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אשת חיל והגבר החדש: שני מודלים של “משפחה 
אידיאלית” והשלכותיהם על הסדרים מגדריים 
במשפחות של נשים וגברים המשרתים בצה”ל

מיטל עירן–יונה*

העשורים  בשני  מעט  לא  נחקרו  ומגדר  ארגונית  תרבות  של  היבטים  תקציר. 
האחרונים, אולם ההפרדה שעליה הצביעה קנטר )Kanter, 1977b( בין המחקר 

והתיאוריה של תחום העבודה ובין אלה של תחום המשפחה עדיין שרירה וקיימת. 

מחקר זה, הממוקם בנקודת המפגש שבין משפחה לעבודה, מבקש להרחיב את הידע 

בתחום זה באמצעות בחינת השפעתם של מאפיינים מסוימים בתרבות הארגונית 

של צה”ל, כארגון עבודה וכמוסד חברתי, על חלוקת התפקידים המגדרית בתוך 

משפחותיהם של המשרתים בו בצבא קבע, גברים ונשים כאחד.

המסקנה המרכזית העולה מהמחקר היא באשר לעוצמתה של התרבות הארגונית 

בצבא, בהיבט של תובענותה ביחס לפרט ולמשפחה ובהיבט של עיוורונה המגדרי. 

של  ובציפיות  בהנחות  מסוימים  מגדריים  הבדלים  אף  על  כי  עולה  מהממצאים 

בו,  המשרתות  הנשים  ממשפחות  ציפיותיו  לעומת  הגברים  ממשפחות  הצבא 

תובענותו הגדולה מן הפרט ומהמשפחה מבנה בשני המקרים הסדרים משפחתיים 

וזוגיים שונים מהנורמה המקובלת בקרב משפחות ישראליות דומות במאפייניהן. 

צבא, ארגון, מדינה ומגדר ־ היבטים תיאורטיים

בתוך משפחותיהם  מגדר  יחסי  על  עבודה  ארגון  את השפעתו של  לבחון  זה מבקש  מחקר 
של המועסקים בו. בחינה זו תיעשה באמצעות חקר מקרה של צה”ל כארגון עבודה וכמוסד 
חברתי. בהמשך הדברים אנסה לחשוף את הנחות היסוד ואת הציפיות העומדות בבסיס המודל 
האידיאלי של המשפחה כפי שתופס אותה הצבא. לאחר מכן אעמוד על ההבדלים המגדריים 
המתגלים כאשר ההנחות והציפיות האלה מוטמעות בהסדרים המשפחתיים והזוגיים בקרב 
משפחות של גברים שמשרתים בקבע לעומת משפחותיהן של נשים שמשרתות בקבע. ברקע 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל–אביב.  *
מאמר זה הוא חלק מעבודת דוקטורט שאני כותבת בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל   

אביב, בהנחייתן של פרופ' חנה הרצוג ופרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל. אני מבקשת להודות לפרופ' דפנה 

יזרעאלי ז"ל על שהכניסה אותי לרזי לימודי המגדר ועל תמיכתה הרבה בתחילת הדרך, ולפרופ' חנה 

הרצוג על ההנחיה המאתגרת, על התמיכה ועל הערותיה החכמות. כמו כן, ברצוני להודות למרכז למדעי 

ענף מחקר  ולראש  איל אפרתי  בביצוע המחקר, לראש המרכז אל"מ  על התמיכה  בצה"ל  ההתנהגות 

סא"ל הדס בן אליהו. תודה מיוחדת לד"ר אורלי בנימין על החשיבה המשותפת ולאגודה הישראלית 

לקרנות מחקר וחינוך על התמיכה והסיוע. לבסוף, תודה לקוראים האנונימיים על הערותיהם המפרות.
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של מחקר זה מונחים הן הספרות העוסקת בנקודת המפגש שבין מגדר לארגונים והן המחקר 
בדיון  אך אפתח  שני התחומים,  בקצרה את  להלן אסקור  צבא.  אנשי  אודות משפחות של 

במאפייניו של צה”ל כארגון עבודה וכמוסד מדינתי.
 

צה”ל כארגון עבודה, כמוסד מדינתי וכגוף טוטלי 
בעל מאפיינים ייחודיים

בדיון אודות צבא הקבע נוהגים לעתים קרובות להתייחס לצה”ל כאל ארגון בעל מאפיינים 
המועסקים  עבור  ודבר.  עניין  לכל  עבודה  מקום  הוא  מובנים,  שבהרבה  אף  על  ייחודיים, 
)בניגוד למסלול שירות החובה(, צה”ל הוא גם מקום עבודה בעל  בו במסלול של קריירה 
מאפיינים בירוקרטיים דומים לאלו הרווחים בארגונים ציבוריים אחרים: הוא מעסיק עובדים 
בשכר, מייצר עבורם מסלולי הכשרה וקידום, מספק להם מערכת תמיכה סוציאלית, מבטיח 

את זכויותיהם הפנסיוניות וכיוצא באלה.
עם זאת, לצה”ל כצבא יש כמה וכמה מאפיינים ייחודיים המבדילים אותו מארגוני עבודה 
הפרט  בין  היחסים  מוגדרים  שבו  הייחודי  המשפטי  המבנה  הוא  הראשון  המאפיין  אחרים. 
אינם  בו  המועסקים  הקבע  משרתי  ובין  צה”ל  בין  היחסים  משפטית,  מבחינה  הצבא.  ובין 
מוסדר  אינו  הקבע  אחרים(.� מעמדם של משרתי  בצבאות  גם  נהוג  )כך  עובד–מעביד  יחסי 
והוא מוגדר מכוח הדין הציבורי כשירות.� מעמד  ורז, �000(,  )זיידמן  בחוק, אלא בפסיקה 
ייחודי זה מאפשר לצבא להגביל את חופש ההתאגדות והשביתה של הפרט ואת יכולתם של 
המשרתים להשתתף בפעילות פוליטית.� כמו כן, הוא משחרר את הצבא מהמחויבות להחיל 
על משרתי הקבע את חוקי העבודה החלים על כל יתר העובדים במדינה, שכן בהיעדר יחסי 

עובד–מעביד, המשרת בקבע אינו נהנה מההגנות של משפט העבודה האישי והקיבוצי.  
המאפיין השני המבחין את הצבא מארגוני עבודה אחרים הוא עצם העיסוק של הצבא 
בהפעלה מאורגנת של אלימות, שיש בו משום סכנת פגיעה ומוות. המאפיין השלישי הוא 
תובענות הדרישות מהפרט, הנגזרת מהיות הצבא ארגון טוטלי והיררכי, מוסד חמדני במונחיו 

של קוזר )Coser, 1974(, המציב דרישות תובעניות בפני הפרטים המועסקים בו. 

ברוב הצבאות המערביים בני זמננו לא מתקיימים יחסי עובד–מעביד בין הצבא למשרתים בו. כך למשל   �

בצבאות של ארצות הברית, בריטניה וגרמניה.

משרתי הקבע אינם זכאים לפנות לבית הדין לעבודה לפתרון סכסוכי עבודה אלא לבג”ץ בלבד. בהיעדר   �

חוק שמסדיר את יחסי משרת הקבע עם צה”ל, מוגדרים יחסים אלו בפסיקת בג”ץ. בבג”ץ עובד )��79/7 

עובד נגד שר הביטחון ואחרים, פ”ד כז]�[ �69( קבע בית המשפט העליון כי משרת הקבע פועל במסגרת 

של מעמד )סטטוס( מכוח הדין הציבורי ולא מכוח התקשרות חוזית, כלומר בג”ץ אינו מכיר במעמדם של 

משרתי הקבע כעובדים. 

בהיעדר חקיקה שתסדיר את מעמד אנשי הקבע, גם נושא זכויות ההתארגנות והשביתה לא נקבע בחוק.   �

מתגובת המדינה לעתירה שהוגשה בנושא על ידי רס”מ בנאי )עתירה שנמחקה לפני שהגיעה לדיון( 

נכתב: “הענקת זכות התארגנות בארגון עובדים לחיילי צה”ל תביא לפגיעה במשמעת הצבאית, לערעור 

מבנהו של צה”ל ולקעקוע היסודות המבטיחים פעולתו של הצבא”.
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להלן אטען כי דרך השליטה של צה”ל במשרתיו הוא שולט גם במשפחותיהם, משפיע על 
האופן שבו מתארגנת המשפחה, על הסדרים משפחתיים וזוגיים, על תעסוקת בנות הזוג ובני 
הזוג של המשרתים בו, על מקום מגוריהם, על סדר הקדימויות המשפחתי והזוגי ועוד. עוד 
אטען שהצבא אינו רק חלק משוק העבודה וארגון בעל מאפיינים ייחודיים, אלא הוא בו בזמן 
גם ארגון עבודה ומוסד חברתי המייצג את האידיאולוגיות הלאומיות והמדינתיות. במובן זה, 

המדינה הופכת לשחקן המשתתף בעיצוב יחסי הגומלין בין עבודה למשפחה. 
בבואנו לדון ביחסי צבא ומגדר, חשוב לציין מאפיין ייחודי נוסף של צבא, באשר הוא, 
ולאופיו התרבותי. אחד המאפיינים הבולטים של צבא הוא היותו  הנוגע להרכבו החברתי 
ארגון גברי המושתת על “פולחן של גבריות” שמלווה בנורמות, בערכים ובאורח חיים גבריים 
שהם גורמים רבי חשיבות בתרבות הצבאית. הפרדיגמה של לחימה ושל לוחמים גברים היא 
המהות של התרבות הצבאית, והיא נשארת עקבית גם למול נוכחות של אחרים, בתוכם נשים, 
 Dunivin, 1988; Connell,( לוחמים  גברים  של  הסטריאוטיפי  לדימוי  מתאימים  שאינם 
של  ממוגדרים  בדפוסים  היתר  בין  ביטוי  לידי  באה  גברי  ארגון  צה”ל  של  היותו   .)1990
חלוקת עבודה פנימית בין גברים לנשים המשרתים בשורותיו, בהיבטים שונים של התרבות 
ובתפיסת   )�00� ועירן–יונה,  טובי   ;�00� ולוי–שרייבר,  בן–ארי   ;�999 )יזרעאלי,  הארגונית 

הצבא את משפחות המשרתים, כפי שיוצג בהמשך.

 
מגדר, תרבות ארגונית והעובד האידיאלי

התיאוריות  לארגונים.  מגדר  שבין  המפגש  בנקודת  תיאורטית  מבחינה  ממוקם  זה  מאמר 
בנושא זה עוסקות בניתוח מקומו של המגדר בארגוני עבודה, בסיבות לאי שוויון בין נשים 
לגברים בשוק העבודה וביחסים שבין ארגון העבודה ובין הפרט ומשפחתו. בתוך כך נערך 
על  זה  מודל  והשלכותיו של  ארגונים  האידיאלי” שמייצרים  “העובד  מודל  אודות  גם  דיון 

הפרט, על המשפחה ועל המבנה החברתי–מגדרי.
מבט ביקורתי בארגוני העבודה ובמקומם של גברים ונשים בתוכם מבהיר כי ארגונים אינם 
להבניית  המשמשים  והחוזים  המסמכים  בבסיס   .)Acker, 1990( מגדרית  מבחינה  ניטרליים 
ארגונים מצויות הנחות ביחס למגדר, והנחות אלה הן הבסיס ההגיוני לתיאורטיזציה שלהם. 
המגדר הוא אלמנט מכונן בלוגיקה הארגונית ובהנחות היסוד שבבסיס הפרקטיקות המבנות את 
רוב ארגוני העבודה בני זמננו )שם(. אחת ההבנות החשובות הנובעות מכך היא כי בבסיסם של 
הארגונים עומדת תפיסה ממוגדרת של העובד האידיאלי/הנורמטיבי המבוססת על דימוי של 
גבר החופשי מעול הטיפול בילדים ובמשפחה ופנוי להשקיע את כל זמנו בעבודה )יזרעאלי, 

 .)Acker, 1990; Bagihole & Goode, 2001; Williams, 2000 ;�999ב
יזרעאלי )�999ב( טוענת שכאשר מעסיקים מדברים על “עובד אידיאלי”, כוונתם בדרך 
מלאה,  במשרה  בעבודה  מתמקדים  שחייו  לארגון,  גבוהה  מחויבות  רמת  בעל  לאדם  כלל 
דהיינו גבר שרעייתו או אישה אחרת דואגת לצרכיו האישיים ולילדיו. רמת המחויבות נמדדת 
על פי רוב במונחי זמן, כלומר מספר השעות שהעובד נוכח פיזית במקום עבודתו או זמין 
באופן  הבית  חיי  ארגון  על  מושתתת  האידיאלי  העובד  תפיסת  אחרות,  במילים  לעבודה. 
אחרת,  מישהי  דיוק  וליתר  אחר,  מישהו  על  לסמוך  לעובד  שמאפשר  מגדר  ומוטה  מסוים 



אשת חיל והגבר החדש  מיטל עירן–יונה    212

שתנהל את חיי המשפחה ואת חייו האישיים. אמת מידה זו מפלה לטובה את אורח החיים 
המאפיין גברים. היא מעניקה יתרון לגברים הפטורים מחובות משפחה, בעוד שרוב הנשים 
מנועות משחרור דומה. יתר על כן, כאשר המחויבות לעבודה נמדדת במספר שעות השהות 

במשרד, הרי מחויבותן הפסיכולוגית של נשים לעבודתן נתפסת כפחותה.
ויליאמס )Williams, 2000( מוסיפה על כך וטוענת שהתפיסה החברתית הרווחת היא 
הגברים  רוב  לטענתה,  העבודה.  לאידיאל  עצמו  את  להתאים  תפקידו  ואף  הגבר  שזכות 
בתנאי  אפילו  אידיאלים,  עובדים  של  בסטנדרטים  לעמוד  אלא  ברירה  להם  שאין  חשים 
עבודת  כלומר  המשכורת.  תלוש  גודל  פי  על  נמדדת  שהגבריות  מאחר  נצלניים,  עבודה 
עליו  וכאדם  כגבר  להצליח  וכדי  החברתית,  הזהות  את  )ולמשפחתו(  לו  מספקת  הגבר 
זו של הגברים, בצירוף האידיאולוגיה  לעמוד בסטנדרטים שמציבים המעסיקים. תחושה 
חייהן  כוח חזק שדוחף את הנשים לעצב את  יוצרות לטענתה  של אימהּות אינטנסיבית, 

סביב גידול הילדים.
עיקר הדיון התיאורטי במשפחות של עובדים נגזר מהמודל הגברי של העובד, ולפיכך דן 
בנשים שהן רעיות עובדים ולא בגברים שהם בני זוגן של נשים עובדות )גם המחקר העוסק 
הרעיות  של  החברתיים  בתפקידיהן  הדיון  זו(.  בנטייה  מאופיין  צבא  אנשי  של  במשפחות 
שונים  ובממדים  המנהלים  ברעיות  והתמקד  העשרים  המאה  של  החמישים  בשנות  החל 
בין החוקרות  הייתה   )Kanter, 1977( קנטר   .)White, 1962( בחייהן  של שליטת הארגון 
הראשונות שהתייחסו לרעיות העובדים ולממדים המשפחתיים והפרטיים של העבודה. היא 
דנה ברעיות מנהלים ובתפקיד הארגוני והחברתי שהן ממלאות, מתוך הנחה שעולם העבודה 
אינו משפיע רק על המעורבים בו ישירות, אלא על כל אלו שחולקים איתם את חייהם. היא 
מצביעה על היבט לא מדובר של חלוקת העבודה הביתית המאפשר לגברים חופש בחירה 
בקריירה בזכות חלוקת העבודה המגדרית ועל בסיס התמיכה הרגשית, החברתית והטכנית 
המחקר  בין  שנוצרה  ההפרדה  את  מבקרת   )Kanter, 1977b( קנטר  רעיותיהם.  שמספקות 
והתיאוריה של תחום העבודה ובין אלה של תחום המשפחה ואת היעדר ההתייחסות לאופן 
שבו התחומים מכוננים זה את זה. כמעט שלושים שנה אחרי פרסום מאמרה, ההתייחסות 
לממדים המשפחתיים והפרטיים של העבודה עדיין כמעט שאינה נכללת בסדר היום המחקרי 
של לימודי הארגון, אשר מקבלים כמובן מאליו את ההפרדה בין הפרטי לציבורי ומתייחסים 

