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טובים השניים מן האחד? כמה הגיונות תרבותיים 
של מוסד האחאּות בישראל

אורנה דונת*

תקציר. בעשורים האחרונים התבסס גוף ידע עשיר של מחקרים שעוסקים 
ולצד  אלה,  ידע  גופי  לצד  שונות.  דיסציפלינריות  לפריזמות  מבעד  באחאּות 
ועל  והנישואין  המשפחה  מוסד  על  ענפה  ופמיניסטית  סוציולוגית  כתיבה 
יחסית  נותרה  ואחיות  אחים  של  הולדתם  השתגרות   - פריון  של  פוליטיקות 
ומעטה  דה–קונסטרוקטיבית,  סוציולוגית  התבוננות  של  המחקריים  בשוליה 
ההתייחסות לעוצמתו של השיח שמסביר את עצם קיומו של מה שאכנה "מוסד 

האחאּות".
המאמר הנוכחי מבקש להתמקם בנבכיו של תחום מחקרי זה ולהעשיר את גוף 
הידע על השתגרותו של מוסד האחאּות בישראל. במהלך המאמר אציע כי מוסד 
זה מכּונן בין היתר על ידי שלושה הגיונות תרבותיים: א( שיח שעניינו "הורות 
של  תפיסות  ג(  משפחה;  של  הטובות"  "מידותיה  על  אידיאות  ב(  מוסרית"; 

טמפורליות במשפחה ושל "זמן משפחתי".

“וַֹּיאֶמר יְהוָה ֶאל-ָקיִן לָָּמה ָחָרה לְָך וְלָָּמה נְָפלּו פָנֶיָך ֲהלֹוא ִאם-ֵּתיִטיב ְׂשֵאת וְִאם 
ֹלא ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ; וְֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתו וְַאָּתה ִּתְמָׁשל-ּבֹו וַֹּיאֶמר ַקיִן ֶאל-
יְהוָה  וַּיַַהְרגֵהּו וַֹּיאֶמר  ָאִחיו  ֶאל-ֶהֶבל  ַקיִן  וַּיָָקם  ַּבָּׂשֶדה  ִּבְהיֹוָתם  וַיְִהי  ָאִחיו;  ֶהֶבל 

ֶאל-ַקיִן ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך; וַֹּיאֶמר ֹלא יַָדְעִּתי ֲהֹׁשֵמר ָאִחי ָאֹנִכי” )בראשית ד, ו-ט(

הקדמה

סיפורם התנ"כי–מיתי של קין והבל מהווה תזכורת קדּומה לקיומם ולמורכבותם של יחסי אחאּות. 
כך גם סיפורם של יעקב ועשו. מאבק, קנאה, תחרותיות, אלימות, ציפיות וסירוב לעמוד בהן - כל 
נמנים עם החומרים התרבותיים שמרכיבים את סיפורם הארכיטיפי של האחים הראשונים  אלה 
ובאלו  בכלל  אנושיים  ביחסים  לעסוק  החפצים  של  עיניהם  לנגד  שעומדים  חומרים  באנושות, 
ֵּתַמּה אם כן שבמיתולוגיות, סיפורי עם, אגדות, שירים, מחזות וספרים  המשפחתיים בפרט. אין 
.)siblingship, sibship( במהלך ההיסטוריה ישנה התייחסות ענפה למערכת יחסים משפחתית זו

* המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
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בחנו  כאשר  שונים  ואנתרופולוגים  אנתרופולוגיות  בה  התמקדו  ה–20  המאה  של  מתחילתה 
אחאּות  כיצד  ללמוד  שיאפשרו  סיווגים  לייצר  בניסיון  היתר  בין  שארות,  יחסי  של  גנאולוגיות 
מזוהה ומוגדרת בחברות שונות )Cicireli, 1994(; ובעשורים האחרונים התבסס גוף ידע עשיר של 
מחקרים שעוסקים באחאּות גם מבעד לדיסציפלינות של פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, עבודה 
סוציאלית וחינוך. טקסטים אלה מתמקדים במערכות היחסים בין אחיות/ים; ביריבּות, בתחרותיות, 
מילדיהם;  אחד  לכל  לעתים  מעניקים  שהורים  השונה  ביחס  ביניהם;  ובחברּות  בסולידריות 
ובמשמעויות שעשויות להיות למספר הילדים במשפחה ולמיקומם בתוכה על תפקודם החברתי, על 
 Blake, 1981; Finzi-Dottan אישיותם ועל התפתחותם הרגשית והאינטלקטואלית )ראו למשל

.)& Cohen, 2011; Gugl & Welling, 2010; Shavit & Pierce, 1991
שמספקות  הידע  גוף  ולצד  מעוררות,  אחאיות  יחסים  שמערכות  הרב  העניין  למרות  אך 
דיסציפלינות אלה, כמו גם כתיבה סוציולוגית ופמיניסטית ביקורתית ענפה על מוסד המשפחה, 
על מוסד הנישואין ועל פוליטיקה של פריון - השתגרות הולדתם של אחיות ואחים נותרה יחסית 
בשוליה של התבוננות סוציולוגית דה–קונסטרוקטיבית, ומעטה ההתייחסות לעוצמתו של השיח 

שמסביר את עצם קיומו של מה שאני מכנה "מוסד האחאּות".
המאמר הנוכחי1 מבקש להתמקם בנבכי תחום מחקרי זה ולהעשיר את גוף הידע על השתגרותו 
של מוסד האחאּות בישראל, זאת באמצעות ניתוח של שני מקורות: הראשון הוא ראיונות עומק 
שערכתי עם אימהֹות ואבות במסגרת מחקר איכותני בנושא חרטה על הורות, שדבריהם עשויים 
אוכלוסיית  עם  נמנים  שאינם  ורבים  רבות  בקרב  גם  המשפחה  הגדלת  שיקולי  על  אור  לשפוך 
המחקר. המקור השני הוא כתבות במדיה הפופולרית הישראלית ותגובות אליהן. אציע במהלכו 
כי מוסד האחאּות בחברה משפחתית ומעודדת–משדלת ילודה כישראל מכּונַן כיום בין היתר על 
ידי שלושה הגיונות תרבותיים, שלהם קשר עם רעיונות שליטים בעידן "המודרניות המאוחרת": 
תפיסות  ג(  הטובות" של משפחה;  "מידותיה  על  אידיאה  ב(  מוסרית";  "הורות  א( שיח שעניינו 

תרבותיות של טמפורליות במשפחה ושל "זמן משפחתי".2

שיטת המחקר

המאמר הוא נגזרת של מחקר איכותני שערכתי בנושא חרטה על הורות. בין השנים 2008 ל–2011 
קיימתי 33 ראיונות עם הורים ביולוגיים - 23 אימהֹות )חמש מהן הן סבתות( ו–10 אבות )אחד מהם 
הוא סבא( - בגיל 78–26 שאמרו כי אילו יכלו לחזור לאחור בזמן עם הידע והניסיון שלהם כיום, לא 

 1 ברצוני להודות מקרב לב למנחיי בעבודת המחקר - פרופ' חנה הרצוג ופרופ' חיים חזן; לד"ר כנרת להד; לדליה וירצברג–רופא; 
   ולקורא האנונימי מטעם כתב העת שהערותיו סייעו בידי להבהיר סוגיות שדרשו זאת בגרסה קודמת של המאמר.

2 ישנם הגיונות תרבותיים נוספים להמשך ילודה לאחר שהילד/ה הראשון/ה נולד/ה שבהם לא יעסוק מאמר זה, כמו סוגיית מין 
הילדים. במחקר שערכו שריל הוק ודיוויד נוקס )Hawke & Knox, 1977( ציינו 6% מתוך 245 נשאלות כי מינו של הילד 
היווה שיקול מכריע בהמשך ילודה: משום שהילד הראשון היה ילדה ראשונה הן החליטו להרות שוב בתקווה שהפעם ייוולד 
להן בן. שיקול זה עשוי להיות רלוונטי בישראל גם במשפחות שבהן נולדו למשל שני בנים או שלוש בנות, והוא מקבל משנה 
תוקף באחת הפרשנויות בהלכה היהודית למצווה "ְפּרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ" )בראשית א, כח(, שלפיה על אדם להוליד לכל 

הפחות בן ובת כדי לצאת ידי חובת מצווה זו.

טובים השניים מן האחד? אורנה דונת 
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היו מולידים ילדים.3 אחת התמות ששבו ועלו במהלך הראיונות הייתה הסיבות בשלן המרואיינות 
והמרואיינים הפכו להורים בכלל וליותר מילד אחד בפרט. אף שהמחקר מתמקד בהיבטים שונים של 

חרטה על הורות, מאמר זה יתמקד באותם חומרים אמפיריים שעניינם התמסדותה של אחאּות.4 
כל המרואיינות והמרואיינים הם ישראלים–יהודים; עשרה מהם הגדירו עצמם אתאיסטים; 16 - 
חילונים; שלוש - מסורתיות; אחת - מאמינה; אחת - דתייה; אחת - חרדית; ומרואיינת אחת ביקשה 
שלא להתמקם תחת כותרת משום שזהותה הדתית היברידית מבחינתה. שמונה מהם הגדירו עצמם 
שייכים למעמד נמוך; 20 - למעמד הביניים; וחמישה - למעמד הבינוני–גבוה. 26 מהמרואיינות 
והמרואיינים הם אשכנזים; ארבע - מזרחיות; ושלוש מרואיינות הגדירו עצמן ממוצא משולב. 19 
מהמרואיינות והמרואיינים הם בעלי השכלה אקדמית; עשר בעלות השכלה תיכונית; שלוש בעלות 

השכלה מקצועית; ואחת לומדת בימים אלה לתואר ראשון.
יש  יש תאומים(; לשבע  )לשניים מהם  ילדים  יש שני  ילד אחד; ל–15  יש  לתשעה מההורים 
גילאי  ילדים.  ארבעה  יש  ולשתיים  שלישייה(;  ולאחרת  תאומים  יש  מהן  )לאחת  ילדים  שלושה 
הילדים נעים משנה ועד 54 שנים, כאשר מתוך סך כל 66 הילדים של המשתתפות והמשתתפים 
במחקר - 29 הם מתחת לגיל עשר, ו–37 הם מעל לגיל עשר. חמישה מקרב 66 הילדים הוגדרו 

