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 וגמה מתוך סקירת הספרות עריכה לד 

 קטע א' 

  הנשים   של  היסטוריהבעל  ההיסטורי  המחקר  גם  ילדים וילדּות  עלסביב  ההיסטורי  מחקר  כמו ה

מאודהיה   מכבר  דל  לא  ב  עד  דבריה  ..דלותובולט  מסקנתה  .צודקים  עם  להסכים  אלא  של    אין 

מוזרה   ממשית,  בלתי  מאוזנת,  בלתי  פעם  לא  "נראית  שכזו  היסטורית  שכתיבה  וולף  וירג'יניה 

כל הנושאים    ,דשהבעת הח    תולדות עם ישראלתחום  במקומן של הנשים נעדר גם מלימודי    למדי".

  . היוצריםניטרליים בנוגע למגדרלמראית עין, לפחות,    היוהיוששנלמדו בתחום לימודי היהדות,  

הטקסטים    את מכלולכלל  אתייצגו אתהיוו  שהוזכרו היו סתם "יהודים", גברים רובם, שיצירותיהם  

   הקלסיים של העם היהודי.

 

התפתחותע שלם  חקר   ו  בהיסטוריה  תחוםשל  ישראל  השתנו  ,המגדר  עם  תולדות  בשני    לימודי 

משתקף  היבטים השינוי  התפתחויות.  )א(  בשתי  ראויים    הרחבתורחבוה:  הנחשבים  הנושאים 

של המוני דת  ה   ודגמיאורחותולמחקר, כגון היסטוריה של המשפחה, פעילות נשים בזירה הציבורית  

ביקורתית לפירוש טקסטים,  גישה תיאורטית  פיתוח  ותחה  פ)ב(    .;העםשל המוני    הדת  דגמיהעם

מגדר, מעמד  ' בהקדמה למהדורה העברית לספרה  מריון קפלן    .בהקשר מגדרי  םואירועימסמכים  

לתרומתה של החוקרת פולה      בין השאר  השינוי חלק מאת    זוקפתמייחסת    ,מריון קפלן  ' ומשפחה

התשעים  ש  .היימן בבשנות  חדש  יום  סדר  במרכז  היימן  הציבה  קבעה  המגדר  נושא    שיח האת 

החדשה  הפרשנותהמדעי העת  יהדות  תולדות  לחוקרות  ו  של  שינוי שם  ל  הביא פעוללקראה 

תפיסהתפיסהה לשינוי  הביחס    להביא  היסודייםלבעניין  ההיסטורית    היבטים  ההתפתחות  של 

משמעות המושגים חיי דת, קהילה או תהליך    :ספק בפרדיגמות היסוד  להטיל ו  והתרבותית היהודית 

   .ההתבוללות

 

 קטע ב' 

הלכי  ברומטר לשיקופם של    שלאת  לשיקופםהמשקף  ברומטרכלילשמש    להיכ להויכ  ככלל, עיתונות

ושל נושאים  של ה    השיח  מטרידיםשעמדו בקדמת  נושאיםהסוגיות  של אתושל תקופה    רוחרוחה

היהודית.ב  מטרידים של המאה    מהמחציתהמחציתן  מ  חברה  נשים  19-ה־ ההשנייה    שונות   כתבו 

היהודי   וביידישבעולם  הליברל  בעברית  והפמיניזם  האישה  שחרור  רעיון    פיכ,  יברוח 

  'קול מבשר',   –  התקופה  תקופה  מאותה  בעיתונים   שמשתף  כפי  מעיתוני  , כעולהעולהשמשתקף

  . ולפמיניזם הליברלי  אישה, ברוח רעיונות הקשורים לשחרור ה 'המליץ', 'הצפירה' ואחרים    בנוסף

גם   ונשים  בגברים  השתתפו  ערנייםיחד  האישה  בנושא  דיונים  השונים  מעמד  היבטיו  ,    על 

  בגיבוי אוהד מצדגיבויתמיכתב  נותמעל דפי העיתוו  התנהל שהשתתפו בהם נשים וגברים גם יחד,  

  ב   לטנטי  היותל דהדלה  הנושא  המשיךהנושא    20-ה־־ ההמאה  של    הבתחילת  גם.  גםו  .,המערכת

קוראים ולכותבים להביע  שנתנו במה ל  תהקהילו   בעיתונות ותיעיתונב קוראים עסיק כתבים וגם  הו
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  קריאה לתמוך  :הקריאה ת:גלים  שהכולשם הדוגמה אזכיר כמה פרסומים . את דעתם כחופשיות

ל  :ב לו קריאה  בבחירות  להצביע  הנשים  הקהילהוזכות  מבדח  עד  טקסט    בכותרת כותרתה  עםב, 

לשוויון    תזכינהתזכינהייהנו הגברים כאשר הנשים    מהן ןם מהשיתרונות  נה את ה המו   'ֿפרויען רעכט'  

וקריאה לגברים ולנשים ללכת בפעם הראשונה להצביע בבחירות לפרלמנט הפולני: "געהט,  זכויות, 

 .נט צו די ווָאהלען!" הַײיודען, 

 


