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 Nitza Berkovitch From Motherhood to Citizenship
 Baltimore 8c London: John Hopkins University Press. 1999. 177 pages.

םיטרדנטסה תוחתפתה תא גלטקמ "תוחרזאל תוהמיאמ" ץיבוקרב הצינ לש הרפס 

תרבחמה .הדובעב תויונמדזה ןויוושל םישנה תוכז לש הסיפתה תוטשפתהב םיימואלניבה 

הניה םישנ תקסעה .תוחרזאל תוהמיאמ ךרדב ושחרתהש םיירקיעה םירבעמה רחא תבקוע 

ובש ןושארה םוחתה היה הקוסעתה םוחתש םושמ תוחרזאל רבעמה תניחבל דקומה 

הגיצמ תרבחמה .םיירוביצה םייחב םישנ לש ןתובלתשה תא רידסהל ידכ הנידמה הברעתה 

ימואלניבה ןוגראה) 1ע0*ב דחוימב ,םיימואלניבה םייביטמרונה םיללכב םייונישה תא 

ינפל תשרופו ,<םישנ דגנ הילפהה תורוצ לכ רועיבל הנמאה) cedaw־^1 (הדובעל 

.וללה םיללכה תעיבק תא ווילש םינוידה תא ארוקה 

.םיבלש השולש הגיצמ תרבחמה ,םירשעהו הרשע־עשתה תואמב תוחתפתהה חותינב 

ךרדה תא תראתמ תרבחמה .הדובעה־חוכב םישנ לע הנגה יעצמא ועיפוה ןושארה בלשב 

רקיעב האטבתהו תיתנגה התייה תוינידמה .השיאה דמעמ אשונב תוהמיאה העיפשה הבש 

תא הארמה תונידמ המכמ דועית האיבמ ץיבוקרב .םישנ לש ןתקסעה תועש תלבגהב 

;הדוליב הדירי תעינמל יעצמא תוינידמה התייה ,לשמל ,תפרצב .תוינידמל עינמה 

,ינשה בלשב .םירבגב תורחתהלמ םישנ עונמל ןוצר הביסה התייה םירחא תומוקמב 

תוכזל האירקה ימואלניבה םויה־רדסב העיפוה ,םלועה־תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב 

תוכזה תגצה ידיל הנושארבו שארב איבה הז בלש .םישנל םירבג ןיב הדובעב ןויוושה 

הסיפתה ,ישילשה בלשב .דיחי סנרפמכ רבגה לש הסיפתה תשיטנו הדובעב הווש רכשל 

הליבומ וז תושגנתהו ,ןויוושה תסיפת םע תיגשומ תשגנתמ םאכ השיאה תנגה רבדב 
.תוירוה תויוכזב תויהמיא תויוכז תפלחהלו םישנל תודחוימה תונגהה לוטיבל 

האמ לש יונישה תא תנייצמ ץיבוקרב .תוחרזאל תוהמיאמ םישנ לש הרומתה תדוקנ וז 

:השיאה דיקפת תסיפתב תולעמ םינומשו 

 Note the change from the notion of having provisions that allow

 women to work without threatening their maternal functioning;

 now it is not their work that should not threaten their family role

 but rather, their family roles should not hamper their equal access

 to employment and its benefits, (p. 133)

,ןויריה יבלשב םישנל תונגהו תויוכז קינעהל ךרוצה רתונ הז םע דחי ךא ,ןכתיי 

ףקותמ תונידמ לע תלטומה הבוחל םנמוא תסחייתמ ץיבוקרב הז ןיינעב .הקנהו הדולי 

הטילבמ הניא איה ,םרב ,םישנל הדיל־תשפוח קינעהל 11£>־ה לש תוהמיאה תנגהל הנמאה 

ןיבל תיגולויב תוהמיאל הרושקה וז תימיטיגל הנגה ןיב השורדה הנחבהה תא 

.תילאיצוס תורוה לש רשקהב דבלב םישנל תוקנעומה תודחוימ תונגה לש תוימיטיגלה־ יא 

תורוה־תשפוח תקיקחב יוטיב ידיל אב תורוה תויוכזל תוהמיא תויוכזמ רבעמה 

,הז רשקהב תרכזנ הניא לארשי .םינומשה תונש יהלש דע תויפוריא תונידמ הרשע־עבשב 

תרבחמה .תוינידמה תייוותהב תוליבומה תונידמהמ לארשי התייה הז םוחתבש יפ־לע־ףא 

רבגה ןיב תויוכזב ףותישל קר הנווכתה אל תורוה־תשפוח ןתמ לש תוינידמהש הריבסמ 
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495 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001-א"סשת 

Nairobi Forward-Looking־n ןה ,ךכ .תוירחאה תקולחב ףותישל םג אלא ,השיאהו 

 Strategy for the Advancement of Women (ם"ואה לש ימלועה סנכב לבקתהש ךמסמ

תופתושה יכ םיזירכמ 1989 תנשמ European Social Charter^ ןהו (1985 תנשב 

לש יביטקפא ןויווש תגשהל רובעי־לב יאנת הניה תיקוסיעהו תיתחפשמה תוירחאב 
.תוילכלכ תויונמדזה 

תוחתפתהב ןתוא תבלשמ הדובעה־חוכב םישנ תופתתשה יכ הריבסמ תרבחמה 

:ךכ רמוא ,1975 תנשב ,וקיסקמב ם"ואה לש תימלועה הדיעווב לבקתהש ךמסמ .הרבחה 

 The full and complete development of any country requires the

 maximum participation of women as well as men in all fields: the

 under-utilization of the potential of approximately half the world's

 population is a serious obstacle to social and economic

 development.

