
כוחנ ומישחק קדומות ויעות על והמישפחה, הקאו״וה ער השידיון, ער דעתן את
הנוכ בכנסת המכהנות הנשים ארבע
חית.

 בן לילד ואם נשואה ),50(ארד נאווה
 לכן קודם .1981מ־ בכנסת מכהנת ,16

אחת. קדנציה במשן־ נעמת מזכ״ל היתה
 נשואה ארבלי־אלמוזלינו, שושנה

 בתפקיד היום משמשת ילדים, ללא
שרת־הבריאות.

 גשר, קיבוץ חברת סולודר, עדנה
 סיימה המערך, ברשימת התק״ם נציגת
טיב ״באופן בכנסת. שנים שש עכשיו

 מהבית, להתנתק לאשה יותר קשה ,ע
 הטכניות, האפשרויות כל לה יש אס גם

 כדי אימהות על לוותר מוכנה לא היא
 מתחילה שהיא יוצא לבית, מחוץ לצאת

כל ואז יחסית מאוחר בגיל בפעילות

 מבין הקולות מירב את קיבלה נמיר
הת במקום ומוקמה המיפלגה נשות
לכנסת. המערך ברשימת שיעי

 היא אשה,״ שאני למרות ״נבחרתי
 ויונה אשכנזיה שאני ״למרות אומרת,

 שיריון בעד נמיר גם אך ברעותי.״
 את לנשים לתת ״כדי לנשים מקומות

 שוות שהן ולהוכיח להתחיל האפשרות
מהגברים.״ פחות לא

אר שכל העובדה על מצביעה נמיר
ברשי הריאליים במקומות הנשים בע
 את הוכיחו כבר מיפלגת־העבודה מת

 זו. עובדה בגלל ונבחרו בכנסת עצמן
 להביא בלתי־אפשרית משימה ״זו

שיריו־ ללא חדשות נשים למיפלגה

 היא אחת לא הנשים. לעבר כנסת
הלאומית״. ״הגננת בשם כונתה

ן 4^ י  א*דגוג<־ ד
הגשים

 שמהם המאגרים את בוחנים ם̂ 
 אל הפוליטיקאים רוב מגיעים 1\

 מוצאים מנהיגות, עמדות אל או הכנסת
 המאגרים אחד נשים. מאוד מעט בהם

הנ מגיעות לא ובו צה״ל, הוא הגדולים
 ולרמת־קצונה ביצוע לתפקידי שים

הגברים. של לזו דומה
 חברי־הכ־ 120 רשימת של בדיקה

הם מחברי־הכנסת 9ש־ מגלה 11ה־ נסת

 הקיפוח אבל תפוסות. כבר העמדות
 בשטחים גם הוא בפוליטיקה, רק אינו

אחרים.
 אבל שיריון, נגד אני בסיסי ״באופן

 במיפלגה החדשה הבחירות בדרך
 שתיכנס עד ברירה, כל אין הזה ובשלב
 הגברים כמו הן שנשים ההבנה לתלם

אלא מנוס אין בינתיים בהן. ביזרים

ה  שנה 14 זה חברת־כנסת נמיר, \
 כמו היא, גם השמינית, הכנסת ־

 וארבלי־ ארד — למיפלגה רותיה
הפו דרכה את התחילה — *למוזלינו

במדינה. הגדול הנשים נאירגון ,
 ונמיר שנחת, אמהות איתון נקרא אז

 תל־אביב. מחוז כמזכירת בו שימשה
 ועדיין נעמת, ■האירגון נקרא עכשיו
פוליטיקאיות. לגידול חממה משמש

 לנשים ״התחרות אומרת, היא נים,״
 להן שאין משום מלגברים, יותר קשה

 מנ־ או למשל, שר, שהוא לגבר כלים.
 לחלק יכול הוא כלים, יותר יש כ״ל,

 אני, גדולים. כנסים לארגן מישרות,
 נוסף, עיסוק שום ללא כחברת־כנסת,

 שלי.״ המשכורת חשבון על הכל עושה
המנהי היתה בעבר כי טוענת נמיר

 יותר פתוחה מיפלגת־העבודה של גות
 אמר בן־גוריון ״דויד הנשי: לנושא
 אשה, בלי ממשלה תהיה שלא בזמנו

 בלי ממשלה תהיה שלא שאמר כמו
 שלא אמר אגב, בגין, גם דתית. נציגות

 בעניין אשה. בלי לכנסת רשימה תהיה
 המאבק היום רבה. רגרסיה חלה הזה
 כוחני.״ יותר הרבה אחר, הוא

 מעט לא על לספר יודעת גם נמיר
חברי־ מצד גבריות שובניסטיות הערות

 ארבעה (מהם לשעבר בכירים קצינים
רמטכ״לים).

פולי מגיעים שממנו נוסף מאגר
 מישרדי־הממשלה הוא לכנסת טיקאים

 כל בין למיניהן. הממשלתיות והחברות
 ובדומה אחת, אשה אף אין המנכ״לים

 מועצת־ כיו״ר המשמשת אשה אין גם
 קטן המוניציפאלי בתחום גם מנהלים.