בעלי צרכים מיוחדים.
מרואיינת אחת הגדירה עצמה לסבית שקיימה מערכות יחסים עם גברים, שמהן נולדו ילדיה; 
למערכות  התייחסו  אך  המינית,  העצמית  הגדרתם  את  ציינו  לא  והמרואיינים  המרואיינות  יתר 
יחסיהם הזוגיות ההטרוסקסואליות. 14 מהם נשואים או חיים בזוגיות ארוכת שנים; 17 גרושות/ים 
או פרודות/ים; ושני מרואיינים )אישה וגבר( הם אלמנים. מקרב 14 מרואיינות שחיות בנפרד מאבי 
הילדים, ילדיהן של שלוש חיים עמו. אצל שלושה מרואיינים שחיים בנפרד מֵאם הילדים ההסדר 
הוא של משמורת משותפת. 30 מקרב המרואיינות והמרואיינים עבדו, וחלקם עדיין עובדים בשכר 

בשוק העבודה; שלושה לא, מסיבות שונות.
בפורומים  הודעות  פרסום  א(  דרכים:  בארבע  נוצר  והמרואיינים  המרואיינות  עם  הקשר 
אינטרנטיים שעניינם הורות ומשפחה, שבהן הזמנתי הורים שמתחרטים על הורותם ליצור עמי 
קשר לצורך עריכת מחקר איכותני בנושא; ב( התייחסתי לעריכת המחקר באמצעי תקשורת שונים, 
ובעקבות התייחסות זו פנו אליי הורים שביקשו להשתתף במחקר; ג( שיטה בלתי פורמלית של 
"מפה לאוזן"; ד( "כדור שלג", כלומר כמה מהמרואיינות הפנו אותי לאימהֹות ולאבות שהן מכירות 

שחולקים עמדה רגשית דומה בנוגע להורות. 
מבין 33 הראיונות שקיימתי, 31 נערכו בבתיהם של המרואיינות והמרואיינים או במקום מפגש 
אחר שבחרו, ושני ראיונות התקיימו באמצעות התכתבות לאור בקשתן של המרואיינות. הראיונות 
נמשכו בין שעה וחצי לשעתיים וחצי והתנהלו כשיחה שמורכבת בחלקה משאלות פתוחות שהכנתי 
מראש, ובחלקה משאלות שעלו בעקבות דברים שאמרו המרואיינות והמרואיינים במהלך השיחה. 

 3 במהלך שנות המחקר נוצר קשר עם כ–45 הורים, אך הראיונות עם 12 מהם לא יצאו אל הפועל בין היתר בשל החשש לדבר על 
   עמדה רגשית זו כלפי הורות.

סוציולוגיה ישראלית טו )1( תשע“ג–2013 

 4 יש לציין כי לעמדה רגשית של חרטה על הורות נלוות פרקטיקות שונות, שאחת מהן היא אי-כינונו של מוסד האחאּות. כלומר  
    מקרב המרואיינות והמרואיינים יש שהחליטו לעצור ילודה לאחר ילד/ה אחד/ת, זאת לאור עמדתם כלפי החוויה ההורית. להיבט 

   זה אתייחס במחקר השלם.
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ומשתתפים  משתתפות  לאותם  מכן  לאחר  נשלחו  וחלקם  ידי,  על  ותומללו  הוקלטו  הראיונות 
שביקשו שיהיה בידם הטקסט הכתוב. לקראת הכניסה לשלב כתיבת המחקר פניתי אליהם, לעתים 
גם כשנתיים לאחר שהתקיים הריאיון, כדי שיוכלו לבחור את השם שתחתיו יצוטטו דבריהם. עבורי 
כחוקרת זאת הייתה הזדמנות לוודא כי כל אחת/ד מהן/ם אכן מעוניין/ת להמשיך ולקחת חלק 

בפרויקט המחקרי גם ממרחק של זמן.
סוגיית  ועלתה  עניינו של המחקר הוא חרטה על הורות, אך במהלך הראיונות חזרה  כאמור, 
המשך הילודה וַמֲעבָר מהורות לילד/ה אחד/ת ליותר, כאשר לעתים מדובר היה בהמשך ילודה גם 
לאחר שהמרואיינות והמרואיינים הרגישו והבינו שהם אינם שבעי רצון מן ההוויה ההורית. הזיהוי 
כי זוהי תמה משותפת הוביל לחילוצה ולמסגורה כגוף ידע שמן הראוי שיעמוד לבחינה בזכות 
עצמו. השלב הבא בתהליך אינדוקטיבי זה היה פנייה למקורות ידע נוספים כדי לעגן את הממצאים 

בהקשר שיחי–חברתי רחב יותר.
לצד פנייה לספרות התיאורטית בתחום, נעזרתי בשיטת מחקר נוספת של ניתוח תכנים מן 
המדיה הפופולרית באינטרנט ובתקשורת הכתובה. מבין מספר לא רב של כתבות בנושא הורות 
באינטרנט.   2011-2006 השנים  בין  שפורסמו  כתבות  ארבע  נבחרו  בישראל,  יחיד/ה  לילד/ה 
משום  נבחרו  אלה  כתבות  )טוקבקים(.  והתגובות  עצמן  הכתבות  תוכני  ניצבו  הניתוח  במוקד 
לילד/ה  הורים  של  עמדותיהם  א(  מבט:  נקודות  שלוש  ביטוי  לידי  באו  להן  ובתגובות  שבהן 
יחיד/ה שמציעים קריאה חלופית לשיח הרווח כלפי אחאּות; ב( "שיח המומחים" שלוקח חלק 
פעיל בייצוג ובעיצוב של עמדות כלפי אחאּות, כאשר הכוונה היא לאותו שיח שמיוצר על ידי 
נשות מקצוע ואנשי מקצוע של ייעוץ וטיפול שנתפסים ציבורית כבני סמכא; ג( עמדת "הציבור" 
כלפי אחאּות כפי שבאה לידי ביטוי בתגובות לכתבות, תגובות שמהוות אתר כניסה למה שנתפס 
ופרשנות. מן  דיון  כ"אמיתות חברתיות" שמבססות עצמן ככאלה במרחב תרבותי–ציבורי של 
הספרות המחקרית שעניינה שימוש בתגובות כמרחב לניתוח חברתי עולה כי הן נתפסות ככלי 
באופן  שונים  בנושאים  והשקפות  אמונות  דעות,  קולות,  מגוון  להשמיע  ל"ציבור"  שמאפשר 
דמוקרטי ושאינו מתּווך, ועל כן הן מהוות חלון הצצה אנליטי לבחינת עמדות באופן שעשוי לא 
להתאפשר בניסויים או במסגרת )setting( של ריאיון )Turner, 2009(. ממגוון העמדות נבחרו 
אותן תגובות שמייצגות התנגדות לקיומה של הורות לילד/ה יחיד/ה. במאמר שעניינו בחינת 
כמה מההגיונות התרבותיים שלוקחים חלק בכינונו של מוסד האחאּות, תגובות אלה ולא אחרות 

הן שמאפשרות לדובב מגוון שיחים המניעים לילודה.

פוליטיקה של פריון ומוסד האחאּות

בישראל, כבמדינות אחרות בעולם כיום ובמהלך ההיסטוריה, בני אדם בכלל ונשים בפרט חיים 
בתנאים שלא בהכרח מאפשרים להם להכריע אם הם מעוניינים ומסוגלים להיות הורים ולכמה ילדים. 
ההיגיון הניאו–ליברלי שלפיו בני אדם הם אדונים לגורלם - אינדיבידואלים שפועלים ובוחרים לאור 
"רצון חופשי" - אינו בהכרח תקף עבור בני אדם באשר הם, או בהתייחס לכל אותן נסיבות חיים שבהן 
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מתקיימות הכרעות פריוניות: לנשים ניתן מידע מּוטה בכל הנוגע לאמצעי מניעה )ראו למשל אייל, 
 Bijleveld, 2009(; נשים נכנסות להיריון, יולדות ומגדלות ילדים כתוצאה ממעשי אונס )ראו למשל
Morssinkhof, & Smeulers, 2009; Carpenter, 2000(; נשים מפסיקות הריונות או ממשיכות 
 לשאת אותם בשל לחצים שמופעלים עליהן ובעקבות שיקולים שאינם תמיד שלהן )ראו למשל 
Hillier, 1989(; ומנשים מזרחיות, אתיופיות, מסורתיות, דתיות ועניות בישראל מופקעת לא אחת 

הזכות לתכנן משפחה גדולה )ראו למשל אייל, 2009; השש, 2004; כזום, 1999; מלמד, 2004(. 
במילים אחרות, ילדים אינם בהכרח נולדים ולא נולדים "בדרך הטבע" או בזכות "חופש 
מעמדיים– דתיים,  טכנולוגיים,  אתניים,  לאומיים,  הגיונות  של  חסותם  תחת  אלא  בחירה" 
כלכליים,4 מיניים ומגדריים )Ginsburg & Rapp, 1991(. כך, מעָבר להורות בכלל ולאימהּות 
בפרט או הישארות במצב של אי–הורות או אי–אימהּות עשויים להתקיים לא אחת בהתאם 
ל"משקלן" של נשים בשדה - כלומר בהתאם ליכולתן המובנית להפעיל "משיכה" או "דחייה" 

של כוחות חברתיים שמופעלים כלפיהן.
פריון  של  בסוגיות  להכריע  יכולת  כביכול  יש  לסובייקטים  שבהן  חיים  נסיבות  באותן  גם 
וילודה, הכרעות נעשות תחת הגיונות תרבותיים וציוויים חברתיים שמובאים בחשבון, והן עשויות 
להיסמך על שיקולים סבוכים יותר מאשר אהבת ילדים ורצון במשפחה גדולה ותו לא. על מורכבות 
השיקולים אפשר להתחיל וללמוד מדבריה הבאים של ֵאם לשני ילדים שרואיינה במחקר שערכו 
החוקרים האמריקאים שריל הוק ודיוויד נוקס )Hawke & Knox, 1977( בנושא הורות לילד/ה 
יחיד/ה במכוון, שאמרה כי "ילדנו את הילד הראשון כי רצינו אותו. ילדנו את הילד השני כדי 

.)ibid, p. 19( "להציל את הראשון
מדוע אם כן הורים רבים יולידו או יתכננו להוליד ילדים נוספים לאחר הילד/ה הראשון/ה? 
ממה לכאורה יש להצילו/ה? והאם אחאּות נתפסת כמיועדת להצלת הילד/ה הבכור/ה בלבד? על 

כך ברצוני להרחיב כעת.

