
בנימוקלטיסהוכשרולאנשי?בשבי?שייפלוחשש

גבעשרוןד"רשלמחקרהעלילדי?.לגדלשתפקידן

40עמודעופראדרת

לקקריזה:נחשבזבניותבששחיון
הישראליהפמיניזםשלהשפלימי
היהאחדגור?אךרבים,היוהמדינהלהקמתהראשונותבשני?הנשיםלאפלייתהגורמים

שללצדןהכנסתחברותהתגייסוכיצדחושףגבעשרוןד"רשלמחקרהעצמן.הנשי?במיוחד:מפתיע

היוםעדאותןשמלוותהשוביניסטיותמהתפיסותכמההוטמעווכיצדביותר,הגדוליםהנשי?מדכאי

אדרתע13ר

התשובההסתתרהצה"לבארכיוןדווקא•••

היס־גבע,כך.כלרבזמןגבעשרוןד"רשחיפשה

טוריונית

$TS1$היסטוריונית$TS1$

$DN2$היסטוריונית$DN2$למהלבררביקשהבישראל,נשיםשל

בחילטייסותהיולאשניםעשרותבמשך

היתהשהסיבההשניםכללנו"סיפרוהאוויר.

האויבבשביהמטוסעםייפלושנשיםהחשש

בעברהגבע,אומרתאויבינו",להןשיעשוומה

האוויר.חילבביטאוןכתבת

שלרשמיבמסמךלכךהוכחהכשחיפשהאולם

"איןלמדי.שונההסברלגלותהופתעההאוויר,חיל

הת־לקבלמוסריזהשיהיהסבורהחילמפקד

חייבות

$TS1$התחייבות$TS1$

$DN2$התחייבות$DN2$חמשתוךילדיםוללדתלהתחתןלא

דןהאוויר,חילשלהחמישימפקדוכתבשנים",

חיילתשללהדחתהבנימוקב-7591,טולקובסקי,

טיס.מקורס

טייסתשלמנפילההחששלאאחרות,במילים

כטייסות,נשיםהכשרתשמנעהואהאויבבידי
שלהן,אחרבתפקידיפגעשהשירותהחששאלא
ילדים.גידולהעת:באותהיותרכחשובשנתפס

