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        תקציר תקציר תקציר תקציר 

הניסיון לעצב מחדש דפוסי . מחקר זה בוחן את עיצובה של הנשיות כחלק מבנייתה של תנועת העבודה הציונית

. היווה חלק מתפישה רחבה בתנועה הציונית -תפישות של נשיות וגבריות ותפקידי נשים וגברים בחברה  –מגדר 

והתבסס , העליה השניה, מש תפישה זו הואץ עם ראשיתו של גל העליה הראשון המשויך לתנועת העבודההניסיון למ

  . לנשיות ולתפקידי הנשים בחברה תבתקופה זו ובקבוצה זו בולטת במיוחד ההתייחסו. בתקופת העליה השלישית

תפקידן של , שים בעבודהמקומן של נ: מרכזייםבתקופת העליה השניה התרכז מאבקן של נשים בארבעה תחומים 

ובמיוחד  –התחום הראשון . נשים בפוליטיקההשתתפות הקשר בין אשה למשפחה ו, נשים כעובדות הביתיות

היה מרכזי ביותר באידיאולוגיה ובמעשה של אנשי העליה השניה ובתפישת הפועלות את עצמן  - העבודה החקלאית 

מאבקן לעבודה חקלאית לשאת פירות מתוך מהלך של התחיל  ,לאחר תקופה סיזיפית של מאבק אינדיבידואלי. בפרט

במקביל ניהלו הפועלות מאבק . הכשרה מקצועית לנשים בענפים חקלאיים ייחודיים להן שהיו חסרים במשק היהודי

פרטי - כך איבדו עבודות אלה חלק משקיפותן ועברו מהמרחב הביתי. לשוות למלאכות הביתיות מימד מהפכני

  . נשחק אך מעט ולא נותק המחויבות של נשים לעבודת אלהשל עבודת הבית בל הסטאטוס הנמוך א. למרחב הציבורי

תהליך הקמת המשפחות בקרב אנשי העליה השניה היה בעיקרו מאוחר והיה קשור בהתייצבות ובהקמת נקודות 

ות שבהן מגמה סמויה שהתנגדה לנישואין ולהקמת משפחות בקרב הפועלות גרמה לכמה מהמרכזי. התיישבות

  . לדחות הקמת משפחה ואף לוותר עליה

נשים השתלבו המהלכים הפוליטיים של אנשי . 'האשה הפוליטית'כל התחומים הללו התמצו אל תוך עיצובה של 

. עם זאת ניכרת שתיקה של הפועלות ובשאלות הייחודיות לפועלות בתחילת התקופה ,העליה השניה כבר מראשיתה

. יע להישגים משמעותיים ויציבים בעיצוב מקומן בחברה ללא פוליטיקה של ארגון ודיבורהבינו שלא יוכלו להג ןחלק

  . תובנה זו הביאה להקמת תנועת הפועלות

מבוסס על המחויבות של נשים לפועלות בעליה השניה שבכל ארבעת התחומים ניתן לאתר דפוס פעולה אופייני 

בכל , עם זאת. דפוס זה המשיך ללוות את הפועלות. הןנפרדים ל לבניין הציוני והסוציאליסטי תוך יצירת שדות פעולה

  .התחומים היו שאיפות הפועלות מרחיקות לכת מהישגיהן המכובדים בפני עצמם

ובמיוחד , סיומה של המלחמה. במהלך מלחמת העולם הראשונה אפשרו להן הישגיהן לעבור את תקופת המשבר

  . חולשות מאבקןחלק מחשפו , ל כמעט נשיםהגיוס לגדודים העבריים בצבא הבריטי שלא כל

אמנם . תקופת העליה השלישית היוותה תקופת ביסוס ומיסוד של חלק ניכר מהדפוסים שנוצרו בתקופה הקודמת

רבות מנשות העליה השלישית טענו כי המאבק על מקומה של האשה בחברה הסתיים בהצלחה אך חלקן נאלצו 

זיים שלושת המהלכים המרכ. אז נעזרו בוותיקות ובדפוסי הפעולה שלהן. להיאבק בכל זאת כאשר נתקלו בקשיים

  . ההתיישבות השיתופית והמיסוד הפוליטי, בתקופה זו היו התיישבות בערים

ערוץ נוסף שנוצר למען . המהלך הראשון הביא ליצירת ענפי עבודה ייחודיים לנשים גם בעיר בעיקר בתחום הבנייה

בהתיישבות  הניכר, במסגרת המהלך השני. שנועדו להכשיר נשים לעבודה חקלאית הנשים בעיר היו משקי הפועלות

קיים . אלא כחלק מעולם העבודה ומהפוליטיקה, לא רק כאם או כבעלת בית, השיתופית תשומת לב לשאלת האשה

, אך  -הקיבוץ הגדול והקיבוץ של השומר הצעיר , העבודים מושב, הקבוצה –שוני בין דגמי ההתיישבות השונים 

שקיפותן גם אם נשארו באופן ברור מאיבדו נשים ועבודות הבית ענפים חקלאיים במיוחד לנוצרו כמעט בכולם 

  . תפקידן של נשים

. מיסודה של הפוליטיקה של נשים בתוך תנועת העבודה באה לידי ביטוי בהקמת מועצת הפועלות בתוך ההסתדרות

סדות ההסתדרות אפשר לנהל פוליטיקה שהיא נפרדת אבל לא האיזון בין ההתנהלות הנפרדת לבין השילוב במו

  . ויתרו על הערוץ הפוליטי כערוץ פעילות אישי, גם הבולטות שבהן, עם זאת רוב הנשים. נבדלת

תנועת העבודה שינתה אם כן באופן מהותי את תפקידיהן של נשים בחברה גם אם שאיפותיהן של רבות מהנשים 

השוויון המיוחל בין נשים לגברים לא הושג אך נשים וגברים זכו לחופש גדול . ולאושלקחו חלק במהלכים אלה לא מ

 . יותר מתוך המחויבות לבניית החברה החדשה
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  מבוא 

מחקר זה מבקש לבחון את עיצובה של הנשיות כחלק מבנייתה של תנועת העבודה ותרבותה 

ודה הציונית שאפה לשינוי תנועת העב. 'העליה השלישית'ו' העליה השניה'בתקופות הנקראות 

תפישה מהפכנית זו כללה . שינוי מקיף ושורשי בכל תחומי החיים ,ממשי בחייהם של היהודים

ושל  ,הגדרה מחודשת של גבריות ובמידה מעטה יותר של נשיות -כבר מראשיתה שינוי מגדרי 

ו של גל הניסיון לממש תפישה זו הואץ עם ראשית. מקומם ותפקידם של גברים ונשים בחברה

והתבסס לאחר מלחמת העולם  -העליה השניה  -המשיך לתנועת העבודה  ,העליה הראשון

 תבתקופה זו ובקבוצה זו בולטת במיוחד ההתייחסו. בתקופת העליה השלישית ,הראשונה

מבקש מחקר זה לקשור  ,למעשה. 'הציונית אשהה'ליצירת  -לנשיות ולתפקידי הנשים בחברה 

ובין  -שינוי בתפישת הנשיות ובתפקידן של נשים בחברה  -' הציונית אשהה'בין עיצובה של 

  .תנועת העבודה

שותפותן של נשים בפוליטיקה . הציונית היה פרויקט של התנועה הציונית כולה אשהעיצוב ה

כך גם השתתפות נשים בכוח העבודה שלא  1,הציונית כמעט מראשיתה היתה חלק מפרויקט זה

מעורבות של נשים בחינוך ופיתוח שרותי חברה  ,ישה אידיאולוגיתאלא כחלק מתפ ,מתוך כורח

באופנים שלא היו מקובלים בחברה היהודית המסורתית ותוך  ,ורווחה באמצעות ארגוני נשים

ניתן לייחס שינויים אלה במעמדן של . העברת חלק מסוים מהכוח הפוליטי לידיהן של נשים

בקרב העולים  ,כפי שהראתה בילי מלמן ,יוחדאבל הם בלטו במ ,נשים לחברה הציונית כולה

   2.והעולות לארץ ישראל

חדר אל במת המחקר  ,הבנייתה של הנשיות ושינוי במעמדן של נשים ,מימד זה של הציונות 

בין המרכזיים . הספרות וההיסטוריה בשלושים השנים האחרונות ,בתחומי הסוציולוגיה

יוסי בן ארצי ומרגלית שילה על  ,אהרנסוןבמחקרים אלה אפשר למנות את מחקריהם של רן 

את מחקרה של מלמן על הדור השני במושבות  3;מקומן של נשים בעליה הראשונה ובמושבות

דבורה ברנשטיין ובת שבע מרגלית שטרן על נשות  ,מחקריהן דפנה יזרעאלי 4;העליה הראשונה

