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אימהּות במדינת הרווחה: 
השיח והמדיניות של פסילת האימהּות של נשים מוחלשות

אסתר הרצוג

תקציר
התחזקותן  הישראלית.  הניאו־ליברלית  הרווחה  במדינת  באימהּות  עוסק  המאמר 

הקצבאות,  חלוקת  מדיניות  את  לצמצם  אפשרה  הניאו־ליברליות  התפיסות  של 

את הפעלת האסטרטגיות שמחלישות אוכלוסיות של נשים, ואת העמקת הפערים 

החברתיים־כלכליים הן בין גברים לנשים הן בין נשים מקבוצות חברתיות שונות. 

סוגיית הפקעת ההורות של אימהֹות מוחלשות נבחנת במאמר על רקע זה. 

במשטרים  מוחלשות  מקבוצות  אימהֹות  של  במצבן  שעוסקים  המחקרים 

מדיניות  ובין  האימהּות  על  האיום  בין  לקשר  להתייחס  ממעטים  ניאו־ליברליים 

הרווחה במשטרים אלו. יתר על כן, המחקרים על "השמה חוץ־ביתית" ועל "אימהֹות 

חד־הוריות" מתעלמים מתופעת הפקעת ההורות מאימהֹות על ידי רשויות המדינה 

המאמר  והאימהּות.  ההורות  הפקעת  בהליכי  שונים  כפייה  באמצעי  השימוש  ומן 

מתמקד דווקא בהיבטים אלו ומציע ניתוח ביקורתי של הקשר בין מדיניות ההשמה 

החוץ־ביתית לפסילת אימהּות של נשים מוחלשות. מדיניות זו מתבססת בעיקר על 

"מסוגלות  וכלפי  ביולוגית(  לאימהּות  לזכות  )הקודמת  הילד"  "טובת  כלפי  השיח 

האימהֹות  האשמת  ועל  מעורפלות,  תיאוריות  על  המבוססים  מושגים  שני  הורית", 

בסיכון ילדיהן ובהזנחתם. אותה מדיניות משרתת אינטרסים מעמדיים, למשל אלו 

חברתיות  מקבוצות  לאימהֹות  מוחלשות  מאימהֹות  תינוקות  להעברת  הקשורים 

מבוססות יותר, או אלו של מפעילי פנימיות ומוסדות ל"ילדים ונוער בסיכון", הנהנים 

מתקציבי המדינה. לאור האמור, השאלה המרכזית שבה עוסק המאמר היא: מהו אופיו 

של הקשר בין מדיניות זו ובין אימהּות במדינת הרווחה הניאו־ליברלית הישראלית?   
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גיליון 29, מס’ 1, חורף 2020, עמ’ 39-7
DOI: https://doi.org/10.26351/SIII/29-1/1
ISSN: 2308-247X (print); 2617-6769 (online)



8

המאמר מתבסס על מחקר אוטו־אתנוגרפי ועל מעורבות חברתית מתמשכת )יותר 

מ־25 שנים( בליווי אימהֹות חד־הוריות ובסיוע להן במאבקיהן נגד הפקעת חזקתן 

על ילדיהן והחזרתם ממוסדות או ממשפחות אומנה. כמו כן, המאמר מתבסס על עיון 

במחקרים רבים מהארץ ומהעולם שעוסקים בנושאו.   

אומנה,  משפחות  אימוץ,  רווחה,  מוסדות  הרווחה,  מדינת  אימהּות,  מפתח:  מילות 

מסוגלות הורית, טובת הילד
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מבוא

ב"השמה  הילדים  אוכלוסיית  ובין  חד־הוריות  משפחות  בין  קשר  על  מצביעים  מחקרים 

חוץ־ביתית" )במוסדות רווחה או במשפחות אומנה(, ולפיהם ילדים "ממשפחות לא שלמות" – 

עקב פטירה של הורה, גירושי הורים או הורים לא נשואים – "נמצאים בסיכון רב יותר לחוות 

השמה חוץ ביתית, בעיקר של הרווחה" )שמעוני ובנבנישתי, 2011, עמ' 5(. גם פעילּות שטח 

בעשרות  הרווחה.  רשויות  באמצעות  המדינה  להתערבות  המועדת  אוכלוסייה  שזו  מלמדת 

מקרים שליוויתי מקרוב במשך יותר מ־25 שנים – ובמאות מקרים שאליהם נחשפתי במידה 

ילדיהן  להחזרת  או  חד־הוריות  אימהֹות  של  ההורות  הפקעת  למניעת  במאבקים   – פחותה 

לחזקתן, היו אלו נשים מוחלשות, הן כלכלית הן חברתית.  

התחזקות  לאור  לבחון  יש  מוחלשות  אימהֹות  של  ההורות  הפקעת  סוגיית  את 

הפעלת  את  הקצבאות,  חלוקת  מדיניות  את  לצמצם  שאפשרו  הניאו־ליברליות  התפיסות 

החברתיים־כלכליים  הפערים  העמקת  ואת  נשים  של  אוכלוסיות  שמחלישות  האסטרטגיות 

)סוציו־אקונומיים(, הן בין גברים לנשים הן בין נשים מקבוצות שונות )שנקר־שרק, 2010(. 

ההחמרה בתנאי הזכאות לקבלת קצבאות בשנים 2002–2003, בעקבות העברת חוק ההסדרים 

ב־2002, הביאה לעלייה ניכרת בשיעורי העוני של משפחות עם ילדים, ובעיקר של משפחות 

חד־הוריות )הרבסט, 2010(. 

בשנת 2013 היו המשפחות החד־הוריות בישראל כ־12.4% מסך המשפחות עם ילדים 

8.6% מכלל הילדים בארץ.1 בראש כ־97%  בארץ, ומספר הילדים בהן היה כ־229,000, 

מן המשפחות הללו עמדו נשים. כ־11,350 ילדים ובני נוער ממשפחות אלו שהו במסגרות 

הם  מהם   790 אומנה;  במשפחות  והשאר  רווחה  במוסדות  כ־80%  ומהם  חוץ־ביתיות, 

טולידנו   ;2011 )וייסבלאי,   17–12 בני  וכ־6,600   11–6 בני  כ־4,000  ומטה,  חמש  בני 

 2017 ווסרשטיין, 2014(. בישיבת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת ב־8 באוגוסט 

ילדים  ולנוער במשרד הרווחה, ש־20,000  לילד  דליה לב שדה, מנהלת השירות  דיווחה 

נמצאים במוסדות רווחה כל יום. אורנה הירשפלד, עובדת סוציאלית ראשית לחוק האימוץ 

במשרד הרווחה, דיווחה ש"בשנה מאומצים במדינת ישראל כמאה ילדים מגיל חודשיים" 

)הודעות הכנסת, 2017(. 

שיעור העוני אצל משפחות חד־הוריות הוא 30% )שם(, ורובן סובלות ממצוקת דיור. 

לעיתים קרובות נעשות אימהֹות אלו "סוג של 'חסרות בית' סמויות שסידורי המגורים שלהן 

מאופיינים בהעדר יציבות וביטחון", והן מופקרות ומודרות מהקטגוריה של "אזרחים ראויים 

39(. המדיניות שמונעת זכויות חברתיות־כלכליות  להגנה או תמיכה" )בנימין, 2014, עמ' 
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מאוכלוסיית האימהֹות החד־הוריות, מעמתת אותן "עם פקידות הרווחה המאיימות להפריד 

מהן את ילדיהן" )שם, עמ' 19(. כלומר, איום מתמיד מרחף מעל לראשיהן של אימהֹות אלו 

– ילדיהן עלולים להילקח מהן בכל עת. מכאן גם חשיבות המחקר שבוחן מציאות זו ואת 

השלכותיה על קבוצה גדולה של אימהֹות וילדיהן. 

חולשתן  ובין  חוץ־ביתית"  ב"השמה  הילדים  כמות  בין  המשתמע  הקשר  רקע  על 

החברתית־כלכלית של אימהותיהן, המאמר בוחן את מעמד האימהּות של נשים מקבוצות 

הישראלית.  הרווחה  במדינת  "יחידניות"(,  )או  "חד־הוריות"  אימהֹות  בעיקר  מוחלשות, 

הטענה המרכזית בו היא, שאימהותן של נשים המוחלשות כלכלית וחברתית נמצאת בסכנה 

ובעזרת  ומקצועיים  חוקיים  פורמליים,  הליכים  בעזרת  נפסלת  היא  ויום־יומית.  מוחשית 

"אי־מסוגלות  ההגדרה  בסיס  על  והמשפט  הרווחה  רשויות  שנוקטות  כוחניות  פרקטיקות 

 14  1991 בשנת  הציע  פורת  חיים  השופט  לקויה/פגומה".  הורית  "מסוגלות  או  הורית" 

קריטריונים להגדרת "הורות טובה", ובהם "היכולת לספק לילד צרכים פיזיים ]...[ מסוגלות 

לספק לילד צרכים נפשיים והתפתחותיים בסיסיים, מסוגלות להעדיף את צרכי הילד על 

צרכי ההורה בתחומים בסיסיים ]...[ מסוגלות להיפרד מן הילד ולתת לו להתפתח להיות 

אוטונומי, עצמאי וחזק" )מובא אצל: זכי, 1999, עמ' 95(. 

בו בזמן אימהותן בפועל, ואף אימהותן הפוטנציאלית, של נשים מוחלשות מופקעות מהן 

של  אלו  לרבות  הזכויות,  שאר  כל  מעל  כעומדת  המוצגת  הילד",  "טובת  הגדרת  בסיס  על 

האימהֹות. "טובת הילד", קבעה ועדת רוטלוי )2003(, "מורכבת ממכלול הזכויות, הצרכים 

והאינטרסים של הילד" )שם, עמ' 128(. "טובת הקטין", לפי פרופ' אבנר שאקי, היא "מכלול 

לאור מכלול ממצאיו,  בית־המשפט  ומוערכים על־פי שיקולי  נתפשים  כפי שהם  הסיכויים, 

להבטיח מרב הדאגה, בנסיבות כל מקרה, לצרכיו הגופניים, החומריים והנפשיים של הילד, 

בהתחשב בגילו ובצרכיו המיוחדים" )שאקי, 1984, עמ' 14(.

שתי הגדרות מרכזיות אלו, "אי־מסוגלות הורית" ו"טובת הילד", מעוררות ספק וביקורת 

מכיוונים שונים. משה זכי טען כי "אין עדיין הצעות להגדרות אופרציונליות לצורך מדידה 

המסוגלות,  להערכת  ביחס  מתודולוגיות  סוגיות  המעורר  מצב   – ההורות  של  אוביקטיבית 

מבחינת מהימנותה ותקפותה של חוות הדעת המקצועית" )זכי, 1992, עמ' 31(. דוד יגיל בחן 

את הקריטריונים להערכת מידת המסוגלות של ההורים וטען כי "עד עתה לא קיימת הגדרה 

נומינלית מוסכמת על המומחים בתחום זה" )יגיל, 2008, עמ' 186(. השופטת שטרסברג־כהן 

תיארה את "מנגנון טובת הילד" כ"מבחן גמיש, רחב, ובלתי מוגדר המתמלא בתוכן על ידי 

בית המשפט" )מובא אצל: שוז, 2007, עמ' 176(. ישראל צבי גילת )2006( ביקר את הכשל 

המשפטי המובנה באבחון טובת הילד. יאיר רונן וישראל צבי גילת טענו כי "'זכויות הילד' 
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ייענו לסבלם של ילדים תוך התייחסות אליהם כאל חלק ממשפחות ומקהילות, ובכך ייעשה 

עימם צדק" )רונן וגילת, 2010, עמ' 335(. וורד בן דוד )Ben David, 2011( הצביעה על 

אי־הבהירות בהגדרת "אי־מסוגלות הורית" ו"טובת הילד" בהקשר לאימוץ כפוי.

משמשות  הילד"  ו"טובת  הורית"  "אי־מסוגלות  ההגדרות  הללו,  הביקורות  למרות 

הקונפליקט  והצגת  אימהותיהן,  מחזקת  ילדים  ולהוצאת  האימהּות  פסילת  להצדקת  תדיר 

אימהּות.  הפקעת  של  שונים  בהקשרים  נעשית  האם"  ו"זכות  הילד"  "זכות  המושגים  בין 

תהליכי הפקעת האימהּות שואבים את הבסיס התיאורטי והמקצועי שלהם בעיקר מתחומי 

הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה, המשפט והעבודה הסוציאלית. להלן אתייחס להליכי הוצאת 

בוחן לבחינת תהליכי  רווחה כמקרי  ולמוסדות  והוצאת קטינים לאומנה  תינוקות לאימוץ 

הפקעת האימהּות.

הניתוח המוצע במאמר ממשיך את הניתוח הביקורתי של "מדינת הרווחה" בעבודותיי 

מראשית שנות התשעים של המאה הקודמת. הצבעתי בהן על המאפיינים הבירוקרטיים ועל 

היבטים של כוח ושליטה הקשורים להתנהלותם של מוסדות רווחה, ועל הסתירה המתגלה 

בהם בין אידיאולוגיה של טיפול אישי ומשפחתי ובין מציאות של כפייה )הרצוג, 1991(; דנתי 

 Hertzog, ;2004 ,במנגנוני כפייה ואלימות הקשורים להוצאת ילדים מחזקת הוריהם )הרצוג

בירוקרטיית  בעיקרה  הישראלית, שהיא  הרווחה  מדינת  בין  על הקשר  גם  ועמדתי   ;)2014

המגדריים  הכוח  יחסי  בחיזוק  הקפיטליסטי־פטריארכלי־ניאוליברלי,  המשטר  ובין  רווחה, 

ובפגיעה באימהֹות מוחלשות )הרצוג, 1996(. 

בהמשך המאמר יוצגו: 

השיח במחקר על טובת הילד ועל אימהּות במדינת הרווחה הניאו־ליברלית: אצביע   .1

בחלק זה על החסר במחקר בתחום זה – תיאור וניתוח של הפקעת ההורות מאימהֹות 

עניות במשטרים כאלה.  