1. הולדה למען: מוסד האחאּות כציווי מוסרי
בעוד מוטיבציות למעבר מהיעדר ילדים להולדת ילד/ה ראשון/ה מצויות לרוב בתועלות שמסופקות 
להורה עצמה/ו )Hoffman & Hoffman, 1973(, הרי שמעבר מילד אחד להולדת ילדים נוספים 
מעוגן בין היתר בשיח מוסרי של תועלות עבור הילד/ה הבכור/ה. באומרי "שיח מוסרי" כוונתי 
לכך שהולדת ילד אחד נתפסת בשיחים חברתיים רווחים כמעשה לא מוסרי שיזיק בוודאות לילד/ה 

היחיד/ה וכגרימת עוול שאפשר למונעו.
הפסיכולוג  שערך  במחקר  מצויים  זו  תפיסה  של  שורשיה  כי  עולה  בתחום  הספרות  מן 

"צעדת  לכינוי  שזכו  הארץ  ברחבי  שונות  מחאה  צעדות  לדרכן  לצאת  אמורות   )2011 ביולי   28( אלה  שורות  כותבת  בעודי   4 
    העגלות". אחת ממארגנות מחאה זו, יעל ברדה, טענה כי המדינה הפרה חוזה עם אזרחיותיה ואזרחיה כאשר אינה מאפשרת 
    להורים לגדל את ילדיהם באופן ראוי. לדבריה, "הדבר הזה לא רק תוקע הורים צעירים, הוא מסרס, וגורם לחשוב האם כדאי 
     להביא עוד ילדים לעולם. דיברתי עם הרבה אימהות שאמרו לי: ‘מספיק לי ילד אחד, אני לא יכולה לחיות בעוני'". נוכחותו של 
     שיקול כלכלי בהכרעות פריוניות באה לידי ביטוי גם בדבריו של אב שטען כי "ילד שני זה מותרות במדינת ישראל מכיוון שעד 
     שהילד הראשון שלך מגיע לטווח הגילאים של החינוך הממלכתי, אתה צריך לשים על החינוך שלו המון כסף. אין ספק שכשאני 
    ואשתי מדברים על עוד ילד השיקול הכספי זה חלק מרכזי. תחשוב שכיום אנחנו משלמים 3,300 שקל על הגן של הילד ואם 

   נביא עוד ילד נשלם כפול, 6,600 שקל. ככה יתחיל החודש שלנו" )מתוך קייס וקוריאל, 2011(.

סוציולוגיה ישראלית טו )1( תשע“ג–2013 
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האמריקני יוג’ין בוהנון )Bohannon, 1898( בשלהי המאה ה–19 על ילדים יחידים; ובעבודתו 
וממוביליה של  כן, שהיה ממייסדיה  גם  )Hall(, פסיכולוג אמריקאי  הול  גרנביל סטנלי  של 
 Of Peculiar - 1896 תנועה ללימודי הילד בסיומה של אותה המאה. עבודתו של הול משנת
and Exceptional Children - שבה מנה סדרת מאפיינים של ילדים יחידים, הטמיעה ואף 
קיבעה את דימויָם כבני אדם משּונים ולא מוצלחים, כאשר לטענתו, היות ילד יחיד הוא מחלה 
בפני עצמה. בשנת 1928 אמנם פורסם מאמר שכותרתו The Only Child על ידי נורמן פנטון 

)Fenton( שבו קועקעו טענותיהם של בוהנון והול, אך משנתם כבר קנתה לה אחיזה.
בראשית המאה ה–20, לאחר שנים אחדות שבמהלכן המשיכה להתקיים התעניינות מחקרית 
שבו  זו  מאה  של  והארבעים  השלושים  בשנות  הפוגה.  הסתמנה  יחידים,  בילדים  אינטנסיבית 
אור  לשפוך  המשיכו  עבודותיהם  ובהכללה,  בנושא,  המחקר  לעמדות  וסוציולוגים  פסיכולוגים 
פסימי פחות על ילדים יחידים, ואף הצביעו על יתרונות מסוימים בהיותם ללא אחיות ואחים. 
מחקרים אלה לא זכו לאותה עדנה בתקשורת הפופולרית דאז כשם שזכו לה המחקרים הראשונים, 

 .)Hawke & Knox, 1977( והתפיסות השליליות נותרו על כנן
בילדים  מחודשת  מחקרית  התעניינות  נוצרה  ה–20  המאה  של  השבעים  שנות  במהלך 
תצורות  של  במספרן  מעלייה  יוצא  וכפועל  אוכלוסין  מגידול  לחששות  במקביל  זאת  יחידים, 
משפחתיות בגדלים שונים )Laybourn, 1990(. המחקרים הללו מלמדים כי העמדות השליליות 
שונות  במדינות  אתניות  לקבוצות  משותפות  להיות  נוטות  יחידים  לילדים  הורות   כלפי 
של  המדומיין  מהביסוס  בשונה  וכי   ;)Callan, 1985; Laybourn, 1990; Mancillas, 2006(
עמדות אלה בציבור הרחב, אין להן ביסוס מחקרי חד–משמעי: אין זה משנה שמחקרים שנערכו 
מלמדים שלֵהיות ילד יחיד יש חסרונות אך גם צדדים מתגמלים, הן על פי הממצאים והן לדבריהם 
 Blake, 1981; Hawke & Knox, 1977; Mancillas, 2006; Polit & Falbo,( של הילדים עצמם
השלכות  ישנן  האחאּות  שלמוסד  משנה  זה  אין   .)1987; Veenhoven & Verkuyten, 1989
מורכבות יותר מאלה שמוצגות בשיח וכי יש לו חסרונות כשם שיש לו יתרונות, לתפיסתם של 
הנוגעים בדבר )Hawke & Knox, 1977(. אין זה משנה שישנן מדינות שבהן הולדת ילד אחד 
בלבד היא הנורמה5 או שאט אט היא הופכת לשכיחה יותר מבעבר,6 ואין זה משנה שממחקרים 
שנערכו בסין - שבה הולדת ילד אחד הייתה חלק ממדיניות רשמית של ניהול אוכלוסין שהופעלה 
משנת 1979 - עולה כי לא נמצא שהישגים מדידים של ילדים יחידים נמוכים יותר בהשוואה 
לילדים עם אחיות ואחים )Falbo & Poston, 1993(. כל אלה לא שינו את ההתייחסות לסוגיה, 
וגם למעלה ממאה שנים לאחר כתיבתם של בוהנן והול, מדובר במרחב שבו טענותיהם עדיין 
מושלות בכיפה, בלי שעדויות וממצאים שונים יטילו ספק בהנחת היסוד. כך למשל במחקר שנערך 
בארצות הברית בסוף שנות השבעים של המאה ה–20, שעניינו סטריאוטיפים כלפי סוגים שונים 

 5 על פי דוח האו"ם, שיעור הילודה הממוצע בין השנים 2005-2010 היה בקרואטיה 1.42; בבולגריה 1.4; בלטביה 1.4; באוסטריה 
   1.38; באיטליה 1.38; ביוון 1.38; בפורטוגל 1.38; בסלובניה 1.36; בהונגריה 1.35; ברומניה 1.32; באוקראינה 1.31; בבלרוס 

  1.28; בסלובקיה 1.28; ביפן 1.27; בקוריאה 1.22; בבוסניה והרצגובינה 1.21; בהונג קונג 1.02; בחצי האי מקאו )סין( 0.95.

 6 עלייה בשיעורי ההורות לילד/ה יחיד/ה מוסברת בספרות המחקרית בין היתר באמצעות התהליכים החברתיים הבאים: נגישות 
   גבוהה יותר מבעבר לאמצעי מניעה ולהפסקות היריון; התערערות יציבותן של מערכות יחסים זוגיות ונישואין; ריבוי דגמים 
   משפחתיים חלופיים לאלה של המשפחה המסורתית; מגבלות כלכליות; עלייה בשיעור הנשים שיוצאות לשוק העבודה; עלייה 

.)Laybourn, 1990; Mancillas, 2006( בגיל הנישואין ובגיל תחילת הולדת ילדים ביחס לעבר  
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יחיד נתפסו באופן השלילי  והורים לילד  כי אנשים שאינם הורים במכוון  של משפחות, נמצא 
ביותר בהשוואה להורים שלהם יש יותר מילד אחד. אנשים משתי הקבוצות הללו נתפסו בין היתר 

.)Polit, 1978( כקרים, כמרוכזים בעצמם וכבלתי אחראים
בישראל בת זמננו, תמונת המצב זהה. בתגובות לכתבתה של יסמין קיני משנת 2009, שעסקה 

בהורים ישראלים לילד/ה אחד/ת במכוון, נכתבו הדברים הבאים: 

גידלנו עם של מפונקים )ומפונקות!(: רק אני, אני, אני, אני...
מצחיק אותי לשמוע: ‘ממש לא נראה לי שאוכל יותר מאחד...' אלה מחשבות 
התבגרו  לא ממש  אנשים שלעולם  מנטלית; פשוט  מפותחים  לא  אנשים  של 
וימצאו כל סיבה בעולם - ‘עולם מגעיל, מה יש לנו להציע', וכו' - העיקר כדי 
לא לומר: אנחנו אנוכיים, חיים בשביל עצמנו בלבד, ולא מעניין אותנו העתיד. 
חבל לי על הילדים המקסימים שלעולם לא ידעו חדוות אח/אחות מהי. עצוב.

מתכון לילדים–אנשים אומללים
מנטליות  מתסבוכות  וסובלים  סבלו  מכיר,  שאני  היחידים  הילדים  כל   ]...[

ואישיותיות. אין מצב שילד יחיד יוצא נורמלי.

לעשות ילד אחד זה לעשות עוול לילד
אני לא יכול לחשוב על אף אחד אחר חוץ מאנשים אגואיסטים שכל מה שאכפת 

להם זה חייהם שלהם, שיביאו ילד אחד.

