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 תודות

 במהלך ביצוע המחקר וכתיבתו ליוו אותי א/נשים רבים/ות, וזה המקום להודות לכולם/ן מקרב לב.

 

תודה אישית לכל אחד ממרואייני המחקר, אשר נתנו בי אמון, הסכימו להקדיש מזמנם ולשתף אותי 

 בחייהם. 

 

ה למנחות המחקר, פרופ' עינת פלד ופרופ' אריאלה פרידמן, על שהעשירו את עבודת תודתי העמוקה נתונ

 המחקר בחכמתן וניסיונן.

רבות, על הכנות, ההנחיה המקצועית והמוקפדת, הסבלנות,  פלד, על שהאירה את עיני פעמים תודה לפרופ'

 זהותי האישית והאקדמית.   פתחותההכוונה והתמיכה, ועל תרומתה להת

פרופ' פרידמן, על נכונותה לקחת חלק בפרויקט המחקר, על הרגישות, הפתיחות, ועל שהיוותה לי תודה ל

 השראה לשילוב בין פסיכולוגיה לבין מגדר. 

 

באוניברסיטת תל אביב, הקרן הקיימת ביצוע המחקר התאפשר הודות לסיוע הנדיב של החוג לפסיכולוגיה 

באוניברסיטת תל אביב.  NCJWללימודי נשים ומגדר בסיוע  לישראל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל והתכנית

 תודה רבה לכם על תמיכתכם. 

 

על עזרתן בפיתוח החשיבה והראייה הביקורתית, ן במתודולוגיות מחקר פמיניסטיות תודות לקבוצת העני

 על הערותיהן המועילות ועל התמיכה המוראלית. 

 

לחברותיי וחבריי, על התמיכה לאורך כל הדרך,  תודתי ואהבתי נתונה למשפחתי הקרובה והמורחבת,

 העידוד, הפרגון, המעורבות, האכפתיות, ועל שסייעו לי בכל ענין וענין, קטן כגדול. 

 

לאילן, שכל ניסוחי התודה שאני מנסה להעלות על הכתב, לא מצליחים לבטא את תחושותיי כלפייך. תודה 

 על היותך אתה, ביחד איתי. 
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 קצירת

ת טרום אבהות. הזהות האבהית היא התחושה מטרת המחקר היא התחקות אחר התהוות הזהות האבהי

העצמית של אדם לגבי היותו אב, והתייחסותו ל"אני" שלו בהקשר לאבהות. הנחה מרכזית של מחקר זה 

  אבהית קשורה לתפקידי מגדר ולתפיסות מגדריות.היא, שזהות 

תיאוריות מודרנית. -נרטיבי היוצא מתוך גישה פרשנית פוסט-פמיניסטימחקר המחקר הנוכחי הוא 

ישות דינמית, מורכבת  נה מונוליטי וטוענות כי הזהות היאשוללות את הגדרת הזהות כמב מודרניות-פוסט

, הזוכה "האב החדש"דימוי ומגוונת וכי ישנן אופציות רבות של זהות המתקיימות זו לצד זו בנפשו של אדם. 

ת וזהויות, שנתפסו באופן מסורתי למקום מרכזי בעידן הנוכחי, מאפשר טשטוש בין תפקידים, התנהגויו

 כנשיים או כגבריים. 

מרקע מגוון. ניתוח  12-11נערים בגילאי  19איסוף הנתונים נערך באמצעות ראיונות נרטיביים עם 

הנתונים, שנערך בשישה שלבים, יצא מתוך פרספקטיבה פרשנית הרואה את הנרטיבים האישיים כחלק 

משיח -ליבליך, תובלל על המודל ש התבססהשיטת הניתוח ם. מסדר חברתי המתווה יחסי כוח מגדריי

( המבחין בין ארבע גישות לניתוח הטקסט הנעות בשני צירים: ניתוח הוליסטי לעומת ניתוח 1010וזילבר )

ניתוח הנתונים כלל ניתוח קטגוריאלי של הנתונים, שמתוכו קטגוריאלי וניתוח תוכן לעומת ניתוח צורה. 

על, ניתוח הוליסטי ומעוגן בהקשר עבור הנרטיבים האישיים, וניתוח פרשני -ותימות אותרו ומוינו תימות

אינטגרטיבי של הנתונים, שהתייחס לרמות קונטקסט שונות )מידי, חברתי, תרבותי(. ניתוח הקונטקסטים 

(. Zilber, Tuval-Mashiach & Lieblich, 2008תרם להבנה טובה יותר של הדינמיקה של התהוות זהות )

 מבט מגוונות.  נקודותשיטות הניתוח השונות אפשרו התבוננות ופרשנות של הנרטיבים מ

זהות זו עוגנה בממדי זמן שונים ובהקשרים  מהממצאים עולה כי בגיל הנעורים ישנה זהות אבהית.

מגוונים. בקרב חלק מהנערים שהשתתפו במחקר, הזהות האבהית עודנה ניצן ראשוני. בקרב נערים אחרים, 

ובר באילן צומח. נמצא כי נערים מדברים וחושבים על אבהותם העתידית. פרט לנער אחד, כל הנערים מד

הביעו רצון להיות אבות בעתיד. היו נערים שביטאו רצון עז להיות אבות כבר בעתיד הקרוב, והם מדמיינים 

היא אינה וחושבים אודות אבהותם הקרבה, בעוד אחרים חשים כי האבהות רחוקה מהם לעת עתה ו

יום. הנערים שהשתתפו במחקר נטו לתאר את אבהותם העתידית במונחים אשר -מעסיקה אותם בחיי היום

דאגה, השגחה, חיבור, תקשורת פתוחה ושיתוף. עם זאת, לא  –אימהי -נהוג לראותם כשייכים לעולם הנשי

וחינוך. בחלק  מילוי צרכים חומריים –נפקד מקומם של התפקידים המסורתיים בתפקידו של האב 

בהתהוות הזהות האבהית מהראיונות עלו תפיסות יחסית מסורתיות על אבהות ואימהות, אך נראה כי 
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נערים רבים העניקו לגיטימציה לשילוב בין מרכיבים הנתפסים כנשיים לבין מרכיבים הנתפסים שלהם, 

ים לחיקוי. המחקר מעלה כי לדמויות גבריות המשמשות עבורם מודל וכגבריים. במהלך חייהם, נערים נחשפ

הזהות האבהית קשורה גם לדמות האם. לאור דמויות גבריות ונשיות, נערים מפתחים את זהותם האבהית, 

לעתים על דרך החיוב ולעתים על דרך השלילה. הורים מהווים מודל לתפקידי הורות עבור נערים, אך גם 

הזהות  הוותות ולמגדר השפעה על התלחברה בכללותה ולתפיסות חברתיות רחבות הקשורות לגברי

 האבהית. הזהות האבהית מתהווה באמצעות הפנמת ציפיות חברתיות והזדהות עמן. 

(. לטענתה Butler,1990קווירית של באטלר )-הממצאים פורשו באמצעות התיאוריה הפמיניסטית

ם חברתיים. מתוך יומי באמצעות שפה וקודי-של באטלר, הזהות המגדרית היא מופע המשוחק באופן יום

גישה זו, המחקר טוען כי גם ההורות היא מופע. בדומה למופעי המגדר, מתקיימים גם "מופעי אבהות". 

מסקנת המחקר היא כי קיימת אופציה לטשטש את קטגוריות המין, המגדר וההורות ולעשות "צרות של 

וריות. עשיית "צרות של הורות" הורות", היינו לערער את ההבחנות הבינריות וליצור ריבוי של זהויות ה

תורמת לפירוק המבנה הפטריארכלי של המשפחה. הניסיון להגדיר "הורות", "אבהות" ו"אימהות" בצורה 

גמישה, כך שיהלמו את הזהויות של א/נשים, הוא חלק משינוי חברתי ותפיסתי בהבניית התפקידים 

 ההוריים והתפקידים המגדריים.
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 בעיות זהות

 

ת רֶּ ַזמֶּ  ִצּפֹור ָמה ַאתְּ מְּ

הּו ַאֵחר  ִמישֶּ

רֹוֵנךְּ  ַזֵמר ִמגְּ  מְּ

הּו ַאֵחר  ִמישֶּ

ת ִשיֵרךְּ   ִחֵבר אֶּ

 ָשר ַבַבית

. רֹוֵנךְּ ךְּ גְּ רֶּ  דֶּ

 ִצּפֹור ִצּפֹור

 ָמה ַאתְּ ָשָרה

הּו ַאֵחר ָשר  ִמישֶּ

. רֹוֵנךְּ ךְּ גְּ רֶּ  דֶּ

 

 יונה וולך

  (. הוצאת איכות.1913מתוך "אור פרא". )



 

 1 

 סקירת ספרות .2

  פתיחה: זהות אבהית .2.2

מטרת המחקר היא התחקות אחר התהוות הזהות האבהית של נערים. מחקר זה מגדיר את הזהות האבהית 

כתחושה העצמית של אדם )גבר או אישה( לגבי היותו אב, והתייחסותו ל"אני" שלו בהקשר לאבהות. 

צמי. היא שזורה בממדי זהות אחרים, דוגמת הזהות האבהית היא זהות אחת מיני רבות המרכיבות את הע

ועוד. הזהות האבהית  מבנה גוףמוצא, אתניות, גזע, מעמד, גיל, מצב משפחתי, מין, מגדר, העדפה מינית, 

, משפחתיים חברתיים, תרבותייםלאורך החיים והיא מושפעת מהקשרים היסטוריים, ומתהווה מתפתחת 

 זהות אבהית קשורה לתפקידי מגדר ולתפיסות מגדריות. ש ,יאאישיים. הנחה מרכזית של מחקר זה ה-ובין

באופן ספציפי, אין מחקר המתמקד בחקר  .הספרות המקצועית מיעטה להתייחס לזהות האבהית

. כדי להעמיק את הבנת משמעות הזהות האבהית, ניתן להשתמש טרום אבהותהזהות האבהית של נערים 

נוספים לאילן ענפים, עלים, פרחים  זמןצומח ומתפתח. עם האילן במטאפורה, לפיה הזהות האבהית היא 

ופירות. במשך השנה הוא משיל מעליו את העלים, מצמיח אותם מחדש, מתחדש וגדל. על אף השינויים 

היא  –הזהות האבהית גם כך שורשי האילן נותרים נטועים במיקום מסוים ובזמן מסוים. החלים בו, 

 אבהית בגיל הנעורים כמוה כחקירתרעינים יציבים. חקירת הזהות המתחדשת ומשתנה, אך קיימים בה ג

 ומכאן חשיבותה. –השורשים והגזע  –האילן  תליב

"מגדר", המהווים צירים מרכזיים במחקר , ו"סקירת הספרות תתמקד במונחים "אבהות", "זהות

לקה לשלושה חלקים. זה. בטרם נקשור יחדיו צירים אלה, נתעמק בכל אחד מהם בנפרד. סקירת הספרות חו

בחלק הראשון נסקור את הספרות העדכנית המתייחסת לאבהות. נציג את ההגדרות השונות של האבהות 

חברתית. -ואת דימוייה התרבותיים. נתייחס לאבהות הן מפרספקטיבה היסטורית והן מפרספקטיבה פסיכו

קיד האבהי במהלך המאות תן דעתה על האופנים השונים שבהם הובנה התפיהפרספקטיבה ההיסטורית ת

בחלק חברתית תציג תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות הדנות באבהות. -האחרונות. הפרספקטיבה הפסיכו

בחלק בהגדרותיה השונות, ובגישות המרכזיות המסבירות אותה. נתמקד בזהות,  השני של סקירת הספרות

. בחלק זה נציג ה לזהות האבהיתוקשור אשר מהווה ממד מרכזי בזהותזהות מגדרית, השלישי נדון ב

תיאוריות מרכזיות העוסקות בהתפתחות הזהות המגדרית. הקרבה בין המושגים "מגדר" ו"גבריות", כמו 

גדרות גם הקישורים החברתיים שבין אבהות לגבריות, מזמינים דיון בגבריות. על כן, נתייחס לה

המפרקות  לבסוף, נעסוק בתיאוריות ר עליה.עלגבריות ההגמונית ולאפשרות לערהתיאורטיות של הגבריות, 
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-נתן להגותה של ג'ודית באטלר אשר מציעה תיאוריה פוסטיתשומת לב מיוחדת ת .ת המגדרואת קטגורי

 צאי המחקר. ממתסייע בפרשנות פמיניסטית להבנת מין ומגדר. תיאוריה זו -מודרנית

 

 אבהות .2.1

, כך שמדובר בתחום מחקר חדש יחסית. המחקר אודות אבהות החל בשנות השבעים של המאה העשרים

הספרות התיאורטית והמחקרית העוסקת באבהות מבחינה בין הבניית האבהות )האופנים השונים שלפיהם 

אבהות מובנית ומיוצגת ברמה המדינית, הפוליטית, התרבותית והחברתית(, הפרקטיקה האבהית )כיצד 

ות )מתן קול לגברים לבטא את החוויה שלהם לגבי יום(, חוויית האבה-אבהות מתקיימת בפועל בחיי היום

היותם אבות( והזהות האבהית )ההגדרה העצמית הניתנת כתשובה לשאלה "מי אני?"(. המחקר הנוכחי 

 .טרום אבהותמבקש לבחון את הזהות האבהית בקרב נערים 

מאפשרת , בעידן העכשווי, אבהות קוראת לגברים )ואולי בתרבות המערבית בשונה מתקופות עברו

דאגה, קרבה, אינטימיות וקשר רגשי. מהלך זה מעורר  –גבריים -להם( לאמץ אפיונים אשר נתפסים כלא

מהי אבהות וכיצד להגדירה? האם אבהות היא קונספט שונה מאימהות? האם יש הבדל בין הורות  –שאלות 

-יתן לבצע רהגברית לבין הורות נשית? כיצד גברים מבנים את זהותם האבהית? האם צריך או נ

 שאלות אלה.  ל , ולו חלקי,קונסטרוקציה לאבהות? ועוד ועוד. המחקר הנוכחי ינסה לתת מענה

 

 הגדרת "אבהות" .2.1.2

. אחת האבהות הגדרת המושג "אבהות" כרוכה בעמימות ובמורכבות. אין בנמצא הסכמה על משמעות

האבהות באופנים שונים.  הסיבות לכך הינה שמבנים חברתיים, כמו גם חוויות אישיות ממשיגות את

מבחינה משפטית, כל מדינה מגדירה את האבהות, על זכויותיה וחובותיה באמצעות חוקי המדינה. מבחינה 

חברתית, חברות שונות מייחסות תפקידים שונים לאבות, אשר כפי שיוצג בהמשך, משתנים מתקופה 

עצמם מגדירים אבהות. ההבחנה בין גברים  –קיימת גם ברמה האינדיבידואלית לתקופה. הגדרת האבהות 

( נובעת מתוך Fathering( לבין החוויה האבהית )Fatherhoodההבניה של האבהות על ידי מוסדות ומבנים )

( לבין החוויה Motherhood( אשר קראה להבחין בין מוסד האימהות )1001הגותה של אדריאן ריץ' )

 (. Motheringהאימהית )
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עות הפונקציה הביולוגית שאב ממלא, אך גם באמצעות הפונקציה באמצ הות"ניתן להגדיר "אב

(, אשר חוקרת את האבהות מפרספקטיבה Dowd, 2000הרגשית או החברתית שהוא מקיים. דאוד )

, שהינו האב שגר עם Household father, שהינו האב הביולוגי, Biological fatherמשפטית, מבחינה בין 

, שהינו האב שלוקח חלק בעולמו הרגשי והחברתי של הילד. גבר Social father-הילד באותו משק בית, ו

זמנית אחד, שניים או שלושה מהמרכיבים הללו. לטענתה, דרוש שינוי חוקתי, אשר יסדיר -עשוי למלא בו

 את ההגדרות השונות.

מבחינה תרבותית, דימויי אבהות כוללים דמויות סמכות: המלך, המבוגר והאב שבשמיים. האב 

(. פטריארכיה היא מערכת חברתית שבה שולטים האבות. באופן Paterוא גם אלוהים, שליט או פטריארך )ה

מילולי, משמעותה הלטינית של המילה "אבא" קשורה לאלמנטים דתיים. אבהות קשורה לאלוהים 

, דואגים ולמיקום בפסגת ההיררכיה. גברים נתפסים כגיבורים, ציידים, לוחמים ומנהיגים, אך לא כמטפלים

 (. Burgess, 1997ומטפחים )

אבות מחזיקים בממדי זהות מגוונים אשר מעצבים את זהותם כגברים וכאבות. אולם, מרבית 

התיאוריות, המחקרים והמודלים שעסקו באבות ובאבהות נכתבו על אבות מערביים, נוצרים, לבנים, 

מדית ומתוך מ-בתוך פרספקטיבה רהטרוסקסואליים מהמעמד הבינוני. יש לראות את הזהות האבהית מ

 יה מינית, גיל, מצב משפחתי, ארץ מוצאיהתייחסות לשלל הזהויות של גברים. גזע, אתניות, מעמד, נט

 (.  Spelman, 1988משפיעים כולם על הבניית הזהות הגברית והזהות האבהית ) – ומבנה גוף

 

 אבהות בפרספקטיבה היסטורית .2.1.1

ה הנחיות למודל האב המצופה והרצוי. חוקרים שונים חילקו את לאורך ההיסטוריה, התרבות הכתיב

(, אשר חילק את Lamb, 1987תפקיד האב לתקופות שונות. אחת החלוקות המצוטטות היא זו של לאמב )

(, האב המפרנס Moral teacherהתפקיד האבהי לפי ארבע תקופות מרכזיות: האב כמורה מוסרי )

(Breadwinnerהאב המשמש מודל ל ,)( תפקידי מגדרSex role model( והאב המטפח )The nurturing 

father בפועל, אבות ממלאים יותר מתפקיד אחד. לדוגמה, אב עשוי להיות גם על תקן מפרנס וגם כמודל .)

לתפקידי מגדר. חלוקת התפקיד האבהי לפי תקופות מוגדרות מחמיצה במידת מה את המורכבות של 

 התפקיד האבהי. 
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תה סמכות הורית מלאה על י: עד למהפכה התעשייתית, לאבות נשואים הימוסריהאב כמורה 

הילדים שלהם. אבות נחשבו כמורים מוסריים וכאחראיים לחינוך של ילדיהם ובעיקר לחינוכם לערכים 

, שקובע שלאב יש את הזכות לגדל את ילדו 1113-דין מ-דתיים באופן כמעט בלעדי. דוגמה לכך הינה פסק

 Be really to set aside the whole course“גישה אל הילד, והנימוק הוא:  םויש למנוע מהא כפרוטסטנטי

and order of nature … and … disturb the very foundation of family life” (Collier, 1995, p. 187, 

in Lewis, 2002, p. 126)כיום נהוג לייחס את דין זה הוא אירוני, שכן -. מתוך פרספקטיבה עכשווית, פסק

 "הטבעיות" שבהורות לאם ולא לאב.  

. בתקופה זו התבססה חלוקת 19-: תפקידו של האב כמפרנס התגבש החל מהמאה המפרנסכהאב  

תפקידים בין המינים וההבחנה בין הספירה הפרטית לבין הספירה הציבורית. במסגרת חלוקת התפקידים, 

 זה ואבות קיבלו את תפקיד המפרנס ועל תפקיד ,הרעיה הטובההאימהות קיבלו את תפקיד האם המסורה ו

 Maurerנשענה זהותם הגברית. גם כיום, גבריות מקושרת למודלים כלכליים ולאחריות לפרנסת המשפחה )

& Pleck, 2006.)1 

המאה העשרים ועד לשנות השבעים של אותה מאה,  מתחילת: האב המשמש מודל לתפקידי מגדר 

ה על האב לשמש כמודל לתפקידי מגדר. במסגרת תפקיד זה הוטלה על אבות האחריות התפתחה תפיסה לפי

. כלומר, אבות נדרשו להראות מה זה אומר להיות הםובמיוחד עבור בני הםלהוות מודל מגדרי עבור ילדי

 "גבר".

 –: על רקע שינויים במבנים חברתיים אשר מתחוללים בארבעים השנים האחרונות האב המטפח

, כניסת נשים םהוריות, עליה בגירושי-שינויים במבנה המשפחה, ריבוי אימהות חדהפמיניסטית, המהפכה 

(. Halrynjo, 2009לעולם העבודה ועוד, יותר ויותר גברים משתתפים בגידול הילדים ובדאגה הרגשית להם )

אבא  (. "אבא חדש" הינו”The new father“מגמה זו זכתה לשם "אבהות חדשה" או "האב החדש" )

המבטא את רגשותיו ורגיש לצרכיו של ילדיו. הוא מביע התעניינות, רוצה להעניק מעצמו לאהובים עליו, 

מעונין להיות בחברת ילדיו ולוקח חלק פעיל בתרומה להתפתחות החינוכית, הקוגניטיבית והרגשית שלהם 

(Coltrane, 1996; Lupton & Barclay, 1997.) 

                                                        
בתקופה שזו נחשבה אחריותו של זיהוי בין גבריות לפרנסה מתעלם מן העובדה כי נשים ממעמד נמוך פרנסו את משפחתן גם ה 1

 (.Morgan, 1992הגבר. בנוסף, כיום נשים רבות מגדירות את זהותן באמצעות תפקידן המקצועי ויכולתן לפרנס )
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פטריארך ואת דימויי הגבריות המתארים את האב כם התרבותיים "האב החדש" נוגד את הדימויי

מאתגר את התפיסות הקיימות אודות ה ,גבריות שלדימוי חדש זהו הלוחם והמנהיג.  –המושרשים בחברה 

אבהות, גבריות ומגדר, ומעלה מתח המערער את חלוקת התפקידים שבין המינים. אבות מערביים רבים 

ל מול תהליכים חברתיים מהירים וציפיות סותרות. עליהם, בדומה לנשים, מוצאים את עצמם מבולבלים א

עבודה ולעצב את זהותם האבהית לאור דימויים ותפיסות חברתיות משתנות. -להתמודד עם קונפליקט בית

השינויים המהירים מייצרים פער בין דפוסי האבהות שגברים ספגו מאבותיהם וחוו כילדים לבין דפוסי 

ים מהם בהווה, כך שלמעשה גברים מוצאים את עצמם ללא מודל אבהות לחיקוי האבהות המצופ

(Halrynjo, 2009; Marsiglio, 1995 בהתחשב בשינויים החברתיים המהירים ובבלבול הנוצר .)

בעקבותיהם, במחקר זה ננסה לבדוק כיצד מתהווה הזהות האבהית בקרב גברים בני הדור הצעיר, העתידים 

 לאבות. להפוך ככל הנראה 

הנוכחי. כך למשל, יש שהבחינו בין  עידןחוקרים רבים ניסו להגדיר את תפקידי האב המטפל ב

Engagement –  ,מעורבות הכוללת אינטראקציה ישירה עם הילדAccessibility – נגישות וזמינות לילד, ו-

Responsibility – ( אחריות באשר לתכנון וארגון הקשורים לילדLamb et al., 1987 אחרים המשיגו את .)

( Taking action( והתנהגותיים )Thinking(, קוגניטיביים )Feelingהאבהות ככרוכה באספקטים רגשיים )

(. אף על פי שמבחינה תיאורטית, נעשו נסיונות לא Leslie, Anderson & Branson, 1991הקשורים לילד )

(. Day & Lamb, 2004מעורבות אבהית ) מעטים להגדיר אבהות, מבחינה אופרציונלית קשה מאד למדוד

בנוסף, חשוב לציין כי תפקיד האב המטפח לא העלים תפקידים אחרים של אבות, ובראש ובראשונה את 

תפקיד האב כמפרנס. גברים מנהלים משא ומתן על זהותם כאבות לאור ההון החברתי והכלכלי שיש 

 (. Forste, Bartkowski & Jackson, 2009באמתחתם )

ון בדבר הגדרת תפקידם ואחריותם של אבות אינו יכול להתעלם ממקומם של אבות גרושים. הדי

גירושים מהווים מעבדה טובה לבדיקת הגדרות משפטיות וחברתיות אודות אבהות והתפקיד האבהי. 

ת במוסד ובעולם המערבי מצביעים על דרמה וטלטלה המתרחש םהוריות וגירושי-הנתונים על משפחות חד

וכשני שליש מהנישואים  םים. בארצות הברית כמחצית מהנישואים הראשונים מסתיימים בגירושיהנישוא

גג, וגוברים הסיכויים -השניים. כיום, פחות ופחות אבות חיים עם ילדיהם הביולוגיים תחת אותה קורת

 מהילדים בארצות הברית אינם חיים עם אביהם 10%ילדיהם הביולוגיים. אינם שיחיו עם ילדים ש
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כמחצית מהילדים יחיו לפחות תקופה מסוימת ללא אביהם הביולוגי. כלומר, ההורות  11הביולוגי. עד גיל 

 .(Dowd, 2000; Hobson & Morgan, 2002נהפכה לאלמנט הרבה פחות יציב בחיי גברים ובחיי ילדיהם )

הן , מעלות שנים ילדים שהוריהם התגרשו 11(, שחקרו לאורך 1001וולרשטיין, לואיס ובלקסלי )

והן את בעיית מעמדם ותחומי אחריותם של אבות. בספרות  םפסיכולוגי הכרוך בגירושי-את הקושי הרגשי

)דאגה  Care)אחריות כלכלית( מול  Cash-נהוג להתייחס לדיון בשאלת אחריותם של אבות כאל שאלת ה

ה המשפטית, מדינות מערביות רגשית(. כפי שצויין, ישנם אבות אשר נוטלים תפקידי דאגה וטיפול, אך ברמ

ת הבחנות מגדריות באשר לחלוקת העבודה בתא ועורכ מדינות. Cash-רבות מתייחסות לאבות כאחראיים ל

 ותמצפ ןאינ ותלגברים כאל המפרנסים העיקריים כשהם נדרשים לשלם מזונות. מדינ ותהמשפחתי ופונ

ת אותם לפרנס את ילדיהם. באופן ומחייב ןהת מגברים להאכיל, לרחוץ ולחתל את הילדים, אך ודורש ןואינ

גברים כאבות. אף על פי  מדינות מקדדותספציפי, האבהות הביולוגית היא האבהות הרלוונטית כאשר 

שהאב נתפס כמפרנס, חשוב שוב להדגיש כי מדובר בקונספט חדש יחסית מבחינה היסטורית ולא תפקיד 

ת המפרנס" הינו עדיין סטטוס זהות חשוב. אבות שאינם נצחי וטבעי. עבור גברים בתקופה הנוכחית "להיו

 Bergmanחברתית נוקבת )-דואגים לילדיהם מבחינה כלכלית ו/או מבחינה רגשית זוכים לביקורת מוסרית

& Hobson, 2002; Hobson & Morgan, 2002; Orloff & Monson, 2002.) 

 

 חברתית-אבהות בפרספקטיבה פסיכו .2.1.3

גם אשר תורמות לשינויים בזהויות האבהיות, המשתנות שתוארו להלן,  במקביל להשפעות החברתיות

. תיאוריות פסיכולוגיות והזהויות האבהיות התיאוריה והמחקר הפסיכולוגי שיחקו תפקיד בעיצוב האבהות

ילד, כאשר לרוב האב -ילד, נטו באופן בולט להתייחס לקשר אם-אשר עסקו בהתפתחות הילד ובקשר הורה

התייחסות מיוחדת. בשנים האחרונות צומחת ספרות פסיכולוגית הנוקטת בגישה שונה,  נשאר ברקע ללא

 לילד, לאב ולחברה כולה.  םהשמה את האב במרכז ורואה בקשר קרוב, דואג ומטפח שבין אב לילדיו כתור

מרכזיות, הינה התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד. פרויד פסיכולוגיות האחת התיאוריות ה

(Freud, 1949 מעניק לאם את התפקיד הראשי בעיצוב עולמו של התינוק. למערכת היחסים הראשונית )

. לעתים האב וילדבשנות חייו הראשונות של  ימשנפסיבי ויד ילד חשיבות ייחודית. לאב מיוחס תפק-אם

 נתפס כ"עוזר" של האם ולעתים הוא עשוי לעורר חרדה בילד הרך, שכן הוא נתפס כאדם זר הנמצא מחוץ

ארבע השנים הראשונות לחייו -לדיאדה. בהיותו זר, הוא מייצג את העולם החיצון ואת המציאות. בשלוש
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של הילד על האב מוטלת האחריות להגן על הילד ולמלא את צרכיו הקיומיים )אוכל, מחסה(. כמו כן, לאב 

האב מתואר אינדיבידואציה. -תהליך הספרציהלילד ויש לו תרומה -תפקיד בפירוק הסימביוזה אם

כאקטיבי ומשמעותי יותר כאשר ילדו מתמודד עם תסביך אדיפוס. בשלב זה, האב הופך מעצם קיומו למודל 

 (. 1003; שפירא, 1009אגו, המתבטא בהפנמת נורמות ואיסורים )כ"ץ, -לתפקידי מגדר ולמעצב הסופר

קיימת גם  –החברה, המדינה והתרבות  –האב מייצג את העולם החיצוני  הגורסת כיהגישה 

פרוידיאניות וגם באסכולות סוציולוגיות. תפיסה זו מתכתבת עם דימויי האבהות כדמויות -בתיאוריות ניאו

סמכות. כך למשל, לאקאן משתמש במונח "שם האב" כדי לציין את תפקידו של האב כמייצג את הסדר 

דמות אב  מדמייןנעדר, הילד  תפקיד סימבולי, שכן גם אם האב הוא בחזקת ואהציבורי והחוק. תפקיד זה ה

דומה , "Le nom du pere" ,"שם האב": בתרגום מצרפתית, חזקה וכוחנית. לאקאן מייצר משחק מילים

", שמשמעותו ה"לא" או ה"אין" של האבא. כלומר, האב אחראי על גבולות, סדר, Le non du pereלביטוי "

פה, בשפות אחרות אין קשר בין המילה "ֵשם" פי שבצרפתית זהו משחק מילים י אף עלחוקים ואיסורים. 

מגלם את נציג החברה מופיעה גם כאב הרואה את ה(. הגישה 1003ילים "אין" או "לא" )אליצור, לבין המ

בכתביו של פרסונס, אשר מדגיש את תפקידו האינסטרומנטלי של האב לעומת תפקידה האקספרסיבי של 

ועל מתוך הישגיות, התמקדות במטרה וביצועיסטיות. האם האם. האב מייצג את השליטה החברתית והוא פ

 (. Parsons & Bales, 1955מספקת את הצרכים הנפשיים והרגשיים, והיא מקור לחום, קרבה ואמפטיה )

עם המהפכות החברתיות של שנות השישים והשבעים ועליית קרנו של "האב החדש" שתואר לעיל, 

"האב הטוב" ו"האב  –בשני מוקדים עיקריים  עסקהאשר התפתחה ספרות פסיכולוגית אודות אבהות 

הרע". המחקרים שעסקו ב"אב הטוב" התייחסו להשפעות החיוביות של אבות מעורבים על ילדיהם. 

מחקרים אחרים העבירו ביקורת חריפה המאשימה גברים שאינם פעילים דיו בטיפוח, דאגה וגידול ילדיהם 

 וליהקו אותם לתפקיד "האב הרע". 

ביל לרצונם של גברים רבים לקחת חלק פעיל בטיפול בילדיהם, אבות רבים מתקשים, אינם במק

מסוגלים או שאינם מעוניינים בנטילת האחריות הכרוכה באבהות. דימויי "אבות רעים" רווחים הם האב 

(. Errant father( והאב הנודד )Absent father(, האב הנעדר )Deadbeat fatherשמסרב לשלם מזונות )

(. בנוסף, איכות האבהות כמעט תמיד נתפסת 1001דימויים אלו מקושרים בדרך כלל לאבות גרושים )הקר, 

 (.Perälä-Littunen, 2007בהשוואה לאימהות וביחס למיתוס "האם הטובה" )
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אף התומכים בטענה כי לאב תפקיד חשוב ורבים הפסיכולוגיה ההתפתחותית הפיקה מחקרים 

"האבות הטובים"  על ית והקוגניטיבית התקינה של ילדיו. תיאוריות ומחקריםקריטי בהתפתחות הרגש

(, הגורסות כי האב ממלא תפקיד חשוב Attachment theoriesהתייחסו לאב במסגרת תיאוריות ִהתקשרות )

כדמות התקשרות עבור הילד. אבות מסוגלים ליצור קשר רגשי עמוק ומחייב עם ילדיהם כבר מינקותם והם 

 (. Coltrane, 1996; 1002רצון להיות פעילים ומעורבים בגידול, חינוך וטיפוח ילדיהם )סולברג,  מביעים

( שהדגישו את חשיבות Learning theoriesמסגרת תיאורטית נוספת היא תיאוריות למידה )

הלמידה וההזדהות של הילד עם אביו כדרך תקינה להנחלת הציפיות והנורמות החברתיות. בעצם היותם 

משמשים סוכני סוציאליזציה יעילים לתפקידי מגדר ומשמשים מודל  אבותוכחים ומעורבים בחיי ילדיהם, נ

מבנה את  ם לילד נזק שכן הילדוגרעשויה ללגבריות לפיו ילדים מבנים את זהותם. היעדרות אב מחיי בנו 

ורם לא רק להתפתחות ילד ת-(. חיזוק הקשר אבLamb, 1997כ"לא נשי" ) –זהותו הגברית על דרך השלילה 

 (.Palkovitz & Palm, 2009התקינה של הילד אלא גם משפיע לטובה על עולמו הרגשי של האב )

האבהות מוגדרת באמצעות הפונקציות הביולוגיות, הרגשיות, החברתיות והמשפטיות של , לסיכום

ורה מוסרי, האב האב. לאורך תקופות שונות בהיסטוריה, תפקיד האב הוגדר באופנים שונים: האב כמ

המפרנס, האב המשמש מודל לתפקידי מגדר, והאב המטפח. תפקיד האב המטפח, אשר ניתן לכנותו גם 

כ"אב החדש", זוכה למקום מרכזי בעידן הנוכחי. דימוי האב החדש נותן לגיטימציה לטשטוש בין תפקידים, 

מעלה את  "האב החדש"קרנו של  שנתפסו באופן מסורתי כנשיים או כגבריים. עליית ,התנהגויות וזהויות

 (. Care( לעומת דאגה רגשית )Cashשאלת אחריותם של אבות כלפי ילדיהם במונחים של אחריות כלכלית )

הספרות הפסיכולוגית מיעטה לתת דעתה על האבהות. האב נתפס כמסמל את החוק בעבר, 

חסים שבין עות מערכת הי, החלו לחקור את משמשל המאה העשרים שנות השישים והשבעים. מוהסמכות

הפסיכולוגיה ההתפתחותית ותיאוריות למידה הדגישו את חשיבות הקשר הרגשי אבות לילדים שלהם. 

 המיטיב הן עבור האבות והן עבור הילדים. 

עם סיום סקירת מושג האבהות, אשר מהווה ציר מרכזי במחקר זה, שמטרתו התחקות אחר התהוות 

תיאוריות מושג הזהות. נתייחס להגדרת הזהות, ל –בציר נוסף  דוןכעת לנפנה הזהות האבהית של נערים, 

תחילה נתמקד בתיאוריות של אריקסון ומרסיה,  בה. מתמקדיםמחקרים הלה, והמסבירות אותרלוונטיות 

 המהוות את הבסיס לחקר הזהות. בהמשך יוצגו הרחבות תיאורטיות וביקורתיות מכיוונים שונים.
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 זהות .2.3

ואחרות מעסיקות  הת? האם זהות משתנה לאורך החיים? מה משפיע על הזהות? שאלות אלכיצד נוצרת זהו

חוקרים ותיאורטיקנים מדיסציפלינות שונות, כגון היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה, 

 אמנות ופסיכולוגיה. המונח "זהות" זכה בעשורים האחרונים לענין מחקרי רב אשר נתן דעתו על מרכיבי

הזהות, על הדרכים שבהן הזהות נוצרת ומתגבשת ועל האופן שבו היא משתמרת או משתנה במשך הזמן. על 

אף הכתיבה המחקרית הענפה, חסרה הגדרה ברורה ומובנית של המונח. לא רק שהדיסציפלינות השונות 

 מחזיקות בהגדרות שונות, אלא גם בתוך תחום מסוים, ניתן למצוא הגדרות מגוונות.

רי מידע פסיכולוגיים ישנם עשרות אלפי מאמרים אשר נכתבו בשנים האחרונות אודות זהות. במאג

משמעית -" )זהות(. למעשה, אין הבחנה חדIdentity"-" )אני, עצמי( וחלקם בSelf"-חלקם עוסקים ב

 ומקובלת בין המושגים ומרבית החוקרים מתייחסים אל שניהם כהיינו הך. ממונחים אלו נגזרים מונחים

, אשר יוצרים גיוון מושגי ומחקרי אך גם Ego identity, Self perception, Self conceptנוספים, למשל: 

 מייצרים חוסר בהירות ובלבול. 

 

 "זהות"הגדרת  .2.3.2

( ומזהות Personal identityחברתית, הרואה את הזהות כמורכבת מזהות אישית )-ברוח הגישה הפסיכו

. (Adams & Marshall, 1996מש בהגדרת הזהות של אדמס ומרשל )שתנ(, Social identityחברתית )

הזהות האישית הינה מכלול התכונות והמאפיינים האישיותיים של הפרט, מערכת הערכים, האמונות 

והמטרות שלו. הזהות החברתית הינה הזהות הקשורה לגורמים חיצוניים, כגון הקבוצה האתנית אליה הוא 

כלכלי מסוים -מינו, מצבו המשפחתי, השתייכותו לקבוצה בעלת מעמד חברתימשתייך, ארץ מוצאו, דתו, 

טענו כי הזהות מורכבת משני תהליכים הופכיים אשר  (Adams & Marshall, 1996)אדמס ומרשל  וכיו"ב.

בתהליך הדיפרנציאציה אדם מבדיל את עצמו  דיפרנציאציה ואינטגרציה. –משלימים אחד את השני 

שונה החודיותו והיותו אדם אינדיבידואלי שחווה את עצמו כישות קוהרנטית יימאחרים ומודגשת 

מאחרים. בעוד בתהליך הדיפרנציאציה, תהליך עיצוב הזהות כרוך בעבודה פנימית, תהליך האינטגרציה 

המתרחש במקביל כרוך בדינמיקות חברתיות. בתהליך זה, האדם משייך את עצמו לקבוצות חברתיות 

האישית )מרכיבי הזהות שמבחינים  –ציה והאינטגרציה מייצגות את שני חלקי הזהות שונות. הדיפרנציא

מזהים את הפרט עם קבוצות חברתיות(.  את הפרט מאנשים אחרים( והחברתית )מרכיבי הזהות אשר
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הזהות החברתית מושפעת הן מהשפעות חברתיות ברמת המקרו, כגון תרבות, פוליטיקה, מעמד וגזע והן 

אישית. הזהות -יומית ותקשורת בין-תיות ברמת המיקרו, כגון יחסים בין אנשים ברמה היוםמהשפעות חבר

לאור תפיסות חברתיות  הווההאבהית היא גם זהות אישית המובחנת מאחרים וגם זהות חברתית, המת

 אודות תפקידי מגדר וכפועל יוצר של החיים המשותפים של הנערים עם בני משפחתם וסביבתם הקרובה. 

( מבחינות בין רמות שונות של הזהות החברתית Brewer & Gardner, 1996ואר וגרדנר )בר

-אישית נובעת מיחסים בין-אישית וקולקטיבית. הזהות הבין-הנבדלות זו מזו במידת הכוללניות: בין

 ידידויות וקבוצות חברתיות מצומצמות.זוגיות, ילד, -אישיים הכרוכים במגע פנים מול פנים: יחסי הורה

ן זהויות שההזהות הקולקטיבית אינה מחייבת קשר אישי אלא קשורה למאפיינים קבוצתיים רחבים. ישנן 

אישית )קשר -אישיות וגם קולקטיביות, כגון הורות. הזהות האבהית מקשרת בין אפיקי הזהות הבין-גם בין

 תרבותי(. -פט חברתיעם בני משפחה ועם ילדים עתידיים( לבין אפיקי הזהות הקולקטיבית )הורות כקונס

 תמורכבמכך שהזהות הקושי נובע שתכן ימדוע ישנו קושי בהגדרת הזהות? י –נת השאלה ימעני

 –( Distinctiveness( והן מובחנות מאחרים )Samenessהן דמיון לאחרים ) –משתי משמעויות שונות 

(. קוטה ולוין Jacobson-Widding, 1983ושתיהן תורמות להתייחסויות לזהות מתוך פרספקטיבות שונות )

(Côté & Levine, 2002 גורסים ששינויים תרבותיים וטכנולוגיים מהירים של העשורים האחרונים עיצבו )

הבנה מורכבת של הזהות בחברה המערבית. בעוד בעבר, טקס מעבר מקובל ומוסכם חברתית סימל השגת 

צמו. קשיים בגיבוש הזהות, תקופת בלבול, זהות בוגרת; כיום, על האדם המערבי לעצב את זהותו בכוחות ע

נחשבים לנורמה חברתית  ,חוסר בהירות וחוסר יכולת להתמודד עם אפשרויות הבחירה המרובות הקיימות

מקובלת. מכאן, לא רק מבחינה תיאורטית, אלא גם מבחינה פרקטית, הן החברה בכללותה והן הפרטים 

 ותה בתקופה הנוכחית. בחברה מתקשים ביצירת הבנה אודות הזהות ומשמע

יווצרות ניתן למפות את המחקר העוסק בזהות לשני תחומים מרכזיים. הראשון, מתמקד בה

. השני, בתהליכים המתקיימים לאחר שעוצבה הזהות ובשימור הזהות זהויות, בהתפתחותן והתהוותן

(Côté & Levine, 2002 במסגרת .)ת.זה, נתמקד באופן שבו מתהווה הזהות האבהי מחקר 

 

 חקר הזהותבגישות  .2.3.1

הזהות  אבן דרך בחשיבה התיאורטית אודותראשית, נדון בתיאוריה של אריקסון, אשר כתביו היו ל

(Dunkel & Sefcek, 2009( על פי אריקסון .)Erikson, 1963) החיים האנושיים כרוכים בשינויים בלתי ,
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יקסון מציע מודל המכיל שמונה נמנעים ועל האדם להתמודד עם מטרות התפתחותיות לאורך חייו. אר

חברתית. השלבים ההתפתחותיים מזמנים התמודדויות -שלבים אוניברסליים המתארים התפתחות פסיכו

עם נקודות מפנה ומשברים. אופן התמודדותו של האדם עם הקונפליקטים ואתגרי החיים בשלבים השונים 

( אשר מלווה Virtueהוא רוכש מעלה ) אדם מצליח לפתור את השלב כהלכהאם ההם המעצבים את זהותו. 

חברתית על פי אריקסון ראה/י -לפירוט שלבי ההתפתחות הפסיכו (.Erikson, 1963אותו בהמשך חייו )

 .1טבלה מספר 

 

 מעלה משבר פסיכולוגי גיל שלב

 תקווה אמון בסיסי לעומת חשדנות בסיסית 0-1 סנסורי-. אוראלי1

 כוח רצון מת בושה וספקאוטונומיה לעו 1-3 אנאלי-. שרירי1

 מטרה יוזמה לעומת אשמה 3-6 גניטלי-. לוקומוטורי3

 מיומנות יכולת לעומת רגשי נחיתות 6-11 . חביון1

 נאמנות זהות לעומת בלבול תפקידים 11-19 . גיל ההתבגרות1

 אהבה אינטימיות לעומת בדידות 10-11 . בגרות מוקדמת6

 דאגה פאוןימת קפוריות לעו 16-61 . בגרות ביניים2

 תבונה לעומת ייאוש "אחדות האני" +61 . בגרות מאוחרת1

  חברתית-: שמונת שלבי ההתפתחות הפסיכו1טבלה מספר 

 

( Erikson, 1968( של אריקסון )Theory of ego identity formationלפי תיאוריית עיצוב הזהות )

גוד לתפיסה הדטרמיניסטית שמציע פרויד למוות. בני דר זהות הינה מטרת האדם מהלידה ועהחיפוש אח

לגבי גיבוש האישיות, לפיה השנים הראשונות של החיים הן השנים הקריטיות לגיבוש הזהות, אריקסון 

האמין כי הזהות מתחילה להתפתח בילדות והתפתחותה נמשכת לאורך מעגל החיים. עם זאת, אריקסון 

ההתבגרות. השינויים הגופניים וההתפתחות טען כי עיצוב הזהות היא המשימה העיקרית של גיל 

הקוגניטיבית של גיל ההתבגרות מובילים את המתבגר להחליף את זהותו כילד לזהות של אדם בוגר. בשלב 

זה, המתבגר מתנסה בתפקידים חברתיים שונים ובזהויות שונות. בתקופה זו, החברה מעניקה למתבגר 

(, שבמהלכו החברה מגלה Social moratoriumם חברתי" )"פסק זמן", אשר אריקסון הגדירו כ"מורטוריו
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לאדם את היכולת להיות  נותןיחס סבלני לחקירת זהויות שונות ותפקידים שונים. פתרון מוצלח של שלב זה 

נאמן לעצמו ולגבש זהות אישית ייחודית, אינטגרטיבית וקוהרנטית. את ההתפתחות הנורמלית של הזהות 

תית וטען כי הצלחה בגיבוש הזהות נובעת מהתמיכה שהחברה מעניקה אריקסון תלה בסביבה החבר

(Erikson, 1963, 1968; Kroger, 2007מתוך ה .)של אריקסון והדגש שהוא מעניק לגיל  תיאוריה

 . את הזהות האבהית של נערים מחקר זהההתבגרות בעיצוב הזהות, נבחן ב

-את המונח באופן ברור וחדיקסון ארעל אף כתיבתו הרבה אודות הזהות, למעשה, לא הגדיר 

משמעויות רבות וקונוטציות מגוונות. עם זאת, אריקסון מונה מספר מאפיינים של משמעי והעניק לו 

 הזהות: 

 : אני יחידה אנושית ברורה ונפרדת מאחרים. תחושת ייחודיות)א( 

ה בין חלקי : האגו הוא המשמר את תחושת הזהות והוא מנסה ליצור הרמונישלמות וסינתזה)ב( 

 האישיות כדי להביא לתחושת שלמות. 

