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 פרו–נטליזם סדוק:
נרטיבים של הולדה ואי–הולדה בישראל

אורנה דונת*26

תקציר. מדינות מערביות רבות ומדינת ישראל בכללן מזוהות עם אידיאולוגיה 
ילודה,  המעודדות  ופרקטיקות  עמדות  אמונות,  של  מערך  קרי  פרו–נטליסטית, 

מרוממות את תפקיד ההורות ומדגישות את היתרונות שבהולדת ילדים וגידולם. 

תוך  באידיאולוגיה,  סדקים  של  הלוקלי  מופעם  את  לראשונה  בוחן  זה  מאמר 

פרו–נטליסטית,  בחברה  נון–נטליסטית  תרבות–נגד  של  בהיווצרותה  התמקדות 

ובמילים אחרות, את הסירוב להורות במדינת ישראל. ראיונות עם זוגות שאינם 

ילדים  רוצות  שלא  נשים  האינטרנט  פורום  של  תוכן  ניתוח  בצד  ילדים,  רוצים 

שחקנים  של  היומיומיות  ובחירותיהם  פעולותיהם  שפרשנויותיהם,  מלמדים 

שאינה  סדוקה,  מקרו–תרבותית  מסגרת  של  בחסותה  מתאפשרות  חברתיים 

קוהרנטית וסטטית כפי שהיא מוצגת בספרות המחקרית שעניינה פריון ורבייה. 

הסירוב להורות ממשיך להעמיק סדקים אלה, ובכך מגדיל את אוטונומיית הבחירה 

הרבייתית גם בתוך מסגרת תרבותית הנתפסת כהגמונית.

אבל  על–בטוח!  תשתני  כשתגדלי  להיות!  יכול  לא  ילדים???  רוצה  לא  את  מה, 
את  שמעת  נפש!  חולת  את  בחיים!  כזה  דבר  על  שמעתי  לא  הנשיות!  מהות  זו 
המשפטים האלו כבר מיליון פעמים? לפעמים את בעצמך חושבת שמשהו לא בסדר 
איתך? המשפחה והחברים לא מבינים? כל נהג מונית שני מנסה לשכנע אותך שאת 
טועה בגדול? איך בונים זוגיות שאינה מבוססת–ילדים? מה המשמעויות הפוליטיות 
של הבחירה האישית הזו? האם יש טעם בכל הטיעונים הדמוגרפיים, הפוליטיים, 
הפמיניסטיים, הפסיכולוגיים והאישיותיים או שפשוט נולדנו בלי הגן הנכון? איך 
מתמודדים עם כל החברים שלא מפסיקים לדבר על הילדים הנפלאים שלהם? איך 

משפיעה הסוציאליזציה על האפשרות לבחירה חופשית? ועוד ועוד.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  26*
מאמר זה הוא נגזרת של עבודה בנושא פרו–נטליזם סדוק: הבחירה בחיים ללא ילדים בישראל, שנכתבה   

נכתבה  ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. העבודה  לשם קבלת תואר מוסמך בחוג לסוציולוגיה 

בהנחייתם של פרופ‘ חיים חזן וד“ר סיגל גולדין. תודות רבות נתונות למנחיי, לפרופ‘ חנה הרצוג, לכנרת 

להד ולד“ר רות לומברוזו–ברזילי.
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אין לנו תשובות לשאלות האלו. מטרת הפורום הזה היא להוות מוקד תמיכה חברתית 
לנשים שבוחרות לא ללדת ילדים ולא לספק תשובות. זה המקום להתלבט, לתהות, 
לחזק, ללוות ולתמוך בנשים כמונו; נשים שמערערות, גם אם בלי כוונה, את הבסיס 
בשום– שום–מקום  להן  היה  לא  עכשיו,  שעד  נשים,  בפרט;  והנשי  בכלל  החברתי 

שיח.

פסקה זו, המקדמת את פני הגולשים בפורום האינטרנט נשים שלא רוצות ילדים, מספרת 
את סיפורו של המאמר כולו: היא מציגה את עוצמתה של האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית 
נון–נטליסטית�  תרבות  של  היווצרותה  בתחילת  היתר  בין  הגלומים  סדקיה,  את  בעת  ובה 

בישראל.
מדינות מערביות רבות ומדינת ישראל בכללן מזוהות עם אידיאולוגיה פרו–נטליסטית, 
קרי מערך של אמונות, עמדות ופרקטיקות המעודדות ילודה, מרוממות את תפקיד ההורות 
ומדגישות את היתרונות שבהולדת ילדים וגידולם. הספרות המחקרית שעניינה פריון וילודה 
בישראל מדגישה את תפקודן ואת חשיבותן המכרעת של נטיות פרו–נטליסטיות )ברקוביץ, 
 Amir & Benjamin, 1997; Kahn, ;2002 ,�999; גולדין, 2007; השילוני–דולב, 2004; מלמד
Yuval-Davis, 1985 ;2000( ובמידה רבה אף רואה בהן ביטוי מובהק לייחודיות המדינה 
בישראל עבודה תרבותית  זו מתבצעת  אידיאולוגיה  והחברה הישראלית. תחת חסותה של 
רחבת היקף המגויסת לעידוד ילודה, כאשר מתוקף עבודה זו הורות נתפסת כברירת מחדל 

תרבותית שאין בלתה.
עם זאת, ולמרות ההגמוניה של האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית, נתונים דמוגרפיים כלל 
בעולם  ילדים:  להולדת  הציפייה  ונשחקת  הולכת  האחרונים  עולמיים מלמדים שבעשורים 
בהיסטוריה,  אחרת  תקופה  מבכל  יותר  בילד  הרוצים  של  שיעורם  יורד  המודרני  המערבי 
 ,)de-population( והאוכלוסייה המערבית ניצבת בפני שיעורי ילודה שליליים ודה–פופולציה
שפירושה הזדקנות והתמעטות של האוכלוסייה עקב יחס שלילי בין שיעורי ילודה לשיעורי 
נון– נגד  תרבות  של  והתרחבותה   )Gillespie, 2003  ;�992 גריר,   ;2007 )גולדין,  תמותה 
 Bartlett, 1994; Cain, 2001; Campbell, 1985; Gillespie, 2003; Ireland,( נטליסטית
 1993; Letherby, 2002; Lunneborg, 1999; Macintyre, 1976; McAllister & Clarke, 

ואולם,  אנטי–נטליזם.  במונח  השימוש  רווח  ילדים  ללא  בחיים  בבחירה  העוסקת  המקצועית  בספרות   �

בחרתי לכנות את תרבות הנגד של פרו–נטליזם ־ נון–נטליזם, על משקל נון–קונפורמיזם, מכיוון שהמונח 

אנטי–נטליזם אינו מייצג נכונה את תפיסת עולמה של רוב אוכלוסיית המחקר, שהיא “חיה ותן לחיות”: 

“אין לנו שום דבר נגד ילדים באופן כללי, או נגד הורים באופן כללי, או נגד האנושות באופן כללי. כל 

מה שאנו מבקשות הוא קצת... סובלנות. הכרה בזכותנו לחיות כראות עינינו”, כך כתבה גרטרוד, מייסדת 

הפורום נשים שלא רוצות ילדים ומנהלתו בעבר.
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 1998; Neal, Groat & Wicks, 1989; Safer, 1996; Seccombe, 1991; Veevers,
2.)1980

מאמר זה מבקש לפרוש לראשונה, באמצעות עיון אנתרופולוגי וסוציולוגי, את מופען 
הלוקלי של תמורות אלה, תוך התמקדות בהיווצרותה של תרבות נגד נון–נטליסטית בחברה 
פרו–נטליסטית. תרומתו תהיה בפתיחת צוהר לידע אודות הסירוב להורות במדינת ישראל, 

ששתיקה רועמת שררה סביבו עד כה.� 
ראיונות עומק שקיימתי עם �2 גברים ונשים שאינם רוצים להיות הורים, וכן ניתוח תוכן 
של פורום האינטרנט נשים שלא רוצות ילדים שערכתי בשנים 2004—2007, מציבים במרכז את 
הגורם האנושי ־ הסוכן ־ שאינו פועל רק כמשעתק של שיחים הגמוניים, אלא בוחר ומקבל 
סקה הפותחת  החלטות מכריעות בנוגע לחייו אל מול מבנים אידיאולוגיים ומשטרי הצדקתם. הּפִ
מאמר זה, כמו דבריהם של המרואיינים שיוצגו בהמשך, מלמדים שפרשנויותיהם, פעולותיהם 
ובחירותיהם היומיומיות של שחקנים חברתיים מתאפשרות בחסותה של מסגרת מקרו–תרבותית 
פרו–נטליסטית סדוקה, רוויית מתחים וסתירות פנימיות, שאינה קוהרנטית וסטטית כפי שהיא 
מוצגת על פי רוב בספרות המחקרית שעניינה פריון ורבייה. דוגמה למורכבות זו ניתן למצוא 
במציאות שבה מצד אחד חלות תמורות עולמיות בדמוגרפיה המעידות כאמור על תהליכי דה–
פופולציה במערב, ומצד שני גדלה והולכת הלגיטימציה לכניסתן של קבוצות שונות ל“עולם 

השייכים” באמצעות הולדת ילדים, דוגמת הורות יחידנית, הורות חד מינית וכו‘.
הבחירה  אוטונומיית  את  מגדיל  ובכך  אלה,  סדקים  להעמיק  ממשיך  להורות  הסירוב 
בין  הרוחש  זה,  מתח  כהגמונית.  נתפסת  שלכאורה  זו,  תרבותית  מסגרת  בתוך  הרבייתית 

מפקדי אוכלוסין שנערכו באירופה מלמדים שבשנת �990 לא הייתה בה מדינה עם שיעור פריון נמוך מ–�.�.   2

עד 2002 כבר היו �5 מדינות כאלה, ובשש מדינות נוספות שיעור הפריון היה נמוך מ–4.�. בבריטניה, שבה 

שיעור הילודה הוא 78.�, לאחת מתוך עשר נשים שנולדו ב–�950 )�4%( לא היו ילדים, וזאת לעומת אחת 

 Gillespie,( על פי גילספי .)Stanley, Edwards & Hatch, 2003( מתוך חמש שנולדו בשנות השישים

2003(, ההערכה היא שלכרבע מהנשים בבריטניה שנולדו ב–��97 לא יהיו ילדים. שיעור הילודה הגרמני 
הוא הנמוך ביותר באיחוד האירופי ועומד על �.� ילדים לאישה, מחצית מהשיעור שהיה לפני ארבעים 

שנה, והרבה פחות משיעור התחלופה הנחוץ לשמירה על יציבות בגודל האוכלוסייה )�.2 ילדים לאישה(. 

