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חישוב והתחשבות: משא ומתן בקרב 
הורים ומתבגרים צעירים בענייני צרכנות

שוש דוידסון*

“And, in the end, the love you take / Is equal to the love you make“
The End, John Lennon & Paul McCartney1

 15–12 תקציר. מאמר זה בוחן את האופן שבו הורים ומתבגרים צעירים בני 
המתגוררים בפריפריה החברתית של ישראל נושאים ונותנים בענייני צרכנות. 
מטרת המאמר לאפיין את טבעה של האוטונומיה שילדים מפתחים באמצעות 
ויכוחים ומיקוחים עם הוריהם. מהמחקר עולה שהמתבגרים הצעירים נושאים 
ונותנים עם הוריהם מתוך ציפייה הדדית להתחשבות. התחשבות מהווה מעין 
המילה  בעברית,  המשפחתי.  הפרנסה  למאמץ  תורמים  שהמתבגרים  מטבע 
מלבד  אחדות:  משמעויות  לו  אשר  חש“ב,  מהשורש  נגזרת  “התחשבות“ 
המשמעות המקובלת של הפעלת שיקול דעת והתייחסות יש בו בעקיפין גם 
משמעות של חישוב. משמעות כפולה זו משקפת את המורכבות ואת ההיבטים 
הסמליים הכרוכים בשיקולי החליפין החומרי בין הורים למתבגרים. הילדים 
מרחיבים את עצמאותם באמצעות אינטראקציות בעלות היגיון שוק, באופן 
שמשנה את מאזן הכוחות בתוך המשפחה. טבעה של האוטונומיה שמתבטאת 
שעולה  העצמיות  לתפיסת  מתאימה  הללו  ומתן  המשא  באינטראקציות 
אוטונומיה  המתאר  מושג  זיקה“,  מתוך  “אוטונומיה  הפמיניסטי  מהמושג 

שמתפתחת באמצעות אינטראקציות עם אחרים.

מבוא
מעורבותם הגוברת של ילדים ומתבגרים בעולם הצריכה הוביל חוקרי ילדות לבחון כיצד מעורבות 
 Buckingham, 2000; Cook,( זו מחוללת שינוי בטבעה של האוטונומיה הנתונה בידי ילדים בכלל
 )1995, 2000; Featherstone, 1990; Martens, Southerton & Scott, 2004; Zelizer, 2002
ובמסגרת המשפחה בפרט )Boden, 2006(. מאמר זה בוחן את האופן שבו הורים ומתבגרים צעירים 
בני 12–15 המתגוררים בפריפריה החברתית של ישראל – בערי פיתוח ובשכונות וביישובים מעוטי 
הכנסה – נושאים ונותנים בענייני צרכנות. חיי המשפחה המודרניים מאופיינים במשא ומתן שבו 

המכללה האקדמית גורדון לחינוך, חיפה   *
מאמר זה מבוסס על פרק מעבודת דוקטור שנכתבה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. תודה   
על  שיחות,  אינסוף  על  בירד-דוד,  נורית  ופרופ'  כתריאל  תמר  פרופ'  העבודה,  למנחות  מיוחדת 
העידוד ועל ההשראה. כמו כן ברצוני להודות לקוראים מטעם כתב העת על הערותיהם המועילות.
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)Brannen, Heptinstall & Bhopal, 2000; Phillips, 2004(. התבוננות  ילדים לוקחים חלק 
 )self( במשא ומתן בין הורים ובין מתבגרים צעירים יכולה לשפוך אור על התפתחות העצמיות
בחיי היומיום של ילדים )Martens et al., 2004(. במאמר אבקש להאיר את מה שמכונה לעתים 
“הקופסה השחורה“ של משק הבית )Brannen & Wilson, 1987(, אציג דיונים בנושאי הכנסה 

וחלוקת משאבים משפחתיים ואבחן את מקומם בלימוד דפוסי צרכנות של ילדים.2
 Elliott, 1997; Featherstone,( חקר הצרכנות הוא אתר מרכזי לבחינת סוגיות תרבותיות בימינו
דעת  שיקול  בהפעלת  כרוכה  צרכנות   .)1991; Miller, 1995; Zukin & Maguire, 2004
)Slater, 2010; Zelizer, 2010(. מכאן שסחורות ומוצרים תורמים להפיכתן  ובהכרעה מוסרית 
של קטגוריות תרבותיות ליציבות ולנראות )Douglas & Isherwood, 1979(. חזן )1992( מצביע 
)עמ'  ולטבעי“  מאליו  ל“מובן  הופכת  התרבות  שבו  לאופן  הצצה  מאפשר  הילדות  שחקר  כך  על 
 Cook, 2000; Zelizer,( העולם הכלכלי, אשר ממנו הורחקו ילדים במאה השנים האחרונות .)28
 Buckingham, 2000,( “הופך לזירה “שבה נידונה ומוגדרת משמעותה של הילדות )2002 ,1985
 Cook, 2008;( דנים בענייני צרכנות )(. לפיכך, המאמר מבקש לבחון כיצד ילדים )והוריםp. 146
דיונים  באמצעות  רוכשים  שילדים  העצמיות  של  מהותה  על  ללמוד   3,)Martens et al., 2004
אלה ולחקור את טבעה של האוטונומיה שהמתבגרים הצעירים מפתחים באמצעות משא ומתן עם 
 .)Scott, Jackson, Backet-Milburn & Harden, 2000( הוריהם בנושאים כלכליים וצרכניים

למונח “אוטונומיה“ שתי משמעויות בסיסיות. הראשונה היא אדם )או ארגון( המקבל סמכויות 
ממי שרשאי להעניקן לפעול לפי רצונו. השנייה מתייחסת למאפייני האישיות של אדם המוגדר 
1999(. הזיקה בין נוהגי צרכנות ובין התפתחות אוטונומיה של ילדים ומידת  כאוטונומי )אבירם, 
כקשורה  נתפסת  הצריכה  בתרבות  הגוברת  השתתפותם  עם  מפעילים  שהם   )agency( הסוכנות 
גידנס  שמתארים  הפוסטמודרני  בעולם   .)Buckingham, 2000( הצרכנית“  ה“בחירה  בפעולת 
 Bauman,( ומחייבת  ברורה  מסורת  על  עוד  נשענת  אינה  התרבותית  המציאות  אחרים,  והוגים 
קשרים  של  היחלשותם  עם   .)2000; Beck & Beck-Gernsheim, 1996; Giddens, 1991
נורמטיביים, כמו מעמד או משפחה, שמספקים זהות קולקטיבית )Warde, 1994(, אופפת חרדה 
את  ליצור  באחריות  נושאים  עצמם  מוצאים  אנשים  הנכונות.  ההחלטות  של  קבלתן  תהליך  את 
זהותם בעצמם, ולכן “אין להם ברירה אלא לבחור“ )Giddens, 1991, p. 81(. תרבות הצריכה, על 
פי ניתוח זה, מספקת דגמים שונים של סגנונות חיים שמהם צרכנים יכולים לבחור. השוק מציע 
דימוי  וליישם  להבנות  הדרכים  על  מידע  שמספקים  צריכה,  ו“מומחי“  פרסומות  בדמות  הדרכה 
של  ההרואית  דמותו  ואת  בצרכנות,  האוטונומי  ההיבט  את  מדגישים  אלו  רעיונות  מסוים.  זהות 

 .)Featherstone, 1997( הצרכן בחברה בת זמננו
בפעילות  המעורבות  להבנת  חברתיים  יחסים  של  מקומם  את  מדגישה  אחרת  פרספקטיבה 
 Chin, 2001; Martens et al., 2004; Miller, 1995; Simmel, 1971; Zukin &( צרכנית 
ומחויבויות  אבחנות  ומתקשרים  מממשים  אנו  צרכנות  נוהגי  באמצעות   .)Maguire, 2004
בקשרים חברתיים שונים )Bird-David & Darr, 2009; Cook, 2008(. על פי גישה זו, החלטות 

קבוצת גיל זו נמצאת בתחילת גיל ההתבגרות, ולפיכך אשתמש במושג "מתבגרים צעירים". המושג   2
"ילדים" ישמש אותי לתיאור קבוצות הגיל של מי שאינם מבוגרים.

 “Bringing children (and parents) into the sociology of כשם מאמרם של מרטנס ועמיתיה   3
consumption“ (Martens et al., 2004)
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ובחירות צרכניות כרוכות בשיקולים מוסריים, הבאים לידי ביטוי באופי המטרות שאליהן שואפים 
של  הגוברת  השתתפותם   .)Slater, 2010( אותן  שמאפשרים  והסמליים  החומריים  ובמקורות 
ילדים בעולם הצרכני ובמשא ומתן בנושאים כלכליים בתוך המשפחה תיבחן, אם כן, עם בחינתו 
של מושג האוטונומיה “אשר מביא בחשבון את המעוגנות של היחיד בסביבה“ )קוק, אצל שיינברג, 

2008, עמ' 20(. 
במובן מסוים מזכיר חקר הילדות היבטים מרכזיים במחקר הפמיניסטי, למשל בשאלה עד כמה 
ההתמקדות  מתוך  שהתפתחו   )androcentric( אנדרוצנטריים  למודלים  מתאימים  וילדים  נשים 
 ,)Miller, 2001( צרכנית  ליחידה  המשפחה  הפיכת  עם   .)Qvortrup, 1994( בגבר  המרוכזת 
של  והמחויבות  השארות  לקבוצת  המיוחס  המוסרי“  ה“מאפיין  של  ייחודיותו  סוגיית  מתחדדת 
חבריה לחלוק משאבים )Finch & Mason, 1993(. הפניית שאלה זו לעבר יחסי הורים וילדים 
מדגישה גישות חדשות יחסית בסוציולוגיה של הילדות, אשר רואות בילדים משתתפים פעילים 
 James,  ;1999 )כתריאל,  המציאות  הגדרת  על  מבוגרים  כמו  ונותנים  הנושאים  היומיום,  בחיי 
 Scott et al.,( ועל דמותם ומעמדם במשפחה ובחברה )Jenks & Prout, 1998; Thorne, 1993

