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אשר אני מספר לד”ר אראלה שדמי בתחילת השיחה שלנו כ
שהגיליון הזה של הד החינוך, המוקדש לפמיניזם וחינוך, ֵיצא 
באיחור משום שהנשים שהבטיחו לכתוב לו מאמרים ולהגישם 
בזמן מתעכבות משום מה, היא מגיבה מיד: “תראה, לנשים 
קשה יותר לכתוב: ראשית, יש להן פחות זמן מגברים כי הן עסוקות גם 
בקריירה המקצועית שלהן וגם בעבודות הבית; שנית, נשים מותקפות יותר 
מגברים על כתיבתן, מה שעושה אותן זהירות ואטיות יותר; שלישית...”. 
שדמי מֵגנה על נשים מפני גברים בכל מקום ובכל מצב. השקפת עולם 
פמיניסטית סדורה מציידת אותה בהסברים לכל תופעה חברתית, וכל 

תופעה חברתית מגלמת באופן כזה או אחר דיכוי של נשים בידי גברים. 
ועם זאת, ובניגוד לציפיות )הסטריאוטיפיות( שלי לאחר קריאת ספרה 
לחשוב אישה: נשים ופמיניזם בחברה גברית )צבעונים, 2007(, שדמי 
בזהירות  בחברתה  להתנסח  שצריך  כזאת  תוקפנית,  פמיניסטית  אינה 
גישה  המסגיר  ראוי  לא  משפט  פתאום  ייפלט  שלא  ולקוות  מופלגת 
פטריארכלית. שדמי מצפה להבנה, ומגברים היא מצפה להבנה מיוחדת, 
אף על פי שמנוקדת מבטה הצירוף “גברים מבינים” הוא כמעט “סתירה 
בגוף המושג”. אם “כל פילוסופיה גדולה אינה אלא וידוי של מחוללה”, כפי 
שכתב שונא הנשים ניטשה, הווידוי שביסוד הפילוסופיה של שדמי נשמע 

הפטריארכיה - שלטון כוחני 
של גברים במוסדות החברתיים 

ובאמצעותם בנשים - היא המקור 
לעוולות ולמצוקות החברתיות. 

האידיאולוגיה והתיאוריה 
הפמיניסטיות חושפות את המבנה 

שלה ומציעות לה אלטרנטיבה 
- חברה מטריארכלית המבוססת 
על דאגה לזולת במקום על כוח. 

ד”ר אראלה שדמי מנתחת את 
המציאות ומציעה חזון 

נשים וחינוך
פטריארכלית

 בחברה 

שיחה עם אראלה שדמי
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בערך כך: “גברים, תכירו בעוול שגרמתם לנו הנשים, כבדו את החזון שלנו, 
אולי אפילו תאהבו אותנו, אם אתם בכלל מסוגלים לאהבה, כלומר ליחסים 

שאינם מבוססים על כוח”.
חזונות נותנים לאנשים הרבה עוד בטרם מימשו משהו: אפשר להתעטף 
בהם ולהפיק מהם משמעות מנחמת. שדמי היא קודם כול אשת חזון. יש 
לה דימוי של עתיד רצוי והדימוי הזה “מחזיק אותה”. שדמי היא גם חוקרת 
אקדמית, אך מחקרים ואקדמיה, כך נדמה, הם לא העניין העיקרי שלה; 
העניין העיקרי שלה הוא לייצר חזון - תמונה של חברה צודקת, של יחסים 

אנושיים ראויים - ולשנות בעזרתו את המציאות.

שדמי היא אשת חזון ואשת מעשה - מעשה הנובע מחזון, מעורפל ככל 
שיהיה )“מידה של טמטום”, כתב אותו ניטשה, “הכרחית לכל עשייה”. 
מי שחותר לבהירות מוחלטת יושב בבית ומלטש טיעונים(. אין כמעט 
חזית פמיניסטית ששדמי לא התייצבה בה, ואין כמעט ארגון פמיניסטי 
שהיא לא השתתפה בו - “נשים בשחור”, “קול האישה”, “האם החמישית”, 
“אחותי”, “קואליציית הנשים לשלום”, לימודי מגדר במכללות והרבה 
הפגנות. “בגיל תשע הוריי לקחו אותי להפגנה נגד הממשל הצבאי שהוטל 
על ערביי ישראל, ומאז אני מפגינה”. בימים אלה היא מנסה להניע יוזמה 

חדשה - הקמת משטרת נשים.

