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נשיות ופמיניזם בחייה של חנה זמר 
)2003-1924(

עינת לחובר

חנה זמר נחשבת לעיתונאית הבולטת בישראל בכל הדורות ולפורצת 
תקרת הזכוכית במקצוע העיתונאות יותר מכל עיתונאית ישראלית עד 
היום. גם המקבילות להישגיה בעולם מעטות. הקריירה שלה נסקה 
בשנים הראשונות לאחר בואה לארץ והיא מילאה תפקידים שזוהו 
באופן מסורתי )ועדיין הם כאלה( כגבריים: כתבת פרלמנטרית, כתבת 
מדינית, פובליציסטית בתחומים המדיניים והפוליטיים ועורכת עיתון 
יומי במשך שני עשורים.1 מטרת המאמר היא לנתח את דמותה ואת 
פועלה כאישה וכעיתונאית ולבחון את טיב היחסים בין שתי זהויות אלה. 
במרכזו עומדות השאלות: מהם המחסומים שעמדו לפני זמר כאישה 
במקצוע ובתפקיד שנחשבו גבריים? כיצד התמודדה עמם? האם חוותה 
מתח בין ההגדרות התרבותיות של נשיות לבין אלה של מקצועיות? 

ואם כן, כיצד בא המתח לידי ביטוי ובאיזה אופן התמודדה עמו? 
זמר גילתה מודעות לסוגיה המגדרית כבר בשנות החמישים, ובחנה 
באופן מתמיד את השפעת המגדר על תחומים שונים בחייה ובחיי 
נשים בישראל ובעולם כולו. היא כתבה עשרות מאמרים על תעסוקת 
נשים, מנהיגות נשית, אפליית נשים, אלימות כלפי נשים, אמהות, 
חלוקת תפקידים בין המינים, מצבן של נשים במדינות שונות בעולם, 
התנועה הפמיניסטית ועוד. כאדם פוליטי גם כתיבתה בתחום זה הייתה 
פוליטית. יתרה מזאת, זמר, בשונה מרוב בנות דורה בישראל, עסקה 
באופן ישיר בזהותה הנשית והתפלמסה עם הרעיונות הפמיניסטיים, 
אך מעולם לא הניפה את דגל הפמיניזם ועד אחרית ימיה היא דחתה 
את הגדרתה ככזאת. למרות זאת, אני מבקשת לבחון אם אפשר לראות 

בסיפור חייה סיפור חיים של עיתונאית פמיניסטית. 
בדרך כלל סיפור חיים יוצא דופן פותח צוהר לתקופה שבה הוא 
מתרחש ולתרבותה.2 כהגדרתה של ברברה טוכמן, ביוגרפיה היא "פריזמה 
של ההיסטוריה, שכן היא מדגימה את האוניברסלי באמצעות סיפור 
אחד".3 לפיכך סיפור חייה של זמר, ייחודי וחריג ככל שהיה, חושף 
את המציאות הבלתי שוויונית של נשים בישראל במחצית השנייה של 
המאה העשרים ועשוי לשמש השראה ומודל לנשים עיתונאיות אחרות 

ובפרופסיות אחרות בישראל ובעולם. 
אניטה שפירא ציינה שהתקשורת שלנו עם נושא הביוגרפיה 
מתנהלת באמצעות החומרים שהותיר אחריו.4 זמר הותירה אחריה שפע 
חומרים מלמעלה מחמישים שנות יצירה, המאפשרים להתחקות אחר 

דמותה. החומרים הפומביים הם מכלול יצירתה: הידיעות החדשותיות, 
הרפורטז'ות, מאמרי הדעה והספרים שכתבה, תכניות הטלוויזיה והרדיו 
שבהן לקחה חלק וכן הרצאות שנשאה לפני ציבורים שונים — בין־

לאומיים, ישראליים, אקדמיים ואחרים. 
חנה הברפלד נולדה ב־1924 בברטיסלבה, בירת סלובקיה, למשפחה 
יהודית חרדית שהקפידה על קיום מצוות, אך למרות זאת היה אורח 
חייה מודרני )ביקרה בקולנוע, בתאטרון ובאופרה( סובלני. בסוף 
כיתה ג' הועברה זמר מבית הספר היהודי האורתודוקסי לבנות לבית 
ספר ממלכתי סלובקי. ייתכן שאורח חיים מורכב זה בילדותה הכשיר 
אותה להתמודדות עם השינויים והדינמיות שהחיים זימנו לה בבגרותה. 
בסתיו 1944, לקראת סוף המלחמה, לאחר שנים של מחבואים ועבודות 
כפייה בבית חרושת ללבנים בעיר ניטרה שבסלובקיה, הופרדה מאמה 
ונשלחה לרוונסבריק, מחנה ריכוז לנשים בגרמניה, שם שהתה חמישה 
חודשים. אחרי המלחמה שבה זמר לברטיסלבה והתאחדה עם אמה, 
אחיה ואחותה, ששרדו את המחנות. עד לעלייתה לישראל ב־1950 היא 
סעדה את אמה החולה, סיימה לימודי תיכון אקסטרניים ולמדה כלכלה 
באוניברסיטה. בתקופה זו גם הספיקה להינשא. זמן קצר לאחר בואה 
לישראל היא התגרשה מבעלה שלא רצה להישאר בארץ, וב־1958 
נישאה בשנית. ב־1960 נולדה בתה שלומית, שגדלה עם זמר לאחר 
פרדתם של בני הזוג. בשנות החמישים עלו לארץ גם אחיה ואחותה.5
כבר בסלובקיה, בשנת הלימודים האחרונה שלה באוניברסיטה, 
עשתה זמר את צעדיה הראשונים בתחום העיתונות וערכה את השבועון 
היהודי־ציוני בשפה הסלובקית, טריבונה )מושב(.6 בישראל, ב־1951 
התקבלה העולה החדשה ככתבת ניידת ביומון החדש בעברית קלה 
לעולים, ׂאמר, וכך הייתה לה הזדמנות לתור את הארץ החדשה. כעבור 
שנה התמנתה לכתבת פרלמנטרית וכך החלה את צעדיה הראשונים 
בנבכי הפוליטיקה הישראלית.7 דני רובנישטיין, עמיתה בדבר שנים 
מאוחר יותר, כתב כי "היא בלטה חיש מהר כבעלת יכולת דיווח מעולה. 
רפורטרית זריזה, תחרותית, יודעת להבחין ולאתר במהירות ידיעות 