שיטת המחקר: מבוססת על פעילות חברתית בליווי בחינה עיונית מתמשכת במקרי   .2

הפקעת חזקת אימהּות על תינוקות וילדים. 

המושגים והשיח של הפקעת חזקת נשים על עובריהן ועל ילדיהן: התפיסות המרכזיות   .3

המשמשות את מערכות הרווחה והמשפט בהליכי הפקעת חזקת הורים )בייחוד של 

אימהֹות חד־הוריות( על ילדיהם. בחלק זה יודגש הקשר בין השיח על "טובת הילד" 

ובין השיח על ")אי( מסוגלות הורית". 

אימהּות תחת מתקפה – השיח על מסוגלות הורית והפרקטיקה הכוחנית כלפי אימהֹות:   .4

הצגת שלושה מקרים מורחבים, מתוך עשרות רבות, של האופן שבו מנגנוני הרווחה 

והמשפט מפקיעים את חזקתן של אימהֹות חד־הוריות על ילדיהן. 
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דיון מסכם: דיון החוזר לשאלת המחקר, ומבליט את תרומת המאמר לחסר הקיים   .5

במדינה  וחברתית  כלכלית  מוחלשות  נשים  של  אימהותן  הפקעת  על  במחקר 

והמקצועי בהליכים  ולשימוש האינסטרומנטלי בשיח האידיאולוגי  הניאו־ליברלית,   

אלו. בחלק זה גם אציע מחקרי המשך אפשריים.   

השיח במחקר על טובת הילד ועל אימהּות במדינת הרווחה הניאו־ליברלית

המושג "טובת הילד" משמש אבן יסוד במדיניות הרווחה. ההגנה על "טובת הילד", כתפקידה 

וכאחריותה האולטימטיביים של החברה, מוצגת במדינת הרווחה כמערערת על תפיסת הזכות 

זו של הוריו )ובעיקר של  הביולוגית של האם כמובנת מאליה. העדפת טובת הילד על פני 

אימו( משמשת בהקשרים רבים שבהם מעורבת המדינה, באמצעות מערכת הרווחה, לניתוק 

זה את דבריה  ולנטילת החסות עליהם; מעניין לציין בהקשר  וילדים מאימהֹותיהן  תינוקות 

)5.7.2015( לאחר שעבר חוק  של חברת הכנסת קורין אלהרר בריאיון ל"מעריב השבוע" 

האומנה: "החוק הזה הוא אמירה של מדינת ישראל כי ילדי האומנה הם ילדים שלה ולא 

עוד ילדי הפקר" )בגנו, 2015; ההדגשה שלי(. גם החקיקה שעוסקת ב"טובת הילד" מנתקת 

מהוריהם.  נפרדות  זכויות  וכן  עצמאיים,  וישות  מעמד  להם  ומקנה  מהוריהם  הקטינים  את 

לכאורה חקיקה זו אמורה לקדם את זכויות הילד ואת מעמדו, אך פעמים רבות היא פועלת 

ורד  וגם  זו,  טענה  מחזקת  אימוץ  על   )2010( מאסס  מילי  של  עבודתה  טובתו.  נגד  דווקא 

סלונים־נבו ויצחק לנדר טענו כי "טובת הילד וטובת המשפחה ]הביולוגית[ במרבית המקרים 

חד הם" )סלונים־נבו ולנדר, 2004, עמ' 429(. 

השיח המקצועי של מערכת הרווחה ועובדיה על "טובת הילד" מצביע על ליקויי ההורות 

באופן א־מגדרי, אך למעשה מכּוון השיח המכתים והמאשים בעיקר נגד אימהֹות, שהן נשים 

אך  ב"הזנחה"  בעיקר  לקוי,  אימהי  בתפקוד  מואשמות  כשהן  וחברתית.  כלכלית  מוחלשות 

לאימוץ  תינוקותיהן  רבות  פעמים  מהן  נלקחים  )"סימביוזה"(,  יתר  בהזדהות  גם  לעיתים 

וילדיהן למוסדות או למשפחות אומנה, בחסות המדינה. תיאוריות מדעיות לכאורה, בעיקר 

פסיכולוגיות, מוצגות ככלי אמין להצדקת פסילת ההורות )כלומר האימהּות(, לביטול החזקה 

על הילדים ולהעברתם לחזקת רשויות המדינה או לידי הורים מקבוצות מבוססות יותר. 

ידי רשויות  על  או האימהּות  כלומר הפקעת ההורות  חוץ־ביתית",  המחקר על "השמה 

המדינה, אינו מתייחס לפגיעת מדינת הרווחה במוסד ההורות והאימהּות. הסבר מסוים למניעי 

מדיניות זו הציע יוחנן ווזנר, חוקר בכיר בתחומי העבודה הסוציאלית: 
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השדולה של ממסד המוסדות היא מיסודה מעוניינת בפרנסה של עשרות או אלפי 

אנשים אשר קשורה ולעתים אפילו תלויה בקיומם והתרחבותם של הסדרים מוסדיים 

]...[ צמצום מספר המוסדות יגרום לסגירה של שירותים ומחלקות שונות ולמחסור 

של תקנים לפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מחנכים, מבשלים, מנהלים, מדריכים, 
שומרים ואנשי תחזוקה )ווזנר, 1996, עמ' 160(.2

מכך עולה שנטילת החסות על קטינים מהוריהם או מאימהותיהם והשמתם במוסדות רווחה, 

משרתות מטרות של קבוצות עיסוק שונות. הוצאתם של תינוקות מחזקת הורים מוחלשים 

הקבוצות  את  המדינה  העדפת  על  ללמד  יכולות  מבוססים  הורים  של  לאימוץ  והעברתם 

בגורל המשפחות  המדינה  זו של  להתערבות  במצוקה.  קבוצות  על חשבון  יותר  המבוססות 

במצוקה וילדיהן שותפות מערכת הרווחה, מערכת בתי המשפט והפרופסיות המאבחנות. 

מקומה של העבודה הסוציאלית במדינה הניאו־ליברלית, בשירות "האליטות והקבוצות 

ההגמוניות" ובהענשת העניים, ובייחוד נשים עניות, זכה לביקורת חריפה מכיוונים שונים. מילי 

מאסס טענה כי העובדים הסוציאליים פועלים "על פי נורמות שנקבעות על ידי קבוצות המרכז 

בחברה", והצביעה על כך שהעובד הסוציאלי משמש שוט בידי החברה לפיקוח על "שכבות 

נחשלות" )מאסס, 1996, עמ' 426(. הביקורת הפמיניסטית עמדה על תפקידה של העבודה 

הפטריארכלית  ההגמוניה  ומן  החברתיות  המערכות  מן  הביקורת  חיצי  בהסטת  הסוציאלית 

המדכאות נשים )וייס, 2005(, ונטען גם שהפרדיגמות הפסיכולוגיות מטשטשות את הקשר בין 

בעיות של נשים ומצוקותיהן ובין קשרים חברתיים ופוליטיים רחבים יותר )שם, עמ' 261(. 

מיכל קרומר־נבו הצביעה על מקומה של ההגמוניה בהטבעת הדימויים השליליים של נשים 

עניות, וביקרה במיוחד את המחקר האקדמי, המשמש "שותף ביצירת וחיזוק מעמדם הנחות 

של אנשים אלו בעולם הדימויים החברתיים" )קרומר־נבו, 2006, עמ' 37(.

שהתעלם  על  אפרו־אמריקאיות,  מחוקרות  בעיקר  לביקורת,  זכה  הפמיניסטי  המחקר 

נשים  השווה של  להשתלבותן  מכשול  בה  ראה  או  לנשים  האימהּות  הרבה של  מחשיבותה 

בשל  כי  הסבירו   )O’Reilly & Porter, 2005( פורטר  ומארי  אוריילי  אנדריאה  בחברה. 

העובדה שיכולת ההולדה של נשים הגדירה והגבילה אותן לאורך ההיסטוריה, אימהּות נתפסה 

כמקור מרכזי בדיכוין וכגורם לפגיעותן. אראלה שדמי טענה כי האימהּות הושתקה או עוותה 

"בדורות של פטריארכיה אך גם בשנים של פמיניזם מערבי" )שדמי, 2015, עמ' 15(.

של  העמוק  למקומה  המתייחס  פמיניסטי  מחקר  של  גל  מתפתח  האחרונים  בעשורים 

האימהּות בזהות הנשית. בכתיבה זו בולטת חשיבותה של האימהּות עבור נשים עניות ועבור 

אצל:  )מובא  שחורות  לנשים  כוח  של  אתר  באימהּות  ראתה  למשל  מוריסון  טוני  ילדיהן; 
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O’Reilly, 2004(. גם בארץ החלה לצמוח בעשור האחרון כתיבה שעוסקת בקשר בין אימהּות 

לזהות הנשית ובפוטנציאל החברתי־מוסרי הכרוך בקשר זה. לדוגמה, שדמי כתבה ש"ההכרה 

במלאכת האימהות ובעקרון האימהיות מאפשרת לנו לתפוס את תפקיד האם כאתר של כוח 

ומסוגלות. אמהּות היא עוצמה, ואימהיות – ובכלל זה העמידה כנגד הפטריארכיה, הגזענות 

והדיכוי – היא הכלים של העוצמה" )שדמי, 2015, עמ' 21(. עם זאת, גם כתיבה זו מתמקדת 

יותר במצוקות הנשים ובהתמודדות איתן, ורק בשוליים, אם בכלל, עוסקת בביטול חזקתן על 

ילדיהן. 

המחקר הפמיניסטי מרבה לעסוק ב"פמיניזציה של העוני" ומצביע על הקשר בין המדיניות 

העומדות  של  ובייחוד  נשים,  של  החברתי־כלכלי  מצבן  ובין  והגלובליזציה  הניאו־ליברלית 

מלר,   ;2010 הרבסט,   ;2014 בנימין,   ;2012 בנימין,  )למשל:  חד־הוריות  משפחות  בראש 

2014; סמבול ובנימין, 2006; קרומר־נבו, 2006(. מחקר זה ממעט לקשור בין "נשים עניות" 

התייחסה  למשל   )2006( קרומר־נבו  עבודתה של  ילדיהן.  על  המשמורת שלהן  אובדן  ובין 

לסוגיה זו בעקיפין וציינה את סכנת אובדן המשמורת של אימהֹות עניות חד־הוריות על ילדיהן 

למצבן של  האמפתיה  בחוסר  ראתה  הזאת  לסכנה  המקור  את  הרווחה.  מערכת  עם  במפגש 

הנשים, ובדלות המענים והפתרונות למצוקותיהן שהעובדות הסוציאליות יכולות להציע להן. 

גם שלומית בנימין )2014( הצביעה על הקשר בין עוני לאיום הפקעת חזקת ההורות מאימהֹות 

עניות )בהקשר למצוקת דיור(, אך באופן שולי בלבד. כך גם בספר שערכה דיאן סיינסוברי 

)Sainsbury, 1999(, הדן במגדר ובמשטרי מדינות רווחה, אין דיון בסוגיה זו, אף שמובאת 

בו התייחסות לפגיעּות הקיצונית של נשים חד־הוריות וילדיהן.

במיוחד,  עמוק  רגשי  כקשר  והאקדמי  המשפטי  הציבורי,  בשיח  מוצגת  שאימהּות  אף 

מוחלשות  נשים  ושל   – עניות  נשים  של  שהאימהּות  מלמדת  ובעולם  בישראל  המציאות 

במצבן  מואשמות  גם  והן  יחסית,  בקלות  ולפסילה  לתיוג  לערעור,  ניתנת   – כללי  באופן 

ובמצב ילדיהן. לטענתה של נויה רימלט, שיח ה"שוויוניזציה", שהשתלט על השיח המשפטי 

משנות השמונים כלפי האימהּות, נגוע בתפיסות סטריאוטיפיות "המכפיפות נשים למערכת 

ממשטרת של כללים ביחס להתנהגותן האימהית הראויה" )רימלט, 2010, עמ' 629(. ולרי 

אימהֹות  מסבכות  הברית  בארצות  סיוע  תוכניות  איך  הראתה   )Polakow, 1993( פולקוב 

שמגשימה  לנבואה  הרעה"  "האימא  מיתוס  את  ההופכת  בירוקרטית,  במלכודת  צעירות 

הנורמה  את  מפרות  הן  בכך  כי  עובדות,  הן  אם  רעות  אימהֹות  נחשבות  הן  עצמה:  את 

הפטריארכלית הקושרת אותן למשק הבית כתחום הטבעי של נשים, ומזניחות את ילדיהן 

לצורך השגת הכנסה דלה מחוץ לביתן; והן נחשבות אימהֹות רעות גם אם אינן עובדות, מפני 

שאז הן חיות "על חשבון המדינה" ובכך מגדלות את ילדיהן כפרזיטים חברתיים. או'ריילי 
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ופורטר טענו כי האשמת אימהֹות ותיוגן כאימהֹות "רעות" הם "תגובה מוכרת היטב לבעיות 

)O’Reilly & Porter, 2005, p. 17(; טענה דומה העלו גם קרומר־נבו  חברתיות רבות" 

)2006( ושדמי )2015(. ענת הרבסט )2010( הראתה שהשינוי במדיניות הקצבאות הוצדק 

בהגדרת האימהֹות החד־הוריות כנצלניות המפרקות בזדון את התא המשפחתי, והן הואשמו 

בעוני ובמצוקה שלהן.

המאמר הנוכחי מחדד כיוון ניתוח זה ומצביע על האפשרות שהפקעת חזקתן של אימהֹות 

ילדיהן היא אמצעי להשתקת דרישותיהן של אימהֹות במצוקה לקבל  חד־הוריות עניות על 

סיוע מרשויות המדינה. בהמשך לאמיל דורקהיים )1973(, הטוען כי הענישה היא "אמצעי 

הילדים  על  החזקה  הפקעת  ייתכן שבאמצעות  רלוונטי,  לקהל  להעברת מסר  קומוניקטיבי" 

שנחשבת  התנהגות  נגד  החד־הוריות  האימהֹות  לכלל  ומאיים  מזהיר  מסר  מעבירה  המדינה 

"מטרד" לרשויות – למשל דרישות לקבלת סיוע בדיור, קצבאות וכדומה – ו"נטל" על אוצר 

המדינה.  

