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5 לאום,	דת	ומגדר	–	פרספקטיבות	מקומיות	על	הצטלבותיות	והשלכותיה	
 תניא ציון-וולדקס, בקי קוק ואילת הראל  |  

האוניברסיטה העברית ירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

19 פמיניזם	חרדי	כפמיניזם	הישרדותי:	התמקמותה	של	
תנועה	פמיניסטית	חרדית	בישראל,	בין	הצטלבותיות	לממשקיות	

תניא ציון-וולדקס  |  האוניברסיטה העברית ירושלים

52 נשים	וחופש	הדת	והפולחן	באתרים	הקדושים	שבמחלוקת	בירושלים:	
מבט	ביקורתי	

ליהי בן שטרית  |  אוניברסיטת ג'ורג'יה 

81 פוליטיקה	של	דיני	אישות	בקרב	פעילות	פמיניסטיות	פלסטיניות	
ערין הווארי  |  מדה אלכרמל – המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי בחיפה, 

והאוניברסיטה העברית

116 "חתונה	לכל	דבר	ועניין":		
לגיטימציה	חברתית	לנישואין	מחוץ	לרבנות	בישראל

אופירה פוקס, אלישבע רוסמן-סטולמן ורות הלפרין-קדרי | אוניברסיטת בר-אילן

 146 להגן	על	הנשים	או	להגן	על	המדינה?		
פוליגמיה	וביטחון	אונטולוגי	בישראל

בקי קוק ואילת הראל  |  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 172 משכילות,	פרופסיונליות	ודתיות	אדוקות	)أخوات(:		
 נשים	דרוזיות	בישראל	כחקר	מקרה	של	נשים	המאתגרות	את	הסדרים	

המעוגנים	בדומיננטיות	של	השיח	הדתי	הגברי
אבתסאם ברכאת  |  המכללה האקדמית צפת ואוניברסיטת בר-אילן 

203 כתום	זה	האדום	החדש:		
לאומיות	דתית,	אתניות	ומגדר	בשוק	עבודה	בדרום	ישראל

סיגל נגר רון  |  המכללה האקדמית ספיר

234 לחשוב	מחדש	על	לאום,	דת		מגדר	ומה	שביניהם   
חנה הרצוג  |  אוניברסיטת תל-אביב

תוכן העניינים
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בין  וההתנגשות הסוערות  זה מוקדש לעיון מעמיק בנקודות ההשקה, החפיפה  גיליון 
אנו  שבו  הסבוך  המקומי  בהקשר  ואתניות,  מעמד  אף  ובהרחבה  ומגדר,  דת  לאום, 
הדדית  נבנים  הם  המושגית  ברמה   – להפרדה  ניתנים  אינם  ומגדר  לאום  דת,  חיים. 
)הרצוג,  ביניהם אינטראקציה  וברמת החוויה היום-יומית מתקיימת  וברמה הפוליטית 
Herzog and Braude, 2009 ;2014(. גיליון זה עוסק בשאלה: כיצד הצטלבויות בין 
וגבולות  מבנים  משמעות,  זהות,  כוח,  של  שונות  תצורות  מכוננות  ולאום  מגדר  דת, 
חברתיים וסימבוליים? כיצד ההצטלבויות יוצרות הזדמנויות או חסמים לשוויון מגדרי 
במגוון  דנים  המאמרים  הזו?  בעת  כאן  החיות  שונות  נשים  עבור  מלאה  ולאזרחות 
היא  המוצא  נקודת  המורכבת.  הישראלית/פלסטינית  במציאות  הנטועים  בוחן  מקרי 
חברתיות- קטגוריות  שבהן  הדרכים  את  בוחנים  והמאמרים  ומגוון,  הצטלבותיות 

חוויות  על  בדגש  בישראל,  היום  מתעצבות  פעולה  ואסטרטגיות  זהויות  פוליטיות, 
החיים של נשים יהודיות )חילוניות, מסורתיות, חרדיות ודתיות, אשכנזיות ומזרחיות( 
החברתי  במארג  מתבונן  הגיליון  ומוסלמיות(.  בדואיות  )דרוזיות,  פלסטיניות  וערביות 
ובמערך המדינתי הישראלי מן השוליים, תוך הרהור בשאלה האפיסטמית, הפוליטית 
והאתית – מה מתגלה כאשר שמים במרכז התמונה את השוליים, או כאשר מתבוננים 
המאמרים  סטטית,  מצב  תמונת  להציג  במקום  השוליים?  של  המבט  מנקודת  במרכז 
בגיליון מתמקדים בתמורות, במתחים ובדינמיקות, ומבקשים לברר כיצד מתחולל שינוי 

ביחסים בין קבוצות שונות לבין עצמן, וגם ביחסים בינן למדינה. 

הגיליון חושף מנגנונים שמהווים כיום חסמים משמעותיים או פתחים לשינוי 
עומק במבני הכוח המגדריים, הלאומיים והתרבותיים-דתיים, על מגוון הזיקות ביניהם. 
התופעות הנחקרות מתקיימות במקביל במרחב המקומי העכשווי אך רובן טרם נחקרו, 

 לאום, דת ומגדר – 
פרספקטיבות מקומיות על 

הצטלבותיות והשלכותיה

בקי	קוק		|		אילת	הראל תניא	ציון-וולדקס			
אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב האוניברסיטה	העברית	ירושלים			

כתב עת למדע המדינה פוליטיקה
וליחסים בינלאומיים
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ובוודאי שלא נידונו זה לצד זו. אנו מאמינות שהניתוח שלהן רלוונטי גם מעבר לגבולותיה 
של ישראל, ותורם לדיון על מגדר, דת ולאומיות במרחב המזרח-תיכוני בפרט ובעולם 
בכלל. למשל, אף שיש נטייה לראות בישראל מקרה בלעדי, או לחלופין ליישם על 
המקרה הישראלי מודלים תיאורטיים שפותחו בהתבסס על מדינות מערביות, חלק 
מהמאמרים בגיליון מנתחים את ישראל תוך הצבתה בהקשר המזרח-תיכוני )הווארי, 
בן-שטרית(, ואחרים מראים שמבני חשיבה וכוח מערביים הגמוניים מקבלים תפנית 

ותצורה ישראלית ייחודית )נגר-רון, ציון-וולדקס(. 

החידוש שבגיליון זה מתבטא אפוא במספר היבטים: ברמת התרומה האמפירית, 
כלל המאמרים בגיליון עוסקים במקרי בוחן שטרם נחקרו דיים, אם בכלל, וחושפים 
בפני הקורא.ת עולמות תרבותיים, חוויות חיים, נקודות מבט ואתגרים לא מוכרים. 
המרחב המקומי מתגלה כעשיר ביותר – למפגש בין דת, מגדר ולאום יש השלכות 
מהותיות על א.נשים החיים במדינה, וישראל היא זירה קטנה וצפופה שמאופיינת בריבוי 
כוחות, מגמות מנוגדות וקבוצות מגוונות. חקר המקרה הישראלי על גווניו גם חושף קווי 
דמיון ושוני שמהווים בסיס להשוואה למדינות אחרות. מכאן שהקריאה המורכבת של 
הנוף הפוליטי, הדתי והממוגדר בישראל שגיליון זה מספק יכולה לדעתנו לתרום לידע 

המקומי והבין-לאומי כאחד. 

ברמה הדיסציפלינרית, המאמרים יונקים מפרספקטיבות שונות, בכלל זה מדע 
המדינה, מגדר, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומשפטים. החוקרות משקפות גם מגוון 
רחב של מיקומים וזהויות בחברה הישראלית, וההתבוננות המגוונת הזו מסייעת להן 
להאיר תופעות מזוויות שונות ולעיתים לא שגרתיות. החוקרות מייצגות גם גישות 
אפיסטמולוגיות ומתודולוגיות שונות, אם כי לכולן משותפת המחויבות להפעלת מבט 
מגדרי ביקורתי הן על המציאות והן על הידע המחקרי הקיים. הדחף ליצירת הגיליון 
נבע בין היתר מהרצון לתת במה משותפת למגוון הקולות הפמיניסטיים הללו, והבחירה 
המכוונת לפרסם בשפה העברית )ולתרגם, ולו באופן חלקי, לשפה הערבית( נועדה 
להנגיש את שאלות המחקר הללו לקהל קוראים.ות מקומי, ובפרט לסטודנטיות.ים 
ולתלמידי מחקר. כעורכות הגיליון אנו רואות חשיבות רבה בעידוד שיח בין חוקרות.ים 
מקומיים על המרחב הישראלי/פלסטיני על כל גווניו ומורכבותו – בתקווה להעמיק, 
להרחיב ולגוון את הידע הביקורתי בסוגיות הללו ולייצר שפה משותפת שבאמצעותה 

אפשר לדון ואף לפעול.

גם ברמה התיאורטית יש בגיליון מן החידוש. במאמר שסוקר את חקר המגדר 
בישראל בתחילת המאה ה-21, ששון-לוי ומשגב )2017( טוענים, בין היתר, כי אם 
בעבר הושם דגש על מדינת הלאום כציר מרכזי המכונן את יחסי המגדר, כיום חקר 
המגדר מתעצב בעיקר ביחס לצירים של ניאו-ליברליזם וניאו-קולוניאליזם. עוד הם 
טוענים שההתפצלות של תנועות נשים לקבוצות זהוּת, כפי שמשתקף גם במחקר על 

לאום, דת ומגדר – פרספקטיבות מקומיות על הצטלבותיות והשלכותיה
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תניא ציון-וולדקס | בקי קוק | אילת הראל

אודותן, מעקרת את הפוליטי ומשרתת הפרטה ניאו-ליברלית של זהות. לעומת זאת, 
רבים מהמאמרים בגיליון זה משיבים הן את מדינת הלאום והן את הפוליטי לתוך הדיון, 
תוך הכרה בממדים של שונות אך גם של יחסי גומלין בין קבוצות שונות: למשל, בחינה 
מחודשת של מושג הביטחון )קוק והראל( ושל היחס למרחב מקודש ולאומי )בן-
שטרית(, מבט "מלמטה" על זיקות בין הלאומי לאישי )הווארי; פוקס, רוסמן-סטולמן 
והלפרין-קדרי(, בחינת האפשרות לסולידריות בין תנועות שונות בעידן של פוליטיקת 
זהויות )ציון-וולדקס( ואיתור ממדים דתיים ואתניים סמויים בשוק העבודה )ברכאת; 
נגר-רון(. מכלול המאמרים, והעמדת מקרי הבוחן זה לצד זה, מפנים מבט מורכב אל 
ההקשר הניאו-ליברלי, הניאו-קולוניאליסטי והאתנו-לאומי של המרחב המקומי, ואל 
האופן שבו מתעצבים בו יחסי המגדר בכלל והפוליטיקה שנשים שונות עושות בפרט.

הכתיבה המחקרית הקלאסית העוסקת בשאלות של "דת ומדינה" בישראל נוטה 
Hassner, 2003; Don- ;1977 ,להתמקד בעיקר בסוגיות משפטיות ופוליטיות )ליבמן
 )Karayanni, 2020( ולרוב מניחה במרכז הדיון את האוכלוסייה היהודית ,)Yihya, 2005
מבלי לייצר הבחנות מספיקות בתוכה. גיליון זה מציע שלושה דגשים חדשים שמרחיבים 
את המבט על הסוגיות הללו: ראשית, הוא מניח במרכז הדיון על דת ולאומיות, פוליטיקה 
ומדינה את שאלת המגדר. שנית, הוא מרחיב את ההתבוננות כך שתכלול הן את קבוצת 
הרוב והן את קבוצות המיעוט, במטרה להימנע מהצגה מונוליטית ולתת ביטוי למגוון 
הפנימי הקיים בתוך האוכלוסייה היהודית ובתוך זו הערבית. שלישית, הגיליון מציג את 
הזיקות שבין דת, מגדר ולאום כנקודות מפגש דינמיות ותלויות הקשר. כלומר ברמה 
התיאורטית, הניתוח הרב-תחומי שבא לידי ביטוי לאורך הגיליון מציף כיוונים תיאורטיים 
עשירים להבנת ההצטלבויות בין לאום, דת ומגדר – וכן מעמד ואתניות – באופן שמסייע 
לפרק קטגוריות והבחנות בינאריות בין מרכז לפריפריה, בין הגמוניה למיעוט, בין דת 
לחילוניות ובין ביטחון לחוסר ביטחון. המאמרים אף תורמים לניתוח היבטים השונים 

של כוח המדינה ומעודדים דיסאגרגציה תיאורטית של המדינה והעוצמה המדינית. 

בין	מגדר	ולאום
ההצטלבות בין מגדר ולאום היא חוט מקשר מרכזי בין שלל המאמרים בגיליון. בהקשר 
זה חשוב לציין שהספרות על אודות הלאומיות המודרנית התפתחה מאוד במהלך חצי 
מדומיינות  קהיליות   – ספרים  שני  של  המכוננת  מהופעתם  החל  האחרונה.  המאה 
של בנדיקט אנדרסון )1999( ולאומים ולאומיות של ארנסט גלנר )1994(, הספרות 
על לאומיות מילאה את מדפי הספריות במגוון עשיר של מחקרים, הן תיאורטיים והן 
היסטוריים-אמפיריים. ספרות ענפה זו הייתה בין הראשונות שחרתו על דגלן את הרב-

תחומיות כאשר חוקרים מתחומי הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הספרות, הפוליטיקה 
 Tambini, 1998; Boyer and Lomnitz , 2005; Mylonas and Tudor,( והבלשנות 
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 Deutsch, 1953; Smith,( יותר  המבוססת  ההיסטורית  לספרות  הצטרפו   )2021
החלו  מהרה  עד   .)1979; Hroch, 1985; Hobsbawm, 1990; Kedourie, 1993
להופיע ספרים שמביטים על הלאומיות דרך הפריזמה של מגדר )Golan, 1997(. דניז 
קנדיוטי )Kandiyoti, 2000( מבחינה בין שתי גישות רווחות לחקר הקשרים בין מגדר 
תודעה  בהתפתחות  נשים  של  בתפקידן  בעיקר  מתמקדת  הראשונה  הגישה  ולאום. 
לאומית וכשחקניות חברתיות ופוליטיות במסגרת מאבקים לאומיים ותנועות לאומיות 
)Najmabadi, 1997(. הגישה השנייה תופסת מגדר בהקשרים רחבים יותר, שכוללים 
של  בהיבט  אותם  בוחנת  ואז  וגבריות,  נשיות  זהויות  שמייצרים  הקשרים  מכלול  את 
יחסי הכוח בחברה. במסגרת גישה זו יש מחקרים שבוחנים ייצוגים של נשים ונשיות 
 Yuval-Davis and( בשיח הלאומי ובודקים כיצד ייצוגים אלה מכוננים זהויות לאומיות
ובהשפעה  בנשים כשחקניות חברתיות  לצד מחקרים שמתמקדים   ,)Anthias, 1989
שלהן על תהליכים לאומיים ואתניים. כאן חשוב לציין את מחקריהן פורצי הדרך של 
נירה יובל דייוויס ופלויה אנת'יאס )Yuval-Davis, 1993; Anthias, 2002(, שהצביעו 
מרכזיות  כשחקניות   – אלה  בתהליכים  משתתפות  נשים  שבהן  דרכים  מספר  על 
בהבניה של מרחבים תרבותיים, אידאולוגיים ואף ביולוגיים. מאמרה המכונן של ניצה 
מדינתיים  ואינטרסים  הלאום  הבניית  ילודה,  מדיניות  בין  שקשר   ,)1999( ברקוביץ 

בהקשר הישראלי, שייך ללא ספק לגישה זו. 

המאמרים בגיליון הנוכחי תורמים תרומה חשובה לדיונים מרכזיים אלה על הקשר 
בין מגדר, הבניית הלאום ותפקידה של המדינה. מאמרן של קוק והראל מציע שלמדינה 
יש תפקיד מרכזי בהבניית תפיסת הביטחון האונטולוגי של אזרחיה. החוקרות מתמקדות 
במדיניות המדינה כלפי תופעת הפוליגמיה, ומציעות שמרכיב מרכזי בהבניית המדיניות 
קשור לתפיסות לאומיות אידיאולוגיות. המחברות מראות שהפרקטיקות שבאמצעותן 
המדינה יוצאת להגנה על נשים בכלל ועל נשים מקהילות מיעוט לאומיות ודתיות 
בפרט הופכות להיות חלק מהנרטיב הלאומי-מגדרי שמדינות מספרות לעצמן על 
ביטחון וחוסר ביטחון אונטולוגי. מזווית נוספת, מאמרה של הווארי על פמיניסטיות 
פלסטיניות מציע שאי-אפשר להבין את הפוליטיקה של הפמיניסטיות הפלסטיניות 
מבלי להבין כי זירת הפעילות שלהן ממוקמת במדינת לאום – מדינת ישראל היהודית 
– ובמובן זה הן כלואות בין הפטיש של בתי הדין השרעיים והנוצריים לסדן של המדינה 
היהודית. את גבולותיה של פוליטיקה מגדרית זו קובעות האינטראקציה בין מבנה הכוח 
הפטריארכלי לזה הדתי, הפוליטיקה של המדינה הלאומית-יהודית והסוכנוּת הנשית 
הפלסטינית המתנגדת. ברכאת מבצעת ניתוח מזווית שונה, ומתמקדת במעמדן של 
נשים דרוזיות בחברה הישראלית ובהתמודדויות שלהן מול קהילתן מצד אחד ומול 
המדינה האתנו-לאומית מצד אחר. במסגרת הניתוח שלה עומדת ברכאת על ההשפעה 
של המדינה ושל מדיניות פוליטית אתנו-לאומית על הגורמים המעודדים והמעכבים את 
מתן הלגיטימציה בשיח הדתי לשילובן של נשים דתיות אדוקות באקדמיה ובתעסוקה 
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המאפשרת השתכרות מיטבית. ציון-וולדקס מנכיחה במאמרה, בין השאר, את הדמיון 
שנוצר בין נשים חרדיות לערביות מבחינת המיקום השולי שלהן ביחס למדינה, מחד 
גיסא, ואת השונות ביניהן בשל המרכזיות של האתנו-לאומיות ובשל אופייה היהודי של 
המדינה, מאידך גיסא. נגר-רון בוחנת במאמרה את ההשלכות המגדריות של המפגש 
בין שני הגיונות – ניאו-ליברליזם ואתנוקרטיה – שפועלים בשוק העבודה הדרומי של 
ישראל, ומציעה שהשילוב ביניהם מסביר את ההתמשכות העיקשת של אי-השוויון 

האתנו-מגדרי בנגב.

חלק ניכר מהעיסוק האקדמי בקשר בין מגדר ולאומיות מתמקד בקבוצות מיעוט. גם 
בהקשר זה ניתן לאתר שתי גישות תיאורטיות רווחות. האחת היא גישת הרב-תרבותיות, 
שמבקשת להעמיד במוקד המחקר את המאפיינים התרבותיים הייחודיים של קהילות 
 Kymlicka, 1995; ;1998 ,מיעוט ואת מקומן הייחודי של נשים בקהילות אלה )אוקין
Phillips, 1998(. מחקרים בגישה זו מתמקדים לרוב בניתוח של פרקטיקות תרבותיות 
ובמחלוקות שמתפתחות סביב פרקטיקות אלה כאמצעי להבנת יחסי הכוח הלאומיים 
בתוך החברה הרחבה. בהקשר זה מחקרים רבים דנו בסוגיות שקשורות במיוחד 
לנשים מקהילות מיעוט מוסלמיות בעולם, כגון פוליגמיה, חיג'אב ומילת נשים )למשל 
Cohen-Almagor, 2022(. גישה אחרת, גישת ההצטלבותיות, בוחרת לדון במקומן 
של נשים מקבוצות מיעוט תוך דגש על ההצטלבות של יחסי כוח בחברה, כגון יחסי 
כוח מעמדיים, דתיים וכלכליים, עם יחסי כוח מגדריים, ובוחנת את מציאות החיים 
המורכבת שהצטלבות זו מייצרת. גישה זו התפתחה מתוך המחקר הביקורתי על יחסי 
גזע בארצות הברית, תוך ניסיון להבין בצורה ברורה ומדויקת יותר את מצבן הייחודי של 
נשים אפריקאיות-אמריקאיות ולדרוש מהמדינה הכרה בצרכים הייחודיים הנובעים מה 

.)Crenshaw, 1991( מהמיקום השולי הכפול שלהן

מאמרים רבים בגיליון הנוכחי מתמקדים בנשים מקבוצות מיעוט תוך שימת 
לב לשאלות של רב-תרבותיות והצטלבותיות. המאמר של ציון-וולדקס טוען כי אף 
שהפמיניזם החרדי נמצא בראשית דרכו, מדובר בתנועה בעלת מאפיינים ייחודים 
שנובעים מההצטלבות בין דת, מגדר, לאום, אתניות ומעמד בישראל. כדי להבין תופעה 
זו לעומקה יש להביא בחשבון את האופנים השונים שבהם כל קטגוריה מצטלבת עם 
השנייה. המאמר מראה שלא ניתן לקטלג את התנועה הפמיניסטית החרדית בקלות 
בקטגוריות המוכרות והמובחנות של התנועות הפמיניסטיות הקיימות בישראל. מאמרה 
של בן-שטרית על נשים וחופש דת בירושלים מעניק פרספקטיבה השוואתית רחבה 
אשר בוחנת את האופנים שבהם ריבונות המדינה משפיעה באופן שונה על תנועות 
נשים יהודיות ומוסלמיות שמתחככות בזירת מאבק לאומית ודתית משותפת. בניתוח 
שלה היא מראה כיצד תנועות הנשים השונות ממסגרות את מטרותיהן כקשורות 
למיקום המצטלב שלהן בחברה ותובעות את זכותן לחופש דת באופנים שונים. הניתוח 
של הווארי עוסק בהשפעה של הסדרי דת ומדינה על נשים פלסטיניות בישראל, תוך 

תניא ציון-וולדקס | בקי קוק | אילת הראל
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התמקדות בזכויותיהן ובאופני הפעולה שלהן כמיעוט בתוך מיעוט. ניתוח זה מדגים 
את האופן שבו התיאוריה הרב-תרבותית מתקשה להתמודד עם חברות שבהן הגדרות 

הלאום הן נוקשות ודכאניות. 

לבסוף, חשוב גם לציין את הספרות הענפה שעוסקת בניתוח ההשפעה של 
תהליכים סוציו-פוליטיים על ההבניה של מרחבים ציבוריים בהקשר של היחס המשתנה 
בין הפרטי והציבורי )הרצוג, Herzog, 1999 ;2015(. בתוך הדיון הרחב הזה חלק גדול 
מהספרות הפמיניסטית של מדע המדינה עוסק בהיבטים הפומביים של מרחבים דתיים 
ובמאבק שמתחולל בחברות מודרניות על הקשר בין דת ומדינה – מרחב ונראות )קוק 
והראל-שלו, Nussbaum, 1999; Fenster, 2005 ;2021( מאמרים רבים בגיליון תורמים 
תרומה חשובה לדיונים אלה. לדוגמה, מאמרן של פוקס, רוסמן-סטולמן והלפרין-קדרי 
דן בצמיחתן של אלטרנטיבות להבניות הלאומיות והמשפטיות ההגמוניות של פרקטיקת 
הנישואין בקרב קהילת הרוב היהודי הלאומי בישראל. במחקר מובאים ראיונות עם 
זוגות שמתארים את האופנים שבהם הם מכוננים את חוויית החתונה מחוץ לרבנות 
כחוויה לגיטימית מבחינה חברתית – בניגוד לפרקטיקות הרשמיות הלאומיות. המחקר 
מדגים כיצד ההגדרות החברתיות המקובלות של מיהו זוג נשוי נטענות במשמעות 
חדשה שמתנגדת לתבניות משפטיות מקובלות. המאמרים של ברכאת וציון-וולדקס 
עוסקים במה שמתרחש כאשר קבוצות מיעוט שהיו נעדרות ייצוג עצמי במרחב הציבורי 
נכנסות לתוך המרחב הכלל-ישראלי. המאמר של בן-שטרית מציע בחינה ביקורתית של 
האינטראקציה בין אקטיביזם של נשים, חופש הדת והפולחן וריבונות בהקשר של מרחב 
קדוש בירושלים, ובוחן לעומק את פעילותן של שלוש תנועות נשים באזור האגן הקדוש 
בעיר. המאמר תורם לעיסוק הביקורתי בפוליטיקה של חופש דת במדינה אתנו-לאומית. 
כפי שהמאמר מדגים, בשלוש התנועות עקרון חופש הדת משרת – בכוונה או בלי כוונה 
– לא רק את קידום השוויון האזרחי אלא גם את הרחבת ריבונותה של המדינה האתנית-

לאומית, שמעניקה או שוללת זכויות בהתבסס על השתייכות דתית. נגר-רון נותנת את 
הדעת על הזיקות שבין מרחבים גיאוגרפיים לשוליים כלכליים וחברתיים, ומצביעה על 
הקשר בין ייצוגים אתנו-מעמדיים "רצויים" ובין צבירת כוח ונגישות למשאבים במרחבים 

שלכאורה שוויוניים ואינם מסומנים. 

בין	דת	למגדר
הדת  תאבד  וה"ִקדמה"  החילוניות  המודרנה,  שעם  ההנחה  בכיפה  שלטה  בעבר  אם 
והן בשדה  הן ברמה המחקרית  ברור –  רלוונטית פחות, הרי כעת כבר  ותהא  מכוחה 
ממשיכה  והיא  נעלמה,  לא  מעולם  הדת  לחלוטין.  התבדתה  זו  שתחזית   – הפוליטי 
העולם  ברחבי  והבין-לאומית  הלאומית  המקומית,  בפוליטיקה  מרכזי  שחקן  להיות 
זה, בספרות המחקרית הוצעו שני מהלכים  )Arat, 2010; Haynes, 2020(. בהקשר 
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 )multiple modernities( "חשובים: הראשון הוא פיתוח תפיסה של "ריבוי מודרניות
שהגה שמואל נח אייזנשטדט )Eisenstadt, 2002(, שעל פיה למודרניזציה יש תצורות 
מגוונות ופנים שונות המתקיימות במקביל – בניגוד להנחה שדפוסי החיים המערביים 
חיים  תצורות  לשפוט  יש  שלפיה  ייחוס  נקודת  ומהווים  אותנטית,  מודרניות  מייצגים 
אחרות )ובכלל זה אוכלוסיות דתיות ומסורתיות יותר( כ"פרימיטיביות" ולא מפותחות 
 Asad, 2003; Berg-Sørensen,( הפוסט-חילוני  המפנה  הוא  השני  המהלך  מספיק. 
מושגים  הן  וחילוניות  שדתיות  ההנחה  על  שמערער   ,)2013; Possamai, 2017
בינאריים ומובחנים, ומצביע הן על הזיקות ההיסטוריות בין המושגים שמכוננים זה את 
זה, והן על מנעד אפשרויות הקיום שביניהם. לאור תובנות אלו, מחקרים רבים בוחנים 
את הדת כמסורת רב-קולית, מעוגנת בהיסטוריה, שקשורה במארג של יחסי כוח עם 
מבנים חברתיים אחרים, באופן שעשוי לשמר את הסדר החברתי, לחדש בו או לערער 
 Spickard, 2017; Wilde, 2018; Casanova, 2019; Edwards, 2019; Herzog,( עליו

.)2021

המחלוקות הללו רלוונטיות מאוד גם לשאלות של דת ומגדר. אין ספק שיש קשר 
עמוק בין דת למגדר – מסורות דתיות מבנות תפיסות של נשיות וגבריות, מסמנות גבולות 
מגדריים באמצעות נורמות ופרקטיקות, ומעצבות סדר חברתי ממוגדר שמצדיק יחסים 
 Tranby and( היררכיים בין נשים לגברים ברמה הסימבולית, המוסדית והמטריאלית
Zulkowski, 2012(. למרות זאת, חוקרות פמיניסטיות מבקרות את המחקר הסוציולוגי 
על היעדר ההתייחסות מספקת למפגש בין דת למגדר )Neitz, 2014(. בעקבות הביקורת 
יש היום פריחה מסוימת של המחקר, אך עדיין אפשר לומר שהמחקר הסוציולוגי של 
דת בהקשרים של מגדר והמחקר של מגדר בהקשרים של דת מתקיימים בשיחים די 

.)Avishai and Irby, 2017( נפרדים

מהלך מרכזי נוסף שמאפיין את המחקר על דת ומגדר הוא הקדשת תשומת לב 
לנקודת המבט שממנה נערך המחקר, וביקורת של המדדים שעל פיהם נשים דתיות 
נשפטות והחיים הדתיים מקבלים משמעות. גישות מודרניסטיות וליברליות, ובכלל 
זה חלק מהביקורת הפמיניסטית הליברלית, נוטות להניח שהדת היא מקור הדיכוי 
הפטריארכלי, ומנוגדת מעיקרה לשוויון מגדרי ולזכויות אדם. מכאן נגזרת גם ההנחה 
agency(, שהן משועבדות לנסיבותיהן  ( שנשים דתיות נעדרות סוכנות פעולה 
התרבותיות, כנועות באופיין וסובלות מתודעה כוזבת. אלא שכיום יותר ויותר מחקרים 
מערערים על ההנחות הללו: חלקם מתבססים על גישות פוסט-חילוניות שמדגישות 
את ריבוי הקולות בתוך מסורות דתיות ואת מגוון העמדות הקיים בקבוצות דתיות כלפי 
 Bracke,( שאלות של מגדר, ואף מצביעים על הממדים הפטריארכליים שבחילוניות
 .)2008; Braidotti, 2008; Rinaldo, 2010; Schnabel, 2018; van den Brandt, 2019 
אחרים דנים בכך שיש בעולם הבדל מגדרי בולט במידת ה"דתיות" של נשים וגברים 
)Schnabel, 2018(, ושמבט רגיש מגדר מחייב לתת את הדעת גם ל"דת הנחווית" 
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 Braidotti, 2008; Neitz,( לא פחות מאשר למוסדות דתיים פורמליים )lived religion(
Ammerman, 2016; Schnabel, 2018 ;2011(. אחרים מושפעים מגישות פוסט-

קולוניאליות שמצביעות על הקשר בין עליונות של תפיסות מערביות – אירופוצנטריות 
ואוריינטליסטיות – ובין עיצוב הדימוי של נשים דתיות או לא מערביות כקורבנות 
הזקוקות להצלה ולהגנה )Abu-Lughod, 1990(. גישות ביקורתיות אלו הניבו סדרת 
 Mahmood,( מחקרים פמיניסטיים המזהים סוגים שונים של סוכנות בקרב נשים דתיות
 2005; Avishai, 2008; Bilge, 2010; Burke, 2012; Avishai, Jafar and Rinaldo,
Zion-Waldoks, 2015 ;2015(, כמו גם מחקרים שעוסקים מנקודת מבט הצטלבותית 
ורגישת הקשר בשאלות של מגדר, מיניות ודת, ובכלל זה בפוליטיקה של נשים דתיות 
ובשונות תוך-דתית לגבי סוגיות של מגדר. הגישה המתגבשת היא שיש לבחון את הדת 
בהקשר של מגדר ומיניות כגורם מניע ומכונן, כגורם מתווך, וכתוצר של הבניות מגדריות 
)Schnabel et al., 2022(. למעשה ההצעה היא לחשוב על דת כ"מורכבת" במהותה 
)complex religion( במובן זה שהיא תוצר של הצטלבות עם ממדים אחרים, כגון 
מגדר, אתניות, גזע ומעמד )Wilde, 2018(, וראוי לחקור אותה ביחס לשאלות של כוח 

 .)Wilde and Glassman, 2016; Edwards, 2019( ופוליטיקה

המאמרים בגיליון תורמים תרומה חשובה לפיתוח ולהרחבה של הדיונים הללו. 
מאמרן של פוקס,	רוסמן-סטולמן והלפרין-קדרי עוסק בשינוי החברתי שעשוי להיווצר 
כאשר המדינה מאמצת הסדר דתי מצומצם שיש לו השלכות על אי-שוויון מגדרי, 
ואילו גורמים אזרחיים בחברה, בכללם אזרחים דתיים, מערערים על הבלעדיות של 
המדינה כקובעת את גבולות הלגיטימיות. הווארי מראה שכדי לפענח את החיבור בין 
דת למגדר בהקשר של נשים מוסלמיות פלסטיניות בישראל יש להביא בחשבון את 
המסגרת המדינתית הלאומית-יהודית, שמעצבת הן את החסמים והן את אסטרטגיות 
השינוי שעומדות לרשותן כדי להתמודד עם אי-שוויון ושוליות מרובה. גם ברכאת 
מצביעה על כך שהקטגוריות של מגדר ודת מכוננות יחד את מציאות החיים של נשים 
דרוזיות עד כדי כך שאי-אפשר להבחין ביניהן, וכי הסוכנוּת של נשים אלו מעוצבת גם 
ביחס למיקום שלהן במדינה היהודית. המאמרים של בן-שטרית ושל ציון-וולדקס 
חושפים שונות )אתנית, לאומית, מעמדית ועוד( בין קבוצות של נשים דתיות שפועלות 
במרחב דומה, אך גם את ההשפעה ההדדית ויחסי הגומלין ביניהן. נגר-רון חושפת כיצד 
תופעת ה"גרעינים התורניים" שנתמכים בידי המדינה פוגעת בנשים מזרחיות משכילות, 
חילוניות ומסורתיות, החיות בדרום. היא מראה שההיגיון המדינתי האתנוקרטי הניצב 
בבסיס מדינת ישראל, זה המעניק עדיפות ללאום היהודי ולקבוצת היהודים ממוצא 
אירופי, ממשיך למלא תפקיד מרכזי גם בעידן שבו הכלכלה אמורה להתנהל על פי 

חוקי השוק, ופועל לשעתוק אי-השוויון הלאומי, האתני והאתנו-מגדרי.
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סיכום	והוקרת	תודה
הרעיון  למעשה  אך  משותפת,  עבודה  של  ארוכים  חודשים  של  תוצר  הוא  זה  גיליון 
שיזמה  חוקרות  בסדנת  ראשיתו  שנים.  מספר  לפני  כבר  ולהתגלגל  להתבשל  החל 
בחברות  מגדרי  ואקטיביזם  חברתי  "שינוי  שכותרתה  ציון-וולדקס  תניא  והובילה 
פריפריאליות בהקשרים מקומיים", בשיתוף עם פרופ' פנינה מוצפי-האלר, ד"ר סראב 
2018 בשדה  בפברואר  ברכאת. הסדנה התקיימה  וד"ר אבתסאם  קווידר  אבו-רביעה 
והציונות  ישראל  בן-גוריון לחקר  ישראל במכון  ללימודי  עזריאלי  בוקר, בחסות מרכז 
החד-פעמית  הסדנה  הצלחת  בנגב.  בן-גוריון  באוניברסיטת  המדבר  לחקר  והמכונים 
קבוצת מחקר שנפגשה  נוצרה  ובעקבותיו  ולהעמיק את השיח,  להמשיך  רצון  עוררה 
של  המשותפת  בהובלתן  משתנים,  בהרכבים   ,2021–2019 בשנים  קבוע  באופן 
מסוימות  ובשנים  שגיב,  משואה  וד"ר  ציון-וולדקס  תניא  ד"ר  בילסקי,  ליאורה  פרופ' 
דת  "מגדר,  הכותרת  את  נשאה  המחקר  קבוצת  אבורביעה.  ראויה  וד"ר  חדד  מרי  גם 
ולאום בפרשנות מקומית", והתקיימה בזכות שיתוף פעולה בין מרכז מינרבה לזכויות 
בבית  יהודי  לחינוך  מלטון  מרכז  אביב,  תל  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה  אדם 
יהודי  למשפט  והמרכז  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  פוקס  ע"ש  לחינוך  הספר 
ודמוקרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. אנו, שלוש העורכות – תניא 
ציון-וולדקס, בקי קוק ואילת הראל – נפגשנו במסגרת קבוצת המחקר הזו, הרמנו את 
הכפפה והחלטנו לשתף פעולה להביא לידי ביטוי את התוצר המחקרי העשיר בצורת 
גיליון נושא זה בכתב העת פוליטיקה. במהלך התכנון של גיליון הנושא בחרנו להזמין 
חלק מהמשתתפות בסדנאות שהוזכרו לעיל לקחת חלק במחקר ובכתיבה, וכן הוזמנו 
הנוכחי. לאורך  ומתחומים שונים להצטרף לפרויקט  נוספות מרקעים שונים  חוקרות 
השנתיים האחרונות, תוך כדי מגפת הקורונה, נפגשנו מספר פעמים בסדנאות מחקר 
היתר  בין  משותפות,  אקדמיות  במסגרות  המתהווה  המחקר  את  הצגנו  ואף  וחשיבה 
בכנס השנתי הבין-לאומי של האגודה ללימודי ישראל )AIS( שהתקיים באוניברסיטת 
ובהצעות  לנו בהערות  והחוקרים שתרמו  ב-2022. אנו מודות לכל החוקרות  בר-אילן 
לאורך הדרך ובפרט לשופטים האנונימיים של המאמרים. קצרה היריעה מלהזכיר את 
כל התורמים לתכנון ולהפקה של הגיליון, אך ברצוננו להודות לכמה גורמים חשובים 
גליה  לעורכי כתב העת, פרופ'  נודה  וגידים:  עור  היה קורם  שבלעדיהם הפרויקט לא 
והענקת העצמאות האקדמית  דן מיודובניק, על התמיכה, האמון  ופרופ'  פרס בר-נתן 
להוביל את הגיליון; תודה גדולה לרכז המערכת של כתב העת פוליטיקה, ניצן פייביש, 
על התיאומים והתמיכה בכל שלבי ההוצאה לאור; תודה רבה לכרמית וולברג, שסייעה 
לנו בהיבטים רבים ומגוונים של העריכה וההוצאה לאור; תודה רבה לעורכת הלשון של 
כתב העת, חמוטל לרנר, על ההערות והעריכה הקפדנית והמוצלחת; תודה רבה לחברת 
של  הגרפית  העורכת  וידר  לתמר  רבה  ותודה  לערבית  התרגום  על  תרגומים  אלביאן 
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הגליון ומעצבת הכריכה. כמובן, תודה מיוחדת שלוחה לכל הכותבות בגיליון על שיתוף 
מורתנו  הרצוג,  חנה  ולפרופ'  זה;  מחשבתי  במארג  חלק  לקחת  הנכונות  ועל  הפעולה 
מעוררת ההשראה, שהסכימה לתרום את המאמר החותם את הגיליון ולשתף אותנו 
השופטים  לכל  תודה  כולו.  הגיליון  ולגבי  אלו  בתחומים  המחקר  לגבי  במחשבותיה 
מועילות  ובהצעות  המאמרים  בקריאת  שהקדישו  והמחשבה  הזמן  על  והשופטות 
זו לזו, על השותפות האינטלקטואלית, על העבודה המשותפת  נודה  לשיפור. לבסוף 
האינטנסיבית והמרתקת, על החברות שנרקמה במהלכה ועל הפרגון והתמיכה לאורך 

כל הדרך. האחריות על הכתוב כולה שלנו. 

לסיום, למרות ההישגים הנכבדים והלא מבוטלים של נשים במאה העשרים ובמאה 
העשרים ואחת, והאופנים שבהם חייהן של נשים )על גווניהן( ברחבי העולם השתנו 
מבחינה פוליטית, משפטית, כלכלית וחברתית – עדיין ברור שהשגת שוויון מגדרי מלא 
שמאפשר לנשים לממש את המגוון הרחב והעשיר של רצונותיהן ויכולותיהן נותר 
יעד רחוק. לא זו בלבד אלא שההיסטוריה מלמדת שהישגים של נשים אינם מובנים 
מאליהם, והִקדמה איננה מובטחת אלא נדמית לעיתים יותר כ"שני צעדים קדימה, אחד 
אחורה" )Karazi-Presler and Sasson-Levy, 2022(. כך, למשל, בשבועות שקדמו 
לסגירת גיליון זה הפך בית המשפט העליון בארצות הברית את הפסיקה ההיסטורית 
שמעגנת את זכותן של נשים על גופן )רו נגד וייד, דובס נגד ג'קסון(, ובכך שיקף את 
העוצמה של ההצטלבות בין כוחות שמרניים דתיים ללאומיים והשפעתה על סוגיות 
מגדריות בהקשר הצפון-אמריקאי. כמו כן, האלימות נגד נשים נמשכת כמעט באין 
מפריע ואף גוברת באזורים רבים בעולם, כולל במדינת ישראל. תהליכים מנוגדים אלה 
מחזקים את התובנה שפעולה אפקטיבית לקידום מעמדן של נשים דורשת הבנה של 
המערכות המצטלבות והמרובות שפועלות לעיצוב החברה ושמשמרות את מעמדן 
הפגיע. כולנו תקווה שהניתוחים שמובאים במאמרים בגיליון זה יתרמו ולו במקצת 
להעמקת ההבנה שלנו בנוגע למצבן המורכב של נשים והפעולות הפוליטיות שלהן, 

ושהידע החדש שנוצר יוליד גם פעולות של שחרור וצדק.
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Casanova, José, 2019. Global Religious and Secular Dynamics: The Modern System 
of Classification, Leiden and Boston: Brill.

Cohen-Almagor, Raphael, 2002. The Republic, Secularism and Security: France 
versus the Burqa and the Niqab, Cham, Switzerland: Springer.

Crenshaw, Kimberle, 1991. “Mapping the Margins: Identity Politics, Intersectionality, 
and Violence against Women of Color”, Stanford Law Review 43)6(: 1241–1299.

Deutsch, Karl, 1953. Nationalism and Social Communication, Cambridge, MA: MIT 
Press.

Don-Yihya, Eliezer, 2005. “Orthodox Jewry in Israel and in North America”, Israel 
Studies 10: 157–187.

Edwards, Korie L., 2019. “Presidential Address: Religion and Power – A Return to the 
Roots of Social Scientific Scholarship”, Journal for the Scientific Study of Religion 
58)1(: 5–19.

Eisenstadt, Shmuel Noah, 2002. Multiple Modernities, New Brunswick, NJ: 
Transaction Publishers.

Fenster, Tovi, 2005. “Identity Issues and Local Governance: Women’s Everyday Life in 
the City”, Social Identities 11)1(: 21–36.

Golan, Galia, 1997. “Militarization and Gender: The Israeli Experience”, Women’s 
Studies International Forum 205)5-6(: 581–586.  

Hassner, Ron E., 2003. “‘To Halve and to Hold’: Conflicts over Sacred Space and the 
Problem of Indivisibility”, Security Studies 12)4(: 1–33. 

Haynes, Jeffrey )ed.(, 2020. Politics of Religion: A Survey, Oxon and New York: 
Routledge. 

Herzog, Hanna, 2021. “One Hand Given, the Other Taken Away: A Feminist Perspective 
on Polity, Religion, and Gender in the Pre-State Period”, Israel Studies Review 36)2(: 
31–47.

---, 1999. Gendering Politics: Women in Israel, Ann Arbor, MI: University of Michigan 
Press.

Herzog, Hanna, and Ann Braude )eds.(, 2009. Gendering Religion and Politics: 
Untangling Modernities, New York: Palgrave McMillan.

Hobsbawm, Eric, 1990. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, 
Reality, Cambridge: Cambridge University Press.

Hroch, Miroslav, 1985. Social Preconditions of National Revival in Europe, Cambridge: 
Cambridge University Press.

לאום, דת ומגדר – פרספקטיבות מקומיות על הצטלבותיות והשלכותיה



17

Kandiyoti, Deniz, 2000. “Guest Editor’s Introduction: The Awkward Relationship: 
Gender and Nationalism”, Nations and Nationalism 6)4(: 491–494. 

Karayanni, Michael, 2020. A Multicultural Entrapment: Religion & State among the 
Palestinian-Arabs in Israel, Cambridge: Cambridge University Press.

Karazi-Presler, Tair, and Orna Sasson-Levy, 2022. “Two Steps Forward, One Step 
Back: Gender Relations in Contemporary Israel”, in Guy Ben-Porat, Yariv Feniger, Dani 
Filc, Paula Kabalo and Julia Mirsky )eds.(, Routledge Handbook on Contemporary 
Israel, London: Routledge,  pp. 337–350.

Kedourie, Elie, 1993. Nationalism, 4th Edition, Oxford: Basil Blackwell.

Kymlicka, Will, 1995. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, 
Oxford: Oxford University Press.

Mahmood, Saba, 2005. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject, 
Princeton: Princeton University Press.

Mylonas, Harris, and Maya Tudor, 2021 “Nationalism: What We Know and What We 
Still Need to Know”, Annual Review of Political Science 24: 109–132. 

Najmabadi, Afsaneh, 1997. “The Erotic Vutan )Homeland( as Beloved and Mother: To 
Love, to Possess, and to Protect”, Comparative Studies in Society and History 39)3(: 
442–467.

Neitz, Mary Jo, 2014. “Becoming Visible: Religion and Gender in Sociology”, Sociology 
of Religion 75)4(: 511–523.

---, 2011. “Lived Religion: Signposts of Where We Have Been and Where We Can 
Go from Here”, in Giuseppe Giordan and William H. Swatos, Jr. )eds.(, Religion, 
Spirituality and Everyday Practice, Dordrecht: Springer, pp. 45–55.

Nussbaum, Martha, 1999. “Women and Equality: The Capabilities Approach”, 
International Labor Review 138)3(: 227–245.

Phillips, Anne, 1998. The Politics of Presence, New York: Oxford University Press.

Possamai, Adam, 2017. “Post-Secularism in Multiple Modernities”, Journal of 
Sociology 53)4(: 822–835. 

Rinaldo, Rachel, 2010. “Women and Piety Movements”, in Bryan S. Turner )ed.(, The 
new Blackwell Companion to the Sociology of Religion, Hoboken, NJ: Wiley, pp. 584–
605.

Schnabel, Landon, 2018. “More Religious, Less Dogmatic: Toward a General 
Framework for Gender Differences in Religion”, Social Science Research 75: 58–72. 

Schnabel, Landon, Eman Abdelhadi, Katherine Ally Zaslavsky, Jacqueline S. Ho, and 
Angie Torres‐Beltran, 2022. “Gender, Sexuality, and Religion: A Critical Integrative 
Review and Agenda for Future Research”, Journal for the Scientific Study of Religion 
61)2(: 271–292. 

Smith, Anthony, 1979. Nationalism in the Twentieth Century, Oxford: Oxford University 
Press.

Spickard, James V., 2017. Alternative Sociologies of Religion: Through Non-Western 
Eyes, New York: New York University Press.

Tambini, Damian, 1998. “Nationalism: A Literature Survey”, European Journal of 
Social Theory 1)1(: 137–154.

תניא ציון-וולדקס | בקי קוק | אילת הראל



18

Tranby, Eric, and Samantha E. Zulkowski, 2012. “Religion as Cultural Power: The 
Role of Religion in Influencing Americans’ Symbolic Boundaries around Gender and 
Sexuality”, Sociology Compass 6)11(: 870–882.

van den Brandt, Nella, 2019. “Secularity, Gender, and Emancipation: Thinking through 
Feminist Activism and Feminist Approaches to the Secular”, Religion 49)4(: 691–716. 

Wilde, Melissa J., 2018. “Complex Religion: Interrogating Assumptions of 
Independence in the Study of Religion”, Sociology of Religion 79)3(: 287–298.

Wilde, Melissa, and Lindsay Glassman, 2016. “How Complex Religion Can Improve 
Our Understanding of American Politics”, Annual Review of Sociology 42)1(: 407–
425. 

Yuval Davis, Nira, 1993. “Gender and Nation”, Ethnic and Racial Studies 16)4(: 621–
632.

Yuval-Davis, Nira, and Floya Anthias, 1989. Woman-Nation-State, London: Macmillan.

Zion-Waldoks, Tanya, 2015. “Politics of Devoted Resistance”, Gender & Society 29)1(: 
73–97.

לאום, דת ומגדר – פרספקטיבות מקומיות על הצטלבותיות והשלכותיה



19

כתב עת למדע המדינה פוליטיקה
וליחסים בינלאומיים

חורף 2022 | תשפ״ג | גליון מס׳ 32

תקציר
מאמר זה משרטט קוים ראשוניים לדמותו של הפמיניזם החרדי ובוחן את התמקמותו 
ביחס לתנועות פמיניסטיות אחרות בישראל. בהתבסס על מחקר איכותני נרטיבי עם 
פמיניסטיות חרדיות מובילות, נטען כי הפמיניזם החרדי מכוון את הביקורת, השייכות, 
וההשפעה כלפי המדינה והחברה הישראלית כולה, לא פחות מאשר אל המגזר החרדי 
פנימה. מדובר ב"פמיניזם הישרדותי" שפועל בנמרצות, בדחיפות ומתוך מיעוט משאבים 
אף  על  גיסא.  מאידך  יחסי  וכוח  גיסא,  מחד  מרובה  שוליות  שחווה  אוכלוסייה  עבור 
ייחודים שנובעים  שהפמיניזם החרדי בראשית דרכו, מדובר בתנועה בעלת מאפיינים 
ניתן לקטלגה בקלות  לא  בישראל.  ומעמד  דת, מגדר, לאום, אתניות  בין  מההצטלבות 
נוצרת מתוך ממשקים עם תנועות פוליטיות  והמובחנות אך היא  בקטגוריות המוכרות 
וזרמים רעיוניים אחרים. ההיווצרות של התנועה החדשה קשורה להתמקמות הפוליטית 
עם  המורכבים  יחסיהן  אודות  הפעילות  של  השיח  את  מנתח  והמאמר  בשדה,  שלה 
הפמיניזם הליברלי-חילוני, הציוני-דתי, המזרחי והערבי-פלסטיני. נמצא שפמיניסטיות 
חרדיות מקיימות זיקה אמביוולנטית עם השדה הקיים – שואפות להשתלב בו ונסמכות 
של  הייחודיים  ההצטלבותיים  מאפייניה  אותו.  מבקרות  ואף  בו  נטמעות  אין  אך  עליו 
החלוקות  את  שמאתגרת  מורכבת  גבול"  "עבודת  מייצרים  לשדה  וכניסתה  התנועה 
הפמיניזם  לכן,  בפרט.  הפמיניסטי  ובשדה  בכלל,  הישראלית  בפוליטיקה  השגורות 
החרדי מזמן אותנו לחשיבה ביקורתית ורפלקטיבית יותר על הנחות יסוד שכיחות בשיח 

ובדרכי פעולה פוליטיים ופמיניסטיים בישראל, ובמחקר אודותם. 

פמיניזם חרדי כפמיניזם הישרדותי:
התמקמותה של תנועה פמיניסטית

חרדית בישראל, בין הצטלבותיות
לממשקיות

תניא	ציון-וולדקס	
האוניברסיטה	העברית	ירושלים
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Haredi	feminism	as	survivalist	feminism:	
the positionality of a new Haredi 
feminist	movements	in	Israel,	between	
intersectionality and interfaces 
Tanya	Zion-Waldoks

Abstract	
This paper offers an initial portrayal of haredi feminism and examines how 
it locates itself in relation to other feminist movements in Israel. Based on a 
narrative qualitative study with leading haredi feminists, it argues that haredi 
feminism is critical of, aspires to belong to, and to influence, both haredi 
society and the broader Israeli society and state. It is a form of "survivalist 
feminism": working tirelessly, urgently, and with scant resources, on behalf of 
a population which suffers from multiple marginality on one hand, and relative 
political power on the other. Although haredi feminism is in its early days, this 
movement is uniquely characterized by an intersection of religion, gender, 
nationality, ethnicity, and class in Israel. It defies well-known classifications 
and distinct categories, yet is formed through its interfaces and interactions 
with existing political movements and feminist ideas and identities. This 
new movement emerges and takes root by locating itself politically in the 
field of Israeli feminism, and this study analyzes the activists' discourse and 
complex relationship with various local feminisms: secular-liberal, Religious-
Zionist, mizrachi, and Arab-Palestinian. Haredi feminists have an ambivalent 
relationship with the existing field - they rely on it and seek to integrate within 
it, but do not assimilate and are often critical of it. The unique intersectional 
characteristics of the movement create complex "boundary work" that 
challenges well-known differentiations within Israeli politics in general, 
and feminist politics in particular. Therefore, haredi feminism provides an 
opportunity for activists and scholars alike, to adopt a more critical and 
reflective approach to current assumptions shaping feminist discourse and 
its political strategies, including how they are studied and understood.  

Key words: Ultra-Orthodoxy, survivalist feminism, religious feminism, 
feminist activism, intersectionality 
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 النسوية الحاريدية كنسوية صامدة: 
 مكانة الحركة النسوية الحاريدية في إسرائيل، 

بين تقاطعات الحركات المختلفة

تانيا تسيون فولدكس

ملخص
تضع هذه المقالة خطوطا أولية للنسوية الحاريدية، وتفحص مكانتها في الحركات 
النسوية اإلسرائيلية األخرى. استنادا إلى دراسة نوعية سردية شاركت فيها نساء 
نسويات حاريديات رائدات، هناك ادعاء أن النسوية الحاريدية توجه انتقاداتها 
وطموحاتها بهدف االنتماء والتأثير على الدولة والمجتمع اإلسرائيلي بأسره، بما 
في ذلك على القطاع الحاريدي. فالحديث يجري عن "نسوية تسعى إلى الصمود" 
وتعمل جاهدة، وبشكل طارئ، رغم نقص الموارد التي تقف أمامها بصفتها 
مجموعة مهّمشة جدا من جهة، وذات قوة وتأثير من جهة أخرى. على الرغم من أن 
النسوية الحاريدية ما زالت في بداية طريقها، إال أنه يجري الحديث عن حركة ذات 
خصائص مميزة ناتجة عن التقاطع الديني، الجندري، الوطني، العرقي، والمكانة 
اإلسرائيلية. ال يمكن تصنيف هذه الحركة بسهولة ضمن الفئات المعترف بها، 
ولكنها نشأت استناًدا إلى التقاطعات مع حركات سياسية وتيارات أيدولوجية أخرى. 
تعود إقامة الحركة الجديدة إلى موقعها السياسي الميداني، ويحلل هذا المقال 
خطاب الناشطات من حيث عالقاتهن المرّكبة مع النسوية الليبرالية-العلمانية، 
الصهيونية الدينية، الشرقية، والعربية الفلسطينية. ويتضح منه أن عالقة النسويات 
الحاريديات بالحركات النسائية المختلفة مترددة، فمن جهة يطمحن إلى االنخراط في 
دائرة الحركات القائمة ويعتمدن عليها، ومن جهة أخرى ال ينخرطن بينها وحتى أنهن 
يوجهن انتقاداتهن إليها. تشكل الخصائص المتقاطعة المميزة للحركة وانخراطها في 
الحركات النسائية  "عماًل حدوديًا" مرّكبا يتحدى االنقسامات المعتادة في السياسة 
اإلسرائيلية عمومًا، وفي الحيز النسوي على وجه الحدود. لذلك، فإن النسوية 
الحاريدية تدعونا إلى التفكير األكثر انتقادًا وانعكاسًا في الفرضيات األساسية 
الشائعة في الخطاب السياسي وطرق العمل في إسرائيل، وفي األبحاث التي 

تتناولها.

الكلمات الرئيسية: الحاريديون، النسوية الحاريدية، نسوية الصمود، التقاطعات، 
الحراك 
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פמיניזם	חרדי?!	פמיניזם	חרדי!	
ההנחה  כאחד.  וחרדיות  חילוניות  לאוזניים  פשר  חסר  נשמע  חרדי"  "פמיניזם  הביטוי 
והקשר  ה"דת"  ה"פמיניזם",  לגבי  צרות  מתפיסות  נובעת  אפשרי  בלתי  בשילוב  שמדובר 
ביניהם. אם "פמיניזם דתי" נתפס בציבור הישראלי כניסיון לא טבעי לרבע את המעגל, הרי 
ש"פמיניזם חרדי" לוקח אותנו למרחבי האבסורד. ואולם, עשרות נשים חרדיות בישראל 
)ואף יותר( מפתחות תודעה מגדרית ביקורתית, וחלקן מזדהות בגאווה כפמיניסטיות. מייד 
עם הפצעתה, באמצע העשור השני של המאה ה-21, עוררה התופעה סקרנות והתלהבות 
נתפסו  חרדיות  פמיניסטיות  בישראל.  )החילונית(  המיינסטרימית  בתקשורת  עצומה 
כפורצות דרך וזכו מייד בהכרה תרבותית – הן הופיעו על שערי עיתונים, כיכבו ברשימות 
יוקרתיות, ואחת אף הדליקה משואה ביום העצמאות.1 מה משך אליהן את אור הזרקורים? 
לכאורה  מנוגדים  כוחות  בין  ההתנגשות  מעוצמת  הוצת  החילוני  הישראלי  הדמיון  אולי 
להציץ  נדירה  הזדמנות  נוצרה  אולי  מזה.  שמרנית  ודתיות  מזה  פמיניסטית  רדיקליוּת   –
פנימה אל נבכי העולם האקזוטי וה"שמור" של קהילה חרדית מתבדלת. ייתכן שבישראל 
ולכן  בין שוויון מגדרי לדת הם חסרי תוחלת,  גישור  החילונית מקננת ההנחה שניסיונות 

פמיניזם חרדי נתפס כמבשר על התפכחותן של נשים חרדיות מתרדמתן הכנועה. 

אלא שבסדרת ראיונות עומק איכותניים שערכתי עם דמויות מפתח בפמיניזם 
החרדי בשנותיו הראשונות, התברר שאין להן שום כוונה לחזור בשאלה או לשמש גיס 
חמישי לטובת חילוניות ליברלית. רובן גם אינן רואות את עצמן כתוצר של הפמיניזם 
הדתי, שכבש לבבות בציונות הדתית ולכאורה היה צפוי שיחלחל כעת למגזר החרדי. 
העובדה שהקטגוריזציה הזו אינה מתאימה להן מסקרנת ביותר. פמיניסטיות חרדיות 
הודו שהגדרת ה"פמיניזם החרדי" עודנה נזילה ודינמית ואין לדעת איך התנועה תיראה 
בעתיד, אך ברור להן לחלוטין שמדובר בתנועה חברתית בעלת מאפיינים ייחודיים. הן 
דוחות ניסיונות לכפות עליהן שלל קטגוריות קיימות. מאמר זה דן אפוא בפמיניזם 
החרדי, דווקא בשעת התגבשותו, כדי להבין היכן הוא ממוקם – ובעיקר כיצד הוא ממקם 

עצמו – בשיח ובשדה הפוליטי הישראלי בכלל, והפמיניסטי בפרט. 

* אני מודה בראש ובראשונה למשתתפות המחקר: לכל הפמיניסטיות החרדיות שנתנו בי – אדם חיצוני 
לקהילה, חוקרת באקדמיה – אמון. תודה ששיתפתן אותי באמונות, בפחדים, בתקוות ובכעסים. אני 
נפעמת מהמסירות היום-יומית שלכן – האומץ, החוסן וההתמדה למרות סיכונים ממשיים ורבים. עשיתי 
כמיטב יכולתי לכבד את הקולות השונים שלכן, כנשים פרטיות וכקולקטיב. האחריות לפרשנות מוטעית 
או מרגיזה מוטלת עליי. אני מבקשת להודות לחברות ולחברים בקבוצת המחקר על דת, תרבות וחברה 
באוניברסיטת פרינסטון ובקבוצת המחקר על אורתודוקסיה באוניברסיטת פורדהם, שם החלו הרעיונות 
הללו להתבהר ולהסתבך )במובן הטוב של המילה(. לבסוף אני מודה ליעל בר-צדק הנפלאה על היותך 
האדם הנכון בזמן הנכון. התמיכה שלך אפשרה לי להביא את המחקר הזה לכדי פרסום למרות אתגרי 

היום-יום של חיים תחת מגפה. 
בשנים 2018–2019 הופיעו פמיניסטיות חרדיות ברשימת האקטיביסטיות של ישראל בעיתון   1
ליידי גלובס; ברשימת 40 הצעירים המבטיחים של גלובס; ברשימת 40 הצעירים המבטיחים של מגזין 

TheMarker ועוד. ב-2016 הדליקה פמיניסטית חרדית משואה ביום העצמאות.
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המאמר מכיר בדרמטיות של המהלך אך גם מזהיר מפני פרשנות שרואה בו סימן 
לנאורות ולקץ החרדיות. יש לדחות פרשנות זו משלוש סיבות לפחות. ראשית, משום 
שלמרות תמורות רבות שחלות בה, החברה החרדית – על אמונותיה ומוסדותיה – 
עודנה שמרנית מאוד, וניכרות בה מגמות מעורבות של השתלבות והיבדלות )כהנר, 
2020(. כל ערעור על הסדר החברתי החרדי, שבבסיסו הפרדה והיררכיה מגדריות, 
אתניות ודתיות )אלאור, 2006(, צפוי לייצר גם מגמות של הקצנה ותגובות נגד )זיכרמן, 
2014(. שנית, משום שציפיות מודרניסטיות לדעיכתה של הדת ה"פרימיטיבית" והמרתה 
ב"ִקדמה" חילונית נגוזו פעם אחר פעם. הדת היא שחקן פוליטי ותרבותי מרכזי ברמה 
המקומית, הלאומית והגלובלית )Turner, 2011(. ביקורת פוסט-חילונית כבר הזהירה 
מפני תיאורים הומוגניים ומשטיחים של דת ודתיות, והציעה מבט רפלקטיבי וביקורתי 
על האופן שבו ה"חילוני" מבנה עצמו באמצעות ה"אחר" הדתי )Asad, 2003(. בהקשר 
של מגדר, רבות ִאתגרו את ההנחה שנשים דתיות הן קורבנות מושתקים ופסיביים של 
מערכת דתית-חברתית דכאנית )Zion-Waldoks, 2015(. גם הטענה שקיים קשר הדוק 
וטבעי בין דמוקרטיה, חילון, ליברליזם ושוויון מגדרי אינה עומדת במבחן ההיסטוריה 
)Scott, 2013(. ושלישית, משום שדעתן של הפמיניסטיות החרדיות עצמן אינה נוחה 
מהטענה שהן חלוצות שמעידות על התפוררות החברה החרדית. רובן מנהלות אורח 
חיים חרדי אדוק ומחנכות את ילדיהן במסגרות לימוד חרדיות. הן חשות מחויבות ערכית, 
חברתית ורגשית לקהילה החרדית, לצד הביקורת הנוקבת שיש להן על המגזר ועל 
המדינה. "יציאה" מהעולם החרדי אינה פתרון מספק לבעיות העומק שזיהו, בין היתר 

משום שהדשא של השכנה איננו בהכרח שוויוני וראוי יותר. 

בהתבסס על מחקר איכותני נרטיבי רחב בהשתתפות פמיניסטיות חרדיות מובילות, 
המאמר משרטט קווים ראשוניים לדמותה של התנועה, ומבקש ללמוד על הזירה 
הקיימת לאור כניסתה של שחקנית חדשה. באיזו שפה אפשר להמשיג את פועלן? כיצד 
הן מתמקמות בשדה ומה אפשר ללמוד מכך על הפמיניזם החרדי עצמו, על ממשקיו 
עם קבוצות אחרות ועל סוגים שונים של פמיניזם בישראל? מה מקרה הבוחן מלמד 
על ההצטלבויות בין דת, מגדר ולאום )ועוד קטגוריות רלוונטיות כגון מעמד ואתניות(? 

פמיניזמים:	בין	מגדר	למגוון
המושג "פמיניזם" מגוון ומשתנה, ולאורך ההיסטוריה נוצקו בו משמעויות תיאורטיות 
 .)2017 ומשגב,  ששון-לוי   ;2009 )הרצוג,  חדשים  פעולה  דפוסי  אליו  ונוספו  שונות 
מטפורה מרכזית בהיסטוריוגרפיה הפמיניסטית מתארת התפתחות של זרמים כ"גלים" 
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על ציר הזמן )Sandoval, 2000(.2 אלו כוללים את הפמיניזם הליברלי )שוויון מבוסס 
דמיון ומעבר מהמרחב הפרטי לציבורי(, הפמיניזם המרקסיסטי-סוציאליסטי )מאבקים 
מעמדיים ושוק העבודה(, הפמיניזם התרבותי )שוויון מבוסס שונות והעלאת ערכן של 
לשליטה,  כאובייקט  נשית  ומיניות  פריון  )גוף,  הרדיקלי  הפמיניזם  "נשיות"(,  תכונות 
על שונות  )דגש  והפוסט-קולוניאלי  וכפייה(, הפמיניזם הרב-תרבותי, השחור  תשוקה 
הפוסט-מודרני  הפמיניזם  וכו'(,  לאום  מעמד,  גזע,  מגדר,  של  והצטלבותם  נשים  בין 
)פירוק הסובייקט וניתוק בין מין, מגדר ותשוקה מינית( ועוד. הפמיניזם של תקופתנו 
לפעולה  כתשתית  דיגיטליים  במרחבים  מתאפיין  והוא  הרביעי",  "הגל  מכונה  אנו 
הגלים  מסוימת  במידה  ועוד.   )2018 )רוטנברג,  ניאו-ליברלי  בפמיניזם  פמיניסטית, 
הליברלי;  )הפמיניזם  המערבי  הפמיניזם  של  והשני  הראשון  לגל  מגיבים  המאוחרים 

.)Tong, 2014

בהקשר הישראלי, בשנותיה הראשונות של המדינה ועוד לפניהן קוּדם סדר יום 
של אימהות עובדות וזכות הצבעה לנשים )ספרן, 2006; קמיר, 2006(. טענות לגבי 
הצטלבותיות והדרה פנים-פמיניסטית נוסחו בידי פמיניסטיות מזרחיות, שחשפו 
פריבילגיות מעמדיות ואתניות של הזרם הליברלי המרכזי )דהאן-כלב, 1999(. גיוון 
הייצוג הפמיניסטי התבטא גם ב"פמיניזם )הציוני( הדתי", שעוסק בשאלות של דת 
ומדינה ומערער על שוליותן של נשים במרחבים דתיים )עיר-שי וציון-וולדקס, 2013; 
Rosenberg-Friedman, 2018(. ששון-לוי ומשגב )2017( טוענים כי זוהי "התנועה 
הפמיניסטית המשמעותית ביותר בישראל" כיום, אף שהיא מוגבלת כיוון שהיא פונה 
בעיקר לנשים אשכנזיות משכילות ממעמד הביניים ונמנעת מעיסוק בסוגיות ביטחון 
ומלחמה )שם, עמ' 175–176(. פמיניזם פלסטיני בישראל התפתח מאוד עם פריחתה 
 ,)Daoud, 2009( של החברה האזרחית הערבית בשנות התשעים של המאה העשרים
והוא מתמקד במעמד האישי ובמאבק באלימות תוך התמודדות עם מתח בין האינטרס 
האזרחי ללאומי כמיעוט בתוך מיעוט במדינה יהודית ודמוקרטית. במאמר הנוכחי אני 
דנה במאבק פמיניסטי חדש ושואלת כיצד הפמיניזם החרדי ממקם עצמו ביחס למרחב 

האקטיביסטי, הזהותי והרעיוני הקיים בישראל. 

נרטיב ה"גלים" ספג ביקורת רבה משום שהוא מציב במרכז את הפמיניזם המערבי, מניח התפתחות   2
ליניארית, מציג פמיניזם דומיננטי יחיד בכל עת, ַמבנה נתק בין הזרמים והדורות השונים, ומייצר מצג 
שווא שלפיו תיאוריות ופרקטיקות מתיישנות בעוד תהליכי עומק שמתרחשים "בין לבין" נותרים סמויים 

.Evans and Chamberlain, 2015 מן העין. להרחבה ראו
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 חברה	שמרנית	בשעה	מהפכנית:	
קווים	לדמותו	של	הפמיניזם	החרדי

הפמיניזם החרדי נולד על רקע תמורות דרמטיות בחברה החרדית בעשורים האחרונים, 
2020(.3 המחקר מצביע על מגוון תהליכים:  על הציר בין שמרנות למודרניות )כהנר, 
חשיפה   ,)Stadler and Taragin-Zeller, 2017( פתרונות  הדורש  ומחריף  הולך  עוני 
 Ben Shahar, 2019; David( וכניסה של מדיה חברתית לחברה החרדית  לאינטרנט 
ביחסם  ושינוי  הישראלי  העבודה  בשוק  חרדים  השתלבות   ,)and Baden, 2020
לישראליות ולמדינת ישראל )זיכרמן, El-Or, 1997 ;2014(, צמיחתו של מעמד ביניים 
חרדי וזרם חרדי מודרני )זיכרמן וכהנר, 2012(, חילופי דורות בהנהגה החרדית ושינוי 
בדפוסי המנהיגות וביחס לסמכות )קפלן ושטדלר, 2009(. שינויים אלה משפיעים על 
חיי נשים חרדיות ועל סוג המטרות שהן מציבות לעצמן, ולכן הדרכים שבהן הן פועלות 

.)Kook and Harel-Shalev, 2021( מאתגרות לעיתים את האידיאל האורתודוקסי

נשים חרדיות מחוברתות מגיל צעיר לתפקיד מגדרי צר ומובהק שמדגיש אימהות, 
צניעות וביתיות )אילן, 2000(. הן נושאות בנטל הפרנסה העיקרי כדי לאפשר לבעליהן 
ללמוד תורה )בן שחר, 2015(. עד שנות השבעים עבדו נשים חרדיות רק בשוק העבודה 
החרדי, בעיקר כמורות ומטפלות )פרידמן, El-Or, 1993 ;1991(. תפקידים אלה התאימו 
לאידיאולוגיית המגדר, ביכרו את מחויבותן למשפחה ושימרו את הפיקוח החברתי 
והנפרדות התרבותית-חברתית. בשל גידול מהיר באוכלוסייה ושינוי במדיניות הקצבאות 
הממשלתית )Stadler and Taragin-Zeller, 2017( גדלו הצרכים הכלכליים, שוק 
ההוראה נעשה רווי, ונשים חרדיות נאלצו למצוא עבודה "בחוץ", לעיתים אף במקומות 
עבודה מעורבים מגדרית )Frenkel and Wasserman, 2020(. בשל כך התרחב חינוך 
 Novis Deutsch and Rubin,( הנשים להכשרות מקצועיות וללימודים אקדמיים
2019(, והשפיע גם על חלוקת העבודה ההורית בבית )Wagner, 2017(. השינוי זכה 
ללגיטימציה מסוימת אך לא ערער על עצם אידיאולוגיית המגדר ומרכזיות חיי המשפחה 
)קפלן, Baikovich, Wasserman and Pfefferman, 2021;2017(, לא הוביל לשינוי 
במבנה הממוגדר של הפוליטיקה החרדית )Feldman, 2019(, ושימר הבחנה בין עבודה 
לפיתוח קריירה )קוק והראל-שלו, 2021(. משום כך נוצר פער מתרחב והולך בין חיי 
היום-יום – מה נשים חרדיות "עושות" – ובין הדימוי השיחני והערכי של מיהי "אישה 
חרדית" אידיאלית. לחוסר ההלימה יש מחיר כבד, אך הוא עשוי גם להעצים נשים. 
למשל, אף שנשים חרדיות מודרות ממקורות כוח וידע מסורתיים, הן זוכות ליותר כבוד, 
חופש וסמכות מצד משפחותיהן וחברי קהילתן, בזכות גישתן לידע מעשי על העולם 

הקהילה החרדית מגוונת מאוד. המאמר משרטט תמונה רחבה אך נדרש מחקר המשך מפורט להבנת   3
ההקשר הייחודי של כל תת-קבוצה.
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 Freund, Zrike, and Shor, 2019; Kalagy, Malchi, and( המודרני ולמשאבים כלכליים
Braun-Lewensohn, 2020(. בלה ליוש )2015( טענה שהתמורות יצרו אמביוולנטיות 
לגבי תפקידיהן של נשים, והן תופסות את האתגרים שתמורות אלה מציבות בפניהן 
כאישיים ולא כקולקטיביים. עם זאת, אין ספק שלנשים תרומה נכבדה לקידום שינוי 
 Baikovich, Wasserman and Pfefferman, 2021;( בתוך קהילות חרדיות שמרניות
Kook and Harel-Shalev, 2021(. מאמר זה עוסק בהתפתחות עכשווית, שבה מתנסח 

צורך במאבק ציבורי משותף בקרב נשים חרדיות, שאף חורג מגבולות המגזר. 

המושג "פמיניזם חרדי" הופיע בשדה באמצע העשור השני של המאה ה-21, בין 
היתר בשל כניסתן של חרדיות למרחב הווירטואלי.4 אני עושה שימוש זהיר במונח כיוון 
שהתנועה בשלבי התגבשות ראשונים. הפעילוֹת עצמן מדגישות שמוקדם לדעת לאן 
התנועה תתפתח, מהם גבולותיה וכיצד לאמוד את השפעותיה. עם זאת, כלל משתתפות 
המחקר הזדהו כ"פמיניסטיות חרדיות" וכבר רואות עצמן כחלק מתנועה חברתית רחבה 
ומגוונת. הן מתנגדות לשוליותן ולהשתקתן )פרידמן, 1991; אלאור, 1992( ופועלות 
למיצוי יכולותיהן וזכויותיהן – כנשים וכחרדיות. מובילות את התנועה כמה עשרות 
נשים חרדיות שפועלות באופן עצמאי או במשותף ומרושתות בדרכים שונות. חלקן 
הקימו ארגונים חדשים, חלקן פועלות בחסות מוסדות חילוניים ותיקים במגזר השלישי 
ובאקדמיה או בשיתוף עימם,5 וחלקן פועלות באופן פרטי במרחבים קהילתיים, עסקיים 
או ממשלתיים שונים. לצד נשים שמובילות קו ביקורתי גלוי, יש כאלה שפועלות למען 
מטרות דומות במרחבים שמרניים ובדרכים סמויות יותר וניתן לכנותן פמיניסטיות 
דה-פקטו )Misciagno, 1997(. פמיניסטיות חרדיות מאמינות שבשל עיסוקן הנרחב 
בהסברה הן זוכות לתמיכה מפורשת או סמויה של מאות נשים שמצויות איתן בקשר 
מקוון או ממשי. כך או אחרת, סביר שהרעיונות הללו ימשיכו לחלחל ולהתפשט ככל 

שיעוררו הן תמיכה והן התנגדות. 

תחומי הפעולה המרכזיים של הפמיניזם החרדי כוללים חינוך, תעסוקה, פוליטיקה 
ומניעת אלימות, וכן עיסוק מועט בדת )Zion-Waldoks, 2023(. מושם דגש על בניית 
מנהיגות והעצמה בקרב נשים חרדיות, ובכלל זה העלאת תודעה פמיניסטית, הבניית 
זהות קולקטיבית, צבירת הון חברתי-פוליטי ושיתוף ידע. פמיניסטיות חרדיות פועלות 
למען ייצוג פוליטי, בעיקר במפלגות חרדיות, באמצעות הסברה, מאבקים משפטיים 
והתמודדות בבחירות )רידר-אינדורסקי, 2018(. סוגיה זו מוצגת כחסם מרכזי והמאבק 
סביבה מסמן במידה רבה את לידתה של התנועה, אך היא שנויה במחלוקת ונתפסת, 

דוגמאות לכך הן עמוד הפייסבוק שנפתח ב-2012 והתפתח לקמפיין "לא נבחרות לא בוחרות"   4
)LoNiLoBo( )ייצוג פוליטי(, עמוד הפייסבוק "לא תשתוק" שהחל את דרכו ב-2015 )פגיעות מיניות(, 

והבלוג של פייני סוקניק מ-2011 באתר סלונה )גירושין(.
למשל ויצ"ו, מכון ון ליר, שחרית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שדולת הנשים ומכון מנדל.  5
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גם בקרב הפעילות, כסמן ל"רדיקליות". פמיניסטיות חרדיות מעורבות גם במאבקים 
נגד הפרדה מגדרית במרחב הציבורי בישראל )באוטובוסים, באקדמיה ועוד; ראו 
תירוש, 2019(. חשוב לציין שבחזית המאבקים הללו נמצאות פמיניסטיות חילוניות 
ודתיות, ופמיניסטיות חרדיות נמצאות משני צידי המתרס, בייחוד בשאלת ההפרדה 
המגדרית באקדמיה. סוגיות חשובות נוספות המעסיקות פמיניסטיות חרדיות הן 
בריאות האישה, אלימות במשפחה )Tuito and Band-Winterstein, 2021(, אלימות 
מינית )Kravel-Tovi, 2020( וסטיגמטיזציה של נשים גרושות )בארט ובן-ארי, 2014(. 
פמיניסטיות חרדיות עוסקות גם בפיתוח הזדמנויות חינוכיות לחרדיות ולחרדים, כולל 
שיפור הנגישות, המגוון, האיכות וההיקף של ההשכלה. הן שותפות להקמת תוכניות 
לימוד ומוסדות לימוד והכשרה חדשים )Katzir & Perry-Hazan, 2019(, מקדמות 
רפורמות במוסדות ותיקים, ומבקרות אפליה אתנית ושחיתות במוסדות החינוך החרדיים 
2018(. פמיניסטיות חרדיות מתמקדות גם בטיוב שילובן של  )צ'רנוביצקי ופלדמן, 
נשים חרדיות בשוק העבודה הישראלי, כולל נגישות למשרות איכותיות ומגוונות, 
 Baikovich, Wasserman and( שיפור המקצועיות והבטחת תנאי העסקה הוגנים
Pfefferman, 2021(. מיעוטן מייצרות הזדמנויות לנשים חרדיות ללמוד תורה, ואחרות 
מקדמות אמניות חרדיות )Harris and Skinazi, 2020(. ככלל, טענותיהן מופנות כלפי 

מנהיגים ומעצבי דעת קהל חרדים, כמו גם כלפי המדינה.

מתודולוגיה	
2015( עם  15 ראיונות עומק מובנים למחצה )ג'וסלסון,  2018–2019 ערכתי  בשנים 
פעילות חרדיות פמיניסטיות בולטות, וכן ערכתי תצפית משתתפת בכנס הייסוד של 
השדולה למען נשים חרדיות בכנסת )מרץ 2018(. בשנים 2020–2021 ניהלתי מעקב 
שוטף אחר פרסומים של חברות התנועה בתקשורת הכתובה והמקוונת, וקיימתי עימן 
שיחות עדכון לא פורמליות. משתתפות המחקר, שגילן בזמן הראיונות היה בין 28 ל-50, 
מייצגות מגוון רחב של מיקומים בחברה החרדית מבחינת זרם חרדי, סטטוס משפחתי, 
רקע סוציו-אקונומי ורמת השכלה. חלקן מקושרות היטב בקהילה החרדית בעוד אחרות 
חיים  לאורח  או  החדש  הבינוני  למעמד  משתייכות  חלקן  מיוחד.  מעמד  בעלות  אינן 
"חרדי מודרני", בעוד אחרות נטועות עמוק בזרם המרכזי או בקבוצות שמרניות יותר. 
החרדי-ממלכתי,  בחינוך  מיעוטם  מובחרים,  חרדיים  במוסדות  לומדים  ילדיהן  מרבית 
ובמקרים חריגים הילדים הוצאו ממערכת החינוך החרדית. הן מצביעות עבור מפלגות 
מכל הקשת הפוליטית. על אף שעם אימוץ התואר "פמיניסטיות" הן מואשמות בהיותן 
"חרדיות לא אותנטיות", רובן מתגוררות באזורים חרדיים מובהקים ורובן מקיימות אורח 

חיים חרדי לחלוטין, בהתאם לזרם שאליו הן משתייכות. 
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ערכתי מחקר איכותני פמיניסטי שמעוגן בגישה הרמנויטית קונסטרוקטיבית 
ובתיאוריה ביקורתית. גייסתי משתתפות בשיטת כדור השלג )Noy, 2008(, החל מנשים 
שבחזית המאבק, ובהמשך ערכתי דגימה תיאורטית שכללה מגוון פנים-חרדי רחב יותר 
ופעילות מוכרות פחות בזירה הציבורית. בהסכמתן, הראיונות הוקלטו ותומללו ופרטים 
אישיים הוסתרו.6 הראיונות נותחו באמצעות כלים מגישת התיאוריה המעוגנת בשדה 
והניתוח הנרטיבי )Wertz et al., 2011(, ובכלל זה שימת לב ליחס שבין תוכן לצורה וניתוח 
קטגוריאלי והוליסטי )ליבליך, תובל-משיח וזילבר, 2010(. כמי שמזוהה עם פמיניזם דתי, 
הן מבחינת השיוך האישי שלי והן מבחינת מוקד העיסוק של מחקריי הקודמים, נזהרתי 
מלהניח דמיון והבהרתי שאני מעוניינת ללמוד מהן על עולמן. לאור החשיבות של ייצוג 
עצמי ורגישותן ליחסי כוח, נושאים שאדון בהם במאמר, ראיתי בהן מומחיות בשדה 
הדעת והפעולה ואינני דוברת במקומן. המחקר הוא תוצר של ניתוח, פרשנות והמשגה 

מהפרספקטיבה שלי, ואני אחראית לו מבלי להניח שהן יסכימו עם כל הנאמר.

 הגדרות	והקשרים:	
להשיג	את	הרכבת	או	להרכיב	מסילה	משלך?

הפמיניסטית,  התנועה  אודות  על  בעיקרו(  )והמערבי  ההגמוני  ה"גלים"  לסיפור  ביחס 
מאוחרת.  כיקיצה  או  מהרצף  כחריגה   – ומבפנים  מבחוץ   – נתפס  החרדי  הפמיניזם 

פעילה תיארה את התנועה כרך שאך נולד וכבר חייב לרוץ:

באותה  200 שנה  מנהלות מאבקים של  כאילו  הפמיניסטיות החרדיות 
אתה   ]...[ פה  כבר  העולם  לעשות,  מה  אין  כי  אחרת,  ברירה  אין  שנה. 

כאילו מנסה להשיג את הרכבת ]...[ זה נורא קשה.

הייחודיים.  אתגריו  ועל  החרדי  הפמיניסטי  המהלך  עוצמת  על  מעידים  הדימויים 
להאיץ  עליהן  ולכן   – "התקדמו"  ולא  מאחור  נותרו  הן   – מסונכרנות  אינן  החרדיות 
מרחבית:  הלימה  חוסר  גם  יש  עשייה.  שנות  מאתיים  בו  ולדחוס  הזמן  את  "להשיג" 
בתנועה  שמדובר  אף  כלומר  פה".  ש"כבר  בעולם  להשתלב  כדי  עצמן  להתיק  עליהן 
חדשה ומתגבשת עם משאבים מועטים, על הפמיניזם החרדי מוטלת אחריות לפעול 
בו בזמן במגוון רחב של תחומי חיים, להשלים פערים. אין להן פנאי לתכנן או לתעדף 
– כלל המאבקים דחופים ונחוצים להישרדות )"אין ברירה אחרת"(, מאפיין שארחיב 

את הדיבור עליו בהמשך.

להגברת החיסיון נמנעתי אפילו משימוש בשמות בדויים או מהצמדת תיאור ביוגרפי קצר, כמקובל,   6
ולכן הציטוטים לאורך המאמר מופיעים ללא פרטים מזהים כלשהם.
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חוסר הסנכרון לכאורה של הפמיניזם החרדי מקשה על ִקטלוגו. למשל, התעוררות 
קולות ביקורתיים וצמיחתן של התארגנויות קולקטיביות של נשים חרדיות קשורות 
במהפכה הטכנולוגית שפרצה את גבולות השיח הציבורי החרדי.7 במובן זה, הפמיניזם 
החרדי משקף את ה"גל הרביעי" של הפמיניזם שצמח במאה ה-21 עם הגלובליזציה 
ועלייתן של הרשתות החברתיות )Chamberlain, 2016(. עם זאת, תחומי העיסוק של 
הפמיניזם החרדי מזכירים "גלים" מוקדמים הרבה יותר, ובמובנים רבים הן חשות עדיין 
תקועות במאבקי "הגל הראשון". הניסיון לקטלג את הפמיניזם החרדי לאחד ה"גלים" 
מסתבך הן מכיוון שהתזמון, הרצף והקצב אינם תואמים את הנרטיב הפמיניסטי 

הדומיננטי, והן מכיוון שהפמיניזם החרדי הוא "פסיפס":

שעוסק  הדתי  הפמיניזם  של  בשאלות  פחות  עוסק  החרדי  הפמיניזם 
]פמיניזם  אלא  דתית.  לזהות  לפמיניזם,  דת  בין  המורכבים  בקשרים 
חרדי[ יותר עוסק בשאלות הקשורות למקום של נשים בחברה, בסֶפרה 
]...[ ]אף ש[ היום יש  ]...[ פמיניזם של כנסת ולא בית כנסת,  הציבורית. 
נושא  זה  אם  דתי,  פמיניזם  של  במקומות  עוסקות  שכן  חרדיות  נשים 
של חוגי גמרא לנשים חרדיות ]...[ ומצד שני ההתפלגות היא ]...[ ]ש[יש 
פמיניזם ליברלי, אפרופו הזכויות הפוליטיות, יש פמיניזם רדיקלי, נושא 
אלימות  נפגעות  נשים  של  לנושא  שקשור  מה  וכל  מיניות  פגיעות   ]...[
ונשים גרושות, ויש פמיניזם מרקסיסטי שעוסק בקידום הון כלכלי אצל 
]...[ מאוד מגוון, ואני באמת בכנות חייבת  ]...[ בקיצור זה פסיפס  נשים 
להגיד שאין לי מושג מה יהיה עוד שנתיים. )מחייכת( ]...[ אין לי מושג 

לאן זה מתפתח ]...[ איפה זה ילך ואיפה יהיה משקל. 

ובו-זמנית,  מגוונת  שהעשייה  משום  הן  מורכב  החרדי  הפמיניזם  את  להגדיר  הניסיון 
והן משום שהתנועה בהתגבשות ואין לדעת כיצד תתפתח. אחת הפעילות תיארה זאת 
לא  "אני  בבנייה:  קטגוריה  הוא  חרדי"  "פמיניזם  מתעתע.  אך  פוטנציאל  עתיר  כמצב 
שאנחנו  היא  התחושה  אותו.  לנסח  ]איך[  מושג  לי  אין  חרדי,  פמיניזם  זה  מה  יודעת 
מנסחות אותו עכשיו". אך המונח כבר מהווה בסיס לפעולה פוליטית ול"עבודת גבולות":

המרחב האינטרנטי מנגיש לחלקים הולכים ומתרחבים בציבור החרדי ידע ומרחבי שיח שאינם   7
חרדיים, וכלי התקשורת החרדיים ההגמוניים איבדו מעט מכוחם עם צמיחתו של שדה תקשורת 
אלטרנטיבי שמשמיע גם קולות אחרים )בן שחר ולב-און, 2013(. ספציפית, הרשתות החברתיות הן 
קטליזטור ומצע לצמיחתו של הפמיניזם החרדי, בין השאר בדמות קבוצות ווטסאפ ופייסבוק פתוחות 
וסגורות שבהן מתנהל שיח סוער בסוגיות המעסיקות פעילות ציבור חרדיות ומתפתחת תודעה מגדרית 
ביקורתית. קבוצות אלו מרשתות נשים ממגוון זרמים ומיקומים בחברה החרדית, ומספקות להן "מרחב 
בטוח" וייחודי לצבירת ידע, לעיצוב זהות קולקטיבית ולבניית הון חברתי – תשתית הכרחית לפעילות 

חברתית.
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זה נכנס לאיזשהו מיינסטרים חרדי, המושג שיש פמיניזם חרדי, גם פנו 
אלי מעיתונים חרדיים שרוצים לראיין על זה ]...[ החוויה הייתה מאוד מאוד 
מבלבלת. אף אחד לא מקבל את זה שאני פמיניסטית בצד הליברלי, את 
לא פמיניסטית בכלל, את אפילו לא פמיניסטית דתית שאומרת "אוקי, 
אני אלמד תורה בבירור". ]...[ מצד שני, ]בקרב[ פמיניסטיות חרדיות ]...[ 
הייתה קצת שאלה על מה בעצם אמרתי שם. ומהצד השלישי והמשמח, 

פתאום נהיה מושג של פמיניזם חרדי.

גם מידת הכוח וההשפעה מתעתעת:

של  בקבוצות  נמצאות  אנחנו  בהתחלה,  נורא  נורא  נורא  כאילו  אנחנו 
פמיניסטיות חרדיות ומהדהדות את עצמנו לדעת, מה שקורה בחוץ זה 
]זה[ לא מתבטא   ]...[ כאילו מנותק לחלוטין ממה שאנחנו חוות בפנים. 
מתמונת  מאוד  מאוד  רחוק  כאילו  אבל  השפעות  משפיע  זה  בשטח. 

המצב ]הרצויה[ איך שאנחנו רואות אותה. 

גם משמעותה של החרדיות עצמה נמצאת במשא ומתן:

אני נמצאת עמוק בתוך קהילה, ]...[ כאילו הבעיה הכי גדולה של הפמיניזם 
מנסות  ואנחנו   ]...[ חד-ממדית,  מאוד  הגדרה  זאת  שחרדיות  זה  החרדי 
אותן,  הפילה  הקהילה  כאילו  הזה,  במקום  נפלו  ורבות  אותה,  להרחיב 
שהן לא חרדיות, זה הכי פשוט. אז כאילו כן, כן להרחיב את המקום הזה, 

כי זה המקום שאני אישאר בו, לפחות כמו שאני רואה את זה עכשיו. 

כלומר לא רק שהפמיניזם החרדי מתגלה כמקרה שאינו תואם את הקטגוריות הרגילות 
של פמיניזם או חרדיות או חורג מהן, הוא גם מערער עליהן – על ההגדרות ועל אמות 
המידה שמוטמעות בהן. כך למשל, התשובה לשאלה מי נתפסת כרדיקלית איננה חד-

משמעית, כמו גם התשובה לשאלה מהו פמיניזם רדיקלי: 

כאילו  הוא  ליברלי  פמיניזם  החרדי[  שבמגזר  ]הוא  המשעשע  החלק 
הכוח  יחסי  על  ]ישירות[  מאיים  הוא  כי  )מחייכת(.  הרדיקלי  נחשב 
]נתפס  לא  זה  מיניות,  בפגיעות  עיסוק  של  הנושא  כל   ]...[ החברתיים. 
כ[שייך לפמיניזם בכלל. בטח לא פמיניזם רדיקלי. ההפך, הם חושבים 
 ]...[ ייצוג פוליטי[ זה פמיניזם רדיקלי )צוחקת(.  שאנחנו ]פעילות למען 

התפיסה היא מאוד מאוד שונה.

פמיניזם חרדי כפמיניזם הישרדותי: התמקמותה של תנועה פמיניסטית חרדית בישראל, בין הצטלבותיות לממשקיות
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הבחירה  זכות  כגון  סוגיות  שונה.  החרדי  החברתי  שהסדר  משום  משתנות  ההגדרות 
של  והשני  הראשון  הגל  עם  שמזוהות  הזדמנויות,  ושוויון  הולם  ייצוג  וההיבחרות, 
 – ומעוררי מחלוקת   – ללא ספק מאבקים מרכזיים  הן  הליברלי המערבי,  הפמיניזם 
שבלב הפמיניזם החרדי. עם זאת, ההבחנה בין פמיניזם ליברלי רפורמטיבי, ששואף 
לשוויון על סמך דמיון, ובין פמיניזם רדיקלי, שדורש שינוי מערכתי ומתמקד בשאלות 
של שליטה על גוף ומיניות, אינה מותאמת לסדר היום החרדי. העיסוק של הפמיניזם 
בפרט  רוחנית  בעלי סמכות  ומיֵדי  בכלל  בקהילה  מיניות  פגיעות  בסוגיות של  החרדי 
נתפס אמנם כמאתגר, הן בשל הטאבו על מיניות והן בשל החשיפה הפומבית ושיתוף 
הפעולה עם רשויות אכיפת החוק. למרות זאת, לטענת הפעילה, לרחוב החרדי )לאו 
דווקא לממסד( קל יותר להכיל מאבקים כאלה מאשר מאבק על שילוב נשים במפלגות 
חרדיות. האחרון נתפס כפמיניזם רדיקלי משום שערעור על המנהיגות הנוכחית ועל 
הדומיננטיות הגברית של המפלגות החרדיות נתפס כמעשה מהפכני ובוגדני, ששובר 
שורשיות,  היררכיות  על  איום  שזהו  מעידה  ההתנגדות  עוצמת  לטענתה,  הכלים.  את 
ערעור על נאמנות לסמכות רבנית ולמוסדות שמסמנים זהות קולקטיבית ועל מקורות 
ניסיון  רק  ייתכן שבמקום לראות בפמיניזם החרדי  כלומר  והכוח של המגזר.  המחיה 
"להשיג את הרכבת", עליהן לבנות מסילה משלהן; מהלך שעשוי לייצר גם קטגוריות 

ודרכי חשיבה שונות על סוגי הפמיניזמים שהן מצמיחות.