אחד ממקורותיו של ייחוס היעדר מוסריות להורים לילד/ה יחיד/ה וגרימת עוול לה/ו הנו "דמוניזציית 
הלבד והבדידות". די להתבונן בסמנטיקה שנלווית לתיאור ילדים יחידים כדי לראות כיצד מסמנים 
טוענים את המסומנים ברגשות ובמשמעויות חברתיות: התייחסות לילד/ה יחיד/ה במדיה הפופולרית 
באמצעות  אלא   ,an only child דוגמת  תיאוריים  מינוחים  באמצעות  לרוב  נעשית  אינה  בחו”ל 
מינוחים פרשניים דוגמת the lonely only או a loner. טעינּות זו באה לידי ביטוי גם בעברית, זאת 

כאשר במקום לדבר על ילד יחיד, לא אחת ההתייחסות אליו היא כאל ילד בודד. 
"סוד  את  מילים  כלוכד בחמש  "One is the Loneliest Number" אומר השיר7 שנתפס 
תורת היחסים" כולה; ונדמה כי אותן תפיסות שרווחות בנוגע לזוגיות - אלו שמאיצות ודוחקות 
באנשים להצטוות יחדיו - נוכחות גם בשיח ההולדה והמשפחה. כוונתי היא לכך שהן אנשים 
יחידים והן ילדים יחידים מוקפים באתוסים שמנסחים מצב קיומי של היות לבד כמצב קיומי 
הן  בפרט  וזוגיות  בכלל  שחברותא  היסוד  הנחת  לאור  זאת  ממנו,  להימנע  שיש  ומאיים  פגום 
מקור ודאי לרווחה רגשית שלא ניתנת לסיפוק באמצעות מקורות אחרים )Lahad, 2009(. מכאן 
שמהתפיסה שלפיה ילדים יחידים הם ילדים סינגלים, קצרה הדרך לכך שתופנה כלפיהם גישת 
ופתולוגיזציות  סטיגמות  שליליים,  סטריאוטיפים  אותם  כלפיהם  שיופנו  היינו   ,singlism–ה

7 השיר "One" שכתב הארי נילסון )Nilsson( בסוף שנות השישים של המאה ה–20.
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 .)DePaulo, 2011; Lahad, 2009( שמיוחסים לרווקות ולרווקים
של  קליני  משיח  כחלק  התקשורת  באמצעי  מתוחזקת  לזוגיות  אחאּות  בין  זו  הקבלה 
מומחים )Groat, Wicks, & Neal, 1984(. כך למשל נכתב בכתבה שבה מצוטטים נשות 

מקצוע ואנשי מקצוע שעוסקים בנושא: 

הורים לא חושבים על כך שיחסי אחים הם בעצם בית ספר לזוגיות. בין אחים 
לומדים על שיתוף פעולה, תקשורת, יכולת להתחלק ודרך להתנהל יחד. זוהי 
וקבוצתי, מצוטט  זוגי, משפחתי  רוזן, מטפל אישי,  )גדי  לזוגיות.  נהדרת  הכנה 

אצל גבירץ, 2010(

מכלכלת  מרכזי  חלק  מהוות  "רווקי",  מסטטוס  יינזקו  יחידים  ילדים  שלפיהן  הללו,  התפיסות 
השיקולים של הורים שניצבים למול השאלה אם ילודה היא מעשה שהם מעוניינים לחזור עליו; 
יחידים לסטטוס מזיק לכאורה שכזה  ילדים  כי הרצון להימנע מלדון  ומחקרים בתחום מלמדים 
 ;Callan, 1985; Laybourn, 1990( הוא אחת המוטיבציות המרכזיות של הורים להמשך ילודה 

 .)Mancillas, 2006; Polit & Falbo, 1987; Veenhoven & Verkuyten, 1989
מן המחקר שערכתי עלה כי גם כאשר הורים אינם מעוניינים בהמשך ילודה, לא אחת מוסד האחאּות 

מתרקם ונולד בחסות היגיון תרבותי זה, שלפיו אין כל ברירה אחרת: 

דורין )ֵאם לשלושה עד גיל עשר(:
אייל אמר שהוא מאוד רוצה עוד ילד. ואני הסברתי לו שאני לא רוצה. שאין מצב. 
שלא. בשום אופן לא. הוא התחיל לנגן לי על רגשות שרוי לא יהיה לבד, והוא 
יגדל לבד, ומה, וכבר עשינו ילד אחד אז שלפחות יהיה לו אח. וזה נכון. זה היה לי 

מאוד... אמרתי יאללה, כבר הבאתי ילד, אז מה, אני אשאיר אותו לבד?

אלחנן )אב לשניים, אחד עד גיל חמש ואחד עד גיל עשר(:
- אתה יכול לומר משהו על המעבר מילד אחד לשני ילדים? על ההחלטה עצמה?

]...[ תראי, זה לא דיבר אליי, ילד אחד זה כבר היה יותר מדי. ואז התחיל   -
להיות לחץ של "תעשו עוד ילד". באיזה שלב, אחד מהטיעונים ששמענו כדי 
לעשות ילד נוסף היה שיהיה לו עוד אח או אחות, כדי שהוא לא יגדל לבד. וזה 

טיעון שדי שכנע אותי.

נוסף של עקרון  ילודה למען הילד/ה הראשון/ה כביטוי להורות מוסרית עשויה להיחשב מופע 
זכויותיו, להבטחת שלומו ולרווחתו. עיקרון זה שולט  "טובת הילד" שמהווה ערובה להגנה על 

בתרבות בת זמננו ואינו נותר בתחומן של ערכאות משפטיות בלבד. 
כך, דאגה למה שנתפס כטובתו/ה של הילד/ה הבכור/ה מתמקמת בראש סדרי העדיפויות גם 
אם המשך ילודה יבוא על חשבון זכויותיהם ויכולותיהם הרגשיות של הוריו/ה. מיקום היררכי זה 

טובים השניים מן האחד? אורנה דונת 



43

יוצא של תפיסות תרבותיות על משפחתיּות: בחברה הישראלית שמאופיינת  עשוי להיות פועל 
 ,)1999 )פוגל–ביז'אוי,  המרכזיים  ממאפייניה  אחד  נחשבת  ושמשפחתיות  משפחתית  כחברה 
דהיינו החברות/  - )unified body( שבו כל איבריו  כ"גוף מאוחד"  נוטה להיתפס  "המשפחה" 
ים במשפחה - פועלים יחדיו למען "טוב משותף" )Hashiloni-Dolev & Shkedi, 2007(. יעל 
רגולטוריים  זו במאמרן שעסק בהבדלים  )ibid( הצביעו על תפיסה  ושירי שקדי  השילוני–דולב 
ֵמח  תרומת  עבור   )PGD( ברחם  עּוּברים  טרום–השרשת  גנטיים  אבחונים  סביב  אתיים  ובדיונים 
עצם בין אחים בישראל ובגרמניה. הן הראו כי ההבדלים נובעים מתפיסות פילוסופיות ותרבותיות 
שונות על משפחה ועל מחויבות בין חבריה, ומדבריהן עלה כי התפיסה הרווחת בישראל היא שבני 

משפחה תלויים הדדית זה בזה באופן שמטשטש את היותם סובייקטים אוטונומיים. 
זו ישנן השלכות על תמיכה בלידות של אחיות ואחים שתכליתן היא סיוע לילד/ה  לתפיסה 
הבכור/ה שזקוק/ה לתרומת ֵמח עצם. בגרמניה התפיסה נשענת על העיקרון הקנטיאני שלפיו יש 
לנהוג בבני אדם כעומדים בזכות עצמם ולא ככאלה שמשרתים את האחר, ומכאן שילדים אינם 
אמורים להיוולד לשם תכלית שמחוץ להם כסובייקטים, לא עבור הוריהם ולא עבור אחיהם. כך 
בנושא  שעסקה   )NEC - National Ethics Council( האתיקה  מוועדות  באחת  נכתב  למשל 
בגרמניה )qouted in ibid, p. 2087(: "למול הוריהם, ילדים זכאים לעמדה של סובייקטים, ולכן 

אל להם להיחשב אובייקטים של החלטות פריוניות". 
"ילודה למען" נחשבת בגרמניה אינסטרומנטליזציה שאינה מוסרית ואתית גם כאשר  זה,  במובן 
כוונות ההורים טובות כלפי הילד/ה ולמענו/ה. נוסף על כך, עמידה על זכויותיהם של חברי משפחה 
להיחשב סובייקטים נפרדים אינה תקפה ביחס לילדים בלבד אלא גם ביחס להורים: ההתנגדות לאבחונים 

גנטיים שכאלה בגרמניה מבקשת לתת את הדעת גם ללחצים שמופעלים על נשים ללדת בשנית.
כל אלה נעדרים מן ההיגיון התרבותי של "הורות מוסרית" שמוביל להשתגרותו של מוסד האחאּות 
הבכור/ה  הילד/ה  למען  ואחיות  אחים  הולדת  גנטיים.  אבחונים  בהקשרם של  גם שלא  בישראל, 
מטעמי התפתחות כישוריו/ה הפסיכולוגיים והחברתיים, כפי שהוצגו לעיל, היא שנתפסת כמעשה 
מוסרי, גם אם היא מֵפרה את זכויותיהם של הוריו שלא לרצות לגדל ילדים נוספים או שהיא מתערבת 
בזיהוי עצמי כי הם אינם מסוגלים לגדל ילדים נוספים; וגם אם היא מֵפרה את זכויותיה של ֵאם שלא 

ללדת בשנית במקרה שהיא אינה חפצה בכך, כפי שמלמדים דבריה של דורין שהוצגו לעיל. 

2. מימזיס משפחתי: מוסד האחאּות כחיקוי של אידיאה
בדוח Pew Surevey האמריקאי לשנת 2010 דווח כי 46% מהנשאלים ענו ששני ילדים הם המספר 
שענו  האנשים  לאחוז  בדומה  זאת  אחד,  ילד  לגבי  זאת  ציינו  בלבד  ו–3%  במשפחה,  האידיאלי 
שהמספר האידיאלי הוא ללא ילדים בכלל. מנתוני מסמך "משפחות ומשקי בית בישראל - נתונים 
לרגל יום המשפחה" שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2010 עלה הפילוח הבא בנוגע 
למספר הילדים הרצוי במשפחה: בקרב האוכלוסייה היהודית בגיל עשרים ומעלה, 12% העדיפו 
שני ילדים, 40% החזיקו בדעה כי מספר הילדים הרצוי למשפחה הוא שלושה, 25% העדיפו ארבעה 

ילדים, ו–14% העדיפו חמישה ילדים ומעלה. פחות מאחוז העדיפו ילד אחד.8

העדיפו   )19%( מהחילונים  כחמישית  ילדים,  שלושה  העדיפו   )55%( חילונים  עצמם  שהגדירו  אלו  שרוב  המסמך  מן  עלה  עוד   8 
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בכל חברה ובקבוצות חברתיות שונות קיימת מידתו הטובה )virtue( של גודל המשפחה 
 sense of a( הרצוי, וקיימים פרמטרים שונים שמקנים את התחושה כי זוהי אכן משפחה 
family( - היינו תחושה כי קיימת מערכת יחסים משפחתית שנחווית כאמיתית ושמוגדרת 
חברתית כאמיתית )Finch, 2007( - זאת בין היתר באמצעות דימויים. הדימוי ההטרונורמטיבי 
האידילי  הדברים  כסדר  נתפס  אחד  ביולוגי  מילד  יותר  עם  נשוי  הטרוסקסואלי,  זוג  של 
והאידיאי בישראל. דימוי משפחתי אידילי זה אינו מתמצה בציווי לעצם הקמתו של "בית 