: שמירת קשר בין האישיות בעבר לבין מה שהיא כעת ולמה שתהיה בעתיד. אחידות והמשכיות)ג( 

 מעבר למקומות שונים ולסיטואציות שונות, יש לאדם תחושה שהוא נשאר אותו אדם. 

יש סתירות בין הערכים של כש. לאידיאלים ולערכים של קבוצה מסוימת : קשרשייכות חברתית)ד( 

 ,Erikson, 1963הקבוצה לבין ערכי הפרט, יכולה להיות פגיעה בזהות העצמית או בתחושת השייכות )

1968 .) 

בנוסף, אריקסון הגדיר שלושה אלמנטים אשר מעצבים את הזהות. את האלמנט הראשון, אריקסון 

יכולות פיזיות. ו, מראהוהגופניים, כגון מגדר,  " אשר כולל את האפיונים הביולוגייםBodily selfמכנה "

והגנות  ם, תחושות, רצונות, צרכיהצרכים הפסיכולוגיים –" Personal identity"-האלמנט השני הינו ה

הווה את האלמנט המ" היא הסביבה התרבותית Social identityאשר מספקים תחושת "אני" יציבה. "

 האדםחי . התרבות שבה ו'רץ המוצא, הרקע האתני, שפת האם וכהשלישי. אלו חלקי הזהות הכוללים את א

במה לבטא את האפיונים הביולוגיים והפסיכולוגיים. הזהות האבהית שוזרת יחדיו את שלושת  מאפשרת לו

 האלמנטים הללו, שכן הזהות האבהית קשורה למגדר, לצרכים פסיכולוגיים ולסביבה התרבותית. 

. אריקסון טמונות בהאריקסון, אין להתעלם מבעיות מרכזיות ה על אף השפעתה של התיאוריה של

 ,Kroger) האמפירית לא הגדיר באופן מדויק את המונחים שהוא מציע, כך שקשה לקבוע את מהימנותם

(. לא רק רעיונותיו המופשטים של אריקסון הקשו על קיומו של מחקר אמפירי, אלא גם העובדה שכדי 2007
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 & Hjelleיש צורך במחקר ארוך טווח המעריך את השינויים לאורך החיים ) לתקף את התיאוריה שלו,

Ziegler, 1992גיבוש זהות. לפי אריקסון, פתרון מוצלח של את ראייתו הדיכוטומית  א(. בעיה נוספת הי

הצלחה בפתרון המשבר יוביל לבלבול תפקידים. אריקסון -אישהשלב החמישי יוביל לגיבוש זהות, בעוד 

, פרג שמעוני-כספא-טוראת הדעת על גווני הביניים שבין זהות מגובשת לבין זהות שאינה כזו ) אינו נותן

 . (1001ומיקולינסר, 

(, אשר התבסס על אריקסון Marcia, 1966; Marcia et al., 1993מענה לכך ניסה לתת מרסיה ) 

נקבעים ש( Identity statusהזהות בגיל ההתבגרות. מרסיה פיתח ארבע קטגוריות של מצבי זהות ) חקר אתו

( והאם בוצעה חקירת זהות Commitmentפי שני ממדים: האם נעשתה התחייבות לזהות של מבוגר ) לע

(Exploration( ארבע הקטגוריות הן: ערפול זהות .)Identity diffusion גיבוש זהות בטרם עת ,)

(Foreclosure( גיבוש זהות מעוכב ,)Moratorium( והשגת זהות )Identity achievement ראה/י טבלה( .)

 (. 1מספר 

 

 התחייבות לזהות של מבוגר

 כן    לא     

 גיבוש זהות בטרם עת   ערפול זהות   לא   

 חקירת זהות

 השגת זהות  גיבוש זהות מעוכב   כן   

 

 : מצבי זהות לפי מרסיה1טבלה מספר 

  

ת שונות. בתקופת חקירת הזהות האדם חקירת הזהות כרוכה במשבר שבמהלכו אדם בוחן אפשרויו

שואל את עצמו אודות ערכיו ואמונותיו ומקדיש מחשבה להחלטות ולאפשרויות בחייו, כגון החלטה על 

כיווני קריירה ובחירת בן/בת זוג לחיים. בהתחייבות לזהות, מביע האדם מחויבות להחלטות הקשורות 

 מנחות אותו. הלחייו, לערכיו ולאידיאולוגיות 

אין מבנה זהות יציב. זהו מצב נורמטיבי בגיל ההתבגרות המוקדמת שבו טרם בוצעה  פול זהותערב

חקירת זהות ואין התחייבות לזהות של אדם בוגר. צעירים במצב זהות זה אינם עוסקים בחקירת זהויות 
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קירת טרם בוצעה ח גיבוש זהות בטרם עתותפקידים ואינם מציבים לעצמם יעדים ארוכי טווח. במצב של 

זהות, אך נערכה התחייבות לזהות מסוימת. במצב זה יש קבלה של ערכים, בחירות מקצועיות ותפקידים 

אפשרויותיו, אך לא  ן אתחואדם בה, גיבוש זהות מעוכבחברתיים שאחרים )לרוב הוריהם( קבעו עבורם. ב

רתי ומקצועי זה או התחייב לזהות מסוימת. אדם הנמצא במצב זה יטה לדמיין את עצמו ממלא תפקיד חב

אחר, אך טרם ביצע צעדים לכיוון מימוש המחויבות. כאשר אדם חווה משבר וביצע חקירה עצמית 

. משיגי הזהות השגת זהותהוא הגיע לששלאחריה הוא מתחייב לערכים ולתפקידים מסוימים, ניתן לומר 

 זהות המשכית ועקבית.  מצויים בסטטוס הזהות הבשל והמאוזן ביותר. למשיגי זהות תחושה ברורה של

רעיונותיהם של אריקסון ומרסיה עוררו את הדיון בזהות ותרמו להתפתחות החשיבה אודות 

המונח. באופן ספציפי, הם תרמו לפיתוח החשיבה אודות התפתחות הזהות בגיל הנעורים. חקר הזהות 

יקסון ומרסיה. האבהית בקרב נערים, שהוא מוקד המחקר הנוכחי, יוצא מתוך התשתית שהניחו אר

הזהות הינה תוצר של יחסי גומלין בין המחקר הנוכחי מסכים עם הטענה של אריקסון ומרסיה, כי 

שתנות במהלך החיים בהתאם והיא ממשיכה להתפתח ולה ,הביולוגיה והפסיכולוגיה לבין הסביבה

הקלאסיות מודרנית המאתגרת את התיאוריות -עם זאת, המחקר הנוכחי תומך בגישה פוסט. לנסיבות

חוקרים  לחקר הזהות. הרחבות תיאורטיות וביקורות על אריקסון ומרסיה הושמעו מכיוונם של

 ( והן תוצגנה להלן.Schwartz, 2001תיאורטיקנים שונים )ו

על כך שתיאור הסטטוסים השונים של הזהות  ות( מצביע1001, פרג ומיקולינסר )שמעוני-כספא-טור

הם אינם מתייחסים לתהליכים הנפשיים המובילים שחסר, מאחר כפי שהציע אותם מרסיה לוקים ב

( נותן דעתו 1001, פרג ומיקולינסר, שמעוני-כספא-בתוך טור, Kelman, 1998לסטטוס הזהות. קלמן )

לתהליכים הנפשיים ואף טוען כי תהליך גיבוש הזהות אינו מתקיים בהכרח בגיל ההתבגרות. קלמן גורס כי 

מובילים לשינוי  השפעה חברתית המעצבים את זהותו של האדם. תהליכים אלקיימים שלושה תהליכי ה

(, Compliance) ההתרצותבהתנהגותו, עמדותיו, דעותיו, אמונותיו, ערכיו והעדפותיו של אדם. בתהליך 

אדם מאמץ התנהלות הנחשבת רצויה על ידי גורם חיצוני )לדוגמה, אדם אחר או קבוצה חברתית(. דפוס זה 

טמע ולהוות חלק מהזהות, אך הפרט יציג התנהלות זו רק כאשר האדם או הקבוצה יהיו נוכחים. עשוי להי

 ההזדהותכלומר, האדם יפגין התנהלות זו כלפי חוץ, אך היא אינה מוטמעת בו. לעומת זאת, בתהליך 

(Identification ,האדם אינו פועל מתוך רצון לרצות אחרים אלא הוא מאמץ התנהגויות ,)ת לקשר קשורוה

זהויות של אחרים. מאישי אשר משמשות אותו להגדרתו העצמית. בתהליך זה, האדם מאמץ חלקים -בין
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ההזדהות מסייעת לאדם להגדיר את זהותו באמצעות קבוצות חברתיות. זהות הנובעת מתוך התרצות ו/או 

אקטיבי לערכיו, ( האדם מבצע עיבוד Internalization) ההפנמההזדהות אינה זהות אותנטית. בתהליך 

עמדותיו והתנהגותו, כך שנוצרת זהות אותנטית, יציבה ואינטגרטיבית. ההפנמה מתרחשת כאשר השפעה 

חברתית תואמת את מערכת הערכים של הפרט. הזהות מתגבשת מתוך שלושת תהליכי ההשפעה החברתית 

 פתחתכי הזהות האבהית מת הללו. רעיונותיו של קלמן באים לידי ביטוי בעבודה זו, שכן עבודה זו מניחה

 לאור השפעות חברתיות ומתוך תהליכים אקטיביים ופסיביים שמבצע הפרט. 

תוך  לא( שילבו את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית Kurtines et al., 1995קורטינס ועמיתיו )

ת של המחקר הפסיכולוגי העוסק בזהות והדגישו את יכולת הבחירה, השליטה העצמית והאחריות האישי

האדם בעיצוב זהותו. לפי גישה זו, האדם הוא המפיק את זהותו, הוא האחראי על הבחירה ועל תוצאותיה 

ועליו לנקוט גישה אקטיבית ולבחור את זהותו מתוך אפשרויות שונות. קורטינס ועמיתיו הציעו יכולות 

ויות שונות של זהות אשר עשויות לתרום להתפתחות הזהות, כגון יצירתיות )המאפשרת חשיבה על אפשר

מנע מלשפוט אדם אחר על בחירת זהות יומסייעת בפתרון בעיות זהות( וחוסר שיפוטיות )היכולת לה

 מסוימת(. 

תיאורטיקנים אחרים התייחסו לעיצוב הזהות מתוך דגש על יחסי הגומלין שבין הבניות חברתיות 

פסיכולוגיים פנימיים. במסגרת מחקר זה,  ותפקידים חברתיים, כגון מגדר, אתניות, גזע ומעמד לבין מבנים

גם לסוגי זהות אחרים  ינתן דגש מיוחד על התפתחות והתהוות הזהות האבהית לאור תפקידי מגדר, אךי

 הזהות האבהית.  התפתחות)דוגמת אתניות, גזע, מעמד, דת ונטייה מינית( השפעה על 

( שלבים בהתפתחות Levinson, 1978תיאר לוינסון ) "The seasons of a man's life"בספרו 

, הוא "The seasons of a woman's life"חברתית. בספר המשך, -הזהות של גברים מפרספקטיבה פסיכו

ושל  התייחס לשלבי התפתחות הזהות של נשים, והציע כי קיימת הקבלה בין התפתחות הזהות של גברים

ים, קבועים, ניתנים יי התפתחות שהם לינאר(. לפי לוינסון, קיימת סדרה של שלבLevinson, 1996נשים )

לוינסון כי קיימים הבדלי זהות בין המינים, טוען לניבוי ונמשכים באופן עוקב לאורך ציר הזמן. עם זאת, 

 ם מנשים ומגברים.מצופיאשר נגזרים מן הסוציאליזציה השונה ומן התפקידים החברתיים השונים אשר 

)לדוגמה, לבנים בצפון  מבחינה אתנית ית הגמוניתאנשים המשתייכים לקבוצה חברתשבעוד 

אמריקה( ממעטים להתייחס לזהותם מפרספקטיבה אתנית, אנשים המשתייכים לקבוצות חברתיות שהינן 

אמריקאים או היספאנים בצפון אמריקה( נותנים את דעתם על הרבדים -מיעוט אתני )לדוגמה, אפרו
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 & Branch, Tayalת כמרכיב משמעותי בזהותם )האתניים המבנים את זהותם ומתייחסים לאתניו

Triplett, 2000.) 

הן הפרספקטיבה המגדרית והן הפרספקטיבה האתנית להבנת הזהות מדגישות את הפן האישי 

-והפן החברתי, מתוך הבנה ששני רבדים אלו )כמו גם רבדים נוספים( מעצבים את הזהות. גישות פוסט

בנה מונוליטי וטוענות כי הזהות הינה ישות דינמית, מורכבת ת את הגדרת הזהות כמומודרניות שולל

( Gergen, 1991ומגוונת וכי ישנן אופציות רבות של זהות המתקיימות זו לצד זו בנפשו של אדם. גרגן )

-זמנית בזהות ואת אי-מתייחס לזהות כאל קולאז'. דימוי זה ממחיש את הממדים הרבים המתקיימים בו

התומכים בראייה זו רואים את גישתם המודרנית של אריקסון ושל מרסיה יציבותה. תיאורטיקנים 

כאנכרוניסטית וכי בתקופה הנוכחית לא ניתן להמשיג את הזהות ולחקור אותה בפרקטיקות רציונליות 

ים שונים הקשרולוגיות. לדידם, אין זהות אחידה שיש להשיג, אלא הזהות מובנית מתוך אינטראקציות ב

 (. Hollinger, 1994; Rattansi & Phoenix, 2005סמלים תרבותיים, כגון השפה )ומתווכת על ידי 

במהלך המחקר, התחדדה ההבנה כי דימוי הזהות כקולאז' תואם את הזהות האבהית. הזהות 

רבדים ויש בה ממדים מגוונים. כמו כן, הזהות -האבהית מעוגנת בהקשרים חברתיים, היא ארוגה רבדים

. א הזהות המגדריתיחת במהלך החיים. היבט חשוב ומרכזי בזהות האבהית ההאבהית משתנה ומתפת

מוסדות חברתיים, תרבותיים ומדינתיים כורכים יחדיו את האבהות, על תפקידיה ומשמעויותיה עם 

תפיסות אודות מין ומגדר. במילים אחרות, בבואנו לחקור את הזהות האבהית, יש לתת את הדעת על מגדר, 

תפקידי מגדר  תפקידי מגדר, ובאופן ספציפירתית קיימת הלימה בין אבהות לבין ברמה החבשמאחר 

בשל כך, נתייחס להלן לזהות המגדרית ולתיאוריות המסבירות את התפתחותה. כמו כן, נדון במושג גבריים. 

 הגבריות ובתיאוריות המאתגרות את המגדר כמבנה דיכוטומי. 

 

 זהות מגדרית .2.4

ידי גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים והיא מהווה ממד מרכזי של הזהות המגדרית מעוצבת על 

תייחס לזהות נזה,  מחקרהזהות. בשנים האחרונות מתקיים דיון נרחב לגבי הגדרת המונח. במסגרת 

( וזהות תפקידי המגדר Core gender identityמורכבת משני מונחים: ליבת הזהות המגדרית )רית כמגד

(Gender role identity ליבת הזהות המגדרית היא תפיסתו של הפרט אודות המין .)היותו  – הביולוגי שלו

זכר או נקבה. תפיסה זו מתעצבת עד סוף שנת החיים השניה והיא נוטה להיות קבועה. זהות תפקידי המגדר 
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ו אישה. היותו גבר א –הינה קונספט מורכב יותר, שמשמעו התחושה הפנימית של הפרט אודות המגדר שלו 

 בעת על פי סטנדרטים חברתיים לגביזהות תפקידי המגדר מספקת תחושה של גבריות או של נשיות אשר נק

תרבותיים של נשיות ושל ייצוגיים התנהגות נשית, התנהגות גברית, תפקידים חברתיים של נשים וגברים, ו

(. Meissner, 2005; Person & Ovesey, 1983גבריות. בזהות זו קיימת מידה של גמישות ופלואידיות )

שתי ההגדרות מתייחסות להבחנה בין מין ומגדר. "מין" הינו הסיווג כזכר או כנקבה כפי שנקבע על פי 

ופיזיולוגיים. המונח "מגדר"  , הורמונלייםגורמים גנטיים, אשר באים לידי ביטוי בהבדלים אנטומיים

ים החברתיים, לתכונות האישיות הנחשבות לתפקיד –מתייחס להבדלים החברתיים שבין נשים וגברים 

(. Lippa, 2005גבריות או נשיות ולהתנהגויות הסטריאוטיפיות הנחשבות כמתאימות לגברים או לנשים )

למונחים "מין" ו"מגדר" מקום מרכזי במחקר זה, שכן הם תורמים להבנת, הבניית והגדרת הזהות 

 האבהית. 

חברתית היא שאנשים מושפעים מהסיטואציה. רוס אחת הטענות המרכזיות של הפסיכולוגיה ה

( דנים בהרחבה בטענה זו וטוענים כי לא ניתן לנבא בצורה מדויקת את Ross & Nisbett, 1991וניסבט )

התנהגות האדם לפי דיספוזיציות אישיותיות או לפי התנהגותו בעבר. כשאנשים מנבאים או מסבירים 

ערכת יתר לגורמי אישיות ולהמעיט בחשיבות הסיטואציה. התנהגויות של אחרים, הם נוטים לעשות ה

היא נפוצה ומטעה. אנשים נופלים לה קורבן גם כשהם מודעים ומכונה "טעות הייחוס הבסיסית"  יה זוינט

להשפעת הסיטואציה, ואפילו לגבי עצמם. ייחוסים אישיים מובילים אותנו להניח כי המַבצע הוא בעל 

מורכבת ומושפעת מיחסי  קורט לוין טוען כי התנהגות האדם(. Ross, 1977ה )תכונה מסוימת או דיספוזיצי

אנשים אוטונומיים, אך רואים את עצמנו כ(. אנו Blass, 1991הגומלין בין האישיות לבין הסיטואציה )

בפועל אנחנו מושפעים מגורמים חיצוניים, שלא תמיד יש לנו מודעות להם. הסביבה משפיעה על 

 רגשותינו ועמדותינו. תינו, ויוהתנהג

ייתכן כי הזהות המגדרית היא משתנה סיטואציוני, והיא תוצאה של השפעה חברתית, תהליכי 

(, 1006בובואר )-ִחברות והפנמה של ציפיות. האמירה המפורסמת של הפילוסופית הפמיניסטית סימון דה

היא מציעה שגם האפיון ששאישה לא נולדת אישה אלא הופכת לכזו, הינה רלוונטית לענין זה, מאחר 

כדי להכחיש ם וחברתיים. אין בטענה זו יהכביכול מולד של זהות הוא תוצר של משתנים סיטואציוני

הזהות המגדרית היא שיתכן ילחלוטין את הרעיון שיש באדם גרעין אישיות או גרעין של זהות מגדרית, אך 
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ת חברתיות והיא משתנה בהתאם לא רק מהות פנימית של האדם, אלא תולדה של שרשרת סיטואציו

 למצבים חברתיים שונים. 

 

 התפתחות הזהות המגדרית .2.4.2

משקל להשפעת חות הזהות המגדרית. חלקן נותנות קיימות תיאוריות שונות המסבירות את התפת

הזהות המגדרית, בעוד אחרות מכירות בחשיבות הסביבה,  התפתחותהתורשה, הגנטיקה והביולוגיה ב

יאוריות מדגישות אספקטים שונים ומתייחסות לתהליכים נפשיים, רגשיים, החברה והתרבות. הת

קוגניטיביים, אבולוציוניים, פיזיולוגיים, חברתיים, תרבותיים ופוליטיים הלוקחים חלק בהתפתחות הזהות 

 המגדרית. 

 טוענות כי גורמים ביולוגיים מולדים, כגון מבנה גנטי, פעילות הורמונלית תיאוריות ביולוגיות

ושונות פיזיולוגית ואנטומית, הם המייצרים את ההבדלים בין המינים ואת הזהות המגדרית. גישה בולטת 

אבולוציה בהבניית הזהות המקומה של , אשר תומך בהזרם האבולוציוניבחשיבה מהותנית זו היא 

שהתנהגויות  (, שהניחWilson, 1975המגדרית. הפסיכולוגיה האבולוציונית החלה עם עבודתו של וילסון )

וינציחו אישיות אנושית בהליך  שהגדילו את סיכויי האדם להתקיים ייבחרו בהיסטוריה האבולוציונית

ברירה טבעי. אין פלא שחלק נכבד מהמחקר על היישום של הפסיכולוגיה האבולוציונית התמקד בבחירת 

מציעה זווית ראיה שנויה (. הגישה האבולוציונית Buss, 2008; Buss & Shackelford, 1997זוג ) בני

המינים ועל התפתחות הזהות המגדרית ולטענותיה יש השלכות חברתיות -במחלוקת על יחסים בין

צדק חברתי. בנוסף, לטיעוניהם הספקולטיביים של -ופוליטיות. מבקריה טוענים שהיא מספקת הצדקה לאי

רונית של התיאוריה היא הקושי הפסיכולוגים האבולוציוניים נמצאו בקלות הסברים חלופיים. בעיה עק

  לייצר ניסויים שיוכיחו את השערותיה.

. הזרם הפסיכואנליטיזרם תיאורטי מרכזי אחר אשר מסביר את היווצרות הזהות המגדרית הוא 

יש לציין כי אף על פי שתיאוריות פסיכואנליטיות זכו לתהודה נרחבת, הן זכו לתמיכה אמפירית מועטת 

(Ruble, Martin & Berenbaum, 2006 פרויד עצמו אינו מזכיר את המונח "זהות מגדרית", אולם הוא .)

המתאר את התפתחות המיניות בגילאים הצעירים ואת התהליכים הנפשיים  סקסואלי-מודל פסיכומציע 

(. בגיל שלוש לערך, מתחילה 1001שבמהלכם ילדים וילדות רוכשים תכונות גבריות או נשיות )פרויד, 

ל ילדים באיברי המין. בשלב זה, הם מפתחים מודעות לכך שלבנים יש פין ולבנות אין. לפי התעניינות ש
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הזהות כגבר או כאישה נקבעת על פי איבר המין, והיא זו שמגדירה את  –פרויד, האנטומיה היא גורל 

ים הגבריות כעליונה ואת הנשיות כנחותה. בגיל זה מתקיים הקונפליקט האדיפלי, שבמסגרתו ילדים חש

-משיכה מינית כלפי ההורה בן המין השני, וקנאה ותוקפנות כלפי ההורה בן אותו המין. ההתפתחות הפסיכו

זהות של בנים מתפתחת מתוך התמודדות עם חרדת הסירוס, בעוד  –סקסואלית של בנים ובנות היא שונה 

ה לבין האבא והאימא זהות של בנות מתפתחת מתוך קנאת הפין. לדינמיקה המשפחתית שבין הילד או הילד

 (. Moore & Fine, 1990ולקונפליקט האדיפלי מקום מרכזי בהתפתחות הזהות המגדרית )

תיאורטיקנים אחרים מציעים גורמים אחרים אשר משפיעים על הזהות המגדרית. כך למשל, 

, מיניות, קט, קונפליקטים התפתחותיים מסוגים שוניםי( מציעה כי יחסי אוביTyson, 1982, 1989טייסון )

 קטייחסי האוביאגרסיביות ותפקודי אגו וסופר אגו מעצבים את הזהות המגדרית. היא מדגישה במיוחד את 

( עם Disidentificationההזדהות )-( ואיIdentificationבהתפתחות הזהות המגדרית. תהליך ההזדהות )

הגבריות. את הנשיות או קט הראשוני )האימא, לפי מודל המשפחה המסורתי( הם המבססים את יהאובי

קט הראשוני. בניגוד לכך, כדי להשיג תחושה של גבריות, על הילד ינשיות נוצרת על ידי הזדהות עם האובי

 טחון. ילבסס תחושה של נפרדות מאמו. כאשר הילד מזדהה עם אביו, נוצרת בקרבו תחושה של גבריות וב

הזהות המגדרית היא  אחת המבקרות החריפות של המודל הפסיכואנליטי להתפתחות

(. Chodorow, 1978הפסיכואנליטית הפמיניסטית ננסי צ'ודורו אשר מציעה מודל התפתחותי אלטרנטיבי )

. צ'ודורו מדגישה את החשיבות של כחלק מתהליך ההיפרדותמודל זה מתרכז בהבניה של נשיות ושל גברית 

האבות  –מת חלוקת תפקידים מגדרית הקשר האנושי ביצירת הנפרדות ואת העובדה התרבותית, לפיה קיי

אשר משפיעה על התפתחות הזהות המגדרית. זהות  –הם המפרנסים והאימהות מופקדות על גידול הילדים 

זו מתפתחת באופן שונה אצל ילדים וילדות. ההבנה של הילד מה זה להיות בן/גבר לא מתרחשת דרך 

ית דרך עימות פוזיטיבי )"מה אני כן"(, הוא המפגש עם אביו. הערוץ שדרכו הילד לומד מהי זהות גבר

נמצא בקונפליקט קשה: מחד גיסא,  , והוא. הילד מבין מה זה להיות בן/גבר על דרך השלילהמאד מצומצם

האימא נתפסת כחלק ממנו, ומאידך גיסא הוא מבין שהוא לא כמוה. בנים חווים את זהותם כמבוססת על 

אישה מתרחשת באמצעות היפרדות בת/ילדה מה זה להיות  . ההבנה שלדימוי של אינדיבידואל נפרד

מעניקה לבתה תחושה של המשכיות ודומות, כמו אמרה לה: "את  םהקשר איתה. הא תמהאימא והפנמ

קט )האימא( שמכונן איתה את הקשר העמוק ינפרדת אבל את כמוני". הילדה לא צריכה לעקור את האובי

הוא מסוגל להכיל את שפסיכי בריא יותר, מאחר -ה אינטרההראשוני. צ'ודורו רואה את הנשיות כמבנ
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, הילדה הופכת לאדם אופן תקיןתהליך מתבצע בההכפילות של להיות בקשר ושל להיות אדם נפרד. כאשר 

זמנית יכולת להכיל את ה"אני" וגם יכולת לעצמאות. -נפרד שמכיר בחשיבות קשרים. כלומר, מתקיימת בו

סמך התבוננות בהורים, חלוקת התפקידים המגדרית שביניהם, והבנת גם הזהות האבהית נבנית על 

 המשמעויות השונות של "אימא" ושל "אבא". 

התיאוריה הפמיניסטית של צ'ודורו מתייחסת לא רק להשפעת הדינמיקה המשפחתית אלא גם 

 אינההיא ש כיווןתרבותי המשפיע על הזהות המגדרית. צ'ודורו מציעה פמיניזם של שונות -לאקלים חברתי

מנסה למחוק את ההבדלים בין גברים לבין נשים אלא להפוך את הקיום של נשים וגברים לגמיש יותר. 

ילדים וילדות שלטענתה, כאשר גברים יצטרפו למרחב הביתי, ייווצר פלורליזם של זהויות מגדריות, מאחר 

קר הנוכחי טוען כי הזהות האבהית הן נשיות והן גבריות. בהמשך לכך, המח –יחוו מקרוב מגוון של זהויות 

מתהווה לאור מודלים שונים של זהויות הוריות. כאשר נערים נחשפים למגוון זהויות, הם עשויים לעצב את 

 ממדית. -גמישה ורבהאבהית בצורה זהותם 

הזהות המעצבים את מדגישות גם הן את הכוחות הסביבתיים  תיאוריות למידה, לגמרי מכיוון אחר

התנהגויות ים פי גישה זו, ילדים לומדים התנהגויות מגדריות מתוך חיזוקים ועונשים המעודדהמגדרית. ל

ניתנת על ידי החברה )ובאופן המגדריות התואמות את המין הביולוגי. התניות קלאסיות ואופרנטיות 

לתיאוריות (. בניגוד Gough, 1998ת את תפקידי המגדר )ו( מעצבו'הורים, משפחה, אנשי חינוך וכ –ספציפי 

הזהות המגדרית היא  גורסות כימולדים, תיאוריות למידה  םות, הטוענות כי הבדלים מגדריים הביולוגי

מין -, שסוקר כיצד דפוסי התנהגות תואמיLippa, 2005נלמדת. גישה זו קיבלה תמיכה אמפירית )למשל, 

המורכבים של ההתנהגויות כדי להסביר את מכלול הדפוסים בגילאים צעירים(, אך אין בה די  נלמדים

 המגדריות האנושיות. 

מייחסות אף הן משקל רב להשפעות הסביבתיות, אך הן  חברתיות-תיאוריות למידה קוגניטיביות

מדגישות תהליכי למידה  הגם מעניקות לפרט אחריות ושליטה מסוימת על עיצוב זהותו. תיאוריות אל

( מתייחסים אל מודל Bussey & Bandura, 1999יה וחיקוי. בוסי ובנדורה )יהמתקיימים מתוך צפ

חברתי להתפתחות -( ושואבים מתוכו הסבר קוגניטיביBandura, 1986הדטרמיניזם ההדדי של בנדורה )

בין גורמים אישיים  קשריםהזהות המגדרית. לפי הדטרמיניזם ההדדי, תהליכי למידה מתקיימים מתוך 

ת והתרחשויות בסביבה, וכל רכיב משפיע על האחרים ומושפע )קוגניציה, רגשות, ביולוגיה(, דפוסי התנהגו

(, כלומר חיזוקים ועונשים Enactive experienceסיון בפועל )י(, נModelingמהם. לדידם, חיקוי אחרים )
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משפיעים  –( של תפקידים מגדריים Direct learningעל התנהגויות מגדריות מסוימות, ולמידה ישירה )

ות המגדרית. בוסי ובנדורה מתייחסים לתהליך הקוגניטיבי המתרחש בגיבוש כולם על התפתחות הזה

  הזהות המגדרית של ילדים ומדגישים את התפקיד המשמעותי של ההורים בעיצוב זהות זו.

של התפתחות הזהות המגדרית. כך  פן הקוגניטיביתיאורטיקנים נוספים התמקדו בהיבט אחר של ה

 1-2מציג מודל ליניארי המחלק את התפתחות הזהות המגדרית בגילאי  (Kohlberg, 1966למשל, קולברג )

(, שבו הילד/ה מזהה את עצמו/ה כשייך/ת לקטגוריה Gender labelingלשלושה שלבים: סיווג המגדר )

(, שבו מתפתחת המודעות להמשכיות של המגדר ותחושה Gender stabilityמינית מסוימת; יציבות המגדר )

לכך  /השל הילד /ה(, שמשמעה מודעותוGender consistency; ועקביות המגדר )שהמין אינו משתנה

 ששינויים במאפיינים חיצוניים, התנהגויות או רצונות לא מלווים בשינויים הביולוגיים.

לעומת המחקר הרב על התפתחות הזהות המגדרית, קיים יחסית ידע מועט על התפתחות הזהות 

, נלמדת בגיל צעיר גדריות )גבריות/נשיות(ת. ההבחנה בין הקטגוריות המההורית, ובכלל זה הזהות האבהי

 ומתקיימת באופן ברור למדי בחיים האנושיים. נראה כי ההבחנה בין הקטגוריות ההוריות

מטושטשת יותר. משום הקישורים החברתיים שבין אבהות לבין גבריות, נפנה כעת  ,)אבהות/אימהות(

הזיהוי בין אבהות לבין גבריות הוא מהותני  מסבירות את הגבריות.לסקירת ההגדרות התיאורטיות ה

 יומית.-בעיקרו, אך הוא טבוע עמוק בשפה, בדימויים התרבותיים, ובהתנהלות החברתית היום

 

 גבריות .2.4.1

(. בספרה 1009בבואנו להגדיר את הגבריות, עומד לנגד עיננו פרויקט מחקר הגבריות של רייווין קונל )

זהות הגברית לבין סקירה ה"( משלבת קונל בין מחקר אמפירי אודות Masculinities"גברויות" )"

תיאורטית המתייחסת לתולדות חקר הגבריות, היווצרות הגבריות ומשמעותה, הצגת הביטויים הפוליטיים 

וחשיבה אודות אסטרטגיות המקדמות שוויון מגדרי. קונל מציגה ארבע גישות שונות להגדרת  ,של הגבריות

 יות:הגבר

מאתרות אפיונים המגדירים יסודות גבריים ומתוך אפיונים אלה מתקיים  הגדרות מהותניות)א( 

בחירת התווים המגדירים את מהות שניסיון להסביר את חייהם של גברים. הגדרות אלו הן בעייתיות מאחר 

 באופן שרירותי.  יתהגבריות נעש
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ות העובדתית כהווייתה ומסתמכות על שואפות להציג את המציא הגדרות פוזיטיביסטיות)ב( 

לות גבריות/נשיות. לפי הגדרות פוזיטיביסטיות, אנתונים סטטיסטיים מתחום הפסיכולוגיה המציגים סק

, אשר מתיימרות להציג הגבריות היא מה שגברים מהווים. הביקורת של קונל על גישה זו היא שסקאלות אל

 האישית של החוקרים והחוקרות.   עובדות ניטרליות, ספוגות למעשה בנקודת המבט

, קיים סטנדרט לגבריות, ומכאן גבריות היא מה שגברים אמורים הגדרות נורמטיביות)ג( לפי 

. קונל מצביעה על חולשת להיות. גברים שונים אחד מהשני במידת הקרבה והמרחק שלהם מסטנדרט זה

כך שבאופן אירוני, מרבית הגברים  גברים אשר זוכים ל"חותמת הגבריות",ם המעטים ה, שכן הגדרה זו

 אינם "גבריים".

מציעות כי מערכות של הבדלים סימבוליים מבנות את הגבריות והנשיות  הגדרות סמיוטיות)ד( 

נשיות". לפי קונל, הגדרות אלו אינן מתייחסות לרמה -כשני ממדים מנוגדים. כלומר, הגבריות מוגדרת כ"לא

 ן רק באופן מוגבל.האישיותית ובנוסף, ניתן להשתמש בה

קונל מציעה סדר מחשבתי השונה מהגישות שלהלן, ומגדירה גבריות כמכלול של פרקטיקות 

שאנשים מבצעים וכהבניה חברתית נזילה המושפעת משינויים היסטוריים ותרבותיים. לדידה, ישנו ריבוי 

ודות גזע, מעמד, דת, של גברויות והן מהוות חלק מרשת של מערכות ממוגדרות, אשר שזורות בהבניות א

התפיסה לפיה גברים מאחר שלאום, אתניות ונטייה מינית. קונל מציינת כי "גבריות" הינה מונח חדש, 

עם התפתחות החשיבה אודות ספירות נפרדות.  19-ונשים הינם טיפוסי אישיות שונים נולדה רק במאה ה

יות הינה מונח יחסי המובנה כלומר, גבר .גבריות מקבלת את משמעותה מתוך ההתייחסות לנשיות

באמצעות יחסים מגדריים. בנוסף, גבריות מוסברת ביחס למושג "גבריות הגמונית", השאוב מתוך כתביו 

 –של אנטוניו גרמשי ומתייחס 

מפתח בחיים -"לדינמיקה התרבותית שבאמצעותה קבוצה מסוימת תובעת ומשמרת לעצמה עמדת

על נס צורה אחת של גבריות ודוחקת מפניה את האחרות. החברתיים. בכל זמן נתון, התרבות מעלה 

הגבריות ההגמונית ניתנת להגדרה כמקבץ הפרקטיקות המגדריות המגלמות את התשובה 

המקובלת בזמן נתון לבעיית הלגיטימציה של הפטריארכיה, ומבטיחות )או נתפסות כמי 

 (.92)שם, עמ'  ם".הנשי שמבטיחות( בדרך זו את עליונותם השלטת של הגברים ואת הכפפתן של

הפוליטיקה של הגבריות ההגמונית מציגה מופעי ראווה של גבריות אידיאלית ומציבה סטנדרטים 

לגבריות למופת. מספר ממדים מבנים את הגבריות ההגמונית, ביניהם חשיבה רציונלית, הישגיות, אומץ, 

ות, אחריות על פרנסת המשפחה, שליטה ברגש, סמכותיות, השתייכות לספירה הציבורית, הטרוסקסואלי
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נשלטות בעיקר על ידי ההכפפת אחרים, כוח פיזי, אגרסיביות ועצמאות. בחברות פטריארכליות, שהן חברות 

מאדירים את הגבריות ההגמונית וממצבים אותה כאובייקט של תשוקה. השימוש בייצוגים  נעשהגברים, 

המשתייכים להגמוניה, בעוד את אלו שאינם  הגבריות ההגמונית מייצרת קונצנזוס אשר מגדיר מיהם

מיישרים איתה קו היא מדירה, מכפיפה ומוציאה לשוליים. תהליך זה מהווה מנגנון תרבותי אשר פועל 

אפשרויות הפעולה למי שאינו חלק מההגמוניה  .בחסות המדינה ונאכף באמצעות אלימות, איומים ולעג

או גברים שזהותם  , הומוסקסואלים,כלכלי נמוך-ימוגבלות למרחב צר. נשים, גברים ממעמד חברת

נדרשים להבנות את זהותם  –האתנית, הלאומית, הגזעית או הדתית אינה תואמת את הזהות ההגמונית 

ביחס אל הגבריות ההגמונית. כלומר, לא רק שיש סוגים רבים של גברויות, אלא שיש ביניהן גם היררכיה 

  (.Hanke, 1998; 1009)קונל, 

ת, קונל גורסת כי להגמוניה אופי דינמי והיא משתנה באופן מתמיד, כך שניתן לערער עליה. עם זא

מכאן, קבוצות שאינן חלק מהגבריות ההגמונית עשויות לאתגר את הסדר הקיים, לפרק ולבנות מחדש את 

 (. 1009משמעותה של הזהות הגברית )קונל, 

זירה הצבאית. הצבא מהווה מרחב חשוב בהקשר הישראלי, הגבריות ההגמונית קשורה בטבורה ל

אשר מכונן זהויות גבריות המעוצבות בדמותו של מיתוס הגבר הלוחם המגן. דימוי הלוחם הקרבי הישראלי 

נבנה לאור דימויי הצבריות הישראלית. הלוחם )ובעבר, החלוץ( נתפס כגבר האידיאלי המסמל את חוזקה 

-)למשל, ששון ריות בישראל עסקו בעיקר בגבריות הצבאית(. המחקרים אודות גבWeiss, 2002של האומה )

( אשר סוקר את ספרה 1009ופחות התייחסו לממדים אחרים של הגבריות, כגון אבהות. גיא פרל ) (1006לוי, 

 על מרכיב האבהות בחייהם ובהבניית זהותם של גברים.  דגששל קונל, מצר על כך שקונל אינה נותנת 

 

 ת המגדרופירוק קטגורי .2.4.3

נשי או גברי, אך ניתן לאתגר טענה זו, להציע פירוק של  –אל מגדר כאל מבנה דיכוטומי  התייחסנוד כה ע

 קטגוריות מגדריות ולראותן באור שונה מזה שהוצג עד עתה. 

דים בלתי מם מ, אלא ה( מציעה כי נשיות וגבריות אינם שני קטביםBem, 1974, 1975סנדרה בם )

ם להימצא בנקודה אחת בממד הגבריות ובנקודה אחרת בממד הנשיות. תלויים. גברים ונשים עשויי

התייחסות לנשיות ולגבריות כאל שני ממדים נפרדים מייצרים ארבעה טיפוסים של זהות: )א( הטיפוס 

הטיפוס  ות ונמוך בגבריות. )ג(הטיפוס הנשי, אשר גבוה בנשי גבוה בגבריות ונמוך בנשיות. )ב( הגברי, אשר
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הטיפוס הבלתי מובחן, אשר נמוך בגבריות ובנשיות.  גבוה הן בגבריות והן בנשיות. )ד(אשר האנדרוגיני, 

רעיונותיה של בם הציתו מחקר נרחב שעסק בעיקר בקשרים שבין סוגי הטיפוסים השונים לבין בריאות 

ין, ימצבים חברתיים. אף על פי שבם מציעה מודל חדשני ומענו נפשית טובה, התמודדות עם סטריאוטיפים

. ( גבריות ונשיותTraitsשל תכונות ) תפיסה עצמית –מודל בודק ממד ספציפי הלא ניתן להתעלם מכך ש

בשלב מאוחר יותר, בם פיתחה את המודל וגרסה כי בני אדם מחזיקים ברשת של אסוציאציות אשר 

 (. Bem, 1981מארגנות את המידע וההתנהגויות המגדריות )

ת הקטגוריות הבינאריות באה לידי ביטוי בספר פורץ הדרך "צרות תיאוריה נוספת אשר מערערת א

-(. באטלר, הנשענת על פילוסופים פוסטButler, 1990"( של ג'ודית באטלר )Gender troubleשל מגדר" )"

, דוגמת מישל פוקו, ג'וליה קריסטבה ומוניק ויטיג, יוצאת כנגד גישות מהותניות ומציעה מרכזיים מודרניים

פוליטיים -תרבותיים-סטרוקטורליסטית, קווירית ופמיניסטית להבנת ההקשרים החברתיים-גישה פוסט

, מצטיינת בסגנון 1991אשר מבנים זהויות. באטלר, שזכתה בתחרות הכתיבה האקדמית הגרועה לשנת 

 (. 1001כתיבה בלתי נגיש. מסיבה זו, בניתוח הגותה של באטלר, נעזר בתיווך שמציעה עמליה זיו )

חותרת תחת הדיכוטומיות הבינאריות הרווחות בתרבות המערב, המתוות את הגבריות  באטלר

נקביות. לקטגוריות הללו מיוחסים תפקידים חברתיים, זהויות וערכים. בעוד לוהזכריות בניגוד לנשיות ו

תיאוריות פמיניסטיות אחרות עשו שימוש בהבחנה בין מין )כקטגוריה טבעית( לבין מגדר )כקטגוריה 

תרבותית(, באטלר מאתגרת הבחנה זו, וטוענת כי קטגוריות המין אינן מהויות טבעיות, אמיתיות -רתיתחב

או אותנטיות, אלא מדובר בקטגוריות פוליטיות. לטענתה, הקטגוריות המיניות הביולוגיות מסומנות 

את המין ומכוננות על ידי השפה ומערכת הסמלים התרבותית. המגדר מהווה הבניה חברתית המייצרת 

כטבעי. באטלר אינה מציעה להגמיש את קטגוריות המגדר, אלא קוראת לפירוק קטגוריאלי מן היסוד. 

גישות פמיניסטיות נטו לנסח את המאבק הפמיניסטי במונחים של דיכוי קבוצה אחת )נשים(, על ידי קבוצה 

ות נשים או גברים, עצם ההכרח להי –אחרת )גברים(. לפי באטלר, הדיכוי מנוסח באופן רחב יותר 

מון גופני המורכב (. באטלר גורסת שהמגדר הוא סי1001והמדוכאים הם כל הסובייקטים הממוגדרים )זיו, 

של זהות מגדרית. הפעולות מאורגנות סביב הקטגוריות הזהותיות ( Fiction)מבדה  ותהיוצרמפעולות 

 ה בין מין, מגדר ותשוקה.גבריות ונשיות. במסגרת הסדר החברתי ההטרוסקסואלי, נדרשת הלימ

, אשר תורגם לעברית Performance-אחד המושגים המרכזיים בתיאוריה של באטלר הוא ה

כהופעה, מופע, פרפורמטיביות או ביצועיות. באטלר טוענת שיש פרקטיקות )הבעות גופניות, תכנים 
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ת על פרקטיקות אלה יומית אינסופי-מילוליים, התנהגויות( שנתפסות כגבריות או כנשיות. חזרה יום

אישה או גבר. המגדר הוא מופע המבוסס על חיקוי פרקטיקות וחזרה  –מייצרת את הזהות המגדרית 

עליהם. כלומר, אין זהות נשית או זהות גברית אותנטית, אלא סט של מופעים המובנים חברתית. 