פמיניזם	הישרדותי	או	פמיניזם	כפריבילגיה?
מרבית הפעילות הדגישו כי האקטיביזם שלהן הוא תוצר לא צפוי ולא מכוון של חייהן, 
 .)Zion-Waldoks, 2023( והמוטיבציה ממוסגרת כמעט תמיד כחלק ממאבק הישרדות
קרובת  עם  "מזעזעת"  שיחה  הייתה  בחייה  המפנה  שנקודת  סיפרה  הפעילות  אחת 
עול  סיכוי,  חוסר  תקווה,  חוסר  ממש   ]...[ תקווה,  חסר  ל"עוני  נחשפה  שבה  משפחה 
החיים שמכופף ודוחק". הבעיה איננה רק כלכלית, הרי מדובר ב"חברה שמאדירה את 
העוני, ומה זה ערכי הרוח לעומת חיי הגשם? ]...[ זה היה לי ברור שזה היה הרבה יותר 
כזאת".  הישרדותית  יכולת  חוסר  כמעט  של  עמוק  משהו  בזה  היה   ]...[ מכסף,  עמוק 
נובעת גם מהציווי התרבותי  תחושת העומס והדחק בחיי היום-יום של נשים חרדיות 
קיימת אידיאולוגיה  וגם" בתנאים קשים.  ה"גם  שלא לחשוף את המאמץ שבהחזקת 
ומשתיקה  אותו,  ומצדיקה  הזה  החיים  באורח  שתומכת  ממוגדרת  תרבותית-דתית 
של  דימוי  ותחזוק  גיסא,  מחד  העצמי  הרצון  וביטול  הקרבה  של  אידיאל  ביקורת: 
והידור מאידך גיסא. מחנכים אותנו, הסבירה פעילה אחת, לייצר אשליית  מושלמות 
שלמות שאפשר לשווק )ברחוב החרדי או בפייסבוק( כתמונת ניצחון. היא תיארה את 

עצמה כך:
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להיות  שחשוב  לחשוב  התרגלתי  עייפה...  מאוד  מאוד  אישה   ]...[ אני 
אמא טובה, חשוב להיות ילדה טובה, אישה ורעיה טובה, צייתנית, להיות 
אשת חיל, תקתקנית, מטופחת. לעשות את הכול כמו שצריך, שהילדים 
שלך תמיד ייראו טוב, זה התחומים שאת צריכה להצטיין בהם. שהבית 
שלך יהיה מבריק, ]...[ הכול צריך להיות מתוקתק ומבריק ויפה ואסתטי 
ואין שום דבר אחר חשוב. ואת עם ]הרבה[ ילדים, ואת צריכה גם להביא 

]פרנסה[.

גורמים  והמנטליים  הרגשיים  החברתיים,  הכלכליים,  שהלחצים  מספרות  פעילות 
לנשים לחוות "קריסה בחייהן, והישרדות". אחת הפעילות החרדיות המזרחיות תיארה 

כך את הציבור שהיא מייצגת:

המקום הזה שאני באה ממנו, שהוא אחד המקומות הכי קשים במדינת 
לא  אנחנו   ]...[ לדבר.  כדי  ממנו  שיוצאים  אנשים  הרבה  אין  ישראל, 
מיוצגים, גם אין לנו כוח. העוני הוא מחפיר, הוא קשה, אתה לא מצליח 
]...[ שדלתות לא נפתחות, שהן  ]...[ התחושה הזאת  להרים את הראש. 
תקועות כל הזמן, שכל דבר הוא מאבק. זה לא תחושה, זה באמת מציאות. 

הפעילות הפמיניסטיות הן נשים שהחלו לפרש את מה שחוו כבעיה רחבה ומערכתית 
ממציאות  צומח  החרדי  הפמיניזם   .)Zion-Waldoks, 2023( אישי  ככישלון  במקום 
היום  שעד  שטוענת  ביקורתית,  ותודעה  ידע  פיתוח  בזכות  ומתאפשר  הישרדותית 
נשים חרדיות היו אקס-טריטוריה בפוליטיקה הישראלית, סובייקטיות נעדרות נִראוּת 

וסוכנוּת:

]...[ הציבור שבעצם הכי מושתק היום במדינה, שאין  הן  נשים חרדיות 
להן נציגות ולו של אישה אחת בשום מוקד כוח. ]...[ מה שמשותף לכולן, 
שהן חרדיות, שהן גדלו בבית יעקב, על כל המשתמע מכך, כל ההשתקה 

וההסללה וההכנעה. והנשים האלה צריכות פתרון.

היעדר ייצוג עצמי הוא הסימפטום וגם מקור הבעיה. עצם האפשרות לומר מה אני רוצה 
מצריך מידה של חירות ופנאי. כפי שאחת הפעילות תיארה את תודעתה העצמית:

יותר  הרבה  דברים  לעשות  יכולה  שאני  מאז  בתחושה  הזמן  כל  אני 
גדולים, אבל אף אחד לא מאמין בזה בעצם. ואני בעצמי, אני לא יודעת 

אפילו מה ]הייתי רוצה לעשות[ כי זה לא מחשבה שהתרגלתי לחשוב.

פמיניזם חרדי כפמיניזם הישרדותי: התמקמותה של תנועה פמיניסטית חרדית בישראל, בין הצטלבותיות לממשקיות
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השאלה "מה אישה חרדית רוצה" כלל אינה נשאלת, לא רק בשל מיעוט המשאבים 
וההזדמנויות שהיו עשויים לאפשר לנשים חרדיות לבחור ולנהוג כרצונן, אלא משום 
שהשאלה נעדרת מהתסריט החברתי. המצב ההישרדותי קשור בדיכוי התשוקה של 
נשים בתת- על  ומזועזע  בטון שקט  כפי שהסבירה אחת הפעילות שסיפרה  הנשים, 

קהילה חרדית סגורה ושמרנית:

עוני, ]...[ אין, זה לבכות, זה למות. ]...[ והתודעה ]...[ של הנשים, הפחד. 
אפילו להגיד "אני רוצה ללכת לעבוד, אני רוצה לצאת החוצה, אני רוצה 
לעבור  אפשרי  בלתי  ]ש[כמעט  מחסום  לעבור  כאילו  זה  ללמוד"  ללכת 

אותו. ]...[ מה עם הצניעות, מיליון גדרים.

תודעה של הישרדות היא מניע לפעולה אקטיביסטית אך בה בעת גם מעכבת אותה, 
קיומי-הישרדותי,  מצורך  שנובע  כמהלך  להיתפס  עשוי  בפמיניזם  העיסוק  לכאורה. 
כפעולה שמתנגדת להסתפקות בחיי הישרדות או לחלופין כפריבילגיה, כפי שהסבירה 

אחת הפעילות:

אני מרגישה שבכלל לעסוק בדברים האלה, פמיניזם, לצערי זה לנשים 
שיש להן פנאי לזה. ]...[ לנשים בכלל אין פנאי, נשים חרדיות עוד יותר 
אלה  תמיד  זה  פמיניסטי,  שדה  בכל  המציאות  וזה   ]...[ פנאי.  להן  אין 

שכבר איכשהו יש להן השכלה, יש להן מעמד מסוים. 

ואכן, חלק מהפעילות העידו על הכוח היחסי שמאפשר להשמיע קול. לעיתים מדובר 
בהון משפחתי-חברתי שמקנה סטטוס ולגיטימציה מסוימת לחריגותן; לעיתים מדובר 
בהישגים אישיים בתחום המקצועי-תעסוקתי, בהשכלה אקדמית או בחיבור למוקדי 
ידע וכוח חילוניים – משאבים שאפשרו להן להרים ראש מעל קו העוני, להיות תלויות 
מעט פחות במנגנוני המשטור הפנים-חרדיים, או לפחות הקנו להן פרספקטיבה אחרת 
מזו שחוברתו לתוכה. עם זאת, הן מכירות על בשרן את קשיי היום-יום של נשים חרדיות. 
הן פועלות מתוך תחושת שליחות והכרח למען המיינסטרים החרדי ומזכירות לא פעם 
הן  פעילותן.  מכוונת  שאליו  היעד  וכקהל  הזדהות  כמושא  בסביבתן,  נשים  בראיונות 

פועלות למען זכותן של נשים חרדיות להיות מי שהן רוצות להיות, כנשים וכחרדיות.

פמיניזם	חילוני	עיוור	או	עוזר?
כפי  יסודית,  זכות  על  במעלה  ראשון  כמאבק  אפוא  נתפס  וייצוג  קול  על  המאבק 

שמסבירה אחת הפעילות:
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באותה  נמצאות  אנחנו  בעיניי  פריבילגיה,  לא  בכלל  הוא  ייצוג  בעיניי 
נקודה שנשים היו בתחילת המאה, וכאילו שכחו את זה, יש קבוצה אחת 
של נשים ]חרדיות[ שנשארה כלואה בתוך מין קפסולת זמן כזאת והכול 

הכול השתנה, ובאמת ]כולן[ כבר התקדמו הרבה הרבה מעבר.

התחושה שנותרו הרחק מאחור מעוררת בפמיניסטיות חרדיות ביקורת על אחיותיהן, 
אף  אלא  לגורלן  החרדיות  הנשים  את  הפקירו  רק  שלא  החילוניות,  הפמיניסטיות 

מבקרות אותן על קצב התקדמותן האיטי לכאורה:

אנשים לא מבינים שאנחנו נמצאים עכשיו לא ב-2018, אלא ב-1918, 
נשים חרדיות רק התחילו. אז כמה נשים יהיו בבחירות? כמה נשים ירוצו 
13% של נשים חילוניות ברשויות המקומיות אחרי  ב-2018? אפס. יש 
200 שנות פמיניזם, 70 שנות מדינה, ולא יודעת כמה שנים שויצ"ו, נעמת 
ואלה קיימים. אתמול נשים חרדיות ]התעוררו לראשונה, היום[ יש איזה 5 
נשים פה שמסתובבות ]כמועמדות בבחירות[ אז כמה נשים יהיו ברשויות 
נשים שיחשבו שזה מתועב  אולי פחות  יהיו  יהיו, אבל  לא  המקומיות? 

שיש נשים חרדיות ]שמתמודדות[ וזה התקדמות ממש ממש מדהימה.

המאבק החרדי אמנם מתכתב עם המאבק הליברלי של לפני יותר ממאה שנים, אך בה 
בעת מותח ביקורת על מי שתופסות עצמן כממשיכות דרכו. הפעילה מייחסת חשיבות 
היא  התודעתית  הזכוכית  תקרת  פריצת  בהישגיהן:  וגאה  הולם  לייצוג  למאבק  גדולה 
הפמיניזם  אל  כלות  עיניים  נושאת  אינה  היא  אך  מהפכנית.  התקדמות  כשלעצמה 
טרם  החילוניות  הפמיניסטיות  גם  אליו.  בהשוואה  הצלחות  למדוד  ומסרבת  החילוני 
השכילו לשנות את המציאות, והישגיהן שוליים וסמליים גם לאחר מאה שנות מאבק. 
החילוני,  בפמיניזם  להיעזר  נדרשות  החרדיות  הפעילות  ההדדית,  הביקורת  למרות 

ונוצרים בזירה קשרים טובים אך גם רוויי מתחים:

אנחנו בוחרות שותפות לעזור לנו ולא תמיד בוחרות טוב ]...[ נגיד ארגון 
בדיוק  פתיחה  הייתה  העסק.  על  ]לנו[  ]ש[השתלטו   ]...[ גדול  פמיניסטי 
שלושים  כמעט  הבאנו  אנחנו   ]...[ מנהיגות,  התוכנית  של  שעבר  שבוע 
נשים ]חרדיות[ שמשתתפות שם, היה איזה ]בלחש, בטון של התפעלות 
והגזמה[ עשרים נשים מהצוות שלהם ]...[ הרגשתי כאילו באתי לחתונה 
לא שלי, שאני לא מכירה אף אחת והאורחות הן שלי וכאילו באמת, אם 
]...[ הן ]המשתתפות החרדיות[ היו  הם לא היו גובים ממני מראש כסף 

בורחות אחת אחת. 
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הפעילה ממשיכה לתאר את תלותן של הפמיניסטיות החרדיות בתשתית של ארגונים 
על  קובלת  היא  פעילויותיהן.  מימון  לצורך  בעיקר  מבוססים,  חילוניים  פמיניסטיים 
שימוש  בו  ולעשות  שלהם  לאג'נדות  החרדי  המאבק  את  להכפיף  מנסים  שהם  כך 
לצורכיהם. הפמיניזם החילוני ממקם אותה כאורחת נתמכת ומכריח אותה להיאבק גם 
מולו על אוטונומיה ושליטה. עליה לנהל מאבק כפול – מול המיינסטרים הפמיניסטי 
וזה החרדי-פטריארכלי. אך התנועה שהן מייצרות ייחודית ולא נועדה להיטמע בסדר 

הפמיניסטי המוכר. 

לצד הטענות על הפקרה וחשש מהשתלטות, עולה גם טענה על גניבת קולות 
ועיוורון אוניברסליסטי למיקומן ההצטלבותי. בדיוק כמו שהגברים החרדים טוענים 

שנשים כבר מיוצגות בידי המפלגות החרדיות, כך גם החילוניות הליברליות: 

לנו  יש  כי   ]...[ זה  צריכות את  ]החרדיות[ לא  "אתן הבנות  ]לנו[  אומרים 
נשים חילוניות שמה" סליחה, שלי יחימוביץ', שעושה דילים עם ש"ס? 
היא מייצגת אותי באיזושהי צורה? אכפת לה ממני? היא שומעת אותי? 
הקול שלי חשוב לה? לא, חשוב לה לקדם את עצמה. אין שמה אף אחת 

שמדברת את הקול של נשים חרדיות. 

הפעילה מוצאת עצמה נאבקת במאבק כפול: בתוך הבית החרדי על עצם הלגיטימיות 
ייצוג  במפגיע.  חרדי  נשי  בייצוג  הצורך  על  הכללי  הישראלי  ובמרחב  נשי,  ייצוג  של 
אוניברסלי בשם "כלל הנשים" מחמיץ את צורכיהן הייחודיים ומוחק את האוטונומיה 
והסוכנות שלהן. קבלת המרות הפמיניסטית החילונית לא רק משחזרת את הכפיפות 
לבעלי כוח חרדים פטריארכליים, אלא אף פוגעת באינטרסים שלהן. כלומר הפעילה 
וטוענים שהיא  חשה שהפמיניזם החילוני בוגד בה פעמיים – הן כאשר קולה נמחק 
אינה ראויה לייצוג עצמי, והן כאשר צרכיה נמחקים בשל ברית פוליטית בין חילונים 

ליברלים לגברים חרדים. לכן היחס לפמיניזם הליברלי הוא אמביוולנטי: 

)צוחקת( תראי, יש לי יחסי אהבה–שנאה מולן. באמת, אני אומרת לך 
באיזה  חיה   ]...[ הלבנה,  הפמיניסטית  הסצנה   ]...[ הכנות  בשיא  זה  את 
שהוא מקום מאוד מאוד מנותק ]...[ לא מודע בכלל למה שקורה לנשים 
חרדיות, ובינינו גם לא ממש מעניין אותן. הסתדרו טוב בלי נשים חרדיות 
עד עכשיו, לא מרגיש להן חסר. הן ימצאו את זאת עם השביס שתשב 
]...[ יש המון מן השפה לחוץ בשיח הזה,  וירגישו טוב עם עצמן  בפאנל 

המון. וההיררכיות כמובן נורא ברורות. 
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היחס לחרדיות מלווה בתקינות פוליטית ומתמקד בשיתוף סימבולי במקום מהותי. אך 
הפעילות החרדיות מתעקשות שלא להיות עלה תאנה בודד – הן חוות עצמן כמנהיגות 

של ציבור ייחודי ועליהן לפתוח דלתות עבור מי שבאות אחריהן. 

החרדיות, מצידן, מבקרות את העיוורון הליברלי וקושרות זאת למתח בין פמיניזם 
פריבילגי להישרדותי:

זה ]לא[ פמיניזם של נשים כמוני, קשה לי להתחבר אליו ]...[. זה פמיניזם 
אחר, לבן. הוא יסתכל על נשים כמוני הוא יחשוב שאנחנו... נראה אותך 
הייתה  היא  דקות,  חמש  ]הישרדותית[.  כזאת  בהתמודדות  דקות  חמש 
והיא שיפוטית.  הייתה מתה.  היא  כזה.  פריבילגי  כאילו פמיניזם  מתה. 

את מבינה? 

למרות הביקורת ההדדית, פמיניסטיות חרדיות ממשיכות לשתף פעולה עם ארגונים 
נרשמים  היו  ולפעול בחסותם. הישגים רבים לא  ליברליים חילוניים,  פמיניסטיים או 
לזכותן לולא נסמכו על הידע והמשאבים שמציעה להן התשתית קיימת ולולא הסכימו 
בזירה  שפועלות  כמי  מתמקמות  הן  לעברן.  שהופנו  הסולידריות  למחוות  להיענות 

הליברלית וגם כמי שקוראות עליה תיגר. 

פמיניזם	דתי	"שבע"	או	"אחות	גדולה"?
הפמיניסטיות  מרבית  אך  לדתיות.  יחברו  שהחרדיות  לצפות  היה  אפשר  לכאורה 
רלוונטי  שאינו  כמהלך  הדתי-לאומי  בציבור  שהתפתח  לפמיניזם  התייחסו  החרדיות 
ואינו מותאם לצורכיהן, לפחות כעת. ביקורת כלפי מרחבים דתיים כמעט לא עלתה 
אי-נחת.8 הפעילות הדגישו שאינן  עוררו  בנושא  ושאלותיי  בראיונות,  באופן ספונטני 
והבחינו  ביהדות(  האישה  מעמד  על  מגדרית  ביקורת  )קרי:  דתי  בפמיניזם  עוסקות 
עצמן מפמיניסטיות ציוניות-דתיות )קרי: התנועה החברתית שנשים ממגזר זה מובילות 

בישראל(.

פמיניזם )ציוני( דתי שמתמקד במעמדן של נשים במרחבי הדעת, הריטואל 
וההנהגה הדתית )עיר-שי וציון-וולדקס, 2013( נתפס על ידי הפמיניסטיות החרדיות 
כתנועה פריבילגית. הוא מזוהה עם נשים בעלות השכלה אקדמית, ממעמד בינוני-גבוה, 

שמשולבות היטב בחברה הישראלית. אחת הפעילות הגדירה זאת כך:

ייתכן שאמביוולנטיות מסוימת נבעה מהזיהוי שלי עם פמיניזם דתי כחוקרת וכאקטיביסטית.  8

פמיניזם חרדי כפמיניזם הישרדותי: התמקמותה של תנועה פמיניסטית חרדית בישראל, בין הצטלבותיות לממשקיות
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בעיניי כל הפמיניזם הדתי הוא מרחיק נשים וגורם לנו נזק ואנחנו באמת 
לא שם ]...[ הפמיניזם הדתי הוא פמיניזם שבע ]...[ בעיניי זה קפיצה לא 

נכונה. 

הישרדותי  פמיניזם  מול  שבע"  "פמיניזם   – לחרדי  דתי  פמיניזם  בין  מנגידה  הפעילה 
ומייצרת היררכיה ביניהם. היא אינה דוחה על  ופוליטי –  שחווה רעב כלכלי, חברתי 
הסף דיון במקומן של נשים בדת, אך דוחה אותו למועד אחר. במדרג הצרכים האנושי, 
על  ערעור  פוליטית,  מבחינה  גם  נכונה".  לא  "קפיצה  יהיה  רוחניים  בממדים  עיסוק 
ההלכה ועל סמכות רבנית עלול להיתפס כבגידה ולמוטט את המפעל העדין שזה עתה 

נרקם. סדר העדיפויות הפמיניסטי-חרדי שונה:

יכול  שהוא  במקום  נמצא  הדתי-לאומי  הציבור  שהיום  מרגישה  אני 
לשאול את עצמו את השאלות האלה, כי הוא במקום שהשוויון בגדול 
במרחב הציבורי הושג, כלומר אחרי שיש נשים דתיות-לאומיות בכנסת, 
אחרי שיש ראשות עיר, ראשות מועצה, חברות מועצה, שופטות, ]...[ כל 
]אז אפשר[ להתמודד עם מה אנחנו עושים עם השד   ]...[ דבר אפשרי, 
נשים חרדיות  ]אבל[  הזה.  כל המשתמע מהדבר  הזה של המחיצה, עם 
ממש לא במקום הזה. צריכות להיאבק על העולם האמיתי. סליחה שאני 
הזה,  הריטואל  כנסת,  הבית  בעיניי  כי  האמיתי,  העולם  זה  את  מגדירה 

הוא ה"פיפס".

של  ביקורת  מהדהד  )"פיפס"(  מותרות  למאבקי  האמיתי"  ה"עולם  מאבקי  בין  הניגוד 
נשים מסורתיות/דתיות מזרחיות על ההטיה התרבותית-אתנית והמעמדית שמובלעת 
בפמיניזם הדתי. פעילה חרדית מזרחית אחת תיארה את הפערים בינה ובין נשות ארגון 

"קולך", הלב הפועם של הפמיניזם )הציוני( הדתי:

סתימת פיות זה ]...[ ארגון "קולך" כזה. )נאנחת( הייתי בכנס האחרון של 
"קולך", נשים הכי מתוקות, הכי מדהימות, אשכנזיות, דנדשיות, לא רואות 
ממטר. לא מבינות אפילו על מה אני מדברת. בסדר, מאבקים על הכותל 
]...[ טבילה במקווה ]...[ אמרתי להם "מה קורה?" ]...[ איפה האוכל? ]...[ 
שלכן  במאבקים  איתכן  שנעמוד  רוצות  אתן  מזרחיות,  ]חרדיות[  אנחנו 
על הטבילה שלכן במקווה? בואו תעזרו לנו במאבקים שלנו שיהיה לנו 
יותר קצבת ילדים. כאילו אתן לא יכולות לבקש, כאילו להתפלא שלא 

]מצטרפות אליכן[, אתן מנוכרות, מנוכרות לכל מה שהוא אנחנו. 
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על  ובראשונה  בראש  נשען  הדתי-לאומי  הפמיניזם  של  כנפיו  תחת  לחסות  הסירוב 
על  משפיע  זה  הבדל  ושונה.  אחר  קדימויות  סדר  החרדי  לפמיניזם  שלפיה  התפיסה 
הסוגיות שעל סדר היום של הפמיניזם החרדי, על סוגי המוסדות שאליהם מופנים חיצי 
ועל המוטיבציות ומסגרות  הביקורת, על המשאבים והאסטרטגיות הדרושים במאבק 
המשמעות של התנועה. במובן הזה ידע הלכתי – יעד וכלי פעולה מרכזי של פמיניזם 
דתי – הוא כמעט חסר משמעות עבור הפמיניזם החרדי, הנאבק בסוגיות של שוליות 

כלכלית והדרה פוליטית וחברתית במרחב החרדי והכלל-ישראלי גם יחד.

אך מיעוט העיסוק בבית הכנסת ובתלמוד התורה נובע גם מהתפקיד של הדת 
בחייהן. מחד גיסא, ההלכה היהודית ונורמות קהילתיות חברתיות-דתיות מעצבות את 
כלל מרחבי חייהן, כולל משטור הדוק של אמונות, שיח, גוף ופרקטיקות יום-יומיות. 
מאידך גיסא, שאלות על מקומן של נשים בבית הכנסת או בבית המדרש היו שוליות 
בראיונות משום שמרחבים אלה שוליים יחסית בחיי היום-יום שלהן, ועולמן הרוחני-

דתי אינו מתווך דרכם: "נשים חרדיות בכלל כמעט לא מגיעות לבית כנסת ]...[ אז 
התחושה היא, להרבה נשים, שזה לא מעניין אותן המרחב הזה, וזה לא משמעותי להן". 

הן מבחינות בין שמרנות לדת ומכוונות את ביקורתן אל הראשונה. 

באופן ציבורי הן עוסקות בסובייקטיביות פוליטית ולא דתית, ועם זאת, מיעוטן 
מעידות על יחס חיובי לפמיניזם הדתי ומודות שהן אישית מייחלות לעסוק בדברי תורה. 
חלקן מספרות על התנגדויות קטנות – הן לומדות תורה בחיק המשפחה או בחוג תלמוד 
סודי לנשים חרדיות, או משנות מנהגים סביב שולחן השבת. כפרטים במרחבים פרטיים 
למחצה הן מכשירות את הקרקע: "קצת כמו ציונות, זאת אומרת אני בשלב של מחתרות 

שלומדות עברית באירופה". אחרת הצהירה:

אני מאוד מאוד מאוד מאמינה, מאוד מאוד מאמינה בשינוי שאני עושה 
בתוך המשפחה ]...[ באמת בשולחנות שבת ובמקומות שאני מתארחת, 
אני  זה,  ועל  פמיניזם  על  האלה,  הדברים  על  מדברת  לא  פעם  אף  אני 
אומרת את הדבר תורה ]...[ אבל אני לא מנסה ]לשכנע[ וזה ]פושט כאש[ 

בשדה קוצים )צוחקת בהנאה ובנחת(. 

פעילה אחרת תיארה פעולה של ניכוס וייצור קול, פשוטו כמשמעו: 

לידי  נשים   ]...[ בקול.  מתפללת  אני  כנסת  לבית  מגיעה  כשאני  היום 
רובנו   ]...[ ]...[ למה התרגלנו להתפלל בשקט?  התחילו להתפלל בקול. 
מוותרות על זה, רובנו פשוט אומרות אוקיי, אנחנו לא, לא צריכות לעשות 

את זה, זה לא שייך אלינו.

פמיניזם חרדי כפמיניזם הישרדותי: התמקמותה של תנועה פמיניסטית חרדית בישראל, בין הצטלבותיות לממשקיות
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פעולות בודדות ומחתרתיות אלו הן אקטים סימבוליים של התנגדות שמבטאים רצון 
להתחבר לאל ולמסורת היהודית ולטעון לשייכות כסובייקט דתי במרחבים ציבוריים-

קהילתיים. הן מקוות שיום אחד גם הן יעסקו, כקולקטיב, בפמיניזם דתי, אך כעת זהו 
המגדרית  וההפרדה  ההדרה  עוצמת  בשל  החרדיות  כלל  עבור  מציאותי  בלתי  מהלך 
במרחב הדתי ובשל קדימות המאבקים על קיום בסיסי. הפמיניזם הדתי משמש אפוא 
הציפייה  אחר,  מצד  מדומיין.  עתיד  ומסמן  הפעילות,  אחת  כהגדרת  גדולה",  כ"אחות 
אחת  כל  של  האחריות  לגבי  ביקורתי  דיון  מעוררת  ולסולידריות  משפחתית  לִקרבה 

מהתנועות והזיקה ביניהן: 

יתפרדו,  שהן  מפחדת  ואני  דתיות,  פמיניסטיות  על  גם  מסתכלת  אני 
זאת אומרת  יתפרד.  זה  כאילו האורתודוקסיה, אני מפחדת שיום אחד 
מובנים  בהרבה  היום  כבר  קבוצה,  אותה  נהיה  לא  אנחנו   ]...[ אחד  יום 
ואני  אליי.  לחלחל  לא מצליח  זה  דתיים[ שיתופיים  ]מגדריים  בעניינים 
מפחדת שאת יודעת, הן עושות את הדרך של עצמן, ובצדק, והן דואגות 

לעצמן ]והן[ לא מושכות אותי מלמטה, כי הן הולכות מהר מדי. 

ממשפחת  ותתנתק  הצעירה  את  תיטוש  הגדולה  שהאחות  חוששת  הפעילה 
האחות  כלפי  אחריות  תפגין  לא  הציונית-דתית  שהאחות  כלומר  האורתודוקסיה, 
חשש  הדרך.  את  עבורה  ותסלול  אחורנית  תביט  לא  אחריה,  אותה  ותמשוך  הצעירה 
"המדרון  טענת  את  תצדיק  ובכך  מדי,  ורחוק  מהר  תלך  הבוגרת  שהאחות  הוא  נוסף 
עוד  ותסתום את הגולל על האחות הצעירה   )2013 וציון-וולדקס,  )עיר-שי  החלקלק" 

בטרם עשתה את צעדיה הראשונים.

כמה פעילות הביעו עמדה כמעט הפוכה כשטענו שאין להן עניין להיאבק במנגנונים 
ובמרחבים דתיים, משום שלתפיסתן הדת מובנית מראש כמנגנון פטריארכלי ואין טעם 

לפעול לשוויון מגדרי במסגרתה:

ומכשירות  ]בהלכה[  הפרצות  את  שמוצאות   ]...[ הדתיות  הפמיניסטיות 
]...[ כי  ודת לא הולכים ביחד  יותר טוב להגיד פמיניזם   ]...[ ]זה בעייתי[ 
לא אלוקים כתב את הספר, כתבו אותו הרבה הרבה גברים ]...[ והם לא 

בעד נשים. 

לדת.  בין פמיניזם  גישור  ניסיונות  חילונית שדוחה  ביקורת  זו מהדהדת  נוקבת  עמדה 
אלא שבניגוד לפמיניסטיות חילוניות, פמיניסטיות חרדיות אינן מעוניינות לעזוב את 
הדת לצורך מימוש הפמיניזם שלהן, אלא מייצרות הפרדה בין תחומים שראוי ואפשר 
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לשנותם לכאלה שלא. פעילה אחרת אף הגדילה לעשות וטענה שהבעיה איננה מתח 
בין דת למגדר אלא בין מערכת היררכית לשוויונית, ובין רלוונטיות של מסורת לעולם 

המודרני:

שוויוני.  כריטואל  מלכתחילה  התפילה  של  הריטואל  את  רואה  לא  אני 
באיזה  נמצא  הוא   ]...[ כנסת  לבית  נכנס  מלכתחילה. מהרגע שבן אדם 
סדר  של  ההיררכיה  את  )מתארת  מסוימת  מעמדיות  של  סוג  שהוא 
הריטואל  המודרני.  בעידן   ]...[ תפקיד  משחק  לא  שזה  לתורה(  העלייה 
בחוץ.  שקורה  למה  משמעותי  נורא  נורא  תפקיד  מייצר  לא  הוא  הזה 
]...[ כאילו ברגע שיוצאים מהמרחב של בית הכנסת חזרה למה שנקרא 

ל-real world ]...[ אני מרגישה שזה לא זירה שמאוד משמעותית.

גם אחרות הבחינו בין מרחבים שבהם ניתן לחיות עם אפליה למרחבים שוויוניים: 

כל מה שקשור לדת אני מקבלת את זה )את המקום שלה כאישה(, אבל 
המדינה לא קשורה לדת, אוטובוס מהדרין לא קשור לדת, הדרת נשים 
אני  המסביב.  של  ההמצאות  כל  זה   ]...[ לדת,  קשורה  לא  מפוליטיקה 
חושבת שאם היה מקום ]לנשים[ בכל המסביב, לא היו נכנסים לשנות 

דווקא את המקום של הדת שהוא בעייתי.

הפמיניסטיות החרדיות מסמנות גבול ברור בינן ובין פמיניזם ציוני-דתי ומציגות מגוון 
עמדות ביחס לפמיניזם דתי. הפמיניזם הציוני-דתי פריבילגי ו"שבע", ודת אינה נתפסת 
כמרחב פעולה רלוונטי לחייהן או כתחום שדחוף לעסוק בו. חלקן סקרניות להתבטא 
כסובייקטיות דתיות ומקוות שהתנגדויות קטנות תצמחנה לפעולה תרבותית-פוליטית 
קולקטיבית בעתיד. אחרות שוללות כל סיכוי לגישור בין פמיניזם לדת. כך או אחרת, 
מוסכם על רובן שכיום הממסד החרדי השמרני והמדינה הדמוקרטית הם היעד המרכזי 
הפעילות:  אחת  זאת  שסיכמה  כפי  כשלעצמם.  הרבנים  או  ההלכה  לא  לביקורת, 
לי.  לא מפריע  אני מסתדרת איתם,   ]...[ "רבנים  והוסיפה:  העניין פה".  לא  היא  "הדת 
באמת מפריע לי הטירוף מערכות המדינתי. בעיניי ]הבעיות של[ החברה החרדית כמו 
שאמרתי, המדינה אשמה פה". מעניין יהיה לראות כיצד מגמות שונות וסותרות אלו 

בהקשר של ביקורת פמיניסטית על הדת יתפתחו בקרב חרדיות בעתיד. 

פמיניזם חרדי כפמיניזם הישרדותי: התמקמותה של תנועה פמיניסטית חרדית בישראל, בין הצטלבותיות לממשקיות
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 שוליות	מרובה,	שוליות	משותפת	
ודמוקרטיה	מרובת	משתתפים:	בין	ערביות	לחרדיות	

עצמם  את  "לשאול  להתחיל  חרדים  מעורר   )2014 )זיכרמן,  הישראליזציה  תהליך 
שאלות פוליטיות", הסבירה אחת הפעילות. עמדותיהם הפוליטיות ביחס לקונפליקט 
הישראלי-פלסטיני ולמעמדם של אזרחי המדינה הערבים "זה כמו ההתפלגות בחברה 
בעקבות  דווקא  הא-ציוני  החרדי  לשיח  נכנסת  והלאומנות  הסבירה,  הישראלית", 
הישראליזציה. אך כשפמיניסטיות חרדיות דיברו על מפגשים עם החברה הישראלית 
קונקרטיים שונים עם  על שיתופי פעולה  והעידו  ערביות,  לבין  בינן  דמיון  הן הדגישו 
פלסטיניות בישראל. למשל, פעילה חרדית בעלת דעות ימניות סיפרה שפגשה פעילה 
דברים  והציעה ש"נעשה  והשיח שלה"  ]...ב[כל העשייה  לי  דומה  פלסטינית ש"מאוד 
משותפים, ]רק[ לא נדבר על גדר ההפרדה". גישה זו בלטה בכנס הייסוד של השדולה 
למען נשים חרדיות בכנסת )מרץ 2018(, שבראשה עמדו ח"כ עאידה תומא-סולימאן, 
פעילה פמיניסטית פלסטינית בולטת, וח"כ מרב מיכאלי. השדולה הוקמה לבקשתן של 
פעילות פמיניסטיות חרדיות כדי לתמוך במאבקן נגד הדרת נשים חרדיות מהמערכת 
את  שהקימה  ותיקה  חרדית  פעילה  בר-שלום,  עדינה  גם  נכחה  בכנס  הפוליטית. 
המכללה האקדמית הראשונה לנשים חרדיות וּבִתו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב 

עובדיה יוסף.9 בדברי הברכה שלה פנתה בר-שלום לח"כ תומא-סולימאן כך: 

בשני  הייתי  הנשים החרדיות[.  ]את  הזמן  כל  לעאידה שמקדמת  ותודה 
כנסים שארגנת לנשים חרדיות, האולם היה מלא, לא היה מקום לשים 
סיכה, והן כולן הגיעו, אז זה לא שבגלל שאת ערבייה החרדיות מפחדות, 

ממש	ממש	לא	)נאמר בהדגשה(. ]...[ את משלנו. 

בר-שלום מכירה בכך שהשיח הישראלי ההגמוני מניח ששותפות עם "ערבייה" עלולה 
לעורר פחד )בשל איום ביטחוני וסכנה אישית או בגלל סכנה ללגיטימיות ולהצלחה 
הפלסטינית  ותומא-סולימאן  החילונית  מיכאלי  עם  השותפות  אך  האקטיביזם(.  של 
מתקיימת על בסיס סולידריות מגדרית. בר-שלום מאתגרת את השיח ההגמוני הציוני 
כשהיא מכריזה "את משלנו". כשפמיניזם חילוני משתף פעולה עם פמיניזם פלסטיני 
בישראל, המהלך מסומן כשמאל מובהק ולרוב יש הנחה גלויה או סמויה שיחסי הכוח 
עם  פעולה  לשתף  מרבה  אינו  מצידו,  הציוני-דתי,  הפמיניזם  היהודיות.  לטובת  נוטים 

לניתוח ההקשר הרחב יותר שבו פועלת בר-שלום בקרב א.נשי ש"ס ראו Feldman, 2019. פלדמן   9
מתארת כיצד מהלכים נועזים של החרדיות הספרדית לקידום נשים באמצעות העצמה אישית, 
התמקצעות ורכישת השכלה הם עדיין בעלי השפעה מוגבלת על שינוי מבנים פוליטיים ויחסי כוח 

ממוגדרים.
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בזהות  הלאומיות  של  מרכזיותה  בשל  בגלוי,  לפחות  פלסטיני,  או  מוסלמי  פמיניזם 
יתרה  לאומיים.  לגבולות  מעבר  פומבי,  פעולה  שיתוף  יש  כאן  ואילו  הציונות-דתית. 
מזאת, בעלות הכוח היחסי הן נשים פלסטיניות, שצברו מעמד, קול וידע ומנצלות אותו 

לטובת קידום היהודיות החרדיות, שנתפסות כמוחלשות יותר בהקשר זה. 

הפמיניזם החרדי מציע מהלך סולידרי והצטלבותי מורכב החורג מגבולות השיח 
הפוליטי הקוטבי בישראל ומערער עליו. פעילה אחרת הסבירה את הסיבות וההשלכות 

המעשיות לכך: 

כאילו,  דברים.  עוד  אני  אבל  חרדית  אני   – במפורש  אומרת  היום  אני 
שלום  בעד  אני   ]...[ מזרחית  אני   ]...[ שמאלנית,  גם  להיות  יכולה  אני 
עם הפלסטינאים, ]...[ מתחברת לזה יותר מהמקום הערבי שלי. ]...[ מי 
אומרת:  אני  לישראל",  החדשה  מהקרן  כסף  מקבלת  "את  לי:  שאומר 
"אדרבא ]...[ יש לך ארגון ימין שמוכן לתרום לי במקומו? אני מאוד מאוד 
על  מדברים  פה  אנחנו  רלוונטיות.  פחות  האלה  ההגדרות   ]...[ אשמח". 
ציבור חרדי, על נשים חרדיות, שהן בכלל מחוץ לכל השיח הזה של ימין-

שמאל ]הן לא מיוצגות בכלל[ ]...[ אז אני עכשיו אתחיל להיות בררנית, 
ימין, שמאל? פחות רלוונטי. ]...[ הנשים האלה צריכות פתרון. 

כיוון שההיגיון המרכזי בפמיניזם החרדי הוא הישרדותי, הצורך לפעול בדחיפות עם 
שהשדה  מבהירה  הפעילה  צרים.  אידיאולוגיים  שיקולים  על  גובר  משאבים  מיעוט 
הפוליטי הישראלי – על גבולותיו והקיטוב הבינארי שבו – אינו כולל, אינו משרת ואינו 

מייצג את צרכיה, ולכן היא אינה נאמנה לכלליו ומערערת עליהם.

החיבור בין חרדיות לערביות מתבסס על שייכותן לקבוצות מיעוט מוחלשות בשולי 
החברה הישראלית. פעילות התייחסו לדמיון בין מצוקות שנובעות ממעמדן הכלכלי-

חברתי. הקטגוריה "ערבים וחרדים" שכיחה מאוד בשיח של כלכלה ומדיניות ציבורית, 
תוך התייחסות מיוחדת לנשים כזרז לשינוי )כהנר, 2020(. המדינה משקיעה משאבים 
אדירים בשילוב האוכלוסיות הללו בהשכלה גבוהה ובתעסוקה, כדי לקדם את ישראל 
במדדים המקובלים במדינות ה-OECD )מלאך, 2019(. פעילות רבות מעורבות בקידום 
נשים חרדיות בתחומי ההשכלה והתעסוקה מתוך אותו הגיון ניאו-ליברלי. פעילות 

אחרות מתחברות לממדים ביקורתיים יותר בנוגע למעמד:

עובדים[  זכויות  ]של  האג'נדות האלה  העיניים את  מול  לי  ברגע ששמו 
ואת יודעת אני לא קראתי מארקס בחיים ]...אבל[ ברגע שראיתי את זה 
אמרתי "זה מה שליבי חפץ" ]...[ זה היה חיבור טבעי כזה, ]...[ זה חיבור 

כזה של מיעוטים.

פמיניזם חרדי כפמיניזם הישרדותי: התמקמותה של תנועה פמיניסטית חרדית בישראל, בין הצטלבותיות לממשקיות
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לעיתים הפעילות מדגישות את השוליות הכלכלית והזהות המעמדית,10 ולעיתים את 
הזהות הדתית-מגדרית כנשים שמשתייכות לקהילה מסורתית, שמרנית וסגורה יחסית, 

הנבדלת מהמיינסטרים הישראלי. אחת הפעילות סיפרה על חברתה הערבייה: 

אנחנו נחשבות הדוסיות ]במרחב החילוני-יהודי[ ]...[ שתינו... עם החצאית 
ועם המטפחת ודווקא איתה יש לנו מכנים משותפים הכי גדולים. ]...[ אם 
זה משפחה ברוכה ]בילדים[, אם זה אירוח, בישול, מחליפות מתכונים, 

האירוח האינטנסיבי הזה אצלה גם בחגים. 

בדומה, קיימת קבוצת נשים חרדיות-מזרחיות וערביות שנפגשות בקביעות לשוחח על 
מטורף"  משותף  "מכנה  חולקות  וחרדיות  שערביות  ההנחה  מסורתיות.  כנשים  חייהן 
קשורה להזדהות עם מי שחיים ב"חברות סגורות" או עם מי ש"נמצא בקצה" בחברה 
המרכז  מן  והניתוק  השוליות  חוויית  אחרת.  פעילה  זאת  שתיארה  כפי  הישראלית, 
מייצר  מהמרכז  המשותף  שהמרחק  מכיוון  מחזקת  גם  היא  אך  מחלישה,  הישראלי 
כי  הדגישה  הפריפריה,  תושבת  הפעילות,  אחת  ביניהן.  וִקרבה  לסולידריות  אפשרות 

לקו המשותף לאנשי הקצוות יש גוון מובהק:

לא  להשתנות.  חייב  ]ו[הוא   ]...[ סביבי,  הוא  הזה,  הלמטה  הזה,  הדיכוי 
יכול להיות שאנחנו כאלה קטנים )בשקט, כמעט לוחשת(, אנחנו מדינה 
פיצית, איך יכול להיות שיש לנו פריפריה, זה לא הגיוני. ולא יכול להיות 
שהיא כולה באותו צבע. ]...[ ערבים, בדואים, חרדים, מזרחים, זה זה. זה 

לא הגיוני שהכל שחור.

המכנה המשותף אינו אינהרנטי אלא תוצר של יחס מפלה של המדינה כלפי אזרחיה. 
אחת הפעילות טענה ש"לגמרי יש דמיון" בין המאבקים שלה בתחום החינוך החרדי ובין 
האתגרים החינוכיים של ערבים בישראל. היא פגשה פעיל ערבי שנקרע בין המחויבות 
לספק  ההורית  המחויבות  ובין  המוזנחת  הציבורית  המערכת  לתיקון  שלו  החברתית 

לילדיו מרחב חינוכי בטוח וראוי: 

]...[ זה בדיוק ההתלבטויות  ]...[, ואני התחלתי לבכות שם. כי  הוא דיבר 
הדמעות  כאילו...  לא...  ואני  מדבר  אתה  "תקשיב  לו  אמרתי   ]...[ שלנו 
מה  על  מבינים  ולא  מסביב  יושבים  וכולם  דבר,  אותו  בדיוק  זה  בגרון". 
את מדברת, ]...[ הם שומעים את זה ]...[ ]אבל[ בן אדם שלא מרגיש את 

ההתלבטות הזאת על בשרו, לא מבין.

דוגמה לכך היא המאבק המשותף המתמשך שניהלו נשים חרדיות וערביות על זכויות מטפלות   10
)אורבך, 2020(.
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ומגופנת  עמוקה  הזיקה  אינטרסנטית:  או  אסטרטגית  בשותפות  רק  מדובר  לא 
וכאזרחים  כהורים  חברתיים,  כפעילים  שלהם  החיים  שחוויות  כיוון   )embodied(
שהמדינה  חשים  והערבי  החרדית  בכאבם.  מכיר  שאינו  במרחב  זו  את  זו  מהדהדות 
ואזרחים מקבוצות הגמוניות אינם רואים את צורכיהם והם נדרשים להיאבק על תנאי 

קיום והכרה בסיסיים.

עם זאת, חשוב שלא להפליג ברומנטיזציה, שכן השונות הלאומית-דתית עדיין 
מורגשת ובעלת משמעות, וסביר שלאורך זמן ההשתייכות להגמוניה היהודית תפעל 
לטובת הקבוצה החרדית. אחת הפעילות הכירה בפערים הללו והביעה דאגה לציבורים 

מוחלשים ממנה, ובפרט לנשים בדואיות: 

]הבדואים[ לא מעסיקים אף אחד. אין להם נציג ציבורי. הם כאילו כמו 
לא  הם  שנה.   50 לפני  המדינה  כל  כמו  או   ]...[ שנה   50 לפני  החרדים 
והנשים   ]...[ שמה  תסכול  המון  יוצר  וזה  הקצב.  את  להדביק  מצליחים 

מאוד שקטות שם. רובן מאוד.

כאישה חרדית היא מזדהה עם נשים בדואיות שנעדרות קול, אך גם מכירה ביתרונה 
היחסי הנזקף לזכות הכוח הפוליטי הרב שצברו חרדים בעשורים האחרונים. החברה 
החרדית היא מיעוט חזק יחסית לגודלה באוכלוסייה הודות למינוף הכוח האלקטורלי 
הידע העשיר של מנהיגיה בהפעלת המנגנונים  ובזכות  מגזרי,  יום  שלה לקידום סדר 
ובכלל זה השפעה רבה על הקצאת תקציבים. אמנם נשים חרדיות טרם  הפוליטיים, 
הפער  את  מדביק  החרדי  הציבור  אך  טוענת,  היא  וההשפעה,  הכוח  במוקדי  מיוצגות 
בינו ובין ישראל הראשונה, בעוד ערביי ישראל ובפרט בדואים – ובדואיות – נותרים 
)Shafir and Peled, 2002( של  הרחק מאחור. כמו ערבים, אזרחותם הרפובליקנית 
החרדים אינה נרכשת דרך גיוס לצבא, והשתלבותם בשוק העבודה מוגבלת. אך לעומת 
פלסטינים אזרחי ישראל, שייכותם של החרדים מעוגנת במודל האזרחות האתנו-לאומי. 
תרומתם לאומה מתבטאת ברמות הפריון הגבוהות של נשים חרדיות ובשימור הזהות 
והמועדפת  ההגמונית, הרשמית  הגרסה  היא  המדינה, שהאורתודוקסיה  היהודית של 
הפעילה  בישראל,  דומיננטית  פרדיגמה  היא  הלאומית  שהזהות  כיוון  בה.  יהדות  של 

הסיקה ש"חרדים, יחסית למיעוטים, יותר קל להם מהערבים".

בשל השוליות המשותפת וההכרה בשונות ובהצטלבותיות, חרדיות שהצליחו לפלס 
לעצמן דרך ולהגיע לשולחן מקבלי ההחלטות דוחפות את המערכת לעבודת מגוון 
)diversty work(. אחת הפעילות השביתה את השמחה בפגישה שבה התגאו בנוכחות 

הסימבולית שלה כנציגה חרדית: 

אמרתי להם: "יש לכם במשרד ארבע נשים ]...[ אתן כולכן נראות אותו 
הדבר, כולכן נשים, אשכנזיות, גרות בירושלים, גיל...", ]...[ ואת תופסת 
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את הראש בידיים, ואני אומרת להם "לא משנה מה הגיוון" ]...[ לא אכפת 
לי אם יהיו שם ערבים או בדואים או משהו כזה, אבל טיפה שיזוז. 

פמיניסטיות  החרדית.  בחברה  למגוון  מחויבות  מבחינת  פנימה,  גם  נכונה  זו  טענה 
חרדיות רבות, שנכוו ממחיקת הזהויות והאינטרסים הייחודיים שלהן כנשים חרדיות, 

פועלות לייצוג חרדי מורכב ומרובה:

13 חברות  13 חברי כנסת חרדים, צריכות להיות שמה  כמו שיש שמה 
כנסת חרדיות שידברו כל אחת את הכאב בטן שלה ואת הקול שלה ואת 

החברה שלה ואת האג'נדה שלה ואת הזה שלה. ולא רק שם. 

כלומר גם כשפמיניסטיות חרדיות מקדמות סדר יום פמיניסטי ליברלי לכאורה בנושא 
של ייצוג נשים חרדיות במרחב הציבורי, הן מתאמצות להכיל מיקומים מגוונים:

חשוב לי מאוד להביא את ההצטלבויות האלה, ]...[ רוב הרציונל שלי ]...
כש[אני מרכיבה את הקבוצה ]של מנהיגות חרדית נשית[ זה מזה, ]...[ כל 

ה-diversity הזה.

מגוון  אנושי  פסיפס  לבניית  מכוונות  כיום  מובילה  שהּפעילה  המנהיגות  קבוצות 
שישתקף בעתיד במוקדי קבלת ההחלטות. כביטוי מעשי לאפיסטמולוגיה פמיניסטית, 
שונות,  מבט  נקודות  ביטוי  לידי  מביאה  מיקומים  מגוון  של  שהכלה  מניחה  הפעילה 

וששיתוף בידע ממוקם ומהשוליים מבטיח הבניה של מרחב ציבורי הוגן וראוי יותר. 

דיון
התנועה הפמיניסטית החרדית בישראל נמצאת בראשית דרכה, והיא עודנה מתגבשת. 
מההצטלבות  שנובעים  וייחודיים  מובהקים  מאפיינים  בעלת  שהיא  מראה  זה  מאמר 
הייחודית בין דת, מגדר, לאום, אתניות ומעמד בישראל. התנועה החדשה מקיימת זיקה 
לתנועות, לרעיונות ולמוסדות קיימים ואף נסמכת עליהם, אך לא ניתן לקטלג אותה 
זיקה אמביוולנטית לפמיניזם  ומובחנות. לפמיניזם החרדי  בקלות לקטגוריות מוכרות 
גם  בתוכו  משלב  והוא  בישראל,  פלסטיני  ולפמיניזם  דתי  )ציוני(  לפמיניזם  ליברלי, 
ממדים של פמיניזם מזרחי. התנועה אינה גרסה חרדית של תנועות פמיניסטיות קיימות 
 add )haredi( women and" בישראל, ואין להניח שהיא תשתלב ותיטמע בהן בבחינת
stir". היא משלבת מגוון זרמים רעיוניים ודפוסי פעולה פמיניסטיים, ואופן התפתחותה 
מערער על החלוקה ל"גלים" פמיניסטיים. המאפיינים הייחודיים של הפמיניזם החרדי 
מזמנים חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית על הנחות יסוד וחלוקות שגורות בפוליטיקה 
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הישראלית, בשדה הפמיניסטי המקומי ובמחקר על אודותם. למשל, מתעוררות שאלות 
על קיטוב פוליטי וחלוקות בינאריות זהותיות, על משמעותן של דת ודתיות בהקשרים 
שונים, על מגבלותיה של פוליטיקה ליברלית ועל אופני ההצטלבות בין צירי כוח וזהות 

שונים, כולל החסמים וההזדמנויות שההצטלבויות מייצרות. 

בו.  שמוטמעת  מההצטלבותיות  שנובעת  מורכבת  עמדה  מציג  החרדי  הפמיניזם 
משאבים  מיעוט  ומתוך  בדחיפות  בנמרצות,  שפועל  הישרדותי  בפמיניזם  מדובר 
עבור אוכלוסייה שחווה שוליות מרובה מחד גיסא, וכוח יחסי מאידך גיסא. הפעילות 
מערבי,  כחילוני,  ידן  על  שמזוהה  הישראלי,  בפמיניזם  הדומיננטי  הזרם  את  מבקרות 
ליברלי, אליטיסטי ומדיר, אך בה בעת הן נתמכות בידי מוסדות, ארגונים ומקורות מימון 
המזוהים עימו. הן מבחינות עצמן מהפמיניזם )הציוני( הדתי שנתפס אף הוא כפריבילגי, 
חלקן  בעוד  רלוונטיים.  כלא  שנתפסים  בדת  האישה  מעמד  על  ממאבקים  ונמנעות 
מדמיינות שבעתיד יזכו גם הן להתבטא במרחבים דתיים, אחרות דוחות כל ניסיון לשלב 
בין דת לשוויון מגדרי על אף מחויבותן הן לאורח חיים חרדי הן לפמיניזם. הן מוצאות 
ולשוליים  מסורתיים-שמרניים  למיעוטים  כשייכות  ערביות,  נשים  עם  משותף  מכנה 
במחיר  גם  בישראל  פלסטיניות  פמיניסטיות  עם  פעולה  לשתף  ומבקשות  כלכליים, 
של חציית גבולות הזהות הלאומית. ואולם, הן מכירות בכוחן היחסי כיהודיות ובפער 
שעשוי להתרחב ככל שיתקדמו בעצמן. מתוך עמדה מורכבת זו פמיניסטיות חרדיות 
פועלות להשגת סולידריות פוליטית, ריבוי קולות בשיח וייצוג מגוון בעמדות השפעה. 
במובן זה הן מתעקשות על ייצוג עצמי אבל גם מתנגדות לפוליטיקת זהויות מגזרית. 
שאיפתן לחזון של סולידריות ואחוות נשים מותירה את השונות על כנה, באופן שאינו 
 Hooks,( בין נשים  ולריבוד פנימי  רואה בשונות חסם לשוויון או הצדקה להיררכיות 
1986(. ההתעקשות על מגוון היא גם פעולת נגד משולשת: למול הריבוד האתני והדתי 
והצרה  המונוליטית  הסטריאוטיפית,  התפיסה  למול  החרדית;  החברה  של  המובהק 
שרווחת בציבור הכללי ובתקשורת בישראל בכל הנוגע לחרדים בכלל ולחרדיות בפרט; 
ולמול האוניברסליזם של הפמיניזם הליברלי והעיוורון האתני והמעמדי של הפמיניזם 
הדתי. במובן זה, הפמיניסטיות החרדיות רואות עצמן כבעלות שליחות חשובה שמתווה 
דרך עבור החברה הישראלית כולה, ובייחוד אוכלוסיות המיעוט שבשוליה. סדר יום זה 
רלוונטי לפמיניזם החרדי המתהווה, למקומן כנשים בקהילה החרדית ולמעמדן כנשים 
חרדיות בציבוריות הישראלית. הפמיניזם החרדי מכוון אפוא את חיצי הביקורת שלו 
פחות  לא  כולה,  הישראלית  והחברה  המדינה  אל  ולהשפעה  לשייכות  שאיפתו  ואת 

מאשר אל מגזר החרדי פנימה. 

ברמה התיאורטית, אני טוענת כי היווצרותה של תנועה חדשה בשדה הפמיניסטי 
בישראל מדגישה שבלתי אפשרי להגדיר משמעות חד-ערכית לקטגוריות של דת, מגדר, 
לאום וכן הלאה. לא ניתן להבינן בנפרד משום שהן מקבלות משמעויות שונות בהקשרים 
שונים ואף מצטלבות ביניהן. טענה נוספת מציעה לתת את הדעת על הממשקיות בין 
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תנועות וזרמים )זיקות בציר אופקי(,11 מעבר לבחינת הממד ההצטלבותי )זיקות בין 
זהויות או צירי כוח שונים( או לשאלת היחס בין גלים פמיניסטיים שונים )על ציר זמן 
היסטורי או כמנעד רעיוני(. כלומר יש לנתח את רשת הקשרים המסועפת ואת "עבודת 
הגבול" – משא ומתן סביב נקודות מגע, הבחנה, ניכוס, הדרה או פרשנות מחדש – בין 

תנועות וכוחות הפועלים בו בזמן באותו זירה.

.Zion-Waldoks, Irshai and Shoughry, 2020 לדוגמה נוספת לניתוח ממשקיות בין תנועות ראו  11
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תקציר
מאמר זה מציע בחינה ביקורתית של האינטראקציה בין אקטיביזם של נשים, חופש 
נדרש המאמר  כך  בירושלים. לשם  קדוש  וריבונות בהקשר של מרחב  והפולחן  הדת 
לשלוש תנועות נשים הפועלות באזור האגן הקדוש בעיר: "נשים למען המקדש", תנועה 
פמיניסטית  התגייסות  הכותל",  "נשות  הבית;  להר  גישה  למען  אורתודוקסית  יהודית 
פעילות  ו"אלמוראביטאת",  המערבי;  בכותל  נשים  תפילת  על  ההגבלות  נגד  יהודית 
של  תביעות  מפני  אלאקצא  מסגד  על  הגנה  למען  הפועלות  פלסטיניות  מוסלמיות 
הדת  לחופש  לזכות  כקשורות  מטרותיהן  את  ממסגרות  התנועות  שלוש  יהודים. 
ולשוויון דתי. באמצעות שילוב של טיעונים חילוניים וטיעונים דתיים הן מקוות לשנות 
הן  עליו.  נאבקות  ולגבי חשיבות האתר שהן  לגבי מאבקן  את תפיסות הציבור הרחב 
מנסות לשנות את השיח: להתמקד בכך שהמדינה אינה מכבדת בהר הבית את הזכות 
הליברלית הבסיסית לחופש דת ופולחן, וכך להסיט לכיוונים אחרים את הדיון הציבורי 
הנוכחי בהר הבית, שבדרך כלל מקושר לתפיסות קיצוניות ולאג'נדות דתיות-פוליטיות 
של קנאים דתיים. אני מבקשת לתרום לעיסוק הביקורתי בפוליטיקה של חופש הדת 
באמצעות ניתוח הטיעונים השונים שהקבוצות מעלות בעניין זה. כפי שהמאמר מדגים, 
קידום  את  רק  לא   – בכוונה  שלא  או  בכוונה   – משרת  זה  עיקרון  התנועות  בשלוש 
השוויון האזרחי אלא גם את הרחבת ריבונותה של המדינה האתנית-לאומית, שמעניקה 

או שוללת זכויות בהתבסס על השתייכות דתית.

מילות מפתח: ירושלים, הר הבית, אל-אקצה, חופש דת, אקטיביזם נשי, נשות הכותל, 
אלמוראביטאת, נשים למען המקדש.
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Women	and	Religious	Freedom	in	Jerusalem’s	
Contested	Sacred	Sites	–	A	Critical	Look
Lihi	Ben-Shitrit	

Abstract	
This article studies three contemporary women’s movements in and 
around Jerusalem’s Sacred Esplanade to offer a critical examination of 
the interaction between women’s activism, religious freedom, and state 
sovereignty in the context of contested sacred space Jerusalem. The 
three cases are: Women for the Temple, a Jewish Orthodox movement for 
access to Temple Mount; the Murabitat, Muslim women activists devoted 
to the protection of al-Aqsa Mosque from Jewish claims; and Women 
of the Wall, a Jewish feminist mobilization against restrictive gender 
regulations at the Western Wall. The three movements all frame their 
causes as interacting with the right to religious liberty and equality. Using 
liberal secular arguments alongside religious ones, they hope to change 
the wider public’s perceptions of their struggle and the importance of the 
site they contest. Rather than a site of preoccupation for religious zealots 
with extreme or exclusive religious-political agendas, they often construct 
the space as a site where the state fails to respect the basic liberal right to 
religious freedom. In analyzing the various arguments involving religious 
freedom that the groups articulate, I seek to contribute to the growing 
critical engagement with the politics of religious freedom. As the paper 
demonstrates, in all three cases this principle is used – intentionally by 
some, unintentionally by others – not only to advance civil equality but 
also to expand discriminatory state sovereignty that grants or denies 
rights based on religious affiliation. 

Key words: Jerusalem, The Temple Mount, Al-Aqsa, Religious Freedom. 
Women’s Activism, Women of the Wall, Murabitat, Women for the Temple
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المرأة والحرية الدينية والطقوس في األماكن 
المقدسة المتنازع عليها في القدس: نظرة فاحصة

ليهي بن شطريت

ملخص
يعرض هذا المقال فحًصا نقديًا للعالقة بين الحراك النسائي، الحرية الدينية، 
والعبادة، والسيادة في سياق األماكن المقدسة في القدس، ولهذا الغرض هناك 
حاجة إلى الحركات النسائية الثالث التي تنشط في هذه األماكن وهي: "النساء 
من أجل الهيكل" وهي حركة يهودية أرثوذكسية تعمل من أجل الوصول إلى جبل 
الهيكل؛ "نساء الهيكل "، مجموعة نساء يهوديات يعارضن التقييدات المفروضة 
على صالة النساء في حائط البراق؛ و "المرابطات"، وهي حركة نساء مسلمات 
فلسطينيات يعملن على حماية المسجد األقصى ضد المطالب اليهودية. هذه 
الحركات الثالث ترى أن أهدافها مرتبطة بحق الحرية الدينية والمساواة الدينية. 
وهي تسعى، من خالل دمج االدعاءات العلمانية والدينية، إلى تغيير وجهات نظر 
الجمهور الواسع حول صراعها وأهمية الموقع الذي تحارب من أجله. وتحاول تحويل 
النقاش، من نقاش يرّكز على موقع يستقطب اهتمام المتطرفين المتدينين ذوي 
اآلراء المتطرفة واألجندات الدينية-السياسية، إلى نقاش يرّكز على  موقع ال تحترم 
فيه الدولة الحق الليبرالي األساسي للحرية الدينية والعبادة. في هذا البحث، أدعم 
االنتقادات السياسية للحرية الدينية عبر تحليل االدعاءات المختلفة التي تطرحها 
المجموعات في هذا الشأن. وفق ما يعرضه المقال، ال يخدم هذا المبدأ الحركات 
الثالث، سواء كان عمدًا أم ال، دفع المساواة المدنية فحسب، بل توسيع سيادة 
الدولة العرقية-الوطنية التي تمنح أو تسلب الحقوق استنادًا إلى االنتماء الديني.

الكلمات الرئيسية: الحراك، األماكن المقدسة، النساء، فلسطين، إسرائيل، االنتماء 
الديني، الحيز
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א.	מבוא
חופש  נשים,  של  אקטיביזם  בין  האינטראקציה  של  ביקורתית  בחינה  מציע  המאמר 
הדת והפולחן וריבונות בהקשר של מרחב קדוש בירושלים. לשם כך הוא נדרש לשלוש 
תנועות נשים הפועלות באזור האגן הקדוש בעיר: "נשים למען המקדש", תנועה יהודית 
יהודית  פמיניסטית  התגייסות  הכותל",  "נשות  הבית;  להר  גישה  למען  אורתודוקסית 
נגד ההגבלות על תפילת נשים בכותל המערבי; ו"אלמוראביטאת", פעילות מוסלמיות 
פלסטיניות הפועלות למען הגנה על מסגד אלאקצא מפני תביעות של יהודים. שלוש 
התנועות ממסגרות את מטרותיהן כקשורות לזכות לחופש הדת ולשוויון דתי. באמצעות 
הציבור  תפיסות  את  לשנות  מקוות  הן  דתיים  וטיעונים  חילוניים  טיעונים  של  שילוב 
את  לשנות  מנסות  הן  עליו.  נאבקות  שהן  האתר  חשיבות  ולגבי  מאבקן  לגבי  הרחב 
השיח: להתמקד בכך שהמדינה אינה מכבדת בהר הבית את הזכות הליברלית הבסיסית 
לחופש דת ופולחן, וכך להסיט לכיוונים אחרים את הדיון הציבורי הנוכחי בהר הבית, 
שבדרך כלל מקושר לתפיסות קיצוניות ולאג'נדות דתיות-פוליטיות של קנאים דתיים. 
ניתוח הטיעונים השונים של שלוש תנועות הנשים במאמר זה יתרום לעיסוק הביקורתי 
בישראל/ ולאום  דת  מגדר,  בין  ההשקה  נקודות  ולחקר  הדת  חופש  של  בפוליטיקה 

פלסטין. מחקרים ביקורתיים הבוחנים את הפוליטיקה של חופש הדת והפולחן בראייה 
מגדרית מתמקדים בדרך כלל במקרים שבהם שוויון של נשים או שוויון מגדרי מתנגש 
קהילה  של  בקשה  כאשר  קרובות  לעיתים  קורית  כזאת  התנגשות  הפולחן.  בחופש 
כיבוד השוויון של  מיוחד מטעמים של דת באה על חשבון  ליחס  או  מסוימת לפטור 
כאשר  שגם  אטען  זה  במאמר  ואולם,  הקהילה.  בתוך  מיניים  מיעוטים  של  או  נשים 
מתנגשים,  ואינם  אחד  בקנה  עולים  והפולחן  הדת  לחופש  והדרישה  המגדרי  השוויון 
כלומר גם כאשר נשים הן המנסחות דרישה המעוגנת בזכותן לחופש הפולחן, במקרים 
ויכוחים כאלה וההיגיון שבבסיסם תורמים לרוב  שנסקרים במאמר זה התוצאות של 
יום שוויוני ליברלי. כפי שהמאמר מדגים,  יום דכאני ולא של סדר  לקידומו של סדר 
בשלוש התנועות הנסקרות, עקרון חופש הדת והפולחן אינו בהכרח משרת – בכוונה 
או שלא בכוונה – את קידום השוויון האזרחי, אלא את הרחבת ריבונותה של המדינה 

האתנית-לאומית, שמעניקה או שוללת זכויות בהתבסס על השתייכות דתית.

ב.	רקע	היסטורי	ועיקרי	הטיעונים
אזור הר הבית בירושלים הוא גורם קבוע בסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם אם המתיחות 
סביבו אינה קבועה אלא גואה ושוככת בתקופות שונות. אתר זה, הכולל את הר הבית/

רב.  וציבורי  אקדמי  עניין  מעורר  המערבי,  הכותל  לרבות  וסביבתו,  אלשריף  אלחרם 
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יחסי  של  המרחביים  הממדים  לחקר  מרכזי  מקרה  משמש  האתר  המחקר  בספרות 
הגומלין בין דת לפוליטיקה, בעיקר בגלל משמעותו הדתית ליהדות, לנצרות ולאסלאם.1

כידוע, בתקופה המודרנית עבר האתר מידי העות'מאנים למנדט הבריטי וממנו 
לידי ירדן. במלחמת ששת הימים ב-1967 כבשה ישראל את מזרח ירושלים, את העיר 
העתיקה ואת הגדה המערבית מידי ירדן, ששלטה בשטח מאז 1948. ישראל החילה את 
ריבונותה על מזרח ירושלים אך נמנעה מהענקת אזרחות לערבים הפלסטינים שהתגוררו 
בעיר, ובמקומה העניקה להם מעמד של תושבוּת קבע, שמאפשר להם לגור ולעבוד 
בירושלים אבל אינו מקנה להם זכויות אזרח בסיסיות מסוימות, כגון הזכות לבחור או 

להיבחר לכנסת. 

בגלל הרגישות של הר הבית/אלחרם אלשריף החזירה ישראל במהירות את ניהול 
האתר לידי הווקף המוסלמי וקבעה את מה שנקרא ה"סטטוס קוו":2 אזור הר הבית/
אלחרם אלשריף יהיה מקום פולחן דה פקטו למוסלמים, ואילו יהודים ואחרים יוכלו 
לבקר בו כתיירים. הרבנות הראשית לישראל, מצידה, קבעה כי על פי מסורות ארוכות 
שנים חל איסור הלכתי על יהודים לעלות להר הבית ולהתפלל בו. מתחת להר נהרסה 
שכונת המוגרבים הפלסטינית ובמקומה נבנתה לפני הכותל המערבי רחבה שנעשתה 
אתר לפולחן קיבוצי יהודי בלעדי. ניהול הכותל המערבי הופקד בידי רבנים מטעם משרד 
הדתות, והללו הנהיגו ברחבת הכותל הפרדה מגדרית קבועה – שלא הייתה נהוגה בכותל 

לאורך ההיסטוריה של האתר.

חלוקת מרחב הכותל וניהולו עומדים היום בלב סכסוך פנים-יהודי. נשים יהודיות – 
אורתודוקסיות, קונסרבטיביות, רפורמיות וחילוניות – המאורגנות בתנועת נשות הכותל 
מערערות מאז 1988 על המגבלות המוטלות על נשים באזור המוקצה להן ודורשות, 
לדוגמה, לקרוא מספר תורה ולהוביל תפילה בציבור. בהזדמנויות רבות במהלך השנים 
עצרה המשטרה פעילות מהתנועה, והן ספגו ביקורת מההנהלה האורתודוקסית של האתר. 

שתי התנועות האחרות הנידונות במאמר זה, שהפוליטיקה הדתית שלהן שמרנית 
יותר, פועלות במסגרת הסכסוך בין מוסלמים ליהודים על הזכות להתפלל בהר הבית, 
והגישה שלהן שונה בתכלית מהגישה הפמיניסטית של נשות הכותל. פעילות מוסלמיות 
פלסטיניות דתיות למען אלאקצא, הנקראות "אלמוראביטאת", דוחות כל טענה של 
יהודים לזכוּת להתפלל בחלק כלשהו של האתר, מאזור הר הבית/אלחרם אלשריף 

 Berkovitz and Berkowitz, 1998; Khalidi, 2001; כדי לעמוד על חלק מספרות נרחבת זו ראו  1
 Reiter, 2017; 2008; 2013; Armstrong, 2002; 2011; Gorenberg, 2002; Dumper, 2002; Gonen,
 2003; Burgess, 2004; Chapman, 2004; Guinn, 2006; Breger, Reiter and Hammer, 2009;

.Inbari, 2009; Freas, 2012; 2017; Ma’oz, 2014; 2015; Cohen, 2017
המונח "סטטוס קוו" מתאר כמה הסדרים היסטוריים שונים בירושלים. להרחבה בנושא זה ראו   2

.Dumper, 2002; Breger, Reiter and Hammer, 2009; Reiter, 2017
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ועד הכותל המערבי. לטענתן אלה אתרים מוסלמיים, והקביעות של יהודים בדבר 
קדושתם ליהדות הן פוליטיות יותר מדתיות. "נשים למען המקדש" היא תנועה יהודית 
השואפת לזרז את בנייתו מחדש של בית המקדש בהר הבית, ועוסקת בהסברה בנושא 
ובעלייה להר הבית. תנועה זו אמביוולנטית ביחסה לנשות הכותל; יש בין חברות התנועה 
כאלה הטוענות שאף על פי שההתרסה הפמיניסטית של נשות הכותל נגד מסורות 
מגדריות אורתודוקסיות מסוימות היא לדעתן מוטעית, הקשר הרגשי של נשות הכותל 
לאתר הקדוש ונוכחותן בו עוזרים לחזק את המרכזיוּת של האזור והעיר העתיקה כולה 
ולהעלות את חשיבותם בתודעה הציבורית היהודית. דבר זה מתיישב היטב, לדעתן, 
עם חיזוק האחיזה היהודית והריבונות היהודית בכל חלקי ירושלים. אחרות, לעומת 
זאת, מבקרות לא את הפמיניזם של נשות הכותל אלא את התמקדותן בכותל המערבי, 
שכמה מפעילות נשים למען המקדש רואות בו אתר חסר חשיבות דתית בהשוואה להר 
הבית. לדידן הכותל הוא בית כנסת ככל בית כנסת אחר, והן מבקרות את המרכזיות 
של הפולחן היהודי בו בטענה שהיא בבחינת ויתור על הר הבית עצמו והפקרתו לפולחן 

מוסלמי בלעדי, או למצער מסיטה את תשומת הלב הציבורית מהר הבית.

אפילו התיאור הקצר כאן ממחיש את מעורבותן העמוקה של נשים במחלוקת סביב 
המרחב הקדוש בירושלים וחושף מעט מן הדינמיקה המגדרית בוויכוחים המרובדים 
על מרחב זה. כפי שאראה בהמשך, שלוש תנועות הנשים שמוצגות כאן משתמשות, 
כל אחת בדרכה, בשפת חופש הדת לתמיכה בטענותיהן. למרות ההבדלים העמוקים 
ביניהן, שלושתן ממסגרות את מאבקן כחלק ממאבק על הזכות לחופש דת ולשוויון דתי. 
באמצעות שימוש בטיעונים ליברליים חילוניים ובטיעונים דתיים זה לצד זה הן פונות 
אל הציבור הרחב ומבקשות לשנות את תפיסותיו ולשכנע אותו בחשיבות האתר שעל 
צביונו הן נאבקות. הן מבקשות להבנות את המרחב עצמו ואת העיסוק בו כמקרה בוחן 
המעיד על כישלון המדינה בכיבוד הזכות הליברלית הבסיסית לחופש דת, ולא כנושא 
המעסיק בעיקר פעילים ופעילות שנתפסים כקנאים דתיים בעלי אג'נדות פוליטיות 

קיצוניות או רדיקליות.

נשות הכותל מבקשות להתפלל ברחבת הכותל על פי מנהגן בשם הזכות לשוויון 
דתי לנשים יהודיות וליהודים מזרמים לא-אורתודוקסיים, שהגישות האורתודוקסיות 
המונופוליסטיות מדירות מהכותל. נשים למען המקדש דורשות לממש את זכותם של 
היהודים להתפלל בהר הבית בשם חופש הדת והשוויון הדתי עם המוסלמים, המורשים 
כיום להתפלל במקום באופן בלעדי. אלמוראביטאת, פלסטיניות מוסלמיות, מתמודדות 
עם מעצרים ועם צווי הרחקה ממושכים מאלחרם אלשריף, ובשנת 2015 אף הוכרזו 
התארגנות לא חוקית. הן טוענות כי שיטות אלו של המשטרה ושל ממשלת ישראל 
שוללות מהן את חופש הפולחן ומפירות את זכותן לקיים את החובה הדתית של "ִרבאט" 
– שמירה איתנה על הנוכחות באלאקצא והגנה על המקומות הקדושים לאסלאם מפני 

השתלטות של גורמים זרים.
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באמצעות בחינת השימוש בשיח חופש הדת, הנוכח באקטיביזם של שלוש 
התנועות, המאמר תורם לעיסוק הביקורתי הגובר בפוליטיקה של רעיון חופש הדת 
 Sullivan 2005; Ben-Porat, 2013; Mahmood, 2015; Hurd,( והפולחן והשפעותיו
Dalsheim, 2019 ;2017(. אני טוענת שהאידיאל הליברלי המרכזי משמש את שלוש 
התנועות – במישרין או בעקיפין – לא רק לקידומו של שוויון אזרחי אלא גם לחיזוק 
ולהרחבה של מודל של ריבונות מפלה, המעניקה ושוללת זכויות על בסיס השתייכות 
דתית, ואולי בעיקר לשם כך. הפעולה של כל שלוש התנועות בתוך שיח חופש הדת 
מקדמת את החיזוק והביסוס של הריבונות האתנית-לאומית היהודית באתר הקדוש 

וגורמת לפגיעה גוברת בתביעות הפלסטינים ובנוכחותם.

תופעה זו אינה ייחודית לירושלים. כפי שציינה החוקרת סבא מחמוד, "עקרון 
 Mahmood,( "השוויון הדתי" כפוף לעיתים קרובות מאוד "לנורמות ולרגישויות של הרוב
209 :2015(. במאמר זה אני נדרשת לשאלותיה של מחמוד: "כיצד אנו יכולים לצפות 
שהמדינה המודרנית תתקן את אי-השוויון הדתי כאשר ]...[ מוסדותיה והתנהלותה 
מייצרים היררכיה של הבדלי דת, מעגנים את הנורמות הדתיות והתרבותיות של הרוב 
בזהות ובחוקים של האומה ומאפשרים לאי-שוויון דתי לפרוח בחברה, בעוד היא 
טוענת שכל אלה הם א-פוליטיים?" היכן נוכל למצוא את "המשאבים לפרקטיקה 
ביקורתית שאינה מעדיפה את הפועלוּת ]agency[ של המדינה? איזה סוג של יחסים 
פרודוקטיביים תוכל בחינה ביקורתית כזאת לאפשר בין רוב דתי ומיעוטים, ובין המדינה 

ונתיניה הדתיים?" )שם, 212(.

ג.	התנועות

1. נשים למען המקדש 
מהימין  יהודים  פעילים  הגבירו  העשרים  המאה  של  והשמונים  השבעים  בשנות 
1967 בהר הבית, שקיבע את  הרדיקלי את פעילותם נגד הסטטוס קוו שנקבע אחרי 
 Dumper, 2002; Gorenberg, 2002;( האתר דה פקטו כמקום פולחן למוסלמים בלבד
הראשית  הרבנות  מפסיקת  התעלמו  אלו  פעילים   .)Gonen, 2003; Inbari, 2007
חברי  מהם,  כמה  במקום.  ותפילה  להר  עלייה  ועודדו  הבית  להר  עלייה  נגד  לישראל 
המחתרת היהודית, אף תכננו לפגוע בכיפת הסלע. עד שנות האלפיים הם נשארו בדרך 
כלל בשוליים הקיצוניים של החברה הישראלית, אולם במאה ה-21 חל שינוי בדעת 
הקהל של יהודים בישראל בשאלת העלייה להר הבית והתפילה במקום )חן, 2017(. 
ואפילו  להר  יהודים  בעליית  כיום  תומכים  רבים  שישראלים  מראים  אחדים  סקרים 
בתפילת יהודים באתר באמצעות הסדרים שונים )גרינווד, 2015(. גם מספר הביקורים 
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של יהודים ישראלים באתר גדל במידה ניכרת )JTA, 2015(. את העלייה להר הבית 
והתפילה במקום מקדמים לא רק פעילים דתיים אלא גם פוליטיקאים חילונים בולטים 

בימין שתומכים בכך.

המעבר מהשוליים אל המרכז התאפיין גם בשינוי הדגשים של הפעילים ובשיח 
המגדרי שלהם. ארגון נשים למען המקדש, לצד פעילויות נוספות, מנסה מאז שנת 
2000 לצבוע את המאבק בפלסטינים על הר הבית בצבעים רכים יותר ומאיימים פחות. 
 ,)Sprinzak, 1987( שלא כמו קנאי המחתרת היהודית שרצו לפוצץ את כיפת הסלע
הפעילות מסבירות שהן רוצות לעלות להר הבית בשם חופש הדת, הפתיחוּת והִקרבה 
הרגשית לאתר הקדוש. לטענתן אין הן מעוניינות להתגרות במוסלמים או במשטרת 
ישראל, אלא פשוט לשאת תפילה אישית או לציין יום בעל משמעות אישית, כמו יום 
החתונה או בת מצווה. הן מציגות את עלייתן להר הבית כשילוב בין החוויה הייחודית 
של הקודש לשגרת החיים הארצית, שמושג באמצעות ביקורים שבועיים. הפעילות 
מדברות על הִקרבה, האינטימיות והתשוקה שהן חשות כלפי האתר בעוצמה הייחודית 
שנשים מסוגלות לה. בדרך זו הן שואפות לביית את המרחב והאתר וגם את הדיון סביבו, 
 Ben( באמצעות הצגת הנושא לציבור הישראלי הרחב בדרך מאיימת פחות ונפיצה פחות

.)Shitrit, 2017; Feldman, 2017

האסטרטגיה של הפעילות היא לתמוך רשמית בסובלנות ובחופש הדת; דרישתן 
היא אפוא לאפשר ליהודים להתפלל במקום לצד המתפללים המוסלמים, ולא על 
חשבונם. לכל היותר הן מקדמות חלוקה של המרחב או של הזמן כדי לאפשר תפילה 
יהודית. למעשה, הן חוזרות על טיעון מטעם חופש הדת והפולחן שהעלו פעילי בית 
המקדש מאז כיבוש העיר העתיקה. במשך השנים פנו פעילים לבג"ץ בבקשה לאפשר 
תפילת יהודים בהר הבית, אך נדחו שוב ושוב. אף שבית המשפט הכיר לעיתים קרובות 
בזכותם של מתפללים יהודים לעלות לאתר, ואפילו בזכותם להתפלל שם, הוא תמך 
תמיד בהגבלת המשטרה את תפילת היהודים במקום בשל הפוטנציאל שלה להביא לידי 
הפרת הסדר וסיכון שלום הציבור. כפי שכתב השופט אהרון ברק בהחלטה בתיק כזה 
בשנת 1993, "זכותו של העותר לתפילה על הר-הבית אינה שנויה במחלוקת",3 אלא 
ש"המחלוקת היא סביב הגשמתה של זכות זו הלכה למעשה. ]...[ כאשר אין בכוחה של 

3  ברק מפנה כאן לבג"ץ 2725/93 סלומון נ' מפקד מחוז ירושלים פ"ד מט)5( 36 )1996(, שבו הובעה 
עמדה דומה, וראו גם בג"ץ 8871/17 פואה נ' מפקד מחוז ירושלים )17.12.2017(. ברגר, רייטר והאמר 
כותבים בסקירתם על התקנות המשפטיות של המקומות הקדושים כי "בתי המשפט עברו אידיאולוגית 
מדחיית אכיפה מוחלטת של הזכות להתפלל בהר הבית להכרה בזכות מופשטת הכפופה לצורך של 
הסדר הציבורי ]...[ אם כן, באופן עקרוני ליהודים יש זכות להתפלל בהר הבית, אך היא מובנת כזכות 
 Breger, Reiter and Hammer,( "מוגבלת, בעיקר כאשר משקללים אותה מול הסכנה לביטחון הציבור

.)2009: 34
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המשטרה – בגדרי יכולתה וכוחותיה המוגבלים – להבטיח את הגשמת חופש הפולחן או 
הפגנה, אין מנוס לעתים מפגיעה בחופשים אלה כדי למנוע פגיעה באינטרס הציבור".4

בהתמקדות בזרם זה של אקטיביזם למען הר הבית – כלומר זה העוסק בזכות 
לחופש הפולחן, בניגוד לשיח הלוחמני יותר של הסרת מבנים מוסלמיים כדי לפנות 
מקום למקדש יהודי – נשים למען המקדש מציגות את עצמן כצד הפלורליסטי שרוצה 
לחלוק את המרחב, ואת המוסלמים כקיצונים חסרי סובלנות שמתעקשים שלא לחלוק 
את האתר. אבל השיח שלהן מוגבל לאתר הזה, ופעילות המקדש אינן תומכות בחלוקה 
של אתרים יהודיים, דוגמת הכותל המערבי, כדי לאפשר שם פולחן מוסלמי קולקטיבי. 
הן גם אינן תומכות בחלוקת המרחב או במתן גישה למוסלמים פלסטינים לאתרים 

הקדושים הן ליהדות והן לאסלאם בתוך ישראל עצמה.

מטבע הדברים, זכותה של קבוצה לחופש דת אינה מותנית בכך שתקבל עליה 
עקרונית את הערך הליברלי של חופש דת או שתכיר בזכותם של אחרים לחופש דת. 
עם זאת, סדר היום שפעילות המקדש מקדמות ופועלות למענו דומה יותר למה שהיידן 
כינה "סובלנות אנטגוניסטית", כלומר הסדר זמני המנצל את חופש הדת כדי להשיג 
עליונות והגמוניה באתר )Hayden, 2002(. גישה הדרגתית זו ניכרת היטב בהתקדמות 
ּבראהימי( בחברון )Reiter, 2009(, והיא  המתנחלים במערת המכפלה )המסגד הִאִִ
אחראית במידה רבה לליבוי החשש שמביעות פעילות אלמוראביטאת המוסלמיות 

והקהילה הפלסטינית בכללה.

הפעילוֹת של נשים למען המקדש נזהרות שלא לדבר במפורש על הרס אקטיבי 
של מבנים מוסלמיים בהר הבית. הן מסתפקות בדיבור מעורפל על כך שאם היהודים 
יעשו את חלקם במאבק על הנוכחות והשליטה בהר הבית, אלוהים יעשה את שלו 
ויסייע להסרת מכשולים מוסלמיים ולבנייה מחדש של בית המקדש הנכסף. ואולם 
בשיחות עם פעילות המקדש ובתכנים המועברים בפעילויות שלהן ניתן לשמוע לא 
פעם דיבורים על מצוות הכיבוש )או טיהור מטומאה( שמתקיימת בעלייה להר הבית, 
 Ben Shitrit,( על ריבונות יהודית ועל חוסר הלגיטימיות של תביעות המוסלמים במקום

 .)2020: chap. 2

בפועל, עלייה להר הבית, שמירה על הנוכחות בו ואפילו עריכת תפילות במטרה 
מפורשת להתריס נגד הסטטוס קוו מנכיחה את הריבונות היהודית מול המתפללים 
הפלסטינים במקום. בכתיבה על מובלעת המתנחלים בחברון מתארת   האנתרופולוגית 
תמרה נוימן את הדרכים שבהן הפגנת נוכחות באמצעות הליכה במרחב בליווי שוטרים 
או חיילים חמושים מסייעת לתביעת הבעלות ולהנכחת השליטה במרחב זה. כך היא 

כותבת:

בג"ץ 4044/93 סלומון נ' מפקד מחוז ירושלים פ"ד מט)5( 617 )1996(.  4
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הפגנת הנראוּת כקהל מסמנת מעבר מהליכה כשימוש יום-יומי במרחב 
אל ]הליכה כהפגנת[ שליטה קולקטיבית במרחב כפרקטיקה של שליטה 
מהצבא  כוח  של  משמר  תחת  נשק  עם  הליכה  ]ב[חברון,   ]...[ אתנית 
הכובש דרך שכונות פלסטיניות מרוקנת את השבת היהודית ושמירתה 
מהמשמעות המקורית שלה. יתרה מזו, רצף החגים היהודיים, החגיגות 
הלאומיות והעצרות הפוליטיות משמש כדי לשנות את אופיו של המרחב, 
והופך אזורים למובלעות אתניות ]...[ ברגע שנוצרים מרחבים אתניים אין 
להם גבולות קבועים אלא הם קשורים בתהליך הדרגתי של התרחבות. 
סולידריות  יוצרת  שהיא  מכיוון   ]...[ "אתני"  לתהליך  הופכת  זו  תנועה 
קולקטיבית דרך מפגשים עם ה"אחר", שממופים בסופו של דבר לאופי 

.)Neuman, 2018: 97( של מרחב שהורכב מחדש

הפרקטיקה שנוימן מתארת   מזכירה את עלייתן של נשים למען המקדש להר הבית. 
להר  העלייה  את  לעיתים  משייכות  התנועה  פעילות  ם  ג הגברים,  לעמיתיהן  בדומה 
ואת נוכחותן בו לפרויקט גדול יותר של ריבונות יהודית. הן דורשות מהמדינה להרחיב 
ישראל,  ריבונות  את  לבסס  כדרך  התפילה  על  לות  ב מג ולהסיר  שלהן  הגישה  את 
המצומצמת כיום לדעתן, בהר הבית. בעלות בריתן הפוליטיות, שעם הבולטות שבהן 
 )2019 נמנות פוליטיקאיות דוגמת חברות הכנסת אורית סטרוק, איילת שקד )שקד, 
הריבונות  הבטחת  ובין  ותפילה  יהודים  עליית  בין  בפומבי  קושרות  חוטובלי,  ציפי  או 

הישראלית בהר הבית )ברוך, 2014; ליס, 2014; כהן, 2017(.

גם הפעילות עצמן מדברות לעיתים בגלוי על הקישור הספציפי הזה. כפי שניסחה 
זאת בריאיון איתה רינה אהרונוב אריאל, ממייסדות תנועת נשים למען המקדש, "אי 
אפשר להרגיש ריבונות בתל אביב אם בהר הבית מעיפים אותך כי מלמלת תפילה". 
יתרה מזו, הסבירה, "נכון שחקיקה וריבונות בהר הבית זה הבסיס. אבל זה כדי להגיע 
למקדש. ההר הוא ההתחלה, בשפה יותר חילונית ומגייסת, אבל המקדש הוא המהות" 

)מלמד, 2014(.

הדבר ניכר בבירור בהצהרת המטרות של "מטה ארגוני המקדש", קואליציית ארגוני 
הר הבית, אשר תנועת נשים למען המקדש היא חברה פעילה מרכזית בו. ההצהרה 

קובעת במפורש: 

ניתן להגדיר כך:  את המטרה המשותפת של כל חברי המטה המשותף 
השבת הר הבית לעם ישראל והשבת עם ישראל להר הבית. לשמחתנו 
ובחסדי שמיים, בתוך שנים אחדות צברה המגמה תאוצה וקולו של הר 
הבית מגיע לעוד ועוד שכבות בציבור. דרישת המקדש, הדרישה לשיבה 
למקור חיינו, הדרישה לפחות למתן מעמד שווה ליהודים בהר הבית 
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ודחיקה הדרגתית של רגלי הצורר מבית חיינו ]ההדגשה לא במקור[, 
וחזרתם של בני אברהם, יצחק ויעקב הנם נחלת שכבות רבות ומגוונות 

בעמנו.5

2. נשות הכותל
יהודיות  נשים  נמנות  הקבוצה  עם   .1988 מאז  הכותל  ברחבת  פעילות  הכותל  נשות 
אורתודוקסיות, קונסרבטיביות, רפורמיות ואפילו חילוניות, והיא נאבקת על זכותן של 
נשים להתעטף בטלית ולהתפלל ולקרוא בתורה יחד ובקול רם בעזרת הנשים בכותל. 
לטענת ההנהלה החרדית של האתר, במעשים אלו הנשים מפירות את תקנות השמירה 
באתרים  המבקרים  את  המחייבות  )התשמ"א-1981(,  ליהודים  קדושים  מקומות  על 
הללו לכבד את "מנהג המקום". לצד התפילות המשותפות בכותל ניהלו נשות הכותל 
במהלך  התנועה  פעילות  של  ונשנים  חוזרים  מעצרים  בעקבות  משפטי.  מאבק  גם 
השנים עתרה התנועה לבג"ץ כדי שיורה לאפשר להן להתפלל כדרכן. המאבק שלהן 
נסב על השאלה מי מוסמך לקבוע את "מנהג המקום" של האתר. נשות הכותל טוענות 
שאתר הכותל המערבי מעוצב בהתאם לנורמות החרדיות בלבד והן מבקשות לעשותו 
למקום שמכיל את כל הזרמים ביהדות.6 כדי לפרק את החלוקות הפנים-יהודיות האלה 
העם,  את  לאחד  שתפקידו  דתי-לאומי  כסמל  האתר  את  ַמבנה  הכותל  נשות  תנועת 
ולא לפלג. כפי שנכתב בהצהרת המטרות המקורית של התנועה, "הכותל המערבי הוא 

האתר הקדוש ביותר ליהדות והסמל העיקרי של העם היהודי וריבונותו".7

המאבק המשפטי, שנמשך מ-1989, נידון בכמה ערכאות וניתנו בו פסיקות שונות, 
 )Jobani and Perez, 2017( והוא מסוקר בפירוט במחקרם של יובל ג'וּבאני ונחשון פרץ
1989 עתרו נשות הכותל לבג"ץ בבקשה  ובמחקרו של יצחק רייטר )2016(. בשנת 
להתיר להן להתפלל במקום לפי מנהגן. כדי לקעקע את הטיעון שלהן קבע השר 
לשירותי דת תוספת לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, שאסרה "עריכת 
טכס דתי שלא על פי מנהג המקום, הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום" 
)Jobani and Perez, 2017: chap. 2-3(. בשנת 1994 דחה בית המשפט את עתירת 
נשות הכותל, אך בהחלטתו נכללו כמה נקודות חיוביות מבחינת התנועה. השופט אלון 
אישר בהחלטתו כי אופן תפילתן אינו עומד בסתירה להלכה, אך קבע שמכיוון שאינו 
בהתאם לנוהג של בית כנסת אורתודוקסי, אין לערוך אותו בכותל. השופט שמגר הכיר 
בזכותן העקרונית להתפלל במקום, אך טען שהממשלה היא שצריכה להכריע בסכסוך, 

 .https://www.lamikdash.com/default.aspx ,מתוך האתר של מטה ארגוני המקדש  5
.Shilo, 2005 לסקירה היסטורית של פרקטיקות נשיות באזור הכותל ראו  6

אתר נשות הכותל, http://www.womenofthewall.org.il/he/matarot/ )נצפה ב-15.7.2018(.  7
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ולא בית המשפט. לבסוף, בדעת המיעוט, טען השופט לוין כי לכותל יש משמעות 
לאומית מעבר למשמעות הדתית, ולכן אין לראות בו בית כנסת אורתודוקסי, וכי תגובת 
הנגד האלימה מצד מתפללים אחרים אינה מצדיקה את הגבלת זכותן של הנשים לפעול 
כרצונן. בית המשפט דחה את העתירה, אך הורה לממשלה למצוא פתרון שיאפשר 
לנשות הכותל להתפלל כמנהגן ללא פגיעה בסדר הציבורי וברגשות של מתפללים 
אחרים. לדברי רייטר, אף על פי שבית המשפט העדיף את רגשות האורתודוקסיה, 
ההחלטה סימנה בבירור את הדרך לשבירת הסטטוס קוו וליצירת "מנהג מקום" חדש 

.)Reiter, 2016: 87( בכותל

מפנה חל לאחר שבאפריל 2013 עצרה המשטרה כמה פעילות והחליטה להגיש 
כתב אישום נגדן. העניין נידון לפני השופטת שרון לארי-בבלי בבית משפט השלום 
בירושלים. השופטת דחתה את בקשת המשטרה למנוע את כניסת נשות הכותל לאתר 
במועדים מסוימים וקבעה בהחלטתה כי ככל שהייתה הפרה של הסדר הציבורי, לא 
הנאשמות הן שהפרו אותו.8 המדינה ערערה על ההחלטה בבית המשפט המחוזי 
בירושלים, וערעורה נדחה. השופט משה סובל קבע כי הנשים לא הפרו את ההחלטות 
הקודמות של בג"ץ וכי הן אינן מפריעות לסדר הציבורי. כמו כן, בקביעתו האחרונה, 
החשובה ביותר למטרותיהן של נשות הכותל, ציין השופט סובל במפורש שהן לא 
הפרו את החוקים והתקנות לשמירה על המקומות הקדושים. בסקירת החלטות בית 
המשפט בעבר אישר השופט כי אין לראות ב"מנהג המקום" בכותל רק את הסטטוס 
קוו האורתודוקסי, אלא יש לתת לו גם פרשנות חילונית, פלורליסטית ולאומית יותר, 

ולכלול את הנוהג של נשות הכותל לצד המנהג האורתודוקסי ההגמוני.9

שלא במפתיע, פעילות מרכזיות בתנועת נשים למען המקדש מוצאות הקבלה בין 
סדר היום שלהן לזה של נשות הכותל בשאלת האיזון בין הבטחת חופש הפולחן ובין 
השמירה על הסדר הציבורי. שתי הקבוצות מסתמכות על  עקרונות ה שוויון וחופש הדת 
והפולחן במובן זה שלטענתן אין לראות במעשיהן פרובוקציה פוליטית אלא ביטוי של 
אמונה ומנהגים המוגנים מתוקף הזכות לשוויון ולחופש הדת. שתי הקבוצות התמודדו 
עם הטענות של המשטרה והמדינה שלפיהן מנהגן פוגע ברגשותיהם של מתפללים 
אחרים ועלול משום כך לעורר תגובות אלימות ולהביא לידי הפרת הסדר הציבורי, ולכן 
יש להגבילו. אלא שאף על פי שבג"ץ הכיר בכך שמנהגן של שתי הקבוצות מוגן מכוחו 
של חופש הפולחן, רק נשות הכותל הצליחו לשכנע את בתי המשפט שהנוהג שלהן 

אינו מסכן את הסדר הציבורי ולכן אל לה למשטרה להגבילו. 

