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": את ואני נשנה את העול�"המחברות מודות למנהלות ומפקחות שאפשרו את קיומה של התכנית 

תודה מיוחדת למנחות שליוו את צוותי הבתי� . אתי פסי ורבקה תבל, חתו�� אבונאוול, חיותה שנבל

תודה ג� לרכזות תכנית שדרוג . מירב חורב ועוודה עבדאלחלי�, צמרת הרשקו, רלי קצב: החמי�

  . לינה סבאח ועינת שליו, גלית ב� גל: הבתי� החמי�

הקר� לילדי� , ד לקליטת העלייהאג  הרווחה במשר, וינט ישראל'ג�התכנית נתמכה על ידי אשלי�

נציגות הגופי� , אנו מודות ג� לשרה כה� ודורלי לבנסארט. י"רש� בסיכו� בביטוח לאומי וקר� סקטא

  .על תמיכת�, המממני�

                                                 
ש שפיצר וראש המרכז הישראלי למחקר איכותני של "נבו היא פרופסור חבר במחלקה לעבודה סוציאלית ע-מיכל קרומר 1

 .גוריון בנגב- אוניברסיטת בן, האדם והחברה
במכללה האקדמית ,  נערות למען נערות- יאלית ומנהלת תכנית המנטורינגר מיכל קומם היא מרצה בבית הספר לעבודה סוצ"ד 2

  . ספיר
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  קצירת

מציג מאמר , יקומי שוליי�הצטלבות מתיאוריה של בהתבסס על תיאוריה פמיניסטית ובמיוחד על ה

המעוגנת מחד בניתוח ביקורתי , מצוקהמצבי נערות בסוציאלית ע� עבודה זה מסגרת קונספטואלית ל

המאמר . בקול שלה� ובידע שלה�, בחוויות החיי� של נערות, ומאיד!, אתני�מעמדי�של המבנה המגדרי

ובמיוחד את חשיבותה ותרומתה של ההתייחסות , מציג בצורה מפורטת את המסגרת הקונספטואלית

, נערותמציאות החיי� של  להבנת מיניות ותעסוקה,  אתניות,דמעמ, להצטלבות הקטגוריות מגדר

את ואני נשנה את "תכנית הומדגי� את יישומה של מסגרת זו לפרקטיקה באמצעות תיאור של 

  ".  העול�
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  מבוא

 למטרה � להי�שמאשר , ז� חברתי ושל אקטיבימקב" של גישות תיאורטיותש� כולל ל� הוא מיפמיניז

אי השוויו� המגדרי המצוי בפעולת� של  – ומאבק ב – של באמצעות חשיפה לקד� את מצב� של נשי�

למרות קיומ� . (McCann & Kim, 2003) הבניות חברתיות מבני� וארגוני� חברתיי� ומחוזק באמצעות

הרי , � לבי� מקצוע העבודה הסוציאליתמיפמיניזרעיוניי� ותוכניי� הדוקי� בי� , של קשרי� היסטוריי�

בעיותיה� "קבלה כיוו� של התמקדות בהפמיניסטית על הפרקטיקה המקצועית פרקטיקה שהשפעתה של ה

מבלי לעסוק באופ� ביקורתי בגורמי� ובכוחות המבניי� אשר משפיעי� על , או ברגישות מגדרית" של נשי�

 �עבודה פמיניסטית בה רקטיקההפ). Gringeri & Roche, 2010;  בדפוס,נבו�פלד וקרומר(אי השוויו

בכל הנוגע לחקיקה למע� , לדוגמא( ניזונה ברובה מרעיונותיו של הפמיניז� הליברלי ישראלאלית בסוצי

בהקמת מרכזי� למניעת אלימות שעיקר� , לדוגמא(פמיניז� רדיקלי , ) שוויו� מגדרימדיניות שלהסדרת 

 בפעילות ,לדוגמא(סוציאליסטי פמיניז� , ) של היחסי� החברתיי� במשפחהימאבק בבסיס הפטריארכאלב

בפיתוח גישות טיפוליות המבוססות על , לדוגמא(מהותני ופמיניז� תרבותי או ) להעצמה כלכלית של נשי�

לפירוט של הגישות הפמיניסטיות השונות ודוגמאות ) (ייחודית של הזהות והאישיות הנשיתההתפתחות ה

שבמסגרתו התפתחה , יז� השחורהפמינ ). בדפוס, נבו� ראו פלד וקרומר, ליישומ� בעבודה סוציאלית בישראל

למרות , זוכה פחות ליישומי� בפרקטיקה ,(intersectional theory) יקומי שוליי�התיאוריה של הצטלבות מ

ציב במרכזו את חוויותיה� של נשי� משכ� הוא , רלבנטי לחייה� של נשי� ונערות במצבי מצוקהשהוא 

  . מגדרית מעמדית ו,כמו שוליות אתנית, מצבי שוליות מגווני�המצויות ב

 כמסגרת מושגית יקומי שוליי�את רעיונות התיאוריה של הצטלבות ממטרתו של מאמר זה היא להציג 

את ואני "תכנית המסגרת המושגית המוצגת במאמר יושמה ב. רלבנטית לפרקטיקה פמיניסטית ע� נערות

תרומתו של המאמר היא . 2008שנת באשר פעלה במסגרת השירות לנערות וצעירות , "נשנה את העול�

 ולהרחבת לעבודה סוציאלית ע� נערות יקומי שוליי�ומה האפשרית של תיאורית הצטלבות מתרבהדגמת ה

 בכ! אנו מצטרפות לדיו� העכשווי המתפתח בנושא . למע� נערותתלפרקטיקה פמיניסטימאגר האלטרנטיבות 

הצטלבות מיקומי שוליי� בעבודה  וכ� בנושא של (Kearney, 2009) עבודה פמיניסטית ע� נערותשל 

  .(Mehrotra, 2010)סוציאלית 

, אתני�מעמדי�  מחד בניתוח ביקורתי של המבנה המגדרינתמעוג, המוצגת במאמר ,סגרת המושגיתמה

מדובר בפרקטיקה אשר מביאה לידי , כלומר. בקול שלה� ובידע שלה�, בחוויות החיי� של נערות, ומאיד!

�מבנה בשל חוויות וידע של הסובייקטי� לבי� זו  של ניתוח מבני  הפרספקטיבהביטוי את יחסי הגומלי� בי

   . החברתי
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 שוליי�היקומי מאת תיאורית הצטלבות ציג בחלק הראשו� נ:  חלקי�ארבעההמאמר כולל 

(intersectional theory)נציג  שני הבחלק ; ואת הרלבנטיות של התיאוריה לפרקטיקה בעבודה סוציאלית

התכני� בחלק השלישי נציג את ; "את ואני נשנה את העול� "עצמי שלנו ואת התכניתהמיקו� האת 

את וכ� , מיניות ותעסוקה, מעמד, אתניות,  מגדר� חמישה עולמות תוכ� בהקשר ל ההרלבנטיי� לתיאורי

סיכו� נתייחס בקצרה ב. יישומ� למצבי החיי� של נערות המטופלות בשירותי הרווחה בהקשר הישראלי

     .במאמרקטיקה פמיניסטית כפי שהיא מתוארת  הכרוכי� ביישו� פרלאתגרי�

   ופרקטיקה בעבודה סוציאליתיקומי שוליי�הצטלבות מהתיאוריה של 

השבעי� בעקבות תחושותיה� של פמיניסטיות לא לבנות ב בשנות "החל להתפתח בארה שחורהז� פמיניה

(women of color),�יי� הייחודיות שלה� אינ� מיוצגות בתנועות שחוויות הח,  שבאו מרקע מעמדי מגוו

, קולקטיב נהר קומבהי(על רקע גזעני או אתנוצנטרי המאבק הפמיניסטי הנשי� וכי  ה� מודרות מ

 בעיקר על ידי נשי� לבנות וטענו כנגדו שהוא נשלט י� אלו אתגרו את הממסד הפמיניסטינש). 1979/2006

במאבק , לדוגמא, לבנטיי� רק לקבוצות נשי� קטנותאשר עוסקות בנושאי� שה� ר, ממעמד הביניי�

בשעה שמרבית הנשי� בעול� סובלות , שמונעת מנשי� התקדמות לתפקידי ניהול, "תקרת הזכוכית"ב

כדי . או מנחיתות הקשורה להשתייכות האתנית שלה�, מתנאי עבודה קשי�, מעוני, ממצבי מצוקה אקוטיי�

 יקומי השוליי�הצטלבות מיש לבחו� את , הדיכוי שה� חשופות לולהבי� את מצבי החיי� של נשי� אלו ואת 

 �שיו! , מעמד, מגדר, למשל, יש לראות במנגנוני הדיכוי . ולנתח את הקשרי� ביניה�)intersectionality(שלה

אלא מצטלבי� זה בזה ויוצרי� מצבי , מנגנוני� שאינ� מקבילי�, מינית וגילוזהות נטייה , (race) גזע, אתני

, נבו�קרומר; 2007, האלר�מוצפי(יות ייחודי� שהשפעת� גדולה יותר מהשפעת סיכו� מצבי הדיכוי שול

2006; Brah & Phoenix, 2004; Crenshaw, 1989; Hill Collins, 2000  .() לסקירה נוספת על התיאוריה

הצבת ) 1:  רכיבי� ניתוח המבוסס על תיאוריה זו מאופיי� בארבעה).Mehrotra, 2010ראו , וגווניה השוני�

בחינת המורכבות של הזהות האישית ) 2; חוויות החיי� היומיומיות של אנשי� מקבוצות מוחלשות במרכז

הדגמה של הדרכי� בה� אי שוויו� ודיכוי חברתי ) 3; והקבוצתית תו! כדי הנכחה של השונות בתו! קבוצות

צדק חברתי ושינוי חברתי באמצעות מחקר קידו� של ) 4; באות לידי ביטוי בזירות השונות של מבנה הכוח

  ). Mehrotra, 2010 אצל (Dill-Thornton and Zambrana, 2009ופרקטיקה  

ערביות ומזרחיות על אפליה ודיכוי , התפתחה בעקבות זר� זה ביקורת שביטאו נשי� לסביות, בישראל

�שלהוב, 2002, שיר�; 2007 ,1999, כלב� דהא�(ג� בתו! התנועה הפמיניסטית הישראלית , מה� ה� סובלות

   .ונוסד הזר� של הפמיניז� המזרחי) 2009, �קיבורקיא
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מדגיש ה� את הפעולה החברתית כנגד מערכת אקטיביז� פמיניסטי המבוסס על הפמיניז� השחור 

, הדיכויי� ממנה סובלות נשי� במצבי שוליות מרובי� וה� את חשיבות ההגדרה העצמית של נשי�

עילות פמיניסטיות שחורות פ. כדר! להביא לשינוי וריפוי עצמי, ל בעלי הכוח אות�המשוחררת מהגדרת� ש

כאמצעי להבנה עצמית ולשינוי (experience)  "חוויה"הכניסו לתו! השיח הפמיניסטי את חשיבות המושג 

הביקורת כנגד . וקראו לנשי� להשמיע את קול� ולהביא את חוויותיה� לזירה הציבורית, חברתי ופוליטי

הביאו להבנה כי , והדגשת החשיבות שבהבנת ההבדלי� בי� נשי�" אישה"תפיסה אחידה של הקטגוריה 

נשי� ממיקו� חברתי אחד לא יכולות לייצג נאמנה נשי� בעלות מיקומי� חברתיי� אחרי� וכי יש צור! 