חדשותיות חשובות, ובעלת לשון קולחת ועשירה".8 
ב־1952 החלה זמר את הקריירה הארוכה שלה בדבר, שם החלה 
לדווח מהכנסת ומונתה לכתבת מדינית ולאחראית לסיקור ענייני מפלגות 
בימי בחירות. בתפקידה זה קשרה קשרים עם פוליטיקאיים. מ־1957 
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עד 1961 שימשה ככתבת העיתון בארצות הברית, בוושינגטון ובמרכז 
האו"ם. בסוף שנת 1961 שבה זמר לארץ וכעבור זמן קצר מונתה לראש 
סניף דבר בירושלים ולכותבת הקבועה של המאמרים הראשיים של 
העיתון. ב־1966 מונתה למשנה לעורך העיתון וכעבור ארבע שנים, 
ביולי 1970, לעורכת הראשית, תפקיד שמילאה עשרים שנה, עד 
לפרישתה מעריכת העיתון ב־1990, בגיל 66. גם לאחר שפינתה את 
הדרך לממשיכי דרכה הוסיפה להיות יצירתית: בשנים 1996-1991 
הוסיפה לכתוב בקביעות מאמרי דעה, ולאחר סגירת העיתון ב־9,1996 
פרסמה את מאמריה מעת לעת בעיתון היומי הפופולרי ידיעות אחרונות 
עד סמוך לפטירתה ב־2003 ולימדה עיתונאות באוניברסיטת בר־אילן. 
במהלך השנים פרסמה שלושה ספרים.10 הודות לחדות לשונה ולשפתה 
הרהוטה השתתפה זמר כבר בראשית שנות השישים בעריכת תכניות 
אקטואליה ותרבות ברדיו ובטלוויזיה ובהנחייתן והפכה לדמות מוכרת 
בציבור הישראלי,11 בימים שקולן של נשים לא נשמע כמעט בהקשרים 

מדיניים ופוליטיים.

פורצת דרך
התפקידים שמילאה זמר במהלך הקריירה העיתונאית שלה )כתבת 
פרלמנטרית, כתבת מדינית, פובליציסטית בתחומים מדיניים ופוליטיים 
ועורכת עיתון יומי( היו נדירים עבור אישה לא רק בתקופה שבה פעלה, 
אלא גם כיום, כאשר נשים הן חלק מרכזי )כארבעים אחוז( מכוח האדם 
העיתונאי בישראל, אולם עודן נתקלות במחסומים לקידומן. מקצוע 
העיתונאות בישראל עודנו סובל מבידול מגדרי אנכי ואופקי כאחד: 
הנשים משמשות בתפקידים זוטרים בהיררכיה המקצועית, מקבלות 
שכר נמוך מזה של הגברים ומתרכזות בתחומי סיקור המזוהים כ"רכים" 

וכפחות יוקרתיים בהשוואה לעמיתיהן הגברים.12
ב־1950, כאשר זמר החלה את הקריירה שלה, הייתה העיתונות 
בישראל מקצוע גברי מובהק. מספר העיתונאיות שהיו מעורבות 
בעיתונות הכתובה והמשודרת היה זניח. ב־1955 היו הנשים רק 9.3 
אחוזים מהעיתונאים בעיתונים היומיים )ידיעות אחרונות, מעריב, 
הארץ והג'רוזלם פוסט( ומצב זה לא השתנה רבות בשני העשורים 
שלאחר מכן.13 לפיכך מינויה של אישה לעורכת הראשית של עיתון 

יומי ב־1970 זכה לתשומת לב מיוחדת. דוד בן־גוריון בירך את זמר 
שבועות מספר לאחר כניסתה לתפקיד וביקש לראות במינויה סימן 
דרך למגמה של שוויון מגדרי בישראל. כך כתב לה: "אני שמח שאת 
עורכת דבר במקום ]יהודה[ גוטהולף. אני שמח גם מטעם זה שאני 
רואה נשים בישראל תופסות מקום גברים. אישה בראש המדינה ]גולדה 
מאיר[, אישה — עורכת עיתון ההסתדרות ]זמר[, אני מקווה שזה יהווה 

משל טוב, והשוויון בין גברים ונשים יגדל ויתרחב".14 
במבט רטרוספקטיבי, למעלה מארבעים שנה לאחר מינויה של 
זמר, אפשר לומר שהיא אמנם פרצה את תקרת הזכוכית בעיתונות 
הישראלית, וכפי שנראה בהמשך אף פעלה לקידומן של נשים עיתונאיות, 
אולם ככל הנראה לא היה בכך די. דרכן של נשים עיתונאיות בישראל 
במעלה הסולם המקצועי עדיין מוגבלת, ועד היום לא נתמנתה אישה 
נוספת לעורכת עיתון יומי בישראל. יתרה מזאת, צמרת העיתונות 

הישראלית הכתובה והמשודרת דלה בנשים.15
זמר הכירה במעמדה המקצועי החריג. היא סיפרה: "בכל פורום 
עורכים, ישראלי או בינלאומי, מצאתי את עצמי בודדה. כמעט אין 
נשים עורכות ראשיות של עיתון יומי ]...[ תמיד הצביעו עלי בוועידות 
בין־לאומיות כסמל וכתקדים. אלא שהתקדים, בינתיים, נשאר בפני 
עצמו".16 למרות הכרתה במעמדה היא לא האדירה את הישגה האישי. 
יתרה מזאת, היא התמידה לבטא את הערכתה לנשים עובדות אחרות, 
הן העובדות בשכר והן עקרות הבית: "אני מסתכלת, למשל, על עבודתה 
של עקרת הבית אם לארבעה ילדים, אשר קמה בבוקר לקניות, מנקה, 
מסדרת, מבשלת, מכבסת, מגהצת ואני שואלת את עצמי: איך היא 
יכולה? איך היא מצליחה? מה שמישהו אחר עושה — זה תמיד נראה 
יותר קשה ]... פונה למראיינת[ תראי את זה ]את עבודתי[ כעבודתה 