המחקר על מדינת הרווחה בעידן הניאו־ליברלי ממעט – ולמעשה כמעט מתעלם – לעסוק 

בסוגיית הפגיעה בזכות האימהּות של אימהֹות חד־הוריות עניות. המאמר הנוכחי מבקש להתמקד 

בסוגיה זו ולטעון כי שיח הדאגה לילד מחד ושיח "האם הרעה" )או חסרת "המסוגלות ההורית"( 

מאידך, מבטיחים את הלגיטימיות הרחבה בציבור להפקעת חזקת אימהֹות )ביולוגיות( עניות 

ומוחלשות לשם סיפוק צרכים של משפחות וקבוצות חזקות יותר. ההפקרה של אימהֹות עניות 

וההשגחה עליהן אינן שונות מאלו שמופנות כלפי קבוצות מוחלשות ומודרות אחרות במדינה 

הניאו־ליברלית )שדמי, 2012(, אך לפיקוח של רשויות המדינה על אימהֹות עניות – "השגחה 

השלכות  יש   –  )14 עמ'   ,2010( וצפדיה  כץ  של  כלשונם  מההפקרה",  נפגע  שחש  מי  על 

קשות במיוחד בשל האפשרות לנכס את צאצאיהן לטובת "המעמדות העסקיים ובעלי זכויות 

היתר" )Wacquant, 2001, p. 402(. השימוש בשיח הפטרנליסטי של דאגת המדינה והחברה 

לנזקקים, ובייחוד לקטינים "בסיכון", משרת את מערך מוסדות הרווחה ועמותות הרווחה, 

שאליהם מועבר הטיפול בקטינים. טיפוח דימוי של דאגת רשויות המדינה לקטינים חסרי ישע 

מאפשר לטשטש את משמעויותיה החברתיות־מוסריות של המדיניות כלפי הקטינים והאימהֹות 

מקבוצות מוחלשות, ואת האופן שבו מתממשים אינטרסים ארגוניים, כלכליים ומעמדיים על 

חשבונם.      

תרומת מאמר זה היא בחשיפת הפער בין השיח על אימהּות ובין המדיניות בפועל, ובניתוח 

המציאות של פגיעה נרחבת באימהותן של נשים מקבוצות מוחלשות. המאמר עשוי לתרום 

כלכלית  בכיוון של תמיכה  החוץ־ביתית  מדיניות ההשמה  על  ליצירת חשיבה אלטרנטיבית 

משמעותית באימהֹות מוחלשות )ובילדיהן( במשפחותיהן המורחבות ובקהילה.   
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שיטת המחקר

המאמר נכתב על בסיס פעילות חברתית, המלווה בבחינה עיונית מתמשכת של מדיניות הרווחה 

בישראל – בפרט כלפי אימהֹות מוחלשות מבחינה חברתית־כלכלית וכלפי ילדיהן – הנמשכת 

יותר מ־25 שנים. ברוח הגישה האוטו־אתנוגרפית מתאר המאמר ומנתח באופן שיטתי התנסות 

אישית כדי להבין חוויה תרבותית ומציאות חברתית־פוליטית. אוטו־אתנוגרפיה מתוארת בדרך 

כלל כמחברת בין האישי לחברתי־תרבותי־פוליטי. כלנית צאלח הגדירה אותה כ"סוגה של 

כתיבה ומחקר אינטרדיסציפלינרי אשר ממקמת את העצמי בהקשר חברתי, ומציעה דרך לתת 

 Ellis,( קרוליין אליס .)קול לחוויה אישית כדי לקדם הבנה חברתית" )צאלח, 2016, עמ' 68

המחברים  ושיטות  סיפורים  פרסומים,  מחקר,  כאל  האוטו־אתנוגרפיה  אל  התייחסה   )2004

בוכנר  וארתור  אליס  ופוליטיים.  חברתיים  תרבותיים,  לתחומים  והאישי  האוטוביוגרפי  את 

)Ellis & Bochner, 2000( הסבירו שלאוטו־אתנוגרפיה יש אופי פוליטי, כי היא מערבת סוגיות 

חברתיות חשובות, ולעיתים קרובות מבקשת לשקול או לעשות דברים באופן שונה מן הנהוג. 

 Ellis, Adams, & Bochner,( המאמר מתאר ומנתח מעשה פוליטי של מּודעות לצדק חברתי

2011(, לאור אותן תפיסות של אוטו־אתנוגרפיות, הבאות לידי ביטוי למשל בטענתה של לינדה 

פארק־פולר, ולפיה נרטיב אוטוביוגרפי על מעשים של פגיעה חברתית, המגלה את מה שהוסתר 

וחושף את מה שהושתק, הוא "מעשה של שיח מהופך הנאבק עם התפיסות המוקדמות הנישאות 

.)Park-Fuller, 2000, p. 26( "באוויר של פוליטיקה דומיננטית

הביקורת המרכזית על אוטו־אתנוגרפיה עומדת על הדגש החזק שיש בה על ה"עצמי", 

 Atkinson, 1997;( ונרקיסיסטים  בעצמם  מרוכזים  שאוטו־אתנוגרפים  כך  על  ומצביעה 

של  לסוגיות  קשורות  זו  מחקר  שיטת  של  שהמגבלות  הראתה  וול  שרה   .)Coffey, 1999

דיון   .)Wall, 2008, p. 38( ואתיקה  לגיטימיות  הנתונים,  איכות  אובייקטיביות,  ייצוגיות, 

מורחב על מהותה, יתרונותיה ומגבלותיה של השיטה האוטו־אתנוגרפית ועל הביקורת עליה, 

 .)Méndez, 2013( מובא אצל מריזה מנדז

מבחן חשוב לערכו של מאמר אוטו־אתנוגרפי היא יכולת המחברים להשתמש בחוויותיהם 

ומעשיות, מבלי  ולהפיק ממנה תובנות תיאורטיות  כדי להציג סוגיה חברתית, לבחון אותה 

שהם יהיו מוקד המאמר; היבט זה נתון לשיפוטם של קוראי המאמר. כמו כן, בהמשך לגישה 

החברתית־פוליטית של המאמר, אני מקווה שהתובנות שעולות בו ייבחנו, ואולי גם יאומצו, 

על ידי הרשויות והארגונים הרלוונטיים. 

דרך הפרשנות במאמר מאמצת את גישתם של חוקרים כגון מקס ובר ורות בהר, המדגישים 

את המשמעות והחשיבות של מעורבותם הרגשית של החוקרים עם מושאי מחקריהם. ובר 
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השתמש במושג "verstehen" )״understanding״( כדי לציין תהליך של פרשנות סובייקטיבית, 

"דרך השתתפות אוהדת" המאפשרת להבין "את ההקשר הרגשי שבתוכו הפעולה מתרחשת" 

)Weber, 1978, p. 5(. בהר הקצינה אף יותר גישה זו: היא קבעה ש"אנתרופולוגיה שאינה 

שוברת את ליבך אינה ראויה עוד לעשייה" )Behar, 1996, p. 164(, וקראה לאנתרופולוגים 

לכתוב מתוך פגיעּות ולחתור ל"ערבוב הפרסונלי והאתנוגרפי" )שם, עמ' 22(. 

נאמנה  היום(  )ועד  במאמר  המתוארים  במקרים  שלי  והאקדמית  החברתית  המעורבות 

לגישה זו – אני מערבבת בין האישי לאתנוגרפי, וגם מתערבת כמיטב הבנתי ויכולתי. תחושות 

הכאב מתוך ההזדהות עם האימהֹות וילדיהן, ותחושות התסכול והזעם בשל חוסר האונים מול 

עוצמת הרשויות, פחתו ברבות השנים. 

במאמר יוצגו כמה אירועים מורחבים )extended case studies(, שיטת מחקר שפיתח 

"העובדות  שבה  כשיטה  אותה  תיאר  מרקס  ועמנואל   ,)Gluckman, 1961( גלקמן  מקס 

]...[ הנושא האנליטי הוא החוט הקושר את העובדות לכדי  נושא אנליטי  מסודרות סביב 

מוצגות  האירוע  עובדות  סוציולוגי.  ניתוח  של  קצה  "תוצר  הוא  והאירוע  רציף",  נרטיב 

באופן שיוכיח וידגים שורה של תזות סוציולוגיות המקיימות ביניהן קשרי גומלין" )מרקס, 

30–31(. אותם אירועים מורחבים לקוחים מתוך פעילות חברתית־פמיניסטית  2015, עמ' 

והייתי שותפה  נלקחו מהן  ליוויתי אימהֹות שילדיהן  מתחילת שנות התשעים, שבמהלכה 

למאבקיהן להחזרת ילדיהן הביתה. ברוב המקרים החלה מעורבותי בעקבות פניית הורים 

לעיתונאים  כנסת,  לחברי  הנכזבות  פניותיהן  ולאחר  אליי,  חד־הוריות(  אימהֹות  )בעיקר 

ולנציגי ציבור מקומיים. חלק מהילדים היו פעוטות ואף תינוקות )שנלקחו לאימוץ(, ורבים 

אחרים היו ילדים בני 12–13, שנלקחו למרכזי חירום או למוסדות רווחה. כמו כן, נחשפתי 

למסמכים משפטיים, לחוות דעת פסיכולוגיות, לכתבות ולדיווחים בתקשורת. 

המושגים והשיח של הפקעת חזקת נשים על עובריהן ועל ילדיהן

תיאוריית "תסמונת הגמילה": טובת העובר והפקעת אימהּות לפני לידה
"תסמונת הגמילה" היא תיאוריה המשמשת להפקעת זכות האימהּות מנשים הרות הנוטלות 

סמים, בטענה שהן פוגעות בעובריהן. בעבודתה על "יחסי אם־עובר ושימוש בסמים על 

אלו,  נשים  נגד  "דרקוניים"  צעדים  שננקטים  הלפרין־קדרי  רות  טענה  הרות"  נשים  ידי 

את  כאן  מצאה  "החברה  ביותר,  טובה  נשלטּות  בעמדת  נמצאות  הרות  ונשים  ושהואיל 

לשליטתה  נתונות  שממילא  הנשיות  ההולדה  פונקציות  דרך  פיקוח  להטיל  האפשרות 
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305(. טענתה זו מתיישבת עם תפיסתם של כץ  1997, עמ'  במידה רבה" )הלפרין־קדרי, 

 )Wacquant, 2001( את המדינה כמפקירה־משגיחה, ועם תפיסתו של וקונט )וצפדיה )2010

את המשטר ה"ליברלי־פטרנליסטי" כמפעיל פיקוח והשגחה על העניים ומעניש אותם. 

אך גם ייתכן ש"משטרת ההיריון" מוצאת הזדמנות להוציא מחזקתן של נשים מוחלשות 

את צאצאיהן )אף לפני שבאו לעולם( ולהעבירם לנשים מקבוצות מבוססות יותר, ולא רק 

להעניש נשים המכורות לסמים. לפי אפשרות זו, לא מפתיע שכ־50% מן התינוקות הנולדים 

עם תסמונת גמילה נמסרים בסופו של דבר לאימוץ )לפי ממצאי מחקרו של פרופ' אור־

מסתבר שההתערבות   .)316 עמ'   ,1997 הלפרין־קדרי,  אצל:  המובאים   ,1993 משנת  נוי 

הקבוצות  אל  מופנים  המדינה,  של  הכפייה  באמצעי  והשימוש  ומשפחות,  פרטים  בחיי 

ל"אי־ או  לסטייה  באשר  קולקטיבית  הסכמה  כלפיהן  קבוצות שהתגבשה   – ה"מסומנות" 

)ראו בסעיף  לגדר. פסיקותיהם של שופטים  ולהוצאתן מחוץ  המסוגלות ההורית" שלהן, 

להורים  עניים  תינוקות מהורים  גורם המעביר  להיות  יכולה  אינה  ולפיהן המדינה  הבא(, 

מבוססים, מצביעות על האפשרות שהעברת התינוקות משמשת לסיפוק כמיהת האימהּות 

הסולם  האימהֹות שממוקמות בתחתית  ולהענשת  יתר,  זכויות  בעלות  נשים מקבוצות  של 

החברתי )Wacquant, 2009(. הפקעת הזכות לאימהּות מבוססת על השיח של "טובת הילד" 

והגנה על העובר מחד, ועל השיח על כישלון ההורות )עוד לפני התרחשותו(, המתואר כאי־

התאמה או כאי־מסוגלות של האישה להיות אם, מאידך.   

על  החברתית"  ה"אימהּות  למימוש  משמשת  הגמילה"  "תסמונת  שתיאוריית  האפשרות 

ניתוח שיאתגר  ושל  חשבון ה"אימהּות הביולוגית" מצריכה מחקר מעמיק של תיקי אימוץ 

את המדיניות והמחקר הקיימים בנושא. עם זאת, מרוח הדברים בעבודתה של הלפרין־קדרי 

)1997( עולה שנעשה שימוש ברחמן של נשים מוחלשות מבחינה כלכלית וחברתית לטובת 

אימהֹות  והכלכלית של  חולשתן החברתית  ניצול  על  מפורשת  ייתכן שטענה  נשים אחרות. 

מבחינה  יחסית  ומבוססות  ילדים  חסוכות  משפחות  של  לתינוקות  הביקוש  מימוש  לצורך 

חברתית וכלכלית, בחסות המדינה, היא טענה שקשה עד בלתי אפשרי להשמיעה, אך היא 

מתבקשת מתוך עיון בפסיקות של שופטים בכירים בתיקי אימוץ, כמבואר להלן. 

השיח על "טובת הילד" כחשובה יותר מזכות האימהּות בהליכי אימוץ
השיח על "טובת הילד" כחשובה יותר מן האימהּות הביולוגית עולה פעמים רבות במאבקים 

משפטיים הקשורים לאימוץ. הפגיעּות של אימהֹות מוחלשות, המקלה על לקיחת התינוקות 

מהן, נחשפה בכמה פרשות שזכו לכותרת "תינוק המריבה" )ב־2004, ב־2013 וב־2017(. 

