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ריבוי תבניות של אידאולוגיה מגדרית שוויונית
בקרב זוגות ערבים־פלסטינים בישראל

אנשיראח ח׳ורי ואורלי בנימין*

נוטים  בישראל  ערביות־פלסטיניות  משפחות  על  מחקרים  תקציר. 
תפקיד  עם  שמזדהים  גברים  המכוננים  נורמטיביים  ציוויים  להדגיש 
המפרנס ונשים שמזדהות עם חיי המשפחה. עד לאחרונה, מי שבשגרת 
מספקת.  לב  לתשומת  זכו  לא  הזאת  לדיכוטומיה  מתנגדים  חייהם 
בחנו  מסורתיים  מהסדרים  ההתרחקות  תהליך  את  לבאר  מנת  על 
עם  השאלה  שעניינו  המגדרית,  האידאולוגיה  מושג  את  מקומי  באור 
ראיונות  בניתוח  הפרט.  מזדהה   — עבודה  או  משפחה   — סֵפרה  איזו 
של  תבניות  ארבע  מצאנו  למסורתיות  המתנגדים  זוגות  עשרים  עם 
אידאולוגיה מגדרית שוויונית: ביתיות, גמישות, התפרנסות והיפוכיות. 
ממצאינו מעידים כי אצל גברים ערבים־פלסטינים שהשתתפו במחקר 
אין הפרדה אידאולוגית בין סֵפרת הבית והמשפחה לסֵפרת העבודה. 
מחקרנו מלמד כי הזדהות הגברים עם ספרת הבית והמשפחה מעוגנת 
בהקשר הייחודי של מעמדה המורכב של החברה הערבית־פלסטינית 
המשפחה  שמפעילה  הפנימי  החברתי  הפיקוח  בהקשר  וכן  בישראל, 
המורחבת. חוסר ההפרדה בין הסֵפרות מעיד כי נדרשת המשגה חלופית 
לאידאולוגיה המגדרית, כך שההזדהות עם סֵפרת הבית והמשפחה לא 

תיכרך רק ב״קדמה״ ובהשפעותיה של תנועת הנשים.

מילות מפתח: אידאולוגיה מגדרית, שוויוניות, התנגדות, ערבים־פלסטינים

מבוא

בסוף שנות השמונים פיתחה ארלי הוכשילד את המושג “אידאולוגיה מגדרית״, המבטא את 
אמונותיהם של גברים ונשים בנוגע לזהויותיהם המגדריות הנשאפות לעצמי וליחד הזוגי. 
מושג זה היה חלק ממערכת מושגים שהציעה לניתוח תהליכי השינוי המתרחשים במשפחה 
בתגובה ליציאתן של נשים לעבודה בשכר ובתגובה למחויבויות חדשות של אימהות. המושג 
עלה בחקר משפחותיהן של נשים אמריקניות מועסקות, בדרך כלל לבנות, משכילות ובנות 
המעמד הבינוני )Hochschild, 1989(. למרות ההקשר הספציפי שלו, המושג יושם אוניברסלית 

.)Sullivan, 2006( והפך מרכזי במיפוי תהליכי התחזקותה של שוויוניות ביחסים זוגיים

ד״ר אנשיראח ח׳ורי, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב   *
פרופ׳ אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן  

תודתנו לד״ר רותי פויכטונגר על תרומתה לפרסומו של מאמר זה.  
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נבחנה  לא  היום  עד  מגדרית,  לשוויוניות  הערבית  החברה  בין  לנתק  הנטייה  בשל 
בישראל,  הערבית־פלסטינית  לחברה  המגדרית  האידאולוגיה  מושג  של  הרלוונטיות 
ובמיוחד לגברים ערבים־פלסטינים בישראל המצהירים כי הם מעורבים בעבודות הבית 
והטיפול בילדים. מכיוון שלא נבחנה האידאולוגיה המגדרית, ממילא גם לא נבחנו שיטתית 
דוחים  ערבים־פלסטינים  ונשים  כשגברים  הנוצרים  השמרנות,  לשעתוק  התנגדות  נתיבי 
את הציוויים הנורמטיביים הממגדרים את ההבחנה בין עולם המשפחה לעולם העבודה. 
ניתוח המיישם את גישתה של הוכשילד מאפשר לברר הן את האידאולוגיה המגדרית ואת 
ההבחנות בין בית ומשפחה בהקשר של החברה הקולקטיביסטית המקומית, הן את אופייה 

של ההתנגדות לקהילה המסורתית בקרב גברים ונשים.
רוב, חוקרי המשפחתיות המאפיינת את החברה הערבית־פלסטינית ממעיטים  פי  על 
בחשיבות הריבוי של נתיבי ההתנגדות לשמרנות מגדרית. בריבוי זה, כפי שהראתה מלר 
)Meler, 2017(, מגולם פוטנציאל תאורטי שדורש להעמיק ולהבין את התערערות שעתוק 
המגדור של עבודת המשפחה. בירור הריבוי של נתיבי ההתנגדות חיוני לבחינת ההתרחקות 
גברים בחברה הערבית־פלסטינית בישראל. לפיכך ביקשנו  מתפקוד מגדרי מסורתי של 
הערבית־ בקהילה  זוגיים  ביחסים  הריבוי  בחינת  מתוך  מגדרית  אידאולוגיה  להמשיג 
פלסטינית. מחקרנו בוחן כיצד זוגות ערביים־פלסטיניים שחיים בישראל, שהגברים בהם 
מזהים עצמם כמעורבים בעבודת הבית והטיפול בילדים, מבטאים את התנגדותם לשמרנות 

מגדרית ומציגים את האידאולוגיה המגדרית שלהם.

אידאולוגיה מגדרית

חוקרים המשתמשים במושג האידאולוגיה המגדרית עוסקים בשעתוק המגדור של עבודת 
המשפחה ונוטים להדגיש את אופיו המדיד, כלומר “רמת התמיכה של היחיד בחלוקה בין 
כפי שזו מבוססת על תפיסת הסֵפרות  ובין אחריות על עבודת המשפחה,  עבודה בשכר 
הנפרדות״ )Davis & Greenstein, 2009, p. 87(. מדידה עדכנית בבריטניה, למשל, מלמדת 
 .)Perales et al., 2019( כי בקרב שנתונים מבוגרים אידאולוגיה מגדרית שמרנית נפוצה יותר
מדידות מסוג זה שנערכו בחברה הערבית־פלסטינית בישראל לימדו כי אידאולוגיה מגדרית 
מסורתית, במובנה כמחויבות לסֵפרות נפרדות, נקשרת גם בישראל להסדר שבו האישה 
 .)2009 )שחאדה,  המשפחה  לפרנסת  באחריות  נושא  והגבר  הביתיות  למשימות  אחראית 
עבור הוכשילד האידאולוגיה המגדרית אינה משקפת עמדות בעניין חלוקת העבודה, אלא 
מגלמת מורכבות תהליכית ואינטראקטיבית שנוגעת לאמונות לגבי נשיות וגבריות ומציבה 
מדיון  הוכשילד  של  התרחקותה  והיסטוריים.  חברתיים  שינוי  תהליכי  של  בהקשר  אותן 
החברתי־פוליטי  בהקשר  התוך־זוגיים  השינוי  תהליכי  עיגון  לטובת  ובמדידתן  בעמדות 
השינוי  תהליכי  לבחינת  להתאים  שעשויה  ככזאת  תפיסתה  את  שסימנה  והיא  ייחודית, 

בהקשר החברה הערבית־פלסטינית במחקר זה. 
הוכשילד הבחינה בין שלושה סוגים של אידאולוגיה מגדרית ביחסים הזוגיים: מסורתית, 
ורוצים  העבודה  מעולם  זהותם  עיקר  את  שואבים  מסורתיים  גברים  ושוויונית.  מעברית 
נשים מסורתיות שואבות  זהותן מעבודת הטיפול.  עיקר  זוג ששואבות את  בנות  לעצמם 
את עיקר זהותן מעבודת הטיפול, אפילו אם הן עובדות, ורוצות לעצמן בני זוג ששואבים 
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את עיקר זהותם מעולם העבודה. חשוב לאישה המסורתית שבעלה יהיה מבוסס בעבודה, 
יותר במערכת היחסים. הגבר המעברי  רב  כוח  ויהיה בעל  ומחשבה  זמן  יקדיש לעבודה 
מעוניין שאשתו תעבוד, אבל מצפה שתיקח את רוב האחריות על עבודת הבית והטיפול 
בילדים ותמשיך לשאוב את עיקר זהותה מעבודת הטיפול באופן שיגן על עמדת הכוח שלו. 
האישה המעברית רוצה לשאוב את זהותה גם מהעבודה בשכר וגם מעבודת הטיפול, אך 
רוצה שבן זוגה ימשיך לשאוב את זהותו מעולם העבודה ויתמקד בפרנסה. הגבר השוויוני 
והאישה השוויונית רוצים לשאוב את זהויותיהם מאותה סֵפרה כמו בן או בת הזוג ולקבל 
אותה מידה של כוח בנישואין. חלק מהזוגות השוויוניים מכוונים לבית, חלקם לעבודה, 

וחלקם לבית ולעבודה. 
הוכשילד מציינת במחקרה שאמונותיהם של גברים ונשים לגבי גבריות ונשיות מתעצבות 
גם בהשפעת תהליכים חברתיים, כגון התחזקותה של תנועת הנשים והנוכחות המתגברת 
של מסרים שוויוניים בשיח הציבורי. בהדגשתה את הדינמיות של האידאולוגיה המגדרית 
מתוך ההקשר  הזדמנויות התעסוקה,  המבני של  מתוך ההקשר  ואת התהוותה המתמדת 
הפוליטי והתרבותי ומתוך האינטראקציה הזוגית הצליחה הוכשילד למפות ריבוי נתיבים 
בשדה ולתקף את חשיבות האינטראקציה הזוגית: עמדות שוויוניות של הגבר אינן מספיקות 
לבדן ליצירת מעורבות שלו בבית ובטיפול בילדים, ויש צורך גם בעמדות שוויוניות של בת 
הזוג )גונט, 2007(. ואכן, המעורבות בביצוע תפקידים בבית גבוהה יותר אצל גברים בעלי 
אידאולוגיה מגדרית שוויונית שנשואים לנשים בעלות אידאולוגיה מגדרית שוויונית מאשר 

 .)Davis & Greenstein, 2009( אצל גברים הנשואים לנשים מסורתיות
האישה  של  ארוכות  עבודה  שעות  כמו  ומבניים  פרקטיים  אינטראקציוניים,  גורמים 
)בפרט לצד פחות שעות עבודה של הגבר( וגמישות במקום העבודה מגבירים את מעורבות 
האב בטיפול בילדים גם בקהילות מסורתיות. אוריאל סאליבן, יונתן גרשוני וג׳ון רובינסון 
)Sullivan et al., 2018( סקרו מחקרים שנעשו בעשורים האחרונים במדינות שונות והצביעו 
בית  עבודות  פחות  עושות  שנשים  כך  נחלש  העבודה  חלוקת  מגדור  שבהן  נסיבות  על 
וגברים עושים יותר: כאשר הנשים עובדות במשרה מלאה, כאשר המימון המוסדי לטיפול 
בילדים רחב יותר, כאשר חופשת הלידה לאימהות קצרה וכאשר קיימת אידאולוגיה מגדרית 
שוויונית. החוקרים טוענים שלטווח ארוך נראה כי קיימת מגמה בינלאומית של מעורבות 
גברים בעבודת המשפחה גם במדינות מסורתיות )Sullivan et al., 2018(. את הטענה הזאת 
מדגישות פרנסין דויטש ורות גונט )Deutsch & Gaunt, 2020, p. 4(, הנשענות על תפיסה 
תאורטית שלפיה גברים ונשים נאבקים להפעיל את סוכנות הפעולה שלהם באופן המתרחק 
מביצוע מגדרי )undoing gender( גם ללא תמיכת הקהילה, ולעיתים שגרות הפעולה שלהם 
אינן ממוגדרות. טענה זו מעלה את האפשרות כי גם בחברה הערבית־פלסטינית בישראל 

מתפתחת היכולת להתרחק מאידאולוגיה מגדרית מסורתית. 

