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היסטוריה פמיניסטית איננה משהו שלמדנו בבתי ספר .הפעילות הפמיניסטית
שלנו ושל נשים רבות אחרות אינה נחשבת חלק מההיסטוריה .היא איננה
חלק מאקלים הספרות והתרבות שאנו חיות בו .לכן אנו רוצות לשנות את
המציאות ולהשפיע עליה ועל כן סיפור ההיסטוריה שלנו ,בדרך שלנו הוא
מעשה חשוב וראוי שיהיה חלק מהידע ומהזיכרון האנושיים .הסיפור חשוב
לנו כקהילה וחשוב לחברה סביבנו כדי שתוכל ללמוד מהעשייה שלנו.
כתיבת ההיסטוריה של הפעילות הפמיניסטית איננה עניין קל ערך.
לכל אחת מאיתנו סיפור פרטי וזכרונות משלה והסיפורים כולם נכונים בחיי
המספרת .החשיבות של הסיפור הפמיניסטי היא גם בסיפור הפרטי וגם
בסיפור המשותף של הנשים הפעילות כולן .לכן ראוי שסיפור המעשים
של אשה לאשה ייכתב במשותף .כיצד ,אם כן ,מתרחשת כתיבה משותפת?
לכולנו זיכרונות וסיפורים שהם הבסיס לכתיבה ,ואל הזיכרונות מצטרפים
הארכיון ,המסמכים ,הדו"חות וכל מה שפרסמנו במשך השנים .כל אחת
מאתנו הייתה שם ולקחה חלק באירועים ,לכן הזיכרונות של כולנו הם
בעלי משמעות .אבל הספר אינו מורכב רק מהזיכרון של מה שעשינו ,הוא
גם סיכום של מה שאנחנו עוסקות בו כרגע ושל האופן בו כל אחת אוצרת
בקרבה את הזיכרון של "אשה" בחייה .כן" ,אשה" (במלעיל) הוא כינוי
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مرحبا بكن في كتابنا
החיבה שלנו לארגון שלנו וכך נכנה אותו לאורך הספר ,בשמו המלא וגם
בכינויו הקצר והמחבב .בספר ,כשיקוף של החיים ,יש גם התייחסות לארגון
כאל ישות חיה ונושמת ,כך אפשר למצוא משפטים כמו" ,אשה" הפגינה
או אשה לאשה פרסמה דו"ח .זאת לא טעות ,האמירות האלה טבעיות כי
"אשה" היא חלק מאתנו וכל אחת מהווה חלק ממנה.
היצירה המוגמרת ,הוא תוצאה של תהליך ארוך ועבודה רבה .בתחילת
הדרך ,עוד ב־ ,2009כשהתחלנו להיפגש ולדבר על כתיבת ספר לכבוד שנת
ה־ ,30אפשר היה לראות רק את המתווה המשותף והבחירה של כל אחת
בנושא מסוים .חלקנו המשיך לגלגל את אותו נושא וחלקנו הלכו למקומות
אחרים .נתנו רעיונות זו לזו על מה לכתוב ואיך לעשות זאת .בכל פגישה
היינו כותבות כדי לעודד את תהליך הכתיבה .בסדרת הפגישות הראשונה
השתתפו נינה מזרחי ,גילה ברקאי ,חנה ספרן ,רותי גור ,תלמה בר־דין ,לילי
דוננפלד ,עדנה גורני ועפרה אור .ברוח קורסי הכתיבה היצירתית שהתקיימו
ב"אשה" ,החלטנו לשבת וממש לכתוב .כתבנו קטעים בנושאים רבים :המפגש
הראשון שלי עם אשה לאשה; קונפליקט ,מחלוקת ,ויכוח ב"אשה"; מה אני
אוהבת ב"אשה"; למה בחרנו את הנושא עליו אנחנו רוצות לכתוב; רכילות
באשה לאשה; הדברים הסמויים מן העין; על קהילה וחברות ב"אשה";
לחיות עם אי הסכמה; פגישה ופרידה וסוד קיומה הארוך של "אשה" .קראנו
בקול רם את הטקסטים ,והיצירות הקטנות הללו נשארו שמורות בארכיונים
הפרטיים שלנו .עם תום המלאכה ,אנו קוראות את הפרוטוקול של הישיבות
הללו – הנה רעיונות שעלו כבר בתחילת הדרך – חלקם מימשנו וחלקם
בכלל לא .למדנו כיצד לערוך ראיונות והתעקשנו להתמיד בפגישות פעם
בחודש .לא כולן נשארו במערכת לאורך הזמן ,אך נשים נוספות הצטרפו.
אדוה שי ,איילת אילני ,יאלי השש ,סועאד דיאב ,נאוה רבינוביץ ,מיכל
אוחיון ,רולא דיב והילה צברי השתתפו בכמה מישיבות ההכנה לספר .עדנה
זרצקי־טולידאנו ,דליה זק"ש ,שרי אהרוני ,עדה פליאל־טרוסמן ואורלי
נתן הצטרפו למערכת בשנה האחרונה .יחד עם תמיכה ועזרה מכל חברות
"אשה" הגיע הספר לסיומו .תודה לכולן.
הספר לא רק מספר על ההיסטוריה ועל הפעילות הפמיניסטית שלנו,
אלא הוא בעצמו מעשה פמיניסטי .חשוב היה לנו לאורך כל הדרך לחשוב
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ביחד ,להחליט ביחד ולשתף כמה שיותר נשים .היה לנו חשוב להקפיד על
קולות רבים ומגוונים .זה לא היה קל ולא תמיד אפשרי ובמיוחד נדרשו
לכך זמן וסבלנות .אנחנו מייחסות חשיבות לא רק לתוצר אלא גם לתהליך.
אנחנו קהילה מתווכחת ,מדברת ,מפגינה ועוד הרבה הרבה דברים ,אבל
המעבר לכתיבה התרחש באשה לאשה רק בעשור האחרון והיה קשור בדרך
כלל לפרויקטים השונים .את התוצאה המרשימה אפשר לראות ברשימת
הפרסומים בסוף הספר .ביומיום רובנו עסוקות בעבודה ובפעילות ובדרך
כלל ,איננו נשים כותבות ,אבל האתגר של סיפור ההיסטוריה שלנו ומעשינו
הביא אותנו לכלל כתיבה .היינו צריכות לעצור ,לקחת את הזמן להביט
אחורה ולכתוב .היינו צריכות להתחבר למקומות האישיים והפוליטיים
ולדעת לחבר במידה נכונה בין האני והאנחנו.
יש דרכים רבות לכתיבה משותפת ולעבודת צוות .עבודת צוות התרחשה
בספר באופן מגוון .יש פרקים שנכתבו על ידי מספר כותבות ,יש כאלו
שבהם כותבת אחת ראיינה או שילבה נשים אחרות .הייתה גם התכנסות
מיוחדת לכבוד הספר שבה קיימנו דיון על מדיניות הרבעים והעלנו את
הדברים על הכתב .היו נשים שרואיינו באופן מיוחד לספר והיו כאלו שלא
הפסקנו להפציר בהן לכתוב .מאחורי הספר עומדות נשים רבות והקהילה
שלנו כולה .הדיון האינטרנטי הסוער בעניין בחירת שם לספר הוא דוגמה
לעניין הרב שהוא עורר ולחשיבות שלו בעיני כולנו.
שאלה נוספת חשובה בעת עשיית הספר הייתה עניין השפה .באיזו
שפה ראוי לכתוב ספר על אשה לאשה? הרי אנחנו רוצות לדבר בשפה
פמיניסטית ,ומה נעשה עם ריבוי לשונות בתוך הקהילה שלנו עצמנו? באופן
סימבולי החלטנו לתת מקום ,בנוסף לעברית ,לערבית ,לרוסית ולאנגלית.
משאת נפשנו להוציא את הספר בכל השפות האלו תתממש כאשר יימצא
המימון הנחוץ לתרגום .אשה לאשה נוהגת ,בדרך כלל ,למצוא את הדרך
לפרסם בערבית ,עברית ואנגלית ,ואנו מקוות להמשיך במנהג חשוב זה.
אחת הדילמות שהיינו צריכות להתמודד אתן הייתה מה לכלול בספר
וכיצד לארגנו .בשנה האחרונה עודדנו נשים לכתוב פרקים על פי תחומי
הפעילות או העניין שלהן .אט אט לבש הספר צורה והתחיל להסתדר
בארבעה נושאים עיקריים – שערים – ומכאן הארגון שלו .השער הראשון,
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مرحبا بكن في كتابنا
כראוי לספר החוגג שלושים שנות פעילות ,כולל פרקים שהתייחסו
להיסטוריה ,לאידיאולוגיה ולמבנה המיוחד של אשה לאשה .בשער השני
התקבצו להם הפרויקטים אותם הארגון קידם והפעיל .לא את כולם אפשר
היה לתעד בספר ,אך ניסינו לתאר את העיקריים שבהם .חלקם תועדו גם
בדו"חות שפורסמו במהלך השנים .ריבוי הקולות והזהויות שלנו התארגנו
בפסיפס בשער השלישי וכוללים התייחסות למדיניות הרבעים ,שהובילה
את הארגון בעשרים השנה האחרונות .ולבסוף אספנו את הקולות המגוונים
של חברות אשה לאשה לדורותיהן בשער הרביעי.
אשה לאשה היא גם ארגון וגם קהילה .היא דומה לקהילות אחרות וגם
שונה מהן .יש בה מה שיש בארגונים רבים אחרים ויש בה גם משהו מיוחד
ושונה .הספר על "אשה" הוא ספר על ארגון וקהילה ,הוא ספר עלינו ועל
פמיניסטיות כמונו ואחרות .הספר הוא גם הזדמנות ללמוד כיצד אפשר
לנהל מאבקים למען חברה צודקת ומיטיבה .מה שעשינו ואיך שעשינו זאת
יכול לשמש דוגמה ודרך לאלו שיש להם/ן רצון ותקווה לשנות את החברה
וליצור עולם שוויוני ומכבד.
נשים רבות ,וגם כמה גברים ,תרמו מזמנן ומהידע שלהן בכל שלבי
הכתיבה והעריכה עד להבאת הספר לכלל סיום .אנו רוצות להודות לכל
הכותבות והכותבים ,המרואיינות ,המתרגמות/ים ,העורכות/ים והתורמות/ים
שעשו את המלאכה .יותר ממאה נשים וגם כמה גברים ,לקחו חלק בכתיבה
וביצירת הספר הזה ,חלקן מקרוב וחלקן מרחבי העולם ,לכולן/ם שלוחה
תודה והערכה .תודנו שלוחה לחברות/ים בחו"ל שתרמו בנדיבות להוצאתו
של הספר לאור :חמדה ארד ובן זוגה יובל נאמן ,מרשה פרידמן ,שלומית
ולאה סגל ,לאני רבין ,קלר מוזס ,וכן לחברתנו בחיפה אילנה דורפמן.
תודה מיוחדת לעורכות ,אורלי נתן ,דינה כוכבי־גולד ,יעלה אקסלרוד־
רן ושונית כהן ולעורך חגי רוגני .תודה למתרגמות דליה אלטורי ופולינה
ברוקמן ,ולסועאד דיאב שכתבה בערבית את כל שמות הכותבות/ים בשער
הרביעי ותרגמה את שמות הפרקים לערבית כמחווה לספר .תודה כמובן
לדוד גוטסמן ,שהוא עצמו הוצאת פרדס ,המלווה אותנו לאורך שנים ותומך
בכל רעיונות ההוצאה לאור שלנו .מקוות שתהנו מקריאה ועיון בספר הזה
ושהוא ילווה דורות של פמיניסטיות וגם את בני בריתנו לשנים רבות.
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ברוכות הבאות לספר שלנו

תמונה  .1אסיפה שנתית בסלון/ספרייה ברחוב הלל  .2003 ,47מלפנים מימין לשמאל :לילי
אינטרקרדו ,יוכבד גונן ,דליה אלטורי ,מלי דהאן .מאחור על הריצפה מימין לשמאל :עידית
ורד,דלית שמחאי ,גילה נחום ,מנאל שלבי ,ריטה חייקין ,שרי אהרוני .יושבות מאחור מימין
לשמאל :סטלה צור ,אריאלה גולדמן ,אלמונית ,עדנה זרצקי טולידאנו,ארנה מרי אש ,נאווה
רבינוביץ' ,וידה קאן ,מיכל ספקטור והתינוקת נעמה ,חנה ספרן ,אורית נחמיאס (למעלה) ,רותי
גור (עם הגב) ,חדוה אייל( .צילום :דורית יורדן).
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שער ראשון

الباب االول

איפה היינו ואיך עשינו

اين كنا وكيف فعلنا

נסרין מזאווי

نرسين مزاوي

פתיח

افتتاحية

בשער הזה תמצאו כל מה שרציתם לדעת על אשה לאשה מתחילת דרכה
ועד כה .על ההיסטוריה ,על האידיאולוגיה ,על המבנה ,על דרכי קבלת
ההחלטות ,על העבודה בקואליציות ,על העבודה מול הממסד ובעיקר
תפגשו את הנשים שעמדו מאחורי המפעל המדהים הזה.
בפרק הראשון תפגשו נשים שיספרו לכן מה היה כשהן היו שם ,איך
הכל התחיל ואיך זה עבד .יספרו לכן על תחילת הדרך שצמחה מיוזמת
נשים שהשתתפו בקבוצות העלאת המודעות שארגנו מרשה פרידמן ונעמי
נמרוד באוניברסיטת חיפה עוד בשנות השבעים .על הירושה שקיבלנו
מ"קול האשה" ,על מדיניות הרבעים ועל פרויקטים שונים שצמחו מהארגון
וממשיכים עד היום .בפרק הזה תפגשו את המתנדבות בתחילת הדרך ,את
הרכזות של אשה לאשה לדורותיהן ואף תכירו את השכן עם האקדח מהבית
ברחוב ארלוזורוב  .88תיחשפו לפרויקטים השונים של "אשה" לאורך השנים,
החל מהפרויקטים הראשונים כגון הקמפיין "נהגת ,תני טרמפ לאשה",
"קורס מכונאות רכב"" ,קורס תיקוני בית" ו"קורס ריקודי בטן" ,עד לבניית
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افتتاحية
שיתופי פעולה ענפים ,הצמחת ארגוני נשים וארגון כנסים פמיניסטים.
תחשפו לדילמות שליוו את הפעילות בדרכן ולדרכי ההתמודדות איתן ,ויותר
מהכל ליצירתיות שבה הרחיבו הפעילות את דרכי הפעולה שלהן והובילו
אותה בדרך לא סלולה.
בפרק השני תקראו על האידיאולוגיה המלווה את אשה לאשה לאורך כל
הדרך ,על המבנה הארגוני ,דרכי הפעולה וקבלת ההחלטות .קולקטיב ,ועד,
צוות ,פעילות ,ועדות היגוי ,קונסנזוס ,ספר הנהלים ושבת אידיאולוגית .כל
אלה הפכו לטרמינולגיה ארגונית שמוכרות לכל פעילה ,לכל חברה ,לכל
מתנדבת ולכל עובדת בשכר .בפרק הזה תכירו את אשה לאשה כקהילה
שמאתגרת את יחסי הכוחות בחברה ומתקדמת כקולקטיב תוך כדי מניעת
היווצרותם של קונפליקטים בתוכה .על המיקום שלנו בהדר ,על נושאים
שהעסיקו וממשיכים להעסיק אותנו.
הפרק השלישי מתייחס לשיתופי פעולה מול הממסד תוך כדי
התייחסות לשאלת הקואופטציה ,לחלחול ההדרגתי של פמיניזם לתוך
הממסד ולתקווה להטמעת השיח הפמיניסטי בשיח הממסדי בתחומי
החינוך ,הבריאות והרווחה .פרק זה נוגע בסוגיית הארגון כ"סוכן שינוי" או
כ"נותן שירות" כמו כן בפשרות הכרוכות בעבודה מול הממסד .הוא מביא
את דבריהן של שתי נשים פמיניסטיות משני צידי השולחן אשר הכירו את
הדברים מקרוב וניסו להשפיע עליהם כל אחת בדרכה.
הפרק הרביעי והאחרון בשער זה מוקדש להתבוננות באשה לאשה
כארגון שראה את בניית קואליציית נשים חיפה כמטרה הנובעת מתוך
האידיאולוגיה והפרקטיקה הפמיניסטית שלו .קואליציה שמהווה סוג של
בית אידיאולוגי ופוליטי משותף ,שבמציאות שלנו אינה משהו מובן מאליו,
אך בעיני הנשים החוות אותה יום יום היא היא המציאות הכי מובנת מאליה.
בקואליציית נשים חיפה ,אשה לאשה שותפה בבניית מרחב פמיניסטי
משותף .למרות קיומם של קונפליקטים ,שונויות תרבותיות ,פוליטיות
ולאומיות ,קהילת נשים פמיניסטיות בחיפה מצמיחה ארגונים וקבוצות
פעולה שמתמקדות בפרויקטים ספציפיים וממשיכות לשתף פעולה ולהיות
יחד במתחם משותף ובחלל אחד .מרכז סיוע ,קו חירום לנפגעות אלימות,
קואליציית נשים חיפה ,מקלט חירום לנשים ,כיאן ,מהות ,אסוואת ועוד,
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פתיח

מגוון גדול של קבוצות פעולה שצמחו מסביב לקהילה זו ובתוכה .פרק זה
מתבסס על מחקר שבוחן את קואליציית נשים חיפה כמודל לבניית קשרים
בין־קבוצתיים ,את הפעילות לטיפוח אמון ותלות הדדיים ועידוד תהליכים
שיתופיים ,את העבודה המשותפת ואת הקואליציה כגורם המעודד בניית
קשרים בין־קבוצתיים.
קריאת שער זה היא הזמנה להיכנס אל אשה לאשה .הזמנה להיות
חלק ממנה ופתיחת דלת להתבוננות על איך ולמה הדברים נעשו .היא גם
רקע ומסגרת להרבה חלקים שעוד יבואו בהמשך ושיש לקרוא אותם על
רקע זה .בחלק מהדברים אולי תרגישו חזרתיות ,בחלקם תרגישו את הדיון
הפתוח ,בחלקם תרגישו את הסתירות ואת אי ההסכמות .אבל ברוח של
הדברים בדף המידע מס'  1לשנת  ,1983שמצטטת רותי גור בפרק השני "אנו
מתייחסות לדעותיה והרגשותיה של כל אישה מתוך כבוד והערכה מלאה.
חשוב לנו שכל אחת מאיתנו תהיה שלמה עם ההחלטות המתקבלות .כך,
כאשר יש אישה שחשה שלא תוכל לעמוד בהשלכותיה של החלטה כלשהי
– חובה עלינו לחפש ולמצוא פשרה ופתרון" ,תהנו מן הספר וממה שיש בו.
קריאה מהנה.
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חנה ספרן וחברות

*

حانا سافرن وصديقات

תחנות בהי[א]סטוריה של "אשה"

تاريخ(ها) :محطات عىل درب "إيشاه"

לארגון שהוקם בשנת  1983קראו החברות המייסדות "אשה לאשה – מרכז
נשים חיפה" ,מתוך רצון לאסוף הרבה נשים ולא "לאיים" במילה פמיניזם.
אבל כידוע קשה להסתיר ,וכולם ידעו שמדובר בחבורה של פמיניסטיות,
ואולי אפילו לסביות ,רחמנא ליצלן .בשנת  1993לא התאפקנו יותר והחלטנו
בקולקטיב לשנות את החלק השני של השם שלנו ל"מרכז פמיניסטי
חיפה" .הפמיניזם שלנו היה הרי תמיד מקור לגאווה .אבל לגלגולי השם יש
היסטוריה ארוכה .החבורה שהתחילה את הפעילות הפמיניסטית בחיפה
דווקא קראה לעצמה "התנועה לשחרור האישה" ולעיתון שלהן הן קראו
"נלח"ם :נשים למען חברה מחודשת" .זה היה בשנות השבעים ,ועל השנים
הללו כותבת נעמי נמרוד בפרק "נשים כותבות לאשה" ,וגם אני כתבתי על
כך בספרי "לא רוצות להיות נחמדות".

*

לזלי זקס ,אביטל שלנגר ,לאני רבין ,ג'סיקה נבו ,נבילה אספניולי ,מרינה פילטובסקי,
נינה מזרחי ,שרי אהרוני ,חדוה אייל וסלבה גרינברג.
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تاريخ(ها) :محطات على درب «إيشاه»
בשנת  1984הן כבר מוצאות בית במשותף עם מרכז סיוע לקורבנות
אונס בדירה לא גדולה ברחוב ארלוזורוב  88עם גג גדול ומדהים הצופה
אל הנוף .חבורת אשה לאשה מודיעה בדף המידע הראשון ש"מטרתה
לספק מידע ומגוון שירותים לנשים באווירה של אכפתיות ושיתוף הדדי".
כך במילים פשוטות ובלי תקווה למהפכה שתשנה פני עולם הכריזו מספר
חברות פמיניסטיות על הקמת ארגון חדש .כפמיניסטיות הן מכריזות" :אנו
נחושות בדעתנו לשלוט על עצמנו למען עצמנו" .נאה דורשות ,נאה מקיימות
והארגון החדש מוקם ברוח הפמיניסטית הידועה של שיתוף ושוויון ללא
היררכיה ,והמבוסס על קולקטיב שכולן חברות בו ושההחלטות מתקבלות
תוך תהליך של קונסנזוס (הסכמה כללית).

תמונות מספר  .3-2מימין :טיול של הקבוצה המייסדת :חמדה וייס־ארד ,אביטל שלנגר ,לזלי זקס,
אליזבט אפט ,לו טריבוס ,חנה לוי־טיימן (עומדת) .משמאל :הפגנה של יום האישה הבינלאומי,
 .1985משמאל :טלי שחורי ועדית גולני בבית הקרנות (פינת רחוב בלפור ורחוב הרצל) ,חיפה
(צילום :שלומית סגל).
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תחנות בהי[א]סטוריה של "אשה"

תחילת הדרך :שנות השמונים
את הסיפור של אשה לאשה יש להתחיל קצת קודם לכן ,עם סגירתו של
המרכז הפמיניסטי "קול האשה" שהיה בשדרות הנשיא ,בעקבות עזיבתן
של מרשה פרידמן ובת הזוג שלה אז ,מאיה ברגמן ,את הארץ בשנת .1982
הקהילה התפזרה וכרטסת החברות ,שהייתה האוצר החשוב ביותר ,נשמרה
בבתים של החברות ,וכמוה גם הספרייה .היה צריך זמן וכוח כדי להתחיל
מחדש .הכוחות נמצאו כאשר התקיים בשנת  1982כנס פמיניסטי בבית אבא
חושי בנווה שאנן .לשם הגיעו נשים מכל הארץ והחיפאיות מצאו אחת את
השנייה והחליטו להיפגש באופן קבוע .כותבת לזלי זקס שהייתה בחבורה
המייסדת" :למפגש הראשון הגיעו כשלושים נשים וותיקות וחדשות.
הוותיקות הבטיחו לנו עזרה ותמיכה לוגיסטית ,ידע וניסיון .החדשות
הודיעו על הכוונה לפעול יחד לפתיחת מרכז חדש שפעל מאותו יום ,ועד
ששכרנו את הדירה בהדר ,במשך כשנה מהבית שלי .המפגשים היו מרתקים
– שילוב של אידיאולוגיה ,היכרות אישית חושפת וחלומות לעתיד" .בסופה
של אותה שנה הוחלט להצטרף למרכז סיוע לקורבנות אונס ,כמו שקראו
לו אז – גם הוא החליף במשך הזמן את שמו ל"מרכז סיוע לנפגעות אונס
ותקיפה מינית" (ראו עוד ,לזלי זקס בפרק "נשים כותבות לאשה").
מספרת אביטל שלנגר" :החבורה של רחוב כספרי עסקה בעיקר בדיונים,
אבל גם הצליחה לגייס כספים עבור הבית הראשון של אשה לאשה' .מרכז
הסיוע' כלל אז שתי נשים בלבד שהעבירו ביניהן את הביפר – אחת לשבוע.
במלים אחרות :כל תורנות לשבוע שלם .אחת מהן הייתה שלומית סגל
והשנייה טלי שחורי ".אני תוהה עבור מה גויס המימון הראשון שאפשר
את הכניסה לבית בארלוזורוב .האם עבור מרכז הסיוע? עבור אשה לאשה?
אולי הייתה כבר אז חבירה מראש והבקשה הוגשה ביחד? אביטל לא יודעת.
"לא הייתי עם הקבוצה שהייתה ,ברובה ,ממוצא אמריקאי ",היא אומרת,
"הלכתי לפגישה אחת והרגשתי שאני הולכת לאיבוד ...היו שם טוביה בת־
לאה (מאודמית ,היום בשיקגו) ,לו טריבוס (מאנגליה) ,שלומית סגל (היום
בטורונטו) ,לזלי זקס (מחיפה ,היום בירושלים) .ייתכן שחנה טיימן־לוי
נמנתה גם היא עליהן".
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לזלי ואחרות עוד הספיקו להשתתף בקבוצה להעלאת מודעות
שהתקיימה בקול האשה ושאותה הנחתה ברכה זיו ז"ל ,וכך נוצר קשר בין
הנשים מן העשור הקודם לבין הנשים הצעירות שהובילו את ההתארגנות
הזאת .והנה ב־  7.2.84מתפרסם דף מידע ובו הודעה על הקמת קולקטיב
וארגון ששמו יהיה "אשה לאשה – מרכז נשים חיפה" .חמדה וייס [היום
ארד] סיכמה את הפעילות של הנשים בשנה וחצי שעברה מאז נפגשו בכנס
הפמיניסטי שהיה בחיפה .החבורה המייסדת קוראת לנשים להצטרף אליהן
ולעזור על מנת להקים מרכז נשים .הן מדווחות על שיתוף פעולה עם מרכז
הסיוע ועם ארגונים אחרים בארץ .הן החליטו שמקום המרכז יהיה בהדר כי
זה מרכזי וקל להגעה לכל הנשים .זה יהיה מקום שבו תוכלנה נשים "להיפגש,
לדון ולשוחח בחופשיות עם נשים אחרות על פמיניזם ,מעמד האישה וכו'".
הדירה ברחוב ארלוזורוב  88עם הגג הנפלא שלה ועם השכן שהיה עולה
עם אקדח לצעוק עלינו ,הפכה להיות הבית של "אשה" .בארבע השנים
הראשונות שכר הדירה היה נמוך ויחד עם מרכז הסיוע אפשר היה לשלמו.
אבל כסף למשכורות לא היה .הספרים והכרטיסייה חזרו אל החברות ומצאו
מקום בשולחן שלנו בדירה הקטנה שברחוב ארלוזורוב ומרכז פמיניסטי
חדש נפתח והתחיל לפעול .לזלי ממשיכה ומספרת ש"אחד הפרויקטים
הראשונים שבהם היינו מעורבות כקולקטיב היה קמפיין של 'נהגת ,תני
טרמפ לאישה' .נסיעה בטרמפים הייתה מאוד מקובלת ,נשים בכלל וחיילות
בפרט היו מרימות את היד ועולות על הרכב .המטרה שלנו הייתה לעודד
נהגות לעצור לנשים ובכך להקטין את הסכנה של הטרדה ,תקיפה ואונס
טרמפיסטיות .לא אשכח כיצד עמדנו ביציאה מהכרמלית במרכז הכרמל
וחילקנו פליירים ,כאשר פתאום עף לעברי כדור של רוק שיצא מפיו של
איש שקילל אותי ואת כל הפמיניסטיות הלסביות המכוערות והמסריחות,
וזה לא היה מקרה יוצא מגדר הרגיל".

26

תחנות בהי[א]סטוריה של "אשה"

דף מידע 1984

דפי מידע התחילו לצאת כל חודש ,קורסים ,מסיבות והרצאות התקיימו מדי
פעם וחבורה קטנה אבל מאוד מחויבת שמרה בהתנדבות על ימי פעילות
קבועים .בדף המידע של אוגוסט  1985יש ארבעה עמודים ,שניים בעברית,
אחד באנגלית ואחד בערבית .יש בו מחאה נגד ראש העיר שאינו דואג
להאיר את רחובות העיר ומונע בכך יציאת נשים לבילוי בערב .נשים נקראות
לחתום על מכתב המחאה לעירייה ולשלוח בדואר .יש קריאה לנשים לא
ללכת לבתי דין רבניים והצעות היכן אפשר להתחתן באופן אלטרנטיבי,
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כמה נכון גם להיום ...דפי המידע ממשיכים לדווח והם מקור בלתי נדלה
לפעילות של אשה לאשה .עם זאת ביומיום התרחשו דברים רבים שלא
תוכננו מראש ולא זכו לאזכור בדפים הללו .בכל יום ראשון הייתה פגישת
קולקטיב והפרוטוקולים מלמדים על חבורה חסרת מנוח שנפגשה באופן
קבוע ,יזמה וארגנה ושיתפה פעולה עם ארגונים אחרים.

מהתנדבות לעבודה בשכר
קשה להאמין כיצד ניתן להחזיק פעילות של ארגון שלם ללא משכורת
אחת .צריך לדמיין את ההתלהבות ואת המסירות שליוו את הנשים הללו.
אבל קרנות ותרומות לא היו אז בנמצא ובוודאי לא כאלו שהיה להם עניין
בפעילות פמיניסטית ,עד שהוקם בניו־יורק ארגון בשם "נשים למען נשים
ארה"ב־ישראל" ( .)US-Israel Women to Womenהארגון הוקם בעקבות
יוזמה של וירג'יניה סניטאו ,אישה יהודייה מניו־יורק ששמעה שהמקלט
לנשים מוכות בהרצליה עומד להיסגר מחוסר אפשרות לשלם שכר דירה.
היא אספה כמה חברות שלה ויחד הן תרמו את  200הדולרים שהיו נחוצים
כדי לשלם את שכר הדירה של המקלט .ההצלחה הזו הובילה אותן להקים
ארגון שהתחיל לאסוף תרומות כדי לתמוך בארגונים ובפעילות פמיניסטית
בארץ .כך הגיעה התרומה הראשונה לאשה לאשה והעובדת הראשונה
בשכר הייתה חנה לוי־טיימן .חנה נמנתה ,כאמור ,על הקולקטיב המייסד,
וכאשר הגיע המימון לשכירת רכזת – הוחלט שהיא תעבוד כרכזת .כאשר
חנה החליטה לעזוב הציעו החברות את התפקיד ללאני רבין שהייתה גם
היא חברה בקולקטיב ועבדה באותה עת בתור אדריכלית .מאז ועד היום יש
ב"אשה" עובדות בשכר.
מספרת לאני:
ביום האישה הבינלאומי ,ה־ 8במרץ  ,1987העמדנו דוכני הסברה ודיברנו
על זכויות שוות כאשר אחרים הציעו איפור .מהר מאוד גיליתי שדוכנים
ברחוב זה לא קל .משכנו המון תסכול מצד גברים מסוימים .אחד הסביר
לי שאני הסיבה שאשתו הזמינה משטרה נגדו .אחד אחר התעצבן כל כך
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הרבה על הרעיון של זכויות שוות לנשים שכמעט הותקפתי .חלק גדול
מהגברים שבאו לדוכני הסברה התעניינו מאוד בחיי המין שלי/שלנו ובמין
הפרטנר במיוחד .היה קשה לי לעמוד בחוץ ,חשופה לטירופים ולהזיות
האלה ,אם כי זה עשה עלי רושם עמוק .ערכנו גם ערבי דיון והרצאות .היו
לנו ערבי בית קפה על הגג .עניתי לטלפונים מכל הסוגים והגוונים .מהר
מאוד גיליתי שנגמר לנו הכסף .תפקידי היה לבקש מענקים כדי שנוכל
להמשיך להתקיים ,ודרך אגב שגם אוכל להמשיך לקבל משכורת .שרי
רבקין שהייתה מנהלת שתי"ל מאוד עזרה בעניין הזה .גיליתי שדווקא
נוח שאני דוברת וכותבת אנגלית .היה מרתק לגלות את כל הקרביים
של הארגון .בתור העובדת היחידה הייתי צריכה לדעת ולעשות הכול:
הספרייה ,הכספים ,הארכיון ,פרסום ,תשלומים וכל פנייה ,שאלה ,תלונה
והצעה שהגיעה לארגון .בתקופה מסוימת הייתי מזכירה ,קלדנית ,רכזת,
מנהלת ,אשת יחסי ציבור ,עובדת סוציאלית ,שומרת ,גייסת כספים,
שוטפת כלים ...ויחד עם כל זה ערכנו ערבי דיון ,הדרכה למנחות לקבוצות
להעלאת מודעות ,פעילויות נגד פרסום פוגע בנשים ,תחרות צילומים
בנושא נשים בעבודה ,והפגנה נגד פעילות אחת אומללה במיוחד של
ההסתדרות' :תחרות היפה בעבודה' .זה הרגיז אותי במיוחד כי בעבודתי
בסוכנות חויבתי בתשלומי חובה להסתדרות .אבל ידעתי שאם נפגין נגד
התחרות ,הבאים לתחרות יצחקו על נשים שבטח לא מרוצות כי הן לא
מספיק יפות כדי להתחרות ...אז הצעתי שנעשה הכול עם הומור .קפצתי
על ההזדמנות לצייר את הציורים שגם ככה תמיד שרבטתי – אבל הפעם
בגדול ,על שלטים שנשאנו .הגברים שלנו גם התלהבו מלעשות "תחרות
היפה בעבודה" והשוויצו ברגליים יפות ושעירות .אפילו השוטרים חייכו
אלינו ואמרו שהם נהנים לשמור על הסדר כאן כי הסיכוי לאלימות אצלנו
הוא קטן לעומת הפגנות אחרות.
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תמונות  .5-4הפגנה "היפה בעבודה" ירושלים  .1987מימין :אלכס ניסן .משמאל :איילת אילני.

בתקופה מסוימת התקשרו ברציפות כמה נשים וגם איש ,וביקשו עזרה
להתמודד עם אפליה נגד נשים בעבודה ובצבא .אני ,שסבלתי מאותן
בעיות בלימודים ובעבודה ,הזדהיתי ורציתי לעשות משהו .חברות
הקולקטיב הסכימו והתחלנו מסע 'בזכות ולא בחסד' כדי להילחם נגד
תופעות של אפליה ושל הטרדה מינית בעבודה ,בצבא ובלימודים .באותו
זמן היו מעט מאוד חוקים בארץ שהגנו על זכויות נשים בתחומים אלה.
ניסינו להיות יצירתיות .התקשרנו ,כתבנו ,נדנדנו ויעצנו ...ולפעמים זה
עזר .בינתיים שדולת הנשים בירושלים עבדה כדי להעביר חוק נגד אפליה
ונגד הטרדה מינית בעבודה .בשנת  1987הן ערכו מחקר וגילו ששמונים
עד תשעים אחוזים מכלל הנשים חוו הטרדה מינית בעבודה .באותו זמן
חשבתי שאני יוצאת דופן שלא חוויתי אף פעם הטרדה מינית בעבודה.
היו עוד פעילויות כמו תיקוני רכב לנשים .פעם התקשר מורה למכונאות
רכב מבסמ"ת בשם דני סלוצקי והציע קורס בתיקוני רכב לנשים .הוא
רצה לעשות הסבה מקצועית להוראה למבוגרים .הוא חשב שאולי זה
יעניין נשים ...זה היה ,כמובן ,הצלחה מסחררת והייתי צריכה להסביר
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להרבה גברים למה הם לא יכולים להצטרף .מובן שהכנסתי את עצמי
לקורס הראשון .יום אחד נתקעתי עם הרכב באמצע הכביש והצלחתי
לפענח מה הבעיה וגם לתקן .חזרתי לעבודה גאה לחלוטין והתפארתי
בידיים שהיו לגמרי שחורות" .
בקיץ  1987הודיעה לאני רבין שהיא קיבלה עבודה במנהל מקרקעי ישראל
והיא מבקשת לסיים את עבודתה כרכזת .מיד התפרסמה הודעה שאשה
לאשה מחפשת רכזת בחצי משרה .היו אין־ספור פניות .נשים רבות שלא
היה להן כל קשר לפמיניזם או לארגון נשים הציעו את עצמן לעבודה הזו
וטענו שבכל מקרה עדיף לעבוד בארגון נשים מאשר כמזכירה אצל רופא
שיניים .בסוף אוקטובר התקבלתי אני לעבודה .לאני קיבלה את פניי ואמרה
שהיא כבר עובדת במנהל מקרקעי ישראל .יש שלושה דברים שצריך
לעשות :קורס ריקודי בטן ,קורס לתיקוני בית וקורס למכונאות רכב .ריקודי
בטן תלמד נבילה אספניולי .לשאר הקורסים כבר תמצאי מי שילמדו .אם
אין לך מה לעשות ,יש כאן ספרייה מעניינת .אני מבקשת שלא תצלצלי
אליי לעבודה כי אני חדשה שם ולא נעים לי להתפנות לעניינים שאינם
שייכים לעבודה .אבל לאני לא בדיוק עזבה .היא המשיכה לעזור ויחד עם
בן הזוג שלה דני הם דאגו שנקנה מחשב ונתחיל ללמוד כיצד עובדים בארגון
פמיניסטי בעידן המחשבים .דני ישב ובסבלנות רבה לימד אותי את תוכנת
הא־ב .כך התחיל עידן המחשב ב"אשה" .דפי המידע עברו מייצור בסטנסיל
אל הדפסה במחשב .דפוס "שורות" המשיך להיות בית הדפוס שלנו .דף
המידע היה הקשר שלנו עם הקהילה שהלכה וגדלה.
הפגישה המחודשת שלי עם החברות הוותיקות מהתקופה של הקמת
התנועה הפמיניסטית בחיפה הייתה גם היא מרגשת .נעמי נמרוד וברכה זיו
שהיו המנחות של הקבוצה להעלאת מודעות בשנת  1973-4שבה השתתפתי
יחד עם תלמה בר־דין ,יעל גבעתי ואחרות ,הפכו בינתיים לחברות שלי .יחד
עם מלכה מעון ,אחותה של נעמי ,וג'ודי היל ,החלטנו להזמין את עליזה
מסיוריק ,פמיניסטית ותיקה מתל־אביב שהייתה עובדת סוציאלית ומי
שהובילה וחינכה דור שלם של עובדות סוציאליות פמיניסטיות .עליזה
הגיעה לפגישות חזון והנוכחות הייתה מרשימה .הסלון של "אשה" היה מלא

31

تاريخ(ها) :محطات على درب «إيشاه»
נשים .כולן היו מעוניינות להשתתף בפעילויות של אשה לאשה.
בינתיים פרצה האינתיפדה הראשונה (דצמבר  )1987ותנועת המחאה
של נשים נגד הכיבוש התחילה לפעול במרץ .מפת השלום ,שקופיות
מהשטחים הכבושים שכלי התקשורת סירבו להראות והנשים מכתב־העת
הפמיניסטי "נגה" הקרינו ברחובות תל־אביב ,נשים בשחור – משמרות של
נשים נגד הכיבוש שהתחילו לעמוד בימי שישי בצמתים בכל הארץ ועוד
ועוד .באשה לאשה היו לא מעט נשים שהצטרפו בהתלהבות לפעילויות
הללו .אבל ההחלטה הייתה חד־משמעית" :אשה" תמשיך להיות ארגון
וקהילה פתוחים לכולן .לכן הפרדנו את הפעילות באשה לאשה מהפעילות
שלנו בתנועות השלום והמחאה .למרות שנשים רבות היו פעילות גם פה
וגם שם ,עשינו את ההפרדה הזאת במידה רבה של הצלחה בכל תקופת
האינתיפאדה הראשונה.

ארגון של קולקטיב
פעם בחודש היינו נפגשות בקולקטיב .החלטנו להיפגש בבתים של
החברות ולהכיר גם את העולם הפרטי של כל אחת מאיתנו .בדרך כלל
לא היינו יותר מעשר נשים והישיבות בבתים אפשרו לעיתים לחסוך את
התשלום לשמרטפ/ית .תמיד דאגנו גם לאוכל שהפך כל ישיבה לחגיגה.
כל אחת הוזמנה להצטרף וכל אחת יכלה לבחור אם זו הדרך המתאימה
לה להתחיל את הפעילות בארגון .הפגישה הראשונה עם ישיבות מסוג זה
לא הייתה תמיד קלה .הרעיון השוויוני – על יתרונותיו וחסרונותיו – אינו
רעיון שאנחנו רגילות אליו מחיי היומיום שלנו .תהליך ההסכמה שאליו אנו
שואפות להגיע וההשתתפות הפעילה המתבקשת מכל משתתפת אינם
מובנים מאליהם .רעיון הסבב ,שבו כל אחת אומרת את דעתה על פי תור,
מחייב יכולת התמצאות ובקיאות בנושאי הדיון ,וגם הזכות להגיד שאיני
רוצה להגיב ברגע זה איננה קלה ומובנת מאליה.
למה חשנו בכל זאת כי יש ברעיון הקולקטיב ובתהליך ההחלטה מתוך
הסכמה (קונסנזוס) משהו מלהיב? זאת הייתה מסורת פמיניסטית שליוותה
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את המקימות של "אשה" ,ואנחנו לא העלינו בדעתנו להפסיקה .היו לנו
סיבות טובות :כי זו דרך המניחה שוויון בין כל המשתתפות .כי זו דרך
המחייבת התייחסות לכל סוגי ההתנגדות .כי זו דרך המחלקת אחריות בין
כל המשתתפות .וזוהי גם הצעה לחברה לחיפוש דרכים אחרות לניהול.
דרכים פחות דכאניות .ויש בוודאי גם חסרונות ,אבל עליהם לא ארחיב
כאן .רעיון הקולקטיב המחליט בהסכמה הוא רעיון טוב לקבוצה קטנה של
נשים הרוצות לשנות את החברה .עצם התהליך של קבלת ההחלטות הוא
תהליך שונה ומאתגר .ניסינו ליצור כלים אחרים לניהול ארגוני .הרי אנחנו
מנסות להציע דרכים חלופיות להיררכיה השולטת בחברה ,טוב יהיה אם כן
להתאמן בתוך הבית שלנו .אם כך ,היה עלינו לדאוג שלא נגדל בלי סוף...
אבל יש הרי דרכים רבות להתרחב ואחת מהן הייתה יצירת שיתוף פעולה
עם ארגונים אחרים.

שיתופי פעולה ,קואליציות והכנסים הפמיניסטיים
הרעיון של עבודה תוך שיתוף פעולה היה אחד מאבני היסוד בפעילות של
"אשה" כבר מן ההתחלה .מן היום שבו הוחלט על שכירת מקום ועל פתיחת
מרכז היה ברור שאשה לאשה ומרכז סיוע לנפגעות אונס יהיו ארגונים
שותפים לאותו מקום .שיתוף הפעולה היה גם כלל ארצי .בנובמבר ,1987
החודש הראשון שלי ב"אשה" ,נסעתי בפעם הראשונה לישיבה בתל־אביב,
בבית של רחל אוסטרוביץ ,מעורכות נגה – המגזין הפמיניסטי *.היו שם
נציגות של שבעה ארגונים פמיניסטיים שקראו לעצמם פורום הארגונים
הפמיניסטיים .דינה בלכמן שהקימה וניהלה את נשים נגד פרסום פוגע ,רחל
אוסטרוביץ שייצגה גם את נגה וגם את לכ"ן – למען כדורסל נשים ,דורית
קרלין שהייתה הרכזת של שדולת הנשים ,איילת אילני ואביטל שלנגר
שהיו פעילות באשה לאשה ושעבדו באותה עת בשתי"ל ,ואסתר עילם
שייצגה את התנועה הפמיניסטית בתל־אביב .בשנתיים־שלוש הבאות היו
*
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המפגשים האלו ,אחת לחודש ,חלק קבוע מהעבודה שלנו.
הקשר הזה והשותפות הזאת הובילו למאבקים משותפים של הארגונים,
במיוחד נגד אלימות כלפי נשים ,וכמובן לסדרה של כנסים פמיניסטיים.
נציגות של הארגונים האלו הפכו בשנת  1991להיות הוועדה המכינה של
הכנסים הפמיניסטיים ,והן קיבלו באחת הישיבות הראשונות את הצעתה
של ויקי שירן ,שייצגה את קבוצת הנשים המזרחיות ,לייצוג סימטרי.
ל"אשה" זה לא היה רעיון חדש .נשים ערביות היו פעילות ב"אשה" כבר כמה
שנים ,רותי גור שעבדה במקלט לנשים מוכות ואחר כך ב"אשה" השתתפה
בקבוצה של נשים מזרחיות והביאה אל הקולקטיב את הרעיונות והתובנות
של המודעות המזרחית .אני כבר הייתי לסבית והפעילות של נשים לסביות
ב"אשה" הייתה מרכזית .היינו בתחילתה של העבודה עם קבוצות של נשים
בשכונות שהובילו רותי גור ועדנה זרצקי טולידאנו.
הכנסים הפמיניסטיים ליוו את הפעילות של אשה לאשה במשך כל
שנות התשעים .ל"אשה" היה תפקיד מרכזי בארגון הכנסים ובמיוחד בחלק
הארגוני והכספי .הרעיון של הייצוג הסימטרי שהפך במהירות למדיניות
הרבעים (לסביות ,פלסטיניות ,מזרחיות ואשכנזיות) היה כבר בעשייה
ובפעילות שלנו ועכשיו נוספה לו גם אידיאולוגיה (ראו בפרקים של השער
על ריבוי קולות ורב־תרבותיות) .הקדשנו הרבה מרץ לכנסים הפמיניסטיים
ונשים רבות מקבוצות ההעצמה בנווה יוסף ובטירת הכרמל שאיתן עבדו
באותה עת רותי ועדנה הגיעו לכנסים .הפעילות בשכונות התרחבה
והמשיכה אחר כך יחד עם החטיבה ללימודי האישה ופרויקט "קידמה"
באוניברסיטת חיפה בפרויקט רב־ממדים שקראנו לו "נשים בחברה
דמוקרטית" .זאת הייתה פעילות מרכזית וחשובה ב"אשה" של אותו עשור.
נשים רבות השתתפו בקורסים באוניברסיטה ובמקומות אחרים וחלקן הפכו
להיות פעילות ב"אשה" .אחרות הקימו פרויקטים שונים והיו לנשים פעילות
ומפעילות בקהילות שונות ,חלקן הפכו למנהיגות בקהילתן .ההשפעה שלנו
חלחלה לקהילות רבות ומגוונות .מדיניות הרבעים הייתה אבן יסוד בעבודה
של הארגון( .ראו בפרק מנשים בשכונות לפרויקט נשים בחברה דמוקרטית).
ארגון נוסף שהיינו קרובות לפעילות שלו היה המכון לחקר תקשורת
ומשפחה ,שהוקם על ידי חמדה וייס־ארד ,שהייתה גם בין המייסדות של
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"אשה" ,ומטרתו הייתה לבדוק את הפרסומות ולהראות כיצד נבנית חברה
סקסיסטית ומפלה .ג'סיקה נבו ,דפנה למיש ואורנת טורין היו נותנות
הרצאות מלוות בשקופיות .יום אחד הן גייסו אותנו למאבק נגד פרסום של
חברת בונזו למזון כלבים ,שעמדה לצאת בפרסומת המראה אישה כורעת על
ארבע ואוכלת בונזו .לא נתנו לחברה הזו רגע של שקט ויחד הצלחנו למנוע
את הקמפיין הזה עוד בשלבי התכנון שלו .מספרת ג'סיקה נבו ,שהתחילה
את דרכה במרכז סיוע לקורבנות אונס" :העיסוק שלי בפורנוגרפיה ובמדיה
במכון לחקר תקשורת ומשפחה ,יחד עם חמדה וייס־ארד ,אורנת טורין ודפנה
למיש ,השתלב בעבודה שלי ב'מרכז סיוע' .בשנת  1988פעלנו ביחד עם
אשה לאשה להקמת קבוצה למעקב אחר ייצוגים פוגעניים בנשים במדיה,
בעיקר בפרסומות .גם הקורס הראשון להכשרת מרצות של המכון התקיים
בשיתוף עם 'אשה' .ביחד פיתחנו והפקנו 'מדריך' המלמד כיצד להגיב בצורה
יעילה ליצרני המדיה ,כולל דוגמאות ,כלים לניתוח ,כלים לזיהוי מוטיבים
פורנוגרפים 'מדוללים' במדיה היום יומית ,ועוד" .ג'סיקה ,שהייתה גם
פעילה באשה לאשה ,התחילה את לימודי המאסטר שלה באוניברסיטה
בשנת  1990ועבדה יחד עם פרופ' מרילין ספר (מראשונות הפמיניזם בחיפה
בשנות השבעים) כרכזת החטיבה ללימודי האישה באוניברסיטת חיפה.
ג'סיקה ממשיכה ומספרת :כחלק מעבודתי בחטיבה בניתי מסגרת שבה
סטודנטיות/ים שלמדו בחטיבה ללימודי האישה השתתפו בקורס "מעשי"
והתנדבו באשה לאשה ,במרכז סיוע לנפגעות אונס ,בקו חירום ובפרויקט
ליווי בתי משפט ,שהיה פרויקט משותף לכל הארגונים ועסק בבדיקה של
המתרחש בין כותלי בתי המשפט במשפטים של אונס ואלימות כלפי נשים.
בנוסף בנינו קורס משותף לחטיבה ללימודי האישה ,לפרויקט קידמה
ולאשה לאשה כדי להביא נשים מהפריפריה לפעילות פמיניסטית .בקורס
הזה השתתפו נשים משכונות ,נשים עולות ,נשים פלסטיניות ונשים דתיות
והוא הפך אחר כך לפרויקט "נשים בחברה דמוקרטית"( .ראו עוד בפרק על
הפרויקט).
שיתופי הפעולה היו רבים ומגוונים .ביום האישה הבינלאומי ב־,1988
במסגרת העבודה המשותפת שלנו עם "שותפות" ,ארגון יהודי־ערבי שמטרתו
הייתה לפעול למען דו־קיום ,יזמנו אירוע משותף של נשים יהודיות וערביות.
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את נבילה אספניולי כבר הכרנו מריקודי הבטן שהיא התחילה ללמד באשה
לאשה ואת חברות תנד"י (תנועת נשים דמוקרטית ישראלית) ,יוכבד גונן
וחיה תומא ,הכרנו בנשים בשחור .במרכז סיוע לנפגעות אונס התחיל להיות
קו חירום לנשים ערביות והחיים המשותפים הפכו מחזון למציאות יומיומית.
עם פרוץ האינתיפדה הראשונה הרגשנו שנשים יהודיות ופלסטיניות
יכולות לציין יחד את יום האישה ,והאירוע בשותפות באותה שנה היה סימן
לתקווה הגדולה שהייתה לנו ,שיש אפשרות לחיים משותפים בין פלסטינים
ויהודים ,ושאנחנו הנשים יכולות להוביל את השינוי הזה .מספרת נבילה
אספניולי :בשמונה במרץ בשנת  1988ארגנו בשותפות אירוע משותף עם
אשה לאשה ...הייתה המון פעילות והיה ברור שהצורך להגדיר את עצמי
הביא אותי להיות פמיניסטית .נכנסתי לקולקטיב ,וכאשר היו יותר נשים
ערביות הקמנו את הקולקטיב הערבי בתוך "אשה" בשנת  ,1990שהיו בו
ג'נאן עבדו ,דניס אסעד ,שהירה שלבי ,סועאד דיאב ועוד חברות ...וגייסנו
כסף .היה ברור שלא נוכל לעשות את הפעילות רק בהתנדבות .חיפשנו
מישהי שתבוא לעבוד ,ומצאנו את רולא .המודל של הקולקטיב הפלסטיני
היה מבוסס על חופש פעולה .מודל שהוכיח את עצמו בגלל שלא הייתה
אפוטרופסות או ניסיון לכפות משהו יהודי־ערבי .הפעילות חייבת להיות על
ידי פלסטיניות ,ובמקום שאפשר להתחבר יש חיבור.
במרכז הסיוע לנפגעות אונס הוקם קו לנשים ערביות והיומיום שלנו
בארלוזורוב  88הפך להיות ערבי/יהודי במובנים רבים ,וכלל גם תחושת
חברות שצמחה בינינו (ראו בפרק על ריבוי קולות ורב תרבותיות) .בשנת
 1989הצטרף ארגון נוסף לדירה שלנו ,וחברותיו ישבו בחדר קטן סמוך
לשולחן של "אשה" :האגודה לחינוך ללידה ,שהובילה אז ונדי בלומפילד,
פעלה יחד עם מרכז הסיוע ואיתנו במשך שנה אחת .אנחנו היינו בטוחות
שזכויותיהן של נשים בלידה הן עניין מרכזי וחשוב .נשות האגודה לא היו
בטוחות שהפמיניזם הוא הדרך המתאימה להן .נפרדנו בסופה של אותה
שנה ברוח טובה ,אבל לא חדלנו להתעניין ולפעול בכל תחומי החיים של
נשים ,שכללו כמובן היריון ולידה וגידול ילדים/ות.
וגם נשים לסביות באשה לאשה – עם או בלי ילדים/ות – היו פעילות
מרכזיות ודאגו שהנושא יהיה חלק מסדר היום של הארגון ,לפעמים בגלוי
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ולפעמים מתחת לפני השטח .אחת הדרכים לפעילות משותפת של כל
הנשים הייתה מסיבות הריקודים שתחילתן בדירה בארלוזורוב ( 88לעיתים
תחת איומי השכן הכועס) .אלו לא היו מסיבות רק לנשים לסביות ,כל הנשים
הוזמנו ,והמטרה הייתה ליהנות וליצור אווירה משתפת וחברית לכולנו.
בשלב מסוים החלטנו למצוא מקום גדול יותר והעברנו את המסיבות למרתף
 ,10שהיה שייך לבית הלל ושכן מתחת לבית רוטשילד במרכז הכרמל .לשם
באו נשים רבות שלא היו מעורבות ביומיום של "אשה" אבל היו מעוניינות
ליהנות מחיי קהילה וממסיבות .מסיבות הריקודים נמשכו שנים רבות וזכו
לתמיכה מבית הלל ,תחת ברכתו של הרב ברני הוך ,ומאיתי וסטפי ,שניהלו
את המקום .הפעילות של קל"ף (קהילה לסבית פמיניסטית) הייתה אז
בתחילת דרכה והייתה פעילה במיוחד באזור המרכז .לנו היה חשוב ליצור
מקום למפגש לנשים בכלל ולנשים לסביות בפרט ,ולעודד את החיבור בין
פמיניזם ללסביות .חלקנו היו שותפות גם בפעילות הארצית של קל"ף
(הקהילה הלסבית־פמיניסטית) בסוף שנות השמונים ואחר כך בהפיכתה
של קל"ף לעמותה בשנת  .1991בתקופה מסוימת הצלחנו גם לגייס כסף כדי
שתהיה רכזת בשכר לפעילות הלסבית .ריבי אפרת ואחר כך תמי מירב עבדו
בריכוז הפעילות תקופה מסוימת .הפעילות של קל"ף בחיפה הייתה תמיד
חלק מהפעילות של אשה לאשה והודות למדיניות הרבעים הקפדנו לכלול
נשים מקבוצות שונות .אלו היו שנים שבהן לפעילות לסבית ולקהילה של
נשים לסביות היו מעט מקומות להיפגש ולפעול" .אשה" הייתה המקום
להכיר נשים ,ללמוד פמיניזם ולהפוך לפעילה חברתית.

חממה לפרויקטים ולארגונים חדשים :שנות התשעים
האינטנסיביות הגדולה בפעילות של אשה לאשה והרצון להיות מעורבת בכל
יוזמה הובילה בשנת  1989לשיתוף פעולה לקראת יום האישה הבינלאומי
בשמונה במרץ .יחד עם מרכז הסיוע והמקלט לנשים מוכות" ,נשים למען
נשים" ,החלטנו להדפיס חומר לחלוקה ברחובות ויצאנו באותו יום להקים
דוכנים ולחלק את המידע .וכך נולד לנו ארגון חדש" :קו החירום לנפגעות
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אלימות" .יחד עם הפעילות של המקלט (הישן) לנשים מוכות ושל מרכז
הסיוע לנפגעות אלימות הכנו את החומר שבו קראנו לנשים לצאת ממעגל
האלימות .כמו כן הוספנו את מספרי הטלפון של הארגונים שלנו .חילקנו
את הפליירים בכל העיר והרגשנו שהנה ציינו בהצלחה את יום האישה
הבינלאומי .באותה תקופה עוד לא היינו מציינות את ה־ 25בנובמבר ,היום
הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים ,ויום האישה היה היום החשוב של
השנה הפמיניסטית שלנו.
התגובות היו מפתיעות .הטלפונים לא הפסיקו לצלצל ונשים פנו לעזרה.
כולנו היינו עסוקות מאוד גם ככה ולא עלה בדעתנו מה מחכה לנו .שלושת
הארגונים לא היו ערוכים לתת עזרה לנשים מוכות .היינו מעט נשים שעבדו
בשכר בכל ארגון ותמיד עבדנו מעל ומעבר .התחלנו לדבר בינינו וידענו
שלא תהיה ברירה אלא להקים משהו חדש .את ההיסטוריה ידענו .חברות
שהקימו את המקלט הראשון בארץ בשנת ( 1977מה שאנחנו קוראות
המקלט הישן) זכרו תהליך דומה .הן היו איתנו לתת לנו תחושה שאם נרצה
נוכל לעשות כל דבר.
אחת החברות הפעילות ,אביטל שלנגר ,זוכרת את הדברים מכיוון שונה
ומספרת" :מרינה לוי ,שעבדה אז כעו"ד במקלט בחצי משרה ובאגודה
לזכויות האזרח בחצי משרה ,פנתה אלי כעובדת שתי"ל וביקשה להיפגש.
בפגישה העלתה מרינה את הבעיה :יש מערך שמטפל בנשים מוכות
שיוצאות מביתן למקלטים ,יש מערך שמטפל בנפגעות תקיפה מינית ואין
שום סיוע לנשים נפגעות אלימות שמסיבות אלה או אחרות רוצות או
צריכות להמשיך לחיות בקהילה .במהלך השיחה הצעתי לקיים מפגש עם
נציגות מאשה לאשה ,ממרכז הסיוע ,מהמקלט ומהרווחה .במהלך אותה
פגישה החלטנו להמשיך בקידום הנושא" .ואכן נפגשנו יחד .עו"ד מרינה לוי
וליליאן לייזרוביץ באו מהמקלט לנשים מוכות ,ג'סיקה נבו ייצגה את מרכז
הסיוע לנפגעות אונס ואני ייצגתי את אשה לאשה .בפגישה ראשונה דיווחו
כולן על מבול של טלפונים ועל ההרגשה שחייבות לעשות משהו .ג'סיקה,
שהייתה אז גם הרכזת של לימודי האישה באוניברסיטת חיפה ,ארגנה יחד
עם הממונה על נשים ונערות במשרד העבודה והרווחה קורס ראשון מסוגו
לעובדות סוציאליות כדי להביא את הזווית המיוחדת של עבודה עם נשים.
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הממונה על נשים ונערות במצוקה במשרד העבודה והרווחה הייתה אז עדה
פליאל־טרוסמן .היא הצטרפה מיד לוועדה שהקמנו והביאה איתה את יעל
סמואל מאגף הרווחה של עיריית חיפה (ראו בפרק על ממסד מול ארגונים).
החלטנו להמשיך ולעבוד יחד וקראנו לעצמנו ועדת היגוי להקמת קו חירום.
דיברנו הרבה ,תכננו ,התווכחנו והסכמנו .זאת הייתה הפעם הראשונה
לכולנו שעבדנו יחד עם נציגות ה"ממסד" .גילינו את המשותף ויכולנו לעבוד
יחד בהסכמה מלאה .אפילו הפמיניזם שלנו לא הפריע להן ,להפך ,נראה
שהן אהבו את ההתלהבות ולפעמים גם את העקשנות שלנו .אשה לאשה
לקחה על עצמה לשכור גייסת כספים כדי לנסות ולהתחיל את העבודה
בשכר בקו .נטלי רובין ,שהייתה כבר אז פעילה באשה לאשה ,עבדה
שלושה חודשים וכתבה את הבקשה הראשונה לנשים למען נשים בניו־יורק,
הזכורות לטובה .היא הצליחה במשימה וכך קבלנו  3000דולר שהכשירו את
הדרך לקו החירום .בחרנו באשה לאשה כארגון "הבית" של הקו .מבחינה
פורמלית ורשמית הקו היה פרויקט בתוך אשה לאשה ,אך למעשה ובכל דבר
היה הקו עצמאי לחלוטין .יום שבת אחד ניקינו את המרפסת של המטבח
בארלוזורוב  88והפכנו אותה למשרד .בהרגשה של הצלחה יצאנו לחפש את
הרכזת הראשונה של הקו .כך הגיעה מיכל מור ,שהייתה עובדת סוציאלית
וניהלה את לשכת הרווחה בקרית ביאליק .זה בהחלט היה מעין "מפגש
תרבויות" .אחרי כמה שנים סיפרה מיכל ,כמה התפעלה ממה שגילתה על
הפמיניסטיות .היא ראתה שיתוף פעולה ותמיכה ,היא ראתה נשים עם חוש
הומור ,נשים חרוצות ונלהבות לשנות את החברה ולעזור לנשים אחרות .זה
לא בדיוק התאים לדעות הקדומות על פמיניסטיות שהיא הכירה.
ועדת ההיגוי המשיכה להיפגש יחד עם מיכל ואף הזמנו את נעמת ואת
ויצ"ו להצטרף אלינו .הנשים שייצגו את הארגונים התחלפו במשך הזמן
וקו החירום היה לארגון עצמאי לכל דבר .המשכנו להיפגש מדי חודש עד
שנת  ,1996אז הפך הקו לעמותה עצמאית שפעלה במשך  17שנים .עבודה
משותפת זו הביאה אותנו להקים ,יחד עם קו החירום ומרכז הסיוע ,את
"קואליציית נשים חיפה" ,ויחד גם הקמנו אחר כך את מקלט החירום .כך
יצרנו סוג של "מודל" שליווה את אשה לאשה בדרכה .היינו לארגון ש"יולד"
ארגונים .הקמתה של קואליציית נשים חיפה הייתה פרי של שיתוף הפעולה
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בין הארגונים ובין הנשים כולן ,עובדות ופעילות .מגייסות הכספים של
הארגונים הפכו להיות המובילות בהקמתה של הקואליציה ,שראינו בה
פוטנציאל נוסף לגיוס כספים (ראו פרק על קואליציית נשים חיפה).
הקשרים שלנו בכל הארץ וגם בעולם הלכו ורבו .יום יום היינו מקבלות
הודעות ,טלפונים ,בקשות לשיתופי פעולה וגם הרבה פניות מנשים שלא
היה להן שום מקום אחר לפנות אליו .כך הגיעה אלינו מריה מהולנד שנאבקה
באיש שאיתו התחתנה ושאת הילדה שלהם הוא חטף ממנה לארץ .המאבק
הזה גילה לנו את היחס המורכב של רשויות הרווחה לנשים ולהחזקת ילדים
ואת ההשפלה שעוברות נשים בבתי המשפט .יום יום עקבנו אחרי פסקי דין
של אנסים ורוצחים ולא אחת יצאנו להפגין נגד קולת העונש.

תמונות  .7-6הפגנה של נשים יהודיות וערביות נגד רצח נשים ליד בית המשפט בחיפה.1991 ,
אנחנו שוכבות עטופות בתכריכים עם ידיים בצורת תמרור עצור ובהן שמות הנרצחות באותה שנה
ונרות נשמה.

עקבנו אחרי התבטאויות נגד נשים בתקשורת ,הוזמנו לתת הרצאות
במקומות שונים ויותר מכל הרגשנו שאסור לנו להניח ללחברה להתנהל
באופן מפלה ומדכא כלפי נשים .הפגנות היו לחם חוקנו ולא הפסקנו ללחוץ
על עיתונאים/יות לתת לנו קול ומקום בעיתונות ובתקשורת האלקטרונית.
הפעילות הזו חייבה יכולת ארגונית טובה וקשר עם נשים רבות שהיו
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מחויבות ליזום ולהצטרף לפעולות מחאה (בלי סלולרים ופייסבוק!) .היינו
אוזן קשבת לנשים רבות וניסינו לעזור בכל דרך אפשרית .נשים היו מגיעות
אלינו עם רצון להגשים שינוי וחלקן נשארו איתנו והפכו להיות פעילות.
בתחילת שנות התשעים הגיעו לחיפה מהגרים/ות רבים מאוד ממדינות חבר
העמים .הקשיים שלהם/ן היו עצומים והיה ברור שהנה יש עוד נשים רבות
הזקוקות לעזרה ולתמיכה.

עוד לפני הרבעים
כך התחיל הרעיון של פרויקט לנשים מחבר העמים .נעמי נמרוד ,מראשונות
התנועה הפמיניסטית בחיפה בשנות השבעים ,הכירה את מרינה פילטובסקי
כאשר עבדה בבית המהנדס במתן ייעוץ ועזרה למהנדסים מרוסיה .מרינה
הצטרפה אלינו ואז גילינו יחדיו שאנחנו יכולות לפנות בבקשה אל קרן
העזבונות ולקבל כסף בהמלצת משרד הקליטה .ההחלטה לא הייתה
פשוטה .שוב היה עלינו לשתף פעולה עם הממסד .אבל לא יכולנו לעמוד
מן הצד כאשר נשים כה רבות היו זקוקות לעזרה מיידית .מרינה מספרת:
"מטרת הקורס לעולות אקדמאיות ובעלות מקצוע מברית־המועצות
לשעבר הייתה ללמד אותן על תחום התעסוקה שלהן בארץ ולסייע בידן
למצוא עבודה בתחומן או בתחום קרוב .מעצם היותן עולות חדשות הן
חסרו ידע על הנעשה בשוק העבודה בכלל וספציפית במקצוע שלהן
בישראל ובחיפה .המודל היה לחבר עולות חדשות עם מתנדבות מאותו
תחום מקצוע שהן ותיקות בארץ ויכולות לתת להן מידע על המתרחש
כאן ,וכן לקשר אותן עם מקומות עבודה פוטנציאליים .הרעיון המנחה
היה ליצור קורס משותף לעולות ולחונכות שיעזור ביצירת קשרים,
בקליטה בכלל ,ובהשתלבות בעבודה מקצועית בפרט .בפרויקט עצמו
עבדנו יחד ,רכזת דוברת רוסית ורכזת ילידת הארץ .אירית אומנית
הייתה אחראית למצוא ולגייס מתנדבות ישראליות ותיקות עם אותו
מקצוע של העולות ולחבר ביניהן .אני הייתי אחראית לגייס נשים עולות
בעלות מקצוע .הפגישות נערכו פעם בשבוע ב"אשה" וכללו הרצאות
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ודיונים בנושאי תעסוקה וקליטה .בסך הכול היו שלושה קורסים כאלה.
הקבוצה ראשונה מנתה כ־ 15עולות חדשות ומספר שווה של חונכות.
אבל הסתבר שהיה די קשה לגייס מתנדבות ותיקות .עם אלה שהצלחנו
לגייס הייתה הצלחה גדולה ורבות מן העולות החדשות נקלטו במקומות
עבודה וכן דיווחו על שיפור רב בתחושת הקליטה בארץ .בשתי הקבוצות
הבאות החלטנו לשנות קצת את המודל בתגובה לקושי במציאת חונכות,
והתבססנו יותר על הנחיית המפגשים בידי מומחיות לתעסוקה .אירית
עזבה לתפקיד אחר ואני הייתי לרכזת הפרויקט .הזמנו לפגישות מנחות
מקצועיות ופסיכולוגית תעסוקתית שנתנו לנשים העולות כלים וייעוץ
בדבר המקצועות הספציפיים שלהן בארץ בכלל ובחיפה בפרט ,ובדבר
דרכים למציאת עבודה כגון כתיבת קורות חיים ,משחקי תפקידים של
ראיון עבודה ,פיתוח ביטחון עצמי וכדומה .הפרויקט הסתיים אחרי
שנתיים מחוסר תקציב וכן מאחר שנפתחו קורסים דומים לסיוע במציאת
עבודה במקומות אחרים".
מרינה עצמה המשיכה לעבוד ב"אשה" וקיבלה על עצמה את תפקיד רכזת
המתנדבות ,תפקיד שגייסנו עבורו מימון לראשונה בתולדות הארגון .התהליך
של קבלה והשתלבות בחיי הארגון היה רב משמעות .באותו תקופה עבדה
איתנו גם חנה דסה ,אישה אתיופית שניהלה פרויקט לנשים מאתיופיה.
השפות רוסית ואמהרית הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהפרסומים של
אשה לאשה .הקשר עם נשים מאתיופיה תושבות חיפה והצפון היה לנושא
חשוב ב"אשה" .חנה דסה ארגנה קבוצות להעצמה ולהכשרה לקראת עבודה
מ־ 1992ועד .1995
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תמונה  .8חנה דסה (במרכז ,בסוודר שחור) עם קבוצה של נשים אתיופיות 1997

הפעילות עם נשים מרוסיה ונשים מאתיופיה השתלבה אידיאולוגית עם
העבודה בשכונות מצוקה .מדיניות הרבעים שאותה אימצנו בפעילות
המשותפת עם ארגונים פמיניסטיים אחרים ,במיוחד סביב הכנסים
הפמיניסטיים ,השתלבה יפה בפעילות היומיומית של "אשה" .במשך השנים
הטמענו את המדיניות הזו גם בתוך מבנה הארגון עצמו ,בתוך הצוות בשכר,
בוועד ובכל אירוע ופעולה שעשינו .העבודה המשותפת בתוך הארגון בין
נשים מקבוצות שונות והניסיון המתמיד לייצוג שוויוני התקיים בו זמנית
יחד עם תהליכי העצמה ורצון לעצמאות .הפעילות של קל"ף ,ושל ארגון
"אחותי" ,ארגון של נשים מזרחיות ,הייתה מרוכזת רובה ככולה בתל־אביב.
בחיפה אשה לאשה הייתה לכולנו לבית .מאותו יום שנבילה אספניולי באה
ללמד אותנו ריקודי בטן ונשארה לא הפסיקו נשים ערביות להיות חלק
מ"אשה" ,והקמתו של הקולקטיב הערבי רק חיזקה את הדיון בשאלות של
יחד ולחוד ,לאומיות וזהות ,שליוו את המציאות שלנו כל הזמן .לקראת סוף
שנות התשעים ( )1998החליטו נשים פלסטיניות שהיו פעילות בקולקטיב
הערבי באשה לאשה להקים את "כּ יאן" (كيان) ,ארגון פמיניסטי שמטרתו
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לקדם את הנשים הערביות" .אשה" הציעה את תמיכתה המלאה .בדירה
שאותה חלקנו אז ברחוב הלל פינינו מקום לארגון החדש ועזרנו בכל צורה
אפשרית להקמתו .בבוא הזמן עזרו נשות כיאן להקמת "אסוואת" (أصوات),
ארגון לנשים לסביות פלסטיניות .כולנו חולקות היום את הבית המשותף
שלנו ברחוב ארלוזורוב (ראו פרק על קואליציית נשים חיפה).
בשנת  1994התחלנו להוביל יחד עם משרד הרווחה פרויקט להקמת
מקלט חירום .הכוונה הייתה להקים מקלט בו כל אישה תוכל לקבל עזרה
ותמיכה במצבי חירום אפילו לזמן קצר .השרות לנשים ונערות במצוקה
ברשותה של עדה פליאל־טרוסמן היה מוכן לתמוך כלכלית בפרויקט הזה,
אבל אנחנו התעקשנו שהמימון שלהם יהיה של  100אחוז בשנה הראשונה
לפחות .אני זוכרת היטב את הקולקטיב שבו החלטנו לקחת על עצמנו את
הפרויקט רק בתנאי שהמשרד ייתן מימון מלא .הרגשנו חזקות ואמיצות
לעמוד מול משרד ממשלתי ולתבוע את מה שאנחנו חשבנו לנכון .הם קיבלו
את ההחלטה שלנו למימון מלא והמקלט החדש יצא לדרך .אירית אומנית
קיבלה על עצמה את ניהול המקלט ,והמיוחד בו היה שהצוות היה מורכב
מנשים ערביות ויהודיות ושהוא היה פתוח לקבלת נשים  24שעות ביממה.
שאר המקלטים היו פתוחים עד אז רק בשעות העבודה .מקלט החירום הפך
לארגון נפרד לאחר שנה ,כאשר הסתבר שכדי להגיש בקשה למענק לקרן
העזבונות יש צורך בעמותה נפרדת ,כיוון שאשה לאשה לא יכלה לוותר על
המימון של משרד הקליטה ,שניתן באותה תקופה לפרויקט לנשים מברית־
המועצות לשעבר (ראו בפרק על ממסד מול ארגונים).
בשנת  1996חזרתי ללימודים באוניברסיטה וסיימתי את עבודתי
כרכזת ב"אשה" .הפכתי להיות מתנדבת ופעילה ויכולתי סוף סוף להיות
אפילו חברת ועד .האינטנסיביות שמילאה כל רגע בחיי כרכזת ב"אשה"
נעלמה .היה לי טוב לדעת ש"אשה" גדולה וחזקה והמשך הדרך מובטח.
שנות התשעים היו שנים של עבודה עם הפנים לקהילה .הקהילה הייתה
בשבילנו הנשים כולן ,בשכונות ,בעיר ,בכפרים ובכל מקום שבו היו נשים
שסבלו מדיכוי ,מניצול ומאלימות .גדלנו מארגון של אישה אחת בחצי
משרה לארגון עם ארבע וחמש נשים עובדות .יזמנו והקמנו ארגונים חדשים
וניהלנו חיי קהילה פמיניסטית תוססים.
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בשנת  1998הייתי שותפה בפרויקט נוסף שיזמו והקימו מספר חברות
מ"אשה"" :עסק משלך" ,העמותה להעצמה כלכלית .הצורך לעצמאות
כלכלית הלך ונעשה לנו ברור עם השנים ויחד איתו גם הקשר שבין אלימות
כלפי נשים והתלות הכלכלית המונעת מהן להתחיל בחיים חדשים .אשה
לאשה לא לקחה על עצמה את הקמת העמותה הזו ,אבל רבות מאיתנו,
פעילות באשה לאשה ,היינו שותפות לכך .הקשרים ,האמון והעבודה רבת
השנים אפשרו לנו למצוא את הגורמים שהיו מוכנים לתמוך במתן הלוואות
לנשים .העמותה עזרה במשך שנים לאלפי נשים בהקמת עסקים קטנים
על ידי לימוד של הידע העסקי הנדרש ועל ידי הלוואות קטנות" .אשה"
המשיכה במרץ את חיי היומיום וגילתה כל פעם מחדש נושאים חדשים
לפעולה.
כשסיימתי את עבודתי בשכר ב"אשה" נינה מזרחי ,שהייתה עד אז
מתנדבת ופעילה נמרצת ,קיבלה את העבודה המורכבת והקשה הזו .את
השנים שחלפו מאז קשה לסכם בפרק קצר .למרות הצמיחה הארגונית
והחלוקה לפרויקטים נשאר תפקיד מרכזי למה שהתחלנו לכנות בשם "רכזת
השוטף" .כדי לספר את המשך דרכה של "אשה" אני מביאה את דבריהן של
כמה מבין אלה שהיו בתפקיד זה בשנים שחלפו.

הסיפור של נינה מזרחי
בשלב מסוים הפמיניזם הפך עבורי למקצוע .התחלתי להרוויח כסף
מהפמיניזם והפכתי להיות שכירה בעמותה .כרכזת זכיתי לליווי שנבע
מתוך הכרה שאני צריכה עזרה ,ליווי שהיה הכרחי עבורי בתקופה
הראשונה .קצת השתכרתי מהכוח שניתן לי ,שהרי יכולתי ,בעזרת
חברות הארגון ,לקדם כמעט כל נושא שבחרתי.
באשה לאשה למדתי שפגישות בין נשים שאין בהן אוכל הן קרות
ועקרות ...האוכל בתוך החברותא מרכך ,מחמם הופך את הפגישה
לאישית ומפרה יותר .למדתי גם שיעילות היא לא ערך עליון .שבתוך
המושג הזה מתקיים חוסר צדק כואב ומייגע .על מנת לאפשר גדילה
והעצמה אפשר וכדאי לוותר עליו ,ובתהליך איטי יותר ניתן להצליח
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לא פחות .היעילות מאפשרת לקבוצות שזכו בהשכלה ובתנאים טובים
יותר לטפס ולעיתים לרמוס את אלה שלא זכו בה .לתוך עולם המושגים
החדש שאליו נחשפתי חדר מושג שנקרא "מדיניות הרבעים" .מושג
שעלה בדיוק מאותו מקום של אחריות חברתית ושל כוונה לקדם את
אלה שבדרך כלל אינן נשמעות ולעודד אותן להשמיע את קולן .על
מדיניות הרבעים בארגון הפמיניסטי שלנו החלטנו ב־ ,1992לאחר ישיבות
ומפגשים רבים ,שברובם היו כמובן אוכל ,מילים רבות והרבה אמוציות.
מדיניות זו קבעה שבכל קבוצת חשיבה ,פאנל ,צוות בשכר ושלא בשכר,
יינתן מקום לקולות שבדרך כלל לא נשמעים .חיפשנו קולות מתוך
הקבוצה הלסבית ,הפלסטינית ,המזרחית והאשכנזית .זו הייתה משימה
לא קלה .הקלות שבה ניתן היה להשמיע בעיקר את הקולות המוכרים
לנו ,אתגרה אותנו לחפש ולשמוע קולות אחרים ולהקשיב לסדר היום
האישי והחברתי שאותו הן רצו לקדם.
אני זוכרת מאבק מאתגר במיוחד .באחת הפעמים שהלכתי לקניות ברשת
מזון זולה בשם "יוניברס" נחרדתי לראות נשים שעומדות בקופה ומחכות
לשרת אותי .כששאלתי למה הן לא עושות את העבודה בישיבה נדהמתי
לראות שאין להן אפילו כיסא .שש עד שמונה שעות ביום הן עומדות על
הרגליים ,נותנות שירות ואף אחד לא חשב שמגיע להן לשבת .לדבריהן,
בעלי הבית החליטו שעבודה בעמידה היא יותר "יעילה" .יצאתי נסערת
וכועסת מהחנות ופניתי לגייס את חברותי ב"אשה" .יצאנו למאבק,
הפגנו מול יוניברס וניסינו לעורר את לבם ואת ראשם של הקונים .שלחנו
מכתבים ,כמעט ונעצרנו על ידי המשטרה ,יצרנו הד תקשורתי ועוד.
בסופו של דבר ,חלק מהקופאיות שעבדו באותה תקופה "נחשדו" בכך
שעמדו על זכויותיהן והן פוטרו לדאבון לבי ,ורק החדשות שנשכרו זכו
לקבל מושבים .לדאבוננו נאסר עליהן לשבת כשהגיע/ה לקוח/ה לקופה.
המאבק הצליח רק חלקית .אחר כך חברת הכנסת יחימוביץ הצליחה
עם שותפים נוספים לחוקק חוק שיאסור על מקומות דומים נותני
שירות להכריח את העובדות/ים לעמוד לאורך כל המשמרת וחייבה את
המעסיקים לספק להן כיסאות .אז מי אמרה שמלאכתן של צדיקות לא
נעשית בידי אחרות?"
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האלף החדש
בשנת  ,2001לאחר שנה שבה ניסינו למצוא רכזת שוטף ,נכנסה שרי אהרוני
לתפקיד הרכזת" .אשה" המשיכה לצמוח ולגדול ואנחנו החלטנו שאסור
לצמוח בלי סוף ויש להגביל את התקציב השנתי למאה וחמישים אלף דולר.
פרויקט נשים עולות מרוסיה הסתיים וגם חנה דסה סיימה את פרויקט
הנשים האתיופיות ועברה לגור במרכז הארץ .אשה לאשה עברה מרחוב
ארלוזורוב לרחוב הלל  47וקהילת בוסטון תמכה בשכר הדירה החודשי דרך
פרויקט חיפה בוסטון .לא עבר זמן רב והמקום שנראה לנו ענק הפך לצפוף.
כזכור ,הקולקטיב הערבי ובראשו רולא דיב יצא לדרך עצמאית והקים את
כיאן" .אשה" פינתה חדר ותקציב לארגון החדש .קואליציית נשים חיפה
התרחבה והפכה לארבעה ארגונים .אנחנו המשכנו לנדנד לעירית חיפה
למצוא לנו מקום משלנו ...שרי אהרוני הייתה לרכזת ה"שוטף" בשנים
.2004-2001

הסיפור של שרי אהרוני
שנים אלו שהיו שיאה של האינתיפאדה השנייה ,זימנו תקופה
מאתגרת במיוחד שבמהלכה נולדו פרויקטים חדשים ,נוצרו צורות
חדשות של מחאה ,התווסף דור צעיר של פעילות לארגון והשינויים
הטכנולוגיים שהביא האינטרנט הגדילו ושינו את החשיפה הארצית
והבינלאומית שלו .בתקופה זו התחברנו יותר ויותר אל סדר היום של
תנועת הנשים העולמית ,שפריחתה הייתה אחד מסימני הגלובליזציה.
פעילות רבות הוזמנו לכנסים ולסדנאות ברחבי העולם (דבר שהקשה
מאוד על פעילותה של "ועדת הנסיעות") ,אורחות ומשלחות מרחבי
העולם הגיעו לבית הקואליציה לביקורים ושני הפרויקטים המרכזיים
שסיפקו מימון לפעילות השוטפת של הארגון בתקופה זו היו נטועים
במציאות ההיסטורית של תחילת המאה ה־" :21פרויקט המאבק בסחר
בנשים" ו"פרויקט  "1325ששמו שונה מאוחר יותר לפרויקט "נשים ,שלום
וביטחון".
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בשנים אלו ייסדנו סדרות של ערבי לימוד בנושאים מגוונים שהועברו
על ידי נשים מרצות שבאו לחלוק את הידע המקצועי שלהן :חנה ספרן
העבירה סדרה של "חמש פגישות על פמיניזם" ,עמליה סער לימדה על
"פמיניזם מזרח־תיכוני" ,רבקה לוביץ' העבירה "חמש פגישות על פמיניזם
ויהדות" ,עדנה גורני העבירה "חמש פגישות על מדע ,סביבה ומגדר"
ודלית באום לימדה על "פמיניזם לסבי"" .אשה" גם הוסיפה לשמש בית
ליוזמות משותפות .למשל ,מנאל שלבי ריכזה במשרדי אשה לאשה את
הפעילות הצפונית של פרויקט "שנת הפועלות" .פרויקט זה ,שנוסד
בכנס הפמיניסטי ב־ ,1999נוהל על ידי קואליציית ארגוני נשים שביקשו
לקדם מודעות לזכויותיהן של נשים עובדות :מזרחיות ,פלסטיניות
ועולות מן הפריפריה .דוגמה אחרת הייתה מאמץ גיוס הכספים וריכוז
קרן התרומות למימון העתירה לבג"ץ של טל ואביטל ירוס־חקק להכרה
באימוץ הומו־לסבי .עתירה זו ,אשר התקבלה על ידי בית המשפט בשנת
 ,2005התירה לבנות הזוג לאמץ זו את ילדיה של זו והן הפכו לזוג ההורים
החד־מיניים הראשון בישראל שקיבל צו אימוץ בפועל.
את פרויקט "המאבק בסחר בנשים" הרחבנו בתקופה זו ,וכדי לתת
מענה לעשרות הפניות החדשות שהגיעו מנשים מדי חודש שכרנו
את ריטה חייקין כרכזת הפרויקט .במקביל ,נושא מרכזי שבו נהיינו
מעורבות בתקופה זו היה הדיון על "חוק הפורנוגרפיה" ,אשר נוסח על
ידי קואליציה של ארגונים פמיניסטיים במטרה לצמצם ולהגביל את
שידורי הפורנוגרפיה בטלוויזיה המסחרית ונידון באותם ימים בכנסת.
בקולקטיב של אשה לאשה נשמעו קולות מגוונים :חלק מהחברות
תמכו באופן בלתי מסויג בהצעת החקיקה אשר ביקשה להגביל באופן
מוחלט שידורים פורנוגרפיים ,ואילו אחרות התלבטו בשאלות הנוגעות
לצנזורה ,חופש להביע מיניות והסדרה חקיקתית של נושאים הנוגעים
למיניות .נפגשנו במשך חודשים ארוכים כדי ללמוד את הנושא ולנסות
לנסח עמדה פמיניסטית משותפת ,ובסופו של דבר ,בפברואר 2002
התפרסמה העמדה הרשמית של אשה לאשה שהתקבלה בקונסנזוס על
ידי הקולקטיב .העמדה הייתה ברורה" :אשה לאשה מתנגדת בחריפות
לכל גילוי של פורנוגרפיה מתוך עמדה שפורנוגרפיה היא סוג של אלימות
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כלפי נשים .יחד עם זאת אין באפשרותנו לתמוך בתיקון לחוק" .זו הייתה
פצצה .אשה לאשה החליטה שלא לתמוך בחקיקה נגד פורנוגרפיה,
מתוך חשש שהחוק בניסוחו הקיים עלול לפגוע בזכות הציבור לראות
משדרים שיש בהם מיניות וכן מתוך תחושה שהדיון בסוגיה זו משמש
כעלה תאנה המחפה על העדר דיון מהותי בסקסיזם בחברה הישראלית.
תהליכי השינוי שעברו על הארגון לא היו פשוטים .בשנת  2001התארגנה
קבוצה של נשים "צעירות" (בין הגילים  )35-25בתוך אשה לאשה בתביעה
להתאים את פעילות הארגון והאידיאולוגיה שלו למציאות החיים של
דור ה־ .Xהיה לנו קשה לשים את האצבע ולומר במדויק מה הם אותם
הבדלים בין־דוריים שמפרידים בינינו לבין הנשים המייסדות .אבל ,ידענו
היטב שבימים שמרשה פרדימן ונעמי נמרוד קיימו קבוצות העצמה
לנשים בשנות השבעים ,אנחנו היינו במקרה הטוב תינוקות .כאשר הגענו
לקולקטיב בבקשה לפתוח "קבוצת צעירות" שתיועד לנשים עד גיל 35
נתקלנו בתגובה קשה .בדיון ההוא בקולקטיב ניסינו להסביר למה אנחנו
זקוקות למרחב נפרד ,למה להגביל את הגיל דווקא ל־ 35ולמה נדמה
לנו שלכל דור של נשים יש אתגרים ייחודיים .בנוסף ,הבנו שעל מנת
שאשה לאשה תוכל להמשיך ולשגשג כארגון פמיניסטי בעל רלוונטיות
להווה ,אנו חייבות להמציא מודל של מעבר בין־דורי המבוסס על שיתוף
פעולה בין הדורות .לא ידענו כיצד עושים זאת ולכן הקמנו את "קבוצת
הצעירות" שהחלה להיפגש בשנת  2001תחת הכותרת "כיצד לעשות
פמיניזם חדש?" .הקבוצה נפגשה במשך כשנתיים ובה עסקנו בשאלות
הנוגעות לפוליטיקה פמיניסטית ,זוגיות ,מיניות ,אימהות ,קריירה
ואלימות .קבוצה זו הצמיחה דור חדש של נשים מנהיגות ואיתנו גם צמחו
פרויקטים ורעיונות חדשים.
בשנים  2006-2001נוסדה גם "קבוצת האימהות" .כל יום רביעי אחר
הצהריים הינו מגיעות לבית ברחוב הלל ביחד עם התינוקות והילדים
שלנו כדי לבלות יחד את שעות אחר הצהריים המתישות .דור חדש של
תינוקות גדל בבית אשה לאשה ומהבית העסוק שבו שכנו קו־חירום ,כיאן
ומרכז הסיוע עלו גם קולות של ילדים משחקים .בזמן שהתינוקות שלנו
היו משחקים ,יכולנו אנחנו ,האימהות ,לעסוק בדברים חשובים באמת:
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דיונים פוליטיים ,קיפול דפי־מידע ,הכנת אירוע ,או סתם לשקוע בשיחה
מעניינת .מרחבים חדשים אלו פתחו בפני נשים חדשות אפשרויות להגיע
ולהשתתף במגוון רחב של פעילויות פמיניסטיות.
כאשר נסענו להציג את פעילות "קבוצת הצעירות" בכנס של AWID
 )(Association of Women in Developmentבמקסיקו בשנת
 2002הייתה זו גם הפעם הראשונה שבה שמענו על החלטה  1325של
מועצת הביטחון אשר עוסקת ב"נשים ,שלום וביטחון" .באותם ימים
הצטרפו חברות רבות מאשה לאשה למשמרות הקבועות של "נשים
בשחור" שחזרו לעמוד כל יום שישי בצהריים ,תחילה בבית הקרנות
בהדר ומאוחר יותר בכיכר הסובלנות ברחוב הגפן .חיפשנו אחר דרך
לקשר בין הפעילות הפמיניסטית שלנו לקידום זכויות נשים ,המאבק
באלימות מגדרית ,המאבק נגד סחר בנשים ,מדיניות הרבעים והפעילות
למען נשים מוחלשות כלכלית – עם הסכסוך המתמשך והמיליטריזם.
פרויקט  1325שצמח מאותה נסיעה למקסיקו פתח בפנינו את האפשרות
לדון במציאות הפוליטית תוך שימוש בשפה חדשה .בפרויקט "נשים,
שלום וביטחון" ביקשנו לבחון את השפעות הסכסוך המתמשך על נשים
כאזרחיות וכתושבות תחת כיבוש; רצינו להבין מדוע נשים נעדרות
ממוקדי קבלת ההחלטות בנושאי חוץ וביטחון; וניסינו ללמוד מניסיונן
של נשים באזורי סכסוך אחרים לשנות את השיח הפוליטי והצבאי .מאז
שנת  2004פרסמנו שורה ארוכה של דו"חות ופרסומים בעברית ,ערבית
ואנגלית שעסקו בנושאים אלו מזוויות שונות( ".ראו רשימת פרסומים
של "אשה" בסוף הספר).
בשנת  2004חזרה גם שרי ללימודים ופינתה את מקומה לחדוה אייל,
הממשיכה לקחת חלק פעיל בארגון עד היום .התהליך שבו נשים מתנדבות
מצטרפות אל הצוות בשכר לא נפסק כאשר מסתיימת תקופת העבודה
בשכר .רבות מאיתנו ממשיכות לראות ב"אשה" בית לפעילות ולקהילה
שלנו .התהליך הזה היה והינו אחד ממרכיבי העוצמה ויכולת ההמשכיות
שלנו .חדוה הייתה רכזת השוטף בשנים .2009-2004
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הסיפור של חדוה אייל
בינואר  2004נכנסתי לתפקיד רכזת ארגון אשה לאשה כמחליפה
לתקופה של חצי שנה ,בזמן ששרי יצאה לחופשת לידה (אבינעם נולד),
תקופה שנמשכה בסופו של דבר חמש שנים שלמות .הגעתי והבנתי
שהמטלה הראשונה שעלי לעשות היא לארוז ארגון שלם ולעבור דירה.
קלסרים שלמים שבכלל לא הבנתי עדיין מה יש בתוכם ,שעוד לא
הספקתי לקרוא .כך במקום לפתוח קלסרים ולהבין את הארגון ,התחלנו
לארוז חוברות ,דפי מידע ,פוסטרים ,כתובות .עברנו לארלוזורוב .118
ארגון ארוז וכעת יש לסדר מחדש ,להכיר את ההיסטוריה דרך מיקומם
החדש של הספרים ,הקלסרים ,מה לארכיון ומה רלוונטי .והנה עוד אישה
ועוד אחת באות ומסדרות ,צוחקות ,מנקות ,מעצבנות ,הולכות ,באות.
אוקיי אמרתי לעצמי – זו אשה לאשה.
ואז התאהבתי .אהבתי את הבלגן ,אנרכיה שלמה שממנה צומחים
ועולים פרויקטים ,יוזמות ,רעיונות .הנה יוזמה חשובה ,וכאן אנו חייבות
להגיב ,והכול היה בנפשנו .התחושה שליוותה כל פעולה ,כל מילה ,הכול
היה כל כך חשוב ,לכולנו .ההרגשה הייתה שאשה לאשה מרכזת בתוכה
יכולות אינסופיות וההתחברות לאנרגיה הזו הייתה מופלאה מבחינתי.
אז ארגנו מפגש חירום של הארגונים הפמיניסטים בנושא אלימות כלפי
נשים .תקופה שבה הרבינו בשיתופי פעולה ועבודה כתף אל כתף עם
ארגונים וקבוצות אחרים .ובו בזמן הרבה מאוד פעילות מקומית ,דיונים
בלתי פוסקים בבית .דיברנו על סקס ,על אקולוגיה ,דיברנו על ביטחון
במרחב הציבורי ועשינו מסיבות רחוב במסדה .ביקשנו למחות נגד גדר
ההפרדה ולפגוש קבוצות של נשים מהשטחים הכבושים .נפגשנו גם עם
נשים מאחורי גדר כלכלית ,גדר הרבנות ,קבוצות של נשים ממקומות
שונים בארץ וגם מחוצה לה ,ואף קמה קבוצה ראשונה של גברים באשה
לאשה .כולנו דיברנו פמיניזם.
אחד מהמפגשים האידיאולוגים – שבת אידיאולוגית  – 2005עסק
בכלכלה ופמיניזם .שבת מרתקת שבסופה הייתה תחושה של דכדוך
ממה ששמענו והרגשנו .יאנה קנפובה ,שהייתה אז רכזת של קואליציית
נשים לשלום ,ניגשה אלי ואמרה" :את יודעת יש בקרוב כנס־הרצליה
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לחוסן וביטחון לאומי .צריך לעשות משהו" .רוב הדוברים בכנס הרצליה
הם מאליטות ההון ,השלטון והצבא בישראל ובמערב ,כמו גם הנושאים
המדוברים בו ,שאינם כוללים מרכיבים מהותיים הנוגעים לביטחון ולחוסן
אזרחי .וכך ,שבוע אחר כך ,שוב שבת אחר הצהריים ,אחד מהימים
היותר קרים וגשומים באותה שנה ,נפגשנו באשה לאשה (אני זוכרת את
רותי גור ,עדי דגן ,עדנה זרצקי ויאנה קנפובה – מקווה שאני לא שוכחת
מישהי) מארגנות כנס אלטרנטיבי" :חוסן וביטחון למי?" הפקה משותפת
של "אשה" ושל קואליציית נשים לשלום ,כנס שנועד להגדיר מהו ביטחון
פמיניסטי – דיברנו על חינוך ,כלכלה ,אלימות ועוד.
בשנת  2006פרצה מלחמת לבנון השנייה .ובזמן שמדינה שלמה מנסה
להבין מה לעזאזל קורה פה ,אני בצירי לידה ולרותי גור מתפוצץ הבית,
נשים באשה לאשה כמו חנה ודליה ,יוכבד גונן ,דלית שמחאי ,מיקי
ואחרות יצאו להפגין נגד עוד מלחמה מיותרת .ובזמן שמערכות שלמות
קורסות ,צמרת הרשקו ,שהחליפה אותי בתפקיד ,הצליחה להשאיר
את דלתות הארגון פתוחות ולאפשר לנשים להגיע ,למצוא אוזן קשבת
ומחסה ,ולהיות יחד.
באותה שנה קיימנו את הכנס "חוסן וביטחון למי?" בחיפה שלאחר
המלחמה .בכנס נשים דיברו על מושג הביטחון והשמיעו קולות שונים
ותפיסות אחרות ,אשר רלוונטיות לנשים ,לאנשים ולקהילות שקולן אינו
נשמע בארץ בשל היותן לא לגיטימיות בצל סדר היום הלאומי־צבאי.
נשים ממגוון ציבורים ועמדות – מזרחיות ,פלסטיניות ,מהגרות ועוד,
אשר קוראות תיגר על השיח ההגמוני הצבאי .בשנה שאחריה הכנס
כבר נוהל על ידי פרויקט "נשים ,שלום וביטחון" ,והפעם א/נשים נאלצו
לשבת מחוץ לאולם כי לא נותרו מקומות פנויים ,גם לא על גרם המדרגות.
הקולקטיב המשיך כהרגלו ,לרוב סוער ומתיש .כבר אמרתי – זה היה
בנפשנו .דברנו על הכיבוש ,על סודיות ועל נשק להשמדה המונית,
על הריסת בתים ,על פריון נשים ,על זנות ,על חזון פמיניסטי .כעסנו,
התווכחנו ובסוף יצאנו לשתות משהו.
אשה לאשה אף פעם לא הייתה ארגון מקומי ,אלא ארגון שבחר למקם
את עצמו בהדר .ארגון שפעל מהשוליים בהבנה גדולה לכוח ולעוצמה
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שהמיקום בשוליים מאפשר .השוליים כמקום ממנו צומח שינוי ברמה
הארצית ולעיתים אפילו הבינלאומית .ביטוי מקומי להלך הרוח שאפיין
את פעילות הארגון בשנים אלה ניתן למצוא בשיתוף הפעולה עם
מוסד הטכניון במטרה לבחון את מצב הביטחון של נשים בשכונת הדר
החיפאית ,תוך התמקדות בתכנון המרחבי ובהשפעותיו .בנייר העמדה
שסיכם את הפרויקט נכתב" :במסמך זה נדון במושג 'ביטחון' הן ברמה
האישית והן ברמה הציבורית .ננסה לזהות את הרכיבים הפיזיים
והחברתיים המעניקים לנו תחושת ביטחון בשכונת המגורים ,וכן את
הרכיבים המערערים את ביטחוננו בהתנהלות במרחב .סוגיית הביטחון
במרחב הציבורי נוגעת לתושבי ולתושבות השכונה כאחד ,אולם בבואנו
להציע פתרונות יש לזכור כי לכל קבוצה חברתית אופי ייחודי משלה.
אנו מאמינות שיש להכיר את ריבוי הקולות האלה לצורך טיפול מקיף
בסוגיות שהועלו ,באופן שיענה על הצרכים המגוונים של תושבי
השכונה ...ילדים ,נוער ,נשים ,גברים וקשישים ".כמובן ,היה גם הכנס
הפמיניסטי ה־ 16שבו הייתה אשה לאשה הכוח המניע והדומיננטי .הכנס
התקיים בנצרת בשנת  2008והציע מרחבים שונים שבהם נבחנו הביטויים
היומיומיים של תפיסות פמיניסטיות שונות – נגישות למשאבים ,כיבוש,
דמוקרטיה ואזרחות ,לסביות וטרנסיות ,אקטיביזם ורוחניות.
והנה בתוך כל העבודה הרבה הזאת ,שעליה אמרה חדוה שעבודת הרכזת
ב"אשה" היא "המון וכל הזמן" ,מוצאת חדוה את המרץ והאנרגיות לחקור,
לכתוב ולהוביל אותנו לעוד כיוונים חדשים לחלוטין .במסגרת פרויקט
"נשים ,שלום וביטחון" היא כותבת יחד עם עדנה גורני נייר עמדה שפורסם
בעברית ובערבית ויצא לאור ב־ 2009בשם "גרעין למחשבה" ,ועסק בניתוח
פמיניסטי של ההתנגדות לשימוש בכוח גרעיני .הנושא עורר מחלוקות רבות
בארגון .היה הרבה פחד ,מפני שאותה אווירה של סוד ועמימות שהמדינה
דואגת לייצר פועלת גם כלפי פנים וכולנו חשות בה ומפחדות כמו כולם/ן
לשאול שאלות לגיטימיות לחלוטין .עדנה גורני זוכרת היטב שהיו נשים
שלא הבינו מה הקשר בין השימוש בכוח גרעיני לפמיניזם ,ושהביעו פחד
שעיסוק בנושא יפגע בארגון ,למרות שבדיונים מוקדמים ושולחנות עגולים
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שהיו ב"אשה" היה דיון מתמשך על הקשר .נייר העמדה פורסם לבסוף והיה
לאחד מסדרה של פרסומים ש"אשה" התחילה לפרסם ושעסקו במגוון גדול
של נושאים( .ראו רשימת פרסומים בסוף הספר).
אירוע מכונן אחר היה הגילוי בדבר מתן אפשרות לנשים שאינן עוברות
טיפולי פריון למכור את ביציותיהן .הידיעה הזאת שאותה חקרה לעומק
יאלי השש הביאה את הקולקטיב להחליט על הקמת ועדת היגוי לפרויקט
חדש שעיסוקו בטכנולוגיות פריון .המהלך הזה חשף את המדרון התלול
שאליו מדיניות הבריאות של המדינה מובילה את הנשים המבקשות ללדת
ואת החברה כולה .חדוה בוחרת לעבור מריכוז ה"שוטף" לריכוז הפרויקט
החדש ואנחנו בוחרות בה (ראו עוד בפרק בגוף ראשון :נשים וטכנולוגיות
רפואיות) .ממשיכה את הדרך של הובלת הארגון אישה צעירה ונמרצת,
סלבה גרינברג.

הסיפור של סלבה גרינברג
ריכוז ה"שוטף" של "אשה" לא ניתן להשוואה לריכוז של אף ארגון אחר
וודאי לא לניהול .האנלוגיה המשקפת ביותר לטעמי היא לבת זקונים.
הבת הקטנה בכל בית היא זאת שצריכה ללכת להביא את השקית
שנשכחה באוטו ,להביא את השלט של הטלוויזיה וללכת לכבות את
האור .היא זאת שעליה מושלכות תקוות" ,להצליח" במקומות שבהם
האחיות הבוגרות הצליחו – אבל יותר מכך במקומות שבהם הן נכשלו.
מצפים ממנה להקשיב לאחיות הבוגרות ,אבל לא יותר מדי כי היא צריכה
גם לפתח עצמאות ונפרדות .כמובן גם שהיא זאת שצריכה לגשר ולפשר
במהלך ריב משפחתי אבל לא לקחת צד למען "שלום בית" .היא צריכה
להתאים את עצמה לבית שבו נולדה והוא כבר מלא בנשים אחרות שהיו
שם לפניה ,אבל גם לפלס את מקומה הייחודי בו .אנלוגיה זו מובילה
לאנלוגיה נוספת שבה אני דבקה אף יותר :אשה לאשה עבור הנשים
הבאות בשעריה (או בדלתה הנטרקת) היא בית.
אחד מן התענוגות הצרופים בתפקיד הריכוז הכללי באשה לאשה הוא
העובדה שזהו תפקיד שאינו כפוף למימון ישיר של אף קרן ש"חונקת"
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בדרישות שניתנו מרחוק .החופש הזה לחבר ,להראות ,לארגן ,לתכנן,
להתחרט ,לחשוב וליצור מנקודת מבטך מבלי האחריות והנטל שבתרגום
תשוקות ,תסכולים ,חרדות ,אהבות ,הצלחות וכישלונות למספרים
בטבלת אקסל.
במהלך השנתיים (בדיוק!) שלי בתפקיד היה לי חשוב לאפשר מקום
לנשים לסביות להרגיש שאשה לאשה היא הבית הטבעי עבורן .רציתי
שידעו שאשה לאשה תזעק את זעקתן הפוליטית להגנה על ביטחונן
אבל גם תפתח את סלון ביתה לחוויות חייהן האישיות .התחלתי מסדרה
בת שישה מפגשים על "סקס לסבי ופמיניזם" ,שכללה גם מפגש "מעשי"
של הכנת דילדואים בעבודת יד (בהנחיית נועה) .המפגשים הביאו אל
הבית נשים לסביות מבוגרות מיישובים סביב לחיפה שהגיעו לראשונה
אל הבית .בתום המפגשים ,הנשים ביקשו להמשיך ולהיפגש ולדבר על
נושאים הקרובים ללבן .כל אחת מן הנשים יזמה מפגש בנושא שהעסיק
אותה ואותו רצתה לבחון יחד עם הקבוצה (יציאה מהארון מול הורים/
ילדים ,סקס לסבי בקולנוע וכו') .המפגשים התקיימו קרוב לשנתיים,
אחת לחודש.
במהלך תקופה זו ,המציאות זימנה לה אתגרים משלה; האלימות
כלפי המשט לעזה ,מצעד גאווה חיפאי בסמטאותיה הצדדיות של
העיר ואלימות כלפי להט"בים בהדר .על אף הקושי והצער שאירועים
אלו טמנו בחובם ,הם אפשרו פעולות שהנכיחו את אשה לאשה כבית
פוליטי ,חברתי ואישי לנשים לסביות במרחב הציבורי־חיפאי .השיח עם
הארגון הלהט"בי החיפאי לא הניב שיתוף פעולה מספק והחלטנו לא
להצטרף למצעד הצועד ב"יפה נוף" אלא לקיים מצעד משלנו – ברחוב
ראשי בחיפה .נושא המצעד שלנו נשא אופי מחאתי והביע סולידריות
עם משט השלום לעזה .המפגינות והמפגינים החזיקו משוטים ,סירות
קטנות ,מצופים ,מזרוני ים וגלגלי הצלה וקראו "נשים חותרות לשלום",
"גאות לחתור תחת הומופוביה וגזענות"" ,לסביות חותרות תחת הכיבוש"
וכו' .תאיר ,מיקי ונועה אפילו חיברו מילים חדשות לכבוד המצעד לשיר
של דנה אינטרנשיונל "סרט הודי" (“מה שווה כזאת גאווה אם לא רואים
אותנו? /כשמחביאים אותנו? /כשלא רואים ממטר? /כשרומסים את
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כל היתר? /כשיש מצור על עזה /,כשהרג זה סבבה /,כשמייצרים עוד
עוני /וכשאין מקום לשוני") .הגענו לבמה המרכזית בגן האם והצטרפנו
לצועדות ולצועדים שהגיעו מיפה נוף .למשמע קריאותינו ראש העיר
יונה יהב ירד מן הבמה ,אך הדובדבן האמיתי שבקצפת היה כשחברת
המועצה (וחברה באופן כללי) עדנה זרצקי־טולידאנו (שצעדה איתנו)
עלתה על הבמה לשאת את דבריה בעודה אוחזת במשוט.
במהלך תקופה אלימה זו ,אישה הותקפה על רקע לסבופובי בגן ציבורי
בהדר ונערים שהשתתפו בפעילות של "הבית הפתוח" במדרגות כורש
דיווחו על אלימות כלפיהם – בשני המקרים המשטרה היוותה גורם
זמנו מצעד מחאה לזמן של ישיבת מועצת העיר.
טראומטי בפני עצמוִ .ת ַ
יצאנו מבית אשה לאשה ומדבקות על גופנו" :יונה יהב ,אני לסבית/
טרנס/ית/הומו/בי/אינטרסקס תושבת הדר והביטחון שלי מופקר"
וצעדנו בכל המוקדים בהם דווח על אלימות כלפי להט"ב בשכונה ,עמדנו
במקומות והקראנו את העדויות ,וכל זאת בליווי משטרתי צמוד .ירדנו
עד לבניין העירייה ,נכנסנו אל תוך הישיבה ויאלי דיברה אל ראש העיר
שלא היה יכול שלא לשמוע.
אחד הדברים שהיו משמעותיים ביותר עבורי במהלך תפקידי היה לעשות
שימוש בחופש ,ביצירתיות ,בכושר ההמצאה ובמקוריות שלנו כקהילה
ולא ליפול לדרכי שיח מקובעות ,תגובתיות וצפויות מראש ,בדומה לכמה
ארגונים אחרים .רציתי שאם אנחנו משתמשות בטקטיקות שגורות
כמו להוציא סטיקרים ,אז שאלו יהיו סטיקרים פעילים שמאפשרים
לנו למחות באופן יומיומי כנגד הזוועות שאליהן אנו נחשפות (פרסומת
גזענית/סקסיסטית בתחנת האוטובוס ,למשל) .אם אנחנו מעוניינות
לתקשר עם העולם החיצון ,שלא נעשה זאת במסגרת מגבלת המילים
של מאמר דעה ב־ Ynetאלא נלמד ליצור סיפורים דיגיטליים במילים
ובדימויים הייחודיים לנו .כשאנחנו רוצות לציין יום עצוב וכואב כמו זה
שבו נהרגו  13אזרחים ישראלים על ידי כוחות ה"ביטחון" נעשה זאת
באופן אישי ופוליטי בעת ובעונה אחת .ישבנו אז יחד בסלון של "אשה",
חילקנו תפקידים וקראנו מחזה שכתבה ג'ן מרלו המספר את סיפורה של
נרדין אסלה ,אישה פלסטינית צעירה שאיבדה את אחיה פעיל השלום
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הצעיר והאהוב .אני חושבת שאף אחת מהמשתתפות לא תשכח את
היום הזה.
עם החופש הגדול שמאפשר תפקיד הרכזת יש בו כמובן גם כל החסרונות
של בת הזקונים .אז היום יש לי אחיות צעירות יותר שהפכו אותי לאחות
גדולה – בינן לבין אחיותיי הבוגרות ,אני מגלה שהכי כיף להיות סנדוויץ'.

תם ולא נשלם
איך ניתן לספר על שלושים שנה בשלושים עמודים? אלו רק תחנות ,רק
זיכרונות .לא כולן כתבו ולא את כולן ניתן להזכיר .אין זה ניסיון להכיל הכול
ואת כולן .מאות נשים וגם יותר לקחו חלק כל שנה בפעילויות שונות של
"אשה" והיומיום שלנו בנוי מעבודה ומהשקעה רבה של צוות העובדות,
המתנדבות־פעילות ,חברות הוועד ,ועדות ההיגוי וכל מי שדואגת ,מנקה,
שוטפת כלים ושמה לב לפרטים הקטנים והגדולים .נגענו בחייהן של אלפי
נשים בכל הארץ והעולם ורבות מהן נושאות איתן זיכרון של "אשה"" .המון
וכל הזמן" ממשיך להיות היומיום של "אשה" .רעיון רודף רעיון והימים
מלאים בפעילות נמרצת .בשנה האחרונה הצטרפה ליאת לייזר למושכות
בנטל ה"שוטף" .דור חדש וצעיר ממלא את כולנו בתקווה ששינוי אפשרי
והוא בוא יבוא.
בשנה שבה אנחנו עסוקות בכתיבת הספר הזה נפתח ב"אשה" גם קו
חירום להפסקת היריון לנשים מעל גיל  .19יחד עם אוניברסיטת חיפה
התקיימה קבוצה של נשים עם/בלי מוגבלויות וממנה נולדו מספר רעיונות:
האחד מחקרי ,האחר העלאת מודעות הציבור על ידי קיום מפגשים בנושאים
הקשורים לחייהן של נשים בכלל ושל נשים עם מוגבלות בפרט ,ובנוסף
החלה פעילות שמטרתה להעלות מודעות למחלות ולצרכים מיוחדים של
נשים ולראות כיצד ניתן להשפיע על המוסד לביטוח לאומי להתייחס
באופן שוויוני לנשים .פרויקט סחר בנשים המשיך לעזור לנשים שרוצות
לצאת ממעגל הזנות .אנחנו חוזרות לדון בנושאים כלכליים ושוב לבדוק את
מקומם של גברים בבית שלנו.
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אנחנו עסוקות גם ביצירת ארכיון ובשמירת ההיסטוריה שלנו .אנחנו
רוצות לייצר מקום שבו כולנו יכולות לשמור את הסיפורים והמעשים של
מה שהיה ושל מה שקורה .יותר מזה ,נועדנו לתפקיד שומרות העבר מפני
שכל המסמכים ,ניירות העמדה ,פרוטוקולים של ישיבות ,של קולקטיבים
ושל שבתות אידיאולוגיות ,כל מה שארבעים שנות פעילות פמיניסטית
בחיפה השאירו אחריהן ,נשארו איתנו באשה לאשה.

תמונה  .9הספרייה והארכיון שלנו .פגישה עם לאני רבין ,נובמבר ( .2010צילום טמיר לדרברג).

היום אנחנו יכולות להציע שירות "גניזה" לפעילות הפמיניסטית בארץ.
לארגונים שפעלו ונסגרו כמו קל"ף" ,בת שלום" ועוד ,וכמובן גם לארגונים
הממשיכים לפעול ולא יכולים להקדיש מקום ומרץ לשמירת ההיסטוריה
של כולנו .אנחנו חושבות שראוי לשמור על העבר כחלק מהתקווה ומהיצירה
של עתיד טוב יותר.
מה עושה את אשה לאשה ואת הבית שבתוכו אנחנו מתקיימות ומקיימות
למקום מיוחד? מה מאפשר לארגון להתקיים כבר שלושים שנה ולארבעה או
חמישה ארגונים שהם שונים וגם דומים להתקיים זה לצד זה? אולי העובדה
שיש לפמיניזם שלנו משהו להציע לחברה בכלל ,העובדה שאנחנו מנסות
ליצור מקום אחר ,צורה אחרת של התמודדות עם חיים מורכבים במקום
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קשה .כבר הרבה זמן שקואליציית נשים חיפה היא מקום שבו עובדות יחד
נשים ערביות ונשים יהודיות וכל אישה מוזמנת להצטרף לפעילות של
הארגונים .כאן בבית הזה ישנן נשים שונות ,כאן מותר לנו להיות מי שאנחנו
ללא צורך להתגונן או להצטדק .וזה לא תמיד קל .כאשר אנחנו יוצאות מן
המקום המוגן הזה העולם סביבנו ממשיך לייצר שנאה וגזענות .אנחנו כולנו
חיות במקום אלים וקשה .המציאות סביבנו בלתי אפשרית ,אבל לנו אין
ברירה אלא להמשיך .יצרנו כאן משהו מיוחד שמאפשר עבודה משותפת
לאורך שנים ומעבר לתקופות של מתח ושנאה.
לאשה לאשה תכונות מיוחדות המאפשרות כנראה עבודה ארוכת שנים.
אנחנו לא רק ארגון ועמותה ,אנחנו קהילה .הנשים (והגברים) בקהילה
הזו הולכות ובאות .הן גם לעיתים קרובות נשארות או חוזרות שוב לאחר
שנים .הקהילה הזו יודעת לריב ,לכעוס ,להתווכח בלהט ,להפגין ,לצעוק
ולתבוע מקום וקול .היא יודעת גם לצחוק ולהצחיק ,להתפייס ,להסכים,
לחפש דרכים אחרות ,להמציא ,למצוא ,להסכים ולשתף פעולה .לא כולן
נשארו ,לא כולן נשארו תמיד עם טעם טוב אבל אף אחת לא יכלה להישאר
אדישה .גם המציאות שבה אנו חיות מכריחה אותנו להמשיך .לו החזון שלנו
לעולם טוב יותר ,שוויוני יותר וצודק היה מתגשם ,היינו פטורות מהעבודה
הפמיניסטית הזו .מי ייתן ובנות הדור הצעיר שבינינו תזכינה לראות עולם
אחר .בינתיים המלאכה עדיין מרובה ועלינו לעשותה.
למרות שעברו שלושים שנה של פעילות באשה לאשה וארבעים
שנה מאז שהתחיל הפמיניזם החדש בחיפה ,הסיפור עוד לא נגמר .החזון
הפמיניסטי לחברה ללא אלימות וללא דיכוי עדיין לא התגשם .רעיון השוויון
לובש ופושט צורה ועדיין רבה המלאכה .בשלושים השנים האחרונות
שהתחברו לעשור שקדם להן ,ניסו פמיניסטיות בחיפה (ולא רק) לתקן את
העולם בכל דרך אפשרית .האמונה שעולם חדש ופמיניסטי אפשרי הייתה
נר לרגלינו .האמונה הזו ממשיכה ללוות אותנו והיא זו שנותנת את הכוח
והכעס ,את השמחה וההתלהבות לעבודה היומיומית המייגעת שנקראת
אשה לאשה – ארגון פמיניסטי חיפה.
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פתיח
רותי גור
הפרק הזה ,על שני חלקיו ,דן באידיאולוגיה ובמבנה של הארגון ומציג את
תפיסות העולם הערכיות אשר מנחות אותנו .יש בינינו הסכמה שאנחנו
ארגון פמיניסטי רדיקלי וזה נראה כאילו ברור לכולן מה משמעות הדבר.
ישנן נשים שלא מצטרפות בגלל זה ויש כאלה שבדיוק את זה הן מחפשות.
קשה לכתוב על האידיאולוגיה ,מאחר שאנחנו נושאות אותה בגופנו .לכן
בדיוק נמשכתי לכתוב על כך .זאת לא משנה סדורה שהדריכה אותנו אלא
להיפך ,קודם הייתה עשייה ולאחר מכן ניסינו לזהות ,לנתח ולהגדיר את
האידיאולוגיה .אנו מקיימות ישיבות ומשקיעות שעות רבות בדיונים סביב
נושאים אידיאולוגים שבהם אנו עוסקות .אני מאוד מחוברת לדיונים אלה
ומרגישה שזו בדיוק הדרך לבדיקה וחידוד של מחשבות ותפיסות עולם.
לאחר דיון ממושך בו נשאלות שאלות נוקבות יש לי הרגשה של הקלה
וביטחון שאנו בדרך הנכונה.
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לעיתים אני תוהה אם אכן ,בסופו של דבר ,הרעיונות שלנו מיושמים בחיי
היום יום .אני מאוד קשורה לחיי היום יום של הארגון .לרוב דווקא מהכיוון
הכי בסיסי והחשוב של מאיפה יהיה לנו כסף לשלם את הוצאות הארגון
ולהמשיך בפעילות שלנו .אני תמיד שואלת עד כמה הכסף מכתיב לנו את
סדר היום .כיצד אנחנו מתמודדות ומתמרנות בין התורמים/ות והקרנות
שנותנים את הכסף ובין הרצונות והדרכים שלנו לעבודה פמיניסטית .הקשר
בין הרעיונות לבין יישומם אינו ענין קל או פעוט .רעיונות גדולים וחשובים
הובילו לעיתים לתוצאות שלא היה להן קשר למטרות שעמדו מאחוריהם.
כשהתחלתי לחשוב איפה בעצם אפשר למצוא את האידיאולוגיה שלנו
ואיפה נמצאים הויכוחים והדיונים שקיימנו ,נזכרתי שלמעשה חיפשנו תמיד
את העקרונות וניסינו להגדיר מה חשוב לנו .בתחילת הדרך התכנסנו כדי
להחליט מה לעשות באשה לאשה ,ללא הנחיה קודמת מעבר למחויבות
כללית לפמיניזם .המייסדות היו בוגרות של קבוצות להעלאת מודעות ,ועל
סמך התובנות שפיתחו שם הן העלו דילמות וחשבו כיצד נכון לנהל את
הארגון .הן ניסחו דף בו הגדירו מי אנחנו ,מהם המבנה וסמכויות הארגון וכיצד
מתקבלות החלטות .כך הוגדר שאשה לאשה הוא ארגון שבא לשרת נשים,
שמנוהל בצורה לא הירארכית על ידי קולקטיב ושמקבל החלטות בקונסנזוס
של כל החברות שבו .להלן המסמך שהתפרסם בדף המידע הראשון:
מי אנחנו? ארגון שאינו נושא רווחים ,בלתי מפלגתי שמטרתו לספק
מידע ,תמיכה ומגוון שירותים לנשים ,באווירה של אכפתיות ושיתוף הדדי.
מבנה הסמכות הקולקטיב מבוסס על עיקרון השולל היררכיה .כלומר:
אין בו סמכות בעלת כוח כפיה על נשים .כנשים בחברתנו אנו נופלות כל
העת כקרבנות בלי כוח בחברה ,אשר יש לה שליטה על רוב התחומים
בחיינו .עקב ניסיון זה אנחנו מקימות מבנה תחליפי אשר אינו מעניק את
הכוח ואת האחריות לאישה אחת או למספר נשים מצומצם .כך תשלוט כל
אישה על עצמה ולא על אחרות .כפמיניסטיות אנו נחושות בדעתנו לשלוט
על עצמנו למען עצמנו .לכן המבנה שלנו מבוסס על קונסנזוס (הסכמה),
הנחיה ברוטציה ומאמץ לשתף בתהליך קבלת ההחלטות מספר נשים גדול
ככל האפשר .אמצעים אלה ננקטים על ידינו כדי למנוע היווצרות קבוצת
נשים קטנה אשר תרכז בידיה את הכוח.
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קונסנזוס (הסכמה) החלטות הקולקטיב מתקבלות בקונסנזוס
(הסכמה) ולא על פי דעת הרוב .אנו מתייחסות לדעותיה והרגשותיה של
כל אישה מתוך כבוד והערכה מלאה .חשוב לנו שכל אחת מאיתנו תהיה
שלמה עם ההחלטות המתקבלות .כך ,כאשר יש אישה שחשה שלא תוכל
לעמוד בהשלכותיה של החלטה כלשהי – חובה עלינו לחפש ולמצוא פשרה
ופתרון( .דף מידע מס.)1983 ,1.
בהתחלה עבדו כל הפעילות בהתנדבות וחילקו ביניהן את המשימות של
פעילות הארגון .ההחלטות והאידיאולוגיה נדונו בקולקטיבים שהתקיימו
בתקופה ההיא פעם בשבוע .במשך הזמן הצטרפו נשים נוספות ,פעילות
הארגון גדלה ולאחר גיוס כסף התקבלה רכזת בשכר .המשך הפעילות העלה
דילמות וצורך להעמיק באידיאולוגיה ובפרקטיקה של הארגון ,דבר שנעשה
בהמשך בקולקטיב .עם גידול הפעילות היה צריך להקדיש את מרבית הזמן
של הקולקטיב ליום יום של הארגון ,ועלה הצורך למצוא מסגרת וזמן לליבון
נושאים אידיאולוגיים ודילמות שעלו מתוך הפעילות עצמה .נשים לא תמיד
הסכימו אחת עם השנייה ,והיה צריך למצוא את המקום שבו נעלה את אי
ההסכמות וננסה לבחון אותן לאור הגישות הפמיניסטיות השונות .לא תמיד
חיפשנו הסכמה כללית אלא רצינו להבין את השורשים של אי ההסכמה.
הדילמות שעלו הוחרפו ,כיוון שבתקופה זו היינו מעורבות בדיונים ובעשייה
ציבורית ונדרשנו להגיב במהירות בתקשורת .כתוצאה מכך החלטנו לקיים
כל תקופה ,לפי הצורך ,יום שהוקדש אך ורק לדיון אידיאולוגי .בדרך
כלל אירוע זה התקיים בשישי או בשבת ,לכן התחלנו לכנות אותו "שבת
אידיאולוגית".
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השבת האידיאולוגית הייתה מחוברת לאסיפה כללית ובה היינו מחליטות
מהם הנושאים בהם נעסוק בשנה הקרובה .לא תמיד הצלחנו ליישם זאת,
כיוון שהיה פער בין האידיאל למציאות וחלק מהתוכניות דרשו משאבים
שלא היו לנו .לדוגמה :באחת השבתות האידיאולוגיות בסביבות שנת
אלפיים החלטנו להתמקד בחינוך ,בעיקר עם נוער ,אבל לא הצלחנו לגייס
כספים לנושא .כיוון שהנושא היה חשוב לנו ,המשכנו לעסוק בו ולאחר
כשנה ,בשיתוף עם קואליציית נשים חיפה ,גויס הכסף והתחלנו לפעול
בבתי ספר .נושא אחר שהחלטנו לקדם מספר פעמים היה הקצאת משאבים
ועיסוק בנושאים הקשורים ללסביות ופמיניזם .למרות שהקדשנו משאבים
לקידום הנושא ,והיו תקופות שהיו רכזות בשכר ,לדאבוננו זה לא הספיק,
ופעילות מכוונת בנושא דעכה.
בשנת  2000החלטנו שחשוב להעלות על הכתב ידע ועקרונות לניהול
הארגון ,אשר נצברו במשך הזמן .כך נכתב ספר הנהלים של אשה לאשה,
שמטרתו הייתה לכוון את פעילות הארגון ולתת קווים מנחים לעובדות,
לפעילות ולמתנדבות .ספר הנהלים מהווה עדיין מדריך התנהגות לארגון
ומתעדכן כל הזמן ,בעקבות דיונים והחלטות חדשות המתקבלות בקולקטיב
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או בשבת אידיאולוגית .ספר זה משמש גם ארגונים פמיניסטיים אחרים,
אשר פנו אלינו וביקשו להשתמש בו .בדרך כלל אנחנו משתדלות לפעול
על פי ההנחיות שבספר הנהלים כיוון שהם מבוססים על הפרשנות שלנו
לאידיאולוגיה הפמיניסטית .אבל לפעמים ,כיוון שהניהול השוטף דינמי
ודרשני ,אנחנו לא זוכרות את פרטי הפרטים והפרשנויות .בינתיים אנחנו
מסתדרות לא רע .במבט לאחור על כל הדיונים והמחשבות שליוו אותנו
לאורך השנים אני מזהה ארבעה עקרונות אידיאולוגיים המלווים את הארגון
מאז היווסדו:
הגדרת הארגון וביסוס האידיאולוגיה שלו על פמיניזם רדיקלי.
המייסדות שהגדירו את אשה לאשה כארגון של נשים ,נמנעו מלהשתמש
במושג פמיניזם .עם השנים ,החלטנו להיות אמיצות ולכתוב במפורש את
המילה פמיניזם בשם הארגון .מילה זו מבדילה אותנו ממרבית ארגוני הנשים
האחרים ומחייבת אותנו להדגיש את הבסיס האידיאולוגי הפמיניסטי.
הקבלה הרשמית של פמיניזם כאידיאולוגיה המובילה של הארגון עוזרת
לנו למקד את הפעילות שלנו ,להחליט אילו נושאים מתאימים לנו ובאיזו
דרך לגשת לנושאים אלו .נוח יותר להבין עיקרון זה כאשר מטפלים
בנושאים הקשורים לקידום מעמד הנשים .אבל מורכב יותר להבין כיצד
פמיניזם מקשר אותנו לדיון ולפעולה בנושאים פוליטיים וחברתיים
כלליים .לדוגמה ,בנושא של חימוש גרעיני ,כאשר עסקנו בו דנו ובדקנו את
המשמעות שלו לחיי נשים .בדומה ,כאשר עסקנו בנושא של נשים וביטחון
הרחבנו את ההגדרה המקובלת של ביטחון ,המתייחסת בדרך כלל למלחמה
וטרור ,לביטחון של נשים במרחב האישי והציבורי .נושא נוסף שהרחבנו,
הוא בהתייחסות מודעת ומכוונת להגדרה של מיהן הנשים שאותן הארגון
משרת .במהלך השנים הבנו שצריך לעשות מאמץ מכוון כדי לכלול גם נשים
מוחלשות ומודרות בחברה ,וכך התווסף לאידיאולוגיה של אשה לאשה
העיקרון המנחה של מדיניות הרבעים.
מבנה וסמכות :קולקטיב ,ועד ,צוות ,ועדות היגוי ופעילות .כיוון
שהארגון בתחילתו היה מבוסס על מבנה פשוט ומתנדבות ,ההתייחסות
בחלק זה הייתה בעיקר לקולקטיב .לאור ההתפתחות של אשה לאשה
מארגון מתנדבות קטן לארגון גדול בהרבה ,עם עובדות בשכר ,פרויקטים,
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ועדות היגוי ועמידה בדרישות רשם העמותות ,המבנה של הארגון היום
מורכב ושני המאמרים שבפרק זה מתייחסים לכך בפירוט .למרות זאת,
העיקרון של הקולקטיב כגוף העליון לקבלת החלטות נשמר לאורך כל
הדרך ,במיוחד בקבלת החלטות אידיאולוגיות .מאז הקמת הארגון היה
הקולקטיב הגוף שאפשר לנו ניהול שוויוני ופמיניסטי על פי השקפת
עולמנו .עד היום הקולקטיב הוא הגוף המרכזי ובחשיבותו הוא עולה על
הוועד (המנהל) של הארגון .על פי רשם העמותות ,הוועד המנהל של עמותה
הוא הגוף המשפטי העליון של הארגון והאחראי על פעילותו .כדי לשמור
על אידיאולוגיה פמיניסטית שוויונית ,אנחנו מכנות את הוועד המנהל "ועד"
ומתחלקות באחריות ובקבלת ההחלטות בין כל הפעילות של הארגון .לנו
תמיד היה קולקטיב שאפשר לנו ניהול שוויוני ופמיניסטי על פי השקפת
עולמנו .הקמנו ועד כדי לעמוד בחוקי העמותות .הקולקטיב והוועד ,יחד
עם הצוות בשכר וכל החברות ,יוצרים את העוצמה של הארגון .לקחנו על
עצמנו את האחריות המשותפת בכל עניין ודבר .חברות הוועד ,שעל פי
חוק נושאות באחריות המשפטית של הארגון ,יודעות תמיד שבאחריות
הזאת מתחלקות כולנו .וזו דוגמה לקשר בין חוק ואחריות חברתית .אצלנו
האחריות החברתית לשוויון בנטל היא מעל החוק וכל חברה יודעת שחברות
הארגון תמיד תעמודנה לצידה.
הפרקטיקה של קונסנזוס והסבב בדיונים של שיתוף כל הנשים ,גם הם
נמשכים מאז שהחליטו עליהם המייסדות .קבלת החלטות בקונסנזוס היא
תהליך שבו החלטה מתקבלת על ידי כל החברות הנוכחות באותה ישיבה.
שיטה זו מהווה את אחת החלופות לקבלת החלטות בהצבעה דמוקרטית.
קבלת החלטות בקונסנזוס מעודדת השתתפות של כל החברות בדיון ,אך
אינה מחייבת זאת ,משום שהיא מאפשרת גם הסכמה שבשתיקה .השיטה
מחייבת התייחסות של המשתתפות לדעות נוספות ,לכן השגת קונסנזוס
עשויה להיות תהליך מורכב וארוך ואף להסתיים באי יכולת לקבל החלטה.
השיטה חשובה בעיקר כאשר הארגון דן בסוגיות של מדיניות בעלת
חשיבות אידיאולוגית .המחויבות להשגת קונסנזוס מבטאת את הרצון
שהחלטות אלה יאומצו על ידי כלל החברות .משמעות הדבר שהחלטות
חשובות מתקבלות כשהארגון בשל לקבלן .איך מגיעות לאותה "בשלות"?
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על ידי דיון מעמיק ולעתים ארוך ומייגע ,המחייב את כלל החברות לקחת
חלק בו בצורה פעילה .הרבה (א)נשים מרימות גבה ותוהות לשם מה נבחרה
שיטה ,שיכולה למנוע מהארגון לקבל החלטה עקב כך שקומץ קטן של
חברות מביעות אי הסכמה לגביה .התשובה היא שאשה לאשה מעניקה
עדיפות לעושר הדיאלוגי שמתפתח בקרב כלל החברות ,מתוך המחויבות
והרצון להגיע לאותו קונסנזוס מיוחל ,אפילו אם ההחלטה נדחית לתקופה
מאוחרת יותר או לא מתקבלת כלל .כארגון פמיניסטי אנו באות לשנות את
יחסי הכוחות שבחברה .הקונסנזוס מחזק את הארגון כסוכן שינוי ,הוא
יוצר שותפות אמיתית ומאפשר לארגון להתקדם כקולקטיב מול האתגר
של שינוי החברה ,תוך כדי מניעת היווצרותם של קונפליקטים בתוכו .אבל
מעבר לכך אנו מדברות כאן על מודל ליצירת שותפות לא כוחנית ושוויונית
כלפי החברה.
התפיסה של אשה לאשה כקהילה .בתיאור הארגון בדף הבית שלו ,אשה
לאשה מוגדר כ"קהילת נשים הפועלת מתוך רצון לקיים הבנה ושותפות בין
הנשים בישראל ,ללא הבדל דת ,לאום ,עדה ,העדפה מינית ומעמד כלכלי".

*

כך שאנחנו קודם כל קהילה הכוללת את כל הפעילות ,החברות ,העובדות
בשכר ,המתנדבות ,התומכות והמעוניינות בפעילות של אשה לאשה ,אשר
אליה מצטרפות נשים חדשות כל הזמן .זה גם חלק מסוד קיומו הממושך
של הארגון .אנחנו הוותיקות לא מוותרות ונשארות ,וכל הזמן באות נשים
חדשות ,משנות ומשפיעות על האווירה ועל הפעילות .לכל אחת הסיפור
של היום הראשון ב"אשה" .לפעמים מגיעות ישר לוויכוח לוהט בתוך ישיבת
קולקטיב ,לפעמים לאירוע ספרותי ,או סתם לשיחה על כוס קפה עם אחת
מאיתנו .נשים חדשות מביאות איתן תפיסות ארגוניות חדשות ומרעננות את
הארגון .לעיקרון זה השפעה על סדר היום של הארגון ועל התנהלותו .הוא
הנחה אותנו בהחלטה למצוא בית בשכונת הדר בחיפה ,שכונה רב תרבותית
ושל המעמד הבינוני־נמוך ,הנמצאת במקום מרכזי בחיפה ושיש בה תחבורה
ציבורית ענפה .מיקום זה מאפשר לנשים מכל מקום בעיר להגיע אליו בקלות
ולהרגיש נוח בשכונה .העיקרון הזה גם מעלה התלבטות בהקשר לפעילויות
*

www.isha.org.il/docs/P124/
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של הארגון ,האם לעשות כאלו המכוונות לקהילת הנשים בעיר ,או להרבות
בפעילויות ציבוריות יותר ,המתייחסות לקידום נושאים שקשורים לנשים.
החוויה שלי של האווירה החברית והמשתפת היא מרכזית .המקום
שייך לכל אחת מאתנו .אין דלת סגורה .אין שולחן מפריד בין העובדת
לכל מי שנכנסת בדלת .בין חברות הוועד והוועדות השונות לבין העובדות,
המתנדבות ,הפעילות וחברות הקהילה .בהקדמה זו ניסיתי לכתוב על הרוח
המיוחדת של "אשה" ,כדי שתקבל צורה ותהיה מובנת למי שלא חוו אותה.
אתן הקוראות מוזמנות תמיד לבוא ולהשתתף בחוויה הפמיניסטית הזו.
אנחנו מרגישות חזקות כקבוצה וכקהילה וגאות להיות פמיניסטיות .שני
החלקים של הפרק הזה עוסקים בפירוט העקרונות הפמיניסטיים המנחים
את אשה לאשה ובפעילויות של הארגון ,והם מוצגים מתוך הפרספקטיבה
המחקרית של שתי נשים מתוכו.

תמונה  .10סוף שבוע אידיאולוגי שנת  .2000במרכז למעלה ]?[ :איילת אילני ,חנה דסה ,לילי
בוגנים ,אורנה כהן .למטה מימין :אילנה דורפמן ,ארנה מרי־אש.]?[ ,
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מבנה הארגון ופעילותו
*
במרחב העירוני
יהל אס־קורלנדר
הגל השני של הפמיניזם הישראלי התרחש במקביל לפמיניזם האמריקאי
ובהשפעתו הרבה .מיתוס השוויון שהופנם בישראל החל להיסדק בשנות
ה־ ,70בעקבות התעוררות התנועה הפמיניסטית בארץ .ב־ 1975הוקמה
ועדה לבדיקת מעמד האישה ,שלאחר שנתיים הגישה ממצאים חמורים,
אשר היוו אישור לאפליית נשים בישראל .החידוש הפמיניסטי של "הגל
השני" היה בהקמתם של ארגוני שטח פמיניסטיים .לפי הסוציולוגית
סילביה פוגל־ביז'אוי ( ,)1992ארגונים אלו "רואים במערכת החברתית
והפוליטית המקובלת מערכת שלטונית גברית ,המנציחה את נחיתותן
ודיכוין של הנשים ...האסטרטגיה של ארגונים אלו היא 'ללחוץ מבחוץ' ,תוך
הצגת דימוי נשי אלטרנטיבי[ "...עמ'  .]66כפי שניתן לראות ,ארגונים אלו
הושפעו מן הפמיניזם הרדיקאלי .הזרם הפמיניסטי־רדיקאלי הישראלי,
בדומה לאמריקאי ,התנגד למודל ריכוזי־היררכי וניסה ליצור קבוצות חסרות
מנהיגות ,מתוך תפיסה הגורסת כי "האישי הוא פוליטי" ,וכי לכל אישה יש
זכות לאמירה [ספרן ;2001 :פוגל־ביז'אוי .]1992 :בשנות ה־ 70הייתה מרשה
פרידמן דמות יוצאת דופן בכך שהפכה לחברת כנסת ,ואכן היא זכתה ליחס
אמביוולנטי מהתנועות הפמיניסטיות [פרידמן.]1991 :
התנועות הפמיניסטיות הישראליות התחילו כתנועות עירוניות בחיפה,
ירושלים ותל אביב (הייתה גם פעילות מינורית בעכו ובבאר־שבע) .תחילתה
של התנועה החיפאית באוניברסיטת חיפה בשנות ה־ 70המוקדמות,
כשמרשה פרידמן ומרילין ספר העבירו שני סמינרים במודל של קבוצות
להעלאת מודעות וקריאת טקסטים פמיניסטים .הקבוצה שיצאה מסמינרים
אלו יזמה בעיקר שתי פעולות :הקמת מעון לתינוקות באוניברסיטה (שפעל
*

נכתב במקורו כחלק מעבודה סמינריונית במרץ.2006 ,
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במשך שנתיים) והפגנה מול בית הדין הרבני בחיפה .ב־ 1972כל הקבוצות
בחיפה פעלו תחת השם "התנועה לשחרור האישה" והוציאו ארבעה גיליונות
של עיתון בשם "נלח"ם" (נשים למען חברה מחודשת) .בשנת  1974הקימו
הנשים הפעילות מרכז נשים ,שהתקיימו בו הרצאות ,חוגים ותיאטרון.
המרכז נסגר לאחר פחות משנה .לאחר ארבע שנים הוקם מרכז "קול האשה"
והפעילות בו הייתה מגוונת :הרצאות על בריאות ופוליטיקה נשית ,היכרות
עם המוסדות ,כמו מרכזי סיוע ,חוגים כמו העלאת תודעה ,תיקוני בית ,ג'אז
וכדומה" .קול האשה" נסגר עם עזיבתה של מרשה פרידמן את הארץ .שנה
לאחר מכן ,בשנת  ,1983הקימה קבוצה של נשים צעירות את אשה לאשה,
שמפגשיה הראשונים התרחשו בבתים פרטיים ,עד שבשנת  1984נשכרה
הדירה ברחוב ארלוזורוב .88
בדומה לזרם הפמיניסטי־רדיקאלי בארה"ב ,גם אשה לאשה מקיימת
פעילויות שבבסיסן ארבעה עקרונות מנחים :מפגשים במתכונת "העלאת
מודעות" – קריאת טקסטים פמיניסטים ,סדנאות בנושאים שונים ועוד
כאשר לטענת אחת הרכזות גם הקולקטיבים הם סוג של מפגשי העלאת
מודעות; התנסויות ודיון בצורות אחרות של חיים – למשל הרצאות ודיונים
על נשים שלא מגדלות את ילדיהן ,קבוצת "חברות בונות משפחה" ועוד;
יצירת תרבות פמיניסטית ייחודית – הרצאות שונות ,תיאטרון נשים,
סדנאות כתיבה לנשים ,מסיבות וכדומה .החיבור ההדוק בין אשה לאשה
לבין המקלטים לנשים מוכות ומרכז הסיוע וכן עצם היותו של הארגון מרכז
נשים פעיל.
בדומה לזרם הרדיקאלי ,אשה לאשה משתדלת לבסס את אופן ניהול
הארגון על מבנה לא היררכי וחסר מנהיגות .החלטות הארגון מתקבלות
בשלוש צורות :אסיפת קולקטיב ,אסיפה שנתית וועד הארגון .בשלוש
צורות אלו ,דרך ההכרעה המועדפת היא דרך הקונסנזוס (הסכמה) ,ולא
הצבעה והחלטה על פי הרוב .דרך הקונסנזוס להחלטות היא דרך המבוססת
על קיום דיונים נרחבים ,עד להגעה לכדי החלטה משותפת של כל החברות
השותפות לתהליך .אסיפה שנתית היא אסיפה אליה מוזמנות כל חברות
הארגון ,ונדונים בה בעיקר נושאים טכניים של אשה לאשה ,כגון אישור
דו"ח כספי ,בחירת ועד וכדומה.
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אשה לאשה היא עמותה רשומה ,וככזו היא צריכה לעמוד בכללים
מסוימים של ניהול .אחד הכללים האלו הוא קיומו של ועד פעיל .ועד
הארגון ,הנבחר באסיפה השנתית ,מייצג את "שיטת הרבעים" הנהוגה
באשה לאשה .שיטה זו מבטיחה ייצוג שווה של נשים :לסביות ,מזרחיות,
פלסטיניות ואשכנזיות .באחת התצפיות המשתתפות [בתאריך ]31/1/06
בה נכחתי ,דובר על כך שעל הוועד הנוכחי של אשה לאשה לייצג נשים
מגילאים שונים ובעלות וותק שונה בארגון .טענה נוספת שהועלתה במפגש
זה הייתה שהארגון אינו עושה מספיק כדי להכיל קבוצות נשים נוספות,
כמו נשים עם מוגבלויות ונשים שהיגרו מאתיופיה .סוגיית הכלתן של נשים
עם מוגבלויות העלתה גם את הטענה כי בית הארגון איננו נגיש.
החתירה להעדר היררכיות באה לידי ביטוי גם בכך שדפי המידע לא
מציינים תארים כגון עו"ד ,ד"ר ופרופסור לצד שמותיהן של נשים אשר
ידוע כי הן זכאיות לתואר כזה .מנגד ,בהמשך למסורת החיפאית (ובניגוד
למסורת הירושלמית של שנות השבעים) ,שמות הכותבות מצוינים ליד כל
כתבה ו/או טור .סוגיית הרבעים שהוזכרה לגבי הרכב הוועד איננה נשארת
ברמת הוועד בלבד .בצוות העובדות של הארגון נבחרות נשים על פי מדיניות
הרבעים המורחבת .לפי דפי המידע והראיונות ,יש חתירה מתמדת לייצוג
נושאי עניין של כל אחד מהרבעים .מידת ההצלחה ,עם זאת ,היא חלקית.
בכל ארבע התצפיות שערכתי חסרה נוכחות של נשים פלסטיניות ובדפי
המידע חסרה התייחסות לסוגיות מזרחיות (כסוגיה מזרחית נחשב כל נושא
אשר הזכיר זהות מזרחית) .מעניין לציין שמבחינת נראות של פרויקטים
וארגונים המכילים נושאים ייחודים ,יש ייצוג נרחב ללסביות ולפלסטיניות
("הפורום החיפאי"" ,כיאן"" ,אסוואת") אבל אף לא אחד למזרחיות.
סעד וסיוע :נושאי הסיוע לנשים מהווים חלק נרחב מפעילויותיה של
אשה לאשה .ניתן למנות כדוגמה את הקשר רב השנים עם מרכז הסיוע
לנפגעות פגיעה מינית ואת קו חירום לנפגעות אלימות ומקלט החירום
לנשים מוכות ,שהוקם בסיוע וביוזמה משותפת של אשה לאשה .הפרויקט
הכלכלי של אשה לאשה הוא דוגמה לרעיונות של סיוע והעצמה כלכלית,
שהביאו להקמתם של ארגונים אחרים ,כמו סדנאות בנושאי ניהול משק
הבית הכלכלי ופרויקטים חדשים שהפכו לארגונים עצמאיים ,כמו "עסק
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משלך" ומרכז "מהות" .זוהי מעין "חברת כוח אדם" נשית ,העוזרת לנשים
מובטלות למצוא עבודה בתנאי העסקה לא פוגעניים .דוגמה לסדנא היא
סדנת תקצוב ביתי .בסדנא כזו מלמדים נשים כיצד לכלכל הוצאות ,איך
לקרוא תלוש משכורת וכדומה.
מיקום ומרחב :אשה לאשה ממוקמת מאז היווסדה בשכונת הדר :בתחילה
ברחוב ארלוזורוב  ,88אחר כך ברחוב הלל  47והיום בארלוזורוב  .118שכונה
זו נחשבת בעיני תושביה לאזור בעל מאפיינים סוציו־אקונומיים נמוכים.
הבחירה בהדר כבית לאשה לאשה הייתה בחירה עקרונית ואידיאולוגית.
לפי אחת הפעילות הותיקות בארגון ,הדר נבחרה היות שהיא ה"מרכז" של
חיפה – גיאוגרפית ,טכנית־תחבורתית וסוציו־אקונומית .לדבריה ,מרגע
הקמתה של אשה לאשה היה ברור שצריך לרדת מהכרמל ,שם פעל "קול
האשה" ,הארגון שקדם לאשה לאשה ונסגר בשנת  .1982הטענה הייתה,
שנשים מהעיר התחתית לא יגיעו לכרמל ,אבל נשים מהכרמל יגיעו להדר,
אם הן ירצו .לטענתה ,בזמן החיפושים אחר הבית הנוכחי ,העירייה הציעה
לארגון בית בשכונת חליסה .במשך זמן־מה נשקל הרעיון ברצינות ,היות
שהבית התאים ,והיה נראה שמהלך כזה עשוי לצרף לארגון נשים משכונת
חליסה ,אבל האפשרות הזאת ירדה מן הפרק ,כי נשים טענו שמפחיד להיות
שם בשעות החשיכה.
אחת הרכזות טוענת שהנוכחות בהדר היא בחירה אידיאולוגית ,היות
שאזורי מצוקה מחדדים את הצורך בשינוי חברתי כוללני ,שאשה לאשה
מאמינה שצריך לקרות .היא מבהירה באופן חד משמעי" :זה לא ארגון
של השכונות ,ואנחנו גם לא מתיימרות שיהיה כזה" .רכזת אחרת [ריאיון
בתאריך  ]31/2/06מציגה עמדה קצת שונה לגבי הבחירה האידיאולוגית
בהדר ,וטוענת כי אשה לאשה היא "מרחב אלטרנטיבי" .לטענתה ,מרחב
אלטרנטיבי הוא מרחב בו אנשים שונים יכולים לדבר ולפעול בבטחה.
לדעתה ,קל יותר למרחב כזה לצמוח במקום הטרוגני כמו הדר .שלוש
המרואיינות ציינו כי בית אשה לאשה אירח במשך זמן רב את "פורום הדר"
(קבוצה אקטיביסטית של א/נשים משכונת הדר ,הפועלים למען השכונה),
ומספר נשים היו חברות בשני הארגונים .שלושתן טענו כי יש נשים מהדר
שחברות באשה לאשה ,אבל לא יכלו לומר מה מספרן .אחת מהן ציינה כי
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כמוה ,חברות רבות גרו פעם בהדר.
לגבי מדיניות פרסום הארגון בשכונה ,הסבירה אחת מהרכזות כי בעוד
אשה לאשה הייתה אולי מעוניינת בשלט גדול בכניסה ,הרי ששאר הארגונים
("כיאן" ו"מרכז הסיוע") לא היו מעוניינים בכך .היא מודה ,שהעובדה שלא
יודעים מהו אשה לאשה בבניין עצמו ,היא בעוכרי הארגון וכי היה נכון
לעבור מבית לבית ולהציג אותו .למרות כל זאת ,שלוש המרואיינות תמימות
דעים כי אשה לאשה איננה בעלת אוריינטציה לשכונת הדר בלבד ,אלא
מכוונת לחיפה ולצפון הארץ כולו.
מאבק בסחר בנשים :נושא הזנות ,שהעסיק מאוד ארגוני נשים בתחילת
המאה ה־ ,20נדון בהרחבה באשה לאשה בסוף שנות התשעים .אחד
הפרויקטים הגדולים של הארגון הוא המאבק בסחר בנשים למטרות זנות
(ראו פרק על סחר בנשים) .לפי דבריה של אחת הרכזות [ראיון ,]18/1/06
מדובר בפרויקט ארוך שנים שמטפל בנושא סחר של נשים בצפון הארץ.
אחת הסיבות להקמת הפרויקט הייתה שלדעת ה"רשויות" ,כפי שהיא מכנה
אותן" ,אין בעיית נסחרות בצפון".
נושא הזנות איננו נחשב באשה לאשה כנושא "שכונתי" ,אבל גם
בראיונות וגם בתצפית המשתתפת שעשיתי [בתאריך  ]5/2/06דובר על
כך שהשכונה עצמה היא מוקד של זנות ואין זה מפתיע שהנושא נדון
בהרחבה בארגון .ריטה חייקין ,רכזת פרויקט המאבק בסחר בנשים ,טענה
כי העובדה שב"דירות מעלינו" ישבו נשים שנסחרו לזנות גרמה למוטיבציה
גדולה בפרויקט .שלום וביטחון :נושא נוסף שמעסיק בעקיפין ובמישרין
את חברות הארגון הוא עניין החיבור בין המאבק הפמיניסטי ובין המאבק
למען השלום .באשה לאשה החיבור הזה היה נושא לדיונים לא מעטים.
בכל דפי המידע שנבדקו הייתה מודעה של "נשים בשחור" – תנועת הפגנה
קבועה הקוראת לסיום הכיבוש (הלמן ורפפורט .)1997 ,כמו כן ,פורסם בהם
פרויקט הדגל של הארגון ,פרויקט " ."1325לפרויקט זה היבטים שונים,
שהעיקריים בהם הם מחקר ייחודי על נשים באזורי סכסוך (זק"ש ,סער
ואהרוני) וקידום הצעת חוק לייצוג נשים במו"מ מדיניים .למרות שפרויקט
זה איננו מזוהה באופן מובהק עם חתירה לשלום ,כמו "נשים בשחור" ,הרי
ששלל ההתבטאויות וצורת הצגתו בדפי המידע אינם מותירים מקום לספק.
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דוגמה נוספת ניתן למצוא בפגישה [שהתקיימה ב־  ]5/2/06בה ציינה אחת
המשתתפות כי אשה לאשה היא ארגון הטרוגני ,אבל אין בו נשים עם דעות
ימניות.
מעניין לראות דמיון מסוים בין תחומי הפעילות של ארגוני הנשים
הראשונים בארץ לתחומי הפעילות של אשה לאשה ,שהוגדרו כפעילות
הקשורה לשכונה .פעילויות כאלו הן למשל :המאבק נגד סגירת סניפי
"טיפות חלב" בשכונה ,מאבק נגד סגירת ביה"ס "חטיבת כרמלי" ,מודעות
לבריאות נשים ופתיחת תחנה לייעוץ משפטי .בנושא הלשכה המשפטית
נידונו הקשיים בתפעול תחנת הייעוץ המשפטי חינם שנפתחה בבית אשה
לאשה .בדיון שנערך [בתאריך  ]5/2/06הועלתה הטענה כי קיימות בשכונה
עוד שתי תחנות ייעוץ משפטי לנשים ,של "ויצ"ו" ושל "נעמ"ת" ,ועל כן
ייתכן כי התחנה של הארגון מיותרת .למרות טענה זו ,נטען כי התחנה של
אשה לאשה תהיה ייחודית בפנייתה לנשים נפגעות אלימות ובהמשך גם
לנשים הנמצאות בזנות.
אין ספק כי ארגון אשה לאשה הוא ארגון פמיניסטי רדיקאלי ,כפי
שהיטיבה לנסח זאת אחת הרכזות" :אשה לאשה זו קבוצה של נשים
אקטיביסטיות שמקיימות קהילה לשינוי חברתי" .ניתן לראות כיצד הארגון
חותר ליצירת שינוי מהותי בחברה וכיצד דרכי הפעולה שלו הן רדיקאליות.
אך למרות היותו ער לסוגיית הצרכים וסדרי העדיפויות של מגזרי נשים
שונים ,וחרף ניסיונותיו לענות עליהם באופן שמשלב בין פיצול לאיחוד,
נראה כי הטיפול של הארגון בסוגיה המזרחית כשל .כמו כן ,בסוגית החתירה
להעדר היררכיה ומעמדות ,אשה לאשה מקיימת פרקטיקות שמשמרות
מעמדות מסוימים ,כגון ציון שמות הכותבות בדפי המידע והטור הקבוע של
חנה ספרן.
נכון אמנם שסדר היום של אשה לאשה מכיל נושאים ופעילויות למען
ועל קבוצות מוחלשות ,כמו אלו הנמצאות בשכונת הדר ,אבל הארגון איננו
ארגון למען השכונה או של השכונה .הפמיניזם הרדיקאלי חותר לשינוי
יסודי של החברה .ברעיון זה טמון לדעתי ההסבר לקשר הרופף בין אשה
לאשה ושכונת הדר .הרי אם אשה לאשה הייתה רואה בפעילות לשינוי
בשכונה מטרה עיקרית ,היה בכך צמצום היעדים לשינוי – לא עוד החברה
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כולה ,אלא שכונה אחת בחיפה .עם זאת ,שכונת הדר היא המרחב הטבעי
של אשה לאשה דווקא בגלל היותה ארגון רדיקאלי .למרחב אלטרנטיבי,
כמו זה שיוצרת אשה לאשה ,קל לצמוח במקום כמו שכונת הדר .ארגון
אשה לאשה נמצא ונשאר בשכונת הדר היות ששכונה זו מהווה קרקע
נוחה בשבילו .היא מהווה סביבה הטרוגנית ,לא מאיימת ,ממוצעת ומטה
מבחינה סוציו־אקונומית ,נגישה טכנית ומחדדת את הצורך בשינוי חברתי.
ארגון אשה לאשה לא הפך להיות ארגון מחויב לשכונה ולא הציב את
ענייני השכונה בראש סדר עדיפויותיו ,בדיוק בגלל היותו מחויב לסדר יום
רדיקאלי ,הקורא לשינוי חברתי כולל ולא נקודתי.
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מבנה וניהול פמיניסטי
*
באשה לאשה
עפרה אור
אשה לאשה הינה עמותה הכפופה לחוקי ניהול נוקשים במסגרת חוק
העמותות .למרות זאת ,היא מציעה התמודדות ייחודית עם נושא הניהול
הפמיניסטי ,השומרת על עקרונות דמוקרטיים .האידיאולוגיה הפמיניסטית
שהארגון מחויב אליה מבוססת על ערכי שוויון ,ייצוג ,הדדיות ודיאלוג.
השאיפה התיאורטית לעולם שוויוני מתבצעת הלכה למעשה באמצעות
המבנה הניהולי ומנגנוני הניהול שפותחו בארגון .הניסיון והמאמץ
המתמשכים לקיים ארגון שאינו הירארכי ,המתנהל באמצעות קונסנזוס
וייצוג סימטרי ,מייצרים פתרונות מרתקים לדילמת הניהול הפמיניסטי.
הפרק הזה מנסה לתאר את המבנה הארגוני אותו יצרה אשה לאשה ,על
מנת לאפשר פעילות מגוונת ,מתמשכת ובעלת הישגים ,המאפשרת לנשים
רבות לקחת חלק בתהליכי שינוי והעצמה ,ליהנות מקהילה תומכת ולהיות
חלק מהחברה האזרחית הפועלת לעולם טוב וצודק יותר.
מטרות הארגון ,כפי שהן מוגדרות באתר העמותה ,הינן" :מיגור האפליה,
האלימות והדיכוי נגד נשים על כל צורותיהם; הגנה על זכותנו להחליט
בכל הנוגע לגופנו; יצירת תנאים להבנה ,שיתוף ורב־שיח בין נשים הבאות
מתרבויות שונות ומרקעים שונים; פעולות לשיפור שירותים קיימים
והתאמתם לצרכינו הייחודיים כנשים; שינוי חברתי על ידי העלאת מודעות
לשוויון בין המינים; פעולה נגד כל ביטוי סקסיסטי בחברה והפצת רעיון
שוויון הזכויות וההזדמנויות של כל הנשים באשר הן ”.מטרות אלו נוסחו
מחדש באופן קצר וממוקד באסיפה שנתית בשנת  2010כדלהלן" :קידום
מעמד וזכויות נשים ונערות וקידום ביטחון ,שלום ,צדק חברתי וכלכלי מתוך
*
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תפישה פמיניסטית על ידי :חינוך ,מחקר ואספקת מידע ,סיוע ,קידום חקיקה,
קיום פעילויות תרבותיות וציבוריות ומתן סיוע כספי" .אשה לאשה כארגון
פמיניסטי רדיקלי מכירה בצורך שלה להיות המקום של ביקורת על הממסד
(החלטת קולקטיב .)5/06 ,החוקרת פטרישיה מרטין ( )Martin, 1993מציגה
את "שאלת האישה" ,המאתגרת את הערכים והנורמות של הזרם המרכזי,
כלומר את ההגמוניה הפטריארכלית .באשה לאשה הפרקטיקה ללא כל
ספק מאתגרת את הערכים הללו .החלטת הקולקטיב כי אשה לאשה צריכה
להיות המקום לביקורת על הממסד משקפת את הרדיקאליות של הארגון.
העשייה של ארגון אשה לאשה הינה מגוונת ,מרובה ופרושה על
פני תחומים רבים .מרכז אשה לאשה הינו מרכז נשים פעיל ,בית פתוח
המקיים פעילויות לאורך כל השנה :כנסים ,הרצאות ,סמינרים ,תיאטרון
וסדנאות כתיבה לנשים ,מידע וייעוץ טלפוני ,קבוצות מנהיגות ועוד.
בבית קיים מרכז מידע ,הכולל ספרייה ואוסף ארכיוני מגוון בנושאים
הקשורים לנשים .באתר הארגון נאמר כי "...פעילויות אלו מאפשרות
לנו נגישות לידע ומידע על נושאים שונים ויצירת תרבות הבוחנת את
חוויותינו ,מקומנו ותפקידנו בחברה” .הארגון מאמין בשיתוף פעולה בין
נשים וארגונים ,כחלק מלמידה וקידום פעולות משותפות ,ויוזם ושותף
לפעילות ברמה הארצית ,הכוללת כנסים פמיניסטיים ,הפגנות ,רישות,
ייזום וקידום חקיקה ומסעות הסברה .חברות הארגון מהוות קהילה בעלת
פעילויות חברתיות כמו :מסיבות ,מפגשים במתכונת "העלאת מודעות" ועוד.
מתוך אשה לאשה צמחו הפרויקטים והארגונים הבאים :קו חירום
לנפגעות אלימות ,מקלט חירום לנפגעות אלימות ,קו חירום לנפגעות סחר
בנשים ,מרכז מהות ועסק משלך – תוכניות להעצמה כלכלית לנשים .אשה
לאשה מקיימת עם הארגונים שצמחו מתוכה קשרים הדוקים .פעילות אשה
לאשה מתבצעת על פי צרכים העולים מן השטח ,מתוך הקשר בין האישי
לפוליטי .כך בהקשר לפרויקטים ארוכי טווח כגון פרויקט נשים ,שלום
וביטחון ,פרויקט מלחמה בסחר נשים וזנות ,פרויקט כלכלי לנשים ,פרויקט
טכנולוגיות רפואיות ופעילויות אחרות .אשה לאשה פועלת גם במעגל
המקומי למען הסביבה בה היא ממוקמת ,שכונת הדר ,באמצעות אירועים
חברתיים ופרויקטים משותפים עם מוסדות שונים ,כגון "ביטחון בשכונת
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הדר – ביטחון ומרחב סביבתי כנחלת הכלל" ,פרויקט משותף עם הטכניון.
בתחילת דרכה ,המוסד היחידי שפעל באשה לאשה היה הקולקטיב,
שנתקבלו בו החלטות בקונסנזוס .בשנים הראשונות כל העבודה נעשתה
על ידי מתנדבות .עבודת צוות בשכר החלה רק בשנת  .1986אחת מרכזות
השוטף בארגון טוענת ל"אנרכיה מבורכת" :בארגון אין התנהלות מסודרת,
דבר היוצר חללים של יצירה ,המאפשרים העלאת רעיונות" .מה שהנשים
בוחרות לקדם ,זה מה שקורה" .עולים רעיונות ,והנשים מחליטות מה לקדם
וכיצד לפעול .התנהלות זו ממשיכה ללוות את הארגון כל השנים .מחד,
היעדר מבנה נוקשה והתנהלות שאינה היררכית ,המאפשרים לכל אישה
להשמיע את דעותיה ולהציע יוזמות חדשות ,ומאידך מוסדות מסודרים,
כמו ועדות ההיגוי ,שהם הבמה לקידום היוזמות הללו ,שהתגבשו לכדי
פרויקטים .השמעת קול ,שהינה אפיון בסיסי בהתנהלות פמיניסטית ,תמיד
אפשרית ,רצויה ואפילו נדרשת ,באמצעות לחץ חברתי להבעת דעה/עמדה
בקולקטיב ,בדיונים ,בפניה לוועדות ובעוד דרכים.
עם הגידול בארגון והתרחבות העשייה ,הניהול הפך להיות יותר מובנה
וממוסד .בשנת  2000פורסם לראשונה "מדריך נהלי הארגון" ,שנאספו בו,
לאחר שנים לא מעטות ,העקרונות של התנהלות הארגון .ב"ראשית דבר"
שכתבה חנה (ספרן) נאמר" :הגיע הזמן לאסוף את כל ההחלטות ,הרעיונות
והשאיפות ולהביא הצעה מסודרת ליצירת דרכי ניהול תקינות לעשייה
הפמיניסטית" .אמירה זו הציגה את הצורך במבנה מסודר ותקין לעשייה
הפמיניסטית ,בניגוד לספונטאניות שאפיינו את תחילת הדרך .עם הצמיחה
בפעילות והתרחבות הארגון ,התקבלו החלטות שהביאו ליצירתן של "דרכי
ניהול תקינות" באמצעות המוסדות הניהוליים ,כמו הקולקטיב ,הוועד
וועדות ההיגוי השונות המלוות כל פרויקט.

מוסדות העמותה
אשה לאשה מנוהלת על ידי קולקטיב הפתוח לכל הנשים .הקולקטיב הוא
ישיבה שבה מתקיים דיון על שאלות עקרוניות ואידיאולוגיות ,אשר עלו
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מתוך העבודה והפעילות השוטפת .הקולקטיב נפגש פעם בחודש ובו מותווית
מדיניות הארגון ודרכי פעולתו .הקולקטיב הוא שיוצר את סדר היום של
הארגון .מתוך דיוני הקולקטיב מוקמות ועדות היגוי בסוגיות שונות ומתקבלות
בו החלטות על דרכי פעולה והתייחסות מגוונים .כל ההחלטות מתקבלות
בקונסנזוס ,כלומר נדרשת הסכמה של כל המשתתפות .מבנה העמותה
הינו אופקי ,ללא היררכיה – אין הנהלה ואין מנהלת .כל המוסדות נבחרים
לפי שיטת הייצוג הסימטרי (הרבעים) ,כלומר ייצוג שווה לנשים ערביות,
מזרחיות ,לסביות ואשכנזיות .החלטות הארגון מתקבלות בשלושה מרחבים:
אסיפת קולקטיב ,אסיפה שנתית וועד הארגון .בשלוש צורות אלו ,דרך ההכרעה
המועדפת היא באמצעות הקונסנזוס ,ולא הצבעה והכרעה על פי הרוב .דרך זו
מבוססת על קיום דיונים נרחבים ,עד להגעה לכדי החלטה משותפת .אסיפה
שנתית היא אסיפה אליה מוזמנות כל חברות הארגון ,ונדונים בה בעיקר נושאים
טכניים של אשה לאשה כגון אישור דו"ח כספי ,בחירת ועד וכדומה.

