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ליהי קורן בר-חיים צילום: 



להגות ולפוליטיקה הסוציאליסטית עבר מורכב 
בכל הקשור למאבק לשוויון בין גברים ונשים. 
אמנם שארל פורייה, סוציאליסט בן המאה ה־19, 
היה הראשון שעשה שימוש במושג ”פמיניזם” 
ואף ראה בשחרור האישה תנאי לשחרור האדם 
והחברה, אך על אף המחויבות הכללית לשחרור 
כלל בני האדם )באמצעות שחרור מעמד העובדים(, 
לקתה פעמים רבות התנועה הסוציאליסטית – על 
הוגיה, ארגוניה ומפלגותיה – בהתעלמות מסוגיית 
המגדר. לעיתים אף שימרו פעולות של כוחות 
סוציאליסטיים את מעמדן הנחות של הנשים 
בחברה ואת הנחיתות הכפולה של הנשים העובדות 
בתוכה. במקביל, בקרב התנועה הפמיניסטית 
ניתן היה למצוא עיוורון לשאלת המעמד, למשל 
במאבקים לשיפור חייהן ומעמדן של נשים בנות 
המעמד הגבוה, לפעמים על חשבון נשים )וגברים( 

מהמעמדות הנמוכים.
דומה שבעניין זה כדאי היה לשוב להגותו של 
שארל פורייה, שכן חשיבות העיסוק בשאלות מגדר 
ובמעמדן של נשים בחברה אינו חשוב רק למען 
קידומן של נשים. נשים אינן עוד ”מגזר”, ”קבוצה 
מוחלשת” ובוודאי שאינן ”מיעוט”. נשים אינן רק 
רוב בחברה, אלא – בדיוק כפי שאמר פורייה – 
האינטרסים של נשים מהווים את האינטרסים של 
החברה כולה. אי אפשר לפעול לקידום שוויון 
בין בני האדם ללא התייחסות למבנים, לנורמות 
ולפעולות המעצבות את היחסים הבלתי שוויוניים 

בין גברים ונשים.
סוגיה מרכזית למעמדן של נשים בחברה היא ייצוגן 
הזעום בפוליטיקה. אי אפשר לדמיין פוליטיקה 
סוציאל־דמוקרטית ופמיניסטית ללא ייצוג שווה 
לנשים בתוכה. הבחירות המוניציפליות המתקיימות 
בחודש בו יוצא גיליון זה הן זירה מרכזית בה צריכה 
להיעשות עבודה רבה על מנת להגיע לשוויון, 
כאשר ייצוג הנשים ברשויות המקומיות לפני 

הבחירות נמוך אף מייצוגן בכנסת ובממשלה.
שאלת הייצוג היא חשובה אך אינה מספיקה. 
חתירה לשוויון בין גברים ונשים, שחרור האדם 
והחברה וכינון חברה סוציאל־דמוקרטית לא 
יוכלו לקרות ללא אימוץ ויישום של מדיניות 
פמיניסטית, בתוך וכחלק אינטגרלי מהפוליטיקה 

ותפיסת העולם הסוציאל־דמוקרטית. נכון, על אף 
שפעמים רבות הפרקטיקה הסוציאל־דמוקרטית 
אינה מנוסחת כפמיניסטית, בפועל היא כזו. הדיון 
על עובדי קבלן בשוק העבודה של ימינו, עוסק 
בפועל בעובדות קבלן. גם מהגרי עבודה הן לרוב 
מהגרות עבודה. התאגדויות עובדים חדשות? 
ברבות מהן מדובר בהתאגדויות של עובדות )על 
אף שהייצוג הפוליטי וההנהגה נותרים פעמים 

רבות בידי גברים(. 
אך גם בכך לא די. פעמים רבות מדי בעבר לקתה 
המדיניות הסוציאל־דמוקרטית בעיוורון מגדרי, 
ומתוך כוונה לקדם את מעמד העובדים שימרה 
בפועל את מעמדן הנחות של הנשים. דוגמה מובהקת 
לכך היא מדיניות רווחה ועבודה המשמרת את 
תפקידה החברתי של האישה במלאכות הטיפול 
בבית ובמשפחה, או מאבקים של איגודים מקצועיים 
לשיפור תנאי העבודה והשכר של העובדים אשר 
מתעלמים משאלת פערי השכר המגדריים ותנאי 
העבודה הייחודיים לנשים. כינון חברה שוויונית 
אפשרי, לפיכך, רק תוך שיתוף פעולה ולימוד 
הדדי בין הפוליטיקה וההגות הסוציאל־דמוקרטית 
והפמיניסטית. גיליון זה של ”חברה” – ”מגדר 
ומשפחה” – מבקש לקחת חלק, קטן אמנם, 
בדיון החשוב והמתמשך בין הסוציאל־דמוקרטיה 
והפמיניזם, דיון שהוא קריטי לכל מי שמבקשת 
ומבקש לכונן חברה אנושית טובה יותר, לכלל 

בני ובנות האדם. ///
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נשים מושפעות מעוצמתה של מדינת 
הרווחה פעמיים - בפעם הראשונה בתור 
אלו הנקראות לתת שירותים אלה בתוך 
המשפחה וללא תשלום כאשר המדינה 
אינה מספקת אותם; ובפעם השנייה בשל 
היותן רוב רובם של המועסקים בשירותי 
הרווחה. כך, לנשים רבות יש אינטרס 
מובהק ומידי בשירותי רווחה מפותחים 
ורחבים, במדינת רווחה מתפקדת, אינטרס 
שלגברים יש פריווילגיה להתעלם ממנו, 
להיות עיוורים לו, או לפחות להשעות 
את המודעות אליו. במבט רחב - גברים 
מושפעים כמו הנשים משירותי הרווחה 
זו מושעית ולעתים  אלא שהשפעה 

עקיפה.
זווית ראיה ייחודית זו של נשים על 
שירותי מדינת הרווחה, אינה תוצאה 
של הבדל מובנה בין נשים לגברים, אלא 
היא נובעת מתוך התפקידים השונים 
של נשים וגברים בחברה כיום, בתוך 
המשפחה ומחוצה לה. הווה אומר - נשים 
אינן רגישות יותר לנושאים הקשורים 
לרווחה בזכות יכולותיהן הטיפוליות 
המפותחות מלידה, מבלי להיכנס לוויכוח 
האם יש להן יכולות מולדות כאלה, אלא 
כיוון שהחברה מכוונת אותן לטיפול הן 
כמקצוע, כעבודה ואפילו כקריירה, והן 

אך תשובה זו לשאלת ייצוג נשים, טובה 
ככל שתהיה, אינה מספקת. נכון, יש 
אינטרס ציבורי שקבוצות רבות ככל 
האפשר יהיו מיוצגות בכנסת - הגוף 
הקובע חלקים רחבים כל כך מהתנהלות 
החיים שלנו. אבל נשים אינן עוד קבוצה, 
מגזר חברתי בעל אינטרסים נפרדים; הן 
אינן רק ”מגזר”, לא רק מכיוון שהן מהוות 
מחצית מהאוכלוסייה האנושית בקירוב; 
נשים אינן קבוצת אינטרס שנאבקת על 
צרכים מצומצמים של קבוצה נפרדת 
כיוון שהאינטרסים של נשים הם למעשה 
האינטרסים של החברה כולה, גם אם 

לעתים יש מי שעיוור לצרכים אלה.

נשים בחזית
אחת הסיבות המרכזיות לחשיבות ייצוגן 
של נשים בפוליטיקה היא הדרך השונה 
בה מושפעים נשים וגברים מהחלטות 
של מדיניות, ובראשן החלטות הקשורות 
לקיומה או אי קיומה של מדינת רווחה. 
שירותי מדינת הרווחה - בריאות, חינוך, 
טיפול בתינוקות ו)להבדיל( בקשישים, 
חולים ונכים, ביטחון אישי, תרבות לכל - 
כל אלה משפיעים על נשים באופן דרמטי 
ומידי הרבה יותר מהשפעתם על גברים. 

 בשנה האחרונה עלתה שאלת ייצוגן 
של נשים בפוליטיקה בעוצמה חדשה. 
בבחירות הכלליות ובפריימריז שקדמו 
להן, בבחירות המקומיות ובהתארגנות 
לקראתן, חזרו ועלו נושאים הקשורים 
לייצוג של נשים בכנסת, בממשלה, 
הדיון  ובמועצות.  ערים  בראשות 
בפורומים  נשים  במיעוט  התמקד 
שונים, בסיבות להעדרן מרשימות 
ואחרות, בסיבות  מפלגתיות כאלה 
למיעוט נשים בפוליטיקה הישראלית 
ובצורך בהבטחת ייצוג ובקידום נשים. 
אבל השאלה מדוע יש צורך להגדיל 
ייצוג הנשים בפוליטיקה וממה  את 
יש  בהן  לרשימות  הדרישה  נובעת 
וגברים, לא  נשים  מספר שווה של 

בלטה בדיונים אלה.
התשובה המובנת מאליה לשאלה זו 
היתה ועודנה כי זכותן של נשים לייצוג 
שווה מבוססת על זכותן לשוויון ובכלל 
זה שוויון פוליטי. הפוליטיקה המודרנית 
מאפשרת לכל אדם לקחת חלק בעיצוב 
חייו באמצעות הפוליטיקה והביטוי ”כל 
אדם” כולל את הביטוי ”כל אישה”. גם אם 
זכות זו אינה מוכרת באופן אוניברסלי, 
הרי במרכז הפוליטי והחברתי הישראלי 

היא מקובלת בהחלט. 

נשיםומדינת 
הרווחה

גילי גופר

נשים הן הנפגעות העיקריות מפירוק מדינת 

הרווחה, בתהליך שמשפיע לרעה על החברה 

כולה. הגברת הייצוג של נשים בפוליטיקה 

מהווה, אם כך, לא רק מאבק לייצוג הולם, 

אלא מאבק כללי על דמותה של החברה ועל 

היחס של המדינה לתושביה
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לקשר הדוק יותר בתוך המשפחה ותמיכה 
קהילתית בקשישים, אלא להעברת 
הטיפול בקשישים סיעודיים למהגרי 
עבודה ולרוב למהגרות עבודה, בתנאים 
קשים הרבה יותר: טיפול באדם קשיש 
24 שעות ביממה, הרחק מחברת  וזר, 
המקור ומהמשפחה. עבודה זו כוללת 
בנוסף לקושי הפיזי והניתוק גם קושי 
רגשי שנובע מהטיפול באנשים בסוף 
חייהם, מהקרבה לחולי ומוות ומהצורך 
להיפרד בכל פעם מחדש מאדם איתו 

חיה המטפלת בקרבה גדולה. 
נשים אמנם נמצאות בחזית הטיפול 
בקשישים אך ככל שעובר הזמן צמצום 
הטיפול המדינתי בנושא הקשישים מחלחל 
גם לגברים, הן כקשישים שמקבלים 
שירות טוב פחות, והן כמי שנאלצים 
לעמוד בנטל גדול יותר בתוך המשפחה.
תהליך דומה, אם כי מינורי יותר, וללא 
השלב הסופי של העברת הטיפול למהגרי 

יחסית מבלי לפגוע במחויבות ההורית. 
צמצום השירות הזה מטעם המדינה פגע 
ביכולת של נשים אלה להתפרנס. הפרטת 
שירותי הסיעוד והעברתם לביצוע חברות 
קבלן פגעה הן בתנאי העבודה של הנשים, 
הן בביטחון התעסוקתי שלהן והן בתנאים 
הנלווים. מצד שני צמצום מחויבות 
המדינה לטיפול בקשישים חייב נשים 
רבות להפנות זמן ומאמץ לטיפול יומיומי 
בקשישים במשפחתן, על חשבון עבודה 
וטיפול במשפחה הגרעינית. במשפחות 
רבות הטיפול בקשישים מוטל על כתפי 
הנשים, גם אם מדובר בהורים או הסבים 
של הגברים במשפחה. במילים אחרות, 
לרוב תטפל האישה גם בהוריו של בן זוגה, 
אם אין לו אחות בקרבת מקום. פגיעה 
זו בנשים ניתן לראות כפגיעה מינימלית 
ואף כמחויבות משפחתית לקשיש, 
לזכור שצמצום הטיפול  אבל חשוב 
הציבורי בקשישים אינו מוביל לרוב 

כעיסוק שהוא מעבר לשעות העבודה, 
עיסוק שאין מקבלים עליו שכר ואינו 

מלווה אפילו בעלייה בסטטוס. 
שחיקתה של מדינת הרווחה הישראלית 
בעשורים האחרונים לוותה בפגיעה 
מתמשכת בנשים בישראל. כבר בשלבים 
הראשונים של ייבוש שירותי הרווחה, 
לכאורה בגלל בעיות תקציב ולמעשה 
לצורך הפרטתם, ניכרה פגיעה ממשית 
בנשים משני עברי המתרס - כמקבלות 

השירות וכמועסקות. 
כך למשל צמצום תמיכת הממשלה 
בשירותי הסיעוד לקשישים פגע קודם 
כל במועסקות בתחום זה. רוב המועסקים 
בטיפול בקשישים היו ועודן נשים. 
הטיפול הביתי בקשישים לשעות אחדות 
בכל יום מהווה עיסוק נוח יחסית לנשים 
ללא הכשרה מקצועית, שכן העבודה 
דורשת בעיקר מיומנויות ביתיות שנשים 
התנסו בהן במהלך חייהן. כיוון שהעיסוק 
כולל שעות אחדות בכל יום או כמה 
פעמים בשבוע, הוא מאפשר גם לאימהות, 
ואף לאימהות חד הוריות, עבודה קבועה 

גילי גופר היא היסטוריונית העוסקת במגדר ובציונות, חברת מערכת 
gilat@tamuz.org.il :חברה” מאז ייסוד כתב העת /// דוא”ל”
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>>>

צילום: מילנר משה/לע"מ

שחיקתה של 
מדינת הרווחה 

הישראלית 
בעשורים 

האחרונים 
לוותה בפגיעה 

מתמשכת 
בנשים בישראל

נתנה להם. נשים רבות צריכות לדאוג 
להשלמת ההשכלה של הילדים שנפגעים 
מצמצום השעות בבית הספר. מי שתוכל 
לפנות זמן, תשב שעות ארוכות כדי 
להכין שיעורי בית עם ילדיה, לקרוא 
איתם, ללמד אותם מיומנויות בסיסיות 
ולהשלים את כל מה שלא עשו בבית 

הספר.
העברתם של חלק גדול משירותי הבריאות 
והחינוך, כמו גם שירותי רווחה נוספים, 
לידיים פרטיות ממשיכה את הפגיעה 
בנשים. כך העברת חלק ניכר משעות 
ההעשרה בבתי הספר ל”מיקור חוץ” - 
ולמעשה למורות שעובדות באופן קבלני 
ללא קביעות ותנאים - פוגעת קודם כל 
בנשים. בהמשך, ”מיקור החוץ” מעמיק 
את חדירת ההפרטה אל תוך מערכת 
החינוך. כמו בטיפול בקשישים, גם בחינוך 
ובבריאות, הנשים נמצאות בחזית, אבל 

החברה כולה נפגעת. 

עבודה, קורה בתחום הטיפול בתינוקות 
וילדים צעירים. תחום זה אמנם לא היה 
מעולם באחריות המדינה בישראל אבל 
הוא מתוקצב ממשלתית. זהו תחום 
בקשישים,  מהטיפול  יותר  אף  נשי 
ושחיקתו פוגעת בנשים כמועסקות 
וכאימהות שנאלצות להתמודד עם העדר 
פתרון לטיפול בגיל הרך או למצער עם 

התדרדרותו. 
אם בתחום הטיפול בקשישים עיקר 
הפגיעה היא בנשים עניות, הרי השחיקה 
המתמשכת בתחומים של בריאות וחינוך 
פוגעת בנשים מכל המעמדות. עיקר 
הנפגעים משחיקת השכר ותנאי העבודה 
של המורים הן המורות. מורות אלה 
מקבלות שכר נמוך יותר עבור עבודה 
קשה הרבה יותר - כיתות גדולות, צוות 
קטן ועוד. לבסוף, כשיגיעו הביתה 
ישבו עם הילדים שלהן כדי להשלים 
את מה שמערכת החינוך הנשחקת לא 

> >> 
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במדינת 
ישראל היתה 

זו אישה - 
שרת העבודה 
גולדה מאיר - 
שהובילה את 

החקיקה 
בתחומי 
הרווחה, 

ובעיקר את 
חוק הביטוח 

לאומי, חקיקה 
שנחשבה 

למתקדמת 
ביותר בזמנה

חוק הביטוח לאומי, חקיקה שנחשבה 
למתקדמת ביותר בזמנה. אך בולט יותר 
הוא הקשר בין הירידה בייצוג הנשים 
בכנסת לבין שחיקתה של מערכת הרווחה 
בישראל וראשית הפרטתה. עד שנת 1999 
היוו נשים פחות מעשרה אחוזים מחברי 
הכנסת. בעוד שבסוף שנות הארבעים 
ובראשית שנות החמישים היה שיעור 
זה גבוה יחסית לעולם, משנות השבעים 
והלאה עלה הייצוג הנשי ברחבי העולם 
והייצוג בישראל הפך נמוך יחסית. כמו כן, 
בשנות השבעים והשמונים ניכרת ירידה 
של ייצוג הנשים בכנסת ושיא שלילי של 
תהליך זה היה בכנסת ה-12 בשנת 1988, 
בה כיהנו רק שבע נשים כחברות כנסת. 
זו גם התקופה בה נשחקה באופן עמוק 

מדיניות הרווחה הישראלית.
כאמור, בעוד שהמחיר הראשוני של 
פירוק מדינת הרווחה מהווה נטל בעיקר 
על נשים, הרי שככל שעובר הזמן ומעמיק 
הפירוק הוא משפיע על החברה כולה. 
נשים אמנם נחשפות לשחיקה בשלביה 
הראשונים, הן כמועסקות והן כנהנות 
משירות, אבל התהליך בכללו משפיע 
כמובן, על נשים וגברים כאחד. בריאות, 
חינוך, רווחה וביטחון אישי הם אינטרסים 
חברתיים כלליים, והם משפיעים, בסופו 

של דבר, על החברה כולה. 
ייצוג נשים בפוליטיקה אינו מהווה אם 
כך רק ”עוד מאבק אחד” של קבוצה 
מוחלשת לייצוג הולם בפוליטיקה; זהו 
מאבק כללי על דמותה של החברה. 
במאבק הזה גברים ונשים כאחד צריכים 
לעמוד בצד אחד של המתרס - הצד 
שבונה את החברה ומחזק אותה, בין 
השאר, באמצעות הרחבת הייצוג של 
נשים בכל רבדי החיים הפוליטיים. ///

הנפגעות הראשונות של פשעים אלימים; 
הן גם הקבוצה שמושפעת באופן מידי 
מאווירה אלימה לא רק כקרבנות ישירות 
של אלימות אלא גם בהימנעות מיציאה 
לרחוב, בתלות בהגנה ועוד. גם בתחום זה 
נשים הן הנפגעות הראשונות מנסיגתה 
של המדינה מאחריות לאזרחיה, אך הן 
אינן היחידות. האווירה האלימה משפיעה 
קודם כל על נשים, אבל תוך זמן קצר 
היא משפיעה על החברה כולה. צמצום 
בכוח המשטרה, הרעת תנאי העסקה 
של שוטרים, צמצום בשירותי הרווחה, 
ובכלל זה בשירותי המבחן, פוגעים קודם 
בנשים, אבל מדרדרים את החברה כולה.