צבי� חברתיי� קולות וחוויות של נשי� מקבוצות שונות על מנת להבי� מ, במאמ" מודע כדי לכלול התנסויות

  . פותח פתח לחשיפת מצבי דיכוי שוני� ומגווני�" חוויה"המושג ).  ,1986Smith(ולהתערב בה� 

 מסגרת מושגית רלבנטית לחייה� של נשי� שפונות תמספקהתיאוריה של הצטלבות מיקומי השוליי� 

נשמעות קריאות ת ואכ� בשני� האחרונו. לשירותי רווחה ואשר סובלות מריבוי של מצבי מצוקה ושוליות

 הכריזה המועצה לחינו! בעבודה סוציאלית  2008בשנת . עבודה הסוציאליתלהרחבת השימוש בתיאוריה ב

, תרבות, צבע, מעמד, הממדי� של שונות מובני� כהצטלבות של גורמי� מרובי� ביניה� גיל"ב כי "בארה

ונטייה , מי�, דת, גזע, לוגיה פוליטיתאידיאו, הגירה, זהות וביטוי מגדרי, מגדר, אתניות, מוגבלות פיסית

חוויות החיי� של פרטי� יכולות לכלול , כתוצאה משונות בי� אנשי�רואי� כי עובדי� סוציאליי� . מינית

 The Council on Social Work Education’s)"  שוליות וניכור כמו ג� פריבילגיות או כוח, עוני, דיכוי

Educational Policy and Accreditation Standards, 2008, p. 5 !בתו Mehrotra, 2010 ( . גיטה

 (Mehrotra, 2010)מרוטרה קוראת להחלת התיאוריה של הצטלבות מיקומי השוליי� לעבודה סוציאלית 

 התיאוריה –תיאוריות מרכזיות להבנת נוער בסיכו� אשר סוקרת , (Abrams, 2002)לורה אברמס ו

, (resilience)גישת העמידות ו (Bronfenbrenner, 1979)טואציה תיאורית האד� בסי, האריקסוניאנית

אפשר להביא לידי ביטוי  היא זו שתלפרקטיקה ע� נערותהמסגרת המושגית המתאימה ביותר שטוענת 

  . גזע ומעמד, את הצטלבות הקטגוריות מגדר

 לעבודה ע� פמיניסטיות בעבודה סוציאלית לפיתוח מודלי� תהליכיי� ספציפיי�למרות הקריאה של 

 104אשר כוללת , בסקירת ספרות מקיפההרי ש, נערות הניזוני� מתיאוריית הצטלבות מצבי הדיכוי

שנכתבו בעבודה סוציאלית בישראל על , דוחות מחקר ועבודות מחקר לתיזה ולדוקטורט, ספרי�, מאמרי�

ה� אינה מבוססת על א  אחת מ, נמצאו רק התייחסויות בודדות לפרקטיקה פמיניסטית ע� נערות, נערות

נית� להבי� את שוליותה של התיאוריה בעבודה הסוציאלית  ).בהכנה, מחברות (יקומי שוליי�לבות מהצט
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מה , על מושגי� סוציולוגיי� ועל פרספקטיבה ביקורתית כלפי הסדר החברתי הקיי�על רקע הישענותה 

  .  שנדמה רחוק מהשפה הטיפולית ומגופי הידע של הפרקטיקה המקצועית

באמצעות . כדוגמא לפרקטיקה כזו" את ואני נשנה את העול�"בחלק הבא של המאמר נציג את התכנית 

 יקומי שוליי�בנות התיאורטיות של התיאוריה של הצטלבות מתיאור זה אנו מבקשות לתרו� ליישו� התו

   . פמיניסטית בעבודה סוציאליתבמסגרת של פרקטיקה 

  ? אנחנומי

הכשרה ופעולה תכנית , "את ואני נשנה את העול�"תכנית יושמה בסגרת המושגית המוצגת במאמר זה המ

 לשעות אחר הצהריי� דו� נוערבסגנו� של מועה� מסגרת " הבתי� החמי�. ""הבתי� החמי�"לצוותי 

, שתינו עובדות סוציאליות.  וכמרכזותבתכנית כיוזמותחלק אנו לקחנו .  לנערות במצבי מצוקהתהמיועד

המשלבות מחקר והוראה בעבודה סוציאלית ע� עיסוק בפרקטיקה המקצועית ופיתוח דרכי פרקטיקה 

, ! מחויבות עזה לרעיונות פמיניסטיי�אנו פועלות ה� בשדה האקדמי וה� בשדה המקצועי מתו. חדשניות

קרבנות של מצבי אי שוויו� ואי מי שה� ולשותפות ע� מעמדי ואתני ,  מגדרילמאבק באי שוויו� ובאי צדק

 את הפניה אלינו לצור! פיתוח תכנית יזמה, השירות לנערות וצעירותמי שהייתה מנהלת , חיותה שנבל. צדק

הווה פתח תכנית שתאנו ראינו בכ! הזדמנות ל". בתי� החמי�ה"צוותי הכשרה לפרקטיקה פמיניסטית ל

 צוותי� של 22 בקרב 2008התכנית פעלה בשנת . יקומי שוליי�יישו� של עקרונות התיאוריה של הצטלבות מ

עובדת בכל בית ח� כלל הצוות . ישובי� ערביי�בבערי� יהודיות ו, ובדרומהבצפו� האר" בתי� חמי� 

בשל שינויי� פרסונאליי� ומבניי� . � ג� עובדת סוציאלית נוספת או מנטוריתא� בית ולעיתי, סוציאלית

  .  אחת בלבדפעלה התכנית שנה , בשירות לנערות וצעירות ובבתי� החמי�

  תכנית עבודה ע� נערות": את ואני נשנה את העול�"

פרקטיקה של  , והשני;הכשרת עובדות, הראשו�. כללה שני מעגלי�" את ואני נשנה את העול�"תכנית ה

כללה הקניית ידע חדש במסגרת התכנית  הכשרת העובדות. העובדות ע� הנערות ברוח הכשרת� בתכנית

וליווי אישי , בירור עמדות אישיות ביחס לנושאי� אלו, מיניות ותעסוקה, מעמד, אתניות, בנושאי� מגדר

 ,בתכנית הכשרה בלבד, ולכביכ, למרות שמדובר. שוט  של העובדות על ידי מנחות התכנית לאור! השנה

התכנית פעלה בד בבד ה� כמסגרת להכשרה לעובדות ,  לצוותי הבתי� החמי� ולא לנערות עצמ�תהמיועד

העובדות , שכ� בסיומו של כל יו� הכשרה,  כמסגרת לפרקטיקה ישירה של העובדות ע� נערותבמעגל השני ו

דיאלוגי�  לשיחות ע� הנערות קראנו . רהקיימו ע� הנערות בבתי� החמי� שיחות על נושאי תכנית ההכש

ביררו את ו  לאחר שנחשפו לידע החדשגי� הללווהעובדות בצעו את הדיאלו, מתו! מיקומי� חברתיי�

ניהול אופ� לאור! השנה לגבי  ממנחות התכנית אישי שוט ליווי העובדות קבלו , בנוס . עמדותיה� האישיות

  .  ע� הנערותהשיחות 



 7

כ� תועדו מפגשי הליווי הקבועי� של מנחות , ע� הנערות תועדו על ידי העובדותהשיחות של העובדות 

, כמו ג� מסמכי� פנימיי� שהופצו לעובדות במהל! התכנית, חומרי� אלו. התכנית ע� צוותי הבתי� החמי�

  .  במאמר להדגמת יישו� המושגי� התיאורטיי�שמשי�מ

 על חוויות החיי� �והשפעתבות מיקומי שוליי� הצטללהפו! את התובנות בדבר בפיתוח התכנית בקשנו 

להפו! את התכני� , לכלי עבודה המאפשר לעובדות להבי� טוב יותר את עולמ� של הנערות, של נערות

 במסמ!. היעזרותליצור אית� ברית של יחסי בדר! זו  והמעסיקי� את הנערות בעולמ� נגישי� לשיח ודיבור

  : כדלקמ�יקומי השוליי� תיאורית הצטלבות מצגה הו עובדות הבתי� החמי�פנימי שחולק ל

מטרתנו היא לא רק להעביר ידע ספציפי שיכול לסייע לכ� באתגרי� שהנערות והעבודה אית� מציבי� "

�שרואה בכ� , תפיסת עול� חברתית, ישנה בנוגע לנערות�המטרה היא להכיר תפיסת עול� חדשה. בפניכ

, סיכולוגיה של הנערות אלא את האופ� בו קטגוריות חברתיותובנערות שותפות ומציבה במרכז לא את הפ

מדובר . משפיעות על התנהגות� של נערות, או אתניות, צבע עור, מעמד, אי שוויו�, אפליה, מגדר, כמו עוני

בעצ� בתפיסת עול� שמבקשת להעלות שאלות חברתיות ולא אישיות כדי להבי� כיצד אלו משפיעות על חיי 

וללמוד , אנו מבקשות לבדוק ע� הנערות מה� הדברי� שחשובי� בעיניה� בחייה�. נו אית�בודתהנערות ועל ע

, אנו סבורות כי תפיסת עול� זו מאפשרת לנו לדבר ע� הנערות על חוויות חשובות בחייה�. אות� ביחד

יה� לגב" קשר שתיקה"בי� החוויות שקיי� . בגלל מבוכה וקושי אנו נמנעות מלהתייחס אליה�, שבדר! כלל

, ה� חייבות לנהוג כפי שבני הזוג שלה� מבקשי� מה�" נשיות"נית� לראות את כ! שה� מרגישות שכדי להיות 

על כ! שג� האמהות שלה� היו מטופלות , על כ! שה� חשות לכודות בשכונות מגורי� חלשות וסטיגמטיות

כ! שחלקינו נחשבות על , התעסוקתי והמשפחתי שלה� נקבע טר� הולדת�" אופק"על כ! שה, בבית הח�

 �, נבו� מיכל קרומר(".  ולכ� רחוקות ומנוכרות ועוד ועוד) בסלנג" בכס ותמלא", "עשירות(" "טחונות"בעיניה

 ).ללא תארי!, מסמ! פנימי

פרשנות ) 1: כולל שני רכיבי� יקומי השוליי�המסגרת התיאורטית של הצטלבות מהיישו� של 

יצירת דיאלוגי� מתו! ) 2; פרטנית של התנהגות הנערות�גיתביקורתית במקו� פרשנות פסיכולו�חברתית

ו! הכרה בכ! שה� ביקורתיי� מת�היכולת לשוחח ע� הנערות במונחי� חברתיי�, כלומר, מיקומי� חברתיי�

  . מתו! שאיפה להבי� את עמדותיה� ולהיות עימ� בדיאלוגו בעלות ידע מבוסס

פרשנות : פרטנית של התנהגות הנערות�לוגיתביקורתית במקו� פרשנות פסיכו�פרשנות חברתית) 1

נה חדשה פותחת פתח להבהוצגה כ יקומי השוליי�ביקורתית המבוססת על הרעיו� של הצטלבות מ�חברתית

אי! להתמודד ע� נערה אשר , לדוגמא.  שהעובדות מתמודדות אית� באופ� יומיומי מצבי� קונקרטיי�של

אי! להתמודד ע� ? ")בוטיק החבל" קנתה את המכנסיי� בומספרת כי(ינס מחבלי כביסה 'גונבת מכנסי ג

