
מדעי
החיים

האמיתיים
ילדיםשלשלידתםבכך,להודותנוהגלאהמדעעולם

לעסוקרוצהבעבודתן.נשיםשלהתנהלותןאתמשנה

ממכוןבכירותחוקרותשלושכמדען.התנהגיבמדע?

בקריירהוהאמהותהההריוןלטאבולשיםהחליטוויצמן

זה,בנושאהעוסקלסטודנטיותקורסויסדוהאקדמית,

משציפוגדולההיתהההיענותבעולם.הראשון

רייספלדסמדר אפלבאוםתומרצילום:רייספלדסמדר

rrהיהבחיישעשיתיביותרהטיפשיהמעשה

עלהאירוסיםטבעתעםלמעבדהלהגיע
ג׳וםליןהאסטרופיזיקאיתכתבהכךהאצבע׳/

הט־שלה.הדוקטורטבתקופתשהתארסהבל־ברנל

בעת

$TS1$הטבעת$TS1$

$DN2$הטבעת$DN2$מהחייםלפרוששעומדתכמיאותהסימנה

לה,להיוולדהצפוייםהילדיםבגללהמדעיים

אתלהחביאהחליטההיאהשתנה.אליהוהיחס

סוגבל־ברנלגילתההדוקטורטבמהלךהטבעת.

למדעניתהפכהפולםרים,כוכבים,שלחדש
שיתייחסורוצההלקח:אתשכחהלאאךמזהירה

הצניעילפחותאוכמדען,התנהגיכמדענית?אלייך

הפול־תגליתעלוהמשפחתיים.הפרטייםחייךאת

סרים

$TS1$הפולסרים$TS1$

$DN2$הפולסרים$DN2$,אתשלההמנחהרקקיבלאגב,המשותפת

(.1974)ב-נובלפרם

מע־שללפיזיקהמהמחלקהדודוביץ׳ניריתפרופ׳

רכות

$TS1$מערכות$TS1$

$DN2$מערכות$DN2$,לג־מהמחלקהשולדינרמאיהפרופ׳מורכבות

נטיקה

$TS1$לגנטיקה$TS1$

$DN2$לגנטיקה$DN2$מהמחלקהשרוןמיכלופרופ׳מולקולרית

למדעויצמןממכוןכולןביומולקולרייםלמדעים
שלושתןמדעניות.הןמדענים.להיותרוצותלא

תו־מאודבתחומיםוהישגיםפרסיםעטורותחוקרות

בעניים,

$TS1$,תובעניים$TS1$

$DN2$,תובעניים$DN2$בגילאיילדיםושלושהזוגבןמהןאחתלכל(
שנקראקורםמעבירותהןאלהובימים17עדשלוש

להתביישבליכך,כן,ואמהות״.מחקרבין״שילוב

והמ־הביתעקבותאתלטשטשבלי״אמהות״,במילה

שפחה,

$TS1$,והמשפחה$TS1$

$DN2$,והמשפחה$DN2$הנושאאתלהביאמנסותהןלהתנצל.בלי

הבמה.קדמתאלהקלעיםמאחוריהזההלא־מדובר

משל־היאאיראשהכששואליםכועסיםאנשים

בת

$TS1$משלבת$TS1$

$DN2$משלבת$DN2$לאגברמתקוממים:הםומשפחה.קריירה

אשה?לשאוללמהמאת,שאלהנשאלהיה

לנשים״,במיוחדרלבנטיתשאלהשזוברור״אבל

המדעניות40מ-לאחתשנבחרהשולדינר,אומרת

״רא־40לגילמתחתבעולםהמשפיעותהצעירות

שית,

$TS1$,״ראשית$TS1$

$DN2$,״ראשית$DN2$הע־רובאתעושותעדייןנשיםהבתיםברובכי

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$.מנשים.שוניםגבריםהעיקר:וזהשנית,בבית

לטעוןניסההקודמתהמאהשלהפמיניזםעובדה.זו
לעשותיכוליםהםשאםבמובןלגבריםשוותשנשים
וב־ממשהדבראותולעשותיכולותאנחנוגםמשהו,

דיוק

$TS1$ובדיוק$TS1$

$DN2$ובדיוק$DN2$להידמותניסוהקודםבדורנשיםהאופן.באותו

שלהפמיניזםאבלהלבוש,בצורתאפילולגברים,

מתבטאמקדמותשאנחנוהשוויוןאחרת.גורםהיום

שהואמהאתלעשותאחדלכלשווההזדמנותבמתן

אנ־דבר.אותוהםונשיםשגבריםאומרלאזהרוצה.

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$בעיותפותריםלאקשיים,אותםעםמתמודדיםלא

היותנואחרת.מתנהליםכלליובאופןדרכיםבאותן

אנחנושבההצורהאתגםרבהבמידהמגדירנשים

ואםשלנו,היומיומיתההתנהלותאתוגםמדעעושות

דברים,לעשותאמיתיתהזדמנותלנשיםלתתרוצים

לב־יצירתייםפתרונותעללחשובצריךמדע,כולל

עיות

$TS1$לבעיות$TS1$

$DN2$לבעיות$DN2$לנר׳.שישהייחודיות
הייתי׳אמהות׳שנקראהזהלעסקשנכנסתי״לפני

אומ־לגברים״,נשיםביןהבדלשוםשאיןמשוכנעת

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$,וולףקרןידיעלהמוענקקרילפרםכלתדודוביץ׳

סטודנטיותעםמדברת״וכשאניצעירים.למדענים

חו־הןשגםרואהאניילדים,עדייןלהןשאיןצעירות

שבות

$TS1$חושבות$TS1$

$DN2$חושבות$DN2$.הזוגבניעםמלאהלשותפותטוענותהןכך

׳אנחנומלא.שוויוןביניהםשישבכךוגאותשלהן

אומרות״.הןתאומות׳,נשמות

מכי־שכולןכך,עלמעידיםהשלוששלהחיוכים



מדעניות־אמהותשלהתופעהנפוצהפוזותבעולםויצמן.במכוןבמעבדהוילדיהן,שולדינרומאיהשרוןמיכלדודובין/ניריתלשמאל:מימיןהמדעניות



שלה.הניסוחואתהזאתהגישהאתרות

היוק־המלגהזוכתשרון,פוסקתשוויון״,אין״אבל

רתית

$TS1$היוקרתית$TS1$

$DN2$היוקרתית$DN2$האירופיהאיחודשלביותרerqהש־בפעם

נייה

$TS1$השנייה$TS1$

$DN2$השנייה$DN2$.זהמאוד,מעורביםבעליםיש״לכולנוברציפות

במ־להיותיכולההיתהלאמאיתנואחתאףברור.