נשים בפוליטיקה
לא ייפלא אם כן כי ניתן למצוא מתאם 
בין כניסתן של נשים לפוליטיקה לבין 
התפתחותם של שירותי הרווחה במדינות 
שונות. למרות שניתן למצוא ניצנים של 
מדיניות רווחה עוד בסוף המאה ה-19, 
הרי שמדיניות זו התפתחה לאחר מלחמת 
העולם הראשונה, לאחר הצלחת מאבקן 
של נשים על הזכות לבחור ולהיבחר 
במדינות רבות. תקופת הפריחה של 
מדינת הרווחה היתה לאחר מלחמת 
העולם השנייה, תקופה בה נשים הלכו 
והשתלבו בפוליטיקה. זאת ועוד, מדינות 
הרווחה המפותחות ביותר - מדינות 
סקנדינביה - הן מדינות בהן במשך 
שנים יש לנשים ייצוג גבוה במוסדות 
השלטון, בפרלמנטים ובממשלות. אין 
בכך כדי לטעון שנשים הן שהובילו 
בהכרח את החקיקה הסוציאלית, אם כי 
במקרים רבים הן אכן עשו זאת, וכמובן 
לא שכל הנשים שהשתלבו בפוליטיקה 
הלאומית והמקומית במדינות השונות 
תמכו בהרחבת מדיניות הרווחה. כמובן 
שהמתאם אינו מלא: יש גם מדינות שבהן 
ייצוג גבוה של נשים לא הביא, או אולי 
לא הביא עדיין, לפיתוח מדינת רווחה. 
אבל ככלל ניתן לומר כי נוכחותן של 
נשים בפוליטיקה דחפה לפיתוח של 

מערכת רווחה מפותחת.
במדינת ישראל היתה זו אישה - שרת 
העבודה גולדה מאיר - שהובילה את 
החקיקה בתחומי הרווחה, ובעיקר את 

היבט נוסף של מדינת הרווחה שאינו 
כלול לרוב בדיונים על אחריותה הרחבה 
של המדינה על אזרחיה הוא היבט ממנו 
נשים מושפעות במיוחד - הביטחון 
האישי. גם הפרשנויות המצמצמות 
ביותר למושג המדינה ולתחומי סמכותה 
כוללות את אחריות של המדינה על ביטחון 
אזרחיה. אבל ככל שתפישת המדינה רחבה 
יותר, אחריות זו של המדינה לביטחון 
עמוקה יותר. הדאגה לביטחון האישי של 
האזרחים מתחילה אמנם מקיומו של כוח 
שיטור, אך היא ממשיכה בקיומו של כוח 
שיטור משמעותי ורחב ומגיעה למניעת 
פשע ושינוי אווירה אלימה, בין השאר 
באמצעות טיפול בקבוצות מוחלשות. 
נשים הן הנפגעות העיקריות של צמצום 
אחריות המדינה לביטחון האישי: הן 
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נשים )”המשמרת השנייה”(. כך הכתה 
שורש ההבנה שהמאבק על שוויון לנשים 
בשוק העבודה אינו יכול להיות נפרד 
מהמאבק לשוויון במטלות משק הבית, 
וששילוב נשים בראשון חייב להיות 
מלווה בשילובם של גברים באחרון. 
אמצעי מרכזי במאבק לחלוקה שווה של 
מטלות משק הבית היה מתן אפשרות - 
ולעתים חובה - לגברים לקחת חלק 
בחופשת הלידה של ילדיהם. לחופשת 
הלידה לגברים שתי מטרות עיקריות: 
עידוד מעורבות גברים במשק הבית 
מחד והקלה על השתלבותן של נשים 

בשוק העבודה מאידך.

חופשה שמורה לאב
חופשת לידה לאב מעודדת מעורבות 
שהיא  משום  הבית,  במשק  גברים 
מאפשרת שהות של הגבר בבית, בסמוך 
ללידת ילדו. שהות כזו, במהלכה הגבר 
אחראי לטיפול בילד, לא רק שתגרום 

על אף שחוקית 
האפשרות 
לצאת לחופשת 
לידה פתוחה 
בפני גברים 
בישראל, 
בפועל התנאים 
שבהם מוצעת 
אפשרות זו הם 
גרועים כל כך 
שכמעט אף 
גבר אינו בוחר 
לנצל אותה

זאת. כדי לבסס טענה זו, אבקש, ראשית, 
להסביר מדוע חופשת לידה לאב היא 
צעד הכרחי בדרך לביסוסו של שוויון 
מגדרי; לאחר מכן, אציג את המידע 
שהצטבר בעולם לגבי מאפיינים שונים 
של חופשות לידה לאבות והשפעתם על 
המוטיבציה של אבות לצאת לחופשה; 
אמשיך בהערכה של התכנית בישראל 
על רקע מאפיינים אלו, ואסיים בהצעות 
לשיפור התכנית הישראלית, כך שתהפוך 

לאטרקטיבית יותר עבור אבות.
ההיגיון שמאחורי תכניות חופשת לידה 
לאב מבוסס על ההתפתחויות שעברה 
התנועה הפמיניסטית בעשור האחרון של 
המאה ה-20. ככל שהמאבק הפמיניסטי 
הצליח במטרתו הראשונית - שילוב 
התברר   - העבודה  בשוק  נשים  של 
שאין די במאבק כזה, משום ששילובן 
בשוק העבודה בלא הקלה במטלות 
יביא  עליהן  המוטלות  הבית  משק 
להשתלבות מוגבלת בלבד )”משרת 
אם”( או להטלת עומס בלתי־סביר על 

 בשנת 1998 הונהגה בישראל תכנית 
חופשת לידה לאב, המאפשרת לאבות 
לצאת לחופשת לידה בחציה השני של 
זוגם  חופשת הלידה, בתנאי שבנות 
חוזרות בתקופה זו לעבודתן. אך למרות 
זאת, מספר הגברים המנצלים אפשרות 
זו נותר זעום לאורך השנים - 200-350 
גברים בשנה, כשליש האחוז מחופשות 
הלידה. ההסבר המקובל לשיעורי הניצול 
האפסיים של תכנית זו הוא תרבותי. 
זה, החקיקה משיגה את  לפי הסבר 
הציבור - כנסת ישראל חוקקה חוק 
נאור ופרוגרסיבי, אך הציבור הישראלי - 
ובפרט, הגברים הישראליים - נאורים 
הרבה פחות מהמחוקקים שלהם, וכלל 
אינם מעוניינים לקחת חלק בטיפול 

בילדיהם.
במאמר זה, המבוסס על נייר עמדה 
שנכתב עבור מרכז טאוב לחקר המדיניות 
החברתית, אבקש לטעון שזה אינו המצב. 
על אף שחוקית האפשרות לצאת לחופשת 
לידה פתוחה בפני גברים בישראל, בפועל 
התנאים שבהם מוצעת אפשרות זו הם 
גרועים כל כך שכמעט אף גבר אינו בוחר 
לנצל אותה, לא משום שאינו מעוניין, 
אלא משום שהתנאים אינם מאפשרים 

 לא עובד:
חופשת הלידה 

לגברים בישראל 
חופשת לידה לגברים היא מדיניות חשובה לקידום שוויון מגדרי 

בשוק העבודה ובבית, אך על אף שבישראל קיימת חופשת לידה 

לגברים, רק מעטים מנצלים אותה. האם מדובר בחוסר עניין 

ובהיעדר נכונות של הגברים לנצל את חופשת הלידה, או שמא 

בכשלים במדיניות הקיימת?

נדב פרץ־וייסוידובסקי

נדב פרץ־וייסוידובסקי הוא מרצה למדיניות חברתית בביה”ס לעבודה 
סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון, חבר חוג יסו”ד, חבר קיבוץ 

nadav.perez@gmail.com :רביבים ואב לארבעה /// דוא”ל

8



>>>

Ian Vecchiotti :צילום

המאבק על 
שוויון לנשים 

בשוק העבודה 
אינו יכול 

להיות נפרד 
מהמאבק 

לשוויון 
במטלות 

משק הבית, 
ושילוב נשים 
בראשון חייב 
להיות מלווה 
בשילובם של 
גברים באחרון

את חשיבותו של הטיפול האימהי דווקא, 
אך כיום, המחקר על התפתחות הילד 
מראה כי הטיפול האישי יכול להינתן 
על ידי האם או על ידי האב )או אף על 

ידי גורם שלישי, בתנאים מסוימים(. 
כאן ראוי לסייג. אמנם המחקר מעיד על 
עדיפות ברורה של טיפול פרטני בילדים 
עד גיל שנה על פני טיפול מוסדי, אך 
לא ניתן לנתק ממצאים אלו מאיכותם 
של המוסדות לטיפול בתינוקות רכים. 
ככל שמוסדות אלו איכותיים יותר, 
ניתן להניח, כך עדיפותו של הטיפול 

הפרטני נשחקת.
פער  קיים  כי  כן,  אם  רואים,  אנו 
משמעותי - בעוד טובתן של נשים 
דורשת היעדרות משוק העבודה הקצרה 
משישה חודשים, טובתם של תינוקות 
דורשת טיפול אישי במשך שנה שלמה. 
חוקרות הצביעו על כך שניתן לגשר על 
פער זה על ידי יציאתם של שני בני הזוג 
)במשפחות דו הוריות( לחופשה של חצי 

שנה כל אחד.
ליציאתם של גברים לחופשת לידה 
על  הן  חיובית  השפעה  כן,  אם  יש, 
מעורבותם של גברים במשק הבית, הן 
על השתלבותן של נשים בשוק העבודה 
והן על התפתחותם של תינוקות. בעקבות 
כך, בחרו מדינות רבות באירופה לאפשר 
לגברים לצאת לחופשת הלידה. ראשיתה 
של מגמה זו - שלא במפתיע - בארצות 
סקנדינביה. נורבגיה אפשרה לאבות 
1974, ושבדיה  לצאת לחופשה בשנת 
הנהיגה תכנית כזו שנה מאוחר יותר. 
החל משנות התשעים, תכניות כאלה - 

אלא ממשיך להתקיים לאורך זמן רב.
צדו השני של המטבע הוא ההקלה על 
נשים בזכות חופשת הלידה לאב. חופשת 
הלידה לאבות מאפשרת לגשר על הפער 
בין צרכי הטיפול של תינוקות רכים 
לבין הדרישות שמציב שוק העבודה 

בפני נשים.
מנקודת המבט של שוק העבודה, אורכה 
המיטבי של חופשת הלידה הוא חצי שנה. 
חופשות לידה אינן פוגעות בהשתלבותן 
של נשים בשוק העבודה, אם הן קצרות 
ממשך זמן  זה. אך כאשר חופשות הלידה 
ארוכות מחצי שנה - ובפרט, כאשר הן 
ארוכות מתשעה חודשים - הן צפויות 
לפגוע בהתפתחות הקריירה של נשים, 
ואף בסיכוייהן לחזור לשוק העבודה. 
כך שהאינטרס של נשים הוא לא לצאת 
משוק העבודה לתקופה העולה על 

שישה חודשים.
אך מאידך, טובתם של תינוקות דורשת 
תקופת חופשה ארוכה יותר. המחקר 
הפסיכולוגי העדכני מראה כי לצרכי 
התפתחות פסיכולוגית מיטבית, ילדים 
זקוקים לטיפול אישי, של מטפל יחיד 
הראשונה  השנה  במשך  יחיד,  לילד 
לחייהם. בעבר, פסיכולוגים הדגישו 

לאב לטפל בילדיו באינטנסיביות במהלך 
חופשת הלידה, אלא גם תסייע לבניית 
קשר משמעותי יותר בין האב לילד 
ולבניית דפוסי טיפול שוויוניים יותר 

במשק הבית.
ואכן, הממצאים המחקריים מארצות 
שבהן מספר משמעותי של גברים יוצאים 
לחופשת הלידה מאששים השערות אלו. 
באופן טבעי, גברים היוצאים לחופשת 
לידה משקיעים במהלך החופשה שעות 
רבות יותר בטיפול במשק הבית מכאלה 
שלא יצאו לחופשה. אך המחקר מראה כי 
השפעתה של חופשת הלידה נמשכת גם 
זמן רב לאחר תומה. ישנו קושי מתודולוגי 
להפריד בין היציאה לחופשת הלידה 
לבין מאפיינים אחרים )ובפרט, הנטייה 
האישית של אבות לטפל בילדיהם( 
המשפיעים על מעורבות אבות במשק 
הבית בטווח הארוך, אך מהנתונים עולה 
בבירור כי יציאה לחופשת לידה מבססת 
דפוס טיפול אינטנסיבי יותר מצדם של 
גברים, ודפוס זה ממשיך להתקיים גם 
שלוש שנים לאחר הלידה. למרות שקשה 
למצוא לכך ביסוס מחקרי, ניתן להניח 
שדפוס זה אינו נעלם לאחר שלוש שנים, 

> >> 
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Tony Alter :צילום

חופשת לידה 
לאב מעודדת 

מעורבות גברים 
במשק הבית, 

מסייעת לבניית 
קשר משמעותי 

יותר בין האב 
לילד ולבניית 
דפוסי טיפול 

שוויוניים יותר 
במשק הבית

מבני בתכנית יש השפעה משמעותית 
על שיעורי הניצול שלה.

למה בישראל זה לא 
מצליח?

נוגע  אלו  מחקרים  של  נוסף  ממצא 
תכניות,  של  הספציפיים  למאפיינים 
והשפעתם על שיעורי הניצול שלהן. המחקר 
מצא ארבעה מאפיינים כאלו: אורכה של 
חופשת הלידה )לאבות ולאימהות כאחד(; 
גמישותה - קרי, היכולת של אבות לפצל 
את החופשה למספר חלקים, לקחת תקופות 
קצרות וכדומה; שיעור הפיצוי שמקבלים 
היוצאים לחופשה, על אובדן השכר שלהם 
בתקופת החופשה; והאינדיבדואציה - האם 
החופשה מוענקת לכל אחד מההורים בנפרד 

)דוגמת ”חודש האב”( או לשניהם יחד.
בחינה של תכנית חופשת הלידה לאב 
בישראל על פי קריטריונים אלו, מעלה 
תמונה עגומה. הקריטריון שבו התכנית 
הישראלית מתבלטת לטובה דווקא הוא 
הקריטריון של שיעור הפיצוי - הורים 
בישראל, אבות כאימהות, מקבלים פיצוי 
100% מהשכר במהלך חופשת  בגובה 
הלידה, עם תקרה גבוהה ביחס )פי חמישה 
מהשכר הממוצע במשק(. שיעור תחלופה 

את עצמם - מהם הגורמים המשפיעים 
על שיעור הגברים היוצאים לחופשת 
לידה? ממצא ראשון, ומובהק ביותר, 
הוא הקשר בין מבנה התכנית לבין שיעור 
הגברים היוצאים לחופשת לידה. מספר 
מחקרים שעסקו בתכניות שעברו שינוי 
משמעותי - ובפרט, במהפכה שעברה 
חופשת הלידה הגרמנית בשנת 2007 - 
הראו שהציבור הגיב בצורה מהירה מאוד 
של  באופייה  לשינוי  מאוד  ונרחבת 
חופשת הלידה. בקנדה, למשל, שינוי 
כזה הביא לעלייה של פי חמישה במספר 
האבות היוצאים לחופשה. בגרמניה 
שיעור האבות היוצאים לחופשה עלה 
פי ארבעה - מ-4% ל-16% - תוך שלושה 
חודשים בלבד. חשיבותם של נתונים 
אלו היא בתשובה שהם מספקים לטענה 
המקשרת בין כישלון תכנית חופשת 
הלידה הישראלית לאבות לבין שמרנותו 
של הציבור הישראלי. הם מראים כי גם 
במדינות בעלות תפיסות משפחתיות 
שמרניות יחסית - כמו גרמניה - לשינוי 

המאפשרות, בדומה לנהוג בישראל, 
לאבות לקחת חלק מהחופשה על חשבון 
בנות זוגם - הפכו להיות נפוצות יותר 
ויותר, וכיום רק מדינות ספורות באירופה 

אינן מאפשרות זאת.
בשנות התשעים חלה התפתחות נוספת, 
שגם הפעם התחילה מסקנדינביה. נורבגיה 
הציגה את ”חודש האב” - חודש שלם 
מתוך חופשת הלידה, השמור לאב בלבד. 
במידה והאב אינו יוצא לחופשה, החודש 
”נמחק” ולאם אין אפשרות לנצלו. תכנית 
זו הורחבה לחודשיים בנורבגיה, והונהגה 
גם בשבדיה, בגרמניה )בפורמט מעט 

שונה( ובמדינות נוספות.
ריבוי התכניות המאפשרות לאבות לצאת 
לחופשת לידה הביא, באופן טבעי, לעלייה 
משמעותית בשיעור האבות המנצלים 
אפשרות זאת - אך גם לשונות רבה בין 
המדינות. גם אם הנתונים הישראליים, 
שהובאו לעיל, הם נמוכים בכל קנה 
מידה בינלאומי, שיעורי האבות היוצאים 
לחופשה נעים בין אחוזים בודדים בצרפת, 
לשיעורים של עשרות אחוזים באוסטרליה 
ובקנדה, ועד לשיעורים של מעל 80% 

בשבדיה, בנורבגיה ובאיסלנד.
לנוכח שונות גבוהה זו, חוקרים שאלו 

> >> 
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כל עוד 
אורכה של 

חופשת הלידה 
בישראל הוא 
14 שבועות, 
רוב הזוגות 
ייטו לנצל 

את התקופה 
להתאוששות 

פיזית של 
היולדת 

ולביסוס 
ההנקה, ולכן 

לא תהיה 
־קבוצה משמעו
תית של אבות 

היוצאים 
לחופשה

פוטנציאל השפעה חיובי על חלוקת 
העבודה במשק הבית ובשוק העבודה 
בשכר כאחד. תנאי הכרחי להשגת שינוי 
משמעותי בשיעור ההשתתפות של גברים 
בחופשת הלידה הוא הארכה משמעותית 
שלה. כל עוד אורכה של חופשת הלידה 
בישראל הוא 14 שבועות, רוב הזוגות ייטו 
לנצל את התקופה להתאוששות פיזית של 
היולדת ולביסוס ההנקה, ולכן לא תהיה 
קבוצה משמעותית של אבות היוצאים 
לחופשה. החופשה המומלצת היום על 
ידי מומחים היא התכנית האיסלנדית - 
חופשה בת תשעה חודשים, מתוכה ניתנים 
שלושה לאם, שלושה לאב ושלושה 
לחלוקה בין שני בני הזוג. ברור שהארכה 
משמעותית כזו היא בעלת היתכנות 
פוליטית נמוכה, בשל עלותה הגבוהה. 
ניתן לנקוט במספר צעדים שיקלו על 
אבות המבקשים לחופשה, גם אם לא 
יביאו למהפכה - צעדים שישפרו בעיקר 
את האינדיבידואציה של התכנית ואת 

הגמישות שלה.
ניתן לבטל את ההתניה של חופשת 
האב בזו של האם; לקצר את תקופת 
המינימום לחופשת אבות, משלושה 
שבועות לשבוע; להסיר את הדרישה 
לאישור כתוב מהאם כתנאי לחופשה של 
האב; ולהעביר לאב, ולא לאם, את דמי 
הלידה על התקופה שבה היה בחופשה. 
מאפיינים אלו צפויים להעלות בצורה 
ניכרת את שיעורי ההשתתפות, משברי 
אחוזים לאחוזים בודדים - עלייה של 

פי עשרה. ///

לקחת את החופשה במקביל. גמישות זו 
מאפשרת למשפחות למצוא את הדרך 
שלהם להתאים את חופשתם לצרכים של 
שני בני הזוג ושל היילוד. המצב ההפוך, 
הקיים בישראל, גורם לזוגות לוותר 
על הניסיון לצאת לחופשה, ולהעדיף 
את אופציית ברירת המחדל - חופשה 

בלעדית של האם.
המאפיין האחרון - האינדיבידואציה - הוא 
זה שבו דירוגה של החופשה הישראלית 
הוא הגרוע ביותר. לא רק שאין חלק 
של החופשה הישראלית המוקדש לאב, 
התכנית הישראלית מעוצבת כך שחופשת 
הלידה שייכת לאם דווקא, ולא לשני בני 
הזוג. ניתן לראות זאת בעובדה שהאב 
זכאי לחופשה רק אם האם צברה את 
תקופת האכשרה הנדרשת )בנוסף אליו(, 
בכך שנדרשת הסכמה בכתב של האם 
על מנת שהאב יוכל לצאת לחופשה, 
ובכך שדמי הלידה מועברים לחשבונה 
של האם דווקא. מחקרים מראים כי 
לנתון זה השפעה משמעותית מאוד על 
המוטיבציה של גברים לצאת לחופשה, 
הן ברמה הפרקטית - בשל הקושי שלהם 
לצבור את הזכאות הנדרשת - והן ברמה 
הסימבולית, משום שהם מקבלים מסר 
ברור שהם גוזלים את החופשה מבנות זוגם.