                                                           

 
: להלן( 5' עמ ,)הוצאה מחודשת) (1977: חיפה( ,ישראל-ארץהתאחדות נשים עבריות למען שוויון זכויות ב ,שרה עזריהו1

 ,'1917-1926: ישראל-בארץ לזכות בחירה ביישוב היהודי מאבקן של הנשים? לשוויוןבדרך  האמנם' ,וי'ביז- פוגלסילביה ; )עזריהו

 ).האמנם ,וי'פוגל ביז: להלן( 262-26' עמ ,)1992(ד "ל רבעון למדעי ההתנהגות: מגמות

 246-247 'עמ ,)ז"תשנ(ב "ס ציון ,')1890-1920(יות ישראל-ארץו מגדר: מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב' ,מלמן יביל 2

 ,יפה ברלוביץ; )אתגר המגדר ,שילה: להלן( 25' עמ ,)2007: אביב-תל( מגדראתגר ה ,מרגלית שילה; )מן השוליים ,מלמן: להלן(

  .והלאה 47' עמ )1996: אביב- תל( להמציא ארץ להמציא עם
 9 יהדות זמננו ,')1903-1882(בעליה הראשונה  אשהעל מקומה של ה? במפעל התחייה" חברה"או " עובדת"' ,שילהמרגלית  3

יעל : בתוך' )1914-1882( ישראל-ארץב התישבותבראשית ה אשהה: בין איכרים לפועלים' ,בן ארצייוסי ; 121-147 'עמ ,)ה"תשנ(

נשים ' ,רן אהרנסון; )האשה ,בן ארצי: להלן( 306' עמ ,)ה"תשנ: ירושלים( אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות ,)עורכת(עצמון 

חטיבה  ,)ן"תש :ירושלים( דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ,'ישראל- היהודית בארץ י היום יום בראשית ההתישבותבחי

 ).נשים ,אהרנסון: להלן( 311-305' עמ ,'כרך א ,'ב

 . מן השוליים ,מלמן 4
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המאבק על זכות הבחירה וי על נשים בקיבוצים ועל 'מחקריה של סילביה ביז 5;תנועת העבודה

ומחקריה  7וכן את מחקריה של איל כפכפי על נשים בקיבוצים 6;לנשים במוסדות הישוב

   9.אלה הם רק מעטים מתוך המחקרים בגל זה 8.הנוספים של שילה על נשים במגזר האזרחי

היא כי השינוי המשמעותי והשורשי ביותר בתפקידן  ,שקדמה לגל מחקרים זה ,טענה ותיקה

טענה זו אותגרה לא מעט בחלק מהמחקרים  10.שים בחברה הציונית קשור בתנועת העבודהשל נ

מחקרים אחדים חזרו אל העדויות הקיימות וטענו כי השינוי שחל במעמדן של : שהוזכרו כאן

מחקרים אחרים טענו שקבוצות אחרות  11;נשים בתנועת העבודה לא היה ממשי ועמוק מספיק

עבודה זו חוזרת לטענה הוותיקה  12.ליכי שינוי משמעותיים יותרבתנועה הציונית הובילו תה

  . ומבקשת לאשש אותה תוך בחינתה מזוויות חדשות

. שלושה מפתחות מאפשרים בחינה מחודשת של עיצוב הנשיות בתנועת העבודה בראשיתה

 ,ארגוניים-הראשון הוא שימוש בקטגורית המגדר תוך שילוב בין בחינת מנגנונים פוליטיים

                                                           
תנועת  ,יזרעאלי: להלן( 109-140' עמ ,)1984( 32 קתדרה ,'1927מראשיתה ועד  ישראל-ארץתנועת הפועלות ב' ,דפנה יזרעאלי 5

- ארץאשה ב ,ברנשטיין: להלן) (1987: אביב- תל( השאיפה לשוויון בתקופת הישוב ישראל-ארץאשה ב ,דבורה ברנשטיין; )הפועלות

 1903-1914 ,העליה השניה ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'תקוות ואכזבות - פועלות וחלוצות בעליה השניה ' ,דבורה ברנשטיין; )ישראל

 ,'הפועלת בעלייה השנייה' ,דפנה יזרעאלי ודבורה ברנשטיין; )פועלות וחלוצות ,ברנשטיין: להלן( 145-163' עמ ,)1984: ירושלים(

בת שבע מרגלית ; )יזרעאלי וברנשטיין :להלן( 306' עמ ,)1997: ירושלים( מחקרים ,העליה השנייה ,)עורך(ישראל בר טל : בתוך

 ). גאולה ,מרגלית שטרן: להלן) (2006: ירושלים( גאולה בכבלים ,שטרן

: להלן( 143-162' עמ ,)א"תשנ(' ו שורשים ,')1910-1948(המקרה של נשים בקיבוץ  ,אמהות ומהפכה' ,וי'זיב- לביה פוגליס 6

  .האמנם ,וי'ביז-פוגל; )אמהות ,וי'ביז-פוגל
עיונים בתקומת  ,'הצעיר לנשים-לבים ביחסו של השומרש: מסובלימציה של הנשיות לסובלימציה של האימהות' ,איל כפכפי 7

 Eyal Kafkafi, 'The Psycho-Intellectual;306-346  'עמ ,)2001( 11 הישוב ומדינת ישראל ,הציונות מאסף לבעיות: ישראל

Aspect of Gender Inequality in Israel's Labor Movement', Israel Studies 4.1 (1999), pp. 188-211.   

 . 193-218' עמ מגדראתגר ה ,שילה: בתוך ,'לדמותה של האשה בעליה השניה' ,מרגלית שילה 8
רמת ( דיוקנה של חלוצה -מרים ברץ  ,סמדר סיני: ניתן לציין מחקרים ביוגרפים על כמה נשים בולטות שיצאו בשנים האחרונות 9

 Ruth; )ד"תשס: רמת גן( ,ביוגרפיה של מהפכנות תרבותית – רחל כצנלסון שזר ,תמר שכטר ;)מרים ברץ ,סיני: להלן) (2008: אפעל

Kark, '"Not a Suffragist"?: Rachel Yanait Ben-Zvi on Women and Gender', Nashim: A Journal of 

Jewish Women's Studies & Gender, 7 (2004), pp. 128-150, ועוד .  

 ,משה ברסלבסקי; )תנועת הפועלות ,פישמן: להלן( 3' עמ ,)1929: אביב-תל( ישראל-ארץתנועת הפועלות ב ,עדה פישמן 10

תולדות  ,)אבן שושן(צבי רוזנשטיין ; )ברסלבסקי: להלן) (1962; 1959; 1956; 1966אביב - תל( ישראלית- תנועת הפועלים הארץ

 ). אבן שושן: להלן( )ו"תשט: אביב- תל( ישראל- תנועת הפועלים בארץ

בצורה מרוכזת  ;יזרעאלי וברנשטיין; )1982 :אביב- תל( נשים במלכוד ,)עורכות(רות שריפט  ,ידמןאריאלה פר ,דפנה יזרעאלי 11

 . ועוד 122' עמ ,מרים ברץ ,סיני ;383' גאולה עמ ,מרגלית שטרן - יותר 
וי 'ישראל כתבה סילביה פוגל ביז-על הנשים האזרחיות ומרכזיותן במאבק על מעמד הנשים בציונות ובישוב היהודי בארץ 12

לאחרונה כתבה מרגלית שילה  ,כאמור). האמנם: וי'פוגל ביז(באוניברסיטת פריז ובכמה מאמרים  ,בצרפתית ,בעבודת הדוקטורט שלה

יוסי בן ארצי טען . 193-218' עמ ,אתגר המגדר ,מרגלית שילה: על מרכזיותן של הנשים האזרחיות במהפכה המגדרית בתנועה הציונית

התפתחות מושבות העלייה הראשונה ' ,יוסי בן ארצי -השניה היה כמעט זהה למעמדן בעליה הראשונה  כי מעמדן של נשים בעליה

-169' עמ ,)1997: ירושלים( מחקרים ,העליה השנייה ,)עורך(ישראל בר טל : בתוך ,'והקמת מושבות חדשות בתקופת העלייה השנייה

 ). התפתחות ,ארצי-בן :להלן( 135
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ובין דיון במערכת הדימויים של נשים וגברים בתרבות  ,שפיעו על מקומן של נשים בחברהשה

