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תקציר
ופמיניזם  מגדר  ובין  כלכלה  בין  השוררים  המתחים  על  לעמוד  היא  המאמר  מטרת 
ובפערים  היסוד  בהנחות  טבועים  אלו  מתחים  כי  נטען  ופעולה.  ידע  של  שדות  כשני 
שבין  המתח  את  המחוללים  הכשלים  את  וננתח  אלו,  שדות  המפעילים  המושגיים 
על  נצביע  הכלכליות.  והפרקטיקות  התיאוריות  ובין  הביקורתית  הפמיניסטית  ההגות 
כלכלת הטיפול כחלופה פמיניסטית לכלכלה הניאו-ליברלית, המצויה עדין בשוליהן 
סדר  כיצד  להראות  נבקש  בהמשך  בכלכלה.  המרכזי  בזרם  והמדיניות  החשיבה  של 
וכיצד  האם  בשאלה  ונדון  כלכליות,  תופעות  על  אור  לשפוך  יכול  פמיניסטי  יום 
מסורתיות  גישות  ידי  על  הנשלטים  הכלכליים,  במבנים  שינוי  לחולל  יכול  הפמיניזם 
ופטריארכליות. בעת כתיבת המאמר פרץ משבר הקורונה והוכיח ביתר שאת עד כמה 
כלכלות המדינות מושתתות על כלכלת הטיפול, חרף הדרתה. המשבר חיזק את הצורך 
לערוך שינוי בהנחות היסוד של כלכלת הזרם המרכזי תוך הבאה בחשבון של עבודת 
הטיפול, כך שתהפוך לחלק מעיצוב המדיניות הכלכלית וממילא אי-השוויון בין גברים 

לנשים בכלכלה יצטמצם. 
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א. מבוא 
בין כלכלה לפמיניזם כשני שדות  מטרת המאמר היא לעמוד על המתחים השוררים 
מסמך  בעברית  ולקוראות  לקוראים  להציג  ראשון  ניסיון  זהו  ופעולה.  ידע  ייצור  של 
בביקורת פמיניסטית עדכנית על הזרם המרכזי של הכלכלה, בחלופות  יסוד העוסק 
המוצעות למדיניות הכלכלית שנשענת עליו ובאתגרים הכרוכים ביישום חלופות אלו.

אנו מצביעות על הנתק בין שני השדות של כלכלה ופמיניזם, כפי שהוא נוצר 
בשל הפערים בין המושגים והנחות היסוד העומדים בבסיסם. בתוך כך ננתח את 
הכשלים המחוללים את המתח שבין ההגות הפמיניסטית הביקורתית ובין התיאוריות 
והפרקטיקות בזרם המרכזי של הכלכלה. כדוגמה, נצביע על כלכלת הטיפול כשדה 
המודר מהחשיבה ומהמדיניות הכלכלית בזרם המרכזי. דיוננו יעסוק גם בשאלה אם 
הפמיניזם יכול לחולל שינוי במבנים הכלכליים הנשלטים על ידי גישות מסורתיות 
ופטריארכליות. בתוך כך נבדוק אם משברים כלכליים הם הזדמנות למגדור הכלכלה, 
וכיצד סדר היום הפמיניסטי יכול לתרום להבנתם ולהתמודדות עימם. בעת כתיבת 
המאמר פרץ משבר הקורונה, והוכיח ביתר שאת עד כמה כלכלות המדינות מושתתות 
על כלכלת הטיפול, חרף הדרתה. בעקבות המשבר מתחדד הצורך בשינוי הנחות היסוד 
של הזרם המרכזי בכלכלה והטמעת כלכלת הטיפול בו, כך שתהפוך לחלק מעיצוב 

המדיניות הכלכלית ואי-השוויון בין גברים לנשים בכלכלה יצטמצם.

המסקנה המתבקשת מהניתוח, כפי שנראה, היא שתיאוריות פמיניסטיות המבקרות 
את כלכלת הזרם המרכזי מציעות פתרונות המטילים את האחריות על המדינה, ותובעות 
ממנה הוספת משאבים כדי להכיר בחשיבותה של עבודת הטיפול ולהכליל אותה בתוך 
המבנים העיקריים המעצבים את המדיניות הכלכלית בזרם המרכזי. עם זאת, תיאוריות 
אלו מתנפצות אל צוקי הכלכלה הגלובלית הניאו-ליברלית, שמגמתה היא לצמצם ככל 
האפשר את אחריות המדינה ותקציביה ובכלל זה תקציבי כלכלת הטיפול, על היבטיה 

הגלויים והשקופים, ובכך מותירה את עיקרה על כתפיהן של נשים.

מאמרנו מתפתח בשלושה צירים המשתלבים זה בזה. תחילה נציג כרקע את 
התפתחות לימודי המגדר בנפרד מכלכלה; לאחר מכן תובא סקירה אנליטית של 
הביקורת הפמיניסטית המרכזית על כלכלה; לבסוף נדון ביתרונות של יישום גישות 
חלופיות שצמחו מתוך הביקורת הפמיניסטית, בהשוואה לניתוח הכלכלי ההגמוני. 
נדגיש שעד כה טרם הצליחו החלופות הפמיניסטיות לחולל שינוי של ממש בזרם 

המרכזי של הכלכלה.
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 ב. התפתחות במסלולים נפרדים: 
לימודי כלכלה ללא מגדר ולימודי מגדר ללא כלכלה

נשים  מחאות  הברית  בארצות  פרצו  העשרים  המאה  של  והשבעים  השישים  בשנות 
 .)The women’s liberation movement( האישה  לשחרור  התנועה  את  שהולידו 
אדם  לזכויות  ומהמאבקים  החדש  השמאל  ממחאות  הושפע  התנועה  של  היום  סדר 
היא  פעילוֹת.  של  קומץ  רק  בראשיתה  ומנתה  "ברחובות"  צמחה  זו  תנועה  ואזרח. 
זירות החיים בארצות הברית, ומתוכה יצאו  קראה תיגר על הסדר הפטריארכלי בכל 
פעילות רדיקליות שפתחו במאבק אשר דרש הכרה בנשים כבנות אנוש לצד הגברים. 
יומה הכרה בסוגיות כגון אלימות, מיניות, אימהות,  מתוך כך חרטה התנועה על סדר 
אופייה  את  חשפו  התנועה  פעילות  גופן.  על  הנשים  ושליטת  המשפחה  מבנה  שינוי 
הפטריארכלי של הדמוקרטיה ותבעו שינויים בהסדרי המשטר הפוליטי. קריאת תיגר 
זו התפשטה ברחבי העולם המערבי וחלחלה לזירות נוספות בספרה הציבורית, לרבות 
מוסדות המדינה והאקדמיה )דהאן-כלב, 1999(. קרול פייטמן, תיאורטיקנית פוליטית 
פמיניסטית ממעמד הפועלים בבריטניה, לימדה בשנות השבעים באוניברסיטת סידני 
ולמדע המדינה  לפילוסופיה  והצטרפה שם למאבק שהחל במחלקות  שבאוסטרליה, 
על הוראת פמיניזם וכלכלה פוליטית. פייטמן פעלה להכנסת קורסים ללימודי נשים 
לאוניברסיטה ולימדה בעצמה קורס שכותרתו "הכלכלה הפוליטית של נשים". צעדים 
חדשות  שאלות  על  ולמחשבה  הפמיניזם  בחשיבות  להכרה  תרמו  אלה  ראשונים 
תחום  לאקדמיה  להכניס  הדרישה  זאת,  עם   .)Sullivan, 1998( הפוליטית  בתיאוריה 
נתפסה  דיסציפלינרי  נושא  של  לגופו  ולא  )לנשים(  אוכלוסייה  של  לגופה  שנוגע 
התחולל  שבה  באוניברסיטה  השמרני  הממסד  מצד  התנגדות  ועוררה  כשרירותית 
המאבק. מאבקה של פייטמן כשלעצמו חשף את החלל הפעור הנוגע לחלקן ותרומתן 
המגדר  תפקידי  לחקר  גם  כמו  מדיניות,  ולעיצוב  לפוליטיקה  לכלכלה,  נשים  של 
לגישור,  ניתן  בלתי  פרדיגמטי  נתק  המאבק  חשף  ספציפי  באופן  )שם(.  אלה  בזירות 
מפני שתורות כלכליות )כמו גם תורות משפט, רפואה ועוד( אינן עוסקות בקטגוריות 

חברתיות כי אם במושגים מופשטים שמגדירים אותן.1 

מאז מאבקה של פייטמן מתנהל המאבק להכניס לימודי נשים ומגדר לאקדמיה 
בשני ערוצים. בערוץ האחד נעשה מאמץ להרחבת הדיסציפלינות הקיימות באמצעות 
הוספת חקר המגדר. בערוץ זה המשיך המחקר להתנהל על פי המתודות המקובלות 
בדיסציפלינות השונות, כיוון שחוקרות רבות הסתייגו מעצם הפיתוח של חקר המגדר 

מחלקות הנשים והילדים בבתי חולים הן המחלקות היחידות שעוסקות בקטגוריות חברתיות, ושאר   1
המחלקות מחולקות לפי קטגוריות רפואיות כגון כלי דם, אורתופדיה, עיניים וכו׳. חלוקה כזו מבטאת גישה 
פונקציונלית שהשלכתה על נקודת המבט על בני אדם היא בהכרח רדוקציוניסטית. הכנסת קטגוריות 
חברתיות כיחידות אנליטיות נותרה חיצונית ומלאכותית להיגיון המדעי המכתיב את הגישות המסורתיות.