ת מחקים ממגוון חברתי ולשוני. את הפרקטיקות המגדריו-הפרפורמנס המגדרי הוא תפקיד תיאטרלי

הייצוגים התרבותיים של נשיות וגבריות. באטלר מציעה את מופע הדראג כמטאפורה למגדר. כאשר גבר 

מבצע פרפורמנס נשי, הוא חושף את ההתנהגויות המגדריות כחיקוי. הגבריות והנשיות, הם עצמם חיקוי של 

ת כי זוהי טענה רדיקלית, ( מציינ1001גבריות ונשיות. כלומר, יש שרשרת של חיקויים ללא מקור. זיו )

  -שמכיוון 

"משמעותה היא שלפרפורמנס של גבריות שמבצע גבר ולפרפורמנס של גבריות שמבצעת אישה יש 

בדיוק אותו מעמד אונטולוגי. שניהם מהווים חיקוי במידה שווה, האחד איננו אותנטי או אמיתי 

אונטולוגית טומנת בחובה את אפשרות יותר מן האחר. ההנחה שהמגדר אינו מעוגן בשום קרקע 

 (. 192)שם, עמ'  י".ההתנגדות למשטור המגדר

ישנן שתי אפשרויות להתנגדות לנורמות המגדריות. האחת, באמצעות ביצוע פרפורמנס מגדרי 

שאינו רציף ושאינו מתמשך. השניה, ביצוע פרפורמטיבי לא מדויק ואף פארודי. השיבושים מאפשרים 

כשם ספרה, באטלר  (.Butler, 1993חברתי )-מגדרי-שות ומערערים את הסדר הלשוניאופציות קיום חד

מציעה "לעשות צרות בין המגדרים" ולבלבל את ההבחנות המקובלות. כוונתה ב"לעשות צרות" היא 

שגברים ונשים יאמצו פרקטיקות מגדריות שאינן הולמות בהכרח את מינם הביולוגי. גבר עם שיער ארוך או 

מהווים דוגמאות לכך. המודל שהיא מציעה פותח אופציית קיום בעולם גם למי  זכרדברת בלשון אישה המ

 .גבר או אישה –שאינו מוכן להכניס את זהותו תחת אחרת מהקטגוריות 

התיאוריה של באטלר הכתה גלים וזכתה לביקורות רבות, שעל חלקן באטלר הגיבה בכתבים 

ות מרכזיות. עניינה של הביקורת הראשונה הוא כלפי התייחסותה ציג להלן שלוש ביקורנמאוחרים יותר. 

 Bodies(. בספרה "1001של באטלר למין הביולוגי כבדיה תוך התעלמות מהממשות הפיסית של הגוף )זיו, 

that matter( "Butler, 1993 .מסבירה באטלר כיצד מכונן הגוף באמצעות סמלים, שפה, תרבות ונורמות )

משמעית, שכן אין בהכרח הלימה בין המין האנטומי, המין -היא קטגוריה שאינה חד המין, כמו המגדר,

 הכרומוזומלי והמין ההורמונלי. 

ביקורת נוספת היא שכינון הזהות על פי חיקויים פרפורמטיביים, היא טענה דטרמיניסטית. כלומר, 

פקיד בעיצובו כסובייקט? התרבות והשפה, האם אין לאדם פנימיות, ייחודיות ות לפינקבעת  הזהותאם 
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כתגובה לטענה זו, באטלר מדגישה כי קיימת האופציה להופעה מגדרית לא מדויקת, מזויפת, מגומגמת, 

(. עם זאת, לא 1001מוקצנת או מעוותת, אשר מערערת את הסדר ומאפשרת התנגדות חתרנית )רוזמרין, 

 (. 1001ן חזרתיות המתנגדת לה )נאה, ברור כיצד ניתן להבחין בין חזרתיות המשרתת את ההגמוניה לבי

טענה ביקורתית שלישית עוסקת בהימנעותה של באטלר מלשרטט חזון מגדרי אוטופי. באטלר 

אינה מתארת אלטרנטיבה ואינה מסמנת יעדים, שכן היא רואה כל סדר חברתי כמגביל ומצמצם. עם זאת, 

(. באטלר מציעה שחרור 1001אפשרויות )זיו, מחוז הכיסופים לעולם יהיה מרחב של חופש, מורכבות וריבוי 

, נקודת ממצאיםצרות" מהווה, כפי שיפורט בפרק ה עשייתיות ומדיכוי מגדרי. הצעתה בדבר "מהבינאר

 מוצא במסגרת מחקר זה, העוסק בשאלות של זהות, מגדר ואבהות. 

 

 סיכום .2.5

חוויית קה, גם מבנה חברתי וגם בתקופה זו של שינויים חברתיים מהירים, אבהות היא גם זהות, גם פרקטי

, אימהות, קובעי מדיניות והחברה בכללותה נדרשים כולם להגדרת האבהות, חיים אינדיבידואלית. אבות

אשר קשורה בתהליכים פוליטיים, אידיאולוגיים, משפטיים, פסיכולוגיים, כלכליים ותרבותיים. דימויים 

פקיד האב כמפרנס נמצא בגרעין הפוליטיקה של פטריארכליים מסורתיים עדיין קיימים ומושרשים ות

הגבריות, אך במקביל עולה דימוי הגבר החדש, כאב וכמטפל. האבהות כיום מאפשרת לגברים ליצור קרבה, 

 קשר, אינטימיות ומערכת יחסים רגשית. 

הזהות מורכבת מזהות אישית )מרכיבי הזהות שמבחינים את הפרט מאחרים( ומזהות חברתית 

אישיים -הות שמזהים את הפרט עם קבוצות חברתיות(. הזהות החברתית נובעת מיחסים בין)מרכיבי הז

קרובים ומקבוצות חברתיות רחבות. תיאוריות שונות עסקו בחקר הזהות: תיאוריית עיצוב הזהות של 

אריקסון; ארבע קטגוריות מצבי הזהות של מרסיה; תהליכי ההשפעה החברתית )התרצות, הזדהות 

עצבים את זהות האדם כפי שהציע קלמן; הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית ויכולת הבחירה והפנמה( המ

של האדם בעיצוב זהותו; תיאוריות המדגישות את יחסי הגומלין שבין הבניות חברתיות ותפקידים 

-מודרנית הרואות את הזהות כקולאז' רב-חברתיים לבין מבנים פסיכולוגיים פנימיים; ותיאוריות פוסט

 ם, דינמי ומתפתח. פני

תרבותי בין אבהות -הזהות המגדרית היא מיסודות הזהות האבהית, שכן מתקיים חיבור חברתי

התיאוריות המסבירות את . המונח "מגדר" מתייחס להבדלים החברתיים שבין נשים וגבריםלבין מגדר. 

התורשה,  להשפעת התפתחות הזהות המגדרית דנות בשאלת התורשה לעומת הסביבה. חלקן נותנות משקל
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הזהות המגדרית, בעוד אחרות מכירות בחשיבות הסביבה, החברה והתרבות.  הגנטיקה והביולוגיה על

גבריות גבריות מהווה ממד בזהות המגדרית והיא מקבלת את משמעותה מתוך התייחסות לנשיות, וביחס ל

וות את הגבריות והזכריות הבינאריות, המת לחתור תחת הדיכוטומיותג'ודית באטלר מציעה הגמונית. ה

המגדר הוא מופע המבוצע בניגוד לנשיות ולנקביות, ולפרק מן היסוד את קטגוריות המין והמגדר. לטענתה, 

  הנתפסות כגבריות או כנשיות. באמצעות חיקוי פרקטיקות 

נצא לחקור את הזהות האבהית של  שהתמקדה באבהות, זהות ומגדר, מתוך הסקירה התיאורטית,

נרטיבית. נברר מה נערים מספרים על אבהותם העתידית, מהם -מנקודת מבט פמיניסטיתנערים 

מתהווה ומהם המרכיבים המשפיעים עליה. תפיסותיהם אודות הזהות האבהית, כיצד הזהות האבהית 

הזהות האבהית קשורה להתנסויות העבר, לאופן שבו אדם חווה את עצמו בהווה, ולמחשבות אודות "האני 

קשרים בין העתידי". י המשפחה ועם הסביבה בנעם  אישיים )מערכות יחסים-כמו כן, היא מושפעת מהֶּ

קשרים חברתיים תרבותיים )תפיסות חברתיות על תפקידים מגדריים ותפקידי אבות(, -הקרובה(, הֶּ

קשרים מקומיים )מהלך המחקר עצמו(. ההקשרים השונים וממדי הזמן מפיקים פסיפס רב ממדי של -והֶּ

 . אבהיות זהויות

גיל , נובעת מתוך רציונל תיאורטי. 12-11הבחירה לחקור את הזהות האבהית בקרב נערים בגילאי 

ההתבגרות ידוע כתקופה שבה מתרחשים שינויים גופניים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. על פי 

נחה זו אינה . ה11חברתית של אריקסון, תהליך גיבוש הזהות עתיד להסתיים בגיל -התיאוריה הפסיכו

ן להתמקד דווקא בו. גיל זה מאופיין יימהווה צומת דרכים בחיים ועל כן מענ 11מקובלת כיום. עם זאת, גיל 

כתקופת מעבר מילדות לבגרות הן מבחינה חוקית והן מבחינה חברתית והוא מצריך התמודדות עם משימות 

מעבר למסגרת הצבאית ימודים, לקראת החיים הבוגרים. זהו הגיל שבו מתרחשת היציאה ממסגרת הל

 –ועיסוק בנושאי זוגיות וחיים חברתיים. בגיל זה מתפתחת ומתחדדת המודעות לגבי העתיד ולגבי הזהות 

האם בגיל זה כבר קיימת זהות אבהית ומה מאפייניה נבדוק במחקר זה מי אני ומה אני רוצה בחיי. על כן, 

הביולוגיים והרגשיים המתחוללים בה, אשר גורמים לדחף ודפוסיה. זוהי תקופה מיוחדת גם בשל השינויים 

(. בגיל ההתבגרות המאוחרת התנסו 1006)גלזנר,  רצון ביצירת מערכת יחסים זוגית מיני מוגבר ומעוררים

בהם חשיבה כלשהי לגבי  התעוררהיתכן שיבני נוער רבים ביחסי מין או הינם פעילים מינית ועל כן, 

)ולא בגילאים צעירים יותר( נובעת מהטענה  12-11נערים בגילאי בחירה האפשרות שיהפכו לאבות. הב

 ,Flavellשבתקופת ההתבגרות המאוחרת יש יכולת טובה יותר לחשיבה מופשטת ולחשיבה ביקורתית )

Miller & Miller, 2002קוגניציה, -(. יכולות קוגניטיביות אשר מתפתחות בגיל ההתבגרות )כגון מטא
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נערים תבקשו למודעות עצמית( הן קריטיות למהלך הראיונות במחקר הנוכחי, שבו הה יחשיבה מראש ונטי

לבצע רפלקסיה גם על חייהם בהווה, לדמיין את העתיד ולהיות מודעים לעצמם. בגיל זה יש ביכולתם 

להמשיג את חוויותיהם ולבטא את עצמם ואת חוויותיהם בהתייחס לתהליכים של התפתחות והתהוות 

 זהות. 
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 שיטה .1

 נרטיבי-גישת המחקר: מחקר פמיניסטי .1.2

-מטרת המחקר היא להתחקות אחר התהוות הזהות האבהית של נערים. גישת המחקר היא פמיניסטית

מציב אתגרים, דילמות, קונפליקטים ושאלות  הגישה הפמיניסטית לגישה הנרטיביתנרטיבית. החיבור בין 

 מודד בפרק זה. נתעמן 

שאלות אודות מגדר כקטגוריה לניתוח אנליטי. דרך  –מיניסטי עוסק בשאלות מסוימות מחקר פ

העדשות הפמיניסטיות, המגדר )וכן יחסי כוח בכלל( הוא עקרון מארגן ומעצב של המודעות האישית, 

המבנים החברתיים, הסדר החברתי, חלוקת הכוח והפריבילגיות החברתיות. המחקר הפמיניסטי מאתגר 

ות הקיימת וחותר ליצירת שינוי חברתי המקעקע יחסי כוח, ובאופן ספציפי, את יחסי הכוח את המציא

 (.Hesse-Biber, Leavy & Yaiser, 2004; Lather, 1991המגדריים )

מקובל לראות במחקר הפמיניסטי מחקר ששואף להבין את המציאות מנקודת מבטן של נשים )או 

י מוגדר כפמיניסטי, אך הוא דווקא מנסה להבין את נקודת של קבוצות שוליים אחרות(. המחקר הנוכח

מחקר הרגיש  –מבטם של גברים. במובן זה, המחקר מתאים להגדרה רחבה יחסית של מחקר פמיניסטי 

 ;Hesse-Biber, 2007ומודע ליחסי כוח מגדריים, פועל למען שינוי חברתי ונאמן למתודולוגיה פמיניסטית )

Hesse-Biber, Leavy & Yaiser, 2004( פונו וקוק .)Fonow & Cook, 2005 מונות חמישה עקרונות )

רפלקסיביות מתמשכת ומודעות לחוסר השויון המגדרי כתכונה  ים של מתודולוגיה פמיניסטית: )א(מנח

 העלאת מודעות ככלי מתודולוגי וכנקודת מבט. )ב(בסיסית של החיים החברתיים, כולל בהתנהלות המחקר. 

העצמת נשים  של מהלך המחקר ושל השלכותיו. )ה(מתן דגש לאתיקה  מת האובייקטיביות. )ד()ג( אתגור נור

מהלך ביצוע המחקר. הכותבות מציינות, שכיום ארכליים. עקרונות אלה הנחו את ושינוי המבנים הפטרי

ך כפי שלפמיניזם זרמים שונים, כהספקטרום של האפיסטמולוגיה והמתודולוגיה הפמיניסטית הוא רחב. 

 גם למחקר הפמיניסטי גוונים רבים, כלומר אין מחקר פמיניסטי "אחד".

בקשות לפתח ידע יחד עם הגישה הפמיניסטית חולקת הנחות יסוד עם הגישה הנרטיבית. שתיהן מ

חקירה משתתפי/ות המחקר, לנהל איתם/ן דיאלוג הדדי, ולהתייחס לחוויות ולרגשות כמקור ידע חשוב. 

פורים. הנרטיבים מעניקים משמעות, מתארים מציאות ומעצבים את הזהות. לפי נרטיבית מבוססת על סי

הגישה הנרטיבית, אנשים מבנים את זהותם באמצעות סיפורים שהם מספרים על עצמם ועל חייהם. זהות 

נוצרת מתוך הנרטיב של האדם. סיפור החיים מייצר אינטגרציה של חלקי הזהות השונים וכך מתאפשרת 
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דות והמשכיות בין חוויות חיים שונות. הגישה הנרטיבית מבקשת להבין ולפרש את סיפור תחושה של אחי

החיים של האדם הפרטי. הזהות תוותר יציבה כל עוד לא יהיה שינוי בסיפור החיים שאדם מספר. כאשר 

  (.Kroger, 2007, בתוך McAdams, 1996אדם יבנה מחדש את נרטיב חייו, חלקים בזהותו ישתנו גם הם )

ויש להם  Homo narrans( טוען כי בני אנוש הם Bruner, 1990הפסיכולוג הנרטיבי ג'רום ברונר )

 סיפור( ולא בKnowingה מולדת לספר ולהבין סיפורים. המשמעות הלטינית של נרטיב הוא בידיעה )ינטי

(Tellingכלומר, מחקר נרטיבי, כמו מחקר פמיניסטי, מתענין בסיפורים ובקולות של מ .) ,שתתפי המחקר

(, המבקרת את השימוש השטחי במונח Krumer-Nevo, 2009נבו )-אך גם בידע שיש בידיהם. גם קרומר

"קול" הרווח במחקר הפמיניסטי, גורסת כי יש להכיר ב"קול" כסוג של ידע. התייחסות למרואיינים/ות 

שבות והמלצות ויש כבעלי ידע מאפשרת את ההכרה שיש להם/ן לא רק חוויות וסיפורים אלא גם מח

ביכולתם/ן לבצע אנליזה ותיאורטיזציה לחייהם, גם אם הם/ן עושים/ות זאת בשפה שאינה אקדמית. שתי 

אובייקט )החוקר/ת הוא -סובייקטמאתגרות את הדיכוטומיות  –הפמיניסטית והנרטיבית  –הגישות 

ש אינו ראוי ככלי למחקר(. רגש )שכל ראוי ככלי חקירה, רג-הסובייקט, המשתתף/ת הוא אובייקט( ושכל

האתגור נעשה באמצעות כלים מחקריים דוגמת ראיונות אישיים, אשר סודקים את הדיכוטומיות ומייצרים 

 תחושה של הדדיות, קרבה ושיתוף. ראיונות אישיים הם כלי המחקר במחקר הנוכחי. 

ה ידע מחזיקים נין לברר איזונרטיבים של זהות אבהית בקרב נערים, אך גם מע חוקרה זמחקר 

הנערים על תפקידי מגדר ועל האופנים שבהם ניתן לאתגר את חלוקת התפקידים המסורתית. נושא המחקר 

בגיל הנעורים,  הווהמציע טשטוש בין הספירות וטוען כי נערים מחזיקים בזהות אבהית. זהות זו, המת

 רים יפעלו בזירה זו בעתיד.האופן שבו גבעשויה להשפיע על ת גברים בספירה הביתית ויקשורה לחווי

( גורסות כי יש לזהות את Squire, Andrews & Tamboukou, 2008סקוויר, אנדרוס וטמבוקו )

החיבור בין העתיד והעבר אל תוך ההווה. אירועים והבניות מן העבר משתלבים בתוך ההווה וגם לעתיד 

ודה זו היא משמעותית במחקר הנוכחי, ולחשיבה על אירועים עתידיים יש תפקיד חשוב ביצירת נרטיבים. נק

שכן המחקר שוזר את העבר של הנערים, חוויותיהם והתנסויותיהם, עם ההווה ועם מבט אל עבר העתיד. 

 ההנחה היא שנרטיבים משלושת הזמנים )עבר, הווה, עתיד( תורמים להתפתחות והתהוות הזהות האבהית.

באופן  תיגה את גישת המחקר הנרטיבי( הממשSquire, 2008על גישתה של סקוויר ) נסתמך

המתמקד המתיישב עם גישת המחקר הפמיניסטית. סקוויר מבחינה באופן תיאורטי בין מחקר נרטיבי 

מניחות  ה(. שתי גישות אלExperience( לבין מחקר נרטיבי המתמקד בהתנסויות )Eventsבאירועים )
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 –רטיבי המתמקד באירועים מניח שהייצוגים שלאדם יש ייצוג פנימי של אירועים ושל רגשות. המחקר הנ

הם פחות או יותר עקביים ויציבים. לעומת זאת, מחקר נרטיבי המתמקד  –אירועים, מחשבות ורגשות 

בהתנסויות מדגיש שהייצוגים הללו משתנים לאורך הזמן ולאור נסיבות משתנות בחייו של המספר 

אותו אדם בזמנים שונים. לפי גישה זו, אי אפשר ולמעשה, התנסות אחת עשויה להניב סיפורים שונים מ

לספר את אותו נרטיב פעמיים, כיון שהמשמעות של המילים משתנה עם הזמן ולסיפורים יש משמעויות 

שונים. נרטיבים הם התנסויות הנחוות מחדש ומכוננות מחדש בכל פעם. מחקר נרטיבי  הקשריםאחרות ב

כלליות או מדומיינות )כולל תופעות שיתרחשו בעתיד(,  המתמקד בהתנסויות יכול להתייחס לתופעות

לדברים שקרו למספר או לדברים שהוא רק שמע עליהם. מחקר נרטיבי המתמקד בהתנסויות מציע כי 

במהלך הראיון עצמו וגם לאחריו מתקיימת טרנספורמציה אישית. ההבחנה שסקוויר מציעה מקבילה 

אשר עסק בניתוח נרטיבים כטקסט( לגל השני של ניתוח לתזוזה מהגל הראשון של הניתוח הנרטיבי )

 (. Phoenix, 2008, בתוך Georgakopolou, 2006aנרטיבי, המציע ניתוח נרטיבי בהקשר לקונטקסט )

שכן מחקר נרטיבי המחקר הנרטיבי המתמקד בהתנסויות מתיישב עם גישת המחקר הפמיניסטית, 

אשר מבנות את הנרטיב וביניהן גם יחסי הכוח שבין מסוג זה נותן את הדעת על ההשפעות החברתיות 

קשרים  קשרים חברתיים )ובהקשר למחקר הנוכחי, הֶּ המגדרים. ההתנסויות האישיות של האדם בתוך הֶּ

התרחשה בחלק בים של הפרט. טרנספורמציה אישית מגדריים( מעצבות את הזהות ומשפיעות על הנרטי

ים שהנערים לא חשבו עליהם קודם לכן או ראו אותם באופן מהראיונות, שכן הראיון העלה מודעות לנושא

אחר. הנרטיבים מבטאים קודים חברתיים ונבנים גם מתוך הדיאלוג המתקיים בין המראיינת למרואיין 

 (. Squire, Andrews & Tamboukou, 2008תייחס גם בהמשך( )נ)ולענין זה 

ת ומשלבת בין עבר, הווה ועתיד נרטיבית, הלוקחת בחשבון התנסויו-גישת מחקר פמיניסטית

. הזהות האבהית של הנערים צפויה בקרב נערים שאינם אבות זהות אבהיתבמתאימה למחקר זה העוסק 

 30שונה מזו של גבר בן  12לעבור שינוי אם וכאשר יהפכו הנערים לאבות בעצמם. הזהות האבהית של נער בן 

 שתנה לאורך השנים. מ, כך שהזהות האבהית 10או 

גיה נוספת עליה יש לתת את הדעת במסגרת מחקר זה היא המתח המתקיים בין גישה פרשנית סו

למחקר לבין גישה תיאורית. בחרתי לנקוט בגישת "גם וגם" המפגישה בין שתי הגישות הללו, היכולות לדור 

תונים. בשלב איסוף הנ . האלמנט התיאורי בא לידי ביטוינרטיבי-תחת אותה קורת גג של מחקר פמיניסטי

נעשה מאמץ להבין את הנרטיב של המרואיינים ואת חייהם מתוך נקודת מבטם. בראיונות התבצע ניסיון 
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נרטיבי שיאפשר פתיחות ואותנטיות. שלב ניתוח -לשים בצד את הפרשנות האישית ולקיים ראיון פמיניסטי

 פרשניים. תיאוריים והן מרכיבים מרכיבים הן הנתונים כלל 

 

 רת למחקר ולמשתתפיו המפגש בין החוק .1.1

לפי התיאוריה הנרטיבית, כאשר בני אדם מבנים את סיפוריהם, הם מבטאים היבטי זהות שונים בהקשרים 

(. 1010מרזל, -שונים. כמו כן, הנרטיב המסופר לאדם א' לא יהיה זהה לנרטיב המסופר לאדם ב' )ספקטור

חים הנחות על הזהות של המראיין/ת שמרואיינים מני ות( מציעSong & Parker, 1995סונג ופרקר )

מרואיינים נוטים לכוון את  וכתוצאה מכך הם משנים את דבריהם ואת האופן שבו הם מבטאים את עצמם.

  דבריהם כך שיראו אותם באור מחמיא.

במהלך הראיונות ובעת ניתוח הממצאים, ניסיתי להיות ערנית לשאלה: כיצד מעצבים אפיוני 

והיחסים הנרקמים בינינו את הנרטיבים שנוצרו בראיונות? תשובה מקיפה הזהות שלי ושל הנערים 

ומעמיקה לשאלה זו חורגת מהיקפה של עבודה זו, אך בהחלט סביר להניח שמערך המחקר הושפע 

אביבית, יהודייה, חילונית, -מזהויותיי שלי )אישה, צעירה, פמיניסטית, נשואה, ישראלית, ילידת הארץ, תל

ממדיות של המרואיינים, מההקשר הספציפי של -ועוד(, מהזהויות המגוונות והרב אשכנזית, משכילה

 הראיון, ומיחסי הכוח בינינו, אשר מכוננים על פערים והבדלים בגיל, במין, במספר שנות הלימוד וכיו"ב. 

עוד בטרם התחלתי לראיין, העסיקו אותי במיוחד דילמות הקשורות להיותי אישה צעירה 

ראיינת נערים מתבגרים. ברצוני לציין כי אין בכך כדי להמעיט מחשיבותם של אפיוני זהות ופמיניסטית המ

יכולה להבין את  האם אניאחרים, אך זהויות אלה היו בראש מעייני באותה עת. השאלות שליוו אותי היו: 

ם" החוויה הגברית? האם ההזדהות הטבעית שלי עם בנות מיני מפריעה לי "לשים את עצמי בסוגריי

כחוקרת? האם הנערים יכולים להרגיש חופשיים, מוגנים ובטוחים לדבר על עצמם בסיטואציה זו? כיצד 

  תופסים הנערים את הדינמיקה שנוצרת בינינו?

חששתי שהיותי אישה תמנע או תשבש את יצירתו של קשר קרוב ומשתף ביני לבין המרואיינים, 

ים, שכן כך הם יוכלו לבטא את עצמם באופן כן יותר ומתוך גבר מתאים יותר לראיון נער-ושייתכן שמראיין

, יש להניח כי נערים רגילים לדמויות נשיות מקשיבות )מורות, אימהות, תחושת הזדהות וקרבה. מצד שני

חשתי , בפועלכמתחרה או כפחות קשוב, רגיש ומכיל מאשר אישה.  עשוי להיתפסחברות( ומראיין גבר 

חלק ר קרוב, ובמקרים מסוימים, ניתן אפילו לכנותו כאינטימי. בנוסף, שבמרבית הראיונות נוצר קש
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ה פתיחות בשיחה מהמרואיינים ביטאו תכנים שאינם "פוליטיקלי קורקט", מה שעשוי להעיד על כך שנוצר

 להם לבטא את עצמם.  האפשראשר 

קר, אך פער הגילאים היחסית מצומצם )כעשר שנים( ביני לבין המרואיינים שיחק לטובת המח

לעתים היה בעוכריו. מצד אחד, היה חשש שמא הנערים יפרשו את ההזמנה שלי לראיין אותם כהזמנה 

בעלת אופי רומנטי או מיני. מצד שני, היותי צעירה יצרה דינמיקה של קרבה ושפה משותפת. התנהלות 

ושאים הרלוונטיים מיני. התנהלות זו כללה תיחום הראיון לנ-מחקר עניינית הפחיתה את ההיבט הרומנטי

למחקר; חתימה על טפסי הסכמה להשתתפות במחקר; מעורבות מסוימת של הורי הנער בהליך המחקר, 

שכן גם הם חתמו על טפסי הסכמה וממצאי המחקר הועברו אליהם אם היו מעוניינים בכך. במקביל לכך 

את עצמם באופן חופשי. ם לבטא ה, ניסיתי לאפשר להנעריםועל אף היכולת המוגבלת שלי להזדהות עם 

 . מחסימה ומהתוויה וניסיתי להימנע במהלך הראיון מיעטתי ככל יכולתי לבטא את עמדותיי ואת פרשנותי,

בחרתי  דתי הפמיניסטית בפני המרואיינים.לענין זה הייתה האם להצהיר על עמ הקשורהדילמה 

ומכת בשינוי המבנים המגדריים לחקור את הזהות האבהית של נערים מתוך אידיאולוגיה פמיניסטית הת

מחד גיסא,  עמדה זו מושרשת בי, היא זו שהנביטה את המחקר והיא צובעת אותו בגוון ייחודי. הקיימים.

ראיתי חשיבות בשיתוף הנערים באלמנט כה מרכזי של המחקר. מאידך גיסא, הייתה לי תחושה שאזכור 

ובלת מקונוטציות שליליות, תייצר אנטגוניזם ", וסThe F-wordהמילה "פמיניזם", אשר מכונה לעתים "

וריחוק ביני לבין המרואיינים. התייעצות עם שלושה אנשי מקצוע העובדים במסגרת פרויקט שמטרתו 

לקדם שוויון מגדרי בקרב בני נוער, תיקפה את תחושתי שהמילה "פמיניזם" ספוגה סטראוטיפים ומייצרת 

 מתח וקונפליקט.

ת מעטה יחסית בספרות המתודולוגית הפמיניסטית. כך למשל, ארנדל דילמה זו זכתה להתייחסו

(Arendell, 1997 )בחרה שלא להצהיר על עמדותיה הפמיניסטיות בפני  ,ראיינה אבות גרושיםש

המרואיינים במחקרה, אלא רק כאשר נשאלה על כך במפורש. היא מסבירה הליך מחקרי זה בכך שמחקרה 

היא הפרה את שתכן יקציונית ולא כמחקר פמיניסטי. ארנדל טוענת כי יאינטרא-בוצע מתוך גישה פרשנית

  כלומר, מדובר בדילמה המערבת שאלות אתיות.  ה.שמרואייניה העניקו להאמון 

בחרתי שלא להציג את עצמי ואת המחקר כמחקר החלטתי לפעול בדרך אחרת.  הנוכחיבמחקר 

תרתי מהמרואיינים מרכיב מרכזי של המחקר, למעשה, הס ., אלא רק בסופופמיניסטי בתחילת הראיון

, מחמת רתיעה מהמילה "פמיניזם" או משום היו מסרבים להתראייןשיו, ייתכן שאם היו יודעים על

בתחילת המפגש מצד שני, הצגת המחקר כמחקר פמיניסטי . עמדה הפמיניסטית מנוגדת לתפיסת עולמםשה
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חשיפת החשיבה הפמיניסטית המתאימה ביותר היא נראה היה שהדרך . דבריהםלהשפיע על הייתה עשויה 

 ת הנערים האםבפניהם הרקע למחקר. בשלב זה שאלתי א הוצגכמרכיב מניע במחקר בסוף הראיון כאשר 

הם מתחרטים על השתתפותם במחקר. כל הנערים השיבו בשלילה לשאלה זו ולמעשה אישררו את 

יהן גם הנטייה של מרואיינים לרצות את החוקר/ת. כמובן שאישור זה נובע מסיבות שונות, בינהשתתפותם. 

 –יצר הליך מחקר אתי ואופציה מעניינת  של העלאת העמדה הפמיניסטית לקראת סוף הראיון מהלך זה

השפעה על תפיסת עולמם של הנערים. כוונתי היא, שהתייחסות גלויה לגישה הפמיניסטית שבבסיס המחקר 

 שינוי תודעתי מסוים.  להוביל לבחלק מהמקרים שיח פורה שיכול  עוררה

התייחסותם של הנערים לתכנים הקשורים לפמיניזם, תפקידי מגדר, השפעות חברתיות, אבהות 

מודעות ושינוי תפיסות. היו מרואיינים שסיפרו כי בנים, ועוד, יצרו לא פעם העלאת -עתידית, יחסי אבות

מעמיקה אודות אבהותם העתידית התרחשה הראיון עורר בהם חשיבה חדשה. עבור חלק מהנערים, חשיבה 

הזהות  הוותלראשונה במסגרת הראיון. לדיאלוג אודות תכנים שבדרך כלל אינם מדוברים, השפעה על הת

האבהית. לקראת סוף הראיון, חלק מהנערים ציינו כי השיחה האירה נקודות שלא עסקו בהן קודם לכן 

שות. במספר ראיונות נעשה גם עיבוד רגשי של תחומי ואפשר היה באמצעותה להגיע למסקנות ולתובנות חד

 מועקה וקושי, אך גם לשחרור והקלה.  בראיונות טעונים, השיחה גרמה לא פעם לתחושות .חיים כואבים

ברגעים מסוימים במהלך הראיונות חשתי כיצד הקשרי הראיון ויחסי הכוח ביני לבין כל אחד 

ועל התהוות הזהות האבהית. במהלך המפגשים ביני לבין מהמרואיינים משפיעים על יצירת הנרטיבים 

המרואיינים ניסיתי לפתח מודעות לכוח שיש לי על המרואיינים, ולכוח שלהם יש עלי; לאתר את המקומות 

שבהם מטשטשים הגבולות האישיים, הן שלי והן של המרואיינים; לשים לב מהן הפעולות שאני מבצעת 

י הם מנסים לרצות אותי; ולזהות מהם התכנים שעליהם התאפשר לדבר שמטרתן ריצוי המרואיינים, ומת

ומהם התכנים שלגביהם נוצרו מתח ושתיקות. על אף החשיבות הרבה בהתייחסות רצינית לענין זה, הנושא 

 לא יידון כאן, אלא במאמר נפרד. 

 

 אוכלוסייה ומדגם .1.3

ושבעה  12ם ביום הראיון היה . הגיל הממוצע של הנעריעשר נערים-שעהאוכלוסיית המחקר כללה ת

ועשרה  11ושמונה חודשים, המרואיין הבוגר ביותר היה בן  16חודשים. המרואיין הצעיר ביותר היה בן 

מין וגיל. לא נופו מרואיינים לפני  –הקריטריונים לפיהם נבחרו משתתפי המחקר היו דמוגרפיים חודשים. 

איין נערים מרקעים מגוונים. מרבית הנערים הם ילדים תחילת המחקר. נעשה ניסיון לדגימה הטרוגנית ולר
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להורים נשואים. הורי אחד הנערים חיים בזוגיות ארוכת שנים ללא נישואים, מרואיין אחד יתום מאב, 

ושלושה נערים הם ילדים להורים שהתגרשו. שני נערים הם בנים יחידים, אחד בן למשפחה בת שישה 

שניים, שלושה או ארבעה ילדים. מבחינת מיקומם בין האחים, שישה  ילדים, והשאר חברים במשפחות בנות

ממרואייני המחקר הם בכורים, שבעה הם הצעירים במשפחתם, וארבעה ילדי אמצע )"סנדוויץ"(. כל 

המתגורר בפנימייה  ער אחדצבאית, נ-הנערים גרים בבית הוריהם, פרט לשניים שהצטרפו למכינה קדם

אחד שהתגייס לאחרונה. מצבן הכלכלי של משפחות המרואיינים נע בין גרוע נער ולומד במסגרתה שנת י"ג, ו

מרואיין אחד סיפר  מאד לבין טוב מאד, כשמרביתם ציינו כי מצבם הכלכלי ממוצע או מעט גבוה מכך.

בראיון כי הוא נמשך גם לגברים, אך ביקש להימנע מהתוויה כהומוסקסואל, הטרוסקסואל או ביסקסואל. 

ינים, ים או אתאיסטיים, שמונה מגדירים עצמם כמסורתיים או מאמירים מגדירים עצמם כחילונשמונה נע

שמונה מרואיינים ממוצא אשכנזי, רוב הנערים והוריהם הינם ילידי ישראל.  מסורתיים.-ושלושה כחילונים

תיים או שלושה נערים מתגוררים בישובים קהילשישה מרואיינים ממוצא מזרחי, וחמישה ממוצא מעורב. 

 במושבים והשאר גרים בערי הדרום, השפלה, המרכז, השרון ובירושלים. 

 

 תהליך גיוס משתתפי המחקר .1.4

גיוס המרואיינים התבצע באמצעות פניה אישית למכרים/ות בבקשה שיפנו אלי נערים שעשויים להיות 

ם סייעו בגיוס ינים להשתתף במחקר. באופן חלקי, נעזרתי בשיטת "כדור שלג". שני מרואייניימעונ

משתתפים: כל אחד מהם הפנה אותי לשני מרואיינים. ההשתתפות במחקר הוצגה לנערים כראיון אישי 

בנים וכגברים ובחוויות שלהם. ראיונות עם נערים -שיעסוק בזהות האבהית של נערים, בחיים שלהם כנערים

שעליו חתמו שני ההורים כי הם כרוכים באישור הוריהם. הסכמת ההורים ניתנה על גבי מסמך  11עד גיל 

מאשרים את השתתפות בנם במחקר. כאשר נער הביע הסכמתו להשתתף במחקר, העברתי אליו שני טפסי 

( וטופס הסכמת הוריו להשתתפותו 1 טופס ההסכמה שלו להשתתף במחקר )ראה/י נספח מספר –הסכמה 

שנים בעת הראיון, ועל כן  11-עלה מ(. גילם של שישה מהמרואיינים היה למ1 במחקר )ראה/י נספח מספר

 לא נדרשה הסכמת הוריהם להשתתפותם במחקר. 

 

 איסוף הנתונים .1.5

הגישה הנרטיבית גורסת כי אנחנו מבינים את עצמנו, את חיינו ואת הסביבה שלנו באמצעות סיפורים. 

י פועל על פי איסוף הנתונים במחקר התבצע בהתאם לגישה זו ובאמצעות ראיונות אישיים. הראיון הנרטיב



 

 36 

עקרונות הוליסטיים אשר מעודדים יצירת נרטיבים ספונטניים ודוגלים בהתייחסות למכלול הסיפורים של 

המרואיין ולהקשריהם. הראיון הנרטיבי שואף להותיר למספרים במה פנויה כדי שיוכלו הם בעצמם לביים 

 (. 1010מרזל, -את הצגת חייהם כראות עיניהם )ספקטור

מרזל, -, בתוך ספקטורRosenthal, 1993לראיון נרטיבי היא זו שפיתחה רוזנטל )שיטה מקובלת 

(, אשר מחלקת את הראיון לשני חלקים נפרדים: "הנרטיב העיקרי" שבו המרואיין נשאל שאלה כללית 1010

על חייו והוא מספר באופן חופשי את סיפורו, ו"פרק השאלות", שבו המרואיין נשאל שאלות הקשורות 

ממוקד יותר בנושא המחקר ובמטרותיו. רוזנטל מציעה לארגן את הראיון הנרטיבי בשתי פגישות באופן 

 נפרדות כאשר הפגישה הראשונה תוקדש לנרטיב והפגישה השניה תוקדש לפרק השאלות.

במחקר הנוכחי כל משתתף רואיין פעם אחת. תוכנן כי במידה וראיון יימשך זמן רב מהצפוי או אם 

כדי להשלים את המחקר, אך בפועל לא בירור נוסף, תתקיים פגישה נוספת יעלה צורך בבעקבות הראיון 

עלה צורך שכזה. הרציונל לכך נבע מהיכרותי עם בנים בגיל העשרה אשר נוטים שלא להיות ורבליים, ומתוך 

ות ( שראיין גברים צעירים ומתאר "שתיקה גברית". בחלק מהראיונות נעשו ניסיונ1003מחקרו של נוי )

פעילים לדובב את המרואיינים. היו מרואיינים שלא הרבו במילים בחלק שהתמקד ב"נרטיב העיקרי", וחלק 

זה )לצערי( אינו ארוך ומפורט. חששתי שמא הצורך לדובב את הנערים ייצור מצב שבו שאלותיי יבנו את 

כי חששותיי  הנרטיבים שלהם כך שלא הם עצמם ישזרו את סיפור חייהם. במקרים מסוימים נראה

התגשמו, אך הופתעתי לגלות כי מרבית הנערים ביטאו עצמם ברהיטות ובאריכות וחלקם גילו יכולות 

 ורבליות מרשימות.

הראיון התחיל בשאלה נרטיבית פותחת, כגון: "ספר לי על החיים שלך כנער", "כשאני אומרת את 

". לאחר מכן החל פרק השאלות, מה עולה לך לראש"? או "ספר לי על המשפחה שלך –המילה "אבא" 

 (. 3שעיקריו מוצגים ב"מפת הראיון" אשר נמצאה בסמוך אלי במהלך הראיון )ראה/י נספח מספר 

להזניח את הדעות של ילדים ושל מתבגרים מתוך הנחה שאין להם בעבר הספרות המחקרית נטתה 

שנה הכרה בדבר חשיבות הכללת (. כיום, יArskey & Knight, 1999את היכולת להבין ולתאר את עולמם )

ילדים ומתבגרים במחקרים. אני רואה חשיבות במחקר המאפשר לבני נוער להשמיע את קולם הייחודי 

ולתאר את חוויותיהם והתנסויותיהם. ראיון נערים הצריך יכולת ורצון לגשר על הפער החברתי שבין העולם 

מילים שלא אבין. בפועל הבנתי כל אשר אמרו,  שלהם לעולמי שלי. חששתי שמא הם ישתמשו בסלנג ויאמרו

ניסיתי להתאים את שפתי אל גילם והבנתם. הסתמכתי על  למדתי כמה מטבעות לשון חדשים.אם כי 
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ניסיוני בעבודה עם בני נוער, ואכן הוא היה לי לעזר. השתדלתי ככל האפשר להבין את עולמם ואת 

 כוונותיהם.

את  ותמדגישן . הובני נוער הנחיות לראיון ילדים ות( מציעArksey & Knight, 1999ונייט ) ארקסי

כי קיימת בעיה אתית בראיּון בני נוער,  ותמציינ ןחשיבות התקשורת המיטיבה, יצירת האמון ושמירתו. ה

שכן הבדלי הסטטוס והכוח מקשים על היכולת לסרב להשתתף במחקר והיכולת לשלוט ולווסת את מידת 

ניסיתי להתגבר על כך באמצעות הדגשת זכויותיהם על פני חובתם. כלומר,  המעורבות שלהם בראיון.

אמרתי לנערים שהם אינם חייבים להשתתף במחקר, שהם יכולים לבחור על אילו שאלות לענות וכי ניתן 

ראיונות התקיימו בבית  11לסיים את הראיון בכל עת. בנוסף, הנערים בחרו את מקום ומועד הראיון. 

נערכו בשעות הצהריים,  הראיונות קפה. רוב גינות ציבוריות, וראיון אחד בביתראיונות ב 1המרואיינים, 

אחר הצהריים והערב. שני ראיונות התארכו וגלשו אל תוך שעות הלילה. ניסיתי לבסס אמון באמצעות 

 ת. אווירה נינוחה ומקבלת, תוך הדגשה שאני כאן כדי ללמוד מהם ושאין תשובות נכונות או לא נכונו

טכניקות אשר  ותמציע (Arksey & Knight, 1999י ונייט )סארקילדים ונוער,  ראיּוןבהתייחס ל

סיפורים מתרבות מניעות את השיחה כגון ציור, שימוש בתמונות, משחקים, השלמת משפטים והצגת 

ראיון , ומתוך מטרה להתאים את העם זאת .סגרת מחקר נרטיביפופולרית. טכניקות אלה אינן נפוצות במ

קבוצת תמונות להיעזר במהלך פרק השאלות בהצגת שני סטים של תמונות:  בחרתי לגיל משתתפי המחקר,

 –ות. התמונות הקשורות באבהות מציגות דימויי אבהות גברית וקבוצת תמונות הקשורה באבהוהקשורות ב

התמונות הקשורות  (.1אב ובן היוצאים לדיג, בן המבקש כסף מאביו, אב אלים ועוד )ראה/י נספח מספר 

(. נעשה מאמץ לכלול 1שרירן, טייס, גבר זקן ועוד )ראה/י נספח מספר  –בגבריות מציגות דימויי גבריות 

גיוון גדול ככל האפשר מבחינת גיל, מוצא, מעמד, עיסוק וכיו"ב. בכל ראיון הוצג למרואיין סט אחד של 

מבוכה או קושי לענות על השאלות. זאת אומרת,  ( בשלב שבו הנער חשאבהות או גבריותתמונות )המייצגות 

כאשר נוצרה "תקיעות" בראיון, הצגתי בפני המרואיין את קבוצת התמונות הרלוונטית לשלב הראיון, 

פרשתי בפניו את כל התמונות באותה קבוצה וביקשתי ממנו לבחור תמונות שמדברות אליו. לאחר שבחר, 

 עשרהת ובאבהוה ראיונות הצגתי את סט תמונות השבעאלה. בביקשתי ממנו להסביר מדוע בחר בתמונות 

ות. בשני מקרים הוצגו שני הסטים, כיוון שהיה צורך לדובב את המרואיין ריבגראיונות את סט תמונות ה

באופן מיוחד או מכיוון שהמרואיין לא התחבר לסט התמונות שנבחר. יש לציין כי התמונות הוצגו רק לאחר 

 כדי לשכלל את תיעוד השיחה.מיצוי. כל אחת מהתמונות מוספרה  גיע לידישהנרטיב הספונטני ה
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הנתונים תועדו באמצעות רשמקול. כמו כן, נעזרתי במחברת שבה רשמתי לעצמי מחשבות, שאלות 

מילוליות. לאחר הראיון, ההקלטה שוקלטה תוך הסוואת הפרטים האישיים. -ותיעדתי התרחשויות לא

 במחקר זה הם שמות בדויים שבחרו הנערים לעצמם.  שמות המרואיינים המוזכרים

 

 ניתוח הנתונים .1.6

תוך ניתוח הנתונים במחקר זה משלב בין אלמנטים פמיניסטיים לבין אלמנטים נרטיביים. הניתוח יוצא מ

כחלק מסדר חברתי המתווה יחסי כוח מגדריים.  הנרטיבים האישייםפרספקטיבה פרשנית הרואה את 

עוסק בזהות. הנרטיבי -אשר מתאימות למחקר פמיניסטיציע צירוף של שיטות יפורט להלן מהניתוח ש

( המבחין בין ארבע גישות 1010משיח וזילבר )-ליבליך, תובלל שיטת הניתוח מתבססת בעיקר על המודל ש

לניתוח הטקסט הנעות בשני צירים: ניתוח הוליסטי לעומת ניתוח קטגוריאלי וניתוח תוכן לעומת ניתוח 

 צורה. 