בישראל" בלבד, וכוחו גם בהגדרת גודלו של הבית, כלומר גודלה של המשפחה. 
המשמעות הנגזרת מכך היא שדימוי משפחתי של משפחה אידילית נשען במידה לא מבוטלת 
על מוסד האחאּות. עצם קיומו של המוסד הוא זה שבין היתר מגדיר כי זוהי אכן משפחה, הוא זה 
שמעניק תחושה של משפחתיות ומאפשר את תקפותו החברתית משום שבחברות רבות וישראל 
ביניהן, הורים לילד/ה יחיד/ה נתפסים כ"זוג עם ילד" או "הורים עם ילד" אך לא בהכרח כמשפחה 

 .)Callan, 1985( במלוא מובן המילה
היתר  בין  ביטוי  לידי  באה  אמיתית"  "משפחה  אינם  יחיד/ה  ילד/ה  עם  הורים  שלפיה  התפיסה 
בפרוטוקולים מישיבות מליאת הכנסת בשנים 2004-2003 שעסקו בהצעת חוק לקיצוץ במימון טיפולי 
הפריה כך שהוא יוקצה לילד/ה ראשון/ה בלבד; ובפרוטוקולים של שתי ועדות כנסת שדנו אף הן בעניין 
זה )גולדין, 2008(. מן הניתוח הנרטיבי שערכה גולדין לטקסטים הללו עלה כי אחת מן ההתנגדויות 
לקיצוץ במימון הייתה ש"ילד אחד זה לא מספיק משפחה" )שם, עמ' 199(, ומכאן שהגיונות סבוכים 
אלה אינם נסבים סביב "הזכות להורות" - היינו הולדת ילד ראשון בלבד - אלא נתפסים כבעלי תוקף 
ומשמעות גם עבור נשים וגברים שהם הורים זה מכבר ומעוניינים להוליד ילדים נוספים בשם "רעיון 
המשפחה". תפיסה זו, ואף זו שלפיה גם שני ילדים אינם בהכרח משפחה, באה לידי ביטוי במהלך 

הראיונות שקיימתי. הנימה, שאינה באה לידי ביטוי במילים הכתובות, הייתה ביקורתית: 

עתליה )ֵאם לשלושה בגיֵלי עשֵרה ועשרים(:
גרתי במקום ]יישוב דתי - א"ד[ שהיה לחץ מאוד גדול להביא ילדים. שלושה 
לא  בכלל  זה  ילדים  שלושה  זה,  "מה  לי  שאמרה  חברה  לי  הייתה  ילדים... 

משפחה". זה לא נחשב. כלום.

סנדי )ֵאם לשניים, אחד עד גיל עשר ואחד בגיל עשֵרה(:
אחרי כמה שנים כבר עשינו את הילד השני.

- למה מבחינתך?
- )משתהה כמה שניות בתשובתה( שאלה מצוינת. אני לא בטוחה שיש לי את 
התשובה, אבל... זה גם בא ממקום של אם אנחנו משפחה אז בוא נעשה את 
המשפחה האידיאלית שזה אבא, אימא, שני ילדים וכלב או בלי כלב או מה 

שזה לא יהיה.

ילדים למשפחה. לעומתם, כמחצית ממי שהגדירו עצמם חרדים )48%( העדיפו  ואחוז דומה )19%( העדיפו שני  ילדים,     ארבעה 
    שלא לנקוב במספר ילדים מסוים, ו–34% מהם העדיפו שבעה ילדים ומעלה. בקרב פלסטינים, למעלה ממחצית )57%( סברו כי מספר 

   הילדים הרצוי למשפחה הוא ארבעה או יותר, לעומת 39% בקרב יהודים.
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נמרוד )אב לשניים עד גיל עשר(:
התפיסה היא ש-מי שלא עושה שלושה ילדים הוא כאילו החמיץ משהו בתא 

המשפחתי, אחד זה לא מספיק.

האמירה כי "ילד אחד זה לא מספיק משפחה" מרמזת כי לכאורה ישנו מקור, ישנה ממשות בעלת 
מוצקות אונטולוגית שהיא היא סדר הדברים "הטבעי" שאותו נדרש לחקות. כך, במעגליות של 
חזרה לכאורה על אותו הדבר, מושגת אידיאה יצוקה בסלע של משפחה מהי.9 במובן זה, אפשר 

להתייחס ליצירתו של מוסד האחאּות כמהלך של חיקוי משפחה, כמימזיס משפחתי:

ואנו  וכמוסד,  כאידיאה  קיימת  כבר  המשפחה  שבו  העולם  אל  באים  אנחנו 
חוויותינו בהתאם לדפוסים של  ולפרש את  לומדים להתאים את התנהלותנו 
נאותות ותקינות שתוקנו לפני היותנו ולפני היות משפחתנו הקונקרטית. אפשר 
לומר, כי אנו מבצעים את המשפחה - או משתדלים לבצע אותה - כעין משחק 
תרבותי, על–פי כללים בלתי–כתובים בדרך כלל, אך רבי עוצמה אולי דווקא 

בשל כך. )נוה, 2004, עמ' 108(

כ"משפחה  אותה  שמגדיר  במשפחה  ילדים  של  מסוים  מספר  ישנו  זו,  תרבותית  אידיאה  פי  על 
למהדרין",10 שאם לא כן, תהליך היווצרותה נתפס ככזה שאינו בעל משמעות מלכתחילה:

"מה ז'תומרת לא תעשי עוד ילדים? ילד אחד זה מגוחך" קבעה נחרצות שכנתי, 
אמא גאה לשניים. התגובה הזו הצטרפה לעוד עשרות אחרות ששמעתי מרגע 
שבתי עברה את גיל שלוש, הגיל שבו רוב ההורים חושבים שהגיע הזמן לילד 
נוסף. "לא טוב לילד לגדול לבד", "ילד אחד זה קוריוז, לא משפחה". )קיני, 

)2009

)תגובה  בכלל.  לא  עדיף  כבר  אחד,  ילד  רק  שרוצים  מחליטים  אם  לדעתי 
לכתבתה של קיני, 2009(

מן הדברים שלעיל עולה כי בעוד במעטה העליון של השיח הציבורי כינונו של מוסד האחאות נובע 
לרוב משיקולים של אהבה כלפי ילדים והנאה מגידולם, גירודו של מעטה זה מלמד כי כינון ממוסד 

9 הצעה זו היא פרפרזה לדבריה של בטלר )2003(, שלא עסקה במשפחה במאמרה המוזכר לעיל אלא בסוגיות של מין, מגדר ומיניות.

 10 יש לציין כי עסקינן במשפחה "ממוננת כהלכה" )מלשון מינון(, כלומר לא "משפחת יותר מדי" ולא "משפחת פחות מדי". יאלי 
      השש )2004( ושהם מלמד )2004( מראות בעבודותיהן כיצד סוגיית הכמות - היינו גודלה של המשפחה - הסוותה משנות החמישים 
     עד שנות השבעים של המאה ה–20 תפיסות על "איכות", וכי מדובר היה בפיקוח בשם מבני עומק אתניים ומעמדיים שהופעלו 
     כלפי נשים מזרחיות ועניות שיכולת ההולדה שלהן נתפסה כבעיה שיש לרסנּה, ושכישורי אימהּותן נתפסו ככאלה שיש לתקנם. 
      דוח המחקר שכתבה חדוה אייל )2009( מלמד כי תפיסות אלה רווחות גם כיום כאשר פיקוח על ילודה מופעל כלפי נשים אתיופיות 
     בישראל. מכאן שהן נשים שיולדות "פחות מדי" והן נשים שיולדות "יותר מדי" נקראות לסדר תחת חסותם של הגיונות תרבותיים 

    פרו–נטליסטיים ומוגזעים שמתח שורר ביניהם.

סוציולוגיה ישראלית טו )1( תשע“ג–2013 
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זה עשוי להיתפס כמהלך אינסטרומנטלי שתכליתו להצדיק את מיזם הילודה כולו; כלומר התפיסה 
היא כי אם אין ילדים נוספים מלבד אחת/ד, אזי מדובר במשחק סכום אפס.

המשך גירוד מלמד על קיומם של שיקולים נוספים שעניינם תנועה, מקצב וזמן במשפחה. חיים 
חזן )2002( הצביע על כך ש"בחינת ממד הזמן בחייהם של בני אדם, מספקת תמיד רמזים חשובים 
על השקפת עולמם ודפוסי התנהגותם" )שם, עמ' 162( וכי "כל ניסיון להתעלם מחשיבותו של ממד 
הזמן או להעריכו פחות מכפי ערכו, יביא להבנה שגויה של טיבה של אותה מציאות חברתית" 
 Sorokin &( לאור אבחנתו זו ולאור דבריהם של פיטרים סורוקין ורוברט מרטון .)שם, עמ' 167(
Merton, 1973(, שלפיהם "כל רעיון באשר הוא על תנועה אינו אפשרי ללא הקטגוריה של זמן" 
)ibid, p. 615( - נראה כי יקשה עלינו לחשוב על השתגרותה של תנועה בילודה וַמֲעבָר מילד אחד 

ליותר בלי לדבר על זמן וריתמוס במשפחה.

3. לתקתק משפחה: מוסד האחאּות בהיבט טמפורלי
זמן אינו עוסק בשעונים ובתזמונים בלבד אלא משמש משאב בארגון סדרי עדיפויות וסדרי חיים. 
מכאן שלתפיסות על אודות זמן ישנה משמעות בתכנון נתיבי פעולה )Daly, 1996(. חלקו הבא 
של המאמר יוקדש לשני ייצוגים סמליים בהמשגות תרבותיות של זמן - חץ )ליניאריות( ומעגל 
)מחזוריות, חזרתיות( - שעשויים לסייע בידינו לבחון הירקמותם של קשרים בין תפיסות של זמן 

במשפחה והמשך ילודה. 

חץ
השתגרותו של מוסד האחאּות עשויה לנבוע מתפיסת הזמן כליניארי בשני מובנים: סטנדרטיזציה 

של התפתחות משפחתית; והבטחת העתיד.