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$תומךבעללההיהאלמלאהיוםנמצאתשהיא

במי־הבדליםבגלללאקיים.לאשוויוןאבלואוהב,

דת

$TS1$במידת$TS1$

$DN2$במידת$DN2$נושאשבעלילומרבהחלטאפשרההשקעה

בסו־נושאיםשאנחנומכיווןאלאמהנטל%05ב-

גים

$TS1$בסוגים$TS1$

$DN2$בסוגים$DN2$נטל״.שלשונים

השוני?מתבטאבמה

בהיבטמעורבותיותרהרבהלמשל,האמהות,״רוב

״הןשולדינר.אומרתהאבות״,מאשרהילדיםשלהרגשי

כלאתזוכרותשלהם:הזמןבניהולגםיותרמעורבות

שצריךהמתנותואפילוהמטלותהאירועים,החוגים,

דורשוזהוהבית,המשפחהשלcpuהןנשיםלהביא.

קוגניטיביים״.משאביםהרבהגםאלאזמןרקלא

שבוהרגע״ולכן,דודוכיץ׳,מסכימההמציאות״,״זו

ומה־העבודהמבחינתמפנהנקודתהואילדיםנולדים

בחינה

$TS1$ומהבחינה$TS1$

$DN2$ומהבחינה$DN2$.מתחתזהאתלטאטאאפשרהזוגית־משפחתית

בזה״.להודותואפשרמזמן,לאעדשעשוכמולשטיח

מיד.בזההודיתןלאאתןשגםמניחה,אני

״כסטו־דודוביץ׳.אומרתתהליך״,עברנו״כולנו

דנטית

$TS1$״כסטודנטית$TS1$

$DN2$״כסטודנטית$DN2$,עולםהיהבושנתקלתיהמדעעולםצעירה
בסבי־שהיההיחידהמודלהיושהםכךגברים,של

בה.

$TS1$.בסביבה$TS1$

$DN2$.בסביבה$DN2$שח־במובןגבר׳׳להיותניסיתיהדרךבתחילתלכן

שבתי

$TS1$שחשבתי$TS1$

$DN2$שחשבתי$DN2$שאנילהודותאוקושישוםלהסגירלישאסור

פו־לעשותכשנסעתיהילדים.בגללבעבודהמוגבלת

םט־דוקטורט

$TS1$פוםטדוקטורט$TS1$

$DN2$פוםטדוקטורט$DN2$בןלישישהעובדהאתהצנעתיבקנדה

והשא־מחוםקדחהשליהבתאחדיוםאבלוילדים.זוג

רתי

$TS1$והשארתי$TS1$

$DN2$והשארתי$DN2$הכירה.לאשהיאבייביםיטרעםבביתאותה

וזהקורם,שלישהעולםהרגשתילמעבדהכשהגעתי

להמשיךשאי־אפשרהבנתיההתפכחות.רגעהיה

המשחק.כלליאתלשנותושצריךככהלהתנהל

כנהלהיותוהתחלתילהתחפשהפסקתייוםמאותו

לאאניהיוםועדמאזהמדעית.הסביבהמולעצמיעם

חלקהןוהדאגות.החולשותהעייפות,אתמסתירה

בס־תמידשהכללשדרשהפסקתיברגעשלי.מהחיים

דר,

$TS1$,בסדר$TS1$

$DN2$,בסדר$DN2$האמיתיותהיכולותאתלהביןלעצמיכשהרשיתי

שלי.בקריירהחשובהכיהפאזהמעברהתרחששלי,

קלים״.יותרהרבהנעשוחיי

המדעשלהטאבו

טוב״שמדעןשולדינר,ממשיכהאתוס״,יש״במדע

תשו־חייו,מהותהואהמדעאחוז.במאהלמדעמחויב

קתו

$TS1$תשוקתו$TS1$

$DN2$תשוקתו$DN2$רמוןסנטיאגואליו.מוקדשכולווכלהבלעדית

בנוירוביולוגיה,גילוייועלנובלפרםזוכהקחאל,אי

והואצעיר׳,לחוקר׳עצותשנקראספרבזמנופירםם

טוברעיה.לבחורכיצדלמדעןשמייעץפרקכולל

לולאפשרכדיעשירהתהיהאםאומר,הואלמשל,

זמ־אתלבטללולגרוםלהאלאבלכלכלית,רווחה

נו

$TS1$זמנו$TS1$

$DN2$זמנו$DN2$׳לו־כותב:הואלמדע.קשוריםשאינםעיסוקיםעל

לא

$TS1$׳לולא$TS1$

$DN2$׳לולא$DN2$כאןלהביאיכוליםהיינוחתומות,שפתינוהיו

דעתקלותלרעיותססגוניותדוגמאותוכמהכמה

מבריקותלקריירותשהפריעואגוצנטריות,ואמהות

בפוליטיקה,מחקרלהמירצעיריםלחוקריםוגרמו

בש־במעבדהנפלאיםוערביםבמכוניתמיקרוסקופ

עות

$TS1$בשעות$TS1$

$DN2$בשעות$DN2$ותיאטרון׳.מסיבותעלשבוזבזו

בליעדמדעלאהובאפשרלא!אומרות,״אנחנו

להיותחייבלאזהאבלמעולות,מדעניותולהיותדי

המשפ־זובשביליחשובהכיהדברשלך.החייםכל

חה,

$TS1$,המשפחה$TS1$

$DN2$,המשפחה$DN2$שאניאומרלאזהעליה.אוותרלאאופןובשום

בקנדהפוסט־דוקטורטלעשות״כשנסעתידודוביך:ניריתפרופ'

שליהבתאחדיוםאבלוילדים.זוגבןלישישהעובדהאתהצנעתי

הכירה.לאשהיאבייביסיטרעםבביתאותהוהשארתימחוםקדחה

רגעהיהוזהקורס,שלישהעולםהרגשתילמעבדהכשהגעתי

ושצריךככהלהתנהללהמשיךשאי־אפשרהבנתיההתפכחות.

