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נעליים
 ישראל, בארץ לנשים הבחירה זכות למתן שנים 100 ציון לרגל

 לשוויון המאבק את שתשקף תערוכה לציון ראשון במוזיאון הגו
 דווקא הוא התערוכה את להוביל שנבחר מי • נעליים באמצעות

 גולדברג וופי גאגא, לליידי נעליים שעיצב לוי, קובי המעצב גבר,
 הנוגע בכל התקדמנו כמה רואים הנעליים "דרך • ברזילי ונטע

לשאוף" לנו יש עוד כמה גם אבל נשים, לזכויות

מועלם אבי צילום:איצקנביץ׳ אבי

 מאות ייצאו וחצי כחודש בעוד
 ויממשו לקלפיות נשים אלפי

 הדמוקרטית וחובתן זכותן את
 כמה עד הבאה. הכנסת חברי את לבחור -

 שעד מתברר שכזה, מצב לתאר שקשה
 מובנת היתה לא הזו הזכות שנים 100 לפני

 לנהל נאלצו ישראל ארץ ונשות מאליה
 ולהיבחר. לבחור מנת על ממושך מאבק

חלוצה לציון ראשון היתה הזו בסוגיה

 הובילה שנה 100 לפני כבר ומהפכנית,
 לראשונה, יוכלו, שנשים ההחלטה את

בת לבחירה עצמן את ולהעמיד לבחור
 לציון ראשון במוזיאון ציבוריים. פקידים
 המשמעותי לתאריך לתת שלא החליטו
 הבינלאומי האישה יום ולכבוד לחלוף
תע ׳בצלאל', ספר בית בשיתוף הפיקו,

 המשקפת ׳בנעליה', בשם מיוהדת רוכה
לשוויון. בישראל הנשים של מאבקן את

מהסיבים זעזוע
 נשק נשים נעלי היו שנים מאות במשך

 רצועות כרכו הסינים המינים. במלחמת
 את למנוע כדי הילדות רגלי על לוחצות
 פארקר ג׳סיקה ושרה סינדרלה גדילתן,

 חלצה רוברטם ג׳וליה קריירה, מהן עשו
 אל־ דיילות ואצל האדום השטיח על אותן

מחאה. העקב נעלי הציתו על

 במוזיאון מבקשים הנעליים באמצעות
 הדרך פורצות הנשים של סיפורן את לספר
בפרט. לציון ובראשון בכלל ישראל בארץ

 עיצובי עשרות יוצגו התערוכה במסגרת
 90ה־ משנות החל יצירות ביניהן נעליים,

 על לתערוכה במיוחד שעוצבו פריטים וגם
המעצבים. מיטב ידי

 מזכירה של בדימוי נעל תוצג למשל, כך
נעל'מתאג־ העבודה, במקום קפה המכינה

פוחציבסקי נחמה
הרא העברייה הסופרת איכרה,

 במאבק הדגל נושאת שונה,
 פעילת הנשים, זכויות למען
החל למען ולוחמת ציבור

בחברה. שים
 בליטא נולדה פוחצ׳בסקי
בת פעילה היתה ומנעוריה

ציון. חיבת נועת
 למיכאל נישאה 1889ב־

 לראשון עימו והגיעה פוחצ׳בסקי
 עם במשק עבודה שילבה שבה לציון,

 וספרותית. ציבורית פעילות
 הראשונה העברייה לסופרת נחשבת היא

 העברית. בעיתונות דעה מאמרי וכתבה
 העט בשם לחתום נהגה היא פרסומיה על

 נעוריה). שם פיינשטיין, (נחמה נפ״ש
מקום היה עברי, דיבור הונהג שבו ביתה,

לצ ומרכז עבריים לסופרים מפגש
המושבה. עירי

 החברתיות פעולותיה בין
 סייעה פוחצ׳בסקי הבולטות,

לנשו ובעיקר תימן לעולי
 אותה כינו כך, בעקבות תיהם.
התימנים׳. ׳אם המושבה אנשי
וחברו היא השיגו 1919 בשנת

במושבה, לנשים בחירה זכות תיה
 שוות להיות ודרשו למחאה שיצאו אחרי

 פוחצ׳בסקי המושבה. עינייני בכל לגברים
קו ברוב נבחרה אף והמוערכת האהודה

 להעביר בחרה אך הוועד, לראשות לות
 אחרות. לידיים התפקיד את

 היא הוועד מראשות הפרישה למרות
 למען ולפעול כחברה בו לכהן המשיכה
העברי. וביישוב במושבה הציבור

במדי הראשונה העירייה ראשת
 כיהנה בו תפקיד ישראל, נת
 .1960ל־ 1956 בין

 ובשנת ברוסיה נולדה לוין
 לוין למיכאל נישאה 1924

 לציון. לראשון עימו והגיעה
 לוין למושבה הגעתה מאז

לפעי חייה רוב את הקדישה
 ציבורית. לות

 שירתה היא השנייה העולם במלחמת
 של העזר בחיל כקצינה הבריטי בצבא

 ׳אם לכינוי זכתה שם ,A.T.S הנשים
העבריות׳. החיילות
 התגייסה ,50 בת בהיותה ),1948(בתש״ח
 מספר שירות בפנקס החזיקה היא לצה״ל.

