 .)Brockling, 2005( גיוס שיח פמיניסטי
שני סוגי המחקר אינם בוחנים את האופן שבו נקראות נשים )על פי רוב אימהות לילדים( 
המיועדות לעבוד בשוק עבודה שניוני ובעבודה פוגענית להזדהות כ"מחפשות עבודה" 

וכ"עובדות יזמֹות" בעת ובעונה אחת. 
לעולם  ההכנה  סדנאות  את  שהנחו  מאמנים  של  השיח  את  מנתחת  אני  זה  במאמר 
העבודה במסגרת תכנית ויסקונסין ואת האופן שבו העניקו משמעות ותרגמו כעובדי קצה 
)street level bureaucrats(, ותוך כדי אינטראקציה עם המשתתפות בתכנית, את 
אזרחות השוק לקריאה לאמץ סובייקטיביות יזמית כחלק מפרויקט של ממשליּות ניאו-
או הכנה לעולם העבודה המיועדים  אני טוענת שקורסי העצמה  זה  ליברלית. בהקשר 
לנשים מבוססים על שתי הנחות יסוד )השנייה נגזרת מהראשונה(: )1( נשים אלה לוקות 
בחיסרון מוסרי; )2( לתוך החלל הזה אפשר לצקת מוטיבציות ופרשנויות שיהפכו אותן 
לסובייקטים יזמיים, אגב התכחשות לתנאים המבניים המחוללים את עוניין ואת הכוונתן 

לשוק השניוני.

הרקע לתכניות "מרווחה לעבודה" בישראל
מסוף שנות השמונים של המאה ה-20, וביתר שאת במהלך שנות התשעים, חלה תפנית 
במובטלים  לטיפול  בעולם,  רבות  במדינות  כמו  בישראל,  קובעי המדיניות  ביחסם של 
וזכאי הבטחת הכנסה. באותה העת חלה עלייה באבטלה ובמשכה.  זכאי ביטוח אבטלה 
ולגל  המתמשך  למיתון  ישראל,  של  הפוליטית  בכלכלה  לשינויים  זו  עלייה  מייחסים 
ההגירה ההמוני ממדינות ברית המועצות לשעבר ומאתיופיה. במהלך שנות השמונים 
והן  והתשעים התרחבה סכמת הבטחת ההכנסה, הן כמותית )עלייה בגובה הגמלאות( 
בהוצאה  העלייה   .)2007 ואחדות,  )גל  זכאים(  של  חדשות  קטגוריות  )נכנסו  איכותית 
להבטחת הכנסה מיוחסת לתפקיד שמילאה סכמה זו בקליטת ההגירה בשנות התשעים, 
2000(. התוצאה של ההגירה ההמונית, שנקלטה  וכן לתנודות בשוק העבודה )סבירסקי, 
בסיוע מערכת הביטחון הסוציאלי בתקופה של אבטלה גואה, בשילוב התנודות בשוק 
 .)2001 העבודה הייתה גידול בהוצאה להבטחת הכנסה ובמספר הזכאים )קינג ואחרים, 
גמלת הבטחת הכנסה הפכה לאחת הבעיות המרכזיות והדחופות על סדר היום הלאומי. 
סדר יום זה נוצר מתוך שיח ניאו-ליברלי דומיננטי שהכתיב רה-קונפיגורציה של מנגנון 
)Rosenhek, 2004(. פקידי אגף התקציבים  ודה-רגולציה של שוק העבודה  המדינה 
במשרד האוצר סימנו את שירות התעסוקה ואת גמלת הבטחת ההכנסה כאחראים לאבטלה 

הגואה והמתמשכת והחלו לעסוק בגידול ההוצאה על הזכאים להבטחת הכנסה.
בגיל  האזרחים  במספר  לגידול  גם  הביאו  העבודה  שוק  והגמשת  האבטלה  ההגירה, 
העבודה שהועסקו בעבודה חלקית שלא מרצון )Cohen & Stier, 2006( ולהתרחבות 
 Benjamin & Goclaw, 2005; Benjamin &( ההעסקה הפוגענית בתחום הניקיון
Nissim, 2010; Bernstein, 1986( ובתחומים אחרים )פרמינגר, 2010(. גם תהליכים 
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אלה הגדילו את אוכלוסיית הזכאים להשלמת הכנסה )קינג ואחרים, 2001(. 
הגידול במספר זכאי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה בגיל העבודה היה הרקע לדיונים 
שהתנהלו בפקידות משרד האוצר על שירות התעסוקה ועל תפקודו. על הפרק עמדה 
הסוגיה של מציאת חלופות לשירות התעסוקה ולמבחן הזכאות להבטחת הכנסה. חרף 
ההתנגדות של משרד העבודה והרווחה ושירות התעסוקה, שכרו אנשי אגף התקציבים 
יועץ פרטי. המסמכים שנכתבו בעקבות הצעותיו מיקדו את החוליים  זה  עניין  לצורך 
של שוק העבודה בישראל בתפקוד שירות התעסוקה ובמדיניות שהנחתה את הטיפול 
בזכאי הבטחת הכנסה בגיל העבודה. גמלאות קיום והטבות בעין שנלוות להן )כגון הנחות 
וכו'( נתפסו בעיני  גני ילדים מסובסדים, הנחות בארנונה ובשכר דירה  בביטוח בריאות, 
במדינה  תלות  סבילּות,  שמעודד  ממכר  סם  כמעין  האוצר  במשרד  הבכירה  הפקידות 
ותרבות עוני )Shaviv, 1999(. הטיעונים שהעלו הם גרסאות של מה שהגדירו סומרס 
 the poverty( "בעקבות הירשמן "מעוני להשחתה )Somers & Block, 2005( ובלוק
to perversity hypothesis(, כלומר מדיניות שתכליתה להקל על העוני מחוללת 
יוצרת תלות במערכת הרווחה, מביאה לניצולה לרעה, ובתוך כך  את התוצאה ההפוכה, 
מחריפה את הבעיה שהייתה אמורה לפתור. זאת ועוד, במסמך שנוסח באגף התקציבים 
של משרד האוצר נטען שגובה התמיכות משפיע על עלות השכר ועל האפשרות לרסנו. 

באותו המסמך בסעיף אחר עלה הטיעון הבא )אצל שביב, 1999(:

מאז החקיקה הסוציאלית לא גובש יעד מוגדר שלפיו יש לתת עדיפות ראשונה במעלה 
לפיתוח כוח עבודה ברמות השכר הנמוכות כנדרש לשוק העבודה וכפתרון חברתי 
יוצא של מצב זה הוא מתן קצבאות קיום  לשכבות הנתמכות שאינן עובדות. פועל 

לאורך זמן, כמעט ללא סיכוי להשיג יעדים אלו. 

במילים אחרות, היעד המוצהר של התכנית היה להדק את הקשר בין מדיניות חברתית 
למדיניות כלכלית )Jessop, 1999(, להכפיף את המדיניות החברתית לדרישות השוק – 
בעיקר שוק העבודה השניוני – ולרסן את שכר המינימום ואת גובה גמלאות הקיום )קורא, 

2004; קורא וגל, 2007(. 
תכנית מהל"ב )2005(, שקיבלה לאחר כמה תיקונים את השם אורות לתעסוקה )2007( 
אך נודעה בפי כול כתכנית ויסקונסין, גם סימנה את נסיגת המדינה ממחויבותה לאימהות 
 )1( ובעיקר לאימהות חד-הוריות )Helman, 2011(. הנסיגה התבטאה בכמה היבטים: 
אימהות לילדים בני שנתיים חויבו במבחן תעסוקה; )2( אימהות לילדים מעל גיל שנתיים 
חויבו להשתתף בשוק העבודה או בתכנית אם רצו להמשיך ולקבל גמלאות קיום; )3( עוד 
קודם לכן קוצצו הגמלאות וצומצמו ההטבות בעין למקבלי הבטחת הכנסה )באמצעות חוק 
ההסדרים במשק של שנת 2003 ובסדרת החלטות ממשלה(; )4( הורד הדיסרגרד )תקרת 
שכר או  הכנסות שאינן מובאות בחשבון לשם קבלת גמלת הבטחת הכנסה( )סבירסקי, 

.)Herbest, 2009 ;2000 ,2000; סבירסקי ואחרים
באוגוסט 2005 הושקה תכנית מהל"ב כניסוי בארבעה אזורים: אשקלון, חדרה, ירושלים 
ונצרת. זכאי הבטחת הכנסה ותובעים חדשים של הגמלה באזורים אלה אוגדו בקבצים 
מיוחדים בביטוח הלאומי וזומנו להשתתף בתכנית. המטרה הייתה להחזיר לשוק העבודה 
מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה בגיל העבודה. התכנית התבססה על העיקרון של "עבודה 
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תחילה", כלומר חזרה מהירה ככל האפשר של מובטלים לשוק העבודה, שתסייע להם 
לרכוש מחדש הרגלי עבודה ותאפשר לבחון את המסוגלות התעסוקתית שלהם. התכנית 
שעות   40-30 של  בהיקף  המרכזים  של  בפעילויות  חלק  ליטול  מהמשתתפים  דרשה 
שבועיות או לחלופין לעבור לאלתר לעבודה בשכר. גם מקבלי השלמת הכנסה נדרשו 
להשתתף בפעילויות נוסף על עבודתם ולהשתדל להגדיל את היקף משרתם או להחליפה 
במשרה מלאה. התכנית הופעלה במשך כחמש שנים, עד מאי 2010, אז פקעה הוראת החוק 
הזמנית עקב התנגדותם של חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת להארכת 
התכנית במתכונתה הקיימת. ואולם, אפשר לראות את המשכיותה ביוזמות שונות כגון 
22 מרכזים תעסוקתיים  וכן בהקמת  )ג'וינט, ללא תאריך(,  תב"ת  תנופה בתעסוקה או 
ביוזמת משרד התמ"ת לפני כשנה )משרד התמ"ת, ללא תאריך(. העיקרון המנחה תכניות 
אלה הוא התמקדות בתכונות האישיות של המובטל או של מחפש העבודה וניסיון ללמדו 

להיות יזם.

תכניות "מרווחה לעבודה" כפרויקט של ממשליּות ניאו-ליברלית והסובייקט היזם
"מדיניות הפעלה"  יותר שכותרתה  הן חלק ממדיניות רחבה  "מרווחה לעבודה"  תכניות 
)active labor market policy(.2 חוקרים רבים מזהים את המפנה למדיניות הפעלה 
כחלק מהמגמה הניאו-ליברלית שתכליתה לשנות את העקרונות שמדינת הרווחה מושתתת 
בחברה  חלק מהפרדיגמה החדשה של התערבות  הן  לעבודה"  "מרווחה  תכניות  עליהם. 
ומשקפות את שינוי העקרונות שהנחו את ההקצאה של התגמולים הציבוריים בכל הנוגע 
וכו'(  פירוק המשפחה  עוני,  ִזקנה, מחלה,  )כגון אבטלה,  סיכונים חברתיים  להגנה מפני 

.)Frericks, 2010; Frericks, Maier & de Graaf, 2009(
תכניות "מרווחה לעבודה" אמנם נותחו כחלק מהפרויקט הניאו-ליברלי, אבל הן זוכות 
לשלל פרשנויות )Campbell & Pedersen, 2001; England & Ward, 2007(. אפשר 
למנות שלוש פרשנויות מרכזיות: )1( תכניות "מרווחה לעבודה" הן חלק מאורתודוקסיה 
כלכלית-פוליטית חדשה שסימני ההיכר שלה הם הפרטה של שירותים חברתיים, דה-רגולציה 
של שוק העבודה ורה-קומודיפיקציה של קטגוריות שרשת הביטחון הגנה עליהן בעבר, אגב 
 ;)Peck, 2001; Peck & Theodore, 2000 דחיפתן לשוק העבודה השניוני )ראו לדוגמה
)2( תכניות "מרווחה לעבודה" הן חלק ממה שמכונה בניאו-ליברליזם "פרויקט מדינתי", 
כלומר ארגון מחודש של היחסים בין המדינה, החברה האזרחית והשוק, אגב יצירת שותפויות 
החוצות זירות. בהקשר שלפנינו מדובר בהאצלת הסמכות הניהולית של הטיפול במובטלים 
 Berkel, 2006; Berkel &( ובזכאי גמלאות קיום לגורמי שוק ולארגוני המגזר השלישי
Borhgi, 2007; Borghi & Berkel, 2007(; )3( תכניות "מרווחה לעבודה" הן חלק מארגון 
הארכיטקטורה הפנימית של המדינה, הכוללת הכפפה של סוכנויות מדינת הרווחה לעקרונות 
 )new public management( מוטי שוק, לחוזיות ולעקרונות הניהול הציבורי החדש

 .)Peck, 2012; Phillips, 2006; Wacquant, 2010(
לבחון  ממעטות  אך  וארגוניים,  מאקרו-חברתיים  בממדים  מתמקדות  אלה  פרשנויות 

 Bonoli, 2010;  Dingeldey, 2007; Lodemel & לדיון רחב על מדיניות הפעלה ראו לדוגמה  2
 .Trickey, 2000; Serrano-Pascual & Magnusson, 2007
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וסוכניה  המדינה  ובין  פרטים  בין  היחסים  שינוי  של  כביטוי  לעבודה"  "מרווחה  תכניות 
וכתכניות המקדמות תבניות חדשות של התנהלות בתנאים כלכליים, חברתיים ופוליטיים 
משתנים. יתר על כן, עיונים ומחקרים המתמקדים ברמה המאקרו-חברתית וברמה הארגונית 
ממעטים לבחון את האופן שבו תכניות אלה מבנות מחדש יחסי כוח מגדריים ומעמדיים. 
עיונים ומחקרים בחקר הממשליות הניאו-ליברלית מתייחסים לתכניות "מרווחה לעבודה" 
כתכניות המגלמות מעבר מאזרחות חברתית לאזרחות שוק ושואפות לכונן סובייקט חדש 
של האזרחות ושל הממשל. סובייקט זה מאופיין בנטיות פסיכולוגיות ומוטיבציוניות כגון 
אוטונומיה, אחריות, יזמות, צרכנות וגישה חדשה כלפי ההגנה עליו מפני סיכונים חברתיים 
)Rose, 1996(. כינון מחודש של הסובייקטיביות נתפס כמרכזי בעיצוב הסדר הניאו-ליברלי 
)Lazzarato, 2009; Lessenich, 2011(. במרכז פרויקט זה עומד העצמי היזמי כאידאל 

אתי ונורמטיבי.
זו הגישה שאני מאמצת כדי לנתח תכניות "מרווחה לעבודה". ואולם, בעקבות הביקורת 
 ,)England & Ward, 2007( קים אינגלנד ,)Larner, 2000( של חוקרות כוונדי לרנר
 )Ong, 2006( ואיואה אונג   )Kingfisher & Maskovsky, 2008( קתרין קינגפישר 
על מופשטות העיונים והמחקרים בממשליּות הניאו-ליברלית, אני מגדירה תכניות אלה 
כסדרת טכנולוגיות של ניצול מרבי ושכלול היכולות של הפרטים במסגרת הממשליּות הביו-
פוליטית )Ong, 2006(. תכניות "מרווחה לעבודה" הן מרחבי חירום מבודלים המכילים 
ִמצרפים )assemblages( של שני סוגי טכנולוגיות: טכנולוגיות של כפייה )או טכנולוגיות 
לא ליברליות( וטכנולוגיות של סובייקטיביות. טכנולוגיות של כפייה מתבטאות לדוגמה 
בהשתתפות כפויה או בענישה על כל התנהגות הנתפסת כחורגת מה"הסכם" בין המשתתפים 
 Sol & Westerveld,( ובין המרכז, עד כדי הפסקה זמנית של הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה
2007(. טכנולוגיות אלה מנוסחות כאינדיבידואליזציה וטיפול אישי בכל משתתף בתכנית 
)Maron, forthcoming(. טכנולוגיות של סובייקטיביות מיועדות לחולל שינוי בתפיסת 
העצמי המנחה את הפעולה החברתית )Korteweg, 2003(. הן נשענות על ידע ומומחיות 
שתכליתם להפיק מהפרט הנעה וממשל עצמי שיהפכו אותו יעיל ותחרותי יותר, כך שבסופו 

של דבר יוכל לחולל שינוי ולמצות את מלוא כישוריו. 
לכונן את העצמי בדמותן  ואף  כיוון שתכליתה לעצב  הוא מעין קריאת  היזמי  העצמי 
 Feher, 2009; Miller & Rose, 2008;( ובצלמן של תכונות המושאלות מעולם התאגידים
Peters, 2001(. במילים אחרות, אזרחות השוק והפרט היזם שבמרכזה נתבעים להשקיע 
 .)Peters, 2001( בטיפוח מתמיד של כישורים ותכונות, וכן באבטחה עצמית נגד סיכונים
לכן הביוגרפיה האישית הופכת לסדרה אינסופית של השקעות. הפרט משקיע בהשבחת 
המיומנויות והכישורים האישיים ובחיזוי סיכונים עתידיים לו ולמשפחתו ומקבל אחריות 
 Frericks et al., 2008, 2009; Miller( אישית להגן על עצמו ועליהם מפני סיכונים אלה
Rose, 2008 &(. זאת ועוד, הפרט היזם אחראי לא רק כלפי עצמו, שכן האחריות כלפי 
עצמו טומנת בחובה גם אחריות כלפי החברה. גישה זו מנוגדת למדינת הרווחה הקיינסיאנית, 
שבה הייתה החברה-המדינה אחראית לגורלו של הפרט באמצעות הענקת זכויות חברתיות 

.)Lessenich, 2011(
באוכלוסיות  בפרופסיונלים,  בעיקר  מתמקדת  היזמי  בעצמי  העוסקת  שהספרות  אף 
הנמצאות בשוק העבודה )Frericks, 2010; Frericks et al., 2009( ובנשים בנות המעמד 
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הבינוני )Brockling, 2005(, אין הקריאה להיהפך ליזמים מוגבלת לקטגוריות אלה בלבד. 
היא מורחבת כדי להכיל גם את אותן קטגוריות של "עלובים" )השוליים, המודרים, המעמד 
הנמוך(, "לקוחות" מדינת הרווחה, ובעיקר אימהות חד-הוריות הסובלות מהיעדר "מיומנויות 
 )Ong, 2006( אונג .)Lessenich, 2011; Miller & Rose, 2008( "אישיות ושיווקיות
טוענת שתחת המשטר הניאו-ליברלי קל יותר להדיר אוכלוסיות אלה ולשחוק את זכויותיהן 
החברתיות והאזרחיות, ולכן הן פגיעות יותר. ואולם, מנקודת מבטי דווקא שחיקה ופגיעות 
אלה הן המאפשרות את הכלתן במסגרת תכניות "מרווחה לעבודה".3 באותם מרחבי חירום 
שלתוכם הן מכונסות, הן עוברות – בפיקוחם ובהנחייתם של מומחים – תהליכי העצמה 
שתכליתם להפוך אותן ממודרות ועלובות למשתתפות בשוק העבודה וממשתתפות בשוק 

העבודה ליזמֹות. 

שיטת המחקר ושדה המחקר
מאמר זה מבוסס על תצפיות משתתפות שנערכו במשך תשעה חודשים )אוגוסט 2009 – מאי 
2010( בשלושה מרכזים תעסוקתיים שהיו אחראים להפעלת תכנית ויסקונסין בישראל. התצפיות 
ויועצים  ובין מאמנים, מתכנני יעדים תעסוקתיים  היו על האינטראקציות בין משתתפי התכנית 
שלהם האצילה ממשלת ישראל את הסמכות לטפל באוכלוסיית מקבלי הבטחת הכנסה בגיל 
 Hays, העבודה. המרכזים היו שונים בתכלית מלשכות הרווחה ומלשכות התעסוקה )ראו גם 
זו ודמו למשרדים של חברות היי-טק )חללים  2003(. הם מוקמו בבניינים ששופצו למטרה 
פתוחים, מבואות ממוזגות עם מקומות ישיבה, רצפות שיש או דמוי שיש, קירות לבנים, ובאחדים 
מהם גם שלטים מאירי עיניים ואף תמונות(. במבואות נתלו מכתבי תודה של משתתפים, סיפורי 
יודע עד כמה רחוק הוא יכול  הצלחה, וכן משפטים כגון אלה: "רק מי שמתאמץ להגיע רחוק 
להגיע"; "שאל את עצמך אם מה שאתה עושה היום יקרב אותך למקום שאתה רוצה להיות בו 
מחר"; "כדי להזיז הר ממקומו צריך להזיז את האבנים הכי קטנות"; "גם מסע של אלף קילומטר 
מתחיל בצעד אחד"; "מטרה היא חלום עם תכנית ולוח זמנים"; "אם אין לך מטרה, לעולם לא 

תגיע אליה".
משתתפי התכנית או לקוחותיה )תלוי במינוח שהמרכז בחר לעצמו( נכנסו למרכז דרך המבואה, 
ושם היה עליהם לעבור דרך פקידת הקבלה או השומר ולדווח להם על הפגישה שנקבעה להם עם 
היועץ, כדי שיורשו להיכנס לאזור הפעילות המרכזית. כשהתפנה היועץ, הוכנס המשתתף לחלל 
פתוח )open space( המחולק לתאי משרד. מבנה זה ִאפשר לבודד את המשתתף ואת היועץ 
מתאים אחרים, אך לא מנע את האפשרות לשמוע את תוכן הפגישה, בעיקר כשהפגישות נעשו 
סוערות. בחלל הגדול הזה הוצבו גם מצלמות אבטחה. כל מרכז כלל מחלקות מעסיקים ששוכנו 
באגפים נפרדים, ולשם הופנו משתתפים, ובהקשר שלנו משתתפות, שנחשבו "מוכנים לעבודה". 

 ,Ong( כאן מתחייבת הבחנה בין אזרחים ובין המודרים מהאזרחות, כגון מהגרי עבודה. מבחינת אונג  3
2006(, מהגרי העבודה מודרים מהסדר הניאו-ליברלי, ואילו אזרחים דלי כישורים או כאלה שעברו 
המופעלות  אופטימיזציה  של  הטכנולוגיות  אבל  הניאו-ליברלי,  בסדר  נכללים  דה-קומודיפיקציה 
עליהם שונות מאלה שמופעלות על אזרחים ש"ניחנו" בהון חברתי גבוה. ראו גם עבודתו של לסניץ' 
כגון  חברתיות,  זכויות  בעלי  אזרחים  בקרב  שמוערכות  "תכונות   :)313  .p  ,2011  ,Lessenich(

יזמות, נטילת סיכונים והפעלה עצמית, אינן זוכות להוקרה כשחסרי אזרחות מפגינים אותן".
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לאינטרנט, מדפסת  חיבור  חדר מצויד במחשבים עם   ,)job club( ג'וב קלאב  היה  בכל מרכז 
חיים  ואף להכשרה לכתיבת קורות  חיים  זה שימש לחיפוש עבודה, לשליחת קורות  ופקס. חדר 

בליווי יועצת שתפקידה היה לסייע למשתתפות במטלות אלה.
בשניים מהמרכזים נערכו הסדנאות להעצמה תעסוקתית והכנה לעולם העבודה – שהן נושאו 
נערכו  הן  השלישי  במרכז  ואילו  המרכזי,  בבניין  נפרדת  בקומה  או  נפרד  באגף   – זה  מאמר  של 
הופנו  והמשתתפות  מועד,  קצרות  סדנאות  היו  אלה  כך.  לשם  נשכרו  שחדריה  סמוכה  במכללה 
אליהן מיד עם כניסתן לתכנית, בטרם הופנו למשרות בפועל. משתתפות שלא נמצאה להן משרה 
או שפוטרו מעבודתן וחזרו לתבוע גמלת הבטחת הכנסה עברו מחדש את הסדנאות במסגרת מילוי 

חובותיהן לתכנית ועל מנת להמשיך ולזכות בגמלה.
הממונה על משאבי אנוש באחת החברות הזכייניות הסבירה לנו מה נכלל במערך קורסי ההעצמה 

או ההכנה לעולם העבודה שהמרכז מציע: 

מבחינת הקניית שפה, עבור משתתפים עולים חדשים או ותיקים שמעולם לא טרחו ללמוד 
עברית, אנחנו מקיימים שלושה סוגי אולפנים ברמות שונות: טרום-אולפן, אולפן א )התמצאות 
בשטח והקניית עברית תעסוקתית(, אולפן ב. מעבר לכך, יש סדנאות על עולם העבודה – 14 
מודולים קטנים שכל אחד מהם נמשך שלושה ימים. קורסים אלה מיועדים למי שלא עובד 
או נמצא בין עבודות. הקורסים על עולם העבודה נוגעים בין היתר להעצמה תעסוקתית, דבר 

הנעשה על ידי קואוצ'ר מוסמך.

נשמעו  האוויר  ובחלל  הניהולי,  העסקי  מהעולם  וסגנונות  נושאים  שיח,  אימצו  הסדנאות  רוב 
מושגים כמו מערכות מידע, תכנון ולוגיסטיקה, שיווק, חשיבה חיובית, פתרון קונפליקטים והכנה 

לריאיון עבודה. במסגרת שיח זה הודגש העצמי היזמי של זכאיות הבטחת ההכנסה.
במדינות  תכניות  כמו  אך  הברית,  בארצות  שהופעלה  לעבודה"  "מרווחה  התכנית  כמו  שלא 
אחדות באירופה )גרמניה, הולנד ודנמרק(, התכנית בישראל כללה תובעי הבטחת הכנסה )נשים 
וגברים( שבעקבות ביטול עילות זכאות )בלתי ניתנים להשמה, עילת אם, הורה יחיד( סווגו מחדש 

כמובטלים או כמחפשי עבודה, וכן מקבלי השלמת הכנסה ובנות זוגם. 
בינואר  ושיעורן עלה ל-67.8%   ,2005 היו כ-63% מכלל המשתתפים בתכנית באוגוסט  נשים 
2006 )אחדות ואחרים, 2006(. על רקע זה הייתה הנחת המוצא שלי בטרם הכניסה לשדה שהדגש 
בסדנאות אלה יהיה בעיקר על ההסבה )Althusser, 1971( )interpellation( של המשתתפות 
זה היה שולי  נושא  ולעובדות, אגב דחיקת התפקיד האימהי. אולם  מאימהות למחפשות עבודה 

לעומת נושאים אחרים. 
הסדנאות להעצמה תעסוקתית ולהכנה לעולם העבודה התנהלו באווירה משוחררת מעט 
יותר מהאינטראקציות בין היועצים התעסוקתיים למשתתפות, אם כי המשתתפות היו כל העת 
תחת עינם הפקוחה של היועצים. כמו כן, היועצים קיבלו דיווחים מהמאמנים ואישרו או שללו 
כניסה לשיעורים כשמשתתפות איחרו, והמשתתפות הזכירו למאמנים לבדוק נוכחות בתחילת 
ולהביע את אי-שביעות  כל שיעור. המאמנים אמנם אפשרו למשתתפות "לשחרר קיטור" 
המתמיד  מהפיקוח  עליהן,  שנכפתה  הנוקשה  מהמסגרת  בתכנית,  השתתפותן  מעצם  רצונן 
ומהסנקציות שהושתו עליהן, אבל ברוב המקרים נותב קיטור זה לתוך השיח היזמי, ובתוך כך 
נעשתה דה-לגיטימציה להישענות על גמלאות קיום, והוכחש התוכן המעמדי, המגדרי ואף 

הגילי של מחאת המשתתפות. 
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בגישת  נותחו  המאמנים,  שיח  וכן  בסדנאות,  למשתתפות  המאמנים  בין  האינטראקציות 
היה  הדגש   .)Fairclough, 2000(  )critical discourse analysis( ביקורתי  שיח  ניתוח 
על פרקטיקות השיח ועל האופן שבו גייסו המאמנים נושאים וסגנונות שמקורם בעולם העסקי 
ניתן  מיוחד  דגש  יזמֹות.  לעובדות  המשתתפות  את  להפוך  כדי  החיובית  ובפסיכולוגיה  והניהולי 
והנושאים  הסגנונות  מתוך  עמם.  להזדהות  נקראו  ולמיצובים שהמשתתפות  החברתיות  לזהויות 
עלה גם ייצוג של העולם החברתי החדש, ובתוכו שוק העבודה שהמשתתפות עתידות להתמודד 
עמו. גישת ניתוח השיח הביקורתי מתייחסת גם למושתק בשיח, כלומר לאפשרויות שאפשר היה 
 Lazar,( להציגן אלמלא נדחקו החוצה ממנו. לניתוח זה הצטרף ניתוח שיח ביקורתי פמיניסטי 
ואיך משתתפות  ומעמדיים,  מגדריים  כוח  יחסי  הובנו מחדש  איך  לבחון  היה  וכך אפשר   ,)2005

הסדנאות קראו עליהם תיגר, בעיקר באמצעות תגובות קצרות לדברי המאמנים. 
ניתוח אסטרטגיות השיח של המאמנים חשוב לטעמי, כי באמצעותן אפשר לחשוף איך עובדי 
ואף  המשתנות,  המגדריות  האזרחיות  הזכויות  את  מפרשים  המדיניות,  קובעי  רק  ולא  הקצה, 
מעניקים להן משמעות, אבל בעיקר אפשר לעמוד דרכן על יחסם של המאמנים למושאי זכויות 

.)England & Ward, 2007; Korteweg, 2003, 2006 אלה )ראו גם

ממצאים

ברוכות הבאות לשוק העבודה הגמיש: אתן תיק מניות של הון אנושי
העבודה  שוק  מאפייני  בנושא  שיעור  התכנית  של  ההפעלה  ממרכזי  באחד  נערך   2009 באוגוסט 
החדש. בשיעור הסבירה המדריכה-המאמנת שדפוסי הקריירה השתנו. בשנים 1989-1948 מקובל 
יותר קריירות,  יש  יותר,  1989 מחליפים  גיל הפרישה. "החל משנת  היה לעבוד במקום אחד עד 
של  יוצא  פועל  הוא  הקריירה  דפוסי  ששינוי  והסבירה  המשיכה  היא  גמיש".  דינמי,  יותר  הכול 
תהליך הגלובליזציה ושל השתלבותה של ישראל בשוק הגלובלי. סוגיית הגלובליזציה מקושרת 
ישירות לנושא שלשמו כינסו את המשתתפות בסדנה, קרי הכנה לעולם העבודה. בהקשר זה אמרה 

המאמנת את הדברים שהובאו גם בראש המאמר: 

עבודה,  מרכזים, מקומות  ופותחות  כאן  חברות משקיעות  מיני  כל  הגלובליזציה,  ]בעקבות[ 
כל  ]כך במקור[,  נכנסת להסכם GATT ב-1989  גוגל או HP. אם ישראל לא הייתה  למשל 
זה.  להסכם  ומצטרפת  חותמת  הייתה  ישראל  אלמלא  מתקיימים,  היו  לא  הללו  המקומות 
זה טוב למדינה היום – מקובל, כדאי  יש הרבה התפתחויות בישראל בעקבות הגלובליזציה, 

ומומלץ ללכת לעבוד בשוק הפרטי ולא בממשלתי; שם יש ארעיות, תחרותיות והתחדשות.

להתחדשות,  כמקור  מוצגת  הארעיות  מקרי.  אינו  והתחדשות  תחרותיות  ארעיות,  בין  הקישור 
ולשכלל את  בתחרות  לעמוד  עובדים  רק ממריצים  עבודה  בין מקומות  שכן המעברים התכופים 
העבודה  לשוק  זוהרת  משמעות  מעניק  והתחדשות  תחרותיות  ארעיות,  בין  החיבור  כישוריהם. 

הגמיש ולהיעדר ביטחון תעסוקתי. 
מה הן המיומנויות הנדרשות כדי להשתלב בעולם העבודה החדש של העבודה הגמישה, אותו 
עולם שהביאה הגלובליזציה לישראל, כדברי המאמנת? "מה אתם חושבים מעסיקים מחפשים? 
יוזם, ראש גדול, אינטליגנטי, אחראי,  יצירתי, חרוץ,  תחשבו שאתם מעסיקים. מה חשוב לכם? 

עמידה בזמנים, אמין, סדר וניקיון, מוסר עבודה, סובלני". 
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ראוי לשים לב שהתכונות שהמאמנת מונה קשורות כולן לעולם המיומנויות הרכות. מיומנויות 
מייחסים  המדיניות  וקובעי  שהמאמנים  התכונות  כנגד  להעמידן  שאפשר  תכונות  הן  רכות 
וטילי  מוס  העצמה.  למושאי  אותן  ההופכות  תכונות  אותן  ויסקונסין,  בתכנית  למשתתפות 
ותכונות  כישורים  כ"מיומנויות,  רכות  מיומנויות  מגדירים   )Moss & Tilly, 1996, p. 253(
המשויכים להתנהגות, לאישיות ולעמדות יותר מאשר לידע פורמלי וטכני". המעסיקים שרואיינו 
נימקו את חשיבות המיומנויות הרכות בלחצי התחרות הגוברת. המיומנויות שהדגישו  במחקרם 
פעולה,  בשיתוף  המאופיינת   – עמיתים  ועם  מעסיקים  עם  לקוחות,  עם  טובה  אינטראקציה  הן 
בעמדה  המאופיינת  ומוטיבציה,   – חיצוני  ובטיפוח  נאה  בלבוש  הסתגלות,  ביכולת  בידידותיות, 

.)ibid( חיובית כלפי העבודה, במחויבות, באמינות וברצון ללמוד
רק אחרי שהבהירה את העמדה הנכונה כלפי עולם העבודה, הצביעה המאמנת על המיומנויות 

הנוקשות:

תכונות נוספות: כושר למידה, יוזמה, לאסוף ידע והכשרות. יכולת ללמד אחרים ולחשוף. זה 
משדרג אותו ואת המקום ]מקום העבודה[. העולם מאוד מתקדם. הוא משתדרג כמו דגמים של 
פלאפונים, כל שנה כל הזמן. ככה גם כאן: אם לא תתאים את עצמך לשוק משתנה ותשתדרג, 
לא תמצא מקום! תהיה יוזם, מקדם דברים, מגדיל ראש, מוציא לפועל, מייעל תהליכים וכו'. 

מיומנויות נדרשות: יכולת לניהול עצמי, יכולות למידה גבוהות, מיומנויות עבודת צוות.

המאמנת הציגה את איסוף ההכשרות והידע כעניין של מה בכך בשביל משתתפות הסדנה, 
ואילו התכנית, שהתבססה על עקרון "עבודה תחילה", אפשרה קורסים מסובסדים להכשרה 
מקצועית בשעות הפנאי רק לאחר שנה של התמדה בעבודה ובתנאים מסוימים. זאת ועוד, 
המאמנת בעצם תבעה מהמשתתפות להפוך עצמן למעין אשכול של תכונות שאפשר לדמות 
אותו לתיק מניות. מקריאת הטקסט מצטיירת דמות של עובדת שנמצאת בקשב מתמיד 
להשתנות השוק ולדרישותיו, עובדת מעודכנת שתוכל לעמוד בקצב השינויים ולא תהפוך 
לפלאפון מהדור הקודם. כלומר יוזמה, חדשנות ויצירתיות הן מעין כורח הישרדותי בעולם 
העבודה החדש. העצמי היזמי, על פי המאמנת, הוא גמיש, דרוך וקשוב לאיתותים של שוק 
 )Feher, 2009( ופהר )Carnoy & Castells, 1997( העבודה ושל המעסיק. קרנוי וקסטלס
מדמים את העצמי היזמי לתיק מניות של הון אנושי. תיק מניות זה מורכב מכל התכונות 
שיכולות להוסיף ערך לעצמי, כלומר לתרום לשיווקו המוצלח. מכאן שהיחס לאשכול התכונות 
הוא תמיד ספקולטיבי, כשנעשה ניסיון מתמיד להמר על התכונות שיניבו את התשואה הגבוהה 
ביותר בשוק. טכנולוגיות העצמי הניאו-ליברליות מכוונות לכך שהמתאמנים יגייסו אותן כדי 
להפוך ליזמים, והמיזם שלהם הוא הם עצמם )Brockling, 2005(. המאמנת שואלת את 
התכונות של היזם, בעל העסק, המנכ"ל, כדי להפוך את המשתתפות למעין מנכ"ליות של 
עצמן. ארגון העבודה פתוח ליוזמות ולרעיונות חדשים מצד העובדים, כי יוזמות אלה נתפסות 
 Costea,( כמשאב שמצעיד את הארגון קדימה ומגדיל את כושר הישרדותו בסביבה תחרותית

 .)Crump, & Amiridis, 2008
העובדת היזמת מגייסת לטובת הארגון את כל מיומנויותיה הרכות, את אישיותה, ולא רק את 
כוח עבודתה. אך גיוס הפרטי ורתימתו לשירות עולם העבודה אין פירושו שעולם העבודה סובלני 
כלפי אותו פרטי כשאינו תורם להצלחה הכלכלית או נשאר מחוץ למשטר הערך של הקפיטליזם 

)Skeggs, 2011(. וכך אמרה המאמנת: 
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יש גם שינוי רחב יותר, מעבר מקום מגורים, מעבר להורות, להיות אימא. מצבים בהם עובד 
צריך להסתגל לשינוי ובמקביל להמשיך לספק אותם תפוקות. מעסיקים לא אוהבים כשעובד 
עסוק בבעיות האישיות שלו. הוא מביא את הכביסה המלוכלכת למקום העבודה. מעסיקים 

רוצים יכולת עבודה ותפקוד גם בשגשוג וגם בקושי.

מכאן שעובדת נאמנה היא כזאת המתאימה את השינויים בחייה האישיים לצורכי הארגון. שינויים 
גמישותה  העובדת.  של  אישית  לבעיה  הופכים  לאימהות,  המעבר  למשל  כמו  החיים,  במעגל 
ובלי שיפריע לעולם העבודה. תכונות אלה  ביכולתה לשלם את מחיר השינוי בעצמה  מתבטאת 
 Wee &( והגבוה  הבינוני  המעמד  בני  גברים  של  בחוויה  שמקורן  אף  כאוניברסליות,  מוצגות 
Brooks, 2012(. הן מוצגות כחלק ממשטר אתי שהמשתתפות נדרשות לנהוג לפיו, אם הן חפצות 

להצליח בעולם העבודה.

העבודה כקוד ועולם העבודה כגן שעשועים
מחסמים  סובלים  לעבודה"  "מרווחה  תכניות  משתתפי  המדיניות,  קובעי  של  מבטם  מנקודת 
חלקם  ההגירה;  בגלל  הכישורים  נשחקו  חלקם  אצל  העבודה:  בשוק  מלהשתלב  אותם  המונעים 
שכירה  בעבודה  עבדו  לא  מעולם  חלקם  רבות;  שנים  במשך  עבודה  למצוא  הצליחו  ולא  פוטרו 
כלשהי, אלא טיפלו בילדיהם ובמשפחותיהם; חלקם סובלים ממחלות שבגללן אי אפשר להשתתף 
העבודה  בעולם  להשתתפות  חסמים  הסרת   .)2001 ואחרים,  קינג  לדוגמה  )ראו  העבודה  בשוק 
פירושה עבודה ברמת הפרט על כל המכשולים שעלולים למנוע את ההשתלבות. אם למשתתפת 
יש "חסם ילדים", פירושו שהמשתתפת היא אם לילדים רכים, ועל כן זקוקה להסדר טיפול על מנת 

שתוכל לצאת לשוק העבודה. 
להעצמה  מקצועית  הכשרה  בין  תשלב  העבודה  לעולם  שההכנה  מצופה  היה  זו  תפיסה  לאור 
ותצייד את המשתתפות בכישורים שיחלצו אותן לא רק מתלותן במערכת הביטחון  תעסוקתית 
הסוציאלי, אלא גם מהעוני. אלא שההכנה לעולם העבודה או ההעצמה התעסוקתית נדמית יותר 
להמשגה של בודרייר )Baudrillard, 2001( את העבודה כקוד או כמסמן ריק. העבודה במרכזים 
היא סדרה אינסופית של הדמיות, כלומר ניסיון לדמות שיש מציאות של עבודה, ושעבודה זו היא 
עבודה ראויה ומתגמלת. אפשר לזכות בעבודה זו בתנאי שמתכוננים אליה באמצעות יצירת רושם 

ראשוני, שפת גוף, יכולת משא ומתן וניהול האני כמנכ"לית של עצמך.
אחת הסוגיות המרכזיות בכינון המחודש של הסובייקטיביות של אותן מנכ"ליות של עצמן 
מכּונה בסדנאות "בעיית ניהול הזמן". המאמנים ומתכנני היעדים התעסוקתיים לא התכחשו 
לעבודת הטיפול )care work(, אך עמדו על כך שלמשתתפות יש בעיה בניהול הזמן ובהקצאתו 
הנכונה. סוגיית ניהול הזמן, חלוקתו המידתית בין שלל משימות ואי-היבלעות במשימה אחת 
חזרה על עצמה תכופות במפגשים. בשיעור על ניהול זמן שנערך באחד המרכזים הראה המאמן, 

באמצעות דוגמאות, שזמן אבטלה הוא זמן ריק, ללא תכלית וללא קבלת אחריות:

רובה של האחריות היא עליי ועל כל אחד מכם, ואם אני רוצה לצאת מהאבטלה, אז אני צריך 
אמרת  גם  אותי.  לנהל  שלי  למגבלות  לתת  ולא  שלי,  המגבלות  למרות  שלי  הזמן  את  לנהל 
בבית,  עבודות  נכון.  זה  בבית".  לעשות  מה  חסר  "לא  המשתתפות[  אחת  אל  ]פונה  מקודם 
במיוחד כשיש ילדים, זה אף פעם לא נגמר; עוד כביסה, לבשל. אבל כשאני מנהל את הזמן שלי 

נכון, אני לומד מה לעשות ומתי, כי זה מה שאנחנו צריכים לעשות. 
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הקישור בין אחריות ובין ניהול נכון של הזמן הופך את האבטלה לבעיה אינדיבידואלית שאפשר 
להתגבר עליה אם לא נכנעים למגבלות ואם לא "מתמסכנים", כפי שנהגו לומר במרכז תעסוקה 
שעל  מוסרי  ציווי  כמעין  מנוסח  אלא  לבחירה  נתון  לא  הזמן  של  נכון  ניהול  כך,  על  נוסף  אחר. 
הוא אפוא צעד ראשון בקבלת אחריות. אחרי  הזמן  נכון של  ניהול  לאורו.  המשתתפות להתנהל 
שיקבלו אחריות וירצו לצאת מהאבטלה, יוכלו המשתתפות להתכונן לעולם העבודה ולהתאמן על 

ריאיון למשרה. ואיך מתכוננים? להלן התדריך של המאמנת: 

ולפעול  ומתנהג  יושב  הוא  איך  לראות  המראיין.  של  לאופי  הגוף  שפת  את  להתאים  צריך 
כמוהו. בריאיון אמנם בוחנים אותנו, אבל בה בעת גם המרואיין בוחן את המעסיק ומחליט אם 
בכלל מתאים לו לעבוד תחתיו. בריאיון עבודה חשוב לשבת במרחק סביר מהשולחן, להיות 
נינוחים, לא להחזיק חפצים בידיים ולכבות את הטלפון הנייד. עיקר ריאיון העבודה נופל על 
הרושם הראשוני, ומכאן שעליכם לשים לב לא להפגין סימני עצבנות. למשל, אם רועדת לכם 
הרגל בזמן ריאיון, אז זה מעיד על עצבנות וחוסר שקט, וניתן למנוע זאת על ידי ישיבה של 
בתפקיד.  לגבי ההצלחה  להן משמעות  תכונות שיש  להציג  יש  עבודה  בריאיון  רגל.  על  רגל 
אם נשאלנו יש להציג גם את התכונות השליליות שלנו, אבל לעשות זאת בצורה שלא מונעת 
מאתנו להתקבל. ריאיון העבודה הוא בעצם הרושם הראשוני שלנו, ולכן עד שיכירו אותנו יותר 

טוב, צריך לנסות להדגיש את הצדדים החזקים שלנו.

יצירת רושם ראשוני חשובה  ועיצובו לשם  ברוב הסדנאות שצפינו בהן הייתה העבודה על הגוף 
יותר מאשר העבודה על הכישורים המקצועיים. יתרה מזאת, יצירת הרושם לא מסתכמת בשפת 
הגוף אלא בשליטה על כישורי התקשורת, שתכליתם להרשים את המעסיקים בלי להעיק עליהם 

בבעיות אישיות: 

דוגמה  תנו  אז  דוגמה,  מכם  מבקשים  אם  בעצמכם!  בטוחים  שאתם  להראות  צריכים  אתם 
ממשהו שאתם מכירים טוב, ואז ככה תוכלו לדבר על זה הרבה זמן בלי להתבלבל יותר מדי. 
אפילו אם זה משהו פשוט ולא מסובך, עדיף להיות בטוחים במשהו קל מאשר לגמגם במשהו 
קשה. המעסיקים אוהבים אנשים שהם מוצלחים. כשמישהו מקטר על מר גורלו, אז לא יקבלו 
אותו. כשאתם באים לריאיון, כמה שפחות לדבר על הדברים שאתם חלשים בהם ותפארו את 

הדברים שאתם חזקים בהם, ואולי יש דברים שאתם יכולים לדלג עליהם...

דלים,  כישוריהן  היטב:  יודעות  והמשתתפות  שהמאמנת  מה  את  חושפת  המאמנת  דברי  קריאת 
והסיכויים לצלוח ריאיון עבודה אינם גבוהים )במקרים שבהם צלחו את שלב המיון המוקדם של 
קורות החיים(. על כן היא מדגישה את ההכרח לבנות ביטחון עצמי על בסיס הדברים הקלים ולא 
להסתבך בנושאים "קשים". ההנחיה שלא לחשוף חולשות בפני המעסיקים הפוטנציאליים חזרה 
ממילא  ייחשפו  שהחולשות  היה  הברור  המסר  העבודה.  ריאיון  בנושא  הסדנאות  בכל  עצמה  על 
כשהן כבר ישתלבו בשוק העבודה, אך רוב המאמנים חזרו והדגישו שדריסת רגל במקום עבודה 

היא הדבר החשוב ביותר, ולכן ריאיון העבודה הוא שלב חשוב, אם לא הכרחי, בדרך לשם. 
 )2007( במחקרו על סדנאות למובטלים בעלי רקע פרופסיונלי מקליפורניה מציין עופר שרון 
שחיפוש עבודה הובנה כפרופסיה המבוססת על גיוס מוטיבציה אישית, על ניהול זמן והקדשתו 
לחיפוש עבודה, על עדכון מתמיד של קורות החיים כדי להתאימם לכל משרה חדשה ועל בחינה 
מתמדת של הכישורים התקשורתיים של מחפשי העבודה, שתכליתה לברר מה כשל בריאיון או 
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בכתיבת קורות החיים. בסדנאות שחקר שרון )Sharone, 2007(, וכן בסדנאות שחקרה קורטווג 
)Korteweg, 2003( בתכנית "מרווחה לעבודה" בקליפורניה, הניחו המאמנים שמקומות עבודה 
משוועים לעובדים ושלא נדרש אלא ליצור את הרושם הנכון כדי להגיע למשרה המיוחלת, כלומר 
המאמנים פסחו על הקושי לקבל זימון לריאיון עבודה ועל ריבוי הפונים לכל משרה והטילו את כל 

כובד המשקל על הדרך שבה ניהלו משתתפי הסדנה את הריאיון.
את  שהפעילו  התעסוקה  במרכזי  עבודה  לריאיון  ההכשרה  בסדנאות  נצפתה  דומה  דינמיקה 
תכנית ויסקונסין בישראל. המאמנים נהגו כאילו הכול מותנה במיומנויות תקשורת ובהצגה עצמית 
נכונה, ולכן גם לימדו את המשתתפות לנהל משא ומתן על שכרן כאילו הן ניצבות בפני אפשרויות 
תעסוקה רבות ובפני מעסיקים המתחרים על העסקתן: "במשא ומתן יש אינטרס של שני הצדדים 
להרוויח ואסור שמישהו ירגיש מופסד". המאמנת מסבירה שכשרוצים לנהל משא ומתן על העלאה 

בשכר, תמיד צריך לבקש מעל למה שמצפים לקבל... 
אדום,  שטיח  לרגליהן  פרוׂש  שבו  לשוק  מגיעות  המשתתפות  כאילו  נראה  הדברים  מקריאת 
הפוטנציאלי  לקונה  תנאים  להציב  וגם  תכונותיהן  מחיר  את  מלא  בביטחון  לקבוע  יכולות  ושהן 
של כישוריהן. עם זאת, המאמנות סתרו את עצמן לעתים קרובות: מצד אחד הן הציגו מצב של 
להוריד  צריך  "אם  להתפשר:  הצורך  על  דיברו  האחר  ומהצד  למועסקת,  מעסיק  בין  סימטריה 

משכורת, כל עוד לא יורד מתחת למינימום זה בסדר. צריך לעשות הכול כדי שתהיה פרנסה".
אולם המשתתפות בסדנה לא מיהרו לקבל את דבריהן. אחת אמרה: "היום בכל מקום עבודה לא 
שואלים אותך כמה את רוצה לקבל, אלא מציבים עובדות". אחרת הוסיפה: "משלמים רק מינימום 
]שכר מינימום[". במילים אחרות, המשתתפות היו מודעות היטב למאפייני שוק העבודה המצפה 
התעלמו  מצדם  המאמנים  המעסיקים.  לבין  בינן  ולאי-הסימטריה  עבודה  להשיג  לקשיים  להן, 
מתגובות המשתתפות ותפסו אותן בעיקר כ"הוצאת קיטור", מתוך הנחה שהן מקובעות ושצריך 
העמדות  את  לאמץ  אטי  בתהליך  אותן  להביא  בהחלט  אפשרי  ואף  אחר,  עולם  בפניהן  להציג 

הנכונות כלפי עולם העבודה.
מה הן ההנחות המאפשרות למאמנים להציג שוק עבודה שרק מצפה לאותם העובדים המפגינים 
את התכונות הנכונות? באחד השיעורים הדגיש המאמן את ההבדל בין כוח אדם ובין המשאב האנושי:

היום מבינים שלא רק הכסף מעניין אנשים אלא דברים אחרים. היום מבינים שצריך עובדים; 
בלעדיהם העסק לא שווה כלום, אפילו העסקים הכי גדולים. תראו את לב לבייב: הוא מחפש 
עובדים בנרות, ולמה זה טוב לנו? היום מעסיק שיתייחס לעובדים שלו מגעיל, אז יגיעו אליו 
עובדים שמחוסר ברירה באים אליו. והעבודה תהיה בהתאם. אפילו העובדים שלי שעושים את 
העבודה הפיזית ונחשבים כוח עבודה, צריך להתייחס אליהם יפה, לשאול אותם מה שלומם, 
מה שלום הילדים שלהם. אספר לכם משהו: עשו ניסיון ]הכוונה לניסוי[. לקחו קבוצה אחת, 
אמרו להם "אתם עובדים רגיל עם פרמיות", וקבוצה שנייה, באו ושאלו אותם מה הם רוצים 
שיהיה במפעל, מה מציק להם – האור, החום, הרעש, הכול – וניסו לתקן. איך שתיקנו את זה, 
פתאום התפוקה התחילה לעלות, ואחרי שהורידו להם את התנאים, מה אתם חושבים שקרה? 
התפוקה עדיין המשיכה לעלות. ואז גילו שלא משנה מה התנאי עבודה כל עוד העובד חושב 
שמקשיבים לו, שדעתו חשובה. כל שבוע כינסו את העובדים והראו להם את הנתונים שלהם, 
והתפוקה שלהם המשיכה לעלות, בלי ששום דבר באמת ישתנה במפעל, ולכן אתם רואים כמה 
זה חשוב לדבר עם העובדים שלכם, ולכן הסיקו כי עובד לא עובד רק בשביל הכסף, אבל מה 

שיזיז אותו לעבודה זה שיתייחסו אליו כמו אל בן אדם.
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לא  לעובדים  מעסיקים  בין  המשופרים  היחסים  ושל  העבודה  עולם  של  זה  לתיאור  התגובה 
איחרה להגיע: "היום", אמרה אחת המשתתפות, "מה שהמעסיק רוצה זה חמור ממושמע, במיוחד 

בעבודות פיזיות. אני אומרת לך, היום יש ניצול של אנשים".
המסר שהועבר ברוב הסדנאות היה שיש לעבוד בכל תנאי ושההשתתפות עצמה סופה להיות 
מתוגמלת: "אם תבואו בלי לדרוש תנאים גבוהים ותהיו מוכנים לעבוד בלי תמורה, אז מישהו ישים 

לב אליכם". יתר על כן, ההשתתפות כשלעצמה בעולם העבודה הוצגה כתגמול: 

לא יוצאים לעבוד רק בשביל הכסף, ]יוצאים לעבוד כדי[ למצוא מהות, מה לעשות בבוקר. 
אפשר להתקדם, אופק. שכר יכול להשתדרג או קידום מקצועי. צריך לתת צ'אנס ל-22 ש"ח 
למצוא  מאפשרת  עבודה  הזדמנות.  לנצל  צעד,  לעשות  במקום,  תקוע  להישאר  לא  לשעה. 
סיפוק עצמי, תחושת תרומה, עשייה, תועלת וגם שייכות. מקום עבודה זה כמעט בית שני, 

עם חברויות אמיתיות לחיים. 

תכניות "מרווחה לעבודה" מבוססות על ההנחה שהשתתפות בשוק העבודה, בכל עבודה, עדיפה 
על פני הישענות על גמלאות וש"כל עבודה עדיפה על הקצבה". כלומר איכות המשרה )הביטחון 
וגובה השכר( משנית לעצם ההשתתפות.  התעסוקתי, הרווחה התעסוקתית, אפשרויות הקידום 
כלא משולבים בחברה. תכניות  או  כתלותיים  נתפסים  קיום  גמלאות  וקבוצות המקבלים  יחידים 
בשנות  שניסחו  מדיניות  פרדיגמת   ,)active society( הפעילה  לחברה  חלק מהמעבר  הן  אלה 
קידמו  אלה  ארגונים   .)Weisthaupt, 2011(  OECD-ה ובהם  בינלאומיים,  ארגונים  התשעים 
פרדיגמה שבמרכזה הרעיון שעבודה בשכר היא הדרך הטובה ביותר לחלץ פרטים וקבוצות מעוני 
ולמנוע הדרה חברתית. יתר על כן, השתתפות בשוק העבודה הופכת – בעיקר במסגרת תכניות 
המבוססות על עבודה תחילה – להוכחה של אזרחות טובה ולזירה מרכזית להשתלבות בחברה. על 
זה אפשר להבין את הנאומים הנמרצים של המאמנים במרכזי התעסוקה בישראל, הרואים  רקע 
בהשתתפות בשוק העבודה, בכל תנאי ובכל מחיר, פתח לקידום ולהגשמה עצמית וגם לשילוב בחברה 
)או במונחיה של המאמנת: שייכות(. המטפורה של עולם העבודה כמשפחה, כתורם לאינטגרציה 

חברתית, חזרה על עצמה במרכז אחר כשהמאמנת תיארה את המתרחש בחברת כרטיסי אשראי:

בישראכרט יש מקהלה, משחקי כדורגל – אתה מרגיש כמו משפחה. כשמישהו מרגיש קשור 
ואז  לעבודה הוא מגיע בשמחה. אתה רואה את המנכ"ל עם שורטס. הוא בא לבריכה כמוך, 

המחיצה הזאת יורדת בינך לבין המנכ"ל.

הנה כי כן, לא רק שהמשתתפות נדרשו לאמץ זהות של עובדות, של יזמֹות, אלא שעל ידי הצגת שוק 
בשיטות  המאמנים  השתמשו  וידידותי,  סולידרי  שעשועים  גן  כמעין  ניצבו,  הן  ספו  שעל  העבודה, 
של פיתוי )Bauman, 1992(. הם הדגישו את ההיבטים המהנים והמענגים של העבודה והפכו את 
המאמץ הגופני של עובדת הניקיון, את המכניּות של עבודת הקופאית ואת המאמץ הגופני והנפשי 
חברתיים,  קשרים  קרבה,  ההיררכיה,  ביטול  כמו  אקספרסיביים  תגמולים  לרווי  הסיעוד  עובדת  של 
וגם תגמולים חומריים. כל הפיתויים האלה באו לא רק לטשטש את העבודה בשכר נמוך, אלא בעיקר 

להציג את חיי המובטלת כחיים של בידוד חברתי, נטולי יחסים חברתיים ונעדרי גירויים. 
עולם העבודה הוצג גם כעולם שהוא תוצר של מאמץ משותף, אף שהעבודות שאליהן נשלחות 

משתתפות התכנית הן עבודות שרק לעתים נדירות דורשות שיתוף פעולה: 
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אפילו משפחה זה צוות. כולנו עובדים בשביל מטרה מסוימת. אולי לכל אחד יש תפקיד קצת 
שונה ואחריות אחרת, אבל לכולנו אותה המטרה, וככה זה גם בעבודה. כל תפקיד בצוות הוא 
חשוב – מהמנכ"ל עד למנקה. כי אפילו אם המנקה לא תבוא יום אחד, הכול יהיה מטונף, ולא 

נוכל לעבוד כמו שצריך.

רבות,  הובלטו  מקומה  לפי  ואחת  אחת  כל  של  התרומה  ושל  משותפת  מטרה  של  ההדגשה 
ובציטוט זה הודגשה גם חלוקת העבודה ההיררכית. המנקה השקופה הופכת נוכחת לכאורה, 
באמצעות  המנקה  הנכחת  הארגון.  של  התקין  ולתפקוד  הצוות  לעבודת  תרומתה  ומודגשת 
עבודת הצוות לא מתייחסת כלל למעמדה בארגון ולמרחק בינה לבין המנכ"ל, על הגבולות 
המוצעות  המשרות  את  המאמן  הציג  ביודעין  שלא  או  ביודעין  ביניהם.  המפרידים  והגדרות 
למשתתפות כחלק חשוב מההצלחה הכלכלית. אבל המשתתפות מיאנו לקבל את המצג הזה, 
ואחת מהן העירה: "אתה מעביר את השיעור כאילו אנחנו עכשיו הולכות לפתח פרויקטים 
וצריך שם שיתוף פעולה. כבר ביקשנו ממך קורסים יותר מעניינים – אולי בניית ציפורניים, 

איפור – ואז יהיה לנו מעניין יותר". 
במילים אחרות, התכנים שהועברו ומאמצי המאמנים להאיר באור יקרות את עולם היזמות 
ואת סגולותיו זכו לתגובות שהבליטו את אי-הרלוונטיות של תכנים אלה למשתתפות; הם לא 
יכלו לקדם אותן אל עולם העבודה ואף לא לקראת אותו עצמי יזמי שעמו הן אמורות להזדהות. 
וכן דוחות המעקב של  המחקר של דיאס ומודי )Dias & Moody, 2006( בארצות הברית, 
המוסד לביטוח הלאומי )אחדות ואחרים, 2006(, מצאו שמשתתפי תכניות "מרווחה לעבודה" 
לא רואים רלוונטיות רבה בתוכני סדנאות ההכנה לעולם העבודה. יתרה מכך, המשתתפות4 
המאמנים  שהשקיעו  במאמצים  רבה  תועלת  מצאו  לא  ומודי  ג'ונסון-דיאס  שחקרו  בתכנית 
ממשי  סיוע  לקבל  קיוו  הן  עצמי.  לניהול  שיטות  על  הבלתי-פוסק  ובדיבור  חסמים  בהסרת 
בהשלמת תעודת הבגרות או הכשרה אקדמית שתקדם אותן בסולם התעסוקתי. המשתתפות 
בישראל היו צנועות יותר: הן ביקשו קורסים שיכשירו אותן ליזמות קטנה, או כפי שביטאה 
השטויות  כל  צוות,  ועבודת  השירות  אמנות  האלה,  הקורסים  "כל  המשתתפות:  אחת  זאת 
האלה, אנחנו לא משתמשים בהם. עדיף שילמדו אותנו משהו שאולי נשתמש בו וזה יעזור".5 

חשיבה חיובית ודמיון מודרך, או: איך הולכים בלי ומרגישים עם
מובטלים  של  המרכזיים  החסמים  שאחד  היא  לעבודה"  "מרווחה  תכניות  של  המרכזית  ההנחה 
הוא דפוסי חשיבה לקויים וכניעה לקשיים. "במקום לנהל את הקשיים, הם נותנים לקשיים לנהל 
אותם", כך נאמר לנו רבות במהלך התצפיות. משום כך, שינוי דפוסי החשיבה של המשתתפות, 
ומתוך כך שינוי הפרשנות שלהן את עצמן ואת המציאות שבה הן פועלות, היו נושאים מרכזיים 

ברוב הסדנאות.
"הזיה"  כמו  מילים  חיובית  במשמעות  המאמנת  הטעינה  המרכזים  באחד  העצמה  בסדנת 

ו"חלומות בהקיץ" ורתמה אותן לשיחת מוטיבציה נלהבת עם המשתתפות:

חשוב לזכור כי התכנית בארצות הברית הייתה מיועדת לאימהות חד-הוריות.   4

בכל תקופת המחקר נערך רק קורס הכשרה מקצועית אחד: קורס לפקידות גבייה. הקורס הבטיח   5
מהמשתתפות  חלק  נשלחו  אחר  במרכז  בלימודים.  רב  עניין  גילו  והמשתתפות  בסיומו,  תעסוקה 

לקורס של עוזרות גננות.
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התפיסה  על  יש השפעה  חיובי  או  כשלילי  המצב  את  תופס  אני  לאופן שבו  תופעה שבה  זו 
וההתנהגות שלי וגם על התוצאות. כמו שהפסל רצה שהפסל יהפוך לאישה, ככה אנחנו כבני 
אדם יכולים לגרום לדברים לקרות – גם דברים "הזויים", "פנטזיה", "לחלום בהקיץ". זה יכול 
התנהגות  תפיסה,  לשנות  אפשרות  לי  יש  פרספקטיבה,  ואשנה  מטרה  אגדיר  אם  להתממש 

ותוצאות ויכולת להגשים את הפנטזיה, לממש אותה, כך שתפסיק להיות פנטזיה.

החופש לחלום ולהגשים חלומות הודגם במרכז אחר באמצעות הסרט "המרדף לאושר" )2006(. 
למרות  בורסה.  לסוכני  בקורס  ללמוד  מטרה  לעצמו  המציב  יחידני  אב  בסרט  משחק  סמית  ויל 
הקשיים המרובים שעליו להתמודד ִאתם – גידול בנו, הפיכתו לחסר בית ואמצעים כלכליים דלים 
לעבוד  הוא מתקבל  הסרט  בסופו של  ברוקרים מצליחה.  בחברת  לקורס  להתקבל  הוא מצליח   –
בחברה היוקרתית וגובר על מועמדים רבים בעלי השכלה ומעמד גבוהים משלו. בכתוביות שבסוף 
הסרט נראים האב ובנו כשהם משקיפים על מפרץ סן פרנסיסקו, ושם מסופר שלאחר מכן הקים 
את  סיכמה  המאמנת  למיליונר.  והפך  אותה  מכר  והוא  שגשגה  והחברה  עצמו,  משל  חברה  האב 
הסרט במילים אלה: "לגבר היה חזון. ברגע שהוא ידע לאן הוא רוצה להגיע, אז הדרך נהייתה לו 
ולא  רצון אתה מצליח,  כוח  לך  יש  ולא משנה אילו מכשולים הוא צריך לעמוד בהם. אם  ברורה 

משנה מה תעבור בדרך".
הלחצים  הדאגות,  למרות  מאושרים  להיות  לדעת  ש"צריך  המאמנת  הדגישה  אחרת  בסדנה 
והמצב הכלכלי הבעייתי", והפנתה לאחת המשתתפות שאלה: "איך את מתמודדות עם הבעיות 
שלך?" על השאלה ענתה משתתפת אחרת: "אין לה בעיות, היא גרה בארמון. יש לה כל כך הרבה 

כסף שהיא אפילו נותנת לתרומות".
לאור תובנות של הפסיכולוגיה החיובית ותעשיית העזרה העצמית, נתפסת החשיבה החיובית 
ככזו שבכוחה לשנות מציאות. החשיבה החיובית היא פעולה אינדיבידואלית, ומשמעות הדבר היא 
 Cruishank,( שהפעולה הקולקטיבית אינה הכרחית עוד כדי ליצור או לקדם מציאות חלופית
שבבסיס  המרכזית  ההנחה  שליליים.  חשיבה  דפוסי  לחסום  ללמוד  אפוא  יכולים  אנשים   .)1993
לשלוט  ושאפשר  רגשיים,  מצבים  קובעים  השגורים  החשיבה  שדפוסי  היא  האלה  השיטות 
במחשבות ואף לאמן אותן באופן מושכל ורצוני. אם כך, הרי אנשים יכולים לשנות גישה ולראות 
באור חיובי את מצבם ואת עצמם, ועל ידי כך לשפר את רמת הביצוע שלהם. תהליך כזה אינו תלוי 

 .)Binkley, 2011( ביחסים חברתיים ובהקשר החברתי הרחב
אחת השיטות שאליה התייחסו המאמנים הייתה הדמיון המודרך. וכך הסביר המאמן: 

המחשבה שלנו יוצרת מציאות. אני כל הזמן אומר את זה, כי אני מאמין בזה. אם תחשוב טוב, 
את  פותח  הוא  ככה  הישנים.  במקום  חדשים  דימויים  להעלות  האדם  על  בנוסף,  טוב.  יהיה 
עצמו לחשיבה חדשה ולרעיונות חדשים. היום אנחנו נדבר על איך אנחנו עושים שימוש נכון 
מפותח,  יותר  שהדמיון  ככל  שימושים.  כמה  שיש  ראינו  יצירתית.  לחשיבה  שקשור  בדמיון 
אז היצירתיות שלנו גבוהה יותר. אם אדם נתפס רק למציאות, זה לא תמיד טוב, כי בחשיבה 
כרגע  קיים  שלא  חדש,  שהוא  משהו  וליצור  בדמיון  שימוש  לעשות  לדעת  טוב  יצירתית 
במציאות. יש לי דוגמה מצוינת על ארבע נשים מדימונה, עקרות בית שהבינו שהן מבשלות 
מצוין. אז הן אמרו "למה שלא נעשה קצת כסף מזה?" הן התחילו למכור את הבישולים שלהן. 
בהתחלה זה היה משהו קטן לשכנים וחברים. אחרי זה זה התרחב, ועכשיו הן ממש עסק לכל 
לכל  "למה שאשתי תבשל  בבית:  יהיו  רצו שהן  הם  כי  היו החסם,  הבעלים שלהן  אבל  דבר. 



כיצד קופאיות, מנקות ומטפלות סיעוד הפכו ליזמֹות 328  שרה הלמן

העולם, ואני צריך לאכול חביתה?" אז הנשים האלו הודיעו לבעלים שלהן שמעכשיו הם אלו 
בן אדם שרוצה לחדש את עצמו, אם הוא טיפה  יוצאות לעבוד.  הן  כי  ומכבסים,  שמבשלים 

יחשוב אחרת, כבר בא לו רעיון לעשות משהו.

המשפט "המחשבה יוצרת מציאות" פירושו שבמעשה של דמיון ופרשנות אפשר למחוק מעמד, 
למציאות  חלופית  מציאות  וליצור  בפנינו  שניצבים  המחסומים  כל  על  לגבור  ומגדר,  אתניות 
היומיומית שלנו. ולכן המאמן מזמין את המשתתפות לברוא מציאות חדשה או להסתכל על חיי 
כדי להמחיש עד כמה מחשבה משנה מציאות מהקצה אל הקצה,  היומיום מפרספקטיבה שונה. 
המאמן מביא דוגמה מתוך הוויה המוכרת לנשים המשתתפות בתכנית: בישול כמטלה דומסטית. 
זה  אין  אבל  ערך.  רבת  למניה  הופך  הוא  ושם  השוק,  אל  הביתית  מהזירה  מועתק  בבישול  הידע 
שהן  כך  כל  שמחים  לא  הם  זוגן.  בני  חסם,  יש  אלה  לנשים  מציג:  הזה  שהסיפור  היחיד  המסר 
יזמֹות. כלומר יחסי עוצמה במסגרת המשפחה הם בעיה פרטית של הנשים, והן מתגברות עליה 
בכוח הדמיון והיצירתיות שלהן. מכאן שיש בכוחו של פיתוח עצמי יזמי גם לשנות את היחסים 
המגדריים ולסלק מהדרך חסמים. העצמי היזמי הופך את הנשים מעקרות בית הנשמעות לבני זוגן 
סדר  לברוא  יכולות  אלה  נשים  חייהן.  סיפור  והיוצרות של  וגם למחברות  אוטונומיים  לבני אדם 
מגדרי חדש על ידי חשיבה חיובית. בסדר זה הן משתחררות מתלות במערכת הרווחה ובבני זוגן 

ויוצאות לעצמאות הנרכשת דרך הפיכת תכונות טבעיות לבעלות ערך בשוק.