בסדר,תמידשהכללשדרשהפסקתיברגעהמשחק.כלליאתלשנות

קלים"יותרהרבהנעשוחיי

מצוינת״.מדעניתלהיותיכולהלא

אומ־הקורם״,אתלפתוחהחלטנוזהבגלל״בדיוק

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$.הלי־אחרימגלותשלנוסטודנטיות״הרבהשרון

דה

$TS1$הלידה$TS1$

$DN2$הלידה$DN2$,קשהלמשפחהעבודהביןשהשילובהראשונה

טוטלימדעןשלתדמיתבראשלהןשישוכיווןלהן,

אנח־שגםתדמיתוזווומןוונדרשהיאמדעניתאו

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$לאשהןחושבותהןהדרךבתחילתבההחזקנו

שישלכךסיבותהרבהישועוזבות.לתחוםמתאימות

האקדמיה,שלהגבוהיםבדרגיםנשיםמעטכךכל

מהן״.אחתבוודאיזואבל

״אתשולדינר.אומרתקשה״,הכיהיא״ההתחלה

מדעעושיםאיךלומדתשעדייןמתחילה,מדעניתגם

קטניםילדיםלךישוגםהזה,בעולםמתנהליםואיך

בלילהישנהלאאתתובעני.הכילטיפולשזקוקים

פגי־סופגשלך,העיקריהעבודהכלישהואוהמוח,

עה

$TS1$פגיעה$TS1$

$DN2$פגיעה$DN2$.להשקשההיחידהשאתחושבתאתאםקשה

להישבר.עלולהאתקל,היהלהןכיהצליחוושאחרות

שבהמשךלראותהיכולתזולסטודנטיותשחסרמה

בקורםמספרותאנחנואזקל.יותרהרבהנעשהזה

היולנושגםמתוודותשלנו,האישיותהחוויותעל

נפ־טובות,תקופותגםהגיעוכךואחרקשותתקופות

לאות

$TS1$נפלאות$TS1$

$DN2$נפלאות$DN2$.אתעברוהןהנה,פרספקטיבה:נותןוזהאפילו

צפויאיךלהןלהסבירלנוחשובנוכל.אנחנוגםאזזה

לה־צריךכךולשםבהמשך,שלהןהמסלוללהיראות

ציג

$TS1$להציג$TS1$

$DN2$להציג$DN2$אדירים,קשייםיששלפעמיםהאמת:אתבפניהן

הסטודנ־כללגבינכוןזהנופל.שאתהטועה,שאתה

טים,

$TS1$,הסטודנטים$TS1$

$DN2$,הסטודנטים$DN2$לס־הקשייםאתלהסגירבמיוחדחשובליאבל

טודנטיות

$TS1$לסטודנטיות$TS1$

$DN2$לסטודנטיות$DN2$עלייךמסתכלותהןאםשלי.הנשים
לעו־שהןיחשבוהןמושלמת,שאתוחושבותבהערצה

לם
$TS1$לעולם$TS1$

$DN2$לעולם$DN2$זה״.אתלעשותיוכלולא

לפ־החלטתןאזמנטוריות,היולאשלכןנראה

תוח

$TS1$לפתוח$TS1$

$DN2$לפתוח$DN2$לאחרות.מנטוריותולהיותקורס

דווקאומדעיתאישיתמבחינה״נכון.דודוביץ׳:

אבללדוקטורט,שלימהמנחהתמיכהלהרבהזכיתי

היהלאואמהות,מדעשללשילובשקשורמהבכל

משלביםאיךאותיהנחהלאאחדאףללמוד.ממילי

מאודהייתיובאמתילדים,גידולעםתובעניתקריירה

כזה״.קורסאזליהיהאםשמחה

בפוםט־דו־מדהימהמנחההיתהדווקא״לישרון:

קטורט,

$TS1$,בפוםטדוקטורט$TS1$

$DN2$,בפוםטדוקטורט$DN2$הייתילאבכללשלי.החיקוימודלהיתהוהיא

אצ־אםידעתילאהאקדמי.במסלולשאמשיךבטוחה

ליח

$TS1$אצליח$TS1$

$DN2$אצליח$DN2$חו־אותהראיתיאבלוהבית,המדעאתלשלב

קרת

$TS1$חוקרת$TS1$

$DN2$חוקרת$DN2$,לשלושה,מסורהואמאמאודנשיתמעולה
שנהיהמהשזהמקווהאנייכולה.אניגםואמרתי,