לסיכום, חופשת הלידה לאבות בישראל 
זוכה לשיעורי ניצול כל כך נמוכים, 
משום שהיא בנויה באופן שאינו מתחשב 
ושל משפחות.  בצרכיהם של אבות 
התוצאה היא תכנית שאינה שימושית 
נמנעים  בתורם  ואלו  אבות,  עבור 
מלהשתמש בה. שינוי מאפייני התכנית 
צפוי להביא לגידול משמעותי במספר 
האבות המנצלים אותה, מהלך בעל 

כה גבוה הוא נדיר, וברוב מדינות אירופה 
השיעור הוא נמוך יותר - בין אם הוא מבוטא 
כחלק מהשכר )80%-50%( או כסכום 
קבוע ונמוך. מאפיין זה הוא משמעותי 
במיוחד עבור גברים, שכן ברוב המשפחות 
בישראל ובמערב, הגבר הוא בעל המשכורת 
הגבוהה יותר - ולכן שיעור פיצוי נמוך 
משמעותו פגיעה קשה יותר במשפחות 
שבהן האב יוצא לחופשה. אלא שמאפיין 
חיובי זה מתקשה לבוא לכדי ביטוי על רקע 
הציון הנמוך שהתכנית מקבלת בשאר 
המאפיינים. אורכה של חופשת הלידה 
בישראל הוא מהקצרים במערב - רק 
באוסטרליה, בשווייץ ובארה”ב נהוגות 
חופשות קצרות יותר. אורך כזה של חופשה 
מקשה מאוד על אבות המבקשים לצאת 
לחופשה, שכן הזמן הסמוך ללידה הוא 
זמן שבו החופשה חשובה יותר לנשים 
דווקא, מסיבות ביולוגיות של התאוששות 
פיזית מהלידה ושל הנקה. ככל שחולף 
זמן מהלידה, כך עולה הנכונות של גברים 
לצאת לחופשה - ואכן אנו רואים שמאז 
2007, עת הוארכה חופשת הלידה )לנשים( 
בישראל, יש עלייה מסוימת בשיעור 

הגברים היוצאים לחופשה.
הלידה  חופשת  של  הגמישות  גם 
הישראלית לאבות היא נמוכה מאוד. 
אבות יכולים לצאת לחופשה שאורכה 
לכל הפחות 21 ימים - כלומר, הם יכולים 
לפצל את החופשה לשני חלקים לכל 
היותר. בנוסף, אין אפשרות לשני בני 
הזוג לצאת לחופשה ביחד. נתון זה מציב 
את ישראל בדירוג נמוך מאוד ביחס 
לעולם - אורך החופשה המינימלי המקובל 
הוא שבוע אחד, ובחלק מהמדינות ניתן 
אף לצאת לחופשה של יום אחד, וניתן 

////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

נשים  נתונים קשים על ההדרה של  מחקר של ה-Women Media Center בארה”ב מצא 
פי שלוש מאשר  ממרחבים תקשורתיים. המחקר מצא שגברים מופיעים בעמוד הראשי 
נשים. נשים מופיעות פחות מגברים בסיקור של כל נושא, אפילו נושאים ”נשיים” כמו הפלות 
וזכויות נשים. נשים היוו רק כרבע מהאורחים בתכניות אירוח. גם בין במאי תכניות טלוויזיה 
וסרטים ומפתחי משחקי מחשב, היחסים נעים בין פי שניים לפי ארבעה גברים מנשים. לבסוף, 
למרות שנשים משתמשות יותר מגברים במדיה חברתית, הן אוחזות באחוז קטן של מקומות 
בדירקטוריונים - בדירקטוריון של טוויטר שפורסם לקראת הנפקה לא הייתה אפילו אישה 

bit.ly/1661Yll :אחת.  /// למחקר
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צילום: יוני לרנר

כאשר התינוק 
מגיע לגיל 
14 שבועות, 
המערכת מצפה 
מראש שאחד 
מבני הזוג יוותר 
על הכנסתו, 
ולמעשה יתחיל 
מהלך שיוריד 
את ערכו 
בעבודה, אם 
לא יוציא אותו 
ממנה לחלוטין

 נתחיל במובן מאליו, שלפעמים 
נשכח מהעין: החברה הישראלית היא 
חברה צבועה. היא צבועה כי התרבות 
הישראלית מקדשת את הילודה ואת 
המשפחה מצד אחד, אך מצד שני מרגע 
שזוג הופך למשפחה הוא נכנס למלחמת 
קיום יומיומית עם המציאות העכשווית. 
מלחמת הקיום שהוכרזה נגד ההורים 
בישראל היא מלחמת התשה - מלחמת 
התשה מול אוכלוסייה שגם כך נקודת 
התחלה שלה היא נמוכה. אוכלוסייה שאין 
לה לוביסטים, שמכניסה את הראש מתחת 
למים ומתקשה יותר ויותר להוציא אותו.

נחזור לנקודת ההתחלה: בשעה טובה, 
נכנסתם להריון. אחרי כל השאלות 
החוזרות מהדודות, ההורים, השכנים, 
השליח של הסופר, הפקידה בבנק ונהגי 
מוניות מזדמנים, בשעה טובה גם אתם 
תחושת  בישראל.  משפחה  הקמתם 
המסוגלות המטורפת שאופפת אתכם, 
מלווה בכאבי החלמה וענן של חוסר 
שינה, מפנה את מקומה אט אט לבהלה, 
כשמתברר לכם שהכביש שאתם נוסעים 
עליו הוא כביש ללא מוצא. חופשת הלידה 
בתשלום שאתם זכאים לה ממדינת ישראל 
14 שבועות, שיכולים להיות  אורכת 
מנוצלים על ידי האם או האב )כאשר 
שבעת השבועות הראשונים מוגדרים 
באופן אוטומטי כתקופת ההחלמה של 

גידול ילדים 
בישראל–

משימה בלתי 
אינן אפשרית? בישראל  הציבוריות  המערכות 

מאפשרות להורים עובדים לגדל ילדים 

בסטנדרטים סבירים, אך הלחץ להגברת 

הילודה אינו פוסק

 36 2011, בת  נגה קלינגר היא מיוזמות ומובילות מחאת העגלות בקיץ 
nogaklin@gmail.com :ומתגוררת בתל אביב /// דוא”ל

נגה קלינגר
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צילום: יוני לרנר

גם כפעוט 
התינוק לא 

זכאי למערכת 
ציבורית. אותם 
50% מהילדים 
שלא התקבלו 

למעונות 
הציבוריים, 

נשלחים 
לפעוטונים 

פרטיים ובלתי 
מפוקחים, 

שמחיריהם 
מאמירים עד 

ל-3,500 ש”ח 
בחודש

כ”רשות”, אך למעשה מחויבי המציאות. 
תשלומי הרשות משלמים על נייר טואלט, 
על טיולים שנתיים, על מערכת השאלת 
ספרים, על מסיבות סיום ועוד ועוד 

ועוד. הכיס של ההורים פתוח. 
ככלל, המשק הישראלי התקדם בעשרים 
השנים האחרונות בצעדי ענק בעוד 
ומי  מאחור,  נותרה  החינוך  מערכת 
שמשלם את המחיר הם אנחנו ההורים. 
במערכת החינוך הנוכחית עדיין מובנית 
החשיבה שיש מי שמקבל את הילדים 
בשעות הצהריים, בעוד יום העבודה 
במשק הולך ומתארך )מי שמסיים משרה 
מלאה בחמש, שיקום(. במערכת החינוך 
הנוכחית עדיין יש 76 ימי חופשה שאינם 

ימי שבתון במשק.
במילים אחרות, המערכת הציבורית 
בישראל - המשק הישראלי, עדיין עושה 
הפרדה ברורה בין היותו של אדם עובד, 
חלק מהמערכת התורם לתל”ג בישראל, 
להיותו הורה, בעל משפחה. החברה 
הישראלית עדיין עושה הפרדה בין הצורך 
התרבותי וההישרדותי שלה לגדל ילדים 
ולקיים משפחות לבין הצורך שלה לקיים 
מערכת כלכלית מתפקדת. מה חסר לנו? 

קצת איזון, קצת פרופורציות. 
חסרה לנו ההבנה שכל ילד שנולד זקוק 
להשקעה. חסרה לנו ההבנה שאפשר 
למדוד את העובדים בתפוקה שלהם 
ולא בשעות בהם בילו בתוך המשרד. 
חסרה לנו ההבנה שחברה מורכבת גם 
מהמשפחות שבה, ושילדים אינם טבלת 
אקסל. אך גם אם חותרים למערכת 
ציבורית מאפשרת יותר מבחינת העלויות 
למשתמשים בה, אסור שהיא תהיה בלתי 

אפשרית מהבחינה האיכותית. 
ומה ההזדמנות ששינוי בתחום זה יכול 
להביא עמו? חברה שתאפשר מסגרת 
איכותית ומסובסדת לכל ילד, מגיל 
לידה ועד גיל 18; חברה שתתייחס גם 
לשעות אחר הצהריים וגם לימי הקיץ 
ככאלה שנמצאים תחת תחום אחריותה; 
חברה שתאפשר משק עבודה המודד את 
העבודה בו בתפוקה ולא בשעות וימים; 
חברה שתאפשר איזון בין ימי החופשה 
של ההורים לילדים - תהיה חברה שפויה 
יותר, בריאה יותר, אלימה פחות. בחברה 
כזו אני רוצה לחיות ולגדל את ילדיי. ///

עובדות הוקמו בתקופה בה חלק קטן 
מציבור הנשים בישראל יצא לעבוד. היום 
נשים מהוות אחוז ניכר מכוח העבודה 
במעונות  המקומות  ומספר  במשק, 
כמעט לא השתנה. על מנת לסבר את 
האוזן, בשנת 1992 המעונות סיפקו 90% 
מהדרישה. כיום הם מספקים 50% בלבד. 
ועוד לא התחלנו לדבר על הפערים 
החברתיים המובנים, העצומים, והבלתי 
ניתנים לגישור שמתחילים להיווצר 
בישראל. ילד שלהוריו יכולת כלכלית 
לוותר על משכורת, או להשאיר אותו 
עם מטפלת, מתחיל את חייו מנקודת 
פתיחה גבוהה בהרבה מאשר ילד שאין 
להוריו יכולת כזו. ואנחנו נמצאים עדיין 
בשנה הראשונה לחייו של התינוק. האזרח 
הרך בשנים הזה, שזכויותיו הבסיסיות 
מופרות מדי יום ביומו, עוד צפוי לעבור 
כמה וכמה שנים בעייתיות. הוא והוריו. 
כי אחרי גיל הינקות, גם כפעוט הוא 
אותם  ציבורית.  למערכת  זכאי  לא 
50% מהילדים שלא התקבלו למעונות 
הציבוריים נשלחים לפעוטונים פרטיים 
ובלתי מפוקחים, שמחיריהם מאמירים עד 
ל-3500 ש”ח בחודש. במילים אחרות, זול 
יותר לשלוח את בן השנתיים לעשות תואר 
ראשון. ומבחינת המערכת הציבורית? 

הוא נולד בגיל שלוש. 
מאוחר יותר, מגיל שלוש ועד שמונה 
עשרה, הפעוט גדל לילד שרגיל לכיתות 
מלאות מדי, עם מעט מדי אנשי צוות, 
ועם יותר ויותר תשלומי הורים שמוגדרים 

האם(. האב, אגב, לא זכאי אפילו ליום 
חופש אחד בפני עצמו, בזכות אירוע 
החיים שעבר עליו כעת והוא משתמש 
לרוב בימי החופשה הצבורים לרשותו 

או בימי מחלה.
14 שבועות?  ומה קורה בתום אותם 
תמצאו לבד את הפתרון. שתי חלופות 
עומדות מולכם: אחד מבני הזוג יכול 
לעזוב את מקום עבודתו ולהישאר בבית 
כמטפל עיקרי בתינוק, או שתחפשו 
מסגרת יומית לתינוק. אבל מסגרת 
ציבורית אין בנמצא בגיל 14 שבועות. 
כלומר המערכת מצפה מראש שאחד 
מבני הזוג יוותר על הכנסתו, ולמעשה 
יתחיל מהלך שיוריד את ערכו בעבודה, 
אם לא יוציא אותו ממנה לחלוטין. ובואו 
נשים את הדברים על השולחן: ב-95% 
מהמקרים מדובר באישה. אפשרות אחרת 
היא מסגרת פרטית, כלומר מטפלת או 
משפחתון, שמחירם תלוי בהיצע והביקוש 
ובאזור המגורים. בתל אביב, לדוגמה, 
מחירה של מטפלת במשרה מלאה הוא 
כ-6,000 ש"ח בחודש, ומשפחתון עולה 
כ-3,500 ש"ח בחודש. האם עדיין כדאי 
לאם להמשיך ללכת לעבודה? תלוי. 
והאם לאותה אם שבחרה להישאר בבית 
תהיה עצמאות כלכלית ופנסיה שלושים 
שנה מאוחר יותר? רוב הסיכויים שלא. 
מדוע לא הולכים כולם למעונות היום 
הציבוריים שזמינים החל מגיל חצי שנה? 

ובכן, גם כאן המצב סבוך. 
מעונות היום שיועדו לסייע לנשים 
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שיעור הנשים 
בתפקידי 
הנהגה באיגודי 
העובדים 
בארה”ב עלה 
בשנות השבעים 
לכ-11%, אך 
נותר זהה גם 
במהלך שנות 
השמונים 
והתשעים

***
טרם כל דיון על המציאות העכשווית 
הקשורה בשיעור הנמוך של נשים באיגודי 
עובדים, יש להביט גם לעבר. מחקרים 
היסטוריים מראים שמאז הקמתם ועד 
היום התאפיינו איגודי עובדים בעולם 
המערבי במיעוט של נשים, הן כחברות 
והן כבעלות תפקידים ונבחרות. לאורך 
ההיסטוריה היו אמנם נשים בודדות 
שלקחו חלק מוביל באיגודי עובדים, אך 
במקביל, איגודי עובדים רבים במדינות 
שונות הדירו מתוכם נשים במשך שנים 
באופן מוצהר. כך למשל היה איגוד 
המהנדסים בבריטניה )AEU(, אחד 
מאיגודי העובדים הגדולים במדינה, 
שרק בשנת 1943 אישר לנשים להצטרף 
לשורותיו באופן רשמי. איגודי עובדים 
אחרים אמנם אפשרו לנשים להצטרף 
כחברות, אך דרשו מהנשים להקים 
מסגרות ארגוניות נפרדות, ולא אפשרו 
בליבת  בפעילות  להשתלב  לנשים 
הפעילות של איגוד העובדים, שנותר 

בשליטה גברית. 
בעשורים האחרונים, מאז הופעת הגל 
השני של התנועה הפמיניסטית בשנות 
השבעים והעלייה המתמדת בשיעור 
השתלבותן של נשים בשוק העבודה, 
נשים  והפעילות של  הפכו החברות 
באיגודי עובדים לדומיננטיות יותר. 
השחיקה המתמדת בשיעור החברים 
באיגודי העובדים והרצון לשמור על 
גודלם וכוחם הביאו את איגודי העובדים 
לפעול להגדלת מספר הנשים החברות 
פעלו  זאת,  לעשות  מנת  על  בהם. 
איגודי העובדים בניסיון לאגד עובדים 
במקומות עבודה ”נשיים”, שעד כה לא 
היו מאוגדים באיגודי עובדים, כמו גם 
בהפעלת כלי מדיניות שונים להעדפה 
 ,)affirmative action( מתקנת 
המכוונים להגברת ייצוגן של הנשים 
בתפקידים נבחרים וממונים באיגוד 

העובדים. 
עם זאת, למאמצים אלו היתה הצלחה 
חלקית בלבד. שיעור הנשים בתפקידי 
הנהגה נבחרים באיגודי העובדים בארה”ב 

כמו  בישראל,  העובדים   איגודי 
במדינות מערביות אחרות, מתאפיינים 
במספר נמוך יחסית של נשים בעמדות 
בניגוד  זאת,  עם  ומנהיגות.  הובלה 
למדינות אחרות באירופה ובאמריקה 
שבהן איגודי העובדים סופרים ומדווחים 
על אחוז הנשים ברמות השונות באיגוד 
בישראל חסרים נתונים רשמיים. למרות 
שאין נתונים מדויקים, אין ספק שגם 
בישראל מספרן של הנשים שעומדות 
בעמדות הנהגה באיגודי העובדים נמוך. 
עיון באתר האינטרנט של ההסתדרות 
החדשה, איגוד העובדים הגדול ביותר 
בארץ, מראה כי בהנהגת ההסתדרות 
חברות שתי נשים בלבד מתוך 33 חברי 
הנהגה בסך־הכול. ייצוג הנשים קטן 
 24 גם בתפקידי הנהגה אחרים: מתוך 
האיגודים הענפיים בהסתדרות החדשה 
קיימים רק שלושה איגודים אשר בראשן 
29 המרחבים  עומדת אישה ובראשות 
האזוריים של ההסתדרות לא מכהנת 
אף אישה אחת )עד לאחרונה עמדה 
אישה בראש מרחב כרמיאל, אך היא 
סיימה את תפקידה(. המצב בארגון כוח 
לעובדים, הארגון הצעיר והקטן יחסית, 
טוב יותר. בהנהגת הארגון חברות חמש 
נשים מתוך 10 חברי הנהגה, ייצוג שגם 

מובטח בתקנון. אך גם בכוח לעובדים, 
שמתאפיין ביתר תשומת לב לסוגיית 
ייצוג הנשים במוסדותיו, ניתן לראות 
שבתפקידים הנושאים שכר - ריכוז 
המטות האזוריים והמקצועיים, שיעור 

הנשים נמוך.
מהי הסיבה לשיעור הנמוך של הנשים 
הפעילות באיגודי העובדים בישראל? 
האם גם איגודי העובדים מציבים את 
אותה ”תקרת זכוכית” אשר נפוצה בשוק 
העבודה ובפוליטיקה? ובכלל, מלבד 
סוגיית הייצוג, החשובה בפני עצמה, 
מדוע צריכים כלל הפעילים באיגודי 
העובדים, גברים ונשים, לשאוף להעלות 

את מספר הנשים הפעילות באיגוד?
המחקר בתחום המגדר והארגונים שעוסק 
בבחינת חברותן ופעילותן של נשים 
באיגודי עובדים מראה כי קיימים חסמים 
רבים המונעים את שילובן של נשים 
בתפקידים אלו. חסמים אלו נוגעים 
למבנים מגדריים בחברה הכללית כמו 
גם בתוך המבנה ודפוסי הפעולה של 

איגודי העובדים. 

ת  ו ר ו ב י ג
מעמד הפועלים
בישראל, כמו במדינות אחרות בעולם, שיעור הנשים בתפקידי 

הנהגה באיגודי עובדים נמוך ביותר. בפני נשים השואפות לתפקידי 

הנהגה עומדים חסמים רבים, חלקם נובעים מאופי עולם העבודה 

בכללותו וחלקם מאופן ההתנהלות של האיגודים עצמם

ירון דישון

ירון דישון הוא חבר חוג יסו”ד, חבר ועדת הביקורת בארגון ’כוח לעובדים’ 
yaron@yesod.net :ומנהל ההדרכה במרכז אדוה /// דוא”ל
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המחקר מראה 
כי חלק ניכר 

 מהנשים 
המעורבות 

באיגודי עובדים 
הן נשים שאינן 

מטפלות 
בילדים 
צעירים, 

ופעמים רבות 
גם נשים שאינן 
במערכת זוגית

הצביעו על כך שאחת הסיבות שנשים 
מוצאות עניין פחות מזה של גברים לעיסוק 
באיגוד העובדים היא האג’נדה אותה מקדם 
האיגוד, ובפרט העדרן של סוגיות הנחשבות 
ל”סוגיות נשיות” כמו קידום שכר שווה 
בין גברים ונשים, הענקת חופשת לידה, 
יצירת פתרונות לטיפול בילדים וטיפול 
בהטרדות מיניות. עובדה זו לא נעלמה 
מאיגודי העובדים עצמם, שהחלו בעשורים 
האחרונים להביע עניין הולך וגובר בתנאי 
עבודתן של נשים והחלו לפעול בסוגיות 
אלה. איגודים רבים אף ניסו לקדם זאת 
באמצעות הגברת הייצוג של נשים בהנהגות 

של איגודי העובדים.
אך השאלה האם איגוד העובדים מקדם 
”סוגיות נשיות” כחלק מהאג’נדה המרכזית 
שלו אינה תלויה רק בזהות של העומדים 
בראשו והאם נמצאות שם גם נשים, אלא גם 
ובעיקר בנכונות של איגוד העובדים בכללותו 
להפוך את הסוגיות ”הנשיות” לסוגיות 
מרכזיות הנמצאות בליבת העיסוק של איגוד 
העובדים. איגודי עובדים שמשלבים באג’נדה 
המרכזית שלהם גם התייחסות לסוגיות 
כמו קידום שכר שווה, יצירת פתרונות 
לשילוב בית־עבודה וטיפול בהטרדות מיניות, 
ומכלילים נושאים אלו כחלק מהסוגיות 
שעומדות למשא־ומתן מול המעסיק יוצרים 
למעשה ארגון רלוונטי יותר לנשים, ובכך 

גם מעודדים את שילובן בו.