לארגון כאל מערכת סגורה )ברקוביץ, �006(.
היבטים של תרבות ארגונית ומגדר נחקרו לא מעט בשני העשורים האחרונים )לסקירה 
ראו Ouchi, 1985 ;Allaire & Fisirotu, 1984; Sandy, 1979 אצל קונדה, �000(, אולם 
ההפרדה שעליה הצביעה קנטר עדיין שרירה וקיימת. מחקר זה מבקש לתרום לתחום ידע 
זה באמצעות בחינת האופן שבו משפיעים מאפיינים מסוימים של התרבות בארגון העבודה 
על חלוקת התפקידים המגדרית בתוך משפחותיהם של המועסקים בו, נשים וגברים כאחד. 
מטרת המחקר לבחון מהן הנורמות, הנחות היסוד והציפיות אשר עומדות בבסיס תפיסת צה”ל 
)כארגון( את משפחות המשרתים בו ובבסיס יחסו אליהן, ולעמוד על ההבדלים המגדריים 
ב”תרגום” של הנחות וציפיות אלו להסדרים משפחתיים וזוגיים בקרב משפחות של גברים 

ושל נשים המשרתים בצבא הקבע. 
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במאמר זה ברצוני לטעון כי מאפיינים מסוימים בתרבות הארגון,� ובעיקר תפיסת צה”ל 
התפקידים  חלוקת  דפוסי  ועל  הפרקטיקות  על  משליכים  כלפיה,  ותובענותו  את המשפחה 
הצבא  ציפיות  של  בהמרתן  מגדריים  הבדלים  שיש  וכן  המשרתים,  משפחות  בתוך  והכוח 
גברים המשרתים בקבע לעומת משפחות של  וזוגיים במשפחות של  להסדרים משפחתיים 

נשים המשרתות בקבע. 

המחקר אודות משפחות של אנשי צבא

אחד מתחומי המחקר שבהם יש התייחסות נרחבת יחסית למשפחות העובדים בארגון הוא 
בנושא  רוב המחקר  אודות משפחות של אנשי צבא המשרתים בצבאות מערביים.  במחקר 
נכתב משנות השבעים של המאה העשרים ואילך ועסק בעיקר בצבאות של ארצות הברית 
מעקב  לספק  כדי  יישומית,  באוריינטציה  הצבאות  עבור  נערכו  מהמחקרים  רבים  וקנדה. 
שוטף אחר שביעות רצון המשפחות מהיבטים שונים של השירות וכדי לסייע בפיתוח תכניות 
ושירותים עבור המשפחות. לפיכך רוב המחקר נעדר נקודת מבט ביקורתית ביחס לצבא בכלל 
וביחס לתפקידו בכינון ובשעתוק של יחסי מגדר בפרט. הוא מניח כמובן מאליו את תפקידן 
של רעיות המשרתים כ”עזר כנגדו” וכאחראיות עיקריות לספרה הפרטית ומתמקד בשימור 
התפוקות  את  למקסם  לצבא  שיסייעו  בהיבטים  ממוקדים  מהמחקרים  רבים  הקיים.  המצב 

מהמשרתים בו ולגייס את הרעיות ואת המשפחות לטובת הארגון. 
השאלות שנבחנו במחקרים אודות משפחותיהם של משרתי הקבע עוסקות בסוגיות של 
)Bourg & Segal, 1999(, הזדהות  שביעות רצון מהחיים במסגרת הצבא, מחויבות לצבא 
ילדים, השפעות חיי הצבא על  והישגים לימודיים של  עם חיי הצבא, מיומנויות חברתיות 
 ,)Kohen, 1984; Bowen & Orthner, 1989; Booth, 2003( חיי המשפחה ועל בת הזוג
 Bell,  ( השפעת שירות במשימות השכנת שלום מרוחקות מהבית על הפרט ועל המשפחה 
Stevens & Segal, 1996; Rohall, Segal & Segal, 1999(, וכן השפעה של משתני משפחה 
 Bowen & Orthner,( כגון גודל המשפחה, נישואין, עבודת נשים ודיור על התפקוד בצבא
 Kohen,( כמו כן, נבחנו היבטים הקשורים ליישום מדיניות הצבא בנושא משפחות .)1989
 1984; Albano, 1993; Blankinship, 1990; Segal & Harris, 1993; Martin, Rosen
Sparacino, 2000; Bourg & Segal, 1999 &(. במחקרים אלו שבה ועולה החשיבות הרבה 
שביעות  על  לשרת,  הנכונות  על  המשפיע  מרכזי  כגורם  במשרת  המשפחה  לתמיכת  שיש 
הרצון מהשירות ועל יכולות הביצוע בפועל של התפקיד. נמצא כי משפחת המשרת תורמת 
להשלמת המשימה הצבאית בכך שהיא שומרת על מצב רוחו של המשרת, תומכת בו ועוזרת 

 .)Blankinship, 1990; Bell, Stevens & Segal, 1996( להשאיר אותו במסגרת

לצורך עבודה זו אני מאמצת את הגדרתו של קונדה )�000(, אשר בחן את התרבות הארגונית בארגון   �

היי–טק. לפי קונדה, התרבות הארגונית כוללת את הכללים המפורשים והמשתמעים השולטים בהיבטים 

הקוגניטיביים והרגשיים של הִחברות בארגון ומנחים ומעצבים את ההתנהגות ואת חוויית העבודה של 

העובדים. תרבות זו היא גם הכלי שבאמצעותו מנסה הנהלת הארגון במודע ובכוונה תחילה להשפיע על 

ההתנהגות ועל חוויית העבודה של העובדים.
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על אף ההתרחבות הניכרת בעשור האחרון בהיקף כניסתן של נשים לתפקידים שונים 
 Weinstein & White, 2001; Enloe, 2000;( בשורות הצבאות ומחקר לא מועט שנכתב בנושא
הספרות  רוב   ,)�000 Fenner, 1998; Izraeli, 1997; Dandeker & Segal, 1996; ששון–לוי, 
בצבא,  המשרת  הוא  הגבר  שבו  למודל משפחתי  מתייחסת  צבא  אנשי  במשפחות  העוסקת 
ההמשגה  בידו.  ולסייע  הפרטית  לספרה  לדאוג  המרכזי  שתפקידה  כמי  נתפסת  והאישה 
פאפנק  ידי  על  נערכה  החיילים  רעיות  תפקיד  את  הצבא  תפס  שבו  לאופן  הראשונה 
)Papanek, 1978(, אשר התייחסה לצבא האמריקאי בשנות השבעים של המאה העשרים. 
 Two person“ של  הוא  האמריקאי  בצבא  שרווח  האידיאלי  המשפחתי  המודל  לטענתה, 
career"ז,� כלומר לשני בני הזוג, איש הקבע ורעייתו, קריירה אחת: זו של איש הקבע.6 הארל 
)Harrell, 2002( מצביעה על שינויים מסוימים שחלו במודל זה עם התרחבות היציאה של 
נשים לעבודה ועם ההתנגדות של חלקן להמשיך ולמלא את מגוון התפקידים שהצבא ובני 

זוגן הטילו עליהן. 
מחקרים שנערכו בישראל בקרב משפחות המשרתים בקבע דומים במידה רבה למחקרים 
שתוארו לעיל, אם כי רובם לא פורסמו. רבים מהם נערכו עבור צה”ל, באו מהדיסציפלינה 
הפסיכולוגית, עסקו בהיבטי מיקרו של היחסים בין איש הקבע למשפחתו ובחנו את עמדות 
המשפחה ביחס לשירות. אף על פי שנשים שירתו בצבא הקבע מיום הקמתו, אף לא אחד 
מהמחקרים התייחס עד כה לבני הזוג של נשים המשרתות בקבע, סוגיה מעניינת כשלעצמה 

שנבחנת לראשונה במחקר זה.
המחקרים היחידים המציגים תמונת מצב כמותית ורחבה של כלל רעיות המשרתים נערכו 
השירות  כלפי  הנשים  בעמדות  התמקדו  הם  העשרים.  המאה  של  השמונים  שנות  באמצע 
ובחנו את משרתי הקבע כמקשה אחת, בלי להבחין בשונות במאפייני עיסוקם ובמאפייני 
היעדרותם מהבית )פז, ��98; ישראלאשווילי, �987; סינה–דסיויליה, �988(. מאז ועד למועד 

ביצוע מחקר זה לא נערך מחקר כמותי רחב היקף בקרב משפחות המשרתים.
איכותניים  מחקר  כלי  על  כלל  בדרך  התבססו  רעיות  בקרב  שנערכו  אחרים  מחקרים 
והתמקדו ברעיות של קצינים המשרתים ביחידות לחימה, מתוך הכרה בכך ששירותם גובה 
ממחקרים  כאחת.  והאינסטרומנטלית  הרגשית  תמיכתן  את  ומחייב  מנשותיהם  גבוה  מחיר 
אלו שבה ועולה החשיבות הרבה שיש לתמיכת המשפחה במשרת הקבע )פינקלשטיין, ��99; 
ועדת קשנ”ר, �000; היזמי, ��00(. התייחסות מסוימת למשפחה מצויה גם במחקרי עמדות 
שערך צה”ל לאורך השנים בקרב קצינים. ממחקרים אלו עולה כי אחד הקשיים הגדולים 
ביותר שעליו דיווחו הקצינים הוא הקושי לנהל חיי משפחה בד בבד עם עמידה בתביעות 

המאה  של  השבעים  בשנות  הברית  בארצות  חיילים  במשפחות  הרעיות  תפקיד  את  המשיגה  פאפנק   �

מחוץ  לעבוד  תצא  שלא  מהאישה  ציפו  אלו,  בשנים  האמריקאי  בצבא  נהוג  שהיה  במודל  העשרים. 

לבית ובוודאי שלא תפתח קריירה משל עצמה. לנשים בצבא האמריקאי יש גם כיום תפקידים טקסיים 

פורמליים ובלתי פורמליים, כפי שסוקרת הארל )Harrell, 2002(, ומידת תמיכתן בבני זוגן נכנסה עד 

שנת �988 כמרכיב בהערכה המקצועית של הקצין )!(.

בצבא האמריקאי, להיות רעיה של קצין בצבא פירושו לשאת לא רק בעול עבודת הבית והתמיכה בבן   6

הזוג, אלא גם למלא תפקידים שונים בהתנדבות עבור הצבא, בין היתר בהפעלת קבוצות תמיכה וקשר 

עבור המשפחות, פעילות קהילתית וחברתית שהנשים מצופות לנהל ולהשתתף בה ועוד.
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השירות הצבאי, וכי היבט זה משפיע על החלטתם אם להמשיך בשירות או לעזוב )חלבובסקי, 
�989; טאובמן, �990; ליברמן ומבורך, �990; עירן–יונה, �999; הדר, �000(. 

מחקר זה, אשר מבוסס על ניתוח ביקורתי של יחסי צבא–מגדר, מציע נקודת מבט אחרת 
על היחסים שבין הצבא למשפחה ועל התפקיד שיש לצבא בכינון יחסי מגדר. בעשור האחרון 
ניצבים צבאות, כמו ארגונים אחרים, אל מול מודל חדש של משפחות. התרחבות ההשתתפות 
של נשים בשוק העבודה והתפתחות דגמים אחרים של משפחות ־ בהם הדגם של משפחות 
“כפולות קריירה”, משפחות חד–הוריות וכיוצא באלה ־ מזמנים אתגרים חדשים לפתחם של 

הצבאות ומעצימים את הקונפליקט שבין הצבא למשפחה בתוך משפחות אנשי הצבא.
היעדר ספרות שעוסקת בזיקה שבין ארגון העבודה ובין הסדרים מגדריים בתוך המשפחה 
מעיד על הנטייה הרווחת במחקר האקדמי להפריד בין שדות מחקר וידע אלו על המשפחה, 
בין עולמות הדעת הללו מסתיר את  ובשיח הציבורי  ומגדר. המידור במחקר  שוק העבודה 
הכוח המשולב שמפעילים הסדרים חברתיים אלה בהבניה של הסדרים חברתיים ממוגדרים: 
מה גוזרת תרבות עבודה תובענית בשעות עבודה על המשפחה? איזה סוג של חלוקת עבודה 
בתוך המשפחות היא מייצרת? מה היא דורשת מבני הזוג ומבנות הזוג? מהו דפוס היחסים 
ל”משפחה  ביחס  הארגון  מניח  הנחות  אילו  העובדים?  משפחות  ובין  הארגון  בין  הקיים 
האידיאלית”, למבנה המשפחה ולחלוקת התפקידים בתוכה? לכמה משאלות אלה אנסה לתת 

תשובה במאמר זה. 

מתודולוגיה 

סקר  על  ואיכותניות. החלק הכמותי מבוסס  כמותיות  שיטת המחקר משלבת מתודולוגיות 
קבע  זוג של משרתי  ובנות  זוג  בני  מייצג של  מדגם  בקרב   �00� בדצמבר  טלפוני שנערך 
בצה”ל. אוכלוסיית המחקר כללה בני זוג ובנות זוג של קצינים ונגדים בכל הדרגות,7 נשואים, 
שיש להם ילד אחד לפחות, יהודים. האוכלוסייה הורכבה משלוש קבוצות עיקריות: רעיות 
משרתי קבע בכלל צה”ל, רעיות קצינים לוחמים ובני זוג של נשות קבע )בסך הכל השתתפו 
והנתונים  ייצוגיות,  בדיקת  נערכה  גברים(.  ו–��7  נשים   7�8 מתוכם  �96 משיבים,  במחקר 
נמצאו מייצגים היטב את משרתי הקבע בכל קבוצה. נוסף על כך, ערכתי ראיונות עומק חצי 
מובנים עם �� קצינים ועם �0 רעיות של קצינים המשרתים במסלול קרבי בתפקידי סגן מפקד 

גדוד עד סגן מפקד אוגדה, נשואים עם ילדים. רוב הראיונות נערכו בשנים ��00�-�00.
בצד כלים אלו השתמשתי גם במסמכים ארגוניים שונים הנוגעים לדפוס הקשר שבין 

הצבא למשפחות, תוכניות שעיצב הצבא עבור משפחות וכדומה. 

