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 Sophie Watson and Lesley Doyal (eds.) Engendering Social
 Policy. London: Open University Press. 1999. 211 pages.

,תוינכרצכ םישנב קסוע אוה .החוורו םישנ תודוא־לע םירקחמב קסוע הז רפס 

ךכב ודוחיי .הלא םירשקהב ןדוחיי לע דמועו החוור תוינידמ לש תובצעמכו תויקפסכ 

תויטסינימפה תוירואיתב ןגועמ אוה ,ונייהד ,תויטסינימפ ןושלו טבמ־תדוקנ טקונ אוהש 

םישנ לש ןמוקמ לע יפוסוליפהו יטילופה חישה תא וביחרהו תונורחאה םינשב וחתפתהש 

לש שדחמ הרדגהו םיגשומ ־ רפסה לש יגולודותמה ושודיח ךכב .תינרדומה הרבחב 

.הינטירב איה הילע רבדמ רפסהש תינרדומה הרבחה .םדקומב םידמועה םינוש םיאשונ 

ןמ קלחב םייתאוושה םיטביה םע תיטירבה החוורה תואיצמל םיסחייתמ םלוכ םירקחמה 
.םירמאמה 

םיגוסב אלא ,היצפסנוקב החוורה־תנידמ לש המרב וניא החוורה תולאשב לופיטה 

םידרשמה לש בייחמ הלועפ־וקל וכפהנו ובצועש רחאל החוור תוינידמ לש םיישחומ 

םילעופ םינושה םידרשמה ובש ןפואה לע תרוקיב הווהמ רפסה וז הניחבמ .םינושה 

לש גושימבו הבישחב קר אלו ,אשונב םג שודיח יתאצמ םירמאמ ינשב קר .הלא תויגוסב 

.ךשמהב דומעא ךכ לעו ,תויגוסה 

לש היגוסב קסוע ןושארה רמאמה .תורכומ תויגוסב םיקסוע םרדס יפ־לע םירמאמה 

ןמוורפוסה תעפות לש התורצוויהמ תומלעתה ךות הדובעה־קושל תאצל םישנ דודיע 

.תיבל ץוחמש וזב קר תלמגותמו תורשמ יתשב תדבועה 

ךרוצהמ תומלעתה ךות ןתואירבו םישנ לש ןתחוור לע חישה תא גיצמ ינשה רמאמה 

איה ותנקסמ .תירוביצהו תיטרפה תוריפסה ןיב תוירחאהו הדובעה לש שדחמ־הקולחב 

שורדת םישנ יפלכ יתרבחה רדסה לש םיתוויעב תוניצרב הריכמש החוור תוינידמש 

םמצע לע לוטיל ,רתוי תינויווש םיבאשמ תקולחל ןיכסהל :תונתשהל םיבר םירבגמ 

םישנ לע הליעפ תישגר הנגהו הכימת ןעמל לועפלו ,תיבה־תודובעב רתוי הבר תוירחא 

תכרעהב איה רמאמה לש תניינעמה תפסותה .ינימ לוצינ לש ןוכיסל תופושחה תודליו 

םג אלא ,םישנל קר אל תיטסינימפה הדובעה־תקולחב שדחמ־תוכרעיהל שיש תונורתיה 
.םירבגל 

ןונכתה םוחתב תירבגה תויטננימודה לש היתועפשה תא חתנמ ישילשה רמאמה 

הז םוחתב ןוידה .םיינטילופורטמה םיבחרמה ןמ ןתקחרה לעו םישנ לש ןדודיב לע ינוריעה 

ןונכת לש םירשקהב הנורחאל הלוע אוה יכ ףא ,םישנ תחוור לש רשקהב שדח וניח 
.ינוריע 

הייאר־תיווזמ (care and carer) תולפטמו לופיט לש םוחתה תא חתנמ יעיברה רמאמה 

ךרע רסחכו יעוצקמ דמעמ רסחכ גצומ ותוללכב החגשההו לופיטה םוחת .תיטסינימפ 

תא םינייפאמה תיתליהקה הברקה תונורתילו רפכב בצמל סחייתמ רמאמה .יואר ילומגת 

בטימה תא ונממ קיפהל השק דקוממ־יתלבו ותביתכ דצמ שלח רמאמהש רחאמ .רפכה ייח 

תישימח הווהמ "לופיט" לש רשקהבש היגוס הלעמ אוה םינפ לכ לע .תרזוח האירק אלל 

.םישנ לש הדובעה ךרעב ןויוושה רסוח תייגוס לש ןוחרקה 

רמאמהש רחאל .הז ןיינעב םישנ לש ןדיקפתבו םידלי לע הנגהב עגונ ישימחה רמאמה 

הז תוינידמ םוחת יכ הדבועה תא שיגדמו הינטירבב ירוטסיההו יטפשמה בצמה תא שרופ 
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ןמוקמל הנופ אוה - דעס תודיקפ ,תוילאיצוס תודבוע ,תויגולוכיספ ־ םישנ ידיב רוסמ 