בספרהמופיעההזאתהארכיוניתהתגלית

)הוצאתאומרת?"מה"האשהגבע,שלהחדש

היש־הנשיםשלחייהןאחרישמתחקהמאגנס(

ראליות

$TS1$הישראליות$TS1$

$DN2$הישראליות$DN2$שניםהראשונותהמדינהבשנות

הישראליתהחברהשלדמותהעוצבהשבהן

הפוליטי־בתחומיגורלהרותהחלטותוהתקבלו

קה

$TS1$הפוליטיקה$TS1$

$DN2$הפוליטיקה$DN2$,מהמ־וחברה.כלכלהוביטחון,חוץוהממשל

טבח

$TS1$מהמטבח$TS1$

$DN2$מהמטבח$DN2$לכנסת,ועדהכביסהמחדרהממשלה,ועד
מהבוחנתגבעהקרבלמטוסיועדמהחיתולים

ואמרו.הרגישורצו,חשבו,נשים

לפר־שניתנוהכותרותגםכמוהספר,שלשמו

קיו,

$TS1$,לפרקיו$TS1$

$DN2$,לפרקיו$DN2$היש־בעיתונותהנשיםממדוריכולםלקוחים

ראלית,
$TS1$,הישראלית$TS1$

$DN2$,הישראלית$DN2$ולבית""לאשההפופולריהמדורכולל

מחקרהב"הארץ".לבארישולמיתשפירסמה

המדו־עלברובומבוססגבעשלהחדשההיסטורי

רים

$TS1$המדורים$TS1$

$DN2$המדורים$DN2$.בוודאימהםטובהיסטורימקור"איןהאלה

אזשהופיעובעבריתהעיתוניםשפערקעעל

הר־העולםוהשקפותהרוחלהלכילהתוודעכדי

ווחות

$TS1$הרווחות$TS1$

$DN2$הרווחות$DN2$המדינהבשנותהישראליבציבורוהנידחות

הארץ.למוסףבראיוןמסבירההיאהראשונות",

הערךרבהמידעשלביותרמקיפהסקירהלצד
מחקרגבעערכההתקופה,בעיתונותשהסתתר

הציוני,ובארכיוןצה"לבארכיוןהמדינה,בארכיון

ראיונותוקיימהנשיםשלזיכרונותבספריעיינה

מפתחתפקידישמילאואלהבהןמהןכמהעם

המדינה.קוםלאחרהנשיםשלבהיסטוריה

ריבק(,)במקור:שפינטאסתרהיתהמהןאחת
ה-05,בשנותהאווירחילשלטיסבקורסחניכה
אתלבררכדיונאבקההמסלול,באמצעשהודחה