 .)2000

המחקר
מתבגרים  בחיי  זירות  בכמה  לצרכנות  החינוך  את  שבחן  יותר,  רחב  ממחקר  חלק  הוא  זה  מחקר 
תשס“ג  הלימודים  בשנת  נבונה.  צרכנות  בנושא  לימודים  תכנית  אחר  מעקב  באמצעות  צעירים 
בריבוע“  “חכמים  בשם  תכנית  בהפעלת  הכחול“  “הריבוע  המזון  שיווק  רשת  החלה   2003–2002
התכנית  פעלה   ,2007–2006 בשנים  המחקר,  בתקופת   .)2010 )שטיין,  אחראית  צרכנות  ללימוד 
ב-14 בתי ספר.4 המחקר הנוכחי משתמש באותו הפילוח המסחרי-שיווקי של החברה ומתמקד 
באוכלוסיית היעד של התכנית, תלמידי חטיבת ביניים המתגוררים בערים מן הפריפריה החברתית 
ומשפחותיהם. כדי לקבל את נקודת מבטם של מתבגרים צעירים ושל הוריהם ולשמוע על החוויות 
והתובנות שלהם ערכתי קבוצות דיון של תלמידים וראיונות עומק עם הורים. קבוצות הדיון נערכו 
ב-17 כיתות ז-ט, בשש חטיבות הביניים הלוקחות חלק בתכנית “חכמים בריבוע“. כמו כן נערכו 

12 ראיונות עם אמהות ואב אחד, שילדיהם השתתפו בתכנית.
סוציולוגים  ובקרב   )Morgan, 1988( בכלל  החברה  במדעי  נהוגים  משתתפים  רבי  ראיונות 
)Merton, Fiske & Kendall, 1956( וחוקרי שיווק )Bartos, 1986( בפרט. בשנים האחרונות 
 Davis, 2001; Morgan, Gibbs, Maxwell &( ילדים  בחקר  מיקוד  בקבוצות  השימוש  גובר 
Britten, 2002; O'Dea, 2003(. מחקרים המבקשים לבחון את נקודת המבט של ילדים עושים 
היא  הטענה   .)Ruckenstein, 2010( הכיתה  לכלל  בכיתה,  דיון  בקבוצות  שימוש  רבות  פעמים 
הדיון,  תהליך  את  מכירים  והם  הספר  בבית  מניסיונם  בקבוצה  דיון  בעת  בנוח  חשים  ילדים  כי 
ובכללו האפשרות להשתתף בו או להימנע ממנו על פי מידת העניין והרצון שלהם. לא מן הנמנע 
שדיון בכיתה מונע מחלק מהתלמידים להתבטא בחופשיות, באותה מידה שהוא מאפשר לשמוע 

התכנית מיושמת בערים וביישובים שפועלת בהם אחת מרשתות השיווק של החברה )רשת "מגה"(.   4
לערים  מחוץ  גדולים  קניות  במרכזי  ממוקמים  וסניפיה  המתוקשרים  במבצעיה  ידועה  החברה 

וביישובים רבים בפריפריה.
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תלמידים אחרים בשיח יומיומי ובסביבה מוכרת. קיום קבוצות דיון בכיתות במחקר הנוכחי נבע 
מהשאיפה להגיע אל אוכלוסיית היעד של תכנית “חכמים בריבוע“ ולבחון את ההיגיון המנחה את 

מסרי החינוך לצרכנות בזירה המשפחתית.
 ,)Fallon & Brown, 2002( בשונה מקבוצות מיקוד קלאסיות, המונות בדרך כלל 8–12 חברים
20 ל-30 משתתפים, כמספר התלמידים בכיתה, שנחלקו למספר  קבוצות הדיון במחקר מנו בין 
דומה של בנות ובנים. כל דיון ארך 45–50 דקות, כשעת לימוד בבית ספר. בפתיחת הדיון הצגתי 
ממצאים מסקר שערך משרד התעשייה והמסחר בקרב מדגם של 787 הורים למתבגרים בגילאים 

5:15–12

ילדים בעולם המערבי מהווים חלק נכבד מקהל הצרכנים. גילאי 12–15 מהווים את שכבת הגיל 
שעושה את צעדיה הראשונים כצרכנים עצמאיים. בישראל נצבר עד כה ידע מועט בתחומים 
הורים  עם  ראיונות   1000 קוימו  כך  לצורך  אלו.  גילאים  של  הצרכנית  להתנהגות  הנוגעים 

לילדים בגילאי 12–15.

קולותיהם  את  להוסיף  כמניע  הצגתי  למתבגרים  הורים  בקרב  נערך  שהסקר  העובדה  את 
ועל  חוויותיהם  על  לספר  מהתלמידים  ביקשתי  כללית  הצגה  לאחר  עצמם.  המתבגרים  של 
תובנותיהם בנושא קניות וצרכנות. בניהול הקבוצות אימצתי אסטרטגיה של הצגת שאלות בנוסח 
 )Darbyshire, Schiller &  )interested idiot( המתעניין“  “האידיוט  או  המתעניין“  “המבוגר 
)MacDougall, 2005, כלומר מתוך עמדה של מבוגר ששכח או שאינו יודע מה ילדים עושים. 
ביקשתי מהמתבגרים הצעירים להסביר לי דברים על שגרת היומיום בנושאי קניות פשוטים: מה 
יודע  “אתה  כמו  כלליות של משתתפים,  אמירות  לקניות?  כסף  איך אתם משיגים  קונים?  אתם 
איך לא לעבור את הגבול“ או “לבקש במידה, לדעת איפה ללחוץ“, שימשו עבורי הזדמנות לבקש 

דוגמאות וסיפורים בנושא. 
במהלך חופשת הקיץ ערכתי ראיונות עם 12 אמהות ואב אחד שילדיהם השתתפו בתכנית בערים 
שונות. שיח הריאיון כלל התייחסות לאינטראקציות בין כל בני המשפחה, ובכללם האבות והאחים 
הנוספים בבית. עם זאת, העובדה שלבקשת הריאיון נענו בעיקר אמהות עלולה להגביל את ממצאי 
המחקר. הראיונות כללו שאלות על הדינמיקה של בקשות הקנייה במשפחה ועל ויכוחים בנושא 
קניות.6 כל הראיונות וקבוצות המיקוד הוקלטו ושוקלטו. לא כל התלמידים באותה כיתה הם מאותו 
רקע סוציו-אקונומי. בחלק מהמשפחות מפרנס אחד והכנסה לא קבועה, ובמשפחות אחרות שני 
יוצאי אסיה ואפריקה  ההורים עובדים בעבודה קבועה ומכניסה. כמו כן, מרבית המרואיינים היו 
וחלק מהמרואיינים היו ממוצא רוסי או אשכנזי אחר. אולם כאמור, השיקול לבחירה בתלמידים 
אלה ובמשפחותיהם היה לימודיהם בחטיבות ביניים בערים שבהן פעלה התכנית “חכמים בריבוע“.

בלבה של תכנית “חכמים בריבוע“ ניצבת דמותו של ה“הומו אקונומיקוס“, אותו יצור מחושב 
ונבון המכלכל את החלטותיו ובחירותיו על פי תועלתן המרבית. המסר המרכזי העולה מהתכנים 
והפעילויות בתכנית הוא כי הבחירה הצרכנית הנבונה מגלמת מיומנות חישובית ורציונלית. ההיגיון 

הסקר נערך על ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה והמסחר לקראת רב-שיח בנושא צרכנות   5
משרד  ראו  הסקר  לממצאי   .2007 בפברואר  ב-11  שנערך  הילד,  לשלום  שבע  באר  בכנס  ילדים 

התמ"ת, 2007. 

בראיונות עם משתתפי המחקר הוחלפה המילה "צרכנות" במילה היומיומית והנגישה יותר "קניות".  6
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המנחה דרך פעולה זו מצביע על תחרותיות ועל דרך התמודדות אישית עם בעיות )לבחינת מסרי 
החינוך לצרכנות בתכנית ראו דוידסון, Davidson, forthcoming ;2013(. מאמר זה מבקש להאיר 
ולאפיין את טבעה של  נוהגי צרכנות  לומדים מתבגרים צעירים אלה  היומיומי שבו  את ההקשר 
האוטונומיה שהם רוכשים בדיונים בנושאים אלה במסגרת המשפחה. לעומת המחקר הפסיכולוגי, 
לא התגבש בישראל גוף מחקר בנושא תרבויות נעורים )לוין, 2005( ופעילויות וולונטריות של בני 
1995(. המחקר על בני נוער בישראל התמקד במסגרות נוער )מערכת  נוער )רפופורט ועמיתים, 
נוער מנותק,   – הנוער( או בקבוצות שהוגדרו מלכתחילה כ“סוטות“  ותנועות  החינוך הפורמלית 

נוער שוליים וחבורות רחוב )אביאל, 1979; רפופורט ועמיתים, 1995; שורר, 1976(. 
וההגמוניים  המרכזיים  לזרמים  משתייכים  שאינם  מתבגרים  בקרב  המחקר  אחרות,  במילים 
בחברה הישראלית התמקד, ברובו, בהיבטים שאינם נורמטיביים. מחקר זה, לעומת זאת, מבקש 
להתבונן בדפוסי התקשורת של מתבגרים צעירים אלו במסגרת המשפחה. משפחתיות מסורתית 
 Danet,  ;1980 וכץ,  פרס   ;2001 )מייזלס,  בישראל  אופייני  תרבותי  קוד  משמשת   )familism(
1989(, בייחוד בפריפריה החברתית )Fogiel-Bijaoui, 2002(. המאמר מבקש להוסיף למחקר על 
דיונים יומיומיים בין הורים ומתבגרים )ריב“ק, 2005( ולתאר מציאות זו בקרב אוכלוסייה ממעמד 
חברתי-כלכלי בינוני-נמוך. תחילה אתאר את הפעולות שמתבגרים צעירים נוקטים כדי להגדיל 
את הכנסותיהם ואת האינטראקציות האסטרטגיות בנושאי קניות המשפחה. לאחר מכן אציג את 
מאפייני ההדדיות הנוצרת בין הורים וילדים לאור החליפין החומרי ובאמצעותו. לבסוף אבחן את 
טיבה של האוטונומיה שהמתבגרים הצעירים מפתחים באמצעות ויכוחים ומיקוחים עם הוריהם 

בענייני כסף וצרכנות.