לש תוהמיאש ךכ לע לבוק רמאמה .וז תכבוסמו השק היעבב לופיטב ןמצע תוהמיאה לש 

םידליב לופיטה ךילהתב ןייד תוברועמ ןניא ינימ לוצינלו תומילאל ופשחנש םידלי 

םתואב םג .ינדשח סחיב ףא תוכוז ןהש ךכ לעו ,עוצקמה־תולעב םישנה ידי־לע השענש 

ודועב תוהמיאל רתי־תכרדה קינעמו ינורטפ ןהיפלכ סחיה ,תוברועמ ןה םהבש םירקמ 

בקונ ןפואב גיצמ רמאמה .םידליה יפלכ תומילאה רוקמ בורל םה־ םהש ,תובאהמ םלעתמ 

ןתוגהנתה תוסיווב קסועו אקווד תוהמיאל לפטנ אשונב לופיטהש ןכתיי דציכ :הלאשה תא 

תבקונ הלאשל הבושתה ?עוצקמה־ילעב יניעמ קומחל םהידליב ועגפש תובאל ןתונ ודועב 

תומילאה ינפמ ןמצעב תודרח ,ללכ־ךרדב םישנ רומאכ ןהש ,עוצקמה־תולעב :תוחפ אל 

!םמיע עגממ ענמיהל תוטונ ךכיפלו םהידליב וללעתהש םירבג לש 

תויורשה םישנ לש תבחרתמה הבכשה לע רבועש הללפהה ךילהתב קסוע ישיש רמאמ 

לש ןתוברועמ ןיב םילדבהה לע םיבר םינותנ םיאבומ םימישרתו תוחול תועצמאב .ינועב 

תוברועמה ימוחת םגו תוברועמה רועיש םג .םויכ ןתוברועמ תמועל רבעב םילילפב םישנ 

רפסממ שילש ידכל הלע ילילפה ןידב תועשרומהו תוברועמה םישנה רפסמו ,הערל ונתשה 

אוה ךכל ןתינה רבסהה .ר'צת טרגרמ לש הנוטלש ינפל דע תירישעכ תמועל םירבגה 

תפוקת ךלהמב תולטבומל ,תוירוה־דח רקיעב ,תוחפשמ ישאר תווהמה םישנ לש ןתוכפהיה 

יפכ ,ר'צת לש הנוטלש םע השענש רוביחה לע קולחל רשפא .ר'צת טרגרמ לש הנוטלש 

רפסמ םרוגה אוה םישנ לש ינועש הדבועה תא שיחכהל רשפא־יא ךא ,רמאמב גצומ אוהש 

יכ איה החוורה תוינידמ תניחבמ הנותחתה הרושה .םילילפב ןתוברועמ לש החימצב תחא 

.םיילפכ תושנענ תוינעה 

.םיעשתה תונשב החפשמב תומילאל סחיב תוינידמה חותינל שדקומ אבה רמאמה 

בצמה .תיניצר החפשמה ךותב תומילאב לשממה תוניינעתה המכ דע איה הנודינה הלאשה 

הדיחי תמקה ,תוכומ םישנל םיטלקמה ,תוירוביצה תומזויה ,םיסנכה תורמל ףירחמ 

הרטשמה ךותב דחוימ דרשמ תחיתפו ,החפשמב תומילאב לופיט םשל הרטשמב תדחוימ 

רועישו החפשמב תומילאמ תועגפיהה רועיש .תומילאמ ולבסש םישנ ידי־לע לעפומה 

רמאמהש רבסהה .הדמתהב םילוע םימילא םירבגל םוקיש תוינכותמ םירשונה םירבגה 

