
נעלי
עקב,
קובי
לוי
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דימוי:
עוי
בן

אפרים(.

נעלממזגתלויקוביהאמןשלעקבי'נעליהיצירה

נעלילאצבעות.המחוברסטילטועקבעםשטוחה

הופכותאולטרה-נשית,לסקסיותסמלהעקב,

שלבמילותיהאונשית,עוצמההמבטאלנשק

נועלת"אניהיילי:ניקיהאמריקניתהפוליטיקאית

תחמושת".הןאופנה.כהצהרתולאעקבנעלי

הערה




שילהמרגליתפרופ׳

היסטוריוניתהיא

מתמחהישראלית,

נשיםשלבהיסטוריה

בתולדותומגדר

במחלקההיישוב,
ישראל,ארץללימודי
אילן,בראוניברסיטת
גימלאית.

נעמהד"ר

טייטלבאום־קריא
נשיםחוקרתהיא

בתקופתומגדר
שלוראשיתההמנדט

סגניתישראל,מדינת

שוקןבמכוןמנהל

היהדות.למחקר

יעקבסנורית

במאיתהיאינון

אמניתסרטים,

התערוכהואוצרת

"הסופרגייסטיות

שנים".100העבריות:

העבריותהסופרג׳יסטיות
מאה

$TS1$מאה$TS1$

$DN2$מאה$DN2$נע\יאקטיביזםעונות
ביעוראל

יעקבס-ינוןונוריתטייטלבאום־קריאנעמהד"רשילה,מרגליתפר1פ׳

שלסיסמתןהייתהולאישה"לאישאחדומשפטאחת"חוקה

שלהשתלבותןסיפורשנים.מאהלפניהעבריות׳׳הסופרג׳יסטיות

לבחורזכותןמימושבפרטוהפוליטיבכלל,הציבוריבמרחבנשים

במרחבראשיתוהעברי.הפמיניזםשלסיפורוהואולהיבחר

אנו.ימינועדנמשךוהואשניםכמאהלפניבפלשתינה-א"י

הערה




פריים
מתוך
קול

א/11ה,
בימוי:
נורית

יעקבס-ינו!.

אתכלל(2019דק;15)אשה""ק1לארטהוידאומיצב

למסתעדכנסתכחברותשכיהנוהנשיםכלושמותדיוקנאות

באותהלציד!כיהנונשיםוכמהכיהנובהןהכנסותה-22,

התקווההמנוןאתבוטוןמיטלהזמרתשרהבוהקולפסהעת.

הדרתוכנגדהנאבקהאשהקולמשמעויותאתהרחיב

השונים.במרחבים

גולדהמאיר
Meir Golda

1898-1978

כנסת

כנסת

כנסת

כנסת

כנסת

כנסת

כנסת

כנסת

אתלהשמיעשוניםלניסיוניותעדותאנוהאחרונותבשנים

Her-שלהמגמהנשכח.שסיפורןבהיסטוריהנשיםשלקולן

story)המוכרתמההיסטוריהבשונה)היא-סטוריה-His

storyשנעדריםנשיםשלסיפוריהןולבחוןלהציףמבקשת

האחרוןבסתיוהוצגהזומגמהבמסגרתהציבורית.מהתודעה
מורשתבמרכזשנים׳100העבריות:׳הסופרג׳יסטיותהתערוכה

הביאההתערוכהירושלים׳.1של׳מהביאנלהכחלקבגיןמנחם

כמאהלפנישנאבקוהעבריותהסופרג׳יסטיותשלסיפורןאת

הנבחרים.לאסיפתולהיבחרלבחורנשיםשלזכותןלמעןשנים

היהוה׳יישוב׳המכשולים,כלאףעלהצליחוונחישותןחזונן

פוליטיות.זכויותשוויוןלנשיםשהעניקבעולםמהראשונים

האקדמיהמחקרהמדינה.קוםאחריגםוהמשיךנשמרזההישג
שילהמרגליתפרופ׳שלספרהעלהתבססהתערוכהשל

