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לפרופ' פנינה להב
הפרס ניתן לפרופ' פנינה להב על ספרה החלוצי פורץ הדרך Golda Meir: The Only Woman in

 the Roomהביוגרפיה של ראשת הממשלה גולדה מאי ר .הספר נמצא בשלבי עריכה לקראת פרסו מו
בשנת  2022באחת מהוצאות הספרים האקדמיות המובילות בעולם . Princeton University Press
ספרה של פ רופ' להב שוטח ביוגרפיה רחבת יריעה ,נועזת ופורצת דרך .בכך תורמת פרופ' להב תרומה
ייחודית להבנת הביוגרפיה הייחודית של גולדה מאיר ומחזירה את מקומן של הנשים כחלק בלתי נפרד
מההיסטוריה האנושית והחברתית .ב תרומת ה הייחודית והמקיפה לשימור מורשתה של גולדה מאיר,
ראשת הממשלה הראשונה של מדינת ישראל ,עוסקת פרופ' להב לראשונה בתחום שטרם נחקר לכל
עומקו ,והוא ההיסטוריה של נשים בישראל בראי היותה של גולדה אישה שהגיעה לפסגת העשייה
המדינית והפוליטית בישראל ובעולם שהיה גברי בעיקרו .פרופ' להב אינה נרתעת מהתייחסות לנושאים
הנוגע ים לאישיותה של גולדה מאיר בסיפור חייה ,תוך התייחסות לקשיים ,לסתירות ,לנקיפות המצפון
ולחיבוטי הנפש בפניהם עמדה גולדה מאיר האשה ,רעיה ואם ,ולפשרות הרבות שעשתה בהתמודדות
עם מחסומים תרבותיים ,רגשיים ומבניים ,בשאיפתה להגשמה אישית בדרכה כמנהיגה .פרופ' להב
סוקרת בעדשת המחקר המגדרי את התפתחותה האישית והפוליטית של גולדה מאיר על רקע הנסיבות
והערכים אשר שררו במהלך חייה ומתעד את ההפליה המגדרית והדעה הקדומה שאפפו את גולדה מאז
נכנסה לפוליטיקה ועד סוף ימיה ,את התמודדותה עם הלחצים החברתיים הדעות הקדומות ואיך ,למרות
כל אלה ,הגיעה לראש הפירמידה הפוליטית בישראל ובעולם.
על כל אלה אנו מתכבדים להעניק לפרופ' פנינה להב את פרס ראשת הממשלה גולדה מאיר לשנת .2021
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