תהליכי השינוי במשפחה הערבית־פלסטינית בישראל

את תהליכי השינוי המתרחשים במשפחות ערביות־פלסטיניות החיות בישראל יש לבחון 
1948 ותקופת הממשל הצבאי, שהאיצה את התפוררות  על רקע השלכותיה של מלחמת 
האוכלוסייה  מן  בישראל בשעה שרבים  הקהילה שנותרה  והחינוך של  מוסדות התרבות 
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העירונית הפכו לפליטים במדינות ערב )בשארה, Al-Haj, 2004 ;1993(. מנאר חסן )2017( 
ואת התרומה שהייתה לה לצמיחתן של  ִאיין את העיר הפלסטינית  זה  כי משבר  טוענת 
תנועות לאומיות ותנועות שחרור מן השלטון הקולוניאלי ולהתפתחותם של עיתונות, מעמד 
ביניים, תנועות נשים ואף שינויים ביחסי המגדר. לפני המלחמה נחלש בקהילות העירוניות 
המונופול של המוסדות הפטריארכליים ובהם המשפחה ובתי הדין השרעיים והכנסייתיים, 
התנגדות  הפלסטיניות  בערים  נשים.  של  ובמעמדן  המגדרית  בסוגיה  עיסוק  והתאפשר 
לחלוקה המסורתית הממוגדרת התרחשה במרחב הציבורי ועודדה נשים לפעילות ציבורית 
)חסן, 2017(. עם הרס הקהילות הללו החלה נסיגה להסדרים מסורתיים. אם כן, מנקודת 
מבטה של חסן זרעים של שוויוניות מגדרית נזרעו בתקופה שקדמה למלחמת 1948, ואיון 
העיר הוא שבלם את המשך התפתחותן של מגמות שוויוניות. נוסף על כך, הדומיננטיות של 
הלך הרוח הכפרי שהשתרר לאחר המלחמה סייעה להפעלתם של מנגנוני פיקוח קהילתיים 
וציבוריים לדיכוי התנהגות נשים שאינה תואמת את כללי המסורת, שנתפסה כאיום על 
הסדר הפטריארכלי. ניתוח זה מבהיר את תרומת המלחמה לחיזוק המבנה הפטריארכלי 

והמערכת החמולתית ולנסיגה ביחסי המגדר ובמעמדן של נשים )חסן, 2005(. 
הפלסטינים  של  המסורתי  שהדימוי  האפשרות  אפוא  עולה  חסן  של  המבט  מנקודת 
יש לבחון מגמות התנגדות כלפי המסורתיות למרות הפמיליזם  וכי  אינו מדויק  בישראל 
של  ובמרכזיותה  במשפחתיות  המוסדית  התמיכה  דהיינו   ,)Rom & Benjamin, 2011(
ההורות הן בחברה היהודית הן בחברה הערבית־פלסטינית, ולמרות מאפיינים כגון מגורים 
פטרילוקליים ושרידותו של מבנה המשפחה המורחבת והחמולה. ח׳אולה אבו־בקר )2012( 
מסבירה כי הפמיליזם דומיננטי בחברה שמשאביה מצומצמים והיא חיה בהיעדר ביטחון 
מצבה  מורכבות  להישרדות.  חיוני  משאב  היא  המשפחה  חברי  של  התמיכה  שכן  קיומי, 
הצורך  את  היא  אף  מחזקת  מתמשכים,  קונפליקט  בתנאי  הנתונה  החברה,  של  הלאומי 

לראות במקום המגורים ובקשרי המשפחה את יחידת הזהות וההזדהות. 
מעמדו  מבחינת   )2002 )בתית,  ייחודית  חשיבות  למשפחה  יש  הערבי  הגבר  בחיי  גם 
שאינה  כזאת   — זה  להקשר  ייחודית  גבריות  מתעדים  מחקרים  שלו.  השייכות  בקהילת 
להם  ומייחסת  העבודה  חיי  עם  המזדהה  המתועש,  העולם  של  הגבריות  עם  מתיישבת 
ערך רב יותר מאשר לחיי המשפחה. את חשיבותה של הסֵפרה הפרטית כמוקד ההזדהות 
הוא  האחד  אופנים.  בשלושה  להסביר  אפשר  ערבים־פלסטינים  גברים  של  העיקרי 
קריטריונים  הם  בו  הכספית  וההשקעה  גודלו  בנייתו,  הבית,  האמור  התרבותי  שבהקשר 
מרכזיים לערכם של גברים; השני הוא שמרחבי המחייה של האזרחים הערבים־פלסטינים 
רבה  במידה  נחסמת  ולפיכך  ופיתוח,  השקעות  מתוכניות  רוב  פי  על  מודרים  בישראל 
אפשרותם של גברים ערבים־פלסטינים לבסס גבריות על התמסרות לקריירות טכנולוגיות; 
וההסבר השלישי מתקשר לטיעונה של ערין הווארי )2011(, שהראתה כי הגבריות הערבית־

פלסטינית היא גבריות במשבר בשל יחסי הכוח הלאומיים. אראלה שדמי )2010( מרחיבה 
ערבים  גברים  הערבית,  האוכלוסייה  עם  המשטרה  יחסי  של  בהקשר  כי  ומסבירה  עוד 
מכוננים כמקורות סיכון ביטחוניים. מכאן שהנתיב לגבריות הגמונית חסום באופן דומה 
לתיאורה של פטרישיה קולינס את המבט הגזעני שגברים אפרו־אמריקנים חשופים אליו 
של  שהזדהות  ייתכן  אלו  בתנאים  הביתי.  המרחב  הוא  ממנו  שהמפלט   ,)Collins, 2005(

גברים עם הסֵפרה הפרטית אפשרית יותר מאשר הזדהות עם הסֵפרה הציבורית. 
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מחייבת  המקומי  הלאומי־תרבותי  בהקשר  הערבית־פלסטינית  הגבריות  של  מורכבותה 
לבחון מחדש את האידאולוגיה המגדרית לא רק מתוך הפרספקטיבה של הבחנה בין מסורתיות 
ובין התנגדות לה. יש להעמיק לניואנסים דקים יותר שמקורם במפגש בין אידאולוגיות מגדר, 
כשגברים מזדהים עם משפחותיהם לא רק בתגובה לשינויים הנוגעים לכניסת נשים לעולם 
העבודה אלא גם בתגובה למערך התנאים הייחודי של חייהם — הקונפליקט הלאומי המתמשך 
ומדיניות הפיתוח הדיפרנציאלית, המביאה להשקעת משאבים פחותה במרחבי המחייה שלהם. 
ואכן, נמצא כי גברים אלו מתמקחים עם הפטריארכיה ופועלים לשינוי המבנה הפטריארכלי 
כוח  לעמדות  דרך  לעצמם  לפלס  כדי  מסורתית  בין־דורית  העברה  תהליכי  של  ולערעורם 
 .)Herzog & Yahia-Younis, 2007 ;2015 בתחום הציבורי והפוליטי )רואר־סטריאר ואלשיך, 
כך למשל, חנה הרצוג ותגריד יחיא־יונס בחנו גברים ערבים־פלסטינים בישראל הנמנים עם 
שמשתייכים  מי  או  צעירים,   — החמולתי  הפטריארכלי  במבנה  כוח  נטולות  שוליים  קבוצת 
לפלג שולי בחמולה, או מי שמשתייכים לחמולות קטנות — ובדקו את התנהלותם בבחירות 
לרשויות המקומיות )Herzog & Yahia-Younis, 2007(. הן מצאו שהבחירות אפשרו לגברים 
דוגמה  החמולה.  מיקומה של  את  המנציח  הפטריארכלי,  למבנה  להתנגד  שוליים  מקבוצות 
נוספת היא מחקרם של דורית רואר־סטריאר ומואנס אלשיך )2015(, העוסק בגברים דרוזים 
שמתנגדים לתהליכי העברה בין־דורית המעמידים בפניהם ציפייה להתחתן עם בת זוג דרוזית. 
חלק מהגברים הדרוזים מצליחים להתנגד לציפייה זו ולהתחתן עם נשים מחוץ לעדה למרות 

התנגדות ההורים, הנתונים ללחצים חברתיים בעיקר מצד נכבדי העדה והסמכויות הדתיות.
מחקרים בעולם מראים כי גם בקבוצות שמקובל לראותן כמסורתיות, ובכלל זה חברות 
 Damji & Lee, 1995; Deutsch &( ערביות, מתחזקת מגמה של מעורבות גברים בטיפול 
Gaunt, 2020; Soysal, 1997(. חוקרי החברה הערבית־פלסטינית בישראל עוסקים בשנים 
האחרונות בבחינת התפתחותן של עמדות שוויוניות בקרב זוגות ביחס לחלוקת העבודה 
אלו  ובמחקרים   ,)2010 צרצור,   ;2009 וגורדוני,  עלי  למשל  )ראו  בילדים  והטיפול  בבית 
מסתמנות מגמות של שינוי לצד שימור )Haj-Yahia & Lavee, 2018(. בקרב נשים ערביות־
פלסטיניות, הגורמים התורמים לאימוץ עמדות שוויוניות יותר ביחס לחלוקת העבודה בבית 
הם השכלה, עבודת האישה מחוץ לבית ומפגש אינטנסיבי עם החברה היהודית. נוהאד עלי 
וגלית גורדוני )2009( זיהו מגמה של שינוי אידאולוגי לכיוון שוויוני בקרב רבע מהמשיבים 
במחקרם. ראודה צרצור )2010( מראה עלייה בערך של מעורבות האב בטיפול, המשתקפת 
אף  שוויוניות  תפיסות  על  הצהירו  במחקרה  שהשתתפו  מהאבות  חלק  ההצהרה:  ברמת 

שבפועל התנהגו באופן מסורתי וסמכותי יותר מכפי שהצהירו. 
לצד הדיווחים על עלייה בשכיחות התפיסות השוויוניות בקרב גברים, מחקרים מראים 
שנשים ערביות־פלסטיניות משכילות ועובדות מנהלות משא ומתן מול מבני כוח חברתיים 
גם  מסורתיות.  ונורמות  חברתי  פיקוח   ,)2005 וריאן,  )קוליק  זוג  בני  תמיכת  היעדר  כגון 
יחסית  אוטונומיה  לטובת  דתית  שמרנות  מבליטות  נשים  שבהן  פטריארכליות,  עסקאות 
למרות   ,)2017 )מלר,  התנגדות  של  שונות  צורות  מאפשרות   ,)2008 )אבורביעה־קווידר, 
סבאח־כרכבי  מהא  המשפחתיים.  לקודים  בציות  תמיכתן  את  להתנות  המשפחות  נטיית 
)Sabbah-Karkabi, 2021( מסבירה כי לצד ההתנגדות קיים גם שעתוק של חלוקת העבודה 
המסורתית, בשל השיעור הגבוה של נשים ערביות־פלסטיניות שעובדות במשרה חלקית 

ופנויות יותר מבני זוגן להקדיש זמן לבית. 