הורים  בין  אסטרטגיות  ואינטראקציות  משלי“  “כסף  ההורים“,  של  “כסף 
ומתבגרים צעירים 

ילדים  שבו  לאופן  משמעותית  היא  ולקניות  לכסף  הילדים  דרישות  עם  הורים  של  התמודדותם 
 Martens et al., 2004;( וצרכנות  קנייה  תהליכי  של  יומיומיות  תפיסות  להכיר  לומדים 
Ruckenstein, 2010(. מקורות ההכנסה השונים שציינו המתבגרים הצעירים נפרשים על פני רצף 
של מידת העצמאות הכלכלית והאישית שהם מאפשרים: עבודה מחוץ לבית, מתנות, עבודה אצל 
אחד ההורים, דמי כיס, דמי כיס המותנים בהישג או במטלה מסוימת ותשלום עבור מטלות שונות 
במשק הבית.7 מן הדיונים עולה שהמתבגרים הצעירים מבחינים בבירור בין “כסף של ההורים“, 
שעליו  משלי“,  “כסף  לבין  ההוצאה,  בנחיצות  אותם  ולשכנע  מההורים  לבקש  שיש  כסף  שהוא 
לא חל הצורך לבקשו מההורים או לבקש את אישורם לגבי אופן השימוש בו. גם אם קטגוריות 
אלו חופפות ומצטלבות לעתים, כמו במקרה של דמי כיס המשתנים בהתאם לצורך שבו ההורים 
מצדדים, או כסף שהתקבל במתנה מההורים באירועים או במועדים חגיגיים, המתבגרים הצעירים 
מבחינים בין מקורות ההכנסה השונים, מתמרנים ביניהם ומשתמשים בהכנסות השונות בדרכים 
שונות. בספרה The Social Meaning of Money מנתחת זליזר )Zelizer, 1997( את השימוש 

ילדים בארצות  )McNeal, 1999( מנה חמישה מקורות הכנסה של  ג'יימס מק'ניל  מומחה השיווק   7
הברית לקראת סוף שנות התשעים של המאה העשרים: 16% מהכנסות הילדים – מתנות מההורים, 
– מתשלום עבור  ו-21%  כיס, 10% מעבודה מחוץ למשק הבית  8% מתנות מאחרים, 45% מדמי 

 .)pp. 69-71( מטלות שונות במשק הבית
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זה,  ניתוח  לפי  חברתיות.  וקטגוריות  יחסים  של  לנראות  התורם  חברתי,  כמדיום  בכסף  הסמלי 
אנשים מקצים )earmark( כספים שונים )monies( לסוגים שונים של אינטראקציות חברתיות, 

כפי שהם משתמשים בשפות שונות בהקשרים חברתיים שונים.

כסף של ההורים וכוח הנדנוד
בקצה האחד של רצף העצמאות נמצא “כסף של ההורים“, שאפיונו המובהק ביותר הוא כסף הניתן 
לפי שיקול דעתם של ההורים ולמטרות ראויות בעיניהם. באחת הקבוצות העלתה אחת הילדות 
את הבעייתיות שנלווית לסמכות כלכלית של ילדים: “ההורים הם אלה שמרוויחים את הכסף, אז 
ילדים אחדים  לדיון.  הבאות כשאלה  הדיון  קבוצות  בפני  הוצגה  זו  קביעה  אלו שמחליטים“.  הם 
הסבירו את נקודת המבט של ההורים: “מה השאלה? ההורים צודקים, ההורים צריכים להחליט על 
הכסף כי כל מה שיש לי כמעט הם מביאים לי – הדמי כיס הם מביאים לי, כל הכסף לג'ינס... כל 

המחשב וכל מה שיש לי“. 
שונות  דרכים  מציגים  וילדים  פשוטה  כה  אינה  לילדים  הורים  בין  סמכות  שחלוקת  נראה 
להתמודדות עם מורכבות זו, כפי שאמרה אחת הילדות בכיתה ט: “לא, לא, לא. ההורים מרוויחים 
את הכסף... זה הילדים מחליטים מה לעשות אחרי שההורים מביאים להם“ )ההדגשה שלי(. ילד 
אחר בכיתה הוסיף: “ההורים מתחשבים קצת בילדים“. מעבר הכסף מההורים לילדים משנה לעתים 
שתיארה  כפי  שלי“,  ל“כסף  ההורים“  של  מ“כסף  הופך  והוא  המטבע,  של  ערכו  ואת  טבעו  את 
לכיתה  חברה  שלך“.  זה  שלך,  בידיים  והוא  הכסף  את  לך  שנותנים  “ברגע  בכיתה:  נוספת  ילדה 
הזדעק: “ רגע, לא לא לא, איפה הוא גר? באוהל? אין לך טלוויזיה? אין לך דברים? זה לא שאימא 
שלך מרוויחה עשרים אלף שקל בחודש. אם כן, אז שתיהנה, מה אני אגיד לך“. נראה שסמכות 
ההורים מוסברת על ידי עבודתם הקשה ודאגתם למשפחה, ולא רק מתוקף זכות טבעית, חוקית 
או נורמטיבית בלבד. בוויכוח שהתעורר באחת מכיתות ח תיאר אחד הילדים את דרכו להשפיע 
על החלטות ההורים: “יש דברים שהם לא, למשל שאנחנו רוצים וההורים שלנו לא מרשים לנו. אז 
זה אתה מתווכח“ )ההדגשה שלי(. ילדים אחרים תיארו את האסטרטגיות השונות שהם  בשביל 
נוקטים כדי להשיג את מבוקשם ואת “חלקם“ בהכנסה המשפחתית: “אם אני יודע שלפני חודש 
קניתי וזה יקר, אני אחכה הרבה זמן עד שאני אקנה. אני מתחשב. אבל אם קניתי משהו לפני חודש 

אני אשגע אותם, אשגע, אשגע אותם שבוע והם יקנו לי“ )ילד, כיתה ח(. 
כדי לשכנע את ההורים בנחיצות הקנייה ובחשיבותה משתמשים הילדים במגוון פניות ותחנונים, 
והנדנוד של  כוח השכנוע.8 אסטרטגיות השכנוע  או  הנדנוד  כוח   ,“pester power“ לכינוי  שזכו 
הילדים נחלקות לשתי גישות עיקריות: גישת השכנוע בנחיצות הקנייה ובכדאיותה וגישת המשא 
ומתן. השכנוע בנחיצות הקנייה עשוי להיגזר מכך ש“כולם“ קנו אותו מוצר, כפי שסיפר ילד בכיתה 
ז מעיר צפונית: “אומרים להם ש'כולם' הולכים עם זה. לכולם יש את זה, לכולם יש פלאפון. לכולם 
יש ולי אין“. גורם אחר שפורט על מיתר רגיש אצל ההורים הוא חשיבותו של המוצר להתפתחות 
או להצלחה בלימודים, כפי שסיפרה ילדה מכיתה ח באותה עיר: “אומרים שזה משחק חשיבה, 
למחירו המשתלם  או  הבריא  לטבעו  נוגע  לטובת הבקשה  נוסף שמגויס  נימוק  ללמוד“.  עוזר  זה 
של המוצר: “אומרים להם אימא, זה מבצע, אימא, זה בריא“ )ילדה, כיתה ח(. לעומת זאת, גישת 

שם אחר ל"כוח הנדנוד" הוא "אמנות היללה המעודנת" )the art of fine whining(. בארצות הברית   8
 .)Boden, 2006; Schor, 2004( גורם הנדנוד או הניג'וס ,"the nag factor" המונח הפופולרי הוא
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המשא ומתן עושה שימוש במשחקי כוח, כפי שהציע אחד הילדים בכיתה ח בעיר בצפון הארץ: 
“יש לנו כוח, בוא נגיד את זה ככה – לא יהיה להם טוב אם הם לא יקנו“. כך גם איום המפורש של 
ילד אחר בכיתה ח: “יש דרך יותר טובה, להגיד ‘אם לא תקנו לי אני לא לומד!'“ ילדה אחרת סיפרה 
על מקרה שבו רצתה לקנות קורקינט, שהיה להיט בין ילדי השכונה: “ואני זוכרת שעשיתי לאבא 

שלי את המוות. צרחתי, ובכיתי לו, בסוף הוא קם וקנה לי“.
אסטרטגיה הפוכה לשימוש בכוח הנדנוד היא נקיטה של גישת חנופה וריצוי, כפי שהעיד ילד 
ז על דרכו להשיג את מבוקשו: “לפנות אל אימא כשהיא לא עצבנית, אני מצחיק אותה  בכיתה 

שתהיה באווירה טובה ואז אני אומר לה ]בקול מתחנן[: בבקשה, אימא, תביאי לי“.

כסף משלי ודרכי שימוש שונות בכספים שונים 
הסוג השני של כספים בחיי המתבגרים הצעירים הוא “כסף משלי“, כסף שנמצא ברשות הילדים. 
באחת הקבוצות הסבירה ילדה בכיתה ט איך ניסתה להסביר לאמה את חשיבותו של “כסף משלה“: 
“אני רוצה כסף שיהיה לי משלי, שלא כל הזמן אני אהיה תלויה בכם. שלא אצטרך כל הזמן לבקש 

מהם כסף“.
למשק  מחוץ  “אמיתית“,  בעבודה  שמורווח  כסף  הוא  משלי“  “כסף  של  ביותר  המובהק  הסוג 
שאני  יודעת  אני  “ואז  מתארת:  ח  בכיתה  הילדות  אחת  ההורים.  בהשפעת  תלוי  ואינו  הבית, 
הרווחתי את זה בעצמי ואני חוזרת מהעבודה ]ומעדיפה[ כסף שלי, לא לבקש מההורים“. עבודה 
וכאקט חינוכי, שמלמד בצורה המוחשית ביותר את ערכם של דברים, כפי שקבע  נתפסת כערך 
ילד בכיתה ח: “מי שעובד בשביל הכסף יודע מה המשמעות של כסף“. ההורים מציינים בהערכה 
את הרצון של הילדים לכסף משלהם, כפי שסיפרה אמה של מיקה על בתה הבכורה: “שתעשה, 
שתעשה בייביסיטר, שתלך לעבוד. היא הלכה עם חברות, הלכו ושטפו מדרגות, בקטע של חינוך, 
לא בקטע של צריכה ת'כסף. בשביל להבין שכסף לא בא בקלות. בגלל זה היום היא שקולה“. כסף 
מעבודה נתפס כמשאב אידיאלי. יחד עם זאת, עבודה קבועה אינה מהווה יעד ממשי עבור מרבית 
המתבגרים הצעירים. העיד על כך אחד הילדים בכיתה ח, ששאל והשיב: “נגיד לשטוף מכוניות 