של עקרת הבית שלעולם אינה מסתיימת".17 
ב־1972, כאשר קיבלה את פרס סוקולוב, פרס העיתונות היוקרתי 
ביותר בישראל, על הישגיה המקצועיים, ציינו השופטים כי היא האישה 
היחידה בארץ העומדת בראש יומון מדיני גדול ואחת המעטות בעולם. 
זמר לא הלכה שבי אחר דברי השבח וניצלה את המעמד החגיגי 
להזהיר: "מפני שביעות רצון בתחום מעמד האישה בארץ והסתמכות 
על יוצאים מן הכלל. הכלל הוא עדיין שנשים אינן יכולות לממש את 
מלוא הפוטנציאל האינטלקטואלי שלהן ואינן יכולות לתרום לכלל את 
מלוא התרומה שהן מסוגלות לתרום".18 בשנים הבאות טענה פעם אחר 
פעם כי מה שחשוב אינו המצב בראש הפירמידה כי אם בתחתיתה. 
מסקנתה זו התבססה על ניתוח הפוליטיקה העולמית והישראלית. 
כלשונה: "יש פער בין המעטות המטפסות לצמרת ומשמשות הוכחה 
'שאפשר', לבין הרוב המוכיח כי הדוגמאות שהכל מצביעים עליהן אינן 
אופייניות לחברה כולה. העובדה שראש ממשלת הודו היא אישה, אינה 
מעידה כי מצבן של הנשים ההודיות הוא בכי טוב. אפילו בבריטניה, 
שיש לה גם מלכה וגם קיסרית, מצבן של הנשים רחוק משוויון. המודד 

של שוויון איננו ההישג של בודדות, אלא הממוצע".19 
אין משתמע מכך שזמר לא הייתה בעלת הערכה עצמית ליכולותיה 
והישגיה. בראיון ערב פרישתה, אתגרה אותה העיתונאית המראיינת 
והציגה לפניה את הרמיזות שנשמעו עליה במהלך השנים כמו שנשמעות 
לעתים קרובות על נשים פורצות דרך, לגבי הסיבות לקידומה: "כאישה 
צעירה, מצליחה ויפה ובעלת קשרים טובים בצמרת ]הפוליטית[ עוררת 
רמיזות מרגיזות, איך התמודדת?". בתגובה, הדפה זמר את הרמיזות 

הללו ונימקה בנחרצות את קידומה במקצועיותה: 

חנה זמר
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מעולם לא הרגשתי שזה נוגע לי, כי תמיד הוכחתי את עצמי בעבודה. 
אני גם חושבת שהאוטוריטה שלי כלפי פנים בדבר נובעת מזה שאני 
יודעת את העבודה. זה היה כרטיס הביקור שלי תמיד. אני לא חושבת 
שיש מישהו שיכול לומר שהגעתי לאיזה שהוא שלב בחיים המקצועיים 
שלי שלא בזכות עבודתי. אני אשת מקצוע ומוערכת ככזאת, וגם בחוץ 
לארץ אני נחשבת מרצה מועדפת לסמינרים לא רק כעיתונאית אלא גם 

כתאורטיקאנית לא רעה.20

כתיבה נשית וכתיבה גברית
זמר פרצה את תקרת הזכוכית לא רק בשל תפקידה כעורכת עיתון יומי, 
אלא גם כפובליציסטית מרכזית. בישראל, כמו במקומות רבים בעולם, 
תחום הפובליציסטיקה היוקרתי היה ונותר נחלתם של גברים. בארצות 
הברית נהגו נשים לכתוב טורים שעסקו בתחומי הבית והמשפחה והוגבלו 
למדורי נשים. עם הכניסה המואצת של נשים לעיתונות, בראשית שנות 
השבעים של המאה העשרים, החלו נשים להשתלב גם בעמודי הדעות, 
אולם גם אז התמקדה כתיבתן בתחומים המזוהים כ"רכים".21 גם בסוף 
המאה העשרים, בעיתונות האמריקנית, נשים עדיין לא נחשבו לכותבות 

פובליציסטיקה רציניות.22 
תמונת המצב בישראל לא הייתה שונה. בשנת 2000 שיעור 
הפובליציסטיות בעיתונות המודפסת היה 23 אחוז )לעומת ארבעים אחוז 
נשים בקרב כלל העיתונאים(. כמו כן היה בידול מגדרי בנושאי הכתיבה: 
כותבות המאמרים התמקדו בנושאים שאפשר לזהותם כחברתיים, בשונה 
מהגברים שהמתמקדו בתחומים המדיניים, הפוליטיים, הביטחוניים 

והכלכליים.23
זמר הרבתה לכתוב מאמרי דעה ונחשבה לכותבת מבריקה וחדה, 
ולעתים אף מעוררת פולמוס.24 בין השנים 1961 ל־1970 הייתה 
הכותבת הקבועה של מאמרי המערכת של העיתון. גם במהלך השנים 
שבהן שימשה עורכת ראשית של העיתון )יולי 1970־דצמבר 1990( 
לא חדלה לכתוב מאמרי דעה. בתקופה זו כתבה 466 מאמרי דעה, 
כשני מאמרים בחודש. ניתוח של סדר היום שהציעה במאמרי הדעה25 
מלמד שמרבית מאמריה )82 אחוז( עוסקים במגוון נושאים הקשורים 
בישראל, ובמיוחד בהיבטים פוליטיים אקטואליים, במדיניות חוץ, 
בניתוחים כלכליים ובהיבטים חברתיים, ביטחוניים וכלכליים. כמו כן 
הקדישה זמר תשומת לב לניתוח המדיניות של שתי המעצמות דאז: 
ארצות הברית וברית המועצות, לניתוח המדיניות של מדינות שונות 
)מצריים, ירדן, גרמניה, הונגריה, הולנד, רומניה, פורטוגל, רומניה( 
וכן לשאלה הפלסטינית. נוסף על כתיבתה בדבר כתבה זמר בקביעות 
בין השנים 1959 ל־1983 במגזין הצבאי במחנה, שם התמקדה גם 

