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שוליות מרובה: אימהּות יחידנית בחברה טל מלר. 
 עמודים 220. 2017ג. . תל אביב: רסלינהפלסטינית בישראל

 * ורד קראוס

בעשורים האחרונים אנו עדים לשינויים חברתיים וכלכליים רבים הנוגעים להשכלה, לתעסוקה  
ולדפוסי המשפחה של הפלסטינים בישראל. השינויים החשובים בתחום המשפחה כוללים  

המתגרשים,  ירידה משמעותית ביותר בשיעור הפריון ועלייה בשיעור הזוגות הנפרדים או 
תופעה המעלה את שיעורן של אימהות יחידניות, שבהן עוסק הספר. נוסף על פרודות וגרושות,  

גם אחר אלמנות; בין הנשים הפלסטיניות בישראל אין כמעט נשים שבחרו להיות   הספר עוקב
נשים פרודות או גרושות ושמונה   16אימהות יחידניות מבלי להינשא. לצורך המחקר רואיינו 

ורובן מוסלמיות )רק ארבע מהמרואיינות נוצריות; דרוזיות   45-30ות, כולן בנות אלמנ
יהודיות,  –ומוסלמיות בדואיות לא נכללו במחקר(. מחצית הנשים גרות בערים מעורבות ערביות

ומחציתן גרות ביישובים כפריים לא מעורבים. קבוצת המרואיינות הטרוגנית גם מבחינת  
וק העבודה. ההטרוגניות של קבוצת המחקר אמנם חשובה, אבל השכלת הנשים והשתתפותן בש

לאור המספר הקטן של הנחקרות, אולי עדיף היה להתמקד בקבוצה מצומצמת יותר כדי לחזק  
 את התוקף של המסקנות.  

. בפרק השלישי אנו למדים כי רוב האלמנות )שש  6-3תוצאות המחקר מוצגות בפרקים 
בית המורחב של משפחת הבעל, לעומת הגרושות שחציין  מתוך שמונה( נשארות לגור במשק ה

מנהלות משק בית עצמאי וחציין חוזרות לבית ההורים. מלר סוקרת את יחסי התלות שנוצרים  
בין האימהות היחידניות למשפחות המוצא או למשפחות של בעליהן המנוחים. מכיוון שהן  

ה נמוכה, אם בכלל, הן נאלצות  צריכות לפרנס את עצמן ואת ילדיהן, ומכיוון שלרובן הכנס
להסתמך על סיוע של בני משפחה. נוסף על מקום מגורים הן מקבלות סיוע כספי מזדמן, ביגוד  
וציוד ישן, אפשרות להשתמש במכונית לצורכי עבודה או לימודים וסיוע בשמירה על הילדים  

ת המתנות  בשעות העבודה. לא פחות חשובה היא התמיכה הרגשית והלגיטימציה. אבל קבל
והסיוע כרוכים ביצירת יחסי תלות ובפיקוח חברתי על הנשים, והן מרגישות מחויבות להיענות  

 לציפיות ההורים ושאר בני המשפחה.
הפרק הרביעי מתאר בצורה חיה את הפנים השונים של הפיקוח, את התחומים שבהם הוא  

גם במשפחת המוצא,    —  ה מתנהל ואת סוכניו. האימהות היחידניות מתארות כיצד קרובי משפח 
 אם הן חוזרות לבית ההורים, וגם במשפחת הבעל, אם הן נשארות לגור בביתן לאחר  

שואלים שאלות לגבי כל יציאה שלהן מהבית, מונעים מהן לצאת לבד, ומגבילים   —  פטירתו 
אפילו ביקור של טכנאי אם אין בבית בני משפחה אחרים. המשפחות מתערבות גם בהתנהלותן  

סית ובחינוך של הילדים. הנורמות המגבילות את תנועתן ואת עצמאותן של הנשים  הפיננ 
נותנות לגיטימציה להתערבות גם מצידם של קרובים רחוקים וגם מצד ילדיהן, שלומדים את  
נורמות ההתנהגות השמרניות מהסביבה ודורשים מהן למשל לא לנהל שיחות עם גברים "זרים"  

 
   אוניברסיטת חיפה, ההחוג לסוציולוגי  *
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על אופן הדיבור וההתנהגות, אגב היפוך יחסי הסמכות הרגילים  מאוחר בלילה או מעירים להן  
 בין הורים לילדים. 