אי! להבי� ? "טחונה"נערה המטיחה בפני העובדת הסוציאלית כי היא לא יכולה להבי� אותה מכיוו� שהיא 
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או ? נערות אשר לשאלה מה� הציפיות התעסוקתיות שלה� עונות כי ה� רוצות להיות קופאיות בסופרמרקט

" 'משכונה ד"ביות במפגש ע� נערות אחרות ומצדיקות זאת בטענה שה� לנערות אשר מתנהגות באגרסי

  ? לה� להתנהג כ!" מותר"ולכ� ) שבע�שכונה המזוהה ע� עוני ומצוקה בבאר(

אשר , פוליטית�קונטקסטואלית וא� יכולות לקבל פרשנות פסיכולוגית אינדיבידואלית אהתנהגויות אלו

פי פרשנות �על. לית לבי� הנערות ליחסי� של פיקוח ומשטורעלולה להפו! את היחסי� בי� העובדת הסוציא

או להבי� את הגניבה כביטוי של משאלות רגשיות לא , את הנערה כי אסור לגנוב" לחנ!"העובדת אמורה , כזו

או את הביטחו� , של הנערות לקידו� תעסוקתי" להעלות את המוטיבציה"או שהיא אמורה , מסופקות

�פרשנות חברתית ביקורתית באמצעות  יקומי השוליי�יעה תיאורית הצטלבות מבמקו� זה מצ. העצמי שלה

התנהגות� של הנערות פי פרשנות זו � על. מיניות ותעסוקה,  אתניות,מעמד, השימוש במושגי� של מגדר

, ציפיותיה� הנמוכות לקידו� תעסוקתי. מבוססת וכואבת ע� המציאות החברתית, מבטאת היכרות עמוקה

ינס או הניכור שה� חשות מהעובדת הסוציאלית ה� ביטויי� התנהגותיי� של מצבי� 'גגניבת מכנסי ה

רק הבנה של . רגשיי� או קוגניטיביי�, חברתיי� של דיכוי ולא ביטויי� שמעידי� על ליקויי� מוסריי�

ולהתריס יחד ,  של הנערותלציד�הביקורת החברתית שהתנהגויות אלו מבטאות תאפשר לעובדות להתייצב 

חינוכי השגרתי אשר � שלא כמו השיח הטיפולי.  עימ� כנגד אי השוויו� החברתי המעצב את מציאות חייה�ע�

, בוח� את אחריות הפרט להתנהגותו ולבחירותיו תו! כדי קבלה של מצבי אי השוויו� ואי הצדק החברתי

התייצב ע� הנערות מבקש השיח הפמיניסטי בגישה זו ל,  הנערותאל מולובכל מייצג את החברה על חולייה 

לראות אות� כבנות ברית ולחזק , דווקא עמדה כזו יכולה לאפשר לנערות לבטוח בעובדות. אל מול החברה

�  .את כוחותיה

 :ביקורתיי� מתו! הכרה בכ! שה� בעלות ידע מבוסס�היכולת לשוחח ע� הנערות במונחי� חברתיי� )2

� במקרי� בה� הוא גור� להאפילו, בהכרח שגויולא , ההכרה בכ! שמה שהנערות אומרות הוא ידע מבוסס 

הכרחי להכיר בידע זה ולהכיר אותו כדי ליצור פרקטיקה . להתנהג בהתנהגויות שיש בה� צער או כאב

 Hill)למי שמצויי� בשולי החברה יש ידע ייחודי על המבנה החברתי דווקא . מקצועית בעלת משמעות

Collins, 2000) .או המיקו� הקשור למוגבלות , המעמדי, האתני, המגדרי(רתי הטענה היא כי המיקו� החב

, של פרטי� משפיע על החלקי� של המציאות החברתית שה� נחשפי� אליה�)  ועודפיסית או לנטייה מינית

מי שמצויי� במיקו� . מפרשי� ומביני� את המציאות החברתית, וכ� משפיע על האופ� בו ה� מנתחי�

מי שממוקמי� , לעומת זאת. את השיח ההגמוני ולראות את המציאות לאורונוטי� לקבל , חברתי פריבילגי

על הייצוגי� השליליי� שהוא עושה בה� שימוש לגבי , במיקו� חברתי שולי מכירי� ג� את השיח ההגמוני

כזה המעמיד את הידע , חתרני, ה� מסוגלי� ג� לשיח ביקורתי, ובנוס , מי שמצויי� בשוליי�

�הידע שנתפס כידע . (Hill Collins, 2000; Harstock, 1983) שאלה ומאתגר אותו הקונבנציונאלי בסימ
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"�הוא שואב את כוחו לא ממידת . אינו נכו� או אמיתי יותר מאשר ידע אחר, פי גישה זו�על, "אמיתי"או " נכו

 כ! הידע או הפרשנות של העובדת הסוציאלית נחשבי�. אמיתותו אלא מכ! שהוא מקובל על בעלי הכוח

מכיוו� שהעובדות הסוציאליות ה� בעלות הכוח וה� מחזיקות , לבעלי תוק  יותר מאשר הידע של הנערות

הוא תוצר של , כל ידע הוא חלקי בלבד, אול� בפועל. DeMontigny, 1995) ;2005, מילס (בידע הגמוני

לאותו מיקו� בהתא� " אמת"לעמדה של , או לא זוכה, המיקו� החברתי של מי שמחזיקה בו והוא זוכה

 . חברתי

אינה מבטלת את הידע המקצועי או את הידע , במקרה זה הנערות, בידע של מי שמצויי� בשוליי�הכרה 

 בעלי הידעכדי להיות בדיאלוג ע� הנערות עלינו להכיר בהבדלי� בי� סוגי הידע ולאפשר ל, להיפ!. האקדמי

  ). 2000, נבו�קרומר; 1993, רוזנפלד(להשתת  בדיאלוג מתו! עמדה של בחינה ביקורתית 

נערות לבטא את הידע שלה� לצד הידע  היא לאפשר להדיאלוגי� מתו! מיקומי� חברתיי�מטרת� של 

להקשיב כיצד נערה מסבירה את גניבת המכנסיי� ובאיזו צורה הדבר קשור למצבי , לדוגמא. של העובדות

 הנחיתות המעמדית המסומנת על ידי סוג ואולי להפנמה מחד ולהתנגדות מאיד! כלפי, חיי� הקשורי� בעוני

 או להקשיב לפרשנות של הנערות המצפות להיות קופאיות ולהסכי� לשמוע ;ינס שנערות לובשות'מכנסי הג

קופאיות או מועסקות כמהי המשמעות עבור� של העובדה שכל הנשי� שה� מכירות בסביבת� הטבעית 

ת בבחירות המקצועיות הללו ועל ההזדמנויות מנקות ולעמוד אית� על ההבניות המגדריות הקשורוכ

� או לתת לנערות להסביר מדוע ה� חושבות שהעובדת הסוציאלית שלה� ;המוגבלות של שוק העבודה עבור

ואילו חלקי� של מודעות לאי שוויו� מעמדי ואתני ה� , מהו משמעותו של המושג הזה עבור�, "טחונה"היא 

  .  מבטאות בבחירת� בביטוי זה

  תכני� ויישומ� בפרקטיקה : ת מיקומי שוליי�הצטלבו

יישומ� למצבי החיי� של וכ�  יקומי השוליי� יוצגו התכני� הרלבנטיי� לתיאוריית הצטלבות מחלק זהב

המיקומי� החברתיי� המופיעי� בשכיחות הגבוהה . נערות המטופלות בשירותי הרווחה בהקשר הישראלי

כדי להתאימ� , יחד ע� זאת. (Mehrotra, 2010)מד וגזע מע, ביותר בהתייחסויות לתיאוריה ה� מגדר

 –הקשורי� לחמישה עולמות תוכ� להקשר הישראלי ולמציאות החיי� של נערות בחרנו להציג כא� תכני� 

יוצג ידע תיאורטי ואמפירי חמשת עולמות התוכ� לגבי כל אחד מ. מיניות ותעסוקה, מעמד, אתניות, מגדר

  . ל דיאלוגי� שנערכו בי� צוותי הבתי� החמי� לנערות באותו נושאולאחר מכ� יוצגו דוגמאות ש

  מגדר 

שאלות במה שוני� מצבי החיי� של נערות  מפנה את תשומת הלב להצטלבות הקטגוריות של מגדר וגיל

במוב� זה . ובמה שוני� מצבי החיי� של נערות מאלו של נשי� בוגרות במצבי� דומי�, מאלו של נערי�
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רק . לזהות את המשות  לנערות החיות במצוקה ע� נערות באשר ה�הצטלבות זו היא של בחינת המטרה 

אימו" במודע של פרספקטיבה המבחינה בנערות כקבוצה ייחודית יכולה לאפשר לזהות את הסובייקטיביות 

�העובדה שנערות . נערות אינ� נראות, בלעדי פרספקטיבה כזו. מסלולי ההתפתחות שלה� ומצוקותיה�, שלה

 יוצרת קואליציה של חוסר נראות )1982, גיליג�(מדות בתהלי! הסוציאליזציה שלה� להשתיק את עצמ� לו

, הכליל את ביטויי המצוקה של נערי� ג� לגבי נערות מכיוו� שהשיח הטיפולי נוטה ל.בינ� לבי� החברה

 י�קשמת,  סיכו�ביטויי� של מצוקה אוכמעורבות בפלילי� ומגדיר כ! נשירה גלויה ממערכות החינו! או 

בה� מבטאות נערות את , דרכי� של הרס עצמי, המופנמות יותר, י� השונותחי� בדרכאנשי מקצוע להב

 �הדפוס של היעלמות והיאלמות אינו  ). 2006, קונסטננטינוב ויורובי", ינסקי' סטרבצ�כאה�(מצוקותיה

נשית הנאלמת של בוגרות החינו! מחקר שעסק בתבנית הנפשית ה, לדוגמא, מאפיי� רק נערות במצבי מצוקה

דתי בישראל נמצא כי נערות דרגו את מיקומה היחסי של זהות� הנשית במקו� האחרו� בהשוואה � הממלכתי

זהו מצב נורמטיבי של ). 2006, גרוס(הלאומית והאזרחית , הזהות הדתית: לשלוש זהויות אחרות

 �    .(Fine, 2006)דיסוציאציה שעושות נערות לזהות המגדרית שלה

�סקר שנער! במסגרות חינוכיות . תהליכי� אלו משפיעי� ג� על הקושי של נערות לחלו� את עתיד

נמצא כי על א  שהנערות נטו לסיי� את ) מפתני�(טיפוליות שקולטות בני נוער שנשרו ממערכת החינו! 