6291-7191"2.הבחירהוזכותהיישובנשותהקול:על"המאבק

התערוכה.מתוךעבודותעלהסבריםשזוריםזהבמאמר

נבקששנה,תוךשלישיתבחירותמערכתשלבפתיחתה
בתקווההעתיד,אלמבטולהישירהעבראלמבטלהפנות

מגילתברוחודמוקרטית,יהודיתחברהישראלבמדינתלכונן

הצדקהחירות,יסודותעלמושתתה"תהאנכתב:בההעצמאות

זכויותשויוןתקייםישראל;נביאישלחזונםלאורוהשלום

ומין...".גזעדת,הבדלבליאזרחיהלכלגמורומדיניחברתי

הקולעלהמאבקמאבק:ע1לסיפורו

תהליךהובילוהבריטיםידיעלהארץוכבושבלפורהצהרת
למעןהתארגנותבארץהיהודיהיישובנשותבקרבחדש
ובמישורהמקומיבמישורהיישוב,למוסדותבחירהזכות

כלל"זכויותשוויוןבליעודלחיותיכולותאנחנו"איןהלאומי.

3.בדצמברהמושבהבאסיפתלציוןראשוןנשותאמרו

"בנותהכריזה:הנשיםמאבקממובילותעזריהו,שרהואילו

שלהרעיונותעלחונכנונעורינומימיארצה.עלינוחורין

אתהראשוןהרגעלמןביססהרצלמנהיגנווחופש...שוויון

בעמנו".ולאשהלאישהשוויוןעקרוןעלהציוניתההסתדרות

לארגןחדש׳׳יישובהמכונההציוניהיישובאנשיניסיונות
נתקלוהכנסת,שלאימה-הורתההנבחרים,לאסיפתבחירות
"היישובהיישובאנשימביןגדולסקטורעיקש.במכשול

הערה




פריים
מתוך
כל

כבודה,
בימוי:
מרית

יעקבס־ינו).

הזכותלהענקתנחרצתהתנגדותהתנגדהחרדים,גושהישן",

קוקהרבשלהדיןפסקהיישוב.לנשותלהיבחרוהזכותלבחור
חינובבחירות,להשתתףנשיםשלזכותןאתוכלמכלששלל

זו.קשהלמחלוקתביותרהמפורסמתהעדות

מקרבקבוצהשעוררההיאהנשיםשלהדרתןדווקאאולם
להשיבלהחליטהיישוב,מבנותמעשורבותמשכילותנשים

הראשונההנשיםמפלגתאתייסדוהןבקיץשערהמלחמה

ישראל"בארץזכויותלשוויוןעבריותנשים"התאחדותבעולם:

למעןבארץהיהודיותהנשיםמאבק"ההתאחדות"(.)להלן
לדרך.יצאזכויותשוויון

יוצאתבפשרה1920באביבזמניתהסתייםהסוערהוויכוח

סמכותמהצדדיםאחדלאףהיתהלאזושבעתמאחרדופן.

נשיםשלבהשתתפותןהבחירותאתלקייםהוחלטלהכריע,

בסוגיהההכרעהתיפולשבידיההנבחריםאסיפתאתולייסד

נוסדובבחירותלהשתתףירושליםלחרדילאפשרמנתעלזו.

עבורפעמיים,נספרקולכלבהןבלבדלגברים׳כשרות׳קלפיות

שהיוונשים14כיהתבררהקולותכשנספרורעייתו.ועבורהגבר

היומחציתןלאסיפה,נבחרוהארץברחביהנבחריםמכלל4.5%

ה"התאחדות".חברות

באסיפתבכך.הסתייםלאהנשיםמאבקכאמור,ואולם,

הגיעולא1920באוקטוברשהתכנסההראשונההנבחרים

אךהאולם,אתעזבוהחרדיםבנושא.הסכמהלכללהמשתתפים
שאנשיציפייהמתוךמהאסיפהפרשולאעדייןהםזהבמועד

רוחלפיהבחירהחוקי"שישתנודעתםאתיקבלוהחדשהיישוב

הנשים".בפניהדלתותשתנעלנהכלומר,הדת,

מפלגתזו.בסוגיההדיוניםנמשכונוספותשניםחמש

הארגון,נשיאתבפעולותיה.העתאותהכלהמשיכההנשים
בקיץלארץשהגיעהעינייםרופאתשטראוס,וולטרוזהד"ר

