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מחלוצות לאימהות
כחלק מהנדנדה בתולדות המאבק
השי לשוויון ,העשור הראשון למדינה
התאפיין בקריאה לנשים לשוב
לתפקידיהן המסורתיים לאחר היותן
מגשימות ולוחמות .מחקר חדש

"אם הבית בסדר,
כל המדינה בסדר"
לקראת המדינה שבדו! נתפסו הנשים כשוות
בפעילות הציונית ,בהגשמה ובקרבות ,אן
דווקא עם הקמתה ובשם חיזוקה הן נדרשו
לחזור למקומן"הטבעי" נרעיות ונאימהות.
הזגזוג ההיסטורי של המהפכה הפמיניסטית

/חנה קהת/
 kהמהפכה הפמיניסטית ,שניצניה הנצו בסוף
המאה ה־ ,18היא תהליך היסטורי בעל אופי
מתעתע; זיגזג מפואר של התקדמות ,קיפאון ואף
נסיגה .צעד קדימה ושניים אחורה .פירות ממשיים
החלה מהפכה זו לראות רק לקראת שנות העשרים של
המאה העשרים .אחרי יותר מ־ 120שנה של תהליכים,
שכללו כתיבה פמיניסטית ,הפגנות ומאבקים ,התחי
לו נשים לזכות בכוח השפעה בחיים הציבוריים באמ
צעות זכות הבחירה)להוציא את ניו־זילנד ועוד כמה
מקומות זניחים שהעניקו את הזכות הזו לנשים ,לעי
תים באופן מוגבל ,כבר במאה ה־ .(19אך גם לאורך
המאה העשרים ועד ימינו ניתן להצביע על המאפיין
המהותי של המהפכה הזו  -דור של התקדמות ,ולא
חריו דור של קיפאון.
אחת הסיבות לנסגנות המאפיינת מהפכה זו ,היא
העדפה מתמדת של בעיות כלליות שנתפסות כבהולות
יותר ,ולפיכך דוחקות אותה לשוליים .מאז ומעולם
נתבעו נשים "להמתין לזמנים ׳פשוטים' יותר" .דחיקה
זו מתאפשרת בגלל המציאות ההיסטורית העגומה של
שתיקת הנשים במשך אלפי שנים ,למרות סבלן הרב
מהדיכוי הפטריארכלי .ההפנמה של המציאות הדכא־
נית והלא שוויונית כאפשרית ואפילו כסבירה ונכונה,
מאפשרת לדחות את הקץ של השוואת זכויות הנשים.
ד״ר שרון גבע ,היסטוריונית ומרצה באוניברסיטת
תל־אביב ובמכללת סמינר הקיבוצים ,מראה בספרה
החדש "האשה מה אומרת? נשים בישראל בשנות המ
דינה הראשונות" ,את השינוי ההיסטורי שחל בתחום זה
בעשור הראשון להקמת המדינה .בשנות היישוב ,במיוחד
לאחר העלייה השנייה ,נשים לקחו חלק פעיל בפעילות
הציונית ,בהגשמה החלוצית ,במחתרת ,בארגון השומר
ואף בקרבות ,נשים נקראו להתגייס להגנה ,והיו אף
טייסות שהוכשרו .מאז  1910התקיים ביישוב היהודי
מאבק סופרג׳יסטי על זכות הנשים לבחור ולהיבחר ,ואף
הוקמה אגודת נשים בראשותה של שרה טהון למען המ
טרה הזו .בחברה הדתית המאבק הזה מוכר בעיקר בגלל
מלחמת החורמה שהכריז הרב קוק נגד זכות הבחירה של
נשים .אך ההכרעה ההיסטורית הביאה לכך שנשים נב
חרו כבר לוועד הלאומי.
שוויון מגדרי נכלל במגילת העצמאות של מדינת
ישראל ,ומרגע הקמת המדינה לא הייתה מחלוקת בע
ניין זה .המאבק הסופרג׳יסטי העיקש הביא לכך שבעת
הקמת המדינה נבחרו כ־ 12נשים לשמש כחברות כנסת.
אמנם בקרב המפלגות הדתיות לא היו נשים בכלל,
אך נשים רבות לקחו חלק פעיל בפוליטיקה הישרא־
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נשים התמסרו מחדש למשימה העליונה לגדל ילדים למדינה הצעירה .חוף תל־אביב צילום :טדי בראונר ,לע״מ

לית בכללה .המפורסמת שבהן היא כמובן גולדה מאיר,
האישה הראשונה ושנים רבות גם היחידה ששימשה
כשרה בממשלה ,ולימים אף כראש הממשלה.
ואולם ,המיתוס ההיסטורי הגורס שבתחילת הדרך
מעמד האישה במדינה היה טוב ,מתנפץ בספרה של
גבע .בעשור הראשון של המדינה החדשה ,הישגיהן המ
רשימים של הנשים מתחילת המאה העשרים ועד הקמת
המדינה נמוגו ,והן נדרשו לחזור ״למקומן הטבעי״ -
לבית ,לאימהות ,לתפקיד הרעיה הנאמנה המחזיקה את
משק הבית ומגדלת את הילדים ,ומבססת בכך את חוס
נה של המדינה הצעירה.