וכאלה... אבל כמה מכוניות כבר יש?“
אחד המאפיינים של “כסף משלי“ הוא ההתייחסות השונה להוצאתו לעומת הוצאות שנשענות 
)Zelizer, 1997(. לפי  על כסף מההורים. כאמור, אנשים מקצים כספים שונים למטרות שונות 
אותם  מוציאים  אלא  שונים,  כספים  לגבי  אחרת  מרגישים  או  חושבים  רק  לא  אנשים  זה  ניתוח 
“כסף  מסוימת.  למטרה  מסוים  ממקור  בכסף  השימוש  את  בהגבילם  אחרת,  בהם  ומשתמשים 
משלי“ מוקדש על פי רוב לחיסכון ולתכניות מיוחדות, בניגוד ל“כסף של ההורים“, שהוא סחיר 
)tradable(9 ומוקדש לצריכה. הסביר ילד בכיתה ח: “זה כסף שאני מזיע עליו, ומה שאני לוקח 
לכסף  בדומה  קבועים.  כיס  דמי  מנהיגות  אחדות  משפחות  ישר“.  מבזבז  אני  אז  שלי  מההורים 
מותג  על  יקרה  בהוצאה  להשתתף  הצעירים  למתבגרים  הכיס  דמי  מאפשרים  בעבודה  שהורווח 
אופנתי, כפי שסיפרה ילדה בכיתה ח: “אני משתתפת, גם ממני וגם ממנה ]מאמה[. אני יודעת את 

הערך של הכסף שלי“.

ניתן  שבה  המהירות  היא  המונח  משמעות  במקור  בהשאלה.  הוא  "סחירות"  במונח  כאן  השימוש   9
לממש נכס, והוא לקוח מעולם המסחר הבנקאי. סחירותו של מטבע בהקשר של המאמר מתייחסת 

למהירות מימושו לצריכה.



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   139

חסרונם של דמי הכיס, מבחינת המתבגרים הצעירים, נובע מהאחריות שהם מטילים על הילד, 
אז  לך.  נגמר  זה  בסוף  ואז  זה  את  מקבל  “אתה  הארץ:  בצפון  בעיר  ח  מכיתה  ילד  שהסביר  כפי 
של  לי  תביאו  אז   – להם  אומר  אתה  אז  כיס',  הדמי  את  קיבלת  ‘כבר  לך  אומרים  שלך  ההורים 
החודש הבא“. ההקצבה הקבועה בצורת דמי כיס לא מתאימה לחלק מן המשפחות, והן מציגות את 
הבעייתיות שבהתחייבות מול הילד מבחינת תזרים ההכנסות המשפחתי ומבחינה חינוכית גם יחד. 
רחל, אמו של גיל, הסבירה את הבעייתיות של מתן דמי כיס במציאות של הכנסה משפחתית בלתי 
יציבה: “אין אצלי את זה ]דמי כיס[. לפעמים אין. קורה לך שאת נתקעת בלי כסף בבית... כשיש 
בהתנהגות  הכיס  דמי  את  מתנים  אחדות  משפחות  אצל  שותקים“.  הם  אז  וכשאין  מקבלים,  הם 
יפה  מתנהג  לא  אני  אם  קשר.  בלי  בשבוע,  פעם  זה  כיס  “דמי  הילדים:  אחד  שסיפר  כפי  טובה, 
מבטלים לי את זה, כי זה הדבר היחידי שמזיז לי. הם ניסו כבר ]לאסור עליי[ מחשב או טלוויזיה 
מדרכי  אחת  היא  ורצויה  טובה  בהתנהגות  הכיס  דמי  תשלום  התניית  ח(.  כיתה  )ילד,  עזר“  ולא 
המסחור באינטראקציה שבין הורים לילדים, ומדגימה את השימוש בתגמולים להכוונת המתבגרים 

הצעירים. בסעיף הבא אתאר את השימוש שעושים הורים ומתבגרים בדרך זו. 

תשלום עבור מטלות
התשלום עבור מטלות בית הוא דוגמה למיקוח כלכלי המתרחש בין הורים לילדים. על פי צורת 
לא  היא  “אם  ז:  בכיתה  ילד  סיפר  ולהיפך.  הנאה  בטובות  מתוגמלת  רצויה  התנהגות  זו,  חליפין 

מסכימה אני אומר לה שאני אהיה טוב בלימודים והיא תסכים“. ילד בכיתה ח קבע: 

אני אומר להורים שלי שיקנו לי ואם הם לא רוצים אז מציב להם תנאים כאלה שאני אעשה 
בשבילכם ככה והם יתנו לי ככה. למשל, רציתי שאימא שלי תקנה לי בגד והיא אמרה לי לא, 
בגלל שהיא קנתה לי שבוע שעבר, אז אמרתי לה – את יודעת מה? כל השבוע אני אסדר לך 

את הבית, שהכול יהיה מסודר ואת קונית לי. 

ודוגמה נוספת העלה ילד אחר בכיתה ח: “מבקשים מהם, אפשר נגיד לנקות את החדר... מבטיחים 
להם כל מיני הבטחות, מבטיחים כל מיני הבטחות לאחים“.

ילדים רבים נרתעים ממסחור היחסים המשתמע מיחסי חליפין בין הורים לילדים. ילדה בכיתה 
]כסף[.  לי עליו  נותנים  וההורים שלי  כזה שאני עושה משהו  “אין דבר  ח פסלה את האפשרות: 
עבור  רעיון התשלום  דברים?“.  עושים מלא  לא  ההורים  למה,  ההורים?  בשביל  לעבוד   – זה  מה 
מטלות בית עורר סערה בכיתה, וילדה נוספת ביקשה להגיב: “אם היא ]אימא[ מבקשת ממני אז 
אני צריכה להעמיד לה תנאים? איזה שטויות!“ על פי תפיסה מקובלת זו מצפים מן הילדים לטפל 
בחלוקת  מתבטאת  ההדדיות  הבית.  למשק  מחוץ  בעבודה  עסוקים  שההורים  בזמן  הבית  במשק 
תפקידים נפרדת, ובסמכות ברורה להורה שדואג לפרנסת המשפחה, בעוד הילדים עוזרים בנטל 
המטלות הביתיות. מהראיונות עם ההורים עולה כי גם הורים נרתעים מהגוון התועלתני שמשתמע 
משיטת התשלום על עבודות הבית. יעל, אמה של מעיין, סיפרה בתשובה לשאלתי על “אווירה 
משפחתית שאין בינינו חשבונות“. לעומת זאת גלית, אמה של נעמי, השוותה את הסדר התשלום 

עבור מטלות לגישת למידה והכוונה להתנהגות הרצויה באמצעות משוב: 

בת דודה שלי אמרה לילדים שאם הם יגמרו את המבחנים בצורה מסוימת היא תיתן להם סכום 
כסף, שאולי גם ככה היא תכננה להקציב להם. אז היא נותנת להם עכשיו כדי לעודד אותם, את 

מבינה? בדרך כלל אני עושה חיזוק חיובי על התנהגות טובה. אני דווקא בעד.
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נראה כי תפיסות שונות של הדדיות, שיש בהן מקום נרחב למשא ומתן ולמיקוח באשר לחליפין 
בין מטלות ותגמולים שונים, מקובלות במשפחות רבות. אחת הילדות בכיתה ח סיפרה איך הדבר 

מתנהל במשפחתה: 

ילדה: פעם הייתי מקבלת על בייביסיטר לאחיות שלי, אבל עכשיו זה נהיה קבוע. אימא שלי 
משחדת אותי. 

מראיינת: מה הכוונה?

ילדה: אימא שלי, למשל אנחנו בבריכה, כשאין לי כוח לרחוץ את האחיות שלי היא אומרת לי 
– תרחצי את האחיות שלך תקבלי ככה וככה כסף, או אם תעשי את זה תקבלי ככה וככה כסף. 

כשאני מקבלת דמי בייביסיטר עבדתי ופעלתי והגיע לי הכסף הזה.

“אינטראקציה  גופמן  של  במונח  משתמשים   )McIntosh & Punch, 2009( ופאנץ'  מקינטוש 
אסטרטגית“ )strategic interaction( לתיאור המשא ומתן באינטראקציות חליפין בין אחים. על 
פי גופמן )Goffman, 1970(, אינטראקציה אסטרטגית היא מצב שבו שני הצדדים “מוצאים את 
עצמם במצב מובנה של התנגשות, שבו כל צד חייב לעשות מהלך גורלי לשני הצדדים“ )עמ' 100(. 
משא ומתן על הטבות חומריות ועזרה בניהול משק הבית בין הורים וילדים, בדומה לעסקאות בין 
אחים בנוגע לחלוקת תפקידים, מעלה שאלות של עוצמה ומעמד במשפחה. בחינת אינטראקציות 
בין  והמוסרי  האסטרטגי  ומתן  במשא  ההוגנות  תחושת  ואת  ההדדיות  של  טיבה  את  תבדוק  אלו 

הורים לילדים. 
נראה שתשלום עבור מטלות בית נפוץ יותר מאשר מוכנים להודות, ולא תמיד נעשה בהסכמה 
מפורשת אלא כחלק ממארג יחסים יומיומי של טובה תמורת טובה, כפי שסיפרה תלמידת כיתה ח 
למורה שהביעה את דעתה נגד התופעה: “יש לי שני אחים קטנים וכשההורים שלי מבקשים ממני 
לעזור עם האחים שלי וזה, אז אני עוזרת להם, וכשאני רוצה לצאת או כסף למשהו הם נותנים לי, 
הם לא שואלים שאלות“. כלומר, העזרה וההתנהגות הרצויה של הבת מביאות את הוריה להיענות 
לבקשותיה, לאו דווקא ישירות תמורת שירותי השמרטפות שלה, אלא כדרך של הדדיות ומשוב 
)McIntosh & Punch, 2009(. התשלום עבור מטלות, גם כאשר הוא  לעידוד התנהגות רצויה 
בדמות דמי כיס מותנים, נתפס לעתים על ידי הילדים כאמצעי להרחיב את האוטונומיה שלהם, 
כפי שסיפרה ילדה בכיתה ט: “אני עושה מטלות ואם אני עושה הכול יש לי חמישים שקל בשבוע“. 
וחברתה לכיתה סיפרה: “לדוגמה, בפסח הזה אני אמרתי לאימא שלי שאני אנקה ת'בית ושהיא 