ב-5391אביבבתלנולדההיאלכך.הסיבה

הנוערתנועתאווירלגדנ"עהצטרפהובנעוריה

טי־לתפקידינעריםשהכשירההנחשק,החילשל

סה

$TS1$טיסה$TS1$

$DN2$טיסה$DN2$יפה,בעיןזאתראולאהוריהגיוסם.טרם
אבללאישה.מקצועאינוטיסכישסברומשום

נחושה.היתההיא

שאוכלבתנאיהכלעללוותרמוכנה"אני

אמרהלו",דומהשאיןנפלא,רגשזהלטוס,

הנע־"גםהכותרתתחתל"לאשה",בראיוןב-4591

רה

$TS1$הנערה$TS1$

$DN2$הנערה$DN2$במ־שםנמצאת"כשאתטייסת!"להיותיכולה

רומים,

$TS1$,במרומים$TS1$

$DN2$,במרומים$DN2$דומהאינהטיסהאףכך.כליפהנראההכל

כנ־לךצמחוכיבקרבךצומחתותחושהלשנייה

פיים",

$TS1$,"כנפיים$TS1$

$DN2$,"כנפיים$DN2$.הוסיפה

מבע11לב1־רולק1ק3מו
אתשפינטהתחילהראיוןאותואחריחודשיים

אחריחניכים.120מביןאחתאישההטיסקורס

מילכללכתוב"התחלתיממנו.הודחהשנהחצי

הארץ,למוסףבראיוןהשבועסיפרהשיכולתי",
קברניטיאתלשכנעהעקרניסיונהאתכשתיארה

אתכללההרשימההחלטתם.אתלשנותהחיל

דייןמשההרמטכ"לבן־גוריון,דודהממשלהראש
בן־צבי.יצחקוהנשיא

לסמל,עצמהתהפוךששפינטשציפהמיאולם
ומ־זכויותקידוםלמעןהאישימאבקהאתותרתום

ניעת

$TS1$ומניעת$TS1$

$DN2$ומניעת$DN2$אכזבה.נחלכלליבאופןמנשיםאפליה

שפינטשכתבהמכתבגבעאיתרהצה"לבארכיון

נשיאואלמנתציוניתפעילהרופאה,ויצמן,לוורה

זכויותעלללחוםעומדת"אינניהראשון.המדינה

"היאשפינט.להכתבהמקומן",ולהוכיחהנשים

הנשיםזכויותעלכמאבקמאבקהמזיהויהסתייגה

טיסבקורסלהשתתףהזהובמקרההן,באשר

אתלהוכיחשווההזדמנותולקבלהאווירחילשל

גבע.אומרתמקצועית",מבחינהיכולותיהן

ול־לישנעשההעוולאתלךלספרבדעתי"יש

חיל

$TS1$ולחיל$TS1$

$DN2$ולחיל$DN2$.הייתיאףואוליאחרמחניךנפלתילאהאוויר

היודעתי,אתמביעהאינניביותר...הטוביםבין

בקורסנשארתישאילושאמרומוסמכיםאנשים
לגב־שפינטכתבהדרישותיו",כלעלעונההייתי

רת

$TS1$לגברת$TS1$

$DN2$לגברת$DN2$.בהצלחהעמדהכיהדגישה,היאויצמן

לגב־שנקבעו"כפיהקורםשלהפיזיותבדרישות

רים

$TS1$לגברים$TS1$

$DN2$לגברים$DN2$את"העמידהוכיגבע,כדבריגברים",ידיועל

זהשאיןאףעלשלההעדיפויותסדרבראשהצבא

גבע.לפימאישה",מצופה

אחדהדחתה,לפניימיםכמהכיהוסיפה,עוד

מרגישיםאנואיןאסתר,"ראי,לה:אמרהחניכים

כהוכחהזאתמפרשתגבעבחורה".בהיותךבינינו

הצ־היאאישהשבתורלכךשפינטבעיני

טיינה

$TS1$הצטיינה$TS1$

$DN2$הצטיינה$DN2$הצליחה"היאהגברים.עלהתעלתהואף

גבע.אומרתיצרה",היאשלאבקריטריוניםלעמוד

אינההיאכישפינטהדגישההמכתבלאורך

שלברגעזאתאומרת"איננירגש.מתוךפועלת

הע־אתבפנייךלהוקיעמנסהאינניהתרגשות...

וול
$TS1$העוול$TS1$

$DN2$העוול$DN2$כתבה.סנטימנטלית",מבחינהזהשבצעד

לדבריה,היו,זובפנייתהשיקוליההוא.נהפוך
החומריים,בעיקרהחיל,שלחישוביוכל"קודם
עתידי".אתראיתיבוכיחישוביהםוחישוביו

הדבריםשמא"נזהרהשפינטכימסבירה,גבע

מו־נשיסממןרגשנותשלכגילוייתפרשו

בהק,

$TS1$,מובהק$TS1$

$DN2$,מובהק$DN2$׳חולשה׳".עלשמלמד

הפךמתוכנן,באופןלאאםגםבהמשך,אולם
כדב־הן",באשרהנשיםבשםל"מחאההזההמכתב

רי

$TS1$כדברי$TS1$

$DN2$כדברי$DN2$,ובמגבלותיה.התקופהברוחעדייןאםגםגבע

לד־לפחותאוילדיםהולדתעללוותרמוכנה"אני
חותם

$TS1$לדחותם$TS1$
$DN2$לדחותם$DN2$האהבהאתדוחהאיננייותר.רחוקלזמן

האםאולםבחורה,היותילרגעאףשוכחתואינני

מןתגזליניילדיםללדתבכושרשחוננתיהסיבה

שפינט.כתבההתעופה?"

ה-05,שנותשלבישראלכימסבירה,גבע
אמנםהיאביותר.נאיביתהיתהשפינטשלההנחה

לאללדתאישהשליכולתהכילהסבירניסתה

לאו"הרחםכטייסתלשרתממנהלמנועאמורה

"תפ־אולםלקוקפיט",בדרךלמכשוללעמודאמור

קידה

$TS1$תפקידה"$TS1$

$DN2$תפקידה"$DN2$יל־ולגדלבביתלהיותאזהיההאישהשל

דים,

$TS1$,ילדים$TS1$

$DN2$,ילדים$DN2$גבע.מסכמתמטוסים",להטיסלא

הביטחון,שרללשכתהגיעשפינטשלמכתבה

מפקדלתגובתוממנההרמטכ"לללשכתהועבר
למסמךההיסטוריהרקעהיהזההאוויר.חיל
הסיבהכישהסבירצה"ל,בארכיוןגבעשאיתרה

אחרייוספטלסנטהלח"בפנתההאוויר,בחילטייסתלוינסון,רינה

הצדיקהשקיבלההתשובהלתדהמתה,בארקיע.עבודתהאתשאיבדה

שאישהידעתילומטוסבתוךביטחוןליהיה"לאהחברה:אתדווקא

יוספטללהאמרהההגה",לידיושבת

הערה
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לע"מברונראילןצילום מארקיעפוטרה