לביןה"התאחדות"ביןקשריצרההבריתמארצות1919
internationalהבינלאומי:הסופרג׳יסטיותהנשיםארגון

Woman SuffrageAllianceחלקלקחוהיישובנשות. נשות
היישובנשותשלקולןאתוהביאוהבינלאומייםבקונגרסים

מולאלההתאחדותשלכוחהאתהעצימוואףהעולמית,לזירה

בזכותהכרהנוספים:יעדיםהיויומןבסדרהמנדטורי.השלטון

שווה,שכרהנישואין,גילהעלאתלרשת,היהודייההאשה

ועוד.בתפקידןלשמשדיןעורכותנשיםשלזכותן

הנבחריםאסיפתהצעתאתדחושהחרדיםלאחר,1925בקיץ

הםעם,משאלבאמצעותלנשיםהבחירהזכותבסוגייתלהכריע

׳כלארטהוידאומיצב

שהוצג(2019דק׳,13)כבודה׳

ביןשיחמביאבתערוכה

חסתמרפרוס׳ביןד1רי

פרידמןחנהד"רבתהלבין

מותחתרוסשקמה.ונכדתה

קוקהרבשלהתנגדותואת

לבחור,נשיםשללזכותן
שנים.מאהלפנישהובעה

תמציתאתמציגהרוס

דתית-הפילוסופיתמשנתה

כליםששואבתפמיניסטית

שראהקוקהרבשלמדרכו

אתחלתאהחילוניתבציונות

נתפסהשזולמרותדגאולה,

תקופתומרבנירביםידיעל

העולםעלתיגרכקריאת

רוסדומהבאופןהדתי.

העולםבתוךלהכילמבקשת

במעמדהשינוייםאתהיהודי

והקודש.החולבעולםהאשה

הערה
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פרגודכללהתערוכהבמרכזשהוצב’קלפי׳המיצב

המדמהבדמתוחשעליהםברזלממוטותהעשוי

בההיסטוריתתמונהשלהדפסהבדעלמחיצה.

בעזרתהנראהככלשצולמוההתאחדותנשות

במגששהיוההצבעהפתקיעלהכנסת.בביתנשים

אחדבצדנדפסומדרשביתשלכסטנדרשניצב

עבריותסופרג׳יסטיותמאותןאחתכלשלאיורים

של׳סלפי׳תמונותמאותכארבעהשניהעברומן

בישראלהאחרונההשנהבמהלךשהצביעונשים

מקומי.סופרג׳יזיםשנותמאההמצייןכגשר

בעבודהמתכתבותהדתיבמרחבהגלויותהמחיצות

שמתקיימותהשקופותהזכוכיתתקרותעםזו

בפוליטיקהגםכמווהמגזרים,המרחביםבכל

והמשרותהפוליטיותבמפלגותנשיםשלובייצוגן

נשיםשללזכותןההתנגדותכילזכורישהציבוריות.

בכלרחבההייתהשניםמאהלפניולהיבחרלבחור

היוםועדמאזבישראלהנשיםהדרתאולםהעולם,

לתתשמבקשומסורתיאמוניהלכתי,שיחכוללת

לנושא.במינויחידתוקף

הערה




בחירותעלהוחלטלכךבהתאםמהאסיפה.פרישתםעלהודיעו

לאסיפהנכבד:אלקטורליבהישגזכתההנשיםמפלגתנוספות.

11.4%שהיווההתאחדות,חברותמחציתןנשים,25נבחרו

היישובנבחריהתכנסו1926בינואר11ב-הנבחרים.מכלל

השנייההנבחרים"אסיפתוהכריעו:בירושלים"ציון"באולם

בכלהנשיםשלזכויותשוויוןעלמכריזהישראלארץליהודי

והכלכליים".המדינייםהאזרחיים,החייםענפי

חד-משמעיבאורחהבהירהבחירהזכותלמעןהמאבק

היישובביחסיהמיםפרשתקומהווההאשהמעמדשסוגיית

כלאחרמעקבהציונים.לעומתהחרדיםו"החדש","הישן"

ההתארגנותשלחשיבותהאתמבהירהמחלוקתפיתולי

הרימה"ההתאחדות"הנשית.