יתרה . דה סדירהאחוז נמו! בהרבה מה� השתלבו בלימודי� או בעבו, המפתני� בהצלחה רבה יותר מהנערי�

, לאל�ארגוב וסבו, ב� רבי(אחוז גבוה מבי� הנערות לא יכלו לדווח על תכניות לעתיד בתחו� כלשהו , מזו

נערות ערביות : לדוגמה. העדר היכולת לחלו� מקבל ביטויי� שוני� בקבוצות אוכלוסייה שונות). 2003

ת כדי לסייע לא� בעבודות הבית ובגידול ישראליות מוצאות על ידי הוריה� מבית הספר כבר בכיתות הנמוכו

�בהלימה לתפקידי המגדר  מנותבות למקצועות מסורתיי� יי� מקצוע�לימודיהמגלות עניי� בנערות . אחיה

, הקושי לחלו� את העתיד. מקשי� על פרנסה עתידית ועל מוביליות חברתיתלמרות שאלו , המסורתיי�

לה והאפליה ומהווי� גורמי� מעכבי� בהתפתחות� של מסמני� את ההגב, ההסללה והעדר היכולת לבחור

  .  נערות

�הוא הקושי , קושי נוס  שנערות מתמודדות איתו כתוצאה מהתעלמות מהצרכי� הייחודיי� שלה

. שכ� דרכי העבודה המקצועית אינ� מותאמי� למציאות החיי� של נערות, למצוא עזרה ומעני� הולמי�

עזבו את בתיה� המתאר נערות ש, "נערות בורחות"ות של המושג  מתארת את חוסר המותאמ)2006(קומ� 

ואת הדרכי� בה� מושג זה מכוו� ,  הוזנחו על ידי הוריה�או/יו קורבנות לאלימות פיזית ומינית ולאחר שה

אנשי המקצוע רואי� חוסר ההלימה של המושג קשור בכ! ש. לדרכי פרקטיקה שאינ� רלבנטיות לנערות

המעידה על חוסר יכולת ההתמודדות של , מילה בעלת קונוטציה שלילית" (רחותבו"נערות אלה כנערות 

כמי , כלומר ( בעוד הנערות מתארות את עצמ� כמי שסולקו מבתיה� או שאי� לה� בית לגור בו)הנערות
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מזת על מרראיית הנערה כבורחת , יתרה מזו. )שמתמודדות באופ� אקטיבי ע� הקשיי� שה� חוות בבית

וביל לגישת עבודה כמי שמתמודדת ע� משפחתה ת ה ראיית ואילוה למקו� שממנו ברחההצור! להחזיר

  . אחרת ולהצעת עזרה שונה

כפעולה אקטיבית של התמודדות והתנגדות למצב קיי� שנוקטות " בריחה מ� הבית"הפרשנות של 

ת� באמצעות מתארת כיצד נערות מעצבות את זהואשר , וויליסהנערות עולה בקנה אחד ג� ע� מחקרה של 

 מפנימות את הסיפורי� ה�, לטענתה. (Willis, 2009)ותו! כדי משא ומת� ע� סיפורי� תרבותיי� על נשיות 

  .  ומתנגדות לה� בעת ובעונה אחת, המגבילי� את יכולת� להגדרה עצמית,התרבותיי�

. זוגה�  שלה ע� בנההראשופגישה הרומנטית בחיו! על הבתכנית בהקשר זה סיפרה אחת העובדות 

היא . נסעו במכוניתה, מכיוו� שלא היה ברשותו רכב.  כבר ברגע הראשו� שראתה אותומצא ח� בעיניההוא 

א� תצליח להכניס את האוטו " לא נשית"אבל מתו! חשש שתיראה , נהגת מצוינת ושולטת בכל רזי החניה

בקשה העובדת , לה לעשותכפי שהיא מסוגלת ורגי, למקו� החניה הצר שמצאו על ידי סיבוב ההגה ביד אחת

המעניי� בדוגמא זו הוא המודעות של העובדת לכ! שההבניות . מב� זוגה כי יצא מהאוטו ויכוו� אותה

החשש , ויחד ע� זאת, ההתנגדות לה� באמצעות מניפולציה, החברתיות במקרה זה אינ� מתאימות לה

  . ברתיותהמבטא ג� הפנמה של אות� הבניות ח" לא נשית"האמיתי מפני האשמה כ

באחת הקבוצות העלה הנושא לדיו� . השיחה על מגדר העלתה תכני� מגווני�: דיאלוגי� על מגדר

הבנות גילו עניין ולא  הביעו , הייתה שיחה מצוינת". סוגיות הקשורות לתפקידי המגדר וכ� ליחסי� בי� המיני�

נערה אחת אמרה שכשגבר : ים בשיחהעלו דברים מעניינ. עובדה זו הפתיעה את הצוות. התנגדות להשתתף בשיחה

אחרת אמרה שפמיניזם הוא .  ואישה שבוגדת זה הורס את הבית כי האישה היא המסורה לבית, בוגד זה לא נורא

ענו , כשנשאלו הנערות מה דעתן על גבר המשתתף בעבודות הבית ותולה כביסה. תגובה לשלטון הגברים בעולם

הבנות . כשהן נשאלו האם הן רואות את זה במציאות הן השיבו שמעט. ההבנות שזה חמוד והן היו רוצות גבר כז

מתוך ." (היוםאם כי הן רואות שינוי , גם אצל הבוכרים. הבוס, אצל ההודים הגבר הוא המלך, דיברו על עדות שונות

  ). 23.1.2008 ,תיעוד התכנית

ויות של אלימות בתו! סיפרו על חו, נערות אחרות כשהתבקשו לתאר חוויות של אי שוויו� מגדרי

מה . הנערות נשאלו איפה הן מרגישות קושי עם מעמדן בחברה". ועל ההתקוממות שלה� כנגד זה, המשפחה

במהלך מפגש זה תיארו שש נערות שהן או אמותיהן . שבלט זה הנושא של אלימות נגד נשים ונערות בחברה הערבית

אחת הנערות שגם היא , ת הקשה נגדה מצד אביה ואחיהכשאחת הנערות ספרה על האלימו. חווות אלימות במשפחה

ואיך את מגנה על עצמך כשאחד מהם מתקרב אליך ", )חזק וכועס, בטון בטוח (שאלה אותה , עדה לאלימות כלפיה
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אני לא עושה שום !! כלום "שתקה לדקה אחת או שתיים ואז אמרה , הנערה נדהמה מהשאלה" ?ומנסה לפגוע בך

היא שוב שתקה ואז הנערה " ?נותנת להם להרביץ לך? ומה את עושה: "ייה שאלה אותהאז הנערה השנ." דבר

התערבו בשיחה , שהיו שקטות עד אותו רגע, נערות אחרות!!" עצמךאת צריכה להגן על : "השנייה אמרה בטון גבוה

היא מתחילה מגנה על עצמה בכך שעצמה שהיא בתגובה ענתה הנערה " ? על עצמהלהגןנערה יכולה איך  "ושאלו

, מתוך תיעוד התכנית (." מושיטה את הידיים שלה ומנסה לדחוף את אביה ולא לתת לו לפגוע בה,לצעוק ולקלל

21.3.2008 .(  

�. העובדות תיארו את הפתעת� מכ! שהנערות דברו בגלוי על נושא מושתק כמו אלימות במשפחותיה

ובר בנושא שהוא טאבו מוחלט בישובי� ערביי� תחושת העובדות הייתה כי ה� מופתעות במיוחד מכיוו� שמד

הייתה כי דווקא הקונטקסטואליזציה של של העובדות תחושת� . מחשש לגילוי פומבי של הסוד, קטני�

שוויו� חברתיי� אפשרה לנערות לספר את מה שעד �האלימות הבינאישית האינטימית בהקשר של יחסי אי

  .  שפחתיתאז חשו שהוא ביטוי של פתולוגיה אישית או מ

  אתניות

בשיח של העבודה . הנושא של אתניות נדו� בשיח האקדמי בישראל בעיקר בשיח הדיסציפלינארי הסוציולוגי

ת ופוליטי� אשה� ורסיות, או פרקטיקה רגישת תרבות, הסוציאלית נהוג להשתמש במושג של רב תרבותיות

, התרבותיי� של מקבלי השירותי�מתמקדת בהכרת הרכיבי� תרבותיות �רב. של הכרה בהבדלי� אתניי�

היכרות של  ובהתאמה מאפייניה של פרקטיקה רגישת תרבות ה� כדי להבי� את המערכת הפרשנית שלה�

הופס . רפלקציה עצמית ומודעות להטיות אישיות, העובד הסוציאלי ע� התרבות של מקבלי השירותי�

ת המיומנויות הדרושות כדי לחוש נוח מצב שבו היחיד שולט על הידע ומפתח א"כתרבותיות � רבמגדירה

בכל סיטואציה המערבת קבוצות של אנשי� מרקעי� , ולתקשר באופ� אפקטיבי ע� אנשי� מכל התרבויות

 ,Hoops ("אד� רב תרבותי הוא אד� שלמד כיצד ללמוד תרבות במהירות וביעילות... תרבותיי� שוני� 

להג� על העובד הסוציאלי מפני מצב  אמורה  תרבותפרקטיקה רגישת  ).122מ "ע, 1999 בתו! שבתאי 1979

אול� בפועל , מתו! תפיסה של טיפול שווה ושוויוני,  מעניק טיפול אחיד לאנשי� מתרבויות שונותבו הוא

 .)1999 ,שבתאי (מצבי� של אפליה כנגד קבוצות שוליות שהטיפול האחיד אינו מותא� לה�ל תור�הוא 

שמנסה בניגוד למי , את תפקידה של העובדת הסוציאלית כמתווכתה מציג )1999(ר סטריא�רואר, בדומה

  . להטמיע את התרבות השלטת על אנשי� מתרבויות אחרות

המושג , הערכי� והנורמות התרבותיי�, אשר מציב במרכז את האמונות, תרבותיות� בשונה מהמושג רב

י� בתוכ� מתקיימות תרבויות הכולל ג� ניתוח מבני של יחסי הכוח החברתי, אתניות הוא מושג פוליטי

מתייחס ליחסי הכוח הטמוני� בבסיס חוסר ההכרה הוא , באופ� מיוחד. שונות והתייחסות לצדק חברתי
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כ! . בלגיטימיות של מאפייני� תרבותיי� של קבוצות שוליי� או הער! הנמו! המיוחס לאות� מאפייני�

לבחו� את האתניות כסוג של , ביקורתית מתו! נקודת מבט (Comaroff, 1996, 164-166)מציע קומרו  

ה� מתעצבות תמיד בתו! משוואה של יחסי כוח . זהויות אתניות אינ� רק תוצר של מורשת תרבותית: יחסי�

�באינטראקציות שגרתיות בי� המטריאליי� וסימבוליי� ולפיכ! יש לבחו� כיצד ה� מגולמי� , פוליטיי�

ethnicizing ל  �ethnicized .באתני �אלא דיו� במצבי� , לא רק הכרה בתרבות שונה, א� כ!, ות הואהדיו

� ;2008, לוי�ששו�(תרבותי של אנשי� מקבוצות מסוימות � הקשורי� לשיו! האתני, ובחוויות של אי שוויו

פותח הדיו� באתניות בהקשר זה פתח להכרה ביחס לחוויות של גזענות ואפליה , למעשה).  2000, יונה ושנהב

  . הקשרי� אתניי�שחווות נערות ב

אי� ספק כי יש חשיבות רבה לכ! שעובדות סוציאליות יכירו את המאפייני� התרבותיי� המעצבי� את 

אשר מציבה את ניתוח יחסי אי השוויו� , עמדה תיאורטית ביקורתית. ל� אי� בכ! דיאו. חיי הנערות

מדה הביקורתית מתנגדת הע, האחד: מסמנת שני אתגרי� שה� קשי� יותר להשגה, כפרספקטיבה מרכזית

היא מתנגדת , כלומר. באופ� שמזהה את התרבות ע� האלמנטי� האקזוטיי� שלה" תרבות"לרדוקציה של 

המוזיקה והריקודי� , לכ! שקיומה של תרבות המיעוט בשיח הכללי יהיה סיכו� של המאכלי� האתניי�

העמדה , במקו� זה. לקבלשאות� קל יחסית לאנשי מקצוע , האתניי� או הטקסי� והחגי� האתניי�

ומערכות של ידע , צורות התנהגות, התיאורטית הביקורתית מבקשת לכלול במושג תרבות ג� דרכי חשיבה

