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אורלי בנימין*

את  הכובל  פרדוקס  מתקיים  הסוציולוגי,  ובשיח  הציבורי  בשיח  כקטגוריה  שוויון,  במושג 
שהסדר  הציפייה  את  מחזק  הוא  גיסא,  מחד  פוליטית.  למוביליזציה  בו  שיש  הפוטנציאל 
החברתי יתאפיין בשוויון, ושאם ייחשף אי שוויון, תינקט פעולה פוליטית להחזרת השוויון. 
מאידך גיסא, המושג מגלם את ההנחה שהסדר החברתי מחויב לשוויון. כלומר, המושג תומך 
במבני ההצדקה ההגמוניים של הסדר החברתי–מדיני כמוסדות שנועדו להגן על הפרט מאי 
הנגישות  למדידת  מספק  שהוא  המונחים  מבחינת  המושג  חשיבות  שלמרות  מכאן  שוויון. 
הדיפרנציאלית למשאבים, הוא תורם לדה–פוליטיזציה של סוגיות חברתיות. הפרדוקס נרמז 
כבר בכותרת הספר, לפיה אי שוויון הנו פרויקט הדורש מיפוי ותיעוד, והקו הנטוי מרמז על 
האפשרות שעבודת מיפוי אכן תאתר שוויון ־ שיצביע על מציאות מורכבת כביכול שבה כבר 
מתרחשים תהליכי המקדמים שוויון. זאת בניגוד לחדות שבה מעלים פרקי הספר אי שוויון 

מעמדי, לאומי, אתני ומגדרי.
האמירה האישית–פוליטית איתה פתחתי נועדה להבהיר את נקודת מבטי כסוציולוגית 
וכאמצעי  סוציולוגי  אנליטי,  ככלי  ה“שוויון”  קטגוריית  את  הדוחה  פמיניסטית,  מעמדית 
אינה  עניות”  “עובדות  או  עניים”  “עובדים  שהקטגוריה  העובדה  פוליטית.  למוביליזציה 
מופיעה בשום פרק מפרקי הספר מתפרשת על–ידי כחלק מהניטרליזציה המאפיינת במידת 
מה את הדיונים במושג השוויון. הפרק התאורטי שמשמש את אורית קמיר כמבוא להבנה 
היסטורית ופילוסופית של המושג “שוויון”, מחזק את העמדה כי השימוש במושג זה רק לעתים 
רחוקות מעלה גם שאלות כגון: למי השוויון נועד? במה הוא מתבטא? הניטרליזציה והדה–
פוליטיזציה המתלוות למושג ניכרות, למשל, בהיעדר מושגים כגון קפיטליזם, פטריארכיה, 
הטרוסקסואליות, לאומיות וגזענות משני פרקי המבוא )של עורכי הספר ושל קמיר(. מבחינה 
זו העורכים נמנעים מלמסגר את אי השוויון כתוצר ידוע ומכוון של מערכות חברתיות רבות 
עצמה, הנתמכות הדדית ומקוימות על–ידי סוכנים מדינתיים וטראנס–לאומיים, כמו גם על–