הערה




שיהיהסבורשצה"להיתהמהקורסשפינטלהדחת

להתחתןלאהתחייבות"לקבלמוסריבלתיזה
שנים".חמשתוךילדיםוללדת

חילמדיניותבשלטיסמקורסהודחה"היא

נחסמהלקוקפיטאישהשלדרכהשלפיההאוויר,

התאימהשלאאוטובהלאטייסתשהיתהמפנילא

וגםבשביתיפולפןמחששלאלחימה;לתפקידי

שלפיהצה"ל,שלהעליוןהפיקודמדיניותבשללא

חילשלהנימוקלנשים.נחסמוקרבייםתפקידים

גבע.אומרתומגדרי",חברתיפוליטיהיההאוויר

התפקידיםחלוקת"עללדבריה,התבסס,הוא
הע־ובעולםבחברהלגבריםנשיםביןהמסורתית

בודה",

$TS1$,"העבודה$TS1$

$DN2$,"העבודה$DN2$המגד־ובהשתייכותהביולוגיבמיןשרואה

רית

$TS1$המגדרית$TS1$

$DN2$המגדרית$DN2$היהאישה"להיותנחיתות.האישהשל

קוצרכמוצבעים,עיוורוןכמומום,בעיניהם
שפינטאמרהמום",היתהללדתהיכולתראייה.

בפגישתן.לגבע
הוסיפהמקצועית",טייסתהיוםלהיות"יכולתי

רישיוןעם"הארץ".עםבשיחהבחיוךשפינט
התעופה",ב"קלובשהוציאהשלה,האזרחיהטיס
יל־להשנולדואחריגםכחוככתלטוסהמשיכה

דים.

$TS1$.ילדים$TS1$

$DN2$.ילדים$DN2$,אחריגםלטוסיכולהשאשההוכחתי"הנה

אמרה.הלידה",

ילדיםר1צהבריאהאישה
במס־גבעפגשה,99בןהיוםטולקובסקי,את

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$התנגדמדועאותוכששאלהלספר.התחקיר

אהבתי"אנילה:השיבכטייסות,נשיםלשירות

להתמידיכולהלאאישהסדר.להיותוצריךסדר

הזכויותאתממנהישלולזהשנים,חמשבמשך

אישה".שלהרגילות

לני־טולקובסקימתכווןהאלהב"זכויות"

שואים,

$TS1$,לנישואים$TS1$

$DN2$,לנישואים$DN2$המובי־התפקידיםילדיםוגידוללידה

לים

$TS1$המובילים$TS1$

$DN2$המובילים$DN2$הראשונותבשנותיההמדינהשייעדה

לביסוסהחיוניאדםכוחלהלייצרכדילנשים,

כמשאבהיה)שפינט(ריבקשל"התפקידקיומה.

לאטיסלקורסשיתגייסובנים,כיולדתאנושי,

גבעכותבתהמאורגן",הצבאיבמערךכטייסת

בספרה.

גבעכך.סברוגבריםרקלאכימתברראולם

בתהיוםלוינסון,רינהשלסיפורהאתגםמביאה

שירתהבארה"ב,טיסרישיוןשקיבלה,92

בא־וכטייסתקדשבמבצעהאווירבחילכטייסת

רקיע

$TS1$בארקיע$TS1$

$DN2$בארקיע$DN2$,8591-לוינסוןקצר.זמןכעבורפוטרהאךב
סנ־שלמצדהדווקאקרהכתףקיבלהכיהעידה,

טה

$TS1$סנטה$TS1$

$DN2$סנטה$DN2$,היה"לאמפא"י.מטעםכנסתחברתיוספטל

יושבתשאישהידעתילומטוסבתוךביטחוןלי

לדבריה.האחרונה,להאמרהההגה",ליד

באותההתגייסוגבע,כותבתרבות,נשים

שנתפסמהלמילוימוחלטבאופןתקופה

וראופטריארכלית,בחברהאישהשלבייעודה

הנשיםשל"תפקידןייעודן.מימושאתבאמהות

אתומחנכותמטפלותכמגדלות,נתפסבחברה

שב־בשאיפהצה"ל,חיילישלהבאיםהשנתונים

נותיהן

$TS1$שבנותיהן$TS1$

$DN2$שבנותיהן$DN2$באותןגבע.כותבתכמותן",בדיוקינהגו

הייעודעלבגלויעירערהלאאישהאףשנים,

וב־בגופהבריאהאישהכלברור:להן"היההזה.