פיקוח הדוק,    —  בפרק החמישי מלר מבחינה בין שלוש רמות פיקוח על האימהות היחידניות
פיקוח מתון ופיקוח רופף. היא מתארת את מצבן של כמה נשים בכל רמה ומנסה להבין את  

מוגרפיים של הנשים ובין רמת הפיקוח עליהן. הפרק השישי  ד –הקשר בין המאפיינים הסוציו
עוסק בהתנגדות של הנשים לפיקוח, במשא ומתן שלהן עם בני משפחותיהן ובגורמים שעוזרים  
להן לגבש עמדה עצמאית. מעניין שמלר אינה מוצאת הבדל גדול בין גרושות לאלמנות.  

ירגישו טוב יותר מאשר אלמנות  לכאורה יכולנו לצפות שגרושות החוזרות למשפחת המוצא 
שעברו עם נישואיהן לגור במשק הבית של המשפחה המורחבת של הבעל, ולאחר פטירתו  
נותרות בלי תמיכתו מול כל משפחתו. אולם מלר מצאה שמצבן של הנשים דומה בשני  
המקרים. גם במשפחות המוצא מצבן רעוע; הן נדרשות לדבוק בנורמות התנהגות שלא יפגעו  

 המשפחה ומצפים מהן לדאוג למשק הבית ולא לעצמן.   בכבוד
הנשים שמצבן קשה ביותר הן אלו הכפופות לפיקוח הדוק. בין הנשים שמלר ראיינה היו  

אם    —  תיכונית. כתוצאה מכך הן משתכרות–שמונה נשים כאלה. לאף אחת מהן אין השכלה על
את תלותן בבני המשפחה ופוגע בכוח המיקוח   שכר נמוך מאוד, והדבר מעמיק — הן עובדות

שלהן. הפיקוח ההדוק מציב אותן במלכוד, שכן הגבלת חופש התנועה שלהן מקשה עליהן  
לחפש הכשרה מקצועית מתאימה ועבודה וגם מגבילה את יכולתן לצאת מהבית, להיפגש עם  

תייע בעובדים  חברות, להשתתף בפעילויות חברתיות שארגונים שונים מארגנים לנשים ולהס 
סוציאליים ובפסיכולוגים. כתוצאה מכך הן גם אינן נתקלות בצורות חשיבה ובמודלים  
אלטרנטיביים ומתקשות לפתח קול עצמי משלהן. אחת הדרכים המקוריות של מלר להבין את  
עולמן של הנשים שראיינה הייתה לשאול אותן כיצד הן רואות את עתידן. הנשים הנתונות  

תקשות לחשוב על שיפור במצבן ומקוות רק שילדיהן יימלטו מגורלן, ולכן הן  בפיקוח הדוק מ
"מקדישות את משאביהן ומאמציהן כדי להבטיח את עתיד ]ילדיהן[ וכדי לספק להם בסיס איתן  

 (.  147ככל יכולתן" )עמ'  
בפיקוח מתון נמצאו תשע מהנשים. בניגוד לנשים הנתונות לפיקוח הדוק, נשים אלו  

גבולות המרחב הפרטי, שומרות על עצמאות בתחומים רבים ואף נהנות מדרגות  "חוצות את 
שונות של חופש במרחב הציבורי. עם זאת במרחב הפרטי הן עדיין נתונות למשטר פטריארכלי  

