
DIVA

הברזל אשת
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במוחה שהר I ברשת תרבות ולגיבורת פמיניסטי לאייקון בארה״ב, העליון
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ענקית  לאייקון גינססרג ביידר רות האמריקאי העליון המשפע בית שופעת הפכה איך
 ליברלי כל ולמה ,24 בגיל שנרצח לראפר הקשר מה ימינו, של המשמעותי הפמיניסעי

 המדובר התיעודי הסרע יוצרות עם ראיון הבריאותי. למצבה אצבעות להחזיק צריך
rbg, 40 מגדרית אפליה נגד שנלחמה האישה של הדופן יוצא סיפורה את שחושף 

סמוחה שחר ־» מבפנים הפעריארכיה את לפורר וממשיכה MeToo לפני שנה

 מדיה מומחה כל שכמעט להניח ש
 תוכן ליצור כיצד שיישאל חברתית
 ימליץ האינטרנט, את שישבור ויראלי

 כשאתם להצטלם חתול, להיות לכם
 או במיוחד וסתום מסוכן משהו עושים

 האפשרות קרדשיאן. קים של כמו חיים סגנון לנהל
 דמותה באמצעות קיברנטית סערה לחולל שניתן

 80ה־ בשנות יהודייה־אמריקאית משפטנית של
 ההיתכנויות ברשימת גבוה במקום תופיע לא לחייה,

 לא דברים מתרחשים כידוע, באינטרנט, אולם שלו.
 המשפט בית לשופטת שקרה מה בדיוק וזה צפויים,
 גינסבורג. ביידר רות הברית, בארצות העליון

 עמדה שנים שבמשך הדרך, פורצת האינטלקטואלית
 לנשים, זכויות שוויון למען המאבק של החנית בחוד
ממש. של תרבות לגיבורת האחרונות בשנים הפכה

 התיבות (ראשי rbg המצוין הדוקומנטרי הסרט
 ועל - הברית בארצות למותג שהפכו שמה, של
 רוקו yes בערוץ מוקרן שמהשבוע בהמשך), כך
ti־sting tv משתמש במארס, 11 בכאן וישודר 

 בערוב גינסבורג על שנחתה צפויה הלא בתהילה
 סוד את להבין מתפתה הצופה הכה. כמעין ימיה

 נשאב וכך גינסבורג, של המאוחרת הפופולריות
 המשפיעות הנשים אחת של בסיפורה להתעמק

בינינו. היות שעדיין ההשראה ומעוררות
 שהפיקו ווסט, ובטסי כהן ג׳ולי הסרט יוצרות

 שלפחות ס, עם טלפונית בשיחה אומרות וביימו,
 באקלים אפילו מקבלות, שהן התגובות על־פי

 הברית בארצות פעם אי ביותר המקוטב הפוליטי
 לי יצא "לא עמוקה. אהדה גינסבורג כלפי יש

 שמרני לקהל הסרט של בהקרנה נוכחת להיות
אליי מגיעות "אבל כהן, אומרת מובהק", באופן

 שאנשים רואה ואני החברתיות מהרשתות תגובות
 חיי כל רפובליקאית בסגנון'הייתי דברים כותבים

 בסיפור משהו יש גינסבורג', השופטת על מתה ואני
 זכויות למען נלחמה שהיא ובכמה שלה האישי
 שחוצה אמפתיה אליה שמעורר חושבת שאני נשים

 נלחמה שהיא הדברים המפלגתיים. הקווים את
 מקובלים דין כעורכת שלה השנים במשך עליהם

 אלו על כולל היום, האמריקאי הציבור כלל על
 הפוליטית. המפה של ביותר הימני בצד שנמצאים

 מעל ודתיות שמרניות נשים גם שלי, מההתרשמות
 הייתה גינסבורג כמה עד בסרט רואות מסוים גיל

 בארצות נשים זכויות למען במאבק משמעותית
 אם גם כבוד כלפיה להוש שלא יכולות ולא הברית,

