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 21-פמיניזמים מזרחיים בראשית המאה ה

 ד"ר יאלי השש

 

פמיניזם מזרחי ביקש לטפל בסוגיות שהיו רלוונטיות לנשים מזרחיות: הדרה תרבותית ותיוג חברתי, עוני, סימון הפריון 
המזרחי כאיום לאומי, יחסים בין נשים אשכנזיות, ערביות ומזרחיות במאבק הפמיניסטי, יחסים בין גברים לנשים, 

מזרחי בישראל ממספר מקורות מרכזיים של תסיסה מיניות ועוד. מבחינה תיאורטית שאב השיח הפמיניסטי 
אינטלקטואלית: תיאוריה פמיניסטית, תיאוריה מעמדית,  תיאוריה פוסט קולוניאלית, תיאוריה קווירית ולימודי 

תרבות. מקורות אלו העשירו את המאבק של הפמיניזמים המזרחים אך גם יצרו שורה של אפשרויות למאבק בהקשר 
ספר זה יבחן את ההיסטוריה של הפמיניזמים המזרחים בישראל, את המקורות התיאורטיים מצומצם של משאבים. 

ואופני הפעולה שלהם ואת הקשר בינם לבין תנועות פמיניסטיות לא לבנות. כמו כן נבחן את הדילמות העולות בניסיון 
החברתית פוליטית לשלב בין מאבק תרבותי למאבק חברתי כלכלי ואת שיתופי הפעולה המתאפשרים במציאות 

ועד ימינו ויבחן  19-בישראל. הספר יעקב אחר התפיסות השונות שהתפתחו בקרב נשים מזרחיות פעילות  מסוף המאה ה
את התיאוריות והפרקטיקות שמציעים  הפמיניזמים המזרחיים בהקשר של תנועות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות 

בליזציה.  ננסה להבין את המתח הדיאלקטי שבתוכו נכתבות התביעות קולוניאליזם, גזענות, לאומיות וגלו –רחבות 
הפוליטיות של הפמיניזם המזרחי: בין מאבק לשייכות לבין ביקורת חברתית נוקבת, בין רנסנס תרבותי וניכוס מחדש 

 והמצאה של מסורת שנשכחה לבין התמערבות, בין מעמד לתרבות ובין עוני לשאיפה להתברגות בעמדות מפתח. 
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 .194–190, עמ' 2006הוצאת הקיבוץ המאוחד,  ,רני, בתוך ד' באום ואחרות )עורכות( ללמוד פמיניזם: מקראהגו

( 1994לילי רתוק( הקול האחר, סיפורת נשים עברית, )הקיבוץ המאוחד: תל אביב,  –ברכה סרי, "קריעה", בתוך: )עורכת 
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