 בקצינה. ושירתה הנשים היל של 1
מו היתה היא הצבאי תפקידה במסגרת

הנשים, גיוס על היתר בין פקדת
 רווחת ועל העיר קציני על

החיילים.
לה פעמים שש נבחרה לוין
 ראשון עיריית מועצת ברת

 בריאות בחינוך, ועסקה לציון,
 נבחרה אף 1956וב־ ותוהה
בראשה. לעמוד
הכ לסלילת לוין דאגה בתפקידה

 כדי לים, לציון ראשון את המהבר ביש
 את הרחיבה החולות, שטחי את לפתה

 בעיר והקהילה החברה הרווחה, שירותי
 נזקקים. למען האישי מהונה ותרמה

 למדינת 36ה־ העצמאות ביום ,1984ב״
 בהר משואה להדליק לוין נבחרה ישראל,

 הציבורית פעילותה בזכות וזאת הרצל
הענפה. והאישית

לוין חנה





בקוב׳*דווקאבחרתןלנשיםזכויות
שלהראשיהמעצבלהיותגבר,לוי,

התערוכה.

הג־הפמיניסטיםאחרהוא"קוני

דולים
$TS1$הגדולים$TS1$

$DN2$הגדולים$DN2$,אחרעודהכרתילאשפגשתי

המערבי"בעולםקסלר.אומרתכזה",

כדישנלחמיםגבריםשלתנועותיש

לנשיםהגבריםמעמראתלהשוות

אתשרואהכזהמהם,אחרהואוקובי

נות־היושאסויודעהנשיתהעוצמה

נים

$TS1$נותנים$TS1$

$DN2$נותנים$DN2$לגבריםשישהמעמראתלנשים
אחרת".היתהשלנוהחברהאוליאז

כ1כב1תשז*בארון

הוזייחד
המ־כאמורנבחרהתערוכהלהובלת

עצב

$TS1$המעצב$TS1$

$DN2$המעצב$DN2$בבצלאל,ומרצהבוגרלוי,קובי
2014לשנתהתרבותשרתפרסזוכה

בארו־לוהטשםמכך,חשובפחותולא

נות

$TS1$בארונות$TS1$

$DN2$בארונות$DN2$בארץרבותכוכבותשלהנעליים
שנעלוהחמיםהשמותביןובחו"ל.
למצואאפשרשעיצבהנעלייםאת
פרגיגולדברג,וופיגאגא,ליידיאת

נטעואפילופיזאיירהבלאקמלהקת

האחרון.באירוויזיוןשלנוברזילי
מהמוזיאוןקשראיתי"כשיצרו
תערוכהלהריםשרוציםליואמרו

שבוהיסטוריתאריךאותולכבוד

ולהיבחרלבחוריכלוהמושבהנשות

אומרלאממש"אנילוי:

אתשמענייןשמה

נעליים.רקזההנשים

להציגאפשרהרי

אבלופסלים,תמונות

ומכאןנעלייםאמןאני

ההתחלה"נקודת

הרבה"לאלוי.מודהאותי",הרהיםזה

בהיסטוריההזוהפרשהעליודעים

והנושאישראלכארץהיישובשל

נע־מעצבאנימאור.בעינייחןמצא

ליים
$TS1$נעליים$TS1$

$DN2$נעליים$DN2$היהעבוריוהחיבורשנה20כבר

יחרלעבודהתחלנורגעמאותוטבעי.

