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“את לא תוכלי להבין! 
את אולי שחורה, אבל לא שחורה כמונו!“

אופני ביצוע זהות אתנית כמפגן כוח בקרב נערות 
במסגרת תהליך התערבות

סיגל אופנהיים שחר*

תקציר. הספרות התיאורטית דנה בביצוע זהות אתנית כדרך לקבל ערך בתוך 
זהות  מבצעות  מתויגות  מאוכלוסיות  נערות  כיצד  מתאר  זה  מאמר  כוח.  יחסי 
אתנית כמפגן של כוח1 כדי לחזק את ערכן, במסגרת תהליך סדנאי מכוון שמטרתו 
לבסס שאיפה תעסוקתית באמצעות הרחבת תודעתן הביקורתית של הנערות. 
בתוך  היא מתפענחת  כאשר  נערות,  כיצד התמקמותן של  חושפים  הממצאים 
שיח תיאורטי של התנגדות, עשויה להעיד על שני אופנים שונים של התנגדות 
— ספונטנית או מאפשרת — ושניהם מתבטאים בביצוע זהות אתנית. מתברר כי 
בניגוד לביצוע זהות אתנית ספונטנית, המכוון להיבדלות )ethnicism(, ביצוע 
זהות אתנית מאפשרת מכוון להשתלבות )ethnicity(. ההשוואה בין שתי דרכי 
כדי  באחר  אמון  לתת  נערות  של  נכונותן  מידת  את  חושפת  האלה  ההתנגדות 

לגשר על מה שנחווה כמרחק חברתי בינן ובין המנחה ותוכני הסדנה. 

מבוא
הציטוט שבכותרת, “את אולי שחורה, אבל לא שחורה כמונו“, מציג היטב את הנושא שמאמר זה 
בוחן — ביצוע זהות אתנית כמפגן כוח בתהליך ההתמקמות בתוך מרחב סדנאי, מרחב שבו נערות 
משתמשות בנכונות לתת אמון באחר לטובת ביסוס הערך של הקטגוריה האתנית שלהן. תהליכי 
ביצוע או הבניה של זהות מגדרית, אתנית או מעמדית מתקיימים כל העת בהקשרים שונים, כפי 
שטוענות קנדיס וסט ושרה פנסטרמקר )West & Fenstermaker, 1995(. תהליכים אלו יכולים 
לחשוף בפנינו את יחסי הכוח המוטמעים בחברה אם ננסה להתחקות אחר האופן שבו מתבצעות 
זהויות אלו ואחר ההקשר שבמסגרתו הן נוצרות. טענה זו משמעותית להתבוננות הביקורתית על 
ביצוע זהות אתנית כמפגן כוח של נערות, בתנאים שחלקן חוות כיחסים המעכבים מתן אמון. במאמר 
מתואר תהליך של ביצוע זהות אתנית המשמש את הנערות לחיזוק תחושת הערך העצמית בסדנה.

 ,)Duits, 2010( כדי לחשוף את האופן שבו נערות מבצעות זהות מגוונת, באופן יומיומי ומתמשך
באינטראקציות שונות ובהקשרים שונים )Bettie, 2003(, ראוי לבחון בביקורתיות את השפעתו 

התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  *
להימנע  כדי  נוקטות  שנערות  טקטיקה  או  תגובה  פעולה,  לכל  מכוון  כוח“  של  “מפגן  זה  במאמר   1
מדיכוי, להפחית את עוצמתו או להפסיקו בעזרת משא ומתן. ויכוח, שתיקה, הימנעות מעימותים 
או התמקחות נחשבות כפעולות התנגדות כאלה. ההתנגדות עשויה לבטא ניסיון לגבש זהות בעלת 

.)Torre & Fine, 2011( ערך ולהיות חלק בלתי נפרד מתהליך ביצוע הזהות



את לא תוכלי להבין! 8   סיגל אופנהיים שחר

האפשרית של הדיאלוג שבאמצעותו נשים מודעות חוקרות את חייהן של נערות אלו ומתערבות 
בהם כדי להנגיש תמיכה. גם כאשר חוקרות פמיניסטיות מכירות בהשפעות האפשריות של עמדות 
עלולות  הן   ,)Maynard, 2004( בחשבון  אותן  ולוקחות  ואתניות  מגדר  מעמד,  פריבילגיה,  כוח, 
בקלות יתרה ומבלי דעת להרחיק נערות, להפסיד מידע משמעותי עליהן ואף להחפיץ ולהכליל 

 .)Duits & Van Zoonen ,2007( אותן
מחקרים רבים מתארים כיצד דיאלוג שמכוון לחיזוק שאיפה תעסוקתית עלול להחמיץ נערות 
 Aapola, Gonick, & Harris, 2005; McLeod & Yates, 2006; Perry &( להרחיקן  או 
Vance, 2010; Torre & Fine, 2011(. המחקר בתחום מראה שוב ושוב כיצד יחסי הכוח מחזקים 
ת ומעכבים יצירת יחסי אמון וקרבה שיכולים להוביל לשיתוף פעולה )מוצפי-האלר,  תחושת אחרוּ
 De Finney, 2010; Maguire, Brydon-Miller, & Mcintyre, 2004; Torre & Fine, ;2012
2011(. שיתוף הפעולה הכרחי במיוחד במסגרות של קבוצות, תהליכים סדנאיים או כיתה, מסגרות 
שמטרתן לחזק ולתמוך. אולם על אף העושר המחקרי הדן בשחזור יחסי כוח, התקשיתי למצוא 
עדויות המתארות אופני תגובה מגוונים של נערות במסגרת יחסי כוח כחלק מתהליך ההתמקמות 

חברתי. בכך מתבטאת ייחודיותו של מחקר זה.
באמצעות ממצאים אמפיריים המחקר מעמיד שתי דרכים לביצוע זהות אתנית כמפגן כוח בעת 
התמקמותן של נערות בתוך סדנת “רשתות“, מרחב סדנאי המכוון לביסוס שאיפה תעסוקתית.2 
מנסות  כשהן  כוח  יחסי  של  מערך  בתוך  מתמקמות  נערות  כיצד  בוחנת  אני  כאן  המוצג  בניתוח 
להתחזק או לשמר תחושת ערך עצמית. ניסיונן לשמר תחושת ערך עצמית באמצעות פרקטיקה 
של נתינת אמון מתגלם באחד משני אופנים של ביצוע זהות אתנית. הראשון הוא הדגשת יכולתן 
הוא  השני  הסדנה.  ובתוכני  המנחה  בדברי  המיוצגים  ההגמוניים  לערכים  חיובי  באופן  להתייחס 
והמנחה  התכנים  של  הדיפתם  אגב  ערך,  כבבסיס  בה  והיאחזות  האתנית  בקטגוריה  התבצרות 
והתרחקות מהם. לאור שני תהליכי התמקמות אלו אני מבקשת לעמוד על ההשלכות של יחסי כוח 

מעכבי אמון על נערות הנאבקות לייצר לעצמן תחושת ערך, גם אם זמנית. 
ובין תכנים מכוונים להרחבת הבנה  הדיאלוג הסדנאי התקיים בין נערות מאוכלוסיות מתויגות 
—2008 סוציו-פוליטית, כחלק מהניסיון לחזק פיתוח שאיפה תעסוקתית.3 בזמן המחקר )בשנים 
16—18, דור שני למשפחות מהגרות מאתיופיה ודור שלישי למשפחות  2010( היו הנערות בנות 

מהגרות מן המזרח. הראיונות עמן נערכו לפני הסדנה ואחריה ותועדו ביומן שדה לאורך התהליך. 

סקירה תיאורטית

חיזוק מבט ביקורתי לשם חיזוק שאיפה תעסוקתית
ספרות המחקר הדנה באופן שבו אוכלוסיות מתויגות יכולות לקדם לעצמן שאיפה תעסוקתית 
)Diemer, 2009; McLeod & Yates, 2006( עומדת על כך שלנערה נחוץ ידע סוציו-

הג‘וינט.  2008 במסגרת שותפות אשלים של  בשנת  22 מפגשים שפותחה  בת  סדנה  היא  רשתות   2
מטרתה של התכנית לעודד חוללות תעסוקתית בקרב בנים ובנות מקבוצות מיעוט אתניות. הסבר 

מפורט יותר על רציונל התכנית מוצג בפרק המתודולוגיה.

של  הנמוך  הסוציו-אקונומי  המצב  בשל  מתויגות“  לאוכלוסיות  “משתייכות  מוגדרות  הנערות   3
משפחותיהן ומשום שהן חיות בשכונות שבשולי העיר. 
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 Robinson &( פוליטי ביקורתי כדי שתוכל להגדיר מה טיבו של עתיד אופטימי זה בעיניה
Ward, 1991; Torre & Fine, 2011(. באמצעות ידע כזה תהיה הנערה מסוגלת להגדיר 
לעצמה מה רצוי לה )Diemer, 2009(, להבין כיצד תוכל התנגדותה לשחרר אותה מדיכוי 
)Robinson & Ward, 1991( ולשנות מצב חיים כואב במקום לשעתק את התיוג והכאב 

 .)Torre & Fine, 2011( שוב ושוב
הדרכים שבהן נערות יכולות להיעתר לנקודת המבט הזאת כדי להגדיל כוח הן מורכבות, 
מאחר שכבר בתוך הדיאלוג המנסה לחזק ידע סוציו-פוליטי משוקעים סוגים שונים של 
יחסי כוח )De Finney, 2010; Maguire et al., 2004(. מורכבות זו נידונה במאמרה של 
סיגל נגר-רון )2014(, הבוחנת כיצד מרחבים פמיניסטיים מודעים השואפים לחזק ממשיכים 
לעתים לשחזר מצבים משתקים ומשתיקים, בדרכים הנסתרות אף מעיני החוקרות עצמן. 
נגר-רון מתארת כיצד מצב זה בולט במיוחד בייצוג של נערות. היא מתארת כיצד מאהוני 
)Mahoney, אצל נגר-רון, 2014( העמידה הסבר אלטרנטיבי לשתיקת נערות בזמן הריאיון. 
לעומת גיליגן ובראון, שפירשו את שתיקת הנערות בזמן ריאיון כביטוי להשתקתן, מאהוני 
טענה כי השתיקה היא תגובת התנגדות בריאה של נערות נגד חדירה לחייהן. פרשנותן של 
גיליגן ובראון הפכה משמעותית ונפוצה בחקר לימודי נערות ולימים אף חיזקה את השיח 
המכונה “McRobbie, 2007( ”reviving Ophelia(, שיח המאשרר את ההנחה בדבר פגיעותן 
העקרונית של נערות ובה בעת משמש נרטיב שמבנה התנהגות ומייצר אינטראקציות של 

ביצוע זהות על פי ציפיות חברתיות מוסכמות. 
שלא  ומפורשת  נעתרת  להתנהגות  ציפיות  מבנים  משמעות  והענקת  פרשנות  ייצוג, 
יחסי  סוגיית  את  הופך  מתרחש  הדבר  שבו  האופן  הנידון.  ההקשר  עם  מתיישבת  תמיד 
הכוח בדיאלוג עם נערות למשמעותית עוד יותר. חשוב לזכור שגם חוקרות פמיניסטיות, 
הכותבות ומגדירות את תפיסותיהן של הנערות עבורן ומעל ראשן, עלולות לעתים למנוע 
מהן להיות שחקניות ראשיות בסיפור שלהן. הרצון לתווך לנערות מציאות מורכבת עלול 
להפוך אותן שוב מסובייקט לאובייקט )Duits & Van Zoonen, 2007(. חוקרות שונות 
טוענות שלפיכך רצוי להימנע ככל האפשר משימוש בסדנאות מתערבות, מפני שהן עמוסות 
 .)De Finney, 2010; Maguire et al., 2004( בידע אפריורי על מציאות חייהן של נערות
מפתחות סדנת רשתות היו מודעות לטענה זו והשתדלו לקחת מרכיב זה בחשבון כאשר 
יחווה  לא  הפמיניסטי  הסוציו-פוליטי  הידע  שחיזוק  כדי  והתכנים,  הפעילות  את  עיצבו 