צילום: רפי קוץ
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למשטרה יש חלק חשוב בביוגרפיה של שדמי. עשרים שנים, מ־1970 
עד 1990, היא שירתה בה בתפקידי קצונה שונים. 

איך נתקעת בארגון גברי וכוחני כזה כל כך הרבה שנים? 
התגייסתי למשטרה באורח די מקרי, אך מצאתי שזה ארגון מרתק. 
בקבלת  והשתתפתי  פיקוד  של  שונים  בפורומים  יחידה  אישה  הייתי 
החלטות חשובות. שאול רוזוליו היה המפקד הראשון שלי, והוא היה אדם 
רחב אופקים ורגיש לעוולות, גם לאלה של המשטרה עצמה. נמשכתי גם 
ל”סוציולוגיה מהשטח” שיש לשוטרים. הם הביאו מהשטח רשמים ודילמות 

שריתקו אותי. 
אז למה פרשת? 

לאחר שגילו שיש לי ֲחברה התחילו להתנכל לי: הורידו לי את הסיווג 
הביטחוני ועשו לי תחקיר ביטחוני - אחרי שנים שבהן השתתפתי בפורומים 
סגורים. כיוון שלא יכלו לפטר אותי, עשו הכול כדי שאתפטר. בשנות 
השמונים יצאתי מהארון - אז זה היה מסוכן, בייחוד במשטרה - והתחלתי 

לחשוב על פרישה מוקדמת. 
משטרת ישראל חייבת לשדמי הרבה. שדמי כתבה את ההיסטוריה של 

המשטרה בשני כרכים, פרסמה עליה מחקרים חשובים וסדרת מאמרים 
חרוצה;  קצינה  הפסידה  ישראל  משטרת  שינויים.  שהציעה  ביקורתית 

הפמיניזם הישראלי הרוויח מנהיגה נחושה. 
נתחיל אולי בזעם. את כותבת בספרך ]ראו מסגרת[: “הזעם עשה 
אותי פמיניסטית. הזעם שהצטבר לאטו במשך השנים, בלי ששמתי לב 
לכך, תפח עוד ועוד, עד שיום אחד, כאשר בשלו התנאים, הוא התפרץ”. 

על מה הזעם, מתי בשלו התנאים, איך ועל מי הוא התפרץ? 
הזעם הוא תולדה של גילוי - הגילוי שמדכאים ומפלים אותי. גיליתי 
שמערכת חיים שלמה מדכאת אותי ונשים כמותי, ומכל היבט. זה לא היה 
גילוי אחד אלא סדרה של גילויים, של אסימונים שנפלו בזה אחר זה במצבים 
שונים והצטרפו לתובנה מקוממת אחת. חלק מהזעם היה רטרואקטיבי. 
הסתכלתי אחורה והבנתי איזו מערכת דכאנית שרדתי. למשל, הסתכלתי 
24 שנים אחורה, לשנה שנולדה בתי, ושחזרתי את התנאים הקשים, הלא 
צודקים, שבהם היה עליי לגדל אותה. כאשר הדברים התרחשו לא תמיד 

הבנתי; חשתי, אך לא הייתה בהירות של הבנה. 
תני דוגמה למצב של “חשתי אך לא הייתה בהירות של הבנה”. 

ב־1970 התגייסתי למשטרת ישראל בדרגת “מפקח משנה”. חשתי 
אליי,  מתייחס  הוא  כאשר  משנה”  “מפקח  במינוח  תקין  אינו  שמשהו 
והתעקשתי לחתום “מפקחת משנה”, למורת רוחם של מפקדיי. חשתי 
שמשהו במערכת כולה, במשטרת ישראל, אינו תקין, אך נטפלתי לעניין 
שולי זה. מלבד ההתעקשות הזאת עשיתי מאמץ להשתלב ולהתקדם. הבנה 
כוללת יותר צמחה בהדרגה בעקבות תערובת של חוויות אישיות ולימודים 

בארצות הברית, שם נחשפתי למחשבה ולפעילות נשים ענפה וחתרנית. 
מה הבנת? 

והשתקה,  אפליה  במנגנוני  עצומים,  דיכוי  במבני  מוקפות  שנשים 
בצורות מתוחכמות יותר ופחות של כוח ואלימות. 

אלימות של גברים כלפי נשים.
כן, במילה אחת: פטריארכיה. 

