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60 גברה התחושה ברחבי העולם המערבי שמוסד המשפחה נמצא–זכור לנו כי בשנות ה
במשבר חמור ביותר. באותה תקופה, העמידו רבים בסימן שאלה את עצם הלגיטימיות,
הנחיצות והצידוק של מוסד זה. המשפחה תוארה כ'טוטליטרית' ונטו לתלות בה את האשם
בכשלונות החברה המודרנית. מעל לכל, הציבו אותה כמדכאת בפועל את מחצית

 את הנשים. התקפות אלו לא הצטמצמו לסיסמאות, למאמרים או לספרים—האוכלוסייה 
 הגבילו—בלבד. במישור הדמוגרפי, דחו צעירים רבים את גיל נישואיהם, ולאחר הנישואים 

במידה רבה את מספר הילדים. שיעור הגירושין הגיע לשיאים חסרי תקדים. במישור המוסדי,
התרבו התנסויות חדשות ו'חדישות'; ילדים הובאו לעולם מחוץ למסגרת הנישואין, זוגות

הומוסקסואליים הצהירו על עצמם בגלוי, קומונות חופשיות זכו לפרסום.
משפחתיות לא אחרו להתעורר בעקבות התפתחויות אלו. במחצית–אולם תגובות פרו

70 הופיעו מחקרים שזכו לתהודה רבה, ואשר מתחו ביקורת נוקבת על התקופה–שנות ה
). תנועות קמו להגן על המוסד המשפחתי כדוגמתLasch, 1979הקודמת (ראה במיוחד: 

הקהל בוטלו סעיפי חוק שכעת נחשבו לליברליים מדי;–; בלחץ דעתMoral Majority–ה
משפחתיות זכו לתנופה מחודשת.–הדתות המסורתיות הפרו

ויכוחים ומאבקים אלה סביב נושא המשפחה יצרו אי בהירויות לרוב, שבאו לידי ביטוי
). לאור אי בהירויות אלו יש ענייןBerger & Berger 1983גם בטיפול הסוציולוגי בנושא (
הדופן של המשפחה בקיבוץ, אשר עברה מהפכה ממשית–מיוחד בהתייחסות לניסיון יוצא

במשך השנים. בחלקה הגדול, ההיסטוריה החברתית של הקיבוץ יכולה להיכתב כהיסטוריה

 (עורכות:מגמות, רבעון למדעי ההתנהגותהמקור: 'נשים וצמיחתה מחדש של המשפחה בקיבוץ', *
עמליה ליבליך ונורית רונאל), כ"ט, ירושלים תשמ"ה, 1985, ע' 320-307).

שחטמן, לחנה הרצוג, ליוחנן פרס, לחיים ווקסמן ולקוני–תודתנו נתונה ללואיס קוזר, לאמירה גרוסברד*
Archives–וילשאק, על הערותיהם וביקורותיהם המועילות. מאמר זה הוא נוסח חדש של מאמר שהופיע ב

Européennes de Sociologie (European Journal of Sociology).
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של המשפחה שלו, שהתפתחה מדגם רדיקלי חדשני בתקופת הבראשית לדפוס פמיליסטי
ידי–מובהק בקיבוץ של היום. עניין נוסף בהתפתחות זו נובע מכך, שהאשה, המתוארת על

הפרשנים כקורבנו העיקרי של המוסד המשפחתי, היא זו שבמקרה זה יזמה ומימשה את
מחדש של המשפחה, והיא שהשקיעה את מיטב מרצה למען מטרה זו, ולא נרתעה–צמיחתה

מעימותים עם מחנה הגברים.
הדפוס שאפיין את הקיבוץ בתחילת דרכו הוא מן המפורסמות בתולדות היישוב ועידן

קיבוצית הוטלו כאן על–החלוציות. רוב התפקידים המקובלים על המשפחה בחברה החוץ
אוכל משותפים–מסגרות אחרות, ולשם כך הונהגו חידושים ארגוניים רבים, החל במטבח וחדר

,Shazarועד לבתי ילדים 'כוללים', בהדרכת מטפלות ומחנכים (צור, זבולון ופורת, 1981; 

1975; Ferkiss, 1956 תפקידיה המשפחתיים של האישה הפכו בצורה זו לחלק בלתי נפרד .(
נתמובח–לתישל סידור העבודה הקהילתי, כאשר הכוונה המוצהרת הייתה לאפשר השתתפות ב

של האשה בחיי העבודה והחברה. לא רווחה גישה שלילית כלפי המעגל המשפחתי כשלעצמו,
אמוציונליים. נישואין לא נחשבו לאירוע מיוחד,–אך חשיבותו הוגבלה בעיקר לממדיו הסוציו

 אורח זמני—ויחסי אישות לא חייבו טכסים פורמליים. לחדר המשפחה צורף לעיתים רווק 
 עובדה אשר המחישה יותר מכל את חוסר האוטונומיה של המסגרת המשפחתית.—('פרימוס') 

הצהריים היה הביטוי הגלוי העיקרי של דפוס ה'משפחה'.–ביקור הילדים בשעות אחר
).Spiro, 1980; Gerson 1978; Talmon-Garber, 1972המציאות היום שונה בתכלית (

הנישואין כעת הינם אירוע בעל חשיבות ממדרגה ראשונה בחיי הקיבוץ, והם מהווים הזדמנות
לחגיגה מפוארת. המשפחה החדשה זוכה לתקציבים נדיבים לריהוט דירתה, וזו כוללת מטבחון,
אבזרים משוכללים ולעיתים גם חדרי ילדים. הסמלים של התפקידים המשפחתיים וכינוייהם

איש, בעל), והם השכיחו–חזרו מזמן לאפיין את היחסים בין בני המשפחה (אמא, אבא, אשת
את התקופה שבה רווח שימוש בלעדי בשמות פרטיים. כמו כן, מעמד המשפחה בחיים
השיתופיים מוכר ומכובד. בניגוד לעבר, הילדים נחשבים לפני הכל ל'של ההורים' ורק
במקום שני ל'של הקיבוץ'. בקיבוצים רבים הם אף נמצאים בלילה (עד גיל 13) בדירת
המשפחה, שהיא ביתם יותר מ'בית הילדים'. בחגים, בערבי מועדון, בטיול או באסיפה
הכללית שכיח מאוד שבני המשפחה ישבו יחדיו. זאת ועוד, משפחות גרעיניות בעלות קשרי
שארות נוטות לקיים יחסים מיוחדים ולבטא אותם בהזדמנויות חגיגיות שונות (ימי הולדת,

חגים) או בעזרה הדדית מיוחדת, בשעת הצורך.
ניגודיות זו בין תקופת הבראשית לבין המציאות של היום לובשת בוודאי צורות מגוונות
בקיבוצים המשתייכים לתנועות שונות, שהוקמו בתקופות שונות, או בעלי גדלים שונים,
אך להבדלים אלה משמעות מעטה ביחס לתהליך הבסיסי שעבר על התנועה הקיבוצית

), תהליךEndelman, 1977בכללותה, מאנטי-משפחתיות קיצונית למשפחתיות מופגנת (
אשר גירה את סקרנותם של חוקרים רבים.