הן ניתוח הוליסטי המתמקד בטקסט השלם והן ניתוח קטגוריאלי המפרק את  בוצעמחקר הנוכחי ב

הטקסט למקטעים. התמקדתי בעיקר בניתוח תוכן )איתור תימות, המהווה את הרובד הגלוי בראיון(, אך גם 

(. שיטות ניתן מקום לניתוח צורה )דגש על האופן שבו נאמרו הדברים, אשר הציף תכנים עמוקים וסמויים

נעזרתי ניתוח הנתונים בת. מגוונוהניתוח השונות אפשרו התבוננות ופרשנות של הנרטיבים מזוויות מבט 

אירים , המשמשת לניתוח מידע איכותני. מהלך הניתוח נערך בשישה שלבים, אשר מAtlas-ti 6.2תוכנת ב

 . היבטים שונים

מדויק, כך שעבור כל ראיון היה טקסט העליתי על הכתב את ראיונות המחקר באופן  בשלב הראשון

מרואיינים הביעו ענין בקבלת התמלול  11כתוב. תמלול הראיון נשלח אל המרואיין אם היה מעונין בכך. 

משמעות אתית ופמיניסטית שעניינה טשטוש ההבחנה בין החוקרת יש והוא נשלח אליהם. לפעולה זו 

וא יחזיק בתמלול. בנוסף, התמלול גם הל כן ראוי שגם למרואיין וע שייכת. השיחה שהתקיימה משתתפיםל

משמש כמזכרת מהראיון והענקתו היא בעיני דרך לסמן למרואיין כי נעשתה התייחסות רצינית ומכבדת 

 לדבריו. 

הוא ניתוח קטגוריאלי של הנתונים. בשלב זה בוצעה קריאה מעמיקה של  השלב השניעניינו של 

תימות,  110מיון קפדני וצר של תימות. מדברי המרואיינים נוסחו התמלולים, שבמהלכה התבצע איתור ו

העל שעלו מתוך הנרטיבים. שלב זה -מפורטות התימות ותימות 6על. בנספח מספר -תימות 1-אשר קובצו ל

 מאפשר לראות את התמונה הכוללת כפי שמציירים אותה המרואיינים. 
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התמלולים חולק למקטעים רחבים התמקד בניתוח השפה. בשלב זה כל אחד מ השלב השלישי

יחסית. עבור כל מקטע נכתב פירוט המתייחס למרכיבים הבאים: מיקום המקטע בטקסט; כותרת; 

מאפיינים צורניים המופיעים במקטע, למשל שימוש חוזר במילים מסוימות; שימוש בפעלים אקטיביים 

ן עבר לעומת לשון הווה ולשון עתיד(. לעומת פעלים פסיביים; ושימוש בהטיות גוף )רבים לעומת יחיד, לשו

(. חקר 1010מרזל, -, בתוך ספקטורRosenthal, 1993ניתוח הנתונים של רוזנטל )גישת שלב זה נשען על 

כלי פמיניסטי, שכן השפה חושפת הבניות פטריארכליות גם הוא המרואיינים השפה שבה משתמשים 

(Harding, 1991 .) 

י במטרה להבין את הנרטיבים האישיים. עבור כל אחד נערך ניתוח הוליסט בשלב הרביעי

ת הוומהמרואיינים הוכן "תקציר" של הנרטיב. התקציר מאפשר התבוננות בחיי המרואיין כמכלול, בהת

שוב במסגרת המחקר הנרטיבי והוא זהו מהלך ח. התפתחותההזהות האבהית שלו ובגורמים התורמים ל

 אחד מהמרואיינים. כל ור מייצר פרופיל הוליסטי ומעוגן בהקשר עב

 קונטקסטרמות בוצע ניתוח פרשני אינטגרטיבי של הנתונים. שלב זה התייחס ל בשלב החמישי

 ,זהות. לפי החשיבה הפמיניסטית תהוותהבנה טובה יותר של הדינמיקה של ה ות, אשר מאפשרשונות

די יט: )א( הקונטקסט המהקונטקסט חיוני להבנה ולפרשנות התנסויות מגדריות. יש שלוש רמות קונטקס

והאינטראקציה הספציפית שבמהלכה מופק הנרטיב, כלומר הראיון עצמו. אלמנטים הקשורים לקונטקסט 

ומי היה נוכח. בנוסף,  ,ראיוןתרחש ההומדוע מתי , די הם מה המרואיין יודע על מטרות הראיון, היכןיהמ

כיב מרכזי במחקר פמיניסטי. )ב( הקונטקסט ניתנה הדעת ליחסי הכוח בין המרואיין למראיינת, שהינם מר

החברתי של חייו של המרואיין שבתוכו מתפתח הסיפור ומתעצבת הזהות. )ג( קונטקסט תרבותי רחב 

נרטיבים הטוות רשתות של משמעות שמשקפות תימות תרבותיות אשר נותנות -המייצר מערכות של מטא

 & Zilber, Tuval-Mashiachשיח וליבליך )מ-לסיפור הלוקאלי את הלגיטימיות שלו. זילבר, תובל

Lieblich, 2008ונטקסטים שניתן למצוא (, אשר פיתחו כלי אנליטי זה, מציינות כי אין גבול למספר הק

, וכי קונטקסט הוא אלמנט בלתי יציב, קשה לבודד אותו וקשה להבחין בין טקסט לבין קונטקסט. בראיון

השונים נערך הן  קונטקסטיםות מתודולוגיות מדויקות. ניתוח המסיבות אלו, לניתוח הקונטקסט אין הנחי

ביחס לראיונות השלמים והן ביחס לתימות שנוסחו בשלב השני של ניתוח הנתונים. הליך זה סייע לייצר 

מסגרת להמשגת הנתונים ולמצוא משמעויות בטקסטים. בניתוח הקונטקסטים הורגשו במיוחד המשקפיים 

הפרשנות מייצר מפגש בין המציאות של המרואיין, המציאות שלי והידע  הפמיניסטיים, שכן תהליך
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התיאורטי והמחקרי. שלב זה של פרשנות הנתונים וכתיבתם מייצר המשגה תיאורטית ומצייר תמונה חדשה 

 ועשירה שהיא תוצר של המפגש בין המציאויות. 

הנתונים הגולמיים. על כן, ( מציינות שייתכן שבשלב זה נוצרה התרחקות מ1010נבו )-קסן וקרומר

התבצעה קריאה הוליסטית חוזרת של הנתונים. כלומר, וידוא שהתובנות תואמות את דברי  בשלב השישי

המרואיינים. הקריאה החוזרת מחזקת את אמינות המחקר. בדיקה ותיקוף של הניתוח התבצע גם 

האיר ולהעיר. הליך זה תרם באמצעות העברת טיוטת פרק הממצאים למרואיינים כדי שיוכלו להגיב, ל

לאימות הממצאים וסייע לוודא שהם מעוגנים בנתונים. החזרה אל המרואיינים והתייחסות לתגובותיהם 

הינה אקט פמיניסטי אשר מטשטש את יחסי הכוח שביני לבין המרואיינים ומעניק להם כוח להביע את 

 חודשת על הפרשנות.עמדתם. לאחר קבלת תגובותיהם של המרואיינים התבצעה חשיבה מ

ן, מתארים ניסיון לחשיבה שיטתית. סוגי הניתוח השונים לשלבי ניתוח הנתונים, כפי שהוצגו לה

 הממדית. בעת ניתוח הנתונים והעלאת הממצאים על הכתב, נערכ-מאפשרים הזדמנות להתבוננות רב

 ר ונשנה. חשיבה פרשנית שמהווה מהלך ספירלי הכרוך בפירוקים והרכבות מחדש באופן חוז

 

 סטנדרטים להערכת איכות המחקר .1.7

הסטנדרטים להערכת איכות המחקר נקבעים בהתאם לגישת המחקר. הגישה שמתוכה פועל מחקר זה היא 

נרטיבית. שילוב הגישות הללו יוצר פסיפס של תבחיני איכות. חוקרים רבים יצרו ספרות עשירה -פמיניסטית

ת איכות המחקר האיכותני וליישומם, כך שניתן ממש לערוך )אך לא מאד ממוקדת( של קריטריונים להערכ

 "רשימת מכולת" של  תבחיני איכות.

כביכול להיות ייחודיים לה, אך אמורים החקירה הנרטיבית מדגישה סטנדרטים מסוימים, אשר 

(, אשר 1009נראה כי לעתים קרובות סטנדרטים אלו משותפים גם לזרמים איכותניים נוספים. לויצקי )

סה למפות תבחיני איכות למחקר הנרטיבי, מדגישה את חשיבות השקיפות בכל הליכי המחקר, מנ

גוניות שבחוויה האנושית, כלומר להשמיע -ההתייחסות האינטרדיסציפלינרית, והמחויבות לתת ביטוי לרב

 גם את המקרים המייצגים וגם את המקרים החריגים. 

המחקר נערכו בשקיפות ובשיתוף פעולה עם שתי ישנן מספר פרקטיקות שבוצעו. ראשית, הליכי 

מנחות התיזה. שנית, הראיונות תועדו באופן ממצה ומדויק, כך שנוצר תיאור עשיר ככל הניתן. שלישית, 

הקלטת הראיונות ותמלולם כך שהייתה אפשרות לחזור לנתונים. רביעית,  –נשמרו הנתונים שהצטברו 

צניעות לגבי יכולת ההכללה. חמישית, המחקר כולו לווה פותחה מודעות לגבולות ומגבלות המחקר ו
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רת עצמית כנה ככל האפשר. שישית, נערכה בדיקה עצמית תמידית הכוללת וברפלקסיביות מתמדת תוך ביק

מדיסציפלינות שונות )לויצקי,  /ותמתן מקום למרואיינים להגיב לפרק הממצאים והתייעצות עם חוקרים

 (. 1002קדי, ; ש1002; שלסקי ואלפרט, 1009

קריטריון נוסף להערכת איכות המחקר הוא ביצוע המחקר עם "עיניים רעננות" ומתוך עמדה 

פתוחה ולא שיפוטית. קריטריון זה מציב קושי במסגרת מחקר פמיניסטי, שכן אני מגיעה לראיון עם 

לקראת סוף  וגישה ביקורתית. ניסיתי לתת למרואיינים את המרחב לבטא את עצמם, כאשרידיאולוגיה א

הראיון תיארתי בפניהם את מטרות המחקר ואת תפיסת העולם הפמיניסטית המניעה אותו. בשלב זה, 

 עודדתי אותם לפרש את חייהם לאור תפיסת עולם זו. 

( גישת המחקר הפמיניסטית היא זרם מחקרי בתוך מחקרי ביקורת Patton, 2002לפי פאטון )

הותו, מחקר פמיניסטי עוסק לא רק בהפקת ידע אלא גם בהנעת שינוי (. במCritical changeלשינוי חברתי )

חברתי. במסגרת יריעת המחקר הקיימת נערך מיפוי של אסטרטגיות פוטנציאליות העשויות ליצור שינוי 

עשייה". ייתכן שיהיו למחקר השלכות -המאתגר את הסדר המגדרי הקיים. זהו שלב ביניים המהווה "טרום

י להוות נקודת מוצא למחקרים נוספים בתחום, אשר יובילו להשלכות פרקטיות ואולי פרגמטיות והוא עשו

לשינוי תפיסות חברתיות ושינוי מדיניות. הדגש במחקר הנוכחי הוא על חשיבה ביקורתית החושפת אי צדק 

ויחסי כוח, כאשר יש לקוות כי בעתיד מחקר זה יתרום תרומה ישירה יותר לשינוי מאזן הכוחות 

 ים. החברתי

( מציעה כי במחקר פרשני על Angen, 2000ניתוח נתונים פרשני מציב תבחיני איכות נוספים. אנגן )

החוקרת לבחון היטב ולהסביר את המקום שלה. כחוקרת פרשנית, עליי לשים לב כיצד אני משפיעה על 

ני. זאת מהלך המחקר ולתת את הדעת על האופנים השונים שבהם זהויותיי מעצבות את המחקר הפרש

ועוד, המחקר הפרשני חייב להשאיר דלת פתוחה לפרשנויות אלטרנטיביות ולאפשר אמביוולנטיות. כלומר, 

ויש להכיל את העמימות וחוסר הוודאות הכרוכים בכך. בנוסף,  ,אין פרשנות אחת שהיא הנכונה ואין בלתה

 :יוחד להערכת מחקר פרשנישובים במאנגן מציינת את ההיבטים הפרגמטיים, המוסריים וההומאניים כח

“Doing effective interpretive research requires that we do something meaningful that 

furthers our understanding and stimulates us to more informed and, hopefully, more 

humane thought and action”. (Ibid., p. 392). 
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 סוגיות אתיות .1.2

איכותי מאופיין בשמירה קפדנית על כללי אתיקה והתמודדות עם דילמות אתיות. המחקר הנוכחי מחקר 

חוקר תחום חיים נורמטיבי, אשר מהווה חלק ממרקם החיים. עם זאת, במחקר נרטיבי המרואיינים 

חושפים את עצמם, ועל כן יש חשיבות רבה להצמדות לכללי האתיקה הנאותים. ביני לבין כל אחד 

 כתוב. -איינים במחקר עומד חוזה כתוב וחוזה בלתימהמרו

החוזה הכתוב הוא טופס ההסכמה להשתתפות במחקר שעליו חתמו כל המרואיינים וגם אני בטרם 

(. במסמך זה מפורטים גבולות הראיון, הזכויות וההגנות של המרואיין 1התחיל הראיון )ראה/י נספח מספר 

ייבות לשמור על סודיות באמצעות טשטוש הפרטים המזהים ומתן וההתחייבויות שלי כלפיו, שביניהן התח

חלק מכיוון ש. ר בכל שלב, גם במהלך הראיון עצמואפשרות למרואיין להפסיק את השתתפותו במחק

, גם הוריהם של הצעירים מגיל זה חתמו על טופס שבו הם 11-מהמרואיינים הם נערים שגילם פחות מ

. בטרם התחיל הראיון, הוחזרו אלי שני (1אה/י נספח מספר )ר מאשרים את השתתפות בנם במחקר

 עותק טפסי ההסכמה, המסמכים נסרקוהמסמכים, וחתמתי עליהם גם אני. כדי שגם המרואיינים יחזיקו ב

 ונשלחו בדואר אלקטרוני אל כל אחד מהמרואיינים.

קר, אך הוריו סוגיה אתית עשויה הייתה להתעורר במקרים שבהם נער יהיה מעונין להשתתף במח

לא יאשרו את השתתפותו. סוגיה זו מעלה קונפליקט בין זכויות ההורים לבין זכויות הילד. במקרה זה, 

הוחלט כי הנער לא ירואיין, אך ממצאי המחקר יועברו אליו. בפועל, כל ההורים הסכימו להשתתפות בנם 

 ר לבקשתו של הנער. במחקר. אמו של אחד הנערים הביעה הסתייגות, אך נעתרה בסופו של דב

כתוב שביני לבין המרואיינים יש התחייבות שלי ליצור מרחב מכיל, מכבד, אמפטי -בחוזה הבלתי

וחסר שיפוטיות ולהימנע מכל פגיעה במרואיין. ישנם מספר אלמנטים שהתקיימו לאורך המחקר שמטרתם 

לבחור את המקום והזמן  משתפת ומאפשרת, ביניהם: מתן האפשרות למרואייניםיצירת אווירה נעימה, 

הכרת תודה  ;שבו יתקיים הראיון; שאילה מפורשת בסוף הראיון לגבי תחושותיהם מהשתתפותם במחקר

תה יעל תרומתם ועזרתם; יצירת קשר טלפוני מספר ימים אחרי הראיון עם מרואיינים שהשיחה עמם הי

 טעונה ורגישה; וקבלת שקלוט הראיון כמזכרת מההשתתפות במחקר. 

תום הראיון ותחילת ניתוח הממצאים. ביה אתית מרכזית במחקר נרטיבי היא מה קורה סוג

הראיון הנרטיבי מושתת על קשר אישי ביני לבין כל אחד מהמרואיינים ויש לי מחויבות להביא את 

הסיפורים שלהם מתוך נקודת מבטם. קיים חשש שמא הפרשנות שלי לא תלך יד ביד עם הדרך שבה 

ים את סיפוריהם ומפרשים את חייהם. למעשה, אחרי הראיון, סיפור החיים שלהם יוצא המרואיינים חוו
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מידיהם והופך להיות פרויקט פרשני של המחקר. הליך זה מעלה את השאלה של מי הסיפורים ומה 

האחריות שלי כלפי המרואיינים. כדי להתמודד עם מורכבות התהליך, הייתה לכל אחד מהמרואיינים 

י המחקר ואפשרות להביע דעה עליהם אם היו מעוניינים בכך. התייחסות לתגובותיהם של נגישות לממצא

מעשה אתי ופמיניסטי אשר מאפשר להם להשפיע על פרשנות הממצאים. במקרים בהם  אהמרואיינים הי

התגלעו פערים בין הפרשנות שלי )אשר נטועה בחשיבה פמיניסטית( לבין הפרשנות של המרואיינים, הובאו 

י הפרשנויות. דילמה אתית נוספת שתוארה לעיל, היא האם לחשוף את עמדתי הפמיניסטית בפני שת

 המרואיינים. דילמות אלו מדגישות את המתח המתקיים במפגש הכרוך באידיאולוגיה פמיניסטית.  
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 ממצאים .3

תהליכי בזהות האבהית והיבטים השונים של היעסוק בשערים,  חמישהפרק הממצאים, אשר מורכב מ

התהוותה כפי שבאו לידי ביטוי בראיונות עם הנערים. בשער הראשון, "נערים מספרים על אבהותם 

נתן מענה על השאלות: האם נערים חושבים ומדברים על עצמם כאבות בעתיד? והאם נערים יהעתידית", י

, אשר מבנות את מושג האבהות בתפיסות הנערים את רוצים להיות אבות? מתי ומדוע? השער השני ידון

הנערים: פרנסה; חינוך; הדרכה לחיים; כוח, על פי פרק זה יפרט את תפקידי "האב הטוב" הזהות האבהית. 

אישי" -סמכות וביטחון; קשר רגשי; האב כחבר; והאב כמודל לגבריות. השער "זהות אבהית בהקשר בין

, הזהות האבהית. נמצא כי לאב הביולוגי בהתהוותיציג את התרומה של המשפחה והסביבה הקרובה 

, לדמות לדמויות גבריות אחרות )בן זוג של האם מפרק ב', אחים גדולים, גיסים, סבים, דודים ואנשי חינוך(

הזהות האבהית. השער הרביעי התהוות השפעה חשובה על  האם ולאינטראקציות עם ילדים ופעוטות

בעוד זהות האבהית. תורמים להתהוות הולתפקידי מגדר כ לגבריותתרבותיים, -חברתייםיתייחס להקשרים 

ארבעת השערים הראשונים הם תיאוריים בעיקרם, לשער החמישי והאחרון אופי פרשני. בשער זה יפורשו 

ממצאי המחקר לאור כתביה של ג'ודית באטלר. נציע כי ניתן לעשות טשטוש קטגוריות ו"צרות של הורות", 

 אלטרנטיביות.  אשר מאפשרים זהויות הוריות

 

 שער ראשון: נערים מספרים על אבהותם העתידית .3.2

 האם נערים חושבים ומדברים על עצמם כאבות בעתיד? .3.2.2

 משתתפי המחקרבמחקר היא האם נערים חושבים על עצמם כאבות בעתיד. נמצא כי רוב  מרכזיתשאלה 

וג ער ומתמשך, המבטא מנהלים בינם לבין עצמם דיאלוג לגבי אבהותם. בחלק מהמקרים, מדובר בדיאל

יחסית "רדום", אשר התעורר לראשונה במהלך הראיון  נושאבמקרים אחרים, זהו שתכנים מגובשים; בעוד 

צרה, בחלק מהראיונות, דיבור חדש. לעתים, עצם העלאת , כך שהשיחה על האבהות העתידית יעצמו

מחשבות על אבהות שהם אינם  יתה חדשה לנערים, ובראיון באו לידי ביטוייהשאלה על עתידם כאבות ה

מבטאים לעתים קרובות. נערים רבים סיפרו כי הם לא מדברים על הענין עם אחרים בסביבתם. ענין זה עלה 

אר שתיקה גברית בנושאי הורות וילדים. במובאה הבאה הוא חזר שמונה פעמים על ית, שבדבריו של בן

 בים". "לא חושעל המילים המילים "לא מדברים" ושמונה פעמים 
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על זה בינינו. למעשה, אני  לא מדבריםעל זה. אנחנו גם  לא חושביםבן: לדעתי, בנים בכלל 

לא . יכול להיות שכן, כשאני לא נמצא. אבל לדעתי הם לא מדבריםרואה את אבא שלי. הם 

על איך הם מחנכים אותם. אלא  לא מדבריםעל החינוך של הילדים שלהם והם  מדברים

ל להשוויץ ותחרויות אגו. פחות בקטע של באמת להתייעץ מה לעשות. אם כן זה בקטע ש

על זה כי לדעתי, בנים לא מרשים לעצמם להפגין חוסר ביטחון עצמי  לא מדברים]...[ בנים 

ליד בנים אחרים אלא אם כן )מדגיש( הם יודעים שהם יוכלו לכפר על זה בביטחון עצמי 

של להיות הורים. זאת אומרת, פעם אחת על הקטע הזה  לא מדבריםבאופן אחר. פשוט 

אולי יצא לי להגיד לחבר שלי, מה? לא היית רוצה שיהיה לך איזה בן קטן שיסתובב לידך? 

לא על זה. אני גם לא יודע למה.  לא מדבריםהוא עשה לי כן עם הראש )בן מהנהן( וזהו. 

לא דנטים והם גם על זה גם! והאמת, אני לומד באוניברסיטה עכשיו, אני עם סטו חושבים

לא על זה. ]...[ אני חושב שאני שונה בזה שחשבתי על זה. אני חושב שבנים אחרים  חושבים

בכלל  לא חושביםעל זה, הם גם  לא חושביםעל זה. אבל כאילו, בנים לא רק שהם  חושבים

על הקטע של ילדים. בנות לפחות חושבות, על הקטע הזה של שמות, איך אני אקרא לו, איך 

י אלביש אותו, לאן אני אשלח אותו לבית ספר, מי יהיה החברים שלו. אבל גם בנות אנ

על זה בכלל. לדעתי,  לא חושביםעל העומק הזה של חינוך. ]...[ אנשים  לא חושבותלדעתי 

כאילו, כאילו, מהסרטים שאני רואה, מהאנשים שאני מכיר. ]...[ חברים זה רק בשביל, 

 . לא מדבריםולא בשביל לדבר. בנים לדחוף אחד את השני ולצחוק 

 

בן מניח, החשיבה על האבהות העתידית נטועה במגדר. -מדבריו של בן עולה כי החשיבה או אי

שבניגוד לבנים, בנות דווקא כן חושבות ועסוקות באימהותן העתידית. אני סבורה כי טענה זו אינה מדויקת, 

)בינם לבין עצמם( על אבהותם העתידית.  ומדברים וכי במידה זו או אחרת, גם נערים עסוקים, חושבים

 דוגמאות לכך ניתן למצוא בדבריהם של נמרוד ושל עידו: 

 

אני שנמרוד: אם אני חושב על זה? לפעמים כן. לא אגיד לך שאני קם כל בוקר ואומר 

 אתכנן את הדרך חיים שלי כאבא, אבל יוצא לי לחשוב על זה. 
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כל ילד בגיל שלי. כי אני כבר )מדגיש( מעכשיו מתחיל  עידו: נראה לי זה צריך להעסיק

היה לי ילדה איך אני אתנהג לילדה, תלחשוב, טוב איך אני אהיה אבא, מה אני אעשה, אם 

אם יהיה לי ילד, איך אני אתנהג לילד, מה אני אגיד להם לעשות, מה אני אגיד להם לא 

 לעשות.

 

היותם אבות בעתיד, התקבלו תשובות בי לג משתתפי המחקרשר לשאלת מידת עיסוקם של בא

מגוונות. יש נערים אשר חושבים על עצמם כאבות בעתיד, וחלקם אף מחזיקים בתכנון מפורט. בהתייחסם 

גיל אופטימאלי לחתונה וילדים, מספר ילדים רצוי,  –נערים ציינו ממדים שונים הלהיותם אבות בעתיד, 

כל אחד על פי רצונותיו הוא. נערים  –הזוג האידיאלית  תים, העדפה למין היילוד, תיאור בשמות הילד

ן כי ההתמודדות עם האבהות יאחרים ממעטים לחשוב על הענין או חושבים עליו רק מדי פעם. מעני

העתידית באה לידי ביטוי כמעט רק במחשבותיהם, ואינה מתרחשת באופן מילולי בין גברים. אף לא אחד 

 אבהות עם חבריו וסביבתו. מהנערים תיאר דיבור מתמשך על ה

 

 האם נערים רוצים להיות אבות? מתי ומדוע? .3.2.1

להיות אבות בעתיד. השאלה היא לא האם הם רוצים להיות אבות,  רוציםנערים הבאופן כמעט גורף עלה כי 

כי מהלך החיים יוביל אותם לכך שיהפכו בעתיד לאבות. מדובר  הניחואלא מתי זה יקרה. רוב הנערים 

 פר קיקו: יסמתכננים לעצמם בעתיד. כך למשל,  הות שהםבחוויה ובז

 

ארבעים, יכול להיות -קיקו: יכול להיות שזה יקרה בהמשך החיים שאני אהיה בן שלושים

קחו אותי, ככה אני אלך איתם, אבל זה ישזה יקרה בזמן הקרוב. לא יודע. לאן שהחיים י

 יקרה!

 

, המרואיין 19כמעט בן ות אבות בקרוב. יניב, יניב וגיא סיפרו כי הם רוצים להי –שני נערים 

עם משפחתו מרובת הילדים. מזה כחצי שנה הוא מנהל  בדרום הארץהמבוגר ביותר במחקר, מתגורר 

מערכת יחסים זוגית עם חברתו קורל. יניב סובל מבעיות רפואיות שנגרמו עקב פציעה שהתרחשה במקום 

 וא חש רצון להתחתן ולהפוך לאבא כבר בעת הקרובה. עבודתו. נראה כי מצבו הבריאותי גורם לכך שה
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יניב: גיל עשרים כבר להיות נשוי. לא רוצה ממש לסחוב את זה. הבעיה שלי מאד מסוכנת. 

אני לא יודע בדיוק מתי זה יקרה לי, כי הרופאים בעצמם לא יודעים במה מדובר. ולאט 

תוק ברגליים שלא יכול לעמוד לאט כאילו פה ושם יש לי שיתוקים ברגליים. מקבל איזה שי

וזה כאילו מכניס אותי ללחץ. משהו מפחיד כזה, שכאילו, אני חושב לעצמי בראש, אני 

-אהיה על כיסא גלגלים, אני לא מצליח ללכת, אני לא אוכל לרוץ, לא אוכל להשתין כמו בן

אני  אדם רגיל. זה דבר מאד מדכא. וגם עכשיו-אדם רגיל, לא אוכל לעשות ילדים כמו בן

צריך ללכת לטיפולים באיבר המין בגלל הגב. מאבדים תחושה כלשהי שמה. מעדיף לזרז 

עניינים, להתחתן כמה שיותר מהר. בואי נגיד לך משהו בסוד? )מחייך( אז אני רוצה להציע 

 לקורל נישואים. )מחייך(. בזמן הקרוב. אנחנו כל הזמן מדברים על זה. 

 

דגיש כי הוא מעונין לסיים הצונו להיות אבא "אפילו עכשיו", אך הוא ביע את רה, 11גיא, עוד לא בן  

תחילה את לימודיו ואת השירות הצבאי ורק לאחר מכן להתחתן ולהפוך לאב. הוא רואה את עצמו כילד 

 על ידו במונחים של אחריות וכוח.  נוסחהשעליו להתבגר. האבהות 

 

 יערה: יוצא לך לחשוב על עצמך כאבא? 

מנמיך את הקול(. זה מפחיד, מבהיל והלוואי! )קצת צוחקים(. פשוט ככה. מצד גיא: כן. )

אחד, בא לי ילד אפילו עכשיו. שיהיה לי מי לגדל, לטפל. בא לי! פשוט ככה. מצד שני זה 

מפחיד, אתה לא ילד יותר. זה דבר מטורף! יש מישהו שאתה צריך לשמור עליו! אתה צריך 

זה לא קל. אבא שלי למשל חווה המון קשיים בדרך בזה להיות כוח! זה קשה! לגדל ילד. 

ין מה יהיה אצלי, זה מפחיד. זה מאד מפחיד. וזה אחריות. מעבר ישהוא גידל אותנו. מענ

להכל, זה אחריות. אז בואי נגיד שהלוואי וזה היה, עכשיו שיהיה לי ילד! אבל, יש פה את 

שאם זה את הלימודים, אחר כך האבל, כי אתה עוד ילד. צריך לסיים את מה שהתחלתי, 

את הצבא, ואז אני אחשוב על עצמי כאבא. ואני מאמין שאני אתחתן בגיל מאד צעיר. דרך 

אגב. )מחייכים(. ]...[ אני מחפש להתבגר מוקדם מדי. ואני מחפש ת'קטע הזה של משפחה, 

ר. אבא של אני להקים משפחה. אני מחפש את זה! וזה, אני מאמין שזה יגיע בגיל מאד צעי

. אז היום הוא בן ארבעים ושתיים ויש תשלי למשל, התחתן בגיל עשרים ואח

עשרה, אחי בן עשרים. הוא איתנו, בראש שלנו. אם אבא שלי -אינטראקציה. אני בן שמונה
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היה בן חמישים, זה היה קצת, זה אחרת! את מבינה? אז אני רוצה להיות אבא צעיר, כדי 

ה את החיבור, את האינטראקציה, שאני אהיה בן ארבעים שאני אהיה גם סבא צעיר. שיהי

ארבע והבן שלי יהיה בן עשרים. ]...[ אני מעדיף בגיל מאד מוקדם, בואי נגיד -שלוש-ושתיים

בגיל עשרים ושלוש, עשרים ושתיים, שנה אחרי צבא, לעשות את הטיול של אחרי צבא, 

 וצה. שנתיים, כן להתחתן. זה מה שאני ר-שנה וחצי-ואחרי שנה

 

על רצונם להיות אבות כבר בעתיד הקרוב. על אף ייחודיותם בהתייחס לתזמון שבו סיפרו יניב וגיא 

הם רוצים להיות לאבות, הם חלק מהמגמה החברתית הכללית הרואה בהבאת ילדים לעולם חלק מהותי 

בקרב הנערים  משמעי-הרצון להיות אבא בעתיד )הקרוב, הרחוק( היה כמעט חדשבחיים האנושיים. מאחר 

נערים את הסיבות לרצונם להיות אבות. ניתן למפות ה נימקוין היה לבדוק כיצד ישהשתתפו במחקר, מענ

 אנושיות, דתיות, חברתיות, זוגיות ואישיות. -את הסיבות שהוזכרו לחמישה ממדים: סיבות כלל

ושלת כחלק מיצר אנושיות בוטאו לרוב בלשון רבים והן קשורות לרצון להמשיך את הש-סיבות כלל

"באנו לעולם בשביל לעשות ילדים, להקים משפחה ולהמשיך את  –אנושי המשותף לכלל בני האדם 

"אני בא מבית  –)יניב(. סיבות דתיות נובעות מהדת היהודית המעודדת "פרו ורבו"  "השושלת הלאה

סות לתפיסות מקובלות )עידו(. הסיבות החברתיות מתייח מסורתי וזה המצווה הכי גדולה שזה פרו ורבו"

)יניב( ולהבנה כי הולדת ילדים הינה דבר מקובל ונורמלי  "ילדים זה שמחה וברכה"על ילדים, דוגמת 

"אני מתאר לעצמי שאני אהיה אבא, אני לא מחייב לעצמי שום דבר בראש ואומר ככה  –מבחינה חברתית 

)מאי(. חלק מהנערים,  "בה מסוימת)מדגיש( צריך להיות, אבל זה כאילו מה שמקובל, וזה מקובל מסי

מנהלים או ניהלו בעבר מערכות יחסים זוגיות משמעותיות, ציינו את הרצון להביא ילדים ה הבעיקר אל

"זה גם משהו ממש יפה, כי יש מישהי שאתה נמצא איתה ואתם בזוגיות,  –כחלק מפירות האהבה הזוגית 

)עידו(. סיבות אישיות קשורות להגשמה עצמית  "ואתם רוצים להביע את זה. שיהיו לכם פירות לאהבה

השאיפה שלי בחיים זה שתהיה לי ")גדעון(.  ""איזשהי הגשמה של ייעוד –ולמימוש עצמי כאינדיבידואל 

"כדי לתקן את הילדות  –)בן(. סיבות אישיות קשורות גם לפיצוי ותיקון הילדות שהייתה להם  משפחה"

 )איתי(. "שלך

הישראלית עולה כי הציפייה להורות קשורה לאתוסים קולקטיביסטיים מהספרות הסוציולוגית 

ואינדיבידואליסטיים. אתוסים קולקטיביסטיים קשורים לטרור, למלחמות ולאיום הדמוגרפי, שהם פועל 

יהודי; לציווי לתקומת העם היהודי לאחר השואה; ול"מוסר הביולוגי" של -יוצא של הקונפליקט הפלסטיני
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התבגרות תקנית באמצעות הורות. אתוסים אינדיבידואליסטיים קשורים לשיח ליברלי המשפחה שעניינו 

(. מהראיונות עם הנערים נראה כי הסיבות 1001הקשור לזכות לאושר ולהגשמה עצמית )גולדין, 

האינדיבידואליסטיות קיבלו נפח רב יותר בהשוואה לסיבות קולקטיביסטיות. אף אחד מהנערים לא ציין 

  2יהודי כקשור לרצונו להביא ילדים לעולם.-ו את הקונפליקט הפלסטיניאת השואה א

רצונו להיות חוסר את  ביטאלקונצנזוס של הרצון להוליד ילדים ולגדלם היה יוצא דופן: אמיר 

כי האבהות לא מעסיקה אותו. בחירתו של אמיר שלא להיות הורה הינה יוצא דופן לא  סיפרהורה בעתיד ו

אלא גם בהקשר הרחב של החברה הישראלית, שהיא חברה פמיליסטית המעודדת ילודה רק בנוף הראיונות 

ההורות היא נטל, היא כרוכה בקשיים  –ציג סיבות לרצונו שלא להיות אב ה(. אמיר 1999ביז'אוי, -)פוגל

 ובסבל, היא בלתי הפיכה ובמסגרתה מתקיים ויתור עצמי.

 

 את זה? מה אתה חושב על זה? יערה: אם אתה מסתכל על אבהות, איך אתה רואה

תי חושב שהייתי רוצה לעשות את זה. נראה לי יאמיר: אני חושב שזה די קשה. אני לא הי

 די נורא. 

 יערה: כן? )מחייכים(. 

אמיר: כן. זה די, זאת אומרת, טוב סיימתי עם עצמי, מישהו אחר עכשיו. ולא יודע. זה 

ם אחר כך אנשים נגיד לא משקיעים נגיד נראה לי משהו שנראה לי משהו די נורא. ).( א

בילדים או משהו כזה, אז אפשר להבין למה. זה גם לא משהו שאתה יכול לצאת ממנו כל 

 כך. 

 יערה: כן. אי אפשר לחזור אחורה. 

 אמיר: כן. זה די בעיה. 

 יערה: אתה אומר שזה די נורא בעיניך. אתה יכול להסביר לי על זה עוד?

ל במישהו. צריך לעבוד בשביל זה. אתה די מוותר על עצמך. זה נראה אמיר: עכשיו אני מטפ

 לי משהו די שחשוב שיש. וזה גם לסבול הרבה. אני לא חושב שלכולם יש מזה הנאות. 

 

                                                        
( "ממני 1011לסקירה נרחבת לסיבות לבחירה בהורות וסיבות לבחירה שלא להיות הורים, ראה/י ספרה של אורנה דונת ) 2

 .לדים בישראל"והלאה: הבחירה בחיים בלי י
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ת, אלא גם ברבדים אחרים. אמיר יצא נגד תפיסות חברתיות מקובלות לא רק בגישתו לאבהו

אפיין את עצמו במילים אלו. אמיר שונה ית, והוא אף אחרות ושוליות חברת אופיין בחריגות,סיפורו 

(, בתחומי הענין שלו )לדוגמה, עיצוב בגדים, אוהב "אני נמשך גם לגברים"מנערים אחרים בנטייתו המינית )

לצפות בסרטים שהוא מגדירם כקיצוניים(, במראהו החיצוני )מבנה גוף צנום, לק משוח על ציפורניו, בגדים 

"אני הולך לעשות שירות לאומי. להתגייס אני לא אתגייס. טא )יבותי( ובאמירות שהוא ג-ן פאנקיסטיבסגנו

רצונו להיות אב בעתיד לבין אחרות ושוליים -קיים קשר בין אישייתכן כי ( אני מציעה .פשוט לא מתאים לי"

ברים מתאר את תופעת ה"אלהורות" )נשים וגה(, 1011חברתיים באופן כללי. ממחקרה של אורנה דונת )

שבוחרים שלא להיות הורים( בישראל, עולה כי כוחות חברתיים דוחפים להקמת משפחה כפעולה 

שחק עם רעיון נורמטיבית. הבאת ילדים לעולם נתפסת כמובנת מאליה וכמעט ואין עליה ערעור. להעז ל

 שה זאת אמיר, כרוך בסוג של אחרות ויציאה מהמרכז. ה"אלהורות", כפי שע

 

 ת הנערים את האבהותשער שני: תפיסו .3.1

"אבהות" הוא מושג עמום הנמצא בתהליך של שינוי. נערים רבים התקשו להסביר מהי אבהות, ופנו 

 –לרוב על פי מין האדם וגופו  הוגדרהלהסביר אותה בהשוואה למושג האימהות. האבהות, כמו האימהות, 

שור בין הגוף לאימהות היה חזק אבהות היא משהו שגברים עושים, אימהות היא משהו שנשים עושות. הקי

יותר, שכן היו נערים שציינו את החיבור הגופני בין האם לילד באמצעות ההיריון, הלידה וההנקה, כאלמנט 

מרכזי בהגדרת האימהות. ההבחנה בין אבהות לאימהות נוסחה לעתים במונחים סטראוטיפיים ובחלוקות 

 ( חולשה, אמוציונליות וקרבה )אימהות(. ריות, כגון חוזק, רציונליות וריחוק )אבהותאבינ

בבואם להסביר מהי אבהות בעיניהם, נערים התקשו פעמים רבות למצוא את המילים. גם בקרב 

ושתיקות ארוכות כאשר ניסו לתאר  םנערים ששטף דיבורם לאורך הראיון היה מהיר וקצבי, הופיעו גמגו

על נושאים אחרים, ובכלל זה על אימהות, היה בדרך את האבהות. ענין זה בלט עוד יותר לאור כך שהדיבור 

אבהות הם השתמשו במשפטים קצרים, בעוד נערים דיברו על כלל זורם וקל יותר. לא פעם נמצא כי כאשר 

לדבר על אבהות.  התקשותיאור מושג האימהות לווה במשפטים ארוכים ומפורטים יותר. נראה שהנערים 

רבים, מערכת היחסים עם אביהם עשויה להיות רווית קונפליקטים, הסבר אפשרי לכך, הוא שעבור נערים 

והאבהות כשלעצמה מלאת ניגודים. דוגמה טובה לכך היא דבריו של משה, אשר הוריו התגרשו לפני כארבע 

 שנים. 
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 יערה: מה זה אומר בעיניך אבהות?

יודע. אני יודע משה: אה, וו, שאלה קשה. )קצת צוחקים(. אמ ).....( אני לא יודע. אני לא 

מה זה להיות, מה זה אימהות בעיני. זה, זה להיות בשביל הבן שלך, ולדבר איתו שהוא 

צריך, ולשים לב, לשים עין על דברים. לא יודע, אולי אני אהיה אימא כשאני אגדל. )צוחק(. 

כי, לא, עכשיו, כאילו )...( לא יודע להגיד לך מה זה אבהות. )מנמיך את הקול.( )שתיקה 

שניות.( אומר משהו לא? )צוחקים.( שאני לא יודע להגיד לך מה זה אבהות. )...(  11במשך 

 לא יודע. לא יודע. )...( אבהות? )...( לא יודע, להיות גבר כזה של המשפחה. )....(

 יערה: אולי מה זה להיות אבא? אולי זה ככה עוזר לך מהזווית הזאת. 

.( לא יודע, לשים אה, איזשהו יד. ).( שאתה רואה שניות 10משה: לא יודע. )שתיקה במשך 

 שהבן שלך צריך. שהוא עומד ליפול או משהו. ).....( אה )...( לא יודע. )..(

יערה: אתה יכול להסביר לי יותר למה אתה מתכוון בלשים יד, לתת יד? )מנמיכה את 

 הקול.(

שלוקחת אותי, שמחזיקה  משה: עלה לי ישר דימוי שאני עומד על, פה, שאני נופל, ושיש יד

שניות.( זה  6אותי, שאני כאילו ).( ככה. שאני לא אפול. זה מה שעולה לי. )שתיקה במשך 

 מה שעלה לי שאמרת. לא יודע. 

 יערה: כשאמרתי אבהות זה עלה ככה, כאילו, שיש.

משה: כן. זה כאילו כף יד ענקית, ענקית של גבר. ושאני, להחזיק כאילו, זה מה שעלה לי. 

בראש, לא יודע. אולי זה, אולי זה אפילו יד שעושה לך ככה על השכם )טופח לעצמו על 

השכם(. )..( עולה לי כף יד גדולה שתומכת. נראה לי. לא סגור על זה. )מחייך(. ]...[ כן, זה 

מוזר לי, שדווקא עלה לי כזה דבר. כל התמונות בעולם, עלה לי תמונה שלי ככה, ושהכף יד 

ם עם הידיים: ביד אחת מרים את האצבע המורה וכף היד השניה פתוחה ענקית. )מדגי

 וניצבת באופן אנכי בצמוד לאצבע, כאילו תומכת בה.(

יערה: )....( אתה מתכוון, רק שאם אני אבין אותך יותר טוב. זה, זה כאילו אצבע שלך 

 כילד?

או איזה ילד, משה: זה לא אצבע, זה ממש אני ממש רואה את עצמי! ממש רואה את עצמי 

אני לא יודע אם זה אני. ).( על, צוק כזה, והכל שחור מתחת. ואני ממש רואה יד ענקית. 

 שכאילו ).( שמה ככה, ממש על הקצה של ה, כאילו, איזה מוזר זה! מוזר לי. 
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תקשה לתאר מהי האבהות המדבריו של משה עולות שלוש נקודות חשובות לענייננו. האחת, הוא 

בין כי הקושי להסביר את האבהות הלתאר מהי אימהות. הוא הרהר בדבר, צחק במבוכה, ואף בעיניו, ופנה 

תייחס בשער הרביעי של פרק נשר בין אבהות לבין גבריות, ולכך יטומן בחובו משמעות כלשהי. שנית, משה ק

ת נפילה ציע דימוי, לפיו ה"אבהות" או "אבא" היא כף יד ענקית תומכת המונעההממצאים. שלישית, הוא 

מטה. תיאור אבות או גברים באמצעות ביטויים המכילים את המילה "יד" עלה גם בראיונות אחרים. כך 

"להיות עם היד על ו "לקחת את העניינים לידיים"שתמש מספר פעמים במטבעות הלשון הלמשל, קיקו 

 :. ליאון אמר"יד חופשית"בהקשר לאבהות, ובן אמר על אביו כי זה נותן לו  הדופק"

 

כשצריך. לא במוגזם כמובן, אבל להיות  יד קשוחהליאון: אבהות זה ).( עזרה. )...( זה, 

קשוחה כשצריך. זה חוזק, זה כשאתה, כשלבן שלך תהיה בעיה )קצת מנמיך את הקול( 

וחס וחלילה, מישהו הרביץ לו, מישהו יפגע בו, הוא ידע למי, הוא לא ילך לאימא שלו 

ו. כי אבא שלו זה דבר חזק )מדגיש(. ואימא )מדגיש(, זה הדבר כמובן, הוא יפנה לאבא של

אבא כמובן, אבל אימא זה הרבה שאתה יכול לבוא ו)..( לחבק אותו כשאתה צריך. גם את 

 יותר קרוב לך. זה יותר עמוק בשבילך. )מנמיך את הקול(.