בקשר שבין הפעולה הממשית של נשים בתנועת  ,אם כן ,מחקר זה עוסק 13.תנועת העבודה

ובהשפעתו של שילוב זה על חייהן של נשים  ,העבודה ובין דימוין של נשים בתרבות העבודה

 ,זאת בשונה ממחקרים קודמים. יהודית החדשה בארץ ישראלועל חלקן בעיצוב החברה ה

לא רק  ,המחקר עוסק בעיצוב מגדרי במובנו הרחב 14.שהתמקדו בעיקר באחד מתהליכים אלה

כיחסי כוח בין נשים וגברים אלא ככלי לעיצוב חברה חדשה ולהרחבת חירותם של נשים 

   .וגברים

חינת תפקידן של נשים בתנועת מפתח שני המאפשר ראיה מחודשת של נושא זה הוא ב

דהיינו ביחס למצבן של נשים בחברות אחרות  ,ציוני ועולמי ,העבודה בהקשר ארץ ישראלי

מאבקים על מעמדן של נשים התנהלו בתקופה הנחקרת במקומות . בעולם באותה התקופה

 המאבק ,ולכן בחינה השוואתית של השינוי במקומן של נשים בתנועת העבודה ,שונים בעולם

עשויה לשפוך אור חדש על התהליך ועל  ,הצלחותיו וכישלונותיו ,של נשים וגברים על שינוי זה

בחינת הֶהקשר מחייבת שימוש במדדים להצלחה ולכישלון שאינם . תנועת העבודה בכלל

מדדים ההופכים את האכזבות שנחלו חלק  ,מבוססים רק על הציפיות המוקדמות של הפועלות

  .הציונית להצלחות מרחיקות לכת אשהנוי בעיצוב המהנשים שנאבקו על שי

מפתח שלישי להבנה מחודשת של עיצוב הנשיות בתנועת העבודה הוא יצירת רצף בין שתי 

תוך דיון במקומה  ,לפני מלחמת העולם הראשונה ואחריה -התקופות המעצבות של התנועה 

ובין נשים וגברים בכל  הקשרים בין שתי התקופות. של המלחמה בתהליכים שעיצבו קבוצה זו

העליה השניה . אחת מקבוצות עולים אלה תרמו רבות לעיצובה של אשת תנועת העבודה

ועם זאת התקופות השונות הביאו לארץ קבוצות  ,והעליה השלישית נחשבות לעתים לרצף אחד

המחקר מבקש להצביע . שונות של חברי תנועת העבודה וחוויות שעיצבו תפישות עולם חדשות

השוני ועל הדמיון בין שתי העליות ועל הקשר ביניהן כהסבר מרכזי להבנת עיצוב הנשיות על 

   .של תנועת העבודה ועיצובה של תנועת העבודה בכלל

כתנועה מרכזית בין נושאי דגל  ,כי תנועת העבודה ,אם כן ,טענה מרכזית של המחקר היא

ילה שינוי משמעותי במעמדן הוב ,השינוי והמודרניזציה בחברה היהודית וביחיד היהודי

                                                           
 ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'קטגוריה שימושית לניתוח היסטורי: מגדר' ,ון וולך סקוט'ג 13

 ).מגדר ,סקוט: להלן( 327-356' עמ ,)2006 :אביב-תל( מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז- פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש

מחקרים . תנועת הפועלות ועוד ,יזרעאלי; גאולה ,מרגלית שטרן: דוגמאות להתמקדות במימד הפוליטי ניתן למצוא במחקרים 14

 כתבים אוטוביוגרפיים מאת נשים בנות העליה השנייה ,תמר הס: למשל. העוסקים בעיקר בדימוי נשים הם לרוב מחקרים ספרותיים

-דהן. ה ,פרידמן. א ,יזרעאלי. תוך דב: בתוך ,'החיים מחוץ לקנון: לקט פאה ושכחה' ,חנה נוה; )כתבים ,הס: להלן) (2003: ירושלים(

; )לקט ,נוה: להלן( 49-106' עמ ,)1999 :אביב- תל( פוליטיקה מגדרמין  ,)עורכות(וי 'ביז-פוגל. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,הרצוג. ח ,כלב

 20-25 'עמ ,)2002( 264 לספרות ולתרבות: 77עתון  ,'בראי הספרות העברית ,נשים במערכות ישראל - נושאות הכלים ' ,נורית גוברין

  . ועוד
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שינוי זה לא היה רדיקלי דיו לחלק מחברות תנועת . ובתפקידן של נשים בחברה הציונית

  .אך הוא היה משמעותי ביותר בזמנו ובר קיימא ,ולא היה מנותק מהנעשה מחוצה לה ,העבודה

 נבע ממאבק מתמשך וקשה של ,תפקידי הנשים ומקומן בחברה ,עיצוב מחודש של הנשיות

עצם המאבק . מאבק שחברו אליו גם גברים ,נשות התנועה בעזרתן של נשים מחוץ לתנועה

מאבקיהן  יהישג. המתמשך והצלחתו מצביעים על אופיה המהפכני העמוק של התנועה כולה

כפי  ,של נשות תנועת העבודה לפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה היו רבים ומשמעותיים

לצד תחושת האכזבה  ,הישגים אלה. מימד חדש לאחר המלחמה והם קיבלו ,שיראה מחקר זה

  . הם בסיס להבנה של התנועה כולה ,של רבות מהפועלות

  

  עיצוב הנשיות ותפקידי נשים בחברה ,מגדר

מייצג את מושג זה  15.עיצוב תפישת הנשיות ותפקיד הנשים בחברה הוא ביטוי של המושג מגדר

בניגוד למושג מין  ,'גברי'ומה ' נשי'מה : לנשים תרבותיים בין גברים-ההבדלים החברתיים

)Sex(, כלומר  ,והתרבותיים ההבדלים החברתיים 16.זכר ונקבה: המייצג הבדלים ביולוגיים

אינו מהות אוניברסלית ויציבה שאינה  ,אם כך ,המגדר. משתנים מחברה לחברה ,המגדר

 ולכן המגדר הואלאחרת  משתנה ומקבוצה חברתית אחת' גבריות'וה' נשיות'הגדת ה .משתנה

הדרך שבה מגדירה קבוצת אנשים את המושג . היסטורי-פוליטי-מהות התלויה בהקשר חברתי

חלק מהגדרת קבוצה זו  ןה ,'אשה'הדרך שבה היא מגדירה את המושג  ,עוד יותר מכךו ,'גבר'

 על הדרך שבה היא ,הגדרות הנשיות והגבריות שופכות אור על מהותה של הקבוצה. כחברה

בין אם הם רוצים להצטרף  ,ועל הדרך שבה רואים אותה אחרים ,רואה את עצמה ואת יעודה

  . מתנגדים לה או אדישים כלפיה ,סולדים ממנה ,אליה

בין מבוגרים  ,לרוב נעשים השינויים בהגדרת הנשיות והגבריות תוך מאבק מתמיד בין יחידים

אבל גם  ,מאבקים אלה הם אישיים. ותיקים וחדשים וכמובן בין נשים וגברים ,וצעירים

הוא לעתים קרובות סמוי או מאבק על הגדרה חברתית . קבוצתיים ואפילו מגדריים כוללים

. שנגדו מתנהל המאבקההגמוני שכן חלק ממטרותיו הן לחדור אל תוך המרכז החברתי  ,חתרני

פישות העיסוק בת. לכן קשה לעתים לאתר את אזורי השינוי ואת המאבקים שנעשו למענו

חודרים אל מבני  ,בשינוי בתפקידי נשים וגברים בחברה ובמאבקים על שינוי זה ,המגדריות

מאתגרים את התפישה העצמית שלה וחושפים רבדים סמויים שאינם באים  ,העומק של החברה

  .לידי ביטוי באמצעים אחרים

                                                           
. מגדר ,סקוט: נות של מושג זהומשמעויותיו השבדיון בגלגול ו .Genderהעברי למושג האנגלי  תרגוםהמושג מגדר הוא ה 15

  .1986המאמר יצא לאור לראשונה בשנת 
 ,ל הבדלים אלהלא אכנס כאן לדיון בעצם קיומם ש. הבדלים ביולוגיים הוא מוטעה שהרעיון שלאף שיש חוקרים הטוענים  16

  . ואחרים) 2001: אביב-תל( קוויר באופן ביקורתי ,ודית באטלר'ג ,למשל ,לעמדה אחת בנושא ראה
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של מקומם  עיצוב מחודש ,שינוי זה היה בראש ובראשונה שינוי בחייהם של נשים וגברים