לאמיתו של דבר, כבר בהחלטת בג״ץ מ-1994 בהתייחסות לפנייה הראשונה של 

מ"י )שלום י-ם( 21352-04-13 מדינת ישראל נ' ראס )11.4.2013(.  8
עמ"י )מחוזי י-ם( 23834-04-13 מדינת ישראל נ' ראס )24.4.2013(.  9
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נשות הכותל מ-1989 קשר השופט מנחם אלון בין המקרה שלהן ובין תפילת יהודים 
בהר הבית. וכך כתב: 

כיצד זה יעלה על הדעת שליהודי אחד יחיד אסור לעלות להר הבית ]...[ 
בידו, כששלילה מוחלטת  או מחזיק סידור תפילה  כשהוא עוטה טלית 
זו של חופש הפולחן מוצדקת על-ידי בית-משפט זה מהטעם של קיום 
סכנה לסדר הציבורי והתפרעויות; ולעומת זאת, שלילת תפילה של נשים 
העוטפות טלית וקוראות בספר תורה, שאין בה אלא משום ויתור מסוים 
בטקס הדתי ופרט לכך הן חופשיות להתפלל כרצונן ליד הכותל, וזאת 
ושיש  ומתמיד,  מאז  המקום  מנהג  הוא  שכך  בספק  מוטל  אינו  כאשר 
סכנה של ודאות קרובה למהומות, מריבות ופצצות גז – כפי שכך כבר 
אירע בעבר – על-אף זאת, הכנסת שינוי זה יש להתיר כדי למנוע פגיעה 
לכותל  מזרח  הבית  הר  שונה  במה  הכותל[!  נשות  ]של  הפולחן  בחופש 
הם?  קדושים  מקומות  ששניהם  לכותל,  שממערב  התפילה  מרחבת 
לכל יהודי, אפילו אחד, אסור, לפי פסיקת בית-משפט זה, להתפלל על 
איסור  אבל  הפולחן,  חופש  עקרון  עם  אחד  בקנה  עולה  וזה  הבית,  הר 
בכותל,  כך  נהגו  לא  שמעולם  התפילה,  בטקס  מסוים  פרט  הוספת 
ושהרוב המכריע של המתפללים שם מתנגדים לכך חמורות, איסור כזה 
ונכון יהיה, כדי  יש בו משום פגיעה בחופש הפולחן? אשר-על-כן, ראוי 
למנוע איפה ואיפה, שהוועדה שתוקם, כהצעת הנשיא, וכן בית המשפט 
כשיחזור וייזקק לנושא, ידונו במכלול חופש הפולחן, משני עברי הכותל 

המערבי.10

המעבר של פעילות נשים למען המקדש לדגש פומבי יותר על חופש הפולחן הביא אותן 
לידי תמיכה מפורשת בנשות הכותל – תמיכה מפתיעה לנוכח תפיסתן ההלכתית של 
הפעילות למען המקדש, שאינה עולה בקנה אחד עם מנהגי התפילה של נשות הכותל. 
עם זאת, מכיוון ששני הנושאים ממוסגרים יותר ויותר כנושאים שמערערים על הסטטוס 
יהודים, המקרה של נשות הכותל  קוו בהר הבית ובסביבתו לטובת חופש הפולחן של 
הוא תקדים שימושי ביותר לקידום סדר היום של הפעילות )והפעילים( למען המקדש. 
יתר על כן, ההתקדמות של נשות הכותל מול הממשלה, כולל התוכנית הישראלית החד-

מ"מתווה  כחלק  השוויונית  התפילה  רחבת  את  ולהרחיב  באזור  שינויים  ליצור  צדדית 
2016(, עוזרת לבסס את הריבונות וההגמוניה הישראלית במרחב זה.  הכותל" )רייטר, 
לחזק  הבית  הר  פעילי  של  שאיפתם  עם  היטב  מתיישבת  התוכנית  דבר,  של  לאמיתו 
ולהעמיק את הריבונות הישראלית היהודית בעיר העתיקה ובמזרח ירושלים, והיא אכן 

בג"ץ 257/89 הופמן נ' הממונה על הכותל המערבי פ"ד מח)2( 265, 353 )1994(.  10
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והתנועות  הווקף המוסלמי, הרשות הפלסטינית  מעוררת את התנגדותם התקיפה של 
 .)TOI Staff & JTA, 2016( האסלאמיות בישראל וברשות

אם כן, פעילים ופוליטיקאים המזוהים עם מפעל ההתנחלות ועם המתנחלים ופעילי 
מפתח בתנועות המקדש ובימין הקיצוני תמכו במוצהר במתווה הכותל ובמאמצים 
של נשות הכותל, שכן ראו במתווה הזדמנות לחזק את הריבונות היהודית במרחב 
הכבוש ואמצעי לחיזוק תחושת השייכות למרחב הזה בקרב חלקים נוספים בציבור 
הישראלי. מבחינתם של פעילים אלו ההצלחה המשפטית והמעשית התקדימית של 
נשות הכותל בהשגת דריסת רגל למנהג הדתי שלהן בעזרת הנשים בכותל, ואולי אף 
דריסת רגל לעצמן בניהול האזור )באמצעות התוכנית להרחיב את העֲזָָרה השוויונית 
ולהעניק תפקידים מנהליים רשמיים לקבוצות נוספות, לרבות נשות הכותל והתנועה 

הקונסרבטיבית והרפורמית(, משמשת מודל לשינוי הסטטוס קוו במרחב.

אמנם מתווה הכותל לא זכה להסכמה כללית בימין, אבל פעילי ימין בולטים הביעו 
את תמיכתם בו. ישראל הראל, אישיות ציבורית ידועה מתנועת ההתנחלות, הביע 
במאמר שכותרתו "חייבים לשחרר את הכותל" את ההיגיון שבתמיכה ימנית במתווה 
הכותל: "התנועה הציונית השיבה לעם את הכמיהה ללאומיות יהודית שאינה דתית, 
ומימושה באמצעות ריבונות" )הראל, 2017(. המאבק לאחדות בסוגיית הכותל, לטענתו, 

הוא חלק מהמאבק לריבונות יהודית.

פעילים בולטים למען הר הבית, התומכים כולם במפעל ההתיישבות ביהודה 
ושומרון ודוגלים בהחלת ריבונות ישראל לא רק על מזרח ירושלים אלא על הגדה 
המערבית כולה, נמנו גם הם עם התומכים הקולניים במתווה. חבר הכנסת לשעבר 
משה פייגלין הביע תמיכה בנשות הכותל בדיונים בכנסת ובאתרי אינטרנט של הימין 
המזוהים עם סוגיית הר הבית. במאמר שכותרתו "הכותל, נשות הכותל, הר הבית והקשר 
ביניהם"11 הוא טען כי הכותל המערבי, בהיותו סמל לאומי ואתר לאומי, צריך להיות 
פתוח לכל היהודים, על מנהגי הפולחן השונים שלהם, וכי שיקולים הלכתיים אינם 
אמורים להיות השיקולים המנחים בשאלת התפילה במקום. הוא ביקר את ההנהגה 
החרדית על הפילוג שהיא זורעת וקבל על שמעדיפים להפקיר את מקום המקדש 
״לאסלאם הפראי ולהיאבק במקום זאת על המותר והאסור ברחבת הכותל". כשנמנע 
מפייגלין לעלות להר הבית, נקטה חברת הכנסת דאז שולי מועלם ממפלגת הבית היהודי 
צעד מחאה ועלתה להר בעצמה. מועלם עשתה את אותו קישור: "אם בדיון בכנסת 
בוועדה לקידום מעמד האישה דנו בזכות של נשות הכותל להתפלל על יד הכותל, זה 
הבסיס לזכות שלי להתפלל בהר הבית", הסבירה מועלם )סגל ובנדר, 2013(. ח"כ יהודה 

 https://har-habait.org/articleBody/7078 11  המאמר פורסם בעבר באתר חדשות הר הבית בקישור
)נצפה ב-15.7.2018(.
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גליק, אולי פעיל בית המקדש הידוע ביותר, היה גם הוא עקבי בתמיכתו בזכותן של נשות 
הכותל לחופש הפולחן וכינה את מעשיהן "מסירות נפש" )עזרא, 2016(. 

3. אלמורביטאת
האתר  עם  ולהתמודדות  הפלסטיני  להקשר  פונה  בוחנת  שאני  השלישי  המקרה 
בקונטקסט המוסלמי. ב-1996 פתחה התנועה האסלאמית בישראל – התנועה הדתית 
המוסלמית הפופולרית ביותר במדינה – בקמפיין עממי נרחב תחת הכותרת "אלאקצא 
את  לערער  ישראליים  כניסיונות  תופסת  שהיא  מה  את  מגנה  התנועה  בסכנה". 
הסטטוס קוו בהר הבית/אלחרם אלשריף, מציבה מחדש את מסגד אלאקצא כסמל 
הדתי הלאומי המרכזי של המאבק הפלסטיני, ומנסה לגייס את הקהילה הפלסטינית 
בישראל, בירושלים ובשטחים הפלסטיניים הכבושים וכן את העולם הערבי והמוסלמי 
להגנה עליו. חשוב לציין שלפי הגדרת התנועה השם "אלאקצא" אינו מתייחס למבנה 
של מסגד אלאקצא לבדו אלא לכל השטח של אלחרם אלשריף/הר הבית. בעקבות 
לקמפיין  אדוקות  מוסלמיות  נשים  הצטרפו   )2005–2000( אלאקצא  אינתיפאדת 
הרבה  החורגות  ציבוריות  מחאה  פעולות  של  שונים  בסוגים  והשתתפו  בהמוניהן,  זה 
מעבר לחלוקת העבודה המגדרית המסורתית שהתנועה האסלאמית דגלה בה באופן 
רשמי בעבר )טל, 2015; מסארוה סרור, Ben Shitrit, 2015 ;2017(. מעורבותן כללה 
אירועים  ציון  וילדים באלאקצא,  לנשים, סטודנטים  ופנאי  חינוך  דת,  פעילויות  ארגון 
נשים  בין  הקשר  לביטוי  החברתית  במדיה  שימוש  באלאקצא,  נישואים  כגון  אישיים 
לאלאקצא ופעילויות נוספות המעצימות את הנוכחות המוסלמית באתר והופכות אותו 
והולך  גדל  גיוס מספר  היום-יום. באמצעות  בחיי  לכזה שנוכח  פולחן מרוחק  ממקום 
של משתתפים ושימוש במרחבים שונים של האתר בזמנים שונים, הפעילות שואפות 
מנסה  שישראל  מאמינות  שהן  האתר  של  הזמנית  או  המרחבית  החלוקה  את  למנוע 

לקדם באמצעות הפעילות של פעילי בית המקדש. 

לנושא חופש הדת והפולחן יש תפקיד חשוב גם אצל פעילות אלמוראביטאת, 
אך באופן שונה מהאופן שהפעילות של נשים למען המקדש משתמשות בו. בעוד 
פעילות המקדש טוענות שאינן רוצות אלא להתפלל בהר הבית, באופן לא פרובוקטיבי, 
כחלק מזכותן לחופש הפולחן, אלמוראביטאת מתנגדות לביקורים של פעילים יהודים 
ולכל סוג של תפילת יהודים במקום ופועלות למניעתם כחלק מחובתן הדתית לִרבאט, 
כלומר הנוכחות המתמשכת והאיתנה במקום הקדוש. פעילותן כללה לעיתים התעמתות 
מילולית עם פעילים יהודים על הר הבית ובמקרים מסוימים גם חסימת דרכם והשמעת 
התכביר )קריאות "אללה אכבר"( בקול רם כמחאה. הן גם התנגדו לניסיונות של משטרת 
ישראל לבלום אותן או להרחיקן מהאתר. רבות מהן נעצרו וכניסתן לאלחרם אלשריף 
נאסרה לתקופות ארוכות. בשנת 2015 הכריז שר הביטחון על אלמוראביטאת ועמיתיהן 

הגברים, אלמוראביטון, ארגונים בלתי חוקיים ואסר את פעילותם.
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בתגובה למעצרן, להרחקתן מאלאקצא ולהכרזתן כהתארגנות בלתי חוקית, הפעילות 
מעלות כמה טיעונים בהתבסס על חופש הדת והפולחן. ראשית הן טוענות שהִרבאט 
הוא חובה דתית, ובאיסור על פעילותן ישראל מנסה למעשה לאסור לקיים מנהג דתי 
מוסלמי. גם בתגובה להאשמות המשטרה שצעקות התכביר הקולניות של הנשים בעת 
ביקור יהודים דתיים נועדו להפחיד ולהתסיס, ועל כן הן בבחינת הפרת הסדר הציבורי, 
אלמוראביטאת טוענות כי האיסור להשמיע את התכביר באלאקצא, שהוא מסגד, מקום 
 Ben( דתי, הוא איסור על קיום מנהג דתי ולכן הוא מהווה פגיעה בחופש הפולחן שלהן
Shitrit, 2020: chap. 4(. כמו כן, הן טוענות שהאשמתן בפגיעה בחופש הפולחן של 

מבקרים יהודים היא חסרת בסיס, שכן המקום קדוש רק למוסלמים ולא ליהודים.

בשנת 2015 החלה המדינה להגיש כתבי אישום נגד פעילות התנועה בגין "מניעת 
גישה למקום קדוש" לפי סעיף 2ב בחוק השמירה על המקומות הקדושים )התשכ"ז-
1967(,12 שנחקק ביוני 1967, מייד לאחר כיבוש הגדה המערבית ומזרח ירושלים. החוק 
נועד לאותת על מחויבותה של ישראל להגנה על האתרים הקדושים של כל הדתות 
שהיו נתונים עתה לשליטתה, אך נועד גם להבטיח את גישתם של יהודים לאתרים 

קדושים בירושלים ובגדה המערבית. הסעיפים הרלוונטיים בחוק קובעים כך:

1. המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני 
המקומות  אל  הדתות  בני  של  הגישה  בחופש  לפגוע  העלול  דבר  כל 

המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.
2.   )א( המחלל מקום קדוש או הפוגע בו בכל דרך אחרת, דינו – מאסר 

שבע שנים.
אל  הדתות  בני  של  הגישה  בחופש  לפגוע  העלול  דבר  העושה  )ב(      
המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות, דינו – 

מאסר חמש שנים.

של  הבלתי אפשרי  המלכוד  את  משקפים  אלמוראביטאת  נגד  ההליכים המשפטיים 
הפעילות והפעילים הפלסטינים, שכן עתה הם מואשמים בהפרעה לחופש הפולחן של 
יהודים בהר הבית. כאמור, בתי המשפט בישראל, לרבות בית המשפט העליון בשבתו 
כבית הדין הגבוה לצדק, קבעו כי ליהודים יש זכות גישה להר הבית וגם זכות עקרונית 
להתפלל בהר הבית. עם זאת תפילת יהודים בהר הבית, אם תתקיים, תהווה שינוי חד-

צדדי מצד ישראל של הסטטוס קוו בשטח כבוש. הסיבה היחידה שהסטטוס קוו לא 
השתנה, לטענת ממשלת ישראל וכפי שבא לידי ביטוי בפסיקות המשפטיות בשאלה 
מדי בשל הפוטנציאל  יהודים במקום מסוכנת  כי תפילת  היא שהמשטרה סבורה  זו, 

ראו לדוגמה ת"פ )שלום י-ם( 10023-09-15 מדינת ישראל נ' פוואז )26.2.2017(; ת"פ )שלום י-ם(   12
12664-10-15 מדינת ישראל נ' עבידיה )4.1.2017(.
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שלה להבעיר את האזור בעקבות הזעם המוסלמי שתעורר והאלימות שתתלווה אליו. 
לפי בית המשפט, ההגנה על הסדר הציבורי מצדיקה את הפגיעה בחופש הפולחן של 

יהודים ואת מניעת זכותם מכוחו להתפלל במקום בעשורים האחרונים.

פלסטינים מוסלמים הרוצים להתנגד להרחבה ולהעמקה של הכיבוש בירושלים 
הגלומות בשינויים החד-צדדיים של הסטטוס קוו שישראל מבצעת בהר הבית חייבים 
להמשיך ולשמש איום פוטנציאלי על הסדר הציבורי. כנתינים חסרי אזרחות בירושלים 
וכקבוצת מיעוט בתוך ישראל, יכולתם להשפיע באופן דמוקרטי על החלטות ממשלת 
ישראל מצומצמת ביותר. בד בבד, כשמתחילים להאשים פעילים ופעילות פלסטינים 
בפגיעה בחופש הפולחן היהודי בהר הבית, עליהם להתמודד עם טיעונים כאלה בתוך 
שיח חופש הפולחן, המקנה זכויות מיוחדות לאמונות דתיות ולמנהגים דתיים ומונע אותן 
מכאלה שאינם דתיים. לפיכך, חלק מפעילות אלמוראביטאת משתמשות באסטרטגיה 
של הכחשת עצם הזיקה היהודית לאתר, בטענה שאין לה בסיס דתי והיסטורי או ראיות 

ארכיאולוגיות.

הנרטיב של אלמורביטאת הוא תמונת מראה של נרטיב ההמשכיות היהודית 
הדת,  באמצעות  בונים  הלאומניים  הימניים  היהודיים  ההיסטורית שהגורמים 
הארכיאולוגיה וההיסטוריה, שאותן הן רותמים למטרה הפוליטית של ביסוס העליונות 
El-( היהודית בירושלים ובישראל/פלסטין על חשבונם של הפלסטינים והמוסלמים

Haj, 2008(.13 בעבור פעילות אלמוראביטאת, הפרכתן של טענות בעניין זיקה דתית 
היסטורית של היהודים להר הבית היא מהלך המאפשר להן לטעון שבניסיונן למנוע 
גישה של פעילים יהודים לאתר הן אינן מפירות את חופש הפולחן של היהודים, שכן, 
לטענתן, ליהודים אין כל זיקה דתית לאתר מלכתחילה. רבות מהן מתעקשות להשתמש 
במונח "המקדש לכאורה" )"אלהייּכל אלמזעום"( ואומרות שהן מחויבות לחשוף את 

הזיוף ההיסטורי בטענות שבית המקדש היהודי עמד על הר הבית.

כיוון שאלמוראביטאת כבולות לשפה של חופש הפולחן, כמה מהן בונות נרטיב שבו 
טענות דתיות הן נכונות או שקריות, אותנטיות או מומצאות, שכן העיקרון של חופש 
הפולחן מגן רק על דתות "אמיתיות".14 גישתן זאת צובעת את התנגדותן לשינוי הסטטוס 

13  וראו גם התיעוד הנרחב של הפוליטיקה של הארכיאולוגיה והמורשת התרבותית בירושלים באתר 
./https://emekshaveh.org/he/category/publications/jerusalem ,"עמק השווה"

14  רייטר מתאר את האבולוציה של שלילת הקשר היהודי לאתר על ידי כותבים פלסטינים ומוסלמים 
מסוימים בעידן שלאחר 1967: "ישנן שתי אסטרטגיות פולמוסיות קיימות – האחת טוענת שהיהודים 
בגדו באמונה האמתית ובכך איבדו את זכותם לאתר, והשנייה הגורסת שנוכחות חולפת בירושלים לפני 
2,000 או 3,000 שנים אינה יכולה להיות מתורגמת לזכויות ריבוניות לאחר היעדרות שמשתרעת לפחות 
על פני 1,400 שנות השלטון המוסלמי" )רייטר, 2008: 155(. השיח של אלמוראביטאת מתייחס לפעמים 
לאסטרטגיות הללו, אך מרבה להשתמש באסטרטגיה שלישית, עדכנית יותר, שנוספה בדור האחרון, 

המושתתת לדברי רייטר על "הכחשה חלקית או מוחלטת של קשר יהודי לירושלים" )שם(.
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קוו באתר בצבעים של חוסר סובלנות דתית וחוסר כבוד לאמונות הסובייקטיביות 
ולפרקטיקה הפולחנית של אחרים. העדיפות שניתנת לדת בשיח הפוליטי והמשפטי 
סביב הר הבית ומחויבותה של המדינה להגן על חופש הפולחן דוחקות לשוליים טיעונים 
הקשורים לסוגים אחרים של זכויות וחירויות, בעיקר הזכות לשוויון אזרחי ופוליטי, 
שההרחבה וההעמקה של הריבונות האתנית-לאומית הישראלית בירושלים כשלעצמן 

מפירות באופן ברור וקיצוני. 

באמצעות תיאור המלכודת הדיסקורסיבית שאלמוראביטאת נתונות בה איני 
טוענת שהן אינן מאמינות שהיהודים בנוכחותם אכן "מחללים" את האתר הקדוש, 
כפי שמכריזות כמה מהן, או שהן אינן מאמינות בטענתן שהקשר היהודי לאתר איננו 
אלא העמדת פנים. טענתי היא שאם מקבלים שהזכות לחופש הדת והפולחן היא 
הבסיס לוויכוחים על הגישה להר הבית ועל התפילה במקום, על אלמוראביטאת לטעון 
שליהודים אין בסיס דתי לדרישותיהם להתפלל שם. תגובה חלופית שלהן, שאינה 
כבולה לשיח חופש הדת והפולחן וכיבודו, הייתה יכולה, למשל, להיות ביקורתית כלפי 
עצם הטענה שלרוב הכובש יש בתנאי כיבוש זכות לחופש פולחן באתר, ואולי אפילו 
לשלול כליל את הרלוונטיות של טענה כזאת, מבלי לשלול את הקשר הדתי-תיאולוגי 

הלגיטימי של היהודים לאתר.

ד.	שאלת	חופש	הדת	והפולחן
מחקרים ביקורתיים הבוחנים את הפוליטיקה של חופש הדת והפולחן בראייה מגדרית 
בחופש  מתנגש  מגדרי  שוויון  או  נשים  שוויון  שבהם  במקרים  כלל  בדרך  מתמקדים 
מסוימת  קהילה  של  בקשה  כאשר  קרובות  לעיתים  קורית  כזאת  התנגשות  הפולחן. 
לפטור או ליחס מיוחד מטעמים של דת באה על חשבון כיבוד השוויון של נשים או של 
ידועות  דוגמאות  יש  או העסקים שלה.15  מיניים בתוך הקהילה, הארגונים  מיעוטים 
רבות להתנגשויות כאלה. הכנסייה הקתולית, לדוגמה, מסרבת להסמיך נשים לכמורה; 
האמנה  על  לחתימתן  דתיות  הסתייגויות  מצרפות  וסעודיה  ישראל  דוגמת  מדינות 
בדבר ביטול כל צורות האפליה נגד נשים )CEDAW(; בארצות הברית הגיעו לאחרונה 
Hobby-Lobby שביטוח הבריאות שהיא מספקת  לתקשורת התעקשותה של חברת 
הדתית,  לאמונתה  מנוגד  שהדבר  משום  מניעה  לאמצעי  כיסוי  יכלול  לא  לעובדותיה 
והמקרה של האופה מקולורדו שסירב להכין עוגת חתונה לזוג הומוסקסואלים בשל 
שההיגיון  למדי  ברור  הללו  המקרים  בכל  חד-מיניים.  לנישואים  דת  מטעמי  התנגדות 
של חופש הדת משמש להצדקת אפליה נגד נשים ומיעוטים מיניים. אבל אני טוענת 

 Okin, 1999; Sullivan, 2005; Song, 2006; Sunstein, 2007; Lupu and Tuttle, 15  ראו לדוגמה
.2010; Lupu, 2015; Mehta, 2016; Nussbaum, 2020
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אחד  בקנה  עולים  והפולחן  הדת  לחופש  והדרישה  המגדרי  השוויון  כאשר  שגם  כאן 
ואינם מתנגשים, כלומר גם כאשר נשים הן המנסחות דרישה המעוגנת בזכותן לחופש 
הפולחן, במקרים שנסקרו במאמר זה התוצאות של ויכוחים כאלה וההיגיון שבבסיסם 

תורמים לרוב לקידומו של סדר יום דכאני, ולא של סדר יום שוויוני ליברלי.

במחקרה רב ההשפעה על הפוליטיקה הבין-לאומית של עֶקרון חופש הדת, אליזבת 
שקמן הרד מזהירה מפני בחינה של סכסוכים תוך-קהילתיים ובין-קהילתיים באמצעות 

התמקדות ב"דת" ובמטרה של הבטחת "חופש הדת": 

ההכרזה על הדת כגורם לסכסוכים פוליטיים מסוימים מרדדת שאלות 
מורכבות של סיבתיות ומטשטשת את ההקשרים הכלכליים, ההיסטוריים 
והפוליטיים הרחבים יותר שבהם מתרחשות אפליה ואלימות. קטגוריות 
דתיים.  במונחים  ממוסגרות  ודו-קיום  חברתי  קונפליקט  של  בסיסיות 
מתחים חברתיים וקונפליקטים מורכבים עוברים דה-פוליטיזציה, ונטען 
 Hurd,( עליהם  לגשר  שאין  דתיים  בהבדלים  טמונות  להם  שהסיבות 

 .)2017: 12

הבחנה זו מתאימה לשלושת המקרים הנידונים במאמר זה. כאשר פעילי ימין יהודים 
הפולחן  לחופש  זכותם  של  כשאלה  הבית  להר  גישתם  על  המחלוקת  את  ממסגרים 
זכויות  שלילת  על  או  ירושלים  מזרח  כיבוש  על  דיון  כל  שוללים  למעשה  הם  הדתי, 
האזרח של פלסטינים בעיר ובמרחב שבו הם פועלים. הפלסטינים מובנים כ"מוסלמים" 
בלבד, והרשות שיש להם להתפלל בהר הבית היא זכות שנשללת מיהודים שלא כדין. 
מדינת ישראל, לטענת פעילי הימין, מעניקה עדיפות בלתי הוגנת למוסלמים במקום 
ומפירה את זכותם של יהודים לקיים את מצוות דתם באופן חופשי. אלא שבפועל הם 
דורשים מהמדינה את החלת ריבונותה באתר – כביכול רק כדי להבטיח את חופש הדת 
והפולחן. קביעת הריבונות באתר והרחבתה נועדו להגן על חופש הדת של כולם, אבל 
בייחוד של יהודים. כפי שהראתה מחמוד, ההגנה על חופש הדת של מיעוטים שימשה 
במזרח  הקולוניאלית  הריבונות  להרחבת  אירופיות  מעצמות  בידי  כלי  ומעולם  מאז 
כי ההיגיון הזה משוחזר בעבודתם של הפעילים  נראה   .)Mahmood, 2012( התיכון 
למען הר הבית, אשר מרבים לציין את מה שנחשב בעיניהם חוסר ריבונות אמיתית של 
ישראל, הגורם לאפליה דתית נגד יהודים )מצד משטרת ישראל ומצד המוסלמים( בהר 
הבית. לדעתם, הפתרון לאפליה הדתית שהם חווים הוא יישום אסרטיבי ונרחב יותר 

של הריבונות הישראלית.

באופן  דתי  ושוויון  דת  חופש  טיעונים של  על  הכותל הפמיניסטיות מסתמכות  נשות 
שאינו שונה מאוד מהדרך שתנועת נשים למען המקדש משתמשת בהם. בעיני נשות 
הכותל, בשלילת זכותן לקיים את מנהגיהן הדתיים המדינה נוקטת נגדן אפליה דתית 
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מהן  שכמה   – דרישותיהן  במקום.  המקובל  החרדי  לנוהג  העדפתה  את  המשקפת 
זכו להכרה בעקבות מאבקים משפטיים מפרכים אך טרם מולאו בפועל – חושפות 
הדת.  חופש  של  בטענה  המקדש  פעילות  של  השימוש  את  גם  המאפיינות  בעיות 
ראשית, מאבקן של נשות הכותל על תפילת נשים יהודיות בכותל ִמסגר את האג'נדה 
הפמיניסטית היהודית הליברלית בעיר העתיקה סביב השוויון הדתי בין יהודים ליהודים 
– במקרה שלהן סביב השוויון הדתי של נשים יהודיות ושל זרמים לא אורתודוקסים. 
יהודי התפוצות  ושל  ליברליים בישראל  זה קודם בסדר העדיפויות של חוגים  מאבק 
)בעיקר בארצות הברית( למאבקים אחרים, לא דתיים, למען זכויות אזרח בעיר העתיקה 
ובמזרח ירושלים. מדינת ישראל מתבקשת להרחיב את ריבונותה ולהחיל אותה באופן 
ולתת  נחלתם של שחקנים אורתודוקסיים,  בו  יותר באתר שמקובל לראות  אסרטיבי 
של  הרחבתה  מזו,  יתרה  פרוגרסיביים.  יהודים  לשחקנים  ובניהולו  הזה  באתר  מקום 
רחבת התפילה לחלקו הדרומי של הכותל, כפי שנשות הכותל מציעות במסגרת מתווה 
נרחב  חד-צדדי  בשינוי  מדובר  שכן  העתיקה,  בעיר  קוו  הסטטוס  את  תשנה  הכותל, 
שתעשה ישראל ברכוש הווקף המוסלמי. נשות הכותל, בשם השוויון הדתי בין היהודים, 
תורמות אפוא להרחבה ולהעמקה של ריבונות אתנית-לאומית יהודית אקסקלוסיבית 

בירושלים, שעולה בקנה אחד עם מטרותיהם של פעילי הימין המתנחלי.

הדרישה של נשות הכותל להכרה רשמית של המדינה ולהשתתפות בניהול אתר 
קדוש במרחב כבוש, שבו אין לפלסטינים זכויות אזרח בסיסיות שוות )כגון הזכות 
לבחור או להיבחר לכנסת(, חושפת את מה שוויניפרד סאליבן מכנה "חוסר האפשרות 
של חופש הדת" )Sullivan, 2005(: כל סוג של הכרה בזכויות יתר מיוחדות של קבוצה 
דתית מסוימת, כגון הזכויות שדורשות נשות הכותל, כרוכה בהכרח באפליה או בהדרה 
של קבוצות אחרות, שכן בתי המשפט או המדינה נקראים להגדיר מהו נוהג דתי 
אותנטי ולגיטימי ומהו נוהג לא דתי, שאינו זכאי להגנה מתוקף הזכות לחופש הפולחן. 
כאשר תנועת נשות הכותל הופכת בדעת הקהל הישראלי מקבוצת מיעוט דתית חריגה 
ומודרת לקבוצה דתית מקובלת, ואולי אף מוכרת ומוגנת רשמית, היא זוכה לזכויות 
יתר שנמנעות מקבוצות אחרות – קבוצות שהממשלה ואוכלוסיית הרוב אינן מוכנות 
לקבל. כך, למשל, הזכות להתפלל תפילה קולקטיבית במקום זה נשללת מפעילות 
אלמוראביטאת, שטוענות בין היתר כי הכותל עצמו הוא אתר קדוש למוסלמים, ולא זו 
בלבד אלא שפעילוּת תנועתן נאסרה. את המחויבות הדתית שלהן ואת מנהגיהן המדינה 
מפרשת כפעילוּת פוליטית לא לגיטימית, ולא כפרקטיקה דתית אותנטית "טהורה".16 
שמירה על "חופש הדת והפולחן" של קבוצה כלשהי במקום קדוש שיש מחלוקת על 
השליטה ועל הזכויות בו מחייבת הגדרה ותיחום של מי ראוי לזכות כזו ומי אינו ראוי לה.

.Agrama, 2015 על כנות ואותנטיות בהקשר של חופש הדת ראו  16
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כפי שטוענת הרד, "הכרה מועדפת לדת כישות בעלת פועלוּת ]agency[ גם מעצבת 
 Hurd, 2017:( "את חייהם של הפרטים והקבוצות שחיים בהתאם להגדרות האלה
12(; היא מעצבת את הנוהג הדתי שלהם ואת הדרכים שבהן הם מסוגלים לבטא 
את האינטרסים שלהם ואת הסיבות לקיומם. כשדברים אמורים באלמוראביטאת, 
הפוליטיקה של חופש הדת של ישראל מאלצת אותן לנסח את הפרקטיקות שלהן 
במונחים כאלה, ובכך להפוך שלא מדעת לבנות ערובה של ֶהגיון המדינה. כיוון 
שהמדינה טוענת כעת שההתערבות של אלמוראביטאת בעלייה יהודית להר הבית 
פוגעת בחופש הדת של יהודים )בזכותם לגשת לאתר הקדוש ליהודים(, אלמוראביטאת 
צריכות להתגונן מפני האשמות כאלה. במקום שיטענו, למשל, שייתכן שהן אכן מונעות 
מיהודים גישה חופשית לאתר אך הן עושות זאת בגלל עובדת הכיבוש – כלומר משום 
שלכובש אין זכות לחופש דת במרחב שבו הוא שולל זכויות אזרח בסיסיות מהנכבשים 
– על פעילות התנועה לעסוק באקרובטיקה תיאולוגית. כדי שלא יואשמו בפגיעה 
בזכותם של יהודים לחופש הדת והפולחן, הן מקדמות שיח השולל את קיומו של בסיס 
תיאולוגי לתביעות היהודים בהר הבית, ורבות מהן טוענות שהר הבית בעצם לא היה 
קדוש כלל ליהודים בעבר ואינו קדוש להם גם בהווה, ושיהודים שדורשים להתפלל 

במקום הם מתחזים הפועלים ממניעים פוליטיים בלבד.

מתוך מלכוד הזה שהן נתונות בו, אלמוראביטאת משחקות מבלי משים לידיהם 
של ממשלת ישראל ושל פעילי הימין, המבקשים להציג אותן כפנטיות דתיות בלתי 
סובלניות. אך המלכוד שלהן עמוק אף יותר. הטיעון של ממשלת ישראל בעד שמירה על 
מידה מסוימת של הסטטוס קוו בהר הבית, טיעון שבתי המשפט הישראליים מאמצים 
באופן גובר, הוא ההגנה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור. לפיכך, אלמוראביטאת, 
או כל פלסטיני אחר המבקש לשמור על הסטטוס קוו מפני הפרות ושינויים אחרים 
מצד ישראל, נדחקים לתפקיד של מי שמאיימים על הסדר הציבורי. במילים אחרות, 
ישראל טוענת כי ליהודים יש זכות דתית להתפלל בהר הבית, אך בדרך כלל הם מנועים 
מלממש אותה, כי לטענת המשטרה והמדינה יש סכנה שתפילת יהודים על הר הבית 
תגרום להפרת הסדר הציבורי מצידם של מתפללים מוסלמים ותעורר תגובות אלימות 
שיהיו חמורות עד כדי כך שיצדיקו הגבלה או שלילה של זכותם של יהודים להתפלל 
במקום. אם כן, לפי ההיגיון של מדינת ישראל עצמה, לפלסטינים יש רק דרך יעילה 
אחת להתנגד לשינוי בסטטוס קוו ולמנוע את הרחבת הריבונות הישראלית דה פקטו 

במקום, והדרך הזאת היא להוות איום מתמיד של הפרות סדר. 

בספרה Religious Difference in a Secular Age סבא מחמוד חוקרת, בין היתר, 
את הדרכים שבהן המושג "סדר ציבורי" משמש מדינות שונות זו מזו – דוגמת טורקיה, 
מצרים, צרפת ושווייץ – כדי להגביל את חופש הדת של קבוצות מיעוט ולמנוע מהן 
לקיים את מנהגיהן בפומבי, וקובעת: "הסדר הציבורי מוגדר בהתאם לנורמות יסודיות 
של הזהות הלאומית של הרוב, ומולן נבחנת הלגיטימיוּת של מסורות דתיות של 
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המיעוט" )Mahmood, 2015: 165–166(. טיעוני הסדר הציבורי פועלים בדרך כלל 
נגד פרקטיקות דתיות של מיעוטים שהרוב רואה בהן "הפרעה לסדר הציבורי". עם זאת, 
בשלושת המקרים הנידונים במחקר זה ההיגיון של הסדר הציבורי פועל אחרת, אם כי 
השפעותיו אכן פועלות לטובת דת הרוב במדינה, או לטובת הקבוצה הדומיננטית של 

הדוגלים בעליונות אתנית-לאומיות יהודית.

המשטרה והמדינה השתמשו תחילה בטיעוני הסדר הציבורי ושלום הציבור 
כדי למנוע מנשות הכותל להתפלל כמנהגן בכותל. מנהגן, המקובל כפי שנטען רק 
על מיעוט בישראל, נתפס בעיני המתפללים האחרים כפרובוקציה ועלבון שעשויים 
להוביל לתגובות אלימות. עם זאת, כפי שתואר לעיל, במרוצת הזמן קבעו ערכאות 
שונות בישראל כי הפוטנציאל להפרת הסדר הציבורי ולסיכון שלום הציבור אינו אמור 
לפגוע בחופש הפולחן של נשות הכותל. מחובת המשטרה והמדינה, קבעו בתי המשפט, 
להבטיח את זכותן של נשות הכותל להתפלל בכותל או באתר חלופי סמוך ולמנוע 
מהמבקשים לשלול מהן זכות זו להפר את הסדר. אם כן, במקרה זה שימשו במקור 
נימוקים של שלום הציבור והסדר הציבורי להגבלת חופש הפולחן של מיעוט, אך בסופו 

של דבר הכריזו בתי המשפט כי לא די בהם להגבלה זו.

באופן דומה, גם תפילת יהודים בהר הבית, שהיא מטרתה של תנועת נשים למען 
המקדש, היא נוהג של מיעוט ולא של רוב הזרמים היהודיים, והמשטרה והמדינה 
מונעות אותו בתואנה שהוא עלול להביא לידי הפרת הסדר הציבורי ולפגיעה בשלום 
הציבור. תנועת נשים למען המקדש ופעילי מקדש אחרים נתלים בפסיקות בתי המשפט 
בעניין נשות הכותל כדי לערער על טיעון זה של שמירה על שלום הציבור: על המדינה 
להשתמש בכוחה כדי להגביל את מי שמפירים את הסדר ומסכנים את שלום הציבור, 
ולא את המבקשים לממש את זכותם הדתית. גם כאן המדינה מגבילה קיום מנהג יהודי 
לא קונפורמיסטי ומצדיקה זאת בנימוקים של שמירה על הסדר הציבורי. עם זאת, ככל 
שפעילי הר הבית ירחיבו את ההתקבלות הציבורית של מנהגם, סביר להניח שהציבור 
ופוליטיקאים מן הימין יפעילו לחץ הולך וגובר על ממשלות ישראל בדרישה להתיר את 

הנוהג למרות האיומים על הסדר והביטחון הציבורי כביכול.

כשדברים אמורים במוסלמים פלסטינים המדינה מרבה להשתמש בנימוקים של 
סכנה לשלום הציבור ולסדר הציבורי כדי להגביל את גישתם לאלחרם אלשריף – 
אם באמצעות מניעת גישה חופשית של פלסטינים מהגדה המערבית ומעזה לאתר, 
אם באמצעות הגבלת גיל המתפללים המורשים להיכנס לאתר ואם באמצעות פרסום 
רשימות של אנשים שכניסתם להר הבית נאסרת לתקופות ממושכות. אולם כפי 
שראינו, הכלי היעיל ביותר של הפלסטינים למניעת שינויים חד-צדדיים בסטטוס קוו 
)כגון מיסודה של תפילת יהודים במקום( הוא איום מתמיד על הסדר הציבורי ועל 
שלום הציבור, באמצעות מחאה ועימותים מדי פעם על רקע כניסת פעילים יהודים או 
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ניסיונות של יהודים להתפלל באתר. אלא שכך מתאפשר למדינת ישראל לתאר אותם 
כשחקנים אלימים ולא סובלניים. בעוד מדינת ישראל מציגה את עצמה כמגינת חופש 
הדת והפולחן הן של היהודים הן של המוסלמים, דחיקת הפלסטינים לעמדה של מי 
שאינם מסוגלים או אינם מוכנים לחלוק את האתר הקדוש עם אחרים ולהכיר בזכויות 

הדתיות של אחרים בו מאפשרת לה להציג את הפלסטינים כקולקטיב אלים.

כפי שמראים מרשל ברגר, יצחק רייטר ולנרד האמר, ההסדרה של האתרים 
 Breger, Reiter and Hammer,( הקדושים בישראל הייתה לא עקבית ולא שוויונית
2009(. לצד חוק השמירה על המקומות הקדושים )התשכ"ז-1967( פרסמה ישראל 
גם את תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים )התשמ"א-1981(, אך נמנעה 
מלהתקין תקנות דומות לשמירה על מקומות קדושים למוסלמים. לדברי ברגר, רייטר 
והאמר, "אתרים קדושים מוסלמיים רבים טופלו על ידי ממשלת ישראל כרכוש נטוש 
לאחר 1948 ולעיתים קרובות הוסבו )באופן חוקי או אחר( למטרות אחרות. גורמים 
ישראליים חוששים שפירוט המקומות הקדושים למוסלמים יפתח תיבת פנדורה של 
טענות הקשורות להחלטות לפי חוק הרכוש הנטוש" )שם, 51(. ברשימת המקומות 
16 אתרים, ויותר מ-160 אתרים  1981 נמנו  הקדושים ליהודים הכלולים בתקנות 
2016(. במהלך השנים דרשו  מקבלים מהמדינה תקציבים לאחזקתם )עמק שווה, 
ארגוני זכויות אזרח להשוות את מעמדם של אתרים קדושים למוסלמים למעמדם של 
אתרים קדושים ליהודים, בנימוק שהיעדר ההגנה בחוק והיעדר התקצוב מפלה את 
האתרים המוסלמיים לרעה לעומת האתרים היהודיים. שלא במפתיע, ישראל העדיפה 
לשמור על עמימות בכל הנוגע להגדרתם של אתרים קדושים. כך התאפשרו מצד אחד 
ריבוי של אתרים יהודיים בישראל ובגדה המערבית ומצד שני הגבלת ההכרה באתרים 
מוסלמיים, והתאפשר לשמור על עמימות בכל הנוגע לאתרים משותפים או שנויים 
במחלוקת שנחשבים קדושים הן עבור מוסלמים הן עבור יהודים – כמו הר הבית/

אלחרם אלשריף )שם(.

פרקטיקה מפלה זו אינה ייחודית להקשר זה; כפי שמציינת מחמוד, לעיתים קרובות 
מאוד, כאשר המדינה היא האמונה על עקרון השוויון הדתי, היא מכפיפה אותו לנורמות 
ולרגישויות של הרוב )Mahmood, 2015: 209(. בין שהדבר נעשה באופן מתוכנן ובין 
שלא תוכנן מראש, השימוש של כל אחת משלוש הקבוצות הנבחנות במחקר זה בשיח 
של חופש הדת והפולחן ובחוקים ובתקנות שהמדינה קבעה כדי להגן על המקומות 
הקדושים, פועל בשירות התביעה היהודית לריבונות בלעדית על האתר הקדוש השנוי 
במחלוקת. על רקע המציאות הזאת אני בוחנת להלן גם חלופות לֶהגיון המדינה 
ולהתמקדות של שיח חופש הדת במדינה כשומרת החופש הזה והמוציאה לפועל 
שלו. אני חוזרת לשאלותיה של מחמוד שציטטתי במבוא, בדבר הציפייה הלא ריאלית 
שפתרון של האי-שוויון הדתי יבוא ממדינה שמוסדותיה והתנהלותה מייצרים היררכיה 
של הבדלי דת לטובת הדת והתרבות של הרוב, ובדבר האפשרות לניסוח פרקטיקה 

נשים וחופש הדת והפולחן באתרים הקדושים שבמחלוקת בירושלים: מבט ביקורת



75

ביקורתית שתביא לידי פיתוח של יחסים פרודוקטיביים בין רוב דתי למיעוט דתי ובין 
מדינה לנתיניה הדתיים )שם, 212(.

המחשבות על חלופות לשיח חופש הדת – בד בבד עם חקירתן של שלוש תנועות 
הנשים – מיועדות הן לקוראות ואולי גם לפעילות בתנועות עצמן, אם הן מעוניינות 
בעתיד של שוויון אזרחי באתר הקדוש, בירושלים ובישראל/פלסטין. בניגוד להוגות 
כמו מחמוד, המבקרות את הליברליזם הפוליטי, איני מניחה שבלתי אפשרי שמדינה 
דמוקרטית ליברלית תבטיח את השוויון של אזרחיה ותגן עליו. תפיסות הרוב לגבי חופש 
דת שמבוטאות בתקנות במדינות שמחמוד כותבת עליהן בספרה – טורקיה, צרפת, 
שווייץ ומצרים – אינן תפיסות ליברליות. כפי שססיל לאבורד מגדירה זאת, "פילוסופים 
ליברלים השמיעו את קולם ממש כמו תיאורטיקנים ביקורתיים בהוקעת הפרות של 
 Laborde,( "חופש הדת בשם הסדר הציבורי, רגישויות של הרוב או פגיעה באחרים
35 :2017(. אולם מדבריה של מחמוד ומדבריהם של מבקרים אחרים של המדינה 
הליברלית אני מאמצת את הצורך לבחון מדינות ולשפוט אותן לפי פעולותיהן, ולא לפי 
הטענות הלא משכנעות שלהן שהן שומרות על עקרונות ליברליים.17 שיח חופש הדת 
של ישראל והתנהלות המדינה בנושאי חופש דת, למשל, אינם תוצאה של הליברליזם 
שלה, אלא של כישלונה להתנהל על פי עקרונות דמוקרטיים ליברליים שיעניקו שוויון 
אזרחי ומדיני מלא לכל תושבי ירושלים וישראל/פלסטין. גם כאשר המדינה מגינה על 
מנהג דתי של מיעוט – כמו מנהגן של נשות הכותל – היא עוסקת בהקצאה ובהרחבה 
של זכויות האזרח של קבוצות יהודיות שונות במרחב שבו נמנעות מקבוצות אחרות 

)פלסטיניות( זכויות אזרח בסיסיות.

בהקשרים כאלה, שבהם ההתנהלות הממלכתית אינה ליברלית ואף לא דמוקרטית, 
הקריאה של מחמוד לחפש דרך לעקוף את המדינה בחתירה לשוויון דתי היא בעלת 
ערך רב. מה יכולה להיות המשמעות של דרך כזו מבחינת שלוש תנועות הנשים שאני 
חוקרת? כפי שמציעה סאליבן, על הדרך הזאת לכלול מחויבות לשוויון )לכל האנשים 
ללא קשר לשיוך הדתי או הלא-דתי שלהם(, במקום הסתמכות על חופש הדת והפולחן 
 Sullivan,( ככלי פוליטי או משפטי לדרישה ולקידום הפריווילגיה של קבוצה מסוימת
2005(. אנשים הנאבקים למען חופש דת יכולים אפוא לבחור להיפגש זה עם זה – 
מחוץ לאולמות בית המשפט, משרדי הממשלה ותחנות המשטרה שבהם הם שוטחים 
את טענותיהם כלפי המדינה – כדי לקיים דיאלוג ופעילות על בסיס הנחת היסוד של 

שוויון אזרחי ופוליטי. 

נשות הכותל, למשל, יכולות להשקיע את משאביהן המקצועיים, החומריים 

https://syndicate. ,"17  תגובות על ספרה של לאבורד ראו בדיוני הסימפוזיון על "דת הליברליזם
network/symposia/theology/liberalisms-religion/, ובייחוד ראו שם את האשמתה החריפה של 

סאליבן לגבי חוסר יכולתה של המדינה הליברלית לעמוד באידיאלים שלה עצמה.
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והחברתיים ואת הקשרים שלהן כארגון בחבירה למאבקים שונים לשוויון אזרחי ומדיני 
בירושלים, לרבות מאבקים של פלסטינים, כדי להגדיר מחדש את המודל הקיים של 
ריבונות אתנית-לאומית ולא רק כדי להנציח או לקדם אותו. כיחידות כמה מנשות 
הכותל כבר מעורבות במאבקים אחרים לשוויון, אולם כארגון הן מנסות בכוונה להתרחק 
ולהתבדל ממאבקים כאלה, הקוראים תיגר על הריבונות היהודית הבלעדית בירושלים. 

נשים למען המקדש, לוּ חפצו בכך, היו יכולות לבדוק צורות ריבונות אחרות 
בירושלים ובישראל/פלסטין, צורות שיכללו שוויון אזרחי ופוליטי מלא בין יהודים 
למוסלמים כאמצעי לקידום עקרון השוויון, שהטיעון שלהן לחופש הדת בהר הבית 
מתיימר לדבוק בו. אלמוראביטאת, במקום לנסות להפריך את הקשר הרוחני של יהודים 
לאתר אלאקצא, יכלו למסגר את הִרבאט שלהן כמאבק לשוויון אזרחי ומדיני שפעילי 
הר הבית מאיימים עליו בניסיונם לשנות את הסטטוס קוו כאמצעי לקידום ריבונות 
יהודית אתנית-לאומית. אסטרטגיה כזאת הייתה יכולה לחלץ אותן מהמלכוד של שיח 
חופש הדת, שמאפשר לישראל להציג אותן כיום לא רק כחסרות סובלנות, אלא אף 

כעברייניות החברות בהתארגנות לא חוקית.

גישה זו אינה מקילה ראש במוטיבציה הדתית של הפעילות ואינה מבקשת לגרוע 
מן המחויבות העזה שלהן לאתר הקדוש ולמאבקן. בשום אופן אין בכוונתי לרמוז 
שהשימוש הפוליטי בחופש הדת והקישור שלו עם קידום הריבונות האתנית-לאומית 
המפלה גורעים בצורה כלשהי מן האותנטיות והכנות של המניעים של הפעילות. אני 
גם מבינה ששוויון אזרחי ופוליטי אינו בהכרח הנושא שהן מחויבות לו. רבות עשויות 
להעדיף מדינה אתנית-לאומית המסדירה היררכיה בין נתיניה על סמך השתייכות דתית. 
עם זאת, מודל זה של שליטה אתנית-לאומית אינו תואם את המחויבות של הפמיניזם 
הליברלי לשוויון ולדמוקרטיה – הנחת היסוד הנורמטיבית של המחקר המוצג במאמר 
זה. הקלות שבה שפת חופש הדת והפולחן יכולה להיות מגויסת לפרויקטים של אי-

שוויון ושל שליטת הרוב צריכה לעורר חשד פמיניסטי כלפי שפה זו. מוטב שנפנה את 
מבטנו למסגרות חלופיות של שוויון אזרחי ופוליטי שיעניקו לכל הקהילות והפרטים 

הזדמנות לחיות יחד בכבוד, בצדק ובשלום.
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תקציר
בנושאים  מגדרי  צדק  למען  פלסטיניות  פמיניסטיות  של  במאבקן  עוסק  זה  מאמר 
ובין המדינה, הדת  דיני המשפחה  בין  נסקר הקשר  בדיני האישות. תחילה  הקשורים 
חוקי המעמד  לתיקון  הביא  פמיניסטי  ומוצגים מקרים שבהם מאבק  והקולוניאליזם, 
המעמד  לחוקי  מתייחס  המאמר  בהמשך  ואסלאמיות.  ערביות  מדינות  בכמה  האישי 
היוזמה  הדתיים:  הדין  בבתי  הנשים  לשינוי מעמד  יוזמות  בשתי  ודן  בישראל,  האישי 
של ״ועד הפעולה לשוויון בדיני אישות״ שמטרתה לתקן את חוק בית המשפט לענייני 
משפחה, והיוזמה של עמותת ״נסאא ואפאאק – נשים ואופקים״ לתיקון חוק זכויות 
המשפחה העות׳מאני. בהקשר זה מתוארים פעילותם ועמדותיהם של הארגונים ושל 
הזה:  רלוונטיים בשדה  גורמים  ניתוח של השיחים של  ונערך  הפעילות הפלסטיניות, 
פעילות פמיניסטיות, בתי הדין הדתיים, המפלגות הפוליטיות, התנועות האסלאמיות 

ובמידת האפשר הציבור הרחב.

היותה של ישראל מדינה יהודית במובנה האקסקלוסיבי של המילה משפיע באופן 
מובהק על החברה הפלסטינית גם בנושאים של יחסי דת ומגדר. היהדות של המדינה 
מתבטאת הן בממד הלאומי והן בממד הדתי, ולמעשה בהיתוך של שני הממדים האלה. 
דבר זה משתקף במוסדות המדינה ובחוקים אשר מדירים את האזרחים הערבים 
ו"מעניקים״ להם במקרה הטוב אזרחות משנית. חוקי המעמד האישי ובתי הדין הדתיים 

הם דוגמה בולטת לכך, והם משקפים במידה רבה את תפיסת האזרחות של המדינה. 
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לפילוסופיה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ברצוני להודות לשני המנחים שלי, פרופ' 
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במהלך פוסט דוקטורט במרכז מינרבה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית. אני מודה למרכז מינרבה על 

המרחב האקדמי לכתיבה ולחשיבה.
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הטענה המוצגת במאמר היא שמאבקן של פמיניסטיות פלסטיניות – דתיות 
וחילוניות – בנושא חוקי המעמד האישי בישראל קשור לא רק לנושאי מגדר, אלא גם 
לפוליטיקה של דת, מגדר ומדינה. את גבולותיה של פוליטיקה זו קובעות האינטראקציות 
בין מבנה הכוח הפטריארכלי לזה הדתי, הפוליטיקה של המדינה הקולוניאלית והסוכנות 
הנשית המתנגדת. מעבר למאבקים הספציפיים שניהלו פעילוֹת פמיניסטיות, במאמר 
נחשפת המורכבות הפוליטית של המאבק, המציבה את הנשים בין הפטיש של בתי 
הדין השרעיים והנוצריים לסדן של המדינה. עם זאת, למרות הבעייתיות של מצבן, 
נשים אלה אינן נרתעות וממשיכות בפעולתן, תוך בחינה מתמדת של דרכי הפעולה 

והאסטרטגיות שלהן.

מילות מפתח: פוליטיקה פמיניסטית, דיני אישוֿת, פלסטינים בישראל, אסלאם, מגדר
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Personal	 Status	 Politics	 among	 Palestinian	
Feminist	Activists
Areen Hawari 

Abstract	
The main purpose of this article is to investigate gender politics amongst 
Palestinian feminist activists in the context of their struggles to change 
personal status law in Israel. The article explores the complex relationship 
between family law, state, religion and colonialism by focusing on two 
initiatives for change aimed at personal status law of Palestinian women 
in Israel. The article discusses the activities of the feminist organizations 
that promoted the change and analyzes the different relevant discourses 
amongst the feminist activists; the religious courts; the political parties 
and the Islamic movement. The exclusive Jewish character of the state 
has significantly influenced Palestinian society in Israel also in matters 
of religion and gender relations. Even if it was established as a secular 
state, Israel’s Jewish character is expressed in both the national and 
religious dimensions, and in fact in the fusion of these two dimensions. 
This is reflected in state institutions and in many laws that also affect 
women. Personal status laws and religious courts are the most prominent 
example even if not the only one. These laws stipulate that a person’s 
personal status will be determined according to his\her religion, and 
not according to her\his status as a citizen of the state and reflecting 
the state’s perception of citizenship. The article argues that the study of 
the struggles of Palestinian feminists – both religious and secular – to 
change family law in Israel help us understand the nuanced and complex 
relationships between gender, state, religion and politics which are in turn 
constituted by the patriarchal and religious power structures, the politics 
of the colonial state, and women’s agency and resistance. The article is 
based on a variety of sources including media reports, the organizations 
archives, parliament committee protocols and personal interviews with 
the main feminist activists.

Key words: Feminist politics, personal status, Palestinians in Israel, Islam, 
Gender 

ערין הווארי



84

 سياسة حقوق قضايا األحوال الشخصّية لدى
الناشطات النسويات الفلسطينيات

عرين هواري

ملخص
يتناول هذا المقال السياسة الجندرية لدى النسويات الفلسطينيات حول موضوع 
قضايا األحوال الشخصية. وهو يتطرق أواًل إلى العالقة بين قوانين العائلة والدولة، 
الدين واالستعمار، ويعرض عملية سن قوانين العائلة وإصالحها في الدول العربية 
واإلسالمية. ثم، يتطرق إلى قوانين الحالة الشخصية في إسرائيل، وإلى مبادرَتين 
لتغيير مكانة المرأة في المحاكم الدينية: لقد بادرت إلى المبادرة األولى "لجنة العمل 
من أجل المساواة في قوانين األحوال الشخصية" إلصالح "قانون محاكم الشؤون 
العائلية" أما الثانية فقد باردت إليها جمعية "نساء وآفاق" التي تعمل على إصالح 
"قانون حقوق العائلة العثماني". بعد ذلك، يتطرق إلى نشاطات ومواقف المنظمات 
والناشطات الفلسطينيات، ويحلل خطابات جهات مختلفة ذات صلة في هذا المجال: 
الناشطات الفلسطينيات، المحاكم الدينية، األحزاب السياسية، الحركات اإلسالمية، 
وآراء الجمهور الواسع إلى حد ما. يتضح أن حقيقة كون إسرائيل دولة يهودية بالمعنى 
الحصري للكلمة، قد أثرت دون شك في المجتمع الفلسطيني وفي العالقة بين 
الدين والجندر أيضا. وتتجسد يهودية إسرائيل في المستوَيين الوطني والديني، 
وفي اندماجهما معًا. وينعكس هذا الواقع في مؤسسات الدولة وقوانينها التي 
تهّمش المواطنين العرب "وتمنحهم" في أحسن األحوال جنسية ثانوية. فقوانين 
األحوال الشخصية والمحاكم الدينية تشكل مثااًل بارزا على مفهوم المواطنة في 
الدولة وتعكسه بدرجة كبيرة. يدعي المقال أن نزاع النسويات الفلسطينيات - المتدينات 
والعلمانيات - المتعلق بقوانين األحوال الشخصية في إسرائيل ال يشير إلى العالقة 
المباشرة لهذا النضال بالجندر فحسب، بل إلى السياسية والدين، الجندر، والدولة. 
تنبثق حدود هذه السياسة عن التفاعالت بين مبنى النظام األبوي والديني، وسياسة 
الدولة الكولنيالية، والحركات النسائية المعارضة. عالوة على النضاالت الخاصة التي 
تديرها الناشطات الفلسطينيات، يكشف المقال عن خطورة هذه النضاالت السياسية، 
التي تضع النساء بين مطرقة المحاكم الشرعية اإلسالمية والمسيحية وبين سندان 
الدولة. رغم ذلك، ورغم المشاكل التي تواجهها هؤالء النساء، فهن ال يخشين، 

ويواصلن نشاطهن، ويفحصن طرق عملهن واستراتجياتهن باستمرار. 

الكلمات الرئيسية: السياسية النسوية، قوانين األحوال الشخصية، الفلسطينيات 
في إسرائيل، اإلسالم، والجندر
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א.	מבוא	
הפוסט- התיכון  המזרח  במדינות  הפמיניסטי  במאבק  המרכזיות  הסוגיות  אחת 

קולוניאליות היא שינוי חוקי המעמד האישי, שכמעט בכל מדינות האזור מתבססים על 
הלכות הדת. האתגר העיקרי של הארגונים הפמיניסטיים ופעילי זכויות אדם במזרח 
התיכון שעסקו בסוגיה זו היה ועודנו הטענה של ”קדושת“ חוקים אלה. זיבא מיר-חוסייני 
)Mir-Hosseini, 2009( טוענת שהחיבור בין המאבק לתיקון חוקי המעמד האישי ובין 
לנורמות  המוסלמים  של  היצמדותם  את  שחיזק  משבר  יצר  הקולוניאליזם  מורשת 
פוליטיות,  זיקות  בעלת  פטריארכלית  מורשת  על  בדיעבד  להגן  להם  וגרם  הדתיות, 
שנתפסה כקדושה. משום כך, כל קריאה לשינוי חוקי המעמד האישי נתפסה כפגיעה 
ב“קדושתם“. נוסף על כך התמודדו הפעילות והארגונים גם עם טענת אי-הכשירות או 
היעדר הלגיטימיות של מי שדרשו שינוי, בטענה שהם מתמערבים. משום כך, המאבק 
בין שהקבוצות שנרתמו למאבק התבססו על פרשנות  עימותים שונים –  הוליד  הזה 

דתית חדשה ובין שדיברו בשם זכויות אדם אוניברסליות. 

המאבק הפמיניסטי לשוויון בדיני אישות בקרב הנשים הפלסטיניות בישראל 
מתקיים בהקשר היסטורי ופוליטי מורכב עוד יותר מהמאבקים המזרח-תיכוניים או 
האסלאמיים. הנשים הפלסטיניות בישראל אינן חיות במדינה פוסט-קולוניאלית, 
שהוקמה אחרי מאבק לאומי לשחרור מקולוניאליזם כמו רוב מדינות ערב, וכמובן, 
אין מדובר בקבוצת מיעוט מהגר. הנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל הן חלק מהעם 
הפלסטיני, וככאלה חלק מהאומה הערבית והאסלאמית. אולם בשנת 1948 נעשתה 
הקבוצה מרוב למיעוט במולדתה, עקב הנכבה, והמיעוט שנותר במולדתו הושם תחת 
ממשל צבאי עד שנת Bäuml, 2011( 1966(, תוך ניתוק מהמרחב הערבי ולעיתים אף 
מבני משפחה בדרגה ראשונה. הרס התשתית הפוליטית והתרבותית חיסל את כל ארגוני 
הנשים הפלסטיניים שפעלו בתחומי הקו הירוק לפני הנכבה ב-1948. רק לקראת שנות 
התשעים התחילו להופיע ארגונים פמיניסטיים וארגוני נשים פלסטיניים עצמאיים 
ארציים ואזוריים )אבו אלעסל, 2006; עבדו, 2008(. נוסף על כך, האקטיביזם הנשי 
הפלסטיני בנושאים הקשורים ליחסי מגדר, דת ומדינה מתקיים בהקשר פוליטי שיוצר 
מורכבות אנליטית, כיוון שישראל מוגדרת כמדינה יהודית והדת היהודית היא מקור 
חקיקה בה. קביעות דתיות-יהודיות מסוימות חלות על כל אזרחי המדינה, ובכלל זה 
הפלסטינים, ודיני המעמד האישי הם חוקים דתיים שנחקקו בתקופת המנדט הבריטי 

 1.)1948–1920(

עוסק במאבק של הפעילות הפמיניסטיות  זו, המאמר  מוצא  נקודת  מתוך 
הפלסטיניות בישראל לשוויון בדיני האישות. ראשית אציג את הסוגיה של מגדר ודת 

גם בבתי המשפט האזרחיים לענייני משפחה החוק הקובע הוא החוק הדתי )שאוה, 1998(.  1
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בפרויקט הלאומי ובמדינה הפוסט-קולוניאלית במזרח התיכון, ואת המאבק הפמיניסטי 
במדינות אלה בסוגיות הקשורות בדיני אישות. לאחר מכן אביא רקע היסטורי של דיני 
האישות החלים על הפלסטינים אזרחי ישראל, ובהמשך אנתח שתי יוזמות פמיניסטיות 
שפעלו לשינוי חוקי המעמד האישי. הניתוח מסתמך על מקורות שונים: פרסומים וחומר 
ארכיוני של הארגונים הנידונים, פרסומים באמצעי התקשורת, פרוטוקולים של ישיבות 
מליאת הכנסת וועדות כנסת, ניתוח של עשרה ראיונות שקיימתי עם פעילות מרכזיות 
ביוזמות אלה2 והשתתפותי כצופה בימי עיון, סדנאות ואירועים הקשורים למאבק לשינוי 

דיני האישות.

במאמר זה אטען שמאבקן של הפמיניסטיות הפלסטיניות בישראל, חילוניות 
ודתיות, לשוויון במעמד האישי מתנהל על רקע המטען של מורשת הקולוניאליזם 
המערבי, שיצא נגד התרבות הערבית והמוסלמית, אבל גם בתוך ההקשר הקולוניאלי 
ההתיישבותי הקיים. בנסיבות אלה, במקרים רבים נאלצו הפעילות לבחור בין ״שיתוף 
 incidental"; Bishara,"( פעולה״ עם ממסד קולוניאלי שרואה אותן כאזרחיות משניות
2017( וחושף אותן להתקפות ולהאשמות, ובין ״שיתוף פעולה״ עם ממסד פטריארכלי 
גם שהפוליטיקה  והציבורי. אטען  הנחיתות שלהן במרחב הפרטי  שמחזק את 
הפמיניסטית הפלסטינית מסרבת להיכנע לדיכוטומיות האלה ומעלה במרחב הציבורי 
הפלסטיני שאלות לדיון מעמיק על גבולות הפוליטיקה של מגדר, דת ומדינה; דיון שטרם 

התנהל. 

ב.	מגדר	ודת	בפרויקט	הלאומי	ובמדינה	הפוסט-קולוניאלית	
תוך  התיכון  במזרח  המגדר  יחסי  שקריאת  טוענת   )Kandiyoti, 1991( קנדיוטי  דניז 
התמקדות בדת בלבד היא גישה מהותנית, א-היסטורית ונטולת ממד מעמדי. לגרסתה 
יש לקרוא את יחסי המגדר במזרח התיכון דרך תהליכים חברתיים-כלכליים הקשורים 
במדינה הפוסט-קולוניאלית ובקשר שלה לקולוניאליזם, כמו גם לפוליטיקה העולמית. 
לתרבות  האסלאם  בין  הקשר  הוא  הראשון  רכיבים:  לשלושה  להתייחס  יש  כלומר 
מפעילות  שמדינות  השליטה  ואופני  המדינה  גיבוש  תהליכי  הוא  השני  הלאומית, 
הבין-לאומיים  הלחצים  הוא  השלישי  והרכיב  ואתניות,  דתיות  שבטיות,  קבוצות  על 
שאלות  עם  להתמודד  נאלצה  התיכון  במזרח  מדינה  כל  מדיניותה.  על  שמשפיעים 
שונה.  בצורה  אזרחות  של  חדש  מודל  ולעצב  חדשה  לאום  מדינת  להקמת  הקשורות 
תהליכים מגוונים של בניית מדינה יצרו סינתזות שונות ומגוונות בין לאומיות לאסלאם, 

אשר הצמיחו צורות שונות של אזרחות ושל יחסים מגדריים )שם(. 

שבע מהנשים רואיינו במסגרת מחקר שערכתי עבור "הוועד לשוויון בדיני אישות" במטרה לתעד את   2
פעילותו לתיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה )הווארי, 2018(.
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בתהליך הקמת המדינה העצמאית ניצלו חלק מהמשטרים האלה את שיח זכויות 
הנשים במסגרת תוכניתם לעיצוב מחדש של היחסים הפוליטיים, וכדי לבסס את 
החברות ה“מודרניות“ באמצעות קעקוע כוחן של קבוצות מסורתיות מסוימות. ואולם, 
האזרחות השווה של האישה הוגבלה בדיני מעמד אישי שהעניקו לגבר זכויות יתר 
 )Arat, 1994( בנישואין, בגירושין, במזונות, בהחזקת ילדים ובירושה. למשל, זהרה אראט
טוענת כי גם אם בתורכיה אימץ אטאטורק תוכניות של ִקדמה כלכלית ומודרניזציה על 
פי המודל המערבי, שבמסגרתן ניתנו לנשים זכויות שלא היו להן עד אז, הוא למעשה 
פעל להחלת פטריארכליות מערבית במקום זו האסלאמית. רפורמות אלה, לטענתה, 

פעלו לשיפור מעמד הנשים רק בצורה שקיימת במערב.

הרפורמות של אטאטורק היו מקור השראה לרזא שאה באיראן, והוא אף היה 
 .)Kandiyoti, 1991( רדיקלי יותר ממנו וכפה על הנשים להסיר את כיסוי הראש
גם במצרים הפוסט-קולוניאלית הושפע מעמד הנשים מהאינטראקציה בין כוחות 
פוליטיים שונים. מרוות חאתם )Hatem, 1998( טוענת בהקשר זה כי משטרו של עבד 
אלנאצר )1954–1970( ביסס את המאפיינים האוניברסליים של המרחבים הפוליטיים 
והכלכליים במצרים, כמו מתן זכות הצבעה וגישה לתפקידים ציבוריים לנשים )1956(, 
וחוקק חוקים שהיטיבו עם הנשים העובדות. אבל השיח על זכויות הנשים, טוענת 
חאתם, היה שיח פטריארכלי חילוני לאומי שהדת לא שיחקה בו תפקיד, מלבד בתחום 

המעמד אישי, שבו השאיר נאצר על כנם את החוקים הדתיים )שם(.

מיר-חוסייני ואסמא אלמוראבט טוענות שחוקי המעמד האישי הדתיים שאימצו 
המדינות הפוסט-קולוניאליות במזרח התיכון התבססו במקרים רבים על נורמות 
 Mir-Hosseini,( חברתיות ועל הגות הלכתית, שבחלקה נכתבה לפני יותר מאלף שנים
Lamrabet, 2015 ;2009(. החוקים ביטאו תפיסות של אותה תקופה, חיזקו הטיות 
תרבותיות נגד הנשים וקידשו את מרותו של הגבר. חוקרות אחדות ציינו שהעקרונות 
הפטריארכליים של חוקים אלה לקוחים הן מההלכה המסורתית והן מהחקיקה 

.)Sonbol, 2009: 180( המערבית המודרנית

מונירה שראד )Charrad, 2001( טוענת שהתוכן של דיני המשפחה בעולם 
האסלאמי תלוי בקשרים וביחסי הכוח שבין המדינה הפוסט-קולוניאלית לבין מערכות 
הכוח המקומיות )שבטיות ועדתיות(. במקומות שבהם התעמתה המדינה עם המערכת 
הלוקלית היא יכלה לקדם חוקי מעמד אישי פרוגרסיביים יותר )דוגמת תוניסיה(. 
לעומת זאת, מדינה שהתפתחה מתוך ברית עם כוחות שבטיים או עדתיים חוקקה 
חוקים מפרספקטיבה דתית שמרנית )דוגמת אלג‘יריה(. כך אירע גם בלבנון, שבה היו 
כוחות פטריארכליים עדתיים חזקים, ולכן דיני המשפחה במדינה מבטאים כוחות אלה 

 .)Joseph, 1999( על חשבון הנשים
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האינטראקציה בין האסלאם לבין בניית המדינה קיבלה צורות שונות בהקשרים 
כלכליים חברתיים שונים, בהתאם לאינטרסים וליחסי כוח, גם במדינות באסיה כמו 
פקיסטן, בנגלדש ואוזבקיסטן )Jalal, 1991; Kandiyoti, 2009(. כך, אחרי שנקבעה 
החלוקה להודו ולפקיסטן על בסיס דתי, נעשה האסלאם בפקיסטן לרכיב המרכזי 
בזהות הלאומית. אף על פי שפקיסטן הוקמה כמדינת המוסלמים של הודו ולא כמדינה 
אסלאמית, חוזק בה האסלאם כאידיאולוגיה שנותנת לגיטימציה לאחדותה. ולכן, כפי 
שטוענת עאישה ג‘לאל, נעשתה התפיסה השמרנית של האישה והמשפחה בפקיסטן 
לסמל של הזהות האסלאמית, ותפיסה זו אינה נפרדת מההקשר ההיסטורי של התקופה 
 .)Jalal, 1991( שקדמה לחלוקת הודו, של התנגדות להינדואיזם ולקולוניאליזם הבריטי
בשונה מהמוסלמים בפקיסטן, עם הקמת בנגלדש בחרו הבנגלים, שגם הם מוסלמים 
בני אותו אזור גיאוגרפי, במאפיינים תרבותיים ולשוניים כסמל של זהות במקום בדת, 

כדי להפגין את נפרדותם מפקיסטן המוסלמית. 

בהודו עצמה, שקמה כמדינה שבה חברה שסועה של רוב הודי ומיעוטים שהגדול 
בהם מוסלמי, הקשר בין מגדר, דת ומדינה מורכב יותר, וההכרה של המדינה בזכויות 
 ;1999 הקולקטיביות של המיעוט המוסלמי פוגעת בזכויותיהן של נשים )רוחאנא, 
הראל-שלו, 2018(. אילת הראל-שלו, שגם היא מדגישה את העדשה המגדרית ככלי 
להבנת תהליכים של הבניית אזרחות, טוענת שמאחר שהנשים אינן שותפות במשא 
ומתן על הזכויות הקבוצתיות, הרחבת הזכויות הקולקטיביות, במקרה ההודי למשל, 
חיזקה את אי-השוויון בתוך הקהילה המוסלמית: המדינה ההודית החדשה לא הכירה 
בזכויות המיעוט המוסלמי וסירבה להכיר בשפתו כשפה רשמית, ואף סירבה להכיר 
בייצוג פוליטי לקהילה המוסלמית, אבל העניקה למיעוט אוטונומיה דתית שקבעה חוקי 
מעמד אישי דתיים ולא שוויוניים. מעמדן של הנשים המוסלמיות נחות הן מזה של 
הגברים המוסלמים והן מזה של הנשים ההינדואיות, מפני שהוא קשור לא רק ליחסים 
בין הרוב ההינדי למיעוט המוסלמי אלא גם לדינמיקות ולניגודי אינטרסים בתוך הקהילה 

 .)Harel-Shalev, 2017( המוסלמית עצמה

בישראל, כאמור, בשונה מחברות פוסט-קולוניאליות, הפלסטינים חיים בצל משטר 
קולוניאלי התיישבותי, שמנהל מדיניות קולוניאלית כלפי היליד הפלסטיני בכל מה 
שקשור באדמה וקורת גג, אשר מנשלת אותו מאדמתו וממשאביו ופועלת בהתמדה 
לנישולו גם מזהותו הלאומית. ואולם, בהתאם לאינטרסים נקודתיים, אותו משטר עשוי 
לנקוט אסטרטגיות מגוונות, תלויות הקשר ולפעמים סותרות, בכל מה שקשור בשאלות 
של חברה ותרבות. במקרים אחדים הוא מקדם שוויון מגדרי, כמו למשל באמצעות עידוד 
תכנון משפחה או מאבק בריבוי נשים לקידום אג‘נדות דמוגרפיות, כפי שהראתה סוניה 
בולוס )Boulos, 2019(; ובמקרים אחרים פועל לחיזוק התפיסות הפטריארכליות, דווקא 
דרך עיסוק המדינה בהפקעת אדמות אל מול ויתור וחוסר מעש בסוגיית ריבוי הנשים 

.)Abu Rabia, 2011( בשם ה״רב-תרבותיות״
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כמה מחקרים דנו בסוגיות של דיני האישות והמעמד האישי של הפלסטינים 
בישראל ובמעמד האסלאם במדינה היהודית. חלקם נכתבו מפרספקטיבה מגדרית 
הצטלבותית שבחנה את מעמדן הלא שוויוני של הנשים בהקשר המשפטי, הפוליטי 
 Abu Rabia, 2011; ;2018 2018; שחר,  2011; יזבק וקוזמא,  וההיסטורי )קוזמא, 
Boulos, 2019; Zion-Waldoks, Isrshay and Shoughry, 2020(. ואולם, הקשר בין 
מגדר לדת ומדינה בהקשר של הפלסטינים בישראל טרם נחקר לעומק. מיכאיל קרייני 
טוען בהקשר זה, במחקרו פורץ הדרך שעוסק בדת, מדינה ומגדר, שהדיון הציבורי 
והמחקר האקדמי בישראל בסוגיית דת ומדינה נעשה בהקשר של היהודים בלבד 
)Karayanni, 2020(. בספרו מבליט קרייני את הסתירה בשיח הישראלי האקדמי 
והמשפטי בכל מה שקשור לדיני האישות: כאשר מדובר ביהודים הדין הדתי נתפס 
ככפייה דתית, וכאשר מדובר בפלסטינים אזרחי ישראל, גם אם יש ביקורת על הדין 

הדתי הוא נידון בתוך מסגרת הרב-תרבותיות.

 ג.	המאבק	הפמיניסטי	לשינוי	חוקי	המעמד	האישי	
במזרח	התיכון	

האתגר העיקרי של הארגונים הפמיניסטיים ופעילי זכויות אדם במזרח התיכון שעסקו 
בסוגיה זו היה ועודנו, כאמור, הטענה בדבר ”קדושתם“ של חוקי המעמד האישי, ונוספו 
לכך גם טענות לגבי ״אי-כשירות״ ו ״היעדר לגיטימיות״ של הנשים והארגונים שפועלים 

לתקנם. 

אחד הנימוקים להסרת מיתוס הקדושה מדיני האישות הוא העובדה שחוקים אלה 
שונים בין מדינה למדינה, אף על פי שכל המדינות טוענות שהאסלאם הוא מקור סמכות 
 Balchin,( עבורן. האסלאם נתפס בצורות שונות וקיבל פרשנויות שונות בכל מדינה
Mir-Hosseini, 2009 ;2009(, ועצם האפשרות לשינוי העיד שחוקים אלה נכתבו בידי 

.)El Hajjami, 2013( בני אדם ולא ניתנו מידי האל

בשנות השמונים חלו שני שינויים חשובים במדינות המזרח התיכון בהקשר זה: 
התגבשותם ועלייתם של כוחות אסלאם פוליטי, שהשפיעו על תפיסת זכויות הנשים, 
ואשרור אמנות בין-לאומיות הנוגעות בזכויות נשים, ובראשן ״האמנה בדבר ביעור 
כל צורות האפליה נגד נשים״ מ-1981. באותה התקופה הובילו קבוצות וארגונים 
פמיניסטיים יוזמות רבות לתיקון חוקי המעמד האישי במדינות המזרח התיכון. בין 
יוזמות אלה בלטה במיוחד היוזמה המרוקנית שהביאה לשינוי חוק המשפחה במרוקו, 
שנחקק בשנות החמישים, ושנחשב לחוק מחמיר. היוזמה החדשה נחשבה ייחודית גם 
מבחינת השינויים התוכניים שעשתה בהגדרת המשפחה, הנישואין וחלוקת התפקידים 
בתוך המשפחה. גם תהליך המאבק לחקיקת החוק היה ייחודי, משום שנשים בעלות 
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תפיסות שונות פעלו יחד במאבק: נשים משכילות החלו לאמץ שיח אסלאמי מודרניסטי 
 .)El Hajjami, 2013 ;2011 ,ודרשו פתיחות לאסכולות אסלאמיות שונות )קוזמא

מאבק מעניין נוסף היה המאבק לתיקון חוקי המעמד האישי שהובילו פעילות 
וארגוני נשים במצרים. המאבק נסב סביב הליכי הגירושין: אף שלפי החוק המוסלמי 
)השריעה( שופט יכול לבטל נישואין בהליך שמכונה תטליק – בין היתר אם האישה 
מוכיחה שהנישואין גרמו לה לנזק – בפועל הייתה הוכחת הנזק כמעט בלתי אפשרית, 
ונשים רבות נותרו עגונות במשך שנים רבות. הפעילוֹת קראו ליישומו של תטליק 
באמצעות אלח׳ולע )الخلع(: שחרור מחוזה הנישואין לבקשת האישה ובלי דרישה 

להוכחת נזק. מאבקן נחל הצלחה והניב תיקון לחוק בשנת 2000 )חלים, 2005(.

למרות השינויים שהוזכרו לעיל, חוקי המעמד האישי במזרח התיכון מבוססים עדיין 
על חוקי האסלאם, ונימוקים דתיים היו אף הבסיס להסתייגויות שהעלו מדינות ערביות 
שונות לגבי סעיפים שדנים בשוויון במשפחה באמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד 
נשים )Chaudhry, 2016(. המאבק לשינוי דיני האישות בעולם הערבי היה נדבך מרכזי 
בדיון ובפעילות בנושאים של דת ומגדר במזרח התיכון בכלל, ובעולם הערבי בפרט. 
בעשור האחרון זימן האביב הערבי אתגרים נוספים הקשורים למפגש בין דת ומגדר 
בעולם הערבי ולמאבקיהן של נשים בהקשר זה, אולם נושא זה חורג ממסגרת המאמר. 

ד.	דיני	אישות	והפלסטינים	אזרחי	ישראל:	רקע	היסטורי
)1948(, שחוקקה מועצת המדינה  11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט  על פי סעיף 
הזמנית, אימצה ישראל את המורשת המנדטורית בכל הקשור לדיני אישות. סעיפים 
המנדט  החלת  עם  שנחקקו  )א“י(“,  פלשתינה  על  במועצה  המלך  ”דבר  של   54–47
הבריטי, קבעו שהיהודים והנוצרים יישפטו על פי שיטת המילֶת העות‘מאנית,3 ואילו 
של  החזרה  מ-1917.  העות׳מאני  המשפחה  זכויות  חוק  פי  על  יישפטו  המוסלמים 
שלטונות המנדט ובהמשך של מדינת ישראל לשיטת המילת היא נסיגה ביחס לחוק 
העדות  בני  את  שראה  ״מודרני״,  חוק  להיות  אמור  שהיה  מ-1917,  המשפחה  זכויות 

השונות כאזרחים ולא כמי ששייכים קודם כול לעדה הדתית שלהם )שחר, 2017(. 

על פי חוקים אלה קיבלו כל בתי הדין הדתיים סמכות בלעדית בענייני נישואין 
וגירושין. בתי הדין השרעיים קיבלו, נוסף על כך, סמכויות בכל ענייני האישות האחרים 
)מזונות לילדים ולאישה, המשמורת על הילדים וכיו״ב(, ואילו לבתי הדין הנוצריים ניתנה 
סמכות שיפוט רק בענייני מזונות לנשים נשואות, כל עוד לא הותרו הנישואין. אף 

"מילֶת" )ملت, באנגלית Millet( הוא השם שניתן לכל עדה דתית המוכרת לפי החוק באימפריה   3
העות'מאנית.
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שישראל שינתה חוקים רבים שהיו נהוגים בימי המנדט כחלק מתפיסתה את עצמה 
כמדינה מערבית מודרנית, דיני האישות נותרו בסמכות מערכת השיפוט הדתית. בהקשר 
זה טוען החוקר יוקסל סזגין )Sezgin, 2010( שמדינת ישראל לא עשתה זאת כדי 
לרצות את המפלגות הדתיות, אלא כדי לשמר את הזהות היהודית ואת ההיררכיה בין 
הדתות, וכן כדי לשמור על הפרדה בין יהודים לערבים ולמנוע ”התבוללות“ מחשש 
ל“פגיעה בטוהר היהודי“ – בהתאם לתפיסה שרואה בציבור ישויות דתיות ולא אזרחים 

השווים לפני החוק, ומחזקת את יחסי הכוח המגדריים )שם(.

קרייני )Karayanni, 2016( טוען בהקשר זה שהתפיסה שלפיה ההכרה של המדינה 
בקבוצות הדתיות בקרב הפלסטינים נבעה מטעמים ליברליים ומתוך הכרה ב“זכויות 
קבוצתיות“ היא תפיסה מוטעית. לדבריו, הענקת זכויות שיפוט – ואף מעין ”אוטונומיה“ 
– בדיני אישות לא נבעה מדאגת המדינה לרווחתם של מיעוטים דתיים אלא נועדה 
לשרת אך ורק את האינטרסים של המדינה היהודית, ומה שנתפס כליברליזם של 
המדינה אינו אלא אשליה או ”ליברליזם נגוע“ הסובל מסתירה פנימית: כאשר מדובר 
ביהודים, הגישה הליברלית רואה את חוקי ההלכה היהודית שחלים בבתי הדין הרבניים 
כחוקים פטריארכליים, וגורסת שמתן שיפוט אקסקלוסיבי לבתי דין רבניים בנישואין 
וגירושין נוגד את עקרון זכות הפרט לבחור במערכת השיפוטית שבה הוא מעוניין. ואולם 
אותה גישה ”ליברלית“ אינה חלה לגבי הפלסטינים – לגביהם בית המשפט טוען שהוא 
אינו מתערב בסמכויותיהם של בתי הדין הדתיים של המיעוטים הדתיים, ולמעשה 
מונע מהם את מימוש אותו עיקרון של זכות הפרט לבחור את המערכת השיפוטית. 
קרייני מביא שלוש סיבות לכך שהמדינה שמרה על מערכת השיפוט הדתית בדיני 
אישות: הרצון להשיג תמיכה בין-לאומית כמדינה שמכבדת זכויות מיעוטים; ”הפרד 
ומשול“ באמצעות מניעת התפתחות זהות לאומית אחידה בקרב הפלסטינים על ידי 
חיזוק הזהויות הדתיות השונות; והשמירה על הייחודיות של היהודים ומניעת נישואין 
בין יהודים ללא-יהודים. קרייני טוען שגם הפלסטינים היו מעוניינים להשאיר מצב זה 

על כנו )שם(.

במשך השנים חוקקה הכנסת חוקים אזרחיים שהושתו על בתי הדין הדתיים, כמו 
חוק שיווי זכויות האישה )1951(, סעיפים בחוק העונשין האוסרים על ריבוי נשים 
או גברים ועל גירושין חד-צדדיים,4 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )1962(5 
וחוק יחסי ממון בין בני זוג )1977(. כמו כן נחקק חוק הירושה )1965(, שהבטיח שוויון 
בין נשים לגברים בירושה והעביר את הסמכות בענייניה לבית המשפט האזרחי, מלבד 

במקרים שבהם כל הצדדים מסכימים להעביר את הסמכות לבית הדין הדתי. 

ראו סעיפים 176 ו-182 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.   4
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, מדגיש כי בעת ההחלטה על זהות ההורה   5

שיקבל את החזקה על הילד, על בית המשפט להתחשב בעיקרון של טובת הילד.
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עד שנת 2001 נשפטו המוסלמים בכל ענייני האישות בבתי דין השרעיים על פי 
מערכת החוקים הדתית, מלבד בענייני ירושה, שנדונו בבתי המשפט האזרחיים אלא 
אם הסכימו כל הצדדים על העברת סמכות השיפוט לבית הדין הדתי. הנוצרים נשפטו 
בבתי דין כנסייתיים רק בענייני גירושין, נישואין ומזונות לנשים נשואות, ובכל עניין אחר 
פנו לבתי דין אזרחיים, אלא אם הסכימו כל הצדדים להעביר את הסמכות לבית הדין 

הדתי )שוע‘רי-בדארנה, 2003(. 

 ה.	היוזמה	הראשונה:	תיקון	חוק	בית	המשפט	
לענייני	משפחה

בעקבות חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה )1995(, שִאפשר ליהודים לפנות 
לבית המשפט האזרחי לענייני משפחה בנושאים כמו משמורת, מזונות וחלוקת רכוש, 
אך לא בכל הנוגע לנישואין וגירושין,6 התארגנו פעילות, ארגונים פמיניסטיים וארגוני 
זכויות אדם במסגרת קואליציה שנקראה ”ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות“ )להלן 
לו  שם  הוועד  ישראל.  אזרחי  פלסטינים  היו  בו  והארגונים  החברות  שרוב  ״הוועד״(, 
למטרה לתקן את חוק בתי המשפט לענייני משפחה כך שסעיפי החוק יחולו גם על 
יוכלו לגשת לבית המשפט  בני דתות אלה  ונשים  והנוצרים, כדי שגברים  המוסלמים 
לענייני משפחה נוסף על בתי הדין הדתיים. לאחר מאבק שנמשך כשש שנים הצליח 

הוועד להביא לתיקון החוק )תיקון מס‘ 5, להלן ״התיקון״(.7 

סמכויות בתי הדין הרבניים צומצמו עקב חקיקת חוק סמכות בתי הדין הרבניים )נישואין וגירושין(   6
משנת 1953, אשר הגביל את הסמכויות הבלעדיות של בתי הדין הרבניים רק לענייני נישואין וגירושין 
והעניק לבתי הדין האזרחיים סמכות שיפוט מקבילה בשאר ענייני דיני האישות )מלבד במקרה של 
כריכת תביעת הגבר לגירושין עם סוגיות דיני אישות אחרות(. היות שבית הדין האזרחי המחוזי לא היה 
המקום האידיאלי לדיון בענייני משפחה, מפני שלשופטים לא הייתה הכשרה מיוחדת בדיני משפחה, 
הוקמה ועדת מומחים ברשותו של השופט המחוזי אלישע שינבוים שהמליצה על הקמת בית דין מיוחד 
לענייני משפחה, והוא הוקם בשנת Karayanni, 2020: 246–247( 1995(. ועדה זו, כפי שמראה קרייני, 
התייחסה רק ליהודים, לא כיהן בה וגם לא הופיע בפניה אף לא חבר או נציג ערבי אחד, וכל סוגיות דיני 
המשפחה שהוועדה הגדירה כבעייתיות היו כמובן קשורות ליהדות – ומכאן שהנחת היסוד הייתה שבית 

הדין הזה נועד למתדיינים יהודים בלבד )שם, 247(.
מהות התיקון היא תוספת לסעיף 3 בחוק בית המשפט לענייני משפחה: "בחוק בית המשפט לענייני   7
משפחה, התשנ''ה-1995, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: )ב1( על אף הוראות סעיף 25, בית המשפט 
לענייני משפחה יהא גם הוא מוסמך לדון בענייני משפחה של מי שנקבעה לגביו סמכות שיפוט ייחודית 
בסימנים 52 או 54 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל 1922–1947, למעט ענייני נישואין וגירושין״.
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1. מצב בתי הדין השרעיים לפני התיקון8
לדברי מקבולה נסאר, שהייתה רכזת הוועד:

אף אחד לא היה מעוניין לשנות ]...[ לא היו דרישות ]לשינוי[ לא מערבים 
ולא מיהודים. בתי הדין השרעיים פועלים כממלכה סגורה, אף אחד לא 
יודע כלום עליהם. השב“כ שלט אז במינוי השופטים ]...[ בנוסף לקשרים 
אישיים, חישובים פוליטיים של המפלגות הציוניות ]...[ ממה ששמענו זו 

הייתה תקופת חושך.9

לדברי עו“ד נאהדה שחאדה, חברת הוועד ואחת מיוזמות התיקון: 

שלנו  הדין  עורכי  כי  דין,  עורך  עם  שהגיעה  אישה  כל  על  אז  ריחמתי 
״מכר  כבר  הדין  שעורך  פחדתי  הפטריארכלית.  החשיבה  את  מפנימים 

אותה״ ]עשה עסקה עם עורך הדין של בעלה[.10 

התארגן  שבה  בתקופה  שפעלו  נשים  במקלטי  או  סיוע  במרכזי  ופעילות  דין  עורכות 
וכך  הדתיים,  הדין  לבתי  בפנייה  כרוכים  שהיו  והתסכולים  הקשיים  על  העידו  הוועד 

עולה גם מחומרים שנשמרו בארכיון הוועד. הנה הבולטים שבהם: 

שיטת ״אלמוח׳ברון״ )אינפורמנטים/מודיעים(: הקאדים בבתי הדין השרעיים נהגו 	 
והתייעצו איתו  )מודיע( כדי שידווח על מצבו הכלכלי של הגבר  לפנות למוח׳בר 
שישב  אדם  על  התפקיד  הוטל  שלפעמים  סיפרו  הפעילות  המזונות.  גובה  לגבי 
בבית המשפט ואפילו על עובר אורח ברחוב, במקום לאמץ קריטריונים מקצועיים 

ולהסתמך על מסמכים רשמיים. 

תיוג של אישה כ“מורדת״ )ناشز( תוך אימוץ עקרון ״חובת הציות״ )الطاعة( כקריטריון 	 
שמשפיע על סכום המזונות שמגיע לה.

פקידי בית הדין השרעי שהוסמכו לערוך חוזי נישואין )المأذونين( נטו להוסיף סעיף 	 
על  מסכימים  הצדדים  ששני  והקובע  הממון,  יחסי  חוק  של  תוקפו  את  המבטל 
הצדדים  אחד  ידיעת  ללא  נעשה  הדבר  הזוג.11  בני  בין  ממון  יחסי  חוק  אי-החלת 

ולפעמים אפילו שניהם.

8  על מצב בתי הדין השרעיים אז ראו את כתבתו של ודיע עוואוודה )1997( בעיתון כל אלערב, ואת 
מאמריהם של הקאדי יוסף דסוקי )1997( ועלי ראפע )1997(.