 מועצת־עיר חברות שהן הנשים מיספר
באוכלוסיה. היחסי ממיספרן

 ברירה נותרת לא שלנשים יוצא וכך
 הדלת מן לפוליטיקה להיכנס אלא

אירגוני־הנשים. דרך האחורית,
 ,1921 ב־ הוקמה מועצת־הפועלות

 מתוך ההסתדרות, שהוקמה אחרי שנה
 ההסתדרות שבמוסדות כך על מחאה

 המשאבים וגם לנשים יצוג די היה לא
בהתאם. חולקו לא

סרטני ח״ב
מחגשות־אשמה׳ סובלת אני היום .ער

 תל־אביב, נעמת מזכ״ל רבון, עדה
 ״נעמת כי מסבירה בתפקיד, שנתיים

 האירגונית־הכלכלית־ ההתנסות היא
 ביותר הגדולה הפוליטית־החברתית

 לדעת במיפלגת־העבודה.״ לנשים שיש
 היו לכנסת המועמדות ״פל רבון

 חלק מאשר יותר וטובות מוכשרות
הגברים.״ מהמתמודדים גדול

 כי אחרות, הרבה כמו גורסת, רבון
 בפוליטיקה, מצליחות לא רבות נשים

 משום לפוליטיקה, נכנסות לא כלל או
 הקליקות בניבכי מסתבכות לא שהן

הכוחניות.
 בתא דרכה את התחילה עצמה היא

 ב־ מיפלגת־העבודה של הסטודנטים
 מתנדבת היתה שנים 10 במשך .1971

 בפעם עמדה שנתיים ולפני בנעמח
 תפקיד את וקיבלה לבחירה הראשונה

האירגון. של תל־אביב מחוז מזכירת
 הדבוקה התרמית כמו שלא רבון, אך

ביל בטיפול רק העוסק כגוף אעמת,
 אחרים. בתחומים גם ידה שולחת דים,
 ההסתדרות מוסדות לפני העלתה היא

 הערבים הפועלים בעיית את והמיפלגה
 שהגישה זו היתה היא תל־אביב, באיזור

 של הראשי הרב לבחירת הבג״ץ את
 בו, יבחרו נשים שגם לכך ודאגה העיר,

קודמת. החלטה למרות
 מנכ״לים הרבה בארץ אין לדעתה

 כמו בסדר־גודל בגוף המטפלים גברים
מנהלת. היא שאותו זה

מסגזוס  ק
במישפחה ^

 רק היא הטהורה הפוליטיקה ך̂ 
£  דריסת- לנשים אין שבו אחר תחום \
 נפקד הבכיר האקדמי בתחום גם רגל.

 מהווה זה תחום וגם הנשים של מקומן
לפוליטיקאים. מאגר

 הצליחו שבו כמעט היחידי התחום
 הוא בכירות לעמדות להגיע הנשים
זה בתחום גם אבל המישפטי. התחום

 בתוך זאת עשו שהצליחו הנשים רוב
 הפרקליטות — הממלכתית המערכת

 ן לדרגותיהם. ובתי־המישפט לסוגיה
הפר בפרקטיקה מצליחות נשים פחות
 !בת־ לשליטה הגיעו נשים ומעט טית,
העיסקי־הכספי. חום

במצי רחב ביסוס לה שיש הטענה,
 באופן משמשות שנשים היא אות,

 עליהן רובץ כפול. בתפקיד מסורתי
 מישפט־ יותר יש לכן המישפחה, עול
 שעות בה כי הממלכתית במערכת ניות

 ואפשר בדרך־כלל מוגדרות העבודה
יל וגידול קאריירה לשלב טכני באופן

ומישפחה. דים
 לפוליטיקה שהגיעו הנשים מן רבות
 אחרי רק זאת. עשו הטהורה הכוחנית
ה שנות בשלהי גדלו, שלהן שהילדים

 להתמודד צריכות היו הן אז לחייהן. סב
 בדרך־כלל, יותר צעירים גברים מול

ילדים. גידול מעול משוחררים גם שהיו
• לשלו־ אמא ),58(תעסה־גלזר מרים

 ;לפני רק לחברת־כנסת היתה בנים, שה
 י בעבר גדלו. כבר כשבניה שנים, שמונה
 | יזומה התיכון בית־הספר את ניהלה

 - לי הציעו שנה 20 לפני ״ואז, ,דמטינסק
 ;הבן כי בשלילה, הגבתי ח״כית. להיות
 ■ נהניתי עדיין ,6 בן אז היה שלי הקטן

 1 בכנסת ראיתי ולא בית־הספר מניהול
 י את אז התחלתי שלי. המאוויים שיא את

 ;צריך שח״כ וחשבתי המאסטר לימודי
ב לכנסת הגעתי בעל־השכלה. להיות

 במישפ־ מלא קונסנזוס כשהיה ,50 גיל
1 חה."

 למיפלגת־ כמו לתנועת־החרות,
 משלה. נשים אירגון יש העבודה,

 נשי אירגון יו״ר היא ותעסה־גלזר
 אעמת, מקביל אירגון שהוא חרות,

יום. במעונות גם השאר, בין העוסק,
 להסביר שניסתה הטענות אחת

 במקום אחת אשה אף נבחרה לא מדוע
 היתה לכנסת, חרות ברשימת ריאלי
 היה ואילו התמודדו נשים מדי שיותר
היו לא יותר, קטן המתמודדות מיספר