חוקרי המשפחה בקיבוץ נחלקים, למעשה, לאסכולות שונות מבחינת ההסברים שהם
מציעים, ולהלן נבחין בין ארבע הגישות העיקריות בנושא.

). טענתה המרכזיתTiger & Shepher, 1975, 1983. (ראה, בעיקר: ביולוגי–א. ההסבר הסוציו
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של אסכולה זו היא שניסיון הקיבוץ מוכיח את חשיבותם של גורמים ביולוגיים בעיצוב פני
המציאות החברתית. כוונת החלוצים לבצר את שוויון המינים באמצעות ביטול ההבדלים
–החברתיים בין גברים לבין נשים לא יכלה להחזיק מעמד נוכח עוצמתם של גורמים 'גנטיים

חברתיים' כמו זיקת האם לילדיה ודרישתה לקיום מסגרת שארות פרימורדיאלית שתגן על
שניהם.

) מדגישים,Schlesinger, 1977; Mariampolski, 1976. חוקרים אחרים (ב. ההסבר הסביבתי
לעומת זאת, את השפעת הסביבה החיצונית המחייבת את הקיבוץ להסתגלות. צמיחתה של
המשפחה היא היבט פרטי של תהליך כללי יותר, המקרב את הקהילה השיתופית אל החברה

שמחוצה לו.
). בעלי גישה זו Talmon-Garber, 1972. (רוזנר ופלגי, 1976;ג. ההסבר הפונקציונליסטי

פונים בכיוון דומה, תוך הבלטת תהליכים פנימיים המאפיינים את הקיבוץ. לטענתם, ההסבר
לתופעה נעוץ בשינוי המבני ההדרגתי המתרחש בקיבוץ והמשנה את פניו מעדה אחידה
ומלוכדת לקהילה מורכבת. על רקע ההתמחות הגוברת בחלוקת העבודה, אוכלוסייה שנעשתה

גוונית ביותר ואינטרסים שונים של חברים, מצאה המשפחה את מקומה בתור גורם–רב
העוסק בחיברות והמספק חיזוקים.

,Antonowsky & Antonowsky, 1979 ; Bowes, 1978 ; Ferkiss. (ד. ההסבר ה'נסיגתי'

1956 ; Blumberg, 1975 קבוצה רביעית של חוקרים מתייחסת לבעיית האשה בקיבוץ (
בעיקר מבחינת הסטטוס החברתי שלה. חוקרים אלה מבליטים את נחיתותה של האשה בתור

סטטוס (שירותים), כאשר הגברים שולטים בענפי הייצור היוקרתיים.–עובדת בענפים מעוטי
לאור החשיבות של תחום העבודה בעיצוב סטטוס האדם בכלל, נוצר מצב שבו הנשים זוכות
להערכה חברתית פחותה מאשר הגברים בקהילה הקיבוצית. מכאן, שפנייתן אל תפקידים
מסורתיים של האשה והתרכזותן בפעילויות בחיק המשפחה הן מעין נסיגה פנימית מהחיים

הציבוריים בקיבוץ.
—הסתגלותי, הפונקציונליסטי והנסיגתי –ביולוגי, הסביבתי– הסוציו—ההסברים האלה 

מופיעים גם בשילובים שונים אצל חוקרים לא מעטים. כל אחד מהם, בפני עצמו או בשילוב
עם אחרים, קולע לנקודות מסוימות של התופעה הנחקרת, אך גם מתעלם מאחרות. לא
ניכנס כעת לוויכוח עם כל אחת מהגישות הללו; תחילה נציג את תפיסתנו אנו, ולאחר מכן

נדון בה לאור הגישות שהוצגו לעיל.

ÁÂÎ ‡È‰ ‰ÁÙ˘Ó‰

סטטוס הנשים בקיבוץ

) מוגדרים והיותהactorsשני מאפייני התיאוריה שנציג בהמשך הינם: התמקדותה בפועלים (
תיאוריה חברתית במובן המילולי של המושג. באופן מפורש יותר, תיאוריה זאת טוענת,
שמוסד המשפחה הפך מרכזי במציאות הקיבוצית כתוצאה ממאמצים, מפעולות וממאבקים
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של נשים, ולא כתוצאה מפעולת כוחות עיוורים או מופשטים. כמו כן, כפי שיבואר להלן,
מחדש של המשפחה–ההסבר שלנו לגבי הגורמים שהמריצו את הנשים לפעול למען צמיחתה

בקיבוץ, הוא הסבר חברתי גרידא, משום שהוא סובב סביב שאלת הסטטוס החברתי, במקרה
 סטטוס הנשים בקיבוץ. מושג זה של 'סטטוס' כה שכיח בחיבור ובהרצאה הסוציולוגיים,—זה 

עד כי אנו נוטים לשכוח את זיקתו המיידית לאחד ההיבטים המכריעים ביותר של ההוויה
).Weitman, 1970חברתית: בעיית ההתקבלות החברתית או הדחייה מהחברה (

מרקס העיר פעם, שמעמד מהפכני מאמין כי האינטרסים המיוחדים שלו הם אלה של כלל
החברה. כך אירע בראשית התנועה הקיבוצית, כאשר מייסדי היישובים הזדהו בכל לבם עם
ערך השוויון, ובמיוחד עם ערך השוויון בין המינים, כחלק מן האמונה בהגשמה עצמית

). אותם אנשים,Izraeli, 1981; Safir ,1983 המעשה החלוצי והעבודה היצרנית (ידי–על
גברים כנשים, לא הבינו אז שחזונם היה חזון גברי מובהק, אשר הציג משמעויות ו'מחירים'
נפשיים שונים מאוד עבור כל אחד מהמינים. עבור הגברים היו החקלאות, ייבוש הביצות או
השמירה תפקידים חדשים לחלוטין ביחס לעבר הגלותי; אולם ההתנסות בהם הציגה דרישות
–שאיפשרו להם לעצב זהות זכרית חדשה, שבמרכזה המאמץ הגופני וטיפוח דמות 'הלוחם

חקלאי'. לעומת זאת, עבור הנשים, רכישת אותן תכונות חייבה הרבה יותר מכך: לא זו
בלבד שהיה צורך ללמוד תפקידים חדשים, אלא שתפקידים אלה חייבו מחיקתה של הזהות

).Bettelheim, 1970:38; Maimon, 1962תזה שלה (–המינית הנשית עצמה ואימוץ האנטי
לו נדרשו הגברים אף הם לשנות במידה זו או אחרת את זהותם המינית, או לו היו הנשים
זוכות לתמורה מיוחדת על ויתורן הכפול, כי אז היו הדרישות מכל אחד מהמינים מתאזנות,
והנשים לא היו נדחקות מלכתחילה לעמדת נחיתות ביחס לגברים. תחת זאת (אם לנקוט
פרפראזה על דברי אנאטול פראנס) הסדר החברתי של הקיבוץ העניק לכול, לנשים כלגברים,
הזדמנות שווה לחלוטין להגשים עצמם... כגברים. מובן, שהעבודה היצרנית והמעשה החלוצי
לא הוטלו על הנשים מתוך כוונה זדונית מצד הגברים להבטיח את עליונותם. העובדה ששני
המינים האמינו בכל לב בכורח ההיסטורי של המסירות לאידיאל החלוצי היתה היסוד לעצמתו
של אידיאל זה. כמו כן, העובדה שחזון זה איפשר לגברים לאמץ זהות זכרית מתאימה, אינה
גורעת כהוא זה ממשמעות המהפך הנפשי שהיה עליהם לעבור: להפוך מנוער לומד, בורגני