הוא כולל בתוכו עיצוב של דימוי הנשיות  ,אמנם 17.ושל תפקידיהם של גברים ונשים בחברה

אבל אין מדובר ; והגבריות בכל האמצעים הטקסטואליים והויזואליים הקיימים באותה החברה

אלא בחשיבה מחודשת על התפקידים הממשיים של נשים וגברים בחברה לאור  ,בדימוי בלבד

  .אידיאולוגיים ופוליטיים בחברה זו ובחברה האנושית בכלל ,חברתיים ,כלייםשינויים כל

ובכלל זה  ,תקופת העליה השניה היא תקופה של שינוי במבנה החברתי כולו ,כאמור

 - בהגדרות הנשיות והגבריות ובתפקידי נשים וגברים  -העיסוק במגדר . בתפישות המגדריות

האם המהפכה חדרה גם ליחסים . העליה השניהיכול לשפוך אור על מהותה הפנימית של 

האם שינתה את תפקידי ? היחסים בין נשים לגברים ויחסי משפחה -העמוקים ביותר בחברה 

עד כמה העזו גברים ונשים לשנות את תפישות המגדר שלהם ושל ? הנשים והגברים בחברה

  ? החברה הסובבת

בתנועת העבודה  עיצוב הגבריות למרות חשיבות ,נשיותבכמעט אך ורק זו מתרכזת עבודה 

גברי  הוא ,ובמיוחד הציוני ,היהודי החדששטענו  אףחוקרים אחדים . ובתנועה הציונית בכלל

גישה זו בולטת במיוחד במחקריו של חוקר הספרות מיכאל . או לפחות אנדרוגיני במהותו

בילי  19.'יהודיםארוס וה'והיא קיימת במידה במסוימת במחקרו המוקדם של דויד ביאל  18גלוזמן

במיוחד  ,מלמן כבר הראתה שגישה זו מצומצמת למדי והנשיות היתה נתונה לעיצוב מתמיד

אך מתרכזת בעיצוב הנשיות  ,עבודה זו מסתמכת על מחקרה של מלמן 20.בחברה הארצישראלית

לות באופן יוצא שים פעיהיו נ ,ובמיוחד בקרב נשות העליה השניה ,שכן בתנועת העבודה ,בלבד

החשיבות בדיון הנפרד בנשיות גוברת לאור . ונושא הנשיות עלה לדיון גלוי ורחב למדי ,ןדופ

המשמעות שראו הנשים בתנועת העבודה בעיצוב מקומן ותפקידן של הנשים בעשייה הציונית 

  . והדרך שבה ראו בעצמן דוגמה לעניין זה

ני היבטים אלה של הבדל נוסף בין עיצוב הנשיות לעיצוב הגבריות מחייב דיון נפרד בש

לנורמליזציה של הגבר  היתהתחום עיצוב הגבריות השאיפה הכללית שבבעוד  :המושג מגדר

 21,דהיינו להפוך אותו לדומה יותר לתפישת הגבריות שהיתה מקובלת בעולם האירופי ,היהודי

חדש גם בחברות ניסיון שהיה  ,פעילה ופוליטית אשהלעצב  בתחום הנשיות היה ניסיון חלוצי

                                                           
 . מגדר ,סקוט 17
; 145-162' עמ ,)1997( 11 תיאוריה וביקורת, 'ניות באלטנוילנדיציונות ומ ,הכמיהה להטרוסקסואליות' ,מיכאל גלוזמן: למשל 18

 הצבר דיוקן ,עוז אלמוג: ולוג עוז אלמוג במחקרו על דמות הצבר כמעט אך ורק לצבר ולא לצבריתמתוך גישה דומה מתייחס הסוצי

  . שכל ספרו מתייחס גם לצברית אך מאפייניה הם גבריים במובהק טועןאלמוג  .)1997: אביב-תל(
 ). ביאל: להלן( 231-267' עמ ,)1992: אביב-תל( ארוס והיהודים ,דויד ביאל 19

 . 249-250 ,247' עמ ,לייםמן השו ,מלמן 20
 . 234-235' ביאל עמ 21
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מהפכנית של אנשי -העשיה החברתית ת בחזיתועיצוב הנשיעמד במובן זה . אחרות בעולם

  . העליה השניה

של נשיות שהשפיעו  תפישות כלליותכמה  או תכללי תפישהמטרתה של העבודה היא לאתר 

יבות שלא ראו עצמן מחו ,לכן נשים יוצאות דופן במיוחד. צה גדולה של נשיםועל חייה של קב

. הבולטת ביותר היא מניה שוחט ההדוגמ. אינן הגיבורות הראשיות של עבודה זו ,נשיםהלכלל 

נשים אחרות סיפור חייה שונה משל . כל קנה מידהעל פי יוצאת דופן  היתהדמותה של שוחט 

 ,לרוב. כמעט ולא השפיעו על מקומן של נשים אחרות בחברה מילאהתפקידים שהובתקופה זו 

כמו כן . לנשים ואף לא ראתה בעצמה דוגמה לנשים אחרותלא ראתה עצמה מחויבת שוחט 

היא מוזכרת  ,ךכיוון שכ. היתה פעילה באופן מצומצם מאוד בכל הקשור לתפקידי נשים בחברה

היא תפשה את עצמה וגם אחרים תפשו אותה כיוצאת מהכלל שאינה . מעט מאוד בעבודה זו

  . שים אחרותזכר בעבודה זו בעיקר בהקשר לנומעידה על הכלל ולכן ת

יבת לנשים מלכין תפשה עצמה מחו. לנשים אחרותשרה מלכין ומאבקיה סמל היו לעומתה 

. לפעול ולתפקד בחברה אשת תנועת העבודהדרך שבה צריכה ל הנוספות והן ראו בה דוגמ

במיוחד רבות  ,סיפורה של מלכין היה סיפור מעצב בקרב נשות תנועת העבודה ורבות מהן

תופשת מלכין מקום של כבוד בכל  ךכיוון שכ. בו את הסיפור הכולל שלהןראו  ,מבנות דורה

   .פרקי העבודה

. עבודה זו מבקשת להתרכז בעיצוב הנשיות ככלי מרכזי לשינוי מעמדן של נשים בחברה

את מישור הדימוי ואת ההתנסות הממשית של  ,עיצוב הנשיות כולל את המימד האידיאולוגי

אשת תנועת העבודה שמאוחר יותר  ,ציונית חדשה אשהמות של נשים וגברים כחלק מעיצוב ד

  . 'החלוצה'תכונה 

  

  םסוציאליז ,הגירה ,לאומיות

בין השאר מכיוון שקיים בה  ,תנועת העבודה היא מעבדה מעניינת לבדיקת שינויים מגדריים

הגירה  ,לאומיות: שילוב בין שלוש תופעות שיש להן השפעה מכרעת על עיצוב מגדרי

שלוש תופעות אלה משמעותיות ביותר לתפישות מהפכניות בתחום המגדר . ליזםוסוציא

  .ובמיוחד לעיצוב הנשיות

אין חולק  ,אמנם. מכל שלוש התופעות הללו יש נטיה לייחס ללאומיות השפעה ריאקציונית 

 ,'חדשה אשה'ו' גבר חדש': תנועות לאומיות רבות יצרו תפישות מגדריות חדשותעל כך ש

אבל מחקרים מרכזיים המצביעים על קשרים בין מגדר ולאומיות  22.'האדם החדש'ת יכחלק מבני

להגבלת התפקידים החברתיים  ,מתייחסים אל הלאומיות ככלי מרכזי לעיצוב שמרני של נשיות

                                                           
   .246' עמ ,מן השוליים ,מלמן 22
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 אשהה'עיצוב  ,על פי מחקרים אלה 23.של נשים בעיקר לתחום המשפחה ולמעשה לדיכוי נשים

לגברים  ,ת חופש הפעולה של נשים ולהכפיף אותן ללאוםהלאומית נועד לצמצם א' החדשה

  . ולאליטות הדומיננטיות

 ,תכגילוי של המודרניו תתפישה זו מאבדת מימד משמעותי וחשוב של הלאומיו

הלאומיות  ,כפי שהראו ארנסט גלנר ואחרים. כאידיאולוגיה וכמציאות בעלת מימדים משחררים

 ,ותפות בחברה באמצעות יצירת הומוגניות תרבותיתמהווה בסיס לקידום השוויון ולהרחבת הש

הלאומיות היא אחד הכלים  24.סולידריות רחבה ובאמצעות מנגנונים נוספים ,חינוך לכול

שותפות בעיצוב החברה ובעיצוב  ,למעשה ,להרחבת ההשתתפות במעשה הפוליטי שהיא

  . בכך היא מרחיבה את חירות הבחירה. האדם

הרחבת חופש  ,היא גורם מרכזי בשינוי מעמדן של נשים הלאומיות ,כחלק מתהליך זה

השינוי בולט במיוחד בכל הקשור להיבט . הבחירה שלהן והכנסתן כפעילות לשדה הציבורי

לאומיות מקומן של - בחברות הטרום: הפוליטי של החיים והחברה ובתחום זה גם קל להנכיחו

ב הפומבי ובוודאי הפוליטי של היה מחוץ למרח ,מלבד במקרים בודדים ויוצאי דופן ,נשים

 ,אמנם. היא חלק מהחברה הלאומית במובנה הפוליטי ,לעומת זאת ,'הלאומית אשהה'. החברה

נשים  ,יתר על כן. ברוב התנועות הלאומיות לא היו לנשים זכויות פוליטיות בשלבים הראשונים