אידאולוגיה מגדרית בקרב זוגות ערבים־פלסטינים 106   אנשיראח ח`ורי ואורלי בנימין

התאורטי  הטיעון  רלוונטיות  את  מחזקת  וגברים  נשים  בקרב  המתפתחת  ההתנגדות 
שוויונית  זוגיות  שאפשר למצוא  המציעות   ,) Deutsch & Gaunt, 2020( וגונט  דויטש  של 
מחויבותם  בשל  מגדרי  מביצוע  מתרחקים  ונשים  גברים  כאשר  מסורתיות  בקהילות  גם 
בישראל,  ערבים־פלסטינים  לזוגות  ביחס  במיוחד  רלוונטי  זה  טיעון  הדדית.  להתפתחות 
הנחשפים לאופציית השוויוניות גם בהקשר המקצועי — במגעיהם עם מועסקות במערכות 
וגם   — ושוויוניים  מעבריים  זוגיים  בהסדרים  חיות  שחלקן  והחינוך,  הבריאות  הרווחה, 
במפגש עם טיעונים פמיניסטיים של ארגוני נשים יהודיים וערביים. אפשרות צמיחתה של 
התנגדות זוגית לציוויים הנורמטיביים המסורתיים מתוך אידאולוגיה מגדרית לא מסורתית 
זה אנו מעלות את השאלה  זכתה להתייחסות שיטתית במחקר. על מנת למלא חסר  לא 
כיצד זוגות ערבים־פלסטינים שחיים בישראל, אשר בהם גברים מזהים עצמם כמעורבים 
בעבודת הבית והטיפול בילדים, מבטאים את התנגדותם לשמרנות מגדרית ומציגים את 

האידאולוגיה המגדרית שלהם.

מתודולוגיה

המקובל  את  כהודפים  עצמם  את  שמזהים  זוגות  של  הפנומנולוגיה  אחר  להתחקות  כדי 
בחברתם ערכנו ראיונות עומק מובנים למחצה עם 20 זוגות. שיטת הדגימה הייתה שילוב 
של דגימה מכוונת מטרה ושיטת כדור השלג, על פי הקריטריונים הבאים: גברים ערבים־
פלסטינים בישראל המצהירים כי הם שוויוניים ביחסים הזוגיים או לוקחים חלק בעבודת 
הבית והטיפול בילדים, יש להם ילדים צעירים מגיל 18 והם נשואים לנשים העובדות במשרה 
מלאה. בדרך זו היה אפשר לערוך מחקר פנומנולוגי בקרב מי שהתופעה היא חלק משגרת 
הקשר  לאנשי  הוצגה  שוויונית,  עבודה  בחלוקת  העוסק  המחקר,  מטרת  שלהם.  היומיום 
ולמשתתפים עצמם בשיחת טלפון. המרואיינים שהסכימו להשתתף במחקר נשאלו שאלת 
סינון: האם אתה רואה את עצמך שותף בעבודות הטיפול בילדים ובבית? רואיינו רק גברים 
שגם בנות זוגם הסכימו להתראיין. הכותבת הראשונה ערכה 40 ראיונות שנמשכו בין שעה 
לשעה וחצי כל אחד. הראיונות של בני הזוג נערכו בנפרד, כדי שהתשובות לא יושפעו זו 
מזו וכדי לבסס תקשורת מיטבית. המחקר נערך בשנים 2014–2015 במסגרת לימודים לתואר 
שלישי בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר־אילן. הראיונות נערכו בערבית, שפת אימם 
של המרואיינים והמראיינת. המרואיינים בחרו את מועד הריאיון ואת מקום המפגש — לרוב 
בבית או במקום העבודה, ובמקרים מסוימים, לפי בקשתם, במקום העבודה של המראיינת. 

הגיל  בקבוצת  נוצריים  זוגות  ועשרה  מוסלמיים  זוגות  עשרה  נכללו  המחקר  בקבוצת 
אקדמית.  להשכלה  ועד  תעודה  לימודי  דרך  תיכונית,  מהשכלה  נעה  השכלתם   .50–25
המרואיינים הגיעו מאזורים כפריים, מאזורים עירוניים ומערים מעורבות. הם עסקו במגוון 
משפטים,  רוקחות,  סיעוד,  הוראה,  טיפול,  פסיכולוגיה,  סוציאלית,  עבודה   — יד  משלחי 

פקידות, הנדסה ובניין, מסגרּות ושמירה. 
שיטת הניתוח התבססה על תאוריה מעוגנת בשדה )Strauss & Corbin, 1998(. חשוב 
הזוגית  ביחידה  וכן  ומרואיינת  מרואיין  כל  של  המבט  בנקודת  התמקד  שהניתוח  לציין 
)Couple Level Analysis(, במטרה לנתח את הנתונים של בני הזוג כפי שנאספו מהראיונות 
המבטים  בין  והבדלים  דמיון  איתרה  זו  ניתוח  שיטת  בנפרד.  מהם  אחד  כל  עם  שנערכו 
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חולצו מדברי  )Eisikovits & Koren, 2010(. בשלב הראשון  הזוג  בני  המובחנים של שני 
התוכנה  השני  בשלב   .Narralizer העזר  תוכנת  בעזרת  דומיננטיות  תמות  המרואיינים 
המנותחים.  לנתונים  משמעות  המייחס  באופן  לקטגוריות  הקטעים  את  לשייך  אפשרה 
התוכנה עזרה במעבר בין התמות והקטגוריות השונות, ולפעמים בשינוי המשמעות של 
התמות לפי התפתחות המחקר. לאחר הקטגוריזציה ניתנה פרשנות למידע המנותח וחולץ 
בקבוצה  מגדרית  אידאולוגיה  של  ביטויים  מיפינו  הזה  בשלב  החברתי.  התהליך  ממנה 
ייחודית זו של מי שמצהירים על שוויוניותם, מתוך הכרה בחשיבות הריבוי שנוצר במפגש 
בין בני זוג בעלי ציפיות והתנסויות מובחנות. שמות המרואיינים והמרואיינות בדויים. לצד 

כל שם מצוינים הגיל והעיסוק, גילי הילדים ושם בן או בת הזוג.

ממצאים

המונח בית־משפחה שב ועלה בדברי המרואיינים, והם ִהבנו את משמעויותיו בניתוק המילה 
הבית,  את  לאהוב  בבית,  להיות  בעיניהם:  המשפחה  לחשיבות  וקישורה  הפיזי  מהמובן  בית 
המשפחה  בין  בהבחנה  קשור  למשפחה  בית  בין  לקשור  שהצורך  ייתכן  הבית.  את  להעדיף 
המשפחה  שמפעילה  מהפיקוח  המוגן  במרחב  בבית,  המתגוררת  המשפחה  ובין  המורחבת 
המורחבת. בניתוח נמצא כי על אף מגוון המיקומים החברתיים שמהם הורכבה קבוצת המחקר 
שאינן  מפקחות,  מסורתיות  בקהילות  חיים  הם  משותף:  מכנה  ולמרואיינות  למרואיינים  יש 
תומכות במעורבות גברים אלא מגחיכות אותה ומציבות לגביה סימן שאלה. בהקשר משותף זה 
התברר כי התרחקות ממסורתיות מתרחשת בארבע תבניות של אידאולוגיה מגדרית שוויונית, 
הזוג  בנות  כאשר  בעולמם.  ומשפחה  בית  של  הסֵפרה  חשיבות  את  הדגישו  גברים  שבכולן 
ביטאו גם הן עמדה כזאת, כינינו את התבנית “ביתיות״. בתבנית השנייה, גמישות, גברים הציגו 
אידאולוגיה מגדרית שבה הזדהותם עם הסֵפרה של בית ומשפחה הייתה דומה להזדהותם עם 
הסֵפרה של עבודה, וגם בנות הזוג הציגו איזון בהזדהות עם שתי הספֵרות. המונח “גמישות״ 
 Coltrane,( מהדהד את הקריטריון של סקוט קולטריין ליחסים זוגיים המבוססים על הדדיות
1989(. התבנית השלישית היא מקרים שבהם גברים הציגו הזדהות מאוזנת עם שתי הספרות 
ואילו הנשים הזדהו בעיקר עם הסֵפרה של בית ומשפחה; כינינו תבנית זו “התפרנסות״ כדי 
להבליט את הדהודו של הסדר המסורתי בה. ולבסוף, את תבנית המקרים שבהם הגברים הזדהו 
עם הסֵפרה של בית ומשפחה והנשים ביטאו הזדהות מאוזנת עם הסֵפרה של בית ומשפחה 
ועם סֵפרת העבודה כאחד כינינו “היפוכיות״, מונח המדגיש את היפוך התפקידים בתבנית זו. 