כמתעלם מנסיונן חייהן של המשתתפות. 
יתרה מזו, תפיסת היסוד של תכנית רשתות ניסתה לאתגר את התפיסות הרווחות בתכניות 
נוער מקהילות מתויגות לפתח שאיפה תעסוקתית  ובנות  בני  לעודד  הנוטות  התערבות, 
כביטוי לייעוד עמוק. תכנית רשתות התמקדה בחיזוק תפיסה מציאותית של אפשרויות 
וקשיים, שכן העדר מידע משמעותי על החסמים השונים והמורכבים העומדים בפני בני 
הנוער מקשה עליהם לפתח שאיפה תעסוקתית ולהחזיק בה )Diemer, 2009(. אולם כפי 
להסתייע  המשתתפות  כל  הצליחו  לא  האלה  הכוונות  למרות  המאמר,  בהמשך  שיתברר 

באותו אופן בתהליך שכיוון לגשר על המרחק החברתי. 
ממצאי מחקר זה נאספו במהלך ליווי והנחיה של שלוש סדנאות בתכנית רשתות. מטרת 
הסדנאות הייתה התערבות שנועדה לאמן נערות לגשר על מרחק חברתי, הנוכח תמידית בחייהן, 
כדי לחזק את מימושה של שאיפה תעסוקתית. תוכני הסדנאות התבססו על הטיפולוגיה של 
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מתיו דימר )Diemer, 2009(,4 שממצאיו האמפיריים הראו כי סדנאות כאלה הן כלי אפקטיבי 
לשיפור מודעותם ופעולתם של בני נוער החיים בהצטלבות של דיכויים )שם(. לפי תפיסה זו 
ביקשה רשתות לקדם את ההבנה שהחסמים שבתוכם נערות אלו חיות ופועלות הם בעיקר 
מבניים וחברתיים, ולא אישיים ואישיותיים. כמו כן נועדו תוכני הסדנאות לסייע לנערות 
להפחית תחושת אשמה אישית בשל חוסר ההצלחה שלהן באמצעות שיום החסמים שהן 
מנסות להתמודד איתם. מטרה נוספת הייתה למצוא דרכים מגוונות להתמודד עם הקושי 
האובייקטיבי בעזרת סט של מיומנויות שהוענקו לנערות. ההנחה הייתה שככל שהתהליך 
יצבור תאוצה כך יהיו הנערות עשויות לחוש יותר ויותר זכאות לפתח שאיפה תעסוקתית 

 .)Perry & Vance, 2010( המחברת בין עצמי תעסוקתי רצוי ובין עצמי תעסוקתי נגיש
ולעודד נערות לעצמאות כלכלית, עלולים להיתפס  תכנים משמעותיים אלו, השואפים לחזק 
כאקט פטרנליסטי ומתייג אף שהם מכוונים לפירוק מבני כוח )Maguire et al., 2004(. למרות 
הניסיון לחזק את הנערות כדי שישתחררו מדיכוי, הן עשויות לחוות את הסדנה כאילו היא שואפת 
 .)De Finney, 2010( תן לנרמל אותן ולסייע להן להתמזג ולהשתלב בקיים כדי לטשטש את אחרוּ
יחסי  משקפת  שהיא  להניח  אותנו  מחייבת  הסדנה  בתוך  נערה  של  הזהותית  התמקמותה  בחינת 
כוח המוטמעים באופן טבעי בתוך רציונל הסדנה ותכניה )שם( או מגולמים באחר, המיוצג על ידי 
התכנים והמנחה. לפיכך נערות עלולות לחוש כאילו הן נדחפות להפגין זהות של משתפת פעולה 
)Black, 2004( הנעתרת לתכנים המחזקים מבט ביקורתי כדי להשתחרר מדיכוי. מנקודת מבטו 
 youth participatory action research /feminist participatory action( של מחקר משתף
ליצור מנגנון אפקטיבי שמעודד  נערות מדיכוי ראוי  ולשחרר  זה  כדי להימנע ממצב   ,)research

שיתוף ושותפות מלאה בכל שלב בתהליך ההתערבות. 
היו שטענו כי רק כאשר הנערות שותפות מלאות לאופן שבו הידע מופק, נוצר או נחשף עשויים 
מפתחות   .)De Finney, 2010( משחרר  ביקורתי  מבט  להתבסס  ועשוי  הכוח  יחסי  להצטמצם 
ידע  ובהם  זו, שכן הסדנה הפגישה את הנערות עם תכנים חדשים  רשתות קראו תיגר על טענה 
סוציו-פוליטי ביקורתי, מידע רלוונטי ושפה מושגית חדשה, מתוך אמונה שבאמצעות הפעילות 

והלמידה החווייתית ישיגו הנערות הבנה פוליטית עמוקה של תנאי חייהן. 

התמקמות זהותית בתוך מארג של יחסי כוח
וסט ופנסטרמקר )West & Fenstermaker, 1995( מבארות בספרן כיצד נותרת על כנה הציפייה 
החברתית השואפת לעשות סדר מובנה ולייצר ארגון שיטתי בקטגוריות של מגדר, אתניות, מוצא 
ומעמד. ציפייה זו מושתתת בעיקר על הצורך להמשיך ולבסס הבדלים טבעיים לכאורה בין פרטים, 
כך שאפשר יהיה להמשיך לשעתק אל כלל האינטראקציות החברתיות שלנו מצבים מתמשכים של 
חוסר שוויון. ציפייה לסדר אחיד הופכת למדומיינת במיוחד כאשר ניסיון הארגון נתקל במציאות 
של הצטלבות דיכויים )intersectionality(, והיא עלולה להתנגש עם ההבנה העמוקה של חוקרות 
 Bettie, 2003; De( רבות המודעות ליחסי הכוח בעבודה עם נערות החיות בהצטלבות של דיכויים
 .)Finney, 2010; Maguire et al., 2004; McLeod & Yates, 2006; Torre & Fine, 2011

הטיפולוגיה של דימר מבוססת על מחקרים אמפיריים המצביעים על שינוי של בני נוער )ובמיוחד   4
בן חמישה שלבים של התפתחות תודעה  נערות( מאוכלוסיות מתויגות. היא מבוססת על תהליך 
הסדר  את  לאתגר  ניסיון  מתוך  קיים  מצב  לשפר  שנועד  סוציו-פוליטי,  ידע  באמצעות  ביקורתית 

החברתי באמצעות סולידריות ופעולה פוליטית משותפת.
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הצטלבות  אפריורי  לפרק  אפשרי  בלתי  כי  ומדגישות  הכוח  מבני  את  מנתחות  כאלה  חוקרות 
נפרדת  כל קטגוריה  כדי ללמוד על מידת השפעתה של  נבדלות  של מיקומי שוליים לקטגוריות 
דוגמת מגדר, אתניות, מעמד או גזע )מוצפי-האלר, 2012(. רק הבנה שבדיעבד יכולה להבהיר את 
המורכבות שמתאפשרת במשחק בין קטגוריות הזהות והמשא ומתן הדינמי והמגוון, שרצוי שיהיה 
נגיש לנערה בדיאלוג שהיא מקיימת עם המבנים הסובבים אותה. אורנה ששון לוי ואבי שושנה 
)2014( משתמשים בטענה שמשלבת בין הפרפורמנס הזהותי הבאטלריאני ובין העיקרון של גופמן, 
שמניח כי קיימת סובייקט הבוחרת איזו זהות לבצע ובאיזו מסגרת. הם מדגישים כיצד לרוב מסגרת 
זו היא הקשר נתון ומצומצם, ולכן יש להניח שבהעדר מבט ביקורתי, המשא ומתן שהנערות מקיימות 

ייעשה לפי חלוקות מסורתיות הנתונות למישטור )שם; פרנקל, 2012(.
ג‘ולי מקלוד ולין ייטס )McLeod & Yates, 2006(, הבוחנות כיצד מתעצבת זהות תעסוקתית 
פעולתן  נתיבי  את  להרחיב  יש  כי  טוענות  ומתייגים,  מגזיעים  מבנים  בתוך  שחיות  נערות  של 
תרבות  רגשות,  בין  שנוצר  במפגש  מתקיים  זהות  ביצוע  לטענתן,  אמון.  בתנאי  אותם  ולהנגיש 
מסוימת.  שיחית  רטוריקה  של  הקשר  ובתוך  כתומכת,  הנתפסת  הסביבה  ובין  ואינטראקציות 
החוקרות למעשה טוענות כי כדי לחזק זהות של משתתפת, יש קודם כול לבסס משאב של אמון 
ואף כמאפשרת שינוי קל של הרטוריקה השיחית  כדי שהסביבה הסדנאית תיחווה כתומכת דיה 
הקיימת באמצעות חיזוק המבט הביקורתי. כלומר, יש לאזן בעדינות רבה בין מרכיב האמון ובין 
בקרב  מעודדים  כאשר  בשני,  כמתנגש  יחווה  לא  שהאחד  מנת  על  ביקורתי,  סוציו-פוליטי  ידע 

נערות את האפשרות להתמקם באופן שונה בתוך המבנים באמצעות מבט ביקורתי.