  

יס המינגטון דיון של מורב מצואמשמעויות שהידיים אוצרות בתוכן ניתן לפרשנות אפשרית ל

(. מדיון זה עולים קשרים בין ידע, Hamington, 2004פונטי )-בהגותו של הפילוסוף הצרפתי מוריס מרלו

ידיים ואתיקה של דאגה. הטענה המרכזית היא כי מחוות גופניות מביעות דאגה. יש ידע של ידיים )למשל, 

ולה לבוא לידי ביטוי באמצעות ידיים יכ להקליד, לנגן, לסרוג( המהווה סוג של מיומנות גופנית. הדאגה

 והידע שהן אוצרות בתוכן. במילים אחרות, הידיים מחזיקות בידע, ובידע גופני זה טמונה אתיקה של דאגה. 

פשר באופן בלתי השימוש בדימויים ובביטויים המכילים את המילה "יד" בהקשר לאבהות ִא 

גם גורם מחזיק, עוזר ותומך  –כרוכה בניגודים  נערים. האבהותהאמצעי להבין את משמעות האבהות עבור 

בין אבהות לבין ידיים כקישור בין אבהות לבין  ולפרש את הקישור שהנערים עש ניתןוגם קשוח וחזק. 

אתיקה של דאגה. מגע היד האבהי, בין אם קשוח, רך או מחזיק, מביע דאגה אבהית שיש לה ערך מוסרי. 

 ר משה, מהווה קשר לא מילולי המבטא דאגה. אימגע היד, כמו הטפיחה על השכם שת

אפשר דימוי היד מתקשר לא רק למגע, ליטוף ורוך, אלא גם לעשייה פיזית ולאלימות. על כן, 

למתוח ביקורת על החיבור בין אתיקה של דאגה לבין אבהות שהוצע כאן. "אתיקה של דאגה" הוא מונח 
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והוא מיושם כאן על אבהות וגבריות. לא בהכרח נכון ( 1911)גיליגן, הלקוח מתוך שיח על אימהות ונשים 

 לעשות כן ואולי ראוי לקרוא את האבהות באמצעות מושגים אחרים. 

נוסף על דימוי היד, נערים ביטאו באופנים אחרים שורה של ניגודים הכרוכים באבהות: דיסטנס 

יגודים הכרוכים באבהות וקרבה, חופש מול נוקשות וגבולות, רכות וחוזק, ותלות לעומת עצמאות. הנ

עשויים לייצר מתח וקונפליקטים במערכת היחסים של הנערים עם אבותיהם, ובלבול וחוסר אונים כאשר 

את עצמם כאבות בעתיד. ולמרות זאת, ואולי בעקבות כך, נראה כי המורכבות והניגודים באבהות  תיארו

 . ות אבהיות מורכבות ועמוקותח זהויולפת מאפשרים לנערים לפעול במרחב אפשרויות רחב יותר

( שמשמעותה מרחק מהול בכבוד, והיא לקוחה Distanceמספר נערים השתמשו במילה "דיסטנס" )

הדרכה, בין את הדמיון בין אבהות ל ביטאגדעון, שהדריך בתנועת נוער, הוא מהשפה הצה"לית. בשיחה עם 

אר מערכת יחסים יאיתי, שת ."א קרוב"לשמור על איזשהו דיסטנס אבל גם להיות נורואמר על שניהם: 

פר בכאב כי היה יטעונה ומרוחקת בינו לבין הוריו, אפיין את יחסיו עמם בדיסטנס המסמן מחסום. איתי ס

רוצה שהמחסום הזה, הדיסטנס, לא יתקיים בקשר, ומקווה שבעתיד יצליח, כאבא, ליצור פתיחות וקרבה 

אפיין את היחסים עמו ככורכים ים קרובה למדי עם אביו, ערכת יחסאר מיבינו לבין ילדיו. גם עידו, שת

יחדיו חמלה ואהבה מחד, ודיסטנס מאידך. השילוב בין הדיסטנס, שמסמן כבוד והערכה לאב, לבין החמלה 

-והאהבה יוצרים תמהיל של רגשות שעיקרו הערצה לאב וסוג של "קרבה מרוחקת", שמאפיינת יחסי אבות

אר במילים חמלה ואהבה )ללא דיסטנס(. יוספים. את היחסים עם אמו, עידו תנערים נגם בנים כפי שתיארו 

סביר את ההבדל ביחסו אל הוריו בדימוי מעניין הקשור לנקודת מבט והיררכיה. הוא קשר את ה עידו

המערכת המשפחתית שלו אל מערכת חברתית רחבה יותר שבה מתקיימת חלוקת תפקידים ברורה. גברים 

כים לפעול על פי קודים חברתיים, הקובעים מי לדיסטנס ומי לקרבה, מי לחוזק ומי ונשים נדרשים וצרי

 לרכות.

 

 יערה: מה זה אומר מבחינתך דיסטנס?

עידו: זה כאילו ענין של יותר לכבד. יש לך יותר כבוד. ).( לאימא פחות. )קצת מנמיך את 

יודע איך להסביר הקול.( זה לא שאני לא מכבד אותה, פשוט, כשאתה מסתכל, נגיד, לא 

את זה. יש לי דימוי כזה שאם אני מסתכל על אבא אז אני מסתכל ככה )מטה את הראש 

כלפי מעלה ומביט מעלה( ואם אני מסתכל על אימא אז אני מסתכל עליה ככה )מיישר את 

 הראש. מסתכל קדימה.( בגובה העיניים. 
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 י מה עומד מאחורי זה?ין מה שאתה אומר. אתה יכולה לנסות להסביר לייערה: זה מענ

עידו: מה שאני חושב, בגלל שזה כאילו, אלף בגלל שיש את הדיסטנס הזה ובגלל שזה דמות 

להערצה. ובגלל שהדיסטנס הזה מעורבב מבחינתי עם חמלה ואהבה וכל מיני דברים 

כאלה, אז כאילו ).( אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה גורם לך ).( ממש לרצות 

 כה. ]...[להיות כ

 יערה: למה בעצם בעינייך יש את ההבדל הזה?

עידו: כי ככה זה בחברה. כי הדמות של הגבר צריכה להיות יותר מאצ'ואיסטית ופחות 

להראות אהבה. אז זה מה שגורם לענין הזה. ).( והדמות של האימא צריכה להיות, של 

 האישה, צריכה להיות דואגת ולתת כזה, ואכפתית. 

 

 הטוב תפקידי האב .3.1.2

כאשר נערים תיארו כיצד הם תופסים את מושג האבהות הם התייחסו הן לעצמם כאבות בעתיד, הן למודל 

האב שלהם, והן לתפיסות חברתיות אודות אבהות ומגדר. להלן יוצגו פנים שונות של תפקידי האב הטוב 

 זאת הנערים.  ואריכפי שת

ת הטובה. תפקיד זה נתפס לרוב כתפקיד כח במסגרת תפקידי האבהותפקיד האב כמפרנס נ: פרנסה

טכני. עם זאת, היו נערים שלדידם פרנסת המשפחה בהחלט נתפסה כתפקיד המשמעותי ביותר של האב. כך 

לפני  אוקראינהלמשל, מדבריו של סמיון, צעיר המרואיינים, בן לאב מפרנס ואם עקרת בית, אשר עלה מ

 יד האב הוא בעיקר לשים אוכל על השולחן.  כחמש שנים, נראה כי בתקופת גיל הנעורים, תפק

 

שניות.( תלוי באיזה תקופה של גיל. אם אני  6סמיון: תפקידים של אבא? )שתיקה במשך 

ילד קטן, אז בטח שרציתי הרבה לשחק עם אבא, וזה מה שהיה גם. אבל עכשיו כאילו 

צריך ממנו שניות.( עכשיו שאני לחוץ מהלימודים וכדורגל אני פחות  1)שתיקה במשך 

 משהו. רק שיפרנס ויהיה לי מה לאכול וגג מעל הראש. זהו, אני מסודר. 

 

רבים מהמרואיינים הדגישו את חשיבות החינוך כמרכיב משמעותי באבהות, אך החינוך : חינוך

להתבטא ב"חוק האב", היינו הצבת גבולות החזיק משמעויות שונות עבור נערים שונים. החינוך עשוי 

 הלונוקשה, ולימוד חוקים ומוסר בעיקר על דרך השלילה )מה לא לעשות(. דוגמה לכך ע ברורים, יחס
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לה ואר את החינוך האבהי על פי מושגי מותר ואסור. משמעות אחרת של חינוך עימדבריו של יניב, אשר ת

סביר את עמדתו האנושיים. עמי -אר את תפקיד האב כמחנך לערכים כלליעמי, אשר ת מסיפורו של

 ות סיפור שאירע לו בעת השתתפותו במסע לפולין מטעם תנועת הנוער שבה הדריך.באמצע

 

יש אנשים שגונבים. אבא שלהם לא הפנים להם שיניב: חינוך זה ללמד אותנו מוסר. כמו 

את זה מלכתחילה מהילדות שדבר כזה אסור. אסור להרים ידיים. אסור לגנוב. אסור 

נו את זה. לא לעשות ככה, לא לעשות ככה, לא לעשן. אז מגיל קטן אבא שלנו החדיר ב

לעשות ככה. יש דברים שמותר ויש דברים שאסור. אז הוא הציב לנו את הגבולות האלה. 

עשה לנו סייג. הציב לנו חומות. על כל דבר שאסור הוא שם לנו קו אדום. על כל דבר 

אסור. )מנמיך את שמותר, אולי היה אומר על זה משהו. היינו מבינים לבד שזה מותר וזה 

 הקול(.

 

עמי: בפולין היינו במחנה השמדה מיידנק, והיינו בבית של מנהל המחנה. הבית שלו הוקם 

בתוך המחנה. וחשבנו אם זה אבא טוב או אבא רע, בגלל שהבית שלו ממוקם בתוך המחנה. 

כל בוקר הילדים שלו היו שומעים את היריות ושומעים איך האנשים שבמחנה נופלים 

ים ובוכים וצועקים או עובדים. שמענו סיפור אחד, על זה שיום אחד התקשרו אליו ומת

מבית הספר של הילדה. הילדה שלו נפלה ונשברה לה הרגל. הוא עזב הכל, את כל ענייני 

המחנה, הפקיד את זה בידי מישהו אחר, ורץ )מדגיש( לילדה שלו, גיבס אותה ונתן לה 

ה אל תבכי הכל יהיה בסדר. ודיברנו אם זה אבא טוב נשיקה )מאריך את המילה(, ואמר ל

או אבא רע. אחרי דיון מאד, מאד סוער, מאד טוב, הגענו למסקנה שזה לא אבא טוב. אבא 

טוב לא שם את הילדה שלו במרכז מוות, מרכז ציני אחד גדול. הוא לא שם אותה בתוך 

וות ולרצח. מחנך האידיאולוגיה האטומה הזאתי. והוא לא מחנך אותה לאטימות ולמ

אותה לערכים אחרים. ערכים טובים יותר. שיעזרו לעולם ולא יהרסו, ירוקנו אותו מכל 

אדם אחר שלא תומך במה שאתה אומר. ובעיני זה גם מה שזה אומר להיות אבא טוב. לא 

אוכל. לתת את הערכים לילדים. לחנך אותם כמו -בית-כסף-לתת את המארז של משכורת

 שצריך. 
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האבהות כפי שעולה מדבריו של קיקו, כמו גם מדבריהם של מרואיינים נוספים, : לחייםהדרכה 

דגיש את הפעלים "להוביל", "להראות" ו"להרים". השימוש הרב בפעלים הבהדרכה לחיים. קיקו  כרוכה

מבטאות עשייה למען גם רבים יכול להעיד על האקטיביות הכרוכה בהדרכה אבהית זו. הפעולות הרבות 

 ים.הילד

 

להם את הדרך, כי יש לו את הניסיון  ולהראותאת הילדים שלו  להובילקיקו: אבא די צריך 

ולהם עוד לא כל כך. גם אם הם גדולים, עדיין יש לו יותר ניסיון מהם. ]...[ הוא צריך 

ולא  לא לכעוסלהם, וגם אם הם טועים אז  ולהראותלהם את הניסיון  ולתתאותם  להוביל

 ולהריםאותם עוד פעם, והם יפלו  ולהריםלהם. שהם ידעו ויפלו,  להראות. פשוט להתעצבן

אותם עוד פעם עד שהם ילמדו. עד שהם יבינו. ובאמת צריך לעשות את זה לא בעצבים או 

להם שלא נורא אם נפלו,  ולהראותפך. צריך בסבלנות, וברוגע ובשלווה יסבלנות. הה-באי

  ולהמשיך לשרוד. ולהמשיך לצוףלמעלה  מםלהתרולא נורא אם נכשלו, צריך בכל זאת 

 

פעמים רבות נערים קישרו בין אבהות לבין כוח, סמכות וביטחון. הדוגמה : כוח, סמכות וביטחון

הראיון עם גיא. במהלך הראיון, גיא טען נחרצות כי גבר הוא כוח, סמכות  יתההבולטת ביותר לכך הי

 ש( של המשפחה, זה הכסף של המשפחה. זה הסמכות!""אבהות זה ראש המשפחה. זה הכוח )מדגיושליטה: 

 פעמים במהלך הראיון. 11בין גבר לבין המילה "כוח"  על הקישורגיא חזר 

ביטחון אבהי בא לידי ביטוי גם בסיפורו של איתי. הוריו של איתי עובדים שניהם במשרות מלאות 

י, אשר הביטחון מקבל ביטוי ממשמסביב לשעון. נראה כי הביטחון שהאב מעניק מספק יציבות וכוח. כ

 .במונחים רגשיים ן אותואיתי אפיי

 

 יערה: כשאני אומרת את המילה אבא, מה עולה לך?

איתי: ביטחון. עם כמה שהוא לא )מדגיש( שם, אבל הוא תמיד נתן לנו )..( את ה, אל תדאג, 

תדאג. אם אתה צריך, אתה יודע שאתה יכול להתקשר אלי ואני אבוא, ואני אעשה, אל 

יכול להיות שזה דחף לנו ביטחון בצורה משמעותית בנוגע אליו. יכול להיות בגלל שהוא, 

כנראה קצת ידע שהוא לא תמיד היה איתנו פיזית. אז הוא חיפה על זה בזה שהוא דחף לנו 
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מלא ביטחון. אבל אני עדיין )מדגיש( יודע שאם אני אצטרך אותו ושאם יקרה משהו, אז יש 

 שניות.( 6קה במשך את אבא. )שתי

 יערה: אתה יכול לתת לי איזה סיפור או דוגמה שהרגשת שהוא נתן לך ביטחון?

לי  יתהשניות.( שנה שעברה! חורף אחרון. הייתי חולה. האמת שהי 1איתי: )שתיקה במשך 

שפעת חזירים בסוף גילו. אבל זה היה שבוע אחרי שיצאתי מהבית חולים. ולא יודע! הוא 

בעבודה. והוא כל הזמן התקשר אלי והוא אמר לי, אם אתה צריך,  פשוט, הוא היה

תתקשר. ויום אחד הבאתי אותו מוקדם מהעבודה והוא באמת בא מוקדם. זאת אומרת, 

לא ציפיתי שזה יקרה כל כך. ו)...( באותו יום, באותו יום באמת התעלפתי והגעתי לבית 

י, הוא סחב אותי, והוא ).( הוא חולים. אבל הוא )מדגיש( היה איתי שם. הוא לקח אות

)מאריך את המילה(, הוא עבר איתי את כל זה. זה היה כאילו סוג של נחמה, לראות 

שברגעים כאלה, יש לך. אז שם )מדגיש( זה מתבטא. ).( אני חושב שזה היה הדבר הכי 

 שניות.( 11אמוציונלי וקשה שעברתי עם אבא. )שתיקה במשך 

 

יד ם ביטויים הנתפסים באופן מסורתי כקשורים לתפקח וביטחון הפרנסה, כסף, כו: קשר רגשי

, לעתים באופן מרגש ממש, את האבהות ככרוכה בקיומו של קשר רגשי עמוק. קשר ואריתהאב. נערים רבים 

זה קשור בתמיכה בלתי מסויגת בילד, מעורבות בחייו, טיפול, דאגה, מגע אוהב, שיחה ותקשורת פתוחה. 

של גיא, קיים פער בין האופן שבו נחווה האב והתפיסות החברתיות אודות אבהות, לבין לעתים, כמו במקרה 

פר שהיה יהאבהות העתידית. גיא, שכאמור, הרבה לתאר אבהות במונחים של כוח, ס תוארההאופן שבו 

 רוצה להיות אב אוהב, תומך ודואג, כזה שיפתח קשר רגשי משמעותי עם ילדיו.

בהכרח חייבת לבוא לידי ביטוי בקשר רגשי אינטימי במיוחד. נערים  האבהות אינה: האב כחבר  

תיארו את האבהות כמונחים של חברות בין אב לבן. עידו אף אמר במפורש שכאבא בעתיד, היה רוצה להיות 

לילדיו. מבחינתו, החברות באה לידי ביטוי באפשרות לדיבור פתוח, שיתוף, ייעוץ, וקיום קשר  "כמו חבר"

אר ממדי משחק ופעילויות משותפת כחלק מהאבהות. יתרחיב זאת והלשהו עם החברים של הבן. איתי אף כ

 . "ליצניים"לדידו, האבהות קשורה גם בתפקידים רציניים וגם בתפקידים 

 

איתי: זה מאד תורם גם לילד שלך להבין שהאבא לא פה רק בתפקיד האבא. האבא פה גם 

אדם טיפש. יש בו הכל. הכל מהכל! אבל כשהוא צריך, -ם בןבתפקיד ליצן אפילו! אפילו סת



 

 58 

הוא יודע לתת את ההבדל הזה של הנה אני רציני, והנה אני חושב עסקי. אם הוא יודע שזה 

קטע של משחק, אז אוקיי, אני עכשיו בקטע של משחק עם הבן שלי, אז בוא נלך רחוק, בוא 

יה לו רק פן אחד שהוא רואה העבודה נתפרע. אז שיהיה לו גם את זה וגם את זה. שלא יה

וכסף וכאילו, תפתח ת'ראש כאילו. ]...[ שהוא יודע לשחק עם זה בצורה של לא להשאיר 

טעם של אתה רק )מדגיש( אבא שלי לייעוץ של היה לי רע בבית ספר. תהיה גם אבא שלי 

, תבוא בשביל לבוא לשחק איתי טניס במגרש, ללכת איתי לים, לבוא איתי לעשות שטויות

 לנסוע על אופניים. זה מאד, מאד תורם שיש את זה לאבא. 

 

אחד התפקידים שהנערים ביטאו כקשור לתפקידי האב, הוא לשמש עבור בנו מודל : מודל גברי

לתפקידי מגדר. ההתייחסות לאב כמי שמלמד את בנו גבריות מהי ולוקח חלק משמעותי בחניכה לגבריות, 

נראה כי תפקיד האב כמודל גברי קשור בעזרה בתחום הרומנטי  עדיריו של הופיעה בחלק מהראיונות. מדב

 שבין בנים לבנות. 

 

: אני חושב שהתפקיד של אבא זה יותר עזרה בתחום החברתי. בגלל שהוא גם גבר, עדי

לפחות בשלב היותר מאוחר של ההתפתחות שזה יותר נראה לי בענין של נשים. הוא יכול 

 לה.לעזור. שזה אימא לא יכו

 

ראיין, בן לאב העובד שעות ארוכות מחוץ לבית, סיפר על השמחה הרבה שהוא חש בעת 

רט את האופנים יפות כפי שראיין תופס אותה. ראיין אינטראקציות עם אביו. האב משמש עבורו מודל לגברי

 השונים שבהם האב משמש מודל לגבריות.

 

זה חסר! חסר כל מיני דברים ראיין: אם למשל ילד גדל בלי אבא, מסיבה כלשהי, אז 

יום. למשל, שבארוחה אוכלים ושותים אז עושים גרעפסים, ומשתינים בעמידה -שביום

תמיד, ולא אכפת לך להשתין במשתנות בשירותים. כל הברבריות, זה משהו שלומדים 

מאבא )מדגיש(, זה לא משהו שאימא עושה ומחנכת אותך לעשות. וכל מיני, לאהוב 

בה מאד מקרים זה גם כדורגל נורא לאהוב, ספורט. כאילו אבא שלי לא אופנועים, ובהר

מת על זה וגם אני לא חולה על זה. וכל הגאדג'טים, כאילו טכנולוגיה, וחיות, ולעבוד בגינה 



 

 59 

)מדגיש( ולהזיע, וכל מיני סיפורים מצחיקים שהוא עשה עם חברים שלו שהוא היה קטן. 

ר, יותר הלהיות חופשי כזה, ולהשתולל. אז אני כל השטויות שעושים. יותר החוש הומו

 חושב שזה מאד חשוב שתהיה דמות של גבר בתור הורה. ולא רק דמות של אימא. 

 

 אישי-שער שלישי: זהות אבהית בהקשר בין .3.3

קשרים ביןנבשער זה  הזהות האבהית. הסביבה הקרובה,  התהוותאישיים משפיעים על -בקש לטעון כי הֶּ

רים, מתווים את הזהות האבהית של נערים. בסיפוריהם, נערים העניקו משקל רב, ובעיקר המשפחה וההו

ולא בכדי, לאופנים השונים שבהם מערכת היחסים עם האב מעצבת את זהותם האבהית. מתוך מרבית 

הראיונות עולים סיפורים המבטאים יחס אמביוולנטי ומורכב כלפי האב. כאשר תיארו את עצמם כאבות 

לאב ורצון להיות כמותו. נערים אחרים, שיחסיהם עם האב טעונים יעו הערצה וכבוד רים שהבבעתיד, היו נע

שחוו ועודם  קונפליקטים, מתחים וניכור, מבנים את זהותם האבהית כתמונת תשליל למודל האב. נערים

מרוחקת, נוטים להבנות את זהותם האבהית לאור מודלים חיוביים שמספקים גברים חווים דמות אב 

זוג של האם מפרק ב', אחים גדולים, גיסים, סבים, דודים ואנשי חינוך. יש לציין כי גם נערים ה בן –חרים א

שחוו אבהות מיטיבה נחשפים לדמויות אב נוספות והם מבנים את זהותם האבהית בהתייחס אליהם. 

שגם האם  אותה קודם לעשיית המחקר, היא צפינותובנה מעניינת שעלתה מתוך הממצאים, ואשר לא 

בנוסף לכך, נטען בפרק זה כי להתנסות עם  הזהות האבהית. התהוותוהיחסים עמה משפיעים עד מאד על 

  ילדים ופעוטות השפעה על הזהות האבהית.  

 

 היחסים עם האב הביולוגי  –אבות ובנים  .3.3.2

ונות האבהית. מהראי הזהות תפתחות ובהתהוותדמויות אב בחייהם של הנערים מחזיקות משקל רב בה

משמש כחבר; אב האב מחנך; אב מפרנס השקוע בעבודתו; אב  –עולים ייצוגים שונים של דמויות אב 

מייעץ, עוזר ותומך; אב קשוב ורגיש לצרכים; אב מוערך הזוכה להערצה וכבוד; אב אלים; אב חסר, מנותק 

כאילו שואלים הם את  נערים סופגים את הייצוגים השונים ומנהלים אל מולם משא ומתן,הומרוחק, ועוד. 

כדי לשרטט את האופנים השונים שבהם דמות האב משפיעה על  .ו?"עצמם "מה אני מאמץ לעצמי מדמות ז

הזהות האבהית, נתמקד בארבעה נערים, שכל אחד מהם מייצג, בדרכו שלו, את התרומה של אבות  התהוות

שילוב החיובי והשלילי בדמות האב, הזהות האבהית של בניהם. הנרטיבים אופיינו בכותרות:  התהוותל

 נעדר. -הזהות האבהית לאור אב נוכח תהוותקבלת דמות האב, שלילת דמות האב, וה
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: נרטיב זה הופיע בקרב כשליש מהראיונות במחקר. נערים שילוב החיובי והשלילי בדמות האב 

ה משמשים מודל חיקוי שביטאו נרטיב זה מנהלים עם אביהם מערכת יחסים מיטיבה ואוהבת. אבות אל

הערכה ורצון להיות "כמו אבא". עם זאת, היחסים מאופיינים גם  ביטאוחיובי עבור ילדיהם, והנערים אכן 

בריחוק מסוים מהאב. נערים אלו מחזיקים בראייה כי אף על פי שאביהם הוא דמות חיובית, יש באב גם 

אותית כי האב אינו מושלם, ויש תחומים צדדים בעלי נופך שלילי. גישה זו מקפלת בתוכה תפיסה מצי

 הנערים "הייתי רוצה להיות אחרת מאבא שלי".  ושלגביהם אמר

דוגמה לנרטיב זה באה לידי ביטוי בדבריו של גיא. אביו של גיא מנהל עסק ואמו עקרת בית. גיא 

טא יבגיא ם, מייעצים ותומכים בילדים. אר מערכת משפחתית חמה ואוהבת, שבה שני ההורים מתפקדיית

דיכוטומיה כמעט מוחלטת בין אביו לאמו: עם אמו הוא מנהל מערכת יחסים קרובה עד מאד והיא מעורבת 

באמצעות המילים "רגש" ו"תמיכה". לעומת זאת, האב תואר במילים "כוח"  המאד בחייו. האם תואר

מאופיין במתח מסוים ו"סמכות". ניתן אולי להגדיר את יחסיו של גיא עם אביו כ"קרבה מרוחקת". הקשר 

פר כי היחסים עם האבא הם עקיפים יבר על אביו בהערכה רבה ובכבוד, אך סיובהיררכיה ברורה. גיא ד

ומתווכים על ידי האם. לעתים גיא מתייעץ איתו בנושאים שונים, אך אין מדובר בקשר קרוב ואינטימי. 

חייו. יחסיו עמו מתווים את זהותו מהנרטיב של גיא נראה כי אביו משמש דמות משפיעה ודומיננטית ב

"כשאני אהיה אבא זה לא ( והן על דרך השלילה )"הלוואי ואני אהיה כמוהו!"הן על דרך החיוב ) –האבהית 

לל את האבהות של אביו וחזר ואמר כי היה רוצה להיות כמוהו, יה(. בשלבים שונים בראיון גיא יהיה ככה"

 וקא שונה מאביו.אך בממדים מסוימים, גיא רוצה להיות דו

 

 יערה: איזה מן אבא היית רוצה להיות?

 גיא: איזה מן אבא? לא רוצה להיות, זה מה שאני אהיה. אוהב. תומך.

 יערה: איזה אבא תהיה? 

גיא: קודם כל אוהב, תומך, דואג. דואג ברמה של דואג! מהסבתות הפולניות. דואג. וקודם 

עם הרגש של הילדים. הכי להיות שם. שיבואו  כל עוזר )מדגיש(. אני רוצה להיות הכי, הכי

וידברו איתי. כי אני למשל יותר פתוח לדבר עם אימא שלי. הייתי רוצה שכשאני אהיה 

אבא שזה לא יהיה ככה. שיבואו וידברו איתי )מדגיש( על כל דבר! על כל דבר! שאם אי פעם 

י. מה שלפעמים לי אין יצטרכו איזשהו משהו ויתביישו לבקש, כל דבר שיבואו וידברו אית

 את האומץ לבוא ולעשות עם אבא שלי. אז אני שולח את אימא. )מחייכים(. 
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דאגה תמיכה,  –אר את עצמו כאבא בעתיד במונחים שהוא עצמו הגדירם כנשיים ואימהיים יגיא ת 

אופיין שדגיש זאת. מונחים אלה למעשה סותרים את מודל האבהות של אביו, הורגש. דבר זה חשוב לו והוא 

, משלב גיא הן היבטים הווהבמונחים "גבריים", כגון ראש המשפחה, כוח ודיסטנס. בזהותו האבהית המת

אבהיים על דרך החיוב )מה כן לאמץ מהתנהלותו של האב(, והן היבטים אבהיים על דרך השלילה )מה לא 

 . האבהית וזהותהתהוות תורמים ל אלהל כלאמץ מהתנהלותו של האב(. 

: על פי נרטיב זה, הזהות האבהית נבנית מתוך הזדהות עם מודל אב חיובי ביותר, ות האבקבלת דמ

למצוא בראיון עם בן, ילד בכור  ניתןאשר מאמצים ממנו היבטים חיוביים ומיטיבים. דוגמה לנרטיב זה 

לידי אר את הקשר עם אביו כמשמעותי וקרוב במיוחד. קרבה זו באה ילהורים נשואים עובדי מדינה. בן ת

ביטוי בזמן שהם מבלים יחדיו ובשיחות הרבות המתקיימות ביניהם, כולל על נושאים אינטימיים. בעוד 

אר את אביו כוורבלי ותקשורתי. יאבות אחרים במחקר תוארו על ידי הנערים כאבות "שתקנים", בן ת

בבניית קשר קרוב מהראיון עם בן, כמו גם מראיונות אחרים, עולה כי לשיחות משותפות חשיבות מכרעת 

מחוות הגוף. די בבצורת ההליכה ו ,כי הוא ואביו דומים בדרך החשיבה שלהם סיפרבין אבות לבניהם. בן 

משיג אותה כ"טלפתיה". לעומת הכדי שיבינו זה את זה. הקרבה כה עוצמתית עד כי בן ולי מיל-ברמז לא

מסויג יותר. הזהות האבהית של בן הקשר ההדוק והפתוח של בן עם אביו, הקשר עם האם יחסית מרוחק ו

מתוך התבוננות באביו והחיים המשותפים עמו. במהלך הראיון, בן חזר שוב ושוב על כך שהיה  מתהווה

  ."להגיע עם הילד שלי לאותם יחסים שיש לי עם אבא שלי"רוצה 

 

בן: נניח שאבא שלי ואני בונים סוכה. אני חושב לעצמי, הוא לא בנה סוכה עם הבן שלו 

לפני זה, כי אני הבן הבכור שלו. אז כאילו, יום יבוא ואני, לבן שלי, אני אלמד אותו לבנות 

סוכה. אני אלמד אותו ללכת לבית כנסת. אז אני מתחיל לחשוב איזה דברים אני הייתי 

 תי עושה אותו דבר.יעושה שונה מאבא שלי או מה הי

 

ביו, יהיו דברים שהוא עצמו ירצה לעשות בן מודע לכך שלמרות היתרונות הבולטים באבהותו של א

בהותו של האב. במובן קצת אחרת. עם זאת, במהלך הראיון בן לא ציין אפילו תכונה שלילית אחת בא

הנראה, מדובר במודל כה חיובי, שבן רך אידיאליזציה לאביו ולמודל האב שהוא מייצג. ככל מסוים, בן ע

 וונה או רצון לעשות כן בעתיד. טען כי מעולם לא מרד בהוריו ואין לו שום כ
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דמויות אב מיטיבות, שלאורן נערים  ה מציגיםכ: שני הנרטיבים שתוארו עד שלילת דמות האב

מעצבים את זהותם האבהית על דרך החיוב. בראיונות עלה גם נרטיב אחר, לפיו דמות האב היא כה 

לה ות של מודל זה. נרטיב שכזה עעל דרך שלילה מוחלט הווההרסנית, עד כי הזהות האבהית של הנער מת

צבאית. סיפורו של אלעד הוא -, שהצטרף לפני מספר חודשים למכינה קדם11מסיפורו של אלעד, נער בן 

סיפור כואב ומרגש, והראיון עמו לווה בעומס רגשי ובתחושת פורקן, שכן קודם לראיון, לא שוחח על חייו 

ו, נישואי הוריו היו כרוכים במתחים, מריבות ואלימות. ועל קשייו המשפחתיים עם אדם אחר. בשנות ילדות

את הבית והמשפחה ללא התראה וללא יכולת ליצור עמו קשר. לאחר כשנה  נטש האבכשאלעד היה בן עשר 

של חוסר ידיעה, חזר האב במפתיע לחיי בני המשפחה. הוריו של אלעד התגרשו באופן פורמאלי רק 

וכאב. אביו של אלעד מצטייר כדמות מאכזבת, נוטשת ואף אכזרית.  לאחרונה, לאחר שנים רבות של קשיים

כיום האם מתגוררת עם שני אחיו הקטנים של אלעד ועם בן זוג חדש, ואלעד מתגורר עם אביו ובת זוגו. 

ולא אבא. ניסיתי לברר את אופי היחסים בין אלעד לאביו בהווה  "מישהו שאני גר אצלו"אלעד רואה באביו 

 תכנים הקשורים לזהות אבהית.  ומתוך כך עלו

 

 יערה: איך זה היה בשבילך פתאום לעבור לגור עם אבא?

אלעד: זה היה בתקופה שהוא די היה הרבה בבית. זה עדיין לא מרגיש לי כמו בית המקום 

הזה. כשאני חוזר מהמכינה נגיד זה לא מרגיש לי כמו הנה חזרתי הביתה. יש! זה ).( זהו. 

תו, צוחק איתו, עדיין יש לי כל הזמן ת'קטע הזה שאני פשוט רוצה כאילו, אני סבבה אי

לשבור לו איזה משהו על הראש. ו)...( לא יודע, גם כשאני אומר לו אבא, זה )..( תמיד 

כשאני קורא לו אבא, זה כאילו אני שואל את עצמי מה זה בעצם המשמעות של אבא. 

 ]...[ שניות.( 2)שתיקה במשך 

 סיק אותך השאלה הזאת, מה זה בשבילך אבא? יערה: זה משהו שמע

אלעד: כן. מה זה בעצם אבא, כאילו איך זה אמור להיות. כאילו, ככה )מדגיש( זה לא אמור 

 להיות. אבל איך זה אמור להיות באמת? בתכל'ס, כאילו מה הוא אמור לעשות? 

 יערה: )...( אתה מוצא לזה איזשהי תשובה?

יחידה שאני מוצא לזה זה לא ככה! לא ).( פשוט לא לחזור אלעד: )..( בינתיים התשובה ה

 על הטעויות שהוא עשה.
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זר שוב ושוב הזהות האבהית של אלעד. אלעד ח תהוותליחסים הטעונים והכואבים משקל רב בה

במהלך השיחה כי הוא יהיה אבא אחר. למעשה, בכל פעם שעלתה התייחסות לעצמו כאבא בעתיד, אלעד 

לאור הבנייה מאד חזקה  הווהצה להיות כמו אבא שלו. הזהות האבהית שלו מתהדגיש שהוא לא רו

 ומבוססת: "ככה לא". המרכיב היחיד שאלעד מאמץ )וגם זאת באופן חלקי( מאבהותו של אביו הוא כוח.

בראיונות נוספים. אביו של אלעד, יוצא סיירת ועובד במערכת  גםהקישור בין אבהות לבין כוח עלה 

סבים, מדריך במכינה ובן  –ס כאדם כוחני. נוכחים בחייו של אלעד מספר דמויות אב חלופיות הביטחון, נתפ

זהות אבהית הנבנית לאור מודלים מיטיבים. אף על פי כן, אלעד התהוות אשר מסייעים ב –הזוג של אמו 

 תקשה לספר על אבהותו העתידית על דרך החיוב.ה

זהות אבהית  תהוותמשמעותו של נרטיב זה היא ה: נעדר-האבהית לאור אב נוכחהזהות  תהוותה

כאשר קיימת אמביוולנטיות כלפי דמות האב. נערים שתיארו נרטיב זה סיפרו על אב המתפקד בעיקר על 

יש היבטים שתכן תקן מפרנס. נערים אלה מנהלים קשר כלשהו עם האב, אך הקשר מאופיין בריחוק. יי

השלילה )"שאני לא  הזהות האבהית מתעצבת בעיקר על דרךיאמצו מדמות האב, אך  הבאבהות שנערים אל

 אהיה אותו דבר"(. 

סיפורו של נמרוד מדגים היטב נרטיב זה. נמרוד, הבן הצעיר במשפחתו, מתאר את אביו כאדם 

טעים כי הוא רוצה שאבהותו תהיה שונה הסגור, שתקן וטכני, אשר מחובר לעבודתו ולא לילדיו. נמרוד 

יש ביניהם אינטראקציה שעשויה להיות טובה, אך יש גם ביקורת ותחושה שהיחסים מהאבהות של אביו. 

אינם עונים על הצרכים של נמרוד. המובאה הבאה מדגימה הן את הצורך של נערים בדמות אב משמעותית 

יום המשפחתיים, שתשוחח עמם ותתעניין בהם; והן את הדיבור הפנימי -שתיקח חלק בחינוכם בחיי היום

 מנהלים עם עצמם, הקשור להתנסויות ושותפות החיים עם האב, אשר מבנה את הזהות האבהית. שנערים 

 

 יערה: לך יוצא לחשוב על עצמך כאבא?

נמרוד: )...( כן! כאילו, כשאני חושב על אבא שלי, ואני חושב על איך שאני אהיה בתור 

(. זה פשוט היה אבא, אז אני אומר שאני אעשה דברים אחרת. זה לא כזה נורא! )מדגיש

 יכול להיות יותר טוב! שאני אהיה אבא אחר!

 יערה: איך היית רוצה להיות?

נמרוד: דבר ראשון הייתי רוצה לחנך, הייתי רוצה להיות שותף בחינוך של הבנים שלי. 

אבא שלי הוא לא יותר מדי שותף בחינוך שלי. ]...[ הוא לא בבית, אז אין לו איך להגיד את 
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מקבל ממנו טלפונים באמצע עבודה. הוא לא מצפה שנתקשר אליו אם יש  זה. זה לא שאני

לי איזה דילמות קשות. אני מדבר עם אימא. )מחייך(. )...( הוא )...( לא יודע. שיתוף. יותר 

להיות שותף )מדגיש( בחיים של הילד. כאילו אני רואה את זה, זה חשוב. וזה מה שבעצם 

נו במצב שאני לא בא אליו להתייעץ איתו על דברים. זה יוצר את החינוך. ]...[ עכשיו אנח

לא משהו שאני רוצה להגיע איתו עם הילד שלי. אז אני אומר לעצמי, אתה צריך להיות 

 יותר מקושר, לשאול אותו מה העניינים. 

  

 דמויות גבריות נוספות  .3.3.1

הנערים, והזהות האבהית גברים בוגרים נוספים, דוגמת גיסים, סבים ואנשי חינוך, הם חלק מעולמם של 

גם לאורם, בעיקר על דרך החיוב )"להיות כמוהו"(. נערים שאביהם הביולוגי נעדר או מרוחק  מתהווה

 מכוננים ביתר שאת את זהותם האבהית לאור דמויות אב חלופיות.

זהותו  התפתחות, שאביו נפטר כשהיה בן שלוש, לדמויות אב חלופיות משקל רב בעדיבמקרה של  

, שסיפר את סיפורו ברגש רב הנוגע ללב, תיאר כי בחייו יש שני גברים ששמם אורן, אשר עדית. האבהי

מהווים עבורו מודלים חיוביים ומיטיבים. אחד מהם הוא דוד מדרגה שנייה והשני הוא חונך בפנימייה שבה 

שניהם חשובים  .""דמויות שהם היו כמו אבא שלימתייחס אל שני ה"אורנים" כאל  יעד .עדילומד ומתגורר 

 פר עליהם: יסלבינם קשר קרוב במיוחד. כך הוא  עדין ויקרים לליבו ונראה שיש בי

 

( ואני בקשר איתו ת.שניו 10וא דוד שלי. )שתיקה במשך : זה דוד דרגה שניה. אבל העדי

מאז שאני מגיל קטן מאד! והוא עוזר לי בהכל! בהכוונה וב)..( וב).( כסף אם אני צריך 

עד(. ]...[ הוא הביא לי את הגיטרה והוא מעודד אותי לעשות דברים שאני רוצה. )בקול רו

( והוא אבא שני כזה. אין לי .שניות 1וגם שיהיה לי כסף. מאד חשוב לו. )שתיקה במשך 

אבא ראשון אז הוא כמו אבא. ואני מנסה להיות איתו בקשר כמה שאני יכול. והאורן השני 

קיבלתי אותו. ו)...( הוא מצליח. הוא מבוגר יחסית, הוא הוא חונך שלי שדרך הפנימייה 

הוא עוזר לי ).( הוא -הוא-שניות.( הוא 1בגיל של אימא שלי בערך. והוא )שתיקה במשך 

הראה לי את העולם הזה של אנשים עם כסף. כי הוא מאד עשיר. והוא הראה לי לאן אני 

דרך להגיע לשם. ו)...( הם שניהם צריך להגיע. )בקול רועד. בוכה.( הוא גם נותן לי את ה

שניות.( ו)..(  11עוזרים לי ברמה, אני לא יודע אם יש אבות שעוזרים ככה. )שתיקה במשך 
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זה אנשים שהעתיד שלי מאד חשוב להם. אני מאד חשוב להם. )...( ו)..( אני חושב שזה 

לו יותר! הפיצוי שלי שאין לי אבא )בקול שבור(, אז יש לי אותם שהם, לא פחות. אפי

בוכה.( אני אוהב מאד את שניהם והם מאמינים בי ).( ואני  ישניות. עד 10)שתיקה במשך 

מזל שיש לי אותם. ויש עוד מיליונים של ילדים שיש להם אבא, אבל -רואה את עצמי, כבר

 אין להם אנשים כאלה בחיים. ו)..( אני שמח בגלל זה. 

 

פר כי דרך החינוך של אורן יס עדיעל אורן החונך שלו.  את הדיבור בעיקר עדירחיב הבהמשך דבריו,  

"אני מאחל : עדילהציב מטרות ולשאוף להגשימן מבלי לוותר. על דרך חינוך זו אמר  –היא חינוך להצלחה 

לכל ילד שיהיה לו את החינוך הזה. זה מדהים. הלוואי שלכל ילד יהיה אותו. זה אני אנסה להעביר לילד 

 .שאורן הביא לי"שלי, את החינוך הזה 

. בתקופות חווה אב ביולוגי נעדר וחסרפרק, ה, גם אלעד, שסיפורו הוצג בחלקו הראשון של עדיכמו 

, ואשר שימש לו דמות הקשות מצא אלעד מענה לצרכיו אצל סבו, אביו של האב, אצלו אף התגורר לפרקים

 ."הוא היה כמו אבא בשבילי" פר כייביניהם כטובה ומספקת. אלעד סחסים אר את מערכת היית. הוא אב

פר אודותיו, יסתגוררת עם בן זוגה החדש. כשאלעד לאחרונה אמו של אלעד פתחה בפרק ב' בחייה והיא מ

כמאפיינים חיוביים  ותייחס לעזרה ולדאגה שבן הזוג מעניק לאחיו של אלעד. העזרה והדאגה תוארההוא 

החשש הראשוניים, פונה אליו לייעוץ ולתמיכה החשד ו במודל האבהי. גם אלעד עצמו, לאחר שהתגבר על

רגשית. בהתייחס להבניית הזהות האבהית שלו לאור המודל החלופי שבן הזוג מספק, אלעד אמר: -אישית

 ."אני מקבל דוגמה מחבר של אימא שלי שזה דווקא כן )מדגיש( יש לי מה ללמוד מזה"

אשר מבנה את זהותו האבהית בהתייחס  מודל נוסף לאבהות חיובית ניתן למצוא בדבריו של נמרוד,

קש להדגיש כי חלות תמורות ילמודל האבהות של גיסו, אב צעיר לאחייניתו של נמרוד. בדבריו, נמרוד ב

 חברתיות בתפקידי האב, וכי תפקיד האב כמפרנס הוא חשוב, אך כך גם הדאגה לילדים והקשר האישי עמם. 

 

עדיין בעבודה, אבל יש להם את הקטע הזה,  נמרוד: היום זה שונה! היום זה משתנה! הם

שאני רואה את זה לפי בעלה של אחותי עכשיו. הוא כן )מדגיש( בבית, הוא כן )מדגיש( יוצא 

 לפני אחותי, והוא כן דואג לילדים, והוא כן שותף פעיל בגידול של הילדה. 
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 דמות אם  .3.3.3

מויות אב. מהראיונות עולה כי גם לאם מתהווה לאור ד מחקר, הונחה ההנחה כי הזהות האבהיתה תחילתב

הזהות האבהית, בעיקר כאשר מדובר במקרים בהם האב חסר ו/או מרוחק.  התהוותמעותית בתרומה מש

יוצגו להלן שני נרטיבים המבטאים את התהוות הזהות האבהית באמצעות דמות האם בעוצמה הרבה 

 משה.  )אשר חלקו הוצג להלן( והנרטיב של עדיהנרטיב של  –ביותר 

 היה בן שלוש. עדיר מהתקף לב כשמעולם לא נישאו והוא בן יחיד לאמו. אביו נפט ידעהוריו של 

רצופים מתח  , כיום כבת שישים,. יחסיו עם אמושנת י"גוכעת לומד  ,מתגורר בפנימייה ידעמזה מספר שנים 

ראיון לוו בסערה בנרחבים  רואה את ההורות של האם כלקויה ורצופת טעויות. חלקים עדירב, פגיעה וסבל. 