במקרים אלו ויתרו נשים לאחר לידה שהיו במצבי מצוקה על התינוקות שלהן, ולאחר זמן 
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חזרו בהן. הפרשה שזכתה לפרסום רב במיוחד התרחשה בשנים 2004–2005. נחשפתי למקרה 

זה בעקבות פניית האם אליי כשערעורה נידון בבית המשפט העליון. נפגשתי איתה ועם אבי 

התינוק, שהצטרף למאבקה כשנודע לו על הולדת בנו. הזדהיתי עם תחושות המצוקה שלהם 

התינוק  להשבת  דבר  תרמה  לא  מעורבותי  כצפוי  אך  להם,  שנגרם  הקשה  העוול  בעקבות 

אליהם. לאחר המשפט הפכו השניים לזוג, ונולד להם ילד משותף )ייתכן שאף יותר מאחד(. 

ממקרה זה עולה כי מוסד האימוץ בישראל מערער את מעמד האימהּות הביולוגית, בעיקר של 

אימהֹות במצבי חולשה. 

בפרשה המדוברת חתמה האם על הסכמה לוותר על גידול תינוקה בשל מצוקה כלכלית 

ונפשית, אך חזרה בה זמן קצר לאחר מכן, ולפי החוק שאפשר לה לחזור בה בתוך פרק זמן 

זה, התינוק היה אמור לחזור לחזקתה. ניסיונו של האב )שעד אז חי בנפרד מן האם( לקבל 

את החזקה על התינוק נדחה, והוא אף הואשם בכך שנזכר להיאבק על זכותו לאבהות מאוחר 

מדי. לאחר מאבק משפטי בערכאות השונות פסק בית המשפט העליון להשאיר את התינוק 

על  אידיאליסטי  במלל  רוויה  הייתה  הפסיקה  הסעד.  פקידות  המלצות  פי  על  מאמציו,  בידי 

ערכה של ה"משפחה", על "קול הדם" ועל "קול הטבע", וגם במקרה זה היא התהדרה בשיח 

על "טובת הילד". אף שקביעת "טובה" זו היא בעייתית, שופטי בית המשפט העליון החליטו 

להעדיף את טובתם של ההורים המאמצים. המשפטנית רונה שוז טענה שפרשה זו מדגימה 

"את הבעייתיות בהכרעת סכסוכי משמורת בכלל, ובהכרעת סכסוכים בין הורים ביולוגיים 

לבין הורים מאמצים בפרט ]...[ שופטים מושפעים לא מעט מתפיסות העולם שלהם ונוטים 

 Ben( גם ורד בן־דוד .)לייחס משקל כבד לחוות הדעת של מומחים" )שוז, 2007, עמ' 183

ו"טובת  הורית"  "אי־מסוגלות  של  בהגדרות  השימוש  בעייתיות  על  עמדה   )David, 2011

הילד" בהליכי אימוץ כפוי, והיא טענה שהשיח המשפטי משמיע רק את הקול של המומחה 

המקצועי וההגמוני ולא את הקול של ההורים הביולוגים. 

הפסיקה המחישה את העובדה שאימהּות ביולוגית של נשים מוחלשות נתונה למשא ומתן 

הרשויות.  ידי  על  הנשלטת  חברתית  כהתניה  אימהּות  אל  להתייחס  המעדיף  כוחני,  חברתי 

במציאות כזו ניתן לנהל )באופן בלתי מפורש ולא רשמי( סחר בין־מעמדי בתינוקות. השופטת 

אילה פרוקצ'יה הצביעה על כל אלו בחוות דעתה, ובה קראה לבטל את הליך האימוץ. היא גם 

הצביעה על מגמתיות הדיון, למשל באמצעות ניהול משפטי מתמשך שפעל לטובת המשפחה 

המאמצת )שהחזיקה בתינוק בכל זמן המשפט(, וביקרה את מערכת הרווחה על שהיא מנצלת 

את חולשת ההורים, המוותרים על ילדם בשל "משבר חולף", ועל להיטותה להחתים בחיפזון 

הורה על הסכמה לאימוץ, המתבטאת ב"לכידת הורים במתן הסכמה לאימוץ". לעומתה, אהרן 

ברק וחמישה שופטים נוספים העדיפו שלא לבטל את הליך האימוץ. דבריהם גימדו את תיאור 
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המצוקה הנפשית של האם סביב הלידה, התעלמו מן הלחץ הפסיכולוגי שהופעל עליה לחתום 

על ויתור, ומדעותיהן של עורכת הדין, של האפוטרופסית על התינוק ושל הפסיכולוגית, שלא 

תאמו לדעתם, ונאחזו בקביעה היפותטית על "סיכון" הקטין אם יוחזר לאימו הביולוגית. כדי 

לפסול את עליונות ההורות הביולוגית, כלומר האימהּות הביולוגית, אימץ ברק את המושג 

באם  הפגיעה  לטשטוש  אפוא  שימש  הילד"  "טובת  על  השיח  מיטבית".  הורית  "מסוגלות 

היולדת ובאימהּות הביולוגית שלה. 

עיון בפסיקות שונות מלמד על הסתירה העמוקה בין השיח בפי השופטים, השולל ומבקר 

בישראל,  כ"חלוקה מחדש" הקשורה לסדר המעמדי  לאימוץ  תינוקות  הוצאת  אפשרות של 

ובין ההחלטה בתיק הנידון. כך למשל כתב פנחס שיפמן בפרק "טובת הילד" בספרו: "דומני 

שמוסכם על הכל כי חוק אימוץ ילדים איננו מכשיר לחלוקה מחדש של אוכלוסיית הילדים 

במדינה. אין אנו מוכנים להוציא ילדים מחזקת הוריהם רק כיוון שמצבם הכלכלי או הרוחני 

לא שפר עליהם"; באמירתו זו הוא נשען על משפטנים ידועי שם, כגון זלמן שניאור חשין 

ואהרן ברק עצמו )שיפמן, 1989, עמ' 223, 226–227(. אמירות דומות השמיעו בפסקי דין 

שונים השופט אלפרד ויתקון, ונשיא בית המשפט העליון מנחם אלון.

מתברר כי בית המשפט ומערכת הרווחה, כגופים שמורכבים מקבוצות מבוססות יחסית 

מבחינה חברתית־כלכלית, מעדיפים את הקרובים יותר למעמדם. השופטים מעבירים לחזקת 

הורים מבוססים יותר תינוקות של אימהֹות במצבי חולשה, והם מתבססים על דחיית עליונות 

האימהּות הביולוגית לטובת הורות "מיטבית", הנקבעת חברתית, מעמדית ומקצועית, וכן על 

שיח של עליונות "טובת הילד" לעומת טובת הוריו. אם כן, בית המשפט ומערכת הרווחה 

משרתים את הצרכים של מעמדות מבוססים יותר ומאפשרים את השימוש בכושר ההולדה של 

נשים מוחלשות כמשאב חברתי לסיפוק הצרכים של משפחות מבוססות יותר. 

תיאוריית "הניכור ההורי":  הפגיעה באימהֹות )ובילדיהן( בשם טובת הילד
השימוש ב"סינדרום הניכור ההורי" )PAS – Parental Alienation Syndrome( הוא דוגמה 

נוספת לפגיעה של בירוקרטיית הרווחה באימהֹות מוחלשות ובילדיהן, לצד ההתבססות על 

שיח אידיאולוגי ומקצועי על "טובת הילד". לשימוש בתיאוריית "הניכור ההורי" יש השלכות 

מתערער.  החברתי־כלכלי  כשמצבן  גירושין,  בהליכי  הנמצאות  האימהֹות  כלל  על  קשות 

הפגיעה הקשה ביותר שנובעת מהתבססות התיאוריה במערכת המשפט והרווחה היא באימהֹות 

מעוטות אמצעים, המתקשות להתגונן בפני האשמתן כפוגעות בילדיהן. האשמה זו משמשת 

אבות גרושים במאבקי משמורת ומזונות, והיא זוכה לתמיכת פקידות הסעד ובית המשפט, 

על בסיס תיאוריית הניכור ההורי. כך למשל טענה נעמה מישר: "במקרה של הניכור ההורי, 
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השיח הפסיכולוגי הופך בהצטלבות עם השיח המשפטי, למכשיר פיקוח וכליאה ]...[ זה מוקד 

סיכון וכאב עבור נשים וילדים בשוליים של שמירת החמלה הליברטורית" )מישר, 2004(.

גרדנר  ריצ'רד  פיתח  שאותה  ההורית",  "ההסתה  או  ההורי"  "הניכור  תיאוריית 

)Gardner, 1987(, צברה השפעה נרחבת על אופן הניהול של מאבקי משמורת על ילדים 

התיאוריה  ואוסטרליה.  קנדה  בריטניה,  הברית,  ארצות  למשל  רבות,  מערביות  במדינות 

היא  שלו  לניכור  ביותר  הסבירה  הסיבה  אביו,  את  דוחה  ילד  שאם  ההנחה  על  מבוססת 

עם  פעולה  ישתף  שהילד  עד  שניהם  והענשת  מאימו  הילד  הפרדת  כולל  הטיפול  האם. 

הביקור. התיאוריה של גרדנר שימשה אמצעי הגנה מרכזי נגד האשמות על התעללות מינית 

ופיזית, שהועלו במהלך סכסוכי משמורת על ילדים. היא זכתה לקיתונות של ביקורת באשר 

 Dallam, 1999;  ;2004 מישר,   ;2002 לביא,  )לדוגמה:  שלה  המדעית  האמינות  לחוסר 

O’Meara, 1999(, לנטייתה להאשים נשים בניכור ילדיהן נגד אביהם, וללגיטימציה שהיא 

מקנה לפדופיליה )לדוגמה: Dallam, 1999(. למרות זאת, בישראל אומצה התיאוריה של 

גרדנר בראשית שנות התשעים, וההסתמכות עליה מצד משרד הרווחה ובתי המשפט הולכת 

והרווחה  העבודה  במשרד  והמשפחה  הפרט  לרווחת  השירות  שפרסם  במסמך  ומתרחבת. 

על "סינדרום הניכור ההורי" מובאים עיקרי תורתו של גרדנר והנחיות מעשיות לשימושן 

של פקידות הסעד. מקריאה במסמך מתברר כי הורה מסית הוא למעשה אם מסיתה: "90% 

מהמקרים הניכור הוא כלפי האב וההסתה מצד האם ]...[ ככל שהניכור חמור יותר – כן 

קשה יותר להביא את הילד לשם, האם מחבלת בביקור". ארבעה סעיפים במסמך מתארים 

את "האם המתכנתת והמסיתה". בהמשך לתיאורים מפורטות דרכי ה"מניעה", החושפות 

מונחים  כך  נשים!  מהם   "90%"  – וכאמור  המנכרים,  נגד  המגויסים  והאלימות  הכוח  את 

העובדים לנהוג ב"מקרים בינוניים": 

הגישה צריכה להיות סמכותית – גישה דיקטטורית ומאיימת ]...[ אם המשמורן לא 

 ]...[ בית, מעצר(  )קנסות, מעצר  עליו בהשלכות  לאיים  – צריך  הילדים  מביא את 

אם האמא לא משתפת פעולה – גישה ישירה של המטפל לבית המשפט כדי להטיל 

סנקציות מיידיות ]...[ צריך שלבית המשפט יהי הכוח להעמיד גבולות לאם ]...[ אם 

תכנית זו לא מצליחה – תכנית אלטרנטיבית: הגבלת התקשרויות, הגבלת זמן, פיקוח 

ומעצר.  

הנחיות אלו יצרו מצב שבו אימהֹות חוששות לדווח על אלימות כלפיהן וכלפי ילדיהן, כדי 

שלא יואשמו ב"הסתה הורית", האשמה שבעקבותיה הן עלולות לאבד את ילדיהן. במהלך 
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שנות פעילותי פנו אליי ואל חברותיי, הפעילות איתי, אימהֹות רבות שהואשמו בהסתת ילדיהן 

במקרים  רווחה.  למוסדות  מכן  ולאחר  חירום  למרכזי  תחילה  הוצאו  ושילדיהן  אביהם,  נגד 

שונים הסבירו לי אימהֹות שהן אינן מעיזות להתלונן על פגיעה בילדיהן מחשש שיואשמו 

ב"הסתה הורית" וילדיהן יילקחו מהן. בתוך כך למדתי על השימוש בטענות על "טובת הילד", 

למשל הטענה שהוא "זקוק לקשר עם אביו" – גם אם האב אלים – להצדקת הפקעת המשמורת 

על ילדיהן של אימהֹות מוחלשות. 

לדוגמה, אם גרושה, עולה חדשה שהגיעה לארץ ללא משפחה וללא אמצעים, הפסידה 

את המשמורת על בתה הפעוטה לגרוש בעקבות האשמתה את האב בפגיעה מינית בפעוטה. 

מקרה זה התרחש בתחילת שנות התשעים, ונחשפתי אליו בעקבות הפנייתה של עיתונאית 

ממקומון באזור שבו אני מתגוררת, לאחר שפרסמה את סיפורן של האם ובתה וסברה שאני 

אוכל לסייע להן כחלק מפעילותי הפמיניסטית. תלונתה של האם הוגשה בעקבות דיווח של 

הגננת על מעשים מיניים של הילדה בגופה ועל מעשים מיניים שלה כלפי ילדים אחרים, וכן 

על דברים שאמרה לגננת. בחוות הדעת הפסיכולוגית נטען נגד האם שהיא מגלה סימפטומים 

של סימביוזה כלפי הילדה ושהיא "שמה לילדה דברים בראש" )ביחס לפגיעה של האב(. הייתי 

מעורבת במקרים דומים נוספים שבהם תלונת האם על פגיעה מינית בילדיה, או התנגדותם 

להיפגש עם האב בשל חששם מפגיעותיו, הביאו להעברתם לידי האב, למשפחות אומנה, או 

למרכזי חירום של משרד הרווחה. 