ה המסורתי של סמלי וייצגו בעיקר את עבר-פוליטי לשדה המסורתי-הודרו מהמגרש המודרני

אבל . חינוך וטיפול בדור הבא ,הולדה אשהמלבד זאת היה תפקידה העיקרי של ה 25.האומה

ומקומה  אשהחייב שינוי בתפישת ה ,שבסיסו שימור דפוסי המגדר המסורתיים ,דווקא מהלך זה

חייבו הכנסת  ,וכן תפישתה כאחראית על ההמשכיות ,סמל האומה אשההיותה של ה. בחברה

וחייבו גם הרחבת תפקידיהן  ,חב הפוליטי כמי שמייצגות פן מובהק ומרכזי באומההנשים למר

כיוון שהנשים נתפשו כסוכנות העיקריות של  ,כך. החברתיים מחוץ למסגרת הבית והמשפחה

וכן כסוכנות הברורות של הרוח  -אלה של הדור הבא  -האינטרסים הקשורים בתפקידיהן 

   26.תפן בעיצוב האומה באמצעות הפוליטיקהחשוב היה לש ,המסורתית של האומה

                                                           
- מתייחסת יובל ,ככלל. לאומיות הם מהמרכזיים בתחום-שמחקריה על הקשרים מגדר ,בולטת במיוחד החוקרת נירה יובל דייויס 23

 Yuval-Davis, Nira, Gender & nation, (London: 1997): דייויס ללאומיות ככוח מדכא של נשים ושל קבוצות אחרות

 . ומחקרים נוספים
- תל( ינותיקהיליות מדומ ,בנדיקט אנדרסון; )גלנר: להלן( 71-72' למשל עמ ,)1994: אביב- תל( לאומים ולאומיות ,ארנסט גלנר 24

 ). אנדרסון: להלן( 32-33' עמ ,)1999: אביב

25 Ida Blom, 'International Comparison', in Ida Blom, Karen Hagemann, Catherine Hall (Eds.), 

Gendered Nations, nationalisms and gender order in the long nineteenth century (Oxford :2000), pp. 8-

  ). בלום: להלן( 11

 .שם ,בלום 26
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. וגדל כוחן הכלכלי כיצרניות וכצרכניות ,במקביל השתלבו יותר ויותר נשים בכוח העבודה

שמלכתחילה התקיים קשר בינו ובין השדה  ,מהלך זה זירז את הכנסתן של נשים לשדה הפוליטי

מאבק קשה  ,ן הפוליטיותהיה זה תהליך ארוך שלווה במאבק של נשים על זכויותיה. הכלכלי

בסופו של דבר היתה הלאומיות טיעון חשוב בהכללת . שבמקרים נדירים אף גלש לאלימות

   27.נשים בקהל שזכה לזכויות פוליטיות

 אשההשינוי במעמד הגם באידיאולוגיה הציונית לא היה  ,כמו בתנועות לאומיות אחרות

עניין זה היה מעט משמעותי יותר הדיון ב. אך היה קיים בהחלט ,בחברה בעל משקל גבוה

 ,בזכות היותה של התנועה הציונית לאומיות מאוחרת ,מאשר בתנועות לאומיות אחרות

מאותה הסיבה כמעט שלא התקיים בה  .'אשהשאלת ה'שהתעוררותה מקבילה להתעוררות 

השלב שבו לנשים לא היו  -  שניכר בתנועות לאומיות אחרות ,באופן מעשי השלב הראשון

  . ות פוליטיותזכוי

בחברה עולה מתוך ' אשהשאלת ה'עיסוקם האידיאולוגי של חלק מאנשי התנועה הציונית ב

אחד העם  ,רבים של מנהיגי התנועה והוגי הדעות שלה כמו הרצלמאמרים ומניפסטים 

 ,היה מקובל בחוגים ליברליים' אשהשחרור ה'עיסוק זה נובע בעיקר מכך שרעיון  28.ואוסישקין

אך התייחס גם להתנסויות המוקדמות של החברה  ,יגי התנועה היו קשורים אליהםשרבים ממנה

 ,כפי שהראתה רחל אלבויים דרור 29.הציונית ולהשתתפותן הפעילה של נשים בתנועה הציונית

חלק גדול מהאוטופיות הציוניות שחוברו בסוף המאה העיסוק במעמדן של נשים בלט במיוחד ב

   30.ריםתחילת המאה העשבעשרה ו-התשע

כלומר אחריותן  ,רוב ההתייחסויות הללו קשורות לאחריות של הנשים לחינוך הדור הבא

ההשתתפות של נשים בפוליטיקה  ,כמו גם במושבות הראשונות ,בתנועת חיבת ציון ,כך. לעתיד

עם הקמת התנועה  31.אבל חינוך והשכלה לנשים הפכו נושאים מרכזיים ביותר ,היתה מוגבלת

                                                           
התנועה . אמנותן לאומהאת נ ,לכאורה ,שבה הוכיחו ,כך קיבלו נשות אנגליה זכות בחירה אחרי מלחמת העולם הראשונה 27

הצהירה על תמיכתה במהלך המלחמתי וכך קיבלה לגיטימציה  ,שנאבקה מאבק אלים על קבלת זכות בחירה ,יסטית הבריטית'הסופרג

 ). ם'רובת: להלן( ;Sheila Rowbotham, Hidden From History (London: 1973), pp. 108-122 ,רבה יותר

; 96' עמ ,)א"תשכ: ירושלים( בפני עם ועולם ,בנימין זאב הרצל :בתוך ,1901בינואר  12 ,'נותהנשים והציו' ,בנימין זאב הרצל 28

' עמ ,)1993: ירושלים( המחר של האתמול ,רחל אלבוים דרור: כאן בתוך ,1902יצא לראשונה בשנת  ,אלטנוילנד ,בנימין זאב הרצל

 ,)ד"תרצ: ירושלים( ספר אוסישקין ,מנחם אוסישקין: בתוך ,ן יעקובוזיכרהרצאה בכנסיית  ,'ארגון הישוב' ,מנחם אוסישקין; 107-108

 .ד"כ- ג"כ' עמ ,שם ,'ישראל- ארץאמת מ' ;י"ר-ד"ר' עמ ,)1947: אביב-תל( כל כתבי אחד העם ,'בתי הספר ביפו' ,אחד העם; 84' עמ
 :בתוך ,)1912(' דרך אגב' ,'נת נשיםתבו' ,בוטנסקי'זאב ז: בוטינסקי'דוגמה אחת לדיונים בנושא זה עולה מכתביו של זאב ז 29

 . 169-181' עמ ,בוטינסקי'בעיני ז אשהדמות ה
  . ושם דיון ביחס לשאלת האשה באוטופיות ,190-193' עמ ,'כרך א ,)1993: ירושלים(המחר של האתמול  ,ראלבוים דרורחל  30
ת ויתכן שהגיע הזמן למחקר מקיף על הנשים המחקרים מתייחסים בעיקר למושבו. 6' עזריהו עמ; 36' עמ ,אתגר המגדר ,שילה 31

 . למרות הקושי באיתור מקורות ,בתנועת חיבת ציון
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לנשים זכות בחירה והן היו פעילות ממשיות בפוליטיקה הציונית מאז ראשית הציונית היתה 

  . גם אם בתחילה היתה פעילותן מצומצמת מאוד ,המאה העשרים

והפך אותה לתנועה שבה  ,שלא היה אופייני לתנועות לאומיות אחרות ,לציונות נוסף מרכיב

ההגירה היהודית  -העליה . עליהה: השינויים החברתיים בכלל והמגדריים בפרט היו נוחים יותר

התנועה הציונית  32.היתה אחד המאפיינים המעשיים הראשיים של הציונות - לארץ ישראל 

הגירה היא כל . במקום חדש ,נפרדת מהחברה היהודית המסורתית ,שאפה להקים חברה חדשה

ניתוק מחברת המקור מאפשר שינוי במערך : 33תהליך שבו משתנים ההקשרים החברתיים

 ,הפרנסה ,הצורך בשינוי צורת החיים ,מקורות הכוח הישניםמניתוק מהמשפחה ו. וחותהכ

מחלישים קבוצות כוח ישנות ומעלים קבוצות כל אלה  ,הקשר עם חברה חדשה ושלטון אחר

.מאפשר גם לנשים לשנות את מקומן ואת תפקידן במשפחה ובחברה זהשינוי . כוח חדשות
34
 

  .כך גם במקרה של העליה

לא שאפו אנשי התנועה הציונית  ,לתנועות הגירה אחרות בסוף המאה התשע עשרה בניגוד

- חברתי-אלא להקים מבנה תרבותי -היא ארץ ישראל  - להשתלב בחברה קיימת בארץ ההגירה 

בניית חברה חדשה  35.פוליטי חדש ונפרד ככל האפשר מזה שהתקיים בארץ לפני עלייתם- כלכלי