***

הגברת ייצוגן של נשים בעמדות הובלה 
באיגודי עובדים מתבררת, אם כך, לא רק 
כחשובה בפני עצמה, בדומה לחשיבות 
הבטחת הייצוג הנשי בשאר המוסדות 
החברתיים, אלא גם כסוגיה קריטית עבור 
הצלחתם של איגודי העובדים. יצירת סדר 
יום פמיניסטי לאיגוד העובדים, אשר יהווה 
כחלק אינטגרלי ממטרות האיגוד וינחה אותו 
בפעילותו השוטפת, במקביל להבטחת 
ייצוגן השווה של נשים בכל רמות ההובלה 
בארגון יכולה לקדם את היות האיגוד רלוונטי 
לעובדות ולעובדים באופן שוויוני, ולקידום 
מטרת העל של האיגוד המקצועי: שיפור 
שכרם, תנאי העסקתם ורמת חייהם של 
כלל העובדים והעובדות במקום העבודה 

ובחברה בכללותה.  ///

יותר של גברים שמרגישים ”שייכים” למקום 
עבודתם במידה הנדרשת כדי להשתתף 

בפעילות באיגוד העובדים. 
בעוד ששני החסמים הראשונים נוגעים 
בסדרי חלוקת העבודה בבית ובעולם העבודה 
בכללותו, חסמים נוספים נוגעים בתפיסות 
הרווחות באיגודי העובדים עצמם. מחקרים 
שנערכו באיגודי עובדים בעולם מראים כי 
בקרב מקבלי ההחלטות באיגודים רבים 
רווחות תפיסות חברתיות ממוגדרות בדבר 
הכישורים הנדרשים להובלת איגוד עובדים, 
בהם קשיחות ועמידה איתנה מול ההנהלה, 
אשר לתפיסתם אינן נחלתן של נשים. 
תפיסות אלו מביאות את ראשי האיגודים 
שלא למנות נשים לתפקידי הליבה באיגוד 
העובדים, תפקידים הדורשים משא ומתן 
ומאבק מול מעסיקים. תפקידים אלו הם 
התפקידים היוקרתיים המאפשרים קידום 
בסולם הדרגות והגעה לעמדות בכירות 
באיגוד העובדים. מעניין לציין שהקמת ועדים 
חדשים מאפשרת לנשים מעין ”מעקף” לחסם 
זה, שכן בזמן ההתארגנות הראשונית, טרם 
ההגעה ליציגות ולמו”מ מול המעסיק, עסוק 
הוועד בגיוס עובדים להתארגנות, פעולה 
הדורשת יצירת אמון ושיתוף פעולה שהן 
תכונות אשר נתפסות בקרב גברים ונשים 
גם יחד כ”תכונות נשיות”. ואכן, בניגוד 
לאיגודי עובדים ותיקים וממוסדים, איגודי 
עובדים חדשים מתאפיינים בייצוג רב יותר 

לנשים בעמדות ההובלה.
החסם הרביעי העומד בפני השתלבותן 
של נשים בפעילות באיגודי עובדים קשור 
בסדר היום של הארגון. מחקרים רבים 

במהלך שנות החמישים והשישים היה 
נמוך מ-5% כאשר בשנות השבעים 
השיעור עלה לכ-11%, שיעור שנותר 
זהה גם במהלך שנות השמונים והתשעים. 

חסמים להשתלבותן של 
נשים בתפקידי הובלה

מה מונע, אם כך, מנשים להגיע לתפקידי 
הובלה באיגודי העובדים? החסם הראשון 
והבולט מכולם שעומד בדרכן של נשים 
לפעילות באיגודי עובדים הוא חלוקת 
העבודה המגדרית בבית. הניסיון באיגודי 
העובדים בעולם מראה כי המסלול לתפקיד 
בכיר באיגוד העובדים עובר במקרים רבים 
דרך פעילות איגוד מקצועית רבת שנים. 
פעילות זו לא רק שנעשית לרוב בהתנדבות, 
אלא שהיא נעשית רובה ככולה לאחר שעות 
העבודה, ובכך מהווה מכשול עיקרי לנשים, 
שנאלצות לשלב פעילות זו עם עבודתן 
בבית, בטיפול במשפחה ובילדים. כך 
מראה המחקר, כי חלק ניכר מהנשים שכן 
מעורבות באיגודי עובדים הן נשים שאינן 
מטפלות בילדים צעירים, ופעמים רבות גם 
נשים שאינן במערכת זוגית. כאשר נשים 
נשואות בעלות ילדים צעירים בכל זאת 
לוקחות חלק בפעילות באיגוד העובדים, 
פעמים רבות הן מעידות שהדבר מתאפשר 
בזכות התמיכה והסיוע של בן הזוג. החסם 
השני נוגע בדפוסי התעסוקה של נשים. 
שיעורן של נשים המועסקות בתפקידים 
זמניים ובמשרות חלקיות גבוה יותר מזה 
של גברים, עובדה המביאה לשיעור גבוה 

>>>

צילום: דן חיימוביץ'
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זהויות מיניות 
החורגות 
מנישואין 

־הטרוסק
סואליים 
התאפשרו רק 

־כשהקפיט
ליזם החליף 
את הכלכלה 
מבוססת 
המשפחה 
בכלכלה 
המבוססת על 
עבודה שכירה

מקמח או תפירת בגדים מבד( וייצור 
)כמו אריגת בדים, ייצור סבון וייצור 
נרות( בתוך הבית. שחרור האישה, תהליך 
שקרה היסטורית במקביל להתפשטות 
השיטה הקפיטליסטית, היה מותנה 
בהפקעת פעולות העיבוד והייצור האלה 
מהייצור הביתי ובהפקדתן במערכת 
הייצור הקפיטליסטית. הפקעה כזאת 
ניתקה את הקשר הגורדי בין האישה 
ובין פעולות הייצור שלה ופתחה את 
הפתח לתפישת האישה כשווה לגבר. 
באופן דומה, זהויות מיניות החורגות 
מנישואין הטרוסקסואליים התאפשרו 
רק כשהקפיטליזם החליף את הכלכלה 
מבוססת המשפחה בכלכלה המבוססת 

על עבודה שכירה.
הוא  הקפיטליזם  של  נוסף  מאפיין 
העיור המסיבי. הפקעת הייצור בחווה 
המשפחתית לטובת הייצור התעשייתי 
ריכזה אוכלוסיות גדלות והולכות בערים. 
העיר, בניגוד לכפר או לחווה, היתה 
)ועודנה( חברה מנוכרת עם מערכות 
יחסים רופפות ותועלתניות. מערכות 
יחסים כאלה, יחד עם הגידול באוכלוסייה 
שהגדיל את הגיוון האנושי שבעיר, יצרו 
את התנאים שאפשרו את הקמתן של 
במות מפגש עירוניות למיעוטים המיניים 

המיניים בארה”ב, מסביר במאמרו החשוב 
 Capitalism( ”קפיטליזם וזהות ֶגִיית”
Gay Identity &( כיצד התפשטות 
הקפיטליזם בארה”ב השפיעה על מבנה 
המשפחה האמריקאית, על תפקידי 
המגדר שבה ועל האפשרות לכונן זהות 
בכלכלת  מובחנת.  הומוסקסואלית 
התקופה שטרם הקפיטליזם, מסביר 
ד’אמיליו, המשפחה היוותה מסגרת 
כלכלית הכרחית, שכל חבריה - גברים, 
נשים וטף - עסקו בפעילות כלכלית 
לטובת המשפחה. ההישרדות היתה 
ובחלוקת  מותנית בשיתוף הפעולה 
הכלכלית  המסגרת  בתוך  העבודה 
המשפחתית, כך שקיום מחוץ למשפחה 
היו  ונשים  גברים  אפשרי.  היה  לא 
כבולים אל תפקידיהם המסורתיים. 
גברים ונערים עיבדו שטחים חקלאיים 
בבעלות הגבר, ראש המשפחה, ונשים 
ונערות קיימו משקי עזר בסמוך לבית 
ובצעו פעולות עיבוד )כמו אפיית לחם 

ולאומנות הומופוביה קפיטליזם,
בארה”ב בתקופת המלחמה הקרה

הבניית מוסד המשפחה בארצות הברית של המלחמה הקרה 
היתה כלי חשוב בעיצוב הכלכלה, התרבות הפוליטית 
ומדיניות החוץ של ארצות הברית. להומופוביה וללאומנות 
היה תפקיד חשוב באכיפת הסדר החברתי שהובנה ע”י 

מוסד המשפחה

דותן ברום

דותן ברום הוא חבר קבוצות הבחירה של המחנות העולים, חבר יסו”ד 
וסטודנט באונ’ חיפה - בתכנית חכמ”ה בחוג להיסטוריה של עם ישראל 
ובאפקים, תכנית המצטיינים. גר בקיבוץ העירוני במגדל העמק, כחלק 
מהקבוצה השיתופית אלפקה. פעיל בחוג הגאה של מפלגת העבודה 

dotan.brom@gmail.com :ובארגון חוש”ן /// דוא”ל

שהושקעו  האדירים   המאמצים 
בארצות הברית של שנות החמישים 
לעיצוב החברה האמריקאית של אחרי 
מלחמת העולם השנייה, משפיעים על 
החברה האמריקאית, ובעצם על כלל 
החברה המערבית, עד ימינו. מאמצים 
אלה קשורים בהבניית המערכת הכלכלית 
האמריקאית של שנות החמישים, אך 
מרביתם התרחשו דווקא בשדה התרבות - 
ביצירת ”החלום האמריקאי”, בהבניית 
דמות המשפחה האמריקאית האידאלית, 
בהבניה מגדרית של החברה האמריקאית 
ובכינון לאומנות אמריקאית על רקע 

איומי המלחמה הקרה.
כדאי אולי להציג תחילה את טיב הקשר 
בין התחומים הנידונים. מה בין הכלכלה 
בלתי־ נושאים  ובין  הקפיטליסטית 

כלכליים לכאורה, כמו מבנה המשפחה 
או זהות מינית?

ג’ון ד’אמיליו, היסטוריון אמריקאי 
החוקר את ההיסטוריה של המיעוטים 
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Leffler, Warren K. :צילום

> >> 

הממשל 
האמריקאי 

חרד ששובם 
של הגברים 

מהחזית פירושו 
אבטלה המונית. 

המסקנה 
היתה שיש 

צורך לפנות 
את הנשים 

מהמשרות שהן 
תפשו בשנות 

המלחמה, כדי 
להעסיק בהן 

גברים

ההשקעה הציבורית בייצור כלי מלחמה 
לצד הגיוס ההמוני יצרו תעסוקה כמעט 
מלאה, שהיוותה את מנוע הצמיחה 
שהוציא, יחד עם ה”ניו־דיל”, את ארצות 
הברית מהמיתון של שנות השלושים. 
נוסף על כך, נשים אמריקאיות היו בשנת 
1945 בשיא כוחן הפוליטי - המלחמה 
דחפה אותן למלא את משרות הגברים 
שגויסו, בהן הן נהנו משכר גבוה יותר 
)כרזות התקופה עודדו אותן לעבוד 
במפעלים ב”עבודות של גברים עם 
משכורות של גברים”( ובעיקר מדימוי 
ציבורי של דמות האישה החזקה הנקראת 
לדגל ומצילה את האומה מהתמוטטות 
כלכלית. גם עבור מיעוטים מיניים היתה 

תקופת המלחמה הזדמנות נדירה:
“המלחמה שיבשה באופן חמור את 

הדפוסים המסורתיים של יחסי המינים 

והמיניות ויצרה באופן זמני סיטואציה 

ארוטית חדשה, אשר הובילה לביטויים 

הומוסקסואליים. היא תלשה מבתיהם 

מיליוני גברים ונשים צעירים, בשנות 

הרחק  המינית,  זהותם  התגבשות 

מעיירותיהם ועריהם הקטנות, הרחק 

של  ההטרוסקסואלית  מהסביבה 

אלה, כפי שראינו, היוו את התנאים 
המקדימים ליצירת זהות הומוסקסואלית, 
אך בד בבד, הם היוו גם כר פורה ליצירת 
ההומופוביה. במבנה המשפחה הגרעינית 
החדש שברא הקפיטליזם נוצרה זהות 
בין בטחון רגשי, תמיכה ואהבה ובין 
נישואין הטרוסקסואליים. ילדים הגדלים 
במשפחה הקפיטליסטית מפנימים את 
נוצרת התשתית  ובכך  הזהות הזאת 
החברתית להומופוביה ולהטרוסקסיזם.

לשוב מהמלחמה אל 
החלום האמריקאי

שנות החמישים בארצות הברית הן 
מקרה מבחן מרתק לתהליך הזה. החברה 
האמריקאית הרוויחה, במובנים רבים, 
לא מעט משנות מלחמת העולם השנייה. 

)בעיקרן, מקומות בילוי ייעודיים(. אם כן, 
גיבוש זהות כ”הומו”, כ”לסבית” ומאוחר 
יותר כ”ביסקסואל” או כ”טרנסקסואל” 
לכלכלה  המעבר  עם  רק  התאפשר 

קפיטליסטית.
למרות הזעזוע שעבר על המשפחה 
המסורתית עם הופעת הקפיטליזם, 
האחרון לא ביטל את המשפחה, אלא 
שינה את תפקידּה. עם החלפת תפקידּה 
הכלכלי של המשפחה כיחידת ייצור 
”מחוץ  עבודה שכירה  במערכת של 
לבית” נוצרה הפרדה בין העולם הציבורי, 
שבו מתרחשות הפעילויות הכלכליות 
והפוליטיות המנוכרות והתועלתניות, 
לבין העולם הפרטי, הבית, שהתעצב 
בקפיטליזם למרחב בטוח, אינטימי, 
המופקד על הרווחה הרגשית של בני 
קשרי  ביניהם  המקיימים  המשפחה 
אהבה בלתי־תכליתיים. נוסף על כך, 
בכלכלה המבוססת על עבודה שכירה 
אין צורך בילדים ככוח עבודה ונוצרת 
מודעות לתכנון המשפחה ובחירה במספר 
ילדים מצומצם יותר. כך נוצרה במסגרת 
הקפיטליזם המשפחה הגרעינית כפי 
שינויים  היום.  אותה  מכירים  שאנו 
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המשפחה והטילה אותם אל סיטואציות  << <

מופרדות מגדרית, כחיילים וכחיילות 

או במגורים משותפים לנשים עובדות, 

שהעתיקו את מגוריהן כדי למצוא 

פרנסה. המלחמה שחררה מיליוני גברים 

ונשים מסביבה שבה ההטרוסקסואליות 

נכפתה באופן נורמלי. בעבור הומואים 

ולסביות, היא אפשרה הזדמנות לפגוש 

אחרים כמותם. אחרים יכלו להפוך 

לכאלה בשל החירות הזמנית לחקר 

המיניות שאפשרה המלחמה.” )ג’ון 

ד’אמיליו, ”קפיטליזם וזהות ֶגִיית”(

בשנים שבין 1945 ו-1953 חלו שינויים 
ניכרים בתמונת המצב החברתית הזאת. 
הסמל המובהק ביותר לשינוי הוא, ככל 
הנראה, הסנטור מטעם ויסקונסין, ג’וזף 
 ,)Joseph McCarthy( מק’קארתי
וייצג   1947 בשנת  לסנאט  שנבחר 
עמדות ימניות־שמרניות קיצוניות. 
בעשור שבו היה חבר סנאט )-1947

1957( הוביל מק’קארתי ציד מכשפות 
כנגד קומוניסטים וכנגד הומוסקסואלים 
בארה”ב. עוד ברמה הפוליטית, המפלגה 
הדמוקרטית, שאחזה בשלטון 20 שנה, 
משנת 1933 )רוזוולט, טרומן(, איבדה 
את אחיזתה בו בינואר 1953, עם היבחר 

הנשיא הרפובליקני אייזנהאואר.
אבל השינויים בזהות השלטון היו רק 
קצה הקרחון של שינויים חברתיים עזים 

שהתחוללו מתחת לפני המים. הכלכלנית 
 )Hewlett( הפמיניסטית סילביה אן היולט
טוענת בספרה ”חיים ששווים פחות” כי 
החברה האמריקאית של המחצית השנייה 
של שנות הארבעים היתה רדופה בזיכרונות 
האימים של המשבר הכלכלי של שנות 
השלושים. שנות המשבר לא פגעו רק 
בכלכלה, אלא דרדרו המוני משפחות 
לחיים של עוני. מבחינה מגדרית, הן 
ערערו את מקומם של הגברים כמפרנסים. 
המלחמה רדפה את המשבר וגבתה את 
חייהם של מאות אלפי אמריקאים. בתום 
המלחמה, מסבירה היולט, היה צמא 
ל”נורמליות” - לבית, לעבודה, למשכורת 
סבירה. הממשל האמריקאי חרד שתום 
המלחמה פירושו גם חיסול מנוע הצמיחה 
של הכלכלה האמריקאית וששובם של 
הגברים מהחזית פירושו אבטלה המונית. 
המסקנה היתה שיש צורך לפנות את הנשים 
מהמשרות שהן תפשו בשנות המלחמה, 

כדי להעסיק בהן גברים.
מערך נרחב של אמצעים הושקע במשימה 
הלא־פשוטה הזאת, החל מאמצעים 
ממשלתית  תמיכה  )כמו  כלכליים 
במשכנתאות שאפשרה לגברים להתאקלם 
במהירות בתפקידם כבעלים מפרנסים(, 
דרך אמצעים משפטיים )אי־הגנה משפטית 
באמצעים  וכלה  שפוטרו(  נשים  על 
תעמולתיים: כרזות התעמולה שהעלו על 
נס את האישה העובדת במפעלים הוחלפו 
בדימויים של נשים מבשלות ומגדלות 
ילדים ובפרסום אינטנסיבי של מוצרי 
צריכה הקשורים בבישול ובעבודות הבית; 
ספרי פסיכולוגיה פופולרית ועיתוני נשים 
הצביעו על אימהּות ועל נישואין כהגשמת 
הנשיות. התעמולה כוונה לאידאל חדש: 
“החלום האמריקאי”, שעיקרו משפחה עם 
בית בפרברים, בעל מפרנס עם משכורת 
של מעמד בינוני־גבוה, אישה שהיא אם 
ורעיה למופת, שפע של מוצרי צריכה 

וכמה ילדים מוצלחים.
אם נפרק את החלום האמריקאי למרכיביו, 
נגלה שהוא עצמו עושה שימוש בהבניה 
המשפחה  מוסד  ובהבניית  מגדרית 
כמכשירים לעיצוב החברה והכלכלה 
הקפיטליסטית. כפי שכבר ראינו, האידאל 
החדש מכתיב תפקידי מגדר שמוציאים 
את הנשים מהמרחב הציבורי ומעולם 

העבודה, שהושב לידי הגברים. הבית 
בפרברים משרת גם הוא את המטרה 
הזאת: שילובן של נשים בשוק העבודה 
בשנות המלחמה היה מותנה במגוריהן 
בערי התעשייה, סמוך למקומות העבודה. 
הפרברים הרחיקו אותן ממקומות העבודה 
וחייבו את הישארותן בבית לתחזוקתו 
ולטיפול בילדים. הקשר ההדוק בין 
תפקידה החדש של האישה ובין שלל 
מוצרי הצריכה ששווקו באותה התקופה 
)מכשירי חשמל למטבח, מכשירי חשמל 
לניקוי הבית, מוצרי טיפוח ואיפור( מעיד 
על השימוש בהבניה המגדרית החדשה 

ליצירת ביקוש למוצרים הללו.

