
 הזמן, רוב הבית בתוך כמצויות האמהות
 ובטיפול בעבודות־הבית עסוקות
 החברתית שהתמונה למרות בילדים,
 אמהות מאוד מעט ומשתנה. הולכת

 לילדים, מידע כמספקות מופיעות
 האבות לעומתן, בעיות. להן כפותרות
 הם המישפחה. כמנהיגי מופיעים
מסור ,גבריות׳ פעילויות מספקים

 בעיות, פותרים מידע, מספקים תיות:
 מיגוון המישפחה. את מפרנסים

 גדול הוא לבית מחוץ עיסוקיהם
מאוד.״

 שהאמהות מצא, כהן מכך. יותר
 את מוצאים ״אנו נלעג: באופן מוצגות

 זו הלא־מתפקדת, המבולבלת, האם
 אמא כלים: ושוברת עוגה ששורפת
 מגזימה, מנדנדת, מיואשת, מבוהלת,
נוזפת..."
נלעג, באופן מוצגים הגברים כאשר

 כמו ״רכרוכי לנשים: דומים תמיד הם־
 ״הוא כמו: ביטוי אך למשל. אשה!"
 נחשב הגברים,״ כל כמו קשוח.

גדול. לכבוד משום־מה
 מוצגות האמהות כי עוד, מצא כהן

מדב כשהן כמשעממות. בדרר־כלל
דברים שטויות, אומרות הן רות,

שהם וגירתה שלה סנוי־הירדים את וחצי
ונשים ילדות נגד 1 בהשמצות ̂גדושים

 כתב- נגה, עורכות שהחליטו 
 את להקדיש הפמיניסטי, העת

 של להשפעותיה שלהן החדש הגליון
 ממקור בעזרה זכו הן ספרות־הילדים,

 וחצי, 8ה־ בת אריאל גינת בלתי־צפוי.
 הביטאון, מעורכות אחת של בתה

 ציטטות אוסף לרשותן העמידה
 הברורה בצורה הממחיש מספריה,

 סיפרי־הילדים תורמים כיצד ביותר
 בין מפלים סטריאוטיפים של לגיבושם

וגברים. נשים בין וילדים, ילדות
 האיסוף פרי הציטוטים, אוסף
 שום מבייש היה לא גינת, של השקדני

מיסגרת). (ראה: מבוגר חוקר
 הבאה בשנת־הלימודים העולה גינת,
 בעלת עירנית, ילדה היא דלת, לכיתה
 מירה כשאמה, פיקחיות. עיניים
 רוצה הזה שהעולם לה אמרה אריאל,

 ״הייתי לה. האמינה לא איתה, לדבר
סיפרה. עליי,״ עובדת שאמא בטוחה
 המהומה. כל מה על מבינה אינה היא
 הסאטן כריות על יושבת כשהיא

 הוריה בבית השטיח סביב המפוזרות
 את ערכה כיצד תיארה בתל־אביב,

 של עניין זה היה כאילו המחקר,
מה־בכך.
 ,"7 בת כשהייתי בית, כיתה ״מאז

 לאמא להראות ״התחלתי גינת, סיפרה
 בו שנתקלתי מרגיז קטע כל שלי

 לעצמה עשתה אחר־כך שלי.״ בספרים
 הקטעים את מעתיקה ״הייתי מינהג:
עליהם. לי שמרה ואמא האלה

 מאוד אוהבת תולעת־ספרים, ״אני
 וחצי שנה במשך אספתי וכך לקרוא,
ספרים.״ מעשרות דוגמות

 היא בספרים, כמו היום־יום, בחיי גם
 מזמן לא מרגיזים. במיקרים נתקלת

 התבקשו שבה במסיבה, השתתפה
 הכיסאות. את מחדש לסדר הילדים

 נזפה למלאכה, נרתמו הילדות כשגם
 המארח: של אמו בעלת־הבית, בהן

בנים!" של עבודה זו ״תפסיקו,
 שהיא מה על מעירה היא תמיד לא
 בדברים מרגיז מה מבין שלא ״מי רואה.
לו!" להסביר כדאי לא — האלה

 נוהגת היא זאת, לעומת בבית
 אבל מגזימה, שאני אומר ״אבא אחרת.

 חושבת כשאני לאמא, מעירה תמיד אני
לא־פמיניסטית.״ בצורה מתנהגת שהיא

 היא לחוד. והנאה לחוד רוגז אבל
 היא לכן הדברים. בין להפריד יודעת

 מדהים, בקצב ספרים לקרוא ממשיכה
 בהם, מוצאת שהיא מה למרות

 מה למרות למסיבות, ללכת וממשיכה
בהן. שומעת שהיא

 - ,הטובות
לטייסים״

ת ו ר פ ם ^  חומר־ היא הילדי
ם הגל ^  מסבירות החלומות,״ של //

 שלהן. במאמר־המערכת נגה עורכות
 אנו גם הילכנו ילדות, ״כשהיינו

 עור קסומות. ובטירות ביערות־עד
 אבירות, להיות ולשאוף לחלום יכולנו

 בשעה אך וטייסות־חלל. מדעניות
 כל וכי נשים, להיות נגדל כי שהבנו
 ומלהיבים מסעירים דברים אותם

 בשעה — הם לנו לא קראנו שעליהם
החלום. מאיתנו נגזל זו

 אשתו להיות הוא לנו שנותר ״כל
 של ואשתו מדען של אשתו אביר, של

 לטיס, הטובים בסיסמה: כמו טייס.
לטייסים.״ הטובות -

החלום? נגזל כיצד
 המכשירים אחד הם סיפורי״הילדים

 הדימויים, המושגים, לעיצוב האדירים
 של וההתנהגות הרגשות הרעיונות,

הילדים.
 מאשרים המבוגרים של מחקריהם

 רבים ממחקרים גינת. שגילתה מה את
 ביותר הנפוצים הספרים כי מתברר,
 מיננות(בלעז: של ברורה גישה נוקטים

יוק תכונות ייחוס דהיינו: סכסיזם).
 או חשובים, חברתיים ותפקידים רתיות

 — לגברים לחשובים, הנחשבים
 נחותים תפקידים או שליליות ותכונות
לנשים.