קצינים עד דרגת תא”ל כולל. נגדים בכל הדרגות.  7
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המודל המגייס: הנחות היסוד והציפיות העומדות בבסיס תפיסת צה”ל 
את המשפחה

בעבודה קודמת )עירן–יונה, ��00( טענתי כי דפוס היחסים בין צה”ל ובין משפחות המשרתים 
בו נגזר מ”מודל מגייס” הכולל הנחות יסוד, ציפיות ותפיסות של הצבא את המשפחה. לפי 
מודל זה, “גיוס” המשפחה מתבטא בשלושה מישורים: אידיאולוגי, אינסטרומנטלי ורגשי. 
הצבא תופס את המשפחה כמי שצריכה לתמוך באופן מוחלט בשירות. המשפחה, ובעיקר בת 
הזוג, צריכה לספק למשרת את התנאים הדרושים לשירותו בקבע, החל בתמיכה הערכית 
וכלה  המשרת  של  הפיזיים  צרכיו  סיפוק  דרך  הלאומית,  חשיבותו  הכרת  מתוך  בשירות 
בתמיכה רגשית. ללא התגייסות בת הזוג לספק את המשענת עבור משרת הקבע בשלושת 
המישורים, הוא יתקשה מאוד לתפקד בעת ובעונה אחת גם בארגון וגם כשותף במשפחתו. 
זה היא ציפייה לשחרור של משרת הקבע מהאחריות לטיפול  אחת המשמעויות של מודל 

בילדים ובמשק הבית, על מנת לאפשר לו לייחד את כל כולו לתפקיד ולצה”ל.
בבסיס “המודל המגייס” של המשפחה עומד הגבר, הקצין הלוחם, המפקד. בן–ארי ולוי–
שרייבר )��00( טוענים כי הגברים המשרתים כקצינים בצבא בתפקידי לחימה מייצגים את 
הגבריות ההגמונית בחברה הישראלית–יהודית. לפיכך אין זה מפתיע לגלות כי ההתבוננות 
הלוחמים  הקצינים  של  העדשה  דרך  בעיקר  נעשית  הקבע  משרתי  במשפחות  הצבא  של 
ודרך המודל ההגמוני של גבריות בצבא. ואולם, התבוננות זו יוצרת תמונה חלקית, חסרה 
וממוגדרת של אוכלוסיית המשרתים, שכן שיעור הקצינים הלוחמים הוא רק כ–%�� מקרב 
כלל הקצונה בצבא. היא מוציאה מהדיון את כל מי שהוא “אחר”, וה”אחרים” במקרה זה 
הם רוב המשרתים: נגדים בתפקידים שונים, קצינים המשרתים בתפקידים שאינם קרביים, 
וכן אוכלוסייה גדולה של נשים, קצינות ונגדות המשרתות בקבע. ההתייחסות לאוכלוסיות 
שונות זו מזו במאפייני השירות שלהן דרך אב–טיפוס של הקצין הקרבי מביאה להתמודדות 

לא מתאימה של הצבא עם צורכי המשפחות.
מניח  האידיאלית, הנשאפת, שהוא  )זו  לצבא מהמשפחה  והציפיות שיש  היסוד  הנחות 
והן עומדות בבסיס  את קיומה( הן חלק מהנורמות הרווחות בתרבות הארגונית של צה”ל, 
מערכת היחסים בין צה”ל ובין משפחות משרתי קבע, כפי שעוצבה לאורך השנים. חשיפתן 
ולהבנת ההבדלים  של הנחות אלו היא היסוד להבנת דפוס היחסים שבין הצבא למשפחה 
המגדריים ב”תרגום” של הנחות וציפיות אלו במשפחות של גברים המשרתים בצה”ל לעומת 

במשפחותיהן של נשים המשרתות בו. 
נגזר דפוס היחסים בין  יסוד מרכזיות שמהן  ניתוח ממצאי המחקר מעלה חמש הנחות 
ואת  נורמות תרבותיות המקובלות בארגון  היסוד מגלמות בתוכן  הצבא למשפחות. הנחות 
וחלוקת  מסורתי  משפחתי  מבנה  הן:  ההנחות  וממשפחותיהם.  מהמשרתים  הצבא  ציפיות 
כקריירה  קריירת משרת הקבע  ידי הצבא;  על  “זמן המשפחה”  ניכוס  תפקידים מסורתית; 
משפחתית; המשפחה כיחידה הומוגנית; עליונות שיקולי הארגון על פני שיקולי המשפחה. 

הצבא  בין  שנרקמים  היחסים  דפוס  על  השלכותיהן  וינותחו  אלו  הנחות  יפורטו  להלן 
למשפחה ועל יחסי מגדר בתוך משפחות משרתי הקבע. אדון באופן השונה שבו מפורשות 
נשים  משפחות  בקרב  ־  הגבר  הקצין  של  האידיאלי”  מ“המודל  הנגזרות  ־  אלו  הנחות 
המשרתות בצבא לעומת משפחות גברים המשרתים בצבא, ובהשלכות של הנחות אלו על 
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בהיבט של  הזוג  בת  או  הזוג  בן  בקריירה של  כדי לתמוך  האופן שבו מתארגנת המשפחה 
חלוקת תפקידים מגדרית, הסדרים זוגיים ומערכות תמיכה. 

א. מבנה משפחתי מסורתי וחלוקת תפקידים מסורתית 
אחת מהנחות היסוד הבולטות בהתייחסות צה”ל למשפחות היא ההנחה בדבר מבנה מסורתי 
של משפחה, דהיינו גבר, אישה וילדים שחיים תחת קורת גג אחת. הצבא מעוניין למשוך 
לשורותיו משפחות שהמבנה שלהן הוא כזה, אך בפועל שליטתו על כך חלקית בלבד.8 נראה 
כי הנחת יסוד זו אפיינה את תפיסת הצבא מימיו הראשונים, כפי שמשתקף מדברי דוד בן 

גוריון בישיבת המטה הכללי של צה”ל בתאריך �� בדצמבר 9:�9�7 

“בדרך כלל מי שרווק לא יכול להיות מפקד טוב, צריך שתהיה לו אישה וילדים, אולי 
יכול להיות יוצא מן הכלל. ואז הכרחי שלא תהיה לו דאגה לפרנסה. לא צריך שיחיה 
ברווחה גדולה, אבל שיוכל להתפרנס. אני חושב שהמדינה חייבת לסדר את הדברים 

האלה, אם היא רוצה להבטיח שיהיה לה צבא מעולה”. 

דוד בן גוריון מדגיש בדבריו את ציפיית החברה שלמשרת הקבע תהיה משפחה נורמטיבית, וכן 
את אחריות החברה למשפחת המשרת, מתוך הכרה שהמשרתים בצבא ממלאים תפקיד בעל 
שליחות לאומית, ועל החברה לגמול להם על כך ולדאוג לרווחת משפחתם. כלומר מעורבות 
החברה בהגדרת תפקידה של המשפחה בחיי המשרת, כמו בקביעת חובותיה של החברה כלפי 
המשרת בצבא ומשפחתו, משתקפת ביחסים שהתפתחו בין הצבא למשפחות. עם זאת, עלינו 
לזכור שבזמן שאמר בן גוריון את הדברים לא היו מודלים אחרים של משפחות. חמישים שנה 
אחרי דבריו אלו, איבדה הציפייה שהציג לא מעט מן הלגיטימיות שלה בשל השינויים שחלו 

בחברה הישראלית, במבנה המשפחה ובדפוסי חלוקת התפקידים בתוכה, כפי שיוצג בהמשך.
ההנחה כי מבנה המשפחות המגויסות לצבא הוא מסורתי מוציאה מן הדיון מבנים אחרים 
של משפחות, בהם משפחות חד–הוריות )הורה אחד וילד או ילדים(, משפחות שבהן בני זוג 
חיים בנפרד, ילדים שחיים עם אחד מבני הזוג או מתחלקים בין בני הזוג, משפחות חד–מיניות 
התייחסות  שונים.  והתמודדות  חיים  דפוסי  גוזרים  השונים  המשפחתיים  המבנים  וכדומה. 
למבנה המשפחתי המסורתי בלבד ופיתוח מענים התואמים את צרכיה של משפחה בעלת 

מבנה כזה גורמים לחוסר התאמה של המענים לצורכי המשפחות האחרות.�0 

אמנם לצבא אין שליטה ישירה על כך, אך הוא מושך לשירות יחידים שאחר כך בונים את המשפחה,   8

כאשר ב–subtext ברור מאוד למשרתים מהי המשפחה “הנכונה” המתאימה לחיי הצבא.

מתוך: ישיבת מטה כללי של צבא ההגנה לישראל, �7/��, מיום �� בדצמבר �9�7. סדר היום: סגל הקצונה   9

בשירות קבע. 

לדוגמה, עד לפני שנים אחדות רק אנשי קבע נשואים או מעל גיל �7 היו זכאים לנופש עם בנות זוגם.   �0

הרווקים, הפרודים והגרושים הופלו על רקע מצבם המשפחתי, אשר אינו תואם את הנחת הארגון ביחס 

למבנה המשפחה הנורמטיבי.
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על הגיוון במבנה המשפחות בחברה הישראלית בת זמננו ניתן ללמוד ממחקרים רבים, כפי 
שמציינת סילביה פוגל–ביז’אוי, המתייחסת למבנה ולחלוקת תפקידים במשפחה הישראלית 
)�999, עמ’ ���(: “המשפחה לובשת היום צורות שונות. לצד המשפחה הנורמטיבית, הקלאסית 
)אב מפרנס, אם עקרת בית, אשר חיים תחת אותה קורת גג עם ילדיהם הביולוגיים( קיימות 
כפולות  משפחות  של  דפוסים  קיימים  כן  כמו  בשכר.  עובדים  הזוג  בני  שני  בהן  משפחות 
המתהוות  )משפחות  שניות  משפחות  חד–מיניות,  משפחות  חד–הוריות,  משפחות  קריירה, 

לאחר נישואין שניים או כתוצאה מהחלפת השותף/ה לחיים(”.
מנתוני מערכת הרישום של צה”ל לא ניתן לדעת מה שיעור המשפחות שהמבנה שלהן 
אינו מסורתי. מערכת זו מאפשרת דיווח רק על ארבע קטגוריות של מצב משפחתי: נשוי, 
גרוש, אלמן ורווק. לפי נתוניה, בשנת �000 היה מצבם המשפחתי של המשרתים בקבע כזה: 
בקרב גברים ־ 6�% נשואים, �6% רווקים, %�.� גרושים ו–%�.0 אלמנים. בקרב נשים ־ 

%�� נשואות, �7% רווקות,�� %� גרושות ו–%�.0 אלמנות. 
המשפחה  את  הצבא  תפיסת  את  הוא  אף  משקף  אחרות  משפחתיות  קטגוריות  היעדר 
בעיקר דרך המודל המסורתי. לפיכך מערכת רישום זו מספקת תמונה חלקית וחסרה ביחס 
למצבם המשפחתי של המשרתים, ואין ביכולתנו לדעת כמה משפחות חד–הוריות, חד–מיניות, 
משפחות שניות ובני זוג החיים בקוהביטציה יש בקרב המשרתים בקבע. ניתן להניח שאף על 
פי שאין לגביהם אינדיקציה בערוצים הארגוניים הרשמיים, שיעורם אינו שונה במידה ניכרת 

מזה שקיים בחברה הישראלית בכלל.
הנחה נוספת הנגזרת מזו הראשונה נוגעת לחלוקת תפקידים מגדרית מסורתית בין בני 
הזוג. לפי הנחה זו, האישה היא האחראית לתחום הפרטי, כלומר היא האחראית העיקרית 
ומסרים  קונפליקט  שיוצרת  )הנחה  בילדים  ולטיפול  הבית  לעבודות  הבלבדית(  )ולעתים 
דואג  הציבורי,  לתחום  אחראי  הגבר  בהמשך(.  שנראה  כפי  קבע,  משרתות  כלפי  כפולים 
לפרנסה ומעורב במידה פחותה בטיפול בילדים ובמשק הבית. חלוקת תפקידים זו מאפשרת 
לגבר המשרת בקבע להשקיע את מרב זמנו ואת מיטב משאביו בתפקידו הצבאי. גם הנחה זו 

מתעלמת מדפוסים אחרים של חלוקת תפקידים אשר רווחים בחברה הישראלית כיום. 
ללמוד  ניתן  זמננו  בנות  הישראליות  במשפחות  התפקידים  חלוקת  במאפייני  הגיוון  על 
ממחקרים שונים שבחנו את דפוסי חלוקת התפקידים והתעסוקה במשפחות בישראל )שטייר 
ולוין–אפשטיין, �999; יזרעאלי, ��00; אורן, ��00(. ענת אורן )��00(, אשר בחנה זוגות ישראליים 
נשואים באמצע שנות התשעים, מצאה כי דפוס חלוקת התפקידים המסורתי, שבו האישה היא 
דומיננטית בביצוע מטלות הבית, קיים רק בקרב �6% מהמשפחות שבהן האישה עובדת במשרה 
מלאה ו–%�� מהמשפחות שבהן האישה עובדת במשרה חלקית. דפוס חלוקת התפקידים הרווח 
ברוב המשפחות הישראליות )68%( משלב בין מידה של ניהול משותף של עבודות הבית ובין 
מידה של דומיננטיות של האישה בביצוע מטלות הבית. עם זאת, חלוקת תפקידים שוויונית בין 
בני הזוג נמצאה רק בקרב �6% ממשקי הבית שבהם האישה עובדת במשרה מלאה ובקרב %�� 
ממשקי הבית שבהם האישה עובדת במשרה חלקית. כמו כן, החוקרת לא מצאה כלל משפחות 
שבהן מתקיים דפוס שבו הגבר הוא הדומיננטי בביצוע מטלות הבית. חיזוק לממצאים אלו ניתן 

שיעור הנשים המשרתות בקבע לתקופה קצרה אחרי שירות החובה גבוה מזה של הגברים, והוא מסביר   ��

את השיעור הגבוה יחסית של רווקות.
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למצוא גם במחקרם של גליקמן, אורן ולוין–אפשטיין )��00(, שממנו עולה כי אחת הטענות 
הרווחות בשיח החברתי בחברה הישראלית כבר מלפני כעשור היא שעל הגברים לקחת חלק 
שוויוני יותר בחלוקת התפקידים במשפחה, תפיסה שיש לגביה הסכמה בקרב יותר ממחצית 
מהגברים והנשים כאחד )%�� מקרב הגברים ו–�8% מקרב הנשים סבורים כי על הגברים לבצע 

חלק גדול יותר מעבודת הבית מכפי שהם עושים היום(.
היא  התפקידים  חלוקת  שבה  כיחידה  למשפחה  שהתייחסות  מלמדים  אלה  ממצאים 
התפקידים  חלוקת  מבנה  עם  המשתנה,  המציאות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  מסורתית 
במשפחות בישראל ועם השיח הרווח בנושא. יותר מכך, התייחסות זו משמרת ומשעתקת את 
קיומו של הדפוס המשפחתי הזה, בכך שהיא מבוססת על תרבות ארגונית עיוורת לשינויים 
ולצורכי הקריירה שלהן. לפיכך דרישות הארגון מהמשרת בו  בדפוסי העבודה של הנשים 

עשויות להקשות על היווצרותם של דפוסי חלוקת תפקידים שוויוניים יותר. 
וחלוקת  בקבע  המשרתים  הגברים  של  משפחותיהם  מבנה  כי  עולה  זה  מחקר  מנתוני 
התפקידים בתוכן מתאים במידה רבה להנחות ולציפיות של צה”ל מהמשפחות: שיעור כמעט 
מוחלט של רעיות המשרתים בקבע )9�% מרעיות כלל המשרתים ו–98% מרעיות הלוחמים( 
מדווחות כי הן המטפלות העיקריות בילדים. שביעות הרצון של הרעיות מחלוקת התפקידים 
זוגן נמוכה במיוחד בקרב רעיות הלוחמים )רק %�� מהן מרוצות(, אך אינה  ובין בני  בינן 