ידי כל אחד מאתנו. 
לצד ההתמקמות הא–פוליטית, העיסוק בנושאים מגוונים הופך את הספר למשאב הוראה 
חשובה  במיוחד  רוב.  על–פי  בהן  מורגלים  אינם  שסטודנטים  חשיבה  דרכי  המציג  מעולה 
בעיניי ההזדמנות לחשוף תלמידי סוציולוגיה לחשיבה פילוסופית כמו זו המובעת בפרקים 
של יוסי דהאן, אורית קמיר, בטי קוק, אייל גרוס ויוסי יונה, ואשר מחדדת סוגיות מסוימות, 
שעל–פי רוב אינן זוכות לדיון סוציולוגי ראוי. עכשווי במיוחד הוא הדיון במרקסיזם, המוצג 
על–ידי דני פילק, המזכיר את מרכזיותו של הממד המעמדי במאבקי הזהות. הפרקים בספר 
קצרים וקלים לקריאה, ונראה לי שאנשי תקשורת, שנוטים להיות אטיים בהפנמת חשיבה 
להיעזר  יוכלו  ישראלית,  בסוציולוגיה  קורסים  המעבירים  מרצים  גם  כמו  מבנית–מוסדית, 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר–אילן 	*
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הישראלית,  בחברה  לדיון  פרספקטיווה  או  לתחום  כמבוא  לשמש  יכול  פרק  כל  בספר. 
כשבמרביתם מוצגת בעייתיות ספציפית בשדה הנסקר. בסוף כל פרק מובאת רשימת קריאה 
המאפשרת העמקה בפרספקטיווה המוצגת. הצטערתי על היעדרו של אינדקס, שהיה יכול 
בפרקים  מופעיהם  על–פי  “נשים“(  או  “גלובליזציה”  )למשל  מושגים  של  בחינה  לאפשר 
שונים. קוצר היריעה הותיר מחוץ למרבית הדיונים את ההתייחסות המפורשת לתהליכים 
הניאו–ליברלים, המצמצמים את חלקה של המדיניות הציבורית המתנסחת במרחב הפוליטי 
לטובת העצמת המדיניות הציבורית המתנסחת על–ידי פקידות האוצר. בפרק על גלובליזציה, 
שהיה צריך, לטעמי, להיות חלק מהמבוא, מסביר אורי רם תהליכים אלה, אך אינו מקשרם 
למציאות הישראלית. ההחלטה למקם את הפרקים לפי סדר אלפביתי הביאה לכך שפרקים 
מרכזיים  שהם  הרווחה,  במדינת  בשינויים  העוסקים  רוזנהק,  וזאב  גל  ג‘וני  של  אלה  כמו 
מדי,  רחוק  ממוקמים  שוויון,  לאי  ו“אתניות”  “אזרחות”  כמו  מושגים  תרומתם של  להבנת 
אי שם במעבה הספר. גל ממקם את מדינת הרווחה הישראלית ואת השינויים המתחוללים 
בה בהקשרן של מדינות רווחה בעולם והבעיות איתן הן מתמודדות. הוא מסביר את הנחת 
המחסור במשאבים של מדינת הרווחה, אך אינו דן בהתמודדותה עם גלי ההגירה התורמים 
סוגיית מדינת הרווחה בהקשר של התהליך ההיסטורי  רוזנהק ממקם את  ליצירת עושרה. 
הרווחה  מדינת  כוחה של  הבנת  ראשית,  לדיון.  נקודות חשובות  בכך שתי  ותורם  המקומי, 
השינויים  של  מהותם  הבנת  שנית,  לפירוקה.  הפועלים  ולקבוצות  למנגנונים  בהתנגדות 
בעלויות, למשל עלייה בעלויות ההקצאה מחדש, לא בעקבות התרחבות מהותית אלא בעקבות 
תהליכים דמוגרפיים. שני הפרקים מנותקים, לצערי, מהדיון המרכזי העוסק בשינוי שחל 
בתפקיד המדינה כמעסיקה, ובפרט בתהליכי ההפרטה וקניית שירותים חברתיים מגורמים 
אינה  היא  נשים,  ביותר של  הגדולה  המדינה המעסיקה  היותה של  למרות  חוץ–מדינתיים. 
זוכה להתייחסות בדיון של חיה שטייר בשוק העבודה ובהתרחבותה הקריטית של קטגוריית 
של  החשובה  הסוגיה  על  מתעכב  במוביליות  בדיונו  לוין–אפשטיין  נח  הרעות”.  “המשרות 
נכסים משפחתיים ועוצמתם המרבדת, אך פוסח על השינוי שחל במשרות המוצעות על–ידי 
המדינה ועל מרכזיותן בניעות משפחות מהגרים. בדיון על התבססות הרציונליות הניהולית 
בישראל, מדגישה מיכל פרנקל את התמקמות הקטגוריות “יעילות” ו“רווחיות” במרכז הבמה 
הארגונית. עם זאת, היא אינה מקשרת את התהליך להכפפת התפיסה כי יעילות ורווחיות 