הופיעה  הערבית־פלסטינית  החברה  של  הפטריארכלי  המסורתי  להקשר  ההתנגדות 
באופנים שונים בכל ארבע התבניות. אחת מדרכי ההתנגדות הייתה הפנייתה פנימה, כלפי 
המודל ההורי המסורתי במשפחת המוצא; נשים וגברים מוסלמים ונוצרים שניסו להתרחק 
ואקטיבי.  מפורש  באופן  כלפיו  התנגדותם  את  הביעו  המוצא  משפחת  למודל  ולהתנגד 
דרך התנגדות שנייה הייתה הפנייתה כלפי חוץ, כלפי המבנה הפטריארכלי של המשפחה 
המורחבת, החמולה והחברים וכלפי הערכים המסורתיים של החברה הערבית־הפלסטינית. 
בכל התבניות הופיעה התנגדות, אך לא מצאנו מאפייני התנגדות ייחודיים לתבנית מסוימת, 
ואפשר למצוא אופני התנגדות שונים בכל אחת מארבע התבניות המוצגות להלן. בכל אחת 

מהן מוצג האופן שבו גברים קושרים את עמדתם לביטוי של התנגדות למסורת.
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תבנית הביתיות 

בתבנית הביתיות שני בני הזוג רואים את הבית והמשפחה כמוקד שממנו הם שואבים את 
עיקר זהותם. בתבנית זו הגבריות מחוברת לבית ולמשפחה, וערכים אלו נתפסים כמרכזיים 
בעיר  נוצרי המתגורר  זוג  הם  ומנאר  סוהיל  הראויים.  הזוגיים  וביחסים  הראויה  בגבריות 
ערבית מעורבת )מוסלמים, נוצרים ודרוזים( שהכפריות עודנה מאפיין בולט של החיים בה. 

סוהיל קושר את העיגון בסֵפרה של בית ומשפחה לחירות ולכוח:

הבית הוא במדרגה הראשונה בשבילי. לפעמים אני מוותר על דברים בעבודה, אפילו 
אם אפסיד כסף, מוכן לוותר ]...[ אני חושב שבחיים המודרניסטיים ובמודרניות יש 
הרבה שעבוד ]...[ למשל כשאני עובד שעות בלילה אני מתחיל להאשים את עצמי 
שאני עבדתי שלוש שעות בלילה מהזמן של הבית. כי הוא ]הבית[ נותן כוחות ואני 
נותן לו כוחות, כי הוא העתיד של הילדים שלי ושל אשתי והדבר הזה אי־אפשר 
חיוביים  כוחות  הרבה  לוקח  אני  איתם  נמצא  אני  כי כאשר  בכסף,  אותו  להעריך 
וזה חשוב כדי להמשיך ]...[ אני מודע לכך שאני מרוויח מזה והם מרוויחים מזה. 
הוא בסולם העדיפויות שלי והוא העתיד, והעתיד מאוד חשוב. )סוהיל, 34, מנהל 

פרויקט טיפולי, אב לשני ילדים בני חודשיים ושנתיים, נשוי למנאר(

סוהיל שואב את זהותו מעולם הבית ורואה את זמן השהייה בבית כביטוי לחירותו, לאוטונומיה 
זמן  נמצא  הוא  שבפועל  ואף  בבית,  להיות  רוצה  הוא  המשפחה.  לעתיד  ולמחויבותו  שלו 
כיצד  ממחישים  כאן  דבריו  שלו.  העדיפויות  סולם  בראש  הבית  את  מציב  הוא  בעבודה  רב 
אידאולוגיה מגדרית היא הזדהות — גם אם אין בה ביצוע ואף לא ציון של נוכחות בבית. סוהיל 
מזדהה עם הבית, חווה אותו כמרחב בטוח ותופס אותו כממלא בכוחות וכמקור לרווחים נדירים 
ולא חומריים, שאי־אפשר לכמת. מעניינת במיוחד האשמה שהוא חש כשהוא מבזבז “זמן בית״. 
למרות נכונותו להקריב למען המשפחה, הוויתור על שעות עבודה לא תמיד מתאפשר והוא 
נקרע בין שתי הסֵפרות. הוא נמצא שעות רבות מחוץ לבית ושרוי בקונפליקט, והדבר מעלה 
אצלו רגשות אשם המוכרים בספרות האמריקנית כנשיים )Hochschild, 1990(. האידאולוגיה 

המגדרית של מנאר, בת זוגו, מתבררת מהציפייה שלה כי סוהיל יבלה איתה בבית:

הבית הוא הדבר המועדף. לדוגמה, אני אוהבת את העבודה שלי, אבל אני אוהבת מאוד 
להיות בבית, אוהבת להיות עם בעלי ועם הילדים שלי. כלומר זה בשבילי ה־top. אני 
אוהבת מאוד להישאר בבית ולהישאר עם סוהיל. אני מאוד אוהבת שהזמן שלי יהיה 
יותר בבית מאשר בעבודה... כמובן, הבית אותו דבר ]אצל סוהיל[. אני העבודה לא 
מאוד חשובה לי. נכון שהעבודה היא גורם ראשי ובסיסי ובלעדיה אנחנו לא יכולים, 
אבל אני אומרת לו שעכשיו סיימנו לבנות את הבית, אני רוצה שאתה תפחית מעט 

מהעבודה. )מנאר, 32, אחות, אם לשני ילדים בני חודשיים ושנתיים, נשואה לסוהיל(

ה״top״ בשביל מנאר הוא הזמן שהיא מקדישה לבית, לילדים ולסוהיל. היא אינה מבקשת 
מקום מסורתי של אישה שיושבת בבית ובן זוגה מתמסר לענייניו, אלא מדגישה את חוויית 
זכאות  זוגי. האידאולוגיה המגדרית שלה מציידת אותה בתחושת  יחד  הבית כמרחב של 

למשא ומתן מול בן הזוג שלה על השעות שהוא מקצה לבית. 
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התנגדות  גם  התנסחה  הביתיות  בתבנית  ולמשפחה  לבית  הזוגות  המחויבות של  לצד 
ביקורתית לקהילת השייכות, כפי שעולה מדבריו של וליד, גבר נוצרי המתגורר בכפר ערבי 

מעורב )מוסלמים ונוצרים(: 

הוא  מהתחומים  אחד  תחומים.  בהרבה  שלנו  החברה  כלפי  גדולה  טינה  לי  יש 
]עבודת הבית[. אנחנו חושבים שאנחנו מכבדים את האישה ונותנים לה את המרחב 
שלה ואני לא יודע מה, ומכבדים את האימא שלנו, אבל הכול שטויות, אנחנו חברה 
מצוינת רק בלטעון, אנחנו טוענים ]...[ יש לי הרגשה של בושה מכמה יש פער בין 
מה שאנחנו טוענים ומה שאנחנו עושים. אני מרגיש חוסר שביעות רצון מהפער 
אני  נטען.  יותר, על בסיס שלא רק  יכול לעשות  אני  הזה, אבל בקשר הבינאישי 
עושה ]עבודות בית[ בכיף, כי אני יודע שהדבר הזה נותן לך להרגיש שייך, מגבש, 
נותן לצד השני הזדמנות שיהיה יצירתי בתחומים אחרים, זה לא בהכרח שהאישה 
צריכה להיות יצירתית רק בענייני הבית ובענייני האוכל ובענייני הלידה, אני מאמין 
מאוד בכוח של שני המינים ]...[ כלומר חצי החברה זה האישה, ואם האישה לקחה 
אתה  התחומים  בכל  לבית,  תתרום  רק  ולא  לחברה  לתרום  שלה  ההזדמנות  את 
מורווח. ובמבחן התוצאה מתברר לי — אם אני רוצה לדבר כגבר פטריארכלי במובן 
הפטריארכיה — אני המורווח. כלומר, אשתי היום עשתה תואר שני והפכה להיות 
ברווח  זה  לבית,  יוקרה  יותר  הביאה  לבית,  כסף  יותר  מכניסה  ספר,  בית  מנהלת 
הקטן והמיידי. )וליד, 44, עובד סוציאלי, אב לארבעה ילדים בני שבוע, 5, 8 ו־10, 

נשוי למרים(

ההתנגדות למבנה הפטריארכלי ולחוסר השוויון בין המינים עולה אצל וליד כביקורת נוקבת 
על ההדגשה המופרזת של החברה הערבית את ערך הכבוד של האם והאישה, כשבפועל 
ההדגשה הזאת רק מכסה על שימור הסדר הישן. את השימוש המופרז באישה כבסמל של 
כבוד הוא מפרש כעדּות לצורך בשליטה באישה, ברוח מחשבתן של חוקרות פמיניסטיות 
)Abu-Lughod, 1990(. וליד מודע היטב לפער בין התפיסה שלו ובין השיח סביבו. מעניין 
להשוות את השימוש שהוא עושה במושג הבושה בהתייחסו לפער בין הצהרות למעשים 
ובין המוסכמה של ביוש גברים המעורבים בעבודת הבית. השימוש במושג הבושה מלמד 
לגברים  גם הדגשת הרווח שיש  על הביקורת המבנית הפוליטית שלו על המצב הקיים. 
וליד  במתן הזדמנויות לנשים, הנראה כניסיון לשכנע בצדקתו, מעידה על המודעות של 
כלפי  התנגדות  מרים, מבטאת  וליד,  הזוג של  בת  הרווח.  ובין השיח  עמדותיו  בין  לפער 

המודל ההורי שחוותה בבית הוריה:

מהניסיון שלי אני באה ומסתכלת — אבא בגיל מבוגר חזר לבית, אבא היה עסוק 
בעבודה והחברים והחיים שלו, והיה פחות בבית. היום ההורים שלי בגילי ה־70. 
בעבר, בהבנה שלהם הגבר היה בחוץ והאישה, אפילו אם היא עובדת — עבודת הבית 
עליה. אני לא נמצאת במקום הזה. אוקיי, יש עבודה, אבל הבית בדרגה ראשונה... 
לכן היום מבחינתי קודם כול הבית ואחר כך הדברים האחרים. אני אוהבת גם שהוא 
בני  ילדים  לארבעה  אם  סוציאלית,  עובדת   ,38 )מרים,  הזה.  במקום  יהיה  ]וליד[ 

שבוע, 5, 8 ו־10, נשואה לווליד(
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את  לחברים.  זמנו  את  להקדיש  ומעדיף  מהבית  הנעדר  אבא  של  למודל  מתנגדת  מרים 
ההתנגדות הזאת היא קושרת בדבריה להתרחקותה מהמודל המסורתי, שבו הגבר נעדר 
“היום  בחירה:  מתוך  המשפחה  עם  הזדהות  של  מגדרית  אידאולוגיה  ולגיבוש  מהבית, 
מבחינתי קודם כול הבית ואחר כך הדברים האחרים״. היא מייחסת חשיבות רבה למשפחה 

ומצפה גם מבן זוגה להיות נוכח בבית. 
בתבנית הביתיות הגברים מדגישים את החשיבות הרבה שהם מייחסים לבית ולמשפחה 
בהשוואה לעבודה, גם אם אינם נמצאים בבית בפועל. חלק מהגברים מצליחים לתרגם את 
המחויבות הזאת למעורבות רבה יותר בבית ובטיפול בילדים, ואצל אחרים אין הלימה בין 
האידאולוגיה מחויבת הבית והמשפחה ובין העשייה. בשני המקרים ההתנגדות לסדר הישן 
מתבטאת באופייה של הנוכחות בבית, המאדירה את היחד המשפחתי. לצד מחויבות גבוהה 
לעולם העבודה, הנשים בתבנית זו תפסו את עצמן כמחויבות יותר לבית ולטיפול בילדים 

ורצו שבני זוגם יתמסרו גם הם לבית ולמשפחה. 