במדריך נוהלי הארגון ( )2000מופיע תיאור מוסדות הארגון :הוועד
המנהל ,ועדת כספים ,ועדת כוח אשה ,ועדות היגוי לפרויקטים ,ועדות
אד הוק לאירועים ופעילויות מיוחדות ולבחירת עובדות חדשות ,ועדת אד
הוק לבוררות ולפתרון קונפליקטים .כל המוסדות מלבד הקולקטיב הינם
מוסדות נבחרים .לוועד המנהל רשאיות להגיש מועמדות כל החברות,
והבחירות מתקיימות פעם בשנה.
אשה לאשה היא עמותה רשומה ,וככזו היא צריכה לעמוד בכללים
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מסוימים של ניהול .אחד הכללים האלו הוא קיומו של ועד פעיל .המשימות
העיקריות של הוועד :הכנת שאלות עקרוניות ואידיאולוגיות לדיון ולקבלת
החלטות בקולקטיב ,קבלת החלטות הנוגעות לפעילות שוטפת ,כולל
העסקה ופיטורין .מטרת ועדת כוח אשה הינה ליווי הנשים בצוות ,לצורך
תמיכה בהן ,ומעקב אחר פעילותן במימוש תוכניות העבודה של הארגון.
ועדות אד הוק לבוררות ולפתרון קונפליקטים מתמנות על ידי הוועד ,עקב
פניית חברות/עובדות בארגון .הצוות מגויס באמצעות מכרזים .כל תפקיד
בעמותה מותנה בגיוס כספים ,המאפשר המשך העסקה.

מבנה העבודה של הארגון
העבודה מתנהלת באמצעות רכזות בשכר ,המועסקות בחצי משרה (בדרך כלל).
רכזת השוטף אחראית על עבודת היומיום .נושאים אחרים מתנהלים בפרויקטים
שבראשן רכזות .לכל פרויקט ועדת היגוי ,העוזרת לרכזת להוביל את הפרויקט,
וחברות בה פעילות הארגון .בנוסף ,מדי פעם מוקמות ועדות שתפקידן לטפל
בנושאים שונים ,כגון קבלת נשים חדשות לעבודה ,הכנת אירועים מיוחדים
וכיו"ב .אשה לאשה עובדת בשיתוף פעולה עם ארגונים אזרחיים אחרים ועם
מוסדות בארץ (על פי החלטת קולקטיב שנערך במאי  ,2006כל מגע עם הגופים
השונים בממסד טעון אישור הקולקטיב) ובעולם .אשה לאשה מניעה את קידום
מטרותיה באמצעות שיתופי פעולה ,יצירת לובי ,פעילות תקשורתית ,כנסים,
סדנאות ,פעולות מחאה והסברה וקידום חקיקה.

ניהול פמיניסטי
אשה לאשה מצהירה על היותה ארגון פמיניסטי ,שהניהול בו הינו
פמיניסטי :שוויוני ,שטוח ,שאינו היררכי .מטרת המבנה הלא היררכי הינה
לפוגג את המבנה ההגמוני של הכוח ולתת לנשים קול וכוח .הפעילות באשה
לאשה מושתתת על החברות ,המתנדבות והעובדות בשכר .כמובן שביום־יום
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עלולים לקרות תהליכים לא דמוקרטיים ,כמו לדוגמה החלטות של בעלת
תפקיד ללא שיתוף האחרות ,או כאשר בתהליך ההתארגנות הדינאמי
תפעלנה חברות הארגון באופן עצמאי .הבעייתיות של אשה לאשה בהקשר
הבירוקרטי הינה בעיקר ביחסי חוץ ,בקשר עם ארגונים פמיניסטיים
ואחרים בהם המבנה הינו הירארכי .בנוסף לכך ,החברה הישראלית עדיין
אינה זירה ידידותית לפעילות פמיניסטית ,וזהו ההקשר שבו על הארגון
לפעול .בייצוג של בעלות תפקידים ,למשל כאשר רכזת אשה לאשה פונה
לארגוני נשים אחרים ,נוצרת בעייתיות מעצם הבדלי ההגדרה ההירארכית
של התפקיד :מנהלת מול רכזת ,למרות שמהות התפקיד זהה .אשה לאשה
רואה בכל פעילה ,שהיא בעלת ידע וניסיון בתחום פעולה מסוים ,נציגה
לצורך ניהול קשרים ומו"מ עם ארגונים אחרים .כך נוצרת לעיתים בעייתיות
בהתייחסות ארגוני נשים אחרים וגופים אחרים לנציגות אשר תפקידן אינו
מוגדר בהתאם למדרג ההירארכי .אידיאולוגית ,הארגון היה מעדיף לפעול
בסביבת עבודה שאינה הירארכית ,בדומה להתנהלות בתוכו.
בתוך הארגון ,השימוש בסמכות הנובעת מתפקידים כגון רכזות
פרויקטים הוא זהיר ,אולם לא ניתן להתעלם מהכוח שסמכות כזו יוצרת.
לדוגמה ,רכזת השוטף מרכזת את סדר היום לדיון בקולקטיב ,ובכך היא
משפיעה על קדימויות ועל סדר היום של המוסד המרכזי באשה לאשה.
בראיון עם רכזת השוטף ,העלתה המרואיינת את הבעייתיות שבתפקידן של
רכזות הפרויקטים ,תפקיד היוצר ריכוז כוח .לטענתה ,בתוך ארגון שניהולו
מוגדר כשטוח וחסר היררכיה ,יש לאתר מוקדי כוח .השאלות שמועלות
הן :האם רכזת היא למעשה מנהלת? האם היא משמרת יחסי כוח? האם
היא פועלת ביד חזקה או שההתנהלות הצוותית והארגונית אכן שונה
ומאפשרת מבנה "שטוח"? עד כמה השיח מדכא/אינו מדכא ,אלים ,פוגעני,
נובע מתוך רצון לקדם נושאים ולהניע אותם גם אידיאולוגית ולא רק ממקום
של שליטה וכוח? מהן המשמעויות של "אחריות" ו"אמון"? הנושאים הללו
נבדקים באופן שוטף.
ארגון אשה לאשה מגביל עצמו ,במתכוון ,בהיקף פעילותו ,כך הוחלט
בשנת  1997בקולקטיב לא לגדול מעבר ל־ 150,000ש"ח ,ובשנת 2007
הסכום הוגבל ל־ 250,000ש"ח .החשש הוא שלא ניתן לנהל ארגון גדול
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בקונסנזוס ,משום שעקב הסרבול ,הארגון עלול להפוך להיות הירארכי.
כיום ניתן אפילו לקבל הסכמה במיילים בעת מחלוקת יוצאת דופן .ניהול
ארגוני אין משמעותו מבנה ניהולי בלבד ,אלא אף אסטרטגיות ופרקטיקות,
תהליכים ופעולות בנושאי קבלת החלטות ,ריכוז מידע ,עשייה ורגשות.
ניהול פמיניסטי הינו ניהול מעצים ובמסגרתו מוענקת חשיבות רבה
לתהליכים ,על כן הבאת נושאים להחלטת הקולקטיב יוצרת לעתים
עיכוב בביצוע .לעתים התהליך נמשך זמן רב ובינתיים יוצרים קבוצות דיון
לנושא ,והוא מועלה שוב ושוב בקולקטיב ,עד להגעה לקונסנזוס .החשיבות
המוענקת לתהליך ולהשגת הקונסנזוס עולה על שיקולים אינסטרומנטליים
של השגת תוצאות יעילה.
בארגונים פמיניסטיים קיימת "תרבות רגשית" ,המתבססת על ההנחה
ש"האישי הוא פוליטי" ,ומופעלות אסטרטגיות להזנה ,עידוד ואהבה
בין הנשים (פטמן .)1989 ,רגשות כעס ,כאב וזעם ,המתעוררים עקב אי־
שוויון והדרה ,מנותבים באמצעות טקסים חשובים כמו :מחאות ,צעדות
ופעילויות תרבותיות ,ועוברים טרנספורמציה לרגשות מעצימים והכרה
בחוזק הקולקטיבי של הנשים .לעתים מנותבים רגשות כעס וזעם אל
הנשים עצמן ,ועל כן מתגלים ביניהן קונפליקטים .באשה לאשה הוועד
מטפל בקונפליקטים כאלו כאשר הנשים פונות אליו ,זהו המקום לניתוב
הבעייתיות ולהרגעתה .הקולקטיב (כמו עוד מוסדות בארגון המאפשרים
ביטוי) הינו מוסד המאפשר ניתוב רגשות ,השמעת קול ,ביטוי קונפליקטים,
תסכולים ,ביטוי רגשות חיוביים ,העצמה והרגשת ערך ,ומבחינה זו הינו
כלי תהליכי לניהול פמיניסטי וקידום התהליך הפמיניסטי .חברות הארגון
והצוות רואות את עצמן כחלק מרשת של קשרים ,כאשר שיתוף פעולה
ותלות הדדית הינם הבסיס לפעילות הענפה ,כפי ששוני וקונפליקטים
באים לידי ביטוי תוך כדי העשייה" .העלאת תודעה" המעודדת פתרון בעיות
משותף – תהליך פמיניסטי רווי חשיבות ,מתבצעת באשה לאשה באמצעות
דיונים בקולקטיב ,קבוצות דיון וסופי שבוע אידיאולוגיים.

התמודדות עם עמדות כוח באמצעות המבנה הארגוני
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לנשים בעלות תפקידים בארגון ישנה אחריות על התפקיד מול מי שבחרו
אותן ,כך שלקבוצה יש אחריות ומידה של שליטה על מי שנמצאות בעמדות
כוח .באשה לאשה ועדת כוח אשה עושה זאת לגבי עובדות בשכר ,כאשר לכל
עובדת יש מלווה עמה היא נפגשת פעם בחודש ,לצורך מתן תמיכה ומעקב
אחר ביצוע תוכנית העבודה .הארגון רואה לנכון שתהיינה כמה שיותר פעילות
שתתחלקנה בנטל ובאחריות של התפקידים השונים כדי למנוע מצב של יתר
אחריות וכוח בידי נשים מעטות .בתקנון אשה לאשה נקבע אחוז מסוים של
נשים היכולות להשתתף גם בוועד וגם בוועדת כוח אשה .מילוי שני התפקידים
גם יחד עלול ליצור ריכוז של כוח .בתקנון נקבעו הגבלות נוספות ,לדוגמה:
בחירת עובדת מתבצעת על ידי שלוש נשים ,אחת מהקולקטיב ,אחת מהוועד
ואחת מהצוות .בוועד לא יכולה להשתתף אשה שהיא קרובת משפחה/בת
זוג של עובדת בשכר וכל זאת על מנת למנוע ניגוד אינטרסים .הרעיון בבסיס
ההגבלות הללו ,ובהתנהלות של אשה לאשה ,הינו יצירת גיוון ושילובן של
נשים רבות ככל הניתן ,על מנת למנוע ריכוז של כוח ותהליך של שחיקה.
כך מתקיימת רוטציה בתפקידים אחת לזמן מסוים למניעת ריכוז של ידע
וכוח .בחירות לוועד נערכות באשה לאשה כל שנה .בהתאם לספר הנהלים,
לפחות שליש מן הנבחרות לוועד חדש תהינה נשים שכיהנו בוועד היוצא.
החשיבה בבסיס הנוהל :מחד ,מתוך הראייה המעשית ,יש צורך בניהול תקין
ואפקטיבי ,היכרות של חלק מהנשים עם הנושאים העומדים על סדר היום
ועם ההתנהלות לצורך יצירת רצף ,ומאידך – כך נפתחת אפשרות לשמירת
מבני כוח .חברת ועד לא יכולה לכהן יותר משלוש שנים וכך נשמר תהליך של
רוטציה ושיתוף של נשים רבות יותר בתהליכי הניהול.

הדילמה הפמיניסטית
הדילמה הפמיניסטית עמה מתמודד הארגון מתעוררת מתוך הניסיון
המתמיד למימוש הפמיניזם בשטח ,כלומר המעבר מתיאוריה לפרקטיקה
בעת יצירתו של ניהול פמיניסטי .אציג סקירה קצרה של ספרות העוסקת
בדילמה זו .אקר ( )1995מציגה את המושג התארגנות במקום ארגון כאשר
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התארגנות הינה תהליך – פעילות חברתית בה יחידים ולא הארגון הם בעלי
יכולת פעולה ומטרתה שינוי יחסי הכוח ההגמונים .לטענתה ,זה מה שקורה
בארגונים פמיניסטיים .ארגונים פמיניסטיים מגיבים כאופוזיציה לתפיסה
של הבירוקרטיה היעילה ,אך הם פועלים בתוך הקשר בו המשתתפים כבר
פועלים בתוך עולם של בירוקרטיות כאלה .נשאלת השאלה ,מה מבחין
ניהול פמיניסטי מניהול בירוקרטי הירארכי? כיצד ניתן לשמור על עקרונות
הניהול הדמוקרטי השטוח ,ובד בבד לקדם פעולות לטובת נשים במסגרת
אילוצי חוק העמותות? כיצד ניתן לתרגם את התיאוריה לפרקטיקה באופן
בו עקרונות יישמרו ,מוקדי כוח לא ייווצרו ,ואם ייווצרו – יפורקו? מהם
הכלים שבאמצעותם ניתן לעקוב אחר שמירת העקרונות?
מרטין ( )1993טוענת כי מנהלות/ים פמיניסטיות/ים משתמשות בסמכות
בזהירות .הן חולקות במקום לרכז :אינפורמציה ,משאבים והזדמנויות.
באשה לאשה המידע מנותב לחברות במספר דרכים :באמצעות הקולקטיב,
דפי מידע (שהפסיקו להתפרסם בדפוס בשנת  ,)2012מכתבים בדואר
האלקטרוני הנשלחים מספר פעמים בשבוע ,דיונים ,הרצאות ,כנסים ועוד.
מתעוררת בעייתיות בנושא הגעת המידע לכל החברות ,הנובעת ממיעוט
השתתפות בקולקטיב ,ומכך שוועדות מרכזות מידע רב בפרויקטים שבהם
הן עוסקות ,והעברת כל המידע הינה בלתי אפשרית ,כיוון שההתנהלות
הינה יומיומית ומצריכה לעיתים תגובה והחלטה מיידיים .מרטין ,באפיינה
את הניהול הפמיניסטי בנושא העצמת הכפיפים ,טוענת כי פמיניסטיות
עסוקות בשאלה כיצד משתמשים בכוח .האם הכוח משמש למטרות כפייה,
שליטה ,ניצול ,או למטרת אישור ,עידוד והעצמה? האם הכפיפים מעודדים
לגדול ,ללמוד ,להתרחב או לבצע הוראות מתוך כניעה? כיוון שאשה לאשה
הינו ארגון פמיניסטי ,נושא ההעצמה נבדק – אך לא מתוך המושג "כפיפים",
אלא מתוך האידיאל של העצמת השוות ,חברות־מתנדבות וחברות־צוות.
העצמה מתבצעת ,כפי שצויין ,בדרכים רבות ,כולן מעודדות לגדול ,ללמוד
ולהתרחב .אולם את נושא הכוח יש לבחון מבחינת מוקדי כוח והשפעה.
פרימן ( )1970טוענת כי בניהול דמוקרטי יש להמשיג מחדש כוח ויחסי כוח
על מנת להסירם .יש צורך בביקורת עצמית ועידוד אחרים/ות לבקר את
עצמם ואת התהליך.
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תמונה  .11קולקטיב בספרייה/סלון ברחוב הלל  .47מימין לשמאל :דלית שמחאי ,רותי פרסר,
צמרת הרשקו ,עדנה גורני ,מיכל דגן ,דליה אל־טורי ,לילי דוננפלד.

מה מאפשר הישגים והצלחות? בבדיקת הגורמים האפשריים להישגים
המשמעותיים של הארגון ,הוצעו ההסברים הבאים :לארגון תפיסה
אידיאולוגית משמעותית ,שהינה הכוח המניע שלו ,ויכולת ארגון טובה של
רעיונות ,של נושאים ושל פעולה .בהיות אשה לאשה ארגון של קהילה ,הוא
הופך להיות ארגון שטח :מתנהלת בו פעילות רבה ,מובאים קולות מהשטח,
העבודה הקואופרטיבית יוצרת סינרג'יזם – התוצאות המשותפות טובות
מאלו שעשויות להיות מושגות בפעילות אינדיבידואלית .אין היררכייה
בנושאים העולים לדיון ,וחוסר משוא פנים זה מאפשר ריבוי ,עושר ועניין.
לארגון יכולת ליצור שיתופי פעולה משמעותיים עם ארגונים אחרים הרוצים
לעבוד עמו ,ועבודה קואופרטיבית יוצרת הצלחה.
הניהול הפמיניסטי הינו הליך מורכב ,המשיק לכל פעילויות ומבנה
הארגון .המורכבות והקשיים נובעים מהיישום של האידיאולוגיה .אילוצים
קונטקסטואליים ואנושיים מקשים על ניהול שטוח 'נקי' .מוקדי השפעה
וכוח אמנם מתהווים ולא כל העקרונות מיושמים ,אולם ארגון אשה לאשה
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מגלה יכולת של ביקורת עצמית ושל המשגה מחודשת לגבי כוח ויחסי כוח
 באמצעות יצירת מרחב מאפשר (באמצעות,ובדיקתם החוזרת ונשנית
 הגדרתה של. חלקן ממוסדות) לדיון ולביטוי,אסטרטגיות וטקטיקות שונות
) את הארגון כתהליך ולא כמהות סטאטית משקפת תהליך זה1995( אקר
.ומעוררת חשיבה אופטימית לגבי המשך התנהלות הארגון
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ג'סיקה נבו ,עדה פליאל־טרוסמן ,אירית אומנית

جسيكا نابو ،عادا فليئيل-طروسامن ،ايريت اومانيت

שיתופי פעולה עם הממסד:
מבט מבפנים ומבחוץ

التعاون مع املؤسسة:
نظرة من الداخل والخارج

פתיח
ג'סיקה נבו
שיתוף הפעולה בין אשה לאשה והממסד היה אחד משיתופי הפעולה
הראשונים בין ארגון פמיניסטי לבין גוף ממשלתי ,ושימש דוגמה לאפשרויות
הגלומות בשיתוף פעולה בין נשים פמיניסטיות בתוך הממסד ומחוץ לו.
שיתוף פעולה זה לא היה מובן מאליו ,והתהליך שהביא להצלחתו היה רב
חשיבות.
מערכת היחסים בין ארגונים פמיניסטים לממסד מאופיינת בשיתופי
פעולה מחד ובמתחים מאידך .יחסים אלה הם סוגיה שמעסיקה הן פעילות
פמיניסטיות והן חוקרות/ים באקדמיה ,והדיון מתמקד בשאלה :האם גופים
ממשלתיים ועיריות מקיימים תהליך הדרגתי של קואופטציה ()cooptation
ביחס לפרויקטים וליוזמות של ארגונים פמיניסטים? כלומר ,האם הם
מנכסים לעצמם ארגונים ופרקטיקה פמיניסטית בעטיפה מתונה? מדובר
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כאן בעיקר ,אבל לא רק ,בתחום של אלימות נגד נשים .תהליך זה מניב
לרוב פעילות של ארגונים לטובת נשים ,קווי חירום ,מרכזי סיוע ,מקלטים
ועוד ,אך מיזמים אלה מתגלים כנטולי פמיניזם ,שהוא המעיין ממנו צמחו
הארגונים .במקביל ,החלו חוקרות/ים לסמן כיוון נוסף :חלחול הדרגתי של
פמיניזם לתוך הממסד – כפי שמתארת עדה פליאל־טרוסמן במאמרה.
בפרק זה מוצגים שני הכיוונים ,שהם למעשה שני קצוות של רצף אחד.
בקצה האחד נמצאים ארגונים הפועלים לטובת נשים ,כגון ארגונים שפועלים
למען נפגעות אלימות ,ארגונים המסייעים בתחום הבריאות ,הפריון ,הנטייה
המינית וכדומה ,מתוך תפיסת עולם ושיח פמיניסטי המושתת על העיקרון
"האישי הוא הפוליטי" .בקצה השני נמצאים ארגונים הפועלים למען נשים
מתוך פרדיגמה של "מתן שירות" ,בדומה לשירותי הרווחה הרגילים ,אך
המתעלמים מההקשר החברתי שבו מתקיימות פרקטיקות נגד נשים .בין
שני אלו אפשר למקם ארגונים ושירותים המערבים ,במינונים שונים ,בין
שתי תפיסות העולם.
פרק זה עוסק בקשר בין ארגון פמיניסטי ,אשה לאשה ,לממסד ,וממוקד
בשירות אחד של משרד הרווחה ,השירות לנשים ונערות ,משתי נקודות
מבט .החלק הראשון של עדה פליאל־טרוסמן ,שהייתה ממונה על הטיפול
בנשים בשירות זה בין השנים  1988ל־ 2011והחלק השני ,של אירית אומנית,
שהייתה מנהלת מקלט חירום לנשים מוכות בחיפה ,המקלט הראשון אשר
צמח מתוך הדיאלוג בין הפמיניזם של אשה לאשה לשירות לנשים ונערות
במשרד הרווחה .תחילתו של הקשר של השירות לנשים ונערות עם הבית
ברחוב ארלוזורוב  88היה בשנת  1988ב"מרכז הסיוע לקורבנות אונס"
(שהפך בהמשך ל"מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית") .במקביל
למתן סיוע ישיר לנפגעות שפנו למרכז הסיוע ,ניסינו ,במרכז הסיוע ,לקדם
ערוצים לדיאלוג עם הממסד במטרה להנחיל את התודעה הפמיניסטית
למערכות ,ובכך להבטיח קיימות לפעילות שלנו ,כלומר להבטיח שהשיח
והפרקטיקות הפמיניסטיות יאומצו על ידי הממסד ויחלחלו לכל הרמות,
כגון הקורס המשותף באוניברסיטה שנערך ביוזמת השירות לנשים ונערות.
כך ,קיווינו ,יוטמע השיח הפמיניסטי בשיח הממסדי ,בתחום הרווחה,
לדוגמה ,וארגונים פמיניסטים יוכלו להשפיע בתחומים נוספים ,כגון חינוך,
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בריאות וכדומה.
בתחילת שנות ה־ ,90השיח הפמיניסטי עדיין נעדר מהשיח הציבורי
המרכזי .הוא נעדר גם מהשיח של משרד הרווחה ,כפי שמתארת עדה
פליאל טרוסמן ברגישות ובכנות רבה .אף שמשרד הרווחה אחראי לרווחתן
של נשים באמצעות לשכות הרווחה והשירותים הסוציאליים ,שירותים אלו
והעובדים/ות בהם נעדרו תודעה פמיניסטית והיו עיוורים לכך שיש דבר מה
משותף לחוויות הפרטיות של נשים ,וכן לכך שהציפיות מכל "מגדר" ויחסי
הכוח בחברה אנדרוגנית (בה החשיבה ה"גברית" עומדת במרכז) ומיסוגנית
(שונאת נשים) ,מעצבים ומבנים את המצוקות האישיות של נשים .תפיסה
זו לא ראתה כיצד החוויות האישיות של נשים – כנפגעות אלימות ,נפגעות
של מדיניות בריאות ורווחה ושל הממסד הפסיכולוגי והפסיכיאטרי – אינן
תוצאה של מזל רע ,בחירות גרועות או השפעה של ֵאם "לא מתפקדת" ,אלא
תוצר חברתי של חברה פטריארכלית.
הקשר בין מרכז הסיוע למשרד הרווחה ,דרך השירות לנשים ונערות,
התקיים על בסיס מטרה משותפת :סיוע לנשים .אינטרס משותף זה ִאפשר
פתיחת ערוץ של דיאלוג בין שתי תפיסות עולם שונות ,שהלך והתרחב וכלל
גם את אשה לאשה ,מרכז פמיניסטי שאינו עוסק במתן שירות אלא בשינוי
חברתי .העובדה שהייתי פעילה במרכז הסיוע ובאשה לאשה בעת שהתחלתי
ללמוד באוניברסיטה ולרכז את החטיבה ללימודי האישה ,אפשרה את
החיבורים ושיתוף הפעולה שהובילו להקמת הקורסים הראשונים להכשרת
עובדות סוציאליות תחת הכותרת :טיפול בנשים .זה היה שיתוף פעולה
ראשון וייחודי של משרד הרווחה והחטיבה ללימודי האישה באוניברסיטת
חיפה .עדה פליאל טרוסמן עצמה וגם יעל סמואל ,מי שהייתה סגנית מנהל
אגף הרווחה בעירית חיפה ,ועוד רבות אחרות השתתפו בקורסים הללו,
ואני זכיתי להנחות ולהנחיל בהם את הראייה והשיח הפמיניסטי של אשה
לאשה .בעקבות ההצלחה של הקורס הזה בחיפה ,פתח השירות לנשים
ונערות קורס דומה באוניברסיטת בר אילן ,שנערך בשנים  1990עד .2004
מאז הנושא של טיפול באלימות כלפי נשים נלמד בכל בתי הספר לעבודה
סוציאלית בארץ .עדה אף הוציאה חוברת עבת כרס העוסקת בנושא.
ניתן למקם כל ארגון/פרויקט/יוזמה ברצף שהזכרתי – בין "מתן
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שירות" נטול פמיניזם לבין ארגונים פמיניסטים ,וכן למקם ברצף את מבנה
הארגון ,את ההנחות הגלויות הסמויות המנחות את הייעוץ והטיפול בנשים
וכדומה .הפרק שלפנינו הוא פתיחה מרתקת לניתוח מתמשך זה ,המאפשר
לנו להעריך בפרספקטיבה של שלושים שנה את הדיאלוג של העשייה
הפמיניסטית של אשה לאשה בחיפה עם הממסד.
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יצירת שינוי:
ארגוני נשים מול ממסד
המקרה של אשה לאשה
עדה פליאל־טרוסמן
זהו ,אז זה קרה בקולקטיב ב"אשה" ,לפני כמה שבועות (באוקטובר,)2012 ,
כשמצאתי את עצמי מנסה לשכנע מספר חברות שהביעו ייאוש מהמצב,
כי לא כן הוא .אמנם נכון כי מספר הפעילות בכל ארגוני הנשים בארץ אינו
מרקיע שחקים ,וכי ייצוגן במרכזי השלטון ,בעיקר בכנסת ובממשלה ,אינו
רב .ונכון כי אין בידן ליצור מהפך פוליטי אמיתי – משלטון שיש לו מדינה
למדינה שיש לה שלטון דמוקרטי אמיתי ,אבל עדיין רב כוחם של ארגוני
הנשים ,והנשים לא תמיד יודעות זאת...
מצאתי את עצמי מתחילה לספר על הכוח שיש לארגוני הנשים להשפיע
על שינוי מדיניות באמצעות "שגרירות ושגרירים" בעלי אידיאולוגיה וחשיבה
דומות לאלה של הנשים הפעילות ,בתוך הכנסת ,בממשלה ,במשרדיה ובכל
המערכת הממסדית .והרי אני בעצמי באה משם ,מהממסד ,ממשרד הרווחה,
וראיתי איך הדברים קורים ,וחוויתי איך אפשר להטות את הכוח השלטוני
לכיוונים הרצויים ,להגשמת מטרות חברתיות הומניסטיות .משרד הרווחה
האמון להגיש עזרה לא/נשים נזקקים/ות לא תמיד ראה ,או לא היה מוכן
לראות ,איפה הם/ן ,מי הם/ן וכמה הם/ן .הוא היה מוכן להמשיך ולהזרים
תקציבים כדי לטפל במוכר ,בנזקקים הקלאסיים.
הנשים וארגוני הנשים הביאו את השינוי ,את החדש ,ותמיד העלו צרכים
שעד אז לא ניתן להם מענה :מודעות לצורכי נשים מוכות ,מודעות לנפגעות
תקיפה מינית ולצורכיהן ,מודעות לצרכים של נשים שנסחרו לזנות ולנשים
במצבי מצוקה שונים .חיי העבודה של "שגרירי" הנשים במשרדי הממשלה
אינם קלים .תמיד מצאתי את עצמי נאבקת בעד הכנסת שינויים לטובת
נשים במשרד ,ונגד כל המלעיזים על נשים במשרד ,והם היו רבים ...לא אחת
נזרקה לעברי האמירה" :את והפמיניסטיות שלך ."...אף נאמר לי ,כאשר
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ניסיתי לכופף איזה נוהל או שניים" :אם תשבי בכלא ,תאמיני לי ,אף אחת
מהן לא תבוא לבקר אותך "...כשהכוונה הייתה לרות רזניק ,אירית אומנית,
רחל ביאלר – מנהלות מקלטים לנשים מוכות.
אבל הבכירים במשרד ידעו שיש לארגוני הנשים כוח ,והם גם ידעו
לנצל את הכוח הזה .היו כאלה ששוכנעו על ידינו שיש לשפר את מצבן
של הנשים המוכות .הם ידעו להשתמש בקשרים הטובים שלי עם נשות
הארגונים ועם מנהלות המקלטים לנשים מוכות ,ורמזו לי שכדאי לומר
למנהלות המקלטים לצאת למאבק פומבי להגדלת תקציבן .זאת כדי שיהיה
לנו כוח רב יותר במשרד במגעים עם האוצר לאותו עניין .בד בבד ,היה עלי
לענות למכתביהן של מנהלות המקלטים ולהסביר להן מדוע אי אפשר
להגדיל את תקציבן ...כך היה עלי לתמרן כדי להצליח להשיג ,בכל פעם
מחדש ,תקציבים לארגונים .במהלך עבודתי ספגתי הרבה מאוד שנאת נשים
בתוך הממסד ,אך גם נפגשתי ועבדתי עם אנשי ממסד רבים בעלי ראש
פתוח ,בעלי אידיאולוגיה חברתית ליברלית ,שפעלו למימוש זכויות לנשים
במצבי מצוקה שונים .חלקם מתוך רצון לעזור לכל החלכאים והנדכאים
בחברה ,וחלק קטן מתוך הבנה אמתית למקומן הנחות והלא שוויוני של
הנשים בחברה הישראלית ולצורך לשפר את מעמדן.
הקשר שלי עם אשה לאשה נמשך כמעט כשנות הארגון ,וכך גם שנות
שיתוף הפעולה והחבירה יחדיו ,ביני ,כמייצגת השירות לנשים ונערות דאז
במשרד הרווחה ,לבין "אשה" .והיו לנו מספר הצלחות די מרשימות ,שאולי
ההד שלהן היום אינו גדול ,אך הן פרצו דרך בטיפול בנשים ,בנשים מוכות
ובנפגעות תקיפה מינית .אשה לאשה ,מרכז הסיוע לקורבנות אונס בחיפה,
עמותת מקלט נשים למען נשים בחיפה ,השכילו לחבור לממסד ולהזכיר לו
את תפקידו המסורתי :לפעול למען הקבוצות החלשות בחברה ולעודד את
נציגותיו להילחם על זכויות הנשים בחברה באשר הן .זה לא היה מובן מאליו
לארגונים האלה ,במיוחד לא לארגון כמו אשה לאשה ,שאכן ראוי לשתף
פעולה עם הממסד .אני חושבת שהתהליך שקרה בחיפה ,של התקרבות בין
נשים בממסד ונשים בארגונים ,הוא אחד המאפיינים של הפמיניזם בחיפה.
חיבור מיוחד זה הביא לשיתוף פעולה שהצמיח את קו החירום לנשים מוכות
ואחר כך את מקלט החירום הראשון.
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תחילת הדרך הייתה בתוך השירות שלנו ,לנשים ונערות ,במשרד הרווחה,
כאשר זיהינו את חוסר הידע של העובדות במחלקות לשירותים חברתיים
ביחס לטיפול בנשים בכלל ובנשים מוכות בפרט .כך נטלתי על עצמי את
האתגר להעשיר את העובדות הסוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים
בידע בסיסי על מעמד האישה ועל הטיפול בנשים .התחלנו זאת בקורס
שקראנו לו "התמחות בטיפול בנשים מוכות" ,שהתקיים באוניברסיטת
חיפה בשיתוף עם פרופ' מרילין ספר ועם ג'סיקה נבו מהחטיבה ללימודי
האישה .בד בבד התחלנו בקורס דומה ביחידה ללימודי המשך בביה"ס
לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן .הצענו קורסים שכללו  112שעות
לימוד וחשפו את העובדות הסוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים,
לראשונה במהלך לימודיהן המקצועיים ,לפמיניזם .כמובן שלא קראנו
ל"ילדה" בשמה .הנושאים היו :תיאוריות במדעי החברה הקשורות למעמד
האישה ,התפתחות לימודי האישה בעולם ובארץ ,מעמד האישה בישראל,
נשים במערכת הבריאות ,נשים ופוליטיקה .בקורס "טיפול בנשים מוכות"
כללנו ערכים ועמדות של מטפלים ,עקרונות הטיפול הפמיניסטי ,אלימות
נגד נשים במשפחה ועוד .כמו כן כללנו בקורס פרק שקראנו לו "מערכות
קהילתיות" ,שעסק בהתייחסות המשטרה לנשים מוכות ,נהלים ,שיתופי
פעולה,עבודה קבוצתית עם גברים מכים ונשים מוכות ,ביקור במקלט
לנשים מוכות ועוד.
במשך מספר שנים נחשפו מאות עובדות סוציאליות (ועובד סוציאלי
אחד) ללימודי נשים ,לטיפול בנשים ולתיאוריות פמיניסטיות ,וכך פיתחנו
את תורת הטיפול בנשים בקהילה .העובדות שלמדו בקורסים עברו
תהליכים פנימיים משמעותיים .חל שינוי במודעותן לגבי נשיותן ומודעותן
לגבי מיקומן כנשים בחברה .כוחן הפוטנציאלי כנשים ויכולתן להתמודד
בחברה לא שוויונית התעצמו ,יכולתן המקצועית עלתה ומוכנותן להוביל
ולהיאבק למען נשים נסקה.
בקורס הראשון באוניברסיטת חיפה ,שהחל בשנת הלימודים תש"ן
( ,)1990-1989השתתפנו יעל סמואל מאגף הרווחה בעיריית חיפה ואנוכי.
עבודת הגמר שלה לקורס עסקה בהקמת שירות "קו חם" לנשים מוכות.
מי שבדקה את העבודה – וגם נתנה ציון – הייתה ג'סיקה נבו .כך התחיל
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המסע המרתק של שיתוף פעולה בינינו ,נשים מקצועיות שהיו בתחילת
דרכן הפמיניסטית בתוך הממסד ,ובין נשים פמיניסטיות שעבדו בארגונים
השונים בעיר חיפה .זה לא היה מובן מאליו .אבל המפגש היה מפרה ומעניין,
והוא גם נשא פרי.

קו החירום לנשים מוכות
באותן הישיבות בשלהי  1989התכנסנו במקלט חיפה כמה חברות :חנה ספרן
מאשה לאשה ,ג'סיקה נבו ממרכז הסיוע לקורבנות אונס ,שהיה אז השם של
מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ,נעמי פייגין מהמקלט לנשים מוכות ,יעל
סמואל מהאגף לשירותים חברתיים של עיריית חיפה ואנוכי כנציגת השירות
לנשים ונערות במשרד הרווחה .בעקבות יום האישה הבינלאומי ב־ 8במרץ,
שבו הפיצו הארגונים מידע ברחבי העיר על השירותים הקיימים ,התקבלו
אינספור פניות מנשים שסבלו מאלימות כלפיהן .זכור לי שהתחלנו לקטר על
המצב העגום של השירותים לנשים מוכות בחיפה ,שלא לדבר על כל הארץ...
חנה כדרכה ציינה בעברית צחה ומליצית משהו כמו" :לא ייתכן שהמדינה
לא תעשה כלום או תמשיך להתעלם מהצרכים של נשים מוכות .פונות אלינו
ל'אשה' הרבה נשים שסובלות מאלימות וידנו קצרה מלהושיע" .נעמי אמרה
כי פונות אליהן נשים מוכות שאינן רוצות לבוא למקלט ,והן אינן יודעות לאן
להפנותן .ג'סיקה אמרה" :זהו זה ,מרכז הסיוע לא יכול להמשיך ולענות גם
לנשים מוכות במקום רק לקורבנות תקיפה מינית .אין לנו מספיק מתנדבות,
שלא לדבר על כוח אשה בתשלום" .יעל סיפרה שתורניות מהמחלקות באגף
פונות אליה באמצע הלילה לגבי אישה מוכה זו או אחרת ומבקשות ממנה
מענים" ,ובלתי אפשרי שתורן אחד מאגף הרווחה ייתן את כל התשובות".
ואני לא ידעתי את נפשי ...אחרי דיון אמיתי ,רגשי וסוער הגענו למסקנה כי
עלינו להקים שירות חדש ,קו חם לנשים מוכות .שירות שיהווה אוזן קשבת
טלפונית לנשים נפגעות אלימות; יהיה גורם מפנה לשירותים קיימים וישמש
כזרז לפיתוח השירותים ומנוף להקמת שירותים חדשים.
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תמונה  .12כנס של קו חירום בראש הנקרה  .2003במרכז מרינה פילטובסקי ושבי ברזלי ,חברות
"אשה" שעבדו בקו.

ואז שאלה יעל סמואל" :ואיך נממן? צריך להתחיל לפחות עם רכזת לקו".
חשבתי מעט ואמרתי שנסב סכום כסף שהשירות שלנו במשרד הרווחה
מעביר לעירייה ונייעד אותו להעסקת מרכזת לקו .חנה אמרה שאשה לאשה
תקצה לנושא חדר .ג'סיקה אמרה שמרכז הסיוע יתרום את ניסיונו בגיוס
מתנדבות ,יארגן להן קורסים ויכשיר אותן .נעמי אמרה שהמקלט ינחה את
המתנדבות בנושאים של חוק ,משפט ותמיכה נפשית .וכך ,אחרי מספר
לא רב של מפגשים שבהם השתתפו נשים בעלות אידיאולוגיה ותפיסות
חברתיות דומות ,חברות ממסד וחברות "אשה" ומרכז הסיוע ,גובש אופיו
של הקו ,מבנהו ,דרכי פעילותו ודרכי תקצובו ,וקו החירום לנשים מוכות
בחיפה ,בריכוזה של מיכל מור ,יצא לדרך בשנת .1990

מקלט חירום חיפה
עוד פעילות משותפת של אשה לאשה ומשרד הרווחה הביאה להקמתו של
מקלט חירום ולשינוי מהותי בתפיסת הפעילות של המקלטים כולם .וכך
נראו פני הדברים אז ,בארץ פעלו ארבעה מקלטים לנשים מוכות :מקלט
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חיפה ,שהיה המקלט הראשון לנשים מוכות בארץ והוקם ב־ 1977על ידי
כמה נשים פמיניסטיות ובראשן מרשה פרידמן ,שסיימה באותה עת את
הקדנציה שלה כחברת כנסת .במשך השנים הוא הופעל על ידי עמותת
נשים למען נשים .מקלט הרצליה ,המקלט השני ,נפתח חודשים מספר
אחריו ,ב־ ,1978על ידי רות רזניק ועמותת "לא לאלימות כלפי נשים" .מקלט
ירושלים ,המקלט השלישי ,הוקם ב־ ,1982והופעל על ידי עמותת אשה
לאשה ,ירושלים .מקלט רביעי ,מקלט אשדוד ,היה היחידי עד כה שהוקם
ב־ 1983על ידי ארגון וממסד – ארגון ויצ"ו ,משרד הרווחה והמוסד לביטוח
לאומי ,והופעל על ידי ויצ"ו .מלבד מקלט ויצ"ו ,שבו הייתה השתתפות
הממסד ב־ 50אחוז מהוצאותיו ,הרי שהשתתפות הממסד במקלטים האחרים
הייתה קטנה בהרבה .וכמו תמיד ,ארגוני הנשים הקדימו את הממסד והקימו
בלעדיו ולפניו שירותים ייחודיים לנשים .הארגונים אתגרו את הממסד ואז
הוא הצטרף ,ובשלב מסוים החל אף ליזום.
היוזמה החלה בעקבות פניות של השירות לנשים ונערות במשרד
הרווחה אל אורה נמיר ,שהתמנתה לתפקיד שרת העבודה והרווחה בסוף
 .1992היא עמדה כבר בשנת  1978בראשות הוועדה למעמד האישה ,ועניין
הנשים המוכות היה קרוב ללבה .עם כניסתה של נמיר לתפקיד שרת העבודה
והרווחה היא "הורתה" לנו בלשונה להקים "במיידי" שלושה מקלטים
חדשים .שניים לנשים מוכות – כשאחד מהם במגזר הערבי ,ואחד לנערות
במצוקה ערביות .וכך הקמנו ,השירות במשרד יחד עם עמותת נשים ונערות
נגד אלימות ,מקלט ראשון בעולם לנשים מוכות ערביות ומקלט לנערות
במצוקה ערביות ,שניהם בגליל .מקלט נוסף לנשים מוכות הוקם יחד עם
עמותת "לא לאלימות" בחדרה .לשלושה מקלטים אלו נערך טקס פתיחה
חגיגי בהשתתפות השרה ב־ 25בנובמבר  ,1993יום שבו מצוין בעולם המאבק
באלימות כלפי נשים .שנה לאחר מכן ,ב־ ,1994הקמנו יחד עם עמותת מסל"ן
את המקלט בבאר שבע .בהמשך הוקמו מקלטים נוספים בחיפה ,בתל אביב,
בירושלים ,בראשל"צ ובבני־ברק ,סה"כ  14מקלטים ,כשעשרה מהם ביוזמת
משרד הרווחה ובהובלה שלי.
יש לציין שזו הייתה הפעם הראשונה בה נטל הממסד יוזמה להקמת
שירותים ייחודיים לנשים .עד אז הוא השתתף בצורה סמלית בלבד במימון
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מרכזי הסיוע לקורבנות אונס שהוקמו על ידי עמותות נשים פמיניסטיות
ו"ניסה" ליצור ועדות היגוי משותפות עמן ,וכן תרם במידה מזערית לתקציב
שלושת המקלטים הראשונים לנשים מוכות .אף על פי כן ,הטענה של
הממסד הייתה כי ניתן מענה לנשים מוכות ולקורבנות אונס .הדים לכך ניתן
למצוא בספר של חנה ספרן ,שבו היא טוענת "שעם תום שנות השבעים
[ ]...החל גם תהליך בו החברה ומוסדותיה ניכסו את המאבק באלימות כלפי
נשים ."...לא ממש ,בעצם רק כדי לצאת ידי חובה.
נחזור אל ההקמה של מקלט חירום חיפה ,שהוקם ב"הבל פה" בשיחת
טלפון של חנה ספרן ושלי .ודברים שהיו כך היו .בספטמבר  1994חזרה חנה
משהות של שנה בארצות הברית ,ובשיחת הטלפון הראשונה בינינו אמרה לי
בתשובה לשאלה איך היה ומה עשתה" :את יודעת ,עדה ,קראתי על מקלט
לנשים מוכות בקנדה הפועל בצורה מאוד מעניינת" .מובן שהסתקרנתי
ושאלתי "איך?" ,וחנה סיפרה שזהו מקלט חירום לנשים מוכות הקולט נשים
מוכות על ילדיהן בכל שעה משעות היממה – בוקר ,צהריים ,ערב ולילה ,ואחרי
פרק זמן לא ארוך מפנה אותן למקום אחר ,אם למקלט ארוך־טווח או לדיור או
למסגרת אחרת .השמעתי קול שהיום היה ודאי נשמע כמו "וואו" ואמרתי לה,
"בואי נעשה את זה גם כאן" .נראה שחנה התלהבה גם היא ,ובהתלהבות של
שתינו הדבקנו את מנהלת השירות שלי דאז ואת השרה אורה נמיר.
מן הראוי לציין שעד אז המקלטים לנשים מוכות פעלו עם צוות של
מנהלת ,רכזות ,עובדות סוציאליות עד שעות אחה"צ המאוחרות ,ולאחר
מכן נותרו הנשים והילדים לבד במקלט עד השעה שבע או שמונה בבוקר
שלמחרת .אם אישה הגיעה באמצע הלילה ,הנשים האחרות היו קולטות
אותה .בדרך כלל לא הופנו נשים באמצע הלילה כי לא היה צוות מקצועי
שיקלוט אותן .כך שהמשמעות של הקמת מקלט חירום הייתה – קליטה של
נשים וילדים  24שעות ביממה הנעשית על ידי צוות מקצועי העובד במקלט
מסביב לשעון .זו הייתה תפיסה חדשנית לחלוטין לגבי אופיו של מקלט
לנשים מוכות בארץ .בדצמבר  1994אישר משרד הרווחה את הקמת מקלט
החירום בחיפה ואת ִתקצובו לשלוש השנים הקרובות .לשנה הראשונה
התחייב המשרד להעביר לאשה לאשה באמצעות אגף הרווחה בעיריית
חיפה את מלוא עלות ההקמה וההפעלה.
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אשה לאשה נטלה על עצמה את האחריות להפעלת המקלט ,וכמקובל
עלינו הקמנו ועדת היגוי כשהנשים המובילות מ"אשה" היו חנה ספרן ,אירית
אומנית ופיה בסרמן שעבדה קשות ,בעזרת כולנו ,במציאת מבנה מתאים
למקלט .מעיריית חיפה תמכה בנו אילנה צ'רנוברודה ז"ל ,ששימשה כיועצת
ראש העיר למעמד האישה ופעלה למען נשים ונערות .את האגף לשירותים
חברתיים בחיפה ייצגה יעל סמואל ,שהייתה גם שותפה להקמת קו החירום
ולפרויקטים חדשניים נוספים בעיר .כן השתתפו בוועדת ההיגוי נציגות
של קו החירום ,של מקלט חיפה ה"ותיק" ,ומהשירות שלנו לנשים ונערות
השתתפו שולה גרינצייג כהן ,שהייתה המפקחת המחוזית לנשים בצפון,
ואנוכי .החודשים הבאים היו סוערים ,מלאי התרגשות ,פעילות ופעלתנות
של כל חברות ועדת ההיגוי וכל מי שעשוי היה להיות מחובר לנושא בעיר.
התחלנו בחיפוש מבנה מתאים להשכרה באמצעות סוכנויות הנדל"ן
והתיווך בעיר ,ראינו עשרות מבנים ,נכתבו מכתבים לשר השיכון ,לראש
למנהל מקרקעי ישראל ולאפוטרופוס הכללי .חוזי שכירות נכתבו
העירִ ,
וכמעט נחתמו ,אך בעלי מבנים חזרו בהם כשהבינו שהדיירות תהיינה
נשים מוכות על ילדיהן .בד בבד נערכו דיונים עקרוניים על מהות המקלט,
אופיו ,מדיניות ההפעלה ,הקשר עם המקלטים האחרים ,תקופת השהייה
המקסימלית במקלט עד הפנייה למקלט ארוך טווח ,קריטריונים לקבלה,
הצוות וחלוקת התפקידים בו ,מיגון המקלט ,עם אילו שירותים נוספים
לעזרת נשים וילדים יש ליצור קשר בעיר ועוד ועוד .נחלקנו לקבוצות
משימה על פי נושאים ,חזרנו לדיונים בהרכב המלא וקיבלנו החלטות .ערכנו
ערב התרמה חגיגי למקלט בנוכחות ראש העיר ,עמרם מצנע .באמצע חודש
אוגוסט  1995נפתח מקלט החירום בחיפה לקליטת נשים וילדים.
ההתרגשות של כולנו נבעה מהתחושה שאנחנו יוצרות משהו חדש .אמנם
כבר היו מקלטים לנשים מוכות בארץ ,כל אחד עם הייחודיות שלו ,וכולם כבר
היו עטופים בנהלים ובהנחיות של משרד הרווחה .אך התחושה כאן הייתה
שאנו "יולדות" ביחד דגם חדש של מקלט ,שאינו קיים עדיין ושאמור לעזור
למקלטים הקיימים ,להיות מעין חדר המיון שלהם .במילה "ביחד" אני כוללת
את נשות הממסד ואת הנשים מהארגונים השונים ,כאשר כולנו שותפות לאותו
חזון ומנסות לשכלל את הקיים ,להוציא ממנו את המיטב וליצור מענה אמיתי
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וחדש .כך ילדנו ויצרנו קונספט חדש של מקלט .לימים ,ביוזמתי ,החל משרד
הרווחה לדרוש מכל המקלטים איוש צוות מקצועי טיפולי במשך  24שעות
ביממה ,וקליטה של נשים מוכות על ילדיהן בימים ובלילות ,בחגים ובשבתות,
כאשר המשרד מתקצב אותם בהתאם .כך הפכו כל  14המקלטים (כשעשרה
מהם כבר הוקמו בהובלת משרד הרווחה שאותגר על ידי עמותות וארגונים)
ל"מקלטי חירום" ,ומקלט חירום חיפה איבד לכאורה את הייחוד שלו.
תוך כדי כתיבת דברים אלו חוזרים אלי זיכרונות ממפגשים שונים שהתקיימו
עם נשות "אשה" ,בעיקר דיונים אידיאולוגיים בין חנה ספרן לביני ,בין ג'סיקה
נבו לביני ,בין אירית אומנית לביני ובין חנה ואירית לביני ,דיונים שללא ספק
השפיעו עלי רבות .בנוסף כמובן הושפעתי לא מעט משיחות ודיונים עם נשות
אקדמיה פמיניסטיות ,מהרצאות ,ספרים ומאמרים פמיניסטיים ,שאליהם
נחשפתי במהלך השנים .את כל אלה הבאתי אל הצוות של המפקחות על
הטיפול בנשים בשירות שלנו ,שהכירו ,למדו וכיבדו את הרעיונות של הפמיניזם
והפיצו אותם במשרד יחד איתי .יחד כתבנו את חזון השירות ,שנראה לי כמחבר
בין כולנו" :השירות לטיפול בנשים מאמין כי נשים הן שוות ערך ושותפות
מלאות בחברה הישראלית .אנו נפעל לחיזוק ולקידום מעמדן של נשים מתוך
במגדר כמשתנה בעל השלכות על מהלך חייהן ,חשיפתן למצבי סיכון
הכרה ִ
ולהזדמנויות העומדות בפניהן .העצמתן של הנשים תיעשה בהתאם לתכונותיהן,
כישרונותיהן והפוטנציאל שלהן ומנקודת מבטן האישית ,החברתית ,התרבותית
והדתית .השירות לטיפול בנשים יפעל להבטחת שירותים מתקדמים ומצוינים
לנשים על ידי פיתוח המומחיות במחלקות לשירותים חברתיים ,בארגונים
ובסוכנויות בקהילה ובחברה" .היינו אחד מהשירותים הראשונים במשרד ,אם
לא הראשון ,שכתב בכלל חזון ,ועוד חזון פמיניסטי ,והפצנו אותו בכל מקום
אפשרי .במבט לאחור נראה לי שאלמלא העבודה שלנו כממסד מול אשה לאשה
ועמותות הנשים שהפעילו מקלטים אחרים ,ואלמלא העבודה שלנו מול מרכזי
הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ,לא היינו מגיעות לתובנות המתגלות בחזון.
נראה לי שכדי להמשיך ולעבוד עם הממסד ,במשרדי הממשלה השונים
ובמוסדות ציבור שונים ובארגונים ,שאינם בעלי אוריינטציה מקדמת נשים
במיוחד ,על אשה לאשה ושאר הארגונים הפמיניסטיים לחזור קצת לקדמת
הבמה .להשמיע שוב את קולם ברמה .זאת מתוך ידיעה שאכן מקשיבים
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לנו ,ואם לא נעים לשמוע ,אז מקשיבים יותר .אחד הדברים החשובים
לראשי המערכות הממסדיות הוא "איך אני נראה" ,ואם אני נראה רע אנזף
על ידי השר ,המנכ"ל ,ואז כדאי לי לשנות התנהלות או נוהל ולו גם על פי
צעקת הפמיניסטיות האלה .חשוב מאוד לדעתי שארגוני הנשים בכלל
ואשה לאשה בראש כארגון פמיניסטי רדיקלי לא ישקטו ולא ינוחו ,ימשיכו
להאמין בעצמן ובצדקת דרכן וימשיכו להשמיע את קול הנשים ברמה
בכל אמצעי התקשורת ובכל הצורות ,כי קשה למערכת השלטונית לקבל
ביקורת ,וכדי שלא תצטרך ללקק את פצעיה לבקרים ,היא תעשה שינויים.
לסיכום ,אף על פי שלמשרד הרווחה ולארגוני הנשים יש מגוון מרשים
של פעילויות ומענים לקידום נשים ,להגנה עליהן וליצירת סביבה חברתית
מיטיבה יותר ,עוד ארוכה הדרך לפנינו.
עדיין יש לנו ,הן בתוך הממסד והן בתוך ארגוני הנשים ,בינינו לבין עצמנו,
חילוקי דעות ,דיונים רעיוניים ומקצועיים .עדיין יש לנו דילמות ובעיות
בלתי פתורות ,אנחנו עדיין חסרות משאבים .עם זאת ,כולנו ,להרגשתי,
משתדלים/ות יום אחר יום לשלב כוחות :של האקדמיה ,של המחלקות
לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ,של אנשי המקצוע בכל משרדי
הממשלה ,של עמותות הנשים והארגונים ,להתמודד עם הבעיות ,הקשיים
והמצוקות של הנשים בחברה שלנו.

תמונה  .13דיון בעקבות הצגת יחידה "אני אוסי דהרי" עם תהל רן ,מועדון צוותא ,חיפה .1996
מימין לשמאל :מרינה פילטובסקי ,לאורה לנדאו ,אירית אומנית ,תהל רן ,עדה פליאל־טרוסמן.
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לשתף פעולה עם הממסד:
מבט מתוך אשה לאשה
אירית אומנית
אשה לאשה היא ארגון פמיניסטי שאינו רק חוץ־ממסדי אלא בעליל
אנטי־ממסדי .ממהותה ,כמחויבת לפמיניזם רדיקלי ,העמותה מקיימת
מבנה ארגוני שמעדיף את ההליך הדמוקרטי של החלטות בקונסנזוס מלא
על החלטות ברוב יחסי .לעומתה ,התפיסה הממסדית בנויה על פשרה
מתמדת ועל התפיסה הקפיטליסטית הרואה בתוצאות מספריות ובתמורה
חיובית על השקעה כספית את המדד להצלחה .בהקשר של אלימות כלפי
נשים שאלת הממסד היא מספרית :מה גודל התופעה ומהי עלות אחזקת
המקלטים .השאלה בארגון כמו אשה לאשה היא :מהי יכולתנו לשנות את
התפיסה החברתית בכלל ואת מעמד הנשים בה בפרט באופן שימגר ,ולא
רק יפחית ,אלימות כלפי נשים .אלה שני היבטים נוגדים זה לזה גם בתפיסה
וגם בהליכים .מאז מחצית שנות התשעים ,כשמוסדות המדינה החליטו,
בעקבות לחץ מאורגן מצד המקלטים לנשים מוכות ,לממן את מרבית
תקציב המקלטים ,קיבלה המדינה מעמד של "בעל המאה" ,והמקלטים (אם
לא היו כבר כאלה ממילא) הפכו מסוכני שינוי חברתי לנותני שירות .ארגון
פמיניסטי אינו יכול שלא להתייחס (ולהיות מעורב) למיגור אלימות כלפי
נשים ,בין שהוא ארגון פמיניסטי שנושא דגל רדיקלי או ליברלי ,אך מאז
התמסדות המקלטים היה על אשה לאשה למצוא דרך להשפיע ולשנות
מתוך עמדה מתפשרת.
מעורבות אשה לאשה בהקמתם של קו החירום הארצי ( )1990ומקלט
החירום לנשים מוכות בחיפה ( ,)1995חייבה את שני הצדדים למשא ומתן.
אשה לאשה כחלק מוועדות ההיגוי להקמה מצד אחד ,ונציגות משרד
העבודה והרווחה (העו"ר) מן הצד השני ,הוכרחו להתגמש בעמדותיהן
ותפיסותיהן .על מנת להוביל את הקמת קו החירום ומקלט החירום חייבת
הייתה אשה לאשה להתנהל במו"מ כארגון חוץ־ממסדי ולא כארגון אנטי־
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ממסדי ,והיא עשתה זאת בתבונה רבה .לא מפתיע ,ואף צפוי היה ,שעל מנת
לשמר את אפיונה של אשה לאשה כארגון רדיקלי ,היא הוכרחה לאפשר
לשני הארגונים האלה ,ששניהם פעלו בחסותה הרשמית ,להפוך לעמותות
נפרדות ועצמאיות ,שמעצם היותן "ניזונות" מן הממסד יכלו ,במקרה הטוב,
להיות חוץ־ממסדיות ,אך לא אנטי־ממסדיות.
שנות התשעים בפמיניזם בישראל התאפיינו בסדרה של כנסים
פמיניסטיים ארציים סוערים ,שחייבו את התנועה להביט באומץ באפליה
העדתית בבית פנימה .במנהיגותן ובקולן הרם ,ולעתים רגוז (ובצדק) ,של
פמיניסטיות מזרחיות ,שאליהן הצטרפו בטבעיות פמיניסטיות פלסטיניות,
יוצאת לדרך מדיניות הייצוג הסימטרי" ,הרבעים" ,כאשר כל קבוצה –
לסביות ,פלסטיניות ,אשכנזיות ומזרחיות – מחויבת לנציגות שווה בכל
פאנל ובסדנאות .מהכנסים נעדרים נוכחותן וקולן של עובדות המקלטים
לנשים מוכות .רבות ממקימות שלושת המקלטים הראשונים שהוקמו בארץ,
כולן בעלות תפיסה פמיניסטית ,פרשו מעשייה במקלטים ,ואלה בתהליך
טבעי (לפחות בשניים משלושת המקלטים הראשונים) ִהשילו מעליהם את
התפיסה הפמיניסטית בפועל (גם אם לא באמירה) לטובת מימון ממסדי
ותפיסה של עבודה"/טיפול" סוציאלי(ת) .לעניות דעתי ,המקלט היחיד
שנותר נאמן לתפיסה הפמיניסטית ,נכון ל־ ,1995היה המקלט של עמותת
אשה לאשה בירושלים ,בניהולה של רחל ביאלר ולפניה ישראלה הירשברג
(למרות השם הזהה עם העמותה בחיפה ,שני הארגונים שונים והקשר
ביניהם מועט מאוד).
במקביל ,היו בכנסת התעוררות והחייאה של הוועדה למעמד האישה,
וחברות כנסת חברו יחדיו ,ולעתים אף חיזרו על הפתחים של ארגונים
פמיניסטיים .נראה כאילו הגל השני של שנות השבעים מתעורר שוב
לפעילות סוערת בשנות התשעים בארץ .בתנועה הפמיניסטית עצמה חלו
מהפכה ותזוזת כוח למנהיגות מכילה ושוויונית יותר ,ובממסד השלטוני
ניכרת מהפיכה אמיתית בהתייחסות ,בהקצאת משאבים ובטיפול באלימות
כלפי נשים על כל סוגיה .לצד כל אלו נשמע קול רם ופעיל של נשים
פמיניסטיות בתקשורת.
זהו הכר הפורה והמפרה עליו יצא לדרך מקלט החירום לנשים בחיפה.
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בשנת  1994עבדתי בשכר כאחת משתי רכזות באשה לאשה .חנה ספרן
ודליה זק"ש חזרו לא מכבר משבתון בארצות הברית ,וחנה הביאה איתה את
המודל של מקלט חירום לנפגעות אלימות .תיאום הזמנים עם משרד הרווחה
היה מופלא .עדה פליאל־טרוסמן ,הממונה על טיפול בנשים ,יוזמת יחד עם
חנה פרויקט שהוא חדשני ,עונה לצורכי שטח אמיתיים ומגיע ארוז בקבוצת
נשים שהיכולת שלהן לפעול וליצור יש מאין כבר הוכחה בעליל.
מובילות ההקמה של מקלט החירום היו חנה ספרן ,הוגה ,מנהיגה טבעית
ובעלת אנרגיה בלתי נלאית ,יחד עם כל חברות "אשה" .איתה ביצירה עדה
פליאל־טרוסמן ,מטעם משרד העבודה והרווחה ,שהשכילה ,בפעם השנייה,
לנווט בין נשים פמיניסטיות רדיקליות לבין משרד הרווחה ,שבתחילת דרכנו
המשותפת היה אמנם תחת ניהולה של השרה אורה נמיר ,אבל מהר מאוד
עבר לידיו של שר מש"ס .אני לא חושבת שבזמן אמת הבנו עם איזה אתגר
התמודדה עדה בהצלחה מרובה ובמחיר אישיָ .ח ְברה להן בוועדת ההיגוי
מיכל מור ,מנהלת קו חירום ארצי לנפגעות אלימות ,שחולק מקום (במסגרת
קואליציית נשים חיפה) ,אך לא בפעילות ,עם אשה לאשה ושיצא גם הוא
לדרך תחת המטרייה של אשה לאשה ,וכמו מקלט החירום פרש כעבור
זמן כנפיים עצמאיות .גם נציגות של מרכז הסיוע לנפגעות אונס והמקלט
שקראנו לו "הישן" ישבו בוועדת ההיגוי.
אחרי דיונים וכתיבת הצעה מפורטת ,שלה הקדישה עדנה זרצקי ימים
ולילות ,ישבנו יום אחד על הגג בארלוזורוב  ,88והחלטנו שלא נמשיך
בתהליך הקמת המקלט אלא אם יובטח לנו תקציב מלא לשנה הראשונה
כולה .איזה עוצמה וכוח היו לנו וכמה זה הרגיש נכון! ואכן ,משרד העו"ר
העביר מראש תקציב מלא למימון ההקמה ולהפעלה של השנה הראשונה
של מקלט החירום ,כולל אפילו מימון של רבע משרה לחיפוש מבנה ,ולאחר
מכן גם חצי משרה לניהול השיפוצים ולליווי התהליך של בחירת ועד מנהל
ושכירת צוות .את כל התהליך הזה ליוותה עדה פליאל טרוסמן ,כאשר היא
דואגת כל הזמן להשיג ולהבטיח את התקציבים האלה .כמעט לא יאומן.
עלה בחלקי ובגורלי הטוב להיבחר לתפקיד מנהלת המקלט ,ולהמשיך
במשימה של מציאת המבנה ושיפוצו ,והקמת המקלט.
מקלט החירום היה לא רק ראשון במתן שירות סביב השעון ,אלא גם
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בהחלטה ,עוד בוועדת ההיגוי ,ליצור צוות רב־תרבותי ורב־לשוני שכלל
דוברות עברית ,ערבית ורוסית .שום מקלט אחר בארץ עד אז (אולי
אפילו עד היום?) לא חיבר את סוגי האפליה השונים בין נשים מתרבויות
שונות ומגזרים חברתיים שונים תחת המטרייה של שירות לנשים נפגעות
אלימות .לנו ,באשה לאשה ,קו החירום ומרכז הסיוע ,זה היה ברור מאליו.
אני לא זוכרת דיון על מבנה הצוות .למיטב זיכרוני היה פשוט ברור לנו
שהצוות והוועד יכלול נשים יהודיות ,ערביות ויוצאות חבר העמים .בנוסף
לאינטנסיביות הכרוכה בעיסוק באלימות כלפי נשים ,במפגש היומיומי
עם סיפורי החיים של הנשים ,מצבן הנפשי ומיעוט האופציות המצויות
בידיהן ,מצאתי עצמי מתמודדת בקביעות עם המתח המובנה בארגון שמצד
אחד נתמך לחלוטין על ידי כספי הממסד ומצד שני נוסד וניזון מתפיסה
פמיניסטית רדיקלית .נבחרתי לתפקיד אף שלא היו לי רקע או השכלה
בעבודה סוציאלית (מול מועמדות בעלות הנתונים האלה) ,בזכות תכונות
של מנהיגות ותפיסה פמיניסטית ,ועם זאת נתבעתי לאחריות מלאה על
התוצאות והניהול הכספי כלפי משרד ממשלתי .מבנה הצוות היה הירארכי.
משכורתי הייתה גבוהה משל העו"סיות ומשכורתן גדולה מזו של רכזות
המשמרת.
כמעט מן ההתחלה נוצר מתח בין המקלט לבין אשה לאשה ,העמותה
המייסדת .המשבר הראשון קרה מהר משציפיתי והפתיע אותי .ההחלטה
שלי ,יחד עם צוות העובדות ,לפטר עובדת ,העלתה עלי את חמתן של
חברות אחדות באשה לאשה ונתפסה כניצול לרעה של כוח מצדי .לי היה
ברור לחלוטין שהאחריות שלי איננה נושא לוויכוח ושללא שימוש בסמכות
לא אוכל לשאת באחריות שמובנית בתפקיד שהוטל עלי .היה לא נעים,
בלשון המעטה .היה "רגע" קשה .יחד עם זאת ,בכל מצב נתון ובמרבית
הימים נשארתי מחויבת לניהול מכליל ומעצים .למדתי המון ואני אסירת
תודה וגאה .שנה לאחר פתיחתו הפך מקלט החירום לעמותה נפרדת מאשה
לאשה ,בין היתר לאחר שהתברר שהקמתו והפעלתו של המקלט פוגעת
ביכולת גיוס הכספים של "אשה" ,במיוחד מקרן העזבונות ,קרן ממשלתית
שאינה נותנת כספים לשני פרויקטים באותה עמותה .סיבה נוספת הייתה
שמלכתחילה התכוונה "אשה" לשמש חממה להקמת המקלט עד שיצמיח
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כנפיים משלו .אני חושבת שהסיבה השלישית הייתה (גם אם לא דוברה)
ההבנה כי עמותה שניזונה מהממסד הממשלתי אינה יכולה להתנהל במודל
של קונסנזוס מלא ופמיניזם רדיקלי.
מקלט החירום שהקמנו שינה את כל המקלטים בארץ .הוא עשה
זאת בגלל התפיסה והאומץ הפמיניסטי לדבר אמת מול בעלי השררה.
כשהתחלתי את תפקידי כמנהלת מקלט החירום ,הפגישות היחידות שבהן
נכחו כל מנהלות המקלטים היו ישיבות שמשרד הרווחה קבע וניהל .אחרי
אחת מהישיבות האלה במשרד הרווחה בירושלים ,בשיחה ביני ובין רונית
לב ארי (שניהלה אז את מקלט נעמ"ת בתל אביב) החלטנו ליצור את "פורום
מנהלות המקלטים" והתחלנו להיפגש פעם בחודש ללא נוכחות נציגות
משרד העו"ר .פורום המנהלות ִאפשר לכל המקלטים לשאת ולתת עם משרד
העו"ר כגוף אחד ממקום של כוח רב ושל שכנוע בצדקתנו .מאז והלאה היה
כל מו"מ עם המשרד מו"מ של כולנו .יחד יצרנו כוח פוליטי ורק כך שינינו
את מדיניות המשרד מקצה אל קצה ,בהחלט יחד עם שותפותינו בשירות
לנשים ונערות ובתמיכה חזקה מאוד מצד הוועדה למעמד האישה בכנסת,
אז בריכוזה של יעל דיין .הצלחנו להעביר החלטה של מימון  75אחוז(!)
מהתקציב הבסיסי של המקלטים ממשרד העו"ר (נכון לאז ,אינני יודעת מה
המצב היום) .אני לא חושבת שהיינו מצליחות במו"מ הזה אם הוא לא היה
מתנהל בשם כל המקלטים כגוף של כוח ובתפיסה פמיניסטית .מה שהוביל
את המו"מ הייתה הבנה עמוקה שאנחנו נותנות שירות לתיקון עוול/חולי
חברתי שהאחריות לו היא על המדינה .המרנו את היחסים של נותן/מקבל,
נזקק/מסייע ,שולט/נשלט ליחסים של שותפות מקצועית שתוצאותיה היו
הגדלה של המימון הממשלתי למקלטים מעבר לצפיות ,הן שלנו והן של
השרות לטיפול בנשים ונערות .ההזנה הייתה הדדית והתוצאות מצוינות.
גם המודל של קבלת נשים למקלטים בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע
אומץ ,גם אם לא תמיד בהסכמה מלאה ובשמחה ,על ידי כל המקלטים.
בינואר  2002עזבתי את מקלט החירום וגם שוב את הארץ .במשך שש
שנים עבדתי בארגון בקליפורניה ,גדול בהרבה ממקלט החירום ,שעסק גם
הוא בשירותים לנפגעות אלימות .זה היה ארגון הירארכי לחלוטין ,ממסדי
להבחיל ,ללא מחויבות לצוות העובדות ,ללא יושרה – וכבר אינני צריכה
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להוסיף ,ללא זכר לתפיסה פמיניסטית .מקלט החירום שהקמנו היה גן
עדן לעומת החוויה האחרונה הזאת .בשלוש השנים האחרונות אני מנהלת
ארגון שמשרת דרי/ות רחוב ,ושוב ניתנה לי הזדמנות לנהל מתפיסה עולם
משתפת ומעצימה ,כפי שלמדתי בבית המדרש של אשה לאשה .שוב מנחות
אותי שתי תובנות ,הפמיניסטית והרוחנית ,וזה אושר רב .מזווית מסוימת
אני יכולה להגיד שעשיתי בי.אי ברוחניות ,מאסטר בפמיניזם ,ודוקטורט
במימוש של השניים ביום יום ,כמיטב יכולתי.
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פתיח
שירין בטשון
קואליציית נשים חיפה היא קואליציה של ארגונים פמיניסטיים פלסטינים־
ערבים ויהודים ,במסגרתה חולקים הארגונים מרחב פיזי ,פוליטי ואידיאולוגי
משותף .זהו מרחב המאפשר ומקיים עבודה משותפת תוך כדי עצמאות
מוחלטת לכל ארגון .קואליציות של ארגונים וקואליציות בכלל נבנות ,בדרך
כלל ,סביב מטרות ,אינטרסים או עשייה משותפים ,כאשר ההתאגדות יכולה
להיות זמנית או קבועה .קואליציית נשים חיפה קיימת כעשרים שנה והיא
לבשה ופשטה צורה במשך השנים כאשר ארגונים חדשים נוצרו והצטרפו
וארגון אחד – קו חירום לנפגעות אלימות – נסגר .מעבר להיותה בית
פיזי משותף ,בו מתארגנים ארגונים סביב ניהול ותחזוקת מקום עבודתם,
הקואליציה מהווה סוג של בית אידיאולוגי ופוליטי משותף ,המאגד עשייה
וחיבורים משותפים ומכיל באותה עת גם גיוון ושונות.
הבחירה ביצירת מרחב משותף מקורה בשאיפה המשותפת של
הארגונים ושל הנשים המובילות אותם ,לשוויון ולצדק לנשים ולחברה
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כולה .המשכה הוא בתובנה ששאיפה זו נוגעת בעצבים החשופים של
הדיכוי והכיבוש שאנו חוות כולנו ,משני צידי המתרס .בסוף שנות השמונים
החלה העבודה המשותפת בין נשים ערביות ונשים יהודיות ,עם הקמתו
של קו הסיוע בערבית במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ופעילותן של
נשים ערביות ב"אשה" .אולי מה שמייחד את הקואליציה היא העובדה
כי השותפות בה היא וולונטרית ,לא כפויה ולא הירארכית .היא מנוהלת
בצורה המאפשרת ייצוג הולם של כל הארגונים ונעדרים בה סממנים של
כוחנות ,עליונות או יחסי שליטה .במציאות של גזענות הולכת ומתגברת,
קיומם של מרחבים משותפים של יהודיות וערביות אינם מובנים מאליהם.
כך גם קיומה של קואליציית נשים חיפה תחת קורת גג אחת במשך שנים
איננו דבר מובן מאליו .המציאות היומיומית הזו אינה זוכה לחשיפה
ציבורית ואינה מתקבלת כמובנת מאליה גם על ידי הנשים החוות אותה יום
יום .המחשבה כי ניתן יהיה לנתק את הקואליציה מהמציאות הפוליטית
החיצונית היא רעיון בלתי אפשרי ואולי גם לא רצוי .יחד עם זאת ,יכולתה
של הקואליציה ליצור מרחב משותף ופלורליסטי ,בו נשים שמגיעות
מקבוצות שונות תרבותית ,אתנית ולאומית ,יכולות למצוא חיבורים אישיים
ופוליטיים וליצור שיח ודיון פתוח ושווה ,היא בהחלט נושא שראוי להתעכב
עליו ולבחון אותו מקרוב.
הפרק שלפנינו הוא חלק מהמחקר המרתק של הלה צברי שעסק
בקואליציית נשים חיפה .בפרק הזה בחרה הלה להתבונן על אשה לאשה
כארגון שראה את בניית הקואליציה כמטרה הנובעת מתוך האידיאולוגיה
והפרקטיקה הפמיניסטית שלו .המחקר בוחן כיצד הצליחו הארגונים
הפמיניסטים הללו ליצור מרחב משותף ,ומביא את הקולות של הנשים
עצמן אשר הקימו את הקואליציה וממשיכות לחיות את היומיום של חיים
משותפים .האם באמת הצליחה אחוות נשים ליצור מרחב משותף אשר
רבים אחרים לא הצליחו ,וכיצד היא מצליחה (או לא מצליחה) להתקיים
למרות קיומם של קונפליקטים ושונויות תרבותיות ,פוליטיות ולאומיות.
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וקואליציית נשים חיפה

*

הלה צברי
בפרק זה נידונים התפיסה הקהילתית וערכי שיתוף־הפעולה וההדדיות של
אשה לאשה .הפריזמה העיקרית שדרכה ייבחנו תפיסות וערכים אלה תהיה
תרומת הארגון למהלך הקמתה של "קואליציית נשים חיפה" והפעלתה.
בפרט ,ייבחן הקשר בין התפיסה הקהילתית וערכי שיתוף־הפעולה של אשה
לאשה לבין יישומה של הקואליציה כמודל ליצירת קשרים בין־קבוצתיים.
כמשתתפת צעירה בשתי התארגנויות של נשים לשינוי חברתי ,התחלתי
את המחקר הזה מתוך עניין בחסמים ובתמריצים העומדים בפני פעולה
קולקטיבית של נשים .כתלמידה של תיאוריות פמיניסטיות ותיאוריות על
תנועות חברתיות ,התעניינתי בזליגה של ערכים ופרקטיקות בין ארגונים.
הייתי נרגשת לנוכח האפשרות שקואליציות מהוות אתר להבניית זהויות
קולקטיביות ואינדיווידואליות המאתגרות את הסדר הקיים .שאלות המחקר
הראשוניות ,שניכרה בהן היכרותי המוגבלת עם שדה הפעולה הקולקטיבית,
השתנו ככל שהעמיקה היכרותי עם פעילות הקואליציה וארגוניה .לידע
המקיף ולפרשנויות מאירות העיניים של הפעילות הייתה השפעה מעצבת
על הנוסח הסופי של שאלות המחקר ועל מבנהו .כך ,השקפותיהן ותובנותיהן
של המרואיינות הינחו את ההחלטה להקדיש פרק שלם בתיזה לחקירת
המתחים הנובעים מן הגיוון ומן ההבדלים בין מרכיבי הקואליציה ולבחינת
האופנים ,שבאמצעותם יישומה של הקואליציה כמודל ליצירת קשרים
בין־קבוצתיים מסייע לגשר על גיוון והבדלים אלה .מלבד תרומתם לעיצוב
מפגשי עם הנשים הפעילות ,שחלקו עמי בשמחה ובכנות את
ַ
המחקר,
חוויותיהן ואת פרשנויותיהן ,היו מעצימים ומרוממים גם מהבחינה האישית.

**

* פרק זה מבוסס על עבודת המאסטר "'קואליציית נשים חיפה' בין גיוון לאחדות",
שנכתבה בהנחייתה של ד"ר אורנה ששון־לוי ,בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת
בר־אילן בשנת תש"ע.
** כל שמות המרואיינות לפרק זה הוחלפו בשמות בדויים.
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אשה לאשה ובניית קהילת נשים
בנייה של קהילת נשים הייתה חלק מהותי מחזונן של הפעילות החיפאיות
שהקימו את אשה לאשה בשנת  .1983היא הומשגה כמטרה כבר בעלון
הראשון של "אשה" ,שהיווה פלטפורמה להצגת המהות והיעדים של הארגון
הצעיר ולמסגורם..." :לבנות קהילת נשים מאוחדת וחזקה הפועלת למען
הגשמת מטרותיה" (חמדה וייס ,עלון אשה לאשה ,מס'  .)1984 ,1הצהרה
זו וממצאים נוספים ,מלמדים כי יצירת קהילת הנשים נתפסה על ידי
הפעילות כמטרה בפני עצמה ,כמו גם כאמצעי להשגת מטרותיו האחרות
של הארגון – קידום מעמד הנשים בישראל ומתן שירות לנשים .החתירה
לקידום המטרות הכפולות – שינוי חברתי ,בנייה של קהילת נשים וחיזוקה־
עיצבה את תוכניות הפעולה של הארגון במהלך השנים .על פעולות אלה
נמנו :פתיחת קורסי העשרה וקבוצות העצמה פמיניסטית וקבוצות עזרה
עצמית; קיום אירועים ,ימי עיון ,הרצאות וסדנאות בנושאים הקשורים
בפמיניזם ובמעמד האישה; ארגון הפגנות והשתתפות בפעילויות מחאה;
קיום פעילויות תרבות; הפעלת קווי ייעוץ ,תפעול מרכז מידע וספרייה;
פרסום דפי מידע דו־חודשיים והפצתם לרשימת תפוצה רחבה; ופיתוח
פרויקטים שונים עבור נשים.
מתחילת שנות התשעים ,החלו הפעילות באשה לאשה בהתוויית מערך
יעדים חדש לארגון .לאחר דיון פנים־ארגוני ממושך קיבל המאבק בדיכוי
הרב־תחומי מעמד שווה בחשיבותו למעמדם של יעדי הארגון המקוריים.
להוספתו הייתה משמעות גם מבחינת התפיסה הקהילתית של אשה
לאשה .גבולותיה של "קהילת הנשים" המקורית התרחבו :תוכניות הפעולה
החדשות כללו פרויקטים לנשים לסביות ,ערביות־פלסטיניות ,מזרחיות,
עולות מברית המועצות לשעבר ועולות מאתיופיה ,כמו גם פרויקטים
שמטרתם "...יצירת סולידריות בין נשים מקבוצות שונות" (אתר "קואליציית
נשים חיפה".)2006 ,
בחתירתן להגשים את המטרות של השינוי החברתי ואת מטרות מתן
השירות של הארגון ,וכחלק ממאמציהן לכונן "קהילת נשים מאוחדת
וחזקה" ,קיימו פעילות אשה לאשה קשרים ענפים עם רשויות עירוניות
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וארציות ועם גופים ממסדיים וחוץ־ממסדיים הפועלים למען נשים .לבד מן
החברות ב"קואליציית נשים חיפה" ,השתתף הארגון גם במפעלים מרובי
משתתפות ומשתתפים נוספים כמו" :מועצת הנשים שליד ראש העיר
חיפה"; "הפורום הפמיניסטי – חיפה"; "הפורום החברתי"; קואליציית
"עיקר"; "בת־אדם"; "הקואליציה נגד פורנוגרפיה"; קואליציית "שנת
הפועלות"; "הקואליציה נגד סחר בנשים" ופורום "נשים לתקציב הוגן".
במקביל לכך טיפח הארגון קשרים עם ארגונים וקבוצות נוספים בישראל
ובעולם.

שיתוף פעולה עם "מרכז סיוע"
שיתוף־הפעולה עם הארגון "מרכז סיוע לנפגעות אונס – אזור חיפה" הוא
המורכב והממושך שבקשרים הבין־ארגוניים של אשה לאשה .שיתוף־
פעולה זה נרקם כבר בשלהי  ,1983שנת פעילותו הראשונה של הארגון,
במסגרת המבצע הארצי "שבוע נגד אלימות נגד נשים" .בבסיס העבודה
המשותפת עמדה האמונה ,שבה החזיקו פעילות משני הארגונים ,כי קיים
קשר בין מעמד האישה לבין אלימות כלפי נשים .בעקבות המבצע הארצי
החלו פעילות מאשה לאשה להתנדב בארגון "מרכז סיוע" והקשרים הבין־
אישיים והבין־ארגוניים התהדקו.
הצורך של שני הארגונים בחלל משרדים וההחלטה לאגם את המשאבים
המצומצמים ולשכור חלל משרדים משותף ,תרמו אף הם להתהדקות
היחסים הבין־אישיים והבין־ארגוניים .ב־ 20.10.84נפתחו ברחוב ארלוזורוב
 88בחיפה המשרדים המשותפים לשני הארגונים .הפעילות המשותפת
העיקרית בתקופה זו כללה בעיקר הפגנות ותחזוק החלל המשותף.
הודות לדגש שהעניקו שני הארגונים ,ובפרט ארגון אשה לאשה ,לעיקרון
של שיתוף־פעולה בין־ארגוני ,נפתח מרכז הנשים לשימושם של ארגוני
נשים נוספים .ראשון המצטרפים היה "המרכז הישראלי לחינוך ללידה",
שמטרתו לספק מידע ותמיכה לנשים בנושאי בריאות ולידה .הגם שבדיעבד
התברר כי בין השותף החדש ובין הארגונים האחרים לא נרקמו קשרים בין־
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ארגוניים או בין־אישיים משמעותיים ,נשמרה עליונותו של עיקרון שיתוף־
הפעולה ,ומרכז הנשים נשאר פתוח לשימושן של קבוצות נשים נוספות .עם
קבוצות אלה נמנו ארגון של אמהות חד־הוריות והסניף החיפאי של "המכון
לחקר תקשורת ומשפחה" .במרוצת השנים תרם שיתוף־הפעולה בין אשה
לאשה לבין ארגון "מרכז סיוע לנפגעות אונס" להקמתם של הארגון "קו
חירום לנפגעות אלימות" ושל "קואליציית נשים חיפה" .שיתוף־פעולה זה
היה מרכיב מרכזי גם בהקמתם של הארגונים "מקלט חירום" ( )1995ו"מרכז
מהות" (.)2004

הענקת תמיכה לארגונים נוספים
נאמן לתפיסה הקהילתית ולערכי שיתוף־הפעולה וההדדיות שהנחו את
פעולתו ,שימש אשה לאשה כמצע להקמה ולהעצמה של ארגונים גם מחוץ
למסגרת השותפות עם "מרכז סיוע" .על הקבוצות שצמחו באשה לאשה
או שנזקקו לשירותיו ,ניתן למנות את "העמותה להעצמה כלכלית" ואת
"קל"ף – קהילה לסבית פמיניסטית" .תמיכה משמעותית שסיפק הארגון
לרבים מהארגונים הצעירים הייתה מתן אכסניה משפטית וארגונית.
בתקופה שקדמה להפיכתם לעמותות עצמאיות הוגדרו הארגונים כמחלקה
אוטונומית בתוך אשה לאשה .סטאטוס זה אפשר להם לחסוך בעלויות
תפעולה של עמותה רשמית ,ובו בזמן לתפקד בפועל כישות נפרדת בעלת
ועד מנהל וחשבון בנק עצמאיים.

הקמת "קו חירום לנפגעות אלימות"
עד לשנת  1989הופנו אל ארגוני הנשים החיפאיים אשה לאשה" ,מרכז
סיוע" ו"נשים למען נשים – מקלט למען נשים מוכות" בקשות רבות להעניק
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סיוע משפטי ותמיכה לנשים נפגעות אלימות במשפחה .כיוון שהמקלט
לנשים מוכות היה הגוף החיפאי היחיד שנתן מענה לנשים הנפגעות ,הוחלט
לכונן גוף חדש שיספק את השירותים הנחוצים .בשנת  1989החלו הארגונים
במהלך להקמת הארגון החדש בשיתוף עם" :נשים למען נשים"" ,ויצ"ו
חיפה"" ,קדמה – התוכנית ללימודי נשים באוניברסיטת חיפה" ,משרד
העבודה והרווחה ואגף הרווחה בעיריית חיפה.
לאחר כשנת פעילות של ועדת היגוי משותפת ,הוקם הארגון "קו
חירום לנפגעות אלימות" *,שכונה "קו חירום" .רבות מחברות ועדת ההיגוי,
שהוסיפה ללוות את הארגון ,התנדבו לשמש כחברות הוועד המנהל שלו.
בחמש השנים הראשונות לקיומו חסה הארגון "קו חירום" תחת כנפיה של
אשה לאשה ,שסיפקה לו מטרייה ארגונית ומשפטית .בשנים אלה פעל
הארגון "קו חירום" "כמחלקה נפרדת לעניין ההוצאות וההכנסות במסגרת
עמותת אשה לאשה ואילו חשבונות הבנקים ,עובדים ,חייבים וזכאים נוהלו
במשותף" (מרכז תמיכה לנפגעות אלימות במשפחה ,חיפה (ע"ר) ,ביאורים
לדו"חות הכספיים ליום  31בדצמבר .)2005 ,יחסי החסות הללו הסתיימו רק
בשנת  ,1995עת נרשם הארגון "קו חירום" כעמותה עצמאית.
מטרותיו של הארגון "קו חירום" נחלקו לשני סוגים עיקריים :שירות
ושינוי חברתי .נוסף למטרות אלה ,הקשורות ישירות לאלימות כנגד
נשים ,צוין שיתוף הפעולה בין הארגונים כיעד עקיף להקמת הפרויקט
המשותף:
To show that the existing organizations which deal with
violence and women’s rights…can work together on a joint
project pooling their knowledge and resources for the benefit
of victims throughout the north.
(טופס בקשה לחידוש מענק הקרן החדשה לישראל)1990 ,

*

הארגון נקרא מיולי  2006ועד לסגירתו בסוף שנת " – 2007מרכז תמיכה לנפגעות
אלימות במשפחה ,חיפה".
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הקמת "קו חירום" היוותה לא רק נדבך נוסף בשיתוף־הפעולה
המתמשך בין הארגונים אשה לאשה ו"מרכז סיוע" ,כי אם גם סימן
לאופי הממוסד שילבש שיתוף פעולה זה מעת זו ואילך .הקמת
"קואליציית נשים חיפה"
מהלך כינונו של הארגון "קו חירום" (שנוסד ב־ ,)1990סיפק לארגונים
המייסדים הזדמנות להתנסות בשיתוף־פעולה מובנה ומתמשך ,שהוכתר
בהצלחה לנוכח הישגיו המקצועיים של "קו חירום" והשתלבותו במרחב
המשותף .בעקבות הצלחה זו ,החליטו שלושת הארגונים :אשה לאשה,
"מרכז סיוע" ו"קו חירום" למסד את שיתוף־הפעולה ולכונן מסגרת־פעולה
משותפת רשמית .גייסות הכספים של שלושת הארגונים ,שראו בשיתופי־
פעולה בין־ארגוניים מהלך ערכי כמו גם כלי מעשי לגיוס כספים ולהרחבת
מנעד הפעילות הקיים ,תרמו רבות לקבלת ההכרעה.
הקואליציה שכוננו שלושת הגופים בתקופה שלאחר הקמת "קו חירום",
כונתה זמן מה "יוזמות חדשות לנשים" ("New Initiatives by Women -
" .)The Haifa Women’s Coalitionמאוחר יותר קוצר שמה ל"קואליציית
נשים חיפה" .בשלב הראשון הומשגה הקואליציה "כגוף שיפעל במשותף
לקידום המאבק בנושא אלימות כלפי נשים והעלאת מודעות ציבורית
בנושאי זכויות נשים" ("אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה" ו"קו חירום",
דו"ח הוצאות והכנסות .)13.12.1994 ,הגדרה זו שיקפה את השינוי החברתי
שהארגונים המייסדים הציבו להם כיעד .במהלך כל שנות הפעילות נשמרו
מטרות המאבק באלימות כלפי נשים והפעולה לקידום זכויותיהן ומעמדן
של נשים כמטרותיה העליונות של הקואליציה .לצד אלה ,הותוו לקואליציה
במהלך השנים גם מגוון מטרות משנה משתנות.
בשנות פעילותה הראשונות של המסגרת הקואליציונית ,תואמה ורוכזה
כל הפעילות המשותפת על ידי ועדה משלושת הארגונים החברים .זו הייתה
אחראית על קבלת ההחלטות העקרוניות וההחלטות השוטפות בסיוע
של נשות הצוות של הפרויקטים הקואליציוניים .החלטות עקרוניות או
משמעותיות יותר הובאו לאישורם של גופי קבלת ההחלטות של כל אחד
מן הארגונים החברים .גיוס הכספים נעשה על ידי גייסות הכספים של
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הארגונים החברים בקואליציה ,אשר במקרים רבים היו אחראיות גם על
הגייתם של הפרויקטים והפעילויות הקואליציוניים ותכנונם.
באמצע שנות התשעים עודכנה הפעולה המשימתית והארגונית של
הקואליציה בעקבות סדרת מפגשים עם נציגי עמותת "שתי"ל" .אל מערך
התפקידים הקיים ,נוספה משרה של גייסת כספים עבור הקואליציה .משרה זו
התרחבה ברבות השנים למשרת רכזת הקואליציה – שכללה גם את האחריות
על התיאום בין ארגוני הקואליציה ,תחזוקת בית הקואליציה והפיקוח השוטף
על הפרויקטים המשותפים .בנוסף התקבלה החלטה עקרונית להעביר את
האחריות על ניהולם של הפרויקטים המשותפים מוועדת נציגות הארגונים
לתת־ועדות שבהן ישתתפו גם נציגות הפרויקטים המשותפים .החלטה זו
מעולם לא נאכפה במלואה ,ובפרויקטים הקואליציוניים שהופעלו מאוחר
יותר נשמרה חלוקת העבודה החדשה רק לסירוגין.
היבט אחד של הפעולה הארגונית של "קואליציית נשים חיפה" ,אשר
לא השתנה ממועד הקמתה ועד למועד כתיבת המחקר ,הוא מעמדה הבלתי
רשמי של הקואליציה .המסגרת הקואליציונית ,בדומה לארגון "קו חירום",
כוננה כמסגרת ארגונית בלתי רשמית ולא כעמותה רשומה .בהעדר מוסדות
ניהול ופיקוח אוטונומיים ,הדרושים על פי לשון החוק ,נשאו הארגונים
החברים ברוטציה בתפקיד הסוכן הכספי של הקואליציה והאחראי לה
מבחינה חוקית .מעמדה הבלתי פורמלי של הקואליציה נתפס כאמצעי
לחיסכון בעלויות התפעול המבניות .למרות זאת ,פעילות רבות ראו בו
משתנה המגביל את יכולות גיוס הכספים של הקואליציה ושל הארגון
המשמש כסוכן האחראי שלה .המחלוקת על מעמדה של הקואליציה
היוותה במהלך השנים אתגר לפעילות המשותפת.

נקודות ציון של "קואליציית נשים חיפה" – פרויקטים קואליציוניים
ופעילות קואליציונית
הפרויקט המורכב וארוך הטווח הראשון של "קואליציית נשים חיפה" –
"פרויקט צפייה בבתי משפט" ,החל לפעול בשנת  1993לאחר מעורבות
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חברות הקואליציה בדיונים על פרשת "אונס שמרת" בבית המשפט
המחוזי בחיפה .מטרתו הייתה לשפר את המענה הנפסד שנותנת המערכת
המשפטית לנשים נפגעות אלימות .הנתונים מהצפייה בישיבות בית־
משפט בתיקים של אלימות נגד נשים הועברו לרשויות הממשלתיות ,הוצגו
בהשתלמויות לשופטים ולאנשי מקצוע אחרים והיו בעלי השפעה גם על
שינויים בחקיקה הקיימת.
בשלהי אותה שנה חנכה "קואליציית נשים חיפה" את "פרויקט סיוע
משפטי" ,שנועד להעניק סעד לנשים נפגעות אלימות ,לשפר את מעמדן בזירה
המשפטית ולהגן על זכויותיהן של נשים .במחצית השנייה של שנות התשעים
הוגדרו "פרויקט סיוע משפטי" ו"פרויקט הצפייה בבתי משפט" כשני חלקיו של
"פרויקט חוק וצדק" .ב־ 1997ריכזה את הפעילות עורכת דין ערבייה־פלסטינית,
שהעניקה שירותי ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לנשים בבתי הדין הדתיים.
מ־ 1998עד  2004הפעילה "קואליציית נשים חיפה" את "פרויקט חינוך
למניעת אלימות" .ראשיתו של הפרויקט ב"תוכנית למניעת אלימות מינית",
שהפעיל הארגון "מרכז סיוע" ,שהוסבה לפרויקט קואליציוני שקידם
מאבק באלימות במשפחה ובאי־שוויון על רקע מגדרי .באוגוסט 2005
נפתחה בבית "קואליציית נשים חיפה" "תחנת שכר מצווה" ,שהעניקה סיוע
וייעוץ משפטי בהתנדבות לקהל מעוט אמצעים ברחבי הארץ .הקמתה של
"איתך־ َم َع ِك" ,לשכת עורכי הדין בחיפה
ָ
התחנה הייתה יוזמה משותפת של
ו"קואליציית נשים חיפה".
נוסף לפעולות המורכבות וארוכות הטווח ,כללה הפעילות של
הקואליציה גם שתדלנות (לובינג) ופעילויות קצרות מועד שמטרתן לקדם
את מטרות השינוי החברתי .עם פעילויות אלה נמנו :הוצאת עלון בשפה
האנגלית והפעלת אתר אינטרנט; הפגנות משותפות; תגובות לעיתונות
ואירוח קבוצות שונות בבית הקואליציה.
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החלל המשותף
עד  1993שימש חלל המשרדים בארלוזורוב  88בסיס פעילותם של שלושת
ארגוני "קואליציית נשים חיפה" .בשנה זו העתיק "מרכז סיוע" את פעילותו
למשרד אחר ,בשל הצפיפות הגדולה שהקשתה על הגשת סיוע דיסקרטי
לנשים .הארגונים האחרים ,ובפרט אשה לאשה ,שחששו כי בכך יושם
הקץ לשיתופי־הפעולה הקואליציוניים ,חיפשו חלל משרדים שיאפשר את
המשך הפעילות יחד .באוקטובר  1995נמצא פתרון הולם בבניין בן עשרה
חדרים ברחוב הלל  47בחיפה.
ב־ ,2005כעשר שנים מאוחר יותר ,גדל מספר הארגונים והיקף פעילותם
ולכן נמצא מקום חדש למשרדים במבנה שנמסר לשימוש הקואליציה מידי
עיריית חיפה בארלוזורוב  .118למרות הגידול הניכר בשטחי הפעילות
הפרטיים והמשותפים ,לא ניתן מענה הולם לבעיית הצפיפות.

תמונה  .14חנוכת בית של הקואליציה בארלוזורוב  .118מימין ,ראש העיר ,יונה יהב ,מרינה
פילטובסקי ]?[ ,אריאלה גולדמן ,נעמי נמרוד ,עדנה זרצקי־טולידאנו ,רותי גור (עומדת)9.3.2005 .
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ארגונים חדשים – "מעון חירום לנשים"" ,כיאן"" ,מהות" ו"אסוואת"
באוגוסט  1995ייסדה הקואליציה את "מעון חירום לנשים" ,שנועד להעניק
מחסה מיידי וקצר־מועד לנשים בסיכון ולילדיהן .להקמה היו שותפים
גם המקלט לנשים מוכות בחיפה – "נשים למען נשים" ומשרד העבודה
והרווחה .הגוף החדש הוגדר ,מבחינה רשמית ,כמחלקה של אשה לאשה,
עד שהפך לעמותה עצמאית בינואר  .1997למרות שהיה ממוקם מחוץ
לבית הקואליציה ,עד  1998נמנה "מקלט חירום" על הארגונים החברים
ב"קואליציית נשים חיפה".
בקיץ  ,1997לאחר פרישת החברות הערביות־פלסטיניות מ"מרכז סיוע"
והקמת קו הסיוע בערבית "אסיוואר" ,הקימה קבוצה של נשים ערביות־
פלסטיניות מארגוני הקואליציה מסגרות לימוד ודיון פורמאליות ,בהן
נידונה הזהות הערבית הפלסטינית ומעמדה .בקבוצות הדיון שהתקיימו
בבית הקואליציה ,התברר הצורך בארגון ייעודי שיעמיד על סדר־יומו את
האינטרסים ואת הצרכים של הנשים הערביות הפלסטיניות ושיאפשר את
מימוש פוטנציאל המנהיגות של נשים ערביות־פלסטיניות .היוזמה החדשה
עוררה מתחים בפעילות הקואליציונית ,אך בסופו של דבר ,באפריל ,1998
הוקם הארגון וזכה לתמיכה כלכלית וארגונית מהארגונים האחרים כחבר
שווה זכויות וחובות ב"קואליציית נשים חיפה".
בין  2003ל־ 2004פעל במסגרת הקואליציה "מרכז מהות – פרויקט
השׂ מה לנשים" ,שלכינונו היו שותפים גם שני המקלטים החיפאיים לנשים
מוכות ו"העמותה להעצמה כלכלית" (שצמחה מתוך אשה לאשה) .מטרת
הפרויקט הייתה להעצים נשים הנחלצות ממעגל האלימות המשפחתי
ולעזור להן להשיג עצמאות כלכלית.
באוקטובר  2003החלה לפעול בבית הקואליציה תחת חסותו של
"כיאן" ,קבוצת "אסוואת" – עבור נשים ערביות־פלסטיניות שהן לסביות,
בי־סקסואליות וטרנס־סקסואליות (שהפכה ארגון חבר ב"קואליציית נשים
חיפה" לאחר מועד עריכת המחקר).
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"קואליציית נשים חיפה" – מגמות עימות מול מגמות הסכמיות
לאורך שנות פעילותה של "קואליציית נשים חיפה" התאפיינה העבודה
המשותפת במגמות הסכמיות לצד מגמות של עימות ופילוג .מגמות
העימות והפילוג היו מסוֹ ָבב של גיוון והבדלים בין מרכיבי הקואליציה.
שניים מההבדלים נמצאו כמעוררי מחלוקת במיוחד :הבדלים בעמדות
האידיאולוגיות הפמיניסטיות והבדלים אתניים ותרבותיים.
המגמות ההסכמיות שאפיינו את העבודה המשותפת ותפקודה של
הקואליציה כמודל ליצירת קשרים בין־קבוצתיים היו מסוֹ ָבב של שלושה
גורמים ותהליכים עיקריים :פעולות מכוונות לטיפוח אמון ותלות הדדיים
ולקידום תהליכים שיתופיים; החתירה המשותפת לקידום יעדיה של
הקואליציה; והשיתוף בחלל המשרדים – בית "קואליציית נשים חיפה".

גיוון אידיאולוגי כמקור למתחים ב"קואליציית נשים חיפה"
הגיוון בעמדותיהם האידיאולוגיות הפמיניסטיות של מרכיבי הקואליציה
נתפס על ידי פעילות רבות כמקור למתחים .מדברי המרואיינות שהשתתפו
במחקר עלה כי מתחים שמקורם בהבדלים בעמדות האידיאולוגיות
הפמיניסטיות הופיעו הן ברמה המקרו־קואליציונית (הבדלים בעמדות
הפמיניסטיות של ארגוני הקואליציה) והן ברמה המיקרו־קואליציונית
(הבדלים בעמדות הפמיניסטיות של הנשים הפעילות).
ברמה המקרו־קואליציונית ,נתפסו ארגוני הקואליציה כנבדלים זה מזה
בעמדותיהם הפמיניסטיות .עם זאת ,המרואיינות הציעו טיפולוגיות רבות
לעמדות האידיאולוגיות של הארגונים .ריבויין נבע משימוש בקריטריונים
שונים לסיווג הארגונים ומהשינויים האידיאולוגיים שחלו בארגונים במהלך
השנים.
הטיפולוגיה הראשונה של העמדות האידיאולוגיות בארגוני הקואליציה,
נוצרה בעקבות דירוגן על פי הספקטרום של האידיאולוגיה הפמיניסטית
הארגונית .בצדו האחד של הספקטרום מוקם אשה לאשה ,שתואר כארגון
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בעל עמדות פמיניסטיות רדיקליות .בסמוך לו מוקם "כיאן" .בהמשך
מוקם הארגון "מרכז סיוע" ,שתואר כארגון שבעבר התאפיין בעמדות
אידיאולוגיות פמיניסטיות רדיקליות ומאוחר יותר הפך לארגון בעל
אידיאולוגיה פמיניסטית מתונה" ,מיינסטרימית" יותר .קרוב יותר לקצה
השני של הספקטרום ,מוקם "קו חירום" ,שנתפס כארגון בעל אידיאולוגיה
פמיניסטית מתונה מאוד .הארגון "מקלט חירום" ,בפעמים הבודדות שהוזכר,
הוצג כבעל אידיאולוגיה פמיניסטית מתונה מאוד בדומה ל"קו חירום".
הטיפולוגיה השנייה של העמדות האידיאולוגיות של הארגונים מסווגת
את הארגונים על פי האתגר שהם מציבים לסדר המגדרי הקיים .זו מתבססת
על ההנחה כי כל ארגוני הקואליציה הם פמיניסטיים ,כלומר ,חותרים
לשינוי בסדר המגדרי הקיים ,אך חלקם מאתגרים את הסדר המגדרי בצורה
ישירה והאחרים בצורה עקיפה .אל הקטגוריה של ארגונים המציבים אתגר
ישיר לסדר המגדרי משתייכים אשה לאשה ו"כיאן" .אלה תוארו כארגונים
אידיאולוגיים שמטרתם הראשית היא לקדם שינוי חברתי מגדרי .הארגונים
המציבים אתגר עקיף לסדר המגדרי ,הם "מרכז סיוע"" ,קו חירום" ו"מקלט
חירום" .אלה תוארו כארגוני שירות המתמקדים בהגשת סיוע לנפגעות
אלימות:
...ארגון אחד הוא ארגון אידיאולוגי ...שלא הייתה לו מחויבות לאף אחד.
במשך היום ,יכולת לבוא לאשה לאשה ,להוריד הודעות ,להיכנס נגיד
לעיתונים ,לגייס נשים לאיזה ישיבה ,לתת הרצאה ,להביא קבוצה...
בשלושת הארגונים ["מרכז סיוע"" ,קו חירום" ומקלט חירום .ה.צ ].את
נכנסת על הבוקר ,יש לך קווים ,קווי חירום ,את לא יכולה לעשות מה
שאת רוצה ,את צריכה לספק שירות ,את צריכה לענות לנשים ...ורוב
הצוות שלך מגויס לתת את השירות הזה .או לתת את השירות ישר
עם הנשים ,או לעבוד עם המוסדות בתור אחד שמייצג את הנשים מול
המוסדות( ...תמרה ,ראיון).
הבדלים בעמדות האידיאולוגיות הפמיניסטיות של הארגונים יוחסו לרצון
של כל ארגון להבטיח כי נראותה ותוצריה של המסגרת הקואליציונית יעלו
בקנה אחד עם הזהות הארגונית והערכים שלה .כפי שניתן לראות מדבריה
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של רננה ,אשת צוות באחד מארגוני הקואליציה ,המתח העיקרי שרר בין
ארגוני השירות ,הארגונים הלא־רדיקליים ,לבין הארגונים האידיאולוגיים
– הרדיקליים יותר .הראשונים חששו כי זהות קואליציונית פמיניסטית
רדיקלית תשפיע עליהם לרעה ,והאחרונים התעקשו על פעילות
קואליציונית שתבטא את הערכים שלהם:
...גם מבחינת נושאים" ,קו חירום" ו"מרכז סיוע" לא ירצו לצאת בהצהרות
רדיקליות מדי ,לא רק במה שקשור לכיבוש ,אלא בכלל ...הן מנסות ,עם
ההיגיון שלהן להגיד ...המטרה שלנו היא לשרת את כולם ,שלא יהיה
לנו זהות שמאלנית מדי ,או זהות רדיקלית ...הדבר האחרון שהן רוצות
שיקרה זה שנשים לא יעזו להתקשר אליהן כי הם יגידו 'הן קיצוניות מדי'...
מהשיקולים האלה הם ינסו לשמור על מראה של קואליציה שתעזור להן
להמשיך את הקו שלהן .ולנו זה יהיה בעייתי ,כי ההתכופפות הזאת היא
התכופפות אידיאולוגית שמבטלת את אשה לאשה ...מה פתאום אנחנו
צריכות להתעסק בנושאים שהם בכלל נושאי תמיכה? ...אנחנו מודעות
לצורך שלהן ,אבל זה לא התפקיד שלנו ...תמיד יש את הכוונה והשמירה
על האופי שלנו ,או האופי הארגוני הקיים ,בתוך זה יש קצת מאבקים
(רננה ,ראיון).
הגיוון האידיאולוגי של הארגונים הציב סימני שאלה גם לגבי העקרונות
על פיהם צריכה להתנהל העבודה המשותפת :האם כל אישה יכולה למלא
כל תפקיד או שדרושים סטנדרטים מקצועיים אחידים .האם ראוי להעסיק
גברים בפרויקטים הקואליציוניים ,האם קבלת ההחלטות צריכה להיעשות
בהסכמה והאם חובה ליישם את שיטת הרבעים (ייצוג שווה ועצמי לנשים
מארבע קבוצות אתניות ותרבותיות :לסביות ,ערביות־פלסטיניות ,מזרחיות
ואשכנזיות).
...היה מתח עם אשה לאשה ,הוא היה ארגון מאוד ,מאוד פתוח...
המון אנשים כעסו ,למשל שאשה לאשה האמינה שכל אישה שרוצה
יכולה להיכנס לבית הזה וחילקו מפתחות לכולן ...ואשה לאשה לא
הייתה מוכנה לעשות את הסלקציה הזאת של זאתי כן וזאתי לא .שאר
הארגונים עשו סלקציה ...לא כל אחת יכלה להיכנס ל"כיאן" ,למרות
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שמבחינה אידיאולוגית הארגון היה פתוח ,כתוב על הנייר" ...קו חירום"
ו"מרכז סיוע" ראיינו נשים לפני שלקחו אותן להיות מתנדבות ...היה פער
לדעתי בין הפמיניזם של אשה לאשה שבאה ואמרה 'חבר'ה ,מקום לכל
אישה( '...מונה ,ראיון).
היות שעשייתה של הקואליציה התמקדה בחלקה הגדול בכינונם של
פרויקטים קואליציוניים ובהפעלתם ,היוו אלה בסיס להופעתם של
מתחים אידיאולוגיים" .פרויקט חינוך" ,הפרויקט המורכב ביותר שניהלה
הקואליציה ,הוא דוגמה לפרויקט קואליציוני שעורר מתחים על רקע
הבדלים אידיאולוגיים בין ארגוני השירות לבין אשה לאשה .דפנה ,פעילה
שלה ניסיון רב בעבודה עבור הקואליציה ,תיארה את המתחים שליוו את
דרישת אשה לאשה לעצב מחדש את תוכני הפרויקט על־מנת שישקפו
ויתווכו מסרים פמיניסטיים:
"פרויקט חינוך" עבד על אונס ואלימות ,אשה לאשה אמרה 'לא ,אנחנו
רוצות להכניס גם נושאים פמיניסטיים' .לקח שנה! עד שהחליטו שאפשר
להכניס נושאים פמיניסטיים בלי לפגוע בטיב ובמונחים של הפרויקט.
פחדו שיבואו נשים בלי חזיות ...יעשו בעיות ...מין השקפה ש'אתן
הפמיניסטיות ,עדיף שלא תבואו לבתי ספר ...אנחנו מיינסטרים ואתן
לא מיינסטרים[ '.אך חברות] אשה לאשה לא ויתרו ,פשוט לא ויתרו,
ואמרו 'אם לא תעשו סדרה של שלוש ,ארבע הרצאות על פמיניזם ואשה
לאשה תיכנס באחד מהנושאים ,אשה לאשה לא תתן לכם להפעיל את
הפרויקט'( .תמרה ,ראיון שני).
מקורות המחקר מסמנים את ההבדלים בעמדותיהם האידיאולוגיות
הפמיניסטיות של ארגוני הקואליציה כמקור למתחים גם ברמה המיקרו־
קואליציונית ,בין הנשים הפעילות בארגונים .ראשיתם של מתחים אלה
בסברה הרווחת בקואליציה ,כי פעילות של ארגונים שונים נבדלות זו
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מזו בעמדות האידיאולוגיות הפמיניסטיות שלהן *.ההבדלים הנתפסים
בעמדותיהן האידיאולוגיות הפמיניסטיות של פעילות מארגונים שונים
תוארו כעילה מרכזית לשלילתן של פעילותיו של ארגון אחד על ידי
פעילותיו של ארגון אחר .זאת ,על אף שבין מרכיבי "קואליציית נשים
חיפה" מעולם לא שררה הסכמה על טיבן של העמדות האידיאולוגיות
הפמיניסטיות הראויות .למעשה ,מדברי המרואיינות עולה תיאור של
מצב שבו כל אחת מן הקבוצות ראתה בעין לא יפה כל סטייה מן העמדות
האידיאולוגיות הפמיניסטיות שלה" :לגביהם יש רק פמיניזם אחד ,זה כמו
החרדים שאומרים על החילוניים אתם לא יהודיים( "...דליה ,ריאיון); "...אנחנו
תמיד צוחקים פה על האנשים שחושבים שהפלורליזם זה ענין חשוב ,כל
עוד אתה רוצה להיות פלורליסטי בדיוק כמו שאני פלורליסטית( "...דפנה,
ראיון).
הניתוח השכיח היה כי השלילה ההדדית על רקע עמדות אידיאולוגיות
פמיניסטיות לבשה שני פנים .האחד ,הפעילות של הארגונים האידיאולוגיים,
נתפסו כמפגינות יחס מבטל ועוין לפעילות מארגוני השירות (ובעיקר
לפעילותיו של הארגון "קו חירום") .זאת ,מכיוון שרמת המחויבות
הפמיניסטית שלהם נתפסה כנמוכה:
דליה :אחד הדברים שזורקים לי במסדרונות ,אומרים לי 'את דליה?'...
אני אומרת 'כן ,למה?' 'שמענו שיש פמיניסטית אחת ב"קו חירום" עכשיו'.
לינה :אז כנראה שזה ...אנחנו פחות פמיניסטיות מהן...
היינו נפגשות במטבח למטה עם רחל .אז למדתי לימודים פמיניסטיים,
אז רחל אמרה לי 'טוב ,אם את היית מגיעה לפגישות שלנו'
דליה:לא היית צריכה ללכת ללמוד את זה!
לינה :לא! היא קטלה אותי ,לא היית מדברת ככה אפילו! או שאני מדברת
כמו שהיא מדברת או שאני שונה (דליה ולינה ,ריאיון).

*

בעבודת התיזה של נועה בר מ־ 2003בנושא הרישות הבין־ארגוני בין הארגון אשה
לאשה לבין הארגון "מרכז סיוע" יש עדויות המערערות את ההנחה בדבר קיומה
של הומוגניות אידיאולוגית פנים־ארגונית .המחקר דנן מלמד כי בין המתנדבות
הותיקות למתנדבות האחרות בארגון "מרכז סיוע" התקיימו הבדלים באידיאולוגיה
הפמיניסטית וכי הבדלים אלה נתפסו כמקור לניכור פנים־ארגוני.
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מן הצד השני ,הפעילות מארגוני השירות נתפסו כמסתייגות מהאידיאולוגיה
הפמיניסטית הרדיקלית או ממחויבות גבוהה לאידיאולוגיה פמיניסטית:
...בעיקר זה קורה עם "קו חירום" ,לפעמים גם "מרכז סיוע" ,שנשים
אומרות 'אנחנו כן הכול ,אבל לא פמיניזם ,אל תגידו לנו שאנחנו
פמיניסטיות' .זה דבר שלא קורה ב"כיאן" ...או שמדביקים לנו כל מיני
דברים( ...דורית ,ראיון).

גיוון אתני וגיוון תרבותי כמקור למתחים ב"קואליציית נשים חיפה"
הגיוון האתני והתרבותי בין מרכיביה של הקואליציה הומשג כמקור
נוסף למתחים ברמות השונות של הפעילות המשותפת .ברמה המיקרו־
קואליציונית של פעילות הקואליציה ,המצע לצמיחת המתחים היה
ההנחה הרווחת כי פעילות מארגונים שונים נבדלות זו מזו במאפייני הזהות
האתניים והתרבותיים שלהן .למעשה ,ריבוי הגרסאות של הנחה זו ,על אף
נימתן המבודחת או המבטלת ,הפך אותה למעין "מיתוס" קואליציוני.
...הייתה בדיחה :עקרות הבית ב"קו חירום" ,הפמיניסטיות ב"מרכז סיוע"
והלסביות באשה לאשה ,זה היה הצחוק של הבית ,שככה מבדילים
את הארגונים (מונה ,ראיון) .והצחוק היה שאני נכנסתי לאשה לאשה,
חברה שלי באה ואמרה לי 'תשמעי ,אני אגיד לך איך להכיר את הנשים
כדי שתוכלי להבדיל" :מרכז סיוע" – סטודנטיות ,אשה לאשה – זה
הלסביות" ...קו חירום לאלימות נגד נשים במשפחה" – עקרות הבית,
ערביות ויהודיות .ככה תבדילי' .עכשיו ,זה לא היה נכון ,אבל יש בזה
אמירה מסוימת( ...תמרה ,ראיון)( .צוחקת) כל אחד מארבעת הארגונים
יש לו תחת כנפיו נשים מסוג אחר לגמרי" ...קו חירום" הן נשים יותר
מבוגרות ,יותר סולידיות ,יותר בורגניות .הנשים של "מרכז סיוע" ...הן
צעירות יותר ,הן הטרוגניות מבחינת הרקע שלהן ,הסוציו־אקונומי" .קו
חירום" יחסית הכי הומוגני" ,מרכז סיוע" – צעירות ,הטרוגניות ...מעמד
סוציו־אקונומי זעיר בורגני ...באשה לאשה ...הטרוגניות ,מכל הבחינות...
"בכיאן" ...זה נשים אמידות ,זה נשים משכילות( ...עידית ,ראיון).
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הגיוון האתני והתרבותי בין מרכיביה של הקואליציה זוהה כמקור למתחים
גם ברמה המקרו־קואליציונית .באופן מעניין ,מתחים אלה יוחסו בעיקר
לגיוון הלאומי ולא לגיוון ולהבדלים אתניים ותרבותיים אחרים (דת ,מעמד
כלכלי וכדומה) .ממצאי המחקר מלמדים כי מתחים שמקורם בגיוון הלאומי
התקיימו ברמה המקרו־קואליציונית לאורך זמן ניכר מן התקופה הנחקרת.
עוד נמצא ,כי בשני מקרים :הראשון ,פרישת פעילות ערביות־פלסטיניות
מארגון "מרכז סיוע" ( )1996והקמת ארגון "אסיוואר"; והשני ,מהלך כינונו
של "כיאן" (מ־ ,)1997נתפסו הגיוון הלאומי והמתחים הכרוכים בו כגורם
המניע וכזרז לתהליכי התבדלות ופילוג בסביבת הקואליציה ובסביבתם של
ארגוניה .על העילות לפילוג ועל האופקים שנפרשו בפני הנשים הערביות־
פלסטיניות בעקבות הבידול ,ניתן ללמוד מדבריה של עליה על מהלך הקמתו
של "כיאן":
...התקופה הראשונה שבאמת ,ממש כל הנושא של הזהויות ,פוליטיקה
של זהויות ,איך אנחנו מבטאות עצמנו כנשים ערביות ...אי אפשר
להמשיך להיות חלק מארגון יהודי ,צריך להיות קודם כל אמירה ואז
לבוא .בכלל כל הדיאלוג עם הקבוצה האחרת הוא ממקום שונה ,שזה
נכון ,כשיש לך את העצמאות שלך והמקום שלך ,הארגון שלך ...אז אני
חושבת שנקודת הזינוק ,בכל דיאלוג ,היא שונה מאוד מאוד (עליה,
ראיון).
באופן מעניין ,בשני המקרים התרחשו תהליכי ההתבדלות בסביבות
ארגוניות שהתאפיינו במודעות לגיוון האתני והתרבותי בין נשים בישראל
ולהבדלים בתרבות ,בצרכים ובאינטרסים של נשים הנובעים מהגיוון .אף על
פי כן ,בשני המקרים נתפסו מסגרות הפרשנות הרב־תרבותיות כמוגבלות.
התייחסותה של אפנאן לפרישת נשות "אלסוואר" מארגון "מרכז סיוע"
משרטטת את הפער הנתפס בין מסגרות הפרשנות הפלורליסטיות לבין
ההתרחשות בפועל:
...העניין הזה של ארגון יהודי־ערבי ,אני לא מאמינה בזה ...יש יצור
של ארגון יהודי שיש בו נשים ערביות ,אבל לא משנה מה תעשי ולא
משנה מה תגידי ,אבל זאת הייתה ההרגשה שלנו ...שזה ארגון של נשים
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יהודיות ...זה לא עניין של מספר ,כמה נשים יהודיות וכמה ערביות ,כאילו,
מבחינת הפעילות ,העבודה הייתה שווה בשווה .זה לא עניין שאת הרגשת
איזושהי אפלייה ...תקחי למשל את העניין הזה של השפה .הארגון מדבר
בעברית ,לא יעזור ,והשפה היא משהו מאוד מאוד משמעותי בהוויה
שלך ,וזה אומר הרבה ,זה לא בדיוק ארגון יהודי־ערבי (אפנאן ,ראיון).
מקורות המחקר מציעים הסברים שונים למימושה הלקוי של האידיאולוגיה
הרב־תרבותית .מדבריה של מונה ,שהתייחסה לרקע למהלך ההתבדלות
של נשות "אסיוואר" ,עולה כי מופעי האוטונומיה התרבותיים והמקצועיים
של הנשים הערביות־פלסטיניות ב"מרכז סיוע" ,נתפסו כאיום על ידי חלק
מעמיתותיהן היהודיות:
...עם כל הנוכחות החזקה של הנשים הערביות ,הן לא היו המנהלות של
הארגונים .זאת אומרת ,גייסו בשמנו כסף אבל אנחנו לא היינו האחראיות
לזה ...זה מה שקרה עם הקבוצה הערבית שעזבה – "אסיוואר" ,היא
אמרה 'בשום פנים ואופן ,אני רוצה להיות עצמאית' .אז כשאת מנהלת
ואת צריכה להיות מותקפת בגלל שאת מנהלת ערבייה ,וכשאת מדברת
בערבית מישהי יכולה לבוא ולהגיד לך 'סליחה ,תעברי לעברית' .היו כל
מיני דברים ...אבל לא היינו מטפלות בהם ממש ,ממש לעומק ברמה של
הקואליציה (מונה ,ראיון).
הסברים נוספים לכישלון של המסגרות הקיימות לממש את האידיאולוגיה
הרב־תרבותית ניתן למצוא בדברי המשתתפות בישיבת ועדת ההיגוי של
הקואליציה ב־ ,1997שהוקדשה לסוגייה זו .נציגות הארגונים בוועדת
ההיגוי של הקואליציה דנו בסיבות להעדרן של דוברות ערביות־פלסטיניות
(ומזרחיות) מיום העיון שארגנה הקואליציה ובמשמעויותיה של הדרה זו.
לאחר מכן הודיעו פעילות ערביות־פלסטיניות מארגוני הקואליציה על כוונתן
לכונן ארגון חדש ("כיאן") ונציגות הארגונים חיוו את דעתן בנוגע להחלטה זו:
פתחיה :יש פער בין הנעשה לבין השטח .שיתוף הפעולה צריך להיות
הדוק יותר ,יום העיון פוצץ את המטען שנצבר במשך הזמן בו לא
התייעצו מספיק עם הנשים הערביות ...ההחלטה צריכה להיות :שבכל
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אירוע ובכל יום עיון צריך שיתוף .אני מרגישה כחברת צוות בקו חירום
שצריך להיות שינוי ,אנחנו לא רוצות לצאת ,אנחנו רוצות להישאר אבל
אחרת .להתבטאות יותר בחופשיות ולהרגיש יותר שייכות .בצורה אחרת
נגיע למקום יותר שווה שבו שני הצדדים יצאו נשכרים...
עליה... :אנחנו מרגישים שהנשים צריכות להיות בעמדות של קבלת
החלטות .שיתוף הפעולה הוא מאולץ .גם המודל של אשה לאשה שהוא
פתוח ותומך בפעולות של נשים אך הוא חסום לעוד נשים ערביות לפעול,
למרות הכוונות הטובות .צריך לחשוב על מודל שבו נשים ערביות יהיו יותר
פעילות .אנחנו מציעות – ארגון פמיניסטי שיכלול את השירותים שניתנים
בכל הארגונים .יש מקום למימוש עצמי נפרד ולשיתוף פעולה (ישיבת
ועדת היגוי" ,קואליציית נשים חיפה" ,30.11.1997 ,פרוטוקול כתוב).
דבריה של פתחיה מלמדים כי בקואליציה לא התקיימו מנגנונים שיבטיחו
שהאידיאולוגיה הרב־תרבותית תבוא לידי ביטוי בכל הפעולות והתהליכים
המשותפים .בהעדר מנגנוני האכיפה נמשכו דפוסי ההדרה וההפרדה ,דבר
שהעצים את תחושת הניכור של הפעילות הערביות־פלסטיניות .הסבר
נוסף עולה מדבריה של עליה ,שהצביעה על קיומם של חסמים המונעים
מפעילות הערביות־פלסטיניות להגיע לעמדות מפתח ולקדם את חזונותיהן
המשותפים והנפרדים.
מהלך הקמתו של הארגון "כיאן" ,בשונה ממהלך פרישתן של נשות
"אסיוואר" ,התאפיין גם בקיומן של מגמות הסכמיות חזקות לצד מגמות
העימות והפילוג .מקרה זה היה רק אחד ממקרים רבים שהוזכרו ,שבהם
מגמות הסכמיות שהתקיימו לצד מגמות העימות והפילוג עיצבו את
הסביבות הקואליציונית והארגוניות.
על עוצמתן של המגמות ההסכמיות בקואליציה ניתן ללמוד מתשובותיהן
של המרואיינות בנושא .אף שהמרואיינות התייחסו למגמות העימותיות
בהרחבה ,תשובותיהן הצביעו באורח עקבי דווקא על עוצמתן היחסית של
המגמות ההסכמיות במסגרת הקואליציונית:
...למרות שיחסית למה שיכול להיות כאן ,יש מעט קונפליקטים .המקום
הזה ,אם זה היה ארגון של גברים ,הבית הזה היה קורס ועובדה שכן
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לדעתי ,רב המשותף על השונה .אני יכולה לנסות לחשוב על עוד
קונפליקטים ,אבל אני לא רואה ,זה גם מאוד תלוי אם את מעוררת אותם
או לא מעוררת אותם .כי בצ'יק אפשר להצית אש ,לא בעיה .אבל אין
אינטרס להצית אש ,יש אינטרס לחיות בשלום (מורן ,ראיון).

"קואליציית נשים חיפה" כמודל לבניית קשרים בין־קבוצתיים
לאורך שנות פעילותה רווחה בקרב פעילות הקואליציה התפיסה הרואה
ב"קואליציית נשים חיפה" התנהלות חברתית המאפשרת לגשר על גיוון
ועל הבדלים והמעצימה מגמות הסכמיות בין־קבוצתיות .שלושה גורמים
ותהליכים נתפסו כמטפחים קשרים בין־קבוצתיים בין מרכיביה של
הקואליציה )1( .הפעולות המכוונות והמודעות שננקטו במטרה להדגיש את
ההרמוניה ולטפח את התהליכים הקבוצתיים בין מרכיבי הקואליציה; ()2
העבודה המשותפת לקידום יעדי הקואליציה; ( )3המפגשים הבין־קבוצתיים
שהתאפשרו ונדרשו בשל חלל המשרדים המשותף לקואליציה ולארגונים.
גורמים ותהליכים אלה נמצאו כמעודדים פתיחות ואמון הדדיים; כמקדמים
את תפיסת הגיוון וההבדלים כיתרון; ובמקרים מסוימים אף כמסייעים
בפיתוחה של פרספקטיבה קולקטיבית תחת הפרספקטיבה האוטונומית.

פעולות מכוונות לטיפוח אמון ותלות הדדיים ולעידוד תהליכים
שיתופיים ב"קואליציית נשים חיפה"
שלושה סוגים עיקריים של פעולות מכוונות קידמו את העצמת האמון והתלות
ההדדיים ואת התהליכים השיתופיים בקואליציה .הסוג הראשון קידם את
ההיכרות הבין־קבוצתית באמצעות חשיפת הפעילות מארגוני הקואליציה
לאידיאולוגיה ,העשייה וכוח האדם של הארגונים האחרים .פעולות אלה
כללו הרצאות וסדנאות בהנחיית פעילות מארגון אחד בקורס ההכשרה של
המתנדבות או באירועים הפנים־ארגוניים של ארגון אחר .בנוסף ,התקיימו
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גם הרצאות וסדנאות משותפות לכלל פעילות הקואליציה .רבות מהפעולות
הללו ,בעיקר בשנים הראשונות ,היו פרי יוזמה קואליציונית .מאוחר יותר
היו מרבית הפעולות מסוֹ ָבב של יוזמות ,שמקורן בסביבה הארגונית ובפרט
של אשה לאשה .התיאור של דורית שופך אור על השפעת ההרצאות של
אשה לאשה על ההיכרות הבין־קבוצתית:
לאחרונה ,כל קורס שנפתח ב"מרכז סיוע" ,אני מגיעה לשם כדי לספר
על הקואליציה ,על אשה לאשה ועל פמיניזם וכולי .הרבה נשים אומרות
לי שזה מאוד משנה את הדעה שלהן ,כי קודם הן היו נכנסות ויודעות
ששמה הטרללוליות האלה מאשה לאשה וזהו .הן לא באות לבדוק מה
אנחנו עושות או לא עושות ,ופתאום ,זה משנה להם לגמרי את התפיסה
לגבי הארגון (דורית ,ראיון).
סוג שני של פעולות המכוונות להגברת המגמות ההסכמיות בקואליציה
כלל את הפעולות להתמודדות עם עימות ופילוג על רקע גיוון והבדלים.
על אלה נמנו המפגשים המשותפים לכלל הפעילות שיזמה הקואליציה
לאחר פרישת נשות "אסיוואר" ב־ 1996והפעולות שיזמה הקואליציה
בעקבות אירועי אוקטובר  *.2000שני האירועים נתפסו כאיום על הכוחות
ההסכמיים בקואליציה ,המצריך פעולה נמרצת להשבת ההרמוניה.
סוג שלישי של פעולות מודעות להגברת האמון והתלות ולעידוד
התהליכים השיתופיים בקואליציה כלל את הפעולות שמטרתן לנסח
הגדרה ברורה ומוסכמת של הפעולה המשימתית והארגונית של הקואליציה
ולהסדיר את היחסים בין הארגונים .על פעולות אלה נמנו הפנייה לקבלת
ייעוץ ארגוני מ"שתי"ל" (באמצע שנות התשעים) ,והפעולות שננקטו בין
 1996ל־ 1999במטרה לנסח ולאשרר מסמך עקרונות קואליציוני משותף.

*

אירועי אוקטובר  2000העצימו את המתחים על רקע לאומי בכל רמות הפעולה
הקואליציוניות .בתגובה למתחים אלה קיימה הקואליציה שלושה מפגשים מונחים
לניהול המשבר ולהגברת המגמות ההסכמיות .כחלק מהנסיונות למיתון המתחים
הוסכם כי ביקורו המתוכנן של שר הרווחה בארגון "קו חירום" יתקיים כמתוכנן ,בזמן
שפעילות מארגונים אחרים יקיימו הפגנת מחאה בכניסה לחלל המשותף.
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עבודה משותפת לקידום יעדיה של "קואליציית נשים חיפה"
החתירה המשותפת לקידום יעדי הקואליציה היא משתנה שני אשר נמצא
כמקדם את המגמות ההסכמיות .העבודה המשותפת הומשגה כגורם החושף
את ארגוני הקואליציה ופעילותיה ליתרונותיה של הסינרגיה הבין־ארגונית,
ולפיכך מקדם השקפה חיובית על שיתופי פעולה .העבודה המשותפת לקידום
הפרויקטים הקואליציוניים עודדה מגמות הסכמיות ותרמה להתפתחותה
של הערכה לגיוון ולהבדלים בכמה אופנים .ראשית ,העבודה המשותפת
נתפסה כמזמנת אפשרות למפגשים בין־קבוצתיים סדירים .שנית ,שיתוף
הפעולה בין הארגונים העוסקים בנושאים מגוונים נתפס כתורם להרחבת
מנעד הגישות ,הכישורים והקשרים העומד לרשות הקואליציה וכבעל
השפעה חיובית על השכלול של התוצר הקואליציוני ותפוצתו .פעילות
רבות התייחסו להתחזקותן של הפרספקטיבות הקולקטיביות כתוצאה
מההכרה ביתרונותיו של שיתוף הפעולה בין ארגונים העוסקים בנושאים
מגוונים:
...היה פרויקט של חינוך של "מרכז סיוע" ...והקואליציה אמרה בואו
נעשה את זה קואליציוני ,בואו נגייס לזה כסף ,וזה יהיה פרויקט של
כולנו ...ואז אשה לאשה אמרה 'בואו נכניס לתוך הפרויקט חינוך גם
יחידה על פמיניזם ועל שוויון בין המינים ואז תעשו הרצאה אחת על
אונס והרצאה אחת על הטרדה מינית ועל קו חירום ,כך נבנה איזה משהו
של כל ארגון ואז הפכנו את זה למשהו קואליציוני ...חלק [מן העניין]
היה תחכום בגיוס משאבים ,חלק היה לתת לפרויקט הזה להיות יותר
רחב בנושא ג'נדר בכלל ,לא רק באונס .המחשבה הייתה ,שאם יהיו יותר
משאבים ,נגיע ליותר בתי ספר ,יגיעו ליותר ילדים (תמרה ,ראיון).
בנוסף ליתרונות הנובעים משיתוף הפעולה בין ארגונים שתחום עיסוקם
מגוון ,התייחסו המרואיינות במחקר גם ליתרונות הנובעים משיתוף פעולה
בין ארגונים הנבדלים זה מזה בגומחות הארגוניות שלהם .באופן מעניין,
ההבדלים בין ארגוני השירות לבין הארגונים האידיאולוגיים נתפסו,
כפי שתואר בחלקו הראשון של הפרק ,כמקור למתחים ברמה המקרו־
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קואליציונית .אף על פי כן ,בהקשר של העבודה המשותפת לקידום יעדיה
של הקואליציה ,הם הומשגו כיתרון עבור הקואליציה וארגוניה .שיתוף
הפעולה בין ארגונים מגומחות ארגוניות שונות הובן כמאפשר רכישת הבנה
רחבה יותר של הבעייה שעל הפרק וכן ניצול יעיל ומדויק של המשאבים
המגוונים שברשות הארגונים .ארגוני הסיוע נתפסו כתורמים ידע מקצועי,
לגיטימציה ציבורית וגישה לקהלים רחבים .הארגונים האידיאולוגיים הובנו
כארגונים המספקים פרספקטיבות ופרקטיקות פמיניסטיות וכגופים ,אשר
בהעדר מחויבות למתן סיוע ,יכלו להקדיש זמן וכוח אדם מיומן לקידומה
של המטרה הקואליציונית באמצעות אסטרטגיות ישירות של שינוי חברתי:
בעיני ,הפמיניזם הבסיסי ביותר זה לראות את אונס והטרדה מינית של
נשים כרצף של דברים שהחברה מאפשרת שיקרו לנשים ...ואם את רואה
את זה ככה ,זה ברור לך שאת צריכה להיות עם אשה לאשה ,כי אשה
לאשה מטפלת בשורש הבעיה ,גם "כיאן" ...את עסוקה עם חדר־מצב,
בחדר־מיון ,עובדת עם נשים שנפגעות ,וגם קצת ,קצת לעשות חינוך...
הראייה הכללית הזו שיש לאשה לאשה ,זה לא "מרכז סיוע" ,שבאמת
בנוי לטפל בנושא אחד ספציפי ,שהוא באמת תופעה אמיתית ,לדעתי,
של אי־שוויון בחברה; אבל אשה לאשה צריך לטפל באי־שוויון בחברה
(דפנה ,ראיון).
העבודה המשותפת לקידום הפרויקטים הקואליציוניים של הקואליציה,
שהאירה את היתרונות שבסינרגיה בין־קבוצתית ,תרמה גם להתפתחותה
של הערכה לגיוון אתני ותרבותי ,שנתפס ,כאמור ,כגורם בעל פוטנציאל
לליבוי מגמות העימות והפילוג ברמות הפעילות השונות .אף על פי כן,
בהקשר של העבודה המשותפת ,הוא הומשג לא אחת כמאפיין המסייע
למצוא פתרונות חדשניים לבעיה שעל הפרק .זאת ,מכיוון שהדיאלוג הבין־
קבוצתי בין ארגונים בעלי היכרות מעמיקה עם הערכים ,הצרכים והרצונות
של קבוצות אתניות ותרבותיות שונות ,נתפס כמסייע בעיצובם של חזונות
ותוכניות פעולה מדויקים יותר מבחינה מוסרית ומעשית כאחד:
...אנחנו [ארגון אשה לאשה .ה.צ ].למשל ,עוסקות ב[החלטת האו"ם]
 1325שעניינה נשים באזורי סכסוך .ו"כיאן" ,דווקא את הפעולה הראשונה
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עשו איתנו ,את הלחשוף ,לתרגם אותה לערבית ולעשות כנס משותף.
באיזה שהוא שלב ,הן החליטו שהן לא ממשיכות עם זה ,כאידיאולוגיה,
הן החליטו שאם הולכים על ייצוג של נשים ,אז ממילא לאישה הערבייה
אין מקום בתוך המשא ומתן בחברה הישראלית ...זה עזר לנו לראות את
הבעייתיות של ההחלטה הזאת ,כי יש לנו ביקורת עליה ...אז "כיאן"
שיקפה לנו המון ,המון דברים ...ברובד הזה ,כן יש דיאלוג אידיאולוגי
(רננה ,ראיון).

בית הקואליציה כגורם המעודד בניית קשרים בין־קבוצתיים
ב"קואליציית נשים חיפה"
חלל המשרדים בו מתקיימת הפעילות של הקואליציה והפעילות
האוטונומית של כל אחד מהארגונים החברים ,הוא המשתנה השלישי
שלו הייתה השפעה חיובית על תהליכי בניית הקשרים הבין־קבוצתיים.
השותפות בחלל המשרדים ,המכונה כיום "בית קואליציית נשים חיפה",
החלה בשותפות בין הארגונים המייסדים במחצית הראשונה של שנות
השמונים ונמשכת עד היום ברציפות .לכלל זה היו רק שני יוצאים מן הכלל:
עזיבתו של "מרכז סיוע" למשרד נפרד בין השנים  1993ו־ 1995והעובדה כי
"מעון חירום לנשים/מקלט חירום" ,שהיה חבר בקואליציה בין השנים 1995
ו־ ,1997מעולם לא שכן פיזית בבית המשותף .עם השנים ,עברו הקואליציה
וארגוניה למשכנות משותפים מרווחים יותר ,אולם הקרבה הפיזית גם
בבניינים החדשים.
המבנה הפיזי המשותף לקואליציה ולארגוניה ,והקרבה הפיזית שנוצרה,
היוו גורמים בעלי השפעה חיובית על שיתופי הפעולה בכל רמות הפעילות
הקואליציונית .הקרבה הפיזית המתמשכת הייתה גורם מקדם היכרות
אמצעית ובלתי אמצעית ,והגבירה את הנגישות הבין־ארגונית .מדבריהן של
מרואיינות אחדות עולה ,כי הנגישות הגבוהה הגבירה את יכולת הניעות בין
הארגונים ואת הסבירות לפעולה משותפת:
אני מאמינה שאם "כיאן" היו יושבות במקום אחר ,המאמץ הזה של
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לדעת מה הן עושות ולהכיר אותן ,היה הרבה יותר קשה .הרבה פעמים
הארגונים הערבים נורא מתרחקים מהארגונים של נשים יהודיות .וזה
כאן נשמר ...וגם הידע שלנו ושלהן ,מה קורה לכל אחת בארגון של
השנייה .וזה גם כר להקמת פרויקטים ...אותו דבר קורה גם עם "מרכז
סיוע" שאנחנו שותפות קבועות בקורס שלהם .חלק מהקורס שלהם זה
פגישה עם אשה לאשה לדבר על פמיניזם ולאו דווקא מתוך היבט של
"מרכז סיוע" .אז את מבינה ,זה קורה ,אותו דבר גם עם "כיאן" ,לפני שנה
היה לנו פרויקט משותף של הרצאות בבית ,הרצאות משותפות( ...רננה,
ראיון).
בראיונות רבים הוסברה הזיקה בכך שהמרחב המשותף המציא שלל
הזדמנויות למפגשים בין־אישיים ספונטאניים ,שתרמו להעמקת הקשרים
החברתיים הבין־אישיים:
...איך אני מכירה את הארגון? בבית הקודם היינו נורא קרובות ובבית
הראשון עוד יותר ,...אז את גם רואה אותי ולפעמים שותה איתי כוס קפה,
ושואלת 'אוי מה זה אשה לאשה?' ולפעמים גם דוחפת לך דף מידע ...גם
הפוך ...המנהלת של "מרכז סיוע" ,היא הייתה באשה לאשה .הנזילות
הזאת היא מאוד יפה בעיני ,היא גם מאפשרת לך להיות בארגונים האלה
הרבה זמן ...החוכמה היא שהארגונים הם לא רק ארגונים במובן שאת
חייבת להתנדב ולעשות דברים ...אלא שזאת הקהילה שלי (הדס ,ראיון).
נקודה חשובה העולה מדבריה הדס היא כי הקשרים החברתיים הבין־
אישיים ,שנוצרו הודות למרחב המשותף ,נתפסו כבסיס לקיומם של שיתופי
פעולה ברמות הפעילות האחרות.

*

*

חיזוק להנחה זו ניתן למצוא במחקרה של נועה בר ( .)2003המרואיינות תיארו אף
הן את הקרבה הפיזית כגורם המשפיע על שיתופי הפעולה ותיארו ,במילותיה ,כיצד
"הקשר האישי יוצר אמון בין הנשים ,מעודד שיתוף פעולה ומפחית חששות מפני
קונפליקטיים והפרת אמונים" (בר.)85 :
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סיכום
בחינה של ממצאי המחקר על "קואליציית נשים חיפה" לאור התפיסה
הקהילתית וערכי־שיתוף־הפעולה של אשה לאשה מלמדת ,כי במובנים
רבים קידמה הקואליציה את חזונה של "אשה" "לבנות קהילת נשים

מאוחדת וחזקה הפועלת למען הגשמת מטרותיה" (חמדה וייס ,עלון אשה
לאשה ,מס'  .)1984 ,1הודות לסטאטוס האונטולוגי של קואליציות –
יחסי גומלין בין שחקנים אוטונומיים לצורך קידומן של מטרות משותפות
– המודל הקואליציוני מאפשר לשחקנים לקדם את חזונם המשותף תוך
פיתוח השקפה חיובית על גיוון והבדלים .זאת ,באמצעות איחוד המשאבים
הנפרדים ,הבטחתם של משאבים חדשים והעצמת הכוח היצירתי.
המחקר הראה כי למודל הקואליציוני ישנה משמעות מיוחדת במקרה של
קואליציות לשינוי חברתי של ארגוני התנועות הפמיניסטיות .מצד אחד,
הרב־גוניות ומיעוט המשאבים של קואליציות אלה צפויים להעצים אחדים
מן האתגרים האופייניים לעבודה הקואליציונית .מן הצד השני ,התיאוריה
והפוליטיקה שתורגלו בתנועות הפמיניסטיות בעשורים האחרונים הובילו
לדקונסטרוקציה של הזהות הנשית המשותפת ולהתבדלות פוליטית .אלה
חיבלו ביכולתן של התנועות לפתח חזון משותף לשינוי חברתי או להניע
גיוס פוליטי משמעותי .המודל הקואליציוני ,המיישב בתיאוריה ובמעשה
בין הצורך באחדות ובין ההכרה בקיומם ובחשיבותם של גיוון והבדלים ,יכול
לספק להן את המסגרת הרעיונית והמעשית הנחוצות לקידום הפרויקט
הפמיניסטי .כך לדוגמה ,במקרה של "קואליציית נשים חיפה" הגיוון
וההבדלים בין מרכיביה של הקואליציה נתפסו כמקור למתחים דינמיים
ברמות השונות של הפעילות .אף על פי כן ,בהקשר של העבודה המשותפת,
הם נתפסו כמאפשרים הבנה עמוקה של הסוגיה שעל הפרק וכבעלי השפעה
חיובית על שכלולו ותפוצתו של המוצר הקואליציוני.
בנימה אישית ,במהלך כתיבת פרק זה הרביתי לחשוב על הזיקה בין
התפיסה הקהילתית וערכי שיתוף־הפעולה של אשה לאשה לבין חוויית
המפגש שלי עם "אשה" ופעילותה .מביקורי הראשונים בבית הקואליציה
ועד היום ,נחווה המפגש עם "אשה" כדיאלוג עם קהילה מגוונת מאוד,
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אך בעלת ערכים ,מטרות ,תרבות ומסורות משותפות ברורות .יתר על כן,
בביקורי ,שלא היו תדירים ,זכיתי תמיד לקבלת פנים ידידותית ,שהובילה
ַ
תכופות להיכרויות יקרות ערך ולהזמנות לקחת חלק פעיל במשימות
הארגוניות .בהדרגה ולמרות המרחק הפיזי ,התחלתי להרגיש כחלק מן
הקהילה של "אשה" ,ותחושת השותפות למפעל המתמשך נטעה בי גאווה
ומוטיבציה לפעולה.
על־מנת לשלב בין שתי הרמות ,הניתוח האקדמי והחוויה האישית
ולהבין כיצד נבנית תחושת הקהילה ב"אשה" ,יידרש כמובן מחקר המשך.
לחוקרת העתידית אוכל להציע רק את הנחתי ,המבוססת על חווייתי
האישית ,שתחושת הקהילה ב"אשה" היא מסוֹ ָבב של מפגש בין הממד
הארגוני לאנושי – המזינים ומטפחים זה את זה .בממד הארגוני ניכר כי
קיימת החלטה קבועה ומכוונת לפעול לקידום ערכי קהילתיות ושיתוף־
פעולה .אולם להחלטה זו לא היה תוקף לולא התגבשה ב"אשה" קבוצת
נשים ,ותיקות כחדשות ,המאמינות בחשיבותה של קהילת נשים חזקה
והמפיחות חיים בערכים הארגוניים בעשייתן היומיומית.

רשימת מקורות
ארגון אשה לאשה ( .)1984עלון אשה לאשה ,מס' .1
אתר קואליציית נשים חיפה http://www.haifawomenscoalition.org.
( ilינואר .)2005
בר ,נעה ( .)2003רשתות בין־ארגוניות במגזר השלישי ,חקר־מקרה
השוואתי בין שתי עמותות באזור חיפה .עבודה לשם קבלת תואר
מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
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افتتاحية

אל "אשה" הגעתי ב־ 2004יחד עם 'נשים בשחור' לשבת אידיאולוגית
בנושא הכיבוש ביוזמת פרויקט "נשים ,שלום וביטחון" .כך התחברו מרכיבי
הכעס וחוסר הנחת שבי לפמיניזם רדיקלי המאגד את הכל .הכוחות לעמוד
במשמרת מחאה מתמדת ועיקשת של נשים במרחב הציבורי במשך שנים,
שבוע אחר שבוע ,בגשם ובחמסין ,נובעים מנפש שלא יכולה להשלים עם
סדרי העולם הקיימים ,שלא יכולה להשלים עם סבל של האחרות – ילדות,
נשים וגם בעלי חיים.
השער השני בספר הוא תיאור המעשה של האידיאולוגיה – תיאור
המשמעות של פמיניזם רדיקלי ויישומו בדרכה של "אשה" – ייזום פרויקטים
ארוכי טווח המתמקדים בתחומים ,שלדעת הקולקטיב של "אשה" ,נדרשים
בהם לימוד ,מחקר ופעולה כדי להביא לשינוי .סיפור הפרויקטים נכתב על
ידי הנשים שהעלו את הרעיונות ,שתכננו וארגנו את הפעילות בוועדות
ההיגוי .הפרקים כוללים ראיונות עם נשים שלמדו בקורסים והשתתפו
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בסדנאות למיניהן .כמו בשאר הספר ,יש גם כאן השתדלות להבאת זוויות
ראייה שונות ומרתקות.
לעתים קרובות עולה לדיון השאלה ,האם אשה לאשה היא קהילה
שיוזמת ,בין השאר ,פרויקטים ,או האם הפרויקטים מכתיבים את הדרך
ואת חלוקת המשאבים; האם הפרויקטים הם העיקר ואין קשר ביניהם; האם
ליוזמות אחרות אין זכות קיום כי אין להן מימון; עד כמה העובדות בשכר
משפיעות; מה תפקידן של העובדות ובעיקר ,מה תפקידה של רכזת הפעילות
השוטפת .בעצם ,האם אשה לאשה יכולה להתקיים ללא הפרויקטים .עצם
הדיון משקף את חוסר המנוחה של הפעילות שאינן מקבלות שום דבר
כמובן מאליו ,אינן שוקטות על השמרים וחוקרות כל הזמן .סדרת המפגשים
שנועדה להגדיר מהו תפקידה של הרכזת הכללית הפכה לדיון סוער מהו
תפקידה של "אשה" ,מהו סדר היום ,מהו החזון ,מה אנו רוצות שהרכזת
תגשים ותבצע .איך יבוא לביטוי סדר היום בעבודה משותפת של צוות
העובדות .אין תשובה אחת החלטית ,אבל יש כבר היסטוריה של פרויקטים
רבים ש"אשה" יזמה ,רק חלקם מובאים בשער זה ,אך השאר לא נשכחו
והם נזכרים במקומות אחרים בספר וגם בתוך תיאור הפרויקטים "הגדולים".
לולא הארכיון והספרייה ,היה קצת קשה לכתוב את הספר ,למשל.
רוב הפרויקטים נוצרו כתוצאה מדיונים ארוכים ולפעמים מתישים
בקולקטיב .דיונים בנושאים שהביאו אותם נשים משוגעות לדבר ,המתעקשות
לחשוף את כל הרבדים של דיכוי ,של גזענות ,לחשוף ולהבין מהם מוקדי
השליטה ,מהם האינטרסים הכלכליים והפוליטיים שמשמרים ומחזקים את
הסדר הפטריאכלי הקיים .הפרויקטים הוקמו מתוך לימוד ומחקר ,שגרמו
לפעולות אשר דרשו לימוד ומחקר נוספים להרחבת הידע וההבנה ,באמצעות
עבודה משותפת ומשתפת מגוון קולות ודעות ובאמצעות הפצת הידע .מכלול
הפרויקטים מבטא השקפת עולם פמיניסטית רדיקלית ,החוקרת ומבקרת
את כל סדרי העולם ,והם מתחילים מהאישי – התחום הפרטי ביותר של
גוף ונפש ,שיש מי שדורש לשלוט בהם – ומגיעים אל המרחב הציבורי בו
חלק מהיוזמות של "אשה" פרשו כנפיים והפכו לארגונים ואגודות נפרדים,
כמו העמותה להעצמה כלכלית לנשים – עסק משלך; מהות־מידע ,הדרכה
ותעסוקה לנשים; כיאן – ארגון פמיניסטי פלסטיני; מקלט חירום ועוד.
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ברוב הפרויקטים עלו שאלות עקרוניות דומות ,כמו האם לשתף פעולה
עם הממסד ,האם לפעול בתוך הממסד או מחוצה לו ,האם ההתמקצעות
באה על חשבון האידיאולוגיה הפוליטית.
היו פרויקטים שהתקיימו בקבוצות קטנות והיו כאלה שבמסגרתם
התקיימו דיונים וכנסים ,מפגשים וסיורים ,כתיבת דו"חות ,הפעלת קווי
חירום לסיוע .פעולות שהביאו נשים נוספות לקהילה הזאת .בזכות
הפעילות העניפה הזאת של פעילות ועובדות מסורות ,כישרוניות ואמיצות,
אמנם לא התהפך העולם ,אבל מסרים פמיניסטיים רדיקליים החלו לחדור.
סדר הפרקים הוא כרונולוגי ,מהפעילות המוקדמת עד לאלה שעדיין
פועלים – שישה פרקים ,שישה פרויקטים מתחילת שנות התשעים ועד
היום :מנשים בשכונות ל"נשים בחברה דמוקרטית"; כשמייסדות מזדקנות:
נשים פמיניזם וזקנה; בזכות הכתיבה – על סדנאות הכתיבה; פרויקט
המאבק בסחר בנשים; גלגולו של קונפליקט :נשים ,שלום וביטחון; בגוף
ראשון :נשים וטכנולוגיות רפואיות.
היו פרויקטים שהביאו שינוי עמוק בחיי נשים ,כאלה שהשתתפו
בקורסים של נשים בחברה דמוקרטית ,נשים שנסחרו הצליחו להשתקם,
נשים שהתחילו לכתוב ולהיות יצירתיות; הנשים הפעילות שהתעצמו
ממעשיהן ואחרות ,כמוני ,שבזכות הפמיניזם הרדיקלי והחקירה המתמשכת
ברעיונותיו ,ממשיכה להיות כל שבוע "עצם בגרונם" של החולפים בצומת,
לספוג את הנאצות ולהגיד ,שאינני מוכנה לחיות בחברה מיליטריסטית
ושוביניסטית.
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رويت جور وعدنا زريتسيك

מנשים בשכונות לנשים
בחברה דמוקרטית

من نساء يف االحياء اىل
نساء يف مجتمع دميوقراطي

פתיח
רותי גור
לקבוצת הנשים שהקימה את אשה לאשה היה ברור כבר מן הרגע
הראשון ב־  1983שאחת המטרות החשובות שלהן כארגון תהיה ,כמו שהן
כתבו בדף המידע הראשון" ,יצירת קשר עם נשים מכלל האוכלוסייה מן
השכונות שבעיר ועד להתיישבות שמחוצה לה" .ליצירת הקשר הזה היו
דרכי פעולה ברורות שגם הן צויינו באותו מקום "נפעל למען ביטול חוקים
בחוק הישראלי המפלים נשים לרעה ...נספק מידע ומגוון שירותים לנשים
באווירה של איכפתיות ושיתוף הדדי" .זאת הייתה הרוח של "אשה" שאותה
נשאנו איתנו לאורך כל השנים.
המטרות הללו שהחברות ב"אשה" הציבו לעצמן התאימו לי והתחברו לכל
הפעילות שלי באותה תקופה .כאשר הגעתי ל"אשה" בשנת  1987עבדתי כבר
שנים במקלט לנשים מוכות ,והייתי גם מנחת קבוצות של נוער יהודי ערבי
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בנווה שלום ,בגבעת חביבה ובארגון שותפות .תמיד הנחיתי ב"נישה" של נשים
ובעיקר בנשים מזרחיות .הייתי כבר אחרי כמה שנים של פעילות בעמותת "יתד"
שמטרתה הייתה עידוד של פעילות בשכונות ,של ועדי הורים ,ועדי עובדים,
וועדי בתים .הפעילות ב"יתד" ובעוד פעילויות של מזרחים עודדה אותנו ,הנשים
המזרחיות ,להקים קבוצה משלנו .מיד אחרי פרוץ האינתיפאדה הראשונה,
בתחילת שנת  ,1988ביקרתי את הגר רובלב ז"ל ,שהייתה ממקימות 'נשים
בשחור' בירושלים .חזרתי לחיפה והתחלנו משמרת מחאה בחיפה .התחלנו
לעמוד כל שבוע במשמרות של נשים בשחור ומשם הדרך חזרה ל"אשה" הייתה
קצרה .באותה שנה כבר ציינו באשה לאשה את יום האישה הבינלאומי ,יחד עם
נשים ערביות בארגון "שותפות" ,שנבילה אספניולי הייתה אז המנהלת שלו.
כאשר הגעתי ל"אשה" ,מצאתי לשמחתי בנוסף לנשים רבות שהייתי
ממילא מחוברת אליהן ,את שולה אדוני שהייתה מארגון "הלה" ,שהוא ההמשך
של יתד ומטרתו קידום החינוך בשכונות ועיירות פיתוח .בחדר אחר הייתה
האגודה הישראלית לחינוך ללידה עם וונדי בלומפילד ,שהייתה מתנדבת
במקלט לנשים מוכות ,שם הייתה מדברת על בריאות נשים ואמצעי מניעה.
במקום פעל מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס ,ובאותה עת הוקם בו
קו חירום לנשים ערביות .במהלך הזמן נוספה גם הפעילות נגד פרסום פוגע
עם ג'סיקה נבו ,אורנת טורין ודפנה למיש מהמכון לחקר תקשורת ומשפחה.
הייתה כאן מעין "שמיכת טלאים" שחיברה את הכל ביחד .כל אחת הביאה
איתה את הקשרים שלה ,יחד עם נסיון החיים וסדר היום שלה ,והפכנו
להיות קהילה מגוונת .כולנו ביחד חיפשנו איפה ומי בעצם צריכות ,זקוקות
או רוצות לעבוד יחד איתנו .היה ברור לנו שהנשים בשכונות של העיר הן
הכתובת הראשונה .אני הכרתי את עדנה זרצקי־טולידאנו בתור מי שהייתה
ה"סופרוויז'ן" של הדו־קיום .היא עבדה במחלקה לנוער בעירית חיפה והייתה
פעילה ב"שותפות" .בתקופה שהתנדבתי בערב עם נוער במורדות נוה שאנן
(במעלה חליסה) עדנה עבדה במחלקה לנוער ושתינו ידענו אחת על השניה.
כאשר ישבנו ב"אשה" וחשבנו כיצד נפתח את הפעילות עם נשים בשכונות,
מיד עלה השם של עדנה .הצלחנו לגייס קצת כסף והיו לנו קשרים עם מתנ"ס
נווה יוסף ועם נשים בטירת הכרמל .החיבור עם עדנה היה מידי ויחדיו יצאנו
לדרך שאותה מתארת עדנה בפרק הזה ושבה אנחנו הולכות עד היום הזה.
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מנשים בשכונות
לנשים בחברה דמוקרטית
עדנה זרצקי טולידאנו
רותי גור וחנה ספרן הזמינו אותי להצטרף לצוות אשה לאשה בשנת .1991
שמחתי על ההזמנה .כחיפאית הייתי חשופה לפעילות הפמיניסטית
מראשיתה והושפעתי מהמסרים שלה ,אך מרכז פעילותי היה קידום שוויון
בין יהודים לערבים ובין אשכנזים למזרחים .הדרכתי סדנאות מפגש יהודי־
ערבי של סטודנטיות ,של מנחות ומנחים ,של צוותי ניהול ,מורות ומורים
במסגרת "שותפות" ,בגבעת חביבה ובחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה.
במחלקה לנוער בעיריית חיפה ,יחד עם שותפתי נאווה זוננשיין ,הכשרנו
מדריכים צעירים בקבוצות רב תרבותיות ורב גילאיות יהודיות־ערביות־
אשכנזיות־מזרחיות ,משכונות חיפה ומשפרעם.
ההכרה שאינני יכולה להסתפק בהתבוננות בפמיניזם מהצד ,וכי עלי
להפוך לאקטיביסטית פמיניסטית נעורה בי ביוני  ,1982כאשר שבועיים
אחרי פלישת ישראל ללבנון ,התחלנו לעמוד מדי יום במשמרת נשים נגד
המלחמה .רק אז – למשמע קריאות הגנאי שהופנו נגדנו" :בוגדות מזדיינות
עם ערבים"" ,לסביות מזדיינות עם ערפאת"" ,תלכו לבשל לבעלים שלכם"
– רק אז התחוורה לי עוצמת הקשר בין שוביניזם לאומי לשוביניזם גברי.
הבנתי שעלי לפעול גם במסגרת המאבק הפמיניסטי.
רותי ,חנה ואני דנו בשאלה מה חיוני לעשות עכשיו למען קידום נשים.
אני שמחה על כך ,שבאשה לאשה התגבשה הכרה שיש צורך ב־Reaching
 ,outלפעול להעלאת מודעות ולחיזוק קבוצות מוחלשות :נשים מזרחיות,
עולות מאתיופיה ומחבר העמים ,נשים ערביות .לא הופתעתי .הרי הכרתי את
הנשים מאשה לאשה בפעילות משותפת :ב"שותפות" ,ב"יתד" ,בהפגנות נגד
המלחמה בלבנון ונגד הכיבוש ובמשמרות מחאה – אלה הנשים המחויבות
לפעול לקידום אחיותיהן הנשים באשר הן.
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ברוח אשה לאשה ,המאמינה בנשים ,הסומכת על כושר השיפוט שלהן
ועל ניסיונן הן אפשרו לי לבחור עם איזו קבוצה לעבוד .ידעתי מה בוער
בעצמותי .הגעתי ל"אשה" לאחר שמונה שנים של התנדבות במקלט לנשים
מוכות ,שנים בהן מדי שבוע בשבוע הייתי מגיעה למקלט בערב להנחות
פגישה קבוצתית של דיירות המקלט.
כמו בכל קבוצה ,בניתי את העבודה הקבוצתית במקלט במעגל ,מעגל בו
יש מקום חשוב לקול של כל אחת .בתחילת התהליך חששו הנשים להביע
רגשות ומחשבות ,מבטלות את עצמן ,כאילו לא היה לדבריהן כל ערך ,כאילו
היו מחוקות .היה מכאיב להיווכח עד כמה הפנימו הנשים הערכה שאינן
שוות ,שלדבריהן אין ערך" .תגידי את ,את יודעת" הן מבקשות ממני .עניתי
לנשים" :אתן יודעות הרבה ,הרבה יותר ממני .אני לא הייתי במצבים כל כך
קשים .אינני יודעת אם הייתי מצליחה לשרוד ,אתן שרדתן ,כולנו נלמד יחד
מן הניסיון שלכן" .העמדה הזו לא הייתה רק דרך לבנות הערכה עצמית של
הנשים ,היא שיקפה את המציאות .בסימולציות ,במשחקי התפקיד שקיימנו,
על מנת לבחון אפשרויות שונות של התמודדות במציאות ,הפגינו הנשים
ידע ,תבונה ואומץ .התהליך כלל שיקוף והנשים קיבלו משוב תומך והערכה
מהקבוצה וממני .הידע והתובנות שהופקו במפגש הקבוצתי עזרו לנשים
בהתמודדויות שלהן בעת הדיונים בבית הדין הרבני ,במפגשים עם בן הזוג
האלים ,בפגישות עם הממסד .זה היה תהליך מאלף ומעצים – לנשים ולי.
ראיתי עצמי כפמיניסטית כאשר הגעתי למקלט .הייתי מצוידת בידע
ובהבנה תיאורטיים ,אבל ההקשבה לנשים במקלט הטביעה בי חותם עמוק.
היא אפשרה לי להבין באורח בלתי אמצעי את עומק הדיכוי ,את תהליכי
הפנמתו ,את המנגנונים המקיימים אותו ,ובמיוחד ,את הכוחות שאתם צריכות
הנשים להתמודד בחיי היומיום ואת הכוחות ותעצומות הנפש שעליהן לגייס
על מנת לשרוד .העבודה הקבוצתית נתנה כוחות לא רק לנשים בקבוצה,
היא נתנה כוחות גם לי .תהליך הצמיחה וההשתנות שלהן הצמיח גם אותי,
נטע בי תקווה .אני זוכרת את עצמי מגיעה בערב למקלט עייפה לאחר יום
ארוך של עבודה ולימודים ,אבל מלאה חיות ואנרגיה ,כאשר בסוף הפגישה
של הקבוצה ,קרוב לחצות ,הייתי רצה במעלה הרחוב לתפוס את האוטובוס
האחרון .תהליך הלמידה הזה הפך אותי לפמיניסטית רדיקלית.
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בבואי ל"אשה" ,הפועלת להעלאת מודעות לגבי הדיכוי החברתי של
נשים ולמאבק בו ,רציתי להמשיך את העבודה עם הנשים המוחלשות
בשכונות המוחלשות ,לבנות מקום המאפשר לנשים להתבונן בעצמן
בהערכה ומאפשר להן צמיחה .בעצם ,רציתי לעבוד עם קבוצות נשים
באותן שכונות שבהן עבדתי בעבר עם נוער ,מטפחת בנערות ובנערים יכולת
להערכה חיובית של עצמם ,תוך הכשרה להיות מדריכות צעירות ומדריכים
צעירים.

קבוצות להעצמת נשים בשכונות
יחד עם רותי גור ,שותפה מחויבת בלב ובנפש ,שהייתה חברה בקבוצה של
נשים מזרחיות ,ובעצמה עבדה במקלט לנשים מוכות ,הנחינו קבוצות נשים
במספר שכונות ,מאפשרות תהליך של בניית מודעות והעצמה .בהמשך
התהליך השתלבו הנשים בכנס הפמיניסטי ,חווות שייכות לקבוצת נשים
גדולה ,מודעת ואקטיביסטית .בשיחה שרותי ואני קיימנו בינואר  2013על
עבודתנו המשותפת בשכונות אומרת רותי:
"התחלנו את עבודתנו ב־ 1991עם קבוצות נשים קיימות בטירת הכרמל
ובשכונת נווה יוסף ,קבוצות שעד בואנו עסקו בנושאים כאסטרולוגיה,
מיסטיקה ,טיפוח החן .אנו הצענו לנשים דבר אחר ,העלאת מודעות .הנשים
אהבו זאת .הן התמידו לבוא ונשארו הרבה לאחר שעת הסיום שנקבעה
ל  .23:00עד אז ,הנחיתי נוער וזו הייתה תחילת עבודתי עם נשים .הייתי
סקפטית בהתחלה :כמה יכולה העלאת מודעות לשנות .ואז ראיתי את
הצורך שלהן .ראיתי גם שהן זקוקות לאישור ,לחותמת ,על מנת לעשות את
השינוי שלגביו הייתה תובנה .רוב הנשים בקבוצות היו מזרחיות .חלקן עבדו
במשק בית .הן היו מרוצות שיש להן תמיד כסף מזומן .ניסינו לשכנע אותן
שעדיף לעבוד בעבודה מסודרת עם תנאים .אחת הנשים ,שעברה לעבוד
במחלקת המים ,פגשה אותי לאחר שנים ואמרה ,שהיום איננה מבינה איך
יכלה לחשוב ,שעבודה במשק בית טובה יותר" .זה שינה את חיי" ,אמרה .אני
זוכרת אישה שאמרה" :כשהתחלתי בקורס הייתי מבקשת מבעלי שישמור
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לי על הילדים .בהמשך הבנתי .המושגים שלי השתנו .הבנתי שהילדים הם
גם שלו .הוא נשאר עם הילדים שלו ,הוא לא שומר לי על הילדים".
בעת המשוב על הקורס ,אמרה עליזה ,אחת הנשים מהקבוצה בעכו:
"חיי היו שקטים ,שום דבר מיוחד ,ואז נכנסתי לקורס ומצאתי את עצמי
כל יום רבה עם העיתון .וזה התגבר והחיים הפכו תוססים .הפכתי להיות
ביקורתית לגבי כל דבר".
ונוהאד סיפרה ,שאת הדברים שלמדה בקורס העבירה אחר כך בקורס
למדריכות משפחתונים בעכו".
במהלך השיחה אנחנו מדברות על הכוחות העצומים של הישרדות
שזיהינו אצל הנשים בקבוצות .רותי אומרת:
"אחת התובנות שלי היום היא ,שההישרדות שלהן אינה נתפסת בעיניהן
ככוח .התבוננתי בחיי וראיתי כמה קשה הייתה לי כל פרידה ,והבנתי כמה
קשה צריך להיות להן .לנשים אני אומרת ,בסכום הכסף של הבטחת הכנסה
שום פרופסור לכלכלה לא היה מצליח לשרוד .השאלה היא ,איך אני לוקחת
את הכוחות האלה ,בעזרת הכלים שלנו למקום מעצים ,להזיז אותן מהמקום
המדכא אותן .אתן כה חזקות ,אני אומרת לנשים ,הבעיה היא שנקלעתן
למצב בו את כל הכוח שלכן אתן משקיעות בהישרדות .במקום להישרדות
בלבד ,נשתמש בכוחות להעצמה אחרת".