ולכלבעוצמההנשיהקולאת

והזהירהחזרההמאבקאורך

החדשהיישובשלהממסדאת

בפניזמנית,ולוכניעה,מפני

היתהנחישותההמתנגדים.

עללהתפשרמאנהוהיאמוחלטת

"ההתאחדות"נשותעקרונותיה.

האשהמעמדסוגייתכיהבינו

סוגיתשלאינטגראלירכיבהיא

בכללותה.החברהשלאופייה

בעזרתנשיםלהשאירניתןלא

הנלחמותמהן.ולהתעלםהנשים

מגזרי,מאבקרקלאבמאבקןראו

המבקשלאומימאבקאלא
הלאום.טובתאתלהבטיח

חברותשלהפמיניסטיתתפיסתן

הןליברלית.היתהההתאחדות
בקרבשרווחהמההבנההסתייגו
זכויותכיהסוציאליסטיתהחברה

בחברהמאליהןתובטחנההנשים

ביקששהסוציאליזםהעתידית
האשהטובתכיהכריזוהןליצור.

המשפחה,טובתגםמשמעה

חברתהלאום.טובתהחברה,טובתמשמעההמשפחהוטובת

בקרבזכויותשווהלאומילביתתביעתהאתשביססההיישוב
עתבאותהביכולתהשאיןבכךהכירההבינלאומיתהחברה

הנשים.זכויותאתלקפח

להיבחרגםאלאלבחור,רקלאהעוני:העולב

בעשריםהנשיםשלמקומןבחינתזה,חשובהישגלמרות

מורכבתמצבתמונתמציגההאחרונותהכנסותושתיים

לאחורמבטהתנפצה.לאעדייןהזכוכיתתקרתכיומבהירה

הכנסותושתייםבעשריםהנשיםשלשילובןמידתאתהבוחן

שלייצוגןמידתאתעגומה.מצבתמונתמציגהמדינהקוםמאז

עשרהבארבעא.קבוצות:לשתילפרוסניתןבכנסתהנשים

ב.בלבד.כ-%41עלהנשיםממוצעעמדהראשונותהכנסות

נשים,17נבחרובממוצעואילך(1999-2003)ה-51מהכנסת

(2015-2018)העשריםהכנסתכילצייןראוי.21.6%דהיינו,

גםאולם,)כ-%8.03(.נשים37נבחרובהשיא,נקודתהיוותה

האוכלוסייה.4למחציתהראוימייצוגרחוקזהלכתמרחיקשיעור

השמרניותהמפלגותמעטותלאבכנסותכילזכורראוי

לאערביות(גםיותרמוקדמותובתקופותדתיות,)חרדיות,

מידתאתשצמצמהעובדההמועמדים,ברשימתנשיםשילבו

השינויכילשער,ניתןבכנסת.להשתלבנשיםשלאפשרותן

הפמיניסטיהשיחשלתוצרהינוהאחרונותשנהבעשריםשחל

הישראליתבחברההמתפשט

משמעותהדמוקרטיהכיוההבנה

ובכללהאזרחיםלכללראויייצוג

שינויידיעלזאתנשים;זה

במפלגותנשיםשלייצוגבמכסות

בישראל.

מספרהיוהמדינהקוםמאז

"מפלגותלהקמתניסיונות

לכנסתבבחירותנשים".

שתירצו(1949)הראשונה

שלרשימהנשים:שלמפלגות

לא)אשרדתיותציוניותנשים

ורשימתהחסימה(אחוזאתעברה

כגן,רחלעמדהשבראשהויצ"ו
בגלמפלגתה.מטעםשנבחרה

בבחירותהפמיניזם,שלהשני

מפלגתהתמודדה,1977שנתשל

מרשהידיעלשהוקמה׳נס׳נשים

אתעברהלאהיאגםאךפרידמן,
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