תנוח, ואז היא תביא לי כסף, אז לא אכפת לי. אני חוסכת“. 
והוא מעלה את ערכם של הילדים  דברים אלה מצביעים על חליפין של תגמול עבור מטלות, 
כמשתתפים פעילים המשפיעים על מצבם הכלכלי. נראה שהמאמץ הכרוך בביצוע המטלות נושא 
ערך מוסרי ועצמאי. המאמץ מעלה את ערכו של התגמול בעיני הילדים ומקרב אותו לדרגת “כסף 
משלי“ או “כסף שהושג מעבודה“. קטגוריה זו של הכנסות ילדים ממחישה את המשא ומתן על 
 Zelizer,( יחסים ועל מעמד הילדים בתוך המשפחה באמצעות רטוריקה של חליפין והיגיון כלכלי
2002(. בחלק הבא אתעמק בהדדיות שנרקמת בין הורים וילדים לצד החליפין החומרי ובאמצעותו, 

כפי שעולה מסיפוריהן של משפחות אחדות. 
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מטבע ההתחשבות והפיצוי בכלכלה המשפחתית
ירדן מתגוררת בעיר קטנה במרכז הארץ, בקומה השלישית של בניין דירות משופץ הדומה לבלוקים 
ירדן  ועובדת כמטפלת במעון. אביה של  ירדן, בת ארבעים  ישראל. איילה, אמה של  רבים בערי 
עובד כקבלן עצמאי. ירדן בת השלוש עשרה היא האחות הבכורה, ולה שני אחים צעירים. נפגשנו 
באחד מימי החופש הגדול. איילה הדגישה את הפתיחות כערך חשוב וככלי חינוכי ללימוד צרכנות 

נבונה:

יודעים  הם  אז  חשמל,  חשבונות  בזמנו  למשל  לי  וכשהגיע  פתוח.  הכול  איתם,  יושבת  אני 
זה  בבית,  קורה  יודעים מה  הם  דולקים, מכבים.  דברים  יודעים שלא משאירים  הם  לצמצם. 
לא סוד. הם לא יכולים להגיד ‘קחי, תגהצי' ]איילה אינה מחזיקה בכרטיס אשראי[, ואחרי כן 
להגיד ‘אוי, נגמר לי ה-זה'. אין דבר כזה! הם יודעת שהיום יש לי – מחר אין לי, עכשיו אני 

יכולה.

לדברי איילה, שיתוף הילדים בקשיי הפרנסה והבנתם את תזרים המשאבים מביאה אותם להתחשב 
וליטול חלק במאמץ הפרנסה המשפחתי:

יש הרבה פעמים שהם ראו אותי לחוצה, והם אמרו לי ‘]ב[חודש הבא, לא נורא'. כמו שעכשיו 
יש לי בר מצווה לבן של אחי והם אמרו לי, ‘את יודעת מה, אימא? באמת קנינו, היה במבצע 
בפוקס וקנינו ג'ינסים, תוסיפי רק חולצה'. תשמעי – הם יודעים מה קורה! ]...[ מזה מתחיל 

החינוך של הילדים.

למרות ההבנה וההתחשבות של ירדן במצבה הכלכלי של המשפחה, מתפתח לפעמים עימות על 
ירדן לקבל פלאפון משוכלל.  היא בקשתה של  לכך  דוגמה  יחסית.  יקר  לקנות מוצר  רצונה  רקע 
נפגשנו באמצע אוגוסט והמעון שבו עובדת איילה היה סגור לרגל החופשה השנתית. איילה נענתה 
להצעה של חברה לעבודה להפעיל קייטנה פרטית בעשרה מימי חופשתה. אחת הסיבות העיקריות 
להחלטה הייתה רצונה לקנות לירדן פלאפון משוכלל ולצאת לבילוי משפחתי כדי לפצות את ילדיה 

על הצמצום הנהוג במשפחה:

אז אמרתי לא נורא, עשרה ימים אני יעבוד, לא נורא, אני מוכנה. באמת מגיע לה. כמו פיצוי 
על זה שעוד לא יצאנו, לא בילינו, לא הלכנו לשום מקום, באמת, השנה קצת קשה, אז את 
רוצה במקומות קטנים ככה לפצות אותה. כי בכל זאת, הם למדו. אז אם אני יכולה, עד סכום 
מסוים, אני לא הולכת להשתגע, אם אני יכולה בעד סכום סביר לקנות לה פלאפון – למה לא?

מדברי איילה ומדבריהם של הורים וילדים נוספים שהשתתפו במחקר, עולה כי ההדדיות הנרקמת 
באינטראקציות בין הורים וילדים בנושאים כלכליים וצרכניים מצביעה על השתתפות פעילה של 
ילדים ביחסי דאגה במשפחה, ומבטאת רפלקסיה של הורים על ילדותם ושל ילדים על בגרותם 

העתידית. בחלקים הבאים אבחן שתי מגמות אלו. 

התחשבות כהשתתפות פעילה ביחסי דאגה במשפחה
גילוי לב ופתיחות הם האסטרטגיה הראשונה שהורים נוקטים כדי להסדיר אינטראקציות בנושאים 
כדי  הצרכנות.  בנוהגי  ובמתינות  באיפוק  הצורך  את  ולהבהיר  המתבגרים  ילדיהם  עם  כלכליים 
הכלכלי של  במצבה  הילדים  את  ההורים  הקנייה משתפים  בקשות  את  לרסן  הצורך  את  להסביר 
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מסביר  הוא  שבה  הישירות  את  מבהיר  עדן  של  אביה  במצוקתה.  מסוימים  ובמקרים  המשפחה, 
לילדיו את מצבה הכלכלי של המשפחה: “נתנו להם להבין מראש שאנחנו לא יכולים, גם אם נרצה, 
להרשות לעצמנו, להבדיל ממשפחות אחרות, לתת להם מה שהם רוצים ורוצות... כן, הם חייבים 

להבין“.
ניתן לומר שהסירוב לבקשת קנייה של ילדים, המלווה בהסבר על האפשרויות הכלכליות של 
כאשר  לדוגמה,  כך,  הילדים.  של  המשפחתית  השייכות  תחושת  להעמקת  משמש  המשפחה, 
הורים מדגישים בפני ילדיהם את מצבה של המשפחה בהשוואה למשפחות חבריהם, ומשתמשים 
במגבלה לחיזוק ההזדהות עם המשפחה ולהתאמת ציפיותיו של הילד למצבה. מתארת לאה את 
ההסבר שנתנה לבנה: “נותנים לו להבין, מסבירים למה, איפה ראית? עם מי הלכת? מסבירים לו 
– ההורים שלו זה לא כמו אני ואבא“. הבנתם של הילדים את המגבלות התקציביות של המשפחה 
וילדים  ידי הורים  והיענותם של ההורים לצורכי הילדים במסגרת תקציבית צנועה מתוארות על 
של  ובמאמץ  המשפחה  של  הכלכלי  במצבה  הילדים  התחשבות  הדדית:  להתחשבות  כציפייה 
ההורים, והתחשבות ההורים בצרכים וברצונות של ילדיהם. ההתחשבות היא המשכה הישיר של 
יש  משכנתא,  יש  רכב,  יש  בית,  יש  ילדים,  ארבעה  “יש  עדן:  של  אביה  שהסביר  כמו  הפתיחות, 

מיליון ואחת הוצאות, חייבים להסביר להם את זה“. 
התחשבות מהווה מעין מטבע שהילדים תורמים למאמץ הפרנסה המשפחתי. בעברית, המילה 
לו משמעויות אחדות: מלבד המשמעות המקובלת  “התחשבות“ מורכבת מהשורש חש“ב, אשר 
של הפעלת שיקול דעת והתייחסות יש בו בעקיפין גם משמעות של חישוב, עריכת חשבון ובחינה 
מושכלת. משמעות כפולה זו משקפת את המורכבות וההיבט הסמלי הכרוכים בשיקולי החליפין 
החומרי בין הורים לילדים. ההדדיות שהורים וילדים מדברים עליה היא היבט של שייכות, הנלמד 
נוהגי  ומתורגל באינטראקציות בנושאי צרכנות. הילדים מביעים את שייכותם באמצעות אימוץ 
בהבנה  הקשור  ילדים,  צרכנות  של  נרכש  היבט  היא  מתינות  הצרכניות.  בדרישותיהם  מתינות 
ובמגבלות  הכלכלי  במצב  והתחשבות  מתינות  לגלות  מודרך  הילד   .)Ellis, 2008( מגבלות  של 
ולהבין  ובצורך לראות  נטועה בהקשר המשפחתי  ופעילותו הצרכנית  התקציביות של המשפחה, 

 .)Miller, 2001( את כלל הצרכים והמוגבלויות של המשפחה
בספרם Connecting Children כותבות בראנן ועמיתותיה שמושג הדאגה )care( הוא המנוע 
של חיי המשפחה )Brannen et al., 2000(. דאגה עשויה להצביע על מימוש של שליטה, ומציבה 
ניתוח   .)Walkerdine & Lucey, 1989( דאגה  ומעניק  אחריות  שמפגין  זה  את  כוח  בעמדת 
דיווחיהם של הורים וילדים על ההתחשבות באינטראקציות סביב צרכנות ילדים מראה כי ילדים, 
כמו מבוגרים, הם משתתפים אקטיביים ביחסי דאגה. דאגתם של הילדים מתבטאת בטווח נרחב 
של פעולות ורגשות, שמבנים שיתוף פעולה וסולידריות )Brannen et al., 2000(. כלומר, מושג 
ובכך מעלה את מעמדם  נושא אופי הדדי,  בין הורים לילדים  הדאגה באינטראקציות משא ומתן 
של הילדים במשפחה. ההתחשבות קשורה להבנת מגבלות המשפחה ולהזדהות עם הרכבה וצרכיה 
הייחודיים, כפי שתיאר אחד הילדים: “אם אני רוצה נעל היא אומרת לי, ‘גיל, יש לך עוד שני אחים 

בבית, אי אפשר להוציא את כל הכסף עליך'“. 
התחשבות היא אפוא צורת ההשתתפות של ילדים במאמץ הפרנסה. הדוגמה הבאה ממחישה 
זאת. ליהי היא הבת הצעירה במשפחה חד-הורית. הוריה של ליהי גרושים זה שנים מספר והיא 
חיה עם אמה ואחיה הגדול, תלמיד תיכון. עינת, אמה של ליהי, היא בעלת חנות ועובדת שעות 

רבות מחוץ לבית. כך תיארה עינת את מצבה הכלכלי של המשפחה: 
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כשהתגרשתי אז קודם כול הייתה תקופה מסוימת שלא הגענו להסכם כלכלי, ולי היה מאוד 
חלק  לקחת  צריכים  הילדים  ושני  התחייבות  עצמי  על  לקחתי  הזה.  הבית  את  לקנות  חשוב 
בזה. דיברנו כמה פעמים והיום, תדעי לך, הם מתחשבים בהכול. אפילו חשבונות חשמל, אם 

החשבונות חריגים הם חלק מהעניין. מעורבים ויודעים.

