עמוד 1

מחוץ לקופסה
של

חייהן

שצמחו בעיירות

נשים

כ״אחרות" אלא

נפגש עמן וטווה

הפיתוח

יחד איתן

המורדת

עומדים
את

במרכזו

סיפוריהן

היצירתית

במהלך הקריאה אנו
העבודההאנתרופולוגית
מוצפי־האלר .כך למשל אנו
החוקרת באיזה שלבלהדליק

בקופסאות
נשים
פנינה

הבטון

מזרחיות

הישראלית

בפריפריה

מוצפי־האלר
 276עמ׳

2102,
מאגנס,

משך שנים רבות ,כשנשאלתי
XV
גדלתי,
היכן
או
״במקור״
״מעלות״
עניתי
ומיד הוספתי ״בגלילהמערבי״ ,מקווה
rgrr
שיתעכבו עלה״גליל״ ולא עלמעלות ,מקווה
שירמיינו גליל שוויצרי ולא עיירת פיתוח .הרי
ששום דבר ממני לא יזכיר את המקום
טרחתי
מהיכן אני

שברחתי ממנו .פעמים רבות הגיעה תגובה
הזה
בנימהלעגנית ״אז תגידי! מעלות תרשיחא!״;

או אז שלל המשמעויות שהעיירהמעלות
להעניק לה
להטעין והמשמעויות שטרח
שאשכנע
אתנוגרפי

בפריפריה

עוקף את

של

את חיי היום־יום

פיתוח דל
של

החיים בעיירה

עצמם ,של
שדה

חמש נשים

המחקר המתעד

תושבותעיירות הפיתוח

הקבועה הנוכחת בחייהן בעיירה?

אתגרגידולהילדים?
היומיום עם

כיצד הן

והשמחה,

הסיפוקוהכישלון שלהן?
ספרה החשוב של

תמר

בספרות

אלאור

״מקומות

על

המחקרית

מזרחיות
אוריינות
ספרדיות

חרדיות

ו״מתחזקות״

פרדס

בשכונת

בוחנת אלאור

את יחסי

הגומלין בין אוריינות ,דת ,עדתיות,

הגמוניה

במחקרה

כפי

האתנוגרפי

שהם

השייכות למעמד

מתקיימים

אצל

נשים

במסגרת החיים בפריפריה.

הנתק

הצורב

מנגדלארבע

הנשים המתגוררות בירוחם ,עומדת

המתגוררת בשדה בוקר .הוריה שלגילההגיעו

גילה
לירוחם,למרבההמזל
ממרוקו הישר
שאפשר להםלקנות חנות מכולת ודירה
עמם ,מה
קטנה .אביה שלגילה שימש במרוקו רבומנהל בית
ספר בעיר שבה התגוררו .סיפור משפחתה שלגילה

אלה

עם כסף שהביאו

הלימוד,
מערך

בספרה שלמוצפי־האלר
של נשים אלה על
בעודאלאור בספרה חוקרת ,מראיינת ומנתחת את
מחקרה וביחסה
מוצפי־האלר ,באופן
ה״אחרות״,
אליהן ,מפקיעה מהן את האחרות ,טווה יחד איתן את
הציר המרכזי הוא חייהן

היבטיהם המגוונים והמורכבים.

סיפוריהן ואת ניתוחחייהן.

מאבחנת

את

אפיק ההתחזקות כאפשרות השלמה
הפוטנציאל הרב ביותרלשיפור עמדות
ביותרובעלת

סוציו־אקונומי נמוך.

אך בעוד בספרה הציר המרכזי הוא

החוקרת

ומאפשר

ביותר ,הבונה

בחקר

אצל

דתית

להן
מוביליות תעסוקתית.

נשים

נשים מזרחיות/

המאפשר מרחב תעסוקתי

פתוח יותר המעריך את אמינותן ומכוברותן

אשר גם הוא עומד

בפריפריה הישראלית ,עוסק

דתית ולא

קיים) ,הנשים
באמת

(באמצעותשיעורי תורה)

שמורים״ (עם עובד,)2006 ,

בבחינת קול

והמשפחתי?