מופעי התנגדות המעכבים או מעודדים דיאלוג נעתר לידע ביקורתי
מודל  פיתחו   )Solórzano & Delgado Bernal, 2001( ברנל  דלגדו  ודולורס  סולורזנו  דניאל 
ולכן  עצמה,  עבור  להגדירו  יכולה  הדיכוי  את  שחוותה  מי  שרק  ההנחה  על  המושתת  התנגדות 
דומה.  שלהם  הזהות  קטגוריות  כשהצטלבות  גם  לפרט,  מפרט  משתנה  הדיכוי  שחוויית  ברור 
סולורזנו ודלגדו ברנל בוחנים כיצד מתאפשר לנערות לנוע ממקומות של דיכוי על פי האפשרויות 
“התנגדות  מכונה  הראשונה  התנגדות.  של  דומיננטיות  אסטרטגיות  שתי  ומתווים  להן  הנגישות 
שינוי“  מעצבת  “התנגדות  מכונה  והשנייה   )self-defeating resistance( עצמית“  הבסה  של 
)transformational resistance(. התנגדות מעצבת שינוי היא התנגדות אקטיבית, ובתנאים של 
אמון וקרבה היא מאפשרת להעלות כעס ותסכול ולהתמיר אותם לכלל הבנה פוליטית-חברתית 
)שם(, ואילו התנגדות של הבסה עצמית היא התנגדות לא-מודעת שאינה מכוונת לשיפור מצב 

אלא רק לשחרור מיידי ממצב שנחווה כמפחית ערך וכואב.
נערות  פרקטיקות של  )Weis & Fine, 2005( מתאר  וייס  ולואיז  פיין  מישל  מחקר שערכו 
פורטוריקניות המבקשות לקדם שינוי בהתנהלותן ולשם כך מנסות להרחיב משאים ומתנים 
במשפחתן.  מהן  המצופות  הפעולה  שגרות  על  לערער  שעשוי  רפלקסיבי  דיאלוג  באמצעות 
הן בחנו עם הנערות את האפשרויות העומדות בפניהן אל מול דיכוי שמקורו בתפקידי מגדר 
משפחתיים מסורתיים ובתיוג מוסדי במערכות הסובבות אותן. פיין ווייס מתארות תהליך שבו 
חשיבה ביקורתית מאתגרת פרקטיקות שנתפסו כנורמטיביות; הן מסיקות כי כשנערה לומדת 
כיצד בעיות חברתיות משפיעות על חייה, התנגדותה הופכת מאקט פרטני, אישי ואקראי לאקט 
שיטתי מכוון שקשור לצרכים ולרצונות עתידיים. במונחים של סולורזנו ודלגדו ברנל, זהו מעבר 
הכרחי וחשוב מהתנגדות של הבסה עצמית להתנגדות מעצבת שינוי, והתנועה בין השתיים היא 

ספירלית )שם(. 
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טרייסי רובינסון וג‘ני וורד )Robinson & Ward, 1991( העשירו את הדיון על ההתנגדות בעזרת 
מודל שהן מתקפות בנתונים איכותניים מתוך מחקר אורך על העצמת נערות אפרו-אמריקאיות. 
הוא  הישרדות“,  לשם  “התנגדות  האחד,  הסוג  התנגדות.  סוגי  שני  בין  דומה  הבחנה  מציעות  הן 
התנגדות אימפולסיבית העולה מתוך הצורך לחוש בעלות ערך באופן זמני. התנגדות כזאת יכולה 
הם  אלה  מוקדמים.  והריונות  הספר  מבית  נשירה  בסמים,  לשימוש  הקשורות  התנהגויות  לכלול 
ביטויים לאקטים אישיים-פרטניים המעידים על הקשר השברירי שמתקיים בין הנערה לקהילה, 
ולרוב הם נוטים לחזק את תיוגה של הנערה. הסוג שני של התנגדות, “התנגדות לשם שחרור“, כולל 
פעולות שבהן נערות משיימות את מצבן, מתחזקות בהבנת המחסומים העומדים בפניהן ומחזקות 
זהות בעלת ערך חיובי באמצעות שיתופי פעולה. סוג זה של התנגדות תלוי בהתפתחותו של המבט 
בין שני מצבי תודעה. בתכנית רשתות, תהליך כזה  הביקורתי המשחרר, כלומר בתהליך המעבר 
מבקש לחזק את מודעותן של הנערות המשתתפות לעוצמת המבנים החברתיים שסביבן, ולחזק 
את הבנת כוחן של הצטלבויות מיקומי השוליים שהנערות חיות בהן ואת השפעתן של הצטלבויות 

אלו על עיצוב שאיפתן התעסוקתית ועל עתידן. 
התהליך מבקש לצייד נערות בידע ובמבט ביקורתי הכרחי, שכן הנערות עלולות שלא להאמין 
ביכולותיהן הרלוונטיות לתחום התעסוקה. ההנחה הייתה שהכלים הללו יצמצמו את התסכול שהן 
יכולתן לבסס שאיפה  חוות ואת חוסר האונים והפסיביות הנלווים אליו, חוויות המצמצמות את 
תעסוקתית רצויה, ראויה )בעלת תנאים לא פוגעניים( ונגישה. אולם מתברר כי מידת היענותן של 
ולחוש מידת מספקת של קרבה במעגל הסדנאי,  ביכולתן לתת אמון  נערות לתכנים אלו תלויה 
וכן לחוש שיש לקולן, לניסיונן ולחוויותיהן מקום בטוח ולא מתייג. חוויית שייכות כזאת עשויה 
לאפשר להן להתגבר על המרחק מהתכנים ומן האחר, שמיוצג על ידי המנחה, ולהאמין שתחושות 
פני הפער המובנה חברתית. מדובר אפוא בתהליך  יכולות לגשר על  והקבלה  האמפתיה, ההבנה 
מעגלי: מידת הסכמתן של הנערות להתדיין עם התכנים תלויה במידת האמון ובקרבה החברתית 

למנחה, ואלה תלויים במידת היענותן של הנערות לתוכני הסדנה. 

לבצע זהות אתנית כמפגן כוח נגיש 
לאור כל האמור עד כה, הסדנה מתבררת כמרחב שבהעדר משאב אמון זמין עלול לאלץ נערות 
לקבל על עצמן הכרעה זהותית אחידה בתוך מערך של הנחיות סותרות ומבלבלות. נערה בעלת 
זהות שברירית עלולה לחוש איום על זהותה או על שייכותה החברתית )פרנקל, 2012( ואולי 
אף תתקשה לאחוז בתודעה כפולת מבט, ולכן תחפש זהות נגישה שתוכל להחזיק בה ולהפגין 
כוח. במקרה זה מתברר שהזהות הזמינה והנגישה יותר מכול עבור הנערות היא הזהות האתנית.

מירב אהרון )2010( מדגימה במחקרה כיצד קטגוריה אתנית הופכת למכשיר זמין לייצור 
קבוצה: זוהי קטגוריה מובנית חברתית ונתפסת כטבעית, ולכן היא קטגוריה זמינה ואפקטיבית 
מאוד המשמשת “דבק“ חברתי ומסמנת גבולות. גבולות אלו יכולים להיחוות כהפרדה אך גם 
כהזדמנות לייצר מגע. היותה של האתניות קטגוריה טבעית, זמינה ואפקטיבית יכול להסביר 
את נגישותה לביצוע זהות אתנית במפגש עם האחר לשם מפגן כוח, המעניק תחושת ערך, 
גם אם זמנית. הדבר עשוי להצביע גם על אפשרות שהנערות תופסות את המרחב הסדנאי 
תקשורת,  פעולה,  שיתוף  הדורשת  הגבול  בנקודת  “מתגבשת  האתניות  שכן  גבול,  כנקודת 
תיאום והזנה הדדית“ )שם, עמ‘ 185(, ולמעשה היא מאפשרת לפרטים לבחון את האופן שבו 
הם “מיישבים את הדואליות בזהותם“ )שם( בנקודת הגבול הזאת. הטענה כי המרחב הסדנאי 
הוא נקודת גבול בין הקבוצה האתנית ובין האחר מאפשרת לנו לבחון כיצד חלק מן הנערות 
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ת באמצעות ביצוע זהות  בוחרות דרך פעולה המכוונת לשילוב או להדיפה, ולייצג את האחרוּ
אתנית נגישה כמפגן של כוח. 

מהם,  ומושפעות  שונות  בסיטואציות  שונים  הקשרים  על  משפיעות  שנערות  כאן  נטען  כבר 
ומגדירות או מוגדרות בהתאם לכך. לכן אפשר להניח שהמשא ומתן שלהן עם נשים שחוקרות את 
חייהן או מתערבות בהם בתוך מרחב נתון ובהקשר מסוים, למשל בריאיון או בסדנה, משפיע גם 
הוא על תהליכי ביצוע הזהות שלהן. בהכירן היטב את השיח, את ההקשר ואת הציפיות בסיטואציה 
 West &  ;2012 )פרנקל,  כוח  יחסי  של  מוכר  דפוס  לשחזר  נוטה  שהמפגש  מניחות  הן  כזאת, 
מסגרת  על  לרוב  מעידות  זהות  ביצוע  בתהליכי  הנגישות  האפשרויות   .)Fenstermaker, 1995
יחסי כוח המצמצמת אפשרויות. הנערות מתמקמות בדרך כלל על פי האפשרויות הנגישות להן, 
במרחב דיכוטומי של שחור מול לבן, אשכנזי מול מזרחי, מערבי ומודרני מול מסורתי ומשפחתי 
וכן הלאה )פרנקל, 2012(. בחיבור בין מגדר, אתניות ומעמד יש לבחון איזו מהקטגוריות נתפסת 
יכולות  כוח, כאשר הנערות אינן  יחסי  ואולי, בתוך סיטואציות של  יותר.  כנגישה  בעיני הנערות 
משמע  “קישוטיות“,  לנקוט  כלומר   — ההפך  את  לעשות  ייטו  הן  סטיגמטית,  מזהות  להשתחרר 
להציג את הזהות האתנית כמקור לייחודיות, אקזוטיות או שונות )שם(. ביצוע זהות אתנית ביתר 
הכוח  את  עבורן  ולחזק  הנידון  ההקשר  בתוך  ערך  תחושת  להן  להעניק  עשוי  ובקישוטיות  שאת 

שמעניקה השייכות לקטגוריה אתנית. 
כפי שיתברר בהמשך המאמר, למפגן כוח זה של ביצוע זהות אתנית כלפי מה שנחווה כאחר יש 
שתי פנים. בשני המקרים הוא מתהווה בתוך מרחב המשמש נקודת גבול, ומטרתו לחזק תחושת 
שייכות קבוצתית ולבסס תחושת ערך. אולם משמעויותיו שונות, והן תלויות באופן שבו הנערות 
מפרשות את נקודת הגבול — כמזמינה מגע או כמזמינה הסתגרות והדיפה. למעשה, הן בוחנות 
לגשר  זהותה האתנית עשויה  והאם  להבינן,  כדי  “מספיק שחורה“  מי  את הסדנה מבעד לשאלה 
זו קשורה לסוגיית האמון  על הפער האקדמי והתעסוקתי ועל הפריבילגיות הכרוכות בו. שאלה 
ולהיותו משאב סדנאי שאינו זמין לכולן באותו האופן. בהמשך הדברים יתואר כיצד ביצוע זהות 
נגישה אתנו-גזעית בתוך תהליך של הצטיידות בידע סוציו-פוליטי הופכת אמצעי לביסוס כוח, 
וכיצד ביסוס הכוח מקדם או מעכב היעתרות לידע הסוציו-פוליטי, שאמור לסייע לנערות לבסס 

שאיפה תעסוקתית עתידית. 