גבוהה גם בקרב כלל הרעיות )%�� מהן מרוצות(. 
באשר למשפחות הנשים המשרתות בקבע מצטיירת תמונה דומה, גם אם מפתיעה, של 
לגברים  ביחס  היינו מצפים שההנחה שמניח הצבא  ותפיסות הצבא את המשפחה.  ציפיות 
המשרתים בשורותיו, שנשים הן האחראיות על התחום הפרטי, תהיה עקבית גם ביחס לנשים 
המשרתות בו, כלומר הן האחראיות הבלבדיות על משק הבית, והקריירה שלהן היא משנית. 
אך לא כך הם פני הדברים. במקרה של נשות הקבע מרכיב הצבא משקפיים אחרים: ברוב 
המשרתות  לנשים  שונים  ותגמולים  ציפיות  המייצר  מבחין  עיקרון  הוא  המגדר  התחומים 
במסגרתו, אך במקרה זה הצבא לוקה בעיוורון מגדרי, וציפיותיו מהנשים המשרתות בקבע 

דומות לציפיותיו מהגברים, גם אם הן ממותנות על ידי נורמות ומוסכמות חברתיות.
תובענותה  בצבא,  הארגונית  התרבות  של  לעוצמתה  ביותר  המובהקות  העדויות  אחת 
מהפרט והיותה תרבות ממוגדרת משתקפת דווקא מהתמונה המשפחתית של הנשים המשרתות 
בקבע. תשובות בני זוגן של הנשים לשאלות הנוגעות לחלוקת התפקידים במשפחה מעלות 
נוטלים  קבע  לנשות  הנשואים  גברים  בישראל:  העבודה  לשוק  ביחס  וייחודי  מעניין  דפוס 
חלק גדול יותר בטיפול בילדים ובבית לעומת גברים ישראלים אחרים )ובפער גדול במיוחד 
מהגברים המשרתים בקבע(. מממצאי המחקר עולה כי %�� מבני הזוג של נשות הקבע דיווחו 
כי הם המטפלים העיקריים בילדים, �8% דיווחו שהם מתחלקים באחריות באופן שווה עם בת 
זוגם, ורק �0% דיווחו כי הילדים הם באחריות עיקרית של בנות זוגם)!(. משפחות אלו שונות 
ממשפחות הגברים המשרתים בקבע בכך שהן משרטטות דפוס יחסים שוויוני הרבה יותר בין 
שני בני הזוג, אשר נראה כי הוא שונה במידה ניכרת גם מזה הנהוג בחברה הישראלית )כפי 
שראינו קודם לכן, חלוקת תפקידים שוויונית בין בני הזוג נמצאה רק בקרב �6% ממשקי 

הבית שבהן האישה עובדת במשרה מלאה, ובקרב %�� מהמשפחות שבהן הגבר עובד(.
מהממצאים עולה כי אין היפוך תפקידים מוחלט. בן הזוג של משרתת הקבע אינו עושה 
בדיוק מה שעושה בת הזוג של משרת הקבע, אלא נוצרת הגדרה מחודשת של חלוקת תפקידים 
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שוויונית יותר. התובענות של הצבא ביחס למשרתים בו ־ גברים ונשים כאחד ־ גורמת לו 
שיתקיימו  מצופה  נשים  )כלפי  נשים  לעומת  לגברים  מנוגדות  מגדריות  הנחות  תחת  לפעול 
בבתיהן הסדרי חלוקת תפקידים שוויוניים, ואילו מגברים מצופה שתתקיים בבתיהם חלוקת 
התפיסות  ידי  על  מתווכות  מהמשפחה  הצבא  של  אלו  וציפיות  הנחות  מסורתית(.  תפקידים 

המגדריות של הנשים והגברים, אשר נראה כי לשניהם לא קל לקבל היפוך תפקידים מוחלט.

ב. ניכוס “זמן המשפחה” על ידי הצבא
הנחת יסוד נוספת שנוכחת מאוד בתפיסת הצבא את המשרתים בו ושיש לה השפעה גדולה 
על המשפחה היא ההנחה שזמנם של המשרתים נתון בידי הארגון. אחד המאפיינים הבולטים 
ידי  זה, הוא ניכוס השליטה על הזמן על  של השירות הצבאי, שעולה בעוצמה רבה ממחקר 
הצבא, כלומר הזמן הפרטי–אישי מנוכס לטובת הזמן הארגוני–ציבורי.�� ניתן להניח שמקורה 
של תפיסה זו נעוץ במאפייניו של צה”ל כארגון טוטלי שתופס את המשרתים בו כקניין. תפיסה 
זו באה לידי ביטוי באופנים שונים, ויש לה כמה וכמה מקורות. היא מעוגנת במהותו של הצבא 
כארגון טוטלי המבוסס על משמעת ועל ציות מוחלט של המשרתים בו, ובד בבד דואג לספק את 
כל צורכיהם במסגרתו. במעמדם המשפטי של המשרתים בצבא מתגלמת בצורה הברורה ביותר 
תפיסת המדינה והצבא את המשרתים בו כקניין: יחסי משרתי הקבע והצבא מוגדרים מבחינה 
חוקית כיחסי שירות, והם מבוססים מבחינה היסטורית על תפיסה הרואה את יחסו של המעביד 

כלפי העובד כזכות מעין קניינית, אם לא קניינית ממש )זיידמן ורז, �000(. 
ביטוי חריף במיוחד של ניכוס הזמן הפרטי על ידי הצבא ניתן למצוא ביחידות הלוחמות, 
שבהן הצבא מנכס כמעט לחלוטין את השליטה על זמנו של המשרת, וכתוצאה מכך זמינותו 
של המשרת למשפחתו נמוכה ביותר. נתוני המחקר הנוכחי מלמדים שלמשרתים ביחידות 
לחימה מאפיינים חריגים של היעדרות מהבית, הבאים לידי ביטוי בין היתר בתדירות היציאות 
הביתה ובשעות ההגעה. לפי דיווח הרעיות, יותר ממחצית מהלוחמים מגיעים לביתם רק פעם 

בשבוע או פחות, ורובם )כשני שלישים מהם( מגיעים לביתם אחרי השעה �0:00. 
הוא  וכעת  הצבא,  יתר  אל  הלחימה  מיחידות  ִחלחל  זמן  ניהול  של  זה  דפוס  כי  נראה 
מתבטא בשעות עבודה רבות גם של המשרתים ביחידות עורפיות, בעיקר קצינים�� )לפי דיווח 
הרעיות, רבע מכלל המשרתים בקבע, קצינים ונגדים, אינם מגיעים לביתם מדי יום. נוסף 
על כך, יותר ממחצית מהקצינים מגיעים לביתם בקביעות אחרי השעה �0:00, כשליש מהם 
חוזרים הביתה בין השעות �8:00 ל–�0:00, ורק 6% מגיעים לפני השעה �8:00(. השוואה 
למחקר דומה שנערך בקרב משרתי קבע בשנת �987 )סינה–דסיויליה, �988( מעלה כי שעות 
העבודה של המשרתים התארכו עם השנים )במחקר שלנו דיווחו %�� מרעיות כלל המשרתים 

שבני זוגן מגיעים הביתה אחרי השעה �0:00 לעומת %�� בשנת �987(.

שרית הלמן מתארת תהליך דומה המתרחש אצל משרתי מילואים )הלמן, ��99, עמ< ��7-���(.  ��

הסיבות לחלחולו של דפוס ניהול הזמן מעולם הלחימה אל כלל הצבא יכולות להיות נורמה ארגונית   ��

רווחת, השקעת הזמן בשירות כתבחין )קריטריון( לקידום ולתגמול בתוך הארגון, “פיצוי” על היוקרה 

הפחותה לעומת יחידות הלחימה באמצעות שעות עבודה דומות לאלו המאפיינות את יחידות השדה, 

התנהגות ש”מיובאת” ליחידות העורפיות על ידי קצינים ונגדים שהגיעו מיחידות שדה ועוד.
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שעות העבודה המרובות )היעדרות מהבית, מיעוט חופשות, זמינות מלאה לצבא( צוינו 
על ידי בני הזוג ובנות הזוג של המשרתים כמאפיינים המייחדים את השירות בצבא לעומת 
עבודה בכל ארגון אחר וכחיסרון מרכזי בשירות משרתי הקבע, הן עבור בני הזוג או בנות הזוג 
והן עבור המשפחה )%�� מבנות הזוג ו–�8% מבני הזוג ציינו את שעות העבודה המרובות 
כחיסרון של השירות הצבאי. בתוך כך צוינו חזרה הביתה בשעות מאוחרות, עבודה שנמשכת 
גם בבית ומחסור בזמן(. מאפיין זה של השירות הצבאי זוהה כמקור לקושי אישי ומשפחתי גם 
במחקרים קודמים )כך למשל במחקר שנערך בקרב נשים המשרתות בקבע ]עירן–יונה, ��00[ 

ובמחקר שנערך בקרב קצינים בדרגת סא”ל ביחידות שדה ]הדר, �000[(.
רעיות  רק  שלא  כך  על  ומצביע  קודמים  מחקרים  של  ממצאיהם  את  מחזק  זה  מחקר 
המשרתים, אלא גם בני הזוג של נשות הקבע תופסים את שעות העבודה הרבות ואת היעדרות 
המשרת/ת מהבית כגורם לפגיעה בחיי המשפחה, בילדים ובזוגיות )%�� מבנות הזוג ו–�7% 
מבני הזוג ציינו בין חסרונות השירות את ההיעדרות מהבית, %�� מבנות הזוג ו–�7% מבני 

הזוג ציינו בין חסרונות השירות את ההיבט של פגיעה במשפחה, בילדים ובחיי הנישואין(.��

כאמור, זמן הוא אחד הגורמים המבניים היוצרים ומשעתקים את הקונפליקט משפחה–עבודה. 
לזמן תפקיד מרכזי בהבניית העובד האידיאלי וביצירה ושימור של מקומן השולי של הנשים 
בשוק העבודה. קונדה )Kunda, 1996( טוען כי בעשורים האחרונים, עם הופעתן של החברות 
והתרבו  הלכו  העבודה  שעות  ועבודה,  הון  החליפו  וידע  מידע  שבהן  הפוסט–תעשייתיות 
בעקביות. במחקרים שנערכו בחברות היי–טק ישראליות בסוף שנות התשעים )רובינשטיין, 
Kunda, 1996 ;�000( יש התייחסות גם להיבט של זמן העבודה כממגדר, הן בתוך הארגון 
לספרה  הזוג  בת  של  כפיפותה  את  )משמר  למשפחה  ביחס  והן  וגברים(  נשים  בין  )מבחין 
למצוא  זה מפתיע  אין  לפיכך  בנטל המשמרת השנייה(.  בהיעדר שותף המתחלק  הביתית, 
כי רעיות משרתי הקבע חשות שלשעות העבודה הרבות של המשרתים בקבע יש השפעה 
שלילית על יכולתן לפתח קריירה עצמאית. בתשובה לשאלה פתוחה בדבר הייחודיות של 
כי  מהרעיות  כשליש  ציינו  המשרתים,  של  הזוג  מבני  הצבא  דרישות  של  בהיבט  השירות 
מאפייני השירות גורמים לכך שרוב נטל הטיפול בילדים ובבית נופל על כתפיהן ומגביל את 

יכולתן להקדיש זמן לפיתוח הקריירה שלהן.
המשתקפת  לזו  דומה  בקבע  המשרתות  הנשים  של  זוג  בני  מקרב  המתקבלת  התמונה 
מרעיות משרתי הקבע בהיבטים של ניהול זמן, היעדרות מהבית והשלכותיהם של שני אלה על 
המשפחה ובן/ת הזוג, אך הביטויים שלה מתונים יותר. כשליש מבני הזוג של משרתות הקבע 
דיווחו כי רעייתם נעדרת מהבית שעות רבות יותר מהם, ורובם )69%( טענו כי השירות של 
בת זוגם בקבע מעמיס על כתפיהם עול כבד של טיפול בילדים ובבית. בדומה לנשים הנשואות 
למשרתי קבע, גם הגברים הנשואים למשרתות קבע ציינו ששעות העבודה הארוכות פוגעות 
בחיי המשפחה, בילדים ובזוגיות )לפי דיווח בני הזוג, �9% מהנשים המשרתות בקבע חוזרות 

לביתן בקביעות בין �8:00 ל–�0:00, וכ–�0% מהנשים חוזרות בקביעות אחרי השעה �0:00(. 
נראה כי גם בכל הנוגע לנשים, הצבא מנכס את זמן המשפחה לטובתו: הנשים נעדרות 
שעות רבות מהבית, והדבר משתקף בדיווח שלהן על היקף שעות עבודתן ובחלוקת התפקידים 

בתשובה לשאלה פתוחה, בלתי נעזרת.  ��
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בינן ובין בני זוגן, שהיא כאמור שוויונית לעומת זו השכיחה בחברה הישראלית. הנחות אלו 
ביחס לדפוסי ניהול הזמן מצביעות שוב על העיוורון המגדרי שבו לוקה הצבא כאשר מדובר 
בתובענותו הגדולה מהפרט המשרת, בין שזה גבר ובין שזו אישה, ועל עוצמתה של התרבות 
הארגונית, התובעת מנשים להתאים עצמן לציפיות הגבוהות של הצבא בהיבט של מחויבות 

לארגון ושעות עבודה מרובות. 

ג. קריירת משרת הקבע כקריירה המשפחתית
המשפחתית  כקריירה  הקבע  משרת  קריירת  את  צה”ל  בתפיסת  טמונה  נוספת  יסוד  הנחת 
המרכזית, שלא לומר הבלבדית. שלא כמו המודל האמריקאי )Papanek, �978( המניח שלאיש 
הקבע ורעייתו יש קריירה אחת, המודל הישראלי מניח שהאישה עובדת מחוץ לבית. נראה 
כי מרעיות אנשי הקבע ציפו שישתתפו בנטל פרנסת המשפחה, תפיסה שהפכה כמעט לכורח 
בשנות השמונים, כששכרם של משרתי הקבע נשחק והגיע לשפל המדרגה. עם זאת, עבודת 
האישה מחוץ לבית נתפסה כמשנית לזו של הגבר, כפי שרווח גם בכלל החברה הישראלית. 
נשיים מסורתיים שיאפשרו להן  יעבדו במשרה חלקית או בעיסוקים  הציפייה הייתה שהן 
למלא גם את שלל התפקידים הביתיים )במחקר שערכה סינה–דסיויליה בשנת �988 נמצא כי 
רוב רעיות משרתי הקבע עבדו בעיסוקים נשיים מסורתיים: רובן היו מורות, פקידות, עובדות 

רווחה ובעלות מקצועות פרא–רפואיים, ורק מיעוטן עסקו במקצועות חופשיים(. 
מממצאי מחקר זה עולה כי שיעורי התעסוקה של רעיות משרתי הקבע כיום הם גבוהים 
ביותר, וכי רובן המכריע )78%( עובדות מחוץ לבית )בדומה לנתוני קבוצות מקבילות במשק 
הישראלי(.�� שיעור הרעיות העובדות מחוץ לבית כיום גבוה מבעבר )בסקר שנערך בקרב 
משפחות כלל משרתי הקבע ב–�987 נמצא כי 6�% מהן עובדות, מתוכן �7% במשרה מלאה 

ו–�7% במשרה חלקית ]ישראלאשווילי, �987[(.�6 
העלייה בשיעור רעיות משרתי קבע שהן אימהות העובדות בשכר מחוץ לבית משקפת 
העשורים  בשלושת  בישראל.  נשים  של  התעסוקה  בדפוסי  שחלו  השינויים  את  היתר  בין 
האחרונים חלה עלייה מתמדת בשיעור השתתפותן של נשים נשואות ואימהות לילדים בשוק 

העבודה, ושיעור זה מתקרב היום לזה של גברים )גליקמן, אורן ולוין–אפשטיין, ��00(. 
אך השינויים שחלו לאורך השנים אינם רק בהיקף שילובן של נשים בשוק העבודה, אלא 
גם בסוג עיסוקיהן. ממחקר זה עולה כי שיעור לא מבוטל של רעיות משרתי קבע מועסקות 

בחינת נתוני התעסוקה של בני זוג ובנות זוג בהשוואה לנתוני המשק הישראלי מעלה כי היקף התעסוקה   ��

בקרב רעיות אנשי הקבע דומה מאוד לנתוני התעסוקה במשק הישראלי. לפי נתוני הלמ”ס, בשנת ��00 

עמד שיעור התעסוקה בקרב נשים נשואות שיש להם ילד אחד לפחות והן בעלות �� שנות לימוד ויותר 

על 8�.6%, ואם השכלתן היא 9-�� שנות לימוד, שיעור התעסוקה שלהן עמד על 68.9% )שנתון ��, 

��00, לוח 8.��(. 