תבנית הגמישות

הקריירה  כפולת  המשפחה  של  בעלייתה  לעסוק  הרבו  הגלובלי  בצפון  משפחה  חוקרות 
הזוגות המשתייכים לתבנית  Lewis et al., 1992(. כאלה הם  )ראו למשל  ובמשמעויותיה 
הגמישות: שני בני הזוג מייחסים חשיבות לשתי הסֵפרות, ושגרת חייהם מתקרבת במידה 
הזהותי  הרצף  השוויונית.  המגדרית  האידאולוגיה  את  הוכשילד  של  לניתוחה  המרבית 
והמעשי שבו אין הפרדה בין הבית לעבודה עולה אצל סלאם, שהוא ואנעאם בת זוגו הם 

מוסלמים הגרים בעיר ערבית מעורבת )מוסלמים ונוצרים(:

ושם  ולימוד  חינוך  ]בבית[  פה  כי  לעבודה,  הבית  בין  לא מרגיש שיש הבדל  אני 
]בבית הספר[ חינוך ולימוד, אבל הילדים שלי נשארים הילדים שלי. עוד פעם, הבן 
אדם יש לו שייכות, הוא לא יכול לחלק את השייכות שלו לפה ולשם. השייכות זאת 
אותה שייכות, השייכות לא מתחלקת, השייכות לבית והשייכות למקום העבודה 
אצלה ]אצל אנעאם[ אותו דבר. היא נאמנה מאוד ושייכת מאוד לבית וגם למקצוע 
לבית  נאמן  ואני  שלי,  ולעבודה  לבית שלי  שייך  להיות  רוצה  אני  כמקצוע.  שלה 
שלי ולעבודה שלי. )סלאם, 54, מורה, אב לארבעה ילדים בני 10, 19, 22 ו־23, נשוי 

לאנעאם(

 — והעבודה  הבית  בין  זהותית  הפרדה  היעדר   — הזהותית  הרציפות  סלאם,  של  בדבריו 
מצטיירת כמוערכת וכהכרחית הן ביחס לעצמו הן ביחס לבת הזוג. רציפות זו מאפשרת לו 
לגבש זהות מוסרית ביחס לילדיו. הוא מייחס חשיבות רבה לתחושת השייכות, שסביבה 
מתארגנת זהותו הביתית והמקצועית, ומבליט את הדמיון בין השייכות שמעניק הבית ובין 
רוצה  ואינו  דומה  התנהלות  לאשתו  מייחס  סלאם  העבודה.  סביבת  שמעניקה  השייכות 
שתחושת השייכות במרחב אחד תפחת בשל תחושת השייכות למרחב האחר. ואכן, אנעאם 

מציגה אידאולוגיה דומה לזו של סלאם:

]...[ הדברים הם באיזון. כן, הבית חשוב לי מאוד מאוד והעבודה שלי חשובה לי 
מאוד מאוד, אבל אני אומרת לך — לא מספיק לי להיות מוצלחת בעבודה שלי ולא 
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ולא  יסתדרו כמו שצריך  לי שכל העניינים של הבית  מוצלחת בבית שלי. חשוב 
יהיה חוסר בשום דבר, כלומר שלא יהיה חוסר בבית. ואותו דבר אני אוהבת להיות 
מוצלחת בעבודה שלי, עושה את החובות שלי, לקדם את האזור שלי, כלומר יש לי 
שייכות גדולה לעבודה שלי. ]...[ חשוב לו ]לסלאם[ השניים ]בית ועבודה[, הוא 
דואג שאני אתן הערכה טובה לעבודה שלי, תמיד מלווה ורוצה שאהיה במקום טוב 
בעבודה שלי, ואם זה דורש ממני להחסיר בבית הוא ממלא במה שצריך. ]...[ הוא 
גם עוזר לי לעשות את האיזון. )אנעאם, 52, מפקחת במשרד החינוך, אם לארבעה 

ילדים בני 10, 19, 22 ו־23, נשואה לסלאם(

בהקשרה של הזוגיות שאנעאם חווה כשוויונית, ותוך הישענות על בן זוג הרואה בבת זוגו 
מושא לטיפוח כמו ילדיו, מתפתחת נשיות שהודפת את ההיררכיה המגדרית. ייחודיות הקשר 
השוויוני והמכבד בין סלאם ואנעאם מאפשרת לאנעאם לייחס חשיבות רבה הן לבית הן 
לעבודה. כמו סלאם, גם היא מדווחת על תחושת שייכות לשתי הסֵפרות. אנעאם, הממלאת 
תפקיד ניהולי בכיר במשרד החינוך, מייחסת לתמיכה של בעלה חלק בהצלחתה ובעבודתה 
זה מתאפשר כשמתפתחת  הישג  שלו.  ההוראה  יותר ממשרת  כחשובה  הנתפסת  במשרה 

אידאולוגיה מגדרית שוויונית שבה הגבר תומך בבת זוגו ונכון להתגייס ולסייע לה.
סעיד ולילא הם זוג מוסלמי שגר בכפר ערבי מעורב )מוסלמים ונוצרים(. הם שותפים 

להתנגדות למערכת הערכים המסורתית, כפי שמסביר סעיד:

]...[ הדבר הראשון — ההתקוממות כלפי הערכים והנורמות שאנחנו נמצאים בהם. 
הדבר השני — על מעמד האישה בחברה שלנו, שהיא, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד 
]ש[הם מקבעים אותה ומגמדים אותה. היום יש אצלנו נשים ובחורות שנמצאות 
במקומות שהם מאוד מאוד גבוהים... הביטחון העצמי שלי והביטחון בכל הדברים 
שאני מאמין בהם, זה מה שנותן לי לעמוד מול הדברים האלה. דרך אגב, לא רק מול 
המשפחה — גם מול הקולגות, החברים שהיו, עמדתי בכל הדברים האלו. האישיות 
שלי והרעיונות שלי, אני רוצה להיות שונה, שונה מהסביבה שלי ]...[ בית מסורתי 
אני  “נשלט״,  ביניהם:  אמירות  דיבורים,  הרבה  היו  מסורתי...  מסורתי,  לחלוטין, 
יודע, “אין לו אמירה״, כל הדברים האלה, “בייש אותנו״... כל המילים ש, את יודעת, 
זורקים אותן כך. אני מבין אותם, זה המבט עבור הבחור, או כך המבט שלהם על 
הבחור שצריך להיות במקום הזה ורק במקום הזה. אני כל הזמן סירבתי לדברים 
האלה, הייתי מקשיב לדברים וממשיך הלאה. כי הדבר שאני עושה הוא לא כדי 
שהאנשים יראו אותי או שאשתי תעשה לי v, כי הדברים האלה אני מאמין בהם... 
גירשתי  כך[ שפעם  ]כדי  לי תגובה מאוד מאוד חזקה, עד  הייתה  לעג, אבל  לעג 
מקום  לך  אין   — כך  להגיד  רוצה  אתה  אם  הילדות:  מימי  נגיד  שבוא  החבר,  את 
אצלי... הגיע אליי כשלילא הייתה באוניברסיטה, לבשתי בגדים... מכנסיים קצרים 
והתחלתי לשטוף את הרצפה, אמר לי “מה אתה עושה? עשית לנו פדיחה״. )סעיד, 

43, פסיכולוג, אב לשלושה ילדים בני 3, 12 ו־14, נשוי ללילא(

סעיד מוכן לעמוד בפני מבני כוח, מול החברה והמשפחה, ולשלם מחיר. המשאבים שרכש 
מאפשרים לו להתנגד לפיקוח החברתי והמשפחתי המופעל עליו בשל חריגותיו מהדפוס 
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המקובל, במיוחד בהשוואה לגברים אחרים. יוסף כנאענה )2007( טוען כי ההשכלה עיצבה 
את  ניכרת  במידה  וצמצמה  הערבי  בכפר  החיים  אורח  על  השפיעה  וזו  אקדמית  תרבות 
השפעתם של מנגנונים מסורתיים כמו החמולה. סעיד מנהל משא ומתן עם השייכות שלו 
שאליו  המסורתי  המשפחתי  מהמודל  שונה  להיות  רצון  עולה  ומדבריו   ,)Anthias, 2008(
נחשף בבית ובחברה הקרובה. חריגות זו באה עם נכונות לשלם מחירים חברתיים, במיוחד 
ששילמו  למחיר  דומה  הזה  המחיר  אותנו״.  “בייש  אמירה״,  לו  “אין  “׳נשלט״,  תיוג:  של 
הנשים שחקרה סראב אבו־רביעה־קווידר )2010(, אשר חרגו מסביבתן המסורתית כשהיו 
הראשונות שלמדו באוניברסיטאות ונדרשו לציית לנישואים מוסדרים. סעיד מתנגד ליחס 
הביקורתי והמזלזל של הסביבה והחברים ואף מגיב בחריפות כלפי הדיכוי המופעל עליו. 

