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אופק העבר והיסטוריוגרפיית
העתיד
אייל כתבן ,מרגלית שילה ורות הלפרין־קדרי (עורכים),
חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה :נשים ,זכויות
ומשפט בתקופת המנדט ,רמת־גן :אוניברסיטת בר־
אילן ,תשע"א ]5[ + 569 ,עמ'
ספר חשוב ואמיץ זה נפתח בקביעה ש'העיסוק
בהיסטוריה של נשים במשפט (Women’s Legal
 ,)Historyהוא תחום מתפתח במחקר העולמי ,אך
עד כה נעשתה רק עבודה מעטה במחקר המקומי,
וקובץ זה בא למלא מקצת מהחסר' (עמ' .)9‑8
בהמשך המחברים מבהירים כי ברצונם לבחון
מזווית ראייה מגדרית ועל בסיס הבנה משפטית
והבנה חברתית־היסטורית את השפעת המשפט על
החברה ואת השפעת החברה על המשפט בתקופת
המנדט .לשם כך הם מעלים לדיון שאלות כגון
‘כיצד עיצב המשפט את העניין הנשי? כיצד עיצב
העניין הנשי את המשפט? כיצד עיצבו נשים
את המשפט? כיצד תפסו את עצמן ,את מעמדן
ואת זכויותיהן ,וכיצד פעלו למימושם של אלה?
כיצד התמודדו הנשים בשדה המשפט? כיצד
רכשו ידע משפטי?' (עמ'  .)9שלושת העורכים
ושישה־עשר מחברי המאמרים שבספר מצליחים
לתת תשובות מרתקות על שאלות אלה ועל
רבות אחרות .סוד הצלחתם בוודאי קשור לגישה
הרב תחומית שאימצו — המחברים והעורכים
עוסקים במגוון תחומי דעת ,כמו משפטים,
היסטוריה ,היסטוריה של הרפואה ,קרימינולוגיה,
סוציולוגיה וספרות .סוד הצלחתם קשור גם בכך

שהמאמרים המרכיבים את הספר הם מעמיקים,
מלומדים (מאוד!) ומקוריים .שילובם של מאפיינים
אלה מאפשר לעקוב אחרי תהליכים חברתיים
מורכבים ולהתחקות אחרי נושאים ואנשים שלא
זכו עד כה להתייחסות מחקרית ראויה .כך,
ובהתאם למסורת המחקר הפמיניסטי ,מצטיירת
תמונה חדשה ועשירה של העבר ,היוצרת אופק
חדש למחקר פלשתינה־א"י המנדטורית .הספר
מציג מה שאני מכנה היסטוריוגרפיה של העתיד,
דהיינו דגם של מחקר היסטורי שראוי שיאומץ
על ידי חוקרי הקהילות הלאומיות בארץ־ישראל
המנדטורית.
במסגרת סקירה קצרה זו אעסוק באופק
החדש של העבר שספר זה פותח לפנינו ובדגם
ההיסטוריוגרפי העתידי שהספר מדגים ,אציג
תהיות עכשוויות שהוא מעורר ,ולבסוף אעמוד
על חשיבותו הפוליטית של הספר כאן ועכשיו.
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אופק העבר
אחד העקרונות המתודולוגיים שבאמצעותם
המחקר הפמיניסטי מצליח לייצר תמונה
חדשה של העבר הוא העמדת הנשים במרכז
הבמה ,מהלך שיש בו ערעור של המובן מאליו
הפטריארכלי ,המאפיין את הקנון ההיסטורי .ואכן
הספר שלפנינו מציב במרכזו את עשיית הנשים
ואת העשייה הפמיניסטית ,הן ברמה הארגונית
והן ברמה האינדיווידואלית .ממאמריהם של
מימי אייזנשטדט ,עמיחי רדזינר ,ליסה פישביין,
מרגלית שילה ואסף לחובסקי אנחנו למדים על
העשייה המגוונת והמרשימה של ‘התאחדות נשים
עבריות לשיווי זכויות בא"י' ועל פועלה ליצירת
‘עבריות חדשות' ,נשים יהודיות שאמורות היו
לקבל זכויות שוות לאלו של הגברים בחברה
המתגבשת בארץ־ישראל .סיסמת ההתאחדות,
‘חוקה אחת ומשפט אחד לאישה ולאיש' ,היא
גם כותרתה של אסופת המאמרים .במאמריהם
של יפה ברלוביץ' ,אייל כתבן ורות הלפרין־קדרי
וצבי טריגר מוצגות נשים כנחמה פוחצ'בסקי,
רוזה גינוסר־גינצברג וגולדה מאירסון (לימים
מאיר) ,אשר מעשיהן בתחומי התרבות ,המשפט
והפוליטיקה השפיעו על גורל הנשים ביישוב
ותרמו בהמשך לעיצוב מעמדן — ובמקרים רבים
לקידום מעמדן — של כלל אזרחיות מדינת ישראל.
עיקרון אחר שבאמצעותו המחקר הפמיניסטי
תורם לאופק היסטורי חדש הוא העיסוק המקיף
בתחומים הנחשבים פחותים בחשיבותם בהיותם
לספרה הפרטית ,דהיינו למרחב האישי,
קשורים ֵ
המשפחתי ,ה'נשי' ,שעוסקים בו כביכול ב'קטנות' —
להבדיל מהספרה הציבורית ,קרי המרחב המוסדי
והמבני ,שפועלות בו ‘דמויות מופת' ומתבצעים
בו ה'מעשים הגדולים' ,ואשר נחשב ‘גברי'
במהותו .העיסוק הרב תחומי בסוגיות שבספרה
הפרטית במחקרה החדשני של תמי רזי מלמד על
הבניית המשפחה היהודית העירונית הנורמטיווית