החברה במרכז? כיצר נראים

הכאב

נדיר

מתמודדות

שמחותיהן? האם הן מודעות

לדימוי שלהן בעיני
הזעם והאושר,

מה הן

המערך הזוגי

כיצד הן חוגגות את

ממשיכה לתאר בן זוג לא מעורב בעשייה

תחושותההצלחה,

בירוחם.

הוא

מתמודדות

ומגדר,

אפרת

מחקר

אומרות

חייהן?

שבחירתםמגבילה

את פיוואינו מוותר

מחכות

עם האבטלה

כיצד הן

המבקרות

והמתחזקות בתואנה

ושופטות

את

איך שאנירוצה׳״.

מאוד .בעיקר חסר ידע מחקרי על חייהן

הנשים

כץ.

המפגש עם הנחקרת.
נחשפים להתלבטות
כך למשל ,כאשר החוקרת מתלווה לאחת
את מכשירההקלטה,
״המורדת״),לסניף ניעות חברתית ורכישת השכלה ממוסדת .ביקורות
בהנחהשהפעלתו מייצרת אקלים מחקרי אחר
מגיבורות הספר ,אסתי (המכונה
אשר מניחות על כתפיהם של המתחזקים את כל
הבנק המקומי על מנת לבקש חריגה נוספת בחשבון,
וגלויה פחות .בצומתי
ומפיקה שיחה הצהרתית יותר
״נחשלותם״.
האחריותלהנצחת
משתמשת אסתי,
החוקרת מודעת לשקרים שבהם
משתפת אותנו במחירים
החלטה נוספים ,החוקרת אף
גילה ,אשר דרך סיפורה ניתן
הרמות השנייה היא
תשתמש בכסף
וכמו כן היא מודעת לכך שאםתי
שהחלטות שונות גבו וכיצד השפיעו אלה על המשך
עבודת השדה .התחושההמלווה את קריאת הספר לצורכי הימורים.על כן היאמחליטה לא לקחת חלק לבחון את מורכבות חייה של אישהשהצליחהלפרוץ
את המסגרותהמגבילות של החיים בירוחם ,רכשה
היא כי החוקרת לא מהווה סמכות פרשניתבלעדית פעיל בשיחה עם פקיד הבנק ,ומשאםתי מקבלת
השכלה אוניברסיטאית ועזבה אתהעיירה .גילה
את סכום הכסף היא לא מסתירה את אכזבתה ואת
אלאקולן של הנחקרות נוכח ,עצמאי ובאלידי ביטוי
המאפשרתלנולהרחיב את המבט
היאמצליחנית
המפגש הקשה והשיפוטי עםעולם ערכים שונה מזה
על רוחבידיעתוועומקו(הןמנהלות יומנים אישיים,
ליצור זהות
על המחירים שהיא משלמת בניסיונותיה
של אסתי.
ומכתבים וטקסטים עצמאיים מתארים את עצמן ואת
לירוחם.
אולם תוך כדי מחקר אנו גם עדיםלתמורות בעלת משמעות מחוץ
חייהן.לעתים אף חוזר חומר כתובלנחקרות על מנת
בהקשר
בהבנת התנהלותה של אסתי ומיקומה
שיגיבו עלהנאמר).
אפרת ,המגיעה מבית מסורתי ,למדה בצעירותה
בפנימייה חרדית ,נישאה לאיש לא דתיומחליטה
רחב יותר שבו היא מנהלת את חייה ביצירתיות,
היבט נוסף ,המדגים את אופיו הייחודי של
מתארת סצנה
במהלך חיי נישואיהלהתחזק .היא
במנהיגות ,במורכבות ובאנושיות ,על אף התמודדות
רפלקסיבי.
לערוך אותו כמחקר
המחקר ,הוא הבחירה
מחייהם בטרם בןזוגה חובראליהלמסלול ההתחזקות:
חשופים
עם מציאות החייםבשוליים .כך אנו
לנחקרת
הופכת
החוקרת
במחקררפלקסיבי
על
רפלקסיביים בתוך הטקסט ,בין פרשנות״...היינוהולכים אצל אמא שלי לשבתוהיו ימים של
זו
גישה
הנחקרות.
ידי
אף
למעברים
על
ידי עצמהולעתים
היה
והוא
הילדים.
את
מחזיקה
ככה
ואני
גשמים.
זו.
פרשנות
של
גבולותיה
החוקרת
אשר
קולוניאליסטית
פוסט
נוסע
לערעור על
מממשת תפיסתעולם
ככה באוטו ואני ככה עם תינוקות קטנטנים ברגל
׳נו ,יא מפגרת ,שימי את
והוא היה צועקלי:
הילדים
לו' :שום דבר,
באוטו ,גשם והםנרטבים' ,ואני אומרת
אתההולך איך שאתה רוצה ואני עםהילדים שלי
המתחזקים