ראיונות עם מקבולה נסאר, 4.9.2017 ו-17.9.2017.  9
ריאיון עם עו"ד נאהדה שחאדה, 4.9.2017.  10

צילומים של הסכמים כאלה שמורים בארכיון הוועד.  11
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2. הפעולה לתיקון לחוק
החוק  תיקון  את  להציע  שההחלטה  עולה  הפעילות  עם  ומראיונות  מהפרוטוקולים 
נבילה  והארגונים. כך אמרה  בין החברות  דיונים  כפי שהוצג לעיל התקבלה בעקבות 

אספניולי, מנהלת מרכז אלטופולה ואחת מיוזמות התיקון:

השינוי בחוק ]חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה[ גרם לנו לשאול 
לפעול  להתחיל  ומכאן  הזה,  בתיקון  הערביות  הנשים  איפה  עצמנו  את 
האפשרות  את  גם  לפתוח  אם  התלבטנו  בהתחלה  החוק.  תיקון  למען 

לנישואין וגירושין אזרחיים, או שנפעל רק למען תיקון קטן.12

לדברי ח“כ עאידה תומא-סלימאן )שבתקופת פעילותה לתיקון החוק לא הייתה חברת 
כנסת(: 

ניהלנו דיון רציני מאוד, ובסוף החלטנו שאי-אפשר ללכת עד הסוף עם 
העקרונות של חלקנו. לפעמים צריך לעשות ויתורים כדי להגיע להישגים 
]...[ בשלב מסוים שאלנו למה אנחנו לא תובעות נישואין אזרחיים, אבל 

היו בינינו מי שלא הסכימו לכיוון הזה.13

דברי המרואיינות והפרוטוקולים של הוועד מלמדים שההחלטה לפעול למען השוואת 
מצבן של נשים מוסלמיות ונוצריות לזה של נשים יהודיות הייתה אסטרטגית. הפעילות 
הבינו שבמצב הפוליטי הנוכחי לא יתיר להן המחוקק להפר את האיזון בין המפלגות 

הדתיות לחילוניות, ונשים ערביות לא יקבלו זכויות רבות יותר מאשר נשים יהודיות.

משום כך הוחלט לקדם תיקון, שקרייני קרא לו ״מכניזם של תיקון העתק הדבק״, 
כלומר רפורמה שמאפשרת לפנות לבית הדין האזרחי. ההצדקה לשינוי הייתה השוואת 
הסמכויות של בתי המשפט של המוסלמים ושל הנוצרים לאלה של היהודים, במקום 
הטיעון של התערבות ישירה בסמכות השיפוטית של בתי הדין השרעיים והכנסייתיים 

 .)Karayanni, 2020: 248(

כמו פעילות בעולם הערבי, גם הנשים הפלסטיניות בישראל גייסו תמיכה ציבורית 
ופעלו באמצעות שדולה בכנסת, לצד פעילות להעלאת מודעות. עם זאת, שלא כמו 
במדינות אחרות במזרח התיכון, הן לא ניהלו קמפיינים ציבוריים גדולים ולא התבססו על 
מידע או על מחקרים על ניסיונן של נשים בבתי הדין הדתיים. הן אימצו רק את השיח 
האוניברסלי של זכויות אדם, והחליטו שלא לעסוק בפרשנות של הטקסטים הדתיים 

כמו שעשו נשים אחרות במזרח התיכון.

ריאיון עם נבילה אספניולי, 22.8.2017.   12
ריאיון עם ח״כ עאידה תומא סלימאן, 20.9.2017.  13
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במשך שנות פעילוּת הוועד פנו הפעילוֹת, במכתבים או באופן אישי, לרוב חברי 
הכנסת כדי לקבל את תמיכתם בחוק, והוועד הציג את הצעת התיקון וחשיבותה בוועדות 
הכנסת. חברות הוועד לא פסחו על אף אחת מהמפלגות הציוניות, ובכלל זה מפלגות 
הימין הקיצוני. חלקן פעלו לגיוס תמיכה ציבורית באמצעות החתמת עשרות עובדים 
סוציאליים, פעילות פמיניסטיות, פעילי זכויות אדם ועורכי דין על עצומה שקוראת 

לשינוי החוק. 

3. הדיונים על שינוי החוק: מגדר, דת ומדינה
לראשונה הוגשה ההצעה לתיקון החוק לכנסת ב-2 במאי 1997, והתיקון עבר בקריאה 
שלישית ב-5 בנובמבר 14.2001 הפרוטוקולים של הכנסת, הודעות לעיתונות וראיונות 
עם פעילות מלמדים שח“כ נואף מסאלחה ממפלגת העבודה לקח על עצמו את הגשת 
החוק, וחתם יחד עם עוד כמה חברי כנסת על הצעת החוק. מסאלחה תמך בחוק לכל 
ואילו  הקריאות,15  בשלוש  בעדו  והצביעה  בחוק  תמכה  חד“ש  מפלגת  הדרך.  אורך 
סיעת רע״מ )ולאחר מכן רע״מ-תע“ל(,16 שכללה נציגים של הפלג הדרומי של התנועה 
באותה  ייצג  שאותה  בל“ד,  מפלגת  ההצעה.  נגד  עקבי  באופן  הצביעה  האסלאמית, 
תקופה רק ח“כ עזמי בשארה, הצביעה בעד החוק בקריאה ראשונה, אך ח“כ בשארה 
לא נכח בישיבות שבהן הצביעה הכנסת על ההצעה בקריאה שנייה ושלישית,17 וחלק 
להצעת  התנגד  אלא  במקרה  מהישיבה  נעדר  לא  בשארה  שח“כ  טענו  מהמרואיינות 
החוק. אחרות גרסו שהוא נעדר מסיבות אישיות שאינן קשורות לעמדתו לגבי הצעת 
תיקון החוק. פרוטוקולים של הכנסת ומאמריו של בשארה מלמדים שהייתה לו עמדה 
מורכבת שאינה מעידה על הסכמה מלאה אבל גם לא על התנגדות להצעת התיקון,18 

כפי שאראה בהמשך.

הדיון בקריאה הטרומית התקיים במליאת הכנסת ב-16.6.1997 )פרוטוקול ישיבה 122 של הכנסת   14
ה-14(. הדיון לקראת ההצבעה בקריאה הראשונה התקיים ב-28.7.1998 )פרוטוקול ישיבה 234 של 
הכנסת ה-14(. התיקון עבר בקריאה ראשונה ב-26.10.1998 )פרוטוקול ישיבה 241 של הכנסת ה-14( 
ובקריאה שנייה ושלישית ב-5.11.2001 )פרוטוקול ישיבה 242 של הכנסת ה-15(, ופורסם בספר החוקים 

ב-14.11.2001.
בדיון לקראת הקריאה הראשונה ייצגו את חד"ש ח"כ תמר גוז'נסקי וח"כ אחמד סעד, ובדיון לקראת   15

הקריאה השנייה – ח"כ מוחמד ברכה.
את רע"מ יצג בדיון בקריאה הטרומית ח"כ תופיק ח'טיב מהתנועה האסלאמית, בדיון בקריאה   16
הראשונה ייצגו אותה ח"כ עבד אלמאלכ דהאמשה מהתנועה האסלאמית וח"כ טלב אלסאנע מהמפלגה 

הדמוקרטית הערבית )מד"ע(, ובדיון לקראת ההצבעה בקריאה השנייה ייצג אותה ח"כ דהאמשה. 
פרוטוקול ישיבה 242 של הכנסת ה-15 )5.11.2001(.  17

ראו פרוטוקול ישיבה 91 של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ה-15 )22.2.2000(; כתבה   18
עיתונאית )פסל אלמקאל, 1997( ומאמרו של בשארה )2000(. ארחיב בנושא בהמשך.
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הפעילות לקידום התיקון עוררה שאלות רבות לגבי מעמד האישה ומקומן של 
הדת, הזהות, האוטונומיה התרבותית והמדינה, לא רק משום שזו הייתה יוזמת החקיקה 
הפמיניסטית הראשונה של פעילות פלסטיניות, אלא גם מפני שהיא עסקה בנושאים 
מגדריים העומדים בלב ליבו של הטאבו החברתי. דיני המעמד האישי עוסקים בשאלות 
של אינטימיות ומיניות: התנהגות האישה, הציות לבן זוגה ויחסי המין ביניהם. כל פנייה 
בנושאים אלה לממסד הישראלי, בהקשר שבו המדינה היהודית שולטת באוכלוסייה 
מוסלמית ונוצרית, נתפסת כפגיעה בטאבו, ונותנת לשולט לגיטימציה להתערב בעניינים 
הפנימיים של הנשלט. התערבות זו נחשבת חריגה ומסוכנת כאשר מדובר בענייני 

משפחה ונשים.

אחת מחברות הוועד, שביקשה לשמור על עילום שם, סיפרה:

תראי, אנחנו שמנו את בתי המשפט השרעיים תחת זכוכית מגדלת ]...[ 
לא צריך לשכוח שהוציאו נגדנו פתווא ]...[ אנשי דת הגיעו אפילו לאחי, 

שגם הוא דתי, ונזפו בו על כך שאחותו נמצאת בוועד הזה.

חברת הוועד נאהדה שחאדה הוסיפה בעניין זה: 

החברתי  במצב  רדיקלי  שינוי  לחולל  שעשוי  תיקון  כל  הדברים,  מטבע 
מערער את מעמד הגברים, את המשפחתיות ואת הגבריות של החברה. 
פה אנחנו כאילו מפחדים, וזו הטרגדיה. על דברים אחרים כולנו מסכימים 
ונהנים מהם ]...[ כאשר ממונה קאדי, על פי מה הוא ממונה? לא על פי 
]איילת[  או  אותו?  ממנה  אלאזהר  של  המופתי  האם  הישראלי?  החוק 

שקד?19 

אלא  אישות,  דיני  בנושאי  הדתיים  הדין  בתי  סמכויות  את  לבטל  ביקש  לא  התיקון 
ולכבד  להישפט  רוצים  הם  משפטית  מערכת  באיזו  לבחור  ולגברים  לנשים  לאפשר 
את זכות הבחירה של המתדיינים. למרות זאת היה ברור שהתיקון ישפיע על סמכויות 
בתי הדין הדתיים, ולפיכך אלה התנגדו ליוזמה. לבתי הדין הדתיים הצטרפו שני פלגי 
התנועה האסלאמית, שגרסו שמדובר בהתקפה על הממסד הדתי, על הזהות הערבית 
עבורם,  המוסלמים.  בשליטת  שנשארו  בארץ  הבודדים  המוסדות  ועל  והאסלאמית 
הפגיעה בטאבו הדתי המגדרי היא פגיעה במבנה הכוח שלהם ובמונופול שלהם בענייני 
אישות, גם אם זה כוח מזערי או מדומיין, כמו שציינו חלק מהמרואיינות. לדברי נבילה 

אספניולי:

ריאיון עם נאהדה שחאדה, לעיל הערה 12. שקד הייתה שרת המשפטים של ישראל בעת קיום   19
הריאיון ועד כתיבת המאמר, והיא ידועה בעמדותיה הימניות.

פוליטיקה של דיני אישות בקרב פעילות פמיניסטיות פלסטיניות



97

דין אלה[ עצמאות לאומית או תרבותית. כאילו בתי  ]לבתי  כאילו שיש 
אותנו  העמידו  הזה  והדיון  הזאת  ההנחה   ]...[ עצמאיים  השרעיים  הדין 
אינטלקטואלי  דיון  ויצרו  שלנו  התפיסה  את  חידדו  ולדעתי  במבחן, 
בנושא. דיון על האסטרטגיה והטקטיקה שלנו כמיעוט פלסטיני בארץ, 
הריאקציוניים  הכוחות  עם  שמתעמתות  פלסטיניות  וכפמיניסטיות 

הפנימיים וגם עם הדיכוי והמשטר של המדינה והמבנה הגזעני שלה.20

קבוצה של אנשי דת, שופטים שרעיים ומנהיגים משני הפלגים של התנועה האסלאמית 
אף פרסמו גילוי דעת שנשא את הכותרת ”פתווא“ )סות אלחק ואלחוריה, 1997(, ובו 
הדין  בתי  מסמכויות  גורע  שהתיקון  ציינו  הם  התיקון.  להצעת  התנגדותם  את  הביעו 
השרעיים ומהווה צעד לקראת ביטולם, וטענו שהעקרונות שעליהם מתבססים החוקים 
זרים  מודלים  יוצרים  ירושה,  ודיני  אימוץ  מזונות,  בענייני  אישות,  בדיני  הישראליים 
לאסלאם וסותרים את ההלכה האסלאמית. נוסף על כך, טענו, העברת רוב הסמכויות 
לבתי המשפט האזרחיים והשארת סמכות בתי הדין השרעיים רק בהסכמת הצדדים 
סותרת את עקרונות ההלכה האסלאמית, והחלת החוק האזרחי על ענייניהם הדתיים 
של המוסלמים על פי ההצעה סותרת את הכתוב בקוראן. הכותבים גרסו שחובה לתת 
לאזרחים הערבים בארץ אוטונומיה תרבותית, שהדת היא אחד מרכיביה, ושכל פגיעה 
הדעת  גילוי  והאסלאמית.  הערבית  מהזהות  התרחקות  גורמת  השרעיים  הדין  בבתי 
הודה בקיומם של כשלים במערכת בתי הדין השרעיים ובצורך לתקנם, אך טען שרק 
שמירה על בתי הדין האלה תגן על זכויות האדם ועל זכויות הנשים. ניכר שבדיוק כמו 
המשפט  שבתי  לכך  מודעים  היו  לא  הדעת  גילוי  מחברי  גם  הפמיניסטיות,  הפעילות 
לענייני משפחה שופטים לפי החוק הדתי של המתדיינים, או שהחליטו להתעלם מכך.

בעוד הנשים הפעילות הסתמכו על זכויות אדם אוניברסליות, התבססו המתנגדים 
– כותבי פסק ההלכה, חברי כנסת מהתנועה האסלאמית ושופטים שרעיים – על 
הזכות לחופש דת ועל הזכות לאוטונומיה לאומית ודתית לקבוצת מיעוט בתוך המדינה 
היהודית. על הטיעונים האלה חזרו חלק מחברי הכנסת הערבים, נציגי בתי הדין ופעילי 
התנועה האסלאמית במרחבי פעילות שונים. בנאומו במליאת הכנסת, בדיון לקראת 
ההצבעה בקריאה הראשונה, אמר ח“כ עבד אלמאלכ דהאמשה מרשימת רע“ם-תע“ל:

כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה, החוק הזה הוא חוק אחד בשרשרת של עשרות 
חוקים ]שנחקקו[ במשך כל שנות קיומה של המדינה. בחוקים אלה נתקבלו תיקונים 
ויתקבלו חיקוקים אשר פגעו בדת המוסלמית, בבתי הדין השרעיים ובציבור המוסלמי 
כולו ]...[ החוק הזה בא לגרוע באופן מהותי וטוטאלי מסמכותם של בתי הדין השרעיים. 

ריאיון עם נבילה אספניולי, לעיל הערה 12.  20
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אם החוק הזה יתקבל כנוסחו לא תוכל אישה ולא יוכל איש שיש לו מחלוקת לפנות 
לבתי הדין השרעי בעניינם, להוציא גירושין ונישואין. זאת אומרת הווקף שלנו, הווקפים 
של המוסלמים, יידונו בבתי הדין למשפחה. ענייני אבהות, ענייני אפוטרופסות, עניינים 
כמו מי אבא של ]הילוד[ וענייני מזונות – כל הדברים האלה שמעוגנים בהלכה 
האסלאמית וחייבים להישפט לפי הדת המוסלמית, ילכו לבית דין למשפחה, לבתי 

הדין של המדינה.21

הקאדי אחמד נאטור, לשעבר יו“ר בית הדין השרעי לערעורים, אמר בישיבה 
שיוחדה לדיון בהחלת רציפות על הצעת החוק מהכנסת ה-14 לכנסת ה-15 שחוק כזה 

מזיק למוסלמים ולנשים המוסלמיות:

ורוב ענייני המעמד האישי  לנו את האמונה שלנו,  יש  אנחנו מוסלמים, 
גסה  פגיעה  הוא  הזה  בדבר  שינוי  כל  בקוראן.  כתובים  האסלאם  של 
בקוראן עצמו, באמונה של הציבור המוסלמי. לכן על איזה שוויון מדובר 
פה – שוויון בסבל? השוויון צריך להיות בדברים הטובים, לא בסבל, לא 
בצרות ובבעיות. הציבור הערבי המוסלמי סובל מהפקעת קרקעות, סובל 
ואתם  אמיתיות,  ומבעיות  תקציבים  מהיעדר  סובל  הווקפים,  מהפקעת 

רוצים שוויון דווקא בסבל הזה.22

עקרונות  הפרת  בדבר  השרעיים  הדין  ובתי  האסלאמית  התנועה  נציגי  של  הטיעונים 
דהאמשה,  הכנסת  חבר  לדברי  אישות.  לדיני  המיוחד  היחס  על  מעידים  האסלאם 
ענייני אבהות ומזונות מעוגנים בהלכה, והקאדי נאטור טען שרוב ענייני המעמד האישי 

באסלאם כתובים בקוראן. 

בהלכה האורתודוקסית הקלאסית, שאליה התייחסו ועליה הסתמכו כותבי פסק 
ההלכה שהוזכר לעיל – ח“כ דהאמשה, ח“כ ח‘טיב, הקאדי נאטור, הקאדי זיני, השיח‘ 
ראאד סלאח ואחרים,23 יש אמירות, כללים וצווים באינספור נושאים הקשורים לחיי 
הפרט, לקשר בין האדם לאלוהיו ובין האדם לחברו, ואפילו בנושאים של יחס לבעלי 
חיים, לסביבה ועוד. חלק מהקביעות הן המלצות וחלקן מצוות עשה ואל תעשה. ההלכה 
קובעת עקרונות לגבי טקסים, תפילות, אכילה, שתייה, יחס להורים, חינוך, ילדים, 

מעשים פליליים, ענייני רכוש וכסף, מסחר ועוד )חלאק, 2018 ]2009[(.

פרוטוקול ישיבה 234 של הכנסת ה-14 )28.7.1998(.  21
פרוטוקול ישיבה 91 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-15 )22.2.2000(.  22

החתומים על פסק ההלכה הם השיח׳ ראא'ד סלאח, אז ראש עיריית אום אלפחם ויו"ר הפלג הצפוני   23
של התנועה האסלאמית; השיח׳ דאוד זיני, קאדי בית הדין השרעי בעכו; הקאדי אחמד נאטור, נשיא בית 
הדין השרעי לערעורים; השיח׳ כאמל ריאן, נשיא עמותת אלאקצא וממנהיגי הפלג הדרומי של התנועה 

האסלאמית; ח"כ תופיק ח'טיב מהפלג הדרומי של התנועה האסלאמית; ומר פהד עלי חוסיין. 
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המקרה שלפנינו מלמד שאנשי ציבור אלה נזעקים לשימור סמכות הדת רק במרחב 
הפרטי. הם אינם משתמשים בטיעונים דתיים לגבי עניינים אחרים הרלוונטיים לאזרחים 
הפלסטינים בישראל, כמו חינוך, הפקעת אדמות, פיננסים, משפט פלילי, מזון, חופש 
העיסוק, כבוד האדם ועוד. התנגדותם בנושאים אלה מעוגנת בשדה הלאומי, בהיותם 
פלסטינים, או בשיח ההגנה על זכויות האזרח, ואילו הדת מגויסת רק לשמירה על 
מקומות קדושים ולשימור המצב בנושאי אישות וביחסים המגדריים, שכמו המקומות 

הקדושים עדיין נתפסים כסמל דתי ולאומי.

למוסדות הדתיים, כמו לתנועות האסלאמיות, למערכת בתי הדין השרעיים ולאנשי 
דת אחרים, הייתה עמדה מגובשת נגד הצעת התיקון, והם דיברו בשם האסלאם ובשם 
האוטונומיה התרבותית. גם עמדת הנשים שיזמו את תיקון החוק הייתה אחידה, והן 
הדגישו את זכותם של האישה והגבר לבחור באיזו מערכת הם רוצים להישפט, ואת 
השוואת זכותן של נשים ערביות לנשים יהודיות מבחינת הנגישות למערכות משפטיות, 
על בסיס האמנות הבין-לאומיות כמקור סמכות אוניברסלי. הן טענו שבתי הדין 
השרעיים כלל אינם מוסדות לאומיים אלא חלק מן השלטון, ושהם מנוהלים בצורה לא 
מקצועית ובלי בקרה. נוסף על כך, טענו, הטיעונים הדתיים והלאומיים עולים רק כאשר 

מדובר בנשים או ביחסי מגדר.

בתגובה לפתווא הנזכרת לעיל אמרה חברת הוועד עו“ד תגריד ג‘השאן כי ”האישה 
היא הקורבן של בתי דין אלה ושל שחיתות זו ]בבתי הדין[; לא ייתכן שבתי דין אלה, שהיו 
שותפים במכירת רכוש הווקף, יהפכו למוסדות לאומיים רק כאשר מדובר בנשים“ )אבו 
ארשיד, 1997(. חבר הוועד מוחמד זידאן, מנכ“ל האגודה הערבית לזכויות האדם, הוסיף 
ושאל: ”איך השיח׳ תופיק ח‘טיב ]ח“כ מטעם רע“ם[ מתיר לעצמו לשבת במועצת החקיקה 

הציונית, ואוסר על האישה להישפט על פי החוקים שנחקקים באותה מועצה?“ )שם(.

לעומת הקולות הרבים שביטאו את העמדה הדתית-אסלאמית, לא מצאתי אף לא 
התייחסות אחת של בתי הדין הכנסייתיים לעניין. התיקון לחוק אומנם לא היה אמור 
להביא לשינוי דרסטי בסמכויותיהם, מפני שרוב ענייני האישות של הנשים הנוצריות 
)מלבד מזונות לנשים נשואות( ממילא נידונו בבתי המשפט האזרחיים גם לפני תיקון 

החוק,24 אך שתיקתם בכל זאת מפתיעה.

בניגוד לעמדה האסלאמית המגובשת, למחנה החילוני-הלאומי לא הייתה עמדה 
אחידה. מפלגת חד“ש תמכה בחוק לכל אורך הדרך, אך באמצעי התקשורת שלה לא 
היה דיון ציבורי בנושא. חברי הכנסת של חד“ש הצביעו בעד החוק בשלוש הקריאות 

ודיברו בזכותו במליאת הכנסת, על בסיס שיח של זכויות אדם ושוויון. 

ראו ״המדריך לבתי הדין הכנסייתיים לעדות הקתולים והאורתודוקסים" בהוצאת כיאן – ארגון   24
.http://bit.ly/2G1xYSV ,פמיניסטי, באתר הארגון
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ח״כ מוחמד ברכה מחד“ש אמר בדיון לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית:

סביב  מיותרת  מהומה  פה  שיש  חושב  אני  הכנסת,  חברי  היו“ר,  אדוני 
הצעת חוק הבאה לעשות שוויון ולעשות צדק ]...[ שוויון זה לא בא כדי 
לקעקע את בתי הדין השרעיים או הכנסייתיים או לפגוע בהם, אלא בא 
ניסיון  נוסח החוק מדבר חד-משמעית על כך. כל  כתוספת של בחירה. 
לטשטש את העובדה הזאת – אני חושב שהוא בא במטרה להעלים את 

האמת.25

חילוניות  ומפלגות  ארגונים  של  בפורומים  גם  נערכו  רבים,  לא  אמנם  בנושא,  דיונים 
ולאומיות כמו בל“ד, האגודה הערבית לזכויות האדם ומרכז עדאלה.26 השאלה המרכזית 
מהאוטונומיה  חלק  הם  השרעיים,  בייחוד  הדתיים,  הדין  בתי  אם  הייתה  בה  שדנו 
הנוגעות  שאלות  חידדו  אלה  דיונים  אלה.  ומפלגות  ארגונים  שמקדמים  התרבותית 
לקבוצת התרבות והלאום, לגבולות האוטונומיה התרבותית ול“זכות“ למונופול על הדת. 

4. בתי הדין השרעיים והאוטונומיה התרבותית
שהעלתה  עיקרון  התרבותית״,  ״האוטונומיה  מושג  את  אתגר  החוק  תיקון  על  הדיון 
בתי  של  עצמי  לניהול  דרישה  כלומר   ,1995 בשנת  הקמתה  עם  בל״ד  מפלגת  לשיח 
ספר, אוניברסיטאות, אמצעי תקשורת ומוסדות תרבות אחרים. הרעיון עלה לראשונה 
במאמר שכתבו בשנת 1989 עזמי בשארה וסעיד זידאני, בשעתו מרצים באוניברסיטת 

ביר זית )בשארה וזידאני, 1989(.

אפשר להבחין בשתי תפיסות עיקריות לגבי הקשר בין תיקון החוק לאוטונומיה 
תרבותית: את התפיסה הראשונה ייצג עו“ד חסן ג‘בארין, מנכ“ל מרכז עדאלה, שראה 
בתיקון פגיעה באוטונומיה התרבותית; ואת השנייה ייצג עזמי בשארה, מנהיגה של בל“ד 

ונציגה בכנסת, שגרס שהתיקון אינו פוגע באוטונומיה התרבותית.

ג‘בארין )1997( טען שבתי הדין השרעיים הם מוסדות לאומיים ולא רק דתיים, 
ושהמדינה אינה אמורה להתערב בענייני המיעוט אלא במקרים נדירים כמו פגיעה בחיי 
אדם ובכבודו, וכדי להגן עליו מפגיעה מוחלטת בזכויותיו, כמו למשל במקרים של רצח 
בשם מה שנקרא ״כבוד המשפחה״, מילת נשים ואלימות נגד נשים על גווניה. בשאר 
העניינים, טען ג‘בארין, המיעוט הפלסטיני בישראל לא יפתח אורח חיים דמוקרטי בשל 

התערבות המדינה אלא באמצעות תהליכים ודיוניים פנימיים.

פרוטוקול ישיבה 242 של הכנסת ה-15 )5.11.2001(.  25
ראו למשל הודעה על יום עיון שיזמה מפלגת בל"ד בנושא בנצרת ב-1997 )אבו סעלוכ, 1997(   26
ופרוטוקול של שולחן עגול מתאריך 14.6.2000 שיזמו האגודה הערבית לזכויות האדם וארגון עדאלה 

לדיון בהצעה לתיקון החוק )שמור בארכיון הוועד(.
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בישיבת הוועד בהשתתפות חברי הכנסת הערבים התומכים בתיקון, בעקבות 
הפתווא, הביע בשארה תמיהה נוכח מי שהציגו אותו כמתנגד להצעת התיקון מכיוון 
שהוא ממובילי הגישה הקוראת לאוטונומיה תרבותית. לטענתו, התיקון ממילא אינו 
מבקש לבטל את בתי הדין השרעיים, כך שמי שירצה יוכל לפנות אליהם, והתיקון רק 
ייצור תחרות שעשויה לשפר את התנהלות בתי הדין כדי למשוך אליהם מתדיינים. 
בשארה התפלא על כך שבתי הדין השרעיים מתנגדים לכך שמוסלמים יישפטו על פי 
דין שאינו אסלאמי, ובה בעת משתמשים בשירותי המשטרה וההוצאה לפועל באכיפת 
החלטות והבאת מתדיינים בפניהם. נוסף על כך טען בשארה שהאוטונומיה התרבותית 

אינה צריכה לבוא על חשבון זכויות אדם אוניברסליות.27

עיון בחומר הארכיוני מראה שלמרות פעילוּתן הענפה לתיקון החוק, הפעילוֹת 
הפמיניסטיות לא תרמו לדיון הפוליטי והאינטלקטואלי הכתוב בנושא. לא מצאתי 
בארכיון הוועד או בעיתונות של אותה תקופה מאמרים או טקסטים שהן כתבו, פרט 
למאמר דעה שלי )הווארי, 2000( ולמאמר של הפעילה הפמיניסטית הודא רוחאנא 
)שלא הייתה חברה בוועד(, שפורסם בכתב העת של ארגון עדאלה )רוחאנא, 1999(. 
מאמרה השווה בין פעילותן של הפלסטיניות בארץ בנושא דיני אישות לפעילות 
של נשים מהמיעוט המוסלמי בהודו באותו נושא. יתר על כן, מלבד ריאיון עם 
החוקרת ליסה חג‘אר מאוניברסיטת ביר זית בעיתון אלאיתיחאד )נפאע, 1997(, לא 
נמצאה כתיבה פמיניסטית שהתנגדה לתיקון החוק, אף על פי שגם אז היו פעילות 
פמיניסטיות שהסתייגו ממנו. באותו מאמר טענה חג‘אר שכאשר השיח הפמיניסטי של 
המיעוט מאמץ את התיאוריה הליברלית ואינו מביא בחשבון את השייכות הלאומית 

והקולקטיבית של האישה, הוא נוקט למעשה מחשבה פמיניסטית ריאקציונרית. 

5. דיונים על תוכנו של החוק ומגבלותיו
לצד הדיון העקרוני בהצעת התיקון התנהלו דיונים גם על תוכנו של החוק ומגבלותיו. 
והיא  חשיבותה,  בגלל  לדיון,  שעלו  הסוגיות  לאחת  רק  אתייחס  היריעה  קוצר  בשל 

הסוגיה של החלת החוק הדתי גם בבתי המשפט לענייני משפחה. 

בתי המשפט האזרחיים לענייני משפחה פוסקים בהתאם לחוק הדתי של 
המתדיינים, כלומר השופט בבית המשפט לענייני משפחה אמור לשפוט על פי הבנתו 
את החוק הדתי ואת הפרשנות שלו, ובהתאם לדתם של הפונים, גם כאשר הוא יהודי 
והפונים מוסלמים או נוצרים, חילונים או דתיים. נוסף על כך חלים בבית המשפט 
האזרחי )והדתי( החוקים הרלוונטיים שנחקקו בכנסת, כמו למשל חוק הכשרות 

המשפטית ודיני העונשין.

פרוטוקול ישיבה מארכיון הוועד, ללא תאריך. על הישיבה נכתב גם בעיתון פסל אלמקאל )פסל   27
אלמקאל, 1997(. 

ערין הווארי
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בישיבת ועדת חוקה, חוק ומשפט שדנה בהחלת רציפות על הצעת החוק, בפברואר 
2000, תהה הקאדי אחמד נאטור איך יוכל שופט יהודי לשפוט על פי דין האסלאם: 
 28 ”אם זה על-פי הדין האישי, שזה האסלאם, האם מוסקוביץ וברקוביץ יפסקו?“;
בעקבות זאת שאל ח“כ בשארה מה היתרון בהצעה )כלומר מהו החידוש הגלום בה, 
אם גם בבית הדין האזרחי הדיון מתנהל על פי הדת(, וביקש מיו“ר הוועדה להסביר 
איך הוועדה מתמודדת עם שאלתו של הקאדי. לאחר מכן, לקראת ההצבעה בקריאה 
שנייה ושלישית, הגיש בשארה הסתייגות להצעה, שמבקשת לקבוע שהשופטים 
בבית המשפט לענייני משפחה ישתתפו בהשתלמות של שנה בנושא דיני מעמד אישי 

מוסלמיים ונוצריים.29 

הוועד הגיש את ההצעה בהניחו שהחוק הקובע בבתי הדין לענייני משפחה הוא 
החוק האזרחי, שאותו ראו הפעילות כאוניברסלי. בראיונות שערכתי איתן יותר מעשר 
שנים אחרי תיקון החוק טענו עורכות הדין תגריד ג‘השאן והדס תגרי, חברות הוועד שהיו 
בין מקדמות התיקון, ועו“ד סוניה בולוס שהצטרפה לוועד אחרי התיקןן, שאף שהם דנים 
על פי החוק הדתי, בתי המשפט לענייני משפחה מעניקים משקל יתר לחוק האזרחי, 
וכפופים לבקרה יותר מבתי הדין הדתיים. הן הוסיפו שמקור הסמכות בבית המשפט 

האזרחי הוא החוק האזרחי, ולא הטקסטים הדתיים כמו בבית הדין הדתי.

את טיעוני הוועד שמעתי מעורכות הדין שראיינתי, אבל בארכיון הוועד לא מצאתי 
תיעוד של דיונים מעמיקים בשאלות אלה.30 מורכבות הנושא קיבלה ביטוי בדבריו של 
ח“כ בשארה, אשר שלל את הרעיון של מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה בלי 
שתהיה לו השכלה בדין הדתי.31 במאמר שכתב בשארה כמה ימים אחרי הישיבה תיאר 
יום אחד בחייו של ח“כ ערבי ומנה את הדילמות העומדות בפניו )בשארה, 2000(. לגבי 
תרומתו של תיקון החוק, בשארה טען שההיגיון הליברלי מאחוריו היה יכול להיות עקבי 
אילו חל החוק האזרחי בבתי המשפט האזרחיים, אך הגורמים )הישראליים( שתומכים 
בו אינם טרודים בשאלות אלה. לטענתו, הליברליזם של הרוב היהודי מנצל את דמותה 

של האישה הערבייה כדי לחזק את הסטריאוטיפ שלו )שם(.

פרוטוקול ישיבה 91 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-15 )22.2.2000(.  28
בדיון במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית צוין שח"כ בשארה הגיש הסתייגות על ההצעה,   29
אך לא דנו בה כי בשארה לא הגיע לישיבה. מדבריו של ח"כ ברכה בדיון אפשר להבין שבשארה דרש 
ששופטים בבית המשפט לענייני משפחה יעברו השתלמות של שנה בדיני אישות של הנוצרים ושל 
המוסלמים. ח"כ ברכה הביע תמיכה בהסתייגות )פרוטוקול ישיבה 242 של הכנסת ה-15 )5.11.2001(.

שאלתי את כל הנשים שראיינתי אם הן או חברה אחרת בוועד כתבה מאמר או נייר עמדה המתייחס   30
לקשר בין הצעת החוק לאוטונומיה תרבותית, או לכך שהחוק הדתי יחול גם בבתי המשפט לענייני 

משפחה. אף לא אחת מהן ענתה בחיוב. 
בישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט שהוזכרה לעיל )ראו הערה 28( שאל בשארה את יו"ר הוועדה,   31
ח"כ פרופ' אמנון רובינשטיין, איך הם מתכוונים להתמודד עם הבעיה. רובינשטיין ענה: "אני מודה שהחוק 

פרובלמטי, יש גם בעיה של מינוי שופטים שבקיאים בדין המוסלמי".

פוליטיקה של דיני אישות בקרב פעילות פמיניסטיות פלסטיניות



103

הפעילות בחרו לדון בחוק מפרספקטיבה ליברלית הקוראת לזכויות אזרח 
אינדיווידואליות, ומתוך מודעות לנרטיב הפמיניסטי לגבי השימוש שעשתה התנועה 
הלאומית הפלסטינית בנשים, שהן והאינטרסים שלהן נדחקו לתחתית סדר היום 
הלאומי, אבל בלי ביקורת או דיון על הבעייתיות של אימוץ השיח הליברלי בהקשר 
הקולוניאלי. ההתעלמות מההקשר הלאומי-הפוליטי יוצרת שיח ליברלי חסר הקשר, 
והעיסוק בו מחזק את מקומה של האישה כסמל זהות גם אצל הכוחות החילוניים. מצב 
זה מעמיד את הנשים במלכוד שבו עליהן לבחור בין זהותן הלאומית לזהותן המגדרית: 
בחירה בזהות הלאומית תוביל להסתמכות על בתי דין שרעיים, הכפופים למשרד הדתות 
או למשרד המשפטים הישראלי, ואילו בחירה בזהות מגדרית פירושה החלת דיני אישות 

שגם הם דתיים, אך נדונים בבית משפט אזרחי אצל שופט שהוא לרוב יהודי.

ו.	היוזמה	השנייה:	פעולה	לתיקון	חוק	זכויות	המשפחה	
העות׳מאני

ההקמה של עמותת ”נסאא ואפאאק – נשים ואופקים“ בשנת 2001 נבעה במידה רבה 
מהדיונים על מקומה של הדת בשיח הפמיניסטי, אחרי שסוגיית הפרשנות הפמיניסטית 
לחוקי הדת לא קיבלה לגיטימציה בחוגים הפמיניסטיים במסגרת הדיון בדיני האישות.

עמותת ”נשים ואופקים״ היא ארגון פמיניסטי פלסטיני ששם לו למטרה לשפר את 
מעמד הנשים ולפעול נגד השימוש בדת ככלי לדיכוי נשים. המייסדות טענו שעמדתן 
עולה בקנה אחד עם האמונה הדתית, וכי הדת יכולה להיות בסיס לקידום מעמד 
האישה.32 בחלק זה של המאמר נדון בעיקר בפוליטיקה של עמותה זו בכל הקשור 

לדיני אישות.

בשנת 2007 ארגנה עמותת ״נשים ואופקים“ קמפיין למען זכויות נשים בירושה 
)ענברי, 2007(, ובהמשך פעלה לשפר את מעמד הנשים בבתי הדין השרעיים. בשנת 
2014 היא פעלה לפרסום המנשרים המשפטיים שעל פיהם פוסקים בתי הדין 
השרעיים, אשר לטענת העמותה תוכנם אינו ידוע לציבור.33 העמותה פנתה להנהלת 
בית הדין השרעי בתביעה לפרסמם, ולאחר שבית הדין התעלם מפניותיה הרבות הגישה 
העמותה ב-2014 עתירה לבג“ץ,34 ובה דרשה להכריז על המנשרים האלה לא חוקיים. 
בג“ץ קיבל את הטענה של הנהלת בתי הדין השרעיים שהמנשרים הם במעמד של חוות 

דעת ואין להם תוקף משפטי מחייב, והעמותה ראתה בכך הישג.

מתוך אתר עמותת ״נשים ואופקים״.  32
בית הדין פרסם באתר משרד המשפטים בערבית רק ארבעה מנשרים מתוך 11 שנכתבו ושהקאדים   33

הסתמכו עליהם בפסיקתם )מנדל ושחם, 2018(.
בג"ץ 3094/13 עמותת ניסאא ואאפאק נ' הנהלת בתי הדין השרעיים )9.3.2015(.  34
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גם כאן התקיימה פעילות פוליטית של נשים אל מול המדינה במטרה להגביל את 
סמכותם של בתי הדין השרעיים ולבקר את התנהגותם. מאז שנת 2012 פעלה עמותת 
”נשים ואופקים“ לתיקון סעיפים בחוק זכויות המשפחה העות‘מאני בטענה שאינו 
מתאים לתקופה שבה אנו חיים. העמותה עמדה על כך שהחוק הקיים מתייחס רק 
לנישואין וגירושין ואינו דן בשאר ענייני האישות )סריסי, עסלייה וג‘השאן, 4201(. אם 
כן, בשונה מוועד הפעולה לשוויון בענייני אישות, העמותה לא קראה לשינוי סמכויות 
בתי הדין, אלא פעלה לתקן את חוק המשפחה העות‘מאני שחל בבתי הדין השרעיים 

ובבתי המשפט האזרחיים.

להלן כמה מהתיקונים שהעמותה הציעה )שם(: 

4 של פרק הנישואין )مناكحات(: דרישה להוסיף תנאי המציין שגילו 	  שינוי בסעיף 
של המאורס לא יהיה קטן מ-18, וגילה של המאורסת לא פחות מ-17. 

ביטול סעיף 10: במקום "מי שייצג את האישה בחתימת הכתובה )الولّي في النكاح( 	 
הוא הגבר הקרוב אליה ביותר מצד האב )العصبة( על-פי סדר הקרבה", יש לכתוב 

"לא יהיה מייצג למי שגילו 18 ומעלה אלא על-פי רצונו/ה". 

יוכלו 	  העדים  שני  הכתובה,  בחתימת  גברים  עדים  שני  במקום   :34 סעיף  תיקון 
להיות גבר ואישה. 

הוספת שמונה סעיפים הקשורים בענייני אישות: סוגיית האבהות )סעיפים 158–	 
160(, משמורת על הילדים והסדרי ראייה )סעיפים 161–169( ומזונות )סעיפים 

 .)174–170

סריסי,  נאיפה  מומחים:  שלושה  כתבו  )שם(,  כחוברת  שפורסמה  התיקון,  הצעת  את 
השרעי  הקאדי  אדם,  בזכויות  דוקטור  תואר  ובעלת  ואופקים“  ”נשים  עמותת  מנהלת 
פעילה  ג‘השאן,  תגריד  ועו“ד  האסלאמית,  בהלכה  מומחה  עסלייה,  זיאד  בדימוס 
פמיניסטית שייצגה נשים בבתי דין דתיים במשך יותר מעשרים שנה. כחלק מהלמידה 
והדיונים לקראת הצעת התיקון קיימו חברות העמותה פגישות ודיונים עם מומחים, וכן 
מרצה  בנאני,  פרידה  ד״ר  2012, בהשתתפות  בנובמבר  בעמאן,  השתלמות של שבוע 
אסלאמית.35  להלכה  עולמי  שם  בעלת  ומומחית  מרקש  באוניברסיטת  למשפטים 

35  ראו בהקשר זה מאמרה בנושא "הפמיניזם: קול שנשמע בשיח הדתי" )בנאני, 1998(.

פוליטיקה של דיני אישות בקרב פעילות פמיניסטיות פלסטיניות



105

בהשתלמות השתתפו משפטנים ושופטי בתי דין שרעיים מהרשות הפלסטינית.36

הצעת התיקון הועברה לחברת הכנסת חנין זועבי, כדי שתביא אותה לדיון ברשימה 
המשותפת. עוד לפני שהתקיים דיון כזה דלפה ההצעה לתקשורת וספגה ביקורת 
משתלחת מצד שופטים שרעיים, אנשי התנועה האסלאמית ומגיבים ברשתות 
החברתיות, כפי שסיפרה פעילה בעמותת נשים ואופקים שביקשה לשמור על עילום 

שם:

הקבוצה הזאת השתמשה במילים פוגעות שלא מתאימות, לא לדת, לא 
לתנועות אסלאמיות ובוודאי שלא לשופטים שרעיים ]...[ החוויה הזאת 
הדת[,  אנשי  ]של  בתחום שלהם  יותר  מבינה  אותי שככל שאת  לימדה 
רק  לא  להם[,  אומרות  ]אנחנו  כלומר  שלהם.  בנשק  בהם  נאבקת  את 
ויכולות גם להציג נוסחאות  יכולות להבין  אתם מבינים בדת, גם אנחנו 
הפרויקט   ]...[ שלכם  הפרשנות  את  לקבל  בלי  בטקסט  פוגעות  שאינן 
שלנו הוא תיקון חוק המשפחה בבתי הדין השרעיים ]...[ זה חוק שנחקק 
בשפה.  לא  אפילו  אחד,  תיקון  אפילו  עבר  לא  היום  ועד   1917 בשנת 
אפילו בתרגום המילולי שלו יש טעויות ]...[ זה טקסט מתורגם מהשפה 

]התורכית[ העות‘מאנית לאנגלית ומאנגלית לערבית.37

יצאה  ואופקים“  ש“נשים  לפני  עוד  התחילה  זועבי  ח״כ  ונגד  העמותה  נגד  המתקפה 
בהצהרה כלשהי לגבי ההצעה, ולפני שהרשימה המשותפת דנה בה. בתחילת נובמבר 
הצעת  הגישו  בל“ד  של  הכנסת  שחברי  נטען  שבה  לעיתונות  הודעה  פורסמה   2015
חוק דיני אישות ובה 121 סעיפים, בלי להתייעץ עם ”בעלי ידע וניסיון“ מוסלמים. עוד 
נטען בהודעה שאחד הסעיפים המוצעים מבטל את הצורך בייצוג האישה בעת חתימת 
הכתובה, בניגוד להלכה )מנאע, 2015(. הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית הצהיר 
בהודעה שפרסם כי יתנגד לכל הצעת תיקון שלא באה מהממסד השרעי, בין שהיא 
מובאת לדיון ובין שהיא מובאת ישירות להצבעה בכנסת )panet, 2015(. הקאדי נאטור, 
נשיא בית הדין השרעי לערעורים בדימוס, קבע שהצעת החוק נותנת לישראל סמכות 
לחוקק בעניינים הפנימיים של המוסלמים, ושאם חוק כזה יוגש תהיה זו מתקפה נגד 

ההשתלמות התקיימה בתאריכים 31.10.2012–4.11.2012, ואני השתתפתי בה כצופה במשך   36
יומיים. בין המשתתפים בפגישות ודיונים השונים היו, על פי ההודעה שפרסמה העמותה, נשיא בית הדין 
השרעי ברשות הפלסטינית, השופט השרעי יוסף דעיבס, ד"ר לילה עבד רבו, השופטת השרעית סומוד 
אלדומירי, השופטת השרעית אסמהאן אלַתווחידי, היועץ המשפטי ברשות הפלסטינית חסן אלעורי, 
השופט השרעי בדימוס זיאד עסלייה, ד"ר מוסא אבו רמדאן, ד"ר אשרף אבו זרקה, ד"ר נאיפה סריסי, עו"ד 
חלימה אבו סולוב, עו"ד הישאם שביטה ועו"ד תגריד ג'השאן. ח״כ חנין זועבי השתתפה בחלק מהדיונים 

)מנאע, 2015(.
ריאיון מתאריך 12.1.206.  37
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הדת וטבע העולם )الدين والدنيا( ונגד האסלאם והמוסלמים. עוד טען נאטור שהחוק מלא 
טעויות והטעיות )עת‘אמלה, 2015(. 

טענותיה של התנועה האסלאמית בתגובה לטענות של עמותת ”נשים ואופקים“ 
משקפות מאבק על ייצוג ועל הסמכות ההלכתית. התנועה האסלאמית מעניקה את 
המנדט בענייני חקיקה לממסד השרעי בלבד, אך לא ברור אם הכוונה היא למערכת בתי 
הדין השרעי בישראל, הממונה חלקית בידי המדינה, או לתנועה האסלאמית כתנועה 
פוליטית. בחינת הנפשות הפועלות מראה שבקבוצה שדנה בהצעת התיקון מטעם 
עמותת ”נשים ואופקים“ היו גם קאדים מהרשות הפלסטינית, עורכי דין, חוקרים ידועים 

בתחום ההלכה האסלאמית וקאדי לשעבר בבית הדין השרעי בישראל. 

הטוען השרעי עו״ד מוסטפא אע‘באריה ראה בהתנהגות העמותה ”חציית קו 
אדום“, ואמר שהצעת חוק דיני האישות של 2015 ”מסוכנת ופוגעת בחוקי השריעה 
ועקרונותיה, דבר שאי-אפשר לעבור עליו לסדר היום“, ושהיא ״פוגעת פגיעה בוטה 
בחופש הדת של המוסלמים בארץ ומהווה התערבות מהותית בשיפוט ההלכתי״. 
״הקשר של המוסלמים למערכת המשפט השרעי“, הוסיף, הוא ”חובה הלכתית, לאומית 
ופטריוטית והחיבור שלנו לארץ הקדושה הזו, ולכן ההתנגדות לחוק היא חובה לאומית“ 

)אע‘באריה, 2015(.

ב-17 בנובמבר 2015 נפגשה קבוצה של עורכי דין ושופטים שרעיים )נשים וגברים( 
באום אלפחם כדי לחשב את צעדיהם בעקבות משיכת הצעת החוק )אלברק, 2015(. 
נראה שהדוברים בישיבה לא היו מודעים לכך שחוק המשפחה העות‘מאני הוא חוק 
מדינה, ושחקיקתו עמדה בניגוד לאופי הגמיש של השריעה האסלאמית, שמאפשרת 
למתדיינים בחירה בין אסכולות שונות )חלאק, 2018 ]2009[(. יתר על כן, הנוכחים 
בישיבה לא ציינו, וספק אם ידעו, שחוק המשפחה העות‘מאני היה אמור להיות חוק 
מודרני שלא חל רק על המוסלמים – החוק כלל 157 סעיפים שבתוכם 30 סעיפים 
מיוחדים ליהודים ולנוצרים, וסעיף 155 קבע שכל סעיף שאינו מופנה לדת מסוימת חל 
על כל אזרחי האימפריה )שחר, 2017(. חוקרות משפט אסלאמי אפילו טענו שחלק 
מעקרונות החוק כלל אינם אסלאמיים, אלא גרסה עות‘מאנית של חוקים צרפתיים 

.)Sonbol, 1996(

אחרי המתקפה הקשה נגד ”נשים ואופקים״ הבהירה העמותה כי מטרתה לא 
הייתה להביא את הצעת תיקון החוק לכנסת אלא להגיש אותה לרשימה המשותפת 
כדי לנהל דיון פנימי בנושא )מנאע, 2015(, בעקבות מחקר אקדמי שערכה )סריסי, 
עסליה וג‘השאן, 2014(. אך למרות הצהרה זו לא נערך אף דיון, כנס, יום עיון או אפילו 
שולחן עגול על הצעת החוק, לא מטעם עמותת ”נשים ואופקים״ ולא מטעם ח“כ זועבי 

או אחד מחברי הכנסת האחרים.
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ההתקפה והתגובה הציבורית לה מזכירות את האווירה ששררה במהלך תיקון חוק 
בתי המשפט לענייני משפחה שהוביל ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות. טיעוני 
המתנגדים לתיקון ב-1997 עלו שוב: ראשית, שהפמיניסטיות רוצות להחליש את 
סמכויותיו של בית הדין השרעי ולחזק את המשפט האזרחי על חשבון הדין האסלאמי, 
ובכך לפגוע גם במוסד האחרון והיחיד שבו יש למוסלמים סמכות ואוטונומיה; ושנית, 
שאם החוק יגיע למליאת הכנסת, חברי כנסת יהודים וציונים יוכלו להצביע על פרשנות 
דתית של הקוראן – דבר בעייתי עבור מיעוט לאומי שחי על אדמתו תחת מדינה יהודית. 
אבל גם אחרי שהעמותה הבהירה שמטרתה הייתה לעורר דיון ציבורי, ולאחר ניסיונותיה 
להביא את ההצעה למערכת בתי הדין השרעיים, ואחרי מאבק עם הנהלת בתי הדין 
השרעיים לפרסום מנשרי בית הדין השרעי לערעורים, לא הזמין אף גוף דתי, לאומי או 

פמיניסטי את הפעילות לדיון בנושא, והסטטוס קוו המשיך להתקיים.

רוב הפעילוֹת בוועד הפעולה לשוויון בענייני אישות, שפעילותן נידונה בחלק הקודם, 
סיפרו בראיונות על הזלזול שהפגינו כלפיהן המתנגדים לתיקון חוק בתי המשפט לענייני 
משפחה, שהתבטא בשאלות כמו ”מי אתן?“ ו“מה בכלל אתן מבינות?“.38 הם הטילו ספק 
בכשירות ובלגיטימיות שלהן, אם לא שללו אותה לגמרי, וטענו שתוכן התיקון ”אינו 

אסלאמי“ ובא מנשים שאין להן שום מנדט או בקיאות בנושא.

זלזול בנשים וערעור על יכולותיהן ניכרים לא פעם בהקשרים של נוכחות נשים 
בסביבה של עילית מקצועית, קל וחומר כאשר מדובר בעניין דתי, שבו עמדת הנשים 
נתפסת כחילול הקודש – בין שהן אקדמאיות מומחיות, עורכות דין או חברות פרלמנט, 
ובין שאימצו שיח של זכויות אדם )כמו במקרה של הוועד( או אסטרטגיה של הסתמכות 
על טקסטים דתיים )כמו במקרה של ”נשים ואופקים“(. חלק גדול מהפעילים והפעילות 
בוועד לדיני אישות היו עורכי דין שעוסקים בנושא, ומנסחי הצעת התיקון של עמותת 
נשים ואופקים היו בעלת תואר ד״ר בזכויות אדם, קאדי בדימוס שכתב תזה לדוקטורט 
בהלכה אסלאמית ועורכת דין בעלת 30 שנות ניסיון בדיני אישות. מנהלת העמותה 
ערכה השתלמות עם מומחים מתחום המשפט וההלכה;39 לעומת זאת, לחלק מאנשי 

הדת שתקפו את היוזמות לא היה אפילו תואר אקדמי.

ריאיון עם עו"ד תגריד ג'השאן, 2.11.2017; ריאיון עם עו"ד נאהדה שחאדה )לעיל ה"ש 10(; ריאיון   38
עם ח"כ עאידה תומא סלימאן )לעיל ה"ש 13(; ריאיונות עם מקבולה נסאר )לעיל ה"ש 9(. 

בעקבות ההתקפות פרסמו חלק משופטי בית הדין השרעי ברשות הפלסטינית הודעה שבה טענו   39
שלא השתתפו בתהליך אלא נכחו בדיון כאורחים )מנאע, 2015(. פעילה בתנועת ״נשים ואופקים״, 
שביקשה לשמור על עילום שם, טענה בריאיון שקיימתי עימה )לעיל ה"ש 37( שהשופטים השתתפו 
בצורה פעילה בניסוח התיקון לחקיקה העות'מאנית, אך לא בדיון על תהליך החקיקה בכנסת. בהשתלמות 
בעמאן שבה צפיתי השתתפו בדיון כל הנוכחים, ובכלל זה השופטים השרעיים, והקשיבו בשקיקה לדבריה 

של בנאני. 
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מנהלת עמותת ”נשים ואופקים״ ציינה שהפסקת היוזמה זמנית בלבד, עקב 
ההתקפות על העמותה, שלא קיבלה תמיכה מאף לא גורם ציבורי, פוליטי או דתי אחד, 
אלא רק מארגונים פמיניסטיים חילוניים, אף שאלה לא בהכרח הסכימו עם דרכה 
הרואה בדת מקור סמכות ועם הניסיון ”לשנות מבפנים“. הודעת הארגונים הפמיניסטיים 
גינתה את ההתקפה על העמותה והביעה הערכה לתעוזה שלה בפתיחת הדיון הציבורי 
והפעילות למען מעמד האישה, וקראה לפתיחת הדלת לשוויון חברתי בכל הנושאים, 

ובפרט בענייני אישות, במרחב חופשי ודמוקרטי.40 

במסגרת העיון בדיני אישות ובהצעות התיקון שלהם במזרח התיכון, שחלקם הוזכרו 
לעיל, אני טוענת שההצעה של עמותת ”נשים ואופקים״ מתבססת על הגות ומחשבה 
דתית )اجتهادات( ולמעשה אינה מבקשת לחולל שינויים רדיקליים בחוק, יחסית להצעות 
 Balchin, 2009; Charrad,( שהעלו מוסלמיות במדינות אחרות במזרח התיכון ובעולם

.)2012; El Hajjami, 2013; Mir-Hosseini, 2013

המתקפה נגד ”נשים ואופקים״ דעכה במהירות מכיוון שהעמותה הקפיאה את 
פעילותה בנושא. גם ח“כ זועבי, שלה הוגשה ההצעה, לא קיימה אף דיון בנושא – לא 
עם ארגונים פמיניסטיים, לא ברשימה המשותפת, לא בוועדת המעקב ואפילו לא בתוך 

בל“ד, אף שזועבי ידועה בהתנגדותה הנמרצת לכל ניסיון לכפייה דתית.41

זועבי חשבה שיש לדון בנושא לא כדי להעבירו כחוק אלא כדי להעלותו על סדר 
היום הציבורי. אך למרות חשיבות הנושא בעיניה, ובשונה ממנהגה, היא הפסיקה את 

פעולתה בנושא. כאשר שאלתי אותה על כך, ענתה:

היה  אבל  יכולה,  הייתי  בנושא.  בפעילות  המשכתי  לא  דבר  של  בסופו 
עליי להשקיע מאמץ כפול, לא רק מחוץ למפלגה שלי אלא גם בתוכה. 
אליו  שהולכים  ”אחראי“  מעליי  יש  כאילו  מתנהגים  רבים  כאישה, 
ומהתנועה  מהקאדים  התלונות  ואז  מסוים,  צעד  נוקטת  אני  להתלונן. 
מזה,  כתוצאה  בל“ד.  ברשימת  הגברים  לח“כים  מגיעות  האסלאמית 
בסערה  שתראה  במקום  שהמפלגה,  העובדה  ולאור  תמיכה,  ובהיעדר 
ופוליטית,  לו תמורה חברתית  הציבורית הזדמנות להתחיל מאבק שיש 
היום הציבורי,  אותו מסדר  ולהוריד  נטל שיש להיפטר ממנו  בה  ראתה 
לאור כל זה הפסקתי. ]...[ הרעש וההסתה היו יכולים לעזור לנו להביא 

http:// ,הודעת סולידריות עם עמותת ׳נשים ואופקים׳״, 2.12.2015, אתר עמותת ״נשים ואופקים״"  40
.www.nisaa-waafaq.org/archives/44

ראו בהקשר זה את מאמריה על התנועה האסלאמית )זועבי, 2015א( ואת מאמרה נגד כפיית ביטול   41
מרוץ של נשים בטירה בטיעונים דתיים )זועבי, 2015ב(.
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נטל,  בו  את הנושא למרכז הדיון הציבורי, אבל היות שהמפלגה ראתה 
וגם נוכח ההסתה נגד המפלגה, נכנעתי.42

דבריה של ח“כ חנין זועבי על יחסם של הגברים במפלגתה לנושא דומים למה ששמעתי 
החילונית  הפוליטית  ההנהגה  לטענתן,  ובל״ד.  חד“ש  חברות  אחרות,  מפמיניסטיות 
הסוגיה  וכאשר  הדתית,  ההנהגה  ועם  המסורת  עם  לפשרה  להגיע  בוחרת  הגברית 
ונוגעת בשאלות של מיניות או מידת החופש של  מערערת את גבולות הפטריארכיה 

נשים, הפעילוֹת נתפסות כמי שמחבלות במוסד המשפחה. 

ז.	דיון	ומסקנות
המאבק הפמיניסטי, החילוני והדתי, לתיקון דיני האישות ולשיפור יחסם של בתי הדין 
הדתיים לנשים, פועל בהקשר שיוצר הצטלבות של אתגרים. הפעילות הפמיניסטיות 
הצליחו במקרים מסוימים, כפי שראינו, להביא לשינויים חוקתיים קונקרטיים, ובמקרים 
אחרים, אף שלא הצליחו להביא לשינוי ואפילו הושתקו, הצליחו לאתגר את הממסד 

הדתי ואת השיח הציבורי. 

המורכבות של המקרים שתוארו במאמר זה יוצרת מצב שבו על הפעילות ״לשתף 
פעולה״ עם הממסד של המדינה כדי לתקן חוקים, כפי שעשתה עמותת ”נשים 
ואופקים“ בשנת 2013 במאמציה לתיקון חוק המשפחה העות‘מאני, או כדי להעביר 
חלק מהסמכויות בדיני אישות לבתי משפט אזרחיים, כמו שעשה ”ועד הפעולה לשוויון 

בענייני אישות“ בשנים 1995–2001.

לכן, גם כאשר המאבק דיבר בשם ערכים ״אוניברסליים“ של זכויות אדם, וגם 
כאשר גייס פרשנות אסלאמית רפורמיסטית ופעל בהשראת מגמות בעולם הערבי 
והאסלאמי, הותקפו הפעילות משתי הקבוצות שהובילו אותו, והואשמו ב“שיתוף פעולה 
עם הממסד הציוני״, בשירות ״אג׳נדות זרות״, ב״פגיעה באסלאם״ ובמוסדות היחידים 
שבהם יש לפלסטינים ״אוטונומיה לאומית בישראל״ – זאת שעה שהממסד השרעי 
בישראל שייך למשרד המשפטים )בעבר היה שייך למשרד הדתות(, ופקידיו הם עובדי 

מדינה.

ההתקפות על ועד הפעולה בענייני אישות והשתקתה של עמותת ”נשים ואופקים״ 
מלמדות על עוצמתם של מבני הכוח שאל מולם פועלת הסוכנות הנשית, גם כאשר 

ריאיון עם ח"כ חנין זועבי, 3.12.2018.   42
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הם חלשים לעומת המדינה ותלויים בה באופן מובנה. בעבור הכוחות הפוליטיים 
הפטריארכליים למיניהם של המיעוט הפלסטיני, שהמדינה שולטת בהם ומדכאת 
אותם, דיני האישות, ששולטים בנשים, במיניות ובמרחב הפרטי, הם סוג של ״פיצוי״ על 

השליטה במוסדות שנלקחה מהם.

אפשר לומר שמאבקן של פמיניסטיות פלסטיניות – דתיות וחילוניות – בנושא 
חוקי המעמד האישי בישראל קשור ישירות לא רק לנושאי מגדר, אלא גם לפוליטיקה 
שבין דת, מגדר ומדינה. כל יוזמה לתיקון חקיקה מחייבת פנייה לריבון הפוליטי. שלא 
כמו במדינות מוסלמיות אחרות, שתי הקבוצות שיזמו תיקונים כאלה אינן פועלות בתוך 
המדינה הריבונית שלהן. נשים פעילות במקומות אחרים בעולם המוסלמי, שקידמו 
רפורמה בדיני אישות, פעלו להעלאת המודעות בחברות שלהן, ובה בעת פנו אל הריבון 
הפוליטי, התעמתו עימו או שיתפו איתו פעולה. לעומתן, הפמיניסטיות הפלסטיניות 
בישראל, חילוניות ודתיות, נאבקות, כאמור, במדינה שמגדירה את עצמה מדינה יהודית, 

מתייחסת לאזרחיה כאל ישויות דתיות ורואה באזרח הערבי אזרח ”מדרגה שנייה“.

הפוליטיקה של דיני האישות בקרב הנשים הפלסטיניות בהקשר הישראלי היא 
נושא מורכב שמחייב דיון מעמיק בין כל הקבוצות בחברה, משום שהוא נוגע לא 
רק בשאלות של דיני אישות אלא גם בשאלות של דת ומעורבות המדינה בענייניהן 
של קבוצות מיעוט. הניסיון המתמיד להשתקתן של הפעילות לתיקון החוק מלמדת 
שקולן אינן נחשב בקרב האליטות למיניהן בנושאים שנתפסים כדתיים, גם אם הם 
משפיעים על חייהן במרחב הפרטי והציבורי. בדומה לכך, לא נוהל עם המדינה כל 
דיון על גבולות הפוליטיקה של הדת והמגדר בחברה הפלסטינית בישראל, ודיון כזה 
התנהל באופן מוגבל רק בתנועות פוליטיות או בקבוצות אינטלקטואליות שאינן מוגדרות 
דתיות. בינתיים, ההנהגה הדתית המסורתית – מערכת בתי הדין השרעיים, התנועות 
האסלאמיות ואנשי הדת במסגדים – משמרת את הסטטוס קוו בדיני אישות, ולעיתים 
מנסה לקבוע עובדות חדשות באמצעות איסור על פעילויות מסוימות, כמו מרתון נשים, 

או ביטול הופעה של זמרת או להקה מעורבת. 

בכל מאבק באפליית נשים על רקע שאלת החירויות האינדיווידואליות, הגוף ו/או 
המיניות העלו נשים את הנושא והצליחו לכפות דיון ציבורי, ומולן פעלו גברים דתיים או 
חילונים, באופן ישיר או עקיף, להשתקתו – ופעמים רבות הצליחו. פטרונות זו הוחלה 
גם על מנהיגות פוליטיות פמיניסטיות שנתפסות כ“פזיזות״ ו“רגשניות“ או ”אליטיסטיות 

שאינן מכירות את החברה שלהן“. 

הניסיונות המתמשכים להשתקת הפעילות הם פריווילגיה של ”האדונים השוליים“ 
וכולי( אל מול  )הקאדים, ההנהגה הרוחנית האסלאמית, התנועות האסלאמיות 
”המנהיגוֹת המוחלשות“ )פעילות פמיניסטיות או נבחרות ציבור(. לרשות ”האדונים“, 
שהם עצמם פועלים בשוליים של מבנה הכוח הישראלי ומודרים ממשאבים חומריים, 
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עומדים משאבים סימבוליים רבים שהמשטר הפטריארכלי מעניק להם. משאבים 
אלה מחוזקים על ידי המשטר הקולוניאלי, ומפצים מעט על השוליות שלהם בממסד 

הישראלי.

למרות כל ניסיונות ההשתקה וההסתה, הפעילות הפמיניסטיות ממשיכות לקדם 
את האג׳נדות שלהן. כפעילה פוליטית חשוב לי להעלות לשיח הציבורי את סוגיית 
הקשר בין מגדר, דת ומדינה בהקשר של הפלסטינים בישראל, וכחוקרת פמיניסטית 

חשוב לי לתרום למחקר מסוג זה שעודנו בתחילתו, כמו שכבר ציינתי. 

ערין הווארי



112

רשימת	מקורות	
אבו אלעסל, ריהאם, 2006. אלג'מעיאת אלנסאא'יה אלפלסטיניה פי אסראא'יל: אלמנטלקאת 
]עמותות הנשים הפלסטיניות ביש־ האלפכריה, אלאסתראתיג'יאת ואליאת אלעמל אלקאא'מ 

ראל: הבסיס האינטלקטואלי, אסטרטגיות וכלי עבודה[, נצרת: מרכז אלטופולה. 

מול  ]הנשים  אלשרעיה"  אלמחאכם  ג'האז  מואג'הת  פי  "אלמראה   .1997 סלימאן,  ארשיד,  אבו 
מנגנון בתי הדין השרעיים[, פסל אלמקאל, 8–14 במאי, עמ׳ 12–13.

1997. "פי נדוה נזמהא אלתג'מוע אלוטני אלדימקראטי פי אלנאצרה: תע־  אבו סעלוכ, סלימאן,
יח'דע לנקאש ואלת ־דיל קאנון אלאחוואל אלשח'סיה ועלאקתה באלחכם אלד'אתי אלת'קאפי 

חליל מן זוואיא מח'תלפה" ]יום עיון ביוזמת מפלגת בל"ד בנצרת: תיקון דיני האישות והקשר שלו 
לאוטונומיה התרבותית – דיון וניתוח מזוויות שונות[, פסל אלמקאל, 19–25 במאי, עמ׳ 28.

אלאחוואל  קאנון  אקתראח  משרוע  חול  ללמחאמין  אג'תמאע  אלפחם:  "אום   .2015 אלברק, 
ניוז,  אלברק  האישות[,  דיני  חוק  הצעת  בנושא  הדין  עורכי  ישיבת  אלפחם:  ]אום  אלשח'סיה" 

 .http://bit.ly/2Qk22yd ,17.11.2015

2015. "לא ללמסאס באחכאם אלשרעיה ובאלמחאכם אלשרעיה!" ]לא לפ־  אע'באריה, מצטפא,
http://almasar.co.il/art. אלמסאר, 4.11.2015,  ובבתי הדין השרעיים[,  גיעה בחוקי השריעה 

.php?ID=70940

בנאני, פרידה, 1998. "אלנסוויה סות מסמוע פי אלח'טאב אלדיני" ]הפמיניזם: קול שנשמע בשיח 
זמן אלנסאא' ואלד'אכרה אלבדיי  הדתי[, הודא אלסדה, סמיה רמדאן ואמימה אבו בכר )עורכות(,

לה ]זמן הנשים והזיכרון האלטרנטיבי[, קהיר: פורום הנשים והזיכרון, עמ' 163–194.

2000. "מן וחי אלתג'רבה פי יום ואחד" ]בהשראת יום אחד של פעילות[, פסל אלי  בשארה, עזמי,
מקאל, 25.2.2000, עמ׳ 3.

מחשבה  ]לקראת  אסראא'יל"  פי  ללערב  ג'דיד  תפכיר  "נחו   .1989 זידאני,  וסעיד  עזמי,  בשארה, 
חדשה לערבים בישראל[, סחיפת אלערבי, 29.12.1989.

ג'בארין, חסן, 1997. "אלסיאק אלאוסע לקאנון אלאחוואל אלשח'סיה: נחו תטוויר נזריה אלחוקוק 
דיני אישות: לקראת  ]ההקשר הרחב של חוק   ")1( אלג'מאעיה ללאקליה אלקוומיה פי אלבלאד 
ביולי,   16–10 אלמקאל,  פסל   ,])1( בארץ  הלאומי  למיעוט  קולקטיביות  זכויות  תיאורית  פיתוח 

עמ׳ 25.

ג'דידה  ודראסה  ג'ד'רי  "אוודאע אלמחאכם אלשרעיה בחאג'ה אלא תקווים   .1997 יוסף,  דסוקי, 
]מצב בתי הדין השרעיים דורש רפורמה רדיקלית ולימוד מחדש[, אלסנארה, 16.5.1997, עמ׳ 17.

הווארי, ערין, 2000. "אלנסוויה פי אלאחוואל אלשח'סיה" ]פמיניזם בדיני אישות[, פסל אלמקאל, 
3.3.2000, עמ׳ 5.

"פעילות אסלאמיות פלסטיניות: פרספקטיבה מגדרית", מחקר לשם מילוי חלקי של   .2019  ,---
הדרישות לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

אלנסאא'  חאלת  אלשח'סיה:  אלאחוואל  פי  אלתע'יר  אג'ל  מן  ואלנדאל  "אלנסאא'   .2018  ,---
אלפלסטיניאת דאח'ל אסראא'יל" ]נשים והמאבק למען שינוי בענייני אישות: המקרה של הנשים 
חוקוק אלנסאא' ואלאי ונסרין עלימי,  הפלסטיניות בתוך ישראל[, ערין הווארי, נאהדה שחאדה 

נשים  ]זכויות  פי אסראא'יל  חוואל אלשח'סיה: אסתראתיג'יאת אלנדאל אלנסווי אלפלסטיני 
הפעולה  ועד  נצרת:  בישראל[,  הפלסטיני  הפמיניסטי  המאבק  של  האסטרטגיות  אישות:  וענייני 

לשוויון בדיני אישות, עמ' 13–107.

2018. ״דינמיקה של אזרחות מורכבת? ניתוח מגדרי של קונפליקטים אתניים  הראל-שלו, אילת, 
ומעמדן של נשים בחברות שסועות – מעמדן של נשים מוסלמיות בהודו כמקרה מבחן״, המרחב 

הציבורי 13: 227–250. 

זועבי, חנין, 2015א. משכלתנא מע אלחרכה אלאסלאמיה וליס מע אלאסלאם ]הבעיה שלנו היא 
עם התנועה האסלאמית ולא עם האסלאם[, פסל אלמקאל, 16.7.2015, עמ׳ 22.

פוליטיקה של דיני אישות בקרב פעילות פמיניסטיות פלסטיניות

http://bit.ly/2Qk22yd
http://almasar.co.il/art.php?ID=70940
http://almasar.co.il/art.php?ID=70940


113

https:// ---, 2015ב. "אלטירה מווחדה תסתטיע" ]טירה המאוחדת יכולה[, ערב 48, 11.5.2015, 
.bit.ly/2Hjq0FG

חלאק, ואא'ל, 2018 ]2009[. אלשריעה: אלנזריה, אלממארסה ואלתחוולאת ]השריעה: תיאוריה, 
פרקטיקה ותמורות[, בנע'אזי, לוב: דאר אלמדאר אלאסלאמי.

2005. "אלאת'אר אלאג'תמאעיה ללח'ולע: דראסה מקארנה בין אלח'ולע ואלתט־  חלים, נאדיה,
ליק" ]ההשלכות החברתיות של חוק הח'ולע: מחקר משווה בין הח'ולע לבין הליך הגירושין[, קהיר: 

המרכז לענייני נשים.

יזבק, היבא, וליאת קוזמא )עורכות(, מעמד אישי ומגדר: נשים פלסטיניות בישראל, חיפה: פרדס.

2015. "ג'מעית 'נסאא' ואפאק': מודוע תעדיל אלאחוואל אלשח'סיה פי זוואג' אל־  מנאע, עאטף, 
מוסלמין זובעה פי פנג'אן" ]עמותת ״נשים ואופקים״: תיקון חוק דיני אישות בנישואי מוסלמים הוא 

 .http://bokra.net/Article-1317722 ,3.11.2015 ,סערה בכוס תה[, בכרא

2018. ״'המנגנון המבורך': בתי הדין השרעיים והליכי בוררות בתביעות אז־  מנדל, חנן, ורון שחם,
מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה,  רחיות", מאיר חטינה ומוחמד אלעטאונה )עורכים(, 

חברה, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 161–190.

1997. "פי מקאבלה ח'אסה באלאתחאד מע ד' ליזא חג'אר: מן קאל אן קדית אלא־  נפאע, השאם,
חוואל אלשח'סיה מפצולה ענכם כאקליה קוומיה?" ]ד"ר ליסה חג'אר בריאיון מיוחד לאלאתחאד: 

מי אמר שענייני אישות נפרדים מסוגיית המיעוט הלאומי?[, אלאיתיחאד, 4.7.1997, עמ׳ 18.

2001. "קאנון אלאחוואל אלשח'סיה: ח'טווה אולא נחו רדה אג'תמאעיה"  סות אלחק ואלחוריה, 
]דיני אישות: צעד ראשון לקראת ריאקציה חברתית[, סות אלחק ואלחוריה, 9.11.2001. 

---, 1997. "פתווא" ]פסק הלכה[, צות אלחק ואלחריה, 2.5.1997, עמ׳ 8.

2014. "חקי פי אלשרע ואלקאנון: קאנון קראר חו־  סריסי, נאיפה, זיאד עסליה, ותג'ריד ג'השאן,
קוק אלעאא'לה אלעת'מאני אלמעמול בה פי אלמחאכם אלשרעיה פי אסראא'יל מע אלתעדיל 
אלמוקתרח" ]זכותי על פי השריעה והחוק: חוק המשפחה העות'מאני שחל בבתי הדין השרעיים 

בישראל וההצעה לתיקונו[, כפר קרע: עמותת נשים ואופקים.

48 ]העמותות  אלג'מעיאת אלנסאא'יה ואלנסוויה אלפלסטיניה פי מנאטק   .2008 עבדו, ג'נאן, 
48[, חיפה: מדה אלכרמל – המרכז הערבי  ועמותות הנשים הפלסטיניות בשטחי  הפמיניסטיות 

למחקר חברתי יישומי.

]שופר של  יא רב תשתי ערסאן"  "לסאן חאל בע'' אלמאד'ונין אלשרעיין:   .1997 ודיע,  עוואוודה, 
כמה רשמי נישואין: אלוהים, שהחתנים יפלו מהשמיים![, כל אלערב, 28.2.1997, עמ׳ 14.

 ,24.2.2007  ,nrg מעריב  מירושתן",  מנושלות  הערביות  הנשים  "סקר:   .2007 איתמר,  ענברי, 
.https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/548/075.html

קדאת  אסתיאא'  ית'יר  אלשח'סיה'  'אלאחוואל  קאנון  "תעדיל   .2015 יוסף,  ריהאם  עת'אמלה, 
בכרא,  בפלסטין[,  הקאדים  אצל  רצון  שביעות  חוסר  מעורר  האישות'  'דיני  חוק  ]תיקון  פלסטין 

.https://www.bokra.net/Article-1318780 ,12.11.2015

1997. "אלנאא'ב מחאמיד יחד'ר מן חסם קדאיאנא ען טריק אלפתאוא" ]ח"כ מחא־  פסל אלמקאל,
מיד מזהיר שלא להכריע את עניינינו דרך פסיקות הלכה[, פסל אלמקאל, 15.5.1997, עמ׳ 8.

2011. "המאבק הפמיניסטי המרוקאי לשינוי חוק המעמד האישי", הנ"ל )עורכת(,  קוזמא, ליאת, 
לנוכח בית הדין השרעי: תהליכי שינוי במעמדן של נשים מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכון, 

תל אביב: רסלינג, עמ' 119– 136.

הדין  בתי  עם  בעימות  ]נשים  אלשרעיה"  אלמחאכם  מוואג'הת  פי  "אלמראה   .1997 עלי,  ראפע, 
השרעיים[, פסל אלמקאל, 15–21 במאי, עמ׳ 16.

1999. "על פמיניזם וזהות לאומית/דתית: מנסיונן של נשים פלסטיניות בישראל  רוחאנא, הודא, 
ומוסלמיות בהודו", מחברות עדאלה 1: 21–25. 

ערין הווארי

https://bit.ly/2Hjq0FG
https://bit.ly/2Hjq0FG
http://bokra.net/Article-1317722
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/548/075.html
https://www.bokra.net/Article-1318780


114

שאוה, מנשה, 1998. ״הצעת חוק בית-המשפט לענייני משפחה )תיקון מס' 4( )השוואת סמכויות 
–358 שיפוט(, התשנ"ח-1998 – האומנם ברכה לנשים המוסלמיות והנוצריות?״, הפרקליט מד: 

.400

עלא  ותאת'ירה  אלעאא'לה  שוא'ון  מחאכם  קאנון  תעדיל  חול   .2003 באנה,  שוע'רי-בדארנה, 
סלאחיאת אלמחאכם אלשרעיה ואלכנסיה ]על תיקון חוק בתי הדין לענייני משפחה והשפעתו 

על סמכויות בתי הדין השרעיים והכנסייתיים[, נצרת: ועד הפעולה לשוויון בדיני אישות.

2017. "משפט מוסלמי כמשפט ילידי: בתי הדין השרעיים בישראל מנקודת מבט פו־  שחר, עידו,
מעמד אישי ומגדר: נשים פלסטיניות בישי  סט-קולוניאלית", היבא יזבק וליאת קוזמא )עורכות(,

ראל, חיפה: פרדס הוצאה לאור, עמ' 29–54.

panet, 2015. "אלאסלאמיה: תעדיל קאנון אלאחוואל אלשח'סיה יוג'ב אנ ינטלק מן אלשריעה" 
 ,4.11.2015  ,panet השריעה[,  על  להתבסס  חייב  אישות  דיני  חוק  תיקון  האסלאמית:  ]התנועה 

http://www.panet.co.il/article/1114923 )נצפה לאחרונה 20.9.2019(.

Abu Rabia, Rawia, 2011. “Redefining Polygamy among the Palestinian Bedouins in 
Israel: Colonialism, Patriarchy, and Resistance”, American University Journal of Gen-
der, Social Policy & the Law 19)2(: 459–493.

Arat, Zehra, F., 1994. “Kemalism and Turkish Women”, Women & Politics 14)4(: 57–
80.

Balchin, Cassandra, 2009. “Family Law in Contemporary Muslim Contexts: Triggers 
and Strategies for Change”, in Zainah Anwar )ed.(, Wanted: Equality and Justice in 
the Muslim Family, Kuala Lumpur, Malaysia: Musawah, pp. 209–236. 

Bäuml, Yair, 2011. “The Military Government”, in Nadim N. Rouhana and Areej Sabba-
gh-Khoury )eds.(, The Palestinians in Israel: Readings in History, Politics and Society, 
Haifa: Mada al-Carmel, Arab Center for Applied Social Research, pp. 47–57.

Bishara, Azmi, 2017. “Zionism and Equal Citizenship: Essential and Incidental Ci-
tizenship in the Jewish State”, in Nadim N. Rouhana )ed.(, Ethnic Privileges in the 
Jewish State: Israel and its Palestinian Citizens, Cambridge, UK: Cambridge Univer-
sity Press, pp. 137–155.

Boulos, Sonia, 2019. “National Interests Versus Women’s Rights: The Case of Poly-
gamy among the Bedouin Community in Israel”, Women & Criminal Justice 31)1(: 
53–76.

Charrad, Mounira M., 2012. “Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Mo-
rocco”, Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs 
)UNDESA(, Division for Social Policy and Development, Expert Group Meeting, New 
York, 15–17 May.

---, 2001. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, 
and Morocco, Berkeley, CA: University of California Press.

Chaudhry, Ayesha S., 2016. “Interrogating the ‘Shari’a’ Excuse: Religious Reasoning, 
International Law, and the Struggle for Gender Equality in the Middle East”, in Marwa 
Shalaby and Valentine M. Moghadam )eds.(, Empowering Women after the Arab 
Spring, New York: Palgrave Macmillan, pp. 21–44.

El Hajjami, Aïcha, 2013. “The Religious Arguments in the Debate on the Reform of the 
Moroccan Family Code”, in Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen and Christian 
Moe )eds.(, Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the 
Islamic Legal Tradition, London: IB Tauris, pp. 81–106.

פוליטיקה של דיני אישות בקרב פעילות פמיניסטיות פלסטיניות

http://www.panet.co.il/article/1114923


115

Harel-Shalev, Ayelet, 2017. “Gendering Ethnic Conflicts: Minority Women in Divided 
Societies – The Case of Muslim Women in India”, Ethnic and Racial Studies 40)12(: 
2115–2134. 

Hatem, Mervat, 1998. “Secularist and Islamist Discourse on Modernity in Egypt and 
the Evolution of the Postcolonial State”, in Yvonne Y. Haddad and John L. Esposito 
)eds.(, Islam, Gender, and Social Change, New York and Oxford: Oxford University 
Press, pp. 85–99.

Jalal, Ayesha, 1991. “The Convenience of Subservience: Women and the state of 
Pakistan”, in Deniz Kandiyoti )ed.(, Women, Islam and the State, Philadelphia: Temple 
University Press, pp. 77–114.

Joseph, Suad )ed.(, 1999. Intimate Selving in Arab Families: Gender, Self and Identity, 
Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Kandiyoti, Deniz, 2009. “Islam, Modernity and the Politics of Gender”, in Muhammad 
Khalid Masud, Armando Salvatore and Martin van Bruinessen )eds.(, Islam and Mo-
dernity: Key Issues and Debates, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 91–124.

--- )ed.(, 1991. Women, Islam and the state, Philadelphia: Temple University Press.

Karayanni. Michael, 2020. A Multicultural Entrapment: Religion and State Among the 
Palestinian-Arabs in Israel, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

---, 2016. “Tainted Liberalism: Israel’s Palestinian-Arab Millets”, Constellations 23)1(: 
71–83.

Lamrabet, Asma, 2015. “An Egalitarian Reading of the Concepts of Khilafah, Wilayah 
and Qiwamah”, in Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani and Jana Rumminger )eds.(, 
Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition, London: Oneworld 
Publications, pp. 65–87.

Mir-Hosseini, Ziba, 2009. “Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the 
Shari‘ah”, in Zainah Anwar )ed.(, Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family, 
Kuala Lumpur, Malaysia: Musawah, pp. 23–63.

Sonbol, Amira El-Azhary, 2009. “The Genesis of Family Law: How Shari‘ah, Custom 
and Colonial Laws Influenced the Development of Personal Status Codes”, in Zainah 
Anwar )ed.(, Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family, Kuala Lumpur, Ma-
laysia: Musawah, pp. 179–207.

--- )ed.(, 1996. Women, the family, and Divorce Laws in Islamic History, Syracuse, NY: 
Syracuse University Press.

Sezgin, Yüksel, 2010. “The Israeli Millet System: Examining Legal Pluralism through 
Lenses of Nation-Building and Human Rights”, Israel Law Review 43)3(: 631–654.

Zion-Waldoks, Tanya, Ronit Irshai, and Bana Shoughry, 2020. “The First Female Qadi 
in Israel’s Shari’a Muslim Court”, Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Stu-
dies 38)2(: 229–261.

ערין הווארי



116

תקציר	
שבחרו  זוגות  ידי  על  מכוננים  בישראל  לרבנות  מחוץ  נישואין  כיצד  בוחן  זה  מאמר 
להינשא בדרך זו כתופעה לגיטימית מבחינה חברתית. שאלת הלגיטימציה החברתית 
וייתכן שחלקם אף  לגיטימציה משפטית,  נישואין אלו חשובה מכיוון שאין להם  של 

בגדר אסורים )קרי לא לגיטימיים( מבחינה משפטית. 

הניתוח מבוסס על מחקר איכותני שבמסגרתו נערכו ארבעים ראיונות עומק מובנים 
למחצה עם זוגות יהודיים שבחרו להינשא מחוץ לרבנות. המאמר מנתח את הממצאים 
לאור מודל סוציולוגי שמסביר כיצד תופעות חברתיות וארגוניות מקבלות לגיטימציה 

חברתית.

הזוגות מתארים אופנים שבהם הם מכוננים את חוויית הנישואין מחוץ לרבנות 
כחוויה לגיטימית מבחינה חברתית – הן במעגלים הקרובים שלהם והן בהקשרים 
חברתיים רחבים יותר. בניגוד למצופה, רוב הזוגות שרואיינו אינם מבקשים שנישואיהם 
יוכרו באופן משפטי פורמלי. לטענתנו, בדיוק משום שזוגות אלה חווים את חתונתם 
כחתונה לגיטימית לכל דבר, ובזכות מעמד הידועים בציבור שמעניק להם זכויות דומות 
לאלו של זוגות נשואים, הם אינם חשים צורך לתקף באופן רשמי את מעמדם כזוג 
נשוי. מחקרנו מדגים כיצד ההגדרות החברתיות המקובלות של מיהו זוג נשוי נטענות 

 “חתונה לכל דבר ועניין”: 
 לגיטימציה חברתית לנישואין 

מחוץ לרבנות בישראל

אופירה	פוקס,	אלישבע	רוסמן-סטולמן	ורות	הלפרין-קדרי
אוניברסיטת	בר-אילן

* מאמר זה נכתב במסגרת המחקר ״נישואין לא מדינתיים: נישואין מחוץ לרבנות בישראל כמעשה 
פמיניסטי-דתי ושיח הנישואין הגלובלי״ שנערך בתמיכת הקרן הלאומית למדע, מענק מחקר 814/19.
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וליחסים בינלאומיים
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במשמעות חדשה. בקרב קבוצות אוכלוסייה מסוימות בישראל – חילונים או דתיים 
ליברליים, מהמעמד הבינוני ומשכילים – זוג יכול להיחשב כנשוי, על ידי הסביבה ואף 

על ידי מוסדות רשמיים, בעקבות טקס חתונה שאינו מוכר מבחינה משפטית. 

מקרה זה מראה שתופעות חברתיות שאינן זוכות להכרה משפטית ואף מנוגדות 
לחוק במקרים מסוימים עשויות להפוך ללגיטימיות מבחינה חברתית. בכך, המחקר שלנו 
מרחיב את הדיון הסוציולוגי על תהליכי לגיטימציה חברתית, שמתייחס ללגיטימציה 
משפטית כחלק בלתי נפרד מתהליכים אלו, ואפילו כתנאי ללגיטימציה חברתית 
במקרים מסוימים. כמו כן, המחקר מאיר מאבקים לשוויון בנישואין באור חדש: בעוד 
ממד ההכרה המשפטית תופס מקום מרכזי במאבקים לשוויון זכויות בנישואין בצפון 
אמריקה ובאירופה, בנישואין מחוץ לרבנות בישראל הלגיטימציה החברתית מקבלת 
מעמד גבוה יותר מהלגיטימציה המשפטית, וזוגות רואים בה מטרה כשלעצמה. מחקר 
עתידי יבחן את ההשלכות החברתיות, המגדריות והמשפטיות של התפתחות חדשה זו, 
שלמרות אופייה המצומצם בינתיים מסמנת שינוי במוסכמות החברתיות לגבי נישואין, 

שצומח בליבו של הקונצנזוס בחברה היהודית בישראל.
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“A	Wedding	for	All	Intents	and	Purposes”:	
Marriage	outside	the	Rabbinate	in	Israel	 
as	a	Social	Legitimation	Process
Ofira	Fuchs,		Elisheva	Rosman	Stollman	 
and	Ruth	Halperin-Kaddari

Abstract	
In this article we examine how Israeli Jews, who choose to marry in 
private ceremonies outside the state-authorized rabbinical establishment, 
construe their weddings as socially legitimate. The social legitimation of 
these weddings is important because they lack legal legitimation and, 
in some cases – are legally prohibited. The article is based on semi-
structured in-depth interviews with forty Israeli Jewish couples and 
analyzes the findings using a sociological model explaining how social 
and organizational phenomena become socially legitimate. 

The couples interviewed described how their weddings were perceived 
as socially legitimate by their immediate social circles, as well as within 
broader contexts. Contrary to our expectations, most of these couples did 
not seek formal and/or legal recognition. We argue that these couples do 
not feel that they need to formally validate their status as married precisely 
because they experience their weddings as legitimate and due to the wide 
recognition in Israel of de-facto unions. 

Our study expands the sociological discussion of social legitimation 
processes, in which legal legitimation and social legitimation are 
considered inseparable. We show that social phenomena that are not 
legally recognized, and that may even be illegal, can become socially 
legitimate. Furthermore, this study sheds new light on marriage equality 
struggles. While struggles for equal rights in marriage in North America 
and in Europe have focused on legal recognition, our study indicates 
that in marriages outside the state rabbinate in Israel, social legitimacy 
is considered more valuable than legal legitimacy. Future research will 
examine the social, legal, and gender implications of this reconfiguration 
of the social conventions concerning marriage, which takes place at the 
heart of the social mainstream of Jewish society in Israel. 
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 "زواج بكل معنى الكلمة": الشرعية االجتماعية
للزواج خارج الحاخامية في إسرائيل

أوفيرا فوكس، إليشيفاع روسمان-ستولمان، وروت هلبرين-قدري

ملخص
يفحص هذا المقال كيف أن األزواج الذين اختاروا الزواج خارج الحاخامية، يعتبرون 
زواجهم ظاهرة اجتماعية شرعية. السؤال المطروح حول الشرعية االجتماعية لهذا النوع 
من الزواج هام ألنه يفتقر إلى الشرعية القانونية، وقد يكون جزء منه محظورا )يعني 
أنه زواج غير شرعي( قانونيًا. يستند التحليل إلى نتائج بحث نوعي يتضمن أربعين 
مقابلة عميقة، مبنية جزئيًا مع أزواج يهود اختاروا الزواج خارج الحاخامية اليهودية. وهو 
يعتمد على النتائج التي تستند إلى نظرية النموذج االجتماعي الذي يوّضح كيف 
تحظى الظواهر االجتماعية والتنظيمية بالشرعية االجتماعية. ويتضح من التحليل أن 
األزواج ينظرون إلى الزواج خارج الحاخامية بصفته زواجًا اجتماعيًا شرعيًا – وذلك على 
المستوَيين االجتماعَيين القريب والبعيد. خالفًا لما هو متوقع، فإن معظم األزواج 
الذين شاركوا في المقابالت ال يهمهم االعتراف بزواجهم قانونيًا ورسميًا. ولكن، 
حسب زعمنا، نظرًا ألن هؤالء األزواج يعتبرون زواجهم زواجًا شرعيًا بكل معنى الكلمة، 
وبفضل مكانتهم المعروفة بين الجمهور والتي تمنحهم حقوقًا شبيهة بحقوق 
المتزوجين، فهم ال يشعرون بالحاجة إلى االعتراف بزواجهم رسميًا أصاًل.  يوضح 
البحث الذي أجريناه كيف تحظى التعريفات االجتماعية المتبعة للمتزوجين بمعنى 
جديد. فبين أوساط مجموعات إسرائيلية مختلفة - العلمانية أو المتدينة الليبرالية، 
ذات المكانة المتوسطة والمثقفة - يعترف المجتمع والمؤسسات الرسمية بالزواج 

في أعقاب حفل زفاف غير معترف به قانونيًا. 

تشير هذه الحالة إلى أن الظواهر االجتماعية التي ال تحظى باالعتراف قانونيًا 
وحتى التي تعتبر مخالفة للقانون، قد تصبح أحيانًا شرعية اجتماعيًا. وهكذا، يوضح 
بحثنا النقاش االجتماعي حول عمليات الشرعية االجتماعية، ويتطرق إلى الشرعية 
القانونية كجزء ال يتجزأ من هذه العمليات، وإلى كونها شرطًا للشرعية االجتماعية 
في بعض الحاالت. باإلضافة إلى ذلك، يسلط البحث أيضا الضوَء على النضال 
من أجل المساواة في حقوق الزواج مشيرا إلى وجهة نظر جديدة. ففي حين 
يحتل االعتراف القانوني مكانة مركزية في النضال من أجل المساواة في الحقوق 
في الزواج في أمريكا الشمالية وأوروبا، فإن الشرعية االجتماعية، في الزواج 
خارج الحاخامية في إسرائيل، تحظى بمكانة أعلى من المكانة القانونية، أي إن 
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األزواج يعتبرونها هدفًا بحد ذاته. يتعين على بحث مستقبلي أن يفحص التأثيرات 
االجتماعية، الجندرية، والقانونية لهذا التطور الجديد، رغم أنه ما زال غير شائع حاليًا، 
إال أنه يشير إلى التغيير االجتماعي الذي يحظى بإجماع وترحاب في المجتمع 

اليهودي في إسرائيل.

الكلمات الرئيسية: الزواج، الزواج خارج الحاخامية، الزواج غير-المدني، الشرعية 
االجتماعية، الشرعية القانونية، المؤسسة الدينية
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א.	מבוא
הם  לחייהם.1  המאוחרות  העשרים  בשנות  דתיים-לאומיים  צעירים  הם  וגבע  אורלי 
חינוך  במוסדות  למדו  שניהם  ב-2020.  הרבנות  דרך  שלא  הלכתית  בחתונה  נישאו 
שמזוהים עם האגף ה"ליברלי" בציונות הדתית. הם הכירו באמצעות חברים משותפים, 
ואחרי כשנה של זוגיות החליטו להינשא. לשניהם היה ברור שלא ירצו להתחתן דרך 
הרבנות בגלל היחס המפלה לנשים בהליכי הנישואין והגירושין של מוסד זה. לדבריהם, 
הם הסתייגו מכך שהטקס ההלכתי אינו "שוויוני לחלוטין", אולם רצו להינשא בטקס 
שהם  להרגיש  להם  ושיאפשר  שלהם  והחברתיים  המשפחתיים  במעגלים  שיתקבל 

חלק מה"מסורת היהודית". 