בשאלות של מדיניות, פוליטיקה וחופש עיתונות.26
זמר הייתה "חיה פוליטית", כלומר עיתונאית ופובליציסטית מדינית 
ופוליטית מובהקת. למרות זאת פרסמה במשך למעלה משני עשורים 
)1991-1969( כמעט מדי שבוע טור אישי בלאשה, מגזין הנשים המסחרי 
והפופולרי ביותר בישראל.27 עיתונות הנשים המסחרית בישראל, כמו 
בעולם, סבלה אז, כמו היום, מדימוי ציבורי נמוך בשל עיסוקה במה 
שבדרך כלל נתפס בחברה ובתרבות כשולי.28 העובדה שזמר כעורכת 
ראשית של עיתון יומי חשוב וכפובליציסטית פוליטית בכירה פרסמה 
באופן קבוע מאמרים בעיתונות פריפריאלית העידה על ביטחונה 

המקצועי ועל תפיסה מגדרית לא קונפורמיסטית. 
באופן מעניין, גם בטור זה שפנה לקהל נשי הרבתה זמר לכתוב 
על נושאי מדיניות ופוליטיקה, כגון: דיפלומטיה ומדיניות חוץ, כלכלה 

וביטחון, מדיניות של מדינות זרות, דמוקרטיה וכדומה. כך הסבירה 
זמר את גישתה בהקשר זה באחד מטוריה בלאשה: 

יכולה  אינני  אולי אני חייבת להתנצל על העיסוק בפוליטיקה — אבל 
לקבל את ההנחה הנפוצה כל כך, כי נשים מתעניינות רק באופנה ובעסקי 
]...[ אני מודה שאלה נושאים מעניינים ואין אישה אדישה  יופי בכלל 
אבל,   — כלפיהם(  אדישים  אינם  הגברים  שגם  חושבת  )אני  כלפיהם 
בסופו של דבר, הם עניינים של מה־בכך בהשוואה למלחמה ושלום, 
קיום או חדלון, שפל או רווחה, עוול או צדק — ואלו השאלות שמדיניות 
עוסקת בהן, הקובעות את גורלנו הקיבוצי והאישי ואשר — לאושרנו — 
במדינה דמוקרטית אינן רק עניינה של שכבה נבחרת ומצומצמת, אלא 

של כל אדם.29 

לעתים קרובות הערימה מעט זמר על הקוראות. היא פתחה את הטור 
בנושא שנתפס כ"רך" ואז עברה לנושא "קשה". מעת לעת מתחה 
ביקורת על טיב התכנים של עיתוני הנשים: "כמה פעמים אפשר לחזור 
ולהביא מתכונים וצילומי אופנה",30 ובמיוחד על כך שאינם מבטאים 
קול פוליטי ברור. אולם היא לא הסירה את האחריות מהקוראות עצמן. 
זמר קראה לנשים הקוראות להיות מעורבות יותר בתחום הפוליטי: 

נשים הן בני אדם, וכל מה שקורה, נוגע להן לא פחות מאשר לגברים, 
וגם משום שלנשים יש זכות בחירה, וההצבעה שלהן קובעת לא פחות 
משקובע הפתק של הגבר בקלפי. מי שקובע צריך לדעת מה הוא קובע, 
בעיתונות  נשים  מדורי  או  נשים,  עיתוני  קוראים  כאשר   ]...[ ומדוע 
הכללית, לא מוצאים בהם את מה שמוגדר בשם הכולל "פוליטיקה". 
דבר זה איננו מעיד, לדעתי, שנשים אינן מתעניינות בה, אלא שיש להן 
אינטרסים נוספים שאותם באים מדורי הנשים, ועיתוני הנשים לשרת 
]...[ כנגד מה אמרתי את הדברים האלה? לא קשה לנחש, אני מניחה. 
ביקשתי להדגיש את החובה של כל אישה, כמו של כל גבר, להשתדל 
ולהבין את אשר קורה ]...[ אדם החי בישראל ואיננו מוכן להתמודד עם 

המצב הזה מחשבתית, עושה עוול לעצמו, לזולתו ובכלל.31

בשונה ממאמריה בדבר היא כתבה בלאשה גם על נושאים המזוהים 
כנשיים: אוכל, אפנה, תרבות, צרכנות וכדומה, ונתנה ביטוי רב יותר 
לחוויותיה האישיות, ובדרך כלל גזרה מהן תובנות אנושיות רחבות. 
כמו כן, נתנה ביטוי נרחב בטורה זה לדעותיה בנושא מעמד הנשים 
בישראל ובעולם. ככל הנראה, היבטים אלה היו חסרים לה בכתיבתה 
בעיתון דבר, שהיה עיתון עילית עם דגש מדיני מובהק. הכתיבה בעיתון 

לאשה מילאה עבורה את החלל החסר. 
זמר עצמה דנה במשמעות הכתיבה בנושאים המזוהים כ"נשיים". 
כך למשל, באחד מטוריה בלאשה שעסק בסוגיית אורך החצאית, 
הציגה נקודת מבט מפוכחת על ה"טרנדיות" שבאפנה, וביקשה לנמק 
את עיסוקה בנושא זוטא כמו אפנה: "אל נא תטענו נגדי שאני מהרהרת 
באופנה, בשעה שהסובייטים מאיישים טילים במצרים ובשעה שהסורים 
דורשים טילים גם לעצמם, והוויטקונג מתקדם בקמבודיה, ורעש אדמה 
פקד את תורכיה ובכלל... צריך לפעמים לשכוח את כל אלה, לפוש 
מהם".32 ברשימה אחרת תהתה אם העיסוק בזוטות אינו למעשה ביטוי 