בשנים 2002—2005 עמד שיעור הילודה הממוצע באירלנד על 9.�, בצרפת ־ 89.�, בדנמרק ־ 77.�, בהולנד 

־ 72.�, ביפן ־ �2.�, באוסטריה ־ 28.�, ביוון ־ 27.�, באיטליה ־ �2.�, בהונגריה ־ 2.�, בצ‘כיה ־ �6.�, 

בספרד ־ �5.�, ובלטביה ־ �.� )גולדין, 2007(. המרכז האמריקאי לניבוי אוכלוסין צופה שבשנת 20�0 יחיו 

ילדים רק ברבע ממשקי הבית בארצות–הברית. על פי לשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית, שיעור הנשים 

.)Lawler Dye, 2008( ללא ילדים בגיל 40—44 היה 20% ביוני 2006, לעומת �0% לפני כשלושים שנה

שתיקה זו בישראל רועמת במיוחד על רקע הכתיבה והחשיבה הענפה אודות הורות בכלל ואמהּות בפרט   �

כמוסד חברתי וכחוויה רגשית, ולנוכח המחקרים והספרים הרבים שנכתבו אודות הסירוב להורות במדינות 

מעבר לים מבעד למושגיהן של דיסציפלינות כגון פסיכולוגיה, פסיכואנליזה, סוציולוגיה וספרות אישית–

התופעה  היקף  את  לאמוד  מאפשרת  שאינה  מעורפלת  מצב  בתמונת  מצויה  זו  לשתיקה  עדות  חווייתית. 

בישראל בשל היעדר מחקר אודות הבחירה בחיים ללא ילדים. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמנם 

עולה שנכון לשנת 2009 חיים בישראל כ–�98,�00 זוגות ללא ילדים )כ–2�.5% מכלל המשפחות בישראל(, 

אך נתונים אלה אינם מעידים על אלמנט הבחירה באורח חיים זה, ובהחלט ייתכן שמדובר בזוגות צעירים 

הנמצאים בשלב טרום ילדים או בזוגות ללא ילדים שלא מבחירה )למשל עקב בעיות פריון(. 
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העומדים  נרטיבים  שלושה  של  הצגתם  באמצעות  במאמר  ייבחן  לסדקיה,  אידיאולוגיה 
נרטיב  יוצג  מהם  אחד  כל  כשלמול  בישראל,  הפרו–נטליסטית  האידיאולוגיה  של  בבסיסה 

אלטרנטיבי4 שמציעים הבוחרים בחיים ללא ילדים.

מתודולוגיה ושיטות מחקר

מחקר  בהיותו   .2007—2004 בשנים  שערכתי  איכותני  מחקר  על  מבוסס  זה  מאמר  כאמור, 
שנגזר מהגישה הפנומנולוגית, הקשובה להבנת משמעויות כפי שהן מיוצרות ומנומקות על 
ידי הסובייקטים עצמם, מצאתי לנכון לשלב בין שני כלי מחקר איכותניים: ראיונות עומק 
עם בני זוג שבחרו בחיים ללא ילדים וניתוח תוכן של הפורום נשים שלא רוצות ילדים באתר 
האינטרנט תפוז. השילוב בין שני הכלים פרש בפניי תמונה פנורמית רחבה ביותר ודינמית 
במיוחד, משום שאינה מורכבת מדבריהם של המרואיינים כפי שנלכדו בנקודת זמן נתונה 
הכותבות  עם  פורה  מדיאלוג  גם  בלבד, אלא  בריאיון  לנושאים חתומים שהועלו  בהתייחס 

והכותבים בפורום, שנמשך על פני שלוש שנים.

ראיונות עומק
למרות הקושי הראשוני במציאת מרואיינים, בסופו של דבר ראיינתי שמונה נשים וארבעה גברים5 
שהצהירו שאינם רוצים ילדים והביעו עניין רב בהשתתפות במחקר כדי להשמיע לראשונה את 
קולם ואת משנתם מעל במה אקדמית. המרואיינות/ים יהודיות/ים, אשכנזיות/ים, חילוניות/ים, 
ממעמד חברתי–כלכלי בינוני–גבוה, בנות/י ��—�6, רובן/ם בעלות/י השכלה אקדמית ומתפרנסות/
)בין שהן/ם  ל–�5 שנה  בין חמש  בזוגיות  חיות/ים  מגוונים, הטרוסקסואליות/ם,  ים מעיסוקים 

נשואות/ים ובין שלא(,6 שבחירתן/ם בחיים ללא ילדים נעשתה במסגרת זוגית זו.7 

בנרטיב אלטרנטיבי אין כוונתי לנרטיבים הממציאים עצמם יש מאין, אלא לנרטיבים לעומתיים הדוחים   4

את הנרטיב ההגמוני ומסרבים לקבלו, וכך מהווים מעין תמונת ראי שלו. ואף שנרטיב מעין זה אינו עומד 

עצמאית כשלעצמו, אני בהחלט מוצאת בו אלטרנטיבה בהיותו קול ראשון המושמע נגד מה שנתפס עד 

כה כאילו אין בלתו.

כדי לשמור על פרטיותם יוצגו ציטוטיהם תחת שמות בדויים.  5

הרציונל שעמד מאחורי בחירתי לראיין הטרוסקסואלים בלבד, שעשו את בחירתם בתוך מערכת זוגית   6

ולא כיחידים, הוא היותם היחידה החברתית הנתפסת כלגיטימית ביותר להולדת ילדים, כלומר אותה 

לנוכח  ־  בחירתם  אחרת.  חברתית  יחידה  מכל  יותר  ילדים  להוליד  מצופה  שממנה  חברתית  יחידה 

ולנוכח הציפייה הדרוכה מהם  זוגי הטרוסקסואלי  ילדים בתא משפחתי  הניתנת להולדת  הלגיטימיות 

לעשות זאת ־ נתפסת בעיניי כקול מהדהד במיוחד.

יש לציין שפרופיל חברתי–כלכלי זה אינו מייחד את אוכלוסיית מחקרי בלבד. על פי חוקרים נוספים   7

נראה   ,)Gillespie, 2003; Lunneborg, 1999; McAllister & Clarck, 1998; Veevers, 1980(

שאנשים הבוחרים בחיים ללא ילדים נוטים להיות בעלי השכלה אקדמית והכנסה גבוהה. ייתכן שאפשר 

וכן לקודים  ולטכנולוגיה,  נגישות גבוהה לאמצעי מניעה  זו מעמד פריבילגי בעל  לראות באוכלוסייה 

עצמי  מימוש  של  שיחים  החלטות,  בקבלת  עלות/תועלת  של  )שיח  ליברליים  שנחשבים  תרבותיים 

והגשמה עצמית וכו‘(, ונגישות זו מאפשרת לבחור בחיים ללא ילדים. 
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ניתוח תוכני פורום האינטרנט
בין השנים 2004 ל–2007 כתבתי ועקבתי אחר ההתכתבויות בפורום נשים שלא רוצות ילדים.8 
ותמיכה  מפגש  נקודת  בהיותו  הישראלי  במרחב  ייחודית  תרבותית  כזירה  מתפקד  הפורום 
יחידה עבור אותם אנשים המציעים דרך אלטרנטיבית להתבוננות על הורות, לעומת עשרות 
פורומים הקיימים בארצות–הברית למשל. בצד המעקב אחר התכנים נכחתי במהלך השנים 
האחרונות בחמישה מפגשים שחברי הפורום מקיימים בינם לבין עצמם אחת לכמה חודשים,9 

ובמהלכם הכרתי אישית לא מעט מהכותבים הראשיים בו. 
הגרעין הקשה של הכותבות והכותבים בפורום מונה כשבעים איש )רובם המכריע נשים(, 
אך יש מעגל רחב נוסף של קוראות וקוראים שכותבים מדי פעם בלבד, וכן קוראים סמויים 
)גילאים, תעסוקות  הבוחרים שלא לכתוב כלל. מדובר באוכלוסייה מגוונת במובנים רבים 
וכו‘(, אך הומוגנית במובנים אחרים )למשל מוצא ודת(. מעטים הם יוצאי ארצות ערב, ורובם 

חילונים, למעט שניים–שלושה יוצאים בשאלה.�0 
הגיוון הניכר ביותר הוא בעמדות אודות החוויה ההורית והשקפת העולם בנוגע לילדים: 
שאינם  וגברים  נשים  ילדים;  ולגדל  ללדת  רוצים  שאינם  וגברים  נשים  בפורום משתתפים 
רוצים ללדת ילדים אך שוקלים לאמץ בעתיד; אמהות לילד אחד שחוות בשל כך לחץ חברתי 
שדומה לדבריהן ללחץ שחוות נשים שאינן רוצות ילדים כלל; גברים עם בעיות פוריות; הורים 
 גרושים שאינם רוצים ילדים נוספים; אמהות המתחרטות על בחירתן באמהּות וחוות קשיים 

שמו של הפורום )נשים שלא רוצות ילדים ולא אנשים שלא רוצים ילדים( הוא פועל יוצא של חלוקת   8

התפקידים המגדרית המסורתית, לפיה נשים הן אלה המצופות ונדרשות לבצע את השינויים הגדולים 

או  חלקית  במשרה  לעבודה  מלאה  במשרה  מעבודה  מעבר  )לדוגמה,  ילדים  מהולדת  כתוצאה  בחייהן 

לאמהות במשרה מלאה(, ולפיכך הן גם אלה שסופגות את רוב חצי הביקורת על סירובן לאמהות. ואף 

על פי כן, בפורום משתתפים ומתקבלים בברכה גם גברים שאינם רוצים ילדים.

ברצוני לציין שלא נכחתי במפגשים אלה על תקן חוקרת, ומכאן שאין מדובר בתצפית משתתפת. נכחתי   9

בהם כחברת פורום לכל דבר, אך דאגתי להציג עצמי כעורכת מחקר בנושא, כמקובל על פי הקוד האתי 

במחקר חברתי. מפגשים אלה אפשרו לי לפגוש ולהכיר את הנשים והגברים שמאחורי הכינויים בפורום, 

כך שהם לא נותרו עבורי דמויות וירטואליות. 

הייתכן שבשלב זה יציאה בשאלה היא הדרך היחידה לבחור בחיים ללא ילדים במגזרים הדתי, הדתי–  �0

המשך  מחקר  שנדרש  ספק  אין  פרו–נטליסטית?  אידיאולוגיה  עם  מכל  יותר  המזוהים  והחרדי,  לאומי 

בהקשר זה. הצירים העדתי והדתי לא נבחרו כתמות מארגנות במחקר זה, משום שבמהלך שלוש השנים 

שבהן עקבתי אחרי ההתכתבויות בפורום נפתחו דיונים מעטים ביותר בנושאים אלה. הנתונים הסוציו–

דמוגרפיים אמנם מעידים, כאמור, שרוב הבוחרים בחיים ללא ילדים המשתתפים במחקר הם אשכנזים 

לבחור  שנאלצתי  מאחר  אך  סוציולוגית;  בפריזמה  אדירה  משמעות  זה  שלנתון  ספק  ואין  וחילונים, 

למחקר ראשוני זה בין תמות רבות ומגוונות, בחרתי להיות עקבית עם אלה המצויות במרכזם של דיונים 

חוזרים ונשנים בקרב אוכלוסיית המחקר עצמה ולא להכתיב סדר יום שנובע מקטגוריות אתיקיות שלי 

כחוקרת.
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בהחלטתן  שבטוחות  נשים  ילדים;  אוהבות  שאינן  ונשים  ילדים  שאוהבות  נשים  כך;  בשל 
ונשים שעדיין מתלבטות בה; ונשים שהן אמהות לכמה ילדים, ביולוגיים ומאומצים.�� 

תחושתם  הרי  שונות,  מסיבות  בו  חברים  עצמם  מצאו  בפורום  וכותבת  כותב  שכל  אף 
המשותפת היא שהפורום הוא בבחינת מרחב של קבוצת השווים מעצם היותו מרחב אלטרנטיבי 
לחשיבה אודות הורות ולהתמודדות עם הלחץ הנלווה לחשיבה נון–קונפורמיסטית זו, תהיינה 

הסיבות לה אשר תהיינה.