כן, חרף העובדה שהגברים–פי–על–בורגני, לפועלים חקלאיים או לעובדי כבישים. אף–או זעיר
נאלצו להתמודד עם קשיים רבים, אין ספק כי קשיים אלה היו פחותים מאלו שנתקלו בהם

חייהן בהשוואה למצבן בגולה, אלא אף–הנשים. הן נדרשו, כאמור, לא רק לשנות את אורח
). במונחים של תורת הצדקKeller, 1973לוותר על זהותן הנשית, על עצם נשיותן (ראה גם 

)equity,הציפייה מנשים דרשה השקעה נפשית גדולה בהרבה מזו שנדרשה מהגברים ,(
צדק בסיסי ביחסים בין הגברים לבין הנשים היה קיים איפוא מראשית–עבור אותה תמורה. אי

התנועה הקיבוצית. גם מי שאיננו מרקסיסט מושבע יכול להבחין כאן בזרעים של שינויים
לכת במציאות החברתית.–מרחיקי

כמו כן, במהרה התפתחו תהליכים שאף החריפו את בעיית מעמדן של הנשים ביחס
לגברים. הקיבוץ, יש לזכור, פועל בכלכלת שוק, ומעבר לייעודו החברתי כקהילה שיתופית
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הוא גם שואף להצלחה חומרית, לעצמאות כלכלית ולטיפוח כושרו התחרותי עם צורות
אחרות של יזמות כלכלית. מה שוובר מכנה בשם 'רוח הקפיטליזם' איננו זר לקיבוץ

)Goldenberg & Werkerle, 1972בכל הקשור לפעילות כלכלית כלל הברזל הוא התעצמות :(
מתפשרת. מכאן קצרה הדרך למדיניות של 'האדם הנכון–בכל מחיר ורציונליזציה בלתי

במקום הנכון', שהיא דומיננטית בחלוקת כוח האדם בקיבוץ, ובייחוד כשמדובר בענפי
הייצור. משום כך, וכן משום שחברי הקיבוץ נושאים בחובם (בין אם ירצו ובין אם ימאנו)
מושגים, דימויים וסטריאוטיפים ביחס להבדלים בין המינים, שהופנמו בסוציאליזציה המוקדמת
שלהם, החקלאות, המלאכה או (לכשתקום) התעשייה, נחשבו, לרוב, כמתאימים יותר לגברים,

הבגדים נתפסו כ'נחלתן הטבעית' של הנשים. התוצאה–האוכל או מחסן–ואילו החינוך, חדר
— ענפי השירותים — מזה, וענפים נשיים — ענפי ייצור —היתה התפתחות ענפים גבריים 

מזה. אותן חברות קיבוץ אשר נאבקו להישאר בענפי הייצור (תופעה שלא היתה לה מקבילה
בקרב הגברים ביחס לענפי השירותים) זכו, לרוב, להיענות, עד שהתרחבות מערכת השירותים
(עם הגידול במספר הילדים והירידה במספר הרווקים והרווקות) הגבירה את הלחצים עליהן

).Blumberg, 1975 —הילדים או למטבח (ראה גם –לחזור לבתי
מבחינה מסוימת, חזרה הדרגתית זו לחלוקת התפקידים ה'קלאסית' בין המינים ממתנת
את דחיקת הנשיות אצל חברות הקיבוץ. אולם, הנקודה הקריטית בהתפתחות זו היא
שבעקבותיה נוצרו גם הבדלי סטטוס בין המינים. מאחר שהקיבוץ מייחס חשיבות מכרעת
להישגים כלכליים, הוא גם מעניק יוקרה רבה יותר לעבודה בענפי הייצור, המבטיחים את
הכנסתו, מאשר לענפי השירותים, המייצגים את הוצאותיו. מסיבה זו קופח הסטטוס של
הנשים עובדות השירותים, ועובדה זו חמורה במיוחד לאור החשיבות המכרעת של מקום

). במשך השנים הפך המשולשMednick, 1983האדם בקיבוץ (ראה –העבודה בגיבוש סטטוס
נחיתות סטטוס כה מעוגן בתרבות ובחברה של הקיבוץ, עד כי כאשר אשה–שירותים–נשים

היתה מתמרדת ודורשת שיבוץ בחקלאות או במפעל תעשייתי היא היתה זוכה לעיתים
לביקורת על 'נטישתה' את עבודת השירותים, שאותה השאירה לנשים אחרות, ועל התחמקותה
מ'חובותיה הטבעיות'. אשה מרדנית כזו היתה זוכה על אותה עבודה ליוקרה פחותה מזו אשר
היה זוכה בה גבר (אפעל, 1980). אין פלא אפוא שבמשך השנים הללו איבד ערך העבודה

מחשיבותו בעיני הנשים, בהשוואה לגברים (לויתן, 1976).
התפתחות זו אולי מושפעת גם מהערכים המסורתיים, שחברי הקיבוץ וחברותיו ספגו

שוויון בין הגבר–בגולה. יתר על כן, דומה שבמסורת היהודית ישנה קביעה מראש של אי
לבין האשה, ממנה נגזרת הנחיתות היחסית של התפקידים הנשיים. במציאות הקיבוצית נכון
יותר לומר, שהבדלי הסטטוס נובעים ממאפיינים מבניים ואידיאולוגיים, המגבשים את
היחס לתפקידים השונים עצמם. אתוס הקידמה והיזמות מעניק חשיבות עליונה לטיפוח
המשאבים הכלכליים, הן כמטרה בפני עצמה והן כהוכחה לחיותו של המודל הקיבוצי. אתוס
זה הוא הקובע, כאמור, את העדפת הייצור על פני השירותים. התפתחות זו מתרחשת כאשר
בעקבות תהליכים אחרים ממילא נוצרת הבחנה בחלוקת העבודה, לפיה הגברים מאיישים

 את התחום השני.—את התחום הראשון, והנשים 
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זאת ועוד: העובדה שנשים התרכזו בענפים בעלי מעמד משני גרמה גם להתרחקותן
 הזירה הציבורית. הנושאים החשובים שנדונו באסיפה הכללית או שהעסיקו—מזירה אחרת 

את הוועדות העיקריות התרכזו, לרוב, סביב בעיות המשק, ובייחוד במערכת הייצור. מרצון
או שלא מרצון, נעשו הנשים פחות ופחות מודעות לנושאים אלה מעצם היותן קשורות
בעבודות השירותים. לפיכך הפכה תרומתן, מבחינה זו, לשולית ביותר, וכך הורחקו במידה
רבה מתהליך קבלת ההחלטות הקולקטיבי. לנחיתות הסטטוס בעבודה התלוותה אפוא גם

הרחקה ממוקדי הכוח וההשפעה הציבוריים. זוהי הקרקע שעליה צמחה המשפחה מחדש.