לקיומם של חיים נורמליים:
הבית,  בשביל  זמן  להן  שאין  הבית  עקרות  לסוג  שייכת  עצמי  אני 
בינינו לבין   ]...[ אינו מעיק עליהן אם הבלגן שולט בכיפה.  ושמצפונן 
עצמנו, מה זה חשוב? הארץ הזאת מתהפכת. הבעיות בינינו לבין מצרים 
אינן פתורות, והשלמת הנסיגה ]מסיני[ בפתח. בגדה המערבית ובכפרי 
הדרוזים ברמת הגולן מתבצעים בשמנו מעשים שאיש מאתנו אינו שלם 
מנקות  אנחנו  ]...[ אבל  נגדם  ולהפגין  לקום  היה  צריך  ושבעצם  עמם, 
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ומקרצפות ומתכננות את סעודת ליל הסדר, או את הטיול של חול המועד, 
עוקבות אחר סו־אלן בדאלאס, חושבות על הנעליים החדשות שצריך 
לקנות, ומתעסקות בעיסוקים כרגיל: בתכנון נסיעה לחו"ל, בעיון בשערי 
הבורסה, בשיחת חולין. הולכים לקולנוע והופכים את העיקר לטפל ואת 
הטפל לעיקר. אולי כך זה צריך להיות. כדי לחיות חיים נורמאליים. אבל 

מי אמר שבכל התנאים צריך לחיות חיים נורמאליים?.33

לצד הנמקות אלה לחשיבות הכתיבה הנשית, הציעה זמר גם ביקורת 
מגדרית ואתגרה את הסדר הקיים. היא קבלה על כך שנושאים חברתיים 
וחינוך נתפסים כ"תחומים הנחשבים, 'מיוחדים לנשים', אך למעשה 

]...[ הם בעלי משמעות רבה לציבור".34

איזון בין הבית לעבודה
זמר נישאה והתגרשה פעמיים וגידלה את בתה לבדה. סיפורה האישי 
עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים בעולם על נשים עיתונאיות, 
המצביעים על כך שבשל הקושי לאזן את העבודה העיתונאית עם 
חיים פרטיים, נשים עיתונאיות נוטות פחות להינשא ולהקים משפחה 
בהשוואה לעמיתיהן הגברים.35 לעומת זאת במחקר שערכתי בקרב 
עיתונאיות ישראליות מצאתי כי הן אינן מוותרות על הקמת משפחה 
ואינן נבדלות מעמיתיהן הגברים במצבן המשפחתי. ממצא זה קשור 
במאפיינים הייחודים של החברה הישראלית יהודית המעניקה מרכזיות 
רבה לערך המשפחה.36 בחברה הישראלית, ובמיוחד בזו של שנות 
השישים והשבעים, טרום הגל השני של התנועה הפמיניסטית וטרום 
הכניסה המאסיבית של נשים לשוק העבודה, הייתה זמר, שמילאה 

תפקיד בכיר בתחום גברי מובהק והייתה אם חד־הורית, חריגה. 
במשך כל השנים דבקה זמר בעמדתה כי קיימת סתירה בין קריירה 
של עיתונאית לבין חיי משפחה. ב־1972, בנאומה בטקס הקבלה של 
פרס סוקולוב, התייחסה להיבט זה: "בעבודה כזאת ]עבודה עיתונאית[ 
יכול להצליח רק גבר, לא מפני שהוא חכם יותר או חזק יותר, אלא מפני 
שיש לו אישה בבית. הצרה של נשים היא שאין להן נשים".37 עמדתה זו 
מבטאת את העובדה שזמר אימצה את הקוד התרבותי התקופתי שנשים 
הן האחראיות לטיפול בילדים ובבית. את הצלחתה האישית לשלב בין 
התחומים היא נימקה בכך שילדה את בתה בשלב מאוחר יחסית )בגיל 
36(, כאשר מעמדה בעיתון כבר היה מבוסס "וכבר לא הייתי צריכה 

להוכיח את עצמי",38 ובכך שזכתה לתמיכה רבה מאחותה.39 
באשר לזוגיות, הצהירה זמר חזור ושנה במהלך השנים, שהיא 
מרגישה מסופקת ולא נישאה פעם נוספת מבחירה ולא בשל אילוצי 
הקריירה: "אילו היה לי צורך בנישואין — הייתי עושה זאת. לא הייתה 
לי בעיה למצוא 'פרטנר'. זה לא היה מתוך ויתור למען קאריירה. זה לא 
מחיר־ההצלחה".40 בתחום ניהול משק בית נהגה זמר כמעט להתרברב 
בכך שאינה נושאת בנטל מטלות הבית וניכר שהיא חשה שבכך אין 
נפגמת נשיותה. היא הצהירה על עמדתה זו בהזדמנויות רבות, גם 
כאשר פנתה לקהל נשי והתראיינה למגזין נשים פופולרי בישראל: 
"אני עושה, אבל מעט. לא מנקה בכלל, יש לי עזרה פעמיים בשבוע. מה 
שבין לבין — אני לא נוגעת. אם יש כלים, לפעמים אני עושה ולפעמים 
לא. מבשלת מעט, לא אוהבת לבשל. זה משתנה עם הזמן. היו זמנים 
שאהבתי לבשל, אך לא כדבר שאני צריכה לעשות יום יום. אני לא 

משתגעת כשהארון לא מסודר — שיהיה לא מסודר".41 
עם זאת היא סיפרה שאת קניות המזון היא עשתה בעצמה מטעמים 
שאפשר להגדירם כמקצועיים: "שאשמור על הקשר הבלתי־אמצעי שלי 