 משו� שהעבודה בי� היתר, שאות� קשה יותר לעובדי� סוציאליי� לקבל) local knowledge(מקומי 

 & Gray, Coates)דרניסטיי� הסוציאלית מבוססת על חשיבה רציונליסטית ועל רעיונות מערביי� מו

Yellow Bird, 2008) .ודגשת בספרות העוסקת בלימודי ילידות מ, כ! לדוגמא(indigenous studies) 

איש המקצוע בסיס להבנה של החשיבות של לימוד ההיסטוריה של הקבוצה התרבותית כ בעבודה סוציאלית

כיר לה, וויות של אבד� המורשת התרבותיתחעל איש המקצוע להכיר את הבמיוחד . חוויות התרבותיותאת ה

 ולהכיר בסיפורי� כאמצעי מרכזי להבנת התרבות ולהעברת ידע מקומי כאלמנט מרכזי של החיי�רוחניות ב

)Gray, Yellow Bird & Coates, 2008; Al-Krenawi & Graham, 2008( . במיוחד קשה לאנשי מקצוע

רבות המיעוט מכתיבה התנהגויות או דרכי חשיבה אשר כאשר ת, להכיר בתרבות השונה כתרבות לגיטימית

  . לא מוצדקי� או לא טובי� בקנה מידה של החשיבה המערבית, נראי� לא ראויי�

האתגר השני שעמדה תיאורטית זו מציב נוגע לקישור בי� אתניות כמבנה תרבותי לבי� אתניות כמבנה 

השיו! האתני משפיע בפועל על המיקו� תרבותית נוטה להתעל� מכ! ש�הדיו� על רגישות רב. חברתי

השיו! האתני לקבוצת מיעוט משפיע על הסיכויי� , כלומר. החברתי והמעמד הסימבולי של הקבוצה

, להשכלה ועל ההזדמנויות התעסוקתיות הפתוחות בפני חברי הקבוצה והוא קשור לחוויות של אפליה
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 בעבודה (indigenous studies)לימודי ילידות תרבותיות ו�לניתוח שיחי� שוני� של רב(. נחיתות וגזענות

  (Gray, Coates & Yellow Bird, 2008; Gray & Cotes, 2008)סוציאלית ראו אצל 

 כי השיו! (Ladner, 1971)ה לדנר אמריקאי מצא�במחקר אתנוגראפי על נערות ממוצא אפריקאי

. יוחד הצטלבותו ע� השיו! המגדריובמ, אתני שלה� הוא זה שהשפיע ביותר על חוויות החיי� שלה�/הגזעי

השילוב של חוויות של גזענות וסקסיז� השפיע על האופ� בו התעצבה אצל� התפיסה של הנשיות , לדוגמא

 הציעה כי מכיוו� שהתרבות הכללית מגדירה את הנשיות האידיאלית (Reid, 1989)רייד . האידיאלית

הרי שתהלי! , "שחורי�"� אידיאליי� ואינה מציעה ייצוגי, במונחי� שמתאימי� לנשי� לבנות

האתגר הפסיכולוגי , תהלי! גיבוש הזהות, למעשה. הסוציאליזציה של נערות שחורות הוא מורכב ביותר

שכ� , הוא מורכב יותר עבור בני נוער מקבוצות אתניות שוליות, ההתפתחותי המרכזי של גיל ההתבגרות

 ע� המודעות כלומר, )בדפוס, נבו� וקרומרמלכה" (תפצעי זהו"תהלי! זה כולל עבור� ג� התמודדות ע� 

 ;Phinney, 1989 ;בדפוס, נבו�מלכה וקרומר(לערכה המטריאלי והסימבולי של הזהות האתנית שלה� 

1990; Helms, 1993; Cornell & Hartmann, 1998 .(   

מא נמצא כי כ! לדוג. ההשתייכות לקבוצה אתנית הנתפסת כנחותה כרוכה בחוויות של אפליה וגזענות

נערות ממוצא אתיופי חוות חוויות של גזענות נתפסת בעלות עוצמה א! ה� נוטות שלא לספר עליה� לאנשי� 

הרס עצמי או מחיקה עצמית , וכ� כי ההתמודדות ע� חוויות אלו קשורות לזע� מופנ�, מחו" לקהילת�

כלומר להכפי  את הזהות , ועבדתבמצב זה יכולי� בני נוער לאמ" זהות אתנית מש). 2010, גולדברג�שנהב(

 reactive ethnic)או לאמ" זהות אתנית תגובתית מוקצנת , האתנית שלה� בפני זהות הגמונית

consciousness)) (Espiritu & Wolf, 2001 .נמצא כי נערי� ממוצא קווקזי דבקי� בזהות� , כ! לדוגמא

מלכה (היא בעלת ער! חברתי נחות כתגובה של התנגדות לכ! שה� חשי� שהקווקזיות " קווקזיי�"כ

" שחורה"ובני נוער ממוצא אתיופי אמצו לעצמ� את מוזיקת הרגיי כדר! לאמ" זהות ) בדפוס, נבו�וקרומר

  ). 2001, שבתאי(ובעלת ער! 

וכדי לתת לנערות את ההזדמנות , הקשורות לאתניותסוגיות הכדי להתמודד ע�  :דיאלוגי� על אתניות

מאיזה מקו� חברתי אני באה , על אנשי המקצוע לשאול את עצמ�, ות לאתניותהקשורלספר על חוויות 

כיצד המיקו� שלי ? כיצד המיקו� שלי נתפס בעיני הנערות? הו המוצא האתני שלימ? למפגש וליחסי�

  ? משפיע על האופ� בו אני מבינה את הנערות

א נערות ממוצא אתיופי הבי, בי� עובדות לנערות במסגרת התכניתנושא של אתניות הדיאלוגי� ב

�  : או בבית הספר, לדבר לראשונה על חוויות של גזענות שה� חשות על בסיס יומיומי בלכת� לקניו
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ילד , יום אחד כשטיילה שם ברחוב. נערה סיפרה שלפני מספר חודשים התארחה ברחובות אצל משפחה"

הקבוצה כולה צחקה .  לא הגיב לכךלדבריה האב, ..."שקית שוקו מהלכת: אבא תראה, אבא"חרדי צעק לאביו 

כאשר הן . וקוראים להן, נערה אחרת סיפרה שבדואים נוסעים אחריהן ברחוב... מתוך הזדהות למשמע הסיפור

סיפור נוסף סופר )... הנערה שינתה את הקול לקול עבה ותככני" (יא שחורה: "הם מתחילים לצעוק, לא עונות

יום . הן סיפרו שהייתה בחטיבה מורה אחת ששנאה אתיופים. תה הכתהעל ידי שתי נערות שלמדו יחד בעבר באו

. הנערות הבינו שהשיחה מופנית אליהן. והחלה לשוחח איתן על היגיינה, אחד המורה כינסה את כל הבנות בכתה

כדי להדגים . הן אמרו שהמורה לא הבינה שהשיער שלהן מקורזל בגלל שזהו מרקמו ולא בגלל שהוא מלוכלך

: ספרדים ומתחת לבסיסו רשמו: באמצע, אשכנזים: הן אומרות ציירו משולש שבקודקודו העליון כתבואת מה ש

, הספרדים, "בעננים, גבוה גבוה בשמיים"הנערה שציירה את המשולש הסבירה שהאשכנזים נמצאים . אתיופים

יינו דרכי התמודדות  הנערות צ.הקבוצה הסכימה עם הנערה... איפה שהוא באמצע ואלו האתיופים מתחת לאדמה

הנערות אמרו שהן רוצות לכתוב את . הומור, שתיקה והתעלמות, אלימות פיזית או מילולית: עם גילויי גזענות

  ).6.5.2008, מתוך תיעוד התכנית (".כדי שלא ירחמו עלינו, בצחוק"חוויותיהן במחברת אבל 

�שה� , כ! אמרו הנערות, חשולא , עד שהעובדות בבית הח� לא העלו את הנושא של אתניות בעצמ

�  .ג� נערות מזרחיות דברו על חוויותיה�. יכולות לשת  בחוויות אלו או שיש מי שמתעניי� לשמוע אות

  מעמד

למרות שכמחצית מהנערות שנמצאות בטיפול השרות לנערות וצעירות במשרד הרווחה חיות במשפחות 

במחצית מהמשפחות אי� , שפחות חד הוריותמחצית מהנערות חיות במ(שממודדות ע� מצוקה כלכלית קשה 

השיו! המעמדי שלה� אינו נחשב , )2005, קונסטנטינוב ואפרתי, רובי"יו, ינסקי'סטרבצ�כאה�(מבוגר מפרנס 

�קרומר(עוני מצוי בשוליי� של השיח הפרופסיונאלי בעבודה סוציאלית . כנושא לדיו� בתו! הקשר טיפולי

 הסוציאליות העובדותיה� של תגובותג� , בהתאמה. ותר ממגדר או אתניותעוד י, )2010,  ולוי�גל�וייס, נבו

כאשר הנושא עלה , יחד ע� זאת. מרתיע לשיחה ע� הנערותוקשה הייתה כי זהו נושא שהשתתפו בתכנית 

ובמקרי� רבי� דווקא אלו שאינ� משתפות (הנערות , לדיו� במסגרת הדיאלוגי� מתו! מיקומי� חברתיי�

שמחו לשמוע את חוויות חברותיה� והתעוררו דיוני� משמעותיי� ,  חלקו בחוויותיה�)פעולה בדר! כלל

  . ביותר

הוא דיו� , עוני, ובעיקר בצורתו הכואבת ביותר, ג� הדיו� במעמד, בדומה לקטגוריות מגדר ואתניות

 ,Lister)ליסטר . ובאופ� בו נחיתות ביחסי כוח חברתיי� משפיעה על עיצוב הזהות וההתנהגות, ביחסי כוח

. הקונקרטי, המעגל הראשו� הוא זה של המחסור הכלכלי:  מגדירה עוני כמתקיי� בשני מעגלי�(2004
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את , כלומר את הסטיגמות המופנות כלפי אנשי� החיי� בעוני, המעגל השני כולל את המחסור בהו� סימבולי

ולא מתייחסי� לדבריה� ,  ידעואת החוויה כי לא מכירי� בה� כבעלי, חוסר הכוח הפוליטי, חוויית הניכור

והוא כולל את החוסר , המצוי בתוו! בי� שני המעגלי� הקודמי�מעגל על כ! יש להוסי  . כאל ידע לגיטימי

, מחסור בתנאי העסקה ראויי�, מחסור בדיור נאות, כמו מחסור בבתי ספר טובי�, בהזדמנויות חברתיות

, ופעילות חברתיות בתחו� העוני, דקלבאו��ביר�, ניר�, נבו�קרומר (מחסור בבריאות ובשירותי בריאות ועוד

2010( .  