ךוניחה תוינכות לכ .היעבל תקפסמ תוניצרב םחייתמ וניא לשממה יכ אוה ךכל קפסמ 

ביבס םייטפשמה םיקבאמה לכ ,רפסה־יתבב תורבעומה העדותה תאלעהלו העינמל 

ןושארה דעצה םע םיזוגג תיבב םולש תריציל םידחוימה םיטקיורפה לכו םידדובה םירקמה 

.וילע טילחמ לשממהש םיצוציק לש 

הז קלח הביתכה תניחבמ .תונורתפ לש םינוויכב קסוע רמאמה לש אבה קלחה 

ןהיפלש תובושח תויעב לע דמוע אוה ונכות דצמ .ותוא לברסו רמאמה לא "קבדוה" 

םע עגמ רוציל ןתוא תבייחמו ילכלכ לטנ לאכ תוירוה־דח תוהמיאל תסחייתמ הנידמה 

תונכומ ףאו ,תאז תושעל תוברסמה תוהמיא .תונוזמה תעיבת ךרוצל םימילאה תובאה 

הנידמה תשיג תאו הרטשמה תוינידמ תא ךכב תושיגדמ ,רסאיהל םימיוסמ םירקמב 

תידוחיי הירוגיטק הניאו ילילפה ןידה רדסמ קלח הווהמ החפשמב תומילא ןהיפלש 

תודסומ םע דחי תומילא ילוצינ :ןורתפה .םילילפב לבוקמה סחיהמ הנוש סחי הכירצמה 

תייעב םע תודדומתה לש תושדח תורוצ רוציל םילוכיו םיכירצש הלא םה םיירוביצ 

.החפשמב תומילאה 

לע רמאמה .הכ דע טעמ קר ונודינש תויגוסב םיקסוע םינורחאה םירמאמה תשולש 
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תומדמ תוהבאה גשומ לש יונישה ךילהת תא חתנמ הינטירבב תומילאו םידלי ,תובא 

,תיטפשמ הניחבמ הז ךילהת לש ויתוכלשה תאו ,גאוד הרוה לש תומדל תיתוכמס 

לש ןיומיד ,םירפתשמו םיכלוה ולש יומידהו באה בצמש דועב .תיתחוורו תיתחפשמ 

הקזחל ןתמכסה לשב וא ןהידלימ דרפיהל ןתונוכנ לשב ףקתומ ,תושורג רקיעב ,תוהמיא 

תויוכז לע םיקבאנ םהש תעב הלוע תובא לש יתרבחה םכרע .ןישוריגה ירקמב תפתושמ 

הז קבאמ .םהידליל סחיב םיאושנ־יתלב תובא לש תויוכז ןעמל תועונת םימיקמו תוהבאה 

הברקהב אלא ,םידליל תירוהה תוירחאה תייוושה לש ןוויכב תומדקתהכ ספתנ וניא 

ומדוקכו ,בקעמל השקו לברוסמ ןפואב בותכ ,ומדוקכ ,הז רמאמ םג .תובאה לש םדיצמ 

.םידליו תומילא ,תוהבא אשונב הינטירבב םיניינעה־בצמ לע תובושח תויגוס הלעמ אוה 

תובקעב הרבג םידליב תוללעתההו תומילאה יכ אוה רמאמה לש םיירקיעה םיאצממה דחא 

החפשמב ,קוחב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ תוהבאה יגשומב וללוחתהש םייונישה 
.תובא יפלכ תוינידמבו 