הבהלה הוורודה 
אחת התופעות החברתיות של תקופת 
המלחמה הקרה היתה הפרנויה מאיומים 
חיצוניים, וכפי שמיד נראה, גם היא היתה 
קשורה למוסד המשפחה. שני נאומים 
מכוננים משנת 1950 עיצבו את הפרנויה 
 Wheeling, West( הזאת: נאום ווילינג
Virginia( של סנטור מק’קארתי ונאומו 
)Peurifoy(, בכיר  ג’ון פוריפוי  של 
במחלקת המדינה האמריקאית, בפני 
אחת מוועדות הקונגרס. מק’קארתי 
טען בנאומו כי במחלקת המדינה יש 
205 בעלי תפקידים החברים במפלגה 
הקומוניסטית. פוריפוי, שהעיד בפני 
הוועדה בעקבות נאומו של מק’קארתי, 
הכחיש את חברותם של קומוניסטים 
כי  חשף  אך  המדינה,  במחלקת 
באחרונה סולקו ממנה אנשים שנחשבו 
 91 וביניהם  כ”איומים ביטחוניים”, 
הומוסקסואלים. בעקבות שני הנאומים 
האלה, התקשורת והמערכת הפוליטית 
רבות בשאלת בטחון המידע  עסקו 
ובעקבותיהן גם הציבור. התחושה היתה 
שנוכחותם של קומוניסטים ושל סוטים 
מיניים במסדרונות הממשל מהווה סכנה 
ביטחונית מהותית לקיומה של ארצות 
הברית. תחושת הסכנה הובילה לציד 
המכשפות המפורסם כנגד קומוניסטים, 
 .)Red Scare( ”הידוע כ”בהלה האדומה
מפורסמת פחות היא ”הבהלה הוורודה” 
)Lavender Scare(, ציד מכשפות 
כנגד הומואים ולסביות, למרות שהיקפה 

בכך דומות 
הבהלה 
האדומה 
והבהלה 
הוורודה: הן 
משתמשות 
בקטגוריות 
שקופות. 
להומוסקסואלים 

־ולקומוניס
טים אין חזות 
מיוחדת, מבטא 
או צבע עור 
נפרד. הם 
יכולים להיות 
כל אחד
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 בהיגיון 
האמריקאי 
של תקופת 

המלחמה 
־הקרה, הומו
סקסואליות 
נתפשה לא 

רק כחולשה 
וכסטייה, אלא 
גם כעניין ”לא 

אמריקאי”, 
שדבק בארה”ב 

מתוך המפגש 
עם אירופה 

במלחמת 
העולם וקשור 

בטבורו אל 
הקומוניזם

שהיה חשוף למידע סודי אודות פרויקט 
האטום, מתרועע עם גורמים עוינים מהגוש 
המזרחי. אם מרחיבים את המבט, ניתן 
להבין מדוע קושרו שתי הבהלות האחת 
לשנייה. החל מהמאה ה-19, הלאומיות 
היתה עניין ממוגדר. האומה תוארה 
פעמים רבות כאישה ונשים נתפשו כמי 
ששומרות על המסורות הלאומיות, בעוד 
הגברים אימצו אופני לבוש והתנהגות 
מודרניים. החיילים הגברים מימשו את 
גבריותם בכך ששמרו על האומה ופגיעה 
באומה הובנה כפגיעה בגבריותם של בני 
הלאום )תבוסת גרמניה במלחמת העולם 
הראשונה היא דוגמה מצוינת(. זרים תוארו 
פעמים רבות כבעלי מיניות חריגה, המהווה 
סכנה לפגיעה בטוהר האומה דרך חילול 
מיני של הנשים )בין השאר, זאת היתה 
טענה אנטישמית שהתייחסה למיניותם 
החריגה של היהודים, שאינם מסוגלים 
לשלוט בייצרם(. כך, גם בארצות הברית 
של המלחמה הקרה, נתערבבו התחומים 
בין האיום הקומוניסטי על המדינה ובין 
האיום ההומוסקסואלי על המשפחה, על 
רקע הקשר בין טוהר האומה ובין הטוהר 

המיני של המשפחה.
אם כן, ראינו שמוסד המשפחה בארצות 
הברית של המלחמה הקרה היווה את 
מרכז העצבים שדרכו הובנו תפקידי 
המגדר והתודעה הלאומית ובכך היה 
מוסד חשוב בעיצוב הכלכלה, התרבות 
הפוליטית ומדיניות החוץ של ארצות 
הברית. ההומופוביה והלאומנות, כפי 
שראינו, היו כלים רבי עצמה באכיפת 
מוסד  ע”י  שהובנה  החברתי  הסדר 

המשפחה.
לסיכום, ניסיתי לתאר בקווים כלליים את 
הקשרים המורכבים שבין לאומיות, הבניה 
מגדרית, מוסד המשפחה, חברת הצריכה 
וזהות מינית ברגע מסוים בתולדות 
ארצות הברית. כפי שניתן לראות, מדובר 
בקשרים מורכבים, לעתים דיאלקטיים, 
שבהם קשה לדון בנושא אחד מבלי 
לעסוק ברשת ההשפעות שלו על שאר 
התחומים. לקורא )ולכותב( הישראלי 
נותר להרהר - מה ניתן ללמוד מבחינה 
דומה של מוסד המשפחה, של הבניות 
המגדר והמיניות, של הכלכלה ושל 

הלאומיות בישראל של 2013? ///

בקטגוריות שקופות. להומוסקסואלים 
ולקומוניסטים אין חזות מיוחדת, מבטא 
או צבע עור נפרד. הם יכולים להיות כל 
אחד. זה עלול להיות המוכר בסופר, 
המורה בבית הספר או אפילו מישהו 
מהמשפחה. העובדה הזאת הופכת את 
כלל האזרחים לחשודים ועל כן בעלי 
מוטיבציה לקונפורמיות מקסימלית, 

שתסיר מהם את החשד.
האדומה  הבהלה  כי  לראות  מעניין 
והבהלה הוורודה לא רק התקיימו זו 
לצד זו, אלא היו קשורות האחת בשנייה. 
בהיגיון האמריקאי של תקופת המלחמה 
הקרה, הומוסקסואליות נתפשה לא 
רק כחולשה וכסטייה, אלא גם כעניין 
”לא אמריקאי”, שדבק בארה”ב מתוך 
המפגש עם אירופה במלחמת העולם 
וקשור בטבורו אל הקומוניזם. הדוגמה 
המרשימה ביותר לקשר האמיץ שבין 
קומוניזם ובין הומוסקסואליות בדעת 
הקהל האמריקאית היא פרשת ג’נקינס 
)Jenkins( משנת 1964. וולטר ג’נקינס, 
ראש המטה של הנשיא לינדון ג’ונסון 
נתפש ע”י המשטרה מקיים יחסי מין 
עם גבר אחר בשירותי הגברים של בניין 
ימק”א )YMCA( בוושינגטון הבירה. הגבר 
שאתו נתפש תואר כבעל ”חזות הונגרית” 
ובכך היה כבר בכדי לחשוד שג’נקינס, 

לא נפל מזה של האדומה. היא כללה 
סילוק של הומואים ולסביות מתפקידים 
פדרליים ומהצבא, פשיטות משטרתיות 
הטרדות  גאים,  בילוי  אתרי  על 
משטרתיות )לעתים גם בבתים פרטיים(, 
מעקבים ע”י ה-FBI, ניטור מכתבים 
בעלי תוכן הומוארוטי ע”י רשות הדואר, 
פרסום שמות ותמונות של הומואים 
ולסביות כ”סוטים” בעיתונות, חוקים 
כנגד הומואים ולסביות בכמה מדינות 
)למשל, חוק האוסר על הגשת משקאות 
וללסביות(  אלכוהוליים להומואים 
ובאופן כללי סטיגמה חברתית קשה. 
מעניין לשאול מדוע נזקקה החברה 
האמריקאית לדיכוי כה נרחב וכה עמוק 
של הזהות ההומוסקסואלית, כיצד 
קשורות הבהלה האדומה והוורודה זו 
לזו וכיצד שתיהן קשורות לתובנות 
שכבר רכשנו בנוגע לקשר שבין מוסד 
המשפחה ובין עיצוב החברה והכלכלה 

האמריקאיות שאחרי המלחמה.
הבהלה הוורודה משדרת מסר כפול: ראשית, 
קיומה של קטגוריה הומוסקסואלית סוטה 
גודרת את הפרקטיקה  ההטרוסקסואלית 
כנורמה, שמחיר הפריצה שלה הוא סטיגמה 
ודיכוי. כפי שניסחה זאת הסוציולוגית 

הבריטית מרי מקינטוש:
“הפרקטיקה של תיוג חברתי של אנשים 

סוטים פועלת כמנגנון דיכוי בשתי דרכים. 

ראשית, היא עוזרת ליצור סף ברור, 

הניתן לפרסום ולזיהוי, בין התנהגות 

מותרת להתנהגות שאינה מותרת. 

)...( שנית, התיוג פועל להפריד בין 

הסוטים לבין השאר; משמעות הדבר 

היא שהפרקטיקות הסוטות שלהם 

והצידוקים שהם נותנים להן מוגבלים 

של  היצירה  יחסית.  צרה  לקבוצה 

בזוי  מיוחד,  הומוסקסואלי  תפקיד 

ומוענש, שומרת על טהרתה של כלל 

החברה”. )מרי מקינטוש, ”התפקיד 

ההומוסקסואלי”(

כך, הבהלה הוורודה שירתה את כינון 
המשפחה הבורגנית, בכך שהבהירה 
את המשמעות החברתית של ההמצאות 
מחוצה לה. בנוסף, ברמה המדינית, 
הפרנויה וציד המכשפות תרמו ליצירת 
חברה סגורה ומגויסת. בכך דומות הבהלה 
האדומה והבהלה הוורודה: הן משתמשות 
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שהיא בדיכאון אחרי לידה...”
הידקתי את האחיזה בכף היד הקטנה 
של התינוק שלי, ששכב בחיקי. הדברים 
שהאישה הזרה אמרה הכעיסו אותי 
מאוד. רציתי למצוא את החברה הזו 
שלה, לרוץ אליה ולהגיד לה שזה ממש 
בסדר, שהיא לא לבד, שיש עוד נשים 
שמרגישות כמוה. רציתי להגיד לה 
שהיא לאו דווקא בדיכאון אחרי לידה. 
רציתי להגיד לה שאני מבינה מה עובר 
עליה, אבל שהיא צריכה להיות מוכנה 
לפגוש בהרבה מאוד נשים שלא יבינו, 

או לפחות שיגידו שהן לא מבינות.
כעסתי מאוד, אבל המשכתי לשבת 

 לא הייתי אמורה לשמוע את השיחה 
הזו, אבל שמעתי. ”אני רוצה להתייעץ 
אתך באיזה עניין”, אמרה האישה בקול 
נמוך לאחות בטיפת חלב. ”חברה שלי 
חודש,  לפני  הראשונה  בפעם  ילדה 
וההתנהגות שלה מדאיגה אותי. בכל 
פעם שיש לה הזדמנות היא שמחה למסור 
את התינוק שלה לידיים אחרות - לכל 
מי שרק מוכן לקחת. אני זוכרת שאחרי 
שילדתי רק רציתי להיות כמה שיותר 
קרובה לילד שלי, בכל רגע, כל הזמן. 
לא רציתי להניח אותו מהידיים. אבל 
היא נראית לי מרוחקת, כאילו בכלל לא 
מתלהבת מהתינוק שלה. אני חוששת 

רציתי למצוא 
את החברה 

הזו שלה, לרוץ 
אליה ולהגיד 
לה שזה ממש 
בסדר, שהיא 

לא לבד, שיש 
עוד נשים 

שמרגישות 
כמוה. רציתי 

להגיד לה 
שהיא לאו 

דווקא בדיכאון 
אחרי לידה

בתור  ולחכות בשתיקה  על הספסל 
לאחות. גם אני, בכל פעם שרק הייתה 
לי הזדמנות, שמחתי למסור את התינוק 
שלי לידיים אחרות: אבא, סבא, סבתא, 
דודה, חברים - מי שרק היה מוכן לקחת 
אותו ממני, ולו לכמה דקות, היה מנוצל 
עד תום - ואני שמחתי בכל רגע שיכלתי 

להיפטר מהעול הזה. 
כן, עול. כן, להיפטר. מילים קשות, לא? 
לא נעים לשמוע אימא שמדברת ככה 

על התינוק שלה. 
מאז שילדתי את הבן הבכור שלי, לפני 
פחות משנתיים, הרגשתי שאנשים נעים 
באי נוחות כל אימת שאני משתפת 
אותם בגילוי־לב ברגשותיי המעורבים 
כלפי ההורות הטרייה שלי. התגובות 
שקיבלתי - ואני עדיין מקבלת - לאמירות 
כאלה נעו בין שתיקה מובכת ל”אל תדברי 

דברים 
שלאימא 

אסור 
להגיד...
מה אמורה לעשות אימא בישראל שלא מרגישה 

שהיא מרחפת בענן ורוד של אושר מרגע הלידה? 

ומה בין זה לבין התאצ’ריזם הישראלי?

נעה יחיאלי

>>>

Steve Snodgrass :צילום
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התגובות 
שקיבלתי - 

ואני עדיין 
מקבלת - 
לאמירות 

כאלה נעו בין 
שתיקה מובכת 

ל”אל תדברי 
ככה” ואפילו 
כמה ”תחסכי 

כסף, הילד 
שלך יצטרך 

הרבה שנים של 
פסיכולוג”

הטוב ינופפו מולן בקלף הדיכאון־אחר־
אני חושבת שלא כל  לידה הלגיטימי. 
קושי אחרי לידה הוא ”דיכאון אחרי 
לידה”, ושאם נשים היו מקבלות תמיכה 
וסימפתיה גם כלפי הרגשות המורכבים 
ואפילו הקשים שלהן כלפי האימהות, 
מצטמצם  שלהן  האונים  חוסר  היה 
משמעותית - ואתו הרגשות הקשים 

עצמם.
מסתבר שהחברה הישראלית, גם חלקיה 
המתקדמים והשוויוניים  לכאורה, קשוחה 
למדי בציפיות שלה מאימהות - ומקלה 
מאוד עם אבות. כשרענן שקד מתלונן 
בטור הקבוע שלו באחד מהמוספים 
הגדולים על כל הרע והנורא שבהורות, 
הקוראים צוחקים ומצקצקים בחיוך ”אח 
איזה אבא זה”. כשאני מתלוננת בטור 
הקבוע שלי באחד מהפורטלים הגדולים 
על כל אותם הנ”ל, הטוקבקיסטים סופקים 
כפיים בתדהמה וכותבים בדאגה כנה 
לשלומם של ילדיי - ”מי נתן לך להיות 
אימא?” יש דברים, ככה אני מבינה מהם, 

שלאימא אסור להגיד.
גיליתי שההשתקה של הנושאים הכאובים 
הכרוכים בהורות טרייה מגיעה  בעיקר 
מכיוונן של נשים. אני תוהה - מדוע זה 
כך? האם בכל אישה מצוי הכאב הזה, ואולי 
הפיכתו לבלתי לגיטימי והדרתו מהשיח 
הציבורי מסייעת להדחקה שלו? האם 
השתקתו אצל אחרות עוזרת למדחיקות 

להרגיש טוב יותר עם עצמן? 

אימהות, משפחה, מדינה, 
חברה

ואולי, כמו כל דבר, מדובר אחרי הכול 
בביטוי של מציאות פוליטית? הלא אתוס 
האם המבטלת את עצמה ואת צרכיה בפני 
יוצא חלציה היה שונה בדור המייסדים 
של המדינה. אז היתה ההורות שותפות 
בין התא המשפחתי לבין מבנים חברתיים 
רחבים - המדינה, התנועה, ולעתים 
הקיבוץ - וערכם של מבנים אלה עלה 
על ערכו של התא הפרטי־משפחתי. 

משבר אחרות שחוותה, היולדת מוצאת 
את עצמה לגמרי לבד. כאשר סבלה 
בשעון  הדקות  את  וספרה  בעבודה 
עד שתוכל ללכת הביתה - היא היתה 
מתלוננת על כך בקול ומקבלת אהדה 
רבה מבן הזוג והמשפחה. כשנתקלה 
בקשיים בזוגיות - החברות סיפקו לה 
ברצון אוזן קשבת. ועכשיו, היא מגלה 
שאין לה עם מי לחלוק את הרגשות 
השליליים שלה בנוגע להיותה אימא. 
בתחום הזה היא נכנסה לאזור האפל, 
לאזור האסור - היא הרי אמורה לרחף 
בענן וורוד של אושר ולגלות את הסיפוק 

שבמילוי תפקיד חייה.

”החוויה האימהית” או 
איפה הוא ענן האושר?

2013 אין מקום  בישראל הנאורה של 
לאמביוולנטיות כלפי החוויה ההורית. 
למרות שמתבקש שהחוויה הזו תהיה 
שונה אצל כל אדם, והיחס אליה יכול לנוע 
על ציר רחב מאוד של רגשות, הגישה 
הציבורית לביטויים שלה נובעת עדיין 
מלב הקונצנזוס השמרני והפטריארכלי. 
גם בקרב חוגים ”נאורים” - אנשים 
שתומכים בנישואים חד מיניים, מעודדים 
נשים קרייריסטיות ומערערים באופן 
עקרוני על החלוקה המגדרית הקלאסית 
ועל תפיסות מסורתיות ומיושנות של 
המשפחה - גם אלה מתקשים להיות 
רגשותיה  בעצם  לכפירה  סובלניים 
הטהורים של אם כלפי תינוקה. אפילו 
בחוגים אלה ירצו לשמוע מהאם הטריה 
על האהבה האינסופית, הסיפוק שבנתינה 
ללא קבלה ומציאת המשמעות לחיים.

הבעיה בעיני היא בחוסר הסובלנות, באי 
היכולת להכיל את המורכבות שברגש 
האימהי, שהיא כשלעצמה - לדעתי, 
כמובן - טבעית ונורמלית לחלוטין. 
פגשתי וקראתי נשים שהרגישו, כמוני, 
מצוקה אמיתית בשנה הראשונה שלהן 
כאימהות, אבל לא ממש דיברו על זה. 
הן ידעו שהחברה מסביב לא תקבל יפה 
את מה שיש להן להגיד, ושבמקרה 

ככה” ואפילו כמה ”תחסכי כסף, הילד 
שלך יצטרך הרבה שנים של פסיכולוג”. 
תהיתי, בשלב מסוים, האם אני האימא 
הראשונה בעולם שנתקלה בקושי אמיתי 
במפגש שלה עם האימהּות? ואולי, 

תהיתי, אני בדיכאון אחרי לידה?

קשיים שמותר וקשיים 
שאסור

בינתיים עברתי דרך ארוכה. הספקתי 
להתאהב בתינוק שלי, ללדת עוד אחד, 
ללמוד דברים על עצמי, ללמוד דברים 
על נשים אחרות מסביבי - ולנסח כמה 
מסקנות בקשר לסיפור האימהּות המורכב 
הזה: מה היא גורמת לנו, הנשים, להרגיש? 
מה היא גורמת לאנשים סביבנו להרגיש 

כלפינו?
קשה להיות אימא טרייה, את זה כולם 
יודעים. הגוף דואב מהלידה, הנפש 
מיוסרת מחוסר איזון הורמונלי, הטיפול 
בתינוק תובעני ומתיש והמחסור בשינה 
רק מוסיף לכל אלה. הסובבים את היולדת 
מכירים ומבינים את הקשיים הללו, והם 
גם מזכים אותה ברוחב־לב באמפתיה 
המתבקשת. ”זה קשה, אבל זה משתלם”, 
הם חוזרים ואומרים לה. ”חיוך אחד 
שלו - ותראי שזה שווה את הכול”, 

הם מבטיחים. 
ואז הוא מחייך, וזה לא משתלם. ובמקום 
דמעות של התרגשות, מנגבת מלחייה 
היולדת הנסערת דמעות של תסכול; 
הפרסומת לתחליפי החלב בטלוויזיה 
מספרת לה שהיא היתה אמורה להתאהב 
בעולל מהרגע הראשון, ובעלון המידע 
שקיבלה בקופת החולים היא קוראת 
שהימים הראשונים עם התינוק החדש 
מביאים איתם אושר גדול, לצד רגעים 
של קושי. אבל אצלה יש קושי גדול לצד 
רגעים קטנים של אושר. היא מרגישה 
ששום דבר לא מתגמל את העבודה הקשה, 
וגרוע מזה, המילה היחידה שמתארת 
בשבילה את חופשת הלידה שלה - ואבוי 
לאוזניים שישמעו - היא המילה סיוט.