נפשה

$TS1$ובנפשה$TS1$

$DN2$ובנפשה$DN2$גבע.כותבתילדים",רוצה

הנשיםמיטבאתמגייסתגבעטיעונהלהוכחת

אתמצטטתהיאכךבמחקרה.הנסקרתמהתקופה

לז־בולטתפעילהאידלסון,בבההכנסתחברת

כויות

$TS1$לזכויות$TS1$

$DN2$לזכויות$DN2$,עסקהשבוב-5591שנשאהבנאוםנשים

כללההרשימהבישראל.הנשיםבתפקידי

"אמהותחקלאיות","אמהותחלוצות","אמהות

התחתונה,בשורהגיבורות".ו"אמהותפועלות"

לאאמהות.ובראשונהבראשהיועבורה,כולן,

׳אם׳"המיליםאידלסון,שהדגישהכפילחינם,

אחד".משורשנגזרוו׳אומה׳

מקד־אנולמדינה,חובתנואתממלאות"אנו
מות

$TS1$מקדמות$TS1$
$DN2$מקדמות$DN2$כיצדכשפירטהאידלסוןטענההישגיה",את

הפ־ילדיהןאתרקלאוחינכוטיפלוילדו,נשים

רטיים,

$TS1$,הפרטיים$TS1$

$DN2$,הפרטיים$DN2$אתממלאות"אנוהבא.הדוראתגםאלא

הת־הישגיה",אתמקדמותאנולמדינה,חובתנו

גאתה,

$TS1$,התגאתה$TS1$

$DN2$,התגאתה$DN2$הנקהלאומיתבמשמעותטענה"ובכך

גבע.אומרתוערסול",החתלהוהאכלה,

מיוחדת,הוקרהכיגבע,מציינתזהבהקשר

לא־כהיוםאזהוענקההסגידה,גבולעל

מהות

$TS1$לאמהות$TS1$

$DN2$לאמהות$DN2$.ששנייםגובר,רבקההיתהבראשןשכולות

נקראההיאהעצמאות.במלחמתנפלומבניה
אתשניםבעשרותוהקדימההבנים""אםכךבשל

ישראל(.בפרסזכואגב,)שתיהן,פרץמרים

נוהלנ11לפנויויזם?
מחדששמתגלהב-5591,שפינטשלהמחאה

ולאהציבורילשיחפרצהלאגבע,שלבמחקר

אבלהאוויר,חיללמסדרונותמחוץהדיםעוררה

אליסאתהקדימההיאהיסטוריתבפרספקטיבה

ב-5991בג"ץאתשיכנעהמילרשנה.ב-04מילר

היאטיס.לקורסנשיםגםלזמןצה"לאתלחייב

הדרךאתסללהאךלבסוף,התקבלהלאעצמה
היום.ועדמאזהאווירבחילטייסותל־05

בספ־נוספותהיסטוריותגיבורותכמושפינט,

רה

$TS1$בספרה$TS1$

$DN2$בספרה$DN2$לה־פמיניסטית.בעצמהראתהלאגבע,של

פך.

$TS1$.להפך$TS1$

$DN2$.להפך$DN2$שפלשנותגבע,לדברישהיו,ה־05,בשנות

שניסונשיםגםהישראליהפמיניזםבתולדות

מתיוגןהסתייגובתחומןדרךלפרוץ
למתןביקשושבכךלהיות"יכולכ"פמיניסטיות".
שנ־לזהלגרוםאפילוואוליהתנגדויותמראש