הסקר האמור נערך בשנת �987 בקרב כלל רעיות משרתי הקבע. בניגוד לסקר שאנו ערכנו הוא לא   �6

התייחס רק למי שיש להם ילדים, ואכן, ל–9% מהמשיבות לסקר ב–�987 לא היו ילדים. נתון זה יכול 

להטות במידה מסוימת את שיעור הנשים המועסקות מחוץ לבית, שכן נשים ללא ילדים מוגבלות פחות 

ביכולתן לצאת לעבוד.
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גם היום במקצועות שניתן להגדירם נשיים מסורתיים. עם זאת, שיעור הרעיות שמועסקות 
במקצועות “גבריים” עומד כיום על �0% בקרב כלל הרעיות )ומגיע ל–%�� בקרב רעיות 

הקצינים ו–%�� בקרב רעיות הלוחמים(.
שיעורי התעסוקה הגבוהים של רעיות משרתי הקבע בצד התרחבות כניסתן למקצועות 
“גבריים” מצביעים על הפער הגדל בין המודל האידיאלי שמציב הצבא, שבו קריירת המשרת 
לעצמן  רעיות המשרתים, מפתחות  גם  בפועל שבו  ובין המצב  הקריירה המשפחתית,  היא 
קריירה שעשויה להתנגש עם זו של בן זוגן. על ההתנגשות הזאת אפשר אולי ללמוד מהשיעור 
ויתרו במהלך שנות עבודתן כאימהות על  זה כי הן  הגבוה של רעיות אשר דיווחו במחקר 
תפקיד בכיר יותר )6�%-67%( או שינו את תחום עיסוקן )%��-�6%( בגלל עומס העבודה 
הכרוך בטיפול בילדים ובמשפחה. שיעור גבוה זה מלמד על כך שקיימת התנגשות בין יכולתן 
והמחיר  המשפחה”  “עבודת  ובין  העבודה  בשוק  ולהצליח  להתקדם  המשרתים  רעיות  של 

שהיא גובה מהן במושגים של קריירה.
של  בעידן  והניהול,  העבודה  תחומי  בכל  משולבות  הנשים  שבו  בעידן  כי  אפוא  נראה 
היומיומית  המציאות  ובין  הרעיות  את  הצבא  של  התפיסה  בין  הסתירה  כפולות,  קריירות 

חריפה ביותר. 
מנת  על  המשרתים  משפחות  משתמשות  שבהן  הכלים  אחד  כי  עולה  המחקר  מתוך 
לאפשר לשני בני הזוג לצאת לעבודה הוא “הפרטה” של עבודות הבית וקבלת סיוע מבני 
משפחה בטיפול בילדים. כצפוי, השימוש הרב ביותר בשני סוגי הסיוע הללו נמצא במשפחות 
הלוחמים )%�� ממשפחות הלוחמים נעזרות בשירותי מנקה, שיעור כפול ממשפחות כלל 
המשרתים, 6�% מהן נעזרות בשירותי מטפלת או שמרטף, ל–%�� יש אופר, ומחציתן נעזרות 

בבני משפחה אחרים לטיפול בילדים(. 
בנוגע לבני הזוג של נשות הקבע מצטיירת תמונה מתאימה באופן מובהק למדי לדגם של 
משפחות כפולות קריירה, שכן 9�% מבני הזוג של משרתות הקבע עובדים במשרה מלאה, 

וממוצע שעות עבודתם גבוה ביותר ועומד על �.�� שעות שבועיות. 
הדיווח של בני הזוג באשר לחלק הגדול שהם לוקחים בטיפול בילדים ובעבודות הבית 
בכיר  תפקיד  על  ויתרו  כי  שדיווחו  מתוכם  מבוטל  הלא  והשיעור  לכן(  קודם  )כפי שהוזכר 
יותר )%��( או שינו את תחום עיסוקם )%��( לטובת צורכי המשפחה מצביעים על כך שעל 
זוגן  בנות  ניכר ב”עבודת המשפחה” לצד  נוטלים חלק  אף הקריירה התובענית שלהם הם 
המשרתות בצבא. כמו כן, אין זה מפתיע כי משפחות אלו, כקבוצה, נעזרות יותר ממשפחות 
כלל המשרתים )ובדומה למשפחות הלוחמים( בשירותים ביתיים בתשלום )%�� מהן נעזרות 
בשירותי מנקה, 6�% בשירותי מטפלת או שמרטף ו–7% בשירותי אופר(. נוסף על כך, היקף 

הדיווח על סיוע שהן מקבלות מקרובי משפחה לטיפול בילדים הוא הגבוה ביותר )�7%(.
אני טוענת כי ציפיות הצבא מהמשרתים בו, נשים וגברים כאחד, תורמות במידה רבה )גם 
אם לא ניתן לכמת אותה( להיווצרותם של דפוסים אלו של חלוקת תפקידים וארגון חיי הבית 
משטר  מציגות  קריירה,  כפולות  משפחות  בבירור  שהן  הקבע,  נשות  משפחות  והמשפחה. 
חלוקת תפקידים שוויוני יותר בסֵפרה הפרטית. עם זאת, בניגוד לגברים המשרתים בקבע, 
הקריירה של המשרתות אינה עומדת לפני זו של בן זוגן. המרה ישירה כזאת של “המודל 
)בעיני הצבא( מגברים לנשים אינה אפשרית, שכן אינה מביאה  האידיאלי” של המשפחה 
הישראלית,  בחברה  המקובלים  החברתיים  הערכים  ואת  המגדריות  התפיסות  את  בחשבון 
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אשר מייחסים גם היום לאישה את האחריות המרכזית על הספרה הפרטית, כפי שטוענת 
.)Herzog, �998( הרצוג

ד. המשפחה כיחידה הומוגנית: תמיכה ללא עוררין
היא שהמשפחות תומכות בשירות הצבאי ללא  כלפי המשפחות  ביחס הצבא  נוספת  הנחה 
זה, הצבא תופס את  והן ברמה האידיאולוגית. במובן  הן ברמה האינסטרומנטלית  עוררין, 
כאמצעי  נתפסת  הזוג  ובת  הזוג  בן  ותמיכת  אחד,  אינטרס  עם  הומוגנית  כיחידה  המשפחה 
להצלחת המשרתים בתפקידם. תפיסה זו בולטת למשל בעמדתו של הצבא ביחס למשפחות 
של קצינים, המניחה שהמשפחה אמורה לשנות את מקום מגוריה בעקבות שינוי תפקידו של 
הקצין כדי שתוכל להתגורר לידו. על אף ההכרה במחירים הנובעים מהמעבר עבור בת הזוג 
והילדים, הוא נתפס כמובן מאליו, והצבא מציע למשפחות הנחיות כיצד להצליח במעבר, 
כשבמרכזן עומדת דרישה מהרעיה לוותר ולהתגמש, ובבסיסן ההנחה שעל הרעיה להתגייס 

לטיפול בשלל ההיבטים של המעבר כדי להביא להצלחתו )ראו כנעני ורודיטי, ��00(.
את  הדורש  הארגוני  לצו  נענים  הזוג  ובנות  הזוג  בני  רוב  כי  עולה  המחקר  מממצאי 
תמיכתם, הן ברמה האידיאולוגית והן ברמה המעשית )אף שהביטויים המעשיים של התמיכה 
שונים לפי מגדר(. רוב מוחלט של בני הזוג ובנות הזוג ציינו כי הם תומכים בהמשך שירותו 
של בן/ת הזוג בקבע )8�% מקרב כלל הרעיות, 87% מקרב בני הזוג( וכי הם תורמים תרומה 

חשובה לשירותו/ה )כ–80% מבני הזוג ומבנות הזוג(. 
אטען כי הכפפתם של בני הזוג ובנות הזוג של אנשי הקבע ונשות הקבע לצבא ולצרכיו 
מתאפשרת, בין היתר, הודות להיותו של הצבא לא רק ארגון עבודה אלא מוסד מדינתי בעל 
אידיאולוגיה לאומית, ובשל קיומו של מיליטריזם תרבותי בחברה הישראלית. המיליטריזם 
כתופעה תרבותית מתאפיין במגוון רחב של מנהגים, אינטרסים, יוקרה, פעולות ומחשבות, ובא 
לידי ביטוי כאידיאולוגיה בחיי היומיום, במובן של דומיננטיות הצבאיות )בן אליעזר, �988; 
קימרלינג, ��99; בן אליעזר, ��99(. רמז לכוחו של המיליטריזם ולהשפעתו על עמדותיהם 
ותמיכתם של בני הזוג ובנות הזוג במשרתי הקבע ניתן למצוא בשיעור הגבוה מאוד של בני 
זוג ובנות זוג שהביעו הסכמה עם ההיגד “השירות של בן/ת זוגי בקבע הוא מקור גאווה עבור 
המשפחה” )השיבו כך 8�% מכלל הרעיות, 9�% מרעיות הקצינים הלוחמים, ו–8�% מבני 
הזוג של נשות הקבע( ובשיעור הגבוה של בני זוג ובנות זוג הסבורים כי השירות בקבע אינו 
רק מקום עבודה אלא שילוב בין שליחות לעבודה )76% מכלל הרעיות, 7�% מבני זוג של 
משרתות בקבע(. כלומר הרוב המכריע של בני זוג ובנות זוג תומכים בשירות בני זוגם גם 

ברמה האידיאולוגית–לאומית.
עם זאת, תמיכת המשפחה אינה מצביעה על כך שמדובר ביחידה הומוגנית עם אינטרס 
אחד. מהמחקר ניתן ללמוד על קשיים שעימם מתמודדות המשפחות ועל קונפליקטים זוגיים 
המתעוררים על רקע שירות בת הזוג או בן הזוג בקבע. על מידת הקושי שמייצר סוג השירות 
הזה עבור בני הזוג ובנות הזוג אפשר ללמוד למשל מהיקף העניין שהביעו המשיבים בקבוצות 
תמיכה שהציע הצבא לבני זוג ובנות זוג של משרתי קבע. קבוצות אלו הן בבחינת מסגרת 
תומכת שבה יכולים המשתתפים לחלוק חוויות משותפות הנובעות מהשירות הצבאי של בני 
זוגם ולפתח כלים להתמודדות. כשליש מרעיות הלוחמים )%��(, שיעור דומה מקרב כלל 
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הרעיות )�9%(, וכן כחמישית מבני הזוג של נשות קבע )%��( הביעו עניין להשתתף בקבוצה 
הנובעים מהשירות  הקשיים  עם  בהתמודדות  להם  לסייע  שיכול  אמצעי  בה  וראו  זה  מסוג 

הצבאי של בן זוגם או בת זוגם בקבע.
חיזוק לתמונה הלא הומוגנית שניתן לראות בתוך משפחות המשרתים מצאתי גם בראיונות 
שקיימתי עם קצינים לוחמים ועם רעיותיהם )אם כי יש לזכור כי קשיי השירות מוחרפים 
בקרב קבוצה זו, בשל מאפייניו הייחודיים של השירות ביחידות לחימה(. כך למשל מתאר 
כפיר,�7 מפקד גדוד חי”ר, את הקשיים במערכת היחסים הזוגית שלו, הנובעים מקונפליקט 

תם בת השנתיים ובטיפול בה: עם אשתו על כך שאינו לוקח חלק גדול יותר באחריות על ּבִ

מערכת היחסים )ביני ובין אשתי( מאוד טעונה על הצד הזה, על הצד של היכולת 
באמת לקחת חלק בשורה התחתונה. היא אומרת לי: ‘אתה לא באמת לוקח חלק במה 
שקורה בבית. זה נכון שאתה בא בסוף שבוע, אתה עם הילדה ואתה טוב אליה... אבל 
ויש לה עבודה... היא בעיקר עסוקה  זה לא העיקר’. בסוף היא גם יש לה קריירה 
בלוותר, ואין לה שום יכולת גמישות באמצע השבוע... היא אומרת: ‘שלוש שנים לא 
הלכתי לסרט, שלוש שנים לא עשיתי משהו שאני רוצה לעשות, לא היה לי איזשהו 

ערב שהוא ערב לעצמי’. 

בצד קבלת הקשיים הנובעים מהשירות בצבא ובצד הניסיון להתמודד עימם, המיוצג על ידי 
העניין בקבוצות התמיכה, עולים מהראיונות שקיימתי עם נשות הלוחמים גם דפוסים של 
התנגדות של הנשים למלא את תפקיד “הרעיה האידיאלית” כפי שהוא נתפס ומובנה על ידי 
הצבא, כחלק מתפיסת עולם מסורתית של שוק העבודה שלפיה תפקידה העיקרי של האישה 

הוא בבית. 
את ההתנגדות הזאת ניתן למצוא בעיקר בסֵפרה האישית–פרטית, במשא ומתן שמקיימות 
הנשים מול בני זוגן בסוגיות שונות, למשל סוגיית מעברי הדירות. מנתוני מחקר זה עולה 
כי �7% ממשפחות הלוחמים ו–%�� ממשפחות כלל הקצינים עברו דירה לפחות פעם אחת 
בעקבות השירות. בבסיס הנוהג של העברת המשפחה מאזור מגורים אחד למשנהו, על מנת 
שתהיה קרובה למשרת, נמצאת ההנחה בדבר שעבוד של כל משאבי המשפחה לטובת הקריירה 
של המשרת, הגבר. מהראיונות שקיימתי עולה כי חלק מהרעיות מערערות על הנחה זו כיום 
ובוחרות שלא לעבור בעקבות בני זוגן בטענה שהמעבר עשוי לפגוע בהשתלבותם החברתית 

של הילדים ובקריירה התעסוקתית שלהן. כך מתארת זאת הילה, רעיית מפקד חטיבה:

הרבה  שזה  בגיל  הילדים  אבל  לצפון,  לעבור  אם  קטנה  דילמה  הייתה  עכשיו  גם 
יותר מסובך לעשות את זה... אני גם לא יודעת אם יהיה לי טוב, זה מאוד מורכב, 
קשה לנתק אותם מהחברים שלהם... הניידות הזו היא גם תלות, זה איפשהו להגיד 

שהקריירה שלו יותר חשובה משלי, שזה לא פשוט, ולכן לא עברנו.