נוכחות נפקדות בחשיבה ובמדיניות הכלכלית
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והוראתו במסגרות נפרדות. טענתן העיקרית הייתה שהקמת מסגרות נפרדות תוביל 
ל"גטואיזציה" של חקר המגדר )Jeffrey, 1981(. בערוץ זה נוצרו חלופות שהאירו 
את יחסי הכוח המגדריים והדגישו זוויות חדשות הנוגעות לחייהן של נשים. הרדינג 
ונורברג )Harding and Norberg, 2005( טוענות שההיסטוריה של מדעי החברה 
מראה שפרויקטים במחקר פמיניסטי, אנטי-גזעני, פוסט-קולוניאלי, אנטי-קפיטליסטי 
ואנטי-הטרונורמטיבי קידמו בתוך הדיסציפלינות הקיימות הבנה מעמיקה יותר של 
תהליכי הבניית ידע. מחקרים כאלה הביאו פרספקטיבות רעננות לבחינה של שאלות 
ישנות והעלו שאלות חדשות על העולם החברתי שבתוכו אנו פועלים.ות. לדידן, מחקר 
המחויב מבחינה פוליטית ואתית להשלכות החברתיות שלו יכול לייצר ידע חשוב. 
ואולם, תהליכים אלו כמעט לא התרחשו בחקר הכלכלה ויישומה, בין היתר מפני שיותר 
מדיסציפלינות אחרות הקפידה הכלכלה לבסס את עצמה כמדע ״קשה״ ו״מדויק״ – ולכן 

.)May, 2002( ניטרלי ואוניברסלי כביכול

רנדי אלבלדה )Albelda, 1997( אף הצביעה על קשר בין מיעוט הנשים בכלכלה 
לגמרי להשפעה  היותה חסומה כמעט  ובין  לדיסציפלינות אחרות(  )בהשוואה 
פמיניסטית. בארצות הברית של שנות השמונים עלה שיעור חברות הסגל והמועסקות 
בכל הדיסציפלינות האקדמיות, ובקמפוסים גדל מספר הקורסים העוסקים בניתוח 
שיטתי של סוגיות מגדריות. בשנות התשעים נעשה המחקר הפמיניסטי ממוסד, 
ובחלק מהדיסציפלינות – בעיקר בהיסטוריה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה וספרות – 
השפיע הפמיניזם על המתודולוגיה של הדיסציפלינה. כלומר ללא חוקרות פמיניסטיות 

הסיכויים לפתח אסכולה פמיניסטית קטנים.

גם בלימודי הכלכלה בישראל אין כמעט עיסוק שיטתי בתכנים מגדריים ובאופן 
שבו התיאוריה הכלכלית והמדיניות הכלכלית רלוונטיות לחייהן של נשים. ההתייחסות 
לסוגיות כלכליות בקורסי הליבה שולית ותלויה בחשיבות שהמרצים והמרצות מייחסים 
לסוגיות מגדריות, ומתבטאת בדוגמאות המוצגות בפני הסטודנטים כדי להמחיש את 
המודלים הכלכליים. סוגיות מגדריות מוזכרות לעיתים במסגרת קורסי בחירה בתחומים 
של כלכלת משפחה וכלכלת עבודה. עבודה שאינה בשוק אינה נכללת לרוב במודלים, 

ותיאוריה פמיניסטית אינה מופיעה כלל )חסון, 2016(.

ערוץ הפעולה השני להכנסתם לאקדמיה של לימודי נשים ופמיניזם, שלימים הפכו 
 .)Kramarae and Spender, 2004( ללימודי מגדר, היה הקמת מחלקות ייעודיות לנושא
בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת נפתחו ביוזמתן של נשים תוכניות מחקר 
והוראה במוסדות אקדמיים ברחבי העולם שעסקו בנשים ומאוחר יותר במגדר. תוכניות 
אלו נתקלו בביקורת שלפיה לימודי נשים אינם אלא פרי אידיאולוגיה פוליטית שאין לה 
הצדקה מדעית ושאינה עומדת בקריטריונים מדעיים של אובייקטיביות. תגובות הנגד 
ששוללות את עצם קיומם של לימודי מגדר נשמעות גם היום. ב-2018 נאסרו בהונגריה 
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לימודי מגדר ותויגו כאידיאולוגיים ולא מדעיים; זאת לצד מקרים של רדיפת חוקרות 
 Redden, 2018; Apperly, 2019; Evans,( ומחלקות לחקר מגדר ולהט"ב ברחבי העולם
2019(. חרף כל זאת התחוללה מהפכה פמיניסטית שהפכה נושאים הנוגעים לכאורה 
לחייהן הפרטיים של נשים לנושאים פוליטיים. פותחו גישות, תיאוריות ומתודולוגיות 
Dahan-( אשר יצרו קורפוס דיסקורסיבי של ידע שניתן לכנותו דיסציפלינה פמיניסטית

.)Kalev, 2019

בישראל הוקמה כבר בשנת 1982 ״התכנית להבדלים בין המינים״ באוניברסיטה 
העברית, בהובלתן של פרופ' גליה גולן ופרופ' נעמי חזן מהחוג למדע המדינה ופרופ' 
עמיה ליבליך מהחוג לפסיכולוגיה. בשנת 2000 נפתחה באוניברסיטת בר-אילן המחלקה 
הראשונה בישראל ללימודי מגדר, הודות לתרומה אישית של חוקרת המגדר פרופ' דפנה 
יזרעאלי. בסוף העשור הראשון של שנות ה-2000 הופעלו תוכניות לתארים אקדמיים 
בלימודי מגדר בחמש מתוך שמונה האוניברסיטאות שפעלו אז בישראל )אהרוני וחסון, 

 .)Safir, 2009 ;2020

על אף הביקוש הגדל ללימודי מגדר, רוב התוכניות סובלות עדיין מקשיים תקציביים, 
מאוישות בתקנים מעטים ונשענות במידה רבה על מרצות מן החוץ. לימודי כלכלה 
אינם נכללים בתוכניות אלו. בה בעת, התלמידות לתארים מתקדמים והמרצות המעטות 
לכלכלה מתקשות לשרוד לאורך זמן בבתי הספר לכלכלה, שנותרו מעוזים גבריים 
מובהקים. הכלכלניות המעטות הפועלות בבתי הספר לכלכלה נאלצות לשחק לפי כללי 
משחק המתעלמים מהיבטים פמיניסטיים )חסון, 2016(. התנהלות זו בערוצים מקבילים 
היא תוצאה של הפער המושגי והמתודולוגי בין פמיניזם לכלכלה שאינו מאפשר דיאלוג, 
ובו נדון עתה. יתרה מכך – התנהלות זו אף מנציחה בהתמדה את הפער, כפי שנראה 

לאורך המאמר.

ג. מבט פמיניסטי על הדיסציפלינה הכלכלית 

1. ביקורת פמיניסטית על הנחות היסוד בתיאוריה הכלכלית 
 Harding, 1986; Haraway,( הראווי  דונה  והמדענית  הרדינג  סנדרה  הפילוסופית 
המבט  נקודת  תיאוריית  את  המדע  של  הפילוסופיה  לביקורת  תרמו   )1991
הפמיניסטית )Feminist Standpoint Theory(, המערערת על הטענה שלפיה מדע 
מציאויות  בסיס  על  המדע  של  מרכזיים  מושגים  מחדש  ומגדירה  ערכים  נטול  הוא 
החיים של נשים. במסגרת הגות זו פיתחה הרדינג את המושג ״אובייקטיביות חזקה״, 
המחקר  על  החוקר/ת  של  הסובייקטיביים  הערכים  בהשפעת  הכרה  שמשמעו 

.)Harding, 1991(
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חשיפת הטיות אלו הניחה את הבסיס לדיון בטבעו החברתי של השיח הכלכלני 
ולהארת ההשפעות המגדריות על הידע הכלכלי. כלכלניות בעלות תודעה פמיניסטית 
הצביעו על ההנחות המגדריות החבויות ביסודה של המחשבה הכלכלית הניאו-קלאסית 
 Pujol,( שעליה מבוסס גם היום הזרם המרכזי בכלכלה.2 למשל, הכלכלנית מישל פוג'ול
1995 ;1992( בחנה את הטענות התיאורטיות לגבי נשים ופעילויותיהן הכלכליות כבר 
בכתביהם של מי שנמנים עם אבות התיאוריה הניאו-קלסית המוקדמת,3 כמו גם את 
דחיקתן של כלכלניות ושל פמיניסטיות שפעלו בתקופתם אל מחוץ לשיח הכלכלי 
הרווח. מנקודת מבטם של כלכלנים אלו, השתתפותן של נשים בשוק העבודה נתפסה 
כמאיימת על הרווחה הלאומית ועל משקי הבית, משום שתפקידן העיקרי הוא טיפול 
בילדים וביצוע מטלות משק הבית. כמו כן, נשים נתפסו כעובדות לא יצרניות וברמה 
נמוכה. באופן אירוני, הפתרונות שהציעו כלכלנים אלו, שתמכו באופן כללי בכלכלת 
שוק חופשי, נשענו על התערבויות דרקוניות בשוק העבודה כדי לדחוק ממנו את 
רגליהן של נשים. תפיסות אלה תאמו צעדים שננקטו כדי לשמר את הפריווילגיה 
של גברים בשוק העבודה, למשל העלאת שכרם כך שהגברים כולם – נשואים או 
לא – יוכלו להרוויח "שכר משפחתי": שכר שיספיק כדי לכלכל משפחה ויבטל את 
הצורך בהשתתפות נשים בשוק העבודה לצורך השלמת ההכנסה המשפחתית. בכך 
אף התעלמו הכלכלנים מנשים שנאלצו לפרנס את עצמן או את משפחותיהן מסיבות 
מגוונות – מכיוון שבן זוגן לא יכל לצאת לעבוד או משום שהיו אימהות יחידניות או בנות 
מעמד הפועלים. ביקורתה הנוקבת של פוג׳ול מדגימה את כשלי החשיבה של הוגים 
ש"כותבים מהכורסה". עם זאת, יש לזכור כי הכלכלנים של ראשית המאה העשרים 
כתבו בשנים שבהן העבודות שעליהן התחרו נשים וגברים נמשכו שעות ארוכות ביום 
וללא תנאים סוציאליים. נשים בתקופה זו לא בהכרח שאפו לעבוד אלא נאלצו לעבוד, 
והרעיון של "שכר משפחתי" לא נועד בהכרח לחסום אותן, אלא לתת למעמד העובדים 

תנאים אנושיים מעט יותר.