מתודולוגיה 
על  מבוסס  המחקר  רשתות.  תכנית  את  שליווה  ביקורתי  פעולה  מחקר  על  מבוסס  זה  מאמר 
בשנים  שכתבתי  שדה  יומני  על  וכן  משתתפות,   34 עם  ואחריה  הסדנה  לפני  שנערכו  ראיונות 
2008—2010 כאשר הנחיתי שלוש סדנאות בשלושה מוקדים — “בית חם“ בעיירה בדרום הארץ; 
בעיר  לנערות  טיפולי  ומרכז  הארץ;  במרכז  בעיר  מתויגת,  בשכונה  שנייה  להזדמנות  ספר  בית 
צפונית,  בעיירה  במתנ“ס  בסדנה  שהשתתפו  לאחר  נערות  כעשר  ראיינתי  כן  כמו  הארץ.  במרכז 
בהנחייתן של מנחות אחרות. כל הנערות היו בנות 16—18 בעת שהתקיימה הסדנה, רובן דור שני 
להגירה מאתיופיה וחלקן דור שלישי להגירה מארצות המזרח. כמעט כולן חיו בקשיי הישרדות 
כלכלית, במשפחות המוכרות בדרך כלל לשירותי הרווחה. ההצטרפות לסדנה הייתה וולונטרית, 
הגם שהוגדרה כחלק בלתי נפרד מן הפעילות הכוללת של כל מוקד, וכך גם ההשתתפות במחקר 

ובראיונות )לאחר הסכמה עקרונית גורפת ממנהלות המוקדים(.
כלומר  המשתתפות,  של  התעסוקתית  החוללות  את  לחזק  הייתה  רשתות  סדנת  של  מטרתה 
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לסייע להן לרכוש צבר מיומנויות המקדמות יכולת תכנון לטווח ארוך, לפתח תפיסות לגבי מקורות 
תמיכה ומשאבי ידע ולהרחיב את הבנתן באשר למורכבות המחסומים וההזדמנויות בעולם העבודה 
)בנימין, פנחסי, קומם, ארוך ווינטראוב, 2010(. את הסדנאות הנחיתי מתוך היותי חוקרת ו“אשת 
מעשה“ )Noffke & Stevenson, 1995(, שיטה שהאמנתי כי היא חוזקה מתודולוגית שתאפשר 
לי כחוקרת להתקרב לעולמן של הנערות ולבסס אצלן את מידת האמון הנדרשת כדי לצמצם את 
 McNiff &( מעשה“  אנשי  של  וב“מחקר  פדגוגית  במתודה  השימוש  האפשריים.  הכוח  יחסי 
כדי לשפר  טיבה של פרקטיקה  ואפשר באמצעותו לעמוד על  יעיל,  נחשב   )Whitehead, 2002
אותה ואת הסיטואציה שבה היא מתרחשת. מחקר פעולה ביקורתי כזה מתבסס על אנשי מעשה 
וביכולתו  שלהם,  השדה  התרשמויות  את  הממשיג  ידע   — ידע  ליוצרי  ידע  מצרכני  ההופכים 
לתהליך  באשר  ההבנה  ואת  הקיים  הידע  את  לדייק  ובעיקר  גם  אלא  העשייה  את  לשפר  רק  לא 
לבד מהמסקנות  הרפלקסיבי,  )Zeichner & Noffke, 2001(. התהליך  החברתי שהוא מאפשר 
באשר  אחדות  יישומיות  תובנות  מעלה  גם  הממצאים,  ניתוח  מתוך  מעלה  שהוא  התיאורטיות 

לתהליך ההתערבות וההנחיה. 
הבחירה במתודה המשלבת בין אשת מעשה לחוקרת חייבה אותי להיות נוכחת ככל האפשר בחיי 
הנערות שבמוקדים, כדי להכיר אותן גם בפעילויות אחרות וליצור קרבה שתקל עליי להתחקות 
אחר התנסויותיהן ואחר האופן שבו הן מפרשות את מציאות חייהן. הנחתי שכישוריי יוכלו לסייע 
לי להתקרב לנערות, מפני שמבחינה מקצועית צברתי ניסיון רב בהנחיית תהליכים ובעבודה עם 
מעמדית  בפריפריה,  מהחיים  רחוקות  ילדותי  שחוויות  אף  כי  האמנתי  כן  כמו  נוער.  ובנות  בני 
וגיאוגרפית, מוצאי האתני המעורב והמודעות למזרחיותי עשויים לאפשר לי להבין חלק מחוויות 
ההדרה והגזענות שנערות אלו חוות מדי יום. אולם כפי שהתברר, אלה לא סייעו לי לבסס יחסי 
קרבה ואמון שווים עם כל המשתתפות, גם לא במסגרת הראיונות החצי-מובנים. חלק מן הנערות 
להודות  עליי  לפיכך  עשיר.  תיאור  מלספק  ונמנעו  הסדנה,  לאחר  גם  לראיונות,  גם  התמסרו  לא 

שבניגוד לציפיותיי, הבחירה במתודה של אשת מעשה וחוקרת לא שימשה חוזקה מתודולוגית.
על פי חוקרות העוסקות בסוגיות הנוגעות לחייהן של נערות )Maguire et al., 2004(, ראיונות 
חצי-מובנים מאפשרים למחקר פמיניסטי לשמר מובחנות בין המרואיינות. הגישה הפמיניסטית 
שואפת ליצור קשר ארוך טווח ורב-ממדי עם המרואיינות ולבסס יחסי אמון ללא תחושת ריחוק 
וחשדנות )Reinharz, 1992(. יחסי קרבה אלו אמורים לאפשר תיאור עשיר וגדוש והתחקות אחר 
ניסיונן המורכב, המגוון והמובחן של הנערות, ומתוך כך להבטיח שקולן וצורכיהן לא יוכללו תחת 
קטגוריה מושגית מאחידה. מחקר מסוג זה תלוי ברובו באינטראקציה שבין החוקרת למרואיינות 
נערות לריאיון  ולכן מידת ההיענות של   ,)Maguire et al., 2004( ובחומרים העולים מן השדה 
והמעבר משיח לקוני לשיחה משתפת עם תיאור עשיר שיקפו — אף יותר מתוכן הריאיון עצמו — 
את מידת הקרבה והאמון שהנערות חשו כלפיי כמנחה וכלפי תוכני הסדנה, ואת מידת רצונן לשתף 

פעולה עמם. 
מחקר פעולה ביקורתי משתמש בקולן של משתתפות הפעולה כדי להזין את התהליך המתרחש 
בה, ומסיק מסקנות על מהותו של התהליך. לפיכך רצוי לשלב מתודות שונות של איסוף נתונים 
)אלפרט וכפיר, 2003(, במיוחד אם חלק מהראיונות אינו עשיר דיו. על כן נוסף על הראיונות החצי-

מובנים ניהלתי יומן שדה המתעד את המתרחש במהלך הסדנאות. מישל פיין )Fine, 1994( טוענת 
שנוכחותה של חוקרת בסיטואציה בזמן אמת ותיעוד הנעשה יכולים לספק הסברים המבארים את 
המתרחש בה, בתוך ההקשר התרבותי שהמחקר פועל בו, וגם להקנות למחקר כיוונים חדשים. פיין 
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מתארת כיצד ריבוי כלי המחקר מבטיח שתפקידה הכפול של החוקרת ואשת המעשה לא יפגעו 
האחד במטרות השני אלא יעשירו ויקדמו אותן. תיעוד התהליכים והחוויות באמצעות יומן שדה 
איפשר לי לבחון את התהליך גם דרך אירועים, נקודות ואינטראקציות שחיזקו או הדגישו תמות 

מסוימות, למשל סוגיית ביצועה של הזהות האתנית.
מבטא  החברתי  המרחק  שימור  מהנערות  חלק  אצל  כי  נראה  מיד  שיוצג  הממצאים  מניתוח 
ואיפשרה את תהליך ההתנגדות  יחסי קרבה  וזו חסמה את התבססותם של  תחושת חוסר אמון, 
 Charmaz,( שאני מבקשת למפות. הניתוח נערך בארבעה שלבים, על פי הנחיותיה של שארמז
2006( לחילוץ תיאוריה מעוגנת בשדה — שלב הקריאה החוזרת, שלב חילוץ התמות, השלב הפרשני 
ושלב חילוץ התהליך החברתי. בשלב הקריאה החוזרת עלתה האבחנה שיש צורך בביסוס טיפולוגיה 
של הנערות, שכן חלקן מיקמו את עצמן כמי שהסדנה אינה יכולה בשום אופן להנגיש להן משאבים 
וחלקן דווקא סיפרו סיפורי התחברות למשאבים שהציעה הסדנה. בשלב השני, הוא שלב חילוץ 
התמות, עלו תמות חוזרות אחדות ודומיננטית במיוחד ביניהן הייתה האתניות. במקומות אחרים 
 Oppenhaim-Shachar,( עסקתי במשמעויות הסובייקטיביות שעלו מתוך ניתוח התמות האחרות
2014(, אך כאן התמקדתי במשמעויות הסובייקטיביות המיוחסות לאתניות בכל אחת מהקטגוריות 
באמצעות  לאתניות  המיוחסות  סובייקטיביות  משמעויות  מיפיתי  השלישי  בשלב  בטיפולוגיה. 
פירוש מופעי ההתייחסות לאתניות בראיונות, ובכך נחשפו התכנים הסמויים שבצבצו ממופעים 
אלו )צבר בן-יהושע, 1990(. כדי לפרש את מופעי האתניות השתמשתי גם ביומני השדה ואיתרתי 
בדרך  הראיונות.  בניתוח  שעלו  לאלו  דומות  משמעויות  לאתניות  יוחסו  שבהם  נוספים  מופעים 
ביצוע האתניות — היתרגמה בתהליך אנליטי בעל מאפיינים אינטואיטיביים,  זו, האתניות — או 
וחולצו ממנה שני תהליכים חברתיים המשתקפים בתמונה הכללית שעלתה מעבר לכל ריאיון אישי 
)Strauss & Corbin, 1998(. התמונה המשתקפת במאמר זה מציגה את המשמעות הסובייקטיבית 

של אתניות כפי שהיא מופיעה בעולמן של הנערות בשני תהליכים חברתיים אלו. 
שולמית ריינהרץ )Reinharz, 1992( מבקשת לערוך ניתוח תוכן פמיניסטי לכל תהליך חברתי 
ועל  הנערות  חייהן של  איכות  על  יומיומית  כוח עשויים להשפיע  יחסי  האופן שבו  ולחשוף את 
וזיהיתי  עתידן. בהשראתה בחנתי את ביצועי האתניות כתמת ליבה בעלת משמעויות מובחנות, 
בה מפגן כוח כפול — כלפיי כמנחה וכלפי המשאבים, כלומר תוכני הסדנה — והוא התברר כתהליך 
חברתי דומיננטי )Strauss & Corbin, 1998(, מתוך דיאלוג רפלקסיבי חוזר עם חומר הראיונות 
 .)Oppenhaim-Shachar, 2014( שפורסמו  אחרים  תהליכים  של  חילוצם  לאחר  לתכנים  וחזרה 
בחינת הממצאים בהקשר הנידון מתמקדת בביצוע זהות אתנית כמפגן כוח, שאצל חלק מהנבדקות 
הוא מבוסס על אמון וכרוך בחשש מועט להתקרב ולהיעתר לתכנים, ואצל אחרות הוא מבוסס על 

חוסר אמון ומתבטא בהימנעות ובהדיפת הקשר והדיאלוג. 

ניתוח הממצאים
או  נחווית  האתניות  שבהן  שונות  דרכים  המבטאים  אתנית  זהות  ביצוע  של  מופעים  יוצגו  כעת 
נתפסת. המופעים נחלקים לשני סוגים עיקריים, ותיערך ביניהם השוואה לפי ארבע תמות — שתי 
חוויות שייכות שונות; מיצוב מחדש; אתניות כמפגן כוח ממיין שייכות; ובמי מהאחרים ניתן לתת 
אמון. תמות אלו משרטטות תהליך חברתי שבו תפיסת השייכות האתנית עשויה לפעול ליצירת 
מרחק או ליצירת קרבה חברתית. פעולות אלו הן אסטרטגיות התנגדות ההודפת את תוכני הסדנה 

או נעתרת להם, והן הגורמות לצמצום האמון או לביסוסו.
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“אצלנו האתיופים“: חוויות שייכות שונות 

אפשר לתת להם להעליב אותנו, לתת להם להמשיך לקלל אותנו “שחורים“... ואפשר להגיד 
]ברחוב מרכזי  כי אצלנו פה  והאמיתיים הם פה אצלנו ]האתיופים[.  לים  להם שהחברה הקוּ
17, דור  בעיירה דרומית[ כל הזמן אנחנו כולנו מסתובבים יחד, מדברים, צוחקים. )חנה, בת 

שני להגירה מאתיופיה, עיירה דרומית(

אלמנש: אח שלי עקשן ומרוויח מזה. תמיד יקבל מה שהוא רוצה. אני לא, בנות פחות. ]...[ 
אצלנו האתיופים הנערות צריכות לוותר על הרבה.