בטווח הארוך תלויות בתנאי העסקת עובדים. 
ככלל, תנאי העסקת עובדים נותרים בשולי הדיונים בספר, ואין כל התייחסות לאיגודים 
השוויון  אי  ובצמצום  הדמוקרטי  החברתי  הסדר  בכינון  ההיסטורית  ולתרומתם  מקצועיים 
המעמדי. הפרק של מיכאל שלו מסביר את תרומת האיגודים למשטר הכלכלי שאפיין את 
ישראל בשנות ה–60 וה–70, ואותו הוא מכנה “משטר של משק מלחמתי”. הדיון באי שוויון 
הנובע ממשטר הליברליזציה מתקיים בשני פרקים אחרים העוסקים באי שוויון מעמדי תוך 
התמקדות בשכר. מומי דהן מספק נקודת פתיחה לדיון: אי השוויון בהכנסות בישראל הוא מן 
הגבוהים בעולם המערבי )בעקבות בלימת עליית ההכנסה בתחתית סולם ההכנסות(, אבל לא 
כך לגבי אי שוויון בהכנסה הפנויה. החישוב הסטטיסטי של ההכנסה הפנויה ממקם את ישראל 
באמצע טבלת המדינות המערביות. משמעות דירוג זה, מסביר דהן, היא קיומן של משפחות 
התבררה  כבר  אליהן  שלה  המחויבות  רמת  אשר  הרווחה,  במערכת  תלויה  שרווחתן  רבות 
בפרקים הקודמים בספר. על בסיס נתוני אי השוויון בשכר, מראה ינון כהן שסגירת פערי 
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השכר בין הגברים האשכנזים הוותיקים לבין נשים, מזרחים וערבים אינה צפויה להתממש 
מבחינת  הצטמצם  ולנשים  למזרחים  ביחס  השוויון  אי  אם  שגם  טוען  כהן  הקרוב.  בעתיד 
הישגי ההשכלה, הרי שביחס לאוכלוסייה הערבית הוא המשיך להתרחב. לטענתו, אי השוויון 
התעסוקתי בין האוכלוסייה הערבית ליהודית גדל בין השנים 1992-2001, בהן התחזק הניאו–
ליברליזם כעיקרון מארגן בשוק העבודה. לפיכך, אפשר להעלות את האפשרות שהיררכיות 

חברתיות נוטות להיות משועתקות בשוק תחרותי או “חופשי”.
טוב עשו העורכים שהעמידו את הפרק של דני ממן על האליטות בישראל בקדמת הדיון. 
פרק זה הוא המשמעותי ביותר מבחינת הדיון במהותו, עצמתו והתרחבותו של אי השוויון 
ובתרומה שלו להבנת התהליכים ארוכי הטווח המאפיינים את דרכה של החברה הישראלית 
עבודה  לבן  ו“זהב  “שביתה”  הסרטים  לצופי  הנחשף  האליטות,  קשר  האחרונות.  בשנים 
שחורה”, מוסבר בפרק באמצעות הדינמיקה המפותלת שמאפשרת את התחזקותו המתמדת. 
הפרק אינו מתמקד באליטה ספציפית, במדיניות אותה קידמה או בחיבור בין מדיניות כזו 
לאינטרסים של קבוצה כלכלית–פוליטית מסוימת, אלא הוא כולל מידע משמעותי על זירות 
המפגש בין נציגי האליטות הכלכליות, כמו המועצה המייעצת לנגיד בנק ישראל ומועצת 

המים, בהן מתבססת הלגיטימציה לפעילותן. 
ששת הפרקים העוסקים באי השוויון המגדרי נכתבו על–ידי דפנה יזרעאלי )ז“ל(, חנה 
הרצוג, חיה שטייר, דפנה למיש, סילביה ביז‘אווי וניצה ברקוביץ‘. מדובר בשש פרספקטיוות 
שונות המבליטות את התפתחות הדיון במעמדן החברתי של נשים, תוך התמקדות בהיררכיה 
בין הפרטי לציבורי, בשוק העבודה, בתבניות משפחה, בדימויים בתקשורת, בהעדפה מתקנת 
בדירקטוריונים ובפמיניזם כתנועה המקדמת שינוי חברתי. הפרקים משלימים זה את זה ללא 
כפילויות, תוך חשיפת התהליכים הפוליטיים הלוקחים חלק בקיבוע אי השוויון המגדרי לצד 