המחסור בכס  כרו! בחוסר ,  לדוגמא–ההקשרי� הללו חוות נערות חוויות חיי� ספציפיות לושת בש

, או בצור! לדחות באופ� קבוע סיפוקי�, היכולת לקנות בגדי מותגי� נחשבי� או לצאת לטיול בית הספר

עוני כרו! , בדומה לחוויות של סטיגמה על רקע של אתניות.  הרשות אות� לעצמ�שאנשי� אחרי� יכולי� ל

הימנעות , שיכולות ג� להוביל לפגיעה בער! העצמי ובדימוי העצמי, בחוויות קשות של השפלה ונחיתות

או להתמודדות ישירה או גאווה /ו, מתפקידי� חברתיי� או מלקיחת אחריות מחד, מקשרי� חברתיי�

שבע צעקו בקול את ש� השכונה כאשר נפגשו ע� נערות �בבאר' ו במקרה בו נערות משכונה דכמ, מופגנת

  . ממקומות אחרי�

לחוויות של חיי� בשכונה בה לא מפני� את הזבל , לדוגמאהמחסור בהזדמנויות חברתיות מתקשר 

ה תקינה והוא מכיוו� שברחוב חסרה תאור,  או בה נערות פוחדות ללכת ברחוב בשעות החוש!;באופ� סדיר

,  או לחוויות של לימוד בכיתה או בבית ספר לא מתאימי�;מזמ� מפגש ע� אנשי� העוסקי� בפעילות פלילית

  . ויות לפעילויות פנאי על פי בחירהשל חוסר באפשראו 

מראה כי ) 2006(נבו �קרומר. החיי� בעוני מעצבי� את חייה� של נערות בשונה מאשר חייה� של נערי�

אשר אינה מאפשרת לנערות , חברתית והעצמית של נערות את התפקיד הנשי וה� המדיניותה� תפישת� ה

מביאי� לכ! שחסרי� לנערות החיות בעוני ערוצי� להתקדמות או להתפתחות מלבד , תקופת מורטריו�

� ,ה� נישאות בגיל צעיר מכיוו� שה� שבויות בתו! הנרטיב המקובל הרואה בנישואי� גאולה משחררת. נישואי

וג� כדי למצוא , אבל ג� כדר! להתנגד למצוקה הפסיכולוגית שנגרמה לה� בילדות� במשפחת� או במוסדות

לידת ילדי� היא ג� חלק מאות� . בעלות שליטה על חייה�, בה יהיו אוטונומיות, לעצמ� קורת גג קונקרטית

, למימוש עצמי, ר עצמיעבור נשי� והיא מהווה ביטוי לשחרו" נורמטיבית"ערוצי� מקובלי� של התפתחות 

א! הילדי� הופכי� להיות ג� חס� משמעותי , לרווחה פסיכולוגית ולתחושה של התאמה לציפיות הסביבה

כ! מהווי� ילדי� משאב חיוני . בדר! לשחרור ממערכות יחסי� הרסניות או בדר! לעבודה וליציאה מעוני

בעוד ה� מהווי� חס� במאבק , ניבמאבק� של הנשי� באספקטי� הפסיכולוגיי� והסימבוליי� של עו

  .להגדלת ההכנסות וליציאה מעוני במובניו הקונקרטיי� ביותר
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שלא היוו , השיחה על עוני אפשרה לנערות לספר על חוויות חיי� יומיומיות שלה�: דיאלוגי� על עוני

.  פתולוגיהנושא לשיחה עד אז ואפשרה הבנה מחדש של התנהגויות שנדונו לפני כ� בתו! מסגרת פרשנית של

, כלומר" (בבוטיק החבל"ינס שלבשה 'את מכנסי הג" קנתה"כאשר נערה התפארה בכ! שהיא , כ! לדוגמא

העובדות . התפתח דיו� על עוני ועל החוויות הקשורות בו, )גנבה אות� מחבל עליו היו תלויות לייבוש

מצאו שהנושא מעסיק מאד , ליתשחשו עד אז קושי גדול לדבר ע� הנערות על עוני ומצוקה כלכ, הסוציאליות

ותיארו את שכונות , במרבית השיחות התמקדו הנערות על השכונה כעל מבנה חברתי מעמדי. את הנערות

: בדיווחי� של העובדות ה� כתבו. והנחיתות הסימבולית שלה�, האלימות, המגורי� שלה� על ההזנחה

חלק . זה הנרקומנים' ד, זה הזונות' ג: 'לד'  גות על ההבדל  בין שכונההשבוע בשיחה שהתקיימה דיברו הנער"

 הן מכירות –הנערות יודעות להצביע על זהותן של חלק מהזונות . מהנערות מתגוררות ליד המקום שם עומדות זונות

לא ,  80₪ -אני נותנת לו להכניס לי ובתמורה הוא מטעין לי טוקמן ב"וספרו ששמעו מאחת הזונות ש, אותן מהשכונה

ובכניסה לבנין היא ראתה זונה עם לקוח ,  אחת הנערות סיפרה שבאחד הלילות היא רצתה לברוח מהבית". 60₪ -ב

הנערות ". צחקתי והלכתי, אחר כך, בהתחלה חשבתי שהם רוקדים", אמרה" ?מה יכולתי לעשות. "בשעת מעשה

  ).25.3.2008, מתוך תיעוד התכנית (."נשאלו מה דעתן על זה

דווקא היכולת ? "יצא ממני"מה ? מה זה אומר עלי, א� אני גרה בשכונה כזו, ההתפתחו דיוני� על השאל

של העובדות להכיר בכ! שעוני יוצר מגבלות חברתיות אפשרה לנערות לספר עוד ועוד על חוויותיה� אל מול 

  . המגבלות החברתיות הללו

  מיניות

ה מינית וללא ספק היא בעלת עוסקת רבות בהקשר של נטיי יקומי השוליי�הצטלבות מהפרספקטיבה של 

אול� מבלי להפחית בחשיבות הצור! להכיר . (Queer Studies)תרומה לדיו� בהקשר של לימודי� קוויריי� 

�אנו בוחרות להציג כא� את תרומתה של הפרספקטיבה , בחוויותיה� של נערות ביחס לנטייה המינית שלה

על אודותיו עמוס בתכני� שהשיח , י� מוסריי�רווי מטענ נושא – בנושא של מיניותהשגור שיח ביחס ל

דורש מה� נערות השיח הציבורי על מיניות של , כ! לדוגמא.  ופיקוחהאשמה אינדיבידואליתגלויי� של 

וג� המצב של התנהגות מינית בוטה או המצב של להיות לא מינית ג�  – להיות מיניות במידה אופטימאלית

וככזה , ליברלית�חינוכי השגרתי הוא בעל נטייה ניאו� השיח הטיפולי.  בלתי נסלחת לסטייהי�חשבמוקצנת נ

של מאמ" אישי , ")ת צריכה לשמור על עצמ!א("הוא נוטה לעודד את הנערות לתפיסה של אחריות אישית 

 ")נהגת באופ� הנכו� כנראה שלא הת– א� לא הצלחת ; תצליחי– תתנהגי באופ� הנכו�א� ("שרווח בצידו 

בחור מי הוא הגבר איתו תקיימי יחסי� מיניי� ואת יכולה לבחור את את יכולה ל("ת ושל בחירה חופשי

  ").התנאי� של יחסי� אלו
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 ומדגישה את היעדרה ביקורתית מעצבת את השיח בצורה שונהפמיניסטית פרספקטיבה , לעומת זאת

החברתיות הוא בו ההבדלי� בי� המיני� וכוח� של ההבניות , של פרספקטיבה מגדרית דווקא בנושא זה

הכרחית כדי לעמוד באופ� פמיניסטית פרספקטיבה . (Tolman, Striepe & Harmon, 2003)הברור ביותר 

וההקשרי� המרובי� בתוכ� ) דימוי עצמי וציפיות מיניות(מלא על האספקטי� של התפתחות העצמי 

–Lavie)אי 'אג�לביא. (Tolman, Striepe & Harmon, 2003)) אישיות�חוויות בי�(ההתפתחות מתרחשת 

Ajayi, 2005)מתארת כיצד הבניות חברתיות ותפיסות גבריות לגבי מיניות מעצבות את התפיסות של נשי�  ,

תפיסות דומיננטיות לגבי מיניות נשית . אפילו לגבי החוויות הגופניות האינטימיות והאישיות ביותר

מקשה על נשי� להיות במשא ומת� ,  גברי�ומכוונת למילוי הצרכי� והתשוקות של, נטולת תשוקה, כפסיבית

 (Tolman & Debold, 1993)טולמ� ודרולד . (Tolman, Striepe & Harmon, 2003)לגבי מי� בטוח 

מתרחש ג� בכל הנוגע , )1982(אשר תואר על ידי גיליג� , מתארות כי תהלי! ההשתקה העצמית של נערות

ולמעשה עושות , על עצמ� במקו� לחוות את עצמ�בגיל ההתבגרות נערות מתחילות להסתכל . למיניות

ה� לומדות להכיר את עצמ� דר! עיניה� של גברי� ומפנימות . אובייקטיפיקציה לעצמ� בהקשר של מיניות

  . וכ! מאבדות את הקשר ע� החוויות הגופניות שלה� וע� עצמ�, את המבט הגברי

במאמר מכונ� . יבורי בנושא מיניותהניתוק של נערות מגופ� מתרחש על רקע של השיח החינוכי הצ

 �הניזו� ומזי� פאניקה ,  על השיח החינוכי בנושא מיניות של נערות כעל שיח מפקח(Fine, 1988)מצביעה פיי

�השיח של חינו! מיני מדגיש . מוסרית ומשתיק ומבטל את גופ� של נערות ואת הסובייקטיביות המינית שלה

 �השיח . ומציג את הנערות כקרבנות בלבד)  או להריונות לא רצויי�כמקור למחלות(את הצור! להיזהר ממי

על אמצעי מניעה הופ! את הפעילות המינית לפעילות מסוכנת ואינו מותיר מקו� לראות במיניות פעילות 

שיח דומה בעל מאפייני� שמרניי� ופיקוחיי� מתואר כשיח  (שמטרתה סיפוק והנאה הדדיי�, נורמאלית

ומופעלת על ידי עובדות סוציאליות למע� נערות במצבי " פמיניסטית"ת המגדירה עצמה הדומיננטי ג� בתכני

 האלמנט המרכזי החסר בשיח זה הוא הכרה בכ! שג� לנערות .)Bay-Cheng & Lewis, 2006ראו , מצוקה

ב עוסק באמצעי מניעה ולא "השיח המקובל בבתי הספר בארה, לטענתה. ולנשי� צעירות יש תשוקה

ולכ� תפקיד� של נערות במערכת יחסי� הוא , הוא מתאר את הנערי� בלבד כבעלי תשוקה מינית. במיניות

כעשרי� שני� מאוחר יותר כתבה פיי� מאמר . ולהימנע מלחוש תשוקה בעצמ�, להיזהר מתשוקת� של נערי�

 המיני למרות הישגי התנועה הפמיניסטית והחופש, למרות השני� שחלפו. המש! בו היא חוזרת על טענותיה

השיח החינוכי עדיי� מסתיר ומעלי� את האפשרות שלנערות יש או יכולה להיות תשוקה מינית , לכאורה

(Fine, 2004) .  