שלושה נרטיבים במשא ומתן

הנורמטיבי  המשפחה  מוסד  של  לפתחו  אתגרים  ניצבים  אמנם  ואילך  התשעים  משנות 
מיניות  חד  משפחות  כמו  אלטרנטיביים  משפחתיים  לתאים  אפשרויות  ומיוצרות  בישראל 
ניתן לזהות בחברה הישראלית מאפיינים מסורתיים של חברה  יחידנית, אך עדיין  והורות 
משפחתית ופרו–נטליסטית:�2 החברה הישראלית מאופיינת בשיעורים גבוהים של נישואין 
וילודה, בשיעורי גירושין נמוכים ובאחוז הנמוך ביותר בעולם של לידות מחוץ לנישואין )בר–

כך למשל עונה אחת מהכותבות–אמהות בפורום לנוכח תמיהה חוזרת על נוכחותה בו:  ��

Kalla )אם לילדים ביולוגים ומאומצים הכותבת בפורום(: 	
אני פה כדי לתמוך בזכותם של אנשים לא לרצות ילדים ולא להביא ילדים לעולם. המטרה שלי אינה   

לחזק את האנשים שכותבים פה בהחלטותיהם האישיות, כי הם לא זקוקים לכך, בדיוק כמו שאני לא 

זקוקה למזלי בחיזוקים להחלטות שלי. הסיבה שאני פה היא יותר הכרזה אידיאולוגית–חברתית שלי. 

זו לא תמיכה באדם זה או אחר אלא ברעיון. חשוב לי לבטא את תמיכתי בזכותו של כל אחד לעשות 

גם אם הבחירה שלו היא בחירה שרק  ומזלזל,  עוין  ביחס  את הבחירות שלו בחיים מבלי להיתקל 

מעטים בוחרים בה. כמו כן, חשובה לי במיוחד סוגיית חופש הבחירה של נשים... למעשה אנחנו באותו 

צד והימצאותי בפורום אינה באה בסתירה לעובדה שאני הורה ורציתי ילדים ואתם לא.

בחרתי להתייחס גם לדבריהם של כותבים בפורום שהם הורים או סינגלים משום שדבריהם מייצגים   

כותבת  לטעמי,  בזוגיות.  כאמור  החיים  המרואיינים,  ידי  על  גם  שהובעה  העולם  תפיסת  את  נאמנה 

תפיסת  את  ילדים משקפת  בהולדת  זוג שמעוניין  בבן  לבחור  מאשר  לבד  להישאר  שטוענת שתעדיף 

העולם הנון–נטליסטית כפי שהיא נשקפת גם מבעד לעיניהם של אנשים שחיים בזוגיות; ומבחינתי ֵאם 

שכותבת כי “יש לי ילדים בוגרים ואני לא חושבת שהם שווים את המאמץ שמושקע בהולדתם וגידולם. 

אם הייתה לי אופציה לא להביא ילדים, לא הייתי מביאה אותם” מאפשרת אף היא התבוננות שונה 

ומורכבת על האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית בישראל.

אידיאולוגיים  משיחים  חלק  הם  ־  ופרו–נטליזם  משפחתיות  ־  אלה  מושגים  ששני  לציין  הראוי  מן   �2

חשוב  ולכן  מהראיונות,  עלתה  זו  מובחנות  מובחנות.  גם  ביניהם  קיימת  אך  קשר,  ביניהם  המקיימים 

לעמוד עליה: אנשים ללא ילדים מבחירה אמנם בוחרים בחירה נון–נטליסטית בחברה פרו–נטליסטית, 

אך אין זה אומר שהם בוחרים שלא להיות משפחה. אף שבספרות המחקרית לגווניה ובהיגיון החברתי 

הרווח משפחה נתפסת כיחידה של זוג ושני ילדים ביולוגיים לפחות, מהראיונות עולה שמבחינת רוב 

המרואיינים גם זוג ללא ילדים הוא בגדר משפחה.
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יוסף, ��99, �996; גליקמן, אורן ולוין–אפשטיין, �200; פוגל–ביזאוי, �999(. כמו כן, ישראל 
מאופיינת בנגישות הגבוהה ביותר בעולם שמאפשרת המדינה לטכנולוגיות פריון ובשיעורים 
Birenbaum- ;2004 ,הגבוהים ביותר בעולם של שימוש בהן )גולדין, 2007; השילוני–דולב

 .)Carmeli, 2004; Portugese, 1998; Shalev & Gooldin, 2006
במחקר העוסק בפוליטיקה של טכנולוגיות פריון בישראל טענה גולדין )2007( שמאפיינים 
משפחתיים–מסורתיים אלה והציפייה להורות בישראל הם פועל יוצא של שלושה נרטיבים 
זכות  ובעונה אחת: נרטיב לאומי–דתי–דמוגרפי שעניינו  קולקטיביסטיים המתקיימים בעת 
ורגשות:  זכויות  של  נרטיבים  ושני  הפלסטיני–יהודי,  הסכסוך  של  בהקשר  היהודי  הקיום 
נרטיב אוניברסלי הנשען על האתוס הפרו–נטליסטי אודות “המוסר הביולוגי” של המשפחה, 
בילדים. בהמשך  כמגולם  נתפס  לאושר, כשמימוש האושר  הזכות  ליברלי שעניינו  ונרטיב 
הדברים ארחיב את ההתייחסות לנרטיב האוניברסלי–ביולוגי ואציג את מופעו הנוסף באתוס 

פסיכולוגי של “התבגרות תקנית” באמצעות הורות.�� 

)1( נרטיב דתי–לאומי–דמוגרפי
מוטיבציה פרו–נטליסטית: אמהֹות בשליחות יהודית 

הגּברת הילודה היא תנאי הכרחי לקיומה של ישראל, ואישה יהודית שאינה 
מביאה לעולם לפחות ארבעה ילדים... מועלת בשליחות היהודית )דוד בן 

גוריון, מצוטט אצל הייזלטון, �978, עמ‘ �5(.

ובייחודה  היהודית  הדת  של  התרבותי–סמלי  בעולמה  נטוע  בישראל  זה  נרטיב  של  עוגנו 
ההיסטורי: מצוות פרו ורבו פוגשת את “איום המאזן הדמוגרפי”, ויחד הם מתארגנים סביב 
תוקפה  ורבו מקבלת את  פרו  מצוות  טרור.  ופעולות  הגירה, מלחמות  זיכרונות של שואה, 
מעצם הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הגדרה זו מפורשת בהענקת מעמד רשמי 
לדת היהודית, וזו רואה בהורות ציווי מוסרי ודתי. עקרותה של אישה היא ארכיטיפ של סבל 
 Kahn,( בדמיון היהודי, ועל פי שיחים תיאולוגיים–ביאוריים, אדם שאין לו ילדים משול למת

 .)2000; Shalev & Gooldin, 2006
אך מדינת ישראל אינה מוגדרת יהודית בלבד, אלא גם ציונית, ומכאן שהשמירה על רוב 
יהודי במדינת ישראל ניצבת כנר לרגליה, הן באמצעות הגירה של יהודים אל המדינה )עלייה 
חיצונית( והן באמצעות שיעור ילודה גבוה של המגזר היהודי )עלייה פנימית( )מלמד, 2002(. 
בהקשר זה נכתב רבות בספרות הסוציולוגית על הקריאה לנשים להתייצב בקו הראשון של 
החזית בתפקיד נושאות הקולקטיב )bearers of the collective(; רחמן נתפס כרחם לאומי, 
וסביב כוח ההולדה הביולוגי של נשים ומיניותן מתבצעת עבודה תרבותית–סימבולית ופוליטית 
באידיאולוגיה הלאומית, כך שנתיבן לאזרחות במדינת ישראל עובר דרכו )ברקוביץ, �999; 

.)Amir & Benjamin, 1997; Kahn, 2000 ;2002 ,הייזלטון, �978; מלמד
חיוניותם  בשל  לאומי  כנכס  נתפסים  שילדים  עולה  הדתי–לאומי–דמוגרפי  מהנרטיב 
להמשכיות החברה, ומימושה של אמהות ביולוגית בישראל נתפס בראש ובראשונה כחובה 

ככזו  אישה  של  זהותה  על  הסופית  החותמת  שלפיו  המגדרי,  זה  רביעי,  לנרטיב  גם  להתייחס  אפשר   ��

מוטבעת באמצעות הולדת ילד. לקריאה נרחבת בעניין זה ראו דונת )2007(.
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מוסרית–אזרחית בסיסית וכמשימה פטריוטית ממדרגה ראשונה. מכאן שמתוך שיח לאומי זה 
כפייתה של אמהות פועלת כך שהיעדרה עשוי להיחשב בגידה לאומית כמעט.

מוטיבציה נון–נטליסטית: נשים בשליחות עצמן
לאחר מלחמת לבנון השנייה, באוגוסט 2006, שיתפתי את חברי הפורום במחשבותיי אודות 

הקשר שבין מלחמות�4 לתופעת הבייבי בום.�5 זו הייתה אחת התגובות שנתקבלו:

efroch99 )מנהלת הפורום(:
ברמה הרגשית, אני מבינה את זה לגמרי. למה? אני מרגישה שהקיום שלי פה מאוים. 
אני מרגישה שהחיים שלי במדינה תלויים כרגע בשני דברים ־ קיום של רוב יהודי, 
וקיום של צבא חזק. אני לא תורמת לאף אחד משני הדברים האלה, ובכך למעשה 
אני תולה את קיומי פה בכך שאנשים אחרים יביאו ילדים ויגדלו חיילים. ויש בזה 
צביעות, אם אני מכירה בעובדות הקודמות, אבל עדיין לא מוכנה לתת את חלקי ־ 
ובמקרה הזה, הבאת ילדים וחיילים, כמה שזה ישמע מעוות, זה חלקי. כמו שעשיתי 
צבא, וכמו ששילמתי מסים. למעשה פעם ראשונה שאני מבינה את הקריאה לילודה. 
אני פשוט מרגישה מאוימת, ולא יכולה לצפות שאנשים אחרים יגדלו ילדים שילכו 
להקריב את חייהם במלחמות. זה לא אומר לרגע שאני שוקלת לעשות משהו בנדון, 
או חס וחלילה להביא ילדים בשביל המדינה, אבל אני מרגישה במצב הנוכחי, פעם 

ראשונה בחיי, דילמה מוסרית בנוגע לאי הבאת ילדים.
תמיד שואלים אותנו ־ מה אם כולם היו עושים כמוכם? וברמה הגלובלית, ברור שזה לא 
משנה, ועדיף לעולם הזה שהילודה תצטמצם. אבל ברמה שלנו, הקטנה, במדינה שלנו, 

אם כולם יעשו כמוני, עוד 20 שנה בוודאות לא תהיה פה מדינה שאני אוכל לחיות בה.