פריצת חלק מהמחסומים העומדים בפני נשים. 
שני הפרקים העוסקים במערכת המשפט בישראל מטילים ספק בתרומתה לקידום שינוי 
חברתי ושוויון. גד ברזילי דן בציפיותיהן של תנועות חברתיות ממערכת המשפט, ומסביר 
מדוע פסיקה וחקיקה אינן יכולות להחליף מחויבות מדינתית לשוויון. לדברי גיא מונדלק, 
זה  מסוג  אפליה  שכן  בעייתית,  היא  לאפיק המשפטי  הפנייה  באפליה תעסוקתית,  העוסק 
היא קשה להוכחה, והציפייה היא שהמופלים לרעה הם שישאו על כתפיהם את נטל ההליך 

המשפטי. 
שני פרקים עוסקים בביטוח הבריאות. אייל גרוס דן בזכויות חברתיות ודמוקרטיה, תוך 
יכולות  אינן  אזרחיות  זכויות  חברתיות,  לזכויות  נגישות  הבטחת  ללא  כי  העובדה  הבלטת 
של  הצודק  העיקרון  כיצד  גרוס  מלמד  הממלכתי  הביטוח  בחוק  הדיון  במסגרת  להתממש. 
דיפרנציאלית  לנגישות  הצדקה  למבנה  הפך  כלכלית  ליכולת  חברתי  שירות  בין  הפרדה 
לשירותי  הנגישות  את  מתארת  סבירסקי  ברברה  אמפירי  מוסדי  בדיון  בריאות.  לשירותי 
בריאות ואת מצב הבריאות כשני ממדים של אי שוויון חברתי, והיא חוזרת לסוגיית המעבר 
ממדינת רווחה סוציאל–דמוקרטית למשטר רווחה ניאו–ליברלי העושה שימוש ציני בחקיקה 
פסאודו שוויונית. לדעתי, הנקודה החשובה ביותר בפרק היא הבהרת מהותו של חוק ביטוח 
)רק  הבריאות  שירותי  של  פרישתם  מבחינת  מאומה  שינה  לא  החוק  ממלכתי.  בריאות 
לאחרונה, ובלחץ ציבורי רחב היקף, הצליחה שדרות לקבל אמבולנס משלה(, ובנוסף לכך 
תהליך  שעברו  החברתיים  השירותים  ליתר  בדומה  הראוי.  למימון  זוכה  אינו  החוק  יישום 
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הפרטה, גם בתחום הבריאות צמצמה המדינה את ההוצאה הציבורית על–ידי הכבדת הנטל על 
ציבור הצרכנים, תוך פגיעה שיטתית בזכויות העובדים המועסקים בשירות המופרט. נראה 
לי שהנתונים המובאים על–ידי סבירסקי מבהירים בצורה הברורה ביותר את אי הרלוונטיות 
של הדיון בשוויון: ניאו–ליברליזם מוסדי ועמוק הוא התופעה איתה מתמודדת היום החברה 
חברתי  סדר  של  מתבקש  לוואי  תוצר  הוא  עקבי  באופן  המחריף  השוויון  ואי  הישראלית, 

המכפיף את הפוליטי לכלכלי.
הרב–תחומיות של הספר, השילוב בין נקודת המבט הגאוגרפית לפרספקטיווה המוסדית, 
תורמת לחשיפת הקיפוח ארוך השנים ממנו סבלה הפריפריה; ראסם חמאיסי, למשל, מציג 
בין הקצאת המשאבים לרשויות המקומיות היהודיות  מציאות בוטה במיוחד של אי שוויון 
לבין ההקצאה לרשויות הערביות. ואילו בתיה רודד וארז צפדיה, מסבירים זאת כהכפפה של 
המעמד הכלכלי–חברתי לגבולות ההשתייכות הלאומית ולהתארגנויות הפוליטיות היוצאות 