 אומרת אחרים", בתחומים תפיסותיה על חולקות הן
 גינסבורג של העקבית לתמיכתה ורומזת כהן

 היותר הסוגיות מן - הפלות לבצע נשים של בזכותן
השנים. לאורך האמריקאית בציבוריות טעונות

 תרבות לגיבורת הפכה שגינסבורג הסיבה
 בזהות כהן לדעת טמונה טראמפ, עידן לפני הרבה

 הרבה האמריקאי העליון המשפט בית של השמרנית
 האחרונות "בשנים האחרונות. לשנתיים מעבר

 החלטות הפעמים ברוב קיבל העליון המשפט בית
 בגלל אידיאולוגית, הטעונים בתיקים שמרניות
 אומרת הבן", בוש ג׳ורג' הנשיא שביצע המינויים

 בבית כיהנה גינסבורג השופטת הזה, "בשלב כהן.
 ברמת אותה הציב וזה עשורים שני כבר המשפט

 זו הייתה שהיא לכך שגרמה והוותק הבכירות
המיעוט. דעת את שכתבה
עוצמה, רבת בשפה חזקים טקסטים כתבה "היא

 אובמה, נשיאות של בשנים שאפילו לכך גרם וזה
ההתנגדות קול את בגינסבורג ראו ליברלים
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 הבעל עם גינסבווג
 טון1קלי עם מום׳,

 היה ."מוטי!במשרדה
 שהיה הראשון הגבר

 שיש מזה לו אנפת
מוח" ל׳

 תמיד מעידה, היא אמה, הקשה. העבורה ערך ואת
 חברותיה עצמאית. ולהיות ליידי להיות לה אמרה

 יכולת נטולת מבריקה כבחורה אותה מתארות
 לישראל כשבאה האחרון, ביולי סמול־טוק. לנהל
 התייחסה היא חיים, למפעל בראשית פרם את לקבל

 תיקון של היהודי "הרעיון כי ואמרה היהודי למוצאה
שלי". מהמורשת חלק בהחלט הוא עולם

 של הראשונה המערכתית ההיתקלות את
 היא לנשים, החברה של המתנשא ביחס גינסבורג

 בממשל ראשון לתואר התקבלה כשהיא חוותה
 "באותם ,5071 שנות בתחילת קורנל באוניברסיטת

 כך גברים, ארבעה היו אחת אישה כל על ימים
 הימור היה לקורנל בחורה לשלוח הורים, שעבור
 היא התן, שם למצוא הצליחה לא היא אם בטוח.
בחיוך. אומרת היא אבוד", מקרה הייתה

 שלה התואר לימודי את סיימה גינסבורג
 בבית התואר ללימודי כשהגיעה אולם בהצטיינות,

 ראתה הרווארד, אוניברסיטת של למשפטים הספר
 הייתה כבר היא מעמיקה. רק נשים נגד שהאפליה

 באחד ולמדה חודשים 14 בת לתינוקת ואם נשואה
 לנשים הותר שבהם המוסד של הראשונים המחזורים

 מתשע אחת להיות ההרגשה הייתה "איך בו. ללמוד
 שואלת גברים?", 500נד יותר של במחזור נשים

 הזמן כל שאני "הרגשתי בסרט, רטורית גינסבורג
 שאם חשתי בכיתה, לדבר התבקשתי אם אז נבחנת.