סיכום ומסקנות
מאמר זה עסק בסדנאות ההעצמה וההכנה לעבודה שהועברו במרכזי התעסוקה שהוקמו בשנות 
הפעלתה של תכנית ויסקונסין )אורות לתעסוקה( בישראל. בבסיס סדנאות ההעצמה ניצבת ההנחה 
הבירוקרטית  בשפה  קשייהם  שכונו  כפי  מ"חסמים",  סובלים  או  בכשלים  לוקים  שמשתתפיהן 
ובשיח על העוני שהשתרש משנות התשעים )O’Connor, 2000(. כשלים אלה מומשגים כחלל 
מוסרי )במובן של הסדר המוסרי של הניאו-ליברליזם(, וסדנאות ההעצמה עוצבו כדי למלא חלל 
העצמי של  יזמי,  עצמי  במונחים של  הסובייקטיביות של המשתתפות  את  לכונן מחדש  וכדי  זה 
אזרחות השוק. אף שרוב בוגרות הסדנאות מיועדות להצטרף לצבא העובדות בעבודה פוגענית, 
סדנאות ההעצמה מציעות להן להזדהות עם העובדת היזמת והגמישה נוסח עובדות היי-טק, תחום 
שאמנם אין בו ביטחון תעסוקתי, אבל הוא מאפשר רווחה תעסוקתית, קריירה עם אופק, יצירתיות 

והתחדשות. 
ממצאים אלה הפתיעו אותי, שכן לפני שיצאתי לשדה, ומאחר שרוב משתתפי התכנית היו נשים 
)67.8%(, ציפיתי שהמאמנים יתמקדו בעיקר בהסבת אימהות לעובדות משתי סיבות: )1( שילובן 
קובעי   )2(  ;)Berkovitch, 1997( אימהותן  בתוקף  באזרחות  יהודיות-ישראליות  נשים  של 
ביעילות  היתר בשל הצלחתה להשיב  בין  הברית  ייבאו את התכנית מארצות  בישראל  המדיניות 
ובמהירות אימהות חד-הוריות לשוק העבודה. במקום זאת מצאתי שההתייחסות לאימהותן של 
המשתתפות הייתה שולית ביותר. הסדנאות הניחו כנקודת מוצא את קיומו של עובד בוגר נטול 
מגדר )Lewis & Giullari, 2005(. המגמה הייתה להסב את מחפשות העבודה לעובדות יזמֹות, 

והן נקראו לקבל אחריות על שדרוג ההון האנושי של עצמן.
 )England & Ward, 2007( וורד  ואינגלנד   )Larner, 2000( לרנר   ,)Ong, 2006( אונג 
מתייחסות בין היתר לממשליות הניאו-ליברלית כאל מכלול של טכנולוגיות, אסטרטגיות ושיטות 
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הללו  והשיטות  האסטרטגיות  הטכנולוגיות,  של  המופעים  אולם  מרחוק.  משילות  שמאפשרות 
תכנית  משתנים.  פוליטיים  פרויקטים  ומכילים  ומגוונים  שונים  באשכולות  או  בתבניות  בנויים 
 )neoliberalism as exception( חירום"  כמצב  "ניאו-ליברליזם  יצרה  בישראל  ויסקונסין 
בהתאם  העבודה  בגיל  הכנסה  הבטחת  גמלת  זכאי  נוהלו  שבו  מרחב  קרי   ,)Ong, 2006, p. 4(
לתחשיבים מוטי שוק בשילוב עם טכנולוגיות של כפייה. טכנולוגיות כפייה אלה, שהופיעו במסווה 
של יחסים מעין אישיים-אינטימיים )Maron, forthcoming(, התנו את הזכאות לגמלת הקיום 
בהשתתפות בתכנית ואיימו ללא הרף בשלילתה. טכנולוגיות של סובייקטיפיקציה הופעלו בעיקר 
בסדנאות להעצמה תעסוקתית ולהכנה לעולם העבודה. בסדנאות אלה דובר שוב ושוב על אחריות, 
על יזמות, על ניהול נכון של הזמן, על שיתוף פעולה עם הארגון המעסיק – כל זאת כדי להטמיע 
אי-הוודאות של  מול  רציונלית  בדרך  לפעול  וכדי שיוכלו  יזמֹות,  עובדות  זהות של  במשתתפות 

שוק עבודה גמיש, כשהן מקבלות על עצמן את האחריות לסיכונים.
חשוב לתת את הדעת על תפקידם של סוכני הקצה כמפיצי האתיקה של העצמי היזמי. סוכני 
זמניות  בעבודות  בעצמם  עובדים  ואף  המדיניות,  מקובעי  מעמדית  מבחינה  רחוקים  אלה  קצה 
עניין של ה-homo davosian,6 אלא של  כלומר הפצת המסר היא לא רק  גמישים.  כעובדים 
גמישים  מעובדים  עצמם  מבחינים  האתיקה  העברת  כדי  שתוך  השכלה  בעלי  גמישים  עובדים 

.)England & Ward, 2007( אחרים
חלק  הוא  ואחראיות  יזמֹות  גמישות,  לעובדות  פוגענית  בעבודה  עובדות  להפוך  הניסיון 
מהניסיון רחב להגדיר מחדש את היחסים החברתיים: במקום אי-שוויון מעמדי שמקורו בהקצאה 
בין  היא  לעבודה"  "מרווחה  תכניות  שמקדמות  המרכזית  ההבחנה  משאבים,  של  דיפרנציאלית 
תרומה  תוך  לעצמם  ומסייעים  בנטל  הנושאים  בין  העבודה,  בשוק  משתתפים  ללא  משתתפים 
 Crespo Suarez &( ומודרים  סבילים  להיות  המעדיפים  אלה  ובין  אליה,  והשתייכות  לחברה 
Serrano Pacual, 2007(. גם יוזמות כגון מס הכנסה שלילי נועדו לחדד את החיץ בין משתתפים 
 .)2012  ,Wiggan( ללא משתתפים ולהבליט את אלה הראויים לתמיכה ולסיוע מטעם המדינה
וייצוגם אינה מסתכמת בהבחנה בין משתתפים ללא  ההגדרה המחודשת של היחסים החברתיים 
משתתפים, אלא מנסחת מחדש את היחסים במסגרת שוק העבודה. על ידי כינון הסובייקטיביות 
והכול  לעבודה,  הון  בין  הניגוד  הסימבולית  ברמה  מתבטל  היזם(  העובד  )או  היזמת  העובדת  של 
הופכים יזמים: היזם והעובד היזם )Centeno & Cohen, 2012; Lazarrato, 2009(. יתר על 
כן, הפיכת העובדת ליזמת מעניקה לגיטימציה למשטר חוסר הביטחון של הניאו-ליברליזם, שבו 
אופני העסקה פוגעניים מייצרים רשת של חוסר ביטחון המעבירה את נטל הרווחה התעסוקתית 
 Frade &( למועסקים  ולא  למעסיקים  מהמדינה  תגמולים  ומעניקה  למועסקים  מהמעסיקים 
נוטל  אחראי,  יזמי,  עצמי  לכונן  שהניסיון  לומר  אפשר   .)Darmon, 2005; Kalleberg, 2009
סיכונים ומכסה את עצמו מפני סיכונים עתידיים מכין היטב את המשתתפות לעולם עבודה שבו 

עליהן לשאת בעצמן בסיכונים שפעם כיסתה מדינת הרווחה.

davosian homo – מטבע לשון המתייחס לאליטות הפוליטיות והכלכליות הגלובליות שמתכנסות   6
בעיירת הנופש והסקי דבוס )Davos( שבשווייץ, המארחת את הפורום הכלכלי העולמי.
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הזכות לדיור נאות: אימהות חד-הוריות 
פלסטיניות-ישראליות

טל מלר*

תקציר. מאמר זה מתמקד בסוגיה מתחום הדיור הנוגעת לאימהות חד-הוריות 
פלסטיניות-ישראליות, ומציג ניתוח מגדרי של אפשרויות המגורים העומדות 
לרשותן למימוש זכותן לדיור נאות )adequate housing(. ניתוח זה הוא 
בגדר פריזמה לבחינת תחומי חיים נוספים הנוגעים להן ולילדיהן. המאמר 
מבוסס על מחקר איכותני שנערך בשנים 2011-2007 בקרב אימהות חד-

הוריות פלסטיניות-ישראליות ועל ניתוח מגדרי של המדיניות בתחום הדיור 
המוצעת לנשים אלה. כמו כן, נערך כאן קישור לשיח הזכויות הבינלאומי, 
מכיוון שהמדיניות הנהוגה בישראל הובילה לאורך השנים לאפליה כלפי 
קבוצות מיעוט. מהלך זה עשוי לשמש כלי יעיל בפעולה פוליטית שבבסיסה 
תביעה מהמדינה לחרוג מהמדיניות הנהוגה בה. מניתוח הממצאים עולה 
הנשים להסדרים משפחתיים  נדחקות  בהיעדר פתרונות ממשלתיים,  כי 
דכאניים בהיאבקן על מרחבים אוטונומיים להן ולילדיהן. היותן שקופות 
והמצוקה הקשה שאליה הן נקלעות בכל האמור בדיור עלולים להביא במצבים 

קיצוניים גם לסיכון חייהן. 
  

2011 נרצחה שיפא  2010 נרצחה אמאל חלילי, בת 27, אם לשלושה מלוד. במאי  באוקטובר 
מרעי, בת 28, אם לשלושה מקלנסוואה. לכאורה, אלה הם עוד שני מעשי רצח שמצטרפים 
בנשים פלסטיניות-ישראליות  נשים.1  העובדה שמדובר  רצח  לסטטיסטיקה המדממת של 
מעלה את האפשרות שמדובר ברצח בשם "כבוד המשפחה". ואולם, עיון בפרטים המעטים 
שפורסמו על שני המקרים מלמד כי לא בכך מדובר. שתי הנרצחות היו גרושות, ושלא כמו 
במעשי רצח בשם "כבוד המשפחה" )חסן, 1999(, החשודים ברצח לא היו קרובי משפחתן 
האגנטיים, וה"עילה" לרצח לא הייתה קשורה למה שמזוהה עם פגיעה בכבוד משפחת המוצא 
שלהן. קרוביה של חלילי סיפרו שהיא חשה מאוימת על ידי הגרוש שלה משום שסירבה לפנות 

החוג למדעי ההתנהגות והחוג הרב-תחומי, המכללה האקדמית צפת.    *
אילן  בר  באוניברסיטת  למגדר  בחוג  שנכתבה  שלי  הדוקטורט  עבודת  של  נגזרת  הוא  זה  מאמר   
בהנחיית פרופ' אורלי בנימין )מלר, 2012(. ייחדתי את העבודה למשא ומתן על תמיכה ופיקוח בין 
אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות למשפחותיהן המורחבות. תודתי נתונה לפרופ' בנימין 
של  האנונימיות  לקוראות  מודה  אני  כן,  כמו  תובנותיה.  ועל  הארותיה  על  המסורה,  הנחייתה  על 

סוציולוגיה ישראלית על הערותיהן המועילות.
ניכרת משיעורן  במידה  גבוה  הנרצחות  הנשים הפלסטיניות-ישראליות  כי מספר  הנתונים מראים   1
באוכלוסייה. חרף העלייה במספר התלונות שהתקבלו במרכזים לטיפול באלימות במשפחה, נראה 
ששיעור התלונות של נשים ערביות נמוך משיעורן באוכלוסייה, וייתכן אפוא שמדובר בתת-דיווח על 
אלימות במשפחה במגזר הערבי ולא על שיעור נמוך של אלימות כלפי נשים )אלמגור-לוטן, 2010(.
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את הבית שנבנה בשעתו על ידי שניהם, שבו התגוררה במשך תשע שנות נישואיהם, והמתינה 
שיינתן לה ולילדיה דיור חלופי על ידי בעלה, כפי שנתבע בבית המשפט.2 

מרעי נרצחה על ידי בעלה וקרוב משפחתו.3 בבית המשפט התברר שבין בני הזוג לשעבר 
התגלע סכסוך על רקע סירובה של מרעי לפנות את הבית המשותף לשניים לאחר פֵרדתם 
2011(. בשני המקרים מדובר באימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות שסירבו  )טפיירו, 
להתפנות מן הבית שבו חיו במהלך נישואיהן וביקשו להמשיך ולהתגורר בו עם ילדיהן לאחר 
הגירושים, עד שיימצא להן דיור חלופי. מסיפורים אישיים אלה אפשר לחלץ תובנה סוציולוגית 
בנוגע לסוגיית הדיור של הקטגוריה המתהווה "אימהות חד-הוריות 4  פלסטיניות-ישראליות". 
אופי  בישראל  המקרקעין  דיני  נשאו  ישראל  בארץ  הציונית  ההתיישבות  מראשית  עוד 
אתנו-לאומי. מאמר זה מבקש להרחיב את נקודת המבט הביקורתית המקובלת על המדיניות 
בתחום הדיור בעזרת פרספקטיבה מגדרית ולאור מגמות שינוי בחברה הפלסטינית בישראל, 
שבאות לידי ביטוי בין השאר בעלייה בשיעור המשפחות החד-הוריות שבראשן עומדת אישה.5 
נשים אלה – גרושות או אלמנות – המשתייכות לקטגוריה חברתית הנתונה ללחצי תרבות 
פטריארכלית שסולדת מהסטטוס האישי שלהן, מוצאות פתרונות דיור המבנים את חוויית 
חייהן כאימהות חד-הוריות. מאמר זה בוחן את השלכותיה של המדיניות הציבורית בישראל על 
אותן נשים, כדי להראות שמדיניות זו פוגעת באחת מזכויות האדם שלהן, הזכות לדיור נאות 

 .)adequate housing(
המאמר מתבסס על מחקר שנערך בשנים 2011-2007 בקרב אימהות חד-הוריות פלסטיניות-

ישראליות, גרושות, פרודות ואלמנות, ויוחד למצבן, לחוויותיהן ולבחינת מעמדן ויחסיהן עם 
משפחותיהן ועם הקהילה. איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות עומק מוְבנים למחצה 
שנערכו ונותחו מתוך מחויבות לעקרונות המחקר הפמיניסטי ולתאוריות פוסט-קולוניאליות. 
סוגיית המגורים עלתה כמרכזית בחוויותיהן של הנשים: בשל היעדר פתרונות דיור ממשלתיים, 
בשל מצוקה כלכלית ובשל מחסור בתמיכה חברתית נדחקות הנשים לפתרונות דיור במרחבים 

מ"י 14481-10-10, מדינת ישראל נ' זבידה ואח', 12.10.2010; קייזר וקובוביץ, 2010.  2

נוסף  ונאשם  בעלה  את   )10407-07-11 )תפ"ח  המחוזי  המשפט  בית  הרשיע   2012 ביולי  ב-3   3
ממשפחתו בהריגה.

ילדים  ללדת  שבחרה  אישה  היא  רבות  פעמים  חד-הורית  אם  שבה  הישראלית,  בחברה  כמו  שלא   4
 – נדירים מאוד בחברה הפלסטינית בישראל. במקרים המועטים האלה  זוג, מקרים כאלה  בן  ללא 
של אימהות חד-הוריות פלסטיניות שהחליטו ללדת ילדים ללא בן זוג – הן חיות בדרך כלל בערים 
יהודיות, מנסות להיטמע בהן ונחשבות השוליים הנידחים של החברה הפלסטינית. לכן הקטגוריה 
"אימהות חד-הוריות" במשמעות המערבית כלל אינה קיימת בשנתונים הסטטיסטיים של מדינות 
ערביות )אבו-בקר, 2007(, ולמונח "אם חד-הורית" אין מקבילה בשפה הערבית. בשפת היומיום 
משתמשים במונח "מוטלקה" )גרושה( או "ארמלה" )אלמנה( או "אם חד-הורית" בעברית )מינוח 
ולא במונח  ועם הממסד הישראלי בלבד(  ובקשרים עם הרשויות  שמעוגן בהסדרי מדינת הרווחה 
של  בהקשר  "חד-הוריות",  המונח  זה  במאמר  גם  לכן  בערבית(.  חד-הורית  )אם  אחאדיה"  "אום 

אימהות בחברה הפלסטינית, מתייחס לאלמנות או לגרושות ופרודות.

שיעורן של המשפחות החד-הוריות הגיע לכדי 9% מכלל המשפחות הפלסטיניות )הלמ"ס, 2012א(.   5
 Duncan &( ואת הנתונים לגבי המערב זו תואמת את המגמה בחברה הישראלית  מגמת עלייה 

.)Edwards, 1997



הזכות לדיור נאות: אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות 338 טל מלר

המשפחתיים. במרחבים אלה הן נתונות להכפפה מגדרית ופטריארכלית. מאמר זה מעמיד 
במרכז את חוויותיהן ובוחן אותן ביחס להיצע המוגבל של פתרונות הדיור המוצעים להן. 
שקיפותן ומצוקתן של נשים אלה בכל האמור בדיור עלולה – במקרי קיצון – לבוא לידי ביטוי 

בסיכון חייהן.
מחקרים רבים כבר הצביעו על מצוקת הדיור החמורה הפוקדת את אזרחי ישראל הפלסטינים 
)אבו-סאלח, בליקוף, גרליץ וויינשנק-ונר, 2010; בוימל, 2010; יפתחאל וקדר, 2003 ואחרים(. 
מצוקה זו נובעת בין השאר מגידול דמוגרפי, ממדיניות שיוצרת הגבלה מרחבית של ההתיישבות 

והפיתוח ומצמצום עתודות הקרקע של יישובים ערביים. 
הדיון בחברה הפלסטינית בישראל מתנהל על פי רוב כאילו מדובר במקשה אחת. ההבחנות 
היחידות שעולות בנוגע למדיניות הציבורית מבדילות בדרך כלל בין מוסלמים לנוצרים, בין 
כי   )2009( אבו-טביך  הראתה  לאחרונה  באלה.  וכיוצא  ובדווים6  צ'רקסים  דרוזים,  ערבים, 
הבחנות אלה אינן מספיקות בבואנו לדון במדיניות הציבורית כלפי האוכלוסייה הפלסטינית 
בישראל. אבו-טביך מדגישה שמציאות חייהן של נשים בכלל ותהליכי נישולן מבעלות על נכסי 
משפחותיהן בפרט, טעונים דיון מפורט יותר, המחייב ניתוח מגדרי המתמקד בצרכים הייחודיים 
להן. חשיבותה של הטמעת חשיבה מגדרית שתכליתה שיפור האפקטיביות של המדיניות 
הציבורית הננקטת במבחר תחומים הוזכרה על ידי חוקרות נוספות בהקשרים מגוונים )אלבין, 

.)Daly, 2005; Walby, 2005 ;2007 ,2007; בנימין, טרם פורסם; חרבון
הזכות לדיור נאות מעוגנת באמנות בינלאומיות כחלק מזכויות הפרט לתנאי מחיה נאותים.7 
מאז "הצהרת זכויות האדם" של האו"ם )1948( התפרסמו אמנות בינלאומיות רבות והסכמים 
המציינים שורה הולכת ומתארכת של זכויות. המאבק הראשוני של ארגוני זכויות האדם התמקד 
בזכות לחיים, בחופש ממעצר וממאסר ללא הליך חוקי ועוד. כיום נתבעות זכויות נוספות, ובהן 
הזכות לרמת חיים הוגנת ולקורת גג )ברקוביץ', 2003(. זכויות האדם נתפסות כאחד החומרים 
התרבותיים החשובים שמייצרת המערכת הפוליטית העולמית. מדובר בעיקרון חוץ-מדינתי, המורה 
למדינה כיצד עליה לנהוג ביושבים בתחומי הטריטוריה שלה, ללא קשר לסטטוס האזרחי שלהם.
זכויות האדם הבינלאומי משמש היום עוגן  ִמסגור של מאבק חברתי ככזה המעוגן בשיח 
לפעילויות שיפוטיות, כבסיס לביקורת שיפוטית ולמילוי חלל משפטי )ראו גם דגן, 1999(. 
מדינות המאשררות זכויות אלה מכלילות באופן זה נורמות אוניברסליות לתוך מחויבויותיהן 
סוציאליות  זכויות  בדבר  האמנה  את  ישראל  אשררה  ב-1991  המדינית.  ברמה  החוקתיות 
כלכליות ותרבותיות, ובכפוף לכך התחייבה לכבד את הזכות לדיור נאות לאזרחיה. בין היתר, 
ולנגישות לקבוצות בעלות צרכים  זו כוללת הבטחה לדיור בר-השגה, לשוויון בדיור  זכות 
לנגישות  שרירותי,  פינוי  מפני  משפטית  להגנה  הולם,  מחיה  ולמרחב  לפרטיות  מיוחדים, 
לשירותים, לבחירה חופשית של מקום המגורים ולהתאמה תרבותית. זמינות המגורים, מחירם 
וכן היבט בסיסי בעבור משקי בית ופרטים )אבו- ואיכותם הם אינדיקציה לרווחת הקהילה, 

סאלח ואחרים, 2010(. 

על  וקבלו  בנייה  בשטחי  מחסור  על  הקשרים  בכמה  התלוננו  משוחררים  ודרוזים  בדווים  חיילים   6
היעדר תמורה ראויה לתרומתם בשירות הצבאי )חורי, 2012; שעלאן, 2012(.

בדצמבר  ב-16  יורק  בניו  נערכה  כלכליות-חברתיות  זכויות  בדבר   )11 )סעיף  הבינלאומית  האמנה   7
1966. ישראל אשררה אותה ב-3 באוקטובר 1991 )כתבי אמנה 1037, כרך 31, עמ' 205(.
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המדיניות הציבורית בישראל נבחנת במאמר זה מבעד לעדשה המגדרית ובהקשר של שיח 
זכויות האדם. שילוב רובדי דיון אלה מסייע באיתור הבעיות או בהגדרתן כהפרה של זכויות אדם, 
והוא גם עשוי לתרום לגיבוש שיח שביכולתו להעצים פרטים ולספק להם מקור לגיטימציה 
 .)2003 וכלים רטוריים-סמליים ומשפטיים-רשמיים להצגת תביעותיהם )ראו גם ברקוביץ', 
ניתוח זה מדגיש את הפערים שבין המציאות החברתית למצב הרצוי, אך בו בזמן מאפשר 
להפוך את הנתונים לכלי למאבק ועשוי לסייע להעצים קבוצות חברתיות ולכונן אותן כשחקנים 

חברתיים לגיטימיים בפעולה קולקטיבית.

קווי המדיניות הממסדית הישראלית כלפי פלסטינים-ישראלים בסוגיית הדיור
הדיון בזכות לדיור נאות של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל מעוגן בדיון רחב יותר בתחום הדיור 
 )2010( בוימל  הפלסטינים.  לאזרחיה  גישתה  ואת  המדינה  של  יחסה  את  משקף  וכן  והקרקעות, 
טוען כי כמקובל בתחומים אחרים הנוגעים למעמדם של פלסטינים-ישראלים, הממסד הישראלי 
מנהל ביודעין מדיניות מושכלת שאפיונה המרכזי הוא "הפקרה מושגחת".8 מדיניות זו מבוססת 
על אפליה, על הדרה ועל הזנחה רבות-שנים, בד בבד עם הכללת הפלסטינים במסגרת האזרחות 
רוב  את  הישראליות  הרשויות  לידיהן  הפקיעו  ואילך  המדינה  הקמת  מימי  הרשמית.  הישראלית 
אדמותיהם של האזרחים הפלסטינים. כמו במדינות מתיישבים אחרות, גם ישראל הנהיגה לאחר 
הקמתה מדיניות קרקע והתיישבות נחרצת ומקיפה שנשענה על חקיקה רבת-עוצמה שבאמצעותה 
יהודים-ישראלים, בעוד שרוב  הועברו קרקעות ציבוריות ופלסטיניות לבעלותם ולשימושם של 
הכפרים הערביים נהרסו. פרקטיקות אלה יצרו הגבלה מרחבית של ההתיישבות ושל הפיתוח של 

יישובים ערביים, בצד ִעברּות של הנוף הגאוגרפי )יפתחאל וקדר, 2003(. 
יישובים על טהרת היהודים,  משטר הפרדת הקרקעות הנהוג בישראל בא לביטוי בהקמת 
בצמצום שטחי השיפוט של יישובים ערביים, בתהליכי עיור אצור9 ובתת-ייצוג של האוכלוסייה 
הפלסטינית-הישראלית בהרכב המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. העובדה שברוב היישובים 
הערביים אין תכניות מתאר עדכניות המציעות מענה ראוי לצורכי הדיור העכשוויים, מקשה על 
זמינות הקרקע בהגבילה את אפשרויות המגורים ואת זכויותיה של אוכלוסייה זו לדיור )במקום 
נידונו בספרות המחקרית  2012(. נוסף על כך, במרוצת השנים   ,2011 ומעל"א, 2007; בנא, 
סוגיות מובחנות, כגון הריסת בתים, ייהוד וג'נטריפיקציה,10 בעיקר בנוגע לערים מעורבות כמו 

יפו ועכו )ראו למשל בנא-ג'ירייס, 2007; גן-מור, 2008(. 

וצפדיה מדינה מפקירה מדינה משגיחה  כץ  נידון בהרחבה בספרם של  המושג "הפקרה מושגחת"   8
)2010(. את המושג טבע יהודה שנהב )2007( כדי לתאר את שני פניה של המדינה ש"אינם מייתרים 

זה את זה, אלא מופיעים בכפיפה אחת" )שם, עמ' 5(.

שפורסם  במאמרו   )1969( מיכאל-ברודניץ  מאיר  ד"ר  לראשונה  טבע  אצור"  "עיור  המושג  את   9
האוכלוסייה  גידול  עקב  נוצר   ,)2005( חמאיסי  טוען  זה,  תהליך  סביבתי.  לתכנון  האיגוד  בעלון 
שינוי  בצד  והכלכליות,  התפקודיות  המבניות,  הדמוגרפיות,  בתכונותיה  ושינוי  ערביים  ביישובים 
חלקי בסגנונות החיים. בתהליך זה לא מתרחשת הגירה, והביקוש למגורים ממשיך להיות באותם 
בחלקם  עירוניים,  ליישובים  והפיכתם  היישובים  באוכלוסיית  הגידול  למרות  בבד,  בד  היישובים. 

תהליך העיור האצור משמר את התפיסה ואת ההתנהגות הכפרית.

המושג ג'נטריפיקציה )urban gentrification( מתייחס לתהליך שבו שכונה משנה את פניה על   10
ידי כניסת דיירים אמידים יחסית.
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נושאים אלה, הייחודיים לאוכלוסייה הפלסטינית בישראל, מצטרפים לסוגיות בתחום הדיור 
שמקורן במדיניות הממשלתית הכללית המוחלת גם על אוכלוסיות מוחלשות אחרות בישראל. 
מגמות ניאו-ליברליות, תהליכי הפרטה והצמצום במדיניות הרווחה – שהתעצמו בישראל 
בעשורים האחרונים – השפיעו אף הם על עיצוב מדיניות הדיור והביאו לידי צמצום הסיוע 
לרוכשי דירות, הפרטת שוק המשכנתאות וצמצום הדיור הציבורי )במקום ומעל"א, 2007; 

גן-מור, 2008(. 
2011, ובתגובה  תחום הדיור הפך לסוגיה מרכזית בשיח הציבורי בעקבות המחאה של קיץ 
הנהיגה הממשלה רפורמות בתחום התכנון והבנייה. ואולם, גם בנוסחים שאושרו אין מענה 
למצוקת הדיור ביישובים ערביים, ואין התייחסות הולמת לתכנון שיאפשר בהם בנייה חוקית 

)ראו למשל בנא, 2011; 2012; בשאראת, 2011; גילד-חיו, 2012; מצאלחה, 2011(. 
בוועדה לשינוי חברתי-כלכלי )ועדת טרכטנברג( שהוקמה באוגוסט 2011 דובר על מענה לצורכי 
להתפתחות  הייחודיים  לחסמים  נקודתי  מענה  זה  ובכלל  ייחודיים,  מאפיינים  בעלות  אוכלוסיות 
שוק הדיור ב"מגזר המיעוטים". בין השאר צוין בדוח כי יש לבחון את הרחבת תכנית החומש לכלל 
יישובי המיעוטים, וכן הוצעו פתרונות לאוכלוסייה זו במסגרת תמ"א 35, בניסיון להנגיש לחבריה 
פתרונות דיור נוספים. עוד נטען כי למרות הגידול הניכר בקרב אוכלוסייה זו במרוצת השנים, שטחי 
2011(. מוקדם  השיפוט של הרשויות הערביות לא גדלו בהתאם )הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי, 
בתחום  האמור  בכל  טרכטנברג  ועדת  מסקנות  של  השפעותיהן  ואת  תרומתן  את  להעריך  עדיין 
הפלסטיניות  הנשים  על  השפעתן  במלואן,  יתממשו  הוועדה  המלצות  אם  וגם  זאת,  עם  הדיור. 
בכלל ועל האימהות החד-הוריות בפרט תהיה מוגבלת. בבסיס המדיניות הציבורית בנושא הדיור 
בישראל מעוגנת הטיה מבנית ראשונית כלפי האזרחים הפלסטינים שפוגעת באימהות חד-הוריות 

פלסטיניות-ישראליות, ולהטיה זו אין מענה בהמלצות הוועדה. 
תשומת לב נוספת למצוקת הדיור בחברה הפלסטינית בישראל ניתנה בוועדת הכלכלה של 
הכנסת11 ב-20 במרץ 2012. הדיון בוועדה נסב על הדרת היישובים הערביים מרשימת היישובים 
הזכאים למתן סיוע בשכר דירה. עוד הועלתה בדיון המצוקה הכללית הקיימת היום בתחום 
הדיור ביישובים ערביים, בעיקר לנוכח מחירי הקרקע והקשיים התכנוניים. גם במסגרת דיון 
זה לא הוזכרו צרכים דיפרנציאליים של קטגוריות חברתיות כלשהן )כגון נשים(, וההתייחסות 

לחברה הפלסטינית-ישראלית הייתה כאל חברה הומוגנית. 
עד כה הוצג הקשר בין מגדר, זהות לאומית וסטטוס משפחתי בעיצוב מבנה ההזדמנויות 
של אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות בתחום הדיור. מניתוח מגדרי של המדיניות 
הציבורית הנהוגה בישראל עולה כי מצוקתן של אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות 

דומה במובנים רבים לזו של נשים מוחלשות נוספות בישראל.12 

מדיניות הסיוע הממשלתי בתחום הדיור
מאז הקמת המדינה ננקטת מדיניות הקבועה בנהלים של משרד הבינוי והשיכון שתכליתה לסייע 
לאוכלוסיות מוגדרות בתחום הדיור באמצעות מתן דיור ציבורי בתנאי שכירות מסובסדת, מתן 

משכנתאות מסובסדות וסיוע לשכירת דירה בשכירות חופשית )בן-שטרית, 2003(.

הדיון נערך ביוזמת חברי הכנסת חנא סוויד וג'אלב מג'אדלה.  11

על מצוקתן של נשים מזרחיות בתחום הדיור ראו למשל חרבון, 2007.  12
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דיור ציבורי הוא דיור בבעלות המדינה או בבעלות חברה ממשלתית המושכר במחיר מסובסד 
)גן-מור, 2008(. הזכאות ניתנת לחסרי דירה  לאוכלוסיות שעומדות בתנאי זכאות מוגדרים 
בלבד העונים על קריטריונים מוצלבים מסוימים, כגון מצבו המשפחתי של מגיש הבקשה, 
מספר הילדים וגובה ההכנסה שלו. הזכאות חלה אך ורק על תחום מגוריו הנוכחי של הפונה 

לסיוע )משרד השיכון, 2012(. 
אפשרות הדיור הציבורי מבחינת אוכלוסיית הפלסטינים הישראלים נגישה ואפשרית בעיקר 
יפו, לוד וחיפה. העובדה שביישובים ערביים אין אפשרות לדיור  בערים מעורבות כמו עכו, 
ציבורי היא חלק ממדיניות נרחבת המושפעת אף היא ממשטר הקרקעות שהונהג בישראל. 
)2003( סבור כי תחום זה מתווסף לתחומים משיקים – הגירה, שיכון, תכנון פיזי,  רבינוביץ' 
שירותי רווחה, בריאות וחינוך – שבהם מונהגים דחיקה, נישול ושוליות של אזרחים אלה. יונה 
וספורטא )2003( טוענים כי הרטוריקה סביב המאבק למען חוק הדיור הציבורי )בשנת 1998(13 
ובין "תרומה למדינה", ובכך  פנתה לאתוס הלאומי-ציוני וקשרה בין הזכות למשאבי קרקע 

העניקה לגיטימציה להדרת הציבור הפלסטיני-ישראלי.
גלי העלייה של שנות התשעים של המאה הקודמת השפיעו באופנים רבים על מדיניות 
הדיור בישראל. בעשור האחרון יושמו שלל תכניות שתכליתן עידוד רכישה ישירה של דיור. 
תכניות אלה הביאו לדלדול מלאי הדירות בדיור הציבורי, בניגוד לנעשה במדינות אירופיות, 
שבהן – חרף אידאולוגיית ההפרטה – נמשך חידוש מלאי הדירות לשכירות סוציאלית )בן-

שטרית, 2003(. הירידה החדה במלאי הדירות וההמתנה הארוכה לדירה בדיור הציבורי חיזקה 
את החלופה של מתן סיוע בשכירת דירה בשכירות חופשית,14 אך בפועל משפחות רבות אינן 
מסוגלות לממש את הסיוע, שכן הִקצבה שנותן משרד השיכון מתעדכנת רק אחת לכמה שנים, 

ואילו שכר הדירה עולה תכופות )גן-מור, 2008(. 
בנוגע  הדיור  בתחום  ממשלתיות  החלטות  כמה  האחרון  בעשור  התקבלו  זה  בהקשר 
יישובים ערביים  לאזרחים הפלסטינים בישראל. למשל, ב-2001 החלה המדינה לכלול 
)נצרת ואום אל-פחם( בתכניות הבנייה הציבורית שהיא מקדמת. כמו כן, במסגרת היעדים 
המוצהרים של הרשות לפיתוח כלכלי ותעסוקתי, שהוקמה ב-2007, הוחלט לטפל בצורכי 
הדיור של האוכלוסייה הערבית )אבו-סאלח ואחרים, 2010(, וב-2010 התקבלה החלטת 
בבנייה  למגורים  כללי  פיתוח  עבודות  והשיכון  הבינוי  משרד  יסבסד  שלפיה  ממשלה15 
ביוזמה פרטית ב-13 יישובים שנקבעו בתכנית החומש לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים, 
באמצעות הרשויות המקומיות. ואולם, מתכניות אלה עולה שהכורח במתן מענה לבעיית 
הדמוגרפי  הגידול  עם  כלל  בדרך  נקשר  בישראל  הפלסטינית  האוכלוסייה  בקרב  הדיור 
שלה ואינו מביא בחשבון גם את ההטרוגניות שלה ואת צורכיהן המובחנים של קטגוריות 

חברתיות בתוכה. 
קצבאות ההשתתפות בשכר דירה הניתנות לשוכרים בשוק השכירות הפרטי שעומדים בתנאי 
הזכאות מאפשרות לכאורה לפרט לבחור באופן חופשי יחסית את מקום מגוריו, בהעניקן 

החוק קבע כי יש לאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את בתיהם במחיר מסובסד )גובה הסבסוד   13
נקבע לפי תקופת המגורים(, אך הוא לא יושם בפועל.

הוראה 08/05 של משרד הבינוי והשיכון.  14

החלטה 1539 מ-21 במרץ 2010.  15
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שליטה על טיב הדיור ועל התאמתו לצרכיו )גן-מור, 2008(. עם זאת, הזכאות נקבעת גם לפי 
קריטריונים אישיים16 ומבחינה בין קטגוריות של יישובים: היא מותנית בשכירת דירה ביישובים 
יותר מ-1,000 תושבים, ושעל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בהם  שאינם ערים, המונים 
30 משקי  לפחות 5% משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי, ובתנאי שהם מונים לפחות 
בית. לפי קריטריון זה הגדיר משרד השיכון רשימה של 229 יישובים, מתוכם רק 17 יישובים 
ערביים, ולכן נפגעת יכולתם של אזרחים מיישובים שאינם נכללים ברשימת הזכאות ליהנות 
זו הגישה לאחרונה האגודה לזכויות האזרח שתי עתירות:  מסיוע ממשלתי. על רקע אפליה 
האחת בשם תושבת זיקים )דצמבר, 2011(17 והאחרת בשם תושבת דבורייה )פברואר, 2012(.18 
שתי העתירות עוסקות בסעיף נוהל הסיוע בשכר דירה ומראות שכאימהות חד-הוריות צריכות 
שתי העותרות להישאר ביישוב שבו הן מתגוררות. אבל מאחר שיישוב זה אינו נכלל ברשימת 
משרד השיכון, אין הן זכאיות לסיוע בשכר דירה, ונפגעת זכותן לבחור את מקום מגוריהן 

ולחיות בכבוד )גן-מור, 2012(. 

נשים פלסטיניות-ישראליות: משפחה ויחסי מגדר
ב-2013 מנה המיעוט הפלסטיני בישראל כ-1,658,000 19 איש ואישה, שהם כ-20.7% מכלל 
נוצרים ו8.1% דרוזים. נשים הן  אוכלוסיית מדינת ישראל, מתוכם כ-84% מוסלמים, 7.8% 

כ-49.1% מאוכלוסייה זו )הלמ"ס, 2013(. 
בהיותן חלק מקבוצת מיעוט לאומי, מעמדן האזרחי מייצר אי-שוויון וממדי דיכוי בתחומי 
חיים רבים, בהם כלכלה ותעסוקה, פוליטיקה, חינוך והשכלה. אי-השוויון המגדרי, שנובע 
מהסדר הפטריארכלי שמאפיין את החברה הישראלית בכלל ואת החברה הפלסטינית בישראל 
בפרט )ראו גם חסן, 1999; פוגל-ביז'אוי, Herzog, 2004 ;1999(, הוא ממד דיכוי נוסף שחוות 
הנשים. בה בעת, ובצד הדרתם של פלסטינים מהחברה ההגמונית בישראל, תהליכים שעברה 
זו אינם פוסחים גם עליהן, ובשלושת העשורים האחרונים מתחוללים בחברה  ועוברת חברה 
לרשות פלסטינים- שינויים המעצבים מחדש את מרחב האפשרויות שעומד  הפלסטינית 

ישראלים בכלל ונשים פלסטיניות-ישראליות בפרט.
במוקד השינוי נמצאות מגמות של ירידה בשיעורי הפריון )חליחל, 2011(, שינוי בגיל הנישואים 
הילדים  במספר  שינוי  הנישואים,  לאחר  הזוגיים  המאפיינים  שינוי  2012ג(,  )הלמ"ס,  הממוצע 
הנחשב רצוי )חג'-יחיא-אבו-אחמד, 2006(, עלייה ניכרת ברמת ההשכלה ובהשתלבותן של נשים 
2012; ח'טאב, 2009( ושינוי בתפיסות המסורתיות  פלסטיניות במבחר תחומי תעסוקה )המל"ג, 
הפטריארכליות )אבו-בקר, 2007; עלי וגורדוני, 2009(. חג'-יחיא-אבו-אחמד )2006( מצביעה על 
שינויים מובהקים בקרב הדורות )סבתות, אימהות, בנות( הן ברמת העמדות והן ברמת ההתנהגות. 
שינויים אלה מעידים, לדבריה, על הכוח הטמון בידי נשים בקבלת החלטות ועל חלוקת תפקידים 

שוויונית יותר בין המינים. 
השכלה  הרוכשות  הפלסטיניות  הנשים  במספר  העלייה  שלמרות  העלו  אחרים  מחקרים 

כגון קיומה של בעלות על דירה, גיל, הכנסה, סטטוס משפחתי ומספר ילדים.   16

עת"מ )ירושלים( 1036-12-11, האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' משרד הבינוי והשיכון.  17

עת"מ 12-02-21575, עמותת סינגור קהילתי ואח' נ' משרד הבינוי והשיכון.  18

כולל מזרח ירושלים.   19
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ההדרה  מנגנוני  שמייצרים  המשולב  העול  תחת  כורעות  עדיין  רבות  העבודה,  בשוק  ומשתלבות 
והשליטה של המדינה ושל התרבות המוסלמית )ראו גם ח'טאב, 2009(. באשר לדפוסי המשפחה – 
וחרף מגמות השינוי בתחום זה – קיימת תמימות דעים בקרב החוקרים שהמשפחתיות הפלסטינית 
גיל  בסיס  על  בהיררכיה  המתבטאים  פטריארכליים,  ובמבנה  בסממנים  עדיין  מאופיינת  בישראל 
ומין, קרי שימור המדרג הסמכותי ומתן עדיפות למבוגרים על פני צעירים ולגברים על פני נשים 

.)Barakat, 1993; Hassan, 1991; Sharabi, 1988 ;2007 ,אבו-בקר(
אבו-רביעה-קווידר ווינר-לוי )2010, עמ' 9( כתבו כי הנשים הפלסטיניות בישראל "חוות את 
עולמן כמרחב מרובה, מורכב, רווי מתחים פיזיים, כלכליים, מעמדיים ופוליטיים, מהם חיצוניים 
להן ומהם נפשיים פנימיים", ומוסיפות כי יש צורך במחקרים שישקפו את התמודדותן של הנשים 

עם חוויה זו של מלכוד ושוליּות.
כחלק מהתמורות בתחום המשפחתי עלה כאמור גם שיעור המשפחות החד-הוריות לכדי 9% 
מכלל המשפחות הפלסטיניות )הלמ"ס, 2012א(. אולם למרות העלייה בשכיחות הקטגוריה "אם 
חד-הורית" בחברה הפלסטינית, בצד המגמה של הטרוגניות סוציולוגית המאפיינת קטגוריה זו, 
ההקשר הפטריארכלי נותר גורם המעצב את דפוסי המשפחה, כשבמסגרתו מתעצבת גם המשפחה 

החד-הורית.

מעמדן של אימהות חד-הוריות פלסטיניות בישראל
מחקרים מעטים20 התמקדו עד כה באוכלוסיית האימהות החד-הוריות הפלסטיניות-ישראליות. 
אלמנות  של  והן  גרושות  של  הן  החברתי  הסטטוס  כי  טוענת   )Abu-Baker, 2002( אבו-בקר 
הוא הנמוך ביותר בהיררכיה של המשפחה הערבית. נשים אלה מצופות להימנע מיחסים מיניים 
ומשערוריות חברתיות, ולשם כך מוטל עליהן פיקוח, אך הן נבדלות בתמיכה החברתית שלה הן 
לטענתה  זוכות  שלהן,  החברתי  בסטטוס  פעם  לא  המואשמות  לגרושות  בניגוד  אלמנות,  זוכות. 
לאהדה רבה יותר בחברה. במחקר מאוחר יותר טוענת אבו-בקר )2010( כי ההתאלמנות מעוררת 
המוצא  משפחת  בני  מצד  שהתאלמנה  האישה  על  האחריות  הפעלת  את  שאת  וביתר  מחדש 
ידי משפחת הבעל, דבר  כך, היא מביאה להטלת פיקוח הדוק על התנהגותה על  נוסף על  שלה. 
הגורם לטראומה משנית ומוסיף על תחושת האובדן )שם(. טענותיה אלה עולות בקנה אחד עם 
Al- ;1987 ,ממצאי מחקרי הנוכחי ומחזקות ממצאי מחקרים קודמים )גבעון-סיני, 2000; מדזיני

Krenawi, 1996; Katz, 1990(. ממחקרים אלה עולה כי חלק מאותו פיקוח מתייחס לציפייה 
בתרבות הערבית שאלמנות )בניגוד לאלמנים( יפגינו חולשה ויחוו חוסר תפקוד מתמשך ומועקות 
נוהגות  פסיכוסומטיות כסמל לעוצמת האובדן וכאות להערכת הקשר הזוגי שאבד. נשים שאינן 
בהתאם לציפייה זו נידונות לביקורת ולגינויים, מפורשים או סמויים; הן חוות ירידה ניכרת ברווחתן 

האישית, מאבדות מעצמאותן וחשות פעמים רבות אובדן של חדוות חיים.
אלה,  נתונים  בישראל.  הפלסטינית  בחברה  הגירושים21  שכיחות  עלתה  האחרונות  בשנים 
המצביעים לכאורה על נרמול של דפוס המשפחה החד-הורי, אינם מלמדים על התחושות הקשות 

   Abu-Baker, 2002; Al-Krenawi &  ;1987 ,למשל, אבו-בקר, 2010; גבעון-סיני, 2000; מדזיני  20
 .Graham, 1998; Cohen & Savaya, 1997; Savaya, Cohen, & Natur, 1999

שיעורי הגירושים הגולמיים ל-1000 נפש בשנת 2008 היו: 1.8 בקרב כלל האוכלוסייה; 2.0 בקרב   21
יהודים; 1.1 בקרב מוסלמים; 0.6 בקרב נוצרים; ו-0.9 בקרב דרוזים )הלמ"ס, 2010(. שיעורים אלה 
גבוהים ביותר מפי שניים מהשיעורים המקבילים בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת )שם(.
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או  כבושה  הגירושים  נחווים  רבות  בקהילות  גרושות פלסטיניות-ישראליות.  חוות  עדיין  שאותן 
כאסון, והנשים זוכות לתיוג שלילי ולחוסר לגיטימציה תרבותית )מלר, 2011(. היעדר הלגיטימציה 
לגירושים גורמת לכך שבקהילות מסוימות לא מקובל שאישה וילדיה יגורו לבדם, דבר המסביר 
את העובדה שרבות מן הנשים עזבו את בית בעליהן כשהן מותירות את רכושן מאחוריהן. סוגיה 
מרכזית נוספת שִאתה נאלצות להתמודד אימהות חד-הוריות קשורה להיבט הכלכלי-תעסוקתי. 
קשה,  הכלכלי  מצבן  אחד,  למפרנס  ההשתכרות  יכולת  מוגבלת  חד-הורית  ובמשפחה  הואיל 
מחריפים  אלה  נתונים  באוכלוסייה.22  משיעורן  בהרבה  גדול  העניות  המשפחות  בקרב  ושיעורן 
ומאפליה בשוק העבודה.  הנפגעות מפערי שכר  נשים,  עומדות  במשפחות חד-הוריות שבראשן 
זאת אף ששיעורי התעסוקה של נשים חד-הוריות גבוהים מאלה של אימהות נשואות ועומדים על 

76% לעומת 59% )טולדנו ואליאב, 2011(.
שינויי חקיקה הנוגעים לזכויותיהן של אימהות חד-הוריות במערכת הסוציאלית יצרו שינויים 
המאה  ובתחילת  ה-20  המאה  בשלהי  שהתחוללו  אלה,  שינויים  שלהן.  התעסוקתית  בהתנהגות 
 )2010( הרבסט  לדעת  נתנו  הגלובליזציה,  ותהליך  הבינלאומית  בכלכלה  מגמות  בהשפעת  ה-21 
בערכי  המצדדת  האידאולוגיה  של  היחלשותה  אליהם  נלוו  לדעתה,  בישראל.  גם  אותותיהם  את 
של  יסודותיה  את  המערערת  הניאו-ליברלית  התפיסה  והתחזקות  גיסא,  מחד  הרווחה  מדינת 
מדינת הרווחה מאידך גיסא.23 בהתאם לתפיסות אלה התעצבה גם המדיניות בכל האמור באימהות 
דומה טוענת שנקר- לכן. באופן  נהוגה קודם  וצומצמה מדיניות הקצבאות שהייתה  חד-הוריות, 
שרק )2010( כי תהליך ההבניה המחודשת של שוק הרווחה נעשה באמצעות אסטרטגיות הסדרה 
בין  הכלכליים-חברתיים  הפערים  ולהעמקת  נשים  של  אוכלוסיות  להפקרת  הגורמות  ממוגדרות 
גברים לנשים ובין קטגוריות של נשים. אסטרטגיות הסדרה אלה מייצרות הבחנות דיפרנציאליות, 
שוויון  להשגת  האחריות  את  מטילות  הן  כן,  כמו  לחד-הוריות.  נשואות  נשים  בין  גם  השאר  בין 

כלכלי וחברתי על הנשים עצמן, ובכך מפקירות קבוצות של נשים לגורלן. 
בארצות שבהן אין רשת ביטחון סוציאלי נדיבה ומדיניות פעילה של סיוע ושל גיבוי לנשים 
עובדות, חלק ניכר מהאימהות החד-הוריות נקלעות לעוני. בהתאם לכך, אפשר לראות את 
ההשלכות על מעמדן של אימהות חד-הוריות בישראל משעה שקוצצו קצבאות המזונות 
וקצבאות הבטחת ההכנסה במסגרת תקציב המדינה לשנת 2003 באמצעות חוק ההסדרים.24 
במסגרת קיצוץ זה בוטל, בין היתר, השיעור המוגדל של הבטחת הכנסה לרוב הזכאים, ובתוכם 
משפחות חד-הוריות. חוק ההסדרים ביטל חלק ניכר מהישגי החקיקה הקודמת בעניינן של 
2010(, העמיק את העוני והביא להצטרפותן של אימהות  משפחות חד-הוריות )הרבסט, 

חד-הוריות נוספות למעגל העוני.
מעמדן הכלכלי של אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות מושפע אפוא מהיותן מפרנסות 

של  העוני  שיעור  2012ד(.  )הלמ"ס,   12.3% לכדי  מגיע  בישראל  החד-הוריות  המשפחות  שיעור   22
משפחות חד-הוריות מגיע לכדי כ-30% לעומת כ-25% במשפחות של זוג הורים עם ילדים )טולדנו 

ואליאב, 2011(.

על תהליכים דומים שהתחוללו בארצות הברית והשלכות של מדיניות ניאו-ליברלית על מעמדן של   23
.Abramovitz, 2006; Edin & Lein, 1997 אימהות חד-הוריות ראו למשל

לשנת  הכלכלית  והמדיניות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  תיקוני  המדינה,  במשק  ההסדרים  חוק   24
הכספים 2003, תשס"ג-2002 )להלן – חוק ההסדרים( )הרבסט, 2010(.
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יחידות, קטגוריה שממנה משתמעים העסקה במשרות חלקיות, תשלום שכר נמוך והיעדר ביטחון 
2011(. כמו כן, מעמדן הכלכלי מושפע גם ממעמדן האזרחי ומיחסי  תעסוקתי )טולדנו ואליאב, 
נמוך  העבודה  בשוק  פלסטיניות-ישראליות  נשים  של  ההשתתפות  שיעור  בישראל.  רוב-מיעוט 
בהשוואה לזה של נשים יהודיות25 בשל שילוב בין גורמים תרבותיים ובין מבנה ההזדמנויות הכלכלי 
והתעסוקתי של החברה הפלסטינית בישראל: מחד גיסא, אופייה המסורתי של החברה, ההדרה 
גיסא, אי-שוויון  ומאידך  בני-משפחותיהן,  והלחצים המופעלים על נשים מקרב  על רקע מגדרי 
בתשתיות ואפליה על רקע לאומי, שכן ברבים ממקומות העבודה בישראל במגזר הציבורי והפרטי 
כאחד נמנעים מלהעסיק אזרחים פלסטינים )ראו גם ח'טאב, 2009; יונאי וקראוס, 2009(.26 שילוב 

גורמים זה מסכל את ניסיונותיהן של אימהות חד-הוריות להתקיים באופן עצמאי.
תופעת המגורים במשק הבית המורחב כתולדה של ההקשר הכלכלי הייחודי של אימהות 
חד-הוריות נפוצה בעשורים האחרונים גם בקרב משפחות לבנות בארצות הברית ובאירופה 
)Hansen, 2005; Hertz, 2006(, בניגוד לדימוי המשפחתי המקובל ובניגוד לדוקטרינה של 
 Hansen,( הנסן  לטענת  עצמי.  ובסיפוק  באינדיבידואליזם  האמריקאית  והאמונה  פרטיות 
בקרובי  הנשים  של  תלות  ביצירת  כרוך  חד-הורי  בית  משק  במסגרת  ילדים  גידול   ,)2005
וברשתות משפחתיות. תהליכים חברתיים-פוליטיים-כלכליים הביאו לכך  המשפחה שלהן 
שבמעבר למאה ה-21, נשים מהמעמד הבינוני נאלצו להשתמש בפרקטיקות שהיו מקובלות 

בעיקר בקרב נשות המעמד הנמוך ולהרחיב את הישענותן על משפחותיהן. 
למצוקת הדיור של אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות מאפיין ייחודי נוסף הנובע 
ממון,  יחסי  חוק  לפי  הנישואים.  פקיעת  בשעת  הרכוש  חלוקת  של  המשפטית  מההבניה 
התשל"ג-1973, עם פקיעת הנישואים עקב גירושים או עקב מותו של בן הזוג, זכאי כל אחד 
מבני הזוג למחצית משוויים של כלל הנכסים המשותפים, למעט נכסים שהיו ברשותם קודם 
ואולם, בשעה שזוגות רבים  בירושה במהלך הנישואים.  לנישואיהם או שקיבלו במתנה או 
בחברה היהודית בישראל רוכשים את דירתם המשותפת במהלך הנישואים, בחברה הפלסטינית 
בישראל מקובל שהגבר יבנה את הבית קודם לנישואים, ומשום כך נחשב הבית כשייך לבן הזוג 
או לאביו. לפיכך אישה פלסטינית-ישראלית שהתגרשה או התאלמנה אינה נהנית מחוק יחסי 
ממון. מכיוון שמוסד הרכוש המשותף בין בני זוג אינו מוכר באסלאם )ליש, 1995(, הרי שהיא 
נותרת חסרת הגנה הן מבחינת החוק האסלאמי והן מבחינת החוק הישראלי, שאינו נותן את 

דעתו על התאמה מגדרית ותרבותית של הזכות לדיור. 
זו, ההסדר המקובל והנגיש ביותר מבחינת אימהות חד-הוריות  במציאות מרובת חסמים 
פלסטיניות-ישראליות הוא מגורים במשק הבית המשפחתי המורחב. בעבור גרושות משמעו 
השייך  במתחם  ולהתגורר  להוסיף  פירושו  אלמנות  ובעבור  המוצא,  משפחת  לבית  חזרה 

למשפחת הבעל. 

העבודה  בגיל  הנשים  מכלל   20.5% על  עומד  המועסקות  הפלסטיניות-ישראליות  הנשים  שיעור   25
)הלמ"ס,  כ-55.5%  על  עומד  היהודיות  הנשים  הגברים(. שיעור  בקרב  מועסקים  כ-72%  )לעומת 

2012א(. 

רעולות  לנשים  הנקשרת  האיום  תפיסת  הדתי.  ללבוש  קשור  תעסוקתית  אפליה  של  נוסף  היבט   26
.)Herzog, 2004( והתיוג הנלווה ללבושן מקטינים את סיכוייהן למצוא עבודה בחברה היהודית
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שיטת המחקר
ב-2012  שנערך  המשך  מחקר  ועל   2011-2007 בשנים  שנערך  שדה  מחקר  על  מושתת  המאמר 

והתמקד בבחינת אפשרויות הדיור ביישובים ערביים.
ונוצריות, פלסטיניות-ישראליות,  24 נשים מוסלמיות27  מחקר השדה מבוסס על ראיונות עם 
עירוניות  מחציתן  שונים,  בגילים  ילדים  שלכולן   ,45-30 בנות  פרודות,  או  גרושות  אלמנות, 
והרקע ההשכלתי שלהן מגוון.  וחלקן לא עבדו,  היו מועסקות  ומחציתן התגוררו בכפרים, חלקן 
ביישובי המשולש  נצרת,  כמו  ערביות  בערים  וחיפה,  עכו  כמו  בערים מעורבות  נערכו  הראיונות 
הטרוגנית  בקבוצה  אפוא  מדובר  מרכז.  ובמחוז  חיפה  במחוז  כפריים  ביישובים  וכן  מגידו,  ואזור 
בקרב  הקיימת  השונות  את  לבחון  ואפשרה  התנסויותיהן  ריבוי  לחשיפת  שתרמה  עובדה  מאוד, 
נשים מקטגוריות חברתיות מגוונות, בצד גיבוש תובנות באשר למשמעות הגלומה בהיותן נתפסות 

כחלק מקטגוריה חברתית אחת. 
מדובר בראיונות עומק מוְבנים למחצה המעוגנים בנקודת ראות פמיניסטית שדוגלת בצמצום 
להתבטא  התאפשר  מרואיינת  לכל   .)Maynard, 1994 גם  )ראו  בריאיון  המוְבנים  הכוח  יחסי 
משותפים  ידידים  דרך  בחלקן  אותרו  הנשים  עיניה.  כראות  לשיחה  נושאים  ולהעלות  כרצונה 
וחלקן בשיטת כדור השלג )שבה כל מרואיינת מתבקשת להפנות למרואיינת פוטנציאלית אחרת(. 

הראיונות נמשכו 90 דקות לכל הפחות ונערכו בעברית. 
הטענה המחקרית המקובלת היא שריאיון בשפה שאינה שפת אם מעצים את תחושת האלימות 
ורפפורט,  לומסקי-פדר  אצל  )גירץ  הריאיון  של  הכוחנית  בסיטואציה  ממילא  הקיימת  הסמלית 
2006(. לומסקי-פדר ורפפורט )2006( מאתגרות עמדה זו. לטענתן, במצבים מסוימים נודע יתרון 
להתרחק  למרואיינים  מאפשר  הוא  שכן  המרואיין,  של  אמו  שפת  שאינה  בשפה  לריאיון  דווקא 
ממקומות רגישים ופגיעים, להיחשף פחות לחודרנותו של המראיין ולהציב גבולות הנוחים להם. 
בקטגוריות  לחשוב  אותם  אילץ  האם  שפת  שאינה  בשפה  שהדיבור  טענו  במחקרן  המרואיינים 
ייתכן  זאת,  עם  חייהם.  על  רפלקסיבית  להתבונן  וכן  שונה,  באופן  סיפורם  את  ולספר  אחרות 
בשימוש  שחשו  והנינוחות  בעברית  להתראיין  במחקרי  המרואיינות  של  העקרונית  שההסכמה 

בשפה זו מצביעות על מכנה משותף כלשהו ביניהן ועל יצירת מדגם בעל הטיה סמויה.
בהשפעת  רבות  פעמים  השתנתה  שלי  המחקר  חוויית  הפלסטיני,  בשדה  החוקרת  כיהודייה 
מיקומן המשתנה של הנשים שראיינתי. כשם שהן נעות במרחבים פוליטיים, תרבותיים וחברתיים 
הראיונות:  במהלך  תחושותיי  השתנו  כך   – זה  בצד  זה  במתח  לעתים  שמתקיימים   – משתנים 
בי תחושות  עלו  לכך  לבין המרואיינות. בהתאם  ביני  נקודות השקה  ונמצאו  נשברו,  דיכוטומיות 
של קרבה וזרות כלפיהן )ראו גם וינר-לוי ופופר-גבעון, 2010(. כמראיינת מבחוץ הרגשתי פעמים 
רבות שהנשים מנצלות את הריאיון כדי לחלוק את רגשותיהן עם מישהי ניטרלית כביכול, ושבתוך 
כך הן מבקשות ממני לא פעם מעין אישור או חיזוק לאופן שבו פעלו לנוכח כברת הדרך שעברו 

מאז הגירושים או הפֵרדה. 
את מיקום הריאיון בחרו המרואיינות, בהנחה שלא מדובר בעניין טכני גרידא אלא בסוגיה 
נושאת משמעות: הבחירה מאפשרת לנחקרת להשתתף במשא ומתן ישיר או סמלי אל מול 
הנורמות החברתיות ולבטא עצמה לנוכח קהילתה והחברה הרחבה. נוסף על כך, בסיטואציה 
של מראיינת יהודייה החוקרת נשים פלסטיניות אפשר להתייחס לבחירתה של האישה 

נשים בדוויות ודרוזיות אינן נכללות באוכלוסיית המחקר.  27
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להתראיין בביתה כאל דרישה מהמראיינת לחצות גבולות חברתיים וגאוגרפיים, בבחינת 
הזדמנות להוכיח את נכונותה לעשות זאת )Herzog, 2004(. על פי רוב, המרואיינות השתדלו 
להיפגש ִאתי בבתיהן ביחידות, ובמקרים שבהם הדבר לא התאפשר, נפגשנו במכללות שהן 

לומדות בהן, במקומות העבודה שלהן או במוסדות ציבור אחרים. 
אחת התמות שהתבררה כבעלת משמעות רבה בעת ניתוח הממצאים קשורה להסדרי 
המגורים של המרואיינות ולהשפעתם על מערכות היחסים בינן לבין משפחותיהן. בתשובה 
לשאלה: "היכן את גרה כעת?" סיפרו המרואיינות על האופן שבו הן חוות את הסוגיה של 
"הסדרי מגורים" הן מהבחינה הטכנית )תיאור המרחב הפיזי שעומד לרשותן, חלוקת מרחב 
זה בינן לבין ילדיהן, ואצל חלקן גם עם בני המשפחה האחרים( והן מבחינת המשמעות של 
כל הסדר מגורים )הקשיים, היתרונות, יחסם של בני המשפחה האחרים אליהן ואל ילדיהן 
בקרב מי שהתגוררו אצל משפחת המוצא או הבעל(. מתיאור טכני כדוגמת סידורי השינה 
שלהן ושל הילדים אפשר היה להסיק למשל אם יש להן מקום שיכול לשמש מרחב משמעותי 
בעבורן, כיצד מצפים מהן לנהוג בבית, מה מתירים להן או לילדיהן לעשות ומה נאסר עליהן 

וכיוצא באלה. 
במהלך הראיונות הביעו נשים רבות תקווה שהמחקר יסייע להעלאת המודעות הציבורית 
ניתוח  ויביא לשיפור הטיפול המוסדי בענייניהן. דברים אלה עודדו אותי לערוך  למצבן 
פמיניסטי של המדיניות הציבורית ולבחון את התאמתה לצורכיהן הייחודיים. ניתוח זה מעוגן 
בהמשגה המתודולוגית של סמית )Smith, 2005( על אתנוגרפיה מוסדית, שלפיה פעילויות 
יומיומיות והתנסויות של נשים הן ביטוי להקשר המוסדי. כדי להבין את המציאות שבה 
חיות נשים יש לחקור גם את היחסים המוסדיים והארגוניים במרחבים שבהם הן פועלות. 

הצורך המחקרי החשוב לבחון את המדיניות החברתית בכלים אתנוגרפיים ומהפרספקטיבה 
ינואו )Yanow, 2003(. לטענתה,  של קבוצות מודרות ומופלות הודגש גם בספרה של 
את המדיניות הציבורית אפשר לנתח כנרטיבים או כסיפורים שבאמצעותם פוליטיקאים 
מתבטאים כלפי עצמם וכלפי אחרים. במובן זה, מדיניות ציבורית היא נרטיב קולקטיבי, 
ועל כן מן הראוי לאמץ ולפתח גישות פרשניות לניתוח מדיניות, העוסקות במשמעויות של 
המדיניות לאנשים המושפעים ממנה ובוחנות את האופנים שבהם מתעצבות משמעויות 
אלה. ניתוח המרכיבים של המדיניות יכול להוביל ללימוד מסגרת קבלת ההחלטות ומקורות 

הכוח של מקבלי ההחלטות ולחשיפת הקולות המושתקים של חברי הקבוצות המודרות.
בשל כך הרחבתי את שדה המחקר וכללתי בו גם ראיונות עם עורכת דין ועובדת סוציאלית. 
כמו כן, חקרתי פסקי דין רלוונטיים ומידע מטעם החברות המשכנות ומשרד השיכון בנוגע 
לאפשרויות הדיור העומדות לרשותה של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל בכלל ושל אימהות 
חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות בפרט. את הידע המוסדי שנאסף גיבשתי וניתחתי על פי 
עקרונות הג'נדר-מיינסטרימינג )gender mainstreaming(, שלפיה המדיניות הציבורית 
 Daly, 2005; Walby,( הנתפסת כניטרלית מבחינה מגדרית נבחנת מבעד לעדשה מגדרית

.)2005

ממצאים: הפנייה למרחבי מגורים משפחתיים כהכפפה מגדרית פטריארכלית
מממצאי המחקר עולה כי רוב הגרושות והפרודות )עשר נשים מתוך 16( ויתרו על זכויות המגורים 
שלהן, עזבו את הבית שבו התגוררו בעת נישואיהן, בדרך כלל כשהן חסרות כול, ושבו להתגורר 
בבית משפחת המוצא. רוב האלמנות )שש נשים מתוך שמונה( המשיכו להתגורר בבית שבו גרו 
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במתחם של משפחת הבעל. 
שמלווה  כחוויה  המרואיינות  כל  ידי  על  נתפסים  המשפחתיים  במרחבים  אלה  דיור  פתרונות 
במצוקה גופנית ונפשית וככניסה לתנאים של הכפפה מגדרית-פטריארכלית שמתבטאת בפיקוח 

מחמיר מצד בני המשפחה והקהילה. 

מצוקת הדיור של גרושות פלסטיניות-ישראליות

בעת  התגוררו  שבו  הבית  עזיבת  רבים  במקרים  כי  ללמוד  אפשר  רבות  גרושות  של  מדבריהן 
נישואיהן נחוותה כמילוט וכהגנה על חייהן ועל חיי ילדיהן תמורת ויתור על הרכוש ועל הבית. כך 

מתארת רשא,28 בת 40 ואם לארבעה, את חוויותיה:

500 מטר, אוטו,  נוח לי, עזבתי בית של  20 שנה חזרתי להורים שלי, הרגשתי שיותר  אחרי 
תקציב בבנק. לא היה חסר כלום, אבל גם לא רציתי את כל זה, שמתי פס על כל זה... תמורת 

החיים שלי ושל הילדים שלי.

מתייחס  המוצא  משפחת  לבית  לחזרה  ביחס  המרואיינות  מדברי  שעולה  הראשון  ההקשר 
להצטופפות במרחב המשפחתי שבו מתגוררים לא פעם אחים ואחיות צעירים יותר.29 ואכן, רובן 
מתארות צפיפות, היעדר פרטיות והיעדר מרחב מובחן להן ולילדיהן. כך מספרת זוהרה, גרושה זה 

חמש שנים שחזרה לבית הוריה עם בנה, שהיה אז בן ארבע:

 לא, אין לנו חדר לבד ]...[ הבית שלנו קטן מאוד. כאן אימא ואבא ישנים, עוד חדר של שתי 
אחיות, ויש עוד קומה למעלה אח ואח ואחות ]שעוד לא נישאו[ – שלושה חדרים. הבן שלי 
פעם עם האחיות, פעם עם אחותי למעלה, אני פעם כאן, פעם עם האחות. כל פעם במקום 

אחר. גם זה קשה. 

גם עיישה, גרושה ואם לשניים שחזרה לבית הוריה, מספרת: "אנחנו ]האם ושני ילדיה[ גרים בחדר 
עם שתי אחיות". 

החד- האימהות  של  בחזרתן  גם  כרוכים  המשותפים  שהמגורים  משתמע  מהראיונות 
הבית  למשק  ההצטרפות  הפטריארכיה;  חיק  ואל  המשפחתיים  הפיקוח  למעגלי  הוריות 
בלי לקבל "חדר משלהן" טומנת בחובה משמעויות החורגות מסוגיות של צפיפות. הנשים 
ולילדיהן,  להן  בסיסיים  חיים  תנאי  של  מתמשכת  שלילה  בדמות  כבד  מחיר  משלמות 
בקרב  מחלישות  פרקטיקות  של  רחב  לטווח  וחשופים  בלתי-רצויים  לספיחים  ההופכים 

משפחת המוצא המורחבת. 
זו המושג "בית" – המזוהה בדרך כלל עם מכלול דימויים של מרחב בטוח  בסיטואציה 
המספק תמיכה – הוא גם זירת קונפליקט. תיאורי המרואיינות מבהירים את הבחנתו של 
לוטמן )כפי שמצוטט אצל Ishkania, 2004( בין המושג home למושג anti-home, אשר 
מתייחס למצב שבו המרחב הביתי הופך זר ומאיים. לטענתי, המרואיינות במחקרי, הנמנות 

כל השמות במאמר זה בדויים.   28

במשקי בית ערביים צפיפות הדיור עומדת על 1.5 נפשות לחדר בממוצע, לעומת 0.83 בקרב משקי   29
בית יהודיים )הלמ"ס, 2012ב(.
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עם קטגוריית הגרושות החוזרות לבית הוריהן, אינן מתארות תחושות המייצגות את החוויה 
של חזרה הביתה )homecoming(. הן אינן חוות את חזרתן לבית כטבעית וכמשוללת 
בעיות )ibid( ואינן תופסות אותה כבעלת פוטנציאל להתפתחות אישית ולגיבוש זהות 
בסביבה המספקת תמיכה והעצמה אישית. בעבור גרושות פלסטיניות-ישראליות, החזרה 
לבית ההורים הופכת את הבית מזירה של שייכות לזירה של הדרה ושל ניכור ולמקום שבו 
וכן  )זהותן שהתעצבה לאורך השנים שבהן נעדרו מבית ההורים,  הן חוות משבר תרבותי 
השינוי שחל בהן עקב תהליך הפֵרדה מבעליהן והשינוי שהן מבקשות לחולל בחייהן אינם 
מתיישבים בהכרח עם האופן שבו הן נתפסות בביתן(. לעתים הבית שאליו הן חוזרות הוא 
גם מרחב פטריארכלי כובל, ממשטר ומפקח. גם אם ביכולתן של הנשים לנהל משא ומתן 
אל מול הפיקוח, הרי שבגלל היעדר פתרונות דיור ממסדיים אחרים במרחבים ניטרליים, הן 

נאלצות להמשיך ולהתגורר במרחב המשפחתי. 
אחת הסוגיות המרכזיות העולות מסיטואציה זו היא הבנת הקשר שבין תמיכה לפיקוח. 
בחינת היחסים בין אימהות חד-הוריות ובין קרובי משפחותיהן בהקשר של תלות, של כוח 
ושל מחויבות מחדדת את הבנת הסיטואציה שנוצרת בעבור הנשים: מדובר בחוויה מורכבת, 

בעלת אפיונים מאפשרים בצד אפיונים מגבילים.

מצוקת הדיור של אלמנות פלסטיניות-ישראליות

יורשים, ושארי בשר אחרים ונשים  על פי המשפט המנהגי, רק קרובים-אגנטיים-גברים 
מודרים מהירושה. אף שהאסלאם עידן את המשפט המנהגי, עדיין אין חופש צוואה מוחלט. 
זוגו )ליש,  יורש חוקי מסוים, לרבות בת  למשל, נאסר על אדם לצוות את רכושו לטובת 
1995(. הואיל והאלמנות אינן נחשבות יורשות של רכוש הבעל, לאחר מותו הן חשות אי-
ביטחון לגבי חזקתן על הרכוש, על הבית ועל הילדים. חוויית הזרות של נשים המהגרות 
לבתי בעליהן לאחר הנישואים באה לידי ביטוי גם בתום שנות מגורים רבות בכפר שאליו 
עקרו )אבו-טביך, 2009; יחיא-יונס, 2006(. חוויית ההגירה הכפויה של נשים פלסטיניות 
עם נישואיהן בעת הגשמת העיקרון הפטרילוקלי, כפי שתיארה אבו-טביך )2009(, מחריפה 
שייכים  שילדיהן  והגם  המשפחה,  עם  והדם  החיתון  קשרי  למרות  התאלמנותן.  לאחר 

למשפחה זו, ללא הגבר המקשר הן פגיעות יותר, וחוויית הזרות שלהן מועצמת. 
עקב המחסור בקרקעות זמינות לבנייה ולמגורים והרישום הלא מוסדר לגבי חלוקתה 
הפנימית של הקרקע המשפחתית, פעמים רבות נחשבות האלמנות בקרב משפחות הבעלים 
כמי שמחזיקות ברכוש לא להן וכאילו הן מתגוררות על אדמת משפחה שאינה משפחתן. 
הואיל ובכל הקשור לסוגיית הקרקעות אין הסדרה חוקית, הן אינן זוכות בהגנה משפטית 
ונותרות מופקרות מול משפחת הבעל. על החשש מפני נישול כלכלי אפשר ללמוד מדבריה 

של עולא, אלמנה ואם לשבעה, המתייחסת לאפשרות של היכרות עם בן זוג חדש:

אוי ואבוי, אם יש מישהו שהוא ממשפחה אחרת והיא אישה חלשה ולא רוצה מריבות, אז היא 
צריכה לעזוב את הבית ואת הרכוש. ולפעמים יבקשו ממנה לעזוב את הילדים, ובמיוחד אם 
]מדובר ב[ בנות. לא ייתנו לבנות של האחים שלהם שגבר זר יגדל אותם. אז השיקול ]הוא ש[
אין סיכוי, מה, אני אעזוב את כל הרכוש שלי שעבדתי עליו שנים? מה, אני אעזוב את הילדים 
שלי? אני מעדיפה לא הבחור ]בן הזוג[, ואני אשאר עם הבית שלי. אני לא רוצה את החיים 

החדשים, זאת אומרת, מראש יש גזר דין שאין חנינה עליו.
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עולא הייתה נשואה במשך 20 שנה וילדה שבעה ילדים. על פניו, סביר להניח שהקשר השארותי 
שלה וזכויותיה על הרכוש מבוססים דיים. לטענתה, זכויותיה על הרכוש מעוגנות לא רק בקשר 
השארותי אלא גם בעובדה שכאקדמאית וכאישה המשתתפת בשוק העבודה היא תרמה רבות 
להתבססות הכלכלית ולקניית הרכוש. אך כדי להבטיח את מה שהיא תופסת כנכסים המגיעים 

לה בדין, עליה להמשיך להתגורר בבית משפחת בעלה ולהנציח את הסטטוס שלה כאלמנה. 
שיקולים דומים עומדים גם בבסיס החלטתה של נסרין, אלמנה ואם לילדה, שנישאה בגיל 
מאוחר יחסית, 36, והיא עצמאית כלכלית ובעלת תואר שני. לאחר הנישואים החל בעלה בבניית 
ביתם כחלק מפרויקט משפחתי משולב, והיא השקיעה בפרויקט חסכונות מירושה שקיבלה. 
כמו כן, רוב שנות הנישואים היא זו שנחשבה המפרנסת העיקרית. שנים אחדות לאחר שנישאו 
נפטר בעלה במפתיע והותיר אותה בבית שבנייתו לא הסתיימה, שבו הושקעו מרב חסכונותיה. 
מערכת היחסים הבעייתית בינה לבין משפחת בעלה המנוח מחייבת אותה מבחינה משפטית 

להישאר לגור בבית כדי לשמור על זכויותיה ועל זכויות בתה: 

כן, כשהתחתנו הם הוציאו תכנית בנייה לבניין הזה, הוא ואחיו, וזה מה שהציל אותי, שהוא 
רשום על תכנית הבנייה. הם ניסו לגרש אותי אבל הם לא יכולים מבחינה חוקית. עצם זה 
שהתכנית על שמו, ויש לי צו ירושה, ]פירושו ש[ יש לי חצי בניין. הם התחילו להגיד לי 
"יש לך את הקירות, אין לך את הרצפה, אין לך את הקומה מלמטה". עכשיו אני מתחילה 

להתדיין ִאתם בבתי משפט.