גם אירועים היסטוריים, כגון מלחמות שהוציאו נשים לשוק העבודה למלא את 
מקומם של הגברים שיצאו לחזית, לא חוללו שינוי של ממש בתפיסות הניאו-קלאסיות, 
והן המשיכו לאיין את מקומן של נשים בתהליכי הייצור. אולם עבור הנשים, ליציאה 
לשוק העבודה ולהתנסות בפעילות סוכנית בספרה הציבורית הייתה השפעה מכרעת. 
גם לאחר ששבו הגברים מהחזית והנשים נשלחו בחזרה לספרה הפרטית, ההתנסויות 

"כלכלת הזרם המרכזי" היא גוף של ידע ופרקטיקות שנלמדות ומיושמות באוניברסיטאות המובילות   2
בארצות הברית, אך גם הנחות משותפות באשר לאופן שבו יש ליישם כלכלה. גישה זו הורחבה למדינות 

אחרות, ובהן ישראל.
 ,)Pigou( ארת'ור פיגו ,)Marshall( בעבודתה התמקדה פוג'ול בכתביהם של הכלכלנים אלפרד מרשל  3

פרנסיס אדג'וורת' )Edgeworth( וויליאם ג'בונס )Jevons(, הנחשבים כתומכים בזכויות נשים.
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ביכולת להשתכר ולפעול בספרה הציבורית ניטעו בתודעתן. התנסויות אלו והשינוי 
התודעתי שחוללו מילאו תפקיד מכריע בתהליכי השחרור של תנועות הנשים בשנות 
החמישים באירופה ובארצות הברית. עם זאת, גם כיום, הדיון הכלכלי על כלכלת 
המשפחה מתייחס להכנסה המשותפת של שני בני הזוג כמשק בית אחד מבלי 

להתייחס לחלוקת עבודה – בשכר ולא בשכר.

הביקורת הפמיניסטית גם הפנתה את תשומת הלב לכשלים בהנחות יסוד בתיאוריה 
הניאו-קלאסית, ובראש ובראשונה ההנחה שהאדם הכלכלי )"הומו אקונומיקוס"( הוא 
פרט אוטונומי ורציונלי המוּנע מאינטרס עצמי, מודע למטרותיו ומחשב עלויות ותועלות 
של הדרכים השונות להשגתן בהתאם לחשיבותן היחסית עבורו, כשהוא מוגבל רק 
במשאבים העומדים לרשותו ובמגוון החלופות האפשריות עבורו. הוא אינו תלוי בצרכים 
טבעיים ואינו מושפע מהסביבה ומהחברה; אין לו ילדות או בגרות, ואין לו אחריות כלפי 
אף אחד זולת עצמו; יחסי הגומלין שלו מתנהלים בתוך שוק אידיאלי, שבו מחירים 
וסחורות מייצגים את הדפוס היחיד ההכרחי להתקשרות; והוא אינו תלוי באחרים 
אך שווה להם וחופשי לפעול כמותם. אין להבין מכך שכלכלנים מאמינים שאנשים 
מתנהגים כך, אלא שההנחה על אודות פרט כזה היא השימושית ביותר כנקודת פתיחה 

.)Nelson, 1993; 1996( לניתוח כלכלי

דמותו האינדיבידואלית של סובייקט כלכלי זה יונקת מהאופן שבו עיצב רוסו את 
 .)Rousseau 1762a( דמותו של אמיל, שאותה פיתח כמודל לחניכתו של האזרח הראוי
בספר השני שפרסם באותה שנה, האמנה החברתית )Rousseau 1762b(, נדון האזרח 
הראוי לפי קווי דמותו של אמיל. מנגד, את דמותה של סופי, המופיעה בחלק החמישי 
של הספר אמיל, עיצב רוסו כ״עזר שכנגד״ והיא נותרה פסיבית ואם מולידה, חסרה את 
כל התכונות שייחס לאמיל. בדומה לכך, במודל הכלכלי הושמטה דמות הנשים מכיוון 
שהפרט הרציונלי נתפס ממילא כניטרלי, אוניברסלי וחסר מין. על אף התמורות שחלו 
בהגות הפוליטית של הסדר החברתי הליברלי בן זמננו, דימויים אלה לא השתנו כמעט, 

ובהם נעוץ הגורם המרכזי למתח בין כלכלה ופמיניזם. 

בהתבססן על הנחות אלו, התורות הכלכליות אינן ערות לעובדה שיחידת היסוד 
הכלכלית מושתתת על חלוקת עבודה בין שני פרטים שיש שוני מהותי בתפקודיהם 
הכלכליים. כלכלה מכל סוג שהוא אינה יכולה להיות מושתתת על ייצור בלבד, שכן 
בפועל היא מושתתת הן על ייצור והן על פריון. תנאי זה מחייב הכרה בתכונת הוולדנות 
הבלעדית לנשים, ומכאן גם במקומן כיסוד כלכלי שאיננו חיצוני לכלכלה, כאשר 
מעצבים מדיניות כוללת. תפיסה זו מלמדת על הכשל העמוק הטבוע בתורות כלכליות 
שמושתתות על התא המשפחתי כיחידה כלכלית אחת, ובה בעת ממשיכות לראות רק 
בפרט אחד, מופשט, סובייקט כלכלי-אוטונומי שהוא אבן הבניין של הכלכלה. פרדוקס 
זה אינהרנטי לתיאוריות הכלכליות כל עוד המודלים הכלכליים ממשיכים להתעלם 
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ממקומן של נשים ביחידת היסוד הכלכלית, כמי שנושאות בעבודת הפריון וכחלק 
הכרחי ובלתי נפרד מכוחות הייצור. כמו כן, תיאוריות אלה חסרות ראייה טמפורלית: 
הן מתרכזות בהווה ואינן מגלמות את תרומתן הייחודית של נשים כמי שמופקדות 
על ייצור הילדים והטיפול בילדים – כוח העבודה העתידי, ועל הטיפול בזקנים – כוח 

העבודה שסיים לתרום את חלקו היצרני. 

עוד הראו חוקרות פמיניסטיות כי לאדם הכלכלי הרציונלי מיוחסות תכונות 
המזוהות עם מה שנתפס באופן סטריאוטיפי כ"גברי". כך, במודלים הכלכליים מושמטות 
ההשפעות של הסביבה החברתית, המשפחה והקהילה על שיקולים וסדרי עדיפויות 
שמנחים את ההתנהגות הכלכלית. היבטים אלה של חיי האדם, שאת הזנחתם כלכלנים 
מצדיקים לעיתים בטענה שהם לא חשובים, לא מעניינים אינטלקטואלית או "טבעיים" 
ולכן לא רלוונטיים לייצור, הם לא במקרה היבטים מרכזיים במיוחד בחוויותיהן הקיומיות 
 Nelson, 1993; Meagher and Nelson, 2004; Agenjo-Calderón and( של נשים
Gálvez-Muñoz, 2019(, ושל בני אדם בכלל. היבטים אלה הם גם חלק בלתי נפרד 
מהתשתיות שמניעות כלכלות באשר הן, אך הם נותרים מחוץ לשיקולי המדיניות 
הכלכלית ומחוץ לנוסחאות האומדות את הכלכלות הלאומיות. ההתמקדות בפעולות 
שוקיות תוך הזנחת ההיבטים הקהילתיים והמשפחתיים ותוך התעלמות מתשומותיהן 
של הנשים לכלכלה מחוללת ומשמרת את המתח בין כלכלה ומגדר, כיוון שהיא מותירה 
את עבודות הפריון והטיפול מחוץ לשדה הראייה של הכלכלה ולעיצוב המדיניות הנגזר 

ממנה.

כך יוצא שנושאים כמו תלות, נורמות חברתיות ויחסי כוח מגדריים אינם נבחנים 
די הצורך במסגרת תיאוריית הבחירה הרציונלית הרווחת בכלכלת הזרם המרכזי. אחת 
הסיבות לכך היא שהמתודה הנהוגה בכלכלת הזרם המרכזי מאופיינת בהפשטה, 
בדדוקטיביות ובהישענות על סיבתיות מתמטית. יישום או פיתוח של מודלים כלכליים 
ושיטות אקונומטריות הם ההישגים הנחשבים ביותר בפרופסיה. השאלות שכלכלנים 
שואלים תלויות במידה רבה במידע הזמין עבורם, והנתונים שנאספים הם בחלקם הגדול 
תוצר של פעילות שוק. עסקאות בשוק קובעות מחירים, שכר ועלויות שמסתיימים 
במוצר או בשירות, והנתונים אינם משקפים את הפעילות הכלכלית שאין בה קנייה או 
מכירה, לרבות טיפול בבני משפחה ללא שכר. כך, גם אם כלכלנים מעוניינים לחקור 
פעילויות שמחוץ לשוק, אין ביכולתם להשיג את המידע ואת הכלים הנדרשים לצורך 

 .)Burnell, 1990( ניתוחן

מגבלות אלו הובילו כלכלניות פמיניסטיות לתור אחר כלים מתאימים יותר שיסייעו 
להן להבין טוב יותר את החיים הכלכליים של נשים. חלקן אימצו שיטות כגון סיפורי 
חיים, ראיונות עומק, מחקרי מקרה ותצפיות משתתפות מדיסציפלינות אחרות במדעי 
החברה )Macdonald, 1995; Meagher and Nelson, 2004(. השימוש בשיטות אלו 
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מסייע להרחיב את טווח הנושאים והתיאוריות שבהם עוסק הזרם המרכזי של הכלכלה, 
ומקדם את חשיפת מורכבותם של נושאים כגון גזע, מעמד, נטייה מינית והבדלים בין 
מרכז ופריפריה )MacDonald, 1995; Berik, 1997(. נושאים אלו מונחים על סדר 
היום הפמיניסטי ויש להם משקל כלכלי שאין להתעלם ממנו, אך עדיין נתפסים בהגות 
הכלכלית המרכזית כ״רעשים״ שאינם רלוונטיים להבנת התהליכים הכלכליים בשוק. 