בניית הלאום
שם הספר" ,האשה מה אומרת" ,נגזר מהשם שהע
ניקה העיתונאית הוותיקה מרים שיר )(1982 - 1903
למדור האישה שערכה בעיתון "דבר" .התמונה שעל
כריכת הספר כבר מעוררת תחושה עמוקה של עצב
ותסכול .״ 1במאי" ,האיור של הקריקטורימטית היחידה
שפעלה אז בארץ ,פרידל שטרן) ,(2006 - 1917מציג
את האישה בתקופה זו והיא עובדת קשה מאוד .לבושה
כעקרת בית קלאסית בסינר ומטפחת ,ובידיה תינוק ומ
טאטא ,היא פועלת בביתה כאם וכעקרת בית ,ואין לה
כל זכות ,אפילו לא של פועלים שיצאו להפגין ולחגוג
את היום הזה .זהו דימוי סמלי למעמד הנשים בתקופה
זו ,של נסיגה חזרה לתפקידים הביתיים ולזהות המסו
רתית כעקרת בית.
מדורי העיתונים אשר יועדו לנשים ונכתבו על
ידי נשים ,משמשים לגבע מקור מרכזי במחקרה .בכל
העיתונים היה מדור נשים ,לעיתים במקום שולי ,וגבע
בדקה על מה נשים כתבו באותה תקופה .ובכן ,ללא הב
דלים בין הקבוצות השונות בחברה וללא הבחנה פולי
טית ,רובן כתבו על תפקידן באימהות ועל חלקן בבניית
הלאום באמצעות ביסוס הבית וגידול ילדים .באמצעות
העיתונות חקרה גבע את דעותיהן על הנשים שקדמו
להן ,אותן נשים שנאבקו לקחת חלק פעיל בבניית המ
דינה ,ואת יחסן לתפקיד המשפחתי באימהות וכרעיות.

למרבה ההפתעה או אולי האכזבה ,הדעה הרווחת
בקרב נשים בעשור הראשון להקמת המדינה הייתה
שתפקידה הראשוני והעיקרי של האישה הוא לדאוג
לבית .כדברי שיינה קורנגולד ,אחותה של גולדה מאיר,
שבחרה במודע ובגאווה להשקיע את כל מרצה בבית
ובמטבח" :אם הבית בסדר ,כל המדינה בסדר" .בעיניה,
בחירתה לא נפלה מבחירתה של אחותה להתמסר לק
ריירה פוליטית.
אך היו גם כאלה שהמשיכו במאבק הפמיניסטי ,ולא
נכנעו ללחץ החברתי להוליד ילדים ולגדלם ,לנהל את
משק הבית ולשמש רעיה נאמנה לבעל שמתפקד מחוץ
לבית .אחת הבולטות שבהן הייתה תהילה מטמון)1905
  ,(1974שייסדה את איגוד הנשים שהפך ל״ליגה לזכויות נשים" ,וכן את כתב העת "האשה במדינה" ,במה
לפובליציסטיקה מתמשכת למען שיווי זכויות לנשים.
מטמון ,משפטנית שהפכה למובילת המאבק הפמיניסטי,
הייתה קול בודד בשנים שלאחר הקמת המדינה .גבע
מצטטת כמוטו את דבריה" :באמת אנחנו הנשים הננו
מברזל שאין אנו נופלות תחתינו או עושות שערוריות
ומהפכות")"הרהוריה של עקרת בית" ,האשה במדינה,
.(1950

אימוץ תינוקת תימנ״ה
הספר מחולק לשלושה פרקים מרכזיים " -האשה
במדינה״ ,״לאשה ולאם״ ,״האשה והבית״  -ואלה כו
ללים מגוון תתי־פרקים .כל פרק מספר את סיפורה של
האישה ביחס לגורם מרכזי אחר בחייה ,וגם מפגיש את
הקורא/ת עם דמויות נשיות בולטות בתחום.
בפרק הראשון סוקרת גבע את המפנה שחל במ
עמד הנשים לאחר הקמת המדינה במישור הפוליטי.
היא מתארת את פעילותן הציבורית ,את מאבקיהן
להגשמת זכותן לבחור ולהיבחר ואת יחסן לתחום
המגדר .בשנים אלו רווחה התפיסה שאישה יכו
לה להרשות לעצמה לצאת לפעילות פוליטית רק
לאחר שהוכיחה את עצמה בניהול הבית .היא מרחיבה
לתאר את פועלה של גולדה מאיר ,סמל האישה בפו־