עם צורת החיים שרוב הציבור מנהל. כך אני יודעת מה חדש בשוק, 
מהם המחירים".42 לעומת זאת, בקשר לתפקידה ההורי הדגישה זמר 
את מסירותה לבתה. היא סיפרה על הקפדתה לקבל את פני בתה עם 
שובה מבית הספר, לבלות אתה ולהיות שותפה בחוויותיה: "כשהיא 
באה הביתה לצהריים, יש מי שיגיש לה ארוחה וידבר אתה. היא לא 
הייתה ילדה עם מפתח. דאגתי לזאת, כדי לפצותה על העובדה שגדלה 
במשפחה לא־תקנית".43 הציטוט חושף את העובדה שזמר הרגישה 
שעליה לפצות את בתה על חסר כלשהו. ואכן, בראיונות מאוחרים, 
בעשור האחרון לחייה, היא חשפה מחשבות מטרידות הן לגבי המימוש 
ההורי שלה והן לגבי המחיר ששילמה בתה בשל הבחירה בקריירה 
עיתונאית תובענית: "שילמתי על זה ]התמסרות לעיתון[ מחיר יקר. 
גם ילדתי ילדה אחת, שלא תמיד זה היה לה טוב".44 כאשר המראיינת 
שאלה אותה אם הייתה חוזרת על אותן בחירות היא ענתה תשובה 

קצרה שלא הייתה אופיינית לה: "לא יודעת".45 
עמדתה העקרונית של זמר שקיים קושי לשלב בין קריירה עיתונאית 
לחיי משפחה לא השתנתה לאורך השנים וקשורה בחווייתה האישית. 
היא חזרה עליה שוב ושוב בראיונות ואף הטיפה לנשים הצעירות 
במערכת להעדיף את המסגרת המשפחתית: "אם הקריירה נקנית 
במחיר של ויתור על חיי משפחה, זה מחיר שנשים אינן צריכות לשלם, 
ואסור שהוא יידרש מהן".46 עם זאת, זמר לא ביטאה התמרמרות או 
תסכול בהקשר זה, ולא קבלה על הקשיים. יתרה מזאת, היא הדגישה 
את הבחירה החופשית שלה. כלשונה: "העבודה בדבר היא לא עבודת 
כפיה. אני כבר לא במחנה ריכוז. בחרתי בעבודה הזאת והתמדתי בה".47 

קידום נשים
זמר הגיעה לעמדת ניהול כבר בשנת 1961. בראשית דרכה כמנהלת סברה 
שלנשים יש חסרונות בעבודה העיתונאית בגלל מחויבותן המשפחתית. 
בכנות אופיינית היא אף הודתה שבשנת 1965 דחתה את מינויה של 
אישה נוספת למערכת בסניף דבר הירושלמי: "פסלתי אותה ואמרתי 
בגלוי לחברים: די לנו שאני לא תמיד יכולה להתגייס לעבודת־פתע. 
אישה שנייה תכביד על ארגון העבודה: הילדה חולה ]...[ המטפלת 
לא מגיעה וכן הלאה".48 כך עשתה למרות ואולי מפני שהיא עצמה 
הייתה באותה עת אם לפעוטה. בחלוף שנים מספר חזרה בה וטענה כי 
"יש בהעסקת עיתונאיות מעלה גדולה. הרי הן אינן חייבות בשירות 
מילואים. ובתנאי הארץ זהו יתרון השקול כנגד העובדה שלעיתים 
עליהן להיעדר בגלל הבית או הילדים".49 שנה לאחר מכן היא הביעה 
חרטה גלויה על הצהרותיה המוקדמות וחזרה על עמדה זו שוב ושוב: 
"ניסיוני בעבודה עם נשים הוא יוצא מן הכלל. הן מסורות לעבודה, ויש 

להן נכונות — שחסרה אולי לגבר — לתת יותר ממה שהן חייבות".50
בשנים הבאות הדגישה זמר שוב ושוב כי לדעתה נשים מתאימות 
במיוחד למקצוע העיתונאות. מלבד קומוניקטיביות וסקרנות שזיהתה 

כתכונות נשיות הנדרשות לעיתונאות, היא הציעה הסבר חדשני: 
העבודה העיתונאית נוצרה בשביל האישה. היא מוכשרת לעבוד בה יותר 
דברים  חולפת.  זוהי עבודה רצופה, אבל  אופי העבודה.  בגלל  מהגבר, 
מאבדים את ערכם. מה שנכתב היום אינו בעל חשיבות מחר. לגברים 
זה גורם לתסכול. לנשים יש מסורת עתיקת יומין של עמל ויצירה שמיד 
הופכים לבלתי אקטואליים ומחייבים התחלה מחדש — בישול, כביסה, 

ניקיון, גיהוץ. השכר הוא בסופו של דבר, בתוצאת הרציפות.51 
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למרות תמיכתה בהעסקת נשים, זמר לא הטילה את האחריות לאי 
קידומן רק על הגברים מקבלי ההחלטות. היא סברה כי גם נשים מציבות 
מחסומים לקידומן בכך שהן מכוונות את עצמן לתחומי הסיקור הנשיים. 
כלשונה: "לא ידוע לי על עיתונאית שניסתה להתקבל למשרה פנויה 
של רפורטר, ונדחתה בגלל היותה אישה, או שהועדף על פניה גבר 
בעל כישורים שווים".52 בהזדמנויות אחרות, התנסחה בתקיפות רבה 
יותר וביטאה ביקורת חריפה על נשים: "אי־אפשר להאשים רק את 
הגברים. הנשים אשמות באותה מידה. אם יחדלו להתעסק בתצוגות 
אופנה, אם לא יקנאו זו בזו, אם כל אשה המגיעה לעמדה תקדם נשים 

אחרות, הכל יזוז קדימה".53
זמר קידמה נשים במערכת עיתון דבר. יתרה מזאת, היא מינתה 
נשים לתפקידים מרכזיים שבעבר נתפסו כגבריים: עורכת כספים, 
עורכת המוסף לשבת, עורכת לילה ראשית, מנהלות למשרדי העיתון 
בירושלים ובחיפה.54 היא עשתה זאת מתוך תפיסה עמוקה של שוויון 
מגדרי ומתוך אמונה כי נשים הן כוח אדם טוב. עם זאת היא סירבה 
להגדיר את מדיניות ההעסקה שלה כפעולה של אפליה מתקנת, או 
כמדיניות פמיניסטית וטענה כי "מחויבותי לטובת המפעל הכריעה. 
הטיעון שאישה יכולה למלא תפקיד בצורה לא פחות טובה מגבר, הוא 
נתון, לא דגל".55 במקום אחר טענה: "אני יודעת שנשים מתייחסות 
לתחום האחריות, במיוחד אם הוא לא נשי מובהק, ואני יכולה לסמוך 
עליהן. אני לא רוצה להגיד, חלילה, שאי־אפשר לסמוך על גברים, 
אך נשים הן פשוט טובות מאוד, במיוחד במקצוע העיתונות, ואין פה 
שום בסיס פרוטקציה או בסיס פמיניסטי, אני חושבת ש־50 אחוז 