בשל המגבלות המתודולוגיות והשליטה האידיאולוגית בתיאוריה הכלכלית, נושאים 
הקשורים לנשים נחקרו בידי חוקרים וחוקרות מחוץ לדיסציפלינה, לרוב סוציולוגים 
)MacDonald, 1984(. לואיז ונדלק תיארה זאת כקולוניאליזציה של נשים בתוך השדה 
הכלכלי: מחד גיסא, נשים אינן נכללות כמושאי מחקר בניתוח הכלכלי, ומאידך גיסא, 
כלכלניות נאלצות לאמץ את השיח הדומיננטי. הדבר מחזק את הזרם השמרני השולט 
 ,)Vandelac, 1986( בכלכלה ומאשר מחדש את אשליית הניטרליות של השיח הכלכלי

כמו גם משעתק את המתח שבין כלכלה ומגדר.

2. הטיות מגדריות בהגדרה ובמדידה של הפעילות הכלכלית 
והשלכותיהן על עבודת נשים

ערכים  נטולת  שפה  על  ומבוססת  ניטרלית  אובייקטיבית,  להיות  כלכלה  של  הניסיון 
אתגור  שעניינן  גישות  בפני  גם  כמו  פמיניסטיות,  גישות  בפני  "חסינה"  אותה  עושה 
חלוקות הכוח והמשאבים. דווקא בתחום הכלכלי, שהיה ונותר זירה למאבקים אלימים 
בין פועלים למעסיקים ובין קבוצות בעלות אינטרסים מנוגדים, השיח ממשיך להניח 
פרט אוניברסלי מופשט. מרכיבי המערכת הכלכלית עוסקים בפונקציות של ״התנהגות 
גם מתוך מטרות-העל  עולה  עצמם. שקיפותו של המגדר  בבני האדם  לא  אך  השוק״ 
"כלליים",  בעבודתם של כלכלנים במוסדות כלכליים מרכזיים, המתנסחות במושגים 
״אוניברסליים״ ו"אובייקטיביים" כגון צמיחה, תוצר, יעילות ותחרות, ובשורה של מדדים 
מספריים דוגמת תל"ג, אינפלציה, ריבית וגירעון. כל אלה אינם עוסקים כלל בא.נשים 
מרכזי  גורם  הוא  כביכול  למגדר  ניטרלית  בשפה  השימוש  לפיכך,   .)2016 )חסון, 

.)Lahey, 2010( בדחיקתן של נשים לשוליים בהחלטות כלכליות ותקציביות

בהקשר זה בולטת למשל עבודתה של הכלכלנית הפמיניסטית מרילין וורינג 
)Waring, 1988(, אשר חשפה את ההטיות המגדריות הטמונות בהגדרה ובמדידה 
של הפעילות הכלכלית ותוצריה והתחקתה אחר ההיסטוריה של כינון מערכת האו"ם 
למדידת חשבונאות לאומית )UNSNA(, שממנה נגזרת הגדרת התל"ג )תוצר לאומי 
גולמי(.4 וורינג טענה כי ההגדרה של חלק ניכר מהעבודה שבאופן מסורתי נעשית על 

כיום המדד העיקרי שבו נעשה שימוש הוא התמ"ג – תוצר מקומי גולמי, מדד הבוחן את כל השירותים   4
והמוצרים שיוצרו במקום מסוים, גם אם בידי עובדים זרים או חברות זרות; ואילו התל"ג הוא תוצר לאומי 

גולמי – מדד הבוחן את השירותים והמוצרים שנוצרו בידי בני הלאום, גם אם במדינות אחרות.
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ידי נשים כ"חסרת ערך יצרני" משקפת אידיאולוגיות, תפיסות ואינטרסים של מי שכוננו 
את המערכת, ללא הערכה ריאליסטית של תרומתה הכלכלית של עבודה זו. וורינג 
מקנה חשיבות מרכזית לניתוח של "גבולות הייצור" שהמערכת מגדירה: אילו פעילויות 
נחשבות יצרניות, ולפיכך הן חלק מכלכלת השוק, ואילו אינן נחשבות כאלה. פעילויות 
שנחשבות ״לא יצרניות״ – למשל שירותים הניתנים בתוך משק הבית – נעשות ברובן על 
ידי נשים ונותרות מחוץ לחישוב התל״ג )שם(. התל״ג/תמ"ג, כמדד המרכזי להצלחתן של 
מדינות ולרווחתן הכלכלית, משמש לקביעת סדרי עדיפויות במדיניות הכלכלית. לפיכך, 
שקיפותה של העבודה ללא שכר גורמת לעיוות של המודלים הכלכליים ושל עיצוב 
המדיניות. כך תיארה וורינג מעגל שבו מעוצבות כלכלות שמשמרות תפיסות מגדריות 
דיכוטומיות, שלגברים יש בהן עליונות ושמנציחות סדר יום המציב חסמים בפני נשים 
ומטשטש את תרומתן לכלכלה. תחזוקת המשפחה, לרבות טיפוח דור העתיד וטיפול 
בדור העבר, אינה מגולמת בעיצוב הכלכלה אף שהיא תשתית כלכלית הכרחית לייצור.5 

עבודתן השקופה של נשים והיותה מובנת מאליה חלחלו לשוק העבודה והן 
משפיעות על האופן שבו מתוגמלות עבודות טיפול בשכר – הנעשות בעיקרן על ידי 
נשים. עבודות אלו, על אף חיוניותן, מאופיינות בתגמול נמוך ובשחיקה מתמדת בתנאים 
של העוסקות בהן. הן נתפסות כעבודות שנדרשים להן כישורים מעטים מכיוון שצמחו 
מתוך עבודתן ה"טבעית" של נשים בבית, ואף שהפכו זה מכבר לחלק חשוב משוק 
העבודה הן עדיין נתפסות כעבודות הנעשות ממניעים אלטרואיסטים ועבור סיפוק 
 Illuz, 1997; ;2011 ,רגשי, ולא ממניעים כלכליים ולמטרות רווח )דגן-בוזגלו וחסון
Folbre and Nelson, 2000(. תהליכים של הפרטה וצמצום עלויות בחסות המדינה 
הניאו-ליברלית מעמיקים את החלשתן של העובדות ואת הפיחות בערכן של עבודות 
אלו. לדוגמה, הסוציולוגית אורלי בנימין )2015( מצביעה על מנגנונים הגורמים לפגיעה 
בתנאי העבודה והשכר של עובדות השירותים החברתיים שתגמוליהן נקבעים בחוזים 
מול המדינה. מנגנונים אלה פועלים בתחום הטיפול, פוגעים באיכותו ומביאים לתחלופה 
גבוהה ולמחסור מתמיד בעובדות. הם כוללים בין היתר פגיעה בשכר ובזכויות מצטברות 
בשל תעריפים נמוכים שהמדינה קובעת במכרזים; העסקה באמצעות קבלני משנה 
המקשה על צבירת ותק וזכויות סוציאליות בשל מעברים תכופים ושינויים בהיקפי 
משרה; צמצום משרות המאלץ את העובדות לעבוד בכמה משרות כדי לזכות בהכנסה 
ראויה; היעדר הכשרה מקצועית המשטח את השכר ובולם אפשרויות להתקדם ולהיחלץ 
מקו המינימום; חוסר ביטחון תעסוקתי המקשה על תכנון עתיד כלכלי; וקושי בהתאגדות 

ובהסדרת תנאי העבודה בהסכמים קיבוציים.

התביעה הפמיניסטית היא אפוא לעמוד אל מול תהליכים דכאניים אלה, הטבועים 

לדיון נרחב בעבודותיהן של מרילין וורינג וננסי פולברה )Folbre( על היעדרה של עבודת הבית   5
מהמדידה הכלכלית והסטטיסטית ראו ברקוביץ, 1996.
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בתיאוריה ובפרקטיקה הכלכליות, במטרה להפוך את השקוף לנראה. במילים אחרות, 
התיאוריה הפמיניסטית ממשיכה לעסוק בחשיפה של יסודות ממוגדרים וממגדרים ושל 

יחסי כוח בכלכלה – הן כמדע והן כפרקטיקה. 

3. כלכלת הטיפול: הצעה לטרנספורמציה במדיניות הכלכלית של הזרם 
המרכזי

הדרישה להביא בחשבון את הטיפול בבני אדם כחלק בלתי נפרד מעיצוב המדיניות 
האחרונות  בשנים  שמציעות  למדיניות  חלופיות  בגישות  ביטוי  לידי  באה  הכלכלית 
בהם  ההשקעה  ושל  הטיפול  שירותי  של  מחדש  ארגון  שעניינן  פמיניסטיות  הוגות 
 Tronto, 2013; Folbre, 2014; De Henau et al., 2016; Ilkkaracan, 2016; Elson,(
2017(. התביעה לחשיבה מחודשת על הכלכלה מנקדות המבט של כלכלת הטיפול 
וגובר  )או “משבר הטיפול”(, היינו הקושי ההולך  בין היתר ב”גירעון הטיפולי”  קשורה 
ואיכותי שיענה  זמין  של משפחות במדינות בעלות משטר קפיטליסטי לספק טיפול 
על הצרכים של ילדיהן וילדותיהן, הוריהן המבוגרים וקרוביהן. הגירעון הטיפולי נוצר 
ובין  האחרונים  בעשורים  העבודה  בכוח  נשים  בהשתתפות  העלייה  בין  שילוב  בשל 
העלייה בתוחלת החיים, אשר גררה התארכות של תקופת החיים שבה נדרש טיפול 
כמפרנסות  חלקן  העבודה,  לשוק  נשים  של  הגוברת  כניסתן  מבוגרים.  משפחה  בבני 
יצרה משבר טיפול בתוך המשפחה, שכן העלייה בשיעור הנשים העובדות  עיקריות, 
בשכר לא לוותה בעלייה דומה בהשתתפותם של גברים בטיפול בבני המשפחה )חסון 
ודגן-בוזגלו, 2019( או בפיצוי על ״המשמרת השנייה״ במקרים שבהם לנשים אין סיוע 
שוק  פתרונות  כי  טוענת   Tronto, 2013(( טרונטו  ג׳ואן  והמשפחה.  הבית  בתחזוקת 
המבוססים על רווח, תחרות ותקציבים דלים, המיתרגמים לעבודת נשים בתנאי ניצול, 
על  מחדש  לחשיבה  קוראת  טרונטו  לכן,  בטיפול.  לצורך  הולם  מענה  מספקים  אינם 
הטיפול  מטלות  חלוקת  את  במרכזה  להציב  עליה  דמוקרטית:  חברה  של  משמעותה 
לטיפול  להתייחס  יש  לדידה,  ככל האפשר.  בהן  יוכלו להשתתף  ולהבטיח שאזרחיה 
כאל ערך ציבורי וכמערך של פרקטיקות ציבוריות, ובו בזמן להכיר בכך שטיפול הוא 
אישי מאוד. ללא תפיסה ציבורית יותר של טיפול שוויון הוא בלתי אפשרי, וחלק מהא.