במקרה אחר שהתרחש באמצע שנות התשעים דרשו פקידות הסעד המחוזית והארצית 

להוציא פעוטה בת שנתיים מחזקת אם חד־הורית )לא נשואה( למרכז חירום, מפני שהפעוטה 

סירבה לפגוש את האב, שלא נישא לאם, ושהופיע לאחר היעדרות ממושכת. כשהילדה סירבה 

כנדרשת  הוצגה  מביתה  הילדה  הוצאת  הורית".  ב"הסתה  האם  הואשמה  אביה  עם  להיפגש 

ותיקה, במעמד של מדריכה,  סוציאלית  עובדת  "זקוקה לקשר עם אבא".  היא  כי  לטובתה, 

התנגדה לדרישת מנהלת השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה להוציא את הפעוטה למרכז 

חירום. אף שטענה כי הילדה מטופלת היטב על ידי אימה, וכי הרחקתה למרכז החירום תפגע 

בה, היא פוטרה מעבודתה.   

כך אירע שכמו במקרים רבים אחרים, המאבק הפמיניסטי, הפרוגרסיבי במהותו, להכרה 

ידי  על  ונוצל  נוכס  ונשים,  ילדים  כלפי  פוגעני  פוטנציאלי  באופן  שהוא  כמרחב  במשפחה 

המדינה3 להעצמת כוחה, ובייחוד להעצמת מהותה כמערכת פיקוח שמענישה אימהֹות מקבוצות 

מוחלשות. 
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אימהּות תחת מתקפה: 
השיח על מסוגלות הורית והפרקטיקה הכוחנית כלפי אימהֹות 

כדי להמחיש את הטיעונים העיקריים שהועלו עד כה, יוצגו להלן שלושה מקרים מורחבים 

רשויות  נגד  שנאבקו  אימהֹות  בליווי  זמן  ולאורך  אינטנסיבי  באופן  מעורבת  הייתי  שבהם 

הרווחה והמשפט כדי לנסות למנוע את הוצאת ילדיהן מחזקתן או להחזירם אליהן. מקרים 

אלו מלמדים על השלכות המפגש של אימהֹות מוחלשות עם רשויות הרווחה והמשפט, ועל 

השלכות המפגש המוקצן של נשים, הנעדרות משאבי כוח, עם אינטרסים וסמכויות שלטוניים 

רבי עוצמה. מקומו של השיח האידיאולוגי והמקצועי בולט במפגשים אלו. מושגים מרכזיים 

בשיח זה הם "אי־מסוגלות הורית" ו"טובת הילד", המוצגים כסותרים זה את זה.

האם העיוורת ובנה 
של  אימו  בתיה,  פנייתה של  בעקבות  אליה  נחשפתי  שנים.  כ־22  לפני  התרחשה  זו  פרשה 

עידן, אם חד־הורית, עיוורת ודלת אמצעים, לאחר ששמעה אותי בריאיון ברדיו שבו דיברתי 

על המתרחש במוסדות רווחה לבני נוער. בשיחות ממושכות מדי יום סיפרה בתיה על מסכת 

הייסורים שנגרמה לה ולבנה על ידי בעלי תפקידים במועצה המקומית ובארגוני שלטון שונים. 

לחברי  לעיתונאים,  פנייה  משפטיים,  בדיונים  בביתם, השתתפות  ביקורים  כללה  מעורבותי 

כנסת, לבעלי תפקידים במשטרה ובארגונים למען ילדים, ועוד. כשהיה בן 11 הועבר עידן 

ל"מקלט חירום" ל"ילדים בסיכון", ובהמשך הועבר למוסד ל"ילדים בסיכון". 

דרישתה  לאור  בעיר  החינוך  מחלקת  מנהל  נגד  מאבק  ניהלה  כשבתיה  החלה  הפרשה 

להעביר את עידן לכיתה אחרת, בעקבות סכסוך שכנים עם המורה, שהפסידה בעבר לאימו 

המקומית  לעיתונות  פנתה  שבתיה  לאחר  לדירתם.  נזק  גרימת  על  משפטי  בדיון  עידן  של 

להתלונן נגד אופן הטיפול בעניין, הלכו הדברים והחמירו בהדרגה, עבורה ועבור בנה. עידן 

שהה בבית תקופה ממושכת, בזמן שמנהל מחלקת החינוך פעל למניעת קבלתו לבתי ספר 

ביישוב ובסביבה, שאליהם פנתה האם. תלונותיה לשר החינוך, למבקר המדינה, לארגונים 

"למען הילד" ולמען "זכויות אדם" לא הביאו לה סיוע של ממש. פניות אלו, כמו פניותיה 

אל התקשורת, גררו תגובות של ענישה ונקם מצד מנהל מחלקת החינוך וראש המועצה. הם 

הזהירו את בתיה שבנה יילקח ממנה אם לא תחדל ממאבקה הציבורי. כשהמשיכה במאבקה 

העיקרית  טענתם  מחזקתה.  עידן  את  להוציא  המשפט  לבית  הסוציאליים  העובדים  המליצו 

הייתה שהאם "חונקת" את בנה, שהיא תלויה בו ומפריעה להתפתחותו. בבית המשפט לנוער 

קיבל השופט אברהם מלמד את המלצת פקידות הסעד ופסק לבטל את משמורת האם על בנה 
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ולהעבירו, בניגוד לרצונו ולרצון אמו, למקלט חירום. עידן שהה שם כ־11 חודשים. הוא ברח 

מן המקום פעמים רבות, וכשנתפס היכו אותו שוטרים מדי פעם. לאחר מכן הועבר למוסד 

זה  במוסד  בצפון.  האם  מגורי  ממקום  מאוד  המרוחקת  בירושלים,  שלום"  "אור  רשת  של 

שהה כשבעה חודשים. בעקבות הסכם שהושג עם מחלקת הרווחה בעיר הועבר עידן לביתי, 

כמשפחה אומנת, בהסכמת האם. 

ואמצעי  אחרים,  וילדים  הוא  פעם  מדי  הוכו  המוסדות  בשני  עידן,  של  תיאוריו  לפי 

היו   – קרות  או מקלחות  ימים  בידוד למשך  בחדר  כפויה  החזקה  – למשל  שונים  שליטה 

אמצעים שהצוות השתמש בהם פעמים רבות. בתיה הגישה כמה פעמים תלונות למשטרה 

בגין האלימות שבה נקטו המדריכים במוסד כלפי עידן. פעם אחר פעם נאמר לה ש"הכול 

בסדר". בעקבות שהותו במוסדות אלו לא הצליח עידן להשתקם עד היום, והוא מעורב מדי 

פעם בעימותים עם עבריינים ועם המשטרה. לימודיו נפגעו באופן מוחלט, ומ"ילד מחונן" 

כ־18 שנים ממחלת  לפני  נפטרה  בתיה  אימו  והשכלה.  מקצוע  גבר חסר אמצעים,  נעשה 

הסרטן.  

דוגמה זו ממחישה את מקומו של השיח על "טובת הילד" מחד ועל "אי־מסוגלות הורית" 

מאידך, שיח שביסס את התביעה להכיר בעידן כ"קטין נזקק". הטענות על הדאגה לשלומו 

ולרווחתו של עידן ועל אי־מסוגלותה של בתיה כאם, שתוארה כמי ש"חונקת" את בנה ומונעת 

ממנו התפתחות תקינה, שימשו להכתמת אימהּותה של בתיה, להאשמתה בפגיעה בהתפתחותו 

של בנה ולהצדקת החלטת בית המשפט, על בסיס המלצות פקידות הסעד, להפקיע את אימהּותה 

ולהעביר את בנה למוסדות רווחה. 

כוח  נעדרי  פרטים  נגד  בייחוד  השלטון,  רשויות  שבידי  והדיכוי  הכפייה  כוח  עוצמת 

חברתי־כלכלי, גם היא נחשפת בדוגמה זו. אימהותן של נשים כמו בתיה, המוחלשות מבחינה 

חברתית וחסרות בני זוג ואמצעים, ניתנת להכתמה ולחיסול בקלות על ידי מערכות הרווחה 

והחינוך  הרווחה  לעובדי  ִאפשר  עיוורונה  במיוחד.  הייתה קשה  הפגיעה בבתיה  והמשפט. 

מקורות  לגייס  האפשרות  בנה.  למען  והנפשי  הפיזי  מאבקה  את  עליה  להקשות  ביישובה 

תמיכה כגון פעילים חברתיים, חברי כנסת ואנשי תקשורת, אף היא נידונה לכישלון, כפי 

והם  מצידם,  מרובים  מאמצים  מצריכה  כזו  מעורבות  ועידן.  בתיה  של  המקרה  שמראה 

כרוכה  גם  וכנראה  ובקבוצות בשולי החברה,  נרתעים ממנה כשמדובר בתמיכה בפרטים 

באפשרות של איבוד תמיכה פוליטית מצד קבוצות הגמוניות, למשל של עובדים סוציאליים. 

מקומן של הרשויות המקומיות בתהליכי פסילת האימהֹות והוצאת ילדיהן מחזקתן מתברר 

המקומית  הרשות  ביצועית של  זרוע  ביישוב משמשת  הרווחה  מחלקת  כמרכזי.  זה  במקרה 

להרחקת או להענשת "עושי צרות" – כרשות "משגיחה", בלשונם של כץ וצפדיה )2010( – 
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ולהעברת מסר )Durkheim, 1973( לאימהֹות חד־הוריות אחרות בפרט ולקבוצות מודרות 

או מופקרות בכלל, שלא יעזו להתעמת עם עובדי הרשויות או להתלונן עליהם אצל הממונים 

עליהם, אצל חברי כנסת או בתקשורת. 

פרשת האם וה"נערה בסיכון" 
במקרה אחר הועברה הילה, נערה בת 14, למוסד לנערות בסיכון, ומקרה זה הובא לידיעתי על 

ידי מזכירת בית הספר שבו למדה הנערה כדי שאפעל למניעת הרחקתה מבית הספר. לדברי 

המזכירה, היא ואנשי הצוות במוסד החינוך הסתייגו מבקשת פקידת הסעד להוציא את הנערה 

התנהגותה  על  שמועות  הספר  בבית  הפיצה  הסעד  שפקידת  לי  דיווחה  גם  המזכירה  ממנו. 

ה"מופקרת" של הנערה ועל ההכרח להעבירה למוסד לנערות בסיכון. הפגנת מחאה של האם 

ושלי מול מחלקת הרווחה באזור מגורינו הביאה לביטול זמני של הכוונה להעביר את הנערה 

ל"צופיה", מוסד לנערות במצוקה. 

הילה נולדה לאם נרקומנית שנטשה אותה. התינוקת נדדה בין משפחות אומנה, וכשהייתה 

עצמה  משל  "נורמטיביים"  ילדים  חמישה  שגידלה  אישה  לדינה,  נמסרה  וחצי  שנה  בת 

וטיפלה בעוד 12 ילדים מוכי גורל, שנמסרו לטיפולה על ידי משרד הרווחה. דינה אימצה 

את הילדה כשהייתה בת חמש וטיפלה בה במסירות, כפי שטיפלה בשאר ילדיה. כשהילה 

הייתה בת 13, וכיוון שמבחינה פיזית הייתה מפותחת יותר מבנות גילה, ושירותי בריאות 

הנפש טיפלו בה במקום מגוריה, פקידת הסעד ביקשה לשלוח את הילה ל"צופיה". השוטר 

הקהילתי דיווח שהנערה בת ה־14 נראתה משוטטת חשופת חזה באתר בנייה שבו עבדו 

פועלים ערבים. מחלקת הרווחה באזור פנתה לבית המשפט וביקשה להרחיקה מן היישוב, 

להעבירה למקום סגור ו"לפעול להגנתה במקום בו יוצבו לה גבולות ויגנו עליה" )מתוך 

תסקיר של פקידת הסעד(, כי היא "ברחנית" )ונפקנית(. שמועות עקשניות הופצו על כך 

שנראתה שוכבת עם ערבים, ש"עומדים בתור כדי לשכב איתה". גם הבדיקה הגינקולוגית 

שיזמה דינה ושהוכיחה כי הילה בתולה, לא שכנעה את פקידת הסעד, והפקידה טענה באופן 

נחרץ כי הבית והאם אינם יכולים להגן על הנערה ולסייע ל"שיקומה". בסיכום חוות דעתה 

בבית  ולימודית  מבחינה חברתית  הילה השתלבה  אחד  מצד  פקידת הסעד שאומנם  מודה 

ספרה החדש, אך מצד שני "אנו מתרשמים שישנם פערים קיצוניים באישיותה ]...[ קיים 

צד של התנהגות חריגה ביותר של אקטינג אאוט המסכן אותה בסכנה ממשית". יחסיה עם 

ביניהן  פעולה  ישנו שתוף  וקשר אך מצד שני  קיימת אהבה  "מורכבים, מצד אחד  אימה 

בהכחשה מוחלטת, מדאיגה, של בעיותיה הקשות. כמו כן האם אינה מסוגלת להציב גבולות 

לקטינה". 
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הצורך בסיוע משפטי ובבדיקות פסיכולוגיות, שהיו נחוצות להצגתן בבית המשפט, הרעו 

עוד יותר את המצב הכלכלי, הרעוע בלאו הכי, של דינה ומשפחתה )החד־הורית(. מובן שגם 

המצבים הנפשיים של דינה והילה החמירו. על רקע זה, וכנבואה שמגשימה את עצמה, ברחה 

הילה מביתה, וכשנתפסה הועברה לבית חולים לחולי נפש. גם משם היא ברחה, כשניסתה 

לשוב לאימה ולביתה, ואז נאנסה. כאשר הילה נתפסה בפעם הזאת התרצה מייד בית המשפט 

לדרישת פקידת הסעד והעביר את הנערה ל"צופיה". משם, כך סברה פקידת הסעד, היא לא 

תוכל לברוח, ושם תאובחן כהלכה התנהגותה המינית "הבלתי מבוקרת". 

זמן קצר לאחר מכן ניסתה הילה להתאבד בעזרת כדורים, פעולה שפורשה על ידי פקידת 

הסעד כ"קריאה לעזרה". לאחר שטופלה בבית החולים הוחזרה הילה ל"צופיה", ואחר כך 

הועברה לבית החולים הפסיכיאטרי "אברבנאל" ושהתה בו כשנה. כשיצאה מבית החולים 

הייתה אדם אחר: שבורה, שמנה מאוד, חסרת חיות ומסוממת מרוב הטיפול התרופתי שקיבלה. 