נשים בחברה דמוקרטית
הקורס "נשים בחברה דמוקרטית" נועד להיות נדבך נוסף בצמיחה ובהעצמה
של הנשים האלה ,ביחד עם נשים אחרות :מחנכות ,מנחות ומורות ,עובדות
בקהילה ומתנדבות .הקורס נועד להיות גם שלב ראשון בהכשרת מנחות
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לקהילה *.בנינו קורס לימודי מגדר ברמה אקדמית גבוהה עם מרצות
מומחיות בתחום מאוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב ,מכללת בית
ברל ,מכון אדווה ואשה לאשה .הקורסים הראשונים התקיימו בשיתוף עם
פרויקט קידמה באוניברסיטת חיפה.

תמונה  .15טקס סיום קורס "נשים בחברה דמוקרטית"  .1999מימין מרילין ספר ,תמי וינטר,
סועאד דיאב ואחת המשתתפות.

לקורס היו כמה מטרות :לצייד את המשתלמות בידע רלבנטי לחייהן ,ידע
שיאפשר להן להבין את ההיסטוריה האישית שלהן לא בדרך ,שבה רבות
מהן רגילות לראות את עצמן ,כמקרה פרטי של כישלון אישי ,אלא תוך ניתוח
חברתי ביקורתי; לאפשר חוויית הצלחה בלימודים באקדמיה .לכל הנשים
ידע אישי קודם בנושא זה .בתהליך שבחרנו ישמש ידע זה את הקבוצה
כולה לבחינת הנאמר בהרצאה ולהדגמתו ,להארת הנושא מזוויות נוספות
*

אשר לשם הקורס :אולי מתאים יותר היה לקרוא לקורס "נשים מממשות את
זכויותיהן הדמוקרטיות" .אך השם שבחרנו לבסוף ,היה בשל הרצון להטמיע ניתוח
מגדרי במערכת החינוך ופעולה לקידום חינוך לשוויון ,תוך קידום רגישות חברתית
במערכת .הייתי אז מנחה ביחידה לחינוך לדמוקרטיה ולדו־קיום במשרד החינוך.
הצלחנו להניע את היחידה להשתתף בתוכנית בתחילת הדרך .על התעודות היה
חתום גם משרד החינוך .מורות ונשות חינוך השתתפו בקורסים לצד נשים עם מעט
השכלה פורמאלית ,ובהתחלה אף קיבלנו תקציב קטן מן המשרד.
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ולתובנות חדשות; להעצים את הנשים ,לחזק את הביטחון העצמי על ידי
עצם היוקרה של הלימודים באוניברסיטה ושל יוקרת המרצות בקורס;
לאפשר בחינה והתנסות בשינוי בחיי הנשים וביצירת שינוי בסביבתן;
להתנסות בהנחיית עמיתות בנושא נבחר.
קבוצת המשתלמות נבנתה כקבוצה הטרוגנית בכל המימדים – מוצא
עדתי ולאומי ,גיל והשכלה ,מתוך הכרה שהמגוון הזה מאפשר לקבוצה
התבוננות מורכבת במציאות שבה חיות נשים מקבוצות שונות ,דבר התורם
להעצמה ולסולידריות .התהליך כולו התנהל מתוך שותפות של נשים:
ארלט אדלר ,מנהלת "קדמה" באוניברסיטת חיפה – שותפה רעיונית,
שותפה לבניית התוכנית ,שהעניקה תמיכה לוגיסטית ומוראלית; נשים
ב"אשה" המלוות באהבה ובפרגון; המרצות־ שותפות נלהבות לרעיון ,רובן
עומדות על כך שייתנו את הרצאותיהן בהתנדבות.
נשות הצוות היו תמי וינטר ,סועאד דיאב ואני .קיימנו שותפות הדוקה
ופגישות עבודה לאחר כל מפגש .נרגשות מהתהליכים המטלטלים להם
היינו עדות בקבוצות ,אנו חולקות התרשמויות ,רגשות ,מנתחות ומתכננות
יחד את הצעדים הבאים .היה קסם בפגישות העבודה האלה ,שהתקיימו
בביתה של סועאד ,כשדימה ,בתה התינוקת המקסימה ,משחקת בצד.
הרגשנו שותפות בתהליך מפעים של שינוי ותקווה .בפגישה שסועאד ,תמי
ואני קיימנו בנובמבר  2012אומרת סועאד:
"ברמה האישית ,לא הכרתי נשים מזרחיות .הדעה הקדומה שלי הייתה
שכל היהודים – אשכנזים ,דוגמת הנשים שאני מכירה ,עמליה ,דליה ,חנה.
מצאתי את הערביות בנשים האלה – נשים ערביות המדברות עברית .דמיון
גם בניואנסים הדקים .בהתחלה היה לי קשה להיכנס כמנחה שווה .בחוויה
שלי ,עדנה הייתה מורה שלי .לקח לי זמן להיכנס .בעבודה שלנו הרגשתי
שיש מקום לכל ההתבטאויות שלי ,לא הרגשתי צורך לעצור דברים מפני
ש"זה לא מתאים" .זרמתי .לא הייתי במתח .מה שאפשר את זה היו מפגשי
ההכנה הארוכים .זה הקרין הרמוניה ולכידות על הקבוצה .הייתי רגועה ,גם
בזכות בתי ,דימה ,שהייתה על ידי בישיבות".
תמי אומרת:
"גם אני יצאתי מחוזקת .מאוד אהבתי את הקשר בינינו .הרגשתי
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שאנחנו שותפות לאותה מטרה .שום דבר לא הפריע ,לא עלה כלל מתח על
בסיס אישי .כמה חשוב היה הקורס לנשים וכמה גאווה על כך שהן לומדות
באוניברסיטה .אני זוכרת במיוחד את הנשים מאתיופיה ,זה חימם את ליבי.
חבל שזה נפסק .כשנשים נפגשות ועובדות יחד עולה תחושת השותפות
והאחווה .sisterhood ,איך אפשר להפוך זאת למנוף?"
הקורס כלל  14פגישות שבועיות שארכו  56שעות ,ובהן הרצאות של
מומחיות בלימודי מגדר ועבודה בסדנאות בקבוצות קטנות.
ההרצאות היו במגוון נושאים המתייחסים למעמד האישה במשפחה,
בקהילה ובחברה ,בשוק העבודה ובפוליטיקה ,תוך בחינה של השאלה ,האם
מובטחות זכויות היסוד של נשים בדמוקרטיה .הוצגו ונידונו תיאוריות שונות
המסבירות את מצבן של הנשים והמנתחות את ההבדלים בין המינים ואת
יחסי הכוח בחברה ,את הדיכוי החברתי־כלכלי ,את האלימות לסוגיה כלפי
נשים ,את השפעות התרבות והחינוך ,החוקים ,המנהגים והדעות הקדומות
על מעמדה; מדגימות את ההפנמה של הדיכוי על ידי הנשים ומתארות את
המאבקים ליצירת שינוי.
ההרצאות ניתנו ברמה אקדמית על ידי מרצות מומחיות בתחומן ,מהן
ביקשתי להעביר ידע מורכב ,כולל תיאוריות חלופיות ,בלשון השווה לכל
נפש ,תוך הסבר של כל מונח :אני מעודדת את הנשים לשאול שאלות
הבהרה לגבי כל עניין או מושג אותו לא הבינו .אך ברור לי שזה מביך עבור
מרבית הנשים ,לפיכך ,אני יושבת בשורה הראשונה ושואלת את המרצה כל
אימת שאני שומעת מונח שגור שכזה דוגמת" :סוציאליזציה" "כרונולוגי",
"סימולטני"" ,אלטרנטיבי" ,פטריארכיה" .אני שואלת" ,למה התכוונת במונח
"היררכיה" ,את יכולה לתת דוגמאות?" חלק מן הנשים אוזרות אומץ בהמשך
ושואלות אף הן.
הסדנאות ,שלוש במספר ,רב תרבותיות בהרכבן ,מתנהלות בקבוצות
מונחות קטנות 12 ,עד  15משתתפות בקבוצה ,מיועדות לאפשר עיבוד המידע
בקבוצה אינטימית ותומכת .מקור הידע איננו ההרצאות בלבד ,והנשים
בקורס אינן "כלי קיבול" לקליטת מידע מן המרצה .בסדנה אנו בוחנות את
המידע ואת ההסברים התיאורטיים השונים ,לאור התנסויות החיים של כל
אחת מהנשים בקבוצה והתובנות שלה .אין עליונות לידע הבא מן החוץ (זו

153

من نساء في االحياء الى نساء في مجتمع ديموقراطي
השפעה של פאולו פרירה ,המחנך והתיאורטיקן הברזילאי ,שהציע פדגוגיה
ביקורתית ,פדגוגיה דיאלוגית) .הניתוח הזה ,ניתוח חברתי ביקורתי ,מאפשר
לנשים ,שרבות מהן רואות עצמן ככישלון וגם כאשמות בכישלונן ,לצאת מן
המקום הזה ולהבין את סיפור חייהן האישי בהקשר החברתי.
אך אנו נזהרות שלא להישאר בסופו של התהליך ,במצב בו אנו תופסות
עצמנו כקורבנות חסרי ישע .לכל אישה ניתן מקום המאפשר התבוננות
מחדש בעצמה ,בתפקידים הרבים שהיא ממלאת בחייה מדי יום ,התבוננות
והכרה בהתמודדות שלה לקיום ולרווחה של הילדים והמשפחה ,הערכה
להתמודדות שלה עם האתגרים והמכשולים והערכה למאבקיה לשרוד
למרות הקשיים הכלכליים והסביבה המדכאת .אנו בונות תפיסה חדשה
המבחינה בכישורים וביכולות המגוונים ,כולל כישורי ניהול של כל אחת.
אנו מאתרות בתהליך הזה את העוצמה הטמונה בכל אישה ,דבר המאפשר
יצירת שינוי בדימוי העצמי ושיקום ההערכה עצמית.
תפקיד מרכזי ביצירת השינוי ממלאת הקבוצה .הקבוצה נבנית כמקום
בטוח ,מקום תומך .זו איננה רק שותפות של נשים מדוכאות .זו קבוצה
המעניקה תמיכה לה זוכה כל אישה .זה המקום בו אנו מגיעות לתובנות
ביחס לשורשי הדיכוי וזה גם המקום הבטוח להתנסות באופני התנהגות
חדשים ,לבחון תגובות שונות לאינטראקציות בינאישיות ,לנסות יוזמות
חדשות ,להתנסות בהן באמצעות משחקי תפקיד בקבוצה ובמציאות ולקבל
משוב.
אנחנו בוחנות מה האפשרויות שלנו ,האם יש לנו אפשרויות בחירה ואיך
נבחר לפעול :להיכנע ,או להתמודד וליצור שינוי ,שינוי בחיי ,בחיי בנותיי
ובניי ,בקהילה בה אני חיה .וכאשר אוזרות הנשים אומץ להתנסות במציאות
בדפוסי התייחסות ותגובה חדשים ,הן משתפות את הקבוצה בחוויה וזוכות
בתמיכה ובעידוד .אנו לומדות זו מזו .אנו נעשות מודעות לאחריות שלנו
לחיינו ולסביבה שלנו.
תהליכי שינוי :התהליכים בקבוצות מניעים בחיי רבות מהנשים שינויים
בחיים האישיים ,בקריירה המקצועית ,וגם מולידים יוזמות חברתיות .אנו,
צוות המנחות ,צופות בהם בפליאה ובעונג .אחדים מן השינויים הם מעבר
לציפיות שלנו ,גם אם חלמנו עליהם והצהרנו עליהם כמטרות.
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משוב המשתתפות :במשוב שנותנות המשתתפות ,הן מכירות תודה
על ההזדמנות ללמוד ,מוקירות את הידע ומבקשות עוד .רבות מציינות
את המהפך שחולל בחייהן ,רבות מציינות בהערכה את ההזדמנות למפגש
מטביע חותם עם מגוון הנשים ולהיכרות עם עוצמותיהן.
עבודה בקבוצה יהודית־ערבית :כל הקבוצות היו קבוצות רב תרבותיות.
כאשר משתפת אחת הנשים את הקבוצה בסיפורה דומעות העיניים ומובעת
הזדהות עמוקה הנובעת מתחושה של אחווה ושותפות גורל .ואין גבול לפרץ
הרגשות במסיבות הסיום.
ברוב הקורסים האלה לא עבדנו על סוגיית יחסי יהודים־ערבים במדינה
ועל הקונפליקט .אולם בשנה שנייה בקורס שהתקיים בעכו ,חשבנו
שנחוץ לפתוח בבירור סוגיית היחסים בין יהודים לערבים וכי הקבוצה
בשלה לעבודה זו .היינו צוות המייחס חשיבות לבירור כזה ומנוסה מאוד
בסדנאות של יהודים־ערבים ,שמוקדן הוא בחינה של סוגיה זו .כאשר הצענו
זאת לקבוצה הגיבו המשתתפות ,יהודיות וערביות ,בחשש נורא .העובדה
שהן נתנו בנו אמון וסמכו עלינו רק החריפה את עוצמת התגובות .הנגיעה
בסוגיית היחסים ,בקונפליקט ,נתפסה כאיום על הקבוצה המהווה קבוצת
תמיכה וכאיום על המערכת החלופית הזו ,המספקת משקל נגד לחברה
המדכאת בה הן חיות .הן לא רצו ולא יכלו להסתכן באובדן העוגן הזה.
רותי אומרת:
"עבור הנשים בשכונות ,מפגש נשים יהודיות וערביות המתקיים
במסגרת הקורס הוא ייחודי לעבודה שלנו ,ואני רואה אותו כהכרחי .כאישה
שגרה בנשר ,אני רואה שהמפגש היחיד בשכונות בהן לא גרים יחד יהודיות
וערביות ,מתקיים רק כמפגש של עובדת ניקיון עם מעבידה .ואני שומעת
את השיח" :לא כדאי שייכנס ערבי לגור בשכונה ,אחריו ייכנסו עוד ערבים
והמחירים ירדו" .אני שומעת את הילדים בסביבה מדברים ,תפישותיהם
ימניות קיצוניות וגזעניות .הילדים שלי ,שבוודאי אינם גזענים ,שותקים
כחלק ממנגנון של הישרדות .רציתי שילמדו בשכונה .באיזה שהוא מקום,
אני מצטערת שהם שילמו מחיר ועדיין משלמים אותו .המפגש במסגרת
הקורסים שלנו חייב להתקיים .בשלב מסוים ,החלטנו למקד את "נשים
בחברה דמוקרטית" בדיאלוג בין נשים יהודיות וערביות .היה חשוב לנו שגם
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בתכנים וגם בייצוג המרצות ישתקפו הרבעים (לסביות ,מזרחיות ,ערביות,
אשכנזיות) .היה קשה לעתים עם חלק מהמשתתפות ,ימניות קיצוניות
שהגיעו לקורס על מנת לקבל גמול השתלמות ,אבל הקורס החזיק מעמד.
אני מרגישה שהייתי שותפה למהלך חשוב לאשה לאשה וחשוב לחברה
הישראלית.

תהליכי שינוי לאורך השנים
 18שנים חלפו מאז פתיחת הקורס הראשון .האומנם הצליחו הנשים
להמשיך בתהליכי הצמיחה שבהם צפינו בעת הקורסים? האם הקרינו
על סביבתן? אני נפגשת עם שתיים מהנשים ומשוחחת בטלפון עם ארבע
נוספות .הדברים שאני שומעת מהן מרגשים ומעוררים כבוד לדרך שעשו.
אני מרגישה צורך להיפגש ולדבר עם כולן .חושבת ,שהיה ראוי לחקור את
השאלה הזו בהרחבה .לא הפעם ,כנראה .יש לוח זמנים לסיום הספר .אני
מביאה את תקצירי הראיונות והשיחות שערכתי עם שש נשים ממשתתפות
הקורס הראשון והשני.

שבי ברזילי – הקורס היה כמו לעבור מטמורפוזה
בסוף הפגישה הראשונה של הקורס ,ניגשה אלי מיכל אדם ,חברה
ממשתתפות הקורס ,ואמרה" ,יש לי חברה שחייבת להיות בקורס הזה".
רשימת המשתתפות הייתה סגורה זה זמן רב 42 ,משתתפות ,שלוש מנחות.
לא רצינו לעבוד בקבוצות גדולות יותר בסדנאות" .היא חייבת להיות בקורס
הזה" שבה ואמרה מיכל" .רק עכשיו ,אחרי שהשתתפתי בפגישה הראשונה
של הקורס ,הדבר הזה התחוור לי .הקורס ישנה את חייה" – קיבלנו את שבי
לקורס .על כך הייתי ועודני אסירת תודה למיכל אדם ז"ל .מרגע שהתחיל
הראיון לא היה צורך לשאול שאלות .דבריה של שבי קלחו כמעין המתגבר.
אני מביאה אותם כלשונם.
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שבי ברזילי ,כיום רכזת השתלמויות בשתי"ל ,סניף חיפה ,אספה ותיעדה
באשה לאשה את הנתונים לגבי רצח נשים בין השנים  1997ל־ ,2003וערכה
את ארכיון העיתונות בספריית אשה לאשה:
"באתי ל"נשים בחברה דמוקרטית" ממקום של חוסר מודעות מוחלט ,אפילו
מעבר לחוסר מודעות ,באתי ממקום של אטימות .עם כל החופש לכאורה שבו
חייתי כנערה ,כאישה ,לא ידעתי כלום .דוגמה לכך ,את המילה "לסבית" שמעתי
לראשונה בקורס .לא ידעתי שיש מילה כזו .אני חושבת ,שמה שקרה לי בעצם,
היה ממקום של עיניים עצומות ונפש וגוף סגורים ועצומים לחלוטין – הכול
נפתח .דוגמה לפקיחת עיניים :באחת ההרצאות" ,מקום האישה בשירה",
הקשבנו לכמה שירים ישראליים בהם האישה היא כלום ,היא או האם או אבר
מין .בעקבות ההרצאה התחלתי להקשיב למילים של השירים באנגלית ,שאותם
הייתי שומעת .הקשבתי למילים בשיר דליילה ,שבו אומר הגברI held the ,
… knife in my hand and she laughed no moreכלומר ,הוא הורג אותה .או
השיר שבו גבר שר לילדה בת ...Sixteen candles :16
נחבר זאת למקום של דמוקרטיה .מבחינתי ,המקום הזה הוא המקום
שבו אני אחראית לעצמי ,מקבלת החלטות ,נושאת באחריות על החלטותיי.
כשהייתי נשואה ,מי שהיה בעלי ,עשה דברים שלי הוא לא הרשה לעשות.
והתקוממתי אז ,בלי לדעת .לאחר הקורס גיליתי ,שהרבה דברים עליהם
נאבקתי כילדה ,כנערה מול אבא שלי ,היו מוצדקים .הקורס נתן לי את
הלגיטימציה ,אישר לי שחשבתי נכון ,שאני שווה לא פחות מהאחרים,
ושיש לי זכויות לא פחות מאחרים .הקורס חידד את ההסתכלות שלי פנימה
והחוצה .למשל ,הכעס שלי על הצגת הדרמות של העשירים הסובלים,
שהיא סוג של קונספירציה של העשירים ,שנראה כמה הם סובלים ולא
נתקומם על כך שיש פגיעה בקשישים עניים שבריאותם לקויה.
היום ,במשרד ובחיים בכלל ,אני משתמשת במושג "זכות" ,זו זכותי.
הידע שרכשתי פקח את עיני .זה גם מה שהוביל אותי למקום בו אני נמצאת
היום .אחד הדברים שלמדתי אז – שאינני שק אגרוף של אף אחד ,שלאיש
אין זכות לפגוע בי .היום – כאשר לא טוב לי במקום מסוים – אלך משם.
הלימוד על הדמוקרטיה היה דרך העין הנשית .יכול להיות ,שלולא נקודת
המבט הזו לא היו הדברים האלה נלמדים .והראייה הזו מתחזקת :ככל שאני
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שואלת יותר ,עומדת על שלי ,הראייה מתחדדת ונעשית ברורה יותר .זה
מאוד השפיע עלי.
מיכל אדם ז"ל ,התקשרה אלי לפני יום הולדתי הארבעים ואמרה לי,
"אין לי כסף לתת לך מתנה ,אבל הגיע הזמן שתעשי שינוי בחיים שלך
ואני מציעה לך את הקורס נשים בחברה דמוקרטית ".עניתי לה ,מה ,ירדת
מהפסים? את מכירה אותי כבר  25שנים ,את רואה אותי באוניברסיטה?
בכל השנים שהכירה אותי הייתה מיכל אומרת לי" ,מתי תפסיקי למצוא לך
את בני הזוג הכי פסיכים ,מתי תראי מה את שווה?" הייתי בחרדה .השבעתי
אותה לפני הנסיעה לאוניברסיטה ,שלא תזוז ממני סנטימטר .ישבתי צמודה
אליה ,שערותיי על הפנים ,שלא יראו אותי.
ואני מסתכלת על עצמי היום – רכזת השתלמויות חיפה והצפון
בשתי"ל חיפה .אני יודעת מה אני שווה ויודעת שאני מוערכת ,מרגישה
בהערכה .בגדול – המפגש עם הקורס הזה הפך לי את החיים .השחרור
היה בנפש ובגוף .עד אז לא ידעתי שיש מושג כזה לסביות .כשמיכל
הזמינה אותי למסיבה של נשים ,היא הסבירה לי שיכול להיות שיהיו בה
נשים שמתחבקות ,שמתנשקות .ועדיין לא הבנתי .כשנכנסנו ,התקפלו לי
הרגליים .ראיתי אישה חובקת אישה .וידעתי באותו רגע ,שהיא תחבק
אותי ,כך ,באותו אופן .ובשלוש לפנות אותו בוקר ,אני ,הקנאית לפרטיות
שלי ,צעקתי" ,אני אפנה לה מקום במדפים שלי ".ביום ראשון היא באה אלי
וחיינו יחד שמונה שנים.
למה השינוי אצלי היה כל כך גדול? זה קשור לילדות שלי עם אבא אלים,
שכאשר היה מישהו בסביבה היה אומר עלי" ,אה ,איזו ילדה חכמה .היא תהיה
עורכת דין ".אבל כאשר לא היו אנשים בסביבה היה אומר לי" :את לא היית
בשכונה כשאלוהים חילק שכל ".הייתי צריכה לבחור .כילדה היה לי יותר
קל לבחור להיות מטומטמת ,כי לא הייתי צריכה להוכיח דבר .לכן כל השנים
הסתכלתי על עצמי כאישה מטומטמת .אבל במהלך הקורס ובקורס הכשרת
המתנדבות לקו החירום – אליו הצטרפתי מיד לאחר שהתחלתי בקורס "נשים
בחברה דמוקרטית" – נשים היו באות להתייעץ איתי והיו אומרות" ,יה ,איזו
אישה חכמה את ".זה לא "התלבש" לי .למדתי מהמקום הזה .אני יודעת בוודאות
שאינני מטומטמת .זה היה הטפטוף הנגדי לטפטוף שטפטף אבא שלי.
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עשר שנים לפני הקורס נסעתי לארצות הברית ולאנגליה .זה היה הזמן
שבו התחילו לעבור ממכונות הכתיבה למחשבים .כשחזרתי ,לא יכולתי
למצוא עבודה והתחלתי לעבוד שלוש פעמים בשבוע במשק בית אצל
משפחה שהיכרתי עשרים שנה ואצל משפחות אחרות .אחרי הקורס חנה
ספרן הושיבה אותי ליד המחשב וחזרתי לאדמיניסטרציה .אז דליה זק"ש
הציעה לי לבוא לעבוד באוניברסיטה.
הקורס היה כמו לעבור מטמורפוזה .לא רק ההרצאות .לנסוע
לאוניברסיטה ,המפגש בקורס איתך .שאנשים עם תארים אקדמיים מדברים
איתי בגובה העיניים ,ואני לא מדברת שטויות – זה אחד הדברים שהתחילו
את השינוי .אם אנשים מהאקדמיה יכולים לשבת ולשוחח איתי ,אז אני לא
כל כך מטומטמת .בקורס שלנו היו נשים מכל הסוגים .ההתכנסות הראשונה
הייתה באולם ,ואני יכולה לעצום את העיניים ולראות את הצבעוניות .היו
נשים שבחיים שלהן לא למדו והיו כאלה עם תארים אקדמיים .זה היה גם
מפגש ראשון שלי עם נשים ערביות ,דבר שמתקשר אצלי לדמוקרטיה.
פתאום הקשבתי לאחרות והתחלתי להבין את העולם שלהן .וכולן היו
בגובה העיניים .הרגשתי שווה בין שוות".
שלוש נשים מעכו השתתפו בקורס הראשון .מירה לוי ,רכזת מועדון
נשים ,יפה חלפון ורחל עמר עובדות שכונתיות .עם סיום הקורס נחושות
שלוש הנשים האלה בדעתן ,כי על אשה לאשה לקיים גם בעכו קורס כזה.
הן הצליחו לגייס את השותפים בעיריית עכו .את המתנ"ס אין צורך במאמץ
לגייס ,מנהלו ,שאול פלדמן ,עושה הכול להצלחת התוכנית 35 .נשים
משתתפות בקורס הראשון בעכו .אנחנו מתחילות במסורת של קורסים
בעכו ,כולל קורסי המשך.

מירה לוי־ עברתי תהליך עם עצמי
"הייתי רכזת מועדון נשים במתנ"ס בעכו וחיפשתי תכנים .כך ,דרך רותי
גור ושאול פלדמן ,מנהל המתנ"ס בשכונת וולפסון (בן זוגה של רות) הגעתי
לקורס נשים בחברה דמוקרטית .הקורס התחיל להעיר בי מודעות למעמד
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האישה ועברתי תהליך עם עצמי .בסיום התהליך הזה ,בשנת ,2005
התגרשתי .זו הייתה נקודת זינוק להעצמה שלי .כנראה טפטף לאט ,לאט.
אני שמחה על כך ,החלטתי להתגרש ולחיות את החיים שאני רוצה ,ויש לי
אותם היום .הקורס מאוד עזר לי גם בחינוך בנותיי כשהיו בשנות ההתבגרות.
העברתי להן את המסר – שתהיה להן קריירה ושלא תהיינה תלויות בבן זוג.
אם יחליטו על זוגיות ,זו החלטה שלהן .זה לא היה החינוך שאני קיבלתי.
הייתי בת  22וחצי כשהתחתנתי ,ומהר מאוד נכנסתי להריון .ניקיתי
ובישלתי והייתי בבית עם הילדות שבע שנים .היה לי טוב .בלי לחץ ,בלי
לשים את הילדות במעונות .השיקול היה משותף לי ולבעלי .זה התאים לי.
כשבתי הקטנה הלכה לגן ,התחלתי לעבוד בחצי משרה ובהדרגה עבדתי
יותר .הייתי נשואה עשרים שנה .לא הרגשתי צורך בעצמאות כשהייתי
נשואה .הייתה בינינו חלוקת עבודה מסורתית .הוא הביא את עיקר הפרנסה
ובסך הכול החלוקה הייתה נוחה לי .כאשר התחילו להיות דברים ביחסים
שהפריעו לי ,החלטתי שלא מתאים לי .התלבטתי לא מעט .עיקר החשש
היה כלכלי .השתכרתי אז  3500שקל .לא ידעתי מהו ערך הרכוש המשותף
שלנו או כמה משכנתא נשארה על הדירה .לא הייתה מערכת יחסים עכורה,
אך לא הייתי מסופקת יותר והייתי מוכנה לגור באוהל.
תוך זמן קצר התארגנתי ,קניתי דירה ולאחר שנה התחלתי בעבודה
נוספת לעבודתי עם קבוצות נשים ועם אנשים בעלי צרכים מיוחדים,
בהתחלה ברבע משרה ובהמשך בחצי משרה ,כמפעילה חברתית של 500
משפחות של קשישים .בכל המקומות יש לי חופש פעולה להיות יצירתית
– אני מארגנת סדנאות ,הרצאות ,טיולים ומפעילה  13מתנדבות .אני עובדת
עם רכזות אחרות בארץ ועם מוסדות .אני מתוגמלת יפה ומאוד נהנית.
שנה לאחר הגירושים דגדג לי לחזור ללימודים .סיימתי בהצטיינות
לימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה ולתואר שני בלימודי מגדר .קיבלתי
מלגות הצטיינות ללימודים .במכללה נהניתי מכל רגע .הרגשתי רעננה
ומאושרת .התחברתי לצעירים ולמבוגרים .עכשיו אני בקורס הנחיית
קבוצות באוניברסיטת חיפה .שש שנים הקדשתי ללימודים .אבל גם ביליתי
וטיילתי בארץ ובעולם .לפני שנה הרגשתי רצון בזוגיות חדשה .יזמתי
חיפוש ולאחר סינון בחרתי .היום יש לי גם זוגיות חדשה וטובה.
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לקורס "נשים בחברה דמוקרטית" באתי כרכזת קבוצות נשים לחפש
תכנים וללמוד הנחייה .התהליכים בקבוצה היו תהליכי העצמה ,שנבעו
מההתחברות בין נשים ,הדיבור של נשים ,החברותא ,לשתף זו את זו,
התמיכה ,שיחות הנפש והתובנות .את כל אלה אני מיישמת בקבוצות שלי
היום.
את ,עדנה ,היית אחת משתי נשים שהשפיעו על חיי .באת ,אישה
מהאקדמיה ,בג'ינס ובנעלי ספורט והקשבת לנו ודיברת אתנו בגובה
העיניים .אני זוכרת את רחל עמר ,שהייתה נבוכה בהתחלה וחששה לדבר,
את העצמת אותה .אמרת לה" ,יש מקום לקול שלך" .בגלל זה אני לא באה
כמקור הידע בקבוצות שאני מנחה .אני נותנת לכל אחת מקום .לראות את
הנשים מביאות את עצמן ,את הידע שלהן זה מקסים בעיניי .לראות את
השונה ולהתגאות בו.
אני עובדת גם במרכז הגישור בעכו ,שבו אנחנו מנסים לתרום לדיאלוג
העירוני במרקם הרב תרבותי של העיר .שאלנו את עצמנו במרכז הגישור,
איך להגביר מודעות לרב תרבותיות ,ליחסי יהודים ערבים .חשבנו להשתמש
במסגרת הרב תרבותית של הנשים הקיימת במועדוניות ,בהן ערביות
ויהודיות ,עולות חדשות וותיקות מקיימות פעילויות ,חוגגות יחד חגים,
כאשר כל אישה נחשפת לאחרת ,למנהגים .זה מחלחל .חשבנו שזה ישמש
משקל נגד לדמוניזציה".

רחל עמר – כן ,את יכולה
"משפט סיכום שלי :אני קיבלתי ממך דבר יוצא מן הכלל .הלכתי אתו לאורך
הדרך שלי .הביטחון שנתת לאנשים שלא הגיעו להשכלה גבוהה" ,כן ,את
יכולה" .לא שכחתי את זה ,הוא מלווה אותי .אני משתתפת בהרבה סדנאות,
אני מגיעה ,אני שם ,אני נפתחת ,ואני מסוגלת להוציא את מה שיש לי .אני
אומרת בלי להתבייש .אני זוכרת את דברייך" ,כן ,אתן מסוגלות .אל תפחיתו
מהערך שלכן" .היופי הזה ,שאדם משכיל מדבר כשווה אל שווה אל מי שיש
לו פחות השכלה ,מאפשר לו להבין שהוא שווה.
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נחשפתי להרבה ידע ואני פתוחה לדעת את הדברים ,לקרוא בעיתון,
לגלות דברים .כשהאדם עצמו מגלה את הדברים ...זה עשה לי טוב ,הרבה
טוב .אבל אילו לא הייתה ההתחלה ,לא היה המשך .הגיע תורי להנחות,
לקום ולעמוד לפני הקבוצה ,לנסות להתגבר על המחשבה שאני לא מסוגלת.
סיכמתי את המאמר ,והיי ,איזה יופי ,את מקשיבה ,את רואה .העידוד הזה
יש בו הרבה .אני מסוגלת.
איך התמדנו להגיע ,גם בגשם ,בקור ,בלילה .היינו מסורות לאשה
לאשה .היום זה לא באותה עוצמה .הייתי שותפה בפרויקט של ליווי נשים
נפגעות אלימות לבית המשפט .כיום אני מתנדבת במועדון קשישים ,בו
עבדתי קודם כרכזת ,אני מקשיבה להם ,אני אוזן קשבת לכל אחד ,הרי גם
אני זקוקה לאוזן קשבת".

סיהאם חלבי – עשינו מהפכה בדלית אל כרמל
סיהאם השתתפה בשנה הראשונה של הקורס .כאשר פתחנו ,כמה חודשים
לאחר מכן ,קורס נוסף באוניברסיטה היא נרשמה שוב והביאה אתה
במכוניתה לפגישות ארבע נשים נוספות מדלית אל כרמל .לאחר סיום
הקורס השני כבר בנתה במתנ"ס את התוכנית הראשונה ביישוב לנשים
בחברה דמוקרטית .כיום מנהלת סיהאם את מחלקת הנשים באגף חינוך
למבוגרים במועצה המקומית .סיהאם מספרת:
"עשינו שינוי בכפר ובמגזר הדרוזי .שינינו תפישה לגבי זכויות הנשים.
עשינו מהפכה גדולה בדלית אל כרמל ,אחרי שלמדנו בקורס שלכן ולמדנו
מהן זכויות האישה – בזכותכן .הקורס חיזק את האמונה שהייתה בנו שנחוץ
שינוי .יש לנו עכשיו שני קורסים להעצמה בכל שנה .עלינו דרגה .התחלנו
בהעצמה ,בהתחלה בבתים ,אחר כך במתנ"ס .ואחר כך כמה נשים הלכו
ללמוד באוניברסיטה .היום יש  4עד  5נשים אקדמאיות על כל גבר .כולן
לומדות .מהפכה .היום מחפשים איך לקדם גברים ללימודים .הם הולכים
לצבא ולא לומדים .האישה לומדת ואחרי הלימודים היא עובדת ,והיא גם
עקרת בית וגם פעילה בכפר.
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התחלנו בתוכניות להעצמה עם האמהות .יצאנו מכפר שמרני .לא היינו
אקדמאיות בזמנו .והמשכנו ללמוד .היום כל הנשים לומדות ,גם הדתיות.
באות גם הנשים המבוגרות ,בנות  60ויותר שלא למדו קרוא וכתוב .אחדות
רוצות ללמוד ,כי הן רוצות לקרוא בספרי הדת .נשים אחרות ,מבוגרות
וצעירות מבקשות ללמוד להשתמש במחשב .נשים מבקשות ללמוד
ולומדות כל דבר .יש לנו הרבה מאוד קורסים .הכנסתי גם תג"ת (תעודת גמר
תיכונית) למבוגרות ולמבוגרים .יש לנו במתנ"ס קבוצה מאוד מגובשת של
נשים .אנחנו פעילות במספר עמותות בכפר ומחוצה לו .מציינות כל שנה את
השמונה במרץ .אחרי רצח אישה בכפר ,קיימנו הפגנה נגד האלימות כלפי
נשים .אנחנו מקיימות מסגרת מפגשים רב תרבותית .היא חשובה לי .זה
עושה לנו טוב .בכל מפגש אנו בוחרות נושא אחר .לפני שבועיים ,במפגש
האחרון דיברנו על איכות הסביבה.
גידלתי את הילדים שלי ברוח זו ,בתי הבכורה מנהלת מרפאת קופת
חולים בדלית אל כרמל ,הבת השנייה היא חוקרת גנטיקה ,הבן מהנדס ובתי
הצעירה מסיימת לימודים לתואר שני באיכות הסביבה .בנותיי ובני גדלו
עם אישה פמיניסטית .הן דעתניות ,הן אחרות לגמרי ממה שהיינו אנחנו ,הן
גדלו בשוויון והפנימו זאת .עשיתי את שלי במשפחה ובחברה שלי .אני לא
אשכח אתכן .ולא אשכח כמה התרגשו הנשים לנסוע ללמוד באוניברסיטה".

נדיה אבו חמוד – איזה עוצמות זה נתן לי!
"הייתי בת מזל שמצאתי אתכן .זה העמיד אותי על הרגליים ,נתן לי ביטחון.
איזה עוצמות זה נתן לי! אנחנו לא זוכות לכך בסקטור הערבי .חיפשתי
ליפול על אוזניים קשובות .אמרתי ,פה חיי מתחילים .רציתי להמשיך
בלימודים ולא היה לי פתח .ביקשתי מארלט והיא התחילה לפתוח לי
דלתות באוניברסיטה .זכות גדולה.
כבר בזמן הקורס הרגשתי שקיבלתי טריגר ,ואני יכולה לדבר ולהיאבק
למען המשפחות השכולות בהן טיפלתי ושומעים אותי בעירייה .אחרי
הקורס הרמתי כנס ארצי של אלמנות דרוזיות למאבק בקיפוח ממנו
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סבלנו .חששתי לדבר בפני קהל כל כך גדול .את ,עדנה ,הדרכת ואימנת
אותי בטלפון ,איך להתגבר על החששות ולדבר .הכנס היה הצלחה גדולה.
באחד הימים הזמין אותי מנהל הביטוח הלאומי בנצרת .הוא אמר" :מה פשר
הדבר הזה? אלמנות דרוזיות לא יוצאות מן הבתים! למה את מוציאה אותן
ללימודים?" עניתי לו" :למה שהן לא יקבלו את זכויותיהן?" הוא השתתק.
אבל היום ,הביטוח הלאומי פתח בפני האלמנות הדרוזיות את כל הדלתות.
הן יודעות את זכויותיהן ומקבלות את זכויותיהן ,כמו כל האחרות.
במשך השנים למדתי וסיימתי לימודים לתואר ראשון .הייתי דירקטורית
ברשות החברות הממשלתיות ,שלוש שנים כנציגת ציבור במועצה הישראלית
לצרכנות ולאחר מכן עשר שנים במועצת הזיתים ,עד שאוחדה עם מועצת
הפירות 33 .חברים היו בדירקטוריון ,הייתי אישה יחידה בדירקטוריון הזה
בו כל השאר היו גברים .היום חזרתי למועצה לצרכנות בהתנדבות.
אני עובדת במרכז יום לקשיש כאם קהילה תומכת ,לאחר קורס הכשרה
שנתי .טוב לי עם זה .המשכורת גרועה וצריך להיאבק על שיפור ,אבל
העבודה שלי חשובה .אני נותנת לקשישים מידע על זכויותיהם ,לא רק לגבי
מה שמגיע להם מהמדינה ,אלא גם מגופים פרטיים ,דוגמת בזק .אני לא רק
נותנת מידע .אני גם מסייעת להם לממש את הזכויות .ואני מעודדת את
האנשים שאותם אני מבקרת .הבוקר ביקרתי אלמנה ,אותה לא ראיתי מזה
זמן בפעילות היפה שאנו מקיימות לנשים במועדון .מצאתי אותה עם צלעות
שבורות" .אני שוכחת מהכאבים שלי כשאת כאן" ,אמרה לי" ,תחזרי".

סוזי זריהן – מה שנשים יכולות
"האוניברסיטה הייתה בעיני מקום מקודש .מי בכלל מגיע לשם? רק
אנשים עם ידע ,עם השכלה .להיות שם זו הסגת גבול .לטייל במסדרונות,
להסתכל בתלמידים על הדשא עם הספרים .אני לא שייכת ,אני מטירת
הכרמל .הקורס "נשים בחברה דמוקרטית" פתח בפני את תחילת הדרך שלי.
החשיפה לידיעה שאני יכולה לעשות דברים ,שאינני חייבת הסכמת הבעל.
זו הייתה תחילת דרך לעצמאות .לצאת כל יום ראשון ,שעה בשביל עצמך.
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ישבתי במעגלים ודיברתי ופתחתי דברים .והיה לי חופש בלב ובנשמה .אני
זוכרת את המעגלים הקטנים ,להקשיב לאחרת ולדבר .אלה היו אבני דרך
בהתפתחות שלי.
זו הייתה גם תחילת הדרך שלי לעצמאות כלכלית .הבנתי ,שאם לא
אכנס למקומות חדשים ,לא אתקדם .ואז התחלתי בעשייה שלי .בהתחלה
למען עצמי ולמען ילדיי ולקחתי אותם להצגות ולחוגים .התחלתי להיחשף
לעצמאות של האישה .תמיד יש לי אוזן קשבת ,אמרתי .נכנסתי לאשה
לאשה .קיבלתי תפקידים .בכנס הפמיניסטי נתנו לי להנחות סדנה .הבאתי
אתי את בתי הילדה" .היית גדולה ",היא אמרה  .נתנו לי ביטחון וכך אני
עושה בעבודה שלי עם נשים היום.
אחרי "נשים בחברה דמוקרטית" עשיתי המון .במקום העבודה שלי,
בבית החולים ,ביקשתי ללמוד ולהתקדם ,הלכתי לראיונות ,לא פחדתי.
אישרו לי לימודים והשתלמות ולמדתי .לחברי לעבודה אמרתי" ,צריך ועד
פעיל .תבחרו איזו אישה לוועד" .הם אמרו" ,את יודעת לדבר" ובחרו בי לוועד
העובדים .אני מייצגת היום את כל כוחות העזר בוועד .ואני מדברת .אני
נכנסת לאנשים רמי מעלה ולא חוששת לדבר .לא הפסקנו לפעול כקבוצה.
למדנו תקשורת ,תקשורת זוגית ,בנינו את קבוצת "אדווה" למען עצמנו ,כדי
שנוכל להתפתח .אתן ,ארלט ,רותי ואת (עדנה) ליוויתן אותנו .ואז הכירו בנו
הרשויות ונתנו לנו מרצות .הבנו שעלינו לעשות למען הקהילה והקמנו את
"מש"י – מה שנשים יכולות" ,וארגנו לנשים הרצאות וסדנאות ,אסרטיביות
ודינאמיקה קבוצתית .הלשכה לשירותים חברתיים ,שראתה בנו קבוצה
איכותית ,החליטה לממן לנו ,לארבע נשים שלא פחדו לדבר ,מאמנות
לראשי קבוצות .הייתי נכנסת לחדר סגור לשעה לקבלת הדרכה בטלפון.
למדתי להעלות על הכתב כל מה שאני רוצה ולחשוב מחשבות חיוביות.
וצמחתי .ארגנתי לבד את חתונת בני ואת בר המצווה של בני השני .למדתי
נהיגה והיום איני תלויה באיש .היו גם משברים .טיפלתי בהם .בסופו של
תהליך גם בן זוגי השתנה ,למד והתפתח .יצאתי מחוזקת.
גם ב"מש"י" הייתה נפילה אבל הכרתי את המנגנון ,הלכתי ללשכה
ודרשתי יועץ ארגוני .באחת הנפילות מתקשרת רותי גור ומציעה לי
להשתתף בפרויקט חונכות נשים לזכויות .אמרתי שאלך רק עם כוכבה.
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בראיון חלקו לי מחמאות .התלהבתי .נהייתי אחת מן המניין ,אחת מן
השורה .כשאמרו תחשבו מה אתן רוצות לפתח בעירכן ,אמרתי" ,למה לא
נקים מועצת נשים בעיר" .עכשיו זה רוקם עור וגידים .עשינו עבודה נפלאה
במשך השנים .ראיינו נשים .ראיתי שיש לי כוח ושאני יכולה .הכנסתי
לעניינים את דנה .היו עליות וירידות .וכל הזמן כתבתי .היום אני יושבת עם
ראש העיר ועם מנהל הלשכה לשירותים חברתיים .אמרתי להם" :זו תעודת
עניות אם אין לעיר מועצת נשים" .עכשיו זה בתהליך הקמה .שלחנו הצעת
תקציב .עלינו רף.
אני עליתי מאחת למאה .אני דמות מובילה במקום העבודה ואני מובילה
ביישוב שלי .אני רוצה מקום מאפשר לנשים ביישוב שלי .לא רוצה לראות
נשים רק כמנדנדות עגלות .רוצה לחשוף את יכולות הנשים .אני רוצה
שהנשים היושבות על החומה ומנדנדות עגלות ישמעו הרצאות ,ילמדו .שלא
יקרה להן המקרה שלי ,פספוס של הרבה שנים".

נשים בחברה דמוקרטית – משתתפות ושותפויות
התחלנו את עבודתנו בשכונות בשנת  .1991מינואר  1995ועד  2001קיימנו
את הקורסים של נשים בחברה דמוקרטית .קיימנו שותפות מתמדת עם
קרן אברהם ,עם מרכז "קידמה" באוניברסיטת חיפה ושותפויות בחלק מן
הקורסים עם היחידה לחינוך ולדו קיום במשרד החינוך ,התרבות והספורט.
שיתפנו פעולה באוניברסיטת חיפה עם החטיבה ללימודי האישה ועם
החטיבה ללימודי המשך בבית הספר לעבודה סוציאלית ,עם מועצת הנשים
של חיפה ,עם "בת שלום־צפון" ,עם מועצות ועיריות בשלטון המקומי וכמובן
עם כיאן ,מרכז סיוע לנפגעות אונס וקו חרום לנפגעות אלימות.
קיבלנו מענקים מקרן אברהם ,מהקרן החדשה לישראל ,מ־Women’s
 World Day of Prayerומ־ .American Friends Service Committee
אנו אסירות תודה לקרנות .למעלה מ־ 400נשים השתתפו בקורסים הרב
תרבותיים שלנו ,אשכנזיות ומזרחיות ,ותיקות ועולות חדשות מאתיופיה
ומחבר העמים ,נוצריות ,מוסלמיות ודרוזיות ,מחיפה ,עכו ,טירת כרמל,
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יוקנעם ,קריית ביאליק ,נהרייה ,דלית אל כרמל ,עוספיה ,נצרת ,נצרת
עלית ,נשר ,שפרעם ,קריית ים ,חדרה ,מגדל העמק ,משגב ,סכנין ,מגידו,
איכסל ,טבריה ,שעב ,דבוריה ,היוגב ,אום אל פחם ,כפר תבור וקיבוצים.
הרצו בקורסים :פרופסור רחל הרץ לזרוביץ' ,ד"ר דבורה קלקין פישמן,
פרופסור רות כץ ,ח"כ (לשעבר) תמר גוז'נסקי ,ענת הופמן ,אביבה הופמן,
ד"ר לינדה עפרוני ,ענבל פרלסון ז"ל ,פרופסור חנה הרצוג ,ד"ר אסתר הרצוג,
דניס אסעד ,ד"ר רבקה ריבק ,ד"ר ח'אולה אבו בקר ,חנה זוהר ,פאתנה חאזן,
נבילה אספניולי ,ד"ר עמליה סער ואחרות .כמעט כולן ביקשו לעשות זאת
בהתנדבות ,מתוך הרגשת שותפות ורצון לתמוך בפעולה .אנחנו זוכרות
אתכן באהבה.

תמונה  .16משתתפות הקורס השני באונ' חיפה  .1997-8עדנה שניה משמאל ,מימינה סיהאם
חלבי.

על מנחות הקורס הראשון ,תמי וינטר סועאד דיאב ועדנה זרצקי
טולידאנו ,נוספו בהמשך רולא דיב ,רותי גור ,אוהיילה ,ושהירה שלבי.
בנוסף למסגרת הקורס השבועית הרגילה ,קיימנו למשתתפות סמינרים
מרוכזים בנושאים דוגמת" :נשים ,כלכלה ושוק העבודה" או "מיניות
האישה" .הסמינרים התקיימו בתנאי פנימייה בסופי שבוע והתקיים בהם
מפגש בין נשים מקורסים שונים.

167

من نساء في االحياء الى نساء في مجتمع ديموقراطي
במועצה האזורית הגליל העליון בנו ברוריה ברזילי ,ממשתתפות הקורס
הראשון ,וקטיה כהן קורס למנהיגות נשים הבנוי לפי מתכונת הקורס שלנו.
הן באו אלי להדרכה .היה קל לגייס נשים לקורס מהקיבוצים בלבד ,אבל
הן עמדו על כך שהקבוצה תהיה מעורבת ותכלול נשים מקריית שמונה
ומן המושבות והצליחו ,כבר בקורס הראשון ,לצרף משם מספר נשים .זה
השפיע על ההמשך ועל התרחבות העבודה המשותפת גם במרכז סיוע
לנפגעות אונס ותקיפה מינית ,שהוקם באותו זמן על ידיהן ועל ידי נשים
נוספות מ"פורום נשים".
באוניברסיטת תל אביב ,צוות משותף של לימודי ההמשך בבית הספר
לעבודה סוציאלית ,החטיבה ללימודי האישה ובית הספר לשלום בנווה
שלום (פרופסור מרים גולן ,פרופסור אריאלה פרידמן ,וד"ר נאווה זוננשיין)
הזמינו אותי ב־ ,1995בסמוך לסיום הקורס הראשון ,לשמוע על התוכנית
שבנינו ,על עקרונותיה ועל התהליך שעברנו .בהשראת התוכנית שלנו ,הן
בנו תוכנית דומה .במשך  13שנים הן מקיימות באוניברסיטה קורסים לנשים
יהודיות וערביות מיפו ,תל אביב ,כפר קאסם ,ראש העין ויישובים נוספים
באזור .מ־ 2005עד  2007נערכו קורסים גם באוניברסיטת בן־גוריון לנשים
יהודיות וערביות מהדרום .בכל שנה היה מחזור של כ־ 40נשים.

לא אחרית דבר
אני אסירת תודה לכל הנשים באשה לאשה ,שסמכו עלי ואפשרו לי להגשים
את החלום ,את הפנטזיה הזו" ,נשים בחברה דמוקרטית"; גם לכל הנשים
שהיו שותפות :ארלט אדלר מנהלת "קידמה" ,המרצות ,המנחות וכל הנשים
שתמכו .הן היו שותפות אמת בעבודה משותפת .עבורי זו הייתה הזדמנות
לממש את היכולות הטמונות בי ,לשלב את הידע האקדמי שלי בחינוך
ובסוציולוגיה ואת הניסיון והתובנות שלי מעבודה עם נוער בשכונות ,עם
נשים במקלט ,עם סטודנטיות ,מחנכות ומנהלות בתי ספר בסדנאות המפגש
היהודי־ערבי ,על מנת לעשות עבודה משמעותית ,ליצור שינוי משמעותי
בחייהן של נשים.
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האזנה לעדויות הנשים היום ,מרגשת אותי וממלאת אותי גאווה גדולה
בנשים האלה ,שאזרו אומץ ,שגייסו תעצומות נפש ושינו את מסלול
חייהן ואת סביבתן הקרובה .חלקן יצרו שינוי חברתי עמוק .עשינו תיקון,
אני אומרת לעצמי" .נשים בחברה דמוקרטית" הן חלק מהשינוי שחוללה
התנועה הפמיניסטית בארץ .חוללנו שינוי .אני זוכרת את הנשים במקלט
לנשים מוכות בשנת  ,1984כאשר היה עליהן להתמודד ,לא רק עם הצלקות
בגוף ובנפש שהותירה בהן המציאות האלימה ועם הקשיים של הסתגלות
לחיים במקלט ,אלא גם עם הדימוי השורר בשכונה שלהן שהמקלט הוא
בית זונות .והשוטרים שהגיעו לבית בו הוכתה אישה באכזריות היו אומרים
"בואו נעשה כוס קפה ונדבר".
האם התקדמנו? במאבק הזה בו השקענו ,הנשים באשה לאשה ונשים
בארגונים נוספים ,מאמצים ומסירות ,הגענו להישגים לא מבוטלים,
בהעלאת המודעות של ציבור הנשים ,הגברים והממסד לזכויות הנשים,
להבנת מקורות האלימות כלפי נשים ובשינויי מדיניות חלקיים במספר
תחומים .הצלחנו ,יחד עם ארגונים נוספים ,לקדם הכרה בזכויות הקהילה
הגאה ושינוי במדיניות .אבל באותה עת ,בד בבד ,חלה הידרדרות במעמד
הנשים בשוק העבודה עקב הנהגת מדיניות ניאו ליברלית ,הפרטה נרחבת
ומעבר מהעסקה ישירה להעסקה באמצעות חברות קבלן .הישגי מאבקי
העובדות והעובדים במאה השנים האחרונות נשחקו .נשים מוחלשות הן
הפגיעות ביותר .אך לא רק הן נפגעות .הפגיעה כוללת קבוצות גדולות של
נשים העובדות בתנאי העסקה פוגעניים :עובדות ניקיון ,מורות ,עובדות
סוציאליות ,מזכירות .נפגעים גם גברים עובדים.
היינו שותפות לעבודה של ארגוני נשים פלסטיניות בישראל לקידום
מעמדן .ההישגים המרשימים של הנשים עומדים היום בצל הגזענות הפושה
בארץ ותהליכי החקיקה הגזעניים .ולא הצלחנו להפסיק את הכיבוש ,כיבוש
הפוגע בזכויות היסוד של נשים ,ילדות ,ילדים וגברים .ולא הצלחנו לקדם
את זכויות הנשים העובדות הבאות מחוץ לארץ וממלאות כאן תפקיד חשוב
בשוק העבודה ,בטיפול בקשישות ,בבעלות צרכים מיוחדים .ולא הצלחנו
למנוע את הפגיעה בפליטות ובפליטים מאריתריאה ומסודן ,שבימים אלה
מושלכים לכלא ומגורשים ,מרצונם כביכול ,בניגוד לאמנת האו"ם לפליטים.
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אנחנו באשה לאשה מבינות ,כי כל התחומים האלה אינם מנותקים
זה מזה .איננו מתוחמות לחשיבה ולמעשה בתחומי מגדר בלבד .חשיבה
פמיניסטית בוחנת לעומקם את כלל היחסים החברתיים ,את יחסי השליטה
ואת תהליכי הסוציאליזציה והפנמת הקודים והמנהגים החברתיים ומציעה
מודל חלופי ליחסים אלה .אנו ב"אשה" שותפות להכרה בצורך להיאבק
בדיכוי על כל צורותיו ,מודעות לכך שסולידריות איננה מותרות ,היא הכרח.
עלינו להמשיך בעבודתנו ובמאבקינו וביתר שאת.
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نعمي منرود وداليا زاكش مع ساره كرنئيل واورنا مريي-اش

בריאות ,נשים וזִ קנה

ص ّحة ،نساء وشيخوخة

 .1כשהמייסדות מגלות שהן מזדקנות:
פמיניזם וזִ קנה
נעמי נמרוד ודליה זק"ש

הקדמה
זה קרה גם לנו ,עברנו את גיל  .50זה היה בשנת  .1995התחלנו לפעול
כפמיניסטיות בזמנים שונים ,צעירות יותר או פחות .השתתפנו בקבוצות
להעלאת מוּדעוּת ,נאבקנו ,השתתפנו בהפגנות ,ויחד עם חברותינו השפענו
על קידום חוקים ומציאות חברתית בנושאים הקשורים למעמד הנשים
בארץ .עברו השנים ,אבל עדיין היינו עסוקות בנושאים כמו זכויות נשים,
אלימות כלפי נשים ,הטרדה מינית ואונס ,זכות הנשים על גופן ,הזכות
להפלה ,שיתוף פעולה עם נשים מקבוצות ומעמדות שונים .התחלנו לעסוק
בבריאות נשים ,נושא שעלה כבר בראשית הגל הפמיניסטי השני והתפרסם

171

ص ّحة ،نساء وشيخوخة
בספר הידוע "גופנו עצמיותנו" ( )Our Bodies Ourselvesבשנת 1969
ובמהדורתו החדשה שהתפרסמה ב־ .1984אבל אנחנו נשארנו צעירות ,כמו
שהיינו בתחילת הדרך .והנה ,יום אחד ,נושאים של גיל והזדקנות ,של הגוף
ושל הנפש ,החלו להעסיק אותנו.
ביקור של מרשה פרידמן* בארץ ב־ 1994היווה הזדמנות לקיום סדנה
על הזדקנות ופמיניזם לנשים מעל גיל  .50נשים צעירות יותר רצו להצטרף
לסדנה ,כך שלא רק שהוצאנו את הגיל שלנו מהארון ,אלא הוא הפך ליתרון.
גיל הכניסה לסדנה ,שהיה מבחינתנו תיאורי בלבד ,הפך להיות קריטריון
כניסה למועדון אקסקלוסיבי של הפמיניסטיות המבוגרות/זקנות .בדיונים
שהתעוררו בעקבות הגבלת הגיל עלה שמעבר לרצון להשתתף בסדנה עם
חברות טובות ועם מרשה ,נושא הגיל והתמודדות עם הזִ קנה העסיק גם
חברה אחת ,קצת יותר צעירה ,הצליחה
נשים צעירות יותר מאיתנו .ואמנםֵ ,
להיכנס לסדנה בזיוף הגיל כלפי מעלה ,כראי הפוך למה שנשים עושות
לפעמים כדי לקבל עבודה ולקבל את עצמן.
בסדנה זו ,שהתקיימה ב־ 1995על פני שלושה מפגשים ,העלינו נושאים
כמו התמודדות עם זִ קנה ועם הקרבה למוות .בדומה לסדנאות של שנות ה־70
להעלאת מודעוּת ,דיברנו על עצמנו ,חיפשנו את הדמיון ואת השוני בחוויות
שלנו .גילינו שאנחנו מדחיקות את ההתמודדות עם ההזדקנות ,אך בו־זמנית
חושבות על כך לעיתים קרובות ובחשש .חלק מהעמדות ומהחששות שלנו
לגבי הזדקנות היו קשורות לאמא ולסבתא הפרטית שלנו ולתפיסה שלנו
את ההזדקנות שלהן .דליה אומרת" :האמא שלי סירבה להשתמש במילה
'זקנה' לגבי עצמה למרות שהייתה קרובה לגיל ( "90רק לקראת גיל  100היא
ֵ
הסכימה שאולי היא זקנה) .חלק מהאימהות שלנו תפקדו והיו במלוא אונן,
חלקן היו במצב בריאותי וגופני ירוד וחלקן כבר נפטרו מהחיים .הקשר שלנו
לאימהות שיקף במידה רבה את ההתמודדות עם הגיל .גם סטריאוטיפים צבעו

*

מרשה פרידמן – ממייסדות התנועה לשחרור האישה בחיפה ובארץ ,וממייסדות
המקלט הראשון בארץ לנשים מוכות .כיהנה כחברת כנסת מטעם רצ בכנסת
השמינית ,בשנים  .1977-1973הראשונה שהעלתה בכנסת את הנושאים אלימות
נגד נשים ואלימות של בני זוג במשפחה .פרידמן היא גם חברת הכנסת הראשונה
שיצאה מהארון כלסבית לאחר כהונתה בכנסת.
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את היחס שלנו להזדקנות המתקרבת שלנו .ההתמודדות עם הגוף המתבגר
היוותה את הנושא המרכזי בחוויות שלנו .מצד אחד ירידה בכושר הגופני,
מחלות וכאבים הטרידו חלק מאיתנו ,מצד שני המראה המשתנה של הגוף צף
ועלה .הפנים ,הידיים ,הקמטים ,הכתמים – כל אלה התווספו לגוף שלנו ללא
רשותנו .והמחשבות על הפרידה מהדור הקודם – מהאמא שלנו ,מחברותינו
המבוגרות – ואולי גם על המוות שלנו עצמנו ,עלו ותפסו חלק מהשיחות שלנו.

תמונה  .17נעמי נמרוד ,דליה זק"ש ( .1990צילום רחל אוסטרוביץ).

הגיגיה של נעמי  :בעקבות הסדנאות ולאחר ראיון עומק עם אמא של דליה
בגיל :92
...אני רואה אישה בת  ,65לחייה רכות וחרושות ,אישה בת ,95 ,85 ,75
עורה קצת שקוף וכתמים חומים נהדרים מרככים את המראה .סביב
עיניה קמטוטים ,שכמו קוראים בהם את מה שבנתה ופיסלה בפניה
אישה זו במשך השנים :כל הצחוקים שצחקה וכל הבכי שבכתה ,וכל
הבעות הפנים שחלפו על פניה בכל גוניהם .כל חייה השאירו חותם
על פניה ,ואני מתגעגעת לקשר עם עולם מלא ,בשל ועדיין סקרן וחי
וממשיך להתעצב ...הסיפור המסופר על הפנים – עבודת חיים .הקריאה
של הפנים היא בחירת הזולת איך לקרוא.
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שלושת המפגשים של הסדנה הספיקו בקושי כדי להעלות על פני השטח
את כל הנושאים ,החוויות והמחשבות שלנו בנושא .התחלנו להתחבר
לרגשות שלנו כלפי ההזדקנות ,ואפילו לחבב את הקמטים שלנו .גילינו את
היתרונות של ההזדקנות ,מעבר לכך שזאת הדרך היחידה להישאר בחיים.
הרגשנו שזאת תקופה שבה קל לנו יותר לעמוד מול הציפיות החברתיות
ובאופן פרדוקסלי ,הקמטים נתנו לנו את הרשות להיות ולעשות מה שאנו
רוצות .יחד עם זאת ,הסדנה הבהירה לנו את החשיבות של פתיחת הנושא
עבורנו ועבור נשים אחרות .וכך הסדנה היוותה פתח למפגשים ,לסדנאות
ולדיונים רבים אחרים בתחום ,ולפיתוח פרויקט באשה לאשה בשם "נשים,
פמיניזם וזִ קנה" .בפרק זה נתאר את סדרת המפגשים והסדנאות שקדמו
לפרויקט הממומן ואלו שבאו אחריו ,נתאר את הפרויקט הממומן של נשים
וזִ קנה שפעל באשה לאשה במשך כשש שנים ונסיים בתובנות שהתפתחו
בעקבות כל אלו ובמבט לעתיד.

סדנאות ופאנלים ראשונים
הצעד הבא בתהליך הגילוי היה לקיים סדנאות בכנסים הפמיניסטיים
שבהם הצענו לנשים לדבר על המחשבות ועל הרגשות שלהן כלפי הזדקנות.
רק שנה קודם לכן קיימנו סדנה בכנס הפמיניסטי על אימהוּת (כן או לא)
של נשים לסביות וסטרייטיות ,והנה בשנה לאחר מכן דילגנו מאימהוּת
להזדקנות .בכנס שהתקיים בגבעת חביבה ב־ 1996קיימנו פאנל וסדנה,
והחדרים בשני האירועים היו מלאים .נשים צעירות ,מבוגרות וזקנות באו
לשמוע ולדבר על הזדקנות ,להעלות את החרדות שלהן מתקופה זו בחייהן
ולבדוק את הייחודיות של ההזדקנות כנשים בחברה שבה גברים (אשכנזים)
מתבגרים ,עם שיער לבן ,נחשבים לחכמים ואילו נשים באותם הגילים
נחשבות למכשפות זקנות .כמו בקבוצות להעלאת מודעות שאפיינו את
הפמיניזם של הגל השני בתחילת דרכו ,כך גם עכשיו ,נשים גילו וחשפו את
החוויות שלהן ,את המשותף שביניהן וגם את השונה ,והבינו כיצד הניסיון
האישי שלהן קשור לחברה בה אנחנו חיות.
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חזרנו לאשה לאשה ,לבית שלנו ,וחיפשנו דרכים להרחיב את הבדיקה
והעיסוק בגיל ובזִ קנה .גילינו שבאותו הזמן התחילה כתיבה והתבטאות
פמיניסטית בנושא ,בטי פרידן ( ,)1993לטי קוטין־פוגרביין ( )1996ואחרות.
קראנו גם כתביה של גלוריה סטיינם ואת הראיונות שנערכו עימה כשהייתה
בת  50 ,40ו־ ,60שבהם היא מתארת את ההתבגרות וההזדקנות שלה
במטאפורה שכל עשור הוא ארץ אחרת *.ניצני מחשבה על ההזדקנות של
נשים החלה להישמע ברחבי העולם .הנשים הפמיניסטיות אשר הובילו את
המהפכה בשנות השישים התחילו להזדקן בשנות השמונים ,והבינו שגם
על כך צריך לדבר .עוד קודם לכן כתבה ג'רמיין גריר על ההתמודדות עם
גיל המעבר ( ,)1992אך הקולות היו מעטים ולא חזקים ,וייתכן שאנחנו לא
הקשבנו להם ,עד שראינו בפנים אחת של השנייה שעבר זמן .זמן רב קודם
לכן ,כבר מסוף שנות ה־ 40של המאה הקודמת ,החלה סימון דה בובואר
לכתוב על נשים ועל הזדקנות ,ומאוחר יותר פרסמה את הספר "אישה
שבורה" (שתורגם לעברית ב־ ,)1984שבו הגיבורות של הסיפורים מבכות
את נעוריהן בכל פעם שנכנסת אישה צעירה לחדר .לאחר אבדן עצמיותן
ועצמאותן הן נאלצות להתמודד עם הזִ קנה .כמו כן יצא לאור ספר המשך
ל"גופנו עצמיותנו" שהוזכר לעיל ,ושמו The New Ourselves, Growing
) .Older (1994מרשה פרידמן הביאה לנו עותק של הספר כשביקרה באשה
לאשה.

**

ניסינו לשלב את הנושא בפרויקט של נשים ובריאות שהיה באשה
לאשה ויצרנו ועדת חשיבה עם חברות נוספות .אך בתפיסה שלנו הזדקנות
אינה קשורה לבריאות ולחולי ,אלא לחיים של רווחה ובריאות במובן הרחב
של איכות חיים .חיפשנו תרגום למונח האנגלי " "wellbeingכדי להדגיש
את התפיסה של איכות חיים .כמו כן ,רצינו להעלות על פני השטח גישה
* כך היא אמרה בראיון עיתונאי בגיל “This is what forty looks like. We’ve :40
”?been lying for so long, who would know
בגיל  50היא מתארת שלעזוב את הגיל הזה זה כמו “leaving a much-loved
” ,unfamiliar countryובגיל  60אמרה שזה כמו להגיע לגבול חדשAs arriving" :
.”at the border of a new one
** ספר זה פנה לנשים מעל גיל ארבעים –  Women over fortyואנחנו כבר היינו
לפחות עשר שנים יותר מבוגרות .כעת ,בכותבנו את המאמר הנוכחי ,אנחנו כבר
מתקרבות לגיל שבעים.
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אוהבת ומכבדת את הזִ קנה ,כמו זו שבוטאה מאוחר יותר בדבריה של ארנה
מרי־אש ,נציגה של אשה לאשה ,בדיון על נושא הזדקנות בכנסת:
הייתי שמחה אם השם של הדיון היה into-agingבמקום אנטי־אייג'ינג.
אני רואה איך החברה שלנו מסתכלת על הזִ קנה ,איך היא מכבדת את
האנשים שלה .אנחנו מסתכלות על הדברים מנקודת המבט הנשית .אם
אנחנו מסתכלות מנקודת מבט נשית ,אז אנחנו יודעות מהפרסומות
שאנחנו צריכות להישאר צעירות ,שאנחנו צריכות להמשיך להיות
אובייקט מיני ,פוריות ויפות .עצם החשיבה לתת לנו את ההורמונים קצת
מקלה ,אבל רוצה לשמר אותנו בגיל הפוריות.
התמזל מזלנו והפדרציה היהודית של ניו־יורק (UJA-Federation of New
 )Yorkהציעה כספים בתחום שהיה קשור לנושא ההזדקנות .לאחר שהגשנו
הוזמנו לירושלים להציג את הפרויקט בפני הוועד המנהל
ַ
להם בקשה למענק,
של הארגון שבא לביקור בישראל .מעבר לניסיון להציג את הפרויקט בצורה
מעניינת ומשכנעת ,אנחנו זוכרות שכאשר דיברנו על החשיבות של העלאת
מודעות לנשים בהזדקנות והעלינו את הסוגיות שבהן נעסוק ,ראינו את
הנשים שישבו בחדר מניעות את ראשיהן בהבנה ובהזדהות .בסיום הפגישה
ניגשה אלינו אחת מהן ואמרה בהתרגשות עד כמה הנושא נוגע לה ונראה
לה חשוב .כנראה הנשים שבוועד המנהל ,שהנושא נגע לחייהן בצורה זו
או אחרת ,הן שהביאו לאישור המימון של הפרויקט .כך התחילה הפעילות
האינטנסיבית שלנו בתחום .חוויה דומה חווינו מאוחר יותר עם קבוצת
נשים אמריקאית אחרת מארגון  ,Women to Womenשבפניהן הצגנו את
הפרויקט כשכבר פעל .חלק מהנשים שם הזדהו עם הצורך והחליטו ,למרות
שלא ביקשנו זאת ,לתרום לפרויקט באופן חד־פעמי.
הפרויקט הממומן התקיים באשה לאשה בין השנים  ,2004-1999אך
גם קודם לכן וגם אחר כך היה הנושא של מתבגרות/מזדקנות בתפיסה
פמיניסטית שזור בפעילויות הארגון .לפרויקט הממומן היו רכזות שהתחלפו
במהלך התקופה ,ואנחנו ליווינו אותו בוועדת היגוי לאורך כל השנים ,גם
לפני שהחל המימון וגם לאחר שפסק .תיאור הפרויקט נכתב על ידי שתיים
מהמרכזות העיקריות שלו ,והוא מובא בחלקים  2ו־ 3של פרק זה.
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בזמן קיום הפרויקט הממומן היה העיסוק היומיומי בידי רכזות שנבחרו
להוביל אותו .אנחנו היינו חלק מוועדת ההיגוי של הפרויקט ,היינו מעורבות
בהפעלתו ובמקביל המשכנו להעלות את הנושא בפורומים ובכנסים
פמיניסטים למיניהם .עם סיומו ,הרגשנו שהנושא ממשיך להיות רלוונטי עם
מימון ובלעדיו ,הרי אנחנו לא מפסיקות להזדקן .קיימנו פגישות וסדנאות
בנושא וכן הצגנו את הפרויקט בכנסים שונים ,ביניהם בכנס בין לאומי
שהתקיים בהודו .להלן נתמקד בתיאור הצגת הפרויקט בהודו ובשתיים מן
הסדנאות שהפעלנו באשה לאשה ,שמטרתן הייתה המשך פעילות והעברת
השרביט לצעירות יותר ,שגם הן צברו מאז כמה שנים.

על כנס נשים ובריאות בניו־דלהי – נעמי נמרוד
בספטמבר  2005התקיים בניו־דלהי שבהודו הכנס הבינלאומי העשירי
לבריאות נשים
( .)IWHM: International Women and Health Meetingהכנס
ארך חמישה ימים והשתתפו בו כשמונה מאות נשים ומעט גברים ,וגם אני.
היו שם פרזנטציות ,מאמרים ,הרצאות ,דיונים ערים ונאומים אינטליגנטיים
של אקטיביסטיות ממוקדות־מטרה .בהפסקות שתו תה והפגינו במסדרונות
שבתוך המלון .והייתה גם הפגנת רחוב לילית על הנושא ”Take back the
” ,Nightכשכל המשתתפות והמשתתפים בכנס חברו לנשים ההודיות.
עמדנו עם נרות ליד אחד הרחובות הראשיים והחזרנו את הלילה לעצמנו.
זה שלושה עשורים נשים וארגונים מהעולם כולו נפגשים במסגרת
 IWHMלדון בנושאים הקשורים לבריאות נשים ולשיפור איכות חייהן.
הנושאים היו מגוונים :הפלות ,מחלות ,ניצול ,נשים עם מוגבלויות ועוד.
אציין במיוחד שניים מבין הנושאים שנדונו בכנס :האחד – העדפת איכות
חיים של נשים על פני הזכות לקניין של חברות כלכליות ,חברות תרופות
למשל; השני – פיקוח על הילודה ,הן במדינות הפועלות להורדת מספר
הלידות בכלל האוכלוסייה ,כסין והודו ,והן במדינות הפועלות לצמצום
הילודה בקרב אוכלוסיות מסוימות ולעידודה באוכלוסיות אחרות.
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ההרצאה שנתתי אני הייתה על פרויקט הבריאות של נשים בגיל זִ קנה.
סיפרתי על הפרויקט בנושא זה שהפעלנו באשה לאשה בין השנים .2004-1999
את ההרצאה הכנתי בשיתוף עם דליה זק"ש ,חברתי היקרה ,שהייתה יחד איתי
בצוות ההיגוי של הפרויקט .עם סיום הכנס הגיעו אלי תגובות רבות מנשים פעילות,
ונתבקשתי לשלוח עותקים מנייר העמדה שדליה ואני כתבנו על הפרויקט.
הכנס הזה היה העשירי מסוגו .במהלך הכנס התאספה קבוצה
בינלאומית של צעירות ממדינות שונות :ניגריה ,אתיופיה ,ארצות הברית,
ברזיל ,כמה ממדינות אירופה ועוד .הנשים הצעירות נפגשו כל יום בהפסקה,
וחלקן פנו אלי ,כנציגת הנשים בעלות שיער השיבה ,שנעבוד ביחד .היו לי
פגישות מרגשות נוספות ,כמו עם צעירה מלבנון ,שיחד דיברנו כשכנות
על העולמות שיש לנו לקשר ביניהם ,עם רופאה חוקרת מקהיר ,שאיתה
התיידדתי במיוחד ,או עם קבוצת נשים העוסקות בלידות בית ובמיילדוּת
שתכננו כנס בינלאומי בנושא ,ובשיחתי עמן אולי תרמתי משהו מניסיוני
כאם וכסבתא .כמו כן פגשתי נשים המשתתפות בקבוצות של self help
ובקבוצות להעלאת מודעות .חלקן הזכירו לי את הפעילות בתנועה לשחרור
האישה בחיפה של שנות השבעים ואת העוצמה שיש בקבוצות כאלה.

תמונה  .18הכנס בהודו :נעמי נמרוד (שניה מימין) עם אמל ,רופאה מקהיר ,ועם מינאקשי וגיטה
מהודו.
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איך לספר זאת רק בכמה מילים אני לא יודעת .נמצאים ברשותי כל
החוברות והספרים שיצאו בכנס ,עם תקצירי הנושאים המגוונים ,הסדנאות
והפעילות ,ואני מוכנה להראותן לכל המעוניינות .אני מקווה שבקרוב תהיה
לנו שוב קבוצה להעלאת מודעות בענייני נשים ,בריאות ,ואיכות חיים גם
באשה לאשה .השתתפות בכנס בינלאומי כזה ממלאת באנרגיה וברצון
להמשיך לפעול בנושאים החשובים שלנו.

הסדנה "נשים הזדקנות ויופי"2004-2003 ,
המימון שקיבלה אשה לאשה עבור פרויקט בריאות הופסק כשהיה הפרויקט
ממש בשיאו .זה היה זמן מתאים להביא את השאלות על פמיניזם וזִ קנה
לפני חברות אשה לאשה .שתינו ,דליה זק"ש ונעמי נמרוד ,הצענו את הסדנה
"נשים הזדקנות ויופי" .בסדנה זו לא דיברנו על זקנה כעל מונח סוציולוגי.
הסדנה עסקה בתהליכי ההזדקנות כפי שחשות אותם המשתתפות .כבר
אז ידענו שגם נשים צעירות מגלות עניין ומבקשות להשתתף בפעילויות
הקשורות להזדקנות ,ומכאן בא הרעיון להתייחס לתהליך ולמשמעותו
האישית לגבי כל משתתפת.
נעמי:
היום כשאני כותבת על כך בראייה לאחור אני מגלה שהנושא העסיק
אותי תמיד ,מגיל צעיר ולאורך התבגרותי והזדקנותי .ראיתי זאת ביחסים
שלי עם המראה ,שבה נרשמו השנים וכל תהליכי חיי .ולפעמים נדמה לי
שהמראה שבה אני משתמשת היא בעלת יכולת הכלה מיוחדת ,ומשתקפות
בה גם אמי ואולי גם אחת מהסבתות שלי .כך שאני רואה את ההתפתחות
מה.
של עצמי מול דמותן הבוגרת והמזדקנת של אמי ושל ִא ּ
מרגרט אטווד כתבה בספרה "המתנקש העיוור":
...כשאני מסתכלת בראי אני רואה אישה זקנה; או לא זקנה ,משום
שאיש אינו רשאי עוד להיות זקן .קשישה אפוא .לפעמים אני רואה אישה
קשישה שנראית אולי כמו הסבתא שלא הכרתי מעודי ,או כמו אמי ,אילו
הגיעה לגיל הזה .אבל לפעמים אני רואה במקומה את פני הנערה הצעירה
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שפעם עוררו בי רוגז ותרעומת והרבה זמן ביליתי בניסיון לסדר אותן מחדש,
טבועות וצפות ממש מתחת לפנַ י העכשוויות ,שנראות – בייחוד אחר
הצהריים ,כשהאור נופל באלכסון – רפויות ושקופות כל כך שאפשר לקלף
אותן ולהסירן כמו גרב.
מסתבר שסופרות שיודעות להתבונן יכולות לפעמים לתת השראה
לאופן שבו אנו רואות את עצמנו בכל שלב בחיינו .המטרה שלנו בסדנה
הייתה לאפשר לנשים להשמיע בצוותא קול בנושאים שנחשבו ככאלה
שהשתיקה יפה להם .הרי עד היום נשים רבות מסרבות לגלות את גילן,
כאילו הסתרתו תגרום לו להיעלם והן תישארנה צעירות לנצח .ולכן בחרנו
להתחיל בקול אחר.
הסדנה "נשים הזדקנות ויופי" התקיימה בדצמבר  2003וינואר 2004
וכללה ארבעה מפגשים .למפגש הראשון הגיעו שלושים ושתיים נשים,
בשני ובשלישי היו עשרים וחמש וברביעי כעשרים נשים .הביחד של קבוצה
גדולה הפתיע אותנו וגם את החברות שבאו .פתאום הייתה הרגשה של כוח,
ואז נושא "מפחיד" לא הפחיד יותר ,ואפשר היה לדבר על קמטים ועל דימויי
גוף .משתתפת אחת אמרה" :בן הזוג שלי אמר לי :אין לך קשר לזקנה".
אולי זה מראה באיזו קלות מגדירים האחרים את המקום שלנו .גם אנחנו,
המנחות ,היינו מופתעות מהאחוז הגבוה של נשים שנראו לנו צעירות,
בסביבות גיל שלושים ,שהגיעו לפגישה .והרי הזדקנות מתחילה כבר בסוף
גיל ההתבגרות ,ונשים מודעות לכך מהר מאוד .המפגש הראשון נפתח
בקריאת השיר ”( “From the Peak of Yearsממרומי השנים) מאת אילסה
גידלו ,שאותו כתבה ב־ 1955וחזרה ושכתבה ב־ .1979השיר נכתב בתחילה
עבור חברה שהגיעה לגיל שמונים ,וכשהמשוררת הגיעה בעצמה לגיל זה
היא שינתה אותו ואימצה אותו לעצמה .השיר הוא חגיגה של שמחה של
בשלות ,והוא מסתיים במילים" :אל נדבר בעצב על אוקטובר /אני ,אלסה,
ממרומי השנים /,אומרת :אהבתי את כל העונות".
בכל אחד מן המפגשים ביקשנו לערוך סבב וכך היה .כך שכל משתתפת
דיברה ,וכולן התייחסו לשאלות שנגענו בהן .במפגש שהוקדש לגוף כל
משתתפת העלתה חלק אחר של הגוף שהיא אוהבת ,ובאו ועלו בשיח ער
סנטר וחלקת צוואר ,פה וידיים ,עיניים ,רגליים והגוף כולו .כל אחת בחרה
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איבר ,אך גם הקשיבה לדברי האחרות והזדהתה עם איברים שעליהם הן
ביקשו לדבר .הדברים בצוותא נראו קלים יותר .הרי שינויים מתרחשים כל
הזמן ,ואנחנו רוצות לשמור על הזהות שלנו ולהכיל בתוכנו גם את השינויים.
בסבב על הגוף התחילה חברה לדבר ואמרה "מביך להגיד בציבור" ,ומיד
המשיכה לדבר על הסנטר שלה .חברה אחרת אמרה" :בחרתי בפה שלי
להתחבר לזולת" ,ואחרת" :שערי הקצוץ הוא ביטוי אישי" .גם השיער
המלבין קיבל התייחסות" :כסף בשיער – וכסף רב בצביעה שלו" .אחת
אמרה" :בחרתי ברגליים ,בתנועה ,וברגליים אלה אני מחוברת לקרקע".
חברה אחרת דיברה על העיניים "בחוכמה שרואים בהן בעולם" ,והוסיפה
את הפחד להתעוור בזקנה .משתתפת נוספת שבחרה בעיניים דיברה על
"חלונות הנשמה" ,העלתה חששות לעתיד מהקמטים והחריצים ,ואז אמרה:
"אולי עיני תכהינה בזקנתי ,אבל לפעמים הטבע נדיב :אולי לא ארצה יותר
לראות מסביב ".אחרת דיברה על הבטן והציעה שבעתיד "פשוט לא אסתכל
במראה" .ובעניין המראה אמרה חברתה" :אני לא רואה במראה את עצמי
כפי שאני מרגישה את עצמי" .האחרונה בסבב אמרה בחיוך" :יש קרב בין
האיברים ,גם הדפוקים וגם הגאים ,כולם מבקשים שאקרא אותם בשם,
והרחם היא המנצחת :הרבה שנים הייתי מנותקת .כשהתחברתי הייתה
בעיה ,התאבלתי ,במפתיע הצלחתי להיכנס להיריון וללדת".
בפגישה אחרת דיברנו על הביטוי "אמצע החיים" .צירוף זה העלה
מחשבות שונות אצל המשתתפות .האחת חשבה שהיא באמצע החיים כי
היא כבר בת למעלה משלושים ,וזו שהגיע תורה אחריה אמרה" :אני אוטוטו
באמצע החיים :אני בת חמישים וארבע ויש לי המון תוכניות "...היו שאמרו:
רק בסוף החיים נדע מתי זה האמצע ,וחברה יקרה אחת אמרה" :בשנה
הבאה אהיה בת שבעים וארבע ,אולי אז אהיה באמצע החיים".
היו נושאים נוספים ,ביניהם – יחסינו עם הורינו הזקנים ,וכן יחסינו עם
בנותינו ובנינו .הפגישות כולן היו מלאות אנרגיה טובה .כל המשתתפות
דיברו ,היו לנו לפחות שני סבבים בכל מפגש ובסופו עוד דיבורים .דברים
רבים נאמרו ,חשוב היה לומר וחשוב היה להקשיב ,לשמוע ,להשיב .נפרדנו
מסדרת המפגשים האלה בהרגשה שקיבלנו משהו חשוב והתחלקנו בדברים
יקרים שלפעמים לא מעלים בגלל צנעה ,כביכול.
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לסיום משהו של סוזן סונטג ,שכתבה על ספינה רעועה הממשיכה
במסעה על פני המים“No matter how old we are, we can still change :
” our life for the better.לא חשוב באיזה גיל אנחנו ,עדיין יכולות אנחנו
לשנות את חיינו לטובה.

הסדנה "נשים ,זקנה ודעה קדומה"2009 ,
סדנה נוספת בשם "נשים ,זִ קנה ודעה קדומה" התקיימה בספטמבר 2009
ונמשכה על פני שני מפגשים ,והייתה מעין סדנת המשך של אלה שקדמו לה.
מטרתנו בסדנה זו הייתה להעביר את היוזמה לפעילות בנושא לכלל הנשים
בארגון ,לפתח פעילות המשכית ולכוון את הדרך שבה תעסוקנה הנשים
בעתיד על ידי איסוף הרצונות ,המחשבות והפנטזיות של המשתתפות .בסדנה
זו ,כמו בקודמות ,העלינו נושאים שהיוו גירוי לדיונים ,כגון גיל ותקופות
חיים וזמן .כך נשים העלו אסוציאציות שהתייחסו להזדקנות ,כמו נאוה
שהתייחסה לעתיד" :מתכוננת להיות זקנה ולחיות הרבה .משאת נפש להיות
זקנה לא כמו אמי" ,או יהודית שאמרה" :זקנה זה חיפוש וחשש .חיפוש כמו
ילד שגמר בית ספר וחושב מה לעשות עכשיו ,מה הלאה .מה לעשות עכשיו
שימלא את מקום הסיפוק שהיה בעבודה .חשש מהזדקנות פיזית וממוגבלות
ותלות ".נשים התייחסו למאתגר שבזקנה וגם לחששות ממנה .שרה שהייתה
יותר אופטימית מקודמותיה אמרה[" :הזקנה היא] מסע שורשים עם בן זוג,
ילדים ונכדים .בת  74אבל רוחנית  ,20עם ציפיות רבות להמשך ".המשיכה
אותה אלכס" :הגוף  ,47הבשלות  .13זקנה עבורי זאת פרישה וחופש לטייל".
ההבדל בין הגיל הכרונולוגי והגיל הפנימי עלה אצל רוב הנשים ,ההבדל בין
הגיל שבתעודת הזהות לזה שבנשמה .כמו בשיר מאת יוליה וינר שקראנו
בסדנה" :אני לא מרגישה זקנה /אני מרגישה אישה צעירה /שקרה לה משהו
שלא ניתן לתיקון [ ]...בחיי לא תמיד הייתי כזאת זקנה /זה רק בזמן האחרון
משהו קרה לי /אבל קודם אני נשבעת הייתי כמו כולם".
*

*

מתוך :על כסף על זקנה על מוות וכו' מאת יוליה וינר (תרגמה מרוסית חמוטל בר־
יוסף) .הוצאת כרמל ,ירושלים.1997 ,
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כצפוי ,כשמדברים על הזדקנות וזמן עולה גם הקשר בין זקנה למוות .מוות
שלי או מוות של הקרובים לי ,כמו שסלבה אומרת" :אפילו בגילי ענייני גיל
מעסיקים אותי ,כי נתקלתי באייג'יזם .מה שמפחיד אותי זה לא מה שיקרה
איתי ,מפחיד אותי שהזקנה היא זמן שמאבדים הרבה אנשים .אני מפחדת
ממוות של הקרובים לי ".רותי מתייחסת לגיל ,לשלבי החיים ולמוות" :לא ברור
אם אהיה זקנה בדצמבר כשאהיה בת  .60יש לי תהיות לגבי הזמן .הזמן אוזל,
מצד שני בעצם החיים שלנו הם רק שלב ביקום הגדול .קרובה שלי בת 94
אמרה שהיא לא פוחדת מהמוות .גם אני רואה במוות שלב .כן ,יש לי עניין עם
הגיל .אמי ילדה אותי זקנה ,בגיל  ,40ואני כל הזמן בודקת האם אני זקנה".
גיל ,הזדקנות ,תלות ,פחדים ,מוות והשוואת עצמי לאמי או לזקנות
אחרות עלו בכל האסוציאציות של הנשים .בכל הסדנאות קראנו שירים
וקטעי ספרות שהתקשרו לנושאים שעלו ,כמו בשיר אחר של יוליה וינר:
"לעיתים קרובות חשבתי על המוות /אך פתאום קפצה עלי הזקנה /איתה
התברר יש טרדות כה רבות /שהמחשבה על המוות נסוגה זמנית".
לקראת סיום הסדנה הנשים העלו את הנושאים שעליהם הן רוצות
להמשיך לדון ולקיים סדנאות :טיפול בהורים זקנים ,קבוצת תמיכה בנושא
של המשמעות הקיומית של הזדקנות ,כיצד להיות זקנה (צעירה) שמחה,
דיאלוג בין־דורי ,הקמת בית זקנות ועוד .הסדנה הסתיימה עם החלטה לקיים
שתי פעילויות המשך ,האחת – קבוצת תמיכה למטפלות בהורים זקנים,
והשנייה – קבוצת תמיכה בנושאים הקשורים למשמעות הקיומית של הזקנה
ולקשרים בין־דוריים .שתי הסדנאות התקיימו באשה לאשה בשנת .2010
סיכום הסדנה בשם" :תמיכה לנשים שיש להן הורים מבוגרים" שהתפרסם
בדף המידע של אשה לאשה בנובמבר־דצמבר  2010נכתב על ידי שרית
שני יחד עם משתתפות הסדנה *.מעניין לראות עד כמה הסדנה הזאת דומה
לקבוצות להעלאת מודעות של הפמיניסטיות בשנות ה־ ,80-70שהמיקוד
שלהן היה "האישי הוא פוליטי" .סדנה זו ,כמו כל הפרויקט "נשים ,בריאות
וזקנה" ,מופעלת מאותן האנרגיות והמודעות לקשר שבין האישי לפוליטי.

*

ראי קישור מתוך אתר אשה לאשה :דף מידע אוקטובר־דצמבר http:// .2010
( /www.isha.org.ilע' .)4
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 .2פרויקט בריאות נשים בגיל המבוגר ובזִ קנה:
יזמות ,צמיחה ופיתוח
שרה קרניאל
רקע
במהלך  1998יזמה קבוצת נשים באשה לאשה פרויקט חדשני מסוגו –
*

פרויקט "בריאות נשים בגיל המבוגר ובזִ קנה" ,שמטרותיו:
 קידום מוּדעוּת לצרכי הבריאות של נשים בגיל המבוגר – הן בקרב
הנשים עצמן והן בקרב א/נשי מקצוע המספקות/ים להן שירותים.
 הקמה והפעלה של סדנאות כתיבה יוצרת לנשים בקדמת החיים
והכשרת מנחות לסדנאות אלה בשפות נוספות.
 הקמה והפעלה של מסגרת תמיכה לנשים המטפלות בבני משפחה עם
מוּגבּ לוּת.
 הכשרת מנחות והפצת מידע במגוון שפות בתחום בריאות נשים בגיל
המבוגר ובזִ קנה.
 גיוס תרומה נדיבה של הפדרציה היהודית של ניו־יורק** ב־ִ 1999אפשר
שילוב של רכזת מקצועית*** והתנעת הפרויקט.
רציונל
פרויקט זה

****

היה אחד מבין יוזמות רבות שצמחו וטופחו באשה לאשה

מאז הקמתה ב־ .1983כמותן ,נשענה יוזמה זו על ערכים של פמיניזם ,על
התמקדות בהעלאת צרכים ייחודיים של נשים לסדר היום הציבורי וכן על
עקרונות מושרשים של התגייסות ומעורבות של פעילות וחברות בארגון;

* היוזמות – פעילות באשה לאשה ,שכיהנו בוועדת ההיגוי של הפרויקט ,הן (לפי
סדר א''ב) – לילי בוגנים; רותי גור; ברכה זיו (ז"ל); דליה זק"ש; נעמי נמרוד; חנה
ספרן; אלפא רוטשטיין .כולן השקיעו מזמנן היקר ותרמו מניסיון חיים עשיר ,אישי
ומקצועי ,להובלת הפרויקט להצלחה ולהישגים.
** UJA - Federation of New York
*** התפקיד מולא על ידי דנה רון; שרה קרניאל; ארנה מרי־אש.
****ראי קישור מתוך אתר אשה לאשה.http://www.isha.org.il/docs/P124 :
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חדשנות; ייצוג רב־תרבותי לנשים דוברות עברית ,ערבית ,רוסית ,אמהרית;
רישוּת ושיתוף פעולה בין־ארגוני.
השוֹ נוּת והצרכים הייחודיים
נתונים סוציו־דמוגרפיים רבים מעידים על ׁ
של נשים לעומת גברים באוכלוסייה *.בעוד היחס בין נשים לגברים משתווה
בטווח הגילים  ,49-35הוא משתנה (בהתאמה) ל־ 57%מול  43%בגיל 65
ועולה ל־ 61%מול  39%בגיל  .80+נשים מאריכות חיים מגברים ,אך בזִ קנה
הן מתמודדות עם מחלות כרוניות ומוּגבּ לוּת .תופעת האלמנוּת נפוצה
יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים .מתלוות אליה מצד אחד – מחלות
כרוניות וצורך בטיפול ומצד שני – היעדרם של מטפל־תומך ()caregiver
ומקורות הכנסה מספיקים ,וכן ירידה דרסטית במספר החברים ובכמות
הקשרים החברתיים .תוחלת החיים של נשים גבוהה בעולם מזו של גברים.
אך בעוד ישראל נמצאת במקום השני בעולם בתוחלת החיים של גברים,
הרי בתוחלת החיים של נשים היא ניצבת רק במקום השביעי **.כ־30
אחוז מכלל האוכלוסייה בישראל מטפלים בבת או בבן משפחה מוגבל/ת
( ***.)caregiversישנן מספר נקודות למחשבה ייחודיות ביחס לנשים ,אשר
מטפלות בבת או בבן משפחה מוגבל/ת:
המסורת ,החינוך ,הנורמות והלחץ החברתיים ממשיכים בהתמדה לראות
את האישה כבעלת כישורי טיפול "מבטן ומלידה" והיא ,לפיכך ,המטפלת
האולטימטיבית בבני משפחתה – מילדותה ("האחות הגדולה") ועד זקנתה.
הציפיות מהבנים ומהגברים הן אחרות .זו תופעה אוניברסלית.
הפרש גילים בנישואין (הנשים ,בדרך כלל צעירות מהגברים) ותוחלת
החיים הארוכה יותר אצל נשים לעומת הגברים מבטיחים לרוב הנשים שנים
לא מעטות של  – care-givingטיפול בבת או בן משפחה מוגבל/ת .אישה,
על־כן ,נאלצת לחוות זִ קנה שלוש פעמים בחייה :עליה לדאוג להוריה או
להורי בן זוגה בזקנתם ,לדאוג לבן זוגה בזקנתו ולבסוף לעצמה בזקנתה.
* הנתונים לקוחים מתוך :ברודסקי ,ג'; שנוּר ,י'; באר ,ש :)2012( .קשישים בישראל
– שנתון סטטיסטי  ,2011ירושלים ,הוצאת מאיירס־ג'וינט־מכון ברוקדיילhttp:// .
brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/shanton־pdf.2011
** אבן ,דן ( 29יוני .)2012 ,דו"ח :תוחלת החיים של הגברים בישראל השנייה במדינות
המפותחות" ,הארץ". http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1743609 .
*** נתונים מתוך :קשישים בישראל – שנתון סטטיסטי .2011
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הממסד בתחומי הבריאות והרווחה כמעט ואינו משקיע משאבים
ִ
מאורגנים בסיוע ישיר ובתמיכה במטפלות ובמטפלים .קביעת המדיניות
וסדרי העדיפויות להקצאת משאבים לפיתוח שירותים נעשים בעיקר על
ידי גברים .המטפלות הן ,כאמור ,בעיקר נשים...
פרויקט בריאות נשים בגיל המבוגר ובזִ קנה שם דגש על קבוצת נשים
שנדחקה לשוליים – נשים בנות  .60+בגיל זה ,לאחר תקופת הפריון,
נשים אינן "מעניינות" את מערכות הבריאות .אולם בו־בזמן מערכות
הרווחה והבריאות מקוּבּ עוֹ ת על הנחת עבודה הגורסת ,כי חלק בלתי נפרד
מתפקידיה של האישה הוא טיפול ( )care-givingבבני משפחה מוגבלים
בתפקודם כתוצאה מנכויות (פיזיות ,שכליות ,נפשיות) או ממחלות כרוניות
הנובעות מגיל מבוגר.
צמיחת הפרויקט
הפרויקט לוּוָ ה ,כאמור ,על ידי ועדת היגוי המורכבת מנשים פעילות באשה
לאשה ,שבצד קבלת החלטות ,התווית קווי פעולה ,בקרה והערכה – נטלו
על עצמן משימות של ליווי ,הדרכה והרצאות .פרויקט בריאות נשים בגיל
המבוגר ובזִ קנה התפתח במספר מסלולים ,כדלקמן:
יצירת מוּדעוּת
הסברה והעלאת מודעות לנושא קוּדמו החל משלביו הראשוניים של
הפרויקט ובכל מהלכו .זאת באמצעות כינוסים ,הרצאות וימי עיון שבהם
נטלו חלק הן נשים  60+והן א/נשי מקצוע מתחומי מקצועות הבריאות
והעבודה הסוציאלית .יום העיון הפותח ,בהשתתפות למעלה מ־ 100א/נשי
מקצוע ממגוון שירותים לאוכלוסייה המבוגרת ,התארח ב"מעון הרופא"

*

והתמקד בנושאים נבחרים של בריאות נשים בגיל השלישי .בכינוס שנערך
באולם מועצת עיריית חיפה בשיתוף פעולה עם רותי אשכנזי ,מי שהייתה
יועצת ראש העירייה למעמד האישה ,השתתפו כ־ 180נשים  .60+בהמשך
נערכו עשרות הרצאות בקהילה ובבית אשה לאשה על היבטים שונים של
*

בניהולה דאז של לילי בוגנים ,פעילה ותיקה באשה לאשה.
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בריאות נשים בזִ קנה לאוכלוסיות מגוונות בהשתתפות למעלה מאלף נשים
– ותיקות ,עולות ,ערביות.
ריכוז ,ארגון והפצה של מידע
מרכיב חשוב בפרויקט היה איתור וארגון של מידע על סוגיות ותכנים
הקשורים לבריאות נשים בגיל המבוגר .דף המידע הדו־חודשי של אשה
לאשה שימש אחד הערוצים להפצה לנשים  60+וכן לא/נשי מקצוע ,כמו
גם ההרצאות והסדנאות.
רישוּת
 – Reaching outיישוג בקהילה היה אחד הבסיסים של הפרויקט .כבר
בשלביו הראשונים נוצרו קשרים עם מוסדות וארגונים המספקים שירותים
לנשים  ,60+כגון :המחלקות לשירותים חברתיים בעיריית חיפה וברשויות
מקומיות נוספות בצפון; מועדונים חברתיים לקשישים; מתנ"סים; ארגוני
נשים; ארגוני גמלאים; אגודות למען הזקן ברשויות המקומיות; מרכזי יום
לזקנים; מרפאות של קופות החולים; עמותות וחברות המספקות שירותי
סיעוד לזקנים מוגבלים ועוד.
פעילויות לנשים
חלק מהותי של הפרויקט היה ארגון פעילויות לנשים עצמן ,כולל סדנאות
של כתיבה יוצרת לנשים מבוגרות וקבוצות תמיכה מונחות לנשים המטפלות
בבת/בן משפחה עם מוּגבּ לוּת .על כך הרחבה בפרק "זרקור על פעילויות",
להלן.
הכשרה
בניית תשתית לפרויקט נעשתה באמצעות מספר פעולות הכשרה ,שבהן
לקחו חלק נשים המייצגות מגוון רב־תרבותי ,לדוגמה –
הכשרה למנחות של כתיבה יוצרת בערבית ,ברוסית ובאנגלית ,שאפשרה
הקמה ופריסה של סדנאות לנשים שאינן דוברות עברית.
הכשרה של נשים דוברות ערבית ,רוסית ואמהרית כמרצות על בריאות
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נשים בגיל המבוגר ובזִ קנה ,שהרחיבה את אוכלוסיית הנשים שזכו להרצאות
ולסדנאות.
הכשרה לעובדות סוציאליות על פיתוח דרכים וכלים לאיתור ,גיוס
ושילוב בקבוצות תמיכה של נשים  65+המטפלות בבת או בבן משפחה
מוגבל/ת או סיעודי/ת אפשרה למנף שיתופי פעולה עם המחלקות
לשירותים חברתיים.
תוכנית הכשרה להנחיית קבוצות נשים המטפלות בבת או בבן משפחה
מוגבל/ת באמצעות רכזות המפעילות במתנ"סים תוכניות חברתיות־
קהילתיות לזקנים .כך נוצרה אפשרות לסייע להתמודדותן של נשים 60+
המטפלות בבת או בבן משפחה מוגבל/ת.
הכשרת נשים  ,60+שהן מתנדבות־פעילות במוקדי מידע וייעוץ
המופעלים על ידי עיריית חיפה ו"שילה" ,העמותה העירונית לפיתוח
שירותים לזקנים בחיפה ,לצורך מתן תמיכה לנשים המטפלות בבת/בן
משפחה מוגבל/ת.
זרקור על פעילויות
כתיבה יוצרת לנשים בקדמת החיים
נעמי נמרוד ,אחת ממייסדות אשה לאשה ,הנחתה למעלה מ־ 20סדנאות
לכתיבה יוצרת שבהן נטלו חלק למעלה מ־ 250משתתפות ,ואף הכשירה
נשים להנחות סדנאות מקבילות בערבית ,ברוסית ובאנגלית .כל סדנה
הייתה הזדמנות למפגש וכתיבה של נשים שעשו כברת דרך מרשימה בחייהן
ומתוך נקודת מוצא שלכל אחת ואחת יש מה לספר מתוך ניסיון ומעשה .לא
נדרש ניסיון מוקדם או כישרון כתיבה מוכח :עבודת הסדנה המחישה היטב
שכולן מוכשרות!
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מודעת פרסומת לסדנת הכתיבה של נעמי נמרוד.
התפרסמה בדף מידע "אשה לאשה" ,ינואר־פברואר 2003

הכתיבה בסדנה הניבה זיכרונות וסיפורי חיים מרתקים .המשתתפות חוו
מסע פנימי ומסע בזמן תוך התנסות בכתיבה חופשית בכל צורה ובכל סגנון:
רשימה ,מאמר ,סיפור ,שיר ועוד .מפגשי הקבוצות יצרו אפשרות ייחודית
לנשים להכיר עמיתות שעשו גם הן מסע חיים מעניין .זאת באמצעות
שיח ,הקשבה ,כתיבה ,קבלה ומתן של משוב .וכפי שנעמי היטיבה לומר:
"אפשר להתייחס אל הכתיבה כאל תהליך המוביל ליצירה מוגמרת ואפשר
גם לראות בה תרגילים והתעמלות למוח ,כדי לשפר את מיומנותנו וליהנות
מכוחות יצירה הגנוזים בכל אישה ואישה" .המשתתפות בסדנאות לכתיבה
יוצרת לקחו חלק בערבי קריאה ,שהתקיימו עם המשוררת ברכה סרי
והסופרות ֶרלָ ה מזלי ותמי הגֶ ר ,ונחשפו ,בין השאר ,לחוויות הכתיבה הנשית
והפמיניסטית.
קבוצת תמיכה לנשים המטפלות בבת/בן משפחה מוגבל/ת
אחת הפעילויות במסגרת פרויקט בריאות נשים בגיל המבוגר ובזִ קנה
הייתה קבוצות תמיכה לנשים מבוגרות המטפלות בבני משפחתם .חלק
מהנשים טיפלו באמהותיהן הזקנות ,חלקן בבני זוג מבוגרים וחולים וחלקן

189

ص ّحة ،نساء وشيخوخة
בבנות ובבנים – בוגרות ובוגרים ,הזקוקים לטיפול וסיוע .ההחלטה לפתוח
את קבוצות התמיכה נבעה מההכרה שנשים לאורך ההיסטוריה מטפלות
בילדים ,בזקנים ובחולים במשפחתם ובקהילתן כחלק "טבעי" מהעיסוק
שלהן ,ללא הכרה וללא שכר .רוב עבודת הטיפול ,הן בשכר במסגרת
העבודה מחוץ לבית והן ללא שכר במסגרת הבית והמשפחה ,מתבצעת על
ידי נשים .מלאכת הטיפול נעשית ,לעיתים קרובות ,מאהבה ובאהבה ,אך
היא קשה ודרשנית .גם בגיל מבוגר ובזִ קנה נשים ממשיכות לשאת בנטל
הטיפול בבני משפחתן ,בהורים זקנים ,בבני זוג חולים ,בבנות ובבנים
מבוגרים עם מוגבלות ובנכדים .עם ההזדקנות ,כאשר הגוף כבר אינו חזק
כשהיה ,נשים ממשיכות לבצע מטלות טיפול בבית ,בלי תמיכה ,סיוע,
הדרכה או ידע .כאשר בן/בת הזוג המזדקנים לא יכולים לטפל בעצמם או
בבית ,כאשר ילדים בוגרים עם מוגבלות נפשית ,פיזית או חושית זקוקים
לעזרה בחיי היום יום ,וכאשר הבת (או הבן) עובדת וזקוקה לעזרה בשמירה
על ילדיה ,בהסעות ,בבילויים – האישה המבוגרת מצוּפה לדעת כיצד לטפל
באחרים שסביבה ולטפל בהם מתוך אהבה ומחויבות .ללא ספק – כל אישה
המטפלת בבת/בן משפחה מוגבל/ת זקוקה לעזרה ותמיכה בארגון חייה,
לקבלת ידע במתן טיפול ,למידע על שירותים וזכויות המגיעות לה ו/או
לאדם בו היא מטפלת ,לליווי ולתמיכה בהשגת זכויות אלו ובטיפול בעצמה.
כל אלו היו המטרות של קבוצות התמיכה לנשים מבוגרות העוסקות בטיפול
בבני משפחה ובקרובים.
במשך שנתיים התקיימו מספר קבוצות .הנשים הגיעו לקבוצה מתוך
פרסומים במרכזי נשים ,במרכזים קהילתיים ,בערוץ הטלוויזיה הקהילתית
ובעזרת א/נשי מקצוע בשירותי הרווחה והבריאות .הן השתתפו בעשר
פגישות שהונחו על ידי נעמי ניצן־פרמינגר *.במהלך הפגישות נשים
ביטאו מצוקות ,חלקו זו עם זו חוויות ורגשות וסייעו זו לזו .כמו כן ניתנו
הרצאות בנושא של זכויות ושירותים שהנשים זכאיות להיעזר בהן .נשים
למדו טכניקות וכלים לטיפול ולניהול הטיפול כגון :הולכה והעברה של בן

*

נעמי ניצן־פרמינגר – מוסמכת לעבודה סוציאלית בהכשרתה ,היא פסיכותרפיסטית
ומנחת קבוצות.
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המשפחה ממקום למקום בצורה יעילה ,ארגון סדר יום למטופל/ת ,טיפול
בצרכי היומיום ( ,)ADLדרכי הסתייעות במטפל/ת סיעודי/ת ,תקשורת עם
בת/בן המשפחה הנזקק/ת לטיפול.
אחד הנושאים שהושם עליהם דגש היה ארגון החיים של הנשים תוך
שמירה על איזון בין מתן מענה לצרכים של עצמן ולצרכים של אחרים.
שוב ושוב עלו בדיונים הקבוצתיים רגשות האשם של הנשים – "איך אני
מרשה לעצמי לעזוב את בן/בת המשפחה ולצאת לפגישות הקבוצה...
הרי היא/הוא כה זקוקים לי כל רגע "...מעבר לתמיכה של אישה באישה,
בקבוצה הייתה התייחסות לטכניקות של הורדת לחץ וחרדה ,תוך למידה
הדדית מהצעות ,המלצות ורעיונות פרקטיים שפתחו המשתתפות מתוך
ניסיונן .בין השאר נידונו תגובות וצורות להתמודדות במצבי משבר,
דרכים לארגון טוב יותר של סדר היום והשבוע ,גיוס וקבלה של עזרה
מבני משפחה או חברים ויצירת איזון בין הצרכים של מקבלי הטיפול
לנשים.
נשים שהשתתפו בקבוצות ציינו את התרומה של הקבוצה לתחושה
העצמית שלהן .הן בחנו את תפקידן כנותנות טיפול וזכו בהכרה על הנשיאה
בעול ובדרישות התפקיד .הן ערערו בפעם הראשונה על טבעיות תפקיד
החברות שעברו – בחברה שעודדה אותן לטפל
זה עבורן ודיברו על תהליך ִ
באחרים ולדאוג להם תוך הזנחת עצמן .הן נהנו מהידע שקיבלו בקבוצה –
בנושא הזכויות כמו־גם בייעול טכניקות הטיפול .הן המשיכו לטפל באנשים
היקרים להן באהבה ובמסירות ,אך הבינו שהטיפול בהם יהיה טוב יותר אם
הן תתייחסנה גם לצרכים של עצמן ותקבלנה עזרה ותמיכה.
תובנות בראי הזמן
חלוציוּת ,חזון והתמדה הן חלק מהדנ"א של אשה לאשה .נושא בריאות
נשים בגיל המבוגר עלה לסדר היום של העמותה לפני כחמש עשרה שנים
והקדים כמעט בעשור יוזמות דומות בארגונים ,כגון :עיריית ירושלים,
ג'וינט־מכון ברוקדייל והחברה למתנ"סים .הפרויקט המחיש היטב כיצד
גישה פמיניסטית ,יוזמה ,נחישות ,חשיבה מתוכננת והתגייסות של נשים
מתנדבות ממוקדות־מטרה יכולות למנף משאבים של הון אנושי ,התנדבותי
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וקהילתי ,תקציב צנוע ורשת קשרים ענֵ פה ,כדי לקדם מוּדעוּת ופעילוּת
למען קבוצת אוכלוסייה "שקופה" ובלתי נחשבת של נשים בגיל המבוגר
ובזִ קנה.
מתוך השוואת נתונים בנוגע להיבטים שונים של בריאות (נתונים
מאמצע שנות ה־ 90של המאה ה־ 20מול נתונים עדכניים כיום) מעניין
להיווכח כי פערים בין נשים לגברים – המשליכים על מצבן ובריאותן של
נשים ,במיוחד בגיל המבוגר ובזִ קנה – לא רק שנותרו בעינם ,אלא אף גדלו
והתעצמו .זאת מתוך שלל סיבות ִמגדריות־חברתיות־כלכליות המגדירות
סדר יום לא שוויוני ודו"חקות נשים הצידה .חשיבותו של הנושא נותרה
רלוונטית מתמיד.

 .3פרויקט נשים בריאות נשים בגיל המבוגר
ובזִ קנה :המשך וסיום
ארנה מרי־אש
את תפקיד ריכוז הפרויקט מילאתי משנת  2000ועד סיומו בסוף שנת
 .2001תפקיד זה והפרויקט כולו השפיעו עליי מאוד ואף שינו את מהלך
חיי .בתקופה שבה הייתי הרכזת ,בין הדברים שעשינו במסגרת המטרות
והיעדים של הפרויקט היה להרחיב את הפרויקט מעבר לכותלי אשה
לאשה .הדבר נעשה על ידי פעילויות במרכזים קהילתיים בחיפה ובצפון
ועל ידי פתיחת שני מרכזים נוספים ,האחד בירושלים והשני בבאר שבע.
כמו כן קיימנו מספר כנסים כדי להגיע לקהלים רחבים של אנשי מקצוע
הוזמנו לישיבה של ועדת
ַ
ושל נשים מבוגרות וזקנות .בשיאו של הפרויקט
הכנסת בנושא זִ קנה.
הרחבת הפעילות לקהילה
כדי להקל על הגישה למידע ולפעילויות העברנו סדנאות והרצאות במרכזי
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יום ומועדוני קשישות בחיפה ,בטירת הכרמל ,בקריות ובמגדל העמק.
התקיימו סדנאות בנושאים שונים .עדינה מרקס ,יוזמת ומייסדת האגודה
למען זכויות החולה ,ויונה רון־פטר העבירו הרצאות על זכויות החולה.
פעמים רבות עיקר חשיבות המפגש היה בהענקת אוזן קשבת לנשים
ושמיעת הבעיות שלהן .שוחחנו עם נשים שלא תמיד היה להן עם מי לדבר
ועודדנו אותן לתבוע את זכויותיהן ולעמוד עליהן .קיימנו ימי עיון לנשים,
שכללו הרצאה על זכויות החולה וסדנה על מיניות ,במרכז יום במגדל העמק,
בקרית ביאליק ומתנ"ס בדלית אל כרמל.
יזמנו וקיימנו קבוצות תמיכה לנשים המטפלות בבני משפחה .אחת
הקבוצות ,נפגשה במרכז יום בקרית אתא ,בהנהלת אלינה כהן .נשים שליוו
את בעליהן שהיו מטופלים במרכז התכנסו פעם בשבוע למשך שעה וחצי.
בפסק זמן זה שהוקדש רק להן הן יכלו לספר ולשתף ברגשות ,לחלוק חוויות
ותסכולים עם נשים העוברות ניסיונות דומים ,לקבל תמיכה ולגיטימציה
גם לתסכולים ולכעסים ,ליצור קשרים חברתיים וללמוד זו מזו על דרכי
ההתמודדות עם המצבים הקשים.
הרחבת הפרויקט לירושלים ובאר שבע
המשוב על תרומת הפעילויות השונות לנשים ולאנשי מקצוע גרם לתורמים
לבקש מוועדת ההיגוי להרחיב את פעילות פרויקט "בריאות נשים בזִ קנה"
למקומות נוספים בארץ .הפרויקט הורחב לעוד שני מרכזים :המרכז
הפמיניסטי בירושלים" ,קול האשה" ,והמרכז לבריאות נשים בבאר שבע,
עם פרופ' ג'ולי צוויקל .שיר דפנה־תקוע ,שהייתה אחראית על הפרויקט
בדרום ,החליטה להביא אותו לנגב במטרה לדבר עם נשות האזור בגובה
עיניים .שיר מספרת:
רציתי שנשים יספרו מה קורה איתן .נדהמתי כאשר שמעתי על נשים
כה רבות שבגלל שאין להן זמן להגיע לרופא שיניים ,הן עוקרות את
השיניים שלהן במו ידיהן .או על נשים שאף פעם לא שמעו על טיפול
הורמונאלי ,או נשים שדיווחו על דיכאון והרופא נתן להן ואליום ושלח
אותן הביתה .הנשים סיפרו בעיקר על חוסר היכולת שלהן להתמודד עם
מערכת הבריאות ועם הפטרוניות של המערכת הזו .על מין ומיניות הן לא
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דיברו בכלל .זו הייתה שתיקה גורפת .הן פשוט רק עוסקות בהישרדות.
כחלק מהפרויקט אחת מקבוצות הנשים הוציאה לאור את סיפורי החיים
של חברותיה בחוברת מודפסת.
קיום כנסים
בהתאם ליעדי העלאת המודעות של הפרויקט קיימנו כנסים ארציים
לנשות/אנשי מקצוע בתחומי בריאות ורווחה – עובדות סוציאליות ,אחיות,
רופאות ,מטפלות בבתי אבות ובחברות סיעוד ,עובדי ביטוח לאומי – וכן
לקהל הרחב .הכנסים עסקו בנושאים הנוגעים לנשים זקנות ,למיניות
ולכסף ,נושאים שאין מדברים עליהם בדרך כלל.
ב־ 27.6.2001נערך באוניברסיטת בר־אילן כנס בנושא "תשוקה וזִ קנה
– אינטימיות ומיניות של נשים בגיל השלישי" .זהו הכנס הראשון מסוגו
שהתקיים בישראל ,ונכון להיום נראה שגם היחידי .בכנס הוצגו נושאים לא
שגרתיים כגון :הקשר בין מיניות ובריאות של נשים בזִ קנה .אהבת נשים
כאלטרנטיבה בעת זִ קנה ומיניות לסבית .וכן ,מיניות לא מינית כאלטרנטיבה
לנשים זקנות .מטרת הכנס הייתה להתמודד עם הסטריאוטיפים הקשורים
לנשים זקנות ומין.
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נשים זקנות סובלות פעמיים מיחס מפלה של החברה אליהן :הן גם נשים
וגם זקנות .המיתוסים על נשים קובעים שלא מכובד שאישה תיהנה ממין
או ַתראה הנאה מינית .כי אישה שנהנית ממין היא זונה .אישה שיוזמת מין
היא לא נשית ,שהרי מין נועד לגברים .כולן מכירות את האמרה "תעצמי את
העיניים ותחשבי על אנגליה" ,ושהגבר הוא זה שאחראי על הנאת האישה.
לכל זה נוספים המיתוסים על זקנים :מין נועד רק לצעירים עם כושר גופני,
צעירים ויפים .נכויות ומחלות מונעות פעילות מינית .הימנעות של כמה
שנים ממין מונעת חזרה לפעילות מינית .זקנות לא מאוננות ,זקנות כבר לא
מקיימות יחסי מין .לעומת זאת ,במיתוסים על גברים כל העניין הפוך לגמרי,
ככל שהגבר מתבגר הוא נעשה יותר מושך .אישה לעומתו רק מזדקנת .כמו
כן ,רק אחוז נמוך מאוד של זקנים וזקנות מגיע להתייעץ עם סקסולוגית
כאשר הם חווים בעיות במיניות .באמצעות הכנס ,שהיה מיועד לציבור
העוסקות במקצועות הבריאות והטיפול ,רצינו ליצור לגיטימציה לדיבור
על מיניות של נשים בזִ קנה .כשאנחנו מדברות על מיניות ,לא תמיד אנחנו
מתכוונות לחדירה ,אלא למגע ,אינטימיות ,ליטוף ,חיבוק .דברים כמו מסאז'
וחיבוק אפשר לקבל גם מחברות .אנו אומרות לנשים בגיל הזִ קנה שיחסי מין
הם אפשריים ,מותרים ,רצויים ,טובים לבריאות וטובים ליחסי אנוש.
כנס נוסף בנושא 'נשים ,זִ קנה וכסף' התקיים ב־ 23.5.2002באוניברסיטת
חיפה בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות בשיתוף החוג לגרונטולוגיה (לימודי
זִ קנה) ,ובהשתתפות פרופ' אריאלה לבנשטיין שכיהנה כראש החוג ,פרופ'
פרלה ורנר וד"ר איסי (ישראל) דורון .גם נושא מצבן הכלכלי ,ובעיקר עוניין
של נשים זקנות ,היה נושא חתרני שלא עלה עד אז על סדר היום .רק כעבור
כעשר שנים נושאים כגון אפליה על רקע גיל ,ניצול כלכלי של נשים זקנות
ועניינים משפטיים ואתיים שונים הקשורים בטיפול לא פורמלי בזקנים,
החלו להיות נושאים לדיון ומושאים למחקר ולחקיקה.
עם עליית תוחלת החיים של נשים ,נושאים כמו אי־שוויון מגדרי
בתעסוקה וכוונת הממשלה להעלאת גיל הפרישה לנשים הפכו לדחופים
ולחשובים ביותר .במיוחד בהקשר של נשים מאוכלוסיות מודרות ומעוטות
הכנסה.
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בישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת
הוזמנו
ַ
שמעו של הפרויקט ותרומתו הגיעו גם לאוזני מקבלי ההחלטות ,וכך
לישיבה של הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי ,שנערכה בכנסת
ישראל ב־ 2ביולי  .2002הוזמנתי לייצג את ההשקפה הפמיניסטית של
אשה לאשה על ידי ראש הוועדה דאז ,חברת הכנסת ענת מאור .נושא
ישיבת הוועדה היה :אנטי אייג'ינג – חקר ההזדקנות בישראל והשלכותיו.
הנה חלק מדברי הפתיחה של ענת מאור:
...מקורה (של הזִ קנה) בבשורה מאוד טובה :רמת החיים ,רמת הבריאות
והטיפול גרמו לעלייה דרמטית בתוחלת החיים .סוף סוף יש דבר שהנשים
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מובילות בו – הגיל ...אני מברכת את נציגת אשה לאשה שנמצאת איתנו,
גברת ארנה מרי־אש .אני רוצה לדעת מה הייחודיות בכל הנושא של
הטיפול בעיכוב הליכי גיל או הקלה על כניסה להליכי גיל הזִ קנה לגבי
נשים .מיותר בוועדה המכובדת הזאת להזכיר תופעות שאנחנו יודעים
שמקשות דווקא על בנות צעירות ,כמו למשל בעיית האנורקסיה ,בעיית
הדימוי של הגוף שרק רזה היא יפה .האם יש מחקר או מידע לגבי כל
התהליכים האלה לגבי נשים?
בין הדברים שאמרתי בוועדה:
יש מחקרים והרבה מאוד דו"חות על כך שאין מספיק מחקרים על
נשים כי זה מסובך ,זה מורכב .אני לא רוצה להביא נתונים .לא צריכים
להישאר צעירים ,אלא ללכת לתוך התהליכים בכבוד .מה שאנחנו
עושות עם הנשים הזקנות זה להביא להן מידע על הזכויות שלהן כחוק.
אנחנו מלמדות אותן העצמה ,אסרטיביות .הייתי שמחה אם כל בתי
ספר לרפואה היו נותנים יותר קורסים בגריאטריה .אני יושבת בוועדה
בעיריית חיפה העוסקת בקידום חינוך בריאות לזקנים .תמיד הבעיה היא
של מודעות לזִ קנה ,מודעות לתהליכים ,מודעות למה שקורה לאנשים.
אנחנו מביאות מידע ,שזה כוח ,נותנות מידע על הזכויות ,מדברות על כל
מה שהן יכולות לקחת ,מדברות על מניעה ועיכוב (של תהליכי הזדקנות),
ובעיקר מקימות קבוצות תמיכה .אם אנחנו מדברים על תקציבי מדינה
ועל כל העניין הכספי ואנחנו יודעים שברווחה ,שבבריאות ,שבחינוך יש
תפקידים שמאיישות נשים ,אז כשמורידים שם תקציבים פוגעים בנשים.
צריך לשים לב למצב הכלכלי של נשים בזִ קנה – האם הוא נובע ממה
שהבעל שלהן עשה ,או אם הן הצליחו לצבור פנסיה.
הנושא המרכזי בישיבת הוועדה הצטמצם לנושא המאבק בתהליכי
ההזדקנות הטבעיים של הגוף ,האם זה אפשרי מבחינה ביולוגית?
האם נכון בריאותית? ההפך הגמור מהשקפת עולמנו באשה לאשה.
אנחנו דוגלות בקבלה של ההזדקנות ואותותיה על הגוף .מאמינות שאין
להפלות על רקע גיל ,ולנשים בכל גיל יש את הזכות לחיות באיכות חיים
טובה ,ליהנות ולאהוב.
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הגיגים לסיום
למרבה הצער ,אפילו הפרויקט עצמו סבל מדעות קדומות .הפרויקט מומן על
ידי הפדרציה היהודית של ניו יורק ,ולדבריהם עסקנו יותר מדי ב־Wellness
ופחות מדי במחלות .התקציב קוצץ ונאלצנו לסיים את הפעלת הפרויקט.
הצלחנו להמשיך את הסדנה לכתיבה יוצרת שהועברה על ידי נעמי נמרוד
בעזרת מימון המשתתפות .שוב ושוב מורגש החלל וצורך גדול להעלות את
נושאי הזִ קנה ולדבר עליהם .בשנת  ,2004לקראת סיום הפרויקט ,דליה
זק"ש ונעמי נמרוד קיימו סדנה של ארבעה מפגשים סביב נושא הזִ קנה,
שבהם השתתפו גם נשים צעירות מאוד יחד עם נשים מבוגרות .במפגשים
עלו נושאים רבים כגון ,דימוי גוף ,הזדקנות ומוות .בשנת  2009הן קיימו
סדנה נוספת שבעקבותיה נאווה רבינוביץ ,תלמה בר־דין וחברות נוספות
הקימו קבוצה לתמיכה הדדית של נשים המטפלות בהוריהן הזקנים.
תוך כדי ניהול הפרויקט ,התוודעתי לעולם הזִ קנה ולחשיבות
החקר והלמידה בתחום זה .בזכות הפרויקט ושיתוף הפעולה עם החוג
לגרונטולוגיה נרשמתי ללימודים בחוג .השלמתי את לימודי התואר השני
שלי בגרונטולוגיה ורכשתי לי מקצוע וייעוד .כיום אני גרונטולוגית – יועצת,
תומכת ומלווה זקנים וזקנות ובני/ות משפחותיהן בתהליכי הזדקנות.

אחרית דבר
מאז שחגגנו את יום הולדתנו ה־ ,50בהבדל של חצי שנה זו מזו ,התחלנו
לדבר על פמיניזם והזדקנות .מזה צמחו פרויקטים שפעלו באשה לאשה,
בכנסים הפמיניסטים ,בימי עיון לנשים זקנות ולאנשי מקצוע ובסדנאות
רבות משתתפות/ים .השתתפו בסדנאות בנות/בני  ,80-23מכאן למדנו
שאינך צריכה להיות זקנה כדי לגלות עניין בהתבגרות והזדקנות .אנחנו
רוצות לציין שתרמו להצלחת הפרויקט נשים רבות ,מתנדבות ועובדות
בוועדת ההיגוי ,בארגון הכנסים בקיום סדנאות ופעילויות רבות .קצרה
היריעה מלהזכיר את כולן בשמן.
במבט לאחור ,גילינו שדיברנו על זקנה כעל תקופה שתבוא בעוד
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כ־ 10שנים לפחות .הבנו שזקנה עבור רובנו היא תקופה שתבוא בעתיד.
היום אנחנו בנות  68ונראה שהזקנה התרחקה לה בעוד עשר שנים .מכאן
אנחנו מניחות שהעיסוק בנושא והדיבור הפתוח יש להם פוטנציאל לשפר
את איכות החיים ואת ההתמודדות עם הזדקנות ועם זקנה לצעירות יותר
ולמבוגרות יותר שבינינו .הבנת ההתייחסות החברתית לזקנה מאפשרת לנו
לשנות דעות קדומות ,פחדים ,אי־נוחות ,מבוכה ורגשי אשמה בפגישה עם
הזקנות/ים שסביבנו ועם המחשבה שגם אנחנו בדרך לשם.
המסקנה המענגת היא שאנחנו ממשיכות לעבוד באנרגיות ובשיטות
דומות ששימשו אותנו בשנות השבעים ,כשהשתייכנו לגל הפמיניזם השני
והמשכנו את המהפכה החשובה ביותר של המאה העשרים – שחרור האישה.
הזקנה שבנו .הפעילויות
בפרויקט זה גילינו ,חשפנו ושחררנו את האישה ֵ
היו מגוונות וכללו הרצאות ,סדנאות ,עיון ביקורתי בחוקים הקשורים בזקנה
בחברה שלנו ,הכרת ארגונים העוסקים בכך וגם עיסוק באומנות .בחירת
הנושאים הונחתה על ידי התפיסה הפמיניסטית המשותפת לנו שהאישי
הוא פוליטי .ההתייחסות לנושאים נעשתה תמיד תוך בחינה של ההדרה ושל
ההתעלמות מהמצב האמיתי של נשים בחברה .גילינו שהכול המשכי .למשל,
ההתייחסות לנשים כאל אובייקט מיני וההתייחסות לגוף האישה – כשהיא
מזדקנת היא נעשית שקופה בעולם .גם עבודתן של נשים צעירות וזקנות
המטפלות בבני ביתן ,במשפחתן ,בזקנים או בחולים לא זוכה להתייחסות
ומתקבלת ללא הערכה ,וכמובן מאליו שזאת משימתן של הנשים לטפל
בעולם .השתדלנו להעצים את עצמנו ואת חברותינו המשתתפות בכל
הפעילויות ולתת להן כלים להתמודד ,ובעיקר להזכיר שאנחנו לא לבד.
נסיים בנימה אישית .ההזדקנות לא תמיד קלה ,לא תמיד יפה ,נוחה
ונעימה .ובכל זאת היא תקופת חיים הכרחית אם רוצים להמשיך לחיות.
יתרה מכך ,היא גם זמן שמאפשר להסתכל על החיים ,להשתמש בכל מה
שלמדנו ,ללמוד דברים חדשים ,להכיר את העולם המשתנה ולהעביר את
הגחלת של הפמיניזם לצעירות ,וכל זאת בחברותא.
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בזכות הכתיבה
بفضل الكتابة

"הבעיה היא שברגע שאת רואה את זה ,את כבר לא יכולה שלא לראות.
לדבר ...בכל מקרה,
וברגע שאת רואה ,לשתוק זה מעשה פוליטי בדיוק כמו ֵ ּ
את אחראית" .ארונדהטי רוי.
"דף הנייר הוא ...עור ...געי בו על אחריותך ...כשאת נוגעת בדף ,כאילו
שלפת סכין ,הדף נפגע ,חתך עקלתון נפער ,פצע דק .דרכו מפעפעת
חשיכה" .מרגרט אטווד.

שתיקה והשתקה
נשים הודרו מיצירה .נשים הודרו מכתיבה ומדיבור ציבורי ומשמעותי" :תהיי
יפה ותשתקי" .אני תמיד חלמתי לכתוב ,אבל לעתים ישנתי כל כך עמוק ,עד
שהחלום שקע בתהום הנשיה .אני תוהה מה הקשר בין זָ ָכר וזיכרון לעומת
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אישה ונשיהִ ,שכחה .במילון אבן־שושן משנת  ,1962הערך נשיה ,שכחה,
קודם לערך נשיות ,טבע הנשים .בכל מקרה אני הייתי מכורה לשתיקה .עוד
לפני המלים חיפשתי את קרבתם של שותקים אחרים שדיברו רק אליי –
חבויה בצמרת העץ או בסמוך לגזע מוצק עם ספר טוב .לא זוכרת מתי וכיצד
למדתי שלמחשבותיי ולדבריי אין ערך .לא יודעת מי לימד אותי ובאיזו דרך
שאני עלולה להיפגע אם אדבר ,ומה יחשבו עלי אם אגיד מה שבלבי ,זה
מסוכן ,ומי בכלל ירצה להקשיב לי .עוד לפני שנפתחתי למדתי להיסגר,
לסגור ,להיאלם ובעצם להיעלם .יצירתיות משכה אותי מאוד ,חיפשתיה
באחרים ,כי "לי אין את זה" .כל מי שניגן בגיטרה ,שיחק בתיאטרון או
מרח צבע על בד ,היה בעיניי לאדם עליון .גם כל מי שכתב וכל מי שהרבה
להתפלמס ולהתחבט בבעיות קיומיות .אני צופה ושותקת .אינני מדברת.
מביטה אל תוך האפילה ורואה אפילה .את פיה סוכרת בשעם ,לבל תעלה
ותציף .ידי מונחת על הפקק ,לבל יפקע ממקומו.
בהקדמה לספרה "פצעי התשוקה – חיי כתיבה" כותבת בל הוקס על
השתקה עצמית" :להיוולד ילדה בשנות החמישים [של המאה העשרים]...
היה להיכנס לעולם בו הבריות עדיין מאמינות שהמאורע החשוב ביותר
בחייה של אישה צעירה ...הוא הנישואין .אנחנו שלא השתוקקנו לחתונה
לבנה ולאביר חלומות ,ידענו שאנחנו סוטות .ידענו שאל לנו לדבר על
המאוויים שלנו" .ההשתקה היא שקר ,מסבירה אדריאן ריץ' בספרה "על
שקרים ,סודות ושתיקה" .לשקר אפשר במלים וגם בשתיקה .השקרים
נעשים לשם הישרדות ,נטווים בשם הקרבת העצמי למען האחר .נשים
משקרות לגברים ואחת לשנייה .השקרנית/שתקנית אומרת לעצמה שמה
שהיא חושבת אינו חשוב מספיק ,שהאמת שלה אינה רלוונטית לנשים
אחרות ,שהיא מפחדת לומר את האמת ,שאין לה מה לומר ,שריק בפנים.
והיא חיה חיי בדידות למרות שיש לה הרבה חברות .לשקר זה לאבד את
הקשר עם הלא־מודע .זה כמו לקחת גלולות שינה .הן מעניקות שינה אך
מוחות את החלומות .כשאישה אומרת את האמת לעומת זאת ,היא יוצרת
סביבה אפשרות ליותר ויותר אמת .היא מאפשרת לאחרות לומר את האמת.
כך נוצר דיאלוג בין נשים" .שנדע ...שאנחנו מנסות ,כל הזמן ,להרחיב את
האפשרויות של האמת בינינו .האפשרות לחיים בינינו".
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הכתיבה כהתעוררות לחיים
הכתיבה היא ניסיון לומר את האמת .השתיקה היא הרקע עליו נרקמת
הכתיבה שמספרת את סיפור השתיקה או ההשתקה .הדיבור מונכח מתוך
השתיקה ,כמו היצירה הראשונה ,מתוך החשיכה" ,ויהי אור".
ופתאום הכתיבה .כתיבה היא חיים .כתיבה היא כורח כי אחרת יש רק
מוות .בספר המסות שלה" ,מה נמצא שם ,מחברות על שירה ופוליטיקה",
כותבת אדריאן ריץ' כי מה שעורר אותה משינה בגיל  ,22הייתה שורה
משירו של רילקה – "את מוכרחה לשנות את חייך" .בהתעוררות הזאת
הייתה טמונה ידיעה ברורה" .ידעתי אז ששירה עבורי אינה רק דבר שיש
להעריכו ,לגעת בו באצבע עדינה :שירה יכולה להיות כוח עז ,מערער ,גל
הסוחף אותך אל תוך מעמקי הים למרחק רב יותר מאשר רצית .את מוכרחה
לשנות את חייך".
התעוררתי משינה בגיל כמעט כפול מגיל ההתעוררות של אדריאן ריץ'.
הייתי בעיצומה של כתיבת התיזה שלי לדוקטורט בביולוגיה ,בעיר זרה
בארץ זרה ,מספר חודשים בלבד לאחר שילדתי את בתי הצעירה ,אפופה
בערפל העייפות התמידית ,התשישות מלווה אותי בכל אשר אלך ומושכת
בשרוולי ללא הפסק ,כמו תינוקת תובענית נוספת ,תאומה סיאמית" ,בואי,
בואי אלי ,בואי לישון" .ומתוך הערפל הזה הבקיע קולו של בן זוגי ,מפציר
בי לשוחח עם אישה שלא הכרתי .היא סיפרה לי ,בדבקות ובהתלהבות ,על
סדנת כתיבה בה היא משתתפת ,ודחקה בי" ,זאב סיפר לי שאת כותבת",
להצטרף לסדנה .תחבה לידי פתק קטן ועליו שם ומספר טלפון .הודיתי לה
ושמתי את הפתק בארנק ,שם הוא נשאר כמה חודשים .הייתי נזכרת בו רק
כשעשיתי סדר על מנת להיפטר מקבלות ישנות ,רשימות קניות וכרטיסי
קולנוע שהתפיחו את ארנקי כמו צמחה עליו יבלת טורדנית .הכול נזרק אך
על הפתק שמרתי .כך הוא שרד לפחות ארבעה מבצעי ניקיון .לאחר כחצי
שנה התקשרה אלי אותה אישה לבשר לי שעכשיו ,ממש עכשיו ,נפתחת
סדנה חדשה .איך היא זכרה אותי? למה התעקשה להתקשר? השליח הגיע
והושיט אליי יד מתוך הענן" .זמנך הגיע!" בעווית שהפכה אוטומטית נשלחה
ידי שלי אל שק התירוצים שסחבתי על גבי כל כך הרבה שנים .חיפשתי
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וחיפשתי ,גירדתי את הקרקעית אך השק היה ריק לחלוטין ,אפילו תירוצון
קטנטן לא התגולל בו" .את מוכרחה לשנות את חייך".
שינוי החיים שלי הואץ במפגש בין הכתיבה לבין חברות אישה לאישה.
בין הכוח שמקורו בפנים לבין הכוח שמצאתי בנשות הארגון .בין השפה
שלי ,המלים שאמרתי ושלא אמרתי ,הדיבור והשתיקה ,לבין ההבנה
והקבלה שהרגשתי .לא הייתי צריכה להתאמץ ,חומרי החיים השונים כל כך
ועם זה גם משותפים ,ניסיון החיים ,המלים והשתיקות של כולן הפכו לשל
כולנו .ריבוי הקולות ,מגוון דרכי ההסתכלות ,ססגוניות השפות והמוצאים,
העשירו והעצימו את עולמי .אודרי לורד ניסחה זאת כהכרח ,כמשהו חי
וחיוני" :לנשים ,הצורך והתשוקה לטפל זו בזו אינם צורה של פתולוגיה כי
אם דרך של גאולה ,ומן הידע הזה מתגלה ונחשפת מחדש העוצמה האמיתית
שלנו .זהו אותו קשר אמיתי שמפחיד כל כך את העולם הפטריארכאלי".
את זה מצאתי באשה לאשה .קשר אמיתי בתוך השונות .שעל פי לורד יש
לראותה "כמקור של קטבים הכרחיים ,שביניהם יכולה היצירתיות שלנו
להתיז ניצוצות".

הכתיבה כמעשה פמיניסטי
ואז שמעתי שיש אישה אחת ,שמה נעמי נמרוד ,שמלמדת כתיבה יוצרת .כך
נכתב בהודעה של אשה לאשה מנובמבר " :1999הזדמנות למפגש וכתיבה,
המיועדת לנשים בקדמת החיים ,שיש להן מה לספר .אין צורך בניסיון
מוקדם ובכישרון כתיבה מוכח – נתפלא לגלות שכולנו מוכשרות".
בשיחת טלפון עם מישהי מאשה לאשה ,נאמר לי שנעמי נמרוד פותחת
סדנה להכשרת נשים לשמש מנחות של סדנאות כתיבה יוצרת .בערתי
משמחה .מתשוקה .הרגשתי שכאן אני יכולה לחבר את אהבת הכתיבה עם
אהבת ההוראה ואהבת עוצמתן של נשים ולהיות שותפה ליצירת עוד ועוד
קשרים אמיתיים בין נשים ,באמצעות הכתיבה .כשהגעתי למפגש הראשון,
התברר שהייתה אי הבנה .המידע שנמסר לי לא היה מדויק .אכן הייתה
כוונה לערוך בעתיד סדנה להכשרת מנחות אך הסדנה אליה הגעתי היא
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סדנת כתיבה לנשים שרוצות לכתוב .נעמי לא ידעה דבר על אי ההבנה הזאת
שכן איתה דברתי לראשונה רק במפגש הראשון של הסדנה .אני התאכזבתי
וכעסתי אך לא דברתי על אי ההבנה הזאת – מתוך ההרגל המגונה של
השקרנית/שתקנית קברתי את הכעס עמוק ,עמוק .לא היה לי נעים ,לא
רציתי להפריע ,לא רציתי למשוך תשומת לב כטרחנית או מתלוננת" .הסדנה
עוד לא התחילה וכבר יש לך טענות" ,השתיקה השקרנית שבראשי" ,שבי
בשקט" .על כל זה כאמור נעמי לא ידעה ,אבל כיוון שניחנה באלכימיה
מופלאה של רגישות ,קשר עם התת־מודע ואינטואיציה ,ביקשה לכתוב
קטע שיפתח במלים "אני מרגישה" .על הדף קראתי דרור לכעס ולתסכול.
כתבתי את האמת שלי .לא כיסיתי כי לא נעים ,לא דיללתי ולא מיתנתי
את הזעם .את משימת הכתיבה הראשונה הזאת מצאתי ביומן שלי ,המלים
מושלכות על הדף ,אבני חצץ שורטות ובועטות ולא עוצרות כדי לנשום:
"מפגש ראשון  ,22.11.99סדנת כתיבה בהנחיית נעמי נמרוד ,אשה לאשה.
משימת כתיבה ראשונה לכתוב קטע שיתחיל במלים אני מרגישה .אין לי
ברירה אלא ללכת עם הרגשות שמציפים אותי עכשיו [מרידה קטנה ,לא
ממש התחלתי עם המלים אני מרגישה] ,כי אני מרגישה עלבון ואכזבה
וקצת רצון לבכות ומיד באה הביקורת העצמית ומה פתאום לבכות? מה
אני ילדה קטנה? בחדר מלא אמהות ,בארגון מלא אמהות ולמה כל כך
קשה לי עם הכעס .זה לא בסדר להרגיש כעס ...מה עם הכעס הזה,
למה אני צריכה להחזיק אותו כל הזמן כמו לפיד בוער ...כשזה בפנים,
מוסתר ולחוץ ,זה לא מפסיק לבעור ,אוכל אותי מבפנים ,ומתפרץ
פתאום במקומות לא צפויים ,במקומות חלשים ,לבה שמתפרצת דרך
הסדק הראשון ,גייזר ששולח נחילי מים ואדים .יש גייזרים שמתפרצים
בזמנים קבועים ,אני מתפרצת וגולשת בכל מיני זמנים ומקומות ,לא
רוצה להתפרץ על מי שאני אוהבת ,לא רוצה להתפרץ על מי שאוהב
אותי ,לא רוצה ,לא רוצה ,שברו את הכלים ולא משחקים ,זה מה שאני
מרגישה עכשיו .שוחחתי ,הבטיחו ,נטעו בי ציפייה והנה היא לא מומשה,
כאילו השיחה לא התקיימה ,לא נרשמה ,לא נזכרה ,ומה החלק שלי בכל
העניין ,עד כמה העצבים שלי כל כך חשופים ונוחים להיפגע ,אני כל כך
חוששת מהשינוי שאני רוצה לעשות בחיי ,מרגישה הרבה פחד ,מה אני
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שווה ,מה אני יכולה ,מה אני אוהבת ,מהו זה שגורם לי להתכווץ ולרצות
רק לרוץ הביתה ולהתקפל לכדור קטן ולהתחפר מתחת לשמיכות ולא
לצאת ולא להתעורר".

תמונה  .19קבוצת כתיבה יוצרת בהנחיית נעמי נמרוד (בקדמת התמונה מימין) לידה משמאל ברכה
זיו ז"ל 1999

נעמי שלא ידעה דבר על המקור לכעס ,הכילה אותו ואותי והתייחסה
לטקסט .אפילו שיבחה אותו להפתעתי .כך או כך ,הכעס שהוצאתי החוצה
יחד עם הלגיטימציה שקבלתי מנעמי ,אפשרו תקשורת אמיתית איתה ועם
שאר משתתפות הסדנה .אחרי הקריאה יכולתי להסביר שציפיתי לסדנה
אחרת ,שהייתי מאוכזבת .הדיון הגלוי הזה אפשר לי לא להישאר תקועה
בכעס חנוק וחבוי עמוק בפנים ,אלא להמשיך הלאה .אני רואה בכך דוגמה
ליכולתה של כתיבה ליצור מרחב לדיבור אמיתי .הסדנה הייתה מעוררת
השראה ונעמי הפכה למורה ולחברה אהובה .האמת היא חיים בינינו ,משהו
רץ ,חופז ,מעיר ומתעורר .השקר קושר בקורים ,מסבך בחבלים ,מפיל עליי
שינה.
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אלה תולדות
לצורך כתיבת תולדות הסדנה ,נפגשתי עם נעמי בביתה ברחוב התמר ב־26
בדצמבר  ,2012בית ממנו אפשר היה לראות את הים כשנעמי הייתה ילדה.
נעמי סיפרה לי שהסדנה הראשונה לכתיבה יוצרת באשה לאשה התקיימה
ב־ 4לפברואר  .1999הסדנה שאני השתתפתי בה הייתה השנייה והחלה
בנובמבר אותה שנה .בהמשך אכן עשתה נעמי גם סדנה להכשרת מנחות.
לאחר אותה סדנה הנחתה דליה אלטורי סדנת כתיבה בערבית ,אילנה
דורפמן באנגלית ,מרינה פילטובסקי ואולגה לויטנסקי ברוסית .את הסדנה
בעברית המשיכה נעמי להנחות במשך עשר שנים ובשנת  2009ביקשה
ממני להנחות .אני המשכתי כשנתיים עד  .2011בפגישה עם נעמי ביקשתי
ממנה לספר לי על הקשר שלה לכתיבה .וכך סיפרה:
תמיד הייתי ילדה ואישה קוראת .זיכרונות קריאה ראשונים זה אמא
שלי קוראת רומנים בקול .חלק מהקשר איתה היה סביב ספרות .כשאני
למדתי לקרוא הייתי קוראת לה בקול רם סיפורים קצרים בעברית כי
היא קראה באנגלית לא בעברית .נשאר לי הטעם שספרות זה משהו חם
בין נשים .המשך הקשר היה בבית הספר .מי שהייתה החברה הכי טובה
שלי הייתה כותבת חיבורים קסומים וזה זכור לי כחוויה טובה .נשאר לי
זיכרון כתיבה של אישה מיוחדת ,חברה ,שיודעת לתאר חוויות .כשאני
כתבתי הייתה לי הרגשה שאני כותבת דברים מרגשים וסודיים ביותר.
בסוף בית הספר העממי ,נסעתי עם המשפחה לחוץ לארץ וכתבתי
לאותה חברה מכתבים .כך גיליתי סוג נוסף של כתיבה ,כתיבת מכתבים
כדי לשמור על הקשר .דברתי על זה עם אמא וקראנו יחד רומנים
במכתבים ועד היום אני אוהבת ספרים כאלה.
חוויות הקריאה והכתיבה זכורות לי כחוויות בין נשים .הקשר שלי
לפמיניזם התחיל לא רק בקשרים עם חברות אלא התפתח גם תוך
קריאת הספרות הפמיניסטית של שנות ה־ 60וה־ .70סימון דה בובואר,
שולמית פיירסטון ,בטי פרידן .אנאיס נין – אהבתי את היומנים שלה.
בעקבות הקריאה הזאת נעשיתי מאוד פעילה בתנועת הנשים.
חזרתי לישראל ב־ 1971לאחר כמה שנים של מגורים באנגליה וביקור
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בארצות הברית .חשבתי שנשים בישראל לא זקוקות לפמיניזם כי יש
שוויון .ואז התחלתי לקרוא ספרים של עדה מימון ,קבצים של "נשים
בקיבוץ" .דרך הכתיבה הכואבת והפוצעת התברר לי כמה לא היה שוויון
אבל אותן נשים לא יכלו לבטא את זה אלא ביומנים פרטיים שהתפרסמו
מאוחר יותר .כך באמצעות קריאה התוודיתי למיתוס השוויון.
ב־ 1975ביקרה בארץ הסופרת האמריקאית אסתר ברונר .הכרנו דרך
חברים משותפים ,נדמה לי דרך מרשה וביל פרידמן .הקשר בין נשיות,
פמיניזם וכתיבה כבר היה ברור לי אז והשתתפתי בקורס של ברונר על
כתיבה באוניברסיטת חיפה .הבאתי לקורס גם את אמא שלי .ביקרה אז
בארץ גם פיליס צ'סלר .בעקבות המפגשים האלה אסתר ואני החלטנו
לכתוב יחד הגדת פסח מנקודת מבטן של נשים.
בנקודה זו בדבריה של נעמי נזכרתי שההתעוררות הפמיניסטית שלי החלה
בזמן שלמדתי בארצות הברית ,קליפורניה .שם הפמיניזם נמצא באוויר,
במים ובאדמה .נשמתי ,שתיתי וספגתי אותו .הכרתי שם אישה מופלאה
בשם רייצ'ל ונעשינו חברות קרובות .יחד השתתפנו בקבוצה שחקרה את
הקשר שלה ליהדות .בדיונים על פרשת השבוע נפקחו עיניי בעקבות
הביקורת של רייצ'ל על הדרת נשים והיעדר קולן ונקודת מבטן .פתאום
ראיתי את זה כל כך ברור .פתאום יכולתי לשים את ההשתקה העצמית שלי
בתוך קונטקסט רחב ועמוק של השתקת הקול הנשי .פתאום היו לי מלים
לתאר מה שהרגשתי .ואחרי שראיתי כבר לא יכולתי שלא לראות .לשתוק
הפך למעשה פוליטי .אז התחלתי לדבר .ולקרוא .אחד הספרים שגיליתי
כמוצאת שלל רב היה ספרה של אסתר ברונר "ההגדה – סיפור קבוצת
נשים יהודיות במסען לרוחניות דרך קהילה וטקס" .על הכריכה היה מצוין
שהספר כולל את הגדת הנשים שנכתבה בידי אסתר ברונר ונעמי נמרוד.
כך פגשתי את נעמי עוד לפני שנפגשנו פנים אל פנים .עכשיו אני מבקשת
ממנה שתמשיך לספר לי על הקשר שלה לכתיבה ועל הסדנאות שהנחתה:
כתיבת ההגדה וקריאת המקורות והחיפוש בנרות אחר חומר על דמויות
נשיות במקרא ובאגדות תלמודיות ,לימדו אותי את החשיבות של לתת
קול .לתת קול לנשים שהיו אבל נותרו מעט עדויות לקולן ,להשקפתן,
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לפרשנות שלהן ,להבנה שלהן את האירועים שקורים .כך החיבור בין
פמיניזם וכתיבה נעשה חלק מההוויה שלי.
את כתיבת ההגדה ליוותה אמא שלי .אסתר ואני כתבתנו בבית של
אמא ,שהיום אני חיה בו ,ואמא שלי הזינה אותנו תוך כדי הכתיבה במזון
ובסיפורים .אסתר ברונר מספרת על זה בראיון שהופיע בכתב העת
לילית .באותו זמן גם נולדה ביתי הבכורה .למעשה ,עם צאת ההגדה
נעשיתי אמא ואילו אמא שלי נפטרה זמן קצר אחר כך .ההגדה הייתה
מצבה לאימי.
המשכתי לכתוב קצת בעצמי .כתבתי יומנים וסיפורים קצרים .המשכתי
גם לכתוב עם אסתר ,אבל הייתי עסוקה באימהות .נולדו לי ארבע בנות...
ודי מהר עזבתי את הכתיבה ...היו לי שמחות אחרות.
ואיך הגעת להנחות סדנאות כתיבה?
בשלב מסוים בחיים שלי החלטתי לעבוד עם זקנים .בפעם הראשונה
שקבלתי קבוצה ,בקשו ממני לתת להם הרצאות בפסיכולוגיה .ישבתי
וחשבתי למה שאני אלמד אותם .אני רוצה ללמוד מהם .הצעתי שיכתבו
על חייהם ועל ההיסטוריה שהם זוכרים .תוך רגע עשיתי הסבה מקצועית
ובלי לשים לב יצרתי לעצמי את הקריירה הבאה של כתיבה עם אנשים
מבוגרים.
בערך ב־ ,1995כשדליה זק"ש ואני נעשינו בערך בנות חמישים ,התחלנו
פרויקט( .ראו עוד בפרק הקודם ,בריאות נשים וזקנה) אחד הדברים
העיקריים שהוביל אותנו בפרויקט היה הנושא של בריאות נשים זקנות,
סוגיית איכות החיים שלהן .חיפשנו פעילויות שמיטיבות חיים של
נשים .בשלב הזה נראה לי טבעי שאחד הנושאים שכדאי לעסוק בו הוא
כתיבה ,גם מפני שזה כבר היה המקצוע שלי באותו זמן וגם בגלל הגילוי
שלי על הקשר בין פמיניזם וכתיבה .שוב נכנס הנושא הזה של לתת
קול לנשים שלא תמיד כתבו את ההיסטוריה .אני מאמינה שיש לתת
ביטוי להיסטוריה של היומיום ולהיסטוריה של הרגשות .שנשים צריכות
לכתוב בעצמן מנקודת מבטן ולא רק שיכתבו עליהן .והשאר היסטוריה.
למשל אישה זקנה שהשתתפה בסדנה ותוך כדי כתיבה התברר
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שבצעירותה עבדה בריצוף בזמן בניית קולנוע ארמון בחיפה .ואני
נזכרתי שקראתי על קבוצת רצפיות שעבדו בחיפה ובתל אביב ,ממש
הגל הראשון של הפמיניזם .ופתאום אני פוגשת אישה שהייתה חלק
מהקבוצה הזאת .עודדתי אותה לכתוב על החוויות האלה .לאחר מותה
נשאר הסיפור שלה שהילדים והנכדים לא כל כך הכירו ולא התעניינו
בו .תוך כדי הכתיבה היא לא הרשתה לנו להסתכל במחברת אבל אחרי
מותה זה נפתח.
גם טובה אדיב כתבה סיפורים באחת הסדנאות וימים לאחר מותה
הילדים שלה פרסמו את הסיפורים בחוברת לזכרה ואהבו מאוד שנשאר
משהו בכתב .קבלתי הדים גם ממשפחות של משתתפות נוספות – זה
הכי הרשים אותי – שבני ובנות משפחה מודים לי כי בזמן שאמא הייתה
בחיים הם לא כל כך הקשיבו "ובזכות המחברת הצהובה שנשארה יש לי
את הסיפורים של אמא" .מקרה נוסף של אישה שהשתתפה בסדנאות
ומתה באופן פתאומי .התקשר אליי הבן שלה וביקש רשות לבוא פעם
אחת לסדנה .הנשים אמרו לו "פה ישבה אמא שלך" .הוא ישב במקום
שלה וכתב במחברת שלה ומאוד התרגש .אחר כך הוציא חוברת זיכרון
לאמא עם הסיפורים שכתבה.
למציאת קול ודיבור וכתיבה יצירתית ,להבעה של רגשות ,חושים,
חיפוש ,לכל אלה יש השפעה ישירה על תחושה של רווחה ,של well-
 .beingמחקר שנעשה בארצות הברית מצא שמצבם של חולים שכתבו
על רגשותיהם השתפר באופן משמעותי יחסית למצבם של חולים
שהתבקשו לכתוב על תכניותיהם לאותו יום .גם מחקר שנעשה בבאר
שבע מצא שהחוויה של מפגש וכתיבה מיטיבה את מצבם של חולים.
נשים שהשתתפו בסדנאות הכתיבה אמרו שהכתיבה אף גרמה להן
לקרוא אחרת ,לראות סרטים בצורה אחרת ולהתבונן סביבן אחרת .גם
הקשבה והתבוננות עוזרות לבריאות.
שני דברים היו חשובים לי בעבודה הזאת .בראש ובראשונה התהליך,
הדרך של הכתיבה עצמה .מה קורה כשנשים נפגשות בקבוצה ,יחד
קוראות וכותבות .שילוב של שני הדברים – כתיבה ומפגש .שומעות
את סיפור הזולת .נוצר דיאלוג בין הסיפורים .הכתיבה משתפרת מתוך
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התהליך של כתיבה והאזנה לסיפורים של אחרות .רק אחר כך מגיע הדבר
השני ,העדויות הכתובות שנשארו ,התוצרים של הכתיבה .חלק מהנשים
לא חיכו שהספר יתפרסם לאחר מותן אלא פרסמו בעצמן .למשל הספר
רוקמת המפית שכתבה טולה מלצר־ולך ,שיצא לאור בהוצאת בית
לוחמי הגטאות עם הקדמה שאני כתבתי .או לשים עט על הנייר שכתבה
פאולה יואכיסטל ואני ערכתי .כשאני קוראת קבצים שנשים כתבו אני
מתרגשת .מזהה את טביעת האצבעות שלי ,תרגילי כתיבה שנתתי להן.
המנדט שלי היה ליצור אווירה שתגרום ליד לנוע על הנייר.

הנעליים של נעמי
נעמי הנחתה את סדנאות הכתיבה באשה לאשה במשך  10שנים .אז פנתה
אליי לשאול אם ארצה להמשיך ולהנחות את הסדנה .עניתי בחיוב כמובן –
שמחתי מאוד וגם חששתי .הנה קפיצת ראש למים עמוקים .בפעם הראשונה
אנחה סדנת כתיבה יוצרת ולא סתם סדנה אלא באשה לאשה ,ולא סתם
סדנה אלא סדנה שנעמי הנחתה במשך עשר שנים .את שאלת הנעליים
הגדולות שיהיה עליי למלא פתרתי בזריזות .הבאתי לסדנה את הנעליים
שלי ולפעמים העדפתי להיות יחפה .המפגש הראשון היה ב־ 8במרץ .2009
פגשתי את עדנה ,רותי ופרדי ,יפה ומלי ,אמל ,גבי ,יהודית ,וחנה .מאוחר
יותר הצטרפו ליאורה ומירי .היו היסוסים ותהיות .היה להן קשה לוותר
על נעמי – ומי זאת בכלל שבאה במקומה .עם הזמן הן למדו להכיר אותי
ואני אותן .נכבשתי במהירות בקסם המפגש וההשראה .למדנו יחד – הן
ממני ואני מכל אחת מהן .באחד מתרגילי הכתיבה בקשתי שתכתובנה
על הציפייה מהסדנה ועל היחס שלהן לכתיבה .באוקטובר  2009כתבה
רותי חשמונאי" :אני כותבת משמע אני חושבת ,מתלבטת ומנסחת את
התוצאות .ב־ 71השנים האחרונות ,צברתי ניסיון מגוון וחוויות רבות אותן
אני פנויה היום לעכל ,למיין ולהסיק מהן מסקנות ,שחלקן אולי ראוי לחלוק
עם אחרים .מהעומק הפרספקטיבי שלי אני משלימה וסולחת לעצמי על
הפספוסים ,הטעויות והשטויות .כל עוד ארגיש שסדנת הכתיבה גורמת לי
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להתאמץ ,למצוא ,לגלות ,להתחדש או משהו מכל אלה ,אמשיך להתדרדר
כל יום ראשון לרחוב ארלוזורוב".
בדבריה של רותי אפשר למצוא דגש על התהליך יותר מאשר על
התוצר .היא הגיעה לגיל שבו היא מרגישה פנויה להתבונן בניסיונות
העבר מהפרספקטיבה שלה" ,לעכל ולמיין ולהסיק מסקנות" .היא מחפשת
גירויים לחשיבה ולהתלבטות .רוצה להתאמץ ולהתחדש ומוכנה אף לבעוט
במוסכמות בהומור ובחוצפה ,כפי שעולה מן הקטע הבא שכתבה ביולי
:2012
לפני שבע שנים משרד הפנים שלח אלי תעודת אזרח ותיק (לא חלילה
אזרחית!) ,ביטוח לאומי קצבה וחברת מגדל גמול פרישה .ההורים מתו,
הילדים גדולים ,השעון המעורר פרק את עולו ,ואת ארוחת הבוקר אני
יכולה גם לאכול בצהריים.
אין תירוצים ,אני יכולה לעשות כמעט כל מה שעולה ברצוני .הרגשתי
שעומדת בפני בחינת בגרות אמיתית .אין הכתבות ,ממשיכים בסיפור על
דף נקי בלי שורות.
לקחתי לי מאהב חתיך ונסענו אל החברים הטובים שלי הגרים על אי
יווני רומנטי ומבודד .שלושה ימים עברו באכילה ,שתייה ,שחיה ושיחות
סתמיות .המאהב שלי שעמם לא רק אותי והחברים שלי לא הפסיקו
להקניט איש את אשתו.
ביום השלישי קדרו השמיים מעבר למקובל והיה עלינו לפנות את האי
במהירות לפני שהסערה שבדרך תפנה אותנו באי נוחות .אספנו את
מטלטלינו ועלינו על סירת המוטור.
בדרכנו לחוף המבטחים בעומק לב הים ראיתי בבהירות סירון ומיד
קפצתי למים .הסירון קבל אותי בסנפירים פתוחים ,ובחשיפת שיניים
ירוקות העניק לי חיוך של אהבה.
בקור רטיבות המים ובלב פועם בלהט שאלתי "מאיפה משתין הדג?"
תשובתו הייתה משכנעת בחדוות תמימותה ורק בקשתי מסירוני היקר
שיאפשר לי מידי פעם לעלות על צוק ולנשום כהרגלי משכבר הימים
מעט אוויר מזוהם.
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חנה מרום מתארת שנים בהן השתוקקה למצוא סדנה לכתיבה יוצרת אלא
שמקום מגוריה בטבריה והיותה אם לילדים צעירים לא אפשרו לה להגשים
את המשאלה .כשעברה לגור בטבעון מצאה באחד המקומונים מידע על
ארגון אשה לאשה בחיפה .כך היא מתארת" :טלפנתי ושאלתי את הפקידה
אילו חוגים מתקיימים? היא הסבירה לי את המהות של המקום ,שזה
ארגון פמיניסטי שעוזר לנשים בכל מיני מצוקות אבל זה לא מקום לחוגים
ופגישות .אבל היא אמרה ישנו איזה חוג לנשים בקדמת החיים שבו לומדים
וכותבים .איזה יופי שאגתי ,זה מה שאני מחפשת כבר שנים ,חוג לכתיבה
יוצרת .הרגשתי כמו שאול המלך שהלך לחפש אתונות ומצא מלוכה".
גם חנה הדגישה את החשיבות לא רק של הכתיבה אלא גם של
המפגש" :מצאתי בחוג לא רק כתיבה ,קבלתי חום ואהבה וחברות מדהימות
והתפתחתי בכתיבה מיום ליום" .חנה מתארת את השתתפותה בסדנה
לכתיבה יוצרת כשינוי שהתחולל בחייה ,הדהוד למילותיה של אדריאן ריץ'
"את מוכרחה לשנות את חייך".
תלמה בר־דין כתבה על הצורך בתנועה:
"אני חושבת שאני רוצה בעיקר לגור במסע .ברכבות ובמטוסים
ובאוטובוסים ובריקשות ובמוניות שיבטיחו את התנועה המתמדת שלי,
גם אם יהיו עצירות .מסע עם המון חלונות ופתחים גדולים דרכם אוכל
לראות את הנוף והארכיטקטורה והתרבות כצופה ...התזוזה המתמדת
מאפשרת אולי להישאר קצת יותר זמן בחלום ,באשליה ובעיקר לטעום
מה"חדש" ...כדי להשביע את הסקרנות הנפשית שלי ויצר ההרפתקנות
והמשיכה ללא נודע".
אמל אלהייב מתארת את הכתיבה כמשהו שבלעדיו חייה אינם חיים:
"אם יעבור עלי יום ללא כתיבה ,אני מרגישה עייפה ,כבדה ומוזנחת,
כאילו אני נושאת עליי את סבלם של כל הבריות" .היא מחכה לכתיבה
בתשוקה ,כמו למאהב ,והכתיבה עבורה היא מקום מוגן ובטוח ,גם עוגן
וגם נחמה" :כמו להתכרבל בשמיכת פוך ובסדינים ריחניים של יום שישי
אחר הצהרים ביום סגריר קר .כמו מפגש חברי על כוס קפה ועוגת סולת
בבית הקפה 'פתוש' בחיפה" .אבל הכתיבה עבור אמל היא לא מותרות
אלא הכרח" :הפכתי להיות מכורה ללא תקנה לקריאה ולכתיבה.
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הקריאה מסייעת לי לכתוב .היא מעין חימום .וכמו מניפה אשר מבעירה
את הגחלים על האש כך היא מבעירה את המלים במחשבותיי" .בילדותה
הייתה הכתיבה לכשרון המיוחד ,הבולט ,שבזכותו אמל יכולה הייתה
לחוש" :במרכז שלא זכיתי לו מעולם ,כילדה בין שלוש עשרה נפשות,
להורים קשיי יום ,אשר כל דאגתם וכל עיסוקם הוא איך לספק מזון
מינימאלי לילדיהם" .כאשר המורה לעברית שיבח את כתיבתה" :עיני
נצצו מהתרגשות והתמלאתי גאווה".
המפגש ,החיפוש ,ההתחדשות ,המאמץ ,התשוקה ,החיוניות וחשיבות
השמעת הקול ,כל אלה עולים מדבריהן של משתתפות בסדנת הכתיבה.
בעבר הלא רחוק נשים יוצרות ועצמאיות נחשבו לסטייה או עיוות של
הטבע .וירג'יניה וולף מתארת בספרה חדר משלך" :כשאנו קוראים על
מכשפה שנתפשה ,על אישה שנכנסו בה שדים ,על אישה חכמה שמכרה
עשבי מרפא ...או אז סבורה אני שאנו עולים על עקבותיה של סופרת
אבודה ,משוררת שהושתקה ,איזו ג'יין אוסטין אילמת ...איזו אמילי ברונטה
שרוצצה את מוחה בשדות או העוותה העוויות בדרכים תוך שדעתה נטרפת
עליה מחמת הייסורים שכישרונה מייסרה" .בזמנו של שקספיר התייחסו אל
אישה שחקנית כאל כלב מרקד על שתי רגליים אחוריות .כעבור מאתיים
שנה השתמשו באותו דימוי לגבי מטיפה דתית .בספר על מוסיקה שנכתב
בשנת  1928נכתב "אישה מלחינה דומה לכלב המהלך על רגליו האחוריות.
אמנם הדבר אינו מבוצע כהלכה ,אבל אתה מופתע שהוא בכלל יכול
לקרות" .הסופרת עמליה כהנא־כרמון תיארה את ניסיונה וניסיונן של נשים
כותבות כ"עזר כנגדו בצד הזרם המרכזי של הספרות .פרטנר כן ,הדבר עצמו
– לא" .היא המשילה את הספרות לבית כנסת ואת עזרת הנשים כמקומן
של הסופרות .הכתיבה של הגברים נתפשת "כעוסקת במרכזי ,בחשוב
ובמשמעותי בחיים .ברלוונטי .באוניברסאלי" .כתיבת הנשים לעומת זאת
"נחשבת להתבזבזות על השולי ,על הלא־חשוב בעיקרו של דבר ,ועל
הטריוויאלי".
אם בעבר ניסו ליצור הפרדה מוחלטת בין המרחב הנשי הביתי לבין
המרחב הגברי הציבורי ,אפשר לראות את הכתיבה כמתרחשת במרחב
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השלישי ,מרחב היברידי ,מורכב ,נתון לשלל השפעות .מתוך המרחב הזה
חשוב לכתוב ולהשמיע קול ,כפי שעושות נשים כותבות ,כפי שעושה הספר
הזה .גלוריה אנזלדואה תיארה את המרחב ההיברידי כאזור גבול בשירה
שאת" :חלוצה של גזע חדש ,חצי חצי – גם
לחיות באזור הגבול משמעו ַ
אישה וגם גבר – לא זה ולא זה – מגדר חדש ...באזור הגבול ַאת שדה הקרב
שבו האויבים הם שארי־בשר; ַאת בבית ,זרה ,מחלוקות הגבול יושבו ,מטח
היריות ניפץ את הפסקת האשַ ,את פצועה ,נפלת בקרב מתה ,משיבה
מלחמה ...כדי לשרוד את אזור הגבול עליך לחיות ( sin fronterasללא
גבולות) ,עליך להיות צומת דרכים".
בצומת אנחנו קוראות וכותבות ,פועלות ומפגינות .בצומת אנחנו בונות
מפגש ומאפשרות הקשבה ומשמיעות את קולנו ,את ריבוי הקולות והלשונות
ונקודות המבט .בצומת אנחנו רבות ומתווכחות ,כועסות ומתפייסות .לעתים
נפרדות .ונפגשות שוב .אנחנו בצומת .אנחנו צומת הדרכים.