נשים ימשיכו שלא לזכות בטיפול נאות. יתר על כן, ללא תפיסה ציבורית של טיפול 
אי-אפשר לקיים חברה דמוקרטית.

הגישות הפמיניסטיות לכלכלת טיפול מבקשות להבנות מחדש את הכלכלה, 
להגדיר מחדש מהו ייצור ולשלב את הטיפול בבני ובנות האדם בלב ליבה של הכלכלה, 
כתשתית אנושית חיונית שבלעדיה אין כלכלה ואין חברה. הן נשענות על פרספקטיבות 
העוסקות בקשר שבין אי-שוויון, פיתוח וצמיחה, שלפיהן על מדיניות מקרו-כלכלית 
להיבחן לא רק על בסיס קריטריונים שוקיים אלא גם במונחים של צדק חברתי, הוגנות, 
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אספקת צרכים לכול, חופש מעוני ומאפליה, הכלה חברתית ופיתוח היכולות האנושיות. 
המשותף לגישות אלו הוא הקריאה למדיניות תקציבית מרחיבה, המתמקדת בצמיחה 
כלכלית בת קיימא ובהשקעה בתשתיות חברתיות, ובייחוד בשירותי טיפול – שאותם 
יש לחלק מחדש באופן הוגן יותר מבלי לעשות שימוש במנגנונים שמייצרים אי-שוויון 

וניצול.

כך למשל, הכלכלנית איפק אילקרג'אן )Ilkkaracn, 2016( פיתחה את גישת 
"הכלכלה הסגולה" )The Purple Economy(, המציעה לאמץ מדיניות חברתית וכלכלית 
שתכיר בנטל הטיפול ובחשיבותו לתפקוד הכלכלה, תיקח עליו אחריות ותחלק אותו 
מחדש תוך נטרול המנגנונים שמייצרים אי-שוויון. הגישה נשענת על ארבעה עמודי תווך: 
א. חלוקה מחדש של עלויות הטיפול בין משקי הבית, המדינה והשוק באמצעות אספקה 
ציבורית אוניברסלית של שירותי טיפול בילדים, קשישים, בעלי מוגבלויות וחולים; ב. 
רגולציה של שוק העבודה שתאפשר איזון בית-עבודה, באמצעות יצירת תמריצים שווים 
לנשים ולגברים לנטילת האחריות לטיפול, צמצום האפליה בקבלה לעבודה וצמצום 
פערי שכר; ג. פיתוח תשתיות טיפול בקהילות בפריפריה; ד. שינוי במדיניות המקרו-

כלכלית: מעבר מהתמקדות בצמיחת התמ"ג וביעילות כלכלית להתמקדות בהבטחת 
פרנסה הוגנת. בתוך כך יש לבחון את ההשפעות של המדיניות הממשלתית, כגון 
מיסוי והוצאות ממשלתיות, על חלוקת עבודת הטיפול בשכר ושלא בשכר, באמצעות 

 6.)Gender Budgeting( אסטרטגיה רגישת מגדר בתהליכי התקצוב

השאלה שמתעוררת היא אם יש בכוחם של מודלים כלכליים-פמיניסטיים, דוגמת 
ה"מודל הסגול", לחולל מהפכה מגדרית בקונספציה של הכלכלה ושל תהליכי התקצוב 
בכלכלות קפיטליסטיות ניאו-ליברליות; שכן ככל שהמודלים הללו מהפכניים יותר כך 
הם מתקשים לחדור לזירה המרכזית שבה מתעצבת הכלכלה: הם מציעים המשגה 
והנחות יסוד אשר הכלכלה הניאו-ליברלית נותרת אטומה כלפיהן, מפני שהן סותרות 
את הנחות היסוד שלה עצמה. בפער המושגי שבין הגישות המעצבות את הכלכלה ובין 
החלופות שהגישות הפמיניסטיות מציעות שוכן ליבו של המתח בין פמיניזם וכלכלה. 
לכן, על אף התפתחויות תיאורטיות ואמפיריות, עבודת הטיפול נותרה בשוליים של 
הזרם המרכזי בכלכלה ובעיצוב המדיניות. הפתרון לפיכך טמון בהכרה במתח זה, 
וביצירת מנגנוני הכלה במהלך עיצוב המדיניות הכלכלית שיוכלו לשאת שינויים של 

ממש בגישה של הזרם המרכזי בכלכלה. 

.)Elson, 2008; 2017( מציעה הכלכלנית הבריטית דיאן אלסון ,"Triple R" מודל דומה, המכונה  6

יעל חסון | הנרייט דהאן-כלב



154

ד. משברים כלכליים: הזדמנות למגדור הכלכלה?
 )Walby 1990( וולבי  סילביה  עמדה   Theorizing Patriarchy מ-1990  בספרה  עוד 
ועל  מערביות,  במדינות  שורר  שהוא  כפי  קפיטליזם  ובין  פטריארכיה  בין  הקשר  על 
האופן שבו הוא מחליש את הדמוקרטיות. היא חשפה את הקשר המהותי בין הסדר 
הפטריארכלי ובין הסדר הדמוקרטי, ובדומה לפייטמן שמטה את הקרקע מתחת לרגלי 
טענת השוויון, האינהרנטי לכאורה במשטר דמוקרטי. וולבי קבעה שהקפיטליזם הוא 
המצע שעליו מתפתחים יחסי הכוח המגדריים, גם כאשר הבסיס המשטרי הוא דמוקרטי 
וקורא לשוויון. האתגר של הפמיניזם היה אפוא לשנות את המבנים הפטריארכליים 
במשטרים דמוקרטיים באמצעות מגדורם ופתיחתם לנשים. הרעיון היה לא רק להכליל 
 ,)add women and stir( "נשים בתוך הסדר הפטריארכלי, בבחינת "הוסף נשים ובחש
אלא גם לחולל בו שינויים שיישענו על ניסיונן ההיסטורי והתרבותי הרחב של נשים, 
במובהק  שונה  ולעתים  הפרטית  בספירה  פעילות  שנות  אלפי  במשך  שנצבר  ניסיון 
מניסיונם ההיסטורי והתרבותי של הגברים. בעשור הראשון של שנות האלפיים, מאחר 
שהעילות הפמיניסטית בהקשר זה לא הניבה שינויים של ממש, החלו חוקרות, ובהן 
וולבי, לעיין מחדש בתהליכי השינוי האיטיים ובכוחות השימור הפטריארכליים שעמדו 

בדרכן של נשים למגדור הסדר. 

גם בישראל נעשה מאמץ דומה. בספרה צומת יולי 1985 עוסקת חדוה ישכר 
)2016( בנקודות המפגש, המחלוקת וההתנגשות בין פמיניזם לקפיטליזם סביב התוכנית 
לייצוב המשק, הנחשבת לרגע המכונן של הקפיטליזם הניאו-ליברלי בישראל. ישכר 
מאירה את חשיבות נקודת המבט הפמיניסטית לתכנון וליישום של תוכניות כלכליות 
ולהבנת השלכותיהן על פערים בחברה, ואת חשיבותו של הניתוח המגדרי הביקורתי 
של משברים כלכליים והדיון הציבורי המתקיים סביבם. באמצעות קריאה מחודשת 
של טקסטים וראיונות עם נשים שעסקו בנושאים כלכליים בשנות השמונים נחשפות 
עמדות אלטרנטיביות שביטאו נשים אלו באשר לתוכנית הייצוב ולתוצריה. חלקן הן 
כלכלניות שהיו מיעוט זעיר בעמדות הכוח במנגנון המדינתי, ואחרות הן חוקרות, פעילות 
פמיניסטיות ומנהיגות מאבקי עובדים. החלופות שהציעו נותרו בשוליים ולא השפיעו 

על ההחלטה ההיסטורית.