אף שתגובה זו נדירה בקרב הבוחרים בחיים ללא ילדים, בחרתי לצטטה משום שהיא חושפת 
החרכים  את  והן  עצמו  את  הן  בחובו  הטומן  הלאומי–דמוגרפי,  הנרטיב  של  מורכבותו  את 

כותבת   )�978( הייזלטון  השנייה.  העולם  מלחמת  מארצות–הברית שלאחר  מוכרת  בום  הבייבי  תופעת   �4

אחרות  לתקופות  יחסית  לידות  של  מודגשת  גאות  הייתה   �97� בשנת  הכיפורים  יום  מלחמת  שלאחר 

שלאחר מלחמה, שנבעה מרצון הגברים יותר מאשר מרצון נשותיהם. הטענה היא שגברים חזרו מן החזית 

הזדעזעו  רבים  התועלת שבמלחמה.  חוסר  ומתחושת  שראו  האימים  ממחזות  כתוצאה  הלם  של  במצב 

כשהבינו עד כמה חשופים הם: חברים נהרגו לידם, וכפסע בלבד הפריד בינם ובין המוות. הגילוי שהם 

בני תמותה הוביל את הגברים לחשוב אודות הנצחה עצמית: אם הם עצמם לא יישארו בחיים, לפחות 

יהיו אלה צאצאיהם שיישארו. לטענתה, ישראלים מיישמים את הרעיון שהרחם הוא אנטיתזה למלחמה, 

למחצה  מודעת  שאיפה  כאן  ויש  העתיד,  וחיי  האישיים  החיים  החיים,  את  מסמל  הרחם  למוות.  קרי 

להעניק למוות משמעות באמצעות יצירתם של חיים.

ברצוני לציין שזו אחת הפעמים היחידות בהן עשיתי שימוש בתכנים מן הפורום שאני העליתי לסדר   �5

עם  שמגיע  הוא  החוקר  שבו  ריאיון,  של  מחקר  לטכניקת  זהה  בפורום  שכזה  שימוש  מבחינתי,  היום. 

שאלות מוכנות מראש הנוגעות בסוגיות עליהן ברצונו לתת את הדעת. ברוב המקרים במהלך שלוש שנות 

המחקר בחרתי להיצמד ללוגיקה הפנימית של השדה, והעבודה הושתתה, כאמור, על תכנים שנכתבו 

בפורום המעסיקים את הבוחרים בחיים ללא ילדים עצמם, והם לא הוכתבו ויוצרו על–ידי כחוקרת.
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הסודקים אותו, זאת משום שאף על פי שתגובה זו מנהלת דיאלוג עם השיח הלאומי–דמוגרפי 
הרווח, בשורה התחתונה efroch99 בוחרת שלא להוליד ילדים. 

ציינתי שתגובה זו נדירה בקרב הבוחרים בחיים ללא ילדים משום שהממצאים מלמדים 
בחייה  נוכח  ואינו  האתיקית,  או  המקרו–תיאורטית  ברמתו  נותר  זה  נרטיב  רוב  פי  שעל 

היומיומיים של אוכלוסיית המחקר עצמה. 

כותבת בפורום:�6
האמת שעד שהגעתי לפורום מעולם לא שמעתי את הטיעון הזה.

bella	isola )כותבת בפורום(:
הטיעון הלאומי לא מעסיק אותי כלל. אף פעם לא העמידו אותו בפניי.

HollyGoLightly )כותבת בפורום(:
זה מעולם לא עלה על דעתי.

התגובות שהתקבלו כשהועלה הנרטיב הדתי–לאומי–דמוגרפי כנימוק לצורך בילודה בישראל 
מלמדות על דחייתו החד משמעית ועל כך שאינו מובא במערך השיקולים בבחירה בסגנון 

חיים כזה על ידי הסוכנות החברתיות עצמן. 

אורלנדה )כותבת בפורום(:
הרחם שלי לא שייך למדינת ישראל או לעם היהודי ואני חיה בשביל עצמי. וכמו 
כן, באותה מידה שאני חיה פה אני גם יכולה לחיות במקום אחר. אני אישה שלמה 
ולא אוסף של איברים להשכרה לצרכים קולקטיביים כאלה ואחרים. החפצה כזאת 

מרתיעה אותי מאוד.

r	a	t	s	I )כותבת בפורום(:
זה טיעון שלקוח מאמונות פשיסטיות/דיקטטוריות קשות ביותר. הטיעון של ילודה 
למען המדינה הוא טיעון שאותי אישית מזעזע יותר מכל. הוא מזעזע משום שהוא 
לוקח את הפרט והופך אותו לכלי של המדינה ־ מה שהיטלר דרך אגב עשה מצוין 

)nicks( ותחתם הם  נוהגים לבחור לעצמם כינויים  בהתאם למקובל בפורומים אינטרנטיים, הכותבים   �6

כותבים את שעל לבם ומחשבתם. מצאתי לנכון לקבל את הסכמתם של חברות הפורום וחברי הפורום 

ובכינוייהם. אף שידוע שכתיבה וקריאה בפורום נגישות לכל, עדיין הכותבים בו  להשתמש בדבריהם 

משתפים בפתיחות במידע מעולמם האישי בשל תחושתם שדבריהם ממוענים לחברי קהילתם האינטימית 

והתומכת בלבד. מכאן ששימושי בדבריהם ללא הסכמתם משמעו ניתובם לערוץ תקשורת נוסף שאליו 

לא היו מודעים ושלו לא נתנו את אישורם. רוב הכותבים נתנו את הסכמתם לשימוש זה, ואילו אחרים 

הסכימו שדבריהם יצוטטו אך ביקשו שלא אנקוב בכינוייהם בפורום, ובעקבות בקשתם הוא שונה. אל 

דבריהם של כותבים שלא הגיבו לבקשתי לחיוב או לשלילה התייחסתי תחת הכינוי הכללי והבלתי מזהה 

“כותב/ת בפורום”.
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כמו גם צ‘אושסקו ברומניה ועוד כמה “מנהיגים מקרסולם ומטה”. בטיעון הזה אין 
שום מקום לאישיות, אופי, תחושות, רצונות, שאיפות, חלומות או בחירה בטוב עבור 
עצמך משום שהוא מתעלם לחלוטין מהאדם כולו ומתעסק אך ורק בטובת המדינה 

ולכן אני תופשת אותו כטיעון פשיסטי מסוכן ביותר.

לטובת  פריונן  את  לנכס  המציע  נרטיב  הפורום,  חברות  של  מדבריהן  לראות  שניתן  כפי 
המשך הישרדותה של החברה הישראלית–יהודית נדחה על הסף,�7 וניתן לטעון שעבור חלק 
מהמסרבות לאמהּות, לא זו בלבד שילדים אינם נתפסים כמעניקי זכויות במימוש אזרחותן 

ה“תקנית”, אלא הם נחשבים מפרי זכויות של ממש.

)2( נרטיב אוניברסלי: על הישרדות והתבגרות
מוטיבציה פרו–נטליסטית: כך רוצות וצריכות כולן

בדומה לנרטיב הלוקלי–ישראלי, גם הנרטיב האוניברסלי סביב ילודה מייצר ציפייה להורות, 
וזאת בשל תפיסת האדם כיצור ביולוגי בעל דחפים יצריים של רבייה לשם הישרדות. על 
בסיס שיח זה הורות ביולוגית נתפסת כצורך אוניברסלי המצוי בבסיסו של האנושי )גולדין, 

.)Ireland, 1993; Macintyre, 1976; Veevers, 1980 ;2007
ריץ‘ )�989( כותבת כי “האמהּות הממוסדת תובעת מן הנשים ‘יצר’ אמהי במקום אינטליגנציה, 
)עמ‘  העצמיות”  בניית  במקום  הזולת  כלפי  יחס  עצמית,  הגשמה  במקום  אנוכיות  כל  היעדר 
�7—72(. דבריה מכניסים לתמונה ממד שיחי נוסף מעבר לממד הביולוגי–הישרדותי, הלוא הוא 
הממד הפסיכולוגי–התפתחותי, הנתפס אף הוא כאוניברסלי, כחלק מהמסלול ה“תקני” שאמור 
זה נשען על כל אותם קונספטים מודרניים דוגמת צמיחה,  לעבור כל אדם באשר הוא. ממד 
גדילה, הגשמה ומימוש עצמי, אך בהבדל מרכזי אחד: ריץ‘ רואה באמהות גורם הבא על חשבון 
הקונספטים האלה, ואילו בשיחים הפסיכולוגיים הרווחים )הן הפרופסיונליים והן בקרב הדיוטות( 
הורות נתפסת דווקא כשער הכניסה אליהם: בשיחים אלה הולדת ילדים נתפסת כשלב קריטי 
בהתפתחות אישיותו של אדם, משום שהיא נתפסת כמבססת את בגרותו הרגשית והחברתית 
)Safer, 1996; Veevers, 1980(. במובן זה הורות היא מעין סף כניסה לחברה הבוגרת, יותר 

 .)Hoffman & Hoffman, 1973( מסיום בית ספר, עבודה או חתונה
כל  שנישאו,  שמרגע  היא  הקונבנציונלית  המשפחה  מושתתת  שעליה  היסוד  הנחת 
מהוללת  הורות  ההורות.  תפקיד  את  לקבל  מחויבים  וה“נורמלים”  ה“בריאים”  המבוגרים 
כתפקיד חברתי רצוי, וגורמים רבים משולבים כדי לייצר סביבה שבה הולדת ילדים מוגדרת 
לא רק כבלתי נמנעת אלא אף כנחשקת )Veevers, 1980(. הנורמות שלפיהן לאנשים צריכים 
להיות ילדים משולות לִמרשם )prescription(. ויוורס ).Ibid( כותבת שלמילה מרשם יש שתי 
משמעויות בהגדרה המילונית: האחת ־ to lay down as a course to be followed, והשנייה 
ציווי  to order as a remedy or treatment. במובנה הראשון של המילה, מרשם הוא  ־ 
מוסרי הממקם אדם כשווה בין שווים בחברה שבה הוא חי. במובנה השני, ההורות מומלצת, 

אם לא כתרופה לכל המחלות, אזי לפחות כמענה חלקי ל“בעיות” של צמיחה אישית.

