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 הסבר מדוע, עד אמצע שנות ה־80, נשים ישראליות

 תקועות מתאה רבות היקף כדי להקטין אי־שוויון
 ב/ןולושה גורמים שתרמו לכן: היעדר פלורליום

 הדת והדומיננטיות של מוסדות גבריים
 ולין ביניהם מעכבת התנבשות מתאת נשים

 ונ מעמדן.

 וזיעדרו של פלורליזם אידאולוגי
 משמעותו של פלורליזם אידאולוגי היא שלא קיימת הגמוניה
 יןידאולוגית המונעת את הופעתן של אידאולוגיות חלופיות
 :תברה נתונה. בחברות שיש בהן מובחנות חברתית גבוהה,
 היינו, ניתן בקלות להבדיל בין קבוצות) ובחברות שיש בהן
 פלורליזם אידאולוגי, הקבוצות המובחנות (ה״אנחנו״ ו״הם״)
 יסו לאמן אידאולוגיות שונות שיספקו כיוון וכוח מניע לקיומן
 1\ל זהויות חברתיות. ניתוח של פלורליזם אידאולוגי בישראל
 :וראה שהאידאולוגיה הסוציאליסטית ששלטה עד 1977, פעלה
 אידאולוגיה שלטת. תפיסה זו ראתה את עצמה כדואגת לכל
 זחברה דרך קידום מטרותיה. פלורליזם אידאולוגי הוצג כמפריע
 'תהליך בניית האומה, מאיים על איחוד העם, מחליש את
 זכלל ופוגע ביכולת ההישרדות שלו. נשים, כמו קבוצות מיעוט
 >?חרות, ניסו לקדם נושאים שרלוונטיים להן דרך המוסדות
 זשליטים, אך השפעתן מזערית. כתוצאה מכך, אידאולוגיות

 פמיניסטיות, כמו אידאולוגיות אתרות, התפשטו באטיות.

 האידאולוגיה הסוציאליסטית השלטת אף טשטשה את
 זהבדלים בין המינים. היא מנעה את יצירתה של חברות
 זשמעותית בקבוצת המגדר, מאחר שציפו מכל החברים
 :חברה שיתרמו ככל יכולתם ומכל משאביהם להשגת המטרות
 זמשותפות. בהקשר זה, הנשים תוארו - לפחות מבחינה
 •ןידאלית - כשוות לגברים. ציפו מהן שיתרמו להתרבות
 להתחדשות התברתית (באמצעות הבאת ילדים לעולם), כמו
 :ם לתרומה בתתום העבודה. אולם תפקיד ההתרבות בחברה
 ושא עמו פחות עוצמה מהתפקיד הכלכלי, והנשים מצאו את
 צצמן בעמדה חברתית נחותה למרות האידאולוגיה השוויונית.
 צידוד נשים לצאת לעבודה נתפס כפחות חשוב, אם לא לתחרות
 :ויותרת עם גברים על משאבים מוגבלים, בייחוד בשנות ה־50

.(Izraeli &Tabori, 1988 

 דליה מור

 מאמר וה מציע ה
 לא מרדו או יצרו

 בין המינים. מוצגים
 אידאולוני, תפקידה
 טוטליים, שפעילות
 ומרידתן כדי לשפר

א ו ב  מ
 במשך דורות, וכמעט בכל חברה (למעט חברות פשוטות
 מעטות), נשים חוו קונפליקט תפקידי, אפליה, וקיפוח במבנה
 חברתי פטריארכלי ולא שוויוני. נחיתותן של נשים בכל תחומ