שים

$TS1$שנשים$TS1$

$DN2$שנשים$DN2$המילהאתשישמעוברגעאוזנייםיאטמולא
גבע.אומרתהטיותיה",על׳פמיניסטית׳

אתגבעמצטטתהזה,הטיעוןאתלחזקכדי

היחידותהנשיםמשתיאחתכהן־כגן,רחלח"ב

מאיר(גולדה)לצדהעצמאותמגילתעלשחתמו

שעמדהכהעדוהיחידההראשונהוהאישה

הנ־אנו,"גישתנובכנסת.נשיםמפלגתבראש

שים

$TS1$הנשים$TS1$

$DN2$הנשים$DN2$אמרהסופרג׳יסטית",גישהלאהיא

נשיםלגיוסבנוגעעמדתהאתכשהציגהב-9491

לצה"ל.
"האשהאתלאורשהוציאהמטמון,תהילהגם

במדי־הראשוןהפמיניסטיהעת)"כתבבמדינה"

נה",

$TS1$,"במדינה$TS1$

$DN2$,"במדינה$DN2$במחקרה(,מחדשאותושגילתהגבע,כדברי
בחוקהנשיםזכויותלעיגוןשהדרישהאזהסבירה
בהתאםזכויותשוויוןשלקפריזה"משוםאינה

של"בעלייתהוכיבעולם"עתההשוררתלאופנה

נשיםשלטוןאופמיניזםלראותאיןהאישה

גרידא".

קריאתאגבשיתהה,מייהיהלאחורבמבט

הסוף",עד"הלכולאהאלההנשיםמדועהספר,
גבעכפמיניסטיות.עצמןמלמתגנרתעואלא

ומז־התקופה,רוחאתזה,בהקשרומזכירה,שבה

כירה,

$TS1$,ומזכירה$TS1$

$DN2$,ומזכירה$DN2$הנשים,רובשלגישתןה־05בשנותכי

להשתתףהנבחרים,לביתלהיכנסזכושלאאלה
היתהבעיתון,קולןאתלהשמיעאוטיסבקורס

יותר.אףשמרנית

לאומיות,הכרעותשלבעידןכימסבירה,גבע
נכנעוהנשים"ענייניכיישראלנשותהפנימו

הוכרעונשים"גםלדבריה,המדינה".עניינימפני

משפ־הקמתתפקידיהןבבית,מקומןוהכריעו:

חה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$הקלעיםמאחוריממקומןבית.משקוניהול
כותבת.היאהמדינה",להקמתהתגייסו

"הנ־חריגה.להישמעעשויהשלההמסקנה

שים

$TS1$הנשים"$TS1$

$DN2$הנשים"$DN2$הןמקומן.אתשדיכאבמנגנוןהשתתפו

כאחת",ודיכאודוכאוהןמקומן.אתשדיכאבמנגנוןהשתתפו"הנשים
פעולהשיתפוהמקובלות,הנורמותאתאיששו"הןגבע.שרוןד"ראומרת

זאת,עםהמגדר"גבולותבביצורהשתתפוובכךלדחיקתןפרקטיקותעם

בטענותבאה"אניבגורלן.הנשיםהאשמתמשוםבכךשאיןמדגישההיא

כאחד"ולגבריםלנשיםטובזהפמיניזםמין.הבדלבלילכולם

אביבתלאוניברסיטתסוראסקי,ע"שהמרכזיתבספרייהצול?גוזנימגדצילום:

הערה




אףהיאבספראומרת.היאכאחת"ודיכאודוכאו

גורםהיו"נשיםיותר.חריףבביטוימשתמשת

בישראלהנשיםציבורשלבהחלשהמשמעותי

כובארץ"ותקאומוצאמפלגההבדל

ובפוהחלשתןוהנציחושיעתקו"נשיםתבת.

אתאיששוהןאחרות.נשיםהחלישוגםזהעלן

פרקטיפעולהשיתפוהמקובלותהנורמות

גבולותבביצורהשתתפוובכךלדחיקתןקות

משוםבכךשאיןמדגישההיאזאתעםגדר".