שלנו״.הסטודנטיותבשבילאנחנו

בנויהשנייה,בפעםאלהבימיםשמתקייםהקורם,

מפ־בכלאחד,כלורבעשעתייםבנימפגשיםמשישה

גש

$TS1$מפגש$TS1$

$DN2$מפגש$DN2$למא־לסטודנטיותפתוחהקורםאחר.נושאנידון

סטר,

$TS1$,למאסטר$TS1$

$DN2$,למאסטר$DN2$בהריוןשנמצאותופוםט־דוקטורטדוקטורט

שא־״חשבנובקרוב.כזהמתכננותאושלהןהראשון

לה

$TS1$שאלה$TS1$

$DN2$שאלה$DN2$בו״,עוסקשהקורסלאתגרחשופותהכיהנשיםהן

השוקאתיחטפומעטשעודאלה״הןשרון.אומרת

להיותעשויהעליהןההשפעהולכןאותן,שיטלטל

כדי20ל-מוגבלהמשתתפותמספרדרמטית״.הכי

שנא־שמהברורולכולןואינטימיות,פתיחותלאפשר

מר

$TS1$שנאמר$TS1$

$DN2$שנאמר$DN2$נכוןבניהולההכרחעלמדברותבו.נשארבחדר

במערכתהצורךועלתפקידיםחלוקתעלזמן,של

חו־בעיקראךוכד׳שמרטפים,הורים,תמיכה

לקות

$TS1$חולקות$TS1$

$DN2$חולקות$DN2$שלאמהעלגםבכנות,ומדברותאישיותחוויות

באקדמיה.עליולדברנהוגתמיד

למשל?מה

נושא״זהדודוביץ׳.אומרתהריון״,על״למשל

סוגאומרתהייתיכמעטבאקדמיה,מדוברלאמאוד

והאח־ממשיכההיאלהריון״,כשנכנסנוטאבו.של

רות

$TS1$והאחרות$TS1$

$DN2$והאחרות$DN2$המנחיםאתכמובן״יידענובהסכמה,מהנהנות

לאיזהנכנסההזאתהעובדהרגע,מאותואבלשלנו.

הוז־אפילואונידונהולאשכבההיאושםבמוחמחסן

כרה

$TS1$הוזכרה$TS1$

$DN2$הוזכרה$DN2$לפ־מפחדיםכךכלמעבדותראשיהלידה.עד

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$אומריםלאשהםעדבמקום,לאמשהולהגיד

אמיתית״.בעיהוזוכלום

בארצותיוקרתיתלאוניברסיטהפעםהגעתי״אני

שלי״והמארחשרון,אומרתהרצאה״,לתתהברית
אח־לילהיותאמורותשהיוהפגישותכלאתביטל

ריה.

$TS1$.אחריה$TS1$

$DN2$.אחריה$DN2$בהריון.את׳אבלאמר:והואלמה,אותושאלתי

לאכולאיךידעלאהואלמקום?׳ממקוםתלכיאיך

כיווןבגולמניות,דילי,לעזורוניסהשליהמצבאת

איתי״.דיברשלא

השינוייםעלבקורםמדברותאנחנו״אזשולדינר:

בתקופתשמתרחשיםוהפסיכולוגייםהפיזיולוגיים

העוב־אתהשולחןעלשמותהלידה.ואחריההריון

דה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$וב־ההורמוניםבגלללהשתבשקצתיכולשהמוח

גלל

$TS1$ובגלל$TS1$

$DN2$ובגלל$DN2$,לנושישהאשםרגשותעלומתעכבותהעייפות
לעבודה״.חוזרותכשאנחנו
אתהמנחותמעלותהקורםשלהמפגשיםבאחד

רבהבמידההואטובה״״אמהותשנקראשמההטענה,

לחץנשיםעלמפעילההחברהחברתי־תרבותי.עניין

אמהותשייחשבוכדימסוימתבצורהלהתנהגעצום

אתתופסותנשיםשבההדרראתומעצבתטובות

שולדינרוקריירה.משפחהביןהאופטימליהאיזון

טובשהכימראיםמדעייםמחקרים״הרבהאומרת:

חב־במסגרתלהיותלמדי,צעירמגילכברלילדים,

רתית

$TS1$חברתית$TS1$

$DN2$חברתית$DN2$במיליםשלהם.הגילאתשתואמתוחינוכית

בח־השלטתהתפיסהזאת,ולמרותגן.עדיףאחרות:

ברה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$שלו.אמאעםבביתלילדטובשהכיהיאשלנו
שעשוומרגישותלגןפעוטותשולחותאמהותאז

שלנושהציפיותלכראחתדוגמהרקזורע;משהו

ומהנורמותמהאמונותמושפעותכאמהותמעצמנו

מחויביהיהשגברלמשל,לגיטימי,מאודהחברה.של

אתשעושהאשהאבללחו״ל,הרבהוייסעלעבודה

אשמה.מרגישהולכןפרגוןפחותלהרבהזוכהזה

טו־היוםשלהגבריםשלפיהידועה,אמירה״יש

בים

$TS1$טובים$TS1$

$DN2$טובים$DN2$טובותפחותהנשיםואילושלהם,מהאבותיותר

ההשקעהשמבחינתהיאהכוונהשלהן.מהאמהות

יותרהרבהעושיםשלנוהבעליםובמשפחהבבית



פמיניסטיתהצהרהרקלאקריסטלים.שלתמונותממאותשנוצרהגרפיתפסיפסעבודת

למדעויצבזןמכוןסלמה־אלבר/אורליוד״רנחעיליתד״רצילום:

פחותעושותשאנחנובעודשלהםהאבותמשעשו

להיותיכולטובה׳אמא׳להיותאבלשלנו.מהאמהות

זוהיאטובהאמאלמשל,בעינישונים.דבריםהרבה

שלהםהצרכיםאתושמההילדיםטובתעלשחושבת

שנ־אמאאומרלאזההעדיפויות.בסדרגבוהבמקום

מצאת

$TS1$שנמצאת$TS1$

$DN2$שנמצאת$DN2$שחלקמאמינות,אנחנוהילדים.עםהיוםכל

לי־ולהראותדוגמהלהוותגםזהטובהאמאמלהיות

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$מאודאוהבשאתהבמקצועלעסוקטובכמה

ומסו־שמחהאמאלהיותעדיףעצמך.אתולהגשים

פקת,

$TS1$,ומסופקת$TS1$

$DN2$,ומסופקת$DN2$איתם,כשהיאשלהלילדיםלתתהמוןלהשיש

הואהמחיראםהילדיםעםהיוםכללהיותמאשר

שעשית״.הבחירותעלממורמרתלהיות

שבההקריטית״בנקודהדודוביץ׳,מסכמת״לכן״,

אחתשכלחשובבקורם,שמשתתפותהנשיםנמצאות

האמהותשלהחשוביםההיבטיםאתלעצמהתגדיר

אתלהנחותחיצונייםלקולותתיתןולאבעיניה

התנהגותה״.

אםשפת

סטודנטיותפעםוהיומעבדהשמנהלותכחוקרות

גםבקורםלחשוףשנכוןהשלושמרגישותבעצמן,

״אנחנוהמנחה.שלזההמתרס:שלהשניהצדאת

שראומרתהמשחק״,כלליאתקצתלשנותמנסות

כסטודנטיות,אליושנחשפנוהמקובל,״האתוסלדינר.