כל השמות המופיעים בעבודה בדויים. כמו כן, טושטשו פרטי היחידה ולעתים גם התפקיד על מנת למנוע   �7

זיהוי של המרואיינים.
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תופעה זו דומה לתופעה הקיימת בחיל האוויר, אשר בניגוד ליתר החילות מחזיק מערך של 
שיכוני משפחות בתוך הבסיסים, ומדיניותו מחייבת מעבר של משפחות צוות אוויר לבסיסים. 
בשנים האחרונות מסרבות חלק מרעיות הקצינים לעבור לגור בשיכונים הצבאיים, גם אם 
זהו תנאי לקבלת תפקיד עבור בן זוגן. בעקבות זאת נאלצו קצינים לוותר על תפקיד יוקרתי 
בבסיס מסוים ולהשתלב בתפקיד שאינו מחייב את שינוי מקום מגוריה של המשפחה.�8 נראה 
כי תופעה זו אינה ייחודית לצה”ל וקיימת גם בצבאות המערב האחרים; בריאיון שערכתי עם 
הנספח הצבאי הצרפתי הוא ציין כי בשנים האחרונות נתקל צבא צרפת בקושי הולך וגדל 
עוד לשנות את  אינן מסכימות  חיילים, שנובע מכך שנשות החיילים  בהצבה מרוחקת של 

מקום מגוריהן בעקבות שינוי תפקיד של בני זוגן. 
על  גם  קבע.  נשות  של  הזוג  בני  בקרב  גם  ניכר  באופן  שונה  אינה  התמונה  כי  נראה 
משפחות הנשים פועלת הנחת הצבא באשר להכפפת משאבי המשפחה לטובת הארגון. כרבע 
מבני הזוג של משרתות הקבע דיווחו כי העתיקו את מקום מגוריהם לפחות פעם אחת בעקבות 
שינוי בתפקיד של בת זוגם )תופעה שנדמה כי אינה שכיחה בשוק העבודה הישראלי(. הקושי 
הכרוך בשירות הביא כרבע מגברים אלו להביע רצון להשתתף בקבוצת תמיכה שבה, כך 
הוסבר להם, יוכלו לחלוק חוויות משותפות הנובעות משירות בנות זוגן בקבע ולתור אחר 
פתרונות. נוסף על כך, עובדת היותן של משפחות אלו משפחות כפולות קריירה מגדילה את 
מרחב הקונפליקט האפשרי סביב קיומן של שתי קריירות מתחרות בעת ובעונה אחת. כלומר 

גם משפחות הנשים אינן מציירות תמונה אידיאלית של משפחה כיחידה עם אינטרס אחד. 
התמונה המשתקפת ממשפחות הנשים והגברים המשרתים בקבע והירידה במוכנות רעיות 
המשרתים לשעבד את הקריירה שלהן ואת משאבי המשפחה לטובת המשרת מצביעים על 
כך שבניגוד להנחת הצבא, המשפחה אינה )וכנראה מעולם לא הייתה( יחידה הומוגנית עם 
אינטרס אחד. מחקרים שנערכו בשני העשורים האחרונים יוצאים נגד תפיסה זו של המשפחה 
ומציעים פירוק של ההנחה שהמשפחה היא קטגוריה או מוסד שיש לו אינטרסים או מעמד 
משותפים. חוקרים שונים מתארים את המשפחה כאתר של מתחים וקונפליקטים, של מאבק 
בין אינטרסים סותרים, אתר שבו קיימת חלוקה לא שוויונית של אחריות ותגמולים לפי מגדר 

.)Hartman, 1981; Berk, 1985; Fuchs–Epstein, 1988; Hochschild, 1989(

ה. עליונות שיקולי הארגון על פני שיקולי המשפחה
הנחה סמויה נוספת של הצבא ביחס למשרתים בו ומשפחותיהם היא כי שיקוליו של צה”ל 
עומדים מעל שיקוליו של הפרט המשרת בו ומעל שיקולי משפחתו. על מנת לעמוד על מידת 
ההתחשבות של המפקדים בשיקולים משפחתיים בחיי היומיום של היחידה ובתהליכי קבלת 
הזוג  בני  רוב  בנושא.  שאלות  שתי  שאלנו  הפרט,  של  השירות  למסלול  הנוגעים  החלטות 
ובנות הזוג ציינו שהמפקדים ביחידה מתחשבים בצורכי המשפחות באופן כללי )כ–70%(, אם 
כי שיעור זה קטן במידה ניכרת כאשר הם התייחסו להתחשבות המערכת הצבאית בצורכי 
רוב רעיות  בין המשיבים.  המשפחה כשנקבע מסלול השירות. בהיבטים אלו בלטה שונות 

במחקרו של שחר )�996( נמצא כי היקף מעברי הדירה בקרב משפחות אנשי צבא בחיל האוויר הישראלי   �8

בלבד הוא �00-��0 משפחות מדי שנה.
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הלוחמים חשו שהמפקדים אינם מתחשבים בצורכי המשפחות בקביעת מסלול השירות של 
בן זוגן )77%(, לעומת כשליש בלבד מקרב כלל הרעיות. 

יהיו אולי מי שיתהו באשר לעצם השאלה: האם ארגונים אחרים מתחשבים בשיקולים 
משפחתיים של עובדיהם כשהם מחליטים לשנות את תפקידם או לקדמם? לא בטוח. עם זאת, 
המקרה של הצבא שונה, בעיקר ביחידות הלוחמות. העמדות שהביעו רעיות הלוחמים תומכות 
בכך ומדגישות את ייחודו של מסלול הלחימה בכך שהשפעתו על חיי המשפחה היא עצומה. 
מחליטה  המשפחה  שבהם  במקרים  כי  עולה  זוגם  ובנות  קצינים  עם  שערכתי  מהראיונות 
עבודתה  במקום  שינוי  המגורים,  מקום  בשינוי  כרוך  המעבר  הקצין,  בעקבות  דירה  לעבור 
של האישה, שינוי במסגרות החינוכיות של הילדים, התמודדות חברתית לא פשוטה הכרוכה 
כרוכים  שאינם  בתפקיד  שינויים  גם  אך  באלה.  וכיוצא  חדשה  חיים  במערכת  בהשתלבות 
במעבר דירה מצריכים פעמים רבות היערכות משפחתית חדשה, הן בהיבטים הרגשיים והן 

בהיבטים הלוגיסטיים של ארגון חיי הבית. כך מתארת זאת הילה, רעיית מפקד חטיבה:

יש כל הזמן צורך להסתגל לשינויים שנובעים מהתפקיד שלו. אם הוא נשאר שבתות 
זה דבר אחד, אם הוא מגיע הביתה כל יום ב–�8:00 זה שינוי מאוד גדול שהמשפחה 
עוברת, למשל הוא נכנס לתחומים שקודם לא היה נכנס אליהם, פתאום נכנס לתחומים 
שלי ורוצה לעשות אותם אחרת... גם הקשרים עם הילדים משתנים, גם להם זה קשה.

נראה אם כן, שעל אף הקשר ההדוק שבין מסלול השירות )בעיקר של לוחמים( ובין היערכות 
הפרט,  של  בעתידו  דן  הארגון  כאשר  השיקולים  כאחד  נבחנת  אינה  המשפחה  המשפחה, 
חיי המשפחה  למסלול  התפקידים  מידת התאמתם של  ובאופיים.  שימלא  התפקידים  בסוג 
אינה קריטריון בהחלטה על התפקידים שימלא משרת הקבע, אף על פי שהצבא מודע היטב 
נראה שיש  הגברים המשרתים,  במקרה של  לפחות  על משפחתו.  מכך  הנגזרות  להשלכות 
)בהם קריירת בת הזוג, צורכי  יעמדו מעל לשיקולי המשפחה  כי שיקולי המערכת  ציפייה 
הילדים וכו’(. המערכת הצבאית אינה ערוכה לשום מצב שהוא פחות ממחויבות טוטלית של 

כל התא המשפחתי לטובת המשרת. 
כך מתארת שנית ־ כלכלנית, נשואה לרון, העומד להתמנות למפקד גדוד ־ את תובענותו 
של הצבא ביחס למשפחה ואת קדימות שיקולי הצבא על פני שיקולים אחרים, במקרה זה 

שיקולי הקריירה שלה:

זה )הצבא( לא מקום עבודה של 8:00 עד �7:00, אני לא יודעת אפילו מה זה, זה דורש 
מג”דים,  כנס  היה  למערכת... שבוע שעבר  כול  קודם  כולו  כל  את  לתת  מהמשרת 
צריך  )שהוא  מראש  חודשים  שלושה  אותו  שעדכנתי  קורס  היה  ולי  חובה,  נוכחות 
להיות בבית(: הילדים באחריותו. ואז זה נפל עלי להתארגן ולמצוא סידור, אבל זה 
נפל עלי, הוא לא ניסה למצוא סידור לילדים, הוא צריך להגיע, המערכת קודמת 

לכול והיא דורשת מהם, היא דורשת להיות קודמת.

ממצאים אלו זוכים לחיזוק גם במחקרים קודמים שנערכו בקרב רעיות המשרתים בצה”ל, 
ואירועים  השירות  מסלול  בתכנון  הצבא  מצד  לחוסר ההתחשבות  הרעיות  התייחסו  שבהם 
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שונים במסגרתו, וציינו את חוסר ההתאמה של מסלול השירות לצרכים המשפחתיים, כמו 
למשל דרישות הנובעות מקריירה של האישה, שינויים עקב לידה, כניסה לבית ספר או לגן 
עירן–יונה,�9   ;�00� היזמי,   ;�000 קשנ”ר,  ועדת   ;�988 וגל,  )סינה–דסיויליה  באלה  וכיוצא 

 .)�00�
המשפיעים  השיקולים  בין  משפחתיים  שיקולים  הכללת  הנהוגה,  הארגונית  בתרבות 
על מסלול קריירת הקצין נתפסת פעמים רבות כלא לגיטימית בעיני המפקדים. יותר מכך, 
בתרבות הארגונית הנוכחית, הצגת טיעונים משפחתיים עלולה לפגוע בקריירה של המשרת 
ולתייג אותו כלא מקצועי או כלא מחויב דיו לצבא. קצינים לוחמים מדווחים כי סירוב לקבל 
תפקיד מסיבות משפחתיות, לא זו בלבד שאינו לגיטימי, אלא הוא יכול להיות סיבה לענישה 
חריפה מצד הארגון בדרך של עצירת קידום, ויכול להביא עד כדי אילוץ לעזוב את הצבא. 
הנורמה הארגונית שלפיה הפרט מוערך לפי שעות העבודה שלו )“תרבות הנאונים” בכינויה 
הצבאי( מכתיבה מציאות שבה מי שנתפס כמקריב יותר את משפחתו ואת זמנו עבור הצבא 
היא  לצורכי המשפחה  להיענות  הלגיטימציה  שבו  מצב  מייצרת  זו  נורמה  יותר.  מוערך  ־ 

מועטה.
דוגמה בולטת לכך ניתן לראות במקרה של דנה ובן זוגה ־ קצין בדרגת רס”ן במסלול 
הפיקוד בשדה העומד לפני קידום לדרגת סא”ל, שהחליט מטעמים אישיים–זוגיים שלא לקבל 
יועד. דנה מתארת את מכבש הלחצים שהופעל  על עצמו את תפקיד מפקד הגדוד שאליו 
עליו, וגם עליה, על מנת שתחזור בה מהתנגדותה לתפקיד המוצע לו. המכבש כלל הכול, 

מאיומים ועד תחנונים, כדי שיחזור בו, אבל לשווא:

ראיינו אותו אלף איש, כל אחד יותר בכיר, אחד רצה להדיח אותו, אחר אמר שאם 
אתה לא מקבל את התפקיד אתה משתחרר עכשיו ומחזיר לצבא את כל הכסף שאתה 
חייב )בגלל לימודים(, �00,000 שקל... כל דבר כזה זה וואחד טלטלה, וכל הקטע הזה 

עם הכסף, אני לא צריכה לספר לך מה זה שני ילדים ומשכנתא...

פני  על  משפחתיים  שיקולים  להעדיף  והחליט  הארגון  צו  את  לקבל  סירב  אשר  זה,  קצין 
שיקולים צבאיים, נענש באמצעות עצירת קידומו ושקל לעזוב את הצבא לפני גיל פרישה 

וללא פנסיה, עזיבה שמשמעותה, בין היתר, פגיעה כלכלית קשה.
משרתות הקבע חיות ופועלות באותו ארגון ומוכפפות לאותה תרבות ארגונית. עם זאת, 
תפקיד  דרישות  בצד  משרתים.  מגברים  אחרת  מעט  נתפסות  אמהות  שהן  קבע  משרתות 
ביטוי  לידי  שבא  הארגון  של  מגדרי  עיוורון  ובצד  הנחות”  להן  עושות  ש”לא  תובעניות 
בציפייה שלו מנשים למחויבות מוחלטת ולשעות עבודה רבות, יש הנחה או הבנה שבשתיקה 
שלשיקולי המשפחה יש משקל רב יותר אצל אמהות מאשר אצל גברים שמשרתים )בין שהם 
אבות ובין שאינם(. מובן שנורמות ארגוניות אלו הן השתקפות של ערכים ותפיסות חברתיות 
הרווחים בחברה הישראלית, המדגישים את חשיבותה של המשפחה ומציבים את האימהּות 
כערך העומד לפני קריירה עבור הנשים. אך אליה וקוץ בה, מחויבות הנשים כלפי משפחתן 

סקר עמדות משרתי הקבע ��00, בחינת עמדות הלוחמים ביחס למשפחה. מחקר מלווה פיתוח והטמעת   �9

מודל לקבוצות תמיכה עבור נשות משרתי הקבע, ��00.
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נתפסת כמתחרה עם מחויבותן כלפי הארגון, והנשים נתפסות כבעלות נאמנות כפולה, לצבא 
ולמשפחה, תפיסה שפועלת לרעתן. תפיסות אלו שרירות וקיימות למרות כניסתן של נשים 

לתפקידי לחימה והשתלבותן בדרגות בכירות.
רמז להבדלים בעמדת הצבא וביחסו לנשים לעומת גברים ניתן לראות בהתייחסות בני 
בשעה  המשפחה  בצורכי  הצבאית  המערכת  התחשבות  למידת  בקבע  המשרתות  של  הזוג 
שנקבע מסלול השירות של בת זוגם: %�� מבני הזוג ציינו כי המערכת הצבאית התחשבה 
במידה רבה בצורכי המשפחה בקביעת מסלול השירות של בת זוגם )לעומת %�� מרעיות 

הלוחמים ו–�9% מרעיות הקצינים שחשו כך(.
כפולי  זוגות  ארבעה  גם  ראיינתי  ורעיותיהם  לוחמים  קצינים  עם  שערכתי  בראיונות 
קריירה שבהם שני בני הזוג משרתים בצבא. בראיון שערכתי עם איילה ־ רס”ן בתפקיד 
פיקודי, נשואה לדני, קצין מבצעים שעומד להתמנות לתפקיד מפקד גדוד ־ היא סיפרה על 

יחס המפקד שלה למשפחה, יחס אחר לגמרי מזה העולה בסיפורי הגברים:

אם הוא )המפקד( שומע שהילד שלי חולה, הוא אומר לי בכעס ‘מה את עושה פה?’ 
)לכי הביתה(... זה משהו שחשוב לעשות תיאום ציפיות לגביו עם המפקד כשנכנסתי 
לתפקיד, על זה שבעלי בתפקיד לחימה, ומהרבה בחינות אני אם חד הורית וששעות 

העבודה שלי לא תמיד יוכלו להתאים לצורכי היחידה.