הפתרון, מבחינתם, היה לערוך טקס דרך ארגון "חופות", עמותה שהוקמה ב-2018 
ושמסייעת לזוגות להינשא בחתונה הלכתית שלא דרך הרבנות. ב"חופות", לדבריהם, 
יכלו לעצב טקס הלכתי שיהיה קרוב יותר לתפיסת עולמם השוויונית. כאמור, החתונה 
שלהם אינה מוכרת על ידי מוסדות המדינה ולכן אורלי וגבע נחשבים ידועים בציבור. 
לדבריהם, הסיבה הרשמית לכך שלא התחתנו בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל כדי 
להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין היא ההגבלות על טיסות לחו"ל בשל מגפת 
הקורונה. אולם נראה שאורלי וגבע כלל אינם מעוניינים בהכרה רשמית של המדינה 

בסטטוס החדש שלהם כזוג נשוי. אלו מילותיהם:

שנים  אלפי  התחתנו  יהודים  ישראל,  מדינת  לך,  הכבוד  כל  עם  גבע: 
בלעדייך וימשיכו להתחתן ]...[

אורלי: לנו היה חשוב שדת משה וישראל תכיר בנו.

לא  ישראל  מדינת  שנקרא  המופשט  הגוף  החברים...  המשפחה,  גבע: 
מעניין אותנו. אני מאוד אוהב ושמח שהוא קיים אבל לא צריך שיכיר 
בי כנשוי ]...[ היה חשוב לנו לאורך כל הדרך וגם עכשיו כל הזמן להגיד, 
אנחנו נשואים! אנחנו נשואים כדת משה וישראל. פשוט במדינת ישראל 

לא כתוב את זה.

בנוגע  בישראל  יהודיים  זוגות  של  ובהעדפות  בבחירות  מתמקדות  אנו  זה  במחקר 
מתמקדות  אנו  בפרט,  היהודית.  הלאום  במדינת  נישואין  של  הממוגדרת  לפרקטיקה 
בזוגות שזכאים להינשא דרך מוסד הרבנות הראשית ושבחרו בדרך חלופית של קיום 
וגבע  אורלי  של  המקרה  המדינה.  מוסדות  ידי  על  מוכר  שאינו  פרטי  נישואין  טקס 
בישראל  לרבנות  מחוץ  נישואין  כיצד  בוחן:  שהמאמר  העיקרית  הסוגיה  את  ממחיש 

כל השמות המופיעים במאמר הם בדויים, כדי לשמור על פרטיות המרואיינים.  1
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מכוננים על ידי זוגות שנישאים בדרך זו כתופעה לגיטימית מבחינה חברתית. שאלת 
הלגיטימציה החברתית של נישואין אלו חשובה מכיוון שאין להם לגיטימציה משפטית, 

וייתכן שחלקם אף בגדר אסורים )קרי לא לגיטימיים( מבחינה משפטית. 

בהתחקותנו אחר מניעיהם של אותם זוגות עלה הרצון להשיג אישור לבחירתם, 
הסכמה ותמיכה בה, כביטויים שונים של מתן לגיטימציה למהלך שעשו. לגיטימציה 
היא ההכרה בדבר מה )אדם, ערך או התנהגות( כבעל ערך )Lamont, 2012(. בתהליך 
של לגיטימציה חברתית, חברה נתונה קובעת עבור הפרטים המשתייכים אליה מה 
מקובל ומה לא, ומה מוערך ומה לא )Rosman-Stollman, 2018(. שאלת הלגיטימציה 
החברתית רלוונטית במיוחד כאשר בוחנים תופעות שקשורות לנישואין, מכיוון שאחת 
המוטיבציות החזקות לנישואין היא הרצון להכרה חברתית בקשר בין שני פרטים 

.)Ocobock, 2020( ולהערכה חברתית כלפי קשר זה

המאמר נושק לסוגיות הרחבות של סוכנוּת פעילה, מגדר ודת )עיר-שי וציון וולדוקס, 
2013( ואזרחות, מגדר ודת )הראל-שלו, 2018(. הוא מציג את ממצאי המחקר לאור 
מודל הלגיטימציה החברתית )Johnson, Dowd and Ridgeway, 2006(, שמסביר 
כיצד תופעות חברתיות וארגוניות מקבלות לגיטימציה חברתית. הזוגות שראיינו תיארו 
אופנים שבהם הם מכוננים את חוויית הנישואין מחוץ לרבנות כחוויה לגיטימית מבחינה 
חברתית – הן במעגלים הקרובים שלהם והן בהקשרים חברתיים רחבים יותר. בניגוד 
למצופה, רוב הזוגות שראיינו אינם מבקשים שנישואיהם יוכרו באופן משפטי פורמלי. 
לטענתנו, בדיוק משום שזוגות חווים את חתונתם כחתונה לגיטימית לכל דבר, ובזכות 
מוסד הידועים בציבור שמעניק להם זכויות דומות לאלו של זוגות נשואים, הם אינם 

חשים צורך לתקף באופן רשמי את מעמדם כזוג נשוי. 

המקרה הישראלי מראה אפוא שתופעות חברתיות שאינן זוכות להכרה משפטית 
ואף מנוגדות לחוק במקרים מסוימים עשויות להפוך ללגיטימיות מבחינה חברתית. בכך, 
המחקר שלנו מרחיב את הדיון הסוציולוגי על תהליכי לגיטימציה חברתית, שמתייחס 
ללגיטימציה משפטית כחלק בלתי נפרד מתהליכים אלו, ואפילו כתנאי ללגיטימציה 
 Johnson, Dowd and Ridgeway, 2006; Ocobock,( חברתית במקרים מסוימים
2020(. כמו כן, המחקר מאיר מאבקים לשוויון בנישואין באור חדש: בשעה שממד 
ההכרה המשפטית תופס מקום מרכזי במאבקים לשוויון זכויות בנישואין בצפון 
 Anaya, 2014; Lyon and Frohard-Dourlent, 2015; Ocobock,( אמריקה ובאירופה
2020(, בנישואין מחוץ לרבנות בישראל הלגיטימציה החברתית מקבלת מעמד גבוה 

יותר מלגיטימציה משפטית, וזוגות רואים בה מטרה כשלעצמה.
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ב.	נישואין	מחוץ	לרבנות:	סקירה	משפטית-חברתית
נישואין  דתיים.  מוסדות  בחסות  היא  בישראל  להינשא  היחידה  הרשמית  הדרך 
ורק בהתאם לדין הדתי שנקבע על פי הדת  וגירושין של תושבי המדינה נערכים אך 
על  המוכרים  הדתיים  הממלכתיים  המוסדות  באמצעות  ורק  משתייכים,  הם  שאליה 
ולכן מי שאינם  ידי המדינה. האפשרות להינשא באופן אזרחי אינה קיימת בישראל, 
מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי או באמצעות מוסדותיו, או מי שמנועים מלהינשא 
על פי הדין הדתי, אינם יכולים להינשא באופן רשמי בישראל.2 מבחינה היסטורית, מקור 
וגירושין הם חלק מהם, הוא בשיטת  נישואין  חוקי המעמד האישי בישראל, שענייני 
ה"מילט", שעוגנה בחוק בתקופה העות'מאנית ואומצה בידי ממשלת המנדט הבריטי. 
רציניים  דיונים  ולאחר  ישראל, שבחרה במודע,  1953 בכנסת  זה אושר בשנת  הסדר 
ומעמיקים, לדבוק במונופול שההסדר מעניק לחוק הדתי ולבתי הדין הדתיים.3 ברבות 
ולאחד  בישראל,  והמדינה  הדת  יחסי  בהסדרת  מרכזי  למרכיב  זה  הסדר  הפך  הימים 

מסלעי המחלוקת העיקריים בהקשר זה. 

בלעדיותם של הנישואין הדתיים בישראל כדרך הנישואין היחידה המוכרת רשמית, 
כלומר העדר האפשרות לקיים בישראל נישואין אזרחיים שיזכו בהכרה משפטית-

פורמלית, היא הפרה חמורה של זכויות אדם, ופוגעת במיוחד בכמה קבוצות. בראש 
ובראשונה היא פוגעת במנוּעי החיתון, אלה שהדינים הדתיים השונים אינם מאפשרים 
להם להינשא זה לזו: החל בפסולי החיתון מבחינה הלכתית )כוהן וגרושה, גר/ה, ממזר/ת 
ועוד(, עבור דרך בני זוג שאינם משתייכים לאותה דת, ולכן אינם יכולים להינשא מחוץ 
לגבולות ההשתייכות הדתית בנישואין בין-דתיים, וכלה בבני אותו מין, שאינם יכולים 
להינשא בנישואין דתיים המוגבלים לנישואי איש ואישה בלבד. עוד היא פוגעת במי 
שאומנם רשאים להינשא על פי הדין הדתי, אך אינם מסכימים למעורבות דתית בחייהם 
ואינם מוכנים לקיים את טקס הנישואין בדרך דתית. המניעים של זוגות אלו הם, לרוב, 
חוסר רצון שהטקס החשוב בחייהם ינוהל בדרך הזרה לאורח חייהם, והעובדה שנישואין 
בדרך דתית יותירו אותם נתונים לסמכות בית הדין הדתי והדין הדתי אם יבקשו לסיים 
את נישואיהם, ואף יחייבו אותם לעשות זאת בהליך של מתן גט הדורש את שיתוף 
הפעולה האקטיבי של בני הזוג, ובייחוד של הבעל. השליטה המוחלטת של הדין הדתי 
בנישואין ובגירושין גוררת פגיעה קשה במיוחד באלה שאינם יכולים לצאת מן הנישואין, 
ובייחוד בנשים יהודיות, שכן ההלכה היהודית מעניקה את השליטה המוחלטת על 

הגירושין לבעל, והן עלולות למצוא עצמן עגונות או מסורבות גט.

יש לציין כי חסרי דת יכולים להינשא בברית הזוגיות על פי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת,   2
התש"ע–2010.

חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(, התשי״ג-1953; לתיאור התהליכים שהביאו לאימוץ   3
המונופול הדתי על נישואים וגירושים ולעיגונו בחקיקה של הכנסת ראו טריגר, 2005; קמיר, 2007.
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לאורך השנים תרו זוגות הנמנים עם קבוצות אלה אחר דרכים לעקוף את המונופול 
הדתי על הנישואין בישראל, כדי להשיג הכרה במערכות הזוגיות שיצרו. גם מערכת 
המשפט האזרחית פיתחה מצידה דרכי מילוט שונות העוקפות את הדרך הדתית 
הבלעדית לנישואין בישראל. שני מוסדות משפטיים מרכזיים מבנים את המעקפים 
האלה: מוסד הידועים בציבור, שלהיקף ההכרה בו אין אח ורע בשום מדינה אחרת 
בעולם; ומוסד הנישואין האזרחיים מחוץ לישראל, המאפשר לזוגות להינשא בכל מדינה 
זרה המסכימה להשיאם )כולל זוגות בני אותו מין במדינות המאפשרות זאת(, ועל סמך 
נישואין אלה לקבל בישראל הכרה כנשואים דרך הרישום במרשם האוכלוסין. היקף 
הזכויות והחובות המוקנות לבני זוג החיים כידועים בציבור בישראל קרוב מאוד לזה 
המוקנה למי שנישאו בישראל כדת וכדין, עד כדי שמוסד זה נתפס כמעט כשווה ערך 
למוסד הנישואין, אף שבני הזוג אינם רשומים כנשואים )ליפשיץ, 2005; הלפרין-קדרי 
ושמואלי, 2020(; ומעמדם של מי שנרשמו בישראל כנשואים על סמך נישואין אזרחיים 
שערכו מחוץ לישראל זהה כמעט לחלוטין למעמדם של מי שנישאו בישראל כדת וכדין. 

אלא שעבור זוגות רבים לא די במציאת דרכים להכרה משפטית כזאת או אחרת. 
רבים מבקשים לקיים גם את הממד הטקסי, המבטא את ההצהרה הפומבית בדבר קיום 
המערכת הזוגית ומאפשר גם ביטוי להכרה חברתית בה. מעבר לכך, לצד הקבוצות 
שפורטו לעיל, אשר בכולן נמצאים אנשים אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים 
להינשא בנישואים דתיים, מסתמנת בשנים האחרונות קבוצה הולכת וגדלה של מי 
שדווקא מבקשים לערוך טקס בעל אופי מסורתי או דתי, אך לא באמצעות הרבנות 
הממלכתית הממוסדת. זוגות אלה מבקשים להיכנס בברית הנישואין בדרך הדתית, אך 
בזו המקובלת עליהם. המונופול שהמדינה מעניקה לרבנות הראשית ולמוסדותיה מהווה 

לדידם פגיעה בחופש הדת.

ויותר ישראליות וישראלים "מצביעים  אכן, דומה כי בשנים האחרונות יותר 
ברגליים", ולצד הנישואין האזרחיים שנערכים מחוץ לישראל מתפתחת מגמה של יצירת 
דרכים אלטרנטיביות למסד את קשר הזוגיות בתוך ישראל באמצעות עריכת טקסים 
שהרבנות הראשית אינה מעורבת בהם )אטינגר, 2019(.4 טקסים אלה מאופיינים ברמות 
שונות של קרבה לטקס ההלכתי, החל מאלה הכוללים את רכיבי יצירת הקידושין 
ההלכתיים )קניין האשה על ידי האיש בנוכחות שני עדי קיום כשרים( וכלה בטקסים 
חילוניים לחלוטין. זו התפתחות מרתקת שטרם נחקרה דייה, והיא שמבנה את השדה 

הכללי שאליו נכנסנו לצורך מחקר זה. 

לפי מחקר של ארגון "פנים", בשנת 2017 נערכו בישראל כ-2,500 טקסי חתונה פרטיים – עלייה   4
של 8% מ-2016 )ברום, 2018(. 
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חלק לא מבוטל מהזוגות הפונים כיום לדרך הקידושין הפרטיים הם שומרי מצוות 
שאינם מנועים כלל מלהינשא זה לזו. דווקא מתוך מחויבות דתית עמוקה הם דוחים את 
השליטה המוחלטת של הממסד הרבני הפורמלי, הנתפס לעיתים כפטריארכלי, דכאני 
ואף מושחת, ומקיימים טקס דתי באופן פרטי.5 פעמים רבות הטקס לובש אופי שוויוני, 
ואף מלווה במרכיבים הלכתיים-משפטיים אשר יש בהם כדי למנוע מראש סרבנות גט 
עתידית או לאפשר התגברות עליה במקרה שהנישואין יעלו חלילה על שרטון )עיר-שי 
וציון וולדוקס, 2013(. זוגות אלו רואים קידושין פרטיים כחלופה שמבטיחה בצורה 
טובה יותר את זכויותיהן של בנות הזוג מאשר קידושין דרך מוסד הרבנות. יתרה מזאת, 
חלקם נמנעים מלצרף לטקס הדתי הפרטי נישואין אזרחיים מחוץ לישראל, כיוון שאינם 
מעוניינים להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין: הם חוששים שאם יבקשו לסיים את 
נישואיהם, אזי רישום כנשואים יכפה עליהם את מרות הממסד הרבני הפורמלי שבו 
 Triger,( מאסו, והם אף יהיו עלולים למצוא את עצמם לכודים בנישואין לא רצויים
2012(. מטרתם המרכזית של זוגות אלו היא להינשא בטקס דתי, כדת משה וישראל 
על פי הבנתם ותפיסתם, ועם זאת לא להיות בעלי מעמד של "נשואים" בעיני רשויות 

המדינה. 

לצד אלה יש זוגות רבים המבקשים לעצב לעצמם טקס נישואין אשר יבטא עבורם 
את ה"אנו מאמינים" הזוגי, האישי והמדויק. לעיתים טקס זה כולל גם רכיבים מסורתיים 
ודתיים, אך הוא אינו עולה בקנה אחד עם האופן שבו מנוהל הטקס בידי מסדרי קידושין 
מוסמכים מטעם הרבנות. בדרך כלל טקס כזה נושא אופי שוויוני מלא, ולא פעם הוא 
מנוהל בידי אישה, דבר שלעת עתה לא יעלה על הדעת בדרך הממוסדת.6 הבחירה 
בטקס אישי שאינו כולל קידושין הלכתיים קשורה גם היא לרצון לתת לבנות הזוג מקום 

מרכזי יותר בטקס ולהגן על זכויותיהן במקרה של פרידה עתידית. 

בעבר פנו זוגות לטקס הדתי כמעט בלית ברירה, בהיעדר דרך אחרת להשיג את 
השלכות סטטוס הנישואין.7 לעומת זאת, במצב המשפטי הקיים כיום אפשר להגיע 

איננו מתייחסות במאמר זה לתופעת הקידושין הפרטיים בקרב קבוצות חרדיות אנטי-ציוניות, הקיימת   5
מאז קום המדינה, כחלק מהפעלתם של בתי דין רבניים פרטיים באותן קהילות מתוך אי-הכרה במוסדותיה 

הרשמיים של המדינה. ראו על כך בהרחבה אצל רדזינר, 2019. 
בפני בית המשפט העליון תלויה ועומדת עתירה מטעם מרכז רקמן, ד״ר ענת שרבט ובתיה ריסקין-  6
ג׳ייקובס, המבקשת לאפשר לשתיים האחרונות לשמש מסדרות קידושין מטעם הרבנות. ראו עתירה למתן 
צו על תנאי בבג"צ 7363/21 המרכז לקידום מעמד האישה ע"ש רות ועמנואל רקמן באוניברסיטת בר אילן 

נ' השר לשירותי דת. נכון לכתיבת שורות אלה, דיון ראשון בעתירה עתיד להתקיים ביום 31.10.2022.
הכוונה לשורת מקרים משנות ה-50 וה-60 של זוגות שלא יכלו להינשא על פי ההלכה, או כאלה   7
שסירבו להינשא בחסות הממסד הדתי הפורמלי, וקיימו טקסים דתיים פרטיים שבעקבותיהם קיוו 
להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין. ראו למשל ע"פ 208/53 דוד גנור נ' היועץ המשפטי לממשלת 
ישראל, פ"ד ח 833 )1954(; בג״צ 51/69 אלקנה רודניצקי נ' בית-הדין הרבני הגדול לערעורים, פ"ד כד)1( 

.)1970( 704
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להשלכות הסטטוס גם בדרכים אחרות )בתור ידועים בציבור או באמצעות נישואין 
אזרחיים מחוץ לישראל(, כך שהבחירה בטקס דתי )כפי שבוחרים הזוגות הדתיים( או 
ברכיבים דתיים בטקס אחר )כפי שבוחרים חלק מהזוגות בקבוצה השנייה( מבטאת 
העדפה אותנטית של הזוג. כלומר זוהי מלכתחילה בחירה של הדרך הרצויה והמועדפת 

על זוגות אלה כיום.

זוגות  שתי קבוצות אחרונות אלה עומדות במוקד מחקרנו. כדי להבין כיצד 
שמשתייכים לקבוצות אלו תופסים את הלגיטימציה של החתונות שערכו יש לעמוד 
תחילה על כמה היבטים משפטיים בסיסיים, מתוך הנחה שלזוגות השוקלים נישואין 
מחוץ לרבנות חשוב לדעת כיצד יתייחסו אליהם רשויות המדינה: האם מעמדם יהיה 
כשל נשואים לכל דבר ועניין? למעשה לא לכל ההיבטים המשפטיים של השאלה הזאת 
יש תשובה ברורה, ובמסגרת מאמר זה לא נוכל לנתח את הדברים לעומק )הלפרין-קדרי, 

 .)2018

עם זאת, חשוב להתייחס בקצרה לשלושה עניינים קריטיים: שאלת המעמד 
המשפטי במהלך קיום הקשר הזוגי; שאלת סיום הקשר; והממד הפלילי של הקידושין 
הפרטיים. כפי שכבר ציינו, אותם שני מוסדות שפיתח המשפט הישראלי במענה 
למצוקת הנישואין בישראל )מוסד הידועים בציבור וההכרה בנישואין אזרחיים מחוץ 
לישראל( נותנים מענה מניח את הדעת לשאלת הזכויות והחובות הזוגיות ולהתייחסות 
המשפטית למערכת הזוגית של מי שנישאו מחוץ לרבנות. שאלת סיום הקשר היא כבר 
עניין מורכב יותר, התלוי גם בהתייחסות ההלכתית לטקסי הנישואין השונים. עניינם של 
זוגות שקיימו טקס פרטי אך גם נרשמו כנשואים בעקבות עריכת נישואין אזרחיים מחוץ 
לישראל, והמבקשים לסיים את נישואיהם, מצוי ללא ספק בסמכות בית הדין הרבני 
הממלכתי. במילים אחרות, זוגות אלה חייבים לעבור דרך בית הדין הרבני כדי להסדיר 
את סיום נישואיהם. אך מצבם של מי שלא גיבו את הקידושין הפרטיים בנישואים 
אזרחיים מחוץ לישראל, ולפיכך גם אינם רשומים כנשואים, והמבקשים כעת להיפרד, 

אינו ברור כלל וכלל )הלפרין-קדרי, 2018: 15–27(.

הממד הפלילי של הקידושין הפרטיים הוא אולי המפתיע מכול, ונדמה שאינו מוכר 
מחוץ לחוגים המצויים בשדה הדת והמדינה בישראל. תיקון פקודת הנישואין והגירושין 
)רישום( מאוקטובר 2013 החיל את העבירה הפלילית הנוגעת לאי-רישום נישואין 
וגירושין גם על "מסדר" הנישואין, והחמיר את הענישה שבצד העבירה לשנתיים מאסר: 
"כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין או הגירושין 
שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים".8 ההרחבה של העבירה הפלילית הנוגעת 
לאי-רישום הנישואין והחמרת הענישה עליה באו כפי הנראה כתגובה להתגברות תופעת 

ס׳ 7 לפקודת הנישואין והגירושין )רישום(, 1929, חא״י ב 876.  8
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הנישואין הפרטיים, הנתפסת כחלק מקריאת התיגר על המונופול שיש לרבנות הראשית 
בתחום הנישואין, כמו גם בגיור ובכשרות.9 ביקורת רבה נמתחה על המהלך, והניסיונות 
הפוליטיים לבטלו נמשכים.10 הממד הפלילי של אי-רישום הנישואין לא לגמרי ברור, 
שכן נדמה שמטרת הגברת ההפללה הייתה בעיקר הצהרתית, והעבירה עצמה אינה 
נאכפת. מעניין לציין שבניגוד לציפיותינו, עניין ההפללה לא היה שיקול מרתיע עבור 
הזוגות, והיו אף כאלה ש״ששו אלי קרב״ ואולי אף קיוו להיות מועמדים לדין ולנצל זאת 

לצורך התרסה פומבית נגד המערכת.

המאבק לפתיחת מוסד הנישואין ולהרחבת דרכי הנישואין המוכרות על ידי המדינה 
רחוק מלהיות ייחודי לישראל. על פי רוב הוא מתרחש תחת הסיסמה של ״שוויון 
בנישואין״ )marriage equality(, ונושאי דגל המאבק היו ועודם פעילי זכויות להט״ב, 
 Case, 2005;( המבקשים לפתוח את דלתות המוסד גם בפני זוגות בני אותו המין
Chauncey, 2005; Fichera, 2016; Haddad, 2016(. במובן זה, אפשר לראות בו 
מאבק לקידום זכויות של קבוצות מיעוט שסבלו מאפליה חברתית ומשפטית. המקרה 
הישראלי שונה. גם בישראל שותפה הקהילה הלהט״בית למאבק, מעצם היות חבריה 
מנועים מלהינשא רשמית בישראל, אך חלק מרכזי במאבק המקומי מובל בידי מי 
שכלל אינם מנועי חיתון. כאמור, מחקרנו מתמקד בזוגות שזכאים להינשא ברבנות – 
יהדותם אינה מוטלת בספק והם אינם מנועי חיתון מסיבות אחרות הנעוצות בדין הדתי. 
עצם השתייכותם לקבוצה האזרחית של יהודים בישראל ממקמת אותם מלכתחילה 
2005(. יתרה מכך, קבוצת המחקר שלנו מורכבת  בעמדה פריווילגית )פלד ושפיר, 
ברובה מאוכלוסייה משכילה ממעמד הביניים, כלומר פריווילגית באמות מידה נוספות, 

ובוודאי לא כזו שסבלה מאפליה ממוסדת. 

 Shipman( עניין הלגיטימציה בולט גם במאבקים לשוויון בנישואין מחוץ לישראל
and Smart, 2007; Lyon and Frohard-Dourlent, 2015; Haddad, 2016(, אך גם 
בהקשר זה המקרה הישראלי מציג פן שונה ומורכב יותר. ממחקרים שנערכו בזירת 
השוויון בנישואין מחוץ לישראל עולה כי מושג הלגיטימציה משמש במשמעות 
כפולה, של הכרה משפטית והכרה חברתית כאחת. הצורך בהכרה המשפטית מובן על 
רקע היעדרה של מסגרת משפטית ברורה לייחוס זכויות וחובות לזוגות החיים ביחד 
ללא נישואין.11 מכאן גם הביקורת המופנית כלפי מי שמבקשים ״לגרש את המדינה 

ראו למשל עזרא, 2017.  9
ראו למשל הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין )רישום( )ביטול סעיף 7(, התשע"ה-2015,   10

פ/984/20.
אמנם ברוב מדינות הצפון הגלובלי נוצרו לאורך שנות התשעים מסגרות משפטיות של ״איחוד אזרחי״,   11
״שותפות אזרחית״ וכיו״ב, אשר נועדו להוות תחליף לנישואין הרשמיים, אך על פי רוב מעמדן נופל מזה 

של מוסד הנישואין.
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מהנישואין״, בלשונה של וילסון )Wilson, 2012: 255(, המצביעה, יחד עם אחרות 
ואחרים, על הסיכון שבהותרת זוגות כאלה ללא הגנה על זכויותיהם, ועל אפשרות 
.)Appleton, 2005; Wilson, 2012; Shachar, 2016( הפגיעה היתרה בנשים עקב כך

בישראל, כפי שראינו, קשר מבוסס של חיים משותפים ללא נישואין עשוי להקנות 
לבני הזוג מערך זכויות וחובות קרוב מאוד לזה של מוסד הנישואין. אם כן, ההכרה 
המשפטית לכאורה כבר קיימת, כך שמושג הלגיטימציה נותר רלוונטי רק במשמעות 
החברתית שלו. אלא שככל שהדברים אמורים לגבי הזוגות שקיימו טקס הלכתי ושלא 
נרשמו כנשואים, המצב הרבה יותר מורכב ומתעתע. זוהי למעשה הפרקטיקה שהופללה 
בשנת 2013, כך שזוגות אלה חשופים, תיאורטית, להעמדה לדין פלילי. קשה לראות 
בכך לגיטימציה – הפללה של התנהגות מסוימת היא הלא הביטוי המובהק לדה-

לגיטימציה. מערכת המשפט בישראל מדברת כאן למעשה בשני קולות ומעבירה מסר 
כפול, של לגיטימציה ודה-לגיטימציה בו בזמן. במאמר נבחן כיצד מצב דברים זה משפיע 

על תפיסת הלגיטימציה בקרב זוגות שבחרו להינשא מחוץ לרבנות. 

ג.	חתונות	מחוץ	לרבנות	בראי	של	לגיטימציה	חברתית
כאמור, המקרה שבו אנו דנות נטוע עמוק בשיח על אודות לגיטימציה. לגיטימציה היא 
מונח המגיע ביסודו ממדע המדינה, בדרך כלל כשאלה הנשאלת בוואריציות שונות 
לגבי ממשל: האם יש או אין לממשל לגיטימציה )Stillman, 1974(. באופן הפשוט 
ביותר, "לגיטימיות" מקורה במונח הלטיני "לגיס" ומשמעותה "בהתאם לחוק". מכיוון 
משפטית  לגיטימציה  לבין  בינה  ובמתח  חברתית  בלגיטימציה  מתמקד  זה  שמאמר 
חברתי.  תהליך  של  כתוצר  לגיטימציה  בבחינת  מתמקדות  אנו  מדינתית,  והכרה 
שבאמצעותו  כתהליך  לגיטימציה  מגדיר   )Zelditch, 2011: 9( זלדיץ'  זה,  בהקשר 
עובר "דבר" מהיותו "לא מקובל" ל"מקובל". לתהליך זה נדרש קונצנזוס, לפי זלדיץ' 
)שם(. כלומר יש חשיבות מהותית לקבלה כללית של נושא, רעיון או התנהלות כדי 

להעניק לו מעמד חברתי. 

במחקרנו מצאנו כי זוגות שבחרו להינשא מחוץ לרבנות מייחסים חשיבות לאופן 
שבו משפחתם, חבריהם ומעגלים חברתיים רחבים יותר תופסים את הקשר הזוגי 
שלהם. הם רוצים שהקשר יוכר כשווה לנישואים "קונבנציונליים" – דרך הרבנות. 
ההקשר החברתי-פוליטי של הזוגות הוא כזה שבו, לפי מוסכמות חברתיות דומיננטיות 
בחברה היהודית, נישואין דרך הרבנות נחשבים כנישואין ה"אמיתיים", הן בזכות 
ההכרה הפורמלית והן בזכות מוסכמות חברתיות שלפיהן הרבנות מייצגת את היהדות 
ה"אמיתית" )Ferziger, 2014; Prashizky, 2017(. מכאן שבחינת האופן שבו הזוגות 
מפרשים את תגובת הסביבה החברתית שלהם למעמד הקשר ביניהם מהותית להבנת 
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הבחירה שלהם במסלול נישואים מחוץ לרבנות. ברור מדבריהם כי הם רוצים שהחברה 
תאשר ותקבל נישואים אלו כ"לגיטימיים". שאיפה זו ללגיטימציה חברתית מצטרפת 
לרצון לשינוי הגדרת הגבולות של אותה לגיטימציה, כך שנישואין יוכלו לקבל לגיטימציה 

חברתית גם אם הם אינם נערכים בחסות הרבנות. 

המאמר בוחן ממצאים אלו לאור מודל תהליך הלגיטימציה החברתית של ג'ונסון 
ואחרים )Johnson, Dowd and Ridgeway, 2006(, ומנסה לאפיין את הלגיטימציה 
החברתית של נישואין לרבנות בראי התפיסה העצמית של הזוגות שנבחנו. שאלה 
מעניינת היא מה היחס בין הרצון ללגיטימציה חברתית והשאיפה להכרה משפטית, 
כאשר לפרקטיקה הנבחנת יש גם פן משפטי או עשויות להיות לה השלכות משפטיות. 
לא ברור עד כמה המודל של ג׳ונסון ואחרים נותן מענה להבחנה זו. נוכח ההסדר הייחודי 
של חיים זוגיים בישראל, על המנעד הרחב שבין הכרה בנישואין לבין הענקת ביטויי 
הכרה שונים להתקשרויות זוגיות אחרות כפי שתיארנו בחלק הקודם, נראה כי הזוגות 
הבוחרים להינשא מחוץ לרבנות עסוקים בעיקר בפן של הלגיטימציה החברתית, ורואים 

עצמם משוחררים משאלת ההכרה המשפטית.

ג'ונסון ואחרים )שם( תיארו תהליך של לגיטימציה חברתית בהקשר של ארגונים 
והתנהלות תאגידית, אולם אפשר להשתמש במודל שלהם כדי לתאר תהליכים 
חברתיים רחבים יותר. המודל שלהם כולל ארבעה שלבים: יוזמה )innovation(, אישור 
או תיקוף מקומיים )local validation(, דיפוזיה )diffusion(, ולבסוף אישור או תיקוף 
כלליים )general validation( וקבלה. חשוב לציין שלפי הנחות היסוד של המודל, 
הכרה משפטית היא חלק מתהליכי לגיטימציה חברתית, וככזו היא משקפת את הערכים 

הדומיננטיים והנורמות בחברה מסוימת )שם, 59(.

בשלב היוזמה עולה דרישה מהשטח לשינוי בשל מגוון סיבות אפשריות: צרכים 
חדשים, מטרות חדשות, רצונות חדשים וכיוצא באלה )שם, 60(. כדי לעבור לשלב הבא 
– שבו מתקבל אישור או תיקוף מקומי לשינוי – יש צורך בקשירת היוזמה למסורת 
הארגונית הקיימת, כלומר ביצירת זיקה בין השינוי לבין הקיים והוכחת הרציפות ביניהם. 
למשל, ניתן לטעון כי השינוי למעשה מקדם את ערכי הארגון באופן טוב יותר או 
שומר על ערכי הארגון המקוריים, וכן הלאה. בשלב זה השינוי מתקבל על ידי הסביבה 
הקרובה, אך לא בהכרח על ידי כלל המערכת הארגונית שבתוכה השינוי קיים. אף שהוא 
אינו בהכרח הנורמה השלטת, יש לשינוי מידה של לגיטימציה. בשלב הבא, המכונה 
"דיפוזיה", השינוי מצליח לזלוג החוצה ונעשה רלוונטי מעבר לסביבה המקומית שבה 
הוא פועל. הוא נתפס כמקובל על ידי שחקנים נוספים, מעבר לקונטקסט שבתוכו 
הוא נוצר, אף שאין לו בהכרח אישור רשמי והוא אינו חלק מהמדיניות הרשמית. 
נוצרת מציאות שבה אין התנגדות אקטיבית לשינוי, אלא הוא פשוט מתקבל, לעיתים 
באדישות – הוא הופך לדבר "מקובל", שאינו חריג או מערער )שם, 60(. בשלב האחרון 
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השינוי הופך להיות חלק מהסטטוס קוו – הוא מקבל אישור כללי ורשמי ונתפס כחלק 
מההתנהלות החברתית הכללית המקובלת. אם בשלבים מוקדמים יותר היה צורך 
להצדיק אותו או לטעון טענות לזכותו, בשלב זה כבר אין צורך בכך: הוא כבר אינוי 
שינוי אלא חלק מההתנהלות המקובלת )שם, 61(. בשלב זה מהלך הלגיטימציה הושלם: 
השינוי יציב וגם אם בעתיד ייתפס כמוטעה או לא הוגן, עד שלא יקרה שינוי נוסף הוא 

יישאר על כנו )שם, 67(. 

מממצאי המחקר )ראו להלן( נראה כי חלק ניכר מהבוחרים להינשא מחוץ לרבנות 
עוברים תהליך שמגיע לשלב של תיקוף מקומי, ולעיתים אף לרמת דיפוזיה וקבלה 
מלאה בקרב משפחתם ומעגלים חברתיים מרוחקים יותר. מפתיע לגלות כי לא כל 
הזוגות מעוניינים להגיע לשלב התיקוף הכללי מול המדינה, שבו המעשה שנקטו 
הופך לנורמה מקובלת מבחינת ההכרה המשפטית. כאמור, המודל של ג'ונסון ואחרים 
אינו מתייחס למציאות דואלית שבה מתרחשים תהליכים מקבילים אך נפרדים של 
הכרה משפטית והכרה חברתית. ברצוננו להציע שדווקא משום שהפרקטיקה זוכה 
ללגיטימציה חברתית רחבה, ובזכות מוסד הידועים בציבור שמעניק למתחתנים מחוץ 
לרבנות זכויות דומות לאלו של זוגות נשואים, הזוגות שראיינו אינם מחפשים הכרה 

משפטית פורמלית ותיקוף כללי ברמת המדינה.

ד.	מתודולוגיה
עומק  ראיונות  איכותני שכלל  על מערך מחקר  להלן מתבססים  המוצגים  הממצאים 
הזוגות לבחור  מובנים למחצה. הראיונות כללו שאלות על המוטיבציות שהובילו את 
בחתונה מחוץ לרבנות, על שיקוליהם בעד ונגד חתונה מסוג זה, על התגובות שקיבלו 
מהסביבה, על אופי הטקס והחתונה, על בחירתם לערוך )או שלא לערוך( חתונה אזרחית 
מחוץ לישראל ולהירשם )או שלא להירשם( במשרד הפנים ועל תפיסותיהם בנושאים 
חברתיים ופוליטיים קשורים. חיפוש המרואיינים החל בפרסום בכמה ערוצים מקוונים, 
בעיקר בקבוצות פייסבוק ייעודיות שקשורות לחתונות מחוץ לרבנות או לפמיניזם דתי 
)כמו "מצביעות ומצביעים בטבעת" ו"גם אני פמיניסטית *דתיה* ואין לי חוש הומור", 
שנסגרה מאז(. כמו כן השתמשנו בכמה מדגמי כדור שלג בעזרת קשרים אישיים של 

החוקרות ודרך המרואיינים עצמם.

המדגם כלל 40 זוגות של גברים ונשים )כלומר ללא זוגות חד-מיניים(, שחתמו על 
הסכמה מדעת. הראיונות עימם הוקלטו ותומללו תוך שינוי פרטים מזהים. המחקר קיבל 
אישור מוועדת האתיקה של אוניברסיטת בר-אילן. הראיונות נערכו בין דצמבר 2019 
לאוגוסט 2021. שמונת הראיונות הראשונים נערכו פנים אל פנים ויתר הראיונות נערכו 
בזום בהתאם לאילוצי הקורונה. בסיום הראיונות מילאו המרואיינים שאלון דמוגרפי. 
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 45 כאשר בוחנים את הרכב הזוגות )80 מרואיינים( מתקבל הפילוח שלהלן: 
מבין המרואיינים הגדירו עצמם כ"חילונים", 19 הגדירו עצמם כ"דתיים", 12 כ"דתיים 
לשעבר" או "מסורתיים" וארבעה כ"רפורמים" או "קונסרבטיבים". המרואיינים התבקשו 
לציין בשאלונים נפרדים את ארצות המוצא של הוריהם וסביהם, ונמצא ש-57 מבין 
המרואיינים היו ממוצא אשכנזי, שישה ממוצא מזרחי ו-14 ממוצא מעורב אשכנזי 

ומזרחי; שלושה משתתפים לא סיפקו מידע על מוצאם. 

17 זוגות בחרו בטקס ההלכתי המקובל )הכולל קניין  מבחינת טקס הנישואין, 
האישה על ידי האיש בנוכחות שני עדי קיום כשרים(.12 שלושה זוגות ערכו טקסים עם 
מרכיבים יצירתיים לקידושין המסורתיים שהם מחשיבים כהלכתיים )קידושי שטר, 
מתן טבעת גם לחתן כקניין של הכתובה וקידושין בחפץ כתחליף לטבעת(. 17 זוגות 
בחרו בטקס שבו היו אלמנטים מהטקס המקובל אולם ללא קניין ו/או כתובה תקפה 
הלכתית )מתוכם שבעה טקסים שבוצעו בידי רבנים ורבות רפורמיים וקונסרבטיביים(, 
ושלושה זוגות בחרו בטקס חילוני )עם זיקה מינימלית לטקס היהודי או ללא כל זיקה(. 

על פניו נראה כי החלוקה הדמוגרפית של המרואיינים אינה מייצגת בהכרח את 
החלק היחסי של קבוצות אלו באוכלוסייה הכללית בישראל. ברם, נראה כי היא אפשרה 
לנו להיחשף למגוון הרחב ביותר של דעות, מוטיבציות, תפיסות ומטרות של זוגות 
הנישאים באופן הנחקר. מכיוון שחששנו כי כדורי השלג שלנו הובילו אותנו אך ורק 
ל"חשודים המיידיים" )קרי זוגות שברור שיבחרו באפשרות זו של נישואין(, חיפשנו 
באופן אקטיבי זוגות בעלי מאפיינים אחרים )למשל זוגות שהתחתנו באופן פרטי ללא 
אג'נדה אידיאולוגית, זוגות מזרחיים וזוגות שהתלבטו אם להינשא באופן פרטי או דרך 
הרבנות(. מכיוון שגם החיפוש האקטיבי שלנו אחר הדמוגרפיות החסרות במדגם לא 
הניב מרואיינים כלל או הניב מרואיינים מעטים, יש סבירות גבוהה כי המדגם מכסה 
היטב את מגוון הזוגות הבוחרים להינשא שלא דרך הרבנות, וכי המוטיבציות, המטרות 

והמחשבות שעלו בראיונות אכן מייצגים את הפרטים הבוחרים להינשא בדרך זו. 

ה.	דיון	בממצאים	לאור	מודל	הלגיטימציה	החברתית

1. שלב היוזמה: יהדות – כן, רבנות – לא
 .innovation  – חידוש  ביוזמה,  מתחיל  לגיטימציה  תהליך  כל  ואחרים,  ג'ונסון  לפי 
שחקנים  של  מטרה  או  שאיפה  צורך,  על  לענות  באה  החדשה  היוזמה  או  התופעה 

12  בקרב זוגות שדיווחו על טקס הלכתי נצפה מגוון רחב של שינויים בטקס, רובם ביחס לשיתוף נשים. 
במאמר זה איננו מנתחות את המעמד ההלכתי של טקסים אלו אלא מתייחסות לתפיסה של המרואיינים 

שלפיה הטקס שערכו ענה על הקריטריונים ההלכתיים הבסיסיים.
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 .)Johnson, Dowd and Ridgeway, 2006: 58( מסוים  מקומי  בהקשר  חברתיים 
במקרה שלפנינו ניתן לראות בבירור תביעה הצומחת מלמטה שבאה לענות על מספר 
צרכים ושאיפות, שהעיקריות בהן היו רצון למעורבות גדולה יותר בעיצוב הטקס; רצון 
לשוויון בין בני הזוג ולמעורבות רבה יותר של נשים בטקס; רצון להימנע מתלות ברבנות 

אם הנישואים יתפרקו; ורצון להביע התנגדות למוסד הרבנות.

המחקר מתמקד בתופעת החתונות מחוץ לרבנות מבחירה. בעוד ההישגים 
המשפטיים בתחום הנישואין )קרי הכרה במוסד הידועים בציבור ובנישואין אזרחיים 
מחוץ לישראל( נתפסים ברובם כיוזמות "חילוניות" )Ben-Porat 2013(, המחקר שלנו 
מראה שרבים מהזוגות שבוחרים בחתונה מחוץ לרבנות רוצים טקס בעל סממנים 
מסורתיים אולם מבקשים חופש רב יותר בעיצובו, לרבות בדרך שוויונית יותר. רוב 
הזוגות בחרו בטקס בעל זיקה לטקס המסורתי – טקס הלכתי )שכולל קניין ושני עדים( 
או טקס שכולל אלמנטים מהטקס המסורתי מבלי לענות על הקריטריונים ההלכתיים. 
כלומר הזוגות לא התנגדו עקרונית לטקס המסורתי אלא לפרשנות של הרבנות לטקס 

ולשליטה שלה עליו. 

מחקרים קודמים שעסקו בביקורת פמיניסטית על טקס הנישואין היהודי-מסורתי, 
בישראל ומחוצה לה, התמקדו במאמצים של זוגות )בעיקר בנות הזוג( לעצב טקס 
שוויוני יותר מבחינה מגדרית )קורן, Ochs, 2007 ;2011(. המחקר שלנו מציג זווית 
שונה. עבור הזוגות שראיינו, המענה העיקרי לחוסר השוויון המגדרי בטקס היה בחירתם 
במסלול "עוקף רבנות", שִאפשר להם חופש רב יותר בעיצוב הטקס. זוגות רבים – דתיים 

וחילוניים – ניצלו חופש זה כדי לתת מקום פעיל יותר בטקס לכלה ולנשים.

ניתן לראות זאת בקרב זוגות חילוניים דוגמת לילך ותומר. שניהם בתחילת שנות 
הארבעים לחייהם, חילונים ואשכנזים. הם נישאו בטקס שערך רב קונסרבטיבי ב-2008 
ונרשמו כנשואים במשרד הפנים, וכעת הם הורים לארבעה ילדים. לילך, משפטנית, 
תיארה בראיון את הרתיעה שלה מהמסלול שנשים נדרשות לעבור לפני חתונה ברבנות 
ומהאפליה כלפי נשים במקרי גירושין, שבגללה העדיפה חתונה מחוץ לרבנות. אף 
שהיא חילונית, היא רצתה טקס יהודי מסורתי שיאפשר לה "להכניס את היהדות לתוך 
העולם שלי", כדבריה. עם זאת, היא לא רצתה טקס בחסות הרבנות – הן בגלל הביקורת 
שלה כלפי הממסד והן בגלל רצונה לעצב טקס שבו נשים ייקחו חלק פעיל. בעזרת 
הרב הם עיצבו טקס שבו גם לילך קידשה את תומר, הם כתבו כתובה אישית ללא קניין, 

ובשבע הברכות בירכו נשים וגברים. דבר זה לא היה מתאפשר אילו נישאו ברבנות. 

היבט זה בא לידי ביטוי גם בקרב זוגות שבחרו בטקס הלכתי. הריאיון עם אילנה 
ורועי ממחיש את הרצון לערוך טקס הלכתי, אולם בדרך אחרת. שניהם בסוף שנות 
השלושים לחייהם. אילנה דתייה ומזרחית, ורועי אשכנזי מבית חילוני-מסורתי, כהגדרתו. 

כך אילנה מתארת את רצונה לערוך טקס הלכתי מחוץ לרבנות:
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ההלכה לא מוסרית כרגע בעיניי. היא סותרת את תפיסת העולם שלי. 
היא מייצרת מנוף לבריונות ]...[ נוצר ]בישראל[ מצב ]...[ שמחייב בעיניי 

חדשנות, ההלכה צריכה להתעדכן.

רצתה  לא  היא  אולם  להלכה.  מחויב  טקס  לערוך  ביקשה  אילנה  דתייה,  אשה  בתור 
אישה  של  בעזרתה  הרבנות.  של  הגירושין  בהליכי  כדבריה,  ל"בריונות",  להיחשף 
טקס  ורועי  אילנה  עיצבו  האורתודוקסי-ליברלי  מהעולם  בישיבה  לרבנות  שהוסמכה 

שהם מגדירים כהלכתי ושוויוני, שמשקף את רצונה של אילנה בהלכה "מעודכנת". 

אם כן, מאמציהם של זוגות לאזן את חוסר השוויון המגדרי שבטקס המסורתי 
התמקדו בראש ובראשונה במציאת מסלול עוקף רבנות. חלק מהזוגות ציינו שיכלו 
לערוך טקס שמשקף את תפיסת עולמם באמצעות ארגון "צהר" או באמצעות רבנים 
אורתודוקסיים "ליברליים" יותר שמחתנים דרך הרבנות. אולם זוגות אלו התעקשו 

להתחתן שלא דרך הרבנות כי לא רצו להיות קשורים לממסד הרבני. 

ממצא נוסף, שקשור לממצא הקודם, הוא בחירתם של רוב הזוגות שראיינו )65%( 
שלא להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים )אחרי עריכת נישואין 
אזרחיים מחוץ לישראל(, ולהיחשב כידועים בציבור.13 גם כאן, הבחירה שלא להירשם 
כנשואים נבעה מרצון להימנע ממפגש עם הממסד הרבני. מרבית הזוגות לא הביעו 
התנגדות עקרונית להכרה של המדינה במעמדם כנשואים. אדרבא, הם ציינו שהיו 
מעוניינים להירשם אילו הייתה אפשרות רשמית להתחתן במסלול שלא עובר ברבנות 
)בין בטקס דתי או אזרחי(. אולם זוגות אלו בחרו שלא להירשם מכיוון שלא רצו "לכרוך 
את גורלם" ברבנות, במילותיה של אחת מהמרואינות. כל הזוגות – כולל אלו שנרשמו 
במשרד הפנים – היו מודעים לכך שהכרה רשמית של המדינה בדרך של רישום תגרום 
לכך שאם ירצו להתגרש בבוא היום יצטרכו לעשות זאת בבתי הדין הרבניים. זוגות אלו, 
ובעיקר הנשים, ציינו את רצונם להימנע מתלות בבתי הדין הרבניים במקרה של פירוק 
הקשר בגלל עמדתן הפגיעה של נשים במקרי גירושין. עבור אלו שנרשמו, עובדה זו 
הייתה בחזקת "רע הכרחי״, שהיה כרוך בדרך כלל בשיקולים הנוגעים לילדים עתידיים. 
עבור אלו שלא נרשמו, עובדה זו הייתה המוטיבציה העיקרית שהניאה אותם מלהירשם.

מקרב קבוצה זו, מעניינים במיוחד הם הזוגות שערכו קידושין פרטיים הלכתיים. 
שאלנו זוגות אלו אם שוחחו על תנאי סיום הקשר הזוגי, אם יעלה בכך הצורך, שהרי 
קידושין הלכתיים מחייבים מתן גט ולכן חושפים את האשה לסרבנות גט. הזוגות השיבו 

בשלב האחרון של הראיונות חיפשנו באופן אקטיבי זוגות שנרשמו במשרד הפנים מכיוון שחשנו   13
שאין ייצוג מספק במחקר לעמדה זו. חמשת הזוגות האחרונים שראיינו הם זוגות שנרשמו במשרד הפנים 

או שהצהירו על כוונתם להירשם.
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שנתנו דעתם לסוגיה הזו. רובם הוסיפו לכתובה המסורתית הסכמי קדם-נישואין ותנאים 
בקידושין שמטרתם מניעת סרבנות גט ועגינות.14 חלק אמרו שאם ירצו לסיים את 
הקשר יעשו זאת בבתי דין רבניים פרטיים, אך דומה כי הם אינם מודעים לאפשרות 
שבתי הדין הממלכתיים יטענו לסמכות שיפוט גם על מקרים אלה.15 אם כן, זוגות 
שנישאו בקידושין פרטיים מודעים לפגיעותן של נשים גם בנישואין שלא דרך הרבנות 
ומצאו, לשיטתם, דרכים להתמודד עם פגיעות זו, אך לא ברור אם דרכים אלה אכן 

יעמדו במבחן המציאות. 

גורם נוסף שהביא זוגות לבחירה בחתונה מחוץ לרבנות הוא התנגדות כוללת 
לרבנות. זוגות תיארו את הרבנות כמוסד מושחת שמתנהל לפי דרכי עבודה שמנוגדות 
לתפיסת העולם ולערכים שלהם. מספר מרואיינים הזכירו את הטענות על שחיתות 
במערך הכשרות של הרבנות כאחת מהסיבות שבגינן הם נרתעים ממוסד זה. זוגות 
אחרים הזכירו את הזדהותם עם קבוצות שאינן יכולות להינשא רשמית בישראל מאחר 
שחבריהן אינם זכאים להינשא דרך הרבנות, כגון זוגות חד-מיניים וכאלה שהרבנות 

אינה מכירה ביהדותם. 

תמונת המצב שמצטיירת מהציטוטים הללו היא של התנגדות לממסד הרבנות –אם 
בשל רצון לחופש רב יותר בעיצוב טקס החתונה, אם בשל רצון להימנע מבתי הדין של 
הרבנות הראשית במקרה של פרידה )כאמור, בעיקר מתוך מחשבה על בנות הזוג( ואם 
מתוך התנגדות כוללת למוסד הרבנות. כלומר הזוגות שראיינו מתארים ראיית עולם 
שלפיה מוסד הרבנות, בצורתו הקיימת, איננו לגיטימי. תמונה זו משקפת בבירור את 
השלב הראשון במודל – יוזמה. המרואיינים מביעים צרכים ושאיפות שמניעים אותם 
ליזום מהלך חדש היוצא נגד המצב החברתי הקיים )שלפיו חתונות דרך הרבנות זוכות 
להכרה משפטית וללגיטימציה חברתית(, ומבקשים להציב חלופה חדשה למצב זה. 

חלופה זו היא עריכת טקסי חתונה מחוץ לרבנות.

2. שלב התיקוף המקומי: “אנחנו וינטג’”
השלב הבא בתהליכי לגיטימציה הוא תיקוף מקומי. לפי ג'ונסון ואחרים, חידוש מתקבל 
ונורמות  כלגיטימי כאשר הוא נתפס כמתאים למערכות תרבותיות של אמונות, ערכים 
ליצור  הקפידו  המרואיינים   .)Johnson, Dowd and Ridgeway, 2006: 60( קיימים 
זיקה בין המהלך שהם יזמו לבין ההתנהלות ה"רגילה" של הדברים; בנרטיב של חלק ניכר 

זוגות הזכירו את מרכז רקמן לקידום האשה באוניברסיטת בר-אילן, ארגון "מבוי סתום", ו"מרכז   14
צדק לנשים" כמקורות העיקריים שבהם נעזרו להשגת המסמכים המשפטיים-הלכתיים. זוגות שנישאו 

באמצעות ארגון "חופות" עשו זאת כחלק מההליך של הארגון.
אין ביכולתנו להרחיב במאמר זה על המצב המשפטי המדויק של מי שקיימו טקס הלכתי פרטי ולא   15
ערכו גם נישואין אזרחיים מחוץ לישראל, כמו גם על מנגנונים פרטיים שייתכן שיוכלו להשתמש בהם 

בסיום דרכם המשותפת. הדבר דורש ניתוח מעמיק יותר, שאותו נבצע במאמר עתידי.
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מהמרואיינים תוארה הבחירה להתחתן מחוץ לרבנות כצעד שאינו "חידוש" אלא שמירה 
על רוח המסורת ה"אמיתית" וחזרה ל"שורשים". במובן זה, הדרך הרשמית של נישואין דרך 
הרבנות נצבעת כסטייה מהמסורת, ונישואין מחוץ לרבנות – כדבר ה"נכון" וה"לגיטימי". 

בהתאם לדברים אלו בחרו זוגות רבים לערוך טקס שנתפס כמסורתי. ממצא זה 
הפתיע אותנו מכיוון שהדבר היה נכון לא רק לגבי זוגות המזדהים כדתיים ומסורתיים 
אלא גם לגבי זוגות שמזדהים כחילונים. כאמור, הרוב המוחלט של הזוגות )92.3%( 
בחרו בטקס הלכתי או בטקס שכלל אלמנטים מהטקס ההלכתי-מסורתי. זוגות אלו 
ציינו את ההלכה היהודית ו/או מסורות יהודיות כגורם חשוב שהעניק תוקף ולגיטימציה 
לחתונה שלהם. בכך נוצרה זיקה חזקה בין היוזמה לבין המערכת הקיימת המזהה 

נישואין עם טקס מסוים ומקובל.

ראו לדוגמה את שחר ורינת. שניהם כבני ארבעים. הם חילונים, אשכנזים, ילידי 
קיבוצים. כיום הם הורים לשני ילדים. הם נישאו ב-2014 בטקס שכלל אלמנטים 
מהטקס ההלכתי בעזרת חבר אורתודוקסי שערך את החופה. כך הם מסבירים את 

רצונם בטקס שנתפס כמסורתי: 

רינת: להשתמש במוסכמה הבסיסית של איך להתחתן היה מאוד מדויק 
בשבילי ]...[ לא לנסות לייצר טקס שהוא פתית שלג ייחודי אלא לעבוד 
]...[ מבחינתי זו הזדמנות להיות יהודייה מבלי להיות דתייה.  עם הטקס 

אני ממש שמחתי על הטקס הזה.

לעשות את הטקס  לדורות שלפניי. מבחינתי  חיבור  גם  זה  שחר: אצלי 
בדיוק כמו שהוא, זה לעשות טקס כמו שעשה סבא שלי, סבא של סבא 
שזה  אחורה,  מהדהד  זה  אמרו  שהם  כמו  הזה  הדבר  את  לעשות  שלי. 

משהו שביום-יום אנחנו לא עושים.

מדבריהם של שחר ורינת עולה שהבחירה להתבסס על הטקס שנתפס כמסורתי לא 
נבעה משיקולים של תוקף הלכתי אלא מתחושה של חיבור למסורת והמשכיות דורית. 
הטקס המסורתי אפשר להם "להשתייך" לקהילה מדומיינת )Anderson, 1983( של 
את  מאשררים  הם  מסורתי  חתונה  טקס  קיום  באמצעות  קודמים.  מדורות  יהודים 

השתייכותם לקולקטיב יהודי בהווה. 

כאמור, במקרה של חתונות בקרב יהודים בישראל, הטקס האורתודוקסי נחשב 
הטקס המקובל והלגיטימי )Prashizky, 2017(. מאחר שתופעות חברתיות לגיטימיות 
מעידות מה מקובל ומוערך בחברה מסוימת ומה לא )Rosman-Stollman, 2018(, קיום 
טקס הלכתי או טקס בעל זיקה לטקס ההלכתי הוא חלק מכינונם של נישואין מחוץ 

לרבנות כנישואין לגיטימיים ומקובלים מבחינה חברתית. 
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זוג נוסף שהעלה את הטענה שחתונה מחוץ לרבנות היא חיבור מחדש למסורות 
עבר הוא נורית ועידו. נורית מזדהה כדתייה ועידו כדתי לשעבר. הם נישאו מחוץ לרבנות 
בטקס הלכתי שערך רב אורתודוקסי לפני כשש שנים, והם הורים לילד. כך נורית 
הסבירה את הלגיטימציה של חתונה מחוץ לרבנות: "אנחנו לא מורדים, אנחנו וינטג'! 
אנחנו מחפשים את הישן לא את החדש, במובן מסוים". במענה לשאלה למה היא 

מתכוונת ב"ישן", היא הסבירה: 

אני חושבת שלעם היהודי יש מסלול של איך מתחתנים. הרבנות הרסה 
הוא  קהילה,  רב  אצל  שמתחתנים  המסלול  את  יש  הזה.  המסלול  את 

רושם אותך בפנקס. רשמו אותנו! במקום ברבנות, בפנקס. 

עבור נורית, החתונה שלה היא חזרה למודל קהילתי של רישום חתונות, שהיה לדבריה 
המודל המקובל בעולם היהודי לפני הקמת מדינת ישראל. חשוב לציין שאין בכוונתנו 
לקבוע אם יש אמת היסטורית באמונה של זוגות שהטקסים הפרטיים שערכו דומים 
לחתונות יהודיות בעבר; עצם האמונה בכך שהם ממשיכים מסורת עבר היא שמעניינת 

אותנו.

הדמיוּן של הטקס כ"מסורתי" לא נשאר נחלתם של זוגות שהתחתנו בטקס הלכתי. 
גם זוגות שנישאו בטקסים ששילבו מספר מצומצם של אלמנטים מהטקס המסורתי, או 
שערכו שינויים למיניהם בטקס, תיארו כיצד טקס החתונה שלהם ִאפשר להם להמשיך 
מסורת יהודית ולהשתייך לקהילה יהודית. ניקח למשל את נילי ורן.	שניהם בסוף שנות 
השלושים לחייהם, ממוצא מזרחי ומגדירים את עצמם חילונים. הם התחתנו ב-2019 
בטקס שערכה רבה רפורמית. הם ידועים בציבור. הטקס שלהם כלל כתובה אישית 
שבני הזוג חיברו והחלפת טבעות הדדית שלוותה בברכות שבני הזוג חיברו )במקום 

הברכות המסורתיות(. כך רן מתאר את הטקס שערכו: 

כן היה חשוב לי ]...[ שהטקס שלנו לא יהיה מאוד רחוק מהמסורת. אני כן 
חושב שבסוף יש פה משהו מיוחד, שאנחנו מתחתנים בטקס שהתחתנו 
הסבים  שלנו,  ההורים  התחתנו  ככה  בעבר.  יהודים  מיליוני  עשרות  בו 

והסבתות שלנו במדינות שונות ואני חושב שיש בזה משהו מיוחד.

כלומר אף שהטקס שלהם לא היה הלכתי וכלל אלמנטים לא מסורתיים, רן תופס את 
טקס החופה שלו ושל נילי כ"מסורתי". 

זוג נוסף שמייצג עמדה דומה הם ענת ואיתי. שניהם כבני חמישים, אשכנזים, 
חילונים. התחתנו ב-1997 בטקס לא הלכתי שערכה רבה קונסרבטיבית. הם ידועים 
בציבור והורים לשלושה ילדים בוגרים. אף ששניהם מבתים חילוניים, הם הדגישו 
שהיה להם חשוב לערוך טקס מסורתי. לשאלתנו כיצד הם תופסים את עצמם מבחינת 
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הסטטוס הזוגי שלהם ענתה ענת: "נשואים". וכשנשאלה מה נתן תוקף לתפיסה עצמית 
זו היא ענתה: 

רווקים  היינו  זה  ועניין. לפני  התחתנו. פשוט התחתנו. חתונה לכל דבר 
ואחרי זה נשואים. נתנו טבעות, שברנו כוס. זו הייתה חתונה. בשבילי. זו 

באמת הייתה חתונה.

אם כן, האלמנטים המסורתיים )החלפת טבעות, שבירת כוס( הפכו את הטקס שלהם 
ל"חתונה לכל דבר ועניין" ואותם – לזוג נשוי. זוגות כמו נילי ורן וענת ואיתי ממחישים 
את החשיבות המרכזית שיש ליהדות בישראל, גם בקרב אנשים שמזדהים כחילונים. 
מנהגים שנתפסים בציבור כ"דתיים" או "מסורתיים" נחשבים לגיטימיים. בהתאם לכך, 
חתונות שמשלבות מנהגים "דתיים" או "מסורתיים" נחשבות לגיטימיות גם כאשר אין 

להן תוקף הלכתי או משפטי.

חשוב להבהיר שלא בכל המקרים הבחירה בחתונה מחוץ לרבנות הגיעה לשלב 
התיקוף המקומי. חלק מהמרואיינים שמשפחתם דתית או מסורתית דיווחו על 
קונפליקטים עם בני משפחה על רקע בחירתם. ראו למשל את אדוה,	שגדלה בבית 
דתי-לאומי ומגדירה את עצמה כיום מסורתית. אדוה ובן זוגה נישאו בטקס הלכתי דרך 
ארגון "חופות". לאדוה אח ואחות שחזרו בתשובה וכיום הם חרדים. שניהם החרימו את 
החתונה בשל תפיסתם ש"הרבנות והיהדות חד הם״, כדבריה של אדוה. לדידם, טקס 

מחוץ לרבנות הוא בהכרח פסול מבחינה הלכתית.

מרואיינים אחרים תיארו התנגדות מצד בני משפחה, דתיים וחילונים כאחד, 
לחתונה מחוץ לרבנות בשל חשש מסיבוכים בירוקרטיים או בשל חשש כללי מחריגה 
ממוסכמות חברתיות. מרואיינת בשם נעמי, למשל, סיפרה שִאמה החילונית, שעלתה 
לישראל מברית המועצות לשעבר, התקשתה לקבל את הבחירה להינשא בטקס שלא 
דרך הרבנות )נעמי נישאה באמצעות ארגון "חופות"( מתוך חשש שביתה לא תיחשב 
נשואה מבחינה פורמלית. רק אחרי שנעמי ובן זוגה הבטיחו שיינשאו גם בנישואין 
אזרחיים בחו"ל ויירשמו במשרד הפנים, ִאמה התרצתה. זוגות אחרים תיארו קושי רגשי 
מצדם של הורים וסבים, לפעמים עד כדי רצון להחרים את הטקס, שגרם לקרעים 
ולרגשות קשים. מקרים אלו מדגימים שחתונה ברבנות עדיין נתפסת בקרב אוכלוסיות 
מגוונות כאופציה הלגיטימית היחידה, הן מסיבות דתיות-הלכתיות והן מרצון לדבוק 
במוסכמות חברתיות. מדברים אלו ברור כי עבור זוגות רבים, נישואין מחוץ לרבנות טרם 

השלימו את שלב התיקוף המקומי.
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3. שלב הדיפוזיה: “אתם נשואים, וזהו!”
השלב השלישי במודל הלגיטימציה הוא דיפוזיה. בשלב זה התופעה החדשה מתקבלת 
כלגיטימית על ידי שחקנים חברתיים בסיטואציות אחרות ובהקשרים שונים מההקשר 
 Johnson, Dowd and( וחברתית  תרבותית  מבחינה  הגיונית  פעולה  כדרך  המקורי, 
Ridgeway, 2006: 60(. בראיונות שקיימנו זוגות מתארים כיצד החתונה שלהם קיבלה 
גם  כלגיטימית  נתפסת  שלהם  החתונה  כלומר  וממסדית,  חברתית  כשרות"  "חותמת 

בהקשרים חברתיים שחורגים מהמעגלים המיידיים שלהם. 

זהו המקרה אצל אסנת ויותם. שניהם בשנות השלושים המאוחרות לחייהם. 
אסנת מבית חילוני, יותם דתי לשעבר. שניהם ממוצא אשכנזי. הם הורים לשני ילדים. 
התחתנו לפני כעשור בטקס הלכתי בעזרת רב אורתודוקסי. ידועים בציבור. לשאלה אם 
שקלו להירשם כנשואים במשרד הפנים ענתה אסנת ששקלו לעשות זאת אולם בסוף 
הסתפקו בחתימה על הסכם חיים משותפים. כך היא תיארה את ההכרה החברתית 

והממסדית בנישואין שלהם, אף שאינם נשואים מבחינה רשמית:

]שאינם  משנה  באמת  לא  זה  משותף,  נכס  לנו  יש  ילדים,  שני  לנו  יש 
יש  אז  משפחה.  שם  אותו  את  לנו  אין  שני,  מצד   ]...[ רשמית[  נשואים 
לי  היה  לא  במילואים,  למשל,  כאלו.  מצחיקות  סיטואציות  מני  כל  לנו 
איפה להכניס אותו ]את יותם[. בהתחלה שמו אותו תחת "אח", לא היה 
להם רובריקות. בסוף אמרו, די, אתם נשואים וזהו! אז מבחינת הצבא אני 

נשואה. המדינה לא יודעת להתמודד עם המוזרות שלנו.

מציטוט זה ניתן לראות שאסנת ויותם עונים על מוסכמות חברתיות וכלכליות של זוג 
נשוי – ילדים משותפים, בית בבעלות משותפת – וזוכים להכרה חברתית וממסדית 
ולזוגות אחרים שעימם שוחחנו  בהתאם. מוסד הידועים בציבור מאפשר אפוא להם 
מבחינת  והן  והציבורית  החברתית  ההכרה  מבחינת  הן   – דבר  לכל  כנשואים  לחיות 
הזכויות החוקיות שלהן הם זכאים.16 לטענתנו, חוויית החיים כזוג נשוי הלכה למעשה, 
למתן  "בדיעבד"  תורמת  שוחחנו,  שעימם  בציבור  הידועים  הזוגות  לכל  שמשותפת 
הלגיטימציה לחתונות מחוץ לרבנות. מאחר שחתונות אלו מובילות לחוויית חיים זהה 
לחווייה של זוגות שנישאו באופן רשמי, החתונה גם היא נתפסת, על ידי הזוגות עצמם 

ועל ידי סביבתם, כשוות ערך לחתונה "רשמית".

בהקשר של חיים משותפים יש הבדל מהותי בין זוגות חילוניים וזוגות דתיים. זוגות 
חילוניים מציינים שבעקבות החתונה חל אצלם שינוי תפיסתי, אולם שינוי זה לא היה 

למעשה, הביטוי "ידועים בציבור" מתייחס ללגיטימציה החברתית שמתלווה לזוגיות שכוללת ניהול   16
חיי משפחה ומשק בית משותף. 
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מלווה בשינוי אורחות חיים מכיוון שרובם כבר חיו ביחד כזוג. זוגות דתיים, לעומת זאת, 
מתארים שינוי דרמטי באורחות החיים בעקבות החתונה – מעבר למגורים משותפים. 
עבורם החתונה היא טקס מעבר )Van Gennep 1960 ]1909[(, פשוטו כמשמעו. 
המעבר מרווקות לנישואין מתבטא במעבר למגורים משותפים. זוגות דתיים סיפרו שגם 
בני משפחתם וסביבתם הקרובה תופסים את החתונה כטקס מעבר לגיטימי שמלווה 

בשינויים שמזוהים עם חתונה יהודית.

הריאיון עם מירי ואודי ממחיש סוגיה זו. שניהם דתיים בשנות השלושים לחייהם. 
מירי ממוצא "מעורב" )אשכנזי/מזרחי(, אודי בן להורים ילידי מערב אירופה. הם נישאו 
ב-2020 בטקס הלכתי דרך ארגון "חופות". הם מתכוונים להתחתן בנישואין אזרחיים 
בחו"ל ולהירשם במשרד הפנים אולם טרם עשו זאת )נכון לאוגוסט 2020( בגלל מגבלות 

הקורונה. מירי מתארת את השינויים שחלו בחייהם מאז החתונה:

אנחנו אנשים דתיים, אז ]החתונה שינתה דברים[ ביום-יום שלנו ]...[ לא 
גרתי פה לפני החתונה, אני הולכת עם כיסוי ראש. זה שינה את היום-

משהו  סתם  היה  לא  שזה  שנדע  כדי  מובחנת  מספיק  בצורה  שלנו  יום 
סמלי. הלפני ואחרי באמת היה שונה ]...[ מהבחינה הזו, ברור גם מבחינת 
ההורים, יש שינוי תפיסה. אם אנחנו נוסעים להורים שלי, אנחנו ישנים 

באותו חדר. לא היינו עושים את זה לפני זה.

המקרה של אודי ומירי מעניין במיוחד מכיוון שבזמן הריאיון הם טרם נרשמו כנשואים 
במשרד הפנים, ועדיין הם מספרים שחתונתם התקבלה במשפחתם ובחוגים החברתיים 

שלהם כלגיטימית בזכות המעמד ההלכתי של הטקס.

מהציטוטים שלעיל, וכן מדבריהם של מרואיינים נוספים, ברור שמיוחסת חשיבות 
רבה לקבלת הטקס כמתקף את הנישואים הן בקרב המשפחה המורחבת של המרואיינים 
והן בקרב הסביבה החברתית, שמזהה את בני הזוג כנשואים ולא רק כחולקים משק 
בית משותף. דוגמאות אלו מראות שבמקרים מסוימים חתונה מחוץ לרבנות נתפסת 
כמהלך שיש לו לגיטימיות חברתית גורפת, שאינה תלויה בנסיבות האישיות של זוגות.

4. שלב התיקוף הכללי: “המהפכות הכי מוצלחות הן אלו שלא מרגישות 
כמו מהפכות יותר”

 .)general validation( הכללי  התיקוף  שלב  הוא  במודל  והאחרון  הרביעי  השלב 
בשלב זה שחקנים חברתיים מאמינים שהתופעה/היוזמה החברתית החדשה התקבלה 
 Johnson, Dowd( כלגיטימית והיא הופכת לחלק מהתרבות המשותפת באותה חברה

.)and Ridgeway, 2006: 61
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במחקרנו לא בחנו תפיסות חברתיות רחבות יותר, ובמקום זאת בחנו כיצד הנחקרים 
רואים את החתונה שלהם בראי חברתי רחב יותר. חלק מהזוגות רואים את עצמם 
כ"פורצי דרך" עבור זוגות אחרים. אסנת ויותם, למשל, שנישאו בחתונה הלכתית עם 
היבטים שוויוניים לפני כעשור, סיפרו שנפגשו במהלך השנים עם זוגות רבים שהתעניינו 
בטקס דומה וחלקו עימם את הידע שצברו ואת הטקס שעיצבו. רועי ואילנה תיארו את 

החלטתם להינשא בחתונה הלכתית ושוויונית, ככל הניתן, במונחים חברתיים רחבים:

רועי: יש פה דיון הרבה מעבר לשנינו. ההחלטה היא גם החלטה חינוכית, 
חברתית.

נזכה  לא  ככה.  ממש  המדבר.  דור  שאנחנו  היתה  שלנו  ההבנה  אילנה: 
את  לסלול  זה  שלנו  התפקיד  שתהיה.  רוצים  שאנחנו  במציאות  לחיות 

הדרך ]...[ משם הגיעה ההחלטה כן להתחתן כהלכה.

זוג נוסף הם תהילה ואבשלום, שניהם מגדירים עצמם כדתיים, באמצע שנות השלושים 
לחייהם. הם נישאו ב-2010 בטקס הלכתי שהם מגדירים כ"שוויוני". אביה של תהילה, 
הם  ומבוססות.  משכילות  ממשפחות  באים  שניהם  הטקס.  את  ערך  קונסרטיבי,  רב 
מציינים שהמעמד הסוציו-אקונומי הגבוה שלהם תרם לתפיסתם את החתונה כאירוע 

בעל משמעות פוליטית רחבה יותר. כך תיארה זו תהילה:

מעבר  שהיא  חברתית  אחריות  לנו  שיש  הרגשנו  ששנינו  חושבת  אני 
זוג  בן-בת  למצוא  שזכינו  הרגשנו  אנחנו   ]...[ שלנו  היחסים  למערכת 
ולנסות  אמירה  איזו  בלהגיד  לתמוך  מסוגלות  שיהיו  במשפחות  ולהיות 
לשנות את נקודת המוצא החברתית לגבי מה זה אומר להתחתן במדינת 

ישראל. בעיניי, אני רואה בזה חובה מוסרית.

שלושת הזוגות הללו אינם מייצגים את רוב הנחקרים במחקר שלנו. רוב הזוגות לא ראו 
את עצמם כמובילים חברתיים. אולם גם זוגות אחרים ציינו שהבחירה בחתונה מחוץ 
לרבנות מסיבה להם גאווה ותחושת ערך על כך שהם "חלק מהסטטיסטיקה", כלומר 

לוקחים חלק במהלך חברתי שהם רואים כחשוב. 

בהקשר זה בולטות התפיסות המנוגדות של זוגות בשאלת הרישום במשרד הפנים. 
זוגות שבחרו להישאר ידועים בציבור מציינים שבחירה זו היא חלק ממחאה כלפי מוסד 
הרבנות, ומייצגת את תקוותם שמחאה זו תוביל להחלת נישואין אזרחיים בישראל. 
לעומתם, מבין הזוגות שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל ונרשמו במשרד הפנים 
יש שסבורים כי דווקא הבחירה להינשא "רשמית" היא המחאה האמיתית שיש בה 

פוטנציאל לשינוי. 
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ראו את שלומית ויוגב. שניהם חילונים. הם התחתנו ב-2019 בטקס אזרחי בחו"ל 
ונרשמו במשרד הפנים. כחצי שנה לאחר מכן ערכו בישראל חתונה עם טקס שכלל 
אלמנטים מהטקס המסורתי באמצעות ארגון "הוויה" )ארגון שעורך חתונות ברוח יהדות 

חילונית(. לדברי שלומית, רק במקרים כמו שלהם יש פוטנציאל לשינוי:

אני רוצה שבסופו של דבר המדינה תראה ש-X רשומה כנשואה אבל לא 
נפתח תיק ברבנות כי אני חושבת שאם היינו הולכים לידועים בציבור אז 
בעצם לא היה פה מאבק. המדינה הוציאה את הידועים בציבור בשביל 
הידועים  אבל  פתרון.  לכם  נתנו  הנה,  להגיד  כמונו.  אנשים  להשתיק 
בציבור זה לא פתרון שלם. אם החברות שלי שנשכו שפתיים והתחתנו 

ברבנות יכולות להיות נשואות, אז גם אני רוצה להיות נשואה.

של  הרשמית  ההכרה  את  שביקשו  משום  בחו"ל  שנישאו  זוגות  שגם  להדגיש  חשוב 
ה"אמיתית"  כחתונה  בישראל  שערכו  החתונה  את  מחשיבים  שהם  מציינים  המדינה 
שלהם, זו שבעקבותיה הרגישו שהחליפו סטטוס מרווקים לנשואים. הרישום במשרד 
על  לא השפיע  ובין שהתרחש אחריה,  בישראל  החתונה  לפני  בין שהתרחש  הפנים, 
התפיסה העצמית שלהם. כפי שהראינו, חלקם גם מספרים שטקס החתונה בישראל 
הרישום.  ללא קשר לשאלת  וסביבתם הקרובה,  בני משפחה  כלגיטימי מצד  התקבל 
ממצא זה מחזק את טענתנו שחתונות מחוץ לרבנות נתפסות כמהלך לגיטימי מבחינה 

חברתית, שהלגיטימציה שלו איננה תלויה בהכרה רשמית ומשפטית.

ככלל, הזוגות שראיינו החליטו על חתונה מחוץ לרבנות מתוך התנגדות למוסד 
הרבנות הראשית בצורתו הנוכחית ולתהליכי הנישואין כפי שהם כיום, כלומר 
הבחירה בחתונה מחוץ לרבנות נבעה מעמדת מחאה. בד בבד, יש זוגות שתיארו את 
ה"נורמליזציה" שתופעה זו עברה בשנים האחרונות ואת העובדה שכיום, לטענתם, 

בחוגים מסוימים בחירה זו כבר אינה שנויה במחלוקת. כך תיאר זאת אבשלום:

אנחנו נשואים כבר עשר שנים. זה מרגיש כבר לא מעניין בשלב הזה. זה 
מרגיש מעבר להרי החושך, יש שתי ילדות ]...[ זה מעניין שזה ]עדיין[ מעניין 
יותר. מהפכות  כמו  מרגישות  שלא  אלו  הן  מוצלחות  הכי  המהפכות   ]...[

במושגים של לגיטימציה, אבשלום מעלה את האפשרות שחתונות מחוץ לרבנות עברו 
תיקוף כללי והתקבלו כחלק מהסטטוס קוו החברתי. כאמור, מחקר זה חסר את הכלים 
לקבוע אם אבשלום צודק בהשערתו. עם זאת, אין להתעלם מהמציאות שעולה מהריאיון 
עם אבשלום ותהילה, כמו גם מראיונות נוספים, שבה הבחירה בחתונה מחוץ לרבנות 
התקבלה כלגיטימית בסביבה הקרובה והיא אינה מלווה בסנקציות חברתיות כלפי בני 
סוציו-אקונומי  ממעמד  משכילים,   – מסוימים  שבחוגים  מעידים  כאלו  תיאורים  הזוג. 
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מחוץ  חתונה   – אורתודוקסים-מודרניים  או  חילונים  ברובם,  אשכנזים  בינוני-גבוה, 
לרבנות היא אופציה לגיטימית בישראל של ימינו. חשוב למקם ממצא זה לאור המעמד 
החברתי של המרואיינים: הזוגות "מרשים לעצמם" לוותר על הכרה משפטית פורמלית 
בזכות השתייכותם לקבוצות חזקות בהיררכיה האזרחית בישראל )פלד ושפיר, 2005(. 

היעדר ההכרה הרשמית אינו מערער את מעמדם החברתי המבוסס ממילא. 

כאמור, ההימנעות מהכרה פורמלית אינה נובעת מהתנגדות עקרונית להכרה כזו 
אלא מרצונם של בני הזוג להימנע מתלות עתידית פוטנציאלית במוסד הרבנות במקרה 
של פרידה )כפי שתיארנו למעלה(. דווקא משום שזוגות אלו זוכים ללגיטימציה רחבה 
מצד סביבתם הקרובה, מצד המעגלים החברתיים הרחבים יותר ואף מצד מוסדות מדינה 
בדמות מוסד הידועים בציבור, הם אינם חשים צורך להגיע לתיקוף כללי בצורה של 

הכרה משפטית בנישואיהם.

ו.	סיכום
מחקרנו נמצא בנקודות הממשק שבין אזרחות, מגדר ודת, ומאיר את תופעת החתונות 
מבקשים  זוגות  כיצד  שמראים  קודמים  למחקרים  בהמשך  חדש.  באור  לרבנות  מחוץ 
לקדם את מעמדן של נשים באמצעות שינויים בטקס החתונה הדתי )קורן, 2011(, אנו 
מראות שזוגות שבוחרים בחתונה מחוץ לרבנות תופסים את ״עקיפת" הרבנות כהכרחית 
הנישואין.  רישום  או לשאלת  לסוג הטקס  ללא קשר   – נשים  זכויותיהן של  להבטחת 
עבורם, ניתוק הנישואין מהרבנות נתפס כתנאי הכרחי להבטחת נישואין שוויוניים ומוגנים 
לנשים. לאור ממצא זה, עולה השאלה האם זהו אכן המצב בפועל – האם חתונה מחוץ 
יהודים? שאלה  זוג  בני  בקרב  ובגירושין  בנישואין  השוויון  לחוסר  מענה  נותנת  לרבנות 
זו רלוונטית בעיקר לגבי זוגות המקיימים טקס הלכתי מלא, הכולל קניין, באופן פרטי. 

במחקר עתידי נבחן את ההשלכות המשפטיות והחברתיות של מקרים אלו. 

המאמר התמקד בהיבט הלגיטימציה של חתונות מחוץ לרבנות. מממצאי המחקר 
נראה כי זוגות שבוחרים להינשא מחוץ לרבנות תופסים את הלגיטימציה החברתית שלה 
הם זוכים ככזו שחורגת מהמעגלים החברתיים המיידיים שלהם. עבור חלק גדול מזוגות 
אלו, האפשרות להינשא מחוץ לרבנות בישראל הגיעה לשלב הדיפוזיה: היא נתפסת 
כאלטרנטיבה אפשרית למסלול הנישואין דרך הרבנות. גם אם עדיין מרבית הזוגות 
בישראל בוחרים להינשא דרך הרבנות, נישואין מחוץ לרבנות אינם גוררים סנקציות 
חברתיות. יתרה מכך, המדינה ממעטת להפעיל את הסנקציות המשפטיות העומדות 

לרשותה נגד מי שבוחר באפשרות זו. 

עם זאת, ראוי להעיר שלוש הערות. ראשית, עבור חלק מהמרואיינים, תהליך 
הלגיטימציה החברתית עבר בקושי )או לא לגמרי עבר( את שלב התיקוף המקומי. 

“חתונה לכל דבר ועניין”: לגיטימציה חברתית לנישואין מחוץ לרבנות בישראל
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המשקעים והרגשות השליליים סביב האופן שבו נישואיהם התקבלו במשפחתם 
הקרובה עולים בראיונות באופן ברור גם שנים לאחר האירוע. מרואיינים אלו נדרשו 
להתפשר ברמות שונות מול משפחותיהם כדי לזכות בלגיטימציה לסוג הנישואים 
שבחרו. דברים אלו מעידים כי נישואים מחוץ לרבנות נמצאים עדיין במנעד הרחב 

שבין תיקוף מקומי לתיקוף כללי, ולא בנקודה מוגדרת על רצף זה.

שנית, ברור שלא מדובר בצעד שעבר תיקוף כללי והפך לנורמה חברתית באופן 
גורף. גם אם הדבר נתפס על ידי חלק מהמרואיינים כ"כבר לא מעניין", מרבית הזוגות 
בישראל אינם בוחרים להינשא בדרך זו. "ברירת המחדל" של מרבית הציבור היהודי 
בישראל היא להינשא דרך הרבנות ולראות בערוץ זה את הערוץ הלגיטימי להכרה 

בנישואין.

ההערה השלישית היא שאין תמימות דעים בקרב המרואיינים לגבי הצורך בתיקוף 
כללי. ממצא זה הוא אולי המפתיע ביותר: נראה שמרבית המרואיינים אינם מרגישים 
שהם זקוקים להכרה של מוסדות המדינה בנישואיהם כדי שאלו יהיו לגיטימיים 
בעיניהם. כלומר מרואיינים אלו מפרידים בין לגיטימציה חברתית למשפטית ומייחסים 

חשיבות רבה יותר לזו החברתית.

אם כן, המקרה הישראלי של חתונות מחוץ לרבנות, שבו לגיטימציה חברתית 
נתפסת כנפרדת מהכרה משפטית, מאיר באור חדש את מודל הלגיטימציה החברתית 
של ג'ונסון ואחרים. העובדה שזוגות תופסים את החתונה שלהם כאפשרות לגיטימית 
מבחינה חברתית )שלב ה"דיפוזיה" לפי המודל( מייתרת, ברוב המקרים, את הצורך 
לשאוף לתיקוף כללי, עד כדי כך שבניגוד למצופה, רוב הזוגות כלל לא ביקשו להירשם 
כנשואים. המודל של ג'ונסון ואחרים כלל אינו מתייחס למציאות שבה יש תהליכים 
מקבילים להכרה משפטית והכרה חברתית. בשלבים עתידיים של המחקר אנו מקוות 
לפתח כלים מדויקים יותר שיאפשרו ניתוח של מצבים שבהם ההכרה המשפטית 

מקבילה להכרה החברתית אך נפרדת ממנה. 

כאמור, המדגם שלנו מורכב מפרטים שמשתייכים לקבוצות פריווילגיות בחברה 
הישראלית. מעמדם המבוסס מקנה להם את החופש והביטחון לבחור בדרך שאינה 
"דרך המלך" הממסדית, ואף מייתר עבור חלקם את ההכרה המשפטית בנישואיהם בשל 
הזכויות שמוענקות להם כידועים בציבור. מחקרנו, שמראה שחתונות מחוץ לרבנות 
נתפסות כחתונות לגיטימיות מבחינה חברתית )בין שהן מלוות ברישום הנישואין ובין 
שאינן(, מדגים כיצד ההגדרות החברתיות של "זוג נשוי" נטענות במשמעות חדשה: זוג 
יכול להיחשב כנשוי על ידי הסביבה ואף על ידי מוסדות רשמיים בעקבות טקס חתונה 
שאינו מוכר מבחינה משפטית. מחקר עתידי יבחן את ההשלכות החברתיות והמשפטיות 
של התפתחות חדשה זו, שלמרות אופייה המצומצם בינתיים, מסמנת שינוי במוסכמות 

החברתיות לגבי נישואין שצומח בליבו של הקונצנזוס בחברה היהודית בישראל.
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תקציר
ואכן,  דמוקרטית.  מדינה  של  בהגדרתה  מרכזי  רכיב  היא  האזרח  זכויות  על  ההגנה 
ההיסטוריה של הדמוקרטיה היא במידה רבה ההיסטוריה של התפתחות זכויות האזרח. 
מאז הופעתה של התנועה הפמיניסטית בסוף המאה ה-19, למחויבות להגנה על זכויות 
על  תדיר  מצהירים  דמוקרטיים  משטרים  הללו.   בזכויות  והולך  גדל  מקום  יש  האישה 
מחויבותם לקידום זכויות נשים ולהגנה עליהן. בד בבד, השיח על שוויון מגדרי, זכויות נשים 
והגנה עליהן הולך ומסתבך בשל הצורך לכלול בו התייחסות  לערכי תרבות ולהשתייכות 
דתית ותרבותית –סוגיות שמעוררות שאלות מהותיות על טבעו של השוויון המגדרי ועל 
תפקיד המדינה באחריות לשמירה על ביטחונן של נשים ולהבטחת שוויון הזכויות שלהן.

המאמר בוחן באופן ביקורתי את תפקידה של המדינה בהגנה על נשים וחוקר את 
ההקשרים הרחבים שבהם מדינות יוצרות תפיסות של ביטחון וחוסר ביטחון של נשים. 
אנו טוענות שהמושג ביטחון אונטולוגי חיוני להבנה עמוקה יותר של מגוון המניעים של 
המדינה בהתייחסותה לנשים מקבוצות מיעוטים ולזכותן להגנה. אנו בוחנות את הקשר 
בין תפיסות של ביטחון אונטולוגי ברמת הפרט וברמת המדינה ואת היחסים המורכבים 
שביניהן. סוגיות אלו נידונות במאמר בהקשר של מדיניות ישראל בנוגע לפוליגמיה. אומנם 
הפוליגמיה אסורה בישראל על פי חוק, אך היא נפוצה מאוד באוכלוסייה הבדואית בנגב, 
ואכיפת האיסור רופפת ביותר. במאמר אנו מנתחות את השינוי שחל לאחרונה בעמדת 
המדינה לגבי פוליגמיה ומראות את הדרכים שבהן מדינות משתמשות ביסודות של ביטחון 
אונטולוגי כדי להצדיק את המדיניות שלהן כלפי מיעוטים, ובעיקר כלפי נשים מקבוצות 
מיעוט. ניתוח מדיניותה של ישראל לגבי פוליגמיה מבעד לעדשה של ביטחון אונטולוגי 
חושף את ההקשרים העמוקים והמורכבים שמתקיימים בין היבטים מגדריים, דתיים 

ולאומיים, כפי שהם באים לידי ביטוי במרחב הפוליטי.

מילות מפתח: ביטחון אונטולוגי; הגנה על נשים; פוליגמיה; זכויות מיעוטים; ישראל; מגדר. 
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Polygamy	and	ontological	security	in	Israel
Rebecca	Kook	and	Ayelet	Harel

Abstract	
Contemporary democratic regimes prompted by international organizations 
such as the OECD and the UN define the commitment to gender equality, 
the promotion and protection of equal rights for women, and the ability 
to protect women from violence as one of the hallmarks of political and 
economic development. Concomitant to this development, however, 
increasingly discourse surrounding women’s equality, rights and protection, 
has become implicated in discussions surrounding immigration, minority 
cultures and generalized debates surrounding cultural and religious values 
as well as cultural belonging. This has complicated the discourse raising 
fundamental questions regarding both the nature of gender equality, and 
the role of the state in guaranteeing equality and security. 

In this paper we critically explore the role of the state in guaranteeing 
the protection of women and investigate the wider contexts in which states 
comes to formulate notions of gender security and insecurity. To this end 
we engage with the concept of ontological )in(security focusing on its 
gendered dimensions. We ask whether, and if so – in what ways, does the 
safeguarding of women’s rights and the protection of women from violence 
factor in to state narratives of ontological security. 

We explore these wider issues in the empirical context of Israel’s policy 
towards polygamy in a comparative perspective. Based on a gendered 
analysis of policy and women’s narratives we suggest that gaps between 
the state level and the vernacular are an unavoidable component of 
ontological security and attest to the fluid and contingent nature of state 
formulated notions of security. We further demonstrate in our analysis the 
deep and complex connections that exist between conceptions of gender, 
and issues related to national identity and religion as they are expressed 
and represented in the political sphere. 

Key words: Ontological security; Protection of women; Polygamy; Minority 
Rights; Gender
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 حماية النساء أم حماية الدولة؟ 
تعّدد الزوجات واألنطولوجيا في إسرائيل

بكي كوك وأيلت هرئيل

ملخص
يالحفاظ على حقوق المواطن هو عامل مركزي في تعريفات الدولة الديمقراطية. 
فتاريخ الديمقراطية يعتبر إلى حّد كبير تاريًخا لتطور حقوق المواطن. ومنذ ظهور 
الحركة النسوية في نهاية القرن التاسع عشر، تحظى حماية حقوق المرأة بأهمية 
كبيرة متزايدة في هذه الحقوق. وفي أحيان كثيرة، تصرح األنظمة الديمقراطية عن 
التزامها لدفع حقوق المرأة قدمًا والحفاظ عليها. في الوقت عينه، فإن الخطاب 
حول المساواة الجندرية، حقوق النساء، وحمايتها آخذ بالتزايد ويشهد تعقيدًا متزايدًا 
بسبب الحاجة إلى التطرق إلى القيم الحضارية واالنتماء الديني والثقافي - تطرح 
هذه القضايا أسئلة جوهرية عن طبيعة المساواة الجندرية ودور الدولة ومسؤوليتها 
في الحفاظ على أمن النساء والمساواة في الحقوق. يفحص هذا المقال بشكل 
انتقادي دور الدولة في حماية النساء، والسياقات الواسعة التي تخلق فيها الدول 

تصوراتها حول األمن، ونقص أمن النساء.

نحن ندعي أن مفهوم األمن األنطولوجي ضروري للفهم األعمق لدوافع الدولة 
المختلفة للتعامل مع النساء األقليات وحقهن في الحماية. ونفحص العالقة بين 
مفهوم األمن األنطولوجي على مستوى الفرد والدولة، والعالقات المرّكبة بينهما. 
يناقش المقال هذه القضايا في سياق سياسة إسرائيل تجاه تعدد الزوجات. فرغم 
أن ظاهرة تعدد الزوجات محظورة في إسرائيل وفق القانون، إال أنها شائعة جدًا 
لدى البدو في النقب، والقانون متساهل معها جدا. نحن نتطرق في المقال إلى 
االختالف الذي طرأ مؤخرًا على موقف الدولة حول تعدد الزوجات ونشير إلى 
الطرق التي تستعمل فيها الدول مبادئ األمن األنطولوجي لتبرير سياساتها تجاه 
األقليات، ال سيما من النساء. يكشف تحليل سياسة إسرائيل لظاهرة تعدد الزوجات 
من خالل عدسة األمن األنطولوجي عن العالقات العميقة والمعّقدة التي تسود 

بين الجندر، الدين، والقومية، كما تتجسد في الحيز السياسي.

الكلمات الرئيسية: األمن األنطولوجي، حماية النساء، تعدد الزوجات، حقوق 
األقليات؛ إسرائيل، الجندر.
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א.	מבוא
ואכן,  דמוקרטית.  מדינה  של  בהגדרתה  מרכזי  רכיב  היא  האזרח  זכויות  על  ההגנה 
ההיסטוריה של הדמוקרטיה היא במידה רבה ההיסטוריה של התפתחות זכויות האזרח. 
על  להגנה  למחויבות  ה-19,  המאה  בסוף  הפמיניסטית  התנועה  של  הופעתה  מאז 
זכויות האישה יש מקום גדל והולך בזכויות הללו. בעידודם של ארגונים בין-לאומיים 
דמוקרטיים  משטרים   ,)OECD( כלכלי  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף  והארגון  האו"ם  כגון 
מצהירים בימינו על מחויבותם לקידום זכויות נשים ולהגנה עליהן, ומחויבות זו נחשבת 
 .)OECD, 2020; UN Women, 2020( סממן מובהק של התפתחות פוליטית וכלכלית
בד בבד, השיח על שוויון מגדרי, זכויות נשים והגנה עליהן הולך ומסתבך בשל הצורך 
לכלול בו התייחסות להגירה, לתרבויות מיעוטים, לערכי תרבות ולהשתייכות תרבותית 
)Kagan, Pinson and Schler, 2019( – כולן סוגיות שמעוררות שאלות מהותיות על 
טבעו של השוויון המגדרי ועל תפקיד המדינה באחריות לשמירה על ביטחונן של נשים 

ולהבטחת שוויון הזכויות שלהן.