כך נאלצת נסרין להתמודד הן עם אובדן בן זוגה ועם הקושי הכרוך בגידול בתה כאם חד-הורית, 
והן עם ההתשה היומיומית אל מול בני משפחתו של בעלה. הִקרבה הפיזית המתמדת מקשה את 
חייה, אך היא מסרבת לעקור משם, שכן המשך מגוריה בבית מסייע בהגנה על זכויותיה הכלכליות. 
עניין נוסף הכרוך בסוגיית הדיור של אלמנות הוא שאלת שיוך הילדים. אלמנות חוששות 
שיידרשו לוותר על ילדיהן30 אם יתבעו לממש את זכותן לדיור נאות ויבקשו לעזוב את המתחם 
השייך למשפחת הבעל, שם התגוררו בעבר, כדי לחיות חיי רווחה. חשש זה מסביר את הימנעותן 

מעזיבת הסביבה שרבות מהן חוות כהכפפה מגדרית פטריארכלית.
התפיסה המקובלת היא שיוך הילדים למשפחת הבעל ולמעגלים המשפחתיים והקהילתיים 
זו ברור לנשים רבות כי  המקומיים. כמו במקרה שנידון לעיל של רישום הבית, אף בסוגיה 
נורמטיבית חזקתן על הילדים אינה מובטחת. אף שהחוק הישראלי מצדד בהן, הן  מבחינה 
ערות לכך שהוא אינו רלוונטי בתחומים שונים הקשורים למעמדן של נשים פלסטיניות בשל 
כוחו של המנהג )ראו גם חסן, 1999(. מהראיונות עולה כי הידיעה שהחוק מצדד בהן מסייעת 
לחלקן, אך במידה מוגבלת. זאת משום שההקשר הנורמטיבי והקודים התרבותיים ממשיכים 
להשפיע ולשמש מסגרת מסדירה בעבור רובן. הנשים מוכנות לשלם מחיר כבד לטובת תחושת 
השייכות של הילדים, כשהן בוחרות לציית לכללי הפטריליניאליות ולחזק את זהות ילדיהן 
כשייכים למשפחת האב. בכך הן מאפשרות להם שלא להתנתק ממקור הכוח המשפחתי המקובל 

ומונעות את החרגתם.

התנאים  החוק השרעי,  לפי  דתיות.  כידוע מערכות שיפוט  בישראל  פועלות  אישי  בנושאי מעמד   30
לזכאותה של אישה למשמורת הם היותה לא נשואה לגבר זר, גיל הילדים )בנים עד גיל שבע ובנות 

עד גיל תשע(, וכל עוד היא נותרת בקרבת הגברים האגנטיים )אבו-רמדאן, 2008(.
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אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות: יחסי תמיכה ופיקוח

מבחינת  עצומה  חשיבות  בעלות  הן  המשפחתית  שבנתינה  הרגשית  והתמיכה  הפיזית  החסות 
הרגשית  והתמיכה  סביר,  קיום  ולילדיהן  להן  מאפשר  הנתינה  של  החומרי  הרכיב  המרואיינות. 
המשפחתית  לנתינה  אך  חד-הורית.  משפחה  בראש  שעומדות  כמי  בקהילה  זהותן  את  מבססת 
יש השלכות: בעטייה הן נאלצות להגביר את תלותן במשפחותיהן ובקהילה, אגב חיזוק הסדרים 

פטריארכליים מקומיים, שבגללם על פי רוב מוגברים ההכפפה והדיכוי שלהן. 
מהראיונות עולה כי לקבלת התמיכה נלווית תביעה לאמץ דפוסי התנהגות נוקשים, שמשמעותה 
פיקוח  על  שהצביעו   – אחרים  מחקרים  כמו  שלא  צעדיהן.  והגבלת  משטורן  עם  פעולה  שיתוף 
המופעל על נשים באמצעות אמצעים כוחניים, כגון זלזול, השפלה או אלימות – הניתוח במחקר 
זה התבסס על ההמשגה של כלכלת מתנות )gift economy(. בכלכלה מסוג זה נוצרות תלות 
מקבלות  הנשים  כוחנית.  בפעולה  מלווה  אינה  שלכאורה  למשפחותיהן,  הנשים  בין  ומחויבות 
תמיכה כלשהי מבני משפחותיהן, ובו בזמן מושת עליהן פיקוח ברמות שונות מצד קרובי המשפחה 
רוצים לשים אותי  "כאילו שהם  כך מתארת רשא את מצוקתה:  גורמים אחרים, כמו שכנים.  או 
בקופסה ולעטוף אותי, רק בבית, אסור לך ללכת, אסור לך לבוא, ואני אישה לא כזאת. כאילו שהם 

רוצים עכשיו לנהל לי את החיים".
מדבריה עולה מודעותה לכך שמגורים משותפים מחייבים הדדיות ביחסיה עם בני משפחתה, 
ציפיותיהם  על  גם  אלא  כלכלית,  בה  התומכים  ההורים,  של  הנתינה  על  רק  מבוססים  שאינם 
המוגדרות לאופני התנהגות מסוימים שרשא מפרשת כאיסורים. הדימוי שבחרה – "לשים אותי 
בקופסה ולעטוף אותי" – מבהיר את תחושתה שהמגורים בחסות ההורים משמעם כניסה למסגרת 
של הגבלות ושל פיקוח על מועדי יציאותיה מן הבית ועל יעדיה, המשפיע לרעה על ניסיונותיה 

לניעּות ולהתקדמות. הפיקוח, שעל פי רוב הוא בן לווייתו של הסיוע, מתבטא במבחר אופנים:
או הליווי שמשיתים עליהן -  ועל המסגרת  פיקוח על חופש התנועה שלהן במרחב הציבורי 

במהלך התנועה בו, דבר שמשפיע גם על שעות הפנאי שלהן וגם על יציאתן לעבודה. 
פיקוח בעת שהן נמצאות במרחב הפרטי, לרבות השגחה על תנועת המבקרים בבית ואיסור - 

כניסתם של גברים זרים כשהאישה נמצאת בו ביחידות. 
דרישת המשפחה לעדכון שוטף וליידוע בכל תחום: כספי, אישי, בנוגע לילדים או לבית וכו'.- 
פיקוח על אימהותן והתערבות בדפוסי החינוך של הילדים. - 

עם זאת, הפיקוח אינו גורף, והיקפו משתנה בהתאם למשתנים סוציולוגיים, כגון המעמד הכלכלי 
של האישה ומשפחתה, דתיות והשכלה. כך אומרת זוהרה: 

לא יכולה להישאר כל הזמן בתוך המשפחה... אם למשל אבא שלי מתרגז אז הוא שם על הילד 
ומתרגזת אני מרגישה שהילד שלי סובל. אני באה  גם אם אחותי באה  שלי את הרוגז שלו, 
זה קשה קשה, אני מרגישה לפעמים שאני מתמוטטת על הרצפה,  וסובלת... האמת,  ולכאן 

ככה מתה, ועוד פעם אני קמה ונותנת לעצמי כוח, לפעמים אני מתייאשת עד אין סוף. 

זוהרה מתארת את הקושי הכרוך בחיים במחיצת בני המשפחה, בתיאור הקיצוני "אני מתמוטטת 
ולעתים  יומיומיים,  קונפליקטים  יוצרת  המוצא  במשפחת  ההשתלבות  מתה".  ככה  הרצפה,  על 
היא קשה מנשוא. זוהרה מרגישה ש"הורגים אותה". המשפחה המורחבת אכן נוטלת חלק בחינוך 
הילדים, אך המעשה עצמו הוא בבחינת הפקעת סמכותן של האימהות וחשיפת הילדים לפגיעה 
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לנוכח  האונים שלה  חוסר  זוהרה מבטא את  בדברי  ה"מוות" שמודגש  הגנה מצד האם.  ולהיעדר 
מציאות משפחתית שבה המגורים בבית המשפחה גורמים להצרת צעדיה ולעימותים קשים עם 

הוריה.
בחלק זה של המאמר דנתי במורכבות בתחום הדיור כפי שחוות אותה כיום אימהות חד-הוריות 
זה יאפשר להתחיל לפתח מסגרת מושגית שתסייע לגבש מדיניות  דיון  פלסטיניות-ישראליות. 
הולמת שתתבסס בראש ובראשונה על הבנת המצוקה של נשים אלה ותאפשר לעמוד על צורכיהן 

במסגרת ההקשר החברתי שבו הן מתנהלות. 

סיכום ודיון
מאמר זה הציג ניתוח המעמיד זה מול זה את הקשיים שִאתם מתמודדות אימהות חד-הוריות 
פלסטיניות-ישראליות כשהן מבקשות להן ולילדיהן דיור הולם, ואת המדיניות הקיימת בתחום 
הדיור הציבורי. מהמחקר עולה ששני הסדרי המגורים המקובלים בקרב אימהות חד-הוריות 
פלסטיניות-ישראליות הם חזרה למגורים במתחם השייך למשפחת המוצא )לגרושות( ומגורים 
בסמיכות למשפחת הבעל )לאלמנות(. תחת המגבלות המקשות עליהן לעבור למגורים במרחבי 
דיור ניטרליים, הופכים המגורים במרחבים המשפחתיים לברירת מחדל בעבור הנשים, ילדיהן 
ובני המשפחה האחרים. מרחבים אלה הופכים למרחבי פיקוח, שיש בהם לעתים תכופות יחסי 
עוינות וקונפליקט בין הנשים ובין בני משפחותיהן. אלה יחסי תלות בעלי פוטנציאל מגביל 
שנשים אלה נאלצות לקחת בהם חלק במעגלי השייכות המשפחתיים והקהילתיים )ראו גם

 .)Josef & Stork, 1993
כי מלבד היותה מצומצמת מדי, היא גם מושתתת  ניתוח המדיניות הציבורית בישראל מעלה 
יכולתן של נשים פלסטיניות-ישראליות לזכות בתמיכה מוסדית  על קריטריונים שמגבילים את 
כלשהי. המדיניות הנהוגה כיום, וכן הרפורמות המוצעות ביחס לאוכלוסייה הפלסטינית-ישראלית, 
אינן מתחשבות בנסיבות הייחודיות לקטגוריה החברתית של אימהות חד-הוריות. כך, בזמן שבו 
השיח הציבורי בישראל מטפח דיון על דיור בר-השגה בכלל ודיור ציבורי בפרט, נותרות האימהות 
החד-הוריות הפלסטיניות-ישראליות שקופות למעצבי המדיניות ולמעצבי השיח הציבורי גם יחד.
הפגיעה הקשה באפשרויותיהן של אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות לממש את הזכות 
כורחן במסגרת  נשארות בעל  רבות  לכך שנשים  ניאו-לוקליים מביאה  דיור  נאות במרחבי  לדיור 
פעולה  מהן שיתוף  תובעת  אך  וסיוע,  גג, תמיכה  קורת  להן  פטריארכלית שמעניקה  משפחתית 
עם סדר מגדרי ממשטר ומגביל. בעייתן בתחום הדיור הופכת לבעיה רחבה יותר שעניינה הגבלה 
של חירותן, של זכותן לניידות ולעצמאות, של השתתפותן בשוק העבודה, של מימוש זכותן לגדל 
את ילדיהן על פי דרכן ושל קיום זוגיות שנייה. טענתי היא שהמדיניות הציבורית בנושא המגורים 
היא בעלת משמעות ייחודית לנשים פלסטיניות-ישראליות שהן אימהות חד-הוריות. מדיניות זו, 
לנשים  יותר באפשרותה לתת מענה  עוד  ישראל, מוגבלת  אזרחי  לכלל  נדיבה בפתרונות  שאינה 

שמבקשות לצאת מן המרחבים המשפחתיים ולזכות בחירויות הנלוות למגורים עצמאיים. 
בהמשך לחוקרים אחרים )ברקוביץ', 2003; גיל-עד, 2007; גן-מור, 2008; חרבון, 2007( שולבו 
במאמר זה שני שדות מחקר ושתי רמות של שיח: לדברי הנשים על מצוקת הדיור שהן חוות נוסף 
ניתוח מגדרי של המדיניות הננקטת כלפיהן. שילוב מתודולוגי זה נותן מענה לביקורת על תיקוף 
המחקר האתנוגרפי ועל התנאים שבהם רשאי חוקר איכותני לבצע הכללה לגבי ההקשר החברתי 
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אפשר  השיח  שדות  שני  שילוב  האתנוגרפית.31  העבודה  של  ההכללה  יכולת  את  ולשפר  הרחב 
וגם על פענוח הכוחות המוסדיים  ביחס למצבן  גם על תפיסותיהן של הנחקרות  ניתוח המבוסס 
שאליהם הן מתייחסות בדבריהן. כך, גישת ה"אין ברירה" שחזרה ועלתה בדברי המרואיינות באשר 
לפתרונות הדיור שנקטו, מקבלת משמעות נוספת לנוכח בחינת ההסדרים המוסדיים הקיימים בכל 

הקשור לזכויותיהן של אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות לדיור.
לשילובו של שיח המשפט הבינלאומי חשיבות רבה לא רק מבחינה מתודולוגית ואפיסטמולוגית, 
אלא גם בשל ערכו הפוליטי.32 הבנת העיוורון שבו לוקים מעצבי המדיניות בתחום הדיור בנוגע 
מדיניות  קידום  לקראת  וחיוני  ראשון  צעד  היא  פלסטיניות-ישראליות  חד-הוריות  לאימהות 
המוגדרת  האוכלוסייה  בתוך  שונות  חברתיות  לקטגוריות  מובחנים  פתרונות  שתיתן  מושכלת 
של  בהצגתם  מעמיק  דיון  מלהכיל  זה  מאמר  של  היריעה  תקצר  בישראל".  הפלסטינית  "החברה 
ראשונית  בהצגה  טמונה  הדברים  של  חשיבותם  זאת,  עם  שהועלו.33  לבעיות  מעשיים  פתרונות 
שתחייב את מקבלי ההחלטות לשקול בכובד ראש את שונותן של נשים אלה. המסקנות העולות 
מניתוח הממצאים מדגישות את הצורך בשילוב פתרונות שיתבססו על גיבוש גישה הוליסטית של 
תפיסות תכנוניות הולמות, בצד תמיכה של מדיניות רווחה בנשים אלה המנהלות משא ומתן מתמיד 
מול משפחותיהן ומול הקהילה על מעמדן בראש התא המשפחתי החדש. בהמשך לטענותיהן של 
ניצה ברקוביץ' )2003(, דפנה הקר )2008( וברקוביץ' וגורדון )2010( מתחדדת במאמר זה חשיבותו 
יעיל  כלי  לשמש  עשוי  זה  מהלך  הבינלאומי.  הזכויות  בשיח  בר-השגה  לדיור  המאבק  עיגון  של 

בפעולה פוליטית שבבסיסה תביעה מהמדינה להחיל את אחריותה כלפי כל אזרחיה.
וההכרה  פלסטיניות-ישראליות",  חד-הוריות  "אימהות  זו,  חברתית  קטגוריה  של  הנכחתה 
רווחתן  צרכיה המובחנים עשויות לשפר את  לפי  זו  קבוצה  בהטרוגניות של  הנדרשת  הממסדית 
הכללית, לסייע להן להתמודד עם סוגיית הדיור ולשרש את תופעת רצח הגרושות בגין זכות הדיור. 

במאמרו "?How many cases do I need" בוחן סמול )Small, 2009( שאלות מתודולוגיות   31
עירוניות,  של  בתחומים  עכשוויים  אתנוגרפיים  מחקרים  של  והתיקוף  ההכללה  למידת  הקשורות 
בין  וכמותניים.  דמוגרפיים  מחקרים  עם  תאורטי  שיח  לייצר  שאמורים  ואי-שוויון  הגירה  עוני, 
השאר, החוקר בוחן את האופן שבו אפשר להרחיב את המתודה של חקר המקרה ומשווה מתודה זו 

לשיטות מחקר אחרות, למשל כאלה המבוססות על אקסטרפולציה. 

חד- אימהות  הדיור של  סוגיית  על  והפטריארכלי המשפיע  הלאומי  הדיכוי  את  מדגיש  זה  מאמר   32
ממיקומים  הנובעות  ההשלכות  את  לבחון  אפשר  אי  זאת,  עם  פלסטיניות-ישראליות.  הוריות 
אזרחותן  מעצם  אלה  נשים  של  המוגבלים,  אם  גם  היחסיים,  היתרונות  אזכור  ללא  מוצלבים 
הישראלית. ראו למשל את טיעונה של סער )Sa’ar, 2007(, שלפיו הרכיב הליברלי מעניק זכויות 
ומדינה(  קהילה  )משפחה,  משטרים  לכמה  הכפופות  הנשים  של  מעמדן  מורכבות  חשובות.  אזרח 
המעצבים את החוויה המגדרית הפלסטינית-ישראלית, מייצרת חוויה חזקה של דיכוי, אבל עקב 
התחרות בין המשטרים, לעתים נפתחים בפני הנשים גם מרחבי פעולה ותמרון חשובים. במקרים 
במעמדן  לניעּות  המדינה  את  לרתום  הנשים  יכולות  במשפחה,  האלימות  בסוגיית  כמו  מסוימים, 

.)Sa’ar, 2007 ;2012 ,ולטובת האינטרסים המגדריים שלהן )ראו גם מלר

חד-הוריות  אימהות  ההתנסות של  ואת  החוויה  את  תחילה  ולבחון  להרחיב  עתידי אפשר  במחקר   33
יהיה  אפשר  כן,  כמו  זה.  קשר  חוות  הן  וכיצד  המשכנות,  החברות  בטיפול  פלסטיניות-ישראליות 

לבחון את כלי המדיניות הרצויים מבחינתן.
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פריפריאליות ובחירות לימודיות 
בקרב סטודנטים לתואר ראשון 

לילך לב ארי* ושלמה גץ**

בעשורים  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  מערכת  של  התרחבותה  תקציר. 
האחרונים שיפרה את נגישותן של אוכלוסיות שהשתתפותן במערכת זו בעבר 
הייתה מצומצמת, ובכללן תושבי הפריפריה המאופיינים בהישגים לימודיים 
מאלה  נמוכים  חברתי-כלכלי  ובסטטוס  ופסיכומטרי(  בגרות  )ציוני  קודמים 
מגורים  של  משולבת  השפעה  בוחנים  אנו  זה  במחקר  המרכז.  תושבי  של 
בפריפריה לעומת מגורים במרכז, הישגים לימודיים קודמים וסטטוס חברתי-
מהממצאים  ראשון.  לתואר  סטודנטים  בקרב  לימודיות  בחירות   על  כלכלי, 
נבדל  באופן  כי  אם  לימודיות,  בחירות  על  משפיע  המגורים  מקום  כי  עולה 
חברתי- סטטוס  בעלי  ועל  נמוכים  או  גבוהים  לימודיים  הישגים  בעלי  על 
כלכלי שונה. כאשר שיקולי הבחירה במוסד לימודים או בתחום לימודים הם 
דומים, תוצאות הבחירה של תושבי הפריפריה יהיו שונות מאלה של תושבי 
בבחירת  הפריפריה מתמקדים  תושבי  כי  עלה מממצאי המחקר  עוד  המרכז. 
תחומי לימוד המאפשרים כניסה מהירה יחסית לשוק העבודה, ואילו תושבי 
יותר. ממצאים  ארוך  ההכשרה  במקצועות שבהם משך  לבחור  נוטים  המרכז 
זוהי מעין  "פריפריאליות":  בפינו  אותנו לאתר תפיסה שכונתה  הובילו  אלה 
"תחושת מקום", שלפיה מיוחסת משמעות למקום מגורים המרוחק מהמרכז 

כגורם בבחירות לימודיות בקרב סטודנטים לתואר ראשון.

המאמר מבוסס על מחקר שבדק את ההשפעה המשולבת של מגורים בפריפריה לעומת מגורים 
במרכז, הישגים לימודיים קודמים )ציוני בגרות ופסיכומטרי( וסטטוס חברתי-כלכלי, על בחירות 
מרחבית  תת-מערכת  מתאר   )core( "מרכז"  המושג  ראשון.  לתואר  סטודנטים  בקרב  לימודיות 
בעלת יכולת גבוהה לשינוי חדשני, ובה מתרכזים הפעילות הכלכלית, קבלת ההחלטות והיבטים 
אחרים הקשורים בפיתוח כלכלי-חברתי. פריפריה היא תת-מערכת חברתית המאופיינת בנגישות 
נמוכה )מרחבית או חברתית( למרכז ולמבנים הכלולים בו, בהם אמצעי ייצור, שירותים ומקורות 
המרכז  שליטת  של  שונות  ברמות  מאופיינים  והפריפריה  המרכז  יחסי  ופוליטיים.  כלכליים  כוח 
להיקף  לפיתוח,  הקשור  בכל  למרכז  הפריפריה  בין  הגומלין  יחסי  תפיסת  בו.  הפריפריה  ותלות 

התעסוקה ולטיבה מובילה לזיהוי הפריפריה עם המושג "שוליות" )לב ארי ופווין, 2006(. 
במדינה  הגדולות  הערים  או  הבירה  עיר  סביב  המצויים  אלה  הם  הגלעין,  או  המרכז,  אזורי 
ומשמשים  גבוהה,  חיים  ורמת  עירוני  אופי  בעלי  גם  הם  גבוהה.  אוכלוסין  בצפיפות  ומאופיינים 

החוג לסוציולוגיה, מכללת אורנים; התכנית ליהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן   *
הקיבוץ,  לחקר  המכון  יזרעאל;  עמק  האקדמית  המכללה  ואנתרופולוגיה,  לסוציולוגיה  החוג    **

אוניברסיטת חיפה
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ושירותים,  תעשייה  בריכוזי  מאופיינים  הגלעין  אזורי  כך,  על  נוסף  כלכלית.  לפעילות  מוקדים 
בפעילות תרבותית, במרכזים פוליטיים חשובים וברשתות תחבורה ותקשורת מפותחות. לעתים 
ישנם אזורים המאופיינים כגלעיני משנה: הם דומים לאזורי הגלעין הראשי אך בעוצמות פחותות 
ממנו. אזורי שוליים, לעומת זאת, שונים במובהק מאזורי הגלעין בכך שהאוכלוסייה בהם דלילה, 
ההכנסה של תושביהם נמוכה יחסית, קצב הפיתוח בהם ִאטי, הנגישות אליהם נמוכה, ובעיקר – 

מגוון ההזדמנויות בהם מצומצם )גל ופריאל, 2011; שגב ואחרים, 2010(. 
הביאו  בת-זמננו  הגלובלית  בחברה  וחברתיות  כלכליות  טכנולוגיות,  התפתחויות  זאת,  עם 
תחומי  טווח  להרחבת  הלימוד,  שנות  ובמספר  הלומדים  בשיעור  לעלייה  ההשכלה,  להתפשטות 
הידע ומורכבותם ולייחוס חשיבות להשכלה בכל הנוגע לתפקוד ולהצלחה בחברה )איילון, 2008; 
מערביות  בחברות  ההשכלה  בשיעורי  הגידול  האצת   .)Naidoo, 1998  ;1997 ואחרים,   כפיר 
בעולם ובישראל היא פועל יוצא של הלגיטימציה שנותנת החברה הדמוקרטית לעיקרון של שוויון 
הזדמנויות ללומדים מרקע חברתי-כלכלי ואתני שונה, לשילובם בחברה ולפתיחת שערי החינוך 

 .)Dey & Hurtado, 1999 ;2000 ,הגבוה בפניהם )איילון ויוגב, 2002; המל"ג, 2009; קשתי
בישראל  ראשון  לתואר  הלומדים  הסטודנטים  שיעור  שלושה  פי  גדל  התשעים  שנות  במהלך 
)איילון, 2008; איילון ויוגב, 2002(. עד אז למדו רוב הסטודנטים הישראלים )85%( באוניברסיטאות 
הלימודים  ובשנת  הגבוהה,  ההשכלה  מערכת  והתרחבה  גדלה  התשעים  משנות  התארים(.  )בכל 
תשס"ח פעלו בישראל 63 מוסדות להשכלה גבוהה: שמונה אוניברסיטאות )כולל האוניברסיטה 
מכללות  עשר  )המל"ג(;  גבוהה  להשכלה  המועצה  שמתקצבת  אקדמיות  מכללות   19 הפתוחה(; 
מכלל  כ-60%  מורים.  להכשרת  מכללות  ו-26  ידה;  על  מתוקצבות  שאינן  פרטיות  אקדמיות 

הסטודנטים לתואר ראשון בישראל לומדים במכללות )המל"ג, 2009(. 
התרחבות ההשכלה הגבוהה בישראל הביאה כאמור ליצירת מוסדות לימוד מסוג חדש, המכללות, 
ולגידול במספר הסטודנטים. תופעות אלה בשילוב השיפור בנגישות להשכלה גבוהה במגוון רחב 
אוכלוסיות  בפני  וקידום  תעסוקה  ערוצי  ופתחו  החברתית  הניעּות  את  הגבירו  דעת,  תחומי  של 
מאפיינת  גבוהים  ללימודים  המתרחבת  הפנייה  בעבר.  מוגבל  היה  אקדמיים  במסלולים  שייצוגן 
Guri-, 1999 ;2004 ,אוכלוסיית סטודנטים מגוונת מבחינה תרבותית וחברתית-כלכלית )וולנסקי

Rosenblit(. גם השינויים הדמוגרפיים שחלו עקב ההגירה החיצונית )עלייה מברית המועצות 
לשעבר, מאתיופיה ומהמערב( וההגירה הפנימית במדינת ישראל )ניעּות חברתית ותנאים כלכליים 
המסלולית,  התרבותית,  החברתית,  השֹונּות  להרחבת  שתרם  מרכזי  חברתי  גורם  היו  משופרים( 
ההתנהגותית והערכית בקרב הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה )בן ארי, 1997; ריץ' ובן ארי, 

.)1994
בצמצום  גם  לסייע  היה  אמור  בישראל,  גבוהה  להשכלה  האפשרויות  הרחבת  של  זה,  תהליך 
פערים בין יישובי הפריפריה למרכז באמצעות הקמתן של המכללות, בין היתר, כדי להגביר את 
מהמוסדות,  חלק  והחברתית.  הגאוגרפית  הפריפריה  לתושבי  בעיקר  גבוהה,  להשכלה  הנגישות 
בייחוד מכללות אזוריות, הוקמו במטרה לפתח את הפריפריה, על ידי מתן אפשרות לתושבי האזור 
לרכוש השכלה גבוהה סמוך למקום מגוריהם )וולנסקי, 2004; שרמן, 1995(. שתיים מתוך שלוש 
האוניברסיטאות הייעודיות נמצאות בערים הסמוכות למרחב הפריפריאלי )חיפה( או בפריפריה 
עצמה )באר שבע(, ורק מוסד אליטיסטי אחד נמצא סמוך למרחב הפריפריאלי )הטכניון בחיפה(, 
של  הסוגים  לכל  קרובים  במרכז  הגרים  ככלל,  מצומצם.  בו  הלימוד  תחומי  של  הבחירה  ומרחב 
מוסדות הלימוד, ואילו הבחירה של תושבי הפריפריה הרוצים ללמוד סמוך למקום מגוריהם היא 
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מצומצמת יותר. הציפייה היא כי פתיחת מכללות בפריפריה, בעיקר מכללות אזוריות, תגביר את 
נגישותם של הצעירים להשכלה הגבוהה ותתרום בכך לצמצום הפערים. ההנחה היא כי יש ִמתאם 

.)Yogev, 1997( בין המיקום הגאוגרפי ובין אפשרויות החינוך ואיכותו
נוטים ללמוד  ויוגב )Ayalon & Yogev, 2005( מצאו כי תושבי הפריפריה בישראל  איילון 
במכללות. נגישותם להשכלה הגבוהה מוגבלת בשל הישגיהם הלימודיים הנמוכים יותר בהשוואה 
תושבי  של  יותר  הנמוך  החברתי-כלכלי  לסטטוס  גם  הקשורים  המרכז,  תושבי  לסטודנטים 
בין סטטוס חברתי-כלכלי,  גלויה, על אודות הקשר  ולעתים  זו, לעתים סמויה  הפריפריה. הנחה 
הישגים לימודיים ואזור מגורים, היא הסיבה, ככל הנראה, למיעוט מחקרים המתמקדים בהשפעה 
ישירה של אזור המגורים על בחירות לימודיות. אדלר, לוין-אפשטיין ושביט )2003( למשל טענו 
הפיתוח  עיירות  על  התבסס  מחקרם  אלה.  תוצאות  על  משפיע  בפריפריה  המגורים  מקום  שלא 
החברתי- מעמדם  מבחינת  גבוה  המדורגים  יישובים  קיימים  שבפריפריה  אלא  הפריפריאליות, 
כלכלי )יישובים קהילתיים, קיבוצים, מושבים ותיקים ומושבות(, ובהם ההישגים הלימודיים אינם 
נופלים מאלה של תושבי המרכז, בדיוק כשם שבמרכז אפשר למצוא גם תלמידים בעלי הישגים 
לימודיים נמוכים. השאלה המתבקשת היא: האם תושבי פריפריה ומרכז בעלי הישגים לימודיים 
או סטטוס חברתי-כלכלי דומה יבחרו באופן דומה? איילון )2008( ציינה כי יש הבדלים בהעדפות 
בין תושבי הפריפריה לתושבי המרכז, ללא קשר ליכולותיהם הלימודיות. גם גץ )2008( טען זאת, 

ולא רק לגבי מוסד הלימודים, אלא גם לגבי תחום הלימודים.
אדם  שייכות של  קיימת תחושת  כלל  ובדרך  האדם,  בזהות  מרכזי  מרכיב  הוא  המגורים  מקום 
למקום. זהות מקום היא חלק מזהות האדם ומתפתחת בהתאם לגורמים המאפיינים אזור מסוים 
תפיסת  המקום,  משמעות   .)Wester-Herber, 2004( בו  המתרחשות  האינטראקציות  ולסוג 
)sense of place(, אשר  כלל במושג "תחושת מקום"  בדרך  וזהות המקום מתבטאות  המקום 
הוגדר בכמה אופנים. הגדרה אחת מתייחסת לאוסף המשמעויות, הסמלים והאיכויות שיחיד או 
 .)Datel & Dingemans, 1984( עם מקום מסוים )קבוצה מקשרים )ביודעין או שלא ביודעין
תחושה זו, המלווה בהרגשת ביטחון ובתחושת קשר ושייכות לקהילה, לשכונה ולמקום המגורים, 
היא מעין עוגן לזהות האדם. הקשר למגורים באזורי מרכז או פריפריה עשוי להתפתח לתחושות 
זו  בתחושה  מרכזיים.  שאינם  אזורים  תושבי  בקרב  פריפריאליות  תחושת  מעין  זאת,  המשקפות 
ותפיסה של מגוון ההזדמנויות הקיים  ביטוי תפיסת המרחק הגאוגרפי מאזורי המרכז  לידי  באה 
במקרים  הולמים.  עיסוקים  ולמציאת  גבוהה  להשכלה  לחינוך,  הקשור  בכל  המרוחק  באזור 
רבים, תפיסותיהם של צעירים בדבר מידת הפריפריאליות עלולות להיות שליליות בכל הקשור 
לתכניותיהם להתקדמות מקצועית בעתיד, ואפשר שישפיעו על נטייתם להגר מאזורי הפריפריה 
למרכז )Tuhkunen, 2007(, ולטענתנו – גם על בחירותיהם הלימודיות. אם כך, הפריפריאליות 

יכולה להיות מרכיב מרכזי בזהותו של האדם ותבוא לידי ביטוי בבחירות הלימודיות שלו.
לעומת  בפריפריה  מגורים  של  המשולבת  ההשפעה  מהי  אפוא  היא  המרכזית  המחקר  שאלת 
בקרב  לימודיות  בחירות  על  חברתי-כלכלי,  וסטטוס  קודמים  לימודיים  הישגים  במרכז,  מגורים 
סטודנטים לתואר ראשון. אנו מבקשים לבדוק את ההשפעה הישירה של כל אחד מהגורמים כדי 
וכן על ההשפעה המשולבת של  לימודיות,  לעמוד על ההשפעה של מקום המגורים על בחירות 
חזקות  קרי שכבות  לא מאוזן",  "מצב  בעלי  בקרב  נתמקד בשאלת הבחירה  בייחוד  הגורמים.  כל 
)מבחינה חברתית-כלכלית( מהפריפריה או שכבות חלשות מהמרכז. בהמשך נרחיב את הניתוח 
לבחינת ההבדלים בשיקולי הבחירה בסוג המוסד או בתחום הלימודים בהקשר של מקום המגורים 
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ובעיקר על פי שכבות חלשות וחזקות במרכז ובפריפריה. בדיקה כזו תאפשר לברר אם השפעת 
המגורים בפריפריה היא תולדה של מיקום במערך הריבודי החברתי או שמא משפיעה על הבחירות 
ללא קשר )או עם זיקה חלשה יחסית( לסטטוס חברתי-כלכלי. אנו משערים כי סטודנטים מהמרכז 
סטטוס  בעלי  מהמרכז  מסטודנטים  שונים  לימודים  ותחום  מוסד  יבחרו  מהפריפריה  וסטודנטים 
חברתי-כלכלי או הישגים לימודיים קודמים דומים. זאת בשל תפיסת הפריפריאליות, שבה באים 
לידי ביטוי משולב החשיפה למוסדות חינוך בעבר, מבנה ההזדמנויות והנגישות למוסדות השכלה 
לאלה  בפריפריה  מגוריהם  שמקום  צעירים  בין  בהשוואה  שונה  באופן  לימוד  ולתחומי  גבוהה 

שבמרכז. 

ריבוד חברתי וביטוייו במוסדות להשכלה גבוהה בישראל
או  והכלכליים בחברה מסוימת  "ריבוד חברתי" פירושו דפוסי חלוקת הטובין החברתיים  המושג 
באופן גלובלי. המושג משקף דירוג היררכי של קטגוריות של אנשים בחברה מסוימת. ריבוד חברתי 
נתפס באופן שונה לפי גישות תאורטיות שונות. למשל, לפי הגישה הליברלית, רכישת מיקום ריבודי 
מתבצעת באמצעות הישגים ברכישת הון אנושי, כמו השכלה; לפי הגישה המבנית, קריטריונים 
שיוכיים )למשל שיוך אתני( ַמבנים הזדמנויות ומיקום בסולם הריבודי; הגישה הפונקציונליסטית 
לריבוד טוענת כי בחברות פוסט-תעשייתיות בנות-זמננו הריבוד והניעּות החברתית מוכתבים על 
הריבוד  תופעת  להסבר  אחרות  תאוריות  שיוכיים.  קריטריונים  פי  על  ולא  האדם  של  הישגיו  פי 
החברתי נשענות על שילוב של גורמים מבניים ושיוכיים ועל מבנה ההזדמנויות לניעות חברתית 
במערכת הריבודית. מלבד זאת, בחברה פוסטמודרנית אין להתעלם מכוחות גלובליים המשפיעים 
.)Macionis, 1997 ;2006 ,על מבנה ריבודי כלל-עולמי אך גם על המדינות עצמן )יעיש ותלמוד
גבוהה.  להשכלה  הנגישות  הרחבת  בעקבות  החברתי  הריבוד  לעניין  מתייחסות  אחדות  תאוריות 
שבה  מערכת  יוצרת  הגבוהה  ההשכלה  התרחבות   ,)stratification( הריבוד  גישת  לפי 
המוסדות נבדלים במידת הסלקטיביות שלהם הנקבעת על פי הישגים בבחינות הבגרות ובבחינה 
אף  מציבים  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הלימוד  וחוגי  הפקולטות  דומה,  באופן  הפסיכומטרית. 
הן  הגבוהה,  במערכת ההשכלה  ריבוד  יוצרת  לקבלה. הסלקטיביות  כתנאי  לימודיים  הישגים  הם 
)Tinto, 1980(. לסלקטיביות של  והן על פי תחומי לימוד   )Trow, 1984( על פי סוגי מוסדות 
המוסדות ושל התחומים יש חשיבות בקביעת סיכויי העתיד של הסטודנטים. המוסדות היוקרתיים 

 .)Karabel, 1986( והסלקטיביים יותר מגדילים את סיכויי החיים של בוגריהם
לוקאס )Lucas, 2001( הציע הסבר כולל להשפעת מאפיינים חברתיים על המשך ללימודים 
 EMI - effectively( ביעילות"  הנשמר  "אי-שוויון  אותו  והגדיר  גבוהה  להשכלה  במוסדות 
maintained inequality(. לפי מודל זה, אנשים בעלי יתרון חברתי-כלכלי מבטיחים לעצמם 
ולילדיהם רמה מסוימת של יתרון יחסי גם במצבים שיש יתרונות לכולם. אם למשל חינוך תיכוני 
להבטיח  כדי  מעמדם  יתרון  את  ינצלו  הגבוה  החברתי-כלכלי  הסטטוס  בעלי  לכולם,  פתוח  אינו 
לעצמם ולילדיהם רמת השכלה זו. במצב שבו רמת השכלה מסוימת פתוחה לכול )למשל, חינוך 
ברמת  יותר  האיכותיים  ההיבטים  אותם  את  יבחרו  המועדף  המעמד  בעלי  אקדמי(,  או  תיכוני 
היתרון  בעלי  נתונה,  השכלה  רמת  בכל  כלומר  לילדיהם.  או  לעצמם  אותם  וישמרו  זו  השכלה 
החברתי-כלכלי ינצלו אותו כדי להבטיח תוצאות ברמת ההשכלה בהקשר כמותי ואיכותי כאחד. 
לפי מודל ה-EMI, למאפיינים חברתיים של אנשים יש השפעה על הישגים השכלתיים גם כאשר 

.)Lucas, 2001( האפשרויות להשגתם פתוחות לכול
גישת השונּות )diversity( טוענת לבידול פונקציונלי של מערכת ההשכלה הגבוהה, 
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שבמסגרתו מוקמים מוסדות בעלי תחומי עניין ואופני ניהול והדרכה שונים במטרה לענות 
על צורכיהם של מגזרים מסוימים ושל תלמידים בעלי מוטיבציות שונות להשכלה גבוהה 
ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים שונים )איילון, 2008(. המכללות בישראל הוקמו מתוך גישה 
2004(. גישת השונות מובילה למסקנה כי אי-השוויון ההשכלתי יצטמצם  זו )וולנסקי, 
 .)Guri-Rosenblit, 1999( בהדרגה. לגישה זו יש תמיכה במערכת ההשכלה בישראל
לפי גישת הריבוד, כאשר מערכת ההשכלה מתרחבת, נעלם אי-השוויון במספר שנות 
הלימוד או ברמות ההשכלה )התואר( ומוחלף בבידול איכותי לפי יוקרת המוסד או תחום 

 .)Lucas, 2001 ;2000 ,הלימודים )בר-חיים ואחרים, 2008; יוגב
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נתפסת על ידי המל"ג כמורכבת משני רבדים של 
המכללות  את  כולל  השני  והרובד  מהאוניברסיטאות,  מורכב  הראשון  הרובד  מוסדות: 
גדל  כך  גבוהה,  להשכלה  המוסדות  שהתרבו  ככל   .)2000 יוגב,   ;1997 )הרשקוביץ, 
הפער הריבודי ביניהם. בתחילת שנות התשעים הוחלט להרחיב את הרובד השני על ידי 
מתן הכרה אקדמית לחלק מהמכללות. מערכת המכללות בישראל מורכבת ממכללות 
)בולוטין- פרטיות  ומכללות  אזוריות  מכללות  מוגדרים,  מקצוע  בתחומי  המתמחות 
צ'אצ'אשווילי ואחרים, 2002(. יוגב )2000( הבחין בקרב שש האוניברסיטאות המרכזיות 
בארץ בין מוסדות הִעלית )האוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון בחיפה ואוניברסיטת 
 target( הייעודיות  האוניברסיטאות  ובין  כוללנית,  למצוינות  השואפים  אביב(,  תל 
universities( )אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב(, 
שנועדו להרחיב את ההשכלה הגבוהה לאזורי הפריפריה הגאוגרפית או לשרת מגזרים 

מסוימים באוכלוסייה. 
התרחבות ההשכלה הגבוהה אמנם הגדילה את מספר המוסדות שאינם אוניברסיטאות, 
בעיקר  בהן  ומרוכזים  אליטיסטי,  אופי  בעלות  כלל  בדרך  נשארו  האוניברסיטאות  אך 
סטודנטים ממוצא יהודי-אשכנזי. לעומתן, במכללות יש ייצוג גדול יותר לנשים, ליוצאי 
ולבני מיעוטים. הפערים בקרב הסטודנטים במוסדות משקפים את אי- עדות המזרח 

השוויון העדתי, המעמדי והלאומי בישראל ומשעתקים את אי-השוויון ברמות ההשכלה 
הבית-ספריות ואת הסיכויים לניעות חברתית ללומדים בהן )איילון, 2008; איילון ויוגב, 

 .)Guri-Rosenblit, 1999 ;1997 ,2002; סבירסקי, 2004; סבירסקי וסבירסקי
יש לזכור כי בישראל לאזורי הפריפריה קשה מלכתחילה למשוך כוחות הוראה טובים 
בשל מיעוט יחסי של תלמידים. ביישובי הפריפריה הקטנים היצע המסלולים העיוניים 
מצומצם, וחלק מהתלמידים מופנים למסלולים מקצועיים שאינם מכינים לבחינות בגרות 
נגישות להשכלה גבוהה. ציפיותיהם של תלמידים אלה להמשך לימודים  המאפשרות 
גבוהים הן נמוכות )סואן, 1998(. ואכן, שיעור הזכאים לתעודת בגרות בפריפריה נמוך 
נמוכים  וגם הישגיהם בבחינה הפסיכומטרית   ,)2000 לעומת שיעורם במרכז )הלמ"ס, 

יותר )מאל"ו, 2008(. 
נוסף על כך, נמצא כי קיימים הבדלים בהישגים לימודיים קודמים, כלומר בבחינות 
הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, של סטודנטים הלומדים בסוגי המוסדות השונים לפי 
הסדר הבא: אוניברסיטת ִעלית < אוניברסיטה ייעודית < מכללה מתמחה < מכללה לחינוך 
< מכללה אזורית )איילון, Dar & Getz, 2007 ;2008(. הישגים לימודיים משקפים אף הם 
במידה רבה את הסטטוס החברתי-כלכלי של משפחת המוצא, בשל השקעה הורית רבה 
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יותר בחינוך הילדים )Steelman & Powell, 1991( או בשל תהליכי ִחברּות ורכישת הון 
חברתי ותרבותי )Aschaffenburg & Ineke, 1997(. סטודנטים ממשפחות בעלות 
סטטוס חברתי-כלכלי גבוה הם בעלי הישגים לימודיים גבוהים יותר, סיכוייהם להתקבל 
 Alexander et al.,( למוסדות סלקטיביים גדולים יותר, והם אכן ילמדו במוסדות אלה
1976(. סטודנטים ממשפחות בעלות סטטוס חברתי-כלכלי נמוך, גם אם הישגיהם גבוהים 
יבחרו לעתים במוסד  ומאפשרים להם להתקבל למוסד או לתחום לימודים סלקטיבי, 
יוקרתי פחות )Hearn, 1991(. בעלי משאבים חברתיים-כלכליים גבוהים שהישגיהם 
במוסדות  ילמדו  יוקרתיים,  לימוד  בתחומי  ללמוד  להם  מאפשרים  אינם  האקדמיים 

 .)Bourdieu, 1984( יוקרתיים אולם בתחומי לימוד שיוקרתם נמוכה יחסית
המכללות  תלמידי  בין   )2002( ויוגב  איילון  שמצאו  המובהקים  ההבדלים  אף  על 
והאוניברסיטאות מבחינת הרקע החברתי והדמוגרפי שלהם, אין הם משמעותיים במיוחד, 
לטענתם, מבחינת נגישות כוללת להשכלה גבוהה. הם הסיקו שהתרחבות ההשכלה הגבוהה 
בארץ פתחה חלון להשכלה הגבוהה ולחלום האקדמי בעיקר לקבוצות חברתיות בעלות 
מאפיינים נמוכים אך במעט מתלמידי האוניברסיטאות. בתת-הפרק הבא נתמקד בשיקולי 

בחירה במוסדות ובתחומי לימוד אקדמיים בקרב צעירים ובגורמים הקשורים בהם. 

שיקולי בחירה במוסדות להשכלה גבוהה ובתחום לימודים
ובאיזה מוסד הן החלטות מכריעות בעלות השלכות  ההחלטות אם ללמוד, מה ללמוד 
בטווח הקצר, שכן הן כרוכות בהשקעת זמן, מאמץ וכסף במוסד לימודים מסוים, ובטווח 
 Beggs et al.,( הארוך, שכן הן משפיעות על הקריירה של הסטודנט ועל מהלך חייו 

.)2008
יש לבחור בחירה כפולה: בסוג  גבוהה מגוונת,  בישראל של היום, במערכת השכלה 
ותחום לימודים  ובתחום הלימודים. הספרות העוסקת בבחירת מוסד לימודים  המוסד 
מתייחסת לתופעה בכמה מישורים: )1( מישור המאקרו – שבו נבדקים משתנים הקשורים 
לאילוצים חברתיים שאליהם נחשפות שכבות חלשות כדוגמת קבוצות מיעוט וסטודנטים 
ממעמד חברתי-כלכלי נמוך )Brown, 2002; Dar & Getz, 2007(; )2( מישור הביניים 
 Brown,( הקרובה  סביבתו  באמצעות  היחיד  מצטייד  שבו  תרבותי  להון  המתייחס   –
Jetten et al., 2008 ;2002(; )3( המישור הפסיכולוגי – המתמקד במניעיו, ביכולותיו 

 .)Feldt & Woelfel, 2009( ובשאיפותיו של היחיד
כפי שצוין קודם, הבחירה הלימודית משקפת במקרים רבים את המשאבים האישיים, את 
הרקע המעמדי והמשפחתי, את מקום המגורים וכמובן את ההישגים הלימודיים הקודמים. 
המשפחה מעבירה לצאצאיה כמה סוגי הון: )1( הון כלכלי – מאפשר תנאים מתאימים 
הון   )2(  ;)Steelman & Powell, 1991( יקרים  לימוד  למסלולי  ונגישות  ללימודים 
וידע מתאים לסלילת הדרך להשכלה הרצויה  כוח פוליטי  חברתי – קשרים חברתיים, 
)3( הון תרבותי – עמדות, טעמים, העדפות, אוריינטציות, סגנון   ;)Coleman, 1988(
 Blau, 1995; Bourdieu( דיבור ושימושי לשון, וכן התעניינות בתרבות שנחשבת גבוהה
Passeron, 1977 &(. חוקרים אלה טוענים כי יש קשר בין סוגי ההון לרמת ההשכלה 

שאליה מגיעים, והתוצאה היא ִשעתוק של המבנה המעמדי.
יסוד שכל אחת מהן  גבוהים עשוי לשאול את עצמו שאלות  ללימודים  הפונה  אדם 
מחייבת תהליך מורכב של קבלת החלטות. השאלות העיקריות הן: היכן ללמוד, מה ללמוד 
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בחירת  לעסוק.  מעוניינים  הרצויים של המקצוע שבו  וכן מהם המאפיינים  מה,  ולשם 
מוסד הלימודים קשור ברמתו האקדמית של המוסד וביוקרתו, בחיי החברה שהוא מציע, 
בקרבה או בנגישות לעיר ולמקומות בילוי, בגובה שכר הלימוד, וכן במאפיינים ארגוניים 
של המוסד, כגון ייחודיות של תחום הלימודים, היחס לסטודנטים והאפשרות להתגורר 
במעונות )Bergson, 2009; Marthers, 1997(. במחקר שערכו בישראל איילון ויוגב 

)2002( נמצאו שיקולי בחירה דומים במוסד לימודים. 
מניעים  החוקרים  ציינו  גבוהה  להשכלה  במוסדות  לימודים  בתחום  הבחירה  בשיקולי 
אקסטרינזיים, כגון שיקולים הקשורים בקריירה ובהכנסה, ומניעים אינטרינזיים, הנובעים 
 Dippelhofer-Stiem et al., 1984; Hayden &( מעצם הלימודים, כמו עניין בהם

 .)Carpenter, 1990
העתיד  עיצוב  של  האינסטרומנטלי  בהיבט  קשורה  האקסטרינזיים  השיקולים  קבוצת 
האישי. אם בחרו במקצוע בטרם הלימודים ואם לאו, יש לצעירים דימוי כלשהו על מאפייני 
תעסוקתם העתידית )Gottfredson, 1981(, וגם אם אינם לומדים מקצוע מוגדר, בתנאים 
 .)Teichler, 1999( אליו  בכניסה  מסייעת  הנרכשת  התעודה  דינמי,  תעסוקה  שוק  של 
מסלול  בחירת  את  לכוון  עשויה  הרצויה  התעסוקה  למאפייני  ביחס  עתיד  אוריינטציית 
הלימודים. גאטי ואחרים )Gati et al., 1998( מנו, מלבד נטיות וכישורים, שיקולים נוספים 
במקום  והתקדמות  יוקרה  )כגון  פרופסיונלי  סטטוס  הרצוי:  התעסוקה  לתחום  הקשורים 
העבודה( ותנאי עבודה )שעות עבודה, נסיעות ועוד(. שיקולים אלה יכולים לכוון את הבחירה 

לתחום לימודים הנתפס כעונה על הציפיות.
אשר למניעים האינטרינזיים, מלבד העניין בתחום הלימודים, יש סטודנטים שמתחילים 
והלימודים הם עבורם  ברור מהו המקצוע שיבחרו בעתיד,  להם מושג  אין  ללמוד כאשר 
שלב נוסף בתהליך מורטוריום מתמשך של דחיית ההכרעה )גץ, 2005(. מורטוריום פירושו 
ארכה שמעניקה החברה לצעיריה לגבי מילוי חובותיהם כבוגרים כדי לאפשר להם לגבש את 
זהותם וללמוד את תפקידיהם החברתיים. בתקופה זו, המשתנה מחברה לחברה לפי דרגת 
התפתחותה הכלכלית והטכנולוגית, צעירים חוקרים זהויות, תרים אחר התנסויות חדשות 
וחוויות משמעותיות, מחפשים קשרי חברות וזוגיות, בודקים קשר עם סביבות חברתיות 

.)Erikson, 1955; Keniston, 1971( ובוחנים עמדות פוליטיות והשקפות עולם

המחקר

שיטת המחקר ועיבוד הנתונים
קשרים  נבדקים  זה  מסוג  במחקר  מתאמי.  בסקר  כמותית  מתודה  על  התבסס  המחקר 
נתונים הנאספים באמצעות שאלונים שבהם המרואיינים משיבים  בין משתנים על סמך 
לגבי עמדותיהם, רגשותיהם וסברותיהם בדבר נושאי המחקר )נחמיאס ונחמיאס, 1998(. 
במחקר הנוכחי התבססנו על שאלון עמדות שכלל שאלות סגורות על מאפייני הרקע של 
הסטודנטים ועל שיקולי בחירתם במוסד הלימודים ובתחום הלימודים. בחלק הראשון של 
פרק הממצאים נתאר את אוכלוסיית המחקר )התפלגויות, ממוצעים וסטיות תקן(, וכן את 
ההבדלים בבחירותיהם של המשתתפים לפי המוסד שבו למדו לתואר ראשון ומיקומו של 
יישוב המוצא שלהם במרכז או בפריפריה )t-test, ANOVA והצלבת נתונים(. בחלקו השני 
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הפריפריה  תושבי  בין  לימודיות  בבחירות  להבדלים  אפשריים  הסברים  נציג  המאמר  של 
לתושבי המרכז באמצעות שני סוגים של ניתוחים סטטיסטיים:

רגרסיה לוגיסטית מרובת קטגוריות )multinomial logistic regression( לבדיקת 
הקשרים בין המשתנים הבלתי-תלויים למשתנים התלויים, כלומר השפעת משתני הרקע, 
משתנים חברתיים-כלכליים, משתנים השכלתיים )הישגים בבגרות ובפסיכומטרי( ויישוב 
מוצא )מרכז או פריפריה( על בחירות במוסד לימודים ובתחום לימודים. המשתנה התלוי, 
שהוא קטגוריאלי במקרה זה, עבר טרנספורמציה לערך הלוגריתמי הטבעי של יחס הסיכוי 
)odd( להשתייך לקטגוריות השונות של המשתנה התלוי, או לחלופין, בלוגריתמוס של 
ההשוואה  לקטגוריית  בהשוואה  מסוימת של המשתנה  לקטגוריה  להשתייך  הסיכוי  יחס 

 .)Menard, 1995(
 )association( הבודק קרבה או סמיכות )correspondence analysis( ניתוח סמיכות
בלוחות של התפלגות משותפת של שני משתנים קטגוריאליים. הניתוח דומה למתאם קנוני 
)המנתח קשרים בין שתי סדרות של משתנים( או לניתוח גורמים, אלא שכאן הוא מתבצע בין 
קטגוריות של משתנים ולא בין משתנים. המטרה היא לחשוף את המבנה של מטריצת נתונים 
יותר ובלי לאבד מידע  מורכבת באמצעות החלפת הנתונים המקוריים במטריצה פשוטה 
חיוני. הסמיכויות מחושבות על פי טבלת התפלגות משותפת ומיוצגות כנקודות במרחב דו-

ממדי או תלת-ממדי. קטגוריות עם התפלגויות משותפות דומות מופיעות כנקודות סמוכות 
 .)Clausen, 1998( זו לזו, ואילו קטגוריות עם התפלגויות שונות מופיעות כמרוחקות זו מזו
הניתוח הוא אקספלורטיבי, תיאורי ומבוסס על מדד הקשר Chi2. מטרתו לחשוף את המבנה 
הפנימי של הנתונים בלי להניח הנחות מוקדמות בדבר ההתפלגות, והוא אינו כולל מבחני 
 Chi2 אם  בדקנו  הניתוח  לביצוע  קודם  כך,  )Doey & Kurta, 2011(. משום  מובהקות 
מובהק באמצעות הרגרסיה הלוגיסטית המתבססת על אותם המשתנים. ניתוח הסמיכות 
מאפשר לבדוק אם תושבי הפריפריה בוחרים ללמוד במוסדות או בתחומים אחרים מאלה 
של תושבי המרכז, כאשר שאר התכונות )הישגים לימודיים קודמים וסטטוס חברתי-כלכלי( 
דומות. שיטת בדיקה זו מאפשרת לבדוק אם יש אינטראקציות בין המשתנים ולנתח אותן. 

הליך המחקר
תחילה יצרנו קשר עם ראשי רשויות מחקר ורקטורים באוניברסיטאות ובמכללות כדי לקבל אישור 
לעריכת המחקר. לאחר מכן ביצענו מחקר חלוץ על כ-40 סטודנטים כדי לתקף את השאלון. לאחר 
שהשאלון הותאם מחדש, בוצעה דגימה בכל מוסד )ראו פירוט בתת-הפרק על המדגם(. השאלונים 
חולקו לסטודנטים בתיאום עם המרצים על ידי סטודנטים לתארים מתקדמים שנשכרו למטרה זו 

ועל ידי החוקרים. המחקר בוצע בשנת 2011.

משתנים תלויים

סוג מוסד הלימודים

למכללות.  אוניברסיטאות  זו שבין  היא  בישראל  המוסדות האקדמיים  סוגי  בין  הרווחת  ההבחנה 
הבחנה זו משקפת הן את המדיניות התקציבית של המל"ג, המבדילה בבירור בין האוניברסיטאות 
למכללות, והן בדימוי שהשתרש בציבור. האוניברסיטאות נתפסות כעולות על המכללות ברמתן 
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האקדמית וככאלה שהדגש הלימודי שלהן עיוני יותר, ושהן פותחות אפשרויות טובות יותר בשוק 
העבודה )שי, 1996(. 

 )2( ִעלית;  אוניברסיטת   )1( אוניברסיטאות:  סוגי  שני  בין  נבחין   )2000( יוגב  בעקבות 
אוניברסיטה ייעודית. בחלוקה זו התבסס יוגב על מאפיינים כמו תקציבי מחקר, תנובת פרסומים, 
שיעור  כמו  חברתיים  ומאפיינים  ההוראה  תחומי  מספר  מתקדמים,  לתארים  הלומדים  שיעור 
תלמידים מקבוצות חברתיות מוחלשות )מבוגרים, מזרחים וערבים(. במחקר הנוכחי נבחרו שתי 

אוניברסיטאות ִעלית – הטכניון ואוניברסיטת תל אביב, ואחת ייעודית – אוניברסיטת חיפה. 
Guri- ;2008 על פי המיון בחלק גדול מהמחקרים על מערכת ההשכלה בישראל )למשל, איילון
)1( מכללה מתמחה – ממוקדת בתחום  Rosenblit, 1999(, המכללות נחלקות לארבעה סוגים: 
אחד או במספר מוגבל של תחומים שהבולטים שבהם הם אמנויות, מחשבים, הנדסה, משפטים 
ומנהל עסקים; )2( מכללה פרטית – אינה מתוקצבת על ידי המל"ג, ושכר הלימוד בה גבוה יותר 
מהמוסדות האחרים; )3( מכללה אזורית – רב-תחומית בהגדרתה אך מתרכזת על פי רוב במדעי 

החברה ובטכנולוגיה; )4( מכללה לחינוך – מתמקדת בהכשרת עובדי הוראה. 
וביוקרה  המוענק  התואר  בסוג  מהמכללות  האוניברסיטאות  נבדלות  מסוימים  לימוד  בתחומי 
ובלימודים  במכללה(   BEd באוניברסיטה,   BA( בחינוך  בולטים  אלה  הבדלים  בו.  הקשורה 
טכנולוגיים )BSc באוניברסיטה, BTech במכללה(. במחקר הנוכחי נבחרו שלוש מכללות: מכללה 
בשל  צוינו  לא  המכללות  שמות  בצפון.  שוכנות  כולן  אזורית,  ומכללה  לחינוך  מכללה  מתמחה, 

בקשתה של אחת מהן לשמור על חסיון הנתונים.

תחום לימודים

השייכות לתחום לימודים נקבעה לפי דיווח הנחקרים על חוג לימודיהם העיקרי. את חוגי הלימוד 
קיבצנו לשמונה תחומים על פי החלוקה הנהוגה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(: )1( מדעי 
הרוח; )2( חינוך והוראה; )3( מדעי החברה; )4( משפטים; )5( מחשבים ומתמטיקה; )6( מדעי הטבע; 

)7( הנדסה; )8( מקצועות פרא-רפואיים )כולל סיעוד(. 

משתנים מתווכים

שיקולי בחירה במוסד לימודים ובתחום לימודים

מוסד  בבחירת  שיקוליהם  על  להשיב  התבקשו  שבהם  היגדים  של  סדרות  שתי  הוצגו  לנחקרים 
הלימודים ובבחירת תחום הלימודים. בכל סדרה כזו בנינו כמה מדדים שהתבססו על ניתוח גורמים 
)factor analysis(. כמו כן, לגבי כל קבוצת שאלות כזו התבקשו הסטודנטים לציין את השיקול 

החשוב ביותר ואת השיקול השני בחשיבותו מתוך סדרת ההיגדים הרלוונטית לבחירותיהם.

משתנים מסבירים )בלתי-תלויים(

מקום מגורים

יישובי המגורים של המשיבים חולקו לשתי קטגוריות: )1( מרכז; )2( פריפריה. השימוש במושג 
זה הוא על פי הגדרת המשיב, כלומר לפי תפיסתו הסובייקטיבית, מפני שאנו  פריפריה במחקר 
עוסקים בתפיסה של פריפריאליות המושפעת מתפיסת הפרט את עצמו כתושב פריפריה או לא. 
)21%( התבקשו המשיבים לציין גם את מקום מגוריהם. לעתים קרה שחלק  בחלק מהשאלונים 
אותו  הגדירו  היישוב  מאותו  אחרים  ואילו  כפריפריה,  מגוריהם  מקום  את  הגדירו  מהמשיבים 
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כמרכז. ההבדל בולט בעיקר בחיפה ובקריות. ייתכן שהסיבה היא השימוש במושג מרכז, הנתפס 
אצל המשיבים כתל אביב ולא כגלעין, וייתכן כי אכן כך חשים המשיבים. לדוגמה, מתוך 19 תושבי 
חיפה, שמונה הגדירו עצמם כגרים בפריפריה, שישה במרכז וחמישה לא השיבו. למרות פערים 
לפי  כפריפריה  או  כמרכז  המגורים"  "מקום  המשתנה  את  סיווגנו  הסטודנטים,  בתשובות  אלה 

הגדרת המשיבים.

סטטוס חברתי-כלכלי של משפחת המוצא

מ-1  סולם  על  הנחקר,  דיווח  לפי  אם  והשכלת  אב  השכלת   )2-1( רכיבים:  חמישה  כלל  זה  מדד 
)=יסודית( עד 6 )=תואר שני או שלישי(; )4-3( יוקרת התעסוקה של האב ושל האם לפי הערכת 
)5( הכנסת המשפחה לפי הערכת  גבוהה(;  )=יוקרה   5 )=לא עובד/ת( עד  הנחקר, על סולם מ-0 
הנחקר, על סולם מ-1 )=הרבה מתחת לממוצע( עד 5 )=הרבה מעל הממוצע(. מקדם המהימנות 

של קרונבך היה 76.

הישגים לימודיים קודמים

והציון הפסיכומטרי, המשמש  ציוני הבגרות  נמדדו לפי חישוב משוקלל של  ההישגים הקודמים 
ואחרים,  קנת-כהן   ;1994 )בלר,  לימוד  למסלולי  תלמידים  מיון  לצורך  גבוהה  להשכלה  מוסדות 
להביא  וכדי  והפסיכומטרי,  הבגרות  ציוני  של  השקלול  בדרך  מזה  זה  נבדלים  המוסדות   .)1999
אחד  את  רשמו  שלא  לנשאלים  אביב.  תל  באוניברסיטת  הנהוגה  הנוסחה  את  בחרנו  לאחידות 
הציונים או את שניהם חּושב הציון הממוצע של הסטודנטים בתחום הלימודים שבחרו במוסד שבו 
הם לומדים. למשל, אם סטודנט במדעי החברה במכללה האזורית לא רשם את ציון הבגרות, ציון 
ההישגים הלימודיים הקודמים שלו הוא הציון הממוצע של הסטודנטים למדעי החברה במכללה 
האזורית שהשיבו על השאלון. בסך הכול חושבו כך 191 ציונים )28% מהמדגם(, רובם במכללות.

המדגם
חיפה  ִעליות:  ושתיים  ייעודית  אוניברסיטאות, אחת  668 סטודנטים משלוש  כלל  מדגם המחקר 
שלוש  במחקר  נכללו  האוניברסיטאות  שלוש  על  נוסף   .)9%( והטכניון   )19%( אביב  תל   ,)23%(
מכללות המייצגות סוגים שונים: מכללה מתמחה )12%(, מכללה אזורית )16%( ומכללה לחינוך 
)21%(. שיטת דגימת המוסדות הייתה מכוונת )לפי מיקום במרכז או בפריפריה(. דגימת תחומי 
הלימוד לפי שמונה תחומים )ראו פירוט לעיל( נעשתה בהתאם לתחומים הקיימים במוסד הנבחר. 
הרציונל לדגימה המכוונת התבסס על החלוקה הנהוגה לתחומי לימוד בלמ"ס ולפי הנלמד במוסדות 
שנבחרו למדגם. בכל מוסד נדגמה קבוצה אקראית מאותו תחום לימודים )למשל, במכללה לחינוך 
לנו שתי קבוצות מאותו תחום  כך שיהיו  כן, דגמנו  דגמנו שיעור אחד מהפקולטה לחינוך(. כמו 

לימודים בשני מוסדות או יותר. לדוגמה, קבוצת ביולוגיה בשתי אוניברסיטאות. 
לפי פרסום של הלמ"ס )2010( שאליו נשווה את נתוני אוכלוסיית המחקר שלנו, 44% למדו 
באוניברסיטאות לתואר ראשון, 42% במכללות אקדמיות, ו-14% במכללות אקדמיות לחינוך. 
למכללות  וייצוג-חסר  לחינוך  ולמכללות  לאוניברסיטאות  ייצוג-יתר  יש  שבמחקרנו  מכאן 

אקדמיות אחרות.

רקע דמוגרפי וחברתי-כלכלי

שני שלישים מהסטודנטים מוצאם מיישובי גלעין או גלעיני משנה )מרכז או קרבה אליו(, והיתר, 
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נשים   55% לעומת   ,)66%( רוב של שני שלישים  היו  הנשים במחקר  35%, מוצאם מהפריפריה. 
2010(. ייצוג-יתר זה של נשים מקורו במכללה לחינוך  בכלל המוסדות להשכלה גבוהה )הלמ"ס, 
שבמדגם, אשר כמו במכללות אחרות לחינוך, שיעור הנשים בהן עולה על 90%, וכן בשל שיעור 
הנשים הגבוה במיוחד )83%( במכללה האזורית שנכללה במחקרנו. לעומת זאת, שיעור הגברים 
דומה  והנשים מהמרכז  הגברים  )71%(. שיעור  ובמכללה המתמחה   )90%( במיוחד בטכניון  גבוה 

לשיעור בפריפריה.
הסטטוס החברתי-כלכלי המשוקלל של תושבי המרכז גבוה מזה של תושבי הפריפריה )ממוצע 
תקן  סטיית  עם   3.08 ממוצע  לעומת   ,0.85 תקן  סטיית  עם  קטגוריות  חמש  של  בסולם   3.17
בין סטודנטים מהמרכז  דומה בהשוואה  "השכלת אב" שנמצא  0.80 בהתאמה(. למעט המשתנה 
לפריפריה, בכל שאר המרכיבים )יוקרה תעסוקתית של אב ואם, השכלת אם והכנסת המשפחה( 

יש הבדל מובהק לטובת הסטודנטים מהמרכז.

הישגים לימודיים קודמים, מוסד לימודים ותחומי לימודים

באופן כללי, 29% מהסטודנטים במכללות האקדמיות ורק 7% מהסטודנטים באוניברסיטאות לא 
נבחנו בבחינה הפסיכומטרית. רוב הסטודנטים באוניברסיטאות )88%( ובמכללות )72%( לא נזקקו 
ללימודי מכינה. בהשוואה לפי מרכז ופריפריה לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי ההשתתפות 
במכינה. בקרב אלה שכן נזקקו לסוג זה של לימודים )בעיקר במכללות אקדמיות( הדבר נעשה בשל 
רצון לשפר ציוני בגרות או כתחליף לבגרות. לא נמצא הבדל לפי יישוב מוצא, מרכז או פריפריה, 

בהקשר של השתתפות בבחינה הפסיכומטרית.
ופריפריה,  מרכז  לפי  בהשוואה   .)9.91 תקן  )סטיית   98.60 הוא  הכללי  הממוצע  הבגרות  ציון 
קבוצה  גם  והם  בהתאמה(,  ו-96.91   99.46( יותר  גבוה  המרכז  תושבי  הבגרות הממוצע של  ציון 
הומוגנית יותר )סטיית תקן 9.62 לעומת 10.15 בהתאמה(. הציון הפסיכומטרי הכולל הוא 632.12 
)סטיית תקן 80.07(. ציוניהם של סטודנטים מהמרכז גבוהים מאלה של תושבי הפריפריה )644.22 
 74.68 יותר )סטיית תקן  נמוכה  זה מידת פיזור הציונים שלהם  וגם בעניין  ו-606.89 בהתאמה(, 

ו-82.97 בהתאמה(. 
באשר למקום המגורים, ההבדל בין סטודנטים באוניברסיטאות לסטודנטים בכל סוגי המכללות 
הוא מובהק: 76% מהסטודנטים באוניברסיטאות מוצאם מיישובי מרכז או כאלה הקרובים אליהם, 

לעומת מעט יותר ממחצית הסטודנטים )55%( במכללות.
תושבי המרכז בחרו ללמוד בעיקר משפטים )24%(, מדעי החברה )23%(, הנדסה )19%( וחינוך 
מדעי   ,)27%( הנדסה  אחרים:  בשיעורים  אך  התחומים  באותם  בחרו  הפריפריה  תושבי   .)14%(

החברה )21%(, חינוך )18%( ומשפטים )12%(.

ממצאים

גורמי רקע המשפיעים על בחירת מוסד לימודים
על  המגורים  ומקום  החברתי-כלכלי  הקודמים, הסטטוס  הלימודיים  ההישגים  השפעת 
בחירת מוסד הלימודים נבחנה באמצעות רגרסיה לוגיסטית מרובת קטגוריות. הניתוח כלל 
שלושה משתנים בלתי-תלויים: )1( הישגים לימודיים קודמים )ציוני הבגרות והפסיכומטרי(; 
)2( סטטוס חברתי-כלכלי של משפחת המוצא; )3( מקום המגורים – מרכז או פריפריה. 
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הטכניון, מעצם היותו מוסד לימודים בעל מאפיינים ברורים )מוסד ִעלית העוסק בעיקר 
בתחומי לימוד הנדסיים או מתמטיים(, שימש בניתוח זה כמוסד שאליו מושווים שאר 
מוסדות הלימוד. נוסף גם משתנה דמה שמפריד בין אלה שהתקבלו נתונים לגבי הישגיו 
הלימודיים ובין אלה שחּושב להם ציון על פי ממוצע הקבוצה שאליה הם שייכים. ערכי 
המקדמים בלוח 1 מציינים את השפעת המשתנה הבלתי-תלוי על הלוגריתם של יחס הסיכוי 
של הלומדים לבחור במוסד מסוים לעומת הסיכוי לבחור בטכניון. ערכי Chi2 הם תוצאת 
ההשוואה בין המודל הבסיסי, שאינו כולל משתנים בלתי-תלויים, ובין המודל בתוספת 
המשתנים הבלתי-תלויים )log-likelihood 211-(. המקדם מתייחס לסיכוי להשתייך 

לקטגוריות השונות ביחס לסיכוי להשתייך לקטגוריה המשמשת כקטגוריית השוואה.