שום ראיה לא הצליחה לשנות את גישתה ואת החלטותיה של פקידת הסעד. אפילו ההוכחה 

הנחרצת שהשוטר הקהילתי כתב דו"ח שקרי על התנהגותה ה"מופקרת" של הילה, לא גרמה 

לפקידה ולעמיתיה לבדוק את עצמם.

ההשתלטות  בתהליך  המקצועי־פסיכולוגי  השיח  של  המרכזי  מקומו  בולט  זו  בדוגמה 

הפסיכולוגית,  הטרמינולוגיה  הוריהם.  מחזקת  והוצאתם  קטינים  על  הרווחה  פקידות  של 

המקצועי  בפן  ההכרה  על  נשענת  המשפט,  בבית  הדעת  בחוות  תמיכה  להשגת  המשמשת 

שנתפס כאובייקטיבי, כמובן מאליו. מונחים כגון "הכחשה", "הצבת גבולות", "אקטינג אאוט" 

ועוד, משמשים את מערכת  )"המסכן אותה בסכנה ממשית"(, "פערים קיצוניים באישיות" 

)והורים( על ילדיהן.  הרווחה ובתי המשפט בתהליך פסילת הלגיטימיות של חזקת אימהֹות 

אנשי  גם  ו"שוטטות"  עצמה(  את  )מסכנת  "סיכון"  במושגים  השתמשו  זה  ספציפי  במקרה 

בהקשר  סכנה  של  למשמעות  היטב  התחברה  לערבים  וההתקרבות  המשטרה,  וגם  הרווחה 

הביטחוני־משטרתי מחד ובהקשר גזעני מאידך. כמו כן, ה"הגנה" על נערות מסיכון עצמן, 

מערכות  של  מובהקת  שמרנית  מגדרית  עמדה  משקפת  צעיר,  בגיל  מין  יחסי  קיום  במהלך 

הרווחה והמשפט – נערים אינם נשלחים למוסדות בשל קיום יחסי מין בגיל צעיר; לביקורת 

ברוח זו על העבודה הסוציאלית ראו: וייס, 2005. 

התהליך המתמשך של התערבות באמצעי הסמכות והכפייה שנקטה פקידת הסעד בגיבוי 

מחלקת הרווחה ביישוב, הפיקוח המחוזי והארצי של משרד הרווחה, המועצה האזורית וכן 

המשטרה, ממחיש את היעדרם של מנגנוני ביקורת ממשיים על פעולת פקידי הסעד. שום גורם 

בתוך המערכת ובסביבתה לא היה בלם ל"מדרון החלקלק" שבו המנדט החברתי על "טובת 

הקטין" שירת את פקידת הרווחה ברדיפת הנערה וִאימה. 



27 אימהּות במדינת הרווחה: השיח והמדיניות של פסילת האימהּות של נשים מוחלשות

ההתערבות האלימה בחיי השתיים היא גם דוגמה לקשר המשותף של זרועות השלטון נגד 

פרטים חסרי כוח, למשל אימהֹות חד־הוריות וילדיהן. אין להניח שלפקידת הסעד היה עניין אישי 

בהתנכלות לילדה ולאימה. ייתכן שמזמן שפקידת הסעד סברה שהנערה מסכנת את עצמה ושאימה 

נעדרת מסוגלות הורית – כי היא מצויה ב"הכחשה מוחלטת, מדאיגה, של בעיותיה הקשות" של 

בתה, והיא "אינה מסוגלת להציב גבולות לקטינה" – היא פעלה כמצופה ממנה לפעול ביחס 

ל"נערות במצוקה" או "בסיכון". אפשר שהיא האמינה שהעברת הילדה למוסד סגור תבטיח את 

שלומה, אך לאור האמצעים הפסולים שבהם נקטה פקידת הסעד )וגורמים נוספים( נראה שהסבר 

ייתכן שקשרי העבודה עם המוסדות הם שמייצרים את הלחץ לשלוח נערות  זה אינו מספק. 

ונערים אליהם. כמו כן, נראה שגם הלחץ של תושבי היישוב )הוא נחשב בעל רמה חברתית־

כלכלית גבוהה יחסית(, שהביעו את הסתייגותם מצורתה ומנוכחותה של הנערה, עשוי להסביר 

במאמץ  השוטר  של  מקומו  מהיישוב.  הנערה  את  להרחיק  הסעד  פקידת  של  התגייסותה  את 

להרחיק את הנערה מן המרחב הציבורי )ביישוב המבוסס( הוא דוגמה להתגייסותה של המשטרה 

לשירות ה"אליטות", כטענתה של שדמי )2012(. מכל מקום, המשמעויות המרכזיות של מקרה 

זה קשורות לשימוש הבוטה בכוח הפורמלי של פקידת הסעד והרשויות השונות, להיעדר מנגנוני 

שלהן  השמרנית  לתפיסה  הרווחה,  מחלקת  ושל  הפקידה  של  החלטותיהן  על  וערעור  פיקוח 

ושל תושבי היישוב, ולהתנכלות בפועל )גם אם לא באופן מודע( לאנשים מקבוצות מוחלשות, 

ובמקרה הנידון לנערות מוחלשות ולאימהותיהן במשפחות חד־הוריות. 

פרשה זו מבהירה נקודה נוספת: פסילת ההורות ולקיחת ילדים קשורות יותר לחולשה 

החברתית־כלכלית מאשר לסוגיית האימהּות – ביולוגית, חברתית או אתנית. במקרה זה הֵאם 

לא הייתה האם הביולוגית, ואימהותה נפסלה משום שמעמדה החברתי, כאם חד־הורית, ללא 

אמצעים וקשרים חברתיים, אפשרו להאשימה בכישלון ההגנה על בתה, ולאחר מכן גם להוציא 

את הבת מן הבית. כך מתממשים כנראה אינטרסים של מוסדות רווחה מסוגם של "צופיה" 

בין־ארגוני  פעולה  שיתוף  יישובם.  של  "יוקרתי"  דימוי  על  לשמור  החפצים  תושבים  ושל 

במצוקה,  לנערות  המוסדות  ועם  והמשטרה  המשפט  בית  עם  האזורית  הרווחה  מחלקת  של 

מבנה היררכי מוצק )פקידת סעד מקומית המגובה בתמיכת פקידּות הסעד המחוזית והארצית( 

והיעדר מנגנוני ביקורת, כפי שעלה בדו"חות של מבקר המדינה )1998, עמ' 488–503( ושל 

כמה ועדות שהקים משרד הרווחה )ועדת גילת, 2002; ועדת סילמן, 2014; ועדת סלונים־

נבו, 2008( – כל אלו מבססים את פערי הכוח בין הרשויות ובין אימהֹות חד־הוריות וילדיהן, 

ומאפשרים להשתמש באמצעי כפייה שונים כלפיהם.  

ערכיהם  בעזרת  החזקים,  בשם  פועלים  הסוציאליים  העובדים  כי  טענה  מאסס  מילי 

ואמונותיהם, בתוך מערכות כוח: "מרבית ההורים, שאנו באים אליהם בתביעות בשם עקרון 
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השוליות  באוכלוסיות  העוסקים  מקצוע  כאנשי   ]...[ מצוקה  שכבות  עם  נמנים  הילד,  טובת 

חובתנו להישמר מכל משמר, שלא לשמש בידי החברה שוט המופנה כלפי אוכלוסיות אלה 

על  דומה  ברוח  כתב  הזנפלד  יחזקאל   .)422 עמ'   ,1996 )מאסס,  הילד"  טובת  עקרון  בשם 

מאפיינים ותפיסות מוסריות דומיננטיים של עבודת מחלקות לשירותים חברתיים עם נשים 

חד־הוריות ועם עניים: "אלו כוללים את ראיית העניים כסוטים וכ'אחרים' ]...[ ואת שמירת 

הקוד המוסרי אודות ערכי משפחה, מגדר ואתניות על ידי ביזוי העני. לא משנה אילו צורות 

שלהן"  המנחים  נותרו  אלו  מוסר  ערכי  הזמן,  במשך  רווחה  מחלקות  ממסדות  ארגוניות 

)Hasenfeld, 2000, pp. 348–349(. מחקרים מאוחרים העלו ביקורת דומה וטענו שרשויות 

הרווחה פועלות על בסיס גישה שמרנית, מתנשאת ואף עוינת כלפי ה"לקוחות" שלהם, הבאים 

מקבוצות מוחלשות )לדוגמה: וייס, 2005; מאסס, 2010; מנסבך, 2005; סלונים־נבו ולנדר, 

2004; קרומר־נבו, 2006; רונן וגילת, 2010, 2016(.   

האם שהואשמה בפגיעת נערים בבתה 
לפרשה זו נחשפתי בעקבות פנייתו של עורך הדין יוסי נקר אליי כדי שאספק עדות על סוגיית 

ההשמה החוץ־ביתית בדיון בפני השופטת עדנה ארבל בבית המשפט העליון, בשל תפקידי 

כיו"ר ה"עמותה לזכויות ילדים והורים" )עמותת עלי"ה(. ביוני 2010 הורה בית משפט לנוער, 

בעקבות דרישת מחלקת רווחה בצפון הארץ, להוציא בכפייה את הנערה רינת למרכז חירום. 

רינת נפגעה מינית כשהייתה בת 11, במהלך שהותה במועדונית של לשכת הרווחה המקומית. 

העובדים הסוציאליים במחלקה סברו כי הילדה נמצאת בסיכון פיזי ורגשי גבוה בשל "העדר 

נוכחות הורית שומרת ומגנה". האם, ענייה, חד־הורית ועולה מברית המועצות, הוכרזה כמי 

שאינה מסוגלת להגן על בתה, אף שהפגיעה התרחשה מחוץ לבית ולא על ידי מישהו מבני 

המשפחה. בדצמבר 2011 הועברה רינת למוסד "טיפולי" של מערכת הרווחה, ואילו הפוגעים 

בה המשיכו בשגרת חייהם. 

באמצעיה הדלים ניהלה האם מאבק נואש והגיעה עד לבית המשפט העליון כדי להציל את 

בתה ולהשיבה לביתה. מכון אבחון, הפועל בשיתוף עם מערכת הרווחה ובתי המשפט, קבע כי 

לאחר שנתיים שבהן שהתה רינת במוסדות, "הקטינה נמצאת במצב רגשי קשה ביותר ובמצב 

עוד  האחרונות".  בשנתיים  גדול  רגשי  עומס  אצלה  הצטבר  כי  נראה  מינית.  לפגיעה  סיכון 

התברר מחוות הדעת שרינת עברה במוסד פגיעות פיזיות, ובריחותיה החוזרות ממנו העידו 

על מצוקתה. למרות זאת המליץ המכון על השארתה במוסד, כי האם "לא מסוגלת" להבטיח 

את ביטחון בתה, ומחוות הדעת השתמע שהיא אשמה במה שקרה לבתה. יתר על כן, כישלון 

הטיפול".  גורמי  עם  פעולה  "משתפת  שאינה  מאחר  לאם,  יוחס  הוא  אף  במוסד  ה"טיפול" 
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שלושת שופטי בית המשפט העליון התעלמו מהמלצתו של פרופ' אלי זומר, פסיכולוג בעל 

שם בארץ ומחוץ לה, להחזיר את הנערה לאימה. ראש ההרכב, השופטת עדנה ארבל, קבעה 

כי לאחר שישה חודשים יתקיים דיון חוזר. 

ולאימהותיהן,  מינית  הנפגעות  לנערות  שקורה  מה  את  היטב  מייצג  רינת  של  ה"תיק" 

מעוטות המשאבים הכלכליים והחברתיים. כשנערה מרקע מוחלש נפגעת מינית היא מתויגת 

כ"קורבן" במקרה הטוב, וכ"זולה" או "זונה" במקרה הרע, ואימה מתויגת כ"חסרת מסוגלות 

הורית", כלומר כאם שנכשלה וכ"אשמה" בפגיעה בבת. אראלה שדמי טענה כי "האימהות 

מואשמות כמעט בכול, בייחוד בהתנהלות בניהן ובנותיהן, כלומר, כמעט בכל עוולה חברתית" 

)שדמי, 2015, עמ' 12(. דורותי רוברטס )Roberts, 1999( כתבה על האשמת אימהֹות בארצות 

הברית בפגיעת אחרים בילדיהן, וטענה כי הן מואשמות ונענשות יותר מכל אחד אחר בחברה 

ילדיהן מאלימות האבות או בני הזוג שלהן  ובהן אי־הגנה על  ומגוונות,  בשל סיבות רבות 

בפרט ומאלימות בכלל. בארץ נערים )קטינים( הפוגעים בנערות מטופלים בדרך כלל כנערים 

לשגרה  חוזרים  הם  הטיפול  ולאחר  שסרחו,  טובים"  כ"בני  או  גילם(  )מפאת  אחראים  לא 

)וכנראה גם חוזרים לפגוע בנערות מוחלשות(. עם הכתמת האימהּות ופסילת הזכות והאחריות 

של האימהֹות לטפל בבנותיהן ולהגן עליהן, הופכות הילדות והנערות לבנות חסות של מערכת 

הרווחה, ל"אוכלוסיית יעד" של המערך הטיפולי־ממסדי, וכלשונו של השופט מנחם קליין 

)בפסיקתו בתיק של נערה מפגרת ב־8.12.2011(: "תחת לצוד את ה'זאבים' שביער", מכניסים 

את "כל ה'כיפות' האדומות" למעונות רווחה, שבהם אין כל ערובה ש"כיפה אדומה לא תיפול 

בידי זאב אחר" )קליין, 2011, עמ' 5(, ושמשמשים אכסניה לפגיעות נוספות. כלומר, מערכת 

פגיעה  כגוף המאפשר  כ"זאב",  ומומחים, מתגלים במשותף  בית המשפט  הרווחה, בתמיכת 

מאורגנת בנערות ופסילת האימהֹות. 

כמו במקרים רבים אחרים, השופטים מניחים – בתום לב או מתוך צרכים ואילוצים – 

שטובת הילדים לנגד עיניהן של רשויות הרווחה, ושלא ייתכן שהן מונעות משיקולים זרים. 