כאמור, עבורי דחייה זו היא היא הנרטיב האלטרנטיבי, גם אם אינה אלא סירוב לקבל את הקיים, ואף   �7

שאינה מציעה נרטיב חלופי הניצב בזכות עצמו.



427    סוציולוגיה ישראלית יא )2( תש“ע–2010 

ברמת האינדיבידואל הולדה וגידול של ילדים נתפסים כחוויות של הענקת משמעות עבור 
העצמי, שנעשה מפותח ומורכב יותר מבעבר כפועל יוצא מהיתקלות בתהליכים ובמצבים שלא 
 .)Beck & Beck-Gernsheim, 1995( היו מוכרים לו קודם לכן, כשנדרש לדאוג לעצמו בלבד
תפיסת  הם  האוניברסלי  בשיח  ההורות  כפיית  של  שמקורותיה  לומר  אפשר  כן,  אם 
החברתי  המרשם  וכן  הישרדות,  לשם  כהכרחי  הביולוגי–רבייתי  הפוטנציאל  של  המימוש 
לבגרות והגשמה עצמית באמצעות ילדים, שהתקבל ככתב ציווי שאין בלתו. כך, היעדרה של 

הורות נתפס כמעיד על שיבוש דרכו של הטבע ועל תהליך התבגרות שלא הושלם. 

מוטיבציה נון–נטליסטית )1(: על טבע מתורבת וטבע אישי
העמדה הנחרצת שהוצגה לעיל, לפיה יש טבע אנושי אחד שמטרתו הולדת ילדים ומסלול 
טיעונם  לנוכח  נסדקת  ילדים,  הולדת  דרך  לעבור  אחד שחייב  תקין  התפתחותי–פסיכולוגי 
הבסיסי ביותר של אנשים שאינם רוצים ילדים, המעידים על אי קיומו של צורך או של יצר 

ביולוגי, כהגדרת המרואיינים והכותבים בפורום: 

:I	s	t	a	r
הרבה פעמים ניסיתי לתת סיבות, עד שהבנתי שזה לא נחוץ. מגיל 5 בערך ־ הייתה 
ידיעה פנימית ברורה, צלולה ואמיתית של “לא לעשות ילדים”!!!! בגלל כל האשמה 
הכרוכה בידיעה כזו מבפנים עקב מסרי החברה מבחוץ, היה גם אצלי צורך עז לתרץ 
ולהסביר ולתת לעצמי ולאחרים סיבות. האמת היא שאין סיבות חיצוניות אצלי, ולא 
צריכות להיות. זו ידיעה פנימית עצומה, חזקה, מושרשת ־ בדיוק כמו הידיעה שכדי 
לחיות צריך לאכול, לישון ־ עבורי זה עניין של הישרדות טבעית, ידיעה מבפנים 
מה נכון לי במאה אחוז ללא שום עוררין. הדבר היחידי שערער והפחיד היה תחושת 
האשמה, המוסר, האיום החברתי והמסרים הדתיים/חברתיים בנושא. מעולם לא היה 
לי קונפליקט פנימי בנושא. מבפנים תמיד היתה ידיעה ברורה לגמרי. מהן הסיבות 

שלי? כל הסיבות שבעולם ואף לא אחת מהן ־ פשוט, כי ככה אני.

התייחסותה של I s t a r ל“ידיעה פנימית עצומה, חזקה ומושרשת” בנשימה אחת עם צרכים 
“טבע”, משום  במושג  ביולוגיים–טבעיים אחרים מחייבת התבוננות מחודשת  הישרדותיים 
שהיא מצביעה על קיומו של ריבוי ולא אחד. דבריה מפרקים את הטבע האנושי ומוסיפים 
קורה  מה  השאלה  ונשאלת  האותנטי,  והאני  האישיות  קרי  האישי,  הטבע  את  לתמונה 
כש“הטבע האישי” סותר את “הטבע האנושי”, וכשהיענות לטבע האנושי פירושה לא להיות 
המוגדרים  ובצרכים  ביצרים  עוסק  הביולוגי  השיח  אחרות,  במילים  האישי.  לטבע  נאמנה 
טבעיים, אך היעדרו של רצון, צורך או יצר להוליד ילדים בקרב אוכלוסיית המחקר נתפס 
על ידה כעין הוכחה לקיומה של ביולוגיה אחרת, טבע אחר ונוסף שיש להביאו בחשבון. כך 

מתארים זאת מרואיינים וכותבות אחרות בפורום:

אבנר )מרואיין(:
אני מתנדב בעמותה עם ילדים, זאת אומרת, זה לא שאני לא אוהב ילדים או לא 

מסתדר עם ילדים, ממש לא. משלי ־ אני פשוט לא מרגיש צורך להביא אותם.
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שרי )מרואיינת(:
אני יכולה להעיד על עצמי שבלי קשר לזוגיות שלנו מעולם לא משך אותי הנושא 
פשוט   ]...[ ילדים”  שונאת  “אני  כמו  קשה  דבר  חלילה  להגיד  יכולה  לא  אני  הזה. 
הזה.  היצר  בי  קינן  לא  פעם  אף  אותו.  מרגישה  לא  ואני  אמהי,  יצר  על  מדברים 
מה שמפתיע הוא שאנשים אמרו לי שעם הזמן זה יגיע, ואמרתי “או קיי. אולי הם 
צודקים”. אני בת �7, כמה זמן? את יודעת מה, למדתי שלא לבטל אף פעם, לא להגיד 
אף פעם “לא יכול להיות, לא יהיה”. אבל נכון להיום, נכון לרגע זה, לא השתנה 
אצלי שום דבר. כל פעם אני אומרת לעצמי “נעים לי, טוב לי, לא חסר לי”. אין לי 

את החוסר הזה. זה מסכם את כל התמונה ־ לא חסר לי ואין לי רצון וצורך.

gertrude )מייסדת הפורום ומנהלתו בעבר(:
הביולוגית  האינסטינקטיבית,  הבסיסית,  ברמה  רצון,  שום  לי  אין  ־  פשוט  הכי 
והפסיכולוגית ללדת או לגדל ילדים )וממש משונה לי שכל כך הרבה נשים רוצות 
זה. כלומר, הרצון לא ללדת נראה  זה לא סביר בעיני, אני לא תופסת את  ילדים, 
לא  שאני  אותי  מפתיע  תמיד  ללדת.  כן  מהרצון  יותר  הרבה  ומתבקש  הגיוני  לי 

הנורמה(.

ייתכן שיהא זה נוח להתייחס אל הדוברים שצוטטו לעיל כסוטים חברתיים שאינם מעידים 
אך  הנורמה.  של  גבולותיה  את  מחדש  מסמנת  שבכך  שלהם,  חריגותם  על  מלבד  דבר  על 
התערסלות בנוחיות כזו לא תהיה אלא מכשול באבחון הבנייתה החברתית של הנורמה, קרי 

נפילה למלכודת הקבלה כמובן מאליו את קיומו של יצר הורי בכלל ושל יצר אמהי בפרט. 
היצר ההורי )ובייחוד היצר האמהי( הוא קונספט המרמז שלבני אנוש בכלל ולנשים בפרט 
יש דחף אינסטינקטיבי להתרבות; שלדחף זה יש ערך הישרדותי הן ברמה האינדיבידואלית 
והן ברמת המין האנושי; שהיריון הוא נורמלי וגידול ילדים הוא הפונקציה הנעלה והבסיסית 
ביותר עבור נשים. התפיסה לפיה כל אדם באשר הוא אמור לרצות להרות, להוליד ילדים 
ודורש  עושה  הרי  הוא  לטבע,  לסרב  אפשרי  בלתי  ולכאורה  הטבע,  כדרך  נתפסת  ולגדלם 

 .)Macintyre, 1976( כרצונו, בהתאם לצרכיו, וסביר שלצורכי הישרדות
סימון דה–בובואר )�949( העמידה בסימן שאלה את עצם קיומו של יצר זה כשהציעה מהלך 
דה–קונסטרוקטיבי שחשף שיצרים ביולוגיים, ובהם רבייה ופריון, אינם מושגים חד משמעיים 
המתייחסים לטבע ההולדה האנושי, אלא הם תלויי הקשר היסטורי ותרבותי ונטועים במארג 
מורכב של יחסי כוח ושליטה בחברה פטריארכלית. הסוציולוג האמריקאי וויליאם תומאס  
)Thomas( טען שאם מצב מוגדר כאמיתי, הוא יהיה אמיתי בתוצאותיו. מכאן שאם רבייה 
היא מעשה חוצה תקופות ותרבויות, אם היא נתפסת כמצב הנורמלי, ואם רעיון קיומו של יצר 
אמהי מחלחל תמידית לתוך חיי היומיום, אזי לכאורה לא נדרש להסבירה, משום שהיא המובן 
מאליו בסדר החברתי הנורמטיבי )Macintyre, 1976(. בעקבות דה–בובואר ומקינטאייר, גם 

באדינטר )�985( מקשה ושואלת:

שנועדה  אדירה  לא? מהתלה  ותו  אלא מהתלה  זו  אין  או שמא  יצר אמהי  קיים  כלום 
לשכנע את הנשים כי עליהן מוטלת “העבודה השחורה” ]...[ איזה מין “יצר” הוא, הקיים 
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אצל נשים מסוימות, אך לא אצל האחרות? ]...[ במקום על יצר, האם לא מוטב לדבר על 
לחץ חברתי כביר שתכליתו לאפשר לאישה להגשים עצמה באמהותה? )עמ‘ 264(

מחייבים  שדבריהן  ומכאן  התרבות,  את  לתמונה  מכניסות  מקינטאייר  והן  באדינטר  הן 
אנחנו  “טבע”. אפשר לטעון שגם כשאנחנו מדברים על טבע,  במושג  התבוננות מחודשת 

מדברים למעשה על תרבות, משום שהיא זו שמכוננת אותו באופן סמלי באמצעות השפה.
המתח המתקיים בין טבע לתרבות נבחן בהרחבה בספרות העוסקת במורכבות היחסים 
ההיסטוריים–סמליים ביניהם, ואפשר ללמוד ממנה שטבע הוא קטגוריה המיוצרת בצורתה 
המסוימת בתוך תרבות מסוימת, ואין בעצם טבע שהוא טבעי, שידה של התרבות לא נגעה 
בו, שלא עבר תהליך של ִתרבות. קביעות אלה מאפשרות לנו להתבונן מחדש על קונספטים 
שנחשבים טבעיים, דוגמת היריון ולידה. סטראתרן )Strathern, 1992( טוענת שמה שנחשב 

.)enterprised-up( עד כה טבעי נעשה מושא בחירה, ומכאן שהטבע מוגדר ומובנה מחדש
מתוחמת  בהורות  החברתית  שההכרה  וככל  טכנולוגיה,  על  ונסמך  הולך  שהטבע  ככל 
בלתי  וכגורם  מתרבות  במנותק  טבע  על  לחשוב  יותר  קשה  כך  לגליזציה,  של  בפרקטיקות 
תלוי בהתערבות חברתית. פעולות של פריון ורבייה נתונות לעבודה תרבותית רחבת היקף, 
שהתערבות טכנולוגית )הווה אומר תרבותית( הולכת ומתפתחת סביבן: אמצעי מניעה, שאיבת 
ביציות, שיבוט, הפריות מלאכותיות, פונדקאות ועוד, כל אלה מעידים שביולוגיה אינה גורל, 

ועל כן עלינו להסב את תשומת הלב לאותן הבניות תרבותיות שלאורן היא מעוצבת ככזו:

The “myth” of nature is a system of arbitrary signs which relies on a social 
consensus for meaning… Our mind structures myth, and in a feedback 
loop myth instructs our perceptions of the phenomenological universe 
(MacCormack, 1980, p. 4).