."non-gendered resources" תווהמ םישנ השדחה הקירוטרב יכ תנייצמ ץיבוקרב 

רבתסמ ירהש ,ונממ שקבתמה יביטקורטסנוק־הדה חותינה רסח ךא ,דואמ חלצומ יוטיבה 

תיתחפשמה תוירחאהמ ררחתשהל םישנל רשפאל ןויסינהו ןויוושל רבעמהש הירבדמ 

תא םסקמל ילרביל ןויסינ םג אלא ,יתרבח קדצ לש תוחתפתה קר אל םיווהמ תידעלבה 

.תיתרוקיב הבשחמ חתפל ךרוצ שי ךכ לע .םישנה לש ישונאה באשמב שומישה 

תומגרותמ תימואלניב תומרונ הבש ךרדה יוליג איה רפסה לש תומורתה תחא 

הלבקתה הרצק הפוקת ךלהמב יכ תנייצמ ץיבוקרב .םלועה תונידמב םייטפשמ םייונישל 

םידרשמ וננוכו (תונידמ הרשע־שמחו האמב) הדיל־תשפוח אשונב תובר תונידמב הקיקח 

לש ירפכ תיארנ וז הקיקח תינבת .(תונידמ ששו םישולשב) םישנ יניינעל םיבר םייתלשממ 

:ןמקלדכ איה תרבחמה תנקסמ .םיילבולג םייביטמרונ םיצחל 

 In general the formulation of this kind of machinery cannot be

 adequately explained by reference to internal processes or
 idiosyncratic historical or political events. The standardisation,

 prevalence and timing of the founding of "national machinery for
 the advancement of women" attest to the nation-states affirmation

 of the notion that such official buraecratic units are essential

 components of all states endorsing modern globally articulated

 visions of women and their position in society, (p. 166)

ןיא יכ תנייצמ תרבחמה ,תיתרבחה תואיצמה לע יטפשמה יונישל שיש העפשהל רשאב 

םישנ .הדובעה קושב םישנ לש הווש תופתושל תוברעב תוילמרופ תויוכז חרכהב תוארל 

םיילכלכה םינוגראה בורב תרמצ־תודמעל תועיגמ ןניאו הכומנה הבכשב תוראשנ 

המכ ךכל שי .היינש הגרדמ תויחרזא תורתונ ךא תויחרזאל תובשחנ ןה .םייטילופהו 

"the domestic sphere is still the^ ךכב םכתסמ לכה תרבחמה תעדל ךא ,םירבסה 

 "woman's sphere (173 'ע).

םינוגראב תויוחתפתהה דועית :םירושימ המכב קופיס יל המרג רפסה תאירק 

םלועו החפשמה ,תוהמיאה אשונ לש חותינלו רקחמל ישעמ רזע הווהמ םיימואלניב 
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תונידמב תוינידמה לע םיימואלניב םינוגראב תומרונ תעיבקל שיש העפשהה .הדובעה 

ךרוצב הרכהה לשו םינימה ןיב ןויוושה ןורקע לש תיסיסבה םתוביצי לע הדיעמ םלועה 

.םייחה ימוחת לכב םישנו םירבג ןיב הלועפ־ףותישל םדקתהל 

תומרונה תעיבק לש תיבויחה העפשהה לע ץיבוקרב לש התדימע יכ ןייצל שי 

תחא יתויהב ,ישיאה יעוצקמה רושימב םג יתוא הדדוע (122-119 'ע) תוימואלניבה 

הדעווב תומייקמ תויחמומה .cedaw תדעווב דחאה החמומהו תויחמומה םייתשו םירשעמ 

.הנמאה לע תומותחה םלועה תונידמ הנומשו םישיש האממ תחא לכ םע יביטקורטסנוק חיש 

םייתרבחהו םייכוניחה ,םייטפשמה םיעצמאה ןיינעב ענכשלו ץילמהל ,ררבל ונדיקפת 

ולטנ התואש ,םייחה ימוחת לכב םישנ דגנ הילפהה רועיבל הבוחה םושייל םישורדה 

שי .ונידי תא םיקזחמ ץיבוקרב לש היאצממ .הנמאל ןתופרטצה םע ןמצע לע תונידמה 

יתרהצהה רושימב קר אל היהי הנמאה לש התעפשה יבגל תוימיטפואל םוקמהש תווקל 

.ימושייה םוחתב םג אלא ,יתקיקחהו 

תכיפה .אובל דיתעל הדבכ הכאלמ םע ונתוא תוריאשמ הכ דע קבאמה תודלות 
יונישב היולת ,םייח תואיצמל תיטפשמ הזרכהמ ,תילכלכ תוחרזאל תוהמיאמ רבעמה 

ךרדה־ינויצ תא גיצמ ונינפלש רפסה .יתרבחה ןוגראהו הדובעה תסיפת לש רתויב ינוציק 

.דיתעה תוינידמ תא ונתוירחאלו וננויעל ריאשמו רבעה לש 

יאדר ססנרפ 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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