חש כאב גדול על היחסים עם אמו, אך גם שמחה על הטוב שיש בחייו  ירגשית, בכי ושתיקות ארוכות. עד

רור מכך דודו וחונך מהפנימייה(, ותחושת הקלה, פורקן ושח –)יחסיו הקרובים עם דמויות האב החלופיות 

"אזכור אותי כילד ולא לבין היותו אבא בעתיד:  שר בין האימהות של אמויק יעדשסיפר את סיפור חייו. 

הזהות  התהוותשלל מכל וכל את דרך ההורות של האם.  יעד .לעשות את הטעויות שאימא שלי עשתה"

 האבהית לאור דמות האם נעשה באופן מאד ברור על דרך השלילה. 

 

 יום? אתה חושב איזה מן אבא אני אהיה?-יערה: זה מעסיק אותך ביום

).( כן. ברור. כל פעם שאימא שלי עושה דבר איום ונורא, דבר שהוא מטומטם  : כן.יעד

)מדגיש( לעשות כהורה, אני אומר וואוו! אני כל כך לא אהיה כזה! והדבר הזה פוגע! אז אני 

לא אעשה אותו. הדבר הזה לא נכון לעשות. ובכל פעם שהיא עושה דבר )מדגיש( כזה, אני 

ה את זה בחיים לילדים שלי! בחיים! איזה החלטות איומות תמיד חושב וואי! אני לא אעש

)מדגיש( היא עושה! מה זה ההחלטות האלה? מי עושה את זה בכלל? אלוהים ישמור! איזה 

אימא גרועה היא! בגלל שאימא שלי עושה את השטויות שהיא עושה, אז זה גורם לי 

 שניות.( 6לחשוב על אני כאבא. )שתיקה במשך 

 לתת לי דוגמה למשהו שאימא עושה? יערה: אתה יכול

: )....( התגובות שלה לא פרופורציונליות ולא, היא לא מתאימה את עצמה לנסיבות. יעד

מוציא אוויר( בלי  ידעואם אני עושה איקס, היא עושה וואי בלי להתחשב במה ש, )

זה  להקשיב! )בקול שבור( ואם אני עשיתי ככה )מגביר את הקול( ואם זה היה ככה? ואם

היה ככה? צריכה להקשיב! והיא עושה דברים מפגרים! ]...[ בסדר, יכול להיות שאת 



 

 67 

צודקת. תנסי לשכנע אותי. אל תפעילי את כל הכוח שיש לך, ואל תקפצי ישר לצעדים 

נואשים וחסרי היגיון! כל מיני שטויות כאלה שאני בחיים לא הייתי עושה! הייתי אומר 

יתי מסביר לו בהיגיון )מאריך את המילה(, והייתי לוקח, לילד שלי אל תעשה את זה, הי

עושה שם,  3א'(10הייתי מסביר לו, הייתי יושב אליו כמו שהאבא הזה )בהתייחס לתמונה 

ומסביר לו. ולא צועק עליו! אי אפשר לדבר. למה אני בחרתי את התמונה הזאתי? כי הוא 

יחות! היא אומרת מה שיש לה מנהל שיחה עם הילד שלו, ואימא שלי לא מנהלת איתי ש

להגיד וזה לא משנה בכלל אם היא צודקת או אם היא לא צודקת. ]...[ ואפשר לראות בשתי 

התמונות האלה שיש תקשורת )מדגיש( בין ההורים לילדים. זה דבר שעליו מתבססת 

מערכת יחסים תקינה בין הורה לילד. תקשורת והקשבה. ]...[ ולהגיד לך עכשיו, לשלוף לך 

שניות.( אני קשה לי מאד. אני לא  1מהמותן דברים שאבות צריכים לעשות )שתיקה במשך 

יודע ).( אני מניח שזה פשוט יעלה לי שאני אהיה אבא. אני כבר אדאג, כל סיטואציה אני, 

אני כבר אראה איך אני עושה אותה בצורה שהיא הכי נכונה. ושלא תפגע באף צד. )שתיקה 

חינוך של, אני חושב שאבות צריכים ).( זה לא משנה אם זה אבא או שניות.( צורת  9במשך 

 אימא. זה שיטת חינוך כזה של להיות מצליחן. 

 

כי אין זה משנה אם ההורה הוא האבא או האימא, יש צורת חינוך שהוא  ימר עדבסוף מובאה זו, א

ינת בתקשורת והקשבה. חינוך הקשור בעידוד ותמיכת הילד להצליח, אשר מאופי –סבור שהיא המיטבית 

 מתהווה יעדהורים לילדיהם. הזהות האבהית של דגיש את חשיבות השיחה ביחסים תקינים בין החזר ו יעד

אינו יודע איך הוא עצמו יהיה כאבא, או איך אבהות צריכה  ידמות האם. עדעל דרך שלילת המודל של 

 ת, אלא מה לא לעשות. פר כי אינו יודע לומר מה אבות כן צריכים לעשוילהיות. הוא ס

גם משה מכונן את זהותו האבהית לאור דמות אם, אך במקרה זה, מדובר בדמות אם חיובית. 

, הוריו התגרשו, וכעת משה חי עם אמו ואחותו, בעוד אביו חי עם אח של משה בעיר 13כשמשה היה בן 

ר תמציתי. חלק ניכר ממהלך סמוכה. האב נוכח בחייו של משה, אך היחסים עמו מאופיינים בריחוק ובדיבו

. ברור כי הנושא טעון הוריו שיהראיון הוקדש לתיאור המערכת המשפחתית והתמודדותו של משה עם גירו

זהותו האבהית,  התהוותרגשות מכאיבים. לאמו של משה ולמודל שהיא מהווה יש תפקיד כה משמעותי ב

  ."אולי אני אהיה אימא כשאני אגדל"עד כי משה אמר: 

                                                        
 . 1בראיונות נעשה שימוש בתמונות המתארות דימויי אבהות ודימויי גבריות. ראה/י נספח מספר  3
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 ?מעסיק אותך איזה מן אימא או אבא אתה תהיה יערה:

שניות.( אני לא חושב על זה יותר מדי. לא, לא, לא עולה לי לראש  11משה: )שתיקה במשך 

שניות.( אני מניח שאני רוצה להיות כמו אימא שלי, אם אני  6יותר מדי. )שתיקה במשך 

שלי זה, פשוט שורשים אוכל. אימא שלי חזקה. לא בטוח שאני אוכל להיות כמוה. אימא 

באדמה אז כאילו אי אפשר להוציא אותה. יש לה דעה כל כך נוקבת עלי, כאילו היא יודעת 

בדיוק מה אני. לא משנה מה אני אגיד לה שעשיתי, עדיין תהיה לה אותה דעה כמו שהיה 

 אימא. -לה עלי. בול אותו דבר. אימא

  יערה: כשאתה מדמה את אימא למשהו עם שורשים בעצם.

משה: לא שורשים, זה כאילו משהו שתפוס באדמה, שאי אפשר למשוך אותו. כמו גזר כזה, 

צריך לנער אותו חזק, צריך מסור בשביל לכרות אותו. אז אימא תמיד תהיה שם. לא משנה 

אם יבוא מבול, שיהרוס אותו וזה, הגזע יעמוד. כל העלים יפלו וזה, אבל היא תישאר חזקה 

זיז אותה, לא מהדעה שלה, ולא מהעוצמה שלה. זה הדימוי שלי על באדמה. ואי אפשר לה

אימא. לפעמים גם בגלל זה קשה לי לפעמים לראות אותה, אם היא נשברת לפעמים, 

אדם נשבר. אז קשה לי לראות אותה. ]...[ לא יודע אם אני אהיה -בקטנה כזה, כמו שכל בן

להיות. בואי נגיד שכאילו עכשיו כמו אימא שלי. מקווה שאני אהיה. זה מה שאני רוצה 

שאני חושב על זה, הייתי רוצה להיות מודל כמו של אימא שלי, אפילו קצת יותר חזק, כי 

היא התעייפה עם השנים מכל הגשם שירד. )מחייך(. אז היא לא חזקה כמו שהיא הייתה 

א חזקה יתה חזקה, אולי עכשיו כשאני מסתכל עליה, אז אולי היא כבר ליפעם. כילד היא ה

 כמו שהיא הייתה פעם, אבל הדימוי שלי מעוד שהייתי ילד זה שאי אפשר להזיז אותה.

 

תיאור זה של האם משלב מרכיבים איתנים ועוצמתיים, אך גם קרובים, אינטימיים ושבירים. 

נעדר בחייו של משה, והאם ממלאת את -האב הוא נוכחכיוון שהעובדה כי מדובר באישה אינה רלוונטית, 

תפקיד האם ותפקיד האב. כשמשה סיפר על מערכת היחסים ביניהם, הוא סיפר הן  –תפקידי ההורות  שני

על מאפיינים הוריים הנתפסים כאימהיים )ערוץ תקשורת פתוח, הכלה, אמפטיה, קבלה ללא תנאים( והן על 

"חזק, שיש ת אבא טא את רצונו להיוימאפיינים הוריים הנתפסים כאבהיים )חינוך, עוצמה ויציבות(. משה ב

משה  –חוזק ורכות  –האם מחזיקה את שני הקצוות שאך גם להיות כמו אמו. למעשה, מאחר  לו הגנות",

 "להיות אימא". יכול לעצב את זהותו לאור דמותה ולהעיד על רצונו 
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 התנסות עם ילדים ופעוטות .3.3.4

תנסויות אלה עשויות חלק מהנערים שהשתתפו במחקר סיפרו על התנסויותיהם עם ילדים ופעוטות. ה

להיות עם אחיינים, אחים צעירים או חניכים מתנועת הנוער. אף אחד מהנערים לא ציין כי הוא עובד או 

נוחות. -איבעבד בעבר כשמרטף. לעתים התנסויות אלה היו נעימות וטובות, ולעתים הן לוו בחששות ו

ת המשמעויות השונות של להיות אבא לחוות, גם אם לזמן קצר ובאופן חלקי, א ובאמצעותן, נערים יכל

 אר את ההתמודדות שלו עם אחייניתו כבת השנה:יובכך לפתח את זהותם האבהית. כך למשל, נמרוד ת

 

נמרוד: אני רואה את אחותי מסתדרת איתה ]עם התינוקת[, צוחקת איתה, מצחיקה 

יק אותה, אותה. ואתה יושב איתה, וכאילו מנסה למצוא איזה משהו שיעסיק אותה, שיצח

וכל הדברים האלה. לא כל כך מוצא. יושב איתה. וזה ככה כזה היא מסתכלת ומה אני 

עושה עכשיו? )מחייכים( שזה קצת מבאס אותי, כי זה משהו שציפיתי שיבוא לי יותר 

 בטבעיות, אבל, נסתדר, בסוף הכל מסתדר. 

 

הוא יידע באופן טבעי כיצד  נמרוד קיווה שיכולתו ליצור קשר עם אחייניתו תבוא לו בקלות, וכי

ומתכוון לא רק לכך  "בסוף הכל מסתדר"ציין כי רם בפועל הוא חש חסר אונים. הוא לשעשע אותה, ב

שהקשר בינו לבין אחייניתו יהיה טוב וקרוב יותר בעתיד, אלא גם לכך שהוא כאבא בעתיד, ימצא את הדרך 

ת קשר עם אחים צעירים. לעומת זאת, מרואיינים אל ליבם של ילדיו. כבן זקונים, נמרוד לא התנסה ביציר

אחרים, אשר להם אחים צעירים, חווים לעתים תחושה אבהית כלפיהם. מקרים אלה בולטים כאשר 

ההורים נעדרים מהבית או מתקשים לנהלו. דוגמה לכך עולה מדבריו של יניב, שאביו עובד שעות ארוכות 

 מיקה המשפחתית: אר את הדינימחוץ לבית, ואמו נכה. כך הוא ת

 

יניב: ואני בבית האבא המחליף. אני זה שמכניס בהם ]באחים[, אני לא אגיד איזה פחד, 

מודע, לראש עמוק, שלא כדאי לעשות את זה. וכאילו בסופו של דבר רק -מכניס להם לתת

 אתם תפגעו מזה. 

 

ציג העת. הוא אר את תפקידו ככזה שמציב גבולות ומחנך למשמיתיניב משמש כאב מחליף. הוא 

דפוס אבהות די נוקשה ושמרני. כחלק מהיותו אח בוגר המשמש לעתים כאב מחליף, יניב קנה לאחיו 
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מחשב וטלפון סלולרי. חינוכו מתבטא, בין היתר, בכך שכאשר אחיו לא  –ים יקרים ימכשירים אלקטרונ

 ם. ישירים האלקטרוניסרים לקולו או לקול ההורים, יניב עשוי להכות אותם או להחרים להם את המכ

במקרה של אלעד, ששימש כתחליף אב לשני אחיו הצעירים, דפוס ההתנהגות האבהי התבטא 

בדאגה לצרכים הבסיסיים של אחיו, דוגמת הכנת ארוחות. אלעד בילה שעות רבות לצד אחיו, היות שאביו 

שפחה. תחושת נטש את בית המשפחה והאם נאלצה לעבוד לאורך כל שעות היום כדי לפרנס את המ

 לידי ביטוי בדבריו.  והמצוקה והעול הכבד שהוטל על כתפיו הצעירות בא

 

אלעד: הייתי כמו אבא בשבילהם. תמיד אני זה שהלך ואסף אותם מהגן, אני זה שלקח 

אותם לגן, אני זה שעשה את ארוחות הבוקר, מכין להם צהריים, היה איתם עד הערב 

ת.( זהו, זה כל כך הרבה דברים יעני על הראש. אתה שניו 6שאימא מגיעה. )שתיקה במשך 

 להתמודד עם זה.  ילד וזה מוזר. זה נורא נורא קשה עוד

 

י משפחתם. ראיין בנגם מתוך התנסויות של נערים עם ילדים שאינם  הווההזהות האבהית מת

ים של אבהות. , אף על פי שבעבר לא חשב על ההדרכה במונחבתנועת נוער שר בין האבהות לבין ההדרכהיק

 על השאלה האם יצא לו לחשוב על עצמו כאבא, הוא ענה:  

 

ראיין: בגלל שאני בתנועת נוער, אז יוצא לי הרבה ]להיות[ עם ילדים ולהתמודד עם כל מיני 

דברים מעצבנים שהם עושים. ]...[ אם שני ילדים רבים או מקללים או איזה ילד אחד ממש 

כול לתת לו את זה, אז אני יודע, מסוגל לדבר איתו מציק וממש רוצה משהו ואני לא י

ולהסביר לו בצורה הגיונית למה זה לא יכול לקרות ולמה הוא לא יכול לעשות את זה. אבל 

לא יוצא לי לחשוב על עצמי בתור ).( אבא ו).( שיש לי ילדים שהם באחריותי ואני אחראי, 

י קרוב שהייתי לזה היה בהדרכה צריך לדאוג לכל מה שהם עושים. זה מוזר קצת. אבל הכ

של ילדים קטנים ושזה לא עד כדי כך רחוק. בסך הכל, כל מה שקורה להם אני אחראי. אני 

אחראי לזה שהם לא יפגעו ושלא יקרה להם משהו רע. אבל לא יצא לי לחשוב על זה בתור 

 )..( בתור להיות אבא. 
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פר על יבאחריות ודאגה לחניכים. הוא סדגיש כי ההדרכה כרוכה המשיך והבהמשך דבריו, ראיין 

 לדבריו, באה לידי ביטוי. "האחריות האבהית" מקרה שבו 

 

ראיין: אני מרגיש שנורא יש לי מלא אחריות. אם הם מתקרבים לתחום שאני כרגע אחראי 

)מדגיש( עליו, אז אם קורה להם משהו אז זה אשמתי! כי אני לא הייתי אחראי מספיק כדי 

עה או למנוע את זה שהוא ייעלב, או ).( יפגע בדרך כלשהי. צריך להיות למנוע את הפצי

נורא )...( דאגנים לגבי זה ]...[ לפני שנתיים הייתה חניכה שעשתה פיפי במכנסיים באמצע 

טיול. וזה משהו שנורא מביך! וגם אותי. ואיזה מישהו בא ואמר לי, וזה גם נורא הצחיק 

אבל עדיין! צריך ללכת ולהרגיע  כל החניכים וצחקנו וזה.הייתי עם אותי באותו רגע כי גם 

אותה, ושלא כל החניכים ידעו על זה. ומצאתי מדריכה שתעזור לה להחליף מכנסיים, 

תחתונים. דברים שאתה צריך לשמור בדיסקרטיות ולא להגיד, ולפלוט את זה לכל 

( מביש, ומביך. הקבוצה, לכל החברים שלה, שזה מה שקרה עכשיו. כי זה נורא )מדגיש

אתה לא היית רוצה שמשהו כזה יקרה לך. )..( אז צריכים נורא לשים לב לכל דבר שאתה 

עושה ולהתייחס לכל חניך, ולהסתכל עליו באותו מבט שלו, איך הוא ירגיש ואיך אני 

 ארגיש אם זה אני הייתי. זה כן, )...( זה כן, מצביע על איזשהי אחריות אבהית.

 

 בין אם מדובר בילדי המשפחה )אחיינים או אחים ,שר עם ילדים צעיריםנערים שהתנסו בק

כי התנסות זו תרמה  תיארו ,י משפחה )חניכים בתנועת הנוער(בנ( ובין אם מדובר בילדים שאינם צעירים

תפקיד באפשר לנערים להיכנס לנעלי האב ולהתנסות ם האבהית. קשר עם ילדים ופעוטות זהות התפתחותל

 זה. 

 

 אבהיתהזהות ה הוותתורמים להתיעי: גבריות ותפקידי מגדר כשער רב .3.4

פירוק של  וציעשהנערים  היודפוסים פטריארכליים הגמוניים, אך בה בעת  ביטאוקולותיהם של הנערים 

תמונה עשירה של אבהות  הצטיירהאת הסדר המגדרי. מתוך הראיונות  אתגרוהתבניות המקובלות ו

, על גבריות הגמונית. הדפוסים הפטריארכליים והגבריות ההגמונית כמו הגמונית, אשר מבוססת, בין השאר

הזהות האבהית.  תהוותבסיפוריהם של הנערים והם תורמים לה השתקפוגם שיחים הקוראים עליהם תיגר 

בראיונות עלו קישורים בין הזהות הגברית לבין האבהות העתידית. כלומר, לא רק הגבריות תורמת 
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זהותם כגברים. יש לציין  תהוותם האבהות משחקת תפקיד משמעותי בהית, אלא גת הזהות האבהתהוולה

כי בעוד במקרים מסוימים הנערים חיברו בין האבהות לגבריות באופן ספונטני, במקרים אחרים, אני יזמתי 

ייצוגים מגוונים בראיונות. לעתים קיבל ויצרתי את החיבור. הקישור בין זהות גברית לבין זהות אבהית 

 תבצע ערעור בין קטגוריות. הוטיפיות על תפקידי מגדר, ולעתים טא תפיסות מסורתיות וסטראיהקישור ב

"גבר זה מי שהוא  –את הגבריות אל הגוף הגברי  ושהציעו הגדרות מהותניות אשר קשרהיו נערים 

הראיונות את הגבריות ביחס לסטנדרט הגברי הנורמטיבי. בחלק מ תיארו)מאי(. נערים אחרים  בן זכר"

ין י)משה(. מענ "יש לי מאד בעיה להיות הגבר שכאילו הוא אישה" –עלתה גם הגדרת הגבריות כ"לא אישה" 

כי נערים רבים התייחסו לגבריות כאל קטגוריה נפרדת מהילדּות. כלומר, גבר הוא "לא ילד". נערים קישרו 

א נתייחס כאן למות, רציונליות, ועוד. את הגבריות לצבא, עצמאות, כבוד, כוח, חוש הומור, ברבריות, אלי

בין גבריות לבין  ושריאת הגבריות, אלא רק לאופנים שבהם הם ק הבנולאופנים השונים שבהם נערים 

 אבהות. 

, שלא הצליח בדומה לקושי לתאר אבהות, חלק מהנערים התקשו להסביר את הגבריות. אלעד

אר את האנושיות כדאגה יאדם. הוא ת-יות בןלהסביר מהי גבריות, פנה להסביר מהי המשמעות של לה

 תן דוגמה הלקוחה מתוך עולם גברי.נלאחר, אך 

 

 יערה: מה זה אומר להיות גבר?

אלעד: אני ממש לא יודע. לדעת. )..( לא, אני אתן עכשיו כאילו, אין לי מושג. אני יכול לתת 

 אדם, לא להיות גבר. -לך תכונות איך להיות בן

 ולה לך. יערה: אוקיי. מה שע

אלעד: לדעת לדאוג לעוד אנשים חוץ ממך ו).( נגיד אם זה גבר, לדעת לדאוג לאישה שלך. 

-)קצת מחייך(. לשים את עצמך אחרי )מדגיש(, מישהו. ).( אבל זה נראה לי תכונה של בן

אדם, אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. ).( גם התכונה -אדם. זה צריך להיות לבן

להתבטא רע. נגיד, היינו במסיבה, ויצא שהיה מכות. ואחד החברים הכי הזאתי יכולה 

טובים שלי, שעכשיו הוא בצנחנים קיבל ממש אגרוף לפרצוף. ובאותו רגע אני לא חושב מה 

אדם הזה ושברתי לו על הראש ולא -יכול לקרות לי. ]...[ ולקחתי בקבוק בירה והלכתי לבן

להיות לי. פשוט לקחתי. שמתי לו את הבקבוק בירה חשבתי מה יכול להיות איתו ומה יכול 

 על הראש ולקחתי אותו ]את החבר[ משם. 
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חלק מהנערים קישרו באופן ישיר בין גבריות לבין אבהותם העתידית. אין לדעת האם עצם השיחה 

אודות אבהות, היא זו שהעלתה בהם את הקישור בין גבריות לבין אבהות או שמא הקישור היה עולה בין 

אר את הגבריות י, נמרוד ת"להיות בן אדם"אר את היה וכה. כך למשל, בדומה לאופן שבו אלעד תכ

במונחים של דאגה למשפחה ואחריות כלפיה. הדאגה והאחריות קשורים לתמיכה כלכלית של הגבר 

 במשפחתו. 

 

נמרוד: להיות גבר זה באמת לדאוג. דבר ראשון זה לדאוג לאשתך. התחתנתם, אני מאמין 

שתך לא רואה את עצמה כתלויה בך, אבל באיזשהו מקום היא כן תלויה בך. אז דבר שא

ראשון זה לדאוג שלא תקרסו, לא תפלו. יש לך אחריות כלשהי על אשתך. כשיש לך ילדים, 

אז שוב, אותו דבר, יש לך אחריות על הילדים שלך, על המשפחה כבר. צריך להיות אחראי 

 צריכים. עליהם שהם יקבלו את כל מה שהם

 

אר יבדבריו של יניב. יניב, שגדל בסביבה דתית, ת תדוגמה אחרת לקישור בין גבריות ואבהות נמצא

תחילה באמצעות מכות ואלימות, ולאחר מכן באמצעות נשיות ומיניות. יניב אמר  –גבריות באמצעות הגוף 

ישור זה יוצר את המשוואה גבר כי להיות גבר זה להכות עם הידיים והרגליים, ולא עם מקלות או סכינים. ק

ביא דוגמה הוא הזה אומר מבחינתו להיות גבר, שווה כוח פיסי וכבוד. מיד לאחר מכן, כשנשאל מה 

שר בסוף דבריו יק יניבהקשורה למיניות נשית והשפלת נשים. את ההתייחסות לגבריות כהתעללות בנשים 

כוח, כאשר בקשורות  –כקשורה להשפלת נשים גבריות כאלימות וגבריות  –לאבהות. שתי הדוגמאות הללו 

 הכוח יכול להימדד ביחס לגברים אחרים או ביחס לנשים. 

 

אדם, איך אני אסביר -יניב: יש לי תופעה די מגעילה כזאתי עד לפני שנתיים בערך. הייתי בן

לך את זה? כזה מניאק. שהייתי אוהב להתעלל בבנות. הייתי אוהב לשחק בבחורה הזאתי 

עם החברה שלה. הייתי ממש משפיל אותן בדרך שאתן משפילות את עצמכן. אז ולשחק 

ככה אני אשפיל אתכן. לגרום לכן להבין שמה שאתן עושות זה דבר רע ומגעיל )מדגיש(. 

בקצב הזה, איחוליי לכן שאתן לא תתחתנו או שיגיע למצב שאתן תתחתנו, תביאו ילדים, 

ואז הבעל שלכן יתאבד. ובמקרה הזה, השושלת תבגדו בבעל שלכן והמצב שלכן יהיה רצח 

 שלכן לא תמשך בחיים. וככה הייתי אוהב לעשות. להציק כאילו. 
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 יערה: תסביר לי עוד. מה זה אומר בעצם?

יניב: זה אומר נגיד שהייתי בא לבחורה במסיבה, הייתי אוהב ככה להתחיל איתה פה ושם. 

ולעשות שטויות. אחר כך כאילו להגיד  את יודעת, נגיד להתחרמן איתה וכל מיני דברים,

תי עושה איתה סקס או משהו כזה. כי ילה ).( שרמוטה )לוחש(. כאילו להעיף אותה. לא הי

זה באמת היה משהו מגעיל לעשות. כי וואלה אם אני יודע שאני אעשה את זה, בשבילה זה 

זה יהיה טוב יהיה יותר טוב כי היא עשתה את זה, אבל בשבילי זה לא יהיה טוב. למה 

לעשות את זה עם בחורה כה מגעילה? והבנתי פחות או יותר שזה די סבבה, והייתי משפיל 

אותן. וההשפלה הזאתי זה עשה להן טוב. כי ככה בפעמים אחרי זה, אז הייתי רואה ברמה 

פחות נמוכה את הבנות שאוהבות להשתולל ולהיות פרחות כאלה מגעילות. ]...[ והייתי 

 בנות כאילו להרגיש חרא במה שהן עושות. ).(אוהב לגרום ל

 יערה: למה היית עושה את זה?

יניב: לא יודע, אני הייתי רואה השקפת עולם אחרת. לא יודע, כי לחשוב על זה שבנות 

עושות דבר כזה, ואני יודע, שזה חס וחלילה. אני מפחד מזה שזה גם יכול לקרות לאחותי. 

אם זה יקרה לאחותי, אני מפחד שזה יגיע למצב נגיד  אדם כאילו.-זה יכול לקרות לכל בן

שחס וחלילה אני אהיה עם בחורה ואז אחר כך אם אני אפרד ממנה, אז היא תהפוך להיות 

ככה בדיוק אותו דבר. ואני תמיד מחדיר לבנות במוח, שחאלאס, כאילו תפסיקו עם 

עושה את השטויות השטויות האלה, זה לא ממש כיף. אני אגיד לך שתדמייני את אחותך 

האלה. אם אני אשמע שאחותי תעשה דבר כזה אז אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. וגם 

יש לנו משפחה, לא להכיר בה שהיא אחותי! להגיע למצב יותר מדי קיצוני שממש נידוי 

לגמרי. ואני לא רוצה שזה יקרה. זה יכול לקרות תכל'ס לכל אחד. לחשוב על זה שאם 

 א תהיה, תעשה ת'שטויות האלה. לא יודע. תהיה לי בת והי

 

תפיסתו של יניב את המיניות הנשית קשורה לחששות שמא אחותו או בתו תפגין אותו חופש מיני 

אר תפיסות מגדר הנראות בעיני כשוביניסטיות, אשר יפוגש היום במועדונים. הוא ת הואכמו הנערות ש

זהות אבהית המתבססת  תיארודבריו של יניב  רית.תנהגות שאני תופסת אותה כאכזבאות לידי ביטוי בה

אר קשורה לתפקידי חינוך, קביעת קודקס ילמול גבריות הגמונית ומושגים פטריארכליים. הגבריות שיניב ת
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ההתנהגויות הרצוי, ושמירה והגנה )כפי שיניב תופס אותה( על נשים. הגבר כמחנך וכמגן הינו תפקיד שיניב 

 ת. ביטא בראיון כקשור לאבהו

החיבור בין אבהות לבין גבריות וכבוד בא לידי ביטוי גם בדבריו של ליאון. הוריו של ליאון התגרשו 

כשהיה בן חמש. מזה מספר שנים שליאון ואביו כמעט ואינם בקשר. בשנתיים האחרונות אביו אסור בבית 

להישבר". תהליך  הכלא ומאז לא נפגשו. ליאון חזר במהלך הראיון על המילים "לעמוד במילה" ו"לא

כיצד יהיו  –הלמידה כיצד להיות גבר נעשה באמצעות חיקוי דמויות טלוויזיוניות ומתוך חשיבה לעתיד 

 . והילדים של

  

ליאון: אם אתה גבר בנשמה שלך, אם אתה עומד )מדגיש( על שלך, הילדים שלך אף פעם 

אם אין לך את המילה לא יזלזלו בך )מנמיך את הקול(. אם אתה לא יודע לעמוד על שלך, 

)מדגיש(, מילה בעצם בשביל גבר זה הרבה מאד. דוד שלי לימד אותי את זה ואמר לי את 

זה. אני אצטט אותו. גבר שאין לו מילה, הוא לא גבר, הוא אפילו לא אישה. הוא עוד אחד 

אדם שיש לו מילה כולם ידעו מיהו. -בעולם. עוד אחד שנמצא, ואף אחד לא יזכור אותו. בן

אדם עם -כולם יזהו אותו וכולם ידאגו לו. וזה משפט )מדגיש( מאד חשוב בשבילי. ואני כבן

הרבה מאד כבוד עצמי. תמיד כשאני הולך הכבוד הולך מלפני. ויש לי את המילה, שאם אני 

אומר משהו ואני מבטיח, אני תמיד אקיים את זה. ככה אני אהיה. וככה הילדים שלי יהיו 

 יהיו. ככה הם יכבדו אותי. והם, הילדים שלהם יכבדו אותם. וככה הילדים שלהם 

]...[ 

סביבה נשית. אבל בליאון: אני גדלתי הרי בלי אבא. ואפשר להגיד רוב השנים שלי חייתי 

אני גבר. כמובן שאני גבר כי אני לא נשברתי, נכון? ויש לי את המילה שלי. ואיך בניתי את 

מיד חשבתי שאני צריך להיות בשביל הילדים שלי. עצמי להיות גבר בזה )מדגיש( שאני ת

יתי גבר. לא עמדתי יתי ילד כאפות לא הילהיות בעתיד, לא להיות ילד כאפות. כי כשאני הי

במילה שלי. לא עמדתי בציפיות. לא עמדתי בשום דבר וכל פעם נשברתי. ואני חשבתי 

, כל החיים שלי, ילד לעתיד וחשבתי מה אני צריך להיות ואני לא רוצה להיות כל לילה

כאפות שיבואו ויכפכפו אותו. אני לא רוצה להיות ככה. ובגלל זה התחלתי ללמוד להיות 

גבר. בעצמי! הסתכלתי על גברים, הסתכלתי בטלוויזיה! סרטים, סתם סרטים. ג'ט לי! 

)מגביר את הקול( סילבסטר סטאלונה, ארנולד שוורצנגר, לא משנה מי! הסתכלתי עליהם 
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מהם. וזהו. ואני רוצה שהילדים שלי )מדגיש(, הבן שלי, ילמד ממני איך להיות ולמדתי 

 גבר.

 

על בסיס גבריות הגמונית. עם זאת, בשלב  תהווהמדבריו של ליאון עולה כי הזהות האבהית מ 

"אני אהיה כריז: הר כיצד זהותו האבהית מבוססת גם על מרכיבים נשיים ואף סיפמאוחר יותר בראיון הוא 

התמודדות עם מיזוג מרכיבים גבריים ומרכיבים נשיים אל תוך הזהות האבהית  אימא שלי, רק באב!"כמו 

 –בין כי מצד אחד ישנו המודל המקובל לגבריות מגם בדבריו של משה. משה, כמו ליאון, לידי ביטוי באה 

מחזיק בזהותו לא  להתקרב. מצד שני, הוא עצמו נדרששאליו הוא  –עוצמה, חוזק, רציונליות ואף אלימות 

האם אפשר לשלב  –אר דילמה ירק את תכונות גבריות, אלא גם תכונות שנתפסות כנשיות, כגון רכות. הוא ת

על לכדי התייחסות לאבהותו יאת שני חלקי הזהות וכיצד לעשות זאת? את ההתמודדות עם הדילמה הוא ת

 מד מאמו, אל תוך הזהות האבהית שלו. העתידית. הוא שזר את דפוסי האימהות הכביכול נשיים, שאותם לו

 

 יערה: מה זה בעיניך אומר להיות גבר בעצם? אם אתה יכול, בעיניים שלך. 

משה: תשמעי, אני רואה את זה בשני צדדים. אחד, זה כמו הדימוי המקורי, שזה כזה חזק, 

י חסון, לא מראה את הצדדים הרגשיים שלו, עם האולר שיש לו. גם אימא אומרת לי שאנ

תמיד כזה גבר, אבל בפנים אני רך! כאילו, אני אוהב ספורט, מתעסק עם ספורט או קרבי, 

כל הזמן רץ וזה. כל הזמן מנסה להראות שאני גבר. אבל מצד שני, אימא אומרת תמיד 

שאני מנסה לשים על עצמי שכבות כל הזמן. כדי להגן. כדי להראות שאני גבר )מדגיש( ולא 

שזה מה שאני עושה. אז זה צד אחד שאני רואה כגבר. צד שני, זה חושף את הרגשות שלי. 

באמת צד שאולי יודע להקשיב גם. זה כאילו הדימוי שלי, כי הכי הייתי רוצה להיות אבא, 

כן? גם אחד שהוא חזק, שיש לו הגנות. מצד שני, כמו שאני חושב על אימא שלי, שאני 

 להיות ככה לילדים שלי. )מנמיך את הקול.( מספר לה הכל. והיא לא תזוז. אז גם אני רוצה 

 

נשיים בזהותם. הנערים לא בהכרח  הזהות האבהית עשויה לאפשר לנערים להתחבר לצדדים

אני יכול להיות כמו אימא שלי. אלו סימנים  – ואת עצמם מאימהות. גם משה וגם ליאון אמר ובחינה

נמשיך לפתח קו מחשבה זה בשער מהות. לסדקים בתפיסות המסורתיות המגדירות מהי אבהות ומהי אי

 החמישי והאחרון של פרק הממצאים. 
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 שער חמישי: נערים עושים "צרות של הורות" .3.5

 מסגרת מושגית .3.5.2

סיפורי המרואיינים פורשו לאור גישות פמיניסטיות, ובעיקר על בסיס התיאוריה שמציעה ג'ודית באטלר 

בקש זה נמחקר ב", וGender performanceת על "(. באטלר מדברButler, 1990בספרה "צרות של מגדר" )

". לפי טענה זו, אבהות אינה מהות Parenting performanceלטעון כי גם האבהות היא מופע, כלומר יש "

אינהרנטית אלא היא סט של פרקטיקות, פעולות והתנהגויות. כאשר אדם מאמץ התנהגויות -פנימית

א". הזהות האבהית יממץ התנהגויות אחרות, הוא ייחשב "אא", וכאשר הוא מאבמסוימות, הוא ייחשב "א

מבוססת על ערכים, נורמות ותבניות חברתיות אשר נקבעו באופן שרירותי כשייכים ל"אבהות". ההלימה 

מוסרית -המקובלת בין "אימא" לבין "אישה", ובין "אבא" לבין "גבר" מייצרת דיכוי. יש דרישה חברתית

אנטומית, הורמונלית וכרומוזומלית(, יחווה תשוקה כלפי נשים, יפעל על פי שאדם עם גוף גברי )מבחינה 

מציע כי אפשר לנתק את  מחקר זהקודים התנהגותיים הנתפסים כגבריים, ויממש אותם באבהותו. 

התכונות המגדריות מתוך הקטגוריה "אבהות" וכי ההופעה ההורית אינה שיקוף טבעי של גרעין זהות פנימי 

אופציה של נציע כאן את ה"(, Gender trouble. על לשון "צרות של מגדר" )"של חיקויאלא פרקטיקה 

אבהות  –"(. כלומר, ניתן לעשות צרות בין מופעי ההורות Parenting troubleעשיית "צרות של הורות" )"

ריות ויוצרת אמערערת את ההבחנות הבינ ,ואימהות. עשיית "צרות של הורות", כמו "צרות של מגדר"

 זהויות אלטרנטיביות.

מכוננים את עצמם כסובייקטים לאור תבניות חברתיות. הם  משתתפי המחקרנמצא כי במחקר 

במודלים מסורתיים  יםמכירים את "מופעי האבהות" ועושים איתם משא ומתן. בעוד חלק מהנערים דבק

 –ים וכאימהיים את זהותם לאור מאפיינים שנחשבים חברתית כנשי מפתחיםשל אבהות, נערים אחרים 

סוג של  נוהקשבה, דאגה וקרבה. היו אף שהביעו את רצונם להיות "כמו אימא", מה שמהווה לתפיסת

"Crossing "– מעבר מזהות אחת לזהות אחרת. ה-Crossing  מטשטש את ההבחנות המקובלות בין אבהות

סות כאימהיות, ואימהות לבין אימהות. מהלך זה הוא חלק משינוי חברתי שבו אבות יבצעו פעולות הנתפ

(, Nentwich, 2008תבצענה פעולות הנתפסות כאבהיות. כך מתאפשרות, כפי שמציעה ג'וליה ננטוויץ )

 Motherly(, אבות אימהיים )Male motherזכר )-(, אםFemale fatherנקבה )-אופציות רבות יותר: אב

fathers( ואימהות אבהיות )Fatherly mothers .) 
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הזהות האבהית, הונחה ההנחה כי הזהות האבהית נשענת על הגבריות, אך  את רולחקכשיצאנו 

למעשה תמונת המציאות מורכבת הרבה יותר. הזהות האבהית נשענת על תפקידי מגדר, אך לאו דווקא 

נערים שילבו בין מרכיבים "אבהיים" לבין מרכיבים ה. במקרים רבים, מדובר בתפקידי מגדר גבריים

אבהי שהוא מולד, אמיתי -הזהות האבהית שלהם. מסקנת המחקר היא, שאין עצמי ותתהו"אימהיים" בה

ומהותי. האבהות אינה זהות המתקיימת באופן יציב וברור. זהויות, ובכלל זה הזהות האבהית, הן מופע 

המשוחק באמצעות שפה וקודים חברתיים. המחקר מעלה כי יש ריבוי של זהויות, ריבוי של אבהויות 

מגדרית. ניתן אף לערער את עצם החלוקה ל"אימהות" ול"אבהות". הריבוי ופירוק -ליצור הורות אואופציה 

 הקטגוריות יוצר "צרות של הורות".

 

 האם אבהות קשורה בגבריות? .3.5.1

של הנערים השאלה האם אבהות קשורה בגבריות עוסקת באפשרות לעשות "צרות של הורות". מהנרטיבים 

דה הראשונה היא עמדה מהותנית והעמדה השניה היא עמדה המאפשרת שתי עמדות אפשריות. העמ לוע

טשטוש קטגוריאלי ו"עשיית צרות". העמדות מספקות תשובות שונות לשאלות: האם הורות קשורה במין? 

 מינית? והאם אבהות שונה מאימהות? -מגדרית? האם הורות היא א-האם הורות היא א

: הגדרות מהותניות מצמידות תכונות מסוימות ת: הגדרות מהותניות לאבהות וגבריו1עמדה 

לגבריות ותכונות אחרות לנשיות. את העמדה המהותנית שתוצג להלן ניתן לחלק לשתי ווריאציות. 

 מובחנתהשניה טוענת כי אבהות  הווריאציההראשונה טוענת כי יש קשר בין אבהות לגבריות.  הווריאציה

מסוימות של גבריות אל האבהות, ושתיהן מדגישות את הפיצול שתי הווריאציות משדכות תכונות מגבריות. 

 בין גבריות לבין רגש. 

אימהיות ויש תכונות והתנהגויות -הראשונה, יש תכונות והתנהגויות נשיות ווריאציהעל פי ה

 שתמכואבהיות. כלומר, יש הלימה בין המין הביולוגי, התכונות המגדריות ותפקידי ההורות. נערים -גבריות

"אימא זה בחורה ואבא זה את ההורות על פי הגדרות מהותניות. כך למשל, יניב אמר:  וסבירהדה זו בעמ

"אימא לא  –במהות, יש צימוד שלא ניתן לפרקו בין אימהות לבין נשיות ובין אבהות לבין גבריות  .גבר"

מכאן גם נובעת ההכרה )עמי(. עמדה זו גורסת כי להיות אבא קשור בטבורו ללהיות גבר.  יכולה להיות אבא"

 בחשיבות של הגבר בתא המשפחתי כדמות המשמשת מודל לגבריות. 

טא עמדה זו, טען לחלוקת תפקידים ברורה בין אבות לאימהות. האבהות קשורה יקולו של גיא, שב

בגבריות ומשמעותה כוח, סמכות וקשיחות. האימהות קשורה בנשיות ומשמעותה רגש, ייעוץ ותמיכה. 
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 ב הואגיא, האבא צריך להיות גבר. אם זה לא כך, המשפחה אינה יציבה ואינה חזקה. הא לתפיסתו של

מחזיק את הבית יציב וזה תפקידו של הגבר במשפחה. האב צריך ליישם תכונות גבריות כגון עוצמה ה

 וסמכות. 

 

דאון. היא לא משפחה -אנד-גיא: כשאבא שלך הוא לא גבר )מדגיש(, אז המשפחה היא אפ

דעתי. הגבר, האבא הוא הכוח במשפחה. יש לי חבר למשל, שהאימא )מדגיש( היא חזקה ל

הכוח בבית. וזה מצחיק. זה מגעיל אותי אפילו. אני בא הביתה ואני רואה האבא לפלף של 

האישה! וזה לא צריך להיות ככה לדעתי. זהו. הוא לא גבר! הגבר הוא הסמכות, הוא הכוח, 

וכאילו אצלהם בבית האימא היא הכוח. אימא צועקת.  הוא הערצה, הללכת אחריו. הכל.

 ואימא יכולה לצעוק גם על האבא ולדעתי זה דבר מאד מאד מאד מאד מוזר.

 

ניתן אולי לקשר את התפיסה הזו לדרכי התפתחותו של גיא. בביתו של גיא מתקיימת חלוקת  

עסק אשר מפרנס  בעלבית ולאב  תפקידים ברורה בין תפקיד האב לבין תפקיד האם. גיא הוא בן לאם עקרת

את המשפחה. גיא רואה באביו ראש משפחה שאין לערער על מעמדו. הוא מעריץ את אביו, מכבד אותו 

להיווצר  העמוקות ורואה בו מודל לחיקוי. יחסיו עם אמו מאופיינים ברכות, הקשבה ודאגה. מתוך כך עשוי

 ין המגדרים. עמדה המציעה ראייה דיכוטומית שאינה מאפשרת זליגה ב

אבהות היא ההפך מגבריות. תיאור מנומק ומפורט שניה, מהותנית אף היא, טוענת כי הווריאציה ה 

נחרצות כי אבהות היא ההפך המוחלט מגבריות. הוא סבור כי כאשר טען , שה זו עלה מהנרטיב של בןלעמד

ציג אקסיומה בלתי היות. בן נולד לגבר ילד, מתעוררים בו רגשות עוצמתיים אשר אינם מסתדרים עם הגבר

ניתנת לערעור לפיה גבריות אינה יכולה להיות קשורה לרגש ורגשנות. מכאן, אבא, ובעיקר אבא לילדים 

 לצעירים, הוא לא גבר.  

 

בן: זה ]אבהות[ ההפך המוחלט מגבריות! ]...[ אבהות וגבריות זה לא הולך ביחד. כי ברגע 

אפשר לתאר את זה. שום דבר לא יכול לתאר את -אישיש לך ילד, יש לך רגשות כלפיו שזה 

זה! אני לא יכול לתאר את זה. אני יודע שזה שם. וזה דבר מטורף. דרך אגב, זה יותר חזק 

אצל נשים, כי נשים זה עם יותר אמוציונלי. אבל זה קיים אצל גברים. וברגע שאתה מכניס 

ד. בכלל לא. ]...[ אני חושב לגבר את הענין הזה של רגש, גבריות ורגש לא הולכים ביח
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שהגילאים הצעירים יותר, אז זה באמת האבהות. בתקופה הזאת, מבחינה גברית, האבא 

הוא לא גבר בשום מצב. הוא גבר רק ליד האימא אולי לפעמים. הרבה )מדגיש( בנים, ברגע 

שנולד להם ילד, הם שוכחים מכל החברים שלהם. זה פשוט לא בא ביחד. בתקופה הזאת, 

 אדם כגבר, האבא כגבר, מחוק! -צורך הענין, הבןל

 ]...[ 

בן: עכשיו לדוגמה, אבא שלי חוזר לעצמו, בואי נגיד ככה, הוא משתקם. הוא יותר יוצא עם 

חברים. הוא יותר רואה כדורגל )צוחק(. ]...[ כשבא ילד, אם אתה רוצה שהילד יהיה מוצלח 

)מדגיש( ההפך מהגדרת הגבריות. גבר  )מדגיש(, אתה שם אותו לפני שאתה שם אותך. וזה

זה, אני גבר )בן מכה עצמו בחזהו(, אני עושה מה שבא לי. היחידה )מדגיש( שאולי אני 

מתקפל בשבילה זה אישה )מדגיש(, וגם זה, רק כדי לזיין אותה. בדוגרי, אני בשליטה כל 

. בגלל זה הזמן. מהרגע שיש לך ילד, אתה חי בפרנויה תמידית, ואתה כבר לא בשליטה

 )מדגיש( גבריות ואבהות זה שני דברים שונים. 