הוא  לכאורה  טבעי  שיח  שגם  מעידים  המחקר  אוכלוסיית  של  דבריה  זה,  חלק  לסיכום 
נטול  אין,  חוסר,  כגון  מונחים  הדיון  במרכז  המעמידה  שרטוריקה  מפני  תרבותי–לעומתי, 
והיעדר מניחה שהצורך היה אמור להתקיים, והיעדרו נתפס כדורש הסבר או הצדקה בתרבות 

פרו–נטליסטית.�8

מוטיבציה נון–נטליסטית )2(: מבוגרים מגדלים את עצמם

קרן )מרואיינת(, בתשובה לשאלה מהי המשמעות של ילדים עבורה:
את ממש ]מדגישה בקולה[ מאבדת את האני העצמי שלך כי אין לך זמן פנוי, גם אם 
את מאוד רוצה. כשאני מאבדת את האני העצמי שלי, אני מתכוונת גם לזמן, שאין 

מאחר שהורות בחברות פרו–נטליסטיות מכוננת לא רק כבלתי נמנעת אלא גם כנחשקת, הרי כל שיח   �8

אלטרנטיבי המתקיים למולה מחויב להיות לעומתי. במילים אחרות, אלה הבוחרים בחיים ללא ילדים 

מונחים  באמצעות  אלא  זאת  לעשות  באפשרותם  אין  אך  ה“סוטה”,  התנהגותם  את  להסביר  מצופים 

 .)Campbell, 1985( לעומתיים אל מול האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית
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לך זמן לעצמך. את לא עושה את מה שאת ]מדגישה בקולה[ באמת רוצה, את עושה 
את מה שאת חייבת בשביל יצור אחר. איפה את בכל הסיפור הזה? איפה התחביבים 

שלך? הרצונות שלך? הזמן הפנוי שלך? איפה הזמן בשבילך להעשרה? 
פנימיים  תהליכים  עובר  האדם  הזוגיות  חיי  בתוך  גם  בחיים.  שינוי  עובר  אדם  בן 
עם עצמו והוא משתנה ואולי הוא רוצה ללמוד עוד משהו ולהתפתח ולנסוע ברחבי 
הזמן  ילדים,  כשיש  חוגים.  ולקחת  דברים  וליצור  אחרות  תרבויות  ולראות  העולם 
כאילו עוצר. את אמא, והזמן עוצר מלכת, וזהו. את צריכה רק להשקיע בילד ובמה 

שהוא צריך להתפתח וללמוד, בחברים שלו ובחוגים שלו, בלימודים שלו, וגמרנו.

בעוד שבנרטיב הפרו–נטליסטי הולדת ילדים היא בבחינת החותמת הסופית המאשרת את 
היות האדם סובייקט שלם, בוגר ואחראי, מבעד לעיניה של חלק מאוכלוסיית המחקר הורות 
ילדים נעשים מרכז עולמו של ההורה  אינה מתיישבת עם היות סובייקט. מנקודת מבטם, 
זהותו  את  מהפרט  הם  גוזלים  בכך  בקיומו.  טובה  חלקה  כל  ותופסים  היוולדם  מרגע  כבר 
הטרום הורית, ומכאן שאינם מַתקפים אותו כישות שלמה, בוגרת ומורכבת יותר, ואף להפך. 
לתחושת חלק מהמרואיינים והכותבות בפורום הם רואים מדי יום ביומו אנשים שאין להם כל 
זהות נוספת מלבד זהותם ההורית, שמסתובבים בעולם כשעיקר סיפוקם נובע מבילוי ימים 
מבודדים  ילדיהם,  החיים של  קצב  פי שגרה שמכתיב  על  ומונוטוניים שמתנהלים  ארוכים 
מחייהם בימי טרום ההורות, מנותקים מחיים גדושים של מבוגרים שמתקיימים שם בחוץ, 
ומופרדים מקצב אינדיבידואלי משל עצמם. לשיטתם, הורה מאבד את ממדי זהותו הטרום 

הורית, וממד הזהות החדש שלו, ההורי, הוא היחידי שנותר, ועבורם הוא אינו מספק.
לסיכום חלק זה אפשר לומר שבעוד שבנרטיב ההגמוני הולדת הילדים מעניקה גושפנקא 
לזהותו של אדם כסובייקט שהשלים את שלבי התפתחותו התקינים, בנרטיב האלטרנטיבי 
עוד  התקינה.  ההתפתחות  את  כבולמים  דווקא  נתפסים  ילדים  המחקר  אוכלוסיית  שמציעה 
אפשר לומר שבעוד שהורה נתפס כמשלים את התפתחותה של זהותו הבוגרת במלאו תפקידים 
של הוראה, הנחיה, הדרכה ומודל לחיקוי עבור הדור הבא, הסירוב להורות ממקם את הבוחרים 
ולליטוש  עצמי  ללימוד  המובהקת  ההעדפה  בעל  התלמיד,  כותרת  תחת  ילדים  ללא  בחיים 
מיומנויות על פני הוראת האחר )Veevers, 1980(. מכאן שלדידם, תפקיד התלמיד דווקא, ולא 

ההורה, טומן בחובו את פוטנציאל המימוש העצמי והתפתחותה של זהות שלמה. 

)3( נרטיב ליברלי: הזכות לאושר
מוטיבציה פרו–נטליסטית: הדרך אל האושר

אנו חיים בעידן שבו בני התרבות המערבית מצויים בצורה זו או אחרת במרדף אחר אושר 
)Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton, 1996(, רגש שהוגדר כערך עליון לפני 
כמאתיים שנה. האנציקלופדיסטים הצרפתים מהמאה ה–�8 היטיבו לנסח בערך “אושר” את 
סטנלי  פי  על  החיים.  הכרחיים של  נתונים  אינם  וסבל  כאב  לפיה  החדשה,  האידיאולוגיה 
ואחרים )Stanley et al., 2003(, מדובר במדד סובייקטיבי של רווחה אנושית, והם מתייחסים 

למונח “אושר” כאל הרגשה טובה והנאה מהחיים.�9 

לעיתים נעשה שימוש במונחים “סיפוק” או “רווחה רגשית”, כתחליף למונח “אושר”.  �9



431    סוציולוגיה ישראלית יא )2( תש“ע–2010 

ארגייל )Argyle, מצוטט אצל בילסקי, 2004( טוען שיחסים בין–אישיים דוגמת נישואין, 
מחקרים  אדם.  של  באושרו  ביותר  חשוב  מרכיב  הם  וכו‘  בעבודה  יחסים  הורות,  חברים, 
הורים  ואהבת  התאהבות  ־  ביותר  האינטנסיביים  שהיחסים  מלמדים  שערך  אמפיריים 
לילדיהם ־ הם הגורמים לשמחה הגדולה ביותר, ושביעות הרצון שהם מסבים נובעת בעיקר 
יכולים  מתחושות האינטימיות, החום, החיבה והאמון ההדדי ומקיומו של אדם שבו אנחנו 

לבטוח. 
מקורה של ראיית ההורות כזכות לאושר טמון בתפיסת האהבה של המאה ה–�8, לפיה 
במיקרוקוסמוס  ובראשונה  בראש  להימצא  הוא  חייב  הרי  הזה,  בעולם  אפשרי  אושר  אם 
המשפחתי: “הנישואים החדשים, המושתתים על החופש, הם משכנם המובהק של האושר, 
של החדווה ושל רגש החיבה. נקודת–השיא של נישואים אלה היא ההולדה” )באדינטר, �985, 
עמ‘ ��0(. הקישור בין ילדים לאושר הדוק אף יותר, כמעט בלתי ניתן להתרה, בכל הנוגע 
לנשים: “מכיוון שיכולה האישה להיות אם, הסיקו מכך שלא זו בלבד שהיא צריכה להיות אם 

אלא גם חייבת, וכי רק באמהּות יכולה היא למצוא את אושרה” )שם, עמ‘ 264(.
נראה שבישראל, תמונת המצב של אושר וילודה נחרצת וחד משמעית אף יותר: בשנת 
�200, במסגרת פרויקט ה–ISSP שנערך בין היתר בישראל, נמצא כי 90% מכלל הציבור 
היהודי מסכים עם הטענה שלראות את הילדים גדלים זה האושר הגדול ביותר בחיים, ו–57% 
מכלל ציבור זה מסכים עם הטענה שלאנשים שמעולם לא היו ילדים יש חיים ריקים )גליקמן 

ואח‘, �200(. 

מוטיבציה נון–נטליסטית: על אושר ורטוריקה של הימורים 
האלטרנטיבי  הנרטיב  לאושר.  הבטחה  הם  שילדים  מניח  לעיל  שהוצג  הנרטיב  כאמור, 
לא  או  לא תקוים במלואה  זו  אוכלוסיית המחקר מעלה את האפשרות שהבטחה  שמציעה 
תמומש כלל, מכיוון שהולדת ילד משמעה יצירתו של אדם חדש שטבעו וטיבו אינם ידועים 
מראש, ולכן טמונים בה באופן אינהרנטי גם אובדן שליטה וחוסר ודאות. מכאן שאי–הוודאות 
 .)McAllister & Clarke, 1998( מובילה לתפיסתם של ילדים כהימור, הן כלכלי והן רגשי
את אחד השרשורים בפורום פתח אב ששיתף בחוסר החשק שחש בתחילה כלפי רעיון 
הבאת הילדים, אך בהתאהבות הגדולה בילדתו לאחר שנולדה )“תחשבו על ההתאהבות הכי 
בהימור  העוסקת  שנתקבלו,  התגובות  אחת  זוהי  מאה”(.  פי  ותכפילו  לכם  גדולה שהייתה 

ובנטילת הסיכון הכרוכים בהולדת ילדים כשלא לגמרי בטוחים שרוצים אותם:

XUXA141 )אם לילד אחד הכותבת בפורום(:
איך לקחת כזה סיכון? ]...[ ואם לא היית מתאהב בילדה? האם הילדה המסכנה היתה 
ועדיין רואה בה “גוש בשר”? האם אתה מוכן  אשמה שאבא שלה לא אוהב אותה 
להתחייב, נניח על תשלום של שני מליון שקל, שכל אחד שמביא ילד, למרות שלא 
ילדים  נטושים,  ילדים  יום  כל  רואים  אנחנו  בו בהכרח?  יתאהב  בתחילה,  בו  רצה 
ממש  לא  הנראה  שכפי  שלהם,  ההורים  על ידי  ומוזנחים  נפגעים  ילדים  מוכים, 

“התאהבו” בהם. אז? מגיע לילדים הללו?
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מהממצאים עולה שההימור בא לידי ביטוי בשלושה מישורים: )�( הימור על אופיו, כישוריו 
הוריו;20 עבור  ביקור”  כ“כרטיס  להציגו  האפשרות  על  כלומר  הנולד,  הילד  של   ויכולותיו 
)2( הימור על הבטחתם של ילדים לִזקנה מכובדת; )�( הימור על אושר, הן אושרו של ההורה 
והן אושרו של הילד. במאמר זה ברצוני להתייחס למישור השלישי, הנרטיב האלטרנטיבי 
לאושר. תפיסת הילד כהימור סודקת את התפיסה ההגמונית, לפיה ילד הוא נתיב ודאי לרווחה 
רגשית, ומפרקת את הקשר הגורדי בין ילד לאושר. הפירוק מתקיים בשני היבטים: היבט 
אחד שעניינו אושרם של אנשים מהרגע שבו הפכו להורים, והיבט נוסף שעניינו אושרם של 

הילדים העתידיים. 