215

שרי אהרוני ,לילי דוננפלד וריטה חייקין

ساري اهروين ،لييل دوننفيلد ،ريتا حايكني

המאבק בסחר בנשים

محاربة اإلتجار بالنساء

פתיח
שרי אהרוני
פרויקט המאבק בסחר בנשים צמח באשה לאשה באופן הדרגתי בסוף שנות
התשעים ,כתגובה למציאות החיים של נשים בתעשיית המין באזור חיפה
והצפון ,וכחלק מהתרחבות המודעות הפמיניסטית לקשר שבין אלימות
כלפי נשים לזכויות אדם .כמו פרויקטים רבים אחרים ,גם הפעילות בנושא
זה נעשתה תחילה בהתנדבות על ידי קומץ של משוגעות לדבר ,אשר על אף
כל הקשיים – הקושי העצום לאתר נשים שנסחרו בתעשיית המין ,הבדלי
השפה ,ההכחשה החברתית וחוסר שיתוף הפעולה מצד המשטרה ,העירייה
והממשלה – התעקשו להמשיך ולחפש פתרונות מעשיים ואידיאולוגיים.
בשנת  2001החליט הקולקטיב של אשה לאשה לפעול כדי להקים פרויקט
מקומי ולגייס כסף להעסקה של רכזת בשכר.
שלוש הנחות עמדו בבסיס ההחלטה שלא להסתפק בפעילות משותפת
במסגרת הקואליציה הארצית למאבק בסחר בנשים שפעלה באותו זמן
בתל־אביב .ראשית ,הקואליציה ,שפעלה מתוך "מוקד הסיוע לעובדים
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זרים" ,התמקדה בסיוע משפטי לנשים נסחרות ששהו באזור גוש־דן ולא
הצליחה לתת שירותים לנשים באזור הצפון .היות שבאזור חיפה התקיימה
תשתית ארוכת שנים של זנות ומספרן של קורבנות הסחר באזור הדר ומפרץ
חיפה הוערך בכמה מאות ,היה ברור שיש צורך בפעילות מקומית .שנית,
הפעילות בקואליציה דאז לא עסקו במתן סיוע נפשי או תמיכה כלכלית,
אלא התמקדו בשלושה תחומים עיקריים :העלאת מודעות ,חקיקה וסיוע
משפטי .הקשר עם נשים נסחרות נעשה תוך שימוש במתורגמניות שהתלוו
לעורכות ועורכי דין לבתי המעצר.
מתוך מודעות ליחסי הכוח וההבדלים שבין קורבנות למטפלות/
מסייעות ,הוחלט באשה לאשה שיש צורך לפתח בישראל מודל אחר,
פרויקט סיוע המבוסס על ראייה פמיניסטית רב־תרבותית ,אשר ישלב
בפעילותו מתנדבות ועובדות דוברות רוסית .שלישית ,הקואליציה ,שהייתה
מבוססת על שיתוף פעולה בין ארגוני נשים לארגוני סיוע לעובדים זרים,
לא אימצה אידיאולוגיה פמיניסטית מוצהרת ,אלא ,בדומה לעמדה של
'"אמנסטי אינטרנשיונל"' ,ראתה בסחר בנשים בראש ובראשונה הפרה של
זכויות אדם .באותה תקופה התגלה ויכוח עמוק בקרב החברות בקואליציה
סביב השאלה "האם קיים קשר בין זנות לסחר בנשים?" ו"האם קיים קשר
בין סחר בנשים לדיכוי מגדרי בכלל?" .בהחלטת קולקטיב מה־12.04.2001
התקבלה עמדתה האידיאולוגית של אשה לאשה אשר שימשה את הבסיס
הרעיוני להקמת הפרויקט .להלן נוסח ההחלטה:
זנות וסחר בנשים הן הביטוי האולטימטיבי ליחסי הכוחות ואי השוויון
בין נשים לגברים.
זנות וסחר בנשים מהווים דיכוי קיצוני על רקע מיני ומגדרי .אי לכך ,אנו
מתנגדות לכל סוג של זנות ,ונילחם בנורמה לפיה ניתן לקנות שירותי מין
תמורת כסף וטובות הנאה.
סחר בנשים הינו תוצאה ישירה של נורמות כאלו והוא מהווה סוג חדש
של עבדות מושתקת.
אנו קוראות לנשים ולגברים לממש את מיניותם ללא ניצול ,דיכוי או
השפלה.
אנו מתנגדות למיסוד הזנות .מיסוד הזנות יהפוך אותה לתעשייה
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המשרתת את המדינה ואת בעלי הכוח ,בניגוד לטענה הרווחת שהדבר ייטיב
עם הנשים העוסקות בזנות.
אנו מאמינות שכל אישה העוסקת בזנות זכאית להגנה מפני אלימות
ואונס ולהגנה משפטית ככל האדם ,ללא קשר לתהליכי מיסוד.
אנו מטילות את האחריות לשגשוג תעשיית הזנות והסחר בנשים
בישראל על המשטרה ובתי המשפט ,שאינם אוכפים את החוק ומטילים
עונשים קלים ביותר על הסרסורים ועל הגברים הצורכים שירותים אלה.
בשנת  ,2002לאחר שהתקבל מענק ראשוני מארגון "קווינה טיל קווינה"
בשוודיה ,החל פרויקט המאבק בסחר בנשים באשה לאשה לפעול באופן
רשמי.

תמונה  20הפגנה נגד סחר בנשים  2001בחיפה .מימין :תלמה בר־דין ,רותי גור ,מיכל פקטור.
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הרעיון והיוזמה:
תהליך ההקמה
לילי דוננפלד
באחד הימים בשנת  1996ראיתי מודעה על לוח המודעות באשה לאשה
שבאותו ערב עומדת להתקיים הרצאה של נציגה מ"אמנסטי אינטרנשיונל".
נושא ההרצאה היה סחר בנשים בישראל .אף כי נתקלתי בידיעות על סחר
בנשים בעיתונות ,חשבתי שיהיה מעניין לשמוע הרצאה מסודרת בנושא.
מצוקתן של נשים תמיד עניינה אותי וסחר בנשים נראה לי כאחת המצוקות
הקשות ביותר שנשים יכולות להיקלע לתוכן .בהיותי בארצות־הברית
שמעתי הרצאה על סחר בנשים בהודו .לחשוב שזה מתרחש פה בביתי
נראה לי מפלצתי ביותר .הגעתי להרצאה והנה התגלתה לי התופעה בכל
חומרתה .יש לזכור שאותן שנים היו שנות התפרקותה של ברית־המועצות,
ועם פתיחת השערים החל יבוא של נשים לצרכי זנות מכל ארצות מזרח
אירופה למערב ,למזרח התיכון וגם לישראל .ישראל כקולטת עלייה לא
סלקטיבית אפשרה בקלות רבה הבאתן של מאות נשים לכאן לצורכי זנות.

ראשית הדרך
באשה לאשה נהוג שכל נושא שנשים רוצות שיטופל או שיהפוך לפרויקט
– יש להביאו לדיון בפני ה"קולקטיב" .הקולקטיב ,המורכב מנשות הארגון,
הוא גוף המתכנס מדי חודש והוא הקובע את מדיניות הארגון .הקולקטיב דן
ומחליט אם הנושא ראוי להפוך לפרויקט .בעקבות ההרצאה ששמעתי מפי
נציגת "אמנסטי אינטרנשיונל" הצגתי את הנושא בפני החברות .סיפרתי
על סחר הנשים בישראל ועל המספר הגדול של נשים שמובאות מברית־
המועצות לשעבר כדי שיעסקו בזנות .תיארתי את המצוקה הנוראית שבה
הן נמצאות וכיצד הן עוברות בידי הסרסורים מיד ליד ,מוכות ומושפלות.
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רובן הגיעו עקב מצוקה כלכלית מתוך ידיעה שהן תועסקנה בזנות ,ומיעוטן
הובאו במרמה .אבל הן לא תיארו לעצמן בשום אופן מה מחכה להן כאן.
הוחלט שאי אפשר להתעלם מן המצב .אנחנו כארגון פמיניסטי חייבות
להתייחס לנושא .עלתה אפוא השאלה מה צריך לעשות .האם לחפש דרכים
לסייע לאותן הנשים ,או לפתוח במאבק פמיניסטי ציבורי נגד תופעת הסחר
בנשים .זהו ויכוח נצחי שמלווה את אשה לאשה מראשיתה .אין אנו רוצות
להפוך לארגון סיוע אלא להיאבק נגד פגיעה בנשים על ידי שינוי חברתי.
דוגמה טובה לכך היא המאבק נגד אלימות כלפי נשים ,שבעקבותיו הקימה
אשה לאשה ,בעזרת גופים נוספים ,את קו החרום למאבק נגד אלימות כלפי
נשים .הקו הפך לגוף עצמאי המסייע לנשים להיחלץ מן האלימות ,ואילו
אשה לאשה מנהלת עד היום מאבק ציבורי תודעתי פוליטי נגד אלימות
כלפי נשים .הוויכוח הסתיים בכך שהוחלט קודם כל ללמוד את הנושא ולשם
כך יש לנסות להיפגש במידת האפשר עם נשים נסחרות ולבדוק אם קיימים
כבר ארגונים שמטפלים בנושא.
הוחלט שרותי גור ואני ננסה ליצור קשר עם נשים נסחרות .נודע לנו
שבבית־המעצר "קישון" הקרוב לחיפה נמצאות נשים שנסחרו בידי סרסורים
וסוחרים .העילה למעצרן הייתה הגדרתן כשב"חיות (שוהות בלתי חוקיות),
והן היו עצורות עד גירושן מן הארץ.
יצאנו למפגש הראשון שהיה מבחינתי מפגש טראומתי .בפעם הראשונה
נפגשתי פנים אל פנים ,ולא בצורה אנונימית ברחוב ,עם נשים שמועסקות
בזנות ,וגרוע מכך – נשים שנסחרו בידי סרסורים/סוחרי נשים .הדבר הראשון
שבלט לעיני היה גילן הצעיר .בעיני היו אלה ילדות ולא נשים .עד מהרה
התברר שהן היו באמת בחורות צעירות מאוד ,חלקן בנות  18ו־ 19וחלקן
בשנות העשרים המוקדמות .הדבר השני היה קושי השפה .לא אני ולא רותי
איננו דוברות רוסית ,ועל כן נאלצנו לחפש מישהי שתתרגם עבורנו .תוך כדי
השיחה הראשונית התברר לנו עד כמה עגום מצבן של הנשים הללו .הן היו
חסרות כל ידע בסיסי .הן נעצרו ברובן ברחוב ללא תעודות .הן לא ידעו את
שם הסרסור/סוחר הנקרא בפיהן "בעל הבית" לא את כתובת מכון הליווי או
הבית שבו היו מועסקות .אין להן אפילו בגדים להחלפה ,לא כלי רחצה ,לא
תחבושות היגייניות ,בקיצור דברים מינימאליים שנחוצים לאישה אפילו
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לשהות קצרה .בביקור השני הגענו כבר מצוידות במספר פריטים שאספנו
בין החברות וגם שנתרמו על ידי בתי עסק ,לאחר שפנינו אליהם והצגנו
את מצוקת הנשים הנסחרות והמועדות לגירוש .מובן שבביקורים הבאים
התלוותה אלינו כבר אישה דוברת רוסית .יש לציין שבכל ביקור בבית־
המעצר פגשנו נשים חדשות.
מטרת הביקורים הייתה ללמוד את הנושא ורק אחר כך לסייע לנשים.
מכאן שבכל ביקור ניסינו לראיין כמה שיותר נשים ,לברר מאין הגיעו ,מה
גילן ,מה הניע אותן לבוא לישראל ,באילו דרכים הן הגיעו – דרך האוויר או
דרך היבשה (דרך גבול מצרים) ,מה היו דרכי הגיוס שלהן בארצות המוצא,
האם הן ידעו שהן תועסקנה בזנות .בתחילה היו אלה שיחות חופשיות
מובנים ומסודרים.
שבמשך הזמן הפכו לשאלונים ְ
בקשר להחלטה לתת סיוע לנשים ,התברר לנו דרך ארגון "אמנסטי
אינטרנשיונל" שיש בארץ קואליציה של ארגונים שונים שמטרתה להיאבק
בסחר בנשים .פגישותיה של הקואליציה התקיימו מדי שבוע בתל־אביב,
וכך התחילו נסיעותי השבועיות לתל־אביב .בקואליציה פגשתי לראשונה
את "מכון תודעה" ואת עו"ד נעמי לבנקורן ,יועצת משפטית במוקד סיוע
לעובדים זרים ,שהייתה אז הרוח החיה במאבק בסחר בנשים .במאי 2002
נעמי לבנקורן ולאה גרין־פטר גולד מ"מכון תודעה" הופיעו באשה לאשה
והציגו את את העמדה של כל ארגון ואת דרכי הפעולה שלהן ושל הארגונים
שבתוכם פעלו למאבק בתופעה .משתיהן למדנו רבות בתחילת דרכנו.

קואליציה של ארגונים למאבק בסחר בנשים
משנות ה־ 90התחילו להופיע בעיתונות ידיעות על סחר בנשים בישראל.
ב־ 1997פרסמה שדולת הנשים דו"ח המתריע על כך שבישראל מתרחש סחר
בנשים בעקבות התפוררותה של ברית־המועצות .הפעם הייתה התייחסות
נרחבת של ארגונים חברתיים ,והוקמה קואליציה של ארגונים למאבק בסחר
בנשים .בקואליציה השתתפו" :איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית",
"אשה לאשה"" ,אמנסטי אינטרנשיונל"" ,אנחנו שוות"" ,האגודה לזכויות
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האזרח"" ,המרכז לפלורליזם יהודי"" ,עמותת ל.א"" ,מוקד סיוע לעובדים
זרים"" ,קול האשה"" ,שדולת הנשים" ו"מכון תודעה".
המלצות הקואליציה למאבק בסחר בנשים:
 מדינת ישראל תבחן את הסכנה הנשקפת לנשים בעת החזרה לארץ
מוצאן ולפי הצורך .תעניק להן מעמד של פליט או תדאג למצוא מדינה
אחרת שתקלוט אותן.
 המדינה תקים מקלט מוגן לנשים הנסחרות ,בין שהן מעידות נגד
הסוחרים ובין שאינן מעידות .במקלט יינתן להן סיוע רפואי ,נפשי
ומשפטי.
 מתן תקופת התאוששות ראשונית שבה תחליט האישה אם ברצונה
למסור עדות.
 טיפול אישי בנשים בעלות צרכים מיוחדים – נשים הרות ,מכורות
לסמים וקטינות.
 על המשטרה לנקוט יזמה ולהקצות משאבים למאבק בסחר בנשים.
 אין לאפשר לנשים הנסחרות להשתחרר בכספי ערבות שהפקידו
הסרסורים.
 על המדינה לפצות את הקורבנות במסגרת ההליך הפלילי.
 על המדינה לספק הגנה בתוכנית להגנת עדים לנשים נסחרות שהעידו
נגד המעורבים בסחר.
כפי שניתן לראות ,בשלבים הראשונים של המאבק המטרות היו נרחבות וכדי
להשיגן נדרשה עבודה רבה ואחדות דעים .כבר מן ההתחלה התגלו חילוקי
דעות עקרוניים" .מכון תודעה" דרש שבין המטרות תהיה גם התייחסות
למיגור הזנות ,משום שהסחר מתבסס בראש וראשונה על תופעת הזנות.
מובן שאשה לאשה תמכה תמיכה מלאה בגישה זאת .כמו כן התנהלו בלי
סוף ויכוחים על סדר העדיפויות לפעילויות השונות :האם להתמקד בפעילות
סביב נושא החקיקה ,או בארגון סיוע לנשים הנסחרות; האם לדאוג למקלט
לנשים המעידות נגד הסרסורים ,או לכלל הנשים הבורחות מסוחריהן ,והן
אינן מעוניינות להעיד מכל מני סיבות .כמעט כל נושא היה נתון לוויכוח
אין קץ ,ולי הייתה הרגשה שאיננו מתקדמות'/ם לשום מקום .בשנת 2000
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פירסם "אמנסטי אינטרנשיונל" דו"ח מקיף על סחר בנשים בישראל .באותה
שנה ( )2000נחקק בארצות־הברית חוק להגנה על קורבנות סחר בבני אדם
ומחלקת המדינה האמריקאית החלה לפרסם דו"ח על סחר בבני אדם ()TIP
ובו נקבעו שלוש קטגוריות לגבי מדינות שיש בהן סחר בבני אדם:
 .1מדינות שמעמידות לדין את הסוחרים בבני אדם ,מגינות על קורבנות
הסחר ופועלות למניעת התופעה.
 .2מדינות העושות מאמצים לכיוון הנ"ל.
 .3מדינות שלא עושות דבר כדי להלחם בסחר בבני אדם.
החוק קבע שמדינות הנופלות בקטגוריה השלישית תהיינה צפויות
לסנקציות כלכליות או להפסקת סיוע כלכלי מצד ארצות־הברית.

הוועדה הפרלמנטרית
בשנת  ,2000בעקבות פעילותה של הקואליציה למאבק בסחר בנשים
ופרסום דו"ח "אמנסטי אינטרנשיונל" ,ובעקבות חקיקת החוק האמריקאי
להגנה על קורבנות הסחר וההכרזה על ישראל כמדינה בקטגוריה שלישית
בדו"ח של ארצות־הברית ,הוקמה בישראל ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין
סחר בנשים .בראש הוועדה עמדה ח"כ זהבה גלאון ממפלגת 'מרצ' .הוועדה
נעזרה הרבה מאוד בקואליציה ובארגונים החברתיים השונים .לרבות
מישיבותיה הוזמנו נציגי/ות הארגונים השונים ,ארגוני שטח ,וביניהם גם
אשה לאשה .הופענו בפני הוועדה מספר פעמים והצגנו בעיות ונושאים
שהיו על סדר היום באותה תקופה .הוועדה פעלה בשנים .2004-2000
מהאחד בינואר  2005המשיכה הוועדה את עבודתה כוועדת משנה למאבק
בסחר בנשים במסגרת הוועדה למעמד האישה.
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ייעוץ ותמיכה משפטית
זמן קצר לאחר שהוחל בפעילות אינטנסיבית התברר שהעיסוק במאבק בסחר
בנשים זקוק לייעוץ ולהדרכה משפטית .היועצת המשפטית הראשונה הייתה
דנה מירטנבאום .תפקידה היה לקשר בינינו לבין המשטרה והפרקליטות .יש
לזכור שגם המשטרה עמדה לראשונה מול גל של נשים שהובאו כדי לעסוק
בזנות .בתחילה נראה היה שהמשטרה לא מעוניינת לעסוק בנושא ולא ערוכה
לכך .הדבר בלט במיוחד במחוז הצפון ,הוא המחוז שלנו ,בעוד שבתל־אביב
המצב היה טוב בהרבה .בדרגים הגבוהים הייתה הבנה של הנושא ,אך לא כך
היה ברמת השוטר בשטח ,שאיתו באה האישה במגע הראשוני.
הדבר הראשון היה לקבל רשות לבקר באופן סדיר בבית־המעצר קישון.
לאחר התכתבויות רבות שהגיעו עד הדרגים הגבוהים של המשטרה ,וגם
בזכות המעורבות של ח"כ זהבה גלאון ,הדבר סודר וקיבלנו רשות לבקר
מדי שבוע בבית־המעצר .הנושא הבא שעמד על הפרק היה היחס לנשים
שנתפסו בפשיטות משטרתיות ,או לאלה שברחו מפני הסרסורים .נדרשו
זמן רב ומאמץ רב לשכנע את השוטרים שאין מדובר בעברייניות אלא
בקורבנות ,ושהיחס צריך להיות בהתאם.
בעיה נוספת הייתה מתן העדות של נפגעות הסחר נגד הסרסורים .לעתים
נראה היה שהמשטרה כלל לא מעוניינת באותן עדויות .לנו הן נראו חשובות
ביותר .זה היה הכלי העיקרי שבעזרתו ניתן היה להיאבק בסחר בנשים
בשטח ,כלומר בשלב הראשוני והמיידי .מהר מאוד הבנו שיש צורך דחוף
בהסברה ובעבודה על שינוי עמדות בקרב השוטרים ביחס שלהם למאבק
בסחר בנשים בפרט ולזנות בכלל .ההצעה שעלתה הייתה מתן הרצאות בפני
שוטרים ,שבהן נציג את הגורמים המביאים נשים לעסוק בזנות ,את דרכי
הרמאות וההטעיה של סוחרי הנשים בארצות המוצא ,את הניצול ,התלאות
וההשפלות שהן עוברות בדרך לארץ ואת היחס האכזרי הקשה שהן זוכות
לו פה ,כמו גם את הסכנה למשפחותיהן במקרה שהן יתלוננו במשטרה נגד
הסרסורים .גם כאן נתקלנו בחוסר היענות מצד המשטרה .למשטרה קשה
היה לקבל את הרעיון שאנחנו – ארגון התנדבותי ,פמיניסטי – נלמד אותם
מה הן הבעיות הקשורות בסחר בנשים וכיצד לטפל בהן.
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הייתה כאן גם בעיה עקרונית של עבודה בין ארגון ( NGOארגון לא
ממשלתי) והממסד .הממסד תמיד סבור שהוא יודע יותר טוב כיצד לטפל
בבעיות ,וקיים גם החשש מצד הממסד מפני התערבות וביקורת מצד ארגון
אזרחי חוץ פרלמנטרי .גם כאן ,כמו בנושא הביקורים בבית־המעצר קישון,
לאחר אין ספור מכתבים שהופנו לדרגים היותר גבוהים של המשטרה ,סוכם
שנוכל לתת הרצאות לפני שוטרים במסגרת של קורסים שעורכת המשטרה
לשוטריה .יחד עם זאת ,בשטח עצמו עסקנו יחד עם המשטרה בהצלתן של
נשים שברחו או שהיו במכוני ליווי נגד רצונן .ליווינו נשים במשטרה ובבתי
משפט והפכנו לכתובת לתלונות נגד שוטרים.
העבודה עם הפרקליטות נעה במישורים דומים :גם כאן הרגשנו שיש
צורך בהסברה ובשינוי עמדות .בפרקליטות חיפה נפגשנו מספר פעמים עם
קבוצות של פרקליטים שעסקו בתיקי סחר בנשים .הפגישות התאפשרו
הודות לתלמידה שלי לשעבר שפתחה לנו את הדלת לפרקליטות .בפגישות
אלה זכינו לאוזן קשבת ובאהדה לפעולותינו .בעיה שהטרידה אותנו מאוד
הייתה עסקאות הטיעון שנערכו עם הסרסורים .ההסבר לעסקאות הטיעון
היה החשש מיצירת תקדים ,וגם :אם רוצים לסיים מהר את התיק ולהבטיח
שנפגעת הסחר תחזור במהירות המרבית לארץ המוצא ותזכה גם לפיצוי
כספי כלשהו מן הסרסור ,באמצעות עסקת הטיעון יש סיכוי גבוה ביותר
להשיג זאת .במקרים רבים גם עדות קורבנות הסחר לא הייתה מהימנה
ביותר .היו בה סתירות רבות ,אי דיוקים וגם שקרים בולטים .הדבר נבע
ממצבן הנפשי הקשה ,מטראומה  ,PTSDמפחד נקמה של הסרסורים
ומפחד לגורל משפחותיהן בארצות המוצא .אף כי לא היינו מאושרות
מעסקאות הטיעון ,קיבלנו אותן בלית ברירה .יותר מאוחר עלתה גם בעיית
חילוט הכספים של הסרסורים ,בעיה שבה טיפלו בעיקר בתל־אביב .נושא
החילוט לא טופל עד היום על ידי המדינה כפי שהיה ראוי ולכן המאבק
בעניין הזה עדין נמשך .ליועצת המשפטית היה תפקיד מאוד חשוב בכל
הפעילות שהייתה קשורה עם המשטרה והפרקליטות.
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הרכזת הראשונה בשכר
לאחר כשנתיים של נסיעות לתל־אביב לפגישות הקואליציה ,ביקורים
בבית־המעצר קישון והופעות מזדמנות לפני הוועדה הפרלמנטרית בכנסת,
הייתה הרגשה שהפרויקט לא מתקדם לשום מקום .התחלנו לחשוב שבלי
עובדת בשכר ,לפחות בחצי משרה ,לא נצליח לעשות דבר מה משמעותי.
עלתה גם בעיית המימון .כמו תמיד ,לא הייתה אפשרות לממן פרויקט
מתקציב שוטף .למזלנו היה לחנה ספרן קשר – מהפעילות בתנועת
השלום – עם קרן שוודית בשם "קוינה טיל קוינה" (בתרגום :אשה לאשה),
שהייתה מעוניינת לתרום דווקא לפרויקט שיעסוק במאבק בסחר בנשים.
אז התחיל החיפוש אחרי עובדת מתאימה והוקמה ועדה לבחירת העובדת.
היה ברור שמי שתיבחר חייבת להיות בעלת ניסיון בעבודה עם נשים ,רצוי
עם אוריינטציה פמיניסטית וכמו כן הכרחי שתהיה דוברת רוסית .היו
מספר מועמדות ואף אחת מהן לא נראתה מתאימה .לבסוף הופיעה ריטה
חייקין ,בחורה צעירה דוברת רוסית ,עם ניסיון של עבודה בארגון נשים
(מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס בקריית שמונה והגליל) ,מלאת
מרץ והתלהבות .גם במקרה שלה נראה היה למספר חברות בוועדה שאין
היא הדמות הפמיניסטית הרצויה .היא הייתה אלגנטית מדי ,מאופרת מדי,
נועלת נעלי עקבים ,בקיצור לא "הפמיניסטית הסטריאוטיפית" .לבסוף היא
התקבלה לעבודה בהיקף של חצי משרה .היא ניגשה לעבודה בהתלהבות
ובמרץ בלתי נלאה והצעידה תוך זמן קצר את הפרויקט בכמה שלבים
קדימה .פרויקט המאבק בסחר בנשים הפך לפרויקט הדגל של אשה לאשה.
קולה של "אשה" נשמע בכל דיון שעסק בסחר בנשים ופעילותה באזור
חיפה והצפון הפכה לשם דבר בכל רחבי המדינה.
מה הביא את ריטה לעסוק בנושא של סחר בנשים? ריטה נולדה בקרים,
אוקראינה .בגיל  12עלתה ארצה עם הוריה ועם אחותה המבוגרת ממנה
בשלוש שנים .כבר מגיל צעיר גילתה רגישות רבה לבני אדם ומצוקותיהם.
בהיותה עולה חדשה הרגישה את תחושת הזרות ,את הניכור ,את אי הבנת
הקודים הסמויים והגלויים ואת חוסר היכולת להתחבר לסביבה שבתוכה
חייתה ,כמו גם את האפליה הסמויה והזלזול כלפי העולים מצד היישוב
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הוותיק .בתום השירות הצבאי נרשמה ריטה ללימודים אקדמיים בחוג
לחינוך במכללת תל־חי .כאן נחשפה לפמיניזם שאולי כיוון את עיסוקיה
לעתיד לבוא .בשנה השנייה ללימודיה נרשמה לקורס של ד"ר אביגיל מור,
"פסיכולוגיה של נשים" ,שבו נחשפה לראשונה לפמיניזם רדיקלי .הקורס
והמרצה השפיעו עליה השפעה עמוקה .כל אותן תחושות של קיפוח נשים
ושל דחיית הזר והשונה שליוו אותה מאז עמדה על דעתה קיבלו הסבר
וביטוי מדעי .בסוף השנה השלישית ללימודיה התקבלה לעבודה בחצי
משרה בתפקיד רכזת פרויקט עולות במרכז סיוע לנפגעות אונס ואלימות
בקרית שמונה והגליל.
באחד הימים הגיעה למרכז הסיוע בקשה משדולת הנשים לרכזת דוברת
רוסית ,שתתלווה לקבוצת נשים המבקרת נפגעות סחר האסורות בכלא
הנשים "נווה תרצה" .כאן התחילה מעורבותה של ריטה בפגיעות שיוצר
סחר בנשים .ריטה ציפתה לפגוש נשים מבוגרות ,בעלות ניסיון שיודעות
מה מטרת בואן ,יודעות מה הן רוצות ומה מצפים מהן ,והנה הנשים שפגשה
היו ניגוד מוחלט לכל מה שחשבה .בחורות צעירות מאוד ,כמעט ילדות,
מבולבלות ,מפוחדות ,לא מבינות את השפה ,לא מבינות איפה הן נמצאות
ולא מה הביא אותן לכאן ,אבודות לחלוטין .ריטה חשה הזדהות רבה איתן.
שוב עלו בה רגשות הזרות ,ההשפלה והבלבול שליוו גם אותה בהיותה
עולה חדשה .נוספה לכך גם העובדה שבאותה תקופה כל בחורה בלונדינית
שבאה ממדינות מזרח אירופה ובעיקר מברית־המועצות כונתה מיד "זונה".
עם סיום לימודיה במכללת תל חי ולאחר שנה פורייה של עבודה במרכז
סיוע בקריית שמונה עברה ריטה לחיפה ,התנדבה במרכז סיוע לנפגעות
אונס בסניף חיפה והחלה בחיפוש עבודה .כאשר שמעה שבאשה לאשה
מחפשות עובדת לפרויקט "מאבק בסחר בנשים" הגישה את מועמדותה ,וכך
מצאה את ה"קריירה" של חייה .היא החלה את עבודתה במרץ ובהתלהבות
עצומה .שני דברים נראו חשובים ביותר מיד עם תחילת עבודתה :יצירת
קשר עם ארגונים המטפלים בנושא הסחר בארצות שמהן באות הנשים ומתן
סיוע לנשים הנסחרות.
הסיוע התבטא בראש ובראשונה בהשגת דרכונים או תעודות מעבר
של מדינת המוצא לנשים ,כדי שתוכלנה לחזור לארצות שמהן הגיעו ללא
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דיחוי וללא שהייה בכלא .באותה תקופה הייתה זאת בעיה כאובה מאוד,
משום שהנשים נתפסו על ידי המשטרה בדרך כלל בלי כל מסמכים מזהים.
המסמכים נשמרו אצל סוחריהן או נשארו במצרים .מדינת ישראל כלאה
אותן בבית סוהר ומאוחר יותר במתקני כליאה לעובדים זרים עד שיוסדרו
לנשים ניירותיהן .ריטה התקשרה עם הקונסולים המתאימים ,גייסה כסף
במסגרת תרומות פרטיות עבור עמלת תשלום לקונסוליות שדרשו את
התשלום ועשתה כל מה שביכולתה כדי שהנשים יוכלו לחזור לארצות
המוצא כמה שיותר מהר ולא יאלצו לשהות בבית הסוהר .כמו כן ,כאשר
נשים הביעו את רצונן להעיד נגד סוחריהן ,עזרה ריטה יחד עם צוות
המתנדבות לקחת פרטים ולהעביר לגורם המתאים במשטרה .לקשר עם
ארגונים בארצות המוצא היו שתי מטרות :הראשונה ,שיהיה גוף שיקבל
את הנשים החוזרות ויטפל בהן לאחר הטראומות שעברו ,ולו טיפול ראשוני
בלבד .מטרה שנייה – שיהיה גוף שייאבק בגיוס אותן הנשים לעיסוק בזנות
ובשליחתן ארצה.

ועדת ההיגוי
עם כניסתה של ריטה לעבודה ,הוקמה ועדת היגוי שמטרתה הייתה להוות
כלי עזר לריטה ,להתוות דרכי פעולה ולעקוב אחר בצוע ההחלטות של ועדת
ההיגוי .הוועדה מנתה ארבע־חמש פעילות ותיקות של אשה לאשה .האמת
היא שלא היה ברור מה אנחנו בעצם צריכות לעשות .אני רוצה להזכיר
שתמיד עמדו לנגד עינינו שתי מטרות עיקריות :לסייע לנשים הנסחרות ,אך
לא פחות חשוב – להיאבק נגד תופעת הסחר בנשים ,כשסדר העדיפויות לא
היה ברור .המצב בשטח הוא שהכתיב בסופו של דבר את סדר העדיפויות,
וכך התחלנו בטיפול בנפגעות הסחר ,ועם זאת לא זנחנו את הפעילות
בקואליציה ובוועדה הפרלמנטרית.
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תמיכה והדרכה
העבודה עם נשים נפגעות הסחר היוותה מעמסה נפשית כבדה על ריטה,
רכזת הפרויקט .סיפורי החיים שלהן היו טראומתיים מאוד .נוסף לכך הנשים
הללו פגשו את ריטה ברגעים קשים מאוד שלהן .ברוב המקרים המפגש
היה בבית־המעצר או בתחנת משטרה ,לאחר שהנשים עברו מסכת של
התעללויות והשפלות מצד הסרסורים ,ובהרבה מקרים נתקלו גם ביחס עוין
מצד המשטרה .הכעס שלהן על המצב שבו הן נתונות הופנה לעתים קרובות
נגד ריטה ונגד מדינת היהודים .הדבר התבטא בקללות והטחת עלבונות
בעלי אופי אנטישמי .ריטה הייתה חוזרת מן המפגשים נסערת מאוד ועם
מועקה כבדה בלב" .הכותל המערבי" לכל זאת כמעט מדי יום הייתה שרי
אהרוני ,ששמשה באותה תקופה כרכזת השוטף .באחד מפגישות ועדת
ההיגוי סוכם שריטה תזכה לייעוץ ולהדרכה פסיכולוגית צמודה .חיפשנו
פסיכולוגית שתתאים לתפקיד ותראה בו גם אתגר וגם תרומה למאבק
בסחר בנשים .ד"ר פניה יאסקי ,פסיכולוגית קלינית ,שהיא גם שכנתי ברחוב
וגם חברתי ,נענתה לבקשה וקיבלה את ריטה למפגשים שבועיים ,וכל זאת
כמעט בהתנדבות מלאה .פניה גם היא באה מרוסיה ועל כן הכירה והבינה
את התרבות והמנטאליות שממנה באו קורבנות הסחר ,וריטה מצאה אצלה
אוזן קשבת והדרכה מקצועית טובה שנמשכה לאורך שנים.

קבוצת מתנדבות
ריטה הייתה עמוסת עבודה ,ובאחת מפגישות ועדת ההיגוי הוחלט על הקמת
קבוצת מתנדבות שתתלווה אליה בביקוריה בבית־המעצר ובנווה תרצה .התנאי
לקבלת מתנדבות הייתה שתהיינה דוברות רוסית .יותר מאוחר הוקם גם קו
חירום טלפוני כדי לאפשר פניות ישירות אלינו בעתות מצוקה .את הקו איישו
המתנדבות על בסיס יומי .בנושא המתנדבות טיפלה ריטה באופן בלעדי.
אסיים בנימה אישית :אני גאה מאוד על הקמת פרויקט "מאבק בסחר
בנשים" ומאושרת שאשה לאשה אפשרה לי לעשות זאת .אני חייבת לציין
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שלולא בחירתה של ריטה כמרכזת הפרויקט (שגם בבחירתה היה לי תפקיד
מרכזי) ,הפרויקט לא היה מגיע לאן שהגיע .לחריצות ולהתלהבות שלה
הייתה תרומה משמעתית ביותר להצלחה.

תמונה  .21ריטה עם שרת החוץ הילרי קלינטון בטקס הענקת עיטור "זכויות אדם ומאבק בסחר
בבני אדם" וושינגטון ( 27.4.2006צילום אלן אברהם).
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המסע להצלת
נשים נסחרות
ריטה חייקין
נכנסתי לתפקיד רכזת פרויקט מאבק בסחר בנשים באשה לאשה ב־ 16במאי
 .2002באותו זמן לא עלה בדעתי לבדוק לעומק מהו בדיוק הארגון הזה
ומי הן הנשים הנמצאות שם .הייתי נלהבת להיכנס מיד לפרויקט ולהתחיל
לפעול .מאחר שכבר הכרתי את הנושא בתפקידי הקודם באתי עם חזון מאוד
ברור באשר למה אני צריכה לעשות .החזון היה בנוי על עבודת חוץ כגון:
ליצור קשרים עם קונסוליות מדינות חבר העמים ,למצוא דרכים לביקורים
בבתי־מעצר וליצור קשרים עם ארגוני סיוע בחו"ל במדינות חבר העמים .כל
זאת מתוך המחשבה על כך שכאשר האישה חוזרת למדינת המוצא שלה
יש לבקש מגוף סיוע לפגוש אותה כבר בשדה התעופה ולהעניק לה תמיכה
בהתאם.
עם כניסתי לפרויקט ראיתי מיד שדרישות התפקיד ואופן הפעולה עם
גורמים חיצוניים אינם העיקר ,והמטרה הינה לא רק לסייע לנשים ,אלא גם
לחפש את קצה החוט ולבדוק מי זורק אותן למעגלי הזנות והניצול המיני.
המטרה הנוספת הייתה לראות מה קורה עם הרשויות ובמיוחד עם המשטרה,
שב"ס ואחרים .לבדוק את התנאים של הנשים בבתי־המעצר ,לגרום לשינוי
מדיניות ,לעבוד מול הכנסת ,וכמובן ולהמשיך ולחזק את שיתופי הפעולה
עם ארגונים אחרים כדי ליצור לחץ רציני על המדיניות של ישראל בנושא
סחר בנשים .את כל זה הייתי צריכה לבנות ,וכן לקדם את מה שכבר התרחש
בפרויקט עד בואי ,תוך סיוע מצד המתנדבות שהובילו אותו עד אז ,וכן גיוס
של נשים חדשות לפרויקט.
תחילתו של הפרויקט הייתה בביקורים בבית־המעצר קישון שבו הוחזקו
נשים שנעצרו בצפון .הנשים היו צריכות להמתין עד שיתפנה מקום בכלא
הנשים נווה תרצה ,ורק לאחר המעבר לשם יכלו הקונסולים של המדינות
השונות לטפל ב"לסה פסה" (תעודת מעבר למדינת המוצא) של הנשים.
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הגענו פעם בשבוע באופן קבוע לקישון ,אני יחד עם המתנדבות .תוך זמן קצר
התחלנו לראות מה הם הצרכים של הנשים שם ולנסות להיענות לבקשותיהן
בהתאם לאפשרויות .סחר בנשים הוא תופעה שיש לה משמעויות שונות
מתקופה לתקופה ,וגם נשים שנמצאו במלכודת של הסחר ה"קלאסי" דאז
השתנו מעת לעת .בתחילת דרכי פגשתי יותר נשים אקדמאיות ,שסיימו
לימודים ואף היה להן מקצוע .לרובן היה מכנה משותף :הן אהבו ספרות
רוסית ,ספרי בלש וגם מגזינים ועיתונים .הן ביקשו מאוד שנביא להן כל
חומר קריאה כדי להעביר את הזמן במעצר .מוזר היה לשמוע מפיה של
אחת הסוהרות ,כאשר היא בדקה את הדברים שהבאנו ,את השאלה "מה,
הן יודעות לקרוא?" .תחילה לא קלטתי איך בכלל ניתן לשאול שאלה כזאת.
הייתה אז בורות מוחלטת מצד כל הגורמים בעניין זנות ,סחר בנשים ובמיוחד
באשר לזהותן של הנשים האלה .במשך הזמן פגשנו יותר ויותר נשים ללא
לימודים תיכוניים וללא מקצוע .בשנים  2007-2003נתקלנו במקרים קשים
שבהם ניצלו את הנשים ואת הבורות שלהן כדי ללכוד אותן לסחר ולזנות.
עד היום ישנן תפיסות סטריאוטיפיות רבות באשר להגירה ,ובמיוחד
ביחס לנשים שהיגרו מברית־המועצות לשעבר .באותן שנים לא היה לנציגי
הממסד מושג מי הן הנשים הללו וכיצד הן נפלו למלכודת של סחר בנשים,
וכמובן לא היה להם שום רעיון מה צריך לעשות כדי לעזור להן .באיזשהו
שלב של הביקורים שלנו היה ברור שאנחנו מפריעות להתנהלות של שב"ס
בבית־המעצר קישון .המעצר של הנשים לא היה תקין ,מכיוון שהן נעצרו
רק בגלל שהות בלתי חוקית בישראל ,אך היה ברור כי הן אינן עברייניות,
ולכן לא יכולות להיות בתא עם נשים שקיים נגדן חשד לעבירה פלילית
כלשהי .כמו כן הסוהרות היו צריכות להתמודד עם מצבים של בכי רב ומצבי
רוח קשים אצל נשים הנסחרות .הנשים שעברו טראומות כל כך קשות לא
יכלו לתפקד ולהתמודד עם מערכת סגורה ,ועם המתח במקום שיצר גם
ויכוחים פנימיים בין הנשים שהיו בלי שום תמיכה פסיכולוגית .באותה עת
היה ברור לשב"ס כי הם אינם אחראים לנושא ואינם יכולים לטפל בכך.
במקביל ,מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה על המדיניות כלפי העובדים
הזרים .הוקמה מנהלת הגירה שפעלה במסגרת המשטרה שמטרתה הייתה
לגרש כמה שיותר מהגרי עבודה ששהו בישראל באופן לא חוקי .קל היה
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לעשות פשיטות בכל הארץ ,כאשר ניתן היה לעצור בלילה אחד עשרים ואף
ארבעים נשים כשוהות בלתי־חוקיות .מנהלת ההגירה הקימה בחדרה מתקן
מעצר עבור נשים מהגרות עבודה ,ובהסכמת מפקדת המתקן התחלנו לנסוע
לשם פעם בשבוע.
יחד עם מתנדבת אחת או שתים התחלנו לבקר שם בתורנות באופן סדיר.
היה חשוב לנסוע ביחד ,כי החוויות ששמענו מהנשים היו קשות במיוחד.
כבר מגיל צעיר הן סבלו מאוד .לא היה ביקור שלא שמענו סיפור על אונס
מאחת הנשים ,בדרך כלל הצטרפו נשים אחרות לשיחה בגלל הצפיפות ,וגם
הן סיפרו על אונס שעברו או מעשה שקרה מול עיניהן .לנו היה חשוב לחזור
לחיפה ביחד כדי לדבר ולעבד את מה ששמענו ,אחרת לא היינו מחזיקות
מעמד .היו רגעים שקיבלנו כל כך הרבה מידע עצוב וקשה בזמן הביקור,
עד שהנסיעות בחזרה היו שקטות כי לא יכולנו לדבר והיינו זקוקות לזמן
כדי לעבד את מה שתיארו הנשים ולהמשיך הלאה .התחלנו לקבל הדרכות
שבהן דיברנו על מה ששמענו ועל הדרכים להתמודדות עם טראומה משנית.
החוויה הקשה הזו עדיין חקוקה בזיכרוני והיא תישאר לתמיד.
עד סוף שנת  2003תופעת הסחר בנשים הייתה בעדיפות נמוכה
מבחינת הטיפול והיחס של המדינה .באותה תקופה חשנו במצוקה :לא
היו לנו המשאבים לסייע לכמות כל כך גדולה של נשים קורבנות סחר .עד
שנת  2004אפילו לא הייתה מסגרת שבה יכלו לשהות הנשים בזמן עדותן
נגד הסוחרים .אני מגדירה את ההתייחסות של המדינה לתופעת הסחר
בנשים בתחילת שנות ה־ 2000כתקופה אפלה של המדינה .כולנו למדנו את
השטח וכולנו נקלענו למצבים אבסורדיים שיכלו למלא דפים של ספר שלם.
ההתנהגות של רשויות המדינה הייתה בלתי נסבלת.
לדוגמה ,באוגוסט  2003קיבלנו פניה מ־  IOMמולדובה בבקשה לסייע
לאשה שהייתה סגורה באחד ממכוני הזנות בתל־אביב .יצרנו קשר עם
האישה וממנה קיבלנו את פרטי המקום שבו הייתה סגורה .לקח לנו שבוע,
בו התחנַ נו בפני המשטרה (מחלק מוסר) שילכו וישחררו את האישה ,עד
שעלה בידינו להגיש לה סיוע .כאשר המשטרה שיחררה אותה ,התגלו
במקום עשר נשים ,קורבנות סחר נוספות .חוקרי המשטרה התקשרו אלי
ושאלו מה לעשות עם  11נשים ממולדובה אשר נמצאו במכון? לא היה מקלט,
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ומנהלת ההגירה לא הייתה מוכנה לוותר על מקום פנוי במתקן המשמורת
לעובדות זרות בשביל הנשים הנסחרות מפאת חוסר מקום .המשטרה לא
יכלה לעצור את הנשים מפני שהן לא עברייניות לפי חוקי המדינה ,אך היא
יכלה לעצור אותן בגין שהות בלתי חוקית בארץ .העונש היחידי שמצפה
לקורבנות הסחר במקרה זה הוא גירוש מגבולות ישראל.
באותה תקופה מתקני הכליאה בארץ היו מלאים בעובדות זרות לא
חוקיות .היה צורך בתקציב ללינה ושהות לנשים הנסחרות עד עזיבתן
את הארץ .מצדנו היינו חסרות אונים ,לא היה לנו התקציב הנדרש להלין
את הנשים עד הסדרת מסמכיהן .במקרה שהזכרתי קודם ,הנשים שוחררו
בשעת הלילה בתחנה המרכזית בתל־אביב וכל אחת הלכה לדרכה בארץ
לא מוכרת .האישה אשר דרכה התבצעה הפנייה נלקחה מאוחר יותר,
הודות לבקשות חוזרות ונשנות וכמקרה יוצא דופן,למקלט לנשים מוכות
עד הסדרת המסמכים וחזרתה לארץ המוצא .מקרה נוסף הממחיש את
הבעייתיות המאפיינת את אותה תקופה התרחש כאשר התקשרתי לתחנת
משטרה באזור הצפון ואמרתי כי נודע לי על שני קורבנות סחר שהגיעו
אליהם .אחד החוקרים השיב לי שהוא אינו יודע דבר לגבי קורבנות סחר,
אבל בצורה בוטה ענה" :יושבות כאן שתי זונות ,ואולי את רוצה לדבר
איתן?" .תשובתו משקפת היטב את הגישה שרווחה במדינה עד דצמבר
 2004על תופעת הסחר בנשים בישראל.
אביא כמה דוגמאות שנשארו איתי והשפיעו עלי לאורך כל הדרך.
בזמן ביקור במתקן מעצר שבו הוחזקו הנשים ,ראינו כי חלק מהנשים לא
מעוניינות לשתף פעולה .המטרה שלנו לא הייתה להתערב או להכריח.
תמיד סיפקנו לנשים מידע על זכויותיהן והן ידעו שאנחנו נמצאות כל יום
רביעי במתקן במשך שעתיים־שלוש והן יכולות לפנות אלינו בכל ענין ודבר.
לחלק מהנשים החלו להגיע עורכי דין .פניתי למנהלת ההגירה בניסיון לברר
מי מממן את שכר הטרחה של עורכי הדין האלה ,מאחר שהנשים סיפרו
כי נשארו ללא פרוטה כי הסרסור ,הסוחר לא שילם להן כלום .התברר כי
מדובר בעורכי דין שנשלחו ומומנו על ידי סוחרי הנשים עצמם .הם הגיעו
כדי לייצג את הנשים ,הביאו את הדרכונים של הנשים וביקשו לשלוח
אותן למדינת המוצא שלהן כמה שיותר מהר .כל זאת עוד לפני שהאישה
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יכלה בכלל להחליט אם למסור עדות למשטרה כנגד הסוחר שלה .במקרים
אחרים עורכי הדין שיחררו את הנשים על ידי תשלום של ערבות בכסף של
הסוחרים ,והאישה הייתה צריכה לחזור לזנות וגם להחזיר חוב לסוחר על
שחרורה מהמעצר ,סכום כפול מהסכום המקורי .כאשר הבנו מה מתרחש
פנינו מיד ללשכת עורכי הדין וגם למנהלת ההגירה .המצב היה אבסורדי
והיה גם בניגוד מוחלט לכל אתיקה משפטית .גם במנהלת ההגירה הבינו כי
משהו בעייתי מתרחש ולא הסכימו שנשים אשר נעצרו במכונים למיניהם
או שהיה חשד לסחר בהן יוכלו להיות מיוצגות על ידי עורך דין בלי בדיקה
יסודית בשאלה את מי הוא מייצג.
בעיה חמורה אחרת עלתה כאשר נודע לנו כי נשים שהיה להן דרכון
ושנכנסו לארץ דרך מצרים הוחזרו לגבול מצרים ונמסרו לשליטה של הצבא
המצרי .הנשים התחננו בגבול שלא יגרשו אותן ,אך לנציגי המשטרה לא היה
עניין בהן והם רק רצו להיפטר מהן .הדבר חזר כמובן כמו בומרנג :הנשים
נשלחו למצרים ,וממצרים לרוסיה ,למוסקבה .במוסקבה עמדו סוחרי הנשים
והאנשים שלהם וחיכו לנשים בשדה התעופה כדי לקחת אותן שוב לזנות,
והן הגיעו שוב לישראל אחרי זמן קצר או נשלחו למדינה אחרת.
עוד מקרה שלעולם לא אשכח היה מקרה של תמיכה בנשים שהיו
צריכות למסור עדות נגד סוחריהן .בחודש יוני ביקרתי בבית־המעצר קישון.
הסוהרות ביקשו מאוד (זה היה דבר נדיר לקבל מהן צלצול כזה) שנגיע כמה
שיותר מהר ונדבר עם שתי נשים צעירות שכל הזמן רק בוכות .באנו לתא
שלהן .שתיהן ישבו על המיטות שלהן ובעיניים שלהן ראיתי רק פחד .הצגנו
את עצמנו והסברנו מי אנחנו וכיצד אנחנו יכולות לעזור .כל אחת מהן סיפרה
סיפורים על אונס ,אונס קבוצתי ,מכירתה ליד סוחר ,מכות במעבר הגבול
של מצרים ועוד ועוד .אחת מהן הייתה רזה במיוחד ואמרה ,שרק בזמן מעבר
הגבול נודע לה שתהיה בזנות .היא ניסתה לברוח במדבר ,והבדואי שהעביר
אותן בגבול היה מאוד אלים כלפיה וכמעט השאיר אותה למות בגבול.
רק בזכות בנות אחרות שעזרו לה היא הצליחה להגיע לישראל .בישראל
אף אחד מהסוחרים לא רצה לקנות אותה כי הייתה רזה ומלאה בסימנים
כחולים (כפי שהיא אמרה ברוסית :הסחורה הייתה פגומה) .מי שקנה אותה
היה סוחר נשים צעיר שרק נכנס ל"קריירה" שלו בנצרת עלית .ביום הראשון
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הוא לקח אותה לחגיגה של החבר'ה ואחד אחרי השני הם נכנסו לחדר ועשו
אתה מה שבא להם ,היו גם כמה ביחד .הסוחר הצעיר אמר לה" :תתחילי
לעבוד ולהחזיר לי כסף" .היא סיפרה על הבושה האיומה שלה כאשר הדלת
הייתה חצי פתוחה וכולם יכלו לראות מה עשו לה ,איך התייחסו אליה כמו
לבובה ולא כמו לאדם .סיפור אחר סיפור שהיא סיפרה היו מצמררים ,ולפי
חוקי המדינה ניתן היה להגדירם כאונס .המוזר מכל היה שהמשטרה לא
חקרה אותה על אונס בכלל .לשאלתי מדוע לא סיפרת את כל זה לשוטרים
היא אמרה שלא שאלו אותה ולכן לא סיפרה .יצרנו קשר עם המשטרה
שטיפלה בתיק וביקשנו לבוא ולחקור שוב .הנשים הביעו הסכמה למסור
עדות נגד הסרסורים והועברו למקום מסתור בצפון.
במשך עבודתנו ניסינו לא רק לתת טיפול לאישה הנסחרת בשעת
הצורך ,אלא גם לנסות ולהבין מה יקרה עמה בעתיד ,מתוך כוונה לסייע לה
לצאת ממעגל הזנות .כמו כן שקדנו על ניתוח עברה של האישה ועל הבנת
הגורמים שהובילו אותה לעיסוק זה .אנו מאמינות כי זהו הגילוי החשוב
ביותר בעבודתנו עם קורבנות הסחר ,כי רק דרך הבנת העבר שלהן ניתן
להתחיל ולהתקרב לנשים ובכך לסייע להן .לכן אנו נוהגות לבנות תוכנית
כלשהי המתאימה לכל אישה באופן פרטני ונכונה לאותה העת .הדילמה
שחזרה ועלתה בפנינו כל הזמן הייתה בעניין הרצון לעזור ולהגיד לנשים מה
עליהן לעשות .מצד אחד אנחנו רוצות מאוד "להציל" נשים ולעזור להן .מצד
שני עולה השאלה עד היכן יש להתערב בחיים שלהן ולהחליט בשבילן .הרי
מספיק בני אדם כבר התערבו והחליטו בשבילן ,בשביל הגוף שלהן ובשביל
החיים שלהן .האבא אנס ,המגייס גייס אותה לזנות ,הסרסור החליט מי
הלקוח ,הלקוח מחליט מה לעשות עם הגוף שלה וכו' .במקרים מסוימים
היה לי ברור מאוד שאם אישה חוזרת לשדה תעופה של העיר שלה היא
תיכנס מיד בחזרה למלכוד של זנות למדינה אחרת .אך לא יכולתי לעשות
דבר כי אי אפשר היה להתערב בלי סוף .הסוגיה של הגישה הפטרנליסטית
והשאלה האם ומתי אנחנו מקבלות החלטה בשביל האישה היא סוגיה שעד
היום אין לי תשובה גורפת עליה .יש כמובן לדון בכל מקרה לגופו .אבל עם
הזמן קבלתי תחושה של ביטחון עצמי שמסייע לי בקבלת החלטות קשות
והחלטות שיכולות להשפיע על החיים של אותה אישה.
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רוב הנשים שפגשנו בביקורים במתקני כליאה ציפו שאנחנו ניתן להן
תשובות אם למסור עדות או לא ,לקבל עזרה או לא ,לנסוע לעיר בה תוכל
לקבל סיוע של העמיתים שלנו או לא ,לחזור הביתה או להמשיך הלאה.
אנחנו יכולנו רק לכוון ולייעץ ,אך עם הזמן ועל סמך הניסיון הרב ,אני יכולה
היום לתת תשובות יותר ברורות מה יקרה אם האישה תבחר בדרך זו או
אחרת .יחד עם זאת אני תמיד מנסה להימנע ככל האפשר מהתערבות
בחיים הפרטים של כל אחת ואחת.
באחת הנסיעות מביקור במקום מסתור בו שהו נשים בשביל למסור
עדות ,חששתי שהן יברחו ולא ימסרו עדות נגד סוחריהן .עו"ד דנה
מירטנבאום ,שהייתה יועצת משפטית של הפרויקט בשנים 2003-2002
והייתה איתי בביקור ,אמרה לי משפט שאותו לקחתי איתי בהמשך העבודה
שלי" :את לא מייצגת את משטרת ישראל ,זוהי בעיה שלהם .את מייצגת
את הנשים .ואם היא תבחר שלא למסור עדות את צריכה להיות בצד שלה".
כאן התחיל ויכוח שבו טענתי שאם הסוחר ילך הביתה לא נוכל למנוע
הבאת נשים אחרות לכאן ושוב נצטרך לטפל בעוד ועוד נשים .דנה עמדה
על שלה .הוויכוח קיים עד היום בין הארגונים לזכויות נשים ולזכויות האדם
לבין המשטרה .אחת המטרות שלנו כנציגות של ארגון נשים היא לסייע
לאישה ולהיות אתה בכל החלטה שהיא תקבל ,אף על פי שזה די קשה
לחיות עם הידיעה שיכול להיות שבשלב זה לא נוכל להפסיק את הסחר
בנשים אם נשים לא תהיינה מוכנות להעיד .אין לי תשובה נחרצת מה ראוי
לעשות ,אך היום אני מאוד מסכימה עם דנה שאנחנו תמיד חייבות להיות
בצד של האישה ועם הבחירות שלה .אנחנו לא יכולות ולא צריכות להתערב
בהחלטות הקשות שלה ,אך יחד עם זאת ובו זמנית על המשטרה ורשויות
המדינה להיאבק בכל האמצעים העומדים לרשותם נגד סחר בנשים ולמצוא
דרכים למיגור התופעה.
לאורך  12שנות הפרויקט "מאבק בסחר בנשים" ,נפגשנו ,ייעצנו
וטיפלנו ביותר מ־  2,000נשים נפגעות סחר בנשים .הנשים שנסחרו לזנות
מארצות חבר העמים ומזרח אירופה בכלל ,הועברו לישראל בשתי דרכים
עיקריות .האחת ,פחות נפוצה ,בטיסה ישירה מארצותיהן למדינת ישראל
(כ־ 17אחוז) .השנייה ,שבה התבצעו רוב ההברחות לישראל ,הייתה דרך
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"ארץ מעבר" אחת ,או יותר .מדינת המעבר הנפוצה ביותר ,אשר לה גבול
משותף עם ישראל ודרכה נכנסו מרבית הנשים לארץ ,הייתה מצרים (71
אחוז) נכון לשנת  .2003לעתים עברו הנשים קודם דרך מוסקבה ,כאשר
משם הן המשיכו למצרים .דרך נוספת הייתה דרך הים באמצעות יאכטות
פרטיות ,כאשר הנשים מוחזקות בתא העוגן .הפעילות שלנו התבצעה באופן
משמעותי בין כותלי מתקני הכליאה מטעם מנהלת ההגירה בישראל ,או
בעקבות פניות שהתקבלו לקו החרום לקורבנות הסחר ,אשר היה מאויש 24
שעות ביממה על ידי מתנדבות .הנשים אשר פנו לעזרתנו התגוררו בישראל,
אך לא היה להן סטאטוס כלשהו .בקשותיהן היו למתן הסבר זכויותיהן או
עזרה בהסדרת מסמכיהן וחזרה לארץ מוצאן.
פעילות הפרויקט מבוססת על מרכזת שעובדת לעתים בחצי משרה
ולעתים בשלושת רבעי משרה ,ובתקופה מסוימת גם מיועצת משפטית.
שאר הנשים הפעילות בפרויקט ( 12-10נשים) הן מתנדבות בגילאי -22
 .50חלק ניכר מההמתנדבות דוברות רוסית .המתנדבות שדוברות רוסית
הינן מהגרות שעלו לישראל מחבר העמים בשנים  .2000-1992הן מגיעות
מרקעים ומקצועות שונים כמו מורות ,מהנדסות ,עו"ס וכו' .בכדי להתחיל
לעבוד עם קורבנות הסחר ,הפעילות חייבות לעבור קורס המכשיר אותן
להתמודדות עם סוג הפעילות בפרויקט .הקורס כלל  16-10מפגשים
הנוגעים בהתייחסות כלפי נשים ,מודעות פמיניסטית ,קווים לתופעות של
זנות וסחר בנשים עם דגש על דמותן וצורכיהן של הנשים הנסחרות ,כמו גם
איך מרגישה כל מתנדבת לגבי הנושא ואיך היא מבינה ורואה את תופעת
הזנות .הקורס הינו מקיף ומצריך מעורבות אישית רבה מכל מתנדבת.
לדעתי הצלחנו .אני זוכרת את הקולקטיב הראשון שלי ביולי ,2002
שבו סיפרתי בהתלהבות מה אני עושה ולכמה נשים כבר עזרנו .פתאום חנה
ספרן אומרת לי" :אנחנו מצפות שעוד חמש שנים בכלל לא נראה פה יותר
את התופעה הזאת" .באותו רגע נבהלתי מאוד ואמרתי לעצמי :איך אצליח
לעשות זאת? מה אני אמורה לעשות? המאבקים שלנו בתופעה היו מגוונים.
לאשה לאשה יש מקום מרכזי מאוד בהצלחת המאבק בסחר בנשים .יחד עם
זאת ,אני חייבת לציין שללא ארגונים אחרים והלחץ התקשורתי והמשפטי
של מוקד הסיוע לעובדים זרים לא היינו מצליחות במאבק .מוקד הסיוע
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שיחק תפקיד חשוב ביותר בהצלחה .לעתים הרגשתי כאילו אנחנו היינו
בתפקיד של השוטר הטוב והמוקד היו השוטר הרע .לא יכולנו לתת טיפול
משפטי לנשים במתקן כי לא היו לנו האמצעים המשפטיים הנחוצים.
העברנו את המקרים בהתכתבויות למוקד סיוע והם יכלו לעשות את העבודה
המשפטית והתקשורתית .היינו צריכים לעבוד יחד יום יום באותה עת ,מה
שהשפיע על המדיניות של משטרת ישראל בפרט ורשויות המדינה בכלל.
רק תוך שיתוף פעולה אפשר היה להשפיע על השינוי ביחס של המדינה
כלפי התופעה ותחילת הטיפול בה.
בזכות שיתוף הפעולה של ארגונים שונים כגון מוקד סיוע לעובדים
זרים ,מכון תודעה ,רופאים למען זכויות אדם ,איגוד מרכזי סיוע לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית ואונס ,עמותת עצו"מ (עבודות צדקה ומשפט),
שדולת הנשים ,אחותי ,איתך/מעכי – משפטניות למען צדק חברתי ועוד
ועוד יכולנו להשפיע על המערכת ועל המדיניות של ישראל ולשנות את
היחס של הרשויות כלפי התופעה .ללא תמיכה ופעילות משותפת של
ארגוני החברה האזרחית ,ישראל לא הייתה מצליחה להגיע למצב המאפשר
המשך התמיכה האמריקאית הנמנעת מארצות שיש בהן סחר בבני אדם.
מאבק משותף זה ,שגרם לרשויות המדינה ולמשטרה להצטרף למאבק,
הביא לירידה משמעותית בסחר בנשים בישראל מאז שנת  .2007המדינה
נקטה צעדים משמעותיים ביותר נגד הסחר בנשים .משנת  2005החלה
ירידה משמעותית בהבאת נשים ממדינות מזרח אירופה למטרות זנות.
בעקבות השינוי הזה התחלנו לראות יותר נשים מקומיות בזנות ,ביניהן
גם נשים שהיו מהגרות ממדינות חבר העמים או נסחרו לזנות ולא הצליחו
לצאת ממעגלי הזנות.
דרך ארוכה עברנו במשך  12השנים של קיום הפרויקט .המודעות
שלנו לנושא של סחר נשים גדלה והתפתחה ורכשנו נסיון וידע רב .במשך
כל השנים הללו המשכנו להיות ארגון שטח ובו בזמן להיאבק נגד פגיעות
בזכויות נשים .בשנת  2007הרחבנו את הפרויקט וכללנו במדיניות שלנו
גם התייחסות לנושא הזנות .לאורך השנים צברנו ניסיון אשר אותו אנחנו
מעבירות היום הלאה לגורמים אחרים ולארגונים ,הן בכנסים בינלאומיים
והן בהדרכות שונות .זכינו להכרה מקומית ובינלאומית ,ואני כנציגת הארגון
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זכיתי לקבל אות הכרה מנשיא המדינה בשנת  2010והכרה בינלאומית
מארגון  VITAL VOICESבנושא של סחר בנשים כגיבורת השנה בשנת
 2006בטקס בושינגטון בנוכחות הילרי קלינטון.
לדעתנו ניתן לומר שתופעת הסחר בנשים בישראל הסתיימה .במשך
הפרויקט הצלנו המון נשים ועזרנו לרבות .ההתמקדות שלנו היום היא
בנושאים של נשים בזנות ,נשים מהגרות ללא מעמד אשר היו בעבר קורבנות
הסחר ונשים המוגדרות כ"כלות בהזמנה" .לפנינו לא מעט מאבקים למען
נשים ולמען חברה ללא אלימות .לאשה לאשה יש מקום מרכזי בהובלת
מאבקים שונים למען זכויות נשים.
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שרי אהרוני – מהחלטת האו"ם  1325לפרויקט ב"אשה"
הפרויקט התחיל באופן רשמי אחרי שקיבלנו כסף למימון תרגום החלטת
מועצת הביטחון של האו"ם  1325לעברית ולערבית ולהפקת עלון עם נוסח
ההחלטה בעברית ובערבית .את המימון הראשוני קיבלנו בתחילת 2003
מארגון  AWIDבעקבות השתתפותנו בכנס בינלאומי לנשים שהתקיים
במקסיקו .כשהתחלנו לעבוד על התרגום הצלחנו לגייס תמיכה מקרן
היינריך בל בשביל לארגן כנס ראשון בישראל על ההחלטה ,שהתקיים
במכללת רמת גן באפריל  2003בהשתתפות דוברות ישראליות ופלסטיניות
ונציגות של ארגונים בינלאומיים .בעקבות הכנס יצא ספר בשלוש שפות
שערכתי יחד עם רולא דיב מ"כיאן" .תרגום ההחלטה ,ארגון הכנס והפקת
הספר היו חלק מניסיון רחב יותר להבין את הקשר בין מעמדן של נשים
בישראל ובשטחים הכבושים לבין ההסלמה בסכסוך בתקופת האינתיפאדה
השנייה ,ולהציג זאת כחלק מתופעה רחבה יותר אשר נוגעת למצבן של
נשים באזורי סכסוך.
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באותן שנים רוב ארגוני הנשים בארץ נמנעו מלעסוק בסוגיות שנויות
במחלוקת ובמיוחד בנושאים פוליטיים ,כגון שאלות של זכויות אדם
וכיבוש ,והעדיפו להתמקד בנושאים שנוגעים לאלימות נגד נשים ובנושאים
כלכליים ,כגון ההשפעה של הגזירות הכלכליות של ממשלות נתניהו ושרון.
בשנתיים הראשונות להקמת הפרויקט עסקנו בשני תחומים עיקריים:
העלאת מודעות ופעולה ליישום ההחלטה בישראל .מבין התכנים המרכזיים
שמופיעים בהחלטה  1325החלטנו להתמקד במיוחד בדרישה לשלב נשים
בתהליכי שלום ויישוב סכסוכים ובהבנת ההשפעה הייחודית של סכסוכים
אלימים על חייהן של נשים.
ערכנו שורה של אירועים ,סדנאות וימי עיון ברחבי הארץ בשיתוף עם
ארגוני נשים וארגוני נשים לשלום ,ואף פנינו לארגונים רלוונטיים כגון
"בצלם"" ,אמנסטי" ,משטרת ישראל ואף "ענף מוקד ידע מגדרי" בצה"ל .כך
למשל ,ביוני  2004קיימנו כנס גדול בנושא במכללת עמק יזרעאל ,וביולי
ערכנו כינוס תחת הכותרת" :איפה הנשים כולן? החלטת מועצת הביטחון
 "1325במתנ"ס ירוחם ,שנערך בשיתוף עם "בת־שלום" ולאה שקדיאל,
חברת מועצת העיר ופעילה בארגון הדרומי "נתיבות שלום" .אירועים אלו,
שהיו מלווים בסיקור תקשורתי מתמשך ,סייעו לנו ליצור תשתית להקמת
קואליציה של ארגוני נשים וחברות כנסת במטרה להתאים את תוכן
ההחלטה להקשר הישראלי וליישם אותה על ידי חקיקה מקומית.
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חוברת ובה דיוני הכנס בשלוש שפות.2004 .

בישיבות הקואליציה שהתקיימו בתל אביב בסתיו  2004נטלו חלק נציגות
מכמה ארגוני נשים ,אשר התקבצו במטרה להציב עמדה ברורה ביחס להצעת
החוק שאותה ביקשו להעביר חברות הכנסת אתי לבני (שינוי) ,שהייתה
ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ,ויולי תמיר (עבודה) .שיתוף הפעולה
הזה התהדק בשנת  2005כאשר רכזת הפרויקט עו"ד אילנה אפללו־פרץ
החלה לעבוד על הצעת חוק שזכתה בסופו של דבר לתמיכת הממשלה .תיקון
מספר  4לחוק שיווי זכויות האישה כלל התייחסות מפורשת לחובה לשלב
נשים בכל צוות לעיצוב מדיניות לאומית ,כולל שיחות על הסכמי שלום,
והייתה בו התייחסות למושג "מגוון" ,לראשונה בחוק הישראלי .בהערות
על נוסח הצעת החוק ביקשה עו"ד נטע עמר להציע את ההסתייגות הבאה
(הציטוט לקוח מתוך מכתב ששלחנו לחברות הכנסת):
"לאחר "לייצוגן של נשים" להוסיף – "ככל האפשר מקבוצות חברתיות
שונות בחברה הישראלית".
"הנוסח של "קבוצות חברתיות" הוא כמובן לא סגור ,אבל הוא נראה לי
הכי פחות שנוי במחלוקת – כי הכוונה פה למילה "חברתיות" במובנה הרחב

245

تح ّول صراع :نساء ،سالم وأمن
ביותר .הסבר זה צריך להיות כלול בדברי ההסבר ,כך יהיה ברור שהמילה
"חברתיות" לא באה להוציא את הנשים שבאות מקבוצות לאומיות שונות
קרי – הערביות ,אלא להכלילן .דברי ההסבר הם חלק חשוב בהליך פרשנות
החוק במידה והדבר יגיע לכדי כך בעתיד .לא להכניס כל התייחסות לאלמנט
הגיוון החברתי של נשים בישראל יהיה שוב – הדרת הנשים המוחלשות
בחברה משיח כל כך חשוב".
כיוון שהיה לנו חשוב ומרכזי לכלול נשים מקבוצות שונות ולא לשתף
פעולה עם חוק לשיתוף נשים שישוב ויכלול רק נשים אשכנזיות ,הוחלט
שסוגיית המגוון תהיה "קו אדום" .בדיונים שהתקיימו בכנסת על נוסח החוק
הגענו עם דרישה מאוד ברורה .באביב  ,2005אילנה התקשרה אליי מהדיון
בכנסת ואמרה" :תשמעי ,הולכים לסגור את נוסח ההצעה ומשרד המשפטים
לא מוכן לכלול את המושג מגוון .מה לעשות?" .התייעצנו והחלטנו שאם אין
התייחסות למגוון לא נשתף פעולה יותר עם חברות הכנסת .באותה ישיבה
נפל דבר ונציגות משרד המשפטים הסכימו לכלול את הנוסח התקדימי
בתיקון לחוק .וביולי  2005התיקון לחוק התקבל ,ומאז הפכה ישראל לאחת
המדינות היחידות אשר הטמיעו את החלטה  1325בחקיקה מקומית.
התחום השלישי שבו התחלנו לעסוק באותה תקופה כלל תיעוד של
השפעות הסכסוך והאינתיפאדה השנייה על חייהן של נשים בישראל.
בסוף שנת  2004קיימנו מחקר יחד עם עמליה סער ודליה זק"ש ,שבמהלכו
העברנו שאלונים בקרב כ־ 550נשים על מצבן ,תחושותיהן ,רווחתן ודרכי
ההתמודדות שלהן עם האלימות הפוליטית שבקרבה הן חיות .את הממצאים
של המחקר ,שלוו בניתוח משפטי של מצב הנשים בישראל ובשטחים ושל
אחריותה של ממשלת ישראל למצב זה ,הציגו דנה מירטנבאום ומנאל שלבי
כדו"ח צללים בדיון השנתי של הוועדה לזכויות האישה של האו"ם (,)CSW
שהתקיימה בניו יורק בשנת  2005לציון עשור לוועידת הנשים העולמית
בבייג'ין ( .)1995כיוון שאשה לאשה היה אחד מארגוני הנשים הפמיניסטיים
היחידים שלא היו ארגוני שלום או מחאה שעסקו באופן ישיר בהשפעת
הסכסוך על מעמדן של נשים בישראל ,העמדה שהצגנו בדיונים הייתה
ייחודית – לא כתנועת שלום ,אלא כארגון נשים.
קשה להסביר עד כמה היינו פורצות דרך ,אבל במרץ  ,2005כאשר
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דנה ומנאל הציגו את דו"ח הצללים ,הן הותקפו על ידי נציגות המשלחת
הרשמית שיצאה בחסות הרשות לקידום מעמד האישה ,וביניהן גם נציגות
שדולת הנשים בישראל ,בטענה שאנחנו משחירות את פני המדינה ברבים.
באותה תקופה שדולת הנשים לא רצתה לתמוך בהצעת החוק ,אך מאוחר
יותר ,כשהחלו להבין את יתרונותיו ,הן בירכו עליו ואימצו אותו.
אחרי שהחוק עבר עמדנו בפני צומת דרכים – האם להמשיך ולפעול
כדי לעקוב אחר יישום החוק ולוודא שאכן יותר נשים מיוצגות בתהליכי
קבלת החלטות פורמליים ,או להמשיך בפעילות פמיניסטית בשטח .אחד
הביטויים לדילמה הזו נמצא בתהליך העבודה על "אינדקס נשים לשלום"
שנועד להתפרסם ב־ 2006ולכלול רשימה של נשים מתחומים שונים
ומרקעים שונים המייצגות מגוון זהויות ועמדות שיכולות לקחת חלק במשא
ומתן מדיני .האינדקס שהתפרסם ביולי  2006שיקף בצורתו הסופית
התלבטויות רבות שבהן התחבטנו :מה היא מומחיות רלוונטית למשא
ומתן? האם לכלול נשות צבא לצד פעילות פמיניסטיות? האם לבטא עמדה
פוליטית ברורה לגבי פתרון הסכסוך או שעלינו לייצר מאגר שמות נייטרלי?
והשאלה המרכזית :כיצד לשלב נשים פלסטיניות באינדקס ואת מי הן
תייצגנה בשולחן המשא ומתן הדמיוני שייצרנו לעצמנו?
את הדילמה הקשה ביותר ,האם להגיש את האינדקס לראש הממשלה
אהוד אולמרט ,פתרה לנו מלאכית ההיסטוריה .אירוע ההשקה של
האינדקס שהתקיים אחר כבוד במכון ון־ליר בירושלים ב־ 12ביולי  2006ובו
השתתפה שרת החינוך יולי תמיר ,חתם את הגולל על האינדקס עצמו ועל
הפרויקט כולו כפי שהתקיים עד אז .באותו לילה התחילה למעשה מלחמת
לבנון השנייה והפגישה שתוכננה עם ראש הממשלה בוטלה .תוך שבועות
אחדים ,מצאנו את עצמנו מתמודדות עם סוג חדש של אלימות שבה נשים
הן קורבנות ומושתקות .בעת המלחמה סיימה אילנה את תפקידה כרכזת
הפרויקט ואמאני דעייף ירשה את מקומה .אלף העותקים של האינדקס
ששכבו שנים בארונות של "אשה" מזכירים לנו את התקווה ואת התמימות
שליוו את הפרויקט בתקופתו הראשונה.
ואולם למרות תחושת הכישלון והאכזבה ,תיקון מספר  4לחוק שיווי
זכויות האישה פתח את הדלת בפני ארגונים אחרים לפעול למען ייצוג
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והכללה של מיגוון של נשים בעיצוב מדיניות ציבורית ולאומית בישראל.
זאת הייתה תרומה מיוחדת של התפיסה שאותה קידמנו והנחלנו באותה
תקופה.

חדוה אייל – מפרויקט  1325ל"נשים ,שלום וביטחון"
אמאני דעייף נכנסה לתפקיד כרכזת  1325באמצע מלחמת לבנון השנייה.
לדבר על נשים־ שלום־מלחמה ועל ביטחון בזמן שהתותחים רועמים זהו
אתגר גדול מאוד – להוביל פרויקט העוסק בכיבוש הישראלי והשפעותיו,
כפלסטינית בתוך ארגון שיש בו רוב של יהודיות (גם אם כולנו פמיניסטיות),
ולעשות זאת בזמן מלחמה .אחד הדברים הראשונים שאמאני ביקשה
לשנות היה שם הפרויקט – הצהרה חזקה על סדר יום .אמאני וחברות ועדת
ההיגוי של הפרויקט טענו כי החלטת מועצת הביטחון של האו"ם חשובה,
אבל הנושא המרכזי הוא "נשים ,שלום וביטחון" .השינוי היה כרוך בדיונים
רבים לגבי היחס להצהרת מועצת הביטחון של האו"ם – החלטה  .1325השם
החדש בישר על תקופה חדשה ,כמו ביקש לומר – במשך תקופה ארוכה
דברנו על מה יש בהצהרה ,וכעת ניתן לדבר על הדברים שההצהרה אינה
כוללת .כותרת הפרויקט הייתה תזכורת יומיומית לפועלות בתחום.
הייתה זו אחת התקופות הסוערות בארגון :תקופה של דיונים אינסופיים
שהיו תוצאה של התפכחות שבאה אחרי המלחמה ,בה הפכנו לחזית
מאוימת באופן ישיר .האמנו שאנו יכולות ומוכרחות לשנות ,ושאין לנו יותר
שום "גדר" להתיישב עליה .העברנו ערבים שלמים של דיונים מתישים ,כדי
לנסות ולתרגם את הדיון הפמיניסטי לחלקים המדכאים והמדוכאים שבנו,
כפמיניסטיות .לדבר על שירות לאומי ומשמעותו בתוך ההקשר הישראלי
ושיח האזרחות ,להתמודד מול הפחדים שלנו ,השתיקות וההשתקות ,להפיג
את העמימות ולנסות להתבונן באופן פמיניסטי על נשק להשמדה המונית.
לאחר המלחמה ,היה זה אך טבעי כי הכנס "חוסן וביטחון למי" יובל על
ידי פרויקט "נשים ,שלום וביטחון" .כנס שהתקיים באותה השנה בחיפה,
העז לדבר על המשמעות של המלחמה עבורנו כנשים ,יהודיות ופלסטיניות,
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החיות בישראל .כנס שביקש לנכס מחדש את מושג הביטחון כביטחון
אזרחי פמיניסטי ,ששבר את קשר השתיקה וביקש לדבר על נשק גרעיני,
על נשים בכלכלת מלחמה ,על טרנספר שקט.
באותה תקופה הובילו חברות הפרויקט מהלך שביקש להתבונן בתהליך
המשא ומתן הממשלתי מול תהליך אזרחי פמיניסטי ,תהליך שסוכם בנייר
עמדה שנוסח על ידי אמאני ודורית אברמוביץ" :על תהליך שלום אזרחי,
תפיסות פמיניסטיות" .הימים היו ימי ועידת אנאפוליס ,שהוגדרו בנייר
העמדה כימים של היעדר תקווה או אמונה ביכולת וברצון של השלטון להגיע
לסיום הסכסוך ,לצד תחושת היעדר ביטחון כלכלי ,חברתי ומדיני בקרב
ציבורים רבים בחברה הישראלית .בעקבות זאת ,וכפי שנוסח בנייר העמדה,
הוחלט בפרויקט "ליזום מהלך ראשון מסוגו ולנסח מחדש את התכנים,
התהליכים והתוצאות הכרוכים בתהליך שלום שמבוסס על צרכים ,אינטרסים
ורצונות של האוכלוסייה האזרחית ."...לשם כך הוקמו קבוצות מיקוד שבהן
ביקשו המשתתפות לנסח "מילון מונחים חדש על תהליך שלום אזרחי".
פעולה חשובה נוספת הייתה כתיבת דו"ח מקיף שכותרתו" :נשים
פלסטיניות תחת עול כיבוש לאומי וחברתי" ,שנכתב על ידי אמאני דעייף.
דו"ח זה הציב במרכזו את נושא האזרחות ואת מצבן של נשים פלסטיניות,
אזרחיות ישראל ,תושבות מזרח ירושלים ותושבות השטחים הכבושים.
בדו"ח נטען כי "לא רק שהחוק (חוק האזרחות והכניסה לישראל) מבטא
את כיבושן האישי והלאומי של נשים פלסטיניות תחת עול האידיאולוגיה
והפרקטיקה הלאומית־ציונית בישראל ,אלא הוא גם מעמיק את הדיכוי
ממנו הן סובלות כתוצאה מהאפליה השיטתית נגדן מצד הממסד הישראלי־
גברי וכתוצאה ממעמדן המגדרי הנחות בחברה הפלסטיניות בה הן חיות".
דו"ח זה קרא קריאה פמיניסטית את מושג האזרחות הלאומית ואת מצבן
של נשים פלסטיניות ,תוך התבוננות מפוכחת על הדיכוי הכפול כלפי נשים
פלסטיניות – חבירה בין אידאולוגיות של כיבוש ופרקטיקות לאומיות־
גבריות לצד חברה פטריארכלית ,שבמרכזה ניצבות נשים שמהן נשללות
זכויות יסוד במשפחה ,בקהילה ובמדינה.
נושא נוסף שנדון באותה תקופה היה נושא הנשק להשמדה המונית.
ייתכן שהיה זה אחד מהדיונים המורכבים והקשים ביותר שעברו על
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קהילת אשה לאשה .דרכו התעמתנו עם הפחדים הגדולים שבנו ,כל אחת
בפני עצמה ,וגם התמודדנו עם השוני שבתוכנו ,כקהילות בתוך קהילה
פמיניסטית .לדבר על נשק גרעיני במציאות הישראלית משמעו לדבר על
מה שחונכנו להשתיק ולעמעם בתוכנו – סודות והשתקה .לדבר על נשק
להשמדה המונית זה לדבר על משמעות הביטחון והיעדרו ברמה הלאומית
יחד עם תחושת חוסר הביטחון והסכנה שבעצם הדיבור .נושא הגרעין
והדיון עליו הסיר כמה גבולות מחיינו ,ובמידה רבה אף עיצב גבולות אחרים,
ודרש מאיתנו להגדיר את היכולת ואת אופן ההתמודדות שלנו עם המרחב
הציבורי־פוליטי שבו אנו חיות .בקרב חלקנו הנושא הותיר תחושה של
החמצה ,בקרב אחרות של תעוזה ,והיו גם שהרגישו ריחוק ואי־שייכות.
הייתה זו תקופה סוערת מאוד באשה לאשה .האמנו שהכיבוש יכול
להסתיים ,שאנו רק צריכות להעז ולעשות מעשה ,להיות יצירתיות מספיק.
האמנו.

תמונה  .22גלויה של אשה לאשה בעקבות
ההפגנה נגד המלחמה בעזה .יאלי השש.
בת־גלים(.31/5/2010 .צילום נלי להר).
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גליה אביאני – "אשה" והדיון בקונסנזוס על הסכסוך הישראלי־
פלסטיני
כאשר באתי ל"אשה" היה לי ברור ש"נשים ,שלום וביטחון" הוא הפרויקט
שאני רוצה לעסוק בו .בשנים שקדמו לפעילותי באשה לאשה ,האקטיביזם
שלי עסק בעיקר בניסיון הסיזיפי של קהילת השמאל להפסיק את הכיבוש
ואת מעורבותה המיליטריסטית של ישראל בשטחים הכבושים ,ולכן
פרויקט "נשים ,שלום וביטחון" היה המקום שבו אני ונשים נוספות ב"אשה"
מצאנו אפיק לפעילות בנושאים הקשורים בקידום שלום ובהתנגדות
לכיבוש ,ביחסים בין המדינה לתושביה הפלסטיניים ,בקידום נרטיביים
אזרחיים על פני מיליטריזם ובייצוג נשים בפוליטיקה הישראלית הממסדית
והאלטרנטיבית.
בתחילת דרכו של הפרויקט ,בשנים  ,2004-2003ההתמקדות הייתה,
כאמור ,בהעלאת מודעות להחלטה  1325של מועצת הביטחון של האו"ם.
ההחלטה דיברה על מצבן הייחודי של נשים החיות בתנאי סכסוך פוליטי
אלים ,על קשייהן הייחודיים ועל העובדה שאין הן משתתפות בתהליכי
קבלת החלטות הקשורים לשלום וביטחון .במסגרת זו נערכו הרצאות,
דיונים וסדנאות בארגונים חברתיים ופמיניסטיים ,במוסדות ממשלתיים
ובקרב מקבלי החלטות כדי להטמיע בציבוריות הישראלית את המאפיינים
המגדריים של הסכסוך הפוליטי ,ואת חסרונן של נשים בתהליכי קבלת
החלטות בנושאי שלום וביטחון.
הפעילות הראשונה שהשתתפתי בה הייתה העבודה על דו"ח צללים
למועצת הביטחון של האו״ם .זה היה בשנת  2004כששרי אהרוני הייתה
הרכזת של פרויקט  ,1325כפי שקראנו לפרויקט "נשים ,שלום וביטחון"
בתחילת דרכו .החלטה  1325של מועצת הביטחון של האו״ם הכילה דרישה
מכל המדינות החתומות עליה להעביר דו"חות המפרטים את קשייהן של
הנשים החיות במצב של סכסוך אלים ,כיצד הוא משפיע על חייהן וכיצד
המדינה פועלת (או לא) להטבת מצבן .דרישה נוספת וחשובה לא פחות
של האו״ם מהמדינות ,היא שנשים ,שמטבע הדברים מושפעות מהאלימות
הפוליטית ,תשולבנה במוקדי קבלת החלטות העוסקות בנושאים של שלום
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וביטחון ויתאפשר להן להשפיע על גורלן .כאשר כתבנו את דו"ח הצללים,
מדינת ישראל לא הציגה דו"ח משלה על אף היותה חתומה על ההצהרה
ובכך מחויבת ליישם אותה ולהעביר דו"חות על פעילותה לקידום ההחלטה.
באותה עת הציעה שרי ,רכזת הפרויקט ,שהייתה גם דוקטורנטית
בלימודי מגדר באוניברסיטת בר־אילן ,רעיון למחקר אקדמי שיסקור את
מצבן של נשים בישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה .היא רתמה למחקר
את עמליה סער ואת דליה זק״ש ,שתיהן חוקרות באוניברסיטת חיפה
ופעילות באשה לאשה .המחקר סקר מאות נשים ברחבי הארץ בתקופת
האינתיפאדה השנייה ,נשים פלסטיניות ,יהודיות מהגרות וותיקות ,בנות
גילאים שונים ,מהמרכז ומהפריפריה וממעמדות כלכליים מגוונים .המחקר
נעשה בחלקו הגדול בשיתוף מתנדבות מ"אשה" ,ובמיוחד תלמה בר־דין
שהשקיעה בו רבות ,אשר נסעו ברחבי הארץ לראיין נשים תוך הקפדה על
ייצוג רחב ביותר של קבוצות שונות .המחקר היה חלוצי בסוגו – לראשונה
חוויות של נשים הוערכו כמשמעותיות ובעלות ערך בהוויה של סכסוך
פוליטי אלים שנתפס כמיליטריסטי־גברי מובהק.
"אשה" פועלת על בסיס קהילת הנשים המתנדבות והפעילות.
האקטיביזם של הארגון מקורו במערכת קבלת החלטות מורכבת ,הדורשת
דיונים רבים ,סובלנות ואמון בתהליך .הדרך אל הפעולה האקטיביסטית
עשויה להיות איטית ,מטבע הדרישה להחלטה בקונסנזוס ולא כפי שמקובל
בארגונים דמוקרטיים על ידי הצבעה והכרעת הרוב .אך ההבשלה האיטית
מובילה פעמים רבות לתוצרים מקוריים המשקפים נאמנה את ערכי
הארגון והנשים הפעילות בו .זה התהליך שבאמצעותו נכתב ונוצר הדו"ח:
נשים רבות כתבו ,התווכחו על התוכן ,על הדגשים ועל התפיסות שבבסיס
הטקסט ,העבירו את הטיוטות למגוון רחב של נשים נוספות מתוך הארגון
ומחוצה לו לביקורת ולהתייעצות עד אשר הייתה הסכמה רחבה לגבי מבנהו
ותכניו.
במהלך השתתפותי בעריכת הדו"ח ,נחשפתי לראשונה לתהליך היצירה
הפוליטית שמאפיין כל כך את הארגון – כאוס מאורגן שעד סופו לא הייתי
בטוחה שיעמוד ב'דד ליין' הנוקשה ובציפיות הרבות שתלינו בו .אני זוכרת
את תדהמתי מכך שמכל הוויכוחים ,הצעקות ,הלחצים שהופעלו מתוך
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הארגון ומחוצה לו ,מכלול האינטרסים השונים שיוצגו על ידי המשתתפות
בתהליך ,אשר ייצגו סקלה רחבה של תפיסות עולם ,הזדהויות רגשיות,
זהויות אתניות ,לאומיות ואחרות ,נוצר דו"ח מקיף ,מעמיק ומקורי .את
הדו"ח הציגו מנאל שלבי ודנה מירטנבאום בכנס שערכה מועצת האו״ם
לרגל עשור שנים להחלטה  1325ואליו הגיעו נציגי מדינות שונות וארגונים
שונים והציגו פסיפס של עשייה ברחבי העולם.
הדו"ח שפורסם לאחר מכן תחת השם "עדות אילמת – נשים בסכסוך
הישראלי־פלסטיני" ( )2005סימן את סיומו של שלב בפרויקט .שלב בו
העלנו במידה רבה את המודעות להחלטה  1325ובעיקר התמקדנו באמירה
שלסכסוך אלים יש היבטים מגדריים אשר בחברה מיליטריסטית אינם
מדוברים כמעט .נשים סובלות באופן ייחודי מהשפעות הסכסוך ,וכפי
שהמחקר הראה באופן ברור ביותר ,הן נוטות להדחיק את הבעיות ואת
הקשיים שלהן כשוליים ולא חשובים למול בעיות הביטחון ״הגדולות״,
והאינטרסים הלאומיים כפי שהם מיוצגים על ידי ההגמוניה המיליטנטית־
גברית.
בסוף  2004פרשה שרי מהתפקיד אבל נשארה קשורה לוועדת ההיגוי
של הפרויקט ומרכזית בה .באותה תקופה הרגשנו שעברנו שלב ראשון
בהצלחה וחיפשנו את דרכנו הלאה בתהליך .לאחר דיונים בוועדת ההיגוי
הוחלט שבשלב זה אנו שואפות להעלות לסדר היום הציבורי את היעדרן של
נשים מהזירה בה נעשות ההחלטות לשלום וביטחון .ישראל ,התופסת את
מצבה כמדינה במצב לחימתי קבוע ,קידמה במהלך השנים למרכזי קבלת
ההחלטות ומרכזי כוח פוליטיים אחרים ,בעיקר גברים שחלקם הגדול יוצאי
צבא .לראשי הצבא עצמם הייתה מאז ומתמיד השפעה רבה על הפוליטיקה
ומהלכיה .הציבוריות הישראלית־יהודית קיבלה את השתלבות אנשי
הצבא במוקדי הכוח הישראליים כמהלך טבעי ונכון .וכך הופנמה התפיסה
שבמקום שבו יש מלחמה לנשים אין מקום .גם כאשר נוהלו שיחות לשלום,
המשא ומתן היה כמעט כולו על טהרת הגברים בלבד .החלטנו שמטרתנו
כעת היא לשנות את המובן מאליו בפוליטיקה ובתודעה הציבורית.
הדרך שבחרנו לפעול בה הייתה פעילות משפטית ולובינג בכנסת ,ולשם
כך קיבלנו לתפקיד רכזת הפרויקט את עו״ד אילנה אפללו־פרץ .במהלך
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התקופה בה פעלה אילנה בפרויקט הגענו להישגים גדולים :העברנו תיקון
לחוק שוויון האישה שדרש את שילובן של נשים בתהליכי קבלת החלטות,
וחיברנו את "אינדקס נשים לצוותי משא ומתן לשלום" ( )2006ובו רשימת
ארוכה של נשים בעלות כישורים ונכונות להשתלב בתהליכי קבלת ההחלטות
בנושאי שלום וביטחון .אולם לצד ההישגים התגלעו בוועדה ובארגון בכללו
ויכוחים שאיימו לסגור את הגולל על הפרויקט כולו .הפמיניזם הרדיקלי
של "אשה" פגש את הממסד בנקודת השסע העמוק ביותר בין רדיקליות
לליברליות ,במפגש בין ארגון השואף לשנות מבנים חברתיים ופוליטיים
מן היסוד ,לבין מבנים מוסדיים השואפים לשמר את עצמם ואת הרעיונות
והפוליטיקה המשמרים אותם .החוק ש"אשה" דחפה לשינויו ,היה אמנם
מהפכני ברוחו ,שכן דיבר על ייצוג הולם של נשים במוקדי כוח ,בעיקר
בנושאים שהן נעדרות מהם תמידית ,נושאי שלום וביטחון ,וכן היה ייחודי
וראשוני בדרישה לייצוג פוליטי של נשים ממגוון אוכלוסיות ,אולם יחד עם
זאת החוק העלה את הקשיים והחסמים העומדים בפני השתתפות נשים
מאותן אוכלוסיות בזירה הפוליטית.
"אשה" ,כארגון המחויב למגוון אוכלוסיות (מדיניות הרבעים של הארגון),
נתקל בשלב זה בחסם העומד בפני נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל לייצג
את המדינה במשא ומתן למול פלסטינים מהשטחים הכבושים .זהו חסם
שהמדינה יוצרת ,אולם לא פחות מכך גם נשים פלסטיניות ברובן לא ששות,
בלשון המעטה ,לייצג את המדינה ואת עמדותיה למול הרשות הפלסטינית.
כפי שציינתי " ,אשה" הוא ארגון רדיקלי ,שבניגוד לתפיסות הפמיניסטיות־
ליברליות לא שואף להשתלבותן של נשים מעצם היותן נשים בפוליטיקה
הישראלית ,כי אם חותר להחלת רעיונות אוניברסליים ופמיניסטיים
המקדמים את כלל החברה למקום טוב יותר לכלל אזרחיה ואזרחיותיה.
שינוי החוק וכתיבת אינדקס הנשים שכלל למעלה ממאתיים נשים ממגוון
אוכלוסיות ,העוסקות בתחומים מגוונים ומוכנות לפעול בנושאי שלום
וביטחון ,הבהיר לנו שלמרות החידוש שבדבר ,איננו מתקדמות בהכרח לחזון
הפמיניסטי שאותו אנו שואפות להגשים.
דיונים רבים בנוגע להמשך דרכו של הפרויקט ,הובילו אותנו לפעול
בכיוון חדש – לנסות להגדיר מחדש את המושג "ביטחון" .המילה ביטחון
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מקושרת בישראל לביטחון לאומי באמצעים צבאיים ,ובכך נותר הביטחון
הצבאי בראש פירמידת הקצאת המשאבים של תקציב המדינה ,וכל
שאר הצרכים של אזרחיות ואזרחי המדינה נותרים אי שם למטה בסדרי
העדיפויות של הממשלה .אתגור מושג הביטחון והטענתו בתכנים חדשים
היה בין מטרות הפרויקט בתקופתה של אמאני דעייף שהחליפה את אילנה
אפללו־פרץ בריכוז הפרויקט בשנת  ,2006תוך שימת דגש על מושג הביטחון
האישי ושינוי בתפיסת הייצוג של נשים מפוליטיקה ממסדית ופרלמנטרית
לפוליטיקה מלמטה של החברה האזרחית.
בשנים שלאחר מכן המשכנו לעבוד על הרחבת מושג הביטחון האישי
אך החלטנו לפעול באופן שונה .הפעילות התנהלה כולה בהתנדבות ללא
רכזת פרויקט ,ובכך "שחררנו" עצמנו מהלחץ לפעול בסד של תוכנית
שנתית ,לטובת תהליכי חשיבה מעמיקים יותר תוך גיוס משאבים ישיר לכל
עשייה .בשנים האלו הוחלט בקולקטיב שאת הפרויקט תנהל לעת עתה
ועדת ההיגוי ,שהתגלתה כוועדה חזקה ומחויבת אשר המשיכה לאורך
ארבע השנים הבאות לעבוד על מושג הביטחון בדרכים מגוונות.
לאור חולשת הדמוקרטיה הישראלית והפגיעה ההולכת וגוברת בעיקר
באזרחיה הפלסטינים של המדינה ,החלטנו שהנושא הראשון שנפעל בו
בשאלת הביטחון האישי יהיה חשיפת הגזענות הקיימת בסביבת העבודה.
לשם כך קיימנו שלושה סמינרים שכל אחד מהם הוקדש לסביבת עבודה
אחרת :מורות בבתי־הספר ,מרצות באקדמיה ונשים העובדות בארגוני
החברה האזרחית .המפגשים האלו בשיתוף הנשים מהמקצועות השונים,
העלו לפני השטח את הביטויים השונים של גזענות במקומות עבודה
שבהם אמור להתקיים שוויון על פי חוק ,אולם בפועל יש אפליה ודיכוי
בשל מגדר ,לאום ,דת ,גיל ונטיה מינית .גילינו שביטויים אלו של אפליה
כפי שמופיעים בחוברת שפרסמנו על המפגשים האלו (אקטיביזם ושמרנות
במקום העבודה ,)2009 .אינם מדוברים במקומות העבודה וכמעט שאינם
מטופלים .הסמינרים שקיימנו בנושא זה חשפו את הפרקטיקות שיוצרות
סביבה גזענית ,כמו גם את כלי ההישרדות של נשים החשופות לגזענות
בסביבת עבודתן .המפגשים עם הנשים העובדות העלו צורך אמיתי לשנות
את דרכי ההתמודדות עם הגזענות ,צורך שלצערי לא הצלחנו להיענות
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לו מעבר לחשיפתם של הקשיים ושל פרקטיקות ההתמודדות שהציגו
משתתפות הסמינרים.
מתוך הפעילות לחשיפת הגזענות ומתוך החשיבה על מיגורה ,הגענו
לסוגיה מורכבת שעניינה מהות האזרחות הישראלית וכיצד היא מתבטאת
עבור אוכלוסיות שונות במדינה .האזרחות אמורה לספק לאזרחיות המדינה
הדמוקרטית זכויות והגנה הן למול פרטים בחברה והן למול מוסדות המדינה.
בסדרת מפגשי למידה ,הרצאות וסדנאות שנערכו ב"אשה" בנושא אזרחות
ופמיניזם לאורך שנה ,דנו בתפיסות שונות של יחסים בין המדינה לפרט,
למדנו על חוקי אזרחות והגירה כפי שהם מתבטאים במדינות שונות בעולם,
עסקנו בקשר בין קהילות בתוך המדינה ובינן לבין מוסדות המדינה בישראל
ובמדינות אחרות ,ושאלנו שאלות על חובות וזכויות במדינה דמוקרטית.
בהמשך ללמידה ולתובנות שעלו בשאלת האזרחות בישראל ,התחלנו
בתהליך ארוך שטרם הסתיים ועיקרו בניית חזון פמיניסטי אזרחי כפי
שרואות אותו הנשים של קהילת אשה לאשה .חזון פמיניסטי אזרחי
משמעו הנסיון לצייר בעיני רוחנו את המבנה המדיני שבו אנו רוצות לחיות.
אנו דנות ביחסינו עם המדינה והרעיון הלאומי ,ביחסים בין קבוצות שונות
בתוך גבולותיה הפיזיים והרעיוניים של המדינה ,במדיניותה הכלכלית,
בתפיסת הרווחה שלה ועוד .התהליך החל מקבוצת הנשים בוועדת ההיגוי
של הפרויקט אך התרחב לכלל הארגון בסמינר בן יומיים ,בסדנאות ובשתי
שבתות אידיאולוגיות (שבת אידיאולוגית מתקיימת אחת לשנה ובה אנו
דנות במדיניות הארגון סביב נושא נבחר) .למרות שנקודת ההתייחסות שלנו
היא המדינה והאזרחים/יות ,הרי שיש בינינו נשים שכופרות גם ברעיון
המדינה ומחפשות מבנה אזרחי חדש.
מהיותנו קהילה שתהליכי קבלת ההחלטות שלה נעשים תוך הגעה
לקונסנזוס הרי שללא ספק אנו רק בתחילת הדרך ליצירת החזון לחיים
אזרחיים פמיניסטיים .ובכל זאת ,דבר אחד למדתי מעשר שנותיי בקהילת
אשה לאשה :ככל שאנו משתפות יותר נשים המביאות קולות מגוונים,
וככל שאנו משקיעות יותר זמן בדיונים ובמפגשים מבלי להתחייב להסכמה
בסופם ,אלא רק לדיון עצמו ,מתוך הדיון שנדמה כאינסופי וחסר תכלית,
עולה בשלב כלשהו הרצון הכללי של הקולקטיב ברור וצלול .זו למעשה כל
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התורה של החלטה בקונסנזוס על רגל אחת :הדרך לפתרון הקונפליקטים
הפוליטיים והאלימים שאנו חשופות אליהם במרחב הציבורי צריכה לעבור
דרך ייצוג רחב ככל היותר של קולות ואוכלוסיות המשתתפות בתהליכי
קבלת ההחלטות.
ההחלטה בקונסנזוס מובילה לדיון שאנו יודעות כיצד הוא מתחיל אך
לא יכולות לדעת לאן ייקח אותנו כי יש בו את כל הקולות הלא מוכרים
לנו .סופו של הדיון חייב להיות בהסכמה על הקול האחד ,המשותף לכולנו,
גם אם זה יארך זמן רב וגם אם תהיינה פשרות בדרך שרובן מהוות ויתור
על כמה מהפריבילגיות של כל אחת ואחת מאיתנו .אנו מחויבות לדבר
עד שנסכים ,תוך אמון מלא בתהליך הדיאלוג ובנשים המשתתפות בו ,כי
הרצון לחיים טובים ,המבוססים על ערכי החירות ,השוויון והצדק ,הוא רצון
המשותף לכולנו ,ללא קשר לעולמות התרבותיים ,הפוליטיים ,האתניים
והאחרים שמהם הגענו ל"אשה" .הדברים בהם אנו לעיתים חלוקות בעניינם,
נוגעים לדרך הנכונה להגיע אל המטרות האלו .לשם כך אנו מוכנות להשקיע
את הזמן בדיאלוג בינינו ,ייקח כמה זמן שייקח ,כי בעת דיאלוג סוער ככל
שיהיה ,אין כל סכנה שיקופחו חיים.

ועדת היגוי של "נשים ,שלום וביטחון" ,נצרת  .2011מימין רותי גור ,סלבה גרינברג ,לילי טראובמן,
נור פאלח ,שירין בטשון ,נסרין מזאווי ,עדנה גורני ,נטע רותם ,רויטל קישינבסקי( .צילום :מאשה
דיאון).
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סלבה גרינברג – חולמות על מדינה פמיניסטית?
בשנת  2010ועדת ההיגוי של "נשים ,שלום וביטחון" החליטה ללמוד את
נושא האזרחות דרך המשקפיים הפמיניסטיים .נושא כמו אזרחות במדינת
לאום הוא נושא מורכב כשלעצמו ,ובמדינה התופסת עצמה תחת איום תמידי
הוא מורכב עוד יותר .מאפיינים בעייתיים אלו היו ידועים לנו זמן רב ואף
מצאנו דרכים להתמודד איתם בעבר (פירוק מושג ה"ביטחון" למשל) .הפעם
חשנו כי משהו בתודעה הציבורית ובהלך הרוח שלה מקצין עוד יותר .קבוצת
ה"זרים/ות" התרחבה וכללה לפתע ,נוסף על הפלסטינים/יות ,גם מהגרי/
ות עבודה ,הפליטים/ות שביקשו מקלט בישראל וכן את השמאלניות/ים
שערערו על השיח הלאומני .קריאות לגירוש וסיסמאות כגון "בלי נאמנות
אין אזרחות" הפכו לדבר שבשגרה .הצעות חוק המגבילות את חופש הביטוי
של אקטיביסטיות ומסכנות את המשך קיומם של ארגונים לשינוי חברתי
צצו על שולחן הכנסת באופן תדיר.
באשה לאשה ,מצב חדש דורש למידה חדשה ועל כן פתחנו מיד בסדרת
הרצאות בנושא אזרחות ופמיניזם .ניסינו להבין את מצב אזרחותן של
נשים פלסטיניות ,מהגרות עבודה ,פליטות ,נשים בזנות וכו' החיות במדינת
לאום יהודית .במקביל הקמנו קבוצה שתדון באופן עצמאי ומעמיק בסוגיות
ובדילמות הקשורות לנושאים אלה ואחרים .במהלך הפגישות והדיונים
בקבוצה שאלנו את עצמנו :האם זוהי האזרחות האפשרית היחידה? כיצד
מדינות אחרות מבנות אזרחות מכילה יותר? מהן האפשרויות והמגבלות
במושגי אזרחות השונים מן המצב הישראלי? האם ניתן להשליך מהן על
מצבנו? האם ניתן בכלל לגבש מודל אזרחות פמיניסטי או שמא בין אזרחות
לבין פמיניזם קיימת סתירה עמוקה מדי? עד כמה בכלל מותר לנו לחלום על
אלטרנטיבה אזרחית כשהמצב בפועל רחוק שנות אור מכך? האם מחשבות
על חזון הן פריבילגיה ולנו יש עניינים בוערים יותר לטפל בהם? האם ניתן
בכלל לטפל בעניינים בוערים ללא חזון אלטרנטיבי?
קיימנו סמינר בן יומיים על מנת להעמיק בכל הסוגיות האלו תוך שימת
דגש על ההקשר האזרחי הישראלי הספציפי ,בין החזון לפרקטיקה .בעצם
ניסינו לכונן מדינה פמיניסטית ,לפחות רעיונית .דיברנו על הכלכלה של
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מדינה כזו ,על תהליכי קבלת ההחלטות בה ,על מקומן הפעיל של האזרחיות
והאזרחים בה ,על בריאות ,דיור ,חינוך ,חיי חברה וקהילה ועל תהליכי
ההתאזרחות .ברמה המקומית ,האוטופית פחות ,נדרשנו לסוגיות כמו זכות
השיבה וחוק השבות .להסכמות לא הגענו וגם מסמך כתוב על התהליך לא
הצלחנו לגבש .לאי־כתיבת מסמך ולזניחה (זמנית?) של התהליך סיבות
רבות .אולי החרדה מריבוי דעות (לפחות כמספר המשתתפות) ואי־היכולת
להכריע באופן חד־משמעי ומוחלט על דרך זו או אחרת הם שריפו את ידינו.
אולי הייאוש מהמצב לא מאפשר אפילו לחלום על משהו אחר .ואולי לחלום
על מדינה זה בכלל לא פמיניסטי .מכל מקום ,זה היה בין התהליכים היותר
מעניינים שחוויתי במהלך שנות פעילותי באשה לאשה.
אשה לאשה הוקמה על סמך חזון פמיניסטי הנשען על ריבוי דעות
וזהויות ומחויבות עמוקה לשינוי חברתי־פוליטי־תודעתי רדיקלי .איננו
ארגון תגובתי ,ולא אחת אנו מבכות על האיטיות שבה אנו מגיבות לענייני
השעה .בעיני זוהי איטיות מבורכת המעידה על מחשבה תחילה ,וכזאת
המאפשרת גיבוש מצע אידיאולוגי־עקרוני ארוך טווח .במילים מסובכות
פחות :חזון .זהו האופן בו "אשה" פועלת ,וזה האופן בו הפעילות ב"נשים,
שלום וביטחון" מחויבות לפעול .אני מאמינה שעוד נשוב לתהליך הבניית
החזון האזרחי־פמיניסטי שלנו כך שנוכל להתוות דרך לפעילותנו בשנים
הקשות שלפנינו .הקונסנזוס החשוב הקיים בינינו הוא כי לא ניתן לטפל
בענייני השעה הבוערים ללא חזון ,היינו ,לא ניתן לחשוב ,לדבר ,לפעול,
לשנות ולהשפיע בלי לחלום.
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מיהם השחקנים הראשיים ב"שוק" תרומת הביציות הישראלי? היכן
מבוצעות הפרוצדורות ומי המרוויח העיקרי מהמצב הנוכחי? מהן ההשפעות
של פונדקאות על הנשים ההרות את ילדיהן של אחרים? מה מאחורי
הסיבות והנסיבות של השימוש החריג בתכשיר מניעת ההריון "דפו־פרוורה"
בקרב קהילת הנשים האתיופיות בארץ? מהן המשמעויות השונות של חיים
עם מוגבלויות עבור נשים בחברה שלנו? למי יכולות לפנות נשים בהריון
לא רצוי לתמיכה בתהליך ההגעה לוועדת הפסקת הריון? מדוע הליך נסיוני
כמו הקפאת ביציות זוכה לעידוד של המערכת ,מתי ואיך הוחלט להפסיק
להגדירו כנסיוני ומה יודעות עליו הנשים המוגדרות כקהל היעד שלו? האם
עידוד שימוש בטכנולוגיות רפואיות נשים בתחום הפוריות והפריון מעצים
אותן ומאפשר להן מימוש עצמי ,או שהוא ממשטר אותן ואת גופן ומכוון
אותן לתבנית המגדרית המקובלת והסטריאוטיפית בחברה הישראלית?
שאלות אלה ואחרות הן רק דוגמאות לסימני השאלה שאנו בפרויקט נשים
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וטכנולוגיות רפואיות מציבות לעצמנו כבסיס לפעילותנו המגוונת בשש
השנים האחרונות.
במהלך  2007החלה להיפגש קבוצה מחברות אשה לאשה באופן
שוטף ,לצורך עריכת היכרות משותפת עם הצעת החוק שהונחה דאז על
שולחן הכנסת בעניין תרומת ביציות וחשיבה משותפת על כיווני פעולה
בנושא .פעילות זאת ,הייתה המשך של המחקר אותו ערכה באותם ימים
יאלי השש ,חברת "אשה" ,על "ענף" או "שוק" טיפולי הפוריות והמחקר
המדעי בארץ ,שהנראות הציבורית שלו והיקף פעילותו גדלו משמעותית
באותה תקופה .מקור השראה נוסף לאורו פעלה הקבוצה ,הייתה שבת
אידיאולוגית שנערכה בארגון ועסקה בקשרים הגלויים והסמויים בין נשים
לבין טכנולוגיות רפואיות שנועדו ,לכאורה לפחות ,לשרת אותן .בהמשך
נערכה פגישת קולקטיב של הארגון בנושא ,והחלו דיונים על האפשרות
לעסוק במרחב פמיניסטי חדשני זה של טכנולוגיות רפואיות וטכנולוגיות
פריון בפרט ,כחלק מהפעילות של "אשה".
בשנת  2009כבר היה לנו תקציב ,קטן אך מספיק בשביל להכריז באופן
רשמי על הקמת פרויקט עם ועדת היגוי ,סדר יום פמיניסטי וחדוה אייל
כרכזת שלו .בשנים שחלפו מאז ,התפתחנו ,צמחנו והתרחבנו לכיוונים
שונים ,המאוגדים כולם תחת המטריה הקושרת בין הסיטואציה האישית
והחברתית של נשים ,בהקשר לטכנולוגיות ותהליכים הנעשים כחלק
מפרוצדורות רפואיות .ניתן למנות כמה נושאים בהם עסקנו ועודנו עוסקות:
תרומת ביציות – היינו שותפות בתהליך הדיונים ועיצוב חוק תרומת
ביציות שנחקק לבסוף בשנת  .2010כחלק מהתהליך ,השתתפו חדוה ויאלי
בישיבות וועדת המשנה שהוקמה לצורך תהליך החקיקה .הפקנו דו"ח שסקר
את ההיבטים החברתיים והאינטרסים הכלכליים שבתחום תרומת הביציות,
כולל השוואה לחקיקה במדינות שונות בעולם והתייחסות לסוגיות אתיות
ורפואיות קשורות .בהמשך העלינו קמפיין אינטרנטי שבמוקדו מתן מידע
שלם ומקיף לנשים שהתעניינו באפשרות לתרום ביציות מחוץ לארץ ,כולל
הצבעה על "נורות אזהרה" המחייבות את התייחסותן .אנו חשות כי טביעות
האצבע של הפרויקט שלנו ושל הפעילות באותה תקופה ,ניכרות היטב
בנוסח הסופי של החוק ,ובפרט בהגנה שהוא מספק עבור נשים תורמות,
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בהגבלת כמות הביציות המועברת למחקר וסעיפים נוספים שהוכנסו בו.
מתוך נסיון להרחיב את השיח בנושא ולהצביע על אספקטים אתיים
ומעשיים שונים של המציאות ,ערכנו והוצאנו לאור לאחר מכן גם "מחקר
פעולה" שהביא את קולותיהן וקולותיהם של "השחקנים הראשיים" בשוק
תרומת הביציות בישראל.
שיבוט – בעוד המציאות בארץ קבעה כי איסור שיבוט בני אדם מעוגן
בחוק זמני בן חמש שנים בלבד ,הפרויקט שלנו היה בין הגופים היחידים
שהציגו עמדה אידיאולוגית שקראה ,באמצעות נייר עמדה רשמי לקבוע
בחוק איסור קבוע על שיבוט בני אדם .התנגדותנו לשיבוט אדם נובעת
מהתפיסה כי פעולת השיבוט תביא לפירוק היסוד האנושי המשותף לכל
בני האדם .הגבול בין יצור אנושי לבין תוצר רפואי־תעשייתי מיטשטש
באופן המסכן את אושיות החברה ועלול ליצור הולדה לצרכים כמו קציר
איברים .היינו שותפות לדיון בוועדת המדע בנושא החוק הזמני והבענו
דעה המסמנת את הצורך במעורבות חברתית בדיונים שכאלה ,שלרוב
היו ועודם נתונים בידיהם של פוליטיקאים ומדענים בלבד .בנייר העמדה
שהגשנו העלינו שיקולים אתיים ,מדעיים ומדינתיים ,בטענה כי חוק איסור
התערבות גנטית דורש קבלת מעמד חוק קבע ,תוך הגדרה ברורה של המותר
והאסור בהתערבות גנטית ובשיבוט בני אדם.
דפו־פרוורה – בשנת  2009פרסמנו דו"ח שכתבה חדוה אייל ,על
מדיניות השימוש באמצעי המניעה "דפו פרוורה" בקרב נשות הקהילה
האתיופית בישראל .המציאות המפלה והגזענית שנחשפה בפנינו מתוך
הראיונות שערכנו ,היוותה גילוי קשה ומקומם עבורנו ועבור רבים אחרים
שרצו להאמין שדברים כאלה אינם מתקיימים יותר .המחקר כלל את
תשובותיהם של הגורמים הממסדיים הרלוונטים לשאלות שהפנינו אליהם
בקשר עם מדיניות השימוש בזריקה ,ובחלקו האחר הובאו עדויות שתועדו
במסגרת ראיונות עם נשים אתיופיות שהשתמשו או משתמשות באמצעי
מניעה זה .הממצאים של הדו"ח הצביעו באופן חד משמעי על מגמה של
מתן התכשיר באופן גורף לנשות הקהילה האתיופית בישראל וכי תוצאת
מדיניות זו היא לא רק צמצום ילודה מכוון ,אלא גם פגיעה בבריאות הנשים
ובזכותן על גופן ופוריותן .המחקר מעלה שאלות רבות בכל הנוגע לנושא
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בריאות נשים וחופש בחירה ,ובפרט כאלה הנוגעות ביחס השונה הניתן
לנשים ממעמדות ואוכלוסיות שונים .הוא נועד לפעול למען זיהוי הדפוסים
הפוליטיים שמאחורי החלטות הקשורות במערך בריאות הנשים ,ובהם
דפוסי שימוש ייחודיים ורחבי היקף באמצעי מניעה שניתן באופן ייעודי
לנשים מקהילה מסוימת ,במקרה זה הקהילה האתיופית בארץ.
בימים אלה ממש (ראשית  ,)2013מנהל משרד הבריאות חקירה לבירור
הנושא ,עליו כאמור התרענו כבר לפני שנים .מנכ"ל משרד הבריאות פרסם
לאחרונה מכתב לראשי קופות החולים ובו הוא מבקש ,בעקבות מכתב של
קואליציית ארגונים לו היינו שותפות ,להנחות את רופאי הנשים שעובדים
עם כל קופות החולים שלא לחדש מרשמים של "דפו פרוורה" אלא לאחר
עריכת בירור עם המטופלת בו יידון הצורך להשתמש באמצעי מניעה זה
דווקא .הנחיית המנכ"ל כוללת התייחסות לבחינה הכרחית של הרופא/ה
האם המטופלת מודעת ומבינה את תופעות הלוואי של השימוש באמצעי זה
אל מול יתרונותיהם וחסרונותיהם של אמצעים אחרים ,כל זאת תוך היעזרות
מחייבת במגשרות בנות העדה האתיופית או בשירותי תרגום רפואי.
פונדקאות – בשנת  2011פרסמנו דו"ח מקיף בנושא הפונדקאות
בישראל ,אותו כתבו נופר ליפקין ואתי סממה .במרכז הדו"ח בחינה של חוק
ההסכמים לנשיאת עוברים בישראל ויישומו בפועל ב־ 14השנים שעברו
מאז נחקק ,כולל בחינת המדיניות הקיימת ,סוגיות חברתיות ואתיות וכמובן
המלצות .הריון ולידה הם תהליכים מורכבים ,זהותיים ,עמוקים ואינטימיים,
שלהם השלכות פיסיות ונפשיות משמעותיות על האישה החווה אותם .מתוך
הדברים שכתבו נופר ואתי בדו"ח" :לאמונתנו ,לא ראוי ולא ניתן לחשוב על
הריון ולידה בעבור זוג/אדם אחר במונחים צרים של ִעסקה כלכלית גרידא,
וצריך להכיר בכך כי מדובר במערכת יחסים מורכבת ,העלולה לשמש כר פורה
להתפתחות של פגיעה וניצול ,בפרט כאשר מאפשרים לגורמים פרטיים בעלי
אינטרסים כלכליים להיכנס למעורבות בתחום זה .".הדו"ח הוגש לוועדה
הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל,
והיה לאחד המסמכים המרכזיים בדיון והמצוטטים בהמלצות הוועדה.
מעורבותנו בנושא הפונדקאות מעבר לדו"ח הנה נרחבת וכוללת הרצאות,
השתתפות בכנסים ,פרסום מאמרי דעה ופעילות לשינוי מדיניות בישראל,
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לצד פעילות בינלאומית הקוראת לפעולה כנגד ניצול וסחר באיברי פריון
של נשים לצורכי הולדה.
קו סיוע בנושא הפסקת הריון – קו הסיוע הוקם בחלקה האחרון של
שנת  .2011מטרתנו היא הענקת מידע ,ליווי ותמיכה לנשים מעל גיל 21
המתלבטות לגבי ביצוע או נמצאות לאחר הפסקת הריון והמבקשות סיוע
ואוזן קשבת .ההחלטה האם להפסיק או להמשיך הריון ,לתפישתנו ,היא
החלטה מורכבת הקשורה ,בין השאר ,ברגשות ,השקפת עולם ,מצב ריגשי
וסוגיות כלכליות .בשל אלה ,אנו סבורות כי החלטה זו צריכה להיות של
האישה עצמה בלבד ,כמי שיודעת טוב מכולם מה נכון לה בחייה .מתוך
גישה זו הענקנו בשנה האחרונה סיוע וליווי ליותר ממאה נשים שפנו אלינו.
הקו מנוהל על ידי צוות מתנדבות שעוברות הכשרה מתאימה.
נשים עם מוגבלויות ופמיניזם – בשנת  2012התחלנו בפרויקט ייחודי
שצומח מתוך פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות – פרויקט פמיניזם ונשים
עם מוגבלויות ,אותו מרכזות יחדיו אסנת להט וחדוה אייל .כחלק מכך ערכנו
קבוצה ייחודית לה שותפות נשים עם מוגבלויות ונשים ללא מוגבלויות הדנות
יחד בנושאי גוף ,מיניות ,זכויות ופמיניזם .מתוך קבוצה זו צומחות בימים
אלה יוזמות מעשיות של החברות בה :מחקר משתתפות להעלאת מודעות
ויצירת שיח חברתי ,פעולה למען זכויות נשים עם מוגבלויות בקשריהן עם
ביטוח לאומי ופורום בשיתוף הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה,
שכותרתו" :נכות ונינוחות – מוגבלות ,מגדר ,גוף וביטחון".
חברת הפרויקט אורנה רוני סיכמה את חווית המפגש המשותף:
"אחרי הפגישה האחרונה שלנו – הראשונה של הפורום – הייתי מוצפת
ברגשות .אחרי ששמעתי את כולכן מדברות על מהו בית בשבילכן ,נפתח
לי אופק רחב יותר של ראייה ,ותובנות נוספות טפטפו לי למודעות.
הרגשתי חום גדול והמון אהבה והתרגשות לשוב ולפגוש את כולכן כאילו
חזרתי לאיזשהו בית ,כן ,הקבוצה שלנו היא כמו בית בשבילי! והבנתי
עוד משהו ,אחרי שהקשבתי לכל הדברים שנאמרו והקירות הפיזיים של
בית נשרו ונפתחו (במיוחד אחרי שאסנת דיברה על כסא הגלגלים כעל
בית) ,הבנתי שגם הנכות שלי הפכתי למעין בית עבור עצמי ,כדי שיהיה
לי יותר נוח לחיות בשלווה עם הנכות ובתוכה".
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קואליציה בינלאומית בנושא מאבק בניצול עבודת הפריון של נשים –
במהלך השנים האחרונות הפכנו שותפות פעילות בקואליציה של ארגונים
ונשים פמיניסטיות ממקומות שונים בעולם ובהם ארה"ב ,רומניה ,אנגליה,
הודו ועוד ,היוצאות נגד השימוש בנשים כמשאב בתעשייה המייצרת תינוקות
אדם ורווחים .הפרקטיקות של סחר ומכירה של תאים ,רקמות ואיברי רביה,
ובפרט מכירת ביציות ופונדקאות ,מאיימות לשיטתנו על זכויות האדם
המוכרות בדין הבינלאומי ,ומהוות הפרה של נהלים רפואיים ושל הסכמים
בינלאומיים בנוגע לבריאות .היוזמה לקואליציה החלה בפרויקט ומהר מאוד
הפכה לשותפות חזקה עם ד"ר אניקו דמוני – חוקרת ופעילה מרומניה ,וד"ר
דיאן ביסון מ־. Alliance for Humane Biotechnology USA
בנוסף לכל אלה ניתן למצוא בפרויקט שלנו גם פעילות בנושא הקפאת
ביציות ,פורום פתוח בנושא טכנולוגיות רפואיות ,גליונות מאמרים המופצים
באופן אינטרנטי ומאפשרים לנו שיתוף בידע המצטבר שלנו כפרויקט
וכמובן בהבעת עמדה ונתינת קול לנשים שונות ,ועוד תכנים ופעילויות רבים
ומגוונים.
הייחוד של פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות בעינינו כיום ,אינו
רק בהתמקדות בתחומים חדשים וחדשניים מבחינת שדה הפעילות
הפמיניסטית והאקטיביזם החברתי בכלל; הייחוד שלנו הוא בגיבוש של
קבוצת נשים בעלות ידע אישי וניסיון מקצועי עצום ,המבקשות לפעול ביחד
למען הרחבת השיח בתחומים שונים הקשורים ברפואה ,בריאות ונשים.
פני הפרויקט שלנו הן פני הנשים שמאחוריו .הן פנינו שלנו ,השותפות לו.
בדפים הבאים מספרות כמה מחברות הפרויקט היום ובעבר על הצטרפותן
ושותפותן לדרך ועל תפישתן את התחום ,השיח והעשייה של הפרויקט.

חדוה אייל
בשנת  2004נכנסתי לתפקידי כרכזת ארגון אשה לאשה .חצי שנה אחרי
כניסתי לתפקיד כבר לא היה זה עבורי ארגון אלא בית .בכל פעולה מקומית,
ארצית או בינלאומית הרגשתי שאני עושה משהו משמעותי ,לחיי ולחיי
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נשים סביבי .אני מרגישה שבורכתי בזכות המפגש עם הנשים ב"אשה",
באפשרות להוביל שינויים חברתיים ולהשפיע .חמש שנים הייתי בתפקיד
הרכזת (שוטפת ,)..שנים בהן הכרתי את החברות הכי טובות שלי ולהבדיל
שנים בהן חוויתי רגעים עצובים שקשה לשכוח .להיות באשה לאשה זה
ללמוד לא רק על פמיניזם ,זה בעיקר ללמוד על עצמי .להיות הרכזת של
"אשה" זו זכות שמאפשרת לעשות שינוי חברתי ,להגשים רעיונות ,להתחבר
אל השביל שבו הולכות נשים שונות ממקומות שונים בעולם ,המדברות את
אותה השפה – פמיניזם.
רגע לפני שחשבתי לסיים את תפקידי כרכזת של אשה לאשה,
לאחר שכבר התחלתי לבדוק מקומות עבודה אחרים ,קרה לי משהו שרק
בפרספקטיבה של זמן ניתן אולי להבינו .הרגשתי שהפעילות אותה התחלנו
חברותי ואני בנושא תרומת ביציות היא כנראה התוספת הייחודית שלי
ושל שותפותיי ,לשפה הפמיניסטית באותו שביל נשים .התפקיד הבא
שלי הפך להיות רכזת פרויקט "נשים וטכנולוגיות רפואיות" באשה לאשה.
טכנולוגיות רפואיות ופמיניזם – איזה עוף מוזר – כך אמרו לנו מסביב .אבל
אנחנו ,חברותי לדרך ואני ,ידענו כל הזמן – אנו שותפות ליצירה של שפה
חדשה ,כזו שתשנה את השיח החברתי ותשפיע על חיי נשים.
כל אחת מחברות הפרויקט הביאה ומביאה קול ייחודיי וחדשני .זה
פרויקט של למידה אין סופית ,של יצירה חדשה שלא הייתה כאן לפני כן,
של נסיון ותעוזה ללמוד לשאול שאלות בנושא שעד כה כמעט ולא הייתה בו
דריסת רגל חברתית .להפוך לשחקניות השואלות שאלות חברתיות ואתיות
על טכנולוגיות שהפכו לכמעט מובן מאליו בחיינו ,ועל השפעתן של אלה
על חיינו כנשים ,על גופנו ועל החופש שלנו לבחור .לולא הנשים היקרות
הללו אינני חושבת שהפרויקט הזה היה מצליח .זה השיעור הגדול של
אשה לאשה – מהפכות ושינויים חברתיים משמעותיים הם תמיד תוצאה
של קבוצה (גם אם קטנה) ולא של אישה אחת .קבוצה שיש לה חזון ויכולת
לראות רחוק.
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נופר ליפקין
הגעתי לפרויקט "נשים וטכנולוגיות רפואיות" כמו לרוב הדברים
המשמעותיים האחרים בחיים שלי – לגמרי במקרה .יאלי העבירה
בקולקטיב מצגת על שימוש בביציות למחקר; חדוה חיפשה נשים לצוות
שיתכנן פעילות בעניין הזה; הייתה תחושה של דחיפות כי הסתבר שבדיוק
עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק שמאפשרת לנשים שלא עוברות טיפולי
פוריות למכור ביציות ,כולל למחקר; הנשים שכבר הצטרפו נראו קבוצה
שיהיה שמח להעביר אתה כמה ערבים .חשבתי שכמה גרוע כבר יכול
להיות? פגישה – שתיים ,מקסימום שלוש וסוגרות עניין ,אז נו ,הרמתי יד.
ובצורה הפשוטה הזאת סתמתי את הגולל על חלק לא מבוטל מהזמן הפנוי
שלי .לחמש שנים וחצי הבאות (וזה עוד לא נגמר.)...
הפעילות הראשונה שעשינו הייתה לנסח נייר עמדה בעניין הצעת החוק
(התפרסם ב־ .)12.06.2007ומיד אחרי זה ,ב־ 21.06.2007אירגנו הפגנה מול
המעבדה של פרופ' איצקוביץ ברמב"ם .ההפגנה הייתה לגמרי לפי הספר:
לוקיישן לא שגרתי וסימבולי ,שלטים מעוררי עניין ,סיסמאות מלאות
הומור ,יאלי ויהל לבושות בחלוקים לבנים ,ואפילו יצאו לפני זה הודעות
לעיתונות .ממש הפגנה לדוגמה ,אבל הד תקשורתי לא היה לה .בכלל .פרט
לכמה עובדות/ים אומללות/ים של רמב"ם שעברו במקרה ונאלצו לספוג
את נייר העמדה שלנו בדרך לעמל יומם ,אף אחת אפילו לא ידעה שהיינו
שם .וככה התחלנו ללמוד את השיעור הראשון המכאיב בפרויקט נשים
וטכנולוגיות :שזה לא ממש "סקסי" ,שזה יותר מורכב ממה שאפשר להגיד
בשורה וחצי ,שקשה מאוד לעורר בזה עניין תקשורתי ,או ציבורי (או לגייס
לזה תרומות).
מילא ,מכוון אחר :התחלנו לכתוב דו"ח לכנסת על הפגמים בהצעת
החוק ,כמו שאנחנו רואות אותם ,ועל ההצעות שלנו לשינוי .פעילות לא
לגמרי נקייה מספקות אידאולוגיים ,אבל היי ,לגבי מה אין ספקות? אמרת
לעשות משהו ,אמרת ספקות.
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תמונה  .23הפגנה של אשה לאשה מול ביה"ח רמב"ם ( .2007צילום יאיר גיל).

הדו"ח הועבר בפברואר  2008לחברי הכנסת שהיו חברים בוועדה שגיבשה
את החוק ,בגירסה דיגיטלית ,וביוני יצא בגירסה מודפסת ,ומיצב אותנו
בתור מומחיות לנושא .חדוה ויאלי התחילו להשתתף בדיונים בוועדה
בכנסת שגיבשה את החוק לקראת הקריאה השנייה והשלישית ,ואחרי כמה
ישיבות לא מאוד מוצלחות התחילו לזכות להערכה מצד שאר המשתתפים
בדיונים ,וההצעות שלנו התחילו לקבל התייחסות רצינית וחלק לא מבוטל
מהן התקבל .אני בעצמי השתתפתי באחת מישיבות הוועדה לקראת סיום
גיבוש החוק בכנסת ה־ ,17וזו הייתה חוויה מדהימה של השתתפות ליברלית:
הנה אנחנו ,סתם אזרחיות בעלות עמדה ,מכוח זה שיש לנו מה להגיד
ומתוקף הנכונות של ההצעות שלנו ,מצליחות להשפיע על חקיקה ראשית
במדינה של עצמנו ולעשות שינוי אמיתי .חלום רטוב דמוקרטי בקלאסיותו.
החוק התקבל בסופו של דבר ביוני  .2010מבחינתי ,ברגשות מאוד
מעורבים :מצד אחד שמחתי מאוד שהצלחנו לשפר אותו במידה משמעותית
ביחס להצעה הראשונית ,ולשלב לא מעט מנגנונים שיתרמו להגנה על
ה"תורמות" .מצד שני – צער גדול על כך שנחקק בכלל חוק שמתיר כאן
מכירה של ביציות ,ואחרי שהייתי שותפה במידה כזו או אחרת לגיבוש שלו,
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הרגשתי גם חולקת באשמה.
בין לבין ,הייתי צריכה לכתוב סמינר במסגרת לימודי המשפטים
(הקליניקה לפמיניזם משפטי) ,ולאור הפעילות סביב חוק תרומת ביציות
עניין אותי לכתוב על חוק הפונדקאות ,שחשבתי שמעורר שאלות דומות.
החוק היה אז חוק ישן ורדום ,לא היה שום דיון על לשנות אותו ולא היה
בו שום עניין ציבורי .אחרי שכתבתי את הסמינר שלחתי אותו לחדוה,
וסיכמנו שהנושא באמת קרוב לנושאים שבהם עוסק הפרויקט ,ואולי נכתוב
מתישהוא על הבסיס הזה דו"ח של אשה לאשה .מן הסתם לא היה לאף
אחת מאיתנו זמן להתעסק בזה ,וככה עברו בערך שנתיים או אולי אפילו
קצת יותר.
מתישהו ב־  ,2010אחרי שיואב ארד ואיתי פנקס הגישו בג"ץ נגד
אי התרת פונדקאות לזוגות הומואים ,התחיל פתאום דיון ציבורי סביב
פונדקאות ,והסוגיה המאובקת הזאת הפכה פתאום מאוד אקוטית .ביחד
עם אתי סממה ,שהייתה אז בשלבים מתקדמים של מחקר הדוקטורט
רחב ההיקף שלה על פונדקאות בישראל ,כתבנו דו"ח של אשה לאשה על
פונדקאות ,ואחר כך גם הגשנו אותו לוועדת מור יוסף שהוקמה בעקבות
הבג"ץ .הופענו בפני הוועדה ,השתתפנו בדיון הציבורי בנושאי פונדקאות:
בהרצאות ,בכנסים ,בפאנלים ,במאמרים בעיתונות ,והיינו פעילות בגיבוש
קואליציה בינלאומית של נשים לדיון על נושאי סחר בפריון.
גם הפעילות סביב פונדקאות הייתה מבחינתי חוויה די טובה של יכולת
השפעה ליברלית :הרגשתי שמה שאנחנו אומרות נופל על אוזניים קשובות.
דעת הרוב בוועדת מור יוסף הסכימה עם חלק לא קטן מהעמדות שלנו ,דעת
המיעוט הסכימה עם הרוב .שמחתי במיוחד כשהוזמנתי לדבר בכנס שבו
נידונה פונדקאות בינלאומית בהקשר של סחר בבני אדם :בפעם הראשונה
בשנה ההיא נדון נושא הפונדקאות לא דרך המשקפיים של ה"זכויות"
האינדיבידואליות של מי שרוצים להשתמש בפונדקאות.
ובמקביל לשמחה הזאת ,גם הספקות :עד כמה אני ,שמעולם לא הייתי
פונדקאית ומעולם לא נזקקתי לפונדקאות ,רשאית לגבש עמדה נחרצת נגד?
האם אני מסוגלת לשקלל נכון את הרצון בילדים ,ואת הלחץ ללדת ילדים,
בהתחשב בבחירות החיים הלא שגרתיות שלי שכוללות לא ללדת? האם אני
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יכולה באמת לראות את המציאות כמות שהיא ,ולא דרך המשקפיים של זה
שאני פמיניסטית רדיקלית? האם מה שאני עושה ואומרת מאפשר לנשים
אחרות ומשפר את החיים שלהן או מזיק?

עדי מורנו
בשנת  2010הלכתי להרצאה במרכז הגאה בתל אביב בנושא פונדקאות
בישראל ,שניתנה על ידי חדוה אייל ונופר ליפקין .זה היה מפגש קטן ,ועל
אף שבאותה תקופה כבר היו סיפורי פונדקאות רבים בקהילה ההומואית
של תל אביב ,בחדר נכחו רק נשים – הגברים בקהילה העדיפו אז לא
להגיע ולשמוע את הביקורת הפמיניסטית על הנושא .למפגש הזה הייתה
השפעה מכרעת על המשך חיי .הייתי אז בשלבי הסיום של כתיבת מאסטר
בסוציולוגיה ,ובסוף הערב כבר הבנתי שיש לי נושא לדוקטורט ומקום חדש
להתנדב בו.
פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות הוא הגוף היחיד העוסק כיום
בישראל בבחינה פמיניסטית של רפואת הפריון וטכנולוגיות הפריון .מאז
שהצטרפתי לפרויקט זכיתי ללמוד רבות על רפואה ופוליטיקה של פריון
למצוא שותפות לחשיבה על נושאים שמאז ומתמיד הטרידו אותי כמו מסחור
גוף האישה ומשמעות ההורות (ואל־הורות) .החברות בפרויקט מאפשרת לי
למצוא מקום להרהר בקול על המשמעויות של הבחירות האישיות של א/
נשים בפריון ואי/פריון ,ולשלב בין ידע אקדמי לידע פמיניסטי־פוליטי ,כל
זאת מתוך אמונה בכוחו של דיאלוג וחשיבותו של ייצור ידע ומתן כלים
לנשים (וגברים) להחליט בעצמן על גופן ודרכי חייהן.

איילת שי
בבוקר יום שישי באביב של  2007פגשתי את חדוה בבית קפה ברחוב
מסדה" .יש הצעת חוק שמתגלגלת בנושא של תרומת ביציות ואנחנו
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מתכוונות לבדוק אותה ,מעניין אותך?" .כך התחיל המסע שלי עם פרויקט
"נשים וטכנולוגיות רפואיות" באשה לאשה.
המאבק בחוק תרומת ביציות היה אחת מהחוויות החזקות שחוויתי.
בלי תקציב ,בלי לובי או קשרים ,כשמולנו ניצבים אנשים בעלי מעמד
ואינטרסים ,הצלחנו לעצור את הצעת החוק ההיא .לו התקבלה ההצעה
היה נפתח פתח לסחר בלתי מבוקר בביציות .נשים רבות היו נפגעות וכך
גם האמון בין הנשים למערכת הרפואית בישראל .כשהוגשה לכנסת הצעת
החוק המתוקנת ,שאימצה כמעט את כל ההשגות שהעלינו ,בכיתי מרוב
התרגשות וגאווה .עד היום אני מרגישה שזהו ההשג בו אני הכי גאה בכל
דרכי המקצועית.
המסע שלנו נמשך כבר כמעט שש שנים .עבורי – זו חוויה מעצבת
ומבגרת .בכל מפגש אני לומדת דבר נוסף מהנשים השותפות לעשיה
שלנו – מחשבה חדשה ,זוית ראיה שונה ,ואלה מעשירים את העולם שלי
ואת היכולת שלי להתמודד עם המציאות המורכבת שבה אני נפגשת בחיי
המקצועיים כרופאה .עם הזמן העמדות הרדיקליות שלנו מצאו את דרכן
לשיח המרכזי ולמסמכים הרישמיים של ההסתדרות הרפואית והמדינה.
היכולת להשפיע על המציאות מתוך עבודה אידיאולוגית טהורה נותנת לי
כוחות ואופטימיות גם בעבודה המקצועית שלי.
ואולי הדבר שמשפיע עלי יותר מכל הוא עצם העבודה בפרויקט ,עם
הנשים הנהדרות ששותפות לו ובמיוחד עם חדוה אייל .מחדוה אני לומדת
בכל פעם מחדש – מתינות והקשבה ,סבלנות ,העמקה והתמדה ,וכל זאת
בלי להתפשר על אידיאולוגיה .המפגשים של צוות ההיגוי מלמדים אותי
איך יכול צוות להתנהל בצורה ממוקדת במטרה אבל ללא היררכיה ,מתוך
דיאלוג מתמיד ,ולהגיע כך להשגים מרשימים .היכולת של חדוה ליצור
דיאלוג אחראית במידה רבה להצלחה של הפרויקט ,שמקיים שיח מתמיד
עם גורמים בכירים במערכת הבריאות ובכך משפיע אט אט על החשיבה
ודרכי הפעולה במערכת .הלוואי ואשכיל לישם את כל אלה בעבודה בתוך
המערכת הכל כך היררכית שבה אני נמצאת יום יום ,מערכת הבריאות.
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אדוה שי
הצטרפתי לפרויקט בימיו הראשונים ,כשמבחינה אישית העיסוק בתכנים
שלו היה עבורי רלוונטי עד כאוב ,בהיותי מטופלת פריון בעצמי .עם ובלי
קשר לפרויקט" ,שיטת הפעולה" שלי בכל האמור באותם ימי טיפולים,
הייתה נסיון לרכישת מקסימום ידע לגבי התהליכים וההתוויות הרפואיות,
כדי לקבל החלטות מושכלות .כמו מטופלות פריון אחרות איתן דיברתי,
חשתי גם אני שכדי להבין עד תום את המציאות וההמלצות הרפואיות
הניתנות לי ,עליי ללמוד בעצמי את הנושא היטב ,שכן המערכת מספקת
רק חלק מהמידע הרלוונטי על התהליך ותופעות הלוואי שלו ,וגם מידע
זה ניתן לרוב אך ורק למי ששואלת ומתעקשת .בנוסף לטיפולי הפוריות
ולהריון המיוחל שבא בעקבותיהם ,עסקתי באותה תקופה גם בלימודי
מגדר ובפעילות ב"אשה" ,וההצטלבות בין כל תחומי חיים אלה ,תרמה
למוטיבציה ולעניין שלי בפרויקט .המתווה של מחקר הפעולה הראשון
שביצענו ,במסגרתו ראיינו נשים שונות – תורמות ,נתרמות ,רופאות ,מי
שהצליחו להביא ילד לעולם כתוצאה מההליך ומי שלא ,מי שיצאה כבר
ממעגל הטיפולים ומי שממשיכה בו – היווה עבורי אז והיום השראה והעיד
על הייחודיות של דרך הפעולה שלנו.
העיסוק במקורות החברתיים והפרטיים של המוכנות שלי כמטופלת
פוריות להמשיך ולהעיק על גופי (כך הרגשתי אז ומרגישה היום) בטיפולים
פולשניים והורמונאליים על מנת לממש אמהות בכל מחיר(?) ,הייתה
מבחינתי צעד מבורך בדרך להצבת גבולות ברורים לעצמי וללמידת
המציאות המדוברת והלא־מדוברת של שדה טיפולי הפוריות .למזלי העצום,
מסע הטיפולים שלי היה קצר יחסית ולאחר תקופה בת כ־ 8חודשים הריתי;
אך אותה היכרות ראשונית עם הפרויקט ותכניו ,גרמה לי לחוש מחוייבות
להמשך פעילות ,ברמת שותפות משתנה ,כדי לבחון מחדש ,כל פעם בתחום
אחר ,מי נהנה מההתקדמות הטכנולוגית־רפואית ,אילו מחקרים נערכים
בנושא והאם הם משרתים אג'נדה מסוימת ,מי מממן אותם ,ומה הפן המגדרי
של המלצות הממסד הרפואי .איני יכולה שלא להתפעם כל פעם מחדש
מהכיוונים שהפרויקט ,בהנהגתה הבוטחת והבטוחה של חדוה ,נישא אליהם
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– מהחדשנות שבו ,המבקשת להפוך אותנו כפעילוֹ ת לחלק משיח ושדות
שהיו עד היום שמורים לגורמים מקצועיים בלבד ומהתוצאות המדגימות
היטב כי הקולות שלנו כקבוצה וכפרט רלוונטיים במרחב הזה לא פחות
מאלה של מומחים רפואיים או אנשי מערכת בריאות הציבור.

אסנת להט
לפני כמה שנים נפגשנו כמה נשים מאשה לאשה בחדר צפוף במגדל אשכול
באוניברסיטת חיפה ורצינו להקים פרויקט הקשור בנשים עם מוגבלות
ופמיניזם ,היות שנשים עם מוגבלות מודרות כפליים – הן מפאת המגדר והן
מפאת מוגבלותן .הרעיון המשיך לנקר במוחנו עד שביוני  2011קיימנו רב־
שיח בנושא זה באוניברסיטת חיפה ,והוא הניב את הפרויקט באשה לאשה.
בנובמבר  2011פתחנו קבוצה שכללה נשים עם מוגבלויות שונות (פיזית,
חושית ונפשית) ונשים ללא מוגבלות ,והנחו אותה אשה עם מוגבלות (אני)
ואשה ללא מוגבלות ( חגית גור־זיו) במשך עשרה מפגשים שהתקיימו
באוניברסיטת חיפה .עסקנו בנושאים שונים באשר לקשר בין נשים
בכלל ונשים עם מוגבלות בפרט לבין הממסד הרפואי ,מחלות נפש ,הגוף
"הנורמלי" ,משפחה ,המוסד לביטוח לאומי ועוד .כדי שהקולות המגוונים
והמרתקים שעלו בקבוצה יישמעו גם בציבור הרחב החלטנו שתי החלטות:
לבצע מחקר משתתף על הקבוצה שבמסגרתו ראיינו את חברות הקבוצה
על חוויותיהן והתובנות שלהן מהמפגשים ולקיים אחת לחודשיים רב־שיח
פתוח לקהל הרחב בנושאים הקשורים לפמיניזם ומוגבלות.
כאשה עם מוגבלות פיזית הרואה במצבי שליחוּת אני פועלת שנים רבות
לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות בכלל ושל נשים עם מוגבלות בפרט
בראייה פמיניסטית .בשל כך הפרויקט מהווה עבורי מימוש של חלום לשיח
מכיל ומפרה של נשים שרוצות לחולל שינוי הן בתפיסת עולמן והן בחברה
הסובבת אותן מתוך נקודת המגוז של דיון במוגבלות ופמיניזם .אני מברכת
את התגייסותה של אשה לאשה לפתח שיח חדשני ופורץ דרך בתחום זה
לראשונה בישראל ואת הנשים הנפלאות השותפות לדרך.
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בשנת  2000הצטרפתי לפעילות פמיניסטית מאורגנת .הייתי בת ,32
נשואה ,סטודנטית וכועסת .התנפלתי על הפעילות הפמיניסטית כמו יתומה
שהזמינו אותה לארוחה משפחתית .השקעתי את מיטב זמני בחשיבה,
בארגון ,בניסוח ,בהפגנות ,באהבה ,בזעם ,בדיונים ,בהרצאות .בשנת 2006
כבר הייתי פליטה של הארגון שחשבתי שיהיה לי בית .כל הזמן הזה הייתי
אורחת רצויה באשה לאשה .בהתחלה בתור חברה של ,אחר כך בתור בת זוג
של או בתור עצמי .אבל למרות שתמיד התקבלתי שם בברכה ,שמרתי על
קרבה מסויגת .עדיין לא הרגשתי נוח כפעילה מזרחית .נתתי הרצאות על
פמיניזם מזרחי לנשות אשה לאשה ,השתתפתי בפעילויות שונות ,אבל לא
הסכמתי להיחשב חברת אשה לאשה; לי היה בית אחר שתבע אמונים ,ואשה
לאשה עדיין הייתה אשכנזית מדי בשבילי .בסופו של דבר ,נסללה הדרך שלי
לארגון בשני צירים מקבילים .הציר הראשון היה האופן שבו אשה לאשה,
באטיות אך בהתמדה ,הפנימה את הביקורת של מזרחיות ופלסטיניות על
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הפמיניזם האשכנזי .מאז שנות התשעים מדיניות הרבעים אומצה בהדרגה
בארגון והפכה לחלק בלתי נפרד מהתנהלותו בעשור הראשון של שנות
האלפיים .ציר זה נסלל באמצעות דיונים ארוכים ומייסרים .פעילות כמו
נינה מזרחי ואחרות התעקשו מצד אחד להיות חלק מאשה לאשה ,ומן הצד
האחר הן ביקרו את הארגון ללא הרף כאשר הנושא המזרחי הושתק או
הוכחש .אחת הנשים שפעלו לקידום מדיניות זו בארגון הייתה אז הרכזת
חדוה אייל ,והיא גם מי שקידמה את פני בשמחה כשהצעתי נושא חדש
לפעילות באשה לאשה – הציר השני שבאמצעותו הפכתי לחברה באופן
מלא בארגון.
ב־ 2004סיימתי את התואר השני שלי ,אחרי יותר מדי שנים .המחקר
שהעסיק אותי התרכז במדיניות הילודה בישראל בשנות הששים והשבעים.
במהלך המחקר נתקלתי באותם טקסטים איומים שתיארו נשים מזרחיות
ללא השכלה כאמהות לא ראויות ,כנשים שיש לעודד אותן לא ללדת ,וכמי
שעלולות לגרום לילדיהן בעיקר נזק .אמא שלי היא אמא מזרחית ללא
השכלה פורמאלית ,וגם אם היא גרמה לי נזק והרגיזה אותי לא אחת ,לא
הייתה לי שום כוונה להסכים עם החוקרות הגזעניות שכתבו את זה ,כביכול
בשמי ,בספרים שלהן ,כי הן לא אהבו אותה ואני כן ,וכי הן לא נתנו לי חיים,
קורת גג ,מזון ואהבה כנגד כל הסיכויים ,והיא כן.
במהלך המחקר הבנתי את הקשר בין מדיניות חלוקת משאבים לבין
מדיניות גזענית; מדינת ישראל לא רצתה שנשים מזרחיות ועניות ילדו
הרבה ילדים .במחקר הפרכתי את התפיסה הסוציולוגית הרווחת ,לפיה
מדינת ישראל מעודדת ילודה יהודית ,והצבתי במקומה טענה חדשה –
מדינת ישראל מעודדת ,עוד משנות השישים ,יצירת משפחות בעלות
נכסים כלכליים ובעלות הון תרבותי מערבי .היא מעדיפה להקצות משאבים
למשפחות אלו כפי שתורמים מעדיפים לתרום כספים למי שכבר צברו כסף
ממקור אחר .את המשפחות האחרות ,העניות ,היא מעדיפה לתייג כבלתי
ראויות ולנזוף בהן על שהעזו להטריח את הציבור עם התוצרים של חוסר
האחריות שלהן .כלומר ,בבסיס המדיניות לעידוד הילודה עמד מאבק על
חלוקת משאבים ,והמגמה שניצחה בתקופה שחקרתי הייתה של צמצום
העברות כספים לרווחה והגברת העברות כספים למעמדות הבינוני והגבוה.
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אבל במחקר הפמיניסטי המשיכו החוקרות לטעון שמדינת ישראל
מעודדת ילודה .אחת ההוכחות הניצחות שהיו בידן הייתה הכסף הרב
שמושקע בטכנולוגיות הפריון בישראל .במהלך  2006התחלתי לבדוק את
העניין .הטענה שההשקעה בטכנולוגיות פריון היא עדות לכך שהמדינה
מעודדת ילודה ,לא הייתה סבירה בעיניי .המדינה אמנם מימנה טיפולי
פוריות לנשים בסכומי עתק ,אך היא עשתה זאת ללא הבדל מוצא ומעמד,
ואפילו ללא הבדל לאום ,למרות הגזענות הבוטה ביותר המופנית כלפי
ערבים בכלל ונשים ערביות בפרט .משהו אחר עמד מאחורי הדברים ,הייתי
משוכנעת בכך ,אבל לא הייתה לי הוכחה.
ואז יום אחד ,בשיטוטי באינטרנט נתקלתי בזה – באתר הבית של
המעבדה של פרופסור רובינוף מבית החולים הדסה הר הצופים .אני זוכרת
את הרגע הזה ,שבו הבנתי שלפני ניצב הסבר מרכזי לכך שרפואת הפריון
בארץ הפכה לאחד התחומים הממומנים ביותר על ידי המדינה ,ולכך שרופאי
פריון הפכו לסוג של ֵאלים שנשים במצוקה שוחרות לפתחם ,נכונות לסבול
תופעות לוואי קשות במהלך טיפולי פריון ארוכים ,מתסכלים וכואבים .אתר
הבית של פרופסור רובינוף הסביר לתורמים פוטנציאליים את היתרון הגדול
של מעבדת תאי הגזע העובריים שהוא עמד בראשה ביחס למעבדות אחרות
בעולם – המעבדה שלו הייתה צמודה למחלקת הפריה חוץ־גופית ,ולכן זכתה
לאספקה שוטפת של ביציות – המקור לתאי גזע עובריים .הבוטות הבוטחת
שבה נכתבו הדברים הותירה אותי פעורת פה .נשים ,מכל המוצאים ,נתפסו
באופן טבעי על ידי מדענים כמקור לחומר גלם זמין למחקר הרפואי שלהם.
בחודשים הבאים נשאבתי אל העולם הזה ,של ביציות ומדענים ,של
טכנולוגיות פריון ואינטרסים כלכליים .הקדשתי שעות ארוכות כל יום
לפענח מה הם תאי גזע עובריים ,כיצד הם קשורים לביציות מופרות ,מדוע
שיבוט הוא ה"גביע הקדוש" של מדעני תאי גזע ,כיצד נעשה שיבוט ומה
התפקיד של ביציות לא מופרות בתהליך זה .במהלך החיפוש אחר מידע
התברר לי שהעניין כבר נדון בכנסת ,בוועדת מדע וטכנולוגיה .הפרוטוקולים
של ועדות אלו היו נגישים ברשת ,וכך יכולתי להכיר את כל הנפשות
הפועלות במשחק האינטרסים הגדול הזה שבין מדענים ,המדינה ונשים
שנזקקות לטיפולי פוריות ,לתרומת ביציות או לשניהם .סביב השולחן
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בדיונים הללו לא ישבה אף נציגה של ארגון פמיניסטי .יתרה מזאת ,הקולות
הפמיניסטיים הבודדים שהושמעו בשנים הראשונות של הדיון הציבורי
(בעשור הראשון של המאה ה־ )21נעלמו עם הזמן .המדענים ,לעומת זאת,
הפעילו לובי מתמשך ואגרסיבי .הם איימו בקריסת המדע מצד אחד ,ומן
הצד האחר הבטיחו הישגים רפואיים מופלאים בעזרת המחקר בתאי גזע
עובריים .הם ביקשו להציב את ישראל בחזית המדע הבינלאומי ולסייע
לאנושות; כל מה שהם צריכים זה גישה לביציות של נשים צעירות .הקריאה
בפרוטוקולים של דיוני הוועדות איששה את התחושה שלי מדיונים שערכתי
עם חברות – התוכן המדעי נחשב לבלתי נגיש ל"אנשים רגילים" ,למשהו
שצריך להשאיר למומחים .ההיבטים הפוליטיים והחברתיים נעלמו תחת
מסך של ז'רגון אקדמי.