אלא שבסיוט הזה, להבדיל מבתקופות 

נועה יחיאלי היא כותבת ועורכת באתר mako מבית קשת, חברת קיבוץ 
noanoasof@gmail.com   :אילון, נשואה ואם לשניים /// דוא”ל> >> 
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”ילד מאושר 
הוא ילד 

עם אימא 
מאושרת”, 

נדרשות אני 
ושכמותי 

להצטדק כל 
אימת שאנחנו 
בוחרות לתת 

בקבוק במקום 
להניק / לסיים 

מוקדם את 
חופשת הלידה 

ולחזור לעבודה 
האהובה / 

לצאת לחתונה 
במטרה ליהנות 

בלי הילדים

של הציבור - שתעשי את זה הכי טוב, 
שתעלי את העשייה הזו על נס, ושתיהני 

מכל רגע.
האמירה של תאצ’ר מנוגדת לחוויית 
ההורות שלי בעוד עניין אחד מרכזי: 
הורות - או אימהּות, אם תרצו - מוכרחה 
להיות, לדעתי, חוויה קהילתית מאוד. את 
חופשת הלידה הראשונה שלי העברתי 
לבד, והיא הייתה עבורי סבל נצחי; 
בשנייה, לעומת זאת, נהניתי מחברה 
דינאמית של נשים נוספות שילדו, כמו 
גם מסביבה משפחתית וחברתית תוססת. 
לאלה היה מקום מרכזי, בעיני, בשינוי 

המהותי של החוויה שלי. 
אימא לא צריכה להיות לבד עם תינוקה. 
היא צריכה מסגרות תומכות: נשים 
מנוסות ממנה, ולא רק אימא שלה, שיחנכו 
אותה בתפקיד החדש, מעגלי שייכות 
בהם תחלוק את הקשיים והשמחות עם 
נשים אחרות במצבה, וֶחברה - שמעצם 
היותה ֶחברה תקל עליה את ההתמודדות 
היומיומית ואת העבודה הסיזיפית. 
בחברה האורבנית ובמציאות העכשווית 
שלנו, נשים רבות, לצערי, חסרות את 
החוויה הקהילתית המקלה הזו. בעולם 
מופרט בו איש־איש עושה לביתו, להיות 
אימא לתינוק הוא תפקיד המזמן חוויה 
קשה מאוד של בדידות - והחוויה הזו 
שונה לחלוטין מייצוגי ההורות הנשגבת 
שנמסרים לאם המתוסכלת מכל עבר, 
ואף מעצימים את התסכול שלה. ”אם 
הפער בין מה שאני מרגישה וחווה לבין 
מה שכולן מרגישות וחוות הוא כל כך 
גדול”, היא חושבת לעצמה, ”בוודאי 

משהו לא בסדר איתי”.
הייתי שמחה אם זה היה אחרת. הייתי 
שמחה אם בישראל של 2013, אם צעירה 
היתה יכולה להרגיש צער עמוק על אובדן 
השליטה בחייה, קושי עצום להתמודד 
עם העמימות וחוסר הוודאות שמביא 
אתו סדר יום של תינוק קטן, או סתם 
שעמום במשחק אתו - ולא להתבייש בכך. 
הנאמנה  החברה  אם  שמחה  הייתי 
של אותה אם מטיפת חלב לא היתה 
מודאגת ממנה, אלא פשוט מציעה לה 
תמיכה, הכלה וכתף לבכות עליה. אני 
משוכנעת ששתיהן היו מרגישות הרבה 

יותר טוב. ///

מבטים ביקורתיים של נשים אחרות, 
כל אימת שאנחנו בוחרות לתת בקבוק 
במקום להניק / לסיים מוקדם את חופשת 
הלידה ולחזור לעבודה האהובה / לצאת 

לחתונה במטרה ליהנות בלי הילדים. 
אותן עיניים רעות מבטאות, יש להניח, 
ההפרטה:  עידן  של  רווחת  תפיסה 
המשפחה - בהיעדר כל יחידה אורגנית 
אחרת - מצויה במרכז התודעה, ולכן 
הילד, כמהות הקיום שלה, צריך להיות 
מתועדף ראשון כצרכן למשאבים של 
באין מסגרות ציבוריות אחרות  הוריו. 
שיטפחו אותו - הרי שהוא תלוי בהם 
ובהם בלבד. העתיד שלנו, או אם אהיה 
דרמטית, של האנושות כולה, תלוי, אם 
כן, ביכולת שלנו להיות הורים טובים 
ומסורים. טוב, האבות מרוויחים יותר, 
ולכן מוטב שהם יצאו לעבודה - וכך 
חוזרת האחריות הבלעדית לכינונו של 
דור ההמשך אל חיקן של האימהות. ועם 
האחריות באה גם הציפיה השמרנית 

ומאוחר יותר, בדור הראשון של ההורים 
ילידי המדינה, נהנו חלק מהאימהות 
משירותי מדינה חזקים, כמו גם מרוח 
מודרניות של שחרור האישה וקידוש 
ההגשמה העצמית. ואילו היום עומד 
התא המשפחתי בשיא מעמדו, ונדמה 
כאילו ההורות היא מוסד מקודש שאין 
לפגוע בו; אסור לבטא חוסר שביעות 
רצון ממנו ואסור, חלילה, לערער עליו, 
ולהגדיר את עצמך ככל סוג של סובייקט 
לפני היותך אם. זהו, למעשה, התאצ’ריזם 
בהתגלמותו: אין דבר כזה חברה, ישנן 

משפחות וישנם פרטים.
של  הישראלית  החברה  לתחושתי, 
תחילת המאה ה-21 רואה בעין רעה 
מאוד כל ביטוי הורי של אני־עצמאי, 
הבא, כביכול, על חשבון הילדים. ”ילד 
מאושר הוא ילד עם אימא מאושרת”, 
נדרשות אני ושכמותי להצטדק בפני 
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צילום: לע"מ

 ב-1912 נערכו ”משחקי רחובות”, 
אירוע הספורט הגדול של הספורט העברי 
בארץ. באותם משחקים הופיע גם התיעוד 
הראשון של ספורט נשים בישראל. 
ציפורה בקר )לימים אשתו של ה”שומר” 
אלכסנדר זייד( היתה הזוכה בתחרות 
מרוץ הסוסים. ספורט הנשים התקדם 
מאז כברת דרך ארוכה בישראל ובעולם, 
אך למעורבים בספורט תמיד יש תחושה 
שהנשים רחוקות מאוד מהגברים כמעט 
בכל רובד - החל מהקצאת משאבים, 
דרך הישגים ועד לנכונות להשתתפות 

בספורט עצמו.
כדי לבחון את הסוגיה חשוב תחילה 
להתייחס גם לעובדות: מצד אחד שיעור 
הנשים באוכלוסייה הוא מעל 50%, אך 
מנתונים שפרסם מכון אדוה זה מכבר 
מתברר ש-19% בלבד מהספורטאים הן 
נשים, ונשים מהוות רק כ-15% בקרב 
דרג מקבלי ההחלטות ועסקני הספורט. 
רק איגוד ההתעמלות, שבו שיעור הנשים 
מסך הספורטאים הפעילים הוא הגבוה 

ספורט נשים
תקצוב, פוליטיקה 

ויזמה בשטח
ספורט הנשים בישראל סובל מאפליה בתקציב, ייצוג הנשים בהנהלת 

איגודי הספורט נמוך והתכניות הקיימות לשיפור מצב ספורט הנשים 

אינן מספיקות כדי להביא שינוי עומק בתחום. האם ייתכן שהפתרון 

נמצא מחוץ לתחומי הספורט המקצועי?

שי גולוב 

 - יו”ר ארגון היציע  שי גולוב הוא פעיל ציבור למען שקיפות ומנהל תקין בספורט, 
האוהדים ועמותות  קבוצות  את  המאגד  בישראל  הספורט  קבוצות  אוהדי   ארגון 

golub.shay@gmail.com :דוא”ל ///> >> 
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Takayuki Murakami :צילום

שינוי בחוק הספורט שמבטיח ייצוג של 
נשים בהנהלות גופי ספורט(.

למרות המגמה החיובית והעשייה של 
השנים האחרונות עדיין לא נעשה די ועוד 
ישנם הבדלים משמעותיים בהקצאת 
המשאבים בין ספורט גברים לספורט 
נשים. ספק אם הצעדים המיושמים 
כיום לבדם, אף שהם ראויים, יביאו את 

השינוי המיוחל. 
אחת הסיבות להתמשכות המצב הזה 
היא שהעסקנות בעולם הספורט נשלטה 
ועודנה נשלטת ביד רמה על ידי גברים, 
באותם  דופן  יוצאי  מקרים  למעט 
האיגודים שהוזכרו לעיל. בישראל של 
שנת 2013, למרכזי הספורט עדיין כוח 
רב ושליטה על חלק ניכר מהתקציבים, 
והם אינם מעוניינים לשנות את יחסי 
הכוחות. העובדה הזו מאוד משמעותית 
מכיוון שהעסקנים הם אלו שקובעים את 
המדיניות ואת חלוקת המשאבים. במקרים 
רבים, האינטרס העליון בפוליטיקה של 
הספורט הוא שימור הכוח, גם כשהדבר 
בא על חשבון הספורט והספורטאים. 
ספורטאים רבים מוצאים עצמם לכודים 
במריבות אינסופיות בין מרכזי הספורט, 
על גבם שלהם, משמשים פעמים רבות 
כלי במשחק לא ספורטיבי כלל וכלל, 
ונאלצים למצוא לעצמם גב פוליטי של 
עסקני ספורט. הנשים העוסקות בספורט 

הניסיון העולמי להתמודד עם קשיים 
אלו הראה שחקיקה ותקצוב ייעודיים 
משפיעים על מספר הנשים המעורבות 
בספורט. מדיניות כזו יושמה בארה”ב, 
ניו זילנד וקנדה והביאה להגדלה של 
עשרות אחוזים במספר הנשים המעורבות 

בספורט.
פתרון דומה מיושם בישראל בדמות 
פרויקט אתנה. פרויקט זה הוקם ב-2007 
מתוך מטרה לרכז במקום אחד את כלל 
המשאבים לקידום של ספורט הנשים. 
המלא  ששמו  הפרויקט,  במסגרת 
”המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים 
בספורט”, הוגדרו יעדים רבים של העלאת 
שיעור הנשים הפעילות בספורט. יעד 
מרכזי נוסף שהועמד הוא הגדלת שיעור 
הנשים מתוך כלל הספורטאים מ-19% 
כיום ל-25% ב-2017, זאת באמצעות 
עידוד תקציבי של פתיחת מועדוני נשים 
חדשים, שכבר הוביל להקמה של מעל 
ל-200 מועדונים. מהלך משמעותי נוסף 
שנעשה הוא פעילות הסברתית, אשר 
מטרתה להפחית חסמים חברתיים של 
נערות ונשים מלעסוק בספורט. הנתונים 
נכון להיום מראים על התקדמות ונראה 
כי יש גידול הן במספר הספורטאיות, הן 
במספר המועדונים לנשים והן במספר 
מוסדות  בהנהלות  החברות  הנשים 
הספורט )דבר שהתאפשר גם בזכות 

ביותר )מעל ל-80%(, מנוהל על ידי 
גברים ונשים כאחד. יש שיאמרו שגם 
במקרה הזה הסיבה לשילובן של נשים 
רבות בהנהלה היא העובדה שהענף הפך 

לטריטוריה נשית מובהקת. 
בענף הכדורעף, אשר מספר הנשים בו 
גבוה יחסית לענפים אחרים )שלישי 
בשיעור הנשים לאחר התעמלות ושחיה(, 
נגלה כי באירוע שנחגג זה מכבר - 100 
שנה לכדורעף הישראלי - מקום הנשים 
הוזנח עד מאוד. יש לציין עם זאת שמדינת 
ישראל משקיעה כספים רבים מאוד 
בנבחרת הנשים הלאומית בענף מזה 
שנים רבות, פרויקט יוצא דופן בנוף 
הספורטיבי הישראלי, וכשליש מהנהלת 

האיגוד הן נשים.
הנהלות איגודי הספורט אמורות לשקף 
את המתרחש בענף וצריכה להיות הלימה 
כלשהי בין מספר הספורטאים הפעילים 
לייצוג שלהם בהנהלות האיגודים, זאת 
מכיוון שחלק ניכר מהמדיניות נקבע ואף 
מיושם דרך האיגודים והמועדונים. לכן, 
נוכחות נשים במעגלי מקבלי ההחלטות 

הכרחית עד מאוד. 

ביצה ותרנגולת
ישנן שלוש סיבות מרכזיות בגינן נשים 
אינן מעורבות בספורט: הראשונה היא 
מחסור קבוע במשאבים כספים ותשתיות 
בספורט הנשים, השנייה - היעדר תכנון 
ארוך טווח, והשלישית - קיומן של 
נורמות חברתיות אשר אינן נותנות 
לגיטימציה לנשים לעסוק בספורט, 
ואף מציגות פעמים רבות את העיסוק 

בו כבעיה.

מרכזי הספורט / 
 איגודי הספורט: 

הזרמים 
האידיאולוגים 
השונים הקימו 

את מרכזי 
הספורט. תנועת 

העבודה את 
הפועל, אנשי 

ז’בוטינסקי את 
בית”ר וכדומה. 
המרכזים ריכזו 

את פעילות 
המועדונים 

שפעלו תחתם 
בכל הענפים. 

איגודי הספורט 
השונים מרכזים 
פעילות של ענף 
ספורט ספציפי. 

כך, איגוד 
הכדורעף מאגד 

את כלל מועדוני 
הענף בארץ, 

על ההשתייכות 
ההיסטורית 

שלהם למרכזים 
השונים. המרכזים 

עדיין קשורים 
למוקדי כוח 

פוליטיים. הפועל 
להסתדרות, 

בית"ר לליכוד 
וכדומה.

> >> 

24



>>
>
צילום: סער יעקב/לע"מ

ספורט אשר מבחינה רשמית נמצא בקו 
התפר בין ספורט מקצועני לספורט 
חובבני, אבל הוא בהחלט עונה על צורך 
שאין לו מספיק מענה בספורט הנשים. 
אולי דווקא מהמקום הזה, של ספורט 
עממי משודרג ביותר, עם מרכיב תחרותי 
וניהול מקצועי, יורחבו בצורה דרמטית 
היסודות של ספורט הנשים בארץ. ליגה 
זו תייצר בסיס רחב של נשים אשר 
רוצות לעסוק בספורט, ורואות כיצד 
ניתן לקדם עשיה ספורטיבית ללא מרכזי 
הספורט, ללא תלות חונקת בגורמים 
שונים אשר בעיקר מערימים קשיים 

ובהעדר תשתיות פיסיות.
על רקע כל הקשיים בעולם הספורט 
הישראלי בכלל ובספורט הנשים בפרט, 
ייתכן שהפתרון יגיע דווקא מליגות 
חצי מקצועניות אשר נבנות מהקהילות 
עצמן, ללא קשר לראש חץ מקצועני. 
אשר  אלו,  מפעילויות  דווקא  אולי 
מגובות מצד אחד קהילתית ומצד שני 
תקציבית ופוליטית בפרויקטים כמו 
אתנה, שמסייעים לחשיפה הציבורית 
וללגיטימציה של נשים לעסוק בספורט, 
תבנה אותה מסה קריטית של נשים 
שתוביל את התהליכים להגדלת וחיזוק 

ספורט הנשים בישראל. ///

הסוגיה הזו עמדה למבחן משפטי בכמה 
רשויות מקומיות, ובהן קבע בית המשפט 
כי קבוצות הנשים זכאיות לתנאים דומים 
לאלו של הגברים. עוד מוקדם לדעת 
האם ההצלחות המקומיות הללו יתורגמו 
להצלחות כלליות, אך לעניות דעתי 
רואים שינוי משמעותי ביותר בהתפתחו 

ספורט הנשים.
יוזמת ליגת הנשים מאמאנט היא אחת 
הדוגמאות הטובות לדעתי לשינוי. מדובר 
בקבוצה שזיהתה צורך עצמאי של נשים 
לעסוק בספורט, וזיהתה מסגרת קבוצתית 
קהילתית של אימהות המעניקה את 
התשתית הראויה לכך. זוהי אומנם לא 
ליגה ”רשמית” ולא ענף אולימפי, אלא 

מוצאות עצמן במצב בלתי אפשרי, 
בעיקר בשל העובדה שישנו מיעוט של 
נשים בשורות עסקני הספורט. לכן אין 
זה מפתיע שרק מיעוט קטן מעסקני 
הספורט עוסקים באופן ישיר בהבטחת 
האינטרסים וקידומן של הנשים בספורט.

התמונה המתקבלת מבלבלת ומובילה 
אותנו מהר לשאת ה”ביצה והתרנגולת”. 
האם כשיהיו יותר נשים  בספורט יהיו 
יותר ספורטאיות, מאמנות, עסקניות 

ותקציבים או שמא להפך?

ספורט עממי חצי מקצועי
יתכן שהמענה לבלבול הזה יגיע דווקא 
מכיוון אחר לחלוטין. מקובל לחשוב 
שכדי לפתח ענף ספורט קבוצתי נדרשים 
מספר גורמים, ובראשם קבוצות בוגרות 
ייצוגיות שישמשו כמודלים לחיקוי וקצה 
פירמידה מקצועני, ולצדן תשתית לבני 
נוער שתקלוט את אותם צעירים אשר 

רוצים להגיע אל הקבוצות הבוגרות.
הספורט  מסגרות  כל  שכיום  אלא 
הקבוצתיות, שהיו מבוססות על מרכזי 
הספורט, מתפרקות בקצב זה או אחר, 
וההצלחה בעולם הספורט תלויה פעמים 
רבות גם ביכולת הכלכלית האישית של 

הספורטאי. 
אין לדעת מה יקרה בעקבות התפרקות זו. 
כיוון אפשרי אחד הינו חיזוק של איגודי 
הספורט )של ענפים ספציפיים(. כיוון 
אחר טרם התגבש, אך הוא יהיה חייב 
לתת מענה לכל אותם שירותים שמרכזי 
הקטנים,  למועדונים  נתנו  הספורט 
שירותים שהמחיר הגבוה מנשוא שלהם 
הוא בין הסיבות להתפרקות המרכזים.

למול צוואר הבקבוק הכלכלי המתפתח 
בספורט המקצועי, אנו רואים מגמה 
הולכות וגדלה של ספורט עצמאי־עממי 
חצי מקצועני שנשים רבות משתתפות 
בו. אמנם המחסור במשאבים וההכרח 
להביא משאבים חומריים אישים כדי 
לקיים פעילות ספורטיבית קבוצתית 
מעלים שאלה. כשתגיע קבוצת נשים 
לפתוח קבוצת ספורט זו או אחרת, האם 
היא תצליח לעשות כן עצמאית? האם 
היא תזכה לתמיכה ממסדית דומה לזו 

שתקבל קבוצת גברים?

למרות המגמה 
החיובית 

והעשייה של 
־השנים האחרו
נות עדיין לא 

נעשה די ועוד 
ישנם הבדלים 

משמעותיים 
בהקצאת 

המשאבים בין 
ספורט גברים 
לספורט נשים
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 בתחילת יוני 2013 התכנסנו, חברי 
”מעגל הקבוצות”, לכנס השנתי בקיבוץ 
העירוני ”מגוון” בשדרות. כחלק מהכנס 
התקיימה שיחה בנושא זוגיות ומגדר 
בקבוצות שיתופיות, בהובלת חברות 
פורום ”משתפים דיבור”. השיחה אודות 
הדילמות שהעסיקו את חברי וחברות 
קיבוץ עין חרוד ב-1921 בנוגע לאופן 
במהירות  גלשה  המטבחים  הפעלת 
הקבוצות  של  המגדרית  להתנהלות 
והקיבוצים העירוניים כמעט 100 שנה 

לאחר מכן. 
אחד האתגרים החשובים העומדים בפני 
חברי הקבוצות השיתופיות החדשות 
אורח  לקיים  חבריהן  שאיפת  הוא 
חיים שוויוני בסביבה עירונית שאיננה 
שוויונית, כשאחד התחומים החשובים 
הוא התחום המגדרי. כממשיכיה של 

קבוצה ומגדר: 
י  ר ד ג מ ן  ו י ו ו ש
וקבוצות שיתופיות 

האם הקבוצות השיתופיות והקיבוצים העירוניים החדשים 

משמרים את חלוקת התפקידים הפטריארכלית או שמא הם 

מייצרים מציאות שוויונית יותר?

דורון טימור

>>>
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אחד האתגרים 
החשובים 

העומדים בפני 
חברי הקבוצות 

השיתופיות 
החדשות הוא 

שאיפת חבריהן 
לקיים אורח 
חיים שוויוני 

בסביבה 
עירונית 
שאיננה 
שוויונית

הקלאסית, ש”הפכה להיות החברה הכי 
שמרנית מהבחינה המגדרית”, לדברי 

אחת החברות. מניעים נוספים להצטרפות 
בראיונות  שעלו  לקבוצות  החברות 
עסקו במשמעות החיים השיתופיים 
על הפרט )”חברים עם דעות דומות 
לשלך”, שותפות אידיאולוגית, משפחה 
מורחבת, הקהילתיות, העצמאות, כיף, 
תכלית ”לא צרכנית” לחיים והעדפת 
בן הזוג( ובהשפעתן של הקבוצות על 
החברה הישראלית )עבודה חינוכית 
והשפעה, מעורבות בחברה(. בנוסף, 
נראה כי ההתמקדות בהצלחת הפרטים 
בתוך הקבוצות משפיעה מאוד על נשים. 
”זו פלטפורמה יותר טובה להעצמה מול 
העולם הגדול. זה יותר משפיע על נשים כי 

נשים יותר מדוכאות מלכתחילה”, טענה 

אחת מחברות קבוצת חורש מירושלים. 
אחת מאבני הבוחן החשובות לבחינת 
מעמדן של נשים בקבוצות השיתופיות 
היא מעורבותן במרחב הציבורי, במיוחד 
במציאות חברתית שבה מעורבותן של 
נשים במרחב הציבורי הישראלי נמוכה 
יחסית. הנשים שרואיינו עבור המחקר 
העידו על כך שחברותן בקבוצות מניעה 
אותן ואת חברותיהן לפעילות במרחב 
הציבורי: ”לדעתי זה מתחיל במובן הכי 

מזה של גברים, גילי גופר האירה את 
ההתייחסות המגדרית לאורח החיים 
בקיבוץ באור שונה. לטענתה, הקיבוצים 
היטיבו עם נשים ביחס למעמדן בחברה 
הישראלית, מאחר והם ”הנכיחו את 
העבודות השקופות” - הכביסה, הכנת 
האוכל והטיפול בילדים - בכך שהפכו 
את עבודות השירות לעבודות נראות 
ומתוגמלות. תחומי עיסוק אלה נחשבו 
לעבודות של ממש שנעשו מחוץ לבית 
והוגבלו בשעות עבודה מסודרות. זאת 
בשעה שבחברות אחרות היו אלה ”עבודות 
שקופות” שאין עליהן תגמול ממשי 
ואין להן שעות, כך שלמעשה הן אינן 

נגמרות לעולם. 