צמיחת המשפחה מחדש

תגובות הנשים לא אחרו לבוא, ובדיעבד הצמיחו תגובות אלו את דפוס המשפחה הקיבוצית
לכת, והוא גם–כפי שהוא מוכר לנו כיום. התהליך היה כרוך בשינויים ארגוניים מרחיקי

שינה את מצב הנשים מן הקצה אל הקצה. כל אלה התרחשו ללא תפיסה אסטרטגית כוללת
או מדיניות מוצהרת. אפילו אידיאולוגיה פמיליסטית גלויה לא היתה קיימת, עד שלב
מאוחר יחסית. הנשים התמודדו על נושאים ונהגים מוגדרים וספציפיים, במיוחד בתחום
החינוך הקיבוצי הממוסד. הדגל אז היה 'טובת הילד', ובשמה הוגשו ערעורים על הסדרים
קיימים. לדוגמא, הועלתה הטענה, שטובת הילד מחייבת כי האם ולא המטפלת תהיה אחראית

הערב שלו. לא עבר זמן–על הטיפול הרפואי בילד במקרה של מחלה, או על הגשת ארוחת
רב מאז נענו דרישות אלו, והועלתה התביעה כי בסיום הערב, כאשר הילד נמצא בבית
הילדים, ישהו עימו ההורים; לבסוף הוצגה הדרישה לעבור מלינה משותפת של הילדים

;Talmon, 1972; Shepher, 1969הילדים) ללינה משפחתית בדירת ההורים (–(בבית

Endelman, 1977; Rabin, 1964–Garber.(
העובדה הפרדוקסלית בכל המאבקים האלה היא שהנשים עצמן, כפי שראינו, הן אלה
שאיישו את העמדות התעסוקתיות השונות במערכת החינוך הקיבוצית. אותן אימהות הן
אלו שהיו למעשה המטפלות, המדריכות, המורות וחברות ועדת החינוך. אולם, כל עוד

ציבורית–פעלו במסגרת תפקידי חינוך ממוסדים, היתה פעילותן שזורה במערכת הארגונית
של הקיבוץ ונתונה תחת פיקוחה. הן היו אז נציגות הנורמות הקולקטיביות, 'טובת הכלל',
והאחראיות המשותפות על 'כלל הילדים'. מצד שני, אותן נשים כנשות משפחה וכאימהות
פעלו בשם טובת הילד 'שלהן", ובשם מטרה זו ידעו להיאבק במוסדות הקיבוץ, לרבות
באותה מערכת החינוך שהן עצמן הפעילו. זוהי דוגמא מאלפת של המושג הסוציולוגי הקלאסי
'קונפליקט תפקידים'; מושג זה ממחיש באיזו מידה נחישות מאבקן של הנשים מצביעה על

חומרת האופי הקונפליקטואלי של המצב בו היו נתונות.
נשים פעלו בכיוון זה גם בתחומים אחרים: בשם 'פישוט תהליכים', 'ביטול מתחים
מיותרים' עם בעלי תפקידים הקצאתיים או מתן אפשרות לסיפוק 'צרכים מיוחדים', דרשו
תקציבים אישיים (משפחתיים, המכונים בלצון בפי חברי הקיבוץ 'תקציבים אשתיים'),
במקום הנורמות של חלוקת מוצרים, שהונהגו בשלבים המוקדמים ברוב הקיבוצים. לאחר
מכן ובשם הנוחיות ה'טכנית', תבעו איחוד תקציבים לסכום אחד ('התקציב הכולל'), תוך
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הכללת סעיפי צריכה נוספים. כתוצאה מכך עומד היום סכום כספי משמעותי לרשות
,Shatil, 1965; Rosenfeldהמשפחות, ובו רשאית כל משפחה להשתמש כרצונה (גן, 1975

1957; Helman, 1971;.(
ידי הנשים, לעיתים במחיר משבר יחסים בין–ההסדרים החדשים אשר הוצגו על

המיליטנטיות שבהן לבין בעלי תפקידים מרכזיים בקיבוץ, העניקו בהדרגה ובדיעבד עוצמה
הולכת וגוברת למעגל המשפחתי. בסופו של דבר, אמנם האירה ההצלחה פנים לאותן 'לוחמות',
משום שהן ידעו לא רק לתבוע אלא גם לשאת בעול שהן עצמן המציאו. כך, בנוסף לעיסוקיהן
הרגילים, חדרו האמהות לבית הילדים וכפו על המטפלות את התעניינותן במעשי ילדיהן;

ערב ב'חדר';–ארבע או לארוחת–בדרך ל"חדר" היו נכנסות למטבח ונוטלות מצרכים לארוחת
הן לא היססו לקחת יום חופשה ('שבת') כדי לנסוע עם הילד החולה לרופא המומחה בעיר
ועוד. מאמצים אלו קבעו עובדות בשטח, ובעקבותיהן באו לחצים למסד אותן. על פי אותה
גישה, שינו הנשים את תדמיתן הן כאשר התחילו להשתמש בקוסמטיקה, לאמץ לבוש

יניעב .)Rabin, 1970( 'תיקינצוביק' לש שדח גוס ורצי הלא לכ .תירפסה לצא רקבלו יתנפוא
ייח זכרמ לא החפשמה תרזחהמ 'ודיספה' םתסה ןמ ץוביקה תורבח ,תובר תוינרדומ םישנ
.תישנה ןתימדת לש שדחמ חופיטהמ ןכו תיכוניח תוירחאלו החפשמה תיבל ןתומתריהמ ,הרבחה

נכון הוא, כי עבור האשה כל אלו מהווים התחייבויות המגבילות במידה רבה את החופש
האישי. אולם, במחשבה שנייה ולאור הניתוח שלנו, ישנו גם צד שני למטבע. הנשים נאבקו
על משאב חברתי, שחשיבותו אינה נפגמת בגלל חוסר מוחשיותו: היה זה מאבק על הסטטוס
החברתי. טענתנו היא, כי המשפחה שימשה עבור האשה כאמצעי לחיזוק הסטטוס שלה.

רצונה, מהווה כעת מעין–המשפחה עצמה, שאותה ביצרה האשה בעזרת מאמציה ונחישות
קבוצה קטנה 'שלה'. מכיוון שבקיבוץ לא קיים המושג של 'מפרנס' (שהרי הקולקטיב מספק

מותנה בהישגיו), הרי בקבוצה קטנה זו מזכה–ישירות את צרכיו של כל פרט ובאופן בלתי
). כמו כן, בטפחהGerson, 1978אותה פעילותה המשפחתית בעמדת מנהיגות, באופן טבעי (

מעגל חברתי הנעשה יותר ויותר חשוב (בעקבות הטיפוח הזה עצמו), מעגל שבו היא עצמה
הינה הדמות המרכזית, היא גם זוכה בהכרה, בהשפעה ובכוח במסגרת הקיבוץ בכללו. עצם
ההצלחה לבצר את המעגל המשפחתי הופכת אותו לבסיס להשגת פיקוח על משאבים,
הנעשים יותר ויותר מגוונים, וכך נוצר בסיס איתן יותר להעלאת תביעות נוספות, שיגדילו
את עוצמת המשפחה ויבססו את מעמד האשה, 'המנהיגה' אותה. בין כל הגורמים שהם
אינסטרומנטליים בתהליך זה, יש להדגיש במיוחד את היכולת שהיתה קיימת מלכתחילה
לקשור לחוג המשפחה את נאמנות הבנים והבנות, שהצלחת התפתחותם נתפסת כערך