במהלך חודשיים או שלושה הכנתי מצגת ברורה בנושא ,כזאת שאני הייתי
מבינה אילו לא ידעתי דבר על הנושא קודם .רציתי להסביר באמצעותה את
תהליך השיבוט ,את הצורך של מדענים בביציות ,את התגליות החדשות
אז במחקר תאי גזע עובריים ואת השאיפות של תחום חקר זה .אך בעיקר
רציתי להציג בשפה ברורה את ההשלכות הפוליטיות והחברתיות של
הנושא על נשים ,ועל היחסים החברתיים בין גברים לנשים ,בין רפואה
ומדע לבין נשים ,ובין נשים לבין נשים .בתחילת  2007הגעתי עם הממצאים
לפגישת הקולקטיב של אשה לאשה .בפגישה ישבו כשלושים או ארבעים
נשים וכולן הבינו בדיוק במה מדובר .המטרה הראשונה הושגה – הז'רגון
המדעי לא מנע מנשים פמיניסטיות לרדת לעומקה של סוגיה שהייתה
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ביסודה פוליטית :מצד אחד ,חומר רבייה הנמצא בגופן של נשים והוא מושא
תשוקתם של נשים עם קשיי פוריות ושל מדענים .מצד שני ,נשים החוות
מצוקה גדולה בשל אי יכולת ללדת ,והן נכונות להפקיד ,מתוך אמון מוחלט,
את גופן בידי רופאים ,שלהם יש אינטרסים נוספים בעניין ,שהנשים אינן
מודעות להם .אליהן התבקשה המדינה להוסיף נשים מתנדבות – תורמות
שיעברו שאיבת ביציות שלא על מנת להכנס להריון אלא רק לשם תרומת
הביציות שיווצרו בתהליך של התערבות הורמונלית.
בסוף הערב גם המטרה השנייה הושגה .ועדת היגוי סקרנית ונלהבת
הוקמה לפרויקט :אדווה שי ,איילת שי ,מיקי פרי ,סם וול ,מאירה שטרנפלד,
ענת גרינשטיין ,חדוה אייל ,נופר ליפקין ויהל אס קורלנדר .לראשונה,
ארגון פמיניסטי נעשה מעורב בסוגיות המורכבות שעלו מתוך השימוש
בטכנולוגיות פריון במדינת ישראל .לראשונה ,פמיניסטיות פעילות נפרדו
מהרטוריקה שראתה בטכנולוגיות פריון ביטוי לעידוד ילודה והחלו לראות
בה ביטוי לאינטרסים רפואיים ומדעיים .השיח על פריון וטכנולוגיות פריון
בארץ עמד להשתנות מן הקצה אל הקצה.
הפעילות הראשונה הייתה פעילות של העלאת תודעה ציבורית בחיפה,
שם ישב המדען המוביל בארץ ,ואחד המובילים בעולם ,בתחום חקר תאי
הגזע העובריים .באופן שערורייתי הוא גם היה ראש מחלקת פריון בבית
חולים רמב"ם .עמדנו מול הכניסה למכון המחקר שלו וחילקנו ניירות דמויי
שטרות כסף לכל עוברת אורח שממנה ביקשנו "לרכוש ביציות" .אחד מן
העוברים ושבים שם סיפר לנו על אשה שנפטרה מכמות גדולה מדיי של
הורמונים שניתנו לה לייצור ביציות .הסברנו לכל מי ששאל ,על הסיכונים
הגדולים הכרוכים בתהליך ,והתחלנו בפעילות הפצת הנושא בתקשורת.
יהל הייתה אז הדוברת של אשה לאשה ,ובעזרתה נכנסנו לאמצעי תקשורת
שונים והסברנו את הבעייתיות הקשה הכרוכה בנושא.
לאחר שבילינו מספר חודשים בכתיבת ניירות עמדה ובמסע הסברה
באמצעי התקשורת ,התברר לנו שסוגיית תרומת ביציות עומדת לעלות
לקריאה שנייה בכנסת .היה ברור שעלינו להתארגן לפעילות פרלמנטארית.
נופר ,שהתחילה אז את הקריירה השנייה שלה כסטודנטית למשפטים,
הדריכה אותנו בקריאת הצעת החוק .איילת ,רופאה במקצועה ,הנחתה
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אותנו לגבי המונחים הרפואיים .ניתחנו את הצעת החוק לפרטי פרטים.
כמה דברים עלו באופן ברור :ראשית ,לתורמת המתנדבת לא הוצעה שום
הגנה; ההתייחסות אליה הייתה אינסטרומנטאלית לחלוטין .שנית ,ההצעה
התירה למדענים לקבל עד חמישים אחוז מהביציות של נשים .הישיבה
הראשונה לדיון בנושא נקבעה ל־ .18.2.2008החלטנו בוועדת ההיגוי שעל
מנת להיות בעלות קול בוועדה זו ,עלינו להגיע אליה כסמכות של ידע ,עם
אמירה משלנו שמבטאת את האופן שבו אנחנו מפענחות את המציאות ואת
האינטרסים שלנו כנשים .תהליך כתיבת הדו"ח שיקף גם הוא את התפיסה
הפמיניסטית שלנו – נשים רבות השתתפו בכתיבה ובעריכה ,ותהליך
הכתיבה יצר מעגלי עניין נוספים בקרב פעילות וחוקרות מחוץ לאשה
לאשה .יחד חיברנו דו"ח מעמיק ובו מגוון היבטים של הנושא.
במהלך הכתיבה והעבודה הפרלמנטרית חברנו לנשים שכבר היו
מעורבות בנושא בעבר ,כמו כרמל שלו ,נורית בבניק ושרון בסן ,ולנשים
נוספות שהצטרפו אלינו בשל עניין דומה ,כמו יופי תירוש ,טליה גבע ,נילי
קרקו אייל ונעמי לבנקרון .שיתופי הפעולה היו רבים ורחבים .איילת שי
הופיעה בפני ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית (הר"י) .שרון בסן
שעבדה אז בהר"י חיברה את מסמך העמדה של הר"י; חוקרי פריון פרסמו
יחד איתי מאמר ,ועוד .חדוה אייל ואני נסענו לירושלים לישיבה של ועדת
בריאות ורווחה ,שם הצעת החוק הועלתה לדיון .כתבנו לחברי כנסת שונים
ושלחנו להם את הדו"ח עם תקציר ובקשה להתערבות .חברי/ות הכנסת דב
חנין ,רן כהן וזהבה גלאון הגיעו לישיבה הראשונה .זהבה גלאון ,שהייתה גם
חברה בוועדת בריאות ורווחה ,המשיכה להגיע לכל הדיונים ולגבות אותנו
לאורך כל הדרך .אחד הביטויים הראשונים לכך שדרך הפעולה שלנו הייתה
נכונה היה כשזהבה גלאון אמרה בישיבה משפט שהתחיל בערך כך – "אני
יושבת כאן עם הדו"ח של אשה לאשה."...
הדיון הועבר לוועדת משנה בראשותו של אריה אלדד .חדוה ואני התחלנו
לנסוע בקביעות לישיבות בירושלים .במהלך כל שנת  2008נדדנו בין חיפה
לתל אביב ,וכל הזמן למדנו יותר את הנושא ובעיקר את האופן שבו מתנהל
הליך דמוקרטי .התהליך היה מרתק .סביב השולחן ישבו כמה שחקנים
כבדים ומנוסים ,בעלי אינטרסים ויכולת ליצור לובי ממשי לאינטרסים הללו.
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בישיבות הראשונות ,למרות הנוכחות המשמעותית שייצרנו עם הדו"ח ,זכינו
לביטויים של השתקה .בדרך לחיפה ,אחרי פגישה אחת כזאת ,החלטנו
לפגוש את נעמי חזן לפגישת מנטורינג .נעמי הסבירה לנו בפירוט איך עובד
תהליך החקיקה ,ואמרה שאם אנו רוצות שהוועדה תדון בעמדה שלנו עלינו
לנסח אותה בתור הסתייגויות להצעת החוק ולבקש מחברת כנסת להגיש את
ההסתייגויות .נופר וחדוה ישבו לכתוב את ההסתייגויות לחוק .הגשנו אותן
לזהבה גלאון ,שהביאה אותן לוועדה .עתה יכולנו להיות בטוחות שהנושאים
שמטרידים אותנו יידונו בצורה מסודרת .אבל האם יקשיבו לנו?
סביב השולחן בוועדה ישבו מעט חברי כנסת ,פקידות בכירה של משרד
הבריאות שתמכה באופן עקבי בעמדת המדענים ,נציגה של נשים שביקשו
לעצמן תרומת ביציות ,נציגי דת ועוד .במהלך רוב הישיבות ייצגתי את
עמדת אשה לאשה .הידע הרב שצברתי ,העבודה שעשו החברות באשה
לאשה ומחוץ לאשה לאשה ,התמיכה הבלתי מסויגת של זהבה גלאון ,ויותר
מכול ,ההבנה שהאופן שבו פענחנו את המציאות הוא נכון – כל אלה נתנו
לי את היכולת להשמיע את קולי בוועדה בביטחון ,כקול המייצג אינטרסים
של ציבור רחב של נשים .בתוך מספר ישיבות הפכה אשה לאשה לסמכות
ידע בנושא .אנשי מקצוע שישבו סביב השולחן איששו את המידע שהבאנו
ולעתים קרובות למדו מאיתנו .זהבה גלאון הגיעה לכל הישיבות ,ולאורך
כל הדרך היא הייתה לנו בת ברית מחויבת ורצינית .לא ניתן היה להשתיק
אותנו בשום אמתלה.
זו הייתה פעם ראשונה שבה ראיתי מקרוב דמוקרטיה בפעולה .מכיוון
שהצעת החוק לא כללה תקצוב כלשהו (ואכן סעיפים שדרשו תקצוב ,כמו
ביטוח לתורמות ,לא עברו) ניתן היה לגשר בצורה קלה יותר בין האינטרסים
השונים .הישיבה סביב השולחן ,כשכל צד שם את האינטרסים שלו על
השולחן וכולם מנסים לנסח את הסעיפים כך שישקפו הסכמה משותפת
במקרה הטוב או תמיכת רוב במקרה הגרוע ,כל אלה היו מרתקים .בשנת
 ,2008לרגעים מסוימים הייתי אדם אופטימי ,שמאמין ביכולת של חברה
להגיע להסכמות המשקפות את טובת הציבור .בסופו של דבר כמעט כל
ההסתייגויות שלנו התקבלו :הוחמרו הפיקוח והענישה על רופאים ,הוגברו
ההגנות לתורמות ועוד.
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בעקבות שנתיים של עבודה התנדבותית היה ברור שהנושא של
פריון ונשים הוא נושא שדורש התייחסות פמיניסטית פעילה ומתוקצבת.
התחלנו לקבל פניות לפעילות ממקומות שונים .באחד הימים ישבתי בקפה
באוניברסיטת חיפה וניגשה אלי חברה מזועזעת .היא קראה את הכתבה
של דני אבבו בידיעות אחרונות ,לפיה נשים אתיופיות קיבלו זריקה למניעת
הריון ,לעתים ללא ידיעתן .אתן חייבות לעשות משהו ,היא אמרה .במקביל
התבררו ההשלכות הרחבות של השימוש הכפול בטכנולוגיות פריון יחד עם
טכנולוגיות של שאיבת ביציות :נשים מהעולם השלישי הלבן – בדרך כלל
רומניה או ברית המועצות לשעבר – משמשות מקור לביציות ,ואילו נשים
מהעולם השלישי השחור – על פי רוב הודו – משמשות רחם להשכרה על
מנת שנשים מהעולם הראשון יוכלו לממש את "זכותן" להורות.
הפרויקט הלך והתרחב ודרש משאבים ושעות עבודה מרובות .אשה
לאשה החליטה לגייס כספים לפרויקט ולשכור רכזת .בראשית  2009עברה
חדוה מריכוז הארגון כולו לריכוז הפרויקט ,ואני יכולתי להיפרד ממנו אט־
אט .אחרי למעלה משנתיים של פעילות התנדבותית אינטנסיבית יכולתי
להתפנות ליתר החיים .הייתי גאה במה שהשארתי – פרויקט שמצד אחד
צבר מומחיות ומצד שני היה מבוזר לגמרי בידע שלו; נשים רבות היו שותפות
באיסוף הידע ובהפצתו; המומחיות שנרכשה הייתה כלי לפענוח ההיבטים
הפוליטיים ,ופענוח זה אפשר פעולה ליצירת מציאות אחרת .הייתי מחלקת
את הלקחים שלי מהתנסות זו לכמה היבטים:
פעולה מחוץ לממסד או בתוך הממסד? בקבוצות לשינוי חברתי בכלל
ובאשה לאשה בפרט מתקיים מדי פעם דיון בשאלה :האם עלינו לפעול
מחוץ לממסד וליהנות מהחופש שמאפשרת פעולה זו ,או עלינו לפעול
מתוך הממסד ,בתוך מרכזי הכוח ,ולשנות מבפנים? היתרון של האפשרות
הראשונה ברור – כך ניתנת לנו אפשרות לנסח בצורה מדויקת את
עמדותינו ,לא להתפשר ולהשפיע על החברה באמצעות השמעת קול
ברור ורדיקלי ,והרי הקול העקרוני והבלתי מתפשר הוא הכרחי וחיוני
מאין כמוהו .החסרונות ברורים גם הם – אין לנו אפשרות להשפיע
בדרך זו באופן מידי על תהליכים ,אלא רק באופן דיפוזי ותהליכי .מדי
פעם זרמים מרכזיים יותר יאמצו תפיסה רדיקלית כזו או אחרת שלנו.
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המציאות הקונקרטית ,המידית ,הדכאנית ,קשה מאוד לחדירה ולשינוי
אם אינך מוכנה להתפשר.
בנוסף ,מצד אחד ,העבודה עם הממסד גוררת פשרות רבות .לו היה
הדבר בידינו היינו מתנגדות לחלוטין לתרומת ביציות מנשים מתנדבות.
הביטויים השונים של סחר ברקמות אנושיות ושל הפיכת גוף האישה
למכרה שממנו מחלצים חומרים יקרים ,הם איומים ומזיקים .מצד שני,
ִ
העבודה עם הממסד מאפשרת יצירת שינוי קונקרטי ,אמיתי ,בחיי
היומיום .ההתערבות בתהליכי חקיקה עשויה לשנות חיים של אנשים,
לאפשר יישום של עקרונות פמיניסטיים .הייתה לנו אפשרות להתערב
ולהשפיע בתהליך חקיקה שביקש לעשות בדיוק את זה – לקחת נשים
צעירות ולכרות מתוכן את הביציות שלהן תוך כדי גרימת סיכונים וללא
נטילת אחריות על כך.
באחד הדיונים על ההסתייגויות לחוק התעקשתי שבניסוח מטרת
החוק ייכנס נושא מעמד האישה .לכאורה עניין רטורי וחסר חשיבות,
אך למעשה אזכור זה עשוי למנוע פרשנויות נצלניות של החוק ויאפשר
לנשים לבקש סעד במקרה שלדעתן החוק ייושם בצורה לא ראויה
שפוגעת בהן .הנוסח שהתקבל בסופו של דבר היה" :מטרתו של חוק זה
להסדיר תרומת ביציות למטרת הולדה ,תוך שמירת מרבית על כבודן,
על זכויותיהן ועל בריאותן של התורמת והנתרמת ,וכן להסדיר שימוש
בביציות לצורכי מחקר ,והכל תוך שמירה על מעמד האישה".
התמקצעות לעומת פוליטיות :לעתים קרובות עולה השאלה – האם
פוליטיקה פמיניסטית היא עניין למומחיות או לפעולה פוליטית רחבה
– זו שאלה מורכבת .אפשר לענות על שאלה זו בתשובה הפשוטה,
שלעתים יש צורך במומחיות ולעתים יש צורך בפעולה פוליטית רחבה.
אבל אני חושבת שניסינו לפעול בפרויקט הזה לפי מודל נוסף – מצד
אחד צבירת ידע ,ומצד שני העברה וביזור שלו באופן שמבליט את
ההיבטים הפוליטיים־חברתיים .זהו גם האופן שבו פועל הקולקטיב של
אשה לאשה .לאורך השנים הובאו נושאים רבים ומורכבים לקולקטיב
והם נידונו בכובד ראש וארוכות ,לעתים אף באופן קטנוני ,מעצבן
ומתארך ,ולעתים קרובות על חשבון האפשרות לפעול באופן מידי .אבל
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תמיד אחרי דיונים נרחבים ,שבהם נבחנו האספקטים הפוליטיים של
הנושא הנדון והתקבלה החלטה בהתאם לכך.
כיצד פועלים בפמיניזם באופן פמיניסטי? או במילים אחרות –
הקרדיט או הרעיון? זו שאלה מאוד מורכבת .כפעילות אנחנו מבקשות
לעתים קרובות להוביל נושאים הקרובים ללבנו .נושאים שאולי נרצה
לפתח גם מחוץ למעגל האקטיביסטי .אנחנו מבקשות לקבל הכרה
על הפעילות שלנו שלעתים קרובות נעשית בהתנדבות ,אבל בה בעת
אנו רוצות לפעול לקידום רעיון .אז איך עושות את זה? איך פועלות
למען העניין ועם זאת לא מוחקות את עצמנו? איך זוכרות את עצמנו
ועם זאת זוכרות את הפעולה עצמה ואת כל יתר השותפות לה? איך
זוכרות שהאישי הוא פוליטי ,בלי שהפוליטי ימחק את האישי? דרך אחת
לעשות זאת הייתה על פי המודל של כתיבת הדו"ח – חלוקת תפקידים
מתמדת בין חברות שידרגה באופן ניכר את רמת הפעולה .חלוקת מידע
מתמדת בין כולן והקפדה על שיתוף בידע אחת עם האחרת הייתה דרך
נוספת .שיתוף פעולה עם מקסימום גורמים הייתה דרך שלישית .בסופו
של יום ,לפעול באופן לא פמיניסטי על מנת להשיג הישג פמיניסטי הוא
אליה וקוץ בה .ישנה חשיבות גדולה לדרך הפעולה ,משום שכל פעולה
כזו היא כפולה – היא פעולה להשגת המטרה הקונקרטית ,והיא פעולה
להשגת המטרה הגדולה – יצירת חברה פמיניסטית .איני יודעת להגיד
אם עשיתי את זה או שעשינו את זה באופן מושלם הפעם .אני רק יודעת
להגיד שזה מה שניסינו לעשות.
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الباب الثالث

ריבוי קולות ומדיניות הרבעים באשה
לאשה

تنوع االصوات وتعدد الثقافات يف إيشاه

אסיה איסטושינה

اسيا ايستوشينا
פתיח
افتتاحية

כמו הרבה דברים ב"אשה" ,זה התחיל ממשהו קטן והפך להיות כדור שלג.
התבקשתי לכתוב משהו על דוברות רוסית בארגון .אמרתי – אני עמוסה,
אבל אוכל לעשות ארבעה ראיונות של שעה ,ואז מישהי אחרת כבר תכתוב.
זה התגלגל כך שאני בכל זאת אכתוב פרק על דוברות רוסית .ואז בוועדת
הספר חשבו – אולי נכתוב על מדיניות הרבעים באופן כללי? טוב ,הסכמתי
כי היה לי מעניין .אם כבר ,אמרנו ,נכניס לפרק גם את המאמר של חנה
ספרן ודליה זק"ש ,וגם את המאמר של עמליה סער .ואז הוועדה אמרה –
למה שלא נעשה מפגש ב"אשה" על מדיניות הרבעים ,נתמלל וגם נכניס
לפרק .וכך היה .עלה עוד רעיון – אולי גם את הטקסט שאיתמר כתב על
גברים ב"אשה"? ועוד דבר – אולי זה בכלל יהיה שער ,ולא פרק? ותוך כדי
התהליך ,שלקח כמה חודשים ,כל כמה ימים היתה תלמה בר דין שואלת
אותי – התקדמת? מסיימת? צריכה עזרה? מי שבתוך "אשה" ודאי מכירה
את החוויה ,ומי שלא – ברוכה הבאה לתרבות הארגונית שלנו .עוד חודש
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וזה היה הופך לספר בפני עצמו .לחשוב בקטן – זה לא אנחנו .לפניכן
התוצאה – שער שהוא כולו על מדיניות הרבעים.
קודם כל ,על מה מדובר? על שיטת הייצוג הסימטרי שהראשונה שהציעה
אותה בתחילת שנות התשעים הייתה פמיניסטית מזרחית בשם ויקי שירן
ז"ל .נכון להיום נעשה מאמץ שבכל כנס פמיניסטי יהיה יצוג פרופורציונלי
– אשה מזרחית ,פלסטינית ,לסבית ואשכנזית .הגישה הזאת נהייתה די
מקובלת מאז בעולם הפמיניסטי בישראל ,לפחות ברמה הרעיונית ,אבל
אחד הדברים שמייחד את אשה לאשה הוא התעקשות על שיטת הרבעים
בכל כנס ,צוות או ועדה שלנו וכמובן גם בהעסקת עובדות.
על ההיסטוריה של המדיניות תוכלו לקרוא במאמר הפותח של חנה
ודליה .הרציונל של המדיניות לפי דבריהן ,הוא "התנועה הפמיניסטית לא
תוכל יותר להיות מורכבת ברובה מנשים יהודיות אשכנזיות ממעמד בינוני.
נסיון החיים של נשים רבות בישראל החיות בשולי ההגמוניה האשכנזית
הוא של חוסר יכולת להשתתף בחיים הציבוריים ".המטרה היא בעצם יצירת
מרחב שיוויוני ורב גוני יותר .יחד עם גלגול ההיסטוריה של מדיניות הרבעים
והתרומה הייחודית של "אשה" ליישום שלה גם בכנסים עצמם וגם בארגון
שלנו ,הן משתפות אותנו במקום האישי של הזהות האשכנזית (שיש בה גם
מזרחיות) והלסבית שלהן.
אחרי המאמר שלהן בא הפרק עם הדברים שאמרו נשים בפגישה
שהתקיימה ב"אשה" על מדיניות הרבעים .החוויה הייתה מאוד מיוחדת.
עוד מבט לתוך התרבות הארגונית שלנו – אנחנו אימצנו כל כך את החשיבה
הביקורתית ,שרוב השיחות שלנו גם על העולם החיצוני וגם על "אשה"
עצמה – הן במהות מאתגרות ,בודקות ,ביקורתיות ,מעלות דילמות וכו' .יש
מספיק חוש הומור כדי להתמודד עם זה ,זאת היא רוח הדברים אבל לראות
את חצי הכוס המלאה זה לא הקטע שלנו .וכאן אני נוכחת ושומעת כ־25
נשים יושבות ונזכרות בהתרגשות רבה בהיסטוריה של מדיניות הרבעים ועל
ההשפעה של המדיניות על חייהן ,בהערכה ,בשמחה ,בגאווה .הנה ,כמה
דוגמאות" :במפגשים שלי עם קבוצות של אקטיביסטים/יות מהעולם –
אפריקה ,אירופה ארה"ב ,כולם הופתעו ,התפעלו ושאלו פרטים על היישום
של מדיניות הרבעים"" .ההצלחה של הרעיון היא בעיקר באשה לאשה ,בקול
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האשה ,בקואליציית נשים לשלום .אנחנו באמת מקפידות על זה"" .בזכות
מדיניות הרבעים אני בפמיניזם" ,או "הרבע הלסבי נתן לי הזדמנות להרגיש
שייכות"" ,מדיניות הרבעים חייבה אותי לדבר (ומאז אני לא מפסיקה)" .היו
גם דילמות וביקורת ,כמובן" .האם אנחנו אמורות כל פעם לייצג את הקבוצה
שלנו?" אבל בתוך זה השאלה של אם אני מייצגת או לא ,כל הזמן נמצאת
שם" ...לא תמיד בא לי להיות על תקן הפלסטינית ".האם נשים אשכנזיות
לא הפכו בדרך להתגלמות של כל הרוע?" :היה משהו מעצבן ,כי בכל מקום
אני מגיעה בתור האשכנזיה ,זה היה משהו מאוד מתייג ".שאלה שמעסיקה
נשים רבות (ואותי גם ,בתור דוברת רוסית) – למה רק ארבעה הקבוצות
האלה? מה עם נשים עם מוגבלויות ,דוברות רוסית ,אתיופיות ,זקנות,
טרנסים וטרנסיות וכו'? וגם ,כמו שאמרה אחת המשתתפות" ,מה עם ייצוג
של נשים לא אקדמיות וזה מה שהופך את הרבעים לדומים יותר מאשר
שונים".
היו כאלה שהפתרון בעיניהן הוא" ,פחות מחוייבות ספציפית לארבעת
הרבעים האלה אלא לסימבול של גיוון זהותי ושל קולות רבים עד אין סוף.
לא זהויות ,אלא מטאפורה למגוון ולחלוקה צודקת" .אחרות חששו מפתרון
של "מטפורה" – "לא רוצה שיהיה ריבוי זהויות ולמצוא את עצמנו בעוד
שנתיים בלי מזרחיות ,פלסטיניות ,לסביות .בדיוק העניין שאני אומרת
שבמקום שאנחנו מוותרות על אחד המקומות – המקום הזה נעלם ויעלם.
בעיני זה מאוד חשוב כן להמשיך במדיניות הרבעים שהיא בעצם למעשה
יותר רבגונית".
הפרק הבא הוא המשך של ההתלבטות הזאת ,ומדבר על המקום של
דוברות רוסית בארגון .אנחנו לא אחד מהרבעים ,אם כי נהנות מהשקפת
העולם המעודדת גיוון זהותי .אני משווה בין החוויות שלי ושל חברותיי
בעולם העבודה מחוץ לכותלי אשה לבין החוויה שלנו בארגון ,וההבדל
הוא דרמטי .מצד שני אני מתעקשת על כך שהציר שחורה/לבנה נהיה כל
כך מרכזי בתפיסת העולם של התנועה הפמיניסטית ,שהרוסיות לעתים
נתפסות כגרסה של אשכנזיות ,וזאת אולי אחת הסיבות (אם כי לא היחידה)
שאנחנו לא נתפסות כ"רבע" .אבל ארבע קבוצות או לא ,בעיניי ,העניין של
נשים והגירה הוא סיפור שנדרשת לו יותר נוכחות בתודעה שלנו .הפרק
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כתוב בשתי השפות ,מתוך עמדה עקרונית של הנכחת שפות האם שלנו
שאינן עברית בתוך המרחב הפמיניסטי.
בפרק על נשים פלסטיניות באשה מובאים חמישה סיפורים – של נבילה
אספניולי ,ג'נאן עבדו ,סואעד דיאב ,שהירה שלבי ורולא דיב .הן מדברות
על זיכרון פרטי ואישי של כל אשה ,וגם על זיכרון היסטורי קולקטיבי.
הסיפור שעולה הוא מורכב .שהירה כותבת ש"רוב הנשים הפלסטיניות
מעולם לא התחברו לרעיון הרבעים ,זאת למרות שהן שיתפו אתו פעולה
לפעמים .הדבר בלט בקושי לגייס נשים ערביות להיות חברות בוועד של
אשה לאשה ולהשתתף בפגישות הקולקטיב .השילוב לא צלח .למה? אולי
התשובה טמונה בזה שהרבע הזה ,הפלסטיני ,נוכח אחרת בתוך הבית ,אולי
לא הגדיר את עצמו בתור רבע או שהוא היה קיים ותבע סוג אחר של חיבור,
שותפות והשתתפות ".יחד עם זאת נשים מדברות על "התרבות הארגונית
שאפיינה את "אשה" ,שהייתה ייחודית ,רדיקאלית וגם מתפשרת ,בדלנית
ומלאה בקסם שאפשרה תחושת השתייכות והזדהות".
את ההתלבטות של נשים אשכנזיות מביאה באופן ישיר שירה כהן .היא
מתבוננת ב"אשה" בפנים ומבחוץ ובוחנת את הדילמות של המעמד המדכא
שהזהות האשכנזית כופה על המשתייכות אליה.
בפרק אישי וקצר מביאות סלבה ,תלמה ורויטל זכרונות וחויות שלהן
כנשים לסביות וקוויריות .לסיום הפרק הזה הביאו עורכות הספר מכתב של
סולידריות מאשה לאשה אל ארגון אסוואת המזכיר לנו שהמאבק לחופש
וחירות עדין לא נגמר .אליהן מצטרפת מיכל אוחיון המשלבת בכתיבתה
את החוויה של זהות מורכבת שהיא "יהודיה־ערביה־מזרחית־לסבית" .היא
מדברת על הקונפליקט הפנימי של פמיניסטית מזרחית ,יהודיה שהוריה
עלו ממרוקו ,ומתארת עד כמה המקום הזה מורכב ואינו שחור לבן .המיוחד
בפרק הזה הוא השירים השזורים בטקסט ונגיעה מרגשת בסיפור האישי.
כך היא מכריזה במניפסט אף מילה על אהבה" .אני ההתנגדות לצו האם
לתכתיבי ביציות ולמאבק מול זרע/מחפשת את תרועת החצוצרה האישית
שלי".
הפרק הבא על גברים וגבריות ושלוש נקודות הבאות להזכיר לנו את כל
מה שהוא גם גברי וגם נשי ושונה ואחר .הפרק עוסק באחת השאלות שעולה
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פעם אחר פעם לדיון באשה :מה מקומם של גברים בעולם הפמיניסטי שלנו.
חגי רוגני ,איתמר שחר ואורי וולטמן השתתפו בקבוצת הגברים שנפגשה
ב"אשה" בשנת  .2006-7חגי משתף אותנו בתהליך הקמת הקבוצה ותכניה
ואיתמר דן בשאלת היתכנותו ומשמעויותיו של הצירוף "גבר פמיניסט",
אורי וולטמן מצטרף אליהם ומביא גם את בל הוקס .לואיס לואיס מסיים
את הפרק בעדכון עכשווי ומרתק על דיונים ב"אשה" על האפשרות של
נוכחות גברית במרחב ומשמעותה כמו גם על דילמות חדשות של זהות
משתנה ושונה .אחת המסקנות של הפרק הזה היא שההירתמות למאבק
פמיניסטי לא תהיה רק מתוך "תמיכה במאבק צודק" ,אלא יותר מתוך ניסיון
להעשיר את השיח שמבקר את הסדר הפטריארכלי גם בתובנות גבריות,
ולהירתם במאמצים עקביים וכנים למאבקים פמיניסטיים.
הפרק האחרון הוא של עמליה סער .היא מבטאת חשש שהניסיון לתת
מקום לריבוי של קולות ,יביא לחיזוק של החלוקות החברתיות הקיימות.
לדעתה ,אחד הפתרונות הוא מעבר מפוליטיקה של זהות לפוליטיקה של
הזדהות .זאת אומרת ,יכולת של כל אשה להפריד בין הזהות הפרטיקולרית
שלה ובין ההזדהות הפוליטית שלה ,ובכך למנוע פיצול לקבוצות הומוגניות־
לכאורה ,ולתרום ליצירת תנועה פמיניסטית הטרוגנית.
כמו שאתן רואות ,השער יצא רבגוני מאוד בעצמו והוא משקף מציאות
מורכבת ורבת פנים .אנחנו ממשיכות לחפש אחרי המודלים החלופיים
ולהציע אותם לחברה בכלל .המודלים האלה בחלקם הגדול עדין מצויים
בשוליים ,אך מתחילים לאט לאט לחלחל למרחבים מחוץ לעולם של
אשה לאשה .אסיים ואומר שב"אשה" נוצרה לה סוג של מעבדה חברתית,
לפעמים מתסכלת ומתישה ,לעתים קרובות תומכת ומכילה ,וכמעט תמיד
תוססת ומאתגרת .הפרקים שלפניכן הם חלק מתוצאות המעבדה הזאת.
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التمثيل الذايت املتامثل :سياسة االرباع

*

הכנסים של שנות התשעים בפמיניזם המקומי ,שהתקיימו על פי שיטת
הרבעים ,הציעו מקום של התמודדות עם רעיון מהפכני .מדיניות הרבעים
נראית על פניה כעניין טכני וככלי לשינוי ,אבל היא צמחה בראש ובראשונה
מן הרצון להציע חזון פמיניסטי לעולם חדש .ב־ 1991הצטרפה קבוצת הנשים
המזרחיות ,שכבר נפגשה במשך כמה שנים ,לקבוצה של שבעה ארגונים
פמיניסטיים ,שנהגו להפגש מאז  1987כדי לתאם פעילות משותפת .עיקר
הפעילות הפמיניסטית הארצית והמשותפת עד אז התמקדה במאבק נגד
אלימות כלפי נשים יהודיות וערביות.

**

* מאמר זה פורסם באנגלית בנוסח שונהSachs, Dalia & Safran, Hannah (2007). :
Equal Representation in a Divided Society: The Feminist Experience
in Israel. In Building Feminist Movements and Organizations: Global
Perspectives, eds. Alpizar Duran, Lydia Noel D. Payne & Anahi Russo,
200-208. London: Zed Publishing House.
** שדולת הנשים ,נשים נגד פרסום פוגע ,נגה – כתב עת פמיניסטי ,לכ"ן־למען כדורסל
נשים ,אשה לאשה ,קל"ף קהילה לסבית פמיניסטית ,התנועה הפמיניסטית.
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באחת הפגישות של הוועדה שהתכנסה לדיון באפשרות של הכנת כנס
פמיניסטי ,הציגה ויקי שירן את הרעיון של קבוצת הנשים המזרחיות שאותן
היא ייצגה בוועדה .אני ,חנה ,הייתי נציגה של אשה לאשה באותה ישיבה.
לא היכרתי אז את ויקי שירן ,אך ידעתי על הפגישות של קבוצת הנשים
המזרחיות מפני שרותי גור הייתה אחת מן הנשים בקבוצה הזו וכבר אז,
פעילה נמרצת באשה לאשה .רותי ועדנה זרצקי התחילו באותה שנה לעבוד
עם קבוצות נשים בשכונות מצוקה בחיפה ,ורוב הנשים בקבוצות האלו היו
נשים מזרחיות .באשה לאשה עצמה היו נשים פלסטיניות והיינו שותפות
לפעילות ,החל מריקודי בטן ועד להפגנות נגד אלימות כלפי נשים .בנוסף,
הרבה נשים באשה לאשה היו פעילות בתנועת השלום והמחאה של נשים
יהודיות וערביות שהחלה עוד בתחילת  .1988יחד עם חברות אשכנזיות
אחרות באשה לאשה ,רובנו ממעמד בינוני ,בדיוק מי ,שמדיניות הרבעים
הייתה אמורה לנשל אותן (אותנו) מהגמוניה רבת שנים ,התחלנו ללמוד
ולהבין את תהליכי הדיכוי העמוקים בחברה .גם הלסביות שלנו עזרה לנו
לחוות ולזהות רבדים של דיכוי והומופוביה .על רקע זה יכולתי לתמוך בשם
אשה לאשה בהצעה של ויקי שירן ללא היסוס .ידעתי שאשה לאשה כבר
מיישמת בפעילות שלנו חלקים מהרעיון שקיים בבסיס המדיניות הזו ,אך
עדיין ללא שם ומסגרת אידיאולוגית.
ויקי הסבירה לחברות הוועדה את הרעיונות שלה ושל חברותיה בקבוצה
המזרחית ואמרה ,שכדי ליצור שינוי רדיקלי בפמיניזם בישראל צריך לדאוג
לייצוגיות של כל הקבוצות בה ,קרי של נשים מזרחיות ,ערביות ואשכנזיות
בכל הרבדים של ייצוג כמו מתן קול ובמה וקבלת החלטות .הרוח החיובית
שבה התקבלה ההצעה שלה נושבת עדיין מתוך דפי הסיפור של ויקי ,בפרסום
של תא הסטודנטים לצדק חברתי באוניברסיטה העברית .החוברת הוקדשה
כולה לפמיניזם המזרחי ,והסיפור הוא זיכרון חם ונעים של האישיות הסוחפת
שלה ,שליוותה את כל הכנסים מאז ,ועד מותה בטרם עת .במאמר סיפרה
כיצד טבעה את המושג "הייצוג העצמי הסימטרי ".הגדרה כוללת ומדויקת
של מה שאנחנו נוהגות לקרוא לו מדיניות הרבעים .ויקי שירן ( )2002הציגה
את הרעיון שצמח בתוך קבוצת המזרחיות מתוך התבוננות ביקורתית בחברה
הישראלית וסימון השסעים המרכזיים בתוכה .היא עצמה חזרה באותה עת
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מלימודי הדוקטורט שלה בארה"ב ,והייתה מושפעת מסוגיית הזהות שהייתה
אז על סדר היום הפמיניסטי האמריקאי .הנשים המזרחיות כאן היו מודעות
לתהליכי הדיכוי של התרבות המזרחית והערבית בישראל .הן חוו אותם על
בשרן .הן היו ברובן נשים פעילות בעלות נסיון מגוון במאבק לשינוי חברתי,
וחלקן גם היו שותפות בפעילות פמיניסטית .ויקי עצמה נקטה בשיטה הזו
בכל מקום ציבורי שאליו הוזמנה לדבר .היא התעקשה על ייצוג סימטרי
לנשים מזרחיות ,אשכנזיות וערביות מתוך תחושה ,שיש "לברוא עולם חדש
שבו אין מקום לאפלייה על רקע לאומי ודתי".
הכנסים הפמיניסטיים של שנות התשעים התקיימו לאחר הפסקה
של מספר שנים .הכנסים הפמיניסטיים שהתחילו בשנות השבעים,
שהאחרון בהם היה בקיבוץ שפיים לפני פרוץ האינתיפאדה בשנת ,1987
הפסיקו להתקיים בתקופת האינתיפאדה הראשונה (אחר כך גם בתקופת
האינתיפאדה השנייה*) .לא הייתה כאן החלטה מוצהרת .אלא שרוב
הנשים הפעילות בפמיניזם הפנו עם תחילת האינתיפאדה את המרץ שלהן
למאבק נגד הכיבוש .כבר בתחילת  ,1988התחילה התארגנות של נשים
יהודיות ופלסטיניות בארגוני מחאה נגד הכיבוש כמו מפת השלום ,נשים
בשחור ,שני ,נשים למען אסירות פוליטיות ועוד .הארגונים האלה הקימו
יחד את קואליציית נשים ושלום שארגנה כנס בדצמבר  1988בנושא עמדות
פמיניסטיות נגד הכיבוש .הקואליציה המשיכה לקיים כנסים יחד עם הפגנה
ארצית של נשים בשחור בירושלים ביום שישי האחרון של כל שנה אזרחית.
כנסים אלו התמקדו בדיון על מקומן של נשים בעת מלחמה ,על הפעילות
של ארגוני מחאה של נשים ועל אפשרות שיתופי הפעולה בין נשים משני
צדי העימות הישראלי־פלסטיני.
מאז האירוע המשותף שעשינו עם נשים ערביות ב"שותפות" ביום
האישה הבינלאומי ב־ ,1988החל באשה לאשה תהליך של עבודה משותפת
עם נשים ערביות .הפעילות שלנו נגד הכיבוש יצרה קשרים של אמון עם
הנשים הערביות שאיפשרו את העשייה המשותפת .אחר כך ,כאשר הוקמה
*

יוצאים מן הכלל הזה היו כנס החירום שאירגנו בירושלים בתמיכה במאבקה של ויקי
כנפו וכנס פמיניסטי ביוזמתה של נינה מזרחי בתקווה לחידוש המסורת של כנסים
פמיניסטיים ,שניהם בשנת .2003
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קואליציית נשים לשלום ,נסענו שתינו לישיבות בתל־אביב יחד עם נבילה
אספניולי ,והיה לנו שפע של זמן נסיעה להתווכח ולדבר וגם להסכים .היינו
גוררות את הילדים אתנו לסבתא בתל־אביב וחוזרות עייפות הביתה .כך
צמחה לה חברות מופלאה ,בה הקווים הלאומיים שהיו אמורים להפריד
בינינו ,נעלמו כלא היו .נהיינו שלושתנו לחברות בלב ובנפש ולבסוף,
הפכנו דליה ואני ,גם לבנות זוג .לא היינו היחידות ,שהעברנו את הפעילות
הפוליטית למישור האישי ,חברויות נוספות התפתחו באשה לאשה ומחוצה
לה בין נשים יהודיות לערביות ,כמו למשל בין סועאד דיאב וקטיה פרישר
[היום בניו־יורק] ,שחלקו דירה ועוד.
עמדנו כל יום שישי יחד עם נשים ערביות במשמרות של נשים בשחור,
וכאשר חזרנו לאשה לאשה הקפדנו לקבל את פניה של כל אישה בשמחה,
ללא קשר לדעותיה הפוליטיות .נבילה אספניולי הייתה פעילה באשה
לאשה ואליה הצטרפו סועאד דיאב ועוד חברות ,שחלקן היו פעילות בקו
החירום לנשים ערביות במרכז הסיוע לנפגעות אונס .היום־יום שלנו היה
משותף .באותן שנים הקימה מנאר חסן יחד עם עוד נשים פלסטיניות את
"אל פאנר" ,שיצא באומץ ובנחישות נגד רצח נשים על מה שכונה כבוד
המשפחה .התחלנו להפגין יחד אתן נגד הרצח של נשים ערביות ושל נשים
יהודיות.
השותפות הזאת בין נשים יהודיות לנשים ערביות באשה לאשה,
בארגוני מחאה ובמרכזי הסיוע (גם בירושלים קם באותו זמן קו חירום
לנשים ערביות) ,יצרה את הבסיס לשיתוף הפעולה עם נשים פלסטיניות,
שתועד במאמרן של נבילה אספניולי ושלי ,דליה (Espanioli & Sachs,
 ,)1991ושהתרחבה גם לכנסים הפמיניסטיים .בוועדה המארגנת שהחליטה
על מדיניות הרבעים ,לא היו נציגות של ארגונים פלסטינים .מה שהפך
את הרעיון הזה למעשי לגבי נשים ערביות ,הייתה החברות והשותפות
בתנועת השלום נגד הכיבוש בשנות האינתיפאדה והפעילות הפמיניסטית
המשותפת .הכללה ושיתוף של נשים ערביות בארגון הכנס וקיומו נראה היה
טבעי וגם אפשרי בעקבות העבודה המשותפת והזאת הקשרים האישים
שנוצרו במהלכה.
אל הכנס הראשון ב־ ,1992הגענו אחרי עבודת הכנה מאומצת .רותי
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ועדנה סיפרו לנשים בנווה יוסף ובטירת הכרמל על הכנס ,והן החליטו
להצטרף .אשה לאשה התגייסה כולה להכנת הכנס והייתה לכולנו
התלהבות ותקווה למשהו אחר וחדש .לכנס הגיעו כ־ 300נשים ואנחנו
היינו אחראיות לכל החלק הארגוני והכספי .האווירה הייתה באמת מיוחדת
ומרגשת .ופתאום ,ביום שישי בערב ,באירוע המרכזי של הכנס ,כאשר כולנו
היינו יחד במליאה ,נתברר שנשים לסביות לא יכלו לשאת את אי־הניראות
שלהן (שלנו) .כמה קשה היה לנו לשים את הדיכוי הפרטי על סדר היום.
הרי רבות מאיתנו ,גם בוועדה המארגנת של הכנס וגם באשה לאשה היו
לסביות .מעניין להבין איך קרה שהרבע הלסבי לא נוצר מיד באותה ישיבה
היסטורית ,שבה נתקבלה מדיניות הייצוג הסימטרי .רק כאשר הגענו לכנס
עצמו ,היה ברור שהנוכחות הלסבית בכנס היא גדולה .נשים לסביות רבות
ראו באותן השנים את הפמיניזם כבית הטבעי שלהן .באשה לאשה הלסביות
היו תמיד חלק טבעי מהקהילה אבל ,המדיניות החדשה הייתה צריכה לפנות
מקום מיוחד ללסביות גם כזהות וגם כרעיון .לכן ,הייתה חובה לשנות את
המבנה של הכנס הפמיניסטי ולעבור מייצוג סימטרי של שלושה חלקים
ל"שיטת הרבעים" .זאת הייתה הזדמנות לכולן לבחון את העמדות שלהן
כלפי השותפות עם נשים לסביות וכלפי ההומופוביה הגלויה והנסתרת של
כולנו.
מעבר לשיתוף הפעולה ,עלו מתחים וכעסים שהיו מצויים בכל קבוצה
ואצל נשים רבות .היתרונות והחסרונות של מדיניות הרבעים היו רבים
ומורכבים .נשים רבות חוו תהליך של התחזקות והעצמה .לנשים אחרות
הייתה תחושת כעס ואכזבה .החלל המשותף הזה שהתהווה בכנסים
הפמיניסטיים בשנות התשעים ,היה מקום מאפשר לרגשות עזים ,שלא היה
להם מקום קודם לכן במרחב הפמיניסטי בארץ .היה כאן ,ללא ספק ,מקום
לחזק חיבורים וקבוצות כמו גם ליצור זהות מוגדרת וקבוצתית ,שהפכה
במקרים רבים גם לארגונים פעילים ומשפיעים .מדוע היה הרעיון של הייצוג
העצמי הסימטרי חשוב ומה הוא בעצם הציע לעשות? ניסיון החיים של
נשים רבות בישראל החיות בשולי ההגמוניה האשכנזית ,הוא של חוסר
יכולת להשתתף בחיים הציבוריים בציבור הרחב כמו גם בתוך הפעילות
הפמיניסטית .לאורך השנים היו אלו ,בעיקר נשים אשכנזיות ,שהשתתפו
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בכנסים ,ארגנו ישיבות והובילו את הפעילות הפמיניסטית בארץ .לעתים,
הצטרפו אליהן נשים מזרחיות או ממוצא מעורב (כמוני ,דליה) ,שהמעמד
הבינוני וההשכלה הגבוהה שלהן חיברו אותן לפעילות .כאשר תוכננו כנסים
פמיניסטיים ונשים נקראו להציע סדנאות ופאנלים ,הראשונות להתנדב היו
נשים אשכנזיות ,שהיו בדרך כלל מקושרות יותר ובעלות ניסיון .כתוצאה
מכך ,האפשרות של נשים פחות מקושרות וחסרות פריבילגיות לזכות
בעמדה כלשהי של שותפות ,הייתה נמוכה .רעיון הרבעים בא להחליף
את ההגמוניה האשכנזית בשיתוף של נשים ממגוון של קבוצות בהנחה,
שרק בדרך זו ניתן לפעול באופן רדיקלי ולהציע שינוי אמיתי גם בפעילות
הפמיניסטית וגם עבור החברה כולה.
הכללתן של קבוצות מדוכאות ומוחלשות בשיח הפמיניסטי הפכה
להיות מטרה מרכזית של הנשים הפעילות בארגונים השונים .ארבע
הקבוצות שנבחרו כמסמנות את הדיכויים המרכזיים של החברה לא נבחרו
במקרה .הנשים האשכנזיות ייצגו את ההגמוניה השולטת במדינת ישראל
מאז הקמתה .הקבוצה של הנשים המזרחיות סימנה את הדיכוי הפנים־יהודי
בישראל ,שמקורו בדיכוי של המזרחיות כרעיון וכמצב קיומי .מדינת ישראל
שאפה מיום הקמתה לחקות את המודל המערבי של התרבות ,וסירבה
להתייחס בכבוד לתרבות הערבית ,שממנה באו מרבית היהודים המזרחיים.
דיכוי תרבותי זה השפיע עמוקות גם על מצבן של הנשים הפלסטיניות
אזרחיות המדינה  ,שסובלות בנוסף לכך ,גם מדיכוי לאומי־פוליטי מתמשך
על רקע הסכסוך .הקבוצה האחרונה שנכללה בחלוקה הייצוגית הזו היא
קבוצת הנשים הלסביות ,שהדיכוי שלהן מצטרף לדיכוי של כל אישה
ואישה על פי מוצאה והשתייכותה .אין ספק ,שהקיום הלסבי היה אז ועודנו
היום שביר ונתון בדיכוי עמוק של חברה הטרוסקסואלית.
המשמעות המעשית של החלוקה הזו הביא לידי כך שבכל פאנל או
סדנא שהתקיימו בכנסים בנושאים שונים ,היו חייבות להשתתף ארבע נשים
שהסכימו לדבר בציבור וגם לייצג או לפחות ,להזדהות עם אחת הקבוצות
שאליה השתייכו .מספר הסדנאות גם הוא התחלק בין ארבעת הרבעים,
כאשר כל אחת מן הנשים המנחות התבקשה להתייחס לזהות של הקבוצה
אותה ייצגה בזמן הסדנא עצמה .זה לא היה קל למצוא מספיק נשים אשר
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תוכלנה להנחות סדנאות .כמובן ,אותה חלוקה חלה גם על אירועי המליאה
שבהם השתתפו כל הנשים הנוכחות בכנס .זו לא הייתה מלאכה קלה למצוא
את הנשים המתאימות ולשכנע אותן ,שתהיינה מוכנות לדבר בנושאים
השונים וגם להזדהות כחלק מאחת הקבוצות .לכן ,הכנת הכנסים הפכה
להיות משימה מורכבת.
אחת הנקודות המרכזיות של מדיניות הרבעים הייתה התהליך המעצים.
נשים רבות שלא הייתה להן מעולם הזדמנות לדבר בציבור ושלמרות
פעילות עניפה ומגוונת ,לא דיברו בשם קבוצה או ציבור כלשהו ,היו
לפתע באור הזרקורים .רותי גור מספרת על התהליך שבו ויקי שירן וטל
ירוס שהייתה נציגת קל"ף (קהילה לסבית פמיניסטית) בוועדה המארגנת,
הכריחו את החברות ואותה עצמה לשתף פעולה בעשייה שהתחייבה
ממדיניות הרבעים .רותי הרגישה שהיא לא תוכל יותר לסרב לבקשה
לדבר מעל הבמה ,דבר שהיא מעולם לא עשתה עד אז וגם לא השתוקקה
לעשות ,מאחר שהדרישה למדיניות של ייצוג סימטרי חייבה גם אותה וגם
את האחרות להשתתף ולייצג .לעתים הפעם הראשונה הייתה זו שפתחה
אפשרויות חדשות .היא אומרת" ,ואני עצמי שזה חייב אותי .הרבה שנים
האשכנזיות אמרו אבל זה תמיד היה פתוח – זה נכון .אבל זה לא מספיק,
שהדלת פתוחה כי אנחנו לא בדיוק יודעות מה יש מאחורי הדלת ואנחנו לא
בטוחות שזה הבית שלנו( ".ראיון עם רותי גור ,5.3.2007 ,חיפה)
הכנסים ,שהתקיימו בעקבות המדיניות החדשה איפשרו לנו לחוות
חוויות ולהכיר עולמות שלא היכרנו במידה מספקת קודם לכן .אנחנו
זוכרות את הפעם הראשונה ששמענו את אמל אלסאנע מעל הבמה .היא
דיברה על חיי היום־יום של נשים בנגב .על הקשיים ,הבעיות ואפילו על
אמבולנס שאין להשיג ברגעים של חירום .אנחנו זוכרות את הכנס הזה
היטב .עבדנו – כל החברות של אשה לאשה שלקחה על עצמה את החלק
האדמניסטרטיבי של הכנס – בלי הפוגה .טיפלנו בבקשות ובבעיות של כל
אחת מהמשתתפות .אספנו כספים ,שילמנו ,התמקחנו ,דאגנו ,צחקנו ,בכינו.
היכרנו נשים מדהימות מכל הארץ והרגשנו תחושה של כוח .היו גם מריבות
וויכוחים והפתעות ואי הבנות ,אבל הדלת הפתוחה – כמו שאמרה רותי –
הייתה פתאום לבית.
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אשה לאשה (כמו גם קול האשה וקואליציית נשים לשלום ,מאוחר
יותר) הייתה אחד הארגונים שהוביל את אימוץ רעיון הרבעים גם כעיקרון
וגם בחיי היום־יום של הארגון .הרעיון בא לידי ביטוי הן בהעסקת עובדות,
באיוש ועדות ופרויקטים ובבחירת נושאים לפעילות .ארגונים רבים אחרים
הם עצמם חלק מתוך הרבעים ועצם קיומם ופעילותם העניפה מעידה על
העוצמה של ההתארגנות הפמיניסטית על פי המוצא וקבוצת ההזדהות של
המשתתפות .כמו כל רעיון ,יש בו גם חסרונות וגם יתרונות .את היתרונות
והחסרונות של מדיניות הרבעים ערכנו באשה לאשה בסוף שנות התשעים,
בניסיון לתת תמונה שלמה יותר של משמעותה של המדיניות הזו בעבורנו
וכדי לתאר אותה למי שלא לקחה חלק בכנסים של שנות התשעים .אנחנו
מביאות כאן את הרשימה כפי שנכתבה במקור.
יתרונות .1 :מאפשרת עבודה משותפת  .2נותנת ייצוג שוויוני של
קבוצות זהות שונות .3 .מעצימה באופן אישי את אלו שלא היו מיוצגות.
 .4מחדדת ומאפשרת רגישות תרבותית ומעלה מודעות לשונה ולשוני.5 .
אמירה פוליטית :אפשר לנהל בצורה אחרת על ידי יצירת אלטרנטיבה.6 .
יוצרת מעגלי היכרות ורישות חברתי חדשים .7 .יוצרת אפשרויות פעולה
חדשות וגיבוש פרויקטים שונים .8 .פיזור כוח ומשאבים .9 ,התחזקות של
קבוצת זהות .10 .ייצוג של שסעים בולטים ומוסתרים בעת ובעונה אחת.11 .
לוקחת כוח מהקבוצות ההגמוניות ומחייבת כל אחת להתעמת עם הגזענות
שבתוכה.
חסרונות .1 :פשטנות :מתעלמת מהמורכבות כי מחלקת אותנו לקבוצות
אחידות .2 .שרירותית :אמנם השסעים בולטים אבל קיימת התעלמות
מחלוקות אחרות בין עניות לעשירות ,זקנות וצעירות ,ותיקות ומהגרות ,עם
מוגבלות ובלעדיה ועוד .3 .פיצול של הפעילות המשותפת שהייתה לכאורה
אוניברסאלית .4 .העלתה את רמת היריבות בכך שחשפה את הניגודים בין
הקבוצות .5 .חושפת את האינטרסים המשותפים והמנוגדים של הקבוצות.6 .
מעלה שאלות של ייצוג :איך בוחרות ומי בוחרת והאם אשה אחת יכולה לייצג
את הקבוצה אליה משתייכת .7 .מקשה על אפשרויות של שיתוף פעולה.
המחוייבות של אשה לאשה לשיטת הרבעים ,על יתרונותיה וחסרונותיה,
חיזקה את הארגון ואת הקהילה הסובבת אותו .לאף אחת מאיתנו לא היה
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ספק ,שהחברה בישראל מאופיינת בשסעים ובקבוצות מיעוט מדוכאות.
למרות הניסיון של מנהיגים שונים ומפלגות שונות לטעון ,שאפלייה על
בסיס עדתי חלפה זה מכבר מן העולם ואם יש בכלל אפלייה נגד ערבים
וערביות ,הרי היא מוצדקת בתוקף הנסיבות של הקונפליקט ,היינו כולנו
מודעות היטב למשמעות של דיכוי המזרחיות והערביות לאורך השנים .אבל
הצבת הידע הזה בקדמת הפעילות לא הייתה קלה .המרכזיות של שיטת
הרבעים בכנסים של שנות התשעים הייתה סוחפת .היא נגעה בכל נושא
אחר שעלה לדיון בכנסים והיא הכריחה כל אחת מאיתנו להתמודד עם
הגזענות הגלויה והסמויה שלה .גם ההתמודדות עם ההומופוביה לא הייתה
קלה לאף אישה ולאף קבוצה .אבל הדיונים ,הוויכוחים ,המריבות ,יחד
עם התהליכים של תובנה ,התפייסות וחברות שקרו ,היו מעצימים בדרכם
המיוחדת .זה היה כנראה תהליך הכרחי להמשך העבודה הפמיניסטית בארץ
על גווניה השונים .מעבר לאפשרות לעבוד יחד ,נתנו הכנסים גם אנרגיות
של כוח ועוצמה ,ואולי גם כעס ,שהצמיחו כנסים אחרים והתארגנויות
של כל קבוצה בתוך עצמה .בשנות התשעים התקיימו כנסים נפרדים של
נשים מזרחיות ,של נשים לסביות ושל נשים פלסטיניות .מפת הארגונים
והפעילויות הפמיניסטיות בארץ השתנתה ללא היכר.
קבוצה אחת ,שלא הרגישה צורך להתארגן ביחד ולא יצרה ארגונים
חדשים הייתה הקבוצה האשכנזית שאנחנו משתייכות אליה .זה לא
המעיט מהתהליך של העלאת המודעות שעברנו .בירושלים יזמו אראלה
שדמי ומירי סגר קבוצה של נשים אשכנזיות ואראלה גם כתבה על הנושא
הזה .התמודדות עם האשכנזיות שהיא פעמים רבות קשורה למעמד כלכלי
ולפרבילגיות לא נעלמה מאיתנו .גם בין שתינו יש כמה חלקי רבעים.
מאז שנות התשעים אנחנו לסביות ולדליה ,רבע מזרחי עם סבא שבא
מתורכיה במאה ה־ 19ואמא שנולדה כאן ושמה דבורה מזרחי .קשרנו את
חיינו במאבקים רבים ,שלעתים נגעו בחיינו שלנו ממש ובדיכוי שחווינו
כחלק מהקהילה הלסבית ,ולעתים נגעו בחייהן של נשים רבות אחרות.
ראינו בהתנגדות שלנו לכיבוש ביטוי לסולידריות עם הדיכוי של חברותינו
הפלסטיניות .אנחנו לא בטוחות ,שהמודעות לפריבילגיות היומיומיות
שאנו נהינות מהן מספיקה כדי להתמודד עם המרחב שלתוכו נולדנו בתור
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נשים אשכנזיות מן המעמד הבינוני .אבל השייכות לקהילת אשה לאשה,
המחוייבת תמיד לרעיונות של עוצמה והתנגדות לדיכוי ,הכריחה אותנו
להמשיך ולהתמודד עם הגזענות של זכויות היתר.
כן ,זו הייתה תרומה מיוחדת של החשיבה הפמיניסטית בשנות התשעים.
היא לא זיעזעה את אמות הסיפים של החברה בישראל ,היא לא הביאה
למהפכה .אבל הפעילות על גווניה השונים רק הלכה והתעצמה במשך
השנים .נשים מובילות מאבקים חברתיים ,וארגונים לצדק ולשוויון וציבור
גדל והולך בחברה מבין ,שהדרך של אלימות וכוחנות שבה און ,הון ושלטון
מחליפים ערכים של צדק ושוויון לא תצלח.
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تتحدثن عن سياسة االرباع« :إيشاه» كتنظيم
متعدد-الثقافات

דליה זק"ש :מאז תכנון הכנס הפמיניסטי הארצי בשנת  1991התקבלה
החלטה לאמץ את מדיניות הייצוג הסימטרי לנשים שהחלה בייצוג של
שלוש קבוצות .בתחילתו של הכנס אנחנו ,הנשים הלסביות ,שאלנו איפה
הייצוג הלסבי? וכך יצא שאצל הפמיניסטיות לשלושה שלישים יש ארבעה
חלקים .המתמטיקה הפמיניסטית .אחד העקרונות שהיו בארגון הכנס
ולאחר מכן בהמשך ,היה שכל פאנל ,נושא ,סדנה – מיוצג על ידי נשים
מכל השלישים והרבעים .מיד עלה הנושא – "אבל אין מומחיות" מזרחיות
ופלסטיניות לכל נושא ונושא .התשובה הייתה – צריך לחפש ,לעשות את
המאמץ ולמצוא את האישה שמייצגת את השלישים והרבעים האלה .כך
התחילה מדיניות הרבעים לפעול בצורה גלויה ומוצהרת .זה היה אתגר
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לכולנו .ההתלהבות הייתה גדולה ועשינו זאת בשמחה .אבל מיד התחילו
לעלות גם קולות שונים .מה זה ארבע הקבוצות האלה? מה עם זקנות ,נכות?
עלתה טענה על ההתעקשות ,הנוקשות וההקפדה של הייצוג השווה בכל
נושא ותחום .אמרנו – אנחנו חושבות שאם לא נתעקש ,לאט לאט המצב
יחזור לקדמותו .עם השנים נשים חדשות הצטרפו ועלו שאלות נוספות .היו
מתנגדות ותומכות ומהססות והיו אלה שטענו נגד הנוקשות ואלה שאמרו
שצריך ייצוג רב תרבותי או מעמדי ...כל אחת מאיתנו נכנסה לתהליך הזה
בזמן אחר והזכרונות של כל אחת הם שונים .אחד המקומות שבאמת הצלחנו
לשמור על הרוח של מדיניות הרבעים הייתה כאן באשה לאשה .המשכנו
להיות ארגון שכולל נשים מכל הרבעים ואנחנו מנסות תמיד ,בכל מקום ,בין
העובדות ,בוועד ,בכל הייצוגים של הארגון ,לשמור על מדיניות הרבעים.
למרות שארבע הקבוצות לא מייצגות את כל הקבוצות הראויות לייצוג
בחברה הישראלית ,לרעיון יש היסטוריה ,הווה ותהליך .רצוי להמשיך לדבר
בו .בדיון הערב רצינו שכל אחת תתאר את המקום שממנו היא באה .איך
שמעה על מדיניות הרבעים ומה היא מרגישה לגביה.

תמונה  .24משתתפות במפגש .מימין לשמאל :ריטה ,דליה ,שני ,ליאת ,נסרין ,רויטל ,אסיה ,שולה,
אורלי ,ז'נט( .צילום :שרית שני).

שני ורנר :אני לא זוכרת מתי שמעתי על מדיניות הרבעים .מאז שהכרתי את
הפמיניזם ידעתי על המדיניות הזו וזה נראה לי מאוד מוזר .נראה לי שיש
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הרבה יותר דמיון בין הנשים המיוצגות מאשר שוני .זה היה כשהייתי בת
 19בכנס במאי  .2003תהיתי איפה כל הנשים הצעירות ואמרו לי שהנשים
הצעירות יהיו בסוף .ואז היה הפאנל האחרון והיו בו ארבע נשים ואחת הייתה
פלסטינית לסבית והשניה מזרחית לסבית ואשכנזיה לסבית ...כולן היו בנות
שלושים בערך ולא הרגשתי שהן באמת צעירות .הרגשתי שאני לא שייכת
לשום רבע כי אני חצי אשכנזיה וחצי מזרחית ואז עוד לא הייתי לסבית
והרגשתי שאני לא שייכת לשום מקום .דבר ראשון שחסר לי הוא ייצוג של
נשים לא אקדמיות וזה מה שהופך את הרבעים לדומים יותר מאשר שונים.
הרבעים נקבעו לפי קבוצות שכבר נקבעו קודם לכן .הדבר השני שמענין לשים
לב אליו איך בתחילת הדרך המאמץ היה למצוא נשים שיכולות לדבר ואני
מרגישה שהיום אנחנו יותר פונות לקבוצה של "חשודות מיידיות" ולא באמת
משתמשות ברעיון כדי להרחיב .ומה שאנחנו לא עוסקות בו זה נגישות – איך
להביא עוד נשים כל הזמן ולא לדאוג שכל הזמן יבואו אותן קבוצות[ .דליה:
 FORAנוסדה מתוך רצון ,לאור הרעיון של הרבעים ,ליצור קבוצה של רוסיות].
חנה ספרן :היה לי מזל והייתי נציגה של אשה לאשה בשנת  1991בישיבה
שוויקי שירן באה לוועדה להכנתו של כנס פמיניסטי .היא אמרה שאם הוועדה
רוצה את הנשים המזרחיות כשותפות בכנסים הפמיניסטיים אז הן מציעות
את שיטת הייצוג הסימטרי .היא הציעה אז שלושה ייצוגים :מזרחיות,
אשכנזיות ופלסטיניות .לא זוכרת למה לא קפצנו מיד ואמרנו שצריך להוסיף
גם לסביות .אבל בכנס ההוא ,בשנת  ,1992הראשון אחרי הפסקה ארוכה
(בגלל האינתיפדה הראשונה) ,החלוקה הפכה משלושה חלקים לארבעה
רבעים .באשה לאשה היינו בתהליך הזה כבר מסוף שנות השמונים כשעבדנו
יחד ,פלסטיניות ויהודיות ,ואחר כך בתחילת שנות התשעים כשהתחלנו
לעבוד עם נשים בשכונות .הגענו מוכנות לרעיון של שיטת הרבעים .זאת
הייתה מהפכה שהגלגולים שלה מרתקים והיא לובשת ופושטת צורה .הרעיון
הזה של הרבעים ,כאשר זה בטח כבר לא ארבע רבעים אלא הרבה רבעים,
מלווה אותי כל הזמן באופן עמוק ומרתק .אבל עדיין – ותמיד יותר קל לשכוח
את הלסביות ולא לדבר עליהן (עלינו) בפומבי – וגם תמיד עולות שאלות על
זהות שאי אפשר לשנות אותה ,והזדהות שאפשר לבחור בה.
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נסרין מזאווי :הגעתי לפמיניזם בערך ב־ .2002-2001זו הייתה תקופה שבה
מדיניות הרבעים הייתה תחת סימן שאלה של פוליטיקת זהויות כן או לא.
הייתי אז ,לא זוכרת בת כמה ,הייתי פמיניסטית מתחילה .כערביה – אחרי
המשבר של אוקטובר  – 2000הייתה תפנית חזקה בגישה הפוליטית ,שלב
של גיבוש הזהות והאני מאמין מכל הבחינות .אני חושבת שמדיניות הרבעים
– והשיח סביבה – הייתה גורם מאוד מכריע ומשפיע על גיבוש הזהות
הפמיניסטית הרדיקלית שלי .המודעות של פמיניזם שחור ,מודעות לגבי
העניין של מזרחים בארץ בכלל ובתוך התנועה הפמיניסטית בפרט .וגם לתוך
זה המודעות חלחלה לאט לאט ,שוב ,לתוך הזהות שלי אחרי שהתגבשה.
אני פלסטינית ,רבע ,חצי ,שלושת־רבעי .אבל בתוך זה השאלה ,אם אני
מייצגת או לא ,כל הזמן נמצאת שם .כפלסטינית אני מבינה שאני עם הרבה
פריבילגיות ,רכב ,חופש תנועה ,ניידות עצמאית ,השכלה ,אנגלית .אז לאט
הביקורת והמודעות מתחילה לחלחל .לא תופסת עצמי כמייצגת .דוחפים
אותי ,כי אני כן מייצגת? או לא מייצגת? לא נפתר .לפעמים חשבתי שצריך
לבטל את מדיניות הרבעים .לפעמים אני חושבת שזה טוב שישנה .עדיין לא
יודעת .אבל זה היה משהו מאוד משמעותי בתנועה הפמיניסטית הישראלית
שהשפיע עלי בגיבוש ה"אני מאמין" והזהות במקום שאני נמצאת בו היום.
רויטל קישינבסקי :בהתחלה חשבתי ,שאני לא אוכל לחשוב על היסטוריה
שאין בה את שיטת הרבעים ,אבל בעצם זוהי כל ההיסטוריה שלי ,לפני
שנכנסתי ל"אשה" .הגעתי ל"אשה" בערך ב־ .2007לפני זה לא חושבת
שבכלל נתקלתי בשיטת הרבעים .הייתי כבר בתואר ראשון ,באוניברסיטה
בטח שלא שמעתי על זה .עכשיו זה נראה לי טריוויאלי לחלוטין .עיקרון
שמאוד חשוב לי שהפעילות ,האקטיביזם שלי יתנהלו לפיו .לוקחת את
העיקרון לא רק ב"אשה" ,אלא גם לפעילות במקומות אחרים .דבר ראשון,
אני פחות מרגישה מחוייבות ספציפית לארבעת הרבעים האלה אלא
לסמבול של גיוון זהותי ושל קולות רבים עד אין סוף .הגיוון הזה בקולות
הוא גם משמעותי לתוצרים ולפעילות שלנו .בלי גיוון של קולות ,עמדות,
זהויות ,האקטיביזם שלנו יהיה בהכרח פחות משמעותי ורחב ושורשי .דבר
שני ,לא מאמינה בנושא של ייצוגים .לא חושבת שההימצאות של מישהי
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מזהות מסויימת ,לא משנה מי ,תהיה יכולה לייצג באופן מלא את הקבוצה
הזהותית ממנה באה.
אסיה איסטושינה :ההיסטוריה שלי בפמיניזם המאורגן התחילה עם יאנה
קנפובה ,שהייתה אז הרכזת של קואליציית נשים לשלום ,בפגישה באשה
לאשה .היא יזמה אז את ( FORAקבוצה של נשים רוסיות בתוך הקואליציה).
לא היינו רבעים אלא רוסיות .זה שאני היום עובדת ב"אשה" ,זה בזכות זה
שיש פה מודעות לרעיון הרבעים .הקבוצה שלנו התחילה לפעול בשנת .2003
מה שקרה שעד עכשיו ,כל העבודות שלי היו או בארגונים רוסיים או בארגונים
שעובדים עם רוסים .עד "אשה" לא הייתי בתפקיד שהוא לא תפקיד רוסי.
שמחה שהמדיניות קיימת כי כיף להיות ב"אשה" ,הייתי רוצה שהתפיסה
תתרחב לכל מקומות העבודה בישראל .מצד שני אני מרגישה שיש הרבה
שאלות ונשמיע אותן עכשיו .הקהילה והקולקטיב :נשים לב שאין לנו הרבה
דוברות רוסית פעילות ,מתנדבות ,בקולקטיב – אלא אם זה פרויקט רוסי.
שואלת את עצמי איך זה קורה ולמה .האם יש לנו תשומת לב לאוכלוסייה
הזאת ומה צריך לקרות כדי שיקרה .גם בתור עובדת – איך המקום מתארגן
כדי לאפשר לנשים ,שעברית לא שפת האם שלהן להרגיש בנוח[ .ריטה :ושגם
לא יודעות אנגלית] .למשל אישה פלסטינית .האם נגיד לה לכתוב בעברית?
דוברת רוסית באיזו שפה תכתוב? [סלבה :יש קבוצה של נשים מבוגרות
שלומדות אמנות" .אשה" מאפשרת להן בהרבה מובנים את המרחב .תלמה:
כל השנים היה מרחב לקבוצות רוסיות] .זהו באמת ספליט משמעותי בין נשים
עם "חיים רוסיים" לבין שיתוף .הן לא תורמות את החשיבה שלהן לארגון.
שולה נהיר :קשה לי ...רק מתחילה פה .הצטרפתי לפני חודש־חודשיים
לארגון .כשראיתי פעם ראשונה את השיטה באתר של "אשה" ,זה נראה
לי אנכרוניסטי כזה .למה דווקא ככה ולא אחרת? למרות שמכירה קצת את
הבעיה של נשים מזרחיות שלא הגיעו לייצוג .זה אולי התאים לתקופה
מסויימת אבל עכשו יש כבר את המודעות הזאת של להסתכל ,למצוא את כל
הקבוצות .מצד שני – אם עדין לא יודעים איך ליצור את הדיון הרב תרבותי
עדיף להשאר במשהו שכן מאפשר .אסיה אמרה שהשיטה הזאת עשתה לה
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טוב .אבל מה זה רוסיות? איזה רבע זה? יכול להיות שזה שהיא תדבר לאו
דווקא כרוסיה נתפס כיתרון ,שיודעים איך להתייחס לרב תרבותיות לאו
דווקא בגלל שיטת הרבעים .אני די בעד לבטל את הרבעים האלה וללכת
לקראת משהו רחב יותר.
סלבה גרינברג :מה אני אוהבת בשיטת הרבעים? אף פעם לא חוויתי אותה
בתור זהויות אלא באופן מטפורי .הרבה יותר הזדהויות מאשר זהויות.
אני מרגישה שזה עיקרון מנחה שמדבר על ריבוי קולות .והחלקים הלא
נעימים שבו שבאות למישהי ואומרות לה – "צריכות לדבר על  Xוזה נושא
שבאופן מסורתי מזרחיות ופלסטיניות מדברות עליו"  ,אלה חלקים שלא
אוהבת אותם .ב"אשה" השכילו לא ליפול למקומות האלה .ב"אשה" לפחות
אני רואה ,שתמיד הייתה מודעות לזה שכשמחפשות דוברת אז לא פונות
תמיד אל המובן מאליו .נשתדל שלא תמיד נזמין פלסטינית על הכיבוש
או מזרחית לדבר על מאבק מעמדי .זה איך שאני מרגישה ,אולי לאחרות
זכרונות אחרים .כל עוד זוכרות שזוהי מטאפורה ולא נצמדות לזהויות,
שלדעתי הולכות ונעלמות ,לא מהבחינה הגנטית של זהויות היברידיות ,אלא
הזדהויות מגוונות ,מזדהות עם מאבקים שלא קשורים בביולוגיה ,בחירות
כאלה ואחרות .לא בעד לבטל ,אלא להמשיך ולזכור את המטאפורה.
ליאת לייזר :הגעתי ל"אשה" ב־ 2010ושמעתי על שיטת הרבעים בקורס
שפתח את הראש והשפיע על החשיבה הפמיניסטית ומצד שני היה משהו
מעצבן ,כי בכל מקום אני מגיעה בתור האשכנזייה השתלטנית והמעצבנת.
זה היה משהו מאוד מתייג שהייתי צריכה לעשות קונטרה כדי שכאשר
אני נכנסת לחדר אני לא אהיה האשכנזייה שיתחייסו אליה באופן מסוים.
יש פריפריה ,יש סיפור חיים ויש גם מצב אקונומי .התייחסתי אל זה כאל
קונטרה למציאות עגומה .המילה "רבעים" נראית לי לא מתאימה" ,שיטת
החלקים" נראית לי טובה יותר .זה כלי שמשרת אותי בצורה מדהימה.
אראלה שדמי :ל"אשה" הגעתי רק ב־ ,2007לפני כן בירושלים הקמתי יחד
עם איבון דויטש את "קול האשה" ועוד .זה עלה על רקע דיון חזק בשנות
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ה־ 80וה־ 90על שאלת הייצוג ,את מי אנחנו כפמיניסטיות מייצגות והאם
אנחנו יכולות לייצג .צצו כל הזהויות הפמיניסטיות הישראליות – קל"ף
[קהילה לסבית פמיניסטית] ,פלסטיניות ,מזרחיות .הכל היה תוסס כשוויקי
שירן הגיעה והציעה את הרעיון שהתקבל על ידנו באהדה .ויקי דיברה רק
על השלשות ולא היה לה קל לקבל את העניין הלסבי .אני זוכרת שדיברנו
בפאנל ,היא שכחה להזכיר את הלסביות והזכרתי לה ,והיא אמרה" ,בשביל
זה את כאן להזכיר לי" .בשנת  2004המזרחיות אמרו" ,לא אכפת לנו שיהיו
לסביות אבל למה צריך ייצוג ללסביות למה הן כל כך מיוחדות?" שאלות
שהפנו אלי .זה היה רעיון גאוני לשאלת הייצוג ...ולשליטה של האשכנזיות.
ההצלחה של הרעיון היא בעיקר באשה לאשה ,בקול האשה ובקואליציית
נשים לשלום .ההבדל בין הארגונים הללו לארגונים אחרים בארץ הוא שהן
מקפידות על זה .בארגונים פלסטיניים ,למשל ,או מזרחיים ,לא מקפידות
ואולי צריך לייצר שם מדיניות רבעים אחרת .בכל אופן ,ההצלחה היא שזה
עניין מטפורי ושזה הוטבע ושכאילו לא צריך יותר .גם פמינסטיות מחוץ
לשלושת הארגונים האלו יודעות את זה וערות לזה .זה עורר שני דברים
וחידד – גרם לנו להסתכל פנימה במה אנחנו דכאניות – עשינו זאת בקבוצת
האשכנזיות בצורה רצינית ,איפה אנחנו שותפות לדיכוי וזה לא משנה
באיזו קבוצה .בקהילה הלסבית זה מעניין איך מדכאות טרנס וכו' .הצד
השני של המטבע – מחייב להסתכל על אחרות ולהיות רגישות .יום אחד
ישבנו בבית קפה עם חברות וראינו אשה נכה – אני טענתי שצריך להיות
רגישות אליה ,וחברה אחרת טענה שצריך להתייחס אליה כאילו אין לה
כלום .זה הוויכוח .מאז שהחלה מדיניות הרבעים ב־ ,1992מתווכחות על זה.
שאלת הייצוג קיימת גם היום .הרבע החמישי הוא הדתיות – איפה אנחנו
נכנסות ומקבלות יצוג – אתיופיות ,רוסיות ועוד ..אין לי בעייה עם הפתרון
המטפורי ,לא הפסקנו לדבר עליו מאז .יש לנו בעיית ייצוג שהיום היא שונה
– יש עוד זהויות לא מיוצגות (רוסיות ,טרנס וכו') צריכות לשאול שוב את
השאלה של הייצוג ואיך מבטאים את זה .אני לא נבהלת מהביקורת מבחוץ,
גם את המילה פמיניזם לא אוהבים ולוקח שנים עד שנשים קוראות לעצמן
פמיניסטיות .שאלת הייצוג מרכזית בפמיניזם ואולי הגיע הזמן לחשוב
עליה שוב.
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רותי גור :אני השתתפתי בקבוצה של המזרחיות באותו זמן שיצאו לדיונים
עם הוועדה של נציגות הארגונים ,שבאו להכין את הכנס הפמיניסטי .זוכרת
שוויקי שירן אמרה לנו" ,תשמעו ,אני הייתי שם בהכנה לכנס ואני דרשתי
שיהיה עניין הייצוג וזה מחייב אותנו .כולכן חייבות עכשיו להירתם לנושא
הזה" .חלק מאיתנו אמרו לא" ,אנחנו לא מדברות בציבור" .היא אמרה" ,אין
דבר כזה ,אני התחייבתי" .אחרי זה ,ויקי וטל ירוס [נציגת קל"ף בוועדה
המארגנת] הכינו את התכנייה וראו שחסרות נשים פלסטיניות .התקשרו אלי
ב־ 11בלילה ואמרו" ,רותי ,דחוף ,תשיגי לנו פלסטינית ".מה אני ,קבלנית?
ואז הן אמרו" ,אין ,אנחנו חייבות בכנס הזה שיהיה בו ייצוג כמו שהתחייבנו".
הלחיצו אותי ואני הרמתי כמה טלפונים והגיעו כמה פלסטיניות .את הקטע
של "לא יכולות" פגשתי כמה פעמים בכל מיני מקומות .צריך לעשות את
המאמץ וגם להסתכל על התוכנית כמו שהן עשו ולהגיד" ,חסר זה וזה" ואז
לחפש ולמצוא .כי אחרת הכי קל ...בטוחה שבשנייה היו יכולות לסגור בלי
הסיפור הזה[ .סלבה :פעם הייתה הנהגה רצינית ]...ואז אני זוכרת שהגענו
לכנס ובאחד הפאנלים מישהי חלתה והלכה ואמרו עוד פעם – צריך
פלסטינית .חייבים למצוא מישהי שתדבר ואני זוכרת את זה טוב .פגשתי
מישהי על הדשא שאף אחת לא הכירה ובאה פעם ראשונה לכנס .פניתי
אליה" ,סליחה שאני שואלת אותך וזה "...היא הייתה פלסטינית עם כל
התחפושת[ ...נסרין :כל הסימנים הרלוונטיים] שאלתי אותה אם היא מוכנה
להשתתף ,והיא אמרה ,בשמחה .זאת הייתה אמאל אל סאנע [מנהיגה
פלסטינית מהדרום] ,שהיא היום בקנדה בתוכנית לימודים עם המשפחה
שלה[ .תלמה :בזכותנו] – ממש לא .אבל מראה שלפעמים אנחנו רואות
דברים ולא מאמינות שזה יכול לקרות ,שאחת שקטה שיושבת בצד אפשר
להגיד לה להשתתף בפאנל והיא תשתתף .לא בזכותנו ,אבל אולי הכנס
הזה נתן לה דחיפה לקצת יותר נראות[ .נסרין :והעצמה .חנה :רגע מכונן.
זוכרת כשהיא דיברה .לא אשכח לעולם .שנת  ].92כנס ברמת אפעל[ .חנה:
הכנס הראשון מהסדרה של הרבעים .שרי :אחרי האינתיפאדה] .היו אחרי
זה כנסים שהיו בהם יותר בעיות ,כי היינו במקום שמביאות נשים [דליה:
האוטובוסים בגבעת חביבה] .באופן אישי ,אני חושבת שמדיניות הרבעים
חייבה אותי לדבר .לא מפסיקה לדבר .מעבר לזה באופן אישי ,כל פעם
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שמדברות על רצון לבטל את הרבעים ,זה מאוד מכעיס אותי .הרגשתי שזה
מקום של" ,הבנו אתכן ,נתנו לכן את המקום" ויאללה ,אפשר לעבור למשהו
חדש .כמו להגיד לנשים – "הבנו ,פמיניזם ,אתן צריכות להיות מיוצגות
אבל מה לעשות" ,עברנו את זה .עכשיו יש מישהי שיודעת לדבר יותר טוב
ואז לנפנף אותנו .הרגשתי באיזשהו מקום קצת נפנוף .גם מטפורי ,לא
מטפורי .לא אומרת שחייבים כל פעם את הארבעה ,חושבת שזה מקום של
ריבוי זהויות .אבל לא רוצה בריבוי זהויות לשכוח את אותם רבעים .לא
רוצה שיהיה ריבוי זהויות ולמצוא את עצמנו בעוד שנתיים בלי מזרחיות,
פלסטיניות ,לסביות .אומרת באחריות – כל פעם שלא עושות את זה ,זה
נשכח .אני עובדת בעמותה להעצמה כלכלית לנשים ,שם יש חלק מהזהויות
שמקפידות עליהם – פלסטיניות ,נשים מוחלשות (לא רק מזרחיות ,אבל
יוצא שהן רובן מזרחיות) ,חרדיות .לסביות לא מיוצגות .בכוח נביא לסבית?
אני אומרת – כן[ .ריטה :עד כמה היא מרגישה שיש מה לדבר?] לא רק
לדבר .לא כל אחת חייבת לדבר ,לדעת חשבון או אנגלית .בדיוק העניין,
שאני אומרת כשאנחנו מוותרות על אחד המקומות – המקום הזה נעלם
וייעלם .בעיני זה מאוד חשוב ,כן להמשיך במדיניות הרבעים ,שהיא בעצם
למעשה יותר רבגונית.
נטלי רובין :נהניתי לשמוע אותך ,רותי .וואו .כל מה שאמרת .זה שהמדיניות
היא עוד לא פרפקט ,זה לא עושה אותה לא טובה .אפשר לשכלל אותה.
זוהי מתנה ...לא זוכרת מתי זה היה ,כנראה שלא הייתי פה .זה הכריח
אותי להעלות את המודעות שלי במקומות שלא הייתי בהכרח עושה את
זה באופן ספונטני .נתן את המקום לנשים למצוא את קולן .אחד הדברים
היפים שפולה אמרה לפני  20-15שנה ,זה שהמקום הזה מאפשר לנשים
למצוא את קולן בחברה שבד"כ מדכאת את קולנו .השכלול בזה שמכירות
במורכבויות שיש גם לסביות ,רוסיות ופלסטיניות ,טרנסג'נדר .להוסיף
ולשכלל ולא לוותר.
ז'נט סאליבה :שמעתי על זה פה ולא במקום אחר .חושבת שיש יותר
מרבעים .לא מספיק רק הארבעה .צריך להוסיף ,אולי להשאר ברבעים אבל
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להיות מודעים לעוד זהויות .ההכרח שיהיו ארבע הזהויות האלה ביחד יוצר
מצב שהוא לא טבעי .לא בכוח וגם שיש מקום אולי להרחיב[ .ליאת :מה
הכוונה לא טבעי?] לא לחפש את הפלסטינית כדי שיהיו הרבעים האלה.
אם אין אז אין .אם לדבר על עצמי – אני על תקן הפלסטינית .אז נכון ,אני
פלסטינית אבל לא תמיד בא לי להיות על תקן הפלסטינית .לא בא לי להיות
בזהות הזאת עכשיו ,בזהות שאני פה .זאת הכוונה .רוצה להיות פה אבל
לא על תקן הפלסטינית אלא להיות אני ,ללא קשר לזהות שלי[ .נסרין :אין
פלסטיניות ב"אשה" .נור :באות לפה כדי להשתחרר ולשכוח .]J
תלמה בר־דין :לא להתייחס בקונטקסט ההיסטורי ,זה עוול .במפגשים
שלי עם קבוצות אקטיביסטיות מהעולם – אפריקה ,אירופה ארה"ב,
כולן הופתעו ,התפעלו ושאלו פרטים על היישום של מדיניות הרבעים.
אני מתחברת לזה כמטאפורה ,אבל גם חשוב להמשיך עם זה .זה נתן לי
גושפנקא להבין עד כמה זה לא נטמע .המילה פלורליזם ,היותר מקובלת,
לא מחייבת ושיטת הרבעים יותר מחייבת .דבר נוסף שהמחיש את החשיבות
של הרבעים הוא ,כשעשינו את האינדקס לכנסת עם רשימות של נשים לפי
הרבעים ,שיכולות להשתתף במשא ומתן לשלום ,נגד הטיעון שאין נשים
שמבינות בנושאים האלו ,הוכחנו שהנה יש ,וזאת הייתה החשיבות של
זה .זה עשה לי בום עצום שחייב אותי להתחיל לחשוב .יחד עם התנועה
המזרחית של שלמה סבירסקי ורותי ,הבנתי שאני מזרחית .לא רק המוצא
הביולוגי אלא ההזדהות שלי – דווקא משם באה לי ההבנה והמחויבות
הפנימית שלי להתייחס לרבעים .אני קווירית ,אשכנזית אבל גם קרובה
למזרחית וגדלתי בצרפת עם צפון אפריקאים וגם בקיבוץ .אני חושבת שזה
אדיר שבכל קונסטלציה להחליט בקונסנזוס ועדיין חובה ,שתהיה עבודה
עם הרבעים.
מיכל אוחיון :בשבילי הפמיניזם התחיל באשה לאשה .הגעתי ב־,2003
כאשר שרי עזבה וזה היה רגע דרמטי בארגון .אמנם אשה מזרחית נכנסה
לתפקיד אבל הייתה הרגשה שמשהו אחר קורה .כשהגעתי הייתי בסדנה
על זיקנה ,ושם נתקלתי לראשונה בקבוצה שמדברת על זהויות ושואלת .כל
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אחת דיברה על הזהות שהיא מכירה חוץ מה"ישראלית" וזה חייב אותך ,אם
את אשכנזיה ,מזרחית ,לסבית ,טרנסדג'נדר וכו' .יש כאן דיבור על הזהות
וזה פותח מרחב לעוד זהויות ואמירות שיכולות להיות .בסה"כ הזהויות
מייצגות משהו שישנו בחוץ .השיח המזרחי ששמעתי עליו בזמנו היה של
הפנתרים השחורים ,אבל זה לא בא לידי ביטוי כי לא גדלתי בשכונה או
בעיירת פיתוח ,כלומר לא הבנתי את הקשר שלי למאבק ,ולא הייתי מודעת
לעוצמתו ומשמעותו .מבחינתי ההגעה ל"אשה" איפשרה לי להתחבר
גם לזהות הלסבית שלי מתוך כך שהגעתי למרחב מאפשר ,מרחב שמוכן
לדבר על זהות ולתת לו מקום .מבחינתי ,כל מי שאומרת שלא צריך רבעים,
כנראה יש לה פריבליגיה שלא מאפשרת לה להרגיש שהמאבק הזהותי
לא הסתיים ,ובוודאי שהוא לא הסתיים בעולם שמחוץ לארגון .כי גם אם
לכאורה יש פרטים מזהויות שונות שקיבלו מקום וייצוג ,הקבוצות שהרבעים
מייצגים עדיין חוות הדרה וקיפוח .ברור לי ,שהייצוג בשיטת הרבעים הוא
לא הפתרון לבדו ,כי לפענח את הכוח כמו שוויקי שירן אמרה ,זה גם עניין
שדורש מחשבה ולקיחת אחריות על המקום שלך .בכנס ב־ 2004השתתפתי
במעגל שהנחתה ורד מדר על מזרחיות ופלסטיניות שבו דובר על הקושי
של מזרחיות להתחבר לפלסטיניות .אם אנחנו רוצות לפרק את הכוח,
נצטרך ללכת למקום שבו לקצוות הכי קשה להיפגש .אלו הם התהליכים
שצריכים לקרות .אני אוהבת ב"אשה" את ההתעקשות לעשות את הדברים
אחרת .השאלה חייבת להיות תמיד תשאלי את עצמך מי את ,איזו זהות את
מייצגת וכאן יש ניסיון להשתחרר מכבלים ,רק כשנכיר את עצמנו ומה מגביל
אותנו .ב"אשה" חוויתי הרבה מפגשים בנושא של זהויות ,למשל בפגישה
עם נשים שחורות מנהיגות מדרום אפריקה לאחר סיום האפרטהייד.
פתאום להביא את היהודייה המזרחית שבי ,המדכא והמדוכא ,האפליה
והגזענות הסמויה ,לא משהו חד וברור לכאורה ,כמו שחור ולבן ובכל זאת
זה סמן לרבדים שהאפליה והגזענות משנה מיקומים וצבעים .לכן לראות
פלסטיניות שיודעות את הדיכוי שלהן עד הסוף ומכירות אותו ,מאפשר גם
לראות את העוצמה שלהן ואת הפעילות שלהן במקומות שהכי קשה לפעול
בהם .מבחינתי זה הכוח של ההכרה בזהות שלך שמאפשר להאבק במקומות
שהחברה לא נותנת מקום .לכן שיטת הרבעים זה הכלי הכי טוב כרגע.
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ריטה חייקין :אני אחלק את דברי לשני חלקים – אני ואיך אני מתמודדת בעבודה
שלי בריכוז הפרויקט "זנות וסחר בנשים" .אני זוכרת כמה רבנו במה שקשור
לשיטת הרבעים .אני מתקשה בעבודה כי מצד אחד ,צריך למצוא נשות מקצוע
ומצד שני אני מקבלת ביקורת שצריך להתאמץ ולחפש ,ובשטח אין תמיד מי
שתייצג את הכל וכולנו נשמח .יש קשיים .מי אמר דווקא ארבעה רבעים? מה
עם כל השאר? למה אנחנו מכניסים אותן לאליטה – מה האתיופיות? רוסיות?
הודיות? משבצות אחרות? קושי נוסף ,היום אני כבר לא מתרגשת אם יגידו לי
משהו לא נעים ,כאשר אומרים לי ריטה מה זה הארגון הזה עם תורת גזע? כאשר
ארגנו כנס על זנות ואמהות רציתי להכניס גם נשים לא אשכנזיות ,כי אנחנו
צריכות באשה לאשה לייצג את הרבעים ,זה התקבל באנטגוניזם .זה קשה
כאשר מדובר בשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים – אמרו לי שזה לא נראה טוב
– למה דווקא הרבעים האלה .בשטח קשה לעמוד בזה והנטל עומד על כתפיה
של אותה רכזת .מצד אחד ,רוצה לשמור על יחסי עבודה טובים עם ארגונים
שנאבקים יחד איתי ומצד שני ,אני צריכה להילחם על דברים עקרוניים של
"אשה" ולפעמים צריך לוותר .להפעיל לחץ על הרכזת זה מאוד בעייתי .באופן
אישי ,אנחנו לא רוסיות ,אנחנו מגיעות מחבר העמים; לכן בעייתי לי לפעמים
לשמוע שאני רוסייה ,אני לא ואף פעם לא הייתי שם ונולדתי באוקראינה .אנחנו
דוברות רוסית .לא נותנים לי לשכוח מי אני ומאיפה באתי ואני תמיד מוצאת
עצמי בתקן של דוברת רוסית .שיטת הרבעים נתנה לראות כל הזמן היבטים
שונים של החיים .בשביל אחרים אני רדיקלית ומבפנים אני ליברלית ,אני
מתנדנדת ,לא פה ולא שם .הלכתי ושאלתי את הדיקן במכללה למה יש בפרסום
רק פנים אשכנזיות ,מה עם שאר האנשים שלומדים שם? גם בדו"ח של שדולת
הנשים יש רק תמונות שמשקפות את המעמד הנורמטיבי ,כביכול .רק בזכות
אשה לאשה התחלתי לראות את הדברים הללו וזה לא היה מיד ,לקח לי זמן
לראות וגם דברים רבים נוספים .המלצות – לא בטוחה שנכון להגיד היום שיטת
הרבעים ,גם לא חלקים ,אני לא אוהבת את המילה .היום יש יותר נשים ויותר
קבוצות .ממליצה להקפיד שלא ידברו רק מזרחים למשל בכנס על עולים .שם
דיברו על הבעיה של העלייה מרוסיה וכל מי שישב בפנל היו ממשרד הפנים ורק
התלוננו על ההתנהגות של העולים .כן צריך להקפיד ,אבל לתת גמישות כדי לא
לבדל את עצמנו ולאפשר שיתופי פעולה.
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נינה מזרחי :אני מאוד שמחה להיות פה ,מזמן לא הייתי .מבחינתי מדיניות
הרבעים זה רעיון ,זה לא פולחן אישיות .איך שאני הבנתי אותו – להשמיע
קול שבד"כ לא נשמע .בתוך זה הוא כלי .אני זוכרת שבכנסים הפמיניסטיים
דיברו על הנשים המזרחיות .היו לנו ב"אשה" קבוצות בשכונות ואמרנו
שנגייס מהן כאלה שידברו בכנס .איך נעשה את זה? הן לא דיברו אף פעם.
לנו היה ברור שנפנה לנשים מזרחיות ונעזור להן ללמוד איך להנחות קבוצות
בכנסים .אולי ללמוד זו לא מילה נכונה .מדיניות הרבעים כמו פמיניזם,
מבחינתי זו אחריות .כשאני אומרת שאני חלק מארגון שמדיניות הרבעים
היא מודל בתוכו ,זו אחריות .לפעמים אני אעשה משהו שנראה לא טבעי
אבל אני כן אבקש ממי שלא רגילה לדבר בציבור ,כי מי שרגילה זה מי
שדיברה הרבה ,אשכנזיות בדרך כלל .האחריות שלי היא להביא את הקולות
שלא היו תמיד .לגבי מדיניות הרבעים ,בזכותה אני ב"אשה" .הייתי רכזת,
החליפה אותי שרי ,היינו רכזות שונות לגמרי .הייתה תכנית בערוץ  8ללמד
אנשי מקצוע תוך חודש להיות שפים – השקיעו בהם את מיטב המאמץ,
והשופטים היו אמורים לקבוע מי מהם מתחזה ,זה היה מדהים שלא הצליחו
לזהות .הבנתי שאם ניתן מספיק כלים ומספיק ידע ,נהיה אז כולן יכולות וזו
החוויה שהייתה לי ב"אשה" כי לא באתי ,לא עם ההשכלה הנכונה ולא עם
הרקע הנכון .אני זוכרת שהתלבשתי לתוך הפמיניזם ומצאתי את אחיותיי.
את לומדת להתבייש בזה שאת מזרחית .אין בזה שום דבר טוב להתגאות
– "והאוכל והאוכל" – אבל אין באמת במה להתגאות .אם כל אחת תיקח
את זה למדיניות הרבעים זה רעיון נכון ואמיץ שיש לו מחירים כמו כל רעיון.
שרית שני :הגעתי ל"אשה" בשנים  ,86-85ואחרי כמה שנים נתקלתי
בשיטת הרבעים ב"אשה" .אני זוכרת כנס שהיו בו צעקות נוראיות בשנות
ה־ .90זה סיבך אותי להיות מצד אחד האשכנזייה והמדכאת ומצד שני אשה
מדוכאת ,כי אנחנו לא רק זו או זו ויש לנו פנים רבות .זה בהחלט העלה את
הנושא למודעות .הרעיון כשלעצמו הוא מופלא .זה שהבסיס שלו הוא לתת
ביטוי ולחפש אפשרויות לכל זהות ולהתחלק במקום ,צריך להמשיך להיות
נר לרגלינו.
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שרי אהרוני :הגעתי ל"אשה" בסוף  ,98אני חושבת שזה היה בדיוק תקופת
המעבר שמדיניות הרבעים הייתה דבר קיים ועברה את השלב הראשוני
ונוצר מנגנון או כלי ,שנועד לתקן מצב של חוסר ייצוג ,חוסר צדק .הצבע
של הפמיניזם בשנים הללו היה כל כך לבן ,התנועה הזו בתחילת שנות
ה־ 90הייתה מערבית ,אמריקאית ,לבנה .ברור לי שהיה הצורך לתקן על ידי
יצירת מנגנון כל כך חזק ונוקשה .אבל כשאני הגעתי ,זה עבר את השלב הזה
והיה כלי וכלל – בכל אירוע ,מקום ,תפקיד צריך שיהיה ככה וככה .כשנינה
הייתה רכזת ,היא סימנה איך אנחנו מחויבות לשיטת הרבעים מטפורית
בחוויות האכילה ,בגוף ובמובן האמיתי – זה שינה הרבה דברים .כשהגעתי,
היה ברור שיש תקדים ממוסד ועמוק .אני רוצה להתחבר למה שריטה אמרה
– מילים של מדיניות ושיטה הן כמו מרשם .כאשר את נמצאת בתפקיד,
את כל הזמן צריכה לשאול את עצמך ,איך אני עושה את זה .כשהייתי
רכזת ,היה ברור שיש מדיניות רבעים וצריך לעמוד בה .אבל לי היה ברור,
שמדובר בעיקרון שרוח הדברים שלו היא מגוון ,והעיקרון חשוב יותר מעצם
הדבקות בשיטה .לפעמים מצאתי עצמי מתעקשת שתהיה מדיניות רבעים.
ובכל שנה טקס בחירת הוועד באסיפה שנתית ,כאשר אחת ההתלבטויות
תמיד הייתה איך לבחור ועד מייצג .כשנכנסנו לנושא של עובדים זרים
וסחר בנשים ,נשים מארגונים אחרים היו מגיעות ,ולא יודעות על מה אנחנו
מדברות .הם כולם דיברו רק עברית והסיבה ש"אשה" עשתה את הפרויקט
לבד הייתה ,כי היה ברור שרק "אשה" תעשה את זה אחרת .יש מנגנון מאוד
נוקשה של ה עיקרון ואז יש הפנמה ולא צריכים מנגנונים .אבל יש לנו בעיה
כי האחרים שעדיין במרחק שנות אור ,כמו שריטה מתארת .בחוץ יש דרך
מאוד מאוד ארוכה לעשות.
גליה אביאני :אני ב"אשה" בגלל מדיניות הרבעים .הגדילה וההתפתחות
שלי הן הודות ל"אשה" ולמדיניות הרבעים .הגעתי ב־ 2002בעקבות זאת
שהכרתי כמה נשים והיינו על חוף הים ודובר על כך שצריך אשה מזרחית
לוועד .הן אמרו לי" ,תבואי ,תבואי" ואני לא ידעתי מה זאת "אשה" והגעתי
ובחרו אותי ישר לוועד .וטוב שכך ,כי אולי לקולקטיבים לא הייתי מגיעה אבל
לוועד של "אשה" זה נראה לי מעניין .אולי קפיצה גדולה ולא ידעתי מה אני
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אמורה לייצג ואת מי .במשך הזמן הפנמתי ,שאני לא צריכה להביא את כל
המזרחים יחד אתי ואני יכולה להיות עם הצבע שלי ולהיות מי שאני צריכה
להיות .הקונקרטיזציה הזו הכריחה אותי להתבונן במבני הכוח .הייתי הרבה
שנים בארגוני שמאל וראיתי שבעצם נמחקתי שם ,והיו לי פלאשבקים של
אנשים שלא הקשיבו לי בכלל ומחקו את מה שאמרתי .הנושא אם להתבטא
בציבור ,היה החלטה קשה בשבילי וגם להיות במוקדי החלטות זה היה חדש
לי .הייתי בת  40וזה היה חדש לי .דיברו על מטאפורה אבל הקונקרטיזציה
היא מאוד משמעותית להרבה נשים .להיות אשה במרחב ציבורי ,להיות
אשה בתהליכי לקיחת החלטות זה לא דבר מובן מאליו להרבה נשים.
זה ללכת במסלולים חדשים שלא הלכנו בהם לפני כן .העובדה שבמרחב
סביבנו זה לא קיים .יש את ההכחשה של הסיפור המזרחי .יש לנו תפקיד
בזה ואנחנו צריכות להמשיך לנדנד על זה .מה שריטה עושה וזה קשה לה
זה בדיוק העניין ויש לנו עוד דרך ארוכה.
נור פלאח :הרבה מהדברים שעלו פה מאוד התחברתי אליהם .אני למדתי
בבתי ספר בעברית וגדלתי בחברה יהודית .נדמה לי שהגעתי ל"אשה" בשנת
 '93או  ,'94רולא דיב הייתה רכזת והיה כסף לפתיחת קורס לפלסטיניות,
ואסתי נאמן הייתה המנחה שלנו ופינקו אותנו .לקח לי שנים להבין מה
קורה .הקפיצה הייתה בגללל שיטת הרבעים ולחצו עלי להצטרף לוועד
ואמרו לי "שנפגשים רק פעם בחודשיים" ומה שקרה שם שזכיתי לשבת
בקבוצה קטנה וככה העצמתי את עצמי וזה נתן לי כוח לדבר גם בקבוצות
גדולות .מה שתפס אותי ב"אשה" היה הנושא של בעיית הזהות שלי.
במיוחד הייתה לי בעייה בשנות העשרים לחיי .אני מדברת על היותי ערביה.
זה נובע מזה שאני דרוזית והגעתי ל"אשה" מבולבלת ,כשאני עדיין בחיפוש
הפרטי שלי ופתאם משהו חיצוני מחייב אותי לנקוט עמדה ,כאשר אני לא
הגעתי למקום הזה .אני אמורה להביא איזה שיח שמייצג נשים ערביות אבל
אני לא חייתי בחברה הערבית ,והייתה לי תחושה שאני לא נתתי לעצמי
לגיטימציה .מצד שני למה אני ב"אשה" ולא במקום אחר? בדיוק בגלל
הרב־גווניות ושיטת הרבעים .אני גיליתי שאני לא יכולה להיות במקומות
שאין בהם גיוון .זו הדרך שלי להתמודד וגם לפרוח .סיפור החיים שלי פיתח
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אצלי הגדרת זהות מורכבת וכאשר יש רק מקום אחד אני הולכת לאיבוד
ואני מרגישה מאוימת .אני הכי מרגישה מחויבת בחיים שלי לשיח רדיקלי
והוא בעיני מעבר לזהויות .שיח רדיקלי מתחיל ממקום של לפתח ראייה
ביקורתית .להביא שיח רדיקלי לעולם כדי לשקף למי שהם לא מהקבוצה
שלי ,אבל גם להביא את זה בחזרה ,בתנועה הדדית שהיא מאוד משמעותית
בעיני גם פנימה החוצה .הרבה פעמים קשה לי להיות שייכת לרבע שלי כי
יש לי ביקורת על הקבוצה שלי וקשה לי לדבר על כך .שיטת הרבעים עלולה
גם להגיד מה אני באמת חושבת על החברה שלי .קשור ולא קשור :לי נורא
חבל שהקול של נשים דרוזיות כמעט ולא נשמע .אני מדברת עוד יותר על
קול רדיקלי .יש לי חלום כזה להתחיל יותר יציאה החוצה.
אורלי נתן :תלמה הזכירה את שלמה סבירסקי וגליה אמרה שהרבעים
זה קונקרטי .מכון אדווה (של סבירסקי) פרסם היום את המצב של מעמד
הביניים .המעמד החברתי הכלכלי של רובנו במיוחד של נשים ,מושפע
בהחלט משניהם (המעמד והרבעים) ,וההסתברות של קבוצות מסוימות
לחצות את המעמד עם ההשכלה וכו' הולכת ופוחתת .זה מאוד קונקרטי
ואנחנו הפנמנו את זה כאשר הוועד שנבחר בבחירות חשאיות מייצג לגמרי
את מדיניות הרבעים למרות שלא כל אחת יודעת בדיוק את המוצא של כל
אחת .מה שמצאתי ב"אשה" זה את הכישרון להגדיר את הדברים שלמדתי
והרגשתי .חוויתי את המחיקה של היותי מזרחית .פה הבנתי ,שזה למחוק
את מה שאני באמת וזה לא לגיטימי שאני מזרחית בעיני הציבור .הייתי
פעילה בארגוני שמאל יהודיים וערביים ויש את המדוכאים ומה פתאום אני
שייכת למדוכאים ,ב"אשה" הכל התחבר .תשומת הלב לזה ,שיש רבעים
שאולי צריכים להיות יותר נזילים" .אשה" הגדירה לי איך אני קוראת דברים.
במעמד הנמוך ,אומר הסקר של מכון אדווה" ,הארץ" מעוות את הכותרת
כאילו יש שוויון מגדרי בשעה שבסקר עצמו אין שום שוויון .הראייה
הביקורתית הזאת – "אשה" הגדירה לי את זה ,כי פמיניסטית הייתי תמיד.
צורת החינוך שלי והחוויות שעברתי קשות וטובות ,הן הכתיבו לי להפריד
דברים .הייתי שמאלנית ואני אמרתי שאני פמיניסטית אבל מה שהיה
בשנות השמונים בפמיניזם – זה היה רחוק ממני .ניסיתי להגדיר לעצמי מהי
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אלימות כלכלית .שיטת הרבעים עוזרת לנו לעשות את החיבורים למכלול
אחד.

תמונה  .25משתתפות במפגש .מימין לשמאל :אורלי ,ז'נט ,נטע ,מישל ,סלבה ,חגית ,אראלה,
מיכל( .צילום שרית שני)

נטע רותם :אני הצטרפתי לפמיניזם ב־ 2003כאשר הייתה כבר מדיניות
הרבעים .לקח קצת זמן עד שהבנתי מה זה ,כי זה היה כאילו מובן מאליו.
בהתחלה זה נשמע לי מאוד נוקשה .אני זוכרת ,שחיפשו רכזת שחייבת
להתאים למשבצת הזו ופאנלים שבהם היו צריכות תמיד להיות ארבע ,כי
אחרת נפגע במדיניות .בשנים האחרונות אני מרגישה שהמדיניות הזאת
עכשיו הרבה יותר מאפשרת .נראה לי שב"אשה" הרעיון הזה ממש מוטמע
אבל זה לא ככה בשאר הארגונים .עדיין צריך להתבונן על מקומות של דיכוי
והכחשה ולהסתכל על יחסי דיכוי רחבים ועמוקים וזה לא רק ענין של ייצוג
אלא קול ,שמובא באופן יום יומי בקבוצות ובארגונים.
חגית שטיינברג :הגעתי ל"אשה" בשנת  95ונראה לי שאני מכירה את
מדיניות הרבעים עוד מקל"ף כלסבית שגדלה בעולם כל כך צר ,הרבע הלסבי
נתן לי הזדמנות להרגיש שייכות .אני רואה יותר ויותר ומרגישה שהרבע
האשכנזי הופך להיות עבורי כרבע המדוכא .אני האשכנזייה ,שנתנו לי את
הסטיגמה ,כאשר ברור לי לחלוטין שיש דיכוי של מזרחים .אבל בפמיניזם
אני פוגשת את זה במקום ההפוך .ריטה אמרה שבפרסומות רואים תמיד את
הנשים הלבנות .האם היינו חושבות שנשים לבנות הן אוטומטית אשכנזיות,
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אולי לא .לכולנו יש סטיגמה וניסיונות להוציא את המדכא ה"אוניברסלי".
כשנינה אומרת" ,לא גדלתי במשפחה הנכונה" ,רציתי להגיד אינטואיטיבית
"לא היית רוצה לגדול במשפחה יוצאת שואה" .לגבי נשים פלסטיניות ,אני
רואה קושי הולך וחוזר ,לכן היו ועדות שלא היו בהן נשים פלסטיניות .גם
ברבע הפלסטיני כאן ב"אשה" היו הרבה נשים שלא הרגישו נוח להביע
את עצמן .הרבעים זה רעיון חשוב; הייתי מוסיפה עוד קבוצות אולי ארבע
בריבוע או הייתי יוצרת סבב בתוך השנה לאיזה שיח וחשיבה ספציפית
כלפי רבע נוסף מסוים.
דליה זק"ש :בחיפוש העצמי של הזהויות ידעתי שהנושא הזה מאוד חשוב
לי אבל לא עונה על הכל כי אני מזרחית ,אני אשכנזייה ואני לסבית .רק
דבר אחד אני לא ,פלסטינית .ידעתי שגדלתי בפריבילגיה .זאת הזהות שאני
צריכה להתייחס אליה יותר מאשר לחיפוש עד כמה אני מזרחית וכמה אני
אשכנזייה .במשפחה שלי הסתירו את המזרחיות אבל הסביבה עימתה
אותנו .על הדוד שלי ,שנקבר בחלקה של ההגנה ,אמרו שלא יכול להיות
שהיה מזרחי בהגנה .וכשעבדתי בבית חולים בקשו ממני האחים המעשיים
שהיו מזרחיים שאני אייצג אותם ,ידעתי שאני לא יכולה לייצג אותם בגלל
הבדלי המעמדות .הבנתי את החשיבות של העניין ואת זה שהוא מורכב יותר
ממה שנראה לעין .כמו שהפמיניזם היווה עבורי משקפיים חדשים ,כך גם
מדיניות הרבעים .ניסינו ליישם את המדיניות הזאת בצורות שונות .לעתים
בנוקשות .בכנס שהיה ברמת אפעל [ ]1997אמרנו ,הפעם אנחנו נותנות
ייצוג לכל הנשים ,לנשים מן הימין ומן השמאל ,לדתיות ולאורתודוכסיות.
והכנס היה בעייתי – גילינו את הגבולות של ייצוגים .אנחנו בודקות ואז
אנחנו מגיעות למקום שקשה לנו להתמודד וחוזרות חזרה.
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אסיה איסטושינה
اسيا استوشينا
Ася Истошина

מדיניות הרבעים ודוברות רוסית
באשה לאשה

سياسة االرباع والناطقات بالروسية يف إيشاه إليشاه
Политика четвертей и
русскоязычные женщины в Иша
Леиша

התרגום לעברית בהמשך
Свою главу про и русскоязычных женщин в Иша Леиша я хочу
начать с того, как обстоят дела с трудоустройством русскоязычных
женщин вне стен Иша Леиша, на основе собственного примера.
Я работала 6 лет журналисткой на телевидении. У меня были
три авторские программы, в том числе программа актуальных
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интервью. Кого я только не интервьюировала - Шели Яхимович,
Тамар Гужански, Аркадия Духина, Марину Максимильян
Блюмин, Шарона, Нетаниягу. Так вот, мне даже и в голову не
пришло попробовать найти работу на израильском телевидении
- я понимала, что у меня нет шансов. Даже и пробовать нет
смысла - достаточно было истории с Наташей Мозговой. Она
не только очень профессиональный журналист, но и приехала
девочкой, иврит у нее лучше, и она еще и красавица блондинка.
Она поработала ведущей на 2 канале несколько месяцев, после
чего редакцию завалили письмами с требованием ее уволить слишком сильный акцент.
Я 18 лет занимаюсь ведением групп, закончила двухгодичный
курс ведения групп в центре Ципори, и еще несколько курсов
поменьше, у меня вторая степень по разрешению конфликтов.
Если прикинуть, у меня за спиной тысячи часов ведения групп.
Так вот, меня фактически ни разу не приглашали провести
группу, котороая не была бы русскоязычной, или по содержанию
не имела бы к русскоязычным никакого отношения. Ни разу. Как
это влияет на мое самовосприятие? Например так : когда я пишу
эти строки, я спрашиваю себя - может быть я действительно
недостаточно хороший специалист?
Но и в русской нише не все так гладко. Меня пригласили
провести курс бейт мидраш на русском языке, и мы с
руководительницей проекта ведем приятную беседу и строим
планы. В какой-то момент я говорю, что я левая и у меня
романтические отношения с женщинами и с мужчинами. Моя
собеседница меняется в лице, отводит глаза, говорит - ну левая,
это ничего, но вот насчет этого второго... Но вы же не должны
это афишировать на занятиях, правда? Я говорю, что я считаю
неправильным что-то скрывать, у Вас ведь например, кольцо
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на пальце, Вы же не скрываете свою жизнь. Это примерно как
в России скрывать свое еврейство. Мне кажется, что это то,
что я сказала. А может быть в тот момент потеряла дар речи, и
память услужливо помогает сохранить более лестную для меня
версию разговора.
В этом смысле Иша Леиша - это другой мир. Политика
четвертей - это другой мир.
В «Ише» было два проекта на русском языке. Один занимался
помощью репатрианткам в трудоустройстве. Другой - торговлей
женщинами, его уже 10 лет координирует Рита Хайкина . Это
один из трех центральных проектов на сегодняшний день, наряду
с «Женщинами и мединскими технологиями», и проектом
«Женщины, мир и безопасность». Марина Пилатовская была
координатором по работе с добровольцами. По словам Ханы
Сафран важно, чтобы и русскоязычные и общие проекты могла
координировать русскоязычная женщина - «Работа - это ресурс.
Справедливо и морально, чтобы этот ресурс был доступен
разным группам населения». Одна из активисток говорит мне,
что, конечно, меня приняли на работу за мои профессиональные
качества, но то, что я русская - это дополнительный плюс. Мы
спорим с ней о том, на каком языке я буду писать этот текст. Я
говорю - на русском. Она говорит - на иврите. Да, я возмущаюсь,
как, мол, она не понимает, и это важно, и это принцип и т.д.
Но в другом месте такой спор даже не возник. На иврите. А
как же иначе. И активистка приходит ко мне рассказать через
две недели, что она много думала о нашем разговоре. И я таки
пишу свою главу на русском. И учу ее русским словам.
Моя приятельница работает в организации, где десятки тельавивских ашкеназим, из левой тусовки, несколько арабов и она
сама. Она говорит мне, что в беседах - за едой, за сигаретой -

325

سياسة االرباع والناطقات بالروسية في إيشاه إليشاه
чувствует себя чужой, не знает имен, которые у них на слуху, не
читала этих книг, не была на тех демонстрациях. В Иша Леиша
я лично так себя не чувствую. У нас в команде 1 мизрахит, 2
русские , 1 палестинка и одна ашкеназка. Жизненный опыт
совсем разный, поэтому заведомо нет однородной группы и
аутсайдера .
Натали

Рубин,

моя

сопровождающая,

говорит

мне,

что на заседании они проверяли, насколько организация
придерживается политики четвертей в смысле состава команды
сотрудниц. Ага, сказали они, Ася бисексуалка, соответственно
эта четверть прикрыта. В глазах моих работодательниц - это
преимущество.
Рита Хайкинa сказала мне, что были периоды, когда ей
казалось, что если бы гетеросексуальная женщина пришла
бы в «Ишу», ничего о ней не зная, и стала бы читать нашу
внутреннюю газету, ее бы показалось, что она не найдет себе
здесь места. Мне кажется, что по крайней мере сейчас эта
тема вполне сбалансирована, но очевидно, что Иша Леиша не
является гетеронормативной организацией. На русском языке
есть такие выражения, еще с советских времен «Спасибо
родной партии» или «Спасибо товарищу Сталину за наше
счастливое детство». Я начинаю волноваться, что я слишком
позитивный текст написала. Я ценю и уважаю этот подход, но
мне важно сказать, что это должно быть само собой разумеется.
И в других местах, не только у нас. Так должен быть устроен
мир. И после того как я описала огромную разницу между
внешним миров и «Ишей», я все таки хочу сказать, что даже у
нас не все так гладко и понятно. В «Ише» очень мало русских.
Почему? Тут много разных аспектов, не думаю, что есть какоето одно объяснение.
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Во-первых, мы не обозначены, как четверть. Политика
четвертей возникла в начале девяностых, когда тут уже
были сотни тысяч русскоязычных. Со своими очень явными
проблемами. Почему они не вошли в список? Думаю, что потому,
что они не были силой. Не было группы, которая боролась бы за
свои права, за необходимость быть представлеными. Интересно
сравнить с лесбиянками - сначала было противодействие тому,
чтобы они были четвертью, но они настояли на своем. Почему?
Я полагаю, что их было достаточно много и они были достаточно
настойчивы. А вот, например, женщины с ограниченными
возможностями - они не были выделены в отдельную
категорию. И тут возникает дилемма - вводить все категории,
русских, эфиопок, женщин с ограниченными возможностями,
пожилых, трансов, религиозных. Как в таком случае одна
конференция сможет вместить всех? А может быть надо делать
ротацию? Или это такая метафора, символ, который помогает
нам думать в категориях многообразия и репрезентации? Еще
один угол зрения - а хотят ли русскоязычные женщины быть
частью феминистского движения? Быть в «Ише»?
Неоднозначно.

По

словам

Марины

Пилатовской,

в

прошлом координатора по работе с добровольцами, она,
будучи русскоязычной, чувствовала, что в «Ише» существует
пространство открытое для всех, вне зависимости от
национальности и страны исхода. К ней относились тепло и
с уважением. Рита Хайкина тоже отмечает, что она чувствует,
что ее работу здесь очень ценят. С другой стороны, говорит
Марина, у русскоязычных создается ощущение, что тем, у
кого не левые/не радикальные взгляды, здесь некомфортно.
Не только некомфортно - напоминает советский Союз, с его
нетерпимостью к другим идеологиям. Похожие вещи говорит
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и Рита - «вне «Иши» я чувствую себя слишком радикальной,
а внутри Иши - слишком либеральной». Как я поняла, были
попытки привести в «Ишу» русскоязычных женщин менее
леворадикальных взглядов, но без проблем не обошлось.
Еще один аспект. Шани сказала в обсуждении политики
четвертей, что большинство женщин здесь - вербальные
представительницы среднего класса, с университетским
образованием. Т.е. на сегодняшний день и палестинки, и
мизраихиет и лесбиянки скорее похожи между собой в силу
классового сходства. Рита, например, в этой ситуации чувствует,
что для многих русскоязычных женщин и для нее самой
активизм вне рабочих часов - это роскошь, которую трудно
себе позволить в условиях экономического выживания. На ее
взгляд, это одна из причин, по которой нет русскояхычных на
коллективах.
Впрочем, в «Ише» на самом деле очень много русскоязычных
женщин, но они существуют как-то отдельно. Группа пожилых
женщин, которые слушают лекции про искусство по средам
уже 20 лет. Группа фельденкрайз. Группа карт таро. Но нет
взаимодействия. Нет обмена мнениями, диалога. Нет встречи.
Такой параллельный мир.
В процессе написания этой главы, я говорила с несколькими
женщинами в «Ише». И в частности моя хорошая подруга
сказала мне, что на ее взгляд русские женщины не примкнули
в большом количестве к феминистскому движению и не
выступают на феминистсих конференциях, потому что у
них собственно нет особых трудностей, в отличии скажем
от мазраихиет. Им это не нужно. Они белые, без пяти минут
ашкеназки. У них нет проблем устроится на работу. Может быть
некие трудности при абсорбции, но это временное. А четверти -
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это для тех, чьи голоса не слышны, чьи истории не рассказаны.
Я была потрясена.
И я вот уже месяц мысленно продолжаю спорить с
этой позицией. Да, мы в основном белые, но существует
факт иммиграции, причем из страны второго мира. В
феминистском дискурсе существует очень большой акцент на
тему белизны/черноты, что, кстати, результат американского
влияния. И тогда мир делится на первый и третий, белый и
черный. Создается некая дихотомия, в котором второй мир
автоматические присоединяется западу. В силу своей белизны.
Возможно должен быть создан нарратив, который объединяет
феминистские темы и темы связанные с иммиграцией, и тогда
русскоязычные женщины почувствуют, что им в израильском
феминистском движении есть место. Задним числом я думаю,
что мы в Форе, русскоязычном феминистском движении, были
очень заняты тем, чтобы ввести феминистские темы, борьбу
с окуппацией и за социальную справедливость в дискурс
русскоязычной общины, и недостаточно занимались тем,
чтобы сформулировать и рассказывать историю русскоязычных
женщин в рамках общего феминистского движения. Сегодня
такие попытки уже делаются - в Коалиции женщин за мир, в
Ахоти, но еще не в «Ише». Мне кажется, это должен быть наш
следующий шаг.
הייתי רוצה להתחיל ולפתוח את הפרק שלי על דוברות הרוסית בארגון
אשה לאשה דווקא ממבט על מצבן של דוברות רוסית בעולם העבודה מחוץ
. זאת כדי שיהיה בסיס להשוואה. דרך ההיסטוריה האישית שלי,לארגון
 הנחיתי שלוש תכניות.במשך שש שנים עבדתי בתור עיתונאית בטלוויזיה
: ראיינתי את כל המי ומי. ביניהן תכנית ראיונות אקטואליה יומית,אישיות
 את, מרינה מקסימיליאן־בלומין, ארקדי דוכין, תמר גוז'נסקי,'שלי יחימוביץ
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שרון ונתניהו .ובכל זאת ,לא עלה בדעתי לנסות לחפש עבודה בטלוויזיה
דוברת עברית ,כי ידעתי שאין לי סיכוי .לתחושתי ,לא היה טעם לנסות
אפילו ,מספיק היה להיזכר בסיפורה של נטשה מוזגוביה ,שבנוסף להיותה
עיתונאית מוכשרת הגיעה לארץ בגיל ילדות ,שליטתה בעברית טובה יותר
מזו שלי והיא גם בלונדינית יפהפייה .נטשה הנחתה תכנית בערוץ  2במשך
כמה חודשים ,אשר הסתיימו במבול של פניות ודרישות לפטרה .והסיבה –
מבטא כבד מדי.
במשך  18שנה אני מנחה קבוצות ,השלמתי קורס של שנתיים בהנחיית
קבוצות במרכז "ציפורי" ועוד מספר קורסים קצרים יותר ,יש לי תואר מוסמך
בפתרון סכסוכים .אם סופרים ,צברתי אלפי שעות של עבודת הנחייה .ובכל
זאת ,באופן גורף כמעט מזמינים אותי להנחות אך ורק קבוצות דוברי/ות
רוסית או קבוצות שנושא הדיון בהן נוגע כך או אחרת לדוברי רוסית .לא
זוכרת אם אי־פעם הזמינו אותי להנחות קבוצות אחרות (בפעם הראשונה
זה קרה לפני  3שנים דרך קואליציית נשים לשלום) .איך זה משפיע על
התפיסה העצמית שלי? אתן דוגמה .בעודי כותבת שורות אלה אני שואלת
את עצמי :אולי זה באמת מוצדק ,ואני פשוט לא מוכשרת מספיק בתחומי?
גם בנישה הרוסית לא הכול ורוד .קיבלתי הזמנה להנחות קורס בית
מדרש בשפה הרוסית .במהלך ההכנות נפגשתי עם מנהלת הפרויקט,
התפתחה שיחה נעימה ובשלב מסוים סיפרתי לה שאני שמאלנית ומנהלת
מערכות יחסים רומנטיות עם נשים וגברים כאחד .אשת השיחה שלי הגיבה
בתמיהה" :שמאלנית מילא אבל בעניין האחר ...את הרי לא חייבת להזכיר
את זה במפגשים של בית מדרש?" אמרתי לה שאיני מוצאת לנכון להסתיר
מידע על אודותיי" :הנה את ,למשל ,עונדת טבעת נישואין ,וזה אומר שאינך
מסתירה את חייך האישיים .זה הרי כמו להסתיר את יהדותך ברוסיה".
נדמה לי שזה מה שעניתי .וייתכן מאוד שבאותם רגעים נשארתי בלי מילים
והזיכרון שלי מתעתע בי ומציע לי ברוב טובו גרסה נוחה יותר של תגובה
עבורי.
במובן הזה אשה לאשה זה עולם אחר .מדיניות הרבעים היא עולם אחר.
באשה לאשה היו שני פרויקטים בשפה הרוסית .אחד הגיש סיוע לעולות
במציאת תעסוקה .השני עסק בסוגיית סחר בנשים ואותו מרכזת מזה עשר
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שנים ריטה חייקין .זהו אחד משלושת הפרויקטים המרכזיים של הארגון נכון
להיום ,העומד בשורה אחת עם "נשים וטכנולוגיות רפואיות" ו"נשים ,שלום
וביטחון" .מרינה פילטובסקיה הייתה רכזת פרויקט הסיוע לעולות ואחר
כך רכזת מתנדבות .בזמן כתיבת הפרק ראיינתי את חנה ספרן .היא טוענת
שחשוב שאשה דוברת רוסית תרכז הן פרויקטים כלליים והן פרויקטים
לדוברות רוסית" :כי עבודה היא משאב .נכון וצודק יהיה שהמשאבים יתחלקו
בין קבוצות האוכלוסייה השונות" .אחת האקטיביסטיות בארגון אומרת לי
שאמנם התקבלתי לעבודה הודות לכישוריי המקצועיים ,אך היותי רוסיה
הוא יתרון נוסף .אנחנו מתווכחות באיזו שפה אכתוב את הטקסט הזה .אני
אומרת" :ברוסית" .היא אומרת" :בעברית" .אז נכון שאני מתרעמת :איך היא
לא מבינה שזה חשוב וזה עקרוני! אבל במקום אחר הויכוח הזה לא היה
מתנהל כלל .הכתיבה היא בעברית .ואיך אפשר אחרת? וכעבור שבועיים
האקטיביסטית באה אליי לספר לי שהיא הרהרה רבות בשיחה שלנו .ואני
כותבת את הפרק שלי ברוסית .ומלמדת אותה מילים רוסיות .נטלי רובין,
המלווה שלי ,מספרת לי שבישיבת של מלוות לעובדות הארגון הן בדקו את
נושא הרבעים ,נזכרו שאני ביסקסואלית ולכן "מכסה" את הרבע הלהט"בי.
בעיניהן של מעסיקותיי הביסקסואליות שלי היא יתרון .ריטה חייקין
אומרת לי שבתקופות מסוימות חשבה שאם אשה הטרוסקסואלית הייתה
מגיעה לארגון וקוראת את דף המידע שלנו היא הייתה מרגישה שאין לה
כאן מקום .אני דווקא כן רואה ב"אשה" גיוון מהבחינה הזאת (יש איזון בין
נושאים "הטרוסקסואליים" לנושאים קוויריים) ,אבל הארגון הוא בהחלט
לא הטרונורמטיבי.
חזרה לעולם מחוץ לכותלי "אשה" .יש לי חברה שעובדת בארגון מסוים,
לצידה עובדים עשרות אשכנזים תל־אביביים מהברנז'ה השמאלנית וכמה
פלסטינים .היא מספרת שבשיחות – בהפסקות אוכל ,בפינת העישון – היא
מרגישה זרה :היא לא מכירה שמות שכולם מגלגלים על הלשון ,לא קראה
את הספרים שהם קראו ,לא הפגינה באותן הפגנות .אני אישית לא מרגישה
ככה באשה לאשה .בצוות שלנו יש מזרחית אחת ,שתי רוסיות ,פלסטינית
אחת ואשכנזייה אחת .ניסיון החיים של כל אחת שונה מזה של חברתה ,כך
שמראש אין קבוצה אחת הומוגנית ואין אאוטסיידרית.
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טוב ,אני חייבת לעצור .ברוסית השתרשו עוד מימי השלטון הסובייטי
הביטויים "תודה למפלגה היקרה" או "תודה לחבר סטלין על הילדות
המאושרת שלנו" .אני מתחילה לדאוג שכתבתי טקסט פוזיטיבי מדי ,מהלל
מדי .אני מעריכה ומכבדת את הגישה שעליה דיברתי ,עם זאת ,חשוב לציין
שלדעתי היא אמורה להיות מובנת מאליה גם במקומות אחרים ולא רק
אצלנו .כך צריך העולם להתנהל .ואחרי שתיארתי את ההבדל הענק בין
העולם החיצון לעולמה של אשה לאשה ,אני בכל זאת רוצה להצביע גם על
הנקודות המורכבות יותר.
בוועדות ,בקולקטיבים של אשה לאשה יש מעט מאוד רוסיות .מה
הסיבה לכך? יש כאן אספקטים שונים ורבים .איני חושבת שקיים רק הסבר
אחד .ראשית ,אנחנו לא מוגדרות בתור רבע .מדיניות הרבעים התגבשה
בתחילת שנות התשעים ,כשכבר היו כאן מאות אלפי דוברות רוסית ,עם
בעיות ייחודיות וגלויות מאוד .מדוע הן לא נכנסו לרשימה של הרבעים? אני
חושבת שזה קרה כי לא היה להן מספיק כוח .לא הייתה קבוצה שלחמה
על זכויותיה ,על הצורך להיות מיוצגות .מעניין להשוות קבוצה זו לקבוצה
של לסביות – תחילה הייתה התנגדות שהן תחשבנה לרבע ,אך הן עמדו
על שלהן .איך זה הצליח להן? אני מניחה שהן היו רבות מספיק ועקשניות
מספיק .ואילו נשים עם מוגבלויות לא קיבלו הגדרה של רבע .וכאן צצה
דילמה נוספת :האם להכניס לרבעים את כל הקטגוריות :רוסיות ,אתיופיות,
נשים עם מוגבלויות ,קשישות ,טרנסיות ,דתיות? איך במקרה כזה פאנל אחד
(ואפילו כנס אחד) יכלול את כולן? ואולי יש להנהיג רוטציה? או שמדובר
במטפורה ,סמל ,שמסייע לנו לחשוב בקטגוריות של גיוון ורפרזנטטיביות?
שאלה נוספת היא האם דוברות הרוסית רוצות בכלל להיות חלק
מהתנועה הפמיניסטית ,להיות באשה לאשה? התשובה אינה חד־משמעית.
מרינה פילטובסקיה ,רכזת מתנדבות לשעבר ,סיפרה שהיא ,בתור דוברת
רוסית ,הרגישה שיש באשה לאשה מרחב פתוח לכולן ,ללא קשר ללאום או
למדינת המוצא .היא הרגישה שהתייחסו אליה בכבוד ובחום .ריטה חייקין
גם היא מציינת שהיא מרגישה שכאן מעריכים מאוד את עבודתה .עם זאת,
אומרת מרינה ,אצל דוברות רוסית מתגבשת הרגשה שמי שאינה מחזיקה
בדעות שמאלניות/רדיקליות לא מרגישה כאן בנוח .ולא מדובר בסתם אי־
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נוחות ,ממשיכה מרינה ,נוצרה אצלה קונוטציה לברית המועצות ,לחוסר
הסובלנות לאידיאולוגיות אחרות .ריטה אומרת דברים דומים" :מחוץ לאשה
לאשה אני מרגישה רדיקלית מדי ובתוך הארגון – ליברלית מדי" .הבנתי
שנעשו ניסיונות להביא לארגון דוברות רוסית שהחזיקו בדעות לא ממש
שמאלניות ,אך הניסיון הזה ,מן הסתם ,לא עבר חלק.
אספקט נוסף .שני אמרה בדיון על מדיוניות הרבעים שרוב הנשים כאן
הן "נציגות" של מעמד הביניים ,בעלות השכלה גבוהה .זאת אומרת ,נכון
להיום לפלסטיניות ,למזרחיות וללסביות באשה יש מכנה משותף מעמדי.
ריטה ,למשל ,מרגישה שעבור דוברות רוסית רבות ועבורה באופן אישי
אקטיביזם מחוץ לשעות העבודה הוא מסוג המותרות שקשה להרשות
לעצמך בתנאים של הישרדות כלכלית .לדעתה ,זו אחת הסיבות שבגללה
נעדרות דוברות הרוסית מהארגונים .ובעצם באשה לאשה יש לא מעט נשים
דוברות רוסית ,אך הן מתקיימות בנפרד .קבוצה של נשים מבוגרות שומעת
הרצאות על אמנות בימי רביעי מזה  20שנה .יש גם קבוצת פלדנקרייז.
קבוצת קלפי הטארוט .אך אין שיתוף פעולה .אין דיאלוג .אין מפגש .מין
עולם מקביל שכזה.
במהלך העבודה על הפרק הזה דיברתי עם כמה נשים באשה לאשה.
אחת החברות שלי אמרה שלדעתה ,נשים דוברות רוסית לא הצטרפו
בהמוניהן לתנועה הפמיניסטית ואינן משתתפות בפעילות בנושא בגלל
שלמעשה הן לא נתקלות בקשיים ,דוגמת אלה שבהם נתקלות הנשים
המזרחיות ,למשל .זאת אומרת ,אין להן צורך למחות .הן לבנות" ,כמעט
אשכנזיות" .הן אינן נתקלות בקשיים בקבלה לעבודה .ייתכן שחוו אי אלו
קשיי קליטה ,אך גם אלה זמניים .ורבעים הרי נועדו לאלה שקולותיהן לא
נשמעו ,לאלה שסיפורן לא סופר .התגובות האלה הפתיעו והדהימו אותי.
מזה חודש אני מהרהרת בעמדה הזאת ביני לבין עצמי ומתווכחת עם
טענותיה .נכון ,שרוב דוברות הרוסית הן לבנות ,אך קיימת עובדת ההגירה
ועוד הגירה ממדינת עולם שני (הגוש הסובייטי) .בשיח הפמיניסטי הושם
דגש משמעותי מאוד על סוגיית צבע העור – לבן לעומת שחור ,וזה ,אגב,
יבוא של תאוריות העוסקות בפוסט־קולוניאליזם .כך מתחלק העולם לעולם
ראשון ושלישי ,עולם לבן ועולם שחור .נוצרת מעין דיכוטומיה שבמסגרתה
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חובר העולם השני באופן אוטומטי למערב .בשל היותו לבן .בעיניי יש צורך
ביצירת נרטיב חדש שיאחד בתוכו נושאים פמיניסטיים ונושאי הגירה,
אז תרגשנה הנשים דוברות הרוסית שיש להן מקום בתנועה הפמיניסטית
בישראל .במבט לאחור אני חושבת שבארגון פור"ה – התנועה הפמיניסטית
דוברת הרוסית ,היינו עסוקות מאוד בשילוב נושאי הכיבוש ,פמיניזם והצדק
החברתי בשיח של הקהילה דוברת הרוסית וזנחנו בחלקו את גיבוש הנרטיב
שלנו ,של נשים מהגרות מחבר העמים ,במסגרת התנועה הפמיניסטית .היום
נעשים ניסיונות של שיח כזה ב"קואליציית נשים לשלום" וב"אחותי" ,אך
עדיין לא באשה לאשה .הייתי רוצה שזה יהיה הצעד הבא שלנו.

תמונה  .26איילת אילני ,אסיה
איסטושינה ולואיס לואיס בערב על "ארץ
נהדרת – החזון שלי לביטחון" 25.11.2012
(צילום :ח'ולוד ח'מיס).
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נשים פלסטיניות באשה לאשה :הסיפור
האישי והקבוצתי שלנו

مقدمة :سعاد ذياب
הקדמה :סועאד דיאב
הטקסט בעברית בהמשך

ت ُع ّد روايات ال ّنساء الفلسطين ّيات يف جمع ّية إيشاه إليشاه (الرتجمة الحرفية« :امرأة المرأة»)
روايات شخصية ومتعدّدة الجوانب ،نتناول فيها املرحلة والفرتة الزمنيّة الّتي أصبحت من
كل واحدة م ّنا ،تأخذ قسطا ف ّعاال يف نشاطات الجمعيّة وعىل أكرث من صعيد .ال ّرواية هي
خاللهامّ ،
زمني
وكل واحدة م ّنا لها روايتها
وجامعيّ ،
شخيص
نتاج تواصل
ّ
ّ
الخاصة الّتي تشكلت عىل محور ّ
ّ
خاص بها .ولكن ،فهي أيضا تشكّل رواية جامع ّية تك ّونت عىل ذات املحور ،مثال كالر ّد عىل السؤال:
متى بدأت النساء الفلسطينيّات تشعرن أن ّهن جز ًء من الحيّز القومي أو الحيّز الجنساين؟ إذن
لكل امرأة ،ومن الذاكرة التاريخ ّية
فإ ّن الذاكرة التاريخ ّية تتك ّون من الذّاكرة الشّ خص ّية الفرديّة ّ
الجامع ّية أيضً ا.
محوري ال ّرواية ،الشّ خيص والجامعي ،بعدّة محاور وأبعاد مختلفة .فقد
كل من
لقد تأث ّر ّ
ّ
تأثرا هذان املحاوران بالهويّة القوميّة ،أوال؛ وبوجود تناقضات يف العالقة القامئة بني املجموعة
الشخيص يف سياق
السائدة والثقافة املؤث ّرة عىل مجاالت املرأة ومكانتها ،ثانيا؛ وبرواية نضال املرأة
ّ
ّ
املكان الّذي نشأت فيه ،ثالثا .من دون أدىن ّ
شك ،فإ ّن غالب ّية النساء الفلسطين ّيات الاليت أخذن
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قسطا ف ّعاال يف فعاليات الجمعيّة شعرن باالنتامء وااللتزام ،وفرحن بالفرص الّتي سنحت لهن يف
تواجدهن داخل مكان منحهن التأ ّمل الذايت ،والنشاط ،والحديث والحوار مع اآلخر.
إيشاه إليشاه هي جمع ّية لنساء رائدات والّتي حثّت أفرادًا وجامعات من النساء
الفلسطينيّات عىل أن تتع ّرفن عىل أنفسهن وتبلورن شخصيّتهن بالطريقة الّتي ترغنب بها .انعكس
كل
هذا الطابع الذي تحظى به الجمعيّة عىل ال ّرواية التاريخيّة لدى النساء ،كام هو األمر يف رواية ّ
رصحنا أن نشاطنا مت ّيز
من نبيلة إسبنيويل ،وجنان عبدو ،وشهرية شلبي ،ورىل ديب ،وأنا .فجميعنا ّ
العريب-اليهودي أو النشاط العر ّيب يف أجواء حاوية وممكّنة.
بالعمل سويّا وعىل حدا داخل النشاط
ّ
الشخيص
نتيجة لذلك تم تأسيس جمعيّة «كيان» ،والتي استمرت يف تنشئة نساء عىل الصعيد
ّ
وتعزيز الفعاليات من أجلهن داخل املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل .لذا فإ ّن الرواية الشخصيّة
والتجربة الفرديّة لجميع النساء ،عندما ننظر إىل املايض إىل عالقتنا التاريخ ّية مع إيشاه إليشاه،
نرى إن ّها تركت فينا ذكريات إيجاب ّية وتجارب معرف ّية ومنو ذايت ،إىل جانب تطوير فعاليات تناسب
احتياجات النساء داخل املجتمع الفلسطيني.
أخذت إيشاه إليشاه عىل عاتقها أن تعمل مبوجب سياسية «األرباع» ،والّتي تعتمد عىل
متثيل للرشق ّيات ،والفلسطين ّيات ،ومثل ّيات الجنس ،واالشكنازيّات .مل تكن سياسة «األرباع» ما
الشخيص أو
أثار االهتامم عند النساء الفلسطين ّيات ونشاطهن؛ بل الّذي أبهرهن عىل الصعيد
ّ
الجامعي هو الثقافة التنظيميّة الّتي متيّز الجمعيّة .ثقاقة إيشاه إليشاه التنظيميّة هي ثقافة
ّ
مميّزة ،راديكاليّة وممكّنة ،ومفعمة بالسحر .مكّنت هذه الثقافة من ظهور مشاعر انتامء
وتضامن لدى املشرتكات.
من امله ّم ذكر هذه املبادىء الّتي رافقت وساعدت عىل ظهور هذا السحر داخل الجمع ّية:
اإليديولوج ّية :جميعنا يعلم أن اإليديولوجية قادرة أن تقمع وتقيص أقليّات وأفراد؛ نسا ًء
ورجاال إن مل يتبنوا اإليديولوجية اململئة بصورة عمياء .أن تكون املرأة نسويّة أو تؤمن بحقوق
النساء بحسب اإلطار النشاطي الّذي حدّدته لنفسها -كان ممكنا ورشع ّيا يف إيشاه إليشاه ،وأدى
كل امرأة بأنها قادرة أن تختار وتعمل مبوجب وتريتها واختيارها
األمر إىل ظهور شعور عند ّ
خيص.
الشّ ّ
مبدأ الفرق :لقد كان بفضل الفرق مكان للنساء الفلسطين ّيات داخل الجمع ّية .مبدأ الفرق
ّبي أن النساء الفلسطين ّيات ال تتك ّو ّن من ذات «الطينة» وأن هناك فروق وتباينات بينهن -فرديّة
وجامع ّية ،مام انعكس عىل نشوء وتط ّور جمعيتان :جمع ّية «كيان» والحقا جمع ّية «أصوات».
زمني مختلف تحمل معها
مبدأ االحتواء :انض ّمت ّ
كل واحدة م ّنا للجمعيّة يف وقت ّ
كل واحدة قسطا يف العمل مبوجب قدراتها
خاصة بها واهتامم آخر .باملقابل ،أخذت ّ
رواية ّ
ومجاالت االهتامم الّتي مالت اليها .مل مينع األمر من النساء اليهوديّات أن تحويهن عىل الرغم
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من االختالفات القامئة بينهن ،وخصوصا عىل خلفيّة أيدولوجيّة .كان البحث عن املحور املشرتك
الصعيد العميل والذهني .يظهر أيضً ا من خالل روايات النساء
النسايئ واإلنسا ّين مثري للتحدي عىل ّ
الفلسطين ّيات أهم ّية ومساهمة العالقات الّتي كانت بني النساء اليهوديّات والفلسطين ّيات داخل
الجمعيّة.
مبدأ االختالف :انعكس مبدأ االختالف يف أساليب الحياة ،واألفكار ،واأليديولوجيّات،
والثقافات ،واللغات ،واللبس ،وامليول الجنيس ،مام خلق فسيفساء من الثقافات العاملية ،املثرية
للتحدي واإلثارة.
مبدأ الشفاف ّية :انعكس هذا املبدأ بكرثة بالذات يف إدارة امليزانيات املالية ويف السلم
الهرمي املكشوف واملخفي (يف النشاطات والهيئة العا ّمة) ،وعىل مستوى اتخاذ القرارات الّتي
مت ّيزت بطريقة اإلجامع بني املشرتكات الّتي أدت ،يف أغلب األوقات ،إىل عرقلة العمل ،إال إنها
كانت مه ّمة ،وكانت من أجل إثارة الحوار والشعور باالنتامء.
السيايس ،والذي يهدف إىل تعزيز مكانة املرأة ،بالذات
املبدأ السيايس :شكّل املبدأ
ّ
ملجموعات قوميّة وإثنيّة وملجموعات تعيش عىل هامش املجتمع ،شكّل املحور الّذي وجه
فعال ّيات الجمع ّية .تط ّورت فعاليات الجمع ّية حول هذا املحور ،فبحسبه كوننا نساء ومن البرش
يشكّل أساسا للقيم اإلنسان ّية ال مساومة عليها.
كان مبدأ الحوار ،يف نظري ،أه ّم املبادئ والّذي ظهر يف إدارة الجمعيّة ومكّن من ظهور باقي
املبادئ الّتي ذكرتها أنفا وتعزيزها داخل الديناميّكية التنظيميّة .كانت الفعاليات يف إيشاه إليشاه
مبثابة منارة لتطوير العمل النشاطي داخل املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل .كام ساهم االنخراط
النسوي داخل جميع رشائح املجتمع ،عىل الصعيد النضال
والعمل املشرتك يف تعزيز العمل
ّ
السيايس وعىل صعيد التغيري يف س ّن القوانني وتدعيم وتطوير مكانة املرأة.
ّ
كتبت كثريات من النساء الفلسطينيّات يف هذا الكتاب عن أهميّة إيشاه إليشاه يف حياتهن.
كل واحدة منهن إىل جانب روايات لنساء أخريات يف الفصل الّذي ينهي الكتاب تحت
تقع رواية ّ
اسم «نساء تكتنب لنساء» .لقد اخرتنا يف هذا الفصل رسد أربع روايات ألوائل النساء ورواية أخرى
كل من
لرىل ديب ،الّتي كانت مركّزة مرشوع نساء عربيّات يف الجمعيّة .يف عام  ،1987انضمت ّ
الجنيس ،وبعد
نبيلة سبنيويل وجنان عبدو إىل الجمع ّية ،حيث عملت األخرية يف مركز االعتداء
ّ
وقت قصرية انضممنا إليهن أنا وشهرية .يف بداية سنة  1995تولّت رىل وظيفة مركّزة مرشوع نساء
عرب ّيات ،والحقا كانت الرائدة يف تأسيس جمع ّية «كيان».
عىل خلفيّة رواياتنا وروايات نساء انضممن الحقا ،نستطيع فهم كتسلسل األحداث وكيف
ومنت مجموعة فريدة من نوعها من ال ّنساء الرائدات الآليت صنعن املستحيل.
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סיפורן של הנשים הפלסטיניות באשה לאשה הוא סיפור מגוון ואישי,
המתייחס לשלב ולתקופה בהם הפכה כל אחת מאיתנו למעורבת ברבדים
השונים של הפעילות בארגון .הסיפור הוא תוצר של אינטראקציה אישית
וקבוצתית .כל אחת והסיפור שלה וציר הזמן שנכנסה אליו ,ובאותו הזמן זהו
גם הסיפור הקבוצתי של הנשים הפלסטיניות ,ומתי ואיך התחילו להרגיש
כחלק מהקבוצה הלאומית או המגדרית .לכן ,הזיכרון ההיסטורי מורכב גם
מזיכרון פרטי ואישי של כל אשה וגם מזיכרון קולקטיבי.
שני צירי הסיפור ,האישי והקבוצתי ,הושפעו מכמה דברים .ראשית,
מהזהות הלאומית .שנית ,מהדיאלקטיקה של הקשר עם הקולקטיב
ההגמוני והתרבות המשפיעה בנושא האישה ומעמדה .שלישית ,מהנרטיב
של המאבק האישי של האישה עצמה במקום ממנו צמחה .אין ספק שרוב
הנשים הפלסטיניות שהיו מעורבות בפעילות של הארגון הרגישו שייכוּת,
ושמחה על ההזדמנות שניתנה להן להיות במקום שמאפשר
מחויבוּת ִ
התבוננות פנימית ,עשייה ,שיחה ודיאלוג אחר.
אשה לאשה כארגון נשים מוביל ,שגרם ליחידות ולקבוצה של הנשים
הפלסטיניות להיות מי שהן ולהגדיר את עצמן בצורה שהן רוצות ,בא לידי
ביטוי בסיפורי ההיסטוריה שנשים כמו נבילה אספניולי ,ג'נאן עבדו ,שהירה
שלבי ,רולא דיב ,אני ואחרות מספרות .כולן מציינות שהעשייה שלהן
התאפיינה ביחד ולחוד ,אם בפעילות ערבית יהודית או בפעילות ערבית,
והתקיימה באווירה מאפשרת ומכילה.
כתוצאה מכך הוקם אחר כך ארגון "כיאן" ,שהמשיך להצמיח את
הנשים ברמה האישית ולחזק את הפעילות למען הנשים בתוך האוכלוסייה
הפלסטינית בישראל .לכן ,הסיפור האישי והחוויה האישית של כלל הנשים,
כשאנחנו מסתכלות אחורה על הקשר ההיסטורי שלנו עם אשה לאשה,
השאירו זיכרונות חיוביים ,חוויות למידה וצמיחה אישית ,ובמקביל פיתוח
של פעילות המתאימה לנשים בחברה הפלסטינית.
אשה לאשה לקחה על עצמה לפעול על פי מדיניות הרבעים ,הכוללת
מזרחיות ,פלסטיניות ,לסביות ואשכנזיות .עיקרון הרבעים כשלעצמו לא
העסיק את הנשים הפלסטיניות ואת הפעילות שלהן .מה שקסם להן הייתה
התרבות הארגונית שאפיינה את "אשה" .התרבות הארגונית הייתה ייחודית,
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רדיקאלית וגם מתפשרת ,בדלנית ומלאה בקסם ,שאיפשר תחושת השתייכות
והזדהות .חשוב לציין את העקרונות שליוו ואפשרו את הקסם של הארגון:
אידיאולוגיה – כולנו יודעות שאידיאולוגיה יכולה לדכא ולהדיר קבוצות
מיעוט וא/נשים שלא מאמצים/ות אותה באופן עיוור .באשה לאשה ניתנה
לגיטימציה להיות אשה פמיניסטית ,או אשה המאמינה בזכויות נשים ,לפי
הגבולות שכל אחת קבעה לעצמה .הדבר גרם לתחושה שכל אחת יכולה
לבחור את הבחירות האישיות שלה לפי הקצב שלה.
עיקרון ההבדל – בזכות ההבדל ,היה מקום לנשים הפלסטיניות בתוך
הארגון .הוא הבטיח מקום וקול לאותן נשים שאינן עשויות מחומר אחד
ונבדלות זו מזו למרות המטרות המשותפות .עיקרון ההבדל איפשר את
הצמיחה וההתפתחות של שני הארגונים "כיאן" ו"אסוואת".
עיקרון ההכלה – כל אחת הצטרפה לארגון בציר זמן שונה ,עם סיפור
אישי והתעניינות אחרת .במקביל ,המעורבות שלה הייתה לפי היכולות
ותחומי העניין השונים .הדבר לא מנע מהחברות היהודיות להכיל אותן,
למרות השונות ,בעיקר האידאולוגית ,ולחפש את הציר המשותף הנשי
והאנושי .זה היה אתגר מעשי ואינטלקטואלי .מתוך סיפורי הנשים
הפלסטיניות עולות החשיבות והתרומה של הקשרים עם הנשים היהודיות
והפלסטיניות בארגון.
עיקרון השונות :עיקרון השונות התבטא בסגנונות חיים ,מחשבות,
אידיאולוגיות ,תרבויות ,שפות ,צורות לבוש והעדפות מיניות .הדבר יצר
אוסף מאתגר ומעניין של תרבויות קוסמופוליטיות.
עיקרון השקיפות :עיקרון שהיו לו ביטוי ועוצמה במיוחד בהתנהלות
התקציבית ,בהיררכיה הגלויה והסמויה (פעילות וקולקטיב) ובאופן קבלת
ההחלטות – הקונסנזוס – אשר לרוב גרם לעיכוב בעשייה ,אבל היה חשוב
בשביל הדיאלוג ותחושת השייכות.
העיקרון הפוליטי של קידום מעמד האישה ,במיוחד של קבוצות
לאומיות ,אתניות וקבוצות שבשוליים של החברה ,הוא הציר שכיוון את
הפעילות של אשה לאשה .הפעילות של הארגון התפתחה מסביב לציר
הזה ,שהניח שהיותנו נשים ובנות אדם הוא הבסיס לערכים אנושיים
שעליהם אין פשרה.
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פעולה מתוך דיאלוג הייתה לדעתי בסיס חשוב שבא לידי ביטוי
בהתנהלות הארגון .הוא איפשר לעקרונות שהזכרתי קודם להתחזק בתוך
הדינאמיקה הארגונית .הפעילות באשה לאשה היוותה מגדלור להתפתחות
העשייה בתוך החברה הפלסטינית בארץ .המעורבות והפעילות המשותפת
תרמו לחיזוק של העשייה הפמיניסטית בכלל החברה ,בתחום המאבק
הפוליטי ,בשינויי החקיקה ובתחום העצמת וקידום הנשים.
נשים פלסטיניות רבות כתבו בספר הזה על משמעותה של אשה
לאשה עבורן .הסיפורים של כל אחת מופיעים יחד עם סיפורים של נשים
אחרות בפרק המסיים את הספר" ,נשים כותבות לאשה" .בפרק זה בחרנו
להביא ארבעה סיפורים של הנשים הראשונות ואת סיפורה של רולא דיב,
שהייתה הרכזת של פרויקט נשים ערביות ב"אשה" .בשנת  1987הגיעו
נבילה אספניולי לאשה לאשה וג'נאן עבדו למרכז סיוע .זמן קצר אחר כך
הצטרפנו אני ושהירה שלבי אליהן .בתחילת שנת  1995קיבלה עליה רולא
את התפקיד של רכזת פרויקט נשים ערביות ב"אשה" .היא גם הובילה
אחר כך את הקמתו של "כיאן" .מהסיפורים של כולנו ובהמשך של הנשים
שהצטרפו יותר מאוחר ,ניתן ללמוד כיצד התגלגלו הדברים וכיצד צמחה
חבורה מיוחדת במינה של נשים שהובילו ,הקימו ועשו יש מאין.

תמונה  .27הקולקטיב הפלסטיני ,הכנס הפמיניסטי רמת אפעל .1998 ,משמאל :ג'נאן עבדו,
סועאד דיאב ,שהירה שלבי ,סאמיה חנא )?( ,רולא דיב ,נזאר הוארי.
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شهرية شلبي :الحيز او البيت املسمى إيشاة

שהירה שלבי :מרחב או בית ושמו "אשה"
כשאני ניגשת לכתיבת שורות אלה ,אני מוצאת את עצמי בתוך מערבולת
של זיכרונות .הכל קשור לכל :האני האישי ,הפוליטי ,החברתי ,המקום בו
אני נמצאת היום ,מי הן החברות שלי ומאיין ולאן מופנה הניכור החברתי
והפוליטי שלי .פתאום אני מגלה שהעבר ,ההווה והעתיד מתערבבים
ויוצרים תמונה ספק מעומעמת ,ספק ברורה .השאלה שאני מכריחה את
עצמי להתמודד איתה היא :מתי זה התחיל? מתי באמת? קשה להצביע
על רגע היסטורי אחד .זה היה תהליך ,שההצטרפות של כל אחת מאיתנו
לאשה לאשה היא רק חלק ממנו .קשה לנתק את המעורבות של נשים
פלסטיניות באשה לאשה מהמעורבות שלנו בשאר ארגוני הנשים ,אשר
התפתחו בתקופה ההיא.
התחלתי את הפעילות שלי בשנת  1987כמתנדבת במקלט לנשים
אשר סבלו מאלימות מצד בני זוגן .השתתפתי בהרצאה או שתיים באשה
לאשה ואז עברתי להיות מתנדבת פעילה במרכז סיוע לנפגעות תקיפה
מינית .שם פעלתי במשך שנים והייתי שותפה לעוד כ־ 20נשים בהקמת
קבוצת המתנדבות הערביות הראשונות ,אשר נתנו סיוע וטיפול לנשים
ערביות נפגעות אלימות מינית .אותה קבוצה גדלה והרחיבה את הפעילות
והמעורבות שלה בחברה הערבית .למרות היותה קבוצה סגורה של נשים
פלסטיניות ,היא הציצה מדי פעם לנעשה בבית הצפוף של ארלוזורוב ,88
והנוכחות שלה השפיעה על המרחב המשותף בתחומי השיח והפעילות.
על אף מדיניות הרבעים שאומצה על ידי אשה לאשה (אבל לא על
ידי מרכז סיוע לנפגעות אונס) ,ולמרות המחשבה ,התכנון והמאמצים
להזמין ,לגייס ולשכנע נשים פלסטיניות ומזרחיות ,רוב הנשים אשר הגיעו
לפעילות של מרכז סיוע ושל אשה לאשה היו נשים יהודיות אשכנזיות.
לצד אותה קבוצה אידיאולוגית התפתחה קבוצה נבדלת ובדלנית ,של נשים
פלסטיניות ,אשר הגדירו את עצמן כפמיניסטיות ורדיקאליות .נשים אלה
הרגישו נוח להיות מה שהן – חופשיות ,מרדניות ,מועצמות ,אך גם מפוחדות.
ההסתגרות הייתה בולטת ,העיסוק במאבק בתוך החברה הפלסטינית למען

341

نساء فلسطينيات في إيشاة إليشاة :الرواية الشخصية والجماعية
קידום מעמד האישה הערבייה והגברת חופש הפעולה שלה גבר על הכול.
הדיונים שהתקיימו באשה לאשה ברעיון הרבעים ,השותפות היהודית־
ערבית ,מעורבותן של נשים מזרחיות במאבק הפמיניסטי ,חופש הבחירה
של ההעדפה המינית ,כל אלה לא היו בראש מעייניה של הקבוצה הערבית,
אשר רצתה לבנות את עצמה כקבוצת כוח ,כקבוצה לשינוי חברתי בעלת
השפעה מקסימאלית .לכן המעורבות של רוב הנשים הערביות בשנים שבין
 1994-1988הייתה בעיקר בתחום פיתוח המאבק הפנים חברתי.
הפעילות של הקבוצה הגבירה את המודעות לצורך לטפל בעוד נושאים
הקשורים למאבק בדיכוי של נשים פלסטיניות ובאלימות אשר מופנית
נגדן .אותה מודעות דחפה להקמת קו חירום לנפגעות אלימות ,שבמסגרתו
הוקם הקו הערבי הראשון לנשים מוכות ,הוקמה עמותת נשים נגד אלימות
בנצרת ,הוקם המקלט הערבי הראשון לנערות במצוקה בנצרת והמקלט
הערבי הראשון לנשים ערביות בכפר בצפון הארץ .לא ניתן לנתק את מה
שקרה בנצרת ובמשולש באותה תקופה ממה שהתרחש בדירה בארלוזורוב
 ,88כולל בניית קואליציית הנשים חיפה באותן שנים ,והקמת ארגון "אל
בדיל" למאבק בפשעי רצח נשים בשם "כבוד המשפחה".
למרות אופייה הנפרד של כל פעילות ,במקרים רבים ניתן היה למצוא את
אותן נשים מעורבות בארגונן של פעילויות חדשות תחת כותרת אחרת .אבל
הכל היה מחובר .המאבק החברתי־פוליטי לא הופרד מן המאבק האישי של
כל אחת מאתנו .נשים התאגדו מסביב לרעיון של נשים פמיניסטיות מובילות
מאבק למען שינוי חברתי .כל אחת מתוך האני מאמינה שלה וכולן מאמינות
שהאישי הוא הפוליטי והפוליטי הוא האישי .על אף שלא כולן היו מחוברות
לאשה לאשה באותה תקופה ,הרעיונות של הארגון עברו דרך הפרוזדור,
חדרו דרך הקירות והשפיעו על הדיונים של הפעילות הפלסטיניות ,שמצד
אחד אהבו את השותפות והרוויחו מהחסות של ה"אמא הגדולה" ,ובו בזמן
הרגישו שהן צריכות להיזהר ממנה.
השיח אשר התפתח באשה לאשה באותה תקופה היה מאתגר ,אבל
גם בעל אופי זר למקום ממנו באו רוב הנשים הפלסטיניות לבית .פעילות
קל"ף (קהילה לסבית פמיניסטית) בתוך אשה לאשה היוותה איום על הרבה
מהנשים הפלסטיניות ,אשר ראו בפעם הראשונה בחייהן נשים אוהבות.
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הנושא הלסבי העסיק אותנו .התלבטנו האם אנחנו מוכנות להיות חלק
מהשיח הלסבי; כמה אנחנו מזדהות עם הרעיון והאם חיבור לארגון שיש בו
נשים לסביות יכול לפגוע ביכולת שלנו לנהל מאבק מול החברה שלנו .גם
כך אנחנו מאוימות ומואשמות במופקרות .חסר רק שהשמועה תופץ וכולנו
נאלץ לרדת למחתרת.
התלבטנו כיצד לעבוד מול החברה שלנו למען יצירת השינוי .גם רעיון
הקולקטיב היה ניגוד מוחלט לרעיון ההיררכיה והסמכות ,אשר רובנו גדלנו
עליו .אני זוכרת את עצמי מוקסמת מהרעיון ,רוצה להיות חלק ממנו ,אבל
מעוצבנת עליו בטירוף .האשמתי את המודל בחוסר יעילות ,בזבוז זמן
יקר ועוד .כשרצינו ליישם את המודל הזה בכיאן ,אשר הוקם בשנת ,1998
נתקלנו בקשיים והאשמנו את פעילות החברה שלנו בחוסר בגרות וחוסר
יכולת להתנהל בצורה שוויונית ,שיתופית ודמוקרטית .מהר מאוד ויתרנו על
הרעיון וחזרנו למודל הקלאסי של מנהלת וועד מנהל.
רוב הנשים מעולם לא התחברו לרעיון הרבעים ,למרות שהן התנהלו
לפיו .הדבר בלט בקושי לגייס נשים ערביות להיות חברות בוועד של
אשה לאשה ולהשתתף בפגישות הקולקטיב .היינו בונות תוכנית פעולה
לעידוד נשים ערביות להיות חברות בארגון ,מזהות נשים פוטנציאליות
ופונות אליהן ,אבל פרויקט השילוב לא צלח .שנים עסקנו בניסיון להבין
את התופעה .אנחנו מתלבטות האם הקושי לחבר נשים פלסטיניות לאשה
לאשה נובע מהצורך בבדלנות פוליטית ,מחוסר התאמה חברתית ,מקשיי
קליטה .תשובה מספקת לא נמצאה ,ואולי התשובה טמונה בכך שהרבע
הזה ,הפלסטיני ,נכח אחרת בתוך הבית ,אולי לא הגדיר את עצמו בתור
רבע ,או שהיה קיים ותבע סוג אחר של חיבור ,שותפות והשתתפות.
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תמונה  .28שהירה שלבי ואמל הריש בהפגנה נגד רצח נשים בסכנין 25.11.1988 ,היום הבינלאומי
למאבק באלימות כלפי נשים.

חוסר היכולת למצוא תשובה או אסטרטגיה הולמת ליישום רעיון השותפות
הפלסטינית־יהודית בתוך הבית הוליד משבר ,שבעקבותיו הפעילות
הפלסטיניות של מרכז סיוע החליטו לעזוב ולהקים מרכז סיוע נפרד לנשים
ערביות .המאבק הזה הוציא את השד מתוך הבקבוק ,שד שכנראה הוסתר
הרבה שנים ,כך שהיציאה שלו הייתה חזקה והמשיכה להשפיע במשך זמן
רב .קונפליקטים פוליטיים גלויים וסמויים היו מאז ומתמיד בתוך הבית,
אבל לא העלינו על דעתנו להיפרד .היציאה של קבוצה אחת גרמה למשבר
חמור ביחסים גם בתוך הקבוצה הפלסטינית עצמה .הפעילות הפלסטיניות
התחלקו בין תומכות למתנגדות ,עוזבות ונשארות ,נאמנות ובוגדות .המשבר
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הראה לנו שמודל הרבעים אינו מספק לנו הגנה מספקת ,מפני שכל קבוצה
זקוקה להתחבר כשלם אל שלם .החיבור הזה משתקף בניסיון של כיאן,
אשר הוקם אחרי  10שנות פעילות בבית הקואליציה .הנשים אשר הקימו
את כיאן באו ממקומות שונים :מרכז סיוע ,קו חירום ,אשה לאשה ,פרויקט
החינוך ,המקלט לנשים מוכות וגם נשים שעברו בבית מדי פעם להאזין
להרצאה ,לקחת ספר ועוד .אותה קבוצה יצרה מרחב שונה של פעילות,
כשהיא בונה מודל חדש של שותפות "ביחד ולחוד" .המודל החדש יצר אתגר,
שישומו נעשה תוך מאבק ,מריבות ,שבירת קירות ובנייה מחודשת של ה"אני
מאמינה" הפוליטי שלנו כנשים פמיניסטיות פעילות .בחרנו באתגר ואימצנו
אותו בעשייה המשותפת שלנו בקואליציית נשים חיפה ,אשר הפכה לימים
למודל של עשייה פמיניסטית רדיקאלית פוליטית משותפת.
עשרות נשים פלסטיניות פעילות עברו בבית הזה ,כאלה שבאו לביקור
קצר ואף חד פעמי ,כאלה שבילו אתנו מספר חודשים או שנים וכאלה
שהפכו לבנות בית ,נוסעות לכל מיני מקומות ,אבל חוזרות לעגון בתוך
הבית .היו גם כאלה שפנו לעסוק בעשייה חברתית בארגונים אחרים –
עדאלה ,שתי"ל ,מוסאווה ,אלסיוואר .נשים חדשות נכנסו כל הזמן .שותפות
חדשות הקימו את אסוואת (קולות) מאתגרות את השיח ,מתעמתות עם
החברה ובונות בית למה שאנחנו לא רצינו לדעת ולהתייחס אליו לפני 25
שנה .מאז הייתה פעילות רבה .ארגוני נשים חדשים הוקמו ,עבודה רבה
נעשתה במישור של העצמה ,למען התפתחות וקידום פוליטי־חברתי־כלכלי.
התפתח שיח פמיניסטי ,כמו גם כתיבה פמיניסטית ,לימודי מגדר ,מרכזי
טיפול נגד אלימות ,פרויקטים בבתי ספר ,קבוצות העצמה ועוד ,המתבצעים
על ידי נשים שלנו ואחרות .הרבה מתודות ופרקטיקות של עבודה ,אשר
התפתחו בתוך הבית של אשה לאשה ,היו ניצוץ אשר הדליק אש של עשייה
שהלכה והתרחבה ,תוך חיבור לרעיון המקורי או ניתוק ממנו .כך גם אותן
נשים פעילות ,שלעיתים הן מחוברות ולעיתים מנותקות ,יודעות קצת או
הרבה ,לא מודעות לקיומן של אחרות ,אך מחוברות לאותו רעיון שנשים הן
בעלות זכות לחופש ,ביטחון והשפעה.
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نبيلة اسبانيويل :انا نسوية ,لكن ...فلسطينية وشيوعية واخصائية نفسية وفعالة كل
الوقت

נבילה אספניולי :אני פמיניסטית ,אבל ...פלסטינית ,קומוניסטית,
פסיכולוגית ותמיד בפעילות

אני לא הייתי בדיוק פמיניסטית .ידעתי על קיום הפמיניזם כאשר הייתי
באוניברסיטת חיפה ( ,)1978-1975ופעם נדמה לי שאפילו עברתי על יד
הפגנה פמיניסטית בחיפה ,אבל לא התחברתי .העשייה שלי הייתה פוליטית.
כשעברתי ללמוד בירושלים ,מישהי שסיפרתי לה על החוויות שלי שאלה
אותי אם קראתי את הספר "גופנו עצמיותנו" .אמרתי לא ,והיא אמרה שאני
מדברת כאילו כתבתי את הספר ,שהוא הספר הפמיניסטי הראשון שנכתב
על בריאות נשים על ידי קולקטיב נשים בבוסטון( .נכתב מחדש לאחרונה
בעברית וערבית) .כמובן שמיד חיפשתי את הספר וקראתי אותו ,אבל גם אז
עדיין לא הגדרתי את עצמי כפמיניסטית.
כשהייתי באוניברסיטה בירושלים ( )1980ערכנו אירוע מחאה יהודי־
ערבי ,אליו הגיעו סטודנטים מהימין באוניברסיטה כדי להתנגד ולהפריע.
היה עימות שהוזמנה אליו המשטרה* והאירוע הפך להפגנה של קבוצת
קמפוס :סטודנטים/ות יהודים וערבים .אני זוכרת את עצמי עומדת על
כסא בתוך האולם ,צועקת "אחווה יהודית־ערבית" במלוא המרץ .שוטר
אחד כמעט נתן לי במקל על הראש ואיזה חבר סטודנט הציל אותי בדקה
האחרונה .כשיצאנו מהאולם ,שרה ,שהייתה חברה בתא שלי במפלגה
הקומוניסטית ,חיבקה אותי ,שאלה לשלומי ובירכה אותי שניצלתי .מישהו
מ"פי האתון" ,עיתון אגודת הסטודנטים של הימים ההם ,שזוהה עם הימין,
אמר :מצלמים אתכן כדי שנראה איך לסביות ושמאלניות הולכות ביחד.
אמרנו :לא ,זה לא מספיק שצלמתם חיבוק ,בואו נתנשק במיוחד בשבילכם!
הייתי אז בת  ,23וכשאני מספרת את הסיפור הזה שואלות אותי חברות
מאיפה היה לך אומץ להגיד את זה? אני לא הייתי מודעת אז בכלל למאבקן

*

זו הייתה הפעם הראשונה שהאוניברסיטה הרשתה למשטרה להיכנס לקמפוס
בגבעת רם ,אבל לצערי לא האחרונה.
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של הלסביות .התגובה שלי הייתה ספונטאנית .אם מאתגרים אותי אני נותנת
תשובה הולמת .יותר מאוחר נחשפתי למאבק הלסביות בארץ ולמאבקן
של נשים פלסטיניות לסביות ,והתחברתי אליהן פוליטית .נאבקתי יחד
איתן נגד ההדרה ,כשניסו למנוע מאקטיביסטיות לסביות יהודיות וערביות
ובין לאומיות לערוך קבוצת דיון בכנס בין לאומי שנערך במזרח ירושלים
בתחילת שנות ה־ ,2000אמרתי :מי יותר ממני ,פלסטינית שיודעת מה זאת
הדרה ,יכולה לעמוד כאן ולהגן על זכותן של הלסביות להיות חלק.
אחר כך ,כאשר נסעתי ללימודים בגרמניה ,שרה יעצה לי להתחבר
לפמיניסטיות הגרמניות .אבל התחברתי דווקא לקומוניסטים והייתי
נציגה של הסטודנטים הזרים ושל החוג לפסיכולוגיה .בכל זאת ,הניתוח
של המאסטר שלי היה פמיניסטי ,כי מי שכתבו אז על פורנוגרפיה היו
פמיניסטיות והתחברתי אליהן ואל הרעיונות שלהן .חזרתי לארץ ב־1987
וגרתי מעל "שותפות" (ארגון יהודי־ערבי) ברחוב הלל .נערך איתי מפגש על
עבודת המאסטר ועל מה שעשיתי בגרמניה ,כולל קורס לריקודי בטן .הייתי
גם בטלוויזיה בתוכנית האירוח "סיבה למסיבה" עם רבקה מיכאלי .בתקופה
ההיא התחברתי לפורום החיפאי נגד הכיבוש ,לארגון "די לכיבוש" ,לאשה
לאשה וגם לארגון שותפות ,שהיה מרכז לבניית חיים משותפים בחיפה .חנה
ספרן ,שריכזה אז את אשה לאשה ,התקשרה אלי והזמינה אותי להעביר
קורס לריקודי בטן למודעות עצמית .ב־ 8/3/1989ארגנו ב"שותפות" אירוע
משותף עם אשה לאשה .בדיוק אז הייתה יוזמה להתחיל משמרת מחאה של
נשים בשחור בחיפה ,ואני לא הייתי משוכנעת שהסיסמה המינימליסטית
"די לכיבוש" מספיקה לפעילות פוליטית .רציתי יותר .רציתי שנצא עם
אמירות יותר פוליטיות ,שנדבר על הפתרון של שתי מדינות ושתהיה קריאה
לדבר עם אש"ף ,שבו ראיתי את הנציג הבלעדי של העם הפלסטיני .רציתי
שנדבר על השפעת הכיבוש על הפלסטינים שחווים אותו יום יום .אבל
החברות שכנעו אותי שזו הדרך להרחבת השורות ,שכך תצטרפנה יותר
נשים למאבק ,ויסדנו ביחד את משמרת "נשים בשחור" בחיפה.
אלו היו שנים של פעילות אינטנסיבית ,ומאחר והייתי שותפה לפעילות
של ארגונים משותפים (יהודים וערבים ,נשים וגברים) וגם לקבוצות
פמיניסטיות הנאבקות למען השלום ,התחלתי לחדד את הראייה שלי
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ולהגדיר את עצמי כפמיניסטית ונכנסתי לקולקטיב של אשה לאשה.
החברות שם פתחה בפני אופקים לא רק אינטלקטואליים אלא גם אישיים.
גרתי בהדר ברחוב הלל ,שהיה מתחת לאשה לאשה ,ומולי גרה חנה ספרן.
הקשרים האישיים שהתפתחו עם חנה ועם חברתה לחיים דליה ועם נעמי
ודניאל ,ילדיה של חנה ,היו ייחודיים .הייתה לנו תחושה שניתן לפתח קהילה
פמיניסטית לוחמת ביחד ,למרות השוני הלאומי .החוויה האישית שאפשר
לחיות אחרת ליוותה את החיים שלנו בלי להעלים את השונות הלאומית.
להיפך ,למדנו לכבד ולהכיר בשונות ,אבל להיאבק ביחד.
באחת ההתכנסויות של אשה לאשה ,בשנת  ,1989התבקשתי לדבר על
הפמיניזם שלי ,והנה מה שאמרתי אז:

*

אינני טובה בלנסח דברים ,במיוחד בנושאים אישיים שהם מאוד ברורים
לי וקשה להעבירם לאחרים – אחרות .אבל חשיבות האירוע הניעה אותי
לנסות ולנסח משהו שמתבשל בתוכי כמה שנים ,ובחרתי – להגנתי אולי
– נושא שלא מתיימר לייצג אף אחת חוץ מעצמי "הפמיניזם שלי" .למרות
שהפמיניזם שלי הוא אישי ,יחודו הוא בזה שהוא דומה לפמיניזם של כל
אחת מאיתנו .בהיותו אישי ,הוא מתאים לאישיותה של כל אחת ,אולי
לסביבה שלה ואולי גם למה שנוח לה ,אבל לכולנו קוראים פמיניסטיות.
הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי עונה על השאלה האם את
פמיניסטית? בכן ,אבל ...והרבה פעמים לא הייתי מודעת למה ה"אבל"
יוצא לי ישר מהפה ,עד שהתברר לי שאני מתגוננת נגד הסטריאוטיפים
שנושאים אותם חלקים נרחבים בחברה.
בעקבות הראיון איתי ב"נגה" ובעקבות המשפט "אני פמיניסטית ,אבל"...
שאלה אותי אשה ערביה "האם את באמת פמיניסטית?" והוסיפה ,בלי
לקרוא את החלק השני של הסיפור עלי" ,בחורה פמיניסטית לכל דבר –
יעני לסבית" .הקונטקסט היה מאוד שלילי...
לפני עשר שנים באוניברסיטה בירושלים נערך אירוע למען חופש
הביטוי[ ...ראו פסקה שניה בדברי לעיל] שיראו איך פמיניסטיות לסביות
ושמאל הולכים ביחד (אנחנו סיפקנו לו גם נשיקה).
*

אני מביאה את הטקסט הזה כפי שהקראתי אותו אז באשה לאשה.
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מה שאני רוצה להגיד ,שהחברה בה אנו חיים ,אם יהודית ואם ערבית,
מלאה סטריאוטיפים וחלקי אמת סביב הפמיניזם .השאלה היא כמה
לנו ברור מה אנחנו? מה זה פמיניזם? האם הפמיניזם הוא עניין נשי או
עניינם של נשים וגברים.
האם הנשים הן חלק בלתי נפרד מהחברה בה הן חיות וצריכות לקחת
חלק בכל תחומיה ,כולל מאבקיה ,או האם הן צריכות להתמקד בענייני
נשים? מה זה עניין של נשים בכלל? מתי הכיבוש למשל נעשה עניין
נשי? האם כשהוא פוגע בנשים? או האם הוא נהפך לעניין נשי כשחיילים
אונסים נשים?
אני לא מתחייבת לענות על השאלות .כאן הרי אני נכנסת בזה לפמיניזם
של האחרות ,אבל ברצוני לדבר על הפמיניזם שלי .הפמיניזם הזה –
הזאת ,לא יצאה מהספרים ואפילו הוא לא תוצאה של "קבוצה להעלאת
מודעות" ,היא לא תוצאה של התארגנות נשית ,אלא ההיפך ,היא נולדה
וצמחה בפרוזדורים של תנועות ומפלגות השמאל שאני מהלכת בהם,
היא התבגרה והתעמקה בהבנה תיאורטית אידיאולוגית.
ההתחלה הייתה שתפסתי את האבסורד שבאבסורד ,שכל מה שאני
שווה ,לא חשוב אם אני לומדת ,עובדת ומתקדמת ,חושבת ומהרהרת...
כל מה שאני שווה לגבר שירצה לחיות איתי ,לבנות חיים משותפים ביחד,
לא חשובה האישיות שלי ,השכל שלי ,היופי שלי ...הכל אפסי מול הדבר
האחד והיחיד שהוא קרום הבתולין .כשהתברר לי העניין הייתי נאיבית.
לא יכולתי להבין .אפילו עד היום קשה לי להבין .אבל היה ברור דבר
אחד ,שאני יוצאת נגד הקביעה ההיסטורית הזאת .התחלתי לדבר נגד
תפיסה זו ,נגד תפיסתי כאוביקט ונגד צימצומי לקרום בתולין.
בזמנו יצאתי גם נגד הכיבוש .מובן מאליו שהייתי צריכה לעשות זאת ,הרי
אני פלסטינית ובגלל היותי פלסטינית אני יוצאת נגד הכיבוש .לא קישרתי
אז בין היותי אשה להיותי פלסטינית .היום היותי אישה ,פלסטינית,
פמיניסטית ,קומוניסטית ,פסיכולוגית ,בקיצור ,היותי בת אדם ,הוא שדוחף
אותי לצאת נגד האסונות המתחוללים נגד האנושות בשם האנושות.
הבת־אדם שבי (קראו פמיניסטית ,קומוניסטית ,פלסטינית )...קוראת
לי לצאת נגד אי השוויון והדיכוי ,ובמיוחד הדיכוי של העם שלי על
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ידי המדינה שלי והדיכוי של אחיותי הנשים על ידי ממשלה שמתכסה
בדמוקרטיה.
הבת אדם שבי קוראת לי לצאת
נגד השפלת האנושות
נגד הפיכתי לאובייקט
נגד ההשפלה היום יומית של הנשים במדינה
נגד האלימות הפיזית המינית והנפשית
הפמיניזם שלי קורא לי להאבק למען השלום והשוויון
הפמיניזם שלי מאפשר לי ליהנות מהיותי אשה
הפמיניזם שלי מאפשר לי להנות מהיותי אשה חזקה ונאבקת
הפמיניזם שלי מאפשר לי להנות בחברתכן
הפמיניזם שלי מאפשר לי להנות מהיותי חלק מהעם הפלסטיני הנאבק
נגד הדיכוי ולמען זכויותיו הלגיטימיות
הפמיניזם שלי מאפשר לי להיות חלק מישראל האחרת הנאבקת
לשפיות ולדמוקרטיה
הפמיניזם שלי דורש ממני לא לשכוח את היותי אשה שווה ,בעלת ערך
וכוח
הפמיניזם שלי מעלה ומשמר את הרגישות שלי ,רגישות להיות בת אדם,
אשה ,אנושית ,ומגן ומטפח רגישות זו.