תיכונית והן  – (. לרוב הנשים הללו יש השכלה על122קפדני ולמנגנוני דיכוי שונים" )עמ' 
המאפשר להן לתמרן בתוך הסדר הקיים. חלקן, למשל,   עובדות ומשתכרות שכר סביר, דבר

מאמצות לבוש דתי צנוע או התנהגות דתית אחרת כדי להפגין את קבלת המסורת, והתנהגות  
זו מרחיבה את האוטונומיה שלהן. ארגונים פמיניסטיים וגורמי סיוע מקצועי חשובים במיוחד 

ת שלהן לאפשרויות התנהגות אחרות  לנשים הנתונות לפיקוח מתון, כי הם מפתחים את המודעו
ונותנים להן לגיטימציה לפעול בניגוד לנורמות המסורתיות. צורת חשיבה זו באה לידי ביטוי  
באופן שבו נשים אלו מדברות על עתידן. בניגוד לנשים הנתונות לפיקוח הדוק, המתקשות  

בר מראה שלרשותן  לדמיין לעצמן עתיד אחר, לנשים החופשיות יותר יש תוכניות לעתיד, והד
"עומד עתה חופש פעולה גדול מבעבר". הן עדיין נתקלות בקשיים רבים, אבל הן יכולות  

 (. 151"לראות בדמיונן עתיד שונה מזה של אמותיהן" )עמ'  
לפיקוח רופף היו נתונות שבע מהנשים. לכולן יש תואר אקדמי, לחלקן תארים מתקדמים,  

הן דיווחו שהן חופשיות לנוע כרצונן ומעורבות גם  והן עובדות במקצועות פרופסיונליים. 
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בפעילות חברתית ופוליטית. שליטתן בחייהן מתבטאת בכך שיש להן תוכניות קונקרטיות  
לשיפור מצבן, ובכלל זה תוכניות לעבודה או ללימודי דוקטורט. למרות עצמאותן מלר מתארת  

ספרות כי היו צריכות להיאבק  אותן כנתונות לפיקוח, גם אם רופף, משום שחלק גדול מהן מ
כדי שהוריהן יקבלו את התנהגותן, וחלקן סיפרו כי הן משתדלות לא להבליט את החריגה שלהן  
מהנורמות המקובלות. ברור שהמקצוע שלהן והכנסתן מאפשרים להן חופש תמרון גדול יותר.  

המספר הקטן  כל ארבע המרואיינות הנוצריות היו בקבוצה זו ומלר מתייחסת לכך, אבל בשל 
 היא אינה יכולה להסיק מסקנות בעניין. נראה לי שאת הנקודה הזאת היה צריך לפתח יותר. 

הסיפורים שמלר אספה חשובים להבנה סוציולוגית של יחסי הגומלין בין מצבן הכלכלי  
רמת הפיקוח שהן   היחידניות, הרקע המשפחתי שלהן ומאפייניהן האחרים ובין של האימהות

קובעת גם את יכולתן לשפר את מצבן ואת הסיכויים של ילדיהן להצליח  חשופות לה, ה
בלימודים ובשוק העבודה בעתיד. עם זאת, לא ברור בעיניי מה קובע את מידת הקבלה של  
פיקוח חברתי: מדוע חלק מהנשים שיש להן משאבים מוכנות לכבד את הנורמות המסורתיות,  

שלמות על כך מחיר לא מבוטל? מדוע חלק  ואילו אחרות מתמרדות נגד הנורמות האלה ומ 
מהנשים נטולות המשאבים מציבות גבולות לפיקוח, ואילו אחרות מקבלות את הדרישות של  

 בני המשפחה ואינן מעיזות לסטות מהנורמות בכלל?  
סוף הדבר ממקם את סיפוריהן של הנשים בתהליכים שהתרחשו בחברה הפלסטינית  

שהחברה הפלסטינית עדיין אינה מאמצת את ערך השוויון המגדרי, אך  מלר טוענת  בישראל. 
נשים חדרו לשוק העבודה ולזירה הציבורית והדבר מאפשר להן לשמש כ"סוכנות של שינוי  