 בית־הספר ראש כהן, אדיר פרופסור
 אף חקר חיפה, באוניברסיטת לחינוך

 התפרסם, טרם מחקרו העניין. את הוא
 ראיון. לנגה להעניק הסכים הוא אך

 את מחזקים האקדמיים מחקריו
גינת. של המימצאים תוצאות

 המוצגות הנשים הן ״רבות
 כחד כמכשפות, כרעות־לב, כטיפשות,

 אומר כחסרות־ישע,״ כפחדניות, לניות,
את מתארים שעדיין ״מדהים כהן.

ת נ ש
 מכובדים, ישרים, בחריצות, עובדים
 הן לעומתם, הנשים, לעם. דואגים
מתבלבלות חלשות, טיפשות, רעות,

 ולגדי ראשם את לכסות משום־מה,
פיאות.

אריא׳ כשגינת שנים, כמה בעוד

 ״קח כמו מנדנדים, או חסרי־משמעות
 מקלקלות או תתקרר,״ שלא סוודר,
 הביתה תחזור ״אל ההנאה: את תמיד

בוץ." עם תיכנס אל רטובות, ברגליים
 בסיפרי בהרבה טוב אינו המצב
 הסר בבתי־הספר. המשמשים הלימוד

 את בדקה מעון מלכה ציולוגית
 מיק־ בספר המיניים הסטריאוטיפים

 המשמש וג׳), ב׳ (א׳ ישראל ראות
גימל. בכיתות

 העיסוקים ״מיספר מימצאיה: עיקר
 מצומצם. הוא אלה בספרים הנשיים

 הס האשה של העיקריים תפקידיה
 מוצגים והם ואם, אשת־איש להיות
מיקצועות." היו כאילו

 במיקראות הגברים של מצבם
אחראים, ״הם בהרבה: טוב ישראל

מטומטמות!״ ממש ״הבנות
 גברים ולהיות לגדול הילדים נועדו הילדים, סיפרי לסי

 גינת עתידן? ועל עצמן עיי הילדות לומדות מה גיבורים.
הבאות: הדוגמות את אספה אריאל
ת • לדו ם הן הי צורי ם... י שוני  לא שהן ספק אין מ

ם ם בגי־אד ם. בשרי לי ורגי
)69 עמ לפעילה. יוצאים יפנק שלימצי גדות. (א׳

ם תני אשה, שקט • ט. לגברי להחלי
)44 עני הזהב. גשר וחבורת פופיק גדות. (א

ת, ממש הבנות • מטמו ת. כאלה כשהן כבר מטו קטנו
)96 ענו וידידיו. הגרי קלירי (ב׳

 הנשים. הן בך מליבה. הדבר נשכח אחר־בך •
)4 ענו והבלשיס. אטיל קסטנר (אריך
ת מה • סבנו  הנשים. אנו, מי

)165 עט והפלשים אטיל קסטנר. (אריך
ך זו • ר ד, הנשים ד מי חד... ת ב לפ ם אנו שו אי  אך בי רו

ת מיני בל אל להקשיב הוא מישגה ם, קולו מיי ם פני  המדריכי
חתן את ם של מנו שי ת. נ שו מיון אך רגי  הוא. מתעה די

)165 עם והתאומים. אמיל קסטנר. (אריך
ה רק • ת מסוגלת ילד ם את לגלו  הנפלא המחבוא מקו

ם שלנו שון! ביו הרא
03 עמי מצטיינת. הסודית השביעייה בלייטון. (א

ת! - הווו • לדו ת מה י הן! משעממו
184 עמי מצילה. הסודית השביעייה בלייטון. (א

ת!... • לן הן בנו ת! כו מו דו
)10 עמי חוגגת. הסודית השביעייה בלייטון (א

ם אנחנו • עי ד ת שבל יו ת. הבנו חדניו פ
)21 עמ בצרפת. ציפופו הרפתקות בורשטיין. (ח׳

ת המרחרחות הנשים סוג עם נמנתה היא • קדרו  של ב
שנן אחרים ת (וי באלה). רבו

)31 עמי מסדה הוצאת השודדים. וארבעים בבא (עלי

ויפות״תואר." בשעת״סכנה...
 תיק הופקד מאז האחרונות, בשנים

 מכה גם צצה המפד״ל, בידי החינוך
נוטים, הגברים בסיפרי־הלימוד: חדשה

 לחבר אולי, ותחליט, תגדל
 בוודאי יהיו הם — ילדים

 שאותם מהספרים מאוד־מאוד
נוימן גיורא קוראת.

 אוספת בית כיתה מאזואמת החוקרת
 משמיצים קטעים גינת

 המישפטים את מעתיקה ״אני שלה. מספרי־הילדים
אריאל. מירה אמה, אותם.״ אוטפת ואמא המרגיזים

 נג הפמיניסטי כתב״העת מעורכות אחת היא
 העוו התמונה את מאשרים המבוגרים החוקרים

ש טיפרי״הילדים גינת: של הלקט מתוך  גדו
מויים ת בין וגברים, נשים בין מפלים בדי לדי ילדו וי
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