הסטודנטיםואילויכול,כלהואהבכירשהחוקרהוא

אתלשבורחשובבעיניכלום.מביניםלאהקטנים

פחותלאשליהסטודנטיםלתפיםתיכיהזההדימוי

המסלולאתעברולאעדייןשהםאלאממני,טובים
הסטודנטיותאתמשתפותאנחנולכןעברתי.שאני

במנחות״.שלנוובהתלבטויותבקשייםגם

עלגםמדברות״אנחנושרון,מוסיפהשני״,״מצד
המחקר.לתוכניותלמנחהשישוהמחויבויותהלחצים

יוצאתכשהיאנעלבתאוכועסתסטודנטיתפעמיםהרבה

םטוד־לפרויקטמצרףוהמנחהארוכה,לידהלחופשת

נט

$TS1$םטודנט$TS1$

$DN2$םטודנט$DN2$.המשפ־המצבבגללאותןשהדירוחושבותהןאחר

חתי

$TS1$המשפחתי$TS1$

$DN2$המשפחתי$DN2$שהמהלךלהבין,צריךאבלקורבן.ומרגישותהחדש

אטימות,מתוךאוכעונשנעשהלאהמנחהשלהזה

המ־קרובות,לעתיםהמערכת.שלאילוציםבגללאלא

שכורות

$TS1$המשכורות$TS1$

$DN2$המשכורות$DN2$מחקר,מענקידרךמשולמותהסטודנטיםשל

סטו־כאשרהתקדמות.להראותצריךאותםלחדשוכדי

דנטית

$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית$DN2$אושנהחצישללחופשהיוצאיםסטודנטאו

בייחודהעבודה,מבחינתבעייתימאודחורנוצריותר

אתלהשאירחייבהמנחהתחרותיים.מחקרכתחומי

אפ־תמידלאולכןהזמן,כלהמדעבחזיתשלוהמעבדה

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$לידה״.לחופשתיוצאתכשמישהיפרויקטלעצור

הזההקונפליקטאתפותריםאירעושים?מהאז

האמהות?שללאלההמדעאילוציבין

לק־ואפשרלידהלחופשתלצאתבעיהשום״אין

חת

$TS1$לקחת$TS1$

$DN2$לקחת$DN2$שולדינר.אומרתיותר״,ארוכהחופשהאפילו

עםבביתחודשיםמחמישהיותרהייתילמשל,״אני,

המער־אתלהכיןצריךאבלשלי,מהילדיםאחדכל

כת

$TS1$המערכת$TS1$

$DN2$המערכת$DN2$שאנחנוהדבריםאחדהמנחה.עםיחדמראש

הס־ביןטובהבתקשורתהצורךזהבקורםמדגישות

טודנטית

$TS1$הסטודנטית$TS1$

$DN2$הסטודנטית$DN2$והתקופההלידהההריון,במהלךלמנחה

לג־כניםמאודולהיותציפיותלתאםחשובשאחרי.

בי

$TS1$לגבי$TS1$

$DN2$לגבי$DN2$פהאיןדברשלשבסופוולזכורוהצרכיםהיכולות

מולאניהיא:הסטודנטשלהגישהלפעמיםיריבות.

שלוהאינטרסיםנגדכאםשליהאינטרסיםהמנחה,

גדולהכישהתמריץלהביןחשובאבלמעבדה,כראש

והפרויקטתצליחשלושהסטודנטיתהואמנחהשל

תקשורתבעזרתולכןמשותפת,מטרהזוהייצליח.

פתרו־למצואאפשראחריות,לקבלונכונותטובה

נות

$TS1$פתרונות$TS1$

$DN2$פתרונות$DN2$הזההדיוןפעמיםהרבההצדדים.לשנישיתאימו

מוד־לאשכללהסטודנטיות,מבחינתעינייםמאיר

עות

$TS1$מודעות$TS1$

$DN2$מודעות$DN2$המנחה״.שלולשיקוליםלרגישויות

מורכבותו״,כלעלהמצבאתלהציגמנסות״אנחנו

הייחודייםלצרכיםההבנהאת״גםדודוביץ׳.אומרת

המ־שלהתובעניהצדאתגםובאמהות,כנשיםשלהן

דע

$TS1$המדע$TS1$

$DN2$המדע$DN2$במנחות״.שלנוהאנושייםהצדדיםאתוגם

מדגימהסטודנט״,לאבדחוששכשמנחה״למשל,

אחרינעלמותפשוטשסטודנטיותלעתים״קורהשרון.

להיותיכולזההמעבדה.עםקשריוצרותולאהלידה

הדוקקשר,שלסוגהיאהנחיהכילמנחהמתסכלמאוד

עלמבוססתהיאגםיחסיםמערכתכלוכמואפילו,

בקו־לסטודנטיותלשקףלנוחשובלכןהדדית.מחויבות

רס

$TS1$בקורס$TS1$

$DN2$בקורס$DN2$שלהן״.במחויבותלבטוחהמנחהשלהצורךאתגם

סטודנ־רקתנחוהיא,המתבקשתההערהכהאם

טים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$האלה.הבעיותאתמכןותחסכוגברים

״ראשית,שולדינר.אומרתתשובות״,כמהיש״לזה

להיותצריכיםהגבריםהסטודנטיםשגםמאמינותאנחנו

גברכללכןיולדת.שלהםהזוגכשבתבנטלשותפים

מכריחהאנייולדת,ואשתודוקטורטאצלישעושה

בתעםתהיהלו:אומרתאנילידה.חופשתלקחתאותו

בש־שמאמינהמיבתורשלך.הילדאתתכירשלך,הזוג

וויון

$TS1$בשוויון$TS1$

$DN2$בשוויון$DN2$מהמ־חלקשזהלינדמההמינים,לשניזכויות

חויבות

$TS1$מהמחויבות$TS1$

$DN2$מהמחויבות$DN2$.החופשהמדהימה.אגב,זה,שלההשפעהשלי

מעריכותמאודשלהםהנשיםבבית,טובלהםעושה

לעבודהחוזריםהםוחציחודשואחריהמחווהאת
כנישהםלהרגישלהםגורמתהזאתהחוויהמאושרים.