תמונה  29נבילה אספניולי מובילה הפגנה
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הצורך בשיח פמיניסטי פוליטי ולא רק משמרת מחאה נגד הכיבוש ,נעשה
יותר ברור לחברות הפעילות בעקבות כנס בדצמבר  1988בירושלים על
"עמדות פמיניסטיות נגד הכיבוש" .התחלנו אז לעבוד יחד עם ארגוני
נשים מכל הארץ בקבוצה שקראנו לה "קואליציית נשים ושלום" .זו הייתה
הקואליציה הראשונה שהקמנו שהיו בה ארגונים של נשים ערביות ויהודיות
וקבוצות מחאה של נשים .הקואליציה היוותה מרחב לפעילות פוליטית
פמיניסטית משותפת ,להתמודדות עם המציאות הפוליטית ומודל לעשייה
פוליטית פמיניסטית .על הפעילות הזו והדילמות הפמיניסטיות שלה
כתבנו ,דליה זק"ש ואני ,מאמר לברידג'ס ,כתב עת לסבי יהודי בארה"ב *.אז
גם נסענו לניו־יורק והצגנו שם את הפעילות המשותפת שלנו נגד הכיבוש.
כל תקופת האינתיפאדה הראשונה המשכנו בכנסים ארציים ,שאורגנו על
ידי קואליציית נשים לשלום מדי שנה ,ומשמרות המחאה של נשים בשחור
גדלו והגיעו בשנת  1991ל־ 33משמרות ברחבי הארץ .בתקופה בה התחלתי
להיות פעילה באשה לאשה ,התחיל קו חירום לנשים ערביות במרכז סיוע
לנפגעות אונס .יום אחד היינו במרכז סיוע והתנדבנו לאיזה קמפיין נגד
אלימות כלפי נשים וחיכינו לטלפונים ,ולא הגיעו הרבה פניות ,ומישהי
שאלה :ומה אתנו? וכל אחת התחילה לספר על החוויות שלה בהתמודדות
עם אלימות .גילינו שיש לנו הרבה במשותף .היה לנו ויכוח עם מרכז סיוע ,כי
הן לא רצו להתעסק עם הנושא הפוליטי .אני זוכרת שהיו להן קשיים ועדנה
זרצקי טולידאנו וסועאד דיאב עשו אתן סדנה .המודל שלנו היה לדבר על
דברים קשים.
הייתה תקופה שגם באשה לאשה היו קולות שלא רצו לחבר בין
הדברים .תמיד היה הוויכוח מה זאת פוליטיקה ואיפה הקשר בין הפמיניזם
לפוליטיקה .הדיון היה בסיסי ביותר ,של מודל ביחד ולחוד .זה איפשר
אחר כך לכיאן ,ארגון פמיניסטי פלסטיני ,להתפתח ולהיות עצמאי ,וזו גם
הייתה התשתית לבניית הקואליציה של ארגונים שעובדים יחד .בהתחלה
הצטרפתי לפגישות הקולקטיב באשה לאשה ,ולאט לאט באו עוד נשים

*

Espanioly, Nabila and Dalia Sachs (1991). “Peace Process: Israeli and
Palestinian Women”, Bridges 99-111.
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וב־ 1990-1989הקמנו את הקולקטיב הפלסטיני בתוך הארגון .התחלנו
להיפגש ולדבר ,והיה לנו ברור שלא נוכל לעשות פעילות רק בהתנדבות.
גייסנו כסף וחיפשנו מישהי שתבוא לעבוד ומצאנו את רולא דיב ,שהתחילה
לעבוד כרכזת בינואר  .1994המודל של הקולקטיב הפלסטיני היה מבוסס
על חופש פעולה .מודל שהוכיח את עצמו ,בגלל שלא היו אפוטרופסות
או ניסיון לכפות משהו יהודי־ערבי .הפעילות הייתה חייבת להיות על ידי
פלסטיניות ,ובמקומות שניתן להתחבר היה חיבור.
ב־ 1994עברתי לנצרת והתרחקתי מהפעילות .סועאד ,שהירה שלבי
ונשים נוספות המשיכו לפעול באשה .לאחר הסכמי אוסלו ,הקואליציה
צמצמה את הפעילות שלה והמשכנו לפעול בפרויקטים שונים .אבל
לאחר תחילת האינתיפאדה השנייה ,באוקטובר  ,2000ורצח  13האזרחים
הפלסטינים בהפגנות שאורגנו כמחאה על הדיכוי בשטחים ,הייתה יוזמה
להקים את הקואליציה מחדש .המפגש הראשון היה במשרדים של קרן
היינריך בל בתל־אביב והמפגש השני היה בנצרת במרכז אלטפולה .במפגש
השני התחלנו לגבש עקרונות להקמתה של הקואליציה השנייה שקראנו
לה "קואליציית הנשים לשלום צודק" .עם הזמן החליט מי שהחליט להוריד
את ה"צודק" ,ונשארה קואליציה עם שלום ,בלי הצדק .דבר דומה קרה
לעקרונות שניסחנו בנצרת ,כאשר אני ביקשתי להוסיף עיקרון חשוב,
והוא" :לקיחת אחריות על  ." '48עיקרון זה כלל בתוכו את זכות השיבה
לפלסטינים .הדרישה הזו ,שהתחדדה במשך השנים ,טענה שבלי לפתוח
את מה שקרה ב־ ,'48בלי להתמודד עם ההשלכות של ההיסטוריה הזאת של
העם הפלסטיני ובלי לקיחת אחריות על מה שקרה ,אי אפשר לבנות עתיד
משותף במרחב הזה .פתיחת דיון על  '48לא במטרה להטיל אשמה ,אלא
לצורך לקיחת אחריות .אשמה ורגשות אשם לא מניעים פעולה אמיתית.
אחריות היא המניע הטוב ביותר לבניה של עתיד משותף.
הרבה ארגונים נכנסים למאבקים כי הם נשענים על אותם מקורות
כספיים .כמו כן בהרבה ארגונים מתחוללים מאבקי כוח ואין התמודדות עם
קונפליקטים בגישה פמיניסטית ,המתייחסת לכוח שלנו עם האחרות ולא
על אחרות .דווקא באשה לאשה עברנו את הדברים הקשים ביחד והצלחנו
להתמודד .היו גם מפגשי "שישי אידיאולוגי" ,שהיו הזדמנות לדיונים בנושא.
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השאלה הייתה ,איך הפמיניזם של כל אחת מאיתנו מתקשר לפמיניזם
המשותף .הייתי פמיניסטית מלידה מעצם זה שנולדתי למשפחה שהיו בה 8
אחיות ושני אחים ,ואני נולדתי כי לא נולד אח .האידיאולוגיה הפמיניסטית
שלי התחזקה בפעילות בתוך אשה לאשה ,ולכן הבית הפמיניסטי שלי
הוא שם .לפעמים דאגתי ,כי הרגשתי שרוחות אחרות לוקחות את הארגון
לכיוונים אחרים ,אבל כל הזמן הייתה אפשרות לצמיחה ולדיאלוג.
זה לא היה קל מבחינה פלסטינית ,במיוחד כאשר התחיל הכיוון הבדלני
של לא לעבוד יחד עם יהודים .הכוח לראות את השוני ואת המשותף הוא
שנתן לי את העוצמה ,את הכוח להתמודד ולדבר על הדברים הקשים ביותר.
באחד המפגשים הגדרתי את זה כיכולת לדבר על הסיוטים שאת מתביישת
בהם בינך לבין עצמך .אני יודעת שאני לא את ואת לא אני .אני יודעת את
היתרונות והחסרונות של המקום שלי ואת יודעת את היתרונות ואת המקום
של הפריבילגיה שלך .אבל אנחנו לא משתמשות בכוח אחת כנגד השנייה,
אלא מודעות לייחוד ולהבדלים בינינו ולכוח המשותף שלנו ,ואת כיהודיה
חייבת להיות מודעת לפריבילגיה שניתנת לך בהיותך יהודיה במדינה
שמגדירה את עצמה מדינת היהודים .במשך שנות הפעילות פיתחנו מסורת
נרחבת שהשתקפה בכנסים הפמיניסטיים שארגנו ,בכנסים של קואליציית
נשים ושלום ובכנס נשים בשחור הבינלאומי .כל ניסיון כזה מצריך תיעוד
בפני עצמו ,שאני מקווה שימצא לו מקום וביטוי .מה שברור לי הוא שמאז
עד היום אני השתניתי ,למדתי והתפתחתי ,ואם הייתי כותבת על הפמיניזם
שלי היום ,הייתי מנסחת את זה אחרת .כל זה לא היה אפשרי בלי הקהילה
המקסימה של הפמיניסטיות החיפאיות וכל אלה שהיו פעילות באותם
זמנים ועד היום .תודה לחברות ותודה למסע המעניין שעברתי אתכן.

جنان عبدو :بني املشرتك واملُختلف ،عامل بأكمله -الشخيص هو السيايس

ג'נאן עבדו :בין המשותף לשונה ,עולם ומלואו – האישי הוא הפוליטי
לאשה לאשה הגעתי במקרה ,בשנת  .1989באותה שנה הייתי סטודנטית
לתואר ראשון בעבודה סוציאלית .במסגרת התמחות קהילתית ,הייתי
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אמורה לעשות שנת התנסות ולרכז פרויקט .המדריכה שלי ,אביטל שלנגר,
הציעה לי לבחור אחד מבין שני פרויקטים :מקלט לנשים מוכות או מרכז
סיוע לנפגעות אונס .בחרתי בשני .המרכז היה ממוקם באותה דירה של
אשה לאשה ,וכך נודע לי לראשונה הקיום של הארגון .הפעילות של מרכז
סיוע ,כמו ג'סיקה נבו ,היו חברות גם באשה לאשה .במרכז ריכזתי את הקמת
הקו הערבי השני (הראשון הוקם שנה לפני כן בירושלים) ,לנערות ונשים
ערביות ,יחד עם הרכזת סמיה דאווד .כך התחלתי להיחשף לאשה לאשה,
לתכניה ולאווירה הפמיניסטית ,ולגלות בעצמי את הצדדים הפמיניסטיים
שבי ,וכך ידעתי שלא במקרה בחרתי בתחום .הרי יכולתי לעשות עבודה
מעשית בתחומים אחרים .האווירה ב"אשה" הייתה חיובית ותומכת .נשים
כמו חנה ,דליה ,תלמה ,רותי וג'סיקה היו חברות טובות ותומכות .כך נחשפו
גם חברותיי ללימודים ולמגורים ,שהירה (שלבי) וסועאד (דיאב) ,לאשה
לאשה ולמרכז הסיוע .כבר לפנינו הייתה נבילה אספניולי ,מהדור הראשון
של פמיניסטיות פלסטיניות.
לא תמיד יכולנו להתחבר ולהסכים בתור פמיניסטיות לאותם רעיונות.
אני זוכרת את הדיון על אליס מילר ,ששדולת הנשים החליטה לתמוך בה
בדרישה להתקבל לקורס טייס בצבא .לנו ,כנשים פלסטיניות ,הצבא וצה"ל
בפרט ,הוא מוסד פטריארכלי וכוחני ביותר .קשה לתמוך ברעיון של קידום
נשים בתוכו רק משום שהן נשים .אני אישית לא יכולה לתמוך ברעיון
כזה .אני לא אתמוך במשטר ובמוסד מדכאים ,ולא בנשים שרוצות קידום
בתוכו ,רק מתוך אחוות נשים ורק מעצם היותנו נשים .עם הזמן ראיתי שגם
נשים יכולות להיות כוחניות ותככניות לא פחות מגברים .זה חיזק בי את
הרעיון שפמיניזם אינו קשור במין האדם אלא ברעיונות ,והכרתי גם גברים
פמיניסטים .עזבתי שנתיים אחר כך ,ומאוחר יותר לקחתי חלק פעיל בהקמת
כיאן ,מתוך הרגשה שקיים צורך בהקמת ארגון פמיניסטי פלסטיני ,שיוכל
להדגיש את הייחוד שלנו .הרעיון של הקמת כיאן צמח לדעתי מתוך התבגרות
ועצמאות ,גם כתגובה לשליטה הגברית וגם כשחרור מה"אפוטרופסות" של
הנשים היהודיות ,שהשתקפה לפעמים בדיונים .זה חיזק אצלי את הרעיון
שהאישי הוא פוליטי ושאי אפשר להפריד ביניהם .הקמת כיאן אפשרה
לחפש את המיוחד בנו ,בתור נשים פמיניסטיות פלסטיניות .ידענו שניתן
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למצוא שפה משותפת עם נשים פמיניסטיות ,אך יש גם שוני גדול .שיח
הפמיניזם אינו אחד ,והוא כולל בתוכו זרמים שלפעמים הפער ביניהם יותר
גדול מאשר הפער הקיים בין נשים מחוץ לתנועה הפמיניסטית .אני מברכת
את אשה לאשה וחברותיה על מפעל חיים.

سعاد ذياب סועאד דיאב
ההיסטוריה שלי עם אשה לאשה היא מרקם .אני אישה פלסטינית שהגיעה
לארגון .הפעילות שלי בתוך הארגון לא הייתה על בסיס לאומי .גרתי עם
ג'נאן ושהירה ברחוב פועה .הכרנו את נבילה כאשר חזרה מגרמניה ובאה
לאשה לאשה ולנשים בשחור .הגעתי לנשים בשחור לפני שהגעתי לאשה
לאשה .הישיבות שלנו היו באשה לאשה וכך הכרתי את הארגון .ג'נאן עבדה
אז באגודת ה־ 40ואז הגיעה מתנדבת מארה"ב ,שחיפשה מקום לגור ,וכך
הכרתי את ידידתי קטיה .בהמשך קטיה גרה איתי ועם עוד שותפה בהדר,
ודרך הקשר עם קטיה והאחרות התחזק החיבור עם "אשה" .ערב אחד קטיה
אמרה לי :אני הולכת לאשה לאשה ,להרצאה על מין ומיניות .לא בדיוק
ידעתי מה ולמה .נכנסה קטיה ואני נכנסתי אחריה ואז שאלו אותי קטיה
ודליה :למה באת? והתברר לי שזו הייתה קבוצה סגורה ...הייתי מגיעה מדי
פעם לקולקטיב ,הייתי חברת ועד מנהל כמה פעמים והרגשתי שאני בבית.
אני באה ממשפחה גדולה ,עם הרבה דודות ,משפחה שיש בה הרבה
אהבה וחום ,ובאשה לאשה הרגשתי בבית .בשלב זה בחיים שלי הייתי עם
קונפליקטים אישיים לא פתורים .לא הייתה לי בעיה להיות בחברת נשים
יהודיות ,כאשר הרגשתי ביטחון אישי ואידיאולוגי וקבלה פוליטית .זה
היה מקום בטוח למישהי עם דעות כמו שלי .יכולתי כל פעם לעזוב ולחזור.
להיות ביחד ולחוד .גליתי שיש משהו שאני מאמינה בו שלא דורש ממני דבר
ומקבל אותי ואת האידיאולוגיה שאני מאמינה בה ללא תנאי.
במבט לאחור אני יודעת שאני הייתי היחידה בכפר שקראה את נוואל
אל־סעאדאוי כבר בבית ספר יסודי .אמא שלי נתנה לי ללכת לספרייה רק
פעם בשבועיים ושם גיליתי את הסופרת המצריה אל־סעאדאוי .הקריאה
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בספרות שלה והסיסמאות שהתחלתי לאמץ ולהפיץ אז גרמו לי להיות
מתויגת בכפר בשם "המאמינה בשחרור הנשים" כבר מגיל צעיר .בסוף
התיכון קרא לי מנהל בית הספר בעקבות ויכוח אידיאולוגי בינינו ואמר:
"את ,זו שמאמינה בשחרור האישה ,צאי החוצה" .ללא ספק התפיסות
הפמיניסטיות שלי ניזונו גם מאמא שלי ,שהייתה פמיניסטית בלי שידעה.
באתי לחיפה ללמוד .וגיליתי שיש פער אדיר בין החברה מסביב ובין
מה שאני חושבת .החברות אמרו לי :הרי הבית שלך טוב וההורים שלך
תומכים בך ,למה את חושבת על שחרור הנשים? ואז הגעתי לאוניברסיטה.
ורוב החברות גם שם רק רצו חבר ,נישואים ,בגדים וכו' .לא הבנתי למה הן
מדברות כמו אמא והדודות שלי על חתן .בשלב אחר הכרתי את שהירה ואת
ג'נאן בביה"ס לעבודה סוציאלית .ואפילו איתן הרגשתי יותר רדיקאלית.
אחרי שהתחתנתי החליפו לי את השם במשרד הפנים ולא הבנתי למה.
הלכתי לאגודה לזכויות האזרח ופגשתי את עו"ד חסן ג'אברין שאמר לי:
"אשה ערביה שמדברת ככה? אני לא מאמין" .הם הלכו לבית המשפט וזכו,
ויכולתי לשמור על השם שלי .אמרתי לעצמי ולכולם :ככה אני נולדתי ואני
לא רוצה להחליף .כאשר התגרשתי ,זכיתי ליותר תמיכה מנשים יהודיות
מאשר מנשים ערביות ,שפחדו ממישהי שמעיזה להתגרש .כאשר התגרשתי,
סיפרתי לאמא שלי ,ואז הדודות שלי אמרו שאני "מיניסטית" ...כי אבא שלי
אמר להן שאני פמיניסטית .אמרתי שזה לא קשור ,שאני פשוט לא רוצה
להישאר עם הבחור הזה.
רוב הנשים בנשים בשחור היו מאשה לאשה ,ולכן לא תמיד ידעתי מי זאת
מי .ואז הייתה ההתנגדות של אחת מהנשים ,רותי דואק ,לסיסמא שהצענו.
"לדבר שלום עם אש"ף" .הוויכוח הזה חידד אצלי את השוני הלאומי בינינו.
אחר כך הקמנו קולקטיב ערבי או פלסטיני בתוך אשה לאשה .זה היה
אפיק של חשיבה ודיבור על מה אנחנו ומי אנחנו ,אבל לא עשינו פעילות
ספציפית .המטרה הייתה גיבוש שיח משלנו כנשים פלסטיניות .זה היה
נחוץ לנו .בעקבות זאת הבנו שחשוב שנעשה גם משהו לבד .היה לנו מרחב
בטוח וחיבוק מהנשים היהודיות .היינו רולא  ,דזירה ,ג'נאן ,נבילה ,שהירה
ועוד.
המעבר לקולקטיב ערבי לא גרם לי לגלות משהו חדש ,זאת לא הייתה

356

נשים פלסטיניות באשה לאשה :הסיפור האישי והקבוצתי שלנו

לידה חדשה כמו ההיכרות עם "אשה" .זה היה חשוב ונחוץ ,אולי אפילו היה
קריטי כדי שנעבור לשלב הבא .אחר כך היה לנו פרויקט לנשים ערביות,
ואני ראיינתי את רולא לתפקיד הרכזת .לרולא היה תפקיד מרכזי במימוש
הרעיון של ארגון נפרד" ,כיאן" .כאשר הוקם "כיאן" מאוד אהבתי שאשה
לאשה פתחה את הדלת בגדול .כולנו רצינו להיות ביחד ולהישאר יחד עם
הארגונים האחרים שהיו בהם נשים יהודיות .רוב החברות צמחו מאשה
לאשה ,ולמרות שהיה ויכוח על מה לעשות ,רוב הנשים הסכימו שנישאר
בתוך הקואליציה של הארגונים .ליוויתי את הולדתו של "כיאן" ,אבל
לא הייתי מעורבת ממש בפעילות של הארגון .כולן שם היו חברות שלי,
אבל חששתי מיצירת קבוצה סגורה .אהבתי את הסגנון הפתוח של אשה
לאשה ,שהיה המקום שהצמיח ועודד אותי .התחברתי לאידיאולוגיה של
הארגון ,וזה לא דבר שעוזבים אותו .לי זה הספיק .אבל כשעלה צורך בזהות
אחרת ,לאומית ,לא יכולתי שלא לתמוך ולהיות חלק בזה .אבל אני תמיד
דאגתי לעניין הפמיניסטי ,שקל יותר לשכוח אותו .כאשר הגיע הרעיון
של הבדלנות ,לא רציתי ,זה הציק לי .לא רציתי רק את הלאומנות .חלק
מהחברות היו בקטע הלאומי ,ולא תמיד אפשר היה לדבר על זה .לא היה
מקום לשיח פתוח על זה .חלק מאתנו לא התחבר לאוניברסאליות של
הרעיונות הפמיניסטיים .אמרתי שאני עושה מה שראוי לעשות ,ולא בגלל
מה שיחשבו עלי .רובן ,לא כולן ,הן היום במקום אחר.

رىل ذيب רולא דיב
הסיפור שלי מתחיל ביום חורפי אחד .אני יושבת בבית של אמא שלי בכפר
רמי ,שותה נס קפה על חלב וקוראת את העיתון אל איתיחאד .בעמוד השער
אני רואה שדרושה רכזת ערביה לארגון אשה לאשה .אני מתקשרת ועונה
לי מישהי ,אולי מרינה ,לא זוכרת .אני אומרת לה :שלום ,ראיתי במודעה
שדרושה רכזת ערביה .היא אומרת :כן ,כן .אני שואלת :מה זה הארגון
הזה אשה לאשה? מה ,את לא יודעת? היא מתפלאת .היא מסבירה שזהו
ארגון נשים למאבק .לא בדיוק הבנתי .אני מגישה מועמדות ואני מגיעה.
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המראיינת היא ג'סיקה .היא מתנצלת שסועאד דיאב נעדרת ,אבל היא
בדיוק יולדת עכשיו .אחרי יומיים היא מתקשרת ואומרת לי :התקבלת .או.
קיי .יופי .לא הגבתי ב"וואו" ,לא הבעתי שמחה ,כי לא ידעתי מה להגיד .אז
היא שואלת אותי :מה ,את לא שמחה? בטח שהייתי שמחה.
התחלתי לעבוד בינואר  1994כאשר היינו ברחוב ארלוזרוב  .88היום אני
מבינה שחיי השתנו מהרגע שדרכתי במקום .ממש ככה .כל תהליך הקליטה
שלי נעשה על ידי ג'סיקה .קבלתי הסבר על העבודה ,כמה עובדות על אשה
לאשה והציפיות ממני ,כמובן .לא היה ברור איך נתקדם ,אבל היה ברור
שצריך לקדם את הפעילות של הנשים הערביות .סועאד הייתה המנטורית
השנייה שלי ,ואז הכרתי את הנשים הפעילות .ג'נאן ,נבילה וסועאד היו
ה"גרעין הקשה" של הנשים הערביות באשה לאשה .הן היו מאוד מחוברות
לרעיון של שינוי חברתי .אחר כך ג'נאן הייתה ממש מנטורית פעילה שלי.
ארבעתנו התחלנו לפתח את החזון לפעילות עם נשים ערביות .באותן
שנים ברית השוויון שקדמה לבל"ד התחילה לדבר על אוטונומיה תרבותית.
המושג הזה משך הרבה פעילים ופעילות ערביות.
התחלנו לדבר על קולקטיב ערבי כפרשנות של הרעיון הזה .היינו מעט
נשים במפגש הראשון של הקולקטיב ,אולי חמש־שש נשים .נבילה אמרה
שהיא לא רוצה קולקטיב נפרד ,אלא שנשאר בקולקטיב משותף .לאט לאט
הרעיון הלך ודעך .הנשים הערביות היו במרכז סיוע לנפגעות אונס וגם בקו
חירום לנשים ,וגם הפעילות בתוך אשה לאשה התחזקה  .שקענו בתוך
הפעילות עצמה .התחלנו עם קבוצות תמיכה שהיו בעצם קבוצות העצמה.
אני זוכרת את מפגש הסיכום של הפעילות הקהילתית שעשינו בנצרת בסוף
 .1994הגיעו אולי  80נשים ,ובאו כולן ,גם מהקבוצות וגם מאשה לאשה.
במיוחד אני זוכרת את פיה בסרמן ונינה מזרחי .עשינו פעילות משותפת
עם פרויקט נשים בחברה דמוקרטית ,בהנחיה משותפת של עדנה וסועאד.
אני זוכרת את הקולקטיב הראשון שהשתתפתי בו ,והיה דיון על אליס
מילר ,ששדולת הנשים החליטה לתמוך במאבק שלה לשרת כטייסת בחיל
האוויר .היה דיון אם הארגון יתמוך בניסיון שלה להיכנס לקורס טייס ודברו
על עזר וייצמן שהיה אז נשיא המדינה ואמר שנשים צריכות להישאר בבית.
רותי גור הייתה עם התינוק שלה ,וזה מאוד הרשים אותי .לא ידעתי כלום,
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הייתי "בורה ועם הארץ" ולא הבנתי מה קורה .ואז דיברו גם על גיוס של
כספים בקהילה .הצעתי שכל אחת תיתן  100שקל מהשכר שלה .וכמובן
שהרעיון לא התקבל בשמחה .בסוף החלטנו שאנחנו לא נתמוך במאבק
של אליס מילר להיכנס לקורס טייס .אנחנו מתנגדות לצבא .אלו מסגרות
פטריארכאליות ומדכאות נשים .הרגשתי מאוד "קטנה" .הכל היה שפה
חדשה בשבילי שמעולם לא שמעתי לפני כן .אם הייתי מראיינת מישהי
כמוני היום ,לא הייתי לוקחת אותה .כנראה לא היו מועמדות טובות מספיק.
היום חושבים אחרת על מיומנות ומקצועיות .אלו לא היו המילים של אז.
חיפשו נשים מחויבות שרוצות ליטול חלק בעשייה .לא ידעתי בכלל מה זה
שינוי חברתי .אפילו הצורה של המשרד וסידור השולחנות ביטאו תפיסת
עולם אחרת .כאשר השולחן צמוד לקיר ,הוא לא יוצר מחיצה בינך לבין
האישה שבאה לדבר איתך .הייתי קצת בהלם במובן החיובי .כמו של מהגרת
שמוצאת את עצמה במקום אחר ,עם שפה אחרת .הכל היה מסקרן .הכל
שונה ממה שידעתי והכרתי וגם ממה שידעתי על החברה הישראלית ,על
יהודים בישראל .הייתה לי חוויה מתקנת .היה לי הלם תרבותי .פתאום
ראיתי ששוויון אפשרי ,ושהחברה יכולה להיות משותפת.
לא נולדתי פמיניסטית .נהייתי פמיניסטית .גם כאשר הייתי
באוניברסיטה לא הייתי פעילה בארגוני נשים .אני הגעתי לגמרי במקרה.
בהתחלה נבהלתי ואחר כך עברתי תהליך של רדיקאליות ,ואז נרגעתי
והתחלתי למצוא את הפרקטיקה הפמיניסטית שלי גם במישור האישי
וגם הארגוני .זה היה תהליך מעניין ומייסר .התחלתי לשאול שאלות על
החיים שלי והבנתי שאם חשבתי שאני עושה בחירות באופן חופשי ,אולי
השליתי את עצמי .אבל הבנתי גם שצריך להיות פרגמאטית ,להמשיך את
החיים ולהתרכז פחות במה שאישי ויותר בשאלות של החיבור בין העשייה
הארגונית לבין החיים שלי.
אשה לאשה הוא מקום צבעוני ,במובן של הנשים שנמצאות בו ומגיעות
אליו .סוג של תיאטרון החיים .מקום אקלקטי ,שונה ממה שקורה בחוץ.
מקום שכל הזמן מאתגר ומעשיר את המפגשים בין נשים שונות ,מעשיר
את החיים ואת התפיסה של החיים .בשנים ההן היו דיונים מאוד סוערים
על מדיניות הרבעים .היה לי מאוד קשה לקבל את הרעיון הזה באופן גורף,
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כי תמיד הייתה תחושה של אילוץ .אבל גם העדר ייצוג של קבוצה מסוימת
הוא בעייתי ,אז זהו המחיר ,למרות שהוא לא תמיד אידיאלי .אני זוכרת
את הכנס הראשון שהשתתפתי בו ברמת אפעל .רצתי מסדנא לסדנא .היה
פתאום "קיום" פמיניסטי אינטנסיבי .כשעברנו לרחוב הלל ,בשנת ,1995
הרגשנו שמחה גדולה .פתאום היה לנו מקום גדול .חזרנו להיות יחד עם מרכז
הסיוע .הייתי כל כך שמחה שכולן חזרנו להיות יחד! גם ראש העיר הגיע ,וזה
היה מעמד מרגש ,כי פתאום הייתה לי הרגשה ש"אנחנו שם" ומכירים בנו.
הפרוזדור הארוך הזה היה מקום מפגש לכולנו .החיים היו מאוד דינאמיים.
אחד הדברים שאני לא בטוחה שאני אוהבת הוא רעיון הקונסנזוס .הרצון
להגיע להסכמה כללית נותן כוח מיותר לאחת או לקבוצה ואת צריכה לדון
ולדון וזה מעכב ומעיק .התהליך הזה נראה לי מיותר .היה לי קושי להכיל
את כולן כל הזמן.
הייתה לי תחושה שיותר קשה לגייס נשים לאשה לאשה מאשר למרכז
סיוע או לקו חירום .יותר פשוט לא להיות מתויגת ולא להיות עם לסביות.
עד  1997ריכזתי את הפרויקט לנשים ערביות .בתקופה ההיא הרעיונות
של אוטונומיה תרבותית השפיעו על הקמת ארגונים כמו עדאלה ,אל־
סיוואר ,איתיג'ה ועוד .הם גם השפיעו על החשיבה האינטלקטואלית וגם
ועל הפמיניסטיות בקואליציה ,שהייתה מורכבת מאשה לאשה ,קו החירום
ומרכז הסיוע .לרוב הנשים הערביות הפעילות היו רקע פוליטי וזיקה
למפלגות .על רקע הרעיונות של אוטונומיה תרבותית התחלנו לשאול
שאלות על המתח בין לאומיות לפמיניזם .עם השבר שנוצר ,עם פרישתן
של הנשים הערביות ממרכז סיוע והקמתה של אל־סיוואר ,עלתה השאלה
של הקמת ארגון ערבי .שאלות כאלה תמיד ליוו את הנשים הפעילות .היו
כמה גורמים שהאיצו את המהלך להתארגן ולהתכנס ולדון בהקמת ארגון
ערבי .הקואליציה הייתה מקום שנתן תחושה של תמיכה ,ש"היכן שתהיו
ומה שתחליטו ,אנחנו נהיה אתכן".
באוקטובר  1997הייתה התכנסות של שלושים נשים שהיו קשורות
לארגוני הקואליציה .התהליך הזה נמשך עד אפריל  .1998לאשה לאשה
היה תפקיד מאוד מרכזי וחיובי של תמיכה בתהליך הזה .תקציבית אמרו:
מה שיש לפרויקט של נשים ערביות – ילך לארגון החדש .מרכז סיוע וקו
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חירום גם חשבו ככה ,ותקציב שהיה מיועד במרכז סיוע לפעילות של נשים
ערביות עבר אלינו .ואז התחילו דיונים אם נהיה חלק מהקואליציה .לי זה
היה מובן מאליו .אנחנו ארגון "תאום" של אשה לאשה .וההרגשה הייתה
שאנחנו נהיה איפה שאשה לאשה תהיה .אני חושבת שבזכות הקואליציה
ואשה לאשה ,ששמרה על רוח פתוחה בתוך הקואליציה ,שהיה לה חשוב
שיהיה גיוון של נשים וריבוי קולות – בזכות אלה התאפשרו הפרקטיקות
של כיאן לאורך השנים .כיאן לא היה נראה כך אילולא שמרנו על הרוח של
אשה לאשה.
הפמיניזם השפיע על החיים שלי באופן משמעותי .היום אני חושבת
על חיי ועל הכוח של נשים בצורה אחרת .יכולתי לעשות שינויים בחיי ,כי
ידעתי שיש לי תמיכה .אני פמיניסטית שמרשה לעצמי לצחוק על עצמי
ועל החיים .הפמיניזם הוא השקפת עולם ,משקפיים שדרכם אני רואה את
הדברים ,ולפעמים אני מרשה לעצמי להוריד את המשקפים ולקחת חופש.
אשה לאשה היא המולדת הפמיניסטית שלי .עם כל האור והצל .עם כל
המורכבות .זה הכל אשה לאשה.
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اشكنازيات

אולי היא צרפתייה שלמדה מאמא שלה שאנסונים ,אולי היא הולנדית
וחולמת בלילה על מסעות אופניים לאורך חופי הים הצפוני ואולי היא
פולנייה ,שכבר לא יכולה לסבול את הבדיחות האלו על ה"אימא הפולנייה".
בציבוריות הישראלית ,ולפעמים אפילו באשה לאשה ,היא לא אף אחת
מאלה – היא "אשכנזייה" ,לפעמים אפילו "סטרייטית" שחיה עם "בן־זוג"
וילדים ויש לה "פריווילגיות" כי היא שייכת ל"קבוצה השלטת"...
כמה קשה לי מפעם לפעם ,להיות מוקפת בנשים המחזיקות בשלל זהויות
מבריקות ונוצצות ברדיקאליות שלהן" :לסבית־פמיניסטית"" ,מזרחית־
לסבית־פמיניסטית"" ,ערבייה" – שלל דימויים המציתים את הדמיון ויוצרים
הזדמנות נהדרת לניפוץ מיתוסים ("אני ערבייה ,אני פמיניסטית ,מעדיפה
ג'אז אמריקאי על פני אום־כולתום ולא סובלת חומוס ,)"...נשים המראות
לכולנו כי ניתן ללכת הרבה מעבר לסטראוטיפים התרבותיים שנכפו עלינו.
לכאורה ,זוכות נשים "סטרייטיות" (כלומר ,כאלה שלא הצהירו קבל עם
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ועדה שהן "לסביות") ולהן שורשים במדינות המערב (דהינו "אשכנזיות")
לסוג של חופש – אף אחד לא דורש מהן ללבוש בגאון חליפה גברית
מהודרת או לפרוץ בריקוד בטן סוער ,כך שהן פטורות מהפנטזיות המיניות
הדכאניות המופעלות על נשים המחוברות לזהות כלשהי כמו "תימניות",
"רוסיה" "לסביות" וכיוצא בזה .לרוב ,אני נאחזת בשקיפות שמעניק לי
המראה ה"אשכנזי" שלי; כל עוד אני לא "יפה"" ,עשירה"" ,מוזנחת",
"מטורפת" ,אני יכולה ללכת ברחוב בלי שאמשוך תשומת לב מיוחדת;
המראה ה"רגיל" מעניק לי חופש להיות משוחררת ממבטים של "אחרים"
ולהתמקד בהתבוננות שלי בעולם.
אבל כשאני מגיעה מפעם לפעם לאשה לאשה או לארגונים חברתיים
אחרים ,אני שולפת ,במידת הצורך ,את הזהות האריסטוקרטית שלי – נצר
ליהדות סלוניקי המפוארת ,הקושרת אותי לאחיותיי ואחיי ה"ספרדים" .לא
בדיוק "מזרח" אבל עדיין שוק לווינסקי (או מועדון סלוניקי בחיפה) ובכל
מקרה ,כבר לא "סתם" אשכנזייה חסרת מקור ,כי אם יווניה גאה ,שאמנם
לא אוהבת זיתים אבל תשבור בקלות צלחת ...הדבר נעשה מורכב יותר
כאשר מדובר באשה לאשה .למיטב התרשמותי" ,אשה" מורכבת מאחוז
גבוה של "אשכנזיות" ,אך בו בזמן שואפת (ככל שאני מבינה את תפיסת
העולם של הארגון) לתת ביטוי לקולות שונים ולקבוצות שונות של נשים
שקולן מודר מהשיח ,גם בחלוקת התפקידים ובהרכבי הוועדות .אלא,
שבאופן פרדוקסלי ,המאמץ של הנשים ה"אשכנזיות" לכבד את אחיותיהן
המודרות מהשיח ,לאפשר לקול שלהן להישמע ולתמוך במאבקן יוצר
בעיות חדשות .מאמץ יפה והרואי זה החזיר ,במגוון אירועים בהם נכחתי,
את הנשים שלהן שורשים במערב ,למלא את התפקיד הנשי הקלאסי ממנו
הן שואפות להשתחרר .אני רואה אותן מתנצלות על הפריווילגיות להן הן
זוכות ,עושות מאמץ על אנושי (או אולי על־נשי) להכיל ,לקבל ולהיפתח אל
חווית החיים של נשים "מדוכאות" יותר מהן ,לתמוך בהן ,לעודד אותן ,ואגב
כך ,מצניעות את הסבל והכאב שבחייהן שהוא תמיד "קל" יותר ביחס לאשה
"מזרחית" או "לסבית" ,המתמודדת עם אותה סיטואציה קשה כמו אלימות,
עוני וכיוצא בזה.
לפעמים ,אני חשה כי הניסיון לתת ביטוי למגוון רחב של קולות ,יוצר
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שיחה אחידה המונעת מאיתנו לדבר על הפריווילגיות שאנו זוכות להן,
או אף לבחון את הפריווילגיות הניתנות למי ששייכת לאחת (או יותר)
מהקבוצות הנאבקות על מעמדן .האם נשמע מישהי מספרת כי בזכות
המראה ה"לסבי" שלה – היא זוכה לפחות הטרדות מיניות – כי העולם
השוביניסטי שבחוץ חושב שהיא גם אלופת קרב מגע ולא מעז "להתעסק"
איתה? כמה אני רוצה לפעמים לתמלל את הקנאה שיש לי ביחס לנשים
ה"מדוכאות" יותר ממני .כמה נמאס לי להסתיר את הפריווילגיות שאני
נהנית מהן ,ובעיקר הייתי רוצה להכיר לעומק את השורשים התרבותיים של
הפולניות ,האוסטריות והאמריקאיות שנמצאות מתחת לקטגוריה הכללית
– השחוקה כ"אשכנזיות" .מבחינה זו ,אפשר לראות כי כל "פריווילגיה"
שאנו זוכות לה כרוכה גם בוויתורים :צדדים באישיותנו שאנו מדכאות,
תדמית שאנו נאלצות לטפח .ואילו דיבור משוחרר על פריווילגיות יכול
אולי להנכיח את הכאב – כאבן של אלו ש"יש להן" ,הוויתורים שהן נאלצות
לעשות כדי שהדבר הזה יישאר ,הלחצים החרדות – הגעגועים ואולי גם
התשוקה להיות "אחרת" .ייתכן כי זוהי הזדמנות ליצור באשה לאשה מקום
חדש לנשים שלהן שורשים במערב (כמה שנוא עלי המונח אשכנזייה).
שיחה פתוחה על ה"אשכנזיות" עשויה להוביל אותנו לבדיקה מחודשת
של הערכים המערביים אותם אנחנו אולי מקבלות או נוטות לפעול לפיהם
באופן כמעט אוטומטי ,מהיעילות הפרוטסטנטית דרך הצבת מטרות
ברורות ,מחויבות חסרת פשר לקו אידאולוגי ובעיקר נחישות ,ערכים שניתן
לראות באשה לאשה *.הדבר כמובן ,מעורר הערכה רבה אך ייתכן שישנה
גם דרך אחרת ,אטית ועדינה יותר להתקדמות .אני רואה נשים ערביות/
מזרחיות שהן "מערביות" יותר מרבות מיוצאות מזרח אירופה .מבחינה זו
ה"אשכנזיות" אינה שייכת "רק" ליוצאות המערב.
גבארייה־
בסופו של דבר ,נראה לי כי הטענה של מנהיגת דעם ,אסמא ַא ָ ּ
זחאלקה ,כי לפועל יהודי ולפועל ערבי יש יותר מן המשותף ממה שיש
לפועלים ובעלי הון השייכים לאותה קבוצה אתנית ,תקפה בהקשר זה .אני
מאמינה שהחלוקה האתנית של "ספרדים" מול "אשכנזים" יוצרת תמונה
*

תודה לאיל פרידלנדר ולשקד סטולר אתם שוחחתי על "אשכנזיות".
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מוגבלת של המציאות וכי הפערים הכלכלים כמו גם התמודדויות שונות
מחברות בין נשים – גם בהקשרים פחות מדידים .האם לנשים "יפות תואר"
יש חווית חיים המקרבת אותן ויוצרת בסיס למאבק משותף יותר מאשר
נשים "מזרחיות"? קשה לענות על השאלה הזאת כל עוד לא בדקנו את
העניין .מסיבה זו ועל מנת שנוכל להבחין במגבלות של התמונה והחלוקות
המסורתיות שיצרנו ,עלינו לנסות לשרטט אותה מחדש ולבדוק מהי אותה
"אשכנזיות" שקופה מובנת מאליה המשליטה את ערכי המערב אך היא
כשלעצמה ,נמצאת מחוץ לשיח ,ואף ליצור שיחות חדשות – ייתכן שנגלה
כי ההפרדה בין "מזרחיות" ל"אשכנזיות" אינה רלוונטית עבור רבות מאיתנו,
ייתכן גם שנגלה כמה היא משמעותית עבור רבות אחרות.

366

סלבה גרינברג ,תלמה בר־דין ,רויטל קישינבסקי

رفيطال كيشينفسيك ،تلام بار-دين ،سالفا جرينربج

לדבר לסביות וקוויריות

التحدث مثل ّية وكوير ّية

וגם מסמך :אשה לאשה קוראת
לסולדיריות עם אסוואת

وبيان :نداء من إمرأة إلمرأة للتضامن مع اصوات

סלבה גרינברג – סקס לסבי ופמיניזם
ב־ 2010נפתחה ב"אשה" סדרה בנושא "סקס לסבי ופמיניזם" .סדרה,
שהייתה אמורה לכלול חמישה מפגשים של הרצאות ודיונים בנושאים
מגוונים .הרצאת הפתיחה ניתנה על ידי דלית באום על "אם יש סקס אחר,
בואי לכאן" .מספר הנשים הרב שהגיעו הפתיע אותנו ,ובייחוד נשים שלא
ראינו באשה לאשה לפני כן .למפגש השני ,שהועבר על ידי רותי פרסר
בנושא "חרמנות לסבית ופמיניזם" ,הגיעו סקרניות נוספות .המפגש השלישי
הועבר על ידי חיה שלום ועסק בסקס לסבי וזקנה .במהלכו ,חיה התעקשה
להקים אותנו על רגלינו ולהפעיל את שרירי גופנו .המפגש הרביעי בהנחיית
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التحدث مثليّة وكويريّة
סוניה פלדינגר עסק ביחסי בוצ'־פם במיטה .המפגש החמישי ,שאמור היה
להיות האחרון ,נשא אופי אחר :נועה שלם לימדה אותנו איך להכין אביזרי
מין .התמונה של חבל ארוך בסלון הבית ,שתלויים עליו דילדואים בכל מיני
צבעים וגדלים ונשים מייבשות אותם באמצעות מייבשי שער ,עדיין לא
יוצאת לי מהראש ומעלה חיוך על פניי.
להפתעתי ,הנשים שהתמידו להגיע לכל המפגשים ,ובעיקר הנשים
החדשות ,לא היו מוכנות לפרק את הקבוצה .הן ביקשו עוד הרצאות,
מפגשים ,דיונים ובלבד שנמשיך להתראות .כך נקבע יום קבוע (שלישי
אחרון בכל חודש) למפגשי הקבוצה .תחילה המשכנו במתכונת ההרצאות
של נשים מבחוץ שתספרנה לנו על חוויות חייהן .ג'אדה לימדה אותנו על
אינטרסקס והדר נמיר הגיעה לדבר על פוליאמורי .חשבתי שנגמרו כבר
הנושאים ,אבל הנשים רצו להמשיך להיפגש וביקשו להנחות את הקבוצה
בעצמן .כל אחת ביקשה להעביר מפגש בנושא הקרוב לליבה .מארי דיאון
הנחתה דיון בנושא אורגזמות; נועה יושפה דיברה על ההנאה שבאיטיות
ועל הקשר שלה לטבעונאות; אורית שמואלי הנחתה מפגש על סקס ומרחב;
תלמה בר־דין דיברה על סקס לא פמיניסטי ורויטל קישינבסקי הנחתה
מפגש בנושא סיפורי יציאה מן הארון .היו עוד הרבה מפגשים מרתקים.
במהלך המפגשים התפתחה דינמיקה קבוצתית מעניינת אולי בשל
ההטרוגניות של הקבוצה .פערי הגילאים ( )65-19אפשרו פיתוח שיח
בין־דורי ,על היתרונות והחסרונות הנלווים לכל אחד מן הדורות .כך הפך
הדיון בנושאים שגורים ומוכרים למעורר עניין .למשל ,סיפורי היציאה מן
הארון היו שונים מהותית מאלו המוכרים לנו מסדרות הנוער האמריקניות,
משום שרובם נסובו סביב יציאה מן הארון בפני הילדים או בן הזוג .מקומות
המגורים השונים (הקריות וחיפה) אף הם אפשרו שיח על תחושת הביטחון
שלנו במרחב העירוני .במבט לאחור ,אני זוכרת את הציפייה לימי השלישי
הללו כדי לראות את הנשים עמן יצרת קשר עמוק וסקרנית איזה נשים
חדשות יגיעו .אישית ,אני מתגעגעת לכל אחת מן הנשים בקבוצה.
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תמונה  .30מסיבה להוצאה העברית של הספר של ג'ואן נסטל "מחוזות אסורים :תשוקה ,גוף
וסיפורי התנגדות" .ירושלים  .2008בתמונה העורכת והמתרגמות עומדות משמאל לימין :יסמין
פיאמנטה ,אילאיל קופלר ,אפרת רותם ,חיה שלום ,יעל משעלי ,ג'קלין פערל ,]?[ ,יעל ערמי.
כורעות משמאל לימין :נופר ליפקין ,חנה ספרן ,תלמה בר־דין ,דפנה עמית.

תלמה בר־דין – פמיניסטית קווירית
היו כל מיני בעיות לגדול כילדה בקיבוץ בשנות החמישים והשישים ,אך לא
הייתה קיימת בעייה של זהויות .כולנו היינו קיבוצניקים (אז לא ידעתי לגבי
קיבוצניקיות .)...כך חשבתי! עברתי לצרפת בגיל ההתבגרות ,שם למדתי
בבית ספר תיכון בינלאומי והצטרפתי לתנועת איחוד הבונים שהרוב בה היו
צפון אפריקנים .ושוב ,לא הרגשתי שיש בעיית זהויות מלבד מגדריות .חזרתי
ארצה בשנות השבעים ופה בעיר התחלתי להיתקל בנושאים כמו מזרחיים
ושחורים ואשכנזים .ממש לא ידעתי על מה המהומה .אבל הקשבתי.
ואז ירד לי האסימון :לא הייתה גזענות בקיבוצים כי לא היו שחורים
ולא היו מזרחים; כולנו היינו אשכנזים ולא במקרה .רק בהמשך גיליתי
שגם בתוך "הקופסה" האשכנזית היו אזרחים סוג א' או ב' .בקיבוץ שלי
מסתבר ,היו אלה ההונגרים שהיו מופלים לעומת הייקים .כל זה ,כמובן,
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זיעזע אותי והתחלתי עם הפרובוקציות האנטי גזעניות שלי ,כמו לענוד צלב
כשאני בכלל יהודיה אתאיסטית לגמרי ,וכמו לרקוד עם נשים בקיבוץ ,לפני
הידיעה שאני ביסקסואלית ובהמשך קווירית .הכל היה על מנת לטרוף את
הקלפים ולסרב להפרדות הללו .הלכתי לפעילויות של מזרחיים עם שלמה
סבירסקי ורותי גור והגדרתי את עצמי מזרחית.
בינתיים כמובן ,הרחבתי את אופקי רגשית ומינית וקיימתי קשרים
עם נשים וגברים .ההגדרה היחידה שלנו אז ,הייתה ,ביסקסואליות .ספגנו
תוקפנות מלסביות ,שראו בנו "בוגדות" ונידו אותנו בגלל שאנו עוברות
ממגדר אחד לשני ולא "נאמנות" רק לנשים .הגעיל אותן העניין שנגע בי
גבר לפני הפגישה איתן .לדעתי ,הייתה זו בדלנות מוחלטת וביטוי לאפלייה
נוקשה ולא הסכמתי לכך בכלל .עם הזמן ,נולד המונח הפוליטי ,אידיאולוגי
"קוויר" שבו המתמקמתי ממש בנוח .הרגשתי שסוף סוף יש מונח מכיל,
לא מפלה ולא מחייב להגדיר עצמי במונח אחד צר ומגביל .ברצף הזה יש
לי החופש המוחלט לבחור עם מי אני רוצה לחיות לאורך חיי ועם כמה
אנשים (ואם בכלל) .לפי הוויקיפדיה ,הקוויר המודרני רואה את עצמו
"משוחרר" מהגדרות ותוויות (אשר מקורן ,לפי מחקרים היסטוריים רבים
הוא בהבניות חברתיות) מגבילות ,ומעדיף לעצב את זהותו המינית ,המגדר
שלו והפרקטיקה המינית שלו על פי נטיית לבו הרגעית והמשתנה ,ולא על
פי החלטה קבועה ומוכנה מראש.
לאור כל הנאמר מובן ,שכניסתי לאשה לאשה ויישום מדיניות הרבעים
התאימו לי כמו כפפה ליד ,וסוף סוף הרגשתי שאני לא משוגעת רק לא
נורמטיבית וטוב שכך .לגבי ,אשה לאשה הוא בית פמיניסטי פלורליסטי,
כשהפמיניזם הוא החשוב והיקר לי .כמובן ,מאוד מעודד ומחמם את הלב
ומתאים לאידיאולוגיה האישית שלי שיש דגש על השוני הפלורליסטי
ושמירה עליו דרך מדיניות הרבעים והרחבתה המתבקשת לאורך השנים.
אם נצליח במהפכה הפמיניסטית וכל האידיאולוגיה שלנו תופנם ותיטמע,
לא יהיה כבר מקום לרבעים ושמיניות ,כי זה יהיה ברור מאליו שלכולנו ,עם
השוני שלנו ובזכותו ,יש לנו קולות שווים ומעניינים.
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רויטל קישיניבסקי – להטב"קיות ו"אשה"

*

אני רויטל ואני לסבית (שלא מייצגת אף אשה אחרת מלבדי) .לא בגלל
המטען הגנטי שלי .לא בגלל מידת החשיפה שלי כעובר(ית) להורמוני מין.
לא בגלל טראומות ילדות .לא בגלל שאני מעדיפה לבלות את חיי רק עם
נשים .אני מגדירה את עצמי כלסבית ,וחיה באושר רב עם זוגתי האהובה,
בגלל הפריבילגיה שיש לי לחיות את חיי ולהגדיר את עצמי כמיטב רצוני
ומבלי להיות כפופה לסנקציות חברתיות ,שאין לי יכולת אישית או
קבוצתית לעמוד בהן .אני שמחה ש"אשה" סיפקה ומספקת עבורי ועבור
רבות אחרות עוד מרחב בו אנו יכולות להיות מי שאנחנו.
בעבור חלקנו ,ההצהרה על היותנו להטב"קיות בימינו ,היא
מעשה הרבה יותר קל מאשר אם היינו בוחרות לעשות כך לפני שלושים
שנה .חברותינו ואנו ,הפעילות הוותיקות והחדשות ב"אשה" ,בקול האשה,
בקל"ף – קהילה לסבית פמיניסטית,
בקואליציית הקהילות הוורודות

******

***

בכביסה שחורה,

****

באסוואת,

**

*****

ועוד רבות אחרות ,שפעלו ופועלות

בתוך התארגנויות רשמיות ומחוצה להן; סללנו וסוללות את הדרך לחיים
מאושרים יותר עבורנו.
בעיני ,הדרך לחיים מאושרים יותר היא דרך סימביוטית־הדדית.
אקטיביזם פמיניסטי לא יכול להיות שלם ,אם לא שלובה בו פעילות
להטב"קית .מאבק למען הפסקת הדיכוי כלפי נשים ,אינו מלא וכן ,אם אין לצדו
מאבק למען הפסקת הדיכוי של אינטרסקס ,טרנסג'נדרס ,בי־סקסואליות ,א־
מיניות ,קוויריות ,לסביות ,הומואים וקבוצות רבות אחרות ,שמודרות מהחברה
על בסיס נורמות דיכוטומיות ומעוותות .אני מקווה ש"אשה" תמשיך להיות
מרחב הפועל כנגד כל הדיכויים באשר הם וגאה לקחת חלק במרחב נזיל
וגמיש ,שלתחושתי ,תמיד שואף לחשוף יחסי כוח ולשנותם.
* כל האמור בלשון נקבה מתייחס לכל המינים והמגדרים באשר הם.
** http://www.kolhaisha.org.il
*** קל"ף/http://gevald.a.wiki.co.il/index.php
****כביסה_שחורה/http://he.wikipedia.org/wiki
http://www.aswatgroup.org/en
*****
http://www.facebook.com/pink.coalition
******
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אשה לאשה קוראת לסולדיריות עם אסוואת (מסמך שפורסם במרץ,
)2007
ביום רביעי הקרוב יתקיים בחיפה כנס מיוחד במינו .הכנס יציין  5שנים
לפעילותה של אסוואת (קולות בערבית) קבוצה של נשים לסביות
פלסטיניות .כמו כן יתקיים במסגרת הכנס אירוע השקת הספר "המולדת
והגולה בחוויה הקווירית – אוסף מאמרים בנושא הלסביות" ,הספר הראשון
מסוגו בשפה הערבית .הכנס מעורר ענין רב וגאווה בציבור נרחב של גברים
ונשים ,לסביות והומואים כמו גם בקרב חברים/ות ושותפים למסע למען
חופש הפרט והמאבק לחירות וחופש במובנם הרחב .ציבור זה – יהודים/יות
וערבים/יות – לא הופתע לגלות שקיימת גם התנגדות בקרב חוגים דתיים־
ערביים לקיומו של הכנס .זוהי תופעה מצערת אבל לא מפתיעה .רק בקיץ
האחרון היינו עדים למאבק אלים שחוללו חוגים דתיים ,יהודיים בפעם
ההיא ,נגד הזכות לצעוד ברחובות ירושלים .אין סוף לשנאה .זכויותינו כבני
אדם – במיוחד אלו של הפלסטינים ,בתוך ומחוץ לגבולות  – 1967נשללים
יום יום ושעה שעה .כולנו קמים כל בוקר ומגלים שעלינו להאבק על כל
זכות וזכות במדינה המתפרקת מחובתה לאזרחים/יות .אין צורך לחכות
לקיץ ולשוב למאבק על הזכות לצעוד ברחובות כאשר השבוע – לנגד עינינו
– מתרחש מאבק על הזכות לקיים כנס ...להוציא ספר ,על הזכות לחגוג את
היותנו נשים לסביות.
כה מצער לראות את שיתוף הפעולה בין יהודים וערבים דתיים בנושא
של שנאת ה"אחר" או במקרה הנדון "האחרת" .טוב היה לו היו כל אלו
מוצאים שפה משותף בענייני מלחמה ושלום למשל ,או במאבק משותף
נגד רצח נשים .כמו שהדתיים למיניהם דורשים את זכותם לקיים חיי דת
ופולחן משלהם יכבדו הם את זולת ויניחו לנו – לכולנו – לחיות את חיינו
לפי בחירתנו.
המאבק הזה של אסוואת – קולות ,למען חירותן של נשים פלסטיניות
לבחור את חייהן באופן חופשי ,הוא המאבק של כולנו .אף אחת מאיתנו
איננה חופשיה לבחור את חייה .כולנו ,כל אחת מהמקום שלה ,יודעת
שעליה לחיות בזהירות .אנחנו עלולות להרצח ,להאנס ,להיות מוטרדות
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מינית .כל אחת מאיתנו מרגישה את הלחצים החברתיים האדירים להתחתן
וללדת ילדים .כל אחת מאיתנו תעבור תהליך ארוך וקשה אם תבחר לחיות
כלסבית .אם לחלק מן הנשים היהודיות קל – כרגע – לעשות את הבחירה
הזו ,בל נשלה את עצמנו ,האפשרות הזו איננה מובטחת לעד.
הקהילה הפמיניסטית התחילה את המאבק לשחרור הנשים עוד בשנות
השבעים .הדרך הייתה קשה ומלאה מאבקים .גם קל"ף – קהילה לסבית
פמיניסטית מצאה את עצמה ,רק לפני עשור ,במקומות דומים לאלו של
אסוואת .כדאי לכולנו לעמוד לצידה של אסוואת ולראות במאבק הזה מאבק
של כולנו .ידעו כל חברינו להפגנות ולמאבקים נגד הכיבוש ,מי שעומדים/ות
לצידכם במאבק לעיתים קרובות הם לסביות והומואים הסבורים שמאבק
למען הזכות לחירות וחופש אינו ניתן לחלוקה .מי שתובעים/ות לעצמם
זכויות חייבים לצאת להאבק על זכותם של אחרים/ות לאותן זכויות.
אין אדם – אשה חופשיים עד שכולנו נהיה חופשיים .רק מאבק משותף
וסולידרי עם קבוצות כאלה ואחרות יכול להביא שינוי אמיתי לחברה של
כולנו.
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ما بني الهويات :رشقيات ومثليات يف إيشاه إليشاه

"מניפסט – אף מילה על אהבה"
אני הבת מרחם אם שנקראת אמא
אני הביצית שנוצרה בשחלה שבגופה של אמי,
אני המטמורפוזה שעברה הביצית במפגש עם הזרע,
אני הביציות שנוצרו בשחלות שבגופי
אני רחם משמע אני אשה?
אני האישה שהמחקר המדעי נתן לביציותיי תפקיד חשוב בפריון
כחלק מכוחות שרוצים לגרום לי לחשוב שרק בזכות הביציות שלי
אני יכולה להיות ,נקבה ,אשה ,אמא.
היכן זכותי להיות?
אני רגעי מיניות מתפרצת ,השתוקקות ועונג
המסתיימים ללא מפגש של ביצית עם זרע,
בשיתוף פעולה עם אוננות מאתגרת המתנגדים לשיטה.
אני נוצרתי כחלק מהשיטה!?
אני המחזור שמשחרר דם מגופי,
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אני האמונה המוטמעת שפספסתי גם החודש משהו,
כאילו לביציות יש תפקיד אחד בשבילנו,
גופי מבייץ בכאב מתנגד לי.
למה גופי מתנגד?
אני ההפרדה בין הביציות שלי לבין גופי
המשייכת אותן לקיום האנושות ומגדירה אותי בכך ככלי,
הופכת את הביציות שלי למוצר נדרש ונסחר ובעצם סוחרת בגופי.
איך זה אפשרי?
אני הביציות שקיבלו זכויות יתר ברחם יהודייה
נשלחות להילחם ברחם ערבייה עוד לפני שהופרו,
אני הפריבילגיות של להיות ביצה מופרית
אפילו כשאת לסבית ,חד הורית ,מזרחית ,אשכנזייה או אתיופית.
אני הבלבול ,השליטה ,ההסתרה
שנותנים לי להרגיש שאני סתם מתבכיינת והכל בסדר.
אני ההתנגדות לצו האם לתכתיבי ביציות ולמאבק מול זרע,
מחפשת את תרועת החצוצרה האישית שלי.
ואני עוד לא דיברתי על אהבה.
הגעתי לארגון אשה לאשה עם רצון לחוות ולשמוע ,בד בבד עם תחושה של
יכולת שפיתחתי בעצמי באותה תקופה ,יכולת ביטוי ,הכרה עצמית ופעילות
התנדבותית  .התוודעתי למעגלי הכרות שבהם כל אחת הציגה עצמה
ברבדים של זהויות .איכשהו ,התחלתי להבין שיש עניין מזרחי על הפרק
ואני אמורה להיות שייכת אליו .במעגלים שפגשתי עלה נושא המזרחיות
מדבריה של ויקי שירן ,מדיבור על רבעים באשה לאשה ,מפמיניזם שחור
ומקשר לערביות .פתאום קיבלתי לגיטימציה להגדיר את עצמי מתוך
זהויות.
כל השנים לא ראיתי את עצמי מזרחית .הזהות היהודית הישראלית
הייתה מוטמעת בי עמוקות .ידעתי שאני ממוצא מרוקאי ולא הייתה לי
בעיה עם זה .אפילו אהבתי את שם המשפחה שלי .כשהייתי קטנה היו לי
ניצוצות של הבנה ,שלאחרים בעצם ,יש בעייה עם מרוקאים .הנה דוגמה
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קטנה :אני בת  10בגינה הציבורית עם חברתי סיגלית משחקות בקרוסלה.
מישהי מתקרבת אלינו וסיגלית רצה ומחבקת אותה" ,אמא ,זאת מיכל
חברה שלי" .אני זוכרת שדיברנו כמה מילים ופתאום היא שואלת" ,מה שם
משפחתך?" אני עונה בגאווה" ,אוחיון" ,היא מתפלאת ואומרת "באמת? לא
רואים עליך" .היא קצת נבוכה ואני מסמיקה .אולי כי שמעתי אותה כמה
דקות קודם אומרת משהו על מרוקאים? אם אני זוכרת נכון היא אפילו
הוסיפה ,אל תיקחי את זה אישית.
זהות ערבית מובחנת לא הייתה בבית .חייתי בבית בו רוב הזמן דיברו
עברית ,ורק פעמים מועטות מאוד מרוקאית .אני זוכרת פעם ,כשאמא שלי
דיברה עם אחותה בטלפון ,היא השחילה כמה מילים במרוקאית ,ומייד
השתקתי אותה .משהו בי לא אהב את זה .כאילו בסדר ,אנחנו ממרוקו אבל
לא צריך להבליט את זה .בדיעבד ,כשהתוודעתי למאמריה של ויקי שירן ז"ל
הבנתי את הדיכוי וההשתקה העצמית .אבל הנה ,שנים של היסטוריה לא
מתועדת ומחיקה של תרבות ערבית־יהודית מבקשות ממני להתבייש במה
שגלוי על פני השטח .האם אסור לי ליהנות מטעמם של מופלטות ודגים
חריפים ,קציצות בטעמים מופלאים ,והיצמדות למסורת של חגים .גילוי הזמר
המזרחי מימי זוהר ארגוב ועד הפרויקט של רביבו (לחובבי הז'אנר הכבד –
קבלו את עופר לוי) והנה אני אשה מזרחית!? זה עדיין לא מספיק לי ,נעה בין
חיבוק המסורת ודחייה שלה לבין לגיטימיות הביטוי המזרחי שמורשה על פני
השטח לייצג אותי לבין חוסר סיפוק מהמזרחיות שאחרים הגדירו בשבילי.
למען הסדר הטוב ,קובצנו המרוקאים יחד עם מגוון יוצאי מדינות
ערב תחת הכותרת יוצאי המזרח ,או המזרחיים – רצו לומר חומוס מזרחי,
ערס ,פרחה ,מרוקו סכין .אנחנו משקיעות באוכל יותר מבחינוך ,לא? באנו
מארצות ערביות פרימיטיביות ,לא? נטייה לריב ולהתווכח בקולניות –
לא? המזל שלנו שאנחנו יהודים ואפילו יהודיות .כך יש סיכוי למזרחיות
שבנו להינצל.ההיסטוריה המזרחית החלה לקבל ממד של מאבק .הפנתרים
השחורים בפרונט ,שיח מזרחי שמדבר על קיפוח ,אפלייה ,מאבק ודרישת
זכויות או כפי שגולדה מאיר אמרה בזמנו" ,הם לא נחמדים" .כך התחלתי
להבין שיש תודעה מזרחית שאני שייכת אליה ושהתכחשתי אליה בלי
לשים לב .בזמן המהומות שהיו בוואדי סליב ,אבא שלי היה שוטר ופעל
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שם ,בעצם ,מצד המדינה לפיזור ההפגנה .חשתי שלא היה לו נוח אבל הוא
לא רצה לדבר על העניין ולפרט.
באשה לאשה למדתי על תודעה נשית הנאבקת בדיכוי פטריארכלי,
על מאבק של נשים לשינוי ועל מורכבות הדיכוי והחשיבה הפמיניסטית
וכך מצאתי עצמי מתוודעת גם לפמיניזם המזרחי ולמאמרה פורץ הדרך של
ויקי שירן "לפענח את הכוח לברוא עולם חדש" ,בו כתבה" :אשה המגדירה
את עצמה כמזרחית בישראל צפויה ליותר מתשעה קבין של עוינות .לא
רק בגלל הדה־לגיטימציה הממושכת של הקובלנה המזרחית ודובריה (ראו
ערך :בכיינות) אלא משום שהקונפליקט העדתי הפך זה כבר לחלק מרכזי
מן הפוליטיקה הישראלית .בעידן הכוח העולה של ש"ס ,ההגדרה העצמית
המזרחית מעוררת איבה עמוקה מפני שהתרסתה נגד ההגמוניה האשכנזית
וערכיה התרבותיים אינה רק מנשר עיוני אלא איום ממשי ".ההבחנה הזאת
לא צמחה כך סתם .היא הייתה תוצאה של דיבור על זהויות וייצוגים שונים
של קבוצות בחברה ,מתוך מטרה לתת להן קול ומרחב להבעה וגילוי,
דבר שנעשה באופן מובהק בקבוצות דיון באשה לאשה .בזכות הפמיניזם
שגיליתי באשה לאשה ,קיבלתי בפעם ראשונה לגיטימציה להגדיר את
עצמי בזהויות שאני בוחרת .פמיניזם שבו אני אשה לא רק בזהות יהודית
ישראלית ,אלא גם יהודיה־ערביה־מזרחית־לסבית.

"זהות"
שפתי ינקה חלבה
מסיר עם קציצות
ומופלטה זבת דבש,
בצל נטיעת אילנות
לשון עברית
נטולת ח' וע'
עיוותה שם הורי
אוהיון ולא אוחיון,
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ובלהטה
שיבשה זהותי.
אז שורשי הצמאים למים
נאחזו באדמת המריבה,
ולי כל שנותר הוא רק
ללקק את שפתיי
ולערוג לשדיי אימי.
כשהגעתי ב־ 2004לכנס הפמיניסטי הראשון שלי בגבעת חביבה ,הכל
היה חדש .הבנתי שיש גם פמיניזם מזרחי ותנועות מזרחיות ופמיניסטיות
פעילות .בכנס הבנתי ,שוויקי שירן (בדיוק הלכה לעולמה) ,הייתה ,מסתבר,
הוגה פמיניסטית מזרחית משמעותית ,ואני לא הספקתי לשמוע עליה בזמן
ולהכירה .חשתי החמצה .קריאת המאמרים שלה מאוד השפיעה עלי –
כתיבה משפיעה ,ביקורתית ומתריסה .בכנס ישבתי בסדנה של ורד מדר,
שהקריאה שיר של המשורר המזרחי סמי שלום שיטרית" ,נתיבות לגני עדן":
ד־מ ְר ְד ָכי ִח ּ ְפ ָשה ֵאת ַעזָ ּה ִמ ַ ּי ִמין,
...וְ ִא ִּמי ֲא ֶשר ָּכל ַהדֶּ ֶרך ִמ ַ ּי ָ
אוֹ ֶמ ֶרתַּ ,כ ָמה ֲח ַבל ֶשלא נַ ֲעבוֹ ר ֵא ֶצל ַ ּב ָ ּבא ָסאלִ י,
וַ ֲאנִ י נִ ְת ַק ְע ִתי ִעם ַעזָ ּה ִמ ַ ּי ִמין וְ ִא ִּמי ַמזְ ִ ּכ ָירה לִ י,
ֲא ֲח ֵרי ֵש ֶשת ַהיָ ִמים נַ ָס ְענ ּו ִא ְּת ֶכם לְ ַעזָ ּהֵ ,איזֶ ה שוּק יָ ֶפה ְ ּכמוֹ ְ ּב ָמרוֹ קוֹ ,
ָקנִ ינ ּו לַ ֶכם ְ ּכלוּב ִעם ִצ ּפוֹ ִרים ֶש ָה ֲח ָ ּילִ ים ֶה ֱח ִרימ ּו ַ ּב ַּמ ְחסוֹ ם,
יתם ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך לְ ָא ְשדוֹ ד ַעל ְ ּכלוּב ְ ּבלִ י ִצ ּפוֹ ִרים...
ָ ּב ִכ ֶ
התחלתי להבין יותר את הקשר המזרחי־פלסטיני .את הגעגוע והמחסומים
שבנו בתוכנו ומחוצה לנו .על המתח שבין המזרחים לפלסטינים כותבת
חוקרת פמיניסטית מזרחית ,פנינה מוצפי־הלר :המזרחים כמו הפלסטינים
הודרו מהעצמי הלאומי היהודי .גיליתי בתהליך הזה נשים מזרחיות חוקרות,
הוגות ופעילות ,את ארגון "אחותי" ,שהביא את קולן של נשים מזרחיות
פועלות ונשים אתיופיות ,וגיליתי את ארגון "הקשת הדמוקרטית" ומאבקו
בחלוקת לא הוגנת של קרקעות והשגת דיור ציבורי .גיליתי ספרות ושירה
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מקורית של יוצרים מזרחים ,וכך מבחינתי ,חובר השיח המזרחי לשיח
המזרחי־פמיניסטי.
אני גרה בבית ערבי בחיפה .לבית יש היסטוריה ארוכה וגם לנו יש בו
עבר ארוך ,כי זה בית בו גדלתי מילדות ,וחזרתי אליו לפני כמה שנים .הבית
נבנה ב־ 1934על ידי משפחת אבי נאדר ,משפחה ערבית נוצרית ידועה
בחיפה .מספרים ,שהמשפחה פנתה לחסן שוקרי ,ראש העיר בזמנו ,כדי
לקבל אישור לבנות את הבית בתנאי שייסלל שם כביש ,וכך יצרה למעשה,
את רחוב הלל .אני אוהבת את מבנה הבית .זהו בית אבן ייחודי עם כניסה
רחבה ,שבו שני בנינים בכל צד ועץ דקל גדול בחזית .הבעלים של הדירות
בבניין הם עדיין מאותה משפחה ידועה .אבי רכש מהם דירה בדמי מפתח.
אמנם קראתי ושמעתי סיפורים על משפחות ערביות שנטשו את הבתים
בחיפה ומשפחות יהודיות נכנסו לבתיהם והשיגו לעצמן קניין על הבית,
אבל הבית הזה נשאר בבעלות הערבית המקורית שלו .ואני ,מה לי ולסבל
של הפלסטינים? שייכת לעם שחי חיים של נוחות יחסית שלווה ומדומה,
הרגשה שהרעב הוא באפריקה ועניי עירך קודמים ,עטופה במחיר ההפסד
של טיולי הקניונים וטיפת שמיים וים ,שעדיין מותרת לנו והכאב והסבל
הופך לתחרות בין קורבנות יהודי־ערבי אז היכן נותר מקום לכאב מזרחי?
הייתי נציגה של אשה לאשה בכנס בינלאומי של ארגונים אזרחיים
שהתקיים בברצלונה ,במקרה בעת הפלישה של הצבא האמריקני בעיראק.
פתאום שם הרגשתי את אי הנעימות והקושי כששמים אותי בתפקיד
הכובש ,והרגשתי חזק את האמירה "את חלק מכיבוש" .נסעתי עם קבוצה
שהיו בה הרבה ערביות ,שהשתדלו לא לתת לי את ההרגשה הזו ,אבל הן
לא ממש הכירו אותי ולא ידעו לאן לשייך אותי ,אז מבחינתן הייתי יהודיה
ישראלית .באותו כנס הנחיתי יחד עם עאידה תומא פאנל שעסק ביחסי
יהודים ערבים בישראל .דיברתי על הקונפליקט של יהודייה פמיניסטית
מזרחית ,כלומר ,יהודייה שהוריה עלו מארץ ערבית ,ותיארתי איך אני
מרגישה עם זה בארץ ועל המורכבות של להיות יהודייה מזרחית .בפאנל
היו נשים מכל העולם וגם ערביות ממדינות ערב שונות .בסוף המפגש אמרה
לי אשה ממצרים שדיברתי כל כך יפה והדגשתי עד כמה הנושא מורכב ולא
שחור־לבן .היא ציינה שאני לוקחת אחריות על המקום שאני שייכת אליו.
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ההבנייה המזרחית נוצרה ,בעצם ,על ידי ההגמונייה האשכנזית שיצרה
היררכיה ושלטה באמצעות דיכוי והשתקה ,הדרה ואפלייה .ההבנייה הזאת
יצרה סטריאוטיפים ומיתוסים לגבי המזרחים ויחסם לערביוּת ,כאילו שיש
מזרחיוּת אחת ויחס אחד .שאלת הזהויות מעלה את שאלת יחסי הכוח
בחברה ואת האלימות המתקיימת בשמה או בחסותה .כשרוצים ליצור
חיבור בין קבוצות עולה גם שאלת השפה ,באיזו שפה לדבר כדי שיחסי
הכוחות לא יהיו מובנים מראש על שליטה.
פנינה מוצפי הלר מביאה במאמרה "ידע־זהות־וכוח" מדברי ויקי שירן
שטענה ,כי צריך מקום בטוח בו אפשר לדון בהיסטוריה ובזיכרון הכואבים
ובו אפשר לחקור את השאלות שמחברות את המצב שלנו כמדוכאות
וכמדכאות .עם זאת המרחב הבטוח לא אמור להשתיק את הייחוד של כל
קבוצה וזהות ,לכן אני מזדהה עם הצהרתה של תקווה הוניג פרנס (המופיעה
אף היא במאמר) ,כי הפוליטיקה של הזהות ו"רב תרבותיות" עשויה להרוס
את ההתחלה הרדיקלית של הקיום המזרחי המאורגן .ללא קיום מזרחי
שמציג את ההיסטוריה הלא מתועדת של המדינה ושיכול ליישם חלוקת
משאבים צודקת וזכויות לכל .ההגמוניה תוכל להמשיך לשלוט בכיסוי של
אוניברסליות.
הפמיניזם באשה לאשה נתן מקום לביטוי גם לפמיניזם המזרחי על ידי
אימוץ שיטת הרבעים – ההקפדה לתת ייצוג גם למזרחיות גם ללסביות
ולפלסטיניות לצד אשכנזיות .למדתי ב"אשה" איך לבקר את המציאות
אז ביקרתי גם את המציאות הפמיניסטית .כשאני רוצה לדבר על פמיניזם
מזרחי ,אני תמיד נתקלת בשאלה – למה מזרחי? למה הפרדה? עד היום
מפריעות לי אמירות של "אולי פעם זה היה אבל היום אי אפשר לדבר על
מזרחיות או על קיפוח כי יש הרבה ערבובים של מוצא ,לכן אי אפשר למצוא
מזרחיות טהורה" .הטיעון הזה נשמע לי כעוד ניסיון לבטל את המזרחיות,
ניסיון למצוא ייחוס מזרחי ללא דופי מצד אחד ומצד שני כל עירבוב של
מזרחיות עם משהו אחר ,מיד מבטל את המזרחיות .או אמירה כמו" :גם
נשים אשכנזיות מרגישות מקופחות" ,כאילו היא אמורה מיד לבטל שיח
מזרחי ובכלל" ,יש עוד קבוצות מופלות" ועוד נושאים יותר חשובים או
בוערים ,לכן אין זמן להתעסק במזרחיות .מה נותן העיסוק במזרחיות בסופו
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של דבר? הכל מתחבר לניסיון להציג את המזרחיות כתבלין ולהימנע מלגעת
בקונפליקטים פנים יהודים בתוך החברה ובתוך הפמיניזם .לכן פמיניזם
מזרחי מבחינתי הוא פן תודעתי המחובר לאג'נדה שפועלת נגד אפלייה
מגדרית ומעמדית וגזענות בתוך החברה היהודית ומול החברה הערבית.
המרחב שיוצרת "אשה" יכול לאפשר תהליך שתכליתו פירוק הקשרים
המורכבים של דיכוי נשים בחברה.
הזהות המורכבת של היותי אשה־יהודיה־מזרחית־לסבית לא מאפשרת
לי לסיים בלי לכתוב גם על החלק הלסבי שמחובר לכל ההוויה האישית
והחברתית שלי .באשה לאשה חוויתי מפגשים שהעלו את נושא המיניות
והלסביות או מיניות ופמיניזם .פגשתי ב"אשה" נשים לסביות מכל מרחבי
הזהויות ,נשים לסביות מובילות בפמיניזם מהארץ ומהעולם ,כמו מפגש
אישי ומרתק עם ג'ואן נסטל ששוחחה על ספרה "מחוזות אסורים" .הידע
והמרחב שהתוודעתי להם ב"אשה" הובילו אותי להבנה ,שהלסביות היא
מרכיב חשוב בשחרור האישה ,אבל כמו הנושא המזרחיות ,קשה לפמיניזם
לשים אותה בקדמת המאבק .אולי מהחשש להצדקת המיתוס שכל
הפמיניסטיות לסביות .ואם כן ,אז מה? מה יקרה לפמיניזם אם הפמיניזם
המזרחי יקבע את סדר היום הפמיניסטי? האם לא תהיה יכולת לנשים
אשכנזיות ליטול חלק במאבק? האם הנושא יגרום לפמיניזם לחזור להיות
"לא נחמד" ויהיה קשה לכולן להתחבר אליו? מצד אחד ,הזהות הלסבית
נוגעת באופן מובחן במיניות וגורמת לרצון לשמור על האישי כפרטי .ומצד
שני ,הבחירה במיניות לא הטרוסקסואלית הופכת את הלסביות לפוליטית
גם אם לא נרצה בכך .כאשר מה שמאפשר את המאבק ,בדרך כלל ,הוא
הצורך בחופש והגנה על נשים מפני הדיכוי והאלימות שבחברה .מעל הכל,
קבוצות רבות מכל מיני זהויות קיבלו הזדמנות לבית במלוא מובן המילה,
למרחב פיזי שמאפשר להן להיות ולצמוח ,עם נתינת מקום לכל אחת לבחור
את דרכה ומקומה .ועוד לא דיברתי על אהבה.
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חגי רוגני – קבוצת גברים פמיניסטית
בשנים  2008-2006פעלה במרכז אשה לאשה בחיפה קבוצת גברים .היוזמה
להקמת הקבוצה הייתה של נשים פעילות בארגון ,ומטרותיה היו לקרב גברים
לחשיבה פמיניסטית ,לדון בנושאים פמיניסטיים ,להכיר טקסטים הקשורים
בכך ,לבדוק אם יש דבר כזה "גבר פמיניסטי" וכדומה .משהו בנוסח הקבוצות
הפמיניסטיות להעלאת התודעה שפעלו בעבר .היוזמות ביקשו ממני שאוביל
את הקבוצה בשלב הראשון ,אולי מפני שאני בן זוגה של נעמי נמרוד ,ואני
מלווה מקרוב את תנועת הנשים בחיפה מאז שנוסדה בשנות השבעים של
המאה הקודמת .לקראת המפגש הראשון שקעתי קצת בספרות הפמיניסטית
וגיליתי שלמרות הזדהותי המלאה עם עיקרי החשיבה הפמיניסטית הייתי
כמעט בוּר בכל מה שנוגע לרקע התיאורטי שלה.
המפגש הראשון התקיים ב־ 19ביולי ,2006 ,בעיצומה של מלחמת
לבנון השנייה .הגיעו חמישה גברים ,ואז נקבעו פחות או יותר אופייה של
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הקבוצה ודרכי פעולתה .המפגשים התקיימו אחת לשלושה שבועות במשך
שנתיים בדיוק .ככל הזכור לי אף מפגש לא התבטל .אני מניח שהיה קצת
מוזר לראות קבוצה של גברים במעוז הפמיניזם ברחוב ארלוזורוב .נשים
מארגונים שונים בקואליציה הסתכלו עלינו לפעמים בחשדנות ,אולי
בעוינות .אבל בין חברות אשה לאשה הרגשנו בבית.
הקבוצה הייתה מורכבת בעיקר מבני זוג של פעילות פמיניסטיות
ומצעירים אקטיביסטים ,רובם סטודנטים .טווח הגילים היה בין עשרים פלוס
לשישים פלוס .המשתתפים הקבועים ,שלא החמיצו כמעט אף מפגש ,היו
אורי ולטמן ,אורי אס־קורלנדר ,איתמר שחר ,אריק זולפין ,דוד גוטסמן ,הלל
קולודנר ואני .הנחיית הדיונים עברה בינינו בסבב .היו גם חברים נוספים,
חמישה־עשר לפחות ,שנכחו רק בחלק מהמפגשים .בכל מפגש נקבע הנושא
לפעם הבאה ,ובין לבין נשלחו לחברים טקסטים לקריאה .נראה לי שרשימת
הנושאים שבהם דנו יכולה לעורר עניין :היבטים מגדריים בתקשורת
במלחמת לבנון השנייה (זה היה במפגש השני ,שנערך ב־ ,22.8.06זמן קצר
לאחר סיום המלחמה); קריאה פמיניסטית בשירי ילדים ("דני גיבור" של ילן
שטקליס" ,יואש החלש" של ע' הלל" ,לכבוד שבת" של ביאליק" ,פיל פילון"
ועוד); על גוף ועל גבריות; הפולמוס סביב מצעד הגאווה בירושלים; האם
גבר יכול להיות פמיניסט? (מאמר של אלאנקאר שהארנה); מדוע גברים לא
מצטרפים לתנועה הפמיניסטית? (מאמר של דינה בלכמן); על משפחה ועל
"ערכי משפחה" (מאמר של אמה גולדמן ומסמך של התנועה ה"פמיליסטית");
על הזדקנות – "גופנו עצמיותנו" לגברים; זיכרונות התבגרות; התנסויות
בבניית יחסים ,חברות וזוגיות; חינוך של בנים וחינוך לשוויון בין המינים
במבט לאחור; זנות (על פי הסיפור "התקף" מאת צ'כוב); מיניות ,שליטה,
זנות ופורנוגרפיה (מאמר מאת קתרין מקינון); "צמחונות כפמיניזם" (על פי
מאמר מאת נעמה הראל); "גבריות חדשה" (טקסטים של חן נרדי); המודלים
הגבריים של כל אחד מאיתנו; גוף ,מיניות ומשפחה בקרב חיילי מילואים
(מאמר של שיאון ובן ארי); אשכים ,גבריות ותופעת הסריסים מרצון (שלושה
מאמרים); דיון במאמר של איתמר שחר על הקבוצה; על ההתחברות שלנו
לעוצמת הפריון שלנו ועל המושג "אחריות פריון" בהקשר של גברים; הטרדה
מינית; עיון ביקורתי במדריך לחיי נישואין ברוח הקבלה .והיו עוד.
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רוב המפגשים היו מעניינים ,ולא פעם התפתח דיון רציני ומעמיק.
האווירה הייתה חברית ונעימה ,ובדרך כלל הייתה הסכמה על עיקרי
הדברים ,שהרי רוב המשתתפים היו משוכנעים מראש .עם זאת התעוררו
גם ויכוחים ,בעיקר סביב תפיסת המונח "גבריות" .אני זוכר מפגש אחד
שמשתתף חדש עורר בו ויכוח לוהט .אולי זה פגע קצת בתחושת ההרמוניה,
אבל זה הכניס עניין וחיים .והיו גם פעמים שהרגשתי מאוים כגבר על ידי
תיאוריות פמיניסטיות קיצוניות .למשל כמו זו שפגשתי במאמר מאת קתרין
מקינון ("מיניות ,פורנוגרפיה ושליטה :הנאה תחת הפטריארכיה") ,שממנו
אפשר להבין כאילו כל גבר הוא מדכא נשים ואנס בפוטנציה ,כלומר הוא
אשם בעצם היותו גבר .המאמר עורר בי התנגדות קשה .מסתבר שלא כל
תיאוריה פמיניסטית מתאימה לי .בסך הכול נפגשה הקבוצה כשלושים
פעם .הפעם האחרונה הייתה ב־ .1.7.2008המפגשים היו משמעותיים מאוד
עבורי .הם תרמו רבות לידע שלי בתחומי מגדר והוסיפו ממדים חדשים
להשקפת העולם שלי .אני מאמין שגם שאר חברי הקבוצה מרגישים כך.

איתמר שחר
הפעם הראשונה בה נפגשתי עם הנשים הפעילות באשה לאשה הייתה
מספר חודשים לפני שעברתי להתגורר בחיפה ,בשבת האידיאולוגית
שהתקיימה בבית "אשה" ברחוב הלל לרגל ה־ 8במרץ  .2003התכנים
המרתקים שנחשפתי אליהם באותו יום ,והמפגש עם הקהילה העשירה
והחמה שנוצרה ב"אשה" – היוו בשבילי פתח למסע של גילוי והתבוננות,
כלפי חוץ וכלפי פנים .בהרצאות ,בדיונים ,בשבתות אידיאולוגיות ,בפעולות
מחאה ,במשמרות "נשים בשחור" ,במגורים במשותף או בשכנות ובאירועים
חברתיים – למדתי המון מכל אחת מהפעילות ,ולאט לאט העמקתי את
תהליכי הבירור של מיקומי – כגבר – בחברה פטריארכלית ,אך גם בקהילה
שמבקשת לחולל שינוי באותו מבנה חברתי דכאני.
תהליכי הבירור האלו קיבלו בשנת  2006תפנית משמעותית ,כאשר
מחשבות שהתגבשו במקביל בקרב מספר אנשים ובמשך זמן רב קרמו עור
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וגידים .בעידוד הפעילות ב"אשה" ,ובעיקר בהמרצתה של תלמה היקרה,
התחלנו – קבוצה של מספר גברים – להיפגש בבית אשה לאשה על־מנת
לנסות וללבן במשותף את הסוגיות הללו .אחת השאלות שחזרו ועלו בקבוצה
שלנו ,במספר וריאציות ,הייתה בדבר היתכנותו ובדבר משמעויותיו של
הצירוף "גבר פמיניסט" .לא במקרה ,השאלה הזו חזרה ועלתה גם באירוע
שהתקיים ב"אשה" ביום האישה הבינלאומי בשנת  ,2007כאשר קיימנו
סדנא משותפת לחלק מקבוצת הגברים ולכמה מן הפעילות ב"אשה" .נראה
לי שהשאלה הזו מעניינת לא רק בפני עצמה ,אלא גם כיוון שהתשובות
האפשריות עליה הן משמעותיות למדי גם לגבי האופן בו אנו מפרשות
ומפרשים מושגים כגון "פמיניזם" ו"(ה)תנועה (ה)פמיניסטית".
התשובה שגיבשתי לעצמי עם הזמן לשאלה הזו מתבססת על ההנחה
כי המערכת הפטריארכלית היא חובקת כל ומשפיעה על עיצוב דפוסי
החשיבה ,ההתנהגות והיצירה של כל אחת ואחד מאיתנו .אל מול המציאות
הפטריארכלית אנו יכולות ויכולים לאמץ אופני התמודדות שונים – שיתוף
פעולה ,השלמה ,אתגור ,התנגדות ועוד .אך כולנו רחוקות ורחוקים מן
האפשרות להשתחרר לחלוטין מהשפעות הדיכוי הפטריארכלי ,כיוון
שהדיון הפמיניסטי לימד אותנו כי השחרור האישי לא יוכל להתקיים
ללא שחרור פוליטי כלל־חברתי ,שלצערנו אינו צפוי להתרחש בקרוב.
עצם העובדה שהחשיבה והפמיניסטית והמחקר הפמיניסטי ממשיכים
להתפתח כל העת ,מלמדת אותנו כי השחרור התפיסתי מן הפטריארכיה
אינו איזשהו נקודת שיא שאיש/ה יכול/ה להגיע אליו ,ואז ניתן להעניק
לו/לה את התווית המיתולוגית "כך נראית פמיניסטית" ,אלא תהליך של
התפתחות מתמדת .נראה לי שעצם ההשתתפות המודעת בתהליך הזה ,היא
אולי הדבר שיכול לאפשר לאיש/ה להגדיר את עצמו/ה או להיות מוגדר
על ידי אחרים/ות כ"פמיניסט/ית" .חוסר האפשרות שלנו לשחרור אישי
ממגבלותיה של הפטריארכיה על התנהלותנו ,ממקם נשים וגברים בעמדה
לא־שוויונית בחשיבה ,בדיון ובאקטיביזם הפמיניסטיים .למרות שגם נשים
אינן יכולות להשתחרר לחלוטין מכבלי החשיבה הפטריארכליים ,הרי
שמתוך מיקומן המודר של נשים בסדר החברתי הפטריארכלי הן תורמות
לחשיבה ולמאבקים הפמיניסטייים תובנות משמעותיות אודות אותו סדר
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חברתי דכאני .לגברים ,לעומת זאת ,מעניק הסדר הפטריארכלי מיקום
שנחשב כטומן בחובו פריבילגיות ,אשר מעכבות את השתתפותם בתהליכים
שמטרתם ביטול של ה"פריבילגיות" הללו.

תמונה  :31הפגנה נגד תחרות מלכת היופי (.)1987

תהליכי הפמיניזציה שלנו ,כגברים ,צריכים להיות מלווים בשחרור ממערכת
ההגדרות החברתיות שכופה עלינו הפטריארכיה ,לפיה המיקום החברתי
ומנגנוני הפעלת הכוח שמערכת זו מאפשרת לנו אמורים להיתפס על ידינו,
הגברים ,כבעלי אופי חיובי ,פריביליגיוני .תהליך של שינוי ההתבוננות
ב"פריבילגיות" שהפטריארכיה "מעניקה" לנו ,אשר יוביל לתפיסתן כמנגנוני
דיכוי – לא רק חיצוניים אלא גם פנימיים ,כלפי עצמנו – יאפשר לנו הגדרה
עצמית כגברים פמיניסטיים .אז נוכל להעשיר את השיח שמבקר את
הסדר הפטריארכלי גם בתובנות גבריות ,ולהירתם במאמצים עקביים וכנים
למאבקים פמיניסטיים .ההירתמות הזו לא תהיה מתוך מחוייבות לאידיאלים
ערטילאיים של "שחרור"" ,תמיכה במאבק צודק" או "מחוייבות מוסרית",
אלא מתוך הבנה שיש גם לנו ,כגברים ,אינטרס ממשי במאבק הפמיניסטי.
אני מקווה כי אז יהיה מקום גם לגברים בתנועה הפמיניסטית :לא כמובילים
(כפי שהפטריארכיה הרגילה אותנו להיות) ,אך גם לא כ"תומכים" או כ"בני
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ברית" (שעומדים במידה מסויימת מן הצד) – אלא כשותפים לדרך .כיצד יש
לעצב שותפות מעין זו ומה יכולים להיות אפיקי הפעולה במסגרתה – הן
שאלות שעדיין פתוחות בעיניי ,ונראה לי כי התשובות עליהן מתעצבות תוך
כדי דיון וחשיבה משותפת ,אולם גם תוך כדי פעולה.
כבר בהפגנה ב־ 1987היו גברים איתנו .ירושלים ,הפגנה של ארגונים
פמיניסטים בארץ ביוזמת אשה לאשה נגד תחרות "היפה בעבודה" (ראו
בפרק הי[א]סטוריה).

אורי וולטמן – בירור שהגיע זמנו
כשהתכנסה לראשונה בקיץ  2006קבוצת גברים באשה לאשה ,אחד
הדיונים הראשונים שקיימנו – לא העיקרי שבהם ,אבל עדיין הוא נחרת
בזיכרוני – היה כיצד יהיה נכון לתאר את הקבוצה :האם אנחנו קבוצה
פמיניסטית של גברים? או קבוצת גברים פמיניסטים? אם נבחר באפשרות
הראשונה ,אז אנחנו טוענים שהקבוצה עצמה היא פמיניסטית .אבל מה
הופך אותה לכזו? ואם נבחר באפשרות השנייה ,אז אנחנו אומרים שלגברים
שעדיין לא מגדירים עצמם פמיניסטים – אין מקום בקבוצה ,וזו אפשרות
שלא היינו רוצים לבחור בה .אז אולי פשוט אנחנו קבוצת גברים לקריאה
בטקסטים פמיניסטיים? אני לא חושב שאי פעם הכרענו בשאלה הזו.
ללא קשר לשם תחתיו פעלה קבוצת הגברים ,לנוכחותה במרחב של אשה
לאשה הייתה משמעות חשובה .התנועה הפמיניסטית ,כתנועה למאבק
בדיכוי הסקסיסטי ולמען שוויון מגדרי ,נדרשה ,כמעט מתחילת דרכה,
לשאלת מקומם של גברים ביחס אליה :האם אנחנו משתתפים בתנועה ,או
בעלי־ברית שלה? האם אנחנו מצטרפים לארגונים הפמיניסטיים ,או רק
למאבק הפמיניסטי? אלה שאלות שקבוצת הגברים של אשה לאשה כמעט
ולא נדרשה אליהם בצורה ישירה .אבל עצם התכנסותנו בבית הזה ,תחת
כנפי הארגון הזה ,היה בה משום התחלה של מתן תשובה.
מתי תהיה בידינו תשובה מלאה יותר? זה ייקח זמן .בצדק כתבה בל הוקס,
בספרה "פמיניזם זה לכולם"" :כפי שקורה לרוב בתנועות מהפכניות למען
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צדק חברתי – אנו מוצלחות יותר בזיהוי השאלות מאשר במתן תשובות".
אבל התהליך שהחל בקבוצת הגברים שפעלה בשנים  ,2008-2006לא
נפסק .לאחרונה ,התחילה לפעול במסגרת אשה לאשה קבוצת גברים נוספת.
הפעם ,הדגש הוא לא על קריאת טקסטים פמיניסטיים ,אלא – לדבר יותר על
עצמנו ,להסתכל על הדינמיקה שנוצרת כשקבוצת גברים יושבת במעגל ודנה
במושג הגבריות .הקבוצה גדולה יותר מבחינת מספר משתתפיה ,צעירה יותר
מבחינת הרכבה ,וגם מגוונת יותר מבחינה עדתית ולאומית .בנוסף ,התקיים
לאחרונה באשה לאשה ערב שנושאו גברים והמאבק הפמיניסטי ,בו נשמעו
קולות מגוונים ועמדות שונות לגבי שאלה זו.
תהליך הבירור הזה – שנעשה תוך תמיכת הארגון ובעידודו – הוא תהליך
שהגיע זמנו .דיונים של גברים ,של נשים ,ושל גברים ונשים ,לגבי המקום
שלנו ביחס למאבק הפמיניסטי ,הם דיונים שצריכים להמשיך ולהתקיים.
לא רק לשם הדיון גרידא ,אלא כדי שנצליח לגבש ביחד "חזון פמיניסטי
המאמץ לחיקו גבריות פמיניסטית ...כדי שנלמד כולנו כיצד לאהוב צדק
וחירות" (בל הוקס" ,פמיניזם זה לכולם").

לואיס לואיס
קוראות לי לואיס ,אני קוויר ואני פמיניסטית ...אני מתנדב בכמה מקומות,
שאחד מהם הוא אשה לאשה .לפמיניזם הגעתי דרך הקוויריות שלי ,ובגלל
המשותף בין התאוריה הקווירית ובין הפמיניזם הרדיקלי ,לזרם הזה של
הפמיניזם אני מחובר .לאשה לאשה הגעתי בגלל שצורת ההתנהלות של
הארגון עניינה אותי :זה שאין היררכיות ,זה שמתעקשות (למרות הקושי ואי
הנוחות שזה לפעמים יוצר) על ייצוג לרבעים הקלאסיים וזה שההחלטות
מתקבלות במעמד קולקטיב ,בקונסנזוס ,או לא מתקבלות בכלל .התאהבתי
בארגון ברגע שנכנסתי אליו ומצאתי מקום בסביבה הכאוטית ,אך הכיפית,
החמימה והמשפחתית הזאת .ל"אשה" נכנסתי בלי אג׳נדה מיוחדת ,אך מהר
מאוד אימצתי לי אג'נדה לעשייה הפוליטית שלי בארגון ,אג׳נדה שיש לי
בחיים האישיים שלי ,שהרי האישי הוא הפוליטי.
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הכל התחיל מהפעם הראשונה שהייתי שותף להפצת הזמנה לקולקטיב,
ובהזמנה הזאת היה כתוב שלקולקטיב ״מוזמנת כל אשה״ ,וכיאה לקווירית
פמיניסט רדיקלית ,לא יכולתי לעזוב את זה בשקט מבלי לשאול מהי
אשה בשביל אשה לאשה? מי נכללת בקטגוריה הזו ומי לא? מהו מקומן
של טרנסקסואליות ,טרנסג׳נדריות ,ג׳נדרקוויריות? א/נשים שלא נופליםות
לאחד מהקטבים הבינאריים של הדיכוטומיה המגדרית? למה המרחב סגור
בפניהן? ולמרות שאני מביןה שאז נוצרת בעיה ,כי אם המרחב ייפתח
לזכרים ,הוא ייפתח גם לגברים סיסג׳נדרים (גברים שהם זכרים) ,הרי לא
ישאלו כל אחת לפני שהיא נכנסת אם ואיך היא מגדירה את עצמה ,החלטתי
להמשיך לחקור את העניין .אחרי בדיקה קצרה התברר שהתקבלה פעם
החלטת קולקטיב ,שלפיה טרנסיות מוזמנות לקולקטיבים ,אך לא הייתה
התייחסות מיוחדת לקוויריות ,ולא/נשים עם חזות גברית ,שהן לא גברים.
הדילמה שלי התחילה מזה שאני בהחלט מביןה את הצורך בקיום מרחבים
בטוחים לנשים ,בעולם שבו נשים צריכות לשרוד ,לא לחיות ,כמו שאני מביןה
את הצורך בקיום מרחבים בטוחים לקוויריות ולטרנסיות .נוצר מצב שמצד
אחד ,צריך לקיים מרחב בטוח לנשים ,מצד שני ,אשה עם חזות גברית ,או אשה
שמינה הביולוגי הוא זכר ,למרות היותה אשה ,יכולה לגרום לנשים במרחב הזה
לא להרגיש בטוחות יותר .ולמרות שאנחנו יודעות שגם נשים יכולות לפגוע
ולהטריד ,לרוב עצם הימצאות זכר עם חזות גברית במרחב מסוים יכול להוות
'טריגר' עבור הרבה א/נשים .כי מה לעשות? כל הסטטיסטיקות מוכיחות שרוב
התקיפות וההטרדות המיניות מבוצעות ע״י גברים סיסג׳נדרים .מעבר לזה,
מניסיון שלנו בפמיניזם ולפי כמה מחקרים ,אנחנו יודעות שבסביבה שבה יש
זכרים עם חזות גברית דפוסים נוטים לחזור על עצמם ,ואז נוצר מצב שהנשים
משתתקות יותר ,או לא עומדות על שלהן מספיק ,לרוב אפילו בלי שהן או
הגברים ישימו לב לשינוי הזה .אני זוכר שמאז שהתחלתי לעבוד בארגון,
ובפמיניזם בכלל ,אני משתיק את עצמי בכוונה ולא תמיד מדבר הרבה ,למרות
שאני לא ביישןית ולא שקט ,כדי לדאוג (עד כמה שניתן) שהדפוסים לא יחזרו
על עצמם .אבל ברגע שמרחבים פמיניסטיים בטוחים ייפתחו ,לא ניתן לדעת
אם הגברים יהיו מספיק מודעים לפריבילגיות שלהם ,ואם הנשים יהיו מספיק
מודעות לחזרה של דפוסים דכאניים כדי שזה יקרה גם שם.
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למזלי ,אני עובד עם רכזת הפעילות הכללית ,ליאת ,בפעילות השוטפת
של הארגון ,והיא תומכת ,מפרגנת ,קשובה ומקשיבה ,מכבדת ומבינה
ופתוחה לכל רעיון או יוזמה חדשה .כך יצא שביחד עם עוד מתנדבת ארגנו
כנס ,שבו היה אמור להתנהל שיח על זה .לכנס קראנו ״מקומם של הגברים
במאבק הפמיניסטי ובאשה לאשה״ .הכנס היה מורכב משני חלקים; החלק
הראשון היה סוג של פאנל ,שבו דיברו שבע פאנלסטיותים ,זכרים ונקבות,
מכמה מגדרים ,על הפמיניזם בשבילן והאם ואיך והיכן הן תופסותים את
עצמםן ואת המגדר שלהןם ביחס לפמיניזם ,ובאמת היה מרתק .החלק השני
היה דיון בין כל הנמצאות על הדברים שנאמרו .דובר על מרחבים בטוחים,
על מגדרים לא בינאריים ,על גברים ,על נשים ,על שיתוף פעולה ,ולי היה
הרבה מה להגיד ומה להגיב ,ובעיקר הייתי נרגשת.
הסבב הגיע לפעילה ותיקה ב"אשה" ,אקרא לה ד׳ ,שדיברה על זה
ששמה לב שהמנחה של הערב התחילה לדבר ב'סלאשים' ברגע שהיו
גברים במרחב ,ושאנחנו לא מצליחות לעמוד מאחורי ההחלטה שלנו לדבר
בלשון נקבה בלבד .אני זוכר שרשמתי לפניי להתייחס לנקודה הזו ולהסביר
שה'סלאשים' נועדו בשביל א/נשים שכל חייהם פנו אליהם בלשון נקבה,
בגלל שהם נקבות ,למרות היותם לא נשים ,בדיוק כמו שכל חיי הנשים
פונים אליהן בלשון זכר למרות היותם לא גברים ,ולאו דווקא בשביל הגברים
הסיסג׳נדרים שבקהל .ואז היא העלתה את זה שדפוסים נוטים לחזור על
עצמם ,ובגלל שהיא מסרבת שזה יקרה במרחב הפמיניסטי הזה שהיא
הייתה שותפה ליצירתו ,היא תתגבר על הבושה שמסביב לזה ותספר לנו
שאחד מהגברים שנמצאים בקהל (היא כמובן אמרה לנו מי) הטריד מינית
כמה חברות שלה במקום שעבדה בו לפני שנים.
שטף של רגשות עבר בי באותו רגע ,וברגעים שאחריו ,מאחר שכאחת
מהמארגנות של הכנס הרגשתי אשמה על זה שיצרתי את הסביבה
שאפשרה מצב כזה .כל מה שרציתי להגיד התחיל להיראות לי לא מספיק
חשוב ,והרגשתי שכל הרגשות שלי לא באמת רלוונטיים ,כי אני וא/נשים
מסביבי כרגע לא מרגישות בטוחות ,ולפחות אחת מהן עוברת 'טריגר' .אחר
כך ד׳ ועוד כמה נשים ותיקות באשה לאשה הרגיעו אותי ,הסבירו לי שהן
לא מסכימות איתי שזה באשמתי ,שלפי הסטטיסטיקות אחת מכל שלוש
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נשים עברה או תעבור אונס במהלך חייה ,אחד מכל ארבעה גברים אנס או
יאנוס ,וכמעט כל אשה עברה או תעבור הטרדה מינית ,ולכן היינו יכולות
להניח שהיו שם נשים שעברו הטרדה מינית ,וגברים שהטרידו .התחלתי
להבין שאולי ,למרות שהמקרה היה נוראי ,היו לזה צדדים חיוביים; ד׳ למדה
ולימדה אותנו איך לזהות חזרה של דפוסים דכאניים ,ואיך לאזור מספיק
אומץ כדי להתנגד להם .בסופו של דבר ,אם הפורום היה פורום רגיל של
"אשה" שאליו מוזמנות נשות "אשה" ,בעלי ובעלות ברית ,אז אומנם סביר
להניח שמצב כזה לא היה קורה ,אבל זה אומר שד׳ ,ואנחנו ,לא היינו זוכות
לחוות את החוויה הזאת .כולנו חווינו מרחב בטוח ואיך המרחב הבטוח הזה
הפסיק להיות בטוח ,ונוכחנו בסכנות הכרוכות בהפיכת מרחבים בטוחים
למרחבים קצת יותר פתוחים.
כנס זה היה צעד אחד מבין רבים ,לפי תאוריית אפקט הפרפר :״אפקט
הפרפר מייצג מקרה ...בו משק כנפי פרפר עשוי ליצור שינויים קטנים
באטמוספירה שבסופו של דבר יגרמו להופעת סופת טורנדו (או ימנעו
את הופעתה)״ (ויקיפדיה) .התהליך התחיל .התהליך יהיה ארוך ,לעתים
קשה .הוא יגרום לנו להתמודד עם רגשות ועם מחשבות שהיינו מעדיפות
לא להתמודד איתן .הוא ייצור מצבים מאתגרים ,אנחנו נתמודד עם הרבה
התנגדויות ,אנחנו נחווה אי ביטחון ואי וודאות.יהיו לנו הצלחות ,יהיו לנו
כישלונות .אנחנו נשמח ,אנחנו נריב ,אנחנו נבכה ,אנחנו נטעה ,אנחנו נלמד
מעצמנו ומאחרות .אני בטוח שבסופו של תהליך ,אנחנו נצליח לייצר עולם
יותר טוב ,חברה יותר הוגנת ,סביבה יותר בטוחה.
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עמליה סער

عامليا ساعر

מפוליטיקה של זהות לפוליטיקה של
*
הזדהות :הרהורים על מדיניות הרבעים

من سياسة هويّة اىل سياسة تضامن :تأمالت يف
سياسة األرباع

הפמיניזם הישראלי של העשור האחרון של המאה העשרים התאפיין,
כמו פמיניזמים רבים בעולם ,בדיונים סוערים על ייצוג וזהות ובתהיות על
האפשרות של נשים לפעול בשיתוף ,מבלי למחוק את השוני ביניהן ומבלי
להתכחש ליחסי הכוחות התוך מגדריים .אחת התוצאות המעשיות של
האווירה הפוליטית הזו היא שיטת הרבעים (שהחלה כשיטת השלישים),
המיושמת כיום בחלק מן הארגונים בישראל .בהרצאה הנוכחית אני אמנם לא
מתכוונת לנקוט עמדה בשאלה הקונקרטית האם להשאיר או לבטל את הייצוג
המרובע ,אולם אני מקווה שהניתוח שלי יעזור להבין את המקום הפנימי
שמתוכו כל אחת מאתנו ניגשת לסוגייה של קואליציות בתוך הפמיניזם.
*

הוצג בכנס של החטיבה ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה ,מרץ .2001
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ג'ודית לורבר ( ,)2001בהרצאה שנתנה כאן לאחרונה ,עמדה על כמה מן
הפרדוקסים הטמונים בפמיניזם הרב־אתני ,או הפמיניזם הרגיש להבדלים
בין נשים ,שלצורך הדיון אני מציעה לקרוא לו "פמיניזם של זהות" (על
משקל "הפוליטיקה של הזהות") .אחת התובנות המרכזיות שעלו מדבריה
הייתה שהניסיון לפרק קטגוריות ולתת מקום לריבוי של קולות ,סופו שהוא
מחזק או מאשרר את החלוקות החברתיות הקיימות .כמו לורבר ,ההכרה
שפמיניזם הרגיש להבדלים אתניים הוא משימה הכרוכה בניגודים מלווה
גם רבות מן הפעילות בשטח .בקרב חלק מאתנו ,הפרדוקסליות הזו הולידה
תגובה של ציניות כלפי המאמץ כולו .באחרות היא הולידה תחושות של
חוסר אמון באפשרות של שיתוף פעולה שוויוני – מה שבדרך כלל הוביל
לפרישה ולהקמת קבוצות נפרדות (של מזרחיות ,פלסטיניות ,או לסביות).
בנשארות היא הולידה תחושת פגיעה אל מול קבוצות הפורשות .בו בזמן,
למרות המים המלוכלכים שבאמבט ,התינוקת – כלומר פמיניזם שמחויב
לשוויון בין נשים – ממשיכה לשכשך ולבעוט ,ונשאלת השאלה איך לא
לזרוק אותה יחד עם המים?
לדעתי ,אחת האפשרויות להתגבר על הסתירה־לכאורה הטמונה
ב"פמיניזם של הזהות" היא מעבר מפוליטיקה של זהות לפוליטיקה של
הזדהות .בחלק הראשון של ההרצאה ,אם כן ,אסביר למה אני מתכוונת
במושג "פוליטיקה של הזדהות" ומדוע אני חושבת שהוא מגלם בתוכו
מוצא מן המילכוד המהותני הטמון בפמיניזם של הזהות .בחלק השני אנסה
לערער או לאתגר את הטיעון שלי עצמי ,על ידי עימות שלו עם המציאות
הפוליטית .בסופו של דבר ,כמובן ,אשאף להוכיח שאני צודקת למרות הכל,
אבל אני לא יכולה להבטיח שזה באמת מה שיקרה.

מפמיניזם של זהות לפמיניזם של הזדהות
למרות הביקורת ולמרות הבעייתיות ,אני ממשיכה לקבל את הגישה הקוראת
לחדד את הבדלי הזהויות בין נשים .הבלטת ההבדלים היא חיונית ,משום
שהיא ממקמת את הפמיניזם בתוך יחסי הכוחות הרחבים בחברה ומשום
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שהיא מאפשרת לנשים לעשות חיבור בין החוויות השונות של דיכוי והדרה
שבהן הן מתנסות .עם זאת ,כפי שציינה לורבר ,זוהי אסטרטגיה ממלכדת,
שכן היא דוחפת להתחפרות בזהויות הפרטיקולריות ולאשרור הרעיון
שאלה הן מהויות טבעיות ובלתי ניתנות לשינוי .בו בזמן שהפוליטיקה של
הזהות עוזרת לנו לא להתכחש להבדלים אתניים ,מעמדיים ,לאומיים ,או
הטרו־לסביים ,היא גם עלולה לקבע נשים בתוך קטגוריות צרות ולבלום
אותן מלנצל את מלוא המרחב שהחברה האזרחית ,למרות מגבלותיה ,כן
מאפשרת.
מוצא אפשרי מן המילכוד הוא ,כמובן ,השימוש בקטגוריות – בין אם
לצורך פירוקן או לצורך התחפרות בהן – ככלי טקטי או אנליטי בלבד ,תוך
הימנעות מלהפוך אותן למטרה בפני עצמה .כך ,על מנת לעשות פוליטיקת־
זהות שאינה גזענית אני צריכה להיות מסוגלת לעשות שני דברים הפוכים
לכאורה :מחד גיסא עלי להתמקד בזהות הפרטיקולרית שלי (נאמר ,לזהות
את עצמי כאשה־אשכנזיה־הטרו־סקסואלית־משכילה־ממעמד בינוני־גבוה)
ולראות את זכויות היתר ואת האפליה שנופלות בחלקי בעקבותיה .מאידך,
עלי להיות מסוגלת להפריד בין הזהות הפרטיקולרית הזו ובין ההזדהות
הפוליטית שלי .הדבר הראשון הוא תנאי הכרחי לשני ,משום שהזדהות
פוליטית עם קבוצה שאינה זו שאני משתייכת אליה עדיין לא מבטלת את
המציאות שמקטלגת אותי ,בין אם ארצה ובין אם לא ,וגם לא מבטלת את
הצורך הסובייקטיבי שלי בהשתייכות .אבל בעיקר הדברים קשורים משום
שהכרה מפוכחת של הזהות הפרטיקולרית שלי הינה הכלי הבלתי אמצעי
החזק ביותר שיש לי על מנת לפתח תודעה לקיומן של הדרה ו/או של זכויות
יתר .הרעיון של הזדהות שאינה נובעת באופן חד־מימדי משיוך קבוצתי ,אך
גם אינה מתעלמת מן החוויה של השיוך ,אינו חדש או מקורי .הוא מצוי,
למשל ,בכתיבתה של הפמיניסטית הרדיקלית שנטל מוף ( )1992ובמידה
מסויימת ניתן לשמוע הדים שלו גם בשיח המקומי של פעילות ומחנכות
העוסקות במפגשים פוליטיים בין קבוצות .המטרה שלי כאן היא לפתח את
הרעיון הזה ,לתת לו כותרת ,ולעמת אותו עם האתגר של עבודה במציאות
פוליטית שסועה .אני רוצה להתחיל דווקא מדוגמה של תופעה שנראית
קרובה אך למעשה אינה משקפת את העמדה שאני מנסה לקדם.
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אחד הפחים הזמינים ביותר של פוליטיקה הדוגלת בשחרור של קבוצות
מדוכאות הוא סלחנות כלפי הגזענות של המדוכאות .לחילופין ,לעתים
קרובות אנו נתקלות במצב של פיצול תודעתי ,בו נשים מאמינות בשחרור
אולם חשות סלידה מן המדוכאות ומתנהגות כלפיהן בגזענות .אלה הן
תגובות בלתי עקביות ,הנובעות מבלבול בין זהות להזדהות .במקרים רבים,
הקושי העצום לעשות את ההבחנה בין זהות להזדהות נובע מן העובדה
שהקבוצות השונות בהן מדובר חיות בקירבה גבוהה מאוד ,דחוסות
לתוך קהילה אנושית צפופה ומלאת כאב כרימון .בקרב נשים מקבוצות
דומיננטיות סיבה נוספת לבלבול ולחוסר העקביות שהוא יוצר היא רגשות
אשמה בלתי מעובדים בשל זכויות היתר שמקנה להן השייכות הקבוצתית.
בגלל הבלבול הזה ,הרווח כל כך בקרב רבים ורבות הרואות את עצמן
כמתקדמות ,תוך שהן מסרבות להכיר בגזענות שבתוכן ,חשוב להבהיר למה
אני מתכוונת ולמה אינני מתכוונת במושג "הזדהות" .כפי שאני משתמשת
במושג  ,כוונתי אינה לאמפתיה ,וגם לא לניסיון רומנטי לאמץ את הסממנים
התרבותיים של הקבוצה האחרת (מה שקרוי בעגה האנתרופולוגית to go
 .)nativeאלה הן תגובות שמשקפות התנשאות ,אינן מקדמות את ההבנה
הפוליטית של מי שמאמצות אותן ,ואינן תורמות לדמוקרטיזציה .להבדיל,
משמעות המושג כפי שאני משתמשת בו היא הזדהות עם רעיון פוליטי ,ולא
עם פוזיציה אתנית או קבוצתית.
"הזדהות עם רעיון פוליטי" בנפרד מ"זהות" היא פעולה הדורשת תחכום
ויכולת להכיל מורכבות .כך למשל ,הזדהות שלי עם המאבק של הפלסטיניות
לשחרור לאומי היא עמדה פוליטית שלא בהכרח כרוכה בפיתוח של
קירבה רגשית אליהן או בוויתור על הזהות הישראלית־היהודית־אשכנזית
שלי עצמי .תובנה זו דומה מאוד לטענה של רבאח חלבי ונאוה זוננשיין,
הכותבות על רציונל העבודה החינוכית של נווה שלום ,לפיו המפגש בין
פרטים בהכרח משוקע במציאות של מפגש בין קבוצות ולכן אין זה ריאלי
ואין זה רצוי להתכחש לזהות שאתה כל אחת מגיעה למפגש .כמו חלבי
וזוננשיין גם אני טוענת שאי אפשר לבטל את הזהויות (הנטועות בהקשר
של מציאות פרקטית) או לטעון שהן חדלות להיות רלוונטיות כאשר אנו
עושות פוליטיקה רדיקלית .אלא שבשונה מהן ,אני טוענת שההכרה
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בזהויות הפרטיקולריות שלנו אינה סוף התהליך ,וכאן נכנסת ההבחנה בין
זהות לבין הזדהות.
המעבר שאני מציעה מפוליטיקה של זהות לפוליטיקה של הזדהות עשוי
להיראות כמעבר טקטי גרידא ,אך למעשה הוא מגלם בתוכו שינוי תודעתי
– ושחרור תודעתי .אמרתי קודם שהוא דורש תחכום .זאת משום שמעבר זה
אינו מבטל את הפרדוקס האינהרנטי שקיים בפמיניזם המחויב לשוויון בין
נשים; אדרבא ,הוא עובד דרך הפרדוקס" .הפוליטיקה של ההזדהות" שואפת
ללכת מעבר ל"פוליטיקה של הזהות" אולם היא לא יכולה בלעדיה .היא לא
יכולה בלעדיה משום שהסימון הברור של גבולות קבוצתיים חיוני אם אנחנו
רוצות לראות נכוחה את המציאות הפוליטית ולא להיסחף לרומנטיזציה
(שכאמור מולידה התנהגויות כגון  going nativeאו סלחנות כלפי הגזענות
של המדוכאות) .אולם היא גם לא מתחפרת בזהות הפרטיקולרית או מעלה
אותה על נס .תחת זאת ,היא מזהה את השרירותיות ההיסטורית של השיוך
האישי של כל אחת מאתנו ,ובכך מאפשרת לנו להבחין בין הזהות שלנו
(המקום – הגיאוגרפי ,הפוליטי ,והחברתי – שאליו נולדנו) לבין ההזדהות
שלנו (המקום שבו אנו שואפות לחיות).

תמונה  .32ישיבה .2011 ,מימין עמליה סער ]? ?[ ,דלית שמחאי ,נטע רותם ,ריטה חייקין ,גילה
ברקאי ,רויטל קישינבסקי.
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מה קורה לפוליטיקה של ההזדהות במפגש עם המציאות?
בחלק האחרון של המאמר ,אני רוצה לבחון את ההצעה שהעליתי כנגד
המציאות בשטח .לדעתי ,לקריאה שלי לעבור מפוליטיקה של זהות
לפוליטיקה של הזדהות יש שלוש נקודות תורפה עיקריות :האחת נוגעת
למפגש שבין התיאוריה לפרקטיקה .השניה נוגעת להבדלי הכוח הניכרים
הקיימים בין הנשים הפעילות (והגברים) .השלישית נוגעת לפיצול אחר
המלווה את הפמיניזם מזה שלושים וחמש שנה לפחות ,והוא המתח בין
עבודה פנימית של העלאת מודעות ובין עבודה קולקטיבית של מאבק
מאורגן.
אתחיל אם כן בשאלה עד כמה מעשי לדבר על פוליטיקה של הזדהות –
שהיא תודעה הכרוכה ביכולת להכיל רמה גבוהה של מורכבות – במציאות
שבה גזענות ,הומופוביה ושוביניזם הם ברירת המחדל של חלק הארי
של הא/נשים בחברה? לדוגמה ,רבות מאתנו משקיעות זמן ,מרץ ,כסף
והרבה מאוד מעורבות רגשית בפעילות משותפת של יהודיות ופלסטיניות
למען השלום .במקביל ,האלימות המאורגנת – הצבאית ,הביורוקרטית,
והסימבולית – ממשיכה להשתולל וממשיכה לחזק את התחושה שהזהויות
האתניות הן בסיס ההזדהות האפשרי היחיד .זאת ועוד ,החשדנות כלפי
"האחרת" ,והתחושה שאין באמת בסיס להזדהות החוצה גבולות של זהות,
קיימת גם בחלק רחב ממה שקרוי "מחנה השלום" בישראל .דבר דומה
מתקיים גם בתוך התנועה הפמיניסטית עצמה .נשים לסביות ,מזרחיות,
פלסטיניות ,ויהודיות־דתיות רבות הנוטלות חלק פעיל בפוליטיקת הזהות
החוץ־פמיניסטית ,מביאות אתן לתוך התנועה חוויה חזקה של הדרה.
המציאות הפוליטית הרחבה מכוונת רבות מן הנשים האלה להתפצל
לקבוצות הומוגניות־לכאורה ,במקום לנסות ולהטביע את חותמן בעיצוב
פעיל של תנועה פמיניסטית הטרוגנית.
המעבר מפמיניזם של זהות לפמיניזם של הזדהות מתחיל בעבודת תודעה
פנימית של נשים ,ולמעשה רבות מן החברות הפעילות כבר מממשות אותו
הלכה למעשה ,מבלי לקרוא לו בשם .כפי שהדגשתי כבר קודם ,המפתח
לפמיניזם מכליל (בניגוד לפמיניזם מדיר –  )exclusionaryטמון בדיוק באי־

398

מפוליטיקה של זהות לפוליטיקה של הזדהות

ההתכחשות לזהות הפרטיקולרית של כל אחת מן הפעילות ,וזאת לא רק
משום שמחירה של התכחשות שכזו היא ניתוק האישה ממעגלי השייכות
ההיסטוריים ,המשפחתיים ,והתרבותיים שלה ,אלא גם משום שעבור כל
אחת מאתנו ,התחברות ביקורתית לזהויות הפרטיקולריות משמשת מכשיר
ראשון במעלה להבנת התופעה של אפליה וזכויות יתר .ואכן עקרונית
בהחלט אפשרי לתרגם את המורכבות הזו ,שבה אשה יכולה לפתח הזדהות
פוליטית בנפרד מזהותה הפרטיקולרית ,לתכנית פעולה קולקטיבית .אולם
מעשית ,כפי שמשתקף משתי הדוגמאות הקצרות שהבאתי ,המציאות של
שסעים מתחפרים ושל גזענות מתגברת פועלת על רובנו כמכבש שדוחף
לכיוון ההפוך.
הספק השני המתעורר למשמע ההצעה שלי קשור אף הוא למציאות
הפוליטית ,והפעם נקודת המגע היא הבדלי הכוח בין נשים .כאמור ,הקריאה
לעבור מפמיניזם של זהות לפמיניזם של הזדהות אינה כוללת בתוכה ויתור
על הזהות הפרטיקולרית ,אך היא כן קוראת להתעלות מעליה ולא לתת לה
להשתלט לנו על התודעה .במידה לא מבוטלת ,יכולת שכזו להתעלות מעל
לזהות "השיוכית" אינה יכולה להיבחן במנותק מסוגיית ההגמוניה .במקרה
שלי למשל ,כל עוד שפת הדיבור ,מערכת הסמלים ,תרבות הדיון ,ההומור
ואישי מפתח בהנהגת המדינה דומים או זהים לאלה שאני מביאה אתי מן
הבית ,הזהות הפרטיקולרית שלי ממשיכה לשמש עבורי משאב של כוח,
גם כאשר אני לכאורה בוחרת להכריז עליה כלא רלוונטית .זוהי פריבילגיה
שלא קיימת לנשים מקבוצות מדוכאות .אשה לסבית שמחליטה לא לתת
ביטוי לזהות המינית המובחנת שלה ,בסביבה הנשלטת על ידי הנורמה
ההטרוסקסואלית ,משתתפת בעצם בדיכוי של עצמה .היא לא יכולה לקיים
תודעה של שחרור מבלי לתת נוכחות לזהות השוליים שהיא נושאת בתוכה,
משום שאם היא לא תעשה כן ,הזהות הזו – והיא עצמה – תיוותר מושתקת.
שוב ,כמו בקיטרוג הקודם שהעליתי ,גם כאן הערעור על הצעתי המקורית
אינו מוחלט ,משום שכל אחד ואחת מאתנו מעוגנת בהרבה בסיסי שייכות,
ואלה ממוקמים בנקודות שונות בצירי הכוח החברתי .אותה אשה לסבית ,או
ערביה ,או עניה וכן הלאה ,יכולה לשאוב חיזוק ממרכיבים אחרים בזהותה,
שכן מקבלים ביטוי בתרבות הגמונית זו או אחרת .בסופו של התהליך,
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היא יכולה להגיע למצב של הכרה בזהויות שלה ,שאינה כרוכה בהזדהות
טוטאלית אתן .היא יכולה ,גם ממקום אובייקטיבי של דיכוי והדרה ,לבחור
לא להזדהות עם חלק או כל הזהויות הללו ,מבלי שהדבר יערער את תחושת
הקוהרנטיות הפנימית שלה .אולם גם כאן ,העוצמה האדירה של מנגנוני
השליטה החיצוניים מקטינה את הסיכוי שתודעה מן הסוג שאני מדברת
עליו תוכל להיות נחלתן של קבוצות רחבות בחברה.
נקודת הערעור השלישית והאחרונה שאני רוצה להעלות קשורה באופן
יותר ספציפי לאופי העבודה הפמיניסטית .אחד ממושגי המפתח בפמיניזם,
כפי שהוא מוכר לנו בארץ ובעיקר בארצות דוברות האנגלית שמהן אנו
שואלות חלק גדול מעולם המושגים שלנו ,הוא "העלאת מודעות" .העלאת
מודעות היא פעולה בסיסית ביותר ,שבלעדיה נשים הגדלות בסביבה
תרבותית פטריארכלית – כולנו למעשה – לא יכולות לפעול לשינוי מעמדן.
אי אפשר להלחם בתופעות של דיכוי ,אפליה ,והדרה מבלי להכיר בכך
שתופעות אלה קיימות ושהן חלות גם על נשים שמדמיינות שבאופן אישי,
להן זה לא יקרה.
המרכיב השני של הפמיניזם ,המגיע לאחר שמתחילה להיווצר מודעות,
הוא התארגנות פוליטית לשינוי חברתי .לכאורה ,אם כן ,אלה הם שני
מרכיבים משלימים .אולם כאשר אנו מחברות את השלבים הללו למציאות
האתנית והמעמדית המורכבת שהצגתי לכל אורך ההרצאה ,הדברים
הולכים ומסתבכים ,עד שייתכן בהחלט מצב שבו העלאת מודעות לא רק
שלא תוביל לפעולה מאורגנת רחבה של נשים ,אלא אף עשויה לשתק כל
אפשרות לפעולה כזו.
בפמיניזם של הזהות ,התהליך של העלאת מודעות מושפע בעליל מן
האווירה הכללית של הדגשת ההבדלים בין נשים .זהו כיוון שמחליש את
היכולת הכללית של נשים פמיניסטיות להצטרף למסגרות נשיות מקיפות,
אשר מעצם הגדרתן מתבססות על מכנים משותפים רחבים ונוטות להיות
בלתי סובלניות לקולות הבאים מן השוליים .ייתר על כן ,התארגנות פוליטית
השואפת להשיג הישגים פרקטיים נוטה באופן כללי לכיוון המרכז וככזו
היא מאמצת ,מניה וביה ,את התרבות הפוליטית השלטת ,שהיא תרבות
פוליטית אתנית ומעמדית.
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בניתוח שלה את תנועות השלום של נשים בישראל ,חנה הרצוג ()2004
מתייחסת לפיצולים המתמידים בין הארגונים ולהתעקשות של ארגונים
אלה לשמר את הקולות הייחודיים של הנשים השונות .כנגד הביקורת
המקובלת שהתעקשות שכזו על ניואנסים לא מאפשרת גיוס רחב היקף
ותיעול נכון של משאבים ,הרצוג דווקא רואה בפיצול האנדמי תכונה חיובית.
לדידה ,הפיצול והפריסה לרוחב של קבוצות פוליטיות פמיניסטיות מהווים
את הבסיס לתרבות פוליטית אלטרנטיבית ,שאינה היררכית או כוחנית .גם
אילה אמת ( ,)1996שכתבה על תנועות השלום של נשים בישראל בראשית
שנות התשעים ,רואה בשוליות שלהן מקור לעוצמה .לראיה היא מביאה את
העובדה שכל הדברים שתנועות אלה הטיפו לקראתן – הכרה באש"ף ,הכרה
במדינה פלסטינית ,וכיום ניתן להוסיף גם נסיגה מלבנון – אומצו בסופו
של דבר לחיק הקונסנזוס הפוליטי .כך ,על אף ההתעלמות העקבית מהן
בדעת הקהל ובפוליטיקה המאורגנת ,אמת מעניקה לנשים הפמיניסטיות
את הקרדיט על שינוי עמוק במדיניות החוץ הישראלית.
לדעתי ,למרות האופטימיזם של הרצוג ואמת ,קשה להתעלם מן הדחיקה
החזקה לשוליים של הפעילות הפמיניסטית בישראל ,הן מצד המרכז
הפוליטי והן מצד קהלים נרחבים מאוד של נשים .על הרקע הזה ,החיבור בין
הרמות הגבוהות של לאומנות ושוביניזם מחד ,ובין הנטייה של "הפמיניזם
של הזהות" להדגיש פיצול והבדלים מאידך ,שוב משאיר את האופציה של
מעבר מפוליטיקה של זהות לפוליטיקה של הזדהות כפרקטיקה שנועדה
להיות נחלת מעטות בלבד .למען המעטות האלה ,אני מקווה שהפיתוח
שהצעתי יימצא מקדם.

אחרית דבר
הרצאה זו נכתבה  12שנה לפני שהודפסה כאן ,בספר של אשה לאשה.
במבט לאחור ,אני ממשיכה לצדד בפוליטיקה של הזדהות כאסטרטגיית
פעולה פמיניסטית והומניסטית .כשכתבתי את ההרצאה הייתי בסוף שנות
השלושים לחיי .היום אני בת חמישים ומכירה הרבה נשים צעירות ממני
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שפעילות בתוך התנועה .משיחות וראיונות שערכתי עם חלקן ,אני יודעת
שהפוליטיקה של הזהויות נתפסת היום באור שונה ממה שנתפסה אז,
לפחות בעיני .למרות שיש היום בארץ התארגנויות תוססות של פמיניזם
לסבי ,מזרחי ,פלסטיני ודתי ,פעילות צעירות שהתראיינו למחקר שערכתי
בשנת  2007יחד עם סיגל גולדין ( )Sa’ar and Gooldin, 2009הביעו
הסתייגות לא מבוטלת מן הרעיון של ייצוג עצמי שוויוני לפי קווים של
שייכות אתנית ,לאומית או מינית .אמנם הפעילות החיפאיות שהשתתפו
במחקר הכירו היטב את "שיטת הרבעים" ,בעוד שהפעילות מאיזור המרכז
לרוב לא הכירו אפילו את המושג ,אבל כך או אחרת ,רובן חשו שההתמקדות
ב"רבעים" דוחקת אותן למשבצת בעל כורחן ,וסירבו בתוקף לשתף פעולה
עם העיקרון .רבות מן הפעילות הצעירות ,ביקורתיות ונועזות ככל שיהיו,
להוטות להגן על הקול הפרטי ,הייחודי של כל אחת ואחת מהן ומתמרדות
כנגד מה שהן רואות כהשתקת האישי בשם הקולקטיבי ,אפילו זה
הפמיניסטי .הקשבה לרגישויות הללו מחדדת אצלי עוד יותר את החשיבות
שבמעבר מפוליטיקה של זהות לפוליטיקה של הזדהות.
וכדי לסיים בטון אופטימי ,הכנסת ה־ 19שהושבעה בראשית ,2013
היא כנסת המשקפת את הגלים העכורים של גזענות ,לאומנות וקפיטליזם
דורסני ,שאפילו המחאה החברתית הסוחפת של קיץ  2011לא הצליחה
לבלום .ועדיין ,בכנסת הזו מכהנות  27נשים .למרות שהנשים האלה
הן עדיין פחות מרבע מחברי הבית ,ועוד הרבה פחות מכך סביב שולחן
הממשלה ,רובן הגדול מדברות פמיניזם בלי להתנצל .ולמרות חילוקי דעות
מהותיים שמתקיימים ביניהן בנושאים רבים ,הן הכריזו שתפעלנה ביחד
כדי להגן על ולקדם את זכויות הנשים .הקול הזה אינו מקרי .בלי לשלול
מכל אחת מן הנשים הללו את ההישג האישי שלה ,הקרדיט על היכולת
לדבר בפומבי ובביטחון על האינטרסים של נשים הוא שלנו .לאחר שנים
ארוכות של פעילות שטח פמיניסטית ,הגענו למצב שבו נשים בעמדות
בולטות בזירה הציבורית כיום כבר לא מצויות בבדידות מזהרת .למרות
השוביניזם המשתולל ,ולמרות ההתבצרות של הפטריארכיה ,הנשים הללו
עובדות כשפעילות השטח משמשות להן רוח גבית .הן עובדות אתנו ,עבורנו
ובזכותנו.
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نساء تكتنب إليشاه

תלמה בר־דין

تلام بار-دين

פתיח

افتتاحية

התחלנו לעבוד ב־ 2009במסגרת קבוצת כתיבה והכנה לספר " 30שנה לאשה
לאשה" .הופתעתי שחנה הציעה להתחיל שלוש שנים מראש ,אבל הבנתי
שצפויה לנו עבודה רבה .העובדה שלא נכתב עדיין ספר על אשה אשה למרות
שזוהי עמותה/קהילה פמיניסטית הכי ותיקה בארץ והידיעה שמה שלא
יתועד בעצם לא יהיה קיים בהיסטוריה ,גרמו לי להירתם במרץ והתלהבות
לצוות .לקחתי על עצמי את המשימה של ארגון החומרים לפרק הזה .הרעיון
היה לבקש ממתנדבות ופעילות שיכתבו על המשמעות של "אשה" עבורן.
המפגשים של קבוצת הכתיבה העשירו אותי .עסקנו בדיונים מה זו כתיבה
פמיניסטית וכיצד להגשים אותה ביצירת הספר הזה .זה היה מסובך ומרתק.
הכנת הפרק הזה לא תמיד הייתה קלה .נשים רבות כתבו ושלחו את
החומר במהירות ואחרות לא מיהרו להיענות .לפעמים מצאתי את עצמי
מתוסכלת ונודניקית בלתי נסבלת .אבל לא הפסקתי לעודד נשים לכתוב ,וגם
החלטתי לראיין נשים נוספות כדי לתת הזדמנות לכולן להשתתף בפרק הזה.
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הפנייה למתנדבות רבות שהיו איתנו לאורך שלושים השנים הייתה
חוויה מרגשת .לחפש ולמצוא נשים בארץ ובעולם שכבר מזמן לא בקשר
איתנו ,כמו גם לקרוא עד כמה הבקשה עצמה לכתוב על "אשה" מרגשת
אותן ומאפשרת להן להיפגש מחדש עם חברות ותיקות .לאט־לאט קיבלתי
יותר ויותר קטעים מרגשים ,והקריאה בהם הייתה שווה את המאמץ .קראתי
והבנתי שחלק גדול מהתקוות שלנו והמטרות הפמיניסטיות התממשו.
הדברים שלהן על "אשה" והמשמעות של הארגון והקהילה שלנו בחייהן,
כפי שניתן לקרוא בפרק ,גרמו לי להתרוממות רוח וסיפוק רב .הרגשתי שאכן
השפענו והעברנו את ה"סיסטרהוד" והעצמת הנשים להרבה נשים אחרות,
שהפיצו את זה להיכן שהלכו .תוך כדי עשייה ,את – במיוחד אני – לא ממש
יודעת ,או נעצרת לשאול ,מה מכל האידיאולוגיה והחזון שלנו עובר הלאה,
והרבה פעמים אני רואה רק את התסכולים והפספוסים .זה היה מדהים
לקבל פידבק מכל מיני נשים מפה ומחו"ל ,המתאים לכיוונים שנראים לי
חשובים ,וכל זאת לאחר כל כך הרבה זמן .רעיונות של העצמה ,אהבה ובית,
מודעות לבעיות חברתיות והתנגדות לגזענות ,רצון לעסוק בפעילות חברתית
שוויונית וכמובן המשך של אקטיביזם פמיניסטי .כל אלה רעיונות שעליהם
כותבות הנשים ושאותן לקחו איתן בעקבות המפגש עם "אשה".
בהמשך הדרך ,עלה בדעתי לבקש גם מילדות/ים של פעילות ומבני/ות זוג
לכתוב מה זה עבורם/ן לחיות לצד/עם פמיניסטית פעילה ב"אשה" .ההפתעה
והשמחה הגדולה היו מה ששמעתי מילדים/ות שגדלו עם אמהות כה עסוקות
ומסורות לאשה לאשה ,שמהם/ן ציפיתי לתחושות כעס .לשמחתי ,שמעתי
רק דברי שבח ,אהבה והזדהות .איזה כיף .איזה מזל יש לילדות/ים של היום
שיש להם מקומות כאלו ליצור עבורן/ם קהילה חמה ותומכת! אני גדלתי
כחריגה ו"לא נורמאלית" בקיבוץ לפני "אלפי שנים" ,והרבה זמן חיפשתי
מקום להשתייך אליו ,היכן שהשוליים הם המקום הנכון ושבו לא אהיה לבד.
הפרק מסודר לפי סדר השמות הפרטיים ,עברית תחילה ואנגלית אחר
כך .אני מקווה שתיהנו כמוני לקרוא  88חברות/ים מדברות על חוויותיהן
בקהילה שלנו .אני מאושרת שהצלחנו להוציא לאור את המסמך החשוב
הזה ,כאשר כולנו עוד כאן לספר את הזיכרונות וליהנות משלושים שנות
פעילות .מזל טוב לכולנו.
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אביטל שלנגר ,זיכרון יעקב ابيطال شلنجر ،زخرون يعقوب
בסוף  1982נפרדתי מאישי .כעבור שנה ,פגשתי במסגרת עבודתי
באוניברסיטה את רותי ליטוין ,שזה עתה חזרה מארה"ב עם תום הדוקטורט
ועבדה כמרצה באוניברסיטת חיפה .התפתחה ידידות שבמהלכה הבנתי
לפתע שהיא חיה עם בת זוג .לפני כן לא פגשתי (או שלא ידעתי שפגשתי)
נשים לסביות .ברגע שהדבר נודע לי ,במהלך ערב בבית של רותי ושרה'לה –
שקעתי בכורסא והרגשתי ש"הגעתי הביתה" .מרגע זה (ממש מאותו רגע...
לא התלבטתי שנייה) ואילך הגדרתי עצמי כלסבית ,למרות שטרם הייתי
בקשר עם אשה.
לא נותר אלא למצוא לי שותפה לחיים.....
בסוף נובמבר  1983הוזמנתי לראשונה למסיבת נשים .אחרי שבדקתי
מי המוזמנות (שלא אפגוש ,חלילה ,מישהי שאני מכירה ,)....הגעתי .מכאן
החלו להיווצר היכרויות נוספות .חיפה הייתה אז מוקד של פעילות לנשים
לסביות .כמעט מדי שבוע התקיימה מסיבה בבית זה או אחר .הלכתי .שוב
הלכתי .ומצאתי את עצמי בסיטואציות ואינטראקציות (לא אישיות ,אלא
כאלה שראיתי) שלא התאימו לי .פתאום הייתי במצב בו ,מחד גיסא – לא
הייתה לי התלבטות כלשהי לגבי זהותי ומאידך גיסא – לא ראיתי עצמי
חיה את חיי בצורה שבה תפסתי את החיים הלסביים מתוך המסיבות .ובכן
– עכשיו לאן?
בדצמבר  1984נחתם הסכם הגירושין .בכסף שקיבלתי רכשתי דירה
ברחוב הלל .אני לא זוכרת איך פגשתי את מי שהפכה להיות הדיירת בדירתי
– שלומית סגל .שלומית הייתה סטודנטית צעירה לאמנות באוניברסיטה,
הגיעה מקנדה (ממונטריאול) והייתה פעילה בשני מעגלים :האחד ,קבוצת
נשים פמיניסטיות שנפגשה (כקבוצה להעלאת מודעות ,אשר דחפה להקמת
אשה לאשה) ,והשני ,מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בחיפה.
למרות השנים שחלפו מאז אני זוכרת היטב את כל חברות מרכז הסיוע
באותה עת לפי סדר הא'־ב' !!....שלומית סגל וטלי שחורי (גם היא למדה אז
באוניברסיטת חיפה) .שבוע ,הביפר היה אצל האחת ושבוע – אצל זולתה....
ביום מן הימים הזמינה אותי לזלי זקס לקבוצה להעלאת מודעות.
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ישבתי שם הלומה .דיברו על פמיניזם ,על תוכניות להקמת ארגון נשים,
הכול בלהט אידיאולוגי כבד .בהיותי כבר אז יצור פרגמאטי ,די היה לי
בכך שבאותו יום לא התקבלו החלטות כדי להחליט שלא מתאים לי ...אלא
שבערך באותה עת הצליחה הקבוצה להעלאת מודעות לגייס מימון ולשכור
את הדירה הראשונה של אשה לאשה ברחוב ארלוזורוב  .88שלומית ניסתה
לשכנע אותי להצטרף ,אבל ביני לפמיניזם לא היה דבר .אמנם פגשתי חברה
פמיניסטית במהלך נישואי ,אבל כל אימת שהיא אמרה משהו בנושא,
הנדתי ראש והבנתי שהיא פמיניסטית כי יש לה בעיה ...לי ,כידוע ,אין!!!
בעצם הייתה לי בעיה קטנה ,אבל אחרת :לא ידעתי באילו מעגלים אוכל
למצוא שותפה לחיים ...שלומית המשיכה להפציר ,וכאשר נשכרה הדירה
הציעה לי לבוא רק פעם אחת ולראות את הנוף .באתי.
נוף כמו מהגג של "אשה" היה לי מהמרפסת או מגג ביתי .אווירה כזו,
לעומת זאת ,לא הייתה בבית .החלטתי להצטרף ,לאחר שהגעתי למסקנה
שמוטב להיות עם קבוצת נשים שיש לה מטרות משותפות ולא בהכרח זהות
לסבית משותפת או רצון משותף לפגוש מישהי .לחברות ששאלו אותי
מדוע הצטרפתי הבהרתי חד משמעית שהנוף שבה את לבי ...לא הפמיניזם,
חלילה ...ובכן ,מעתה" :למה את ב'אשה'"? – "בגלל הנוף! שום פמיניזם!!"
הצהרתי .זה היה קצת מורכב יותר ,כי מיד עם נחיתתי במקום הוצע לי
(וקיבלתי) להצטרף לקולקטיב המייסד .גוף עם חבורת נשים בעלות
אוריינטציה פמיניסטית חזקה ומעוצבת לכל הדעות ואפיקורסית אטומה
אחת שרק הנוף מושך אותה...
מי היו הנשים בקולקטיב? לו טריבוס ,לזלי זקס ,טלי שחורי ,יעל אורן,
ָעדית גולני ,וידה קאהן ,שלומית סגל  ,טוביה בת לאה ,חנה טיימן־לוי ואני.
מקווה שלא שכחתי מישהי .אם כן ,בבקשה לסלוח לי ,יש לי כבר זכויות
שיכחה של גיל שישים ...הקבוצה התמודדה עם שיטת קבלת החלטות
בקונסנזוס שהייתה מלאת פמיניזם לצד קושי רב להזיז דברים .בין היתר
אני זוכרת דיון בשאלה האם גברים יכולים לבוא למרכז .הרושם שנותר בי
הוא שההחלטה הייתה שמותר להם לבוא בזחילה ,בשעות לא זוגיות בימים
זוגיים ורק לספרייה לאחר תיאום מראש( ...לא לקחת את התיאור ברצינות,
רק את רוח הדברים).
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מה עוד אני זוכרת ומתקשר לי? העמידה במשמרות של "נשים בשחור",
שאמנם היא התארגנות נפרדת אבל משום מה ,הקהל היה בחלקו הלא קטן
מ"אשה" ...זוכרת היטב את שאול פלדמן (בן־הזוג של רותי גור) ,עומד על
מרפסת בית הקרנות כמי שאמור להגן עלינו ,את הביצים שעפו לעברנו
והקללה הלוגית שאהבתי במיוחד" :לסביות! לכו להזדיין עם ערבים!".
מה השתנה בי בעקבות הכניסה ל"אשה"? רק כל החיים ...אבל באמת.
זו לא מליצה או פרפראזה על הנושא .זו הייתה נקודה בה השתנו כל חיי.
נכנסתי לעולמות אחרים ,עם אנשים ונשים בעלי/ות עולם ערכים שמתאים
לי ושאוחז הרבה מעבר לסוגיות של נשים; פגשתי התנהלות פמיניסטית;
התפיסות הפוליטיות שלי הלכו והתחדדו; פגשתי לראשונה בחיי – עמותה,
כחלק ממנה; מצאתי עצמי בעולם העמותות עד עצם היום הזה (בורכתי!!!
זה עולם כל כך עשיר ונהדר!); התחברתי לנשים ,ובסופו של דבר לאשה
אחת שסובלת ממני עד עצם היום הזה .ואני אפילו יכולה לומר ,בעודי
רובצת מתחת לשולחן ,שאני גם (לא רק) פמיניסטית ...אללי!!

אדוה שי ,חיפה ادفا شاي ،حيفا
קיץ  .2008חופשת הקיץ מתקרבת ועמה מתגנבים החששות .עד עכשיו
הלימודים מילאו כל רגע של שקט וסתמו כל חריץ של פנאי בחיי החדשים,
ועכשיו מה? לא מכירה כאן אף אחת .עזבתי מאחורי חיים מלאי תוכן ומעש,
סביבת מגורים תומכת ובעיקר תחושת בית ,כדי לעבור לעיר (מבחינתי
אפילו גדולה) ,ופתאום מרגישה קצת כמו עכברית כפר מבוהלת .מחליטה
לא להתמסר לחששות ועוברת לחשיבה פרקטית .אני אתנדב .אעשה
דברים מעניינים ,אתרום מיכולותיי .למה לא .עוברת על רשימת הארגונים
שהאוניברסיטה מפרסמת ומסמנת לעצמי סדרי עדיפויות .לימודי המגדר
הבהירו לי היטב שהפרויקט האקטיביסטי הבא שלי יוציא ממני את
הפמיניסטית שבי – מחפשת ארגון של נשים שפועל למען נשים .ישששש!
אי־שם באמצע הרשימה מאתרת את אשה לאשה – בינגו! הן אלה שארגנו
את כנס ה"חוסן לאומי למי" ,שהלכתי אליו לפני שנה והיה כל־כך עמוס
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שלא הצלחתי אפילו להיכנס .הן רדיקליות! הן רב־לאומיות ,רב־תרבותיות,
רבות־פעלים! הן שרפו חזיות עוד בשנות ה־ 70והפגינו נגד הכיבוש כשהוא
עוד נחשב ממש נאור! הן לא רוצות להיות נחמדות! כזאת אני רוצה להיות
כשאהיה גדולה.
אני מחייגת .עונה לי מישהי צעירה וידידותית למשתמשת .אני מבקשת
את חדוה אייל .אבל היא חדוה אייל .לא חשבתי שתעני בעצמך לטלפון.
כמו שתביני מהר מאוד ככה זה אצלנו .יופי ,זה בדיוק מה שאני מחפשת
– יש לי כמה חודשים פנויים בחיים – אולי את צריכה עזרה במשרד? אני
יודעת כמה דברים ואפילו אקסל! למחרת הגעתי .מאז נשארתי .בהתחלה
ב"משרד" ,אחר־כך גם עם ריטה ב"מאבק בסחר" ,בהמשך בהקמתו מחדש
של "פרויקט חינוך" וכיום בעיקר ב"נשים וטכנולוגיות רפואיות" – בכל
תחום שמצטרפת אליו מרגישה שמקבלת הרבה יותר ממה שנותנת .מצאתי
ב"אשה" כל־כך הרבה דברים שחסרו לי ועוד הרבה יותר דברים שאפילו
לא שמתי לב לחסרונם .מצאתי כאן שותפוּת ,מצאתי דרך ,מצאתי הזדהוּת,
מצאתי חברוּת .מצאתי בית תומך שמאפשר לי להתבטא בדרכים הנכונות
לי ברגעים המתאימים לי וממשיך לקבל אותי בחום ובשמחה גם בתקופות
שבהן אני מרוחקת יותר .מצאתי קבוצה של נשים אמיצות שנאבקות למען
מה שהן מאמינות בו ,שמציעות לעולם שינוי ,שמדגימות שוויון מהו הלכה
למעשה ,שגורמות לי כל פעם לחוש גאווה שאני חלק מהן .למדתי להשתמש
טוב יותר בקול הפרטי שלי ולמדתי לשלב קול זה במקהלה גדולה ונשית
שבעצם הווייתה ,בעצם הטון הנהוג בה ,בעצם ההרמוניה והפתיחות לכל
קול ,בעצם כל אלה הפכה עבורי לתקווה לעולם הגון ,הוגן וטוב יותר.
חברות יקרות ,מוותיקות ועד צעירות ,אין יום בחיי שאני לא מודה על
הרגע בו הצטרפתי לשורותיכן .אפילו ברגעים הקשים של קולקטיבים
או ישיבות לתוך הלילה (אני חיית בֹוקר אני) ,אפילו כשהמציאות מסביב
מאיימת לרפות ידיים ,אפילו בתקופות בהן אני מסתגרת במאורתי ולא
זוכרת להגיע ,בכל אלה "אשה" היא עבורי המקום הנכון להיות בו ,להתפתח
בו ,לעשות בו ,להשתתף בו .ועל כך תודתי העמוקה לכל אחת ואחת מכן
נשים יקרות .שנזכה כולנו לשלום ,בריאות ואהבה וגם למימון שיאפשר לנו
לקדם את הגיעם.
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אורית נחמיאס ,נתיב העשרה اوريت نحمياس ،نتيب هاعرشة
הגעתי לאשה לאשה בשנת  2002כמתנדבת .הייתי מובטלת בעקבות
התפוצצות בבועת ההייטק ורציתי לתרום לארגון שעוזר לנשים .הרקע שלי
ִאפשר לי לסייע למפתחת המשאבים של אשה לאשה .מהר מאוד מאוד
נשאבתי לארגון והתבקשתי להצטרף לצוות של אשה לאשה כמפתחת
משאבים ,והארגון הפך לחלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלי .הכרתי נשים
מדהימות ,השתתפתי בכנסים ,בשבתות אידיאולוגיות ,כתיבה יוצרת ואפילו
נסעתי לתאילנד לייצג את אשה לאשה .בשנת  2005עזבנו את אזור הצפון
לדרום .למרות שהייתי באשה לאשה רק שלוש שנים למדתי דברים רבים
אשר מנחים אותי יום יום .מאז היותי ב"אשה" לא עזבתי את עולם השינוי
החברתי .האידיאולוגיה של "אשה" מתווה את מאבקיי (הקטנים) למען
חברה צודקת יותר ,הוגנת ,סובלנית ומקבלת .תודה לך "אשה" שאפשרת לי
להיות חלק מעשייתך החשובה כל כך.
יישר כוח על כל עבודתך...

איילת אילני ,חיפה اييليت االين ،حيفا
ארגון אשה לאשה בפרט והפמיניזם בכלל ,שינו ועיצבו את חיי בדרכים
רבות וטובות .אינני יכולה לדמיין את חיי בלעדיהם .ההכרות הקרובה
שלי עם הארגון החלה בשנת  ,1984בעת שהייתי סטודנטית לתואר
ראשון בסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה .התחלתי להסתובב אז במעגלים
חברתיים ופוליטיים והכרתי אנשים שהיו פעילים ב"שותפות" ,ארגון יהודי־
ערבי שפעל אז בחיפה ,ונשים שהיו פעילות באשה לאשה ובמרכז סיוע
לקרבנות אונס ,כפי שקראנו לו אז.
עד כמה שאני זוכרת ,הכול נראה לי מעניין ,אוויר צלול וחברה טובה
של אנשים שייחלתי להיות איתם ,לדבר ,ללמוד ,להתווכח ,לפעול ,להפגין
וכל מה שהיה אפשרי .זה היה שנתיים אחרי מלחמת לבנון ,ובעיניים שלי
האוניברסיטה שקקה פעילות אנטי מלחמתית ופמיניסטית .אפילו בסגל
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האקדמי היו מרצות ומרצים שדיברו ברוח הזו .התחלתי להתנדב במרכז
סיוע ,להיחשף לסדרי יום פמיניסטיים וללמוד מה זו פעילות פמיניסטית,
כמה היא מתגמלת ומעשירה את החיים .באשה לאשה התנהל אז קמפיין
שקראנו לו "נהגת ,תני טרמפ לאשה" .עד כמה שאני זוכרת לאף אחת
בסביבה לא הייתה אז מכונית ,טרמפים ואוטובוסים היו דרך התנועה שלנו
במרחב ועניינו אותנו מאוד.
בסוף שבוע אחד באפריל  1984התכנסנו לסדנה יהודית־ערבית
בעוספייה .היו בסדנה הרבה פעילות פמיניסטיות .באותו סוף השבוע
אירע מה שלימים נקרא "פרשת קו  ."300עקבנו מתוך הסדנה ברדיו על
ההתרחשויות המטלטלות ,והמכאיבות – ערביות ויהודיות ביחד בלי
להפסיק לדבר בינינו .מאז אותו מועד ,החלטתי שאלה המעגלים החברתיים
שמתאימים לי ובהם אני רוצה לחיות את חיי ולהתפתח :בין יהודים וערבים
בדיאלוג ובחברות ובתוך שיח פמיניסטי .הצלחתי בזה בתקופות ארוכות
מחיי ,אבל לא תמיד.
אשה לאשה היא המצפן שלי בעולם ,הבית הראשון שלי מבחינה
חברתית ופוליטית .אני מרגישה בת מזל על שזכיתי להכיר את הארגון
ואת כל מה שהוא שינה בעולם מאז שנוסד :חיים של הרבה מאוד יחידות
וקהילות ,וגם להשפיע על השיח בחברה הישראלית ועל המציאות דרך
הפרויקטים האמיצים והמיוחדים שהארגון יזם במהלך השנים.
לפני מספר שנים חזרתי לאשה לאשה לקדנציה של שלוש שנים בוועד
ונוכחתי לדעת שהקסם עדיין קיים :תקציב קטנטן ,להט ,ופעילות שהיא
תמיד מעבר למשאבים הקיימים .בעיני אשה לאשה היא קודם כל אוונגרד,
הולכת לפני המחנה ומסמנת מה אנחנו יכולות לעשות ,עם מי עלינו להיות
בסולידאריות ,ומה אולי לא ייעשה אם אשה לאשה לא תיזום את הפעולה:
מאבק בסחר בנשים ,פיקוח על טכנולוגיות רפואיות ,מאבק באלימות
ובניצול לרעה של נשים ותמיכה בלתי מתפשרת בהתעצמות של נשים
ובתיקון חברתי .אני מייחלת לכך שאשה לאשה תמשיך לשגשג ולהתפתח
ותאיר את המרחב האישי והציבורי שלנו ,ושכמה שיותר מן החלומות
הפמיניסטיים שנחלמים בה יתגשמו.
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איילת שי ,חיפה اييليت شاي ،حيفا
הגעתי לאשה אשה בשנת  ,2002כשנה לאחר לידת בתי הראשונה .זו
הייתה תקופה קשה בחיי ,שילוב של בדידות בעיר חדשה ודיכאון אחרי
לידה .הגעתי דרך שרי אהרוני ,אותה הכרתי מספר שנים לפני כן ,ודרך נשים
שפגשתי ב"נשים בשחור" .בהתחלה הדבר המשמעותי היה הקלת הבדידות.
מצאתי מן בית שאפשר לבוא אליו ושאפשר לדבר בו על כל הדברים
שבמקומות אחרים אין להם קול ושם ,הדברים שהרגשתי ולא ידעתי
להגדיר .התחילו חברויות ,בעיקר עם נשים שגידלו ילדים קטנים ,כמוני.
תמיד כשהגעתי הרגשתי מאוד רצויה ,וזה היה לי חשוב מאוד בתקופה
ההיא .התחלתי להצטרף לקבוצות דיון ופעילויות שונות .דרך השיחות
והדיונים העמקתי את ההבנה בנושאים הקשורים לנשים ומעמדן בחברה.
הדברים התקשרו לחיים ולחוויות שלי ,נתנו להם שם והקשר .הרגשתי
שהמחשבה שלי נעשית עשירה יותר ושההתבוננות על העולם עמוקה יותר.
לא עם הכול הסכמתי ,אבל בכל דיון היה משהו שיכולתי לקחת הביתה
ולהעשיר בו את חיי.
במקצועי אני רופאה .במהלך עבודתי במחלקה הפנימית התבוננתי
בנשים המאושפזות דרך העיניים של הפמיניזם הרדיקלי .סברתי ועדיין אני
סבורה שההבניה החברתית של נשים בנוגע לגופן מהווה מכשול בפני רבות
ומפריעה להן לשמור על אורח חיים בריא ולשמר את בריאותן .אני סבורה
שבמשך שנים רבות גם הפמיניסטיות הזניחו את נושא הבריאות .בשנים
האחרונות יותר ויותר ארגונים פמיניסטים מדגישים את נושא בריאות
הנשים ובודקים אותו מזוויות שונות .כשבאשה לאשה החליטו להיאבק נגד
חוק תרומת ביציות הצטרפתי למאבק .חששתי שהחוק הוא עוד אבן בדרך
להתרה של סחר פרוע באיברים ,וראיתי עד כמה נשים פגיעות ומוחלשות
עשויות להיפגע אם היה עובר החוק במתכונתו המקורית .בתקופה קצרה
וללא משאבים יצאנו מספר נשים להיאבק מול גורמים בעלי השפעה
באקדמיה ובמשק .גייסנו תמיכה של ההסתדרות הרפואית ,ארגונים
חברתיים אחרים וחברי כנסת .אני גאה לספר שבעקבות המאבק שלנו
שונתה הצעת החוק והחוק שהתקבל טוב לאין ערוך מההצעה המקורית.
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עבורי זה תמיד יהיה הישג משמעותי ,ואני מאושרת שזכיתי לקחת חלק
במאבק כל כך חשוב ולהיות חלק מצוות כל כך נפלא.
היום אני עובדת כרופאה אונקולוגית .אני עובדת עם נשים רבות
ונתקלת "בשטח" בסוגיות רבות שעולות בשיח הפמיניסטי – שינויים
בגוף הנשי ,פריון ,מנופאוזה .אני משתדלת להיות קשובה לנשים בהן אני
מטפלת ,ומתוך הקשבה זו אני למדה רבות .המפגש עם נשים החוות שינויים
הנכפים על גופן עקב מחלה גורם לי לערער ולהרהר על דעות מוצקות
שפיתחתי בשנותי כפמיניסטית ,ולתהות שוב לגבי הקשר אשה – גוף –
חברה .במסגרת עבודתי יזמתי קבוצת תמיכה לנשים המחלימות מסרטן,
שתכניה מתמקדים בגוף ושמשלבת בתוכה פעילות גופנית .סיימנו את
המחזור הראשון ,ולדעתי זו הקבוצה הראשונה של קופת חולים כללית בה
שולבו תכנים מהעולם של הפמיניזם הרדיקלי ...מכל מה שכתבתי אתן ודאי
מבינות שלאשה לאשה הייתה השפעה גדולה על חיי .שרק נמשיך ככה.