Shelly
Highlight
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טולמ� טוענת כי העדר התשוקה בשיח על מיניות והעדר� של אפשרויות לשוחח על חוויות של תשוקה 

חשות בלבול ומבוכה לגבי הדר! בה מביאי� לכ! שנערות צעירות אשר חשות תשוקה מינית , בהקשר מיטיב

 �במחקרה מצאה כי מרבית הנערות אכ� חשו תחושות של תשוקה . (to do desire)" לעשות תשוקה"עליה

חוויות החיי� . א! היה בה� בעיקר פוטנציאל לאיו� וסכנה, וחלק� ג� ראו בתחושות אלו פוטנציאל להנאה

נערות המשתייכות למעמד הבינוני . ה� לגבי תשוקההאתניות והמעמדיות של הנערות הכתיבו את עמדותי

נערות שסביבת המגורי� ". נורמאליות"או " טובות"נטו לראות בתשוקה איו� לתחושה העצמית שלה� כ

�חששו , שלה� ספקה לה� חוויות של אלימות וסכנה ואשר הכירו את התוצאות של מי� לא מוג� בקהילותיה

ג� . (Tolman, 1994)א את עצמ� בסיטואציות של  אלימות או ניצול ה� עלולות למצו, כי א� יחושו תשוקה

הנערות לא דברו עליה במושגי� של כוח אלא , כאשר החוויה של התשוקה המינית היא חזקה ומהנה

  ". כניסה לצרות"במושגי� של 

יש , תכדי להג� על נערו, ובאופ� פרדוקסאלי, כדי לאפשר לנערות חיבור לגופ�, פי גישה זו א� כ��על

�כאילו נערות צריכות להימנע ממי� או , בניגוד לתפיסה הפשטנית. לאפשר לה� לגלות את התשוקה שלה

, יש לפתח שיח אשר נות� לנערות לגיטימציה לפעול בהתא� לתשוקה שלה�, להיזהר מתשוקת� של בני�

  .להביא לרווחת�מאפשר לה� להכיר בכוחותיה� ובצרכיה� ולתפוס את ההתנהגות המינית כזירה שאמורה 

מה לדעתכן אנו מתכוונות : את השיחה בכך שהן שאלו את הנערותהעובדות התחילו ": דיאלוגי� על מיניות

תחילה  ב?מה יש לכן להגיד עליה" מיניות"או כשאומרים לכן את המילה ? כשאנו רוצות לדבר איתכן על מיניות

פרצה המבוכה והתחיל פרץ של דברים שנמשך שעה אך מהר מאוד נ, לא רצו לדברנערות ה, הייתה מבוכה גדולה

שתמיד משעמם לה ומכל הפעילויות היא מבריזה בשלב כזה או , "הכי מופרעת", אחת הנערות. וחצי ללא הפסקה

הנערות  שבע מתוך .נשארה עד הסוף ואמרה שזה היום שהיא הכי נהנתה בו בבית החם מאז שהיא מבקרת בו, אחר

טרה אחת והיא ליחסי מין יש מ. הנערות עשו חיבור בין קיום יחסי מין וילדים . ערביות הןשתיים, שהשתתפו בשיחה

"  לא צריך למהר לקיים יחסים ולהביא ילדים". "רק בגיל מבוגר, יחסי מין זה לא בגיל שלנו", לכן. הבאת ילדים

רק , לשכב עם גבר"אמרה שואחרת " תלוי בגיל? יחסי מין זה טוב"נערה אחרת ציינה כי  ".בסוף כולם מתחתנים"ו

כשאישה שוכבת עם גבר זה , אבל כשגבר שוכב עם אישה זה לא גועל נפש. גועל נפשזה , לפני זה, אחרי החתונה

: נערה אחת אמרה ?האם יש הבדל בכלל, בנקודה זו שאלו העובדות מה לדעתן  ההבדל בין גברים לנשים ".גועל נפש

הנערות דיברו על התיוג  .הוא המרכז, הוא אומר להן מה לעשות, רי הגברנשים הולכות אח, זה תמיד פריפריה נשים

נערה ערביה אמרה שבתרבות שלה גבר יכול להיות עם כל  .של בנות שמקיימות יחסי מין מול בנים שעושים זאת

א סופר סיפור על מישהי שהנערה מכירה שהייתה ל. (אישה אך אישה ללא בתולין  היא אבודה ואסורה על כל גבר
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בחורה " נערה אחרת אמרה ש). האיחוי וגרש אותהאתלה בעלה גי, נישאה, בתולין לפני חתונהעברה איחוי , בתולה

הבחורה היא זאת "בכל מקרה ."  אז לא,נה ואם לא ירצהאם הגבר רוצה היא תה, ששוכבת עם גבר לא צריכה ליהנות

 . מיניאין צורך, נשיםואילו ל, "לזיין וללכת"נערות דיברו הרבה על כך גברים תמיד רוצים  ".שתישא בתוצאות

הנערות מספרות על בנות מהשכבה . ס כזירה שבה מתרחשים אירועים שונים סביב מיניות"הנערות תארו את ביה

אם " מכבדות"כשהעובדות שאלו מה דעתן על כך הן השיבו  כי הן  .ששוכבות עם החברים שלהן ונחשבות שרמוטות

  . מין ויעשו זאת רק כשירצולא מקיימות יחסי, עצמן

איך זה יכול , ואם לא?  האם אני נקראת בתולה–אם אונסים אותי : "העלו הנערות שאלה , ביחס לדאגה על שמן

הן האשימו את המורים בכך שהן מוציאים לטיול שנתי גם את  "?להיות שאני לא אשמה ובכל זאת יהיה לי שם רע

נכנסה להריון וכשהלכה לנער הוא ביקש , לילה הלכה לחדר של הבניםסיפרו על נערה שב. הבנים וגם את הבנות

, בתולת שפתיים, בתי הספרבכל נפוץ הנערות הזכירו מושג ש .ממנה להפיל ואמר לה שזו בעיה שלה ובאחריותה

העלו את . ומה לעשות כדי לתחזק חברות" החבר"הנערות גם העלו את סוגיית  .כלומר נערה שאפילו לא התנשקה

והוא הלך וסיפר בכל , הן סיפרו על חברה ששכבה עם חברה. ה האם הן מוכנות לשכב עם גבר כדי שלא ילךהשאל

אחת אחרת אמרה ".  חובה עלייך לשכב איתו–אם את אוהבת מישהו "נערה אחת ציינה ש .השיכבה שהיא זונה

הנערות  דיברו גם  ".ש לי חברבושה להגיד שי"וזה , עם מי לדבר, שהיא לא רוצה חבר כי הוא יגיד לה מה לעשות

העובדות . הנערות השיבו שכן?  זהו המציאותהעובדות שאלו האם לפי דעתן מה שהן רואות . על סרטים כחולים

הן שאלו את העובדות האם הן בזוגיות ורצו לשמוע , מהידע, מהפתיחות שלהן, סיפרו שהנערות הופתעו מהעובדות

  ).9.4.2008, מתוך תיעוד התכנית (".עליה

  תעסוקה   

חינוכי המקובל נוטה להיות בעל אופי של �השיח הטיפוליג� בהקשר של תעסוקה , בדומה לנושא של מיניות

לרוב נוטה השיח לכיוו� של , כאשר עוסקי� בתעסוקה, כ! לדוגמא. האשמה אינדיבידואלית ושל פיקוח

. ימוד של נורמות והרגלי עבודהחיזוק המיומנויות האישיות והיזמיות שלה� ול, עידוד הנערות לעבודה

חינוכי השגרתי הוא בעל נטייה �ג� בהקשר של תעסוקה השיח הטיפולי, שוב בדומה לשיח על מיניות, בנוס 

של מאמ" , ") תצליחי–א� תרצי ("והוא נוטה לעודד את הנערות לתפיסה של אחריות אישית , ליברלית� ניאו

 – א� לא הצלחת ; תצליחי–וא ולהתמיד בעבודה טובה א� תתאמצי ללמוד או למצ("אישי שרווח בצידו 

וככל שתשאפי , את יכולה לשאו  בכל משרה שהיא("ושל בחירה חופשית , ")כנראה שלא התאמצת מספיק

העובדה כי נערות שואפות להיות קופאיות בסופרמרקט , פי קו מחשבה זה�על"). גבוה יותר כ! תצליחי יותר
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משפחותיה� או בחיקוי עיוור בחוסר האמו� בעצמ� שספגו ב, ילדות�חוויות ב, כלומר, נמצאת בזירה הפרטית

�  . של המודלי� המשפחתיי� שלה

שמקורו בביקורת , מציג פרשנות אחרת להתנהגות� התעסוקתיתהשיח הפמיניסטי הביקורתי   

וקתי השאיפה לשוויו� תעס. חברתי�חברתית החושפת את מצבי אי השוויו� הנעוצי� בבסיס הסדר הכלכלי

 כ! –והצבעה על הבדלי� בשוק התעסוקה בי� נשי� וגברי� מהווי� סוגיות מרכזיות במאבק הפמיניסטי 

, "תקרת הזכוכית"לניפו" , "גבריי�"למקצועות " נשיי�"לגבי המאבק לשבירת הדיכוטומיה שבי� מקצועות 

משרתי� , ענו פמיניסטיותכ! ט, המאבקי� הללו,  אול�).1999, יזרעאלי ;1997, מאור(והמאבק לשכר שווה 

ולא נשי� או נערות הממלאות תפקידי� בתחתית שוק , בעיקר נשי� בעלות מקצוע והשכלה גבוהה

הציפייה של פמיניסטיות רבות הייתה כי עליה בהשתתפות נשי� בשוק התעסוקה ). 2006, בנימי�(התעסוקה 

ר לה� עמדה יציבה יותר במשא ומת� תצמצ� את תלות� בבני זוג� ותאפש, תסייע לנשי� לבסס קיו� עצמאי

: מונה מצבי� המקשי� על נשי� לבסס קיו� עצמאי) 2006(בנימי� ). 2006, בנימי�(מול מוסדות המדינה 

נשי� , ומשפיעות במיוחד על נשי� בפריפריה, הראשו� הינו מגמות המתקיימות בשוק העבודה באר" ובעול�

תחבורה , מיעוט מקומות עבודה, גורמי� מבניי� כמו. ועיי�או נשי� חסרות כישורי� מקצ, עולות, מבוגרות

מבאי� , מחסור במסגרות לטיפול בילדי� והפרטה והעסקה במסגרת חברות כוח אד�, ציבורית לא מספקת

�,  הלר�מוצפי(מה שמאפשר היווצרות� של מצבי העסקה פוגענית , נשי� אלו למצבי� של תלות במעסיקיה

) 2006, 2002(בנימי� . ל הסדרי ההעסקה הפוגעי� בכבודה של העובדת ובחירותההינו קיומ� ש, השני). 2001

מבלי לדו� , המסייעות לחזק את כישוריה� האישיי� של נשי� לשוק העבודה, טוענת כי תכניות ההעצמה

לאחר סיו� התכנית ה� , שכ�, עלולות לגרו� למשתתפות לחוש אשמות, אית� על מגבלותיו של שוק העבודה

האשמה היא , וא� פעולותיה� לא הצליחו להביא אות� להישגי�,  כביכול לדעת מה עליה� לעשותאמורות

  . כביכול בה� בלבד

המבוססת על תפיסה , "רשתות" ההעצמה מציעות בנימי� וחברותיה את תכנית כאלטרנטיבה לגישת

המיועדת , בתכנית זו). 2008, ארו!, פנחסי, בנימי�, ויינטראוב(פוליטית של מצבי התעסוקה של נערות 

לומדות נערות להכיר את מבנה שוק התעסוקה ולזהות תהליכי� פוליטיי� , להכשרת נערות לשוק התעסוקה

חלק מרכזי . הכישורי� האישיי� שה� רוכשות מבוססי� על הצור! להתמצא ולפעול למול תהליכי� אלו. בו

: לדוגמא. א משותפות לכלל המחפשותבלמידה הוא ההבנה שהתנסויות של חיפוש עבודה אינ� אישיות אל

העובדה שהמעסיק אינו מתחייב לתנאי� ברורי� אינה מעידה על כישורי משא ומת� נמוכי� של העובדת 

  .  אלא על שימוש בכוחו כבעל כוח בשוק התעסוקה

את המציאות , בדר! לקיו� כלכלי עצמאי על הנערה להבי� את מבנה שוק התעסוקה, לפי תפיסה זו