והםטובים,יותראנשיםואפילוטוביםאבותטובים,זוג

מניחגםשזהלינדמהוהתלהבות.מרץבהמוןעובדים

בהמשך״.טובהיותרלהורותהיסודותאת

מב־לגבריםנשיםביןלהשוותדווקארוצים״אם

חינת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$לב,לשים״כדאישרון,מוסיפהההיעדרות״,זמן

חמשבמהלךמילואיםעושיםשגבריםהזמןשמשך

לידה״.חופשותלשתישקולדוקטורטשלשנים
ההב־״זודודוביץ׳,משלימהבעיני״,חשוב״והכי

נה

$TS1$ההבנה$TS1$

$DN2$ההבנה$DN2$לינארי.באופןמתקדםלאמדעדברשלשבסופו

עו־אתהכךבמעבדהזמןיותרשאתהשככללאזה

שה

$TS1$עושה$TS1$

$DN2$עושה$DN2$שליהמחשבתיותהדרךפריצותטוב.יותרמדע

אחו־אחדצעדכשלקחתיהלידה,בחופשותדווקאקרו

רה

$TS1$אחורה$TS1$

$DN2$אחורה$DN2$ובמשמ־רחבבמבטהדבריםאתלראותויכולתי

עות

$TS1$ובמשמעות$TS1$

$DN2$ובמשמעות$DN2$כשהסתובבתיהניתוק,דווקאשלהם.הכוללת

מא־יותרהרבהפורה.הכיהיהבמנשא,הילדהעם

שר

$TS1$מאשר$TS1$

$DN2$מאשר$DN2$למשרד״.באההייתיאילו

אפשרייתרוןומציינתכךמרגישהשרוןגם



שמיםאנחנו״כמדענים,הכפויה.ההפסקהשלנוסף

מריעד()תאריכידד־לייניםקרובותלעתיםלעצמנו

נגישהמאמר,אתנסייםוהזההזההתאריךעדמצאים:

להסת־אפשרהניסוי.אתנשליםהמענק,בקשתאת

כל

$TS1$להסתכל$TS1$

$DN2$להסתכל$DN2$המ־אתולתכנןאמיתידד־לייןכעלהלידהעל

שאבים

$TS1$המשאבים$TS1$

$DN2$המשאבים$DN2$.סימנוהלידותשלושכלמבחינתי,בהתאם

פוריים״.מאודדד־ליינים

אומרת,היאכללי״,״באופןטיעון.עודלהויש

כמולכן,ייחודיים.דבריםלמעבדהמביאות״נשים

ביולוגיםומחו״ל,מהארץחוקריםבמעבדהלישיש

מגוונים,אתנייםומוצאיםשונותדתותבניוכימאים,

גברים״.וגםנשיםגםשיהיובעינינכוןכך

מתפיסתנובעונשיםגבריםלשלבהרצוןכלומר,

יששונותשלקבוצותשמאמינהכללית,עולם

אלה,אתאלהלהעציםשיכוליםשוניםמאפיינים

הבדליםעלהאצבעאתלשיםיודעותשאתןאו

המדעית?בחשיבהונשיםגבריםביןמסוימים

שו־״אנשיםדודוביץ׳.עונהכללית״,תפיסה״זו

נים

$TS1$שונים$TS1$

$DN2$שונים$DN2$בעיותופותריםשונהבצורהמדעעלחושבים

ומאפשרומפרהמעשירוזהאחרים,מכיוונים

מוות־היינולאלכןמחשבתיים.מקיבעונותלצאת

רות

$TS1$מוותרות$TS1$

$DN2$מוותרות$DN2$במעבדה״.נשיםעלאופןבשום

הקורס?עלמקבלותאתןתגובותאילו

לנוהיהלאהראשונה,בפעםאותושפתחנו״לפני

כשאתכך,״גםשולדינר.אומרתיירשמו״,כמהמושג

אזמוגבל,שזמנומרגישהאתלפניוקצתאובהריון

גדולההיתהההיענותאבלקורם.עודלהוסיףלמה

עוברותכשאנחנוהיוםחמים.מאודהיווהמשובים

שהקורסואומרותאלינוניגשותסטודנטיותבמכון,

שה־מרגישותהןבעיקרמחשבתי.מהפךבהןחולל

קשיים

$TS1$שהקשיים$TS1$

$DN2$שהקשיים$DN2$טובות.מספיקלאשהןסימןלאהםחוותשהן

הצ־עלבגלויהמנחיםעםלדברלגיטימציהלהןנתנו

רכים

$TS1$הצרכים$TS1$

$DN2$הצרכים$DN2$תמי־לקבללהןאיפשרוזההלידה,לאחרשלהן

כה

$TS1$תמיכה$TS1$

$DN2$תמיכה$DN2$במובןפרספקטיבה,גםקיבלוהןטובה.יותר

כאלה.עצומיםקשייםרצופההדרךכלשלאשהבינו

המנהרה״.בקצהאורנראהפתאום

בעולם?אחריםבמקומותגםקייםדומהקורס
מפ־זה״אולישרון.אומרתלא״,לנו,הידוע״ככל

ני

$TS1$מפני$TS1$

$DN2$מפני$DN2$יח־מאוחרהלימודיםאתמתחילותבארץשנשים

סית

$TS1$יחסית$TS1$

$DN2$יחסית$DN2$מגיעותהןשאחריו.הגדולוהטיולהצבאבגלל

כברהןשבובגילולפוםט־דוקטורטהשלישילתואר

הקונפליקט.נוצרואזילדים,להביאגםרוצות

הלי־אתמתחילותנשיםהבריתובארצותבאירופה

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$יותרהרבההלידותואתמוקדםיותרהרבה

שפגש־האירופיותהמדעניותלרובלמעשה,מאוחר.