לילא, אשתו, מתארת גם היא ביקורת מצד המשפחה והחברה:

עד היום יש תגובות שהן לועגות. הם לא רואים את הדבר כדבר חיובי, חוץ מהנשים 
שאומרות “תסתכלו איך סעיד למשל עושה, תסתכלו איך הוא עושה את זה״, כך 
תולה  הוא  איך  לועגים   — לועגים  רק  הם  השאר  אבל  רציני.  באופן  מדברות  הן 
כביסה, איך הוא שוטף רצפה, שוטף את החצרות, איך הוא עושה לילדים, כשאני 
לא נמצאת הוא נשאר עם הילדים. כל הדברים שעוברים אותם הוא ]סעיד[ מתנהג 
רגיל, עושה אותם כולם ומולם, זה לא דבר שמוסתר, הוא לא תולה כביסה בתוך 
השירותים, או שוטף את הרצפה כשהבית סגור, או כשהוא שוטף כלים וכשהוא 
מבשל — הכול רואים. להגיד לך שהם מסתכלים על זה ומתרשמים לטובה? לא, 
הזה  לא חושבת שהדבר  אני  לא חושבת. לא ששמעתי משהו ממישהו, אבל  אני 
מוצא חן בעיניהם. )לילא, 36, עובדת סוציאלית, אם לשלושה ילדים בני 3, 12 ו־14, 

נשואה לסעיד(

גם לילא מתייחסת לפיקוח המשפחתי והחברתי ההדוק המופעל כלפי סעיד וכלפיה. באופן 
לפומביות  בהרחבה  מתייחסת  לילא  וכביקורתית.  כלועגת  הסביבה  את  חווה  היא  כללי 
 Abu-Lughod,( מעורבותו של סעיד, ובכך היא שונה מהנשים במחקרה של לילא אבו לוע׳וד
1990(, שניסו להשתמש בשקרים, בהסתרות ובשמירה על שתיקה כדי להימנע מחשיפת 
מעורבותו של בן זוגן בבית. המציאות שסעיד ולילא מתארים מהווה חידוש גם בהשוואה 
למתואר אצל ח׳ליל רינאוי )2003( — מציאות שבה עבודת הבית של גברים נעשית לרוב 
את  להסתיר  שמנסים  אחרים,  מגברים  שונה  שסעיד  בכך  מתגאה  לילא  הבית.  בתוך 
השתתפותם; סעיד “לא תולה כביסה בשירותים״, “זה דבר לא מוסתר״ והוא אינו שוטף 
והיא  זוגה, שותפים להתנגדות הפומבית  ובן  היא  סגור״. שניהם,  “כשהבית  את הרצפות 
משקפת את האידאולוגיה המגדרית שלהם, שממנה הם שואבים כוח לעמוד מול הביקורת 

החברתית. 
זהותם משתי  הזוג שואבים את  בני  הזוגות המתאפיינים בתבנית הגמישות שבה שני 
הגברים  מעורבות  את  מדגישים   — העבודה  של  וזו  והמשפחה  הבית  של  זו   — הסֵפרות 
הזוג  בנות  הזוג.  בת  של  הקריירה  בפיתוח  הפעילה  תמיכתם  חשיבות  ואת  במשפחה 
נשענות על תמיכה זו ומבססות זהות תעסוקתית קרייריסטית בד בבד עם שימור מחויבותן 
למשפחה ולצרכיה. בדבריהם הם מבליטים את הִאפיון העיקרי של התבנית הנדונה כאן: 
התרחקות מהדיכוטומיה בין בית ומשפחה ובין העבודה. באופן דומה להתנגדות המאפיינת 
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מתנגדים   — עירוניים  או  כפריים  מוסלמים  שהם   — אלו  זוגות  גם  הביתיות,  תבנית  את 
ומתגאים בכוח ההתנגדות שלהם, המעוגן  והחברתי המופעל עליהם  לפיקוח המשפחתי 

באידאולוגיה המגדרית שהם מחזיקים בה.

תבנית ההתפרנסות

התבנית השלישית, תבנית ההתפרנסות, מתייחסת לזוגות שהתנהלותם מעברית — האישה 
הבית  של  זו  הסֵפרות:  שתי  עם  מזדהה  הגבר  ואילו  והמשפחה  הבית  סֵפרת  עם  מזדהה 
והמשפחה וזו של העבודה. תבנית זו מבליטה את המחויבות של גברים לבית ולמשפחה עד 
כדי עיצוב עולמם התעסוקתי, כפי שמספר מוניר, שהוא ובת זוגו נּורא נוצרים החיים בעיר 

ערבית מעורבת )מוסלמים, נוצרים ודרוזים(: 

הסיבות  אחת  בעבודה.  מאוד  שלי  והזמן  הראש  בעבודה,  אני  בעבודה  כשאני 
שעזבתי אחריות בבית חולים — הייתי אחראי מחלקה, אחראי על 25 אחים ואחיות 
ועל מחלקה שלמה — כשהייתי חוזר לבית הראש שלי ]היה[ בעבודה ]...[ אמרתי 
חלאס, enough, אני הולך ליד הבית ולא נמצא בתוך הבית, והראש שלי תמיד עסוק 
מאוד. ]זאת[ אחת מההחלטות שקיבלתי כשהתפטרתי. מה ]פתאום[ עוזב אחריות? 
זה מעמד בסיעוד, אני עזבתי אחריות. אבל אני הולך ַלדבר שאני רוצה אותו ]...[ 
הראש שלי ]היה[ עסוק בבעיות העבודה עד לרמה שהייתי חי במקביל ]...[ כשאני 
בעבודה אני בעבודה וכשאני בבית אני בבית, אוהב להיות בבית. ]... חשוב[ לתת 
לכל דבר את הזמן שלו. העבודה היא דבר חשוב בשבילה ]בשביל נּורא[, ואני חושב 
שהאישה העובדת, אני חושב, נותנת יותר לבית ולילדים. למה? כי היא מסופקת, 
ומי שמסופק ולא חסר לו דבר יכול לתת יותר. )מוניר, 34, אח, אב לשני ילדים בני 

4 ו־6, נשוי לנּורא(

מוניר מזדהה עם סֵפרת הבית והמשפחה והיא חשובה בעיניו עד כדי כך שהוא לוקח על 
עצמו לאזן את מחויבותו לסֵפרת העבודה. הזדהות זו התפתחה לאורך שנות הקריירה שלו, 
לבית  הייתה תקופה שבה עבודתו באה על חשבון הבית. להדגשת מחויבותו  שבמהלכן 
כי הוא  ניהולי בבית החולים. דבריו מעידים  ויתר על תפקיד  כי  ולמשפחה מוניר מספר 
שלם עם הוויתור, המאפשר לו לשלב בין עבודה ובית, ואינו תופס אותו כהקרבה. מוניר 
 Halrynjo,( הוא טיפוס “איש הטיפול והקריירה״ המתואר במחקרה של סיגטונה הלריניו 
2009( על גברים שנמצאים בקונפליקט בין עבודה לבית. נּורא מזדהה עם חיי המשפחה 

אחרת ממוניר:

תמיד העדיפות שלי היא המשפחה, תמיד המשפחה ]עדיפה[ על כל דבר אחר. ]על 
מוניר:[ לא, תפקיד כל גבר הוא לעבוד, כלומר אני לא מרגישה שהוא צריך להיות 
בבית... אני אומרת לך שהגבר צריך לעבוד, זה לא חובה שהאישה תעבוד. ]אם[ אני 
עובדת זה תוספת. העבודה היא גם בשביל הסיפוק שלו וגם שיפרנס את הבית ]...[ 
ויהיה איתנו בזמני ה־weekend, החגים, כאשר אני צריכה ממנו עזרה ]...[ המבט 
שלי זה לא שוויון ]...[ ִמְּבחינה שכך הטבע, העולם כך, כך נבראנו. אני מרגישה 
שלאישה יש את היכולת לעשות את עבודת הבית והיא עושה את זה כך מבחינת 
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ה־skills. כך האישה מתאימה וכך הגבר מתאים. )נּורא, 30, עובדת הייטק, אם לשני 
ילדים בני 4 ו־6, נשואה למוניר(

את  הרואות  לצד תפיסות מהותניות  מופיעה  נשים  מגדרית מסורתית בקרב  אידאולוגיה 
היחסים בין גבריות מפרנסת לנשיות מטפלת כטבעיים וכרציונליים )Komter, 1989(. נּורא 
תופסת גברים כמפרנסים עיקריים שאף זקוקים לעבודה כדי לחוש סיפוק ותחושת ערך, 

בעוד עבודתה של אישה נועדה רק לעזור בהכנסה — “אם אני עובדת זה תוספת״. 
גברים ונשים בתבנית ההתפרנסות הביעו גם הם התנגדות להקשר החברתי ולמיקומה 
הגמישות.  ובתבנית  הביתיות  בתבנית  להתנגדויות  בדומה  החברה,  בתוך  האישה  של 
בכפר מעורב  החיים  מוסלמים  הם  זוגו  בת  והיבא  עולה מדבריו של אברהים, שהוא  כך 

)מוסלמים ונוצרים(:

אני תמיד הייתה לי ביקורת על החברה הערבית, איך החברה מסתכלת על האישה. 
לא רק אנחנו אומרים את זה, גם אחרים אומרים כך עלינו. איפה שאת הולכת לאיזה 
ֶחברה — תמיד החברה הערבית עדיין מפגרת, עדיין מקפחת את האישה. במובן הזה 
אני אחד מתוך החברה הערבית שנגד הזרם הזה ונגד המחשבות האלו. )אברהים, 

40, מורה, אב לשלושה ילדים בני שנה, 6 ו־8, נשוי להיבא(

ההתנגדות והריחוק כלפי חברת המוצא מעלים את סוגיית השייכות שהמרואיינים חשים 
הן כלפי קהילתם הן כלפי חברת הרוב, ואת השאלה איך שייכותם נתפסת על ידי אחרים 
)Anthias, 2008(. ההתנגדות למבנה הפטריארכלי הודפת את הערכים המסורתיים הבנויים 
על היררכיה מגדרית, שלדברי אברהים היא מעוגנת גם בסטראוטיפ על החברה הערבית 
כחברה פרימיטיבית בהשוואה לחברות אחרות — חברה שהיא “עדיין מפגרת״. התנגדות זו 
מופיעה בקרב מרואיינים שמנסים לחלץ את עצמם ממבני הכוח ולבדל עצמם באמצעות 
אימוץ של דימוי שלילי על החברה הערבית. היבא, בת זוגו של אברהים, מתייחסת גם היא 

למבנה הפטריארכלי של החברה:

האח שלי, למשל, ]עד[ לא מזמן היה מבקש מאימא שתביא לו את הפלאפון. הדבר 
הזה השפיע עליי, וכמובן האחים כך התרגלו ]...[ אנחנו ארבע אחיות ואח. הדבר 
היה ממש חברה פטריארכלית במלוא מובן המילה. הדבר הזה מאוד השפיע עליי. 
ראיתי תמונה לא יפה, לא רציתי שתהיה אצלי ]...[ הגבר מתרגל לא לעשות שום 
דבר וגם את הדברים שהוא יכול לעשות הוא מפסיק לעשות, מכניס לראש שלו 
שאני לא חייב להביא בגדים, ולא חייב להביא ירקות, ואני לא חייב לעשות, הוא 
מכניס לראש שלו דברים כאלה. )היבא, 35, עובדת סוציאלית, אם לשלושה ילדים 

בני שנה, 6 ו־8, נשואה לאברהים(

זהו תיאור של מודל משפחתי אולטרה־פטריארכלי, שבו ההבדל בין הבן לבנות הוא בסיס 
הזכאות של הבן, כמו של גברים אחרים, ליחס מועדף ולשירותים פריבילגיים — “גם את 
המודל  כלפי  התנגדות  מביעה  היבא  לעשות״.  מפסיק  הוא  לעשות  יכול  שהוא  הדברים 
שאפיין את בית הוריה, מספרת שהתנגדות זו התפתחה אצלה כבר בצעירותה ואינה מוכנה 
לאמץ מודל כזה ביחסיה הזוגיים ובמשפחתה. ברור לה שהאישי הוא הפוליטי, ומשפחתה 
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איננה מקרה פרטי וחריג. ההתנגדות שלה מופנית כלפי תהליך הִחברות שגברים עוברים 
בחברה הערבית במובנה הרחב, וחשוב לה להדגיש את העיוות שתהליך זה יוצר. 