הימור על אושרם של ההורים

טרול�2 בפורום:
אתם יודעים, יש 7 דרגות אושר קוראים לזה נדמה לי “פירמידת האושר”. אתם פעם 
הרגשתם אושר אמיתי? האם זה שנהניתם בסרט זה נקרא אושר? האם זה שעשיתם 
סקס זה נקרא אושר? האם החתונה שלכם היא אושר? לקצה של הפירמידה לא תגיעו 
בלי הילדים. היו לי רגעים שהגעתי לשלב ה–5 בפירמידת האושר וזה בזכות הילד 

שלי!!!

דבריה הבאים של גאטו נגרו חושפים את הבנייתו התרבותית של המושג הכה שכיח בעידן 
זה, עד לכדי אינפלציה ־ “אושר”:

גאטו נגרו )מנהלת הפורום(:
“אין אושר כמו...”

בתור ילדה שגדלה בראשון לציון, זכורים לי סיפורי המורשת על הקמת המושבה, 
ועל חיפושי המים. תמיד נאמר בקשר לזה “אין שמחה כשמחת בית השואבה”. על 
הרבה דברים שמעתי שאומרים דברים דומים. אני שואלת את עצמי האם זהו סוג של 
מטבע לשון או שבאמת יש דברים מאחורי האמירה הזו. אני מנסה לדמיין לעצמי 
מצבים שונים ־ את השמחה של מציאת מים אחרי חודשים ארוכים, את השמחה 
שבגידול ילדים ודברים כאלה ־ ושואלת את עצמי: האם באמת ניתן לכמת )מלשון 

כמות( אושר? האם ניתן להשוות אושר אחד לאושר אחר, שונה?

על פי בירנבוים–כרמלי )2000(, הורים מקבלים על עצמם את האחריות לעיצוב התינוק והילד. מספרה   20

רבת  היא  והילד  התינוק  לעיצוב  האחריות  הבינוני,  המעמד  בני  במחקרה,  המשתתפים  עולה שבעיני 

חשיבות ובגדר עיקרון מארגן מרכזי של ההורות. לטענתה, התינוק הנולד נתפס כטבולה רסה שנתון 

לעיצוב על ידי סביבתו, ובעיקר על ידי הוריו, ולכן הילד הוא מוצר או אביזר לתצוגה בידי הוריו–מעצביו: 

כשהוא נחשב מוצלח, הוא נעשה מרכיב מרכזי בהצגה העצמית של הוריו בפני עצמם ובפני זולתם.

“טרול” הוא מונח בשפה האינטרנטית שפירושו כותב הזורע מחלוקות ברשת. בפורום נשים שלא רוצות   2�

בליווי  לעתים  הפורום,  חברי  של  בחירתם  את  ושופטים  המבקרים  כותבת  או  כותב  הוא  טרול  ילדים 
אמירות נאצה, קללות, עלבונות וגידופים.
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אין לי ספק שהבחירה לגדל ילדים חושפת את האדם לקשת רחבה של התנסויות, 
את  חושפת  האחרת  הבחירה  זאת,  לעומת  מעטות.  לא  מאושרות  חוויות  גם  שבה 
האדם לקשת אחרת לגמרי של התנסויות. לדעתי, גם בקשת זו יש חוויות מאושרות 
לא מעטות. מדוע אם כן, הבחירה שלא להביא ילדים נראית לנו כבחירה עצובה? אני 
סבורה שהתשובה היא זו: גידול ילדים הוא נורמה כל כך מוחלטת )במיוחד בארץ(, 
שקשת החוויות הקשורות בה נתפסת כחלק בלתי נפרד ממסלול החיים. בדיוק כמו 
שלב הילדות או שלב ההתבגרות המינית. מכיוון שכך, אנו רואים בוויתור על חוויות 
מסוימות מהקשת הזו, פספוס של קטע מסוים ממסלול רצוי והכרחי. לכן הוויתור 
הזה נראה לנו עצוב. בהשוואה, גם טיפוס על האוורסט מספק קשת של חוויות, שיש 
בה גם לא מעט אושר. יחד עם זאת, טיפוס על האוורסט איננו הנורמה ההתנהגותית 
הבחירה  שלנו.  החיים  ממסלול  נפרד  בלתי  כחלק  נתפס  אינו  ולכן  שלנו,  בחברה 
האחרת  משום שהאפשרות  בעינינו,  עצובה  אינה  האוורסט  על  לטפס  שלא  שלנו, 
היא לגיטימית ומקובלת בחברה, ומשום שאנו מכירים אנשים רבים שלא טיפסו על 

האוורסט, ולמרות זאת יש להם חיים טובים ומאושרים.

efroch99 )מנהלת הפורום(:
אני חושבת שההחלטה לא להביא ילדים גם נובעת מתוך שינוי של התפיסה מה זה 
אושר, ומה מטרת החיים ]...[ היום אנשים )חלקנו( שואלים את עצמנו, בעצם ־ מה 
אני צריך לעשות בחיי כדי להיות מאושר? ומתוך זה נכנס השיקול, האם ילדים זה 

משהו שיגדיל את אושרנו או יקטין אותו?

לנורמה  מחוץ  להימצא  עשויות  לאושר  הקדם  דרישות  מבחירה,  ילדים  ללא  אנשים  עבור 
 baby( התינוק  מלכודת  ילדים.  של  ידם  להישג  מחוץ  אחרות,  במילים  או   ,)Safer, 1996(
trap(, כך מכנה ויוורס )Veevers, 1980( את תחושתם של מרואייניה, משום שהורה מדומה 
בעיניהם למי שנלכד במלכודת החוסמת אותו ומֹונעת ממנו אפשרויות אחרות בחיים שעשויות 

להסב לו אושר, לא רק בהווה אלא אף בעתיד. 
כל אחת ואחד מאוכלוסיית המחקר מציבים סימן שאלה מעל לאקסיומה התרבותית לפיה 

ילדים הם שער הכניסה היחיד לחיים מאושרים, ומציעים במקומם שערים אלטרנטיביים.22

הימור על אושרם של הילדים
הורות נתפסת כיום כאחריות מוסרית כלפי הילדים שנולדו.�2 הורים מצופים לספק לילדיהם 
קורת גג, להגן עליהם ולהכין אותם לבגרות אחראית, אך לא פחות מכך הם רואים עצמם יותר 
ויותר כאחראים לרווחתם הרגשית, קרי לאושרם או למצוקתם של ילדיהם. תפוצת שיא של 

לקריאה נרחבת יותר אודות שערים אלטרנטיביים אלה ראו דונת )2007(.  22

התרבותיות  המשמעויות  של  היסטורית  סקירה  בעניין.  להרחיב  באפשרותי  אין  היריעה  קוצר  מפאת   2�

ותלמדנו  הילד  בתפיסת  רה–קונספטואליזציה  ואילך תחשוף מהלך של  ה–�8  לילדים מהמאה  שהוקנו 

שתפיסה זו של אחריות הורים כלפי ילדיהם, המוצגת כמובנת מאליה, אינה א–היסטורית אלא מעוגנת 

.)Ariès, 1962; Zelizer, 1985( בהיסטוריה הפוליטית והכלכלית של השיח הליברלי
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מחקרים המלמדים מה נחשב הורות ראויה מעלה יותר מאי פעם שאלות נוקבות של בחינה 
עצמית בקרב נשים וגברים המודעים לחשיבה פסיכולוגית עכשווית. אנשים משופעים בידע, 
מודעים לנקודות החוזק והחולשה שלהם וחפצים לעשות את הבחירות “הנכונות” מהסיבות 
“הנכונות”: אם אישיותו של הילד תלויה בי, האם אני בוגר/ת רגשית די הצורך כדי לטפל 
ילד כראוי?24  ולפתח  כדי לגדל  בי האיכויות הדרושות  יש  זו כהלכה? האם  בסוגיה עדינה 
)Beck & Beck-Gernsheim, 1995(. אם התשובה שלילית, המשמעות חד משמעית: ילד 

= לא! 

efroch99 )מנהלת הפורום(:
שלומם  את  לוודא  שאוכל  דרך  אין  ילדים,  אביא  שאם  מציאותי  באופן  לי  נראה 
ואת ההתפתחות התקינה של נפשם. מדובר באין–סוף גורמים, רובם לא בשליטתי, 
שיכולים להשפיע עליהם, ואני כבן אדם אנושי לא רואה את עצמי מסוגלת להבטיח 

מראש שאעמוד במשימה.

גאטו נגרו )מנהלת הפורום(:
גידול ילדים הוא משימה שלא מתאימה לכל אחד. הניסיון של החברה שלנו לכפות 
על כל אדם את אורח החיים הזה הוא לדעתי בגדר פשע ממש. פשע כנגד הילדים 
שייוולדו להורים הלא נכונים. הרדיפה אחר אושר הנה כל–כך בדמנו בעידן זה, עד 
כי אנשים בוחרים שלא להוליד אם אינם סמוכים ובטוחים שהילדים יגדלו בעצמם 
להיות אנשים מאושרים. כלומר, אם אפריורית אדם יודע שלא יוכל לספק לילדו את 

כל אותם דברים אשר יהפכו אותו לאדם מאושר ־ הוא יימנע מכך מראש.