לוח 1. השפעת הישגים קודמים, סטטוס חברתי-כלכלי ומקום מגורים 

)N=581( )על בחירת מוסד לימודים )רגרסיה לוגיסטית מרובת קטגוריות

אוניברסיטת 

חיפה

אוניברסיטת

תל אביב
מכללה 
לחינוך

מכללה 
אזורית

מכללה 
Chi2מתמחה

**31.21**37.17**35.43*9.4-**10.67קבוע

*14.30*58.-40.-37.-18.38.-סטטוס

**425.71**047.-**06.-**056.-01.**014.-הישגים

**8949.66.-45.-88.-**0642.82.מרכז

**8822.28.-06-1.34.29.38.-ציון דמה

**p>.01 *p>.05

-2ll=1333.27, Chi2 =688.97 )df=20( p=.000  000 Pseudo R2 )Cox & Snell(=.69

הסיכוי של הסטודנטים בטכניון להיות בעלי הישגים גבוהים גדול מהסיכוי של הסטודנטים 
שכן  מפתיע,  אינו  זה  ממצא  אביב.  תל  אוניברסיטת  למעט  המוסדות,  ביתר  הלומדים 
ִעלית. יחס הסיכוי של  שני מוסדות אלה )הטכניון ואוניברסיטת תל אביב( הם מוסדות 
הסטודנטים במכללות המתמחות להיות בעלי סטטוס גבוה הוא קטן במובהק מהסיכוי של 
הלומדים בטכניון להיות בעלי סטטוס גבוה. בשאר המוסדות לא נמצא הבדל מובהק. אשר 
למקום המגורים, התוצאה המובהקת היחידה היא לגבי אוניברסיטת תל אביב: סטודנטים 
יותר להיות תושבי המרכז בהשוואה לסיכוי של  גדול  סיכוי  זו הם בעלי  באוניברסיטה 
סטודנטים מהטכניון. גם תוצאה זו אינה מפתיעה, שכן כל המכללות במחקרנו נמצאות 

בצפון הארץ ומחוץ לחיפה. תושבי המרכז נוטים אפוא ללמוד במרכז. 
נבחן כעת את השאלה אם סטודנטים בעלי הישגים גבוהים או סטטוס גבוה מהמרכז 
ומהפריפריה יבחרו באופן דומה. כדי לבחון את יחסי הגומלין בין הישגים קודמים, סטטוס 
ומקום מגורים ובין בחירת מוסד לימודים )ובהמשך גם בחירת תחום לימודים(, נערך ניתוח 
סמיכות. הניתוח מטפל במשתנים קטגוריאליים בלבד, ולכן יצרנו משתנה המורכב משילוב 
של קטגוריות דיכוטומיות של: )1( הישגים קודמים )מעל הממוצע ומתחת לממוצע של 
המדגם(; )2( סטטוס חברתי-כלכלי )מעל הממוצע ומתחת לממוצע(; )3( מקום מגורים 
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)מרכז או פריפריה(. כך נוצר משתנה בעל שמונה קטגוריות כמפורט להלן:

)N=117( גרים במרכז, הישגים גבוהים, סטטוס גבוה  .1
)N=77( גרים במרכז, הישגים גבוהים, סטטוס נמוך  .2
)N=82( גרים במרכז, הישגים נמוכים, סטטוס גבוה  .3

N=112(( גרים במרכז, הישגים נמוכים, סטטוס נמוך  .4
)N=35( גרים בפריפריה, הישגים גבוהים, סטטוס גבוה  .5
)N=32( גרים בפריפריה, הישגים גבוהים, סטטוס נמוך  .6
)N=43( גרים בפריפריה, הישגים נמוכים, סטטוס גבוה  .7
)N=95( גרים בפריפריה, הישגים נמוכים, סטטוס נמוך  .8

אלה  הן  מהמרכז  סטודנטים  בקרב  והבולטות  הגדולות  הקבוצות  אלה,  קטגוריות  לפי 
שיש בהן הלימה בין הסטטוס להישגים לימודיים קודמים )גבוהים או נמוכים(. גם בקרב 
סטודנטים תושבי הפריפריה, בקבוצה הגדולה ניכרת הלימה בין סטטוס נמוך להישגים 
נמוכים, ואילו שאר הקבוצות דומות בגודלן. ניתוח הסמיכות מאפשר לראות את ההעדפות 

של כל קבוצה בבחירה הלימודית.
מפת הסמיכות בין צירופי מגורים, סטטוס והישגים ובין סוג המוסד מוצגת באיור 1. 
האיור מציג שני ממדים המתקבלים מניתוח המרחקים בין הנקודות. כל נקודה מייצגת 
פי  על  נקבע  לכל משתנה  הנקודות  בין  המרחק  בניתוח.  הנכלל  של המשתנה  קטגוריה 
השכיחות היחסית של הקטגוריה. המרחק מחושב באמצעות מדד Chi2 , כך שיש שקלול 
יותר  של המרחק לפי שכיחות התצפיות. קטגוריות עם מספר תצפיות מועט תורמות 
למרחק בין הנקודות. בשולי האיור מוצגת גם האינרציה, שבמונחים המקובלים בניתוח 

סמיכות היא למעשה השונות המוסברת. 
בניתוח המובא להלן האינרציה גבוהה ושווה ל-74. בממד האופקי של האיור )המסביר 
87% מהאינרציה( מופיעים בעלי הישגים לימודיים נמוכים בחלקו השמאלי של האיור, 
ובעלי הישגים גבוהים בחלקו הימני. בממד האופקי מוצגים גם המוסדות לפי סדר היוקרה, 
כפי שהשתקף מההישגים הלימודיים: בחלקו השמאלי נמצאות המכללות, ובחלק הימני 

האוניברסיטאות. לציר האנכי, לעומת זאת, אין מגמה ברורה. 
בצד שמאל של המפה נמצא בסמיכות גבוהה את כל בעלי ההישגים הלימודיים הנמוכים. יוצאי 
הפריפריה נמצאים יחד, ללא קשר לסטטוס. עם זאת, בצמוד אליהם נמצאים גם תושבי המרכז. בקרב 
בעלי ההישגים הנמוכים אין כמעט בידול מוסדי, והם סמוכים לכל סוגי המכללות. מכאן שמקום 

המגורים אינו גורם שמבחין בבחירת סוג המוסד בקרב בעלי הישגים נמוכים.
ובעלי  הגרים במרכז  הגבוהים. מתוכם,  בעלי ההישגים  נמצאים  ימין של המפה  בצד 
הנמוך  הסטטוס  בעלי  המרכז  תושבי  אביב.  תל  לאוניברסיטת  סמוכים  הגבוה  הסטטוס 
סמוכים יותר לטכניון ולאוניברסיטת חיפה. יוצאי הפריפריה, ללא קשר לסטטוס, סמוכים 
יותר לאוניברסיטת חיפה ולטכניון. הסמיכות הרבה ביותר של בעלי ההישגים הגבוהים 

היא בין בעלי הסטטוס הנמוך מהמרכז והסטטוס הגבוה מהפריפריה.
כאשר  אולם  מוגבלת,  כללי  באופן  המגורים  מקום  השפעת  כי   1 בלוח  ראינו  אמנם 
מפלחים את האוכלוסייה למרכיביה מתברר שמקום המגורים משפיע בעיקר על בעלי 

הישגים לימודיים גבוהים.
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איור 1. ניתוח סמיכות של סוג מוסד הלימודים וצירופי הישגים קודמים, 
סטטוס חברתי-כלכלי ומקום מגורים

          אינרציה=47

שיקולי בחירה במוסד לימודים
הסטודנטים במחקרנו התבקשו לדרג סדרת שיקולי בחירה במוסד לימודים ולהשיב באיזו מידה 
השפיעו שיקולים אלה על בחירתם. מתברר כי בבואם לבחור מוסד לימודים, הסטודנטים מעוניינים 
בעיקר ביוקרתו של המוסד, הכוללת, בין היתר, את רמת הלימודים ואת איכות המרצים. לאחר 
מכן, הסטודנטים מייחסים חשיבות לנושאים שכינינו אינסטרומנטליים, בהם האפשרות להמשך 
לימודים בעקבות התואר הנרכש, קיומו של תחום לימודים ייחודי ומידת היׂשימּות של הלימודים 
עבורם. שיקולים כלכליים ואפשרויות מגורים שונות הגלומות במוסד הנבחר היו חלק מהשיקולים, 
אך יוחסה להם חשיבות מועטה. לבסוף, הבחירה במוסד לימודים כחלק משיקולי מורטוריום )חיים 

סטודנטיאליים, להתרחק מההורים וכדומה( זכתה להערכה הנמוכה ביותר בקרב הסטודנטים. 
 Principal( לסדרת ההיגדים המוצגת בלוח 2 נערך ניתוח גורמים מסוג ניתוח גורמים ראשיים
component analysis(. בסך הכול נמצאו שישה מדדים לפי סדר תרומתם לשונות המוסברת 
שיקולים   ,)12.6( מורטוריים  שיקולים  גורם(:  כל  שתורם  מוסברת  שונות  אחוז   - )בסוגריים 
כלכליים  שיקולים   ,)9.5( מגורים  שיקולי   ,)11.1( אינסטרומנטליים  שיקולים   ,)11.5( אקדמיים 
את  מציג   2 לוח   .61% היא  המוסברת  השונות  כל  סך   .)7.2( למוסד  להתקבל  ואפשרות   )9.2(
הממוצעים ואת סטיות התקן של כל היגד, כשהם מאורגנים לפי הגורם שאליו הם משויכים, ואת 

הממוצע וסטיית התקן של המדדים שנבנו על פי ניתוח הגורמים.

מוסד לימודי        סטטוס הישג ומגורים  
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לוח 2. שיקולי בחירה במוסד לימודים )ממוצעים וסטיות תקן; 1=כלל לא, 5=במידה רבה מאוד(

סטיית תקןממוצע 

שיקולי מורטוריום

1.861.13קרבה למקומות בילוי ותרבות

1.911.23להתנסות בחיים בעיר אחרת

1.731.11להיות רחוק מהבית

2.071.15לסטודנטים במוסד יש חיים סטודנטיאליים עשירים

1.890.90מדד בחירת מוסד לימודים משיקולי מורטוריום

שיקולים אקדמיים

3.801.17יוקרת המוסד

4.001.07הרמה האקדמית-מדעית של המוסד

3.671.20איכות המרצים במוסד

3.671.18רמת הלימודים מתאימה לך

3.870.86מדד בחירת מוסד לימודים בשל יוקרתו ומשיקולים אקדמיים

שיקולים אינסטרומנטליים

2.701.36יחס אישי לכל לומד/ת

3.581.30התואר מאפשר המשך לימודים

2.751.44קיום תחום לימודים ייחודי 

3.531.23הלימודים במוסד יישומיים/פרקטיים

3.140.93מדד בחירת מוסד לימודים משיקולים אינסטרומנטליים

שיקולי מגורים

2.721.58אפשרות לגור בבית

2.301.34להיות קרוב להורים

1.821.24אפשרות לגור במעונות

2.061.42להיות קרוב לבן/בת זוג או חבר/ה

2.220.77מדד בחירת מוסד לימודים משיקולים הקשורים במגורים

שיקולים כלכליים

2.361.30אפשרות לקבל מלגות

2.431.35אפשרות לעבוד תוך כדי לימודים

2.371.34אילוצים כלכליים

2.381.02מדד בחירת מוסד לימודים משיקולים כלכליים

3.451.35אפשרות להתקבל
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שיקולים  הלימודים:  מוסד  בחירת  לשיקולי  קשור  המוצא  יישוב  שבהם  מדדים  שני  נמצאו 
מורטוריים, ובעיקר שיקולי יוקרה, מאפיינים במידה רבה יותר את הסטודנטים מהמרכז בהשוואה 
בעצמם  לדרג  התבקשו  הסטודנטים  כן,  כמו  בהתאמה(.  ו-3.69   3.86 ו-1.78;   1.95( לפריפריה 
בפניהם  שהוצגו  הגורמים  כל  מבין  לימודים  מוסד  בבחירת  ביותר  להם  החשובים  הגורמים  את 
 ,)19%( המוסד  יוקרת  היו  לימודים  מוסד  בבחירת  ביותר  החשובים  הגורמים  שלושת  בשאלון. 
הרמה האקדמית-מדעית שלו )15%( והאפשרות להתקבל אליו )10%(, כלומר שיקולים אקדמיים. 
מבין הגורמים שחשיבותם משנית לדעת הסטודנטים, בלטו ארבעה גורמים לפי שכיחותם: הרמה 
האקדמית-מדעית של המוסד )14%(, יוקרת המוסד )11%(, התואר מאפשר המשך לימודים )10%( 
והאפשרות להתקבל למוסד )10%(, כלומר גם כאן יש חשיבות רבה לשיקולי יוקרה אקדמיים, וגם 
למניעים אינסטרומנטליים. בדירוג הגורמים החשובים ביותר בבחירת מוסד לימודים לא נמצאו 

הבדלים מובהקים לפי יישוב מוצא. 
יישוב מוצא  כפי שכבר צוין לעיל, מתוך חמשת מדדי השיקולים בבחירת מוסד לימודים לפי 
והשיקול האקדמי,  מובהק בממוצעי החשיבות של שניים מהם: השיקול המורטורי  הבדל  נמצא 
זה  הבדל  האם  הפריפריה.  תושבי  לעומת  יותר  רבה  חשיבות  המרכז  תושבי  מייחסים  ולשניהם 
משפיע על בחירת מוסד הלימודים? נבחן את יחסי הגומלין בין מקום המגורים לשיקולי בחירת 
המוסד. לצורך קביעת חשיבותו של השיקול בחרנו בשאלה שבה התבקשו הסטודנטים לציין מתוך 
)אחד  ביותר  כחשובים  עבורם. השיקולים שצוינו  ביותר  רשימת השיקולים את השיקול החשוב 

לכל נשאל/ת( קובצו לפי ששת הגורמים וסווגו לפי מרכז ופריפריה. התקבלו הקבוצות הבאות:

פריפריה - שיקול מורטורי 3 )1.5%(מרכז - שיקול מורטורי 11 )3%(

פריפריה - שיקול אקדמי 66 )33.7%(מרכז - שיקול אקדמי 180 )50%(

פריפריה - שיקול אינסטרומנטלי 58 )29.6%(מרכז - שיקול אינסטרומנטלי 86 )23.7%(

פריפריה - שיקול מגורים 30 )15.3%(מרכז - שיקול מגורים 28 )7.7%(

פריפריה - שיקול כלכלי 14 )7.1%(מרכז - שיקול כלכלי 23 )6.3%(

פריפריה - אפשרות להתקבל 25 )12.8%(מרכז - אפשרות להתקבל 35 )9.3%(

ואילו  ביותר,  החשובים  הם  והאקדמיים  המורטוריים  השיקולים  המרכז  לתושבי  זו,  חלוקה  לפי 
גם  מסוימת  ובמידה  המגורים,  שיקולי  הכלכליים,  השיקולים  יותר  חשובים  הפריפריה  לתושבי 

השיקולים האינסטרומנטליים והאפשרות להתקבל למוסד. 
ניתוח  בוצע  כדי לבדוק את השפעת מקום המגורים על השיקולים לבחירה במוסד הלימודים 
סמיכות הבודק את שילובי השיקולים ומקום המגורים ביחס למוסד הלימודים. מהניתוח הוצאו 
)רק  בפריפריה  ובעיקר  במרכז  גם  מאוד  קטנות  שהן  משום  המורטורי,  השיקול  של  הקבוצות 
2 בולט כי רוב  שלושה מהנשאלים סימנו אפשרות זו כחשובה ביותר עבורם(. מהתבוננות באיור 
תושבי הפריפריה נמצאים בחלק השמאלי העליון, כלומר השיקולים בכללם מבחינים אך במעט 
בסוג המוסד שיבחרו. הפיזור של תושבי המרכז רב יותר, כך שהשיקולים מכוונים לבחירה נבדלת 
והם  דומה,  באופן  בוחרים  ומהפריפריה  מהמרכז  הכלכלי  השיקול  בעלי  רק  לימוד.  מוסדות  של 
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קרובים למכללה האזורית. המשמעות היא שגם כאשר השיקולים של תושבי הפריפריה ותושבי 
המרכז דומים, הבחירה שלהם במוסד לימודים תהיה שונה. 

איור 2. ניתוח סמיכות של מוסד לימודים וצירופי שיקולי בחירה ומקום מגורים

                               אינרציה=44

גורמים המשפיעים על בחירת תחום לימודים
נבדוק תחילה כיצד משפיעים משתני הרקע של הסטודנטים  כפי שנהגנו לגבי מוסדות הלימוד, 
 – המגורים  ומקום  המוצא  משפחת  של  חברתי-כלכלי  סטטוס  קודמים,  לימודיים  הישגים   –
מרובת  הלוגיסטית  הרגרסיה  ניתוח  של  תוצאותיו  מוצגות   3 בלוח  לימוד.  בתחומי  הבחירה  על 
הקטגוריות. מבחינת ההישגים הלימודיים, הסדר המסתמן על פי יחסי הסיכוי בהשוואה לתחום 
המדעים )שנבחר בשל היותו תחום לימודים דיסציפלינרי ויוקרתי( הוא כדלהלן: לבעלי הישגים 
ללמוד  הסיכוי  לעומת  פרא-רפואיים  ומקצועות  משפטים  ללמוד  יותר  גדול  סיכוי  יש  גבוהים 
מדעים. לאותה קבוצת סטודנטים סיכוי קטן יותר ללמוד הנדסה, מחשבים, מדעי החברה והרוח 
וחינוך ביחס לסיכוי ללמוד מדעים. הסיכוי של תושבי המרכז ללמוד בתחומי מדעי הרוח, מחשבים, 
הפריפריה.  תושבי  של  המקביל  מהסיכוי  קטן  מדעים,  לעומת  פרא-רפואיים  ומקצועות  הנדסה 

נראה אפוא שלמקום המגורים יש השפעה ייחודית גם על הבחירה בתחום הלימודים.

מוסד לימודי        שיקול בחירת מוסד לפי מגורים  
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לוח 3. השפעות הישגים קודמים, סטטוס חברתי-כלכלי ומקום מגורים על בחירת תחום לימודים 
)N=579( )רגרסיה לוגיסטית מרובת קטגוריות(

מדעי 
הרוח

חינוך
מדעי 
החברה

הנדסהמחשביםמשפטים
פרא-

רפואיים
Chi2

1.48-**7.97*8.29**8.17-**12.39**16.28**10.98קבוע
*17.70*69.-42.-56.-16.00.-21.-28.-סטטוס
**235.52*008.*007.-*011.-**015.**018.-**025.-**017.-הישגים

**24.80*1.14-*1.17-*45.01-1.63.-944.-*1.55-מרכז
**9022.72.-77.-89.21.-27.57.03.ציון דמה

**p>.01 *p>.05  

-2ll= 1729.3, Chi 2 = 420.13 )df=28( p=.000 Pseudo R2 )Cox & Snell(=.51

ניתוח הסמיכות המוצג באיור 3 )האינרציה שווה ל-61( מציב את תחומי הלימוד בממד 
הראשון, המסביר 79% מהאינרציה, החל ממשפטים בצד שמאל ועד חינוך בצד ימין, ובה 
בעת מציג את בעלי ההישגים הגבוהים בצד שמאל ואת בעלי ההישגים הנמוכים בצד ימין. 
אפשר לראות בבירור את הקשר בין הישגים לימודיים קודמים ובין בחירת תחום הלימודים. 
באשר לשילוב של סטטוס, הישגים קודמים ומקום מגורים, בצד העליון השמאלי של האיור 
נמצאים בעלי ההישגים הגבוהים והסטטוס החברתי-כלכלי הנמוך הסמוכים זה לזה, ללא 
קשר למקום המגורים. בחלק התחתון – בעלי ההישגים הגבוהים והסטטוס החברתי-כלכלי 
הגבוה המרוחקים זה מזה על פי מקום המגורים. כאשר ההישגים נמוכים )בצד ימין, של 
בין  כלומר הדמיון  ביותר,  רבה  בעלי ההישגים מתחת לממוצע של המדגם(, הסמיכות 
יותר. למרות זאת, אפשר לראות כי מקום המגורים מבחין בין הקבוצות:  הקבוצות רב 
סטודנטים המתגוררים בפריפריה נמצאים בחלק העליון וסמוכים לתחומי לימוד שונים 
מאלה שנמצאו בקרב תושבי המרכז )המתרכזים בעיקר בחלק התחתון של האיור(. גם כאן 
חוזר הממצא כי תושבי הפריפריה בעלי ההישגים הנמוכים בוחרים תחומי לימוד דומים 
ללא קשר לסטטוס. בעלי ההישגים הגבוהים מהפריפריה בוחרים )גם( בהתאם לסטטוס. 
בעלי הסטטוס הנמוך מעדיפים את הלימודים הפרא-רפואיים, ואילו בעלי הסטטוס הגבוה 

סמוכים יותר למדעים ולמשפטים. 
מכאן שמקום המגורים אינו משפיע באופן אחיד על כולם. בעלי ההישגים הגבוהים 
לבעלי  הנמוכים.  ההישגים  בעלי  המגורים מאשר  פי מקום  על  בבחירתם  יותר  נבדלים 
הישגים גבוהים יש בדרך כלל מרחב בחירה רחב יותר, ולכן ההבדלים בין מרכז לפריפריה 
באים לידי ביטוי בקרב אוכלוסייה זו. תחומי הלימוד המאפיינים את תושבי הפריפריה הם 
מקצועות פרא-רפואיים, הנדסה, מתמטיקה, מחשבים ומדעי הרוח. רוב התחומים האלה 
)להוציא מדעי הרוח( מאפשרים רכישת מקצוע וכניסה מהירה לשוק העבודה. התחומים 
המאפיינים את תושבי המרכז הם משפטים, מדעים ומדעי החברה, שחלקם אינם מכשירים 
למקצוע וחלקם ידרשו גם תואר שני או תהליך הכשרה ממושך כדי להיכנס לשוק העבודה. 
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איור 3. ניתוח סמיכות של תחומי לימודים וצירופי הישגים קודמים, סטטוס חברתי-כלכלי ומקום מגורים

          אינרציה=61

שיקולי בחירה בתחום לימודים
השיקולים לבחירת תחום הלימודים נבדקו בסדרת היגדים. לסדרת ההיגדים נערך גם הפעם ניתוח 
גורמים מסוג ניתוח גורמים ראשיים )ראו הסבר מפורט לפני לוח 2 לעיל(. לוח 4 מציג את הממוצע 
הממוצע  מוצג  היגדים  סדרת  כל  בסוף  שהתקבלו.  הגורמים  פי  על  ההיגדים  של  התקן  סטיית  ואת 
הלא משוקלל של כל ההיגדים שנכללו באותו מדד. נמצאו ארבעה גורמים מרכזיים המסבירים 58% 
מהשונות: שיקולים תועלתניים )18.8(, שיקולי זולתנות )אלטרואיזם( )16.1(, בחירה מתוך פשרות 

)13.5( ועניין בתחום הלימודים )9(.
בפירוט המרכיבים של שיקולי הבחירה בתחום לימודים נמצא כי העניין שיש לסטודנטים במקצוע 
הנלמד הוא החשוב ביותר. אחריו דורגו שיקולים אינסטרומנטליים למיניהם, כמו יוקרת המקצוע או 
משכורת עתידית. חלק מהסטודנטים בחרו בתחום הלימודים כתוצאה מפשרות כמו יכולת אישית, 
יכולת לעמוד בתנאי הקבלה וכדומה. לבסוף, שיקולי זולתנות, דהיינו תרומת התחום הנלמד לחברה 
ולקהילה, הוערכו במידה המועטה ביותר. לא נמצא כל הבדל בשיקולים לבחירת תחום הלימודים לפי 

יישוב מוצא )מרכז או פריפריה(.
כפי שנהגנו לגבי בחירה במוסד לימודים, גם כאן התבקשו הסטודנטים לבחור את השיקולים בעלי 
מבין  משנית.  שהשפעתם  אלה  ואת  שלהם  הלימודים  בתחום  בחירתם  על  ביותר  הרבה  ההשפעה 
השיקולים החשובים ביותר בלטו שניים בשכיחותם הגבוהה: העניין בתחום הלימודים )44%( והיכולת 
לעבוד בתחום כבר בסיום הלימודים לתואר ראשון )12%(. כלומר העניין בתחום הוא השיקול העיקרי 
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בבחירה בתחום הלימודים, ואליו נלווה שיקול שיש בו פשרה מסוימת. באשר לשיקולים המשניים, 
נמצאו ארבעה שיקולים שכיחים: היכולת לעבוד בתחום כבר בסיום התואר הראשון )15%(, אפשרות 
כלומר   ,)11%( גבוהה  עתידית  ומשכורת   )13%( התמחות  אפשרויות  מגוון   ,)14%( מקצוע  לרכוש 

בעיקר שיקולים תועלתניים.
בהשוואה לפי יישוב מוצא נמצא כי סטודנטים מהמרכז בחרו בתחום הלימודים בשל העניין הגלום 
בו יותר מתושבי הפריפריה )45% ו-40% בהתאמה(. סטודנטים מהפריפריה בחרו בתחום הלימודים 
ו-10%   15%( במרכז  המתגוררים  מאלה  יותר  רבה  במידה  הלימודים  בסיום  לעבוד  היכולת  בשל 
הנלמד,  בתחום  הסטודנטים  שמגלים  בעניין  מקורה  הלימודים  בתחום  הבחירה  כלומר  בהתאמה(. 
מהפריפריה  סטודנטים  המרכז.  מיישובי  שמוצאם  סטודנטים  יותר  רבה  במידה  מאפיין  זה  ושיקול 

מוכנים יותר לפשרות לימודיות ובוחרים תחום לימודים שיספק להם גם עבודה מיד בסיום התואר.

לוח 4. שיקולי בחירה בתחום לימודים )ממוצעים וסטיות תקן; 1=כלל לא, 5=במידה רבה מאוד(

סטיית תקןממוצע 

שיקולים תועלתניים

3.501.17יוקרה וסטטוס של תחום הלימודים

3.251.22היוקרה של המקצוע

3.631.16משכורת עתידית גבוהה

3.261.35גישה למקצוע מבוקש בשוק

3.751.15מגוון אפשרויות התמחות

4.290.84אפשרות לרכוש מקצוע

3.610.82מדד בחירת תחום לימודים משיקולים תועלתניים

שיקולי זולתנות

3.221.33אפשרות השפעה בקהילה ובחברה

3.001.38חשיבות המקצוע לחברה ולמדינה

1.951.15התאמה לצורכי הקהילה או היישוב שלך

3.221.36התאמה לסגנון החיים והמשפחה הרצוי לך

2.840.96מדד בחירת תחום לימודים משיקולי זולתנות

פשרות

3.401.26יכולת לעמוד בתנאי הקבלה

1.700.96לימודים קלים ללא השקעה גדולה

3.441.20התאמה ליכולת שלך

3.831.31יכולת לעבוד בתחום כבר בסיום התואר הראשון

3.090.76מדד בחירת תחום לימודים בשל פשרות

4.470.82העניין שלך בתחום
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הלימודים  ותחום  הלימודים  תחום  בבחירת  השיקולים  המגורים,  מקום  בין  הגומלין  יחסי 
הנלמד נבחנו באמצעות ניתוח סמיכות. תחילה נגדיר את הקבוצות המשתתפות. כאשר התבקשו 

הנשאלים לבחור את השיקול החשוב להם ביותר מתוך הרשימה, התקבלה החלוקה הבאה:

פריפריה - שיקולים תועלתניים 58 )28.6%(מרכז - שיקולים תועלתניים 112 )30.2%(

פריפריה - שיקולי זולתנות 30 )14.8%(מרכז - שיקולי זולתנות 36 )9.7%(

פריפריה - פשרות 33 )16.3%(מרכז - פשרות 55 )14.8%(

פריפריה - עניין בתחום 82 )40.4%(מרכז - עניין בתחום 168 )45.3%(

בנושא  לפריפריה.  המרכז  בין  לימודים  תחום  לבחירת  בשיקולים  הבדל  אין  כמעט  למעשה, 
בשתי  כי  אם  רבה,  חשיבות  לכך  המייחסים  הפריפריה  מתושבי  יותר  גבוה  שיעור  יש  הזולתנות 

הקבוצות בחרו בשיקול זה רק מעט משיבים.
שסטודנטים  עולה  מהממצאים  ל-30(.  שווה  )האינרציה   4 באיור  מוצג  הסמיכות  ניתוח 
מהפריפריה וסטודנטים מהמרכז נמצאים באזורים שונים של המפה ללא קשר לשיקולי הבחירה 
שלהם. סטודנטים מהפריפריה נמצאים בחלק העליון של האיור, ואילו סטודנטים מהמרכז נמצאים 
ומהפריפריה  מהמרכז  סטודנטים  מכוונים  זהים  בחירה  ששיקולי  הדבר  פירוש  התחתון.  בחלקו 
לבחור  נוטים  זולתני  שלהם  שהשיקול  מהפריפריה  סטודנטים  למשל,  שונים.  לימוד  לתחומי 
ומדעים;  משפטים  לבחור  נוטים  זולתני  שלהם  שהשיקול  מהמרכז  סטודנטים  ואילו  בחינוך, 
סטודנטים מהפריפריה שבוחרים תחום לימודים מתוך פשרה בוחרים יותר ללמוד מחשבים, ואילו 

חבריהם מהמרכז בוחרים יותר במדעי החברה. 
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איור 4. ניתוח סמיכות של תחומי לימוד וצירופי שיקולי בחירה ומקום מגורים

                        אינרציה = 30

סיכום ודיון
במרכז  המגורים  לעומת  פריפריה  ביישובי  המגורים  השפעת  את  לבחון  הייתה  המחקר  מטרת 
בחירות  על  קודמים,  לימודיים  והישגים  בשילוב עם סטטוס חברתי-כלכלי של משפחת המוצא 
מוסדות  בשישה  הראשון,  לתואר  הראשונה  לימודיהם  שנת  בתחילת  סטודנטים  של  לימודיות 
לימוד אקדמיים: שלוש אוניברסיטאות )שתיים המוגדרות ִעלית ואחת ייעודית( ושלוש מכללות 

)מתמחה, חינוך ואזורית(. 
והיתר  משנה,  גלעיני  או  גלעין  באזורי  מתגוררים  שלישים  שני  המחקר,  משתתפי  מקרב 
בפריפריה. כצפוי, סטודנטים אלה שונים ברקע החברתי-כלכלי שלהם, בהשכלת הוריהם ובעיקר 
בהכנסתם, וכמו במחקרים קודמים, אלה שמוצא משפחתם מהפריפריה הם בעלי סטטוס חברתי-
כלכלי נמוך מאלה שמוצא משפחתם מהמרכז. ממצא אחר שמתיישב עם מחקרים קודמים הוא 
ואילו  גבוה מזה של תושבי הפריפריה,  ששיעור הלומדים באוניברסיטאות מקרב תושבי המרכז 
)בגרות  קודמים  לימודיים  להישגים  באשר  הפריפריה.  תושבי  הם  במכללות  מהסטודנטים  חצי 

ופסיכומטרי(, תושבי המרכז הם בעלי הישגים לימודיים גבוהים יותר.
מחקרים  לממצאי  דומים  אמנם  מגורים  יישוב  פי  על  בפילוח  במחקרנו  הסטודנטים  מאפייני 
המרכז  תושבי  מובן שחלק מהסטודנטים  אך  למרכז,  פריפריה  בין  להבדלים  הקשור  בכל  אחרים 
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הם  כל תושבי הפריפריה  ולא  גבוהים,  קודמים  והישגים  גבוה  בעלי סטטוס חברתי-כלכלי  אינם 
בעלי סטטוס חברתי-כלכלי נמוך והישגים קודמים נמוכים. 

בעלי הישגים קודמים נמוכים בחרו במוסדות לימוד דומים, ללא קשר לסטטוס החברתי-כלכלי 
שלהם, ואילו בעלי ההישגים הגבוהים נבדלים בבחירתם על פי הסטטוס ומקום המגורים. כאשר 
הסטטוס החברתי-כלכלי של הסטודנטים היה גבוה, הם נטו לבחור באוניברסיטה לפי מקום מגורים: 
אוניברסיטת  את  העדיפו  הפריפריה  ותושבי  אביב,  תל  אוניברסיטת  את  העדיפו  המרכז  תושבי 
ללמוד  יחסית, העדיפו תושבי המרכז  נמוך  ואת הטכניון. כאשר הסטטוס החברתי-כלכלי  חיפה 
יותר,  הנמוכה  היוקרה  בעלת  זו  את  העדיפו  הם  כי  אם  הפריפריה,  מתושבי  יותר  באוניברסיטה 
אוניברסיטת חיפה. כמו כן, סטודנטים תושבי הפריפריה דומים זה לזה בבחירת מוסד הלימודים 
יותר מאשר סטודנטים תושבי המרכז. לפיכך הסטטוס החברתי-כלכלי הוא מרכיב שמשפיע על 

תושבי הפריפריה פחות מתושבי המרכז. 
תושבי המרכז בוחרים במוסד לימודים משיקולי יוקרה ומשיקולים מורטוריים, ואילו שיקוליהם 
תושבי  של  השיקולים  כאשר  אינסטרומנטליים.  בעיקר  הם  פריפריה  מיישובי  סטודנטים  של 
תושבי  שונה.  לעתים  תהיה  לימודים  במוסד  שלהם  הבחירה  דומים,  המרכז  ותושבי  הפריפריה 
המרכז הטרוגניים יותר בבחירת מוסד הלימודים, ואילו תושבי הפריפריה נוטים יותר להידמות זה 

לזה בבחירת מוסד לימודים )בדרך כלל מכללה אזורית(.
וחוקרים   )Hayden & Carpenter, 1990( וקרפנטר  היידן   ,)2005( גץ  טענו  שכבר  כפי 
נוספים, השיקולים בבחירת תחום לימודים הם רבים ומגוונים: בשביל חלק מהסטודנטים מדובר 
באמצעי אקסטרינזי ואינסטרומנטלי לרכישת מקצוע וניעּות חברתית באמצעות השכלה גבוהה, 
מתהליך  חלק  שהם  אינטרינזיים  משיקולים  נובעת  לימודים  בתחום  הבחירה  אחרים  אצל  ואילו 
בתחום  בוחרים  המרכז  תושבי  שלפיו  דפוס  העלו  מחקרנו  ממצאי  חווים.  שהם  המורטוריום 
לימודים משיקולים אינטרינזיים יותר וכחלק מהמורטוריום שבו הם נמצאים. תושבי הפריפריה 
מכווני מטרה תעסוקתית, ושיקוליהם אינסטרומנטליים יותר. מובן שמכלול השיקולים וההבחנה 
בין סטודנטים מהמרכז לאלה מהפריפריה משקפים גם מגוון אילוצים כלכליים, הון תרבותי וסדרת 

.) Breen & Yaish, 2006 שיקולים של בחירה רציונלית )ראו למשל
הבחירה בתחום הלימודים כתוצאה מהעניין שמגלים הסטודנטים בתחום הנלמד אפיינה יותר 
לפשרות  יותר  מוכנים  מהפריפריה  שמוצאם  סטודנטים  המרכז.  מיישובי  שמוצאם  סטודנטים 
לימודיות ונוטים יותר לבחור תחום לימודים שיספק להם גם עבודה מיד בסיום התואר. למקום 
המגורים יש אפוא השפעה רבה על הבחירה, כך שגם בעלי שיקולים דומים יבחרו אחרת בהתאם 
לימוד  בתחומי  יבחרו  במרכז  וגרים  תעסוקתי  בביטחון  המעוניינים  סטודנטים  מגוריהם.  למקום 
)הישגים  התנאים  שאר  כאשר  בפריפריה,  וגרים  תעסוקתי  בביטחון  המעוניינים  מאלה  שונים 

קודמים וסטטוס( שווים, וכך נמצא גם ברוב השיקולים.
אם כן, אותם שיקולים יכולים להביא לבחירה שונה במרכז ובפריפריה. ממצאים אלה מתיישבים 
והתשתית  הערכים  מערכת  ובדבר  ואינסטרומנטליים  אינטרינזיים  שיקולים  בדבר  הטענה  עם 
כדי  בו, לעומת פשרות שיש לעשות  לפי העניין  החברתית-כלכלית המאפשרת בחירה במקצוע 
לרכוש מקצוע ולהשתלב מהר בשוק העבודה )ראו למשל Teichler, 1999(. בחירות אלה בקרב 
סטודנטים מהפריפריה דומות לבחירות המאפיינות קבוצות מיעוט וסטודנטים מסטטוס חברתי-

.)Brown, 2002( כלכלי נמוך
משתמע מכך כי ההבדלים בבחירות לימודיות בין סטודנטים מהמרכז לסטודנטים מהפריפריה 



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טו ]2[   383

אינם נובעים רק מהישגים לימודיים נמוכים, סטטוס חברתי-כלכלי שונה או שיקולי בחירה שונים, 
כפי שמקובל להניח. ההבדלים נובעים מיחסי הגומלין בין גורמים אלה ובין מקום המגורים. עצם 
גורמים לבחירות שונות בהשוואה לאלה שעושים תושבי המרכז, גם כאשר  המגורים בפריפריה 
הם דומים במאפיינים אחרים. הפריפריאליות )ראו למשל Tuhkunen, 2007( מביאה לבחירות 
בעלי  על  נבדל  באופן  משפיעה  כי  אם  שונות,  תכונות  בעלי  שהם  פריפריה  תושבי  אצל  דומות 
הישגים גבוהים או נמוכים או על בעלי סטטוס חברתי-כלכלי שונה. עוד עלה מהמחקר הנוכחי 
כי הפריפריאליות מאופיינת בהתמקדות בתחומי לימוד המאפשרים כניסה מהירה יחסית לשוק 

העבודה. 
למחקר יש כמה מגבלות. ראשית, הוא מתמקד במחוז צפון ומקיף כמעט רק מוסדות מאזור זה 
)למעט אוניברסיטת תל אביב(. מחקר המשך רצוי שיכלול גם אשכול של מוסדות מאזור המרכז, 
מוסד  לבחירת  בהקשר  הפריפריאליות  תפיסת  את  לבחון  כדי  הדרומית,  מהפריפריה  ובעיקר 
לימודים ותחום לימודים. שנית, כל קטגוריה של סוג מוסד במערך הריבודי של אוניברסיטאות 
)ִעליות וייעודיות( ומכללות )חינוך, מתמחה ואזורית( כוללת כאן מוסד יחיד. מחקר מקיף יותר 
רצוי שיכלול כמה מוסדות מכל סוג כדי לבחון את ממצאי המחקר כמאפיינים של קטגוריה מוסדית 

ולא של מוסד מסוים זה או אחר.
חשיבותו של מחקר זה היא בכך שמעבר לנושא הריבודי, הקשור בבחירת מוסד לימודים ותחום 
לימודים, נבחנו שיקולי הבחירה במוסדות להשכלה גבוהה כפי שהם נתפסים על ידי הסטודנטים. 
סטודנטים  בין  לימודים  ותחום  לימודים  מוסד  בבחירת  ההבדלים  להסבר  מסוים  מענה  ניתן  בכך 
זכתה  לא  הפריפריה  של  יחסי  קיפוח  על  המקובלת  הטענה  מהמרכז.  אלה  לעומת  מהפריפריה 
לתמיכה מלאה. כאשר מדובר בהשכלה גבוהה, הבחירות הלימודיות של הסטודנטים קשורות פחות 
מגיעים  מהפריפריה  מצליחים  סטודנטים  קודמים.  לימודיים  ולהישגים  חברתי-כלכלי  לסטטוס 
העבודה,  לשוק  יחסית  מהירה  כניסה  המאפשרים  לימוד  תחומי  בוחרים  אולם  לאוניברסיטאות, 
כמו חבריהם בעלי ההישגים הפחותים הלומדים במכללות. הקיפוח הוא בשלב שלפני הלימודים 
הגבוהים, כלומר שיעורם של בעלי הישגים גבוהים בשלבים המוקדמים של החינוך בפריפריה נמוך 

לעומת זה שבמרכז.
מסקנה זו משליכה גם על מערכת ההשכלה הגבוהה בכלל. מבחינת הוויכוח על ריבוד לעומת 
שונּות, מחקר זה מחזק ממצאים של מחקרים קודמים שמראים שהגישות אינן מוציאות זו את זו 
)איילון, 2008(. נמצאה תמיכה בגישת הריבוד, בעיקר בכך שלאוניברסיטאות מגיעים סטודנטים 
בעלי הישגים גבוהים יותר, והם אף לומדים תחומים יוקרתיים יותר. אולם דווקא הבחירה הנבדלת 
של סטודנטים מהמרכז ומהפריפריה מעידה על שונּות הבחירה בתחומי לימוד על פי הצרכים או 

ההעדפות, בשילוב בחירה על פי הריבוד המוסדי.
הגישה המקובלת במחקר היא להצביע על כשלים או טעויות של המתכננים וקובעי המדיניות 
המדיניות  את  דווקא  מחזקות  כוונו,  לכך  שלא  אף  זה,  מחקר  תוצאות  הבנה.  או  ידע  חוסר  בשל 
מתברר  תושביה.  צורכי  על  שיענו  בפריפריה  לימוד  ותחומי  לימוד  מוסדות  פיתוח  של  הקיימת 
הסטודנטים,  לצורכי  העונים  לימוד  לתחומי  בעיקר  מכוונים  המוסדות  מושגת:  המטרה  שאכן 
לפחות בכל הנוגע לעיקרון הבסיסי, קרי תחומים המאפשרים כניסה מהירה יחסית לשוק העבודה. 
המכוון,  העיקרון  זה  אולם  זה,  צורך  על  מלא  באופן  עונה  אכן  המוצע  המבחר  כי  טענה  כאן  אין 

והשאר הוא בגדר ניסוי ולעתים טעייה. 
חידוש נוסף של המחקר הנוכחי הוא הרחבת ההסבר, כך שמעבר לנחיתותם של תושבי הפריפריה 
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על  כמשפיעה  הפריפריאליות  תפיסת  על  הצבענו  זה(,  במחקר  גם  שהוצג  כפי  קיימת,  )שאכן 
הבחירות הלימודיות בקרב צעירים. הפריפריאליות אינה פועלת בחלל ריק, אלא קשורה בהישגים 
יבחרו  מהפריפריה  שסטודנטים  כך  החברתי-כלכלי,  בסטטוס  גם  מה  ובמידת  קודמים  לימודיים 
היא  הפריפריאליות  כי  ייתכן  במרכז.  הגרים  הנמוכים  ההישגים  בעלי  מעמיתיהם  שונה  באופן 
שהוא  מופנם  וקוגניטיבי  נפשי  מבנה  דהיינו   ,)Bourdieu 1984( בורדייה  של  בלשונו  הביטוס, 
תוצר של הימצאות בקבוצה חברתית מסוימת. אם אכן הפריפריאליות היא הביטוס, יש כאן רמז 
ששיפור ההישגים של תושבי הפריפריה או שינוי בסטטוס החברתי-כלכלי שלהם לא בהכרח יביאו 

לשינוי בבחירותיהם הלימודיות.
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"אנחנו חיים בעולם האין": נשים חולות מדברות מתוך סבל 
גופני על עמימות רפואית והכחשה חברתית

עדי פינקלשטיין*

המאמר מוקדש לזכרה של פרופ' רויטל גרוס 

תקציר. המאמר עוסק בהתנסות החולי )illness experience( של 
הגדרתן  בישראל.  ובפיברומיאלגיה  כרונית  בתשישות  חולות  נשים 
המחקר  בחזית  כיום  נמצאות  לא  הן  עמומה.  המחלות  של  הרפואית 
אינן  בישראל. המחלות  ציבורית  להכרה  זוכות  אינן  כה  ועד  הרפואי, 
מנהלות  החולות  הנשים  החיים.  באיכות  פוגעות  אך  חיים,  מסכנות 
משא ומתן על הלגיטימציה להיות חולות הן הממסד הרפואי ועם הגוף 
הפוליטי, והן בסֵפרה הפרטית עם הקרובים אליהן ביותר. הן מתארות 
נורמות חברתיות ותפיסות תרבותיות ביחס לחולי  כיצד מערכת של 
ובירוקרטיים, מביאים לכך שהן  פוליטיים  ובצדן הסדרים  ולבריאות, 
נאלצות להסתיר את מצבן הגופני ולהמשיך לתפקד כרגיל. מטרתו של 
המאמר לחשוף לראשונה את התופעה בהקשר הישראלי ולעודד את 
המשך המחקר על היבטים חברתיים ותרבותיים של חולי כרוני בישראל.

בסיום הריאיון שערכתי עם עדינה, חולה בפיברומיאלגיה, היא התייחסה לתגובותיהם של 
רופאים שלא האמינו שהיא מרגישה את הכאבים שהיא מתארת:

ברגע שחולה, חולה בכלל או חולה בפיברומיאלגיה, כמו במקרה שלי, נתקלים בחוסר 
אמון, כי זה דברים שמדעית או מעבדתית לא יכולים להוכיח, ואם אתה לא מאמין לי 

שאני אומרת שכואב לי, אז אין לנו על מה לדבר. 

דבריה של עדינה לא היו יוצאי דופן. היא ונשים אחרות שראיינתי החולות בפיברומיאלגיה1 ובתשישות 
כרונית2 ביטאו בכך את אחד המוקדים המרכזיים בעבורן בסיפור מחלתן. הכאב והעייפות שהן חשות 

המחלקה  ירושלים;  העברית  האוניברסיטה  "אמירים",  המצטיינים  ותכנית  לרפואה  הפקולטה    *
לסיעוד, מכון טל, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים )JCT(; מכללת דוד ילין.

נשים  של  סיפורים  הכרוני:  החולי  בחוויית  וניכור  זרות  הדוקטורט  עבודת  על  מבוסס  המאמר   
 Summa זכתה לציון 2008(. העבודה  )פינקלשטיין,  ובפיברומיאלגיה  החולות בתשישות כרונית 
cum Laude מטעם סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים )ראו גם פינקלשטיין, 2013(. תודות 
לפרופ' תמר רפופורט, לד"ר ליאורה פינדלר ולצביקה אור על הערותיהם לטיוטות מוקדמות של 
המאמר ועל תמיכתם, וכן לנועה שקד ולחדוה אייל. אני מבקשת להודות גם לסוקרים על הערותיהם 

המועילות שתרמו רבות לנוסח הסופי של המאמר. האחריות היא שלי בלבד.
 FMS - Fibromyalgia Syndrome  1

 CFS - Chronic Fatigue Syndrome  2
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שנויים במחלוקת בקרב הממסד הרפואי ואינם זוכים להכרה ציבורית וללגיטימציה חברתית. "אלו 
מחלות בעייתיות" או "אין מחלה כזו", אומרים להן הרופאים שלא מצאו עד כה ממצאים קליניים 
ברורים שיסבירו את הכאב והעייפות. לעיתים הם רומזים כי ייתכן שיש להן בעיה נפשית. המשפט 
"זה בראש שלך" ממחיש זאת היטב. "את נראית נהדר", הן שומעות מקרובי המשפחה ומהחברים 
אינם  הרופאים  מכיוון שגם  לנשים,  להאמין  הם  אף  ומתקשים  והעייפות  הכאב  רואים את  שאינם 
יודעים להסביר בדיוק ממה הן סובלות. לעתים נאמר להן ישירות שהן לא חולות "באמת", וכדאי 

 .)Werner, Widding Isaksen, & Malterud, 2004( "שיעשו מאמץ "לצאת מזה
מסקירה רחבה של מאמרים העוסקים בשתי המחלות עולים נושאים משותפים לחולים ממקומות 
שונים באירופה ובאמריקה הצפונית )Sim & Madden, 2008(. אחד הנושאים המרכזיים הוא מסע 
של  העמימות   למרות  ממנה  הנגרמות  ובמגבלות  במחלה  וציבורית  חברתית  הכרה  להשגת  מפרך 
הממסד הרפואי בנושא )Söderberg, Lundman & Norberg, 1999(. נושא שני הוא הקושי שבו 
נתקלים החולים בהתמודדות היומיומית עם הסימפטומים של המחלות, הגורמים לירידה בתפקוד 
 Abby & Garfinkel, 1991; Cahn, 2003; Crooks,( כאחד  והמשפחתי  החברתי  המקצועי, 
Vickers, 2000; Wendell, 2001 ;2007(. כפי שעולה ממחקרים אלו, לעתים קרובות לא רק איכות 
.)Neumann & Buskila, 1997( החיים של החולים נפגעת, אלא גם זו של בני המשפחה הקרובים

מטרתו של המאמר להביא לראשונה ידע מחקרי על התנסות של נשים החולות בתשישות כרונית 
ובפיברומיאלגיה בישראל ומנקודת מבטן. כפי שמראה המאמר, הנשים החולות מנהלות משא ומתן 
והן  הפוליטי,  הגוף  ועם  הרפואי  הממסד  עם  הציבורית  בסֵפרה  הן  חולות  להיות  הלגיטימציה  על 
בסֵפרה הפרטית עם הקרובים אליהן ביותר. הנשים מסתמכות על היכרותן עם גופן החולה, העייף 
והכואב ותובעות להכיר בה כידע על המחלה שלהן, ובכך מערערות על הסדר "המוצק" )איריגארי, 

2003(, שבו שולטים ידע וסמכות חיצונית של מומחים.
בהשאלה ממוהנטי )1988(, אפשר לומר שהתופעה שלפנינו מעלה סימני שאלה בדבר ההנחה 
הראשונית שקיימת זהות קבוצתית קוהרנטית הנקראת "חולים" וקטגוריה הומוגנית הנקראת 
שאלות  הנוכחי  במקרה  מציבים  לכולנו,  המּוכרים  ועייפות,  כאב   .)437-436 )שם,  "מחלות" 
זה  ידע  על  והסמכות  הגוף  על  הידע  בדבר  ופוליטיות  ערכיות  ואפיסטמולוגיות,  אונטולוגיות 
חברתי  או  רפואי  עניין  היא  כ"מחלה"  מסוים  גופני  מצב  של  ההגדרה  האם   .)Latour, 2004(
)Wendell, 1996(? באיזו מידה קטגוריות כמו "בריא" ו"חולה" מתאימות למגוון השינויים החלים 
בגוף האנושי )Williams, 1999(? מהי הסמכות של החולים לספר את סיפור המחלה שלהם 
)סאקס, 2011(, ומה בין סמכות זו ובין ההגמוניה ששמורה למדע ולרפואה בשיח הפוליטי? בהמשך 
לביקורת הפמיניסטית על הרפואה והמדע )Haraway, 1988(, אני מבקשת להציב את ההתנסות 
 Harding, 1986, ;361 'הפרטית של הנשים החולות כ"אובייקטיביות חזקה" )ראו ינאי, 2007, עמ

pp. 157-158(. כפי שמציינת חנה הרצוג )2010, עמ' 152(:

תביעות  ושל  החברתיים  החיים  של  הבנה  לקדם  ניסיון  הוא  בשוליים  הנוצר  הידע 
חברתיות שאינם מובנים מאליהם ואינם מקובלים על ידי מי שאינו שותף לרעיונות 
השינוי. כל מחקר, על פי גישה זו, צריך להתחיל בניסיון חייהן של קבוצות מוחלשות 
ומודרות ]...[ ואל לחוקרים להתעלם מכך שידע ופרשנות הם חלקיים ויש בהם בהכרח 
ניסיון ועל פעילות אנושית, שהיא מבנה ומגבילה את  סלקציה. כל ידע מבוסס על 

ההבנה האנושית, אך פותחת זוויות ראייה אחרות.
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)ראו  ובהולדה  המחקר בבריאות נשים בישראל עוסק רבות בנושאים הקשורים בפריון 
 Sered, 2000; Shalev & Gooldin, ;2006 ,לדוגמה אמיר, 1995; העליון, 2009; קניון
הפרופסיונליים,  התרבותיים,  החברתיים,  ההיבטים  על  מצביעים  מחקרים   .)2006
המשפטיים והפוליטיים של שיח הפריון בישראל ועל הדרך שבה הוא ממשטר את גופן 
נזק בריאותי )שובל  של נשים לתפקידן המרכזי כאימהות וכרעיות ואף עלול להסב להן 
Sered, 2000 ;2000(. חלק מהמחקרים אף נתנו מקום לביטוי של הנשים עצמן  ואנסון, 
)Benjamin & Ha’elyon, 2002, p. 670(. נוסף על כך, קיימים מחקרים מפרספקטיבה 
 Remennick & Raanan, ,מגדרית בנושא מחלות מסכנות חיים בישראל )לדוגמה
Sered & Tabory, 1999 ;2000(. עם זאת, פחות תשומת לב ניתנה להיבטים חברתיים 
של חולי מתמשך אצל נשים בישראל )Khazzoom, 2001, p. 88(, להתנסות החולי של 
נשים החולות במחלות כרוניות פנימיות, ובפרט לשתי המחלות שבמרכז המאמר הנוכחי. 

מחקר זה מבקש לתרום את תרומתו הצנועה לנושאים אלו.
למיטב ידיעתי, בהקשר הישראלי לא נחקרו עד כה במבט ביקורתי היבטים תרבותיים 
וחברתיים של סבל גופני כתוצאה מחולי כרוני, קרי חולי שאין לו מרפא, אך אינו מסכן 
צבאי  באתוס  גם  הישראלית מאופיינית  החברה  הפרו-נטליסטי,  על השיח  נוסף  חיים. 
עם  אנשים  של  החוויה  לאחרונה,  שהתפרסמו  מחקרים  שהראו  כפי   .)1999 )ברקוביץ, 
מוגבלויות בישראל מעוצבת על דרך השלילה לאורם של שני אלו )ראו לדוגמה ברויאר, 
2012; קורן, Hammer, 2012 ;2001(. הגוף עם המוגבלות הוא במידה רבה התשליל של 
"הגוף הנבחר" )Weiss, 2002(, "יפה הבלורית והתואר" )קמה, 2008, עמ' 12(. גם חולי 
גופני מתמשך, עייפות, חולשה וכאב עומדים במידה רבה בסתירה לדמותו הגברית של 
הצבר הישראלי )אלמוג, 1998(, שהוא צעיר, בריא, חזק וחסון גופנית ונפשית )חקק, 2009; 
2012(. הגוף עם המחלה הוא גם "האחר" של הגוף הפצוע כתוצאה ממלחמה  רוגינסקי, 
ידי הלקות  או מתאונה; למשך תקופות ממושכות, הגוף עם המחלה הכרונית נשלט על 
הגופנית, ואילו בנרטיב הישראלי, הגוף הפצוע צריך להיאבק כדי להשתקם ויכול לגבור על 
המוגבלות )גם אם לא על הפגיעה הגופנית שגרמה לה( בזכות חוסנו הנפשי, ופעמים רבות 

.)Hoffman, 2013( )בסיוע של אנשי מקצוע )רופאים ומטפלים אחרים
המחקר הנוכחי מבקש להצטרף למחקרים שעוסקים בהתנסות של אנשים ונשים עם 
מוגבלויות בישראל ולפתוח פתח לחקר הנרטיב של חולים בחולי כרוני בהקשר החברתי 
וזרות חברתית עלולים להחמיר את  והתרבותי הישראלי. המאמר מצביע על כך שניכור 
הסבל הגופני של חולים במחלות כרוניות, ובמקרים מסוימים אף את מצבם הגופני, מחמת 

 .)Dumit, 2006( הזנחה והתעלמות

הגדרת המחלות3
תסמונת העייפות או התשישות הכרונית היא מחלה שמאופיינת בתשישות רבה הנמשכת 
שישה חודשים או יותר, שאינה מתחוללת על רקע מאמץ גופני יוצא דופן ואינה חולפת 

הניסוח המובא כאן הוא כללי בלבד, ומטרתו להדגים עקרונות מהמחקר הרפואי בנושא. אין לראות   3
על  והמדעי  הקליני  לזכור שהמחקר  יש  כך,  על  נוסף  מוסמך.  רפואי מקצועי  מידע  אלו  בהגדרות 
המחלות מתעדכן כל העת, וכך גם הספרות הרפואית בנושא. למיטב ידיעתי, עד כה לא חלה פריצת 

דרך בהבנה המדעית או הקלינית של המחלות.
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לאחר מנוחה. נוסף על התשישות מחפשים לצורך האבחנה את קיומם של לפחות ארבעה 
מהתסמינים הבאים: ירידה בזיכרון ובריכוז; כאבי גרון; בלוטות לימפה מוגדלות; כאבי 

.)Jason et al., 2010 ;2011 ,מפרקים או שרירים; כאב ראש; הפרעות בשינה )תמיר
דאבת שרירים היא תסמונת ראומטית המאופיינת בכאבים מפושטים  פיברומיאלגיה או 
בגוף אך ללא רקע דלקתי, ולא נוצר בה נזק אורגני או אנטומי במפרקים או באיברי גוף 
נקודות   18-11 אחרים. בדרך כלל כדי לאבחן את המחלה מחפשים את הימצאותן של 
ידי הקולג' האמריקאי לראומטולוגיה.  )tender points( שהוגדרו על  רגישות לכאב 
מלבד כאבים אלו מוצאים פעמים רבות סימנים נוספים דוגמת נוקשות כללית, עייפות 
כללית, שינה לא טובה ולא מספקת, רגישות לתנאי קור וכאבי ראש כרוניים )תמיר, 2011; 

.)Goldenberg, 1999
המאה  של  התשעים  בשנות  הופיע  הכרונית"  התשישות  "תסמונת  הרפואי  המונח 
"תסמונת  הרפואי  המונח  הברית.  בארצות  היו  אז  שאובחנו  המקרים  ורוב  הקודמת, 
פיברומיאלגיה" הופיע גם הוא פחות או יותר באותן השנים. התשישות הכרונית כונתה 
בעת ההיא "מחלת היאפים", מכיוון שרוב המאובחנים היו מקרב קבוצה מעמדית מסוימת 
ובאווירה  מרובות  עבודה  בשעות  התאפיין  חייהם  שאורח  מצליחנים  קרייריסטים   –
תחרותית. למצב הגופני לא נמצא כל גורם שאפשר להצביע עליו בבירור בבדיקות מעבדה 
או בבדיקות רפואיות אחרות, והחולים הצטוו "להוריד הילוך", לנוח ולעסוק בפעילויות 
ניכר  מהנות ובטיפוח הגוף והנפש )Showalter, 1997(. בחלוף הזמן התברר כי אחוז 
)95%( מהחולים בפיברומיאלגיה הם נשים )Grodman et al., 2011(, בדרך כלל בנות 
50-30. ההערכה היא שרוב החולים בתשישות כרונית אף הן נשים )כ-60%( )אפל-פז, 
 Paulson, Danielson, & Söderberg, ;2006 ,2000; צרפתי ביריה ושמש קיגלי, 
2002(, אך המחלות פוגעות גם בגברים, ואף בנערים ובנערות. הערכות מספריות אלו 
2007; רהב, ללא תאריך(. הקושי להעריך  )בוסקילה,  גם בישראל  תקפות כפי הנראה 
מספרית את היקף החולים ואת היחס בין גברים לנשים בתוכם נובע בין השאר מחוסר 
הבהירות בהגדרת המחלות, מהחפיפה בין ההגדרה של שתיהן ומהחפיפה בינן לבין מחלות 
דומות אחרות )Robertson, 1999; Wessely, Hotopf, & Sharpe, 1988(. הסברה 
הרווחת היא שרבות מהלוקות במחלות כלל אינן מאובחנות )תמיר, 2011(. מחקרים הראו 
שתופעות גופניות דומות של כאב ועייפות אצל נשים הופיעו בעבר תחת שמות אחרים, 
היפוכונדריה   ,)Ware & Kleinman, 1992(  )Neurasthenia( נוירסטניה  למשל 
ודיכאון )Kleinman, 1988(. קיימים דיווחים על שתי המחלות בעיקר מהעולם המערבי, 
אך דּווח על תופעות דומות גם מסין )Kleinman, 1987; Lin, 1989(. המחלות מוגדרות 

ככרוניות,4 אף על פי שהן עדיין נתונות בעמימות קלינית.5
מהספרות הרפואית עולה שעד כה לא נמצא גורם אורגני )פתוגן( או אחר )למשל גנטי( 
שיכול להסביר באופן מובהק את הכאב והעייפות, והאבחנה של המחלות מסתמכת בעיקר 
על דיווח סובייקטיבי של החולים ועל שלילתן של מחלות אחרות. עד כה לא ברור מה 

ואין לה  יותר  או  כרונית היא מחלה הנמשכת שישה חודשים  בדרך כלל בספרות הרפואית מחלה   4
מרפא. 

לעיון בהנחיות המעודכנות לטיפול בתסמונת הפיברומיאלגיה, ראו איגוד רופאי המשפחה, 2013.  5
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תופעות  לעתים  אלו.  במחלות  הנפשיים  לגורמים  ביחס  הגופניים  הגורמים  של  חלקם 
נפשיות מוזכרות כחלק מהסימפטומים של המחלות, ולעתים כתוצאה ממצב של חולי 
ממושך שאינו מאובחן. עדיין לא ידועה דרך טיפול אחת יעילה ובדוקה המתאימה לטיפול 
מפני שקיימת  בין השאר   ,)Kanaan, Lepine, & Wessely, 2007( הללו  במחלות 
שונות רבה במופע המחלה בין חולה לחולה. למשל, במקרים מסוימים נמצא שתרופות 
נגד דיכאון במינונים נמוכים מאוד עוזרות להקל על הכאבים בפיברומיאלגיה ועל הפרעות 
 Hudson, Goldenberg, Pope, Keck, & Schlesinger,( השינה בתשישות כרונית
1992( ולפעמים פעילות גופנית מתונה מסייעת להקל על הכאבים )גרינברג ופריד, 2006(. 
המגוון והשונות מערימים קושי להיענות לצרכים של החולים, מכיוון שמערכות הבריאות 

אינן ערוכות לטיפול מותאם באופן אינדיבידואלי )אפל-פז ואחרות, 2000(.

תשישות כרונית ופיברומיאלגיה בישראל
רשמי  סקר  נערך  לא  כה  עד  אך  בישראל,  מוכרות  ופיברומיאלגיה  כרונית  תשישות 
לבדיקת שיעור החולים והחולות בארץ. לפיכך, ולמיטב ידיעתי, אין בידינו מידע מקיף 
על המאפיינים החברתיים-כלכליים והסוציו-דמוגרפיים של אוכלוסייה החולים בכלל 
ושל הנשים החולות בפרט, שכאמור הן הרוב המכריע של החולים בשתי המחלות הללו.6 
בכמה מרכזים רפואיים פועלות מרפאות המתמחות בשתי המחלות, למשל במרכז הרפואי 
סורוקה לחולים בפיברומיאלגיה ובמרכז הרפואי איכילוב לחולים בתשישות כרונית. כיום 
אפשר למצוא בקופות החולים מענה חלקי )למשל במרפאות כאב(, ועם זאת, בכל קופות 
החולים הפנייה הראשונית של חולים היא פעמים רבות לרופא המשפחה. מכאן שאבחון 
המחלה תלוי מאוד בידע של רופאי המשפחה ובמידה שהם מכירים בקיומן של המחלות. 
לכן החולים מתקשים לקבל אבחון מהיר ויעיל, ולעתים עוברים בדיקות רבות אשר לא 
 Shleyfer et al.,  ;2012 פעם חלקן מתבררות בדיעבד כמיותרות )בנדל, אבני ותמיר, 

.)2009
המחלות עוד לא מוכרות באופן מלא על ידי הממסד הרפואי בישראל ועל ידי המדינה.7 
חוסר ההכרה במחלות מונע מהחולים, שאינם יכולים לעבוד באופן מלא בשל מצבם הגופני, 

סקר בריאות לאומי בישראל )משרד הבריאות, 2010( בדק בין השאר הימצאות של כאב כרוני אצל   6
נשים, אך אין פילוח לגבי מחלות מסוימות כמו פיברומיאלגיה.

יש לציין שבשנים האחרונות חל שינוי במודעות לשתי המחלות, בין השאר הודות לפעילות ההסברה   7
של עמותת אס”ף – אגודת חולי סי.אף.אס ופיברומיאלגיה )ע”ר(. את העמותה הקימו בשנת 2000 
ארבע צעירות החולות במחלות אלה, ומטרתה להביא למודעות ציבורית ולהכרה במחלות. מדי שנה 

באמצע חודש מאי מתקיים כנס לציון יום המודעות הבינלאומי לשתי המחלות.
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את הזכאות להכרה של המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת סיוע.8 בהקשר זה ראוי להזכיר 
שבמדינות אחרות נמצאו דרכים לסייע לחולים. לדוגמה, בארצות הברית פרסם משרד 
העבודה המלצות להתאמות לחולי פיברומיאלגיה שמעסיקים צריכים להתחשב בהן, כגון 
שעות עבודה גמישות עם לוחות זמנים מוגדרים למנוחה או הקצאת אזורי עבודה מיוחדים 
שמותאמים מבחינה ארגונומית לצרכים המיוחדים של החולים )Loy, 2013(. בשווייץ 
אנשים שחלו בפיברומיאלגיה יכולים ליהנות משורה ארוכה של קריטריונים לשיקום, למשל 
עזרה בניידות, תמיכה בהסבה מקצועית כדי לחזור לשוק העבודה בהתאם למגבלות שגרמה 
המחלה, וכן סיוע במציאת מקומות תעסוקה חלופיים.9 כל זאת לא רק כחלק משמירה על 
זכויות האזרח, אלא גם כדי לצמצם את הנזק הכלכלי העצום שגורמת המחלה ודומותיה 
)Chouinard & Crooks, 2005; Levy, 1999( באובדן של ימי עבודה, בהוצאות על 
נסיעות למרכזים הרפואיים ובתשלום בעבור בדיקות רפואיות שהביטוח הרפואי לא תמיד 

.)Grodman et al., 2011( מכסה
)ראו  בישראל  המחלות  שתי  על  מחקרים  כמה  התפרסמו  והפרא-רפואית  הרפואית  בספרות 
למשל אפל-פז ואחרות, 2000; בן ציון, שיבר ובוסקילה, 1996; עזרא, אוריון, ריגל ובן-חור, 2010; 
 Doron, Peleg, Peleg, Neumann, & Buskila, 2004; Neumann & Buskila, 1997;
ופסיכו- סוציו-דמוגרפי  מידע  גם  קליני,  ידע  על  נוסף  מביאים,  חלקם   .)Peleg et al., 2008

סוציאלי לגבי החולים שנדגמו. כמו כן, לעתים נבדקו מדדים הנוגעים לאיכות החיים ולתחושת 
 )Neumann & Buskila, 1998( של החולים. למשל, נוימן ובוסקילה )well being( הרווחה
ישראליות  נשים  בין  ועל שכיחותם  הסימפטומים של המחלה  עוצמת  על  בדיווח  הבדלים  מצאו 
ממוצא אשכנזי וממוצא מזרחי שחלו בפיברומיאלגיה. פלג ואחרים )Peleg et al., 2008( מצאו 
איכות  על  מובהקת  השפעה  לה  ושיש  מוסלמיות,  בדוויות  נשים  בקרב  נפוצה  שפיברומיאלגיה 
 Doron( החיים שלהן ועל משפחתן הקרובה. מסקנה זו מתיישבת עם מחקרם של דורון ואחרים

במקרים רבים פיברומיאלגיה ותשישות כרונית מביאות לאובדן חלקי או מלא של כושר ההשתכרות   8
לאומי  לביטוח  למוסד  לפנות  נאלצים  רבים  חולים  התמשכותן,  עם  זאת,  בעקבות  החולים.  של 
בתוספת  כלולות  אינן  התסמונות  שתי  כללית.  נכות  גמלת  רוב  פי  על  קצבה,  לקבלת  בתביעה 
את  המפרטת  תשט"ז-1956,  עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח  לתקנות 
המבחנים לקביעת נכויות. בשל כך, ועקב הקושי לאבחן את התסמונות, למדוד את חומרתן בכלים 
אובייקטיביים ולהוכיח את מידת השפעתן על רמת התפקוד ועל כושר העבודה של החולים, חולים 
רבים נתקלים במכשולים בהליך תביעת הקצבה, ורבים אינם מצליחים לקבלה. אף שאין בתוספת 
לאשר  יכולות  לאומי  לביטוח  במוסד  הרפואיות  הוועדות  לתסמונות,  מיוחד  ליקוי  סעיף  לתקנות 
אחוזי נכות רפואית על פי סעיפים "מותאמים" מתחומים אחרים. עם זאת, בשימוש בסעיפים אלו 
הבדלים  יש  מכך,  כתוצאה  "עייפות".  או  "כאב"  כמו  ולהגדיר מצבים  להעריך  רבות  פעמים  קשה 
ניכרים במסקנות של ועדות רפואיות שונות, חוסר שוויון בין חולים וחוסר ודאות ובלבול בקרבם. 
משליכים  הקצבה  באישור  הקשיים  השתכרות.  אי-כושר  להוכיח  גם  מקשים  התסמונות  מאפייני 
על היכולת לקבל זכויות והטבות אחרות שניתנות למקבלי קצבאות, כגון שיקום מקצועי והכשרה 
בארנונה,  הנחה  השיכון,  ממשרד  דירה  בשכר  סיוע  בריאות,  שירותי  בעבור  תשלומים  מקצועית, 

תחבורה ציבורית ועוד.

 Fitzcharles, Ste-Marie, & Shir, 2013; le Page , Iverson, &( ראו דוגמה נוספת בקנדה  9
.)Collins, 2008
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et al., 2004(. כמה נשים ישראליות החולות במחלות הללו כתבו ספרים על ההתנסות האישית 
שלהן )דורון, 2002; מנסן, 2001; סידי, 2002; פנחסי, 2001(. כך למשל כותבת ליאורה מנסן באחד 

משיריה )מנסן, 2001, עמ' 70(:

פעם לברוח
אפשר היה לים

או לחברים
או לשוטט ברחובות כך

סתם.
לראות צבעים, לחוש אנשים
ומכוניות. לטשטש את מרבד

העצב בהתרחשויות
חיצוניות.

היום האושר והשבירה
נתחמים בגבול הזעיר

של קירות
חדרי.

כפי שעולה מהשיר, וכמו שעלה גם מדברי הנשים החולות שהתראיינו למחקר זה, המחלה מנתקת 
אותן מעיסוקי היומיום, מהעבודה ומחיי החברה ומחזירה אותן הביתה. הן מתארות תחושות של 
פגיעה בעצמאותן ובחופש שלהן לנהל את חייהן. בבית הן מרגישות כלואות, מבודדות וסגורות. הן 

מתארות את אובדן החופש והעצמאות שלהן ומספרות שהפכו מוגבלות ותלויות.