הביקורת  היה מקומה של  מה  היא  ישכר בספרה  מרכזית שמעלה  שאלה 
הפמיניסטית עת עוצבה תוכנית הייצוב של 1985. שאלה זו ממשיכה להעסיק את 
המחקר ואת האקטיביזם הפמיניסטי, ובלטה גם על רקע המשבר הכלכלי העולמי 
שהחל בשנת 2008. כלכלניות פמיניסטיות, בעיקר באירופה, עסקו בשאלות כגון כיצד 
ממוגדרת הכלכלה הקפיטליסטית הניאו-ליברלית? כיצד משפיע הניאו-ליברליזם על 
הפוליטיקה הפמיניסטית בתוך המוסדות הכלכליים, ומחוץ להם – בחברה האזרחית? 
כיצד פמיניסטיות יכולות לאתגר את הניאו-ליברליזם, להתנגד לו ולהציע חלופה 
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כלכלית ראויה? המשבר ִאפשר לכלכלניות פמיניסטיות להעלות לדיון את ההשלכות 
המגדריות שלו ושל הצעדים שננקטו בעקבותיו. עבורן הוא יצר הזדמנות לגבש רעיונות 
חדשים, לעצב מחדש את הדיסציפלינה ולחשוב על מסגרות חלופיות, המבטאות הבנה 
של מכלול המורכבויות של הפעילות האנושית ושל ניסיונות החיים של גברים ונשים, 
ולהרחיב את הדיון הכלכלי כך שיכלול טווח רחב יותר של גורמים שתורמים לרווחתם 

.)Bjørnholt and McKay, 2013( של בני האדם

ביוני 2012 התקיים בברצלונה הכנס השנתי ה-21 של האגודה הבין-לאומית 
לכלכלה פמיניסטית. בכנס זה ניסחו המשתתפות הצהרה היוצאת נגד צעדי הצנע 
שננקטו בגוש האירו כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי. הצהרתן האירה את הביקורת 
כמו גם את התסכול שחשו חברות האגודה באשר למגבלותיה של המחשבה המאפיינת 
את הזרם המרכזי בכלכלה )שם(. לדידן, הדיסציפלינה הכלכלית נכשלה פעמיים: הן 
בחיזוי התוצאות של היעדר רגולציה בשווקים הכלכליים הגלובליים והן בתגובה למשבר 
שנוצר עקב נפילתם של שווקים אלה. הכלכלניות הפמיניסטיות טענו כי במקום לקדם 
התאוששות, צעדי הצנע שנכפו ברחבי אירופה כדי להתמודד עם המשבר הביאו 
להעמקתו. אף שהיה מדובר לכאורה במשבר אדיש-מגדר, המשתתפות חתרו להבלטת 
הממד המגדרי שהיה טבוע בגורמים למשבר ובהעמקתו. הצהרתן, כפי שמעיד חלקה 

האחרון, גם סיכמה בתמציתיות את פירושה של מדיניות כלכלית רגישת מגדר:

We believe that the current crisis is the result of structural 
conflicts in production, distribution and social reproduction. 
The challenge is to address these conflicts in a deeply 
transformative way so that the economy is not at the service 
of profit holders and financial renters, but directed to the 
service of a sustainable and good life for everyone.7

הוא  אולם  ההצהרה,  של  זה  בחלק  מוזכר  אינו  מגדר  שהמושג  לכך  לב  לשים  ראוי 
הרגישויות המגדריות המאפיינות  על  ומלמד   social reproduction במושג  משתקף 
כלכלת טיפול, החותרות תחת כלכלת הזרם המרכזי המושתתת על יחסי כוח ועושר. 
יותר  רחבה  מקרו-כלכלית  גישה  לצד  הפמיניסטיות  הכלכלניות  התייצבו  בהצהרתן 
מבט  נקודת  על  שומר  אך  מיעוט  שהוא  ממחנה  כחלק  פוסט-קיינסיאנית,  גישה   –
בין היתר  וצנע הן קראו למדיניות מרחיבה,  אוניברסלית: במקום מדיניות של צמצום 
באמצעות מיסוי פרוגרסיבי והרחבת ההשקעה הציבורית בשירותים החברתיים. בניגוד 
ואף  הגירעון  את  תעמיק  לא  זו  שדרישה  סברו  הן  המקובלת,  הניאו-ליברלית  לטענה 

https://www.gopetition.com/petitions/barcelona- לנוסח המלא של ההצהרה ראו   7
declaration.html. לדיון בהצהרה ראו חסון, 2016: 155–157. 
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וביטאו רעיון מרכזי  תגביר את הצמיחה הכלכלית. בהצעתן לפתרון המשבר הן חזרו 
בתפיסה הפמיניסטית, והוא הדרישה ממעצבי המדיניות הכלכלית להכיר בטיפול בבני 
יש  אשר  חיוניות  וכפעילויות  בסיסיות  אנושיות  כזכויות  הסביבה  על  ובשמירה  אדם 

לקחת עליהן אחריות ציבורית ולהשקיע בהן. 

חרף פעילותן המחקרית והפוליטית של כלכלניות פמיניסטיות, תובנותיהן החשובות 
לגבי הכלכלה העולמית ומשבריה בעידן הניאו-ליברלי נותרו מחוץ לממסד המרכזי 
של קבלת ההחלטות. בספרה Crisis )Walby, 2015( מבקשת סילביה וולבי לבדוק 
עד כמה יש לנקודת המבט הפמיניסטית די ידע ויכולת להציע שינוי מהותי בגישה 
לפתרון המשבר הפיננסי מ-2008. הפתרון שנקודת מבט זו מציעה למשבר הוא גם רגיש 
מגדרית וגם מביא בחשבון את הקשיים שנשים נקלעו אליהם יותר מגברים בעקבות 
המשבר. וולבי מקווה שפתרון זה לא יוגבל לרמת המדיניות הפיסקלית והמוניטרית, 
אלא יביא גם להכרה בצורך הקריטי לחולל שינויים מבניים בחלוקת העבודה המגדרית, 
כמו גם בערכים ובנורמות המעצבים ומשמרים אותה. על אף הדמיון בקווים כלליים 
לספרה מ-1990, ספרה של וולבי מ-2015 מדגיש את מופעיו של הקפיטליזם העכשווי, 
כפי שהשתקף מהמשבר הכלכלי של 2008 ואילך – משבר שחידד את חשיבות הקשר 

בין התהליכים החברתיים והפוליטיים ובין התהליכים הכלכליים.

במסגרת הביקורת שלה על התנהלות הגופים הפיננסיים על פי סיכון גבוה, שגרמה 
למשבר הפיננסי של 2008 באירופה, הראתה וולבי, בדומה לאחרות, שאת המחיר 
על התנהלות זו שילמו בעיקר נשים. כמענה למשבר הפיסקלי שמדינות נקלעו אליו 
ננקטו קיצוצים מסיביים בתקציבי החינוך, הבריאות והרווחה. קיצוצים אלו פגעו 
ביתר שאת בנשים, בהיותן המועסקות העיקריות בשירותים אלו, הצרכניות העיקריות 
שלהם ומי שנאלצות למלא את החלל בהיעדרם )או בצמצומם(, בעבודה ללא שכר 
בבית ובטיפול בבני המשפחה. למעשה, המדינות וכלכלותיהן שוקמו על גבן של 
הנשים מבלי שהאחרונות קיבלו תגמול הולם. לפי הניתוח של וולבי, באנגליה ובארצות 
אחרות הצמצום בשירותים החברתיים הגביר את עומס העבודה ללא שכר שעושות 
נשים בבית, אך לא מנע מהן להמשיך ולחפש עבודה בשכר. במילים אחרות, נשים חוו 
אינטנסיפיקציה של עבודת הטיפול בבית והחרפת הקושי לאזן בין הבית לעבודה. לכן, 
לדידה של וולבי, התיאוריה על יחסי המגדר צריכה להיות מורכבת יותר מאשר ההנגדה 
הפשוטה בין בית ועבודה ובין ייצור )production( לפריון )reproduction(. במובן זה 
וולבי מצטרפת לקולות הקוראים להצבתה של כלכלת הטיפול כתפיסה המרכזית 

וכעיקרון מארגן בעיצוב המדיניות הכלכלית. 

יתר על כן, קיים קשר אמיץ בין הקיצוצים בתקציבי הרווחה שהממשלות ביצעו 
בעקבות משבר 2008 ובין העלייה בגילויי האלימות שהופנו בעיקר כלפי נשים, מהגרים 
ומיעוטים אחרים. ב-2016, בעקבות משאל העם שבו הוחלט על פרישתה של בריטניה 
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מהאיחוד האירופי )מהלך המכונה "ברקזיט"(, עלתה בשיעור ניכר השכיחות של פשעי 
שטנה וגילויי אלימות כלפי מהגרים שהגיעו מאזורי משבר במדינות העולם השלישי 
ובמזרח התיכון. שתי מגמות אלה, של קיצוצים ועלייה במקרי האלימות, מקבילות 
למגמות שהתפתחו בעקבות השפל הכלכלי של 1929, וולבי מבקשת לראות בכך נורת 

אזהרה; לטענתה נדרש שינוי גישה כדי למנוע מלחמה כוללת נוספת. 

לתוך המוסדות הפיננסיים?
בין-לאומיים  תאגידים  שולטים  שבו  הפיננסי  התחום  וולבי,  של  השקפתה  פי  על 
בהנהלות  מכהנות  מעטות  נשים  סיכונים.  לקחת  ובנטייה  גברית  בתרבות  מאופיין 
ולמוסדות  לארגונים  נשים  שהכנסת  לשער  אפשר  ומכאן  הפיננסיות,  החברות  של 
פיננסיים עשויה לצמצם את נטילת הסיכונים ולשנות את התרבות הגברית. אך לבעיה 
מתהליכים  הפיננסית  השליטה  של  להפרדה  קשורה  והיא  יותר,  עמוקים  שורשים 
דמוקרטיים שבהם מיוצגים אינטרסים של הציבור הרחב על כל רבדיו. לכן, לטענתה 
יותר. אפשר להעמיק את הדמוקרטיה תוך שימוש  וולבי נדרשת פעולה יסודית  של 
צמיחה  לתחומים של  לנווט את ההשקעות  כדי  במוסדות הממשלתיים של המדינה 
כלכלית שממנה כולם יכולים להרוויח, כמו מקורות להפקת אנרגיה ירוקה או השקעה 
בתשתיות חברתיות שיספקו תעסוקה מלאה בכך שיאפשרו את השילוב של עבודה 
קבלת  במוקדי  ייצוגן  והגדלת  נשים  בהוספת  רק  לא  טמון  הפתרון  כך,  אם  וטיפול. 
פטריארכיה  בין  המבניים  הקשרים  בערעור  גם  אם  כי  מדיניות,  ועיצוב  החלטות 
קבלת  ובמוקדי  השלטון  במוסדות  מתקיימים  שהם  כפי  דמוקרטיה,  ובין  וקפיטליזם 
ההחלטות. דמוקרטיזציה של המוסדות הפיננסיים, טוענת וולבי, משמעה לא רק איזון 
ייצוג לפועלים ולמיעוטים, ולמעשה  מגדרי מספרי אלא גם השתתפות פעילה ומתן 

לכל מי שנפגעו בפועל מהמשבר הפיננסי.