מהתפקידים מגיע לנשים".56
בין הישגיה זמר תיזכר כמי שהניחה את אחת מאבני הדרך המרכזיות 
בתולדות נשים עיתונאיות בישראל, כאשר ב־1983 מינתה את הכתבת 
הצבאית הראשונה בישראל. זמר עצמה הגדירה את המינוי כמהפכה: 
"האמנתי שאין סתירה בין שני הדברים, שאפשר להפקיד בידי נשים 
מישרות שבדרך כלל לא הופקדו בידיהן, מבלי להסתכן. בימי עריכתי, 
רוב התפקידים החשובים בעיתון היו בידי נשים. אבל המהפכה האמיתית 
הייתה במינוי הכתבת הצבאית הראשונה בתולדות אמצעי התקשורת 

בישראל".57 
מינויה של אישה לסיקור התחום הצבאי בישראל היה צעד חריג 
על רקע התקופה — מלחמת לבנון הראשונה. באותם ימים העמיק 
הצבא הישראלי את אחיזתו בלבנון והדסק הצבאי היה הציר המרכזי 
של העיתון. יתרה מזאת, הכתבת, טלי זלינגר, הייתה אישה צעירה, 
נשואה ואם לפעוטה. שנים אחר כך, בראיון ערב פרישתה מתפקיד 
העורכת סיכמה זמר את בחירתה הנועזת: "לא התכוונתי למצוא דווקא 
אישה לתפקיד מסוים. אבל כשראיתי תפקיד פנוי שאפשר למנות לו 
אישה מתאימה, אז במקום שבו גבר היה אולי נרתע לעשות את הניסוי, 
אני לא נרתעתי, כי ידעתי שזה יהיה בסדר ]...[ מרגיז אותי שנשים 
היכולות הודות למעמדן לקדם נשים לא עושות זאת ]...[ הסולידריות 
הנשית לא קיימת במקומות הנכונים. נשים כאילו מפחדות מתחרות 

של נשים ולא של גברים".58 

המתח שבין נשיות למקצועיות
ממד בולט בחוויית העבודה של נשים עיתונאיות, כמו גם של נשים 
בפרופסיות אחרות, הוא המתח שבין נשיות למקצועיות. מתח זה משקף את 
הסתירה שבין ההגדרות החברתיות לנשיות לבין ההגדרות ההתנהגותיות 

הנורמטיביות למקצועיות.59 כך למשל, הנורמה הפרופסיונלית הגברית 
דורשת מחויבות גבוהה לעבודה, אסרטיביות ותחרותיות, בעוד הנורמה 
הנשית דורשת מחויבות גבוהה לבית ולמשפחה וחוסר אסרטיביות 
ותחרותיות.60 זמר, כאישה פרופסיונלית בכירה, לא הייתה חסינה בפני 
מתח זה. הציטוט הבא מספר כיצד עמיתיה ביקשו לרמוז כי נשיותה היא 
שסללה לה את הדרך, ובכך כמובן הטילו ספק במקצועיותה. "כאשר 
חנה זמר, העורך הראשי של דבר, הייתה במחצית השנייה של שנות 
החמישים הסופרת המדינית שלו — אישה יחידה בתחום זה בעיתונות 
הישראלית — טענו אחדים מעמיתיה, ספק בשחוק ספק ברצינות, שהם 
עומדים נגדה בתחרות לא הוגנת: 'תאר לעצמך מה היה קורה — אמר 
אחד מהם — אילו הייתי אני מתיישב על משענת כסאו של שר מזדקן 

ומחייך אליו'".61
זמר הייתה בעלת הופעה נשית. בראיונות עמה נהגו הכתבים 
המראיינים לתאר את חזותה המוקפדת:62 תסרוקתה ושיערה הבלונדיני, 
שפתיה המשוחות בשפתון אדום, נעליה התואמות את בגדיה ועוד.63 אכן, 
צילומיה מעידים על אישה בעלת הופעה מטופחת, בין שהיא משתתפת 
במסיבות עיתונאים או ישיבות עורכים ובין שהיא מראיינת חיילים 
בחזית. מספרים שלאחר הופעותיה הטלוויזיוניות לא נהגה לשאול 
"איך הייתי", אלא "איך נראיתי".64 האם זמר הקפידה על הופעה נשית 
כדי לאזן את זיהויה הסטראוטיפי עם תכונות גבריות שנבע מתפקידה 
וממעמדה? ככל הנראה, לא. ניתוח דמותה ותפיסותיה בסוגיות כמו 
הקונפליקט בית־עבודה וכתיבה ונשית מלמד כי יחסה לזהותה הנשית 
לא היה מורכב. במילים אחרות, זמר לא ראתה סתירה בין נשיותה 
לבין מקצועיותה. בדרך כלל היא לא חשפה ונתנה ביטוי למתח כלשהו 
בהקשר זה והדגישה כי היא חשה שהיא נתפסת כמקצועית לכל דבר. 
כך למשל, בראיון ב־1967 אמרה: "אני חושבת שהאנשים העובדים 
אתי מעריכים אותי, בדרך כלל, על פי קריטריונים מקצועיים. נדמה לי 
שהחברה התרגלה. מזדמן לי לעיתים קרובות להיות בחברה של 'גברים 
בלבד' ואף פעם אינני מרגישה שמתייחסים אלי בפחות הערכה".65 16 
שנה מאוחר יותר לא השתנתה הערכתה העצמית: "הדבר החשוב לי הוא 
שמידת הסמכות שיש לי בתוך הבית, שבתוכו אני עובדת — במערכת, 
בדפוס ובמינהלה — אינה נובעת מכך שאני אשה, או 'בוס', אלא מזה 
שאנשים שעובדים אתי יודעים שאני מכירה את העבודה. אין תחום 