כתרומה  התחשבותם  את  מציינים  הם  רבות  ופעמים  לילדים,  מאוד  חשוב  ההדדיות  נושא 
משמעותית, שאליה ההורים צריכים להתייחס בבואם לשקול את בקשות הקנייה של הילדים. כך, 
למשל, הצביע ילד מכיתה ז בצפון הארץ על טבעה ההדדי של ההתחשבות: “להיות לצד ההורים, 
לעזור להורים, כאילו, לא להיות אגואיסט ולחשוב רק על עצמי, ‘תביאו לי את זה ותביאו לי את 

זה'. ההורים גם צריכים להתחשב בזה שאני מתחשב בהם )ההדגשה שלי(“.

פינוק ופיצוי, רפלקסיה על ילדות ובגרות
של  הרפלקסיה  היא  קניות  בנושאי  לילדים  הורים  בין  מהאינטראקציה  שעולה  השנייה  התמה 
הורים על ילדותם ושל ילדים על בגרותם, הכרוכה באישור בקשות הקנייה של הילדים. ת'ומפסון 
מילדותם  זיכרונות  במודע  מיישמים  אמהות,  ובמיוחד  שהורים,  טוען   )Thompson, 1996(
 Martens et al.,( במסגרת נוהגי הצרכנות שלהם. רפלקסיה זו נמצאת בלבה של צרכנות ילדים
2004(. הורים מרבים לשתף את ילדיהם בתנאי החיים הקשים ששררו בתקופת ילדותם. האמהות 
שהשתתפו במחקר מתארות את ימי ילדותן כתקופה שבה לא ידעו מהו פינוק, תנאי החיים היו 
סיפר  ח  בכיתה  ילד  יותר.  יעיל  היה  החינוך  ולכן  יותר,  גבוהות  היו  מהילדים  והדרישות  צנועים 
בגיחוך על האתוס של סיפורי המצוקה והצמצום של ההורים: “אם אתה רוצה משהו ולא נותנים 
לך, אז יש להם את התשובה הזאת ]מחקה טון דיבור צדקני של הוריו[: ‘אני גדלתי עם שבע אחים, 

ישנו על מיטה אחת' – אני יודע!“ צחוקם של חבריו לכיתה עודד את הילד להמשיך בתיאור:

אם אני אומר לאבא שלי ‘המיטה שלי עקומה, אני רוצה מיטה חדשה', או ‘חם לי, תדליק מזגן', 
באותו רגע זה מגיע: ‘כשהיינו קטנים לא היה מזגן'. אנחנו עושים לו – ‘חם!' הוא אומר ‘לא, 

נעים. לא היה מזגן כשאנחנו היינו קטנים'. מה הקשר?

עם זאת, קניות לילדים משמשות פעמים רבות פיצוי על קשיים ומגבלות כלכליות, וגם פיצוי על 
כי  כפיצוי“ התפשטה  כותבת ש“צרכנות   )Pugh, 2004( פיו  חוויות מחסור בעברם של ההורים. 
מוצרים החלו לסמל יחסים ולשכך חרדות ואשמה של הורים בגלל מחסור בחיי ילדיהם. ההורים 
מתארים שני סוגי תגמולים שמספקות הקניות לילדים. הסוג הראשון הוא תגמול על התנהגות 
והישגים רצויים. את קניית הפלאפון החדש והמשוכלל תזמנו הוריה של מעיין לאחר טקס קבלת 
תעודת ההצטיינות בבית הספר: “ידעתי שהיא מקבלת תעודת הצטיינות, אז במעמד שהיא באה 
זה. מצאנו את הזמן הנכון“. סוג התגמול השני הוא פיצוי על  אליי לשבת לידי אז נתתי לה את 
חוויית מחסור ועל ההכרח לשתף את הילדים בקשיי הפרנסה. חלק מההורים מספרים כי הם חשים 
צורך לפצות את ילדיהם ולהכיר להם תודה על ההקרבה והמסירות שהם מגלים למשפחה, לקשייה 

ולמצוקותיה. 
הבכורה  הבת  היא  עשרה  השלוש  בת  מורן  הפיצוי.  לתגמול  דוגמה  הוא  מורן  של  סיפורה 
צעירות.  בנות  שתי  עוד  ולמשפחה  מזגנים  טכנאי  אביה  בית,  עקרת  מורן  של  אמה  במשפחתה. 
אורלי, אמה של מורן, משבחת את ייחודיותה והתחשבותה של ילדתה לעומת ההתנהגות הפזרנית 
והסחטנית של בני נוער: “היום זה לסחוט ולסחוט, סוחטים... אבל מורן היא ילדה שמתחשבת“. 
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עזרתה המשמעותית של מורן בבית הגיעה לשיא בעת מחלת האם: 

זה היה לפני פסח, היה למורן יומולדת ועשיתי ניתוח בגב. הייתי אחרי ניתוח והיה לי מאוד 
קשה. מורן תפקדה בבית כמו גדולה. אני לא הייתי פה עשרה ימים ומורן ניקתה ת'בית, מורן 
עשתה כביסות, מורן בישלה, מורן טיפלה באחיות שלה, מורן הביאה את האחיות שלה לבית 
חולים עם בעלי מתוקתקות ]רחוצות ולבושות חגיגית[, מורן לקחה על עצמה אחריות, ונוסף 

לכול בלימודים השקיעה...

מורן ביקשה ליום הולדתה פלאפון משוכלל במקום הפלאפון הישן שהתקלקל, ואביה נתן לה שבע 
מאות שקלים לצורך כך: “ביום שהגיע היום של ללכת לקנות לה את הפלאפון הגיעו לחנות והוא 
על התקופה הקשה  מורן  את  לפצות  רצונה  את  ביטאה  האם  האלה“.  הימים  כל  על  אותה  פיצה 
התקופה  כל  על  למורן  להודות  איך  ידעתי  לא  “אני  שלה:  והמסירות  ההקרבה  על  לה  ולהודות 

הזאת“. 
משתמשים  הורים  רבות  ופעמים  הנוכחיים,  הקיום  קשיי  על  רק  איננו  הפיצוי  כאמור,  אולם, 
חוסר  חוויית  ועל  ילדותם  בתקופת  בעצמם  והשפלות שחוו  על קשיים  כפיצוי  לילדיהם  בקניות 
האונים שאותה הם מנסים עכשיו לתקן באמצעות הקניות לילדיהם. סיפרה גלית, אמה של נעמי: 
“אצלי זה מתנגש, לצערי, בגלל שבילדותי לא היה לי, באמת לא היה ובלי ברירה קיבלתי בגדים 
ממשפחה ומילדים אחרים שכן היה להם. אולי תחושת עלבון מהילדות של ‘אין', של צימאון, שאני 
קונה לבנות שלי הרבה יותר“. גם אמה של ליהי סיפרה על זיכרון כואב מילדותה: “באחרונה ליהי 
רצתה נעלים מסוימות. לי נשארה טראומת ילדות מהיום שאבא שלי לא הרשה לי אדידס והייתי 
צריכה לדמיין את הפסים של האדידס על הנעלי התעמלות הפושטיות שלי. אמרתי, לפחות אני 
אפצה את עצמי...“. על פי תיאורי הילדים, לצד הקנייה כפיצוי על חוויית מחסור בילדותו של 
ההורה כוללת ההורות גם ממד של ריצוי ואחריות לאושרו של הילד. כפי שתיארה ילדה בכיתה 
ז: “לאבא יהיה תמיד את ההרגשה הזאת. לא יהיה לו נעים, כאילו, שהוא לא מפצה את הילד, כי 

האבא יפצה אותו בסוף“. 
ופועלים  הוריהם  של  והחומרי  החברתי  המעמד  את  כמייצגים  רבות  פעמים  נתפסים  הילדים 
כייצוגים סמליים שלהם )Bourdieu, 1999(. כך תיאר זאת ילד בכיתה ז: “גם ההורה, הוא רוצה 
שלא יסתכלו על הילדים שלו בעין לא יפה“. וילד בכיתה ח אמר: “כל הורה רוצה שיהיה הכי טוב 
לילד שלו. לקנות לילד שלו בגדים, שיהיה יפה, מה“. היבט זה מדגיש את ההעברה הבין-דורית 
של הון תרבותי ואת הזיקה )relationality( שמתבטאת בדיונים בנושא צרכנות בין הורים לילדים 