להמחשת טענותינו ננתח במאמר את מנהג הפוליגמיה בקרב המיעוט הבדואי 
בישראל ואת השינוי שחל לאחרונה במדיניותה של מדינת ישראל כלפי מנהג זה. 
פוליגמיה נהוגה ביותר מ-850 קהילות בעולם )אבורביעה, 2011(. פוליגמיה היא מונח 
ניטרלי מבחינה מגדרית המתאר נישואים עם כמה בני זוג, ללא קשר להרכב המגדרי, 
ולכן זהו המונח השגור, אף על פי שב-78% מהתרבויות הפוליגמיות מדובר בנישואים 
פוליגיניים, כלומר נישואים של גבר אחד לכמה נשים. במדינות רבות הפוליגמיה אסורה 
על פי חוק, בכמה מהן היא אומנם אסורה אך האיסור אינו נאכף, ובמדינות אחרות 
היא חוקית. ככלל, סוכנויות בין-לאומיות תמימות דעים באשר לכך שהפוליגמיה היא 
פרקטיקה מפלה, שמזיקה מבחינה גופנית, כלכלית ופסיכולוגית לנשים ולילדים שחיים 
בחברה שבה היא נהוגה. בישראל הפוליגמיה אינה חוקית, אך למרות האיסור הקבוע 
בחוק היא נפוצה בקהילה הבדואית בנגב. זאת ועוד, עד לאחרונה נהגה המדינה מידה 
רבה של סובלנות כלפיה. המבקרים את המדינה על הימנעותה מאכיפת החוק האוסר 
פוליגמיה האשימו אותה בתמיכה במנהגים פוגעניים בקבוצת מיעוט שממילא היא 
מופלית לרעה ונדחקת לשוליים, ובפגיעה בזכויותיהן של הנשים המשתייכות לקבוצת 
המיעוט הזאת. התומכים במדיניותה של המדינה, לעומת זאת, הגנו עליה בשם הרב-

.)Boulos, 2019( תרבותיות, האוטונומיה התרבותית וההגנה על זכויות המיעוטים

שינוי דרמטי למדי בעמדת המדינה בנושא הפוליגמיה התרחש בשנת 2017, עם 
הקמתו של צוות בין-משרדי שמוּנה כדי להמליץ על דרכים להיאבק במנהג. בשנת 2018 
פרסם "הצוות הבין-משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה" דוח 
מסכם )הצוות הבין-משרדי, 2018(. בעקבות הדוח והפרסום הנרחב של ממצאיו החלו 
התייחסויות לפוליגמיה לחדור לשיח הפוליטי הרשמי והפכו לאלמנט מרכזי בדיונים על 
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המיעוט הערבי הבדואי. כחלק מדיונים נרחבים יותר בנושא זהות בדואית, מגדר והזדהות 
עם מדינת ישראל, נדרש השיח הזה גם לצורך להגן על הנשים הבדואיות מפני אלימות. 

המטרה שלנו היא לבחון באופן ביקורתי את תפקיד המדינה באחריות להגנה 
על נשים מקבוצות מיעוטים בהקשר הרחב יותר של ביטחון אונטולוגי. אנו מעלות 
שלושה טיעונים מרכזיים. הראשון הוא תיאורטי: אנו טוענות שניתן להשתמש במושג 
ביטחון אונטולוגי כדי לקדם את הבנתנו את תפקיד המדינה בהגנה על נשים מפני 
אלימות באמצעות התמקדות בפרשנויות המסוימות של ביטחון שמתייחסות למדיניות 
המדינה בהקשר זה. אנו טוענות שמדיניות המדינה והשיח על נושאים הקשורים לנשים 
ולאלימות מושפעים משלוש תמות מרכזיות: הגדרת ה"עצמי" הקולקטיבי כפי שהמדינה 
מעוניינת בו; הדרכים שבהן המדינה יוצרת היררכיות של השתייכות לאומית; והאמצעים 
שמשמשים את המדינה לקידום מושגים מגדריים של ביטחון. הטיעון השני שלנו 
מתמקד בישראל: אנו טוענות שאי-אפשר להבין את המדיניות של ההגנה על הנשים 
הבדואיות מבלי להתייחס לקשר בין ביטחון אונטולוגי לנרטיבים של השתייכות לאומית 
שהמדינה מעוניינת בקידומם. הטיעון השלישי הוא שבהקשרים של הגירה ופוליטיקה 
רב-תרבותית, נרטיבים מגדריים של ביטחון אונטולוגי, כמו הנרטיב שקידמה לאחרונה 
מדינת ישראל לגבי מנהג הפוליגמיה בקרב הבדואים, משמשים את המדינות עצמן 
שימוש אסטרטגי לחיזוק נרטיבים לאומיים של השתייכות, אגב פגיעה באינטרסים 
ובביטחון של נשים מקבוצות מיעוט. אנו טוענות שנטייה אסטרטגית זו מעידה על הטבע 
הנזיל והמשתנה של הרעיונות שהמדינה מנסחת לצורכי ביטחון. במאמר זה אנו טוענות 
אפוא שהרעיונות של ביטחון אונטולוגי ממלאים תפקיד מרכזי חשוב בדרכים שבהן 
מדינות מגבשות מדיניות הקשורה להגנה על נשים. ניתוח סוגיית הפוליגמיה בחברה 
הישראלית מאפשר לנו לדון בנקודות ההשקה בין לאום, דת ומגדר בצורה מעמיקה 

וייחודית.

ב.	)חוסר(	ביטחון	אונטולוגי
של  המהותיים  ביסודות  יותר  רחבה  מהתבוננות  כחלק  אונטולוגיה  במושג  השימוש 
הקיום וההוויה נעשה נפוץ יותר ויותר בחקר מדעי החברה, והוביל למה שרבים מכנים 
"התפנית האונטולוגית" )Todd, 2016; Holbraad and Pedersen, 2017(. באופן כללי, 
המושג "ביטחון אונטולוגי" מציין את הצורך של הפרט בתחושת "עצמי" עקיבה כתנאי 
חיוני לחיים בריאים ויציבים, ובכך מוסיף למושג הביטחון רכיב לא-פיזי. המונח דילג 
בין תחומי ידע שונים: תחילה, הפסיכיאטר ר"ד לאינג )Laing(, אחד ההוגים של מושג 
זה, תיאר את "הפרט שיש לו ביטחון אונטולוגי" כמי שיש לו "תחושה של הנוכחות שלו 
בעולם כאדם אמיתי, חי, שלם, ובמובן הגשמי גם המשכי ורציף". היעדרה של תחושה 
זו, לעומת זאת, "הופך את הנסיבות הפשוטות של חיי היום-יום לאיום קטלני מתמשך" 

להגן על הנשים או להגן על המדינה? פוליגמיה וביטחון אונטולוגי בישראל



151

)מצוטט אצל Zarakol, 2017: 39–40, 50(. בהיבט הסוציולוגי של המושג, הדגש מושם 
על החשיבות של אופנים שגרתיים של התנהגות וידע המכוּנים הביטוס )מושג שטבע 
בורדייה, מצוטט אצל Berger and Luckmann, 1991(. הקידום והשימור של סיפור 
זו. ברעיון של ביטחון אונטולוגי  חיוני בשגרה  ייחוס הם רכיב  חיים קוהרנטי כנקודת 
טמונה אפוא החשיבות של מבנים אונטולוגיים משותפים המאפשרים הקשר חברתי 

.)Mitzen, 2006b; Gazit 2021( משותף

כל ניתוח של ביטחון אונטולוגי ברמה הקולקטיבית יגרור התייחסות לנרטיבים 
הביוגרפיים הקולקטיביים ולמנהגים שגרתיים כאופנים להבניה ולקיימות של הביטחון 
האונטולוגי, ובכך יסייע לנו להבין כיצד מנהגים כאלה מעצבים את האפשרויות ואת 
ההשלכות הפוליטיות )Kinnvall, 2004(. בהקשר של מחקר במדע המדינה וביחסים 
בין-לאומיים, על פי נקודת מבט זו של ביטחון אונטולוגי, שחקנים מדינתיים )כגון 
מנהיגים או ממשלות( מזהים את החשיבות של הביטחון האונטולוגי נוסף על הביטחון 
הפיזי, ופועלים בדרכים שתורמות לתחושה יציבה של העצמי הקולקטיבי )ראו לדוגמה 
 Huysmans, 1998; Lang, 2002; Kinnvall, 2004; 2006; 2015; Barzilai 2010;
Zarakol, 2010; Rumelili, 2015; Subotić, 2016(. על כן מקובל להניח שמדינות 
 Mitzen, 2006a; 2006b; Delehanty and( הן סוכנוֹת השואפות לביטחון אונטולוגי
Steele, 2009; Zarakol, 2017; Rosler and Press-Barnathan, 2021; Krickel-

Choi, 2022(. מנקודת מבט זו הלגיטימיות של המדינה אינה טמונה רק ביכולתה לספק 
ביטחון פיזי, אלא ביכולתה לספק סדר; אין הכוונה לסוג מסוים של סדר, אלא לעצם 
הגדרת הסדר הציבורי ויצירת הכללים לשמירתו. במילים אחרות, תפקידה של המדינה 
לא רק לעשות את החיים אפשריים ובני קיימא, אלא לעשותם גם מובנים והגיוניים 

.)Huysmans, 1998(

במונחים של תיאוריית הביטחון האונטולוגי, תפיסות זהוּת עצמית של מדינות 
מוּבְנות מבפנים באמצעות התפתחות של נרטיבים אוטוביוגרפיים הנשענים על 
ההיסטוריה הלאומית ועל רגעים היסטוריים סלקטיביים המספקים "סיפורים מנחמים 
 Kinnvall,( "על העצמי[ במצבים של חוסר ביטחון אונטולוגי מוגבר וחרדה קיומית[
755 :2004(. את הצורך בתחושת עצמי בטוחה ומתמשכת המדינה מציעה ומקדמת 
כרכיב חיוני בשלמוּת הפיזית, החברתית והפוליטית שלה, בין שהצורך הזה קשור 
להשפעות הקיומיות של המודרניוּת ובין שהוא קשור להשלכות ארוכות טווח של 
 Giddens, 1990; Huysmans, 2006; Yuval-Davis,( הגירה המונית וסכסוכים אזוריים
2011(. באספקת הביטחון האונטולוגי המדינה נשענת לעיתים קרובות על נרטיבים 
המדגישים את היעדר הביטחון, ואת האיום והחרדה הנובעים מהיעדרו. בדרך כלל, 
כפי שציינה קטרינה קינוול )Kinnvall, 2015: 518(, יצירת ביטחון היא גם יצירת חוסר 

ביטחון.
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בעוד ההבניה השלילית של פחד, חרדה ואיום שזורה במגוון גורמים ורגשות 
הקשורים לתהליכי שינוי כלכליים ופוליטיים, מן המחקר העכשווי עולה שבעשורים 
האחרונים הנרטיבים של פחד וחרדה קשורים לרגשות כלליים של "אובדן" לאומי או 
תרבותי )Mudde, 2007(. כפי שמשתקף בעלייה של קבוצות ימניות ופופוליסטיות 
בחברות רבות )Norris, 2019; Spektorowski, 2003(, נרטיבים של חוסר ביטחון 
הרואים במהגרים וברב-תרבותיות איומים על הזהות מכוונים אל נטייתם של בני אדם 
להתגבר על חוסר הביטחון שלהם באמצעות תפיסתם של מיעוטים ומהגרים כמי 
שמסכנים את שלמות הקהילה הלאומית ומונעים שמירה על עצמי קולקטיבי יציב 

.)Minkenberg and Pytlas, 2012( ורציף

ג.	קריאות	מגדריות	של	)חוסר(	ביטחון	אונטולוגי
במחקר הפמיניסטי בתחום היחסים הבין-לאומיים הבחינו זה מכבר בהנחות המגדריות 
 )Tickner, 1996; Harel-Shalev, 2013( השונות העומדות בבסיס כוחה של המדינה
ובדרכים שבהן כוח ממורכז מומשג ומיוצג כמגלם נורמות "גבריות" בסיסיות ומייצגות 
)True, 2003(; וכן בנטייה של מחקרים בתחום הביטחון להמעיט בחשיבות של היבטי 
חורגים מן ההתמקדות  סוגיות סביבתיות, שכן הם  או  גלובלי  כגון אי-שוויון  "ביטחון" 
כביכול  ה"ניטרלית"  ה"גברית",  הביטחון  הבנת  את  המאפיינת  ובסכסוכים  במלחמות 
את  מותירה  זו  "ניטרלית"  מבט  נקודת   .)Tickner, 1996: 48–49( מגדרית  מבחינה 
הנשים ואת זכויותיהן והגנתן נחותות ושוליות, שכן ענייניהן נחשבים שוליים לביטחון 

.)Tickner, 1996; True, 2003; Golan, 2015( הלאומי

בניסיון להתרחק מההתמקדות בהבניות של גבריות, שמאפיינת את חקר הביטחון, 
המחקר העכשווי בוחן דרכים שונות לקידום ביטחון אונטולוגי על ידי המדינה ותורם 
 Kinnvall, 2004; Delehanty( להבניה של נשיות וסוגיות של זכויות נשים וההגנה עליהן
and Steele, 2009(. כיוון שהקנייתו של ביטחון אונטולוגי קשורה לידיעה שהקהילה 
הקרובה ביותר של האדם מוגנת ובטוחה בנוף הפוליטי, החברתי והכלכלי הרחב יותר, 
להמשגות בשיח הביטחון האונטולוגי יש שורשים במונחים המגדריים של משפחה, 
 Massey, 1992;( "אינטימיות ובית – ובסוג ההשתייכות שאנו מקשרים עם המושג "בית
Mitzen, 2018(. קשרים אלו, שמחברים רטורית בין המרכזיות של אינטימיות ובית 
ובין תחושת ביטחון, מוסיפים עוד רכיבים להבניה הפוליטית של נשיות והוויה נשית. 
כפי שציינה קינוול, "האומה ]נעשית[ קשורה עם הבית, המקום שבו הדלת תמיד תהיה 
פתוחה לפניך, שבו האש תידלק עם הגעתך, ושבו תקבל את הדאגה החמימה של 
אימא שלך. בבסיסן של מטפורות משפחתיות כאלה מונחת ראייה מהותנית של נשים, 
 )Kinnvall, 2004; 2015; 2019( קינוול .)Kinnvall, 2004: 761( "גברים, נשיות וגבריות
תרמה להבנת היחסים המגדריים בין לאום, ביטחון ובית, ולהבנה כיצד המשגה מגדרית 
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זו קשורה לרעיונות של הלאום כמשפחה. היא נשענת על מחקר חשוב קודם, שבחן 
את הדימוי הלאומי של האישה כמגינת האומה וכאימו הקדמונית של הלאום ובדק 
Berkovitch, 1997; Yuval-( כיצד נשזר הדימוי הזה באסטרטגיות של הבניית לאומיות
Davis, 2011(. ואולם, כפי שציינו אטיין בליבר )Balibar, 1991( ואחרים, דימויים של 
מגדר, גזע ולאום אינם כה רחוקים זה מזה )Kinnvall, 2004: 782(. במובן זה שימשו 
מטפורות משפחתיות כדי לשייך "אחרים" לשורות האזרחים מסוג ב, מנשים ומיעוטים 
נשלל לעיתים קרובות כל קשר ישיר לסוכנות הלאומית, ונשים מקבוצות מיעוט נתפסות 

.)Rossdale, 2015( לעיתים כאיום על ביטחון המדינה ויציבותה

מחקר פמיניסטי מן הזמן האחרון על מדיניות בנושאי פריון תרם לנקודת מבט זו 
באמצעות הרחבת הבנתנו את הבניית הנשים כאחראיות להמשכיות האומה ואת הדרך 
 Leuprecht,( שבה מדיניות בנושא הפוריוּת קשורה לנרטיבים של ביטחון אונטולוגי
Stopler, 2011 ;2010(. כפי שציין בריאן טרנר )Turner, 2001(, המדינה מקדמת 
את מידת הרציוּת )desirability( של פריון ורבייה כבסיס להשתתפות חברתית ובכך 
מדגישה את המטרה הדמוגרפית של הבטחה ושימור של הקשר בין רבייה לאזרחות. 
יתרה מזו, ניסיון העבר וההווה מלמד אותנו שמדיניות פריון שמדינות וקהילות מתוות 
כדי להיענות לצורכי האוכלוסייה מתעלמת לעיתים קרובות מהזכויות ומהצרכים של 
הנשים שגויסו כדי לממש אותה, ומעדיפה את זכויות הנשים בקבוצת הרוב על פני 
זכויות הנשים מקבוצות המיעוטים. העדפה זו מפלה במיוחד נשים בקבוצות מיעוט 
תרבותי הסובלות מכמה רמות של כפיפוּת. בהקשרים אלו פריון יכול להיתפס כאחד 
 ,)Skey, 2010( מרכיבי הביטחון, כאשר הוא מתמקד בנשים מקבוצת הרוב באוכלוסייה
או כאיום וכרכיב של חוסר ביטחון כאשר מדובר בנשים מקבוצות מיעוטים שוליות 
או מוכפפות. הפער בין הצרכים והזכויות של נשים כפי שמגדירים אותם המחוקקים 
ובין הצרכים והזכויות כפי שמגדירות אותם הנשים עצמן מדגיש ביתר שאת את 
הצורך לחקור ביטויים מקומיים של ביטחון אונטולוגי לצד נרטיבים שהמדינה מקדמת 

.)Vaughan-Williams and Stevens, 2016(

על כן, בעוד לבחינת ההנחות המגדריות שבבסיס השיח על ביטחון אונטולוגי יוחד 
מחקר רב, לנטייתן של מדינות להשתמש בנרטיבים של ביטחון אונטולוגי כשהן עוסקות 
בסוגיות של הגנה על נשים יוחדה פחות תשומת לב. המציאות של נשים מקבוצות 
מיעוט מוסלמיות בעולם המערבי היא דוגמה טובה להמחשת המצב: כיוון שהן נתפסות 
בו בזמן הן כאובייקט הזקוק להגנה של המדינה הן כסכנה למדינה, יש להן תפקיד כפול 
)ומנוגד( בשיח על ביטחון אונטולוגי. יתרה מזו, המחויבות של המערב להגן על נשים 
מוסלמיות הוצגה באופן שיטתי כחלק מהשיח על ביטחון אונטולוגי, לאו דווקא כחלק 
מהשיח על ביטחון פיזי )Kinnvall, 2019(. כך, לדוגמה, בכמה ממדינות המערב שיש 
בהן מהגרים מוסלמים רבים נחקקו חוקים שנועדו להגביל, ולעיתים אף לאסור, מנהגים 
מגדריים מוסלמיים כגון עטיית רעלה, שימור הסמכות הפטריארכלית החזקה במשפחה 
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ובמקרים קיצוניים גם מילת נשים – מנהגים שנחשבים מפלים ופוגעניים כלפי נשים 
)Abu-Lughod, 1990(. יוזמות חקיקה אלו, שאפשר לראות בהן פגיעה בזכויות 
תרבותיות, הוצדקו בהיותן חלק מתפקיד המדינה להגן על זכויות האדם של נשים, אך 
הן הוצגו כחלק מתפקידה לספק ביטחון אונטולוגי לנשים )שם(. חוקרות פמיניסטיות 
בחנו את הדרכים שבהן הצדיקה ארצות הברית את מעורבותה הצבאית באפגניסטן 
)Shepherd, 2006( ובעיראק בנימוק שנועדה להציל את הנשים. השימוש בחרדות 
ובפחדים ניכר גם בהתייחסויות של מדינות מסוימות במערב לפריון ולשיעורי הילודה 
 Goodwin, Willson and Stanley,( "בקרב המוסלמים בהקשר של "מאבק בטרור
2005(. מחקרים על קמפיינים נגד טרור באירופה הראו כיצד נשים מוסלמיות מוצגות 
לעיתים כ"פצצות דמוגרפיות" )שם(, וכיצד הן בשיח העממי הן בשיח שהמדינה מקדמת 
משתמשים במונחים כגון "השתלטות דמוגרפית" לתיאור שיעורי הילודה הגבוהים בקרב 
המהגרות המוסלמיות )Busher, 2013(. סיכומו של דבר, מדינות יכולות לקדם מדיניות 
שמיועדת לצמצם או להגביל פרקטיקות שנחשבות מזיקות לנשים ומתוך כך להגביר 
את הביטחון האונטולוגי שלהן, אבל בו בזמן לקדם מדיניות שמחזקת את הפחדים 
והחרדות הקולקטיביים שמעוררים מהגרים ואזרחים מוסלמים, ובכך להגביר את חוסר 
הביטחון האונטולוגי של מי שבאופן רשמי או לא רשמי מוגדר ה"אחר" – ביטחון וחוסר 

ביטחון שזורים יחד.

ד.	החברה	הישראלית,	המיעוט	הבדואי	והפוליגמיה
החברה בישראל היא חברה מפולגת המורכבת ממספר רב של קהילות דתיות, אתניות 
 Karayanni, 2018;( אתנית-לאומית  בחלוקה  מושרש  הכוח שלה  ולאומיות, שמבנה 
זיהוי האומה  על  Ariely, 2021(. המבנה האתני-לאומי ההיררכי הזה מבוסס בעיקרו 
אזרחי  שכל  פי  על  אף  היהודית.  האתנית-לאומית  האומה  עם  העיקרית  הפוליטית 
לזכויות  זכאים  תהא,  הדתית אשר  או  האתנית  הלאומית,  ישראל, תהא השתייכותם 
אזרח בסיסיות, לרבות זכות ההצבעה, ההיררכיה האתנית-לאומית מעדיפה את הרוב 
היהודי על פני המיעוט הערבי הפלסטיני. הממד האתני-לאומי של ההיררכיה נחשב 
רכיב מרכזי בזהותה של מדינת ישראל, כמו שהוא מרכזי גם במדינות לאום אתניות 

.)Stein, 2017; Waxman and Peleg, 2020( אחרות

1. המיעוט הערבי הבדואי
הקהילה הבדואית בישראל היא מיעוט בתוך מיעוט. כערבים מוסלמים הבדואים הם 
18% מכלל האוכלוסייה  חלק מהמיעוט הערבי-פלסטיני של אזרחי ישראל, שמהווה 
 Abu-Kaf, Schejter and Abu Jafar,( בישראל ומורכב מ-80% מוסלמים ו-20% נוצרים
Waxman and Peleg, 2020 ;2019(. המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל, בהיותו מיעוט 
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דתי, לאומי ושפתי )דובר ערבית בחברה דוברת עברית ברובה(, מגלם בעת ובעונה אחת 
שלושה קווי פיצול )Ghanem and Rouhana, 2001; Kook, 2017(. המיעוט בכללותו 
בנוגע  אפליה  לרבות  רבות,  בדרכים  המתבטאים  ומאי-שוויון  מוסדית  מאפליה  סובל 
לבעלות על קרקעות ולזכויות על נכסים, אפליה בהקצאת תקציבים ממשלתיים ואי-

.)Ghanem and Rouhana, 2001; Haklai, 2011( שוויון בהזדמנויות תעסוקה

3.5% מאוכלוסיית מדינת ישראל  הערבים הבדואים, כ-230 אלף מספרם, הם 
)Abu-Kaf, Schejter and Abu Jafar, 2019(. הם קהילה תרבותית מסורתית מובחנת 
בתוך המיעוט הערבי-פלסטיני המוסלמי הגדול יותר, אך באופן כללי הם עניים יותר 
ומוּדרים יותר )וייסבלאי, 2017(. רובם מתגוררים בקהילות בנגב )Nasasra, 2017(. רוב 
הרשויות המקומיות הבדואיות משתייכות לאשכולות הנמוכים ביותר בדירוג החברתי-

כלכלי של היישובים בישראל )הלמ"ס, 2019(, ומן ההערכות עולה שכמעט מחצית 
מהגברים הבדואים מוגדרים מובטלים, וששיעור האבטלה בקרב נשים מגיע לכ-78%.

אומנם יש הבדלים מסוימים בין קהילות בדואיות שונות, אך החברה הבדואית 
 Allassad( בכללותה היא חברה פטריארכלית הכפופה לנורמות של מסורת שבטית
Alhuzail, 2018(. מאז שנות השבעים של המאה העשרים הנשים הבדואיות נתונות 
להשפעתם של תהליכים סותרים. מצד אחד, ההיחלשות של הנורמות המסורתיות 
אפשרה לנערות ולנשים גישה לרמות גבוהות יותר של השכלה וזימנה להן הזדמנויות 
תעסוקתיות מגוונות יותר )Harel-Shalev, Kook and Elkrenawe, 2020(; מצד 
אחר, ההטמעה האמביוולנטית והחלקית של נורמות ומנהגים מודרניים תרמה לביצור 
השליטה הפטריארכלית העמוקה על הנשים, המתבטאת בשמירה על מנהגים מסורתיים 
 Abu ;2017 ,כגון פוליגמיה ורצח על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה" )יזבק וקוזמא

.)Rabia, 2011

2. פוליגמיה בקהילה הבדואית
העדות  לכל  דתית מלאה  אוטונומיה  ישראל מאפשרת  מדינת  ב-1948  מאז הקמתה 
נידונות  אישי  ומעמד  אישות  דיני  של  שסוגיות  הוא  הדבר  פירוש  שבה.  הדתיות 
ופוליגמיה. אף על פי  לנישואים  גיל המינימום  זה  יוצאים מכלל  בבתי הדין הדתיים; 
שפרשנויות מסוימות של האסלאם ושל היהדות מתירות פוליגמיה במצבים מסוימים, 
מדינת ישראל בחרה להגביל את האוטונומיה הדתית באשר למנהג זה ולהגדיר אותו 
בחוק,  הקבוע  האיסור  למרות   .)2011 )אבורביעה,  העונשין  בחוק  פלילית  עבירה 
 20 ההערכות  פי  ועל  מאכיפתו,  בשיטתיות  ישראל  ממשלות  נמנעו  השנים  במרוצת 
עד 40 אחוזים מהנישואים בקרב הבדואים בנגב הם נישואים פוליגמיים )הצוות הבין-
משרדי, Boulos, 2019 ;2018(. במשפחות הפוליגמיות הללו הבעל מקים משקי בית 
על  מדויקים  נתונים  למצוא  נשים. קשה  עד ארבע  נפרדים שבכל אחד מהם שתיים 
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מספר המשפחות הפוליגמיות בקהילה זו, מכיוון שכדי להימנע מסנקציות משפטיות 
רוב הנישואים הפוליגמיים נערכים בטקסים דתיים פרטיים ואינם מתועדים במרשמים 
הרשמיים של המדינה )Abu al-Asal, 2010; Boulos, 2019(. על כל פנים, יש נתונים 
בחברה  הפוליגמיים  הנישואים  שיעור  האחרונים  העשורים  שבשלושת  המראים 
הבדואית בישראל נשאר קבוע יחסית, בלי קשר לגיל, להשכלה או למעמד החברתי-

.)Aburabia, 2017( כלכלי

כדי להבין במלואה את עוצמת ההשפעה של המציאות הפוליגמית על חייהן 
של הנשים חשוב לבחון את המציאות הזאת בהקשר הרחב יותר של הפטריארכיה 
הבדואית. כאמור, הקהילות הבדואיות עדיין מתאפיינות בשליטה פטריארכלית על נשים 
)אבורביעה, Aburabia, 2017 ;2011(. נשים מצופות להמשיך ולמלא את התפקידים 
הנשיים המסורתיים בבית ולקבל עליהן את עיקר האחריות, ואפילו את כל האחריות, 
לטיפול בילדים, במשק הבית ובבעל. יתרה מזו, סמכותה של המשפחה המסורתית 
המורחבת מוסיפה להתחזק ולהתרחב ולשמר את השליטה בכל היבט בחייהן של 
הנשים )אבורביעה, Richter-Devroe, 2016 ;2011(. בד בבד מסתמנת מן הנתונים 
 Allassad Alhuzail, ;2017 ,מגמת עלייה בשיעורי האלימות במשפחות )יזבק וקוזמא
2018(. במשך עשורים תמכו ממשלות ישראל באופן פרואקטיבי במנהיגים השבטיים 
המסורתיים ועודדו מוסדות פטריארכליים המקדמים כניעה וצייתנות כדי להקטין את 
מחיר השליטה באוכלוסייה המקומית )Hasan, 2002; Boulos, 2019(. במובן זה מצבן 

של הנשים הבדואיות מושפע במידה רבה ממדיניות הממשלה.

בהקשר הישראלי, על כל פנים, טענות שתומכות בסובלנות למנהגים מסורתיים 
דוגמת הפוליגמיה בשם האוטונומיה התרבותית )הצוות הבין-משרדי, 2018( מעומתות 
עם העדויות המצטברות על ההשלכות המזיקות, האלימות אפילו, של הפוליגמיה על 
הנשים עצמן ועל ילדיהן. מחקרים שנערכו מתוך החברה הבדואית ומחוץ לה הראו, בין 
היתר, שבהשוואה לנשים במשפחות מונוגמיות, אצל נשים במשפחות פוליגמיות ניכרים 
שיעורים גבוהים יותר של בעיות בתחום בריאות הנפש, לרבות שכיחות גבוהה יותר של 
 .)Al-Krenawi and Slonim-Nevo, 2008; Shepard, 2013( דימוי עצמי נמוך ודיכאון
יתרה מזו, יש עדויות מבוססות מחקרית לכך שנשים בקהילות שהפוליגמיה נפוצה 
בהן נוטות לסבול מחרדה אפילו כשהן עצמן אינן נשואות בנישואים פוליגמיים, בגלל 
החשש מפני הצפוי להן אם בן זוגן יחליט לקחת לו אישה שנייה )אבו-שארב, 2017; 

.)Al-Krenawi and Lev-Wiesel, 2002

מחקר שהתבסס על ראיונות עם נשים ממשפחות בדואיות פוליגמיות סיפק ראיות 
לשכיחות של רגשי השפלה, פחד מאלימות פיזית, תחושה עמוקה של חוסר ביטחון 
קיומי ושל בידוד ואי-ודאות בקשר לזהות העצמית ולהשתייכות שלהן )אבו-שארב, 
2017; חסן, 2019; סער, 2020(. במקרים רבים האי-ודאות בתפיסת העצמי קשורה 
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לעובדה שמבחינתן של רוב הנשים, היציאה מנישואים פוליגמיים בקהילה הבדואית 
המסורתית כמעט אינה אפשרות מציאותית, בשל ההשלכות החברתיות השליליות 
של הגירושים ומשום שאין להן תמיכה מצד משפחותיהן וקהילותיהן )אבו-שארב, 
Harel-Shalev, Kook and Elkrenawe, 2020 ;2017(. לנוכח החשיבות של הקהילה 
והמשפחה לתחושת עצמי קוהרנטית בחברה הבדואית, לאיומים על תחושה זו יכולות 
להיות השלכות שליליות מרחיקות לכת, בייחוד עבור נשים )אבורביעה, 2011(. נשים 
בדואיות רבות בנישואים פוליגמיים חוֹווֹת חוסר ביטחון קיומי: הן דיווחו על הרגשה 
כללית של ייאוש וחוסר אונים, בעיקר לנוכח חוסר האמון שלהן בקהילתן וביכולת 
או ברצון של המדינה לסייע להן. חוסר האמון הזה מועצם בשל העוני הנורא שלהן 
והגישה המוגבלת שלהן למקורות תמיכה ומימון. נשים אלו לעיתים קרובות נושאות 
בעול פרנסת המשפחה, סופגות התעללות רגשית ופיזית גם יחד מצד בעליהן, ובמקרים 
מסוימים אף נמנעת מהן גישה לשירותים בסיסיים של בריאות, תעסוקה וחינוך )אבו-

.)Harel-Shalev and Kook, 2021 ;2017 ,שארב

ה.	פוליגמיה,	)חוסר(	ביטחון	אונטולוגי	והזהות	הישראלית
בישראל, מדינה שהוקמה בתוך הקשר גיאופוליטי של התנגדות ועוינות נרחבות, סוגיות 
 Barak and( של ביטחון פיזי היו מאז ומעולם שיקול מרכזי בקביעת מדיניות הממשלה
Sheffer, 2009(. כבר מלכתחילה לא התמצתה התנגדותן של מדינות ערב בהתנגדות 
רק לקיומה הפיזי של מדינת ישראל, אלא כוּונה גם כלפי זהותה כמדינה יהודית ומתוך 
כך גם כלפי הזהות האונטולוגית שלה. על כן, ברבות השנים שאפה ישראל לא רק 
להבטיח את קיומה הפיזי, אלא גם לזכות בהכרה בזהותה כמדינה יהודית ובסמכותם 
הלאומית  הזהות  של  קונקרטי  ייצוג  היהודי  לעם  לספק  הפוליטיים  מוסדותיה  של 
ישראל  של  המוצהרת  הזהות  של  המרכזיות  ואכן,  בטוחה.  אונטולוגית  ומסגרת  שלו 
כמדינה יהודית היא שמיקדה את ההתנגדות של רבות ממדינות ערב השכנות ושל העם 
הפלסטיני חסר המדינה, בשל ָהעֶמדה המדירה הנובעת ממנה כלפי לא-יהודים בכלל 
וכלפי ערבים פלסטינים בפרט )Barak and Sheffer, 2009(. בתוך הקשר רחב זה של 
חוקרים  החלו  הערבי-ישראלי  ובסכסוך  הפלסטיני-ישראלי  בסכסוך  הזהות  מרכזיות 
לאמץ את המושג ביטחון אונטולוגי לחקר הדינמיקות של הסכסוך והניסיונות ליישבו 
מאמציה   .)Mitzen 2006b; Lupovici, 2012; Rumelili, 2015; Subotić, 2016(
של ישראל לקדם ולשמר את זהותה כמדינה יהודית בהקשר הרחב יותר של ביטחון 
המדיניות  מאמצי  הנכון;  הוא  ההפך  הבין-לאומית.  לזירה  מוגבלים  אינם  אונטולוגי 
העיקריים להבטחת זהות זו מתרחשים בזירה הפנים-ארצית. בזירה זו הסתמנו בשיח 
שני יסודות מרכזיים בדיון על הזהות: השיח הדמוגרפי, המקשר בין יכולתה של ישראל 
לשמר את זהותה כמדינה יהודית ובין האיזון הדמוגרפי שבין יהודים ובין לא-יהודים; 
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ובין תפקידה  ישראל כמדינה דמוקרטית  זהותה של  בין  ושיח המודרניזציה, המקשר 
כסוכנת של מודרניזציה באזור הרחב יותר של המזרח התיכון.

אחד מצעדי מדיניות הפנים הבולטים שנקטה ישראל היה חקיקת "חוק-יסוד: 
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי", המכונה באופן לא רשמי "חוק הלאום" )וכך 
יכונה גם כאן(. החוק, שנחקק ב-2018, מעגן בחקיקה את זהותה של ישראל כמדינת 
העם היהודי, וקובע שהזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל היא זכות ייחודית 
לעם היהודי ושהשפה העברית היא השפה הרשמית של המדינה, ולכאורה משתמע 
ממנו שהמורשת וההיסטוריה של העם היהודי הן המסורת היחידה של המדינה. חוק 
הלאום, שקודם על ידי ראש הממשלה דאז נתניהו, מציע נרטיב – סיפור בעל משמעות 
על השתייכות ועל זהות. החוק עורר מחלוקת עזה בארץ ומחוץ לה, אם כי רבים ציינו 
שהוא בעצם רק מסדיר את המצב הקיים ממילא )Lustig, 2020(. ואולם במבט מבעד 
לעדשה של הביטחון האונטולוגי מתבררת מטרתו של חוק הלאום. מכיוון שנרטיבים 
של ביטחון אונטולוגי הם סיפורים שמדינות מספרות לעצמן ולקהילה הבין-לאומית 
על הזהות שלהן, הנרטיב המקודם על ידי חוק הלאום מספר סיפור על ישראל, על 
זהותה ועל התנאים ההכרחיים להבטחתה של זהות זו. אפשר לומר שבאמצעות עיגון 
בחוק של הזהות של המדינה חוק הלאום מספק לממשל הדומיננטי בישראל ולאזרחי 
ישראל היהודים מסגרת יציבה ובטוחה, המבטיחה את המשכיותה ושלמותה של הזהות 
הלאומית שלהם באמצעות הגדרה מפורשת של הנכללים בה והבהרת היררכיית 
ההשתייכות. בסיפור הזה יש לקהילות המיעוטים הערביות, הלא-יהודיות, תפקיד זעיר, 

ויש יאמרו לא בטוח.

 1. מדיניותה של ישראל בנוגע לפוליגמיה: 
העיסוק ב)חוסר( ביטחון אונטולוגי

פרסום הדוח המסכם של הצוות הבין-משרדי לבדיקת הפוליגמיה והקמפיין הציבורי 
שנלווה אליו הקדימו את חוק הלאום בשנה. לנוכח הסמיכות של שני האירועים אנו 
טוענות שאת הקמפיין של ישראל נגד הפוליגמיה אפשר לקרוא כפרק בסיפור המרכזי 
של הביטחון האונטולוגי שלה, פרק שמדגיש את ההיבטים המגדריים העומדים בבסיס 
שיקולי הביטחון של המדינה. "קמפיין הפוליגמיה" מספר סיפור על מהות זהותה של 
ישראל ועל מי ששייך אליה ומי שאינו שייך אליה. יתרה מזו, וחשוב ביותר בהקשר 
של מאמר זה, לעומת נרטיבים של ביטחון, שבהם המגדר נוכח תמיד במובלע, בקמפיין 
הפוליגמיה הזהות המגדרית מוצגת במפורש כמרכזית בנרטיב. ניתוח הקמפיין מבעד 
תפיסת  על  משפיע  המגדר  שבהן  הדרכים  את  חושף  האונטולוגי  הביטחון  לעדשת 

העצמי הפרטי והקולקטיבי שלנו.

כפי שצוין לעיל, הפוליגמיה אינה חוקית בישראל, ונישואים פוליגמיים הם עבירה 
פלילית לפי החוק הישראלי. האיסור נקבע כבר עם חקיקת "חוק שיווי זכויות האשה" 
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בשנת 1951, שכלל סעיף הקובע בפירוש שהפוליגמיה איננה חוקית. ככלל, חוק זה 
מילא תפקיד מכריע במיסוד שוויון הזכויות הרשמי של נשים, בכך שקבע את הגבולות 
החוקיים להתערבות המדינה בעניינים משפחתיים ובתפקידים מגדריים בכללותם 
)אבורביעה, Berkovitch, 1997 ;2011(. ואולם, כפי שציינה ראויה אבורביעה, "חוק 
שיווי זכויות האשה" הגדיר את אזרחותן של נשים, אך "האזרחות של הנשים המוסלמיות 
לא עמדה במרכז הדיונים והוגדרה בעקיפין כמשנית ושולית להגדרה הראשית של 
אזרחותן של הנשים היהודיות" )Aburabia, 2019: 311(. לפי טענתה של אבורביעה 
)שם(, את הפללת הפוליגמיה יש להבין בהקשר הרחב יותר של ההדרה והשוליוּת של 

המיעוט הערבי ושל היעדר ההכרה באינטרסים שלו, בזהותו ובזכויותיו.

כך או כך, במהלך השנים לא נאכף איסור הפוליגמיה הקבוע בחוק. עד שנת 2018 
הועמדו לדין בגין פוליגמיה רק מעטים, ורק אחדים מהם הורשעו )בן זכרי, 2019(. עד 
לאחרונה לא עוררה הפוליגמיה עניין רב גם בציבור ובתקשורת, ואפילו לא באקדמיה. 
תשומת הלב המועטה שיוחדה לפוליגמיה התרכזה עד שנות האלפיים בתחום בריאות 
הנפש, והתבטאה במחקרים רבים שהתמקדו באתגרים שעומדים לפני נשים שחיות 
במציאות פוליגמית. כמעט אין נתונים בנמצא, אך דומה שָהעֶמדה האדישה לכאורה 
של הממשלה מאששת את טענתה של אבורביעה בדבר משמעות ההקשר הרחב יותר 
של השוליוּת וההדרה של המיעוט הערבי-פלסטיני. חוקרות נוספות אף טענו שאיסור 
הפוליגמיה אינו נאכף משום שהממשלה מעוניינת בשיתוף הפעולה של כוחות 
 Hasan,( בקהילה הפלסטינית )פטריארכליים שמרניים )מנהיגים דתיים ושבטיים

.)2002; Boulos, 2019

ההזנחה וההתעלמות נפסקו בפתאומיות מה בשנת 2017, כאשר איילת שקד, אז 
שרת המשפטים וחברת מפלגת הימין הבית היהודי, הכריזה מלחמה על הפוליגמיה. 
בחסותה של שקד הקימה הממשלה צוות בין-משרדי לניהול מחקר מקיף בנושא 
פוליגמיה.1 הצוות נפגש והתייעץ עם אנשי אקדמיה, ראשי רשויות מקומיות בדואיות, 
שופטים בבתי דין שרעיים בישראל, חברי כנסת, פעילות פמיניסטיות, גורמים במשטרה, 
אנשי מקצוע ממשרדי ממשלה שונים, עובדים סוציאליים ובעלי מקצוע אחרים, וכן 
ביקר ביישובים בדואיים ובמוסדות בדואיים. הצוות פרסם את הדוח המסכם שלו ביולי 
2018, ובו הכיר בבירור בכישלון המדינה באכיפת האיסור הפלילי על פוליגמיה )הצוות 
הבין-משרדי, Boulos, 2019 ;2018(. לצד הצורך בצעדים ובתוכניות להכשרה חינוכית, 
תעסוקתית, התפתחותית, רווחתית וכלכלית הודגש בדוח גם הצורך לחזק את אמצעי 

האכיפה המשטרתיים והמשפטיים )הצוות הבין-משרדי, 2018: 215–229(.

בעקבות פרסום הדוח התעוררה תשומת לב תקשורתית ניכרת והושמעו הצהרות 

1  החלטה 2345 של הממשלה ה-34, "התמודדות עם תופעת הפוליגמיה", 29.1.2017.
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ממשלתיות, רשמיות ולא-רשמיות, לרבות של ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו. 
המאבק בפוליגמיה נעשה אפוא חלק מסדר היום הלאומי. על כל פנים, למרות ההיקף 
הרחב והאופי הבין-תחומי של הדוח והמלצותיו, הסיקור התקשורתי ומסיבות העיתונאים 
של הממשלה התמקדו בהיבטים מסוימים מאוד של הפוליגמיה שהוצגו בדוח, והם 
הקשר שבין דמוגרפיה, פריון וביטחון והקשרים שבין הסמכות הפוליטית של המדינה, 
אי-שמירת החוק בחברה הבדואית ותפקידה של ישראל ב"מודרניזציה" שלה – אותן 
סוגיות שעומדות כאמור בלב השיח הישראלי על ביטחון אונטולוגי. לא מפתיע אפוא 
שפרסום הדוח עורר ביקורת רבה מצד חוקרות ופעילות פמיניסטיות בדואיות )סער, 

.)2020

2. דמוגרפיה: הזהות ה”עצמית” היהודית של המדינה
ה"דמוגרפיה",  תמת  הייתה  הפוליגמיה  על  הציבורי  בשיח  שעלתה  דומיננטית  תמה 
הזהות  על  מהפוליגמיה  הנובעים  המוגברים  הילודה  שיעורי  של  ההשפעה  בעיקר 
הדמוגרפית של המדינה. ברוב המקרים ההתייחסויות ל"דמוגרפיה" נקשרו לתפיסות 
של סכנה ביטחונית. זמן קצר לאחר פרסום הדוח צוטט השר לביטחון פנים דאז, גלעד 

ארדן, באומרו:

הפוליגמיה בקרב הבדואים, בעיקר כאשר מדובר באישה פלשתינית, היא 
תופעה מטורפת ומסוכנת שחובתנו להילחם בה בכל דרך עד למיגורה. 
ילדים שגדלים כאן ומושפעים מהסתה פלשתינית עלולים לשמש כלי 
בנגב  שלנו  והמשילות  הדמוגרפיה  את  לסכן  ואף  הטרור  ארגוני  בידי 
ובילדים,  נוספים. לא רק שהפוליגמיה הבזויה פוגעת בנשים  ובאזורים 

אלא שזו ממש סכנה ביטחונית )סבן, 2019(.

דברים אלו של מנהיג פוליטי בכיר ממחישים את הקישור שנעשה במפורש בין טרור 
לפוליגמיה ואת כריכתה גם במושג הפריון. דברים ברוח דומה נאמרו בהודעת הליכוד 

שפורסמה בדף הפייסבוק של ראש הממשלה דאז נתניהו: 

)ריבוי נשים בנישואים, נפוצה בעיקר במגזר הבדואי בדרום(  פוליגמיה 
ובראשונה לא חוקית.  וכלכלית" – היא בראש  "תופעה חברתית  איננה 
האיזון  ערעור  ובנוסף  האישה,  במעמד  פגיעה  נשים,  ניצול  מהווה  היא 

הדמוגרפי בישראל על ידי ייבוא נשים. 

שהוא  שקד  איילת  המשפטים  לשרת  הבהיר  נתניהו  הממשלה  ראש 
לגיטימית  כתופעה  פוליגמיה  שתקבל  החלטה  לכל  לחלוטין  מתנגד 

במדינת ישראל )נתניהו, 2018(. 
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נימה דומה נשמעה גם בדבריו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ':

בנגב  ימינה  מפלגת  של  בסיור   ]...[ היום  אמר  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
לנטרל.  שצריך  פצצה  הוא  בישראל  הבדואית  בחברה  הילודה  קצב  כי 
עלינו הרבה  היא תתפוצץ   – ננטרל את המנגנון שלה  לא  "אם  לדבריו, 
"]...[ הם  ]...[ כי  ]...[ אמר סמוטריץ'  ]...[ בהצהרה לתקשורת  יותר חזק". 
 ]...[ בו  לטפל  זה משהו שצריך  ולכן  12 שנים  כל  מכפילים את עצמם 
ככל שתהפוך אותם ליותר מערביים, אז שיעור הילודה יהיה בירידה" )בן 

זכרי, 2020(.

3. מודרניזציה: “להציל” את הנשים המוסלמיות
המובאה שלעיל קשורה ישירות לתמה השנייה – המודרניזציה – המבליטה את הדעה 
שהנשים הבדואיות המוסלמיות הן קורבנות חסרי ישע, הנתונים לאיום מצד החברה 
ולהשפעת המודרניזציה שלה.  ישראל  מדינת  כוחה של  לעזרת  וזקוקים  עצמן  שלהן 
ובערכים  זו מציגה את ישראל כמדינה מערבית ליברלית המתאפיינת בנורמות  תמה 
את  להציל  שמסוגלת  מדינה  נמוך;  "מודרני"  ילודה  שיעור  בה  שיש  מדינה  מודרניים; 

הקהילה האסלאמית המפותחת פחות באמצעות קידום ערכים אלו.

תמה זו עלתה בדוח הצוות הבין-משרדי בדיון בגורמים העיקריים לפוליגמיה, 
שלדעת הצוות הם גורמים תרבותיים ולאו דווקא פוליטיים, כפי שמתבטא בהצהרות 
כגון "הפוליגמיה קשורה למבנה החברתי והפטריארכלי של חברות מסורתיות, אשר 
מתאפיינות בנורמות ובערכים הומוגניים המבוססים על מבנה חברתי שבטי" )הצוות 
הבין-משרדי, 2018: 14(. למרות זאת, במקום אחר בדוח )שם, 31–32( מבוטאת הכרה 
נרחבת בתפקיד של ההזנחה הכלכלית והפוליטית בשימור הפוליגמיה. בבחינת הסיבות 
לפוליגמיה הדוח מדגיש את הנרטיב המהותני: "מקור תופעת הפוליגמיה בקרב הבדואים 
בנגב בקוראן" )שם, 14(; ובמקום אחר הוא קובע כי למרות תהליכי שינוי שהתרחשו 
בעת האחרונה, "תהליך השינוי במעמדה ]של האישה הבדואית[ הוא איטי והתנהגותה 
החברתית מעוגנת עמוק במנהגים ובמסורת" )שם, 30(. באופן דומה הדוח מתייחס 
בפירוש להשפעה המודרניזטורית של ישראל על הקהילה הבדואית ומקשר אותה 

לבעיותיה של התרבות הבדואית: 

תמורות אלו ]בחברה הבדואית[ הן תוצאה של מפגש עם החברה הישראלית 
הממשלה  של  המאמץ  ועיוּר.  גלובליזציה  מודרניזציה,  תהליכי  הכללית, 
להסדיר שירותים שונים מחד, ולשפר את משילותה על ידי החלת חוקים 
כמקובל  החוק,  אכיפת  ורשויות  מקומי  שלטון  מערכות  הקמת  וכללים, 
החברה  של  ואינטגרציה  מודרניזציה  תהליכי  האיץ  מערביות,  במדינות 

הבדואית בחברה הישראלית )שם, 34–35(.
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מציאות  על  וכלכליים  פוליטיים  הקשרים  של  בהשפעתם  מכיר  שהדוח  אף  כן,  אם 
הפוליגמיה, הוא גם מציג את הפוליגמיה כרכיב אינהרנטי של הזהות הבדואית, תופעה 
תרבותית מסורתית במהותה, שיש למגר אותה בעזרת משאבים ותקציבים )שם, 31–

37(. חברי כנסת בכירים אימצו גם הם את דימוי המודרניזציה:

ככל שתהפוך אותם ליותר מערביים, אז שיעור הילודה יהיה בירידה. ]...[ 
ככל שהאוכלוסייה הבדואית תוסדר ותגור בערים וביישובים מסודרים, 
בן  )ח"כ בצלאל סמוטריץ', מצוטט אצל  ותצא לעבודה  תרכוש השכלה 

זכרי, 2020(.

ידיעת  "אי  בפוליגמיה:  להילחם  ביכולת  השפה  תפקיד  את  גם  מאוד  מדגיש  הדוח 
השפה העברית, והיעדר ממשקים עם השפה, גורמת לחברה הבדואית להפוך לחברה 
 .)142  :2018 הבין-משרדי,  )הצוות  הישראלית"  החברה  מכלל  ונבדלת  יותר  סגורה 
המוגבלת  ולגישה  הכוח  להיעדר  הכללית,  לחולשה  אפוא  קושרה  העברית  אי-ידיעת 
של נשים וילדיהן לרמות גבוהות יותר של הישגים חברתיים וכלכליים. היעדר השפה 
יותר,  טוב  השפה  את  יודעים  כלל  שבדרך  בבעליהן,  הנשים  של  התלות  את  מנציח 
ומחזק את בידודן של הנשים. את החשיבות של כישורי השפה העברית הדוח מבסס 
על מחקרים, אך גישות רב-שפתיות ורב-תרבותיות אחרות לא נבדקו בו כלל, בדיוק כפי 
כלל החשיבות של שימור הסביבה התרבותית המקורית של הקהילה.  נשקלה  שלא 
מודרניזציה  להשגת  וכאמצעי  הכוח  בעלי  של  כשפתם  בדוח  מוצגת  העברית  השפה 
ולשחרור מכבלי המסורת. מכך משתמע אפוא שרק אם ישתחררו מן הכבלים הללו 
יוכלו הנשים להיעשות מודרניות ולהימלט משליטת הפטריארכיה, ועוד משתמע מכך 
שדבקותן של הנשים הבדואיות בנורמות המסורתיות ובשפת האם שלהן מנציחה את 

שליטת הפטריארכיה, והיא כשלעצמה פעולה מסוכנת.

העמדה הכללית וההנחות התרבותיות של הצוות הבין-משרדי משקפות את ההנחה 
 Spivak,( "הפמיניסטית הליברלית של הצורך "להציל נשים חומות מגברים חומים
1993(. ההיגיון של הצוות הבין-משרדי מהדהד אפוא את "הפוליטיקה של המושיע" 
הנפוצה במערב, הרואה בנשים המוסלמיות נשים שזקוקות להצלה. היגיון מסוג זה נמנע 
משאלות פוליטיות, והוא מציג את עצמו כמעט כמפעל הומניטרי המביע רגשי אמפתיה 
בניסיון לעזור לנשים בנישואים פוליגמיים ולהציל אותן. ארגונים בדואים פמיניסטיים, 
שמתעקשים על המרכזיות של סוגיות פוליטיות כגון בעלות על קרקעות ודה-לגיטימציה 
פוליטית שיטתית, מעוררים חשדנות ונתפסים ככפויי טובה וכפרובוקטורים שבעצמם 
מונעים מנשים חסרות ישע אלו את העזרה שהן זקוקות לה )סער, 2020(. הקהילה 
המוסלמית מוצגת אפוא כסכנה הן לנשים ולילדים המשתייכים אליה הן לחברה 
הישראלית בכללותה. בשיח הפוליטי והציבורי שהתעורר סביב הדוח החברה הבדואית 
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מצטיירת כחברה מסורתית – אפילו פרימיטיבית לעיתים – המתעללת בנשותיה 
ובילדיה, חברה פורעת חוק שנתונה להשפעה של אידיאולוגיות הדוגלות בטרור ושל 
אינטרסים של ארגוני טרור, ולכן היא נתפסת כאיום ישיר על הביטחון הפיזי והאונטולוגי 
של המדינה. בה בעת, באמצעות הפיכת המאבק בפוליגמיה לחלק ממדיניות הממשלה, 
הנרטיב הזה תורם לקידום תפיסת הזהות הישראלית כזהות יהודית ומערבית )מושגים 
קשורים זה לזה מבחינה אידיאולוגית(, הטרו-נורמטיבית, מודרנית, שומרת חוק ושוחרת 
שלום, וככזו שמחויבת לשמירה על הביטחון על פי נרטיב הביטחון האונטולוגי שהמדינה 
מנסחת לעצמה בהקשר של חוק הלאום. אומנם מאמר זה עסק במקרה האמפירי של 
החברה הישראלית, אך הוא רלוונטי לא רק לה, מכיוון שמדינות משתמשות במנגנונים 

דומים של הדרה כדי לקדם את מה שנראה להן הביטחון האונטולוגי שלהן. 

ו.	דיון	ומסקנות
מאמר זה מתמקד בקשר שבין ביטחון אונטולוגי, מגדר ונרטיבים של השתייכות וזהות 
לאומית. הניתוח שלנו את השיח על הפוליגמיה בישראל בהקשר של ביטחון אונטולוגי 
תיאורטיות  תובנות  שלוש  ממנו  ועולות  אחרים,  אמפיריים  במקרים  גם  ליישום  ניתן 
הפרט  ברמת  אונטולוגי  ביטחון  של  תפיסות  בין  בקשר  עוסקת  הראשונה  עיקריות. 
התובנה  ה"עצמי".  של  הללו  הנרטיבים  שני  שבין  המורכב  ובקשר  המדינה  וברמת 
השנייה עוסקת במסקנות שאפשר להסיק מנרטיבים של ביטחון אונטולוגי על מסגרות 
הללו  הנרטיבים  כיצד  דיוק – בשאלה  וליתר  אותן,  מציגה  כפי שהמדינה  השתייכות 
משמשים לעיתים קרובות כמנגנוני הדרה. התובנה השלישית תורמת להבנה שלנו את 
התפקיד המהותי החשוב שיש למגדר וליחסי המגדר בנרטיבים של ביטחון אונטולוגי 

של המדינה.

1. ביטחון אונטולוגי: גישות ממוקדות פרט לעומת גישות ממוקדות מדינה
המתח  היא  האונטולוגי  הביטחון  סביב  שהתפתח  בשיח  המרכזיות  הסוגיות  אחת 
ובין גישות ממוקדות מדינה. מכיוון שהפוליגמיה, כמנהג  שבין גישות ממוקדות פרט 
נשים  של  בראייתן  הן  האונטולוגי  לביטחון  כסכנה  נתפסת  ופוליטי,  תרבותי  חברתי, 
עמדת  של  המקרה  המדינה,  פקידי  של  בראייתם  הן  פוליגמיים  בנישואים  הלכודות 
ישראל כלפי הפוליגמיה בקהילה הבדואית מספק הזדמנות לחקור את הדינמיקות של 

הפרספקטיבות הללו באותה מערכת מושגית.

אכן, הדיון שלעיל מראה שהפוליגמיה פוגעת פגיעה אנושה בתחושת הביטחון 
האונטולוגי של רוב הנשים שחיות בחברה פוליגמית. כפי שצוין לעיל, מחקר נרטיבי 
הראה שנשים במשפחות פוליגמיות חוֹווֹת באופן קבוע למדי תחושות של ניכור, 
ניתוק ושבר, היעדר מוקד השתייכות וחוסר יכולת לשמר תפיסת עצמי יציבה. נשים 
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במשפחות פוליגמיות הציגו את חייהן כחיים אלימים ומשפילים. יתרה מזו, הקהילה 
המקומית, שאמורה לספק תחושת שייכות, ודאות ואחדות, כשלה דרך קבע במתן 
תמיכה לנשים אלו ולילדיהן. זאת ועוד, מראיונות עם נשים שלא היו נשואות בעצמן 
בנישואים פוליגמיים התברר שאיום הפוליגמיה נוכח דרך קבע גם בחייהן ומאלץ אותן 

לשאת התעללות מפחד שמא יאבדו את מעמדן כנשים "יחידות".

מנקודת המבט של המדינה התחושה של חוסר ביטחון אונטולוגי המיוחסת 
לפוליגמיה הייתה שונה לחלוטין. המדינה, כאמור, סיפרה סיפור אחר על שלושה 
היבטים של הפוליגמיה: היותה מקור לחוסר ביטחון אונטולוגי בגלל הדרכים שבהן היא 
משפיעה על האיזון הדמוגרפי; הקשר שלה לאופני ההתנהגות ולערכים הנורמטיביים 
המסורתיים, הלא-מודרניים; והקשר שלה לאידיאולוגיות טרוריסטיות. לפיכך הפוליגמיה 
הוצגה כסכנה פיזית ואונטולוגית גם יחד: באמצעות הפריון "שלוח הרסן" שלהן, הנשים 
במשפחות הפוליגמיות מערערות באופן חמור את האיזון הדמוגרפי העדין במדינה, 

מסכנות את זהותה היהודית ופוגמות בזהותה המערבית, המודרנית והנאורה.

הסכנות השונות שנשקפות לביטחון האונטולוגי נשזרות כך באופנים שונים ובסוגים 
שונים של "עצמי". בעוד ה"עצמי" של הביטחון האונטולוגי שהציגו הנשים שתוארו 
לעיל הרגיש מאוים מהתנהגותם של הגברים, ה"עצמי" שהציגה המדינה הרגיש מאוים 
מהנשים, אשר נתפסות כ"כלי רבייה", כמקור של סכנה דמוגרפית וכאימהות של 
טרוריסטיים בפוטנציה. חלוקה זו מדגימה כיצד מדינות משתמשות בנרטיבים מגדריים 
של )חוסר( ביטחון אונטולוגי באופן אסטרטגי ומציגות את המדיניות שלהן כאמצעי 
להגנה על נשים מפני אלימות, אף שלאמיתו של דבר הן מוּנָעות מאינטרסים של זהות 

לאומית ושל ביטחון.

2. נרטיבים של ביטחון אונטולוגי והיררכיות של השתייכות
כאשר מדינות הן שחקניות המחפשות ביטחון אונטולוגי, התהליך שבו הן מגדירות את 
ייחודיות  "תחושה של  להגדרת  ייחודית  דרך  נעשה  האונטולוגי שלהן  הביטחון  צורכי 
לנו  גורם  האונטולוגי  הביטחון  של  ההיגיון  מזו,  יתרה   .)Mitzen, 2006b( מדינתית" 
להכיר בקשר המהותי שבין תחושה זו "של ייחודיות מדינתית" ובין הצורך האונטולוגי 
של הפרט בזהות ביוגרפית יציבה וקוהרנטית. כך מוסיפה גישת הביטחון האונטולוגי 
מיצן,  ג'ניפר  שציינה  כפי  לאומית.  זהות  בניית  על  התיאורטיים  לדיונים  נוסף  ממד 
"ביסוס הצורך הלאומי בביטחון אונטולוגי על מונחים של צורכי הפרט בדרך זו, משמעו 
שמוסדות המדינה אינם רק צבר של החלטות של מנהיגים, אלא שמדינות גם מקרינות 

.)Mitzen, 2006b: 352( "דימויֵי עצמי שהאזרחים ייקשרו אליהם בסבך של דרכים

תובנה תיאורטית זו קיבלה תוקף בניתוח האמפירי שלנו. בנרטיבים של מנהיגים 
ובדוח של הצוות הבין-משרדי הפוליגמיה מוצגת כסכנה אמיתית ומיידית לרכיבים 
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הבסיסיים של הזהות הישראלית, ולכן כסכנה לקיומה של סביבה קוגניטיבית יציבה. 
הפוליגמיה מובנית כאיום על ההמשכיות היציבה של הזהות היהודית של המדינה, 
ומתוך כך היא מאיימת על מה שנחשב טבעי, הולם ומקובל בעיני הרוב הישראלי 
היהודי. הגדרת ביטחון אונטולוגי במונחים אלו מסייעת למדינה לאכוף את ההפרדה 
בין הרוב ובין המיעוט – בין מי ששייכים באופן טבעי ובין מי שְמַסּכנים את קשרי 
ההשתייכות הטבעיים. על ידי הצגת הפוליגמיה כסכנה לאיזון הדמוגרפי, המדינה 
מחזקת את החשיבות של איזון דמוגרפי לזהות היציבה שלה, ומחזקת בתוך כך גם 
היררכיות של השתייכות. יתרה מזו, דימוי המודרניזציה, שמזהה מנהגים מסורתיים 
כמסוכנים, מחזק את דימוי המדינה היהודית כמדינה שהנוף המקומי סוגר עליה. כל 
עוד תחושת העצמי של ישראל טמונה בשני הדימויים הללו של מצור ושל מודרניזציה, 
התעקשותה להדגיש את הממדים הדמוגרפיים של הפוליגמיה ואת תפקידה כאחראית 
 )Zarakol, 2010( למודרניזציה של מיעוטים מסורתיים יכולה להיתפס לפי זרקול
כ"פרפורמנס" של )חוסר( ביטחון אונטולוגי ושכפול של תחושת ה"עצמי"' של המדינה. 
באמצעות נרטיב הפוליגמיה היכולת הטרנספורמטיבית של האומה הישראלית היהודית 
מחוזקת ומורכבת מחדש בהמשגות בינאריות בסיסיות: מודרנה לעומת מסורת; מערב 
לעומת מזרח; היגיון לעומת תשוקה. ההבניה הבינארית האחרונה ממקמת את היכולת 
הרציונלית של המדינה-אומה הישראלית לעומת הייצריות והתשוקה המינית של 

המיעוט הבדואי, ובה טבעו המגדרי של הנרטיב בולט במיוחד.

3. הטבע המגדרי של הביטחון האונטולוגי
ביטחון  מגדריות של  הבנות  ובית,  דמוגרפיה  פריון,  סוגיות של  על  הדגש שלהן  נוכח 
מהותיות לרטוריקה של ביטחון אונטולוגי. כפי שאמרה קינוול, בבסיסו של הצורך שלנו 
בביטחון נמצא הצורך ב"בית" יציב וזמין בכל עת, והוא נוכח תמיד בביטויים של צורכי 
ביטחון אונטולוגי ברמת המדינה )Kinnvall, 2019(. לנשים, כמגינות הבית והמשפחה, 
יהיה תמיד תפקיד בנרטיבים הללו. בשעה שהמחויבות להגן על זכויות הנשים ולמנוע 
אלימות כלפיהן נוכחת יותר ויותר בשיח על ביטחונן של מדינות, רעיונות מגדריים אלו 

מתקדמים מן הרקע אל חזית הבמה. 

בשיח הציבורי על פוליגמיה תפקיד המדינה כמגינה על השלמות הפיזית של נשים 
טבוע עמוק בדימויים ובנרטיבים של ביטחון אונטולוגי. האישה במשפחה הפוליגמית 
מכילה את הדואליות הטמונה בנרטיבים ובדימויים הללו: היא בה בעת האובייקט 
הזקוק להגנה וגם מקור הסכנה. כך, באמצעות ההתמקדות בגוף הנשי, שיח הביטחון 
האונטולוגי מציף את הקשר המהותי בין תפיסות של ביטחון ותפיסות מגדריות. בסוגיית 
הפוליגמיה שנידונה במאמר זה, שיח הביטחון האונטולוגי מבנה את היחסים ההיררכיים 
שבין הרוב היהודי ובין המיעוט הבדואי הלא-יהודי כיחסים שבהם מיועד לרוב תפקיד 
המגן והקורבן גם יחד: הרוב מגן על הביטחון הפיזי והאונטולוגי של הנשים הבדואיות, 
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אך הוא קורבן של תוצאות המנהגים שהן שותפות להם – טרור פוטנציאלי, השתלטות 
דמוגרפית פוטנציאלית והפרת חוק פוטנציאלית )שהיא אינהרנטית למושג הפוליגמיה(. 
ולבסוף, בנרטיב הביטחון האונטולוגי של המדינה, המגדר משמש מושג מארגן מרכזי 
אך בו בזמן גם מנגנון פוליטי אסטרטגי. הצורך "לביית" מיעוטים על ידי שירוש מנהגים 

פטריארכליים מתעללים משמש לא רק כדימוי אלא גם כמנגנון פוליטי אסטרטגי. 

במאמר זה הראינו שהמדיניוּת שנוקטות מדינות כדי להגן על נשים מקבוצות 
מיעוטים מפני אלימות נשענת על רעיונות, מושגים וערכים הקשורים לביטחון אונטולוגי, 
על נרטיבים של עצמי ושל השתייכות ועל זהות. במיוחד בעת הדיון בנקודות ההשקה 
שבין לאום, דת ומגדר, אנו טוענות שיש לראות בביטחון האונטולוגי דימוי מארגן להבנה 
מעמיקה יותר של מגוון המוטיבציות שמניעות את המדינה במקרים הקשורים לנשים, 

לאלימות ולתביעה לביטחון.
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תקציר	
דרכן  וחושף  )أخوات(  אדוקות  דתיות  דרוזיות  נשים  של  הפועלוּת  את  מציג  המחקר 
לשינוי  המובילה  דתית  ושייכות  פרופסיונלית  זהות  של  השדות  בין  ההצטלבות  את 
התפיסה הדתית המגדרית בקהילתן בסוגיות של השכלה ועבודה. באמצעות ראיונות 
חצי מובנים עם עשרים נשים, המחקר מתאר את הגורמים המעודדים והמעכבים את 
התגברות הלגיטימציה בשיח הדתי הקהילתי לשילובן של נשים דרוזיות דתיות אדוקות 
דרוזיות  שנשים  היא  המחקר  של  המרכזית  הטענה  איכותית.  ובתעסוקה  בהשכלה 
אדוקות, משכילות ופרופסיונליות מכוונות את הפועלוּת שלהן לאינטראקציה מורכבת 
האולטרה-דתית  הקהילה  של  הגבול  קו  על  ופוסעות  המודרני,  העולם  עם  ומאתגרת 

שלהן, ובכך מאשררות אותו אך גם מרחיבות אותו.

נשים דתיות אדוקות משכילות, במחקר זה, פוסלות את החלוקה הבינארית בין 
"דתי שמרני" ל"מודרני" ומציגות במקומה הגדרות שונות למה שנחשב דתי, שמרני או 

 משכילות, פרופסיונליות 
 ודתיות אדוקות )أخوات(: 

נשים דרוזיות בישראל כחקר 
מקרה של נשים המאתגרות את 
הסדרים המעוגנים בדומיננטיות 

של השיח הדתי הגברי

אבתסאם	ברכאת1*
המכללה	האקדמית	צפת	ואוניברסיטת	בר-אילן	
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"נשים אדוקות במשרות איכותיות – השוואת מקרי המחקר של חרדיות, מוסלמיות ודרוזיות". המחקר 
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מודרני. אחת התובנות העיקריות שצמחו מהמחקר היא שאסטרטגיות הפעולה של 
נשים דרוזיות דתיות אדוקות במרחב העבודה מערערות על התפיסה שמייחסת לנשים 
אלה צייתנות, כפיפות לדרישות הפטריארכיה הדתית וקבלה של התכתיבים המגדריים 
שמוטלים עליהן כנשים דתיות. מהמחקר עולה שהן מצליחות לפעול בצורה אוטונומית 
כדי להוציא לפועל את הבחירות שלהן, לרכוש השכלה, להשתלב בשוק העבודה 
המקומי, דל ההזדמנויות, בתפקידים פרופסיונליים, לצבור משאבים כלכליים וחברתיים 

באמצעות מעמדן המקצועי והדתי ולנהל משא ומתן על מעמדן בקהילה הדתית.

מילות מפתח: נשים אדוקות, פרופסיונליות, סוכנות, בחירות אישיות
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Educated,	Professional	and	Pious:	 
Druze women in Israel as a case study of 
women	challenging	social	orders	anchored	
in	the	male-dominated	religious	discourse
Ebtesam	Barakat	

Abstract	
This qualitative study examines how the agency of religious Druze women 
affects professional identity and religious affiliation, and how these in turn 
shape the gender religious perception in their community, especially in the 
fields of education and employment. Through semi-structured interviews 
with twenty women, the study identifies the factors that promote or 
inhibit the increasing legitimacy in community religious discourse for the 
integration of religious women in education and quality employment. The 
main finding of the study is that religious, professionally educated Druze 
women direct their agency to a complex and challenging interaction with 
the modern world. By doing so, these women challenge the boundaries of 
their ultra-religious community, thereby expanding them.

The findings show that educated religious Druze women reject the 
binary division between “conservative religious” and “modern” and replace 
it with different definitions of what is considered religious, conservative, 
and modern. One of the main insights that emerged from the study is that 
the action strategies of religious Druze women in the workplace undermine 
the perception that attributes to these women obedience, subordination 
to the demands of religious patriarchy, and acceptance of the gender 
dictates imposed on them as religious women. Thus, they are able to act 
autonomously to make their choices, acquire education, integrate into the 
poor local labor market in professional positions, accumulate economic 
and social resources through their professional and religious status, and 
negotiate their status in the religious community.

Key words: religious women, professional, agency, personal choices
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אבתסאם ברכאת

 المثقفات، المهنيات والمتدينات )األخوات(: 
 النساء الدرزيات في إسرائيل مثال على دراسة

 حالة تحّدي النساء لألنظمة الراسخة في 
هيمنة الخطاب الديني الذكوري

ابتسام بركات

ملخص
يعرض البحث نشاط النساء الدرزيات المتدينات )األخوات(، ويكشف عن التقاطع 
بين الهوية المهنية واالنتماء الديني الذي ُيحدث تغييرًا في وجهة النظر الدينية 
الجندرية في مجتمعهن في قضايا التعليم والعمل. من خالل مقابالت مبنية جزئيًا 
مع عشرين امرأة، يصف البحث العوامل المساعدة والمحبطة لزيادة الشرعية في 
الخطاب الديني لدمج النساء الدرزيات المتدينات في التعليم والعمل النوعي. 
االدعاء المركزي للبحث هو أن النساء الدرزيات المتدينات، المثقفات، الخبيرات، 
يعملن على التفاعل المرّكب والمثير للتحدي في العالم العصري، ويتخطين حدود 

المجتمع المتدين جدا، ويدحضن هذه الحدود ويوسعنها.

النساء المتدينات والمثقفات في هذا البحث، يرفضن التقسيم الثنائي بين 
"المتدين المحافظ" وبين "العصري" ويعرضن بداًل من ذلك تعريفات مختلفة لما 
ُيعتبر دينيًا، محافظًا، أو عصريًا. أحد المفاهيم األساسية التي انبثقت عن هذا البحث 
هو أن االستراتيجيات التي تستعملها النساء الدرزيات المتدينات في مجال العمل 
تدحض وجهة النظر التي تنسب إليهن الطاعة والخضوع لمطالب النظام األبوي 
الديني، وقبول اإلمالءات الجندرية المفروضة عليهن بصفتهن متدينات. يتضح 
من البحث أن النساء ينجحن في العمل بشكل مستقل بموجب خياراتهن، اكتساب 
التعليم، االندماج في سوق العمل المحلي الذي يفتقر إلى الفرص، شغل مناصب 
هامة، وتحقيق الموارد االقتصادية واالجتماعية عبر مكانتهن المهنية والدينية إلدارة 

مفاوضات حول مكانتهن الدينية.

الكلمات الرئيسية: النساء المتدينات، المهنية، الوكيالت، الخيارات الشخصية 
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א.	מבוא
האחרונות  בשנים  מתמקדת  בדתן  אדוקות  בנשים  העוסקת  המחקרית  הספרות 
בפועלוּת )agencyּ( שלהן, כלומר באפשרות שלהן לפעול באופן אוטונומי גם בתנאים 
זה  רעיון  מגדרית.  מבחינה  ושמרניות  דתיות  לנורמות  מהכפפתן  הנגזרים  המגבילים 
אדוקות(  )שמרניות  אולטרה-דתיות  מקבוצות  נשים  של  המקרים  דרך  בעיקר  מודגם 
והראל-שלו,  קוק  )למשל  המסורת  בחוקי  מודרניים  ורעיונות  פרקטיקות  שמשלבות 
את  שמפלסות  מוסלמיות  נשים  ושל   ,)Stadler and Taragin-Zeller, 2017  ;2021
Abu-( ובסביבה המשפחתית-קהילתית שלהן )Mahmood, 2005( דרכן בעולם הדתי
אדוקות  דתיות  נשים  של  הפועלות  חקר   .)Lughod, 1985; Zion-Waldoks, 2015
בחיתוליו  עדיין  מצוי  קריירה,  לפתח  סביב האפשרות שלהן  ובייחוד  העבודה,  בעולם 
 Gharaibeh and Fakir, 2015; Raz and Tzruya, 2018; Frenkel and )ראו למשל 
Wasserman, 2020(; זאת אף שרבות מהן עובדות בשכר ומפתחות קריירה מקצועית, 
חשובה  בפרט,  אלה  נשים  ושל  בכלל,  נשים  של  שהתעסוקה  בכך  ההכרה  ולמרות 

.)Acker, 2006( לקידום הכלכלה

מאמר זה מתמקד במקרה של נשים דרוזיות אדוקות בדתן שפיתחו קריירה 
מקצועית מבוססת השכלה גבוהה. אני מאמצת את התיאוריה הפמיניסטית הביקורתית 
המתמקדת בדיאלקטיקה שבין דיכוי )פטריארכלי, מעמדי ולאומי( לפועלוּת של נשים, 
בייחוד בספרה הציבורית, במקום שבו מוסדות המדינה מקדמים מדיניות אי-שוויונית 
שמשלבת מגדר עם מנגנוני כוח אחרים, דוגמת הסדר האתנו-לאומי )סער ויונס, 2021(. 
על סמך מסגרת אנליטית זו, אטען שהפועלות של נשים דרוזיות אדוקות פרופסיונליות 
נעה על הרצף שבין התנגדות לחוקים ולכללים הדתיים לטובת התקדמותן המקצועית, 

ובין ניסיונות לשמור על הזהות הדתית והשייכות לקהילה הדתית שלהן. 

בניגוד לתפיסות שנהוג לייחס לה, הדת הדרוזית תופסת את זכויות האישה 
כשוות לזכויות הגבר בתחומים רבים. כך, למשל, היא מחייבת את ההורים להקנות 
השכלה לבנות ולבנים כאחד, והיא מעניקה לגברים ולנשים זכויות כמעט זהות בתחום 
1997(1 עם זאת,  המעמד האישי, ובהן הזכות לדרוש גט וזכויות ירושה )אבו זכי, 
ההסדרה של זכויות נשים בחברה הדרוזית משקפת את הדומיננטיות של המסגרת 
הפטריארכלית יותר מאשר את חוקי הדת הפורמליים. בשל כך קיים פער ניכר בין 
התיאוריה לפרקטיקה של הדת הדרוזית, ומציאות החיים של האישה הדרוזית רחוקה 

37 לחוק המעמד האישי השרעי הדרוזי מקנה לאישה את הזכות להגיש בקשה לסיום  1  סעיף 
הנישואין )תפריק - تفريق(, בשל העילות שלהלן: הגבר חולה במחלה שאיננה ניתנת לריפוי )אימפוטנציה 
או מחלת רוח(, בגידה, מאסר של הבעל, חוסר יכולת לפרנס והיעדרות של הבעל. אם הגבר מסרב לבקשת 
האישה לסיום הנישואין, בחלוף זמן הקבוע בחוק יוכל הקאד'י לפסוק על סיום הקשר. כמו כן, חלוקת 

הירושה בין הצאצאים צריכה להיות שווה ללא הבחנה מגדרית. 

משכילות, פרופסיונליות ודתיות אדוקות )أخوات(: נשים דרוזיות בישראל כחקר מקרה של נשים המאתגרות 
את הסדרים המעוגנים בדומיננטיות של השיח הדתי הגברי
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מאוד מהאידיאל השוויוני של חוקי הדת. למשל, נשים שתובעות זכויות ירושה נידונות 
לחרם מצד משפחת המוצא שלהן )אבו רוכן, 1997(, וכשהן מפירות קודים חברתיים 
הן חשופות לביוש ולענישה חברתית חמורים בהשוואה לגברים, ובמקרים קיצוניים אף 
לרצח, למרות האיסור הדתי הגורף לרצוח )Hasan, 2002(. בדומה לדתות שמרניות 
אחרות, ספרי הדת מדגישים את עקרון הצניעות ומנחים נשים דרוזיות לשהות במרחב 
הפרטי ולהתנייד מחוץ ליישוב בליווי גבר שהוא במעמד "ָמחַרם" )אב, בעל, אח, בן, 
אחיין או דוד(. מגבלות אלה עיכבו את ההצטרפות של נשים דרוזיות לאקדמיה, גם 
בהשוואה לנשים ערביות מוסלמיות ונוצריות בישראל. כך, למשל, בשנת 2011 הגיע 
שיעור הנשים הדרוזיות המשכילות מתוך כלל הנשים הדרוזיות ל-10.4%, שיעור נמוך 
 .)Barakat, 2021( )18.1%( ושל הנשים הנוצריות )מזה של הנשים המוסלמיות )12.1%

כאמור, המבנה הפטריארכלי של החברה הדרוזית בישראל מצטלב עם כללים 
דתיים ופועל לצמצום מרחב הניידות העצמאי של נשים. עד שנות התשעים של המאה 
העשרים נאסר על כלל הנשים הדרוזיות לנהוג ברכב, והוטל חרם דתי על ההורים 
הדתיים של הנשים הלא-דתיות שהפרו איסור זה. החרם הדתי על ההורים כלל איסור 
קריאה בספרי הקודש, איסור על השתתפות בתפילה בח'לווה )בית התפילה הדרוזי(,2 
ושלילת האפשרות לקרוא עליהם את תפילת המת, איסור חמור שמשפיע על הסטטוס 
 .)Barakat, 2021; 2022 ;2015 ,החברתי והרוחני-דתי של דרוזים )להרחבה ראו ברכאת
אף שנשים דרוזיות מצליחות לשנות חלק מהאיסורים שמוטלים עליהן )כיום האיסור 
לנהוג ברכב מוטל "רק" על נשים דתיות(, ואף שרק מיעוט של כ-15% מהאוכלוסייה 
הדרוזית נחשבת דתית, מנהגי הדת הדרוזית ממשיכים לשלוט בכל היבט בחייהם של 
יחידים בקהילה, נשים וגברים כאחד. מנהגים אלה מוחלים בעיקר על דתיות ודתיים, 
שכפופים הן למנגנוני שליטה תרבותיים נורמטיביים הן למנגנוני שליטה ארגוניים, 
ובתוכם מערכות ענישה ותגמול פורמליות. עם זאת, ראוי לציין שההשתייכות של 
דרוזים לקבוצת הדתיים נעשית מתוך בחירה אישית, וההשקפה הדתית גורסת כי 
בחירה זו צריכה להיעשות ללא כל לחץ וכפייה. המשמעות היא שגם גברים ונשים 
שגדלו במשפחה דתית צריכים לבחור בגיל 15 אם להישאר דתיים. ההשתייכות לדת 
הדרוזית נתפסת אפוא כבחירה אוטונומית שמתקבלת מתוך רצון ואמונה פנימיים 
ושמגלמת קבלה של ההגבלות הכרוכות בבחירה זו, בהן הגבלות בניידות ובעצמאות 
הכלכלית, ביצוע של פרקטיקות דתיות וגילויי צניעות גופנית. מכאן שמושג הבחירה 

המילה ח'לווה פירושה מקום התבודדות, ובה המתפלל מתבודד עם אלוהיו. בית התפילה הוא בית   2
צנוע, חסר כל קישוט. הוא בנוי בדרך כלל מאולם גדול רחב ידיים המחולק לשני חלקים – בחלק אחד 
יושבים הגברים ובחלק השני יושבות הנשים, ומחיצה מבד מפרידה ביניהם. על הרצפה מונחים שטיחים, 
מחצלות ומזרנים שמשמשים מקומות ישיבה למתפללים, ולאחרונה נוספו כיסאות למי שאינם יכולים 
לשבת על המזרנים מטעמי בריאות. הגברים נושאים את התפילות והנשים מקשיבות ומעיינות בספרים 

המונחים בידיהן. 

אבתסאם ברכאת
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המוצג במאמר זה משקף את נקודת המבט של נשים דרוזיות אדוקות: מבחינתן הן 
בוחרות להיענות לכללים הדתיים ולציפיות של הקהילה הדתית מהן, ומקבלות מרצונן 

את מנגנוני הפיקוח שמופעלים על נשים דתיות בלבד.

החברה הדרוזית עברה שינויים אך עדיין נחשבת שמרנית יחסית גם בסוגיות 
שקשורות בהשכלה ובתעסוקה של נשים. נשים דרוזיות אדוקות בדתן שבוחרות להשיג 
תואר אקדמי ולעסוק במשרות איכותיות מגלמות במובהק את הקונפליקט בין שמירה 
על זהות דתית ובין התנהגות הנתפסת כמודרנית. המחקר הנוכחי מהווה אפוא מקרה 

בוחן לפועלוּת של נשים שמבקשות לשלב בין דתיות למודרנה. 

בסוציולוגיה  מרכזיים  תיאורטיים  זרמים  משני  תובנות  משלב  זה  מחקר 
ובאנתרופולוגיה של המגדר. הראשון הוא תיאוריית ההצטלבותיות, שמכירה בהטרוגניות 
של קטגוריות חברתיות ומגדריות ומתמקדת באינטראקציה בין מבנים דכאניים שונים 
של אי-שוויון, כולל מעמד, מגדר וגזע. מתוך כך, התיאוריה מכירה בשונות של החוויות 
 Collins, 1990; Shields,( של נשים מקבוצות חברתיות שונות, בייחוד מקבוצות מיעוט
Choo and Ferree, 2010; Sa’ar, 2016; Yonay and Kraus, 2017 ;2008(. הזרם 
 Mahmood,( התיאורטי השני מתמקד במערכת היחסים שבין מגדר, דתיות ופמיניזם
2005; Thomas and Brah, 2011; Avishai, Jafar, and Rinaldo, 2015; Zion-

.)Waldoks, 2015; Frenkel and Wasserman, 2020

בהשראת הכתיבה של סבא מחמוד )Mahmood, 2005(, אטען כי נשים דרוזיות 
אדוקות, משכילות ופרופסיונליות מכוונות את הפועלות שלהן לאינטראקציה מורכבת 
עם העולם המודרני, ופוסעות על קו הגבול שבין הפרקטיקות הדתיות לפרקטיקות 
המודרניות, ובכך מאשררות אותו אך גם מרחיבות ומאתגרות אותו. במילים אחרות, 
נשים דרוזיות דתיות פרופסיונליות פועלות בתוך הקהילה הדתית שלהן כדי להרחיב את 
אפשרויות הבחירה האישיות שלהן. הן מייצרות מציאות מורכבת, שהיא דתית ומודרנית 

כאחד, בתוך הקהילה הדתית והשמרנית שהן שייכות אליה. 

את המאמר אפתח בהצגת הידע התיאורטי על משמעות הפועלות בהקשרים של 
מגדר ודת ועל המורכבות של המושג "בחירה" בשיח הפמיניסטי. לאחר מכן אסקור את 
החברה הדרוזית בישראל, ואתמקד במאפייניה כקהילה דתית אדוקה ובזהות הדתית של 
נשים דרוזיות אדוקות בדתן. המטרה המרכזית של המאמר היא להציג את המיקומים 
המצטלבים של נשים דרוזיות שהן גם דתיות אדוקות וגם משכילות פרופסיונליות. 
אפתח כלי אנליטי שפוסל את החלוקה הבינארית בין "דתי שמרני" ל"מודרני" ומציג 
במקומה הגדרות שונות למה שנחשב דתי, מסורתי, מודרני וחילוני. באמצעות כלי 
אנליטי זה אבדוק את הפעולות של נשים דרוזיות דתיות אדוקות ואחשוף דרכן את 
הזיקות בין השדות המצטלבים של זהות פרופסיונלית ושייכות דתיית. באמצעות 
ראיונות עם נשים אלה אציג את אסטרטגיות הפעולה שהן מאמצות כדי לקיים את 

משכילות, פרופסיונליות ודתיות אדוקות )أخوات(: נשים דרוזיות בישראל כחקר מקרה של נשים המאתגרות 
את הסדרים המעוגנים בדומיננטיות של השיח הדתי הגברי
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הזהויות המורכבות והמרובות שלהן – אקדמיות, פרופסיונליות ודתיות – ואדון ביחסים 
שבין הפעולות שלהן לאופן שבו הן תופסות את זהותן הדתית. 

ב.	רקע	תיאורטי

1. פועלוּת )agency(, מגדר, דת ולאום
אוטונומית  בצורה  לפעול  כיכולת  פועלוּת  הגדירה   )McNay, 2000( מקניי  לואיס 
בתנאים של סנקציות תרבותיות ואי-שוויון מבני. סוגיית הפועלוּת נדונה רבות במחקר 
הפמיניסטי )ראו למשל Butler, 1990; Davies, 1991; McNay, 2000(, והיא התמקדה 
בתחילה בעיקר בפתרון הקונפליקט בין פעולה אינדיווידואלית לפטריארכיה דכאנית 
)Hekman, 1995(. בעקבות זאת, הפמיניזם הפוסט-קולוניאלי הדגיש את הבעייתיות 
ברעיונות של הפמיניזם הליברלי, שמכיר רק בסוגים מסוימים של פועלוּת, ובראשם 
 Mohanty, 1984; Suleri, 1992; Narayan, השגת חופש מהפטריארכיה )ראו למשל

.)1997, Abu-Lughod, 2002

אורית אבישי )Avishai, 2008( מבחינה בין ארבעה סגנונות פועלות של נשים 
בהקשר של דת ומגדר. הסגנון הראשון כולל פעולות התנגדות חתרניות של נשים דתיות 
 Bayes and Tohidi, 2001; Gerami( שמנסות לאתגר או לשנות היבט כלשהו של הדת
and Lehnerer, 2001; Bylander, 2012(. הסגנון השני מכונה פועלוּת העצמה, והוא 
מתייחס לנשים דתיות שמנכסות לעצמן את האוטוריטה על ספרי הקודש ומפרשות 
מחדש את הדוקטרינה הדתית או פרקטיקות דתיות, ובכך חוות העצמה בחיי היום-יום 
 Rose 1987; Ozorak, 1996; Brasher, 1998; Beaman, 2001; Wolkomir, 2004;(
Elson, 2007(. הסגנון השלישי הוא ההתנגדות האינסטרומנטלית, שמתמקדת בתוצאות 
 Davidman, 1991; Jalal,( הלא-דתיות של העשייה הדתית ולא בהעצמה רגשית
Afshar, 2008; Mir, 2009 ;1991(. בסגנון הרביעי, שמכונה פועלוּת הולמת ]הלכות[ 
)compliant agency(, נשים פועלות להשגת מטרות חוץ-דתיות, כמו עצמאות כלכלית, 
פיתוח אידיאולוגיות פוליטיות, השתייכות תרבותית ועוד. סגנון הפעולה האחרון מרחיב 
את מושג הפועלוּת ומכליל בתוכו גם נשים מסורתיות, והוא מתמקד בדרכים המגוונות 
שבאמצעותן נשים מגדילות את מרחב הפעולה שלהן, למשל דרך בחירה חופשית 
 Bracke, 2003; Mahmood,( בפעולות שתואמות את ההלכות הדתיות והכללים הדתיים

 .)2005; Hoyt, 2007; Avishai, 2008; Bauman, 2008; Bilge, 2010

קלסי בורק )Burke, 2012( טוענת שאין זה ראוי לסווג את סגנונות הפועלוּת לפי 
מידת היעילות שלהן ויכולתן להרחיב את חופש הפעולה. לטענתה, סיווג זה מקטלג את 
הפועלות בתוך תבניות דיכוטומיות ויוצר הומוגניזציה ו"אחרוּת" שאינן עולות בקנה אחד 
עם הפמיניזם הפוסט-קולוניאלי. ברוח דומה נטען כי ההתעניינות של חוקרים ביחסים 

אבתסאם ברכאת
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שבין האסלאם למגדר מייחסת חשיבות יתרה לתפקידו של האסלאם בחייהן המורכבים 
של נשים )Shaheed, 1999(. כלומר מחקר פמיניסטי שבוחן את הזהויות של נשים 
דתיות בהשוואה לזהויות של נשים לא-דתיות מוגבל בהבנת ההיבטים האחרים בחייהן 
)Bilge, 2010(. לכן ראוי להתייחס לדתיּות כאל אחת הזהויות של נשים, ולראות כיצד 
היא מתכתבת עם זהויות אחרות )נשיוּת, פרופסיונליוּת, אימהוּת, רווקוּת, לאומיוּת ועוד(. 
יתר על כן, יש לזכור שהדתיות מוטמעת בתוך הקשרים חברתיים, כלכליים ותעסוקתיים 
מודרניים ומקיימת איתם יחסי גומלין. כך למשל, לארה דיב )Deeb, 2009( מראה 
שאדיקות, אקטיביזם מוסרי ואחריות דתית פועלים יחד במרחב הציבורי בלבנון, ושהם 
חלק בלתי נפרד מהמודרנה ומהאדיקות הדתית כאחד. מחקר אחר, שעסק בפיתוח 
מיזם כלכלי מקומי של נשים מוסלמיות דתיות במצרים, הראה שנשים אלה פועלות 
מתוך סובייקטיביות ומודעות לרצונות שלהן, ושפעילותן ממזגת תפיסות אסלאמיות 
 .)Hafez, 2011( אדוקות עם אג'נדות ליברליות מודרניות שנוגעות לאוטונומיה כלכלית
קוק והראל-שלו הראו כיצד נשים חרדיות בישראל מתמרנות בין שמרנות למודרניות 
לפי העדפותיהן בתחומי חיים שונים )קוק והראל-שלו, 2021(. מכאן עולה ששיחים 
מודרניים חילוניים ושיחים דתיים אינם בהכרח מנוגדים או מתוחמים בשתי מסגרות 

 .)Deeb, 2009; Hafez, 2011( נפרדות, אלא מתכתבים אלה עם אלה

הסובייקטיביות של נשים מוסלמיות אדוקות עשויה להשתקף בפרקטיקות דתיות 
 Mahmood,( שמופעלות דרך הגוף, השיח וההימצאות במרחב הציבורי והפרטי כאחד
Deeb, 2009; Hafez, 2011 ;2005(. כמו כן, נשים אלה מגדירות את הקהילות שלהן 
באופן שמשקף שיחים קולוניאליים, לאומיים, מודרניים וליברליים, כלומר שיחים 
שמשקפים פוליטיקה מקומית ועולמית. ההצטלבות של הליברליזם עם מה שמכונה 
"לא-ליברליזם" מגדירה את הבחירות והפרקטיקות של נשים דתיות אדוקות, ובייחוד 

 .)Hafez, 2011( את הביטויים המגוונים של האדיקות שלהן

השאיפה ליתר אוטונומיה כלכלית מעודדת נשים אדוקות לרכוש השכלה ולהשתלב 
בשוק העבודה, אך עליהן לחפש מרחבי תעסוקה שתואמים את הדרישות הדתיות מהן, 
במיוחד בסוגיית הצניעות. הן עשויות לשלם על כך מחירים תעסוקתיים. למשל, במחקר 
על ההשתלבות של נשים חרדיות בהייטק נטען כי נשים אלה כפופות למשטר משולש 
 .)Frenkel and Wasserman, 2020( של המדינה, הקהילה הדתית וארגון העבודה –
משטר זה, שמכונה )שם( "השילוש הלא מקודש", משתקף באי-שוויון בשכר, בזכויות 
ובהזדמנויות הקידום של נשים חרדיות, בהשוואה לנשים אחרות בעולם ההייטק. כדי 
לשמור על זהותן הדתית במקום העבודה החילוני ולזכות בגיבוי מהמוסדות הדתיים 
ומהקהילה שלהן, נשים אלה משתלבות בענף כקולקטיב, כלומר כעובדות קבלן, 
והמעסיקים מקצים להן מרחבי עבודה נפרדים שמאפשרים להן לשמור על ההלכות 
והמנהגים הדתיים. אופי העסקתן הייחודי מאפשר להפלות נשים אלה, מחזק את הדעות 
הקדומות כלפיהן, ומדיר אותן מקבוצת עובדי ההייטק הנתפסים כעובדים אידיאליים. 