סטנדרטיזציה של התפתחות משפחתית
דימוי רווח בעידן המודרני הוא שישנה מפת דרכים מדויקת שעליה פרוׂשות תחנות שדרכן אמור 
 Daly,( לחלוף כל אדם באשר הוא; ולא רק שהוא אמור לחלוף בהן, ישנו גם זמן נכון לעשות זאת
1996(. לוח זמנים הטרונורמטיבי מגדיר לנשים ולגברים מהו הגיל שבו עליהם לחלוף בתחנת חיים 
מסוימת, ולאורו אפשר להעריך אם קיים פער בין הרצוי למצוי. כך למשל כתבה מירב אמיר )2005( 

בהתייחס ללוח הזמנים שמוכתב לנשים )שם, עמ' 43(:

פגישת בן–הזוג המיועד, לדוגמה, צריכה להתרחש בסביבות גיל 28 - לפי חישוב 
שמרני, ועד גיל 32 - לפי הגרסה הנועזת יותר, יש להתחתן עד גיל 33, ואין 
להתמהמה עד ללידת הילד הראשון מעבר לגיל 35. נוסחה זו מאפשרת מדידה 
מדויקת על ציר הזמן של הפער בין כל סיטואציית חיים עבור נשים בשנות 
העשרים והשלושים לחייהן, יחסית למימוש המלא של עקרון המשפחתיות - 

חיים עם בעל וילדים.

טובים השניים מן האחד? אורנה דונת 
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ולהתקדמות  לגיל  בהתייחס  א(  ג,  )קהלת  ָמיִם"  ַהָשּ ַתַּחת  ְלכָל-ֵחֶפץ  וְֵעת  זְָמן  "ַלֹכּל  כי  התפיסה 
ליניארית, באה לידי ביטוי גם בתפיסות זמן ביהדות. אלו למשל דבריו של רבי יהודה בן–תימא 
במסכת אבות )ה, כא( בהתייחס לגברים: "ֶבּן ָחֵמׁש שנִים ַלִמְּקָרא, ֶבּן ֶעשר ַלִמּשנָה, ֶבּן שלׁש ֶעשֵרה 
ַלֹכַּח,  ֶבּן שלׁשים  ִלְרּדֹוף,  ֶבּן ֶעשִרים  ַלֻחָפּה,11  ֶבּן שמֹונֶה ֶעׂשֵרה  ַלַתְּלמּוד,  ֲחֵמׁש ֶעשֵרה  ֶבּן  ַלִמְּצֹות, 
ֶבּן ַאְרָבִּעים ַלִבּינָה, ֶבּן ֲחִמשים לֵָעצָה, ֶבּן שׁשים ַלזְִקנָה, ֶבּן שְבִעים ַלשיבָה, ֶבּן שמֹונִים ַלגְּבּוָרה, ֶבּן 

ִתּׁשִעים לָׁשּוַח, ֶבּן ֵמָאה ְכִּאּלּו ֵמת וְָעַבר ּובֵָטל ִמן ָהעֹולָם". 
כתיבתו של חזן )Hazan, 1994, 2006( על היבטים תרבותיים של זמן וגיל עשויה לסייע בפירוק 
לטענתו,  אחרת.  קריאה  לכדי  הרווח,  המשפחתי  בשיח  ששגורים  אלה,  תרבותיים  זמנים  לוחות 
גיל מכתיב ברודנות ריתמוסים סמליים בלוחות הזמנים החברתיים שלנו ונתפס בטעות כקטגוריה 
אוניברסלית, ואף מוענק לו לרוב מעמד של משתנה ביולוגי בלתי תלוי. טעות זו נובעת מהיעדרה 
של חשיבה דה–קונסטרוקטיבית על רעיון הגיל. בהמשך לכך ולכוחו השיחי של גיל, ציפיות גיליות 
כַמבנה  נתפס  ומכאן שגיל  והתנהגותית,  ומבוצרות כמעט בכל אינטראקציה חברתית  משוקעות 
מסלול חיים. לעתים הוא אינו מנוסח כך במפורש, אך חברתית הוא בהחלט מובא בחשבון, במובן 
מוכרות,  סמליות  ליחידות  הזמן  את  התרבותיים שמחלקים  הקודים  אחד  להיות  עשוי  זה שהוא 
שמשרתות אותנו בכך שהן הופכות את חוויותינו להגיוניות עבורנו. כאשר קודים אלה מאבדים את 

.)Hazan, 1994( תוקפם החברתי או חדלים מלשקף חוויות, הבניות טמפורליות קורסות
כך, לוח זמנים גילי מייצר סטנדרטיזציה של התפתחות משפחתית מוכרת שנתפסת כהגיונית, 
רצויה ונשאפת; והוא מגויס להמשך תנועה במשפחה באמצעות רטוריקה של התקדמות ליניארית 
בכיוון החץ, שנשענת על ההנחה כי גיל ביולוגי חד הוא עם מוכנות ודאית, לא רק להבאתו/ה של 
ילד/ה ראשון/ה לעולם אלא גם להולדתו/ה של ילד/ה נוסף/ת. הדימוי של שעון ביולוגי שמהדהד 
בחייהן של נשים בתקופת טרום–אימהּות, כפי שעמדה עליו אמיר )2005(, ממשיך לתקתק באוזניהן 
גם לאחר שהפכו לאימהֹות, ולעתים גם באוזניהם של אבות, ובאופן שכזה סטנדרטיזציה של לוחות 
זמנים וגילים מתורגמת לסטנדרטיזציה של רגשות. כלומר התפיסה שלפיה "הגיעה העת לעבור 
לשלב הבא" מתערבלת עם ההנחה שישנו רצון לעבור "לשלב הבא", היינו לכונן את מוסד האחאּות 
ודרכו את שנתפס כ"המשפחה" עד שלעתים "זמן פנימי" שמבטא רגשות, צרכים, רצונות, חלומות 

וכמיהות )Melucci, 1996( נדחק אל שולי השיקולים: 

סנדי )ֵאם לשניים, אחד עד גיל עשר ואחד בגיל עשֵרה(:
הנושא הזה עלה בצורה מסוימת - אם צריך לעשות עוד ילד. לא בגלל צורך, 
זה לא שבעלי אמר "אנחנו צריכים עוד ילד" או משהו בסגנון הזה, אלא כי זה 
שאלה שנשאלה מסביב בחברה: "רגע, הגעת לגיל 40? גיל 40 זה הרף האידיאלי 
של ההורות", והתחילו לצוץ הילדים הקטנים מסביב, והתחילה כמובן להישאל 
השאלה: "רגע, את לא צריכה איזה תינוק בבית? לפני שהרכבת האחרונה יוצאת 

 11 אפשר לראות כי שלב הילודה אינו מוזכר במפורש בדבריו של יהודה בן–תימא, אך אחת הפרשנויות היא כי מטרתו של שלב 
     החופה היא ילודה.

סוציולוגיה ישראלית טו )1( תשע“ג–2013 



48

מהתחנה לא הגיע הזמן? אחר כך תתחרטי12 על זה שלא עשית את הקטן, ואת 
לא יודעת כמה זה ימלא אותך ואיזה אושר זה יעשה לך".

הילד/ה  של  גילו/ה  הילד/ה.  גיל  על  גם  אלא  בלבד,  האישה  גיל  על  נסמכים  אינם  הנימוקים 
הראשון/ה נתפס אף הוא כעדות למוכנות ההתקדמות הליניארית לשלב הבא, כאשר מדובר בגיל 

שונה בקבוצות חברתיות שונות: 

נעמה )ֵאם לשניים, אחד עד גיל עשר ואחד בגיל עשֵרה(: 
חצי מהחברים שלנו - הבן הגדול שלהם קטן מהבן הצעיר שלנו וכבר יש להם 
שלושה. זה שהילד הקטן שלי בן 7.5 זה אומר דרשני. אנשים שואלים: "מה 

קורה?" ואני תמיד אומרת: "מה, אתם ְּתגדלו?" 

אודליה )ֵאם לאחד עד גיל עשר(:
רב  זה  א"ד[   - החרדית  ]באוכלוסייה  אצלנו  ילודה?  על  שיח  על  מדברת  את 
שאביא  מצפים  לא  אנשים  אז  גרושה,  אני  למזלי  ]צוחקת[.  over-שיח  שיח. 
ילדים מחוץ לנישואין - אז בעניין הזה זה די נעצר. אבל כן, כשהייתי נשואה - 
צ'יק–צ'ק התחילו דיבורים של "נו? מה קורה? כבר עברה שנה וחצי - את לא 

בהיריון עוד פעם? מה קורה? מתי תביאי לו אח?" 

זמן מוטמע בשפה, בטמפורליות של הדקדוק, במשפט שמובנה באמצעות התחלה-אמצע-
בהכרח  מדובר  אין   .)Kristeva, 1997( עלילתיים  ובנרטיבים  במטפורות  בדימויים,  סוף, 
בדבר מה שפשוט נמצא שם במרומז או בהיחבא בלבד, ולא אחת זהו דבר שמצהיר עצמו 
מפורשות על פני השטח השפתי )Torre, 1997( בשמשו אינדיקציה לכאורה למיקומו של 
אדם )Sorokin & Merton, 1973(. כך למשל כנרת להד )Lahad, 2009, 2012(, שחקרה 
את השיח החברתי סביב רווקּות, הראתה בעבודותיה כיצד תפיסות על זמן מצהירות עצמן 
בשפה וכיצד חקירות צולבות ברוח "למה את מחכה?"; "נו מה קורה?"; "מה חדש?" מבטאות 
הנחות ליניאריות של קדמה והתפתחות. תחזיות קודרות כגון "בסוף תמותי לבד" או "בסוף 
תפספסי את הרכבת" שמזהירות מפני "החמצת הרכבת" או "ירידה מהפסים", מזהירות מפני 

קיומה של סכנה ב"היתקעות", היינו בתנועה שאינה פרוגרסיבית ושאינה ליניארית.
מדבריהם של הורים שהשתתפו במחקר עלה כי כך גם בנוגע למוסד האחאּות. ביטויים 
כגון "מתי הבא?"; "נו יאללה"; "נו, מה קורה?"; "לפני שהרכבת האחרונה יוצאת מהתחנה 
הזמן  את  ושוב  שוב  שמנרמלת  בטרמינולוגיה  לשון  כל  על  שגורים   - הזמן?"  הגיע  לא 
נגד  במרוץ  כי  שמבהירה  זמנים  בלוחות  ועמידה  ניהול  של  רציונלית  בשפה  כליניארי, 
 .)Melucci, 1996( וכמיהות  ולא רק ב"זמן פנימי" של תשוקות, רצונות  השעון עסקינן 