כלומר? 
מבנים חברתיים בני אלפי שנים שמשנים צורה, משחזרים את עצמם 
בהתאם לנסיבות, אך שומרים על ייעודם - הדרה, השתקה ודיכוי של נשים. 
הסיפור לא השתנה מימי התנ”ך והמשנה ועד ימינו. אברהם אבי האומה 
לוקח את בנו יחידו לעקדה. האם הוא מתייעץ עם אשתו שרה? האם הוא 
משתף אותה? ומה עובר עליה בכל אותן שעות מחרידות? התנ”ך לא מספר, 
זה לא מעניין, לא חשוב, אישה. ברוריה רוצה להיכנס לבית המדרש, להיות 
תלמידה חכמה. מנסים לפתות אותה מינית כדי להסיט אותה מדרכה, 
למנוע את כניסתה להיכל הידע, ידע הוא כוח. נעזוב דוגמאות, לא נצא 
מזה. מספר הדוגמאות אינסופי. תולדות הדיכוי של נשים הן כתולדות המין 
האנושי. אמנם פה ושם היו ויש איים של מטריארכיה: בסין, בהודו, אפילו 
במורשת היהודית יש סימנים - יהודי על פי ההלכה הוא מי שנולד לאם 

יהודייה - אך אלה יוצאים מן הכלל המעידים על הכלל. 
את רוצה מטריארכיה במקום פטריארכיה. 

חיים  צורות  אינן  אלה  אבל  נכון, 
באה  לא  המטריארכיה  סימטריות. 
להשליט נשים על גברים. מטריארכיה 
על  המבוסס  שוויוני  חברתי  סדר  היא 
יחסים אנושיים של אחריות, שותפות, 

שוויוניות, ערבות הדדית ודאגה. 
בינתיים יש פטריארכיה. עזרי לנו 

להבין אותה. 
פטריארכיה פירושה שלטון הגברים 
בחינוך  בצבא,  בדת,  במדינאות,  בכלכלה,  החברתיים:  המוסדות  בכל 
ובמשפחה; פטריארכיה היא מערכת חיים הבנויה על פי צרכים של גברים, 
על פי האינטרסים וסדרי העדיפויות שלהם; פטריארכיה היא התעלמות 
עקיבה ובוטה מנקודות המבט של נשים, מהרגישויות שלהן, מהסגוליות 

שלהן. לא רק התעלמות אלא גם הדרה שלהן בדרכים שונות. 
למשל. 

שלא  אישה  אין  מינית.  הטרדה   - ונפוץ  פשוט  הדרה  “מנגנון”  קח 
של  המסר  מה  באוטובוס.  בקולנוע,  העבודה,  במקום   - בכך  התנסתה 
“המנגנון” הזה? “לכי מכאן, זה לא מקום בשבילך!” כמובן, יש להיזהר 
מתיאוריית קונספירציה: אין ממשלת גברים עולמית המתכנסת במקום 
סודי וממציאה מנגנונים לסילוק נשים ממרחבים ציבוריים; יש כאן מכניזם 

חברתי המעצב דפוסי התנהגות וחוויה במהלך דורות רבים. 
את מדברת וכותבת הרבה על ה”סגוליות” של נשים. מהי בדיוק? 

בסגוליות של נשים אני מתכוונת למורשת נשים שעוברת מדור לדור, 
)גברים ניסחו את המורשת שלהם. נשים לא יכלו  לא מורשת מנוסחת 
לעשות זאת. רק בעשורים האחרונים הן החלו לנסח אותה.(, אלא כזאת 
שעוברת בדפוסי חיים ובעל פה. סגוליות של נשים היא קודם כול דאגה 
ואכפתיות )caring(, דאגה לילדים, להורים, לבני הזוג, לאחרים. אני זוכרת 
את האירוע שהצמיח בי את התובנה הזאת. נחתתי פעם בבוגוטה, בירת 
קולומביה. על המדרכות, מתחת למלונות הפאר ומרכזי הקניות, ראיתי 
שורות־שורות של אמהות נושאות תינוקות ומקבצות נדבות. “היכן בני 
הזוג שלהן?” תהיתי. הם פשוט נעלמו, קמו והלכו. אביר בימי הביניים יצא 
למסע צלב ונטש את משפחתו בלא היסוס. קצינים בשירות קבע נוטשים 
את משפחותיהם. גברים “וורקוהולים” נשארים במקומות עבודתם עד 
שעות מאוחרות - נוטשים את משפחותיהם. סגוליות של נשים היא קודם 
כול “לא נוטשים משפחה”, כמעט בכל תנאי. מכאן, מן הדאגה והמחויבות 