מחשבות אחרית דבר

בחיים  בחירה  של  התופעה  ומתרחבת  הולכת  האחרונות  בשנים  דווקא  מדוע  לתהות  ניתן 
ללא ילדים, והספרות המחקרית אכן מנסה לספק מענה לתהייה זו. סיבות אפשריות לעלייה 
בהיקף התופעה בקרב קבוצות משכילות ממעמד חברתי–כלכלי בינוני–גבוה הן כלכלות שוק 
חדשות המציעות מגוון גדול יותר של תצורות משפחתיות;25 נגישות גבוהה וחוקית לאמצעי 
יותר של נשים בשוק  יותר להשכלה; השתתפותן הרחבה  גבוהה  נגישות  ולהפלות;  מניעה 
העבודה; ועליית “הגל השלישי” של פמיניזם, שתבע בין היתר את יצירתה של זהות נשית 
 Bartlett, 1994; ;�989 ,‘אחרת, שאינה מחויבת לאמהּות כדי להיחשב נשית ובוגרת )ריץ

שאלות כאלה סודקות אף הן את האקסיומה לפיה הולדת ילדים היא תוצאה של יצר ביולוגי–הישרדותי   24

שאינו מערב תהליכים קוגניטיביים של חשיבה ובחירה. ערעור אקסיומה זו בא לידי ביטוי באמירתם 

של בק ובק–גרנשיים )Beck & Beck-Gernsheim, 1995( שכיום הולדת ילדים היא תוצר של תכנון 

רציונלי ולא של דחפים ויצרים: masterminded births או headbirths, במונחיהם.

 double ראשי תיבות של ,DINK התצורה המשפחתית של זוג ללא ילדים מוכרת בארצות–הברית בכינוי  25

.income no kids
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 Cain, 2001; Campbell, 1985; Gillespie, 2003; Ireland, 1993; Letherby, 2002;
 Lunneborg, 1999; Macintyre, 1976; McAllister & Clarke, 1998; Neal et al.,

.)1989; Safer, 1996; Seccombe, 1991; Veevers, 1980
זאת  שמכנה  כפי  או  תודעתי–חברתי,  נוסף,  הסבר  מספקת   )Ireland, 1993( איירלנד 
של  השישים  בשנות  איירלנד,  לטענת  בחירה”.  של  “אקלים   ,)Bartlett, 1994( בארטלט 
של  למשמעותה  למיניות,  לגזע,  בנוגע  בהשקפות  דרמטיים  שינויים  חלו  העשרים  המאה 
מלחמה ולתפקידים מגדריים. זו הייתה תקופה מיתית שבה שאפו בני אדם לאינדיבידואליזם 
אותנטי מתוך שמירה על קשר ותרומה לקהילה.26 מרכזיותו של האינטרס האישי על פני אלה 
של הקבוצה )הלאומית למשל( באה לידי ביטוי גם בשינויים במבניה ובתכניה של המשפחה 
post-( ”המשפחה הפוסט–משפחתית“ ,)Beck, 2002( המודרנית, או כפי שמכנה אותה בק

familial family(. במשפחה זו מרכז התא המשפחתי הוא הפרט, רצונותיו ושאיפותיו, והיא 
משקפת ערכים של חופש בחירה אינדיבידואלי,27 החלים גם על נורמות הנישואין והגירושין. 
יתר על כן, נראה שהשיח הליברלי, המעמיד במרכז את זכות הבחירה האישית החופשית 
ואת השחרור ממחויבויות קומפולסיביות לאחר, מחלחל גם אל תוך עולם הרבייה והילודה 
)Campbell, 1985(. במובן זה, מוטיבציות לאי–הולדה בישראל הנגזרות מהשיח הליברלי 
 Bartlett, 1994; Gillespie,( זהות לאלה שתועדו במחקרים במדינות אחרות דוגמת אנגליה
Letherby, 2002; Lunneborg, 1999; McAllister & Clarke, 1998 ;2003(, סקוטלנד 
 Cain, 2001; Ireland, 1993;( וארצות–הברית )Veevers, 1980( קנדה ,)Campbell, 1985(

.)Lunneborg, 1999; Safer, 1996
של  יוצא  פועל  היא  הפרו–נטליסטית  בקוסמולוגיה  הסדקים  שהעמקת  להציע  ברצוני 
שני תהליכים טרנספורמטיביים שהתרחשו במאתיים השנים האחרונות ומתח שורר ביניהם. 
בעולם  ובמיקומם  ילדים  של  החברתיות  במשמעויות  טרנספורמציה  הוא  הראשון  התהליך 
הוא  כיום  הרי  מטריאלי,  ונכס  חשיבות  רב  עבודה  כוח  הילד  נחשב  בעבר  אם  המבוגרים: 
נכס סנטימנטלי יקר ערך שמשקיעים בו )Zelizer, 1985(, ועל כתפיו מועמסות משמעויות 
סמליות כבדות משקל, בין שהוא נתפס כמשאב כוח לאומי ופוליטי עבור האומה ובין שהוא 
גורל  גידולו לובש אפוא פנים הרי  נתפס כמפתח לעולמות של אושר עבור הוריו. תהליך 
ונעשה משימה רבת אחריות הדורשת משאבים אדירים מהוריו. בד בבד עם תהליך זה מתקיים 
תהליך של טרנספורמציה בחשיבותו ובמיקומו של העצמי, קרי מעבר הולך ומתעצם לכיוונו 

.)the me generation( מתייחסת לעידן זה כדור האני )Bartlett, 1994( בארטלט  26

מן הראוי להדגיש שדברים אלה תקפים לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, אותה קבוצה המצויה במרכזו של   27

מחקר זה: אינדיבידואלים אשכנזים, משכילים, ממעמד בינוני–גבוה, שלהם מתאפשרת מידה של חופש 

שאינה מנת חלקן של קבוצות אחרות באוכלוסייה. בהקשר זה ברצוני לציין שבאפריל 2007 נכחתי בכנס 

שארגנה הקשת הדמוקרטית המזרחית בנושא בחירתן של נשים בחיים ללא ילדים. היה זה כנס ייחודי 

שהושיב תחת קורת גג אחת נשים מזרחיות ונשים שאינן רוצות ילדים. מניסוח דבריי משתמע שמדובר 

בשתי קבוצות נפרדות, ולא בכדי. אין כוונתי שאין בישראל נשים מזרחיות שאינן רוצות ילדים, אך הן 

המרכזית  כשהטענה  והיעדרה,  הבחירה  סוגיית  סביב  נסב  הכנס  עיקר  מיעוט.  בתוך  המתקיים  מיעוט 

נשים  של  חלקן  מנת  שאינו  פריבילגי  שיח  הוא  והאינדיבידואליזם  הבחירה  ששיח  הייתה  שהושמעה 

מזרחיות כשם שהוא של נשים אשכנזיות.
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של אינדיבידואליזם המעלה על נס את זכויותיו של הפרט הבוגר, מסורת ששורשיה נעוצים 
במחשבה הליברלית של הנאורות. 

המתח המתקיים בין שני מהלכים טרנספורמטיביים אלה הוא בין שיח אינדיבידואליסטי–
דֹוֶצנְטִרי,28 שבמרכזו  ליברלי שבו נמצאים במרכז צרכיו ותשוקותיו של האדם הבוגר, לשיח ּפֶ
מצוי הילד. מתח זה מוביל כיום יותר מבעבר לבחירה שלא להוליד ילדים כלל, להתרחבותה 
של אוטונומיית הבחירה הרבייתית ולהיפערותם של סדקים באידיאולוגיה שעד כה נדמה 

היה שאין שנייה לה.
אך האם סדקים אלה אכן מאיימים למוטטה כליל? נראה שהתמוטטות כזו אינה צפויה 
)Beck & Beck-Gernsheim, 1995(, בכל הקשור  ובק–גרנשיים  פי בק  בזמן הקרוב. על 
 ,)no longer but not yet( לא”  עוד  אבל  לא  “כבר  של  בעידן  חיים  אנו  המשפחה  לחיי 
חדשים.  דפוסים  גובשו  טרם  אך  המסורתיות,  מההגדרות  רצון  שביעות  חוסר  קיים  כלומר 
המשפחה היא בבחינת חלל פתוח להגדרות שונות או להיעדרה של הגדרה, וגברים ונשים 
בעולם  חדשים  סטנדרטים  לייצר  ונדרשים  משפחתיות  זהויות  של  לקלידוסקופ  חשופים 
מבלבל בהקשר זה. סטנדרטים חדשים כאלה באים לידי ביטוי במגמות דמוגרפיות המעידות 
אך  מפותחות(.  באומות  )בעיקר  האוכלוסין  בגידול  והאטה  הילודה  בשיעורי  ירידה  על 
למרות מגמות אלה, אתוס ההולדה וגידול של ילדים עדיין חי ובועט בעולם המערבי, ורבים 
הממשיכים לבחור באמהות ובאבהות. מכאן שהסירוב להורות אינו מלמד בהכרח על דעיכתה 

של האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית. 
עם זאת, בהחלט אפשר לומר שסדקים אלה מעידים על התרחבותה של אוטונומיית הבחירה 
הרבייתית ועל יכולתם ההולכת וגדלה של הסוכנים החברתיים לבטא התנגדות כלפי ציוויים 
חברתיים הגמוניים בדרכים שלא היו זמינות בדורות קודמים )Gillespie, 2003(. שלא כמו 
גילספי, קמפבל )Campbell, 1985( אינה רואה בבחירה בחיים ללא ילדים עדות להתנגדות 
במלוא  שדיכוי  טען   )�996( פוקו  לפעולה.  תשוקה  לתרגם  היכולת  להתרחבות  אלא  דווקא 
עוצמתו פועל על ידי כך שהוא מצווה על תשוקה באשר היא להיעלם, אך גם על ידי כך שהוא 
פוקד עליה לשתוק ושולל את עצם קיומה. מכאן שעימותו של הסובייקט עם דיכוי מתבצע 
מעצם יכולתו לזהות כיצד ברצונו לחיות את חייו, גם אם רצון זה אינו תואם את המסגרות 

המקרו–תרבותיות שבתוכן הוא פועל, ולעשות מעשה כדי לממשו, לתרגמו לפעולה. 
החופש  ובין  התשוקה  דיכוי  שבין  זה  מתח  בתוכה  מגלמת  ילדים  ללא  בחיים  הבחירה 
לתרגמה לפעולה ולשאת במחירים הכבדים הכרוכים בכך;29 בין שעתוקה של אידיאולוגיה 
מתוך משא ומתן עמה, ובין הסדקים הממשיכים להיפער בה; מתח בין הסובייקט ובין המבנה 

החברתי שבתוכו הוא חי.

פדוצנטריות הוא התרגום שבחרתי למונח child centered society. ביוונית pedo פירושו ילד, בלטינית   28

centrum פירושו מרכז.
מפאת קוצר היריעה אין ביכולתי לפרט אודות הפאניקה הציבורית הנלווית לבחירה בחיים ללא ילדים   29

ו“נהגי  החברים  המשפחה,  של  הקשות  תגובותיהם  קרי  בה,  הכרוכים  הכבדים  המחירים  ואת  בישראל 

המוניות” )אותם רחוקים המרשים לעצמם לפלוש למרחב האישי כאילו היו קרובים(, וכן הרחמים המופנים 

כלפיהם והדרישה הציבורית מהם לעמוד על דוכן הנאשמים ולספק הסברים לבחירתם ה“סוטה”. לקריאה 

נוספת ומעמיקה אודות תגובות הסביבה והמחירים הכבדים הנלווים לבחירה ראו דונת )2007(.
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