(. המרואיינות שלה מדגישות את  195חברתי, תוך ערעור מבנה המשפחה המסורתי" )עמ' 
ירכשו הון אנושי. הן מעניקות   — כאחד בנות ובנים  —  החשיבות שהן מייחסות לכך שילדיהן

חופש רב לילדיהן, מנהלות עימם יחסים פתוחים ומותחות ביקורת נוקבת על מנהגי  
 משפחותיהן, ובכך הן ממחישות כיצד אפשר להתנגד לסדר הפטריארכלי. 

מבחינה זו אפשר לשאוב תקווה מהשינויים הרבים שהחברה הפלסטינית בישראל עברה  
בעשורים האחרונים. רמת ההשכלה של הנשים עלתה בשיעורים גבוהים במיוחד, ורבות מהן  
מסיימות לימודים באוניברסיטה או במכללה. יש גם עלייה מתונה אך רציפה בשיעור הנשים  

 Facingובין נשים יהודיות עדיין גדול מאוד. בספרנו  בשוק העבודה, אם כי הפער בינן 

Barriers ( יובל יונאי ואני מתארים שינויים אלו בפירוטKraus & Yonay, 2018  הספר של .)
מלר עוזר להבין את המנגנונים החברתיים מאחורי המגמות הסטטיסטיות באמצעות תיאור של  

בה של נשים גרושות ואלמנות ושל השינויים שמתחוללים בקרב  דפוסי ההתנהגות והחשי
 גרושות ואלמנות בחברה הפלסטינית. 

מלר מסיימת בדיון בצעדי מדיניות שהמדינה יכולה לנקוט כדי לאפשר לנשים יחידניות  
לנהל את חייהן ואת חיי ילדיהן בהתאם לשאיפות שלהן. מסקנותיה דומות למסקנותינו שלנו.  

ל לסייע לנשים פלסטיניות לרכוש השכלה גבוהה; ליצור עבורן מקומות  על מדינת ישרא
תעסוקה נגישים באזורי מגוריהן ולשפר את התחבורה למרכזי תעסוקה אחרים; להציע דרכים  
לרכוש הכשרה מקצועית שתשפר את יכולתן של הנשים לעבוד בעיסוקים המאפשרים הכנסה  

גם מחוץ ליישובים פלסטיניים; לספק שירותי  הולמת; לבנות עבורן מקומות מגורים הולמים 
רווחה שיאפשרו להן להתגבר על קשיי ההתאלמנות והגירושים. אם המדינה תנקוט צעדים  
כאלה, נשים רבות יותר יוכלו לצמצם את תלותן במוסדות הפטריארכליים של החברה ולפתח 

עוצמתה של   את אפשרויות המימוש העצמי שלהן. מלר מדגישה בספרה יותר מאיתנו את 
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התרבות המסורתית בהקשר זה, אבל בסופו של דבר הטענה שלה תואמת את מסקנתנו: התרבות  
היא דינמית ומשתנה לפי מדיניות, לפי מבנה חברתי ולפי אופן חלוקת המשאבים הנגזר מהם.  
עוני והיעדר אפשרויות פרנסה, השכלה ודיור הולמים מקשים על נשים פלסטיניות להיות  

לפתח את עצמן ואת בנותיהן ובניהן. למדינה נוח לייחס ל"תרבות הערבית" את  עצמאיות ו
ושהראינו    —  הקושי של נשים פלסטיניות להיכנס לשוק העבודה, אבל במציאות שמלר חושפת

נשים רוצות עצמאות, שואפות להתקדם ומבקשות לספק לילדיהן סיכויים טובים   — גם אנחנו
במתכוון או   — ם בשל השליטה היהודית המפלה, התומכתיותר. בדרכן עומדים מחסומים רבי 

 בכוח של הגברים בחברה הפלסטינית.  —  שלא במתכוון
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