מבנים חברתיים בני אלפי שנים שמשנים צורה, משחזרים את 
עצמם בהתאם לנסיבות, אך שומרים על ייעודם - הדרה, השתקה, 
דיכוי של נשים. הסיפור לא השתנה מימי התנ”ך והמשנה ועד ימינו
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הבסיסיות הללו למשפחה, בעיקר לילדים, נשים מגיעות גם להתנדבות 
בקהילה, להקמת עמותות, לתמיכה במיעוטים מוחלשים, לסיוע לעמים 

מדוכאים וכדומה - פעולות שלנשים יש בהן נוכחות גדולה. 
הסגוליות הזאת מולדת או נרכשת? 

נרכשת, ובמהלך של דורות רבים. אני לא מאמינה בסיפור של “הרחם” 
- איבר פיזיולוגי שגורם ל”תכונות נשיות”, וביניהן כידוע גם להיסטריה 
]“רחם” בלועזית פירושו “היסטריה”[. הסגוליות הנשית היא קודם כול 
של  שהגנטיקה  ייתכן  קולקטיבית.  וחוויה  חברתית  הבנָיה  של  תולדה 
ימינו תאתר גן כזה או אחר הקשור ל”תכונות נשיות”, אך העיקר אינו 

המטען הגנטי שלנו אלא איזה חלק ממנו אנחנו נאלצים או בוחרים לממש 
בהשפעת תנאי החיים שלנו. הסגוליות הנשית ממומשת במורשת נשית 

ובחוויית נשים משותפת. 
מהו התוכן של החוויה המשותפת הזאת? 

החוויה המשותפת של נשים היא תערובת של חוויית אמהות וחוויית 
דיכוי - שתי חוויות יסוד הקשורות זו בזו. אפשר, אגב, להתכחש לסגוליות 
הנשית ולאמץ זהות גברית - כמו שעושות למשל חיילות ביחידות קרביות 
או נשים בארגונים בעלי רוב גברי שמאמצות התנהגויות ומחוות גבריות 

- אך היא שם ויש לה נוכחות ממשית. 
יש גם סגוליות גברית? 

והיא קשורה למרבה הצער ליחסי כוח ושליטה.  אני מאמינה שכן, 
עצם ההבחנה בין נשים לגברים היא תולדה של יחסי הכוח האלה, של 
הבניה חברתית גברית. הקטגוריות “נשים” ו”גברים” ניתנות לשינוי, והן 

נמצאות כיום בתהליך של שינוי; ההבחנה ביניהן הולכת ומיטשטשת, לא 
מעט בזכות הפמיניזם. 

מדברים על “גבר חדש”, גבר ש”מחובר למקומות הנשיים” שלו. את 
רואה אותו? 

כן, אך לא במספרים שהייתי רוצה לראות. אבל העניין אינו “גבר חדש” 
אלא יחסים אנושיים חדשים שאינם “גבריים”, כלומר כוחניים; העניין הוא 

במוסדות ובהסדרים חברתיים חדשים שאינם דכאניים ונצלניים. 
מהם התנאים להופעתם של יחסים אנושיים שאינם “גבריים”? 

קודם כול הכרה של הגברים ביחסי הכוח שהם כפו על סביבתם, קבלת 
אחריות. אני לא רוצה להטיל אשמה ולעורר רגשות אשמה; רק קבלת 
ולכינון  ביטוי בתמיכה במאבק הנשים לשחרור  לידי  אחריות, שתבוא 

חברה צודקת. 
הסגוליות הנשית היא הבסיס לחברה צודקת. 

כן, היא הבסיס לחזון החברתי והאנושי שלי. שוב, אני לא רוצה לזרוק 
את הגברים - “זוזו, עכשיו תורי!” - אני לא רוצה להחליף כוח בכוח. אני 
חברה  כוח,  על  מבוססים  אינם  שבה  האנושיים  שהיחסים  חברה  רוצה 
שבה הסגוליות של נשים תיכנס בגדול, שתודעת ה-caring תתפשט 
מהמשפחה לחברה, לעולם, לסביבה. אין פלא, אגב, שנשים מעורבות כל 
כך בארגונים סביבתיים, מה שהביא לצמיחתו של תחום תיאורטי ופוליטי 
חדש בשם “אקו־פמיניזם”. הסגוליות הנשית קרובה באופן בלתי אמצעי 

לסביבה, לאדמה, למחזורי החיים. 
חברות אנושיות בלי כוח? נשמע אוטופי. 