מראיינת: למה את מתכוונת, צריכות לוותר?

אלמנש: זה לא כמו אצלכם הנאצ‘ים, ]...[ שווה כזה ]...[. אבל מצד שני אני מעדיפה להיות 
עם אתיופים, כי אפילו שזה קשה — זה מרגיש לי יותר נוח, כי אני רגילה. וזה כל מיני דברים 

שאי אפשר להסביר. )אלמנש, בת 17, דור שני להגירה מאתיופיה, עיירה דרומית(

מראיינת: למה אח שלך לא עוזר גם כן?

דבורה: כי הוא לא אחראי. פשוט היא ]האם[ אצלנו סומכת על הבנות מאשר על הבנים, ]...[ 
היא אומרת שהבת צריכה לעשות את כל העבודות, לא הבן. הבן לא מספיק אחראי בשביל 
לעשות את זה, אז בשביל זה היא אומרת לי לעשות הכול. )דבורה, בת 16.5, דור שני להגירה 

מאתיופיה, עיירה צפונית( 

“אצלנו  באומרן  הגזעית  משייכותן  כוח  שואבות  נערות  כיצד  לראות  אפשר  האלה  בציטוטים 
 )Umana-Taylor & Fine, 2002( אלטרנטיבית  קבוצתית  זהות  לבנות  בניסיון  האתיופים“. 
עצמית  הערכה  לבנות  כדי  ללבנים  שחורים  בין  ניגודיות  על  המבוססת  ההדרה  את  מנצלות  הן 
 Lewis ;2012 ,המבוססת על דחיית הציפיות של החברה ההגמונית )מוצפי-האלר, 2012; פרנקל
מנסה  הדוברת  הראשון  בציטוט  מהותי.  הבדל  יש  הציטוטים  בין  אולם   .)& Lockheed, 2007
לים והאמיתיים“; אך  לייצר היפוך ולתת ערך חיובי לצבע עורן ולזהותן הדומיננטית — “אנחנו הקוּ
בשני הציטוטים האחרים הגבול המשורטט בין אתיופים לאחרים מחליש את הדוברות בהשוואה 
לאחיהן הבנים, המשוחררים ממטלות משום שהם “עקשנים ומרוויחים מזה“ או משום שהם “לא 
אחראיים“ מספיק. ההצטלבות בין קטגוריית הגזע לקטגוריה המגדרית עלולה במקרה זה לעכב את 
הנערה, שכן כפי שמתברר מציטוט זה, המחיר שהשייכות האתנית תובעת ממנה מתגלם בנכונותה 
“לוותר על הרבה“. תביעה זו עומדת בניגוד ל“אצלכם הנאצ‘ים“, שבנקודה זו נתפסת כקטגוריה 
“אצלנו  להגיד  הזכות  מהן  שגובה  המחיר  שלמרות  להניח  אפשר  ניכר.  חברתי  במרחק  המצויה 
וההרגל מבארים את הקדימות שנערות מעניקות לזהות האתנית  האתיופים“, תחושת השייכות 
על פני הזהות המגדרית. קדימות זו אף מחברת לעתים את הנערות לנערים בני הקהילה ועשויה 
להרחיק אותן מנערות שאינן שייכות לקהילה, גם אם הן חולקות לפעמים חוויות משותפות של 

מיקומי שוליים על בסיס מגדרי מסורתי.5

המתח בין נערות אתיופיות לנאצ‘יות מעורר עניין רב, אולם לא אוכל להרחיב על כך במאמר זה,   5
שמוקד הדיון בו הוא הדיאלוג מול האחרּות המיוצגת בתוכני הסדנה.
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בשני  המתוארת  לחוויה  הראשון  שבציטוט  האתיופים“  “אצלנו  חוויית  בין  ההבדל  מלבד 
הציטוטים האחרים עולה גם הבדל בחוויית המיקום המעמדי שבתוך הקטגוריה האתנית, המסמנת 
תחושת  מדגיש  הראשון  הציטוט  מופע.  בכל  שקיימת  כלשהי  חברתית  זכאות  תחושת  של  כיוון 
שוויון בין הבנים לבנות — “כל הזמן אנחנו כולנו מסתובבים יחד“. אולם בציטוטים האחרים מודגש 
חוסר השוויון: “אצלנו זה לא כמו אצלכם ]...[ שווה כזה“. טענה זו אפשר שהיא משקפת תחושת 
זכאות חלקית, גם בתוך הקטגוריה האתנית. לפיכך, השימוש בביטוי השייכות “אצלנו האתיופים“ 
כמפגן של כוח עשוי לחזק חוויה של כוח, אך הוא גם עשוי לחזק ויתור והסכמה למצב של אי-

שוויון על רקע מגדרי. אפשר להניח שוויתור זה מאפשר לאידיאולוגיה מגדרית מסורתית לעצב 
אצל אלמנש ודבורה גם את הדיאלוג שהן מנהלות עם תכנים אחרים, המעודדים ומעצבים עצמאות 

ומשפיעים על הציפייה התעסוקתית העתידית שלהן.

אני אסלית מכף רגל ועד ראש: מיצוב מחדש

דורית: תגידי, מה את... מה המוצא שלך? את הודית?

מנחה: לא. אני חצי פרסייה וחצי גרמנייה.

דורית: ]בביטול[ מעורבבת!? אני ]בגאווה[... אני מרוקאית אסלית וערסית! )דורית, בת 18, 
דור שלישי להגירה מארצות המזרח, עיר במרכז הארץ( 

שני אופני החוויה של הזהות האתנית, כמעכבת או כמסייעת, התבטאו במהלך הסדנה גם במיצוב 
מחדש. “מיצוב מחדש“ היא אסטרטגיה של המיעוט המנסה בעזרת שימוש בשפה לערער על הסדר 
 ,Wimmer( ההיררכי הקיים ולהקנות ערך ומשמעות חדשים למה שנתפס כנחות בשיח ההגמוני
2008(. מי שחווה עצמה כמודרת וכמקופחת, ושואפת לשנות את מיקומה בקבוצה, תנסה להשתמש 
בממד אחר וחתרני כדי להעריך מחדש את הסדר וליצור פרשנות שיכולה למתג אותה אחרת, למשל 
אסלית  מרוקאית  “אני  באמירה   .)Umana-Taylor & Fine, 2002( מחדש  הגדרה  במאמצעות 
וערסית“ נטענת המילה “ערסית“ במשמעות של כוח וחן, במקום התיוג השלילי הנקשר אליה )נעמן, 
2006(. לצד הבלטת הגאווה על האתניות דורית מגדירה את עצמה “ערסית“ והופכת את משמעות 
המילה — מילת גנאי שמייצגת בשיח ההגמוני האליטיסטי את הגבר המזרחי, הנחות, העממי והפחות 
ראוי בהתנהגותו. גם הבלטת הייחוד “מרוקאית אסלית“ בהשוואה למוצא ה“מעורבב“ והלא טהור 
שלי היא פרקטיקה זהותית אלטרנטיבית שמדגישה תחושת גאווה. פרקטיקות של שימוש חדש 
או ישן בשפה מנסות לסמן מחדש גבול חברתי )שם; Wimmer, 2008(. הן עשויות להעניק כוח 
לנערות או לנשים מקהילות מתויגות ולאפשר להן לבחון מחדש את הגבולות הנכפים עליהן מבחוץ 

ולנסות להגדיל את מרחב התמרון שלהן )מוצפי-האלר, 2012; פרנקל, 2012(. 
דוגמה נוספת למיצוב מחדש של מה שבדרך כלל מקבל ערך נמוך וגורר עלבון עלתה בשיחה 

שהתקיימה בהפסקה שבין ארוחת הצהריים לסדנה:

ורד: את לא מאמינה איך עצבנה אותי הספרית הזו שיש לה חנות ליד השוק.

גילה: מה קרה, מה עשתה לך?

ורד: לא עשתה, אמרה! כולה הלכתי לספר קצוות, והיא מתחילה איתי — תחליקי, לא מתאים 
כולי  כל  אני   ? אני  ומה  נו,   — בעצבים  לה  אמרתי  אתיופית.  של  שיער  לך  יש  מקורזל,  לך 
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אתיופית, מכף רגל ועד קצה השיער. וככה זה אצלנו, לא בא סתם ישר, בא מפותל... ]נושפת 
לעשות  תלמדי  בשכונה  כסף  פה  להרוויח  להתחיל  רוצה  את  אם   — את  לה,  אמרתי  בכעס[ 
צמות, ולא לעשות לנו החלקות. )ורד וגילה, בנות 16.5, דור שני להגירה מאתיופיה, עיירה 

דרומית(

ורד מחזקת את עצמה ואת חברותיה כאשר היא מתארת כיצד התנגדה לרעיון להחליק את שערה 
המקורזל, שהוא מאפיין אתיופי. כשהיא מתארת “לא סתם בא ישר“ היא מטעינה את דבריה של 
הספרית במשמעות סמלית, והחלקת שיער נתפסת כאן כהרבה יותר מעניין של אופנה. התנגדותה 
את  להחליף  לספרית  ממליצה  היא  כאשר  מתחזקת  השיער  את  להחליק  ולתביעתה  לספרית 
מיומנות ההחלקה בקליעת צמות, אם היא רוצה להשתלב בשכונה. הגינוי של מה ש“ישר“, שנאמר 
בשם ה“מפותל“, רומז כי מיתוגו של הקרזול כפיתול מיוחד, משמעותי ו“לא סתמי“ מעניק כוח, 

בעיקר בשל היותו מאפיין אתיופי. 
בדיאלוג  נוספת  משמעות  מקבלים  להם  המיוחס  הסמלי  והערך  ו“מפותל“  “ישיר“  המושגים 

אחר: 

את  כזה...  נחשב  זה  מתאים,  לא  זה  ככה“.  אני  ככה,  “אני  להגיד  אסור  בעדה  אצלנו  ְשָוויה: 
יודעת, לא צנוע. ואז אתם באים אומרים לנו “תציגו את עצמכם, תגידו במה אתן טובות“. וזה 

עושה לנו ממש בלגן במוח... אבל אני למדתי שיש עוד דרכים להראות איך אני שווה. 

מראיינת: איך?