). בשלב מסוים, כאשר המשפחה החזקה כבר היתהKerem, 1970מרכזי בחיי הקיבוץ (
לעובדה קיימת, ייתכן שזיקתם החזקה של בני הדור השני להוריהם היא שאיפשרה לעיקרון
המשפחתי להפוך לערך בפני עצמו וכך ליצור מעין לגיטימציה עצמית. כמו כן, הנשים

 לתמוך בדרישותיהן בעזרת טיעונים 'סוציוביולוגיים'.— ועדיין ממשיכות —בקיבוץ החלו 
בניגוד חריף ל'שוויון תוך אחידות' של השנים הראשונות, ייחודן וצרכיהן כנשים, כאמהות
או כרעיות הוא הדגל המצדיק כעת את השינויים שהן תובעות מהקיבוץ למען המסגרת

).Palgi & Rosner, 1983המשפחתית (
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מהי המשמעות הסוציולוגית של העובדה, שסוג זה של טיעונים משמש כיום את הנשים
במאבקן, כאשר ראשית הקיבוץ מאופיינת בגישה הפוכה? התשובה על שאלה זו מחייבת
להציג את מרחב האפשרויות שהיו פתוחות בפניהן, באותן נסיבות של נחיתות סטטוס
תעסוקתי שתוארו לעיל. הנשים יכלו לבחור באחת משני הפרספקטיבות העקרוניות הבאות:
לערער על נחיתות הסטטוס התעסוקתי שלהן או להתמודד על הסטטוס החברתי שלהן, תוך
קבלת נחיתות הסטטוס בתחום התעסוקתי. במקרה הראשון מתבקש מהניתוח שלנו, שהנשים
תצאנה למאבק על אחד או על שני הנושאים הבאים: הבדלי כישורים בין המינים, או האתוס
היזמי הקיבוצי, הדורש את "האדם הנכון במקום הנכון" (כפי שחברי הקיבוץ תופסים זאת)
והיוצר את הבדלי הסטטוס התעסוקתיים. דימויים אודות הבדלי הכישורים נספגו עוד בשלב
הסוציאליזציה המוקדמת, ומאוחר יותר הפכו למוסכמה מוצקה, על רקע אותה חלוקת עבודה
שהם מצדיקים. על רקע זה, קשה היה לפתח מאבק רדיקלי בקיטוב התעסוקתי. מאידך
גיסא, הכרזת מלחמה על האתוס היזמי שממנו נגזרת לא רק התמחות המינים אלא גם דירוג
הסטטוס של מעמדם בעבודה, איננה פשוטה אף היא, מאחר שאתוס זה הוא אחד היסודות
המרכזיים ביותר של החברה הקיבוצית. אמנם הנחיתות התעסוקתית של הנשים איננה

חברתיים, ולכן ערעור עליה איננו בהכרח חסר כל סיכוי. אולם,–מעוגנת בגורמים על
השאלה היא אם קיימות אלטרנטיבות זמינות יותר לחיזוק מעמד האשה, מבלי לפרוץ את
מחסום נחיתות הסטטוס התעסוקתי. במקרה זה, שוב יכלו הנשים לבחור בין שתי אפשרויות:
(1) גישה אוניברסליסטית, שתדגיש עד כמה הן דומות לגברים; (2) גישה פרטיקולריסטית,
שתדגיש עד כמה הן שונות מהם. נניח שהנשים היו בוחרות בגישה הראשונה. זו פותחת
לפניהן שתי אלטרנטיבות: לפי הראשונה, הן יכלו להאשים את עצמן על נחיתותן החברתית,

 את הקיבוץ, והכוונה לגברים המנהיגים אותו. האשמה עצמית פירושה—ולפי השנייה 
קבלת מצב הנחיתות כנתון אובייקטיבי בלתי נמנע, מה שנוגד, אם לא את שאיפותיהן או
הווייתן, לפחות את האידיאל הקיבוצי של שוויון המינים. מאידך גיסא, האשמת הקיבוץ
–פירושה להעמיד בסימן שאלה את עצם הלגיטימיות של המודל הקיבוצי, בתור מודל בלתי

היסוד–צודק בהקשר ליחסים החברתיים בין המינים. בשני המקרים, אם כן, מוכחשות הנחות
של הסדר החברתי הקיבוצי. לעומת זאת, פרספקטיבה פרטיקולרית, כגון הגישה הסוציו-

 אך שונות'. נוסחה זו מאפשרת חתירה—ביולוגית, מציגה את הנשים לפי הנוסחה 'שוות 
לסיפוק 'צרכים מיוחדים' ומונעת עימות חזיתי עם הסדר החברתי הקיבוצי ומגיניו, אף כי

,Shepherהיא דורשת לעיתים שינויים מבניים מרחיקי לכת (ראה לעניין הלינה המשפחתית: 

). השינוי עצמו מ'שוויון מתוך אחדות' לנוסחה החדשה מציג אף את מה שמתרחש1969
כמעבר לרמה 'גבוהה' יותר של שוויון, דהיינו, מ'שוויון כמותי' שבמסגרתו כל אחד אמור
לזכות באותן זכויות מהותיות, ל'שוויון איכותי', המעניק לכל אחד, לכאורה, זכות שווה
להיות שונה ולממש את ייחודו. בצורה זו מופיעים ההסדרים החדשים כמתבקשים מהעמקה
ומהתפתחות של ערכי-המקור של התנועה הקיבוצית. דרך זו מאפשרת להפחית ממשמעותם
המהפכנית של ההסדרים החדשים, שלפיהם, בניגוד גמור לשאיפות העבר, הנשים מוותרות,
למעשה, מראש על תחרות ישירה בגברים ובתחום הסטטוס התעסוקתי, ובאותה עת חותרות
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 תחום המשפחה, שבו, דרכו ובשמו הן מסוגלות לגבש כוח—לבניית תחום הישגים משלהן 
והשפעה.

תגובת הגברים

בתחילה היתה תגובת הגברים בלתי אוהדת לחלוטין, גם כאשר העלו הנשים תביעות
ך ביותר, מחשש שהיענותם לתביעות אלה תפגע בלכידות החברתית של הקולקטיב.ער–קלות

אולם מאז חלו שינויים רבים, והיום קיים מצב בו הגברים, למעשה, תומכים תמיכה מלאה
בפמיליזם של הנשים.