לכולםבטענותבאה"אניבגורלן.הנשיםהאשמת

ולגבלנשיםטובפמיניזםמין.הבדלבלי

אומרת.היאכאחד"רים

הספונג'המרד
בולטותהספרלעמודימבעדהזההרקעעל

שהשמיעואלההכלל.מןשיצאואלהבמיוחד

קוראתהיאמהןאחתמובהקות.תיגרקריאות

במכתבשתהתהבמדינה""האשההעתכתבשל

הכנסתחברתמדוע0591בתחילתלמערכת

במבדיוןהשתתפההנשיםמסיעתכהןכגן

לנו"האמנםירושלים.מעמדבנושאליאה

תהתה.ירושלים"בשאלתלומרמהאיןשים

מעידההכנסתחברתשלהישירההתשובה

גבולותאת"הפנימההיאאפילוכימכליותר

במשךהתעסקותי"כלגבע.כדבריהמגדר"

בשהיתהלאהציבוריתעבודתיהרבותנים

כךומתוךהחוץמדיניותבשטחולאצבאיטח

אלובשאלותאוכלשלאמשוכנעתהייתי

כתבה.כלום"ולאלהוסיף

גםהציגהלתקופתהונדירהנועזתעמדה

"לאשהבמדורהלבארישולמיתהעיתונאית

אחדאתהקדישההיאב1691ב"הארץ".בית"

עלהאישהשלזכותהרגישלנושאממדוריה

מדועוברורישירבאופןהסבירה"היאגופה.

לכללאפשרישראלמדינתשלחובתהזוהי

בזהרצונהאםהריוןלהפסיקהיאבאשראישה

הגברתביןשקשרההפופולריתהטענהומדוע

עקרה"היאישראלמדינתשללחוסנההילודה

גבע.אומרת

שכמותיודעבןגוריוןמרשגםלהניח"יש

בעילדגולמוסיףשהואברכהתמידאינה

המכניתבחלוקהוממשיךהטוטאליהילודהדוד

כתעשרה"שילדהאםלכלהילודהפרסי

גםאםכלמקבלתהפרס"אתלבארי.אזבה

למידעהשלאמשוםלרצונהבניגודשילדה

אחריהוסיפה.הלידה"אתאוההריוןאתנוע

ללדתהנשיםעלהלחץרקעעלהמדינהקום

עלבחוקוהאיסורהאפשרככלרביםתינוקות

היולבארישלדבריהיזומותהריוןהפסקות

דופן.יוצאי

עמודימביןשבוקעיםנוספיםחריגיםקולות

במטכלואותשהרגישונשיםשלאלההספר

שכרעולאחרושזעקולצינוקדימושאותובח

ובשיבילדיםהטיפולבביתהעבודהנטל

"הטענתאתלקבלשסירבונשיםהזוג.בןרות

במשמעותוהמשמימותהמתישותהביתעבודות

עםהסכימושלאנשיםגבע.כדברילאומית"

שולחןעריכתאסלהניקוישספונג'ההקביעה

לביסוסחיוניות"פעולותהןבגדיםוקיפול

קיבשלאנשיםהישראלית".החברהקיומה

משקניהולביןהקישוראתמאליוכמובןלו

הלאומי.המשקלביסוסיעילבית

בתיפותושבתגאלקרחלהיתהמהןאחת

ב2591כגננת.שעבדהילדיםלשניאם

כתיבהכישרונותלתחרותרשימהשלחה

כפימטרתההראשון.במקוםוזכתהב"מעריב"

שלקולהאתלהביאהיתהאותהשהציגה

בכלשרואיםזוהיומיומיתהאפורה"האישה

כמדמיוחדת...תשומתשתעוררבלימקום

נוששאנוכאווירעליהדורכיםאשררכה

רחוקההיתהגאלקשהציגההאישהבו".מים

בתחרויותהזוכותשלה"זוהר"מהדימוימאוד

הביתו"עקרתהישראלית"הבית"בעלתכמו

הילודה"."פרסיומקבלותהישראלית"

בנותמעסיקיםלאפה
לילואםנשואה64רעננהתושבת

תלובאוניברסיטתהקיבוציםבסמינרמרצהדים

גיידועההלאהאחותהראשוןאביב.