תי

$TS1$שפגשתי$TS1$

$DN2$שפגשתי$DN2$באחד״.מסתפקותשהןאוילדיםבכללאין

״הייתישולדינר,אומרתשלי״,״בפוםט־דוקטורט

ישילדיםכמהשםכששמעוילדים.להשהיוהיחידה

ארצה,כשחזרתישניים!וואו,מגדרם:יצאוהםלי,

לחץיותרישבישראלהשלישי?׳׳מתישאלו:אנשים

מש־עםהולכתשקריירהברורולכולםילדים,להביא

פחה.

$TS1$.משפחה$TS1$

$DN2$.משפחה$DN2$או״.אובחירה:עושיםבאירופה

יל־לישישכשגילוחייזרעלכמוהסתכלו״עלי

דים״,

$TS1$,ילדים״$TS1$

$DN2$,ילדים״$DN2$על־תופעהלהםנראתה״זודודוביץ׳.מוסיפה
טבעית.

$TS1$.עלטבעית$TS1$
$DN2$.עלטבעית$DN2$הערכה״.בהמוןזכיתילרעיוןכשהתרגלו

זואתזומבינותרבות,שניםכברמכירותהן

החברותזו.דבריאתזומשלימותפעםומדיבמהירות

)וכו־העבודהשללהקשרמחוץגםמתקיימתביניהן

ללת
$TS1$וכוללת($TS1$

$DN2$וכוללת($DN2$אתגם,)קבוצתמהוותשהןטוענותוהןהילדים

כנשיםבהתנחלותנומהשוניחלק״זהלזו.זותמיכה

״לאשולדינר.אומרתגברים״,מדעניםלעומתמדעניות

תמיכהקבוצתלהםשישגבריםהרבהשישלינראה

כוח״.המוןנותנתקבוצהכיכמובן,חבל,וזהכזאת.

היאהקורםממטרותאחתכנראה,קשרבלילא

לקבוצתלהפוךשיכולהמסגרת,למשתתפותלהציע

אובהריוןשסטודנטיתהיא״הכוונהעבורן.תמיכה

ותו־מבודדתתרגישלאהראשוניםהאמהותבשלבי

כל

$TS1$ותוכל$TS1$

$DN2$ותוכל$DN2$״ואכן,שרון.אומרתכעוגן״,בקבוצהלהשתמש

קבוצהלעצמןיצרונשיםכמההראשוןהקורםאחרי

של־הפסקהמפגשכלבאמצעהוספנווהשנהכזאת,

כאורה

$TS1$שלכאורה$TS1$

$DN2$שלכאורה$DN2$אבלהמשתתפות,ושלשלנוזמןבזבוזהיא

בהמ־וליצורלהתחברשלהןההזדמנותשזוחשבנו

שך

$TS1$בהמשך$TS1$

$DN2$בהמשך$DN2$הזה,שהקורסהסיבהגםזואותן.שתשרתקבוצה

בעברית.מתנהלבמכון,הקורסיםשארלכלבניגוד

עמוקותואינטימיותשפתיחותמאמינותאנחנוכי

האם״.בשפתרקלהתרחשיכולות

לא"זושולדינר:מאיהפרופ'

שלנו.הראשונההתמיכהקבוצת

למכוןהגענושניםשמונהלפני

שלגדולהיחסיתקבוצהויצמן

לאאחדאףחדשים.סגלאנשי

מעבדהלהקיםאיךמדעןמלמד

נוחכךכלשלאעזרהוזומאפס,

לארץחזרנובדיוקכולנולבקש.

דומים.ואתגריםקשייםוחלקנו

להתייעץלזה,זהלפנותהתחלנו

מאודהיהוזהבקבוצה,ולהיעזר

אפילועידודשאבנומוצלח.

מצב"באותושכולנומההכרה

לנצחגבישים
ענייןרקאינהתמיכהקבוצתשיצירתייתכןאבל

ודו־שולדינרשרון,הגיעושניםכשמונהלפנימגדרי.

דוביץ׳

$TS1$ודודוביץ׳$TS1$

$DN2$ודודוביץ׳$DN2$אתומצאוחדשותסגלכחברותויצמןלמכון

להקיםאיךמדעןמלמדלאאחד״אףנבוכות.עצמן

צעירשחוקר״ולמרותשולדינר.אומרתמאפס״,מעבדה

כךכלשלאעזרהזוהוותיקים,בחוקריםלהיעזריכול

הול־ואזלהיתקעויות,לטעויות,מובילזהלבקש.נוח

כים

$TS1$הולכים$TS1$

$DN2$הולכים$DN2$.שלחלקומנתכמובןהואניסיוןחוסרומסתגרים״

למכוןהתקבלהזמןשבאותוכיווןאךחדש,חוקרכל

הםצעירים,מדעניםשלבמיוחדגדולהקבוצהויצמן

שולדי־ממשיכהטירונים״,היינו״כולנוקהילה.יצרו

נר,

$TS1$,שולדינר$TS1$

$DN2$,שולדינר$DN2$דו־ואתגריםקשייםוחלקנולארץחזרנו״בדיוק

מים.

$TS1$.דומים$TS1$

$DN2$.דומים$DN2$ולהיעזרלהתייעץלזה,זהלפנותהתחלנו
ביכולתכוחהמוןישמוצלח.מאודהיהוזהבקבוצה,

בקושי׳.׳נתקלתיאולעשות׳מהיודעלא׳אנילהגיד

מצב״.באותושכולנומההכרהאפילועידודשאבנו

הצעיריםהמדעניםשלהזאתשהקהילהייתכןאז

שאתןהנשיתהתמיכהקבוצתשלהמודלהיתה

ליצור?מבקשות

״קהילתדודוביץ׳.אומרתלהיות״,יכול״בהחלט

הר־הצורךאתלהציףלנואיפשרההזאתהעמיתים

גשי

$TS1$הרגשי$TS1$

$DN2$הרגשי$DN2$לימדהבהחלטהזאתוההתנסותקודם,שהוכחש

ולאתמיכה,קבוצתשלחשיבותהאתשלושתנואת

המד־היוםעדהקריירה.שלהראשוניםבשלביםרק

ענים

$TS1$המדענים$TS1$

$DN2$המדענים$DN2$הדדית״.עזרההרבהוישחברים,הםפההצעירים

לגברים?גםדומהקורסתעשו

אי״אבלשרון.אומרתמעולה״,להיותיכול״זה

נראהכרגעאיפשהו.להתחילוצריךהכלאפשר

נראהגםוזהלנשים,יותרמתאימהשלנושהתרומה

מא־עצמםעםמנהליםלאגבריםכידחוףיותרלנו

בק

$TS1$מאבק$TS1$

$DN2$מאבק$DN2$המקצועישלהםהתפקידיםביןתמידיפנימי

כבר,אםהכל.לשנותהולכותלאאנחנווהמשפחתי.