החוורה תוינידמ בוציעב יזכרמ ןיינעל ןויוושה אשונ לש ותכיפהל ארוק אבה רמאמה 

הניינעש ,תיטמגידרפ השיגמ אצומה־תדוקנ תא תונשל איה רמאמה לש ותעצה .התוללכב 

תוכרעמה לכש שארמ החינמה השיגל ,םינוש םיתוריש ןתמ לש רשקהב ןויוושה תחטבה 

הכפהמ לכ־םדוק עבותו ינכפהמ וניה ןויערה .תירדגמ תוילרטינ רסוח לע תותתשומ 

תבצה :תילאנויצנוונוק ,דניה גיצמ רמאמהש ןורתפה תעצה םלואו ,תיתעדותו תיתבישח 

תא בכעלו ףושחל הרטמב תוינידמה תוקופת לכ לע רובעל הדיקפתש תילהנמ היצקנופ 

ידכל תנקתמה הפדעהה ןויער לש וחותיפ ,תורחא םילימב ;ירדגמה ןויוושה־יא ייוליג 

תילרביל תיטסינימפ היגטרטסא יהוז ןכש תימינפ הריתסכ הארנ הז רבד .ןוירטסינימ 

לכות םינימה־תמחלמ תא תדדחמה הכפהמ קרש הרטמ ,תילקידר תיטסינימפ התרטמש 
!הל 

:םישנב תידוחיי העיגנ לעב אקווד־ואלו יללכ אשונב הרואכל קסוע ןורחאה רמאמה 

תולחמ .שפנה תואירב תוינידמו םיעשתה תונשב שפנה תולחמ תיינבה - "הנושו ןכוסמ" 

םאה ,האכודמה תיבה־תרקע ןוגכ תולחמ :םישנ תורידגמ תינרדומה היירטאיכיספב שפנ 

תנשב הינטירבב ופקותל סנכנש שפנה תואירב קוח .דועו תילינסה השיאה ,הדילה רחאל 

תורדגומה ,םישנה לש שפנה תולחמ ןוגכ ,תוישפנ תוערפהמ םילבוסל עייסמ וניא 1996 

,תולפטמה תוחפשמב הכימתה טועימו תופורת םושיר לש םיתורישה .םייתרבח םירשקהב 

םירדגומל תכמות תרגסמ תווהלמ החפשמה ינב תא םיענומו םינכוסמ ,וז הקיקחמ םיעבונה 
.םילוחכ 

הקיטקרפכו הירואיתב ןבורב תורכומ תויגוס ,רפסב תונודינה תויגוסה ןכ םא ןה הלא 

םהלש תיטסינימפה טבמה־תדוקנ ,רומאכ ,אוה םירמאמב שודיחה רקיע .תיטסינימפה 

,הדיחא הניא הביתכה תוכיא .םלוכ תא אל יכ םא ,םתוא תנייפאמה תינרתחה השיגהו 

תטקננו הדיחא הניא איה םג היגולודותמהו ,לברוסמ ןפואב םיבותכ םירמאמהמ קלח 

ךא יאשונ־בר אוה ,תיזכרמ הזית רסוחמ רפסה .םהיאשונ יפל םיבתוכה ידי־לע 
וא תיטסינימפה םתשיגב םא ,םיינכדע םתויהב םינייטצמ םלוכ םירמאמה .הצממ־ יתלב 

.םויכ ןהש יפכ תויגוסה לש ןיוצימב 

בלכ־ןאהד טאירנה 

ןוירוגךב תטיסרבינוא 
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