ההסבר לנטיית השופטים לאמץ בדרך כלל את המלצות העובדים הסוציאליים טמון כנראה 

בקשרי עבודה רצופים איתם ובשיתוף הפעולה הממוסד והמעמדי בין שתי קבוצות אלו. 
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דיון מסכם

במשטר  חד־הוריות,  אימהֹות  בעיקר  מוחלשות,  נשים  של  האימהּות  בערעור  עסק  המאמר 

הניאו־ליברלי, או ה"ליברלי־פטרנליסטי" בלשונו של וקונט )Wacquant, 2001(. וקונט טען 

שבמשטר זה היחס כלפי בעלי זכויות היתר הוא ליברלי, ואילו היחס כלפי אלו שנמצאים 

בתחתית הסולם החברתי הוא פיקוח, השגחה והענשה. תרומתו של המאמר היא בהתמקדות 

באימהֹות עניות כקבוצה גדולה המצויה בתחתית הסולם החברתי, מואשמת בכישלון הורי־

אימהי ולכן גם בפגיעות הנגרמות לילדיהן, ונענשת באמצעות הפקעת זכות ההורות שלהן, 

כשאחריות המדינה למצבן מטושטשת. אותן אימהֹות מוצגות "לא כמקופחות אלא כסוטות, 

כאוכלוסייה בעייתית שיושרתה האזרחית חשודה בהגדרה ואשר החשד ל'התנהגויות' שלהן 

– שלוש  וביוש  כפייה  של הימנעות מעבודה מחייב תיקון בדחיפות באמצעים של הרחקה, 

טכניקות טיפוסיות של טיפול בפשע" )Wacquant, 2009, p. 98(; מדובר אפוא ב"הפקרה־

השגחה" של המדינה, כטענתם של כץ וצפדיה )2010(, בשימור "כוחן של האליטות והקבוצות 

ההגמוניות" ובפיקוח "על התנהגותם של אלו המאיימים על כוח זה" )שם, עמ' 32(. במשטר 

ה"ליברלי־פטרנליסטי", שצמח מן הניאו־ליברליזם, מתקיימים פיקוח, השגחה והענשה של 

ובעלי  העסקיים  המעמדות  כלפי  היחס  ואילו  החברתי,  הסולם  בתחתית  הנמצאים  העניים, 

 .)Wacquant, 2001( זכויות היתר הוא ליברלי

ובעולם חותרת לצמצום מתמיד של  מדינת הרווחה ה"ליברלית־פטרנליסטית" בארץ 

תקציבי הרווחה, בעיקר באמצעות דחיפת קבוצות נזקקות לשוק העבודה. המדינה דוחפת 

לא  עבודה  מוצאות  הן  כלל  ובדרך  העבודה,  לשוק  לסיועה  הנזקקות  האימהֹות  את  גם 

מתגמלת, המשמרת את העוני שלהן ושל ילדיהן. המחקרים ההולכים ומתרבים על המדינה 

המנגנונים  ידי  על  לסיועה  הנזקקות  הקבוצות  הפקרת  על  מחד  מצביעים  הניאו־ליברלית 

שבשליטתה, ומאידך על הפיקוח ההדוק של אותם מנגנונים על אותן קבוצות נזקקות. 

אוכלוסיית האימהֹות החד־הוריות היא יעד "אטרקטיבי" לקיצוצים בשל גודלה וחולשתה 

עניות  חד־הוריות  אימהֹות  וב"פרזיטיות".  במצבה  להאשמתה  האפשרות  ובשל  הפוליטית, 

וילדיהן מרכיבים את אחת הקבוצות הגדולות שתלויות בתמיכת המדינה, קבוצות המקבלות 

קצבאות ומזונות ילדים, סיוע בדיור ועוד. תלות זו מאפשרת למדינה להתערב בחיי האימהֹות 

שיח  ובעזרת  והמשפט,  הרווחה  גורמי  באמצעות  נרחבת,  במידה  עליהם  ולהשגיח  וילדיהן, 

אידיאולוגי ומקצועי, חקיקה ואמצעי כפייה. 

לפקידי הסעד יש תפקיד מרכזי בהתערבות ובהשגחה על משפחות במצוקה, והם משמשים, 

שלא מרצונם, "שוט" לפיקוח על "שכבות נחשלות" )מאסס, 1996, עמ' 426(, ומשגיחים על 
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 Hasenfeld, 2000,( "ה"קוד המוסרי אודות ערכי משפחה, מגדר ואתניות על ידי ביזוי העני

pp. 348-349(. הם פועלים כמתווכים בין משפחות במצוקה ובין משפחות מבוססות )בהליכי 

וכ"ספקי"  נוער(,  ובני  ילדים  של  חוץ־ביתית  )בהשמה  מופרטים  רווחה  ומוסדות  אימוץ( 

תינוקות וילדים. נראה לי שהכחשת תולדה זו של מדיניות ההשמה החוץ־ביתית מונעת את 

האפשרות להביא שינוי מהותי כלפי "ילדים ונוער בסיכון/בסיכוי/במצוקה/בשוליים". הכרה 

בהשפעה ההרסנית של ההשמה החוץ־ביתית על הילדים, על משפחותיהם ועל החברה כולה, 

עשויה להביא להפניית המשאבים לשיפור השירותים בקהילה )ולקידום העבודה הקהילתית( 

ולסיוע ישיר למשפחות מוחלשות. 

ההתערבות בחייהן של משפחות הנמצאות במצוקה חברתית־כלכלית מייצרת איום מתמיד 

של הוצאת ילדים מחזקת אימהֹותיהם ומשפחותיהם והעברתם לאימוץ, לאומנה או למוסדות 

רווחה. בו בזמן חולשתן החברתית־כלכלית של אימהֹות חד־הוריות מאפשרת לרשויות המדינה 

לממש אינטרסים שונים באמצעות הפקעת חזקתן על ילדיהן, למשל לספק צורכי אימוץ של 

קבוצות מבוססות ולאפשר את קיומם של מוסדות רווחה מופרטים, המקבלים תקציבים עבור 

כספי  לחסוך  במאמציה  למדינה  גם  מסייעת  זו  קבוצה  של  חולשתה  בהם.  המושם  ילד  כל 

ביטוח לאומי המשולמים לאימהֹות חד־הוריות כדמי מזונות לילדיהן )בנימין, 2005(. האשמת 

אימהֹות בהורות לקויה, בהזנחה, בפגיעה ובניכור של ילדיהן, האשמה המאפשרת את הפיקוח 

וההתערבות של הרשויות, תורמת, כך נראה, לשימור מערך הכוח המגדרי בחברה. 

הרווחה  מדינת  של  אלו  בהיבטים  מתעלם(  אף  )ואולי  לעסוק  ממעט  הקיים  המחקר 

הניאו־ליברלית, הקשורים להפקעת החזקה של אימהֹות במצבי חולשה על צאצאיהן. מאמר 

מצביע  שנים,  מ־25  יותר  של  וממחקר  שטח  מפעילות  דוגמאות  בעזרת  זה  נושא  שבחן 

אידיאולוגי  בשיח  משתמשים  מוחלשות  מאימהֹות  ההורות  חזקת  הפקעת  שהליכי  כך  על 

ומקצועי. שיח זה זוכה לתמיכה ציבורית נרחבת, המצדיקה את המדיניות הפוגעת באימהֹות 

ובילדיהן. והנה, אף שאימהּות מוצגת כערך חברתי נעלה, נראה שבהקשרים של חולשה 

מושגים  לאימהּות.  הזכות  לפסילת  באימהּות  בכישלון  חברתית־כלכלית משמשת האשמה 

ו"הורות  הורי"  "ניכור  "הזנחה",  הילד",  "טובת  כגון  קשה,  לביקורת  זוכה  שאמינותם 

מיטבית", נעשו מטבעות לשון המנרמלים הליכים הכרוכים בפגיעה קשה באימהֹות ובילדים 

מקבוצות מוחלשות, ומנשלים "את אלה החיים בעוני מאנושיותם" )בנימין, 2014, עמ' 39(. 

העוינות והניכור שצומחים בין קבוצות אנשים הם תופעה בולטת במדינה הניאו־ליברלית, 

בין  העוינות,  רווי  המובנה,  החיץ  זה.  במאמר  שנידון  בהקשר  נחקרה  שלא  כמעט  היא  אך 

אימהֹות ביולוגיות לאימהֹות מאמצות, בין פקידות סעד שלוקחות ילדים מאימהֹות התלויות 

מבט  מנקודת  אותו  לחקור  שראוי  נושא  הוא  מהן,  נלקחים  שילדיהן  אימהֹות  ובין  בעזרתן 
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סוציולוגית־פמיניסטית ומנקודות מבט נוספות. כך גם חשוב להרחיב את המחקר על המאבק 

הצדקת  את  שמשרת  מאבק   ,)Hacker, 2013( הורות  על  לגברים  נשים  בין  המר  המגדרי 

הפקעת חזקת האימהּות ומאפשר את צמצום תשלום המזונות על ידי המדינה.  

מקורות

יהיו עוד הפקר".  )2015(. ועדת השרים אישרה קידום חוק האומנה: "הילדים לא  י'  בגנו, 

www.maariv.co.il/news/israel/Article-487308 מעריב, 5 ביולי 2015. אוחזר מתוך

בנימין, א' )2005(. שינוי חוק חזקת הגיל הרך הוא הפתרון הזול ביותר למדינה. אתר "פרלמנט 

 http://womenparliament.org/נשים", נובמבר 2005. אוחזר מתוך דר-אורלי-בנימין

והמאמץ  מואצת  ניאו־ליברליזציה  של  בהקשר  בישראל  מגדר  חקר   .)2012( א'  בנימין, 

לאתגרה. מגדר, 1, 23–42. 

בנימין, ש' )2014(. אזרחות מודרת: המקרה של "חסרות הבית" הסמויות. בטחון סוציאלי, 

 .43–19 ,94

גילת, י"צ )2006(. על הכשל המשפטי המובנה באבחון "טובת הילד" באמצעות מערך שירותי 

הרווחה. מאזני משפט, ה, 403–488.                                

הודעות הכנסת )2017(. כעשרים אלף ילדים הוצאו מבתיהם, "המדינה לא יודעת מה קורה 

http://main.knesset.gov.il/News/ איתם". אתר הכנסת, 8 במאי 2017. אוחזר מתוך

PressReleases/Pages/press08.05.17qq.aspx

 ,1 פלילים,  )1997(. יחסי אם־עובר ושימוש בסמים על ידי נשים הרות.  הלפרין־קדרי, ר' 

.338–261

הרבסט, ע' )2010(. שיח "אמהי־לאומי" מול שיח ה"נצלניות": מחאת האמהות החד־הוריות – 

2003. בתוך ח' כץ וא' צפדיה )עורכים(, מדינה מפקירה – מדינה משגיחה: מדיניות   

חברתית בישראל 1985–2008 )עמ' 211–232(. תל אביב: רסלינג.

הרצוג, א' )1991(. אידיאולוגיה ומציאות בהוסטל לנערים. חברה ורווחה, יא)2(, 196–213.

הרצוג, א' )1996(. מי מרוויח ממדינת הרווחה? תיאוריה וביקורת, 9, 81–102.



33 אימהּות במדינת הרווחה: השיח והמדיניות של פסילת האימהּות של נשים מוחלשות

קים  וי'  שדמי  א'  עדן,  ל'  בתוך  הקטין.  וטובת  ביורוקרטית  אלימות   .)2004( א'  הרצוג, 

 .)294–257 )עמ'  בישראל  חוק  ואכיפת  בפשיעה  מחקרים  צדק:  רודפי  )עורכים(, 

תל אביב: צ'ריקובר.   

מעורבות  )עורך(,  י' קטן  מוסדיים. בתוך  ושירותים  )1996(. שירותים קהילתיים  י'  ווזנר, 

ארגונים לא ממשלתיים בשירותי הרווחה האישיים: מגמות ותמורות )עמ' 137–160(. 

תל אביב: רמות. 

וייס, ע' )2005(. העבודה הסוציאלית בראי הביקורת. חברה ורווחה, כה)2(, 249–281.

בסיכון.  ולנוער  לילדים  חוץ־ביתיות  במסגרות  להשמה  המתנה   .)2011( א'  וייסבלאי, 

www.fkn.org.il/webfiles/fck/ ירושלים: הכנסת – מרכז המחקר והמידע. אוחזר מתוך

hamtana_le_hasama_huz_beitit_2011.pdf

ועדת גילת )2002(. דין־וחשבון של ועדת ייעוץ לקביעת סמכות "ועדות החלטה" ודרך 

העבודה  משרד  ירושלים:  גילת(.  ועדת  )דו"ח  למיניהם  הסעד  פקידי  מול  התנהלותן 

והרווחה.

ועדת סילמן )2014(. דין וחשבון הוועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של 

ירושלים:  גילת(.  ועדת  )דו"ח  ראייה  הסדרי  ונושא  חוץ־ביתיות  למסגרות  ילדים 

www.molsa.gov.il/About/ מתוך  אוחזר  החברתיים.  והשירותים  הרווחה  משרד 

OfficePolicy/Documents/דוח-ועדת-סילמן-לדפוס  

לסדרי  הסעד  פקידות  של  עבודתן  בנושא:  בדיקה  צוות   .)2008( סלונים־נבו  ועדת 

מתוך  אוחזר  והרווחה.  העבודה  משרד  ירושלים:  סלונים־נבו(.  ועדת  )דו"ח  דין 

https://shared-parenting.co.il/ wp-content/uploads/2013/10/-דוח-סלונים-נבו-על  

דרכי-פעולת-פקידי-סעד-לסדרי-דין  

ויישומם  יסוד בתחום הילד והמשפט  הוועדה לבחינת עקרונות   .)2003( ועדת רוטלוי 

ירושלים:  רוטלוי(.  ועדת  )דו"ח  רוטלוי  סביונה  השופטת  בראשות  בחקיקה, 

www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/ מתוך  אוחזר  המשפטים.  משרד 

NosimMishpatim/Global/DOH_HAVEADA_11.pdf

רפואה  וסוגיות.  שיטות  הורית:  מסוגלות  של  פסיכולוגית  להערכה  מודל   .)1992( מ'  זכי, 

ומשפט, 7, 30–33.