. ת המבנית המשפיעה על חייה ובכלל זה ההבנה שהיא עשויה להיות חשופה להעסקה פוגעניתהתעסוקתי
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לא רק על פיתוח משאבי� , א� כ�, המאבק של נערות למצוא לעצמ� מקו� בשוק התעסוקה יהיה מבוסס

ר ביניה� היכולת ליצו, אלא ג� על פיתוח משאבי� קבוצתיי�, ידע או רכישת ניסיו�, כמו השכלה, אישיי�

כ� לומדות נערות לזהות את המחסומי� . נאמנות והדדיות בי� עובדי� ובי� קבוצות עובדי�, שיתו  פעולה

�  .ביניה� מחסומי� הקשורי� לקבוצת האוכלוסייה אליה ה� משתייכות או לאזור מגוריה, הניצבי� בפניה

והנערות חשפו את הדיוני� על תעסוקה שהתקיימו בי� העובדות הסוציאליות : דיאלוגי� על תעסוקה

נדמה היה שדיוני� אלו היו קשי� לעובדות במידה לא פחותה מאשר . מורכבות המבנה החברתי ומגבלותיו

מכיוו� שה� התקשו להגיב לטענותיה� של הנערות ששוק העבודה חסו� בפניה� או שאי� לה�  ,לנערות

העובדות ראו בכ! . ת עצמ� להשתלבות בתעסוקה שתאפשר לה� למצות את יכולותיה� או לממש אשאיפות

רק דיבור מפוכח יותר על ההזדמנויות והחסמי� . הרמת ידיי� מציד� של הנערות ונטו להתווכח ע� הנערות

התעסוקתיי� בי� העובדות והנערות הביא לתחילתו של דיאלוג בו יכלו הנערות להרשות לעצמ� לחלו� על 

ות להתגבר על המכשולי� בדר! להשגתו של אופק אופק תעסוקתי ראוי והעובדות יכלו לחשוב על האפשרוי

  .זה

השאלה עוררה הערות סרקסטיות ? מה הייתן רוצות לעסוק כשתהיינה בוגרות: העובדות שאלו את הנערות

אף אחת מהנערות לא ענתה על השאלה ואף נראה שהן נבוכות ולא מאמינות ביכולתן ובפתיחות של . וצחקוקים

. הן צחקקו ואמרו אחת על השנייה שהן תעסוקנה בניקיון. במקצועות חופשים, אתיופיות, החברה לקבל אותן

קבלים את האוכלוסייה לא מ": הנערות השיבו "?האם יש קשר בין המוצא לתפקיד שתהיינה בעתיד": העובדות שאלו

לא  ,אנשים רוצים שהאתיופים יהיו למטה, חושבים שאנחנו טיפשים, החברה הישראלית גזענית, השחורה בארץ

ה שכר נמוך אימאיך נתנו לאחת הנערות סיפרה , הןיש ניצול של האימהות של נערות אמרו ש."ישכילו ולא יגדלו

וחלק אמרו שזה בגלל , "אנחנו עניים"חלק מהנערות אמרו שזה בכלל ש. ממה שהבטיחו לה בתחילת העבודה

כמה רופאים  ". אף אחתהן אמרו, "?ותכמה מורות אתיופיות אתן מכיר"העובדת שאלה אותן . "אנחנו שחורים"ש

 .)14.4.2008, מתוך תיעוד התכנית (."אחת? סים" כמה עו.אפס? כמה עורכי דין. שתיים? אתיופים אתן מכירות

מא עושה כל כך יאכי , "אני מעריצה את אמא", על אמא שלהן בהערצההנערות דברו , בבית חם אחר  

 גם מחזיקות את אך הן, לרוב בעבודות משק בית,  גם מחוץ לביתהאמהות עובדות מרבית. הרבה בבית ומחוץ לבית

הרצון . שלא היו רוצות כזה מקצוע לעצמן, הן אמרו לצד זאת.  הנערות מאוד מעריכות את זה,הבית וגם מפרנסות

  .)19.4.2008,  תיעוד התכניתמתוך(.  עלה בשיחהsuperwomenשלהן להיות 

  סיכו�
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תכנית המבוססת על פרספקטיבה פמיניסטית חברתית ואשר יושמה ב, מסגרת מושגיתבמאמר זה הצגנו 

אשר מציגה מודל קונספטואלי דומה של , לורה אברמס". את ואני נשנה את העול�"הכשרה ופעולה 

 רואה בו בסיס לפרקטיקה מקצועית (Abrams, 2002)מגדר ואתניות כמודל להבנת נערות , הצטלבות מעמד

מבקשות להדגיש את החשיבות של הכרה בחוויות החיי� של , עומת זאתל, אנחנו. המבוססת על כוחות

  . נערות ובידע שלה� כבסיס לפרקטיקה היוצרת שינוי

אנו מבקשות לטעו� כי הכרה בחוויות החיי� ובידע של משתמשי השירותי� ראויי� להיות , למעשה

ובפרט מי שסובלי� , קצועהבסיס לפיתוח פרקטיקה בעבודה סוציאלית ע� כל סוגי הפוני� לשירותי המ

  . מפגיעותיו של אי השוויו� החברתי

 להתבסס על הבנת המבנה החברתי כהצרי הפרקטיקה המקצועית לשהמודל התיאורטי , לטענתנו

כפי שה� , �ושל כוחותיהמשתמשי השירותי� ומגבלותיו וג� על ראיה מפוכחת של הסיכו� והפגיעות של 

במקרה המתואר במאמר זה הצענו מסגרת בה העובדות בוחנות ע� . ה�מופיעי� בתו! החוויה והידע של

�אנו סבורות כי תפיסת עול� זו .  אית�אות� ביחדומדי� ול, הנערות מה� הדברי� שחשובי� בעיניה� בחייה

בנסיבות ש, על חוויות חשובות בחייה�) או ע� משתמשי שירותי� אחרי�(מאפשרת דיבור ע� הנערות 

  . קה לגביה�קיי� קשר של שתיאחרות 

רתי ולקשר על מגבלות המבנה החבמשתמשי השירותי� כלומר היכולת לדבר ע� , ההמשגה הביקורתית

בפרקטיקה של העבודה קשה ליישו� , לבי� מגבלות המבנה החברתיבי� הקשיי� האישיי� שלה� 

ת חברתי�נית� למנות מספר סיבות לקושי להשתמש בפרספקטיבה תיאורטית ביקורתית. הסוציאלית

מכיוו� שהיא . ולכ� השיח שלה לא ברור לאנשי מקצוע, היא פחות מוכרת,  האחת:בעבודה סוציאלית

סיבה ה. המעצב את המקצוע, היא נתפסת כזרה לשיח הטיפולי" פסיכולוגיה"במקו� " מדברת סוציולוגיה"

� שהקשר שלה, מדברת במונחי� תיאורטיי� מופשטי�חברתית �פרספקטיבה הביקורתיתה, שנייהה

נדמה כי הקשר בי� , כ!. לחוויות יומיו� ולמפגשי� המתרחשי� בסטינג טיפולי או חינוכי אינ� ברורי�

מגדר או אתניות ה� רחוקות יותר מחוויות החיי� של משתמשי השירותי� מאשר , קטגוריות כמו מעמד

ושגי� הביקורתיי� טענתנו היא כי דווקא המ". דמויות הוריות מופנמות"או " חוויות העצמי"מושגי� כמו 

כפי שתיארנו . במקרה שלנו נערות במסגרת הבתי� החמי�, שהצענו מדברי� לליב� של משתמשי שירותי�

, יהודיות וערביות(מושגי� אלו אפשרו שיחות בנושאי� שלא עלו עד אז ע� מגוו� רחב של נערות , במאמר

ל אימו" פרספקטיבה תיאורטית  לקושי ששלישיתסיבה הה). ממגוו� קהילות אתניות, עולות וותיקות

שרבי� בקרב אנשי המקצוע , מבוססת על ביקורת חברתית כוללתביקורתית בעבודה סוציאלית היא היותה 

קשה לאמ" פרספקטיבה ביקורתית כאשר השיח ההגמוני . לא שותפי� לה או לא רוצי� להיות שותפי� לה

חברתיי� ה� ומטשטש את הקשרי� מציע פרספקטיבות אינדיבידואליסטיות להבנת מצבי� חברתיי
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הפרספקטיבה הביקורתית מבוססת על המשגה תיאורטית אשר מבטלת , ועוד. (Tolman, 1994)מבניי� הו

 לבחינה עצמית של מקצועהיא מחייבת את אנשי ה. יחסי� היררכיי� ולכ� יכולה לאיי� על אנשי המקצוע

  . יית המפגש ע� משתמשי השירותי� חדשה בסיטואצהמיקו� שלה� ולמעשה מחייבת אות� לנוכחות

גילינו במהל! התכנית כי עובדות רבות חשות שא� יסכימו להזדהות ע� , בנוס  לקשיי� הללו

ה� יחזקו בכ! אצל הנערות פסימיות , תחושותיה� של הנערות ביחס לחוסר השוויו� וחוסר הצדק החברתי

�. ו� התכנית גילה כי לחשש זה אי� כל בסיסניסי. חוסר אוני� או התנהגות של חוסר אחריות, לגבי עתיד

להבנה לגבי מקומ� של לפיה  (Tolman, 1994)טולמ� החוויה בתכנית הייתה דומה לזו שמתארת . להיפ!

, ננוניסיו. מערכות חברתיות של אי שוויו� בעיצוב חוויותיה� של נערות יש אפקט של העצמה ושחרור

, יתרה מזו. במהרה לשיחה אישית מאד פכה הת חברתיותהשיחה על סוגיוכי מעיד , המתואר במאמר זה

האישי "מכיוו� שהשפה של ,  חשו בושה או אשמה ביחס אליה�אז לנערות לתאר חוויות שעד ההיא אפשר

, המנתקת, השיחה הביקורתית שהתפתחה.  לה� להתייחס לחוויות אלו בצורה חדשהאפשרה" הוא הפוליטי

 מול  אלזו לצד זו ה� לנערות וה� לעובדות להיות אפשרה, ליבראלי�את כבלי השיח הניאו, ג� א� לרגעי�

החוויה לפיה העובדת הסוציאלית מוכנה להסכי� לראות ע� הנערות את חוויות הקיפוח . עוולות חברתיי�

�אלא לחוות את העובדות כמי , או השוליות שלה� לא גרמה לנערות להתבוסס בחוויות אלו או לשקוע בה

 � בניתוק כבלי הבדידות שהנערות חוות מתו! המיקומי� גדולהאנו רואות חשיבות . ולא מול�שניצבות לציד

�  . החברתיי� השוליי� שלה

ולכ� לא נית� להסיק ממנו , הוא אינו מציג הערכה שיטתית של התכנית. מגבלה מרכזיתלמאמר זה 

המתקיי� , חדששיח  מציע תרומתו היא בכ! שהוא. בבירור על השפעת התכנית על העובדות או על הנערות

כבסיס לפרקטיקה ) בפעילות של תנועות לאקטיביז� חברתי, לדוגמא(זה מכבר כשיח תיאורטי ופרקטי 

לשחרור , להיכרות קרובה יותר ע� בי� עובדות למשתמשי שירותי�פוטנציאל אנו רואות בשיח זה . מקצועית

  .  ריות חדשה בי� עובדות סוציאליות לנערות לאקטיביז� קבוצתי ולסולידעבור נערות וא ולהעצמה אישית 
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