ואמונות  ערכים  מערכת  פי  על  יתיישרו  ואימהֹות  שנשים  כדי  בחרטה  מאיים  שימוש  נעשה  לילודה  שמשדלת  בחברה   12 
     פרו–נטליסטיים. על אופן שימוש זה ברגשות ארחיב בעבודה השלמה.
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להיתפס  עשויה  הראשון/ה  הילד/ה  הולדת  ליניארי,  קו  לאורך  שמתנהל  שכזה,  בעולם 
ימים של חסד שבהם מותר להיות הורה  כלחיצה על שעון עצר שמתחיל לספור לאחור 
לילד/ה אחד/ת בלבד. לכשהזמן הקצוב תם, שאלות ישירות ומטפוריות מתפקדות כשוט 
שמצליף ודוחק, לוחץ ומאיץ, נושף בעורפם של הורים עד שהמשימה תושלם במלואה, 
זאת גם באמצעות אזהרות שמבקשות להזכיר כי הזמן אוזל, שיש עוד לאן להתקדם וכי 

נדרש להתקדם.13 

הבטחת העתיד
זמן מדומיין כרץ לאורך קו כאשר העבר וההיסטוריה חתומים מאחורי גופנו והעתיד לבוא פתוח 
יוצא מרעיון זה של תנועת חץ חד–כיוונית נגזרים גם  ונמשך לפניו )Giddens, 1987(. כפועל 

 .)Daly, 1996( רעיונות של סיבה–תוצאה ורצף המשכי של עבר–הווה–עתיד
ג'ודית הלברסטם )Halberstam, 2005( הראתה בספרּה כיצד תפיסות אלה באות לידי ביטוי 
 )time of inheritance( במשפחה, וכיצד עניינים משפחתיים מנוהלים על ידי זמן. זמן ירושה
לטענתה, הוא אחד מבין שלושה סוגים של זמנים14 במשפחה ומתייחס להעברה בין–דורית של 
ערכים, טובין והון כלכלי ומוסרי באמצעות קשרי משפחה. זמן זה קושר את המשפחה לעברּה 
המשפחה  של  הן  היציב  עתידם  עבר  אל  קדימה  שמופנה  מבט  ומייצר  אומה  של  ההיסטורי 
זו מתמקמת השאלה "מה יקרה אם..." שדורשת הגנה באמצעות  והן של הלאום. בקטגוריה 
פוליסות ביטוח, ביטוחי בריאות וצוואות; שאלה שקוראת להורים לדמיין את עתידם כדי לנהל 

את ענייניהם בהווה. 
בהקשר זה, מוסד האחאּות נתפס לא אחת כפוליסת ביטוח, הן כלפי הילד היחיד בכל הנוגע 
להתפתחותו האינטלקטואלית ובנוגע לרווחתו החברתית והרגשית, כפי שהוצג בחלקו הקודם של 
המאמר, והן כלפי ההורים עצמם. לגבי ההורים, כינונו של מוסד האחאּות נובע מהפניית מבטם 
קדימה כדי לוודא שעתידּה היציב של המשפחה יובטח באמצעות פוליסת ביטוח מטפורית או שלא, 
היינו שלא יהא זה ילד אחד בלבד שיידרש לדאוג להם בזקנתם, ושהם עצמם לא ייוותרו לבד אם 
יתממש "מה יקרה אם". למשל, מה אם יקרה משהו לילד היחיד או כשהוא יעזוב את הבית וילך 
לדרכו. שזירה בין עתידה/ו של הילד/ה היחיד/ה לעתידם של הוריו/ה מובילה לכך שהפסקת ילודה 

תיחשב התעלמות רשלנית מן העתיד:

מסכן ואומלל הילד היחיד שצריך להתמודד עם הזדקנות ואובדן הורים ללא 
אחים ויותר מסכנים הורים לבן/בת יחידים שמאבדים אותו ונותרים עם חלל 
ריק ללא ילדים אחרים שיכולים ולו במעט להשלים אותו. )תגובה לכתבתה 

של קיני, 2009( 

חייהם  את  שבוחנים  יחידים  ילדים  של  מכיוונם  גם  להישמע  עשויה  להתקדם  נדרש  וכי  להתקדם  לאן  יש  שלפיה  התפיסה   13 
     בהשוואה לחייהם של חבריהם לגן, לכיתה או לחוג, שלהם יש אחיות ואחים. אל היבט זה אתייחס בהרחבה בעבודה השלמה.

.)family time( וזמן משפחתי )time of reproduction( 14 שני הזמנים הנוספים הם זמן רבייה
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חשוב שיהיה אח או אחות.
שכל המשקל הרגשי של ההורה לא ייפול על כתפיו של ילד אחד.

נוסף על כך, אם קורה לילד משהו, כל המשפחה נכחדת. לעומת משפחה שיש 
בה שני ילדים... עצוב, אבל צריך לחשוב גם על ההיבט הזה. )תגובה לכתבתה 

של קיני, 2009(

יעל )ֵאם לאחד עד גיל חמש(:
רופא הנשים שלי אמר לי כשהוא הבין שזה הסוף ]סוף לילודה מבחינת יעל - 

א"ד[: "את חייבת לעשות ליתר ביטחון, שיהיה לך עוד" ]צוחקת[.

רעיון "המחר" והבטחתו מודגש ביתר שאת בתודעה הקולקטיבית במדינת ישראל שעסוקה עד 
מאוד בפוליסות ביטוח סמליות, אישיות ולאומיות באמצעות ילדים. עיסוק זה בהבטחת עתידם של 
הורים כמעשה מוסרי, הפעם כלפי עצמם, בא לידי ביטוי גם באותן ישיבות בכנסת שעניינן היה 

הצעה לקצץ במימון טיפולי פריון לילדים שנִיים:

שמובילה  להורים  הרבה  החרדה  במשפחה,  שגדל  בודד  ילד  של  המשמעות 
ולא  חמור,  כל–כך  ביטחוני  במצב  במדינה  שחי  בודד  ילד  שימור  את  בעצם 
בכדי למשל בצה"ל הגדירו את זה שמשפחה עם ילד אחד למשל לא יתגייס 
ליחידה קרבית אלא בתנאים מסוימים. המשמעות חייבת להיות לנגד עיניכם 
ואני מבקש... שתשקלו גם את הפרמטרים הערכיים והמוסריים ולא רק תועלת 
כלכלית זמנית וזניחה מול נזק בלתי–הפיך לכולנו. )משה פולק, עמותת הזכות 

להורות, ועדת הכספים 2003, מצוטט אצל גולדין, 2008, עמ' 200-199(

מעגל

ההסברים  כאחד  משפחתית  אידיאה  של  בחיקויּה  דנתי  המאמר  של  הקודם  בחלקו 
הטמפורלי  הממד  את  לתמונה  להוסיף  ברצוני  זה  בחלק  האחאּות.  מוסד  של  לכינונו 
בריטואלים  ביטוי  לידי  בא  זה  זמן  משפחתי".  "זמן  על  היתר  בין  שמושתתת  זו,  שבאידיאה 
לשינה  הילדים  השכבת  טקסי  שנה:  ומדי  יום  מדי  עצמם  על  שחוזרים  משפחתיים–מעגליים 
משותפת  הליכה  קיץ;  חופשות  משפחתיים;  נופשים  משפחתיות;  ערב  ארוחות  והשכמתם; 
 ;Daly, 1996( חג  וארוחות  טקסים  אזכרות,  הולדת,  ימי  וחברתיים;  דתיים   לאירועים 
זה  הפכו  רק הדבר כשלעצמו אלא  אינם  ריטואלים אלה   .)Gillis, 2001; Halberstam, 2005
מכבר לדימויים מסורתיים טעוני סנטימנטליות שמסייעים בווידוא תקפותה של התחושה כי זוהי 

אכן משפחה.
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במרחב  לאינדיבידואליזם  לכידות  בין  רעיוניים  מתחים  העבודה,  ובשוק  בכלכלה  שינויים 
המשפחתי, אפשרות אחרת מבעבר לקיומן של תצורות משפחתיות שונות מאלה המסורתיות,15 
כמו גם התפתחויות טכנולוגיות שמשנות רעיונות של זמן ומרחב - כל אלה מערערים כיום את 
גבולותיו של הבית ומשנים את מופעיהם של ריטואלים משפחתיים באופן שעשוי להוביל משפחות 

רבות להיאבק על תקפותן ולייצר מתח בין הוויה )being( לעשייה )doing( בספרה המשפחתית.
על פניו, משפחה היא שם עצם. היא קבוצת אנשים שנתפסת כ"שמורת טבע" לאור קשרי דם 
 to( שקיימים בין חבריה, ומכאן שכל שנותר לאדם שנולד לתוכה וחבר בה הוא להיות ולחיות 
)Morgan, 1996( הציע כי אפשר לדבר  דיוויד מורגן  be( בקרבה ללא מאמץ פעיל מצדו. אך 
מאשר  יותר  עשייה  שעניינו  משמעויות  ייצור  של  תרבותי  כמפעל  פועל,  כשם  גם  משפחה  על 
הוויה; וכפי שניסחה זאת בעברית גלי סמבירא )2013(: אנחנו מתמשפחות ומתמשפחים, ממשפחות 

וממשפחים את עצמנו כחלק מפרויקט ההשתייכות והשייכות שלנו.16 
עם זאת, מסתבר כי אין די בהוויה ובעשייה בלבד: "משפחות נדרשות ‘להיראות' כשם שהן 

.)Finch, 2007, p. 66( "'נדרשות ‘להיעשות
באינטנסיביות שלו בהתאם  - שמשתנה  היא לתהליך  פינץ’  כוונתה של  "להיראות"  באומרה 
לנסיבות - שבו יחידים או קבוצות מתקשרים בינם לבין עצמם או מול קהל רלוונטי ב"עשיית 
משמעויות  מועברות  ובאמצעותן  הְראיה  של  אלה  אינטראקציות  במהלך  משפחתיים".  דברים 
חברתיות שמאשררות כי מערכות היחסים הללו הן מערכות יחסים "משפחתיות" וכי הן עובדות. 
במובן זה, משפחות שלא אוכלות יחד, מבלות יחד או נופשות יחד מוצאות עצמן מול מציאות 
שבה משפחתיותן עשויה להיות מוטלת בספק: "ההתכנסות המשפחתית מאבדת אט אט מממשותה 

.)Hochschild, 2001, p. 237( "והופכת למעין פנטום; היא מתקיימת בזיכרון של פנטזיה בלבד
בעולם כזה שבו ריתמוסים משתנים ומגבירים תאוצה, וכשסכנה קיומית נדמית כמרחפת מעל 
"המשפחה", הסטנדרט המצופה ל"זמן משפחתי" והדימויים הנוסטלגיים שנלווים אליו ממשיכים 
להיות מרכזיים בתוצרים תרבותיים רבים וממשיכים להנחות התנהגויות במשפחה הלכה למעשה 

 .)Gillis, 2001( אף ביתר שאת
בהמשך לזאת, אני מציעה כי לכינונו של מוסד האחאּות ישנו חלק פעיל בהבטחת קיומו 
של זמן מעגלי–משפחתי, אותו זמן שהוא אחד הפיגומים שנתפסים כמאפשרים למשפחה 
להמשיך ולעמוד ֵאיתן וכמאפשרים לחבריה לחוש כי ישנה כאן משפחה, כזו שגם ידועה 
ארוחה  בלעדיה  שלכאורה  משום  ולהיראות  להיווצר  נדרשת  אחאּות  זה,  במובן  בציבור. 
משפחתית אינה ארוחה; חופשה משפחתית אינה חופשה; וחג אינו מועד לשמחה או יום 
טוב. הדברים הבאים נכתבו בהתייחס להולדת ילד שלישי ויותר, ומכאן אפשר להבין את 

הלך הרוח בהתייחס להולדת ילד אחד "בלבד":

 15 הכוונה היא למשל למשפחות קוויריות; חד–הוריות; ללא ילדים; ללא נישואין מלכתחילה; עם ילדים מאומצים; עם ילדים 
     ביולוגיים ומאומצים; ו"פרק ב" לאחר גירושין.