גברים  ועל  והמשפחה  הבית  בחיי  נשיות הממוקדת  על  תבנית ההתפרנסות מבוססת 
מזדהים עם עולם העבודה ועם הבית והמשפחה כאחד. בתבנית זו הנשים המזדהות עם 
הבית והמשפחה הן בעלות השכלה ומקצוע ומקדישות זמן רב לעבודה מחוץ לבית, אך 
בעוד בת הזוג פוטרת את המחויבות הזאת באמצעות הצהרות על הזדהות עמוקה עם עולם 
הבית והמשפחה בלבד, בן הזוג רואה ערך בתרומתה לפרנסה. ההתנגדות בקרב הזוגות 
ועירוניים — משותפת לבני הזוג ומתבססת על  ונוצרים, כפריים  זו — מוסלמים  בתבנית 

הדיפת המודלים החברתיים והמשפחתיים המסורתיים, כמו בשתי התבניות הקודמות. 

תבנית ההיפוכיות

היפוך תפקידים כמאפיין של זוגות שוויוניים העסיק לא מעט את מחקרי המשפחה העוסקים 
בחלוקת עבודה )Doucet, 2006(. בהקשר של החברה הערבית־פלסטינית בישראל היפוך 
זוגות  והמשפחה.  הבית  לסֵפרת  מקומית  גבריות  בין  החיבור  את  במיוחד  מבליט  כזה 
המשתייכים לתבנית ההיפוכיות מתרחקים מאוד מהציפיות המסורתיות: הגבר שואב את 
זהותו מהבית ומהמשפחה, ואילו האישה שואבת את זהותה משתי הסֵפרות — זו של הבית 
והמשפחה וזו של העבודה. גם הזוגות בתבנית זו מתנגדים למבני כוח מרובים. כך למשל 
אומר עפיף, שהוא וזוגתו אמל מוסלמים שגרים בעיר ערבית מעורבת )מוסלמים ונוצרים(:

הם לא אותו דבר ]עבודה ובית[. הכי חשוב זאת המשפחה, כלומר המשפחה היא 
לא  עובד  לא  אתה  אם  כי  אחריה,  באה  העבודה  כמובן,  העדיפויות.  סדר  בראש 
נשארת משפחה ולא נשאר שום דבר... כמובן, אתה יכול לוותר על הרבה דברים 
בעבודה. למשל, הם הציעו לי הרבה פעמים להיות מנהל בית ספר ולא הסכמתי, כי 
מדובר בהרבה התחייבויות ודברים וכאב ראש... אני מסיים את העבודה ומתפנה 

לבית שלי. )עפיף, 37, מורה, אב לבת בת לשלושה חודשים, נשוי לאמל(

מוצא  נקודת  כוזבת משמשת  היא  עבודה  ובין  ומשפחה  בית  בין  הדיכוטומיה  כי  ההבנה 
לניהול האיזון בין העבודה לשאר היבטי החיים. העבודה היא חלק מהמחויבות לפרנסת 
הבית והמשפחה, שכן ללא פרנסה לא יישאר בית. המחויבות לבית ולמשפחה מתבטאת 
מקסום  היבט  הטוב:  המפרנס  של  המסורתית  בתפיסה  מרכזי  מהיבט  כהתרחקות  כאן 
יכול להתיישב עם מחויבות  התגמולים שאפשר לחלץ משוק העבודה. מקסום כזה אינו 
לבית ולמשפחה ועם ניהול מודע של שני המרחבים התובעניים. עפיף סירב לקבל תפקיד 
ולמשפחה.  לבית  פניּות  על  לשמור  כדי  בעבודה  התקדמותו  סיכויי  את  והקריב  ניהולי 
המיוחד באידאולוגיה המגדרית של עפיף הוא נכונותו לראות את בת זוגו מתמסרת לחיי 
זו ומפתחת את זהותה התעסוקתית לצד המסירות  העבודה. אמל נתמכת על ידי נכונות 

למשפחה:

]...[ הבית צריך אחריות, צריך טיפול והשגחה,  בכנות, השניים חשובים בשבילי 
במיוחד שיש לי עכשיו ילדה ]...[ בבית הספר אני אוהבת את הילדים מאוד, ]הם[ 
הדבר הראשון, אני אוהבת ללמד ]...[. גם הבית יש לו אותו חשיבות. אני צריכה 
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ואני  לחזור לבעלי, גם הבית מאוד מושך אותי, יש בו אנשים שהם שייכים אליי 
אוהבת אותם והם אוהבים אותי. מה שחשוב לו ]לעפיף[ זה אני, לפני הבית ולפני 

כל דבר. )אמל, 25, מורה, אם לבת בת שלושה חודשים, נשואה לעפיף(

לאמץ  יכולות  ההיפוכיות  בתבנית  נשים  הזוג,  בן  של  מסויגת  בלתי  תמיכה  בהינתן 
אידאולוגיה מגדרית שוויונית המתבטאת בהזדהות עם העבודה והמשפחה במידה דומה. 
אמל מצהירה כי היא מייחסת חשיבות דומה לבית ולעבודה, אוהבת את שניהם ומרגישה 
תחושת שייכות כלפיהם. היא מתארת את עבודת ההוראה כמשמעותית וכמהנה. זהותו של 
עפיף, המכוונת לבית ולמשפחה, ורצונו להקריב למען הבית ולמען ההשקעה בקשר הזוגי, 

מאפשרים לה לבטא את הרציפות הזהותית במעבריה בין שתי הסֵפרות. 
גברים ונשים בתבנית ההיפוכיות מתנגדים למסורתיות, כפי שעולה מדבריו של עאדל, 
גבר נוצרי המתגורר בכפר נוצרי. עאדל שואב את זהותו מעולם הבית ומשפחה ומתחלק 

עם בת זוגו בעבודת הבית ובטיפול בילדים:

אבא ז״ל היה עובד, היה אח ועושה ביקורי בית. אני אישית לא נהניתי מאבא. אבא 
מנקודת   ]...[ הזמן  כל  בעבודה  היה  אבא  ההתבגרות  בגיל  כשהייתי  לליבי.  יקר 
ייהנו ממני. מהמקום  והילדים שלי  המוצא שלי, אני רוצה ליהנות מהילדים שלי 
הזה אני רוצה לגדל את הבנים והבנות שלי: שאני נמצא ואני בשבילם, ומאוד רוצה 

שיהיו איתי. )עאדל, 40, מורה, אב לשלושה ילדים בני 3, 7 ו־10, נשוי למיסון(

חשיבות  הרואה  אידאולוגיה  עאדל  אצל  עיצבה  ופרנסה  עבודה  לצורך  האב  היעדרות 
הזדהות  על  מגדרית המבוססת  אידאולוגיה  פיתח  זה  ילדיו. בהקשר  בחיי  בנוכחות האב 
רק  מבוססת  הייתה  הקודם  בדור  המסורתית  ההגמונית  הגבריות  והמשפחה.  הבית  עם 
כיום הם מבטאים  עורר התנגדות אצל חלק מהבנים.  והדבר   )2011 )הווארי,  פרנסה  על 
גבריות שונה שקשורה לבית ולמשפחה. תגובה כזאת מתוארת גם במחקרה של הוכשילד 
)Hochschild, 1989(: במחקר זה דיווחו חלק מהגברים השוויוניים כי גדלו בבית שבו האב 
לא היה מעורב בחיי המשפחה, או שהיה דמות שלילית שהם אינם רוצים להזדהות איתה. 
דפוסים שאליהם המרואיינים אינם מרגישים שייכות מאפשרים התרחקות ואף התנגדות, 
כמו ההתנגדות למודל האבהי, המצטייר כגורם חשוב בעיצוב שוויוניות ומעורבות בבית. 
גם סחר, אישה נוצרית המתגוררת בעיר מעורבת )יהודים וערבים(, התנגדה למודל ההורי 
המסורתי שראתה בבית הוריה, ובמיוחד למודל האימהי המסורתי. סחר מתארת את רצונה 

להתרחק ממנו:

אני רואה את אימא: כשאבא חוזר היא שמה לו את האוכל. אבל אני אף פעם בחיים 
שלי לא שמתי לו ]לזיאד[ את האוכל ]צוחקת[. למה שאני אשים לך את האוכל, 
אתה לא יודע לשים אוכל? ]צוחקת[. אף פעם, אף פעם הדבר לא היה במודעות 
שלי, לא. למה? ]...[ אף פעם לא, אף פעם לא חשבתי על הנושא, אני לא יודעת איך. 
פעם היינו אצל ההורים שלי, אימא שלי אומרת לי “תשימי לו אוכל״. אמרתי לה 
“מה?״ ]צוחקת[. אמרתי לה, “זה הצלחת, שיאכל״ ]...[ אימא שלי אומרת לי “טוב, 
איזה כיף לך, כי אבא לא עושה שום דבר בבית״. יכול להיות שבגלל שלא ראיתי את 
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אבא עושה ]דברים[ בבית אני אמרתי לעצמי “לא״. יכול להיות, בתת־מודע שלי, 
שראיתי שאבא לא עשה שום דבר בבית — אני מתארת לעצמי שמשם הדבר הזה. 

)סחר, בת 38, עובדת סוציאלית, אם לשני ילדים בני 4 ו־9, נשואה לזיאד(

סחר, במבט לאחור, מתארת את ההתרחקות מהמקום הנשי המסורתי כתהליך הדיפה של 
בית הוריה. בהיותה אישה משכילה ממעמד הביניים, היא מצליחה לבטא את התנגדותה 
את  מאשרת  שבעצם  לך״(,  )“כיף  האם  של  התומכת  תגובת  גם  מעניינת  ישיר.  באופן 
להיחלץ  הדרישה  את  עצמה.  האם  של  המסורתית  מהפרקטיקה  הבת  של  ההתרחקות 
)2012(, שציינו את דרישתן  מהמודל המסורתי תיארו דניאל רבינוביץ וח׳אולה אבו בקר 
והתעקשותן של נשים משכילות להתרחק מהמודל המסורתי שנחשפו אליו בבית ההורים 

ולכונן יחסים שוויוניים יותר. 
זו בכמה אופנים. הגבר  אתגור הסדר המגדרי המסורתי מתבטא אצל הזוגות בתבנית 
מתמסר למרכזיות הבית והמשפחה בזהותו, מעצב את חיי העבודה שלו בהתאם ומעורב 
מאוד בגידול הילדים; האישה מצהירה על חשיבות העבודה בחייה ובזהותה ומקדישה לה 
זמן רב, לצד החשיבות שהיא מייחסת לבית ולמשפחה. שני בני הזוג תופסים את עבודת 
האישה לא רק כאילוץ כלכלי אלא גם כאפיק למימוש עצמי, ולכן כבעלת ערך בפני עצמה. 
כמו בתבניות האחרות גם כאן גברים ונשים, מוסלמים ונוצרים, כפריים ועירוניים שאימצו 

תבנית זו התנגדו למבנה הפטריארכלי ולמודל ההורי המסורתי.