אסתר הרצוג34

זכי, מ' )1999(. מחשבות על המסוגלות ההורית. רפואה ומשפט, 20, 95–97. אוחזר מתוך 

https://ismal.co.il/newsletter/%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%A2%
D7%AA%2020.pdf  

ִמנהל  ירושלים:   .2013–1993 חד־הוריות  משפחות   .)2014( ש'  ווסרשטיין,  א',  טולידנו, 

המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי.

יגיל, ד' )2008(. שיקולים ולבטים באבחון מסוגלות הורית. בתוך ד' יגיל, א' כרמי, מ' זכי וע' 

לבני )עורכים(, סוגיות בפסיכולוגיה, משפט ואתיקה בישראל: אבחון, טיפול ושיפוט 

)עמ' 183–205(. תל אביב: דיונון. 

צפדיה  וא'  כץ  ח'  בתוך  והשגחה.  הפקרה  בין  המקף  מבוא:   .)2010( א'  וצפדיה,  ח',  כץ, 

)עורכים(, מדינה מפקירה – מדינה משגיחה: מדיניות חברתית בישראל 1985–2008 

)עמ' 9–31(. תל אביב: רסלינג.

)2002(. אבא פדופיל עדיף על אמא מנכרת: תסמונת הניכור ההורי של גארדנר  לביא, ס' 

אבא-פדופיל-עדיף-על- מתוך  אוחזר   .PsakDin אתר  בישראל.  העליון  המשפט  ובית 

https://psakdin.co.il/Document/אמא-מנכרת

ורווחה,  חברה  המומחים.  ותפקיד  הערכית  הבחירה  על  הילד":  "טובת   .)1996( מ'  מאסס, 

טו)4(, 415–429.

מאסס, מ' )2010(. בשם טובת הילד: אובדן וסבל בהליכי האימוץ. תל אביב: רסלינג.

מבקר המדינה )1998(. דוח שנתי 48. ירושלים: מבקר המדינה.

אתר  בישראל.  המשפטי  בשיח  ההורי"  "הניכור  תיאוריית  השתרשות   .)2004( נ'  מישר, 

השתרשות-תיאוריית-"הניכור-ההורי"-בשיח-המשפטי- מתוך  אוחזר   .PsakDin
https://psakdin.co.il/Document/בישראל

מלר, ט' )2014(. הזכות לדיור נאות: אימהות חד־הוריות פלסטיניות־ישראליות. סוציולוגיה 

ישראלית, טו)2(, 336–359.

מנסבך, א' )2005(. ביקורת ללא פחד: מבט ביקורתי על העבודה הסוציאלית לנוכח הגותם 

של קארל מרקס ומישל פוקו. חברה ורווחה, כה)2(, 167–184.

מרקס, ע' )2015(. ההקשר החברתי של התנהגות אלימה: מחקר אנתרופולוגי־חברתי על 

עיירת עולים בישראל. תל אביב: רסלינג.



35 אימהּות במדינת הרווחה: השיח והמדיניות של פסילת האימהּות של נשים מוחלשות

אביב: מרכז  תל  הוריות בישראל.  משפחות חד   .)2017( מ'  ופורת,  א',  גזלה,  ר',  נתנזון, 

www.macro.org.il/images/upload/items/ מתוך  אוחזר  מדינית.  לכלכלה  מאקרו 

33231091121240.pdf  

סלונים־נבו, ו', ולנדר, י' )2004(. האם טובת הילד יכולה להתקיים בנפרד מטובת המשפחה? 

מחשבות והמלצות לשינוי. חברה ורווחה, כד)4(, 401–433.  

של  בחייהן  אימהות  של  מקומה  בישראל:  ועוני  אימהות   .)2006( א'  ובנימין,  ש',  סמבול, 

עובדות עניות. סוגיות חברתיות בישראל, 1, 31–63.

אתני.  רקע  על  מיקרו־אגרסיות  של  אוטואתנוגרפיה  קרה?  כבר  מה  אז   .)2016( כ'  צאלח, 

תיאוריה וביקורת, 46, 67–90.  

קליין, מ' )2011(. ה"פ 52056-11-11 שירותים חברתיים בני ברק נ' ג. ואח׳, 8 בדצמבר, 

www.psakdin.co.il/kAnnex/nws_nktq_1.pdf 2011. אוחזר מתוך

קרומר־נבו, מ' )2006(. נשים בעוני: סיפורי חיים, מגדר, כאב, התנגדות. תל אביב: הוצאת 

הקיבוץ המאוחד.

רונן, י', וגילת, י"צ )2010(. האומנם שיח זכויות הילד הקיים בישראל עושה צדק עם הילדים 

והמשפט הישראלי  זכויות הילד  )עורכים(,  וי' רחמים  מורג  ת'  ומשפחותיהם? בתוך 

)עמ' 315–335(. תל אביב: רמות.  

רונן, י', וגילת, י"צ )2016(. האומנם הגנת הילד רווחת במשפט הישראלי? משפט ועסקים, 

יט, 1143–1234.

רימלט, נ' )2010(. אימא טובה, אימא רעה, אימא לא רלוונטית: הורות במשפט בין אידיאל 

השוויון למציאות האימהית. משפטים, לט, 573–632. 

שאקי, א"ח )1984(. אפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על יישום עקרון טובת הילד. 

עיוני משפט, י, 5–35.

שדמי, א' )2012(. ארץ מאובטחת: משטרה, שיטור והפוליטיקה של הביטחון האישי. 

תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

שדמי, א' )2015(. אימהות: בין תוהו, כשלים, קסם וחזון. בתוך א' שדמי )עורכת(, דרך אם 

)עמ' 11–63(. תל אביב: רסלינג. 



אסתר הרצוג36

שוז, ר' )2007(. זכות הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים: לקחים מפרשת "תינוק המריבה". 

משפחה במשפט, א, 163–222.

שיפמן, פ' )1989(. דיני המשפחה בישראל. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

שמעוני, ע', ובנבנישתי, ר' )2011(. ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה 

)דו"ח  ותוצאות  מצב  רקע,  בקהילה:  והמטופלים  ביתיות  חוץ  במסגרות  השוהים 

מחקר(. ירושלים: מכון חרוב והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אוחזר מתוך ילדים-נפגעי-

https://haruv.org.il/wp-content/uploads/2018/11/1/התעללות-והזנחה

מפרספקטיבה  הישראלי  הרווחה  משטר  החלשה:  של  פוליטיקה   .)2010( ד'  שנקר־שרק, 

מגדרית. בתוך ח' כץ וא' צפדיה )עורכים(, מדינה מפקירה – מדינה משגיחה: מדיניות 

חברתית בישראל 1985–2008 )עמ' 233–248(. תל אביב: רסלינג. 

Atkinson, P. )1997). Narrative turn or blind alley? Qualitative Health Research, 
7, 325–344. 

Behar, R. )1996). The vulnerable observer: Anthropology that breaks your heart. 
Boston, MA: Beacon Press.

Ben David, V. )2011). Voices in the adjudication of compulsory adoption in Israel: 
The hegemonic voice of the professional expert and the unheard voice of 
biological parents. Adoption Quarterly, 14)2), 132–156.

Coffey, A. )1999). The ethnographic self. London, England: Sage

Dallam, S. J. (1999). Parental alienation syndrome: Is it scientific? In E. St. 
Charles & L. Crook )Eds.), Expose: The failure of family courts to protect 
children from abuse in custody disputes )pp. 67–94). Los Gatos, CA: Our 
Children Charitable Foundation.

Durkheim, E. )1973). Moral education. New York, NY: Free Press, 

Eisenstein, H. )2015). Feminism seduced: How global elites use women’s labor 
and ideas to exploit the world. New York, NY: Routledge.

Ellis, C. )2004). The ethnographic I: A methodological novel about 
autoethnography. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.



37 אימהּות במדינת הרווחה: השיח והמדיניות של פסילת האימהּות של נשים מוחלשות

Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. )2011). Autoethnography: An overview. 
Forum Qualitative Social Research, 12)1). Art. 10. doi:10.17169/fqs-12.1.1589

Ellis, C., & Bochner, A. P. (2000). Autoethnography, personal narrative, reflexivity: 
Researcher as subject. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln )Eds.), Handbook of 
qualitative research )pp. 733–768). London, England: Sage.

Gardner, R. A. )1987). The parental alienation syndrome and the differentiation 
between fabricates and genuine child sex abuse. Cresskill, NJ: Creative 
Therapeutics.

Gluckman, M. )1961). Ethnographic data in British social anthropology. The 
Social Review, 9)1), 5–17. 

Hacker, D. )2013). Men’s groups as a new challenge to the Israeli feminist 
movement: Lessons from the ongoing gender war over the tender years 
presumption. Israeli Studies, 18)3), 29–40.

Hasenfeld, Y. )2000). Organizational forms as moral practices: The case of welfare 
departments. Social Service Review, 74)3), 329–351.

Hertzog, E. )2014). Minors’ welfare and bureaucratic violence in Israel. 
Anthropology of the Middle East, 9)1), 63–79.

Méndez, M. )2013). Autoethnography as a research method: Advantages, limitations 
and criticisms. Colombia Applied Linguistic Journal, 15)2), 279–287.  

O’Meara, K. P. )1999). Has Psychiatry gone psycho? Insight Magazine, April 26, 
1999, p. 17.

O’Reilly, A. )2004). A politics of the heart: Toni Morrison’s theory of motherhood 
as a site of power and motherwork as concerned with the empowerment of 
children. In A. O’Reilly, Toni Morrison and motherhood: A politics of the 
heart )pp. 111–123). Albany: State University of New York Press. 

O’Reilly, A., & Porter, M. )2005). Introduction. In A. O’Reilly, M. Porter & 
P. Short )Eds.), Motherhood: Power and oppression )pp. 1–22). Toronto, 
Canada: Women’s Press.



אסתר הרצוג38

Park-Fuller, L. M. )2000). Performing absence: The staged personal narrative as 
testimony. Text and Performance Quarterly, 20)1), 20–42.

Polakow, V. )1993). Lives on the edge: Single mothers and their children in the 
other America. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Roberts, D. E. )1999). Mothers who fail to protect their children: Accounting for 
private and public responsibility. In J. E. Hanigsberg & S. Ruddick )Eds.), 
Mother troubles: Rethinking contemporary maternal dilemmas )pp. 31–49). 
Boston, MA: Beacon Press. 

Sainsbury, D. )Ed.). )1999). Gender and welfare state regimes. Oxford, England: 
Oxford University Press.

Wacquant, L. )2001). The penalization of poverty and the rise of Neo-Liberalism. 
European Journal on Criminal Policy and Research, 9, 401–412.

Wacquant, L. )2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social 
insecurity. Durham, NC: Duke University Press.

Wall, S. )2008). Easier said than done: Writing an autoethnography. International 
Journal of Qualitative Methods, 7)1), 38–53.  

Weber, M. )1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology 
)trans. & ed. by G. Roth & C. Wittich). Berkeley: University of California.  



39 אימהּות במדינת הרווחה: השיח והמדיניות של פסילת האימהּות של נשים מוחלשות

על המחברת

אסתר הרצוג היא פרופ' לאנתרופולוגיה חברתית, ומרצה במכללה האקדמית צפת. חוקרת  פרופ' 

בתחומי   – ומגדר  והפיתוח;  הקליטה  החינוך,  הרווחה,  בתחומי   – בירוקרטיה  הנושאים:  על  ומרצה 

על  ספרים  חיברה  פרסומיה  שאר  בין  והשואה.  הספורט  הרווחה,  הפוליטיקה,  החינוך,  הקליטה, 

יחסי תלות במרכזי קליטה של עולי אתיופיה )1998; 1999, באנגלית( ועל פרויקטים של אוריינות 

בעריכה(  השתתפה  )או  וערכה  באנגלית(,   ,2011( בנפאל  בכפרים  נשים  של  מגדרית  והתפתחות 

חיבורים על אנתרופולוגיה מקומית בישראל )1998; 2010, באנגלית( ועל מתודולוגיות אנתרופולוגיות 

)2012, באנגלית(, על נשים ומשפחות בשואה )2006; 2008, באנגלית(, על כוח ומגדר בחינוך )2010( 

ועל זנות וסחר בנשים ובפורנוגרפיה )2013; 2019, באנגלית(. כמו כן, פרסמה מאות טורים ב"דעות 

מעריב", באתר ynet ובמגזינים שונים.

הערות
לפי סקר תקופתי של המוסד לביטוח לאומי, שנכתב על ידי טולידנו ווסרשטיין )2014(,   1

הוכפל מספר המשפחות החד־הוריות בשנים 1995–2013: ב־1995 אוכלוסיית המשפחות 

החד־הוריות בישראל הייתה 9.3% מסך המשפחות עם ילדים, ב־2009 – 12.5%, "ומאז 

שיעורן בכלל המשפחות עם ילדים הוא 12.4%" )שם, עמ' 6(. על פי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה חלה עלייה ניכרת בשיעור המשפחות החד־הוריות באוכלוסייה הערבית: 

ופורת,  גזלה,  )נתנזון,   9.6% היה  הוא   2015 ובשנת   ,6.2% היה  שיעורן   2004 בשנת 

2017, עמ' 5(.

דבריו של מוטי וינטר, סמנכ"ל משרד הרווחה לשעבר, בישיבת הוועדה לזכויות הילד   2

בכנסת ב־13 ביוני 2006, מבהירים כי מערך מוסדות הרווחה המופרט מתבסס על שדולה 

כוח  יותר  יש  חזקה: "הבעיה שבדיונים בכנסת מדברים תמיד על הסידור החוץ־ביתי, 

פוליטי לצד החוץ־ביתי" )מתוך הפרוטוקול(. 

של  הקפיטליסטיים  הכוחות  כי  טוענת  למשל   )Eisenstein, 2015( אייזנשטיין  הסטר   3

הניאו־ליברליזם,  בשירות  קואופטציה  הליברלי  לפמיניזם  עשו  הגלובליזציה  תאגידי 

שלמעשה פוגעת ברוב הנשים. 