בריאות וחולי בהיבט מגדרי
יותר  יותר מגברים, אך סובלות הרבה  מנתונים סטטיסטיים עולה שנשים מאריכות חיים 
 ;2012 )נווה,  מכאב כרוני וממחלות כרוניות ואוטואימוניות )לעתים פי שניים או שלושה( 
Lorber, 1994; Lorber & Moore, 2002; Wendell, 2001(. נשים מדווחות יותר מגברים 
על מוגבלות גופנית, על רמת בריאות נמוכה ועל בעיות נפשיות )לב-ויזל ואחרות, 2005; נאון, 
2009; סבירסקי, כנענה ואבגר, 1999(. הסיבות לכך רבות וכוללות בין השאר שילוב של גורמים 
2002(. הנתונים שהוצגו נכונים גם  גנטיים, סביבתיים, חברתיים ותרבותיים )צוויקל וברק, 
 .)Epstein, 2007 ;2011 2001; תמיר,  2000; שובל ואנסון,  לישראל )גרוס וברמלי-גרינברג, 
יתרה מזאת, במחקר שנערך בישראל נמצא שלנשים היו בעיות בריאות שהן לא היו ערות להן 

.)Avgar, 1997( ולא טיפלו בהן
פסיכו- מבעיות  להתעלם  נוטה  הרפואית  שהמערכת  מלמדת  הפמיניסטית  הביקורת 
 .)Scheper-Hughes & Lock, 1986( נשים  של  בבריאותן  שקשורות  סוציאליות 
ניצבות בפני הציפייה להתפרנס ואף לנהל  הזרם הרדיקלי הראה שבעת המודרנית נשים 
 Hochschild,( קריירה עצמאית בד בבד עם האחריות שלהן למשק הבית ולגידול הילדים
1997(. אלו יוצרים אצל נשים עומס רב, ולאורך זמן הוא עלול להסב להן נזק גופני ונפשי 
ותשישות  נשים  של  כאב  שהצגת  הראתה  הפמיניסטית  הביקורת  כן,  על  יתר  מצטבר. 
כמחלה, ולעתים אף כמחלה נפשית, שימשה תירוץ בידי החברה הפטריארכלית להתעלם 
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כדי  וכן  העדיפויות שלהן,  ולסדרי  חייהן  לאיכות  ונגעו  הנשים  דיברו  מהסוגיות שעליהן 
 .)Showalter, 1985 ;2006 ,להדיר נשים ממוקדי העשייה הציבורית )וולף, 2004; פרידן
 ,)Martin, 1991, 1994( נושא נוסף היה הביקורת כלפי תפיסות גבריות במדע וברפואה
ובלתי-יציב  בלתי-נשלט  חולני,  כפגום,  הנשי  הגוף  לתפיסה של  בין השאר  הביאו  אשר 
 Ehrenreich & English,( כתוצאה מהשינויים ההורמונליים הנובעים מהמחזור החודשי
1979(, וכן להתעלמות של המערכת הרפואית מהגוף הנשי מחוץ להקשר של פריון ורבייה 
ומהשונות הקיימת במגוון היבטים בפיזיולוגיה של הגוף הגברי והגוף הנשי. כתוצאה מכך 
 ;2010 )לייסנר,  בבריאותן  פוגעים  אשר  שגויים  וטיפול  אבחנה  פעם  לא  מקבלות  נשים 
המערכת  של  שההתייחסות  מצאו  מחקרים  ועוד,  זאת   .)Bordo, 1993; Davis, 1995
הרפואית לבעיות של גברים רצינית יותר, והטיפולים המורכבים נגישים להם יותר מאשר 

.)Remennick & Raanan, 2000( לנשים
האם תשישות כרונית ופיברומיאלגיה הן שרשרת ברצף ההיסטורי של מחלות שפוגעות בנשים 
בעולם  נשים  של  החיים  לאורח  אולי  או  הנשי",  ל"גוף  קשורות  הן  האם  דיין?  נחקרות  אינן  אך 
המודרני? במחקרים שנסקרו לעיל אין תשובה ברורה לשאלות אלו, ואין בכוונת המאמר הנוכחי 
והפרשנות  החולות  הנשים  של  ההתנסות  תעמוד  המאמר  במרכז  תשובות.  עליהן  לתת  לנסות 
המאובחנים  החולים  רוב  שסטטיסטית  משום  נעשתה  בנשים  הבחירה  שלהן.  לחוויה  המגדרית 
החולים  של  המכריע  שהרוב  ומפני  נשים,  הן  בישראל  ובפיברומיאלגיה  כרונית  בתשישות  כיום 
לנשים  משותפים  בהמשך  שיעלו  מהתכנים  רבים  זאת,  עם  נשים.  הם  זה  למחקר  שהתראיינו 
ולחולים במחלות כרוניות )נשים וגברים( והופיעו בספרות האנתרופולוגיה של הבריאות והרפואה 
של  והחברתיים  התרבותיים  בהיבטים  בהרחבה  עוסקת  אשר   ,)medical anthropology(
 Charmaz, 1995; Frank, 1995; )ראו לדוגמה  חולי מאז שנות השמונים של המאה הקודמת 

.)Kleinman, 1988
סים ומאדן )Sim & Madden, 2008( ערכו סקירה מקיפה )metasynthesis( של מחקרים 
איכותניים העוסקים בהתנסות החולי של חולים בפיברומיאלגיה מאירופה ומאמריקה הצפונית.10 
החוקרים מצאו ארבע תמות משותפות בין המחקרים שסקרו: החוויה של הסימפטומים הגופניים 
נראה;  שאינו  לחולי  ומוסרית  חברתית  לגיטימציה  אבחנה;  אחר  החיפוש  והעייפות;  הכאב  של 
ואסטרטגיות התמודדות עם חולי שאינו נראה כלפי חוץ וגם אינו מאובחן בבירור על ידי הרפואה. 
החוקרים מציינים כי אף שבחרו להתמקד רק בפיברומיאלגיה מסיבות מתודולוגיות, קיים דמיון 
רב בין המחקרים שסקרו במאמר למחקרים שעוסקים בתשישות כרונית. התמות שמצאו החוקרים 
אינן עוסקות כמעט בהיבט המגדרי.11 במאמר הנוכחי אני מסתמכת על התמות שמצאו סים ומאדן 
)ibid(, ומטרתו להאיר את המשותף בין ההתנסות של נשים חולות בשתי המחלות בישראל ובין 
בהקשר  שלהן  בהתנסות  הייחודי  על  להצביע  בעת  ובה  אחרים,  במקומות  חולים  של  ההתנסות 

הישראלי.

הם  שנסקרו  המחקרים  גברים(.  ו-23  נשים   360( משתתפים   383 שהקיפו  מחקרים   23 נסקרו   10
משוודיה, ארצות הברית, קנדה, נורווגיה ואנגליה.

מפרספקטיבה  כחולה  שלה  להתנסות  הכותבת  התייחסה  שבו  אחד  מאמר  מזכירים  החוקרים   11
מגדרית, ובייחוד ליחסים עם הרופאים, ושני מאמרים נוספים שבהן נשים התייחסו למצב הגופני 

.)Sim & Madden, 2008, p. 64( ביחס לתפקידים מגדריים
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שיטת המחקר
המאמר מבוסס על ראיונות שערכתי עם 24 נשים חולות בתשישות כרונית ובפיברומיאלגיה במסגרת 
מחקר לעבודת דוקטורט בשנים 2004-2001 )פינקלשטיין, 2008(. כמו כן, ערכתי בשנים אלו תצפית 
כרונית  בתשישות  לחולים  העמותה   – אס"ף  עמותת  שמארגנת  ובאספות  בכינוסים  משתתפת 
ובפיברומיאלגיה בישראל. בכנסים אלו השתתפו בקביעות קומץ של רופאים המתמחים במחלות 

אלה והביאו בפני החולות את החידושים האחרונים במחקר הרפואי על מחלתן ועל הטיפול בה.
הנשים שרואיינו כולן יהודיות, דתיות וחילוניות )אם כי לא שאלתי את המרואיינות שאלה ישירה 
בנושא זה(, בטווח גילים של 60-20 שנה לערך, כולן ממרכז הארץ. תחומי העיסוק של המרואיינות 
הריאיון  בזמן  היו  חלקן  בית.  ועקרות  חופשיים  מקצועות  בעלות  מורות,  סטודנטיות,  מגוונים: 
נכדים.  יש  אף  מהן  ולכמה  משפחה,  ובעלות  נשואות  רובן  הגופני.  מצבן  עקב  מוקדמת  בפנסיה 
במתכונת  התקיימו  הראיונות  שנים.  כמה  ואחרות  חודשים,  כמה  חולות  היו  חלקן  המפגש  בזמן 
של ריאיון פתוח בלתי-מובנה, וברוב המקרים בביתן של המרואיינות. לחלק קטן מהמשתתפות 
עד  קשר  על  שומרת  אני  חלקן  ועם  שדה,  עבודת  של  שנים  כמה  לאחר  נוסף  לריאיון  חזרתי 
הייתה  כחוקרת  בכנסים  נוכחותי  ידי.  על  במלואם  ותומללו  הוקלטו  והאספות  הראיונות  היום. 
הכנסים  תמלולי  המחקר.  לצורכי  והתמלול  ההרצאות  הקלטת  גם  וכך  אס"ף,  עמותת  בהסכמת 
הועברו לעמותה כשירות למען ציבור החולים. שיטת המחקר היא איכותנית קונסטרוקטיביסטית 
שהם  וכפי  עצמם  המשתתפים  ידי  על  נתפסת  שהיא  כפי  הנחקרת  התופעה  הבנת  על  ומבוססת 
מתארים ומסבירים אותה בפני החוקר )שקדי, 2003(. הפרשנות מבוססת על הגישה ההרמנויטית-

.)Giorgi, 1983; Moustakas, 1994( פנומנולוגית

ממצאים 

ההתנסות בסימפטומים גופניים של כאב ועייפות
מתוך ההיכרות שלהן את שגרת גופן, הנשים שראיינתי מעידות שמאז התפרצות המחלה השתבשה 
פעולתו של הגוף, והן אינן מכירות עוד את התנהגותו. הן מדגישות שהכאב והתשישות יוצאים 
דופן ואינם דומים לתופעות של כאב ועייפות שכל אחד מרגיש מדי פעם כחלק משגרת החיים. 

דינה פ'12 מספרת:

דינה פ': זה היה כאב שֵרפה. זה היה כאב ממוקד במפרק של האגן, זה המפרק שכל עמוד השדרה 
יושב עליו. יש לנו שתי אוזניים, אז הכאב היה ממוקד באוזן הזו, השמאלית, והיה שורף ומושך, 
שלוקחים  כאב  לא  זה  כך,  הגב?  על  ומבעירים  מדורה  שעושים  כמו  ברביקיו,  כמו  היה  הגב 

אופטלגין, זה לא כאב, זה עינוי סיני. הגב שורף.
מראיינת: והגפיים, הידיים, הרגליים?

דינה פ': לא, לא, רק הגב, ולא הייתי עייפה כמו שכולן מספרות, אני הייתי תשושה רק מהכאבים.

הן  ובעייפות.  בכאב  הקשורות  הגופניות  התחושות  את  ומתארות  חוזרות  הן  הריאיון  במהלך 
מצביעות על המקומות שכואבים להן, נוגעות ואוחזות ממש בנקודה מסוימת שבה ממוקד הכאב: 

כל השמות בדויים.  12
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בקצות  אותו  "הרגשתי  שכמות.  צוואר,  קרקפת,  הראש,  ִצדי  שוקיים,  ירכיים,  זרועות,  אמות, 
השערות", אמרה דינה ש' בתארה את הכאב כמגיע עד לגבול של הגוף עם הסביבה החיצונית. היא 
מתארת בפרוטרוט את השתלטות הכאב על כל הגוף, מצביעה על הצוואר ומסמנת בידיה כיצד 

הכאב עובר מהצוואר לכיוון הראש.
הכאב בלתי-צפוי. הוא מופיע בזמנים שונים, בעוצמות שונות ובמקומות שונים בגוף, לעתים 
בכמה מקומות בה בעת. השינה משובשת, והן מתקשות להירדם למרות העייפות. לעתים הן עייפות 
אף על פי שישנו שעות ארוכות. פעמים הן נרדמות באמצע היום וערניות בלילה. הניסיון שלי במהלך 
הריאיון לבקש מהן למקד את הכאב ולהפריד בינו לבין העייפות נתקל פעמים רבות בקושי. הנשים 
 Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio,( מתארות תשישות מעוצמת הכאב וכאב מרוב תשישות
Mikkelsson, 2011 &(. סקארי )Scarry, 1985( טוענת שמכיוון שהתודעה מקשרת בין כאב ובין 
ניצב במרכז התודעה של האדם עד  הצרכים הבסיסיים ביותר של הקיום, בשעה שהגוף כואב הוא 

ששום דבר אחר אינו נראה שייך או רלוונטי: "זה מלווה אותי כל הזמן", אומרת נילי ש'.
המרואיינות תיארו כיצד הן מנסות למשמע את הגוף ולמשטר אותו לסדר נורמטיבי של שינה, 
ערות, פעילות ומנוחה, אך ללא הצלחה, נוסח דבריו של טלאל אסד )2010, עמ' 105(: "לגוף יש 
חיים משלו".13 זקנה וחולי כרוני הן שתיים מהדוגמאות שאסד )שם( נותן כדי להסביר שפעולתו 
ידי  על  ומכוונים  נשלטים  מודעים,  בהכרח  שאינם  וסותרים  שונים  מגורמים  מורכבת  הגוף  של 
הפרט. "זה מחזורי ומתקדם", אומרת מרים כשהיא מסבירה שהשינויים במצבה הגופני מתאפיינים 
במחזוריות בלתי-צפויה, אך כל מחזור גרוע מקודמו. "אני רק יכולה להגיד אם היה יותר רע או 

פחות רע", היא אומרת.
כמו מתיאור הכאב, כך גם מתיאור העייפות של המרואיינות עולה חוויה של בלבול, אקראיות 
ומקריות. לתחושתן, קורה לגוף משהו "לא הגיוני, לא סביר". אתי מספרת כיצד בתקופה שעברה 

דירה הייתה מותשת, ובכל זאת לא הצליחה להירדם: 

אני מתעלפת מעייפות, אני למשל עוברת דירה לכאן, צובעת לבד ארבעה חדרים ביום וחצי, 
סביר שאני אישן, נשארו לי רק שעתיים עד שבאים להעמיס את החפצים, סביר שאני אישן 

בשעתיים האלה?! לא נרדמת! כבר מקיאה מעייפות.

וברגע מסוים היא מרימה את הקול וצועקת: "מה בסך הכול רציתי? רק רציתי לישון!"
כמו שמתארים החוקרים סים ומאדן )Sim & Madden, 2008(, גם הנשים שראיינתי מחפשות 

סיבות לחולי. לעתים נשמע מדבריהן כי הן מאשימות את עצמן במצבן. כך אומרת דינה:

ועוד משהו נורא חשוב, שאסור לנו לנצל את הגוף עד הקצה ]...[ כי תמיד זה מחיר יקר אחר 
כך ]...[ כי אני יודעת, היום, שמה שעשיתי בתקופה של הגידול ילדים והטיפול בהורים, לא 
הייתי צריכה להשתגע, יכולתי לעשות פחות. תראי, לא היה לי עם מי להתחלק, כי אחים שלי 
לא פה, אז הכול נפל עליי, אבל יכולתי להגיד, "אני לא יכולה" ]...[ תמיד הייתי נכונה... כמה 

את יכולה לכרות ממכרה? גם זה ייגמר.

"האנתרופולוגים כתבו, כמובן דברים מרתקים על אודות הגוף, רגשותיו והאופן שבו הוא בא במגע   13
עם העולם באמצעות החושים. אך אל לנו להניח – ומהנחה זו אני חושש – שכל פעולה היא פעולתו 
של סוכן ישיר בעל כוונה ברורה, וזאת משום שלגוף האנושי יש חיים משלו, שבמידה רבה אינם 

נגישים לו עצמו" )אסד, 2010, עמ' 105(. 
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הן מהרהרות בקול על קצב החיים ועל סדרי העדיפויות בחייהן לפני שחלו. הנשים שהיו נשואות 
ועם ילדים הדגישו במיוחד את המחויבות שלהן ואת האחריות המתמדת לטיפול בילדיהן ותיארו 
אותה כאחד הנושאים העומדים במרכז סדר היום שלהן לפני שחלו, בצד עבודה, חוגים, לימודים 
ותחזוקה שוטפת של הבית. הן אומרות כי "זה היה נורמלי" ו"כך זה אצל כולן", אך בד בבד, כמו 
דינה, חלקן שואלות אם קצב החיים לא היה זה שהתיש את הגוף. בדבריהן בולט היחס אל הגוף 

.)Sontag, 1989( המתפקד כאל מכונה שיש לשמור ולהגן עליה
היא  שבהן  ובתקופות  ופעילה  מתפרצת  המחלה  שבהן  בתקופות  מתאפיינות  כרוניות  מחלות 
כמו נסוגה )remission(, ועוצמת הסימפטומים נחלשת ואף נעלמת לזמן מה. אחת התוצאות 
של המצב הגופני המשתנה באופן בלתי-צפוי היא הקושי לקיים שגרת חיים נורמטיבית. כל אורח 
 .)Charmaz, 1991; Frank, 1991; Murphy, 1987( החיים משתבש ונעשה תלוי במצב הגופני
והעייפות משבשים לחלוטין את אורח החיים שהכירו. בריאיון עם  כיצד הכאב  הנשים מתארות 
דינה ש', חולה בתשישות כרונית, קרה מקרה שחזר על עצמו. הגעתי לביתה בזמן שקבענו, ואת 
ש'  דינה  השינה.  לחדר  אותי  והכניס  לי  אמר  הוא  במיטה",  "אימא  הצעיר.  בנה  לי  פתח  הדלת 
אך  הריאיון,  בתיאום  קרה  ההבנה שכנראה  חוסר  על  התנצלתי  למחצה.  מנומנמת  במיטה  שכבה 
זכרתי שאת צריכה לבוא, פשוט לא הצלחתי להתעורר".  היא אמרה: "לא, לא הייתה אי-הבנה, 
יושבת לידה על הרצפה. רק אחרי  ואני  את השעה הראשונה של הריאיון קיימנו כשהיא במיטה 
כשעה היא קמה, הלכה לשטוף פנים, הכינה לעצמה ארוחת בוקר והציעה לי לשתות. השעות שבהן 
שהיתי במחיצתה של דינה ש' המחישו לי את אובדן השליטה על המרחב והזמן, שאותו תיארו גם 
כדי לתאר את הגוף החולה  כלוב  הנשים האחרות שראיינתי. הן משתמשות בדימוי של כלא או 
ככולא אותן בגבולותיו )Charmaz, 1995(. "אני כאילו בבית כלא של עצמי", כך אומרת אתי. בד 
בבד הן משתמשות בדימוי הכלא כדי לתאר את הבית שאליו הן חוזרות בעקבות המחלה, הכולא 
אותן בין קירותיו הפיזיים. הדימוי מסמל את אובדן היכולת להתנייד במרחב כרצונן ואת השבר 

הכללי שאירע בחייהן בעקבות החולי.

החיפוש אחר אבחנה
)Sim & Madden, 2008( מציינים שלושה שלבים בחיפוש של החולים  ומאדן  החוקרים סים 
אחרי אבחנה )דיאגנוזה(: לפני קבלת האבחנה, קבלת האבחנה של "פיברומיאלגיה" ואחרי קבלת 

האבחנה.

לפני קבלת האבחנה

"מסע ייסורים", כך מסכמת דינה פ' את מה שעברה במשך כארבע שנים, כשחיפשה אבחנה למצבה 
הגופני. במשך חודשים, ולעתים אף שנים, עוברות הנשים מרופא לרופא, מבצעות שלל בדיקות, 
מצאו  שלא  מכיוון  להן  מאמינים  לא  רופאים  כיצד  מספרות  הן  עשו.  שכבר  בדיקות  על  חוזרות 

בבדיקות מעבדה, בצילומים או בהדמיות ממצא שיוכל להסביר את מה שהן חשות.
הנשים מחפשות בעצמן מידע על מצבן הגופני. בתקופה שערכתי את עבודת השדה לא לכל הנשים 
הייתה נגישות למידע ברשת האינטרנט, והמידע על המחלות התגלגל מפה לאוזן. הכנסים שארגנה 
עמותת אס"ף, עלוני המידע שהופצו בדואר וכמה קבוצות תמיכה שנפתחו במקומות אחדים בארץ 
שימשו מקור מידע ותמיכה מרכזי בעבור הנשים שראיינתי. חלק מהמרואיינות מספרות שאחת 
הסיבות שיצרו אתי קשר הייתה המחשבה שאולי יהיה לי מידע חדש לתת להן. הן מספרות שבמהלך 

המסע הן מתחילות להבין בעצמן שייתכן שהן חולות באחת משתי המחלות. דינה פ' מספרת:
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הרופא אמר שהבדיקות נהדרות, ואין לי מה לחפש מבחינה נוירולוגית אין לי שום דבר. והוא 
צדק. עכשיו, אמרתי לבעלי אחרי חודש-חודשיים, "אתה יודע, אבל הוא אמר שגם צריך ללכת 
לראומטולוג". הבנתי שיש לי בעיה. שאני לא ממציאה ]...[ ואז התחלתי לברר, ולא הייתה לי 
סבלנות. אמרתי, "מה, אני עד כדי כך ממציאה? הרי אני לא ממציאה". הבנתי שמשהו קורה לי.

הנשים מציבות את ההתנסות שלהן כידע על הגוף שלהן. הן אמנם לא יודעות להסביר מה קרה 
לגוף ולמה, אבל מהניסיון שלהן, ובייחוד לנוכח העמימות הרפואית ביחס לתלונותיהן, הן יודעות 
אותן  מחזק  בעצמן  רוכשות  שהן  הידע  שהכירו.  כפי  אינה  שלהן  הגוף  של  שההתנהגות  להגיד 
במפגש עתידי עם הרופא )Crooks, 2006(. כמה מהן חזרו לרופא המשפחה כדי לספר על מה 

שגילו במהלך החיפושים וכדי לקבל ממנו אישור רשמי שזו אכן המחלה שלהן.
מהתיאור המפורט של "מסע הייסורים" חשתי שהחוויה של הנשים היא שקיים פתרון למצב 
הגופני שלהן, וכי הן מחויבות לעשות כל שבידיהן כדי לחפש ולמצוא אותו. כפי שמציינים סים 
ומאדן )Sim & Madden, 2008(, זה מסע שאופייני לחולים במחלות כרוניות. בתרבות המערב, 
המעודדת את האוטונומיה של הפרט, המחלה נתפסת כתלויה באופיו של האדם, ברצונותיו ובאורח 
חייו, ולכן גם ניתנת לשליטתו, לפחות חלקית. בהמשך לכך, לא פעם מוטלת על החולה גם האחריות 
 Frank, 1995;( להחלמה. אלא שבמקרה של חולי כרוני המחלה אינה חולפת ואין ממנה החלמה
Sontag, 1989(, והחולה חש לעתים בושה מהסובבים על חוסר היכולת לשלוט במצבו הגופני. 
הנשים מתייחסות לכך ומספרות למשל על ההנחה המקובלת שלרפואה המשלימה יש פתרונות 
למה שהרפואה הקונוונציונלית לא מצליחה לפתור, וכיצד הנחה זו השפיעה עליהן להמשיך במסע 
ולנסות עוד ועוד סוגי טיפולים. חלק מהנשים מוצאות חלופה שמתאימה להן. עם זאת, הסתירות 
הרבות, האי-דיוקים, חוסר הוודאות ושלל העצות גורמים לא פעם לבלבול ולייאוש. הנשים מתארות 
 ,)Ebell & Beck, 2001( תהליך סיזיפי של ניסוי וטעייה ותשלום מחיר יקר בכאב הגוף, בכסף

.)Greenhalgh, 2001( ולעתים גם בנזק נפשי שגורמות האכזבות החוזרות ונשנות

קבלת האבחנה וההתמודדות עמה

כפי שמציינים סים ומאדן )Sim & Madden, 2008(, קבלת השם של המחלה מביאה בתחילה 
הגופני. שנית, אחרי תקופה ממושכת של  זו הכרה של הממסד הרפואי במצב  להקלה. ראשית, 
חלק  זאת,  עם  חיים.  מסכנת  אינה  שלהן  שהמחלה  מבינות  שראיינתי  הנשים  וחרדה,  אי-ודאות 
וכך גם האבחנה.  מהמרואיינות אמרו שהשם שקיבלו הוא פעמים רבות חסר משמעות בשבילן, 

בלה מספרת: 

מה  יודעת  לא  שאני  מבולבלת,  נורא-נורא  שאני  כשיצאתי,  שלי  התחושה  הייתה  זאת  אבל 
זה. מצד אחד הייתה לי הקלה שכאילו יש לזה שם, מצד שני, לא ממש ידעתי ]...[ עדיין אני 
עם המון סימני שאלה לגבי התופעה הזו של הפיברומיאלגיה. אין לי שום... שום מסקנות או 

דברים מאוד ברורים בהקשר הזה של הפיברומיאלגיה. לגביי.

מאדן וסים )Madden & Sim, 2006, p. 2971( מכנים את מה שמתארת בלה "אבחנה ריקה". הם 
מסבירים שבמקרה של תשישות כרונית ופיברומיאלגיה, השם לא נותן משמעות לחולי; הוא אינו 
מבטא ידע חדש על הסיבות למחלות, על האבחון שלהן או על הטיפול בהן, וגם לא נותן למחלות 

לגיטימציה ציבורית, כפי שקיוו הנשים.
עדות לכך מצאתי באחת האספות שבהן השתתפתי. באספה זו השתתפו נציגי קופות החולים 
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והביטוח הלאומי ותיארו את הקשיים הכרוכים בהגדרת המחלה, וכתוצאה מכך בהענקת תמיכה 
בצליעתה  ושבלטה  ימים  כמה  כעבור  ראיינתי  שאותה  רוחמה,  לחולות.  מהמדינה  וסיוע  כספית 
הקשה, קמה וניגשה למיקרופון. היא סיפרה כיצד היא מגיעה לוועדה של הביטוח הלאומי "בכוחות 
עצמה, כמישהו שעומד על הרגליים", ולכן, לדבריה, הרופאים מסיקים שהיא כשירה לעבודה. זאת 
בשעה שלדבריה מצבה מידרדר מיום ליום, היא אינה עובדת, אינה מסוגלת לטפל בילדה הקטן 
למחלה שלה  החברתית שיש  הסטיגמה  את  מזכירה  היא  בין השאר  רב.  בקושי  בבית  ומתפקדת 
ואת התווית של מוגבלת, ואף לא יציבה נפשית. אחד הנוכחים בפאנל ניסה להסביר את העמדה 
הרשמית של המוסד לביטוח לאומי, שאותו ייצג במפגש, ואמר שהמחלות אינן נמצאות ב"ספר 
המחלות" של המוסד, וכן שקבלת קצבה מותנית באובדן כושר עבודה. רוחמה כועסת: "למה אני 
זה התערב הרופא שהנחה את האירוע  ]...[ אז תשנו את החוקים!" בשלב  לא מקבלת תשובה? 

וכמו ניסה לכבות את האש:

רופא: ענו לך, את מדברת מאוד מרגש ונוגע ללב, אבל זאת התשובה.
רוחמה: זו לא תשובה, זה לא עוזר לי שאני מדברת יפה, למה מתעלמים מחוסר היכולת שלנו 

לעבוד, למה רוצים להדביק לנו סטיגמה?
שכל  בגלל  כאן,  יושבים  אנחנו  זה  ובגלל  הבעיה,  בדיוק  זאת  לך,  אענה  אני  בואי  אז  רופא: 
כך קשה להגדיר ממה את סובלת, אני ניסיתי להסביר לך ]...[ כי מה זה נכה ומה זה מחלה, 
ומה נחשב למחלה ומה לא נחשב כמחלה, הוא חלק ממערכת הבריאות שמבוססת על גישה 
בדיוק  אנחנו  בזה  הבעיה,  ופה  מחלה,  לא  זה  ומה  מחלה  זה  מה  של  קונוונציונלית  מערבית 
מדברים, לך יש בעיה מאוד אמיתית, להציג את הסבל שלך כמחלה, שתיתפס כמחלה על ידי 

כל מיני מוסדות כולל המוסד לביטוח לאומי.

של  הגופני  הסבל  מול  אל  הפוליטי  הגוף  ושל  הרפואי  הממסד  של  היד  אוזלת  עולה  מהדברים 
אינו מתאים  הגופני שלה  המצב  רוחמה,  לסבלה של  מגלה  האמפתיה שהרופא  אף  על  החולות. 
בבד,  בד  ידועה.  מחלה  של  שם  לו  לתת  מתקשה  הרופא  ולכן  מחלות,  מסווג  המדע  שבה  לדרך 
בבית  לתפקד  כדי שתוכל  רוחמה  לקשיים שמציגה  מענה מעשי  להסדיר  הפוליטי שאמור  הגוף 
ממצאים  מאחוריה  שאין  מכיוון  הגופני,  למצב  הרופאים  שהמציאו  בכותרת  מכיר  לא  ולעבוד, 
 )Dumit, 2006, p. 579( אובייקטיביים, ולכן הוא לא נותן לה קטגוריה רשמית. החוקר דאמיט
מתאר זאת כ"שרשרת טרגית". לדבריו, הסבל האישי מקבל גושפנקה חברתית רק בשעה שיש לו 
הוכחה ממעבדה, והוא מקבל נראּות פוליטית רק כאשר יש לו קידוד בירוקרטי, שאם לא כן – אין 
סבל.14 לתשישות כרונית ולפיברומיאלגיה חסרים הן ההוכחה מהמעבדה והן הקידוד הבירוקרטי.

בהמשך הדיון אמר הרופא המנחה בגלוי כי "צריך לנסח כללים חדשים", ואף הזמין את עמותת 
באותה  מעשי  ביטוי  קיבלה  לא  ההצעה  אך  הממסד,  נציגי  עם  משותף  בדיון  חלק  לקחת  אס"ף 
האספה, ולמיטב ידיעתי כללים אלה לא נוסחו באופן רשמי עד היום. כך או כך, מהדברים עולה כי 
העדות של רוחמה והמגבלות הנגרמות לה אינם נראים בסֵפרה הציבורית. הסבל שלה נשאר בגדר 

סיפור מרגש ונוגע ללב, אך בסדר הציבורי היא אינה סובלת כלל.

דאמיט )Dumit, 2006( מתייחס במיוחד למאבק של החולים בבתי המשפט בארצות הברית לקבלת   14
קצבה מחברות הביטוח הפרטיות. 
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לגיטימציה חברתית ומוסרית לחולי שאינו נראה
השיח הרפואי הוא חזית מרכזית שהנשים החולות צריכות להתמודד ִאתה ונמצא כל העת ברקע 
זו קובעת במידה רבה את היחס של שאר החזיתות – המשפחתית, הציבורית  של דבריהן. חזית 
והחברתית – אליהן ואל מצבן הגופני. היא מקובלת בשיח הציבורי כמציאות אובייקטיבית העומדת 
אל מול החוויה הסובייקטיבית שלהן. אך השיח הרפואי מעצב גם את החוויה האישית של הנשים, 
 .)Dumit, 2006( והן מחפשות את האישור הרפואי גם כדי לאשר לעצמן את מה שהן מרגישות

כך מתארת זאת אורלי, החולה בתשישות כרונית:

אנחנו חיים במין עולם כזה שהוא עולם האין. אנחנו בין לבין. אנחנו לא יכולים להיות בריאים 
כי אנחנו לא מרגישים טוב, ואנחנו גם אסור לנו להיות חולים כי אין כזו מחלה. אין לגיטימציה. 
כאילו, מה זה מחלת היאפים, זו מחלה של אנשים מפונקים, "יאללה קום ותלך לעבודה, מה 

אתה עושה את עצמך". אתה מרגיש שאין לך זהות.

הרופאים  של  המקצועית  מומחיותם  הביו-מדעי,  הידע  של  ההגמוני  מעמדם  עולה  מהדברים 
 .)2008 )פוקו,  לגופו  באשר  ותחושותיו  החולה  הפרט  לעומת  הציבורי,  בשיח  הרפואי  והממסד 
השאלה "האם אני 'באמת' חולה?" מלווה את החולות. כפי שמסבירה אורלי, הן יודעות שהן לא 
מרגישות טוב, אבל המשא ומתן המתמיד עם הסביבה מעלה כל העת ספקות גם בינן לבין עצמן. 
"כמו כולם, גם אני קיבלתי קודם כול 'תעודת יושר'", אומרת גל בציניות כשהיא מסבירה שקיבלה 
מהפסיכולוגית מעין אישור למה שידעה על עצמה, שהיא אכן סובלת ממחלה ולא מבעיה נפשית. 
גל חלתה בתשישות כרונית בזמן השירות הצבאי. היא מתארת את החשיבות הרבה של התמיכה 
שקיבלה מהפסיכולוגית בהתמודדות במשך תקופה ארוכה עם האי-ודאות באשר למצבה הגופני 
ועם הספקנות מצד הסובבים אותה, אך עם זאת מבטאת תסכול מהקשר שכביכול קיים בין תכונות 

האופי וההתנהגות שלה ובין המחלה.
הפסיכולוגי  ההסבר  תפס  הרפואית,  הגישה  של  ההתחזקות  עם  בבד  ובד  ה-19,  המאה  מאז 
לרווח  המכוונת  עולה האשמה  לעתים  למחלות.  אז  עד  מקובלים  הסברים שהיו  את מקומם של 
המשני שכביכול מקבל החולה ממצבו, דהיינו תשומת הלב שהוא זוכה לה בעקבות החולי והצרכים 
מדי  יותר  לעסוק  כדאי  שלא  לחולים  נרמז  בעבורו.  ממלאת  הזאת  הלב  שתשומת  הרגשיים 
במחלה, ושכדי להגדיל את הסיכוי להחלים כדאי שיקבלו טיפול נפשי שיסייע בשחרור החסימות 
הפסיכולוגית  הפרשנות   .)Brodwin, 1992; Sontag, 1989( לחולי  הביאו  שכביכול  הרגשיות 
משמשת פעמים רבות את אנשי מקצועות הרפואה ומעצבת גם את השיח הציבורי ביחס לחולי 
 new( גישה זו מקבלת חיזוק בספרות של העידן החדש .)Kleinman, 1992; Scarry, 1985(
כרונית  ולתשישות  לפיברומיאלגיה  זה מצאתי התייחסות ספציפית  בעיון בספרות מסוג   .)age

.)Shomon, 2004 כאל מחלות הנובעות מלחץ וממתח בחיים המודרניים )ראו לדוגמה
הלגיטימיות  על  ערעור  נפשי  למצב  הגוף  כאב  בין  לקשר  בניסיון  רואות  שראיינתי  הנשים 
"אני לא  ביותר. המשפט  והן מצד הקרובים אליהן  הן מצד הממסד הרפואי  של התלונות שלהן, 
ממציאה", שאמרה דינה פ' בציטוט לעיל, חוזר אצל כל המרואיינות ועולה גם במחקרים אחרים 
 Cahn, 2003; Jackson, 1994; Wainwright, Calnan, O’neil, Winterbottom &(
ברצינות  אליהן  יתייחסו  שלא  הנשים  של  החשש  את  השאר  בין  מבטא  הוא   .)Watkins 2006
 .)Werner et al., 2004( שלהן  לתלונות   – רפואית  כלומר   – "אמיתית"  סיבה  שאין  מכיוון 
דאמיט )Dumit, 2006( מציין שחולים שמקבלים אבחנה פסיכיאטרית של דיכאון, תובעים את 
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אצל  פרדוקסלי,  ובאופן  זאת  לעומת   .)Parsons, 1951( החולה"  "בתפקיד  להיות  הלגיטימציה 
חולים בתשישות כרונית הכותרת הנפשית שוללת מהם את הלגיטימציה להיות חולים "באמת", 
מפני שהיא מטילה ספק באפשרות שלמחלה יש גורם ביולוגי. ג'קסון )Jackson, 2005( מוסיפה 
שאחת הדרכים לערער על הלגיטימיות של החולי שאינו מאובחן באופן מדעי וקליני הוא לתת לו 
פרשנות פסיכוסומטית. מחלות רבות מוגדרות פסיכוסומטיות, בעיקר במקרים שבהם אי אפשר 
 Csordas,( להוכיח הימצאותה של מחלה, קרי להצביע בבירור על הסיבה הביולוגית שגרמה לה
ג'קסון   .)Jackson, 1994( כרוני  בכאב  כשמדובר  בולט  הדבר   .)1993; Wendell, 1996
)Jackson, 2005( מוסיפה שפעמים רבות חולים נמנעים מלדבר על הכאב שלהם כחוויה רגשית, 
 Lavie-Ajayi, Almog, &( מכיוון שמוטלת סטיגמה על כאב שאינו מגיע ממקור גופני ברור

.)Krumer-Nevo, 2012
חלק מהנשים שראיינתי סיפרו שהן לוקחות תרופות נגד דיכאון, אם כי במינונים נמוכים מאלו 
של חולים שמאובחנים כלוקים בדיכאון. כמה ציינו שעל אף תופעות הלוואי, התרופות הקלו את 
הסימפטומים של המחלות, וכך יכלו הנשים לחזור לתפקד, ולו חלקית. היו שסיפרו שלא נאמר 
מבוכה  כך  בשל  להן  ונגרמה  ולנמנום,  לטשטוש  לגרום  שעשויות  בתרופות  שמדובר  מראש  להן 
רבה בנסיבות חברתיות. חלק סיפרו בגאווה שלא לקחו תרופות: "לא נכנעתי", אומרת דינה פ'. הן 
מתארות את החשש שלקיחת תרופות תחזק את הדעה הרווחת בציבור כי למעשה הכאב והעייפות 

מבטאים קושי נפשי שיחלוף ואינם מחלה "אמיתית".15
של  אבחנה  מקבלים  כרונית  בתשישות  רבים  שחולים  ואומר  מסכם   )Dumit, 2006( דאמיט 
בצד  גופני  סבל  של  רבות  שנים  מבטא  הנפשי  מצבם  כשלמעשה  שלהם,  הרפואי  בתיק  דיכאון 
בידוד חברתי. לטענתו, אצל רוב החולים התרופות האנטי-דיכאוניות לא מסייעות כדי להתגבר 
על הסימפטומים של המחלה )ibid(. חוקרים מסכמים שאף כאשר מדובר בחולי מתמשך, חשוב 
לראות את הקשר בין הגוף לנפש, אך חשוב לא פחות לזכור שמצב של חולי ממושך ואי-ודאות 
 Delvecchio( נפשית  מחלה  מבטא  בהכרח  לא  והוא  לחולים,  נפשי  סבל  שיגרום  סביר  בצדו, 

.)Good, 1992; Kleinman, 1988

אסטרטגיות התמודדות עם חולי שאינו נראה ואינו מאובחן בבירור
כרונית  בתשישות  החולות  הנשים  של  הגופני  מצבן  פנימיות,  במחלות  אחרים  חולים  כמו 
נוספים:  רבדים  הנראּות  לחוסר  יש  חוץ. אלא שבמקרה שלהן  כלפי  נראה  אינו  ובפיברומיאלגיה 
בגוף  וגם  רפואיות,  בבדיקות  מאובחנים  אינם  קרי  הרפואית,  לעין  גם  שקופים  והעייפות  הכאב 

.)Sim & Madden, 2008( הפוליטי אין למחלות הכרה רשמית
הנשים חוזרות על המשפט "את נראית נהדר" שאחרים אומרים להן, כדי לבטא את התסכול על 
רווחת תפיסה  והעייפות. מדבריהן עולה שבתרבות  כך שהמראה החיצוני אינו משקף את הכאב 
ברורה לגבי המראה של הגוף הבריא, אך גם לגבי המראה של הגוף החולה. הגוף החולה צריך להיות 
אסתטי, אך לא אמור להיות יפה )וייס, 1991(. מרים מסבירה את הקושי הנובע מכך שלא רואים 

את מחלתה ומשווה אותו להתמודדותו של בן אחיה, שאיבד רגל במלחמה: 

יקבל  רפואית  מאובחן  הבלתי  הגופני  שמצבן  הנשים,  שמתארות  הגדול  החשש  כי  לציין  למותר   15
כותרת של מחלה נפשית, משקף בין השאר את הסטיגמה שעדיין קיימת בישראל כלפי מחלות נפש 

 .)Soffer, 2011( וכלפי אלה שמתמודדים עמן
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הבן של אחי ]...[ איבד רגל ]...[ בשלום הגליל. הוא נכה צה"ל. אז זה נכות ]...[ אז הרבה 
פעמים אני הייתי מתפרצת ואומרת, "אני נכה! יש נכות שרואים, יש נכות שלא רואים, ובגלל 

שאתם לא רואים זה אומר שאין נכות?"

גברים,  נראית של  נכות  הישראלית המאדיר  בחברה  בדבריה של מרים משתקף השיח התרבותי 
 ,)Weiss, 2002 ;2001 ,ובייחוד ממלחמה, ומעניק לה פעמים רבות יחס סובלני ואף מעריץ )קורן
לעומת מגבלה או נכות פנימית שאינה נראית לעין, כדוגמת כאב, שאליה מתלווה פעמים רבות 
ו"נכות שאינה נראית" ביחס  2012(.16 המושגים "נכות נראית"  )ברויאר,  יחס מבטל ואף מתנכר 
למחלות פנימיות מופיעים בספרות המחקר )Charmaz, 1995; Wendell, 1989(. חולים כרוניים 
2003( מזה של אנשים שהחולי או  מתארים תהליך הפוך של אישור-מעבר )passing( )גופמן, 
המוגבלות שלהם ניכרים כלפי חוץ: אלו שמחלתם נראית כלפי חוץ מבקשים פעמים רבות להסתיר 
במחלות  החולים  ואילו   ,)Zola, 1982( מסטיגמה  ולהימנע  כנורמליים  לעבור  כדי  המגבלה  את 
פנימיות, וכך גם הנשים שראיינתי, צריכים לפרט במילים את הבעיה הגופנית שלהם, ולעתים אף 
לחשוף פרטים אינטימיים על מצבם, כדי לעבור כחולים ולזכות באמפתיה, בעזרה ובהתחשבות 

.)Wendell, 1996(
חלק מהנשים מספרות שהן מסתירות את דבר מחלתן במקום העבודה כי הן חוששות שמא 
ִתדבק בהן הסטיגמה המלווה את מחלתן. קרוקס )Crooks, 2007( מזהה מחסומים במקום 
העבודה שהקשו על נשים חולות בפיברומיאלגיה להישאר מועסקות, כמו חוסר אמון מצד 
מעסיקים וחברים לעבודה וחוסר ידע ביחס למחלות שלהן ולצרכים שלהן כחולות. למשל, 
החברים לעבודה פירשו את ההפסקות התכופות שהנשים נזקקו להן כניצול של המערכת ולא 
האמינו שהן אכן זקוקות להפסקות אלו כדי להמשיך לעבוד. כמו כן, למעסיקים שלהן לא היה 
מושג על התנאים המיוחדים שצריכים להיות במקומות עבודה )במחוז אונטריו שבקנדה, שבו 
נעשה המחקר, הנושא מוסדר בחוק(. מיקי פ' ורותם סיפרו במפגש עם סטודנטים שנערך 
באוניברסיטה העברית על הקושי שלהן להתחייב למסגרת עבודה קבועה. הן סיפרו שחולים 
עושים מאמצים גדולים להמשיך לתפקד כרגיל על אף המצב הבריאותי כדי לשמור על מסגרות 
העבודה שלהם. "נאחזים בציפורניים", אמרה רותם. ונדל )Wendell, 1996( מוסיפה שחולים 
כרוניים מוצאים את עצמם חשופים לחולשה, לפגיעות גופנית ולתסכול בשעה שהם נאלצים 
לעבוד מעל ומעבר ליכולתם רק כדי לעמוד בציפייה לתפקוד נורמלי אף שאינם בריאים. לדבריה, 
יותר לעומת  מאחר שעל פי הסטטיסטיקה מספרן של הנשים הסובלות מחולי כרוני גדול 
גברים, הרי בפועל ההתעלמות בשיח הציבורי מהצרכים של חולים כרוניים היא התעלמות 

מציבור גדול של נשים.
החוקרת וייר )Ware, 1998( מציינת שעבודה ותעסוקה היו בקדימות ראשונה בקרב חולים 
בתשישות כרונית שראיינה, ש-80% מהם היו נשים. הנשים במחקרה סיפרו כי צמצמו ככל 
יכולתן פעילויות אחרות כגון עבודה בבית, טיפול בילדים, חיים חברתיים, התעמלות וכו' כדי 
שיוכלו לחזור ליום העבודה הבא. וייר מציינת את הגמישות שנדרשה מהמסגרת המשפחתית כדי 
להיערך מחדש ולאפשר לנשים לנוח ולצבור כוחות. הנשים שראיינתי, שהיו אימהות כשחלו, 
מתארות תמונה שונה: הן מספרות כיצד הן מוותרות בזמן החולי כמעט על כל פעילות מחוץ 

או  דרכים  כתוצאה מתאונת  לנכות  כתוצאה ממלחמה  נכות  בין  בבירור  הישראלי מבחין  החוק  גם   16
מחלה )מור, 2012(. 
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לבית, אבל משתדלות להמשיך ולתפקד באופן שגרתי במשק הבית. הן עוברות מישיבה לשכיבה 
וחוזר חלילה בניסיון להקל על הקשיים הגופניים בשעה שהן מנסות להמשיך בפעילויות שהן 
תיארו כשגרתיות כמו ברירת אורז, שטיפת כלים וקיפול כביסה. הן הדגישו את האחריות שהן 
חשות באופן תמידי לדאוג כל העת לסובבים אותן )בן הזוג, ההורים, בני המשפחה המורחבת(, 
גם בזמן החולי. חשוב להן שהשגרה של הקרובים ביותר לא תיפגע בשל החולי. באכזבה הן 
מספרות שלא מושיטים להן עזרה: "הם רגילים לסופרמן, והם עדיין חושבים שזה סופרמן, 
רק מוגבל טיפה, אחרת נראה לי שהיו צריכים במשהו לעזור לי", אומרת אורה ומצביעה בתוך 

כך על כמה ארגזים העומדים במרכז הסלון ובהם מוצרים מהקנייה האחרונה.
מהנשים  אחת  לכל  הקרובים.  המשפחה  מבני  ותמיכה  לאמון  שזכו  שראיינתי  הנשים  מעטות 
את  לי  להמחיש  כדי  דוגמאות  בשיחה  להביא  חשוב  היה  תמיכה,  שקיבלו  לאלו  גם  שראיינתי, 
הפקפוק ואת האי-אמון בכאב ובחולי מצד הקרובים אליהן ביותר, ובעיקר הבעל, הילדים והחברים. 
לדוגמה, אורלי קיבלה תמיכה מלאה מהוריה אך מספרת על נתק מאחד מאחיה, שהאשים אותה 
ל' מספרת על  נילי  די הצורך כדי לצאת מהמצב שבו היא נמצאת.  וטען שאינה עושה  במחלתה 

אמה, שלא האמינה לה: 

משפחה אין לי, אני אמנם ניסיתי לדבר עם אימא שלי, אבל זה גם סאגה משפחתית, כאילו... 
]משתעלת וקשה מאוד להבין – ע"פ[ כשהתקשרתי אליה בפעם הראשונה וסיפרתי לה על 

המחלות, היא אמרה "בטח, בטח, בטח, שמענו עלייך".

הנשים שראיינתי תיארו את הקושי של התא המשפחתי הקרוב לקבל את החולי, החולשה והכאב 
מציינים   )Sim & Madden, 2008( ומאדן  סים  היומיומי.  בתפקוד  ולהכיל את הקשיים שלהן 
לדברי  בני המשפחה.  או  חבריהם  יותר מאשר  אותם  הבינו  הרגישו שהרופאים  שחלק מהחולים 
הנשים שראיינתי, בני המשפחה הקרובים מאשימים אותן בחולי, כועסים שהן לא מתפקדות כפי 
שהיו רגילות, טוענים שהן ממציאות ומחפשות תשומת לב, מצפים מהן להמשיך ולתפקד כרגיל 
ומתעלמים מהן ברגעים הקשים של החולי. "בגללך נהרסו לי החיים", אמר לאתי בנה הצעיר אחרי 
שלראשונה לא יכלה לצאת אתו לטיול שנתי בגלל מצבה הגופני. לשאלתי אם לתחושתה הייאוש 
ממצבה הגופני הוא הדבר הקשה ביותר היא עונה: "לא, ההרגשה שנטשו אותי, כולם, אחד לאחד". 

חלק מהנשים שראיינתי נשארו בודדות ומחוסרות אמצעים כלכליים.
קבוע  באופן  תלויים  כרוניות,  במחלות  החולים  אנשים  זה  ובכלל  מוגבלויות,  עם  אנשים 
הממסד  עם  במגע  בסיוע  היומיום,  בחיי  מיידים  בצרכים  עזרה  לצורך  אותם  בסובבים  ומתמשך 
עם   .)2013 ופינקלשטיין,  )גרבר  המחלה  עם  בהתמודדות  רגשית  ובתמיכה  והבירוקרטי  הרפואי 
זאת, תמיכת בני המשפחה שקופה בדרך כלל באמצעי התקשורת, למשל בסרטי קולנוע ובסדרות 
טלוויזיה, ואף ברמה הממסדית והחברתית )Rapp & Ginsburg, 2001(. כפי שמציינת דבורית 

גלעד )2007, עמ' 7(: 

נעדרי כלים מספקים למימוש  ואף בעל כורחם, אך  ]...[ הם שותפים, מרצונם  בני משפחה 
בקהילה,  עצמאיים  חיים  לחיות  העצום  הקושי  מול  בשותפותם  ניצבים  הם  חיים:  איכות 

חולקים בנטל המוגבלות וזקוקים למענה ולהקלה בנטל זה.

את  מביא  מהמחלה  כתוצאה  הגוף  על  השליטה  שאובדן  מציין   )Kleinman, 1992( קליינמן 
על  והתלבטויות  שאלה  סימני  מעלה  שהוא  ושכיח  חייו,  על  שליטה  אובדן  של  לתחושה  החולה 
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מה שהיה נראה לכאורה מובן מאליו, דוגמת אורח החיים מלפני המחלה וסדרי העדיפויות בחיים. 
ואכן, חלק מהנשים בוחנות מחדש את אורח חייהן בכלל ומעלות סימני שאלה בנוגע ליחסים בין 
הן מערערות על החוזה  בני המשפחה, שאותם הציבו בראש סדר העדיפויות שלהן לפני שחלו. 
המגדרי בחברה הישראלית, שעל פיו תמצית זהותן כנשים והתנאי לאזרחותן הוא במילוי תפקידן 
מקצוע  אשת  ש',  נילי  של  בדבריה  ביטוי  לידי  בא  הדבר   .)1999 )ברקוביץ,  וכאימהות  כרעיות 
ארוכות  שנים  במשך  דאגה  כיצד  הריאיון  בתחילת  פרטים  בפרטי  שסיפרה  בתחומה,  מוערכת 
ובחו"ל. לאחר מכן סיפרה על  והבית בצד פעילותה המקצועית הענפה בארץ  לטיפוח המשפחה 
התפרקות המשפחה כשחלתה: "כולם היו רגילים שאימא היא המנוע של החיים, ופתאום אימא 
הייתה בחולשתה, והתגובה לכך היא ניתוק היחסים". היא מהרהרת בקול רם על ערכים כמו ערבות 

הדדית, אכפתיות ודאגה ללא תנאי שאפיינו בשבילה את המשפחה והתערערו בזמן החולי: 

ואם הילדים שלי ]...[ את הכוכבים הורדתי בשבילם ]...[ היו מסוגלים לומר לי שאימא צריכה 
לטפל בילדים ולא ילדים באימא, אז משהו נורא קרה, משהו בהבנה הבסיסית של החיים שלנו, 

משהו השתבש לגמרי, ואני לא צוחקת. 

מנגד, שתיים מהמרואיינות הצעירות, שנמצאות בשנות ה-20 לחייהן, הדגישו ואמרו שבשבילן 
המשמעות של "להתגבר על החולי" ולחזור למסלול החיים הנורמטיבי על אף מחלתן היא להקים 
משפחה ולהוליד ילדים. הן השתמשו במילה "נורמלי" כדי להסביר שההצלחה להרות וללדת היא 

בשבילן ובשביל הסביבה הקרובה אישור לכך שהן "בסדר" ו"כמו כולם" )דונת, 2010(. 

סיכום
הגופני  למצבן  לגיטימציה  לקבל  נאבקות  ובפיברומיאלגיה  כרונית  בתשישות  החולות  הנשים 
2002(, ב"עולם האין" שהן מתארות, גופן הכואב, החלש  והכרה בסבלן. כמו אנשי הלימבו )חזן, 
והעייף דחוי ונידון למחיקה תרבותית ולמוות חברתי. הן מדווחות שמערכת של נורמות חברתיות 
ותפיסות תרבותיות ביחס לחולי ולבריאות, ובצדן הסדרים פוליטיים ובירוקרטיים, מביאים לכך 
שהן נאלצות להסתיר את מצבן הגופני ולהמשיך לתפקד כרגיל. הן מערערות על הדיכוטומיה שבין 
 .)Kleinman, 1988( הידע על הגוף שנכסו המדע והרפואה ובין החוויה הסובייקטיבית של החולי
הן תובעות להכיר בניסיון שלהן כידע על מצבן הגופני ולראות בו חלק מהסדר "המוצק" )איריגארי, 
2003(, קרי לתת לו נראות פוליטית. הן מתארות בשיחה אתי כיצד מצאו, כל אחת לעצמה, דרך 
המותאמת לה אישית "לחזור לחיים", כלומר לחזור לשגרה ולתפקד עם הכאב והעייפות, לעתים 
אני  והמדינה.  הרפואי  הממסד  ידי  על  הגופני  למצבן  שניתנו  הרשמיות  ההגדרות  על  ויתור  אגב 
פירשתי את הבחירה הזאת ככניעה לאילוצי המצב החברתי והפוליטי שבו הן נמצאות עקב מצבן 
הגופני, אולם הן הסבירו שבכך הן מחזירות לעצמן את תחושת השליטה בחייהן, זו שאבדה להן 

.)Kandiyoti, 1991( בעת שחלו
הישראלית.  בחברה  החולה  לגוף  הנוגעות  ופוליטיות  ערכיות  שאלות  מעלה  שלפנינו  המקרה 
 Lomsky-Feder( מאיזה סבל גופני "מותר" לסבול בחברה הישראלית, למי מותר ובאילו נסיבות
Ben-Ari, 1999 &(? כיצד מעצב הנרטיב על הגוף התקין בחברה הישראלית את ההתנסות של 
ועל  החברתי  השיח  על  הפרטית,  ההתנסות  על  השפעה  אלו  לכל  ממושכות?  במחלות  חולים 

המדיניות והציבורית.
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כי  בתובנה  שערכו  הסקירה  את  מסכמים   )Sim & Madden, 2008( ומאדן  סים  החוקרים 
המיוחדים  לצורכיהם  הציבורית  ברמה  להיענות  אפשר  כיצד  להבין  כדי  במחקר  העמקה  נדרשת 
להם  שיתאפשר  כדי  במחלתם  ציבורית  הכרה  דורשים  אלו  חולים  בפיברומיאלגיה.  חולים  של 
לחזור להיות חלק ממעגל החיים ומעולם העבודה באופן גמיש ומותאם למצבם הגופני המשתנה 
שאלא  לכולנו  מזכירה   )Wendell, 2001( ונדל   .)Crooks, 2007; Grodman et al., 2011(
אם נמות באופן פתאומי, הרי שרובנו נחיה חלק מחיינו בחולשה ובגוף כואב שנע בקושי או אינו 
נע כלל, שמגביל את הפעילות שלנו והופך את התפקוד היומיומי שלנו למאבק. דבריה של ונדל 
מבטאים תפיסה שעל פיה הדיון בנושא אינו רק בעבור קומץ חולים )אף שזה כשלעצמו אינו מייתר 

את הדיון( אלא בעבור החברה כולה.
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מישויות קליניות לתופעה חברתית:
הזמנה לניתוח השיח של לקויות למידה בישראל

עופר קצ'רגין*

תקציר. מאמר זה מבקש לזמן חשיבה מחודשת על המושג "לקויות למידה" 
באמצעות עמידה על   ההקשר ההיסטורי והחברתי שבו נטועה התופעה. החלק 
הסוציולוגי  הדיון  של  התאורטית  התשתית  את  מציג  המאמר  של  הראשון 
למידה"  "לקויות  למושג  הנלווית  העמימות  בו  ונחשפת  הלקויות,  בשדה 
באמצעות הצגת רקע היסטורי קצר של צמיחת שיח ומגוון ביקורות שצמחו 
הישראלי  הלקויות  בשיח  המקובלות  ההגדרות  נבחנות  השני  בחלק  מתוכו. 
שמציג  האחידה  לחזית  בניגוד  שונות.  במדינות  הלקויות  לשיח  בהשוואה 
השדה המקומי, מתברר כי השיח הגלובלי הוא הטרוגני ומתאפיין בריבוי דעות 
ומחלוקות. בחלק השלישי עומדים לבחינה שני אידיומים שעליהם נשען שיח 
הלקויות הישראלי: הסטטיסטי, המתייחס לאחוז בעלי הלקויות באוכלוסייה, 
באמצעות  הנוירולוגי.  מקורה  ובין  הלקות  בין  בקשר  העוסק  והאטיולוגי, 
ניתוח טקסטים מרכזיים של שדה הלקויות וראיונות עם אנשי מקצוע מתברר 
כיצד טענות מרכזיות בשיח התעצבו לכדי "עובדות מדעיות", הגם שבסיסיהן 
המדעיים רעועים למדי. מטרת המאמר היא לתרום לפיתוחו של שיח לקויות 

מורכב יותר על ידי חשיפת הקשריו התרבותיים-חברתיים. 

קליני  למצב  הלקויות  שדה  התייחס  הלמידה,  לקויות  קטגוריית  התכוננה  עת  השישים,  בשנות 
מסוים שהבחין אותה מחוסר הצלחה בלימודים )Kavale & Forness, 1985(. עם הזמן הביאו 
האוכלוסייה  על  זו  אבחנה  של  ומתרחבת  הולכת  להחלה  וכלכליים  פוליטיים  חברתיים,  גורמים 
לקויי  של  שיעורם  מוערך  כלל  בדרך  וכיום   ,)Kavale & Forness, 1985; Sleeter, 1986(
הלמידה ב-10%-15% מכלל אוכלוסיית התלמידים )הד, 1990(. לפי הערכות אחרות, מגיע שיעור 

הלקויים עד כדי 30% מהתלמידים )הד, 1990; היימן, 2000(. 
במקביל לעלייה החדה בשיעורי המאותרים כלקויי למידה, הלך וירד עם השנים שיעורם של מי 
שהוגדרו כסובלים מהפרעות אחרות, כגון פיגור )Lyon, 1996(. אחת הסיבות לכך מקורה בהבדל 
הקונוטטיבי שבין שני המושגים. מושגים כגון "פיגור שכלי" או "הפרעות רגשיות והתנהגותיות" 

מתייגים באופן שלילי את נושא התואר, ואילו המושג "לקויות למידה" נחשב ניטרלי יותר. 
במקביל לעלייה הממשית בשיעורם של המאותרים כלקויי למידה, השיח המאפיין את השדה 
פועל לייצור ולהפצה של אמירות סטטיסטיות ואטיולוגיות בדבר ההיקף העצום של בעלי הלקויות. 
במילותיהם של ספיר-סוורלינג וסטרנברג )1998(, נראה שפוקדת את החברה האמריקאית מגפה 

שמחוללת לקויות למידה.
במאמר זה אין הכוונה להעריך את שיעורם האמיתי של בעלי הלקויות, אלא לבחון את הממד 

מכללת אורנים ומכללת לוינסקי    *
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הרטורי של השיח. טענתי היא כי בשיח השתגר אידיום סטטיסטי שאף שהוא נעדר בסיס אמפירי 
בעל תוקף, נעשה בו שימוש לביסוס הלגיטימציה של שדה הלקויות והפרקטיקות הנהוגות בו.1 

מקורם  הלימודיים  הקשיים  כי  ההנחה  על  הלקויות  שיח  נשען  הסטטיסטיות,  הטענות  מלבד 
בפתולוגיה נוירולוגית. גם במקרה זה אין בנמצא נתונים רפואיים או מחקריים מוכחים, ואף על פי 

כן, אנשי המקצוע מגדירים את תופעת הלקות במונחים קליניים.
ומתחומי  המדע  ושל  הידע  של  הסוציולוגיה  מתחום  טענות  יוצגו  המאמר  של  הראשון  בחלק 
בו הרקע  כן, ישולב  וניתוח שיח ביקורתי של המדע. כמו  מחקר משיקים: הרטוריקה של המדע 
ביקורות עכשוויות על שיח הלקויות.  ויוצגו  ההיסטורי לצמיחת שיח הלקויות בארצות הברית, 
בחלק השני יוצגו ההגדרות המקובלות בשיח הישראלי ללקויות הלמידה, תוך כדי התייחסות לרקע 
וייחשפו ההטרוגניות  גלובלי,  ימוקם שיח הלקויות בהקשר  כן,  בו. כמו  נטועות  האמריקאי שהן 
מונוליטי.  אובייקטיבי  קליני  כשדה  בארץ  הצגתו  חרף  אותו  המאפיינים  הקונצנזוס  והיעדר 
הסטטיסטי,  האידיום  המקובלים:  השיחיים  האידיומים  שני  ינותחו  המאמר  של  השלישי  בחלק 
המתייחס לאחוז הלקויים באוכלוסייה, והאידיום האטיולוגי, המתייחס למקורותיהן הנוירולוגיים 
של הלקויות. בחלק זה יובהר כיצד טענות מרכזיות בשיח הלקויות צמחו והתעצבו טקסטואלית 

ורטורית עד כדי הפיכתן ל"עובדות מדעיות". 

על הבניה חברתית, על הסוציולוגיה של הידע ועל ידע קליני כתוצר חברתי 
הבניה  תהליכי  של  כתוצר  המציאות  את  הרואה  החברתית,  ההבניה  פרדיגמת  על  נשען  זה  מאמר 
חברתיים )Sismondo, 2010(. על פי הפרדיגמה, גם ידע הנחשב מחקרי-מדעי אינו מייצג "מציאות" 

.)ibid( או "טבע", אלא את הכוחות והאינטרסים החברתיים-פוליטיים שהביאו להיווצרותו
ברגר ולקמן )Berger & Luckman, 1967(, מאבות האסכולה, ראו את המוסדות ואת המבנים 
החברתיים כתוצרים שמקורם בעשייה אנושית מתמשכת, ואשר לאחר התבססותם כופים את עצמם 
על הסוכנים האנושיים, מאלצים אותם לפעול בערוצים המתאפשרים על ידם, וכך בעצם מנכיחים 
את עצמם כ"מציאות אובייקטיבית". עם זאת, טיבה המובנה של המציאות מאפשר לחולל בה שינויים 

 .)Gergen, 1995( באמצעות משא ומתן יומיומי בין סוכנים המחזיקים בעמדות שונות ביחס אליה
הסוציולוגיה של הידע עוסקת באופנים שבהם ארגונים חברתיים תורמים לגיבוש מערכות ידע 
)Swidler, 1994(. בדיסציפלינה זו נבחנים תהליכי כינון, שימור והעברה של ידע על פי הקשרים 
מערכות  משוקעות  שבהם  הכוח  ביחסי  היא  ההתמקדות  ורחבים.  מקומיים  חברתיים-תרבותיים 
הידע. לפי בורדייה )Bourdieu, 1988(, ידע אקדמי משקף ומשעתק בו בזמן היררכיות פוליטיות 
של  שיטות  הידע  בגופי  ראה   )Foucault, 1980, 1986( פוקו  ואילו  רחבות,  חברתיות  והבחנות 
כינונו  כדי  שתוך  פוקו  טען  למשל   )1986( התבונה  בעידן  השיגעון  תולדות  בספרו  כוח.  הפעלת 

ההיסטורי של מדע הפסיכיאטריה נוצרו מושאיו כסובייקטים "מופרעים" הזקוקים לטיפול. 
נוגע לשדה הלקויות, צמיחתו ההיסטורית של הידע הקליני-מחקרי אפשרה את  ככל שהדבר 

של  אמיתותו  מומחים.  של  שיח  בקהיליית  המעוגנת  מוצהרת  נרטיבית  הנחה  פירושו  "אידיום"   1
האידיום איננה מוטלת בספק בעבור המומחים המשתייכים לקהיליית השיח הנדונה. טענה דומה 
מעלה אייל )2010(, המנתח את המושג "אוטיזם" כמסמן צף נעדר מושא ממשי ורווי משמעויות 

משתנות.
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הבנייתם של סובייקטים לקויי למידה ואת כינונן של לקויות הנתונות לפיקוח ולטיפול.2 המתודה 
שיטות  של  ההיסטוריות  והטרנספורמציות  השורשים  אחר  שמתחקה  פוקו,  של  הגנאולוגית 
ידע-כוח פסיכיאטריות, מוצאת ביטוי אמפירי במאמר הנוכחי בניתוח תהליכי הצמיחה של שני 

אידיומים מרכזיים בשיח הלקויות בישראל: האידיום הסטטיסטי והאידיום האטיולוגי.
הסוציולוגיה של הידע המדעי בוחנת את אופני השיח ואת הפרקטיקות שבאמצעותם מדענים 
 Latour & Woolgar, 1986;( כאובייקטיבים משוללי הקשר  במושאי מחקרם  להכיר  לומדים 
Lynch, 1993(. ענף סוציולוגי זה, הקורא תיגר על תפיסות מהותניות של ידע ועשייה מדעית, 
שבאמצעותם  והטקסטואליים  הרטוריים  באמצעים  כלומר  הארגומנטציה,  בתהליכי  מתמקד 

 .)Shapin, 1995( מתכוננות האמיתות המדעיות
וניתוח שיח ביקורתי של מדע   )Bazerman, 1988; Gross, 1990( הרטוריקה של המדע
)Gilbert & Mulkey, 1984( מערערים על ההתיימרות של הכתיבה המדעית להיות טכנית, 
שטוחה, לא רגשית, לא אישית ועובדתית, ומוכיחים כי גם עליה מופעלות פרקטיקות של 
סלקציה, ארגון ופרשנות טקסטואליים. ההנחות שעליהן מבוססים הטקסטים המדעיים, הטיעונים 
שלהם, המינוחים, המטפורות ודרכי הבנייתם הטקסטואלית הם מכשירים רטוריים בעלי אפקט 
שכנועי, וגם ההפניות, הדיאגרמות, הנוסחאות והמספרים היבשים שייכים לרפרטואר הכלים 

הרטורי של הטקסט.3  
לטענת חוקרים מאסכולת ההבניה החברתית, הידע הקליני, הנתפס על פי רוב כידע אובייקטיבי 
יותר  הן  הקליניות  הישויות  זה,  חברתי  מודל  לפי   .)Bury, 1986( חברתית  מובנה  הוא  ניטרלי, 
 .)Berger & Luckman, 1967( ממנו  המנותקות  תגליות  ופחות  חברתי,  שמקורן  המצאות 
באמצעות אידאולוגיה, טרמינולוגיה וטכנולוגיה מדעיות מכוננות ישויות קליניות אלה במסגרתו 
של מודל פסיכו-רפואי המייצר מספר גדל והולך של קטגוריות התנהגותיות בנות אבחון קליני, 
המודל   .)Conard, 1992; Zola, 1978( מובחנות  וגופניות  מנטליות  באיכויות  המאופיינות 
הפסיכו-רפואי הפך למודל המרכזי שבאמצעותו אנשים חושבים, חווים ומבינים את בעיותיהם, 
סימפטומים  לכדי  חברתיות  תופעות  של  הבנתן  את  מצמצם  זה  מודל  העולם.  ואת  חייהם  את 

המעידים כביכול על הפרעה או מחלה.
השיח הפסיכו-רפואי מתפשט באמצעות נשאים חברתיים המאשררים את ממצאיו בפרקטיקות 
ובמבעים יומיומיים: אנשי מקצוע המשמשים כצבא של מאתרים, מאבחנים, ממיינים ומטפלים; 
בירוקרטיים או עמותות סיוע;  מושאיו האנושיים, המתויגים בלשונו; ארגונים כדוגמת מוסדות 
ואתרים חברתיים נוספים שבהם מיוצרים ומשועתקים ייצוגים ודימויים תרבותיים של הפרעות, 

מחלות ובעיות המחייבות פיקוח וטיפול קליניים.
השיח הפסיכו-רפואי מוחל על תחומים הולכים וגדלים של ההתנסות האנושית, ואגב כך הוא 
של  מדיקליזציה  ניכרת  גם  כך  הפרופסיונליות.  הקהילות  ואת  הקליניות  הקטגוריות  את  מרחיב 
המרחב החינוכי על ידי כניסתם של אנשי מקצוע קליניים ואימוץ מודלים רפואיים ופסיכולוגיים 

להרחבה בעניין זה ראו קצ'רגין, 2009.   2

בהקשר זה יש לציין שהתאוריה הסטטיסטית )והשיטות הסטטיסטיות( עצמה היא גוף ידע שצמח   3
במקביל לחיפושה של המדינה המודרנית אחרי דרכים חדשות להגדיר את אוכלוסייתה ולשלוט בה 
ביקורתית  זה משתלבת עם ספרות  האידיום הסטטיסטי במאמר  זה הארת  במובן   .)1990 )הקינג, 

הבוחנת את הממד הרטורי והפוליטי של מניפולציות וייצוגים סטטיסטיים.
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)כדוגמת  כימיים  פתרונות  אימוץ  הוא  לכך  הביטויים  אחד  וחברתיות.  חינוכיות  תופעות  להסבר 
 .)Petrina, 2006( וזניחת פתרונות פדגוגיים שנס לַחם ,)תרופות

הלקויות  של  ולהפיכתן  הברית  בארצות  הלמידה  לקויות  שיח  של  להתפתחותו  במקביל 
לקטגוריה הקלינית הגדולה ביותר בחינוך המיוחד, התפתחו והשתכללו גם הביקורות עליו. לפי 
אותן ביקורות, חדירתה של הטרמינולוגיה הפרופסיונלית לשפה היומיומית, שכלולים טכנולוגיים 
ונתונים סטטיסטיים יצרו רושם של גוף ידע קליני מגובש, מונוליטי ואובייקטיבי, תוך כדי טשטוש 
 Sleeter,( היחסים החברתיים והמחלוקות ההיסטוריות והפוליטיות שהוא היה מעוגן בהם. סליטר
1995( למשל טענה כי שדה לקויות הלמידה התמסד בארצות הברית בתקופת המלחמה הקרה, עת 

מערכת החינוך העלתה את הסטנדרטים הלימודיים.
הביקורות נוגעות למגוון נושאים הנתפסים מרכזיים לעצם הגדרת התחום, ובהם התאורטיזציה 
לאבחון,  הקריטריונים  האבחון,  גבולות  האפידמיולוגיה,  האטיולוגיה,  הלמידה,  לקויות  של 
 Fuchs, Fuchs, Mathes,( והמדיניות החינוכית  פרוצדורות הערכה, שיטות טיפול, פרוגנוזה 
 Lipsey, & Roberts, 2001; Gerber & Semmel, 1984; Lyon, 1987, 1996; Mercer,
החינוך  במערכת  מהפרקטיקנים  רבים  כי  מצאו  מחקרים   .)King-Sears, & Mercer, 1990
 Gottlieb, Alter,( אובייקטיביים  הנחשבים  ומהמדדים  הרשמיות  מההגדרות  התעלמו 
Gottlieb, & Wishner, 1994(, במטרה להבטיח שהתלמידים ייהנו מסיוע לימודי וממשאבים 
 Gottlieb et al., 1994; Macmillan,( למידה  כלקויי  המאובחנים  להם  שזכאים  נוספים 
Siperstein, & Gresham, 1996, 1998; Shepard, Smith, & Vojir, 1983(. תמריץ נוסף 
לימודיים במבדקים ארציים.  לאבחן תלמידים כלקויים הוא הצורך של בתי ספר להציג הישגים 
.)Brantlinger, 1997( מתן פטור לתלמידים הלקויים מעלה את ממוצע הציונים של בית הספר

ביקורות מסוג אחר התייחסו להנחות האפיסטמיות של שדה הלקויות וניסו לאתגר את הטענה 
באופנים  הלמידה  לקויות  את  להמשיג  ניסיונות  נעשו  זו  ברוח  אובייקטיבית.  פתולוגיה  בדבר 
 Dysteachia, Dyspedagogia )Lerner, חלופיים ולהציע לתופעה כינויים חדשים כדוגמת
1985( ו-Teaching Disabilitie )Bateman, 1974( ששמו את הדגש על הסביבה החינוכית 
המיידית. טענת המבקרים הייתה כי רוב לקויי הלמידה לא סבלו מבעיה אורגנית, כי אם מחסכים 
סביבתיים )Coles, 1987(. אחרים טענו כי יש לבטל את המושג "לקות למידה" או לפחות לשנותו 

.)Algozzine, 1985; Lyon et al., 2001( מן היסוד
ביקורות אחרות משדה החינוך זיהו את לקויות הלמידה כפתולוגיות ארגוניות שמקורן באופיים 
הפוטרת  כישלון,  של  ובמדיקליזציה   )Skrtic, 1999( הספר  בתי  של  סתגלני  והלא  הבירוקרטי 
אף  הלמידה  לקויות   .)Christensen, 1999( אחריות  עליו  מלקבל  המערכת  ואת  המורים  את 
ו"מיתוס"   )Finlan, 1994( מדומיינת"  "מחלה   ,)Scriven, 1985( אבחוני"  כ"סקנדל  הוצגו 
כלומר  עצמם,  הספר  בבתי  מקורם  הלימודיים  הקשיים  כי  הייתה  הטענה   .)Mcknight, 1982(
למידה  לקויות  של  הרווחים  המודלים  כי  נטען  ההוראה.  ובדרכי  הלימודים  בתכניות  במורים, 
התאפיינו בהנחה אפיסטמולוגית רדוקציוניסטית שגויה )Poplin, 1988(, שלפיה הקושי הלימודי 
מקורו "פנימי". היו אף שטענו כי לתיוג התלמידים השלכות הרסניות על דימוים העצמי והחברתי 

 .)Christensen, 1999; Finlan, 1994(
ביקורתית  שיחית  אוריינטציה  על  המושתתים  רבים  מחקרים  התפרסמו  האחרון  בעשור 
ומערערים על המודל הרפואי ועל הפילוסופיה הפוזיטיביסטית והפונקציונליסטית שבהם מעוגן 
שיח הלקויות. הודגשה מרכזיותו של "המבט החינוכי" בייצורם של סובייקטים הנתונים למשמוע, 
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הלקויות  בתופעת  ראו  אלו  מחקרים   .)Skrtic, 2005( ולהדרה  לאובייקטיביזציה  למדיקליזציה, 
תוצר של עבודה תרבותית )Mcdermott, Goldman, & Varenne, 2006(, של הבניה חברתית 
 )Artiles, 2004; Reid & Valle, 2004( של פרקטיקות שיחיות ,)Dudley-Marling, 2004(

 .)Zuriff, 2007( ושל מיתוסים
סקירת הביקורות שלהלן נועדה לספק דגימה מעושרו של השיח הביקורתי בארצות הברית. 
הטרוגניות שיחית זו אינה עולה בקנה אחד עם היעדר כתיבה ביקורתית בעלת משקל סגולי 
בשדה זה בשיח האקדמי בישראל. כמו כן, כמעט שאין בארץ ספרות אקדמית הבוחנת את לקויות 
הלמידה מנקודות מבט סוציולוגיות, אנתרופולוגיות, פילוסופיות, תרבותיות או היסטוריות. 
אפשר לומר כי מנקודת ראות שיחית, הדיון על שדה לקויות הלמידה בישראל נתון במידה רבה 

בסד טכני ומדעי.4 

התפשטות והתפתחות היסטורית של הלקויות
הולך  לקות,  כבעלי  המזוהים  אנשים  של  מספרם  זה  ובכלל  הלמידה,  לקויות  על  השיח  כי  נדמה 
ומתרחב בשנים האחרונות. אנשי מקצוע בתחום זה הלכו ושכללו פרקטיקות איתור, אבחון, טיפול, 
תקצוב ומחקר, ולפי נתונים שסופקו ממומחים באקדמיה ובמשרד החינוך, לפחות 10%-15% מכלל 
האוכלוסייה סובלים מלקויות למידה. הערכות מסויגות פחות מורות על שיעור לקויים המתקרב לכדי 

שליש מהאוכלוסייה )לוי, 2009(.
התפשטותן המהירה של לקויות הלמידה אינה נתפסת כתופעה המצריכה הסבר, ולכל היותר היא 
מתוארת בספרות המקצועית כתוצר של התפתחות הידע בתחום זה ושל עלייה במודעות של הציבור 
לדבר הלקויות. מוטיבציות שאינן מזוהות כמדעיות, כגון סיבות כלכליות ופוליטיות, נדחקות לשולי 
השיח כחיצוניות ללוגיקה ולטכנולוגיה של התחום. אונג-דין )Ong-Dean, 2009( ניתח את מכלול 
קרקע  שיצרו  הברית  בארצות  והתרבותיות  הפרופסיונליות  הכלכליות,  הפוליטיות,  המוטיבציות 
פורייה להתגבשותו של שיח לקויות הלמידה ולפופולריות שהוא נהנה ממנה. טענתו המרכזית הייתה 
שערוץ לקויות הלמידה התמסד בארצות הברית הודות ליוזמות וללחצים של הורים לבנים בעלי הון 
כלכלי ותרבותי שביקשו לגייס את משאבי מערכת החינוך לעזרת ילדיהם המתקשים. במילים אחרות, 
במסגרת  ילדיהם  לשמירת  מנגנון  אלה  הורים  בעבור  שימשה  חדשה  קלינית  קטגוריה  של  גיבושה 
המעמדיות.  הפריבילגיות  ושעתוק  הלימודיים  הישגיהם  מקסום  כדי  תוך  הנורמטיבית,  החינוכית 
2012ב, 2009(. הורים משכילים ממוצא   ,2013 ממצאים דומים עלו במחקר שנערך בארץ )קצ'רגין, 
בישראל  גם  וכלכלי שימשו תפקיד מפתח בצמיחתו של שיח הלקויות.  הון תרבותי  ובעלי  אשכנזי 
חברתי-כלכלי  ממעמד  אוכלוסייה  בעבור  החינוך  מערכת  בתוך  הסללה  ערוץ  הלקויות  שיח  שימש 
ממטלות  למיניהם  ול"פטורים"  ל"התאמות"  זכו  לקויות  כבעלי  שזוהו  זו  לאוכלוסייה  ילדים  גבוה. 
לימודיות, להקצאת משאבים בית-ספריים, וכן לתיוג חיובי כאינטליגנטים ומוסריים.5 במקביל נהנה 
סגל המאבחנים מקהל לקוחות יציב ומבוסס שנזקק לשירותיו, ובפרט לגושפנקה המדעית המצדיקה 
את הענקת הפריבילגיות לילדים. במחקר נוסף )קצ'רגין, 2012א( נמצא שהפופולריות שנהנה ממנה 

עד עתה נכתבו מעט מחקרים על לקויות למידה בישראל מנקודת מבט סוציולוגית. על מחקרים   4
אלה ראו איילון ומרגלית, 2004; ארטמן, 2007; קצ'רגין, 2009, 2012.