איילה אפלבוים ,קרית מוצקין ايالة افلبويم ،كريات موتسكني
אני זוכרת היטב את היום שבאתי ל"אשה" .אם אני צריכה להסתכל אחורה
על חיי ,זה היה היום שבו השתנו חיי מן הקצה אל הקצה" .באתי משום
מקום מבלי להבין "...אני חושבת שבאתי חסרת ביטחון עם דימוי עצמי
נמוך ,בור עמוק .לא מאמינה בעצמי בכלום .פתאום באתי למקום שבו
הייתה חנה ספרן ,אשה מקסימה שאמרה לי ,כל מה שתעשי זה בסדר .את
רוצה להכניס מכתבים למעטפות ,בסדר .לארגן מסיבות ,להקים קבוצת
כדורסל ,הכול בסדר .את יכולה לעשות .לאט לאט תזדקפי .פעם ראשונה
שהרגשתי שאני יכולה לעשות משהו וזה מצליח .אף אחד לא שפט אותי
אם זה יותר חשוב מלארגן הפגנות .כל דבר קטן היה שינוי חברתי .הרגשתי
שהכול בסדר .שאני בסדר .יכולתי לצאת מהארון .זה היה מקום שמקבל
אותי ולא שופט אותי .זאת הייתה פעם ראשונה שהייתה איילה .תמיד
הייתי החצי השני של התאומה שלי ,או הבת של האבא המת שלי .אף אחד
לא שפט אותי ולא ביקר אותי .כמה שאני באה ומה שאני יכולה לעשות,
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זה בסדר .הרגשתי שאני חלק ממשהו יותר גדול .התחלתי לצלם .כל הזמן.
וזה הפך לכלי להתבטא .לאט לאט הרגשתי שהביטחון שלי מתחזק ואני
מתחזקת .התחלתי להכיר את האני שלי ואת מי זאת איילה .הכול היה
עם הרבה אהבה וקבלה .תמיד כשבאתי שמחו לראות אותי .לקחתי חלק
בהמון פרויקטים .עזרתי לארגן את הכנס הפמיניסטי .הייתי די.גי במסיבות
וצילמתי כל הזמן .אני זוכרת שהרגשתי שאני חלק ממשהו גדול וחשוב.
בהפגנות מול בית המשפט ונגד חוק ההפלות .הרגשתי חלק ממשהו שכולן
עושות יחד .אחת הוציאה הודעה לעיתונות ,ואחת הכינה את הססמאות,
וכל אחת הייתה חשובה וכל הפאזל הזה יחד יצר תהודה והרגשתי שאני
שווה .זה שינה את חיי .ככה הכרתי גם את רותי ליטווין ,הפסיכולוגית
ששינתה את חיי .וגם פגשתי המון חברות שאפילו שאני לא רואה אותן יום
יום הן חברות נפש .היה לי פחד קהל .ויום אחד הצגתי נשים בכנס על זִ קנה
ויכולתי לראות איך אני גדלה שם .אני חייבת לבית הזה את מי שאני היום.
ואני אוהבת את מי שאני היום.

אילנה דורפמן .חיפה ايالنا دروفمن ،حيفا
בשנת  1995התראיינתי לתפקיד של מגייסת משאבים לקן חירום לנשים
נפגעות אלימות ,שהיה אז עדיין פרויקט של אשה לאשה .ניסיון בגיוס כספים
לא היה לי וכל מה שידעתי על המחשב היה  ENTERו־.BACKSPACE
קיבלו אותי לעבודה בכל זאת על סמך השתתפותי בקבוצת המייסדות
של מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים ב־ 1981והיכולת
שלי לכתוב באנגלית .לאחר חודש עבודה קיבלתי את תלוש המשכורת
הראשון בחיי למרות שהייתי כבר בת ארבעים .זה לא אומר שלא עבדתי,
אבל עד אז הייתי בין השאר חברת קיבוץ ,סטודנטית בתל אביב ובארה"ב,
לימדתי חוגים בתיאטרון ובאנגלית ,פתחתי משפחתון בבית כשילדיי היו
קטנים והתנסיתי בכל מיני עבודות מזדמנות אחרות .אבל עבודה מסודרת
עם משכורת חודשית עוד לא הייתה לי .היום אני יועצת לפיתוח משאבים
מטעם שתי"ל ,עורכת השתלמויות בכל הארץ ,מנהלת פורום למפתחי
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משאבים בצפון ונותנת יעוץ פרטני בנושא לארגונים לשינוי חברתי .את
המקצוע שלי אני חייבת לאשה לאשה ,שלקחה סיכון ונתנה לי הזדמנות
ותמכה בי בסבלנות כל הדרך.
ביום של הראיון ברחוב ארלוזורוב  ,88פגשתי את חנה ספרן שהייתה אז
רכזת "אשה" .היא בחברותיות הטיפוסית והחיוך החם והמזמין שלה החלה
לדבר איתי .סיפרה לי על המעבר לרחוב הלל  47והזמינה אותי לבוא לעזור
בצביעת החדרים .מכיוון שלחנה אי אפשר לסרב ,עוד לפני שהתחלתי
רשמית לעבוד בקו התייצבתי לצבוע ,בסגול כמובן ,את חדרי המשרד של
אשה לאשה .כך התחיל רומן ארוך ומתמשך ביני ובין אשה לאשה.
נולדתי ב־ 1955בניו יורק וגדלתי בעולם שונה לחלוטין מהיום ,הדומה
ביחסו לנשים לסדרה הפופולארית "מדמן" .למרות השתתפותי בקבוצה
להעלאת מודעות ב־ 1976בקיבוץ הראל ,השתתפותי בכנסים הפמיניסטיים
הראשונים בישראל בין השנים  ,1982-1978בהפגנות בירושלים כאשר
שמונה נשים הלכו בעיגול וצעקו "הגוף שלי שיך לי" ,ולמרות המעורבות
שלי בקואליציית ארגוני נשים נגד אלימות כלפי נשים בבוסטון  ,1985עדיין
בתוך תוכי הייתה לי השקפת עולם של הילדה בת החמש בניו יורק .האמת
שלא ידעתי את זה עד שהגעתי לעבוד בקו חירום לנפגעות אלימות בתוך
קואליציית נשים חיפה .קשה לי להסביר את עוצמת החוויה .כל בוקר
באתי לסביבת עבודה של נשים בלבד :נשים כותבות במחשב ,מתקנות
את מכונת הצילום ,עומדות על המקח עם ספקים ,מדברות עם התקשורת,
מנהלות משא ומתן ,מראיונות נשים חדשות לעבודה ,מנהלות שלושה
ארגונים למופת ללא אף גבר .יתר על כן ,כל יום הן מחוללות שינוי בחייהם
של אזרחים ,גברים ונשים כאחד .זו הייתה התגשמות כל מה שהיה עד אז
עבורי תיאוריה בלבד .זה היה המקום שהפמיניזם חדר לעצמותיי .בפעם
הראשונה באמת האמנתי שהכול אפשרי לנשים ושאין משהו שאנחנו לא
יכולות לעשות.
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אירית אומנית ,אוסטין ,טקסס ,ארה"ב

ايريت اؤمانيت ،اوستني ،تكساس ،الواليات املتحدة
המפגש עם והמעורבות באשה לאשה שקרה בשנות הארבעים לחיי ,עצבו
את התפיסה החברתית והפוליטית שלי .מתחילתו היה המפגש שלי עם
אשה לאשה מפגש פוליטי .מיד עם חזרתי ארצה ,אחרי שהות של מעל
לעשור בארה"ב ,הצטרפתי למשמרת "נשים בשחור" בימי שישי .העמידה
המשותפת בשתיקה רועמת למען שלום ונגד הכיבוש התאימה לי ככפפה גם
במישור הפוליטי וגם במישור הרוחני הבלתי אלים והמדיטטיבי .לא הכרתי
אף אחת מהנשים אך הן חיבקו אותי מיד ,חיבוק שהתברר כנצחי .אני זוכרת
כאילו היה זה אתמול את הפנייה הראשונה של חנה ספרן אלי .היא ספרה לי
על ארגון בשם אשה לאשה ,שמתכנן הפגנה בשערי בית המשפט בעקבות גזר
דין קל להחריד לרוצח אשתו ,והזמינה אותי לסייע בתכנון וגיוס משתתפות
להפגנה" .רחוב ארלוזורוב  88קומה עליונה" ,אמרה .באתי .למחרת .ונשארתי
לתמיד ,גם אם אני שוב חיה במרחקים .נטבעתי בחותם הפמיניסטי שמנחה
מאז מה שאני עושה ואיך אני עושה .אחוות הנשים והתפיסה הפמיניסטית,
על יופיין ועומקן ועל אתגריהן הלא פשוטים ,הצטרפו בהרמוניה לתובנות
רוחניות ,וכולן ביחד מנחות אותי יום יום .אשה לאשה שינתה את חיי –
סיפור אחד מאלפים .מלבד התחושה החשובה שאני נוטלת חלק באמירה
פוליטית וחברתית ,מצאתי חברות ,תפיסת עולם ,קבלה ותמיכה הדדית ,דיון
מעמיק ,תובנות חדשות ומחויבות שמנחה את המשך חיי בכל הרבדים.
התחלתי את המעורבות שלי באשה לאשה בסוף  1990כמתנדבת כאשר
יצרנו את פרויקט בתי המשפט .הפכתי לעובדת בשכר בפרויקט בריאות
ובפרויקט תעסוקה לעולות עם מרינה פילטובסקי ,ואח"כ כרכזת כללית
ב־ .1993החוויה האישית של שנות העשרים שלי ,כנפגעת אלימות ,הפכה
לעשייה חברתית ומקצועית שהתחילה באשה לאשה בפרויקט בתי משפט
ונמשכה בניהול מקלט החירום שהוקם ב־ ,1995בחוזה עם משרד הרווחה,
כפרויקט תחת כנפי אשה לאשה והפך לעמותה נפרדת כעבור שנה .עד
עתה ,כעשרים שנים מאוחר יותר ,אני ממשיכה לעבוד בארגונים שנאבקים
למיגור אלימות כלפי נשים ,שוב בארה"ב.
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כשהגעתי לראשונה לאשה לאשה ,נעטפתי בסוג של קבלה ובחיבוק,
שהם נדירים ומאוד מיוחדים לאשה לאשה .חובקתי פנימה .העטיפה
החברתית והרגשית המיוחדות כל כך היו בעיקר של חנה ספרן ,תלמה בר
דין ,ברוריה משה ורותי גור .אי אפשר היה ,גם לא רציתי ,שלא להיענות.
אשה לאשה הפכה לי לבית שני ולבית מדרש .גדלתי שם ,למדתי המון
והפכתי לחלק מתנועה עולמית .אפילו אהבת נשים אינטימית נגלתה לי.
אשה לאשה נטעה בי שורשים עמוקים .גם אילו חיי היו מובילים אותי לאותו
סוג עיסוק ,ואני מטילה בכך ספק ,בארגון אחר – אשה לאשה בתובנות
העמוקות שהיא מציעה ,נתנה לי את ההזדמנות להבין לעומק ולחבר בין כל
סוגי האפליות – כלפי נשים ,כלפי אוכלוסיות שונות ,כלפי ה"אחר" .באשה
לאשה הבנתי את החיבור השורשי בין אפליה מיננית לאפליה פוליטית ואת
הקשר של כל אלה למלחמות וליצירת עולם שבו כל דאלים גבר .לעתים
האויב של ִקדמה הוא תפיסת עולם ליברלית ,עוד יותר מתפיסה שמרנית.
אשה לאשה ,נושאת ,כבר שלושים שנה ,את דגל החשיבה והעשייה
הרדיקאלית ,ובכך ייחודה בין ארגוני נשים של אמצע הדרך .זה לא מובן
מאליו .זה דורש אומץ מתמיד ואמונה בלתי נלאית באפשרות של בניית
עולם צודק .זה כולל עמידה מול לחצים בלתי פוסקים מסביב וזה ייחודי
להולכות בראש מחנה חברתי.
טוב לי להיות חלק מהעשייה הזאת .באשה לאשה הפנמתי את הידיעה
שאני יכולה ,ולכן חייבת ,לעשות את חלקי במסע המתמיד לשינוי וליצירת
עולם צודק .על כך מיליון תודות .אני גאה לקרוא לאשה לאשה – בית
מדרשי.

ארנה מרי־אש ,אשקלון ارنا مريي־اش ،عسقالن
ארבעים קיצים עברו עלי ,עד שהכרזתי על עצמי כפמיניסטית בגיל ארבעים
המבורך .מכאן הייתה הדרך קצרה להתחבר לארגון הפמיניסטי ,לבית של
כולנו – ארגון אשה לאשה .את החוויה הראשונה שלי באשה לאשה ,ביולי
 ,1997כאשר השתתפתי בקולקטיב ,לא אשכח לעולם .מצאתי נשים יפות,
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חכמות וחזקות .נשים המכירות בערך עצמן ,יודעות את זכויותיהן ,נלחמות
על צדקתן ומעמדן ,ובעיקר אוהדות ,מקשיבות ותומכות אחת ברעותה.
במיוחד התרגשתי לשבת יחד עם נשים כמוני ,לשוחח ,להתווכח ולדון
בנושאים הכי חשובים בעולם ,לחברה כולה ולנשים במיוחד .לא לחוות מתח
מיני ויחסי כוח משתקים ומדכאים ,כפי שאני חווה בעולם שמחוץ לבית
אשה לאשה.
מאז אותו קולקטיב התחלתי להגיע לבית אשה לאשה בניסיון למצוא
כיצד לתרום ולהשתתף בעשייה המדהימה והמקורית .כיוון שלא הייתה מי
שתכוון את המתנדבות החדשות ,לקחתי יוזמה והתחלתי לעזור בכל מה
שאפשר .ראשונה ביקשתי מעדנה זרצקי לעזור לה ,והיא נענתה בשמחה.
וכך ,תוך כדי השתתפות בקולקטיבים ,יוזמות והפגנות ,השתתפות בוועד,
במערכת דף המידע ,בכינון המסורת לבית פתוח ביום האישה הבינלאומי,
בהנחיית קבוצות ובפרויקטים שונים ,הפכתי להיות חלק מהארגון
ומהקהילה הפמיניסטית.
הודות ל"אשה" ,התפתחתי בהרבה מאוד מובנים :אידיאולוגית,
פמיניסטית ,רדיפת צדק חברתי ,אסרטיביות ואינטלקטואליות .בשנות
 2001-2000ריכזתי את פרויקט "בריאות לנשים בזִ קנה" ,פרויקט ששינה
את חיי .גם למדתי כיצד לנהל פרויקט ואפילו עבודות משרד ועבודה
עם המחשב .בזכות היכרותי עם עולם הזִ קנה ,יצאתי ללימודי תואר שני
בגרונטולוגיה והמשכתי להתפתח בנושא .באשה לאשה מצאתי עולם חדש
מלא תוכן ואהבה .רכשתי חברות אמת מדהימות לכל החיים ואני גאה להיות
חלק מארגון ייחודי המשנה סדרי עולם .נשים יקרות ,חברות שלי .תחזקנה
ידיכן בהמשך העשייה המבורכת למען עולם וחברה טובים יותר .אוהבת
אתכן ,שלכן תמיד.
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בנזוג של מתנדבת באשה زوج الحدي املتطوعات باءيشاة

"פמיניזם ואשתו " – מחזה במערכה אחת ,וביקורת בצדו

«نسوية وزوجتة»  -مشهد استعرايض واحد ،ونقد جانبي
ערב ,סלון ביתי :כורסת טלוויזיה; שולחן קפה עליו כוס קפה ,צנצנת ופלים,
ספר ועיתונים; טלוויזיה .הוא נכנס .מדליק טלוויזיה .משחק כדורגל .אנחת
רווחה וחיוך רחב .מתיישב בכורסה.
הוא :איזה כיף .מנצ'סטר יונייטד־באיירן מינכן .ערב כלבבי .סוף מעולה
ליום מעיק.
מרים רגליים על השולחן ,לוקח את הכוס ליד .מתרווח.
הוא :יאללה באיירן.
היא נכנסת .הוא נדרך .החיוך נעלם לשנייה ואז חוזר.
הוא :היי מאמי ,מה שלומך?
היא :הכול בסדר .כרגיל .אני יוצאת תכף להפגנה.
הוא :הפגנה?
היא :כן ,משהו קטן .אנחנו מוחות נגד הכיבוש השוביניסטי בשטחים
שמעודד נשים אתיופיות ,באופן גזעני ,לקחת אמצעי מניעה ולתת ביציות,
תוך ניצול העובדים הזרים ,זיהום הקרקע והאוויר ,דיכוי הנשים ,הפגנת
יחסי הון־שלטון ויחס מפלה כלפי הומואים ומעליב כלפי נשים.
הוא (בשקט)  :משהו קטן...
היא :אמרת משהו?
הוא :שאלתי אם את רוצה שאבוא איתך?
היא :אתה לא חייב .עבר עליך שבוע קשה .שב ,תהנה מהכדורסל .אבל
אם בא לך לעזור ,תוכל לתרגם לי איזה מסמך קטן לאנגלית? אנחנו פונות
לאו"ם בתלונה נגד הדפוסים הפטריארכליים הנצלניים בחברה הישראלית
וניצול נשים תמימות על ידי רופאים שוביניסטים שמנסים לקדם שימוש
נצלני בטכניקות רפואיות.
הוא :זה כדורגל.
היא :מה?
הוא :לא חשוב.
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היא :משהו קטן .שלושים עמודים .נכון שתוכל לגמור את זה היום מאמי?
הוא :היום?
היא :כן .נו ,אתה יודע :כיבוש ,ניצול ,שוביניזם ...העוולות רבות והזמן
קצר.
הוא :טוב .אתחיל במחצית.
היא :יופי ...תגיד ,זה משחק כזה חשוב? אולי תראה תקציר אחר־כך?
הוא (בהתפלצות) :גמר אליפות אירופה! באיירן! תקציר??!!!
היא? so :
הוא (בייאוש) :טוב ,אני אעשה את זה.
היא :אוהבת אותך .יאללה יצאתי .ביי.
הוא :ביי.
נאנח ================= .מדברי הביקורת:
"פנינה אמיתית ,הופכת קרביים ,של תיאטרון מציאותי .חושף את
המתח ויחסי הניצול הקיימים בעולמנו בין המנהלים קרי הלב לפרולטריון
המשועבד בארגונים השונים" (א .זוהר ,מתוך "בלייזר")
"פיסת חיים אמיתיים .נגע ללבי שיתוף הפעולה הספונטאני של הבחור
עם אשתו המופלאה ,הגדולה מהחיים ,שמהווה ללא ספק את הציר המרכזי
של העלילה" (ס .דה־בובואר ,מתוך "לאשה")
"תיאטרון במיטבו! חושף את אורח החיים הבורגני במערומיו .סאטירה
שנונה המהללת את הפמיניזם ושמה ללעג את הזכר המנוון ,מעכב המהפכה"
(ס .פנקהרסט ,מתוך" :הסופרג'יסטית הצעירה").
=============== החיים בשולי העשייה הפמיניסטית ,המצפונית,
רחבת הלב והאינטליגנטית ,הבאה מתוך אחריות מוסרית־אינטלקטואלית
לפרט ולחברה ,אולי אינם קלים ,אלא מאתגרים ,אך בה בעת הם מלמדים,
מצמיחים ,מרגשים ,ולפעמים אף מצחיקים.
בהערכה גדולה ,אני( .יאללה באיירן!)
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גילה ברזילי ,חיפה جيال برزيالي ،حيفا
לאשה לאשה הגעתי בתחילת שנות השמונים כאשר הכול הכול היה עדיין
טרי – בהתהוות ובהתנדבות – באותה תקופה התחושה הייתה של הקמת
משהו חלוצי ומהפכני – בית שיהיה הכתובת לא רק לפעילות פמיניסטית
ולקידום הפמיניזם ,אלא מקום שהוא שלנו בכל המובנים .הקמנו את
התשתית לספרייה – שמצחיק להגיד אבל אז הייתה "ספרייה קטנה".
העברנו ועברנו העצמה ומודעות ופיתחנו את האופי של הבית – ביחד –
התחושה המרכזית הייתה של שיתוף ושל משהו חדש לחלוטין.
שקלנו יחד בדיונים סוערים האם "אשה" פתוחה לשני המינים או רק
לנשים .ארגנו קורסים בתחומי מודעות ,אבל גם תיקונים ושיפוצים בבית –
אשה מחזיקה מקדחה היה אז רעיון יוצא דופן במקומותינו .באותה תקופה
"אשה" שכנה ברחוב ארלוזרוב  ,88וכל אחת מאיתנו הביאה ל"אשה" מביתה
פריטים כגון כורסא – קומקום – לצד הרעיונות הפמיניסטיים והדיאלוגים
המפרים בינינו .איישנו את "אשה" בסוג של תורנות לפי יכולתה של כל אחת.
ל"אשה" ולחלק שלקחתי בעיצוב ההתהוות של הארגון באותה תקופה היה
ויש השפעה מהותית עלי – מעצם ההכרה בחשיבות שיש לפיתוח מקום
כזה ,שהוא שלנו וניתן לקדם בו את הפמיניזם ,ומעצם העובדה שיכולתי
לקחת חלק בעשייה הכל כך חשובה הזו.
היום אני עורכת דין בתחומי זכויות אדם ,זכויות נשים ,שינוי חברתי
וחברת הנהלה באיתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי .אני גאה להיות
בין מי שלקחו חלק בשלב הראשוני ההוא וגאה לראות מהו המקום של
"אשה" היום .אצלי – "אשה" במקום חשוב בלב.

גילה ברקאי ,חיפה جيال بركايئ ،حيفا
בשנת  2004הגעתי לארגון אשה לאשה וזה היה הבית הראשון שלי .המקום
המרכזי ששימש לי כבית .הגעתי לארגון ישר מהמקלט לנשים מוכות ,אחרי
שהצמידו לי מלווה דרך קו חירום לנשים מוכות ,שהיה פעם ליד אשה

424

נשים כותבות לאשה

לאשה .היה לי שוק כשהגעתי לשם ,היה לי משבר זהות :לסביות ,ערביות,
פמיניסטיות ,נשים משוחררות ,ואני אשה דתייה שחיה תחת אלימות .הייתי
בהלם .נחשפתי לעולם אחר לא מוכר .הנשים במקום הזה עזרו לי ,תמכו בי
ועודדו אותי .הן תמכו בי מבחינה רוחנית ופיזית ,בכסף ובהליכים משפטיים.
נוסף לזה באשה לאשה עזרו לי לשפר את הקשר עם בתי ,קשר שהיה חולני
וקרוב מדי ,ועזרו לנו להפסיק להיות כל כך תלויות אחת בשנייה .יצאתי
מהבדידות שלי וממעגל האלימות.
המשפחה שבאתי ממנה לא תומכת בי .לא היינו בקשר לפני המשבר
וגם לא במהלכו .הניתוק שלי ממשפחתי הוא לשם קידום והיפרדות מהעבר.
היום אני מתנדבת באשה לאשה ועובדת בקואליציה .אני מתחילה לטייל,
לנסוע ולהכיר את העולם .אני מאושרת .למרות העוני ,אני רואה את הכול
צבעוני ,אני נפתחת ומגלה עולם .אני מתפתחת גם מבחינה אינטלקטואלית.
אני שומעת הרצאות ,השפה שלי התפתחה .בעבר רציתי תמיד להתאבד,
ראיתי את הכול שחור ,תמיד הייתי בחרדות ,פחדתי לצאת בלילות ,פחדתי
להירצח .לא היו לי חברות ,בעלי לא נתן לי לצאת – רק לבשל ולנקות .לא
ראיתי את אור השמש .היום אני רוצה הכול :לצאת ,לעבוד ,לבלות .לא היו
לי חברות בעבר – היום יש לי הרבה .אני חיה חיים אחרים.
היום הבית עבורי הוא יציבות ,פתיחות וחופש .הרבה מזה בזכות
ההעצמה שקיבלתי מהנשים באשה לאשה .קיבלתי מהן חום ,הקשבה,
עזרה – כולל לפעמים עבודה בשכר אצלן .במלחמה ,לדוגמה ,עברתי
לשהות בבית אשה לאשה ,כי שם היו חברות ביחד שהרגיעו אחת את
השנייה והיה אוכל והיה מקלט .הייחודיות של "אשה" עבורי :זה המקום
היחידי בעולם שקיבל אותי כמו שאני בדיוק .בעולם החיצוני אני רק עם
מסכות .ב"אשה" הרגשתי "גאון" ,מיוחדת ומעניינת ,לעומת בחוץ שתמיד
התייחסו אלי כאפס והפנמתי את זה .הרגשתי שאני לא שווה .ב"אשה"
הרגשתי שמעריכות אותי ,ואז לא הייתי יותר במצב של מגננה ונפתחתי
לשמוע דעות ורעיונות חדשים ,וכך צמחתי .הבעיה היחידה שנותרה לי זה
שלא הצלחתי לצאת ממעגל העוני ולהתרומם כלכלית.
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גילה נחום ,חיפה جيال ناحوم ،حيفا
הגעתי ל"אשה" קצת אחרי הולדת בני הבכור ,בשנת  .2001הכרתי את
המקום וגם חלק מהנשים עוד קודם ,אבל כשהייתי בחופשת לידה התקשרתי
לחנה ספרן שעליה קיבלתי המלצות ,ושאלתי אותה איפה אני יכולה To
 ...practice my feminismהשהות עם תינוק בבית ,וכל האסטרוגן הזה,
היה מוטיבציה מאוד חזקה לחפש תוכן גדול יותר .חנה המליצה לי על קורס
מצטרפות חדשות ,שבדיוק נפתח בהנחיה של עמליה סער ולילי בוגנים.
יחד איתי הצטרפו גם חוה רובין ,דליה אלטורי ועוד כמה .הקורס היה דלת
לעולם חדש ומסעיר ששינה את חיי ואת ההסתכלות שלי עליהם .הפמיניזם,
ההסתכלות הביקורתית וההבנה העמוקה יותר של מנגנוני הכוח בחברה – הם
חלק בלתי נפרד מחיי גם היום ,כשאני לא מעורבת בעשייה היומיומית .הייתי
שותפה לעשייה באשה במשך ארבע שנים ,כולל חברות בוועד ,שותפות
פעילה בקולקטיבים ,בהפגנות ובארגון יום האישה הבינלאומי .נעמי שלי,
הייתה במפגש קיפולי דפי מידע כבר בגיל עשרה ימים ,וכל משפחתי הייתה
חלק מ"אשה" .יחד עם ילדי ועם עוד אימהות הקמנו את קבוצת האימהות
שעם חלקה אנחנו ממשיכים עד היום .מתוך העשייה ב"אשה" ,הייתי שותפה
להקמת "נשמה" יחד עם יאלי ונינה ,הלכתי ללמוד לימודי מגדר ,חינוך למיניות
עם אסתי נאמן ,ועסקתי בהעברת סדנאות על מיניות ונשיות .השתתפתי
בנושא זה גם בפרלמנט נשים .כיום אני לא בפעילות שוטפת ב"אשה" ,אך
עדיין מרגישה שאני שייכת ושאשה היא המקום שלי .הפמיניזם שינה את
חיי ואת חיי משפחתי בהמון דברים ,וחלקם גם לא היו קלים ...היום המלחמות
קצת נרגעו ,והיישום היומיומי יותר קל ,פחות מתריס ומוכיח ,ובא באמת מתוך
מקום של עוצמה .אסירת תודה למפגש הזה שהיה כל כך משמעותי בחיי.

גל – שחף גלבוע ,נצרת جال – شاحف جلبوع ،النارصة
תופיעילידי – התיאטרון הפמיניסטי הערבי־יהודי .תיאטרון .ביוונית –
מקום לראות .מדיה של התקשורת ההמונית הקדומה בעולם .בשנת 2004
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יצרה איתי קשר אורנה קנו ,שיזמה באותם ימים הקמתה של קבוצת נשים
ערביות ויהודיות שייצרו יחד ויחפשו יחד את הביטוי המשותף להן כנשים,
למרות ההבדלים הדתיים או התרבותיים ביניהן .התלהבתי .זו הייתה עבורי
הזדמנות פז לשלב בין המקצועי לבין האידיאולוגי .התאהבתי בפוטנציאל
העצום שיש למפגש הזה שבין השפה הבינלאומית והאנושית כל־כך ויחד עם
זאת האמנותית כל־כך לבין הסיפורים הדרמטיים ,המשעשעים ,המגוחכים
או הטראגיים שיש לכל אשה כאשה ,כנציגה של קבוצה או כבעלת קול
של קהילה ,כדי לקדם בפועל דו־קיום תרבותי ויומיומי .בתהליך ,כבמאית,
שבאה לחפש ולעצב את הקולות והמראות ,מצאתי את עצמי מעצבת
בעיקר את התפיסה הפמיניסטית שלי עצמי.
במשך שלוש השנים לקיומו של התיאטרון ,שלוש הקבוצות שלו ,ושתיים
ורבע ההפקות שעבדנו עליהן ,פגשתי מגוון עצום ומרהיב כל־כך של נשים,
דעות ,אמונות ,רגשות ,סיפורים ויחסים ,ובעיקר של תפיסות פמיניסטיות.
החל מהקצה הוותיק והרדיקאלי שדגל בשינוי ומהפכה נונסטופ וכלה בקצה
שהגדיר עצמו כלל לא פמיניסטי ,שנהנה מהמפגש היצירתי במרחב המוגן
של הסביבה הנקבית .בשבילי ,עצם החוויה שיכול להתקיים מרחב כזה,
המצליח גם להיות פלורליסטי למגוון הקיים בתוכו ,המחפש בכל דרך את
השפה המשותפת והמיוחדת לו ומבקש גם לתת לה ביטוי בקול רם – היא
היא המהות המקצועית ,האידיאולוגית והפמיניסטית שלי.

גליה אביאני ,חיפה جاليا ابياين ،حيفا
תמיד נעתי בחיי בין קהילות של נשים ,שם היה זה המקום בו התרווחתי.
כנערה מתבגרת ,כצעירה המחפשת את דרכה ,כאם לילד .הקבוצות הללו
של נשים ,היו מרחב הנוחות שמצאתי בדרך שפילסתי לי בחיים .שם אפשר
היה לשתף ,לצחוק ,לבכות ,להתבלבל ,לעצור .תמיד ידעתי שקהילות נשים
הן מקום בטוח.
כשהגעתי ל"אשה" ומצאתי שם קהילת נשים ,גיליתי שקהילה כזו לא
חייבת להיות כמו שהכרתי עד כה ,קהילה מנחמת ותומכת על הדרך ,כי אם
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קהילה המייצרת את הדרך ,שמתווה את חזון ,שלוקחת יחד אחריות על
החברה בכללה ,קהילה שמייצרת שינוי .גיליתי כי יש לי מה לומר ,אולם
קולי לא נשמע עד כה במלואו ,וגם כאשר הצלחתי בעולם פטריארכאלי
להביע עמדה ,היא נדחקה לקרן פינה ,כי לנשים בחברה הישראלית ,כמו
בהרבה מקומות בעולם ,אין מקום במרחב הציבורי המוביל שינוי ועשייה.
מבלי שהבנתי עד אז את מיקומי האמיתי בחברה הישראלית ,הסכנתי עם
מיקום חברתי שולי ,כאשה ואולי כמזרחית .עד שהגעתי ל"אשה" חייתי
בצלה של האשליה שאני בעלת כוח פעיל ואקטיבי בחברה דמוקרטית.
ִ
אשליית האישה החופשייה והדעתנית .אולם למעשה ,חייתי בצלה של
המניפולציה הפועלת פעמים רבות על נשים וגברים ממיעוטים ואוכלוסיות
מוחלשות המקבלים פירורי פריבילגיות במרחב ההגמוני ומרגישים שהם
חלק ממנו ,ולא היא.
רק באשה לאשה ,הרגשתי לראשונה שאני יכולה לדבר ולחשוב בשפה
הפנימית שלי כאשה ,וזאת בלי להסביר ,להצטדק ולהתחפש למה שאינני.
ב"אשה" גיליתי שהשפה הזו שכולנו מדברות בה היא גם שפת מעשה ,לא
רק שפת הפורקן שנשים פעמים רבות חוות בקהילות נשיות .קהילת "אשה"
לימדה אותי שלדברים שאני חושבת ואומרת ,יש משקל והשפעה אמיתיים.
אני ,כמו נשים אחרות בקהילה ,יכולה ליצור דיון ,ובעקבותיו החלטה,
ובעקבותיה פרויקט חברתי ופוליטי .כל זאת מעמיד אותי ,כמו נשים אחרות
בארגון ,בשורה הראשונה של תהליכי קבלת החלטות.
מלכתחילה זו הייתה עבורי חוויה חדשה ומסעירה ,והיא עדיין כזו – כי
עד שהחברה בה אנו חיות לא תעבור שינוי עמוק ומשמעותי ,כנראה גם לא
נחווה את מה שאנו חוות ב"אשה" ,במרחבים האחרים של חיינו .לדבר בשפה
שלנו ,לפעול בדרך שלנו ,מבלי לאמץ כללים של חברה פטריארכאלית.
אך בינתיים ,כל עוד השינוי המיוחל אינו מגיע ,אני רוצה לומר לחברותיי
ב"אשה" כיום ,ולכל הנשים שהיו ועודן חלק מהשרשרת המופלאה המחזיקה
את הקהילה החושבת ,היוצרת והתומכת הזו – תודה לכן.
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ג'סיקה נבו ,לוד جسيكا نبو ،اللد
אני מתרגשת לשחזר את המפגש שלי עם אשה לאשה לפני  27שנה ,בשנת
 – 1986תחנה משמעותית ומכרעת במסע לפקוח את עיניי למציאות ולפתוח
סדקים במסך העשן שכיסה את תודעתי הלא־ביקורתית והלא־פוליטית –
אותה הבאתי עם הגירתי מארגנטינה ,כמה שנים קודם לכן .בשנה זו הגעתי
לחיפה לאחר שנת עבודה קהילתית בעכו ,בתכנית "דו־קיום" בין יהודיות/
ים לפלסטיניות/ים בישראל ,שם נפקחו עיניי למתח והסכסוך הלאומי בין
שני העמים – אשר נסתרו ממני עקב חינוך ציוני בגולה.
להגיע לחממה המחבקת של אשה לאשה עם תחילת עבודתי במרכז
סיוע לקורבנות אונס בחיפה (פעם זה היה השם ,לפני שהחלפנו ל"נפגעות
תקיפה מינית" ,עם השתנות השיח הפמיניסטי והבנתנו את כוחן של המילים
כמעצבות את המציאות וההתמודדות שלנו עם פשעים נגד נשים) ברחוב
ארלוזורוב  ,88הייתה נקודת מפנה בפיתוח חיי הפוליטיים והמקצועיים
כשהתחלתי לרכז (טרם קראנו לזה "לנהל") את המרכז לנפגעות אונס יחד
עם שרית שני שקיבלה אותי לעבודה.
תוך כמה חודשים התחילה חנה ספרן "לרכז" את אשה לאשה ,וזאת
הייתה התחלה של הרבה מאוד שעות ששתינו בילינו לבדנו בבית ,בהם
כמעט כל יום גלגלנו יוזמה ,רעיון ,הקמת עמותה חדשה ,הודעה לעיתונות,
שאילתא .הקשר והחברות בין חנה לביני הוליד שיתוף פעולה עשיר בין שני
הארגונים והזין את הגישה הפמיניסטית לתוך הפרקטיקה של הארגונים
שלנו ,לעומת המגמות השולטות של "מתן שירות" של ארגונים פמיניסטים.
בתקופה זו אשה לאשה ומרכז סיוע חיפה ,יחד עם לילאן לייזרוביץ,
מנהלת המקלט לנשים מוכות חיפה ,הראשון בארץ ,קידמו יוזמות חדשניות
וראשוניות .כל זאת בתקופה שבה לא היה מקום לשיח הפמיניסטי במדיה
המיינסטרימית ובתודעה הציבורית ,אפילו לא בצורה של "מגדר" .היוזמות
כללו :מבצע "בת אדם"" ,קחי את הלילה בחזרה" וכו' – קמפיינים אלו ,מעבר
להבאת הקול שלנו לרחוב ולמדיה של המיינסטרים ,כללו לראשונה תיעוד
שיטתי ופרסום מאסיבי של פניות של נשים שנפגעו מפשעים נגד נשים .גם
הקמת קו החירום לנשים מוכות בשנת  ,1990ובהמשך מקלט החירום ,צמחו
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מתוך הקשר האמיץ בין הארגונים הפמיניסטים בבית והדיאלוג הישיר עם
הממסד – משרד הרווחה ועיריית חיפה (ראו בפרק של עדה פליאל טרוסמן
ואירית אומנית).
בשנת  ,1994שנת השבתון של חנה בבוסטון ,הייתה לי ההזדמנות
המיוחדת להיות רכזת "הפרויקטים" של "אשה" וגם לרכז את החוגים – כולל
החוג המדהים למכונאות רכב .באותה שנה מיסדנו מפגשי הדרכה והעשרה
עם רכזות הפרויקטים ,אירית אומנית – בריאות ,מרינה פילטובסקי – נשים
עולות מחבר העמים ופרויקט מנטוריות (נשים ותיקות מלוות נשים עולות
באותו מקצוע) ,ורולא דיב שהתחילה לעבוד כרכזת הקולקטיב של נשים
ערביות .אשה לאשה היוותה "חממה חברתית" שהנביטה רעיונות חדשים
ושיתופי פעולה נוספים שכללו ניתוח ביקורתי של ייצוגים של נשים וגברים
במדיה ובפורנוגרפיה .בהמשך ,בהיותי רכזת החטיבה ללימודי האישה
באוניברסיטת חיפה ,בניהולה של מרילין ספר ,בנינו מסגרת בה סטודנטיות/
ים שלמדו בחטיבה ללימודי האישה השתתפו בקורס "מעשי" – פרקטיקום,
אשר כלל מעורבות באשה לאשה ,במרכז סיוע ,בקו חירום ובפרויקט ליווי
בתי משפט .פעילות זו כללה כתיבת עבודות סמינריונות אשר תיעדו את
הפעילות של הארגונים ,אותם אפשר עדיין למצוא בספרייה של "אשה" .כך
התחיל גם קורס משותף לחטיבה ללימודי האישה ,פרויקט קידמה ואשה
לאשה ,שמטרתו הייתה להביא נשים מהפריפריה לפעילות פמיניסטית.
פרויקט זה הפך אחר כך לקורס "נשים בחברה דמוקרטית" ,ובו השתתפו
נשים משכונות ,נשים עולות ,נשים פלסטיניות ,נשים דתיות ועוד.
אשה לאשה ממשיכה להוות בית וחממה עבורי גם לאחר תשע עשרה
שנים מאז שעברתי מחיפה! העיסוק שלי בעשור האחרון בתחום של צדק
מאחה – חלופה ביקורתית להליך הפלילי והשלכותיו על חייהן של נשים
נפגעות פשעים נגד נשים – נבט בבית ברחוב ארלוזורוב .ראנה דף מידע
של אשה לאשה בו פרסתי את הפרדיגמה החדשה הזאת וחיבורה לשיח
הפמיניסטי .מהפוליטי לאישי.

430

נשים כותבות לאשה

דליה אלטורי ,חיפה دالية الطّوري ،حيفا
באפריל  1999הגעתי לחיפה .סמוך לאותה תקופה ,התוודעתי לאשה לאשה
ברחוב הלל .ערב אחד הגעתי לשם ,בפסיעות חרישיות עברתי בפרוזדור
ונעמדתי ליד חדר שישבו בו נשים במעגל ,נכנסתי והתיישבתי סמוך לדלת.
זה היה מפגש שהבית מקיים מדי חודש ,והוא נקרא בפי החברות "קולקטיב".
לא נותר בזכרוני דבר מתוכן המפגש ,אך גודל ההפתעה שמילאה אותי אז
זכורה לי עד היום .כל־כך הרבה נשים :מבוגרות וצעירות ,רווקות ונשואות,
אמהות ,חד הוריות ,לבנות ושחומות עור ,ותיקות וחדשות ,לסביות ולא
לסביות ,דעתניות ,ווכוחניות ,קשוחות ,רכות ,רגועות ,כעוסות ועוד ועוד –
נפגשו כדי לדבר – על נשים.
לאחר שהקולקטיב הסתיים ,תפסה אותי חנה לשיחה קצרה ,הושיטה
מפתח ואמרה :כנסי לכאן מתי שתרצי .בדרך הביתה מששתי את המפתח
וחייכתי .בשבת נכנסתי לשם ,נעמדתי באותו חדר ,שקט ומוקף ספרים,
שלפתי ספר ממקומו ונשכבתי על הספה לקרוא .שתי אפיזודות קטנות
הספיקו לי כדי לרצות להיות חלק "מהבית" ,ולהצטרף לשאר הנשים .זה
זמן רב לא הייתי "בבית" ,והוא חסר לי מאוד.

דליה זק"ש ,חיפה داليا زكش ،حيفا
הגעתי לאשה לאשה בסוף שנת  ,1987אחרי לימודים בארה"ב בהם
הכרתי את הפמיניזם מנקודת מבט תיאורטית .למדתי על קרול גיליגן,
אדריאן ריץ ,ג'יין בייקר מילר ,סימון דה בובואר ,אודרי לורד ,ועוד ועוד.
זאת הייתה תקופת הפמיניזם הרדיקלי ,התרבותי ,הסוציאליסטי ,טרום
הפוסט־מודרניסטי .למרות שאת קריסטבה שמעתי בכנס כבר בשנות
השמונים .לא שמחתי לחזור לארץ ,לארץ של חוסר סובלנות ופתיחות,
של שוביניזם ושל עם הכובש ומדכא עם אחר .אבל חיה שלום מירושלים
הרחוקה אמרה לי לכי לאשה לאשה ,שמעתי שזה מקום טוב .גם הקהילה
הלסבית פמיניסטית נפגשת שם והרכזת ,חנה ספרן ,היא בסדר ,מספיק
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רדיקלית .כך היא שמעה .עם המלצה שכזו הלכתי למקום ,מעט בהתרגשות,
ומצאתי את ביתי ,הקהילה שלי וגם את בת זוגתי .זה לא קרה מיד ,זה היה
תהליך מעניין ומרתק של השתלבות ,השתתפות ושותפות ,פיתוח רעיונות
ובנייה של פרויקטים ,היכרות עם נשים מדהימות שכולן הן הקהילה שלי,
חלקן חברות נפש וחלקן חברות לדרך .זה היה גם תהליך של התבגרות וגם
של הזדקנות ,כך אני מקווה ,בסביבה מרתקת ומאתגרת .השותפות באשה
לאשה עבורי היא האפשרות להביע את דעותיי האישיות ,החברתיות
והפוליטיות בסביבה של נשים שמסכימות במידה זו או אחרת עמי ,וכאשר
אינן מסכימות הן לא פוסלות אותי אלא מקשיבות ומתווכחות .זאת קהילה
שגם כאשר אני בטוחה שהגעתי אל האמת המוחלטת ואל האור שבקצה
החשיכה היא לא מניחה ,מאתגרת ושואלת שאלות .קהילה הכוללת נשים
ותיקות וחדשות ,צעירות יותר או פחות ,עם דעות וידע אחר ושונה ,ואני
חייבת ושמחה להיפתח לכך .זה מקום בו יש לי חברות צעירות ,זקנות,
פלסטיניות ,מזרחיות ,לסביות ,סטרייטיות ואפילו אשכנזיות .לעתים אני
שוכחת שלא כזו היא החברה שמסביבי ואני אומרת למישהו/י ,אני הולכת
לבקר חברה שילדה ,או חברה שלי רוצה ללמוד לתואר ראשון־שני־שלישי
ורואה את מבט התדהמה ,כיצד ייתכן שיש לי חברות בגיל שכזה .לא תמיד
הכול פשוט ,נוח ונעים ,לעתים הוויכוחים קשים ונוקבים .לא תמיד קל
להפריד בין קבלה של האישה לבין הסכמה לדעותיה .אבל בדרך כלל אנחנו
בודקות את עצמנו ושואלות האומנם השתדלנו מספיק .לכן אשה לאשה
היא הקהילה שלי ,קהילה נעימה ,טובה ,מעניינת ומאתגרת.

דנה מירטנבאום ,חיפה دانا مريتنبوم ،حيفا
השנה אני חוגגת עשר שנים של עריכת דין פמיניסטית ,ואני זוכרת את
הרגע שבו הכול התחיל ,בשנת  .2000בקואליציית הנשים ,בהלל ,47
עמדתי במרכז שבו רצפת אריחים מקושטים ,ורותי גור יצאה מהחדר של
אשה לאשה ,ששם דיברה איתי ,ואמרה בקול רם" :יש פה עורכת דין צעירה
והיא דוברת רוסית והיא מוכנה לעזור" .פתאום ,כמו בקסם ,יצאו נשים רבות
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מכל החדרים (הרכזות של הארגונים ,שלמדתי להכיר – מרכז סיוע ,הקו נגד
אלימות ,וגם נשים אחרות שהיו ב"אשה" באותו זמן – נינה ,ופולה ועוד),
ושוב לא הייתי לבד ,לא בחיפה ,ולא בעולם ולא במחשבה ולא בעשייה .כי
מאותו רגע הפכתי להיות עורכת דין פעילה ,בהתנדבות ,של כל מה שצריך.
וזה היה משמח ומאתגר .מאוד .באותם ימים הייתי כמהה להיות עורכת דין
ולעזור ,והפכתי להיות פמיניסטית דרך העשייה .בעיקר עשיתי ולא שאלתי
ולא חשבתי ,וגם מיעטתי להשתתף בכל הישיבות שהתנהלו ולא הבנתי מה
זה קולקטיב ואיך זה קשור לדמוקרטיה ,והבנתי שיש הרבה דברים שאני לא
מבינה בדבר הזה שקרוי "פמיניזם" ,וגם לא שאלתי את עצמי ואני שמחה
שגם לא שאלו אותי – אם אני פמיניסטית.
היה צורך לעשות המון דברים והיו בעיות שהצריכו ייעוץ ועזרה
משפטית ,גם בארגונים וגם כמובן של הנשים שקיבלו שירות בקווי הסיוע.
למדתי פמיניזם מליווי של נשים קורבנות אלימות (עם מרינה פילטובסקי,
שבי ברזלי ומיכל מור ,ושל קורבנות הטרדה מינית (עם ליז הלוי) ,ועם נינה
מזרחי הקמנו "קו לעובדת" ובנינו סדרה של הרצאות לנשים בדיני עבודה.
ואז מצאתי עצמי מייעצת לפרויקט "שנת הפועלות" (עם נינה ומנאל שלבי),
וליוויתי את קבוצת הנשים הלסביות שהחלו תהליך לקראת אימהות.
צפיתי באהבה בהקמה של "עסק משלך" (שעוד חשבו לקרוא לו "הבנק
הפמיניסטי הראשון") ,וליוויתי את הקשר עם הקרן הראשונה שנתנה כסף
ואת ההלוואות הראשונות שניתנו לנשים .בין לבין שרי אהרוני (שהייתה
רכזת שוטף) התקשרה אלי לפני כל קולקטיב וניסתה לשכנע אותי לבוא,
ובימים האידיאולוגיים נהניתי להיות עם בטן הריונית בין כל האהבה והחום
שנשפכו עלי ,ולהתחכך בכל חברותי ההריוניות האחרות באותה שנה (גילה
נחום ,עמליה סער ,איילת אילני) ,והמשכתי לטפח את משרד עורכת הדין
הקטן שלי בנוה־דוד ,ולייצג א/נשים עני/יות ואת הדברים הרבים שרציתי
עם אחר/ות לקדם בשכונת נווה דוד ,והכול התחבר לי.
בשנת  2002בקיץ הגיע אלי טלפון מאשה מעניינת בשם ריטה,
שאמרה לי שהיא רכזת פרויקט מאבק בסחר בנשים ויש לה הצעה מעניינת
בשבילי ...אז באתי לשמוע ,למרות שכבר לא היה לי הרבה זמן להתנדבות.
אבל זו הייתה הפעם הראשונה שב"אשה" היה תקציב לשלם לי לעבודה
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משפטית ,וזה לכשעצמו היה מעניין ומרגש .לא חשבתי שהתפקיד של
עורכת דין בפרויקט מאבק בסחר בנשים הוא בשבילי ,כי לא נגעתי עד אז
בדברים שנוגעים בפלילי ,וגם לא ממש אהבתי להתעמת עם הזהות הרוסית
שלי ,ועם האפשרות הברורה שעליה דיברתי לאחר מכן בגלוי ,שגם אני ,כמו
כל אשה בנסיבות מתאימות ,יכולה להיות בזנות .כבר בעצם כתיבת השורות
האלה אני יודעת שיש כמה שלבן מתקומם ,אבל אני הבנתי תמיד שעצם
העובדה שאני כרגע לא בזנות אלא בעריכת דין היא לא עניין של בחירה ,כי
אם נסיבות חיי ,שהיו טובות ברגעים מסוימים .וידעתי שהיו ימים שהייתי
בקלות גם יכולה להיות בזנות .זה לא היה דמיון .זאת הייתה מציאות חיי,
וכמו כל דבר שבו נגעתי ב"אשה" ,בסופו של דבר איכשהו נגע בי ובחיי
במקומות הכמוסים ביותר ועורר אותם .ויכולתי לגאול גם את כאבי מתוך
הפעילות למען אחרות.
כך התחלנו ריטה חייקין ואני .כל בוקר שלי באותה שנה התחיל בטלפון
של ריטה חייקין ,אקטיביסטית אהובה ורכזת מיתולוגית ,שתדרכה אותי על
אתגרי היום ושערוריותיו ,במאבק בסחר בנשים .בדרבונה של ריטה וועדת
ההיגוי אז (ואהבתה של חברתי נעמי לבנקרון ממוקד סיוע לעובדים זרים)
הגענו למקומות שחשבנו שלא ניכנס אליהם .בין היתר התחלנו להעביר
הכשרות לשוטרים ,לפרקליטות ולייצג קורבנות סחר בתיקים (עוד לפני
שחוק זכויות נפגעי עבירה נכנס לתוקף) .אני חושבת שהעבודה בפרויקט
המאבק בסחר בנשים הייתה הפעם הראשונה שממש הבנתי את החיבור של
המשפט ,הפמיניזם ,השינוי החברתי והצורך האדיר להאמין שהשינוי של
עמדות ותפיסות יכול להתרחש .בתוך החממה של אשה לאשה על דורותיה
ועל כל הפרויקטים והארגונים שקמו – להאמין היה אפשרי .ושינויים
שמתחילים במילים ,רעיונות ובלבול תוהה הפכו לעשייה משמעותית
ויעילה .מעולם לא הודיתי לריטה על הטלפון שעשתה אלי ששינה את חיי
לנצח ,כאשר הפגיש אותי עם תובנות שקישרו בין שיחותינו והאידיאולוגיה
שלנו לבין שינוי עולם ברמות רוחב.
באותה שנה גם קמה קבוצה של אמהות אקטיביסטיות והיינו נפגשות עם
הילדים/ות אחת לשבוע ב"אשה" .בין המשחקים היינו מדברות פוליטיקה
פמיניסטית .בשנת  2003דרבנו אותי פולה מילס ורותי גור להגיש מועמדות
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למלגה של הקרן החדשה לישראל ונסעתי לשנה לארה"ב .כל אותה שנה
של לימודים התגעגעתי לאשה לאשה ולחברות .בנוסטלגיה הבנתי שאין,
אין ,אין אין ארגון כמו אשה לאשה בכל העולם כולו .וזאת הייתה שנה
שראיתי ופגשתי הרבה ארגונים.
חזרתי לישראל להוטה לעשות משהו למען יישום החלטה " – 1325נשים,
שלום וביטחון" ולסיים את הכיבוש בדרכים משפטיות נאורות .הצטרפתי
לארגון "איתך־ َم َع ِك משפטניות למען צדק חברתי" וביקשתי מאוד שיאפשרו
לי להקדיש זמן לפעילות באשה לאשה במסגרת עבודתי כדי לעשות למען
הנושא של נשים ומלחמה .וכך היה .שרי אהרוני ,שהייתה רכזת פרויקט
 ,1325אמרה לי "לאט לאט" ,וביקשה ממני להכין הרצאה משפטית על
נשים ,מלחמה ומשפט הומניטארי לצבא (ויצאנו לדבר עם הצבא) ,ואז
ביקשה ממני שנכין "דו"ח קצר ,לא משהו מסובך ,רק אולי חמישה עמודים"
על הנושא של נשים ומלחמה להגיש לאו"ם לחגיגות  10השנים להצהרת
ביג'ין ,בשנת  .2005וכך היה .במשך כמה חודשים טובים מחיי ובעזרתה
המדהימה של תלמה בר־דין ושל מתנדבות רבות אחרות כתבנו את הדו"ח
הזה (שהצטרף לדו"ח הצרכים שעשו עמליה סער ,דליה זק"ש ושרי
אהרוני) ,שנקרא "נשים ,סכסוך אלים וכיבוש :פרספקטיבה ישראלית",
ויצא חתיכת מסמך עם עשרות עמודים .העבודה על הדו"ח ,שיתפה כמות
אדירה של ארגונים בחברה האזרחית וארגוני זכויות אדם שתמכו בדו"ח,
וכללה ראיונות שטח עם הצבא ועוד .אף פעם לא אוכל להודות לתלמה בר־
דין מספיק ,על כך שהייתה תמיכה כל כך גדולה בי בזמן הזה ,שבו הצלחנו
כולנו בשל רמות אידיאולוגיות בשחקים ורמות לחץ זמן – לריב ולהשלים,
לצעוק ולבכות ,לצחוק בטירוף .ולהודות שוב לפולה מילס שתרגמה את
הדו"ח לאנגלית בזמן כל כך קצר .ולכל מי שעשו הכול כדי שנצליח להשמיע
בפעם הראשונה נקודת מבט ייחודית של נשים שונות מישראל ומה שהן
אומרות על המלחמה ,הכיבוש ומצב זכויות הנשים.
נסעתי עם הדו"ח לאו"ם יחד עם מנאל שלבי ,שהרימה אותי מהרצפה
בזמן שנשים ישראליות שהיו שם כמעט ירקו בפני (ורצו אחרי זה לרדיו
להתראיין על הממצאים של הדו"ח של "אשה" ...ממצאים שכמו תמיד הפכו
לאחר מכן למיינסטרים) .ושם ,בניו יורק ,בשנת  ,2005אמרתי כן .כן ,אנחנו
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נדבר על הכול ,על רצח של נשים ועל נשק ,ועל הקשר בין כל דבר לכל
דבר .וכן ,לא יאהבו אותי .אבל יש לי בית וקהילה ונשים בשני ארגונים
פמיניסטיים לפחות ,שיודעות שלאמת פנים רבות ,וקולות שונים שצריכים
להישמע .והקול שלי ,צלול מאי פעם ,שוב לא חושש להישמע .בקקופוניה
אדירה של קולות וזהויות ודעות .יש עוד הרבה לספר מאז ועל שאר הדברים
שעשיתי בחיי שהושפעו מהמפגש שלי עם אשה לאשה והנשים הרבות
שהן חברותי לדרך ,אך אני בעיקר רוצה למסור את אהבתי לכל הקורא/ות
של הספר ולייחל ש"אשה" תמשיך להיות בית לריבוי קולות ודעות ומקום
של אהבה.

ורד קלמי ,קרית אתא فريد كاملي ،كريات اتا
יש לי פינה חמה מאוד לאשה לאשה .תחילת הדרך היא אמנם דרך "קו־
חרום" ,אך מבחינתי זה אותו הדבר .תחת קורת הגג של אשה לאשה יש כמה
וכמה תחומים הנותנים מענה ,תמיכה ועזרה לנשים בכלל ולנשים מוכות
בפרט .אך הקשר החם שלי עם אשה לאשה היה כשהתיאטרון הפמיניסטי
הופעל אצלם .פעם בשבוע ,מתקבצות נשים נהדרות ,קפה ועוגה ,חדר
חמים ,תמונות ,שטיח ושולחן ,מסביב כורסאות וכיסאות ,הכול מוכן ,ולא
רק לנו ,אלא לכל מי שרוצה לשבת לנוח ,לחכות שההרצאה/סדנא/פעילות
שונה תתחיל .כמה וכמה חדרים ,בכל חדר משהו אחר .המקום חמים ממש
כמו בית .כל שבוע הייתי מרגישה כאילו אני הולכת לבית ולא למקום סתם
בו מתנהלת סדנת התיאטרון שלי .הייחודיות בתיאטרון היה שילוב של
נשים יהודיות וערביות .בזכות התיאטרון ,בזכותה של גל־שחף־גלבוע־גר,
המורה שלנו ,למדתי הרבה על הווי החיים של האישה הערבייה ,על סבלה,
על ההנאות הקטנות שלה ,וגיליתי שבעצם אשה ערבייה ואשה יהודייה
– הרבה הבדל אין .כשמדגדגים צוחקות שתיהן ,כשצובטים שתיהן בוכות.
הרבה קשרים נרקמו בינינו ,הנשים ,בזכות המפגשים .באותו מקום יושבת
גם "מהות" ,דרכם נרשמתי לקורס "איך לחפש עבודה" .קיבלתי עוד הרבה
טיפים ,וכמובן ,עבודות .אשה לאשה פתחה דלתה לכל הנשים באשר הן
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נשים .אני לא חיפאית ועל זה צר לי ,כי אחרת הייתי נמצאת הרבה יותר
במקום המקסים הזה.

חגית שטינברג ,קרית ביאליק حاجيت شطينربغ ،كريات اتا
הפגישה הראשונה שלי עם אשה לאשה הייתה כשורדת גילוי עריות
ואלימות במשפחה ,דרך מרכז סיוע ,בשנת  ,1996כשרותי גור הייתה מנחת
הקבוצה שלי .באותה תקופה ניהלתי את חדר הכושר של ליאו בק ותלמה
הייתה מנויה שם .רותי שלחה אותה אלי להתאמן בחדר כושר .תלמה,
שלימים הפכה לחברה טובה ,הייתה הראשונה ששמעתי מדברת בקול רם
את מה שחשבתי בתוכי ולא העזתי להגיד .היא זו שסיפרה לי ,נדנדה לי
והביאה אותי לאשה לאשה .בשנים הראשונות ההתנדבות וההשתתפות
שלי הייתה במינון נמוך .למעשה ,רק כשחזרתי מסין בשנת  2005ו"אשה"
עברה מהלל לארלוזרוב ,בפעם הראשונה שנכנסתי לקואליציה ראיתי את
שרי אהרוני שאמרה לי "וואוו חזרת .איזה יופי!" ,אז נפל לי האסימון והבנתי
שאני חלק מ"אשה".
במהלך השנים כל התפיסה האידיאולוגית שלי קיבלה חיזוק מהנשים
החכמות והמקסימות של "אשה" ,ודברים אחרים אשר היו אצלי בלא מודע
או מתוך מיתוסים שהחברה טפטפה לי כמו לכולן/ם ,קיבלו התייחסות
ותפיסה אחרת ,ובמקביל אפשרו לי לבחון דברים בצורה יותר ביקורתית,
פתוחה ומקבלת .כמו כן הביטוי "האני הוא הפוליטי" אשר הופנם אצלי
בהשתתפות בתוכנית "חונכות לזכויות" (של "איתך־מעכי" והפקולטה
למשפטים באונ' חיפה)  ,קיבל חיזוקים נוספים מקריאת ספרים פמיניסטים,
חלקם כאלו שכתבו נשים שלנו ממש ,קיבל משמעות דומיננטית בהבנה,
הפנמה והפעילות שלי .ללא ספק ההסתכלות הזו כמו גם הסתכלות על
נשים רבות הראויות לחיקוי ,אפשרו לי לעבור תהליך עמוק עם עצמי
בתקשורת בין־אישית ,ברישות ומעורבות חברתית ובמעגל העבודה .גם אם
לא היה קל לא פעם ,עזרו ועדיין עוזרות לי לגדול ולא להפסיק להאמין
וליצור מציאות אחרת.
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גם כלסבית וכאשכנזייה המחוברת מאז ומעולם לאוכלוסייה
הפלסטינית ורגישה אליה ,מצאתי את מקומי ב"אשה" כאשר הפעילויות
של "אשה" ,ובתוכן שלל המגדרים והמגזרים ,פתוחות לקבל כל אחת על פי
דרכה היא .ולא ,זה לא מובן מאליו .גם כחלק מהאידיאולוגיה (פוליטיקת
הרבעים) וגם מהנשים עצמן ישירות ,אני לא חוששת לקבל ביקורת ,גם אם
יש כזו .במשך הזמן נכנסתי לפעילות בכל מיני ועדות ותפקידים אחרים
ביניהם שלוש שנים בוועד ,פרויקט "נשים ,שלום וביטחון" ,ארבע שנים
בוועדת היגוי של פרויקט "מאבק בזנות וסחר בנשים" ופעילות שטח של
הפרויקט ,בוועדת כוח אשה ,במשך שלוש שנים הייתי אחראית על אתר
האינטרנט של הארגון וכמו כן התנדבות בשוטף ,הפגנות ,כנסים ואין ספור
הרצאות ,קבוצות ופעילויות של "אשה" ,ב"אשה" ומחוצה לה והתגייסות
וסיוע לנשים מוחלשות ובמצוקה.
אחד הדברים החזקים שאני מקבלת הוא גב מאוד גדול מנשים ב"אשה",
וכתוצאה ישירה מהאידיאולוגיה של הארגון – אי מוכנות לשתוק ולהבליג
על עוולות חברתיות בכלל וכנגד נשים בפרט ,וצורך להיות האני האמיתי
שלי ,ומתוך ביטחון עצמי להעלות את הדברים הללו לשיח החברתי ,גם
כשאני יודעת שאתקל בקירות שלא יסכימו עם דבריי ואשלם על כך מחיר.
לא יכולה לחשוב על קהילה אחרת שהייתי מסוגלת להתחבר אליה מהמקום
הכי אמיתי שלי ,כמו שאני מתחברת לאשה לאשה ,ולא יכולה לחשוב איפה
הייתי אילולא הבית הזה היה קיים.

ח'ולוד ח'מיס ,חיפה خلود خميس ،حيفا
לבית אשה לאשה הגעתי בעקבות מודעת דרושות לתפקיד גייסת כספים,
בקיץ של  .2007עד אז לא ידעתי בכלל על קיום הארגון .אני זוכרת
שכשיצאתי מראיון העבודה אמרתי לעצמי" :כאן אני רוצה לעבוד" .אף על
פי שלא היה לי ניסיון בכלל בגיוס כספים ,התקבלתי לעבודה .מצאתי את
עצמי מוקפת בנשים תומכות שחיזקו אותי ועזרו לי להתפתח ,הן אישית
והן מקצועית.
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לקח לי בערך שנה עד שהתחלתי להבין את השיח האחר של הפמיניזם
באשה לאשה .כאשר התחלתי לעבוד ,הייתי באמצע כתיבת התיזה שלי
לתואר שני בספרות אנגלית .למרבה האירוניה ,כתבתי על "מרחב משלה"
והשתמשתי בתיאוריות פמיניסטיות .ובכל זאת ,הפמיניזם האקדמי הזה
היה מנותק לחלוטין ממני .הבנתי אותו ,אך לא קישרתי אותו למציאות שלי
ולחיים האישיים שלי ,ולא עשיתי את החיבור שבין הפוליטי לאישי ,שכיום
נראה כה טבעי.
באשה לאשה קיבלתי הרבה ,התפתחתי בכיוונים חדשים ,וגיליתי
רבדים חדשים של עצמי .אבל יותר מכול ,קהילת אשה לאשה העניקה לי
את הלגיטימציה להשמיע את הקול שלי במרחב הציבורי .מאז שאני זוכרת
את עצמי ,אני כותבת .ואני יכולה להצביע בוודאות על תהליך התפתחות
הכתיבה שלי לכיוונים חדשים ואחרים בעקבות היותי חלק מקהילת אשה
לאשה .בעבר הייתי כותבת לרוב למגירה .שנה לאחר שהגעתי לאשה לאשה,
פתחתי את הבלוג שלי ,שמראה על תהליך ההתפתחות מהמרחב הפרטי
למרחב הציבורי .כיום אני מבינה שלקול הייחודי שלי יש מקום במרחב
הציבורי ,וכי חוויותיי האישיות – על אף שהן ייחודיות לי – הן לגיטימיות
ויש חשיבות להשמיע את הקול הזה ,וכי כל חוויה אישית למעשה היא גם
פוליטית .הלגיטימציה הזאת לקול שלי היא אחד הדברים המשמעותיים
עבורי שקיבלתי מנשות אשה לאשה.

מישל לוטרל (הבת של ח'ולוד) ,חיפה ميشيل لوطرل (بنت خلود) ،حيفا
תמיד הרגשתי טוב ומוגנת ב"אשה" .כולן תמיד מתייחסות אלי טוב .מאז
שאמא התחילה לעבוד ב"אשה" נהיה לי יותר ביטחון עצמי ולמדתי הרבה
דברים חדשים על החיים וגם על עצמי .למדתי מה זה לסביות ,מה זה סחר
בנשים ,ואיך להיות יותר אחראית .כמעט כולן ב"אשה" חברות שלי (כמעט,
כי אני עדיין לא מכירה את כולן) וכל נשות אסוואת חברות שלי .אמא
השתנתה המון .דרך החשיבה שלה השתנתה .היא התחילה להיות יצירתית
בנוגע לאיך לפתור בעיות.
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אשה לאשה היא כמו בית שני בשבילי .אני נמצאת באשה לאשה מאז
שהייתי בת  ,12.5כלומר פחות או יותר מאז שאמי התחילה לעבוד .הייתי
עוזרת פה ושם ,אבל רק כשהייתי בת  16-15התחלתי יותר להתנדב .לפני
שהגעתי ל"אשה" לא ידעתי מה זה להיות פמיניסטית ,והיה אכפת לי יותר
ממראה חיצוני וממה שאחרים חושבים .אשה לאשה עזרה לי להתבגר
ולהבין שיש דברים יותר חשובים בחיים .יש לי פרספקטיבה חדשה על
החיים .עכשיו אני גם פמיניסטית ,אני עושה מה שאני רוצה (הרוב צריך
הסכמה מאמא שלי כמובן  )Jואני לא חושבת כבר על מה אנשים חושבים
עליי ,אני חיה על פתגם שגיליתי לא מזמן של ד"ר זאוס“Those who :
” .mind don’t matter, and those who matter don’t mindאשה
לאשה זה כמו בית שני בשבילי .הכרתי המון נשים נחמדות וטובות שנהיו
חברות מאוד טובות שלי ,אחת מהן היא תלמה .היא נהייתה מין דודה שלי.
היא כמו משפחה בשבילי ,ואני אוהבת אותה מאוד .בעזרת אשה לאשה
למדתי להיות יותר פתוחה לאנשים השונים ממני וגם גיליתי את עצמי יותר,
וכל זה חיזק עוד יותר את הקשר שלי עם אמי.

חיה שלום ,ירושלים حايا شالوم ،القدس
מה אורך הדרך מירושלים לחיפה? אותו דבר כמו מחיפה לירושלים ,אבל
מה? כשאני נוסעת לחיפה ,אני יודעת שאני נוסעת לחברות ,שאני נוסעת
לראות ולדבר עם נשים מקסימות ,ולהתפעל מחדש מהעשייה ,החביבות
והצהלה .מחיפה לירושלים ,נו? אני הרי יודעת שאבוא הביתה ,עייפה אך
מרוצה ,ויישר למיטה ולחלום חלומות נעימים .גם הטילים שנורו לא הרתיעו
אותי לעשות את המרחק ,לבוא ולפרגן ולשאוב אומץ על מנת לעמוד על
דעות האנטי מלחמתיות ואנטי שוביניסטיות ומיליטריסטיות .כן .שאבתי
המון כוח מכן ,נשים יקרות!
למה פתחתי במילים אלו ,כדי לא להיות כל כך בנאלית ולהתחיל ולומר:
יה! איזו השראה מטיל עלי המקום הזה שקוראים לו אשה לאשה .לטייל בין
החדרים ,למעלה ,למטה ,במדרגות ,בשירותים ולהרגיש את המזגן שמצנן

440

נשים כותבות לאשה

בקיץ ומחמם בחורף .אבל יותר מכל אני רוצה לומר תודה לכל הנשים
הנפלאות במקום הזה .אין כמותו בארץ ,נכון? מגוון רב תרבותי ,רב עדתי,
רב מיני ,רב פוליטי ופמיניסטי (כלומר ,מהמרכז שמאלה־שמאלה) ,ובכלל
צבעוניות שרק מפרה ומפרגנת ונותנת .נכון ,כמו בכל מקום ,יש גם חריקות
פה ושם .אבל הי! כמה שנים המקום הזה קיים? המון! ( ,30זה המון!) ועד
כמה השפיע על נשים ,ושינה את חייהן? המון!!
ואני רוצה להזכיר :זה המקום שאירח לראשונה וממנו נזרעו הזרעים
להקמתה של קל"ף ,קהילה לסבית פמיניסטית .באפריל  .1987כאן זה
התחיל .מקום מחבק ומאפשר את הקפיצה הלאה( .אם אדייק ,זה היה
במרפסת ,בכתובת הקודמת ,אבל מה זה חשוב .העיקר שזה היה בחסות
ובאירוח של אשה לאשה) .ולפני כן ,ב־ ,1979היו אלה שתי נשים ,טרי ונורית,
שבאו מחיפה ,בתקופת טרום אשה לאשה והקימו יחד עם ירושלמיות את
"קול האשה" ,שאף היא קיימת עד עצם היום הזה ,אם כי בגלגול שונה למדי.
אז כן ,זה נכון ואמת לומר :יש משהו בחיפה ובנשותיה שמהוות השראה
לנשים.
אני אוהבת את אשה לאשה ,דרך פעולתה וארגונה הייחודי והפמיניסטי
כקולקטיב המגיע להחלטות משותפות ופה אחד (קונסנזוס ,בלע"ז);
הפרויקטים השונים והמתחדשים ,היצירתיות ,ההתלהבות ,העשייה .כי
כזאת היא :נשים למען נשים ,להעצמתן ,לפרגון עם הרבה אהבה ,אכפתיות
ולהביא לשינוי בחברה הפטריארכאלית האולטרה גברית ,גזענית,
פונדמנטליסטית וצבאית ,הקיימת היום .ככל שזה קשה וכמעט סיזיפי ,אתן
מצליחות לחולל שינוי! באהבה.

חמדה ארד ,סיאטל حمدا اراد ،سياتل
בכנס הפמיניסטי הראשון שנערך בחיפה בשנת  1982החלטנו ,כמה
חברות ,חלקנו תלמידות לתואר ראשון ותארים מתקדמים ,וחלקנו נשים
בשלבים מתקדמים יותר של חיי העשייה ,להקים קולקטיב לטובת נשים
בתפיסת עולם פמיניסטית .קולקטיב שימלא את החסר בליבון נושאים
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שהם מעניינן של נשים בכלל ובישראל בפרט ויתן מענה למגוון הקשיים
הנובעים ממדיניות בכל רמות השלטון והמנהל ומכוחנות מודעת ושאינה
מודעת .ההזדמנות הזו היוותה פתח אל עולם נסתר וגלוי כאחד .מה שנשאנו
כתובנות אישיות כל אחת בתוך עולמה הפרטי ,מתוך התבוננות בסביבה
בה גדלנו ,והתנסויות עם העולם הרחב ,קיבל לפתע מקום ללא סייג ,ביטוי
לחשיבה משותפת וליצירתיות הנובעת מהרצון לשנות ומהכוח הנובע
מהקבוצה .התחושה הייתה עילאית ,לא פחות .אולי הרחבה מטפורית של
"חדר משלה" לווירג'יניה וולף.
הנושאים שליבנו נגעו לצדדים רבים של הקיום כנשים בעולם הישראלי,
עם זאת היה צורך להתמקד בשל אילוצי תקציב וכוח אשה .נושאים רבים
נכללו תחת הכותרת של צדק חברתי ,כגון שוויון בהזדמנויות ,בשכר ,וכל
זאת מול החוק האזרחי והדתי ,ושאלת הלגיטימיות של בעלות האישה
על גופה .במקביל הבנו את החשיבות של יצירת יסודות תרבותיים שבהם
השיח הפמיניסטי יוכל להתקיים בקונטקסט רחב .יצירת קבוצות להעלאת
המודעות עבור נשים שגיששו באפלה יחסית ,שחשו פער בין שאיפותיהן
ותחושותיהן בחיים האישיים ובעולמן המקצועי וזכו בפעם הראשונה
לכנותם בשם ולפתח שפה שמתארת בדיוק רב יותר את אשר חוו .כדי
לתמוך בכל הפעילות הזו הקמנו ספרייה ובה ספרים ומאמרים שתורגמו
לעברית ופמפלטים בנושאים מגוונים .הצענו ערבי עיון וארגנו מופעי
תרבות סביבם יכולנו לדון בנושאים רגישים ולהדק את הקשר של החברות
הפעילות עם קהילת הנשים הרחבה .בעקבות המפגשים הללו ביקשו לא
מעט מהמשתתפות באירועים אלה להצטרף למעגל העשייה .הזדמנויות
אלה איפשרו מגע קרוב יותר עם פעילות פמיניסטיות בארגונים כגון המקלט
לנשים מוכות והמרכז לנפגעות אונס בחיפה וארגונים בעלי גישה לנושאים
קרובים כגון המכון לחקר תקשורת ומשפחה .המכון עסק בתדמית האישה
באמצעי התקשורת והשפעתם על תפיסת הנשים את עצמן ,תדמיתן בעיני
נשים וגברים והמסרים הפוגעניים ,עד כדי זליגה אל סיכון ממשי בחיי נשים.
בחלוף הזמן ,חלק מהפעילות הוקדש לשיתופי פעולה ברמה
הארצית .מעורבות בכנסים הפמיניסטים ,בארגון ובהרצאות ,פנלים
וסדנאות ,והתאגדות אד־הוק לנושאים משותפים למשל פורום הארגונים
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הפמיניסטיים .פורום זה תבע ממקימי הערוץ השני להתייחס אל הצורך
בשילוב נשים במדיה ופיתוח רמה מינימלית של אחריות כלפי ההשפעות
המזיקות על תפיסת נשים בחברה והפגיעה בהן .לשם כך כתבו נשות הפורום
ואני בתוכן דו"ח לוועדה הממשלתית שדנה בעניין הערוץ השני והצגנו את
הצעותינו לשינוי .בנוסף ,שיתוף הפעולה בפורום הארגונים הפמיניסטיים
הניב פעולה הפגנתית מול בניני האומה שבה מחינו על תחרות מלכת היופי
של ארגון נעמ"ת האמור לייצג את זכויות העובדות.
דגשים שונים של גרעין הפעילות הובילו ליצירת קבוצות בעלות
התמקצעות על פי עניין .נושאים כגון מקום הנשים באופן פרטי וקיבוצי
בהתייחס למצב הפוליטי־מלחמתי ,מקומן של הנשים הלסביות בקהילתן
ובקהילה הרחבה ,המצב המשפטי והפוליטי של נשים בישראל ברמת
הייצוג והחוק .כמו גם בתמיכה משפטית לנשים הנמצאות במבוי סתום מול
הרשויות בכלל ומול הממסד הדתי השולט בענייני משפחה בפרט .נושאי
בריאות ובריאות הנפש של נשים והפוליטיזציה של המערכת הרפואית
עם דגש על שליטה בתחומי הגינקולוגיה והפסיכיאטריה וכן סיוע לנשים
במצוקה בעקבות אונס או אלימות במשפחה .חברות אשה לאשה היו לעתים
קרובות מעורבות בכמה נושאים שנגעו לליבן ופעלו במסגרת ארגונים בעלי
עניין משותף .מתוך תחומי העניין של החברות נבעו שיתופי פעולה למכביר
שכללו לימוד ,הסברה ,הפגנות ,פעילות בשטח וניסיונות לשנות דברים מן
היסוד ברמה הפוליטית.
אשה לאשה שימשה מרכז מידע על מגוון ארגוני התמיכה בקהילה
בחיפה ובארץ בכללותה .בשיחות עם נשים שפנו ליעוץ אשה לאשה אני
זוכרת במיוחד את רגש ההקלה שחשתי כשניתן היה לעזור ,למשל בהפניה
לעזרה משפטית .אבל גם את כובד המשקל וההבנה שהדרך עדיין ארוכה,
כאשר אין בנמצא עדיין ארגון שמטפל בקשיים שנשים נתקלות בהם ופונות
לבקשת סיוע .מתחילת רעיון ההקמה זכינו לתמיכה רוחנית מנשות קול
האשה ,שפעל לפנינו ונסגר כארגון חיפאי ב־ .1982אם כמאירות דרך או
כמנטוריות אישיות ובשנים מתקדמות יותר של הארגון בהשתלבות ממשית
בעשייה .אך כקולקטיב שמנו לעצמנו כמטרה לקיים סדר יום חדש ,שמקדם
את אשר נראה בעיני החברות עכשוי ורלוונטי עבור נשים בחברה הישראלית.
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אשה לאשה היה הרבה יותר מארגון שפעל למען חברותיו או למען
מטרותיו בלבד שהן רבות ,חשובות וטובות .אשה לאשה כארגון הצליח
ליצור אפקט אדווה ,שבו השיח לא רק מתאפשר וקיים אלא גם משפיע
על מעגלי שיח נרחבים בקהילה שאינה מכנה עצמה פמיניסטית בהכרח.
מה שלגיטימי לראות ולהראות לאור יום היה אסור ובלתי אפשרי במידה
רבה לפני הקמת הארגון והמרכז הייחודי הזה ודומיו ברחבי הארץ .הגרעין
הקשה שנושא את הדנ"א הפמיניסטי מדור לדור ,מאפשר לדורות רבים
שאינם נשאים מובהקים לחוש בחופש שהעניקו המנהיגות והפעילות
הבלתי נלאות לאורך חיי אשה לאשה לטובת הכלל.

חנה ספרן ,חיפה حانا سافرن ،حيفا
לעתים אני שואלת את עצמי איך היו נראים החיים שלי אילולא באתי
לעבוד באשה לאשה .עכשיו ,בימים שאני באה להתנדב ,אני יורדת
במדרגות המובילות אל הבית שלנו ומחייכת לעצמי .יש כאן מקום טוב,
מקום נכון .אולי לא תמיד קל ,אולי לא תמיד נחמד ,אבל בהחלט מיוחד
ושונה .אני לא מכירה הרבה מקומות כאלו .אני פותחת את הדלת ומימיני
מחייכת אלי שירין .אני יודעת שבחדר הסמוך יושבת לה רולא ולא מפסיקה
לעבוד ולתכנן מה ניתן לעשות כדי לשנות את העולם...
הגעתי לעבוד באשה לאשה בסוף שנת  ,1987לגמרי במקרה ,ונשארתי
עד היום בכלל לא במקרה .את המודעה בעיתון ראתה חברתי מימי התיכון
והיא הייתה זאת שהודיעה לי שיש הצעת עבודה מתאימה לי במיוחד.
היא ידעה שבזמן לימודי באוניברסיטה השתתפתי בקבוצה להעלאת
מודעות של הפמיניסטיות ההן ,של שנות השבעים ,נעמי נמרוד ,ברכה זיו
וחברותיהן ...כאשר הגעתי לראיון העבודה התפעלתי מהחבורה שהייתה
שם .פמלה בטר־נסאר ,איילת אילני ,לאני רבין וענת סברון .כל אחת מהן
אשה פמיניסטית מדהימה בדרכה שלה .הן היו מוכנות היטב לראיון ושאלו
את כל השאלות הנכונות כדי לאתר את האישה המתאימה לעבודה .הן
הצליחו .בתשע השנים שבהן עבדתי באשה לאשה השקעתי ,יחד עם הרבה

444

נשים כותבות לאשה

חברות ,את כל ההתלהבות והמרץ שהיו לי .בשנת  1996עזבתי את התפקיד
והמשכורת ,אבל לא את הארגון והפעילות בתוכו.
היום ,בעולם של אינטרנט וטלפונים חכמים ,הפעילות של הארגון גדלה
והתעצמה .דף המידע הפסיק לצאת לאור בדפוס ,ונשים זקנות זה לא רק
פרויקט ,אלא זה ממש אני וחברותיי .יש תמיד נשים חדשות שמוצאות
ב"אשה" את הבית שלהן ויש כמובן את כל מי שהגיעו מזמן ,כמוני ,ולא
עזבו .אני מסתכלת לעתיד המשותף הזה בתקווה ובשמחה .המאבק לחברה
אחרת ,טובה יותר ,משתפת ומתחלקת ללא גזענות לשונה ולאחר/ת וללא
שנאת נשים לא עומד להיגמר .היכולת של אשה לאשה להמציא את עצמה
מחדש וכל פעם הופכת את החיים למסע מרתק .שמחה ללכת יחדיו.

נעמי ספרן־הון (הבת של חנה ודליה) ,ניו־יורק

نعمي سافرن־هون (بنت حنا وداليا) ،نيويورك
קשה לי לחשוב על הילדות שלי בלי לחשוב על אשה לאשה .אני זוכרת,
בתור ילדה קטנה ,אחרי בית ספר הייתי הולכת ברגל ל"אשה" ,שאז עוד
הייתה בארלוזרוב  ,88כדי לפגוש את חנה (אמא) כדי שנלך ביחד הביתה.
אבל זה היה תמיד מאבק לשכנע את חנה לעזוב את המשרד ,תמיד היה לה
עוד טלפון ועוד משהו שהיא הייתה חייבת לעשות .אני גם זוכרת שבתקופה
שהיה יוצא דף מידע הייתי עוזרת לקפל ולשלוח .יש לי זיכרון ממש ברור
שאני יושבת בסלון של "אשה" לבד ומחתימה את המעטפות עם הכתובת
של "אשה" כמו שהיינו עושות פעם ,זה בטח היה בתחילת שנות ה־ , 90ואני
עוד לא הייתי בת עשר.
המעורבות של האימהות (חנה ודליה) שלי ב"אשה" לעולם לא הפסיקה
גם אחרי שחנה עזבה את העבודה שם .אני זוכרת שחזרתי ממחנה קיץ
( ,)1998ואף אחד לא היה בבית ולי לא היה מפתח .כעסתי מאוד כיוון שחנה
ידעה שאני חוזרת ואין לי מפתח .כשהיא חזרה ,היא התנצלה ואמרה שהיה
מקרה חרום והיא הייתה חייבת לעזור לאשה שההוצאה לפועל הייתה
בחנות שלה .וככה נולדה "עסק משלך" (העמותה להעצמה כלכלית) .באותו
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יום בטח כעסתי כיוון שהרגשתי שאני לא הראשונה בסדר העדיפויות,
אבל בהסתכלות אחורנית אני מבינה ואפילו מברכת על העשייה החברתית
שגדלתי איתה ובתוכה.
כאשר אני חושבת על המקום הזה אני לא רק חושבת על המשפחה
והבית ,אני גם חושבת על הקהילה .לגדול ב"אשה" היה לגדול בקהילה של
נשים מעניינות ,רגישות ,פעילות חברתית ואוהבות .רק היום אני מתחילה
להעריך את מה שזה נתן לי לחיים – תחושה שאני אף פעם לא לבד ,תחושה
של יכולת וכוח לעשות מה שאני רוצה .לקח לי הרבה זמן להבין שבהרבה
מובנים יש לי פריבילגיה – יש מסביבי המון א/נשים מבוגרים שהכירו אותי
בתור ילדה ושראו אותי גדלה ושהפכו להיות חלק מחיי – יש בזה היכרות
שהיא הרבה מעבר לקשרים חברתיים אחרים – זה קשרים שיש בדרך כלל
רק במשפחה.
אחד הדברים שתמיד הרשימו אותי כל־כך ב"אשה" זה המגוון הגילי וזה
שלאמהות שלי תמיד היו חברות בכל הגילים ,צעירות ומבוגרות .הצורך
בקהילה וחברים/ות שונים ,גם מבחינה גילית וכמובן מגדרית ולאומית,
פתחה בפני עולם חברתי מגוון והראתה לי שאפשר ליצור קשרים חברתיים
אחרים ולנסות לחיות את החיים כמו שאני רואה לנכון .היום ,בתור בחורה
צעירה ,חשוב לי מאוד ליצור לעצמי ,במקום בו אני גרה ,קשרים חברתיים
בדומה לקהילה שבה גדלתי .תודה שנתתן לי את הכוח להיות מי שאני .היום
אני בת  28חיה ויוצרת אמנות בניו־יורק.

טלי שחורי ,ראש העין طايل شحوري ،روش هعاين
"האישי הוא הפוליטי" .זו הייתה אחת הססמאות שחזרו וליוו אותי בכל
תקופת הפעילות הפמיניסטית שלי .לכן ,בסיפור שלי על אשה לאשה
הסיפור האישי שלי שזור לכל אורך הכתיבה .בשנת  1982סיימתי את השירות
הצבאי במסגרת נח"ל לעיירות פיתוח במעלות ,והתחלתי ללמוד לתואר
ראשון באוניברסיטת חיפה .התגוררתי אז עם בן זוג במושב בגליל ונסעתי
בכל יום הלוך וחזור מחיפה לגליל .באותם ימים התקיימה באוניברסיטה
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פעילות פוליטית ענפה וסוערת .אבל כל האקשן הזה חלף לידי ובשנת
הלימודים הראשונה שלי בחרתי שלא להיות חלק ממנו .במקביל נתקלתי
פה ושם ,כמעט באקראי ,במסרים פמיניסטיים ש"היו באוויר" ונקלטו רק
על ידי מי שהייתה מכווננת ,כמוני ,לתדרים המתאימים .כך נתקלתי במקרה
בגיליונות הראשונים של מגזין "נגה" ,שיצא לאור באותה תקופה ושקראתי
בשקיקה .לא הכרתי נשים פמיניסטיות אחרות ולא הייתי מעורבת בשום
פעילות פוליטית או אחרת.
יום שישי אחד ,אי שם באוקטובר  ,1982שהיתי לבדי בבית הורי בקרית
טבעון .כנראה ששמרתי על הבית והכלב למשך סוף השבוע ,כשהורי נעדרו
ממנו ,והרכב המשפחתי עמד לרשותי .לגמרי במקרה נתקלתי במודעה
בעיתון שהכריזה על קיומו של הכנס הפמיניסטי ה־ 5בחיפה באותו
סופשבוע בדיוק .ממש יד הגורל .מיד ידעתי שאני נוסעת ל"בית אבא חושי"
להשתתף באירוע הזה .הכנס הפמיניסטי ה־ 5בבית אבא חושי היה עבורי
חוויה מכוננת .לאורך כל סוף השבוע ההוא הסתובבתי שם ,כאשר כל נימי
גופי ונפשי פעורים לרווחה לקלוט הכול .גם המסרים הפוליטיים שהיו שם
בשפע – פחות מחצי שנה לאחר תחילת מלחמת לבנון הראשונה – שהייתי
עד אז אדישה אליהם ,חדרו אלי .בערב התקיימה שם מסיבת ריקודים – של
נשים בלבד! – והתמלאתי התפעלות מתחושת היעדר מתח מיני שתמיד
הייתה שם במסיבות המעורבות שהכרתי .כמובן שהיה שם המון מתח מיני,
אבל עד לשם המודעות שלי עוד לא התפתחה ...כשהגעתי לכנס לא הכרתי
אף אחת ,וגם בכנס עצמו לא יצרתי אף לא היכרות אחת .רק ספגתי וספגתי
והרגשתי התעלות והתרגשות" .הגעתי הביתה".
החזרה ללימודים בשנה ב' לא הייתה דומה לשנה שקדמה לה .פתאום
הבחנתי במה שקורה סביבי בקמפוס וכמהתי להיות חלק מכל התסיסה הזו.
סימונה שרוני ,שהכרתי עוד מהצופים ,הייתה פעילה בארגון היהודי־ערבי
"שותפות" ,ובעקבות הזמנתה השתתפתי בסופשבוע של סטודנטים יהודים
וערבים בעוספיה .גם סוף השבוע הזה היווה אצלי נקודת מפנה משמעותית
בחיים .פגשתי שם נשים פמיניסטיות יהודיות ,ערביות ודרוזיות ,שחלקן היו
בעלות מודעות פמיניסטית מפותחת ,ושוב הרגשתי שהגעתי הביתה .אחת
המשתתפות באותו סופשבוע הייתה שלומית סגל ,לימים חברתי הקרובה,
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שותפתי לדירה ,חברתי לקולקטיב אשה לאשה" ושותפתי להקמת מרכז
הסיוע לנפגעות אונס בחיפה.
כמה ימים לאחר סוף השבוע בעוספיה נפרדתי מבן הזוג .הקשר ההוא
היה בשל להסתיים .הבנתי שהוא לא היה השותף המתאים למסע שעמדתי
בראשיתו .בתקופה שלאחר מכן הקמנו יחד כשמונה מחברי הקבוצה
שנוצרה ב"שותפות" ,כולל שלומית ,קומונה של סטודנטים יהודים וערבים,
ועברנו להתגורר ביחד בדירה בנווה שאנן .הקומונה לא החזיקה מעמד יותר
מחודשים ספורים ולאחר התפרקותה עברנו שלומית ואני לדירה משותפת
בהדר .כשהכרתי את שלומית היא כבר הייתה חברה פעילה בקולקטיב
אשה לאשה ,וגם אני הצטרפתי .נשים נוספות שאני זוכרת שהיו חברות
בקולקטיב באותם ימים היו טוביה בת־לאה ,שהייתה מגיעה למפגשים
במיוחד מקיבוץ אדמית בגבול הלבנון ,לזלי זקס ,לו טרייבוס ,חנה טיימן־לוי
ואליזבט אפט ,חמדה ארד (שעסקה בדימוי נשים בתקשורת ובפרסומות),
אשה דנית בשם הנה ( )Henneובטח היו עוד חברות ששכחתי.
נהגנו להיפגש בבתיהן של החברות והמטרה המיידית שלנו הייתה
הקמת מרכז נשים .אם זכור לי נכון ,כבר הושג באותו שלב מימון ראשוני
לשם הקמת מרכז נשים בחיפה דרך "הקרן החדשה לישראל" ,שגם ליוותה
את התהליך ,באמצעות ארגון שתי"ל .המרכז אמור היה לשכן כמה ארגוני
נשים ,ובהם מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ,שפעל בשלב ההוא "על
אש קטנה" ,קו הבריאות – שעסק בייעוץ טלפוני בתחום בריאות נשים,
המכון לחקר התקשורת (נדמה לי שכך נקרא הארגון של חמדה) ,ואת אשה
לאשה .אני לקחתי על עצמי יחד עם עוד חברה או שתיים (לא זוכרת מי הן
היו .אולי שלומית?) ,לחפש מקום מתאים לשכן בו את המרכז .ההחלטה
של הקולקטיב הייתה להקים את מרכז אשה לאשה החדש בהדר ולא על
הכרמל ,בניגוד ל"קול האשה" שנסגר כשנה קודם לכן ,כדי שיהיה קרוב
ונגיש לכל הנשים מכל המגזרים ובכדי להתנער מהתדמית האליטיסטית
שדבקה במרכז ההוא .הדירה בקומה הרביעית (ללא מעלית) ברחוב
ארלוזורוב  88הייתה אחת הדירות הראשונות שביקרנו בהן .מיד כאשר
הראו לנו את מרפסת הגג המרווחת עם הנוף המרהיב למפרץ ,ידענו שמצאנו
את מה שחיפשנו .לא שלא היו התלבטויות ,בין היתר בגלל אי הנגישות
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לנכות ,אבל במהרה נשבו גם יתר חברות הקולקטיב בקסמו של המקום.
המשכירים שיתפו פעולה והסכימו להשכיר לנו את הנכס לטווח ארוך .וכך
הפכה הדירה למשכנה הראשון של אשה לאשה ושרתה את הארגון לא מעט
שנים ,עד שעברנו להלל  ,47ואחר כך למקום שהעמידה לרשותה עיריית
חיפה בארלוזורוב  ,118שם היא ממוקמת עד היום.
מפגשי הקולקטיב היו חוויה מיוחדת במינה .דרך קבלת ההחלטות
בקונסנזוס הובילה לדיונים מפותלים ומרתוניים ,שלא תמיד הגיעו לתוצאה
הגיונית .למעשה בנינו את התשתית הארגונית וקבענו את האופי של המקום.
ירשנו מ"קול האשה" את ספריית ההשאלה העשירה בספרות פמיניסטית,
בעיקר באנגלית ,ויחד איתה הגיע גם מאגר קטן של ספרים חדשים שנועדו
למכירה .זכורות לי היטב המסיבות וערבי בית הקפה שקיימנו על הגג ,וגם
סופי שבוע מרתוניים של דיונים והתחבטויות .במקביל פעלנו שלומית ואני
להחייאתו מחדש של מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית .התחלנו מכך
שפתחנו קורס להכשרת מתנדבות ,בו השתתפנו גם שתינו בעצמנו .את
הקורס הנחתה ,אם אינני טועה ,יעל וישנייה .אמצעי התקשורת ששירת
אותנו אז היה הביפר ,שהוצמד לתורנית למשך כשבוע .גם את עובדות
המוקד של "ביפ־א־קול" שם עבדה אז חברתנו אמירה ,ניסינו להכשיר כדי
שידעו איך לקלוט פניות ולהעבירן אלינו ,אבל בהצלחה מוגבלת למדי .אני
זוכרת את עצמי נוסעת באותם ימים בטרמפים בין חיפה לטבעון ,מרגישה
שהביפר לא ישמור עלי מפני תקיפה .שהרי למי אתקשר אם יקרה משהו?
לעצמי?
בשנת  1985נסעתי לשנה ללימודים בבלגיה ולאחר שובי חזרתי
לפעילות במרכז לתקופה מסוימת ,בעיקר במסגרת מרכז הסיוע ,בו גם
שימשתי כמרכזת יחד עם שרית שני .לאחר מכן עברתי לתל אביב וב־1988
ריכזתי את "מבצע בת אדם" ,קמפיין תקשורתי משותף לכל ארגוני הנשים
הפמיניסטיים והממסדיים להעלאת המודעות לנושא האלימות נגד נשים.
בעשרים השנים האחרונות התנתקתי לגמרי מהעשייה הפוליטית וחייתי
את חיי .נהייתי אמא ,ניהלתי סוג של קריירה ומימשתי את הפמיניזם שלי
בדרכי שלי .שהרי "האישי הוא הפוליטי" ,כבר אמרנו ,לא?
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יאלי השש ,חיפה يايل هشش ،حيفا
הגעתי לאשה לאשה בפעם הראשונה דרך פעילות משותפת עם "ר"צ" .שלחו
אותי מטעם "ר"צ – התנועה לזכויות האזרח" ל"אשה" בסביבות  .1986אחרי
כן התחלתי את הכניסה שלי האיטית ל"אשה" בכנס הפמיניסטי בגבעת
חביבה בשנת  .2000מה שמאוד אהבתי באשה לאשה ,ואני מצטערת שזה
כבר לא כך כיום ,זה שהיה תמיד אוכל והכנות אוכל במשותף במטבח .יש
משהו מאוד מזין ונותן כוחות מחודשים בזה .ונראה לי שאחד הדברים
החשובים בבית פמיניסטי זה המקרר שצריך להיות שופע .מזעזע אותי
שכיום הישיבות בלי כיבוד .לקח לי זמן להתרגל לקולקטיב ,לקח לי זמן רב
להבין את המושג של קונסנזוס ,כי זה נשמע לי יותר טכניקה של האפשרות
להטיל וטו .מצד שני ,היה משהו בהתעקשות לשמוע כל אחת שהיה ממש
מקסים ,והיה לי המון כבוד לזה ,הסובלנות של כולן לשמוע כל קול .ולאט
לאט הבנתי את הקשר של הדיון הארוך וההזוי ובסוף בכל זאת להגיע
להחלטה קוהרנטית שמשקפת את כל הקולות .וזה חלק שמאוד חשוב לי.
מהר מאוד ביקשו ממני לעשות סדרת הרצאות על הפמיניזם המזרחי,
ולקחתי את זה מאוד ברצינות ועשיתי עבודת הכנה מאוד עמוקה ,וזה
מאוד ריגש אותי .מצד אחד הייתה תמיד תודעה מעמדית ב"אשה" ,אבל
מצד שני ,המזרחיות בפני עצמה לא ממש השתקפה .לקח הרבה זמן עד
שהנושא הזה עלה בדפי מידע ועדיין זה נושא שעורר הרבה קושי" .אשה",
בתהליך אטי נכנסה למחויבות של ארבעת הרבעים גם בנושא המזרחי וגם
הפלסטיני .גם משהו במחויבות החברתית השתנה ,ולאט לאט האג'נדה
הכלכלית התבררה ,כמו לדוגמה ,נשים ועוני .היום ,בניגוד להתחלה ,אי
אפשר לומר ש"אשה" לא מבינה את המעמדות והיא ארגון של המעמד
הבינוני .יש תחושת הזדהות יותר ברורה לגבי המעמדות ,כאילו זה אנחנו.
לאורך השנים מאוד ירדה לי החשדנות .אני מאוד אוהבת את פוליטיקת
הרבעים ,אבל מאבק הכוחות בין הרבעים בפוליטיקה הפמיניסטיות עורר
בי הרבה חשדנות .אך עם הזמן "אשה" מאוד הפנימה ברצינות את מדיניות
הרבעים והחשדנות שלי ירדה .הסיפור עם הביציות היה עבורי חוויה מאוד
משמעותית בתוך הארגון ,זו פעם ראשונה בשבילי שלא הייתי חצי רגל
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בחוץ .עד אז רוב המחויבות שלי הייתה לארגון "אחותי" ,אבל מה שקרה עם
הארגון הזה גרם לי לאכזבה מאוד טראומטית ולהתרסקות שלי .האפשרות
להציע משהו ב"אשה" ומיד להתקבל באהדה ולהקים מיד ועדה ,הייתה
חוויה מאוד מתקנת עבורי של אפשרות של פעולה פמיניסטית .גם האופן
שלמדנו כל כך ברצינות את הנושא ,והשיתוף בין הנשים בוועדה ואח"כ
השינוי שהצלחנו לחולל במציאות החברתית בארץ ,וההשפעה שהייתה לנו
על השיח החברתי ובכנסת ,זו הייתה חוויית למידה של התבגרות כיצד אנו
עושות פעולות אפקטיביות.
הבר מצווה של בני ב־ 2010היה שיא התהליך שלי להשתייכות לקהילה
הזו של "אשה" .היה לי מאוד ברור שאני רוצה שאיתמר בני ישא דרשה מול
הקהילה שלנו באשה לאשה .איתמר לא הבין מה פתאום הוא ישא דרשה
בפני נשים שהוא לא מכיר ,ובסוף הטקס הוא מאוד התרגש איך כולן כל כך
אוהבות אותו ושהוא חלק מהקהילה שלי ,זה היה לי מאוד חשוב .האופן
ש"אשה" מנרמלת דברים ונותנת להם את הפרופורציות שלהם בעולם ,ולא
מנציחה את המיתולוגיות עליהן ,מאוד מוצא חן בעיני .לדוגמה ,שהגעתי
ל"אשה" ושמעתי את הדיונים על זונות ,זה מאוד הלחיץ אותי ,והפגישה
עם הנושא של סחר בנשים הייתה כל כך מזעזעת שהיה עדיף לי לא לדבר
על זה .יש משהו מאוד בוגר בארגון הזה ,בנכונות לקבל את כל התחומים
בחברה ,להסתכל עליהם ,לדון בהם ולהחליט אם וכיצד לפעול בהם .זה
בעיני מקסים.
הרבה דרך אשה לאשה למדתי להבין כמה העולם מגוון וכמה זה לא כל
כך מפחיד שהוא כזה מגוון .מה שאני עוד אוהבת ב"אשה" :מצד אחד דלת
כבדה עם קוד סודי ,ומצד שני יש משהו מאוד נינוח כשאת נכנסת לבית,
והמשרדים נותנים תחושה של פתיחות לנשים ולא מפחיד .לקח לי מלא־
מלא זמן לכתוב את זה .תלמוש כתבה וכתבה ,והבקשות התחלפו באזהרות
אחרונות ועוד התמהמהתי .חיכיתי להבין למה אני מחכה .בודפשט ,תל
אביב ,סופיה ,מוסקבה ,קייב – ערים חולפות על פניי בקצב מתגבר" .אשה"
תישאר תמיד הסמל של אותם ימים ,מלפני .לפני שמונה שנים תלמה
דחפה אותי .לא ידעתי לאן ומה .תלמה ידעה – את חייבת ,היא אמרה
והתעקשה ,והיה ברור שהיא יודעת מה טוב לי .באתי לקבוצת מנהיגות
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של נשים .הקבוצה ההיא ,המדהימה ,שהשאירה חותם על כולנו ,השותפות
לה ,שהובילה לחברויות יקרות רבות שנים ולקשרים שאין שווה להם ואין
תחליף .בהסתכלות אחורה לא באתי למקום אלא לפרק חדש בחיי.
מאז השתתפתי בפרויקטים רבים ,הרצאתי ושיתפתי פעולה עם "אשה"
במשך שנות עבודתי בקואליציית הנשים לשלום .תמיד באתי וחזרתי לבית
"אשה" ,הקהילה .סוג של קהילה שהיום־יום אינו משפיע בה על התנהלות
חברית הנשמרת בתווך הערוך :ההתנגדות ,האהבה והזעם המשותפים
שנמשכים .חזרתי ובאתי לדינאמיקה של "אשה" ,של האנרגיה הזאת
ומעבר לאי הסכמות והחוויה המידית,
של הקהילה הממשיכה תוך כדי ֵ
הדינמיקה הזאת המשפיעה הרבה מעבר לקירות הבית וגבולות העיר.
ב"אשה" התחיל בשבילי פרק מעצים ,מתיש ,אהוב .פרק של עוצמות .פרק
של חברויות מאתגרות ותומכות ,מלאות בהומור וערבות הדדית ,שממשיכה
מעבר למרחקים ,מעבר לזמן ,מעבר לפרקים.
בשנים אחרונות למדתי לשאת בית בפנים .זה שונה .זה מרגיש
שונה .ערים חולפות על פניי .והבית בפנים הוא חזק ונעים ונוח ,ולרוב
מרגיש מספק למדיי .אך לפני ימים ספורים בעיר החדשה שלי נשאלתי
מה הכתובת הקבועה .אין לי יותר כתובת ,אמרתי ,ודמעות עמדו בעיניי,
וחשבתי שהבטחתי לתלמוש לכתוב על "אשה".

יהודית אייל ,חיפה يهوديت اييل ،حيفا
הסיפור עליי ועל אשה לאשה – רומן שלא נגמר .זה התחיל ב – 1993ידידתי
מלכה מעון הציעה לי להצטרף לאירוע שייערך באולם המופעים של בית
ספר לאו בק .באירוע ,אמרה ,תספר בין היתר נעמי נמרוד (שהיא אחותה)
על ההיסטוריה של הפמיניזם בחיפה ועל הפעילות של ארגון אשה לאשה.
הנושא ,שהיה חדש לגמרי עבורי ,נשמע מעניין ומסקרן והחלטתי להצטרף
אליה .התרשמתי מאוד מנעמי וגם מהדברים שסיפרה ,וכשבסוף הערב
רשמו חברות חדשות לארגון נרשמתי גם אני .לאט ובהדרגה התחלתי להיות
מעורבת .קיבלתי את דף המידע הביתה ,השתתפתי בכמה אירועים וחוגים,
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מצאתי בית פתוח חם ומקבל ,פגשתי נשים מעניינות עם אכפתיות ומודעות
חברתית ופוליטית ,והרבה עשייה למען המטרות שהן מאמינות בהם.
עם יציאתי לגמלאות מעבודתי כאחות ,הצטרפתי למתנדבות בתחום
הארכיון העשיר שיש באשה לאשה .הרבה חומר הצטבר עם השנים ויש לנו
מטרה להנגיש אותו למי שמתעניין/ת או לומד/ת את התחום .אני מתנדבת
פעם בשבוע כשלוש שעות ,החומרים מעניינים ועבודת הצוות נעימה עם
תלמה וחנה .עם הזמן המודעות שלי לעוולות על רקע גיל ,גזע או מגדר
התחדדה וכן ההערכה הרבה שיש לי למי שמוכנות/מוכנים לפעול וגם
להיאבק נגד עוולות אלה .הקשר שלי לאשה לאשה התהדק גם מסיבות
משפחתיות .כלתי חדוה אייל עובדת ופעילה בארגון ואני גאה ונרגשת
לראות אותה מקובלת ,יוזמת ופועלת בתחומים רבים .ויש לי גם הרבה נחת
לשמוע מחמאות על בני ישי ,שעוזר ומקל כמטפל בשיטת הרפואה הסינית
לכל מי שפונות ופונים אליו .למדתי להכיר ולאהוב את המקום ואני שמחה
להגיע אליו מדי יום ראשון לפני הצהריים.

יהל אס־קורלנדר ,חיפה ياهل اس־كرولندر ،حيفا
עבדתי באשה לאשה כרכזת תקשורת בין השנים  ,2008-2006אבל הרומן
שלי עם אשה לאשה התחיל במשמרת של "נשים בשחור" .שם ,באמצע
הכיכר שלמרגלות הגנים הבהאיים ,חברה הזמינה אותי לבוא לקולקטיב.
הייתי אז אולי חודשיים בחיפה ,צמאה למרחב אלטרנטיבי של מחשבה ושל
פעולה – אשה לאשה נתנה לי בדיוק את זה .ההתחלה הייתה מסחררת,
הוקסמתי מהנשים – נשים בגילים וממוצאים שונים .זה לא שלא הכרתי
לפני כן נשים מבוגרות /צעירות /ערביות /לסביות /טראנסיות /מזרחיות/
פמיניסטיות /קוויריות /שמנות /רזות ,אבל לא הכרתי כאלה שמדברות
פוליטיקה של זהויות .נשביתי בקסם המקום ,ועברתי תהליך אישי של
מודעות ופנייה לפעולה .אבל לצד הקסם והשיכרון מהמחשבה הרדיקלית
והרב־גוניות ,נחשפתי גם לאלימות ולחד־גוניות של אשה לאשה .לקולקטיב
אליו הוזמנתי בפעם הראשונה כמעט ולא יכולתי ללכת שוב :הז'רגון,
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ההשתקה והאלימות הסימבולית היו לפעמים קשים מנשוא.
בא לי לכתוב עכשיו שזכיתי לעבוד ב"אשה" כעובדת בשכר .זו באמת
זכות גדולה להתפרנס מפמיניזם ,והשנתיים שעבדתי ב"אשה" היו שנתיים
נהדרות בשבילי .אבל בתור עובדת בשכר יכולתי לראות את כשלי השיטה
של הקונסנזוס והיעדר ההיררכיה :ביקורות מכל חברות הארגון על עבודתך,
אי סדר והוגנות בכל הנוגע לחלוקת משאבים ,כאוס וכדומה .הטעם המר
העיקרי שלי מאשה לאשה הוא שאני מרגישה שזכויותיי כאשה עובדת
נפגעו משיטת הרבעים ומאותו עולם כאוטי של קבלת החלטות .פעם
קראתי שמתבגרים/ות שעוברים גיל התבגרות קשה הם אלו שמרגישים
בטוחים באהבת הוריהם ויכולים לכעוס עליהם ,אז ככה אני ,אני כועסת
ואוהבת במקביל .אני כועסת על ארגון שחרט על דגלו את ההגנה על נשים
ואת קידום הנשים ובוחר להתנהג כך לעובדות שלו .הכעס הזה שעדיין קיים
לא מפחית מהכבוד ,ההערכה וגם האהבה שאני חשה לארגון אשה לאשה,
ואולי זה באמת קסמו וסוד משיכתו.
לאחר שפוטרתי מ"אשה" ולא התקבלתי שוב לשורותיו ,עבדתי בארגון
פמיניסטי אחר – שם נחשפתי באמת לצביעות פמיניסטית .אלמלא
הסוציאליזציה שעברתי באשה לאשה לעולם לא הייתי יכולה להקים ועד
עובדות הנלחם למען זכויות עובדות ,ולעמוד בראשו .אשה לאשה הוא
ארגון חשוב ,ארגון מדהים ביכולותיו ובקהילה שהוא מייצר ,אבל הוא לא
חסין מהצורך בבדק בית לגבי הדיכוי שהוא עצמו מייצר .אני בטוחה ביכולת
חברותיו וביכולתי ,כאחת מחברותיו גם היום ,לעשות בדק בית שכזה.

יוכבד גונן ,חיפה يوخبد جونني ،حيفا
"אשה" הן נשים מיוחדות במינן עם הלב במקום הנכון .אפשר להתבדח,
והכול נעשה ברוח טובה ופרגון .מצאתי את הנשים שאכפת להן ושהן –
אפילו כאשר הן מגיעות מ"שומקום" ,בלי רקע חברתי או פוליטי – הן
מוצאות את המקום שלהן .הגעתי ל"אשה" בעקבות הפעילות של עדנה
זרצקי ,שמשכה אותי תמיד לכל מקום ,ולמרות שהייתי מאוד מאוד פעילה
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ועסוקה היא הצליחה להביא אותי ל"אשה" .הייתי בוועד ונהניתי לעבוד
יחדיו ברוח טובה .העובדה שכל הזמן יש חלופה של הנשים ושל יושבות
הראש הייתה מאוד מרעננת .אני הייתי רגילה מהפעילות שלי בתנד"י
(תנועת נשים דמוקרטיות) ובמפלגה ׁ(חד"ש) שאף אחד לא זז .לפעמים זה
היה כי לא היו מי שהיו מוכנות לקבל על עצמן תפקידים ,וב"אשה" זה לא
היה ככה .גם אהבתי את היחס המועדף לנשים עם בעיות ועזרה לנשים מכל
מיני קבוצות ,ואת המודעות לקבוצות שסובלות מדיכוי.

יפה שמילוביץ ,תל־אביב يافا شميلوفيتش ،تل־ابيب
הכרתי את אשה לאשה דרך תלמה בר־דין ב"קפה קטן" ב־ .1993הבית
עדיין היה ברחוב הלל .תרומתי המצומצמת הסתכמה בקיפול דפי מידע
ובהווי הקולקטיבי עם נשים מעצימות שהכרתי ,וגיליתי נשים שהתאימו
להשקפותיי .נולדתי ב־ ,1971ובנעורי תמיד הייתי פמיניסטית אך לא הכרתי
את המילה הזו .שבע שנים עם זוגתי תלמה וקשר אינטנסיבי באשה לאשה
הביא אותי למודעות וגיבוש הזהות הפמיניסטית שלי ,תוך כדי שיחות
עם הרבה נשים מגוונות .כן זה הביא אותי להכרה יותר מוחשית לאפליות
חברתיות וגזענות .זה תמיד היה בלב שלי אבל פחות מודע ומוגדר .בהשפעת
אשה לאשה הלכתי גם לעבוד ולהתנדב במקלט לנשים מוכות .אשה לאשה
וחיי עם תלמה שהיא פמיניסטית רדיקאלית אקטיביסטית ,הרחיב את
מעגל הנשים והנשים הלסביות בחיי וגם גרם לי לעבודה עצמית ולשינוי שלי
מהתנהגות מצ'ואיסטית ליחס שיוויוני פמיניסטי .איחולי לנשים המדהימות
באשה לאשה ,שאילולא הן לא היה היום יום הולדת שלושים לארגון ,המשך
הצלחה פורה ,ובזה הבית שישכון תמיד שלום.
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ישי אייל (בן זוג של חדוה אייל ובן של יהודית אייל) ,חיפה

يشاي ايال (زوج حدفا ايال وابن يهوديت ايال) ،حيفا
מכיוון שכל מה שאומר כאן ישמש "כנגדי" בבית דין של "אשה" ,אשתדל
להיות קורקטי ,ככל שגבר שגדל בבית רומני ציוני יכול .אכן ,כמובן המפגש
אם "אשה" שינה את חיינו ,מבחינתי יותר את תפישת עולמי החברתית
פוליטית .אני קיבלתי חינוך ציוני יהודי ,גדלתי בתנועת הנוער של הנוער
העובד והלומד ,דיברנו על שלום וגם הפגנו נגד הגזענות של רחבעם זאבי
וכהנא .אך היינו מגויסים לרעיון הציוני וכך התגייסתי לצה"ל עם חברי לגרעין
הנח"ל ,בלי לשאול שאלות מהותיות על תפקידי בהמשך הכיבוש והפשעים
נגד העם הפלסטיני .למרות זאת השתדלתי להיות כובש "נאור" ולשמור על
"טוהר הנשק" .בעקבות ההיכרות עם אשה לאשה התייצבה תפישת עולמי
החברתית פמיניסטי .הכרתי את השיח הפמיניסטי ,ואני רואה לעצמי
כמטרה ,גם כמטפל ,לחנך לפי אותה גישה ,זה אומר להעיר את תשומת לב
המטופל/ת למשמעויות הרחבות יותר של מעשיהם ובחירותיהם בהקשר
זה .אחרונה חביבה היא הזכות שנפלה בחלקי לפגוש נשים מופלאות ,שלא
מוותרות ונלחמות בעקביות ובאמונה ,הרבה יותר מגברים שהכרתי ,על דרכן
ההומניסטית.

לאני רבין ,ורמונט ,ארה"ב الين ربني ،فرمونيت ،الواليات املتحدة
מעגלים :פעם ,לפני הרבה שנים ,נכנסתי לחדר מלא נשים והבנתי שסוף
סוף הגעתי הביתה .בחדר הזה מצאתי נשים שדיברו את שפתי ,נשים
שתמכו בי והעריכו את הכישרונות הצנועים שלי .נשים אלה עודדו אותי
לבנות ולהיבנות .איך יכולתי לא להתאהב בהן? באותו זמן הייתי אדריכלית
טרייה ומדוכאת שסבלה מתת־משכורת ,בין השאר .יום אחד קראתי מאמר
בעיתון המקומי על פמיניסטיות רדיקליות ,שלפי המאמר ,טענו ש״בערך
עשרה אחוז מאיתנו הן לסביות ,בדומה לשיעור של לסביות באוכלוסייה
הכללית״ .ממש להאמין להן ...כיוון שהכתבת תיארה אותן באור די שלילי
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ותימהוני ,הבנתי שהן בטח מאוד מעניינות .אז כיתתי רגליי והתגברתי על
שיפוע רחוב שזוויתו מנוגדת לכל תכנון הגיוני ,ובדקתי את העניין .הנשים
הופתעו שבאתי בעקבות המאמר .״איזה מאמר גרוע,״ הן אמרו לי בבוז .אני,
האמריקאית ,השבתי ,״כן ,אבל אין דבר כזה פרסום גרוע״ .קצת נעלבתי.
הרי בעקבות המאמר הגעתי אני .זה לא טוב?
הן היו באמצע תכנון אירוע עבור יום האישה הבינלאומי .בשבילי זה היה
מרתק לשמוע נשים ישראליות שהבינו באופן עמוק ומלא את כל הדברים,
קטנים כגדולים ,שקורים בישראל שמעליבים ומקטינים מערכן של נשים
יום־יום .הן נתנו שם לכל העלבונות הקטנים והגדולים ,שעד כה לא ראיתי
אף אחד אחר מגדיר או מזהה .ההתנהגות שלהן היוותה דוגמה לכבוד הדדי
לכל אשה ,בין אם היא בעלת השכלה או לא ,ערבייה או יהודייה ,ולמעשה
כל אחת .בהתחלה עזרתי בגרפיקה .יצרתי לוגו ליום האישה הבינלאומי
ולוגו לאשה לאשה .אחר כך השתתפתי בפעילויות נוספות.
באתי לארץ בגיל שמונה־עשרה ,מוכנה לאתגרים .ידעתי שאני הולכת
לקראת קשיים של שפה ותרבות .לא ציפיתי לתחושת התשישות והמצור
שנבעו משנים של התמודדות עם צרות מוח שוביניסטי ,בנוסף על כל שאר
ה"ברכות" שיש בארץ ישראל .במשך שנות לימודיי בפקולטה לארכיטקטורה
ראיתי שהאדריכלים המצליחים הם כולם זכרים ,והם מטפחים סטודנטים
החביבים עליהם ,כולם זכרים גבוהים וחסונים .ראיתי שכיוון הכישרונות
שלי לא מוערך .כאשר סוף־סוף סיימתי את לימודיי וחיפשתי עבודה,
נדהמתי לגלות שאחת השאלות הראשונות בכל ראיון לעבודה הייתה:
״האם את נשואה?״ תשובה חיובית גררה בדרך כלל את השאלה :״האם
יש לך ילדים?״ תשובה שלילית הביאה :״את מתכננת ילדים בקרוב?״ אם
השיחה טרם הסתיימה ,יכולתי בדרך כלל לשמוע :״האם נישואייך לא
יקשו על היכולת שלך לעבוד שעות מאוחרות?״ ידעתי ששאלות אלה כבר
לא חוקיות בארצות הברית .ידעתי שהשאלה האחרונה נועדה לקבל את
הסכמתי מראש לניצולי לעבודת חינם בנוסף על שכר רעב .לכן קפצתי על
ההזדמנות כשהציעו לי להיות רכזת של אשה לאשה לאחר שחנה טיימן־לוי
עזבה משרה זו ב־ .1986סוף־סוף לא הייתי במצור .יכולתי ליצור ,להשפיע,
להביע דעה ולקבל תוצאות .בנוסף ,קיבלתי עידוד ,תמיכה ואהבה .קיבלתי
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הזדמנות להתרכז בקטעים שהכי הפריעו ועיצבנו אותי במשך שנותיי בארץ.
ניסיון בעבודה :באותו זמן עבדתי גם במשרה חלקית בסוכנות .יום אחד
גיליתי שאני לא מקבלת תוספת לפי המדד ,לפי החוק .באותו זמן הייתה
אינפלציה די רצינית והיה קשה לעקוב אחרי כל תוספת חודשית כי כל
פעם זה השתנה .לא הבנתי איך זה יכול להיות – הרי הסוכנות הוא גוף
ממשלתי .הייתכן שגוף ממשלתי לא מציית לחוקי המדינה? כך התחיל מסע
ארוך שלי נגד הסוכנות היהודית לישראל .נעזרתי רבות על ידי נורית גילת
והארגון שלה ,שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל) .שופט עבודה בדימוס משי"ל
ייעץ לי בצורה מקצועית לכל אורך הדרך .הוא תמיד ידע בדיוק מדהים מה
יהיה הצעד הבא של הצד שכנגד .נורית החזיקה לי את היד בזמן המשפט.
אני למדתי שיעור ענקי בתורת הלחימה בזירת הצווארון הלבן – וניצחנו!
תוך כדי התהליך הזה הכרתי עובדת שהייתה לה אותה בעיה עם המשכורת.
הזמנתי אותה לאשה לאשה .היא הגיעה לכמה פעילויות אך בסופו של דבר
החליטה שאין מקום לנשים ימניות באשה לאשה.
תורת חיים :הייתי פמיניסטית מלידה ,נדמה לי .כשגיליתי את אשה
לאשה שמחתי לפגוש חברות שהבינו דברים באותה צורה כמוני .אך באתי
מניו יורק ,איפה שהפמיניזם כלל מין הבנה סמויה שהדרך לאושר היא
להשיג את כל הדברים שיש לגברים :כסף ,כוח ,מעמד .קצת הפריע לי
שאולי לא את זה אני מחפשת .למה לחקות את הגברים שאותם אני מבקרת?
למה לאמץ ערכים של החברה שאנו מנסות לשנות? יתר על כן ,הייתה מין
הנחה שנשים שלא משיגות ,או שלא רוצות להשיג ,את הדברים הללו הינן
נחותות ,חסרות מודעות ובלי רצון לשוויון .אלה היו מחשבות לא מוגדרות
אצלי ,רק תחושה של חוסר נוחות .אם אני בעד זכויות שוות לנשים ,למה
נשים מסוימות נחשבות לפחות שוות? אם אני בעד זכות בחירה לכולם ,למה
בחירות מסוימות פחות טובות? באשה לאשה לא רק אני הרגשתי מקובלת.
ראיתי שמאוד העריכו ,ולמעשה הגדירו מחדש ,את המושג "עבודת נשים"
מסורתית .אריגה ,סריגה ,טיפול בילדים ותליית כביסה קיבלו מקום של
כבוד בתור דרכים של נשים לבטא אמנות ,רגשות וחיות במסגרת שניתנה
לנו .אשה לאשה היוותה גם דוגמה לדו־קיום ,דו־כבוד פלסטיני־ישראלי
שלא ראיתי עד כה בישראל .האהבה הזאת לזולת קנתה אותי לחלוטין.
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מאז אני מנסה כל החיים שלי להמשיך ולקיים את הכבוד הזה לכל אשה
באשר היא.
הרחבת אופקים :בתור העובדת היחידה לתקופה מסוימת הייתי גם
ספרנית ,בין השאר .ניצלתי את ההזדמנות ...לקרוא .קראתי המון ,מכל
הסוגים והגוונים ,כמובן גם בשעות העבודה .הבוסית הרשתה .ספרייה
שלמה עמדה לרשותי כל יום ,כל היום ,קורצת לי .זה היה החינוך האקדמי
שלי בפמיניזם .כשמדברות ,קוראות ונושמות אפליה נגד נשים כל יום,
קשה לא לראות את האפליה נגד אחרים .התחלתי לשמוע את הזלזול
לנשים ולמזרחים אצל מפלגות "השמאל" ,הכביכול ליבראליות .ראיתי את
הפעילויות מקרוב אצל הארגונים למען דו־קיום ערבי־יהודי ,שמממנת הקרן
החדשה לישראל .התחלתי לגלות את האפליה העצומה בחלוקת קרקע,
היתרים ותוכניות בינוי ,תחום שהיה קרוב במיוחד ללבי .חוויתי מקרוב את
הגישה לערבים ולדו־קיום בסוכנות ובממשלה בכלל .התחלתי לנתח את
הדיווחים בכלי התקשורת ,איך נועדו לכוון למסקנות מסוימות להצניע
ולהחביא מציבור יהודי את הנעשה בשמו .התחלתי לראות איך דברים
קטנים וגדולים שעושה ממשלתנו למעשה מנציחים ומחריפים מצב איום
ונורא לכולנו.
חברות באשה לאשה שהיו פעילות בתנועת הנשים לשלום נסעו
לירושלים בזמן האינתיפאדה הראשונה .אז נפגשנו עם נשים פלסטיניות.
הייתה בינינו שיחה מרתקת – לא קלה ,אבל הייתה לי תחושה שהייתה
התחלת דו־שיח ,שבו אנו מקשיבות וגם שואלות שאלות קשות – וההיפך.
בנקודה מסוימת מצאתי את עצמי הולכת ברחוב נטוש ומאיים עם אשה
אחת בלבד – נבילה אספניולי .חשבתי שאם יבואו בני נוער ערבים לזרוק
עלינו אבנים ,היא תוכל לדבר איתם וזה יציל אותנו .התחלנו לדבר ,וגיליתי
שגם היא פחדה – מחיילים ישראלים .אך היא ניחמה את עצמה במחשבה
שאם יבואו חיילים אני אדבר איתם ואציל אותנו.
דבר אחד לא הצלחתי לעשות :לא לעבוד יותר מדי .במשך הזמן קצת
"נשרפתי" .גם היה עניין אחר :אמנם מאוד נהניתי מעבודתי באשה לאשה
וזה נתן לי המון סיפוק ,אבל בשביל מה למדתי כל כך הרבה שנים וסבלתי כל
כך הרבה? הרי יש לי מקצוע שלכאורה אני לא משתמשת בו .הנה אני פועלת
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לקידום נשים במקצועות נרחבים ,אבל אני עצמי לא הולכת בשום מסלול
מקצועי .לאחר הרבה חיפושי נפש הבנתי שהנה אני מגלה עוד שטיפת מוח
שעברתי ולא שמתי לב .בטכניון כיוונו אותי לאדריכלות ועיצוב ,כשלמעשה
התעניינתי בתכנון הסביבה הפיזית שמסובבת ועוטפת את כולנו .משום מה
המרצים כיוונו אותי למה שעניין אותם ולא אותי .לקח לי הרבה זמן להבין
שמה שמעניין אותי יש בו ערך ,אפילו אם המרצים המוצלחים הגברים לא
חושבים כך .לכן ,לאחר התלבטויות מרובות ,נעניתי בחיוב כשאמה של
טלי שחורי הציעה לי עבודה במחלקת תכנון במנהל מקרקעי ישראל( .שם
גיליתי עולם אפל חדש – אבל זה כבר סיפור אחר ).למזלנו מצאנו רכזת
חדשה מוכשרת ביותר – חנה ספרן .ממש נהניתי לראות אותה בפעולה עם
כל כך הרבה התלהבות וכישרון .אני שמחה לראות שאשה לאשה ממשיכה
לפרוח ולצמוח עד היום .אני מתרשמת שלפעילויות באשה לאשה עדיין
אותו טעם וריח של כבוד ואהבה לכל אשה באשר היא.
היום אני עובדת בתכנון שימושי קרקע באוניברסיטת וורמונט .לפני
כן עבדתי בתכנון תחבורה ,עם דגש על כל מה שלא מכונית .אני מתנדבת
בנושאים של איכות הסביבה וקידום תחבורה לא ממונעת .אני מדוושת
לעבודה וכמעט לכל מקום באופניים ,עד שהשלג מתגבר אפילו עליי.
אולי אני מהווה דוגמה בגלל גילי ומיני ,אך קשה לי לשפוט .מה שבטוח,
רואים אותי הרבה ברחובות העיר .אין כאן קהילה קטנה הקוראת לעצמה
פמיניסטית :שוויון לנשים הוא ערך מקובל .כלומר ,כשמגלים/מגדירים
אפליה מוסוות ,יש רבים המנסים לסלקה .ישנן נשים בכל מקצוע ,רק לרוב
לא במשרות שבהן מרוויחים את הכסף הגדול .העיתון המקומי מדווח על
משחקי הבנות באותה מידה כמו של הבנים – ויש מספר דומה של משחקים.
ובכלל ,יש עיתון מקומי פופולארי בבעלות נשים .אבל יש עדיין מקלט
לנשים מוכות ,והוא תמיד מלא .אנו מנסים לגדל את בתנו ובננו לתוך שוויון
ושפיות .אנו מנסים לפחות לא לקלקל! בתנו כבר באוניברסיטה ,ואני רואה
שהרבה בנות באות לאוניברסיטה עם תחושה וציפייה לשוויון מוחלט ,מה
שלא תמיד מתגשם .הילדים שלנו מכירים את הארץ ויודעים שלא כל העולם
דומה לכאן .אני שמחה להכיר מחדש את אשה לאשה ולראות שהמרכז
מהווה מוקד למודעות ,פעילות ,לימוד ,תמיכה ,אהבה וכבוד לזולת ,לכולנו.
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ליאת לייזר ,חיפה ليئات ليزير ،حيفا
הגעתי לשכונת הדר בחיפה כשהייתי סטודנטית לפסיכולוגיה ולמשפטים
כדי להיות חלק מכפר הסטודנטים .נשמע לי נכון להיות חלק מקהילה
ולעשות פעילות חברתית בהדר ,שעוד כילדה בנהריה ידעתי שהחיים בה
קשים .כשהגעתי לכפר הכרתי את סיון אזולאי ,היינו פעילות יחד באותה
קהילה ובמאבקים שהובלנו יחד עם חברות/ים באותה עת .אני זוכרת שהיה
חוג בית אצל סיון בקשר לפמיניזם ולאשה לאשה ,וחדוה אייל הציגה את
הארגון והזמינה אותנו לפעילות .הקשבתי ,זכרתי ,והתחלתי להיות בקשר
דרך פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות ואחר כך התחלתי קורס פעילות
באשה לאשה .הייתה לנו קבוצה מעניינת ,שאליה הגעתי כבר עם ידע כללי
אבל בחיפוש אחרי תשובות יותר ספציפיות שעד היום אחר חלקן אני עוד
מחפשת.
בנסיונות להיזכר ממתי אני פמיניסטית אין לי זיכרון של רגע מכריע בו
הגדרתי את עצמי כך או אחרת .אני זוכרת את עצמי כנערה אומרת שאני
לא פמיניסטית או שוביניסטית אלא בעד שוויון בין נשים לגברים .היום אני
מבינה שהמאבקים הפרטיים שבחרתי לעשות היו בהחלט פמינסטיים וכמה
ערערתי על תפיסות חברתיות ,מגדריות בהמון מובנים .כאשר התחיל להיות
לי ברור מה המושג באמת אומר ,הוא נהיה חלק ממני ונתן לי תחושת נכונות
ושייכות .בתקופת הלימודים התחלתי להמשיג את התודעה הפוליטית שלי
ומצאתי לראשונה בתים מושגיים ,זהויות ,רעיונות ,שהפמיניזם היה אחד
המרכזיים שבהם.
למרות עומס הלימודים ,הרבה עבודות במקביל ,הפעילויות וההתמחות
בתל אביב לאחר הלימודים ,לא יכולתי יותר שלא להיות חלק מאותו עולם
חברתי פוליטי שהתחלתי להתוודע אליו ,לנסות להיות חלק מהשינוי
של התקופה שלי .היה לי חשוב לשמור על קשר עם אשה לאשה ,להגיע
מדי פעם לפעילויות ,לנסות לפנות זמן ,להיות קצת מעורבת בוועדה של
טכנולוגיות רפואיות ,או לפחות לדעת מה קורה ולהמשיך לקבל מיילים.
הפמיניזם נכנס לי לחיים אבל אני לא ממש נכנסתי ל"אשה" .הרגשתי
שמעניין אותי לבוא לפעילויות ולרדיקליות ,אבל היו לי גם תחושות של אי־
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שייכות .כפמיניסטית צעירה עם יותר שאלות מתשובות הייתה לי תחושה
שראוי שתגיעי רק אם את מספיק מבושלת ,ועם תודעה פוליטית רדיקלית
מפותחת היטב ,אחרי שקראת את כל התיאוריות ורצוי לסבית ...ולמרות
שלא הייתי בכל המקומות האלה והכרתי את אשה לאשה רק באופן מאוד
מסוים ,באתי ושמרתי על איזשהו קשר.
בתקופה הסטודנטיאלית שלי ששילבתי עם פעילות בשכונה ובעיר,
נפתחו לי אופקים רחבים יותר לעומת העולם שממנו באתי והבנתי
שהעוצמות שאני חשה בעשייה החברתית אקטיביסטית הן סימן לזה ששם
אני צריכה להיות .הלימודים בפקולטה למשפטים מאוד מכוונים להתמחות
בעולם המסחרי ,בשלב של סגירת ההתמחות הייתי עוד לפני ההבנות
הללו על העולם ועל עצמי .כשסיימתי את ההתמחות ואת בחינות הלשכה
החלטתי לעצור הכל ,לקחת חופש קטן כדי לקחת החלטות טובות .החלטתי
שבחיים הללו ,לפחות בשלב הזה ,אני אעסוק בעריכת דין חברתית או
בפעילות חברתית ,בכל מקרה אני לא מוותרת על החלק הזה בנשמה .יהיה
לי פחות כסף ואולי פחות יציבות ואופק מקצועי ברורים ,אבל אסלול את
הדרך שלי .אני יוצאת למסע שאינני יודעת אפילו מה התחנה הקרובה שלו.
אז במקום להיות עכשיו עמוק בתיקים במשרד בבניין רב קומות במרכז
הארץ ,הייתי בחיפה ,היה לי חופש ,חופש זמן וחופש מחשבה .הגעתי לאשה
לאשה לבדוק אפשרות להשתלב ביוזמה של נשים וביטוח לאומי .פגשתי
את חדוה שסיפרה לי על המשרה ואני שכבר שמעתי על זה ,והחלטתי עם
המון חששות להגיש מועמדות .כשחשבתי על סדר היום החברתי שלי דרך
הפריזמה הפמיניסטית ,הבנתי שיותר קל לי להתחבר ולדבר ,הרגשתי שאני
מביאה את עצמי ושזה נכון מבפנים.
התפקיד של רכזת הפעילות של "אשה" הוא מקום לעשייה מרתקת,
אקטיביזם ממוקד יותר ופחות ...לפעמים אני צריכה ורוצה להיות יותר
בלמידה ולפעמים להכנס לעשייה בכל הכוח .הכניסה לתפקיד הייתה כיפית
ומעניינת והיה לי מזל להכיר את הארגון ורבות מהחברות כבר קודם .כרכזת
פעילות אני שואלת את עצמי לאן נכון שהארגון ילך ,מה יגרום לנו להצליח,
איך אנחנו לא מאבדות את הייחודיות ,את הידע אבל תמיד רלוונטיות
לעצמנו ,למציאות המשתנה ומסוגלות לקבל חברות חדשות לתנועה
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ולקהילה המדהימה הזו .בעולם משתנה ורב צרכים ,אני שואלת מה סדר
העדיפויות שלי ,איך מתעדפות ולא נשאבות להפרעת הקשב והריכוז של
התפקיד ושל עצמנו ...חשוב לי לעזור לקהילה הזו להמשיך לפעום ולבעוט,
להיות רב גילאית ,מקבלת ,לומדת ומשפיעה ,לשמר וליצור שותפויות
להעלות נושאים חדשים ולעורר ישנים לשיח .אני רוצה שנרשה להרשות
לעצמנו לחזור אחורה לחוויות ,לשאלות ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו,
להתגבר על פחדים ולהתחדש .אני מאמינה שהפמיניזם הוא היסטוריה
שעדיין כותבת את עצמה ולנו יש כאן תפקיד .התפקיד שלנו הוא להיות
רגישות ,חזקות ועם עיניים פקוחות ולהיות שם אחת בשביל השנייה כדי
שזה יקרה ,שנשפיע ,נשנה ונגיע למרחבים חדשים.

לזלי זקס ,ירושלים لزيل زاكس ،القدس
אשה לאשה – סיפור ההתחלה או התחלת הסיפור :ההתחלה של אשה
לאשה השפיעה על מהלך חיי יותר מכל אירוע אחר בשנות התבגרותי.
השנתיים שקדמו לפתיחת המרכז זכורים לי כרצף של חוויות עמוקות
שאותם אנסה לתאר לכן .חשוב לזכור את האווירה אז ,את העובדה
שכפמיניסטיות היינו מיעוט ,שמי שהגדירה את עצמה כך התמודדה כל
רגע עם סטריאוטיפים מאוד קשים .לא היו כמעט נשים בעמדות השפעה
ובוודאי שאלו שהיו לא הגדירו עצמן כפמיניסטיות .ובסיפור ההתחלה שלי
יש בחורה בת  21שנכנסת במקרה ל"קול האשה" הוותיק ,ששכן במרכז
הכרמל ,היא מתעניינת מה המקום הזה ורושמת את השם שלה .ואז ...יום
אחד קיבלתי טלפון מ"קול האשה" שבישר לי שהמרכז (בו ביקרתי פעם
אחת) עומד להיסגר ,אבל ,כפעילות אחרונה יש כוונה לפתוח שתי קבוצות
ושאלו אם ארצה להצטרף לאחת מהן.
"להעלאת מודעות"ָ ,
לא ידעתי בדיוק מה זו קבוצה להעלאת מודעות אבל זה נשמע מעניין,
וזו הייתה תחילת דרכי הפמיניסטית .בדיוק סיימתי שירות צבאי מתסכל
ומשפיל ,משופע בהטרדות מיניות ,ומצאתי את עצמי מחפשת את הפשר,
הסיבה לחוויה האישית שלי .את הקבוצה בה השתתפתי הנחתה ברכה זיו
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ז"ל .האישה היקרה והמיוחדת הזו שימשה לנו כמגדלור לפיו השטנו את
הספינות האישיות שלנו ,ובסוף סדרת המפגשים היה ברור לנו (הנשים
בקבוצה) שפספסנו ,העיתוי של סגירת "קול האשה" הוותיק היה גרוע
עבורנו ,קבוצה של נשים בשנות העשרים שהבינו שהן רוצות פעילות
בחיפה .הנשים הוותיקות של "קול האשה" היו שם בשבילנו .קיבלנו מהן
סכום כסף צנוע שנשאר ,שהספיק למעטפות ובולים ,ואת המתנה החשובה
ביותר – הרולר דקס (ספר טלפון שמורכב מכרטיסיות על גלגלת) ובו שמות
וכתובות של עשרות נשים שהיו קשורות ל"קול האשה" .שלחנו הזמנות
לפגישה אצלי בבית (ברחוב כספרי) .למיטב זיכרוני הגיעו למפגש הראשון
הזה כשלושים נשים ותיקות וחדשות .הוותיקות הבטיחו לנו עזרה ותמיכה
לוגיסטית ,ידע וניסיון ,והחדשות הודיעו על הכוונה לפעול יחד לפתיחת
מרכז חדש ,שפעל מאותו היום ועד ששכרנו את הדירה בהדר ,מהבית שלי
(כשנה).
המפגשים היו מרתקים – שילוב של אידיאולוגיה ,היכרות אישית
חושפת וחלומות לעתיד .הקבוצה מנתה בין  15ל  20משתתפות ,תלוי
בפעילות ,הרוב היו ממוצא אמריקאי וכחמש ילידות הארץ או שחיו
בישראל מילדות כמוני .המפגש הראשון עם העולם הפמיניסטי האמריקאי
היה מרתק עבורי .לא ביקרתי בארה"ב עד אז ולא הכרתי הרבה אמריקאים
ובוודאי שלא פמיניסטיות .צריך להבין שעדיין לא היה "פמיניזם ישראלי",
היינו בתחילת דרכנו .בכנס הפמיניסטי (השני לדעתי) בירושלים בימק"א
השתתפו מספר שיא של כשבעים נשים .הכול היה כל כך חדש .פעלנו
באקלים ציבורי מאוד עוין שדרש אמונה עמוקה בצדקת דרכנו .הייתה
בנו תמימות אבל גם אומץ רב ,הרבה אש ולהט אידיאולוגי ,תחושת בידוד
כקבוצה אבל שייכות ואחווה בקבוצה עם .sisterhood
היינו מחוץ לקונסנזוס .הפמיניזם שלנו – שלי ,שכיום נחשב מאוד
ליברלי ו"מיין סטרים" – נחשב אז לרדיקלי .היינו קבוצה די שולית ,ללא
משאבים אבל עם הרבה מאוד להט ואמונה .כבר במפגשים הראשונים
הוחלט שנפעל כקולקטיב .אני חייבת להתוודות שלא היה לי מושג מה זה
ואיך זה יפעל ומדוע זה טוב יותר מלהתאגד אחרת .אם זיכרוני אינו מטעה
אותי ההחלטה נבעה מרצון שלא תהיה אפילו אחת שאיננה מרגישה בנוח
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עם ההחלטות שקיבלנו .היינו לרוב בין  18-12בכל פגישה .לקחנו את עצמנו
מאוד ברצינות וההחלטות שקיבלנו היו "הרות גורל" לתחושתנו .מעניין
לספר בהקשר הזה על הדיונים האינסופיים על השם של המרכז ,כאשר
הדילמה המרכזית הייתה אם להוסיף את המילה פמיניסטי לשם המרכז או
לא .אלפי מילים ,מאות שעות ועשרות ימים דנו בנושא עד שכולם השתכנעו
והסכימו (קולקטיב לא?) .ההחלטה הייתה שלא להכניס את המילה מרכז
פמיניסטי ,והיא נבעה מהרצון להפוך את המרכז למקום שכולן תרגשנה נוח
בו .יש לזכור שלא היה מקובל כלל להגדיר עצמך כפמיניסטית ,במקסימום
אמרת שאת "מאמינה בשוויון בין המינים אבל לא פמיניסטית" כדי לא
להיחשב לסבית ,מכוערת ,צעקנית ,רעת מזג ועוד שלל סטריאוטיפים,
שבהם אלו שכן הגדירו עצמן כפמיניסטיות נאלצו להתמודד .רצינו לאפשר
לנשים שעדיין לא מוכנות להגדיר עצמן במושג הטעון הזה ,להרגיש בבית
במרכז החדש .ההחלטה לא לפתוח את אשה לאשה במרכז הכרמל כמו
"קול האשה" ,נבעה מאותו מקום – להיות נגישות לכולן ,למשוך עוד נשים,
בעיקר ילידות הארץ ,למעגל שלנו ,לאידיאולוגיה שלנו ,למרכז שלנו.
הסמל שבחרנו לאשה לאשה ,היה תוצר של אותו הדיון :האם להשתמש
בסמל הפמיניסטי או לא ,האם זה ירתיע נשים או לא .עד כמה שאני זוכרת,
ההחלטה להשתמש בסמל הייתה כאיזון להשמטת "מרכז פמיניסטי" משם
הארגון.
הידיעונים הראשונים של "אשה" היו אתגר בגלל צורת השכפול מסורבלת
שהייתה נהוגה אז .לא היו מכונות צילום והדרך היחידה לשכפל (למעט בית
דפוס שהיה מאוד יקר) היה להדפיס על "סטנסיל" ואח"כ להעביר אותו דרך
מכונה בה מרחנו דיו וסובבנו ידית גדולה שהעבירה את הדיו מהסטנסיל
לניירות שנפלטו מהצד השני ,ואח"כ נשלחו לכל השמות על "הרולר דקס"
המפורסם של "קול האשה" .הסטנסיל לא היה זול והיה מאוד קשה למחוק
ממנו טעויות הדפסה .כדוברת העברית היחידה שידעה גם להדפיס נודבתי
למשימה ,שהביאה אותי בערבים לבית הספר בסמ"ת הנטוש בחברתה של
אילנה צ'רנוברודה ז"ל ,שהייתה יועצת בבית הספר ותומכת יקרה בהקמת
המרכז החדש .הפגישות של הקולקטיב היו בערבים ,בשבתות ולעתים
במרתונים של סוף־שבוע ,שנערכו על פי רוב בבית שלי .היינו נפגשות ביום
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שישי ,אוכלות יחד ונשארות עד מוצ"ש עם שקי שינה בסלון .זכור לי גם
סוף־שבוע מאוד מיוחד שערכנו בקיבוץ רמות מנשה בהזמנתה של ג'ורג'י,
שהייתה חברת קיבוץ .לאחר כשנה של פעילות נרשמנו כעמותה וקיבלנו
מענק ראשון מקרן אמריקאית בשם  .US/Israel women to womenאני
עזבתי את חיפה לטובת לימודים בירושלים בשבוע שחתמנו על החוזה
לדירה/מרכז הראשון שלנו .למרות שלא שבתי לגור בחיפה ,לאשה לאשה
מקום מיוחד בלבי .התקופה של ההקמה עיצבה את תפיסתי הפמיניסטית
ובמובנים רבים קבעה את מהלך חיי עד היום .וחשוב מכול ,יצרה את הארגון
המיוחד הזה – "אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה".

ליליאן אבו־טביך ,טורנטו ,קנדה لليان ابو -طبيخ ،تورنتو ،كندا
אני פמיניסטית מגיל צעיר מאוד ,אולם במשך שנים ארוכות לא פגשתי
נשים פמיניסטיות .כך שפמיניסטיות נשארו דמויות ספרותיות שקראתי
עליהן .בשנת  2004ובשיחה אקראית על פמיניזם עם רימא עבוד – חברה
ועמיתה לעבודה שהכירה את דעותיי הפמיניסטיות – הציעה לי לבקר
בארגון אשה לאשה בחיפה .לא שמעתי על אשה לאשה לפני כן .היא יזמה
פגישה ביני לבין רכזת מתנדבות דאז דליה אלטורי ,וקבענו להיפגש ערב
אחד בבית אשה לאשה .הגעתי לפגישה מנצרת לחיפה לאחר יום עבודה
מעייף במיוחד .דליה סיפרה על אשה לאשה ותיארה את מגוון הפעילות
המתקיימת בו ואת הפרויקטים השונים ,והציעה לי להצטרף לקורס הכנה
למתנדבות .נרשמתי מיד למרות עומס המחויבויות והמרחק של אשה
לאשה מביתי שבנצרת עילית .מפגישה זו אני זוכרת באופן מוחשי ביותר
את ההתלהבות וההתרגשות שאחזו בי עת נכנסתי לבית אשה לאשה.
התרגשתי למצוא בית פמיניסטי גדול ,חם ויפה ,שפועלים בו כמה ארגונים
פמיניסטיים והרבה נשים פמיניסטיות .התרגשתי נורא .חשתי אושר!
תמיד התעניינתי בסדרות ההרצאות והמפגשים שאשה לאשה ארגנה,
עקבתי אחרי הפעילות המגוונת ,ובעיקר תמיד הערצתי את הנשים העובדות
שם .ההתרגשות וההתפעלות שחשתי בפעם הראשונה כשנכנסתי אל בית
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אשה לאשה לא חלפו עם הזמן ,אלא התעצמו עם כל מפגש וכל הרצאה
בהן נכחתי .אשה לאשה היא מרכז פמיניסטי חי ועשיר שחושף מידע
ומציג חשיבה אלטרנטיבית ,יצירתית ,חתרנית ורדיקלית ,ובעצם כך משרה
תחושה של ביטחון .ביולי  – 2009יומיים לפני הנסיעה שלי לטורונטו –
ייחלתי שאשה לאשה תשכפל את עצמה ותפתח סניפים בכל מקום ,גם
בטורונטו .אבל כנראה שמה שעושה את אשה לאשה למקום כל כך מיוחד
וייחודי זה הנשים המדהימות הפעילות בו – והן נמצאות שם.

מיכל ספקטור ,חיפה ميخال سبيكتور ،حيفا
הגעתי לאשה לאשה דרך שני מסלולים .הייתי מורה לעברית באולפן וכך
הכרתי את נאוה רבינוביץ שהזמינה אותי לסופ"ש השנתי .הפעילות ,הרוח
האופטימית והאמונה בצדק חברתי שראיתי מאוד הרשימו אותי ,אבל לא
התחברתי .כמו תמיד .אף פעם לא ממש התחברתי לשום קבוצה ,אבל היה
לי מעניין לצפות מהצד .אילנה דורפמן היא שהביאה אותי לאשה לאשה
בפעם השנייה ,הפעם בתור מועמדת לעבודה בתור מגייסת כספים או רכזת
משאבים .העבודה הייתה נורא חשובה לי ,בשעות העבודה ומחוץ להן,
אבל קשה להגיד שנהניתי .בתור קבוצת השתייכות חברתית ואידיאולוגית,
ב"אשה" המשכתי להיות צופה מן הצד .ומפני שאני מאוד ביקורתית,
הסתכלתי גם על הפעילות ב"אשה" באופן ביקורתי .אני חושבת שזאת
עמותה טובה ,עם מטרות טובות ,ועם נשים שהלב שלהן במקום הנכון (זה
ביטוי ששמעתי מרותי פרסר) .זאת עמותה שהתנהלה ביושר מוחלט ,ולי
זה היה מאוד חשוב .אבל כאמור – לא התחברתי .חשבתי שאנחנו צריכות
לפנות למקומות שנשים מרגישות שהן צריכות בהם עזרה .עזרה משפטית
למשל .מיצוי זכויות למשל .אבל דברים בכל זאת משתנים לאט־לאט.
עכשיו אני עוזרת משפטית של שופטת .התארגנות העוזרים המשפטיים
נקראת – "התארגנות העוזרות והעוזרים המשפטיים".
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מיקי פרי ,חיפה مييك بريي ،حيفا
הפעם הראשונה הייתה כשהייתי בת חמש־עשרה .הצטרפתי להפגנה
הפמיניסטית הראשונה שלי .היו אז (אמצע שנות התשעים?) הפגנות של
"אשה" נגד אלימות כלפי נשים בימי שישי בצהריים בבית הקרנות .סחבתי
כמה חברות ,החזקנו שלטים ,עמדנו מוקפות נשים נפלאות .היינו בחוץ,
ברחוב ,צעקנו נראות פמיניסטית.
כעבור כמה חודשים התארגנה קבוצת נערות ב"אשה" .המפגש הראשון
שאני זוכרת היה על הגג בארלוזורוב  .88אני לא זוכרת ממש את תוכנו.
אני זוכרת נשים ,הרבה נשים ,גדולות ,פמיניסטיות ,אוהבות .לא ידעתי מי
לסבית ומי לא ,מי ערבייה ומי לא ,מי מגלחת את בית השחי ומי לא .נראה
היה שזה לא משנה.
יש לי זיכרון מעומעם של דיבור בשפה שלא ידעתי עדיין שהיא
שפת האם שלי ,אך כששמעתי אותה משהו בי זיהה אותה מיד .שפה בה
"מדברות" ו"חושבות" "ועושות" ,שפה בה היותי אשה (ילדה? נערה?) עדיין
אפשר לי להיות חלק מן השפה .שפה בה המילה "בעלי" לא נשמעת .שפה
שבה יש לי קיום.
יש לי זיכרון חד של נשים מתחבקות ,צוחקות ,ושל אשה אחת ,שלא
מוצאת מקום ישיבה ,יושבת על ברכי אשה אחרת .לא ידעתי מי לסבית ומי
לא .נראה היה שזה לא משנה גם לי .רציתי להיות כזאת כשאהיה גדולה,
רציתי להיות שם ,במקום בו נשים חכמות מדברות פמיניסטית ויושבות
אחת על ברכי חברתה כשהמקום צר מלהכיל.
אחר כך באו שנים של נתק .נדודים בעולם שהכריחו אותי לגדל פמיניזם
בתוכי .מתוך מפגשים אקראיים והתבוננות בלתי נמנעת גדל בי פמיניזם,
כמו עובר או מחלה ממארת ,גדל ללא שליטה וללא מילים שיעזרו לי לנסח
אותו ,ללא קהילה פמיניסטית שתקל על הבדידות .שבתי לחיפה מן הנדודים
בסוף  .2001לבד .ב־ 25בנובמבר נסעתי בטרמפים לעצרת נגד אלימות כלפי
נשים בתל אביב .חנה ספרן מאשה לאשה עלתה על הבמה לנאום .אזכור
"אשה" העביר בי רטט של שמחה .רצתי לקבץ לי טרמפ בחזרה לחיפה .חנה
ורותי ישבו במושב הקדמי ,דיברו על "אשה" ,דיברו אקטיביזם ,דיברו על
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לסביות .הייתה בי כמיהה כל כך גדולה לחזור .התביישתי.
הקולקטיב הראשון שהעזתי להגיע אליו היה בעיצומו של מבצע
"חומת מגן" .ישבו שם נשים חכמות כל כך .דיברו על טבח ,על מצב הנשים
בסיטואציה של מלחמה וכיבוש ,דיברו על תפקיד הפמיניזם ,או חובת
הפמיניזם להשמיע קול .היה קולקטיב קשה ,טעון (אחד מיני רבים ,כפי
שהסתבר לי עם השנים) .ישבתי שם שותקת ,נפעמת מעצמת הקושי של
החיים בארץ המטורפת הזו ,מעצמת הקושי המובנה בתוך חיים עם מודעות
פוליטית ,מעוצמת הנשים החזקות סביבי .רציתי לבכות ,אבל התביישתי.
נשאלתי אם אני רוצה לדבר ,והרגשתי קטנה וחסרת מילים.
הבית השתנה כשלא הייתי .צמחה מדיניות רבעים .פתאום ידעתי מי
ערבייה ומי לא .פתאום נשאלתי האם אני לסבית ,ואם כן ,עד כמהֶ .הלם
הצורך להגדיר יצר בי ארונות .לא רציתי להיות רבע ,רציתי לשבת ולשמוע
נשים חכמות מדברות פמיניזם .מצד אחד "אשה" הייתה הבית בו יכולתי
לנוח קצת – יכולתי לחשוף רגל שעירה ולצאת מארון הפמיניזם ,לא
להעמיד פני ציונית ,לא להתגונן ,לנוח לרגע מהיותי ה"משוגעת בעליית
הגג" ,להקשיב בצמא ולתת לנשים הנפלאות האלה לגדל אותי .מצד שני,
גם במקום המנוחה הזה רדפו אחרי הגדרות .אז שתקתי
היום ,שנים אחרי ,אני כבר לא שותקת .יש לי שפה ,יש לי מילים ,יש
לי קהילה.
ועם כל המורכבות שבאה עם עשייה פמיניסטית אובר־מודעת לעצמה,
אני שם (כאן) ,במקום בו נשים חכמות מדברות פמיניסטית ,ולפעמים
המקום צר מלהכיל וחברה מתיישבת על ברכיי ,ואז לרגע אני מבינה שאני
עכשיו הפמיניסטית הגדולה שרציתי להיות כשהייתי קטנה ,ואז אני מבינה
שאני בבית.

מרינה פילטובסקי ,חיפה مرينا فيلوطوبسيك ،حيفا
בשנת  1990עליתי ארצה ממוסקבה .במוסקבה עבדתי כמהנדסת,
וכעולה חדשה חיפשתי עבודה בתחום התעסוקה המקצועי שלי .הגעתי

469

نساء تكتبن إليشاه
לבית המהנדס ועזרתי בתרגומים .שם הכרתי את נעמי נמרוד ,שריכזה
פרויקט שהתמקד בסיוע לשילוב מהנדסים/ות מברה"מ בשוק התעסוקה.
הפכנו לחברות קרובות ואהבנו מאוד זו את זו .למדתי עברית ועזרתי
לנעמי בדברים שעסקה בהם .ממנה שמעתי על קורס מתנדבות לדוברות
רוסית ב"קו חירום" לנפגעות אלימות ובמרכז סיוע לנפגעות אונס שפעל
בארלוזרוב  88והצטרפתי .נעמי גם הביאה אותי לקולקטיב באשה לאשה,
ובזמן הקורס הייתי מגיעה להרצאות ולאירועים באשה לאשה .בתחילת
 1992התקבלתי לעבודה כרכזת פרויקט לדוברות רוסית ב"קו חירום" וגם
באשה לאשה כרכזת פרויקט תעסוקה לעולות מברה"מ לשעבר שהיו חד־
הוריות אקדמאיות ,יחד עם אירית אומנית.
החוויה האישית שנשמרה לי מאשה לאשה היא של השתייכות למקום
מקבל ,מחבק ,חברי ולפעמים מאוד מוזר .מצד אחד מאוד דיבר אלי היחס
לנשים והאידיאולוגיה של שוויון ,אבל מצד שני התפיסה הרדיקלית הייתה
מאוד קיצונית בעיני .התפיסה האישית שלי הייתה יותר ליברלית .התמזל
מזלי שמתחילת העלייה שלי לישראל מצאתי מיד חברות שמקבלות אותי
עם המון סבלנות כלפי השפה הקלוקלת שלי ,ואחר כך ,מאחר שלמדתי
עברית בעיקר באשה לאשה ,דיברתי אל כולם בלשון נקבה.
יחד עם זאת הייתי עייפה מהשיטה החברתית בברה"מ ,ומה ששמעתי
ב"אשה" עשה לי איזה דז'ה וו (תחושה של משהו שכבר ראיתי) .שהרי
בברה"מ קבעו לי את דעותיי וגם באשה לאשה היה לחץ להסכמה
אידיאולוגית .זה לקח אותי אחורה רגשית ,עשה לי רגרסיה למה שחוויתי
בעבר ברוסיה ,ששם אמרו לי מה לחשוב והכתיבו לי לפי איזה נורמות עלי
להתנהג .החברות הפעילות באשה לאשה היו נוקשות מדי בעיני .אינני
יודעת אם זה באמת היה כך ,אבל זו הייתה ההשלכה והחוויה שלי.
אבל אני גם אשה גמישה שיודעת לראות את השוני וליהנות מהדומה,
ובאשה לאשה היו נשים בגילי שרצו לעשות דברים למען נשים ,וכל אחת
אישיות מדהימה בפני עצמה .מכל אחת מהפעילות קיבלתי המון ,והיה
תענוג להיפגש .הפעילות באשה לאשה מאוד עזרה לי בקליטה בארץ .מהר
מאוד התחלתי להרגיש שאני לא לבד ולא זרה בארץ ,וקיבלתי גם תעסוקה
ופרנסה .מאוד רציתי להשתייך .במקביל ,אם אשה לאשה באמת מכבדת
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את השונות ,אני הבאתי את השונות שלי :נשים דוברות רוסית! ותרמתי בכך
לתפיסה הפלורליסטית הלכה למעשה.
ב־ 1995עזבתי את אשה לאשה כי התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית
באוניברסיטת חיפה ועבדתי בקו חירום ,ובין שני אלה הייתי מאוד עסוקה.
בזמן שהותי באשה הייתי רכזת מתנדבות ראשונה .הבאתי את חשיבות
הנושא הזה מ"קו חירום" ,שבו הניסיון לימד אותי שבלי רכזת מתנדבות
לא תהיינה מתנדבות .אני עברתי מהפכה אישית באשה לאשה .למדתי
לבחון את המצב החברתי ,מקומה של האישה בחברה .למדתי להיות יותר
סובלנית כלפי השונות .נסעתי לכנסים בארץ ובעולם וזה היה מרגש .מכיוון
שמהר מאוד לאחר שעליתי ארצה נוצר החיבור עם אשה לאשה ,הכרתי
את הארץ דרך אשה לאשה וקו חירום .פיתחתי את המודעות הפמיניסטית
שלי ,למדתי לשים לב לאמירות סקסיסטיות כלפי נשים ,לחוסר שוויון
בתפקידים ,לאפליית נשים ולאלימות כלפיהן .את כל זה הבאתי איתי
ודיברתי על זה בחברה שלי .בהמשך קיבלתי בעצם את התפקיד לייצג את
הפמיניזם באקדמיה ובמקומות שבהם הסתובבתי .כמובן שכל זה השפיע
על הבחירות שלי בהמשך ,גם בלימודים וגם בבחירת המקצוע שלי ,שנישאר
עד היום אלימות במשפחה.
כשנכנסתי לאשה לאשה אהבתי את הפלורליזם של הנשים :אהבתי
שתחת גג אחד יש "נשים בשחור" שמאלניות עם נשים דתיות וימניות .עם
הזמן הרגשתי שנעשתה הקצנה גדולה שמאלה ואין מקום למגוון דעות ,וזה
הפריע לי .גם השינויים הפנימיים לא היו קלים .בשנים האלה הפכה אשה
לאשה מארגון קטן עם רכזת אחת לארגון גדול עם הרבה נשים עובדות.
זה חייב לקבל החלטות עם הרבה נשים .היה צריך להתארגן אחרת ,לבנות
קשרי צוות ולהתמודד עם השינויים .מאוד אהבתי את החברה המחבקת
ותומכת של אחוות נשים ( ,)sisterhoodומצד שני ,לפעמים הניסיון לאיזון
בין התפקיד של עובדת צוות להוויה של חברות אישית עלול היה ליצור
אנטגוניזם וקושי.
מאוד אהבתי את זה שאשה לאשה הינו ארגון יוזם ונותן דחיפה
לפרויקטים אחרים ,ואח"כ "משחרר" את הפרויקט להפוך לעמותה נפרדת
כמו "מקלט חירום"" ,עסק משלך" ו"מהות" .זה נתן לי תחושת גאווה ממשית
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להשתייך לארגון הזה .אשה לאשה גם שיתפה פעולה עם ארגונים ומוסדות
אחרים בפרויקטים משותפים ,כמו עם אוניברסיטת חיפה ומשרד הרווחה.
ברור לי כי חלק מאיתנו לא היו מגיעות לעולם להיכנס למקומות האלו
אלמלא הקשרים שנוצרו דרך אשה לאשה ,וזה מאוד מאוד יקר לי.

נופר ליפקין ,חיפה نوفر ليفكني ،حيفا
בסוף הסתיו של  2007ישבתי חמש שעות לבד בבית קפה פתוח לרחוב ,לא
רחוק ממגדל מונפרנאס בפאריס ,ותרגמתי את החלק השלישי והאחרון של
ההשתתפות שלי בהוצאה בעברית של הספר של ג'ואן נסטל :את ההקדמה
למהדורה העברית .מכל הפרויקטים שהייתי מעורבת בהם ב"אשה" זה אולי
הפרויקט שהכי נהניתי ממנו ,ומהחלק הזה נהניתי במיוחד.
אני אוהבת לעבוד בבתי קפה ,באמצע הזרימה של המציאות השוטפת.
אני אוהבת לעבוד לבד ,עם חוטים דקים שמקשרים אותי לאנשים אחרות.
אני אוהבת לעבוד על דברים שמרגישים לי משמעותיים .והפרויקט הספר
של ג'ואן נסטל הרגיש לי משמעותי .הוא התחיל בערך שנה לפני זה ,באופן
שבו כל מיני פרויקטים ב"אשה" מתחילים ,או התחילו בזמנו :במסיבה בבית
של חנה ודליה לכבוד חברות שהן פגשו באוסטרליה :ג'ואן נסטל ובת הזוג
שלה דיאן .ג'ואן נסטל ,ככה הסתבר ,לא הייתה סתם חברה ,אלא אחת
הסופרות הלסביות הפמיות הראשונות שכתבו על סקס ועל עונג ותאווה.
חנה חלמה להוציא ספר שלה בעברית .וחנה כמו חנה (וגם ,כמובן ,כמו עוד
נשים) :החלומות שלה מתגשמים .תוך חודש הסתבר שהייתה הרצאה של
ג'ואן באוניברסיטת תל אביב ,וכבר יש כמה מתרגמות .הצטרפתי .ג'ואן
שלחה לחנה את הסיפורים שהיא הכי אוהבת ,וכל אחת מאיתנו בחרה
את הסיפורים שהיו קרובים ללבה ותרגמה אותם .הייתה חוויה מיוחדת
להיות חלק ממשהו שהתנהל ככה ,כמו הגשמת חלומות משותפת של הרבה
נשים .גם איך שעשינו :כל אחת לקחה על עצמה את מה שיכלה ורצתה,
וזה היה בסדר מבחינת האחרות ,וגם מה שעשינו .מבחינה פוליטית ,הפקנו
ספר חתרני" ,מחוזות אסורים :תשוקה ,גוף וסיפורי התנגדות"; ומבחינה
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אישית ,ההרחבה שיש בלדבר בקול מיני מאוד ,שונה מהקול הרגיל שלי,
טרנספורמטיבי כמו לדבר את הצד של המישהי האחרת בסדנה לניהול
קונפליקטים.
הרבה נוסטלגיה צפה לי ליד מגדל מונפרנאס :זאת הייתה הפעם
הראשונה שהייתי לבד בפאריס אחרי בערך עשרים שנה ,ובערך עשרים
שנה אחרי שעליתי בפעם הראשונה לגג של "אשה" בארלוזורוב  .88גם
"אשה" וגם פאריס היו תחנות משמעותיות בפמיניזם שלי אז .סימסתי
לתלמה על זה שביקרתי שוב בבית הקברות פר לאשז בקבר של גרטרוד
סטיין ואליס בי ,ועל זה שלא הלכתי לבקר בשכונה של אישה שהייתה
משמעותית בשבילי לפני עשרים שנה .אחרי כמה חודשים יצא הספר .שינוי
קטן בעולם עשינו ביחד :קודם לא היה ספר של ג'ואן נסטל בעברית ועכשיו
יש .אולי יקראו אותו אחרות ,אולי זה יהיה משמעותי בשבילן.