כמו כן, טענה וולבי, האתגר הוא בפירוק המלכוד הטמון בכניסתן של נשים 
למוקדים הפטריארכליים של עיצוב הכלכלה, ובשינוי הדרכים שבהן מתקבלות החלטות 
במועדונים סגורים לגברים בלבד )ברייר גארב, 2017(. שהרי מנגנוני הסדר המסורתיים 
נותרים על כנם גם לנוכח קריאות התיגר של נשים ולנוכח חדירתן ההולכת וגוברת 
לספרה הציבורית. החסימה של נשים מונעת אותן מלמצות את מלוא הפוטנציאל 
האנושי שלהן, גם כשהן מצליחות לפרוץ לספרה הציבורית ולאייש עמדות מפתח 
ציבוריות בגופים פיננסיים ובתאגידים בין-לאומיים. כריסטין לגארד, האישה הראשונה 
שכיהנה כיו״ר קרן המטבע הבין-לאומית ומונתה לנשיאת הבנק המרכזי של אירופה, 
או ג׳נט ילן, האישה הראשונה שכיהנה כיושבת ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של 
ארצות הברית )2014–2018( והאישה הראשונה בתפקיד שרת האוצר האמריקנית, 

לא שינו מן היסוד את הסדר הכלכלי הקיים. 
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כך או כך, המועדון נותר גברי. ב-2015, מתוך 190 ראשי בנקים מרכזיים ורשויות 
מוניטריות ברחבי העולם רק 16 היו נשים )Central Bank News, 2015(, אחת מהן 
היא קרנית פלוג, שכיהנה כנגידת בנק ישראל בשנים 2014–2018. ב-2019 היה 
מספר הנשים שעמדו בראשי הבנקים המרכזיים 11 בלבד. בהנהלותיהם של הגופים 
 The European( הפיננסיים המרכזיים באיחוד האירופי – הבנק האירופי המרכזי
Central Bank(, בנק ההשקעות האירופי )The European Investment Bank( וקרן 
ההשקעות האירופית )The European Investment Fund( כיהנו ב-2013 שלוש נשים 

מתוך 57 חברי הנהלה )שם(. 

בתוך הבנקים המרכזיים יש לנשים ייצוג נמוך גם בגופים המרכזיים בקבלת 
ההחלטות, למשל בוועדות המוניטריות הקובעות את מדיניות הבנק ואת גובה הריבית. 
במדינות אירופה, בשנת 2013 היו גברים 81.4% מכלל המכהנים בגופים מקבלי 
ההחלטות של הבנקים המרכזיים לעומת נשים, ששיעורן עמד על 18.6% בלבד – 
שיעור שכמעט לא השתנה מאז שנת 2003. יוצא מן הכלל הוא ייצוגן של נשים בוועדה 
 – )The Economist, 2013( 35%-המוניטרית של הפדרל רזרב, שעמד ב-2013 על כ
שיעור כפול בהשוואה לאירופה. אין בכך כדי לשנות את התמונה הכללית, שבה מעמדן 
של נשים בעולם הכלכלי עדיין מוכפף לעקרונות פטריארכליים והישרדותן של נשים 
מותנית בקבלת עקרונות אלו. בישראל, נכון לשנת 2022, מכהנת בוועדה המוניטרית 

של בנק ישראל, המונה שישה חברים, רק אישה אחת – פרופ' נעמי פלדמן.8

בסיכומו של דבר, הנשים המעטות שמצליחות לחדור לתחום נאלצות לקבל על 
עצמן את כללי המשחק הכלכלי-פוליטי המוכתבים על ידי ״המועדון״. הדבר נובע מכך 
שהן רוכשות השכלה והכשרה במוסדות שבהם אלו הם כללי המשחק, והאפשרויות 
לאתגרם מוגבלות ולכן מלכתחילה סיכוייהן להתנגד להם נמוכים )חסון, 2016(. נשים 
בעלות תודעה פמיניסטית שנכנסות למגרש הכלכלה הפטריארכלית מתקשות להחדיר 
אליו סדרי יום פמיניסטיים, ונאלצות לבחור בין אימוץ כללי המשחק למשחק מחוץ 

למגרש.

ה. ִמגדור הקפיטליזם והחזרת הדמוקרטיה – כיצד?
גישותיהן  עם  אחד  בקנה  עולה  לנקוט  שיש  השינוי  לכיוון  באשר  וולבי  של  גישתה 
 ,)Eisenstein, 1979; Fraser, 2009( וצילה אייזנשטיין ננסי פרייזר  של אחרות כגון 
אשר טענו שלא די באמצעים של קואופטציה של נשים בשיטת "הוסף ובחש" ברוח 

בתקופת כהונתה של הנגידה פלוג כיהנו שתי נשים בוועדה – פלוג עצמה וסגניתה נדין בודו-  8
טרכטנברג.
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הפמיניזם הניאו-ליברלי. הן הצביעו על הכוח הפוטנציאלי של איגודי עובדים שבהם 
לנשים יש רוב, אם כי הן מציינות כי איגודים אלו, דוגמת איגודי האחיות והמורות, לא 
אימצו עד כה סדר יום פמיניסטי אלא העתיקו את המטרות, האסטרטגיות והפרקטיקות 
וולבי, פיקוח דמוקרטי על מדיניות  גברים. לדידה של  הכוחניות מאיגודי עובדים של 
באיגודי  גם  מגדרית  והיא מציעה להטמיע חשיבה  הציבור  לידי  לחזור  צריך  פיננסית 
וקרן המטבע. לטענתה היחלשות הדמוקרטיה היא תוצר  עובדים, לצד הבנק המרכזי 
של דה-רגולציה על ההון הפיננסי והתרחבותו מעבר ל"כלכלה האמיתית". זוהי למעשה 
היחלשותו של המודל הסוציאל-דמוקרטי והיא קשורה בהיחלשות בסיס הכוח שלו – 
איגודי העובדים. כדי לחזק את הדמוקרטיה וולבי קוראת לחיזוק האיגודים של נשים, 
כולל אלו המועסקות בכלכלת הטיפול ושילובן בקבלת החלטות. נציין כי וולבי אינה 
מתייחסת להבדלים בין סדרי היום של נשים המשתייכות לקטגוריות חברתיות מגוונות, 
אף שאסטרטגיות ההתמודדות שלהן מושפעות מהבדלים מהותיים בצבע עור, שיוך 
בנשים  להתמקד  יש  האיגודים  את  לחזק  הניסיון  בתוך  לפיכך,  ועוד.  דתי  זרם  אתני, 
הכרחי  כתנאי  והתרבותיים,  הסוציולוגיים  גווניהן  על  הטיפול,  בכלכלת  המועסקות 

לחיזוק הדמוקרטיה והשוויון.

הניתוח המערכתי המרכזי שמציעה וולבי מאיר את המגדור של שני המודלים 
החלופיים ליציאה מהמשבר – הניאו-ליברלי והסוציאל-דמוקרטי. הראשון פוגע בנשים 
בשל צמצום ההשקעה המדינתית בשירותים, הפרטה ודה-רגולציה, והשני מקדם שוויון 
מגדרי ושוויון בכלל באמצעות רגולציה על ההון, מדיניות מיסוי פרוגרסיבית והגדלת 
ההשקעה בתשתיות חברתיות ובכלכלה בת קיימא. מגדור הכלכלה, כפי שמציעה 
וולבי, מתחבר למודלים שמציעות כלכלניות פמיניסטיות, ומשמעו לא רק הכתרתן של 
נשים כנשיאות של ארגוני-העל הכלכליים והפוליטיים אלא שינוי מן היסוד של נורמות 
כלכליות, פוליטיות וארגוניות. בתוך כך נדרש שינוי של החשיבה הכלכלית הליברלית 
לכדי הכלה של היבטים אשר עד כה הודרו ממנה, מתוך הערכת חסר למלאכות 

המבוצעות לרוב על ידי נשים. 

אלא שדרישות למגדור הכלכלה סותרות את הסדר הליברלי ואת זכויות היסוד 
שהוא מקדש, כגון הגנה על הפרטיות, חופש העיסוק והזכות למוביליות. הן אף סותרות 
מושגי יסוד בתיאוריות הכלכליות. סתירה זו היא אחד ממוקדי המתח בין כלכלה ובין 
פמיניזם, משום שהיא מוטבעת בסדר הדמוקרטי–ניאו-ליברלי. על כן, צעד ראשון 
בניסיון לגשר על הנתק, טמון בהרחבת נקודת המבט המגדרית כך שתבחן את כל אבני 
הבניין שעליהן מושתתת המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית. בחינה כזו צריכה להקיף 
שיטות תקצוב, מינויים בבנקים המרכזיים, איזון בקבלת החלטות, נראות של גירעונות 
ומדיניות פיסקלית, שקיפות של קיצוצים, מדיניות מיסוי, תנועות בין-לאומיות של הון, 

רזרבות מוניטריות – כל אלה ועוד בראייה מגדרית.
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אפשר לפרש את דבריהן של וולבי ואחרות כמכוונים לפמיניזציה של העושר ולא 
רק של העוני; כלומר לא די לעקוב אחרי הסטטיסטיקה של נשים וילדים מתחת לקו 
העוני אלא יש גם "לפתוח את המקרר המלא" של א.נשי המעמדות הגבוהים. לעניין 
זה, יש להכיר בכך שהמעמד המנצל אינו מורכב רק מגברים – לעוני יש פנים וזהות 
מעמדית, אתנית ומגדרית. לשם כך דרוש ידע שכורך את המחקר בתחומי הכלכלה עם 
חקר המגדר תוך ניתוח עומק של מקומן של נשים באותו "קפיטליזם פרוע" שיצא לו 
שם רע כל כך, כלומר מהלך שעניינו חקר חלקן של נשים בעלות זכויות יתר בכלכלת 

הזרם המרכזי. 