לא  אני  אז  בציון,  ואני חושבת שהיא טעתה  אני אבוא למורה  נגיד  כזה...  ישיר  בלא  שוויה: 
אכעס וגם לא אגיד לה “את טעית“. אני אגיד, “את יודעת שאת לא מעריכה את עצמך?“ והיא 
תשאל למה. ואני אגיד לה, “את נתת לי על הדברים שכתבתי רק 70, ואני כתבתי בדיוק, אבל 
בדיוק את כל מה שאמרת בכיתה. אז מה, את מעריכה את עצמך רק 70?“ )שוויה, בת 16.5, 

דור שני להגירה מאתיופיה, עיר במרכז הארץ(

שוויה מתנגדת לשיח שלדעתה אני מייצגת, כפי שעולה מהתנסחותה “אתם באים ואומרים לנו“. 
 — מחזקת  הישראלית  שהתרבות  ה“דוגרי“,  הישיר,  השיח  של  הקודים  את  הודפת  היא  למעשה 
כדי להוכיח את ערכה. השיח דורש מהנערות להתנהג באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הקודים 
גישה  נוקטת  היא  הציון  את  ולתקן  המורה  בעיני  כוחה  את  לשמר  וכדי  העדה,  של  התרבותיים 
“מפותלת“, או כדבריה, “לא ישיר כזה“. היא מוצאת את הדרך לשמר את מה שחשוב לה ולהגן 
על מה שהיא מחשיבה כתרבות של העדה. המאפיין האתיופי — ה“פיתול“, הן בשיער והן בשפה 
ובתרבות — זוכה למיצוב מחדש ומשמש לנערות מקור כוח להתנגדות ולשימור ערכם של מאפייני 
תרבותן. הן מבטאות התנגדות כלפי הניסיונות של המורה, של הספרית ואולי אף שלי, שנחווים 

כרצון “ליישר אותן“ ולפיכך עושים להן “בלגן במוח“. 
למושג  אלטרנטיבית  משמעות  ייחוס  באמצעות  חדש  גבול  המשרטט  המחזק,  למופע  בניגוד 

“ערסית“, מופע אחר מכיר בעובדה שהדימוי המחזק עלול גם להצר צעדים ואפשרויות: 

ואני  אותי  כשמרגיזים  אבל  רואים!  לא  מרוקאית.  שאני  מאמינים  לא  בהתחלה  עליי  שירן: 
פותחת את הפה — רואים... וויי וויי... ישר רואים את המרוקו סכין ]מחייכת[, ו...

מנחה: ומה קורה אז?
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שירן: נו... זורקים אותי... ]שתיקה[ )שירן, בת 18, דור שלישי להגירה מארצות המזרח, עיר 
במרכז הארץ(.

אותה  נושאת  היא  כאילו  נדמה  כאן  אבל  שלה,  למרוקאיות  גאווה  מייחסת  דורית,  כמו  שירן,  גם 
כמו שד שמגיח  ומתוארת  לחמוק ממנה,  2012( שאי אפשר  פרנקל,   ;2010 )אהרון,  גורל  כגזירת 
כששירן מתרגזת ובשל כך כנראה מפוטרת מהעבודה שוב ושוב. נדמה ששירן חווה את המרוקאיות 
כנטל ובה בעת ככוח המגן מפני דיכוי. השימוש הכפול בסטיגמה בא לידי ביטוי גם ביחס שלה כלפי 
עצמה וגם ביחס האחרים כלפיה, כשהיא גורמת להם להבין שהוליכה אותם שולל בחזותה המסתירה 
את ה“סכין“ הסטיגמטית. למרות, ואולי בשל ההכרה בגזענות המופעלת עליה, שירן מגלה התנגדות 
ספונטנית שמתייגת אותה ומעכבת אותה מלהתמודד, ואולי אף לשפר את הדרך שבה תוכל להשיג 

את מטרתה — להשתלב בעבודה לאורך זמן מבלי להידרש להגן על עצמה בעזרת זעם.

אתניות כמפגן כוח ממיין שייכות
בזמן הראיונות שערכתי בעיירה צפונית נכנסה אחת הנערות לחדר ונתנה לי לטעום דבו — מאכל 
אתיופי מסורתי שהכינה בעצמה. כאשר שיבחתי את המאכל, אמרה בחיוך: “וואלאק, את אוהבת 
דבו... אולי אם היית יותר שחורה היינו שוקלים לקבל אותך לקהילה“. במשפט זה הדגימה הנערה 
החזיקה  היא  תנאי.  ובאיזה  מהקהילה  חלק  להיות  זכאית  מי  הקובעת  גבולות  סימון  של  פעולה 
לרגע בכוח שמחליט אם לקבל אותי לקהילה ובאילו תנאים; דבריה מדגישים את עמדת הכוח של 
קבוצה מובחנת שאינה מקבלת אליה אוטומטית כל אחד ואחת. היא ממיינת אותי כזרה, כאחרת, 
כיוון שאני לא שחורה מספיק. היא מהפכת את יחסי הכוח הקיימים מחוץ למרחב שבו התרבות 
המאוחדת  המיעוט  לקבוצת  מעניקה  כזאת  פעולה  רבים  במקרים  הדומיננטית.  היא  האתיופית 
 Umana-Taylor &( כוח לייצר משא ומתן עם תרבות אחרת מתוך תחושת זהות אתנית חיובית
Fine, 2002(. הנערה חייכה כאשר השאירה אותי מחוץ לקהילה שלה, ומכך נראה שהיא מבינה 
את האירוניה שבמצב, אינה חוששת לסמן את הגבול ונעזרת בכוח הזה בעת שהיא מקיימת משא 

.)Warr, 2005( ת ומתן עם האחרוּ
השימוש בשם המקורי מבטא גם הוא לעתים סימון גבולות. כך למשל בציטוט הבא: 

את  פגשתי  פה  הטיפולי[.  ]במרחב  כאן  שאני  מאז  שלי  האמהרי  לשם  חזרתי  אני  שוויה: 
זה  וגם הבנתי כמה  חזרה לאמהרית,  ]חברה במרחב[, ששינו את שמן  קולום  ואת  העו“סית 

חשוב.

מראיינת: תסבירי.

שוויה: זה מוכר אותי כמו שאני. כאילו אני אומרת לכל מי שקורא בקורות חיים — תדע מה 
אתה מקבל, אני לא מתחפשת. וזה גם אומר עליי שאני מחוברת לשורשים שלי. 

ובמקום אחר:

רוצה  אני  בסדר.  גאולה,  או  רבקה  או  רחל  לך  רוצה שיקראו  לאימא שלי — את  אני אמרתי 
להיות מיוחדת, ואם קשה להם לבטא, לָנאצ‘ים, זה בעיה שלהם. שלא יקראו לי. אני הכרחתי 
אותה לקרוא לי ולדבבה רק בשמות אתיופיים. )שוויה, בת 16.5, דור שני להגירה מאתיופיה, 

עיר במרכז הארץ(
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שלה  דיאלוג  על  מבוססת  אתיופיים  בשמות  ולאחותה  לה  לקרוא  מאמה  שוויה  של  תביעתה 
השיום  ופעולת  המודעות  כוח.  של  כמקור  כאן  מציינת  שהיא  דיאלוג  הסוציאלית,  העובדת  עם 
שמסמן  ומתן  משא  מבטאות  הסוציאלית  העובדת  עם  הקשר  בעקבות  שוויה  שביצעה  העצמית 
ופעם  לשורשים“,  ו“מחוברת  שייכת  שהיא  לקהילה  פנימה  מסמנת  היא  אחת  פעם  כפול:  גבול 
שנייה היא מסמנת החוצה את ייחודיותה כמי שאינה נכנעת ללחץ לעברת את שמה. הגבול החוצה 

מסמן לנאצ‘ים, שמתקשים אולי לבטא את שמה, שעליהם להתאמץ כדי ליצור עמה קשר. 
ומתן  משא  האחרת,  התרבות  עם  אחר  ומתן  משא  גם  להתקיים  עשוי  קרובות  לעתים  ואולם 

המשתמש בכוח מדומיין ומכסה על חוויית חולשה או בושה חברתית:

מראיינת: למה את לא מבקשת עזרה? ]לאחר שהנערה סיפרה שהיא זקוקה למשקפיים, אך 
הוריה לא יכלו כלכלית לספק אותם[

דבורה: לא צריכה. נו, עזבי.

מראיינת: איך את אומרת שאת לא צריכה? המשקפיים שלך שבורים ונופלים כל הזמן.

דבורה: נו... כי זה קשה לבקש... בגלל כל השטויות האלה... נו.

מראיינת: איזה שטויות?

ש[ סטיגמה  ]יש  נעים.  לא  זה  כזה...  כן,  האתיופים.  אותנו,  אוהבים  כך  כל  שלא  דבורה: 
האתיופים כל הזמן צריכים... נו, עזבי. )דבורה, בת 16.5, דור שני להגירה מאתיופיה, עיירה 

בצפון הארץ(

האמירה “לא כל כך אוהבים אותנו, האתיופים“ מלמדת על הבנתה של נערה זו את מרקם היחסים 
בין הוותיקים לעולים, ועל האופן שבו היא תופסת את האפשרות לבקש עזרה בהקשר שבו העולים 
הכרוכה  אי-הנוחות  מתחושת  עליה  להגן  שאמור  גבול  משרטטת  דבורה  כ“טפילים“.  נחווים 
בבקשת עזרה; בשם כוח הישרדותי היא נמנעת מלבקש עזרה כדי לא לתקף כביכול את הטענה 
שאתיופים צריכים עזרה מיוחדת, ובכך היא מבקשת לחזק את הדימוי המוחלש של זהותה האתנית 
כאתיופית  עליה  התיוג המופעל  להגשים את  לא  כדי  לבד  להסתדר  מנסה  היא   .)1992 )בן-עזר, 
ומתן  זה החלפת משקפיים שבורים. בכך היא מייצרת משא  “כל הזמן“ לעזרה, במקרה  הזקוקה 
שמחליש אותה ומרחיק אותה מהאפשרות לבקש תמיכה. הקטגוריה האתנית נחווית כעול המונח 
על כתפיה, ויוצרת מרחק חברתי מהקבוצה שבידיה הכוח לסמן ולתייג אותה ולשייכה למי ש“כל 

הזמן צריכים“. 

במי מהאחרים אפשר לתת אמון
חוויה זו של ביצוע זהות אתנית כפולת מבט מושתתת בעיקר על משאב האמון, שאפשר לפתחו 

ת. משאב זה מושפע גם מחוויות עבר מצלקות: במשא ומתן עם האחרוּ

באמת  כאילו  לבוא!  כיף  לי  והיה  לשם  באה  שהייתי  תקופה  לי  הייתה   ... ]במסעדה[  שמה 
הייתי  אני תמיד  אז   — נגיד, הקטע של המסעדה  בעבודה.  אדם מאוד מסור  בן  אני  הייתי... 
מתמידה, וכשהיא ]מנהלת המסעדה, שהוגדרה “אשכנזייה אבל חמה“[ הייתה מבקשת ממני 
דברים אז הייתי עושה, הייתי באמת משתדלת. בגלל זה יצרנו קשר כזה, כל כך טוב, עד היום 
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18, דור שני  אפילו יש לי את המפתחות של המסעדה שלה, והיא סומכת עליי! )פנטה, בת 

להגירה מאתיופיה, עיר במרכז הארץ( 

מראיינת: מי האדם הכי קרוב אלייך? 

מאירה: אימא שלי! כל המשפחה... אני סומכת רק על המשפחה שלי, בינינו אין גבולות, אנחנו 

כולנו מגובשים... אבל אני רוצה להסביר לך עוד משהו: כל השאר הם חרא. על אף מילה שלהם 

אי אפשר לסמוך. )מאירה, בת 17, דור שלישי להגירה מארצות המזרח, עיר בדרום הארץ(

האמירה של מאירה “על אף מילה שלהם אי אפשר לסמוך“ מבטאת חשדנות, אפשר שאף בדידות 

וניכור. תחושתה הפוכה לחוויית הכוח שמתארת פנטה, הנובעת מהצלחתה לבסס קשר של אמון 

הדדי. מאירה חשה שאין לה סיכוי לקבל תמיכה מחוץ למשפחתה, אולי כי החיים בתוך מצב כובל 

ומנצל בעבר לימדו אותה לא לסמוך על אף אחד ובעיקר לא על האחרים בחוץ. היא התרגלה לא 

החברים  שבהן  בקהילות  “חרא“.  מגדירה  היא  שאותם  השאר“,  “כל  על  לסמוך  ולא  אמון  לתת 

למה  או  אחר,  שמוגדר  למי  ההיעתרות   )Warr, 2005( מתמשכים  ותיוג  דיסקרדיטציה  עוברים 

שנתפס ככזה, עלולה להיתפס כמסוכנת. כך עולה למשל מהציטוט הבא:

לא  — את  סדנאות[  ]מנחת  גילה  או  הסוציאלית[, למשל,  ]העובדת  דנה  עם  ומה  מראיינת: 

יכולה לסמוך עליהן או לשתף אותן?