על טענות מוקדמות בדבר היותה של קטגוריית לקויות הלמידה אבחנה פריבילגית של אוכלוסייה   5
.Coles, 1987; McLaughlin & Owings, 1993; Smith, 1982 לבנה מהמעמד הבינוני ראו
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או  עצלנים  עוד  אינם  לקויות  כבעלי  המאובחנים  שלילי.  מתיוג  בשחרור  מקורה  הלקויות,  שדה 
טיפשים, אלא אינטליגנטים בעלי הפרעה נוירולוגית מסוימת. 

שנת 1963 נחשבת שנת כינון השדה )סנדרס, Hammill, 1990 ;1984(. ייסוד התחום מיוחס 
לסמואל קירק )Kirk(, אשר הגדיר לקויות למידה כך: 

קריאה,  שפה,  דיבור,  של  יותר  או  אחד  בתהליך  בהתפתחות  עיכוב  או  הפרעה  פיגור, 
הנגרמת  פסיכולוגית,  מנכות  נובעים  הללו  אחרים;  בית-ספריים  נושאים  או  חשבון  כתיבה, 
מדיספונקציה צרברלית אפשרית או הפרעות ריגושיות או התנהגותיות. היא ]הלקות[ איננה 

תוצאתם של פיגור שכלי, חסך חושי או גורמים תרבותיים והוראתיים.6  

אשר  הורית  לחץ  קבוצת  הייתה  הברית  בארצות  יומיומי  לשימוש  המושג  את  שהכניסה  מי 
 Armstrong, 1987; Siegel &( למידה"  לקויות  עם  לילדים  כ"אגודה   1963 בשנת  התארגנה 
Gold, 1982(. בעקבותיה התארגנו אגודות הורים נוספות ברחבי המדינה, ופורסמה כמות עצומה 

של ספרות פופולרית בדבר הלקויות, מקורותיהן והשתמעויותיהן. 
המושג "לקויות למידה" צמח בטריטוריה של החינוך המיוחד, בעיקר הודות ללחצים שהפעילו 
לקשייהם.  הסבר  נמצא  ולא  בלימודים,  המתקשים  ילדיהם  על  להקל  דרכים  חיפשו  אשר  הורים 
היו  השדה  להתגבשות  שתרמו  ההורים  כי  מצוין  הלקויות  תחום  בהתפתחות  העוסקת  בספרות 
כי  לכך  אזכורים  גם  ישנם   .)Sleeter, 1986; Winzer, 1993( הבינוני  והשתייכו למעמד  לבנים 
ילדיהם  של  מתיוגם  להימנע  דרך  למצוא  כדי  המיוחד  בחינוך  מומחים  עם  פעולה  הורים שיתפו 
כבעלי פיגור שכלי, בעיות התנהגות או חסך תרבותי. ואולם, אזכורים אלו נדחקים לשולי הדברים. 
אותה תקופה מוצגת בעיקר ככזו שבה חברו יחדיו הורים, פרופסיונלים ופקידי ציבור במאמציהם 
ולהפחית  )Hammill, 1990(, לסייע לילדים  לפתח הגדרה תקפה ומקובלת של לקויות למידה 

מקשייהם וממצוקותיהם.7  
מאז שנות השישים של המאה ה-20 נוסחו הגדרות נוספות רבות למושג "לקויות למידה", ועד 

היום נעשה בהן שימוש בהתאם להקשר ולנסיבות המקרה.

לקויות למידה בישראל ובעולם

לקויות למידה בישראל

שתי ההגדרות הרשמיות ללקויות למידה הפופולריות ביותר בישראל הן זו של הוועדה המשותפת 
 NJCLD - The National Joint Committee on( הלאומית האמריקאית ללקויות למידה 
 APA( האמריקאית  הפסיכיאטרית  האגודה  של  וזו   1994 משנת   )Learning Disabilities
החינוך  משרד  מנכ"ל  בחוזר  השנה.  מאותה   )- American Psychiatric Association

National Research Center on Learning Disabilities, 2006 ראו הגדרה אצל  6

התנהגותיות  או  ריגושיות  הפרעות  גם  מוזכרות  אמנם  הלמידה  לקויות  את  קירק  של  בהגדרתו   7
כגורמים אפשריים של לקויות אלו, אך לאמיתו של דבר מיד מתחילת ההתארגנות של השדה נדחקו 
גורמים סיבתיים פוטנציאליים אלו מפני הגורם הסיבתי, שזוהה כנוירולוגי )"דיספונקציה צרברלית" 
במונחיו של קירק(. יתרה מכך, אלה שהגדירו לקויות למידה בעקבותיו כללו כבר הפרעות רגשיות 
או התנהגותיות בין מה שכונה "גורמים לא סיבתיים" או שהשמיטו אותן כליל מההגדרה. אף על פי 

כן, ההגדרה מ-1963 נתפסת כאבטיפוס מקובל של המושג "לקויות למידה".
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ההגדרות  על  מבוססים  למידה  ליקויי  בעלי  תלמידים  של  "האפיונים  כי  נקבע  ב(  )תשס"ד/4 
)משרד  למידה"  ליקויי  של  בתחום  מקצוע  אנשי  של  רחבים  חוגים  על  המקובלות  הפורמליות 

החינוך והתרבות, 2003(. מיד לאחר מכן מצטט החוזר את שתי ההגדרות הנדונות:

בקשיים  המתבטאות  הטרוגניות  הפרעות  לקבוצת  המתייחס  כללי  מונח  הוא  למידה  ליקוי 
מתמטיות  יכולות  ו/או  המשגה  כתיבה,  קריאה,  דיבור,  הקשבה,  ברכישת  משמעותיים 
נוירולוגית  מדיספונקציה  נובעות  שהן  ומניחים  פנימיות,  הן  אלו  הפרעות  בהם.  ובשימוש 
מרכזית, ויכולות להתגלות לאורך מעגל החיים. אף שלקות למידה יכולה להתרחש בו-זמנית 
עם תנאים מגבילים נוספים )פגיעה חושית, פיגור שכלי, הפרעה רגשית או חברתית או תנאים 
חיצוניים – הבדלים תרבותיים, הוראה לא מספיקה או לא מתאימה( – ליקויי הלמידה אינם 

8 )NJCLD, 1994( .תוצאה ישירה של תנאים אלו
אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה 
בכתב, המועברים לו באופן אינדיבידואלי, נמוכים במידה משמעותית מהמצופה על פי גילו, 
גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו  ובעיות הלמידה  ורמת המשכל שלו,  רמת השכלתו 
כתיבה.  או  חשבון  קריאה,  מיומנויות  הדורשות  אחרות  יום-יום  בפעילויות  או  האקדמיים 

)DSM-IV, 1994(

חוקרים ואנשי מקצוע בשדה הלקויות מרבים להתבסס על הגדרותיהן של NJCLD ו-APA כדי 
ועמדות פרופסיונליות שצמחו בקרב קבוצות לחץ אמריקאיות  לתת משנה תוקף לאמירותיהם, 

יובאו, תורגמו והתמסדו בזירה הישראלית ללא בחינה ביקורתית.9 
APA. אגודה זו  גוף מרכזי שממנו שדה הלקויות בישראל ניזון ושואב לגיטימציה הוא 
ולהבנה של  מחזיקה במונופול על פיתוחו של אחד האינדקסים החשובים ביותר לאפיון 
עולם ההפרעות הנפשיות: הטקסט הפסיכיאטרי הקרוי "המדריך הדיאגנוסטי והסטטיסטי 
 DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental( "של הפרעות נפשיות
Disorders(. ה-DSM מוחזק כטקסט קאנוני בשדה לקויות הלמידה בישראל ומשמש 
אף הוא מושא להתייחסויות, לציטוטים ולאזכורים רבים בכנסי מומחים בישראל, בספרות 

המחקרית והמקצועית ובפרסומים של גופי אבחון וטיפול. 
לבסוף, גף לקויות הלמידה במשרד החינוך אימץ שני קריטריונים מרכזיים לזיהוי לקויות 
ההישגים  לבין  התלמיד  של  הלימודיים  הישגיו  בין  ומתמשך  משמעותי  "פער  למידה: 
של  הלימודיים  הישגיו  בין  משמעותי  ו"פער  כיתתו";  ורמת  גילו  פי  על  ממנו  המצופים 

.Forness & Kavale, 2000 ראו גם  8

הם  הלקויות  של  מקורותיהן  שלפיה  ההנחה  השאר  בין  נמנות  אלו  שבעמדות  המרכזיות  עם   9
נוירולוגיים וגנטיים; ההנחה כי לקויות הלמידה הן פרמננטיות )הנחה זו מאפשרת את קידום הטענה 
לפיה לקות למידה היא הפרעה אשר ניתנת לטיפול אך לא לריפוי, זאת משום שבסיסה נוירולוגי-
הבו-זמני  מופעה  את  לשלול  שונות  והפרעות  מחלות  לקויות,  של  בקיומן  אין  כי  ההנחה  גנטי(; 
של לקות למידה כלשהי )טענה המוצאת ביטוי בספרות המקצועית במסגרת התפיסות המחייבות 
היתכנותה של קומורבידיות(; ההנחה הממשיגה לקויות למידה ככאלו שיכולות להימצא בקרב בני 
כל הגילים; ולבסוף ההנחה כי לקויות למידה הן צבר הטרוגני של הפרעות המקיימות ביניהן דרגות 

שונות של קרבה וריחוק.
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אובייקטיביים"  משכל  במבחני  שנמצאו  כפי  האינטלקטואליים,  כישוריו  לבין  התלמיד 
וסיוע  אבחון  מרכזי  ידי  על  גם  אומצו  הללו  הקריטריונים   .)15 עמ'   ,2007 )בינשטוק, 

באוניברסיטאות ובמכללות.10 

לקויות למידה בעולם

בפרסומים מקצועיים ומנהלתיים מונכחות ההגדרות של שני הגופים האמריקאיים ככאלה 
ה"מקובלות בעולם". ואולם, בפרסומים הללו מדובר בארצות הברית בלבד. בפרספקטיבה 
Al-( גלובלית אין קבלה אוטומטית של קטגוריית הלקויות כקטגוריה קלינית לגיטימית
Hano, 2006(. באוסטרליה לדוגמה מומר המושג בעל הקונוטציות הרפואיות "לקויות 
למידה" במושג החינוכי "קשיי למידה", המתפרש כמחויב פחות למודל רפואי כלשהו 
במקום  "קשיים"  במושג  מומחים להשתמש  בבריטניה מעדיפים  גם   .)Elkins, 2001(
"לקויות" )Wedell, 2001(, ייתכן שמתוך רתיעה מלייחס את מוגבלותם של המתקשים 
לגורמים ביולוגיים פנימיים לבדם. עם זאת, המושג "לקויות למידה" בבריטניה בא להורות 
על לקות קוגניטיבית חמורה, בחינת תחליף למושג "פיגור שכלי". הוראה דומה לזו רווחת 
 Opp, 2001; Prucher & Langfeldt,( בגרמניה, שם המושג מציין אינטליגנציה נמוכה
למידה"  "לקויות  במושג  משימוש  רתיעה  שנים  במשך  הייתה  בניו-זילנד   .)2002

 11.)Green, 2010( "ונודעה עדיפות למושג "תלמידים בסיכון ,)Chapman, 1992(
סטטית  הומוגנית,  תמונה  רוב  פי  על  משרטט  בישראל  הלמידה  לקויות  שיח 
והבדלים רבים באשר להבנה של  ואולם קיימים מחלוקות  וקונצנזוסיאלית של השדה, 
 Al-Hano, 2006; Oakland,( קטגוריית הלקויות, להמשגתה ולאופני ההתמודדות עמה
Mpofu, Gregoire, & Faulkner, 2007; Vogel, 2001(. בחינה היסטורית והשוואתית 
יותר, המפרקת את הדימוי האוניברסלי והמונוליטי של  חושפת מציאות מורכבת הרבה 
קטגוריה זו. קיימים הבדלים ניכרים בין המדינות בנוגע לאופן המשגתן את תופעת לקויות 
הלמידה )Oakland et al., 2007(, עד כי פעמים נדמה שהטרמינולוגיה והפרקטיקות 
השונות מורות על מסומנים קליניים הנבדלים זה מזה באופן מהותי. בארצות הברית קיימים 
הבדלים בין מדינות ובין מחוזות מבחינת פרקטיקות הזיהוי של לקויות למידה והמשמעות 
 Haight, Patriarca, & Burns, 2001; Mather & Goldstein,( היישומית שלהן 
יותר מזה, ההגדרות האמריקאיות   .)2001; Vaughn & Fuchs, 2003; Wong, 2004
ידי חוקרים ואנשי מקצוע בישראל נמצאות בעימות עם  שנעשה בהן שימוש תכוף על 
 Hallahan &( הגדרות מתחרות ואף זוכות לביקורות חריפות בזירה האמריקאית עצמה

.)Mercer, 2001; Kavale & Forness, 1995
השדה המקצועי בישראל מתעלם מהיעדרו של קונצנזוס בשיח האקדמי בעולם באשר 
 NJCLD ,לאופני הגדרת הלקויות, מחולליהן ואף מהות התופעה )שש, 1996(. למעשה
ו-APA עשויות להורות על שתי ישויות קליניות מובחנות זו מזו. כמו כן, הביטחון שבו 

 Kavale & Forness, 1995; גם קריטריוני הפער זכו בספרות האמריקאית לביקורות רבות. ראו  10
.Peterson & Shinn, 2002

שינוי  חל  האחרונות  בשנים  אך  בניו-זילנד,  רשמי  בשימוש  היה  לא  למידה"  "לקויות  המושג   11
הניו-זילנדי בדיסלקציה כמצב  במדיניות משרד החינוך שם. למשל, מ-2008 מכיר משרד החינוך 

.)Green, 2010(  ספציפי הדורש טיפול מקצועי )רפואי(
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מוצגות ההגדרות שלעיל מצניע את העובדה כי ממקורות אלה לא נגזרים כללים אופרטיביים 
מוסכמים לאבחון הלקויות, ובעצם האופנים שבאמצעותם מאותרים ומאובחנים לקויי 

למידה הם רבים ומשתנים תדיר.

ניתוח שני האידיומים בשיח לקויות הלמידה

האידיום הסטטיסטי: היקף התופעה בראי השיח

קשה לעמוד על המספר המדויק של לקויי למידה בישראל, שכן אין בנמצא גוף המרכז 
את כלל הנתונים בדבר המאובחנים כלקויים, ואף לא נעשה כל סקר כדי לעמוד על היקף 
וכן עמדתם של רוב  התופעה. העמדה הרשמית של גף לקויות הלמידה במשרד החינוך, 
החוקרים בשדה, היא כי מדובר לכל הפחות ב-10% מכלל האוכלוסייה. בפרסום של הגף 
משנת 2007 נטען כי שיעור התלמידים הלקויים נע בין 10% ל-20%, ולדעת חוקרים ואנשי 
יותר. ואולם, אלה גם אלה אינם מבססים  מקצוע רבים, מדובר באחוזים גדולים הרבה 
 10% את טענותיהם על נתונים סטטיסטיים כלשהם, ועל כן נראה כי הטענה שלפחות 
מהאוכלוסייה סובלים מלקויות למידה הפכה מעין הנחה פרופסיונלית שאינה מצריכה 

ביסוס.12 
כבר למן התהוותו של שיח הלקויות שררה תחושה בקרב העוסקים בו כי המספרים 
נמצאים בעלייה מתמדת: "מספר הילדים המופנים לתחנות ולמרפאות לבריאות הנפש 
ומאובחנים כבעלי ליקויי למידה ובעלי היזק מוח הולך ורב בשנים האחרונות" )ארזי, 1972, 
עמ' 12(; "מגמה שזוהתה כתוצאה בלתי נמנעת של התפתחות הידע הרפואי, המשולבת 
במודעות גדלה של הציבור לבעיה" )בירץ', 1970, עמ' 3(; "בארצות הברית סובלים כיום 
קרוב לשמונה מיליון ילדים מהפרעות למידה והתנהגות הקשורות בליקויי למידה. כמה 
מונה אוכלוסייה זו בארצנו? איש אינו נותן את הדעת, שכן הם מפוזרים בכיתות רגילות 
או מיוחדות" )אילון, 1970, עמ' 30(. קדרון )1988א, 1988ב, 1990(, שנמנתה עם מפתחי 
שדה הלקויות בישראל, טענה במספר כתבים כי שיעור הילדים הסובלים מלקויות למידה 
הוא כ-10%. נראה כי להשקפותיה נודעה השפעה רבה על אימוץ קביעה סטטיסטית זו; 
בלקסיקון החינוך וההוראה )אריאלי, קשתי ושלסקי, 1997( צוטטו דבריה, ונטען כי -15%

מהשיח התקשורתי אפשר ללמוד לכאורה על אחוזים גבוהים הרבה יותר של לקויי למידה בישראל:   12
היו  מהתלמידים   20%  .)2009 )קשתי,  הבגרות  בבחינות  התאמות  מקבלים  היהודי  במגזר   31%
זכאים להתאמות ב-2007. נוסף על כך, 30% מבני הנוער במרכז הארץ עברו אבחון בשלוש השנים 
ההתאמות  מקבלי  שיעור  שבהם  הרגיל  בחינוך  מסוימים  ספר  בתי  יש   .)2010 )ולמר,  האחרונות 
בבחינות הבגרות נע בין 30% ל-40% )ליבוביץ דר, 2004(. סקר שנערך ביולי 2007 מצא כי הפרעות 
קשב וריכוז או לקויות למידה הן תופעות שכיחות באוכלוסייה בישראל, ושליש מההורים לילדים 

בני 18-6 דיווחו כי לפחות אחד מילדיהם סובל מאחת מהן )קלקא, 2007(.
מהנתונים עולה שישראל הפכה להיות "מעצמת לקויות למידה". שיעורי ההתאמות הניתנות בה   
עולים לאין שיעור על שיעורי ההתאמות הניתנות במדינות המערב, ובכללן קנדה, בריטניה, גרמניה 
באופן  נגזר  בישראל  למידה  לקויות  בעלי  התלמידים  מספר  כי  ולומר  לסייג  יש  הברית.  וארצות 
משוער מהידע הקיים על מספר מקבלי ההתאמות בבחינות הבגרות, אך לא כל מקבלי ההתאמות 

בבחינות הבגרות הם לקויי למידה.
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4% מכלל אוכלוסיית הילדים בארץ מוערכים כבעלי לקויות למידה. גם הבר )1990, עמ' 
18( קבע על סמך קדרון כך: "בישראל הוערכה שכיחותם של כלל הילדים לקויי הלמידה 
– אלה הזקוקים למסגרות חינוך מיוחדות ואלה המסוגלים לשילוב חלקי או מלא בחינוך 
הרגיל – ב-10% עד 15% מאוכלוסיית הילדים". ואולם, מכתביה שלה לא ברור על מה 

מבוססות הערכות אלה.13 
נעדרו מהספרות המחקרית, אלא  תהיות באשר למקורות ההערכות הסטטיסטיות לא 
שהן נותרו מוצנעות ובלתי מפותחות. רחמני )1981, עמ' 62( למשל ציטט את שמיט, שטען 
כבר ב-1975: "אין זה הגיוני להאמין, שמעל 10% של אוכלוסיית הילדים סובלים מפגיעות 
עדינות למערכת העצבים המרכזית ונשארים עם ליקוי נרכש", אולם עיקרו של הספר הוקדש 
 14 לזיהוי וביאור של הקשרים בין מוח ללמידה. באופן דומה טען דרעין )1984,עמ' 180( 

בנוגע לדיסלקציה: 

]...[ למעשה לא קיימת  קשיי הגדרה גוררים קשיי הערכה סטטיסטית של התפוצה 
כל   ]...[ האמיתית  האורגנית  הדיסלקסיה  תפוצת  של  מדויקת  הערכה  אפשרות  כל 
הסטטיסטיקות שבידינו מסכמות את אחוז הנכשלים בלימוד הקריאה ללא התייחסות 

נפרדת לקבוצה מיוחדת זו ]דיסלקטים[.

10% לפחות.  עם זאת, הוא לא נמנע מהקביעה כי שיעור לקויי הלמידה באוכלוסייה הוא 
שרן ושרן )1969( גרסו באופן שמרני כי שיעורם המינימלי של ילדים לקויי למידה בישראל 

עומד על 2%-3%, אך גם לדבריהם טרם נאספו נתונים מהימנים.
מעורערת  ובלתי  יציבה  נשארה  וגדלים  הולכים  שיעורים  בדבר  הסטטיסטית  הטענה 

בספרות המחקרית גם במהלך שנות התשעים ועד ימינו: 

העובדות במערכת החינוכית מעידות על מספרים הולכים וגדלים של ילדים המוגדרים 
כלקויי למידה ]...[ מנתוני משרד החינוך בישראל עולה כי אוכלוסיית לקויי הלמידה 

מהווה כ-10% מכלל אוכלוסיית החינוך המיוחד. )פלק, 1992, עמ' 30(

מאז חלה קפיצה בשיעורי התלמידים הלקויים במסגרת החינוך המיוחד, ואלה הגיעו במהלך 
שנות התשעים ל-40%-50%, כמדווח באתר האינטרנט של האגף לחינוך מיוחד.15  

לטענת חוקרי הלקויות, לקויי הלמידה הם לא רק הקבוצה הגדולה ביותר בקרב התלמידים 
המוגדרים בעלי צרכים מיוחדים, אלא הפכו לקבוצה הגדולה ביותר בקרב תלמידים נזקקים במסגרות 
2002(. מלבד תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי השילוב,  ודנינו,  החינוך הרגילות )מרגלית, אפרת 
חוזרת ונשנית הטענה כי רבים מהתלמידים הלקויים לומדים בכיתות רגילות בלי שום תיעוד של 
דבר לקותם. על סמך זאת נטען כי הערכת שיעור לקויי הלמידה ב-10% היא הערכת-חסר, ולמעשה 

ראו גם פלדמן, 2007. המקור היחיד להערכת היקף התופעה המוזכר שם הוא דוח מרגלית משנת   13
.1997

דרעין נחשב אחד האבות המייסדים של תחום הלקויות בישראל.  14

ראו משרד החינוך, 2007; יש לשים לב שקיימים נתונים רק בנוגע לאוכלוסייה הלומדת במסגרות   15
בתי הספר של החינוך המיוחד. אין נתונים באשר לשיעורים של תלמידים בשילוב או לאלו המקבלים 

רק התאמות, פטורים והקלות למיניהם במסגרת החינוך הרגיל.
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שיעורם האמיתי עשוי להגיע לכדי פי שניים-שלושה מההערכה המקובלת. רגב טען בלא סימוכין 
ב-2004 כי מספר לקויי הלמידה גבוה לפחות פי שניים מהאומדן בדוח מרגלית, שהעריך בשנת 
יותר של  1997 כי כ-10% מכלל התלמידים בישראל מאובחנים כלקויי למידה. גם בפרסום מאוחר 
20% מכלל התלמידים הם בעלי לקויות למידה )בינשטוק, 2007(,  גף לקויות הלמידה הובהר כי עד 

ומצוין שם כי ההערכות הן בחזקת השערה.
בכלל  חינוכית  בתגובה  הצורך  עלה  רב,  כה  הוא  המשוער  הלקויים  שמספר  מכיוון 
ובמעורבות של מומחים ללקויות בפרט. הטענה הסטטיסטית בדבר אחוזים גבוהים תרמה 
המחייבת  ראשונה,  חינוכית ממדרגה  "בעיה  בסגנון  חינוכי,  רטוריקה של משבר  לגיבוש 
זו מחייבת  טיפול מיידי" )בלגור, 1991, עמ' 128(, ולהפיכת ההשערה לעובדה. "עובדה 
התייחסות חינוכית מתאימה", התריעה בינשטוק )2007, עמ' 15( בחוזר של משרד החינוך 
שיועד להורים לתלמידים מתקשים. ביקורת על הטענות הסטטיסטיות, תהיות על היעדרם 
בנמצא.  ואינם  כמעט   – הנתונים  של  מתודית  להערכה  וניסיונות  מחקריים  סימוכין  של 
ממצאים דומים עלו גם בראיונות עם אנשי מקצוע בתחום. הללו התייחסו ככלל לשיעורים 

הגבוהים של בעלי הלקויות וביססו את אמירותיהם על הספרות בתחום.
קרמפף )2011( הציע להשתמש במונח "המטפיזיקה של העובדה" כדי לייצג זרם מסוים 
בתרבות המדעית והאדמיניסטרטיבית המודרנית אשר מייחס למספרים ולכמויות עדיפות 
כצורת ייצוג. לדבריו, קהילות שיח אקדמיות נוטות לייחס למספרים מעמד אובייקטיבי ומדעי 
יותר מאשר לצורות ייצוג אחרות. הידע הסטטיסטי מכונן אובייקטים שנתפסים כניתנים 
וכראויים לניהול על ידי המדע, החברה והמדינה. לפי פורטר )Porter, 1995(, כימות ושימוש 
במתודות מתמטיות, סטטיסטיות ופורמליסטיות משמשים חלק מארגז הכלים הפרופסיונלי 

במאבק לתדמית אובייקטיבית, החפה מיסודות ערכיים ופוליטיים.
מקצוע  ואנשי  מומחים  של  התיאוריות  הסטטיסטיות  בטענות  לראות  אפשר  כן,  אם 
בשדה הלקויות אמירות שנועדו לסייע ביצירה של תחושת דחיפות בנוגע לצורך למצוא 
טיפול לתופעה החדשה, וכן לבסס את הלגיטימיות והחיוניות של שדה האבחון והטיפול 
המתהווה. זאת אף שרוב הטענות הסטטיסטיות הללו בדבר שיעור הלוקים, אשר ליוו את 
השדה מראשיתו, לא התבססו על סקרים ארציים מקיפים. כמו כן, רובן הוצגו בפני הקורא 
כפשוטן, ללא ציון מקורותיהן האמפיריים, ובשדה הישראלי אף צוין במפורש שאין עדיין 

נתונים אמפיריים מהימנים.
החוקרים הישראלים נסמכו על מחקרים אמריקאיים שטענו לשיעורים גבוהים של לקויי 
למידה בקרב האוכלוסייה.16 כלומר נתונים ישראליים לבדם לא היו כלי רטורי מספק כדי 

משוערים  מספריים  נתונים  ציון  לשם  אמריקאיים  מחקרים  שני  אזכרו   )1969( ושרן  שרן  למשל,   16
של הלוקים בישראל. כאז כן היום, בספר שהתפרסם לאחרונה נצרכת הכותבת לאזכור סטטיסטי 
 Interagency-של שיעורי הלקויים באמריקה )לוי, 2009, עמ' 74(: "ב-1987 ועדה אמריקנית ה
10% הם הערכות מהימנות של  Committee on Learning Disabilities סיכמה, ש-5% עד 
אחוז האנשים המושפעים מלקויות למידה באוכלוסייה. מחלקת החינוך האמריקנית )1998( דיווחה 
שיותר מ-5% מכל הילדים בגילאי בית הספר מקבלים שירותי חינוך מיוחד בתוך החינוך הרגיל בשל 
לקויות למידה". למען הדיוק, בשני המקרים הללו הסתמכו הכותבים גם על נתונים מקומיים )שרן 
ושרן אזכרו מדגם של 50 קיבוצים, ולוי אזכרה נתונים סותרים של מרום ועוזיאל משנת 2001 ושל 

דוח מרגלית משנת 1997(.
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להעביר את המסר בדבר השיעורים הסטטיסטיים הגדולים. מידה רבה יותר של תוקף מוקנית 
לנתונים מספריים מהעולם, ובמקרה הזה - מאמריקה. גם אנשי המקצוע שרואיינו לצורך 
10% מהאוכלוסייה, וכתימוכין  המאמר טענו כי מדובר בתופעה ששיעור הלוקים בה הוא 

למספר הסטטיסטי הביאו מקורות ישראליים ואמריקאיים.17  
הטענות הסטטיסטיות התיאוריות לא השתנו בעיקרן ב-50 השנים האחרונות, מאז נוסד 
שדה הלקויות. עם זאת, המספרים שנקבו אנשי המקצוע נעו בין 3% ל-30%, והאומדן השכיח 
10%. מכל מקום, האמירות הסטטיסטיות של המומחים יותר מששיקפו נתונים  עמד על 

אמפיריים, פעלו להעצמת הרטוריקה השיחית.

האידיום האטיולוגי: מקור התופעה בראי השיח

מאז כינונו של שיח הלקויות רווחה הטענה כי ללקויות מקור נוירולוגי. התפיסה כי הקשיים 
מראיות  סימוכיה  את  השואבת  פרופסיונלית  לטענה  הפכה  נוירולוגי  מקורם  הלימודיים 

מדעיות ומספרות מקצועית.
ואולם, כבר בשנות השישים, עם התפתחות השדה, נתגלו סדקים בטענות אלה, ואף הבחירה 
ניסיון  ו"פגם מוחי" מורה על  כגון "היזק מוח"  במושג "לקות למידה" כתחליף למושגים 
]...[ עשוי  'ליקויי למידה'  להתרחק מקשירת התופעה לפגם מוחי כלשהו: "אימוץ השם 
לשחרר את החוקרים מוויכוח עקר, ולהפנותם לאפיק פורה יותר" )ארזי, 1972, עמ' 11(. לפי 
ארזי, מכיוון שקשה להצביע על המקורות הנוירולוגיים של קשיי הלמידה, יש להצניע את 
הקשר למוח כשנותנים שם לתופעה. היא לא שללה את קיומו האפשרי של קשר נוירולוגי, 
אך לטענתה היעדר הראיות מייצר ויכוחים ומחלוקות, ומוטב להימנע מהם. מושגים נפוצים 
כמו "היזק מוח" נמצאו בעייתיים: "חילוקי הדעות מתחילים בשאלה אם אמנם רשאים אנו 
לדבר על היזק מוח, כשאין באפשרותנו ברוב המקרים לוודא או לאשר קיום נזק או חבלה 
ניאורולוגיים באמצעות הבדיקות המקובלות העומדות לרשותנו" )שם(. גם קדרון )1972, עמ' 
25( ציינה: "רווחת הדעה שליקויים אלה נעוצים בפגם במערכת העצבים המרכזית, אך מקום 
הפגם, אופיו והיקפו על פי רוב אינם ידועים לנו כלל ועיקר". אלא שלמרות ההסתייגויות של 
קדרון וארזי, הן עצמן היו שותפות לקידום הטענה בדבר פגיעה במערכת העצבים המרכזית.

ספקטור )1979, עמ' 11( הגדירה לקויות למידה כ"קבוצת ליקויים באותם תפקודי המוח 
הדורשים למידה והסתגלות", וציינה כי –

מושגים כ"פגיעה מוחית", "ליקויים בתפקודי המוח", "פגם מוחי מזערי" ועוד היו במשך 
שנים לא מעטות בסיס לוויכוח בין חוקרים. אלה התקשו באיתור הפגיעה ובדיוק בהגדרת 
תוצאותיה, במקרים בהם המערכת הנוירומוטורית לא הייתה מעורבת ישירות בפגיעה.

נסוב  ילדים  איזה סוג של  יודע במדויק על  אינו  12( הוסיף: "איש  )1985, עמ'  סימפסון 
למושג  לדבריו,  זה".  בתחום  הקיימים  במישוג  והקשיים  "הבלבול  על  קבל  והוא  הדיון", 
"נזק מוחי מזערי" נמצאו לא פחות מ-99 סימנים ומאפיינים, ומספר ניכר של מאפיינים 

זה(.  למספר  להם אסמכתא אמפירית  הייתה  )אף שלא   "10%" למסמן  נזקקו  רבים מהמרואיינים   17
ידע  אינטואיטיבית של טענות סטטיסטיות מתחומי  זה מקורו בשאילה  ייתכן שהשימוש במספר 

אחרים. על כל פנים, שימוש רטורי זה מצריך מחקר נוסף.
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אף נמצאו סותרים זה את זה. הוא ביקר בחריפות את השימוש שרווח בזמנו במושג "היזק 
מוחי", וטען כי מושג זה –

נוצר בשל גישה מוטעית שהתבססה על עדות היסטורית רופפת ועל הבדלים מקריים 
]...[ לאור השיקולים הנ"ל, המונח "ילד בעל נזק מוחי" יוחלף להלן במונח "ילד בעל 
ליקויי למידה". פירוש הדבר שהילדים הנדונים כאן הם בעלי בעיות למידה מיוחדות, 

שעשויות להיות שונות אצל כל ילד. )שם, עמ' 15( 18

החוקרים ציינו את מעלותיו של המושג "לקות הלמידה" ועמדו על חסרונותיהם של המושגים 
שקדמו לו. ואולם, נדמה כי את הביקורת שנמתחה על המושגים הקודמים אפשר להפנות אף 
נגד המושג "לקות למידה". טיעון מרכזי נגד המושגים הקודמים היה חוסר הראיות לקיומם 
זה בראיות הביא את החוקרים להדגיש  או הפרעות מוחיות. מחסור  נזקים, פגיעות  של 
את הממד השיקומי של שדה הלקויות, ולהתעכב פחות על היסוד האטיולוגי שבהגדרת 

ההפרעה הלימודית: 

נזק מסוים, לכנות ילדים אלה  נראה לנו, איפוא, שאין טעם רב, ואולי יש אף משום 
בשם נפגעי מוח. לנו נדמה שמוטב להסתפק לפי שעה בשם "לקוי למידה" ולהישאר 
בתחום תיאורם החינוכי המדויק של הלקויים כפי שהם מתגלים בהתנהגות. )שרן ושרן, 

1969, עמ' 13(

באותה הרוח טענה קדרון )1988, עמ' 5(: "תהיה אשר תהיה גישת החוקרים בנושא – אנשי 
חינוך אינם אמונים על גישה סיבתית-אטיולוגית ]...[ אלא יותר על גישה חינוכית-טיפולית 

המדגישה הוראה מתקנת ואפשרויות עזרה לילד". 
ואולם, בה בשעה משמרים אותם החוקרים את ההנחות האטיולוגיות-ביולוגיות שנגדן 
7( הביאו את דבריו של קאפמן, שלפיו אימוץ השם "לקות  יצאו. שרן ושרן )1969, עמ' 

למידה" איננו שולל את ההנחה הבסיסית כי מקור הפגיעה הוא במוח: 

למרות הנוהג הנפוץ לכנות ילדים אלה כ"בעלי נזק אורגני בדרגה מינימלית", הרי עד 
עצם היום הזה אין אנו יודעים בוודאות היכן מאותרת הפגיעה הנוירולוגית ומה טיבה 
והיקפה. לכן יש הצדקה לגישה שננקטה בספר זה, המתעלמת מהתווית המקובלת אך 
הבלתי מדויקת של "ילד בעל נזק אורגני במוח", בהעדיפה להתרכז בפירוט התפקודים 

הנוירו-פסיכולוגיים שנפגעו. 

13( כי "רווחת הדעה שליקויים אלה נעוצים בפגם במערכת  שרן ושרן הוסיפו )שם, עמ' 
העצבים המרכזית", הגם שסייגו כי "מקום הפגם, אופיו והיקפו, על פי רוב אינם ידועים לנו 
כלל ועיקר". לעתים "קיימים סימנים נוירולוגיים סבירים המעידים על מציאותה של פגיעה 
במערכת העצבים המרכזית", אלא שמן הכתוב לא ברור מהם אותם "סימנים סבירים". שרן 
ושרן הוסיפו שסיבה נוספת למשניותו של העיסוק באטיולוגיה היא מיעוט הידע המדעי בן 

המגמה  בראש  רבות  שנים  במשך  עמד  סימפסון  פרופ'  שכן  רבת-חשיבות,  היא  זו  קביעתו   18
ועל עיצוב השקפתם  והייתה לו השפעה רבה על הכשרתם  לחינוך מיוחד באוניברסיטת בר אילן, 

הפרופסיונלית של מחזורים רבים של חוקרים ופרקטיקנים לעתיד.
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זמנם, אך הבהירו כי "המדע בוודאי יעשה הרבה במרוצת הזמן להבהרת סבך בעיות ההתנהגות 
המתלוות לפגיעות במוח" )שם, עמ' 14-13(. דברים דומים טען קאפמן )אצל שרן ושרן, 
1969, עמ' 9(: "במצב הקיים כיום במדע אין בידי הרפואה להכיר תפקודים אלה ]של לקויי 
נוירולוגי כל שהוא". בכך הוא נמצא תומך בגישה  הלמידה[ על תיקונם באמצעות טיפול 

התיאורית-חינוכית בה בשעה שהוא מרמז לפתרון עתידי אפשרי מתחום הרפואה.
גם קדרון )1988( שרטטה את האופק הנוירולוגי של מומחי לקויות הלמידה ובה בעת 
העמידה חיץ מבחין בין שיח ההיזק המוחי המיושן לשיח לקויות הלמידה. חרף טענותיה כי 
"אנשי חינוך אינם אמונים על גישה סיבתית-אטיולוגית" )קדרון, 1976, עמ' 5; 1988, עמ' 
5(, שזורים בכתביה הנחות ותיאורים סיבתיים למכביר. למשל, בנסותה להציג את "נקודות 
הראות המגוונות של העוסקים בשטח" היא אמנם הציגה את הפולמוסים שהתגלעו בשיח 
הלקויות של זמנה, אך צמצמה אותם לכדי מחלוקות שמתקיימות בין פרדיגמות נוירולוגיות 

שונות )1988, עמ' 6(: 

כפי  היזק מוחי מאובחן,  ילדים עם  רק  נכללים  לקויי למידה  האם בקבוצה של בעלי 
ילדים בעלי  גם  ייכללו בה  נוירולוגית-רפואית מובהקת? האם  גישה  שטוענים בעלי 
ליקויים בתפקודי המוח, אשר במקרים רבים אי אפשר לאתר אצלם היזק מוחי מאובחן? 
ילדים המוגדרים כבעלי היזק מוחי מזערי? האם נשייך לקבוצה גם ילדים הסובלים מאחור 
התפתחותי? ]...[ השוני ביחס להגדרה מתקשר ישירות גם לגישות שונות בקשר לאבחנה 
המבדלת. על סמך מה תיקבע השתייכות הילד לבעלי לקויי למידה? האם חייבת להיות 
באנמנזה היסטוריה המרמזת על אפשרות של קיום פגיעה מוחית )פיזית, טוקסינית או 
אחרת(? ]...[ או אולי די בקיומן של תופעות התנהגותיות וסימפטומים ]...[ המאפיינים 

לקויי למידה, גם כשאין עדות חותכת או, לפחות, רמזים בולטים לפגיעה מוחית?

שעסקו  בכתבים  גם  לזהות  אפשר  הביולוגי  היסוד  של  למקומו  בנוגע  זה  דו-ערכי  יחס 
בדיסלקציה, הנחשבת היום הסוג השכיח ביותר של לקות למידה. בלגור )1977, עמ' 147(, 
מבכירי חוקרי הקריאה בישראל, דיווח: "בשנים האחרונות גבר עניינה של הרפואה בחקירת 
ליקויי הקריאה החמורים, בייחוד לנוכח הזיקה הישירה והעקיפה שנמצאה בתחומים מוגדרים 
בין ההפרעות באורגניזם והירידה באיכות הקריאה". בנוגע לדיסלקציה הוא התוודה כי "לפי 
שעה אין החוקרים תמימי דעים לגבי פירוש הדיסלקציה, האטיולוגיה והסינדרום שלה" )שם, 
עמ' 203(. עם זאת, אפשר לדידו להשתמש במושג זה מכיוון שהוא רווח בקרב חוקרים, גם 
אם במשמעויות בלתי מדויקות. בלגור אף ציין כי עדיין לא הוברר אם הדיסלקציה תורשתית 
היא. הוא עימת בין ארבע תאוריות העוסקות בתופעה שאותן סימן כעיקריות לפי "ממצאים 
אמפיריים על האטיולוגיה והסימפטומים של הדיסלקסיה ודרכי הטיפול בה" )שם, עמ' 206(, 
וכן לפי דיוני המומחים בשדה. אלא שגם כאן העימות התאורטי הוגבל לממד הנוירולוגי.19 
אם כן, בלגור פקפק באטיולוגיה הנוירולוגית של הדיסלקציה ובהיותה תורשתית, ובה בעת 

צפה לרפואה עתיד בשדה הלקויות.

בלגור )1977, עמ' 206( היטיב לנסח זאת: "המשותף בין התיאוריות ]צדדיות דומיננטית; הפרעות   19
נוירולוגיות; הפרעות מזעריות בתפקודי המוח; פיגור בבשילה[ גדול מן המפריד עד שקשה לקבוע 

היכן מסתיימת האחת והיכן מתחילה השנייה".
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באופן זה התארגן שיח לקויות אשר שלל את ההנחות הנוירולוגיות המפורשות שהיו מקובלות 
יותר. ריכוך זה של  נוירולוגיות באופן מעודן  ניסח מחדש הנחות  ובו בזמן  בקרב מומחים בעבר, 
אנשי  בקרב  הן  למידה"  "לקויות  המושג  את  קלות  ביתר  להטמיע  אפשר  האטיולוגיים  היסודות 
המקצוע בשדה והן בקרב האוכלוסייה שנזקקה לטיפול, בניגוד להגדרות שהיו נטועות בלבו של 

השיח המחקרי והטיפולי הקודם, כגון "היזק מוחי". 
נראה אפוא שבטרמינולוגיה המרוככת של שיח הלקויות טמונים זרעי הצלחתו. אנשי מקצוע 
שראיינתי ציינו כי המונח "לקות למידה" אינו נתפס כמאיים, בניגוד לאבחנות קליניות אחרות, 
זו  עובדה  המרואיינים,  לדברי  הלקות.  של  המשוער  הנוירולוגי  המקור  את  להצניע  ומאפשר 
היו להם  כי לא  הוסיפו  הילדים לקבל את האבחנה בדבר הלקות. אנשי המקצוע  הורי  הקלה על 
הכלים הדרושים לזיהוי ממשי של פגיעה מוחית, ועם זאת הם בחרו לפרש את מקור הקשיים של 

התלמידים כנוירולוגי ולא קיבלו הסברים חברתיים, תרבותיים וסביבתיים. 
במחצית השנייה של שנות התשעים טען שש )1996, עמ' 20( כי הנחת קיומה של דיספונקציה 
מוחית בבסיס לקויות הלמידה שנויה מאוד במחלוקת, ו"אין חולק על כך כי רק אצל מיעוט קטן 
מבין הנבדקים המאובחנים כסובלים מלקות למידה קיים ממצא חד משמעי )קליני-רפואי, בלתי 
ההנחה  את  ולתקף  למדוד  קושי  ניכר  כי  טענו   )2003( ופורנס  קבלה  מוחית".  בעיה  של  תלוי( 
בדבר קיומה של דיספונקציה מוחית.20 לדידם, יש להבחין בין שתי אוכלוסיות של לקויי למידה: 
אוכלוסייה מצומצמת של מאובחנים נוירולוגיים ואוכלוסייה ענקית של תלמידים שהוגדרו בעלי 
לקויות על סמך קשייהם הלימודיים בלבד. כך נשמר תוקפו המדעי של המושג "לקות למידה", 
ובו בזמן הוא זוכה להתעלמות ככל שהדבר נוגע להמוני ילדים המתקשים בבתי הספר ומוגדרים 
לקויי למידה. באופן דומה הבחין טורגסן )Torgesen, 2004( בין "המדע של לקויות הלמידה" 
ובין "הפוליטיקה של לקויות הלמידה". לדידו, מדע הלקויות טומן בחובו ידע ממשי ואובייקטיבי, 
שאחראית  היא  כלכליים,  וגופים  חברתיות  תנועות  ידי  על  הנישאת  הלקויות,  פוליטיקת  ואילו 
המבקרים  אפילו  כי  הוסיף  הוא  למידה.  לקויי  המוגדרים  אלה  של  האינפלציוניים  לשיעורים 
קשיי  המגלים  מהילדים  מעט  בקרב  שלפחות  בכך  להכיר  מוכנים  היו  זה  בשדה  ביותר  החריפים 
כמה  עד  הייתה  לדידו  הגדולה  השאלה  ספציפיות.  נוירולוגיות  לקויות  להימצא  עשויות  למידה 
ואם בכלל יש חפיפה בין קבוצה מצומצמת זו של מקרים פתולוגיים המתועדים בספרות המדעית 
המקצוע  שלאנשי  נראה  לימודיים.  קשיים  בסיס  על  למידה  כלקויי  המאובחנים  המיליונים  ובין 
או  אין אפשרות,  והתנהגותיים  חינוכיים  אינדיקטורים  בסיס  על  למידה  לקויי  באבחון  העוסקים 

צורך, להוכיח מקור נוירולוגי ללקויות. 
אם כן, המושג "לקויות למידה" הוא כלי רטורי שנועד לסייע להטמעת שיח הלקויות בארץ תוך 
קונוטטיבי  מטען  שנשאו  מוחית"  ו"דיספונקציה  מוחי"  "היזק  כגון  קודמים  ביטויים  דחיקת  כדי 
פי  על  נסמכות  אינן  מוחית  פגיעה  בדבר  הטענות  נמוכה.  אינטליגנציה  רמת  על  והצביעו  שלילי 
רוב על ראיות אמפיריות, וברוב המקרים הגורם ללקות הלמידה אינו ידוע )לוי, 2009(. רוב רובם 

מעניין לציין כי דווקא בספרות רפואית עכשווית אפשר למצוא טענות שלפיהן הנחת הדיספונקציה   20
הנוירולוגית כבסיס אטיולוגי ללקויות למידה היא פשטנית מדי )Fletcher & Lyon, 2005(. גם 
התנהגותיים,  ממבחנים  ישירות  להסקה  ניתנים  מוחית"(  "לקות  )כמו  פנימיים  שגורמים  הטענה 
מסימנים נוירולוגיים "רכים" ומאינדיקטורים אחרים היא מטעה )ibid(. זאת ועוד, לסביבה נודע 

.)ibid( במקרים רבים תפקיד רב-משמעות באטיולוגיה של לקויות למידה
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מסתפקים  והמאבחנים  נוירולוגית,  בדיקה  לעבור  נדרשים  אינם  למידה  כלקויי  המאובחנים  של 
באינדיקטורים התנהגותיים וחינוכיים. עם זאת, ציוניו הנמוכים של המאובחן מתפרשים כתוצאה 
זאת,  לעומת  המחקר,  בשדה  והטיפול.  האבחון  בשדה  הדברים  פני  הם  אלה  נוירולוגי.  פגם  של 
רפואיים  ממצאים  בין  לקשור  במטרה  וגנטיים  נוירולוגיים  מקורות  לאתר  מאמצים  נעשים 

לטיפוסים שונים של בעלי לקויות. 

אחרית דבר
מאמר זה ניסה לחשוף באמצעות ניתוח טקסטואלי – ובאמצעות כלים מתחום הסוציולוגיה של 
 – מדעי  ידע  של  ביקורתי  וניתוח  מדע  של  רטוריקה  כמו  משיקים  ומתחומים  המדע  ושל  הידע 
מושג  הישראלית  והטיפול  המחקר  בזירת  למידה".  "לקויות  המושג  את  האופפת  העמימות  את 
אלא  ואובייקטיבית.  אחידה  מובחנת,  קלינית  קטגוריה  של  קיומה  על  להורות  כדי  משמש  זה 
שדה  ולמעשה  בהפשטה,  לוקות  הישראליות  ההגדרות  כי  מתברר  הגלובלי  לשיח  שבהשוואה 

הלקויות רווי מחלוקות ומאופיין בהטרוגניות שיחית.
והאידיום  הסטטיסטי  האידיום  כי  נמצא  השדה  נטוע  שבהם  התרבותיים  ההקשרים  רקע  על 
הנוירולוגי, לא פחות מאשר הם משקפים טענות מהותיות, הם בגדר כלי רטורי שמטרתו לחזק 
את לגיטימיות השדה ואת הפרקטיקות הנהוגות בו. שני האידיומים הללו הם כיום חלק מהמובן 
מאליו בשיח המחקרי והמקצועי, וייתכן שהסיבה לכך היא ההון הסימבולי הנלווה להנחות עבודה 

שמקורן בארצות הברית.
צורך  ויש  מקצוע,  אנשי  עם  ובראיונות  מדעיים  טקסטים  בניתוח  התמקד  הנוכחי  המאמר 
בחינה  החינוך.  בשדה  בפועל  מתממש  הלקויות  שיח  אופנים  באילו  שיבחנו  נוספים  במחקרים 
כזאת תחייב את חשיפה הזיקות בין אידיומים שיחניים ובין הקשרים רחבים ואינטרסים חברתיים 
לכדי  והאטיולוגי  הסטטיסטי  האידיומים  של  התגבשותם  את  לבחון  יש  למשל,  ופרופסיונליים. 
"עובדה מדעית" בזירה הישראלית על רקע מגמות כלכליות ניאו-ליברליות ונטייה למדיקליזציה 

של שדה החינוך. 
)Fairclough, 2003(, המאמר האיר את הממד  במונחיו של חוקר השיח הביקורתי פיירקלו 
נוסף,  הטקסטואלי ואת הממד השיחי של שדה הלקויות. מחקרים עתידיים עשויים לבחון ממד 
והוא הפרקטיקות החברתיות וההקשרים הרחבים של השיח. יש צורך להמשיך ולבחון באיזה אופן 
שדה החינוך פועל לקבלת הטקסטים והאידיומים שנותחו במאמר הנוכחי, ולחשוף את ההשפעה 

שיש לכוחות תרבותיים, כלכליים ופרופסיונליים על שדה הלקויות. 
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ביקורות ספרים

קימי קפלן ונורית שטדלר )עורכים(. מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה 
החרדית בישראל ובחקרה. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ 

המאוחד. 2012. 314 עמודים

יהודה גודמן*

קובץ המאמרים מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה עוסק במגוון 
מרתק של נושאים בחקר החברה החרדית בישראל. בהתבסס על שיטות מחקר שונות – איכותניות 
וכמותניות – מציעים המחברים הצצה עכשווית לעומקה ולרוחבה של החברה החרדית. כדרכם של 
ספרים ערוכים רבים, הספר כולו והקדמת העורכים נמצאים במתח מתמיד: בין שפעת המחקרים 

הספציפיים ובין התזה המרכזית של האוסף כיחידה אחת. 
אציג בקצרה את הפרקים: מיכל שאול טוענת שעיצוב דמותה של שרה שנירר – מורה נערצת 
תלמידותיה,  בידי   – חרדיות  בנות  לחינוך  יעקב"  "בית  רשת  ומייסדת  לשואה  שקדמה  בתקופה 
רציפות  ומציגה  השואה  שבר  עומק  על  המגשרת  חרדית  מודרנית  מסורת  המצאת  למעשה  היא 
בישראל.  והשתקמה  שהוקמה  החרדית  החברה  ובין  השואה  שלפני  היהודיים  החיים  בין  כביכול 
ומראה שהחברה החרדית  וולבה,  "זקן המשגיחים", הרב שלמה  יאיר הלוי מנתח את דמותו של 
זאת,  עם  מוכרות.  חרדיות  השקפות  חיזוק  לטובת  המקורית  המוסר  מעבודת  העוקץ  את  נטלה 
הרב וולבה הטמיע תפקידים חדשים בעבודת המשגיח בתחומי המשמעת, החינוך והפסיכולוגיה, 
וכנגד הקונפורמיות החרדית התעקש שעבודת המוסר דורשת דגש על האני והיחיד. שני פרקים 
העכשווי:  החרדי  בעולם  שפה  שימושי  של  והאידאולוגיה  השינויים  התפקיד,  לבירור  מוקדשים 
חנה אסתר אופנר ומיכל טננבאום מנתחות עמדות של כמה קבוצות בחברה החרדית כלפי היידיש, 
באופנים  אליה  ומתייחסות  בעברית  משתמשות  חרדיות  שקבוצות  ומראות  והאנגלית  העברית 
שונים המבטאים אידאולוגיות מנוגדות כלפי החברה הישראלית והציונות. דלית אסולין מנתחת 
את השתנות היידיש בישראל ומראה שחיותה של היידיש מתאפשרת דווקא מתוך אימוץ נרחב 
בסרטי  החילוני  האחר  עם  בהתמודדותו  החרדי  הגיבור  את  מנתחת  אלימלך  ורד  העברית.  של 
קולנוע שיצרו חרדים עבור חרדים. הצגה מורכבת של האחר מאפשרת לצופים החרדים להתוודע 
הרחב.  העולם  ואת  הישראליות  את  הכוללים  מדומיינים  במרחבים  החרדיים  לחיים  לחלופה 
בן-שחר  נריה  רבקה  החרדית.  בחברה  שינויים  לטענתה  משקפת  החילוני  כלפי  הזאת  הסקרנות 
מראה שצריכת עיתונות חרדית בידי נשים חרדיות משמשת כלי להגדרה עצמית ומבטאת עבודת 
קיי  אבי  בעיתונים.  הקוראות  והיחידות  זהות: המשפחה, החברה  על מעגלי  ומתן  ומשא  גבולות 
בחברה  ִחְברּות  תבניות  עקב  בכך  הכרוכים  ובקשיים  העבודה  בשוק  חרדים  גברים  בשילוב  עוסק 
החרדית. תמר נוסבאום ורבקה שפיגלמן טוענות שהפנייה של חרדים לשירות פסיכולוגי חינוכי 
מלמדת על ביטחונם הגובר שהמגע עם הרשות החילונית לא יפגע בעולמם הרוחני. שלומי דורון 
עוסק בתהליכי ההדרה, התיוג והאפליה של חרדים מלידה כלפי חוזרים בתשובה מזרחים. בתיה 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים   *
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זיצנר ודייוויד להמן מנתחים את מפעל התשובה של ש"ס לאור התרחבותן של תנועות חברתיות 
שבין  העדתי  השסע  וממיתון  הדתי  הממד  מהדגשת  נובע  טוענים,  הם  ש"ס,  של  כוחה  חדשות. 
מזרחים לאשכנזים. נסים ליאון מראה כיצד הרב עובדיה יוסף, מנהיג ש"ס, מותח ביקורת על בן 
התורה האשכנזי, הליטאי, ומציע שחברת הלומדים תשמש ִעלית שתוביל את החברה החילונית. 
אך בפועל, טוען ליאון, רוב החרדים המזרחים מבקשים עדיין להיבדל עמוקות מהציבור הלא חרדי 
בישראל. לי כהנר ויוסף שלהב מציגים את תהליכי התפשטותה הגאוגרפית של החברה החרדית 
בישראל מהגטאות העירוניים נוסח ירושלים ובני ברק לטובת פרוורים נוסח אלעד, מודיעין ִעלית 
ורמת בית שמש. המחברים תוהים אם המרחבים החדשים יצמצמו את הפיקוח החברתי ויפוררו 
את "חומות הקדושה" או שגם בהם ייווצרו מובלעות חדשות ובהן מערכת כלכלית וצרכנית סגורה. 
ונורית  קפלן  קימי  עורכי הספר,  בפני  לא מבוטל  הציב אתגר  הללו  התוכני שבפרקים  העושר 
שטדלר, שכן קשה לייצר אוסף קוהרנטי מתוך מגוון כה גדול. והנה, דווקא לנוכח השפע הזה, התזה 
הרחבה שניסחו העורכים ופעולת העריכה של הספר כולו ראויים להערכה. הספר על מבחר פרקיו 
ערוך היטב ובדרך כלל כתוב בבהירות. במאמץ יצירתי הצליחו העורכים לנסח בהקדמתם נרטיב 
סוציולוגי-היסטורי המייצג לטענתם תהליכי שינוי עמוקים שעוברת החברה החרדית ב-20 השנה 
האחרונות. החברה החרדית הופכת, הם טוענים, מחברה מתגוננת – שחשה איום על עצם קיומה 
ובעיקר על אורחות חייה – לחברה מתחזקת שחשה ביטחון רב בקיומה הפיזי והרוחני ושנמצאת 
במגמה של התבססות והתרחבות, גם בשעה שהרטוריקה של מנהיגיה עדיין נשמעת לעתים חרדה 
המרה  שינוי,  לתהליכי  ודומים  מקבילים  מוסיפים,  הם  אלה,  תהליכים   .)18-16 )עמ'  ומתגוננת 
והתפשטות דתית ברחבי העולם במאה ה-20. עם זאת, לדבריהם החברה החרדית שונה מדתות 
אחרות הן משום שהניבוי הסוציולוגי המקורי ביחס אליה היה שחברה זו תקטן ואף תיעלם, והן 
משום שלא כמו קבוצות וחברות דתיות במדינות אחרות, החברה החרדית פעלה, לפחות בעבר, 
מתוך תחושה של דחיפות ושל איום מתמיד על קיומה ההיסטורי, ולכן נטתה להסתגרות )עמ' 22(. 
בעזרת ניסוח נרטיב זה הצליחו העורכים לא רק להציע תמה עיקרית עבור הספר אלא גם לשבץ 
את קובץ המאמרים האקלקטי בתוך ארבעה שערים המבטאים ממדים בולטים של תהליכי השינוי 
באירופה;  השואה  אחרי  החרדית  החברה  שיקום  היא  ראשונה  מגמה  החרדית:  החברה  שעוברת 
השנייה היא חיזוק מאפיינים פנים-חרדיים מתוך עמדת כוח; השלישית היא פתיחת השורות של 
החברה החרדית; והרביעית היא תהליכי התרחבות של החברה החרדית באמצעות החזרה בתשובה 

והתיישבות במקומות חדשים )עמ' 26-23(. 
התזה הכוללת שמציעים העורכים עוסקת ברמת המאקרו של החברה החרדית, באפיון התהליכים 
הסוציולוגיים הרחבים בהקשרם ההיסטורי ובביקורת על המשגות קודמות בחקר החברה החרדית. 
השינוי  שתהליכי  אציין  המיקרו.  ברמת  רובן  סוגיות,  במגוון  עוסקים  הספר  פרקי  זאת,  לעומת 
רובם  הפרקים  אך  פחותה,  או  רבה  במידה  הללו,  בפרקים  מתהדהדים  אמנם  במבוא  המתוארים 
ככולם אינם עוסקים בתהליכים הללו אלא בנושאים ספציפיים. הנרטיב הסוציולוגי-היסטורי הרחב 
מתפקד אפוא כעין פרדיגמה שניצבת ברקע הדברים ומודגמת דרכם, אך אינה עומדת כשלעצמה 
לבירור ולהעמקה, לפחות לא במפורש. זאת ועוד, הפרקים מציעים כל אחד בדרכו נושאים, דמויות, 
תהליכים ונקודות ראות חדשות ומרעננות על החברה החרדית ועל תופעות מרכזיות בתוכה באופנים 
מורכבים שחוזרים ופורמים את המסגרת המושגית של הספר. בעת הקריאה מצאתי עצמי תוהה אם 
המתואר מחזק את טיעוני העורכים או ניצב כנגדם או מבטא למעשה ניואנסים בעמדתם של חרדים 
ובמידת ביטחונם העצמי, מורכבות שמטבע הדברים מאפיינת תהליכי שינוי חברתי רחב היקף כפי 
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שמתארים העורכים. בהתאם אפשר לטעון כי הפרקים השונים הללו, על העושר האמפירי, האנליטי 
והתאורטי הגלום בהם, ראויים להילמד מעבר למקומם בשער זה או אחר ומעבר למקומם במסגרת 

הסוציולוגית-ההיסטורית המוצעת בספר. 
באמצעות  הספר  פרקי  לקריאת  נוחה  מושגית  מסגרת  מציעים  העורכים  דבר,  של  בסיכומו 
הצגתם בתוך נרטיב היסטורי ותמטי ולאור נקודת ייחוס אנליטית ברורה. המסגרת המושגית הזאת 
אכן דורשת עוד בירור והצבה במסגרת סוציולוגית השוואתית מפורטת, ועיקר תרומתה בכך שהיא 
ימצאו  והיהדות  ישראל  וחוקרי  החרדית  החברה  חוקרי  עתידי.  למחקר  חשובים  כיוונים  מסמנת 
אפוא עניין רב בספר לאור המסגרת המושגית המאתגרת המוצעת בו ולאור המחקרים המקובצים 

בו, הניצבים בחזית מחקר החברה החרדית בישראל. 
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נועה לביא *

אם משווים את הקריאה בספרו של רגב להאזנה למוזיקה, הרי שלעתים הוא נקרא כמו ג'אז מורכב 
המבוסס על אלתור מוזיקלי של סטנדרטים, כלומר קטעי ג'אז קלאסיים, ולפעמים הוא נשמע כמו 
ותרבות,  גלובליזציה  החמקמקים  המושגים  על  סוציולוגי-מוזיקלי  סיפור  מספר  רגב  רוק'נרול. 
מוזיקה  חובבי  גם  כי  אלו, אם  בסוגיות  ובראשונה לאקדמאים העוסקים  פונה בראש  ולכן הספר 

מושבעים בעלי סקרנות אקדמית ימצאו בו עניין. 
בו  שרואים  ובין  מהותית  משמעות  יש  שלטעם  שמניחים  בין  טעם,  של  עניין  היא  מוזיקה 
הבניה חברתית. כזו היא גם הסוציולוגיה בעיניי. בעידן סוציולוגי זה, שיש המכנים אותו פוסט-
הוותיקים.  הפרדיגמטיים  הטעמים  רוב  פי  על  הסוציולוגיה  בשדה  שולטים  עדיין  פרדיגמטי,1 

טעמים אלו יכולים להשפיע על חוויית ההאזנה לספרו של רגב. על כך ארחיב בהמשך.
ספרו של רגב מתמקד בקוסמופוליטיות אסתטית כמצב המאפיין את המודרנה המאוחרת, שבו 
התרבות המקומית-לאומית מתעדכנת תדיר בצורות ובסגנונות אמנותיים המיובאים אליה מבחוץ. 
במוזיקת  התמקדות  מתוך  המרובים  גווניו  על  אסתטית  קוסמופוליטיות  המונח  את  מסביר  רגב 
פופ-רוק כמקרה מבחן. על פי רגב, מוזיקת פופ-רוק – המכילה סגנונות רבים כגון דאנס, היפ-
הופ, מטאל ועוד – היא אחד הביטויים המובהקים לקוסמופוליטיות אסתטית. רכיבים של סוגה 
טכניקות  חשמליים,  מוזיקליים  בכלים  שימוש  כגון  אנגלו-אמריקאית,  במקורה  זאת,  מוזיקלית 
הקלטה מתוחכמות וסגנון השירה, הם אמצעי ביטוי שמסתובבים מסביב לגלובוס ומבויתים אל 
תוך תרבויות מקומיות ולאומיות אשר בעבר השתוקקו לבדל עצמן תרבותית כחלק מפרויקט בינוי 

האומה המודרני.
של  הגלובלי  ובשדה  המקומי  המוזיקלי  בשדה  בזמן  בו  הפועלים  אמנים-יוצרים  רגב,  פי  על 
הפופ-רוק בוחרים לאמץ בסלקטיביות מרכיבים של השדה הגלובלי ומשלבים אותם עם חומרים 
מקומיים ומסורתיים. כך הם שומרים על תחושה של מקוריות מקומית, ובה בעת מרגישים חלק 
הם  באשר  הפופ-רוק  מוזיקת  צרכני  בהתאם,  הגלובוס.  פני  על  המופצת  הפופ-רוק  מתרבות 
סבילה  כמעט  מהאזנה  שנעות  פרקטיקות  באמצעות  גלובלית  אסתטית  מתרבות  לחלק  הופכים 
ועד להערצה ולעיסוק יומיומי במוזיקה. זאת ועוד, כאשר סגנונות פופ-רוק זוכים בהכרה כמוזיקה 
"לאומית" של מדינה כלשהי, הלאומיות המוזיקלית של מדינות שונות נעשית דומה. גם אם עדיין 

נשמרת שֹונּות ונותרים הבדלים, הזרות והמרחק התרבותי מצטמצמים.
שלוש שאלות מרכזיות מובילות את המסע הסוציולוגי-מוזיקלי של רגב )עמ' 3(: מדוע סוגת 
ועוצמה עולמית מן המדרגה הראשונה?  הפופ-רוק צמחה לכדי סוגה תרבותית בעלת משמעות 
כיצד השיגה הסוגה את העמדה החברתית שלה ואת הלגיטימיות התרבותית שלה? מהן התוצאות 

בית הספר לממשל וחברה, החטיבה לתקשורת פוליטית, המכללה האקדמית תל אביב-יפו   *
באומן, ז' )2011(. תרבות בעולם מודרני נזיל. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.  1



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טו ]2[   445

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

התרבותיות של הישג זה? המתודולוגיה מאופיינת בשני קווי מחקר עיקריים )עמ' 27-26(: האחד 
)יוצרים,  המרכזיים  השחקנים  שיח  את  רגב  של  וניתוח  המוזיקליים  השדות  סקירת  על  מבוסס 
מפיקים, מאזינים, עיתונאים, מבקרים, בלוגרים ועוד( בארגנטינה, בישראל ובספרד, וכן על מידע 
דיסקורסיבי ואקדמי לגבי שדה הפופ-רוק האנגלו-אמריקאי. הקו השני מבוסס על קריאה נרחבת 
ועל  והתבססות על הדוגמאות  הגלובוס  רבים ברחבי  מוזיקליים  של מחקרים שנכתבו על שדות 

המסקנות של מחקרים אלו.
התזה  את   – רגב  את  המאפיין  והמסודר  הברור  הכתיבה  בסגנון   – המסביר  מבוא  פרק  לאחר 
המרכזית של הספר, פונה רגב לחמישה פרקים תאורטיים-אמפיריים הבוחנים את שדות הפופ-
רוק ברחבי הגלובוס כעולם אמנות אחד. שלושה מהפרקים עוסקים בהיצע ובייצור של המוזיקה 
ובייצור משמעותה. שני הפרקים האחרונים מתמקדים בתרבות הצריכה של המוזיקה. הדוגמאות 
האמפיריות בספר רבות ומגוונות, מדוגמה העוסקת בהיפ-הופ באפריקה כאיזומורפי ומקורי בעת 

ובעונה אחת )עמ' 42( ועד לתיאור הלהקה שנחשבת "הביטלס של רוסיה" )עמ' 108(. 
ועד  מבורדייה  לזו,  זו  קשורות  גישות  של  מרשימה  מערכת  מציע  רגב  תאורטית  מבחינה 
לאטור. בפרק השלישי למשל מתאר רגב את התפתחות שדות המוזיקה של הפופ-רוק ברחבי 
הגלובוס לכדי עולם אמנות אחד באמצעות פיתוח של תאוריות השדות והתרבות של בורדייה. 
בפרק הרביעי מפתח רגב מודל המתאר את תהליך הקוסמופוליטיזציה האסתטית, שתוצאתו 
 De( דה-נורה  של  מושגים  מפתח  הוא  כך  ולשם  הנוכחי,  הדינמי  הקוסמופוליטי  המצב  היא 

Nora( ואחרים )עמ' 95-94(. 
לאטור.  של  השחקן-רשת  תאוריית  על  המתבסס  האחרון,  הפרק  היא  בספר  ההפתעות  אחת 
)עמ'  הלאטוריאני  הסטנדרט  על  אלתור  ופוסט-פרדיגמטי  אמיץ  באופן  רגב  מאלתר  זה  בפרק 
חברתיים  כשחקנים   )things( ב"דברים"  לאטור  של  בהתבוננותו  משתמש  הוא  כך  בתוך   .)161
לכל דבר. כך מציג רגב את עולם המושגים הקולי )sonic vocabularies(, כלומר את מאפייני 
הסאונד של הפופ-רוק, כ"דברים" ששינו את התפיסה הקוגניטיבית והגופנית של מאזינים ברחבי 

הגלובוס, וכך שינו גם את המציאות החברתית )עמ' 177(.
כאמור, רגב משתמש בתאוריות קיימות אך משכיל לשלבן ולפתחן במקוריּות לכדי אמירה אחת 
ברורה, קוסמופוליטית. לפיכך הספר נושא תרומה חשובה לסוציולוגיה, לסוציולוגיה של התרבות 
ולסוציולוגיה של התרבות בישראל בפרט, מאחר שתחום מחקר זה, למעט יוצאי דופן, אינו נמצא 

במרכז השיח הסוציולוגי בישראל בעשורים האחרונים.
עניין של טעם. מובן מאליו שכשם שאי  היא  מוזיקה,  כמו  כפי שכתבתי,  סוציולוגיה,  ואולם, 
אפשר לשכנע את מעריצי הרולינג סטונס בעליונות הביטלס, כך סוציולוגים הרואים את העולם 
דרך משקפיים פרדיגמטיים אחרים יתקשו להסכים עם השקפת עולמו של רגב כמכלול. מכיוונים 
לצפות  אפשר  אדוקים  ופמיניסטיים  ניאו-מרקסיסטיים  פוסט-קולוניאליים,  פוסטמודרניים, 
לביקורות הנעות מטענות על עיוורון אתני, מגדרי ומעמדי ועד טענות על מהותנות מודרניסטית. 
המעמד  של  פרויקט  הוא  האסתטית  הקוסמופוליטיות  של  הפרויקט  כי  מלכתחילה  מבהיר  רגב 
הבינוני הגבוה החדש )אנשי תעשיית התקשורת, בין היתר(, ומקדים לענות בספרו על ביקורות 
עתידיות כאלה. הוא מסביר את הדומיננטיות האנגלו-אמריקאית המוזיקלית כחלק מתהליך רב-
)לדוגמה עמ'  ולא כשליטה תרבותית מערבית דטרמיניסטית  זרמים טראנס-לאומיים  כיווני של 
7-6(. כמו כן, בנוגע למגדר, הוא מקפיד לשלב דוגמאות רבות של אמניות ומוזיקאיות, והספר אף 

נפתח בדוגמה של אמנית יפנית ולא אמן )עמ' 1(.
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מתוך השיח הקוסמופוליטי עצמו אפשר להאיר כמה נקודות להרחבה ולהעמקה בעתיד. ראשית, 
מהכיוון המתודולוגי: רגב אמנם מבהיר כי המצב הקוסמופוליטי הנוכחי מרובה כיוונים וזרמים, אך 
העולם  בשאר  אנגלו-אמריקאית  פופ-רוק  מוזיקת  הטמעת  של  דוגמאות  בעיקר  מובאות  בספר 
שהצליחה  חזה,  עפרה  הזמרת  של  היא  אגב  ההפוכות  הדוגמאות  אחת  הפוכות.  דוגמאות  ומעט 
מאוד בשדה הפופ-רוק הגלובלי והאנגלו-אמריקאי עם הפיוט התימני שעּוּבד מחדש בישראל "אם 
ננעלו" )עמ' 119(. מעניין יהיה לקרוא מחקר המתמקד בביות של סגנונות שיובאו אל תוך השדה 
האנגלו-אמריקאי של הפופ-רוק. מחקר כזה יוכל לשמש גם תגובה לביקורות האפשריות מחוץ 
הקוסמופוליטיות  תזת  של  בחינה  מתבקשת  כך,  על  נוסף  קודם.  שהוצגו  הקוסמופוליטי  לשיח 

האסתטית בשדות נוספים של תרבות פופולרית, כגון טלוויזיה או קולנוע.
שנית, כמי שמסתמן במהלך הספר כבעל עמדה ובריאנית פרשנית, רגב מבליע אמירות פוליטיות 
מרתקות, גם אם שנויות במחלוקת. לדוגמה, האופן שבו הוא מציג את להקת המטאל הישראלית 
אורפנד לנד )Orphand Land( ככזו שהביאה לאינטראקציה ולקירוב לבבות בין חובבי מוזיקה 
ערבים ויהודים במזרח התיכון בעקבות חשיפה אינטרנטית של סגנון המוזיקה המשלב מרכיבים 
אנגלו-אמריקאיים עם מזרח תיכוניים-ערביים )עמ' 156(. אולי זה נשמע נאיבי שמוזיקה יכולה 
להוביל  יכולה  אסתטית  קוסמופוליטיות  מנסח:  שרגב  כפי  או  אפשרות.  זו  אבל  לבבות,  לקרב 

מסגירות, בדלנות וחשדנות לפתיחות כלפי האחר )עמ' 96(. 
ומנגד  וגלובלית,  אוניברסלית  היא  וממשות,  אידאל  היא  קוסמופוליטיות  בק,2  אולריך  פי  על 
היא לאומית, אתנית ורב-תרבותית. לאומיות במובנה הישן, המודרני המוקדם, אינה קיימת עוד, 
והיצמדות אליה היא בבחינת הכחשה מסוכנת, על פי בק, מכיוון שהיא מסתירה מעינינו עוולות 
המתרחשות במרחב הגלובלי אצל "אחרים". רגב מתייחס – אם כי בלי לנקוט עמדה דטרמיניסטית 
זה אולי  לכיוון קוסמופוליטי.  – לאפשרויות המוסריות הגלומות בעיצוב מחודש של הלאומיות 

החלק היפה ביותר באלתור המוזיקלי של רגב.
זהו ספר אופטימי בעיניי, זוהי סוציולוגיה אופטימית, ואולי כאן טמונה עוצמתה. הסוציולוגיה 
של מרקס, אבי גישת הקונפליקט הביקורתית, הייתה גם היא בסופו של דבר בעלת מאפיינים 
הקפיטליזם.  על  מרקס  של  והביקורת  הניתוח  מעוצמת  לגרוע  כדי  בכך  היה  ולא  אופטימיים, 
בישראל קשה לפתח אופטימיות אל מול הכיבוש, הקפיטליזם החזירי והפערים החברתיים. ודווקא 

בשל כך הקריאה האופטימית של רגב היא חתרנית במלוא מובן המילה, וזה בהחלט רוק'נרול.