 התיים היא ברורה - בכלכלה, בתרבות, בפוליטיקה, בצבא,
 כמדע, ואפילו בסביבה המשפתתית (Moore, 1995). למרות
 שמזה זמן רב ישנה הצדקה מלאה לקיומן של תנועות מתאה
 של נשים כמעט בכל מקום בעולם, תנועות כאלה לא התפתתו
 צד אמצע המאה ה־19, וגם אז - לא בכל מקום. בישראל,
 כסוף שנות ה־80 חל שינוי בתפיסות ובהתנהגויות של נשים
 הן ברמת הפרט והן ברמה הקולקטיבית (ששון לוי, 1995).
 כרמת הפרט, מספר מקרים של הטרדה מינית ושל אפליה
 מינית הובאו בפני המערכת המשפטית. תביעותיהן של נשים
 לשוויון לוו גם בפעולה חברתית ברמה הקולקטיבית: המחלקה
 לסיוע משפטי לנשים של נעמ״ת נעשתה פעילה יותר והיא
 מעורבת במאבקים נגד הממסד הגברי יותר משהייתה בעבר,
 ארגוני הנשים פתחו מקלטים לנשים מוכות וילדיהן וכר. על אף
 המיתוסים הקשורים ב״נשים הציוניות החלוצות״ והדימויים
 הכרוכים ב״נשים החיילות״, המתארים את האישה הישראלית
 כמשוחררת ושווה לגברים, אי־שוויון בין המינים עדיין בולט
 ככל תחומי החיים בחברה הישראלית. מאמר זה מציע הסבר
 מדוע, עד אמצע שנות ה־80, נשים ישראליות לא מרדו או יצרו
 תנועות מתאה רבות היקף כדי להקטין אי־שוויון בין המינים

 הוא מתמקד בשלושה גורמים: היעדר פלורליזם אידאולוגי,
 תפקידה של הדת והדומיננטיות של מוסדות גבריים טוטליים,
 טפעילות הגומלין ביניהם מעכבת התגבשות מחאת נשים

 ׳מרידתן כדי לשפר את מעמדן.



 במהלך תקופת שלטון השמאל (1996-1992), התחושה

 האופטימית שליוותה את תהליך השלום תרמה - במישרין או

 בעקיפין - גם לשינוי מעמד הנשים בישראל על ידי יצירת

 לגיטימיות חברתית־תרבותית לתנועות לשוויון זכויות לנשים

 משפחתה הסכנה הקיומית, ישראלים יכלו להתפנות לעסוק

 גם בשאלות של אי־שוויון חברתי (Moore, 1995). ההכשר

 החוקי שהפלורליזם האידאולוגי העניק לרעיונות הפמיניסטיים

 החל לחלחל לכלל הציבור, והמודעות של נשים לרעיונות אלו

 גדלה בהדרגה אך בהתמדה. התהליך סיפק תשתית רחבה יותו

 של תמיכה בקבוצות פעולה פמיניסטיות.

 לסיכום, הפלורליזם האידאולוגי מאפשר לרעיונות שונים

 לדור בכפיפה אחת, כך שקבוצות מובחנות בחברה יכולוח

 לאמן אידאולוגיות שונות. יש לצפות שהקבוצות החברתיוח

 הקובעות יאמצו אח האידאולוגיה הקובעת בעוד הקבוצוח

 הכפופות יאמצו אידאולוגיות מתחרות. ההכשר החוק

 שהפלורליזמ האידאולוגי מקנה לרעיונות תלופיים אפשר להם

 לחלחל אל הציבור הרחב. רק כאשר שכבות או קבוצות רחבוח

 תומכות באידאולוגיות חלופיות הן מתגבשות לכלל כוח מניע

 לפעולה חברתית, בקרב הקבוצות שאימצו אותן.