]...[ 

בן: אני אתן לך עוד מבט. אני גבר. אני חזק! אין לי חולשות. ברגע שיש לך ילד, בום! יש לך 

 !את החולשה הכי גדולה בחיים

 

טענתו של בן היא שהגבריות משמעה התרכזות בעצמי ודאגה לעצמי. כשגבר הופך לאב, הוא נדרש 

המהות הגברית. נקודה נוספת שים את ילדיו בראש סדר העדיפויות. מהלך זה, לתפיסתו של בן, סותר את ל

עלה, היא שהגבר נתפס כחזק וכחסר חולשות. הילדים, וליתר דיוק, הדאגה לילדים והחרדות השהוא 

 בחוסן הגברי.  ותכפוגע ותהנלוות לגידול ילדים, נתפס

: בראיונות עלתה עמדה נוספת, המנוגדת לעמדה הורות"של  צרות": טשטוש קטגוריות ו1עמדה 

המהותנית שתוארה לעיל. עמדה זו נמנעת מהקישור בין תכונות מגדריות לבין תפקידי הורות. נערים הציעו 

אבהות עשויה להיות קשורה במהות אנושית, ולא טשטוש בין קטגוריות מגדריות לבין הורות, וגרסו כי ה

 מר: . נמרוד אמגדרי-א ת נשית. במילים אחרות, להיות הורה קשור במשהו אנושיבמהות גברית או במהו

 

-נמרוד: לא נראה לי שזה ]אבהות[ משהו שקשור בגבריות. זה נראה לי משהו שבתור בן

אדם. תגידי שלהיות אימא זה קשור בנשיות, זה לא! זה פשוט, זה להיות הורה! אני לא 
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אדם עצמם. -אדם ובבני-פשוט שבאישיות של הבן חושב שזה קשור משהו במין. נראה לי

אדם לא -אדם. זה חלק מלהיות בן-]...[ אני חושב שזה תפקיד אחד שקשור פשוט בבני

 מלהיות גבר או גברי או נשי.

 

בר את ילתפיסתו של נמרוד, האבהות היא משהו שאינו תלוי במין ואינו תלוי במגדר. נמרוד ח

פקידים הנשיים והתפקידים הגבריים למהות אחת שמשמעותה בר את התיחהאימהות ואת האבהות, 

ר "צרות של הורות". קו מחשבה זה אדם. התבטאותו בזכות הדיפוזיה המגדרית מאפשרת ליצו-להיות בן

רק את הקשר שבין הורות לבין מין וטען כי נשים יופיע גם בנרטיבים של נערים נוספים. כך למשל, איתי פה

"לא צריך להיות גבר משיך ואמר: הבהיים לא פחות טוב מאבות בעצמם. הוא יכולות לעשות תפקידים א

   .בשביל להיות אבא"

 

איתי: אין משהו שאני אעשה ]כאבא[ שאישה לא תוכל לעשות בקטע של לבוא ולהעביר 

לילד שלה. כמו שאבא אומר, באותו טון ובאותו דבר, לבוא ולהגיד לילד שלך הנה אני פה 

יך אני אעשה הכל. אפילו בקטע מסורתי אישה יכולה לחנך ככה את בשבילך. אם אתה צר

הילד שלה. אולי בגלל הקטע של הדת היא לא תוכל להיות איתו בעזרת גברים ולבוא 

ולהראות לו הכל, אבל אם זה מצוות ואם זה לשמור, אם זה לחגוג חגים ביחד בבית. כל 

ל קורה. יש הרבה משפחות שזה הדברים האלה, הם לא דברים פסולים בכלל. ועובדה שהכ

 ככה. ]...[

 יערה: וזה אומר בעיניך שגברים יכולים להיות אימהות?

איתי: כן. למה לא? באותה מידה. אולי לא תהיה להם כזאת רגישות כמו של אישה, אבל 

 אני חושב שזה משהו שאפשר גם לפתח. אתה לומד את זה. 

 

מר שגברים יכולים להיות אימהות ת. הוא אתי שמאתגר תפיסות מקובלוציע סדר מחשבהאיתי 

לעשות תפקידים  אישה שתרצהונשים יכולות להיות אבות. עם זאת, עשויות להיות מספר מגבלות. 

להיתקל בקשיים ממסדיים. גבר יוכל להיות אימא,  השנחשבים אבהיים, כמו לחנך למסורת היהודית, עשוי

דגיש כי ניתן לעשות זאת. אפשר ללמוד הרגש. איתי אך הוא יצטרך לסגל לעצמו מאפיינים נשיים כמו 
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איתם, אלא  דיםואפשר ללמד את האבהות והאימהות. אין מדובר בתפקידים טבעיים, מהותניים, שנול

 מדובר בפרקטיקות נלמדות. 

, הצליחה להיחלץ מעוני, מצוקה ישראלילידת  , שאינהלמשפחתו של איתי סיפור חיים מיוחד. אמו

צמה איכות חיים בעבודה קשה. שני הוריו של איתי עובדים במשרות מלאות. נראה שאיתי וקושי ולבסס לע

לו להציע פלורליזם וזליגה  אפשרהגדל בבית שבו ההורים מתחלקים בתפקידי ההורות, וחוויית חיים זו 

ן של בתפקידי מגדר. ייתכן שנערים שגדלו בבית שבו חלוקת התפקידים ממוגדרת יותר, פתוחים פחות לרעיו

 ". צרות של הורותטשטוש בין מגדרים ו"

ברמה החברתית הכללית. מרואיינים אחרים הציעו ליישם את "עשיית הצרות"  דיברונמרוד ואיתי 

סיפורו של משה. הוריו של משה התגרשו לפני  אהבולטת ביותר לכך היעל עצמם כאבות בעתיד. הדוגמה 

רובים. האב נוכח בחייו של משה, אך הקשר עמו מאופיין כארבע שנים. משה חי עם אמו והיחסים ביניהם ק

ציע הו "אולי אני אהיה אימא כשאני אגדל"בריחוק יחסי. משה אמר שהיה רוצה להיות כמו אימא שלו: 

לשלב ממדים שונים, הן כאלה הנחשבים "גבריים", והן כאלה הנחשבים "נשיים", אל תוך האבהות 

אר את אמו יה ממשות בחייו של משה, בין השאר מפני שהוא תזו קיבל חשיבהשהעתידית שלו. ייתכן 

במונחים "נשיים" ו"גבריים". במילים אחרות, האם מציגה מופע הורי שיש בו רבדים נשיים וגבריים. משה, 

 החשוף לפרקטיקות הוריות נשיות וגבריות, מעצב את זהותו האבהית לאור מודל זה. 

שוהה לבין אמו, לעומת ניתוק הקשר עם אביו, אשר כיום חיבור משמעותי בינו  שתיארגם ליאון, 

"אני אהיה כמו אימא שלי, רק ציע שהוא כלל לא יהיה אב אלא יהיה לאם באומרו המאסר בבית כלא, ב

 טא באופן דומה את "עשיית הצרות" ההורית. יבכך הוא ב באב!"

את זהותם  הבנום "אבא". בעשותם כן, הכלזהות את עצמם כ"אימא" ולא  ומשה וליאון בחר

", מעבר בין זהויות, המטשטש את הקטגוריות הבינאריות. Crossingהאבהית כדיפוזית, וככזו המאפשרת "

ונשים יכולות להיות אבות. בנרטיבים של משה  ,, גברים יכולים להיות אימהותCrossing-לפי רעיון ה

ית. ההשפעה של המודלים הנשיים, הזהות האבה הווהוליאון דמות האם מהווה מודל משמעותי שלאורו מת

המופע האבהי והמופע האימהי. כאשר  –ובעיקר של האם, מייצרת אופציה לטשטוש בין מופעי ההורות 

נערים מכוננים את עצמם כאבות על פי מופעים אימהיים הם מאפשרים ערעור על ההבחנות הדיכוטומיות 

החיקוי של הפרקטיקות מייצר פלורליזם של זהויות )נשי/גברי, אימהי/אבהי( ויצירת מגוון זהויות. שיבוש 

 והתנגדות לדפוסים מסורתיים. 
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 סיכום .3.6

מגוונים ובממדים טמפורליים )עבר, הווה, עתיד( את אבהותם העתידית בהתייחס להקשרים  וארינערים ת

הזהות האבהית וקשורים ליחסים משפחתיים ולתפקידי  התהוותאלו תורמים לוממדים הקשרים שונים. 

 מגדר. 

פרט לנער אחד, כל הנערים הביעו רצון להיות אבות בעתיד. היו נערים שביטאו רצון עז להיות אבות 

כבר בעתיד הקרוב, והם מדמיינים וחושבים אודות אבהותם הקרבה, בעוד אחרים חשים כי האבהות 

להיות אבות  יום. נערים הסבירו את רצונם-רחוקה מהם לעת עתה והיא אינה מעסיקה אותם בחיי היום

בעתיד כנובע מיצר אנושי, משאיפה להמשיך את השושלת, מהמצווה היהודית "פרו ורבו", מרצון להיות 

 שאיפה לתיקון הילדות שהם עצמם חוו.מתוך גשמת הקשר הזוגי, כהגשמה עצמית וחלק מהכלל, כה

כשייכים הנערים שהשתתפו במחקר נטו לתאר את אבהותם העתידית במונחים אשר נהוג לראותם 

דאגה, השגחה, חיבור, תקשורת פתוחה ושיתוף. עם זאת, לא נפקד מקומם של  –אימהי -לעולם הנשי

מילוי צרכים חומריים וחינוך. בחלק מהראיונות עלו תפיסות  –התפקידים המסורתיים בתפקידו של האב 

לגיטימציה  עניקוהיחסית מסורתיות על אבהות ואימהות, אך בפרספקטיבה רחבה, נראה כי נערים רבים 

לשילוב בין מרכיבים הנתפסים כנשיים לבין מרכיבים הנתפסים כגבריים, וכך עשויות להיווצר זהויות 

 ממדיות.-אבהיות רב

במהלך חייהם, נערים נחשפים לדמויות גבריות המשמשות עבורם מודלים לחיקוי. המחקר מעלה 

יות ונשיות, נערים מפתחים את זהותם הזהות האבהית קשורה גם לדמות האם. לאור דמויות גבר כי

האבהית, לעתים על דרך החיוב ולעתים על דרך השלילה. חלק מהנערים התנסו בעצמם בהתנהגויות 

צעירים ומדריכים בתנועות נוער. חוויות אלו  אחייניםאבהיות מתוקף היותם אחים בוגרים, דודים ל

 . הווהמעצבות כולן את הזהות האבהית המת

הראה כי להורים יש תפקיד חשוב ואקטיבי בהבניה, ויסות, מודלינג, שיום  פרק הממצאים

ותגובתיות להתנהגויות הקשורות באבהות ובמגדר. הורים מהווים מודל לתפקידי הורות עבור נערים, אך 

הזהות  התהוותגם לחברה בכללותה ולתפיסות חברתיות רחבות הקשורות לגבריות ולמגדר השפעה על 

 באמצעות הפנמת ציפיות חברתיות והזדהות עמן. פתחתהאבהית מתהאבהית. הזהות 

"צרות  שהציעוקווירית של באטלר סייעה בפרשנות הממצאים. יש נערים -התיאוריה הפמיניסטית

ש וביניהם או טשט שילובשחק בין תפקידי האבהות ותפקידי האימהות, כלומר מ ושל הורות" ואפשר

גילו "האבהות החדשה" כמשהו שהם שואפים אליו, אבל הם גם  להציב את מודל ונערים נטהההבחנות. 
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גם  –את המתח שקיים באבהות שהיא גם וגם  העלולמורכבות ולרבדים השונים שבאבהות. הם  נותער

 גברית וגם נשית, גם אבהית וגם אימהית. 
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 דיון .4

. פרק הדיון ישזור בין ממצאי ת האבהיתהזהוהתהוות במחקר זה יצאנו למסע שמטרתו התחקות אחר 

המחקר לבין גישות תיאורטיות בהתייחס לשלושת הצירים המרכזיים של המחקר: אבהות, זהות ומגדר. 

כמו כן, בפרק זה נעסוק ביישומי המחקר ובהשלכותיו, נתייחס למגבלות המחקר, נציע הצעות למחקר 

 .עתידי, ונציג את המסקנות המרכזיות העולות מהמחקר

 

 התהוות הזהות האבהית לאור תיאוריות העוסקות באבהות .4.2

הקושי להגדיר  .היא ישות דינמית בעלת פנים רבות , כזהות, כחוויה, כפרקטיקה וכהבניה חברתית,האבהות

את האבהות עולה הן מהספרות המחקרית והן מהנרטיבים של הנערים. נבקש להציע שלושה אפיקים 

ונות ובהתייחס לתיאוריות העוסקות באבהות: מודלים תרבותיים של להמשגת האבהות כפי שעלו מהראי

קשרים בין אישיים. לאפיקים אלה תרומה חשובה להתהוות הזהות -אבהויות, האבהות ביחס לאימהות, והֶּ

 האבהית.  

( מתייחסת לגבריות 1009: בהסתמך על האופן שבו קונל )מודלים תרבותיים של אבהויות

ת המונח "אבהויות" לציין את הריבוי הקיים באבהות. האבהויות שתיארו כ"גברויות", נציע כאן א

משתתפי המחקר מתכתבות עם מגוון הייצוגים התרבותיים וההיסטוריים של האבהות. המודלים 

 ,Lambהתרבותיים נספגים אל תוך הזהות האבהית ומעצבים אותה. כך למשל, החלוקה שהציע לאמב )

כמפרנס, כמורה מוסרי, כמודל  –אבהות בפרספקטיבה היסטורית (, המתארת ארבעה תפקידי 1987

משתקפת בתיאור הנערים את תפיסתם לגבי  –לתפקידי מגדר, וכדמות המעורבת רגשית בחיי הילד 

 האבהות הטובה. 

( נערים Orloff & Monson, 2002אף על פי שפרנסת המשפחה נחשבת כתפקיד מרכזי באבהות )

חלק מהנערים הלינו על כך שאבותיהם  –לק מהאבהות הטובה. נהפוך הוא מעטים ציינו את הפרנסה כח

משקיעים זמן רב בפרנסת המשפחה ואינם זמינים ופנויים לנהל קשר קרוב עמם. ייתכן שתפקיד האב 

כמפרנס נתפס כמובן מאליו, ועל כן מיעטו הנערים להתייחס אליו. פרט לאב אחד שיצא לאחרונה לפנסיה, 

מאסר, כל הנערים שרואיינו הם ילדים לאבות אשר עובדים במשרה מלאה. מעניין לבדוק ואב אחד השוהה ב

 כיצד מתהווה הזהות האבהית לאור מודל אב מובטל או נכה, אשר אינו מפרנס את משפחתו. 
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( נכח גם הוא בדברי המרואיינים. Lamb, 1987תפקיד האב כמורה מוסרי כפי שהציע לאמב )

כפי שהיא נחווית על ידם, הנערים ייחסו חשיבות לחינוך האבהי, לתפקידו של  בתארם את האבהות הטובה,

האב בהצבת גבולות, בהנחלת ערכים אוניברסלים, באחריות האב לחינוך דתי, ולהיותו מודל המסמל כוח, 

התפקיד האבהי על פי  תרבותיים מרפררת לתפיסתסמכות וביטחון. הזיקה בין התפקיד האבהי לבין ערכים 

אישי, אלא היא מהווה מטאפורה -( טוען שהאבהות אינה רק תפקיד ביולוגי או בין1006ן. לאקאן )לאקא

 לתפקיד תרבותי. לאב תפקיד סימבולי כנציג החברה, החוק והסדר הציבורי.

( את התפקיד האבהי כמודל לתפקידי מגדר, הנערים Lamb, 1987בדומה לאופן שבו מתאר לאמב )

ת טובה כרוכה בלימוד התנהגויות ואפיונים גבריים. התפקיד האבהי כמודל גברי במחקר זה ציינו כי אבהו

הגבר מנחה את בנו בענייני רומנטיקה, ומלמד את -קושר בין אבהות לבין גבריות. נערים תיארו כיצד האב

 בנו התנהגות הנחשבת גברית: עבודה אקטיבית, ספורטיביות, ברבריות, חוש הומור ועוד. 

י "האב החדש", הרגיש לצרכי דימופח זכה להרחבה הרבה ביותר בדברי הנערים. תפקיד האב כמט

, בלט מאד בתארם את האבהות הטובה. האב הטוב, כפי שתיארו חייהםולוקח חלק פעיל ומעורב ב ילדיו

אותו משתתפי המחקר, מהווה מדריך רגשי ורוחני, סוג של "מנטור" המתווה את הדרך. מערכת יחסים זו 

בקשר רגשי ובערוץ פתוח בין האב לילד המאפשרים שיתוף וייעוץ. ההתייחסות הנרחבת לדמות מאופיינת 

האב המטפח עשויה להעיד על שינוי חברתי שחל בשנים האחרונות בדמות האב, כמו גם על מגמות 

 תרבותיות הקשורות בטשטוש קטגוריות המגדר.  -חברתיות

הרבו להשתמש במונח "אבא טוב". האבהות כאשר התייחסו הנערים לעצמם כאבות בעתיד, הם 

הטובה מסמלת את התפקידים החברתיים הנדרשים מגברים. נערים התייחסו למושג "אבא טוב" לעומת 

לה כי מהנרטיבים השונים עמשמעית. כך לדוגמה, -"אבא רע". הצבת שני המושגים זה אל מול זה אינה חד

תפקידי האבהות  ים כאבות שאינם טובים דיים.אבות שעיקר אבהותם מסתכמת בפרנסת המשפחה, נתפס

אינם מוציאים זה את זה, אלא הם פועלים זה לצד זה. כלומר, מצופה מאבות למלא במקביל מגוון רחב של 

ממדית, אך גם מעלה את רף -תפקידים. מגוון זה מייצר את מושג האבהויות, המאפשר זהות אבהית רב

 נוכחי. הציפיות החברתיות הנדרש מאבות בעידן ה

: במקביל להמשגת הזהות האבהית לאור מודלים תרבותיים של אבהויות, אימהותביחס להאבהות 

גם מודלים תרבותיים של אימהויות משחקים תפקיד. כשהנערים במחקר סיפרו על אבהות, הם נטו 

ים להתייחס שוב ושוב לאימהות. כשהסבירו את האחד, הסבירו אותו ביחס לאחר. בנוסף, בחלק מהמקר

הרצון של נערים לקשר קרוב ומילולי עם נערים התקשו להסביר את ההבדלים בין אבהות לבין אימהות. 
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רצון לקחת חלק  ביטאוהאב חזר ועלה בראיונות, ונערים מבנים את זהותם האבהית לאור שאיפה זו. נערים 

ת בעתיד במונחי דאגה, בטיפול בילדיהם ולהיות בעלי בריתם. לעתים קרובות נערים תיארו את עצמם כאבו

לאיכויות מגדר  לא התחייבואחריות, השגחה, חינוך, חיבור, מגע, שיתוף, שיחה ועוד. עם זאת, לרוב הם 

מסוג מסוים. כל אותם מונחים )דאגה, חיבור וכדומה( נתפסים חברתית כקשורים לנשיות ואימהות, אך רוב 

לדגש הרב הניתן על תפקיד האב כמטפח הן על . בהתייחס אותם לדפוסי האבהות הרצויים וכהנערים שיי

ה למעשה את נעולה השאלה, האם האבהות, אשר מבידי הנערים במחקר והן על ידי הספרות התיאורטית, 

אימהית זהות אבהית נובעת מתוך זהות על האימהות? במילים אחרות, האם  כתהזהות האבהית, נסמ

 או שמדובר בקונספטים שונים? ונסמכת עליה 

( אשר חקרה Doucet, 2007של אנדראה דוסט ) הגת האבהות ביחס לאימהות נתייחס למחקרבהמש

, האם גברים כלומר "?Do men motherבספרה "אבות שהינם המטפלים המרכזיים בילדיהם. היא שואלת 

דוסט מגדירה את מהות האימהות כאחריות לילדים וחוקרת את ההבדלים האיכותיים  ?עושים אימהות

קסיס בין האחריות האימהית לבין האחריות האבהית. מהמחקר של דוסט עולה כי ההורות ברמת הפר

ממשיכה להיות מקושרת לאימהות, אך זהו קישור חברתי ולא ביולוגי. אבות הלוקחים חלק פעיל בגידול 

 דיווחוהאבות במחקרה אלא הם מבנים מחדש אבהות וגבריות. ובדאגה לילדיהם אינם "עושים" אימהות 

אמונה חזקה כי קיימים הבדלים משמעותיים בין אימהות לבין אבות וכי אימהות ואבהות הם סטים  על

שואבת את הגדרותיה על אחריות אימהית ואחריות אבהית מתוך  דוסט שונים של פרקטיקות ושל זהויות.

ירה "אימא" (. רודיק מגדRuddick, 1995, in Doucet, 2007" )Maternal thinkingספרה של שרה רודיק "

. לדידה, אימהות אינה קשורה למגדר, זאת אומרת, כאדם שלוקח על עצמו אחריות עבור החיים של הילד

 גם גברים וגם נשים יכולים לעשות אימהות.

טענתה של רודיק תואמת ממצא מרכזי של מחקר זה. כאשר נערים מפתחים את זהותם האבהית, 

 –אלא לעתים גם לאור מודלים נשיים, ובראש ובראשונה  הם עושים זאת לא רק לאור מודלים גבריים,

האם הביולוגית שלהם. חלק מהנערים אף אמרו במפורש שהם רוצים להיות אבות שהם למעשה אימהות. 

הטשטוש בין האבהות לאימהות, כפי שעלה מתוך חלק מהנרטיבים, פורש לאור התיאוריה של באטלר, אשר 

 נאריות, שכן טמונה בהן מערכת היררכית וערכית. טוענת בזכות ביטול הקטגוריות הבי

אינה מבטלת את הקטגוריות, אך היא מציעה להרחיב את אפשרויות  (Doucet, 2007)דוסט 

בזהויות שלהם וכי אבות אשר הינם  המאל העולה כי אבות ואימהות שונים אל מחקרהמממצאי הזהות. 
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היה חשוב להבדיל את עצמם  במחקרהר. לגברים המטפלים העיקריים בילדיהם מאתגרים את גבולות המגד

מנשים ולהרחיק את זהותם מנשיות בכך שהם זיהו את עצמם כגברים )ולא כנשים( וכאבות )ולא 

 –כאימהות(. הבחנה זו התקיימה בשלוש דרכים לפחות: )א( האבות הדגישו תכונות גבריות בטיפול שלהם 

סיכונים וכו'. )ב( אף על פי שהבית נחשב כמרחב נשי, אבות  פעילויות חוץ, עידוד הילדים לעצמאות ולנטילת

הגדירו את הבית מחדש כמקום שבונים אותו והם הקדישו זמן לעבודות שיפוצים בבית. )ג( ברמה הגופנית, 

אבות עשו מאמץ להמשיך "להראות גבריים" בכך שהשתתפו בפעילות גופנית ובמשחקי ספורט. דוסט, 

ה המינית משפיעה על סגנון ההורות וכי אבות ימוסקסואליים, מצאה כי הנטישכללה במחקרה גם אבות הו

לגבר הטרוסקסואלי היא מציינת, כי  הומוסקסואליים מודעים יותר לצורך להביע נשיות בהורות שלהם.

אישית( לקבל את  אקונומי גבוה קל יותר )מבחינה חברתית וגם מבחינה-משכיל המשתייך למעמד סוציו

( מפני שיש באמתחתו ארסנל של משאבים חברתיים אשר אינם מאיימים או Caregiver)הזהות כמטפל 

 מאתגרים את גבריותו ואשר מקשרים אותו לגבריות ההגמונית. 

כפי שנמצא במחקרה של דוסט, גם במחקר הנוכחי, חלק ממשתתפי המחקר הדגישו כי קיימים 

צד הבדלים אלה באים לידי ביטוי. מספר הבדלים בין אבות לאימהות, אך לעתים הם התקשו לתאר כי

נערים השאירו את האבהות והאימהות כשתי מהויות נפרדות ודבקו בהגדרות מהותניות להגדרת תפקידי 

ההורות. עם זאת, נערים רבים העניקו לגיטימציה להרחבת והעמקת הזהות האבהית. ניתן לראות 

 אך לא בהכרח מדובר בערעור מן היסוד.  בלגיטימציה זו אתגור מסוים של הסדר החברתי הממוגדר,

קשרים בין : הזהות האבהית מתהווה לא רק לאור מודלים תרבותיים אלא גם מתוך אישיים-הֶּ

נערים נחשפים מערכות היחסים שמנהלים נערים עם דמויות גבריות ונשיות הנוכחות בחייהם באופן ממשי. 

 אבהית על ציר שנע בין החיובי )"להיות כמו אבאלמודל האבהות של אביהם הביולוגי ומבנים את זהותם ה

. הזהות האבהית באה לידי ביטוי בארבעה נרטיבים "(שלי לבין השלילי )"להיות אחרת מאבא"( שלי

מייצגים שהומשגו במחקר: שילוב החיובי והשלילי בדמות האב, קבלת דמות האב, שלילת דמות האב, 

 נעדר. -והתהוות הזהות האבהית לאור אב נוכח

בעבר, מקומו של האב בהתפתחותו של הילד נתפסה כמינורית. תפיסה זו נבעה, בין השאר, מכתביו 

( שנתן לאב תפקיד משנה בעיצוב עולמו של ילדיו. המחקר הנוכחי תואם את Freud, 1949של פרויד )

סף, נמצא (. בנו1002הספרות העדכנית, הגורסת כי לאבות מקום חשוב בהתפתחות ילדיהם )למשל, סולברג, 

כי ילדים שאביהם נעדר מחייהם צפויים לחוות יותר קשיים בגיבוש זהותם בהשוואה לילדים שאביהם נכח 

(. מהנרטיבים של המרואיינים נראה כי לאב הביולוגי תפקיד מרכזי בעיצוב Day & Lamb, 2004בחייהם )
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קונפליקטים ומתחים  טה להיות קשור להתמודדות עםעיסוק רב באבהות העתידית נזהותם האבהית. 

 ., בעיקר כאשר האב אינו נוכח בחיים המשפחתייםמשפחתיים

המחקר הפסיכולוגי נתן דעתו על מקומו של האב, ברם הדגש הושם על האב הביולוגי. במחקר זה 

נמצא שגם לדמויות גבריות אחרות השפעה על התפתחות הזהות. נערים רבים ציינו דמויות גבריות, כגון בן 

האם מפרק ב', אחים גדולים, גיסים, סבים, דודים ואנשי חינוך, כמשפיעות על התהוות זהותם הזוג של 

הקשרים החמים והקרובים שמנהלים חלק מהנערים עם דמויות גבריות שאינן אביהם הביולוגי, האבהית. 

ת על מהות המושג "אבהות". ניתן להגדיר אבהות באמצעות הפונקציה הביולוגית שאבו ותמעלים שאל

 ,Ruddick, 1995( או במושגי אחריות )Dowd, 2000חברתית )-מקיימים, אך גם באמצעות פונקציה רגשית

in Doucet, 2007 .)שהנערים הזכירו משמשות עבורם דמויות אב של ממש.  חלק מהדמויות הגבריות

יות אב, הם כשנערים תיארו גברים שאינם אביהם הביולוגי, המחזיקים עבורם משמעות ומהווים להם דמו

למעשה מרחיבים את מושג האבהות. שאלת המהות האבהית קשורה גם לדיון בתפקידו של האב כאחראי 

(. נראה Care( )Bergman & Hobson, 2002( לעומת תפקידי דאגה רגשית )Cashעל פרנסת המשפחה )

שית, ולעתים שכאשר הנערים במחקר קידדו גברים כאבות, הם ייחסו חשיבות רבה לתפקידי הדאגה הרג

 תפקיד זה נתפס כחשוב יותר מהאחריות לכלכל את המשפחה. 

נמצא כי מודל האם לאור מודל האם. גם  מתהווההזהות האבהית המחקר הנוכחי מעלה כי 

משמעותי במיוחד כאשר דמות האב חסרה. במצב זה, נערים מוצאים אפיק חלופי ונוטים לעצב את זהותם 

, דמות האם עשויה להוות מודל פוגעני ועל כן עיצוב רים מסוימיםהקשר לדמות האם. במקהאבהית ב

, דמות האם יכולה להוות מודל מעצים ומחזק ועל כן הזהות שה על דרך השלילה. במקרים אחריםהזהות יע

ין כי נערים ציינו את האם כקשורה לזהות האבהית, אך לא ציינו יהאבהית תכונן על דרך החיוב. מענ

, דוגמת בת הזוג של האב, אחיות בוגרות, גיסות, סבתות, דודות או נשות חינוך, דמויות נשים אחרות

החיבור בין זהות אבהית לבין  הזהות האבהית. התהוותהעשויות להוות מודלים נוספים המשפיעים על 

דמויות נשיות שאינן האם הביולוגית אינו מובן מאליו. ייתכן שהנערים שהשתתפו במחקר אינם חווים 

נשיות כמשפיעות על התהוות הזהות האבהית שלהם בשל האיום שעשוי להיווצר בשל כך על הזהות  דמויות

 הגברית. 

העיסוק בזהות האבהית קשור למערכת המשפחתית שבה גדלו הנערים וליחסים עם הוריהם. 

 פיעהההבחנה בין האופן שבו דמויות אב משפיעות על עיצוב הזהות האבהית לבין האופן שבו דמות האם מש

וקשה  ,היא, שהמערכת המשפחתית היא מערכת הוליסטית ושלמה הכוונהעל זהות זו היא מעט מלאכותית. 
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לנתק בין השפעת דמות האב להשפעת דמות האם. האב והאם משפיעים שניהם יחד, וכל אחד לחוד, על 

נטו לתאר אותם זהויות שונות של הילד, ובכלל זה על זהותו האבהית. כשנערים תיארו את הוריהם, הם 

אישיים, דוגמת גירושי הורים, -האב לעומת האם. בנוסף, תהליכים משפחתיים ובין –באופן השוואתי 

 הזהות האבהית. התהוות הולדת אחים צעירים וביסוס מערכת יחסים זוגית עם נערה, משפיעים גם הם על 

משגת האבהות: כפי שניתן לראות מההמשגה שתוארה לעיל, יש שלושה אפיקים מרכזיים לה

קשרים בין אפיקים אלה ארוגים זה  אישיים.-מודלים תרבותיים של אבהויות, האבהות ביחס לאימהות, והֶּ

ההשתנות המתמדת בתפיסות אודות אבהות לתוך זה ומשפיעים כולם על התהוות הזהות האבהית. 

במקביל לשימור , אך גם לאפשר מרחב פתוח להתפתחות זהויות. לייצר בלבול העלולובאבהות עצמה 

, מתבצע גם משא ומתן אל מול מבנים ביטאו חלק מהנערים שהשתתפו במחקרושעתוק דפוסים ישנים ש

  פטריארכליים, גבריות הגמונית ושיחים אלטרנטיביים.

 

 התהוות הזהות האבהית לאור תיאוריות העוסקות בזהות .4.1

הגדרות למושג ריות המציעות שלושת האפיקים להתהוות הזהות האבהית שתוארו להלן מהדהדים תיאו

( מבחינות בין זהות אישית לבין זהות חברתית. הזהות Adams & Marshall, 1996. אדמס ומרשל )הזהות

האישית היא התכונות והמאפיינים האישיותיים של הפרט, מערכת הערכים, האמונות והמטרות שלו. 

מת המקרו )דוגמת תרבות, מעמד, גזע( הזהות החברתית קשורה להשתייכותו של הפרט לקבוצות שונות בר

( Brewer & Gardner, 1996יומיים(. ברואר וגרדנר )-אישיים יום-וברמת המיקרו )כלומר יחסים בין

-אישית, הנובעת מיחסים בין-מציעות כי הורות מהווה זהות חברתית. הן מבחינות בין זהות חברתית בין

 אשר קשורה למאפיינים קבוצתיים רחבים.אישיים קרובים, לבין זהות חברתית קולקטיבית, 

מממצאי המחקר עולה כי הזהות האבהית קשורה קשר הדוק לזהות החברתית. שני האפיקים  

הראשונים שתוארו לעיל, מודלים תרבותיים של אבהויות והאבהות ביחס לאימהות, מתארים את הזהות 

ת חברתית קולקטיבית )במונחי ברואר האבהית כזהות חברתית ברמת המקרו )במונחי אדמס ומרשל( וכזהו

קשרים בין אישיים, מתאר את הזהות האבהית כזהות חברתית ברמת המיקרו, -וגרדנר(. האפיק השלישי, הֶּ

 אישית.-וכחלק מהזהות החברתית הבין

ממצאי המחקר מראים כי הזהות האבהית מהווה גם זהות אישית. בחלק מהראיונות, נערים 

ותם האבהית את ייחודיותם ואמרו כי הם שונים מאחרים. בעשותם כן, הם הדגישו בהקשר להתהוות זה
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( מכנות כדיפרנציאציה. הזהות מורכבת Adams & Marshall, 1996תיארו את מה שאדמס ומרשל )

מתהליך הדיפרנציאציה )כמו גם מתהליך האינטגרציה, הקשור לזהות החברתית(, שבו אדם מבדיל את 

דיותו והיותו אדם אינדיבידואלי החווה את עצמו כישות קוהרנטית שונה עצמו מאחרים ומודגשת ייחו

"אני חושב שאני שונה בזה שחשבתי על זה ]על הורות וילדים[. אני חושב מאחרים. כך למשל, בן סיפר: 

-דוגמה נוספת לדיפרנציאציה עולה מהנרטיב של אמיר שביטא את אישבנים אחרים לא חושבים על זה". 

 ורה ותיאר את עצמו כאינדיבידואל מובחן מאחרים. רצונו להיות ה

( קושרת גם היא בין אלמנטים Erikson, 1963, 1968) תיאוריית עיצוב הזהות של אריקסון

אישיים לבין אלמנטים חברתיים בעיצוב הזהות. לפי אריקסון, הזהות מתפתחת לאורך כל החיים ומתוך 

-פיתח מודל המציע שמונה שלבים בהתפתחות הפסיכו התמודדויות עם משברים ואתגרי החיים. אריקסון

חברתית. דגש מיוחד העניק אריקסון לשלב החמישי המתקיים בגיל ההתבגרות. המטלה המרכזית בגילאי 

היא גיבוש זהות. השאלות העולות בגיל זה סובבות את העבר, ההווה והעתיד: מי אני? מה אני כבר  11-19

פקידים שונים, ומתוכם הם אמורים לגבש את זהותם האישית לא? מה אהיה? מתבגרים מתנסים בת

נאמנות לעצמם ולזולת. אחרים יחוו  –והחברתית. מתבגרים שהצליחו להתמודד עם מטלה זו ירכשו מעלה 

, כיום יש 19בלבול תפקידים. בעוד שעל פי התיאוריה של אריקסון, גיל ההתבגרות מסתיים לקראת גיל 

יל ההתבגרות התארך, והוא נמשך עד אמצע שנות העשרים או אף למעלה הסכמה כי בחברה המערבית ג

 (.Lerner & Steinberg, 2004מכך )

משתתפי המחקר, אשר נמצאים לקראת סוף השלב החמישי בהמשגה של אריקסון, אכן עסוקים 

וריום מאד בשאלות של זהות. במונחי אריקסון, ניתן לומר כי רובם, אם לא כולם, נמצאים במצב של מורט

חברתי, במסגרתו הם מחפשים את זהותם ומתנסים בזהויות שונות. המחקר הנוכחי עוסק בשאלות של 

זהות אבהית, אך עולה כי הנערים מתמודדים עם שאלות נוספות הקשורות לזהות ולמעבר בין ילדות 

מודדות עם פיתוח מערכת יחסים רומנטית, יכולת להשתלב במערך חברתי, התגייסות לצבא, הת –לבגרות 

 ספרית, מחשבות על יציאה מבית ההורים ועצמאות רגשית וכלכלית. -קשיים במערכת הבית

אריקסון טוען כי תהליך עיצוב הזהות בגיל ההתבגרות כרוך בהשתחררות מהתלות בהורים, 

התמרדות ועוינות כלפיהם. במקביל, עולה חשיבות קבוצת השווים בעיצוב הזהות, שכן היא מספקת 

לחיקוי ומהווה מקור כוח והשתייכות. המחקר הנוכחי מעלה כי קבוצת השווים אינה משחקת  מודלים

תפקיד מרכזי בהתהוות הזהות האבהית. הנערים שהשתתפו במחקר מיעטו לדבר על עצמם כאבות בפני 

חבריהם. דווקא להורים ולמבוגרים משמעותיים אחרים יש תרומה מכרעת בהתהוות הזהות האבהית. 
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זהות האבהית מהווה סוג ייחודי של זהות, המתפתחת יותר מתוך מודלים הוריים ופחות מתוך אפשר וה

ייתכן שהזהות  –דינמיקה של מרד והזדהות עם קבוצת השווים. ממצא זה מצביע על אפשרות מעניינת 

האבהית מתחילה להתפתח עוד לפני גיל ההתבגרות, כלומר עוד לפני שההורים איבדו את מרכזיותם 

 דלים לחיקוי, וטרם עליית קרנם של קבוצת השווים בהתפתחות הזהות. כמו

, הנתפס כממשיך דרכו של אריקסון, עשוי לסייע במיפוי התהוות מודל שפיתח ג'יימס מרסיהה

זהות לעומת בלבול תפקידים, מרסיה מציע ארבע  –הזהות האבהית. בעוד אריקסון מציע שתי קטגוריות 

נקבעות על פי שתי שאלות: האם נעשתה התחייבות לזהות של מבוגר? והאם קטגוריות של מצבי זהות, ה

אבות לילדים, ועל כן, לפחות בממד ההורות, בוצעה חקירת זהות? במחקר הנוכחי, לא השתתפו נערים שהם 

לכאורה לא התחייבו לזהות של מבוגר. יחד עם זאת, ניתן לראות בהתחייבות לזהות של הנערים במחקר זה 

ג של תפיסת עולם או נקודת מבט. במובן זה, ניתן לומר כי מספר קטן של נערים התחייבו לזהות מבוגר סו

התשובה לכך הייתה חיובית עבור קרוב למחצית באשר לשאלה האם בוצעה חקירת זהות, של מבוגר. 

שאבהותם העתידית מעסיקה אותם, והם  מדובר בנערים שהצהירו על כךמהנערים שהשתתפו במחקר. 

ים בינם לבין עצמם )ולעתים רחוקות עם אחרים( דיאלוג ער ומתמשך המבטא תכנים מגובשים. על פי מנהל

מרסיה, מצב הזהות של נערים אלה הוא "גיבוש זהות מעוכב", שבמסגרתו הנערים שואלים את עצמם 

צעדים אבות(. נערים אלה טרם ביצעו -שאלות על אבהותם העתידית ומדמיינים את עתידם כאבות )או כלא

לכיוון התחייבותם לזהותם כאבות. נערים אחרים במחקר סיפרו כי היותם אבות בעתיד אינה זהות 

המעסיקה אותם בחייהם כיום. במקרים מסוימים, הנושא אף עלה לראשונה בראיון עצמו. על פי מרסיה, 

עה חקירת זהות ניתן לאפיינם בקטגוריית הזהות "ערפול זהות". קטגוריה זו מתארת מצב לפיו טרם בוצ

 ואין התחייבות לזהות של אדם בוגר. 

אריקסון ומרסיה מציעים טרמינולוגיה לחקר הזהות, אשר אינה תואמת את רוח המחקר הנוכחי.  

", כלומר עיצוב זהות או גיבוש זהות. במחקר זה Identity formationכך למשל, אריקסון משתמש במונח "

סיבה לכך נובעת מראייתנו את הזהות כישות דינמית ומשתנה. המשגנו את הזהות במונח "התהוות". ה

לתפיסתנו, הזהות אינה מגיעה לידי מצב מגובש, מעוצב, מלוכד, מאוחד, אינטגרטיבי, קוהרנטי, מבוסס, 

(. Gergen, 1991ממדי )-הרואה את הזהות כקולאז' רב מודרנית-פרספקטיבה פוסטיציב או מלוכד. אימצנו 

ודרניסטים העוסקים בחקר הזהות סבורים כי הזהות מתפתחת מתוך הקשרים מ-תיאורטיקנים פוסט

(. פרספקטיבה Rattansi & Phoenix, 2005ואינטראקציות חברתיות, והיא מתווכת על ידי השפה )למשל, 
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השפה , מתמדת של הזהותההשתנות הזה בזה: זו באה לידי ביטוי במחקר זה בארבעה היבטים הקשורים 

 ומפגש בין צירי זהות.איינים, ההקשר המקומי של הראיון, שבה השתמשו המרו

מודרנית רואה בזהות מבנה לא יציב, המשתנה תדיר. תפיסה זו באה לידי -הפרספקטיבה הפוסט

ביטוי בחלק מהראיונות באופן ממשי. במקרים מסוימים, בתוך אותו ראיון נאמרו דברים בהתייחס לזהות 

את זה. במחקר זה פירשנו את האמירות לא כסותרות זו את זו, אלא האבהית העשויים לכאורה לסתור זה 

 כמשלימות זו את זו. מצב זה מבטא את הפנים הרבות של הזהות האבהית ואת ההשתנות המתמדת שלה. 

בחירת המילים של המרואיינים שיקפה את זהותם האבהית המתהווה. לדוגמה, גיא השתמש 

יד" בהתייחס לתפקידי הגבר במשפחה. שפה זו ממצבת את האישה במהלך הראיון במילים "לעזור" ו"לתת 

כאחראית על הבית והילדים, ואת הגבר בתפקיד ה"עוזר". בחירת מילים זו מבנה את האב כשחקן משני 

הוא מעצב את זהותו בבית, ולמעשה מאירה את האופן שבו גיא תופס את המערך המשפחתי שלאורו 

, הייתה לכך השפעה על זהותו האבהית. בסוף המפגש הוא אמר: גיאהאבהית. כאשר ניסיתי לשקף זאת ל

כלומר, האינטראקציה  יום. אבל זה כן משהו שאני אחשוב עליו עכשיו."-"זה לא משהו שחשבתי עליו ביום

 ביני לבין המרואיינים וההקשר המקומי של הראיון השפיעו על התהוות הזהות האבהית. 

ך אינטראקציה חברתית מקומית, אלא גם מתוך המפגש בין הזהות האבהית מתהווה לא רק מתו

צירי זהות מצטלבים. במילים אחרות, הזהות האבהית קשורה לזהויות אחרות, דוגמת זהות אתנית, זהות 

דתית, זהות מינית, זהות מגדרית וזהות מעמדית. המפגש בין הזהויות השונות מייצר את הזהות האבהית 

, נערים שהשתתפו במחקר שזיהו עצמם כמסורתיים, נטו לייחס חשיבות רבה האינדיבידואלית. כך לדוגמה

יותר להבאת ילדים לעולם, בהשוואה לנערים שזיהו עצמם כחילוניים. אף על פי שמחקר זה מודע לכך 

שמפגש בין זהויות שונות קשור להתהוות הזהות האבהית, חשוב להבהיר כי עולם תוכן זה אינו עומד 

 כחי. במוקד המחקר הנו

מודרניות הרואות את הזהות כמורכת -ארבעת ההיבטים שתוארו לעיל תואמים גישות פוסט

מרבדים מגוונים וכמעוגנת בהקשרים חברתיים. מחקר זה מתחקה אחר זהות אבהית בקרב נערים שאינם 

חילה באיזה גיל מת –אבות, והניח כי קיימת זהות שכזו. הנחה זו אינה מובנת מאליה, ומעלה את השאלה 

להתפתח הזהות האבהית? הזהות האבהית, כפי שעולה מהנרטיבים של מרואייני המחקר, מתפתחת 

 ומשתנה עם הזמן, ויש להניח כי היא תמשיך להתפתח ולהתהוות גם בעתיד. 
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 התהוות הזהות האבהית לאור תיאוריות העוסקות במגדר  .4.3

כי הצטרפות גברים למרחב הביתי  ,(Chodorow, 1978לפני למעלה משלושים שנה טענה ננסי צ'ודורו )

הן נשיות והן גבריות. ככל שבעתיד יהיו יותר ויותר אבות  –יאפשר לילדים/ות לחוות מגוון של זהויות 

ויותר.  קחו חלק פעיל ומשמעותי בגידול ילדיהם, תפיסות אודות מגדר וחלוקת תפקידים ישתנו יותרישי

שים להבנת "אימהות" ו"אבהות". מרבית הנערים שהשתתפו חד יסודותתיצור חלוקת תפקידים שיוונית 

במחקר הנוכחי מבטאים את התמורות שחלו בתבניות המשפחתיות. נערים מבנים את זהותם לאור מודלים 

 שונים של הורות עמם הם מנהלים משא ומתן מתמשך. 