 .)Martens et al., 2004(

דיון: אוטונומיה מתוך זיקה באינטראקציות ויכוח ומיקוח
לסיכום אאפיין את האוטונומיה שהמתבגרים הצעירים מפתחים באמצעות הוויכוחים והמיקוחים 
עם הוריהם בנושאים כלכליים וצרכניים )Scott et al., 2000(. טבעה של האוטונומיה, המתבטאת 
במשא ומתן של ילדים עם הוריהם על הגדלת הכנסותיהם והשתתפותם בתרבות הצריכה, מתאים 
לתפיסת העצמיות העולה מהמונח “אוטונומיה מתוך זיקה“ )relational autonomy(. זהו מונח 
מטרייה המתאר שלל גישות המבוססות על ההנחה המשותפת שלפיה אנשים מוטמעים חברתית 
חברתיים  יסודות  ידי  על  יחסים,  של  בהקשר  מעוצבות  וזהויותיהם   )socially embedded(
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מורכבים ומצטלבים )Mackenzie & Stoljar, 2000(. מודל זה של אוטונומיה מערער מוסרית 
ופוליטית על אידיאל האוטונומיה האישית, שנובע מאידיאולוגיה ליברלית ומתואר כניגודם של 
רגשות  של  שבהצגתם  ההטיה  על  מצביעה  החברה  מדעי  של  פמיניסטית  ביקורת  וקשר.  תלות 
 .)Chodorow, 1989; Harding, 1998; Hughes, 2000( דאגה ותלות כדיכוטומיים לרציונליות
גבריים,  הנחשבים  לכישורים  ערכי  יתרון  מעניק  האישית  האוטונומיה  אידיאל  זה,  ניתוח  פי  על 
כגון שליטה עצמית, רציונליות ותחרותיות, ומפחית בערכם של תכונות וכישורים חברתיים כגון 
גישות של  פי  על  זאת,  לעומת   .)2008 )שיינברג,  נשיים  הנחשבים  וסולידריות,  דאגה  אמפתיה, 
יכולת לאוטונומיה מתוך  יצורים חברתיים ביסודם, ומפתחים  זיקה אנשים הם  אוטונומיה מתוך 

אינטראקציות עם אחרים. 
 Boden,( הוריהם  של  הערכיות  המחויבויות  בהשפעת  מתעצב  העולם  על  הילדים  של  הידע 
שנבחנה  הצרכנית,  בתרבות  הגוברת  למעורבותם  הקשור  בכל  ילדים  של  האוטונומיה   .)2006
במאמר זה, אינה נשענת דווקא על בחירה חופשית אלא על התמודדות עם מגבלות אובייקטיביות 
וסובייקטיביות )Bird-David & Darr, 2009(. מגבלות אלו אינן באות על חשבון עצמאות אלא 
מעניקות תחושה ייחודית של שייכות, תחושת ערך ודאגה הדדית של הורים וילדים, ואלה באות 

לידי ביטוי בדרכים שונות של מיקוח וויכוח. 
המיקוח מאפשר לילדים להרחיב את האוטונומיה שלהם באינטראקציות עם הוריהם בנושאים 
עידוד  או  גמול  פיצוי,  תשלום,  על  ומתן  משא  מתקיים  לילדים  הורים  בין  וצרכניים.  כלכליים 
להתנהגות ראויה ולשותפות בעבודות הבית ונשיאה באחריות ניהול משק הבית; זוהי אינטראקציה 
 Finch & Mason, 1993;( ביניהם  ההדדיות  את  השוקלים  צדדים  בין  לאיזון  להגיע  המבקשת 
ילדים, הצבת התחשבותם בהורים מול התחשבות ההורים  Sparrman, 2009(. האקטיביות של 
בהם, דאגתם להורים מול דאגת ההורים כלפיהם – השימוש בכל אלה לצורך מיקוח באינטראקציות 

על פי מודל שוק מציין את מימוש חלקם בנשיאה בנטל משק הבית. 
המתבגרים הצעירים מביאים את מודל השוק ליחסים עם הוריהם בדרך שמשנה את מאזן הכוחות 
 Brannen et( במשפחה. מאחר שאחריות ודאגה מציבות את אלו שמעניקים אותן בעמדת כוח 
al., 2000; Walkerdine & Lucey, 1989(, ההתחשבות ההדדית משמשת אפוא כמטבע סחיר 
שהשתתפו  הצעירים  המתבגרים  במשפחה.10  הילדים  של  מעמדם  את  ומעלה  וילדים  הורים  בין 
במחקר ובני משפחתם מתגוררים, כאמור, בפריפריה חברתית של ישראל, ביישובים מרוחקים או 
בשכונות שבהם מתגוררת אוכלוסייה מעוטת הכנסה. מגבלות כלכליות אלה חושפות את הילדים 
למכלול השיקולים והאילוצים הכלכליים של משפחותיהם. ממצאי המחקר תואמים את מסקנתה 
מעוטות  שחורות  ממשפחות  ילדות  של  הקנייה  נוהגי  אחר  שעקבה   ,)Chin, 2001( צ'ין  של 
יכולת בניו הייבן במדינת קונטיקט שבארצות הברית. המחויבות וההנאה שחשות הילדות כאשר 
ונוהגות באחריות ביחס למשק הבית, לצד תרומתן למאמץ  הן מיטיבות עם בני משפחה אחרים 
הפרנסה המשפחתי, מדגישים את הזיקה הגלומה בנוהגי צרכנות, אם בקנייה ואם בצורך להימנע 

 .)Miller, 1998, 2001( ממנה, ואת תפיסתה של הצרכנות כפעולה לא אינדיבידואליסטית
)כתריאל,  המשפחה  בתוך  קרבה  וביחסי  במשפחתיות  כאמור,  מאופיינת,  הישראלית  החברה 
והמעמד  הבינוני  המעמד  אם  גם   .)Peres & Katz, 1981  ;1989 ופישוף,  גל  מייזלס,   ;1999

ההיסטוריונית אילנה קראוזמן בן-עמוס מאפיינת מיזוג של יחסי קרבה ותועלת בין הורים וילדים,   10
המנוגד לתפיסת האהבה האלטרואיסטית )2001(.
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)אלמוג,  הקולקטיביסטיים  הערכים  תחת  אינדיבידואליים  ערכים  אימצו  בישראל  הבינוני-גבוה 
1997(, הדבר אינו בא לידי ביטוי ברכישתה של אוטונומיה של מתבגרים על חשבון יחסי הקרבה 
להוריהם )מייזלס וסלומון, Mayseless, Wisemen & Hai, 1998 ;2005(. הצמיחה אפשרית גם 
במסגרת של קשר, כפי שמראים מחקרים על מתבגרים בישראל )ריב“ק, 2005(. ממצאי המחקר 
ביחסי  מתבגרים  של  פעילה  בהשתתפות  הנרכשת  האוטונומיה  של  טבעה  על  מלמדים  הנוכחי 
דאגה בקרב משפחות מן המעמד הבינוני-נמוך בישראל. הדיונים בענייני צרכנות במשפחות אלה 
מעניקים למתבגרים תחושת יכולת )sense of competence( )Martens et al., 2004(, תחושה 
 Blöser, Schopf, & Willaschek,( אישית  אוטונומיה  חוויית  של  בבנייתה  מרכזי  ציר  שמהווה 

11.)2009; Yanay, 1994
מרכזי  מרכיב  ואהבה.  עבודה  של  שילוב  מבטאת  שדאגה  בכך  הכירו  פמיניסטיים  סוציולוגים 
אחרים  עם  פעולה  משתפי  יחסים  וליצור   )connectedness( קשור  להיות  היכולת  הוא  בדאגה 
תוך דאגה לרווחתם )גיליגאן, 1995(. המחקר הפמיניסטי ביקש להדגיש היבטים של עבודת דאגה 
לבחינת  גם  הורחב  הדאגה  זאת, מושג  עם  ל“נראות“.  הדואגות  להפוך את  כדי   )caring labor(
)Morgan, 1996(. לדאגה ממד מוסרי ברור  והיחסים שבין הדואגים למושאיהם  מושאי הדאגה 
הלכה  כי  אם  אותה,  לספק  מחויבים  קרובות  לעתים  חשים  שאנשים  במובן   )Mason, 1996(
למעשה הם פועלים לא רק מתוך מחויבות, אלא גם נושאים ונותנים על קווי היסוד של האופן שבו 
יוציאו אותה אל הפועל )Finch, 1989(. כמו מבוגרים, גם המתבגרים הצעירים אקטיביים ביחסי 

דאגה הן כמקבלים והן כמעניקים. 
לצד דרך המיקוח, הדרך השנייה שבה המתבגרים הצעירים שלקחו חלק במחקר מרחיבים את 
על  מתבוננים  הורים  הרפלקסיה.  דרך  היא  הוריהם  עם  הכלכליות  באינטראקציות  האוטונומיה 
השאיפות  למתווה  מבעד  עתידם  על  מתבוננים  וילדים  שלהם,  ילדותם  לחוויות  מבעד  ילדיהם 
 Cooley,( שהוריהם רוקמים עבורם. על פי מסורת הפסיכולוגיה החברתית הקונסטרוקציוניסטית
והוא  רפלקסיבית  פעילות  מתוך  נולד  העצמי  מושג   ,)1964; Goffman, 1958; Mead, 1934
 Gecas,( מבוסס על הערכים, השאיפות והרעיונות של האדם על עצמו באינטראקציות חברתיות
1982(. ההטיה האינדיבידואליסטית בתפיסות פילוסופיות של אוטונומיה מתעלמת מהתפתחותו 
של  החברתי  ממקורם  מתעלמת  שהיא  כפי  חברתיים,  יחסים  ומתוך  זיקה  מתוך  העצמי  של 
על  ילדיהם  את  לפצות  ההורים  של  רצונם   .)Keller, 1997( אוטונומיים  וכישורים  מיומנויות 
קשיים בהווה נלווה לרצון לפצות את עצמם על תחושת מחסור בילדותם הם, דרך העתרת מוצרי 

צריכה על ילדיהם. 
את  תואם  זה  מודל  לילדיו.  והמעניק  המיטיב  ההורה  של  תרבותי  מודל  חושף  לפיצוי  הרצון 
ניתוחה ההיסטורי של זליזר )Zelizer( בספרה Pricing the Priceless Child )1985(, המראה 
כיצד קודשה הילדות ככל שהתפתחה המודרניות, עם היעלמה של עבודת ילדים בעולם המערבי. 
ובה בעת היחס אליהם הפך לסנטימנטלי  כתוצאה מתהליכים אלה הורחקו הילדים מן הכלכלה, 

שהפסיכולוגיה  הרי  אוטונומיה,  של  המשמעויות  מן  לאחת  נחשבת  שיכולת  אף  כי  כותבת  ינאי   11
 Yanay, והפילוסופיה גם יחד רואות בה יסוד ראשוני או מינימלי של אוטונומיה )Haworth אצל 
לנערות  שמאפשרת  היכולת  תחושת  כי  במצוקה,  נערות  על  במחקרה  מצאה,  עצמה  ינאי   .)1994

לשאת ולתת בין עולמות מתחרים מעצימה את תחושת העצמיות שלהן )שם(. 