 אישית, רק לא נכשלת אני נכונה, תשובה אשיב לא
 לא תחושה לי הייתה גם הנשים. כל בשביל אלא
 לכבוד הדיקן של בארוחה עליי. שמפקחים נוחה

 למשפטים, הספר בבית ללימודים שהתקבלו הנשים
 למה לו ולהסביר לקום מאיתנו אחת מכל ביקש הוא

גבר". בו לשבת היה שיכול מקום תופסות אנחנו

K4געסבה־ג תיחי

1975
בכולם: פוגעת מגדרית אפליה

ויינברגר נגד !יזנפלד
 מתה שאשתו ויזנפלד, סטיבן המקרה:

 היחיד המגדל להיות החליט בנו, לידת במהלך
 לו המגיעות ההטבות מהן ובירר הילד של

 קוראים להטבה כי נענה הוא לאומי. מביטוח
בקריטריונים. עומד אינו הוא ולכן אם" "הטבת

 כדי התיק את לקחה גינסבורג החיק:
 עמוקה כמה עד המשפט בית בפני להדגים
 מהאסטרטגיה כחלק מגדרי. רקע על האפליה

 עמה ויזנפלד את הושיבה גינסבורג שלה,
 לבנים, גברים כולם לשופטים, וסיפרה בשולחן
 היה יכול שלא לאחר לרעה הופלה שמרשה

הפעוט. בנו לגידול כשהתמסר לעבוד
 אחד פה דין בפסק הסתיים התיק התוצאה:

 ששימש תקדים ונוצר ויזנפלד של לטובתו
מכן. שלאחר העשור במהלך רבות נוספות תביעות

 אליה הזה הציבור של החיבור הנוכחי, "בממשל
 החזקים הקולות אחד שהיא משום וגבר, הלך רק

 שהם מרגישים הברית בארצות שליברלים ביותר
 כהן. ג׳ולי אומרת כיום", איתו להזדהות יכולים

 שלה החיים כל אבל פוליטיקאית, לא אומנם "היא
 החוק, בפני שוויון ושל שוויון של לרעיון הוקדשו

הזה" המגזר בשביל משמעותיים נושאים שהם
 חסרת ללוחמת להפוך תכננה לא גינסבורג

 הראשון "בתואר לנשים. שוויון למען דווקא מורא
 שהחברה לי להראות שרצה לממשל מרצה לי היה

 כמה בגלל ביותר, הבסיסיים מערכיה סוטה שלנו
 גם אבל מקום. בכל קומוניסטים שראו פוליטיקאים

 האנשים של זכויותיהם על שהגנו דין עורכי שהיו
 עלה ואז בחופשיות. ולכתוב לדבר לחשוב, הללו

 שישפר משהו לעשות יכולה שאני הרעיון במוחי
שלנו". החברה את קצת

 מבריקה כאישה צברה שהיא האישי הניסיון
 סיימה שהיא "לאחר לשם. אותה ניתב גברי בתחום

 למצוא הצליחה לא היא שלה, המשפטים לימורי את
 למרות נחשב, משרד בשום דין כעורכת עבודה
 על לחץ בהרווארד למשפטים הספר בית שדיקן
 השופט כי לתפקיד, אותה למנות הכיר שהוא שופט
 גברים", כמו קשה לעבוד יכולות אינן שנשים חשב

 מתמחה כך אחר הייתה אומנם "היא ווסט. מספרת
 כמה לאקדמיה. עברה היא אז אבל אחר, שופט של

 על קורס לבנות אותה עודדו שלה מהתלמידות
 לקורס, חומר לחפש התהילה וכשהיא חוק ועל נשים
 נכתב אז שעד זה אליו לב שמה שהיא הראשון הדבר
 שנוגעים חוקים ועל נשים זכויות על מאוד מעט

 האפליה עמוקה כמה עד הבינה גם היא אז לנשים.
הברית". בארצות נשים נגד

 1972ב־ להקים לגינסבורג גרמה הזאת התובנה
 האמריקאי הארגון במסגרת נשים לזכויות קליניקה
 שניצחון תיקים עצמה על ולקהת אזרח לזכויות

 מאוד. רחבה משמעות בעלי תקדימים ייצור בהם
 מתפקידים הודרו נשים שבהם מקרים תקפה היא

זיהתה שבהם מקרים על התנפלה ומארגונים;

 ."התגובהסבורג1גי
 שלה הראשונה
 הרעיון את לה נשהצגנו

 דוקומנטרי סרט לבסס
 ׳ער״ן הייתה חייה על

בהן ג׳ול׳ מספרת לא";