האנשים החיים בעיירות

מה אומרות

מאפשר להיפרד

המתחזקות רוכשות הון תרבותי

ספר

מזרחיות בנות המקום .כיום,

הדמות ה״מתחזקת״,

מתוך

שניתוחה

מתפיסות ליברליות

דאגה

המתעד

הדרומית,

מספר את החיים

בשתי

דמויות

החמש.

הקונצנזוס

החיצוניות על

התפיסות

ובמקום זה

על

שימוש

על

ידי

חשיפת הנחות סמויות העומדות

בבסיס

שמדובר בעצםבעיירה שוויצרית.

״בקופסאות הבטון״ הוא

בחיי

בה החוקרת ,מצד אחד ,מודעתלכוח שיש לה
מעמדהוהשכלתה ,ומצר שני מפרקת את
עליונותה

התחזקות
אתמקד

דתית

ומעמדית
אפרת,

ואומלל,מנבל
המשפחתית ,פסיבי
הילדים .תהליך ההתחזקות
על הנוחות שלולמען
בעצם רותם את בן זוגה למסלול המעניקלחייו
ליצור מרחב חדש שבו הוא חזק
משמעות ,מאפשרלו
הילדים,ומעניק לו
בגידול
דיו כדילתרום אתחלקו
כוחלהתייצב גם במישורים אחרים שאינם קשורים
לפרקטיקות דתיות גרידא .בנוסף הוא מאפשר לאפרת
וליצור
להבנות מחדש את יחסי הכוח בתוך המשפחה
לעוצמהגדלה כרעיה וכאם.
לגיטימי
בסיס
הפריפריאלי ,שהפך את ההורים המהגרים
במרחב
מאנשיםבעלי כבור וחינוך נאות לאנשים חסרי
כבוד עצמי ,תהליך ההתחזקות מהווה אפיק כמעט
לשינוי דרמטי באיכות החיים .בעוד חברותיהן
יחיד
לשכונה מתמודדות עם מחסור במקומות עבורה,
שכרה לא מספיק
אשר
משרות זמניות ,עבורה
לכלכלת המשפחה; בעוד חלקן מאמצות התנהגות
הרסנית כפייתית(כגון הימורים ,בזבוז כסף שלא

מצאו את עצמן עומדות ביני ובין בן־שיחי,

על

האישיים

אפרת שני

שטרית

בתוקף

עדים לכלים ולמהלכי
שבהם עושה

של

מחקה

שאינו

מתבונן בהן

מבחוץ

הוא יוצא דופן בירוחם שכן הם הגיעו עם אמצעים

כיצד

נראים

הזעם

והאושר,

תחושות

ההצלחה,

הסיפוק

והכישלון שלהן?

ירוחם

*cr

czr

חומריים ותרבותיים ,מה שאפשר לכל עשרתילדי
הלימודיותולפרוץ
המשפחה לטפח את שאיפותיהם
השוליות ,מי להשכלה ומילמסחר.
אתגבולות

עמוד 2

מהדהד את זה של מוצפי־
$TS1$מוצפיהאלר$TS1$

סיפורה שלגילה
$DN2$מוצפיהאלר $DN2$החוקרת .שתיהן גדלו
האלר
המגבלות
את
פרצו
שתיהן
המו?נות המעצבות