בתקופת המנדט ועל הדרך שבה מוסד המשפחה,
על היבטיו השונים ,השפיע על חייהם של הנשים
ושל הילדים באותה תקופה .העיסוק בספרה
הפרטית במאמרים על ‘התאחדות נשים עבריות
לשיווי זכויות בא"י' שהוזכרו לעיל ,מבהיר את
הפוליטיזציה המגדרית של סוגיות כמו נישואי
בוסר ,חוקי הירושה ,הביגמיה ומעמדה של אם
המשפחה ,פוליטיזציה שהושגה בזכות המאבק
של ההתאחדות ושל ארגונים פמיניסטיים אחרים,
כחלק מכינון הקולקטיב הלאומי החדש .העיסוק
בספרה הפרטית במאמרה מאיר העיניים של
איריס אגמון מלמד שנשים מוסלמיות ניהלו
משא ומתן עם בתי הדין השרעיים כדי לעצב את
גורלן ולחזק את מעמדן המשפחתי — ובתחומים
מסוימים הצליחו בכך — כבר בתקופת התפר
שבין תקופת השלטון העות'מאני לבין ראשית
המנדט הבריטי ,עוד לפני שהתערב בכך המחוקק
הבריטי.
המחקר הפמיניסטי פותח אופק חדש גם על
ידי השמעת קולם של נשים וגברים מן השורה,
לרבות מי שמוגדרים שייכים לשולי החברה.
השמעת קולות אלה חושפת מלמטה את
ההתמודדות היום יומית של בני אדם עם שגרת
החיים ,ומאירה באור חדש את מרכז החברה ואת
שוליה ויחד אתם את יחסי הכוח המכוננים אותם.
מאמרם המקיף של אייל כתבן ונירה ברטל מתאר
את מיסוד מעמדן הפרופסיונלי של המיילדות,
היהודיות והערביות ,ואת הכפפתו של מקצוע נשי
זה לקנון הגברי .במאמרם של רקפת זלשיק ונדב
דוידוביץ' מוצגת הדרך שבה פרׂשו עולם המשפט
והרפואה ,כפרשנים לגיטימיים ,את חסותם על
התנהגויות לא נורמטיוויות של נשים ,יהודיות
וערביות ,והפעילו על בסיס תפיסות מגדריות לא
שוויוניות את החוק ואת האבחון הרפואי לצורך
טיפול באותן הנשים .מאמרה המאתגר והאמיץ
של דבורה ברנשטיין עוסק בנשים משולי החברה,
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והזנות נדונה בו בפרספקטיבה השוואתית .המאמר
מדגיש את הצורך להבין את היחס לזנות בהקשר
ההיסטורי המורכב בכל מקום ובכל קהילה,
ובמקרה הנדון :בהקשר של השלטון המנדטורי,
של הקהילות הלאומיות ,היהודית והערבית,
וכן בהקשר של מצרים ,המובא לשם השוואה.
כמו כן המאמר סוקר את המנגנונים החברתיים
והתרבותיים ,הפוליטיים והדתיים המייצרים
גישות מוסדיות שונות לזנות ,והמאפשרים בכך
לסדר הפטריארכלי להמשיך להתקיים — ביציבות
המעוררת השתאות — לאורך אלפי שנים.
הפניית הזרקור הפמיניסטי בספר זה אל
תולדות ארץ־ישראל המנדטורית מאפשרת
להוסיף ממדים חדשים לידע המחקרי שהצטבר
עד כה ולהתחקות אחרי סיפור מורכב מכפי
שמקובל היה לספר עד כה ,המהווה אופק חדש
למחקר העבר.