בק, א' )2011(. תיאוריה ביקורתית למאה ה-21. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.  2
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ישראל כ"ץ. ארגונים בעולם פוסטמודרני. 
תל אביב: רסלינג. 2012. 243 עמודים

ורדה וסרמן*

ספרו של ישראל כ"ץ מציג בפנינו ניסיון ראשון וחשוב מאין כמוהו להרחיב ולהעשיר את התחום 
בתחום  העוסקים  שרוב  פוסטמודרניות,  פילוסופיות  פרספקטיבות  באמצעות  ארגונים  חקר  של 
– יועצים ארגוניים, מנהלי משאבי אנוש, חוקרי תורת הארגון – אינם נחשפים אליהן בעבודתם. 
נשלטים  הבלתי  מוסדרים,  הבלתי  הכאוטיים,  היסודות  את  לחשוף  בניסיון  הוא  תרומתו  עיקר 
והבלתי אחידים של המציאות הארגונית, ולערער את השיח הארגוני התועלתני שממוקד באופן 
הן  בישראל,  גם  בשנים האחרונות  נשמעים  דומים  אף שקולות  ובענייניות.  באפקטיביות  בלעדי 
ראוי  כשלעצמו  שהוא  במהלך  מרכזי  סמן  בוודאי  הוא  כ"ץ  הייעוצי,  בשיח  והן  הארגוני  במחקר 

לשבח בעידן שבו השיח המודרניסטי עדיין שולט בקרב מנהלים ויועציהם. 
הספר מאורגן על ציר פרסונלי ותמטי ונסמך בו בזמן על הצגת הגותם של שמונה פילוסופים 
פרק  בכל  בהם.  הקריאה  בעקבות  שעולות  המרכזיות  התמות  ועל  צרפתים  פוסטמודרנים 
החשיבה  עקרונות  של  שלם  פסיפס  לייצר  בניסיון  אחת  מרכזית  לסוגיה  להתייחס  כ“ץ  בוחר 
הפוסטמודרנית, ובניסיון לגעת במגוון רחב ככל האפשר של שאלות שמעסיקות את החוקרים 

הארגוניים הביקורתיים.
הספר פותח בפרק על ז'אן פרנסואה ליוטאר, אשר נחשב מי שטבע את המונח “פוסטמודרניזם", 
ולבחון את הרלוונטיות שלה  ואת עקרונותיה המרכזיים של הגישה  במטרה להסביר את המושג 
לחיים הארגוניים. בפרק זה פורט תחילה כ"ץ את המשנה המודרניסטית ואת תחלואיה החברתיים 
ותיאור  מורגן1  של  המכניסטית  המטפורה  באמצעות  הארגוניים  לחיים  תורגמה  כיצד  ומראה 
מגבלותיה. בהמשך הוא עובר לדיון קצר בפוסטמודרניזם ובמאפייניו העיקריים, ולאחר מכן מציין 

רשימת הקשרים ארגוניים שנגזרים מאותם עקרונות.
הפרק השני דן בארגון כטקסט דרך משנתו של ז’אק דרידה ומתמקד בדקונסטרוקציה ובקריאות 
וכו’(.  המרובות של טקסטים ארגוניים )סיפורים, חוזרים ארגוניים, תכניות עבודה, ספרי נהלים 
אשר  הארגוני,  השיח  של  הסתירות  ורווי  הפרדוקסלי  האופי  את  להראות  כ“ץ  מבקש  זה  בפרק 
מתיימר ליצור אחידות, ביטחון, שליטה וקומפטנטיות. בניסיון לפרק סדר מדומיין זה מבקש כ“ץ 
לנתח את השיח הארגוני השכיח על “ניהול פרויקטים" ברוח הדקונסטרוקציה באמצעות רצף של 

רעיונות בדבר מורכבות התפקוד של ארגונים בסביבה משתנה.
מתוודע  ובאמצעותה  פוקו,  מישל  של  הגותו  דרך  ארגוני  בפיקוח  מתמקד  השלישי  הפרק 
הקורא אל אחת הסוגיות המרכזיות ביותר בחקר ארגונים: סוגיית הכוח והשליטה. פרק זה, אשר 
בולט בבהירותו לעומת הפרקים האחרים, מתחקה אחר הדיון בשאלות של חירות אפשרית מחד 
בדבר  פוקו  של  רעיונותיו  את  להחיל  הקורא  מוזמן  ובו  גיסא,  מאידך  וצייתנות  ומשמוע  גיסא 
ולנסות  שירות,  ומוקדי  היי-טק  חברות  כגון  מודרניות,  ארגוניות  מסגרות  על  גם  הכליאה  מוסד 
לחשוף את אופני השליטה החדשים בארגונים כיום. בפרק זה חושף כ“ץ בפני הקורא כמה שיטות 

החוג לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה  *
.Morgan, G. )1996(. Images of organizations. London: Sage  1
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משמוע נפוצות בארגונים, כמו משמוע הגוף, הזמן והמרחב, ואף מעשיר כל אחת מהן בדוגמאות 
קונקרטיות וברורות.

לואי  תורתו של  דרך  בחיים הארגוניים  הרביעי משרטט את תפקידה של האידאולוגיה  הפרק 
סובייקטים  של  מחודש  בחינוך  ארגוניים  ערכים  של  התפקיד  את  כ"ץ  מאיר  זה  בפרק  אלתוסר. 
ארגוניים חייכנים ומאירי פנים אגב מחיקתו של היחיד ומגוון הרגשות שלו. כ“ץ מבקש לערער 
טעונה  )מילה  “להטמיע"  מבקשות  אשר  האידאולוגיות,  ההכוונה  מערכות  של  הניטרליות  על 
ביצוע  ואופני  “הראוי"  הארגון  בדבר  נורמטיביים  ערכים  עובדיהם  בקרב  עצמה(  בפני  ובעייתית 

העבודה “המוצלחים".  
בפרק החמישי מפגיש כ“ץ את הקוראים עם הדינמיקה של הריבוי הצומחת מרעיונותיו של ז’יל 
דלז  ומדגיש את האופי הדינמי והמשתנה של החיים הארגוניים ואת המתח הדיאלקטי שבין הסדרה 
לאקראיות. בפרק זה יש ניסיון לסדוק את ההנחה שארגונים הם ישויות מוסדרות ופונקציונליות, 
וניתן בו דגש מיוחד לעצמי המרובה של הארגון באמצעות מטפורת הריזום )rhizome( של דלז, 
אשר במוקד שלה דימוי קנה השורש המסתעף באופן אופקי, שטחי ובלתי מוסדר. מטפורה זו, אשר 
נוספים, בעיקר בתחום תורת המורכבות, מדגישה את  הציתה את דמיונם של חוקרים ארגוניים 
ריבוי הגוונים והקולות שמאתגרים את המציאות של בידולים ותיחומים נוקשים מדי, ומעלה על 
נס רעיונות של התארגנות עצמית, התהוות ושונות באופן שמיטיב להסביר התנהגויות ארגוניות 

בלתי מכוונות הצומחות מלמטה ולא מההנהלה.   
הפרק השישי פותח צוהר למשנתו של ז’אן בודריאר ולשאלת המציאות והאשליה. בפרק זה דן 
כ"ץ במעמדם של דוחות ארגוניים “אובייקטיביים" כביכול, אשר אמורים לשקף מציאות ארגונית 
לתהליכים  וסדורה  קוהרנטית  חזות  לשוות  שנועדו  מראש  נתונות  מידה  אמות  פי  על  קיימת 
ארגוניים. כ"ץ מציע כמה הקשרים ארגוניים של התאוריה של בודריאר כשהוא מתייחס, בין היתר, 

לממד המתעתע של תרבות ארגונית ולדימויים ויזואליים שנועדו לצורכי ראווה. 
ז'וליה  של  בתורתה  עיון  דרך  הארגוניים  ובגילוייה  בבזות  מרתק  דיון  מציג  השביעי  הפרק 
קריסטבה ובדגש על הקיטוב שבין המותר לאסור, בין המוקפד למרושל ובין הוודאי לכאוטי בחיים 
הארגוניים. בניסיון להראות כיצד מנסים ארגונים להציג עצמם כמערכות מושלמות וסטריליות, 
היומיום,  חיי  כביכול של  הפגומים  החלקים  את  להדיר  שנועדו  מגוונות  לטכניקות  כ“ץ  מתייחס 
החל מניסוח קודי לבוש והתנהגות, דרך ריסון גילויי תשוקה ורגש מוגזמים, וכלה בהסתרת גילויי 

קפריזיות, תקלות ארגוניות ופיטורי עובדים שאינם נענים לציווי ארגוני זה.  
הפרק השמיני ממוקד בניתוח תרבות ארגונית לאור תפיסותיו של רולאן בארת ורעיונותיו בדבר 
ניתוח מיתולוגיות. בפרק זה מציע כ“ץ כמה תובנות ראשוניות באשר לאופני הניתוח האפשריים 
בין  הפערים  ניתוח  לרבות  ופוסטמודרנית,  ביקורתית  ראייה  מתוך  ארגוניים  ארטיפקטים  של 
הטקסט הניהולי ובין הפרשנות המרובה של העובדים, בין מה שנאמר למה שאינו נאמר )הטקסטים 
מקום  מייחד  כ"ץ  כן,  כמו  הארגוני.  לשיח  יותר  חתרנית  והתייחסות  הארגון(  של  המושתקים 

לתפקיד המוות בהוויה הארגונית ומקשר את התיאור לניתוח ריטואלים של פֵרדה ואבל. 
מזה  זה  שונים  בתאורטיקנים  בוחר  כ“ץ  המטא-נרטיב,  ודחיית  הקולות  ריבוי  עקרון  בשם 
בסוף  ואינו מציע  הפוסטמודרנית,  בבסיס החשיבה  העומדים  היבטים  רחב של  שמייצגים מבחר 
לקוראים.  זו  מותיר מלאכה  הללו אלא  ההוגים  כל  בין  או משווה  קושר  אינטגרטיבי  הספר מבט 
אמנם יש להניח כי שמונת ההוגים המובאים בספר ממילא לא היו מזהים את עצמם כמי ששייכים 
לאותו זרם מחשבתי, אולם דווקא מסיבה זו היה נכון, לטעמי, אילו הציג כ"ץ את הגרסה האישית 
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כפרקטיקה  אצלו  התגבשה  ואשר  המוצגות  מהגישות  אחת  מכל  תובנות  מלקטת  אשר  שלו, 
זו היא תוצר  ייתכן כי הימנעות  ייחודית בשוק הייעוץ והמחקר הארגוני בישראל.  וכאידאולוגיה 
גישה  גמור של  זה טקסט של חסיד  “אין  באומרו:  עליו בפתח הספר  של מה שהוא עצמו מעיד 
פוסט-מודרנית, גם משום שגישה כזו מביטה בהסתייגות ובחשד על התמסרות גורפת וגם משום 
הגם  זו,  עמדה  ואולם,   .)8 )עמ'  לה"  מחוצה  להיות  ורצוני  דֹוגמה  כל  לנוכח  לספקנות  נטייתי 
שהיא מתיישבת בעצמה עם הרעיון הפוסטמודרני, גובה מחיר ממי שמבקשים ללמוד על הגישה 
הביקורתית והפוסטמודרנית ועל האופנים שבהם אפשר ליישמה בפועל בניהול או בייעוץ ארגוני. 
הספר אינו מיועד אפוא לסטודנטים ללימודי ארגון, וכפי הנראה גם לא למנהל/ת המצוי/ה, אלא 

למיטיבי לכת פוסטמודרנים המצויים בנבכי התאוריה הארגונית הביקורתית.
של  מרשימה  תאורטית  בקיאות  ועל  ארגוני  בייעוץ  עשיר  אישי  ניסיון  על  מבוסס  הספר 
פשרות  חסרת  נאמנות  של  בהצגתה  הוא  הגדול  וכוחו  לתאוריה,  פרקטיקה  בין  המשלב  אדם 
לתפיסת עולם מורכבת, לא תמיד פופולרית וקומוניקטיבית, שמציבה אתגר ממשי בפני הגישה 
הפוזיטיביסטית המיוחסת לייעוץ הארגוני. עם זאת, הטקסט נטול אחידות נרטיבית, ולכל פרק יש 
מבנה אחר, וניכרת נטייה ברורה להדגמה אנקדוטלית של מקרים ארגוניים ושל תובנות חשובות 
הנובעות מעמדתו הבלתי מתחייבת של כ“ץ. ייתכן כי הצגת מקרה מבחן אחד מרכזי שאותו היה 
מנתח לאור משנתם של ההוגים השונים – נוסח ספרים אחרים שעוסקים בראייה הפוסטמודרנית 
לחקר ארגונים2 – הייתה מסייעת בהנגשת הטקסט. יתר על כן, לאור הגישה הביקורתית שמציע 
הספר, מפתיע לגלות שנעדרות ממנו הזווית המגדרית והזווית האתנית, אשר נשארות בגדר רמיזה 

בלבד בתובנות הנגזרות מחלק מההוגים.  
כתיבתו של כ“ץ פתלתלה, מסועפת ומלאה באסוציאציות להוגים ולרעיונות משיקים )בעיקר 
ללאקאן(. כ“ץ אינו מתחנף לקורא ואף גורם לעתים קרובות לתסכול בדומה לחוויית הקריאה של 
הביקורתי  השיח  להבנת  חשובים  תמרורים  מציב  הוא  מנתח.  שהוא  הפוסטמודרניים  הטקסטים 
לחקר ארגונים, אולם חולשתו העיקרית של הספר היא שכ"ץ אינו נכנס לעובי הקורה של התובנות 
המרתקות שהוא מציע ועושה שימוש נרחב מדי ברשימות תבליטים )bullets( שאינן מתאימות 
בעיניי לסוג כזה של כתיבה, משום שאינן מאפשרות העמקה של ממש בטקסט ובמשמעויותיו. 
כתוצאה מכך, הקריאה דומה לעתים לסעודה שנעדרת ממנה המנה העיקרית, והיא משאירה את 

הקורא רֵעב לעוד.
על אף הבעיות הללו, כ"ץ הניח על מדף ספרי הניהול מסמך מאתגר וחשוב, והוא ממלא עבור 
הקורא הישראלי חלל שהגיעה העת למלאו. הספר קורא ליועצים ארגוניים שלא להיכנע לשיח 
הניהולי הפשטני ושלא להתענג יתר על המידה על הִקרבה לשולחן המלך, אלא לפקפק, לערער 

ולאתגר תדיר את הנרטיב השולט בארגונים. 

 Alvesson, M. & Deetz, S. )2000(. Doing critical management research. ראו למשל  2
.London: Sage
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האסופה קריאת המחאה: לקסיקון פוליטי )-2011( איננה בדיוק ספר סוציולוגי ואפילו לא לגמרי 
ספר אקדמי. היא מכילה מספר גדול מאוד של כותרים, בתוכם 61 מאמרים קצרים וקצרצרים ו-12 
קבוצות דימויים )תצלומים ועבודות אמנות(. המבנה שלה הוא לקסיקלי: כל מאמר מַפתח מושג 
שבחר/ו הכותב/ים ומבקש לדון באמצעותו בהיבט כלשהו של מחאת קיץ 2011 )המושגים מוצגים 
בסדר אלפביתי(. רוב הכותבים הם חוקרות וחוקרים מקצועיים, מנוסים או עדיין בלימודים, וחלק 
הלקּוחות  בגישות  משתמשים  המאמרים  עצמאיות.  ומתבוננות  אמניות  אקטיביסטיות,  הן  ניכר 
מתחומי דעת מגוונים – פילוסופיה, ביקורת התרבות, סוציולוגיה, גאוגרפיה – עם נטייה כללית 
למעורבות  רפלקסיה  בין  נעה  האסופה  קונטיננטלית.  פוליטית  ולתאוריה  ביקורתית  לתאוריה 
את  “לעבות  גם  אך  המחאה,  של  שונים“  צדדים  “להאיר  העורכים,  לדברי  ומבקשת,  פוליטית 
מסוג  פוליטית  ולמעורבות  יותר לשפה  מוצק  בסיס  להקנות   ]...[  2011 בקיץ  המלאכה שהחלה 
חדש ]...[ להמשיך להרחיב את הדמיון הפוליטי ואת תחום המאבק האזרחי“ )עמ’ 13, 14(. אכן 
ניכר שכל הכותבים מזדהים עם המחאה ולא עם  וזה גורם הומוגני בתוך ההטרוגניות הרבה –   –
השלטון והסדר החברתי שנגדם יצאה, גם אם לרבים מהם יש ביקורת על השיטות, על המסרים או 

על מגבלות ההכלה שלה. 
וחסרונות.  יתרונות  יש  שלה  למתכונת  המחאה,  על  האסופה  שמציעה  המבט  טיב  מבחינת 
גדול  מבחר  מציעים  שלה  והרב-דיסציפלינריות  הכותבים  של  המגוון  הרקע  המאמרים,  ריבוי 
ואינקלוסיבי של נקודות מבט. מצד שני, לאקלקטיות יש מחיר. אין באסופה מאמרים המבוססים 
על מחקר שיטתי של המחאה, מן הסתם גם בגלל פרסומה המהיר, בתוך שנה מהמחאה. מסיבה זו 
ובשל קוצרם של המאמרים לא נוצרה אפשרות לניתוח מעמיק ולביסוס אמפירי. רבים מהמאמרים 
יש  אלה  לסוגות  מבואית.  סקירה  או  מניפסט  דעה,  מאמר  במחאה,  הרהור  של  צורה  לובשים 
חשיבות משלהן, אך חשוב להבין שהספר אינו מציע ניתוח סוציולוגי של המחאה במובן המקצועי 

המלא של המילה.
מהאקספרימנטים  לצאת  יכולה  המקצועית  הסוציולוגיה  עבור  הספר  של  המרכזית  הבשורה 
הקוראים.  של  הסוציולוגי  הדמיון  את  להעשיר  ושיכולים  מעודדת  שלו  שהמתכונת  המושגיים 
המאמרים החזקים באסופה, ויש לא מעט מאלה, מצליחים לייצר אמירה מקורית ומעניינת. למשל, 
הגר קוטף במאמרה “כישלון“ מפרקת את אחת השאלות המרכזיות שהעלתה המחאה: האם היא 
הצליחה או נכשלה? היא מזכירה שלמעשה כל מהפכה נועדה לכישלון )כאשר הסדר שב על כנו(, 
ומבני  היסוד  “הנחות  הכישלון  ברגע  שדווקא  משום  להצלחה  בניגוד  עומד  אינו  כישלון  ושכאן 
היסוד נחשפים“ )עמ׳ 155(, הכוחות המגבילים את הדמוקרטיה הופכים ברורים לעין, ונטמן הזרע 
להתקוממות הבאה. טענה זו עוזרת להבין את מה שרבים מאוהדיה של המחאה מזהים )וייתכן שהם 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים   *
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אופטימיים מדי(: שגם אם לא השיגה הישגים קונקרטיים מרשימים בטווח הקצר, היא שינתה את 
השיח החברתי-כלכלי בישראל. במאמר הקצרצר “אסיפה“ שמתבסס על חנה ארנדט, שמוליק לדרמן 
נוגע בחוויית “האושר הציבורי“ הכרוכה בהשתתפות בצורות ממשל בלתי-היררכיות )“איזונומיה“( 
כפי שאלה התקיימו לרגע “במרחב הציבורי שהמאהלים הפכו להיות“ )עמ’ 41(. ההצבעה על תופעה 
אמוטיבית-חברתית מעניינת אך נשכחת זו, מזמינה הרחבה מחקרית לגבי אופייה, תנאי היווצרותה 
והמשכיותה. מיכל גבעוני במאמרה “משחק ילדים“ דנה באחת התופעות המאפיינות את גל המחאות 
האחרון: מקומם הבולט של ילדים בחזית המחאה. לטענתה, שיתוף ילדים אינו מבטא רק שימוש 
מושכל ב“פוליטיקה של תום“ מצד המוחים, אלא גם הרחבה של תחום החיים הציבוריים וחיזוק 

האלמנט המשחקי שלהם כתכלית אוטופית בפני עצמה. 
דנה  האסופה  כלליות שבהן  סוגיות  לפחות שתי  יש  ספציפיים,  התרומות של מאמרים  מלבד 
שתוצאותיה  השלטון,  נגד  המונים  מחאת  ההתפרצות.  לתנאי  נוגעת  הראשונה  מעניין.  באופן 
יכולות לנוע ממהפכה ועד לא כלום, היא תופעה בולטת בעת המודרנית ואובייקט מחקר חשוב. אך 
ההגות והמדע עדיין לא סיימו להסיר את המסתורין מהתהליך שבו הופך ההמון לקבוצה מלוכדת 
מזוויות  זו  סוגיה  תוקפים  הקובץ  מחיבורי  וכמה  כמה  מאין.  נוצר  חברתי  ויש  הקיים,  הסדר  נגד 
שונות. עדי אופיר )“פוליטי“( מציע הבחנת מפתח בין הפוליטי – פרפורמנס שמציג את השלטון 
כבעייתי ומשבש את הרציפות ואת הקבלה האוטומטית של הסדר הקיים, ובין השלטון – ש“רוצה 
עוד מעצמו“ ומבקש להחניק את הפוליטי באמצעות שיח מומחים, שליטה באמצעי הסימולציה 
או אלימות חשופה. על בסיס הבחנה זו אפשר להמשיך ולשאול מהם התנאים שבהם פוליטיזציה 
הופכת אפקטיבית ואפידמית ברמה המחייבת את הסדר להשתנות. אריאל הנדל )“רחוב“( טוען 
שהרחוב, כמרחב עירוני שקשה להכפיפו להגיון זרימה מוכתב מלמעלה – ובניגוד לכיכר המוגדרת 
ומגודרת בקלות – מספק תנאים מרחביים עדיפים לפוליטיזציה. לפי דני פילק )“עם“(, המחאה 
בניגוד לאליטות  תלויה בהיווצרותו של סוכן ספציפי – “עם“ שאינו מוגדר על פי שורשיו אלא 
הכוח – ומה שמכונן את אותו עם בכל פעם מחדש הוא החיבור בין תביעות של קבוצות שונות לכדי 
שלם הגדול מסכום חלקיו: תביעה כללית לשליטת העם בעצמו. פעולת ההלחמה הזאת, שסומלה 
בקריאה “העם דורש צדק חברתי“, מעסיקה גם כותבים וכותבות אחרים, כל אחד ואחת בדרכו: 
יואב קני )“אנחנו“(, עפרי אילני )“מהפכה בורגנית“(, נועם יורן )“מהפכה“(, אבנר ענבר ואסף שרון 
זר- מושון  את  גם  יותר  טכנולוגית  או  ארגונית  ומזווית  )“העם“(,  רוזן-צבי  וישי  )“סולידריות“( 
אביב )“דמוקרטיה דיונית“(, יולי חרומצ׳נקו וגילה אמיתי )“חכמת ההמונים“(, לין חלוזין-דברת 

)“ייצוג“( וערן הדס )“רשת חברתית“(.
הבעיה המעניינת השנייה שנדונה באסופה היא בעיית האוטופיה: מה אמור להיות החזון 
המנחה את המחאה? זוהי שאלה מכרעת בעידן פוסטמודרני ולנוכח האימפריאליזם המנטרל 
של שיח המומחים. כפי ששואל גל הרץ )“מומחים“(: “האם ניתן לייצר חזון שאינו פנטזיה 
ושאינו עוד וריאציה החוזרת שוב ושוב על אותן קלישאות? גם ברגעי השיא של ההפגנות, 
נדמה היה שמשהו תקוע. הדוברים השונים רק אמרו את אותם הדברים בצורות אחרות...“ 
)עמ’ 183(. אחת התגובות המעניינות לבעיה זו, אשר עברה כחוט השני במאמרים רבים, הייתה 
לטעון בשבח הדרישות הבלתי מוגדרות, משום שעצם הכניסה לפרטים כרוכה בכניעה למשחק 
של השלטון, או כפי שכותבת מירב אמיר )“אקטיביסטית“(: “האקטיביסטית היא יותר תנועת 
נגד מאשר מגלמת תורה מוסדרת ]...[ היא לא באה עם תוכנית פוליטית מובנית ]...[ והיא לא 
מצביעה על אלטרנטיבה פוליטית מסודרת" )עמ’ 45(. אך זה עלול להיות פתרון קל מדי ואף 
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אסקפיסטי; מערכות מודרניות גדולות פועלות על פי מודלים ומרשמים, וקשה לראות כיצד 
יתחולל שינוי כל עוד אין תחליף משכנע למרשם הניאו-ליברלי ותנועה רחבה של מומחים 

ודעת קהל שזורמת לכיוונו. 
תגובה אחרת של כמה ממאמרי האסופה היא אוונגרדית. נועם יורן )“עושר"( חוזר אל תאוריית 
מעמד בעלי הפנאי של ובלן, שלפיה קניין פרטי הוא כזה במובנו המלא רק בתיווך מבטו של 
האחר המקנא, ושואל: “מדוע באמת שלא נדרוש מעיר הגונה שלא תאפשר בניית מגדלי יוקרה? 
מדוע שלא נדרוש לאסור שיווק של מכוניות יוקרה ]...[ רק קדושת הקניין הרכוש הפרטי, 
והאמונה המופרכת כי רכוש פרטי הוא באמת ובתמים עניין פרטי, עומדות ביסוד ההתנגדות 
האינסטינקטיבית להצעות כאלה“ )עמ’ 257(. אייל דותן )“נשק השמדה פיננסי"( מציע שנדרוש 
לחסל או להגביל מאוד את שוק הטריליונים של הנגזרים הפיננסיים. יהושע סיימון )“קומוניזם"( 
מציע לחזור אל המושג הוותיק “אחרי יותר ממאה שנים של תעמולה אנטי-לניניסטית של 
ליברלים ופאשיסטים" )עמ’ 325( ולהכיר בשני עניינים: ראשית, שהקומוניזם כבר כאן – הוא 
“הפוטנציאל הפוליטי הרדיקלי או המהפכני בשיתופיות שתמיד-כבר קיימת בחיינו" )עמ’ 
326( – ושנית, שיש להחיות ולעדכן את ההיגיון הלניניסטי של ארגון וייצוג פוליטי )“קומוניזם 

אפי“ – זה של המרשמים, שיטות הארגון והמהפכה(. 
מוסף  ערך  יש  מהמאמרים  לחלק  והמושגים,  הרעיונות  בתחום  הוא  הקובץ  שמוקד  אף 
אינפורמטיבי. למשל, מאמרו של חן משגב )“לוינסקי"( שמביא את סיפורו של מאהל לוינסקי 
מזווית אנתרופולוגית-מרחבית, או מאמרם של רועי וגנר ולין חלוזין-דברת )“שמאל“( שממקם 
את המחאה בישראל בהקשר היסטורי-גלובלי של 'המחאות החדשות' ועומד על נקודות שוני 
ודמיון בין מחאות ברחבי העולם )אך ללא הסבר סיבתי-השוואתי של נקודות אלה(. יש באסופה 
גם סקירות ספרות במגוון תחומים שישכילו בעיקר את הציבור שאינו מומחה בתחום. למשל, 
טובי פנסטר )“עיר“( מספקת רקע גאוגרפי כאשר היא כותבת על התפתחותה ההיסטורית של 
העיר ומסבירה מדוע מחאות חברתיות נוטות לפרוץ בערים. יונית מוזס )“עיתונות כלכלית“( 
מאירה את היחסים העכשוויים המורכבים בין עיתונות, העולם הכלכלי והאפשרות של ביקורת 
ציבורית על מוסדותיו הדומיננטיים. קלריס חרבון )“דיור ציבורי“( מזכירה שהדרישה לדיור 
ציבורי היא בעייתית, משום שבאופן היסטורי המדיניות הזו – כפי שיושמה למעשה – הייתה 
ועדיין  התיימרה  ולא מה שהיא  האירוצנטריים-אשכנזיים  והשליטה  הדיכוי  יחסי  נדבך של 

מצפים ממנה להיות: פתרון אוניברסלי ואגליטרי למצוקת דיור. 
“דיור ציבורי" הוא חלק מקבוצת מאמרים שמבקרים את יחסה הבעייתי של המחאה לאוכלוסיות 
ודרי רחוב. במאמר הדעה  פריפריאליות: מזרחים, פלסטינים, נשים, אימהות חד-הוריות, זקנים 
השנון “גבולות המחאה“ תֵמה עלא חליחל על “ההיסחפות הילדותית“ של פלסטינים אחר המחאה: 
“’הישראלים החדשים’ שמוחים כעת ברחובות ובכיכרות מורדים בעגל הזהב שאליו הם משתחווים 
מאז קום המדינה. זהו העגל שלהם – עליהם לנתצו בעצמם. מה חלקי בזה? ינתץ איש את עגלו 
בעצמו“ )עמ’ 60(; “אחרי שבני דודינו ינצחו את עגל הבטחון והכיבוש שלהם וישתחררו מכבליו, 
דיון על הפגנות משותפות  ודרוכים למה שאפשר לכנותו התחלה של  הם ימצאו אותנו קשובים 

וחשיבה משותפת“ )עמ’ 62(.
על  מבט  בנקודות  עשירה  אסופה  להוציא  שהצליחו  על  לשבח  ראויים  הספר  עורכי  לסיכום, 
המחאה בתוך זמן קצר, בהתאם גם למטרה האקטיביסטית של הספר. הבחירה במתכונת לקסיקלית 
אפשרה את הזריזות הזו, וגם הכתיבה את אופיים של המאמרים, שעוסקים ברעיונות ובמושגים 
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יותר מאשר בניתוחים תאורטיים-אמפיריים ובהבנה היסטורית והשוואתית של גורמי המחאה, של 
נסיבות התפתחותה ושל תגובת הממסד כלפיה. אלה שרוצים להמשיך ולהעמיק בחקר המחאה 

ולהתכונן לזו שאולי תבוא אחריה יצאו נשכרים מעיון בספר.
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עמליה זיו. מחשבות מיניות: תיאוריה קווירית, פורנוגרפיה והפוליטיקה 
של המיניות. תל אביב: רסלינג. 2013. 278 עמודים

עדי מורנו* 

שולחנות  של  גיבוב  הם  היום  בשעות  אובייקטיבי.  קיום  נטולת  חמקמקה,  ישות  הם  הברים 
וכסאות, רצפה מטונפת וריח עיפוש קל; בלילה הם הופכים לאתרים טעונים, הרי משמעות. 
מדי  כרוכים  הם  יחד.  גם  שניהם  הם  תמיד  וכמעט  איומים,  לפעמים  נפלאים,  הם  לפעמים 
בהיסטוריה האישית שלנו – באהבות, בזיונים. קשה לנתק מקום שהיה ממי שהיינו פעם ואיננו 
עוד. ועם זאת, אם לא נכתוב את ההיסטוריה של המקומות הללו היא תאבד לנו. כשם שלא 
יודעים כיום איך היו חיי הנשים בעולם העתיק. השכחה תכסה על כל מה שלא נטרח לתעד. 

)עמ' 24-23(

בימים הרחוקים ההם של לפני שני עשורים, צעירה לסבית שרצתה למצוא קריאה תאורטית של 
אוכלוסייה  על  שמחקרים  רק  לא  באנגלית.  אקדמית  ספרות  לקרוא  חייבת  הייתה  חייה  חוויית 
להט"בית )או הומו-לסבית כפי שהיה נהוג לומר באותה התקופה( כמעט ולא נערכו בארץ, הרי 
זיו  עמליה  של  העבודה  לכן  כאן.  נגישה  הייתה  ולא  כמעט  העולם  משאר  "חובה"  ספרות  שגם 
)שאותם  אחר"  "סקס  כנסי  באמצעות  שלהם,  הכתיבה  באמצעות  חלוצית:  כה  הייתה  ושותפיה 
יסדה בשנת 2001 עם ד"ר דפנה הירש ופרופ' אייל גרוס( ובאמצעות פרסום האנתולוגיה הראשונה 
חשיבה  של  שלם  לעולם  צוהר  פתחו  הם   –  )2003 וקנר,  זיו  )קדר,  בעברית  קווירית  לתאוריה 

שמערער על גבולות ההגדרה של משיכה מינית, זהות מגדרית, שייכות. 
מוניק ויטיג )2003( הגדירה את הפמיניזם "מדע הדיכוי", כלומר חשיבה מדעית שמתמודדת עם 
מנגנוני דיכוי חברתיים ומאתגרת אותם. זיו מוסיפה לקטגוריות "מדעי הדיכוי" את תחום הכתיבה 
הביקורתית הקווירית ומרחיבה את מדף הספרים העברי באמצעות הוספת כתיבה תאורטית אשר 
רבים, המפגש עם  ומערערת קטגוריות מגדר-מיניות הטרו-נורמטיביות. עבור להט"בים  בוחנת 
החשיבה התאורטית היה גם פתח לחשיבה מחודשת על אודות העצמי והתרבות הסובבת אותנו, 
להשלה של בושה ושנאה עצמית ולהתמודדות עם הסדר החברתי שנידה אותם. בשלבים מאוחרים 

יותר, תאוריה זו אפשרה גם אימוץ מחודש של הבושה והמיקום השולי מתוך התרסה והנאה.  
זיו  פורשת  המיניות  של  והפוליטיקה  פורנוגרפיה  קווירית,  תיאוריה  מיניות:  מחשבות  בספר 
עשור וחצי של כתיבה אקדמית ושאינה אקדמית. זוהי אסופת מאמרים, הרצאות וביקורות תרבות 
של  הפוליטית  בהיסטוריה  חשובות  ציון  נקודות  הן  הללו  השנים   .2008-1993 בשנים  שפורסמו 
בשל  הארון  גבולות  פריצת  שנת  את  רבים  עבור  מסמנת   1993 שנת  בישראל:  הלהט"ב  קהילת 
וב-2008   ,)Kama, 2011( ואירוע הגאווה הפומבי בגינת שינקין  אירוע הגאווה הראשון בכנסת 
נפתח המרכז הגאה, המסמן שלב חדש בפוליטיקה להט"בית הומו-לאומית המחוברת למוסדות 
 Kama,  ;2011 מורנו,   ;2013 )גרוס,  בבר-נוער  הרצח  אירוע  לאחר  שהתעצם  תהליך  השלטון, 
2011(. המאמרים המופיעים בספר אינם מתייחסים ישירות לנקודות ציון אלה, ולמעשה אפשר 

המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת מנצ'סטר   *
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לומר שהם משרטטים היסטוריה אחרת, אלטרנטיבית, שמשוטטת בין תרבות הברים והמועדונים 
משנות ה-80 ואילך, בין ויכוחים פמיניסטיים בנושא סקס ופורנוגרפיה ובין מחשבות על ערעור 
גבולות המגדר והמשיכה המינית. הטקסטים המופיעים בספר עברו שינויים מינוריים מאז פורסמו 
השנים,  במהלך  להשתנות  צפויה  תאורטית  חשיבה  שכן  הערכה,  מעוררת  החלטה  זו  לראשונה. 
ובחלק מהטקסטים ניכרים סימני הזמן. במסגרת זו הם בגדר ציוני דרך רעיוניים ופוליטיים במפה 

ההיסטורית שזיו משרטטת לפנינו ותיעוד הכרחי של החיים הקוויריים בישראל.
אקדמית  כתיבה  בין  לתאורטי,  לפוליטי  האישי  בין  העוברים  שערים  לארבעה  נחלק  הספר 
"גבוהה" ובין רשימות ביקורת שהתפרסמו בעיתוני התקופה. המשותף לכל אלה הוא המחויבות 
של זיו לתרגום כפול: תרגום לעברית של חשיבה תאורטית קווירית שפורסמה באנגלית )בעיקר(, 
ותרגום של הרעיונות שבהם היא עוסקת למציאות החברתית-פוליטית בישראל. בשער הראשון 
זיו משתמשת בדמותה של דנה אינטרנשיונל )במאמר שפורסם לראשונה בשנת 1999( על מנת 
לדון באופן שבו דנה, כאישה טרנסג'נדרית, מערערת בגופה על הדיכוטומיה המגדרית, ובה בעת 
מערערת גם על קיבוע המגדר שהמודל הרפואי הטרנסג'נדרי יוצר. דמותה של דנה מאפשרת לזיו 
להדגים את הביצועיות )פרפורמטיביות( המונחת בבסיס הזיהוי המגדרי, ואת האופן שבו הזהות 
הטרנסג'נדרית מאפשרת לחשוף את הוראות הבימוי הנמצאות בבסיס הביצוע המגדרי של כל אדם. 
השערים השני והשלישי עוסקים בפורנוגרפיה, תחילה בפורנוגרפיה ספרותית )ז'וסטין וסיפורה 
של או(, ולאחר מכן דרך דיון בייצוגים אלטרנטיביים של פורנוגרפיה: סרטי פורנו פמיניסטיים, 
זיו  ספרות פורנוגרפית לסבית וצילומיו של רוברט מייפלת'ורפ. בפרק העוסק בסיפורה של או, 
פורשת את הביקורת הפמיניסטית כלפי פורנוגרפיה, ביקורת שמאבחנת את הייצוג הפורנוגרפי 
כיחסי שליטה שבאמצעותם גופן של נשים הופך זמין עבור המבט והשימוש המיני הגברי. על פי 
פמיניסטיות כמקינון ודבורקין, פורנוגרפיה היא אחד מעמודי התווך של החברה הפטריארכלית, 
כוחות המבוססים  ליחסי  ונשים  גברים  בה מחנך  יחסי הכוחות המגדריים מתוארים  והאופן שבו 
של  סיפורה  של  ספרותי  ניתוח  באמצעות  מדגימה  שהיא  וכפי  זיו,  לטענת  וכניעות.  שליטה  על 
או, לפורנוגרפיה יכול להיות גם כוח אחר. הפורנוגרפיה המסחרית אמנם משעתקת ומעצימה את 
התפיסות המגדריות המכפיפות נשים לצריכה גברית, אך כאשר פורנוגרפיה מיוצרת מנקודת מבט 
נשית ואף פמיניסטית-קווירית, היא עשויה לשמש הן כלי לניתוח האופן שבו שיח המיניות פועל 
על הגוף הנשי ודרכו ליצירת הכפיפות הנשית, והן כלי לקרוא תיגר על שליטה זו, על ידי השמת 
הסובייקט הנשי המשתוקק במרכז. דמותה של אֹו אינה רק קורבן סביל, היא סובייקט רפלקסיבי 
השואבת הנאה וסיפוק מהאופן שבו גופה משמש את הגברים שסביבה. ואולי בכך הרומן של ריאז' 
עם  פעולה  משתפות  נשים  מדוע  לשאלה  ביותר  המעניינות  הפמיניסטיות  התשובות  אחת  הוא 

המערך החברתי הממשיך להכפיף אותן. 
תמה נוספת העוברת כחוט השני היא האופן הסובייקטיבי שבו מיוצר ידע תאורטי. בניגוד לתפיסה 
וכאילו מגיח משום מקום, התאורטיקנית  ידע מדעי אינו תלוי דובר  כי  הפוזיטיביסטית המניחה 
 situated( ממוקם"  "ידע  המונח  את  טבעה   )Haraway, 1988( האראוויי  דונה  הפמיניסטית 
מהזהות  החיים שלה,  מניסיון  הדובר/ת,  הסובייקט  ממיקום  שנובע  ידע  כלומר   ,)knowledge
שלה כפי שהיא מיוצרת במערך כפיפויות חברתי מסוים ומהיכולת האנליטית שלה. ידע ממוקם 
אינו מוגבל לנקודת הראות שממנה הוא מיוצר, אלא להפך, רק מתוך הכרה בנקודת המבט ובתנאי 
הייצור יכול להיווצר ידע אובייקטיבי שניתן לתיקוף ולבחינה כוללת. בכל אחד מהמאמרים בספר 
זיו מראה כיצד הידע שלה כחוקרת לסבית, הידע של הכותבות הפמיניסטיות והקוויריות שהיא 
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מציגה בספר או הידע של הדמויות שהיא מנתחת מיוצר מנקודת מבט הנמצאת בתוך מערך דיכוי, 
ומתוך כך מגלה מידע חדש על העולם, מידע שמערער על נקודת המבט של המובן מאליו. בפרק 
הראשון למשל הכניסה אל עולם הפאבים הלסבי מגלה בפניה עולם שהוריה ואנשים אחרים מקבוצת 
הסטטוס החברתי שלה אינם חשופים אליו, וכך לאורך פרקי הספר מתגלה שוב ושוב הכוח המערער 
של השוליים, הכוח של מיקום שאינו יכול ליצור חיקוי בלתי פגום של אופן החיים הנורמטיבי, 
ועל כן חושף את האופנים המוְבנים והביצועיים שדרכם מיוצרות ומשועתקות נורמות חברתיות. 

השער הרביעי מאגד רשימות, קרי אוסף ביקורות תרבות שהופיעו בעיתונות היומית ובכתבי 
עת ייעודיים )תת תרבות, סטודיו, כתב עת לאמנות(. כאן היצירתיות של זיו וההומור שלה מגיעים 
לשיאם דווקא ככל שהיצירות שהיא מבקרת נעשות גרועות יותר. בין רחמים כלפי קהל הצרכניות 
של הצ'יפנדיילס )ברשימה שזכתה לשם המבריק "אימפריית התלושים"( ובין ביקורות על יצירות 
סדג'וויק  של  הגותם  כיצד  מדגימה  זיו  של  המושחזת  הלשון  להט"בי,  וקולנוע  תאטרון  ספרות, 

ובאטלר יכולה לשעשע ולדבר בשפת היומיום. 
בצד ההנאה המרובה שלי מהספר, חסרה לי הקדמה נרחבת יותר או נספח שיבאר את המונחים 
דווקא בספר שמצהיר על  יימצאו גם בחיפוש מילוני.  בו, שרובם לא  האקדמיים המופיעים 
שאיפה לתרגם חשיבה קווירית למציאות הישראלית חשוב להציע עמדת פתיחה שמאפשרת 
לקורא/ת להתמודד עם הטקסט. באחת הרשימות בספר זיו מתארת בפליאה כיצד היא נתקלה 
בסטודנטים זועמים שסירבו להתמודד עם טקסט של איב קוסופסקי סדג'וויק בשל אוצר המילים 
שלה אשר "חייב אפילו דוברי אנגלית ילידיים להזדקק למילון וכלל מילים שהמילון הממוחשב 
המצוי אפילו לא זיהה" )עמ' 105(. אני לא רוצה להתייצב לצדם של אותם סטודנטים נרגנים 
שסירבו להתאמץ למען טקסט ראוי, אך נראה לי שכאשר הרשימות מפורסמות בספר שאופן 
לקורא/ת  יד  להושיט  מקום  יש  האקדמי,  השן  מגדל  גבולות  את  לפרוץ  עשוי  הצריכה שלו 
הפוטנציאלי/ת ולתת לה כלים להתאמץ ולהתמודד עם הטקסט, כפי שדיון בכיתה עשוי להנגיש 
טקסט תאורטי מורכב. נוסף על כך, בשל רוחב היריעה וההקשר ההיסטורי המקיף, הקדמה 
לכל מאמר שתבאר את ההקשר שבו נכתב או נאמר ואת הוויכוח הפוליטי שבתוכו הוא ממוקם 

הייתה יכולה להעשיר את הקריאה.
דרכו  את  ימצא  גם  אלא  ורבות,  רבים  ידי  על  ייקרא  רק  שלא  מקווה  שאני  חשוב  ספר  זהו 
להיות מתווך לקהל של  יוכל  בו  כך שהתוכן החשוב המופיע  לסילבוסים של קורסים אקדמיים, 
סטודנטים צמאים לידע, ואולי לפתוח בפניהם עוד אפשרויות לא רק לחשוב על העולם, אלא גם 

להיות בו.
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גדעון ארן. קוקיזם: שורשי גוש אמונים, תרבות המתנחלים, תיאולוגיה 
ציונית, משיחיות בזמננו. ירושלים: כרמל. 2013. 464 עמודים

עידו תבורי*

קוקיזם היה במקורו עבודת הדוקטורט של גדעון ארן. הייתה זאת עבודת מחקר על כת דתית קטנה 
יחסית, אך כבר אז, כפי שארן מראה, החלו ישיבת מרכז הרב ותורתו של הרב קוק הבן )הרצי"ה( 
לצבור מאמינים ומוניטין. ואולם, בשנות השמונים נראה היה שגוש אמונים – ככת דתית – התפרק 
הספרייה.  מדפי  בין  נבלע  אחרים,  רבים  כמו  הדוקטורט,  אחרות.  דתיות  תצורות  בשלל  ונבלע 
כיום, כאשר התפיסה התאולוגית-לאומית של גוש אמונים השתלטה על חלקים נרחבים מהשיח 
כך קיצר  ובתוך  לנכון להוציא את הדוקטורט כספר,  היהודי, ארן ראה  ובעולם  הציבורי בישראל 

אותו ונתן לחומרים האמפיריים מקום רחב יותר.
כעבודת מחקר על שורשי גוש אמונים והתאולוגיה הציונית שקידמה התנועה, הספר הוא בעל 
עניין וחשיבות. כפי שארן מראה, גוש אמונים צמח מתוך משבר קיומי בחברה הדתית בישראל. 
להצלחת  התגובה  החילונית,  לציונות  בניגוד  זהותם  את  גיבשו  הדתית  מהחברה  שחלקים  בעוד 
הציונות המדינית לא הייתה כה פשוטה. בשביל דתיים רבים, ובעיקר בשביל הנוער הדתי שנולד 
לתוך הצלחת המדינה והאתוס הציוני-לאומי, היחס היה מורכב יותר. הם רצו לראות את עצמם 
כבשר מבשרה של המדינה, אך החלופות הדתיות שעמדו בפניהם לא אפשרו להם להחזיק במקל 
בשני קצותיו. גרעין גחלת, שממנו צמח גוש אמונים, היה מורכב בדיוק מצעירים מסוג זה שניסו 

לייצר חלופה דתית-מדינית ולאחד בין זהות דתית לזהות לאומנית. 
אולי החלק המעניין ביותר בספר הוא ההתחקות על האופן שבו גרעין גחלת "מצא" את הרבנים 
את  שמניע  חשיבה  אופן  מייצר  דרך  ופורץ  כריזמטי  רב  שבו  מעשה  לסיפור  בניגוד  קוק.  לבית 
חסידיו, הסיפור שמציג ארן מורכב יותר: דווקא אנשי גוש אמונים הם אלו שמוצאים את כתבי הרב 
קוק האב )הראי"ה( ואת הישיבה השולית למדי שניהל בנו. התאולוגיה והמיסטיקה הקוקיסטית 
תורה  נס  על  שהעלו  אלו  הם  וכך,  גחלת.  אנשי  התמודדו  שִאתה  לבעיה  אידאלי  פתרון  הציעו 
שהייתה שכוחה למדי, הפכו את כתבי הראי"ה לכתבים קאנוניים, נהרו אל ישיבת מרכז הרב והבנו 

אותה מחדש כאחת הישיבות התוססות והמשפיעות ביותר בעולם הדתי. 
החלקים  באחד  מתאר,  ארן  שבו  באופן  גם  ניכר  דתי  למנהיג  חסיד  בין  היחס  של  זה  היפוך 
דרכו  וכממשיך  כנצר  לרצי"ה.  החדשים  החסידים  התייחסו  כיצד  בספרו,  יותר  האתנוגרפיים 
אנשי  של  היחס  את  שמזכיר  באופן  הרצי"ה  של  קרנו  את  העלו  הקוקיסטים  האב,  קוק  הרב  של 
בו בזמן הם התעלמו ממנו בשאלות הלכתיות. הם הפכו את הרצי"ה  החצר החסידית לרבם, אך 
להתגלמות של הסינתזה החדשה בין לאומנות לדת, לנשא של משיחיות לאומית, ולא למנהיג דתי 

במובן המסורתי של המילה.
ברמה הסוציולוגית-תאולוגית, מרתק גם האופן שבו ארן מתאר את היחס שמייצרים הקוקיסטים 
הבלעדית של  נחלתו  אינה  הארץ  יישוב  אף שמצוות  מצוות.  תרי"ג  ובין  ההתנחלויות  בין מפעל 
למרכזית  זו  מצווה  והופכת  הולכת  הארץ  ביישוב  ההתבצרות  היהודית,  בהיסטוריה  אמונים  גוש 
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מאחרות. למעשה, הן בדמותו של הרצי"ה והן בדמותם של חלק מהקוקיסטים שמתאר ארן, יש 
דווקא מתפיסתם  הנובעת  בחלק מהמצוות  ראש  להקל  ושל האפשרות  הדהודים של השבתאות 

העצמית ככלי קודש. 
אך למרות חשיבותו של הספר, ודווקא מפני שהחומרים שמציג ארן מרתקים, יש משהו מתסכל 
ההתנחלויות.  מפעל  תחילת  של  אתנוגרפי  בתיאור  לספרו  ההקדמה  את  מתחיל  ארן  בקריאתו. 
בגופו  שם  היה  הוא  היסטוריים,  למחקרים  שבניגוד  היא  ספרו  לפרסום  ההצדקה  רבה,  במידה 
וערך אתנוגרפיה של תחילתה של תופעה שהפכה מרכזית כל כך בנוף הישראלי. ואולם, כעבודה 
אתנוגרפית, הספר אינו מקיים את הבטחתו. כמעט לכל אורך הדרך, החומרים שארן משתמש בהם 
הם קטעים מספרים וממנשרים )הן של הרבנים קוק והן של מנהיגי גוש אמונים(, חלקים מנאומים 
זו  נוכח. הסיבה שהיעדרות  יומן השדה של ארן אינו  ולעתים חומרים מראיונות שערך.  שנשאו, 
מתסכלת היא שהספר יכול היה להציג תמונה ייחודית של התעצבות התרבות הציונית-משיחית 
השאובה מהאופנים שבהם הבינו והבנו חסידי גוש אמונים את התאולוגיה הקוקיסטית ואת יחסם 
להתחקות  לארן  מאפשרת  אינה  בטקסטים  רק  כמעט  להשתמש  הבחירה  היומיום.  בחיי  לארץ 
בין  נראו האינטראקציות  כיצד  נשארתי תוהה  כקורא,  אחר "תרבות המתנחלים" באופן משכנע. 
הקוקיסטים ליהודים חילונים, וכיצד התעצב השיח הקוקיסטי לא רק בטקסטים אלא בשיחות אל 

תוך הלילה.
עם זאת, ולמרות החסר האתנוגרפי, זהו ספר חשוב הן ברמה המחקרית והן ברמה התאורטית. 
ברמה התאורטית, ספרו של ארן מראה כיצד תפיסה דתית חדשה פורצת את גבולות השיח הדתי 
הן   – קוק  הרבנים  מאמינים.  קהילת  של  הקיומיות  הבעיות  על  שעונה  חדשה  מערכת  ומייצרת 
הראי"ה והן בנו הרצי"ה – ייצרו תפיסה דתית שהשתלבה במפעל ההתיישבות הציוני ואף ראתה 
את עצמה כחוד החנית שלו. במובן זה, קוקיזם מציג סיפור ובריאני הכולל הן שאלות של כריזמה 
והן את האופן שבו פריצות דרך דתיות מארגנות מחדש את המחשבה הדתית ומאגדות את החברה 
 .)Economy and Society מספרו  נרחבים  חלקים  ובר  הקדיש  שלו  )נושא  חדשים  באופנים 
מעניין במיוחד בהקשר זה האופן שבו פריצות הדרך מבוזרות ומוְבנות הן על ידי וירטואוזים דתיים 
כדוגמת הראי"ה מחד גיסא, והן על ידי המשבר הלאומי-דתי של צעירים המחפשים באופן פעיל 

אחר סינתזה חדשה שתאפשר להם ליהנות מכל העולמות מאידך גיסא. 
לבסוף, ברמה האמפירית, ספרו של ארן מראה כיצד מערכת דתית-לאומית שנראית כיום ברורה 
מאליה, צמחה והתעצבה ביחס לתקופתה. בעידן של נפתלי בנט ומרעיו, כשמאות אלפי יהודים 
חיים בשטחים, וכשהיחס בין מצוות יישוב הארץ ההתנחלותי ובין הדת היהודית הפך טבעי, חשוב 
להבין כיצד התעצב המצרף הדתי-לאומי. הלאומנות הדתית הקוקיסטית צומחת בדיוק ממשבר 
בין כמיהה להיות חלק מהאתוס הציוני ובין העולם הדתי. כמו עבודות סוציולוגיות טובות אחרות, 
הספר מראה כיצד המובן מאליו התעצב מתוך תהליכים היסטוריים-חברתיים קונקרטיים. ובמובן 

זה, לספר משמעות פוליטית עמוקה.
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רבקה נריה-בן שחר*

 .2013 בשנת  בישראל  הבחירות  לפני  הציבורי  בשיח  מרכזי  תפקיד  היה  בנטל"  "שוויון  לסיסמה 
הסיסמה היא למעשה ביטוי מכובס לדרישה להשתתפותם של החרדים בחיי החברה הישראלית, 
שהם  היא  החרדים  של  המוכרת  התגובה  העבודה.  בשוק  ולהשתתפות  צבאי  לשירות  ובעיקר 
"ממיתים עצמם באוהלה של תורה". ספרו של חקק מרים מעט את יריעת האוהל ומאפשר להציץ 
אל מערכת החינוך החרדית המיועדת לגברים צעירים, ואולי אף לחוש במקצת את חוויית הלימוד 

במסגרת זו. 
במוקד הספר עומדת תאוריית "המובלעת התרבותית" של דאגלס. חקק משתמש בה כמסגרת 
משתנה.  חברתית  למציאות  והתאמתה  הרחבתה  באמצעות  אותה  מאתגר  בעת  ובה  תאורטית, 
מטרת הספר היא לתאר את הישיבות הליטאיות החרדיות בישראל, מתוך התבוננות בכמה מתחים 
פנימיים הנובעים מהשינויים שעוברים החינוך החרדי בפרט והחברה החרדית בכלל. כדי להשיג 
ראיונות  משתתפות,  תצפיות  המשלבת  אנתרופולוגית  במתודולוגיה  חקק  משתמש  יעדו  את 
עומק וניתוחי תוכן של טקסטים חינוכיים, ספרותיים ועיתונאיים. התמה המרכזית של הספר היא 
)א(  התמה:  את  מרכיבים  מוטיבים  שלושה  למציאות.  האידאלים  שבין  הפער  עם  לחיות  הקושי 
הדיכוטומיה שבין הגוף לנפש; )ב( אופני הייצוג של גדולי התורה; )ג( הניגודים בין "אינסיידרים" 

ל"אאוטסיידרים". 
א. הדיכוטומיה שבין הגוף לנפש היא ערך מרכזי בחינוך החרדי. הגוף הוא אמצעי, כלי שרת, 
המקיים את הנפש שִאתה עובד האדם את אלוהיו. כדברי הדימוי המצוטט בספר, מערכת היחסים 
בין הגוף לנפש צריכה להיות כשל סוס ורוכבו: כשם שרצונו של הסוס וצרכיו אינם מובאים בחשבון, 
כך גם הרצון והצרכים של הגוף אמורים להיות מושתקים או לפחות מתועלים לכיוונים רוחניים. 
כאשר  גופם,  על  גם  למעשה  ושולטות  התלמידים  של  היומיום  חיי  את  מנהלות  הישיבות  לכן 
שעיקר  מכיוון  ופשוטה,  נזירית  היא  הסביבה  וקצרים.  קבועים  זמנים  מוקצבים  ולשינה  לאכילה 
המשאבים אמורים להיות מופנים ללימוד התורה. ואולם, האידאלים היפים אינם מתיישבים עם 
המציאות, והגוף האנושי איננו נכנע בנקל לתכתיבים הרוחניים. התלמידים נאלצים להתמודד עם 
עייפות מתמדת בגלל שעות השינה המעטות ושעות הלימוד הרבות, ועם דחפים גופניים טבעיים 

לצעירים בגיל ההתבגרות.
חקק מתאר שני מרחבים של שחרור אפשרי משליטה על הגוף. המרחב הלגיטימי הוא תקופת 
"בין הזמנים" )חלילה מלקרוא לה "חופש"( המאפשרת לנערים לטייל, לרכוב על אופניים ובקצרה, 
להשתחרר, ולו לזמן קצר, מכבלי הישיבה. עם זאת, ישיבות רבות מקיימות בתקופה זו מחנות קיץ 
בישיבות  הספורט.  הוא  לגיטימי  הלא  המרחב  ובפיקוח.  במסגרת  יהיה  ש"החופש"  להבטיח  כדי 
לגיטימי  לא  נחשב  ספורט  על  השיח  ואפילו  מתקנים,  או  מגרשים  ספורט,  שיעורי  אין  חרדיות 

המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר   *
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החוזרים  ושל  בחו"ל  שנולדו  החרדים  של  נמנעת  הבלתי  ההשפעה  את  חקק  מציין  זה  )בהקשר 
בתשובה, המתקשים להפסיק לחלוטין את צריכת חדשות הספורט(. ואולם, בשנים האחרונות החלו 
נערים חרדים להתאמן בחדרי כושר לגברים בלבד, ויש אף המשתתפים בחוגים ללימוד אומנויות 
לחימה. הרבנים מתנגדים במיוחד לעיסוק באומנויות לחימה, מפני שהן קשורות לעתים לתפיסות 
ביטוי של התנגדות  הגוף,  הוא אפוא מעין מרד באמצעות  יהודיות. העיסוק בספורט  לא  דתיות 

לרוחניות-היתר הנכפית על תלמידי הישיבות וערוץ לתיעול האנרגיות של גיל ההתבגרות.
ב. אופני הייצוג של גדולי התורה – התלמידים נחשפים שוב ושוב לייצוגים אידאליים, דבורים 
וכתובים, של "הגדולים", הלוא הם גדולי התורה הליטאים שהצליחו לבנות את עולמם הרוחני מתוך 
ביטול והדחקה של צרכים גופניים. חקק מביא שפע של דוגמאות המתארות בהרחבה ובציוריות 
דימויים נשגבים, כמו הסיפור על הרב שצחק בפעם הראשונה בחייו רק כששכב על ערש דווי. עם 
זאת, חקק טוען כי הייצוגים האידאליים משיגים את התוצאה ההפוכה: התלמידים חשים שיש פער 
אדיר בין "הגדולים", שהם דמויות המופת, ובין מה שהם עצמם מסוגלים לעשות ולהיות. פער זה 

גורם לתסכול, וכך אפשר להסביר את שיעורי הנשירה הגבוהים מהישיבות החרדיות.
יש גם שורשים היסטוריים. אף שהתמונה המדומיינת של העבר  לתסכול שחשים התלמידים 
והם היו  החרדי מציגה מציאות שבה כולם למדו תורה, הרי בישיבות ליטא למדו מעטים בלבד, 
פתחה  החרדית  הלומדים"  "חברת   .)2005 )שטמפפר,  במיוחד  מוכשרת  למדנית  אליטה  בגדר 
את השערים לכול בגלל נסיבות פוליטיות וחברתיות מורכבות )פרידמן, 1991(. הישיבות אמנם 
מתגאות בבחורים המצוינים הלומדים בהן, אך בפועל מתקשות להתמודד עם הבינוניות הנובעת 
מכך שכל בני הנוער לומדים בישיבות. אפשר רק לדמיין מה היה קורה אילו כל הצעירים במדינת 

ישראל היו מחויבים בלימודים אקדמיים.
משאבים  משקיעות  הליטאיות  הישיבות   – ל"אאוטסיידרים"  "אינסיידרים"  בין  הניגוד  ג. 
הדומים  חרדים,  שאינם  אלו  "הם",  ובין  החרדים  "אנחנו"  בין  הגבולות  בשרטוט  רבים  חינוכיים 
לגויים. "אנחנו" שולטים ביצר הרע, "הם" נשלטים על ידו, ולפיכך מוצגים כחלשים. אלא שהצגה 
דיכוטומית זו, שלפיה "האחר" נשלט על ידי דחפים ויצרים, היא בעייתית, שכן לרבים מהצעירים 
החרדים יש קרובי משפחה חילונים, והייצוג האידאלי של החברה החרדית מול הייצוג השלילי של 

החברה החילונית אינו מתיישב עם מה שהם רואים, שומעים ומכירים.
כלכליות  שתאוריות  בעוד  ספיריטואלית":  "כלכלה  המונח  היא  הספר  של  מעניינת  תרומה 
בכלכלה  הרי  מוגבלים,  משאבים  של  כלשהי  חלוקה  של  יסוד  הנחת  על  מבוססות  מערביות 
אין צורך להתחרות  ולכן  רוחניות לכולם,  די  יש  הספיריטואלית המשאבים אינסופיים. לכאורה, 
ואפשר להתיר לישיבות להיות מרחב שוויוני. אך המציאות שונה בתכלית:  לנסות להצטיין,  או 
התלמידים יודעים כי השכר על מצוינות ולמדנות לא יגיע רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה, 

בדמות שידוך טוב או משרה חינוכית מכובדת.
כיצד בכל זאת מצליחה החברה החרדית בכלל והמחנכים וההורים החרדים בפרט להתמודד עם 
הפער העצום בין האידאל למציאות? הספר מציע מוצא מאתגר. החרדים אימצו לעצמם שיח בעל 
מאפיינים דמוקרטיים, פסיכולוגיים, פדגוגיים ומערביים. שיח זה נותן לגיטימציה לשימוש במנעד 
רחב של רגשות, למגע גופני בין הורים לילדים, להבנת הייחוד של כל ילד ותלמיד ועוד. מאפייני 
השיח מופיעים בספרי החינוך הפופולריים, בעיתונות החרדית, וכן ברטוריקה ובהתנהגות של חלק 
מערבית  חילונית  גישה  של  מבוקרת  חדירה  מאפשרים  החרדים  בפשטות,  והמחנכים.  מהרבנים 
לתוך המובלעת שלהם. באופן פרדוקסלי, דווקא אימוץ גישה זו תורם לשחרור חלקי של הלחץ 
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שבו נתונה החברה, מקטין את הפער בין האידאלים למציאות ומסייע לשמר את חברת הלומדים.
את  בעדינות  טווה  חקק  עמודיו.  בין  המוצעות  המעמיקות  מהתובנות  נובע  הספר  של  כוחו 
תיאורו של המרקם שמאפשר לחברה החרדית-ליטאית להתנהל בתוך פרדוקסים, לפתוח ולנעול 
את שערי המובלעת באופן מבוקר ולאמץ לצרכיה גם שיח מערבי שעבר הכשרה. הספר מרתק, 
בהיר וברור, והחלוקה לפרקים ולפרקי משנה מצוינת. מנגד, חולשתו של הספר נובעת ממה שאין 
וליותר  יותר,  גדושים  לתיאורים  לצפות  היה  אפשר  אנתרופולוגי  מחקר  על  המבוסס  מספר  בו: 
היה מקום לצפות  כן,  כמו  רק מעט.  נשמע  קולם  ציטוטים משמעותיים מדברי המרואיינים, אך 
שהספר, דווקא משום שהוא מבוסס על תצפית משתתפת, יאפשר לנו להציץ לתוך "יום בחייו של 
בחור ישיבה חרדי" ולקבל תמונה מדויקת ועשירה. תחת זאת קיבלנו תיאורים כלליים של שגרת 
החיים. זאת ועוד, בספר שבו הגוף החרדי הוא מוטיב מרכזי, מוזכרים בהרחבה שליטה על צרכים 
גופניים כמו אוכל ושינה, אך נושא המיניות מוזכר רק מעט, אף שמדובר בנערים בגיל ההתבגרות. 
שאלבוים )1997( מתאר את חייהם בישיבה כהתמודדות אינסופית עם האיסור לעסוק במין אפילו 