ייתכן שהסלחנות היחסית שמתארת איילה מצד המפקד נוגעת גם לעובדה שבן זוגה משרת 
ידי  על  זוגה  לבן  נאמרים  לא  הדברים  אותם  כי  ברור  אך  לחימה,  בצבא בתפקיד  הוא  אף 
מפקדיו, אף שבמידה רבה התפקידים שהיא והוא עושים דומים מאוד במאפייניהם, ושניהם 

נשואים לאנשי צבא...
זה מפתיע שבכל ארבעת הזוגות כפולי הקריירה הייתה דרגתו של הגבר המשרת  אין 
גבוהה מדרגת האישה )שלושה גברים היו בדרגת סא”ל, אחד עמד להתמנות לסא”ל(, וכי גם 
במקרה של נשים המשרתות במסלול המקביל למסלול הלחימה של הגברים )נשים שפורצות 
דרך בתפקידים שהיו עד לא מזמן סגורים בפני נשים(, האחריות על הילדים והבית מוטלת 

עליהן. כך מתארת איילה את כפילות התפקידים שהיא ממלאת בצבא ובבית:

קודם )לפני שילדה( הייתי בתפקידים ביחידה סגורה רמה א’, תפקידים פיקודיים, 
זה בהגדרה תפקיד  זה, גם התפקיד הנוכחי שלי צריך לבחור בו,  צריך לרצות את 
פיקודי מאוד קשה... החיים שלנו מתנהלים בשיחות טלפון, עם הילד זה פחות קל, 
אני מוצאת את עצמי מתחרפנת, זה כמו להיות אם חד הורית, זה לישון לבד, לקחת 
לרופא לבד, אם הוא חולה אני צריכה להישאר איתו כי ברור שהוא )בן זוגה( במבצע 

בעזה, כל מה שקשור בילד ובבית זה 90% אני.
 

יחסית בקרב משפחותיהן  כי על אף ההסדרים השוויוניים  מממצאי המחקר הכמותי עולה 
כל  כמעט  הנשים.  כתפי  על  יותר  עדיין  נמצא  המשפחה”  “עבודת  נטל  הקבע,  נשות  של 
נשות הקבע שהן אמהות חוזרות לביתן מדי יום, רובן )60%( מגיעות לפני �8:00 ומיעוטן 
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)�0%( אחרי �0:00. רובן לוקחות חלק חשוב בטיפול בילדים )לפי הצהרת בני הזוג, �0% הן 
המטפלות העיקריות בילדים ו–�8% מתחלקות במשימה באופן שווה עם בני זוגן(. 

התפיסה הרווחת בצבא ־ שסדר העדיפויות של הנשים מציב את המשפחה לפני הקריירה 
־ מאפשרת לנשים לקבל “הנחות” בשעות עבודתן ובציפיות הארגון מהן, הן ברמה הפורמלית 
והן ברמה הבלתי פורמלית )כך למשל, לפי פקודות הצבא, משרתת קבע שהיא אם לילד בן 
פחות מ–� שנים רשאית לצאת מהעבודה שעה מוקדם יותר(, אך הנשים משלמות מחיר על 
בא  המחיר  פחותה.  לארגון  שמחויבותן  כמי  שלהן  דימוי  מייצרות  אשר  הללו,  ה”הנחות” 
לידי ביטוי בקידום איטי יותר, ואפשר למצוא לו רמזים גם בעובדה ששיעור הנשים בדרגות 
יתר  ייצוג  מיוצגות  נשים  בארגון.  כוח  ומוקדי  ליבה  ובהדרתן מתפקידי  שולי  הוא  בכירות 
בחילות שבהם רוב התעסוקות מוגדרות באופן מסורתי כנשיות ־ חיל החינוך, השלישות, 
אגף כוח אדם וכו’ ־ והן כמעט אינן משרתות ביחידות השדה. גם כשהן מצליחות להשתלב 
בדרגות  ההיררכיה.  של  הנמוכות  ברמות  להתרכז  נוטות  הן  גבריים,  שנחשבים  בתפקידים 
הבכירות, הן בקצונה והן בקרב הנגדים, קיים ייצוג שולי בלבד של נשים: הקצינות מונות 
%�� מתוך כלל הקצינים המשרתים בקבע, אך רק %�.� מהן מגיעות לדרגות הבכירות של 
אל”מ ומעלה. מעולם לא כיהנה אישה בתפקיד מפקד חטיבה או אוגדה, אין נשים בפורום 

מטכ”ל, ושום אישה לא קודמה לתפקיד אלוף )טובי ועירן–יונה, ��00(.
תחושות  על  בצבא  המשרתות  קצינות  דיווחו   )�00� )עירן–יונה,  שערכתי  קודם  במחקר 
של אפליה בקידום ועל קושי רב לשלב בין שני העולמות ולהצליח בשניהם. כך תיארה אחת 

הקצינות, רס”ן באגף התכנון, את הקושי האישי שלה ואת תפיסת הצבא אותה קודם כול כאם:

נורמליים, אני צריכה להוכיח את עצמי  ההתמודדות על הקידום היא בתנאים לא 
יותר מהגברים, יחד עם הקושי של גידול הילדים והבית. בתפקיד האחרון אני ממש 
לא בבית. ובכל זאת, כשמדובר על קידום, עולה תמיד השאלה ‘איך את מסתדרת עם 

הבית והילדים?’

בעוד שהצבא מצפה מגברים שמשרתים בו לתת קדימות לשיקולים ארגוניים על פני אלה 
עצמן  להתאים  מצופות  הן  אחרת.  מעט  היא  הנשים  בפני  המוצגת  הציפייה  המשפחתיים, 
לצורכי הארגון מצד אחד, אך גם להיות אמהות טובות מצד שני. נאמנותן הכפולה, למשפחה 

ולצבא, היא אחת הסיבות לכוחן הפחות ולמעמדן השולי בארגון בהשוואה לגברים.

“המשפחה האידיאלית”: פירושים שונים לפי מגדר ומשמעויות הנגזרות 
מכך לחלוקת התפקידים בסֵפרה הפרטית

מממצאי המחקר עולה כי “המודל המגייס” של משפחות המשרתים מורכב מהנחות ומציפיות 
של צה”ל מהמשפחה, אשר נמצאות בפער גדול לעומת תמונת המצב התעסוקתית והמשפחתית 
העולה ממחקר זה. האופן השונה שבו מוטמעות הנחות היסוד של הצבא במשפחות הנשים 
המשרתות בקבע לעומת משפחות הגברים, והשוני בהסדרים הזוגיים והמשפחתיים שציפיות 
הגברי,  המודל  אידיאלית”:  “משפחה  של  מודלים  שני  מעצבים  מהמשפחה,  תובעות  אלה 
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שהוא המודל ההגמוני, והמודל הנשי שמתקיים לצדו כשחלק ממאפייניו שונים. להלן אדון 
בנפרד בכל אחד מהמודלים. 

“אשת חיל מי ימצא” ־ המודל האידיאלי של משפחות הגברים 
בצבא הקבע

מהנחות היסוד שתוארו לעיל נגזר מודל “המשפחה האידיאלית” )בעיני הצבא( של הגברים 
מסורתית,  בתוכה  התפקידים  שחלוקת  מסורתי,  שלה  שהמבנה  משפחה  בקבע:  המשרתים 
ושהיא מאוחדת סביב אינטרס אחד משותף ־ הצלחת הקריירה של הגבר, העולה בחשיבותה 

על שיקולים משפחתיים ועל אינטרסים של בת הזוג והמשפחה.
תפיסה זו מציבה את קריירת הגבר מעל צורכי המשפחה ובת הזוג וגוזרת על הקריירה 
התעסוקתית של האישה מיקום משני לעומת זו של בן זוגה. במילים אחרות, נשים שמעוניינות 
לפתח קריירה עצמאית מוגבלות בתחום זה בשל האחריות הבלבדית שלהן על הילדים ובשל 
הקדימות והעדיפות הניתנות לקריירה של בן זוגן בתוך מערכת היחסים הזוגיים. “הרעיה 
ומקבלת  כנגדו”  ה”עזר  לתפקיד  עצמה  את  שמתאימה  זו  היא  זה  מודל  לפי  האידיאלית” 
את הסדר הקיים הן בתוך המשפחה והן אל מול הצבא, גם במחיר ויתור על מימוש עצמי 
ותעסוקתי. קנטר )Kanter, 1977b( מכנה סוג זה של מקצועות “מקצועות סופגים”, משום 
שאינם מסתפקים בתביעה למחויבות מרבית של העובד אלא משפיעים גם על חיי המשפחה 
שלו ומערבים ישירות את שאר בני המשפחה )כאלה הם גם פוליטיקאים, דיפלומטים ואנשי 

דת(.
עוד נמצא שלמרות הציפייה של הצבא שקריירת הגבר תהיה חשובה מן הקריירה של 
זוגו, שיעורי התעסוקה של בנות הזוג של משרתי הקבע גבוהים ביותר )8�% מרעיות  בת 
הקצינים, 78% מרעיות הקצינים הלוחמים ו–7�% מרעיות הנגדים עובדות בשכר(. יתרה מכך, 
שליש )%��( מרעיות הקצינים מועסקות במקצועות שנחשבים “גבריים”, על כל המשתמע 
של  הגבוהים  התעסוקה  שיעורי  יחסית.  גבוה  ושכר  יוקרה  רבות,  עבודה  שעות  לגבי  מכך 
הרעיות מנוגדים להנחת היסוד של הצבא באשר לחלוקת תפקידים מסורתית ולהתמקדות 
הרעיות בספרה הפרטית. זאת ועוד, נמצא כי רעיות הלוחמים, אשר חלקן מתפקדות בפועל 
בהיקפי  עובדות  מהבית(,  זוגן  בני  של  ההיעדרות  בדפוסי  )בהתחשב  חד–הוריות  כאמהות 
והמשרה הכפולה  זוגן  בן  דומים לאלו של כלל הרעיות, חרף העיסוק התובעני של  שעות 

המוטלת על כתפיהן.
רעיות  של  הסוציו–דמוגרפיים  המאפיינים  רקע  על  במיוחד  בולטים  אלו  ממצאים 
המשרתים בקבע, בייחוד הקצינים, שכן מדובר בקבוצה חזקה של נשים צעירות ומשכילות 

ממעמד סוציו–אקונומי בינוני ומעלה.�0 

בקרב רעיות קצינים: הגיל הממוצע הוא ��, ל–70% מהן השכלה אקדמית, 8�% מהן עובדות, מהן 6�%   �0

במשרה מלאה. 
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“הגבר החדש” ־ המודל האידיאלי של משפחות הנשים בצבא הקבע 

“המשפחה האידיאלית” של הנשים המשרתות בקבע אמנם נגזרת מהמודל הגברי אך מקבלת 
כפולה  כבעלות מחויבות  הנשים  מגדריים בתפיסת תפקידן של  ביטוי שונה בשל הבדלים 
לשיקולים  וצה”ל  החברה  שמעניקים  יותר  הרבה  הלגיטימיות  ובשל  ולקריירה,  למשפחה 
והמשפחה  הזוג  בן  כאן מצפה הצבא להתגייסות של  גם  זאת,  עם  נשים.  המשפחתיים של 
המתקיימת  התפקידים  בחלוקת  היתר,  בין  משתקפת,  זו  ציפייה  האישה.  בקריירת  לתמוך 
שממלאים  המשמעותי  בתפקיד  ומתבטאת  יותר  שוויונית  כאמור  שהיא  הפרטית,  בספרה 
בני זוגן של המשרתות בקבע בטיפול בבית ובילדים ובסיוע הרב שמקבלות משפחות אלו 

מהמשפחה המורחבת. 
“בן הזוג האידיאלי” בעיני צה”ל דומה במאפייניו ל”גבר החדש”, המשלב בין קריירה 
ובין מעורבות רבה בטיפול בילדים. מבן הזוג מצופה לאפשר למשרתת הקבע להקדיש זמן 
רב לצבא, על אף ההכרה בכך שגם לו יש קריירה )כפי שנמצא במחקר(. “המודל האידיאלי” 
של חלוקת התפקידים בין בני הזוג הוא של שיתוף בחלוקת התפקידים בכל הקשור לעבודת 

המשפחה.
שתי  לו  יש  הקבע  נשות  משפחות  בקרב  יותר  שוויונית  עבודה  חלוקת  אודות  הממצא 
פנים: מצד אחד, הוא מצביע על כך שדפוסי חלוקת התפקידים במשפחות נשות הקבע בצה”ל 
שוויוניים יותר מהרווח בחברה הישראלית, אך מצד שני, הוא מעלה שאלה נוכח האפשרות 
שדווקא הדפוס הייחודי של חלוקת התפקידים שנמצא במשפחות אלו הוא בבחינת “מנגנון 
סינון” סמוי בפני נשים המעוניינות להשתלב בשירות הקבע. נשים שאינן מצליחות לגייס 
לצדן בן זוג שיקבל על עצמו חלק ניכר מ”עבודת המשפחה”, ייתכן שלא יוכלו להשתלב או 
לשרוד במערכת הצבאית. כמה נשים בחרו שלא להמשיך בשירות בגלל מנגנון הסינון הסמוי 

הזה? אין ביכולתנו לשער, אך יש להניח שלא מעטות.

אשת חיל והגבר החדש ־ ממה נובעים ההבדלים?