היסטוריוגרפיה של העתיד
הניסיון להציג את תקופת המנדט גם במישורים
גאוגרפיים ומוסדיים שונים ו'להקיף ככל הניתן
את מגוון קבוצות האוכלוסייה שישבו בארץ
ישראל המנדטורית' (עמ'  )14מקנה לספר את
ייחודו כדגם למחקר היסטורי עתידי.
בין היתר ניתן בספר מקום לא מבוטל למישור
המקומי ,שלרוב לא זכה ליחס ראוי בהיסטוריוגרפיה
המגדרית של תקופת המנדט .למשל על בסיס
מקורות ראשוניים עשירים ביותר מתגלות פנים לא
מוכרות של ראשון־לציון (שילה ,ברלוביץ') ושל
יפו וחיפה (אגמון) מתקופות שונות.
נוסף על כך הספר מקצה מקום נכבד לשלטון
הקולוניאלי ,כלומר לבריטים ,שליטי הארץ,
כשחקנים מרכזיים בזירה המשפטית והפוליטית
של המנדט .כמה מאמרים באסופה (רדזינר,
פישביין ,כתבן והלפרין ,לחובסקי ,ברנשטיין,
זלשיק ודוידוביץ' ,כתבן וברטל) ,שלא כמחקרים

רבים שעסקו בסוגיות מגדריות בתקופת המנדט,
מצביעים על התפתחויות סותרות שנבעו מן
הפעילות הבריטית .הבריטים אמנם שאפו לקדם
את מעמד הנשים ולהגן עליהן באמצעות החוק,
אך הם עשו זאת לא רק למענן אלא גם לטובת
יחסי הציבור שלהם עצמם וגורמים נוספים.
כאלה היו המהלכים להגנה מפני סחר בנשים ,להגנה
על נשים וילדים עובדים ,מניעת נישואי הקטינות
והסדרת העיסוק במיילדות [ ]...כשם שמניעי החקיקה
היו מגוונים ,כך גם היו מגוונים מקורות ייזום מהלכי
החקיקה .לעתים הייתה החקיקה יזמה של הבריטים
ולעתים תוצאת לחץ של נשות ההתאחדות; לעתים
היו אלה לחצים בין־לאומיים ,לרבות של ארגוני
נשים ,ולעתים לחצים מצד הממסד הרבני ועוד.
מורכבויות אלה יצרו שיתופי פעולה מעניינים ובלתי
צפויים בין גורמים שונים (עמ' .)15

על כן אין להתפלא על כך שלעתים מעמד הנשים
אכן השתפר ,אך לא פעם ,כמו במקרה של נשים
שלקו במחלות נפש או במקרה של המיילדות,
נשים נפגעו מן החקיקה.
נראה לי שייחודו של הספר כדגם להיסטוריו־
גרפיית העתיד בא לידי ביטוי בצורה הברורה
ביותר בניסיון האמיץ לעיסוק מחקרי בכל קבוצות
האוכלוסייה שישבו בארץ־ישראל המנדטורית
ובמיוחד בקהילה הלאומית הערבית־הפלסטינית.
יורם שחר ,בהציגו את מאמרו של תאופיק
כנען ‘חוקים לא כתובים המשפיעים על האישה
הערבייה בפלשתינה' ,מזכיר כי ‘ארץ הקודש
הייתה ונשארה ארץ של סיפורים רבים ,גם אם
הם נחבאים לעיתים מאחורי נרטיבים הגמונים'
(עמ'  .)517מאמרים רבים בספר נוגעים גם
בקהילה הלאומית הערבית־הפלסטינית (אלרואי,
אגמון ,לחובסקי ,ברנשטיין ,זלשיק ודודוביץ',
כתבן וברטל ,שחר ,כנען) .מאמרים אלה תורמים
להרחבת גבולות חקר הלאומיות היהודית
בארץ־ישראל בעידן המודרני ,ומאתגרים את
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ההיסטוריוגרפיה הלאומית היהודית בהקנותם
לה ממדים נוספים ולא מוכרים .לדוגמה אלרואי,
במאמרו ‘נשים בארץ ישראל בתקופת המנדט:
היבטים דמוגרפיים' ,כולל בהגדרתו ל'אישה
הארץ־ישראלית' את הנשים היהודיות לעדותיהן
השונות ואת הנשים הערביות־הפלסטיניות
לדתותיהן השונות .גישה מרחיבה זו מאפשרת
לגלות את המשותף ואת השונה במעמדן של
הנשים שחיו בשתי הקהילות הלאומיות בארץ־
ישראל המנדטורית מתוך עיבוי והעשרה של
הניתוח הסטטיסטי המדעי .ככל שיאמצו החוקרים
גישה זו הם יוכלו לתרום לדיון המחקרי בעבר
ובמקביל גם לדיון הפוליטי בהווה.