שלך.  החיים  על  סיפור  להם  ותספרי  שתבואי  לא  זה  כזה,  מדריכות  הן  יודעת,  לא  אביטל: 

)אביטל, בת 18, דור שלישי להגירה מארצות המזרח, עיר במרכז הארץ(

פנטה, שדבריה הובאו בציטוט הראשון, מדגישה את האמון שניתן בה ומתארת כיצד העמיק את 

היא צמצמה את תחושת  זו התפתחה  ככל שתחושה  עליה.  לכך שיסמכו  ראויה  הרגשתה שהיא 

ת וחיזקה קשרים, ובכך איפשרה תנועה בין מיקומים לטובת ביצוע זהות מגוונת. בניגוד לכך  האחרוּ

ניצבים הדברים הכואבים שאומרות מאירה ואביטל, המדגישים עד כמה קשה לנערות לסמוך על 

מי שבחוץ, מי שמוגדר אחר. בדבריהן הן משמרות זהות אתנית או מעמדית ומתייחסות לאחרים 

סטריאוטיפית  חשיבה  לאתגר  שיכולים  מסרים  הודפות  הן  ו“ההם“.  כאלה“  “מדריכות  במילים 

ולערער עליה, ובכך הן אולי משמרות את הגבול ומרחק חברתי. לעומת זאת, התואר “אשכנזייה, 

 Warr,( אבל חמה“ עשוי לאפשר יצירת קשר, לחזק אמון וכוח ולתרום ליצירת קשרים מגשרים

נקשר  תמיכה  מקבלת  או  משיתוף  הימנעות  בעזרת  ומוכר  בטוח  מרחב  לשמר  הצורך   .)2005

לחוסר אמון ומקשה על הנערות בסדנה להיעתר למסרים המעודדים פירוק דעות קדומות וחשיבה 

סטריאוטיפית, שכן מסרים כאלה עלולים לערער את תחושת הביטחון השברירית )מוצפי-האלר, 

חוויית  או את   )Bettie, 2003  ;2012 )פרנקל,  Black, 2004(, את תחושת הערך העצמי   ;2012

 .)McLeod & Yates, 2006( השייכות

הצלחות  של  בהשפעתן  מתפתח  הוא  וקשרים.  זיקות  ליצירת  הכרחי  משאב  הוא  האמון 

והתנסויות חיוביות ונשען, כפי שמתברר, על האופן שבו נחווית האתניות של כל פרט. האמון הוא 

משאב הכרחי בתהליך סדנאי שדורש לייצר קרבה חברתית, גם אם זמנית, שתאפשר לייצר דיאלוג 

נעתר יותר והודף פחות.
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דיון
בסופה של הסדנה שהתקיימה בעיירה דרומית אמרה אלמנש, נערה בת 17, בת לקהילה האתיופית: 
לנו  אין  כאן   — וגם  כלום חשוב,  לעשות  יודעות  לא  אנחנו  גם  לעבוד?  שנוכל  חושבת  את  “במה 
הסדנה  של   — הכפולה  ההחמצה  תחושת  מתגלמת  אלו  בדברים  חסום!“  הכול  אין,  אופציות... 

ותכניה את אלמנש, ושל אלמנש את הסדנה. 
תכנית רשתות כיוונה לספק לנערות אלו ידע סוציו-פוליטי )Diemer, 2009( שעשוי לבאר כיצד 
להשתחרר  בבקשן  אותן  ומכשילים  אפשרויותיהן  את  מצמצמים  אותן,  מדירים  מבנים  תהליכים 
לה  ולספק  אלמנש  של  לצורך  להתמסר  יכולה  הייתה  הסדנה  אם  חסום“.  “הכול  מחוויית  מעט 
תמיכה, אולי אלמנש הייתה יכולה לצמצם את תחושת השיתוק האוחזת בה לנוכח הקושי המתסכל 
ת  שהיא נתקלת בו תדיר. אם היא הייתה חשה מעט יותר אמון כלפי התהליך הסדנאי וכלפי האחרוּ
נגרמים גם מצירוף של  המגולמת במנחה, אולי הייתה מבינה שחלק מהחסמים העומדים בפניה 
תהליכים חברתיים מקפחים, ואולי אף הייתה לומדת להתמודד עם חלקם באופן שונה מזה שנהגה 
התהליך  שהתכנים,  מכיוון  בעיקר  בסדנה  אמון  לחוש  התקשתה  אלמנש  כי  נראה  אבל  כה.6  עד 
והמנחה התקשו לגשר על המרחק החברתי ולעודד יצירת אמון. לנוכח החמצה כפולה זו, מעניין 
יהיה להתחקות אחר התהליך שעיכב את אלמנש מלהיפתח לידע רלוונטי זה כך שתוכל לאתגר 
ולאמץ  ממנה  להרפות  בה,  מחזיקה  שהיא  היכולת  חוסר  לחוויית  מעניקה  שהיא  הפרשנות  את 

אסטרטגיות נוספות להתמודדות עם החוויה המשתקת העולה מהתיאור “הכול חסום“. 
הממצאים משרטטים שני תהליכים שונים של ביצוע זהות אתנית. מופעיהם דומים זה לזה, שכן 
מטרתם להנכיח שייכות קבוצתית על בסיס אתני כדי להקנות תחושת כוח וערך. אולם כל אחד 
מהם הוא ביטוי לדרך אחרת של התמקמות זהותית בתוך שיח של התנגדות. מופע אחד של מפגן 
ת, לשתף פעולה וללמוד כיצד  הכוח מבוסס על אמון ולכן מעיד על מוכנות לייצר דיאלוג עם האחרוּ
אפשר להשתחרר מדיכוי באמצעות היענות לידע ביקורתי. לעומת זאת, המופע השני מתבסס על 

חוסר אמון ועל חשדנות ולכן הודף את התכנים ומכוון להיבדלות והסתגרות. 
תבנית המשא ומתן שמנהלות נערות החיות במצבי שוליות מורכבים נחשפת בדבריה של פנטה, 
כמונו!“.  שחורה  לא  אבל  שחורה,  אולי  את  להבין!  תוכלי  לא  “את  המאמר:  בכותרת  המובאים 
בין  גשר  לבנות  הסדנאי  השיח  התקשה  הנערות  מן  חלק  עבור  מדוע  לבאר  עשוי  הזה  המשפט 
עולמות, בין תרבויות ובין מציאות חיים אחת לאחרת. נדמה כי משפט זה מגלם ומסמן את נקודת 
ולעתים  האתניות,  גבול  זהו  לחצותה.  אפשר  אי  הנערות  מן  חלק  שעבור   )2010 )אהרון,  הגבול 
להיעתר,  אפשרות  הדוחה   ,)2010 וגינזבורג,  רפופורט  )לומסקי-פדר,  הבולטת“  ה“שחורות  אף 
שהנערות  הדיאלוג  את  להבין  אפשר  הזה  המשפט  של  הפריזמה  דרך  ולקבל.  לשמוע  להקשיב, 

מקיימות עם תוכני הסדנה באמצעות התיווך שלי כמנחה וכחוקרת. 
שונות  התדיינות  לרמות  מוכנות  לשקף  שיכולים  מופעים  על  מבוססות  כאן  שהוצגו  התמות 

ו“אין  חסום“  “הכול  שבו  מצב  כיצד  להבין  יכולה  סוציו-פוליטי  לידע  הנעתרת  נערה  זה  במקרה   6
אופציות“ אינו נובע מן העובדה שהיא “לא יודעת לעשות שום דבר חשוב“, אלא למשל מכך שהיא 
דורשות  הזמינות  התעסוקה  אפשרויות  תעסוקתיות.  הזדמנויות  הרבה  אין  שבה  בפריפריה  גרה 
מרוחקות  נדירים  משאבים  דורשות  שאינן  תעסוקה  אפשרויות  לקבל;  יכולה  אינה  שהיא  הכשרה 
גיאוגרפית ואינן נגישות. הבנה של הדברים הללו מרחיקה מהנערה את תחושות הבושה והשלילה 
להשגתן,  הפעולה  דרכי  ואת  בפניה  העומדות  האפשרויות  את  לבחון  לה  ומאפשרת  העצמית 

באמצעות אימון במיומנויות מורכבות של רתימת קשרים למשאבים. 
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של הנערות עם מסרים ועם הידע הסוציו-פוליטי שנמסרו בסדנה. חלק מן המופעים העידו על 
לציטוטים  היעתרות  על  המעידים  הציטוטים  בין  ההשוואה  הדיפה.  על  העידו  וחלקם  היעתרות 
המעידים על הדיפה עשויה לבאר כיצד קורה שנערות מתקשות לקבל על עצמן הסבר אחר לתחושת 
חוסר היכולת שלהן, הסבר שעשוי לשחרר אותן מתחושות בושה ותסכול ואולי אף מחוויית ייאוש 
וחוסר אונים. הקושי להיעתר להסבר כזה תלוי במידה רבה במידת האמון שהנערות נותנות במי 
שמנסה ליצור עמן דיאלוג. אמון זה מושפע מיכולתן להרחיב גבולות בהקשר מסוים ובזמן נתון. 
ת באמצעות מפגן כוח יכולה להסביר את כוחה של  העובדה שהנערות עורכות משא ומתן עם אחרוּ

ההתנגדות, גם אם היא מעניקה תחושת ערך וכוח ארעיים וזמניים בלבד. 
ייתכן שנערות החוות פחות אמון, כמו אלמנש, חוות את הסדנה כמרחב משחזר תיוג או מבלבל 
מכאיבה  חוויה  ובשל  ברורה,  זהותית  החלטה  להחליט  בהן  שמאיץ  מרחב  הסותרות,  בתביעותיו 
אלא  ביקורתי,  מבט  על  או  ידע  על  מבוססת  שאינה  כזאת   — ספונטנית  התנגדות  נוקטות  הן  זו 
נובעת מתוך רצון להתבצר במרחב מוכר ונגיש ומתבטאת בביצוע זהות אתנית מתבדלת. התנגדות 
ולכן  ת,  כאחרוּ שנחווה  מה  עם  דיאלוג  לייצר  ששה  ואינה  חשדנות  על  לרוב  מבוססת  ספונטנית 
לא  “את  במשפט  שמשתקף  כפי  הסדנה  ואת  המנחה  את  התכנים,  את  הודפות  אותה  הנוקטות 
עלול  ספונטנית  התנגדות  ביטויי  באמצעות  האתני  והריחוק  ההיבדלות  שימור  מספיק“.  שחורה 
 ,)Solórzano & Delgado Bernal, 2001( כאמור למנוע מהנערות תכנים של ידע והבנה חברתית
שאולי יכולים לקדם תחושת שחרור מחוויית הכישלון )Robinson & Ward, 1991( ומהתחושה 
ש“הכול חסום“ עבורן. הן אינן ממהרות לשיים את המחסומים המבניים ואולי אף מחמיצות את 
ועליהן  ומיומנויות  משאבים  הזדמנויות,  חסרות  אלא  יכולת  חסרות  הן  שאין  להבין  האפשרות 