שאינם שאובים מהחברה הסובבת או מחברת  ,יים חדשיםאפשרה אימוץ וגיבוש ערכים חברת

השניה  ,תופעה זו בולטת במיוחד בעליות הראשונה. ובכלל זה דפוסי נשיות וגבריות ,המקור

   36.העליות המעצבות של החברה הציונית על פי יוסף גורני -והשלישית 

ה הציונית היתה פרויקט של התנוע ,הלאומית והמודרנית ,בנית החברה היהודית החדשה

והיא התחילה למעשה עוד בתקופה שקדמה להקמת התנועה  ,על כל זרמיה וגווניה ,כולה

אבל התנועה המזוהה עם הקמת החברה היהודית החדשה בארץ . הציונית ואף לעליה הראשונה

בתנועת  37.היא תנועת העבודה ,ובמיוחד עם הרכיבים המודרניים והפוליטיים שבה ,ישראל

                                                           
ישראל -אלרואי מתייחס לכל העולים לארץ. אל העליה השניה כאל תנועת הגירה' האימיגרנטים'גור אלרואי מתייחס בספרו  32

שכן העולים עצמם התייחסו להגירה לארץ  ,בטיעון זהדומה שיש בעיה מסוימת גם . בתקופה זו ולא לעליה השניה הסוציולוגית

) 2004: ירושלים( בראשית המאה העשרים ישראל-ארץההגירה ל ,אימיגרנטים ,גור אלרואי: כתופעה שונה מהגירה לכל מקום אחר

  ).אלרואי: להלן(

 
 Pierrette Hondagneu-Sotelo, Gendered Transitions, Mexican Experiences of Immigration:למשל 33

(Berkelley: 1994), pp. 8-9.  

34 Nancy L. Green, ‘The Making of the Modern Jewish Woman’, in: Genevieve Fraisse and Michelle Perrot 

(Eds.), A History of Woman in the West (London: 1991), pp. 221-226. 
 ,)1980( 16 קתדרה ,'1882-1948 ,ישראל-ת מקומית וילידית בארץשל תרבות עברי הצמיחתה והתגבשות' ,איתמר אבן זוהר 35

  . )אבן זוהר :להלן( 161-206' עמ
: להלן( 4-5' עמ ,)1986: ירושלים( 1948-1952 ,עולים ומעברות ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'נס העליה ההמונית' ,יוסף גורני 36

  . )נס העליה ,גורני
' עמ ,)1977: אביב-תל( טיתיבתקופת המנדט הבריטי כקהילה פול ישראל-ארץיהודי  :דינהמישוב למ ,משה ליסק ודן הורוביץ 37

183 . 
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אף  ,'סוציאליזם'הציונות מגמה לשינוי חברתי שאפשר לכנות בשם הכולל העבודה חברה אל 

מאז הוגי  ,רוב התורות הסוציאליסטיות 38.שחלקים מתנועת העבודה הסתייגו משם מפורש זה

חלק מהשינוי  אשהראו בשינוי מעמד ה ,עשרה-הדעות האוטופיסטים של ראשית המאה התשע

יצרו קשר ישיר בין המצב החברתי  ,פורייה כגון שארל ,חלקם 39.הנדרש בחברה האנושית

על פי פורייה המדד לחברה מתקדמת הוא מצבן  ,במילים אחרות. אשהבין מעמד הווהתפתחותו 

החברה מתקדמת  ,ככל שהנשים בה חופשיות יותר ונהנות משוויון רב יותר: של הנשים בתוכה

ראו במעמד  ,דריך אנגלספרי יהשהבולט ביניהם ה ,אורטיקנים מאוחרים יותריגם ת 40.יותר

 ,שישתנו בחברה האידיאלית ,את אחת העוולות של החברה הקיימתבחברה בה חיו  אשהה

נשים  ,עם זאת 41.חשוב לציין שתפישות אלה לקו לעתים בחוסר עקביות. הסוציאליסטית

ותנועות אלה אפשרו לנשים חופש  תהשתתפו בפעילות הפוליטית של תנועות סוציאליסטיו

  . וידועה במיוחד רוזה לוכסמבורג ,תהיו גם נשים שהנהיגו תנועות סוציאליסטיו 42.יתיחס ,נרחב

הן היו כוחות משנים . תפשו את עצמן כחלק מהמודרנה ,הציונות והסוציאליזם ,שתי התנועות

שינוי במקומן של נשים  ,הבתפישה ובמעש ,שכללו בתוכם ,בתוך תקופה ואווירה של שינוי

ההגירה סיפקה לשתי אידיאולוגיות אלה כר נוח לפעולה . הנשיותשינוי בתפישת ובחברה 

  .מעשית

  

  שוויון חובות  ,שוויון זכויות

הציונית ואת מקומה  אשהסוציאליזם והגירה הפך את עיצובה של ה ,השילוב של לאומיות

מאפיין בולט שנבע משילוב זה היה . העבודה לייחודיומעמדה בחברה במסגרת תנועת 

בתקופה המקבילה . חובות ולא בשוויון זכויות שות תנועת העבודה בשוויוןהתמקדותן של נ

יסטיות באנגליה 'הסופרג: נאבקו נשים רבות בעולם על זכותן להשתתף בפעילות פוליטית

הפמיניסטיות ברוסיה ונשים במדינות נוספות נאבקו בעיקר על הזכות לבחור  ,ובארצות הברית

גם כשמאבקיהן כללו את הזכות לעבוד ותחומים . והוכן על הזכות להשכלה שו ,ולהיבחר

                                                           
התנגדות . כמה גורמים בתוך תנועת העבודה הסתייגו מסיווגה כסוציאליסטית בעיקר מכיוון שהמושג נתפש כשווה למרקסיזם 38

 .'םבלתי מפלגתיי'ובמידה מסוימת בקרב ה ,'הפועל הצעיר'זו רווחה בחוגי 
  Olive Banks , Faces of Feminism (Oxford: 1981), pp. 48-50 ;39' ם עמ'רובת 39

40 Charles Fourier , Selections from the Work of Fourier (London: 1901), p. 210.   

 ,)2001 ,אביב-תל( אסופת מאמרים ,בחזרה למארקס ,)עורך(בנימין כהן : בתוך ,'בין מרקסיזם לפמיניזם' ,פרנס-תקווה הונינג 41

 . 281-288' עמ
42
 Marie Marmo Mullaney, 'Women and European Socialist protest, 1871-1921', in: Guida West, 

Rhoda Lois Blumberg (Eds.), Women and social protest (New York: 1990), pp. 103-119.  
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מאבקן של  43.זכות ההשתתפות במעשה הפוליטי ,מוקד המאבק היה זכות הבחירה ,נוספים

מאבק על חובת  ,בחברה התמקד בחובות אשהנשות תנועת העבודה על עיצוב תפקידיה של ה

בניסוח של . יים שלומפלגת-ולא רק בהיבטים הפוליטיים ,ההשתתפות הפעילה במעשה הלאומי

היא תובעת ] הציונית אשהשל ה[ובראשית דבריה : "אחת מנשות תנועת העבודה ,חיותה בוסל

  44".חובות-את זכותה למילוי

היותן של . פן זה בתפישה של נשות תנועת העבודה תאם את התפישה הציונית בכלל

שכן ההשתייכות  ,המסגרות הציוניות מסגרות וולונטריות חייבה קשר בין חובות וזכויות

 -על כן חייבה הזכות הבסיסית . וחייבה הזדהות פעילה" טבעית"לציונות לא היתה מעולם 

פעולה שראשיתה בהזדהות עם התנועה  - ריבונית -השתייכות לקהילה פוליטית לאומית

   45.המשכה בעליה לארץ ישראל ואחריתה בפעילות מלאה בחברה הציונית בארץ ,הציונית

עומדת  ,היהודיה בפרט אשהוה ,בכלל אשהצון הברור לחרוג מהתפישה שההמאבק נבע מהר

 ,הפסיבי של הקיום האנושי ולא לחלק הפועל-משתייכת לחלק המסורתי ,מחוץ להיסטוריה

ובמידה מסוימת גם בעליה  ,רבות מהנשים הבולטות בעליה השניה ,זאת ועוד. הציבורי

על . יתכן רק באמצעות תיקון היחיד היהודיהחזיקו בתפישה שתיקון הלאום היהודי  ,השלישית