שבו לא עסקתי בשטח. אני יודעת, מכירה, מבינה, ומוכנה לעזור".66
זמר אמנם לא הצביעה בגלוי על המתח שבין נשיות למקצועיות כל 
עוד הדבר נגע בה עצמה, אולם היא הייתה ערה לקיומו של מתח כזה 
בהתייחסה לדמות נשית חזקה בת דורה — גולדה מאיר, ראש ממשלת 
ישראל.67 זמר חשפה את הדעה הקדומה כלפי נשים הגלומה במחמאה 

שנהגו לתת לגולדה על כך שהיא נוהגת כגבר.68 
אומרים עליה שהיא הגבר בקבוצת ההנהגה. למעשה, אין לכם הוכחה 
טובה יותר לכך שבתת־ההכרה בכל זאת כולנו לוקים בדעות קדומות. 
בכושר  שלה,  הצלול  בהגיון  הערכה  המעוררת  אישה  יש  אם  שהרי 
הניתוח שלה או בכוח ההנהגה שלה, כי אז מהו תואר־הכבוד שמועידים 
לה? אומרים עליה שהיא גבר, וזה תואר־הכבוד העליון. כי על כן זהו 

עולמם של גברים, ולכן זהו פרצופו של העולם.69

האם היא הייתה פמיניסטית?
שאלת הזהות הפמיניסטית עולה אצל זמר שוב ושוב. זמר הצהירה חזור 
ושנוה שאינה פמיניסטית. עם זאת, כפי שראינו, עמדותיה ובחירותיה 
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האישיות והמקצועיות מלמדות כי היא סירבה לקבל את הסדר המגדרי 
הקיים במישור האישי והציבורי כאחד, ואף פעלה לשינויו. במישור 
האישי, בשונה מהנורמות המקובלות בישראל אותה עת, ניהלה זמר 
חיי משפחה "אחרים" ועשתה זאת מתוך בחירה ואף בגאווה גדולה. 
במישור הציבורי הייתה עמדתה נחרצת ביחס לחשיבותו של שוויון 
מגדרי וחשיבות החתירה לקיומו. היא ביטאה עמדות אלה בכתיבתה 
וכן בהופעות ציבוריות בהן נטלה חלק. אפשר להגדיר את עמדותיה 
כפמיניסטיות ובהקשרים מסוימים אף כפמיניסטיות רדיקליות. כך 
למשל ביטאה זמר את התנגדותה למיקוד המאמצים לקידום נשים 
במוקדי כוח גבריים מסורתיים )הנהגה פוליטית וצבא( ותמכה בקידום 
מעמדן של נשים בשוליי החברה. זו הייתה עמדה פמיניסטית רדיקלית. 
במישור המקצועי היא קידמה נשים במערכת העיתון שניהלה מתוך 

עמדה עקרונית כי נשים ראויות ומתאימות. 
זמר גילתה עניין רב בתנועה הפמיניסטית. היא עקבה אחר התפתחותה 
בישראל ובעולם, בעיקר אחר זו האמריקנית,70 וכתבה מעת לעת רשימות 
בנושא שבדרך כלל ביטאו עמדה אמביוולנטית: תמיכה ברעיונות 
המרכזיים והסתייגות מהדרך ומהסגנון של התנועה. לאחר פרישתה 
מעריכת העיתון נתנה יותר ביטוי לעמדתה הפמיניסטית. כך, למשל, 
בשנת 1991 הביעה את תמיכתה במרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית,71 
אבל נמנעה לקרוא לילד בשמו. דוגמה לשניות זו אפשר למצוא בספרה 
הראשון, שם כתבה: "בהן צדק שאינני פמיניסטית. אם איכפת לי 
שהנשים שוקעות בין סירים לבישול ותכשירים לאיפור עיניים, זה 
רק מפני הבזבוז המשווע של פוטנציאל אנושי. חברה מודרנית איננה 
יכולה להרשות לעצמה מותרות כאלה. אינני פמיניסטית, ובכל זאת 

מרגיז אותי יחס הזלזול של הגברים כלפי הנשים".72 
למעלה משלושים שנה אחרי כן, בראיון מסכם לדבר ערב פרישתה, 
אמרה: "אני לא פמיניסטית, כי בשבילי כל כך טבעי השוויון שאני לא 
רואה בזה דגל".73 כיצד יש להבין את הימנעותה העקיבה מאימוץ גלוי 
של הפמיניזם? אפשרות אחת היא שהייתה בכך גישה פרגמטית. זמר 
רצתה להיות חלק מהקונסנזוס כדי שזיהויה כפמיניסטית לא ימנע ממנה 
להתקדם במישור המקצועי והציבורי ואולי גם כדי שתוכל להמשיך 
ולהשמיע את עמדותיה ולפעול ברוח עקרונותיה )הפמיניסטיים במהותם(. 
אפשרות אחרת היא שהשניות גילמה קונפליקט פנימי מהותי בין השקפת 
עולם התומכת בשוויון זכויות לנשים לבין הסתייגות מהדרכים שיש 
לנקוט בחתירה לשוויון מיוחל זה, האופייני לנשים ישראליות רבות, 
ודאי בנות דורה של זמר.74 שניות זו, כמו גם המורכבויות האחרות 
בסיפור חייה של זמר, מעלים לדיון שאלות משמעותיות על היחסים 
שבין נשים לעיתונאות. המאמר חשף את האופן שבו חוותה זמר את 
היותה עיתונאית והציג את הדברים הייחודיים בחווייתה האישית, אך 
גם הצביע על הדברים הטיפוסיים לנשים עיתונאיות אחרות בישראל 

ובעולם.
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