 תפקידה של הדת
 כמו כל דת מסורתית ושמרנית, קוד ההתנהגוח שהיהדוח

 מכתיבה וערכיה השמרניים הפכו את הדת היהודית לאחד הכוחוח

 הבולמים את התפשטות הרעיונות הפמיניסטיים. מחקרים
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 הכרסום בשליטתה של אידאולוגיה זו הגיע לשיאו עם
 צחון הליכוד בבחירות 1977 וכשהתחלף השלטון תפס את

 :וקומו פלורליזם אידאולוגי. מסגרת פוליטית חדשה זו אפשרה

 ;1קבוצות אינטרסים לצמוח ולהיות פעילות יותר (למשל שדולת

 זנשים שהוקמה ב־1984). ניתן לייחס פעילות זו, לפחות

 זלקית, להכשר החוקי הלא-מכוון לפלורליזם אידאולוג

 ^גרמה החלפת השלטון. כתוצאה מכך, למרות שהאידאולוגיה

ת נוטה להיות שמרנית יותר מהסוציאליזם השמאלני, י  דמנ

 נחות היסוד שלה סיפקו הכשר חוקי לקיומן של אידאולוגיות

 :ותחרות והפמיניזם התחיל להתפשט.

 בנוסף לאופי הפחות ריכוזי של המשטר, רעיונות פמיניסטיימ

 בהתפשטו בארה״ב ו״יובאו״ לישראל והידע המצטבר על

 ישגי הפמיניזם במדינות אחרות, תרמו ליצירתם של ארגונים

 !מיניםטיים באמצע שנות ה־80, !להפיכתם של ארגונים נשיים

 ;ןיימים (כמו נעמ״ת) לארגונים בעלי אוריינטציה לוחמנית

 ותר. בשנות ה־90 גברה פעילותם של הארגונים האלה נגד

 זםדר החברתי הקיים והשפעתם ניכרת בעליל.

 כיום, נשימ מוכנות יותר להיאבק על מקומן החברתי והכלכל

 זברות כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית העלו יוזמות בכיוון

 יה כך שהושגה גם תמיכה מוסדית פוליטית במאמצים האלה

 זברות הכנסת פועלות לעתים קרובות בתיאום ביניהן כד

 העביר חוקים שיבטיחו שכר שווה לעובד ולעובדת, לאפליה

 :ותקנת בסקטור הציבורי בבחירת דירקטורים וכוי. בנוסף,

 ופעל לחן חזק על בית המשפט העליון לאכוף חוקים נגד

 :גיעה מינית בנשים ולהגדיל אח העונשים לחוקפיהן.



 שאף אחד מהם אינו חל על גברים.

 בהסכמה שבשתיקה, עד ראשית שנות ה־90 הוענקה עליונוח

 לחוק הדתי כך שבכל עת שבה נוצר עימות בין החוק הדתי

 והחילוני, התקיים החוק הדתי, וזאת בניגוד מוחלס לשאיפה ש7

 מייסדי המדינה לאוניברסליזם ושוויון שעל פיהם כולם שווים בפני

 החוק ללא הבדל גזע, דת, לאום או מין. a־1994 כפה בית המשפנ

 העליון לראשונה על בית הדין הרבני לקבל פסיקה של בית משפכ

 מחתי בנושא מוונות, וב־1998 הפך בית משפט חילוני פסיקה ש7

 בית דין רבני בפעם הראשונה.

 הקשר בין דת ומדינה מתקיים במישור נוסף - זה של המפלגוח

 הדתיות. מאז הקמת המדינה ממשלות ישראל מבוססות ע7

 קואליציות. לעתים קרובות, מפלגה דתית יכולה לצבור כוח פוליטי

 רב בהרבה מוה של מספר נציגיה, אם היא חיונית להשגת רע

 קואליציוני. השפעתן של מפלגות אלו התעצמה מאוד בתקופה

 הראשונה לשלטון קואליציית הליכוד (1992-1977), והיא הולכה

 ומתחזקת עוד יותר. שינויים אלו הביאו לכך שחל סחף בסטטוס

 קוו - החוקים והתקנות שמקורם בדת מיושמים ביתר הקפדו

 מאשר תחת שלטון השמאל, הפיקוח על הפלות הוחמר, שלטי

 חוצות שבהן מצולמות נשים אינם נתלים במקומות שבהם הציבור

 הדתי עלול להיפגע מקיוםם וכוי.