אורשראההישראלית"בחברההשואהבורות

ועוסקשלההדוקטורטעבודתעלמבוססב0102

השואהעםהישראליתהחברהשלבהתמודדות

נשים.שלסיפוריהןדרך

"אלבשםפמיניסטיהיסטוריבלוגכותבתגבע

נשיםחושפתהיאשבוההיסטוריה"ספרימדף

ההיסטולספרימחוץונדחקוהיסטוריהשעשו

"מעליםפרויקטאתוניהלהיזמהגםהיאריה.

שבמסגרתולהיסטוריה"נשיםמחזירותערך

אנציקלופדייםערכיםכתבושלהסטודנטים

מסלנוכחותלפניזכושלאנשים011עלוונים

בשםפינהמגישההיאשבועמדיברשת.פקת

שבהב'ברשתיום""סדרבתוכניתהיתה""היה

שהציבורנשיתהיסטוריתדמותעלמספרתהיא

מכיר.פחות

בתקוראתלחושעשויהמהנשאלתכשהיא

שלבעיתוניםהנשיםבמדוריתדפדףאםזמננו

במילהמשיבההיאבספרשמצוטטיםכפיפעם

מההיאהשאלהלדבריהאולם"דכדוך".אחת

להצריךאבלבנאלי"זההזה.הדכדוךלעשות

שלההיסטוריהאתלהכירצריךכוח.זהידעגיד

אותה".סיפרושנשיםכפיבישראלנשים

בשילדיוניםרקישמששהספרמקווהגבע

אקבדיוניםישתלבאלאהיסטוריהעורי

הקוראותבישראל.האישהמעמדעלטואליים

גםבולמצואבהחלטעשוייםבספרוהקוראים

ודיה12במאהבישראלהחייםלמציאותהדהוד

שירותעלהנוכחיהמאבקאתזהבהקשרלציין

כטנקיסטיות.נשים

אפאקטואליותהשלכותהיסטורישיעור

58דויטשדינהשלמסיפורהגםללמוד

האפליהעמוקהכמהעדהבינהצעירבגילשכבר

נעוריהששםדויטשבישראל.ונשיםגבריםבין

בחילמורסכאלחוטניתבצה"לשירתהפינקהיה

במקלעבודביקשהשחרורהועם8491הקשר

כיגילתהלדבריהאזאולםבאזרחות.גםצוע

בצורה.בחומה"נתקלתיבפניה.נסגרוהדלתות

'לצערנותשובהקיבלתיפניתיאשר

ששלחהבמכתבכתבהבנות'"מעסיקיםאנואין

ב3591."דבר"לעיתון

מאלעלדויטששקיבלההשליליתהתשובה

שאין"אףבישירותה.ובולטתבספרמתפרסמת

בדברהבינלאומיותהתעופהבחברותמפורשחוק

תפקידלהוציאהאווירבצוותנשיםאיהעסקת

בבחינתוהואכזהנוהגקייםלמעשההריהדיילת

הגענו"טרםהחברה.אזמסרהכתוב"בלתיחוק

בהרבהגדולותקבעלותבארצותואףכולובעולם

שבולמצבתעופהבענייניישראלמדינתשלמזה

אםאווירלצוותותבאמוןהממוצעהנוסעיתייחס

ביצועעצםעלכלשהיהשפעהבעלותנשיםבהם

טכנית".מבחינההטיסה

שפורסמהלכתבהועדמאזחלפושניםעשרות

באל"היסטוריההכותרתתחתב6102

ל"היסטוריה"הסיבהבלבד".נשיםעםקוקפיטעל

שבההחברהבתולדותהראשונהכטיסההתבררה

בלבד.בנשיםאוישהטייסתא

עלדויטשחושבתמהלשמועהסתקרנהגבע

היום.עדה05משנותההתקדמות

הרהשתנהאמרהגילהממרומי

".

אפלבאוםתומרצילום הלידהאחריגםלטוסיכולהשאישההוכיחההשבוע.ריבקשפינטאסתר

הערה