תומך״.בעללבחורבאיריעסוקהבאהקורסאז

בשינה?מקצצותובחגים?בשבתותעובדותאתן

״כךשרון,אומרתחיים״,אורחזהמדען״להיות

מגיע.השבועכשסוףפתאוםנכבותלאשהמחשבות

פעולהבשיתופיגםכרוכהשלנוהעבודהזאת,מלבד
וההרהעבודהשימיוכיווןואירופה,הבריתארצותעם

בהחלטאנחנושלנו,עםמסונכרניםלאשלהםפשות

ובחגים״.בשבתותגםלפעמיםעובדות

מק־אני״ולכןשולדינר,אומרתלגבי״,גםנכון״זה

פידה

$TS1$מקפידה$TS1$

$DN2$מקפידה$DN2$לאאניהאלהבזמניםמשפחתיות.חופשותעל

הטלפוןואפילולעבודה,שקשורדברבשוםנוגעת

לקרואבטעותאתפתהשלאכדיבביתנשארהנייד

להיותלישמאפשרהתנתקותשלזמןזהמיילים.

לילדים״.אחוזיםבמאהמחוברת

להש־״חייביםדודוביץ׳,מסכמתשאמרנו״,״כמו

קיע

$TS1$להשקיע$TS1$

$DN2$להשקיע$DN2$עובדיםזאתכשבכלאבלהזמן,שלטובבניהול
אתאוהבותבאמתאנחנוכיעונשלאזהשבוע,בסופי

עושות״.שאנחנומה

מו־ולאהכרחהיאעבורןששינהמודות,שלושתן

תרות

$TS1$מותרות$TS1$

$DN2$מותרות$DN2$וחצישבעעדשבעישנותוהןלקצץ,שאפשר

בלילה.שעות

לכלויתרתן.אחדדברעלשלפחותלב,שמתי

שאינהעובדהאחד,משפחהשםישמכןאחת

שםזההמקובל.הפמיניסטיהנוהגאתתואמת

הנעורים?שםאוהנישואים
שו־אומרתבעלי״,שלזההואשליהמשפחה״שם

לדינר.

$TS1$.שולדינר$TS1$

$DN2$.שולדינר$DN2$שאםכךרוזיק־רוזן,הואשליהנעורים״שם

ומלבדמוגזם.היהכברזהמקףעודמוסיפההייתי

ומעדיפהחיצונייםבסממניםמאמינהלאאניזאת,

הואשבעליכיווןהיחסים.מערכתשלבתוכןלהתרכז

המ־שםאתלאמץבעיהשוםליאיןבכל,מלאשותף

שפחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$.שווהחלקלוקחשלאבעלליהיהאםשלו

לי״.עוזרהיהלאבשםמקףשוםהבית,בניהול

לא־המשפחהשמותאתשינוודודוביץ׳שרוןגם

לה

$TS1$לאלה$TS1$

$DN2$לאלה$DN2$הקריירה״לאורךדומים.משיקוליםזוגןבנישל

לטובתמשותפותהחלטותקיבלנוואניבעלישלי,

היה״וזהדודוביץ׳,אומרתשלי״,האקדמיהקידום

בעי־בעלי.מצדזמניים,משמעותיים,בוויתוריםכרוך

ני

$TS1$בעיני$TS1$

$DN2$בעיני$DN2$זוגבניביןלשוויוןמשמעותייותרהרבהמבחןזה

באופןמשתמשותגםהןהמשפחה״.שםבחירתמאשר

״בן־זוגי״.או״אישי״ולא״בעלי״בכינויחופשי

דל־שעלמעבדהפניעלעוברתאניהחוצהבדרך

תה

$TS1$דלתה$TS1$

$DN2$דלתה$DN2$פיקםליםממאותמורכבהואגדול.פוסטרתלוי

מחייכות,מדעניותשתישלתמונהשיוצריםגבישיים,

Crystalsareהכיתוב:ומתחתיהן girl'sbest
Mendsהג־האשה(.שלהטוביםידידיההם)גבישים

בישים

$TS1$הגבישים$TS1$

$DN2$הגבישים$DN2$המדעניות,שלהחלבונייםהמחקרמושאיהם

מו־מריליןשלמילותיהעלפרפראזההואוהכיתוב

גרו

$TS1$מוגרו$TS1$

$DN2$מוגרו$DN2$בלו־מעדיפים״גבריםבסרטיהלומיםעלששרה

נדיניות״.

$TS1$.בלונדיניות״$TS1$

$DN2$.בלונדיניות״$DN2$שמעמידהפמיניסטית,הצהרהרקלאזו

שלתשוקתןכמושאיהלומיםמולמדעייםגבישים

שקוראתבשובבותה,מקסימהאמירהגםאלאנשים,

כלומרנהנות,כלומרבנות,כלומרgirlsלמדעניות

וגם.גםלהיותאפשרהמסר:זהאוליכימשחקות.

האלהבחיים״יששולדינר:שמתנםחתכמואו

שניביןלשלבהיכולתוהתרגשות.ויופיכיףהמון

היאומדעמשפחהכלותעדאוהבשאתהדברים

אומ־זאתפוסקת.בלתישמחהמחוללתוהיאהזדמנות

רת,

$TS1$,אומרת$TS1$

$DN2$,אומרת$DN2$הקושיהעניין.זהאבלפוסקת...דווקאלפעמים

לעשותאפשרבווכשמכיריםמהסיפור,חלקהוא
הכל״.