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   147

ולמגונן, כאל יצורים פגיעים הזקוקים להגנה )שם, וגם Cook, 2000; Zelizer, 2002(. מחקרים 
מראים שילדים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך נתונים פחות לפיקוח ולסדר יום קדחתני ויקר הכולל 
 .)Walkerdine, 1998( המלא“  היומן  “סינדרום  לכינוי  שזכתה  תופעה  שונים,  ושיעורים  חוגים 
למרות זאת, משפחות מעוטות הכנסה מוציאות חלק גדול מהכנסתן על קניות לילדים, ובמקרים 
 .)Pugh, 2009( אחדים אף יקנו מותגים ומוצרים יקרים כדי להגן על ילדיהן מאות קלון של עוני
עושים  זו,  הורית  לרגישות  מודעים  בישראל  החברתית  הפריפריה  מן  שילדים  מעלה  זה  מחקר 
בה שימוש פרקטי ומנצלים אותה לשם קניית מוצרי צריכה, אך המודעות הזו גם חושפת אותם 
לדרך ההתבוננות של ההורים על עצמם ועליהם. במילים אחרות, דיונים ועימותים בנושאי קניות 

וצרכנות מבטאים את ההיבט הדיאלוגי של אוטונומיה )אבירם, שלס, רונן, שריד ווינר, 2008(. 
היבט מרכזי כמעט בכל תפיסות האוטונומיה הוא היכולת להפעיל רפלקסיה ביקורתית, כלומר 
גישות אחדות  פי  ולהעריך אותה על  ולשקול  היכולת של האדם להרחיק את עצמו מסיטואציה 
)Bloser at al., 2009(. רפלקסיה ביקורתית יכולה להביא להזדהות עם גישה נתונה ולקבלתה, 
ניתנת לאופן  או לחלופין לדחייה שלה. חשיבות מיוחדת בהערכת מידת האוטונומיה של האדם 
שבו נרכשו אמונותיו וגישותיו. כדי להבין את האוטונומיה והסוכנות שילדים מפעילים באמצעות 
 Bakhtin,( המשא ומתן עם הוריהם בנושאים כלכליים וצרכניים נעשה שימוש בגישתו של בחטין
ומדגיש  והאחר  יחסים משתנים תדיר של העצמי  1986(, המתאר התפתחות של עצמיות מתוך 
פוסע  “העצמי  בחטין,  פי  על   .)Vitanova, 2004( סובייקטיביות  של  אינטראקטיביים  היבטים 
שלו“  הפנימית  לעמדה  שב  מכן  ולאחר  האחר,  של  הסובייקטיביות  את  לחוות  כדי  האחר  לעבר 
)Burr, 2009, p. 325(. מכאן שאוטונומיה מתוך זיקה היא צורה דיאלוגית של רפלקסיביות, אשר 

 .)Westlund, 2009( מתפתחת מתוך התלות הממושכת יחסית בהורים ובמטפלים אחרים
שבחטין  דיאלוג,  של  יכולת  ופיתוח  זיקה  של  יסוד  על  מצביעה  אוטונומיה  של  זו  פרשנות 
והתוכן המתאימים  הטון  כוללת את מציאת  זו  יכולת   12.)answerability( “יכולת מענה“  מכנה 
להשתתפות בשיחה ואת הבנת היחסים עם האחרים ועם העצמי )Bakhtin, 1986(. כלומר, היבט 
 )Benson, 2005( בנסון  נוסף, אשר  והיכולת שכרוך במושג האוטונומיה מקבל ממד  המסוגלות 
מתאר כפיתוח היכולת להתייחס לעצמי “כמסוגל ושווה ערך במידה מספקת להסביר את מעשיי“ 
)עמ' 117(. ההיבט הסחיר של בקשת הרשות לקניות משרטט את הוויכוחים והמשא ומתן כצורה 
של “אירוע דיבור“ )speech event(, שבו הורים וילדים פועלים “דרך השפה בדרך מקובלת כדי 
בדיאלוג המצריך  כלשהי. מעורבות  או להסכמה   )Yule, 1996, p. 57( כלשהי“  לתוצאה  להגיע 
נימוק והצדקה של בחירות ופעולות היא מיומנות הנלמדת באינטראקציות עם הורים ועם אחרים 
)Westlund, 2009(. יחסי דאגה ומשא ומתן של הורים וילדים בנושאים כלכליים וצרכניים תורמים 
אפוא להתפתחות הכישורים האוטונומיים, המושגים על בסיס דיאלוג מתמשך עם אחרים, ואינם 
עומדים בסתירה ליחסי תלות )שם(. באינטראקציות עם הוריהם מתווכחים הילדים ומשפיעים, 

להגיב  או  להשיב,  המילה  של  שורש  אותו  את  מכילה  אחריות,   ,otvetstvennost הרוסית  המילה   12
את  הכולל  כפול,  תהליך  הוא  בחטין,  פי  על   ,answerability  )Morson & Emerson, 1989(.

.)Bakhtin, 1993( האחריות הפנימית של הסובייקט ואת תגובת האחרים על סובייקטיביות זו
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מגיבים ומבינים את הוריהם, ומביעים אוטונומיה בעצם השתתפותם בוויכוח כבני שיח.13
בבחינה מחודשת של תזת קידוש הילדות כותבת זליזר כי מנקודת מבטם של ילדים, הילד “בעל 
וכי ילדים מאז ומעולם לקחו חלק בפעילות כלכלית כיצרנים,  הערך הכלכלי“ מעולם לא נעלם, 
כמפיצים וכצרכנים )Zelizer, 2002, 2005(. השתתפות בנוהגי צרכנות, ויתרה מזאת – השתתפות 
קנייתה  ואת  המתבגרים  של  העצמיות  פיתוח  את  מקדמות  ורצונות,  צרכים  והצדקת  בדיון 
באינטראקציה, בוויכוח וביכולת מענה )answerability(, תוך הפגנת יכולת חישוב והתחשבות. 
בדיונים  מקבלים  אלו  צעירים  שמתבגרים  והדאגה  האהבה  החיפושיות,  של  שירן  על  בפרפרזה 

בעניינים כלכליים וצרכניים עם הוריהם נשקלות ומחושבות לצד האהבה והדאגה שהם מביעים. 
זוקין ומגוויר )Zukin & Maguire, 2004( קובעות כי מטרתו של המחקר הסוציולוגי איננה 
לגנות צרכנים או להללם, אלא להבין כיצד ומדוע לומדים אנשים לצרוך. לכוח הנדנוד של ילדים 
הויכוחים  להבנת  נוסף  כיוון  על  מצביע  זה  מאמר  אולם  שלילית,  משמעות  כלל  בדרך  נלווית 
וילדים. מיומנות החישוב של המתבגרים שלקחו חלק במחקר  והמיקוחים המתנהלים בין הורים 
והבחינה ההשוואתית של תרומה מול תמורה במשא ומתן בנושאים צרכניים ננקטות מתוך מחויבות 
עמוקה לקשר.14 אינטראקציות אלו מבטאות משא ומתן ערכי על מעמד הילדות, המתרחש לצד 
“חכמים  לצרכנות בתכנית  בניגוד למסרי החינוך   .)Zelizer, 1985( ובאמצעותו  תהליך המסחור 
את  המחלישות  ותחרותיות  נפרדות  של  והיגיון  אישית  התמודדות  נס  על  המעלים  בריבוע“, 
הפריפריה  מן  הצעירים  שהמתבגרים  האוטונומיה   ,)2013 )דוידסון,  החברתית  הסולידריות 
החברתית בישראל מפתחים במסגרת המשפחה מתקבלת מחוויית הדאגה לאחרים. התהליך הזה 
מורכב מקבלה ומנתינה, ומן היכולת לשאת ולתת על השתתפות כשחקנים פעילים בעולם הצרכני, 

.)Yuval-Davis, 2006( שחקנים אחראים ובעלי שיקול דעת המבטאים שייכות בתהליך דינמי
 Rothbaum & Trommsdorff,( The Handbook Of Socialization באחד מפרקי הספר
ושואלים  ובאוטונומיה בהקשרים תרבותיים שונים,  בִחברות, בהתקשרות  הכותבים  דנים   )2007
טבעם  על  מצביע  זה  מאמר  לזה?“  זה  מנוגדים  או  זה  את  זה  משלימים  וכנפיים  שורשים  “האם 
הטעון  טבעה  ועל  אחר,  מצד  אתית  וחירות  אוטונומיה  ושל  אחד  מצד  זיקה  יחסי  של  המשלים 
)encumbered( של העצמיות )Sandel, 1998(, המתבטאים בדיונים בענייני צרכנות בין הורים 
למתבגרים צעירים. מעניין יהיה לבחון את היבטי המעמד והמגדר של ממצאים אלו ולשאול אילו 
מטענים נושא הדיון הכלכלי והמוסרי בענייני צרכנות בקרב משפחות ממעמד חברתי-כלכלי גבוה 
בדיונים  לבנים  בין המסרים המופנים  גם השוואה  ובקרב מגזרים אחרים באוכלוסייה. מתבקשת 
אלו לבין אלה המופנים לבנות. סוגיה זו חשובה במיוחד לנוכח הקשר שבין טיפול ודאגה ובין מתן 

אישור לצרכנות למתבגרים הצעירים. 

ונעוריות,  נעורים  של  סוציולוגית  להבנה  פרשני  כלי  המהווה  פורמלי,  הבלתי  הקוד  של  במונחים   13
השתתפות  המאפשרת  מסגרת   ,)2007 )כהנא,  סימטריה  של  כמימושה  זו  דינמיקה  להבין  אפשר 
את  לפרטים  המעניקות  מסגרות  כי  הראו  רבים  צדק  מחקרי  גם  כך  החלטות.  בקבלת  פעילה 
האפשרות להשמיע את קולם ולהשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות נתפסות על ידי המשתתפים 

בהן כמסגרות הוגנות )fair( )סבג, 2012(. 

מורכבות זו מזכירה את תפיסת הצדק שמציגים הונת' ופרייזר, אשר משלבת בין המאבק לחלוקה   14
 .)Honneth & Fraser, 2003( )recognition( לבין המאבק להכרה )distribution(
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