 כתוצאה מכל אלה, העיקרון הדמוקרטי מתעוות ונפגע, והמיעוט

 הדתי מורם מסוים קובע את אורח החיים במדינה לאנשים מכ7

 הזרמים, לחילוניים ולבני דתות אחרות. החלחול של ערכים דתייב

 ומסורתיים לחיי היוםיום של הישראלים, בולם את התפשטוח

 הרעיונות הפמיניסטיים גם ברמה המוסדית־מבנית וגם ברמו

 האישית. ברמה המבנית, המפלגות הדתיות לוחמות לקיים אח

 הסטטוס קוו או לשנותו לכיוון האורתודוקסי השמרני; ברמח

 הפרט, התמיכה הרחבה בערכים יהודיים מסורתיים גם בקרב הלא

 דתיים מגבילה את ההתפשטות של רעיונות פמיניסטיים.

 השפעת מוסדות לאומיים, טוטליים
 ונשלטי גברים: צה״ל

 הצבא בישראל הוא מוסד לאומי בכך שהוא מגייס את רוב

 האזרחים בגיל 18 לשירות סדיר של שלוש שנים לגברים וכמעט

 שנתיים לנשים, ומחזירם לשירות מילואים לאחר תקופת השירוח

 הזו. מספר קבוצות אוכלוסייה פטורות משירות צבאי, חלקן משום

 שצה״ל אינו מעוניין בהן וחלקן משום שאינן רוצות לשרת מסיבוח

 שונות: ערבים, נכים ומוגבלים, חרדים, ונשים המצהירות שהן

 דתיות. מכאן, השירות הצבאי הוא התנסות כמעט אוניברסליח

 לצעירים יהודים בישראל. יתרה מזאת, ישראל היא המדינה

 הראשונה שבה נשים מגויסות לשירות צבאי על פי חוק מדינה,

 ולא רק בעת מלחמה.

 שבוחנים את השפעת הדת על יחסים בין המינים מתמקדים בדרן

 כלל בשני ממדים: מידת הדתיות בחברה נתונה והעוצםה ש7

 המוסדות הדתיים. בחברות שבהן אין הפרדה בין דת ומדינה ישם

 ממד שלישי של השפעה: כוח פוליטי ומפלגות דתיות.

 א. מידת הדתיות

 יותר ממחצית האוכלוסייה היהודית בישראל רואה עצמה

 כשומרת מצוות, דתית או חרדית. ואילו מרבית הנמנים עם החצ

 השני, התילוני, עדיין רואה את המסורת היהודית כתלק חשוב

 ממורשתו אף על פי שאינו שומר את מצוותיה של מסורת זו. חוק

 היהדות קובעים עמדה ברורה לנשים בתוך משפחותיהן, ומגדירים

 לנשים ולגברים מחויבויות שונות. גברים דתיים נדרשים לשמר

 את המסורת היהודית דרך תפילה בציבור, תפילות יומיות ולימוד

 הדת. לנשים יש מחויבויות אחרות: הטיפול בבעל, בילדים ובבית

 נשים יכולות לבוא להתפלל בבתי הכנסת, אך חובותיהן הדתיוח

El-Or,) מבוצעות בעיקר בבית וקשורות בחוקי הצניעות והטהרה 

 1995). בכך, הדת האורתודוקסית מגדירה מערכת חוקים יומיומית,

 שבועית ועונתית המווסתת את כל ההיבטים של התנהגות הגברים

 והנשים, ומקבעת את תפקודן של נשים בביתן, לא מחוצה לו.