נור פלאח ,חיפה نور فالح ،حيفا
נולדתי בירושלים בשנת  1970וגדלתי בה אחת־עשרה שנים ועברתי
לחיפה .בסביבות  ,1991כאשר הייתי סטודנטית ,חברותי הזמינו אותי
לבקר במקום התנדבותן ,במרכז סיוע לקורבנות אונס ,להכיר את המקום.
הבית היה ברחוב הלל והארגונים היו ביחד (כמו היום) ,וכך יצא לי להכיר
נשים פעילות מאשה לאשה ולהגיע להרצאות פה ושם .בערך ב־1992/3
רולא דיב ,שעבדה אז כרכזת שוטף באשה ,הזמינה אותי להצטרף לקבוצת
העצמה של נשים ערביות בהנחיית אסתי נאמן .אחרי סיום הקבוצה באתי
קבוע לאשה לאשה .מהתחלה הרגשתי שם בבית :האווירה ,השפה ,החזון
החברתי המבנה הארגוני .ממש ישר התחברתי לכל .אבל הייתי מאוד צעירה
וחסרת ביטחון ולקח לי הרבה זמן להתחיל לדבר .הייתה לי תחושת שייכות
טבעית ומהירה ,בשונה ממקומות אחרים אז בחיי ,שהרגשתי בהם ניכור
מסוים.
אחרי כמה שנים לחצו עלי להצטרף לוועד אשה לאשה ,ובדיעבד אני
מאוד שמחה שהשפיעו עלי להיכנס לזה כי בזכות קבוצה זו ,שהייתה יותר
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מצומצמת ,נפתחתי והתחלתי לדבר .הייתי הרבה שנים בוועד "אשה" וכן
גם בוועדת כוח "אשה" ובוועדת "נשים ,שלום וביטחון" .כל הדברים שקרו
ב"אשה" העצימו אותי ותרמו מאוד להתפתחות האישית שלי.
יש לי בגדול שני בתים :הבית של המשפחה שלי והבית השני אשה
לאשה .מה הכוונה ל"בית"? מקום בו אני יכולה לגדול ולצמוח עם יחסים
משמעותיים עם הנשים בקהילה ,מקום שאני יכולה לחשוב בו ,לפעול בו,
לצחוק בו ולהרגיש שאני מחוברת למי שאני ,בלי צורך לעטות מסכות או
להחזיק בתפקיד מסוים .בשבילי "אשה" זו המשפחה שלי ,משהו שהולך
איתי לאורך כל החיים ,שבו אני עוברת את כל סוגי התהליכים (לטוב ולרע).
זה בית שבו אני מרגישה אמיתית.
מאז שאני צעירה אני פמיניסטית ,רק לא ידעתי לקרוא לזה כך" .אשה"
נתנה לי שם ולגיטימציה למה שהאמנתי בו ולאיך שחוויתי את עצמי .ולכן
ישר הרגשתי בבית שם ,וגם הכרתי עוד נשים שחושבות כמוני והבנתי שאני
לא כל כך משונה! "אשה" אפשרה לי לפעול ,לאו דווקא רק בתוך הבית :היא
היוותה לא פעם מנוע שהפעיל אותי בחיים המקצועיים שלי ,גם כמטפלת
(פסיכולוגית) וגם כמנחת קבוצות ,וגם בפעילות שלי במקומות אחרים (כמו
"איתך" ,העצמה כלכלית ,פורום הדר) .אני לוקחת את זה איתי לכל מקום.
"אשה" זה המקום היחידי בו אני מרגישה שמתקיים בו החזון החברתי שלי.
אומרים "שמשפחה לא בוחרים" .בשבילי "אשה" היא משפחה שאני
בחרתי ושאני מאוד שמחה שיכולתי לבחור בה .וכמו בכל משפחה ,חוויתי
בה הרבה דברים ,עברתי בה הרבה אירועים וחוויות ,לעתים הייתי צריכה
להתמודד עם חלקים בעצמי שהיה לי קשה איתם ,ולעתים גיליתי בעצמי
יכולות ,תכונות וכוחות שלא ידעתי שקיימים בי .לכן ,אין לי ספק ,ש"אשה"
תמשיך ללכת איתי לכל אורך הדרך בחיי.

נועה קליפר ,חיפה نوعا كليرب ،حيفا
לפני כשמונה שנה נכנסתי לראשונה ל"אשה" ( .)2002שמעתי על המקום
הרבה שנים קודם לכן והבנתי שמדובר בנשים שפועלות למען זכויות נשים.
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אך אחרי טעימה קטנה זו ידעתי שפה אגדל ,אתפתח לכיוונים חדשים
שאינם מוכרים לי .זמן קצר לאחר מכן זכיתי להשתתף בקורס "נשים בחברה
דמוקרטית" בהנחיית איילת אילני ונור פלאח ( .)2004נפגשתי עם נשים
שמובילות את הארגון ,ובמושגים חדשים כגון מגדר ,בדיונים מעמיקים
למודעות נשית ואישית .בשנה האחרונה שוב זכיתי להשתתף בקבוצה של
נשים המטפלות בהורים מבוגרים ( ,)2009/10שתרמה לי הרבה תמיכה
והבנה לקושי לראות הורים מזדקנים ,ואני מקווה שגם הצלחתי לתמוך
ולעזור לנשים בקבוצה .ב"אשה" יצרתי קשרים חדשים ומשמעותיים ביותר
בחיי היום והם ילווני בעתיד ותמיד" .אשה" זה מקום חשוב ביותר להיותי
אשה ולהתייחסותי לנשים ולחברה שבה אני חיה.

נינה מזרחי ,חיפה نينا مزراحي ،حيفا
עבורי זה היה עוד אחר־צהריים רגיל .השמים כבר השחירו ,האוויר התחיל
להיות קריר ,ואני הייתי בדרכי ,לא כל כך זוכרת לאן ,אבל פתאום ראיתי
אותן .חבורה של נשים ,לא גדולה ,צועדת עם לפידים .בתקופה הכי חשוכה
בשנה הן הדליקו אור .ראיתי אותן ,הסתכלתי עליהן ,חייכתי לעצמי
והחלטתי להתקרב .בצעדים מהוססים שאלתי למה הן צועדות ומה הן
עושות .בחמימות מקבלת ואוספת ,אחת מהן הסבירה לי שהן מציינות את
יום המאבק הבין־לאומי נגד אלימות כלפי נשים .נשארתי לעמוד איתן .לפני
שנפרדנו השארתי טלפון וציינתי שאחכה לשמוע מהן .כל זה קרה לפני
יותר מעשרים שנה.
שם ,באחרי הצהריים הרחוקים ההם ,בקרירות הנעימה ובחושך ההוא,
נדלק אצלי האור .חיכיתי לא מעט לטלפון מהן ,ולבסוף הוא הגיע .זימנו אותי
לקורס בו אלמד המון על עצמי ,ודרך זה אוכל לעזור לנשים נפגעות אלימות
לקבל החלטה שתעזור להן לנהל חיים צודקים יותר עבור עצמן .התחלתי
לעבוד בקו חירום לנפגעות אלימות .בכל פעם שהגעתי לדירה המוארת
ההיא ברחוב ארלוזורוב  88הצלחתי לאפשר לנשים נוספות להאיר לעצמן
את החיים .בתוך האור הגדול הזה צפו ועלו המון־המון שאלות ,בתחילה
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סייעתי לנשים בודדות .מיום ליום הכעס הצטבר ,מי אלה הנשים שפונות?
חשבתי לעצמי,למה בכל פעם פונה אשה נוספת? למה הן מרגישות אשמות?
מי הוא אותו אחד שמרשה לעצמו להרים יד ולמה? מה יש במציאות הזו
שמייצרת כל הרבה נשים שמקבלות מכות? מה יש בחברה הזו שהופכת את
גופן של נשים למותר .מה פתאום יש כאלה שמרשים לעצמם להרים יד על
אותה בת זוג שעמלה כל כך עבורו ועבור שאר משפחתה? מה פתאום מישהו
לוקח לעצמו את החופש להגיד למישהי מה ,איך וכמה היא צריכה לעשות
עם החיים שלה .את הנשים להן נתתי מענה ,לא ראיתי מעולם .התחלתי
להרגיש שהעזרה הזו לנשים בודדות גורמת לי תסכול גדול .כבר לא הספיק
לי לעזור להן לצאת מהמים .רציתי לראות מי ולמה זורק אותן למים.
באותה דירה ,החדרים של אשה לאשה היו צמודים לחדרים של "קו
החירום" .המטבח היה משותף ,ושם לראשונה ראיתי בקבוק יין ששכב
במקרר .ריגשה אותי העובדה שנשים לבד שותות יין .בצעדים מהוססים
התחלתי להתקרב לנשים בתוך אשה לאשה ,ראיתי אותן באינטימיות שלהן,
בהתנהלות היום יומית שלהן ורציתי להצטרף אליהן .הביחד הזה של נשים
בלבד ,עם עוצמות מרגשות ולא מאיימות ,גרמה לי להרגיש נוח .פתאום
כל נושא הזוגיות ,כפי שהכרתי אותה בעבר ,התחיל להיות בספק .עם מי
שאני נמצאת? עם מי אני שוכבת ,את מי אני מרגיעה ,למי אני מפרגנת ,במי
אני מתאהבת? כל האוטומט שהרגשתי שחייתי על פיו נכנס להילוך אחורי.
התחלתי להרגיש שכל הרגשות "המוזרים" שהיו לי בתור ילדה יש להם
מקום ,פתאום אני לא "המשוגעת" היחידה .אני לא היחידה שרצתה להיות
בן ,אני לא היחידה שהבינה שבחברה שלנו עדיף וכדאי להיות בן .אני לא
היחידה שמרגישה שהתפקידים שייעדו לה כבת הם לא כאלה מתגמלים,
ובטח לא כאלה נחשבים .הבנתי שבחירה חופשית היא לא חופשית כל עוד
את לא מכירה ,או נחשפת ,לכל האופציות .שם גם הבנתי את המשמעות של
להיות חלק בתוך העולם בו אני חיה ,שהרצונות שלי והצרכים שלי הם לא
הדבר הכי חשוב בעולם .שלפני אישיות יש רעיון ,שהחברה שלנו מייצרת
כל הזמן חלשים וחזקים ,שעד שהחזקים לא יכירו בסבלם של החלשים
ובמניפולציות שהם ,החזקים ,עושים כדי להישאר חזקים ,ועד שהם לא
יבינו שגם להישאר ולהחזיק בעמדה של כוח גובה מחיר ,שום דבר לא יזוז.
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התחלתי להיות פמיניסטית .התחלתי להבין איך "השיטה עובדת" ,איך
גברים יהודים לבנים בונים לעצמם קומות מפלדה יצוקה ,ומתחתיה מכינים
חדרים קטנים מגבס שביר לנשים ,למזרחים ,לערבים ,להומואים ,ללסביות,
לנכים מוגבלים ולכל מי שאחר/ת מהם.
אחרי הביחד שגיליתי עם אותן נשים מדהימות ,התחלתי לחפש את אלה
שנראות ,אוכלות ומתנהגות יותר דומה לי .התחלתי לחפש נשים שמכירות
את הצבע של החורים השחורים שבנשמה שלי ,הגעגועים ,הכאבים
והקשיים שקיימים אצלי .חיפשתי את אלו שמכירות את המילים הקצרות
במבטא הערבי ,מילים חמות שאומרות בתוכן משפטים שלמים ,מכירות את
הצלילים והמנגינות שמרעידות חדרים בנשמה .לאט־לאט התחלתי יותר
להכיר אותן ,אמנם לא הצלחנו להתגבש כקבוצה ,אך הצלחתי למצוא אותן
במקומות שאשה לאשה ניסתה לקדם .פגשתי אותן בשכונות ,במסיבות
נשים ,בכנסים פמיניסטיים ובתל אביב .אשה לאשה היה לי לבית .שם נתתי
דרור לכל הרגשות שלי .שם התעצמתי ,שם העצמתי ,שם כעסתי ,פעלתי,
נעלבתי ,אהבתי ,התאהבתי ,שם דיברתי ,שם תבעתי ,שם התנצלתי ,שם
אכלתי ,שם ניקיתי ,שם גיליתי את העוצמות שלי ואת החולשות שלי ,שם
רקדתי ,שם בכיתי ,צחקתי ,פלרטטתי ,אכזבתי ,התאכזבתי .שם גדלתי.
אחרי שזיהיתי את עצמי כפמיניסטית צצו ועלו שאלות זהות נוספות.
הפמיניזם לימד אותי מהי אחריות ,הוא לימד אותי את הפוליטיקה של
הכוח בחברה ,הבנתי אפילו ,שגם אני זוכה לפריבילגיות שאחרות שנולדו
במקום אחר ,במעמד אחר ,להורים אחרים ומדינה אחרת מזו שלי ,לא
זוכות לה .הוא לימד אותי שהיררכיה היא לא משהו מולד והכרחי ,שיש
מי שהמבנה הזה מקדם ומתגמל אותו ,ולכן כדאי להאדיר ולהלל את הבנה
והמונח הזה .אני זוכרת את הפעמים הראשונות שישבתי בתוך הקולקטיב,
הייתי חלק מאותו מעגל ,נשאלתי ועניתי וקולי היה שווה בין כל הקולות
סביבי ,בדיעבד התברר שחלק גדול מהנשים בקולקטיב היו מבוגרות ממני,
משכילות ממני ,מעמדן בעולם מחוץ לאשה לאשה היה מכובד משלי ,רובן
הרוויחו הרבה יותר ממני ,לחלקן התלווה תואר מכובד אותו רכשו בהרבה
מאוד מאמץ ,כסף ונחישות ,ועדיין ,לקול שלי היה משקל בדיוק כמו כל
אחת אחרת.
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ניסרין מזאווי نرسين مزاوي
הגעתי לאשה לאשה דרך תלמה .שמספיק להגיד תלמה כדי שכל פעילה
באשה לאשה בהווה ,בעבר ,ומקווה שגם בעתיד ,תדע במי מדובר .בגישתה
המתגרה ,בחניון לקראת כנס במלון "המעיין" בנצרת ,הציגה בפניי שלל
סטיקרים גאים ופמיניסטים ,שככרזה מהלכת נשאה מכוניתה .בתוך השלל
הזה הציגה מדבקה מגנטית של דגל הגאווה ,שניתן להוריד ולהדביק בחזרה
אינספור פעמים בלי שתתקלקל .הרעיון קסם לי ,ובהיסוס מסוים העזתי
לבקש את המדבקה ,בידיעה שבזה אני פותחת את הארון שלי בפני נשים
שאני לא מכירה .תלמה ,צמרת ועוד מישהי עמדו שם ,הן מעולם לא ידעו
שהן מהנשים הראשונות שהעזתי לפתוח את ארוני בפניהם .קיבלתי את
המדבקה ברוחב לב ובאמצעותה יצאתי מהארון וחזרתי אליו ,ויותר נכון
להגיד ,המכונית שלי יצאה מהארון וחזרה אליו ,כמה פעמים במהלך כל יום.
נפגשתי באקראי עם תלמה ,צמרת ואחרות בהפגנות ,ומדי פעם תלמה
הזמינה אותי לאירועים באשה לאשה .אשה לאשה?! כלסבית שמפוחדת
מעצם היותה לסבית שתי נשים במשפט אחד היו בשבילי סוף העולם .לקח
לי המון זמן לאזור אומץ על מנת להגיע למקום הזה .תחילה השתתפתי
בקורס דיאלוגי בין נשים פלסטיניות ויהודיות בהנחייתן של נור פלאח
ואיילת אילני .אז דיאלוג היה המומחיות שלי ,איפה שהיה דיאלוג הייתי
שם ,וכך מבחינתי בעצם הגעתי לקבוצת דיאלוג באשה לאשה ולא למקום
עצמו ,הלל  .16לא רק שתי נשים במשפט אחד ,שחוץ מנשים אין במשפט
הזה מלבד אות חיבור אחת שמחברת ביניהן ,אלא גם שכנים של הפורום
החיפאי לקהילה ההומוסקסואלית .אלוהים ישמור.
בהתחלה נהגתי להגיע למקום ולהיכנס פנימה מהר שלא יראו אותי .לא
הבנתי לאן אני מגיעה ,מסדרון ארוך שבצד שמאל שלו ליד הכניסה חדר גדול
ששימש ספרייה וחדר ישיבות .ולאורך המסדרון שמתעקל בסופו חדרים
עם דלתות פתוחות ,שולחנות מחשבים וציוד משרדי ,הכול פרוש לרווחה.
במסדרון תלוי לוח מודעות גדול ופה ושם כרזות ממוסגרות ותמונות .ובחוץ
מרפסת וגינה שלקח לי זמן עד שהצלחתי לשבת בה בנוחות ובלי דאגה .לא
הבנתי מי זה מה .הבנתי שזה מקום שמסתובבות בו הרבה נשים פמיניסטיות.
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כיאן ,מרכז סיוע ,קו חירום ,קואליציית נשים חיפה ,הכול נראה לי כסלט
אחד שעד היום מבחינתי הוא אשה לאשה .בסופו של אחד ממפגשי קבוצת
הדיאלוג ,כשכולם יצאו כבר והתכוננו לסגור את המרכז ,התגנבתי פנימה
בחזרה ,כאילו לשירותים ,ותליתי באמצע לוח המודעות מודעה שהתנוסס
במרכזה דגל הגאווה עם דמותו של חנדלה שמזמינה נשים לסביות ערביות
להצטרף לרשימת התכתבות האלקטרונית  ,palgaywomenשלימים הפכה
לגרעין המייסד של אסוואת.
בתחילת דרכה של אסוואת ארגונים שונים ,יהודים וערבים פמיניסטים,
אך לא רק ,פתחו את משרדיהם בפנינו .הישיבות שלנו התקיימו תחילה
בבתים פרטים ,ומהר מאוד עברנו למשרדים ולחדרי ישיבות של ארגונים.
אשה לאשה יחד עם כיאן היו מהארגונים שפתחו את דלתותיהן בפנינו,
ובלשון המעטה המקום התגלה לנו כגן עדן פמיניסטי .היה לנו ברור שזה
המקום שנרצה לקבל ממנו חיבוק חם ,ואכן קיבלנו .כאינדיווידואליות חלקנו
מצאו את עצמן במקום הזה עוד טרם התהוותה של אסוואת .כאשר אסוואת
החלה את דרכה היא חיפשה את המענה לצרכיה במקום הזה ,שלא חסך
ממנה את הפמיניזם שלו ,אם זה במתן מקום פיזי לקיים בו את המפגשים
ואם זה בתמיכה ,ייעוץ ,ואחווה פמיניסטית ,שהייתה כאבן דרך בהתהוותה
של אסוואת.
אשה לאשה חוגגת שלושים שנה להיווסדה .מהיכרות של כשמונה
שנים עם המקום אני יודעת שדרך השושנים כרוכה בלא מעט שריטות
קוצים .כששרי ,הרכזת הכללית של אשה לאשה דאז ,סיימה את תפקידה
הייתי קצת בשוק ,לא הבנתי איך זה ייתכן .מהר מאוד הבנתי שהרכזות
התחלפו מדי כמה שנים והארגון נמצא בתנועה מתמדת .הארגון לא עמד
על כתפיה של הרכזת או על כתפיו של צוות בשכר ,אלא בזכות פעילות
התנדבותית של קהילת הנשים של אשה לאשה .נשים נכנסות ונשים
יוצאות ,נשים עוזבות ונשים חוזרות ,חדשות וותיקות ,צעירות ומבוגרות,
פמיניסטיות ופמיניסטיות אחרות ,פוליטיות ופוליטיות פחות ועוד ועוד
ועוד ...כפמיניסטית וכמייסדת בשיתוף של אסוואת אני מסתכלת על אשה
לאשה ומקווה שאסוואת תלך בדרכה ,שתעבור את דרך השושנים שלה,
שתתגבר על הקוצים שבה ושתחזיק מעמד שלושים ויותר שנים .מאחלת
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לאשה לאשה ולקהילה הפמיניסטית שמסביבה עוד שלושים ועוד שלושים
ועוד שלושים ,כי זה הרבה מעבר לשתי נשים ואות חיבור במשפט אחד.

נעמי נמרוד ,חיפה نعمي منرود ،حيفا
בין המיילדות של התנועה :עכשיו פברואר אלפיים ושלוש עשרה ,חודש
שבו אני חוגגת את יום הולדתי ה־ ,68ואני רוצה לכתוב כמה מילים על אשה
לאשה החוגגת בשנה זו את יום הולדתה השלושים .ומה הקשר שלי לארגון
הזה? ובכן ,אשה לאשה נולדה מתוך "התנועה לשחרור האישה" שנולדה
בחיפה בסוף שנת  ,1971כך שדבר נולד מדבר .וביום הולדתי הנוכחי אני
שמחה להיזכר בכך שאני בין מיילדות השלב הראשון של התנועה.
בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים התרחש מה שמכונה
"הגל השני של הפמיניזם" .אנחנו היינו חלק ממנו .היינו נפגשות בבתי קפה,
בעיקר ב"קפה כרמל" במרכז הכרמל ,בקפיטריה של אוניברסיטת חיפה
ובבתים של החברות .הוצאנו עיתון שמכרנו ברחובות ושמו "נלח"ם – נשים
למען חברה מחודשת" .פנינו למפלגות לקראת הבחירות של  ,1974והבטחנו
לעזור למפלגה שתציב רשימה המורכבת מאשה־גבר־אשה־גבר ,וכך עד
סוף הרשימה .המפלגה היחידה שהגישה רשימה בהרכב כזה הייתה ר"צ
בראשות שולמית אלוני .עזרנו לה לאסוף חתימות לקראת הגשת רשימתה
לכנסת ,והשאר היסטוריה.
במסגרת "התנועה לשחרור האישה" ,שבה פעלנו בהתנדבות וללא
תקציב כלשהו ,הקמנו ספרייה ,על ידי כך שאספנו ספרים מן החברות
הפעילות .ספרייה זו היא היסוד של הספרייה העשירה של אשה לאשה
הקיימת היום .עיקר הפעילות התבטא בהפעלת חוגים לנשים בבתים
הפרטיים ,חוגים שקראנו להם אז "קבוצות להעלאת התודעה" .זמן מה היה
לנו גם מועדון קטן שבו שמענו והשמענו הרצאות .שמחנו בהרגשה שאנחנו
בדרך למהפכה ביחסי הכוחות ,בתוך הגל השני של הפמיניזם (הגל הראשון
היה ,כזכור ,אותן נשים שלחמו למען זכותן של נשים לבחור ולהיבחר).
וכך ,בשנת  ,1983מתוך אחת הקבוצות הפמיניסטיות להעלאת המודעות,
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הוקם ארגון אשה לאשה .הארגון זכה להכרה כעמותה ,ומאז הוא חי ובועט
ופועל ,וכולל בתוכו את אותה עשייה פמיניסטית שחברותיי ואני האמנו בה
ונלחמנו למענה.
בכל פעם שאני משתתפת באירועים ובפעילויות של אשה לאשה אני
מרגישה גאווה ושמחה .זה החל בימים שהייתי חברה בוועד הראשון של
העמותה ,ונמשך בפרויקטים השונים שבהם הייתי מעורבות – פרויקט
נשים במקצועות לא שגרתיים ,פרויקט בריאות לנשים בקדמת החיים ועוד
ועוד .אני שמחה על כך שיש המשכיות ,שנשים צעירות יותר מצטרפות
ולוקחות את הלפיד האולימפי של שחרור האישה .ואני מוסיפה בגאווה את
השייכות הזאת לפרק החשוב הזה בחיי.

סוהאד בשארה ,חיפה سهاد بشارة ،حيفا
התחלתי להיות באשה לאשה במקביל לעבודתי כיועצת משפטית לנשים
ערביות נפגעות אלימות בקו חירום בזמנו .זה היה במהלך השנים -2000
 .1996אז סיימתי כי נסעתי לחו"ל להמשך לימודים .באותה תקופה גם
עבדתי קצת על דו"ח מפרויקט התצפיות בדיונים משפטיים בתיקי אלימות
נגד נשים.
המקום היה עבורי הזדמנות לתרום למען זכויות נשים בכלל ונשים
ערביות בפרט .אשה לאשה הייתה מסגרת בה נפגשתי עם נשים רבות אשר
חיפשו את המשותף ,ללא דעות קדומות ועם כבוד ורגישות מרביים לשוני
בין קבוצות שונות באוכלוסייה .בארגון גם יצא לי לפגוש ולהכיר קבוצת
נשים ערביות אשר שמו להן למטרה לפעול לקידום זכויות נשים ערביות,
ומכאן נולד הרעיון להקמת ארגון פמיניסטי ערבי – כיאן ,אשר נחשב
מהמובילים כיום בתחום .אני חייבת להגיד כי כיום ,ולאחר שנים של עבודה
בתחום שונה במקצת ,אני עדיין מתגעגעת לאותם ימים ולאותה פתיחות
אשר אפיינה את הארגון.
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סימונה שרוני ,פלטסבורג ,ניו יורק سيمونا شاروين ،فلطسبورغ ،نيويورك
אשה לאשה :המפתח להתעוררות הפמיניסטית שלי .שמעתי על אשה
לאשה לראשונה באמצע שנות השמונים .הייתי אז בתחילת שנות העשרים
שלי ,סטודנטית באוניברסיטת חיפה ופעילה פוליטית במסגרות שונות
שעסקו בקונפליקט הפלסטיני־ישראלי .בנוסף עבדתי במספר ארגונים
שעסקו בחינוך לדו־קיום ערבי־יהודי .במבט לאחור ,נראה לי ששלושה
גורמים מרכזיים הביאו אותי לאשה לאשה .ראשית ,התעמתותי עם
סקסיזם במסגרת הקבוצות הפוליטיות בהן הייתי פעילה (למרות שלא
הייתי מסוגלת עדיין להגדיר את מה שחוויתי) .שנית ,התוודעתי למושגים
ולתיאוריות פמיניסטיות במסגרת קורס לסוציולוגיה באוניברסיטה .אני
זוכרת במיוחד הרצאה של מרילין ספר במסגרת תוכנית הב.א .למצטיינים
ועבודה שהגשתי על הקונפליקט ,שהרבה נשים חוות ,בין קריירה ומשפחה.
הגורם השלישי והלא פחות חשוב הוא המפגש שלי עם כמה נשים שהיו
פעילות באשה לאשה והזמינו אותי למספר אירועים.
היום ,כמעט רבע יובל אחרי המפגש הראשון שלי עם הארגון ,אני
עובדת עם סטודנטים שגם הם ,כמוני בישראל של שנות השמונים ,מחפשים
כיוון וזהות .אחת הסטודנטיות כתבה לי אמש שהיא מצאה ארגון שעוסק
בהעצמה של ילדות ונערות .בהתלהבות היא הצהירה שזה מה שהיא רוצה
לעשות בחיים! הלוואי ויכולתי להצהיר גם אני שידעתי מיד כששמעתי על
אשה לאשה ,שיהיה לה תפקיד כזה מרכזי בהתפתחות האישית ,הפוליטית
והמקצועית שלי .למרות שהדרך שהובילה אותי למקומי ולתפקידי בהווה –
כראש חוג ללימודי מגדר ונשים – כללה לא מעט מכשולים ותמרונים ,אין לי
ספק שהקשר שלי לאשה לאשה השפיע מאוד לאורך הדרך.
באשה לאשה פגשתי לראשונה פמיניסטיות מרקעים שונים ,עם מודעות
חזקה לצדק חברתי ומעורבות פוליטית .אני זוכרת בבירור שיחות על הקשר
בין דיכוי נשים ודוגמאות אחרות של דיכוי ואי־שוויון ,בעיקר בהקשר
המזרחי והפלסטיני .אשה לאשה הוא גם המקום הראשון בו פגשתי לסביות
גאות והתחלתי להתמודד עם ההומופוביה שהפנמתי .אני כמעט בטוחה
שבאותה תקופה התחלתי לבחון את היחס שלי לפמיניזם ,באווירה של
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עוינות חברתית ופחד במישור האישי .בשבילי ,להודות שאני פמיניסטית
אז חייב אותי להתבונן במראה ולהודות שאני חיה במערכת יחסים אלימה.
הייתי מודעת היטב לעובדה שלהיות פמיניסטית ,פירושו לא לפחד להיות
עצמאית ,לבטא את עצמי ,ולהיות גאה בזהות שלי ,לא רק בציבור ,אלא גם
בחיי האישיים עם החבר האלים שלי.
אין לי ספק שהידע שיש ארגון כמו אשה לאשה ומה שלמדתי על
פמיניזם עזרו לי לעזוב את מערכת היחסים האלימה מבלי להביט לאחור.
אכן ,נזכרתי בשלב הזה בחיי לפני ימים אחדים כשעזרתי לאחת התלמידות
שלי לעזוב את הבית בו היא חיה עם חברה האלים .היא סיפרה לי שחברה
טוען שהיא עוזבת אותו בגלל הפמיניזם שלה ,ושהוא מאשים אותי ואת
החוג ללימודי מגדר ונשים .לדעתו ,אלמלא אנחנו ,היא הייתה נשארת איתו.
אמרתי לה שאני מקבלת את ההאשמה של החבר שלה כמחמאה וסיפרתי
לה את סיפור מערכת היחסים האלימה שלי ואיך החבר שלי לא לקח
אחריות אלא האשים את אשה לאשה ואת הפמיניזם .שתינו תמהנו איפה
הייתי היום אילו הייתי נשארת איתו...
צירוף מקרים או התערבות (פמיניסטית) עליונה גרמו לי לשכור דירה
ליד אשה לאשה אחרי שעזבתי את החבר שלי.למרות שאני לא זוכרת
הרבה אירועים בהם השתתפתי באותה תקופה ,אירוע אחד נחרט בזיכרוני:
הפגנה וחלוקת חומר הסברה על אלימות נגד נשים במרכז הכרמל בחיפה
ביום האישה הבינלאומי שהוא גם יום הולדתי .מאותם ימים אני גם זוכרת
איך עמדתי על דעתי לקחת בחשבון הבדלים בין המינים בעבודת התיזה
שעשיתי במסגרת לימודי לתואר שני.
נקודת המפנה בקשר שלי עם אשה לאשה ובהתפתחות הפמיניסטית
שלי ,הייתה בלי צל של ספק ההתארגנות של "נשים בשחור" בחיפה בתחילת
 ,1988בעקבות האינתיפאדה הראשונה .משמרת המחאה השבועית הייתה
המקום בו הרגשתי "בבית" .הייתי חופשייה לבטא את עצמי ולחפש את
"הדבק" שיאחה את מרכיבי הזהות שלי .השתתפתי בשיחות רבות על
פמיניזם ,על הקונפליקט הישראלי־פלסטיני ועל הקשר ביניהם .הקרבה
שלי לנשים שהשתתפו במשמרת גדלה ככל שנאלצנו להתמודד עם גילויי
עוינות ,אלימות והתבטאויות של סקסיזם ,גזענות והומופוביה שהופנו
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כלפינו באופן קבוע .במהלך השנתיים בהם השתתפתי ב"נשים בשחור",
גדלה מודעותי לתפקיד החשוב שמלאו פעילות אשה לאשה במשמרת .מהן
למדתי לתקשר עם נשים מהשמאל הישראלי ,שתפיסת הקונפליקט שלהן
הייתה רדיקלית אבל מודעותן הפוליטית מינימאלית .באווירה של הפריה
הדדית ,למדנו אחת מהשנייה .פעילות השמאל זנחו הרבה מהסטריאוטיפים
שלהן לגבי פמיניזם ופמיניסטיות .מהצד השני ,פעילות אשה לאשה,
שכללו נשים ציוניות ללא ידע עמוק על הסכסוך ,במיוחד כפי שנחווה על
ידי הפלסטינים/יות ,הפכו להיות יותר רדיקליות בתפיסתן הפוליטית.
אחד הנושאים הכי משמעותיים שחדרו לתודעתי באותה תקופה והיו
חלק מהשיחות שלנו גם באשה לאשה וגם ב"נשים בשחור" היה הקשר
בין האלימות של הסכסוך ואלימות נגד נשים .אני זוכרת שעשינו שלטים
לאחת ההפגנות עם מספר ההרוגים במהלך האינתיפאדה (ללא הבחנה
בין פלסטינים וישראלים) ,ומספר הנשים שנהרגו בישראל בידי בני
זוגם .המודעות הזו להקשר הפוליטי של אלימות נגד נשים וההשפעה
הפמיניסטית של אשה לאשה על "נשים בשחור" בחיפה היו מקור ההשראה
העיקרי לעבודת הדוקטורט שלי .העבודה עסקה בתיאוריות פמיניסטיות
על הסכסוך הישראלי־פלסטיני שנבעו מההתנסויות של נשים פעילות
שלום בישראל.
אחרי שעזבתי את ישראל בשנת  ,1989תחילה ללימודי דוקטורט ואחר
כך לצמיתות ,שמרתי על קשר עם פעילות אשה לאשה וביקרתי במרכז
בכל פעם שהייתי באזור .אני משוכנעת שאשה לאשה מילאה תפקיד מרכזי
במסע שלי מאשה צעירה שחיה בצל אלימות לפמיניסטית בשלה וחסרת
פחד שנאבקת לעקור אלימות מן השורש .כשהסטודנטים שלי שואלים
אותי היכן למדתי לימודי מגדר ונשים ,אני משיבה שאשה לאשה היה קורס
המבוא שלי לפמיניזם .אני אסירת תודה לפמיניסטיות המדהימות שפגשתי
באשה לאשה על ההשראה והתמיכה במהלך דרכי .תודה מיוחדת לחנה ספרן
ולדליה זק"ש שממשיכות לשמש דוגמה אישית ,גם בתיאוריה וגם במעשה,
במאבק נגד סקסיזם ,גזענות והומופוביה ,ולפתרון צודק של הסכסוך .אין
לנו ברירה אחרת אלא להאמין שעולם אחר ,מושתת על יסודות של שוויון
וצדק ,הוא לא בגדר חלום!
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עולא שתייוי ,כפר קרע عال شتيوي ،كفر قرع
בסוף  2005התחלתי לעבוד בכיאן .אז החדרים של כיאן היו ממש ליד
החדרים של "אשה" .המפגשים עם צוות "אשה" ,היו בלתי נמנעים .יותר
מכולן ,אני זוכרת את חדוה – השיחות שלי איתה וניסיונותיה לערב
אותי במה שקורה בבית .בשלב מסוים "אשה" הפסיקה להיות רק הארגון
השכן ,והתחילה להיות ארגון שאני מעורבת בפעילותו .דיונים וויכוחים על
פמיניזם ,על נשים ערביות ויהודיות ,על מבנה ארגוני ,על נשים וביטחון ,ועל
בנות שירות לאומי קירבו אותי יותר ויותר ל"אשה" ,ויותר ויותר לפמיניזם.
מה "אשה" בשבילי? לפעמים היא מורה טובה לפמיניזם ולא רק בתיאוריה
אלא במעשים ,לפעמים מקום אליו אני יכולה לבוא עם התלבטויות
ולקיים דיונים על פמיניזם שאין להם משמעות או מרחב בשום מקום אחר,
ולפעמים מקום מעצבן ומעייף .אבל היא תמיד הייתה ,ועודנה ,מקום שדרכו
אני לומדת על פמיניזם יותר מכל מקום אחר.

עמליה סער ,חיפה عامليا ساعر ،حيفا
את אשה לאשה גיליתי בשנת  ,1988כשהגעתי לחיפה ללימודי התואר
השני באנתרופולוגיה .גיליתי את "אשה" דרך "נשים בשחור" והמעורבות
המתגברת שלי בפעילות השלום שהתרחשה בעיר .הדמות המרכזית באותה
תקופה הייתה חנה ספרן ,עם החיוך התמידי והמזמין במשרד הקטן והרוחש
בהלל  .47חנה הכניסה אותי לבניין בחיוך רחב ,ותמיד ,תמיד ,הייתה שם
בסבלנות ובאופטימיות .נתנה לי מקום להסס ,להיכנס בחצי צעד ולסגת,
וכל פעם להיכנס יותר לעומק.
מאז ועד היום "אשה" היא אחד המקומות הכי מרגשים ומסעירים שאני
מכירה .כאשה צעירה ,באמצע שנות העשרים שלי ,לא הכרתי עוד מקום כמו
"אשה" ובעצם לא דמיינתי שמקום כזה בכלל יכול להתקיים .כאן מצאתי
נשים פמיניסטיות ,בכל הגילאים ,שמדברות ועושות פוליטיקה רדיקלית,
ותוך כדי כך שופעות סקסיות ,אהבה ויופי .במשך שנים ,כשחברים (בנים)
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היו רומזים לי שפמיניזם זה משהו מפחיד ,לא הצלחתי להבין איך זה
יכול להיות? איך זה יכול להתחבר ל"אשה"? וגם כשיכולתי להבין זאת
בראש ,הלב שלי לא יכול היה לחבר בין פמיניזם ופחד .פמיניזם ,כלומר
"אשה" בשבילי הוא מקום לגדול ,להתפתח ,לגלות .הגדילה הזו לעתים
קרובות כוללת גם כאב ,כעס ,תסכול ,ודיכאון עמוק למול הדיכוי והרוע של
הפטריארכיה המיליטריסטית שמרעילה כאן כמעט הכול .אבל בשום פנים
ואופן לא הייתי רוצה לוותר על התודעה הפמיניסטית הזו.
לא שלא היו לחצים ,מתחים ,וקונפליקטים ב"אשה" .אבל בשנים
הראשונות ההתרגשות וההעצמה (אז בכלל לא הייתה לי המילה) ששאבתי
מהמקום השאירו את המתחים עמומים ברקע .מאוחר יותר ,בתקופות
שהייתי יותר מעורבת ,וקצת יותר מבוגרת ,כן הייתי מודעת להם .ראיתי
נשים נפגעות ,מתרחקות (ורבות גם חוזרות בסופו של דבר) ,או פשוט
מחלישות קצת את הווליום .הייתי חלק מוויכוחים סוערים על כוח ודיכוי,
לא רק של נשים ,אלא גם בין נשים .אבל החיות המדהימה ,החיבורים בין
נשים ,לא איבדו מעוצמתם.
בעשרים וארבע השנים שבהם "אשה" היא הבית הבלתי מעורער שלי,
יצא לי להיות פעילה יותר או פחות .היו גם שנים שבכלל חייתי בחו"ל ,ועדיין
המשכתי להתייחס ל"אשה" כאל בית מובן מאליו .היו שנים שהתנדבתי.
שנה אחת אפילו עבדתי במשרה חלקית בשכר .בשנה הזו חוויתי את
המעבר מעבודה כעוזרת מחקר באוניברסיטה לעבודה בארגון פמיניסטי
כמו מתנה ענקית.
הנה כמה מהדברים שמפעימים אותי ב"אשה":
 להגיע בערב להרצאה או לדיון ,ופתאום במהלך הערב להסתכל סביב
ולשים לב שקבוצה של נשים יושבת ,לפעמים לתוך השעות הקטנות,
ודנה בלהט אינסופי בסוגיות אידיאולוגיות .איפה יש דברים כאלה
בכלל?
 לדבר פמיניזם בלי להתנצל .אין עוד מקום בעולם – לא בבית ,לא
בעבודה ,לא בין חברות הילדות – שום מקום בעולם שבו אני יכולה
להיות פמיניסטית בלי להתנצל.
 לדבר בלשון אשה בלי להתנצל.
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 להיות חלק מקבוצה רב דורית .כאשה צעירה ,הגילוי שיש נשים בגיל
של אמא שלי שחושבות ועושות פמיניזם היה עבורי דבר שלא ייאמן.
וכיום ,בגיל חמישים ,אני מתבוננת בהשתאות בנשים צעירות ויפיפיות.
מרגישה על ידן עייפה וכבדה ,אבל גם נטענת ומתמלאת גאווה אל מול
האנרגיות והעשייה שלהן .היום ,כשאני בת חמישים ואמי בת שמונים,
אני יכולה סוף־סוף להעריך גם את ההישגים והמאבקים שלה ,בלי
לכעוס כל כך על הסירוב העיקש שלה לקרוא לעצמה פמיניסטית ,ובלי
להיפגע כל כך מהלעג שלה לרצון שלי לאמץ את הזהות המפורשת.
 להיות חלק מקבוצה שיש בה יהודיות וערביות ,אשכנזיות ומזרחיות,
נשים מכל מיני שכבות בחברה ,והמון גוונים נוספים ,שלא מוותרות על
השונות ביניהן ולא מתכחשות להבדלים ,אבל גם מסרבות לקדש אותם
ולתת להם להשתלט על הווייתן.
 להיות חלק מקבוצה שלא מוכנה להיכנע לגזענות.
אני זוכרת מסיבת חוף לפני כעשר שנים ,כשלילה בתי הייתה תינוקת ,וכמה
נפלא זה הרגיש לי לדעת שאני יכולה לתת לה לזחול לכל עבר בלי להסתכל
עליה בכלל ,כי המרחב מוגן לגמרי .באותה תקופה התארגנה ב"אשה" קבוצה
של אימהות לילדים וילדות צעירות ,שנפגשה פעם בשבוע אחר הצהריים.
במבט מבחוץ ,הקבוצה הזו נראתה בדיוק כמו מפגשים מקבילים שבליתי
בהם בעל כורחי :התכנסויות של אמהות לילדות צעירות ,שחוזרות מהעבודה
ומחפשות סביבה משחקית לילדות שעדיין לא יכולות להיות בלעדיהן.
אבל היה מובן חשוב מאוד שבו המפגשים האלה כן היו שונים .על פי רוב,
האווירה השלטת במפגשים עם אימהות אחרות מהגן או מהשכונה הייתה
אווירה שמקדשת את הנורמטיביות ,משום שאימהות לילדות צעירות
לעתים קרובות משקיעות המון אנרגיה בלהאמין שאפשר ורצוי לממש את
האידיאל של  :super momלעשות קריירה אבל גם לתת תשומת לב הורית
אינסופית ,רכה וממוקדת ,וממש ליהנות מלשבת שעות בגינות משחקים,
לבנות לגו ,לצייר ,או לאפות .לעומת זאת ,בקבוצת האימהות של "אשה" היה
מותר לבטא אמביוולנטיות ,כעס ,תסכול ...בקבוצה של "אשה" יכולת לאהוב
את הבת שלך וגם להתגעגע לימים שבהם לא היית אמא ,וזה היה בסדר.

487

نساء تكتبن إليشاه
וכמובן ,ב"אשה" הכרתי את תלמה ,שהייתה הבייבי סיטר של לילה,
ומהר מאוד הפכה לאמא שותפה ,ומעבר לכך ,בזכות היכולת הנדירה שלה
לדבר עם כולם בגובה העיניים ,הפכה לאחת החברות הכי יקרות של לילה,
של מורי ,ושלי ,כל אחת ואחד בנפרד .וזה לגמרי בזכות תלמה ,שלילה
בת ה־ ,11שכל כך אוהבת להסתרק ולהתאפר ,יכולה להסתכל עלי כשאני
מבקשת ממנה לעזור לי לצבוע את השורשים האפורים בשיער ולהגיד לי,
בפשטות ,אולי כבר תפסיקי לצבוע? אפור זה יפה.
חוויה משמעותית אחרת הייתה לי בשנים שהייתי חברת ועד .ב"אשה"
מתנדבות עובדות המון .איזה ארגון זה ,שבמשך שנים מתנדבות מרימות
אותו ונושאות אותו על כפיים! (בלי לזלזל כמובן בנשים שעובדות כאן
בשכר) .ההשקעה שנדרשה במהלך הניהול ההתנדבותי הקולקטיבי של
הארגון היא עוד אחת מההזדמנויות הנפלאות ש"אשה" הציעה לי לעשות
דבר משמעותי .על הדרך ,בשנה האחרונה שלי בוועד ,שנת  ,2011-12פתאום
מצאתי את עצמי עוברת לתפקיד של זקנת השבט .אחרי שבשנים קודמות
היו בוועד נשים מבוגרות וותיקות יותר ממני ,והדבר אפשר לי להישאב
לפינה פסיבית יחסית ,פתאום הייתי הכי זקנה בחדר .לא פשוט ,ההזדקנות.
לא פשוט בכלל .האנרגיות אחרות ,הקודים קצת שונים.
אם יהיה לי מזל ,התהליך זה של התבגרות יימשך עכשיו הרבה מאוד
זמן .בעוד עשר שנים אולי גיל חמישים בכלל ייראה לי כמו גן ילדות .עכשיו,
בכל אופן ,התהליך הזה מפחיד אותי ,למרות שאני יודעת שטמונה בו גם
הבטחה .אני ממש שמחה שאני יכולה לעבור אותו כש"אשה" היא חלק
מחיי.

לילה (הבת של עמליה) ,חיפה لييل (بنت عامليا) ،حيفا
מגיל שנתיים אני מכירה את אשה לאשה .זה כמו בית בשבילי .יש שם
סאלון ומטבח ,ואפילו חגגו לי שם יום הולדת .זה מקום עבודה לנשים וזה
בעיקר לפמיניסטיות ,אלו נשים שנלחמות בעד זכויות נשים .אני רוצה
מהמקום הזה להכיר נשים חדשות .אני אוהבת לרקוד בסאלון שם כי אני
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ילדה ולא אשה ,ואני רק בכיתה ב' .כשאגדל אבוא להתנדב .אני אוהבת
לשמוח במקום הזה עם הנשים .אני אוהבת את המקום הזה מכל הלב .כי
המקום הזה הוא מקום טוב .נותנים שם הרבה אהבה ושמחה .תמיד כולן
מתעניינות לשלומי כשאני באה .אני נותנת את המחמאה מכל הלב ומאחלת
לאשה לאשה שתמיד תישאר כמו שהיא.

ענת גרינשטיין ,אנגליה عنات جرينشطيني ،بريطانيا
אני זוכרת את הפעם הראשונה שהגעתי לאשה לאשה ,בתור נערה צעירה.
באתי לשבת אידיאולוגית ונפעמתי מהדיונים המרתקים שהתקיימו בין כל
הנשים החכמות ,ומתחושת הקהילה והשותפות בארוחת הצהריים .ודווקא
בגלל שכל כך התרשמתי היה קשה לי להתקרב ,הרגשתי קטנה ,לא יודעת,
לא מספיק שייכת .היו צריכות לחלוף כמה שנים של הערצה מרחוק – הגעה
מזדמנת לאירועים וסדנאות ,כדי שארגיש מספיק קרובה ,מספיק בטוחה
להשתתף באמת.
פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות הייתה ההזדמנות שלי לקחת חלק
פעיל בעשייה .חוסר הנוחות שחשתי כקלינאית תקשורת שעובדת עם הגיל
הרך מהעמדה השיפוטית והמבקרת כלפי אימהות ,דחפה אותי להרהורים
פמיניסטיים בנושא .יחד עם מיקי דנו באפשרות של פרויקט ב"אשה"
שיבחן את המקום של נשים כלקוחות במערכת הרפואית .באותו זמן גם
אחרות החלו להתעסק בנושא זה מהיבטים שונים ומגוונים .הפרויקט
התחיל לצמוח סביב שאלות של תרומת ביציות ,בהתחלה כפרויקט קטן
וחסר מימון ולאט לאט הלך וגדל .חדוה ,שהחלה לרכז את הפרויקט הפעילה
עלי את קסמיה וגרמה לי להרגיש חלק משמעותי בארגון ובפעילות ,להבין
ש"אשה" היא הבית .גם היום ,כשאני חיה באנגליה אני ממשיכה להרגיש
ככה .אין כמו "אשה" בעולם כולו ,ובכל ביקור בחיפה אני משתדלת להגיע
לבית ולהשתתף במעט שאני יכולה ,ותמיד מרגישה מוזמנת ורצויה .תודה
לכן חברותיי היקרות .אוהבת ומתגעגעת מאוד.
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עפרה אור ,תל־אביב عفرا اور ،تل ابيب
את ה"רומן" שלי עם אשה לאשה התחלתי בקיץ  ,2007בכנס שערכה חנה
ספרן ,אז העלתה את חזונה להקמת מרכז מחקר פמיניסטי .באשה מצאתי
את מקומי ואני חברה בו ,כמתנדבת בין מתנדבות ,באווירה של שותפות,
שיתוף פעולה ועשייה יחדיו .אני חשה קרובה לחברות ,אני חשה מחוברת־
מחובקת ומתחברת־מחבקת .להיות חלק מארגון פמיניסטי שעשייתו כה
משמעותית וכה בעלת השפעה ,הייתה עבורי חוויה מעצימה .היכולת
לתרום לעשייה משמעותית שכזו לארגון ולנשים ,לתנועה הפמיניסטית,
ממלאת אותי בשמחה ובסיפוק .עקב נסיבות זמן ומרחק ,אין באפשרותי
להגיע לעתים קרובות לבית אשה לאשה ,אולם אני שומרת על קשר רצוף.
בתחילת עבודתי ההתנדבותית לא חשתי בבית .בפגישת הקולקטיב
בה השתתפתי חשתי כנטע זר ,עקב חוסר התמצאותי בנושאים הנידונים,
והחדשנות שהייתה לאירוע בעבורי .לאחר סיום הפגישה שאלו אותי מדוע
לא השתתפתי .חשתי צורך להקשיב ולא לדבר ,וכפי שכבר ציינתי ,בארגון
יש נטייה ללחץ לטובת השמעה ודיבור .אך אט־אט ,מתוך המסת הזרות,
היכרות עם הנשים בארגון ,ותוך התמקדות בנושא איסוף עבודות המחקר
שאותו לקחתי על עצמי ,החילותי לחוש יותר בנוח ,החילותי 'להתמקם'
וחשתי כי ה'קול' שלי נשמע .החלטתי להיות חברה בארגון.
ברצוני להציג את ההתנהלות בסמינר תכנון אסטרטגי בו השתתפתי,
כמיקרוקוסמוס לתחושותיי .בתחילת הסמינר ,הציגו המשתתפות את עצמן.
רובן ככולן חברות ותיקות (מי פחות ומי יותר) בארגון .כאשר הצגתי את
עצמי אמרתי כי "קטונתי" ,מאחר ואני נמצאת רק חצי שנה ב"אשה" .למרות
הצטנעותי ,מצאתי את עצמי מעורבת בסמינר באופן פעיל ,משמיעה קול,
ואף ,כפי שציינתי ,מעלה הצעה אופרטיבית לבדיקת הפרויקטים הנמצאת
בתהליך ביצוע .אני חשה חלק אינטגראלי בארגון והוא מהווה עבורי קבוצת
השתייכות וקהילה ,גם כאשר איני נמצאת בפועל .כל הישג משמח אותי
וממלא אותי בגאווה.
סוגיה נוספת עמה אני מתלבטת והיא אף זו שמנעה ממני כבר בתחילת
תהליך ההתנדבות שלי לבחור באשה לאשה ,הייתה הרגשתי כי בארגון
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עולים תכנים קיצוניים מדי עבורי .קשה היה לי להתמודד עם הרדיקאליות.
אני אמנם פמיניסטית קוראת תיגר ומרדנית ,אך לא אשתתף בהפגנות נגד
הכיבוש ,לדוגמה .מבחינה זו ,עמדותיי מאז התנדבותי באשה לאשה הפכו
להיות יותר מוקצנות ,כנראה שאני מושפעת מהשיח ...נוכחתי לדעת כי
הארגון שלנו ,עם כל הקשיים והמורכבות ,מכוון ומסור לערכים פמיניסטיים,
והחברות בארגון מוכנות לפעול עבורם .אני גאה להיות חלק מקהילת
ומארגון אשה לאשה.

פולה קס מילס ,הבונים باولة كيس ميلس ،هبونيم
האישה הראשונה שפגשתי בארגון הייתה חנה ספרן .בביקורי הראשון
בבית אשה לאשה ,ב־ ,4.11.1992היא הייתה באמצע ישיבה .היא קמה כדי
לערוך לי סיור ולספר לי על הפעילות במקום .באותו יום נפלה החלטה בבית
המשפט לזכות את חמשת הבנים שהורשעו במשפט שומרת .במשך תקופה
ארוכה ,לא יכולתי להגדיר את עצמי "פמיניסטית" .לקח לי זמן ארוך עד
שזה צלצל לי נכון .אבל לא היה לי ספק שילדה בת  14לא יכולה להיות
אחראית למעשה הנבזי ,האכזרי והפוגע שנעשה שם בקיבוץ.
בימים הראשונים בארגון חדרה אלי המודעות שזהו מקום אחר לגמרי,
מקום שונה מכל מקום אחר שהייתי בו בישראל .הייתי אז כבר עשר
שנים בארץ ,והנה זכיתי לפגוש קבוצת נשים אינטליגנטיות ,עם חשיבה
ביקורתית ,מודעות חברתית ,עם  sisterhoodואהבה גדולה מאוד לנשים
בכלל ,מכל קבוצות גיל ,רקע ,דת ,מעמד אקונומי ,ובמיוחד לאלו שנמצאות
בשוליים הבלתי־נראים ,המדוכאות ,החלשות ,השותקות .בכל יום שהלכתי
לעבוד או להתנדב ידעתי שנפלה בחלקי זכות גדולה מאוד להחשיב את
עצמי חלק מקבוצה כל כך ייחודית ואיכותית ,שתמיד מקדימה את זמנה!
אשה לאשה עבורי זאת לא רק הקבוצה ,הפעילות והמודעות החברתית־
כלכלית־פוליטית שדרכה באמת השכלתי והרחבתי את אופקיי במידה רבה.
היא גם אוסף של דמויות ,מנהיגות אמיתיות .נשים שלא פוחדות להביע את
דעתן ,לא משנה מה המחיר .זה בין הדברים שעד היום לא השתנו :אומץ,
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חכמה ורצון בלתי נלאה להגיע לחזון .אחוות הנשים שמניעה את הארגון
והחברוּת הזאת ,הופכת את אשה לאשה למשפחה מורחבת ,רב־גילאית,
מגוונת ,מעניינת ומאתגרת .אלו לא רק מילים .זו המציאות.
כל מי שהייתה פעילה יודעת שהיא חלק משרשרת מלוכדת של נשים
עם עבר משותף ,הישגים ,הצלחות וכישלונות ,ואהבה גדולה לשינוי חברתי,
להעצמת נשים ,לשוויון בחברה ,לביטחון ושלום .לכל אלו שהיו לי מנטוריות
ומודל לחיקוי אני מביעה את הערכתי ומודה שהיום לא הייתי אני אם הן
לא היו כמות שהן .ברכות לאשה לאשה לרגל הגיעה ל־ !30באחווה ו־
.sisterhood

רויטל קישינבסקי ,חיפה رفيطال كيشينبسيك ،حيفا
ל"אשה" הגעתי בשנת  ,2007בהיותי בת  ,25ומאז נהייתי חלק ממנה באותה
מידה לפחות כמו שהיא נהייתה חלק ממני" .אשה" עבורי זה בית .בית שהוא
מרחב לחשיבה ,יצירה ופעולה משותפת .בית שהוא אי של שפיות בתוך ים
של ייאוש מהול בעצב וכעס .בית שמספק אתגר וגירוי אינטלקטואלי ומעשי.
בית שפורס אופקים חדשים ומדגים איך אפשר לתרגם חזון למציאות.
"אשה" היא לא אוטופיה ,אבל כארגון ,בעיניי היא ללא ספק הארגון
שהכי מתקרב לשם .בתוך הא־אוטופיה הזאת אני מוצאת שותפות לדרך
שהן חברות ומלוות בחיים האישיים והפוליטיים שלי .בתוך הא־אוטופיה
הזאת אני מוצאת תרבות ארגונית שמשתדלת לפעול לפי העקרונות שהיא
מציגה כלפי חוץ .בתוך הא־אוטופיה הזאת אני מוצאת קבוצת פעילות
מגוונת שיודעת איך לריב וגם איך להשלים לאחר מכן.
את התובנות שאני לומדת ב"אשה" אני שואפת לקחת איתי לכל עשייה
בחיים שלי .את האומץ והביטחון שכרוך בלהשמיע את הקולות שמחוץ
לקונסנזוס .את התעוזה והיופי שברצון לא ליישר קו עם יחסי כוחות
קלאסיים .את ההתמדה והסבלנות שבפעילות ארוכת שנים למען שינוי
חברתי .את הצבעוניות והרוח של שיטת הרבעים שמובילה לשיח ולתוצר
מורכב ומשמעותי יותר .את ההקשבה וההתבוננות בדיכויים שונים ,וחשוב
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מכך – בחובה לחבר ביניהם .את הכוח להמשיך להיות אקטיבית ,ביחד
ובסולידאריות.
אני מאחלת לכולנו – לפעילות ,לעובדות ולכל השותפות למסע –
שנזכה לחגוג עוד הרבה שנים של פעילות משמעותית ומשותפת למען עולם
צודק יותר .אני בטוחה שבגלל "אשה" העולם נראה קצת־הרבה יותר טוב.

רות פרסר ,חיפה روت بررس ،حيفا
אז זה היה ככה .אחרי שנה של הצצות סקרניות בכל פעם שאני עוברת
במסדרון שחצה את בית הקואליציה הישן ,ברחוב הלל ,מהכניסה לבית,
עבור ב"אשה" וכיאן בצד ימין וקו חירום למניעת אלימות בצד שמאל ,בואך
למשמרת שלי במרכז סיוע ,אז אחרי שנה של הצצות ,נעניתי להזמנה של
צמרת להגיע לאספה השנתית של אשה לאשה .ובאספה השנתית ,בדקות
לפני שהתחילה ,ישבתי ליד צמרת ,שסיפרה לי סיפור על כל פנים חדשות
(לי) שנכנסו ל"סלון" .בשבילי ,אז ,בסתיו  ,2000כשאני בת שלושים ,זה
היה המפגש הראשון עם לסביות .עד אז לא היו לסביות בחיפה .באמת.
אפילו לא אחת .הייתה רכילות ,היו שמועות ,אבל לסבית "אמיתית" או
בלשון רבות ,לסביות "אמיתיות" התגשמו בפני רק באותו ערב סתיו .ובין
הסיפורים ,והנשים שהיו שייכות לסיפורים ,נכנסו גם חנה ודליה .וצמרת:
"הנה חנה ,אמא של נעמי שבטח כבר ראית אותה פה עם חנה ,והנה דליה
הבת זוג שלה" .ואני" :רגע ,הן עשו אותה ביחד?" .וצמרת" :לא ,חנה הייתה
נשואה פעם" .ואני :שתיקה.

רימא עבוד ,חיפה رميا عبود ،حيفا
המפגש הראשון שלי עם אשה לאשה היה בשנת  ,2002כשהארגון היה
עדיין ברחוב הלל .באתי עם חברות לשמוע הרצאה של חנין מעיקי ,רכזת
הפרויקט הפלסטיני בבית הפתוח בירושלים דאז .אני זוכרת את היום ההוא
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כאילו שזה היה היום .ישבתי בחדר מלא נשים ,ראיתי שתיים מהן מחובקות,
נשים לבושות בבגדים הודיים ,נשים שנראו והתלבשו שונה ,וחשבתי לעצמי,
כמה יפה לראות כל כך הרבה שונות בחדר אחד.
עברה כמעט שנה מאז אותו מפגש עד ששמעתי מנסרין מזאווי ,על
פתיחת קבוצת "נשים בחברה דמוקרטית" .גרתי אז בחיפה והמקום היה
קרוב לי לבית ,זיכרון העבר משך אותי להשתתף בקבוצה .זה היה ב־,2003
ושרי אהרוני הייתה רכזת השוטף .זכרתי את שרי ואת ההתרשמות שלי
ממנה מהמפגש הקודם .אני חושבת ששרי הייתה הפמיניסטית המוצהרת
והפוליטית הראשונה שהכרתי בחיי .הפגישות היו מרתקות .ישבתי בחדר
עם עוד עשר או שתים־עשרה נשים ,הייתי בת  ,23וישבו איתי בחדר נשים
בשנות העשרים ,השלושים והארבעים לחייהן .נשים רווקות ונשואות ,נשים
הטרוסקסואליות ,לסביות ,ביסקסואליות וא־מיניות ,מזרחיות ,ערביות
ואשכנזיות ,ממעמדות ורקע שונים .דנו בנושאים שלא יצא לי לחשוב
עליהם עד לאותם מפגשים ,נושאים כמו דימוי הגוף שלנו בעינינו ,המיניות
שלנו ,תפקידים מגדריים ,פמיניזם ,מונוגמיה פוליגאמיה ופוליאמוריה,
תיאוריית הרבעים ,חברות פטריארכאליות וחברות מטריארכאליות ועוד.
באחד המפגשים הגעתי עם קעקוע חדש על הרגל והייתי כל כך גאה
בפיה הקטנה שקעקעתי .בשבילי הקעקוע ייצג הרבה דברים שכללו גם את
המרדנות שלי נגד המוסכמות ,נגד התפקידים המגדריים ,המסורת ,והייתי
גאה בו מכל בחינה .שכשהגעתי למפגש תלמה ראתה אותי מראה אותו
ואמרה שזה לא פמיניסטי לעשות קעקוע כי זאת פגיעה בגוף .דלית ,מהצד
השני ,ענתה לה שזה כן פמיניסטי כל עוד אשה בוחרת לעשות מה שהיא
רוצה עם הגוף שלה .תלמה ענתה לה שצריך לחשוב אם זאת באמת בחירה,
או כניעה לדימויים החברתיים של מה יפה ומה לא .עם השנים הבנתי את
המורכבות של המושגים בחירה ופמיניזם ,והתפיסות השונות והמחלוקות
סביב בחירה ופמיניזם.
באותה קבוצה השתתפו גם דליה ,צמרת ,חדווה ,אמל ,סאוסן ,ומנאל.
כל אחת מהנשים האלו פרצה דרך ,והיום היא מובילה פרויקטים פוליטיים,
פמיניסטיים וחברתיים שונים .דליה נהייתה רכזת מתנדבות באשה לאשה,
צמרת עבדה במרכז סיוע ,חדוה אייל נהייתה רכזת שוטף .אמל עם השנים
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עבדה בארגון מוסאווה והנחתה תוכנית פמיניסטית משלה בטלוויזיה,
סאוסן עבדה אז בכיאן והיום עובדת בארגון עדאלה ,ומנאל לצד העבודה
הפמיניסטית והפוליטית הרבה והרחבה שלה ,פרסמה מחקר פמיניסטי
שחקר מיניות של נשים פלסטיניות .המפגשים היו חוויות מכוננות שפתחו
אופקים חדשים והקנו כלים שדרכם יכולתי לבטא את מה שקודם לכן לא
ידעתי לבטא במילים .כשנגמרו המפגשים דף המידע של אשה לאשה
התחיל להגיע אלי הביתה ,וכך נשארתי מעורבת בפעילויות השונות.
בשנת  2004התחילו לעבוד על אינדקס הנשים בעקבות החלטת מועצת
הביטחון של האו"ם  ,1325ואחת הפעילות של אשה לאשה ,גליה אביאני,
ביקשה ממני עזרה במשהו קטן שקשור לספר .כשהספר התפרסם ראיתי
את השם שלי בתודות .אני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שחוויתי
העצמה דרך הכרה .לא הרגשתי שעשיתי מספיק בשביל הכרת התודה הזאת,
אבל בהחלט הרגשתי גאה ומועצמת לראות את השם שלי כתוב בחלק של
התודות .שנה לאחר מכן פנו אלי להיות בוועד של אשה לאשה והסכמתי.
כל שנה הבנתי יותר ,למדתי יותר ,הרגשתי מועצמת .חוויית אחוות הנשים
– האמונה של נשים אחרות בכוח שלי נפחה בי עוצמה של רצון להעצים
נשים אחרות ולהוביל שינוי חברתי .בשנה השלישית להיותי חברת ועד
כיהנתי כיושבת ראש הוועד .בתקופות האלו השתתפתי במסיבות ,הרצאות,
שבתות אידיאולוגיות ועוד .דרך חברות אשה לאשה הכרתי גם את הפעילות
של "נשים בשחור" והתחלתי להשתתף בהפגנות שלהן בכיכר למרגלות
הגנים הבהאים .למרות שקודם לכן אף פעם לא השתתפתי בהפגנות ,זה
היה המקום היחידי שהלכתי להפגין נגד הכיבוש.
כשפנו אלי בפעם הראשונה להנחות סדנה בשבת אידיאולוגית ,לא
חשבתי שיש בי את היכולת לבנות סדנה ולהנחות אותה .התמיכה והאמונה
של חברותיי באשה לאשה ,עזרו לי להתכונן ,והצלחת הסדנה העצימה בי
עוד צד .זה היה חלק מהרבה יוזמות ופעילויות שעשיתי ,שתוך כדי עשייה
הרגשתי את עצמי מועצמת ומעצימה נשים אחרות .בשנת  2007המשכתי
את הפעילות החברתית שלי באסוואת – נשים לסביות פלסטיניות ,ומאז
ועד היום ( ,)2013אני מרכזת פרויקט שאוסף ומייצר ידע מחוויותיהן של
לסביות פלסטיניות ,ומוציא אותו לאור.
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הניסיון שלי בוועד והעצמה שקיבלתי באשה לאשה הם תמיד אתי.
באשה לאשה למדתי להאמין בעצמי ובנשים אחרות .הרגשתי מועצמת
כי אחרות האמינו בי גם כשאני היססתי .צמחתי ,גדלתי ,עוצבתי ,והרבה
מהכוח שהיה לי ושיש איתי היום ,הוא בזכות אשה לאשה .תודה ,אשה
לאשה ,זרעתן בי כוח שהמשיך איתי ושיכולתי לנתב אותו למקומות
שרציתי להיאבק בהם.

רחל עמרם ,תל־אביב راحل عمرام ،تل ابيب
הגעתי ל"אשה" בקיץ  2006בעקבות היכרות עם רותי בקואליציית נשים
לשלום והרצון שלי לתרום בנושא פעילות העמותה בנושא הצהרת האו"ם
 .1325הצטרפתי לוועדת ההיגוי של  1325שרוכזה על ידי אמאני דעיף
הנהדרת .הייתי חלק מהוועדה עד לסיום עבודתה של אמאני .הפעילות
בוועדת ההיגוי הביאה אותי לשינוי עמדות באשר להצהרה  ,1325ואף יצאתי
להרצות על הנושא בפני הפרלמנט השוויצרי בשם "אשה" בשנת .2007
היום אני פעילה בקבוצת חשיבה חדשה של נשים המחפשות זוויות חדשות
לקול הנשי בישראל .הפעילות ב"אשה" הייתה משמעותית עבורי :הכרתי
קבוצות נשים שלא הייתי בקשר קרוב איתן ,למדתי על ארגון נשים הפועל
בצורה שוויונית ורצינית ,למדתי צדדים נוספים וחשובים על פעילות נשים
בהקשר להשפעתן על מוקדי החלטה ועל ההחלטה לא לשתף פעולה עם
הממסד הקיים עד לשינוי מהותי בתוכו ,וזאת בהמשך לידע קודם שרכשתי
בלימודים ומחקר בתחום פתרון סכסוכים מנקודת מבט פמיניסטית.

רותי גור ,חיפה رويت جور ،حيفا
אני רותי גור .נולדתי נג'את אסלן בבגדאד בשנת  .1949הורי לקחו את כל
משפחתי ובאו לארץ בשנת  .1951יש לי הרבה מה לספר על חיי ,ההורים
שלי וכל משפחתי הענפה .לפמיניזם הגעתי דרך המקלט לנשים מוכות .שם
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למדתי מה זה בכלל פמיניזם .התחברתי לאשה לאשה מאוחר יותר ,בשנת
 88בערך .תלמה (בר־דין) ואני הוזעקנו לסדר את הנהלת החשבונות וקיבלנו
בלגן שלם של קבלות וכרטיסי אוטובוס .ישבנו על זה ימים ולילות .ומאז לא
הפסקתי לבוא .אני זוכרת ישיבות קולקטיב על הגג (ברחוב ארלוזרוב )88
והמון פעילויות מכל מיני סוגים .הדרך האידיאולוגית של אשה לאשה תמיד
ריתקה וסקרנה אותי .אני מרגישה אותה בגופי וברוחי.
אשה לאשה היא הבית שלי .יש לי ,כמו לכל חברה אחרת בארגון ,קוד
לפתיחת הדלת הראשית ,וכן אפשרות להשתמש בכל המתקנים ,כמו טלפון,
אינטרנט מכונת צילום וכו' .יש אמון מלא בין כל החברות וכולנו מרגישות
חופשי להשתמש בכל דבר .פה עברתי כברת דרך ארוכה ומשמעותית בחיי,
מרווקה "פרחחית" לזוגיות יציבה ,ואם לשני בנים מקסימים .האימהות אף
פעם לא הפריעה לי להיות פעילה ,להפך ,הפעילות הפכה את האימהות
לקלה יותר .ילדיי בילו שעות רבות בפעילויות הארגון ,ישיבות עבודה,
כנסים ,קולקטיבים ,הפגנות ,ואפילו מסיבות .הכנסים הפמיניסטיים זכורים
להם כחוויה מרתקת.
כאשה מזרחית בעלת מודעות פוליטית לצדק חברתי הייתי שותפה
להקמת ארגון "אחותי"" ,נשים בשחור"" ,קואליציית נשים לשלום",
מקלטים לנשים מוכות" ,העמותה להעצמה כלכלית לנשים" ו"מהות" .אני
מוצאת את אשה לאשה מקום המאחד את הנושאים הללו וניתן למצוא
בו הכול מכול .אני התפתחתי מאוד בתוך "אשה" .תמיד הרגשתי הערכה
רבה ותמיד קיבלתי המון אהבה .נוסף לאהבה קיבלתי גם תמיכה רבה.
אני רוצה לתת דוגמה אחת מיני רבות :בתקופת מלחמת לבנון השנייה,
מיד בתחילת המלחמה ,מצאנו את עצמנו מספר חברות מתכנסות באשה
לאשה .אני זוכרת את גילה אומרת כי בהישמע האזעקה הראשונה מצאה
את עצמה רצה לאשה לאשה מבלי לשאול את עצמה למה .אני פרשתי זאת
כזיהוי המקום כבטוח ותומך לכולנו .ואכן כאשר ביתי הפרטי הופגז על ידי
החיזבאללה קיבלתי תמיכה רבה מחברות הארגון .הן נתנו לי ולמשפחתי
את ביתן ,עזרו לי לארוז את החפצים ואת עצמי מהבית ההרוס .תקופה זו
זכורה לי כאחת התקופות הקשות בחיי ויחד עם זאת חשתי מוגנת על ידי
חברה מגובשת ,חזקה ואמינה.
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היום בגיל  ,63כאשר אני רואה סביבי נשים אשר יוצאות לפנסיה
מחפשות דרכים למלא את החלל שנפער ,אני כפעילה באשה לאשה
מלאת עיסוקים ועניין ,ובעצם צריכה רק לבחור מה וכמה לעשות ,וההנאה
מושלמת.

אביב גור־פלדמן (הבן הבכור של רותי גור) ,חיפה

أبيب جور  -فلدمن (ابن رويت جور البكر) ،حيفا
אשה לאשה עבורי זה ארגון פמיניסטי .הפמיניזם והגישה של רוב
הפמיניסטיות הינו זרם של נשים שחושבות שהן שוות יותר מגברים .בעולם
המודרני ובמצבנו ,קודם כול צריך להיאבק לכיוון של שוויון .במקור פמיניזם
זה מאבק לשוויון .אבל מפריע לי שאני שומע שבמקום אפליה מתקנת,
בפועל יש אפליית גברים ,כי הנשים טוענות שהן שוות יותר .אני זוכר מילדותי
שאמא הביאה דיונים מאשה לאשה הביתה .אבל הבית שלנו שונה מבית
רגיל והוא אינו פטריארכאלי וגם לא שוביניסטי .כולנו מתחלקים בעבודות
הבית – אחי ,אני ואבי יחד עם אימי .תמיד התגאיתי בפעילות הפמיניסטית
של אמא .שני הארגונים שאמא פעילה בהם (אשה לאשה ונשים בשחור)
מתערבבים בזיכרוני ,ולכן אני לא יכול לדבר על זה במדויק .אם לא הייתי
גדל בתוך בית של אקטיביסטיות/ים ,אני לא חושב שהייתי שונה מכל חבריי
המיליטריסטים .לדעתי ,לא יכול להיות משהו רע בלגדול בין פמיניסטיות
שכל מה שהן רוצות זה שוויון ,והן מעניקות חום ואהבה ,ולא שנאה.

יולי גור־פלדמן (הבן הצעיר של רותי גור) ,חיפה

يويل جور-فلدمن (ابن رويت جور األصغر) ،حيفا
אשה לאשה זה ארגון נשים פמיניסטי .מאחר שאמא שלי ,רותי גור ,פעילה
גם ב"עמותת העצמה כלכלית" וגם ב"נשים בשחור" ,ויחד איתה יש כמה
נשים שגם הן פעילות בכל הארגונים האלו ,אני רואה את שלוש העמותות
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כמקשה אחת .עבורי ,אשה לאשה זה מקום לפעילות גם לאישה וגם
יחד ִ
לגבר שרוצים לשנות את התפיסה הקיימת לגבי מעמדן של הנשים בחברה,
ולוודא שהשוויון יחול בכל התחומים .אפשר לומר שאני חי בשתי ישויות:
האחת בבית ,לפי החינוך של אמא .השנייה עם החברים שלי ,שרובם לא
פמיניסטים ,וכדי להיות מקובל אני די שומר על פרופיל נמוך .אבל אם זה
יגיע למצבים קיצוניים התנהגותיים כלפי בחורות ,נשים ואנשים בכלל ,אני
בכל זאת אגיב לפי החינוך שלי מהבית .בחורות דעתניות יותר מעניינות
אותי מאשר בנות שמקבלות על עצמן את תכתיבי החברה הסטריאוטיפית.
כילד ,כשהייתי בא לאשה לאשה ,הייתי נהנה ,כי תמיד הייתה אווירה
של אחווה ושל כיף .כולן אוהבות את כולן .אני מרגיש שזכיתי ,כי בזכות
המקום הזה יצא לי כילד להכיר מקרוב קבוצות א/נשים שלא הייתה לי
הזדמנות לפגוש בהם/ן במקום אחר ,ותוך כדי כך להכירם/ן מקרוב ולהבין
עוד קבוצות .אם אני מסתכל לדוגמה אצלנו בנשר ,לא יוצא לבנים ,חברים
שלי ,להכיר לסביות והומואים במרוצת חייהם ,ולכן כל מה שזה עבורם זו
מילת גנאי או בדיחות .עבורי זה ההפך ,ואני אפילו מרגיש שאני נותן קרדיט
לאדם חדש שאני מכיר אם הוא הומו או לסבית .לגדול להורים שמאלנים
לדעתי זו גם פריבילגיה ,כי זה פותח דרך להסתכלות רחבה יותר לכל מיני
אפשרויות בחברה ובעולם .לעומת זאת ,לגדול ימני היה מקבע אותי רק
לזווית ראייה אחת .אני בטוח שאילו גדלתי בנשר להורים לא שמאלניים
הייתי ימני! באותה מידה ,לגדול בתוך בית לאמא פמיניסטית אקטיביסטית
פותח אותך להסתכלות אחרת על הנשים ומעצב את התפיסה שלך בסוף
לגבי כל החברה .עד גיל  12בערך הייתי די מבולבל כי כל העולם סביבי היה
שונה לגמרי מאמא שלי ,והרי אני חייתי יותר בחוץ מאשר בבית .התביישתי
בה כי היא הייתה שונה ,ולא הייתי מספר במה אמא שלי עוסקת .ואז לאט־
לאט ,כשהתבגרתי והתחלתי לגבש דעה משלי ,הייתי גאה בה שהיא אחרת
ומחוץ לבועה ומספר עליה בגאווה בבית הספר .יש לי כיום רצון לחקות
את אמא ואבא בעשייה החברתית שלהם ,וזה אומר דרשני לגבי ההשפעה
שלהם עלי .אני מרגיש היום שלא משנה באיזה דרכים אבחר בעתיד ,תמיד
ארצה לשמור קשר עם הארגון הזה ,אשה לאשה ,כי זה נראה לי מקור מאוד
חשוב להשפעה על החברה ,ואני רק מקווה שישפיע עוד יותר.
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ריבי אפרת ,חיפה ريفي إفرات ،حيفا
"אשה" היא בית ,כן שיגור לצמיחה ולגדילה אישית ,פוליטית ,מקצועית.
כאן נשתלה המחשבה הראשונה ללימודים ומכאן בעצם יצאתי אל לימודי
העבודה הסוציאלית מבלי לדעת שהתמיכה ,העידוד והפרגון מכאן יובילו
אותי עד לתואר השלישי .ב"אשה" הכרתי חברות לחיים ,אותגרתי לבחינה
ולבדיקה עצמית מתמדת כמו גם כלפי סביבותיי" .אשה" הייתה לא אחת בילוי
שישיבת וחג ,צחוק וגם דמע ,מוזיקה־צבע־ריח ,מגע קרוב ,נשיות ומיניות.
לפעמים התרגזתי ,התרחקתי ,ביקשתי שקט מרעש שאינני מתחברת
אליו ,כמו בכל בית .גם היום ,כמרצה באוניברסיטה או כפסיכותרפיסטית
בקליניקה ,יש ל"אשה" נוכחות ,כמקור הפמיניזם החיפאי .מקווה לחזור
ליותר נוכחות בבית הזה .תודה על הכול.

ריטה חייקין ,חיפה ريتا حايكني ،حيفا
הגעתי לארץ מאוקראינה בשנת  ,1990בגיל ההתבגרות ,ומצאתי את עצמי
מזדהה בכל נימי נפשי עם המקום הרגיש והפגיע של עולה חדשה ,מקום
שעלול להוות את נקודת המפנה שבעקבותיה מתדרדרות נשים לזנות .שוב
ושוב אני נשאלת על ידי אחרים ,ושואלת את עצמי ,מדוע בחרתי לעסוק
בארגון אשה לאשה דווקא בנושא זה של סיוע למהגרות שהידרדרו לזנות,
ומדוע אני עסוקה בו יום ולילה ,תרתי משמע .הגעתי לארץ בגיל  13ומיד
הרגשתי את הקשיים שנגרמו עקב פערי התרבות וחוסר ההבנה וההיכרות
עם האחר .גם לי קראו ,בהתאם לסטריאוטיפ המצוי שהתחיל בשנות ה־90
וממשיך לככב עד ימינו" ,רוסיה זונה" – מעצם העובדה הפשוטה שאני נערה
שהיגרה מברית המועצות לשעבר .באותה תקופה רגישה של גיל ההתבגרות,
בה עדיין לא חוויתי אפילו ידידות אינטימית עם בחור ,כבר הוגדרתי על ידי
החברה בית הספר העירוני כזונה .לא ייפלא ,אם כן ,כי רגשות של זרות וניכור
ליוו אותי במהלך שנים ארוכות ,בהן חשתי כזרה וכמי שאינה "מתחברת"
לחברה הישראלית ,שמרבית ערכיה ותכניה היו לי זרים לחלוטין עם הגיעי.
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עם הזמן התחלתי להיות פתוחה לתהליכים חברתיים ,השתלבתי בחברה
ומצאתי בתוכה את מקומי שלי .היטב אני מודעת לכך ,שלמזלי הייתה לי
באותם זמנים של הגירה סביבה מוגנת ,וכי הורי ,למרות שבעצמם לא ידעו
את השפה או הכירו את התרבות ,היו לידי כל העת ,ניסו לסייע ואפשרו לי
חיים נורמטיביים ככל הניתן .כל זאת לא היה מנת חלקן של הנשים עמן
נפגשנו ושנזקקו לעזרתנו במסגרת הפרויקט "מאבק בסחר בנשים ובזנות"
באשה לאשה .מתוך ההיכרות העמוקה עם תופעת הסחר בנשים שרכשתי
בשנים האחרונות ,התחדד והתבהר לעיני חוסר הצדק שנעשה בניצול
מצוקותיהן של נשים וקרבונן כאובייקטים לשירותם של אחרים ,ללא שום
קשר לשאלות טפלות כמו האם האישה ידעה או לא ידעה לאן מועדות
פניה .למעשים כאלה אין ולא תהיה כל הצדקה.
היום אני בת שלושים ושתיים .הגעתי לאשה לאשה לפני למעלה
משבע שנים ,צעירה ,נמרצת ובעלת חזון של עשייה ושינוי .באשה לאשה
נחשפתי לנושאים שונים חברתיים ולתנועות פמיניסטיות .התובנות
הראשונות שקלטתי באשה לאשה הינן שבעיות של עולים מחבר העמים
ובעיות של המגזר הערבי הן דומות והתובנות דומות ,רק שבין שני המגזרים
האלה קיימת תהום עמוקה .הערבים כועסים כי העולים תפסו את מקומם
והגיעו מתוך תפיסת המדינה כפרויקט קולוניאלי ,והעולים ממזרח אירופה,
מרגישים כי הם חזרו הביתה וזוהי המדינה שלהם .יחד עם זאת ,לאורך
השנים שבהן גרתי בבית שבו נאמר המשפט "ערבי טוב הוא ערבי מת"
יכולתי לראות את שני הצדדים ,וכל הזמן שמעתי ,ועדיין שומעת ,את
הטיעונים משני הצדדים .הגזענות והשנאה קיימות בשני הצדדים .אני
באשה לאשה גם מוצאת את עצמי מתלבטת עם המון שאלות .אני יותר
ויותר שמה דגש על איך ניתן לחיות בשלום במקום זה .ומצד שני ,אני כל
פעם ,לאחר כל פיגוע מכל צד ,מתייאשת ולא מאמינה שזה יקרה .כיום אני
נמצאת במקום שמאפשר לי להיות אחרת .אני זרה במשפחה שלי ובדעות
שלי השמאלניות בין החברים שלי שאתם גדלתי ,ואני שונה מהעמיתים/ות
שלי כי אני לא יכולה להגיד חד־משמעית שאני רק בעד צד אחד .אני שונה
מנשים בארגון ,אני מתלבשת בקוד תרבותי אחר .השיקולים שלי לגמרי
שונים משיקולים של נשים אחרות בארגון ,ועדיין הארגון יכול להכיל אותי.
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דבר אחד ברור לי והוא העובדה שגם בשביל ערבייה וגם בשביל רוסייה
ישנם מכשולים שמונעים מהן להתקבל בחברה הבכירה ,ושתיהן לא יעברו
את המבחן הקשה של הפרוטקציה של האשכנזיות ושל עוד דברים רבים
שעומדים בדרכן.
אשה לאשה מאפשרת לי מרחב חממה בו אני יכולה לראות ולהסתכל
על החברה מכל מיני צדדים מכוערים ולבחור לעצמי עמדה משלי .באשה
לאשה לפעמים שמעתי עקיצות שמוזרות לי ,כמו איך אני מעיזה לחגוג את
יום העצמאות .מעבר לזה ,אני אתוודה שלרוב ביום העצמאות אני אפילו
בוכה בשביל כולם ,ואכן אני אחגוג את החג כי רק בני עמי ומגזרי יכולים
להבין מה זאת אנטישמיות ומה זה לחיות במדינה שבה את זרה ואת תמיד
סוג ב' ,לחיות בפחד ובתסכול .לדעתי אותם רגשות חווים ערבים במדינה
זו ורוסים ,אך הם לא מתחברים ולא מוכנים להתפשר .אני מאשרת לעצמי
לחגוג את יום העצמאות ומצד השני לתת את כל מה שניתן ,הן במסגרת
התפקיד והן מחוץ לתפקיד ,להיות מחוברת לשני העמים ולקוות שמתישהו
יגיע לכאן שלום .אני מודה לאשה לאשה שמאפשרת לי להיות כמו שאני,
להרגיש כמו שאני ,ומקבלת אותי.

רלה מזלי ,הרצליה ريال مزايل ،هرتسليا
הרגשתי בארץ פלאות" .איך לא ידעתי קודם על המקום הזה?" שאלתי
את חברתי האהובה ,עדנה זרצקי טולידאנו ,שאמרה לי בואי והביאה אותי
לביקור .בפעם הראשונה שנכנסתי לבית של אשה לאשה לא היה לי מושג
למה אני באה .ידעתי קצת על "אשה" אבל ציפיתי – למודת ארגוני זכויות
אדם וקבוצות פוליטיות – למשרד :שולחנות עבודה ,טלפונים ,מחשבים,
ארונות ,כמה נשים ,אולי חדר ישיבות .ראיתי ספרייה .אני זוכרת גילוי
והפתעה – עושר גדול ,מסודר ,אסוף ומקוטלג בכבוד ,באהבה מוחשית:
מקורות ,קולות ,משאבי ידע ורעיונות ,היא־סטוריה ,תעודות ,מסמכים,
ספרים – פמיניסטיים ,של פמיניסטיות ,של נשים .ארץ פלאות" .איך לא
ידעתי קודם על המקום הזה?"
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ידעתי ,כמובן .אבל עד שביקרתי ,לא הבנתי ,או ליתר דיוק ,לא התחלתי
להבין .כי גם היום אני לא לגמרי מבינה ויודעת .תמיד הייתי רחוקה ,מתל
אביב ,לא בת בית .מבקרת .אבל מבקרת ששואבת ברציפות מהמאגר
המחשבתי־אקטיביסטי שנאצר ב"אשה" ,אפילו מהידיעה על עצם קיומו
של המקום הזה .לא סתם אני זוכרת דווקא את הספרייה .ואחריה את חלל
המפגש לאירועים שאחר־כך ,במהלך השנים ,השתתפתי בחלק קטן מהם.
עם הזמן ועם ההיכרות ההולכת ומתרחבת־מעמיקה שלי עם "אשה" ,היא –
היישות הזאת" :אשה" (שלמדתי מחברותי לבטא אותה במלעיל) – התמקמה
לי בתור מקור .מקור מרכזי ,חי ומזין של התפיסה הפמיניסטית שלי; של
התפיסה אותי כפמיניסטית; מקור ידע ותמיכה וחברות .וזאת על אף שאת
כל אלה שאבתי רק מרחוק ,מהשוליים של הישות מרובת הנשים הזאת.
מעולם לא "למדתי מגדר" או "פמיניזם" בצורה מובנית ושיטתית .הפמיניזם
שלי ,שמעולם לא זכה ללימודים מסודרים בקורס או אפילו בקבוצת העלאת
מודעות ,נלמד קודם כל מחברות אהובות ודרכן ,ובקריאה לא מסודרת ,ושוב
מחברות" .אשה" בשבילי היא הישות והבית שהן יצרו ויוצרות.

רתם אילני ,טבעון روتم ايالين ،طبعون
לצמוח לתוך אשה לאשה :לא בדיוק הגעתי לאשה לאשה אלא צמחתי
לתוכה .בשנות השמונים חייתי בבאר שבע .הייתי סטודנטית לעבודה
סוציאלית ומאוד מעורבת בחיים המקצועיים והפוליטיים של הקהילה
הערבית בנגב .יותר מאוחר ,כשהתחלתי לעבוד בלשכת רווחה בתל אסבע,
מצאתי את עצמי מול אוקיינוס הקשיים והדיכוי של נשים וילדים (כמובן
שגם גברים ,אך הדיכוי של הראשונים הוא הזועק לשמים בדרך כלל)
בקהילות השונות של יישובי הנגב הערביים ,או בשמותיהם ,המוכרים והלא
מוכרים .באותו זמן ,אחותי ,איילת אילני ,הייתה מאוד פעילה באשה לאשה
בחיפה ,ואני הכרתי את הארגון ,הנושאים המרתקים שלו ואת חברותיה
דרכה .לפעמים כשביקרתי אותה בחיפה ביקרתי גם בבית אשה לאשה,
ותמיד מאוד נהניתי מהביקור.
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בשנת  1998עזבתי את באר שבע ובאתי לגור בחיפה .המעבר היה
מפנה גדול בחיי .בבאר שבע עסקתי בפעילות ציבורית ,הייתי מוכרת
כך ,והרגשתי נטועה עמוק בסביבתי .בחיפה הכרתי את אחותי ואת אשה
לאשה .באותם ימים ראשונים בחיפה הרגשתי זרה בעיר חדשה .הלכתי
ברחוב ואיש או אשה לא ידעו את שמי או הכירו אותי .כמעט כמו הגירה.
בתוך אותה אנונימיות חדשה ,אשה לאשה הייתה לי בית ,מקום ,חברה,
קהילה ,מפגש עם רעיונות מרתקים ,מסגרת לפעילות ציבורית ,מפגש עם
חברות נפלאות ,ולא פחות חשוב – המקום המיוחד לאתנחתה קומית .כאן
היה ,ועדיין אפשר ,לצחוק על הכאבים ,כעסים ,ייאוש ורגשות אחרים הכי
נוראים שלנו כנשים .אנחנו הרי מרכיבות משקפיים שדרכם המציאות יכולה
לפעמים מאוד לעייף ,לרפות את ידינו .עד רגע זה אני חושבת שאנחנו
יכולות להמשיך לעסוק בעשייה ,ניתוח ,חשיבה ,הקשבה ופעולות שלנו
יחד ,גם בזכות היכולת שלנו לעצור לפעמים בתוך העומס הרגשי שזה יוצר
ולצחוק (גם על עצמנו ,גם) צחוק גדול .זה משחרר וזה כמו חמצן .אנחנו גם
יכולות לשמוח יחד ולחגוג את הדברים הטובים בחיינו ,וזה המובן מאליו.
וצחוק צחוק ,באיזה עוד בית או ארגון לא יקבלו מישהי לקורס מפני שהיא
צעירה מדי? כשרציתי ללמוד כתיבה יצירתית בבית שלנו אמרה לי חברתנו
היקרה נעמי ,קודם תגיעי לגיל  .55בינתיים ,יש עדיפות לנשים מעל גיל זה.
תודו שזה מקסים .ושלא תחשבו שוויתרתי לה .בסוף למדתי וגם כתבתי
בחברת נשים מדהימות ,ועדיין לא הגעתי לגיל .55
כשהגעתי לחיפה הייתי בערך בת שלושים וארבע .אצלי זה היה גיל
מלא שאלות זהות ,צומתי קריירה ,היסוסים ,בחירות ,התפתחות ועוד .אשה
לאשה נתנה לי אז המון כוח ,וכוח זה מלווה אותי כל יום בחיי .אני כמובן
מקווה שגם אני נתתי מכוחי לארגון ולנשים אחרות .מיליון מזל טוב לנו
ויעטינא אלף עאפיה לבית היקר ולנשים המפליאות ,מעוררות ההשתאות
שלנו .הלוואי שיהיו לנו לפחות עוד שלושים שנים כאלה .שנזכה לפעול
ולשמוח ולצחוק הרבה יחד ,שנזכה להתעורר לבוקר של עולם נשי יותר
ואוהב יותר ,עולם שלכולן יהיה יותר קל ונעים לחיות בו חיים מלאי משמעות
וטוב .באהבה רבה.
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שבי ברזלי ,חיפה شيفي برزالي ،حيفا
ומכוֵ ון לקראת המטרה ,אך אינו מהווה
אשה לאשה :השם עצמו מצביע ַ
תיאור מושלם .לדעתי ,השם אשר עונה על כל ההגדרות הינו :ח מ מ ה !!!
בשנת  1995הגעתי לחממה זו כשאני בת  .40גיל כרונולוגי שבו כבר הייתי
אמורה לדעת ולהבין מי אני ולאן פני מועדות .זהו ,שלא .אשה בת  40ללא
שמץ מודעות ,ללא טיפת הערכה עצמית וללא יכולת לנתב את חיי למסלול
חיובי .בחממה זו צמחתי ,גדלתי ,התבגרתי והועצמתי .מנטע זעיר ומבולבל
לאשה עם כוחות נפש ,ראייה רחבה של הסובב אותי ,ומעל לכול ,מציאת
המקומות הנסתרים בתוכי שהובילוני להווה והפכו אותי לאשה שיודעת
מה טוב עבורה ,מחליטה החלטות קשות עבור עצמה ,מכירה את יכולותיה,
מאמינה בהן ופועלת לפיהן .ואי אפשר להמשיך מבלי לציין כי התהליך כולו
התאפשר לי תודות לכן ,הנשים המדהימות ,הטובות ,המכילות והמפרגנות
אשר שהו בחממה שהפכה לביתי ומשפחתי.
ועוד .בחממה זו מצאתי את העוז להחצין את נשיותי האמיתית
שהסתתרה במשך שנים רבות בהרס עצמי ובחוסר הערכה משווע לאישיותי.
חממה זו ,אשר אותה הפעילו ,ועדיין מפעילות ,הנשים של חיי פינתה אצלי
את המקום לאהבתי האמיתית – נשים ,ומתוך כך למציאת המקום המתאים
של חיי כלסבית .קבלתכן אותי ללא תנאים ,אפשרה לי להפנים ולקבל
באהבה את הגילוי המדהים של האוריינטציה האמיתית של חיי ,שאותה
דיכאתי והדחקתי במשך שנים .בטחתן בי יותר מכפי שאני בטחתי בעצמי.
התמיכה ,הקבלה הבלתי מותנית בדבר והיחס האישי והחם שקיבלתי פתחו
בפני את כל הדלתות לחיים עשירים ומאושרים וסייעו רבות להתקדמותי
בתחום המקצועי.
נשים יקרות ,לא אמנה את שמותיכן מחשש שאשכח מי מכן ואף מפני
שאני יודעת שכל אחת ואחת מכן יודעת בוודאות אל מי דברי מכוונים .אתן –
שליוויתן וחיזקתן אותי בתהליך המרומם של הצמיחה .אתן ראיתן בי את כל
אשר אני הדחקתי ,ובדרככן המופלאה הענקתן לי זוג עיניים חדשות ,חשיבה
חיובית ,את הכוח להתבונן אל תוך עצמי ולהתרומם מעל האפלה אל האור.
השנים חלפו להן ואני בת  ,56ועדיין מכירה תודה לכולכן ומברכת את כולנו על
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קיומכן תחת הגג האיתן ששמו אשה לאשה .להתראות בעוד  30שנה בספר
הבא" :אשה לאשה – מעגל החיים".

שירין בטשון ,חיפה شريين بطشون ،حيفا
נולדתי בלוד בשנת  1979והגעתי לכיאן בתחילת שנת  2007לעבוד כעו"ד.
עברתי צפונה אז וחיפשתי עבודה כעורכת דין .לא הייתה לי פעילות
פמיניסטית מקודם .בהסתכלות אחורה אני רואה שבעצם מילדות אני
פמיניסטית .להיכנס ממש לפמיניזם זה לא דבר פשוט .בדרך כלל יש
הפרדה מסוימת בין העבודה ו/או התפקיד שאדם ממלא לבין החלק האישי.
בפמיניזם הממשק בין החיים האישיים והעבודה פתאום מתערבב ונהפך
באמת ל"האישי הוא הפוליטי"! פמיניזם זו לא רק אידיאולוגיה ,זו דרך חיים.
ל"אשה" נכנסתי לאט־לאט ,בעיקר דרך נשים הפועלות :עולא וחדוה ,רותי
ואמאני וכו' .דרכן הגעתי להרצאות ולפעילויות שונות ב"אשה" ,וכך הכרתי
בעצם את הארגון .כשהגעתי לראשונה לבית הזה ב־ ,2007לא אהבתי את
המבנה הפיסי ,כי הרעיון שהארגונים הפמיניסטיים נמצאים בקומות תת־
קרקעיות קומם אותי ,ותהיתי מה זה אומר על מעמדן של נשים .כיום אני
מרגישה בבית במקום הזה כי הוא מוכר.
אני מחלקת את הקשר שלי ל"אשה" לשלושה חלקים :ראשית ,תקופה
ראשונה בלי שום קשר ו/או חיבור – בערך שנה .אחר כך כניסתי האטית
דרך חברות לפעילויות של "אשה" ,ובסופו של דבר החיבור נראה לי
מאוד נכון ויציב גם מבחינה פמיניסטית וגם בקונטקסט פוליטי (העובדה
כי במקום הזה ארגונים ערבים ויהודים חיים באמת בהרמוניה ובשיתוף
פעולה אמיתי ושווה כוח) ,וזו הפאזה השלישית בה אני מרגישה ממש חלק
מאשה לאשה .לכן נכנסתי לוועד אשה לאשה ולוועדת היגוי של פרויקט
סחר בנשים .היום בשבילי זה אשכרה מרגיש כמו בית .מה שמשך אותי
ל"אשה" זה האקטיביזם והתחושה שזו לא עבודה שאני עושה אלא סוף־
סוף הזדמנות לעסוק בפמיניזם שלי.
אני לא רואה את עצמי עוזבת את "אשה" יותר ,גם אם אעזוב את העבודה
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שלי פעם .כי יש משהו בצמיחה שלי ב"אשה" שאני לא יכולה לוותר עליו.
יש לי שלושה בתים :של ההורים ,הבית הפרטי שלי והבית ב"אשה" שבו אני
יכולה להיות לגמרי אני ,מי שאני! זה המקום שבו גיליתי שאני לא משוגעת,
וכל מה שאני מרגישה כאשה לגמרי לגיטימי .זכותי להיות שונה מהנורמה
וזה בסדר! רק דרך "אשה" הכרתי מה זה פלורליזם אמיתי ,וזה מעשיר אותי
ונותן לי את החיזוק שמותר לי לחיות איך שבא לי ושכל ההתלבטויות שלי
לגיטימיות גם אם יש טאבו חברתי עליהן ,ושישנן עוד נשים כמוני ,וגם אם
לא ,עדיין אהיה מקובלת .עד היום יש לי עדיין הפתעות ודברים שפותחים
לי עוד ועוד אופקים ב"אשה" .ולסיכום ,אני אוהבת את הבית ואת הנשים
הנפלאות שיש בו .מקווה שנמשיך להחזיק ולשמור על הבית הזה על מנת
שיותר ויותר נשים ייהנו ממנו.

שני ורנר ,חיפה شاين ورنر ،حيفا
את אשה לאשה הכרתי "מרחוק" הרבה שנים .לא ידעתי הרבה אלא רק
שזאת קהילה פמיניסטית בחיפה ,שאת חברותיה פגשתי במקומות שונים:
הפגנות ,קואליציית נשים לשלום ,כנס פמיניסטי .גם את הספר של חנה
ספרן קראתי בשקיקה .בשנת  ,2010כשהחלטתי לעזוב את ירושלים
וחשבתי איפה אני רוצה לגור ,ידעתי שאני מחפשת עיר שיש בה קהילה
פמיניסטית רב גילאית ,שיש בה מקום ללסביות ,שיש לה אג'נדה פוליטית,
שאוכל להרגיש בה בנוח .וכך הגעתי לחיפה ולאשה לאשה ,ואפילו שכרתי
דירה ממש בקרבת מקום – זו הייתה נקודת ההתייחסות העיקרית שלי
בעיר שעדיין לא הכרתי .מזה כשנתיים וחצי אני כאן .באה והולכת ,עושה
כמיטב יכולתי .לפעמים יכולה להתעצבן על הארגון או לנסות לעשות קצת
בלגן – אבל זה רק כי אני באמת מרגישה כאן בבית.
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שרי אהרוני ,חיפה ساراي أهروين ،حيفا
בחורף של  1998נכנסתי בפעם הראשונה לבית אשה לאשה ברחוב הלל .47
את השעות הראשונות הללו אני זוכרת באופן מדויק .היה זה אחד מאותם
האירועים הנדירים והמקריים שלאחריהם משתנים החיים .אינני יודעת מדוע
החלטתי ללחוץ על האינטרקום ולחכות שיפתחו .אולי סתם מתוך סקרנות.
את הדלת פתחה בפני פולה מילס ,גייסת הכספים של הקואליציה .מיד
לקחה אותי לסיור מפורט בחדרים השונים שכל מרצפותיהם היו מצוירות
בעיטורים גיאומטריים צבעוניים .היא הצביעה לשמאל ואמרה" :כאן 'קו
חירום' לנשים נפגעות אלימות" .ראיתי שורה של נשים מטופחות יושבות
ליד שולחן ארוך ואפור ועליו מספר מכשירי טלפון" .זה המטבחון" ,היא
לקחה אותי הלאה .היה שם מקרר קטן ,שולחן לקפה ,לחם וירקות .מאחורי
המטבחון התגלה מעין מבוך של חדרים סבוכים שאת צורתם לא הצלחתי
להבין ,והדבר היחיד שפולה ציינה היה שזהו "מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה
מינית" .הבנתי שהיא מתכוונת ל"אונס" ,אבל הדקויות הלשוניות הללו
נשמעו כבדות ,משונות ובלתי מובנות .רק אז ,כאשר חזרנו אל המסדרון הצר,
היא הכניסה אותי אחר כבוד אל מרחב גדול וריק שהיו בו שולחן מחשב,
שולחן אוכל בצבע חום ולידו שתי נשים שלימים נהיו חברות קרובות :רולא
דיב ונינה מזרחי .הן ישבו וקיפלו דפי מידע .בנימוס רב פולה שאלה אם יש
לי קצת זמן פנוי לעזור .מיד הסכמתי .רולא ונינה קרצו זו לזו כשומרות סוד,
כאילו הבינו מיד שמכאן אין דרך חזרה.
הזיכרונות המוחשיים של הבית ברחוב הלל והאור העדין ששרר בו
מעבירים בי צמרמורת .כל כך הרבה נשים עברו במסדרון ההוא ,התבוננו
בתמונות ובכרזות הפמיניסטיות שעל הקיר ,ראו בחטף את עשרות הנשים
העסוקות בחדרים ,קראו בספרי הספרייה ,השתתפו בהרצאות ,סדנאות
ומסיבות .אין תיאור שיכול להכיל את המגוון העצום של המילים ,הרגשות,
החוויות והסיפורים שנישאו בחלל החדרים ההם :על ילדים (שנולדו ולא
נולדו) ,על אלימות וכאב ,על תשוקה ואהבה ,על הגוף והזקנה .בבית ההוא
גם אני גדלתי .בעשור הזה ,לצד אחיותיי החכמות ,הפכתי לאם ,לפעילה
פוליטית ולחוקרת פמיניסטית.
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ויותר מזה .עם השנים למדתי לראות כיצד כל חדר שהוכרז חלק מהמרכז
הפמיניסטי הזה ,בכל בניין שהוא (ברחוב הלל או ברחוב ארלוזורוב) הפך מיד
למגנט של עשייה מתמדת ולעתים סיזיפית .כיצד מילים ורעיונות הופכים
למעשים של ממש :מכתבי מחאה ,הודעות לעיתונות ,דפי מידע ,הפגנות,
קבוצות ,קורסים ,סדנאות ,דו"חות ,חוקים ,הרצאות ומסיבות .חישוב פשוט
שנהגנו לערוך בקרב חברות הצוות לפני האסיפה השנתית הראה שבכל
שנה השתתפו בפעילויות הארגון כמה אלפי נשים ,אם לא יותר.
יותר מעשור חלף מאז שנת  .1998בעשור הזה גם חווינו אלימות
פוליטית קשה שפגעה בנו באופן ישיר בתקופת האינתיפאדה ובמלחמת
לבנון .בעשור הזה היינו עדות למשבר הכלכלי שפגע במעמד הביניים
ולמדיניות הכלכלית שפגעה עוד יותר בנשים בעוני .בעשור הזה היינו עדות
להתפשטות הגזענות והשנאה כלפי פלסטינים וזרים .בעשור הזה חווינו
דחיקה לשוליים של הפוליטיקה הפמיניסטית ונאלצנו להמציא דרכים
חדשות של התנגדות ופעולה ולדון מחדש בקשרים שבין דיכוי ואפליית
נשים ,סכסוך מתמשך וכיבוש.
פעמים רבות נשאלתי כיצד קבוצה כה קטנה של נשים (הגרעין המרכזי
של הקולקטיב לא מונה יותר מ־ 45נשים בזמן נתון) שאינה נהנית ממימון
רב ,שפועלת כמעט בעקביות כנגד הקונסנזוס החברתי והפוליטי ,ששומרת
באדיקות על ייצוג מגוון במוסדותיה (ועד ,צוות ,קולקטיב) ושאינה פועלת
במבנה היררכי ,הצליחה לשרוד זמן כה רב ולפעול בדרכים כה אפקטיביות?
אחד המסמכים שמלמד על דרכי הפעילות שלנו הוא "תקנון אשה
לאשה" .מסמך יבש וטכני המלווה בהקדמה מעמיקה שכתבה חנה ספרן.
התקנון נערך בשנת  2000בניצוחה של איילת אילני והתבסס על אינספור
החלטות קולקטיב שהתקבלו בעבר .היה זה מהלך ייחודי .בתקופה שבה
ארגוני נשים רבים עברו ממודלים קולקטיביים ובלתי היררכיים למודלים
של ניהול עסקי יעיל ,אשה לאשה דווקא בחרה למסד את המודל הבלתי
היררכי והלא יעיל בעליל על ידי קביעת תקנון מחייב .התקנון היה רק
ביטוי אחד לשינויים הרבים שעברו על אשה לאשה בעשור האחרון .מארגון
שטח מקומי שעסק בעיקר בהעצמה ,מתן מידע ,קיום פעילויות תרבותיות
ומחאה ,נהיינו ל־ NGOשמוביל פרויקטים ,מגייס כספים בקנה מידה נרחב,
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מעסיק נשים כמומחיות ,מפרסם דו"חות ,מקיים כנסים ,משתתף בחקיקה
וכו' וכו'.
אבל ,עם השנים למדתי להבחין גם כי קיומו של איזון עדין בין "האישי"
וה"פוליטי" הוא שייצר את הייחוד של הפוליטיקה הפמיניסטית בחיפה.
זוהי פוליטיקה אלטרנטיבית עקשנית וברורה .פוליטיקה שאיננה מוותרת
על אינטימיות וקרבה שנוצרת בתוך מעגלים של שיחה והקשבה .פוליטיקה
שמבקשת להשתמש במרכיבי החיים הבנאליים ביותר והאישיים ביותר
שלנו כנשים בישראל (אשכנזיות ,פלסטיניות ,לסביות ,מזרחיות ועוד ועוד)
כיסוד הכרחי להכרעות אידיאולוגיות וארגוניות .לכן כל "פרויקט" שאשה
לאשה הובילה הוא מעין סיפור חיים .פרויקט "נשים בחברה דמוקרטית",
פרויקט "בריאות נשים בזקנה" ,הפרויקט למאבק בסחר בנשים ,פרויקט
" :1325נשים ,שלום וביטחון" ,ולאחרונה גם פרויקט "נשים וטכנולוגיות
רפואיות" – כולם נולדו תוך כדי דיונים עמוקים וקשים ודרשו למידה
והכרעות אידיאולוגיות שיצליחו להכיל את תפיסות העולם הייחודיות
והשונות של כל אשה בארגון.
במבט לאחור ,קשה שלא לחשוב גם על אי־ההסכמות ,הקרעים,
הטינות ,הקשיים וכל הרגשות הקשים שחברה כה אינטימית יכולה לייצר.
לא פעם ולא פעמיים קרה שמחלוקות אידיאולוגיות ואישיות הסתיימו
בעזיבה דרמטית מלווה בהאשמות על אלימות והשתקה .אבל היו גם מקרים
הפוכים שבהם הצלחנו להתמודד עם אי ההסכמות ולהפוך את המחלוקות
לנקודות מפנה .כך היה למשל בשנת  2000כאשר התארגנו כקבוצה של
נשים "צעירות" (מתחת גיל  )35והחלטנו לקיים קבוצה עצמאית שתעסוק
בפמיניזם שלנו .לא אשכח את הדיון הסוער בקולקטיב שבו הצגנו את
פעילות הקבוצה ודרשנו מקום וקול משלנו ,דרישה שעוררה תרעומת ואי
הבנה בקרב חלק מהפעילות הוותיקות .הקבוצה נפגשה בבתים פרטיים
במשך שנתיים כקבוצת העצמה עד שהתייתרה – באופן הדרגתי הפכנו
מנשים "צעירות" לפעילות פמיניסטיות בוגרות בעלות קול וסדר יום משלנו.
את כל זאת לא יכולנו לעשות ללא התמיכה שקיבלנו מנשים מבוגרות
יותר ,שבאופן פעיל ומודע "פינו לנו מקום" ושיתפו אותנו בכנות ובעקביות
בהתלבטויות ,בקשיים ובחוויות החיים שלהן כפעילות פמיניסטיות.
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עבורי ,המהפך הדורי שחל בעשור האחרון בתוך אשה לאשה ,והשגשוג
שבא בעקבותיו ,מהווים סימן ברור לכך שהפמיניזם נותר רלוונטי עבור
נשים צעירות במאה ה־ ,21ולכך שפוליטיקה פמיניסטית אלטרנטיבית
מייצרת מנהיגות נשית ייחודית .בתוך המרחב החיפאי שלנו נשים יכולות
לצמוח ,לרכוש ידע וניסיון פוליטי .זהו ידע פוליטי מסוג "אחר" שמבוסס
גם על חוויות אישיות של דיכוי ועוצמה וגם על שפה פמיניסטית מקומית
שהצטברה כאן במשך עשרות שנים.

שרית שני ,חיפה رسيت شاين ،حيفا
בשנים האחרונות של לימודי בתיכון ,1970-72 ,הכרתי אשה יקרה – דינה
אריאל – שחיפשה בייביסיטר לשני בניה הצעירים .אצל דינה בבית נתקלתי
בספרים ,בסיפורים ,בנשים פמיניסטיות ,בשיחות מרתקות ,בג'ודי היל,
מרשה פרידמן ,חולית בת עידית ועוד ,שאיני זוכרת את שמן .שמחתי לגלות
שיש נשים שקוראות בשם למה שאני מרגישה ,שמחתי שיש המון מה לקרוא,
שתיתי בצמא את כל הסיפורים של הנשים על העשייה .כך נחשפתי לראשונה
למקלט לנשים מוכות בחיפה ,ואף הגעתי כמה פעמים ל"קול האשה" בשדרות
הנשיא  ,99בבית אבן מקסים שאך לפני כשנה הרסו אותו .נדמה לי ש"קול
האשה" היה מרכז פמיניסטי ששימש מעין אבן פינה "לאשה לאשה".
אני יכולה להעיד על עצמי שהייתי פמיניסטית משחר ילדותי .כן,
הרגשתי ככה אז ולא התביישתי להגיד ,הרגשתי ככה מאז הייתי ילדה
כאשר עוד טרם ידעתי להגיד .הזרעים שנזרעו עוד הרבה קודם קיבלו סוף־
סוף דשן איכותי .בזמן לימודי באוניברסיטה לתואר ראשון ב־ 1985או ,1986
נתקלתי יום אחד במודעה כי מרכז סיוע בחיפה מחפש מתנדבות .התקשרתי
והגעתי לרחוב ארולוזרוב  ,88קומה אחרונה .קיבלו את פני חברות במרכז
הסיוע – אלפא ,טלי ,מירה ,ענבל ,ותסלחנה לי אלו שאני כבר לא זוכרת את
שמן .באותה דירה קטנה פגשתי גם פעילות של אשה לאשה.
אני זוכרת בעיקר את השמחה בגילוי שיש עוד הרבה נשים שחושבות
ומרגישות כמוני .הייתה תחושה של שיתוף ,של ביחד ,עשייה משותפת,
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אג'נדה משותפת ומטרות משותפות .אני אישית הרגשתי שסוף סוף אני
נמצאת ביחד עם נשים שאתן אני לא יוצאת מהכלל בתפיסת העולם שלי
כפמיניסטית .אני מנסה עכשיו למצוא מילים כדי לתאר את מה שהרגשתי
במקום הזה :סוג של שלמות עם עצמי ועם הסביבה הקרובה ,החברות לדרך,
לעשייה ,לבילויים; מצד שני ,זה רק הגדיל את הפער מהסביבה.
כדרכי ,מיד לאחר קורס הכשרת המתנדבות שעברתי ,צללתי לתוך
העשייה כמתנדבת במרכז .לא עבר זמן רב עד שקיבלתי על עצמי את
המשימה לרכז את מרכז הסיוע ביחד עם טלי שחורי ,ולאחר מכן עם ג'סיקה
נבו .העשייה והחברותה היו משותפות לכולנו שם בדירה – גם לאשה לאשה
וגם למרכז הסיוע .מצד אחד אני זוכרת הרבה כיף ביחד .משום מה נחרט בי
הזיכרון שהיינו הולכות ביחד לחגוג מסיבות פורים וחנוכה במקלט ,ובכלל
זיכרון של חבורה שמבלה לא מעט .מצד שני השתתפנו בהפגנות .למשל,
אני זוכרת אותנו צועדות ב"קחי את הלילה" ברחוב הרצל ביום האישה ,או
ביום האלימות נגד נשים.
נסעתי לתת הרצאות לחיילות בבסיסי צה"ל הרחוקים ולחשוף בפניהן
את התפיסה שלנו .העברתי הרצאות לשוטרות ושוטרים ,בבתי חולים
לצוותים של חדרי מיון ,אחיות ורופאים .הזיכרון שעולה חזק – חבורה גדולה
של נשים שנמצאות המון ביחד בעשייה ,בבתים וגם בחוף הים .תחושת
שותפות גדולה .תמיכה גדולה .חוויות חדשות .חברויות אחרות .רצון גדול
לתרומה ואחדות האמונה בדרך לשינוי חברתי .תחושת סיפוק גדולה.
המשכתי בפעילות עד סוף  ,1988עד שעברתי לנהל את המפעל
המשפחתי כאשר אבא שלי נפטר .לא יכולתי להמשיך בפעילות מחוסר זמן,
אך כמובן שנשארתי בקשר ,ומאז במשך שנים הייתי פעילה לסירוגין .תמיד
ידעתי שאני שייכת למקום הזה ,לחברות ולחברויות שנוצרו .אני חושבת
שאשה לאשה היא מקום מיוחד ביותר שאין כמותו .שאני מאוד־מאוד גאה
להיות שייכת אליו ואליכן ,וגאה עוד יותר על העשייה הייחודית ,המגוונת
והנהדרת שנעשית בו .מרגישה גאווה לספר ולדבר עלינו .וגם אם אני לא
תמיד פעילה ,אני תמיד שייכת .באהבה גדולה מקרב לבי לנשים הנהדרות
שהיו ,שהוות ושתהיינה.
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תאיר פניני ,חיפה تائري بنيني ،حيفا
ההיכרות שלי עם "אשה" התחילה כשהייתי בת  .18שמעתי אז הרבה
על "הפמיניסטיות של אשה" ממי שהייתה חברה קרובה שלי ,שגדלה
בהרבה מובנים על בסיס אידיאולוגיות פמיניסטיות .היא הייתה עסוקה
באותה תקופה בקשר שלה עם העולם הפמיניסטי ובהשפעות שלו ,ושל
הפעילות הפמיניסטיות שהכירה ,על חייה .שמעתי ממנה הרבה על עוצמת
האידיאולוגיה של הנשים מ"אשה" ,על זה שלצד היותן נשים מקסימות,
האידיאולוגיה שלהן הופכת אותן להיות קשות מאוד ,פוגעניות לעתים,
שיפוטיות ,מפחידות ...כמובן שזה היה חלק ממשבר גיל ההתבגרות שלה
ושהמציאות ,כאמור ,גם בעיניה היום ,היא הרבה יותר יפה .אבל באותה
תקופה שמעתי ממנה בעיקר על הנוקשות האידיאולוגית הבלתי נסבלת,
ואפילו יצא לי להיתקל בה בעצמי ,במספר מפגשים קצרים עם פעילות
מ"אשה" ,שהיו קשים לי מאוד.
לפני שלוש שנים ,בשנת  ,2009הכרתי את מי שהייתה בת הזוג שלי,
שהיא אקטיביסטית מ"אשה" .היא סיפרה לי הרבה על הארגון והייתה
עסוקה מאוד בפמיניזם ,מה שבהתחלה הרתיע אותי מאוד – לא אהבתי
פמיניסטיות .התפתחה בינינו זוגיות ,ואני שמעתי יותר ויותר על "אשה"
ועל המקום של הארגון ושל הפמיניזם בחיים שלה ,והתעוררה בי סקרנות
כלפי המקום .הגעתי לקולקטיב הראשון שלי (שעסק בראשיתו של פרויקט
החינוך) והתלהבתי מאוד מצורת השיח של המקום .היה משהו מאוד יפה
בעיני באופן שבו התנהל השיח .פגשתי את הנשים של "אשה" וגיליתי שהן
לא כאלה מפחידות.
התודעה הפמיניסטית שלי התפתחה מאוד בתקופה שבה היינו בזוגיות
באמצעות הקשר איתה והקשר עם "אשה" .בין היתר יכולתי לראות ש"אשה"
היא לא איזו ישות אחת מוגדרת ושפמיניזם הוא לא דבר אחד ,ש"אשה" היא
ארגון שמורכב מהנשים שלוקחות בו חלק ,והן מצליחות לייצר ביחד דבר
מדהים .למדתי הרבה מצורת השיח של "אשה" ,מההתנהלות כקולקטיב,
מהחשיבות של קהילה ,וגם הרבה על העשייה הפמיניסטית ועל החשיבות
שלה .ההיכרות עם "אשה" עזרה לי להפוך להיות – או אולי להבין – שאני
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פמיניסטית .הבנתי אז ,עוד לפני שפגשתי את "אשה" ,שהיכולת שלי לבחור
למשל שלא לגלח את שיער הגוף שלי ,קשורה במאבקים ובשינוי התודעה
שהובילה התנועה הפמיניסטית – חלקו ממש בזכות נשים שעוד פעילות
בארגון .ובעצם ,שלפעילות של "אשה" יש השפעה משמעותית גם על
הנשים שלוקחות בה חלק – ובעיקר על הביטחון של נשים בכלל ,חלקן כמו
שהייתי ,בכלל לא אוהבות פמיניסטיות.
היום אני פעילה בפיצ' – פרויקט של "ששה צבעים" שמתארח בבית של
"אשה" ,מרחב פתוח לבנות ובני נוער להטב"ק ומתלבטים/ות .אני מרגישה
בטוחה לפעול בתוך הבית של "אשה" ומתרגשת מהפתיחות והתמיכה
של "אשה" בפרויקט ,למרות שהוא לא משויך לה .אני גם שמחה מאוד
על הדברים שלמדתי מ"אשה" והם מנחים חלק גדול מאופן הפעולה שלנו
בפרויקט ,ביניהם התנהלות הצוות של המרחב כקולקטיב וההתנהלות שלי
בעולם בכלל.

תלמה בר־דין ,חיפה تلام بار-دين ،حيفا
אני מודעת להיותי פמיניסטית ולא שייכת להגדרה אחרת מ־ ,1973השנה
בה התחיל הפמיניזם בחיפה ובארץ בגלגול ההוא .אני חושבת שבתקופה
ההיא הרגשנו ,או לפחות אני הרגשתי ,התרגשות והתלהבות יותר גדולה
לגבי הפמיניזם מאשר היום ,כי כאילו יצרנו יש מאין "וגילינו את אמריקה",
כל יום חלק נוסף .וכמו פאזל גדול התחלנו קומץ של נשים להתמרד וליצור
בעצם נרטיב פמיניסטי (שהיה נכון לאותו זמן ולאותו מקום) .רוב הסביבה
הייתה נגדנו ,וזה הוסיף אדרנלין על גבי המתח והלחצים .אני חושבת
שההתרגשות והרוח של מרד במערכת הקיימת קצת חסרה לי בפמיניזם
של היום.
אני מאושרת שיש לי קהילה חמה באשה לאשה ,למרות כל הבעיות
שיכולות לצוץ ביומיום .רק בזכות הפמיניזם אני לא בודדה ואומללה בחיי.
בצעירותי ,עזבתי את הקיבוץ כי התפקחתי והבנתי שלא רוצים לשמוע שם
על שוויון וצדק ,וזה היה לי חשוב .הבנתי שאני בכל זאת צריכה לפחות
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 ואין לי,נשים יחד איתי על מנת להיאבק על דעותיי החריגות/כחמישה א
 וכאשר אני מאוד לבד וכל.עם מי! זו הייתה הסיבה שהחלטתי לעבור לעיר
 אני יודעת עמוק בתוכי שיש לא מעט,העולם כועס על דעותיי ובחירותיי
 שמקבלות אותי, גם אם הן לא כולן חברות קרובות שלי,נשים באשה לאשה
. ואני יכולה להמשיך לנשום ולקחת כוח וחום לאופק שלי,ומסכימות איתי

Alex Nissen, Melbourne, Australia  ميلبورن اسرتاليا،اليكس نيسني
To Isha L’Isha and the women I love: Life changed after having
been at Isha L’Isha. A wonderful organization that introduced
me to the most amazing women I have ever had the honor to
meet and work with. I learned what women can do when they
come together to work towards social change. The power of
these women is seen in all the achievements this remarkable
organization has given birth to. Ideas are created, developed and
birthed because of the incredible commitment of the women
who come there. Their capacity to make a difference in whatever
way big or small is incredible. Having watched Isha L’Isha for
over 20 years I have seen the changes and amazing growth of
this organization that creates and develops new programs to
address the difficult issues that arise with life. The organization’s
commitment to working towards social change is inspiring and
what I love most about the women who make up Isha L’Isha. Its
feminist politics were empowering and everywhere I go I carry
a part of Isha L’ Isha and the marvelous women I met, with me.
My love for Isha L’Isha and the women in it will always be
strong. What I learned from Isha L’ Isha, was the power of women
to make a difference to women’s lives and to society. Each and
every woman makes a difference. Over the years programs have
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grown and became independent organizations, which in itself is
evidence of the wonderful work committed women do.
Isha L’Isha is and will always be my home and a place where I
can meet women who make a difference, women whom I love for
their creative ways of being, for their differences, for their ability
to challenge me, and make me laugh. Isha L’Isha is a home like
no other place that for me nurtured my education that forever
changed my life and made me who I am today. Isha L’Isha is a
jewel among organizations, a feminist organization that I will
forever love from the bottom of my heart for everything it and
the women I met there gave me. My love goes to Isha L’Isha and
the incredible women who have been a part of this amazing
organization.

Annelis Cohon انيليس كوهون
As an intern of Isha L’Isha from October 2008-May 2009, I
was exposed to a unique community of feminists and activists
who were committed to combating real problems affecting
women and ultimately empowering and advancing the status
of all women in Israel. I was able to learn more about a range
of issues concerning; security and how women in conflict zones
are affected, Ova and Egg Trafficking, and issues involving
Trafficked women in Israel. Simultaneously as a Master’s
student in the Peace Education and Conflict Resolution
Program at the University of Haifa, I was able to incorporate my
understanding of complex questions and issues in Israeli society
by incorporating journals and papers by Isha L’Isha volunteers
and staff members on the Arab Israeli Conflict and UN Security
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Council Resolution 1325. Through the knowledge I obtained at
Isha L’Isha, I was able to grow as a Feminist, and see how much
my ideas and ways of thinking about feminism has positively
affected me since becoming involved with Isha L’Isha.
While at Isha L’Isha I had the privilege of working with some
of the most strong and fearless women I have ever come into
contact. These women not only continuously fight for what they
believe in but juggle the roles of mother, student, partner, and
activist. One would think, given the daunting challenges facing
women in Israel that it would be easy to feel hopeless or ignored.
However, the voice of women in Israel is only getting stronger
and I can see through the many projects offered at the Center,
how many women have become empowered to take control of
their lives and change their position in society.
I know the word ‘feminist’ comes with a lot of misconceptions,
misunderstandings, and labels, but I now feel comfortable calling
myself a Feminist because of the women at Isha L’Isha. I realize
the word goes beyond movements for equality and emancipation
and tackles issues of women’s subordination within the family,
challenging the existing framework in its larger system. I now
define the word for myself and feel you do not have to be a
certain sex, religion, age, or nationality to appreciate all people
and to fight for equality. Staff members like Khulud Khamis,
Rita Chaikin, Hedva Eyal, Hava Rubin, and Hannah Safran are
among the many pioneers for women living in Israel in the 21st
Century and are amazing assets and contributors to the present
day feminist movement.
Specifically, my work with Rita Chaikin was inspiring since
I started working at Isha L’Isha. The Center has been at the
forefront in the fight against trafficking in women since 2002,
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with the ultimate hope to end trafficking in women for the
sex industry. Under Rita’s mentorship, I was given the ability
to learn more about the unheard plight of trafficked women,
and followed Ms. Chaikin on a number of assignments, site
visits, and trips that ultimately lead me to the Prime Minister’s
office. Working with Ms. Chaikin I was exposed to the issue of
trafficking on a political, economic, social, and community level,
and learned how much or how little women were valued in their
societies.
Since leaving Isha L’Isha I am excited to continue my
growth as a feminist and my work surrounding women’s issues,
specifically with trafficked women. I hope to continue to tackle
more personal and public issues affecting women and ultimately
change the way women are treated and viewed in the world. I
am currently working and living in Washington, DC and looking
forward to coming back to Israel soon.

Batya Weinbaum, Ohio, US  املتحدة،باتيا وينباوم
When I was asked to write something about my experience at
Isha L’Isha for this book, my thoughts went immediately to
my novel in which the main character first stumbles upon the
women’s center in Haifa and describes the center of activity that
Isha L’Isha was when I first stumbled upon it in the late eighties
and early nineties. I came with a simple assignment from
an editor in the United States to write “something about the
women” who were working together for peace in the time period
of the first Intifada. I had gone to the Jewish Women’s Caucus
of National Women’s Studies Association just before I left, and

518

נשים כותבות לאשה

Isha L’Isha was one of the named organizations I received from
somebody on a list.
When I first came to Isha L’Isha, the women were welcoming,
rushing, grabbing signs, running every which way, on their way
to a demonstration. I went, and I got a new direction. I started
working on a novel motivated by participation in this event, and
I did much research on Israel which lasted through two decades
of publications (1990-2010). I stayed for a month, I believe in the
summer of 1990, interviewing women about their theoretical
foundations and the relationship between their life cycle and
their participation in demonstrations, and started writing the
novel with the vision that I got from working with the women
at Isha L’Isha. First I published it in newspapers back home, and
then I began to develop scholarly articles, and returned for a
series of three month visits beginning in Dec. 1990-March 1991,
and punctuated by equal amounts of time spent back home in
the States where I entered a doctoral program at University of
Massachusetts at Amherst.
Isha L’Isha became sort of my interviewing home base, as I
conducted group interviews and follow-ups of women working
in various groups between 1990 and 1999. So in terms of poetry,
fiction, and scholarship, I had a higher order of things to learn
about from the women there. When I started going, I was
impressed with the level of theory and the relationship between
politics and feminism that I saw developing; I missed that kind
of energy in the United States. So I rearranged my life in order
to spend time in Israel recording what I saw, dedicating myself
to being a scribe to the activists.
As I spent quite some time researching the political situation
through the lens of women’s lives, Isha L’Isha was always a
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haven, a crystallization of feminist sanity in a storm of violence
and hatred and male lies. I was always happy to take refuge
when I could get back north from Jerusalem. After I completed
my doctorate in 1996 and I took a full time academic job in 1998,
I could no longer go back and forth; I also had a child and this
made it difficult to continue visiting after 1999 when that first
summer, the university where I worked had provided startup research funding which supported my last interviewing
visit. Later, I was able to invite a couple of the women I knew
there to speak in my communities in VT, and also, I developed
an ongoing friendship in VT with Lani Ravin who had been a
coordinator before I had been going. We were part of a charged
circle even though we were not there at the same time. She has
been reading the writing I have been doing, which I have always
appreciated. Thanks very much for inviting my participation in
your project, and for being there supporting me while I did it.

Dyanna Loeb ديانا لوب
I contributed to writing & research for the economic
empowerment, anti-trafficking, ova harvesting legislation, and
women, peace & security projects. I worked closely with Khulud.
While studying at the International School of Haifa University, I
had an internship at Isha L’Isha in the spring semester of 2008.
I assisted with various research projects, collecting information
on funders and writing for grants and publications.
On an academic level, I was deeply influenced by my
experience at Isha. Through the ova harvesting legislation, I was
also introduced to the struggles around fertility and reproductive
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health in Israeli society. This inspired my senior thesis about
the politics of fertility and reproductive justice in Israel. Being
involved with Isha also impacted me on a personal level. My
work there raised my awareness about the vibrant community
of social justice activists in Israel. I learned about the various
ways that Israeli women organized around issues, from human
trafficking to economic empowerment.

Ellen Avraham, Zichron Ya’akov  زخرون يعقوب،الني ابراهام
I learned about Isha L’Isha when I saw an ad saying they were
looking for a resource developer. I immediately went to the
Internet to find out about them and the first thing I learned
was that they didn’t have a website. I then went for an interview
and learned that very caring, committed women are involved
with Isha. It took me a little while to figure out how everything
worked, but from the first moment I knew I was in the presence
of women who care deeply about women and about improving
Israeli society. The non-hierarchical organizational design was
new to me, and the spirit of cooperation and mutual support was
like a breath of fresh air. As I got to know the women involved, I
became fascinated with them as individuals--so many pioneers,
so many interesting personal journeys--and wowed by their
determination to work together to make change in society.
During the four years I worked with Isha, I felt privileged to be
in the company of such dedicated Israeli feminists. I learned a
great deal and came to see the world a bit differently. Thanks
to Isha, I have a broader understanding of the way gender
interplays with so many different aspects of life, including
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politics, sociology, and economics to name but a few. Now I see
the world with “gender lens” and nothing looks quite the same!
I am grateful to have been able to play a small role in the many
successful projects that touched the lives of many women. And
I am happy to say that we raised the funds to create a website.
Check it frequently for updates about this amazing organization!

Holit Bat-Edit, Hawai’I  هاواي، اديت-هوليت بات
Aloha! Haifa Women’s Center - Working against domestic
violence and other forms of violence towards women. Haifa
was where four women started the first shelter for Battered
Women and Haifa is still active. I applaud your efforts and
determination. Here in Hawaii on the active volcano of Kilauea,
I have just finished writing a book: Wells, Water and Women:
Rebekah’s 12 Tribes, and I still teach a class on Israel at the
University of Hawaii - Hilo on Israel called “The good, the bad
and the delicious!” Aloha and Shalom.

Johanna Apel, Kleve, Germany  املانيا،جوهانا ابل
When I was asked to write about my time at Isha L’Isha, there
was one word that stuck in my mind: Garden. In the garden you
will find all kind of flowers and trees, benches to sit on, and from
time to time you even will hear a bird singing. It is a place to find
rest and shelter in the green after a long day.
My volunteering service for Isha L’Isha started in December
2011. I had just graduated from the German High School,
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traveled the world and ended in Israel. Even though I had seen
many places before, this country was a challenge for me. All
of a sudden I found myself in a political situation I had never
experienced before. But, whenever I felt depressed or helpless
about this, there was Isha L’Isha. I literally escaped from the
Israeli heat, both climatically and politically, in the very moment
the white door of Isha L’Isha closed behind me. There was the
silence. There was this incredible togetherness, a feeling of being
useful and able to change things that allowed me to have a home
far away from my home. A garden.
A garden, full of flowers, of roses and lilies, tulips and
sunflowers. Flowers of all colors and sizes which complement
each other and create together a unique place, to rest, to take a
deep breath, but also to find the energy to get up and fight. The
flowers of this garden are the women of Isha L’Isha.
The first thing I saw when I entered the feminist library
of Isha L’Isha was a note on the blackboard, quoting Margaret
Mead: “Never doubt that a small group of thoughtful, committed
people can change the world. Indeed, it is the only thing that
ever has.” This sentence stands for everything that I experienced
during my 7-months-stay at this organization, this garden, and
that had the biggest impact on me. I was actually part of this
“small group of thoughtful, committed people” and it makes me
incredibly proud to think that during my time at Isha L’Isha I
really had that feeling that we “can change the world”.
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Katya Frischer, New York City, US

 الواليات املتحدة، مدينة نيويورك،كاتيا فريرش
Isha L’Isha and the people that I met there have been a watershed
in my life. It is hard, even for me, to remember what I was like
when I came to Isha L’Isha in 1989. I had moved from Israel
to New York with my parents six years earlier and in the next
couple of years managed to lose my best friend in Lebanon and
lose the rest of my childhood friends in a communal dispute
about the politics of talking to the PLO. After finishing college I
got into a fight with my father and walked off to Israel in a huff.
So when I came back to Israel I can’t really explain why instead
of landing in Tel Aviv or Bat Yam, where I grew up, I somehow
settled in Haifa. Probably because I had just made a fuss about
the PLO I decided to volunteer at the Civil Liberties Association
where I met Janaan. We got to talking one day and I was telling
her that I was looking for a roommate and that I had studied
“women studies” in college and was interested in feminism. She
introduced me to Soad and then told me that there is this place
in Hadar called “Isha L’Isha” and I might want to stop by. I don’t
remember how long it took me to get there nor what inspired
my decision to finally look for it but I remember walking up the
stairs and wondering what this “feminist center” was going to
look like. I opened the door and at the table in the entrance sat
a terribly lively woman who immediately made it her mission
to make me feel terribly at home. I have no memory of what
she said but before long I was sitting there drinking coffee and
chatting up a storm. Before long I was rummaging in the library
and Hannah had me reorganizing the books. In quick succession
I met Talma, Ruti, Alex, Dalia, Jessica, Ayelet, Orly, Naomi
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Nimrod, Nufar and Rivi. Before I knew it my world expanded
exponentially. I had been working as a house cleaner to make
money (although Hannah told me later that I was failure as a
housecleaner) but I soon got involved in the rape crisis center,
the women’s shelter, some activity Alex hooked me into which
required going to a prison between Acco and Haifa, as well as
the weekly “women in black” vigil and probably some other stuff
that I no longer remember.
I don’t remember exactly what my political beliefs were
then but I do remember that I was fascinated by the sense of
community that emanated from Isha L’Isha and the people I met
there.
Long after I left Haifa and met other wonderful people in
other places I have wondered why that communal spirit doesn’t
exist in the same way elsewhere. But what has remained magical
is the way each of the people I’ve met has maintained an ongoing
presence in my life to this day. Talma whose energy, sincerity
and generosity captivated me initially, remains one of the big
loves of my life. Alex, who has always had more energy than
anyone I’ve ever met, has managed to maintain contact from
Australia, which I think speaks for the power of the bond people
create in Isha. Naomi Nimrod, who I’ve only known relatively
tangentially for so many years is still the most beautiful woman
I’ve ever met. Dalia, who intimidated me initially because she was
clearly wiser than I will ever be, is really not that intimidating
now and terribly fun. Jessica and Ayelet visited me in NYC
and made the outpost feel livable. Rivi, on whom I developed a
terrible crush for years still seems one of the most interesting
people I’ve ever met. And Hannah, who always managed to
convince me of things that I don’t necessarily believe in through
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sheer power of persuasion, has sent me her children so I would
stop complaining about how lonely it is out here.
Each of these people just happens to be wonderful in their
own right but I think it speaks wonders of Isha that so many
people, and many that I have never met or forgot to mention
have congregated in this place. Isha was the place that introduced
me to all these people, and thru them to many more. And it’s also
the place which introduced me to so many new ideas and gave
me a place to figure out how they fit into my world. I know that
Isha is not the idyllic place that my nostalgia conjures up here.
But for me it remains symbolic of all the warmth and friendship
that has emanated from it in my life.
Now that I have a little baby boy I hope that he finds his own
“Isha” somewhere. A source of great friendships, of support and
love and community.

Kim Gouz, Florida, US  الواليات املتحدة، فلوريدا،كيم جوز
It is remarkable how often I think back on my time at Isha L’Isha.
Interning at the center was a wonderful period in my life, and
one that I grew a lot from. Looking back, I realize that my current
understanding of feminist issues, as well as my commitment to
gender studies, grew out of the foundation built and cultivated
during my internship at the Haifa Feminist Center. I am
extremely grateful to the women at Isha for their kindness,
hospitality and encouragement. One day, I hope to return to
visit, volunteer and learn. In the meantime I enjoy receiving the
newsletters and regular updates and thinking back on my time at
Mount Carmel with inspiring, kind-hearted women.
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Mara Baron, Orono, Minnesota, US

 الواليات املتحدة، مينيسوتا،مارا بارون
I came to Isha L’Isha out of luck, my roommate had mentioned
that the organization needed a volunteer, and I quickly jumped
at the opportunity. I wasn’t much a feminist. Women’s rights,
had never played a central role in my life, despite graduating
from a college which was originally all female, and being a proud
egalitarian Jew. When I started at Isha, I quickly realized how
much of my life was surrounded by feminism and gender equality
and I had simply taken it all for granted. Isha, opened my eyes
to another world, a world where women, despite societal norms
can affect change, because they are strong women. I realized
that feminism, is not only women fighting for their rights, but
it is women, bonding together to make the world a better place.
Although I was not at Isha for very long, the organization and
its people have made a lasting impact on me. I will always look
back on these memories with a smile on my face, knowing that
I am part of this amazing family. I have never felt so at home,
and so welcomed, then when I worked at Isha. I look forward
to continuing my involvement with Isha L’Isha and wish the
family the best of luck!

Nathalie Rubin, Haifa  حيفا،نتايل روبني
Oh Isha my Isha. Over twenty years ago I was lucky enough to
find my way to this amazing unique place, Isha L’Isha. What a
gift this has been for me! The sense of community that exists
in Isha is inspiring. There, women from all walks of life can
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find a place where they are welcome, where their voice can
be heard. It is a place where we can debate and disagree,
sometimes passionately, about things that we all care about.
Isha L’Isha has been an incubator and a midwife to many
initiatives and projects, even to new non-profits. I have lived
in quite a few places but never found such a community. Isha
L’Isha is one of the reasons I keep coming back to Haifa, again
and again!

Nelly Lehr, Leipzig, Germany  املانيا،نييل لري
I was an intern from Berlin at Isha L’Isha from May 2010 until
July 2010. As a German girl from my generation you have to
have some kind of special relation to Israel. Basically your whole
school time you are talking about the Shoah. It seemed like
we were constantly dealing with this issue. Books with stories
from the Second World War in our German classes, a constant
upcoming theme in the history classes... When I got a scholarship
from the German B.ll-Foundation for a stay abroad, my choice
was quickly made. With a lot of open questions from my school
time and a romantic picture from books of Amos Oz in my head,
I decided to go to Israel. I started looking for organizations I
could volunteer in. It was hard, making the decision just from
information I got from the internet. I decided on Isha L’Isha, as
it seemed to have just the right mixture. Jewish and Palestinian
women fighting together for women´s rights sounded great.
When I landed in Haifa, everything was completely different
from the way I imagined. Why are the women of Isha L’ Isha
telling me that Israel is a racist and fascist country? I soon
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learned that Israel is different from the way I was taught in my
history books. It is not only a shelter for hunted Jews. Over the
years it has become much more complex. I was astonished what
amazing work the women of Isha L’Isha do every day to fight
against racism, sexism and any other kind of injustice in this
complex society. For a 50 percent paid job or even voluntarily
they seem to fight day and night . It was a great experience to
join this chaotic, wild mixed group of different women. There
was Slava, the general coordinator, who keeps telling that
“Everything will be fine!“ or Khulud, the fundraiser, filling out
some excel sheets for funds no one except her understands. Or
Talma, who never forgets to mention that she is an activist since
the seventies and tells stories about the feminist struggle in Israel
better than any political journal or Ruti, who was not speaking
English and therefore I never really understood, what her work
actually was, but everyone was assuring me, that without Ruti
the whole organization would collapse.
There are too many women to list them all here and every
single one of them is doing an amazing work in my eyes.
Altogether they made me understood a little piece of Israeli
politics and society from the point of view of a small house in
Arlozorov street in Haifa.

Patricia J. Woods, Florida, US

 الواليات املتحدة، فلوريدا، وودز.برتيشيا ج
I first came to Isha L’Isha in 1993 as a graduate student between
my M.A. and Ph.D. programs. I had just finished a master’s
thesis comparing feminism in Judaism and Islam by doing an
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analysis of Judith Plaskow and Fatima Mernissi. I was interested
to find out about ground-level relations between Arab and
Jewish feminists in Israel. I was welcomed into the “family” of
Isha L’Isha, did some volunteer work on publications and other
writings the organization needed in English, and generally
was allowed to integrate myself into the center. By helping at
the center, I learned a great deal about NGOs, grant writing,
organizing research projects, and how very different people are
able to work together in both good and bad conditions. This was
when the organization was in the old Arlozorov building, which
had a central meeting room and some small surrounding rooms
in a building with the internal arches and louvered shutter doors
typical of the older buildings in Haifa. At that point, I stayed
for a year and a half, returning a couple years later when Isha
had moved to the Hillel building. I kept coming back every
two years or so for shorter visits in the 1990`s, and then less
frequently since I began working as a full-time faculty member
and had a family of my own. I have always felt the wonderful
and welcoming family atmosphere here. There are always at
least a few people around who I recognize from my years here in
my mid-twenties. I have since had students of my own come to
do work, intern, or volunteer at Isha L’Isha. They have reported
the same remarkable welcoming atmosphere of the women’s
kehilah at Isha, which persists despite the periodic divisions and
tensions that one would expect, given the external pressures of
the Arab-Israeli conflict.
I have always been grateful to Isha L’Isha, not only for
providing me with a home away from home, but for the
tremendous generosity of all of the women who have welcomed
me over the years, given their time to be interviewed, tell me
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their stories, and share their views on issues as diverse as ArabJewish relations in Israel and women’s status in family law.
I finished my dissertation research and ultimately my first
book on a topic that I stumbled across through interviewing
women at Isha L’Isha: women, religious-secular tensions, and
the Israeli High Court of Justice. Since then, I have come back
to the original topic that inspired my first visit to Israel in 1993,
Arab-Jewish relations in the women’s movement, on which I
have an article forthcoming in a volume in honor of Joel Migdal
(my mentor in the U.S., who is best known in Israel for the
book he co-authored with Baruch Kimmerling on Palestinians).
Presently, I am beginning new research on the impact of Israel’s
largely under-sung Rape Crisis Centers on public discourse on
rape and violence against women in Israel. I am fascinated by
this grassroots, very “low politics” form of political mobilization,
with women volunteering day after day, week after week, decade
after decade, 24 hours a day, 7 days a week to make information
and support available to women who are victims of gendered
violence. It has been my pleasure and honor to be welcomed into
Isha L’Isha and the Haifa Feminist Center over the years. I think
it recommends itself, by example, as a great place of feminist
consciousness with all its foibles (do any two feminists think
alike?) as well as its great humanitarianism.

Sandra Ruch, Tornto, Canada  كندا،ساندرا روخ
It sounds so trite to say that Isha L’Isha changed my life but
it did exactly that. My intention was to stay for 3 months and
to volunteer daily. I was looking for a volunteer opportunity
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in Israel for 3 months. When I heard that the Haifa Feminist
Coalition worked with women who experienced crisis and was
for both Palestinian and Jewish women, I thought this would be
a good fit. I was right in more ways than I could have imagined.
My first day at Isha L’Isha was warm and welcoming. Hedva
Eyal, the General Coordinator for Isha L’Isha, introduced me to
everyone and showed me what work she would like me to do.
Basically I would read all the English emails from all over the
world and forward them to specific women in the organization.
I offered to help with administration, planning and setting up
events, tours of English speaking groups and whatever I could
do. I often worked with Rita Chaikin, the coordinator of the Anti
Trafficking project at Isha L’Isha - writing letters in English
and editing reports. I became very interested in Trafficking and
went to Boston and gave a report on the work Isha L’Isha did in
regards to Trafficking. I also gave a Power Point Presentation
on the government shelter in Tel Aviv for women who testify
against their trafficker. I often worked with Ariela Goldman, the
General Coordinator of the Haifa Women’s Coalition, writing
funding proposals and letters of inquiry. I helped with the paper
written regarding UNSCR 1325. I did some research and also made
the final edit on the English version. I then sent the paper to the
presenters in New York and arranged for it to be printed there
before it was presented. I wanted to let people in the occupied
territories know about the paper and I made an appointment
and went to Ramallah and presented an outline of the paper that
I had drafted for the media to Dr. Mustafa Barghouti.
When groups came from all over the world, I was often the
one to give them a tour of the building and to tell them about
Isha L’Isha. I always said it was a magical place - where all kinds
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of women come and find a welcoming home. It was like that
for me. I went for 3 months and stayed for 2 years. I worked at
Isha L’Isha full time (40 hours a week) for 6 months. I arrived in
late October of 2004 and was a full time volunteer at Isha L’Isha
until May, 2005. I stayed closely connected to Isha until I left for
Canada in July, 2006.
At Isha L’Isha I made friendships that will last forever. I never
felt lonely - a world away from family and friends in Canada. I
knew from day one that this was a home for me. I found my
purpose, I think I found myself. I went to Israel ignorant of
the situation between the Israelis and the Palestinians. I had
believed all the propaganda and misinformation I was fed my
whole life. I grew up in the Zionist movement - a leader in Young
Judea and president of a chapter of Hadassah Wizo. I started
asking questions from my first day at Isha L’Isha. I went to
the West Bank and was horrified by things that I witnessed. I
soon became an activist working for peace and justice. During
my time in Israel I was a member of Women in Black, Women’s
Coalition for Peace, Machsom Watch and more.
Today I am in Toronto, Canada. I have been here since
November 2006. I am an activist committed to a just peace
for Palestine. In January, 2009 I was 1 of 8 Jewish women who
occupied the Israeli Consulate protesting the massacre in Gaza.
I went to Gaza in March with Codepink and led a delegation of
Canadian to Gaza in May. Now I am the Canadian Coordinator
for the Gaza Freedom March. I am also the administrative
coordinator for Canadian Voice of Women for Peace. I speak to
groups about the situation in Israel and Palestine as a Jewish
woman. I have maintained a website for 5 years now with blogs
and photos titled Sandra for a Just Peace. www.miriamswell.
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spaces.live.com. I am the Gaza coordinator for Codepink,
Toronto and for Independent Jewish Voices, Canada.
I will never forget Isha L’Isha - some days I miss it so much
- I can feel the pain in my heart. Some days I feel like I am still
there.

Shlomit Segal, Toronto, Canada  كندا،شلوميت سيجال
In 1982- I was 21 years old and I “made aliyah” to Israel, having
been accepted to start studying at Haifa university and planning
to settle on a kibbutz. I had grown up in Hashomer Hatzair in
Montreal as the daughter of socialist Zionists. My parents had
helped found a kibbutz but later moved back to North America
after my father had recurring bouts of malaria. I grew up in the
sixties and seventies so as a teen I had been exposed to feminism
both within the youth movement and especially in an alternative
college program that I attended in Montreal.
I arrived in Israel idealistically hoping to make the country a
better place, committed to the peace movement and the women’s
movement. Together in the struggle was my friend Tovia BatLeah who was in the same “gar’in of “shmutznikim.” We had
heard that there was a women’s centre in Haifa, founded by
Marcia Freedman. But when we arrived in Haifa, we found out
that the centre no longer existed. We were totally disappointed.
However, as luck would have it, not long after we arrived in
Israel there was a feminist conference and we somehow heard
about it so off we went to meet “our people.”
Those were heady times. A group of us who had been at the
conference started meeting to establish a new women’s centre
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in Haifa. There were many meetings and a lot of consciousnessraising sessions. We talked about what it meant to be a feminist
in Israel. Should we support women wanting to advance in the
army or encourage women to avoid the army? (there weren’t yet
women “seruvnikiot”) There was a lot of talk about lesbian rights
and how hard it was to be “out” in Israel at the time. We were
not a very diverse group, as was unfortunately the case in those
days. All of us were Jewish, many of us were English speakers,
we were mostly Ashkenazi and educated. The initial group, as I
recall, included me, Tovia, Chana Tyman Levy, Chemda Weiss
(Arad), Maxine Epstein, Debbie Klein, Leslie Sacks, Lou Tribus,
Maxine Epstein and Debbie Klein. Later Avital Schlanger, Adit
Golani, Tali Schchori and Lani Ravin joined the group. Georgie
Yerushalmi and her then partner Hanne Christensen would
sometimes join us from their kibbutz.
The theme that I remember from those early days was the
conflict over whether we should focus some time on process and
building our collective or whether we should establish a centre
as soon as possible. We did consciousness-raising and went on
day trips together. We discussed homophobia and how straight
women could be feminists. We had parties and pot-lucks. We
held events and lectures for Haifa’s feminists. In order to realize
our dream of having a space of our own, a few months after we
started meeting, some of the women who had experience writing
grant proposals started working on a proposal to the NIF. I think
this included Debbie and Max at first and Avital as well.
The first women’s center had been in Mercaz Hacarmel, but
we decided we wanted our center to be somewhere in Hadar
in order to be more accessible to working class women and
Palestinian women (however we failed to take into account
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wheelchair accessibility). We started to look at the charming
older buildings in Hadar that housed small businesses and
NGOs and envisioned our center in one of them. There was also
a group that was trying to expand the Rape Crisis Centre, which
was then only about 5 women who took shifts with a beeper,
operating out of their houses. As a woman who had recently
recovered memories of being sexually abused as a child, it felt
important to me to get involved with RCC as well as the women’s
centre. It was logical that the women’s centre, once established
would house the RCC. I think some of the women in Isha L’Isha
were very much involved in the struggle that has succeeded in
making great human rights gains for the LGBT community. On
the other hand, it was the 80s, the era of lesbian separatism in
North America and England. And that had the effect of keeping
bisexuals like myself from coming out. Bi’s were definitely not
cool at that time. That chill kept me from dating women for a
few years.
Because most of our politics vis-à-vis Zionism and the Israel/
Palestine conflict were more in line with Shalom Achshav than
to Rakach or more radical groups, at first the group didn’t attract
Palestinian women and didn’t at first take on the issue of Israeli
colonialism directly. But women like Adit (who was only about
16 at the time) and Yael Oren pressed us on this issue. When
the centre opened, one of the first courses was an Arabic course
taught by Jamilie Asaleh and soon there was a Palestinian
feminist group meeting at the centre.
There is a lot that I don’t remember from that time so many
years ago, but I definitely remember the day we looked at the
apartment at 88 Arlozorov. We fell totally in love with the
rooftop terrace imagining parties and coffee houses under the
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stars. Soon after we signed the lease we moved in with the RCC
and Chana started working as the co-ordinator.
In 1986 I returned to Canada and I have remained a feminist
and an activist, having been involved in the RCC here in Toronto,
helped found the Women in Black group here in Toronto as well
as being involved in the labour movement and a progressive
Jewish centre. I work for the city’s health department as a
graphic designer and human rights trainer. And I live with my
partner Lev and our daughter Zohar.

Sue Swartz, Bloomington, Indiana, US

 الواليات املتحدة، انديانا،سو شوارتز
I am an American who volunteered at Isha L’Isha for the first
half of 2007 when my partner Bruce was on sabbatical at the
Technion. Marcia Freedman told me to meet Hannah Safran. I
had tea with Hannah and Dalia, and then we took a trip to Isha.
Hannah introduced me to everyone there and took me to see the
library. When I saw all those feminist books from the 1970s and
1980s, I became very excited. Hannah asked me if I wanted to
volunteer and I said yes!
During those 5 months, I came every Monday to work on the
Library. My “job” was to go through all the piles of English books
and magazines and to decide what should be kept in the English
section of Isha’s library and what could be given away. I also
created categories, such as women’s health or feminist history,
so that every book would have a home with other books like it.
I loved looking through all the books, with all those wonderful
ideas and stories. It was a tremendous gift to be able to spend
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time with the silence of the library and with the books of the
women’s movement. It was an even bigger gift to be able to talk
to the other women who volunteered in the library, especially
Hannah. We had hours of wonderful conversations about every
possible topic, some of it in my very bad Hebrew.
To see what the women of Isha are doing gave me hope and
courage to come back to the United States and do the political
work that must be done here. I am active in supporting an end to
the Israeli occupation as well as other causes. Whenever I think
that it is too hard to go on, I think of the women I met at Isha.
I visited Isha in June 2009 and saw how the library grew in 2
years. That made me proud! B’Shalom.

Zev Levinger, Tivon  طبعون،زيف لفينجري

Living with a member of Isha L’Isha
My wife no longer goes bird watching with me but at least we
enjoy nature together. When we met at Kfar Kassam in 1986
at the bird migration survey, I was an American tourist and
ornithologist and she was running the Eilat Bird-Watching
Center of the Society for the Protection of Nature in Israel. Two
bird brains that fell in love. But times change. We spent 7 years
in California and Edna came back with a PhD in Ecology and
a burning new awakening to social issues, feminist theory and
newly found “voice” expressing itself through poetry, prose and
essays. Good ole’ California (my mother land)!
When Edna started getting involved with “Isha” people
started to ask questions: What’s that? Feminism? Oh, those angry
women? What do you need that for? My mother-in-law would
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call and sigh “off with her women again?”. I met someone at the
pool and told her about “Isha” and she said “beware, a friend of
mine went to Isha, became a lesbian and left her husband!”.
At the dinner table our daughters began to roll their eyes
when conversations turned to issues of social justice. Our 6
year old would say “all of our conversations start with “in our
society”. But then our oldest daughter, 8th grade at the time,
came home and said her classmates call her “the feminist”. Now
our youngest daughter is the “lefty, yefat nefesh (bleeding heart),
feminist” in her class. But don’t get me wrong. We all still argue
a lot. “You’re too extreme”; “but there are differences between
men and women”; “not everything is black and white”. And then
towards the end we usually end up with “that’s exactly what I’ve
been saying all along”.
And now for the gushy part (what can I do, I’m American?).
What Edna has really brought back from “Isha” to the kitchen
table is a sense of meaning, conviction and vision. I watch our
girls as their mother stands in front of our daughter’s graduating
class and delivers an impassioned, thought provoking speech
and I see in their eyes an upwelling of pride. Here’s a mother,
woman, person who stands up for what she believes in. What
more could I ask for?
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اييلت ايالين

אפילוג:
מספרות את הסיפור שלנו בקולות מרובים

خامتة :نروي قصتنا باصوات متعددة

הדברים שקראתן עד כה הם מעין המשך של השיחות שמתנהלות ב"אשה"
זה שלושים שנה ללא הפסקה .זה כשלעצמו מהלך עלי קסם .השחקניות
נשארות ,מתחלפות ,מתרחקות ,שומרות על קשר וחוזרות ,או שאינן
חוזרות ,אחרות מצטרפות .אולם השיחה בין קולות מרובים ,נקיטת עמדה
ופעילות אף פעם לא נעצרו" .אשה" היא בדיסוננס מתמשך לחיים בחברה
הישראלית ,ואולי זו אחת הסיבות שכותבות רבות מתארות אותה כבית,
כמשפחה ש"כן בוחרות" ,כמקום שבו אפשר לדבר ,להקשיב ,להסכים או
לא להסכים ,למצוא דרכים לפעולה ,הזדהות וחברות .בין אם ההיכרות עם
הארגון מתוארת כמקרית ובין אם היא מופיעה אחרי חיפוש ותעיה במרחב,
רוב הכותבות מתארות את המפגש עם הארגון וההשתתפות בו כחוויה
שמשנה חיים.
מה היא החוויה הזו? התשובות מרובות כמו הכותבות ,אולם בולטים
בעיני כמה דברים בהצגה של "אשה" בקולות השונים :הארגון הוא מרחב של
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שיחות ,של יחסים ,של גילוי עצמי וביטויו ,ולבסוף פלטפורמה לפעילות.
ארבעת הממדים האלה ,הקשורים אחד לשני ומעצימים זה את זה ,ועוד
רבים שנסתרים מעיני כרגע ,יוצרים את ההקשר והאופי יוצא הדופן של
הארגון הזה ואת המשכיותו.
"אשה" כמרחב של שיחות – ההשתתפות בשיח ביקורתי רדיקלי,
פמיניסטי ,חברתי ופוליטי מסתמנת כדבר לא קל ולא זמין לרבות .לעתים
קרובות זה לא אפשרי בעבודה ,בלימודים ,במשפחה ובמרחב הציבורי.
הכתיבה משקפת בעיני הערכה והכרת תודה על ההזדמנות ש"אשה"
יוצרת ללבן ,להציע ,לשאול ,לעמוד על דעתך או לשנותה ,להשתתף
בקבלת החלטות ולהשפיע באמצעות שיחות .דרכי השיח הן מגוונות:
בוועדות ,בפרויקטים ,בהרצאות ,בתליית מודעות ובקולקטיב .למשל,
רק שתי דוגמאות מתוך המון" :השותפות באשה לאשה עבורי היא
האפשרות להביע את דעותיי האישיות ,החברתיות והפוליטיות בסביבה
של נשים שמסכימות במידה זו או אחרת עמי ,וכאשר אינן מסכימות ,הן
לא פוסלות אותי אלא מקשיבות ומתווכחות .זאת קהילה שגם כאשר
אני בטוחה שהגעתי אל האמת המוחלטת ואל האור שבקצה החשיכה
היא לא מניחה ,מאתגרת ושואלת שאלות" .וגם" :בהתחלה נהגתי להגיע
למקום ולהיכנס פנימה מהר ,שלא יראו אותי ,לא הבנתי לאן אני מגיעה...
הבנתי שזה מקום שמסתובבות בו הרבה נשים פמיניסטיות .כיאן ,מרכז
סיוע ,קו חירום ,קואליציית נשים חיפה הכל נראה לי כסלט אחד,
שעד היום מבחינתי הוא אשה לאשה .בסופו של אחד ממפגשי קבוצת
הדיאלוג ,כשכולם יצאו כבר והתכוננו לסגור את המרכז ,התגנבתי פנימה
בחזרה כאילו לשירותים ותליתי באמצע לוח המודעות מודעה שהתנוסס
במרכזה דגל הגאווה עם דמותו של 'חנדלה' שמזמינה נשים לסביות
ערביות להצטרף לרשימת התכתבות האלקטרונית palgaywomen
שלימים הפכה לגרעין המייסד של 'אסוואת'" .השיחה בקולות מרובים,
תוך שינויי טון ,ניסוח והדגשים מול הסביבה המשתנה ,מאפיינת את
הארגון בכל שנותיו .הקול האישי נעשה צלול יותר בזכות השיחות
המתמשכות.
"אשה" כמרחב של יחסים אישיים ,בתוך קבוצות לבין עצמן ובין
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קבוצות – "אשה" מופיעה בכתיבה כמקום שבו נשים יצרו יחסים חדשים.
הכתיבה בפרק זה נותנת שם לשלושה רבדים שונים של יחסים .הראשון
הוא יחסי אהבה וחברות .השני הוא ההתארגנות ,ההעצמה והצמיחה של
נשים בתוך קבוצות השתייכות משלהן ,יהיו אלה לסביות או פלסטיניות
או צעירות או אמהות או עולות .התהליך חוזר על עצמו .קבוצות של נשים
בונות תודעה קבוצתית משלהן ,שפה משלהן וזהות פוליטית מחודדת
יותר .בחלק מן המקרים נולדו מן הקבוצות האלה ארגונים חדשים .הרובד
השלישי הוא מרחב היחסים שמתפתחים בין קבוצות שאינן נפגשות כשגרה
יומיומית בחברה המפוצלת שאנו חיות בה" .אשה" מפגישה נשים מחלקים
נפרדים של החברה הישראלית ,באופן שמאפשר דיאלוג ופיתוח יחסים או
בחינתם בהקשר חדש מול יחסי הכוח הנהוגים בחברה.
מתוך היחסים האלה ,נשים מתארות התעצמות ,השראה ושמחה .אולם
בהקשרים האלה עולים במקביל גם ביטויי צער ,תסכול ואכזבה ,כאשר
נשים אינן מוצאות חיבור או שייכות .הכניסה לארגון" ,הכניסה לפמיניזם",
מסופרות לפעמים מתוך כאב ,למרות שגם אז הכתיבה היא מתוך התבוננות
אוהדת ומודעות לייחודיות המקום .השינוי והצמיחה באמצעות יחסים
אישיים ,בתוך קבוצות ובין קבוצות (חברתיות ,פוליטיות ,לאומיות,
מעמדיות) רומזים לעוד אופן שבו הארגון שינה את חיי הכותבות .המעגלים
החברתיים הפמיניסטיים מזמנים חיים ששווה לחיותם" .רואה את הכל
צבעוני" כותבת אחת מן הנשים ,כדי לתאר את ההשתנות שלה בעקבות
היחסים שיצרה בשנותיה בארגון.
"אשה" כמרחב של גילוי עצמי וביטויו – קול נוסף שמתבלט בכתיבה
הוא ההשתאות מול גילוי עצמי .בהרבה מילים שונות הכותבות אומרות "עד
שהגעתי לארגון ,לא ידעתי שאני כזו" .הנה כמה דוגמאות" :גיליתי רבדים
חדשים של עצמי"" ,מצאתי ב'אשה' כל־כך הרבה דברים שחסרו לי ועוד
הרבה יותר דברים שאפילו לא שמתי לב לחסרונם"" ,הרגשתי שהמחשבה
שלי נעשית עשירה יותר ושההתבוננות על העולם עמוקה יותר .לא עם הכל
הסכמתי ,אבל בכל דיון היה משהו שיכולתי לקחת הביתה ולהעשיר בו את
חיי" .ולבסוף" :הודות ל'אשה' ,התפתחתי בהרבה מאוד מובנים :אידיאולוגית,
פמיניסטית ,רדיפת צדק חברתי ,אסרטיביות ואינטלקטואליות" .נדמה
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שהגילוי העצמי ב"אשה" הוא קו מחבר בין הכותבות ,כל אחת מן ההיסטוריה
האישית שלה והמקום שבו היא נמצאת במעגל החיים .הגילוי הזה מוביל
לרובד הבא :פעילות.
"אשה" כפלטפורמה לפעילות – הצירוף של מקום לדבר ,להתחבר,
לגלות דברים חדשים על עצמך ,על זהותך ועל יכולותייך נעטף בעוד רובד
שמחבר הכול ל"פמיניזם מעשי" – "אשה" היא נקודת מוצא לפעול מתוכה
בכל נושא שתצליחי לשכנע שהוא פמיניסטי .יתכן שבהתחלה יהיה ספק,
שרק קבוצה קטנה תתגייס ,שזה לא יהיה איך שדמיינת ,אולם היציאה
לדרך תתרחש .אין־ספור יוזמות לפעולה נולדו בארגון בשלושים השנים
האחרונות והובילו למחקר ,ללחץ פוליטי ,למחאה ,לביטוי אמנותי ,לתמיכה
בקבוצות שונות של נשים ולפרויקטים ארוכי טווח במגוון תחומים .יש
מקומות שבהם אפשר רק לדבר או לחקור ויש מקומות שבהם פועלים בלי
לעצור ולחשוב" .אשה" היא "גם וגם".
מן הפסיפס העשיר ,הצבעוני והמפתיע בריבוי הפנים שלו מורכב הפרק
האחרון בספר .אני מברכת את תלמה שהצליחה להוציא אותו לפועל בצורה
מרהיבה ומייחלת ש"אשה" תיכנס לעשור הרביעי של חייה ולהמשך דרכה
באותו יופי ובאותם כוחות שאפיינו אותה שלושים שנה.
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