זו לא אוטופיה. אוטופיה היא חלום שאינו יכול להתגשם; זה חזון, 
מרחיק לכת אמנם, אך אפשרי; לא בחיי אבל אולי בעתיד. אני רואה חיים 
היררכיה,  נטולות  קהילות  ביניהן;  פעולה  בקהילות קטנות המשתפות 
חיים  של  שונים  דגמים  מספקת  ההיסטוריה  סוג.  מכל  ניצול  נטולות 
מטריארכליים מסוג זה. גם כיום אפשר לראות סימנים שלה בארץ ובעולם. 
ראה את הקומונות העירוניות שצצו בארץ, ראה את “בנק הזמן” שמעצב 
קהילה מסוג חדש, ראה את הגנים 
המייצרים  העירוניים  האורגניים 
בטוחה  אינני  חדשות.  חברותות 
הללו  החדשות  הקהילות  שכל 
ולא  גזעניות  לא  פמיניסטיות,  הן 
מעמדיות, אבל אני סבורה שכדאי 
מה  ולראות  מקרוב  בהן  להתבונן 
אפשר  וכיצד  מהן  ללמוד  אפשר 

לקדם אותן. 
של  הקהילתי  החברתי  החזון 

התנועה הפמיניסטית מציע חלופה לקפיטליזם. 
החזון הזה אינו מחייב את כל התנועה הפמיניסטית, אך אני סבורה 
שהוא מתחייב מהנחות היסוד שלה. מכל מקום הפמיניזם הוא מהלך צעיר 
מבחינה היסטורית ועדיין אין לו השפעה מצטברת, אבל הוא חותר תחת 
הסדר החברתי הקיים וחותר לסדר חברתי חלופי. החלופה שאני חותרת 
אליה אינה מנוסחת עד הסוף, אך קווי המתאר שלה ברורים. זוהי חברה 
שאין בה יחסי כוח, פקעת של קהילות אוטונומיות ואינטימיות המכוננות 
“כלכלת מתנות” במקום כלכלת חליפין, כלומר נתינה בלא ציפייה לתמורה, 
“כלכלת קיימּות” שאינה מכלה את משאבי כדור הארץ. באופן פרדוקסלי 
הכלכלה הקפיטליסטית בנויה על מרכיב של “כלכלת מתנות” - כל מה 
שנשים עושות בחינם, כמתנה, במשפחה ובקהילה ומאפשר לקפיטליזם 
הפטריארכלי להתנהל. אנחנו רוצות להפוך את המודל הזה של “כלכלת 
מתנות”, המשמש כיום לניצולן של נשים, למודל של כלכלה אלטרנטיבית. 

 יומן מלחמה עצוב
לפני זמן קצר ראה אור ספרה של 

ד”ר אראלה שדמי לחשוב אישה: 
נשים ופמיניזם בחברה גברית 
)צבעונים, 2007(. אפשר לתאר 

אותו כיומן מלחמה עצוב. שדמי 
מתארת ומנתחת בו את החזיתות 

השונות שהפמיניזם פתח נגד 
שלטון הפטריארכיה, חזיתות 

שקרסו ברובן מול התקפות הנגד. 
שדמי השתתפה בכל החזיתות 

- כלוחמת מן השורה או כמנהיגה. פרקי הספר עוסקים בין השאר 
בפגיעת הציונות בנשים, באלימות של המדינה נגד נשים, בהוראה 

כמקצוע של נשים, במאבק של המיניות הלסבית )המדוכאת מצד 
הפמיניזם ה”סטרייטי”(, במאבק של הפמיניזם המזרחי )המדוכא 

מצד הפמיניזם האשכנזי(, בתנועות פוליטיות של נשים, בלימודי 
מגדר, ב”גברים שבחיי” ו”במאזן אישי”. הספר עושה את חשבון 

הנפש של הפמיניזם הישראלי, וזהו חשבון נוקב ועגום. 