עים (. החיים האנושיים מושפRisman, 2004כיום מקובל לראות במגדר הבנייה חברתית )

ערכים  (.Hochschild, 2003) המכתיבים את תפקידי המגדרמושרשים היטב מתסריטים מוסריים 

חברתיים נטמעים אל הזהות האישית, ובאופן ספציפי, הבניות חברתיות ותפקידי מגדר מעצבים את הזהות 

. הגבר "יש לי מאד בעיה להיות הגבר שכאילו הוא אישהדוגמה לכך עלתה מדבריו של משה: האבהית. 

הזהות האבהית נשענת על תפקידי מגדר. התפקידים  שמגהץ. הגבר ששוטף כלים. הגבר שתולה כביסה."

המגדריים הנתפסים כמתאימים לגבריות ולנשיות מכוננים את ההורות. חלק מהנערים שהשתתפו במחקר 

ת הן בעייתיות ( טוענת כי הגדרות מהותניו1009השתמשו בהגדרות מהותניות לתיאור הגבריות. קונל )

מאחר שהתווים המגדירים את מהות הגבריות נבחרו באופן שרירותי. כך, התפיסה לפיה גיהוץ או שטיפת 

 כלים היא פרקטיקה נשית או גברית נקבעה באופן שרירותי. 

במחקר זה. היותם גברים צעירים  נוספיםעוצמת המבנים החברתיים באה לידי ביטוי בסיפורים 

זהותם כאבות. לעומת הבלבול הרב בהבחנה בין אבהות לאימהות,  התהוותוקשורה לחשובה לזהות שלהם 

ברור לנערים מהי גבריות ומהי נשיות. ועם זאת, לעתים נראה כי הנערים הולכים לאיבוד דרך ההבניות 

על עצמם  וברדישאיפה לכוח, סמכות וסטראוטיפים גבריים. מצד שני, כש ביטאוהמגדריות. מצד אחד, הם 

זאת במונחים הנתפסים כ"נשיים". שאלה שצריכה להישאל היא האם צריכה או  ואריגברים, הם ת-ותכאב

יכולה להיות אינטגרציה בין ה"גבריות" לבין ה"נשיות" ובין ה"אבהות" וה"אימהות" או שהמהלך הנדרש 

 הוא ביטול ההגדרות. 

כגבריות או כנשיות מייצרת (, חזרה אינסופית על פרקטיקות הנתפסות Butler, 1990לפי באטלר )

את הזהות המגדרית. היא טוענת כי קטגוריות המין הן קטגוריות פוליטיות, קוראת לפירוקן המוחלט 

הממוגדר כפי שבאטלר מציעה התנגדות לסדר החברתי ומציעה אופני התנגדות לנורמות המגדריות. 
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 מופעאת האפשרות ל סגרת מחקר זההצענו בממגדרי לא מדויק, לא המשכי ולא רציף, כך מופע באמצעות 

באטלר קוראת "אבא" ו"אימא".  –הורי מקוטע ומשובש, אשר מאתגר את הקטגוריות ההוריות הבינאריות 

"( בין המגדרים, ובמסגרת מחקר זה, הרחבנו את המונח Gender troubleלעשות "צרות של מגדר" )"

"צרות של הורות" מתרחשות כאשר מנתקים את  "(.Parenting troubleוהצענו לעשות "צרות של הורות" )"

קטגוריאלי,  את המין והמגדר מייצר טשטושפרפורמנס הורי שאינו תואם הקשר בין הורות לבין מין ומגדר. 

 שבא לידי ביטוי, בין השאר, כאשר נערים דיברו על עצמם כאימהות בעתיד.

במשפחות בהן דמות האב יותר באופן בולט מהמחקר עולה כי האופציה ל"עשיית הצרות" מגולמת 

. יווצרו "צרות של הורות"חסרה, נעדרת ומרוחקת. אין להסיק מכך שבכל משפחה שבה האב אינו נוכח י

ייתכן  .כמו כן, אין משמעות הדבר שבמשפחות בהן יש דמות אב בהכרח לא יהיו "צרות של הורות"

ת האבהית עשויה להתהוות באופן שבמשפחות המציעות מודלים הוריים שאינם קונבנציונליים, הזהו

הזהות האבהית דרך תפקידי מגדר המאופיינים  התהוותאלטרנטיבי, המאתגר את הנורמות החברתיות. 

 בנזילות )ולא בקטגוריות דיכוטומיות( מאפשרת פלורליזם של הורות. 

יו מה לא כללו הנערים במופע האבהות? אחד הדברים שנערים לא התייחסו אל –מתעוררת השאלה 

הוא עבודות בית. כשתיארו אימהות, היו נערים שהתייחסו למטלות בית, בעיקר בישול, אך ענין זה כמעט 

יומית ובתוכה המשימות -שלא עלה בהקשר לאבהות. ממצא זה מאשרר את התובנה כי המציאות היום

ת התפקידים בין הביתיות, נותרו ממוגדרות. יש לציין, כי כשנשאלו על כך, חלק מהנערים תיארו את חלוק

בהשוואה לגברים, נשים עדיין מבצעות יותר עבודות הספרות המחקרית מעלה שהוריהם כשוויונית למדי. 

( מציינת כי נשים בישראל 1999ביז'אוי )-(. בהקשר הישראלי, פוגלBianchi et al., 2000ששכרן לא בצדן )

 Careיותר מבני זוגן. המונח " 100%-66%-הן הנושאות את נטל מטלות הבית, והן משקיעות בהן בממוצע ב

deficit מתאר את המצב הקיים, שבו יש עליה בעבודת נשים בשכר, אך ללא שינוי או שינוי מועט בעבודה "

התאמה בין דיווחי אבות ואימהות באשר למידת -(. מחקרים רבים מצאו איHochschild, 1995שלא בשכר )

 (.Mikelson, 2008למשל, מעורבותם של גברים בחיי הבית והמשפחה )

ביצעו הרחבה של הפרקטיקות האבהיות מעבר לגבולות של מגדר, אך פרקטיקות במחקר הנערים 

אמיתי יוכל באופן " צרות של הורות"עשיית נשי. לטענתנו, -מסוימות נותרו שייכות למרחב האימהי

-יומיות השוחקות והלא-כאשר המופע האבהי יכלול גם את ביצוען של מטלות הבית היוםרק להתקיים 

 לבשל, לקלח, לנקות, לכבס, ועוד ועוד.  –נגמרות 
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אחת הפרקטיקות נבקש אפילו ללכת צעד נוסף קדימה עם הרחבת הפרקטיקות מעבר למגדר. 

לרוב, ההיריון נתפס כמצב נשי, ריון והלידה. יבין נשיות לאימהות הוא ההבאופן החזק ביותר המקשרות 

יה פיזית ללא קשר למגדר זה או אחר. טענה זו נובעת מכך שיש נשים שאינן אבל ניתן לראותו כפונקצ

(. כלומר, 1011להיריון )טופר, מסוגלות להיכנס להיריון, ויש גברים )טרנסג'נדרים( שמסוגלים להיכנס 

 טגוריות של מין ומגדר. ברמה הלכאורה אוטופית, פונקציית הילודה, ולא רק פונקציית ההורות, תנותק מק

מרכיב מהותני הטמון באדם, אלא היא אינה הזהות האבהית ש ,נה מרכזית של מחקר זה היאטע

 הוותתהליך הת. ובאופן ספציפי, מערכות חברתיות ממוגדרותבמסגרת מערכות חברתיות,  קיימתמת

בובואר, אפשר -מלשון אמרתה המפורסמת של סימון דה הזהות האבהית קשור לספיגה של תפקידי מגדר.

 לא נולד אבא, אלא נעשה לאבא בתהליכי סוציאליזציה ומשמוע לשוני.  אדם לומר כי

 

 יישומים והשלכות .4.4

שדיברו על עצמם כ"אם" סודקים את  הוסים פטריארכליים הגמונים, אך אלנערים במחקר ביטאו דפה

התבניות המקובלות ומאתגרים את הסדר המגדרי באמצעות "צרות של הורות", פלואידיות בין מגדרים 

ת. ניתוק הקשר בין הורות, מגדר ומין מאפשר התנגדות למבנים חברתיים ונותן יוופלורליזם של זהו

יישום אפשרי של המחקר הוא שינוי חברתי סביב יצירת לגיטימציה ליצירת זהויות הוריות אלטרנטיביות. 

-אל רמת היום ידע ושינוי תפיסתי. ננסה להלן לתת מענה על השאלה כיצד לתרגם את "צרות של הורות"

 יום. 

כותבת על ביצועיות תיאטרלית וביצועיות לשונית. "צרות של ( Butler, 1990, 1993)באטלר 

הורות" ברמה התיאטרלית עשויה להיות באמצעות חיקוי פרקטיקות התנהגותיות שאינן תואמות את 

ר במובן הרגשי. נערים מרחיבים את ההבנה אודות אחריות אבהית, בעיקהממחקר זה עולה כי המגדר. 

(, גם ממצאי המחקר הנוכחי מעלים כי האבהות נתפסת Doucet, 2007בדומה לממצאיה של דוסט )

סיכונים. אין משמעות הדבר  כיף, משחק, פעילות גופנית, פעילות שטח, עידוד עצמאות ולקיחתכקשורה ל

תר אבהיים מאימהיים. שאימהות לא מערבות כיף ומשחקים, אבל עולה כי מדובר באפיונים הנחשבים יו

יישום אפשרי ל"צרות של הורות" ברמה התיאטרלית עשוי להתקיים על ידי התנהגות הורית המתאימה 

להורה בן המין האחר וטשטוש ההבחנות בין פרקטיקות הנתפסות כאימהיות לבין פרקטיקות הנתפסות 

ת יום ועל ארגון מסיב אבא אחראי ;כיצד לבנות סוכה את ילדיה מלמדתהלדוגמה, אימא כאבהיות. 

חשוב  .; אימא היוצאת לשייט קייקים עם הילדים; אבא שמנחם את ילדו לאחר שזה נפל ונפצעההולדת
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להדגיש, כי אין הכוונה לייצר היפוך תפקידים נוקשה, אלא לתת לגיטימציה לאבות ולאימהות לבצע את 

תפסות כ"אימהיות", ועל ידי כך קשת הפרקטיקות ההוריות, הן אלה הנתפסות כ"אבהיות" והן אלה הנ

 לעשות "צרות של הורות". 

באטלר, המקבלת את הטענה של פוקו בדבר השפה כמדיום של כוח, מציעה כי יש חשיבות ללשון 

ביצירת הקטגוריות המגדריות. הרחבה חשובה שנרצה להציע כאן היא כי "צרות של הורות" עשויות 

לד ילד, מקובל לרשום ברשומות הממשלתיות, המדינתיות להתבצע גם ברמת השפה. כך למשל, כאשר נו

הנקבה תחת הכותרת "שם האם". מחקר -הזכר תחת הכותרת "שם האב" ואת האישה-והרפואיות את הגבר

לכל הורה או  נבקש להציע אפשרות לתתזה שם סימן שאלה על התנהלות זו המובנת מאליה ללא עוררין. 

הזכר -ירשם כאם. האופציה לרשום את הגברתשם ברשומות כאב ומי מי מהם/ן ייר /ןהורים, לבחור בעצמם

הנקבה ב"שם האב" היא אופציה החותרת כנגד הזיהוי הטבעי והנורמטיבי בין -ב"שם האם" ואת האישה

-אפשרות אחרת היא להמיר את הרישום כ"אם" וכ"אב", במונחים אגבר לאבהות, ובין אישה לאימהות. 

דוגמה נוספת ל"צרות של הורות" ברמה יות, דוגמת "שמות ההורים". מגדריים המבטלים את הבינאר

הלשונית, יכולה להיות התייחסות לאב ולאם באופן שאינו תואם את המין שלהם. הכוונה היא לדבר על 

 דואגת, מחנכת, מעורבת( ולדבר על אימא בלשון זכר )אימא דואג, מחנך, מעורב(. אבא בלשון נקבה )אבא 

 

 והצעות למחקר עתידימגבלות המחקר  .4.5

זהו מחקר ראשוני, מחקרים עתידיים, בין שהספרות המחקרית לא עסקה בזהות האבהית של נערים. מאחר 

 ירחיבו את ההבנה אודות הזהות האבהית.  ,איכותניים בין כמותניים

המחקר הנוכחי האיר רק חלקים מהזהות האבהית. נקודת המבט שתוארה היא של נערים שאינם 

חקר מניח כי בעתיד, בעקבות חוויות חיים והתנסויות, הזהות האבהית של הנערים תשתנה אבות. המ

ותתפתח. יש לשער כי כאשר יהפכו הנערים לאבות, תהיה לכך השפעה על זהותם האבהית. מחקר אורך 

ין לחקור כיצד אבות מבנים י. מענית ולהתחקות אחרי תהליכי התהוותהעשוי לתרום להבנת הזהות האבה

הזהויות שלהם לאורך זמן. בשנים האחרונות הולך ומתפתח תחום מחקר המתמקד בסבים וסבתות. את 

לסבים ולסבתות אין תפקיד מוגדר ואין מחויבות פורמאלית, אך סבאות היא אחד התפקידים היותר 

ות כזהות, א(. ניתן אולי להמשיג את הסב1009משמעותיים במחצית השניה של החיים )כצנלסון ורביב, 

 ית.  אולהמשיך את חקר הזהות האבהית אל תוך הזהות הסב
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מחקר זה טוען כי הזהות האבהית מצטלבת עם זהויות אחרות ומשתנה בהתאם להן. כלומר, אין 

זהות אבהית אחת, אלא מגוון של זהויות אבהיות הקשורות למרכיבי זהות אחרים )דוגמת מעמד, אתניות, 

וגבל ביכולתו לייצג את מגוון הזהויות האבהיות. ניתן להרחיב (. המחקר הנוכחי מעודה מינית וינטי

ולהעמיק במחקר ובתיאור הזהויות האבהיות והצטלבותן עם זהויות נוספות. למשל, זהות אבהית בקרב 

וניים; זהות אבהית בקרב נערים הומוסקסואליים לעומת נערים לנערים דתיים לעומת נערים חי

, על אף המאמץ לייצר מדגם הטרוגני, ישנן אוכלוסיות שאינן מיוצגות . כמו כןכיו"בהטרוסקסואליים, ו

ונערים חרדיים, -נערים דתייםבמחקר, דוגמת נערים יתומים מאם, נערים שאביהם מובטל או נכה, 

. ניתן להרחיב את המחקר לנערים צעירים 12-11ממיעוטים אתניים. הנערים שהשתתפו במחקר הם בגילאי 

 רים. יותר ולמבוגרים צעי

ל כלל אמתוקף היותו מחקר איכותני, מחקר זה אינו מתיימר לבצע הכללה של ממצאי המחקר 

, אלא שואף לברר ולהתבונן במופעים ובייצוגים של הזהות האבהית כפי שבאה לידי ביטוי האוכלוסייה

ה עשירה. פעמי עם הנערים צנוע ביכולתו לצייר תמונ-בנרטיבים של הנערים שהשתתפו במחקר. המפגש החד

הזהות האבהית. מחקר איכותני  הוותאליהם נחשפים הנערים משפיעים על התהמודלים ההוריים ש וטענ

שיפגיש בין החוקר/ת לבין המרואיינים פעמים רבות ויכלול תצפיות על דינמיקות משפחתיות ועל התנסויות 

ים בחייהם של הנערים, עשוי של נערים עם ילדים ופעוטות, כמו גם ראיונות עם מודלים הוריים משמעותי

להרחיב ולהעמיק את הממצאים. בנוסף, היותי אישה המראיינת נערים תרמה להפקת ממצאים מסוימים. 

 מחקר שבו המראיין הוא גבר, יעלה רבדים נוספים בזהות האבהית. שייתכן 

רי" "המופע ההו –נוסף על הממצאים האמפיריים, המחקר הציע שני מושגים תיאורטיים חדשים 

"(Parenting performance""( "ו"צרות של הורות )Parenting trouble יש מקום שמחקרים עתידיים .)"

 ימשיכו בחקר מושגים אלה, תוך בחינה כיצד הם באים לידי ביטוי והעמקת ההבנה אודותם. 

 

 סיכום ומסקנות: להתבגר ולהתמגדר .4.6

-ם אבהות מתוך גישה פמיניסטיתמטרת המחקר היא להתחקות אחר התהוות הזהות האבהית טרו

נרטיבית. המחקר הנוכחי מספק תיאור חלוצי של הזהות האבהית טרום אבהות ומפרש עולם תוכן זה לאור 

תיאוריות העוסקות בזהות, אבהות ומגדר. ממצאי המחקר מתכתבים עם תיאוריות פסיכולוגיות, 

 סוציולוגיות ופילוסופיות, ומרחיבים אותן. 
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ת האבהית כתחושה העצמית של אדם )גבר או אישה( לגבי היותו אב, והתייחסותו הגדרנו את הזהו 

ל"אני" שלו בהקשר לאבהות. המחקר מראה כי בגיל הנעורים ישנה זהות אבהית. בקרב חלק מהנערים 

שהשתתפו במחקר, הזהות האבהית עודנה ניצן ראשוני. בקרב נערים אחרים, מדובר באילן צומח. הזהות 

ה בממדי זמן שונים )עבר, הווה, עתיד(, והיא מתפתחת ומתהווה לאורך החיים. מבנים וצרכים האבהית עוגנ

אישיים והבניות חברתיות, חוברים יחדיו ותורמים להתהוות הזהות האבהית. -פסיכולוגיים, הקשרים בין

ומשתנה זווית ראיה זו להבנת רשת של זהויות מתאימה למחקר העוסק בגיל הנעורים, שכן הגוף מתפתח 

ההקשרים השונים וממדי הזמן מפיקים פסיפס  זמנית ישנו עיסוק בסוגיות של זהות.-באופן משמעותי ובו

 אבהיות השזורות באפיוני זהות אחרים.  ממדי של זהויות-רב

מחקר זה התמקד באופנים השונים שבהם מערכות יחסים עם דמויות משמעותיות והקשרים 

זהות האבהית. לפי פרשנות פמיניסטית, זהות אבהית )כמו סוגים תרבותיים משפיעים על ה-חברתיים

אחרים של זהות(, קשורה בסוגיות חברתיות של תפקידי מגדר, סדר חברתי ויחסי כוח. בהשפעת התסריטים 

 החברתיים הקיימים, ההורים והסביבה הקרובה מייצרים עבור ילדיהם עולם חברתי ממוגדר. 

", שרטטו את מסגרת Gender troubleספרה " באטלר, ובעיקר ג'ודיתהפילוסופית הפמיניסטית 

יומי באמצעות שפה -החשיבה עליה הסתמכנו במחקר זה. לטענתה, זהויות הן מופע המשוחק באופן יום

זהויות אינן מולדות או מהותניות אלא הן תוצר של מכאן, אין עצמי שהוא יציב וברור.  וקודים חברתיים.

מתוך גישה זו, טענו כאן כי גם ההורות היא מופע. כלומר, בדומה למופעי רתיות. סוציאליזציה והבניות חב

)דוגמת מילוי צרכים נערים נוטים לשלב בין פרקטיקות "אבהיות" המגדר, מתקיימים גם "מופעי אבהות". 

הזהות האבהית  תהוותבה)דוגמת דאגה ותקשורת משתפת(  לבין פרקטיקות "אימהיות"חומריים וחינוך( 

בחלק מהראיונות עלו תפיסות יחסית מסורתיות על אבהות ואימהות, אך בפרספקטיבה רחבה,  ם.שלה

בין מרכיבים הנתפסים כנשיים לבין זהות אבהית המשלבת נראה כי נערים רבים מעניקים לגיטימציה ל

. מהמחקר עולה האופציה לטשטש את קטגוריות המין, המגדר וההורות מרכיבים הנתפסים כגבריים

עשיית  שות "צרות של הורות", כלומר לערער את ההבחנות הבינאריות וליצור ריבוי של זהויות הוריות.ולע

 "צרות של הורות" תורמת לפירוק המבנה הפטריארכלי של המשפחה. 

כאשר אבות יבצעו פעולות הנתפסות כאימהיות, וכאשר אימהות תבצענה פעולות הנתפסות 

, "הורותלהגדיר "ניסיון ה "אבהות" ו"אימהות" יאבדו ממשמעותן.כאבהיות, הקטגוריות הדיכוטומיות 

בצורה פלואידית, כך שיהלמו את הזהויות והחוויות של א/נשים, הוא חלק משינוי  "אבהות" ו"אימהות"

 והתפקידים המגדריים.  חברתי ותפיסתי עמוק בהבניית חלוקת התפקידים ההוריים
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 פמיניזמים זה גם בשבילי: אפילוג .5

פמיניזם ליברלי, פמיניזם תרבותי, פמיניזם  –המחקר עמדו לנגד עיני זרמים פמיניסטיים שונים במהלך 

היכן אני ממקמת  –מודרני ועוד. שאלתי את עצמי שוב ושוב -פמיניזם פוסטפמיניזם קפיטליסטי, רדיקלי, 

אתי תשובה את עצמי ביחס אליהם? איזה זרם משקף את עמדותיי? מהו הפמיניזם שלי? למעשה, טרם מצ

משמעית לשאלות אלה, כיון שתפיסותיי השתנו והתפתחו לאורך כל שלבי המחקר. נראה כי המחקר -חד

 הוא פסיפס של פמיניזמים שאל כולם אני מתחברת ואת כולם אני מבקרת חריפות. 

בחרתי לחקור את הזהות האבהית של נערים מתוך אידיאולוגיה פמיניסטית התומכת בשינוי 

ריים הקיימים. עמדה זו מושרשת בי, היא זו שהנביטה את המחקר והיא צובעת אותו בגוון המבנים המגד

ייחודי. יצאתי למחקר מתוך ניסיון לאתגר את החלוקה הדיכוטומית המסורתית שבין הספירה הפרטית 

לבין הספירה הציבורית. התנועה הפמיניסטית נאבקה ועודנה נאבקת על זכותן של נשים להיכנס אל שוק 

מעט יחסית העבודה וקיימת ספרות ענפה אודות השתלבותן של נשים בספירה הציבורית. לעומת זאת, קיים 

ידע תיאורטי ומעט מחקר אמפירי אודות השתלבותם של גברים בספירה הפרטית ואודות החוויה של גברים 

חזיקים בזהות בזירה הביתית. באמצעות המחקר רציתי להציע טשטוש בין הספירות ולטעון כי נערים מ

בגיל הנעורים, קשורה לחוויית גברים בספירה הביתית ומשפיעה על האופן שבו  פתחתאבהית. זהות זו, המת

 גברים יפעלו בזירה זו בעתיד.

הנחת יסוד של עבודה זו, הנובעת מספרות פמיניסטית, היא שתהליכים חברתיים, תרבותיים, 

סימטריים שבין -מצעות שימור ושחזור יחסי הכוח האפוליטיים וכלכליים מעצבים זהויות מגדריות בא

(. תיאוריות מהגל השלישי של הפמיניזם מכירות בכך שמתקיים 1006גברים לבין נשים )לדוגמה, מילט, 

ריבוי של זהויות ושגם בתוך הקטגוריות "נשי" ו"גברי" מתקיים עולם ומלואו וקיים מגוון רחב של זהויות 

מודרניות, -(. חשיבה תיאורטית זו, המתכתבת עם גישות פוסטBucholtz, 1999גבריות וזהויות נשיות )

מטשטשת בין ההגדרות "נשי" ו"גברי" ומציעה מרחב פעולה המאפשר יצירת זהויות היברידיות. בעידן 

הנוכחי, שבו מושג הגבריות עובר תהליך של שינוי, יש מקום לחקור את האבהות ואת תהליכי התהוות 

 הזהות האבהית. 

ם במחקר שמוגדר כמחקר במקביל, לאורך כל המחקר, העסיקה אותי הבחירה שלי לחקור גברי

בחירה זו מהדהדת זרמים פמיניסטיים הקוראים להכללת גברים בשיח הפמיניסטי. כך למשל, פמיניסטי. 

ים יש ( טוענת כי פמיניזם יכול להיות אטרקטיבי גם לגברים. היא מציעה כי לגברLevit, 1996ננסי לויט )

ד סטראוטיפים מגדריים, וכי גם הם עשויים להיפגע מהסדר הפטריארכלי. דוגמה לכך, גאינטרס לצאת נ



 

 101 

היא ההרחקה של גברים מתפקידי דאגה וטיפול. כך, תיאוריות פמיניסטיות יכולות לתרום לניפוץ מיתוסים 

 על הורות, אבהות, אימהות ותפקידי מגדר. 

יי אודות גבריות, נשיות, הורות, מגדר ופמיניזם הולכת ונהיות בתהליך המחקר, מצאתי כי תפיסות

הזהות האבהית, הושפעתי מתיאוריות  הוותמורכבות יותר. במהלך הניסיון לאתר את עקבות מהלך הת

מודרניות, ובעיקר מהגותה של ג'ודית באטלר. בדומה לביקורת על באטלר, שאינה -פמיניסטיות פוסט

מה  –גם אני אינני משרטטת את הזהות האבהית האידיאלית. התוויה ותיוג מתווה חזון מגדרי אוטופי, 

מייצרים דיכוי וכפייה. רעיונות שאני תומכת בהם כוללים חופש לייצר זהויות דינמיות  – ראוי, נכון ונאות

תלויה בשחרור ממבנים חברתיים דוגמת השפה,  הממדיות, ואתגור הסדר המגדרי. הגשמת רעיונות אל-ורב

ות והכלכלה. גם אם יתממש הרעיון האוטופי של ביטול קטגוריות המין, המגדר וההורות, עדיין התרב

יתקיימו מבנים ממשמעים ומדכאים אחרים, דוגמת קפיטליזם או קולוניאליזם. אני סבורה כי מערכות 

ות וליצור חברתיות, אשר מבנות תפקידי מגדר, משפיעות על היחיד, אך היחיד יכול להשפיע על אותן המערכ

 הם משתתפים פעילים בהבניית זהותם כנשים, גברים, אימהות ואבות.  נשים וגבריםשינוי. לפי תפיסה זו, 
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 מקורות רשימת .6

 נפש: רבעון: עיון ביקורתי בתיאוריה של לקאן. תלאותיו של שם האב(. על 1003. )בשלוםאליצור, א

 .10-19 ,11-16ינוך יצירתי, לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולח 

 ,יונה וסי(. טכנולוגיות של אושר: ניהול פריון במדינת רווחה מעודדת ילודה. בתוך י1001. )יגלגולדין, ס

(. ירושלים: 162-106)עמ'  פערי אזרחות, הגירה, פריון וזהות בישראל(, ות)עורכ קמפ דריאנהוא 

 מכון ון ליר; תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

חיים. תל -מאנגלית: נעמי בן שה.יאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האיבקול שונה: הת(. 1911קרול. ) גיליגן,

 אביב: ספריית הפועלים.  

 קרית ביאליק: אח. יצר ויצירה: תפיסת מיניות אצל מתבגרים בישראל. (. 1006. )יקיגלזנר, ר

 תל אביב: בבל.  מצרפתית: שרון פרמינגר. המין השני.(. 1006. )ימוןבובואר, ס-דה

 ספרי ,אביב: ידיעות אחרונות תל ממני והלאה: הבחירה בחיים בלי ילדים בישראל.(. 1011. )ורנהדונת, א

 חמד. 

תל הורות במשפט: מאחורי הקלעים של עיצוב הסדרי משמורת וראייה בגירושים. (. 1001. )פנההקר, ד

 הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים. אביב: 

גירושים והשפעתם על הילדים בבגרותם: (. 1001; לואיס, ג'וליה; ובלקסלי, סנדרה. )וולרשטיין, ג'ודית

קלר. תל -מאנגלית: יעל זיסקינד שנה. 11המסקנות המדהימות והבלתי צפויות של מחקר שנמשך  

 אביב: מטר.  

ב עת לחקר מכאן: כת(. חיקוי, ציטוט והתנגדות: הצרות המיגדריות של ג'ודית באטלר. 1001זיו, עמליה. )

 .191-101הספרות העברית, ב',  

ת המנעד בתוך המושב "תמורות במשפחה: הרחב "המשפחה הטרנסג'נדרית".(. 01.01.1011. )ובל, יטופר

השנתי השלישי של מגדר בשטח ובאקדמיה, התכנית ללימודי מגדר, מסלול כנס המשפחתי". ה 

 אילן. -בשטח", אוניברסיטת בר "מגדר 

ל גיבוש זהות היבטים פסיכולוגיים ש(. 1001. )ריוומיקולינסר, מ נה;פרג, ד יכל;, משמעוני-כספא-טור

 רמת גן: מרכז רפפורט לחקר הזהות היהודית: סקירת הספרות המחקרית. ותרומתם להבנת מושג 

 הפקולטה למדעי היהדות.  ,החיוניות היהודית, אוניברסיטת בר אילן ההתבוללות ולחיזוק 

 קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל עבודה לשם הזהות האבהית של מכורים לסמים. (.1009. )עםכ"ץ, נ

 אביב.  
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אור יהודה: כנרת, זמורה  סבאות עכשיו: מורה דרך לסבתא ולסבא.(. 1009. )מירםורביב, ע דנה;כצנלסון, ע

 ביתן.  

ה מיגלין, מבל רוזן. תל מיני, פרלמצרפתית: נועם ברוך עם יצחק בני על שמות האב.(. 1006. )אקלאקאן, ז'

 אביב: רסלינג.  

שחר,  יתןליבליך, א מיה(. איכותו של המחקר האיכותני: המקרה הנרטיבי. בתוך ע1009. )עמהלויצקי, נ

)עמ' סוגיות במחקר הנרטיבי: תבחיני איכות, אתיקה אג'אי )עורכות(, -לביא יהומנבו, -קרומריכל מ 

; המרכז מימדי, איגוד החוקרים האיכותניים-בהעמותה לחקר האדם הר באר שבע: (.9-11 

 הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה. 

אה ל(. בין השלם לחלקיו, ובין תוכן לצורה. בתוך 1010. )מרוזילבר, ת בקה;משיח, ר-תובל מיה;ליבליך, ע

(. באר שבע: 11-11)עמ'  ניתוח נתונים במחקר איכותנינבו )עורכות(, -קסן ומיכל קרומר 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  

(. תיאוריה של פוליטיקה מינית )מתוך פוליטיקה מינית(. בתוך דליה באום, דלילה אמיר, 1006מילט, קייט. )

ביז'אוי -גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי, וסילביה פוגל-רונה ברייר 

(. תל אביב: האגודה הישראלית ללימודים 62-102)עמ' ללמוד פמיניזם: מקראה )עורכות(,  

   פמיניסטיים ולחקר המגדר; הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים.  

 עבודה לשם קבלת תוארפירוק קטגוריות המין: שיח המיניות אצל ג'ודית באטלר. (. 1001נאה, איילת. )

 אוניברסיטת תל אביב.  מוסמך, 

 סוציולוגיהגוף ומרחב בסיפורי תרמילאים ישראליים.  מונית:(. סיפורים של גבריות הג1003. )ייםנוי, ח

 .21-110ה,  ישראלית, 

ירושלים:  מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית. פסיכולוגיה של הילד והמתבגר:(. 1002. )אולסולברג, ש

 ידיעות אחרונות ספרי חמד. תל אביב: ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית;הוצאת ספרים  

-קרומר יכלקסן ומ אהל (. מנגנוני ברירה בטענה של זהות סיפורית. בתוך1010. )בריאלהל, גמרז-ספקטור

  גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן (. באר שבע:63-96)עמ'  ניתוח נתונים במחקר איכותני נבו )עורכות(, 

ה יזרעאלי, מודרניות. בתוך דפנ-(. משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט1999ביז'אוי, סילביה. )-פוגל

ביז'אוי -כלב, חנה הרצוג, מנאר חסן, חנה נוה, וסילביה פוגל-אריאלה פרידמן, הנרייט דהאן 

 (. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 102-166)עמ'  מין מיגדר פוליטיקה)עורכות(,  
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ליבר,  למהפניק, שזו ונהגולן, מ ות(. שלוש מסות על התיאוריה של המיניות. בתוך ר1001. )יגמונדפרויד, ז

תל אביב: מגרמנית: דוד זינגר. (. 12-92)עמ' מיניות ואהבה (, ותברמן )עורכמנואל ריבניצקי, ועבי א 

 עובד.  עם 

 .122-111, 11בטחון סוציאלי, (. סקירת ספרים חדשים, גברויות, רייווין קונל. 1009. )יאפרל, ג

 יפה: פרדס.מאנגלית: עודד וולקשטיין. חגברויות. (. 1009. )ייוויןקונל, ר

 נבו-קרומר יכלקסן ומ אהבתוך ל(. מבוא לניתוח נתונים איכותניים. 1010. )יכלנבו, מ-וקרומר אה;קסן, ל

  גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן (. באר שבע:1-16)עמ'  ניתוח נתונים במחקר איכותני )עורכות(, 

פרפורמטיביות של הזהות. בתוך בין חזרה לשכתוב: ג'ודית באטלר וה –(. הקדמה 1001רוזמרין, מירי. )

 (. תל אביב: רסלינג. 2-11)עמ'  קוויר באופן ביקורתיג'ודית באטלר,  

  מאנגלית: כרמית גיא. תל אביב: עם עובד.  ילוד אישה.(. 1001. )דריאןריץ', א

 יכותני: מפירוק המציאות להבנייתהדרכים בכתיבת מחקר א(. 1002. )רכהואלפרט, ב מחה;שלסקי, ש

  תל אביב: מופ"ת.סט. כטק 

 עבודה לשם קבלת כיצד חווה האב המודרני את אבהותו. אבות מדברים על אבהות:(. 1003. )ועהשפירא, נ

 מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.  תואר 

 תל אביב: רמות, אוניברסיטת תאוריה ויישום. –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני (. 1002. )שרשקדי, א

 אביב.  תל 

ירושלים, תל אביב: הוצאת  זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי.(. 1006לוי, אורנה. )-ששון

 ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית; הקיבוץ המאוחד.  
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 נספחים .7

 טופס הסכמה להשתתפות במחקר .7.2

 טופס הסכמה להשתתפות במחקר

 שלום לך, 

באוניברסיטת תל אביב. במסגרת לתואר שני שמי יערה לוין, אני סטודנטית לפסיכולוגיה 

של נערים בהנחיית פרופ' עינת פלד ופרופ' אריאלה  אבהית הלימודים אני עורכת מחקר בנושא זהות

זהו ן. המחקר שלי מתמקד באופן שבו נערים מבינים את עצמם כבנים, כגברים, ואולי כאבות בעתיד. פרידמ

מחקר הראשון שעוסק בתפיסות של נערים את זהותם הגברית והאבהית בטרם נהפכו לאבות בעצמם. אני ה

ראיון  במחקר, נקבע ףיתרום לפיתוח ידע ייחודי. במידה ומתאים לך להשתתבעזרתך, המחקר מקווה ש

נת לשמוע את יאישי במקום ובשעה שיהיו נוחים לך. משך הראיון כשעה. חשוב לי להדגיש כי אני מעוני

 וכל דבר שתבחר לספר הוא בסדר מבחינתי. דעותייך, רגשותייך ותפיסותייך האישיות

חשוב לי לזכור את הדברים שתאמר, הראיון יוקלט באמצעות רשמקול. בהמשך אני אעלה ש מכיוון

שאר בידי יהדברים על הכתב. תהליך זה יאפשר לי להבין לעומק את מה שאמרת. הקלטת הראיון ת את

את הדברים שיעלו אם תרצה, אעביר לך העתק של הראיון. ותשמש אך ורק לצרכים מחקריים. בלבד 

בראיון אני אנתח ואכתוב כעבודת גמר )תיזה(. בכתיבת העבודה אני עשויה לצטט מדברייך, אך אני 

תחייבת כי הדבר יעשה ללא ציון השם שלך או פרטים מזהים אחרים. כמו כן, אני מתחייבת לשמור על מ

סודיות באשר לזהותך בכל פרסום מדעי בו יפורסמו ממצאי המחקר ובכל מסגרת אחרת בה יוזכר המחקר. 

 עליהם.  אעביר אלייך את סיכום הממצאים ואשמח לשמוע את דעתך אם תסכים לכך, בסוף המחקר, אני 

וכן לא לדבר על ההשתתפות בראיון תלויה ברצונך. זכותך המלאה להחליט שלא להשתתף במחקר, 

ון ובמהלך הראיון. אני אכבד כל החלטה שלך והדבר לא יפגע בך בשום צורה שהיא. מכי נושאים מסוימים

נחוצה על פי  בקש את רשותך לפנות להורייך כדי לקבל את הסכמתם, אשרעלי ל, 11שאתה מתחת לגיל 

או במייל )אפשר להשאיר הודעה(  ___________החוק. אתה מוזמן לפנות אלי בכל שאלה בטלפון 

 .______מנחת המחקר, עינת פלד, בטלפון _____ ניתן גם לפנות אל. ___________

 

 אני מסכים להשתתף במחקר והבנתי את כל הכתוב במסמך זה.

 חתימה:            תאריך:   שם:
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 כפי שנכתבו במסמך זה.  יאני מתחייבת לקיים מהלך מחקרי תקין ולעמוד בהתחייבויותי

 חתימה:   תאריך:  שם: יערה לוין
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 טופס הסכמת ההורים להשתתפות בנם במחקר .7.1

 טופס הסכמה להשתתפות בני במחקר

 שלום לך, 

בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. במסגרת שמי יערה לוין, אני סטודנטית לתואר שני 

של נערים בהנחיית פרופ' עינת פלד ופרופ' אריאלה אבהית הלימודים אני עורכת מחקר בנושא זהות 

פרידמן. המחקר שלי מתמקד באופן שבו נערים מבינים את עצמם כבנים, כגברים, ואולי כאבות בעתיד. 

ים את זהותם הגברית והאבהית בטרם נהפכו לאבות מחקר זה הינו הראשון שעוסק בתפיסות של נער

כדי לקבל את הסכמתך  יתרום לפיתוח ידע ייחודי. אני פונה אליךבעזרת בנך, המחקר בעצמם. אני מקווה ש

 במחקר זה.  ___________להשתתפות 

ך כשעה, שיתקיים במועד במידה ותסכים/י שבנך ישתתף במחקר, אבקש להפגש איתו לראיון שימש

שאר בידי בלבד י. הקלטת הראיון תיתומלליבחר. הראיון יוקלט באמצעות רשמקול ובהמשך  הואם שובמקו

 ותשמש אך ורק לצרכים מחקריים. 

חיונית לשם קיום הראיון, אך בכל שלב של המחקר את/ה  ___________הסכמתך והסכמת 

, אך אני ___________של יכול/ה לחזור בך מהסכמתך. בכתיבת ממצאי המחקר אני עשויה לצטט מדבריו 

מתחייבת כי הדבר יעשה ללא ציון שמו ותוך טשטוש כל הפרטים שעשויים לחשוף את זהותו. כמו כן, אני 

בכל פרסום מדעי בו יפורסמו ממצאי המחקר ובכל מסגרת  וייבת לשמור על סודיות באשר לזהותמתח

 מצאי המחקר הסופיים.  אחרת בה יוזכר המחקר. במידה ותרצה/י, אשמח להעביר אליך את מ

)אפשר להשאיר הודעה( או במייל  ___________מוזמן/ת לפנות אלי בכל שאלה בטלפון את/ה 

 .______גם לפנות אל מנחת המחקר, עינת פלד, בטלפון _____ ניתן. ___________

 

 .מחקרישתתף ב ___________/ה שבני אני מאשר/ת כי הבנתי את כל הכתוב במסמך זה וכי אני מסכים

 חתימה:             תאריך:   שם:

 חתימה:             תאריך:   שם:

 

 כפי שנכתבו במסמך זה.  יאני מתחייבת לקיים מהלך מחקרי תקין ולעמוד בהתחייבויותי

 חתימה:   תאריך:  שם: יערה לוין
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 מפת הראיון  .7.3

 מספר אפשרויות לשאלת פתיחה:

 ו, תוכל לספר לי קצת על החיים שלך בתור נער. המחקר הזה קשור להמון נושאים בחיים שלנ .א

 ?כאבא עצמך על לחשוב פעם לך יצא האם .ב

 הנושא של העבודה הוא נערים ואבהות. ממה אתה רוצה להתחיל? .ג

 מה עולה לך לראש? –כשאני אומרת את המילה "אבא"  .ד

 ספר לי על המשפחה שלך.  .ה

 

חיי 

 משפחה

אבהות 

בתפיסה 

 חברתית
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 א'1תמונה 
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Abstract 

The aim of this research is to trace the making of paternal identity prior to fatherhood. Paternal 

identity refers to an individual's sense of self with regards to his being a father and his 

reference to his "self" (his sense of identity) with regards to paternity. The primary hypothesis 

of this research is that paternal identity is linked to gender roles and gender perceptions. 

 The current research is a feminist-narrative derived of an interpretative post-modern 

approach. Post-modern theories deny the definition of identity as a monolithic structure and 

claim that identity is a dynamic, complex and diversified being and that there are numerous 

identities which continually coexist in a person's psyche. The ”new father” model, enjoying a 

rather central positioning in the current era, blurs the boundaries of roles, behaviors and 

identities which were traditionally comprised as masculine or feminine.  

 The collection of data was conducted using narrative interviews with 19 adolescent 

boys at the ages of 17-18, from varied backgrounds. The data analysis, conducted in six stages, 

takes on an interpretative perspective that considers the personal narratives as an integral part 

of a social order which outlines gendered power relations. The analysis was based on the 

Zilber, Tuval-Mashiach and Lieblich model (2010) which distinguishes four approaches to 

textual analysis moving on two axes: holistic vs. categorical analysis and content vs. formal 

analysis. The data analysis included a categorical analysis of the data, which allowed the 

identification and classification of themes and master-themes, a holistic content anchored 

analysis for the personal narratives and an integrative interpretative analysis of the data which 

referred to multiple levels of context (immediate, social, cultural). The contextual analysis 

induces a better understanding of identity development dynamics (Zilber, Tuval-Mashiach & 
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Lieblich, 2008). The diversified analysis approach enabled an examination and interpretation 

of the narratives from numerous perspectives. 

 The findings show that adolescents do have a paternal identity. This identity was 

anchored in varied temporal dimensions and diversified contexts. For some of the adolescent 

boys who participated in the research, paternal identity is in its buds. For others, it is a growing 

tree. It was found that adolescent boys discuss and think of their future fatherhood. Apart from 

one boy, all boys have expressed a desire to become fathers in the future. Some expressed a 

clear desire to become fathers in the near future, and they picture and think of their upcoming 

paternity, while others feel that fatherhood is distant from them for now, and does not take up 

any part of their day-to-day lives. The adolescent boys who participated in the research tend to 

describe their future paternalism in terms which were traditionally referred to the feminine-

maternal world – care, safekeeping, connection, open communication and sharing. Yet, 

traditional paternal roles were not absent – filling material needs and caring for education. In 

several interviews, rather traditional perceptions of paternalism and maternalism were 

manifested, yet it seems that many of the interviewees have legitimized interlacing components 

regarded as feminine and ones regarded as masculine. During their lives, the adolescent boys 

in this research were exposed to male figures which form their role models. This research 

suggests that paternal identity is also related to the mother figure. In light of male and female 

role models, adolescent boys develop their paternal identity, at times, in positive terms, and at 

others, in negative terms. Parents form parental role models for the boys, while general society 

and wide social perceptions regarding masculinity and gender also bear influence on the 

making of paternal identity. Paternal identity is formed by internalizing social expectations and 

identifying with them. 
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 Findings were interpreted using Butler's feminist-queer theory (Butler, 1990). 

According to Butler, gender identity is a performance, performed daily via language and social 

codes. From this approach, this research claims that parenthood is a performative act. Much 

like gender performance, there are “fatherhood performances”. This research concludes that 

there is an option to blur the categories of sex, gender and parenthood and to make 

“parenthood trouble”, meaning, to undermine the binary distinctions and create plural parental 

identities. Making “parenthood trouble” induces the dismantling of familial patriarchal 

structure. The attempt to define “parenthood”, “paternalism” and “maternalism” in a flexible 

manner that suits the identities of men and women is part of a social and conceptual change in 

the making of parental roles and gender roles. 

 

 