בפריטיםמשתמשיםאיךלבחוןכרי

חדשיםדבריםמעצביםוגםקיימים

הנושא".לטובת

בתערוכהגדולחלקלוי,לדברי

נשיםכלפיהיחסלהתפתחותמוקדש

"למשלהנעליים,להתפתחותבהתאם

היווה־07ה־06שבשנותחיילותנעלי

ומגושמות,אורטופדיותגולדה׳׳נעלי

מאלי1מובןלאלנשים?בחירהזכות

הנשיםשלבאפשרותהחלוצההיתהלציון"ראשון

רוחהלךאחרנסחפההיאגםאךולהיבחר,לבחור

ישראלארץשלהיהודיהיישובבכלקייםשהיה

פרופ׳ההתלהבותאתמעטמצננתהמנדטורית",

ללימודיהמחלקהראשרוזנברג־פרידמן,לילך

שהיו"כמובןאילן.ברבאוניברסיטתישראלארץ

נשיםקיבלוהרצלשלהציוניתובתנועהתקדימים

כלאבלב־8981,להקמתההשנייהמהשנהכבר

1918בשנתבחיתולים.מאודהיהעצמוהנושא

הוחלטבאנגליהלנשב.חדשותרוחותהחלוכבר
היהעדייןזהאךולהיבחר,לבחוריוכלושנשים

לנשיםרקשמורההיתהוהזכותמגבלותתחת

קיים".היהעדייןשהסטריאוטיפכך,30גילמעל
הגיעוהשינוירוחותרוזנברג-פרידמן,לדברי

הבריטי.המנדטתחילתעםב־8191ישראללארץ

הצה־לאורהציוניהחזוןלגביאופטימיות"ודתה

רת

$TS1$הצהרת$TS1$

$DN2$הצהרת$DN2$לה־כדילהתאגדרצוןהיהגםולכןבלפור

ראות

$TS1$להראות$TS1$

$DN2$להראות$DN2$חזיתאותהאחידה.חזיתשישנהלבריטים

חלוצים,חרדים,בארץ,היושביםכללאתכללה
התארג־למשחקנכנסה1919בשנתועוד.נשים

נות

$TS1$התארגנות$TS1$

$DN2$התארגנות$DN2$זכויות',לשוויוןהנשים׳התאחדותבשםחדשה
פוליטיותזכויותלשוויוןשפעלהנשיםתנועת
אותהוולט־שטראוס.רוזהבשםאישהובראשה

הזכותעלולהיאבקלפעולהחלהקבוצה

הנבחרלגוףולהיבחרלבחורנשיםשל

הנבחרים"׳.׳אסיפתשנקרא

הפו־במציאותגםלנושמוכרכמואבל

ליטית
$TS1$הפוליטית$TS1$

$DN2$הפוליטית$DN2$נגדלעמודשניסומיימינו,של

וראשיהחרדיםהיוהמתרגשהשינוי

בהכרהלזכותשרצוהיהודי,היישוב

הכללעשותמוכניםוהיוהבריטיםמצד
פתרון.לידיהמשבראתלהביאכדי
עלהוחלטולבסוףוסערהלך"הוויכוח
להצ־יגשווגבריםשנשיםהראשונה,פשרות:שתי

ביע

$TS1$להצביע$TS1$

$DN2$להצביע$DN2$גוףאותוואזהראשונה׳הנבחרים׳אסיפתעבור
יוכלונשיםלהבאהאםהחלטהלקבליצטרךנבחר
רוזנברג־פרידמןפרופ׳אומרתולהיבחר",לבחור
300מתוךנשים15נבחרוזו"באסיפהומוסיפה:

לבחוריכולותהןהאםלהחליטנדרשוהןולמעשה

יוסףהרצלצילום;להצביענאלכו

בעתיד".ולהיבחר
"החר־עצמם,לחרדיםנגעההשנייההפשרה

דים

$TS1$החרדים"$TS1$

$DN2$החרדים"$DN2$הזה,לגוףלבחורשלהןלנשיםלתתסירבו
עלוליםשהםכךעלהתרעמוהםשנימצדאבל

לנשים,הבחירהזכותעלבוויכוחלהפסיד
יהיוהםיצביעוהגבריםרקאםשכן

הגבריםכיהוחלטלבסוףבמיעוט.

ועבורעצמםעבורפעמיים,יצביעו

שלהם".האישה

1925בשנתהנוספותהבחירותלקראת

אנשיכשלבסוףהוויכוח,התעוררשוב

משאללערוךהציעוהמזרחיהפועל

חלקלקחתסירבוהחרדיםבנושא.עם
ואתהבחירותאתלהחריםוהחליטו

"באסיפתלהיבחר.אולבחורהזכות

מס־ל־52",הנשיםייצוגעלהכברהזוהנבחרים

כמת

$TS1$מסכמת$TS1$

$DN2$מסכמת$DN2$.כברהמדינהקום"לקראתרוזנברג־פרידמן

ההצ־זכותאתלקבלונאלצוהחרדיםבהםחזרו

בעה

$TS1$ההצבעה$TS1$

$DN2$ההצבעה$DN2$לאאחדאףמאזמוגמרת.כעובדהלנשים
ולהיבחר".לבחורהנשיםבזכותספקמטיל

איצקנביץ׳אבי

רוזנברג־פרידמן
רחרחה?צילום:

נוב1נ7ינסקי