משכילות, פרופסיונליות ודתיות אדוקות )أخوات(: נשים דרוזיות בישראל כחקר מקרה של נשים המאתגרות 
את הסדרים המעוגנים בדומיננטיות של השיח הדתי הגברי
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עם זאת, הסדר ההעסקה הייחודי מאפשר לנשים החרדיות בהייטק ליישב בין שתי 
הזהויות שלהן, הדתית והפרופסיונלית, והוא מהווה עבורן גם מקור לכוח ולפועלוּת.

המחקר הנוכחי מתמקד בפעולות האינדיווידואליות של נשים דרוזיות דתיות 
אדוקות, ובפרט בפעולות שמכוונות להשגת השכלה אקדמית ולהשתלבות בעולם 
העבודה. אבקש להראות כיצד הן מעצבות ומארגנות את הזהויות הדתיות, ההשכלתיות 
והפרופסיונליות שלהן מול מנהיגי הדת, הקהילה הדתית, האקדמיה הישראלית והמרחב 
התעסוקתי דל ההזדמנויות שבו הן משולבות. נשים אלה שייכות לקהילה דתית שנוהגת, 
בעיקר באמצעות מנהיגיה, להכתיב לנשים כיצד לפעול במרחב הפרטי והציבורי, בייחוד 
בכל מה שקשור לצניעות הגוף ולניידות במרחב. הכללים הדתיים מחייבים נשים דרוזיות 
דתיות לעבוד במרחבי עבודה דרוזיים, בפרט בתוך המרחב הגיאוגרפי הדרוזי הכפרי, 
עם העדפה למרחב שמאוכלס ברובו בנשים או שמופרד מגדרית. לנוכח תכתיבים 
אלה, גם המשכילות שבין הנשים הדרוזיות הדתיות מועסקות לרוב בתוך מובלעות 
כלכליות ביישובים הדרוזיים. מובלעות אלה מאופיינות בתשתיות תעסוקתיות לקויות, 
כמו תחבורה ציבורית לא נגישה, היעדר מסגרות חינוך מסובסדות לגיל הרך, היצע נמוך 
של משרות ותת-אכיפה של חוקי העבודה )מזרחי סימון, 2016; סער ויונס, 2021(. נשים 
דרוזיות שהן גם דתיות אדוקות וגם משכילות פרופסיונליות ממוקמות אפוא במרחבי 
תעסוקה ייחודיים, שהם מפלים ודלי הזדמנויות אך גם מאפשרים פועלות. במילים 
אחרות, הבחירות שנשים אלה בוחרות והאופנים שבהם הן מנהלות משא ומתן מול 
הקהילה הדתית מכתיבים סדר חברתי-דתי חדש שתואם את הבחירות שלהן, כנשים 
פרופסיונליות ודתיות. כדי לפתח טענה זו אני מבקשת לבחון תחילה את משמעות 

המושג "בחירה" בכתיבה הפמיניסטית.

2. המושג “בחירה” בכתיבה הפמיניסטית
המציאות  כאחד.  הפמיניסטי  ובשיח  הקפיטליסטית  בחברה  רווח  מושג  היא  בחירה 
הכלכלית והחברתית שמאפיינת את העידן הניאו-ליברלי נוצרה בגלל צמצום מדיניות 
תופסות  נשים,  ובתוכן  מוחלשות,  שקבוצות  לכך  מובילה  והיא  המדינה,  של  הרווחה 
את המכשולים החברתיים והכלכליים שהן מתמודדות איתם כבעיות אינדיווידואליות 
הקשורות בתכונות אישיות )Bulbeck and Harris, 2008(. בהקשר הזה, אניטה האריס 
)Harris, 2008( טוענת שגם נשים צעירות שמחוברות לפמיניזם מושפעות מתפיסות 
אוטונומית  בחירה  יכולת  עם  כאינדיווידואליות  עצמן  את  ותופסות  ניאו-ליברליות, 
את  שבחן  מחקר  מספק  לכך  דוגמה  שלהן.  העדיפויות  סדר  את  שתואמת  ורציונלית 
התפיסות הפמיניסטיות של נשים משלושה דורות. המחקר הראה שנשים בדור הביניים 
אומנם תפסו את יציאתן לשוק העבודה ככלי הכרחי לצמצום אי-השוויון המגדרי, אך 
הבנות שלהן נטו שלא לעבוד בשכר כשהפכו לאימהות וראו בכך בחירה חופשית שלהן, 
האימהות  של  לתפיסתן  המסורתית.  המגדרית  התפקידים  בחלוקת  קשורה  שאינה 

אבתסאם ברכאת
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אותה  ולחגוג  שלהן  האימהות  את  לחוות  להן  שמאפשרת  בבחירה  מדובר  הצעירות, 
.)Stevenson, Everingham and Robinson, 2011( כחלופה לעבודה חומרית צרכנית

דוגמה דומה מספק מחקר שהראה שנשים צעירות מתייחסות להורות, לחלוקת 
העבודה בבית ולאלימות במשפחה כסוגיות שמשקפות בחירה אינדיווידואלית ולא 
יחסי כוח. התהליכים שמעכבים ומפלים נשים מתחזקים אפוא דרך הפוליטיקה 
של ה"בחירה", שנשענת על תיאוריות של אינדיווידואליזציה פוסט-תעשייתית ועל 
 .)Baker, 2007( ההשתלבות של הניאו-ליברליזם עם גרסאות ליברליות של פמיניזם
שינויים אלה בתפיסות שנוגעות למקורות האי-שוויון המגדרי משקפים שינויים 
תפיסתיים רחבים יותר, הכוללים את הנטייה לראות גם בעוני ודלות תוצאה של בחירות 

.)Beck, 2000( אינדיווידואליות, ולא של סדר חברתי לא-שוויוני

סוגיית הבחירה של נשים העסיקה גם פמיניסטיות פוסט-קולוניאליות. בהקשר הזה 
נטען שבחירה היא מושג יחסי ותלוי הקשר תרבותי, חברתי ודתי. לנשים יש אפשרות 
בחירה ומרחב פעולה גם בתוך המבנה הפטריארכלי, דוגמת הבחירה להתנגד לסדר 
הפטריארכלי או לסדר החברתי )Narayan, 2001(. גישה זו מכירה ברמות האוטונומיה 
השונות של נשים ומכבדת בחירות שונות שנשים בוחרות, גם כאלה שנחשבות דכאניות, 
 Herzog,( מקרבנות או פסיביות לפי תפיסות פמיניסטיות מערבית. ברוח זו, חנה הרצוג
2009( טוענת שנשים פלסטיניות-ישראליות עירוניות פועלות באופן יום-יומי כדי לממש 
את הבחירות האישיות שלהן. הן פועלות למשל מול בן הזוג ומשפיעות עליו להיות הורה 
שותף, בשונה מההסדר במשפחה המסורתית שבה גדל; הן גם בוחרות את החברות 
שלהן, שולטות על זמן קיום המפגשים איתן, ודרך מעגלי חברויות אלה הן מבססות 
פרקטיקות חדשות שיש בהן משום שינוי חברתי. פעולות אלה מאתגרות את הסדר 
החברתי-פוליטי, את הסדר האתנו-לאומי ואת הסדר הפטריארכלי. עם זאת, הבחירות 
של נשים דתיות עשויות לגבות מהן מחירים. אבו-רביע-קווידר )2010( מראה כיצד נשים 
ערביות בדואיות שמבקשות לממש את חלומן להשיג השכלה גבוהה נאלצות לוותר 
על רצונן לבחור בן זוג בעצמן ומקבלות את מרות אביהן לנישואין מוסדרים. משום כך, 
החוקרת הפמיניסטית ניקול-קלוד מתייה )Mathieu, 1990( הציעה להתייחס בחשדנות 
ל"בחירה" של נשים ולהטיל ספק במידת האוטונומיה שלה, בייחוד כשהיא מתיישבת 

עם התנהגויות שאושרו חברתית או שמוסכמות על גברים.

במחקר זה אני מציגה את הבחירות והפועלות של נשים דרוזיות דתיות משכילות 
השואפות לשמור על הזהות הדתית שלהן ובו בזמן להשתלב בשוק העבודה המקומי, 
בייחוד לנוכח הזדמנויות העבודה הדלות שמוצעות להן במרחב הכפרי. הבחירות 
והפועלות האינדיווידואליות שלהן מתבטאות בניהול משא ומתן עם הקהילה הדתית 
סביב האפשרות לשלב את הפיתוח של זהותן הפרופסיונלית עם שמירת השייכות 

לקהילה הדתית. 

משכילות, פרופסיונליות ודתיות אדוקות )أخوات(: נשים דרוזיות בישראל כחקר מקרה של נשים המאתגרות 
את הסדרים המעוגנים בדומיננטיות של השיח הדתי הגברי
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3. נשים דרוזיות בישראל: מגדר, דת וקריירה
אוכלוסיית הדרוזים בישראל מונה כ-147 אלף נפש, והיא מהווה 1.6% מהאוכלוסייה 
הדרוזים  המדינה.  אזרחי  של  הערבית-פלסטינית  מהאוכלוסייה   7.6% ו-  הכללית 
בישראל מתגוררים בשני מחוזות עיקריים: רובם )81%( מרוכזים במחוז הצפון והשאר 

)19%( במחוז חיפה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2021(. 

יישמו ממשלות ישראל מדיניות של "הפרד ומשול" ושל  מאז קום המדינה 
קואופטציה שעיצבה את הדרוזים כקבוצת אוכלוסייה ייחודית, המובחנת הן מהמגזר 
היהודי והן מהמגזר הערבי )בוימל, 2007(. מדיניות זו משתקפת בהחלת חוק שירות 
2001(,3 בהענקת  1956 )קמחי,  ביטחון, התש"ט-1949, על בני העדה החל משנת 
מעמד דתי עצמאי לעדה הדרוזית, שכולל בית דין שרעי נפרד מבתי הדין השרעיים של 
המוסלמים, ובבידול מערכת החינוך הדרוזית ממערכת החינוך הערבית )שבה לומדים 
מוסלמים ונוצרים(. כמו כן, ההכרה של המדינה במועצה הדתית הדרוזית כגוף פוליטי 
מנעה את ההתפתחות של גוף פוליטי אחר שמייצג את החברה הדרוזית, כך שהמדינה 
"מנהלת" את החברה הדרוזית דרך ההנהגה הדתית שלה, שמורכבת מגברים דתיים 

בלבד.

ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מעגנת בתוכה את עליונות 
הדת היהודית והאוכלוסייה היהודית, ומדירה את מי שאינם יהודים. המדינה מעניקה 
לקבוצות המיעוט אוטונומיה דתית פנימית, שמשמעותה ניהול בני ובנות המיעוטים, 
 .)Karayanni, 2022( לכאורה אזרחים ישראלים שווים, על ידי האליטה הגברית הדתית
למעשה, מדינת ישראל מדירה את קבוצות המיעוט, בפרט את האזרחים הפלסטינים, 
באצטלה של מדיניות רב-תרבותית ליברלית )שם(. כך, גם מנהיגי הדת הדרוזים פועלים 
באופן אוטונומי בתוך החברה הדרוזית: הם מחליטים מה יהיה קוד ההתנהגות של 
הקהילה הדתית ומטילים חרם דתי על מי שמפרים אותו. בהתאם לכך, מנהיגי הדת 
מונעים מנשים דתיות את הזכות לרכוש השכלה ואת הזכות לנהוג ברכב, ומי שמפירות 
 Barakat, את הכללים האלה מודרות לרוב משייכות לקהילה הדתית )להרחבה ראו

.)Jamal, and Sasson-Levy, 2018

המחויבות של נשים דרוזיות דתיות למנהגי הדת משתקפת בפרקטיקות יום-יומיות, 
שכוללות לבוש צנוע, הפרדה מגדרית בתעסוקה, היעדר ניידות עצמאית, השתתפות 
באירועים דתיים-חברתיים ועוד. כפי שצוין לעיל, נוסף על איסור הנהיגה ברכב, על 
נשים דתיות נאסר לצאת מחוץ למרחב הכפרי ללא ליווי של גבר במעמד "מחרם" 

על פי חוק שירות ביטחון, התש"ט-1949, חובת השירות בצבא חלה על כל תושב קבע בישראל ללא   3
הבדל דת, לאום או גזע, ובכלל זה על המיעוט הערבי. כיום רוב בני המיעוטים אזרחי מדינת ישראל אינם 
משרתים כלל בשירות צבאי. בני העדה הדרוזית ובני העדה הצ'רקסית יוצאים מן הכלל בעניין זה, והם 

ממלאים את חובת שירות הביטחון. 

אבתסאם ברכאת
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)קרוב מדרגה ראשונה: אב, בעל, אח, בן, אחיין או דוד(. בעשורים האחרונים חלו בחברה 
הדרוזית שינויים ביחס להשכלה של נשים. עד אמצע שנות התשעים של המאה 
העשרים, מנהיגי הדת הפעילו לחץ על הורים של נשים רווקות לא-דתיות שהשתלבו 
באקדמיה הישראלית כדי שישכנעו את בנותיהם להפסיק את לימודיהן; ההתנגדות 
להשכלת נשים הוסברה בעיקר בסכנות הנובעות מהשהות שלהן בסביבה שאין בה 
הפרדה מגדרית. כדי למנוע מנשים להשתלב באקדמיה הטילו אנשי הדת חרם דתי על 
ההורים הדתיים. ברוב המקרים רק האימהות של אותן נשים רווקות )ולא דתיות( שבחרו 
ללמוד באקדמיה היו דתיות, והן קיבלו על עצמן את החרם הדתי.4 בזכות אימהות אלה, 
שקיבלו על עצמן את החרם הדתי לכל אורך תקופת הלימודים של בנותיהן, יכלו נשים 
דרוזיות ללמוד. כאשר מנהיגי הדת ראו שהחרם הדתי על האימהות כבר אינו יעיל, 
הם הפסיקו להטיל עליהן חרם בהקשר הזה )ברכאת, 2021(. עם זאת, עדיין מוטל 
חרם דתי על נשים דתיות שרוכשות השכלה גבוהה, כך שחלק מהנשים נוהגות לרכוש 
השכלה אקדמית ורק לאחר מכן להצטרף לקבוצה הדתית. נשים דתיות שגדלו בבית 
דתי או שבחרו להשתייך לקבוצה הדתית בגיל צעיר אינן יכולות להמשיך באורח החיים 
הדתי שלהן בזמן שהן לומדות במוסד להשכלה גבוהה, מאחר שמנהיגי הדת מונעים 
זאת מהן באמצעות הטלת חרם והרחקה מהמחנה הדתי במשך כל תקופת הלימודים. 
למרות סנקציות אלה, נשים דרוזיות דתיות אדוקות ומסורתיות בוחרות לפנות להשכלה 
גבוהה, להשתלב בשוק העבודה ואז לשוב ולהצטרף למחנה הדתי. הבחירה שלהן מלווה 

בקונפליקטים עמוקים ומורכבים ובניהול משא ומתן מתמיד עם הקהילה הדתית. 

שיעורם של הסטודנטים הדרוזים באוניברסיטאות בישראל עומד על 1.8% מכלל 
הסטודנטים, אחוז גבוה מעט משיעור הדרוזים בכלל האוכלוסייה )1.6%(. בקרב 
הסטודנטים הדרוזים לתארים ראשון ושני, נשים מהוות רוב של כ-65% )הלשכה 
יותר, שיעור  2021(. אף שהנשים הדרוזיות משכילות  המרכזית לסטטיסטיקה, 
34.5% בלבד, והוא נמוך במידה ניכרת  ההשתתפות שלהן בכוח העבודה עומד על 
מזה של הגברים הדרוזים )61.2%(. פערים מגדריים רחבים כאלה מאפיינים גם את 
האוכלוסייה המוסלמית בישראל, שבה שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה 
52.4% אצל הגברים. באוכלוסייה היהודית, לעומת זאת,  25.3%, לעומת  עומד על 
שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה מגיע ל-83% – גבוה הרבה יותר מזה 
של הנשים המוסלמיות והדרוזיות, וגם קרוב יותר לזה של הגברים היהודים )88%( 
)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2018; 2021(. שיעורי התעסוקה הנמוכים של בנות 
המיעוטים בישראל מוסברים בספרות כתוצאה של חסמים מבניים ופוליטיים ארוכי 

באותה תקופה כמעט לא היו נשים דרוזיות דתיות שהשתלבו באקדמיה הישראלית, מאחר שהבחירה   4
להשתייך למחנה הדתי מנעה מהן להשתלב באקדמיה הישראלית כיוון שלא יכלו לשהות מחוץ למרחב 

הכפרי ללא מחרם. 
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שנים )Khattab and Miaari, 2013; Yonay and Kraus, 2017(, ואחד מהם הוא 
המובלעות הכלכליות דלות ההזדמנויות שבהן מרוכזות נשים אלה. שוק העבודה המרכזי 
בישראל כולל ברובו סביבות תעסוקתיות שנמנעות מהעסקת ערבים או שמעסיקות רק 
ערבים מעטים. שוק זה מאופיין בגזענות סמויה או גלויה, ומאפיין זה הוא אחד החסמים 
הפנימיים שמונעים מנשים פלסטיניות להשתלב בשוק העבודה הארצי, לצד אי-ידיעת 
השפה העברית, בדידות חברתית וסביבה תעסוקתית שנוטה לעוינות, בייחוד בזמנים 

של מתיחות פוליטית )סער ויונס, 2021(. 

החברה הדרוזית מחולקת לשתי קבוצות – הדתיים והלא-דתיים. כ-15% מהדרוזים 
משויכים לקהילה הדתית, שכוללת דתיים אדוקים ודתיים מסורתיים. ההבדלים בין שתי 
קבוצות אלה מתבטאים בפרקטיקות דתיות יום-יומיות, והקבוצות מסומנות חיצונית 
בעיקר דרך הלבוש, שכפוף לקודים מחמירים יותר של צניעות בקבוצה האדוקה.5 
מבחינת הפרקטיקות הדתיות, הדתיים האדוקים, גברים ונשים כאחד, קוראים בספרי 
הדת בתדירות גבוהה יחסית, בעיקר בערבי ראשון וחמישי; בניגוד לדתיים המסורתיים, 
הדתיים האדוקים גם נפגשים בקבוצות קטנות תוך שמירה על הפרדה מגדרית למטרת 
קריאה ולמידת הדת. חשוב לציין כי נשים דרוזיות דתיות, אדוקות ומסורתיות כאחד, 
בוחרות בדת, ומתוך כך נאסר עליהן לנהוג ברכב וללמוד באקדמיה; איסורים אלה 
אינם חלים על גברים דתיים. כאמור, אישה שמפירה את האיסור ללמוד באקדמיה 
חשופה לחרם דתי ואינה נחשבת עוד דתייה מבחינה פרקטית, לפחות עד סיום לימודיה 
האקדמיים. לאחר הלימודים, כאישה דתייה ומשכילה, מצופה ממנה להשתלב בשוק 
העבודה המקומי, בתוך המרחב הכפרי הדרוזי. חשוב לציין כי בכפרים אחדים יש יותר 
מח'לווה אחת, וכי ההתייחסות של המנהיגים הדתיים לסוגיית ההשכלה של נשים 
אינה אחידה – יש בהם כאלה שעשויים לקבל תחת מרותם גם נשים דתיות הלומדות 
באקדמיה, כך שבמקרים מסוימים נשים יכולות לעקוף את החרם באמצעות ניידות בין 

הח'לוות בכפר. 

מחקר זה מבוסס על ההנחה התיאורטית שלפיה הקשרים פוליטיים, חברתיים, 
כלכליים ואישיים )הון אישי( הם היבטים קריטיים בעצוב הצורות המודרניות של 
אדיקות )Zion-Waldoks, 2015(, ולכן יש לבחון את מציאות חייהן של נשים דתיות 
בהקשרים רחבים, עם התייחסות למיקומים המצטלבים בזהותן. במסגרת זו, אבחן את 
האופן שבו נשים דרוזיות דתיות משתלבות בחיי היום-יום המודרניים, ואת המשא ומתן 
המורכב שהן מנהלות עם הקהילה הדתית כדי לממש את זהותן הדתית והמקצועית. 
נקודת מבט זו מערערת על התפיסה הבינארית שרואה בדתיות ובאדיקות ניגודים של 

נשים דרוזיות אדוקות עוטות כיסוי ראש שעשוי מבד עבה בצבע לבן, ללא כל קישוט, ושמכסה את   5
הפה, האף, השיער, האוזניים, הצוואר וחלק מהגב. הן לובשות שמלות או חצאיות בצבע כחול כהה או 

שחור, שמכסות את הקרסול, ואינן עונדות תכשיטים. המחמירות מביניהן אינן עונדות אפילו שעון יד. 
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המודרניות. המקרה של הנשים הדרוזיות האדוקות מצביע על האפשרות של נשים לחבר 
בין דתיות ומודרניות, כדי ליצור מרחב חיים שממזג בין שניהם וכדי לעצב "דתיות חדשה" 

שמאתגרת את מנהיגי הדת, בייחוד בכל מה שקשור בהשכלה ותעסוקה של נשים.

ג.	שיטת	המחקר
כלי  הנוכחי,  המחקר  של  בהקשר  מובנים.  חצי  עומק  ראיונות  על  מבוסס  זה  מאמר 
זה משלב אפיסטמולוגיה ומתודולוגיה פמיניסטיות, שמכירות בכך שלנשים שמודרות 
שלהן  למיקום  בהתאם  נגדם  ולפעול  הכוח  יחסי  את  לזהות  היכולת  יש  לשוליים 
בחברה. במסגרת זו נשענתי על תיאוריית ההצטלבותיות )Intersectionality(, שמניחה 
גזענות  שליטה,  דיכוי,  של  מרובות  למערכות  או  לצורות  בזמן  בו  כפופים  שא.נשים 
מגדר,  אתניות,  גזע,  בסיס  )על  השונות  הדיכוי  קטגוריות  זו,  תיאוריה  לפי  ואפליה. 
ומשפיעות  בזו  זו  בנפרד, אלא שלובות  אינן מתקיימות  וכדומה(  מינית  נטייה  מעמד, 
במחקר   .)Collins, 2000( החברתיות  הכוח  מערכות  של  הפעולה  על  ובמצטבר  יחד 
 )intersectional power structures( הנוכחי אבחן אפוא את מבני הכוח המצטלבים
שפועלים בקרב נשים דרוזיות דתיות, ומשלבים מגדר, פרופסיונליות, דתיות ולאומיות.

הראיונות שערכתי מצביעים על המורכבות שיוצרים המיקומים המצטלבים של 
נשים דרוזיות אדוקות פרופסיונליות. בהתאם לכללים של ראיון עומק מובנה למחצה, 
שילבתי בין מבנה מוגדר וסדור של שאלות לשיחה גמישה, שבמסגרתה הריאיון התנהל 
תוך התערבות מינימלית של החוקרת ואפשר העלאה של סוגיות נוספות, לפי הנושאים 
הכלליים שכיוונו את השיחה. החלק הקבוע של הריאיון כלל את השאלות/ההכוונות 
שלהלן: ספרי לי על האמונה שלך; מה מבחינתך המשמעות של היותך דתייה?; ספרי 
לי על הקריירה שלך; כיצד הקריירה שלך מתיישבת עם היותך דתייה?; אלו מתחים 

מרכזיים מלווים את הקריירה שלך?; כיצד את מתמודדת עם מתחים אלה?

במסגרת המחקר רואיינו בשנים 2019–2020 עשרים נשים דרוזיות דתיות מהגליל 
ומהכרמל, שאותרו בשיטת "כדור השלג". גיל המרואיינות נע בין 20 ל-50, 13 מתוכן הן 
נשים דתיות אדוקות ו-7 נשים הן דתיות מסורתיות. מבחינת השכלה, 8 מרואיינות הן 
בעלות תואר שני )בפסיכולוגיה, משפטים, פיזיותרפיה, ניהול ועוד(, ל-8 נשים יש תואר 
ראשון )בחינוך, הנדסה או אמנות(, ול-4 נשים יש תואר של הנדסאיות )אדריכלות או 
תוכנה(. מבחינת סטטוס משפחתי, 14 מרואיינות הן נשואות עם ילדים, 3 מהן נשואות 
בלי ילדים וה-3 האחרות הן רווקות. מבין המרואיינות, 4 נשים עברו מח'לווה לח'לווה 
כדי לחמוק מהטלת החרם הדתי, בעוד 6 נשים נאלצו לקבל על עצמן את החרם הדתי 
בעת לימודיהן האקדמיים, מאחר שמנהיג הח'לווה בכפר שלהן אינו מקל בסוגיה זו. שתי 
נשים רכשו השכלה מבלי שאף אחד מהקהילה הדתית ידע על כך. 8 הנשים האחרות 

למדו באקדמיה לפני הצטרפותן לקבוצה הדתית. 
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כל ריאיון התנהל בשפה השגורה בפיה של המרואיינת, לרוב בערבית, ולפעמים 
בעברית ובערבית לסירוגין. 10 נשים בחרו להתראיין בביתן הפרטי בשעה ששאר בני 
המשפחה לא נכחו בו, דבר שאפשר אווירה נוחה ופתיחות גדולה יחסית. 10 המרואיינות 
האחרות בחרו להתראיין במשרד שלהן או בבית קפה. הזהות שלי כאישה דרוזית 
אפשרה לראיונות להתפתח מהר יחסית וזימנה שיחה המבוססת על אמון, שיתוף, 
הדדיות ואכפתיות. המפגש ביני, כחוקרת ילידה, לבין הסיפורים האישיים של נשים 
דרוזיות דתיות אדוקות פרופסיונליות הוא כשלעצמו מפגש פוליטי ומושא לפרשנות 

פמיניסטית, ביקורתית ופוליטית. 

התכנים שעלו בראיונות נותחו בהתאם לשלבי הקידוד והניתוח שהציע אנסלם 
 ,)open coding( בשלב הראשון, שלב הקידוד הפתוח .)Strauss, 1987( שטראוס
איתרתי והגדרתי קטגוריות ראשוניות )primary categories( לפי הֶתמות החוזרות 
בראיונות. בשלב השני, שלב הקידוד הצירי )axial coding(, קודדתי את הנתונים 
בהתאם לקטגוריות הראשוניות, ואז תיקנתי ואפיינתי אותם באמצעות קטגוריות 
 ,)selective coding( מפורטות ומדויקות יותר. בשלב השלישי, שלב הקידוד המכוון
קודדתי את הנתונים בהתאם למערכת הקטגוריות החדשה כדי להגדיל את התוקף 
הפנימי של הממצאים. בשלב הרביעי ארגנתי באופן היררכי את הקטגוריות, עם העדפה 
של "קטגוריות הגרעין", שנקבעו לפי שלושה קריטריונים: מספר ההיגדים הכולל 
בקטגוריה, מספר המרואיינות בקטגוריה והקשר בין הקטגוריה לרעיונות ונושאים 
רלוונטיים. בשלב האחרון חיברתי בין ממצאי המחקר לספרות התיאורטית, וגיבשתי 

תובנות כלליות שעולות מהמקרה הנחקר.

ד.	ממצאים
הפעולות  את  מדגישה  הראשונה  התמה  עיקריות.  תמות  שתי  עלו  מהראיונות 
שבאמצעותן המרואיינות מתמודדות עם הקונפליקט הפנימי בין שתי בחירות גורליות 
עבורן – השגת השכלה אקדמית והשתייכות למחנה הדתי. התמה השנייה מתמקדת 
במהלכים שבאמצעותם נשים אלה מחברות בין הזהות תעסוקתית וקריירה ובין הזהות 

הדתית המשתקפת בהשתייכות שלהן לקהילה הדתית.

1. הקונפליקט בין השגת השכלה אקדמית ובין השתייכות לקהילת הדתיים
נשים דרוזיות דתיות ששואפות לממש את מה שנתפס כבלתי אפשרי בחברה הדרוזית 
– לשמור על זהותן הדתית וגם להשיג השכלה גבוהה – מצליחות לאתגר את אנשי 
הדת בדרכים שונות. כך למשל מספרת חוריה, אישה דתייה אדוקה, בת 35, פסיכולוגית 

קלינית ואמא לשלושה ילדים שגדלה בבית דתי והשתייכה למחנה הדתי מגיל 15: 
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במהלך   ]...[ בדרכה  ללכת  אותנו  חינכה  והיא  דתייה  אישה  שלי  אימא 
התואר הראשון הייתי מורחקת מהח'לווה, הטילו עליי את החרם הדתי 
]...[ בהתחלה חשבתי לעשות הפסקת לימודים  ]...[ זה היה קשה מאוד 
אך אבא הוא זה שעודד אותי ]...[ התרגלתי למצב ]...[ אחרי תואר ראשון 
המשכתי גם לתואר שני לפני שאני מצטרפת שוב למחנה הדתי ]...[ ]כל 
בצבע  ארוכות  ]חצאיות  הדתי  הלבוש  את  ללבוש  המשכתי  התקופה[ 
שחור או כחול כהה, חולצות עם שרוול ארוך, כיסוי ראש[. לא הורדתי 
]...[ המשכתי להופיע בדיוק באותה צורה כי אני  את ה"פוטה" מהראש 
מאמינה בדרך הזו ]...[ מאמינה בדת ובדרך שבחרתי ]...[ ברגע שסיימתי 

את התואר השתייכתי בחזרה למחנה הדתי.

בדומה לחוריה, רוב הנשים שהשתתפו במחקר הנוכחי השתייכו לקהילה הדתית טרם 
הגעתן לגיל 18, כך שהן גיבשו ועיצבו את הזהות הדתית שלהן לפני שפנו להשכלה 
גבוהה. נשים אלו הצביעו אפוא על המחיר שהן שילמו משום שהתעקשו לממש את 
שאיפתן להשיג השכלה גבוהה. האמונה שלהן והרצון שלהן להשתייך לקהילה הדתית 
מתנגשים עם הרצון של מנהיגי הדת לשמור על נשים דתיות במרחב הפרטי והכפרי-

דרוזי, ומנהיגי הדת מטילים אפוא חרם דתי על נשים דתיות שלומדות באוניברסיטה. 
הן  האקדמיים,  הלימודים  במהלך  רק  אלה  נשים  על  מוטל  הדתי  שהחרם  מאחר 
להחזיר  כוונה  מתוך  הרשמית,  הדתית  זהותן  של  ה"השהיה"  את  עצמן  על  מקבלות 
לימודיהן על  אותה אחר כך. כמו חוריה, גם שאר המרואיינות בחרו לשמור במהלך 
הנראות של הזהות הדתית שלהן, למרות הדרתן מהקהילה הדתית מבחינה רשמית, 
שייכות  אינן  הן  שבו  לימינלי  במרחב  אותן  ממקמת  זו  בחירה  ופרקטית.  פומבית 
לקהילה הדתית, אך גם אינן שייכות לקבוצה שאינה דתית. מרחב לימינלי זה מוגדר 
מראש מבחינתן כארעי, עד שיסיימו את לימודיהן האקדמיים ויוכלו לחזור ולהשתייך 
למחנה הדתי. מנקודת מבטן, "הבחירה" שנשים דרוזיות דתיות בוחרות מרחיבה עבורן 
את האפשרויות להתפתח ולהתקדם לא רק מבחינת ידע דתי רוחני אלא גם מבחינת 
השכלה אקדמית, שמהווה עבורן כלי להתפתחות ולעצמאות כלכלית. אומנם הבחירה 
עליה  משלמות  שהן  מאחר  הליברלי  הפמיניזם  במשמעות  "חופשית"  אינה  שלהן 
מחיר )קבלת החרם על עצמן – הרחקה מביצוע פרקטיקות דתיות במשך כל תקופת 
הלימודים(, אך עבורן זו בחירה חשובה מאוד, כיוון שהיא יכולה לאפשר להן להיות 

עצמאיות מבחינה כלכלית. 

חשוב לציין שהנשים שהשתתפו במחקר זה, להבדיל למשל מנשות המסגד במחקר 
של מחמוד )Mahmood, 2005(, לא צייתו לאנשי הדת, אך הן גם לא ראו בלימודים 
האקדמיים שלהן מקור לעוצמה וסובייקטיביות אלא תנאי לעבודה פרופסיונלית. הן 

משכילות, פרופסיונליות ודתיות אדוקות )أخوات(: נשים דרוזיות בישראל כחקר מקרה של נשים המאתגרות 
את הסדרים המעוגנים בדומיננטיות של השיח הדתי הגברי
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אף הדגישו שההרחקה מהדת גרמה להן לשקול להפסיק את הלימודים. מה שהניע 
אותן בכל זאת להשלים את הלימודים האקדמיים הייתה השאיפה לפתח קריירה 
מקצועית שמשתלבת עם זהותן הדתית. עדות לשאיפה זו עולה גם מדבריה של עבלה, 
אישה דתייה אדוקה, בת 26, עובדת במעבדת מחקר באוניברסיטה, רווקה. כך היא 

מספרת:

השתייכתי למחנה הדתי מאז גיל 14 ]...[ אמא ואבא אינם דתיים ]...[ לא 
היה אכפת להוריי שהחלטתי להשתייך למחנה הדתי אבל היה חשוב 
להם שאני אשיג תואר אקדמי ]...[ התחלתי ללמוד באוניברסיטת חיפה, 
והמשכתי לבקר בח'לווה וגם לקרוא בספרי הדת עד שקבוצה של מנהיגי 
הדת פרסמו כרוז שקראו אותו בח'לווה: "נשים דתיות לומדות באקדמיה 
לא שומרות על הכללים הדתיים לכן הוחלט להרחיק אותן מהח'לווה ]...[ 
בעיקר כי הן לומדות במרחבים שאין בהם הפרדה מגדרית" ]...[ הוציאו 
הסאיס  של  אשתו   ]...[ מאוד  קשה  טראומה  עברתי  מהח'לווה.  אותי 
)המנהיג הדתי( פנתה אליי בח'לווה בפני כל הנשים וביקשה ממני לעזוב 
את הח'לווה באופן מיידי ]...[ התחילה מהומה בח'לווה ]...[ כתבתי מכתב 
ולאשתו, פירטתי להם שאני הולכת לאוניברסיטה כדי להשיג  לסאיס 
]...[ לא חיכיתי עד שהם יגיבו  תואר ולחזור לעבוד בתוך הקהילה שלי 
למכתבי, חזרתי לח'לווה. כשהבחינה בי אשתו של הסאיס היא פנתה 
אליי ואמרה לי: "קראנו את המכתב שלך, התרגשנו מאוד, אבל אנחנו 
לא יכולים לשנות את הכלל", וביקשה ממני שוב לעזוב את הח'לווה ]...[ 
]...[ אך המשכתי  אומנם אסרו עליי להגיע לח'לווה ולעיין בספרי הדת 
לקרוא בספר הדת בבית ביחד עם עוד נשים דתיות שהוטל עליהן החרם 
נעשו  והקריאה  שלנו  ההתארגנות  לאקדמיה.  הצטרפותן  בשל  הדתי 

בסוד, אפילו ההורים לא ידעו.

הח'לווה  סאיס  מאוד.  מורכבים  הדרוזית  בחברה  הדתית  הקהילה  בקרב  הכוח  יחסי 
על  לערער  יכולים  אינם  ונשים  גברים  שלרוב  כך  העליונה,  האוטוריטה  בעל  הוא 
לעיל  מהציטוט  לראות  מעניין  דתי.  חרם  עליהם  יטיל  שהוא  פחד  מתוך  החלטותיו 
שגם אשת הסאיס, שהיא בעלת הכוח מול הנשים בקהילה )במקרים אחרים כוח זה 
נמצא בידי אימו של הסאיס(, אוכפת את ההחלטה שלו, לצד הבעת אמפתיה לנשים 
עצמם  את  רואים  ואשתו  הח'לווה  סאיס  הדרוזיים,  הכפרים  ברוב  ממנה.  שנפגעות 
כשומרי הסף של הדת והם נוקטים גישה מחמירה כלפי ההשכלה של נשים דרוזיות 
דתיות, בייחוד מאחר שניסיון העבר מלמד שהחרם אינו מצליח לעצור את ההשתלבות 
של נשים דתיות באקדמיה. כפי שעולה מדבריה של עבלה )ושל מרואיינת נוספת(, 
חלק מהנשים שמודרות מהדת בגלל לימודיהן קוראות בספרי הקודש בסתר, יוצרות 

אבתסאם ברכאת
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מרחב נשי אלטרנטיבי וסודי שבו הן קוראות יחד בספרי הדת, ואף מנסות לכתוב להן 
פרשנויות – אף שהפרשנות בפני עצמה נתפסת בעיני אנשי הדת כחטא.6

כל הנשים הדתיות שראיינתי לבשו בעת הריאיון לבוש דתי מלא וסימנו בכך את 
הזהות הדתית שלהן, למרות ההרחקה של חלקן מהדת בתקופת לימודיהן האקדמיים, 
בעיקר בעקבות גישה מחמירה של המנהיג הדתי בכפר שלהן. ההתעקשות של הנשים 
המורחקות מהדת לשמור על הזהות הדתית במרחב הציבורי מסמנת גבולות עבור הדרוזים 
והלא-דרוזים כאחד. בפרט, היא מאפשרת להן לקשור את הצניעות עם השייכות הדתית 
שלהן, ובכך להעביר למנהיג הדת המקומי את המסר שהן אינן מקבלות את החלטתו והן 

דוחות את הניסיונות שלו לשלול מהן את הזכות לבחור בשייכות לקהילת הדתיים. 

בכפרים בגליל ובכרמל שיש בהם יותר מח'לווה אחת, השיח'ים המנהיגים בח'לוות 
מגיעים מחמולות שונות, שלרוב מתחרות ביניהן במישור הפוליטי, החברתי והדתי 
)להרחבה ראו Barakat, Jamal, and Sasson-Levy, 2018(. במקרים כאלה אין 
תמימות דעים בין מנהיגי הח'לוות גם בסוגיית ההשכלה של נשים דתיות, ומצב זה 
מאפשר לנשים לעבור בין הח'לוות וכך הן יכולות לרכוש השכלה גבוהה וגם לעבוד 
מחוץ לבית, בלי לסבול מחרם דתי. כך למשל מספרת נסרין, אישה דתייה אדוקה, בת 

45, עובדת כמנהלת חשבונות, רווקה: 

כאשר התחלתי ללמוד באוניברסיטה לא הייתה בעיה, אך לאחר פחות 
מחצי שנה, סאיס הח'לווה במעמד ערב יום חמישי קרא לנשים הדתיות 
שלומדות באקדמיה לבחור בין השתייכותן למחנה הדתי לבין הלימודים 
שלומדות  דתיות  נשים  מקבל  הסאיס  שבה  אחרת  לח'לווה  עברתי   ]...[
באקדמיה ]...[ המעבר שלי לא מצא חן בעיני אבא. הוא התחיל לנזוף בי 
ולהגיד לי "את שייכת לח'לווה הזו מילדותך מה פתאום עכשיו את עוברת 
ח'לווה?" הגבתי ואמרתי: "אבל השיח' כל הזמן מבקש מנשים הלומדות 
בלימודים  רואה שיש משהו  לא  אני   ]...[ הח'לווה"  לעזוב את  באקדמיה 
יודעת  אני   ]...[ דתייה  כאישה  עבורי  בעיה  להוות  שיכולים  באקדמיה 
הפרדה  יש  איפה  שלנו  בעידן  אבל  מגדרית,  אי-הפרדה  עם  בעיה  שיש 
מגדרית? ]...[ בואי נצא לשוטט: בכפר אין הפרדה, בשוק אין הפרדה ]...[ 
שלי  המשפחה  כשכל  במיוחד  קל,  לא  לח'לווה  מח'לווה  שהמעבר  אף 
מתפללת בח'לווה שעזבתי, עברתי לח'לווה שאני לא מכירה את הנשים 
]...[ הרגשתי זרה ולא שייכת, אך הרגשת הזרות עדיפה  המתפללות בה 

על ההרחקה מהפרקטיקות הדתיות. 

6  לספרי הקודש הדרוזים לא נכתבה כל פרשנות, מלבד פרשנויות לאגרות בודדות שנכתבו על ידי 
שיח' לבנוני )אלאמיר אלסייד( במאה ה-16. 
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נסרין מדגימה בדבריה את אחד המתחים המרכזיים שאיתם מתמודדות נשים דרוזיות 
שמבקשות ללמוד באוניברסיטה: הן רוצות להסיר את איום הטלת החרם הדתי עליהן, 
אך הצטרפותן לח'לווה אחרת יוצרת אצלן תחושת זרות, ומהלך זה אף עשוי להרחיק 
משחרר  אינו  אחרת  לח'לווה  המעבר  כן,  כמו  שייכות.  הן  שאליה  מהחמולה  אותן 
אותן ממרות פטריארכלית דתית, אלא רק מחליף אותה במרות פטריארכלית שזרה 
הנשים  של  מסיפוריהן  שעלתה  הזרות  תחושת  ומשפחתית.  חמולתית  מבחינה  להן 
למשל  בישראל,  פלסטיניות-ערביות  נשים  של  חייהן  את  גם  מאפיינת  הדרוזיות 
ובייחוד  שלהן,  המוצא  משפחת  של  מזו  אחרת  מחמולה  לגבר  נישואיהן  בעקבות 
בתקופת הבחירות לראשות הרשות המקומית )יחיא-יונס והרצוג, 2005(, או בעקבות 
המעבר שלהן להתגורר בכפר של הבעל לאחר נישואיהן )אבו-טביך, 2013(. השייכות 
במזרח  הערבית  ובחברה  בישראל  הערבית  הפלסטינית  בחברה  למשפחה/לחמולה 
)מאחר שהמשפחות/ בני החברה  היא חלק חשוב מההון החברתי של  התיכון בכלל 

מבנה  את  משקפת  וגם  מגוון(,  וחברתי  כלכלי  דתי,  פוליטי,  מעמד  בעלות  החמולות 
הקישוריות הפטריארכלית )Joseph, 1993(. מבנה זה "קושר" את הנשים למשפחות 
למרות  קהילתן.  בתוך  אחרות  חמולות  בקרב  זרות  להרגיש  להן  וגורם  שלהן  המוצא 
זאת, גם הנשים הנשואות שהתראיינו למחקר ציינו שהן מתפללות בח'לווה אחרת מזו 
26, בעלת  שהבעל שלהן מתפלל בה. אחת מהן היא ופאא, אישה דתייה אדוקה, בת 
נשואה. היא מספרת שיש מחלוקת  דין במשרד פרטי,  תואר שני במשפטים, עורכת 
בקרב מנהיגי הדת לגבי עיסוקה בעריכת דין, וכדי לשמור על מעמדה הדתי ולהתפתח 

מקצועית היא בחרה מראש בח'לווה המאפשרת לה לשלב בין העולמות:

בעלי מתפלל בח'לווה ואני בח'לווה אחרת. אני לא יכולה לקבל על עצמי 
הוא   ]...[ בה  הח'לווה שבעלי מתפלל  את הסטנדרטים של הסאיס של 
מקפיד על כל דבר. הח'לווה שאני מתפללת בה עושה הקלות בתחומים 
מסוימים. זה לא שהיא נותנת פרשנות ליברלית ]...[ אבל הם נותנים לי 
אופציה שאני אהיה אישה דתייה אדוקה וגם לבחור בחירות המתאימות 
גם  אך  הדתיות  לחובות  להתחייב  רוצה  אני   ]...[ משכילה  כאישה  לי 

לממש את עצמי בקריירה.

הנשים הדתיות האדוקות והמשכילות מנהלות אפוא משאים ומתנים עם הבעל, האב 
הקריירה  בפיתוח  ההזדמנויות  מרחב  את  להגדיל  כדי  שלהן,  בכפר  הדתית  והקהילה 
האפשרויות  את  מנצלות  הן  הדרוזית.  בחברה  חדשה  סיטואציה  ליצור  וכדי  שלהן 
שנתפס  מה  ובין  האדוקה  הקהילה  בין  הגבולות  את  לטשטש  כדי  בפניהן  הפתוחות 
כמודרני, בין השמרנות הדתית לקריירה כתחום המבטא מימוש עצמי. נשים אלה אינן 
מוכנות לוותר בגלל שאיפותיהן להשכלה ולקריירה על ההכרה בהן כנשים דתיות ועל 
לח'לווה שמזוהה עם  כך על שייכותן  לוותר לשם  והן מוכנות  שייכותן למחנה הדתי, 
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החמולה שלהן. כלומר הן משיגות את שאיפותיהן באמצעות החלשה של ההון החברתי 
 Joseph,( שלהן, שנוצר בעיקר באמצעות קשרי דם וקשרים חמולתיים פטריארכליים
2000 ;1993(. שש נשים שרואיינו במחקר הנוכחי ציינו שהן אתגרו את ההורים ואת 
הבעל במעבר מח'לווה המזוהה עם החמולה לח'לווה אחרת. אפשר להניח שאותן נשים 
מערערות על הקישוריות הפטריארכלית, וזו הסיבה לכך שהאבות שלהן נזפו בהן, אף 
ריבוי הח'לוות בחלק מהכפרים הדרוזים מרחיב את  שהן לא עברו מזרם דתי לאחר. 
מרחב התמרון של נשים דתיות ומאפשר להן לפתור את המתח שבין דתיות להשכלה. 

לסיכום, נשים דרוזיות דתיות הדגישו את הכמיהה שלהן לשמור על זהותן הדתית, 
ובו בזמן להתפתח ולרכוש השכלה במטרה להשתלב בשוק העבודה. שילוב זה גבה מהן 
מחיר יקר. חלק מהנשים סבלו מהטלת חרם דתי עליהן בתקופת הלימודים, שמשמעותה 
שזהותן הדתית הייתה מושהית לזמן מה. אחרות נאלצו לשאת את תחושת הזרות 
במעבר מח'לווה לח'לווה כדי להימנע מחרם ולשמור על השייכות שלהן לקהילת 
הדתיים. התמודדויות אלה מצביעות על כך שנשים דרוזיות דתיות מפלסות את דרכן 
להשגת השכלה גבוהה באמצעות פעולות אסרטיביות יום-יומיות. בחלק הבא אציג את 
הבחירות והפעולות שנשים אלה נקטו כדי לשלב בין הזהות הדתית לזהות התעסוקתית 

שלהן.

 2. החיבור בין שני העולמות: 
לפתח זהות תעסוקתית תוך שמירה על הזהות הדתית

רבים,  חסמים  מוטלים  דרוזיות  נשים  של  העבודה  ומרחב  העיסוק  תחום  על  כאמור, 
פטריארכליים   ,)Yonay and Kraus, 2017( פוליטיים  לאומיים  מנגנונים  שמשלבים 
חברתיים )Abu-Rabia-Queder, 2017( ודתיים. החסמים האלה מאפיינים ביתר שאת 
נשים דרוזיות שהן דתיות אדוקות וששואפות לפתח את הקריירה שלהן. ופאא, שכפי 
שהראיתי קודם נאלצה לעבור ח'לווה כדי לעבוד כעורכת דין, מספרת שכדי לממש את 
שאיפותיה המקצועיות היא נאלצה גם לבנות סביבת עבודה שמתאימה למעמדה הדתי:

דאגתי שהחזית של המשרד שלי תהיה מזכוכית ושקופה, כל מי שעובר 
זאת   ]...[ במשרד  עושה  אני  ומה  במשרד  אצלי  נמצא  מי  רואים  ושב 
אומרת מצד אחד יש פרטיות ומצד שני אני משדרת שקיפות ]...[ הזכוכית 
עושים...  אנחנו  ומה  במשרד  איתי  ביחד  נמצא  מי  חוץ  כלפי  משקפת 
באיזו  איתפס  שאני  חשש  מתוך  ]עוצב[  המשרד  של  המיוחד  המבנה 
שהיא צורה ]...[ חשוב לי מאוד להקפיד על שמי הטוב, על הלגיטימציה 
לעבוד  להמשיך  בזמן  ובו  הדת,  ומאנשי  הדתית  מהקהילה  שקיבלתי 
כל  כי  בעיה,  שום  אין  גבר  לקוח  מקבלת  אני  כאשר   ]...[ דין  כעורכת 
העוברים ושבים ברחוב רואים מה מתרחש במשרד שלי. כך פתרתי את 
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עניין המחרם ]...[ אנחנו שקופים, אין לנו מה להסתיר... אני זוכה לקבלה 
ולהערכה מכל החברה, במיוחד מהקהילה הדתית.

בדומה לוופאא, גם עורכות הדין האחרות שראיינתי למחקר זה סיפרו כיצד הן התמקחו 
עם הקהילה הדתית, ובמיוחד עם מנהיגי הדת, כדי למצוא פתרון לבעיית המחרם וכדי 
שהן יוכלו להתקדם מבחינה מקצועית. עורכת הדין רג'אא, נשואה בת 31, סיפרה שהיא 
הנדסה  בחברת  משפטית  כיועצת  לעבוד  ועברה  דין  לעורכי  במשרד  לעבוד  הפסיקה 
מצליחה  היא  גם  כך  מהבית.  העבודה  רוב  את  לבצע  לה  שמאפשרת  הארץ,  במרכז 
להתפתח מבחינה מקצועית ובו בזמן לשמור על זהותה הדתית האדוקה ועל השייכות 
)בהתאם  מסורתיים  בלתי  בתחומים  השכלה  בעלות  דתיות  נשים  הדתית.  לקהילה 
לתפיסה הדרוזית( מנסות לעצב מחדש את הגבולות בין הדתיות לשמרנות כדי לשמור 
בציטוט  המתוארת  האסטרטגיה  והפרופסיונלית.  הדתית  שלהן,  הזהויות  שתי  על 
היררכיים  מגדריים  יחסים  עם  עבודה  מקומות  של  הניסיונות  את  מזכירה  ופאא  של 
 Paron-Wildes and( למנוע הטרדות מיניות באמצעות עיצוב של משרדים שקופים
היחידה  האדוקה  הדרוזית  האישה  היא  שוופאא  לציין  חשוב   .)Simoneaux, 2019
בישראל שמגיעה כעורכת דין לבתי משפט בלבוש דתי אדוק וממשיכה לנהל את חייה 
הדתיים בהתאם לפרקטיקות הדתיות המחמירות. בכך, ופאא היא מודל לחיקוי עבור 

נשים צעירות שמעוניינות לשלב בין הזהויות הדתית והמקצועית שלהן. 

במקרים שבהם הנשים הדתיות האדוקות עובדות כשכירות במרחב הגיאוגרפי של 
הכפר, הן מנהלות משא ומתן עם המעסיק הדרוזי שלהן כדי להתאים את מרחב העבודה 
להוראות ולכללים הדתיים, בכל מה שקשור בשעות העבודה ובמחרם. כך לדוגמה 
מספרת נור, בת 26, נשואה ללא ילדים, דתייה כמעט "אדוקה" בעלת תואר ראשון, 

העובדת בחברת "באבקום":

מול  עבדנו  הערב  משמרות  וערב.  בוקר  משמרות  עבדנו  שלנו  בעבודה 
עובדים מארצות הברית לכן נדרשתי להישאר עד השעה 12 בלילה, דבר 
שיהיו  לדאוג  צריכה  הייתי  תמיד  דתייה.  כאישה  מאוד  עליי  שהקשה 
וגם לדאוג מבעוד מועד למישהו  ביחד איתי במשמרת עוד שתי נשים, 
גבר "מחרם" שיחזיר אותי הביתה ]...[ בהתחלה הוריי התקשו לקבל את 
המציאות הזו ]...[ אבל הם הבינו שאין לי הרבה אפשרויות עבודה, כבר 
]...[ מנהל העבודה גבר דרוזי והוא מבין את הדאגות  שנה אני מובטלת 
מבקשת  הייתי  אז  כאישה,  במשמרת  אני  שרק  מקרים  היו   ]...[ שלי 
להפסיק את העבודה וחוזרת הביתה, לא נשארת לבד עם גברים באותו 
מרחב ]...[ הרי את יודעת שבחברה שלנו אישה אחת בחברת גברים זה 

לא מקובל אפילו אם אינה דתייה, על אחת כמה וכמה אם היא דתייה. 
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באבקום )Babcom, מהמילה הערבית بابكم שפירושה "דלתכם"( הוא מיזם חברתי-עסקי 
2008 במטרה לתת מענה לצורך במקומות עבודה לתושבי הפריפריה,  שנוסד בשנת 
בתחום  חוץ  מיקור  שירותי  בעיקר  מספק  המיזם  ולחרדים.  מיעוטים  לבני  בעיקר 
וטכנולוגיות מתקדמות,  השירות הדיגיטלי, מוקדי מכירות, תמיכה טכנית, בק אופיס 
והוא דוגל ברב-תרבותיות, ובמיוחד בשילוב בין יהודים לערבים בישראל. מדיניות הרב-

לגלות  המעסיק  את  "מחייבת"  באבקום  מיזם  של  העבודה  במרחב  והגיוון  תרבותיות 
גמישות בסוגיית התאמת מרחב העבודה לזהות הדתית של העובדות, מבחינת שעות 
באבקום  דוגמת  שחברות  אף  מגדרית.  מבחינה  בטוח  עבודה  למרחב  ודאגה  העבודה 
דוגמת  מוחלשות,  מאוכלוסיות  ולצעירות  לצעירים  עבודה  הזדמנויות  מעניקות 
המיעוטים והחרדים, יש סכנה שהן "ינצלו" את רעיון ההתאמה התרבותית כדי לחזק 
להעסקה  במיוחד,  שמרניות  מקבוצות  נשים  ושל  אלה,  אוכלוסיות  של  ההסללה  את 
 Frenkel ;2021 ,דרך חברות מיקור חוץ, שבהן תנאי ההעסקה טובים פחות )סער ויונס

 .)and Wasserman, 2020

רוב הנשים הדתיות שהשתתפו במחקר סיפרו שהן מתמרנות בין זהותן התעסוקתית 
לבין זהותן הדתית, כדי לשמור על שתיהן. עם זאת, מרואיינת אחת הציגה סיפור יוצא 
דופן, של ויתור על הקריירה שלה לטובת השתייכות למחנה הדתי. להלן דבריה של 
נדא, אישה דתייה אדוקה, בת 39, נשואה עם שלושה ילדים, שלמדה הנדסת תעשייה 

וניהול בטכניון: 

בחיפה.  בטכנודע  תעשייתיות  יזמות  לפיתוח  וכמדריכה  כמורה  עבדתי 
רוב החניכים הם תלמידי תיכון שהם בנים מתבגרים. פנו אליי בכל מיני 
ובפרט אישיים שיכולים לשים אותי במצבים מביכים כאישה  נושאים 
]...[ הייתי חייבת לקבל הורים, במיוחד אבות. לפני שהשתייכתי  דתייה 
 ]...[ סגור  בחדר  ובנו  אב  לקבל  בעיה  שום  לי  הייתה  לא  הדתי  למחנה 
הגעתי למקום העבודה ברכב שלי כי אין תחבורה ציבורית מהכפר שלי 
לחיפה ולכפר שאני עובדת בו בגליל בהתאם לשעות העבודה שלי ]...[ 
שלי  מהעבודה  התפטרתי  הדתי  למחנה  להשתייך  שהחלטתי  לאחר 
דהיינו  הנישואין,  אחרי  לכפר  עברתי   ]...[ בטכנודע  וכמדריכה  כמורה 
גרים בשולי הכפר,  ]...[ אנחנו  זוגי  בן  לי מחרם בכפר הזה מלבד  שאין 
כדי להגיע לבית הספר אני חייבת הסעה ]...[ כאישה דתייה ויתרתי על 
רישיון הנהיגה, אני לא נוהגת, לא עולה עם אישה נוהגת וגם לא עולה 
עם גבר שאינו מחרם ]...[ בהתחלה פתחתי משפחתון בבית ולאחר מכן 
התפתחתי ושכרתי בניין במרכז הכפר. נכון להיום אני מקבלת 20 ילדים 
אני  אבל  ירד  שלי  השכר  אומנם  סייעות...  שתי  מעסיקה   ,2-3 בגילאי 

מרוצה מהבחירות שלי.
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מרחב הניידות העצמאית של נשים דרוזיות דתיות אדוקות מצומצם מאוד. כדי שאישה 
תעבור משכונה לשכונה בכפר עצמו היא זקוקה לתחבורה פרטית או ציבורית, ולעיתים 
קרובות אין תחבורה ציבורית שעוברת בין השכונות בכפרים הערבים. לאחרונה חלק 
ממנהיגי הדת שינו את ההלכה הדתית ואפשרו לנשים דתיות אדוקות לנסוע עם נשים 
נוהגות, אך חלק מהנשים הדתיות האדוקות, כמו נדא, מחמירות עם עצמן ואינן נוסעות 
עם נשים נוהגות. לטענתה: "זה לא הגיוני שאני ויתרתי על רישיון הנהיגה ולא נוהגת כדי 
להשתייך למחנה הדתי ומצד שני נוסעת עם אישה נוהגת, זה אבסורד בעיניי". היעדר 
ניידות הוא אחד החסמים המרכזיים, בישראל ובכלל, לכניסת אנשים, ובעיקר נשים 
 Giuliano,  ;2010 וקסיר,  ישיב   ;2006 ובר,  )קינן  העבודה  לשוק  מוחלשות,  וקבוצות 
 2003; Blumenberg and Manville, 2004; Åslund, Östh, and Zenou, 2006;

 .)Dujardin, Selud and Thomas, 2008; Korsu and Wenglenski, 2010

היישובים הערביים בישראל סובלים מרמת שירות נמוכה יותר של תחבורה ציבורית 
2012(. אף שהמדינה הפעילה לפני  יחסית ליישובים היהודיים )נעלי-יוסף וכהן, 
כעשור רפורמה בתחבורה הציבורית בכפרים הערבים, היא היטיבה בעיקר עם נשים 
משכילות בנות 30–50 ללא גישה לרכב פרטי, קבוצה שמהווה שיעור זניח של כ-8% 
 Yonay( יובל יונאי וורד קראוס .)מכלל הנשים הערביות בגילי העבודה )ברק, 2019
and Kraus, 2017( מציינים ששיעור האבטלה הגבוה יחסית של נשים פלסטיניות 
משכילות בישראל נעוץ בהיעדר הזדמנויות עבודה שהולמות את השכלתן. ניצה )קלינר( 
קסיר ואסף צחור-שי )2016( מסכמים ומציינים שיש שלושה מוקדי אפליה הגורמים 
3% מהילדים  להיעדרות של נשים ערביות-פלסטיניות משוק העבודה: ראשית, רק 
הערבים בגילאי 0–3 מטופלים במעונות יום מסובסדים, לעומת 21% במגזר היהודי; 
שנית, מספר נסיעות האוטובוס לתושב ביישובים יהודיים גדול פי שישה מהמספר 
לתושב ביישובים ערביים; ושלישית, היקף שטחי התעסוקה במגזר הערבי עומד על 
2.7 מ"ר לנפש, לעומת 11.6 מ"ר לנפש ביישובי הפריפריה היהודיים. לפיכך, התחבורה 
הציבורית לבדה אינה מקדמת השתלבות נשים ערביות-פלסטיניות בשוק העבודה. זה 
נכון במיוחד במקרה של נשים דרוזיות דתיות, שהגבלת הניידות שלהן נעוצה בצורך 
בליווי מחרם, ולא רק בזמינות של התחבורה הציבורית. בתוך המרחבים הכפריים 
התפתחה בעשור האחרון תחבורה פרטית נשית, שבה נשים עובדות בהסעת נשים 
וילדים. מדובר בעיקר בנשים שאינן דתיות ואינן משכילות, והן מסיעות ילדים למסגרות 

החינוכיות וגם מסיעות נשים דתיות – לרוב דתיות מסורתיות – בתוך הכפר.

נראה אפוא שנשים דרוזיות משתייכות למחנה הדתי האדוק מרצון ובידיעה שהן 
מוותרות על האפשרות להשתלב בשוק העבודה המרכזי כנשים פרופסיונליות או 
מוותרות על העבודה כמועסקות למעשה בשוק העבודה, ושהן מוותרות גם על עצמאות 
בניידות. הציות שלהן להלכות של אנשי הדת, הוויתור על אורח חיים שמאפשר 
הזדמנויות תעסוקה מגוונות והבחירה שלהן במקומות עבודה מקומיים שמתאימים 
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את סביבת העבודה להלכות הדתיות משקפים בחירה חופשית וסובייקטיבית, שנועדה 
לאפשר להן לשמור על שתי הזהויות המרכזיות שלהן, הדתית והמקצועית. 

ה.	דיון
דרכים  בצומת  נמצאת  בישראל  הדתית  הדרוזית  כך שהקהילה  על  זה מצביע  מאמר 
חשוב בסוגיה של השכלת נשים דתיות והשתלבותן בשוק העבודה. סוגיה זו משתקפת 
במיוחד במקרה של נשים דתיות אדוקות ומשכילות, שמערערות על המבנה הדיכוטומי 
בשוק  והשתלבות  אקדמית  השכלה  השגת  ובין  הדתי  למחנה  השתייכות  בין  )בחירה 
העבודה( ומצליחות לשמור על שתי הזהויות המרכזיות שלהן, הדתית והפרופסיונלית, 
שייכות  להישאר  בעת  ובה  מקצועית  קריירה  ולפתח  גבוהה  השכלה  להשיג  כלומר 
חלקן  שלהן.  הבחירה  על  מחיר  לשלם  נאלצו  מהנשים  חלק  אומנם  הדתי.  למחנה 
עברו ח'לווה בתקופת הלימודים ונשאו את תחושת הזרות; אחרות קיבלו על עצמן את 
החרם הדתי בכל תקופת הלימודים; והיו גם מי שניהלו משא ומתן עם המעסיק כדי 
שיוכלו לעבוד במרחב עבודה המותאם לכללים הדתיים, ובפרט מופרד מגדרית. נשים 
אלה בחרו לפעול בדרכים שונות אל מול הקהילה הדתית, והבחירות האישיות שלהן 

קשורות במיקום שלהן ובמערכת היחסים שלהן עם הוריהן ועם אנשי הדת. 

היעדרו של מרחב השכלה אקדמי שתואם את התפיסות הדתיות של הקהילה 
הדרוזית, בעיקר מבחינת הפרדה מגדרית, לא הותיר לנשים הדרוזיות הדתיות ברירה 
אלא להשתלב באקדמיה הישראלית ולקבל על עצמן את החרם הדתי במשך כל תקופת 
לימודיהן. כפי שהראיתי לעיל, חלק מהנשים נאלצו להשהות את השייכות שלהן לקהילה 
הדתית. ניתן להניח שצעד זה יוביל בטווח הארוך לשינויים בתפיסות של אנשי הדת 
בנוגע להשכלת נשים. מרחב הפעולה של נשים אלה גדול יותר בכפרים שבהם קיימות 
כמה ח'לוות, שבחלקן מנהיגי הדת אינם מטילים חרם דתי על נשים דתיות שמשתלבות 
באקדמיה ובשוק העבודה המקומי, והמנהיג הדתי אינו דורש מלווה מחרם לאורך תקופת 
הלימודים, כפי שנהוג בכפרים אחרים. מציאות זאת מעידה שהתפיסות של מנהיגי הדת 

לגבי ההשכלה והתעסוקה של נשים אינן אחידות וכבר מצויות במגמת השתנות.

במאמר זה הראיתי גם שאי-שיתוף הפעולה בין נשים דתיות למנהיג הדת המקומי 
יוצר בקרב הנשים קונפליקט פנימי קשה סביב ניסיונן לאחוז בשתי הזהויות שלהן, 
הזהות ההשכלתית/התעסוקתית והזהות הדתית. קונפליקט זה נפתר רק במקרים שבהם 
יש בכפר יותר מח'לווה אחת ואין הסכמה בין מנהיגי הדת המקומיים על השכלת נשים 
דתיות. מצב זה מאפשר לנשים הדתיות האדוקות לבחור לעבור לקהילה דתית חדשה, 
אך המעבר ממקם אותן במעמד של אחרות וזרות. במאמרו על הזר, גיאורג זימל )2012( 
טוען שלזרות יש מחירים אך גם יתרונות. מצד אחד, הזר הוא אדם שנמצא בתוך גבולות 
או מסגרת חברתית ספציפית והוא כביכול "שייך" לקבוצה חברתית. מצד אחר, מעמדו 
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כזר בקבוצה ברור לו ולחברי הקבוצה היות שהוא לא השתייך לה מההתחלה. כך, הזר 
ממציא לעצמו קבוצת "שייכות" אך בו בזמן אינו משתחרר ממעמדו כזר. בהשראת טענה 
זו, אפשר לטעון שנשים שעברו לח'לווה אחרת אומנם מרגישות זרות, אך היות שהמעבר 
מגלם בחירה שלהן, הן גם יכולות לעזוב אותה ביתר קלות )למשל ברגע שיסיימו את 
לימודיהן האקדמיים( ולחזור לקהילה שלהן. הזרות מעניקה לנשים אלה גם חירות 

ואפשרות להתנהל בצורה שונה ממה שמקובל בקהילתן.

למרות תחושת ההדרה והשוליות שלהן, הנשים הדרוזיות האדוקות מצליחות 
לתכנן ולפעול באופן אינדיווידואלי ולהעניק לזהותן המצטלבת משמעות דתית חדשה 
בנוף הדרוזי. הן מסמנות את הצמיחה של דור חדש של נשים דרוזיות: דתיות אדוקות, 
משכילות ובעלות קריירה פרופסיונלית. להערכתי, סוד ההצלחה של נשים אלה טמון 
בשני גורמים. הראשון קשור במנהיגי דת שהם במעמד סאיס ח'לווה, שמתקבל דרך 
מינוי מהחמולה ולא בירושה. מנהיגים אלה עשויים לגלות גמישות כדי למשוך נשים 
להתפלל אצלם, וכך להגדיל את מעמדם הפוליטי-דתי. הגורם השני קשור במוטיבציה 
של נשים לממש את הבחירה שלהן – לשלב בין השכלה או קריירה ובין שייכות לקהילה 
הדתית. אומנם בחירה זו עשויה לגבות מהן את המחיר של הסבה מקצועית, ירידה 
בהכנסה או ויתור על האוטונומיה בניידות שלהן, אך הן מוכנות לשלם מחיר זה, היות 
שהשילוב בין הזהויות הדתית והמקצועית נחשב מבחינתן מקור של כוח ופועלוּת. מכאן 
אפשר להסיק שהבחירות של נשים דתיות אדוקות אינן חופשיות ממגבלות דתיות, 
חברתיות ופוליטיות. אלה בחירות שמתקבלות בתוך מרחב שמרני נוקשה וכנגדו כדי 
לממש את רצונן בפיתוח הזהויות הדתית והתעסוקתית שלהן. הבחירות האלה הן תלויות 
הקשר תרבותי, חברתי-דתי ופוליטי, והן מאפשרות לנשים מרחב פעולה בתוך המבנה 
הפטריארכלי וכנגדו )Narayan, 2001; Herzog, 2009(. נשים אלה נוקטות פעולות 
שמאפשרות להן לשלב בין שני העולמות: העולם הדתי השמרני והעולם המודרני )השגת 
השכלה והשתלבות בשוק העבודה הפרופסיונלי(, וכל זה בתוך גבולות דתיים, חברתיים 
וכלכליים. סביר להניח שפועלות זו מחלחלת לסביבה התרבותית-דתית שלהן וגורמת 
גם היא לשינויים תפיסתיים, בטווח הקצר ובטווח הארוך כאחד. כאמור, אסטרטגיות 
הפעולה של נשים דרוזיות דתיות אדוקות במרחב העבודה, וגם בהשגת השכלה גבוהה, 
מערערות על התפיסה שמייחסת לנשים אלה צייתנות, כפיפות לדרישות הפטריארכיה 
וקבלה של התכתיבים המגדריים שמוטלים עליהן כנשים דתיות. כך הפועלוּת שלהן 

יוצרת את הכללים, המנהגים והשגרה היום-יומית.

לסיום, הראיתי כי למרות הסנקציות הדתיות, ועל אף מדיניות אפליה רבת שנים 
לרעתן, הנשים הדרוזיות הדתיות בכלל, והאדוקות בפרט, מצליחות לפעול בצורה 
אוטונומית כדי לממש את בחירתן להשיג השכלה, להשתלב בשוק העבודה בתפקידים 
פרופסיונליים, לצבור משאבים כלכליים וחברתיים באמצעות מעמדן המקצועי והדתי 

ולנהל משא ומתן על מעמדן בקהילה הדתית. 
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תקציר
בישראל מאז אמצע שנות השמונים של המאה  הניאו-ליברליות שיושמו  הרפורמות 
העשרים במרחב הדרומי בשלוש זירות – שוק העבודה, ההשכלה הגבוהה וההתיישבות 
– השפיעו על חייהם של תושבי ערי הפיתוח בנגב: הרפורמות בשוק העבודה והפרטת 
המשרות בשירות הציבורי הובילו לצמצום המשרות התקניות בתחומי החינוך, הרווחה 
במסגרת  בנגב  אקדמית  מכללה  פתיחת  נשים;  בעיקר  מועסקות  שבהן  והבריאות, 
הרפורמה להנגשת ההשכלה הגבוה פתחה בפני נשים מזרחיות מערי הפיתוח באזור 
ההתיישבות  ל"חיזוק  התכנונית  והרפורמה  אקדמית;  השכלה  לרכוש  האפשרות  את 
היהודית בנגב" הובילה לשינוי דמוגרפי בחסות המדינה ובתמיכתה – התיישבות של 
זה  בנגב. מאמר  גרעינים תורניים בערי הפיתוח  משפחות מהציונות הדתית במסגרת 
הדור  בנות  מזרחיות  נשים  של  חייהן  על  השפיעו  אלו  רפורמות  כיצד  לבחון  מבקש 
השלישי בערי הפיתוח. ממצאי ראיונות עם 21 נשים שניצלו את הרפורמה במערכת 
ההשכלה הגבוהה ורכשו השכלה אקדמית מלמדים כי בחלק ניכר מהמקרים השכלה 
אקדמית לא הובילה למשרה הולמת ולהיחלצות ממעגל השוליות. עוד עולה מהראיונות 
שהנשים מודעות לחסמים מבניים בשוק העבודה אשר דוחקים אותן לשוליים. חסמים 
המעניק  האתנוקרטי,  המדינתי  וההיגיון  ההפרטה  תהליכי  של  משולב  תוצר  הם  אלו 
עדיפות לאוכלוסייה היהודית הדתית-אשכנזית על פני האוכלוסייה היהודית המזרחית 
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בפרקטיקות  שחלה  הטרנספורמציה  על  מלמד  המחקר  משרות.  בקבלת  הוותיקה 
המדינתיות למימוש ההיגיון האתנוקרטי, אשר לא נחלש למרות התמורות הכלכליות 

והשינוי ביחסי הכוחות הפוליטיים בישראל בעשורים האחרונים. 

עולה  ותיאורטית: מבחינה אמפירית, מהמחקר  תרומה אמפירית  לעבודה 
שהרפורמות הניאו-ליברליות בזירות השונות )שוק העבודה, ההשכלה הגבוהה 
וההתיישבות( וההיגיון המדינתי האתנוקרטי יכולים להסביר )לפחות באופן חלקי( את 
התמשכות אי-השוויון האתנו-מגדרי במרחב הדרומי. מבחינה תיאורטית המחקר מאתגר 
מחקרים קודמים שביקשו להסביר את יחסי המגדר בישראל דרך הציר הלאומי או הציר 
הניאו-ליברלי, ומציע לראותם כשזורים זה בזה. הוא מצביע על היות המדינה סוכנת 
מרכזית בעידן הכלכלה הניאו-ליברלית, אשר באצטלה של שוק חופשי מקדמת את 

אותו היגיון אתנוקרטי פנים-יהודי מרבד. 

מילות מפתח: אי-שוויון, אתנוקרטיה, גרעינים תורניים, נשים מזרחיות, רפורמות ניאו-
ליברליות, שוק עבודה דרומי
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סיגל נגר-רון

Orange	is	the	New	Red:	 
Religious-Nationalism,	Ethnicity	and	Gender	
in	the	Labor	Market	in	Southern	Israel 
Sigal	Nagar-Ron	

Abstract
The neoliberal reforms implemented in Israel’s southern region since the 
mid-1980’s in three arenas - the labor market, education, and demography 
- impacted the lives of development town residents. The neoliberal reforms 
in the labor market and the privatization of civil service reduced the number 
of positions in the education, health and social services which employ 
mainly women. The neoliberal reform in the higher education system and 
the opening of an academic college in the Negev enable many Mizrachi 
women from development towns to acquire an academic education. At 
the same time, the planned reforms to “strengthen Jewish settlement in 
the Negev” resulted in demographic changes under the auspices of and 
with the support of the State: the settlement of families from the Religious 
Zionist sector in the framework of Torah Nucleus groups )Garinim Toranim( 
in development towns in the Negev. The study focuses on the question- how 
did these reforms impact the life of third-generation Mizrachi women in the 
southern development towns? Interviews with 21 Mizrachi women who 
took advantage of the reform in the higher education to acquire academic 
degree show that in many cases academic education did not improve their 
economic condition, nor did it enable them to break out from the circle of 
marginality. These women are well-aware that the structural barriers in 
the labor market are the combined outcome of the privatization processes 
and the State’s ethnocratic logic which gives preference in hiring to the 
Ashkenazi-religious Jewish population over the veteran Jewish Mizrachi 
population. The result of the neoliberal reforms, that are intertwined with 
ethnocratic logic and advanced under the auspices of the State, is that 
the Mizrachi women in southern Israel are relegated to the margins of the 
labor market despite their academic education.
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The contribution of the study is both empirical and theoretical: 
empirically the study shows that the unyielding ethno-gender inequality in 
the southern region can be explained )at least partially( by the neoliberal 
reforms in the various arenas - labor market, education and demography. 
Theoretically the study challenges previous studies which sought to explain 
gender relations through the national or neoliberal prism, and proposes to 
view them as intertwined. The study points to the State as a central agent 
in the neoliberal era which under the guise of the free market fosters the 
stratifying intra-Jewish ethnocratic logic. Specifically, it demonstrates the 
transformation in the tools available to the State, which enable it to grant 
privileges to Jews of European origin and to reproduce the ethno-gender 
inequality in the southern region which it created in the second half of the 
20th century and is grounded in ethnocratic logic and savior rhetoric.

Key words: Inequality, Ethnocracy, Garinim Toranim, Mizrahi Women, 
Neoliberal Reforms, Southern Labor Market
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البرتقالي هو األحمر الجديد: القومية الدينية، العرق 
والجندر في سوق العمل في جنوب إسرائيل

سيغال نغر رون

ملخص
اإلصالحات النيوليبرالية التي تم تطبيقها في إسرائيل منذ منتصف الثمانينات 
من القرن العشرين في الجنوب في ثالثة مجاالت وهي سوق العمل، الثقافة، 
والديموغرافيا، أثرت في حياة مواطني مدن التطوير في النقب. فاإلصالحات 
النيوليبرالية في سوق العمل وخصخصة الوظائف في القطاع العام أدت إلى 
تقليص الوظائف القياسية في مجاالت التربية، الرفاه، والصحة التي تشّغلها 
النساء غالًبا. وقد ساهمت اإلصالحات في مجال التعليم العالي وافتتاح كلية 
أكاديمية في النقب، في فتح المجال أمام النساء الشرقيات من مدن التطوير في 
المنطقة لالنضمام إلى التعليم األكاديمي. أما اإلصالحات التخطيطية لـ "تعزيز 
االستيطان اليهودي في النقب" فقد أدت إلى تغيير ديموغرافي بدعم الدولة 
 Garin(  وتشجيعها: استيطان عائالت من الصهيونية الدينية في إطار  نوى تورانية
Torani( في مدن تطوير النقب. السؤال الهام هو كيف أثرت هذه اإلصالحات في 

حياة النساء الشرقيات من الجيل الثالث في مدن التطوير؟

 تشير نتائج المقابالت مع 21 امرأة كن قد استغللن اإلصالحات في المنظومة 
ا إلى أن هذا التعليم لم يحّسن في حاالت كثيرة  التعليمية واكتسبن تعليًما أكاديميًّ
وضع النساء االقتصادي، ولم ينقذهن من دائرة التهميش. وفي الواقع، تدرك 
النساء أن الحواجز الهيكلية في سوق العمل هي وليدة عمليات خصخصة مشتركة 
ونهج الدولة اإلثنوقراطي الذي يمنح أفضلية لليهود األشكناز )الغربّيين( المتدينين 
على اليهود الشرقيين القدامى في الحصول على الوظائف. أدت نتائج اإلصالحات 
النيوليبرالية التي تندمج مع النهج اإلثنوقراطي والتي تدفعها الدولة قدما إلى 
تهميش النساء الشرقيات في سوق العمل في الجنوب رغم تعّلمهن األكاديمي.

المساهمة التجريبية والنظرية للعمل: من ناحية تجريبية، يشير البحث إلى أنه 
يمكن تفسير )بشكل جزئي على األقل( مدى خطورة نقص المساواة العرقية-
الجندرية في الجنوب الناتج عن اإلصالحات النيولبرالية في حلبات مختلفة منها: 
سوق العمل، التعليم، والديموغرافيا. نظريا، يشكل هذا البحث تحديًا لألبحاث 
أو  الوطني  الصعيد  على  الجندرية  العالقة  إلى معرفة  التي سعت  السابقة 
النيوليبرالي، ويقترح النظر إليهما بصفتهما متشابكين. ويشير إلى أن الدولة 

סיגל נגר-רון
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أصبحت وسيطًا مركزيًا في عصر االقتصاد النيوليبرالي، ألنها ترّوج تحت ستار 
سوق العمل الحر المنطق اإلثنوقراطي لالنقسام الطبقي اليهودي. وهو يتطرق 
تحديدًا، إلى التحّول الذي طرأ على نهج الدولة والذي يسمح لها بمنح امتيازات 
لليهود األشكناز وتطبيق عدم المساواة العرقية-الجندرية في الجنوب. فقد بدأت 
الدولة بالعمل وفق هذا النهج في النصف الثاني من القرن العشرين، استنادًا إلى 

المنطق اإلثنوقراطي والهدف إلنقاذ الطبقة المستضعفة. 

 ،)Garin Torani( "الكلمات الرئيسية: عدم المساواة، اإلثنوقراطية، نوًى تورانية
الميريتوقراطية )Meritocracy(، النساء الشرقيات، اإلصالحات النيوليبرالية، سوق 

العمل في الجنوب.
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א.	מבוא
באלפיים  אותה  שיפרתי  עדיין...  היא  המשכורת  אבל  תואר,  אחרי  אני 
שקל, אני מקבלת ששת אלפים שקל היום ]...[ זה מכעיס להישאר, את 
ואיפה  בקובייה שלך. לא משנה איפה תנסי לשפר,  תקועה  כאילו 
תנסי לשנות מבחינתך, את תקועה שם )דנה, ילידת 1979 מדימונה(.1

עלייה דרמטית בשיעור  גיסא,  מחקרים עדכניים מלמדים על תופעה מתמיהה: מחד 
 Cohen, Lewin-Epstein and Lazarus, ;2021 ,האקדמאיות המזרחיות )כהן ואחרים
2019(, ומאידך גיסא, יציבות במיקומן במדרג השכר הממוצע של נשים בישראל: נמוך 
מזה של יוצאות ברית המועצות לשעבר ושל נשים אשכנזיות ותיקות, וגבוה מזה של 
יוצאות אתיופיה )פניגר ואחרים, טרם פורסם(. מאמר זה מבקש להצביע על הגורמים 
ככאלו  מזהות  בנגב  הפיתוח  מערי  השלישי  הדור  בנות  אקדמאיות  מזרחיות  שנשים 
המקשים על השתלבותן במשרות איכותיות בשוק העבודה בדרום הארץ. נקודת המוצא 
היא שכדי להבין את מציאות חייהן של נשים מזרחיות בערי הפיתוח בנגב בכלל ובשוק 
העבודה בפרט נדרש ניתוח רב-צירי של האופנים שבהם אתניות, דת ומגדר שזורים זה 

בזה במרחב ספציפי בעידן הניאו-ליברלי.

כיצד אפשר להסביר את ההתמשכות העיקשת של אי-השוויון האתנו-מגדרי 
זו לא זכתה למענה במחקר הסוציולוגי בתחום הריבוד כחלק  בישראל? שאלה 
מהנטייה הכללית של מחקרי הריבוד בישראל בעשורים אחרונים להתעלם משאלת 
אי-השוויון האתני והאתנו-מגדרי הפנים-יהודי בשל העדר נתונים על הדור השלישי 
2021ב(. היא גם לא זכתה למענה על ידי הזרם המרכזי בחקר המגדר.  )נגר-רון, 
מחקרים ספורים שנערכו מתוך פרספקטיבה פמיניסטית מזרחית שניסו לתת מענה 
לשאלה )למשל מוצפי-האלר Lavie 2014, Nagar-Ron 2014 ,2012( נתפסו בעיקר 
כמחקרים שעוסקים בזהות )ששון-לוי ומשגב, 2017( ולא כמחקרים המאירים את 
ההיבטים המבניים שדרכם מיוצר ומשעותק אי-השוויון בישראל. זאת ועוד, ששון-לוי 
ומשגב, שמיפו את מחקרי המגדר בעשורים האחרונים, מצאו כי בראשית המילניום חקר 
המגדר בישראל הציב במרכז את מדינת הלאום כציר המכונן יחסי מגדר, ואילו הצירים 
המעצבים את המחקר על מגדר בימינו הם הניאו-ליברליזם והניאו-קולוניאליזם. אולם 
בהפרדה בין "המדינה" ל"ניאו-ליברליזם" יש משום עיוות, כיוון שהשוק הניאו-ליברלי 
הוא יצירה פוליטית: רפורמות ניאו-ליברליות הן תוצאה של החלטות פוליטיות ומדיניות 
ממשלתית אשר מיושמות בזירות שונות – שוק העבודה, רווחה, השכלה גבוהה וכדומה. 
אף שבעידן הניאו-ליברלי המדינה לכאורה נסוגה מהתערבותה במשק, היא ממשיכה 

כל השמות המופיעים במאמר הם בדויים, כדי לשמור על פרטיות המרואיינות.  1
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למלא תפקיד מרכזי בהקצאת משאבים ציבוריים לעמותות, ארגונים ומוסדות מופרטים 
המקדמים את ההיגיון האתנוקרטי שבבסיסה, המעניק עדיפות ללאום היהודי ולקבוצת 
היהודים שמוצאם מאירופה. כלומר ההיגיון האתנוקרטי המרבד ממשיך להיות מקודם 
גם בעידן שבו הכלכלה אמורה להתנהל על פי חוקי השוק )בהתאם לעקרונות "היד 
הנעלמה" של ביקוש והיצע בלבד(, וממלא תפקיד מרכזי בשעתוק אי-השוויון הלאומי, 

האתני והאתנו-מגדרי.

בעולם התפתחה ספרות תיאורטית המדגישה את הצורך בניתוח התמורות 
שמחוללות רפורמות ניאו-ליברליות בתוך הקשר חברתי-פוליטי, היסטורי ומרחבי 
ייחודי )Ferguson, 2009; Gershon, 2011(. ספרות זו התגבשה לנוכח ההכרה כי 
רפורמות אלו מיושמות במקומות שונים באופנים שונים ויש להן השפעה דיפרנציאלית 
על אוכלוסיות שונות. זאת ועוד, בניגוד לתפיסה שלפיה מדינת הלאום נחלשה בעקבות 
הניאו-ליברליזם הגלובלי, מחקרים מהעת האחרונה מדגישים את היותה של המדינה 
סוכנת מרכזית בהבניית היחסים החברתיים לטובות הקבוצות הדומיננטיות בכסות 
של "עקרונות שוק". במאמר זה אני מבקשת להשתמש בתובנות הללו כדי להבין את 
ההשלכות הקונקרטיות של המדיניות הניאו-ליברלית על חייהן של נשים מזרחיות בנות 
הדור השלישי בערי הפיתוח בנגב, ואת האופן שבו הריבוד האתנו-מגדרי משועתק גם 

בקרב נשים משכילות במרחב הדרומי.

המאמר נפתח בהצגת השינויים הדרמטיים שחלו בערי הפיתוח בנגב בעקבות יישום 
הרפורמות הניאו-ליברליות מאז שנות התשעים של המאה העשרים בשוק העבודה, 
במערכת ההשכלה הגבוהה ובהתיישבות )הקמת גרעינים תורניים בערי הפיתוח 
בעקבות התוכנית לחיזוק ההתיישבות היהודית(. שינויים אלו השפיעו על מאזן הכוחות 
והיחסים בין הקבוצות השונות המתגוררות בערי הפיתוח. בחלק השני של המאמר 
מוצגים ממצאים מראיונות עומק עם 21 נשים מזרחיות בנות הדור השלישי שגדלו 
בערי הפיתוח ושמתגוררות בהן גם בבגרותן, אשר מימשו את האפשרות שנפתחה 
בפניהן בעקבות הרפורמה להנגשת ההשכלה הגבוהה ורכשו השכלה אקדמית במכללה 
האקדמית ספיר שבנגב. באמצעות עדויות מחיי הנשים, שנולדו אל תוך מציאות של 
רפורמות ניאו-ליברליות, נבחנות השלכות הרפורמות על האפשרויות הנפתחות ואלו 
הנחסמות בפניהן. מהראיונות עולה כי הנשים מודעות לגורמים המבניים שבגינם הן אינן 
מצליחות, פעמים רבות, לתרגם את ההשכלה האקדמית למשרה הולמת המאפשרת 
היחלצות ממעגל השוליות.2 שני שינויים חשובים שחוללו הרפורמות הניאו-ליברליות 
בערי הפיתוח, מעבר לרפורמה בהשכלה הגבוהה, יכולים להסביר את הקושי של נשים 
מזרחיות להמיר את ההשכלה האקדמית במשרה הולמת: האחד הוא תמורות שחלו 

להרחבה על מאמציהן השקופים של נשים מזרחיות בערי הפיתוח לרכוש השכלה אקדמית ולזכות   2
במשרה הולמת ראו נגר-רון, 2022.
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בשוק העבודה בעקבות צמצום ההוצאה הציבורית ותהליכי ההפרטה, פרי המדיניות 
הכלכלית הניאו-ליברלית. אלו הובילו לצמצום המשרות בשירות הציבורי, בעיקר 
בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה, שבהן מועסקות בעיקר נשים. השינוי השני הוא 
כניסת מתיישבים חדשים לערי הפיתוח במסגרת עמותות, בעיקר של הציונות הדתית, 
כחלק מתוכנית מדינתית לחיזוק ההתיישבות היהודית בנגב. מהראיונות ומעדויות 
מחקריות נוספות עולה שלחברי וחברות הגרעינים התורניים שזה מקרוב באו יש 
עדיפות בקבלת המשרות התקניות, שמספרן הצטמצם עקב הפרטת השירות הציבורי, 
על פני אקדמאיות מזרחיות מקומיות ותיקות. כותרת המאמר רומזת לממצאים העולים 
מהמחקר: את פנקס החברות האדום של ההסתדרות, שהבטיח תעסוקה בעידן הכלכלה 
הקורפרטיסטית, החליפה ההשתייכות לגרעינים התורניים )הצבע הכתום מזוהה עם 

מחאת הציונות הדתית בתקופת ההתנתקות( בעידן הניאו-ליברלי.

בחלקו האחרון של המאמר אני מציעה ניתוח רב-צירי של האופן שבו לאומיות 
דתית יהודית, אתניות ומגדר פועלים באופן משולב לשימור שוליותן המרובה של 
נשים מזרחיות בעיירות הפיתוח בעידן הניאו-ליברלי. הבנת האופן שבו מתממש 
ההיגיון האתנוקרטי דרך כלים ניאו-ליברליים באמצעות סוכני המדינה, בקונטקסט 
מרחבי ספציפי, מלמדת כי רפורמות ניאו-ליברליות אינן מוחקות מבנים קיימים, ולא 
זו בלבד אלא הן מצטלבות איתם כדי לייצר תבניות מעמדיות ומגדריות חדשות אך גם 
כדי לשעתק קיימות. תרומת המחקר היא אפוא בהצבעה על הפרויקט הניאו-ליברלי 
כפרויקט דינמי ועל האופן שבו המדינה ממשיכה להיות סוכנת מרכזית של היחסים 
החברתיים על פי עקרונות אתנוקרטיים גם בעידן הניאו-ליברלי, וכך תורמת לשימור 

אי-השווין האתנו-מגדרי במרחב הדרומי. 

ב.	אתנוקרטיה	וניאו-ליברליזם	תוצרת	כחול-לבן
במאמר ביקורתי מ-2009 מביע ג'יימס פרגוסון את מורת רוחו מהמחקרים המתפרסמים 
לעניים  רע  הוא  ש"ניאו-ליברליזם  צפויה  מסקנה  לאותה  המגיעים  לבקרים  חדשות 
ולעובדים" )Ferguson, 2009: 166(. המסקנה שניאו-ליברליזם הוא רע לעובדים איננה 
שגויה, אך אנו נמצאים בשלב שבו עלינו ללכת אל מעבר להבנה הבסיסית הזו ולהציג 
באופן מורכב יותר את האופנים שבהם ניאו-ליברליזם עובד ומיושם בתוך הקשר לאומי 
האופנים  שבחינת  היא  העבודה  הנחת  ספציפי.  ומרחבי  פוליטי  חברתי,  בקונטקסט 
שבהם סובייקטים מבינים את המציאות ופועלים בהתאם בהקשר ייחודי חושפת את 
 Greenhouse,( הניאו-ליברליזם  שמחולל  העמוקות  והאישיות  החברתיות  התמורות 
הנוכחית: להבין את משמעותן  בדיוק מטרתה של העבודה  זוהי   .)2010; Ong 2010
של רפורמות ניאו-ליברליות – בשוק העבודה, בהשכלה הגבוהה ובהתיישבות היהודית 

סיגל נגר-רון



212

– המתרחשות בהקשר לאומי, דתי, אתני ומרחבי מסוים, ואת השלכותיהן על מציאות 
חייהן וסיכויי המוביליות של אקדמאיות מזרחיות בנות הדור השלישי בערי הפיתוח.

חלק ניכר מספרות המחקר על ניאו-ליברליזם בישראל מסמן את תוכנית החירום 
לייצוב המשק שהושקה ב-1985 כיריית הפתיחה ליישומן של רפורמות ניאו-ליברליות 
שכללו צמצום ההוצאה הציבורית, הפרטה של נכסי המדינה ושירותיה והחלשת ארגוני 
העובדים )בן-בסט, 2001(. רפורמות אלו שינו את שוק העבודה ואת חייהם של אזרחים 
עובדים ואזרחים נתמכי שירותי הרווחה, והפכו את מדינת ישראל מאחת המדינות 
השוויוניות במערב למובילה ברמת אי-השוויון. ואולם, מחקר סוציו-היסטורי של 
הכלכלה הפוליטית מלמד ששוק העבודה הישראלי היה תמיד מפוצל בין עובדים חזקים 
לעובדים חלשים )Grinberg, 1991(, ומערכת הרווחה הישראלית נתנה מאז הקמתה 
שירותים דיפרנציאליים לאזרחיה בהתאם למיקומם בהיררכיה הלאומית והאתנית: נהנו 
ממנה בעיקר אזרחים יהודים ממוצא אירופי, פחות מהם עולים ממוצא מזרחי ובתחתית 
אזרחי ישראל הערבים )שלו, 2006(. הגיאוגרף החברתי אורן יפתחאל )2000( תבע 
את המושג "אתנוקרטיה" כדי לחדד את ההכרה שלמרות סממנים דמוקרטיים מסוימים 
)כמו בחירות, זכויות אזרחיות וכו'(, מדינת ישראל, באמצעות מנגנוניה השונים, פועלת 
לקידום ההיגיון הלאומי והאתני המונח בתשתיתה, זה המעדיף את היהודים על פני 

הערבים, ואת היהודים ממוצא אירופי על פני יהודים מאסיה ומאפריקה.

על מקורותיו של אי-השוויון האתני הפנים-יהודי )כלומר בין מזרחים לאשכנזים( 
הצביעו כבר בסוף שנות השבעים חוקרים שכתבו מפרספקטיבה מרקסיסטית. 
מחקריהם הראו כיצד באמצעות ניכוס אמצעי המדינה וחלוקה דיפרנציאלית של 
משאביה התהווה בישראל מבנה מעמדי לאומי ואתני פנים-יהודי )ראו למשל כרמי 
ורוזנפלד, 1979; סבירסקי וברנשטיין, 1980(. מחקרים שבחנו את ההצטלבות בין מגדר, 
אתניות ומעמד בשוק העבודה הישראלי הראו כי נשים מזרחיות הודרו מארגוני העובדים 
והעסקו בתנאי ניצול כבר מהשנים הראשונות לאחר קום המדינה )ברנשטיין, 1981; 
Bondy, 2018(. כלומר עבורן המציאות של שוק עבודה מעורער, שכר שאינו מאפשר 
מחיה סבירה, חוסר יכולת להתאגד והיעדר תנאים סוציאליים אינה מציאות חדשה פרי 
הרפורמות הניאו-ליברליות, אלא הן נדחקו לשולי שוק העבודה עוד בעידן הכלכלה 

הקורפורטיסטית.