50 רבות המשפחות העוזבות את הקיבוץ ובולט חלקן–הסיבות לכך מורכבות. בשנות ה
). בקיבוצים רבים ערכו בתקופה זוDiamond, 1957; Billis, 1972של הנשים בתהליך זה (

חשבון נפש נוקב, ולעיתים באה לידי ביטוי המודעות של הציבור הקיבוצי לבעייתיות
המיוחדת של האשה (איחוד הקבוצות והקיבוצים, ללא תאריך). בשפת הקיבוצניק מקור

האשמ–רגשיבעיית האשה במיעוט אפשרויותיה האובייקטיביות לתרום לקולקטיב. מתפשטים 
המימוש של ערך שוויון ההזדמנויות, וגדלה הנכונות לגלות 'סובלנות' כלפי–ביחס לאי

דרישות חריגות של נשים (אפעל, 1980). זאת ועוד, גורמים כגון המורכבות הגוברת של חיי
הקיבוץ, הגיוון החברתי המלווה את ההתמחות הגוברת הנדרשת בתפקידים התעסוקתיים,

 מפחיתים—שונות (מקבוצות וותק ועד לצוותי ענף)  או היווצרותן של קבוצות אינטרסים
). מה שהחל כעדהCohen, 1970במשך השנים את המימד האמוציונלי ביחסים בין החברים (

אינטימית ושוויונית הפך לקהילה גדולה והטרוגנית היודעת יריבויות, מאבקי קליקות
). במציאות זו, 'פינה' שלRosenfeld, 1951; Ben-Rafael, 1979ותחרות על זכויות יתר (

פרטיות, שבה אפשר לחרוג מתחום הפיקוח הקולקטיבי ולשחרר מתחים, נחשבת כעת
החיים של היום קיימת האפשרות החומרית–לחיונית גם בעיני הגברים, מה גם שברמת

להנעים פינה זו במידה רבה (גלבוע, 1977). לבסוף, יש לראות ב'דמוקרטיה הטוטאלית' של
הקיבוץ גורם נוסף המסביר היום מדוע תמכו הגברים בחיזוק המשפחה לא פחות מאשר
הנשים. במשטר זה תלוי הפרט ישירות במוסדות החברה בהקשר לכל נושא חשוב של חייו
החברתיים, מהרכב התפריט של ארוחותיו ועד ללימודים גבוהים, כניסה למקום עבודה או
מגורים. בכל אלה קובעות ועדות נבחרות, הדנות ב'בעיותיו' לפי קריטריונים שעצם הרוח
של הדמוקרטיה הישירה (בה ריבונות הציבור בלתי מוגבלת) מונעת את מיסודם המלא

משמעי. תלות זו מביאה, באופן בלתי נמנע, לחיכוכים תכופים בין פרטים–וניסוחם החד
לבין מוסדות שונים, וגם מבחינה זו מקל המעגל המשפחתי על החבר כפרט. ההכרה במשפחה
וההזרמה של משאבים ניכרים לשימושה החופשי מפחיתות את התלות הישירה בוועדות
ביחס לפריטי צריכה רבים; החבר מסוגל, לעיתים, לממן בעצמו נסיעה לחו"ל מדי שלוש או

). מעבר לכך, מאז התעצמותה שלBien, 1973ארבע שנים, מבלי להזדקק לאישור ציבורי (
המשפחה הגרעינית, היא אף הפיחה רוח של לכידות במעגל הרחב יותר של ה'חמולה'. כינוי
זה מתייחס כאן לרשתות של בעלי קרבה משפחתית כלשהי (סבים, הורים, נכדים, דודים
ובני דודים), המונות, לעיתים, עשרות נפשות באותו יישוב. רשתות אלו נפגשות לעיתים
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מזומנות לרגל אירועים חגיגיים למיניהם, ופרט לתמיכה אמוציונלית שהן מספקות לבניהן
הן גם עשויות לספק גיבוי פוליטי ממשי לאדם המצוי בקונפליקט עם מוסד זה או אחר של
הקיבוץ (האספה הכללית, שהיא המוסד העליון, מורכבת מכלל החברים, והיא רגישה מאוד
להתארגנויות סיעתיות). תחושת ביטחון זו בתומכים 'מובטחים' חשובה במיוחד כאן, לאור

& Ichilovהעובדה שבחשבון סופי, רכושו האישי של הפרט בקיבוץ הוא מוגבל ביותר (

Dar, 1982.(
מובן שיש מקום לשאול: מדוע אותם גורמים, המסבירים את הגישה החיובית (בסופו של
דבר) של הגברים לצמיחת המשפחה, אינם מספיקים כדי להסביר גם את יחס הנשים? כפי
שהצגנו את הדברים, ברור שגם אנחנו רואים את גורמי ההתנהגות הרלוונטיים לגברים
כרלוונטיים גם לנשים. עם זאת, יש לזכור שהיתה כאן מהפכה של ממש ביחס לתקופת
הבראשית, וכי מהפכה זו דרשה קורבנות לא מעטים, כגון אימוץ של סטיות מנורמות
מוסכמות, קבלת עול נוסף על 'היום הרגיל', התמודדות עם קונפליקט תפקידים חריף, או
העלאת תביעות הכרוכה בעימות עם מוסדות ועם מנהיגים. כל אלה באו מצד האשה ולא
מצד הגבר, ולכן סביר להניח, כי לא רק מה שרלוונטי לגבר רלוונטי לאשה, וכי במקרה של

הנשים פעלו גם גורמים נוספים בסיסיים יותר, כפי שהוסבר לעיל.

Ë˜ÈÏÙÂ˜ Ï˘ ¯Á‡ ‚ÂÒ ∫ÌÂÎÈÒÂ ÔÂÈ„

זמננו. לכאורה,–לתיאוריה שהצגנו השלכות על הדיון המתקיים בימינו על המשפחה בת
מחדש של המוסד המשפחתי. התביעה–סותר הניסיון הקיבוצי את התביעה הפמיניסטית לבניין

 במטרה—היא להעביר את רוב תפקידיה של האשה לארגונים חברתיים אחרים, וזאת 
לשחרר אותה לפעילויות 'חשובות יותר', כגון פיתוח קריירה תעסוקתית והתמקדות בטיפוח
הצד האמוציונלי במשפחה. הקיבוץ התחיל את דרכו תוך מימוש כמעט אידיאלי של שאיפות
אלו, אך המציאות מראה, כי דווקא הנשים הן אלו שנאבקו בשאיפות הללו והסיטו את
המודל המשפחתי לדפוס מקובל יותר. מכאן עשויים הפמיליסטים השמרנים להסיק כי קיום
המוסד המשפחתי במתכונתו הנורמטיבית מהווה כורח אוניברסלי, וכי ניסיון זה מלמד על

חוסר-המציאותיות של ניסיונות אידיאליסטיים נאיביים.
מחדש של המשפחה בקיבוץ מתוחכמים–הניסיונות הסוציולוגיים להסביר את צמיחתה

יותר. עם זאת, ברוב המקרים אף הם לוקים, במידה זו או אחרת, בנגע הדטרמיניזם. הגישה
יוצא לא של–הסוציוביולוגית, כמו ההסבר הפונקציונליסטי, למשל, רואה בתופעה פועל

מאמצים מוחשיים של פועלים מוגדרים למען האינטרס שלהם, אלא השתקפות של כוחות
 לפי האסכולה הראשונה, הצרכים—אישיים ועיוורים: הנתונים הגנטיים –מופשטים, בלתי

– התפיסה הסביבתית— לפי השנייה. שני ההסברים האחרים שהזכרנו —חברתיים –הכלל
 גם אם הם מדגישים את ההיבט הרצוני של—הסתגלותית וזה המבליט את ההיבט הנסיגתי 