דיון: התנגדות לסביבה וריבוי תבניות של אידאולוגיה מגדרית

עם  גברים  של  חזקה  בהזדהות  המתבטאת  זהותית,  רציפות  כי  עולה  שהצגנו  מהניתוח 
הסֵפרה של בית ומשפחה לצד הזדהותם עם עולם העבודה, היא מאפיין ייחודי של גבריות 
הומשגה  שם  אמריקה,  בצפון  לגבריות  בהשוואה   — בישראל  הערבית־פלסטינית  בחברה 
לראשונה האידאולוגיה המגדרית. ממצא זה מעיד כי גברים ערבים־פלסטינים בישראל אינם 
מפרידים אידאולוגית בין הסֵפרה של בית ומשפחה ובין הסֵפרה של עבודה. חוסר הפרדה 
זה מנוגד לנרטיב הִקדמה של הוכשילד ולהנחת הליניאריות, שלפיה חלה התפתחות ִמתאים 
משפחתיים מסורתיים לתאים מעבריים ולבסוף למבנה משפחתי שוויוני. מחקרנו מלמד כי 
הזדהות זו של גברים עם ספרת הבית והמשפחה מעוגנת בהקשר שהוא ייחודי למעמדה 
המורכב של החברה הערבית־פלסטינית בישראל. נוסף על כך מצאנו כי הזדהות זו נלווית 
להתנגדות לציוויי המסורת ולפיקוח חברתי מצד המשפחה המורחבת. ממצא זה מארגן את 
התשובה שאנו מציעות לשאלת המחקר שהעלינו — כיצד זוגות ערבים־פלסטינים שחיים 
בילדים,  והטיפול  הבית  בעבודת  כמעורבים  עצמם  את  מזהים  בהם  שהגברים  בישראל, 

מבטאים את התנגדותם לשמרנות מגדרית ומציגים את האידאולוגיה המגדרית שלהם.
ונשים העלה ארבע תבניות של אידאולוגיה  ניתוח האידאולוגיה המגדרית של גברים 
זו מעלה את האפשרות כי בהמשגת האידאולוגיה המגדרית  מגדרית שוויונית. מורכבות 
בחשבון  הביאה  לא  הוכשילד  ושוויוניות,  מעבריות  מסורתיות,  בין  קטגורית  כהבחנה 
תנאים היסטוריים ותרבותיים ספציפיים. מלבד ההתעלמות מתנאים כאלה לא קיימת אצל 
הוכשילד האפשרות שמחויבות לבית ולמשפחה אצל גברים תתפתח לאו דווקא בתגובה 
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המרואיינים  דברי  משנבחנים  כי  עולה  שהצגנו  מהניתוח  העבודה.  לשוק  נשים  ליציאת 
זה  במחקר  מוערכת.  גבריות  עם  נקשרים  ומשפחה  בית  ספציפיים,  תנאים  של  בהקשר 
התגלתה גבריות שמתרחקת מהזדהות עם הסֵפרה של העבודה לבדה, מתמקמת בעמדה 
שלא  הוכשילד,  בה.  המסורתיות  למגמות  ומתנגדת  הערבית  החברה  כלפי  ביקורתית 
האפשרות  את  וראתה  בלבד  אחד  לנתיב  ִקדמה  ייחסה  תרבותית,  לייחודיות  התייחסה 
ה״חדשה״ שנוצרה עבור גברים, באמצעות תנועת הנשים, להזדהות עם הסֵפרה של בית 
ומשפחה. בעקבותיה אכן צמח דיון עשיר בגבריות החדשה, אבל מחקרנו מלמד כי נדרשת 
לא  והמשפחה  הבית  לסֵפרת  החזק  כך שהקשר  המגדרית  לאידאולוגיה  חלופית  המשגה 
ייוחס רק ל״ִקדמה״ ולהשפעותיה של תנועת הנשים. בהקשר הנבחן כאן, לא רק ההזדהות 
עם סֵפרת הבית והמשפחה מסמנת את השינוי, אלא גם המפגש הספציפי עם האידאולוגיה 

המגדרית של בת הזוג והתנגדות לסביבה החברתית ולמאפייניה השמרניים. 
לפיכך אנו טוענות כי אידאולוגיה מגדרית שוויונית איננה תצורה אחת של התנגדות 
למסורתיות אלא נחלקת לארבע תבניות מובחנות. כל ארבע התבניות שעלו מאתגרות את 
שעתוק הסטראוטיפ על “המנטליות הערבית״, המשרטט את החברה הערבית באופן כוללני 
כרחוקה מגמישות ומאפשרות של ריבוי ביצועי מגדר בחיים המשפחתיים, שדויטש וגונט 
)Deutsch & Gaunt, 2020( קובעות כי הם תנאי לצמיחתם של זוגות שוויוניים. עם זאת, 
בהינתן עוצמתם של הציוויים הנורמטיביים המכוננים את הגבריות כמזדהה עם הסֵפרה 
של עבודה ואת הנשיות כמזדהה עם הסֵפרה של בית ומשפחה, מצאנו כי המאבק של זוגות 
לשמירת האידאולוגיה המגדרית השוויונית מצריך משאבים רבים. בהקשרו של המאבק 
הזה מתהוות ארבע התבניות המובחנות — הביתיות, הגמישות, ההתפרנסות וההיפוכיות. 
הסביבה,  של  המפקחות  הפרקטיקות  להדיפת  לפעול  הזוג  לבני  מאפשרות  אלו  תבניות 
רמת  את  ולקבוע  ראויה  אבהות  של  תפיסה  לגבש  העבודה,  עולם  לחצי  עם  להתמודד 
המעורבות המתחייבת ממנה, במיוחד סביב המפגש עם האידאולוגיה המגדרית של הנשים. 
היחד הזוגי מתברר כסוגיה מרכזית להתמקמות הזהותית של גברים בתבניות השונות, 
והם אינם מהססים לדבר בגלוי על העדפותיהם לגבי הקצאת זמן לזוגיות, להורות ולבית. 
השינוי  לגבריות הערבית מתעלמת מתהליכי  המייחסת מסורתיות  הדומיננטית  התפיסה 
מסורתיות,  של  רחבות  קטגוריות  בין  הבחנה  גם  מזו,  יתרה  בה.  המתחוללים  המורכבים 
מעבריות ושוויוניות עלולה לחטוא למורכבות העולה מהניתוח. אנו טוענות כי אי־אפשר 
עוד לראות באידאולוגיה מגדרית רק פן של היחסים בין בני הזוג המבטא קונפליקט ואי־
הסכמה בין גברים ונשים. לשיטתנו, מבלי להמעיט בחשיבותם של אי־הסכמה ואף משא 
זוג, אידאולוגיה מגדרית עניינה השותפות הזוגית במשימת ההתייצבות הן  ומתן בין בני 
מול סוגיית האיזון בין בית ומשפחה ובין עבודה, הן מול פרקטיקות הפיקוח המופעלות 
על ידי הסביבה החברתית. ההתנגדות לסדר המגדרי והפוליטי הקיים ליוותה את מסלול 
ואצל  יותר  בלטה  היא  אחדים  אצל  הנשים שהשתתפו במחקר.  ושל  הגברים  חייהם של 
אחרים פחות, אך היא הייתה מרכזית בתהליכי ההזדהות שעלו בניתוח. תרומה נוספת של 
מחקרנו עולה מהגישה המתודולוגית שנקטנו: ביטוי נקודת המבט המובחנת של כל אחד 
מבני הזוג לצד ניתוח היחידה הזוגית כדיאדה מסייעים להבין את התפתחותה המורכבת 
זוגיים  ומיחסים  יומיומיות  מאינטראקציות  המושפעת  שוויונית  מגדרית  אידאולוגיה  של 

לצד מניעים אידאולוגיים. 
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ראוי להצביע על מגבלותיו של מחקר זה. את ממצאיו אי־אפשר להכליל ולהחיל על כלל 
בילדים בחברה הערבית־פלסטינית  והטיפול  הזוגות שבהם הגבר מעורב בעבודת הבית 
בישראל. מרבית הזוגות שרואיינו הם מאזור הצפון, ולא נכללו במחקר זוגות בעלי מאפיינים 
תרבותיים שונים — למשל דרוזים, בדואים או זוגות מאזורים גאוגרפיים נוספים. כמו כן 
זוגות  מרבית הזוגות שרואיינו הם ממעמד הביניים. בעתיד חשוב לערוך מחקרים בקרב 
ממעמד העובדים, ולבחון את דרכי עיצובה של האידאולוגיה המגדרית בקרב מעמד זה. 
חשוב גם לערוך מחקר דומה בקרב גברים ונשים פעילים פוליטית שדוגלים בשוויון מגדרי 
תורמת  האידאולוגית  המודעות  אופנים  באילו  ולבחון  הציבורי,  במרחב  אזרחי  ובשוויון 

לעיצוב פרקטיקה של מעורבות בעבודת הבית והטיפול בילדים. 
לסיכום, אידאולוגיה מגדרית מומשגת מחדש על סמך הממצאים שהצגנו, לא כמתייחסת 
לשאלת ההזדהות העיקרית עם בית ומשפחה או עם עבודה ואף לא כמקובעת, אלא כהיבט 
ַהֶסדר המגדרי המסורתי.  ונשים להתנגדות לשעתוק  דינמי של המפגש בין מחויבויות גברים 
באמצעות  אותה  ומאתגרות  הוכשילד,  של  המגדרית  האידאולוגיה  להבנת  תורמות  אנו  בכך 
המשגת הריבוי הנוצר בשל היותה אינטראקטיבית ותהליכית במהותה. היא מחייבת את הזוגות 
ההודפים את השמרנות לגייס משאבים לשם התמדה והתמודדות עם לחצים כלכליים, חברתיים 
ותרבותיים ולוותר על פריבילגיות כמו קידום בעבודה ובילוי עם חברים. לטענתנו, אידאולוגיה 
מגדרית מבטאת יחסים עם משפחת המוצא ועם קהילת השייכות לצד היותה מאפיין של היחסים 
החברתי  לפיקוח  ההתנגדות  של  מרכזיותה  התבררה  כך  מתוך  והאימהוּת.  האבהות  הזוגיים, 
הוכשילד  של  הגדרתה  את  שסביבם.  החברה  ועם  המוצא  משפחות  עם  זוגות  של  ביחסיהם 

למהות האידאולוגיה המגדרית יש להרחיב כך שתתאים להקשרים תרבותיים ספציפיים. 
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