באופן ספציפי, נשים מזרחיות בעיירות הפיתוח מהוות קבוצת מיעוט ייחודית לאור 
ההיסטוריה הייחודית של הגירה והתיישבות בספר, הדימויים הרווחים המופצים דרך 
המערכת התרבותית ביחס אליהן )למשל דמות הפרחה או הביטוי "מסעודה משדרות"(, 
והאפשרויות הכלכליות המצומצמות בשוק העבודה, שמאז הקמת העיירות התבסס 
על מפעלים עתירי עבודה )בר-און, 2013(. העבודות שהיו פתוחות בפני נשים בעיירות 
הפיתוח בעשורים הראשונים לאחר קום המדינה היו עונתיות, למשל בחקלאות בקיבוצי 
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הסביבה, או עבודות צווארון כחול במפעלי הייצור ועבודה בניקיון. השכר היה תלוי 
בהיקף השעות או המשמרות ותמיד ריחפה מעליהן סכנה של צמצומים, פיטורים או 
סגירת המפעלים )רון, 2009; בר-און, 2013(. לתשתית הכלכלית הדלה, מערכת החינוך 
הרעועה והמרחק מהמרכז התרבותי והפוליטי היו השלכות מרחיקות לכת על חייהן 
של הנשים, אך עבודות ספורות בלבד תיעדו את התמודדותן של נשים מזרחיות בשוק 

 .)Nagar-Ron, 2014 ;2012 העבודה המוגבל בעיירות הפיתוח )מוצפי-האלר

מחקר זה מתמקד במציאות חייהן ובאפשרויות המוביליות של נשים מזרחיות בנות 
הדור השלישי בערי הפיתוח כיום. בעוד רוב המחקר העוסק בהשלכות הרפורמות הניאו-

ליברליות נוטה להתמקד בשוק העבודה, אני מבקשת להצביע על השלכותיהן של שתי 
רפורמות נוספות שיושמו החל משנות התשעים של המאה העשרים והואצו מאז תחילת 
המילניום, ושהשפיעו באופן ישיר על חייהן של נשים מזרחיות בערי הפיתוח: הרפורמה 
במערכת ההשכלה הגבוהה והתוכנית לחיזוק ההתיישבות היהודית בנגב. הניתוח של 
רפורמות אלו, שקודמו ומומנו בידי המדינה, מעלה כי המדינה היא סוכנת מרכזית 
בהבניית היחסים החברתיים בין אזרחים על בסיס אתנוקרטי בכסות של "עקרונות 
שוק" ניאו-ליברליים. הרפורמה בהשכלה הגבוהה אומנם הגדילה את הנגישות של 
תושבות ערי הפיתוח להשכלה אקדמית, אולם התוכנית לחיזוק ההתיישבות היהודית 
בנגב צמצמה את סיכוייהן להמיר את ההשכלה במשרה איכותית בשל ההעדפה של 

חברי וחברות הגרעינים התורניים על פניהן בשוק העבודה המוגבל.

ג.	רפורמות	ניאו-ליברליות	מקומיות:	
הנגשת	ההשכלה	הגבוהה	וחיזוק	ההתיישבות	היהודית	בנגב

הפיתוח  בערי  החיות  מזרחיות  נשים  של  הנוכחית  חייהן  מציאות  את  להבין  כדי 
יש  בפרט,  האתנו-מגדרי  המעמדי  אי-השוויון  של  השעתוק  מנגנוני  ואת  בכלל,  בנגב 
שקידמה  רפורמות  בעקבות  האחרונים  בעשורים  באזור  שחלו  התמורות  את  להבין 
המשרות  וצמצום  רחבים  הפרטה  תהליכי  על  המבוססת  כלכלית  רפורמה  המדינה: 
ופתיחת המכללות הציבוריות,  בשירות הציבורי, רפורמה להנגשת ההשכלה הגבוהה 
לצמצום  הובילו  אלו  רפורמות  בנגב.  היהודית  ההתיישבות  לחיזוק  המדינה  ותוכניות 
מספר המשרות התקניות בשירות הציבורי בעיקר בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות, 
בעלות התארים  אלו; להעלאת שיעור  רוב המועסקות בסקטורים  בנשים שהן  ופגעו 
האקדמיים; ולכניסת אוכלוסייה יהודית, בעיקר אשכנזית-דתית, להתיישבות במסגרת 
גרעינים תורניים בערי הפיתוח. התוצאה המשולבת של הרפורמות הללו היא דחיקת 
נשים מזרחיות רבות אל שולי שוק העבודה אף שהן אקדמאיות העומדות בסטנדרט 
המריטוקרטי, שכן ברוב המקרים הזוכות במשרות התקניות המצומצמות ממילא בשוק 
הדרומי הן חברות הגרעין התורני, בשל העדפתן בהתאם להיגיון האתנוקרטי הפנים-
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יהודי. הרפורמות הללו מתרחשות ביוזמה ובתמיכה של המדינה ומתממשות באמצעות 
מנגנונים ניאו-ליברליים. כלומר המדינה מקדמת את אותו היגיון אתנוקרטי אשר ריבד 
גם  ועל בסיס מוצא בעשורים הראשונים למדינה  את אזרחי ישראל על בסיס לאום 
הניאו- תוצאת הרפורמות  כלכלת שוק.  אולם באמצעים אחרים, באצטלה של  כיום, 

ליברליות היא יצירת תבניות מעמדיות ומגדריות חדשות תוך שעתוק הקיימות.

מאחר שהשפעות הרפורמות הכלכליות על נשים בשוק העבודה ובמערכת הרווחה 
 Benjamin, 2016; ;2013 ,נבחנו מכיוונים רבים )ראו למשל פוגל-ביזאוי, 2005; הלמן
Sa’ar, 2016(, אתמקד בשתי תוכניות מדינתיות אשר לא זכו עד כה להתייחסות 
במסגרת ניתוח השפעות הרפורמות הניאו-ליברליות על המרחב הדרומי: הרפורמה 

להנגשת ההשכלה הגבוהה והתוכנית לחיזוק ההתיישבות היהודית בנגב.

1. הרפורמה להנגשת ההשכלה הגבוהה
שנות  באמצע  משמעותי  מבני  שינוי  עברה  בישראל  האקדמית  ההשכלה  מערכת 
אוניברסיטאות  חמש  בה  שפעלו  ממערכת  והפכה  העשרים,  המאה  של  התשעים 
פרטיות  מכללות  כשישים  האוניברסיטאות  לצד  הכוללת  דו-מדרגית  למערכת  בלבד 
גבוהה  הגובר להשכלה  לענות על הביקוש  נועד  זה  2020(. שינוי  )חליווה,  וציבוריות 
הוגשה   1993 בדצמבר  זו,  ברוח  השכלה.  על  הציבורית  בהוצאה  לחסוך  בבד  ובד 
לאישור המועצה להשכלה גבוהה תוכנית האב לפיתוח המכללות האקדמיות בידי שר 
החינוך והתרבות דאז פרופ' אמנון רובינשטיין, בתוקף תפקידו כיו"ר המל"ג. התוכנית 
ההשכלה  פני  את  שינתה  זו  החלטה  נמנעים(.  ו-2  תומכים   17( גדול  ברוב  אושרה 
הגבוהה בישראל והביאה להרחבת הנגישות לתארים אקדמיים לאוכלוסיות ששיעור 
2016(. פתיחת  הסטודנטים בקרבן היה נמוך לפני יישום הרפורמה )אדי-רוקח וכהן, 
המכללות האזוריות יצרה הזדמנות לרכישת השכלה גבוהה בייחוד עבור תושבי עיירות 

הפיתוח )וולנסקי, 2009: 330(.

במסגרת הרפורמה הוקמה ליד עיר הפיתוח שדרות המכללה האקדמית ספיר. 
מאז הקמתה כמכללה עצמאית ב-1995 ועד 2019 למדו בה 26,626 סטודנטים, רובם 
תושבי הדרום )גיגי ואחרות, 2020(. הקמת המכללה האקדמית ספיר פתחה בפני נשים 
מהאזור, רובן מזרחיות מהדור השני והשלישי, את האפשרות לרכוש השכלה אקדמית. 
במהלך 25 שנות הפעילות של המכללה האקדמית ספיר למדו בה 5,261 סטודנטיות 
וסטודנטים מעיירות הפיתוח, שהם כ-20% מכלל הסטודנטים )19.76%(, מהם 3,057 
נשים ו-2,203 גברים. המחלקות האקדמיות שבהן שיעור הסטודנטיות והסטודנטים 
מערי הפיתוח בדרום הוא הגבוה ביותר הן המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המחלקה 
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ללימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה והמחלקה לניהול תעשייתי.3 נשאלת 
השאלה: האם האפשרות לרכישת השכלה גבוהה, שנוצלה על ידי הנשים, הובילה גם 

למציאת משרות הולמות ולהיחלצות ממעגל השוליות? 

מחקרים עדכניים מלמדים כי המתאם הגבוה בין השכלה לתעסוקה שזוהה במהלך 
 Green and( המאה העשרים הולך ונפרם במילניום החדש. כך למשל, גרין והנסקה
Henseke, 2016( מצאו כי סיכוייו של בוגר אקדמיה לקבל משרה המתאימה להשכלתו 
פחתו מאז שנות התשעים של המאה העשרים. בוגרים רבים של מוסדות אקדמיים 
מתקשים למצוא עבודה הולמת, ורבים, בעיקר חברי קבוצות מיעוט, סובלים מהשכלת 
יתר )Burke and Scurry, 2019(. זאת ועוד, יצירת מערכת השכלה גבוהה שיש בה 
שני מדרגים גורמת לכך שבוגרי המוסדות הוותיקים מאיישים את המשרות האיכותיות 
Okay-( בשוק ואילו בוגרי המוסדות מהדרג השני נותרים עם המשרות האיכותיות פחות

 .)Somerville and Scholarios, 2013: 676

גם המחקר הישראלי שבחן את הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה מצא כי היא לא 
צמצמה את אי-השוויון המבני, וכי אלו המשתייכים ליישובים מאשכולות חברתיים-

כלכליים גבוהים נוטים לנצל טוב יותר את מערכת השכלה הגבוהה – הם נוטים יותר 
ללמוד מקצועות בעלי ביקוש גבוה ותגמול גבוה בשוק העבודה במוסדות היוקרתיים 
)פניגר, מקדוסי ואיילון, 2016; חליווה, 2020(, ואילו סטודנטים מיישובים מאשכולות 
חברתיים-כלכליים נמוכים נוטים להתרכז בעיקר במכללות הציבוריות )יוגב, 2008(. 
באופן ספציפי יותר, סטודנטים יוצאי אסיה ואפריקה )בעיקר דור שני ושלישי(, תושבי 
פריפריה וערבים לומדים בעיקר במכללות האזוריות ובמכללות להוראה, שתחומי 
הלימוד המוצעים בהן מבוקשים פחות ומוערכים פחות )איילון, 2008(. לכך כמובן יש 
השפעה על ההישגים התעסוקתיים שלהם )ברזילי-שחם ויעיש, 2015(. יעל מלצר, 
שבחנה את התשואה על השכלה, מצאה אומנם כי "תשואת המזרחיים, הקבוצה החלשה 
יותר בקרב היהודים, עבור השכלה אקדמית גבוהה מתשואת האשכנזים" )מלצר, 2013: 
9(. אולם יש לזכור כי כלכלנים מודדים תשואה על השכלה ביחס לחברי אותה קבוצה 
שאינם משכילים, כלומר מזרחים בעלי השכלה אקדמית ירוויחו הרבה יותר ממזרחים 
ללא השכלה אקדמית, לעומת הבדל קטן יותר בהשתכרות בין אשכנזים ללא השכלה 

אקדמית ובעלי השכלה אקדמית. 

בכל הנוגע לנשים מזרחיות, המחקר העדכני מלמד על עלייה דרמטית בשיעור 
 Cohen, Lewin-Epstein and Lazarus, ;2021 ,האקדמאיות בִקרבן )כהן ואחרים
2019(. אולם למרות זאת לא חל שינוי במיקומן במדרג השכר, והן ניצבות מתחת 

הנתונים לקוחים מתוך חומרי הגלם שנאספו למיפוי שערכו גיגי ואחרות )2020( אך לא פורסמו עד   3
כה. נתונים אלו מבוססים על דיווח הסטודנטים בעת הרישום ללימודים במכללה. תודתי לעינת יהודה 

על עזרתה בניתוח הסטטיסטי.
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לנשים יוצאות ברית המועצות לשעבר ומתחת לאשכנזיות ותיקות )פניגר ואחרים, טרם 
פורסם(. הממצאים שעולים מהראיונות עם בוגרות המכללה האקדמית הציבורית ספיר 
יכולים להציע לנו תשובה ראשונית לשאלה מדוע נשים מזרחיות בערי הפיתוח בדרום 
מתקשות להמיר את ההשכלה האקדמית במשרה איכותית שתאפשר היחלצות ממעגל 

השוליות. 

2. התוכנית ל”חיזוק ההתיישבות היהודית בנגב” 
לעידוד  אסטרטגית  תוכנית  על  הממשלה  החלטת  אושרה   2013 בספטמבר  ב-17 
וחיזוק ההתיישבות )החלטה 741(. התוכנית מציבה כיעד לאומי את פיתוח הפריפריה 
צעירים-בוגרים  של  התיישבות  גרעיני  כי  וקובעת  בישראל,  והחברתית  הגיאוגרפית 
המבקשים להתיישב באופן קבע ביישוב, תוך יצירת שותפות עם הקהילה המקומית 
בנושאי חינוך, תרבות, רווחה, תעסוקה או חברה, יזכו לסיוע מדינתי. למימוש התוכנית 
הוקצו 110 מיליון ש"ח לשנתיים )2013–2015( מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

ומתקציב משרד הבינוי והשיכון. 

השיח הציבורי על הצורך בהבאת "אוכלוסיות חזקות" להתיישב ב"פריפריה"4 
במטרה לחזקה מבוסס על תפיסה רווחת המייחסת את נחשלות הפריפריה למאפייני 
האוכלוסייה המקומית. תפיסה זו מבטלת את אחריותה של המדינה למצבם החברתי-

כלכלי הירוד של חלק ניכר מהיישובים המרוחקים מהמרכז, שכן נחשלותם של יישובים 
מסוימים בפריפריה היא פרי מדיניות לאומית שיושמה מאז ימי המדינה הראשונים: 
החלטות על פיזור אוכלוסין על בסיס אוריינטליסטי והיעדר השקעה ממשלתית בפיתוח 
תשתיות חינוכיות ותעסוקתיות באותם יישובים שבהם יושבו יהודים מאסיה ומאפריקה. 
העובדה שבאותו מרחב גיאוגרפי מתקיימים יישובים בעלי פרופיל חברתי-כלכלי שונה 
)למשל, קיבוצים לצד עיירות פיתוח, יישובים קהילתיים המשתייכים לאשכול חברתי-

כלכלי גבוה לצד כפרים לא מוכרים נעדרי תשתיות בסיסיות, ועוד( היא תוצאה של 
הקצאה דיפרנציאלית של משאבי המדינה בהתאם להיגיון האתנוקרטי המציב בראש 
את היהודים יוצאי אירופה, מתחתם את היהודים יוצאי אסיה ואפריקה ובתחתית את 

האזרחים הערבים )נגר-רון, 2021א(. 

החלטת הממשלה ותקצוב התוכנית האסטרטגית לעידוד ההתיישבות בפריפריה 
הגיאוגרפית והחברתית מבוססות על אותו היגיון אתנוקרטי המתורגם לשפה ניאו-

ליברלית, שלפיה משיכת אוכלוסייה יהודית "חזקה" אל הנגב תקדם את האוכלוסייה 
הוותיקה ה"נחשלת",5 בדומה לתיאוריה הניאו-ליברלית הכלכלית ולשיח המציע כי 

לביקורת על מושג הפריפריה ראו נגר-רון 2021א.  4
המילה מופיעה במירכאות כדי להדגיש את הטיעון שהאוכלוסייה המקומית איננה נחשלת אלא   5

מנוחשלת, כלומר הפכה לנחשלת כתוצאה מהזנחה מדינתית ארוכת שנים. 
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העושר "מחלחל" מלמעלה כלפי מטה. זוהי הרטוריקה העדכנית של הצלת היהודים 
המזרחים על ידי המדינה, שהייתה ועודנה מרכיב מרכזי בנרטיב הציוני.6 דוח מבקר 
המדינה אשר בחן את יישום התוכנית האסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות 
כי הגרעינים התורניים הם  2013 חושף  מ- והחברתית  הגיאוגרפית  בפריפריה 
ההתארגנויות אשר זכו ברוב המכרזים ובתקציבי המדינה עבור התיישבותם בפריפריה 

)מבקר המדינה, 2017(. 

גרעינים תורניים הם התארגנויות קהילתיות של מספר משפחות המשתייכות 
לציונות הדתית,7 אשר בחרו לגור יחד ביישוב מסוים. ההתיישבות של גרעינים תורניים 
בעיירות הפיתוח התחזקה לאחר הסכמי אוסלו ובעיקר לאחר ההתנתקות, שכן אז 
התעצמה תחושת הדחיפות והצורך בקרב הציונות הדתית לחבר את החברה היהודית 
בישראל אל חזונם, והפרויקט זכה לשם "להתנחל בלבבות". הדור החדש של הציונות 
הדתית, שעלה אחרי ההתנתקות, רואה עצמו כאליטה וכנציג המדינה הציונית האמיתית. 
המנהיגות החדשה, חדורה בתחושת שליחות אידיאולוגית, קוראת להשתלטות על 
המדינה ולשינוי פני החברה הישראלית. תפיסה זו מיתרגמת לסדר פעולות קונקרטי 
בתחומי הפוליטיקה, הדת והחינוך )בן ששון, 2021(. התיישבות הגרעינים התורניים 
בעיירות הפיתוח היא חלק מתוכנית זו. לגרעינים התורניים יש עניין מיוחד במערכת 
החינוך שכן החינוך התורני הוא חלק מהאמצעים לבינוי "האומה היהודית". כפי 
שהראתה בנדריהם )2016(, הקמת מערכת חינוך תורני בערי הפיתוח בפריפריה היא 
חלק מרכזי בפרויקט היזמות המוסרית ונדבך עיקרי במשימת הִתרבות והחינוך של 

הקהילה המקומית.

לחברי הגרעינים התורניים מאפיינים דמוגרפיים ייחודיים המאפשרים להם לראות 
בעצמם, ולאחרים לראות בהם, "אוכלוסייה חזקה": רובם אשכנזים, בני המעמד הבינוני, 
בעלי השכלה גבוהה )תורנית ואקדמית( ובעלי הכנסה גבוהה מהממוצע )שמריהו-

ישורון, 2021(. מאפיינים אלו, יחד עם יכולת ההתארגנות והכוח הפוליטי של הציונות 
הדתית, הובילו לכך שהגרעינים התורניים בערי הפיתוח זוכים לתמיכה כלכלית מסיבית 

מהמדינה, כפי שעולה גם מדוח מבקר המדינה )2017(. 

.Shohat, 1988 להרחבה ראו  6
הציונית הדתית היא תנועה שראשיתה באמצע המאה ה-19 באירופה, אשר ביקשה לחבר בין   7
הרעיונות הלאומיים הציונים והדת היהודית. הרב קוק הגדיר את שלושת ערכיה – התורה, העם והארץ 
– והם יסודותיה האידיאולוגיים עד היום. נועם חדד )2020(, שבחן את השיח של מנהיגי הציונות הדתית 
סביב האירועים הפוליטיים המרכזיים שהתרחשו בחמשת העשורים האחרונים בישראל, טוען כי ערך 
יישוב ארץ ישראל אינו בעל משמעות עצמאית, אלא חלק מתפיסה לאומית מודרנית כוללת שמעמידה 
במרכזה את המדינה, האומה והלאומיות. כלומר זהו ערך המשרת את הרעיון הלאומי המודרני "החילוני": 
ריבונות על טריטוריה לאומית )שם, 22(. נקודה זו חשובה להבנת התיישבות הגרעינים התורניים בתוך 

שטחי הקו הירוק.
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הגרעין התורני הראשון שהוקם בעיר פיתוח בדרום היה גרעין "אפיקים בנגב" 
שהוקם בירוחם ב-1984. מאז אמצע שנות השמונים )ראשית יישום הרפורמות הניאו-

ליברליות( ובאופן מואץ משנות התשעים ועד ימינו הוקמו גרעינים תורניים בכל ערי 
הפיתוח בדרום: ב-1989 בדימונה, ב-1997 באופקים ובשדרות, ב-1999 במצפה רמון 

וב-2001 בנתיבות. 

מחקרים ספורים בלבד תיעדו את העברתם של משאבי מדינה )דירות של הדיור 
הציבורי, מבני ציבור, תקציבים לתוכניות ייעודיות בייחוד בתחום החינוך ועוד( לעמותות 
המפעילות את הגרעינים התורניים )בנדריהם, 2016; שמריהו-ישורון, 2021(. עבודותיהן 
של בנדריהם ושמריהו-ישורון מלמדות כי התיישבות הגרעינים התורניים בערי הפיתוח, 
שנעשתה בחסות אידיאולוגיה מדינתית של חיזוק ההתיישבות היהודית בנגב ובתמיכה 
כלכלית של המדינה,8 ערערה את מאזן הכוחות בין האוכלוסיות השונות המתגוררות 
בעיר והובילה לשינוי במערך הפוליטי ולשינויים דרמטיים באופי מערכות החינוך 
ובשוק העבודה המקומי. מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי כניסת הגרעינים התורניים 
לערי הפיתוח פגעה בסיכוייהן של אקדמאיות מזרחיות ביישובים אלה לזכות במשרות 

איכותיות.

ד.	מתודולוגיה
המאמר הוא חלק ממחקר רחב היקף אשר ביקש להבין את מציאות חייהן של נשים 
מזרחיות והתמודדויותיהן בשוק העבודה הדרומי, באמצעות ראיונות עומק עם 57 נשים 
החיות בחמש ערי הפיתוח בנגב: שדרות, נתיבות, אופקים, דימונה וירוחם. במאמר זה 
התעסוקתית  המציאות  על  הגבוהה  בהשכלה  הרפורמה  של  בהשפעה  מתמקדת  אני 
של נשים שניצלו את ההזדמנות לרכוש השכלה אקדמית במכללה, אשר הוקמה בלב 
מתבסס  המאמר  הפריפריה.9  ונשות  אנשי  עבורי  בעיקר  המערבי  בנגב  הפיתוח  ערי 
האקדמית  מהמכללה  ראשון  תואר  בעלות  מזרחיות  נשים   21 עם  עומק  ראיונות  על 
ספיר, דור שלישי בעיירות הפיתוח. כלומר הסבים והסבתות שלהן נשלחו ליישב את 
הפריפריה הדרומית ביישובים שהפכו אחר כך ל"עיירות הפיתוח", הוריהן נולדו וגדלו 
באותן יישובים, והמרואיינות נולדו וגדלו ביישובים אלה וחיות בהם כיום. כל המרואיינות 
בנגב,  הגדולה  במטרופולין  או  סמוך  ביישוב  מגוריהן,  בעיר  הדרומי:  במרחב  עובדות 
של  הראשון  העשור  במהלך  העבודה  שוק  אל  נכנסו  השלישי  הדור  בנות  שבע.  באר 

להרחבה ראו שמריהו-ישורון, 2021: 3.  8
במאמר מוסגר אציין כי מהראיונות הבודדים שערכתי עם בוגרות אוניברסיטת בן-גוריון עולה תמונה   9
דומה לזו של בוגרות מכללת ספיר, וגם הן מתקשות להמיר את ההשכלה האקדמית במשרה תקנית בשוק 

העבודה בדרום הארץ. 
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שנות האלפיים, לאחר התמסדות הרפורמות הניאו-ליברליות בשוק העבודה ובהשכלה 
הגבוהה ובמקביל לכניסתם של הגרעינים התורניים לערי הפיתוח. בראיונות נתבקשו 
בתחום  לבחירה  הסיבות  שלהן,  ההשכלתית  ההיסטוריה  על  בהרחבה  לספר  הנשים 
משרתן  מאז  שלהן  התעסוקה  היסטוריית  על  וכן  ספיר  האקדמית  ובמכללה  הלימוד 
שנפתחה  האפשרות  את  מנצלות  אומנם  שהן  עולה  מהראיונות  בשכר.  הראשונה 
להמיר  מתקשות  הן  אך  מגוריהן,  מקום  בקרבת  אקדמית  השכלה  לרכישת  בפניהן 
אותה בתעסוקה הולמת המאפשרת יציבות כלכלית ותעסוקתית. רבות מהן מועסקות 
בשירות הציבורי, בעיקר במערכת החינוך, אך לא בהעסקה תקנית אלא דרך עמותות 
או בהעסקה זמנית )למשל כמורות מחליפות(. זאת ועוד, הנשים מצביעות על החסמים 
המבניים בשוק העבודה המקומי. הממצאים שופכים אור על ההשפעה המצטלבת של 
רפורמות ניאו-ליברליות בזירות שונות – שוק העבודה, ההשכלה הגבוהה והתיישבות 

יהודית במרחב הדרומי – על שימור שוליותן של נשים מזרחיות בפריפריה הדרומית. 

ה.	”תקועה	בקובייה“:	נשים	מזרחיות	משכילות	בשולי	שוק	
הרפורמות	 יישום	 לאחר	 עשורים	 שלושה	 הדרומי	 העבודה	

הניאו-ליברליות
בישראל,  שלישי  דור   ,1979 ילידת  דנה,  עם  מריאיון  ציטוט  מופיע  המאמר  בפתח 
למשפחה  נולדה  דנה  בדימונה.  כיום  גם  וחיה  שגדלה  ילדים  לארבעה  ואם  נשואה 
נתמכת שירותי הרווחה וכבר גיל 16 החלה לעבוד כמלצרית באולם אירועים כדי לסייע 
בפרנסת המשפחה ולממן את הוצאותיה שלה. דנה מסבירה מה הוביל אותה לרכוש 

השכלה גבוהה בשנות השלושים לחייה: 

אי-אפשר  שקל.   4,000 ומרוויחה  עובדת  שאני  שנה   15 זה  תקשיבי 
לחיות עם זה. אי-אפשר. וכל עבודה שאת מחפשת, וזה לא משנה אם 
זה היה בירושלים או פה בדימונה או פה בבאר שבע, אם אין לך משהו 
ביד שאת יכולה להציג, להגיד, להשוויץ בו במירכאות, אז אין לך שום 
 ]...[ ]...[ אז אמרתי אני חייבת לשנות את ה...  דבר. אין לך מה למצוא. 
לשפר את התנאים שלנו מבחינה תעסוקתית. שעל זה חשבתי בעיקר. 
זה היה כאילו לצאת לתואר בשביל לשפר את מה שיש לי. אני לא יכולה 
להמשיך לעבור מעבודה לעבודה, אני לא הולכת ונהיית יותר צעירה, ואני 

צריכה שיתחיל להיות משהו קבוע בחיים שלי.

דנה אומנם הצליחה למצוא עבודה, אך שכרה, בגובה 6,000 שקלים, אינו מאפשר לה 
לקיים את משפחתה והיא נזקקת לסיוע מערכת הרווחה )למשל במימון חוגים לילדים, 

בהנחות במערכת החינוך וכדומה(.
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בספרות המחקר וגם בשיח הציבורי השכלה אקדמית מוצגת ככרטיס הכניסה 
למשרות איכותית ולמוביליות חברתית. השכלה נמצאה קריטית במיוחד להשתתפות 
נשים בשוק העבודה. במחקר שערכו חיה שטייר ואפרת הרצברג )2013( על השתנות 
שוק העבודה הישראלי בשלושים השנים האחרונות הן מצאו כי ההשכלה השפיעה על 
שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה וגם על הרחבת אי-השוויון בין נשים: שיעור 
ההשתתפות של נשים משכילות בכוח העבודה עלה ואילו שיעורן של נשים בעלות 
השכלה נמוכה ירד, והן נדחקו למקצועות השירותים. עוד מלמדים הנתונים שקרוב לרבע 
מהאקדמאיות )23%( אינן מצליחות להמיר את התואר במשרה הולמת ונאלצות להסתפק 
במשרות שבעבר תנאי הכניסה אליהן היו נמוכים יותר )שם(. הנתון הזה מובלע בשיח 
הישראלי המריטוקרטי, המדגיש את האחריות האינדיווידואלית לרכישת השכלה גבוהה 
החיונית למוביליות חברתית ומסתיר את הגורמים המבניים המשמרים את אי-השוויון. 
הנשים החיות בעיירות הפיתוח מזהות את השתנות הדרישות בשוק העבודה אך גם את 
המנגנונים המבניים אשר משמרים את נחיתותן ומונעים מהן להשתלב בחברה כאזרחיות 
שוות המפרנסות את עצמן. כפי שאפשר להבין מדבריה של דנה, הנשים מודעות לכך 

שמדובר במערכת מובנית שמשמרת את נחיתותן האתנית-מעמדית: 

זה  אני אומרת,  לי שכאילו אנחנו...  נראה  זה,  על  כל הזמן מדברת  אני 
ועברתי. אבל בגלל החוויות  גם עד היום, אפילו שלמדתי  כאילו תקוע, 
הקשות הכלכליות אני אומרת כאילו מה, זה עובר מדור לדור? זה לא 
משתחרר? ]...[ ואני אומרת זה כאילו מה, משפחתי? כולנו שורדים? 
כל הזמן לשרוד? זה מדלג דור? זה תורשתי? זה משהו שהוא בנוי, 
מובנה. לא הצלחתי להבין את זה ]...[ השבוע דיברתי על זה עם בעלי. כל 
הזמן זה להילחם. כאילו נלחמתי בתור ילדה, ההורים שלי נלחמו, למה 

אני צריכה גם? למה? 

השכלה גבוהה הייתה אמורה להיות אמצעי למוביליות חברתית עבור נשים מזרחיות, 
הציבורי  בשירות  המשרות  היצע  את  מאוד  צמצמו  הניאו-ליברליות  הרפורמות  אבל 
ודרישות הסף לקבלה אליהן עלו. משום כך הנשים המצטרפות כיום לשוק העבודה 
נדרשות להשכלה גבוהה ולתחרות רבה יותר על היצע קטן יותר של משרות איכותיות. 
אבל האתגר של אקדמאיות מזרחיות שחיות בערי הפיתוח איננו רק המספר המוגבל 
חדשה  קבוצה  וחברות  בחברי  להתחרות  הצורך  אלא  הציבורי,  בשירות  משרות  של 
יחסית שהתיישבה בעיירות הפיתוח בדרום – הגרעינים התורניים. כפי שעולה מדברי 
המרואיינות, הן מזהות את העדיפות הניתנת לחברי הגרעין התורני בקבלת המשרות 
התקניות המצומצמות בשירות הציבורי, בהתאם להיגיון האתנוקרטי )יפתחאל, 2000( 

המרבד את החברה בישראל. 
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עמית, ילידת 1983 מירוחם, למדה לתואר ראשון במכללת ספיר ובעת הריאיון עמדה 
לסיים את לימודי התואר השני בחינוך בשילוב תעודת הוראה )M-Teach(. אף שהיא 
עומדת בקריטריונים הפורמליים של השכלה ויש לה ניסיון של מספר שנים בעבודה 

עם ילדים ובני נוער בחינוך הבלתי פורמלי, היא מתקשה לקבל משרה תקנית כמורה:

ממש  ממש,  מחפשת  אני   ]...[ הזוי.  משהו  זה  עבודה.  מוצאת  לא  אני 
בצורה אינטנסיבית, ואני לא מוצאת ]...[ ואני מחפשת בדימונה, בירוחם, 
במשאבי שדה, בקיבוצים, בצין, במדרשת שדה בוקר, בכל מקום אפשרי.

היא תולה את הקושי במציאת עבודה בהעדפה הניתנת לחברי הגרעין התורני המגיעים 
מחוץ ליישוב:

בירוחם יש גרעין כזה. ]...[ זו אוכלוסייה של מפד"לניקים, של הכיפות 
הסרוגות, אבל היותר אשכנזים. ]...[ ויש סוג מסוים של, כזה, מתח, בין 
שהם  לך  להגיד  יכולה  אני  הזאת.  לאוכלוסייה  הזאת  האוכלוסייה 
כן.  משרות,  ומבחינת  הוראה,  מבחינת  הספר,  בתי  כל  על  חולשים 
כולם. מאוד קשה לי עם זה, כי אצלם כולם מסודרים. ירוחמים, לא כולם 
מסודרים )גיחוך(, אלה שנולדו פה, גדלו פה באמת, כאילו, זה עצוב. אבל, 
הם ]חברי הגרעין התורני[ מגיעים לפה, כשיש להם כבר עבודה, הם 
לא מגיעים ככה סתם. הם מגיעים לפה, כשיש עבודה, הכול מסודר, 
עבודה ממש, גם לבת זוג גם לבן זוג, יש להם עבודה, הכול כאילו, 

הכול מוכן ומאורגן.

המשרות התקניות המצומצמות ממילא בשל הפרטת מערכת החינוך הופכות להיות 
כמעט בלתי מושגות עבור הנשים המזרחיות המקומיות בשל כניסתן של אוכלוסיות 
חדשות המקבלות עדיפות על פי ההיגיון האתנוקרטי. רעות בנדריהם )2016(, בעבודה 
הגרעינים  ובייחוד   – חיצוניות  אוכלוסיות  כיצד  תיארה  רמון,  במצפה  אתנוגרפית 
התורניים המתיישבים בעיירה – מצליחות להשתלט על המערכות העירוניות, ובראש 
ראש  לאנשיהן.  למשרות  ולדאוג  אופייה  את  לשנות  החינוך,  מערכת  על  ובראשונה 
מועצת מצפה רמון לשעבר, דרור דבש, המצוטט אצל בנדריהם, מספר כיצד סיפק את 

התנאים להקמת הגרעין התורני בעיירה:

יום ראשון הם הגיעו, קיבלו דירות, קיבלו בית ספר, קיבלו תקנים בחינוך. 
חושב  אני  מהיום  בראיה  גם   ]...[ התיכון  של  המבנה  את  להם  נתתי 
אותה.  ושיפרו  הגדילו  הם  אחרת,  אוכלוסייה  החליף  לא  זה  טוב.  שזה 
החינוך היה חינוך פרימיטיבי, זה היה קטסטרופה. הם הרימו את הרמה 

)בנדריהם, 2016: 105(.
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דברים אלו מלמדים על הלגיטימציה להשתלטות הגרעין התורני על מערכת החינוך 
זה  מהלך  של  התוצאות  אחת  חרד"לית.  עצמאית  חינוך  מערכת  וליצירת  המקומית 
בית הספר הממלכתי-דתי אשר שימש את האוכלוסייה המסורתית  היא סגירתו של 

המזרחית הוותיקה )בנדריהם 2016(. 

ז'נט כהן ומרים בילינג )2019( ביקשו לבחון את השפעת הגרעינים התורניים 
שהתיישבו בשתי ערי פיתוח על פוטנציאל המוביליות של האוכלוסייה הוותיקה בתחום 
החינוך. הן מצביעות על ההשפעה העמוקה של הגרעינים התורניים על מערכת החינוך 
בעיירות. בשולי מאמרן הן מציגות עדויות לכך שהשתלטות הגרעינים התורניים על 
מערכות החינוך המקומיות הובילה לדחיקת האוכלוסייה הוותיקה: תושבות ותיקות 
ממוצא מזרחי תיארו כיצד נחסמת בפניהן האפשרות לקידום ומשרות ההוראה והניהול 
מועברות אל נשות הגרעין. אחת הנשים שהתמודדה על תפקיד ניהול בית ספר ספרה כי 
זומנה לפגישה אצל ראש הגרעין התורני שבה הציע לה להסיר את מועמדותה בתמורה 
לתפקיד אחר. אחרת סיפרה כיצד העבירו אותה מתפקידה כמורה ונתנו את משרתה 
לאישה מהגרעין התורני. שלישית הגדירה את ההשתייכות לגרעין התורני כ"כרטיס 
האדום החדש" )שם, 171(. הכרטיס האדום היה סמל ההשתייכות להסתדרות העובדים, 
ובעשורים הראשונים לאחר הקמת המדינה הבטיח תעסוקה. המרואיינות מצביעות 
על הטרנספורמציה שחלה בקבוצות הכוח בחברה הישראלית, אשר השתייכות אליהן 

מבטיחה תעסוקה ואילו הדרה מהן דינה תעסוקה בשולי שוק העבודה.

בשל העדפת חברי הגרעינים התורניים בקבלה למשרות התקניות הספורות בעיירות 
הפיתוח, הנשים המזרחיות המקומיות, אשר בעמל רב רכשו השכלה אקדמית, נאלצות 
להסתפק במשרות "מילוי מקום" במשרד החינוך או בחוזים אישיים וזמניים בעמותות 
הפועלות בתוך בתי הספר, במערכת הרווחה וברשויות המקומיות. תהליכי ההדרה אל 
שולי שוק העבודה גלויים לאוכלוסייה המזרחית המקומית ומעוררים רגשות שליליים. 

כך מספרת עמית:

יש הרבה אנשים שמגיעים מחוץ לישוב, ואיך שהם מגיעים הם מקבלים 
עבודה. זה גם מביא מרמור ותסכול, ואני חושבת שגם, סוג של שנאה, 
מה לעשות, כלפי האחר. זאת אומרת, מה, אני כאן נולדתי, גרתי, גרה, 
חיה, אתה בא מפתח תקווה, מקבל כבר עבודה ]...[ סתם דוגמה, יש לנו 
את המתנ"ס, יש שם אנשים שאני לא מכירה. עכשיו, אני תושבת ירוחם, 
אני מכירה את כל מי שגר בירוחם. ואני רואה פה מישהו, פתאום, חדש, 
רכז תעסוקה, אני רואה את זה, אני רואה את זה. אני אומרת, למה אני 

לא יכולתי להיות.
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גם יפעת, ילידת 1989, שגדלה בנתיבות במשפחה מסורתית ולמדה בנעוריה באולפנה, 
מתארת את השינוי שחל בעיר בעקבות כניסת הגרעין התורני. יפעת מייחסת לכניסת 
הגרעין התורני לנתיבות יצירה של היררכיה חברתית והרס רקמת היחסים העדינה בין 

הקבוצות האתניות השונות ורמות הדתיות השונות שאפיינו וייחדו את העיר בעבר:

תמיד הייתי אומרת, כשהיו שואלים אותי "מה? את לא נראית מנתיבות", 
והייתי אומרת להם שזאתי עיר  כל מיני ]דברים על[ נתיבות, נתיבות, 
חרדי,  אוטובוס  בתחנת  לראות  יכול  שאתה  הבודדות  הערים  בין 
בחורה עם מיני, בן אדם עם קעקועים וחייל עם כיפה סרוגה. כאילו, 
ביחד  וכולם  זה,  את  למצוא  יכול  שאתה  הבודדים  המקומות  בין  זה 
שהגרעין  שקרה  מה  בנתיבות...  שקרה  מה  לימים  ורעות.  באחווה 
התורני נכנס לנתיבות. יש יגידו שהוא עשה טוב. אני מאלה שחושבים 
שהוא עשה מאוד רע לעיר. כי הוא עשה איזה שהוא בידול, איזה שהיא 
יכול  היית  ממלכתי-דתי  תיכון  ספר  בבית  שפעם  אומרת  זאת  הבדלה. 
למצוא את כל הרבדים, מהחילוני הגמור שבא מברית המועצות או שבא 
לא יודעת מאיפה, ]עד[ לדתי שאבא שלו הוא רב בית כנסת. וכולם למדו 
ביחד ובאהבה ובשמחה, וכולם התארחו אחד אצל השני, והכול היה הווי 
בידול  שהוא  איזה  פה  יש  הגרעין  שנכנס  מאז  ונחמד.	 נעים  מאוד 
שהגרעין התורני והדתיים יותר נמצאים בבתי ספר מסוימים, שהם 
והחילוני  מגיעים.  יותר  המשאבים  שלשמה  יותר,  המובילים  כאילו 
בכוונה  לא  נחשבים,  בבתי ספר שפחות  נמצאים  והמסורתי פחות. הם 
תחילה, כי פשוט זה מה שקרה. גרעין תורני זה גרעין שמגיע ממקומות 
חזקים כביכול למקומות מוחלשים כביכול. ואני אומרת את זה במה 
זה כביכול ענק, כי נתיבות בינינו ]זה[ לא מקום מוחלש, ]אלא[ מקום 

שהחלישו אותו. 

בשל העברת תקציבים מוגדלים לבתי הספר הדתיים המנוהלים על ידי חברי הגרעינים 
ענבר,  החינוך.  במערכת  עבודה  למצוא  מתקשות  חילוניות  מזרחיות  נשים  התורניים, 
ילידת 1983 מנתיבות, הצליחה לקבל משרה תקנית בבית ספר דתי כיוון שהיא מלמדת 
מתמטיקה, תחום הוראה נדרש. אולם היא איננה יכולה לחנך כיתה, ובכך נמנעה ממנה 
מבחינה מקצועית מעבר  להתקדם  יכולה  איננה  והיא  למשכורת,  חינוך  גמול  תוספת 
להוראת מתמטיקה בכיתות. מנהל בית הספר הדתי שבו היא עובדת הסביר לה שהיא 
ולא תוכל להתקדם למשרת סגנית מנהל,  כיוון שאיננה דתייה  לא תוכל לחנך כיתה 
משרה שאליה שאפה ואף הגישה מועמדותה, מאותה סיבה, אף שיש לה הכישורים 

לכך:
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הבית ספר הזה דתי. ואני לא דתייה, זאת אומרת, מה זה לא דתייה, אני 
מתלבשת ]כ[דתייה. ]אני[ מבית לא דתי, והוא ]מנהל ביה"ס[ יודע את זה. 
והוא אמר לי, "חינוך אני לא אתן לך, כיתות דתיות וזה, וגם קשה לי לתת 
לך את התפקיד הזה ]תפקיד סגנית המנהל[" ]...[ אני מאוד נפגעת מזה, 
כי, מצד אחד, אם אני לא מתאימה לבית ספר, אז שלום. לא מתאימה 
לבית ספר, זאת אומרת, אם זה לא מסתדר לך ]למנהל[, ולא מתאים לך, 
חצאיות,  עם  הולכת  הצהריים,  אחר  מכבדת.  אני  עובדת,  אני  אני,  זאת 
כי אם אני אפגוש תלמידים שלי או הורים ]שלהם[. אין בעיה. אם אני 
יוצאת לאילת, אז אני אשים גופיות. את מבינה, כאילו, זה משהו שהוא 
ידוע. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מזלזלת או לא מכבדת. זה הדרך 
]להמשיך  רוצה  לא  לבעלי,  אמרתי  שלי,  הבת  את  שילדתי  אחרי  שלי. 
בעלי אמר  גם  אז  לי.  לא מתאים  מרגישה בתחפושת,  בביה"ס[,  לעבוד 
לי, "תקשיבי, זה קרוב לבית, והצוות כאן הוא טוב, והעניין של הדת, הוא 

משהו אחר, זה, זה אוכלוסייה שקצת אחרת". 

עבודתה  את  לעזוב  יכולה  איננה  מדוע  להסביר  כדי  זוגה  בן  דברי  את  מצטטת  ענבר 
למרות חוסר הנוחות שחשה ב"תחפושת" הדתית ואף שהיא יודעת שלא תקודם בבית 
הספר כיוון שאיננה דתיה. ההיכרות האינטימית שלה עם שוק העבודה הדרומי וההבנה 
כי כאישה חילונית תתקשה למצוא משרת הוראה תקנית, אף שיש לה תואר ראשון, 
תעודת הוראה וניסיון מוצלח של מספר שנים בהוראה בבתי ספר, מונעים ממנה לעזוב 

את המוסד שברור לה שלעולם לא תוכל להתקדם בו.

מחקרים בעולם מצאו כי לאקדמאים החיים ביישובים פריפריאליים יש יתרון 
במציאת עבודה על פני מקומיים ללא השכלה אקדמית או משכילים שאינם תושבי 
המקום במקור. אחד היתרונות של השתייכות לקהילה מקומית הוא ההיכרות האישית 
הישירה או המשפחתית עם "האנשים הנכונים" שיכולים לפתוח את הדלת למשרות. 
כך, למשל, במחקר שנערך בצפון ויילס נמצא שבוגרי אקדמיה נעזרים בקשרים 
חברתיים ומשפחתיים כדי לזכות במשרות, בעיקר בעת חיפוש המשרה הראשונה 
לאחר סיום הלימודים האקדמיים )Crew, 2019(. גם בישראל נמצא שלאוכלוסייה 
מקומית יש יתרון בשוק העבודה המקומי. למשל, אקדמאיות ואקדמאים ערבים 
המתקשים להתחרות ביהודים בשוק העבודה הכללי נהנים מיתרון בשוק העבודה 
 10.)Kraus and Yonay, 2018 ;2015 בתוך היישובים הערביים )לזרוס ומיעארי, 

ממחקרם של קראוס ויונאי )Kraus and Yonay, 2018( עולה כי קרוב ל-75% מהאקדמאיות   10
הערביות מועסקות, מרביתן במשלח יד אקדמי )לעומת אקדמאים ערבים שרובם עובדים במשלח יד 
לא אקדמי(. אין בנתון זה כדי להפחית משלל החסמים הניצבים פני אקדמאיות ערביות בשוק העבודה 

הישראלי.
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יש מקום להשוואה בין אקדמאיות ערביות לאקדמאיות מזרחיות מהפריפריה 
לאור הבחירות הדומות בתחומי הלימוד ובמשלחי היד: כפי שמלמדים מחקרים על 
אקדמאיות ערביות, עד לשנים האחרונות הן נטו ללמוד ולעסוק במקצועות ההוראה, 
הרווחה והבריאות )סער ויונס, 2021(, בדומה לבחירות הלימודים והעיסוקים של 
אקדמאיות מזרחיות, בייחוד אלו מהפריפריה )איילון, 2008; ברזילי-שחם ויעיש, 
Cohen, Lewin-Epstein and Lazarus, 2019(. זאת ועוד, ממחקרם של   ;2015
לזרוס ושלו )2013( עולה כי האפיק המרכזי להשתלבותן בשוק העבודה של נשים 
ערביות, בעיקר משכילות, הוא בשירות הציבורי בתחומי הרווחה. כמו כן, נשים ערביות 
המועסקות בשירותי הרווחה הציבוריים נהנות משוויון יחסי למועסקות יהודיות. באשר 
לנשים מזרחיות בנות הדור השלישי אין נתונים עדכניים לגבי השתלבותן במשלחי 
יד ובסקטורים בשוק העבודה )נגר-רון, 2021ב(. הממצאים ממחקר זה מלמדים על 
שאיפתן של אקדמאיות מזרחיות החיות בערי הפיתוח לזכות במשרה בשירות הציבורי 
וחושפים את מצבן הייחודי: הן אינן נהנות מיתרון המקומיות ונאלצות להתחרות בשוק 
העבודה מול המתיישבים החדשים, חברי – ובעיקר חברות – הגרעין התורני, אשר 
מועדפים בקבלה למשרות התקניות המצומצמות בשירות הציבורי בשל ההיגיון 

האתנוקרטי המרבד. 

ו.	כיצד	לאומיות	יהודית,	דת,	אתניות	ומגדר	נשזרים	יחדיו	
בשוק	עבודה	דרומי?

מרחב  אתניות,  דת,  לאומיות,  כיצד  היא  הנוכחית  העבודה  במרכז  הניצבת  השאלה 
ניאו-ליברלית.  כלכלה  של  בעידן  מטריאלי  אי-שוויון  ומייצרים  יחד  שזורים  ומגדר 
בשדה האקדמי בישראל מתקיימת הבחנה דיסציפלינרית בין סוגיות של הדרה ונישול 
ובין סוגיות של  גיאוגרפים,11  נושאי המחקר של  )ג'נטריפיקציה(, שהן בעיקר  מרחבי 
הדרה ודחיקה משוק העבודה, שהן נושאי המחקר של סוציולוגים. מאמר זה מלמד כי 
ויתר על כן, אי-אפשר להפרידן מהדיון בלאומיות  ניתנות להפרדה,  סוגיות אלה אינן 
היהודית, אתניות פנים-יהודית, דת ומגדר. כדי להסביר את שימור אי-השוויון האתנו-

מגדרי בשוק העבודה בדרום יש להבין כיצד ההיגיון האתנוקרטי המעניק יתרון ליהודים, 
ובאופן ספציפי ליהודים ממוצא אשכנזי, מתממש באמצעים ניאו-ליברליים בחסותה 
ובתמיכתה של המדינה, ומשעתק את חלוקת העבודה האתנית והריבוד האתנו-מגדרי.

זאת ועוד, בדרך כלל תהליכי הנישול המרחביים זוכים להתייחסות מבעד לפריזמה הלאומית, כלומר   11
מוקד המחקר הוא נישולם של הפלסטינים )אזרחים ולא אזרחים( על ידי המדינה הישראלית ואזרחיה 
היהודים. רק חלק קטן מהמחקר עוסק בתהליכי נישול והדרה מרחביים של יהודים בידי יהודים אחרים 

)למשל בנדריהם, 2016; שמריהו-ישורון ובן-פורת, 2017(.
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מאז סוף שנות השבעים, וביתר שאת משנות השמונים של המאה העשרים, הסבירו 
סוציולוגים את היווצרות חלוקת העבודה בין מזרחים לאשכנזים בישראל כתוצאה של 
תהליכי קולוניזציה פנימית בעידן הכלכלה הריכוזית שניהלה מדינת ישראל הצעירה 
בשותפות עם חברת העובדים )ראו למשל כרמי ורוזנפלד, 1979; סבירסקי וברנשטיין, 
1980; ברנשטיין, 1981(. היווצרות המתאם בין מוצא ומעמד היא תולדה של תפיסות 
אוריינטליסטיות כלפי יוצאי אסיה ואפריקה, אשר אפשרו הפעלת פרקטיקות שונות 
כלפיהם מאלו שהופעלו כלפי יוצאי אירופה )למשל שכר נמוך יותר למי שהוגדר 
כ"פועל טבעי" לעומת "פועל אידיאולוגי"(. לחלוקת העבודה האתנית בעידן הכלכלה 
הקורפורטיסטית, אשר זכתה גם לכינוי "מדינת הרווחה", היה גם היבט אתנו-מגדרי, 
כפי שהדגימו ברנשטיין )1981( ובונדי )Bondy, 2018(: נשים מזרחיות נדחקו אל שוק 
העבודה השניוני ולא נהנו מהגנת ארגוני העובדים. כלומר למרות היומרה לשוויוניות, 
מדינת הרווחה הישראלית כוננה והנציחה אי-שוויון בין קבוצות שונות בהתאם להיגיון 
אתנוקרטי ואתנו-מגדרי, ונשים מזרחיות נדחקו אל תחתית שוק העבודה היהודי. 
הרפורמות הניאו-ליברליות שיושמו בעיקר משנות התשעים טמנו בחובן הבטחה 
לפתיחת השווקים והזדמנויות חדשות עבור צעירים שרכשו השכלה גבוהה. אולם 
הבטחה זו נכזבה )מנדלקרן, 2015: 275(, שכן למרות היומרה לכלכלה המנוהלת על ידי 
חוקי השוק החופשי, המדינה לא יצאה מהתמונה אלא נותרה שחקנית מרכזית יחד עם 
 ,)government( בעלי ההון וגורמי מפתח בחברה האזרחית. כלומר הממשל המדינתי
שהוחלף במשילות )governance( בעידן הניאו-ליברלי, לא ביטל את סמכותה וכוחה 
של המדינה אלא יצר דפוס רחב יותר הכולל את המדינה, מומחים, בעלי הון ועמותות 
המגזר השלישי. דייוויד הארווי מצביע על החפיפה הנרחבת בין שיטות הפעולה של 
המדינה הניאו-ליברלית והמדינה המתפתחת )הארווי, 2015: 107(. בהקשר הישראלי 
הנוכחי הדבר בולט: תוכניות הפיתוח הדמוגרפי והכלכלי של מדינת ישראל בעשורים 
הראשונים דנו את המזרחים, בייחוד בערי הפיתוח, לנחשלות, ואילו התוכניות המדינתיות 
מתחילת המילניום שנועדו לחזק את "האוכלוסייה החלשה" בפריפריה, והמתממשות 
בכלים ניאו-ליברליים בדמות תמיכת המדינה בעמותות הגרעינים התורניים, דוחקות 
פעם נוספת את האוכלוסייה המקומית הוותיקה. כך, ברטוריקה של "הצלה", נוחשלו 
המזרחים פעם נוספת על ידי הלאומיות היהודית, שכן אילולא ה"חיזוק החיצוני" היו 
חלק מבני הדור השלישי ביישובי הפריפריה בדרום יכולים ליהנות מפירות השקעתם 
בהשכלה גבוהה באמצעות המרתה במשרה הולמת בשירות הציבורי. התוצאה הייתה 
יכולה להיות היחלצות ממעגל השוליות ברמה האישית, וברמה הקהילתית-יישובית – 

יצירת פרופיל ודימוי שונים של אוכלוסייה מזרחית חזקה בערי הפיתוח.

כבר בתקופת היישוב נתפסו יהודים מזרחים כחלק מהקולקטיב הלאומי, אולם 
כחלק שיש לתקנו )נגר-רון, 2021ב: 12–13(. "התיקון" נדרש בשני מישורים הנתפסים 
כסותרים: ִחברותם לאורחות הציוויליזציה המודרנית החילונית והעלאת רמת הדתיות 
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שלהם. הסתירה נובעת מכך שהלאומיות הציונות שצמחה באירופה אימצה את התפיסה 
המערבית הרואה בדתיות ובחילוניות תופעות דיכוטומיות )גודמן ויונה, 2010(. אולם זוהי רק 
סתירה לכאורה, שכן התודעה הלאומית הציונית לא הייתה מבוססת על ניתוק מהתיאולוגיה 
היהודית. המדינה היהודית מוגדרת כמימוש החזון המשיחי והיא כלי לפעולות מתמידות 
להלאמת היהודים ולהלאמת הארץ )רז-קרקוצקין, 2005: 73(. בעוד הלאומיות הציונית 
ביקשה להזדהות כחילונית, החרדיוּת, אשר גם היא זהות חדשה שיונקת את מאפייניה 
מהמפגש עם התנועה הציונית, הצליחה להציג את עצמה כנושאת מסורת עתיקה, המייצגת 
יהדות אותנטית. לעומתה, יהדותו של הציבור המזרחי מתוארת כ"מסורתית", היינו כדתיות 
קלושה )גודמן ויונה, 2010: 20(. אמונתם ומידת דתיותם של היהודים מאסיה ומאפריקה 
נבחנה תמיד ביחס לאורתודוקסיה החרדית של יהודי אירופה. יהודה שנהב כבר עמד 
על כך שעוד במפגש הראשוני בין השליחים הציונים החילונים ליהודים בעיראק נתפסו 
האחרונים כלא דתיים דיים ועל כן נדרשו לתהליכי הדתה )שנהב, 2003(. כלומר כדי 
להיות חלק מהקולקטיב הישראלי המזרחי נדרש ליהדותו, שלעולם אינה עומדת בסטנדרט 
האורתודוקסי המזרח-אירופי. בה בעת, גם רמת חשיפתם למודרניות נתפסה כלא מספקת 
ועל כן נדרשו לתיקון גם בהיבט זה. כלומר היהודי המזרחי והאישה המזרחית אף פעם לא 
היו מספיק דתיים ואף פעם לא היו מספיק חילוניים, קרי מודרניים, בדומה לניסוחו של 

.“almost the same but not quite” :הומי באבא

2010( טוען כי בשל תפיסה מודרנית דיכוטומית המחלקת את  ( יעקב ידגר 
האוכלוסייה לשתי קבוצות ברורות לכאורה של חילוניים ודתיים, הקטגוריה "מסורתי" 
הפכה לקטגוריה שיורית, ואליה הוכנסו כל מי שלא התאימו למודל הדיכוטומי. 
נדמה כי "המסורתיים" מתקשים לעשות את "הדבר הנכון" ולבחור באחד הקצוות – 
זה החילוני-מודרני או זה הדתי-אורתודוקסי. המילה "מסורתיות" שימשה שם תקין 
פוליטית ל"פרימיטיביות", והיא זוהתה עם מי שאינם מודרניים ואינם מתקדמים. פוזיציה 
זו הופכת את האוכלוסייה המזרחית המוצגת בשיח ההגמוני כ"מסורתית" לאובייקט 
לתיקון. בשני העשורים האחרונים הגרעינים התורניים לקחו על עצמם את משימת 
התיקון והִתרבות, כפי שעולה ממחקרה האתנוגרפי של בנדריהם במצפה רמון. בנדריהם 
)2016( הגדירה את פעולתם של חברי הגרעין התורני כ"יזמות מוסרית", אשר התממשה 
באמצעות מערכת החינוך כאשר ב-2007 הפך הגרעין מגרעין תורני )העוסק בלימודי 
תורה( לגרעין משימתי, המפיץ חינוך תורני. התוצאה של משימת הִתרבות של הגרעינים 

התורניים היא הדרה ונישול של האוכלוסייה המזרחית הוותיקה.

הבחירה של חלק מהמזרחים באורח חיים דתי – המוגדרת לרוב כ"התחזקות" – 
ותמיכתם הפוליטית במפלגות דתיות, בייחוד במפלגת ש"ס, מתמיהה את החוקרים,12 

ראו למשל הבחירה בכותרת "חידה ושמה ש"ס" ובשם הספר ש"ס – אתגר הישראליות )פלד, 2001(.  12
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ומנותחת כחלק מאסטרטגיה להתמודדות עם דחיקתם לשוליים התרבותיים, הזהותיים 
והכלכליים של החברה בישראל. בשיח הישראלי הרווח ה"עדתיות" היא תמיד מזרחית; 
היא תמיד מוצגת כאינסטרומנטלית ולעולם איננה נתפסת כביטוי לזהות של קבוצה 
המבקשת שיכירו בה כמיעוט השואף לשוויון )הלמן ולוי, 2001: 416(. לעומת זאת, 
בחירתם של יהודים אשכנזים באורח חיים אורתודוקסי ותמיכתם במפלגות המזרחי 
והמפד"ל ההיסטוריות ובגלגולן הנוכחי של מפלגות הציונות הדתית אינן מוצגות 
כנובעות מתנאים חומריים אלא נתפסות כבחירות אידיאולוגיות הנובעות מעמדה 
אמונית. מחקר זה מצביע בין היתר על היתרונות המטריאליים הגלומים בהשתייכות 
לגרעינים התורניים. אין בכך כדי לבטל את האמונה והאידיאולוגיה של המשתייכים 
לציונות הדתית, אלא כדי לחדד ולהוסיף שבחירה זו מלווה לא רק בהון סימבולי חברתי 
אלא גם בהון כלכלי. באמרו "ההיסטוריה המופלאה של המזרחים" שרטט צבי בן-

דור )1999( שלושה נרטיבים שאליהם "גויסה", מטעמים פוליטיים, ההיסטוריה של 
המזרחים מאז הקמת מדינת ישראל.13 הפיכת היהודי האורתודוקסי האירופי למגשים 
האידיאל הלאומי הציוני החלוצי מציעה נרטיב רביעי של "הצלה": הפעם בידי הציונות 
הדתית, אשר מצילה את המרחב הפריפריאלי הנחשל ומתרבתת את היהודים המזרחים. 
וכמו בפעמים הקודמות, רטוריקת ההצלה מסווה פרקטיקות של דיכוי והדרה כלפי 

מזרחים ומעניקה הון סימבולי וחומרי ל"מצילים".

בספרה בקופסאות הבטון: נשים מזרחיות בפריפריה הישראלית מספרת פנינה 
מוצפי-האלר )2012( את סיפורה של אפרת, אישה מזרחית מתחזקת אשר הצליחה 
לקבל עבודה כסייעת גננת בגן ילדים במדרשת שדה בוקר. מוצפי-האלר מייחסת 
למכובדות ולמהוגנות שלבושה הדתי של אפרת משדר תפקיד מרכזי בקבלתה לעבודה 
בגן שהילדים בו באים ממשפחות של אקדמאים חילונים, בעיקר אשכנזים. בשוק 
העבודה הנשי, הכלוא והמרוחק, כותבת מוצפי-האלר, "האמינות, המכובדות והיהודיות 
המשותפת להן )לנשים המזרחיות( ולבנות המעמד הבינוני הצורכות את שרותיהן הן 
ערכים חשובים" )שם, 90(. בניגוד לשיח הרווח בציבוריות הישראלית, שלפיו הבחירה 
של מזרחים ומזרחיות רבים באופציה הדתית )לעבור תהליך התחזקות, לשלוח את 
ילדיהם לחינוך דתי וכו'( מרחיקה אותם מהשתלבות בחברה הישראלית החילונית, 
ובייחוד מצמצמת את סיכוייהם להשתלב בשוק העבודה, במחקר זה האופציה הדתית 
מתגלה כאפשרות הטובה ביותר למוביליות, לא רק סימבולית אלא גם כלכלית-מעמדית; 
שכן רכישת השכלה אקדמית אינה בהכרח מסייעת לנשים מזרחיות בנות הדור השלישי 
בערי הפיתוח בנגב להיחלץ ממעגל השוליות. כותרת המאמר "כתום הוא האדום החדש" 

שלושת הנרטיבים שבן-דור זיהה היו "הצלת" המזרחים בידי מפא"י אשר גאלה אותם מחייהם   13
במדינות ערב, "שחרורם" מדיכויה של מפא"י על ידי הליכוד ב-1977, ו"שחרורם" באמצעות הדת, "החזרת 

עטרה ליושנה" בידי ש"ס מאמצע שנות השמונים של המאה העשרים.
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רומזת על כך שכיום ההשתייכות לגרעינים התורניים, שאימצו את הצבע הכתום 
במאבקם נגד ההתנתקות, מחליפה את ההשתייכות להסתדרות העובדים אשר הבטיחה 
תעסוקה למי שהחזיק בפנקס האדום בעשורים הראשונים לאחר קום המדינה. בהקשר 
זה יש לציין כי אומנם רוב חברי הגרעינים התורניים הם אשכנזים אולם יש ביניהם 
גם מזרחים אשר התחנכו במוסדות החינוך התורניים של הציונות הדתית. מקומם של 
מזרחים אלו בתוך הגרעינים התורניים בערי הפיתוח, האפשרויות הנפתחות בפניהם 
מעצם השתייכותם לגרעין ויחסם אל האוכלוסייה המזרחית המקומית הוותיקה הם 

נושאים למחקר עתידי.

סיגל נגר-רון
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חוברת הנושא של כתב העת פוליטיקה, שכותרתה "לאום, דת ומגדר: פרספקטיבות 
פרדוקס  לספר  לחזור  הזדמנות  לי  זימנה  והשלכותיה",  הצטלבותיות  על  מקומיות 
על  קרוי  2014(. הספר  ולפידות-פירילה,  )הרצוג  ומדינה  דת  מגדר,  תזאוס:  ספינת 
שמו של פרדוקס פילוסופי הדן בשאלות של הגדרת מהות/זהות במצב מתמשך של 
פירוק ובנייה מחדש, ושואל אם אובייקטים שהיו מורכבים מפרטים רבים ממשיכים 
לשמור על זהותם גם לאחר שהפרטים הוחלפו או שונו )שם, 7(. אני מבקשת להיאחז 
במטפורה זו אך לתרגמה לשפה המדעית של מחקרים איכותניים ומשמעויותיה. האם 
החברה – "הספינה" – משתנה במפגש בין שלוש הקטגוריות לאום, דת ומגדר? כיצד 
קטגוריות אלה נתפסות ומפורשות על ידי נשים בקהילות הנחקרות? והאם הן מכוננות 
הפרדוקס  בדימוי  ההיאחזות  למרות  מרכיביהן?  לסך  מעבר  שהן  חדשות  תופעות 
)לוחות  וחיבור בין אובייקטים  אני מבקשת להדגיש שחברה איננה תוצר של הרכבה 
הספינה, או משתני המחקר(, ודאי לא במחקר הפמיניסטי המדגיש את הסובייקטיות, 
ומנסה לנסח  ואת עולמות המשמעות שהן מעניקות לניסיון חייהן,  הנשים הפועלות, 
הגדרה מחדשת ומאתגרת של דפוסי החשיבה הדומיננטיים ושל הקטגוריות הקיימות 

.)Harding, 1993( המארגנות את הסדר החברתי ומשמעותו

השפה המדעית הרווחת במחקר החברתי עדיין עוסקת בקטגוריות הנחשבות על פי 
רוב כנתונות ומובנות מאליהן, הגם שבפועל הגדרתן מלווה במחלוקות על משמעותן, 
גבולותיהן ואופני תרגומן בחיי היום-יום, בחוק ובשיח המדעי והחברתי לגווניו. השיח 
הביקורתי ובכללו הפמיניסטי טוען שקטגוריות חברתיות הן מערך סבוך שמתקיימים 
בו בעת ובעונה אחת סימון גבולות וחצייתם תוך הגדרה מחודשת שלהם. ממקום זה 
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חברה, בייחוד החברה בת זמננו, נמצאת בתהליך מתמיד של מיון ומאבק על משמעות 
קטגוריות המיון. כפי שטען ברונו לאטור, הקוד התרבותי של המודרניות מונחה על ידי 
שני עקרונות מקבילים וסותרים: יצירה מתמדת של עירובים בין יסודות חברתיים שונים, 

ומיון וטיהור של הקטגוריות שהובחנו )הרצוג, 2014: 30–49(. 

השאלות המוצגות בקובץ המאמרים הנכללים בחוברת פוליטיקה בנושא "לאום, 
דת ומגדר: פרספקטיבות מקומיות" אומנם אינן משתמשות במושגים של לאטור, אך 
הן מתחברות לתפיסה עקרונית זו, שכן השאלות המוצגות הן "כיצד הצטלבויות בין דת, 
מגדר ולאום ]כקטגוריות מטוהרות במושגי לאטור; ח"ה[ מכוננות תצורות שונות של 
כוח, זהות, משמעות, מבנים וגבולות חברתיים וסימבוליים ]תהליכי העירוב במושגי 
לאטור; ח"ה[? כיצד ההצטלבויות יוצרות הזדמנויות או חסמים לשוויון מגדרי ולאזרחות 
מלאה עבור נשים שונות בעת הזו?".1 כל אחד מהמאמרים עוסק בשאלות אלה בדרכו 
שלו. כפי שהעורכות מציינות, "החוקרות מייצגות גישות אפיסטמולוגיות ומתודולוגיות 
שונות" – משמע גם השפה שבה הן מדברות היא מגוונת, לא רק בלשון )ערבית ועברית( 
אלא גם בניסוח השאלות, בעולם המושגים ובניתוח ממצאיהן – "אם כי לכולן משותפת 
המחויבות להפעלת מבט מגדרי ביקורתי הן על המציאות והן על הידע המחקרי הקיים". 

החוט הלוגי השזור בין הזרמים השונים של הפמיניזם, כמו גם בין שיטות המחקר 
השונות, הוא הרצון להבין את אי-השוויון החברתי ואת יחסי הגומלין בין הכוחות 
המדירים לכוחות המודרים. הידע הפמיניסטי הרחיב את מבט המחקר אל חיי היום-

יום והניסיון האנושי. הוא ביטל את הגבולות בין ידע שנוצר באקדמיה לבין ידע שנוצר 
בהתנסויות היום-יומיות של א.נשים, והפך את הניסיון האישי למקור של ידע. התביעה 
לידע אחר יוצרת לא רק מציאות חברתית אחרת אלא גם מציאות פוליטית אחרת. 
ההיבט הרפלקסיבי של הלוגיקה הפמיניסטית הוא העמדה הפוליטית התובעת חשיפה 
מתמדת של מנגנוני דיכוי והדרה של קבוצות שונות, ופנייה מתמדת אל השוליים ואל 
היחסים בין קבוצות שוליות לקבוצות מרכזיות. אין משתמע מכך שמחקר עם תובנות 
פמיניסטיות חייב לעסוק רק בשוליים; אך המאמץ לחלץ את הניסיון האנושי שנדחק 
לשוליים מאפשר הבנה ויצירה של ידע חדש. מחקר המביא מבט מהשוליים אינו 
עוסק רק בהתנסויות של נשים בשוליים אלא מאפשר לבחון מחדש את ההסדרים 
החברתיים הקיימים. מעמדה זו מתחייבת מודעות חברתית לתנאים הסוציו-פוליטיים 
שבהם צומח ידע. הביקורת הפמיניסטית הפנימית הובילה לשינוי עמוק גם בתוך השיח 
הפמיניסטי עצמו )הרצוג, 2009; 2014(. ההיגיון הפמיניסטי המנחה מחקר פמיניסטי 
הוא השאלה על מי ועל מה לא חשבתי, את מי עוד לא ראיתי ואת קולה של מי טרם 

שמעתי והשמעתי. 

כל הציטוטים לקוחים ממאמרן של ציון-וולדקס, קוק והראל הפותח את הגיליון.  1
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מכאן נובעת חשיבותו של קובץ זה, המביא את מבטן של קבוצות מגוונות מהשוליים 
ומשמיע את קולן. השוליות היא רבת פנים: הרי אין ניסיון הקבוצות היהודיות כניסיונן 
של קבוצות מודרות כמו הפלסטיניות, הבדואיות והדרוזיות. במובנים אלה השיח 
הפמיניסטי מאמץ את ההיגיון הרפלקסיבי והביקורתי אשר בעיקרו חותר תחת המיסוד 
של קטגוריות ניתוח סגורות וקבועות וההיצמדות אליהן, ופותח מרחבים חדשים לאופני 

חשיבה ופרשנות. 

סנדרה הרדינג טוענת שההכללה של הידע מניסיונן של נשים כחלק מההבנות שלנו 
את החברה אינה משנה את מעמדו של הידע מאובייקטיבי לסובייקטיבי, אלא משנה 
אותו לסוג ידע אחר )Harding, 1986; 1993(. אמירה זו נכונה לטענתי גם כשעוסקים 
בידע הצומח מהשוליים. ידע זה מחבר בין הסיפור המדעי )טקסט( לעשייה המדעית 
)ההקשר שבו נעשה המחקר(, ובין היחסים החברתיים )כמו כוח, סטטוס, היררכיה( 
להבנת המציאות ופירוש התוצאות. במושגיה של הרדינג זו "אובייקטיביות חזקה". מושג 
זה מאתגר את תפיסת המרואיינות כאובייקטים של מחקר וגם את התפיסות הרווחות 
המסמנות אותן ואת הידע שהן יוצרות כסובייקטיבי, ולכן מוטה ו"לא אובייקטיבי" 
)הרצוג, 2014: 38(, ומערער על ההבחנה הרווחת במדעי החברה בין ידע אובייקטיבי 

ובין ידע ועמדות הנובעים מניסיון, חוויות ופרשנות של א.נשים.

הצטלבותיות	כתיאוריה	וכמחקר	אמפירי
במציאות  הנטועים  בוחן  מקרי  במגוון  "דנים  העורכות,  בלשון  זה,  בקובץ  המאמרים 
הישראלית/פלסטינית המורכבת. נקודת המוצא היא הצטלבותיות ומגוון, והמאמרים 
מדגישים את הדרכים שבהן קטגוריות חברתיות-פוליטיות, חוויות ואסטרטגיות פעולה 

מתעצבות היום בישראל".

כאן נדרשת הבהרה של מושג ההצטלבותיות. באנגלית יש שני מושגים: האחד 
הוא intersection, הצטלבות, מונח השגור במחקר הכמותני השואל, בהכללה גסה, 
כמה מהתופעה הנחקרת מוסבר על ידי משתנה זה או אחר, ומי מהנשאלות מסכימות 
לאמירות שהוצגו בפניהן ובאיזו מידה. השאלה "כמה" נבחנת בכלים סטטיסטיים עם 
ציון של מידת המובהקות של הממצא. במחקר האיכותני, בעקבות קימברלי קרנשאו 
)Crenshaw, 1991(, המושג המקובל הוא intersectionality. תרומתו החשובה של 
מושג זה היא הטענה שהמפגש בין מיקומים, תופעות, דפוסי חשיבה ומשמעות מייצר 
תופעה חדשה שהיא מעבר לסך מרכיביה. בעברית אין עדיין תרגום או מינוח מוסכם 
לתובנה חשובה זו. ההבדל בין שני המושגים מדגיש את ההבדל המהותי בין שתי 
תפיסות לגבי שאלת המחקר והמתודולוגיה המתאימה. בעוד המחקר הכמותני מבקש 
לבדוק השערות – לקבלן או לדחותן – המחקר האיכותני מבקש להבין תהליכים, יחסי 
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כוח, הגדרות מצב, משמעויות וכדומה. מטרתו לחלץ ידע ותובנות הצומחים מהשדה. יתר 
על כן, המונח הצטלבותיות מיצלוב ) intersectionality( מדגיש שבמפגשי המיקומים 
צלוֺבֶת2 – שהוא מעבר לסך מרכיביו. תפיסה זו מאירה  השונים נוצר משהו חדש – ּתִ
מציאויות חדשות הנארגות בכל פעם מחדש, והן מחייבות אותנו לחשוב אחרת ממה 
שהורגלנו לחשוב. התפתחות זו בשיח הפמיניסטי הביקורתי מפרקת את מושג המגדר 
ממשמעויות מהותניות. כפי שכותבת ניצה ינאי, "כתיבה פמיניסטית היום אינה עוסקת 
בנשים כקאסטה או כמעמד נפרד מגברים, ולא בנשיות כעיקרון כללי של זהות. אלא 
במגוון זהויות ספציפיות ובריבוי של קולות – קונפורמיים, פיקטיביים וחתרניים – 
בתוך ובין יחידים. כתיבה פמיניסטית היום מודעת יותר לקשר בין ידע, אמת והתנסות 
סובייקטיבית" )ינאי, 2007: 384(. זוהי אחת התרומות החשובות של המחקר הפמיניסטי 

בהתייחסויות לכל קטגוריות המיון הרווחות במדע. 

גם אם לא כל המאמרים בקובץ זה מקבלים עמדה זו בשלמותה, ניכר בקובץ הדגש 
על חוויות החיים של נשים יהודיות )חילוניות, מסורתיות, חרדיות ודתיות, אשכנזיות 
ומזרחיות( וערביות פלסטיניות )דרוזיות, בדואיות ומוסלמיות( ועל ניתוח אופני	
הפועלוּת של נשים במיקומי שוליים מרובים.	זו תובנה חשובה הראויה להדגשה, 
שכן השוליות אינה אחידה במרכיביה ובמיקומיה החברתיים. המשותף לנשים שבהן 
עוסק הקובץ הוא היותן נשים בחברות ממוגדרות, אך לא ניתן להתעלם מהעובדה שיש 
הבדלים בין שוליות של נשים יהודיות לזו של ערביות פלסטיניות, וגם בתוך כל אחת 

מהקטגוריות האלה מתקיימים רבדים מגוונים של שונות ושוליות. 

המושגים "ניסיון" ו"פרקטיקה של חיי יום-יום" הפכו לאבן יסוד בשיח הפמיניסטי, 
כמו בשיח הפוסט-קולוניאלי, מפני שהם מאפשרים דיבור אחר ותיאורטיזציה חדשה 
של החברה מזווית ראייה שמקורה בשוליים, במקומות שאליהם נדחקו קבוצות שהוגדרו 
Haraway, 1988; hooks, 1990, 133– ;284–282 ,2000 ,שוליות או אחרות )הרצוג

 .)145; Stoetzler and Yuval-Davis, 2002

מרחבי	כוח	ופוליטיקה
הבוחנים  השוליים  מן  הצומח  ידע  סביב  המאמרים  את  לאגד  בחרו  החוברת  עורכות 
תצלובוֺת של שלוש קטגוריות אנליטיות: לאום, דת ומגדר. טוב עשו החוקרות שהוסיפו 
כלכליים  לשוליים  גיאוגרפיים  מרחבים  שבין  ובזיקות  באתניות  העוסקים  מאמרים 

וחברתיים )כמו מאמרה של סיגל נגר-רון(.

הצעה למושג מחליף להצטלבותיות, בין היתר משום שחלק מהחוקרות השתמשו במושג הצטלבות   2
ואחרות בהצטלבותיות. 
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לגיטימי לצאת למסע המחקרי מתוך רצון לבחון רק שלוש קטגוריות, אך אם 
הממצא החזק הוא שהמדינה ומנגנוניה הם חלק בלתי נפרד מחוויות הנשים וממחסומי 
השוויון, כפי שעולה מהמבוא לחוברת, הייתי שוקלת כיצד להכליל את המדינה; ואולי 

ההימנעות מהכללת המדינה קשורה לסוגיות פוליטיות של גבולות וריבונות? 

החוקרות מציינות במבוא, ובצדק רב, שבמקום להציג תמונת מצב סטטית, 
המאמרים בגיליון מתמקדים בתמורות, מתחים ודינמיקות, ומבקשים לברר כיצד 
מתחולל שינוי ביחסים שבין קבוצות שונות לבין עצמן וגם ביחסים ביניהן ובין המדינה, 
אבל גם בשינויים החלים במדינה. זוהי אמירה חשובה, ודווקא אזכור המדינה כחלק 
מהיחסים וכחלק מהשינויים מחזיר אותי לתהייה מדוע המדינה אינה נכללת בכותרת 

המבוא ומדוע אין הסבר לכך שהיא נשארת נוכחת-נפקדת.

המיקום השולי הוא ניסיון חיים שכופה לא אחת התעלמות, זלזול וניצול, אך הוא 
גם מקום המאפשר ראייה אחרת, ויותר מכך, הוא משמש אתר להתנגדות, מיקום של 
 hooks,( אפשרות ושל פתיחוּת לשינוי – פתיחוּת רדיקלית, בלשונה של בל הוקס
153 :1990(. גישה זו הולמת את גישתו של מישל דה סרטו, שאותה פיתח בספרו 
The Practice of Everyday Life )de Certeau, 1984(. דה סרטו רואה בפרקטיקה 
של היום-יום מכניזם של מחאה והתנגדות המתפתח באופן תמידי. לתפיסתו, אולי אי-

אפשר להימלט לחלוטין מהשפעתה של התרבות הדומיננטית, אך אפשר למצוא דרכים 
עוקפות וטקטיקות יצירתיות המחוללות מצבים שנוגדים את משטרי הדעת הממשטרים 
של השיח הדומיננטי. הפרקטיקות של חיי היום-יום הן אפוא דרכים עוקפות הנסללות 
בעקשנות על ידי אלה הלכודים ברשתות הכוח והשליטה של מערכות גדולות )הרצוג, 

.)2010

במקום	סיכום
מן  הישראלי  המדינתי  ובמערך  החברתי  במארג  "מתבונן  העורכות,  כותבות  הגיליון, 
השוליים". אך אני תוהה מדוע נבחר הניסוח הזהיר של המשך המשפט – "תוך הרהור 
בשאלה האפיסטמית, הפוליטית והאתית – מה מתגלה כאשר שמים במרכז התמונה 
זה  קובץ  השוליים?".  של  המבט  מנקודת  במרכז  מתבוננים  כאשר  או  השוליים,  את 
מביא מבטים מגוונים מהשוליים אל ועל המרכז, ולכן לדעתי אין מקום להרהר אלא 
לטעון שקובץ מאמרים זה מוסיף עוד לבנה אמפירית, המחדשת ומרחיבה את הטענה 
הצומחת מהתובנות של גישות פמיניסטיות המדגישות מיקומים מרובי שוליות כמקור 
של ידע אחר וחדש. המבט של קבוצות ממיקומים שונים בשוליים של החברה בישראל 

מוסיף ממד חשוב, והוא הדגש על המקומיות כמקור של ידע מאתגר. 

לחשוב מחדש על לאום, דת, מגדר ומה שביניהם 



239

רשימת	מקורות
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ובין-לאומית  ציבורית  למדיניות  הספר  בבית  בכירה  מרצה  היא  בן-שטרית  ליהי	
ופוליטיקה  דת  מגדר,  של  בנושאים  עוסק  מחקרה  בארה״ב.  ג'ורג'יה  באוניברסיטת 
 Righteous Transgressions: :במזרח התיכון. לצד מאמרים רבים פרסמה שני ספרים
 Women’s Activism on the Israeli and Palestinian Religious Right )Princeton
 Women and the Holy City: The Struggle over-ו  )University Press, 2015
Jerusalem’s Sacred Space )Cambridge University Press, 2020(. לבן-שטרית 
בלימודי  ראשון  ייל, ותואר  מאוניברסיטת  המדינה  במדע  שני  ותואר  דוקטור  תואר 

המזרח התיכון מאוניברסיטת פרינסטון.

צפת  האקדמית  במכללה  ומרצה  פמיניסטית  סוציולוגית  היא  ברכאת  אבתסאם	
ובתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן. כחוקרת סוציולוגיה ומגדר, היא עוסקת 
בסוגיות של הצטלבות ופירוק של יחסי הכוח, בצורות של דיכוי והתנגדות, בקשר בין 
מגדר, דת ושוק העבודה, באסטרטגיות פעולה וביחסים מגדריים. עבודת הדוקטור שלה 
דנה באסטרטגיות ופרקטיקות פעולה של נשים דרוזיות כנגד יחסי כוח מרובים. היא 
 Journal of מגדר,  מגמות,  החדש,  המזרח  כמו  שונים,  עת  בכתבי  מאמרים  פרסמה 
היא  האחרונות  השנים  בשלוש   .Gender Issues-ו  Research in Gender Studies
ערכה מחקר השוואתי הדן בהשתלבות נשים מקבוצות דתיות אדוקות בשוק העבודה. 
בירושלים  העברית  באוניברסיטה  בתר-דוקטורט  מהשתלמות  חלק  הוא  זה  מחקר 
של  המחקר  מקרי  השוואת   – איכותיות  במשרות  אדוקות  "נשים  הפרויקט  במסגרת 
פרופ'  בהנחיית  ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  במחלקה  ודרוזיות"  מוסלמיות  חרדיות, 
מיכל פרנקל. המחקרים העתידיים יעסקו במגדר, דת ואומנות בקרב נשים שמרניות 

מקבוצות מיעוט.

 ביוגרפיות 
של המחברות

כתב עת למדע המדינה פוליטיקה
וליחסים בינלאומיים
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מגדר  בלימודי  דוקטור  תואר  בעלת  פמיניסטית,  ופעילה  חוקרת  היא  הווארי  ערין	
בין  הפלסטיני:  הנשי  באקטיביזם  עוסק  שלה  המחקר  בנגב.  בן-גוריון  מאוניברסיטת 
במרכז  בתר-דוקטורט  חוקרת  הייתה  היא  המאמר  כתיבת  בעת  ומדינה.  דת  פמיניזם, 
מינרבה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. הווארי 
מנהלת את התוכנית ללימודי מגדר במדה אלכרמל – המרכז הערבי למחקר חברתי 
שם  על  מחו״ל  לתלמידים  ספר  בבית  המניין  מן  שלא  מרצה  גם  היא  בחיפה.  יישומי 

רוטברג ובתוכנית גלוקל לפיתוח בין-לאומי באוניברסיטה העברית בירושלים.

לקידום  המרכז  של  המייסדת  והראשה  המניין  מן  פרופסור  היא  הלפרין-קדרי  רות	
בר-אילן.  באוניברסיטת  ועמנואל רקמן בפקולטה למשפטים  רות  ע"ש  מעמד האשה 
2007–2018 שימשה כחברה וסגנית נשיאה בוועדת המומחים הבין-לאומית  בשנים 
שני  תואר  בעלת   .)CEDAW( נשים  נגד  אפליה  לביעור  האמנה  במסגרת  האו"ם  של 
ייל; מומחית לדיני משפחה, לביקורת  ושלישי מבית הספר למשפטים באוניברסיטת 
ספרה  הבין-לאומי.  במשפט  נשים  ולזכויות  ההלכה  ושל  המשפט  של  פמיניסטית 
בנושא נשים בישראל יצא לאור בהוצאת אוניברסיטת פנסילבניה בשנת 2004. זכתה 
מחקר  מענקי  ושלושה   Horizon 2020 במסגרת  מענק  כולל  מחקר,  מענקי  בכמה 
 International Award וכן באותות ובפרסים, בהם ,)ISF( מטעם הקרן הלאומית למדע
for Women of Courage מטעם מחלקת המדינה של ארה"ב; פרס רפפורט לאשה 
מחוללת שינוי בחברה הישראלית; ואות אבירת איכות השלטון מטעם האגודה לאיכות 
השלטון בישראל. בשנת 2018 נכללה ברשימת 100 המשפיעים בעולם בתחום מדיניות 
המגדר מטעם ארגון Apolitical. כיום היא משתתפת בכמה פרויקטים בין-לאומיים של 
מחקר והידברות סביב נושאים הקשורים בזכויות נשים, דת ומדינה. הלפרין-קדרי היא 

תושבת ירושלים, אם לארבעה.

אילת	הראל היא פרופסור למדע המדינה בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ובמחלקה 
לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המחקרים והפרסומים שלה עוסקים 
בנקודות התפר שבין מדע המדינה, מגדר ולימודי קונפליקט. כיועצת הדיקאן להוגנות 
ולחוקרות  ולסייע לחברות סגל  כדי לקדם  מגדרית בשנתיים האחרונות פעלה הראל 
ומחקריה פורסמו  זכתה במספר לא מבוטל של מענקי מחקר,  צעירות ממנה. הראל 
פרסים  בכמה  זכתה  כן  כמו  מובילות.  ספרים  ובהוצאות  בתחום  מובילים  עת  בכתבי 
 Association of Israel-ה מטעם  המצטיינת  הצעירה  החוקרת  בפרס  היתר  בין   –
 Breaking the Binaries in Security 2018; הספר האחרון שלה –  Studies לשנת 
זכה  דפנה-תקוע(,  )עם פרופ'  אוניברסיטת אוקספורד  בהוצאת  Studies – שפורסם 
זכתה   2021 ובשנת   ;ERGOMAS אגודת  מטעם   2020 לשנת  המצטיין  הספר  בפרס 
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אודות  על  לקריאה  בנגב.  בן-גוריון  באוניברסיטת  השראה"  מעוררת  "מרצה  בפרס 
תושבת  הראל   .https://ayeleths.wixsite.com/home ראו  הראל,  של  המחקרים 

הנגב ואם לשלושה.

חנה	הרצוג היא פרופסור )אמריטה( לסוציולוגיה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
מישראל  הראשונה  כנשיאה  החוג,  כראשת  כיהנה  היא  אביב.  תל  באוניברסיטת 
של Association of Israel Studies וכראשת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת 
שותפה  מנהלת  היא  ומקימותיה.  יוזמותיה  בין  הייתה  שהרצוג  תוכנית   – אביב  תל 
ששניים  בירושלים,  ליר  ון  במכון  הציבורית  בזירה  נשים  לקידום  המרכז  "שוות",  של 
הרצוג  למגדר".  דיגיטלי  ידע  מרכז   – ו"יודעת  המגדר"  "מדד  הם  החשובים  ממפעליו 
פרסמה מאמרים רבים בתחומי התמחותה: סוציולוגיה פוליטית-היסטורית, אי-שוויון 
פלסטיניות  ופוליטיקה,  מגדר  דת  ופוליטיקה,  ומגדרי, גזענות, מגדר  לאומי  אתני, 
אזרחיות ישראל, מגדר וידע וסוציולוגיה של דורות. במסגרת מחקריה על תיאוריה וידע 
וחוקרים  חוקרות  של  דורות  פמיניסטית. הנחתה  מתודולוגיה  של  בסוגיות  גם  עסקה 
בעבודות מחקר לתואר שני ולתואר דוקטור. כלת פרס א.מ.ת וכן כלת פרס מפעל חיים 

.Association of Israel Studies של

סיגל	נגר-רון	היא סוציולוגית, חברת הסגל הבכיר במכללה האקדמית ספיר. חוקרת 
אי-שוויון בהצטלבות שבין אתניות, מגדר, מעמד ומרחב בישראל. מאמרה "סטטיסטיקה 
את  חשף  אשר   ,)2021( בישראל"  אי-שוויון  ומדידת  אתנית  קטגוריזציה  לאומית, 
תרומת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליצירת הקטגוריות האתניות הפנים-יהודיות 
אי-השוויון  ואת מחיקתן ממדדי  קום המדינה  הבינאריות בעשורים הראשונים לאחר 
אי-השוויון  ולמדידת  הלמ"ס  מדיניות  שינוי  על  להצהרה  הוביל  האחרונים,  בעשורים 
האתני בדור השלישי. ספרה )יחד עם מוטי גיגי ותמי רזי( מגוונים את מגדל השן: דור 

ראשון להשכלה אקדמית – כותבים ראה אור השנה )2022( בהוצאת פרדס.

אופירה	פוקס היא אנתרופולוגית פוליטית שחוקרת ממשקים של דת, מגדר ואזרחות. 
 Scaling Down Judaism: The Politics of" את עבודת הדוקטור שלה, שכותרתה 
Tradition and Change among Liberal Observant Jews in Israel", היא כתבה 
ידי  על  מומנה  בישראל  שלה  עבודת השדה  באורבנה-שמפיין.  אילינוי  באוניברסיטת 
חברתי  לשינוי  יוזמות  שמובילים  וארגונים  בקהילות  קרן Wenner-Gren ועסקה 
וממסדי בחברה הציונית-דתית. מאמר שמבוסס על עבודת השדה שלה בקרב מניינים 
 Journal of Modern Jewish העת בכתב  התפרסם  בירושלים  הלכתיים-שוויוניים 

https://ayeleths.wixsite.com/home
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למשפטים  הספר  בבית  בתר-דוקטורט  מחקרי  משלימה  היא  אלו  בימים   .Studies
ובמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שניהם באוניברסיטת בר-אילן.

וממשל  לפוליטיקה  המחלקה  וראש  המדינה  למדע  פרופסור  היא  קוק  בקי	
הקשורים  נושאים  של  במגוון  עוסקים  הרבים  מחקריה  בנגב.  בן-גוריון  באוניברסיטת 
לדמוקרטיה, ייצוג, מיעוטים, זיכרון, זהות ומגדר. לאחרונה עוסקת קוק בפרויקט רחב 
היקף הבוחן את ההשפעה המצטלבת של זהות לאומית, דתית ומגדרית על הסוכנות 
של נשים מקבוצות מיעוט; ובמקביל בפרויקט גדול אחר, הבוחן את מיזם "זיכרון בסלון" 
ואת זיכרון השואה בקרב קהילות שונות בחברה הישראלית. פרסומיה הרבים ראו אור 
 Gender, Place and Culture, Ethnic and Racial Studies בכתבי עת מובילים כמו
https://bgu.academia. ראו  מחקריה  על  נוספת  לקריאה   .Memory Studies-ו

edu/RebeccaKook. קוק מתגוררת בהרצליה ואם לשלושה.

העברית  באוניברסיטה  פוקס  ע"ש  לחינוך  הספר  בבית  מרצה  ציון-וולדקס	 תניא	
תנועות  על  בדגש  ופוליטיקה  דת  מגדר,  בין  בהצטלבות  עוסקים  מחקריה  בירושלים. 
חברתיות בישראל, ובפרט נשים שפועלות לקידום מעמדן של נשים בחברות מסורתיות 
ודתיות מגוונות )דתיות, חרדיות, מוסלמיות ועוד(. לצד אלה היא חוקרת קידום שוויון 
מגדרי בחינוך ומאבקים בגזענות בישראל. מחקריה פורסמו בכתבי עת מובילים בתחום, 
ביניהם Gender & Society, Signs ו-AJS Review, ואחד ממאמריה זכה בפרס מטעם 
האגודה הסוציולוגית הישראלית. את עבודת הדוקטור שלה, שעסקה במאבק בסרבנות 
ציון-וולדקס  בר-אילן.  באוניברסיטת  מגדר  ללימודי  בתוכנית  השלימה  בישראל,  גט 
בן-גוריון  ובמכון  בארה"ב  פרינסטון  באוניברסיטת  בתר-דוקטורט  מחקרי  גם  ערכה 
לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתמיכת מלגות יוקרתיות – מלגת 
רוטשילד )יד הנדיב(, מלגת הקרן הלאומית למדע )ISF(, מלגת קרייטמן ומלגת מכון 

ישראל. היא תושבת הנגב ואם לארבעה. 

המדינה  למדעי  המחלקה  ראש  וסגן  בכירה  מרצה  היא  רוסמן-סטולמן	 אלישבע	
באוניברסיטת בר-אילן, ועומדת בראש מרכז ארגוב לחקר ישראל והעם היהודי. היא 
המנהל  הוועד  כחברת  וכיהנה  בישראל,  צבא-חברה  חוקרי  באגודת  מייסדת  חברה 
וכחברת ועדת הביקורת של האגודה. כמו כן, מאז 2021 היא חברה בוועד המנהל של 
ודת  צבא  צבא-חברה,  ביחסי  עוסקים  ה-Association for Israel Studies. מחקריה 
 Nations and Nationalism, Armed ופמיניזם דתי, והם פורסמו בין היתר בכתבי העת
מחקריה  על  לקריאה   .Politics, Religion and Ideology-ו  Forces & Society

 .https://biu.academia.edu/ElishevaRosmanStollman ראו
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