רעיון "המשפחה". כך למשל  קווירית של  כוחו מקריאה   16 השימוש שעשתה סמבירא במונח "התמשפחּות" על הטיותיו שואב 
     נכתב בהזמנה לפאנל של קבוצת "סוטות קוהרנטיות": "בפאנל הזה אנחנו רוצות להציע את המונח משפחה לא רק כשם עצם, 
     אנחנו משתמשות במילה ְמַמְשּפחֹות כשם פעולה, משהו שהעולם עושה לנו, משהו שאנחנו עושות לו בחזרה, אבל לא כמו שהוא 

     התכוון".
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לילד  מחכה  הסביבה  כל  השלישי!...  הילד....  את  לעשות  לוחצים  עליי  גם 
מספר 3. כולם מספרים לי שחייבים לפחות 3 ילדים בשביל שולחן שבת, חגים. 

)תגובה לכתבתה של איזנשטיין, 2011(

תחשבו על שולחן השבת עם 5 או 6 ילדים, זה לא כיף, זה לא נחת, זו מהות 
החיים )תגובה לכתבתה של כהן, 2006(!! 

נוספים  ילדים  מניעיה להביא  בדיון באחד הפורומים, הסבירה את  ֵאם אחת, 
לעולם כך: "אני באה ממשפחה קטנה, וזה נורא מעט כשיושבים ליד שולחן 

הסדר ]...[" )כהן, 2006(

הן  מראש,  נתונות  גיאומטריות  כצורות  חקוקות  באמת  אינן  זמן  של  ש"צורותיו"  מכיוון 
מצויות בתחרות ובמשא ומתן וזקוקות להגנה )Greenhouse, 1989(. ואכן, לעתים נדמה 
כי זמן מעגלי–מסורתי–משפחתי זקוק להגנה בהיאבקו על חייו למול ערב רב של שינויים 
המתרגשים עליו. בהיתפסו כנקודת אחיזה יציבה בעולם אחוז תזזית )Daly, 1996( ובהיותו 
והאפקטיביות שלו  נחשפת  כי שבריריותו  נדמה   - קיימת  לכך שהמשפחה  אחד הסממנים 

פוחתת בהיעדרה של אחאּות. 

מחשבות אחרית דבר
 

הגיונות תרבותיים שמהווים משטרי הצדקה לכינונו של מוסד האחאות כפי שהוצגו במאמר זה 
ממוקמים בהקשרים רחבים יותר של עידן "המודרניות המאוחרת" )late modernity( בחברות 
התערערותם  בעקבות  וגֵדל  הולך  ודאות  בחוסר  כמאופיין  שנתפס  בעידן  מדובר  מערביות. 
חסותם של שיחים  חיים" מעוצבים תחת  ו"מסלולי  וסמכותיים,  מסורתיים  של מטא–נרטיבים 
 Bauman, 2000; Beck, 1992;( שעניינם אינדיבידואליזם, שליטה עצמית, ניהול עצמי וסיכון
Beck-Gersheim, 1996, 2002; Douglas, 1992; Giddens, 1991(. אינדיבידואלים מצופים 
חייהם בעולם שמשתנה בקצב מהיר,  קורות  ניתוב  ועל  בחירותיהם  לקבל אחריות אישית על 
באמצעות תכנון ושליטה מרביים בפעולות בזמן הווה המוכוונות אל העתיד: "המודרנה יצרה 
דגם התנהגותי משלה כדי להתמודד באופן פעיל עם חוסר הוודאות של חיים תחת חסותו של 
ונווט  ּכוון   - מתאונות  עצמך  על  הגן  בעתיד!  שלוט  תכנן!  הן:  סיסמאותיה  אינדיבידואליזם. 

 .)Beck-Gernsheim, 2002, p. 43( "!אותן
אחת  לא  מנוסחים  משפחה  וקשרי  אינטימיים  יחסים  כזאת  תרבותית  בקונסטלציה 
 Haven in a Heartless( ככאלה שמבטיחים, שמחייבים ושמתחייבים להוות חוף מבטחים
World, כשם ספרו של כריסטופר לאש ]Lasch[ מ–1977( למול עולם תחרותי, רציונלי, 
את  שיקיימו  ככאלה  נתפסים  הם  כי  נראה  אך  לבית;  מחוץ  שמאיים  ומנוכר  תועלתני 
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הבטחתם רק במידה שאף הם יתוכננו "כהלכה" בהתאם לאידיאה ולרציונליות תועלתנית. 
במילים אחרות, מוסד המשפחה - שנתפס כמובטח לא במעט באמצעות קיומו של מוסד 
האחאּות - מסמן הן תפיסות על שבריריּות הקיום בעידן זה, משום שהוא מנוסח כמנוגד 
ל"עולם שבחוץ"; הן שבריריּות בפני עצמה משום ש"המשפחה" עצמה נחשבת עולם הולך 
המסורתיים  מאלה  שונים  משפחתיים  דגמים  ויותר  יותר  נוצרים  שבה  במציאות  ונעלם 
)post-familial families( )Beck-Gernsheim, 2002(; והן את אחד המֲענים הסמליים 
והמוחשיים לשבריריות, לפגיעות ולחוסר הוודאות שבמודרניות המאוחרת. סימון משולש 
כזה מאומצים  כדי שיישאר  אך  רגשי,  חוף מבטחים  מהווה  מוסד המשפחה  - שלפיו  זה 
אחרים  ממצאים  אל  בדרכו  מצטרף   - וטמפורליים–ליניאריים  תועלתניים  הגיונות  אליו 
שמלמדים כי ההבחנה בין הספרה הפרטית לזו הציבורית היטשטשה זה מכבר17 )אילוז, 
Hocshchild, 2001 ;2010(, אף שהיא ממשיכה להיוותר תבנית מארגנת של סדר חברתי 

)הרצוג, 2009(.
רעיונות חברתיים שעניינם סיכון, סכנה וחשש מהעתיד מייצרים בתורם שיחים על אשמה במובן זה 
שאינדיבידואל שנתפס כמי שלא תכנן צעדיו "כהלכה", שלא הניח עקב בצד אגודל על "מסלול חיים" 
שמנוסח תרבותית כליניארי, כפרודוקטיבי וכמוסרי, נתפס כאחראי )accountable( לחוסר אחריותו 
 בשיבוש חייו ובשיבושו של הסדר החברתי במו ידיו, ועל כן הוא ראוי לגינוי ונדרש לתת את הדין 
הורות  זוהי  כאשר   - יחיד/ה  לילד/ה  הורים  כלפי  אצבע מאשימה  מופנית  כך   .)Lahad, 2009(
שנתפסת כבלתי לגיטימית וכבלתי מוסרית - גם משום שהורים נתפסים כמי שלוקחים סיכונים 
וכמי שלא מנהלים בצורה אחראית ומושכלת את עתידם שלהם, וגם משום שהורות לילד/ה יחיד/ה 
נחשבת עדות ללקיחת סיכונים נעדרי אתיות הורית כלפי הילד/ה היחיד/ה שגורלה/ו נתפס כמונח 
על הכף. הפניה זו של אצבע מאשימה ממשיכה בתורה לשמר נורמות פריון שנובעות משיקולים 
רציונליים ולא משיקולי רגשות ורצונות; אך "הבית" ו"המשפחה" ממשיכים להיתפס כמנוהלים 
על ידי רגשות ורצונות שנעדרים לכאורה את אותם ערכים שמיוחסים לספרה הציבורית בלבד: 

רציונליות ותועלתנות )הרצוג, 2009(.
נראה אם כן כי נורמות פריון שמובילות אל כינונו של מוסד האחאּות והפולקלור שהתפתח 
כמה  לבחינת  נוספת  וזירה  עצמו  בפני  למחקר  זירה  מהווים  יחידים  לילדים  הורות  סביב 
ובזו הישראלית בפרט. אך  ממסגרות העבודה המרכזיות בחברה מערבית בת–זמננו בכלל 
זוהי רק תחילתה של למידה. גולדין )2008( חתמה את מאמרּה בטענה כי קונצנזוס מתעצב 
אני  לכך  בהמשך  דיבור.  יש  שבהם  המקומות  מן  פחות  לא  שתיקה  יש  שבהם  במקומות 
סבורה כי מוסד האחאּות בישראל זקוק להמשך דיבוב סוציולוגי כך שיורחב גוף הידע על 
אותם הגיונות תרבותיים שתוחמים את גבולות הדמיון ואת היכולת ליצור חלופות חברתיות 

ואישיות להסדרים קיימים, שנתפסים כיחידים.

 17 יש לציין כי הבחנה זו מלכתחילה אינה מייצגת נכוחה את חייהם של כלל הנשים והגברים. כותבות כפטרישיה היל קולינס 
     ובל הוקס עמדו על כך שחלוקה זו נסמכת על הגיונות לבנים של מעמד הביניים, בעוד נשים ממעמדות וממוצאים אתניים 
      שונים נדרשו לחצות הלוך ושוב גבולות אלה שבין "פרטי" ל"ציבורי" בשל תנאים מבניים של חלוקת משאבים לא שוויונית 

     ביציאתן לעבוד מחוץ לבתים.
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