 ב. השפעת המוסדות הדתיים

 המוסדות הדתיים האורתודוקסיים ומחזיקי המשרות בהם(גברים

 בלבד) מונעים התפשטות של רעיונות פמיניסטיים וליברליים

 בדרכים שונות, אך בעיקר דרך המבנה ההיררכי שלהם שנשים

 נעדרות ממנו לחלוטין. הדרתן של נשים ממערך הכוח במוסדות

 הדתיים גורם לכך שהן אינן יכולות לשמש דוגמה לאחרות, להפנות

 לקהילה מסרים חברתיים, למלא תפקידים בטקסים דתיים, או

 להשפיע על סדרי העדיפויות שהמוסדות האלו מגדירים. נשים

 יכולות אמנם לבצע עבודה דתית לא רשמית (כמו עור לחולה,

 מתן בסתר, סיוע לעניים וכוי) אך לא באופן גלוי ופומבי או בצורה

 שתעניק להן כוח רשמי בקהילה.

 ג. הקשר בין דת ומדינה

 עקרונות הדת הם חלק בלתי נפרד מההצדקה הרעיונית לקיומה

 של המדינה אלא שישראל נקרעת בין שתי מערכות ערכים סותרות

 הערכים הדמוקרטיים, אוניברסליים וחילוניים מצד אחד, והערכים

 האליטיסטיים, הייחודיים והדתיים מצד שני. אחת ההשלכות של

 שניות (דואליות) וו היא היווצרותן של שתי מערכות משפטיות

 נפרדות ובלתי תלויות, כשוו הדתית עוסקת בכל נושאי האישות

.(Eisenstadt, 1985) והמשפחה גם עבור הלא־דתיים בחברה 

 על פי המערכת המשפטית החילונית כל בני האדם הם שווים.

 על פי המערכת הדתית אי־השוויון הוא הנחת יסוד, כשאי־השוויון

 בין המינים המגדיר את נחיתותן של נשים הוא הנפוץ ביותר: גבר

 כול לגרש אישה אך לא להפך; גבר יכול לשאת אישה אחרת אם

 אשתו מסרבת לתת לו גט, אך לא להפך, ועוד חוקים אחרים רבים,



 לקבל את נחיתותן החברתית כעובדה מוגמרת וקבועה, ושבחברה

 חופשית וליברלית, נשים יכולות לשנות תהליכים חברתיים היוצרים

 מחדש את המבנים החברתיים, שינוי שיביא להערכה מחודשח ש7

 יכולותיהן ותרומתן לחברה. לא קל להשיג את השינויים האלה.

 בראש ובראשונה הנשים צריכות להיות מודעות לכך שהן מופלוח

 לרעה ומקופחות כקבוצה, ולהזדהות עם קבוצתן על אף הבדלים

 אפשריים בין חברות הקבוצה. שנית, נשים צריכות להכיר בכך

 שמעמדן הנחות בחברות פטריארכליות הוא תוצאה של תהלין

 הבניה שגברים שולטים בו ושניתן להשפיע על התהליך ולשנותו

 באמצעות פעולה משותפת (היינו, פעולה משותפת של נשים ע7

 מנת להשיג אינטרסים משותפים, תוך ביסוסן של תנועות נשים

 או קבוצוח לחן מאורגנות).

 כשמנתחים את התהליכים החברתיים־היםטוריים בישרא7

 רואים גם שניסיונות לקדם נושאים נשיים דרך פעילות בתנועוח

 חברתיות שגברים שולטים בהן אינם יעילים. הצטרפות לחנועוח

 כאלה (כמו מפלגות פוליטיות), המכריחה את הנשים להישען ע7

 ה״רצון הטוב״ של מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות שהם ברובם

 גברים, לא הביאה לשינוי של ממש במעמדן של נשים בישראל.

 אמנם חוקקו חוקים שמטרתם להגביר שוויון, אך השינויים

 החברתיים־תרבותיים שהחוקים האלה יצרו היו מזעריים.