סגוליות של נשים היא קודם כול “לא נוטשים משפחה”, כמעט בכל 
תנאי. מכאן, מן הדאגה והמחויבות הבסיסיות הללו למשפחה, בעיקר 

לילדים, נשים מגיעות גם להתנדבות בקהילה, להקמת עמותות, 
לתמיכה במיעוטים מוחלשים, לסיוע לעמים מדוכאים וכדומה 

É

 אפריל 2008  הדהחינוך 37



כבני אדם וכנשים. נדמה שהחברה כולה התגייסה כדי לערער את הדימוי 
עושות עבודה  הסיכויים,  כל  כנגד  ברובן,  והן  והאישי שלהן,  הציבורי 
חינוכית מצוינת. במקום לחפש דרכים להביא גברים להוראה - וגולת 
הכותרת, “גברים יוצאי צבא” - יש לסייע למורות להעצים את עצמן ואת 

גישתן הנשית לחינוך. 
נשים הן שמנהיגות את מערכת החינוך - שרת חינוך, מנכל”ית משרד 
חינוך, יו”ר מזכירות פדגוגית - והן... איך נאמר זאת במרב ההתחשבות, 

עדיין לא מילאו את הציפיות שנתלו בהן. 
זה לא עניין של פרסונות, זה עניין של תרבות פטריארכלית המגולמת 
במוסדות החברתיים מזה עידן ועידנים. נשים במערכת פוליטית רוצות 
לשרוד, ולכן הן מתאימות עצמן לדפוסים גבריים. כאשר הן מנסות ליצור 

דפוסי עבודה אחרים, כוחניים פחות ודיאלוגיים יותר, לועגים להן. 
אני רואה לא מעט כוחנות ביחסי נשים, כולל בתנועה הפמיניסטית, 

מה שמסביר חלקית את הישגיה החלקיים. 
גם פמיניסטיות הן תוצר של החינוך הפטריארכלי הכוחני ועדיין לא 
השתחררו ממנו. אבל אנחנו כמעט 
בכל  הזמן  כל  המנסות  היחידות 
מקום למגר את יחסי הכוח האלה. 
ומתסכל  מאוד  ארוך  תהליך  זהו 
נשית  בנחישות  מובילות  שאנחנו 

ראויה לציון. 
על הישגי התנועה הפמיניסטית 
כתבת בספרך: “הצלחות מעטות, 

כישלונות מהדהדים”. 
פני  על  שווה  באופן  מתפזרים  אינם  הפמיניסטית  התנועה  הישגי 
האוכלוסייה. יש קבוצה קטנה - בנות המעמד הבינוני, משכילות, אשכנזיות 
גברים  עם  להתחרות  שהצליחו  נשים  אלו  זה”.  את  ש”עשתה   - ברובן 
בארגונים מצליחים וכוחניים. אך מלבדן, מצבן הכללי של הנשים רק 
הידרדר. הקפיטליזם הגלובלי הוא כוח מחץ נצלני שקשה לעמוד נגדו. 
הקרבנות שלו הן בעיקר נשים, אם כי גם גברים משלמים מחיר כבד. הנשים 

ש”הצליחו”, אגב, משתפות ִאתו פעולה ומנצלות נשים אחרות. 
בכל זאת יש ניצחונות קטנים בכל מיני חזיתות. למשל חוגי המגדר 
באוניברסיטאות ובמכללות מקנים ומבססים תודעה פמיניסטית; ואת לא 
מרוצה מהם. את כותבת שהפמיניזם שלהם הוא “פמיניזם ללא נשים”. 

מה יש לך נגדם? 
ביותר, אחד ההישגים המובהקים של  חיובי  לימודי מגדר הם דבר 
התנועה הפמיניסטית. אבל יש לי בעיה עם אופן ההתמסדות שלהם, עם 
שאיפתם להיות חלק מהזרם המרכזי, עם הפשרנות התיאורטית והפוליטית 
שלהם, עם הניתוק שלהם מפעילות פמיניסטית ומהנשים עצמן. אבל גם 

כך הם עדיין הדבר הכי טוב שקורה במגדל השן האקדמי. 
אז “הצלחות מעטות וכישלונות מהדהדים” ואת עדיין אופטימית, לא 

מפסיקה לתכנן מהלכים למיגור הפטריארכיה. 
אני לא   - בהווייתי הפמיניסטית  ביותר  זהו אולי הגרעין הרדיקלי 
מאבדת תקווה; אין לי את הזכות לכך. אני חייבת להאמין ונוטה להאמין 
בכושר ההמצאה של נשים, בעיקר של הפמיניסטיות שהן האוונגרד של 
כולנו. אני מסתכלת עליהן בפליאה, כיצד הן ממציאות את עצמן מחדש 
בכל פרק זמן ומשנות את עולמנו. עשינו כברת דרך עצומה בשלושים־
ארבעים השנים של הגל הפמיניסטי האחרון, ואני מאמינה שזו רק תחילת 
הדרך. ראה את ההתלהבות של הצעירות שבינינו, ראה את תבונתן של בנות 
¶ השישים, זקנות השבט, ותבין שעוד לא ראית כלום.  