 את עשתה ובעיקר קבלה, ובתנאי בשכר אפליה
 אף היא לעיתים ומדורגת. חכמה בצורה הכול
 קיבלו לא גברים שבהם תיקים עצמה על לקחה

 בית את לשכנע מנת על לנשים, רק שניתנו זכויות
 על אפליה להיות יכולה הרסנית כמה עד המשפט

כולה. לחברה מגדר בסיס

1133ל1נ m3 חילית
 שעומדת גישה עם גינסבורג עשתה זה כל את

 באופן המהפכני הרוח להלך מוחלטת בסתירה
 כי שקובעת הידועה הפמיניסטית ולסיסמה כללי,
 משנות נדירות לעיתים יפה שמתנהגות "נשים

 שאמה, בסרט מספרת גינסבורג ההיסטוריה". את
 עוד מסרטן ושמתה השראה מקור עבורה שהיוותה

 הרגישה תמיד התיכון, את סיימה שבתה לפני
 ותמנע מאיזון אותה תוציא לכעס שכניעה בפניה
 לצטט נהנית גם היא מטרותיה. את להגשים ממנה

 בלשכתה, מוצב שלה שפסל רוזוולט אלינור את
 אלו וקנאה. טינה "כעם, דומים: דברים שאמרה
 שלך. האנרגיה את ממך שואבות שפשוט תהושות

 מקום, לשום אותך יביאו ולא פרודוקטיביות לא הן
עליהן". תתגברי פשוט אז

 מאחורי עומדת שגינסבורג לכך טובה דוגמה
 אודיו בהקלטת לקבל ניתן ליישום, הקשות המילים

 בית משופטי כמה נשמעים ושבה בסרט, שמופיעה
 וסונטים עליה מלגלגים שמולה העליון המשפט

 שהובילה התיקים באחד מולם טוענת כשהיא בה,
 שמעידה גינסבורג, שעברה. המאה של 707ו בשנות

 שנתקלה לפני עוד עצבים פקעת שהייתה עצמה על
 מהסוג גברים" "מועדון שמזכירה המבזה בהתנהגות

 מטאפוריות שפתיים נושכת ממש ביותר, הנחות
 של בסופו מלפפון. כמו קולית הלאה, וממשיכה

 בצדקת השופטים את לשכנע הצליחה גם היא דבר,
בתיק. ולזכות טיעוניה

 לא פעם אף מבית תמיכה גינסבורג, של למזלה
 שהיה שהכרתי הראשון הגבר היה "הוא לה. חסרה
 בסרט מספרת היא מוח", לי שיש מזה לו אכפת

 האהבה סיפור לתיאור דקות מעט לא שמקדיש
 השניים מרטי. זוגה בן ושל גינסבורג של הגדול
 נזכרת וגינסבורג ראשון, לתואר בסטודנטים הכירו

 מתחילתה. ייחודית הייתה ביניהם היחסים שמערכת
 איתי שלמדו מהבחורות בכמה עצוב שהיה "מה

 מרטי אבל חכמות, הן כמה הסתירו שהן היה בקורנל
 מעולם שהוא עצמו, שלו ביכולות בטוח כל־כך היה
איום". של סוג איזה בי ראה לא

 מרטי מעטים. לא אישיים משברים עברו השניים
 שבדרך אף ועל לחייו, 207ז בשנות בסרטן חלה

 במשך שברירית מבריאות סבל ממנו, החלים נס
 כשהיא בה תמך הוא מכן לאחר שנים חייו. שארית
 המתמחה דין כעורך חיל עשה הוא והחליטה. חלתה

 ולבני לתקופה אופייני לא באופן אולם במיסוי,
 כוחה בכל להילחם גינסבורג את עודד תמיד מינו,
ג׳ימי כשהנשיא בהן. האמינה שהיא המטרות למען
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