נשים בקבוצות 
השיתופיות

במחקר שערכתי ב-2010 ביקשתי לבחון 
את מקומן במרחב הציבורי של נשים 
בקבוצות השיתופיות החברות במעגל 
הקבוצות ואת תפקידן במשפחה. לשם 
כך ראיינתי נשים מהקבוצות שהיו חברות 
באותה תקופה במעגל ובחנתי את תחומי 
ההתמחות ואת תחומי העיסוק של חברי 

המעגל באותם ימים. 
ממניעי  חלק  כי  עלה  הראיונות  מן 
ההצטרפות לקבוצות השיתופיות היה 
אי־נחת מאי־השוויון המגדרי בחברה 
הכללית בישראל ובחברה הקיבוצית 

בישראל,  השיתופית  ההתיישבות 
הקבוצות השיתופיות נדרשות להתמודד 
עם המתח שבין השאיפה לשוויון בכל 
תחומי החיים לבין מציאות חברתית לא־

שוויונית המשפיעה על תפיסת חלוקת 
התפקידים במשפחה ובמרחב הציבורי. 
חוקרי קיבוץ רבים טענו כי הקיבוצים 
הוותיקים התקשו להתמודד עם המתח 
וחרף העובדה שהעניקו מעמד  הזה 
וזכויות שוות  פורמאלי זהה לנשים 
להשתתף בגופים מקבלי ההחלטות, 
פחות  היו  הנשים  ולהיבחר,  לבחור 
מרכזיות בקיבוץ מהגברים. עובדה זו 
באה לידי ביטוי בתחום הציבורי ובתחום 
התעסוקה, שבו למרות הבחירה החופשית 
לכאורה של מקום העבודה רוב הנשים 
עסקו בענפי החינוך והשירותים, שנחשבו 
לפחות יוקרתיים ממקצועות הניהול בהם 
החזיקו בעיקר גברים. במרחב הציבורי 
הפנים־קיבוצי, נשים השתתפו בדרך כלל 
בוועדות העוסקות בבעיות חברתיות 
בעוד הגברים התרכזו בוועדות כלכליות 
ובתפקידים מרכזיים השולטים על הכוח 
הכלכלי והחברתי של הקיבוץ. כשנשים 
בחרו לעבוד בחקלאות, הן נתפסו במקרים 
רבים כחברות הנוטשות את חובותיהן 
כנשים. היעדרותן של נשים בולטת גם 
מכתיבת תכניות הלימודים של החינוך 
הקיבוצי וזאת חרף העובדה שמרבית 

המורים היו נשים. 
בתוך כך, חרף העמדה הרווחת לפיה 
נחות  בקיבוצים  נשים  של  מעמדן 

דורון טימור הוא חבר קבוצת מפרש ומעגל הקבוצות. חוקר את הקבוצות 
השיתופיות החדשות במסגרת עבודת התזה שהוא כותב בבית הספר 
dorontimor@gmail.co :לחינוך של אוניברסיטת תל אביב /// דוא”ל
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חרף העובדה 
שהחברות 
בקבוצות 
דוחפת נשים 
לפעילות 
ציבורית, חלק 
מהמרואיינות 
למחקר דיווחו 
שהגברים 
בקבוצות שלהן 
דומיננטיים 
יותר בפעילות 
מסוג זה

בתפקידים קבוצתיים. נראה כי בקבוצות 
המעגל פועלים יותר גזברים מגזבריות 
ויותר גברים מעורבים בעיסוק ציבורי 
בתחום הכלכלי מנשים. הדיונים הכלכליים 
מתנהלים בדרך כלל באופן רציונלי 
ומבוססים על חישובים יבשים של סכומי 
כסף. עם זאת, הקבוצות מעניקות חשיבות 
רבה גם לשיח הרגשי. גישה זו נובעת 
מעקרון ”הקבוצה האינטימית”, שבא לידי 
ביטוי ביכולת לחיות בשיתוף המתבסס 
על היכרות מעמיקה בין חברי הקבוצה 
הנוצרת כתוצאה מתהליך בלתי פוסק 
של הידברות, הקשבה הדדית, חתירה 
להבנה הדדית והפריה רוחנית. לדברי 
חברת קבוצת מפרש, ”בתוך הקבוצה 
יש המון התייחסות או תחושה של ערך 

וכבוד לאינטלקט והמון תחושה של ערך 

וכבוד למקום הרגשי כי הקבוצה מאוד 

מכוונת לשם, ואני חושבת שהגברים 

בקבוצה עוברים תהליך מאוד רגשי והם 

יותר רגישים ביחס למשפחות שהם גדלו 

בהן וביחס לחברה שממנה הם באים 

או ביחס למה שהם היו לפני החיים 

בקבוצה”. 

הקבוצה השיתופית 
ותקרת הזכוכית

הקבוצות השיתופיות שואפות להוות 
אלטרנטיבה למציאות המנוכרת בחברה 
הישראלית, שבאה לידי ביטוי, בין היתר, 
בשוק העבודה. מציאות זו השפיעה 
במידה רבה גם על חלוקת התפקידים 
המגדרית בקיבוצים הקלאסיים ועל פערי 
הסטטוס שהובילו לקיטוב מגדרי. שוק 
העבודה הישראלי הוא שוק בעל בידול 
מקצועי שבו ניכרת הפרדה רבה בין 
מקצועות ”גבריים” למקצועות ”נשיים”. 
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
עולה כי למעלה משני שלישים מהנשים 
העובדות עסקו בארבעת משלחי היד 
הנשיים המסורתיים: פקידות, אחיות, 
מטפלות ומורות, כשגם העלייה באחוז 
הנשים העובדות לא שינתה את החלוקה 

החבורה בעין השופט, שפרשה בינתיים 
ממעגל הקבוצות, סיפרה ש”בחבורה, 
אני מרגישה שנדרש ממני להבין בכל 

הדברים שאנחנו מדברים עליהם ולקחת 

חלק בדברים שצריך”. 

בנוסף, חברי הקבוצות שואפים לחלק 
את מטלות הבית באופן שווה יחסית 
בין גברים לנשים, מה שמותיר להם זמן 

פנוי זהה לפעילות ציבורית:
”אני חושבת שהחובות בקבוצה מוטלות 
גם על גברים וגם על נשים. ברור שגם 

האבא הוא משמעותי וגם האבא הוא 

כתובת ולא רק האימא. גם האבא נמצא 

כדי להיות עם הילדים, הוא גם הולך 

לישיבות ההורים בבית הספר וגם נמצא 

בוועד ההורים בבית הספר... הרי למה 

נשים לא מצליחות להתקדם לכל מיני 

מקומות? כי אם הילד מגיע ב-13:00, 

מישהו צריך להיות אתו ב-13:00 ואם אין 

לך את הסבתא אז צריך להתחיל למצוא 

פתרונות. ואז היא לא יכולה להתקדם 

בעבודה והיא לא יכולה להיפגש ב-18:00 

להפגנה, אז זה מתחיל מזה שמבחינה 

טכנית צריך לוותר על המון דברים”.

עם זאת, חרף העובדה שהחברות בקבוצות 
דוחפת נשים לפעילות ציבורית, חלק 
מהמרואיינות למחקר דיווחו שהגברים 
בקבוצות שלהן דומיננטיים יותר בפעילות 
מסוג זה. אחת מהן ציינה ש”הדבר 
היחיד הפוליטי שעשיתי בשנה האחרונה 

היה להשתתף בהפגנה נגד הפרטת 

הקרקעות”. חברה אחרת הוסיפה שהיא 

נמנעת מפעילות ציבורית בגלל הרצון 
שלה לבלות עם ילדיה:

”כשיש לך משפחה וילדים ועבודה 
וקהילה שאת משקיעה בה, לא נשאר 

לך המון זמן לעוד פעילות. אם אני צריכה 

לצאת בערב לפגישות, הבת שלי עצובה, 

זה קשה לה, היא צריכה להתגבר על 

זה, אז אני חושבת פעמיים אם אני 

אעשה לה את זה. זה עוד מכשול שהוא 

נורא חזק. יכול להיות שכשהילדים יהיו 

גדולים, אז אולי אני אתחיל יותר לפעול 

במרחב הציבורי־פוליטי”.

תחום נוסף שנבחן הוא המרחב הציבורי 
הפנימי שמכיל את התפקידים הציבוריים 
הרשמיים כמו מזכירות וגזברות, ואת 
הדינמיקה בין החברים בנוגע לנשיאה 

פשוט של לחץ חברתי. במפגשים שלנו 

מדברים על מה שקורה. יש מעצרים, 

יש עניינים, יש עניין חדש שמתפתח. 

עצם המפגש והשיחה על הדברים ועצם 

העובדה שכולנו תופסים את עצמנו 

כאנשים אכפתיים שעושים, זה גם דוחף 

לעשייה”. חברת קהילת קמה מבאר־

שבע העידה על עצמה ש”אני הרבה 
יותר פעילה ממה שהייתי אחרת, גם 

הדעות הפוליטיות שלי מאוד התעצבו 

סביב החיים שלי ]בקבוצה השיתופית[”. 

מעורבותן הפוליטית של חברות הקבוצות 
השיתופיות היא חלק מתפיסה חברתית 
שמאפיינת את הקבוצות החברות במעגל 
הקבוצות, שרבים מחבריהן היו שותפים 
להקמת חוג יסו”ד. חברים רבים בקבוצות 
אלה פעילים גם בארגון העובדים ”כוח 
לעובדים” ובמסגרות פוליטיות מקומיות 
ופרופסיונאליות. בנוסף, העובדה שחברי 
מהווים חלק משוק  הללו  הקבוצות 
העבודה הישראלי מחזקת את מעורבותם 

בחברה הסובבת אותם. 
גורם נוסף שמעודד חברים בקבוצות 
שיתופיות לפעול במרחב הציבורי הוא 
ההערכה החברתית שבה זוכים אלה 
שבחרו לעסוק בפעילות ציבורית: ”זה 
שאני חלק מהקבוצה, נותן לי המון 

כוח לפעילות הציבורית שלי, זה מחזק 

אותי שיש קבוצה שעומדת מאחוריי, 

שיש קבוצה שמאפשרת לי ולכל אחד 

כאן לבחור את הדבר שהכי נכון לו 

לעשות. הקריטריון הוא לא מקסום 

הרווח הכספי אלא מקסום הרווח האישי 

והערכי של האנשים וזה מאוד חשוב 

]...[ אני מרגישה שהקהילה היא מסד 

שעליו אני יכולה לצמוח, היא נותנת לי 

ביטחון עצמי, תחושת שייכות, תחושה 

מצמיחה ולגיטימציה לעשות את מה 

שאני באמת מאמינה”.

עד כאן התייחסתי למניעים לפעילות 
במרחב הציבורי של חברי הקבוצות 
השיתופיות, גברים ונשים כאחד, אך 
קיימים גם מניעים הייחודיים לנשים. 
הקבוצות השיתופיות מנסות להתמודד 
של  פוליטית  לפעילות  חסמים  עם 
נשים שקיימים בחברה הישראלית. 
כך, האידיאולוגיה השוויונית באה לידי 
ביטוי בציפיות מחברות הקבוצות. חברת 

> >> 
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הבדל מעניין 
שעלה מניתוח 
תחומי העיסוק 

העיקריים 
של חברי 

הקבוצות הוא 
פריצה מסוימת 

של ”תקרת 
הזכוכית”, 

שבאה לידי 
ביטוי בכך 

ש-41 אחוז 
מהעוסקים 

בניהול הן נשים

עשו זאת כשקבוצתם היתה צעירה יחסית 
ופחות יציבה. בתחומי העיסוק העיקריים, 
לעומת זאת, ניכרת כבר השפעה רבה 
של החיים בקבוצה. העיסוק הרב בחינוך 
נובע, בין היתר, ממאפייניהם של חברי 
הקבוצות השואפים להשפיע על החברה 
הישראלית ומהעובדה שמרביתם היו 
חברי תנועת נוער, שיצאו לשנת שירות 

ולגרעין נח”ל. 
העיסוק הרב בחינוך מתאפשר גם כתוצאה 
מהשיתוף הכלכלי המסיר מהגברים 
את האחריות הבלעדית על המשכורת 
העיקרית במשק הבית. בנוסף, חברי 
הקבוצות העוסקים בחינוך זוכים להערכה 

בקרב חבריהם לקבוצה. 

הזמנה לשיחה
כממשיכיה של התנועה השיתופית 
בישראל, מתמודדים חברי הקבוצות 
השיתופיות והקיבוצים העירוניים עם 
שאלת השוויון בין גברים לנשים, שבאה 
לידי ביטוי, בין היתר, בבחינת מקומן 
של נשים במרחב הציבורי ובמשפחה. 
נשים  כי הקבוצות מעודדות  נראה 
ולבחור את  לפעול במרחב הציבורי 
תחומי העיסוק שלהן מבלי שהאחריות 
על ניהול משק הבית תוטל באופן בלעדי 
על כתפיהן, אך לא ניתן להתעלם מן 
העובדה שחברי הקבוצות מושפעים 
גם מן המציאות הלא־שוויונית בחברה 
הישראלית. אחד הכלים החשובים 
של קבוצות שיתופיות הוא השיחה 
כי חברי הקבוצות  נראה  המשותפת. 
מספיק  מתעסקים  שאינם  חשים 
בשאלות מגדריות שבאות לידי ביטוי 
בקבוצה  הבין־אישית  בהתנהלות 
ובמוסדות הקבוצה. לטעמי, עיסוק 
משותף בסוגיות אלה הכרחי והוא אחד 
מהאתגרים החשובים של הקבוצות 

השיתופיות החדשות. ///

הפסיכולוגיה, מדעי הרוח והמשפטים. 
נתונים אלה משקפים במידה רבה את 

המגמה הכללית בחברה הישראלית. 
לעומת זאת, מנתוני תחומי העיסוק 
העיקריים של חברי מעגל הקבוצות, 
עולה תמונה שונה: 41 אחוז מהגברים 
עוסקים בחינוך לעומת 14 אחוז בלבד 
שעוסקים בהיי־טק הנחשב למקצוע 
”גברי”. הבדל מעניין נוסף מופיע בתחום 
הניהול. מנתוני תחומי העיסוק עולה כי 
41 אחוז מהעוסקים בניהול הן נשים. זאת 
בעוד חלקן היחסי מבין חברי הקבוצות 
עומד על 45 אחוז, אך יש לציין שמרבית 
משרות הניהול בהן מועסקים חברי 
הקבוצות הן משרות ניהול זוטרות יחסית. 
ניתן לומר, אם כך, שחלוקת תחומי 
העיסוק בין הגברים והנשים בקבוצות 
השיתופיות שונה מן החלוקה הקיימת 

בשוק העבודה הישראלי.
נראה שהדמיון בחלוקה המגדרית של 
תחומי ההתמחות בין אלה שנלמדו 
על ידי חברי הקבוצות לבין זו שבאה 
לידי ביטוי בחלוקת תחומי העיסוק 
בשוק העבודה הישראלי, נובע מהעובדה 
שחברי הקבוצות השיתופיות לא חיו 
בקבוצות בשנות נעוריהם בהן התעצבו 
חלק מהשאיפות שלהם בנוגע לעתידם 
האקדמי. גם החברים שהחליטו על תחום 
ההתמחות שלהם לאחר שחרורם מצה”ל, 

הזאת. בנוסף, מרבית הנשים הלא־עובדות 
עסקו ב”מקצוע השקוף” של ”עקרת 
בית”, שאינו זוכה לתגמול כספי. מן 
הנתונים עולה עוד כי גם כאשר מצויים 
גברים ונשים באותו מקצוע, קיים ייצוג 
רב יותר של נשים בדרגים הזוטרים 
ובדרגי הביניים, ורוב של גברים בדרגים 

הבכירים ובדרגי הניהול. 
בקבוצות  נשים  של  מעמדן  שאלת 
מתחומי  גם  מושפעת  השיתופיות 
העיסוק שלהן. לצורך המחקר, סקרתי 
את תחומי ההתמחות, כלומר: תחומי 
הדעת שלמדו חברי הקבוצות ממעגל 
הקבוצות - גברים ונשים - באוניברסיטה, 
ואת תחומי העיסוק שלהם כיום. יש 
לציין שבשל גילם הצעיר יחסית של 
חלק מחברי מעגל הקבוצות, תחומי 
העיסוק של כמה מהם זמניים ומשתנים 
מעת לעת, וחלק טרם סיימו את לימודי 
התואר הראשון. עם זאת, מנתוני תחומי 
ההתמחות עולה כי 50 אחוז מהנשים 
החברות בקבוצות ממעגל הקבוצות 
למדו או לומדות את תחומי הדעת 
ה”נשיים” חינוך ועבודה סוציאלית, 
לעומת 14 אחוז בלבד מהגברים. לגברים 
יש רוב מכריע מבין תלמידי המדעים, 

>>>

צילום: ליהי קורן בר-חיים

2 0 1 3 ר  ב ו ט ק ו א  / /  5 7 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

29



על מנת להחזיר 
לעצמן את כוח 
המיקוח אל מול 
ההון הגלובלי 
צריכות 
המדינות 
לעבור מתחרות 
לשיתוף פעולה 

 חברת ”אפל” עמדה לאחרונה במוקד 
דו”ח של הסנאט שביקר את החברה על 
שהעבירה מיליארדי דולרים מרווחיה 
לשלוחות שלה באירלנד, על מנת לשלם 
מס נמוך מ-2%. דו”ח זה הצטרף לקולות 
נוספים שעולים מקרב הציבור האמריקאי, 
שרוצים לסגור הפרצות בחוק שמשמשות 
את העשירים להימנעות מתשלום מס. אך 
בינתיים ללא הועיל. במקביל לביקורת 
המתחזקת גוברים גם הקולות בקרב 
הקוראים  קונגרס  וחברי  סנאטורים 
להנמיך את מס החברות הפדרלי כדי 

להפוך את ארה”ב לתחרותית יותר. 
מחלוקות דומות עולות על פני השטח 
בכל קצוות העולם. מאחר שאזרחים 
לא אוהבים לראות תאגידים גלובליים 
ואינדיבידואלים עשירים מתחמקים 
מתשלום מס, נוטים גם הפוליטיקאים 
לצאת בקריאות נרגזות ואזהרות בנושא. 
אך כאמור, כמעט דבר לא נעשה להפסקת 
הנוהג הזה. יו”ר ועדה של הפרלמנט 
הבריטי שחקרה את חברת ”גוגל” על 
התחמקות ממס קרא לחברה ”ערמומית, 
ולא אתית”, אך הגורמים  מחושבת 
אחרי  מחזרים  בבריטניה  הרשמיים 
מנכ”ל החברה כאילו הוא בן מלוכה. 