ביישוב בשנים  ,1926‑1920ביצירה ובכתיבה של
עיתונות פמיניסטית ,במאבק למתן סרטיפיקטים
לנשים ובדרישה לגיוס נשים לצבא הבריטי .בכל
אלה הם תרמו לאווירה התרבותית־החברתית
והפוליטית ,לשינוי הסדר המגדרי ולהשמעת
הקול הנשי במשא ומתן עם שלטונות המנדט
ועם מוסדות היישוב .אמנם תקופה ארוכה (מדי)
הופנה הזרקור רק לעשייתן של הנשים שהשתייכו
לתנועת העבודה ,אך ספרה של ברנשטיין
מתחילת שנות התשעים של המאה העשרים כבר
שיקף מגמה אחרת 1,ורצוי שלא ללכת עוד בדרך
בעייתית כזאת אלא לתרום תרומה שלמה יותר
להבנת תקופת המנדט.
ההערה השנייה היא על מקומן של הנשים
הספרדיות או בנות עדות המזרח או המזרחיות
בהיסטוריוגרפיה של התקופה המנדטורית.
נראה לי חשוב להרחיב ולהעמיק את המגמה
הקיימת ,בעיקר בעשור האחרון ,לעסוק באופן
שיטתי ומקיף בהיסטוריה של אותן נשים 2.שלא
כבמחקרים בעבר ,שהתעלמו לרוב מקבוצת נשים
זו או ראו בה בעיקר אוכלוסיית יעד של הטיפול,
ההכוונה והסיעוד מצד הנשים האשכנזיות ,יש
לאמץ גישה המציבה את הנשים הללו במרכז
הדיון ,המעניקה להן זכות דיבור ונותנת ביטוי
לעשייתן ולבחירותיהן .אימוץ גישה זו ,העשויה
לחשוף פן לא נחקר ולא ידוע מספיק של תולדות
המנדט ,יכול לתרום תרומה נכבדת להבנת הסדר
המגדרי בתקופה הנחקרת.
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תהיות עכשוויות
לבסוף ברצוני להעיר שתי הערות משלימות.
ההערה הראשונה היא על המקום המרכזי
שניתן בספר ל'התאחדות נשים עבריות לשיווי
זכויות בא"י' .המקום אכן מוצדק וראוי ,אולם
אין לשכוח ארגונים פמיניסטיים אחרים שפעלו
באותה תקופה ,ושתרמו לשינוי מהפכני במעמדה
ההיסטורי של האישה היהודייה בארץ־ישראל,
וכתוצאה מכך — במעמד האזרחי של הנשים
בישראל‘ .הסתדרות נשים עבריות'‘ ,הדסה',
‘ויצ"ו‑ארץ־ישראל'‘ ,ארגון הפועלות של הפועל
המזרחי' וכמובן ‘מועצת הפועלות' פעלו —
ולמרות התחרות ביניהם לעתים פעלו בצוותא —
בין היתר כדי לבסס את זכות הבחירה לנשים
1
2

אופק העבר והיסטוריוגרפיית העתיד

סיכום ומסקנות
בזכות הסוגיות שהספר מעלה ובגלל הדרך
החדשנית והאמיצה שבה הוא מעלה אותן ,זהו
ספר חובה לכל מי שרוצה ללמוד לעומק על
ארץ־ישראל המנדטורית .במאמר האינטגרטיווי
החשוב החותם את האסופה כותבת דפנה ברק־
ארז‘ :הדיון במעמדן ובזכויותיהן של נשים
במדינת ישראל נשען ,במידה רבה ,על התפתחויות
תרבותיות ,סוציולוגיות ומשפטיות שקדמו
להקמת המדינה .על כן ,על מנת להבין באופן
מלא ועמוק את המשפט הישראלי בתחום זה,

חשוב להידרש למצבן של נשים בתקופת המנדט
בארץ־ישראל ולמאבקים שניטשו על זכויותיהן
באותה עת' (עמ'  .)547בהקשר זה אחד הנושאים
המשותפים כמעט לכל המאמרים ,כנושא מרכזי
או כרקע ,הוא פעילותן המאורגנת של הנשים,
ברמה המקומית או הלאומית ,לשינוי גורלן
הקולקטיבי ולעיצובו .נובע מכך שכדי לקדם
את זכויות האדם שלהן ולבסס את הדמוקרטיה
בחברתן על הנשים להתארגן ,וזו מסקנה
חשובה למי ששואפים להשיג ממטרות אלה כאן
ועכשיו.
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