ו. משבר הקורונה כהזדמנות לחשיבה מחודשת על 
כלכלה מנקודת המבט של כלכלת הטיפול

ההמשגה והתיאורטיזציה של כלכלת הטיפול מסייעות לנו להבין את משבר הקורונה, 
אשר החל כמשבר בריאותי עם התפרצות הנגיף אך התפתח במהרה למשבר כלכלי. 
היטב  שהאיר  במהותו  טיפולי  במשבר  מדובר  קודמים,  כלכליים  למשברים  בניגוד 
כולה  החברה  של  התלות  את  המחישה  שהמגפה  משום  הן   – הטיפולי  הגירעון  את 
בעבודת הטיפול והן משום שחשפה את האופן שבו הוכפף הטיפול בבני ובנות אדם 
בכוח  מחוסר  שסבלו  חברתיים  ושירותים  במערכות  פגשה  המגפה  השוק.  לכלכלת 
אדם ובתשתיות, בין היתר בשל מדיניות כלכלית שנקטה באופן שיטתי ולאורך שנים 

תת-תקצוב, קיצוץ בשירותים, הפרטה ודה-רגולציה. 

המשבר הכלכלי הגלובלי שהמגפה חוללה המחיש את ההתעלמות של הגישות 
הכלכליות העכשוויות מחיוניותה של עבודת הטיפול ומתרומתן של נשים לכלכלה. 
חיוניותן של נשים להתמודדות עם השלכות הנגיף בלטה עתה בכמה היבטים. בהיבט 
הראשון, נשים נדרשו להתמודד עם ההיבטים הבריאותיים של המגפה כעובדות מערכות 
הבריאות והרווחה – אחיות, מטפלות סיעודיות, פיזיותרפיסטיות, עובדות סוציאליות, 

פסיכולוגיות, עובדות מעבדה ועוד. 

בהיבט השני, התנעת המשק לאחר ששותק חידדה גם היא את חיוניותן של נשים 
לכלכלה: המשק לא יכול היה לחזור לפעילות ללא הפעלה מחדש של מערכות החינוך 
והטיפול, שרובן ככולן נשענות על כוח עבודה נשי. מטפלות בפעוטות, גננות, מורות, 
סייעות ומטפלות סיעודיות, הנמצאות בתחתית שוק העבודה ואינן זוכות להכרה הולמת 
בתרומתן לכלכלה ולתגמול ראוי, התבררו כחיוניות וככוח שבלעדיו אי-אפשר לשוב 

ולהניע את גלגלי הכלכלה, שנפגעה מההשבתה הממושכת שכפה הנגיף. 

חלק מעובדות הבריאות, החינוך והטיפול ניהלו בזמן המשבר מאבקים על שיפור 
שכרן ותנאי העבודה שלהן. מאבקים אלו, אף שחלקם נשאו פירות, לא שינו מן היסוד 
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את התפיסה לגבי חיוניות הטיפול כתשתית בסיסית הדורשת השקעה רחבה וחלוקה 
מחדש תוך צמצום מנגנוני הניצול. לראיה, ניתוח תקציב המדינה לשנים 2022-2021 
מראה כי אל מול המגפה הממשלה אמנם הגדילה את הוצאותיה – על בריאות, ביטחון 
סוציאלי, סיוע למובטלים ולעסקים – אך ההרחבה הייתה נקודתית וחד-פעמית. ב-2022 
ניכרת חזרה למצב ערב הקורונה, של שירותים ציבוריים דלי תקציב )סבירסקי ואחרים, 

2021(. במילים אחרות – הלקח לגבי חיוניותה של כלכלת הטיפול למשק לא נלמד.

משבר הקורונה הביא לידי ביטוי את הסטריאוטיפים לגבי תרומתן של נשים 
לכלכלה: גלגלי המשק לא יכלו לנוע מחדש, כפי שהתברר, ללא העבודה שנשים עשו 
שנים ללא הכרה, ללא תמורה כספית או בתגמול נמוך. מנקודת מבטה של כלכלת 
הטיפול, תובנה זו תובעת את פירוקם של הסטריאוטיפים המשמרים את מעמדה 
ותגמוליה הנמוכים של עבודת הטיפול, כמו גם חותרת לחלוקתה מחדש ולמציאת דרכי 

תגמול כספיים הולמים לעוסקות בה. 

לשני היבטים אלו יש להוסיף היבט שלישי: חיוניותן של נשים בעת המשבר לעבודת 
הטיפול שלא בשכר, בבני משפחה ובנסמכים נוספים, אשר גם בשגרה נעשית בעיקרה 
על ידי נשים. הידע ההולך ומצטבר מצביע על עלייה בעומס העבודה המוטל הנשים 
בתוך הבית, לנוכח היעדר תפקוד או תפקוד משובש של המערכות הציבוריות והיכולת 
המוגבלת להיעזר במסגרות בלתי פורמליות, בשירותים בתשלום או בבני משפחה. 
כמו כן, הסגרים התכופים וההנחיות לריחוק חברתי הביאו לסגירה וצמצום של ענפים 
שלמים במשק, והיקף הייצור במשק הבית עלה: כאשר כל בני הבית שוהים בבית זמן 
רב יותר, גדל הזמן המושקע בעבודות הבית דוגמת ניקיון והכנת ארוחות )חסון, בן אליהו 
וצמרת, 2021(. עקב הסגרים, הבידודים והלמידה מרחוק, נשים יותר מגברים נאלצו 
להגדיל את שעות העבודה שלהן בבית, ללא שכר, על חשבון שעות העבודה בשכר או 
נוסף עליהן. מחקר שנערך בקרב משקי בית בישראל שבהם שני מפרנסים הראה כי 
בהשוואה לתקופה שקדמה למשבר הקורונה )מרץ 2020(, בסגר הראשון, בסוף אפריל 
2020, מספר השעות השבועיות שהוקדשו לעבודות הבית גדל בשעתיים בקרב נשים, 
ואילו בקרב גברים – הצטמצם מעט. היקף שעות הטיפול בילדים גדל מעט בקרב 
הגברים אך בקרב הנשים גדל יותר )3.8 בהשוואה ל-5.2, בהתאמה(, כך שלמעשה 
החלוקה המגדרית הפכה שוויונית פחות )הרצברג-דרוקר, יעיש וקריסטל, 2021(. מחקר 
נוסף הראה שחלוקת העבודה המגדרית בקרב הורים לילדים עד גיל 18 לא השתנתה 
באופן מהותי במהלך הסגר הראשון: נשים המשיכו לבצע עבודות בית יותר מאשר 
גברים. זאת ועוד, נשים ממשקי בית בעלי הכנסות גבוהות, הנעזרות בימים שבשגרה 
בסיוע חיצוני בניקיון ובטיפול בילדים, הגדילו מאוד את היקף הזמן שהשקיעו בעבודות 
אלו בתקופת הסגר. כלומר עבודות הבית והטיפול עוברות ״בין נשים״ – אם בשכר ואם 

לא בשכר )קריכלי-כץ ושמיר, 2021(. 
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ממצאים אלו אינם ייחודיים לישראל. באנגליה, למשל, נמצא כי אף שגברים לקחו 
על עצמם יותר מטלות טיפול, נשים המשיכו לבצע את חלק הארי שלהן ונותרו להן 
 Kabeer, Razavi, and van der Meulen( פחות שעות עבודה בשכר ללא הפרעות
Rodgers, 2021(. ניתוח נתונים מסקר אוכלוסין בארצות הברית הראה כי במשקי בית 
של זוגות הטרוסקסואליים שבהם שני מפרנסים, אימהות צמצמו את שעות העבודה 

.)Collins et al., 2021( בשכר פי חמישה בהשוואה לאבות

במילים אחרות, בדומה להשלכותיו של המשבר הכלכלי מ-2008 על נשים באירופה 
ובארצות הברית, גם עתה ניתן להצביע על אינטנסיפיקציה והחמרת הקושי לאזן בין 
עבודה בשכר ולא בשכר, על אחת כמה וכמה בקרב נשים המועסקות בעיסוקים חיוניים 

בשירותי הבריאות, הרווחה והחינוך. 

הדינמיקה שוולבי ניתחה בהתייחס למשבר הכלכלי של 2008 הומחשה ביתר 
שאת במשבר הקורונה הנוכחי גם בהתייחס לסוגיית האלימות. ההסתגרות הממושכת 
שההתמודדות עם המגיפה תבעה, לצד העמקה של מתח ותסכול בשל המשבר הכלכלי, 
החריפו תופעות קשות כגון אלימות במרחב הביתי, אשר מרבית קורבנותיה הם ילדים 
ונשים. בישראל נמצא כי בעשרת החודשים הראשונים של המגפה )מרץ 2020 עד 
ינואר 2021( דיווחה המשטרה על עלייה במספר התיקים שנפתחו בגין אלימות כלפי 
נשים במשפחה, ומשרד הרווחה דיווח על עלייה, ביחס לשנה הקודמת, בפניות שעסקו 

באלימות במשפחה שהגיעו למוקד הסיוע שלו )חסון, בן אליהו וצמרת, 2021(.

לסיכום, המתח המתמשך בין כלכלה ופמיניזם, המתבטא בפערים מושגיים שקשה 
לגשר עליהם ובהנחות יסוד שונות בתכלית, הוא המונח בבסיס הנתק הפוליטי שאינו 
מאפשר את מגדורה של המדיניות הכלכלית הנגזרת מכלכלת הזרם המרכזי. הראינו 
את הצורך בשינוי המושגים והתפיסות שעליהם מתבססת הכלכלה הניאו-ליברלית 
כתנאי לצמצום פערים ולקידום שוויון מגדרי. ניתוח השלכותיה של מגפת הקורונה 
חיזק ביתר שאת את הצורך בשינוי הפרדיגמה: עיצוב הכלכלה בעידן הפוסט-קורונה 
אינו יכול להמשיך להתעלם מכלכלת הטיפול כתשתית חיונית לחברה המניעה את 
גלגלי המשק. במילים אחרות, לא מדובר ב״הוסף נשים ובחש״ אלא בשינוי עמוק בעיצוב 
המדיניות הכלכלית הלאומית והגלובלית על תפיסותיה התיאורטיות והאמפיריות; שינוי 
שעניינו גילומה של נקודת המבט הפמיניסטית, ובתוכה כלכלת הטיפול, כחלק בלתי 
נפרד מעיצוב מדיניות כלכלית, באופן שיתבע עיון מעמיק בנורמות, במדדים וביעדים 

המנחים אותה. 
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