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 שרה קליימן: סקירה

, במקומן של נשות חינוך –עוסק במקומן של הנשים בחינוך הקיבוצי וביתר דיוק  הדרה מעגלים שלהספר 

המחקר שעליו מבוסס הספר התמקד בסיפורן של שלוש . בחקר החינוך הקיבוצי ובפרסומו, חברות קיבוץ

 – א"ותבדל ,ל"רות ז ומרים שמיר חוה:  נשים מרכזיות בחינוך הקיבוצי בכלל ובמכללת אורנים בפרט

 . האס כהמל

שילבו בספר קטעים מתוך עבודת המחקר , לזרוביץ-רחל הרץ' ר גבי אסם ופרופ"ד, הכותבות

כמו גם קטעי מסמכים פרי עטם של כותבים שונים וראיונות שערכו עם , ששימשה בסיס לכתיבת הספר

סיפורן  ;?איפה אמהות החינוך הקיבוצי:החומרים שנאספו ונותחו אורגנו בשלושה שערים. גיבורות הספר

 .תובנות מתוך ניתוח הראיונות - לרקוד טנגו עם ההדרה; של שלוש אמהות החינוך הקיבוצי

 (:31' עמ)כפי שמעידות הכותבות 

נכתב מתוך תפיסת עולם פמיניסטית וקיימת בו שאיפה לבדוק את הניתוח החברתי  הספר
ריה הפמיניסטית כמו מושגי יסוד של התיאו. הפמיניסטי כפי שהתפתח בעולם המערבי ובישראל

מנהיגות נשית מול , שליטה במקורות ייצור הידע, בולטות במרחב הציבורי והפרטי, הדרה
והמתח ]...[ מנהיגות גברית מצטלבים עם מושגי היסוד של הקיבוץ אשר נתפס כיצירה חדשה 

 .עבודה-משפחה-שוויון: האידיאולוגי והפרקטי שבין המשולש

ת שרומזת על תהליכים סובייקטיביים של פרשנות ושל ייחוס פמיניסטיה-הפרדיגמה הפרשנית

ובתיאור כלי המחקר ושיטת הניתוח ( 31' עמ)בולטת גם בשאלות שמוצגות כבר בפתח הספר , משמעות

 .  מעגלי ההדרה, גישה זו נרמזת גם במטפורת המעגלים(. 86' עמ)

מחקר . בעת מעלה שאלותנטורליסטית זאת היא שמקנה לספר את ייחודו ובה -גישה איכותנית

החוקר האיכותני מזמין את . מבקש לחשוף משמעויות מעבר לסיפור שמספר הנחקר ,מעצם טיבו, איכותני

הנחקר לספר את סיפורו וממקד את עבודת המחקר בנרטיבים האותנטיים ובמשמעות שהנחקרים 

הווה , עבר. ממדי-קשר ואיננו חדהסיפור הכתוב ְוַהָדבּור הוא לעולם תלוי ה(. 3001, שקדי)מייחסים להם 

 (.Spectot-Mersel, 2010)עולם פנימי ועולם העשייה הם החומרים שבונים אותו , פרט וקולקטיב, ועתיד

זהו הילוך על . אופיו של המחקר האיכותני ומעורבותו של החוקר בתהליך פותחים פתח לסובייקטיביות

, עמדותיו או הסתייגויותיו, השפעת דעותיו של החוקרלבין , חבל דק בין המחקר שטוען לתקפות ומהימנות

 .על דרך איסוף הנתונים ועל ניתוחם

עמדותיהן של הכותבות מובהרות כבר בשער . מהלך על חבל דק זה מעגלים של הדרההספר 

 תרומתן נסקרת במהלכוו "?הקיבוצי החינוך אימהות איפה" השאלה את מציג השער(. 86-31' עמ)הראשון 

 כאלגוריה, האימהות שלוש בהצגת. חדש מסוג תודעה לעצב המטרה ומנוסחת המשותף לחינוך הנשים של