בדיבור או במחשבה. נושאים אלו ראויים לדעתי למחקרים מעמיקים נוספים.
בסיכומו של דבר, תרומתו המרכזית של הספר היא לקהילה האקדמית העוסקת בחברה החרדית 
ובקבוצות דתיות בעולם הפוסטמודרני. הספר יכול לתרום גם לקהל הישראלי, שמעבר לשיח על 
"שוויון בנטל" ראוי שיתבונן אל תוך המובלעות המתקיימות בתוכו ויבין כיצד נראה הנטל מהצד 

השני.
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אורי בן אליעזר. המלחמות החדשות של ישראל: הסבר היסטורי סוציולוגי. 
תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאור על שם רובין. 2012. 528 עמודים

שרה הלמן* 

ספרו של אורי בן אליעזר קשה לקריאה. הקושי טמון בכך שהוא מנכיח את מעגל הדמים  שישראלים 
בשנים  אליו.  שהוביל  המסלול  את  ומסביר  אוסלו  הסכמי  קריסת  מאז  בו  נלכדו  ופלסטינים 
האחרונות התפרסמו ספרים רבים המנסים להבין את הדינמיקה שהובילה לפרוץ אינתיפאדת אל-
אקצה ואת השלכותיה על היחסים בין המדינה, החברה והצבא. ספרים אלו התמקדו בתהליכים של 
דה-מיליטריזציה ורה-מיליטריזציה של החברה, וכן בקשר ההפוך בין פיקוח על הצבא ובין דה-
2010(. גרינברג )2007( מייחס את פרוץ האינתיפאדה לסגירת המרחב   ,2007 )לוי  מיליטריזציה 
לדומיננטיות של  הדרך  את  סללה  הפלסטינית, אשר  בחברה  והן  הישראלית  בחברה  הן  הפוליטי 

כוחות קיצוניים בשתי החברות ולנטישת הדרך למשא ומתן ולפשרה. 
בין  היחסים  על  מהדיונים  נעדרה  עליהם  שהכתיבה  היבטים  מאיר  אליעזר  בן  אורי  של  ספרו 
נראה  לא  זמנית  רגיעה  של  תקופות  אף  )שעל  הדמים  מעגל  האחרון.  בעשור  לפלסטין  ישראל 
שיש סוף לו( מנותח כ"מלחמה חדשה". ואלה מאפייניהן של מלחמות חדשות: )1( הן מתנהלות 
בין אזרחים, בין קהילות או בין מדינה לישות נטולת ריבונות; )2( בולטת בהן אסימטריה לא רק 
בין צבאות למיליציות, אלא גם בתחכום של הטקטיקות הנקוטות בידי המליציות אשר מקשות 
אסימטריות  במלחמות  גם  ועוד,  זאת  קונוונציונליות.  צבאיות  בטקטיקות  עמן  ההתמודדות  על 
בנשק  להצטייד  עשויות  ומליציות  מיליציות,  של  טקטיקות  לאמץ  עשויים  מדינות  של  צבאות 
ובין  בין עורף לחזית  ומכאן שההבחנה  קונוונציונלי,  אינן מתנהלות בשדה קרב  הן   )3( מתוחכם; 
)4( הן נטולות מטרות ברורות, ומכאן שגם משכן אינו ברור;  אזרחים לחיילים אינה תקפה בהן; 
אתרים  בכמה  מתנהלות  מבוזרות,  הן  אלו  מלחמות  לחזית,  עורף  בין  ההבחנה  היעדר  בגלל   )5(
ופליטות  אונס,  גירוש,  לרבות  באזרחים,  הפוגעת  קיצונית  באלימות  וכרוכות  בזמן  בו  ומקומות 
כפרקטיקות נפוצות; )6( סימן היכר נוסף ומרכזי הוא מה שלב גרינברג כינה בימוי ניצחון על ידי 
הצדדים המעורבים וגיוס סמלים של אחרות )אתנית, לאומית ודתית( מתוך ניסיון לחדד גבולות 

בין הקהילות המעורבות במלחמה. 
כי  הגורסת  הגלובליזציה,  של  החזקה  התזה  את  אימצו  החדשה  המלחמה  של  תאורטיקנים 
אינן  כי מלחמות חדשות  גורס  בן אליעזר  ירידה בעוצמתן של מדינות.  בעידן הגלובליזציה חלה 
מתנהלות בהכרח על ידי מדינות חלשות או מתפוררות, אלא שמדינות שינו את התצורות שלהן 
 Weiss,( בפניהן  מציב  הגלובלי  שהעידן  ואיומים  אתגרים  עם  ההתמודדות  אופני  את  והגמישו 
2010(. דחיית ההסבר של חולשת המדינה בעידן הגלובלי מוביל להצבת הסבר כי מלחמות חדשות 
ושל  ההנהגה  רציונליים של  תוצאה של שיקולים  הן  עימות(  החזק של  לצד  הנוגע  בכל  )לפחות 
ראיית המלחמה כהמשך לפוליטיקה. ספר זה שואף להציע הסבר לאינתיפאדה השנייה כמלחמה 
הגלובליזציה.  בתהליך  שונות  בחברות  קולקטיביות  בזהויות  החלים  השינויים  לנוכח  חדשה 
הגלובליזציה מחוללת קיטוב בין כוחות חברתיים המחוברים לשיחים גלובליים של זכויות אדם, 
זהויות  על  איום  בה  הרואים  הגלובליזציה  מתנגדי  ובין  וסובלנות,  פלורליזם,  חופשית,  כלכלה 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב   *
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לאומיות, דתיות ואתניות. לנוכח הפיצול של המרחב החברתי לזהויות שונות ומנוגדות, הופכות 
שאלות על גבולות הקולקטיב, על שלום, על מלחמה ועל ריבונות למרכזיות. בהקשר זה טוען בן 
אליעזר כי סמוך לפרוץ אינתיפאדת אל-אקצה נוצר מבנה הזדמנויות פוליטי אשר הביא להגברת 
של  ובעיקר  המתנחלים(  מכנה  שהוא  )מה  בישראל  גלובליזציה  מתנגדות  קבוצות  של  ההשפעה 
השיח האתנו-לאומי על גבולות ועל זהותו של הקולקטיב הישראלי-יהודי. הגברת ההשפעה של 
קבוצות שקידמו את השיח האתנו-לאומי התקיימה בתנאים של מצב פוסט-הגמוני, כלומר של 
החלשת הממלכתיות ומאבק סביב הסכמי אוסלו משנות התשעים בין מגמות אזרחיות ובין מגמות 

אתנו-לאומיות. 
הגברת ההשפעה של השיח האתנו-לאומי התחוללה על רקע מורשת מוסדית: העדפה לפתרון 
כוחני לבעיות פוליטיות. מורשת מוסדית זו, אשר קרמה עור וגידים עוד בתקופת היישוב היהודי 
שבין  ביחסים  לשינויים  הודות  ה-20  המאה  של  התשעים  שנות  במהלך  התמתנה  בפלשתינה, 
לתגמולים  הצבאי  השירות  של  ההמרה  ערך  שחיקת  רקע  על  ובעיקר  והחברה,  הצבא  המדינה, 
באזרחות עבור קבוצות דומיננטיות והופעת אפיקי צבירת תגמולים חלופיים. שינויים אלו גרמו 
לירידת קרנו של המיליטריזם בחברה הישראלית, ואף איימו על מעמדו של הצבא. אף שהצבא 
בעיצוב הסכמי אוסלו, אחת התוצאות הלא מכוונות של  היה מעורב מעורבות פעילה  הישראלי 
התמתנות ההשפעה של המורשת המוסדית המיליטריסטית הייתה החשש של האליטה הצבאית 
מאובדן מרכזיות ומאובדן משאבים. אם תהליך מיסוד מדינות מודרניות הביא לריסון כוחם של 
מומחי אלימות בתהליך של חליפין שהיה כרוך בהכפפה לדרג הפוליטי תמורת משאבים חומריים, 
האתנו- השיח  התגברות  של  בתנאים  הצבא  של  מרכזיותו  על  האיום  בישראל  האלפיים  בשנות 
לפי  הישראלי-פלסטיני.  לסכסוך  כוחני  פתרון  של  ולהעדפה  המיליטריזם  להגברת  הביא  לאומי 
אינתיפאדת  לפרוץ  סמוך  התעצמו  זה,  את  זה  הזינו  והאתנו-לאומיות  המיליטריזם  אליעזר,  בן 
אלו  זאת,  עם  חדשה.  למלחמה  להפיכתה  הדרך  את  שסלל  מוסדי  שינוי  וחוללו  אל-אקצה 
תנאים הכרחיים אך לא מספיקים. התנאי הנוסף היה החצנתם של קונפליקטים פנימיים בחברה 
ואשר  הגלובליזציה,  תהליך  של  עקיפה  תוצאה  היו  לעיל  שצוין  שכפי  קונפליקטים  הישראלית, 
עבור רבים איימו לפרק את החברה הישראלית ל"שבטים". אם ביוגוסלביה לשעבר קרסה הזהות 
ובירוקרטי  ממשי  אתני  טיהור  אגב  ביניהם  נאבקו  וקרואטים  בוסנים  וסרבים,  הקולקטיבית, 
וסרי לנקה טבח איש את רעהו במלחמות אזרחים  וברואנדה, קונגו, ליבריה   ,)Hayden, 1996(
עקובות מדם, בישראל קונפליקט זה הוחצן באמצעות "אסטרטגיית הסחת דעת והביאה למלחמה 

עם הפלסטינים" )עמ' 43(.
בו ברגע שמבנה מוסדי זה התגבש, הוא היה נתון ללחצים מבית ומבחוץ. לחצים אלו אשר ערערו 
על העקרונות של המבנה המוסדי החדש מסבירים לפי בן אליעזר שינויים שהם לכאורה מנוגדים 
להגיונו, כגון פינוי ההתנחלויות ברצועת עזה ובניית חומת ההפרדה. ואולם, שינויים אלו עונים 
לדעתו של בן אליעזר לאותו היגיון מוסדי, תוך התאמת אסטרטגיית השליטה בפלסטינים אשר 
התגבשה לאור ההסדר המוסדי החדש, שליטה הדוקה מבחוץ על רצועת עזה תוך ניתוקה מישראל 
אך גם ממצרים, וחומת ההפרדה המכרסמת המכילה את רוב ההתנחלויות, מנכסת שטחים נרחבים 
של הטריטוריה של הגדה המערבית, פוגעת בכלכלה שלה, מגבילה את חופש התנועה של תושביה, 

תוך ניסיון לצמצם את הסיכוי להסדר מדיני המבוסס על פתרון שתי המדינות. 
הספר על פרקיו השונים מגולל את מה שצ'לרס טילי )Tilly, 1997( כינה מסלולים חברתיים 
את  שקבעו  אינטראקציות  של  המורכב  המערך  את  מזהה  אליעזר  בן   .)social itineraries(
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המסלול שהוביל להגדרת אינתיפאדת אל-אקצה כמלחמה ומתאר אותן תיאור דקדקני, אבל לא 
מונחה בהיגיון דטרמיניסטי. הוא מציין מה היו המסלולים האחרים שהיו אפשריים אך נדחקו. 

זה מאפשר גם לראות את האופן שבו החרפת התגובה הפלסטינית – שגבתה קורבנות  ניתוח 
הפיגועים  בישראל.  החדש  המוסדי  ההסדר  שהתווה  מעגל  מאותו  חלק  הייתה   – בישראל  רבים 
בערים מרכזיות חיזקו את השנאה האתנו-לאומית, אך החיסולים מצד הצבא הישראלי, המחסומים, 
אנו  שבו  הקסמים  למעגל  הפלסטינים  את  דחקו  רק  השונים  ה"מבצעים"  הכתר,  הסגר,  העוצר, 
נתונים היום. אם ההתמודדות עם אינתיפאדת אל-אקצה תכליתה הייתה לצרוב את התודעה של 

החברה הפלסטינית, היא צרבה באותה המידה את התודעה של רוב הישראלים היהודים.
תוך  חברתי"  "צדק   2011 קיץ  של  המחאה  דרשה  מדוע  גם  להסביר  בכוחו  יש  זה  ספר  לכן 
התעלמות מופגנת מהכיבוש, מדוע ניתנת לגיטימציה לפגיעה באוכלוסייה אזרחית ולהרג ילדים, 
מדוע פרקטיקות הכיבוש שעליהן מדווחים ארגונים כ"מחסום ווטש" ו"שוברים שתיקה" נופלות 

על אוזניים ערלות, ואולי גם מדוע נטשו רבים את המאבק נגד הכיבוש.
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עופרה מצוב-כהן. מפגש תרבויות בעולמם של מתבגרים: קריאה בספרות 
ישראלית במאה ה-21. תל אביב: רסלינג. 2013. 289 עמודים

שגיא מעין*

ספרה של עופרה מצוב-כהן מציע עיון פרשני בעולמם של מתבגרים דרך קריאה ביצירות ספרות 
ישראליות שראו אור בשנים האחרונות. רשימת הספרים שנבחרו לעמוד במרכז המחקר מעלה שתי 
נקודות ראויות לציון: האחת היא עצם הבחירה להתמקד בספרות עכשווית מהעשור האחרון. זהו 
מהלך שאינו שכיח במחקרי הספרות העברית הנערכים באקדמיה, המוקדשים לעתים קרובות לדיון 
בספרות מהדורות הקודמים מתוך אמונה כי הניתוח בהקשרים תרבותיים, היסטוריים ופוליטיים 
ניתן ליישום רק מתוך פרספקטיבה של זמן. הנקודה השנייה היא ההחלטה לדון בקורפוס שהרכבו 
מערער על תהליכי הקאנוניזציה של הספרות העברית העכשווית, משום שדרים בו בכפיפה אחת 
יוצרים קאנוניים כעמוס עוז וחנוך ברטוב בצד יוצרים צעירים יותר המצויים בשלב זה או אחר של 
תהליך הקאנוניזציה שלהם כאמיר גוטפרוינד, סמי ברדוגו ואשכול נבו, ובצד סופרים שטרם זכו 
למעמד כזה בעיני הביקורת למרות הצלחתם במידה זו או אחרת בזירה המסחרית כאמונה אלון, רן 
יגיל ומרינה גרוסלרנר. בחירה זו מניחה שכל תוצרי התרבות הנוצרים בתקופה נתונה משקפים את 
ערכיה, ולפיכך אינה מבחינה בין ספרות גבוהה )הראויה כביכול להתייחסות מחקרית( ובין ספרות 
שמטרותיו  שלפנינו,  במחקר  נדרשת  כזו  ופלורליסטית  רחבה  פרספקטיבה  פופולרית-מסחרית. 
משיקות בסופו של דבר לסוגיות סוציולוגיות: הוא מבקש לאפיין תהליכים של עיצוב זהות בקרב 
אופני  עולמו של האחר, באמצעות סקירה מקיפה של  ואת  עולמם  גבולות  הבוחנים את  יחידים 

הייצוג שלהם בתוצרים ספרותיים מגוונים.  
בספרות  מהקריאה  המשתקף  ההתבגרות  תהליך  כי  היא  מצוב-כהן  של  העיקרית  טענתה 
ישראלית, העשוי להימשך על פני תקופה ארוכה בחייו של אדם – לעתים משנות העשרה שלו ועד 
לעשור השישי בחייו – מלווה בחשיפה לעולמות תוכן ולמערכים אידאולוגיים אחרים שהמפגש 
עמם מחולל שינוי פנימי בעיצוב אישיותו וזהותו של המתבגר. טענות דומות, המעניקות משקל רב 
לעולמו של האחר ולעצם ההכרה בו, ומכאן גם להשפעתם של מעגלי זהות שונים בחייו של אדם על 
דרכו לגיבוש אישיותו ולמימוש עצמי, מאפיינות את השיח של "המודרניות הנזילה" מבית מדרשו 
של זיגמונט באומן, הגם שמחקריו אינם מוזכרים בספר. אולם טענה נוספת ומסקרנת יותר היא 
כי תהליך זה מתקיים דווקא מתוך "זיקה להוויה יהודית ומורשתה ו/או זיקה לתרבות הישראלית 
על מורכבותה" )עמ' 259(. מצוב-כהן חושפת בטענות הללו ובדיון המתגבש בין הפרקים עמדה 
שמרנית למדי, בעיקר מפני שהיא מתעלמת מן המורכבות עצמה, קרי אותם קולות אחרים של 
התרבות הישראלית. קולות אלה כמעט מודרים מהשיח הנוצר בספר, שכן למרות ההטרוגניות של 
הקורפוס הנדון, הוא אינו כולל )או כמעט אינו כולל( התייחסות לכמה מהקונפליקטים המרכזיים 
הגירה  חוויות  בעקבות  זהות  משברי  ערבית,  זהות  מזרחית,  זהות  הישראלית:  בחברה  ביותר 
לישראל וממנה, תרבות פריפריה מול מרכז וכן הלאה. בסופו של דבר, הבחירה בספרים משקפת 

המכללה  תרבות,  ללימודי  המחלקה  בירושלים;  העברית  האוניברסיטה  תרבות,  בלימודי  התכנית    *
האקדמית ספיר
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היצמדות לדיון שנערך בגבולות המוכרים של הציונות ההגמונית והאשכנזית, לרבות יחסה של זו 
למתח החילוני-דתי, לעולם האקדמי ולתקוותיו של מעמד הביניים, שנאבק על מקומו בעידן של 

משבר זהות חברתי.  
הספר כולל מבוא תאורטי ומתודולוגי קצר ומחולק לפרקים המוקדשים כל אחד להיבט אחר 
לדיון  שנבחר  הקורפוס  תוכן.  עולמות  מגוון  עם  המתבגרת  הדמות  של  עולמה  בין  המפגש  של 
מתמודדות  שִעמה  ערכית"  "אחרות  מתוארת  פרק  ובכל  האחרון,  מהעשור  יצירות  כעשר  כולל 
מצוב-כהן  מציעה  אלו  בפרקים  עצמן.  של  מחודשת  בחינה  כך  בשל  ועוברות  ביצירות  הדמויות 
ועם  סובייקטים  עם  הנדונה  הדמות  של  מפגשה  מתוך  העולים  הייצוגים  של  פרשנית  קריאה 
מקבלת  הדמות  שבו  האופן  את  ומנתחת  לה,  מזמנת  הספר  שעלילת  אחרים  תרבותיים  מערכים 
תביעתן  בין  שנוצר  המתח  עם  מתמודדות  מצוב-כהן  שמתארת  הדמויות  לחייה.  ביחס  החלטות 
)למשל  רגשיות  מסיבות  הן  שייכות,  הן  שאליו  הקולקטיב  של  דרישותיו  ובין  לאינדיבידואליות 
במשלח  בחירה  )למשל  אידאולוגיות  מסיבות  והן  הקהילה(  בעיני  רצוי  שאינו  באדם  התאהבות 
יד שאינו מתיישב עם צורכי הקיבוץ(. זוהי סקירה רוחבית ובחירה מעניינת לפיתוח הדיון, אולם 
היא אינה מוסברת דייה במבוא, והחלוקה הפנימית לנושאים אינה מובנת תמיד לקורא. יש סוגים 
נוספים של אחרות שאינם זוכים לפרק משל עצמם, ולעומתם נושאים דומים המחולקים על פני 
כמה פרקים, שלעתים אף אינם עוקבים. למשל, יש פרק המתאר את מפגש המתבגר עם תפיסות 
הקשורות לאורח חייו, אך יש גם פרק המוקדש למפגש עם תפיסות הקשורות לבחירה בעולמות 
תוכן מעולם הדת ובאורח חיים דתי, ופרק הדן בתפיסות המזוהות עם הבחירה בעולם האקדמי, 
כל  עיסוק אחרים.  הבחירה בתחומי  על  לאופן שבו תפיסות אלה משפיעות  פרק המוקדש  ועוד 
את  מעצבות  שונות  עולם  תפיסות  שבו  באופן  הדיון  תחת  להיכלל  רבה  במידה  יכולים  היו  אלה 
אורח חייו של המתבגר. נושאים נוספים שהמחקר דן בהם קשורים להתמודדותם של מתבגרים 
עם בני משפחה אחרים, עמיתים ובני זוג, וכן עם צורות שונות של אינטראקציה, כגון משחקים, 

אלימות ומיניות. 
מבחינות רבות, קשת הנושאים הרחבה הנפרשת כאן יוצרת אפשרות לדיון מרתק בעולמם של 
מתבגרים ובאופנים שבהם הוא מעוצב. יתר על כן, הקריאה שמציעה מצוב-כהן עשויה להתפרש 
ככזו המבוססת על פרספקטיבה ההולמת את תחומי המחקר של ביקורת התרבות יותר מאשר את 
אלה של תורת הספרות. דווקא בשל כך אפשר היה לצפות למסד תאורטי בין-תחומי נרחב יותר, 
המשלב עיון בהיבטים שקשורים לסוגיות מהפסיכולוגיה של מתבגרים בצד תאוריות ביקורתיות 
של תרבות ומחקרים בתורת הספרות. ייתכן ששיקולים מו"ליים בעת פרסום ספר הפונה לציבור 
המשכיל הרחב הכתיבו מבוא תמציתי יותר, וכן ויתור על רשימה ביבליוגרפית מלאה, אולם עקב 

כך הוא אינו מספק תשתית מושגית רחבה דייה לניתוח ההיבטים העולים במחקר. 
גם הנחות היסוד מתקשות לשכנע בצדקתן: אם ההתבגרות היא תהליך  כזו,  בהיעדר תשתית 
פסיכולוגית?  מבחינה  משותפים  מאפיינים  על  לדבר  אפשר  כיצד  החיים,  שלבי  לכל  שרלוונטי 
ולתהליך  מתבגרים  של  לעולמם  רק  המיוחס  כמאפיין  האחר  עם  המפגש  בתיוג  צורך  יש  ומדוע 
ההתבגרות גופו? הרי כל מפגש עם האחר, בכל גיל ובכל סיטואציה חברתית, מייצר קונפליקטים 
זו  נקודה  יותר.  רחבים  ותרבותיים  חברתיים  בהקשרים  והן  אישיים  בהיבטים  הן  רבי-משמעות 
אנתרופולוגים  של  בחלקן(  )והמיושנות  במבוא  הנסקרות  העמדות  לנוכח  גם  תהיות  מעוררת 
גירץ וקלוד לוי-שטראוס ושל פילוסופים כהאנס גאדאמר וסרן קירקגור בכל הקשור  כקליפורד 
לפסיכולוגיה של  הנוגע  בכל  פיאז'ה  וז'אן  מוס  רולף  ושל  להרמנויטיקה של הקריאה הפרשנית, 
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מתבגרים. ברשימת השמות הזו, מכובדת ככל שתהיה, בולטים בהיעדרם הוגים מרכזיים בביקורת 
התרבות )המזוהים על פי רוב עם זרמים ניאו-מרקסיסטיים( שעסקו רבות באחרּות, במושג האחר 
ובאפשרות הכלתו בעולמו של הסובייקט כחלק מתהליך הבניית הזהות שלו. קשה לדבר כיום על 
ההכרה בחשיבותו של האחר בלי להזכיר )כמעט( את פוקו, את סטיוארט הול ואת הומי באבא או 
את הפסיכואנליזה הלאקאניאנית. גם אם תפיסת עולמו של החוקר מתווה את הכיוון המחקרי, 

אי אפשר להציע דיון מעמיק בטקסט מסוים בלי להתייחס גם לבני-הפלוגתא האינטלקטואלים.
חלוקה  מציע  ואינו  אחיד  אינו  הפרשני  הדיון  של  הכובד  שמרכז  לכך  הסיבות  אחת  אולי  זוהי 
שווה בין התמות העיקריות ובין הספרים הנדונים. לדוגמה, ספרה של אמונה אלון שמחה גדולה 
בשמים – העוסק בתהליכים העוברים על דמויות הנעות בין מערכת הערכים של הציונות הדתית 
לזו של עולם החילוני – זוכה לשפע התייחסויות ולדיון נרחב בפרקים רבים, וחלקו רב יותר משל 
אותן  לשייך  קשה  אולם  מעניינות,  הן  אליו  ביחס  מצוב-כהן  שמציעה  התובנות  אחרים.  ספרים 
לשיח של תהליכי התבגרות דווקא. טבעי יותר לשייך אותן גם לשיח של ביקורת החילון שהולך 
ונעשה מרכזי יותר בשנים האחרונות. על רקע זה בולט אף יותר היעדרה של התייחסות תאורטית 
לתרומתם של סוציולוגים עכשוויים העוסקים בביקורת החילון, כדוגמת צ'רלס טיילור ואחרים, 

וכן להגות יהודית מודרנית העוסקת בסוגיה זו. 
זאת ועוד, הבחירה המגוונת בספרים שנדונו כאן אינה מנומקת ומקשה על מציאת מכנה משותף 
ממשי מבחינה תמטית, וההטרוגניות הרבה עשויה ליצור קושי בפיתוח תובנות מכלילות. כאמור, 
בצד יוצרים ותיקים כעוז וברטוב, נמצא מצד אחד את שמואל בן-ארצי, שספרו הנשכח נוברדוק 
אמנם ראה אור לאחרונה, אך כולל סיפורים שכולם פורסמו כבר לפני כ-40 שנה, ומצד שני יוצרים 
שהחלו את פעילותם בעשורים האחרונים, דוגמת  גוטפרוינד, אלון, נבו, גרוסלרנר וברדוגו. ראוי 
היה להתייחס לעובדה שהיצירות הנבחרות נוצרו בהקשרים היסטוריים ותרבותיים שונים, וכן לכך 
שהן נבדלות מבחינת שיקופן את מידת הבשלות ואת תהליך ההתבגרות של היוצר עצמו. אין דין 
יצירת ביכורים של אדם בשנות ה-20 או ה-30 לחייו כדין ממואר שנכתב מתוך בחינה רפלקסיבית 
של שנות חיים ארוכות. אין בכך כדי לסתור את הנאמר לעיל בדבר הערך המוסף בהצגת קורפוס 
עכשווי המטשטש את הגבולות בין קאנוני לפופולרי, אלא שנדרשת הנמקה והתייחסות למגבלות 

של קורפוס כזה. 
בסיכומו של דבר, הספר מפנה זרקור לשאלות חשובות בשיח על מושג הזהות בישראל ואופני 
הבנייתה בעידן העכשווי, ואף מציע כמה מהלכים מפרים ליצירת שיח סביבן. אולם אלומת האור 
הזו מותירה בכל זאת כמה כתמים עיוורים המייצרים ציפייה למחקרי המשך ולהרחבה בתובנות 

שהוא מציע.
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דלית שמחאי* 

רבים מקוראי טקסט זה פגשו מן הסתם בשלב זה או אחר ברפואה אלטרנטיבית-משלימה )רא"ם(, 
בין כמטופלים בפועל ובין כמי שזכאים לטיפול כזה במסגרת אחד מביטוחי הבריאות שמציעות 
משנות  בהתמדה  עולה  בישראל  הרא"ם  לטיפולי  הפנייה  שיעור  הציבוריות.  החולים  קופות 
השמונים של המאה ה-20, ובשל מבנה מערכת הבריאות בישראל, רבים מהטיפולים נעשים בתוך 

הארגונים של שירותי הבריאות הציבורית. 
העובדה כי רבים מטיפולי הרא"ם ניתנים במסגרת בתי החולים הציבוריים וקופות החולים אינה 
סוגיה ארגונית בלבד. מערכת הבריאות בישראל מבוססת על ההיגיון הביו-רפואי, ההיגיון שמבנה 
את מה שנהוג לכנות "רפואה קונוונציונלית". הרא"ם, לעומת זאת, מבוססת על היגיון שונה ועל 
הנחות שונות לגבי סוגיות יסוד כמו מהו חולי ומיהו חולה, מהי בריאות, מהו ידע וכיצד לאבחן 
ולחקור, ומה מעמדו של המטופל בתהליך הריפוי. שני סוגי ההיגיון האלו מציעים תשובות שונות 
לשאלות יסוד על טבע האדם ועל מהותו של הטבע עצמו. העובדה כי מערכת הבריאות הציבורית 

בישראל מזמנת מפגש בין שני אלה היא בגדר הזמנה למחקר מרתק. 
ספרן של שובל ואברבוך נענה לאתגר זה ומשתמש במפגש שבין שיטות הטיפול כפלטפורמה 
לדיון בשאלות קונקרטיות ופילוסופיות גם יחד, מתוך מחויבות לעיגונו במחקר שיטתי וממושך. 
המחקר מפנה את המבט למבחר השחקנים בזירה, לתפיסות עולמם, לפעולתם, להצהרות רשמיות 

ולרבדים הבלתי רשמיים כאחד. 
שובל  כתבו  הספר  פרקי  רוב  את  פרקים.  כמה  מהם  אחד  שבכל  חלקים  ארבעה  כולל  הספר 
ואברבוך, ואחרים נכתבו על ידי כותבים נוספים או בשיתוף פעולה בין מחברות הספר לכותבות 
ממדיה  הנחקרת,  התופעה  הצגת  מלבד  שכן  רבה,  חשיבות  בעל  הוא  הראשון  החלק  נוספות. 
ולאורך  זה  בחלק  המשורטטים  הגבולות  וחצייתם.  גבולות  על  תאורטי  דיון  בו  נכלל  והמשגתה, 
הספר הם מגוונים: גבולות פיזיים וארגוניים, גבולות של ידע ופרופסיה, גבולות אפיסטמולוגיים, 
בזירת הממסד  מרכזיים  ידי שחקנים  על  ומוקמים  מונכחים  אלו  גבולות  ועוד.  זהות  גבולות של 
ונבנים מחדש. הבחנות  נפרמים, מיטשטשים  הם  כחלק מההוויה הפוסטמודרנית  אולם  הרפואי, 
סגורות ובינאריות היוצרות היררכיות נוקשות בין "מדעי" לעומת "לא מדעי", "רציונלי" לעומת 
"רוחני", "מקצועיות" לעומת "שרלטנות", "ידע" לעומת "אמונה" – מאבדות מכוחן, ובכך נפתח 

הפתח לא רק לחציית הגבולות אלא גם ליצירת אינטגרציה ודיאלוג ביניהן. 
ומלבד  בישראל,  הרפואה  היסטורית של התפתחות  סקירה  גם  כולל  הספר  את  הפותח  החלק 
הסקירה שמציעות המחברות עם הצגתן את נושא מחקרן, מוקדש לניתוח ההיסטורי פרק שתרם 
לספר משה כהן. הנרטיב ההיסטורי שמגבשים הכותבים כולל גם הוא חציית גבולות. מחד גיסא, 
הוא מציג את ניצחונה של הביו-רפואה על שיטות הריפוי הנוספות שהיו בפלשתינה-א"י ובמדינת 

החוג לשירותי אנוש והחוג ללימודים רב-תחומיים, המכללה האקדמית תל-חי   *
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שדים  וגירוש  טיהור  של  תהליך  מציג  המעשה  סיפור  ההגמונית.  לשיטה  הפיכתה  ואת  ישראל 
שבסופו זוכה הביו-רפואה בבלעדיות, ביוקרה, באמון ובתמיכה מדינתית. מאידך גיסא, גם שובל 
ואברבוך וגם כהן מבהירים כי סדקים בהגמוניה הביו-רפואית היו תמיד, גם אם השפעתם הייתה 
מעטה ובמידה רבה מגונה. רפואה שאינה ביו-רפואית סימנה את נחשלותם של מי שנדרשו לעבור 
רק  היא  פלדנקרייז  משה  במצוות  ראשו  על  עומד  גוריון  בן  דוד  של  תמונתו  אולם  מודרניזציה, 
ועל  אפם  על  התקבלות,  של  מסוימת  למידה  גם  זכו  קונוונציונליות"  "לא  ששיטות  לכך  דוגמה 

חמתם של טהרני הביו-רפואה, נאמני המדע ושיטותיו להערכה, לאבחון, לטיפול ולמחקר. 
החלק השני של הספר כולל שבעה פרקים, ובכל אחד מהם מוצג חקר מקרה שבו מתקיים מפגש 
בין הביו-רפואה ובין טיפולי הרא"ם במסגרת ארגוני הבריאות הציבורית בישראל. רופאים ביו-
רפואיים ש"חצו את הקווים" והפכו להומאופתים, אחיות בתי חולים שרכשו ידע ברא"ם, מיילדות 
לעבודתם  שמביאים  משפחה  רופאי  חולים,  בבתי  הלידה  בחדרי  רא"ם  בטיפולי  שמשתמשות 
במסגרת קופות החולים ידע ברא"ם – כל אלה זכו לתשומת לב בסדרת מחקרים המבוססים על 

תצפיות וראיונות. 
אחד  בכל  שעולות  המרכזיות  הטענות  ואת  הממצאים  את  אפרט  לא  היריעה  קוצר  מפאת 
מהמחקרים, אולם נקודות המבט המגוונות שמאפשר הספר מעלות מסקנה משותפת: אף שהביו-
רפואה והרא"ם מוצגות גם על ידי החוקרות/ים וגם על ידי רבים מהמרואיינים/ות כשני עולמות 
בתי  צוותי  של  בפעולתם  ושוב  שוב  נחצים  אלו  גבולות  ביניהם,  פעורה  אפיסטמולוגית  שתהום 
החולים וקופות החולים. חציית הגבולות אינה נעשית תמיד בסביבה ידידותית לטיפולי הרא"ם, 
ושימוש בערוצים לא  עוינות  רבים שילובן של שיטות הרא"ם מחייבת התמודדות עם  ובמקרים 
רשמיים. חציית הגבולות אמנם מתאפשרת, אך היא )עדיין( תחומה בגבולות ההרשאה שמעניקים 
בעלי הכוח באינטראקציה – הרופאים הביו-רפואיים – ומתוך שמירה על עליונותה של הפרדיגמה 
ארגונית  ותרבות  בירוקרטיה  תקנות,  כללים,  ידי  על  נשמרת  זו  עליונות  הדומיננטית.  הרפואית 
ולא  כתוספת  קרי  כ"אלטרנטיבית",  ולא  כ"משלימה"  ביו-רפואית  הלא  הרפואה  את  שממקמת 

כחלופה בעלת מעמד שווה.
חבים  הם  בישראל  הציבורית  הבריאות  בארגוני  להשתלב  הרא"ם  מטפלי  של  הצלחתם  את 
במידה רבה למטופלים. הדרישה ההולכת וגוברת מצד החולים לטיפולי רא"ם והרווחים הכלכליים 
בתי  דלתות  את  לפתוח  הציבורית  הבריאות  מדיניות  מעצבי  את  שהובילו  הם  בכך,  הגלומים 
– רוכשים ביטוחי  – בעיקר אלה שידם משגת  וקופות החולים בפני המטפלים. החולים  החולים 
ריפוי  שיטות  מגוון  של  לשילובן  לגיטימציה  ונותנים  רא"ם  טיפולי  הכוללים  משלימים  בריאות 
באופן שמקנה כוח ולגיטימציה למטפלים. לציבור המטופלים יש תפקיד חשוב בתהליכי השינוי 
ואברבוך  שובל  עשו  טוב  כן  ועל  בישראל,  הציבורית  הבריאות  במערכת  שמתרחשים  החשובים 

ששילבו בספרן את מאמרם של קשת ובן-אריה, שמתמקד בציבור צרכני שירותי הבריאות. 
מחקרם של קשת ובן-אריה הוא חריג מבורך בספר. הוא מפנה את המבט אל המטופלים ולא 
אל נותני השירות ואינו עוסק בחציית הגבולות שבין רפואה ביו-רפואית לרא"ם אלא פותח מחדש 
את הדיון על קטגוריות אלו. זאת ועוד, קשת ובן-אריה מפרקים את הקטגוריה של צרכני הבריאות 
ומבחינים ביניהם על בסיס אתנו-לאומי. במסגרת מחקרם הם בחנו את היצע הטיפולים שאינם 
והשימושים  הצרכים  ואת  ישראל  בצפון  הציבורית  הבריאות  בארגוני  המוצעים  ביו-רפואיים 
שעליהם מדווחים האזרחים באזור זה. מחקרם מעלה כי צרכני הבריאות היהודים משלימים את 
הטיפול הביו-רפואי בשיטות טיפול נוספות שמציעות קופות החולים. הצרכנים הפלסטינים גם 
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טעמיהם  את  שתואמים  הנוספים  הטיפולים  אולם  הביו-רפואיות,  בשיטות  מסתפקים  אינם  הם 
שיוקרתה  עממית-מסורתית"  כ"רפואה  מסומנים  אלא  החולים  קופת  במסגרת  מוצעים  אינם 
נמוכה. "רפואה אלטרנטיבית ומשלימה" ו"רפואה עממית-מסורתית", טוענים קשת ובן-אריה, הן 
שתי קטגוריות שיש ביניהן הרבה מן המשותף, וההבחנה ביניהן אינה מעוגנת בשוני אפיסטמולוגי 

אלא בכוחם החברתי השונה של המשתמשים בהן. 
החלק המסכם של הספר מציג את עיקרי הטענות שעלו לאורכו ומעגן אותן שוב בדיון תאורטי 
הרא"ם  של  שילובה  דפוס  את  שעיצבו  בישראל  בחברה  פוסטמודרניים  למאפיינים  המתייחס 
במערכת הבריאות הציבורית. לטענת המחברות, בנקודת הזמן הנוכחית יש תנועה רבה בין שיטות 
הריפוי השונות, תנועה של חציית גבולות ולגיטימציה לקיומן המקביל של שתי התורות. תהליך 
מיסוד ורגולציה שיסדיר באופן ברור יותר את היחסים בין שתיהן יצטרך, לטעמן, להתמודד עם 

המורכבות הנובעת מדואליות זו.   
ספרן של שובל ואברבוך מתמקד בניתוח ההשתלבות של הרא"ם במערכת הבריאות הציבורית, 
ומבטן של החוקרות התמקד בדינמיות סביב אזורי הגבול המבחינים ביניהן. בכל האמור בסוגיות 
אך  מחקרן  מתחום  שחורגות  סוגיות  לכמה  לב  לשים  חשוב  ומעניינת.  חשובה  היא  עבודתן  אלו 
הנאמנה  לווייתה  בת  הגלובליזציה.  בעקבות  גם  בישראל  התבססה  הרא"ם  הדיון.  לאורך  עולות 
של הגלובליזציה היא הכלכלה הניאו-ליברלית ומדיניות ההפרטה, ואת התפתחות הרא"ם בתוך 
ארגוני הבריאות הציבורית ראוי לבחון גם בהקשר זה. ספרן של שובל ואברבוך מלמד לא רק על 
בתוך  רפואה פרטית  גם על התפתחותה של  ולריפוי אלא  לרפואה  גישות שונות  הגבולות שבין 
ארגוני הרפואה הציבורית ועל חשבונה, ועל התרחבותו של אי-השוויון בנגישות לבריאות טובה 
בין אזרחים ותושבים שיש ברשותם ביטוחי בריאות משלימים ובין אלה שאינם יכולים לרוכשם. 
תהליך השתלבותה של הרא"ם בארגוני הבריאות הציבוריים היא גם סיפורו של שוק עבודה דואלי 
שאינם  עובדים  לעומת  מלאות  ומשרות  זכויות  בעלי  מאורגנים  עובדים  יש  ארגון  באותו  שבו 
זכויות, המועסקים במשרות חלקיות. אחת הטענות שחוזרות בדיון על הרא"ם  מאורגנים, חסרי 
אישי  יחס  של  היעדרו  כגון  הביו-רפואית,  המערכת  של  בעיותיה  את  לפתור  כדי  בה  שיש  היא 
נובע מהנחות  הזו  ביניהם. חלק מהביקורת  וניכור  כוח  יחסי  ובנייתם של  רופאים למטופלים  בין 
יסוד שמהותיות לביו-רפואה, אולם חלק ממנה נובע מההיגיון הניאו-ליברלי ומהקיצוצים שנעשו 

בתקציבי רווחה בכלל ובתקציבי הבריאות בפרט.
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עמליה אוליבר-לומרמן, תמר זילבר ואבנר דה שליט )עורכים(. מנהיגים חברתיים 

בישראל. ירושלים: מאגנס. 2013. 294 עמודים

בעז שמיר*

אבחנות  ובשוליהם  ישראלים,  חברתיים  מנהיגים  של  חיים  סיפורי  עשרה  מציג  שלפנינו  הספר 
הרב  העניין  מתפתחת.  היא  שבהן  הדרכים  ועל  חברתית  מנהיגות  של  מאפייניה  על  אחדות 
משקף  שלו/ה?"  הסיפור  ב"מה  הרחב  הציבור  ושל  מנהיגות  חוקרי  של  מנהיגות,  תלמידי  של 
ההיסטוריה  את  שמחולל  מי  שלפיה  רבות,  לתרבויות  המשותפת  הגדול"  "האדם  תפיסת  את 
לתוצאות  מובילים  שמעשיהם  ומעלה  משכמם  אנשים  הם  הארגונית(  הקהילתית,  )הלאומית, 
חברתיות חיוביות או שליליות. על פי תפיסה הרואית זו, מנהיגים הם גיבורים או נבלים שבעוצם 
ידם מחוללים הצלחות, כישלונות וזוועות, ולפיכך הם דמויות שלא רק מעניין אלא אולי גם חשוב 

להכיר את הרקע שלהן ואת מהלך התפתחותן.
שייעודה  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  מצטיינים  לדוקטורנטים  תכנית  מתוך  צמח  הספר 
מוזמנים  שאליה  סדנה  מתקיימת  התכנית  במסגרת  חברתית.  ואחריות  מנהיגות  בקרבם  לפתח 
הרעיון  צמח  זו  סדנה  מתוך  סיפוריהם.  את  ולספר  הסטודנטים  בפני  להרצות  חברתיים  מנהיגים 
לראיין מבחר מבין המנהיגים שהופיעו בפני הדוקטורנטים, לשמוע מהם ביתר פירוט את סיפורי 
נענו  ורהוטים,  רפלקסיביים  אנשים  כולם  אליהם,  שפנו  המנהיגים  הכתב.  על  ולהעלותם  חייהם 
ועל  ובכנות על המאורעות  באריכות  וסיפרו להם  יותר מפעם אחת  ישבו עם המראיינים  ברצון, 
על  שחוו,  המכאובים  על  בפניהם,  שניצבו  והדילמות  הקשיים  על  עליהם,  שהשפיעו  הדמויות 
המשמעויות שנתנו למאורעות שונים ועל תפיסת העצמי שלהם כמנהיגים )אם כי חלקם חשפו 

אי-נחת לא מבוטלת כשנתבקשו במפורש או במובלע להתייחס אל עצמם כמנהיגים(. 
המבחר שנכלל בספר כולל עשרה סיפורים עשירים, רובם מרתקים, של דמויות מתחומי פעולה 
מגוונים, נשים וגברים, ערבים ויהודים, שחלקם ידועים לציבור הרחב לפחות בשמם )יהודה משי 
כולם  יותר.  מצומצמים  בציבורים  ידועים  וחלקם  אברג'ל(,  ראובן  שרלו,  יובל  לאוטמן,  דב  זהב, 
מנהיגים חברתיים מצליחים במובן זה שיש או הייתה להם השפעה ניכרת בתחום הפעולה שלהם. 
מי שירצה לקבל השראה מדרך החשיבה והפעולה של דמויות מופת ימצא לכך מענה בסיפורים 
בסיפורים  ימצא  כזו  במנהיגות  לעסוק  חושב  או  חברתית  במנהיגות  מי שעוסק  בספר.  הנכללים 
קריאה  חומר  לשמש  גם  יכול  הספר  אישיים.  לקחים  גם  לחלץ  יוכל  שממנו  למחשבה  רב  חומר 

ובסיס מצוין לדיון בתכניות לפיתוח מנהיגות חברתית, וכן בשיעורים כלליים יותר על מנהיגות.
האם הספר עשוי לעניין ולהיות בעל ערך לא רק מבחינת ההתפתחות האישית של קוראיו אלא 
גם מנקודת מבטם של סטודנטים וחוקרים שמתעניינים בהבנת תופעת המנהיגות בכלל והמנהיגות 
החברתית בפרט? התשובה חיובית לדעתי. תרומתו נובעת בראש ובראשונה מהשאלה המרכזית 
עצמו  על  לקבל  אדם  של  הנכונות  את  המניב  תהליך  או  רגע  אותו  מהו  הכותבים:  את  שהנחתה 
ולהיות למנהיג? כבר בעצם העמדת השאלה יש תרומה לחקר המנהיגות, שכן  אחריות חברתית 
האחרון  בעשור  בה.  עוסקת  אינה  כמעט  מנהיגות  על  והמחקרית  התאורטית  הספרות  במפתיע 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים   *
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אמנם התרחב העיסוק במושג "מנהיגות אחראית", אך במובן שונה מזה שבו עוסק הספר שלפנינו, 
כזה שמדגיש את התביעה ממנהיגי חברות עסקיות לקבל החלטות ולפעול מתוך התחשבות במגוון 
בעלי עניין ולא רק באינטרסים של בעלי המניות. בניגוד לכך, הספר הנוכחי עוסק פחות בניתוח 
בסדר"  לא  מ"משהו  עובר  אדם  שבו  התהליך  במהות  ויותר  מכהנים  מנהיגים  של  החלטותיהם 

ל"צריך לעשות משהו בעניין" ל"אני צריך לעשות משהו" לעשיית מה שצריך.
הספר אינו נותן תשובה אחידה לשאלה זו. קשה למצוא קווי דמיון בין סיפורו של נער עבריין 
שגדל במוסררה והנהיג מחאה חברתית מתוך מצוקה קיומית )ראובן אברג'ל( ובין סיפורו של ילד 
שמנת שנשלח ללימודי הנדסה במוסד היוקרתי ביותר בארצות הברית, הקים וניהל עסקים מצליחים 
ופנה לפעולה פילנתרופית ולהקמת עמותות חברתיות בשלב מאוחר של חייו )דב לאוטמן(. על 
פי הסיפורים המופיעים בספר, יש מגוון דרכים להפוך למנהיג חברתי. חלק מהמרואיינים מזהים 
סביל  מצופה  להפוך  הדחיפה  את  שסיפק  מה  ּכְ רבין(  רצח  או  טרור  פיגוע  )כמו  דרמטי  מאורע 
מה שהביא אותם לשנות את כיוון הפעולה החברתית שלהם. אחרים  למשתתף פעיל ומוביל או ּכְ

מזהים נקודות מפנה דרמטיות פחות או מספרים על תהליך הדרגתי. 
עם זאת, יש גם קווים משותפים לסיפורים. למשל, בניגוד להשקפה המקובלת שלפיה מנהיג 
מפתח חזון ויוצא להגשימו, סיפורי החיים מצביעים על התפתחות הדרגתית של גיבוש תפיסות 
המנהיג לגבי מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות זאת, ולעתים קרובות הפעולה מקדימה את גיבוש 
ועוד, בניגוד להשקפה המקובלת שלפיה מקורה של המנהיגות במנהיג, לא מעט  התפיסה. זאת 
מהסיפורים הנכללים בספר חושפים את התפתחות המנהיגות כתהליך של אינטראקציה בין המנהיג 
למונהגיו, ולעתים, לפחות בתחילת הדרך, המונהגים הם הדוחפים את המנהיג לפעולה ומעניקים 
הזה,  ותובע מנהיגות לעצמו. אף שהספר  דוחף את המונהגים  יותר מכפי שהמנהיג  לו מנהיגות 
מטבעה של הסוגה שהוא משתייך אליה, ממוקד במנהיגים, מביא את הדברים רק מנקודת מבטם 
ואף מציג אותם כדמויות מופת, תלמידים וחוקרים שהתנתקו מגישת "האדם הגדול" ורואים את 
תופעת המנהיגות כתופעה שמיוצרת במשותף על ידי מנהיגים ומונהגים בתהליך דינמי והדרגתי 

ימצאו בספר זה חיזוקים לתפיסתם. 
אפשר גם להסתכל על סיפורי החיים המובאים בספר במבט ביקורתי יותר, ולפיכך הספר עשוי 
לעניין גם את מי שאינם מתמקדים בסיפור החיים כצוהר להבנת תהליך ההתפתחות של המנהיג 
אלא מתעניינים יותר בתפקיד שממלא סיפור החיים בתהליך המנהיגות. עורכי הספר מודעים לך 
נוצר בתהליך  דיווחים אובייקטיביים על מה שקרה. סיפור החיים  שסיפורי החיים שאספו אינם 
פעיל )הגם שלא בהכרח מודע( של בחירה מה לזכור, מה להבליט, איך לארגן ואיזו משמעות אפשר 
לגזור ממאורעות החיים. לסיפורי חיים יש תכונה שאף שלכאורה הם מסופרים )בדרך כלל( באופן 
כרונולוגי מן המוקדם אל המאוחר, בעצם הם מסופרים גם מן הסוף להתחלה, שכן המספר יודע 
את מצבו בעת שהוא מספר את הסיפור, וכדי שלסיפור תהיה משמעות, הוא מבנה אותו כך שיוביל 
באוטוביוגרפיה,  חייהם  סיפור  את  שמספרים  מנהיגים  לפיכך  הנוכחי.  למצב  דבר  של  בסיכומו 
בהרצאה, בריאיון עיתונאי או בריאיון מחקרי, מספרים אותו לעתים קרובות בדרך שתסביר איך 

נעשו מנהיגים, מדוע נעשו מנהיגים, ואיך רכשו את הערכים והמסרים שברצונם לקדם. 
על  רק  מבוסס  אינו  זה  ואמון  במנהיג,  המונהגים  אמון  על  מבוססת  מנהיגות  ועוד,  זאת 
מקורות  על  גם  אלא  שלו  הנצפות  ההתנהגויות  על  או  המנהיג  עם  המונהגים  של  אינטראקציות 
וכן על התנהגותו  ועל אמונותיו,  אחרים. סיפור החיים מספק למונהגים מידע על ערכי המנהיג 
במבחר מצבים. מידע זה הוא אחד הבסיסים שעל פיהם שופטים המונהגים את המנהיג כאותנטי 
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באישיות  רק  לא  אפוא  מצויה  אחריו?"  הולכים  אנשים  "מדוע  לשאלה  התשובה  לאמון.  וכראוי 
המנהיג ובהתנהגויותיו אלא גם בסיפור החיים שלו. חלק מהמנהיגים יודעים זאת, ועקב כך סיפור 
החיים הפך לאביזר מרכזי בארגז הכלים שלהם, אחד הכלים שבהם הם משתמשים בבואם לגייס 

תמיכה ולזכות בהשפעה. 
נקודת מבט ביקורתית זו מעלה שאלות נוספות לחשיבה ולמחקר, אך הן לא יפורטו כאן מפאת 
קוצר היריעה. כפי שמהטמה גנדי מודה בהקדמה לאוטוביוגרפיה שלו )בתרגום חופשי שלי(: "אני 
יודע שאני לא כותב בסיפור זה את כל מה שאני זוכר. מי יכול להגיד כמה עליי לתת וכמה עליי 

להשמיט לטובת האמת?"
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יאיר אורון. השואה, התקומה והנכבה. תל אביב: רסלינג. 2013. 374 עמודים

 יפעת גוטמן*

יאיר אורון, מומחה לרצח עם )ג'נוסייד( ולחקר השואה הארמנית, פונה בספרו "השואה, התקומה 
כחוקר מקרים של רצח עם ברחבי  כליו המחקריים  ביותר: להפעיל את  והנכבה" למשימה קשה 
גם  רק מחקרית אלא  אינה  הישראלי-פלסטיני, הסכסוך שלו-שלנו. מטרתו  על הסכסוך  העולם 
בין  היחסים  על  לספרו  המוצא  נקודת  הסכסוך.  ולסיום  לפיוס  ולהביא  לנסות  ופוליטית:  אתית 
השואה  של  רב-השנים  ממחקרו  שצמחה  הבנתו,  היא  והנכבה   1948 במלחמת  התקומה  השואה, 
בשואה  הכרה  בלי  לטענתו,  לפיוס.  או  לפשרה  מובילה  העבר  בזוועות  הכרה  שרק  הארמנית, 
שני  בין  המתמשך  בסכסוך  ופיוס  פשרה  יהיו  לא  פלסטינית,  כטרגדיה  ובנכבה  יהודית  כטרגדיה 

הלאומים. 
מתוך התבססות על היסטוריוגרפיה ישראלית של 1948, שבולטים בה מחקריהם של בני מוריס, 
יואב גלבר ואילן פפה, וחקר ספרות ישראלית )בייחוד "הדפים הקרביים" של אבא קובנר וסיפורי 
ס. יזהר( העוסקת באירועי 1948, משרטט אורון שני סוגי קשרים עיקריים בין השואה למלחמת 
ובלחימה  ואחריה  המלחמה  לפני  ובעלייה  בהעפלה  השואה  ניצולי  של  הפיזית  הנוכחות   :1948
כותבים  בקרב   – השואה  של  והשלכותיה  משמעותה  כלומר   – הסימבולית  והנוכחות  ב-1948, 
ויוצרים שהשתתפו בקרבות 1948. הוא מעוניין לבחון באיזו מידה הובילה השואה ביישוב היהודי 
ובמדינה הצעירה לתפיסה כוחנית של מלחמת קיום והישרדות, ומנגד באיזו מידה דווקא הדגישה 
והתוותה חלופה הומניסטית שמדגישה את ערך  ואת המגבלות של השימוש בכוח  את הגבולות 

חיי האדם. 
אורון משרטט קשרים רבים בין השואה למלחמת 1948 תחת הטענה הכללית שהיסטוריה של 
אלימות יהודית-פלסטינית שקדמה ל-1948, בשילוב רגשות נקם על השואה, האמונה שהתבססה 
לנוכח השואה שהצדק הוא בצד היהודי של הסכסוך וחרדה משואה נוספת – כל אלה עיצבו את 
יחס ההנהגה והלוחמים היהודים לתושבים הפלסטינים במלחמת 1948 והצדיקו את השימוש בכוח 
טוען  העצמאות,  מלחמת   .)123-122  ,104 )עמ'  הציונות  מטרות  להגשמת  כהכרחי  ובאכזריות 
)עמ'  שלה  אפילוג  כעין  ולשואה,  השנייה  העולם  למלחמת  ישיר  כהמשך  ביישוב  נתפסה  אורון, 
91(. ככל שהחריפה הלחימה או גברה הסכנה לקיומו של היישוב, כך הפכה ההקבלה בין השואה 
לעימות המקומי מרכזית יותר, ועמה הופיעו גם אנלוגיה מסוימת בין הערבים לנאצים ואזכור של 

קשרי המופתי עם היטלר על ידי ההנהגה הציונית )עמ' 111-110(. 
הקריטריונים  לאור  ומסקנותיו  מצטט  שהוא  המשניים  המקורות  מגוון  את  אורון  של  קריאתו 
והאפיונים של מחקר רצח עם ואלימות המונים בעולם מציבות אותו בין בני מוריס לאילן פפה: 
ולאו  לגירוש  מתייחסת  זו  שהגדרה  בתנאי  אתני,  טיהור  כללה  שהמלחמה  פפה  עם  מסכים  הוא 
לרוקן  רצה  הישראלי  שהצבא  מסוימים  באזורים  רק  התרחש  שהדבר  מסייג  אך  להרג,  דווקא 
ניתן בספר לתיעול הידע  מתושבים ערבים. מכיוון שהמידע ההיסטורי אינו חדש, תפקיד חשוב 
ומוסרית" )עמ'  אינטלקטואלית  מדעית,  "חובה  שהיא  הקשה,  העבר  חשיפת  המחבר:  ומסקנות 

לאונרד  ע"ש  בינלאומיים  ליחסים  והמכון  השלום  קידום  למען  טרומן  ס.  הרי  ע"ש  המחקר  מכון    *
דיוויס, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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127(, עשויה כאמור להוביל לפשרה ולפיוס באמצעות הכרה הדדית בסבלו של האחר )עמ' 19, 
303(. אולם נקודת המבט הפלסטינית על 1948 נעדרת מהספר, ואורון מנמק זאת בכך שהסיכוי 
אך  הכוח.  בעלת  הרוב  קבוצת  יהודים-ישראלים,  בידי  מצוי  העמים  בין  לפיוס  להביא  יותר  הרב 
המיקוד בצד היהודי-ישראלי מתיישב גם עם הפרספקטיבה האישית של החוקר, המציע "קריאה 
באומץ  בוחר  אורון  זה  ומורכב  עדין  בנושא   .)15 )עמ'  אוטוביוגרפיים"  מרכיבים  בעלת  מחקרית 

להתמודד עם השאלות שעולות מהיותו חלק מהצד הישראלי של הסכסוך המתמשך. 
הסובייקטיבי- ברכיב  מודים  שאינם  אחרים  מחקריים  מניסיונות  יותר  כן  ניסיון  שזהו  אף 
רבה  במידה  מלווה  האוטוביוגרפיים"  "המרכיבים  ובין  המחקרית"  "הקריאה  בין  המתח  פרשני, 
בידע  ואת מסקנותיו. החקירה של אורון את העבר השנוי במחלוקת אמנם מסתייעת  את הספר 
מחקרי ותאורטי בתחום רצח העם ואלימות ההמונים, המונחה על ידי עקרונות אוניברסליים של 
והזהות  ההשתייכות  את  המדגיש  יהודי-ישראלי  נפש  חשבון  רבה  במידה  היא  אך  ומשפט,  צדק 
הפרטיקולריים של הכותב. הן הנחות המוצא שלו והן מסקנותיו מנוסחות לעתים ככתב תביעה נגד 
מדינת ישראל ולעתים ככתב הגנה עליה. לדוגמה, הוא פונה בגוף שני רבים אל פלסטינים המכנים 
את הנכבה "ג'נוסייד" ומצהיר לא רק כי "מה שעשינו אינו ג'נוסייד" – מסקנה שתיתמך בהמשך 
פלסטיני'  'ג'נוסייד  במושג  "כשאתם משתמשים  כי  גם  אלא   – הבינלאומי  החוק  בהגדרות  בדיון 
"האוניברסליות"  ההגדרות  תיווך   .)21 )עמ'  וממאבקכם"  ממכם  לצערי  אותי  מרחיקים  אתם 
ממקרים אחרים של אלימות המונים דרך עמדת הסובייקט המשייכת עצמה לצד היהודי-ישראלי 
ניתנת להסרה כמובן: הרי גם מסקנה  זו אינה  ניגודים וסתירות פנימיות )אם כי שייכות  חושפת 
והנאמנות  הפוליטית  העמדה  על  הנחות  גוררת  הייתה   – בג'נוסייד  היה  מדובר  שאכן   – הפוכה 
של הכותב ביחס לצד היהודי-ישראלי של הסכסוך(. כך למשל מתברר שרצונו של אורון לבחון 
את טענת הג'נוסייד לאור ההגדרות הבינלאומיות נובעת מתוך "החשש שהשימוש במושג ]...[ 
 .)178 עמ'  גם  וראו  )שם,  השואה("  זכרון  על  קשות  השלכות  בעל  שיהיה  )מה  בעולם  יתפשט 
למרות ההתנגדות המפורטת שלו ליחס היררכי בין סבלות הצדדים )למשל בעמ' 40( לטובת אחוות 
קורבנות, הזדהות והכרה הדדית, אורון אינו יכול להימנע כאן ובמקומות נוספים מהצבת השואה 
בראש הפירמידה של מעשי הרוע האנושיים מתוך חשש קונקרטי כי מעמדה הייחודי ייפגע אם 
תמרור  לשמש  צריכה  היא  כי  ובטענה   )43  ,40 )עמ'  הפלסטיני  זה  כמו  אחרים  למקרים  תושווה 

אזהרה אוניברסלי )עמ' 315(.  
אולם גם אם נתעלם לרגע מהמתח הנובע מהעמדה הסובייקטיבית ומהשייכות הפרטיקולרית 
הצבת  וחקירה.  דיון  דורשת  לפיוס  האחר  בסבל  הדדית  הכרה  בין  המקשרת  הטענה  הכותב,  של 
הטרגדיות הלאומיות זו מול זו למען הכרה הדדית מניחה – בהמשך לטיעון של אריאלה אזולאי 
ולא  הקורבנות  של  מבטם"  מנקודת  "אסון  תמיד  שהן   –  1  1950-1947 מכוננת  אלימות  בספרה 
מקרים  בחקר  למצוא  מבקש  שאורון  זו  כמו  והומניסטית,  אוניברסלית  משותפת,  מבט  מנקודת 
יהודים- בקרב  חד-צדדית  היא  אורון  קורא  שלה  בישראל  בנכבה  ההכרה  האם  בעולם.  אחרים 
או שמא  בה?  או שאינה תלויה  הדדית  הכרה שקודמת לפשרה  קרי  הכוח,  בעלי  ישראלים שהם 
המקביל  אפס  סכום  משחק  לגלם  שעשויה  ובנכבה  בשואה  ודו-צדדית  מקבילה  בהכרה  מדובר 
ואינו מאפשר כל תזוזה? שאלות אלה מזמינות בחינה  למבנה הנרטיבים ההיסטוריים הלאומיים 
ביקורתית של טיעונים הלקוחים מחקר רצח העם והמשפט הבינלאומי כשהם מיושמים בסכסוך 

אזולאי, א' )2009(. אלימות מכוננת 1950-1947. תל אביב: רסלינג.  1
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המתמשך המקומי כדי להבין אם הם מקדמים את פתרון הסכסוך או דווקא מסייעים לקיבעונו. 
אין ספק שעקרונות אוניברסליים שצמחו בעקבות השואה יכולים להיות משאב חשוב במאבק 
הנכבה  מול  השואה  הצבת  אולם  לקדם.  מבקש  שאורון  בנכבה  ולהכרה  הסכסוך  לסיום  המקומי 
כטראומה הייחודית של העם היהודי בישראל הופכת אותה לנכס לאומי או אתני פרטיקולרי. חוקר 
הספרות מייקל רוטברג תבע את המונח "זיכרון רב-כיווני" בספרו מ-2,2009 ובו הוא חוקר כיצד 
מתחרה  כהיסטוריה  לא  השואה  את  בגרמניה  תורכי  ממוצא  אזרחים  כמו  מיעוט  קבוצות  רואות 
או לא-רלוונטית לעברן המשותף, אלא מתוך הכללה וקישור לעברן. רוטברג יוצא נגד התפיסה 
שזיכרון טראומטי הוא נכס לאומי או אתני שרק מי ששייכים ל"עם" הרלוונטי יכולים להשתמש 
בו, או לחלופין אינם יכולים להיפטר ממנו, בעוד אחרים מודרים מהתייחסות אליו. מעניין יהיה 
יהודים  אזרחים  בקרב  לפחות  הנכבה,  זיכרון  על  והן  השואה  זיכרון  על  הן  אלה  במונחים  לחשוב 

ופלסטינים בישראל, כאתר לאזרחות, הזדהות, השתתפות ושוויון זכויות. 
ספר זה יעניין חוקרים וסטודנטים מתחומי ההיסטוריה, הסוציולוגיה, פתרון הסכסוכים והמשפט 
בו  יתעניינו  עוד  ובינלאומית.  מקומית  בפרספקטיבה   1948 במלחמת  שמתעניינים  הבינלאומי 
ב-1948  המתמשך  הדיון  אחרי  שעוקבים  השורה  מן  ואזרחים  אדם  זכויות  ופעילי  אקטיביסטים 
באקדמיה ובתקשורת. גם אם נותרה עוד עבודה כדי לחשוב על שני האירועים המכוננים הטרגיים 
במסגרת מחקרית אחת שגם תקדם פיוס ושלום, הניסיון של אורון לעשות זאת הוא צעד חשוב בכיוון.

 Rothberg, M. )2009(. Multidirectional memory: Remembering the Holocaust  2
.in the age of decolonization. Stanford: Stanford University Press
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From ‘clinical entities’ into a ‘social phenomenon’: 
An invitation to a discourse analysis of

 ‘learning disabilities’ in Israel  

Ofer Katchergin

This study seeks to revitalize and expand the perspectives on learning 
disabilities )LD( prevalent in contemporary academic literature in 
Israel. Highlighting and analyzing the socio-historical context of the 
phenomenon, this article will first set out to outline the theoretical, 
conceptual and motivational background behind the sociological and 
discursive debate on LD. 
By means of a short historical survey of the genesis of LD discourse, and 
of the various criticisms that evolved around this discourse, the article will 
emphasize the vagueness and problematic nature of the term ”LD,“ and will 
further problematize the conception of LD, by investigating definitions 
currently in use in local Israeli academic discourse. Investigating LD 
discourse on a global scale and context, reveals that local Israeli definitions 
in this field, which presume to be ’objective’ and ’universal’, are in fact over 
simplistic at best. Moreover, this investigation reveals the nature of this 
purportedly ’monolithic’ and ’universal’ discourse to be heterogeneous.
The article then sets to demonstrate how fruitful a socio-historical analysis 
of the local LD discourse could be, by analyzing two of its fundamental 
idioms: The statistical idiom and the etiological idiom. This analysis 
exposes the processes in which unfounded discursive assumptions 
developed and consolidated into their current status of ’scientific facts’.  
Moreover, the historical development of these assumptions is revealed 
and examined by thorough analyses of influential texts, and of interviews, 
written by and conducted with experts in the field of LD. By uncovering 
the local LD discourse’s shaky theoretical and empirical foundations, 
the article seeks to contribute to the development of a finer and more 
contextually-sensitive LD discourse in Israel. 
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status on academic choices among students going for their undergraduate 
degree. 
We find that place of residence impacts on academic choices, though 
differently, on higher or lower academic achievers and on people of 
different socioeconomic status.  When considerations for choosing an 
academic institution or field of study are similar, the choices of peripheral 
residents are different from those of core residents. Furthermore, the 
findings show that residents of the periphery focus on fields of study 
that enable relatively quick entry into the job market, whereas residents 
of the core are more inclined to choose fields which require a longer 
qualification period. These findings lead us to identify a concept which 
we call peripherality, meaning some ”sense of place“ according to which 
significance is attributed to a place of residence which is geographically 
far from the core and it is a significant factor in academic choices among 
students going for an undergraduate degree.

We live in a world “without”: Women suffering from 
chronic pain and prolonged fatigue narrate their experience 

with illnesses lacking full medical and public recognition

Adi Finkelstein

This article is about the illness experience of women with chronic fatigue 
syndrome and fibromyalgia in Israel. The medical definition of these 
illnesses is vague; they do not stand as the vanguard of contemporary 
medical research, and so far have not gained full public acknowledgement. 
These illnesses are not life–threatening, but they do damage patients’ 
quality of life. Women negotiate their legitimacy to be ill with the medical 
establishment and political entities, but also in the private sphere, with 
close family members and friends. They describe how social norms and 
cultural perceptions regarding illness and health alongside political and 
bureaucratic agreements, lead to them being forced to hide their physical 
condition and continue to function as though they are not ill at all. The 
purpose of this article is to expose this phenomenon in Israel for the first 
time, and to encourage the continuation of research into the experience of 
chronic patients in Israel, in both cultural and social aspects.
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The Right to Adequate Housing – Palestinian-Single 
Mothers in Israel  

 Tal Meler

In this paper I will focus on the issue of housing in relation to Israeli-
Palestinian single-mothers, and will conduct a gender analysis of their 
available housing options and their realization of the right to adequate 
housing. A critical analysis of the right to adequate housing, as manifested 
in the case of these women, creates a prism for examining additional 
spheres of life that relate to them and their children.
This paper is based on a qualitative study I conducted between 2007 and 
2011 among Israeli-Palestinian single-mothers and on gender analysis 
of proposed housing policy for these women. A link to the international 
human-rights discourse presented in this paper -since the policy practiced 
in Israel over the years has led to discrimination against minority 
groups- may be used as an effective tool of political action against such 
discrimination.
Findings show a lack of governmental solutions, while the women are 
forced into oppressive familial arrangements while struggling to obtain 
autonomous space for themselves and their children. Their transparency 
and the deep hardship which they face in all matters pertaining to housing, 
may – in extreme cases – be manifested in a threat to their lives.

Peripheriality and higher educational choices among 
undergraduate students

Lilach Lev-ari and Shlomo Getz

The expansion of higher education in Israel in recent decades has enabled 
greater accessibility to populations whose inclusion in this system was 
previously limited, including residents of the periphery who typically 
achieve lower scores )in matriculation and psychometric exams( and who 
have a lower socioeconomic status than core residents. In this paper we 
examine the combined influence of residing in the periphery as opposed to 
residing in the core, previous academic achievement and socioeconomic 
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Israel’s Political Economy and Rising 
Income Inequality, 1970-2010

Tali Kristal

In this article, I underline a less commonly acknowledged outcome of the 
neoliberal revolution.  Following the shift from coordinated capitalism to 
liberal capitalism during the 1980s, workers’ compensation as a share of 
Israeli national income has declined and the share of capitalists’ profits has 
increased.  A detailed account of two stages in the Israeli political economy 
characterized by distinct inequality outcomes and time-series equations 
estimating the changes in labor’s share reveal that market-oriented state 
policies, workers’ disorganization, and the growing fragmentation within 
organized labor led to a decline in labor’s share during the current stage of 
liberal capitalism. 

How cashiers, cleaning workers and cashiers turned into 
entrepreneurs:  Workfare programs and the construction of 

the entrepreneurial self. 

Sarah Helman

This article analyses the discourse of instructors teaching occupational 
empowerment courses in the workfare program in Israel )Meh’alev(, to 
understand  how women targeted to work in the secondary labor market 
were constituted as entrepreneurs. Three central mechanisms emerged 
from the analysis: 1. The transformation of workers into portfolios 
of human capital; 2. Work as a third order simulacrum and the work 
organization as an amusement park; and 3. Emphasis on positive thinking.  
These discursive mechanisms converged to individualize the subject so 
as to symbolically blur the contradictions between labor and capital and to 
lend legitimacy to neo-liberalism as a regime of insecurity. 
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Mapping of the lesbian/gay/bisexual/transgender 
research in Israel

Amit Kama

This literature review constitutes the first attempt at mapping the 
lesbian/gay/bisexual/transgender research in Israel. The corpus 
includes the entire population of original works )N=338( published 
in between 1942 and 2012. Several aspects were analyzed: historical 
trajectories, discipline, topic, genre, and author distributions. The main 
conclusion focuses on how changes in the social sphere had paved the 
way for the sudden growth )during the late 1990s( in this academic field. 
It was also found that Israeli researchers are particularly interested in 
delving into issues of individual identities and are less keen on subject 
matters such as AIDS and bisexuality. The paper concludes with a call 
for establishing an institutionalized forum for studying LGBT issues.

Private education: anti-consumerism and class 
in the age of capitalism

Amit Rottman and Amalia Saar

This article, which is based on ethnographic fieldwork in a kindergarten 
for upper-middle class families, examines the educational messages, 
primarily the high value placed on ’parental investment’, and their 
implications for social-class differentiation. Analysis reveals an 
inherent tension between an anti-materialistic educational ideology 
and the immersion of the kindergarten as a prestigious private business, 
in a culture of hyper-consumerism. We argue that while the explicit 
educational discourse celebrates anti-consumerism, simplicity, and 
unmediated emotional provision, the kindergarten in effect comprises 
an arena of intense elite consumerism. It therefore plays a direct role 
in class differentiation, despite the fact that ’social class’ is not part of 
the conscious pedagogical agenda.  
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