התנהגות הנשים בגיבוש המסגרת המשפחתית, רואים אף הם בהיבט זה מעין כניעה
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 לדעת הגישה הסביבתית, הצורך בחיזוק—: פיתויי חברת השפע המודרנית על–לגורמי
 לדעת הגישה ה'נסיגתית'.—אמוציונלי בחיק המשפחה, כפיצוי על נחיתות בקיבוץ 

גישתנו שונה, משום שהיא מסבירה את צמיחתה של המשפחה בקיבוץ כתוצר סופי של
תהליך ממושך, ששורשיו נעוצים בחוסר שוויון הזדמנויות בסיסי, אשר הלך והחמיר. תגובות
הנשים להתפתחות זו הן הגורם שהקים את המשפחה מחדש בקיבוץ, משום שבה ובאמצעותה
יכלו להשיג לעצמן סטטוס וכוח. אם תיאוריה זו נכונה, הרי שאין בניסיון הקיבוץ כדי
להוכיח את הכורח האוניברסלי של המשפחה הנורמטיבית של היום. לפי תיאוריה זו, בחברות
שבהן כתוצאה מנסיבות חברתיות כלשהן, מצויות הנשים במצב נחיתות בהשוואה לגברים,

 בתחום הקריירה התעסוקתית)—בתחרות על סטטוס חברתי בתחומים מוגדרים (במקרה שלנו 
 הן עשויות להשלים עם נחיתותן באותם תחומים ולפנות לפיתוח תחומים חלופיים (כגון—

,Slaterהמשפחה), שבהם ובאמצעותם יכלו להשיג כוח, השפעה ויוקרה. פיליפ סלייטר (

) נוקט בגישה מעין זו כדי להסביר את הופעתן של משפחות חזקות, הנתונות לשליטת1968
הנשים, ביוון העתיקה. נראה לנו כי אותה תפיסה עשויה להסביר גם את המשך קיומה של
המשפחה המודרנית המערבית ואת נאמנותן של מרבית הנשים לדפוס זה. מכל מקום, גישה

מחדש–זו מספקת במקרה של ההתפתחות בקיבוץ, הסבר עקבי למירב ההיבטים של צמיחתה
של המשפחה.

בנקודה זו מתבקשת שאלה אחרת: האם, במקרה של הקיבוץ, אמנם עדים אנו לצמיחת
קיבוצית? למען הדיוק נציין, שעל פי תיאורנו,–אותה המשפחה הידועה לנו מהחברה החוץ

ולמרות הדמיון הרב, ישנם הבדלים משמעותיים מאוד.
הנשים בקיבוץ לעומת אלו שמחוצה לו, אינן תלויות מבחינה חומרית בבעליהן. משום

מאליו. על–כך, פעילותן במעגל המשפחתי עשויה להעניק להן עמדת מנהיגות באופן מובן
בסיס עמדת מנהיגות ביחידה חברתית, הזוכה לחשיבות גוברת והולכת, זוכות גם הנשים

כנשים לעמדה מכובדת בקיבוץ בכללו.
הבדל נוסף אפשר לראות בעובדה שהתרחבות הפעילות המשפחתית לא תמיד ביטלה את
קיומם של דפוסים קולקטיביים קודמים, ולעיתים נוצר מצב של כפל דפוסים לאותה פעילות,
המאפשרת בחירה אינדיווידואלית וניצול בהתאם לרצונו של כל אחד. כך, למשל, המטבח

ערב משותפת, גם כאשר משפחות רבות לוקחות משם–וחדר האוכל ממשיכים לספק ארוחת
את המוצרים המתאימים להכנת ארוחה זו ב'בית'. המכבסה הציבורית לא הפסיקה לפעול גם
כאשר מתרבות מכונות הכביסה הפרטיות; המועדון, הסרט, קבלת השבת או הצגת התיאטרון
במקום לא התבטלו, גם כאשר הטלוויזיה הפרטית, זמינות כלי רכב לחבר וגובה התקציבים
הכספיים מאפשרים למשפחה להעדיף בילויים פרטיים על פעולות שיתופיות. כמו כן, נשים

שבוע,–שהן אמהות לילדים צעירים יכולות לצאת ללימודים ממושכים ולחזור רק בסופי
כאשר ילדים ואבות מסוגלים 'להסתדר' תודות למערכת המסועפת של השירותים הקהילתיים,
הממשיכים לפעול גם בעידן המשפחתיות. כך אפוא, זוכה הפרט בחופש תמרון מיוחד,

המאפשר לו לנצל כרצונו דפוס זה או אחר.
אולם, ייתכן שההבדל המשמעותי ביותר בין המשפחה בקיבוץ לבין זו שמחוצה לו הוא
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שמעצם המבנה החברתי של הקיבוץ, מנועה המשפחה הקיבוצית מלהפוך ל'אי בודד' בדומה
). משום כך פחותים סיכוייה להפוךRabin, 1969למשפחות לא מעטות שמחוץ לקיבוץ (

אישיים סוערים, אשר במשפחה המערבית המודרנית גורמים,–ל'ציקלוטרון' של יחסים בין
). שיגרת החייםLaing, 1971לעתים, לתופעות פתולוגיות הפוגעות בעיקר באם ובילדים (

בקיבוץ דורשת גם היום שכל ילד יבלה את מרבית יומו בחברת ילדים אחרים (ולא רק
בכיתת הלימוד), תוך מגעים תכופים עם מבוגרים זולת הוריו. אלה מצדם, משובצים בסידור
העבודה הקהילתי ומחויבים גם הם למגעים ישירים מתמידים עם המערכת המסועפת של
מוסדות ושירותים ציבוריים. בסך הכל, מוסד המשפחה בקיבוץ הינו, אם כן, חידוש בזכות

עצמו, ואין הוא מהווה העתקה פשוטה וישירה של המודל החיצוני.
דפוס זה, כפי שראינו, לא תוכנן מראש והופיע באופן הדרגתי ובהיעדר אידיאולוגיה
מובילה. מאמצים אינדיווידואליים הם שיצרו אותו. אולם, בניגוד גמור למה שהשכל הישר
יכול היה לנבא, וכן בניגוד לחששותיהם הכבדים של מייסדי הקיבוץ עצמם, צמיחתה מחדש
של המשפחה בקיבוץ לא גרמה כשלעצמה, להדרדרות הקהילה השיתופית. בהעדר שכר או

שכר, המשפחה בקיבוץ אינה מסוגלת להשיג עצמאות ממשית, והיא–הכנסה כלכלית שוות
נשארת תלויה ישירות במקורות הקיום הקהילתיים. כמו כן, בשל ההדגשים האידיאולוגיים,

הכל,–ידי הקיבוץ או מותר ברכישה פרטית. בסך–לא כל פריט אפשרי של צריכה מסופק על
נפרד של המציאות השיתופית, וזו–ולמרות הניסוחים החדשים, המשפחה נשארה חלק בלתי

נשארה חלק בלתי נפרד של ההוויה של כל חבר בתור פרט. זאת ועוד: ההשלכות שנבעו
 מותנו גם משום שהקיבוץ— הגרעינית והמורחבת —מהתעצמותן של קבוצות השארות 

כקולקטיב ידע לטפח את תחומי פעילותו השונים ולהישאר באופן זה מוקד מרכזי של
התייחסות. השירותים הקהילתיים התרחבו והתגוונו, והדבר התבטא, למשל, בפיאור המקומות
הציבוריים, ביצירת חגים חדשים (יום הילד, האשה, הגבר והיישוב) או בהקמת מרכזי לימוד
מקומיים. מהיבט אחר, טופחו מחדש (אף כי כעת בצורת יוזמות ממוסדות לחלוטין) פעילויות
כגון פעילות פוליטית (במסגרת מפלגתית) או תנועתית (התגייסות לעזרת הקיבוץ הצעיר).