לפיכך עיקר  46.כל יחיד יהודי מחויב לתיקון עצמי ,שרווחה גם בקרב הגברים ,פי תפישה זו

שכלל עבודה פיזית יוצרת והשתתפות מעשית  ,המאבק היה על חובתן של נשים לתיקון עצמי

  . ת בשדה הפוליטילא רק באמצעות הולדה אלא באמצעות עבודה ופעילו ,בבניין האומה

  

  אוטופיה ומציאות  ,מהפכה

תנועת העבודה יצרו נשיות חדשה ומהפכנית בתוך הנחה כי אנשי ה ,כפי שכבר הוזכר כאן

ספרה של עדה הנחה זו מופיעה כבר ב. היתה הנחה מקובלת במשך שנים ,התנועה הציונית

 ,פישמן. 1929ם בשנת שהתפרס 47,'תנועת הפועלות בארץ ישראל' ,)מאוחר יותר מימון(פישמן 

להשתתפות מלאה  את מאבקיהן של נשים פועלות הסקר ,תושעמדה בראש תנועת הפועל

. תוך שימת דגש על פעילותן הפוליטית ,מאז ראשית העליה השניה ומרכזית בעשיה הציונית

                                                           
 - במדינות ספורות  עד מלחמת העולם השניה רק. 1893בשנת  ,ניוזילנד הייתה המדינה הראשונה שבה ניתנה לנשים זכות בחירה 43

מאבק קשה ואפילו אלים בתחום זה התקיים באנגליה עד מלחמת . הייתה זכות הצבעה לנשים –אוסטרליה וחלק ממדינות סקנדינביה 

 . התקיימו במדינות נוספות ,אם כי פחות אלימים ,מאבקים משמעותיים. העולם
 ). דברי פועלות: להלן( 95' עמ ,)ץ"תר :אביב-תל ( דברי פועלות ,)עורכת(ן רובשוב רחל כצנלסו 44

 . ישראל-אך מחקר זה עוסק בקהילה בארץ ,ישראל-הקהילה הפוליטית הציונית התקיימה גם בתנועה הציונית מחוץ לארץ 45
תפישה זו אופיינית במיוחד ; 175-183' מע ,)2000: ירושלים( יצירתה של חברה חדשה –הציונות  ,בן הלפרן ויהודה רינהרץ 46

-39' עמ ,)1996: אביב-תל( גורדון ומקורותיה בקבלה ובחסידות. ד.משנת א ,'יום קטנות'אור החיים ב ,אברהם שפירא –גורדון . ד.לא

50 .  
: להלן( ותחמישים שנות תנועת הפועלבשם  1958ועודכן בשנת  ,1929הספר יצא לראשונה בשנת . תנועת הפועלות ,פישמן 47

  ). חמישים שנות ,מימון
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אך התמה המרכזית שלה היתה כי שינוי תפקידה  ,היא הדגישה אמנם גם את כישלונות המאבק

: במילותיה שלה. בתנועה הציונית התחיל בעליה השניה וקשור בתנועת העבודה אשהשל ה

הקשר בין  48.."לא היה זכר בכל העליות שקדמו לעליה השניה] תנועת הפועלות[לתנועתנו "

בהרצאותיהם הידועות  ציונית חדשה ופוליטית ובין תנועת העבודה בולט אף יותר אשהיצירת 

שנתפשו כתיאור מחקרי טקסטים  50,ויצחק טבנקין 49כצנלסון של שני אנשי העליה השניה ברל

  . למחצה של התקופה

שהתפרסמו בשנות החמישים של המאה  ישראלית-יסוד על תנועת העבודה הארץהשני ספרי 

תולדות תנועת הפועלים 'ו 51,של משה ברסלבסקי' ישראלית- תנועת הפועלים הארץ': העשרים

 תיארושניהם  .חיזקו את התזה המוקדמת 52,)בן שושןא(שכתב צבי רוזנשטיין ' ישראל-בארץ

המכשולים את גם אם פירטו  ,בחברה אשהכמהפכנית בנוגע לתפקיד ה תנועת העבודה את

ה ואת ההתנגדויות נשים להשתתפות מלאה במעשה של תנועת העבודשהוצבו בדרכן של 

   .לשאיפה זו

 .ים אתגרו תיאור זהשני מחקרים שהתפרסמו בראשית שנות השמונים של המאה העשר

 ,'בעליה השניה אשהה'הנושאת את הכותרת לתואר שני שלה עבודת המחקר ב ,שולמית בלום

 ,מחקר של מרגלית שילה 53."היתה והיתה - מהפכנות  ,שוויון לא היה"גיעה למסקנה כי ה

 - היסטוריה של נשים בעליה השניה במוסד מרכזי ביותר ב מקדתה ,שהתפרסם באותה שנה

   54.'למותחוות הע'

ערערו את התזה המוקדמת בדבר מהפכנותה של תנועת הציונות ביחס . כמה מחקרים נוספים

 ,מחקרים אלה טענו כי לא התקיים שיווין בין נשים לגברים בתנועת העבודה. למעמדן של נשים

שתי עבודות יסוד בתחום  .וכי מנהיגות התנועה פעלה כדי לסכל את מאבקן של נשים לשיוויון

ומחקריה של דבורה ברנשטיין  55קרה של דפנה יזרעאלי על תנועת הפועלות בארץ ישראלהן מח

במאבק של נשים על  התרכזומחקרים אלה  56.על נשים עובדות בעיר ועל נשים בעליה השניה

                                                           
  . 7' עמ ,חמישים שנות ,מימון 48
הרצאות ברל כצנלסון  ,העליה השניה ,ברל כצנלסון: 1928רות הסוציאליסטית בשנת והרצאותיו של ברל כצנלסון בפני הבח 49

  ).1990: אביב- תל( ,רות הסוציאליסטיתובפני הבח
: בנושא הנשים .בסוף שנות השבעים וראשית שנות השמונים שורשיםב העת וראו אור בכת 1937דברי טבנקין נוסחו בשנת  50

  . 9-24' עמ ,)מ"תש(' א שורשים ,'על השמירה והשומר בעליה השניה'יוסף טבנקין 
  . 94-96' עמ ,ברסלבסקי 51
  . 208-220' עמ ,אבן שושן 52
  . 150' עמ) ם"תש: אביב- תל( האשה בעליה השניה ,שולמית בלום 53
-81' עמ ,)ם"טבת תש( 14 רהקתד ,'כפתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנייה ,1917-1911חוות הפועלות בכנרת ' ,להשימרגלית  54

  . 'אתגר המגדר'לאחרונה הופיע המאמר שוב בספרה של מרגלית שלה ; 112
  .תנועת הפועלות ,יזרעאלי 55
  . פועלות וחלוצות ,ברנשטיין; ישראל-אשה בארץ ,ברנשטיין 56
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-פל בצד הפוליטיטימחקרה של יזרעאלי . מקומן בחברה ובמנגנוני הדיכוי שהופעלו כלפיהן

הוציאו שתיהן  בסוף שנות התשעים. בתחום העבודה תרכזה בעיקרהברנשטיין אילו ו ,ארגוני

וי 'יה ביזבלימחקרה של ס 57.שהיווה המשך לאותה גישה ,מאמר משותף על נשים בעליה השניה

 ,העובדת ובתנועת העבודה התישבותסקירה על הנשים ב הכולל ,על היחס לאמהות בקיבוצים

נגנוני הדיכוי שהופעלו כלפי נשים ואת גם הוא מדגיש את מ: דומה בגישתו למחקרים אלה

 ,תנועת העבודהחודן של נשות יבי הכירושלושת המחקרים הללו  58.מאבקיהן במנגנונים אלה

 ,רובה של החברה הסובבתיבמיוחד את ס והדגישו סימן שאלהאת הישגיהן ב העמידואך 

. נגד מהלכים אלהדהיינו את מנגנוני הדיכוי שהופעלו כ ,לקבל מהפכנות זו ,ובמיוחד הגברים

גם הוא בתנועת הפועלות בארץ מתרכז ה ,של בת שבע מרגלית שטרןהמאוחר יותר מחקרה 

שלונות תנועת הפועלות ומטפל ימבליט את כהוא גם ומרחיב את המחקרים הקודמים  ,ישראל

    59.הפחות בהצלחותי

ועת העבודה כי אשת תנ ,טענה משלימה לטענה כי נשות תנועת העבודה לא זכו לשוויון היא

 ,שלושה מחקרים על נשים בעליה הראשונה. לא היתה ייחודית וכי היא רק חלק ממהלך כולל

 ,שהתפרסמו במחצית הראשונה של שנות התשעים של המאה העשרים ,ובמיוחד במושבות

" חברה"או " עובדת"'שילה מאמרה של מרגלית . הבליטו את הישגיהן של נשים אלה דווקא

במקומן של דן  60')1903-1882(בעליה הראשונה  אשהמקומה של העל ? במפעל התחייה

 .חינוך ופעילות ציבורית ,עבודה חקלאית: הנשים בעליה הראשונה בשלושה תחומים מרכזיים

 ,במיוחד במימד הפוליטי ,במאמר זה אמנם הצביעה שילה גם על התחומים שמהם הודרו נשים

רן אהרנסון . במיוחד בחינוך ,אשהשל ה אך היא הדגישה את התחומים שבהם השתנה תפקידה

-להשתתפות נשית במעשה הציוניביחס ) ?תפישות אם אאו שמ(' תפיסות אב'סקר שתי 

ארצי - מאמרו של יוסי בן 61.והוכיח כי נשים היו מעורבות בעשיה ציונית התישבותי במושבות