 פעילות הגומלין בין שלושת הגורמים־היעדר פלורליזם

 אידאולוגי, תפקידה של הדת והדומיננטיות של מוסדות גבריים

 לגמרי מגבילה את ההתפשטות של רעיונות פמיניסטיים ואח

 התפחחות הזהויות המגדריות הפמיניסטיות יותר מאשר כ7

 אחד מהגורמים בנפרד, אך כל אחד מהכותות האלו כשלעצמו

 יכול לעכב אקטיביזמ פמיניסטי.
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 צה״ל הוא מוסד טוטלי בהיותו בעל גבולות וחסמים ברורים

״  כינו לבין העולם שמחוצה לו, ושליטתו בכל הצדדים של ח

 rמתגייסים אליו. למרות שאפשר לערער על החלטות הצבא

 כמידה מסוימת, רוב המתגייסים מאפשרים לצבא ״לשבור את

 תאזרח כדי להפיק את החייל שבו״.

 הגבריות של הארגון נקבעת על פי שלושה גורמים: שיעור

 תגברים שבו, סוג העיסוקים והמטלות שבמרבית התפקידים שבו,

 ׳המאפיינים הנדרשים כדי לבצע את המטלות השונות. הצבא עומד

 ככל שלושח הקריטריונים: שיעור הגברים גדול בהרבה משיעור

 תנשים, המטלות המרכזיות המוגדרות במטרה שלשמה הוקם

 כוללות הגנה על אזרחים, כניסה לשדה הקרב, מניעת פעולות

 תבלה וכוי, וגם האפיונים הנדרשים כדי למלא את התפקידים

 האלה מוגדריס כגבריים (סמכותיות, דומיננטיות, כוח פיסי,

 תעלאת יוזמה, התמודדות במצבי לחן וכוי).

 האשליה של שירות בצבא במייצר שוויון בין המינים נובעת

 מהתקופה שלפני קום המדינה, אך גם אז הייחה מיתוס יותר

 מאשר מציאות. על פי ההגדרה הרשמית, תפקיד האישה-החיילת

 כצבא הישראלי הוא לחזק את מערך הכוחות הלותמים בכך שהיא

 ממלאת תפקידים מנהליים, מקצועיים ותפקידי כוח עזר שישחררו

 את החיילים־הגברים לתפקידי לותמה. האישה־התיילת מסייעת

 נם בפעולות החינוך בצבא, בגיבוש המורל ובטיפול בחיילים

 כיחידות הלוחמות (משרד ראש הממשלה, 1977, ע׳ 120). ברם,

 מרבית הנשים־המיילות מועסקות במהלך שירותן תתת מפקדים

 :ברים בחילות השונים.

 בשל הפרקטיקות והערכים שהוא מייצג, צה״ל מחזק את

 תםטראוטיפים המיניים הקיימים ואת חלוקת העבודה על בסיס

 מין במספר דרכים. ראשית, היות שיותר נשים פטורות

 משירות סדיר מאשר גברים, המסר החברתי המועבר הוא שהן

 פחות חיוניות מגברים בסך כל התפקידים הצבאיים. שנית,

 תיות שנשים משרתות פחות זמן מגברים, הצבא רואה בפיתוח

 יכולותיהן השקעה פחות פורה מהשקעה בהכשרת גברים. בשל

ך נשים נשלחות לקורסים המקנים דרגות נמוכות מגברים. : 

 כנוסף, נשים משרתות בעיקר בתפקידים ״נשיים״ (כמו

 מזכירות, פקידות, מורות, מדריכות) שהקידום מהם מוגבל. רק

 כשנים האחרונות נשים מורשות להשתלב בקורסים היוקרתיים

 יותר.

 אם כך, ההשלכה העצומה של ההוויה הצבאית היא משולשת.

 תיא מספקת לגברים הכשרה טובה משל הנשים, הצבא אינו

 מאפשר לנשים נגישות לעמדות של סמכות או לרשתות

 תברתיות חזקות המשפרות את יכולת התחרות של גברים

 לאחר השירוח הצבאי, והוא מחליש עוד יותר את הדימוי

 תעצמי של נשים.

 לסיכום, הניתוח מבוסס על ההנחה שנשים אינן חייבוח