נגד פרקטיקות שלטוניות. 
אוכלוסיית  מועסקת  בהן  הגדולות  בחברות  המתרחשים  והמיזוג  ההפרטה  בתהליכי 
תוך השתקת  לגיטימי  כאל מהלך  מוקדמת  לפנסיה  להוצאה  המוגנת, מתייחסים  העובדים 
תנועת  את  בדיונו  חושף  חזן  חיים  גיל.  בסיס  על  תעסוקתית  אפליה  ליצירת  תרומתו 
שנות  התקצרות  עם  משפיל  לעוני  מגברים(  יותר  )נשים  האנשים  את  הדוחקת  המלחציים 
בקצבאות  התלות  והתחזקות  פנסיה  לתכניות  הזכאות  צמצום  העבודה,  בשוק  הפעילות 
הביטוח הלאומי. הזנחת פנסיונרים אינה תופעה הנוגעת רק לקשישים התלויים במערכת 
שהדרתם  והארבעים  החמישים  בני  אוכלוסיית  אל  ומתרחבת  הולכת  היא  אלא  הבריאות, 
משוק העבודה חושפת אותם, כאמור, לעוני ולבידוד חברתי. מנגנוני ההדרה וההשתקה של 
קבוצות גיל גדולות נקשרים לפרק העוקב של דפנה למיש, העוסק במנגנוני הבניית האחרות 
של קבוצות מדוכאות. למיש דנה בשיטתיות במכלול הדיכויים שהחברה הישראלית מטפחת 
על בסיס יומי: הלאומי, העדתי, המגדרי, המיני והגילי. למיש מתייחסת גם לדיונו של אלי 
לסוף  שהורחק  דיון  ־  תקשורתי  לייצוג  בנגישות  שוויון  אי  המקבעים  במנגנונים  אברהם 
הרשימה האלפביתית ־ ומראה כיצד במותיה רבות העצמה של התקשורת ממשיכות לכונן 
את ה“אחר” כנחות. אבל מנגנוני ההדרה אינם רק תרבותיים. יוסי יונה ואורן יפתחאל, בשני 
יונה מציג סקירה  פרקים העוסקים בדמוקרטיה, מראים את אופיים המוסדי–מבני העמוק. 
היסטורית בנושא כינון סדר דמוקרטי בעידן הגלובליזציה הטרנס–לאומית, ויפתחאל סוקר 
את החקיקה האתנו–צנטרית המייהדת, לצד מעמד הדת כאמצעי הסדרה מדינתי. הפרק של 
הנרייט דהאן–כלב עוסק בתנאים שבהם התנגדות עשויה לחזק דמוקרטיה ושוויון, אך רובו 

מתמקד במחאה שהתעוררה בטרם החל התהליך הניאו–ליברלי. 
אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן מציגות נתונים על הגירת עבודה, מהם עולה כי המדינה 
להחלשת  הגלובליזציה,  על–ידי  שמתאפשרת  העבודה,  ניידות  את  מנצלת  הנאו–ליברלית 
העובדים המקומיים. בד בבד הן מפריכות את הטענה כי ניתן לצמצם את שיעורי האבטלה 
מדיניות  דווקא  לפיו  חושף את הפרדוקס האכזרי  גירוש מהגרי העבודה. הפרק  באמצעות 
ההיתרים מהווה גורם המעודד שהייה ללא היתר ובעקבות זאת גם גירוש עובדים. נקודת 
זו כובלת את הכותבות באופן שאינו מאפשר להן לדון בשוויון. אולי ספר שכותרתו  מבט 
“אי/עבדות” היה מתאים יותר לפרק, אף שהוא אינו עוסק בסחר בנשים ובהטרדה המינית 

והתעללות המתאפשרים נוכח החלשתן המבנית של מהגרות עבודה. 
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פרקים רבים אחרים בספר תורמים לחשיבה החברתית וסוקרים פרספקטיוות מרתקות; 
הפרק של רמזי סלימאן, למשל, מתקן את העוול רב השנים שסוציולוגים גרמו לתאוריית 
הזהות החברתית של טאג‘פל, ואילו הפרק של טלי כץ–גרו דן בסוגיית אי השוויון בצריכה 

כתמונת מראה של אי שוויון מעמדי וכמכניזם מרכזי בשיעתוקו.
לסיכום רק אוסיף שפרקי הספר נחלקים לכאלה הכוללים דיון עכשווי ובוחנים סוגיה 
בהקשר של התהליכים הניאו–ליברלים, ולכאלה המציגים דיון במנותק מהקשר זה, ולפיכך 

נראים לי פחות רלוונטיים למחקר ולהוראה, גם אם הם ראויים לשמש כמבואות. 