ממרוץ לתחתית 
לתחרות לפסגה

רוברט רייך

להתגבר  יכולות  מדינות  איך 

ההון  של  ממס  ההתחמקות  על 

הגלובלי?
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בארה”ב, 
בריטניה 
ומדינות 
עשירות 

אחרות, אחוז 
התוצר המקומי 
הגולמי שהולך 

 למשכורות 
ממשיך 

לרדת בעוד 
האחוז שהולך 
לרווחים עולה 

בעקביות

תחרות לפסגה
מגמה זו אינה בלתי נמנעת. על מנת 
להחזיר לעצמן את כוח מיקוח אל מול 
ההון הגלובלי צריכות המדינות לעבור 
מתחרות לשיתוף פעולה. ניתן, לדוגמה, 
ליצור שיתוף פעולה אזורי שיציב תנאים 
לתאגידים הרב־לאומיים המבקשים לקבל 
גישה לשווקים האזוריים. אחרי הכול, 
ההון הגלובלי תלוי בצרכנים, ותנאי הכרחי 
להשאת רווחים היא גישה לשווקים 
צרכניים גדולים כמו השוק האירופי 
או האמריקאי. מדוע שלחברת ”אפל” 
תהיה גישה לצרכנים האמריקאים אם זו 
מסרבת לשלם את חלקה הראוי במסים 
למימון התשתית והחינוך האמריקאים? 
כך גם לגבי בריטניה והאיחוד האירופי. 
מוסדות האיחוד האירופי יכולים להתנות 
את הגישה של התאגידים הגלובליים 
לשווקים הרווחיים מאוד של מדינות 
האיחוד בהשקעות של התאגיד במדינות 
האיחוד ובתשלום מס ראוי. כחברה 
באיחוד האירופי יהיה לבריטניה כוח 
מיקוח עדיף מאשר יהיה לה בהתמקחות 
לבדה. במקום להיות ב”מרוץ לתחתית”, 

בריטניה תצטרף לתחרות לפסגה.
כל מהלך לחיזוק כוחן של מדינות או 
של קבוצות של מדינות למול התאגידים 
הגלובליים והאינדיבידואלים העשירים 
תתקל בוודאי בהתנגדות עזה. לוביסטים 
במימון תאגידי, עורכי דין, פוליטיקאים, 
אימפריות תקשורת, תורמים לקמפיינים, 
מכוני חשיבה ופיתויים בדמות עבודות 
בדירקטוריונים  ומושבים  מפתות 
הממתינים לבכירים בממשל, כולם יופעלו 
כנגד מהלך כזה. כל זה לא אומר שהמטרה 
של החלשת כוחו של ההון הגלובלי היא 
פחות חשובה, זה רק אומר שיהיה קשה 

יותר להשיג אותה. ///

הולך וגובר על הפוליטיקאים להביא 
יותר השקעות ויותר תעסוקה, ולחזר 

על פתחן של החברות הרב־לאומיות.
התחרות הגלובלית בין המדינות השונות 
על משיכת השקעות ויצירת מקומות 
לתחתית”.  ל”מרוץ  הופכת  עבודה 
התוצאה של מרוץ זה באה לידי ביטוי 
בירידה מתמשכת בכל המדינות בשיעור 
המס האפקטיבי המושת על חברות 
גלובליות ויחידים עשירים; הרגולציה 
עליהם מפורקת )אפילו המשבר הפיננסי 
החמור ביותר מאז שנות השלושים לא 
הביא כמעט לשום רגולציה פיננסית 
חדשה(; הסבסוד הממשלתי לתאגידים 
צונחות.  גדל; המשכורות הראליות 
בארה”ב, בריטניה ומדינות עשירות 
אחרות, אחוז התוצר המקומי הגולמי 
שהולך למשכורות ממשיך לרדת בעוד 
האחוז שהולך לרווחים עולה בעקביות. 
כמעט כל הרווחים בארה”ב מאז השפל 
הגדול הלכו ל-1% המורכב מהעשירים 
ביותר, שהם הבעלים של חלק הארי 
מהנכסים הפיננסים, בעוד האנשים 
המרכיבים את ה-90% התחתון נעשו 
עניים יותר. המרוץ הזה יכול להתקיים 
לא רק בין מדינות, אלא גם בתוכן. 
כך למשל המצב בארה”ב, בה נמצאות 
המדינות האמריקאיות במרוץ לתחתית 
משל עצמן, כשהן מבקשות לפתות 
השקעות ומקומות עבודה - לא פעם 
ממדינות סמוכות - באמצעות מסים 
נמוכים, סבסוד גבוה, רגולציה פוחתת 

ומשכורות נמוכות יותר.

ראש הממשלה הבריטי דייוויד קמרון 
מפציר במדינות המהוות ”מקלטי מס” 
לתקן את דרכן ונשבע לטפל ביד קשה 
בהעלמת מס, אך הוא מתעקש שעל המס 
בבריטניה להיות נמוך משום ש”עלינו 
לעודד השקעה, עלינו לעודד מקומות 
עבודה ואני רוצה שבריטניה תהיה מנצחת 

במרוץ הגלובלי”.
שורשן של הסתירות־לכאורה הללו נעוץ 
במציאות אחת: ההון הגלובלי - המופיע 
בצורת תאגידים בין־לאומיים ויחידים 
עשירים מאוד - השיג כוח מיקוח אדיר 
למול מדינות הלאום. חברות גלובליות 
אינן מעוניינות בהעלאת רמת החיים 
במדינה מסוימת או בשיפור התחרותיות 
שלה. המטרה היחידה שלהן היא למקסם 
את התשואות של משקיעיהן. ”אין 
לנו מחויבות לפתור את הבעיות של 
אמריקה”, אמר בכיר ב”אפל” בשנה 
שעברה. ”מחויבותנו היחידה היא ליצור 
את המוצר הטוב ביותר” )הוא יכול 
היה להוסיף ”על מנת להרוויח כמה 
שיותר כסף”(. באותו אופן, עושרם 
של אינדיבידואלים עשירים זורם לו 
סביב העולם בחיפוש אחר התשואות 
הגבוהות ביותר והמסים הנמוכים ביותר. 
אם לא די בכך שהכסף יכול לנוע מידית 
למקום בו נמצאות התשואות הגבוהות 
ביותר והמסים הנמוכים ביותר, הרי 
שגם משרות ניתן להעביר כמעט באותה 
מהירות למקום בו העובדים מקבלים 
את השכר הנמוך ביותר עבור התוצרת 
הרבה ביותר. מציאות זו יוצרת לחץ 

רוברט רייך הוא כלכלן פוליטי אמריקאי, כיהן כשר העבודה בממשל 
קלינטון בשנים 1993-1997. המאמר תורגם ועובד באישור הכותב. /// 
http://robertreich.org :המקור פורסם באנגלית בבלוג האישי של רייך

////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

המאון העליון של האמריקאים, האחוז האחד העליון, משתכר כ-20% מההכנסה הכוללת 
בארה”ב, אחוז דומה לזה ששרר בשנת 1929, רגע לפני המשבר הכלכלי הגדול. בין שנים אלו 
ירד שיעור ההכנסה של המאון העליון והגיע במהלך שנות השישים אל מתחת ל-8%. מכון 
המחקר האמריקאי CEPR, מציג נתונים אלו ומראה שלשינויים בשיעור ההכנסה של המאון 
העליון בארה”ב יש קשר ישיר למדיניות הממשל האמריקאי. העלאת מיסים על העשירים, יצירת 
מקומות עבודה והעלאת שכר מינימום תורמים כולם להגברת השוויון בהכנסות. הפחתות מיסים 
bit.ly/1b8qOGL :לעשירים תורמות, באופן לא מפתיע, בעיקר לעשירים.  /// למחקר המלא
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>>>

LitasWorld :צילום

 קואופרטיב הוא המצאה ישנה, 
ולמעשה זו צורת ההתאגדות האנושית 
הראשונה - חבורת ציידים נאוליטית 
ממותה  להכריע  פעולה  המשתפת 
ומחלקת אותה לשבט היא קואופרטיב. 
סטונהנג' נבנתה ככל הנראה בידי קבוצה 
חפירה  משותף.  למאמץ  שהתנדבה 
ושימוש בבאר הכפר בימי הביניים היתה 
למעשה קואופרטיב. כאלה גם היו חלוצי 

המייפלאוור בצפון אמריקה.

מודל 
קואופרטיבי

לעידן הנוכחי
קואופרטיב תעסוקתי יאפשר לעובדים המושלכים למיקור חוץ 

להתארגן כקואופרטיב כוח אדם ולהציע עצמם כקבלן משנה

ישי גבריאלי
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> >> 

 ,)www.sea.org.il( ישי גבריאלי הוא מרצה במכללה החברתית כלכלית
מחבר הספר "התיאומוניטרים" על המאפיינים הדתיים של תורת הכלכלה 
והקים בעברו קואופרטיב לאינסטלציה המכללה החברתית כלכלית 
מציעה הרצאות וקורסים במגוון נושאים של חברה וכלכלה. להזמנת 

noan.sea@gmail.com /// 052-6662164 ///הרצאות

אם נוסיף 
להגדרת סוגי 
הקואופרציה 

סוג חדש - 
"קואופרציה 
תעסוקתית", 

גם נענה למפת 
העולם החדשה 

וגם נוכל 
לשמר את כל 
הטוב שמבנה 
קואופרטיבי 

מעניק

שלל מחלקות ופונקציות והעבירו אותן 
לידי גופי כוח אדם וקבלני משנה ושלחו 
אותם לחזית להתמודד מול העובדים. 
כך אנו רואים כי החל מפונקציות של 
גופי ממשלה כמו הוראה, רפואה או 
דרכים, דרך גופי צה"ל כמו הסעדה, 
רפואה ואפילו שמירה, דרך מוסדות 
פיננסיים כמו הכספרים שרובם אינם 
עובדי הבנק, ועד לחברות התקשורת - 
פונקציה אחר פונקציה, ומחלקה אחר 
מחלקה, מועברים העובדים אחר כבוד 
מהמטריות הגדולות של המעסיקים, 
למטריות הקטנות והדולפות של חברות 
כוח האדם וקבלני מיקור החוץ. ובמאבק 
זה נראה כי יד העובדים על התחתונה, 
שכן כל הישג אותו הם משיגים במישור 
ידי  נענה על  החקיקתי או האירגוני 
המעסיקים בהעמקת מיקור החוץ, 
ועוד עובדים למסלול  והעברת עוד 

זה חסר העתיד והביטחון.
להקים  הסיכוי  שכאלו  בתנאים 
קואופרטיב יצרני במתכונתו הקלאסית 
הם אפסיים, אולם אפשר שדווקא 
מתוך משבר זה, בהתנתקות מהחשיבה 
רעיון  את  למנף  ניתן  הקלאסית, 

הקואופרציה.
מבנים  על  להתקבע  במקום  אם 
סוגי  להגדרת  נוסיף  היסטוריים 

עיקר ניסיונות ההתאגדות החדשים הם 
מהסוג הצרכני, בייחוד כאלטרנטיבה 
למרות  אולם  המזון.  לרשתות 
האטרקטיביות שלהן, השפעתן של 
התאגדויות אלו על איכות החברה היא 
מוגבלת. השפעה משמעותית הרבה 
יותר היא של קואופרטיבים יצרניים, 
זאת משום שצד ההכנסות משמעותי 
הרבה יותר בחייו של אדם מצד ההוצאות. 
ובמבחן זה של הקמת קואופרטיב יצרני 
חדש, ההתארגנויות החדשות עדיין לא 

הוכיחו כוחן.

ממיקור חוץ לקואופרטיב 
תעסוקתי

הוא  זה  לכישלון  מרכזית  סיבה 
במפת  הדרמטיים  הנוף  בשינויי 
התעסוקה שנתחוללו בעשרות השנים 
האחרונות. בחסות הניאו־ליברליזם 
פיתחו המעסיקים לא רק אלרגיה קשה 
להתארגנויות עובדים ולדרישות הזכויות 
שלהם, אלא גם שיטה יעילה ביותר 
למדר עצמם מעובדיהם לגמרי. השיטה 
היעילה אותה אימצו המעסיקים כדי 
לקצץ בזכויות העובדים היא לא בעימות 
חזיתי על חקיקות חברתיות )שם הם 
נכשלו( ואף לא בעימות חזיתי משמעותי 
כנגד התאגדויות עובדים )שם הם נכשלו 
כישלון חרוץ(, אלא באיגוף אחורי רחב.

תחת הכותרת הלא מאיימת של "מיקור 
חוץ" פירקו מעליהן התעשיות הגדולות 

אף שהם עצמם לא ידעו זאת, כל אלו 
היו קואופרטיבים. אולם הקואופרטיבים 
הראשונים בעלי התודעה העצמית, כאלו 
שהגדירו עצמם כקואופרטיבים עם כל 
המחויבות הערכית לכך, נולדו רק אגב 
התגבשות הרעיון הסוציאליסטי, וזה 
קרה מאוחר מאוד בהיסטוריה - כחלק 
מהמהפך האנושי הגדול של עליית 

העיור והתיעוש באירופה.
בצלם  נבנה  הקואופרטיבי  הרעיון 
להשתלחות  נגד  תגובת   - תקופתו 
ימים. כך  הקפיטליסטית של אותם 
נבנו הקואופרטיבים המודרניים בשתי 
מתכונות ראשיות מובחנות - קואופרטיב 
מתאמצת  אנשים  קבוצת  בו  צרכני 
להתחמק מרעיון מקסום רווח הסוחר 
על חשבון לקוחותיו, וקואופרטיב יצרני 
השואף להתחמק ממקסום רווח היצרן 
על חשבון פועליו. שתי מתכונות אלו 
נולדו בנוף התקופה ובצלמה - תעשייה 
של  החדשים  הכוחות  היו  וצרכנות 
הקפיטליזם הליברלי, אותו הכירו בוני 
הרעיון הקואופרטיבי המודרני, ואת 

תחלואיו הם ביקשו לרפא.
מאז חלפו להם כמאתיים שנים והיכן 

אנו כיום?
העולם השתנה, המבנה התעסוקתי 
נשתנה, מתכונות חברתיות, חשיבתיות 
הרעיון  אך האם  נשתנו.  ופוליטיות 
הקואופרטיבי נשתנה? האם הרעיון 
הקואופרטיבי נולד מושלם מראשיתו 
ואין מה לחדש בו? או שלחילופין הוא 
מפלט היסטורי כושל שאין לתקן בו 

דבר אלא לקברו קבורת חמור?
לו שאלנו שאלה זו לפני הקיץ החברתי 
2011 התשובה המקובלת היתה  של 
התשובה השנייה - הצלחתו הלכאורית 
של הניאו־ליברליזם הציגה את רעיון 
הקואופרטיב כגחמה חולפת. אולם 
לאחר המשבר הכלכלי והמחאה שהוא 
עורר, שב ועלה קרנו של הקואופרטיב 

וגל של התאגדויות פרץ.
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יבשר את ימות המשיח. בניית קואופרטיב 
אינה משימה קלה. היא מצריכה מחשבה 
מעמיקה ואנשים טובים. בקואופרטיב, 
למבנה התקנון תפקיד מכריע בהצלחה 
ובכישלון. מבנה שצריך להתמודד עם 
האופי האנושי וגחמותיו, ולקחת בחשבון 
את מבנה קבלת ההחלטות שיוכל לרצות 
את כולם, את מבנה התפלגות השכר 
וקביעת התפקידים, את אופי שקיפות 
הפעולות, את מעמד האופוזיציה לקבוצת 
הניהול, ועוד שאלות רבות שמעלה 
אופיינו - האופי הבלתי מושלם של 

בני האנוש. ///

אדונים לעצמם
כוחו של מודל זה הוא ביכולת העובדים 
לצבור כוח ולהטיב את תנאיהם תוך מתן 
ביטחון לבעל העסק כי יש לו שותף רב 
עצמה המחויב להצלחה העסק לא פחות 
ממנו, ולא חבורת עובדים שכוחם הוא 
בכושר לזרוע בו פחד. בצורה הזו נמצא כי 
הן בעל העסק ירוויח משום שימצא עצמו 
מול קבלן משנה עם עובדים מחויבים 
יותר מאלו של קבלן המשנה  הרבה 
המסורתי, והן העובדים ירוויחו מעצם 

היותם אדונים לעצמם.
במתכונת שכזו יוכלו למשל אחיות בתי 
הספר שתפקידן עבר למיקור חוץ להתאגד 
כקואופרטיב ולהתחרות בהצלחה על מכרז 
משרד החינוך במקום להיות מושלכות 

מידי שנה מקבלן לקבלן.
כך למשל יוכלו טכנאי הוט להתאגד 
ולהתחרות על תפקידם אשר הועבר 
למיקור חוץ כחלק ממאבק ההנהלה 
כנגד התאגדות העובדים. וכך יוכלו 
אותם מורים בהוראה משלימה להתאגד 
ולהתחרות על תפקידם שגם הוא הועבר 

לאותו מיקור החוץ.
אין זה אומר שקואופרטיב תעסוקתי 

הקואופרציה סוג חדש -  "קואופרציה 
תעסוקתית", גם נענה למפת העולם 
החדשה וגם נוכל לשמר את כל הטוב 
ובמה  שמבנה קואופרטיבי מעניק. 
הדברים אמורים? כשמעסיק פונה 
יקר  למיקור חוץ הוא משלם מחיר 
על התפרקותו מהעובדים: במקום 
בעובדים, הוא מפתח עתה תלות בספק 
אשר בהתנהלות גרועה יכול להסב לו 
יותר מכל אחד  ניכרים הרבה  נזקים 
מהעובדים מהם הוא השתחרר. זאת 
ועוד - גם הספק עצמו נמצא במצב 
לא קל, הוא ממוקם עתה בין הפטיש 
לסדן, בין המעסיק לעובדים, וכל אחד 

מהם מסגל למחוץ אותו.
מחובות  העסק  בעל  חילוץ  מחיר 
ניכרים מכל  גובה מחירים  המעסיק 
- מבעל העסק, מהעובד,  הצדדים 
ומאותו חוצץ שנקרא קבלן משנה 
או כוח אדם. הפסדים אלו הם פתח 
לבניית אותו קואופרטיב מסוג החדש - 
קואופרטיב תעסוקתי בו אותם עובדים 
המושלכים למיקור החוץ מתארגנים 
כקואופרטיב כוח אדם להציע עצמם 

כקבלן המשנה.

בקואופרטיב, 
למבנה התקנון 
תפקיד מכריע 

בהצלחה 
ובכישלון. 

מבנה שצריך 
להתמודד עם 

האופי האנושי 
וגחמותיו, 

ולקחת בחשבון 
את מבנה קבלת 

ההחלטות 
שיוכל לרצות 

את כולם

> >> 
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קרן מילגות ופרסים לעידוד הקואופרציה היצרנית, 
 השירותית והתחבורתית 

מיסודה של קרן ע"ש יוסף קיציס 

מרכז הקואופרציה ליזמות 
שיתופית בישראל, הינו קואופרטיב 

המשמש ארגון גג לקואופרטיבים. 

אם ברשותכם רעיון למיזם עסקי 
והנכם מאמינים כי הדרך הנכונה 

עבורכם היא התאגדות כקואופרטיב, 
לנו במרכז הקואופרציה הכלים לבחון 
את היתכנות המיזם בכל ההיבטים 

הנדרשים. אנו נתמוך ונלווה פעילותכם 
להקמת הקואופרטיב ולאחר ההקמה. 

בברכת חברים 
איציק יואל, יו”ר 

וצוות מרכז הקואופרציה  

www.cooperazia.org.il
טל’: 03-5613666

קואופרטיבים בונים עולם טוב יותר >>>

Yann Gar :צילום
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חדר משלי
יודית שחר

ֵאין ִלי ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִלירֹות, ִויְרִג'יְנָיה
ִּלי, ְוֵאין ִלי ֶחֶדר ִמּׁשֶ

ֵיׁש ִלי ְׁשֵני ְיָלִדים
ְׁשֵני ֲחָדִרים

ְׁשֵּתי ִמְׂשרֹות
ּוְׁשֵני ֶחְׁשּבֹונֹות —
ִּבְׁשֵניֶהם ְּבחֹוָבה,

ְוֵיׁש ִלי מֹוָרָׁשה ְוֵיׁש ִלי ּתֹוָרָׁשה
ּוַמְׂשֹּכֶרת הֹוָרָאה ֶׁשְּבֹקִשי ְמַכָּסה.

ֵיׁש ִלי ֵעט ּוְנָיר, ִויְרִג'יְנָיה
ּוְתׁשּוָקה ְׁשתּוָקה

ְואֹור ִחֵּור ֶׁשּנֹוֵהר ִּבְׁשִתיָקה
ְּבַעד ַחּלֹון

ֶחְציֹו ָסגּור
ֶחְציֹו ָּפעּור ִלְרָוָחה.

יודית שחר היא משוררת חברתית, מורה ומחנכת בתיכון לנוער בסיכון באור 
יהודה. ספרה "זו אני מדברת" יצא בשנת 2009 בהוצאת בבל ובחסות קסת, 
וזכה בפרס טבע ובפרס דוד לויתן. ספרה, "לכל רחוב משוגעת משלו", יצא 

 לאחרונה בהוצאת קשב /// 
/// yudit.shahar@gmail.com :דוא"ל 

 /// http://yuditshahar.wordpress.com :אתר 
http://bit.ly/15BS0Vr :לרכישת הספר
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