אני שומעת כבר את קולות הצחוק הלעגני אך הם לא מרתיעים אותי. אני 
דבקה באמונה הנאיבית שלי שאפשר וצריך לשנות, ובאופן רדיקלי. 

כתבת בספרך: “הפמיניזם הוא רדיקלי. נקודה”. תסבירי. 
הפמיניזם הוא רדיקלי משום שהוא נוגע בשורשי הדיכוי ובשורשי 
ההוויה האנושית והנשית; הוא רדיקלי משום שהוא בא לשנות סדרי עולם, 
לבנות מוסדות חדשים, לכונן מחדש יחסים אנושיים. הוא מסרב להצטרף 
לחגיגות - לחגיגה הקפיטליסטית, לחגיגה הלאומנית, לחגיגה הדתית או 
לחגיגה אחרת - הוא רוצה חברה, לאום ואמונה המבוססים על עקרונות 

חדשים, פמיניסטיים. 
ומה מקומו של החינוך בחזון הזה? 

 - יש לו מקום בעייתי משום שהחינוך עובד לאט ונותן - אם נותן 
תוצאות לטווח ארוך, והמצב הוא מצב חירום. יש צורך בפתרונות מהירים 
ויצירתיים. אישה המוכה בידי בן זוגה, ילדה שאביה או אחיה מתעללים 
בה, אינן יכולות לחכות ל”פירות החינוך”; צריך לחלץ אותן עכשיו, אולי 
גם עכשיו זה מאוחר מדי. אבל אם מדברים על חינוך הוא חייב להיות 

משולב בחברה ולא, כמו שהוא היום, מתחם נפרד - “בית ספר”. צריך כפר 
שלם כדי לחנך ילד, ובחברה שאני חושבת עליה - חברה המבוססת על 
שוויון, שותפות, אחריות ודאגה - הילדים נמצאים במרכז ומתחנכים תוך 
כדי השתתפות במעשי המבוגרים. החינוך שאני חושבת עליו הוא חינוך 
חופשי, חינוך של יחסים, של caring; חינוך שהוא כמעט ההפך הגמור 
מן החינוך השולט, החינוך ההישגי, הכוחני, המבוסס על הקנָיה סמכותית 
של ידע חסר משמעות, תלוש מחוויה. ואני לא מזלזלת בידע, אך חשוב 
יותר להטיל בו ספק, לשאול עליו, במקום לקבל אותו בלי כפירה. ואין, 

אין תחליף לאהבה. 
החינוך נעשה באצעות נשים - רוב המורים הם מורות - ובכל זאת 

הוא “הישגי, כוחני ומבוסס על הקניה סמכותית של ידע”. איך זה? 
המורות עושות עבודה נפלאה, שומרות על גאוותן המקצועית ושורדות 
בתנאים קשים ביותר: תנאים פיזיים בלתי אפשריים כמעט וזלזול בהן 

אני לא רוצה לזרוק את הגברים - “זוזו, עכשיו תורי!” - אני לא רוצה 
להחליף כוח בכוח. אני רוצה חברה שהיחסים האנושיים שבה אינם 

מבוססים על כוח, חברה שבה הסגוליות של נשים תיכנס בגדול

שליטה  של  חברתית  מערכת  *פטריארכיה: 
באמצעות  נשים  של  דיכוי  מתקיים  שבה  גברית 

המוסדות החברתיים השונים. בחברה פטריארכלית 

בזו  זו  שלובות  והכלכלית  המגדרית  המערכת 

ומשמרות את הנחיתות של נשים. הגברים הם בעלי 

הסמכות בבית ומחוצה לו ובעלי נגישות למשאבים 

כלכליים וחברתיים. 

 ההגדרות מבוססות על מילון מושגים באסופה דרכים לחשיבה פמיניסטית בעריכת 

ניצה ינאי, תמר אלאור, אורלי לובין וחנה נווה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2007 
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