ממה נובעים ההבדלים בדפוסי חלוקת התפקידים בין משפחות הנשים למשפחות הגברים 
הסדר  של  המסורתי  בקצהו  נמצאות  הגברים  שמשפחות  נראה  מדוע  בצה”ל?  המשרתים 

חלוקת התפקידים, בעוד שמשפחות הנשים נמצאות קרוב יותר לקצהו השוויוני?
ניתן להציע שלוש סיבות עיקריות לכך, אשר גם אם חלקן משותפות לגברים ולנשים, הן 
פועלות באופן שונה לפי מגדר, ואני סבורה כי התשובה טמונה בשילוב של שלושתן. ההסבר 
ובנות  זוגן  בני  ושל  בקבע  המשרתים  של  התעסוקתיים  במאפיינים  בשונות  נעוץ  הראשון 
זוגם )המגדר משחק בשונות זו תפקיד מרכזי(. ההסבר השני טמון באופיו של צה”ל כארגון 
תובעני ובמשמעויות שהוא גוזר על ניהול חיי המשפחה. ההסבר השלישי קשור לתפיסות 
מיליטריסטיות הרווחות בחברה הישראלית ולמעמדו של צה”ל בתוכה כמוסד חברתי–לאומי, 
של  מיוחדת  התגייסות  בתמורה  ודורש  בו  למשרתים  גבוה  חברתי  ומעמד  יוקרה  שמעניק 

המשפחה. 
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 Greedy Institution( אופיו הייחודי של השירות בצה”ל ־ ובעיקר היותו ארגון חמדני
בו  המשרתים  של  זמנם  כל  את  לעצמו  תובע  אשר   ,)]Coser, 1974[ קוזר  של  במונחיו 
לטובת  רגשיים  ומשאבים  זמן  לפנות  ולנשים  לגברים  מאוד  קשה  שבה  מציאות  מייצר  ־ 
לפעול  חברתית  לגיטימציה  יש  בקבע  המשרתים  לגברים  זאת,  עם  המשפחה”.  “עבודת 
בפניהם.  מעמיד  שצה”ל  האידיאלי”  “העובד  מודל  את  עצמם  על  ולקבל  הארגון  צו  לפי 
לגיטימציה זו מאפשרת להם מאפייני שירות שונים: בניגוד לנשים המשרתות בקבע, רבים 
מהגברים משרתים ביחידות מרוחקות מהבית, ושעות ההיעדרות שלהם מהבית רבות ביותר. 
בכירות  לדרגות  מגיעים  הם  הגברים,  לטובת  מגדרית  מוטה  קידום  מערכת  בשל  כן,  כמו 
גבוה  שכר  )בצד  יותר  תובעניים  תפקידים  היא  אלה  דרגות  של  ומשמעותן  מהנשים,  יותר 
יותר(. מאפיינים אלו של תעסוקת הגברים מגבילים את אפשרויות התעסוקה של רעיותיהן, 
בשל צמצום כמעט אוטומטי של החלק שהם נוטלים ב”עבודת המשפחה”. על הלגיטימציה 
החברתית המוענקת לגברים להשקיע את כל זמנם לפיתוח הקריירה שלהם כתבה וויליאמס 
)Williams, 2000( וטענה כאמור כי התפיסה החברתית הרווחת במערב היא שזכות הגבר 
ואף תפקידו להתאים עצמו לאידיאל העבודה, שלא כמו נשים, שמצופות לעצב את חייהן 

סביב גידול הילדים בהתאם לאידיאולוגיה של אמהּות אינטנסיבית.��
הגברים  במשפחות  מסורתי  תפקידים  חלוקת  הסדר  של  לקיומו  נוספת  אפשרית  סיבה 
המעניקות  הישראלית,  בחברה  הרווחות  מיליטריסטיות  בתפיסות  נעוצה  בקבע  המשרתים 
ושל בעלי  )היוקרה בולטת במשפחות של לוחמים  ולמשפחותיהם  יוקרה למשרתים בצבא 
דרגות בכירות, אך לא רק(. ניתן להבין את הסדרי חלוקת התפקידים בין בני הזוג כמעין 
עסקה, שבה רעיות משרתי הקבע מוכנות לשלם את מחיר חלוקת התפקידים הלא שוויונית 
בתמורה לפיצוי ביוקרה החברתית שהן זוכות לה הודות לעיסוק של בן זוגן. חיזוק לטענה 
זו נמצא בניתוח סטטיסטי מתקדם המלמד על קשר בין המעמד החברתי והיוקרה שמקנה 
התפקיד הצבאי למשרתים ובין נכונות הנשים לקבל על עצמן תפקיד נשי מסורתי בספרה 
אשר  לאומית–מיליטריסטית,  אידיאולוגיה  שבו  האופן  על  מרמזים  הממצאים  הפרטית.�� 
מבנה את השירות בצבא כאתר של תרומה לקולקטיב, מייצרת יוקרה למי שלוקחים בה חלק, 

ויוקרה זו היא חלופית בספרה הפרטית להסדר לא שוויוני של חלוקת תפקידים במשפחה. 
תביעות  בפניהן  המעמיד  תובעני  ארגון  לאותו  כפופות  בצבא  המשרתות  הנשים  גם 
חמדניות בהיבטים של זמן ופניות רגשית. עם זאת, בניגוד לגברים המשרתים בקבע, הנשים 
יש  אחד,  מצד  בזו.  זו  המתנגשות  חברתיות  ציפיות  של  מערכות  שתי  בין  במתח  נמצאות 

 Izraeli,( יזרעאלי  שטוענת  כפי  תעסוקה.  של  תובעני  למודל  הגברים  את  כובלת  זו  חברתית  תפיסה   ��

1993(, שוק העבודה המגדרי ממשיך להתייחס לגברים כאילו הם נשואים לעקרות בית ומצפה מהם 
לאותה רמת מחויבות והשקעה של זמן ואנרגיה בלי להביא בחשבון את המחויבויות המשפחתיות שלהם 

ואת רצונם, של חלק מהם, לעמוד במחויבויות הללו, לתמוך בקריירה של בנות זוגם ולקחת חלק פעיל 

בגידול הילדים.

בהתבסס על ממצאי ניתוח סטטיסטי מתקדם שערכנו )Chaid( ביחס לשאלה “עד כמה הרעיות שבעות   ��

רצון משירות בן זוגן בצה”ל” נמצא כי משתנה הגאווה בשירות הוא המשתנה המבחין בשביעות רצונן 

של רעיות משירות בן זוגן בקבע. כאשר הגאווה מהשירות גבוהה, גם שביעות הרצון מהשירות גבוהה, 

וזאת גם אם שביעות הרצון מחלוקת התפקידים במשפחה נמוכה. 
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ציפייה חברתית שהן יקבלו על עצמן את עיקר “עבודת המשפחה”, כפי שעושות רוב הנשים 
)Herzog, �998(, ומצד שני, הצבא מציב בפניהן תביעות לנאמנות בלתי–מתחלקת. גם בני 
זוגן של נשים אלה פועלים תחת הציפייה החברתית הרווחת לגבי גברים ־ לפתח קריירה 
משל עצמם ־ ואכן, מממצאי המחקר עולה כי מאפייני התעסוקה שלהם מתאימים לדפוס 

של גברים קרייריסטים. כלומר מדובר במשפחות כפולות קריירה. 
הן מאפייני העיסוק של הגבר והן הנורמות החברתיות שלפיהן על הנשים לשאת בעיקר 
“עבודת המשפחה” מייצרים מצב שבו בני הזוג של נשות הקבע אינם מקבלים על עצמם את 

כל עול הטיפול בבית ובילדים, כלומר היפוך התפקידים אינו מוחלט. 
והן  למשפחה,  מחויבותן  ובין  לצבא  מחויבותן  בין  לתמרן  אפוא  נדרשות  הקבע  נשות 
עושות זאת באמצעות פרקטיקות שונות. רוב הנשים הנשואות שהן אמהות לילדים )למעט 
מצומצמות  עבודתן  ושעות  הביתה,  יום  בכל  יוצאות  עורפיות,  ביחידות  משרתות  אחדות( 
מאלו של עמיתיהן הגברים, ולא פעם גם משל בני זוגן. אחת הפרקטיקות המאפשרות להן 
השונה  ההבניה  בבית.  שונה  תפקידים  חלוקת  של  הבנייתה  היא  העולמות  שני  בין  לשלב 
באה לידי ביטוי בחלק החשוב שלוקחים בני זוגן ב”עבודת המשפחה”, וכן בשיעור הגבוה 
חלוקת  לדפוסי  בהשוואה  המורחבת.  אלו מהמשפחה  סיוע שמקבלות משפחות  של  יחסית 
בדפוסי  אלו מתאפיינות  כי משפחות  נראה   )�00� )אורן,  ישראליות  התפקידים במשפחות 
חלוקת תפקידים שוויוניים לעומת הדפוסים הרווחים בקבוצה הסוציו–דמוגרפית המקבילה 

בחברה הישראלית.
הסבר אפשרי נוסף לקיומו של הסדר שוויוני יחסית בקרב משפחות הנשים בקבע טמון 
גבוה בהשוואה לשכרן של הנשים המועסקות  אולי בשכרן. שכר הנשים המשרתות בקבע 
ראו  הציבורי,  במגזר  מועסקות  בישראל  מהנשים  גבוה  )שיעור  בישראל  הציבורי  במגזר 
סבירסקי ואחרים, ��00(. שביעות הרצון הגבוהה של בני הזוג משכר משרתות הקבע היא 
אינדיקציה נוספת לכך.�� אפשר להניח כי שכרן הגבוה יחסית מתורגם בחלק מהמקרים לכוח 
במשא ומתן הזוגי על חלוקת העבודה הביתית, כפי שמצאה דפנה יזרעאלי במחקר שערכה 
בקרב זוגות של רופאים. יזרעאלי מצאה כי נשים שהרוויחו יותר מבני זוגן או כמותם הצליחו 
 Izraeli,( יותר  שוויונית  עבודה  לחלוקת  ולהביא  המשפחה  בתוך  לכוח  הכסף  את  לתרגם 

 .)�99�
לאומית– אידיאולוגיה  כאן  גם  בקבע,  המשרתים  הגברים  אצל  כמו  כך,  על  נוסף 
מיליטריסטית ויוקרתו של השירות הצבאי בחברה הישראלית עשויים לחזק את הלגיטימציה 
יותר ב”עבודת  ולייצר מצב שבו הגברים יתגייסו ליטול חלק חשוב  להסדר פחות מסורתי 
המשפחה” מתוך הכרה בחשיבות העיסוק של בנות זוגן וביוקרתו )כמו שקרה למשל בתקופת 
“ההתנתקות”, כאשר גברים רבים שבנות זוגם, בעיקר קצינות, מילאו תפקיד פיקודי בפינוי 

קיבלו בתקופה זו אחריות מלאה על עבודת הבית והילדים(.
עבודה  כמקום  ולא  וכ“שליחות”  כ“שירות”  בצבא  העבודה  הבניית  אחרות,  במילים 
מנטרלת את מרב הפרמטרים של מקום עבודה ומוחקת כביכול את כללי המשחק של יחסי 
משפחה–עבודה )היא אינה נותנת מקום לגיטימי לקריירה מתחרה בקרב משפחות הגברים, 

בני הזוג של משרתות הקבע הביעו את רמות שביעות הרצון הגבוהות ביותר משכרן. 6�% אמרו כי הם   ��

מרוצים במידה רבה/רבה מאוד משכרן של בנות זוגם, לעומת %�� מרעיות אנשי הקבע שחשו כך.
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והיא מייצרת מודל שוויוני יותר בקרב משפחות הנשים(. השירות בצבא אינו נתפס כקריירה 
גדול לאין  והלאומי  ככל הקריירות, אלא מוגדר כשליחות, שערכה האידיאולוגי, החברתי 
ברמה  הן  מועדף,  ליחס  המשרתים  זכאות  גם  נובעת  ומכאן  “רגילה”,  קריירה  משל  ערוך 

החברתית–לאומית והן במערכת היחסים המשפחתית והזוגית.
בצבא,  הארגונית  לעוצמתה של התרבות  נוגעת  זה  העולה ממחקר  המרכזית  המסקנה 
הנחות  יש אמנם  לצבא  המגדרי.  ועיוורונה  ולמשפחתו  לפרט  ביחס  תובענותה  בהיבט של 
וציפיות שונות מעט ביחס לנשים ולגברים המשרתים בו, אך תובענותו הגדולה כלפי הפרט 
והמשפחה מבנה בשני המקרים הסדרים משפחתיים וזוגיים שחורגים מן הנורמה המקובלת 
מודל  מייצרת  זו  תובענות  הגברים  אצל  במאפייניהן.  מקבילות  ישראליות  בקרב משפחות 
במובן  הישראלית,  בחברה  הרווח  מזה  יותר  קיצוני  שהוא  תפקידים,  חלוקת  של  מסורתי 
שהוא מטיל את כל נטל עבודת המשפחה על האישה, בלי קשר כמעט לשונות במאפייני 
התפקיד של המשרתים. אצל הנשים, אותה תובענות מייצרת מודל שוויוני יחסית של חלוקת 
בנטל  שווה  השתתפות  הגברים  על  המטיל  הישראלית,  בחברה  הנהוג  לעומת  תפקידים 
“עבודת המשפחה”. במילים אחרות, בעוד שרעיית איש הקבע מצופה להתאים עצמה למודל 
זוגה של אשת הקבע מצופה להתאים למודל המתהווה של  בן  המסורתי של “אשת חיל”, 

“הגבר החדש”. 

מקורות
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האשה ביהדות, סדרת דיונים מס’ 7, �79-�66.
מחלקת  צה”ל:  הקבע.  בצבא  הבעל  בשירות  האישה  תמיכת   .)�987( משה  ישראלאשווילי, 

מדעי ההתנהגות, ענף מחקר.
כנעני, עתליה ורודיטי, שי )��00(. משפחות במעבר. צה”ל, ח”א: מדור קבע ומשפחות, ענף 

פסיכולוגיה. 
ליברמן, נירה ומבורך, לילך )�990(. עמדות כלפי השירות בקבע של קצינים זוטרים בתפקידי 

לחימה בפיקוד צפון )דצמבר–ינואר 90’(. צה”ל: מחלקת מדעי ההתנהגות, ענף מחקר. 
סבירסקי, שלמה, קונור, אתי, סבירסקי, ברברה ויחזקאל, ירון )��00(. נשים בשוק העבודה 

של מדינת הרווחה בישראל. תל אביב: מרכז אדווה. 
סינה–דסיויליה, הלנה )�988(. דרכי התמודדות של משפחות אנשי צבא קבע עם הקונפליקט 

צבא–משפחה. זיכרון יעקב: המכון הישראלי למחקרים צבאיים. 
סינה–דסיויליה, הלנה וגל, ראובן )�988(. התמודדות משפחות צבא קבע עם הקונפליקט בין 

המערכת הצבאית והתא המשפחתי. זיכרון יעקב: המכון הישראלי למחקרים צבאיים.
עירן–יונה, מיטל )�999(. מניעים ושיקולים להמשך חתימה בקרב מ”פים ומג”דים ביח”ש ־ 

מחקר עומק. צה”ל: מחלקת מדעי ההתנהגות, ענף מחקר.
עירן–יונה, מיטל )��00(. קצינות בצה”ל: משירות לקריירה. צה”ל: מחלקת מדעי ההתנהגות, 

ענף מחקר.
עירן–יונה, מיטל )��00(. דפוס היחסים בין צה”ל לבין משפחות משרתי הקבע. צה”ל: מחלקת 

מדעי ההתנהגות, ענף מחקר.
פוגל–ביז’אוי, סילביה )�999(. משפחות בישראל, בין משפחתיות לפוסט–מודרניות. בתוך: ד’ 
יזרעאלי, א’ פרידמן, ה’ דהאן–כלב, ח’ הרצוג, מ’ חסן, ח’ נוה, וס’ פוגל–ביז’אוי )עורכות(, 

מין מגדר פוליטיקה )�66-�07(. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 
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פז, עמיעד )��98(. משפחות בעורף, סקר משפחות אנשי קבע. צה”ל: מחלקת מדעי ההתנהגות, 
ענף מחקר.

פינקלשטיין, צבי )��99(. גורמים המשפיעים על פיתוח קריירות בקרב נשות טייסים בח”א. 
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת 

בר אילן. 
קונדה, גדעון )�000(. מהנדסים תרבות: שליטה ומסירות בחברות היי–טק. תל אביב: חרגול.

רובינשטיין, דפנה )�000(. מה קרה חצי משרה?. נגה, 38, ��-�8. 
שחר, חיים )�996(. משבר הניידות במשפחות צבא הקבע בחיל האוויר הישראלי. עבודת גמר 

לקבלת תואר מוסמך, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה. 
שטייר, חיה ולוין–אפשטיין, נח )�999(. דפוס התעסוקה של נשים: השפעות ארוכות טווח על 

שכרן. סוציולוגיה ישראלית, א)2(, ��6-��9.
חיבור לשם קבלת תואר  זהויות מגדריות בצבא הישראלי.  כינון   .)�000( אורנה  ששון–לוי, 
העברית,  האוניברסיטה  ואנתרופולוגיה,  לסוציולוגיה  המחלקה  בפילוסופיה,  דוקטור 

ירושלים.
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