 כתיבת של הרמה :רמות אלו בשלוש נשים של היעדרותן את לחשוף הכותבות מבקשות, אבות לשלושה

 .אליהן המחקרית ההתייחסות של הרמה; בשדה וההדרכה ההנהגה, ההובלה של הרמה; התאוריה

 

 

 

 
 3033אפעל -רמת ,הוצאת יד טבנקין, "מגדר קיבוץ"סדרת 

 אוניברסיטת חיפה, לזרוביץ-רחל הרץ' פרופ; לחינוך חברתי" עידן"מרכז , ר גבי אסם"ד
 המכללה האקדמית לחינוך, אורנים, ר שרה קליימן"ד



מנהיגות ; בית מול קיבוץ: מצייר ארבעה מעגלים של הדרה( 363-371' עמ)בספר  העשירי הפרק

בכל מעגל . התנועה מול האקדמיה; הקיבוץ מול התנועה; מול התנועה הקיבוצית( מכללה)ינר חינוכית בסמ

 מתקיימת לא, מציינות החוקרות, הארבעה מתוך בשניים. נבחנת הְסֶפָרה הפרטית והספרה הציבורית

 התנועה מול( במכללה) בסמינר החינוכית המנהיגות של ובמעגל הקיבוץ מול הבית של במעגל: הדרה

ד לנושאים הנידונים בספר ולמושג והדרך המטפורית לארגון הממצאים במעגלים מותאמת מא. יבוציתהק

 לפרט שבו ממרחב או מהכלל הוצאה, הרחקה יש לזכור כי אם הדרה פירושה, יחד עם זאת. "הדרה"

 .הרי בשניים מתוך ארבעת המעגלים לא הייתה קיימת הדרה, בו להימצא זכות יש המודר

, ותיעדו כתבו וכשכבר מעייניהן של גיבורות הספר בראש עמדו לא והתיעוד הכתיבה נושא, אכן

 והחשיבה היישומי המרכיב. באקדמיה המקובל השיח במבנה ולא מחקרי בפורמט זה היה לא כלל בדרך

שמיר  חוה הם ספריהן של לכך בולטת דוגמה .אצלן שהודגשו הם החינוכית העשייה שבבסיס הפדגוגית

 העבודה תהליך(. 3006" )תראי זה אמיתי, אמא( "עם צילה גביש)ושל מלכה האס ( 3001" )תףהמסע המשו"

 של קהל היעד לכתבים . סדורה אקדמית בחזקת ִמְשָנה איננו הסופי והתוצר ומורכב ארוך היה הספרים על

אה פרחי הור של דורות ונשאר היה מלכה האס ושל ,(פרט לספרי הילדים)מרים רות  של, חוה שמיר

 באורנים מיוחדים ועמדה מעמד בעלות היו הנשים שלוש - לזרוביץ כותבות-כפי שאסם והרץ. ומחנכים

 . הקיבוצים ובסמינר

 היו הנשים שלוש כי מלמדים והיכרותנו עם גיבורות הספר גבי אסם של המחקר ממצאי, כלומר

וכן , ות ולחלום בדרכים חדשותרצון להציב מטרבטאה  מנהיגותן. מונהגיהן בקרב לפחות, מנהיגות גם היו

 ,Evans & Stone-Johnson) השראה העניקול מחויבותליצור , נחישות ויכולת להשפיע על אנשים, טחוןיב

דווקא  .טוען הספרגם כפי ש, מרכזי מקום לשלושתן נודע, בשדה וההדרכה ההובלה, ההנהגה רמתב. (2010

 המחקר והיעדר, שלהן כתיבתןב מחקרי-העיוניהממד . האחרות הרמות בשתי היעדרן בולט על רקע זה

 . הייחודית תרומתן אודות

 .הספר מפנה זרקור על הנשים ועשייתן ובכך תרומתו
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