ללמוד כיצד לגייסם, למידה שלא התאפשרה להן עד כה. 
למול ההתנגדות הספונטנית אפשר לראות ביטויים של התנגדות המאפשרת שינוי או פעולה 
)Solórzano & Delgado Bernal, 2001(, המבוססת על אמון ולכן נעתרת לידע ומנהלת דיאלוג 
משתף )Robinson & Ward, 1991(. במקרה זה, נערות משתמשות בכוח שהן שואבות מזהותן 
האתנית כדי להיפתח לתכנים שאני מייצגת כמנחה וכחוקרת. אף ש“איני שחורה מספיק“, ואולי 
דווקא בשל כך, הן מודעות לחשיבותה של היכולת לייצר קשרים מגשרים )Warr, 2005(. בהיעתרן 
לידע הביקורתי ולתוכני הסדנה הן עשויות להשתמש בידע ובמיומנויות כדי לפרק, ולו במעט, את 

המציאות הדכאנית החוסמת את דרכן ואת מאמציהן. 
משתפת  משתתפת  של  זהות  לעצב  אפשר  כיצד  להבין  מבקשת   )Black, 2004( בלאק  לורה 
בהקשר  ומעמד  מגדר  אתניות,  של  שסוגיות  טוענת  בלאק  התערבות.  תהליכי  במסגרת  פעולה 
הקבוצתי מעצבות יותר מכול את מידת זכאותה של פרט להשמיע את קולה. בתוך חוויה של יחסי 
להחזיק  תיטה  היא  להפרה,  ניתנים  כבלתי  הפרט  של  מבטה  מנקודת  הנחווים  מאוזנים,  לא  כוח 
בזהות לא משתתפת. מאמר זה טוען שזהות כזאת, אף שהיא מבוססת על חוויה של כוח והתנגדות, 
אינה מסייעת לנערה לאורך זמן ולמעשה מותירה אותה בפגיעותה. על אף ההערכה למפגן הכוח 
המאפשרת  התנגדות  של  אסטרטגיה  כי  בבירור  עולה  הממצאים  מניתוח  מציגות,  שהנערות 
פני אסטרטגיה של התנגדות ספונטנית המעודדת  דינמי עדיפה על  ומתן  ומשא  להן השתתפות 
שנערות  האמון  מידת  היא  פעולה  משתף  ומתן  משא  ליצירת  הבולט  שהתנאי  מאחר  הסתגרות. 
חשות, עלינו לבחון כיצד אמון נקשר לקטגוריה האתנית. מפגן הכוח הכפול שהנערות משרטטות 
 Comaroff &( ומאפשרת  פתוחה  אתניות  ובין  וסוגרת  כפויה  אתניות  בין  ההבחנה  את  מזכיר 
Comaroff, 2009(. ההבדל בין תחושת ההיבדלות ובין השתתפות באמצעות פרקטיקות שונות 
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של שיתוף פעולה מתיישב עם ההבחנה בין תפיסת האתניות כמרחב סגור, מובחן וקבוע שמאפשר 
תנועה  מתקיימת  שבו  כמרחב  האתניות  תפיסת  ובין   )ethnicism( ספונטנית  התנגדות  להפעיל 

והוא מזמין לנקוט התנגדות מאפשרת )ethnicity( )שם(. 
בתהליך סדנאי זה, שהתקיימה בו ללא הרף תנועה של התמקמות זהותית, נערות עלולות לחוש 
מסומנות בתוך קטגוריה אתנית באמצעות מבט מבחוץ שמשמר בעיניהן תיוג ושיפוט, מרחיק אמון 
ומשמר מרחק חברתי. הן חוות שוב את האתניות שלהן )ethnicism( )שם( כגזירת גורל קבועה 
באמצעות  להיבדל  כדי  אתנית  זהות  ומבצעות   ,)2012 )פרנקל,  ותנועה  שינוי  מאפשרת  שאינה 

התנגדות ספונטנית, אגב הדיפת תוכני הסדנה.
את  ומפעילות  התכנים  עם  מתדיינות   ethnicity-כ שלהן  האתניות  את  שחוות  נערות  לעומתן, 
האתניות ככלי לחיזוק זהות וליצירת תחושת יחד )Robinson & Ward, 1991(, כשהן למעשה 
נעתרות  אלו  נערות  הקבוצה.  של  כוחה  ואת  כפרטים  כוחן  את  שמחזקות  לפרקטיקות  מכוונות 
למשא ומתן מגשר כדי לדלג מעל הגבול האתני שבעיני חברותיהן הוא בלתי עביר. התנגדות זו אינה 
ת ואינה מוחקת את האתניות, אולם גם אינה מתבדלת אלא מכוונת לשיתוף  מטשטשת את האחרוּ
כרוכה  חיובית,  ערך  תחושת  ועל  כוח  עמדת  על  המבוססת  כזאת,  אתניות  ת.  האחרוּ עם  פעולה 
בתהליך של הגדרה עצמית ובחירה מחדש ולכן כוללת בחובה את האפשרות לנהל דיאלוג ולהתנהל 
לא רק דרך המבט מבחוץ, השופט והמתייג. הגדרת אתניות זו כוללת בחובה את האפשרות לייצר 
אמון גם כלפי מי שאינו חלק מהקבוצה האתנית. כך מתאפשר לקטגוריה האתנית להפוך למרחב 

מחזק שבאמצעותו קבוצה יכולה לנהל משא ומתן מקדם ואולי אפילו משחרר.
לסיכום, בתחילת המאמר נטען שתהליך התמקמות זהותית ומיצוב חברתי מבטאים יחסי כוחות 
)Collins, 2005( מחוץ לסדנה וגם בתוכה. נטען אף שרטוריקה שיחית משפיעה על האופן שבו 
נערה עושה זהות בתנאים של סביבה שהיא חווה אותה כתומכת במידה כזאת או אחרת. לאור הבנה 
זו אפשר לבחון את תהליך הביצוע של זהות אתנית אצל נערות כפרקטיקה של התנגדות ספונטנית 
או מאפשרת, כביטוי לאופן שבו הן חוות את האתניות שלהן ואת מידת התמיכה שהסדנה מספקת 
להן. כלומר, בהעדר משאב של אמון, נערות אחדות יכולות לראות את הסדנה כאילו היא רק מבט 
חיצוני נוסף שמגדיר את אתניותן, ולכן לראות בה נקודת גבול ולשמר מרחק; ולעומתן נערות אחרות 
עשויות להשתמש במשאב של אמון, לנסות להתקרב ולחזק הגדרה עצמית שמעניקה להן עוד כוח. 
נורמטיבית  לזהות  סטיגמטית  מזהות  מעבר  לבצע  ניסיון  כלל  בדרך  מתאר   passing המונח 
)ששון לוי ושושנה, 2014(, המתרחש בין קבוצות אתניות שונות או בין קבוצות ממעמדות שונים. 
מאפשרת  התנגדות  שנקטו  נערות  כי  לומר  אפשר  כאן  שהוצג  החברתי  התהליך  במסגרת  אולם 
רואות  אינן  כבר  אלו  נערות  מאפשרת.  אתנית  לזהות  כובלת  אתנית  מזהות  מעבר  מעין  ביצעו 
כוח להיעזר  וגם  גרידא אלא גם בחירה שיש בה הכרה בדיכוי  גורל  גזירת  זו  בקטגוריה חברתית 
ולהיתמך בו כדי לנהל משא ומתן פנימה, בתוך הקטגוריה האתנית, וגם משא ומתן החוצה, עם 

זהויות אחרות, על מנת לצמצם אותו.
ברם, הביצוע האחר של זהות אתנית — ביצוע באמצעות מפגן כוח המבוסס על אתניות המוגדרת 
המצומצם  במשאב  משתמש  הוא  פנימה;  התכנסות  מחזק   — החיצוני  המבט  באמצעות  בעיקר 
אינו  כזה  ומתן עם האחר. תהליך  על חשבון המשא  ערך שברירית,  לחזק תחושת  כדי  אמון  של 
מאפשר לנערות לעשות מעבר דומה, ולכן התנגדותן הספונטנית עלולה להיות משום בזבוז כוחה 
של קטגוריה אתנית, שעשויה הייתה לאפשר את השתלבותן ואת שיפור מצבן החברתי כקבוצה 
וכפרטים )Comaroff & Comaroff, 2009(. בהקשר הסדנאי התנגדותן עלולה לצמצם תחושת 
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חוללות עצמית כוללת ותחושת חוללות תעסוקתית עתידית. 
ביקורתי עשוי להבהיר מה מידת חשיבותו של משאב האמון בתהליכי  היישומי, מבט  בהיבט 
התערבות משמעותיים. חשוב לבדוק את נחיצותם של מנגנונים שיצמצמו את כוחה של התערבות 
בתכניה  והן  שלה  ובמתודה  במבנה  הן  מתייגת,  או  מנרמלת  כפטרנליסטית,  להיחוות  העלולה 
מיוצר  מופק,  מוגדר,  שבו  האופן  האמון,  משאב  את  להרחיב  כדי  סדנאי.  מרחב  כל  של  ובסגנון 
ומתורגם הידע המכוון לחיזוק זהות על בסיס התנגדות המאפשרת שינוי חייב לקחת בחשבון את 
אפריורי  לזהות  אפשר  שאי  מאחר  עצמו.  התהליך  בתוך  כבר  ישתנו  הכוחות  שיחסי  האפשרות 
כוח  יחסי  של  מרחבים  בתוך  ועוד  אתניות  מעמד,  מגדר,  של  זהויות  מתלכדות  שבו  האופן  את 
)כפי שנטען בסקירה(, אי אפשר לנבא את האינטראקציות שייווצרו בין הזהויות הללו, שיעצבו 
זה ראוי ליצור דיאלוג עם נערות מתוך  יהיה  וישפיעו עליהם. לכן לא  את תהליכי ביצוע הזהות 
בתכנים  גמישות  מחייב  כזה  תהליך   — מוגדרת  סדנאית  ולתכנית  לידע  אפריורית  מחויבות 
ובסוגי הידע וגם במתודות ובדרכי הדיאלוג בתוך המעגל הסדנאי. כל הקשר טומן בחובו ציפיות 
המייצרות מרחב הנוטה לשחזר דפוס מוכר של יחסי כוח )West & Fenstermaker, 1995(; משום 
הנגשת  בתהליך  המתקיימות  באינטראקציות  מגוונת  תנועה  שתאפשר  לגמישות  לפעול  יש  כך 
תמיכה, כפי שמציע למשל מחקר משתף )De Finney, 2010( על כל רבדיו. בתנאים כאלה, לא 
 ,)Zeichner & Noffke, 2001( רק החוקרת עוברת ממצב של צרכנית ידע למעמד של יוצרת ידע
אלא גם הנערות עוברות תהליך כזה בדרכים שונות. תהליך זה עשוי לעודד אמון ולצמצם את מידת 
ההסתגרות, שכן במהלכו קטנה האפשרות לשחזר מבט מגדיר מו החוץ ומתחזק כוחה של הגדרה 

עצמית של קטגוריה שמאפשרת יותר משהיא כובלת. 
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