 הזיקה האינדיווידואלית לכלל הקולקטיב,— אם לא לחיזוק —כל אלה תורמים לשמירת 
מחדש של המשפחה בקיבוץ איננה–בעידן התבצרות המשפחה ותיחום הפרטיות. צמיחתה

פוגעת אפוא ישירות ובצורה פשוטה (במובן של משחק סכום אפס) בלכידות החברתית,
ונכון יותר לומר, כי היא גורמת בעיקר להחרפת התחרות בין הצריכה הפרטית לבין הצריכה
הציבורית בכיוון של גידול ספירלי בשני סוגי הצריכה. תחרות זו מהווה לחץ מתמיד על
משאבי הקיבוץ, במקום הדבקות המקורית של החברים בחזון ההגשמה העצמית והעבודה

היצרנית (הלמן, 1977; פלג, 1977).
לבסוף ברצוננו להציג את גישתנו במסגרת תיאורטית רחבה יותר. התיאוריה שהדריכה
אותנו לאורך הניתוח שתואר לעיל היא, למעשה, תיאוריית קונפליקט. נזכיר כאן כי מהמודל

, כל תיאוריית קונפליקט מניחה ביסודה שהסדרSimmelהמרקסיסטי ועד לתפיסתו של 
צדק בסיסי כלשהו, המעוגן באותו–החברתי נושא בחובו את זרע השתנותו. 'זרע' זה הוא אי

).Coser, 1957לכת במציאות (–סדר חברתי, ואשר במוקדם או במאוחר גורם לשינוי מרחיק
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(א) המהותביתר פירוט, לפי תיאוריות הקונפליקט הדומיננטיות, שינוי חברתי מתרחש כאשר: 
צדק נחשפת; (ב) ידע זה מופץ ברחבי החברה ומגבש תודעה קולקטיבית–החברתית של האי

בקרב המקופחים; (ג) נוצר משבר לגיטימציה של הסדר החברתי; (ד) המקופחים, באותו זמן,
מתארגנים לקבוצת קונפליקט פעילה נגד התומכים במצב הקיים; (ה) תביעות קבוצת

מבניים שאותם ביקשה התיאוריה–הקונפליקט זוכות לסיפוק באמצעות שינויים חברתיים
להסביר מלכתחילה.

אף כי סכמה כללית זאת מקובלת על תיאוריות הקונפליקט הדומיננטיות, נראה לנו כי
ישנו גם ניסוח אלטרנטיבי של תיאוריות קונפליקט, הידוע היטב לסוציולוגים, אף כי איננו
נחשב, לרוב, לתיאוריית קונפליקט. ניסוח אלטרנטיבי זה, שנכנה אותו 'גירסה ב' של
תיאוריית הקונפליקט, גם הוא יוצא מההנחה שכל סדר חברתי בנוי סביב צורות שונות של

צדק חברתי, המהוות זרעים של תהליכי קונפליקט ושינוי (ראה אייזנשטדט וקורלרו,–אי
1975: פרק 13). הבדל מהותי בין גירסה ב' לגירסה הדומיננטית הוא, שגירסה ב' אינה
מניחה מראש ששינוי חברתי הינו בהכרח תוצר של תודעה קולקטיבית מצד המקופחים ושל
התארגנותם לקבוצת קונפליקט. היא קובעת, לעומת זאת, ששינוי חברתי עשוי להיות

אינדיווידואליים של רבים מתוך הקבוצה–פועל יוצא של הצטברות צעדים הסתגלותיים
).Merton, 1938המקופחת, ובמיוחד תגובות מהסוג שמרטון מכנה 'חדשנות' (

עבודות סוציולוגיות רבות משמשות בגירסה ב' זו של תיאוריית הקונפליקט, אך הן
מגדירות את יישומיה באופנים שונים: חלקן רואות בכך יישום של תורת החליפין, אחרות

 של האינטראקציוניזם הסימבולי או של המודל הפונקציונליסטי. המקרה הידוע ביותר של—
, המפתח את הטענה,Social Structure and Anomieגרסה זו הוא חיבורו הקלאסי של מרטון 

כי בחברה המודרנית אותן תביעות תרבותיות מוצגות כתקפות עבור כולם באותה מידה, אך
ההתאמ–אי במידה לא שווה. כאשר נוצרת —האמצעים להיענות להן זמינים לקבוצות השונות 

מקובלות, ולחולל,–האדם לנקוט בהתנהגויות בלתי–בין 'מטרות' לבין 'אמצעים', עשויים בני
בהצטבר התנהגויות אלו, שינויים מוסדיים. אם כן, גם כאן מצוי מקור קונפליקט, המעוגן
עמוקות בסדר החברתי, ואשר מסביר תהליכים דינמיים ושינויים מבניים. אולם בניגוד
לנוסח הדומיננטי בתיאוריית הקונפליקט, מתמקד מרטון באסטרטגיות האינדיווידואליות,
והוא צופה התחוללות שינויים בלי לערב בהכרח תודעה קולקטיבית והתארגנות של מקופחים.
סוג זה של חשיבה, המטביע את חותמו גם על האינדיווידואליזם המתודולוגי של לזרספלד

)Lazarsfeldבא לידי ביטוי בעבודות מחקר ובפיתוחים תיאורטיים פוריים ביותר בשני ,(
); אלה Coleman, 1982 ואתBoudon, 1977העשורים האחרונים, (ודי אם נזכיר כאן את 

מחדש של המשפחה בחברה שהחלה את–הם המונחים שבעזרתם ביקשנו להסביר את צמיחתה
דרכה בהתאם לגישה אנטי-פמילסטית קיצונית. לפיכך הצבענו על הנקודות הבאות: (א)
הסטטוס החברתי של הפרט בקיבוץ היה מותנה, בתחילה, בהתמודדותו של הפרט עם הציפיות
התרבותיות של החלוציות והעבודה היצרנית; (ב) נשים מצאו את עצמן במצב של נחיתות
ביחס לגברים בתחרות על הסטטוס, עקב עודף הדרישות שהופנו אליהן ומבנה הזדמנויות

— המוסד המשפחתי —בלתי-שוויוני; (ג) הנשים השיגו כוח והשפעה באמצעות דפוס עקיף 
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התווך בקיבוץ של ימינו; (ד) למאמצים אלה הוקנתה–שאותו טיפחו בהדרגה עד שהפך לעמוד
לגיטימציה באמצעות פיתוח הדרגתי של האידיאולוגיה הפרטיקולריסטית המכונה בפי בטי

 אידיאולוגיה אשר אפשרה להן להשיג—  Friedan, 1963(The Feminine Mystiqueפרידן (
לכת, מבלי להגיע לידי עימות חזיתי עם יסודות החברה–את שלהן ולחולל שינויים מרחיקי

הקיבוצית.
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