בעיירת פיתוח,

התגברו על

מסגרות החייםבעיירה ,שתיהן

את

הכוחות המעכבים שלשוליות
רכשוהשכלה ,שתיהן מוגדרות כסיפורהצלחה.
סיפורה שלגילה ,כמו של אנשים רבים
שגדלו בעיירות פיתוח ועזבו אותן על מנת
הצלחה ,מורכב גם
לפרוץלמרחבים חברתיים של
מהמחיריםהמשולמים בדרךלהצלחהזו וגם לאחר
מתחיליםלקנות
שזו הושגה .הצרימה והקושי הרגשי
לפנימייה
להם שביתה במעבר הדרסטימהעיירה
היוקרתית ,שם גילה נחשפת לרמתלימודים
וסגנון למידה שלאהורגלה אליהם בירוחם ,שם
והדרה,

נוצר

שתיהן

מפגשבין־תרבויות טראומתי .בתוך כך היא

הקשות על

פוגשת במורהגזענית ובאמירותיה

שהמזרחים לא
לומדים ,שחבל על
משקיעה

בהם וששום

דבר לא

לצר כל
התועלות

כך

הכסף שהמדינה

יצא מהם.

שבחיים

בפנימייה בעלת

להתקיים הנתק הצורב
לימודיתגבוהה,מתחיל
רמה
מהבית ,הניתוק הרגשי מהמשפחה .על מנתלבנות
את הזהות

לאלה

החדשה

ושפתה כה זרות

שתרבותה

שלהעיירה ,מגיעה הפניית העורף הכמעט

מתחייבת

לכל

שירוחם מייצגת

מה

והתנשאות

כלפי אנשיה .בנוסףמתלווים לכך
מול האנשים המייצגים אתהעולםשאליוגילה
להשתייך .גםלאחר שניםולאחרתהליך של
רוצה
השלמה עם התרבות שממנהגילההגיעה,עדיין
מתקיים כאבגדול על יחסה המורכבכלפי ירוחם,
לברוח ממנו אך
מקום שהיא אוהבת ושונאת ,רוצה
לאמסוגלתלהתנתק ממנו .מהבית .מהזהות.
רגשי נחיתות

כנות

וחוסר כניעות

״איןלהבין אתהשוליים בלי להכיר
עליהם ,אך גם איןלהבין את
המרכזהפועל
המרכזבלילהכיר אתהשוליים המערערים על
המובןמאליו שהוא מתווה״ (דבורה ברנשטיין,
את

״נשים
בשוליים״).
"קופסאות בטון״
הספר

ממדי

הוא

טבעה והוא מייצג
המאוד

מצומצם

שמחברת

ביטוי
המרחב

את

התלת

שבו מתנהלות
בניגודלמונח ״תקרת

הנשים

שאותןליוותה
הזכוכית״ ,הלקוחמעולם הפמיניזם ומבטא
מחסום בלתי נראה ,בעיקר בהקשרהקלאסי־
$TS1$הקלאסיאקדמי$TS1$,
אקדמי,
$DN2$הקלאסיאקדמי $DN2$,נשים אלה מממשות פמיניזםלעילא
וחקרה.

כהבעת כוח וחוסר כניעות
הבטון

בתוך

קופסאות

הסוגרות
עליהן.

ספר חשוב ומרתק זה ,המנוסח

בשפה בהירה,

מובנת ונגישה ,מציע ניתוח ממשי של
הישראלית ובחינה של שאלה שמרחפת לכל
קריאתו מדוע מתקיים שכפול שלשוליות ושל
חיים בתוךעוני גם בקרב הדורהשלישילהגירה
מארצות האסלאם בשנות החמישים ,ומהסיכוייהן
וכלכלית.
לניעות חברתית
של נשים אלה
במפגש המחקריהזה ,הנושא בחובו כנותגדולה
לצדצניעות ,מתקיימת פגישה .בניגודלראיון
ולשיחה .בזה כוחו
הגדול ,הכורך את אופן ביצוע
החברה
אורך

המחקר עם

המסר

החזקהעולה

ממנו

שנשים

אלה ,החיות בירוחם,מכילות לא
ויופי ,אנושיותועוצמה ,אלא מביאות למחקר זה,
לחייהן ,תוכנות חברתיות משמעותיות שיש
כמו
לאוטונומיה הפרשנית
בכוחןלעצב חיים ושראוי
שלהןלהיות במרכז הבמה.
רק פואטיות