ודה בעליה והתייחס גם לנשות תנועת העב ,הרחיב את רעיון דפוסי הפעילות של אהרנסון

 ,בשינויים קלים ,יםרלוונטי כי מאפייני הפעילות של נשים בעליה הראשונה ,טעןהוא . השניה

כי תנועת העבודה  ,למעשה ,ובכך כרך את שתי התקופות יחדיו וטען גם לנשים בעליה השניה

   62.לא יצרה שינוי משמעותי בתפקידי נשים בחברה

                                                           
  . ברנשטייןיזרעאלי ו 57
  .אמהות ,וי'ביז 58
 . גאולה ,מרגלית שטרן 59
 9 יהדות זמננו ,')1903-1882(בעליה הראשונה  אשהעל מקומה של ה? במפעל התחייה" חברה"או " עובדת"' ,מרגלית שילה 60

 . 'אתגר המגדר'גם מאמר זה פורסם בשנית ב .121-147' עמ ,)ה"תשנ(
  .נשים ,אהרנסון 61
  .האשה ,בן ארצי 62
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מגדר וארץ ישראליות : וריה של הישובמן השוליים אל ההיסט'מאמרה של בילי מלמן 

ומבלי  ,תקף את טענת הייחודיות של אשת העליה השניה מזווית אחרת 63')1920-1890(

אך במרכזו  ,מאמר זה עוסק בתקופה הכוללת את העליה השניה. להתייחס אליה באופן ישיר

. עליה השניהורק בשוליו מוזכרות דמויות בודדות מאנשי ה ,עומדים בני הדור השני במושבות

או  ,שינוי בתפישת הנשיות והגבריות: מלמן טיפלה בתפישות מגדריות חדשות במושבות

. שלטענתה היו תפישות מהפכניות למדי ,הארץ ישראליים אשהיצירת הגבר וה -במושגיה שלה 

טשטשה מלמן את ההיבט המהפכני ביצירת הנשיות בתנועת העבודה מבלי לדון בתנועה זו  ,כך

  . כלל

מהפכה 'כיצד בודקים שינוי מגדרי משמעותי או  ,ן במחקרים אלה מעלה את השאלהעיו

על פי שני סוגי האתגרים שהציבו המחקרים  ,שאלה זו מתפצלת לשתי שאלות משנה. 'מגדרית

כיצד ניתן  -והשניה ; מה הם הכלים לבדיקת שינוי מגדרי משמעותי -האחת : שנסקרו כאן

בכדי לענות על שאלות . לתקופה מסוימת' הציונית אשהה'לשייך את נקודת המפנה בעיצוב 

 - האחד : אלה ייבחנו מעמדן ותפקידן המשתנה של נשים בתנועת העבודה בשלושה מדדים

בעיקר נשות העליה  ,מצבן של נשים שהיו שותפות במעשה הציוני לפניהן ובמקביל אליהן

השאיפות של אותן  -שי והשלי; מצבן של נשים בעולם באותה התקופה -השני ; הראשונה

  . נשות העליה השניה ,נשים

ברנשטיין  ,מימון ובמחקריהן של יזרעאלי-שהודגש בספרה של פישמן ,מדד אחרון זה

מתוך התפישה כי הצלחתה של מהפכה נמדדת  ,יהיה מרכזי פחות בעבודה זו ,ומרגלית שטרן

בין האוטופיה  תחושת התסכול על המרחק ,דהיינו. במה ששינתה ולא במה שלא השתנה

אבל אין בה כדי להפחית מההישגים  ,למציאות בקרב נשות העליה השניה היתה ממשית לזמנן

  .של זמנן

מעשית -בעמדה אידיאולוגית ,כמו עמיתיהן הגברים ,בהקשר זה נקטו נשות תנועת העבודה

 ,סימורוןהמובן על פניו כאוק ,'ריאליזם אוטופי'במושג . 'ריאליזם אוטופי'שיוסף גורני מכנה 

הוא מסביר . מציע גורני הסבר ליחסים המורכבים בין האוטופיה והמעשה בתנועה הציונית

האוטופיה משפיעה על המציאות באמצעות : כיחסים של דיאלוג מתמיד והשפעה הדדיתאותם 

תפישה זו מאפשרת  64.ומשתנה בהתאם ן המציאותובו בזמן מושפעת מ ,מעשיהם של אישים

חלומות 'ולא כשורה של  ,קונסטרוקטיביים ,ופיה והמעשה כיחסים בוניםמחקר של יחסי האוט

ובמובן זה  ,האוטופיה של נשות העליה השניה השתנתה בהתאם לתנאי המציאות. 'ושברם

. השתנו הגדרת הנשיות והגדרת השוויון בין המינים במפגש עם המציאות של חייהן החברתיים

                                                           
 .מן השוליים ,למןמ 63
שמעון ' אסופה לזיכרו של פרופ ,רשפים ,)עורכים(בתוך רינה שפירא ואריה כשר  ,'הריאליזם האוטופי בציונות' ,יוסף גורני 64

  .38' עמ ,)א"תשנ: אביב- תל( רשף
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 ,מהישגיהן ומכישלונותיהן של קודמותיהן האוטופיה של נשות העליה השלישית הושפעה

אלא  ,על פי מדד זה אין מדובר בכישלון. והמשיכה להשתנות עם השתנות התנאים שבהם חיו

על פי . בכלי לשינוי המציאות שגם מושפע ממנה ולכן משפיע עליה בצורה אפקטיבית יותר

למרות כל  ,ועהתפישה זו אפשר לקרוא את ספרה של מימון לא כתיאור כישלונה של התנ

  . אלא כתיאור של תפישה אוטופית משתנה ,הכישלונות המפורטים בו

זיהוים של מנגנוני הדיכוי במחקרים קודמים יאפשר למחקר זה להתמקד בהצלחותיו של 

לא פחות . פעולות שהצליחו להתגבר על מנגנונים אלה - ובכלל זה  ,המאבק ולא בכישלונותיו

בהקשר זה יודגש השינוי במצבן של . ם במאבקיהן של נשיםמכך חשובים המנגנונים התומכי

  .על כל הקשיים הכרוכים בו ,נשים מתוך מעשה משותף של נשים וגברים

 ,ובעולם היהודי בפרט ,ההשוואה למצבן של נשים בעולם בכלל -שני המדדים הנוספים 

את תפישת  משלימים ,ומיקומן של נשות תנועת העבודה בהקשר הציוני והארצישראלי הכולל

את הצלחותיהן  ,שני המדדים מציבים את מאבקן של נשות תנועת העבודה. 'הריאליזם האוטופי'

בפרספקטיבה של ואת כישלונותיהן בהקשר היסטורי רחב ומאפשרים לבדוק את הצלחותיהן 

 ,אשת תנועת העבודה ,'החלוצה'או ' הפועלת'תפישה זו מעמידה את יצירתה של . תקופתן

מייחודה  ,מבלי להמעיט ממהפכנותה ,הציונית אשהרחב יותר של יצירת הכחלק ממהלך 

  .ומהשפעתה יוצאת הדופן על היצירה הכוללת

במדדים אלה מבקש מחקר זה לראות בתפישות הנשיות שנוצרו בתנועת העבודה תופעה 

מתוך . ותלויה במהלכים חברתיים ומגדריים קודמים ומקבילים מצד שני ,יוצאת דופן מצד אחד

מבקש המחקר לצייר את  ,היהודי והעולמי ,הציוני ,העמדתם של מאבקים אלה בהקשר הרחב

את המיוחד במאבקן של נשים קונקרטיות ואת הייחוד של  ,ייחודה של אשת תנועת העבודה

במובן זה מבקש המחקר לאשש את השפעתה . הישגיהן כקבוצה וכחלק מתנועת העבודה

תוך דיון במקומם של נשים  ,'הציונית אשהה'בה של המרכזית של תנועת העבודה על עיצו

החברתית והכלכלית בתנועה הציונית  ,בכניסתן של נשים לבמה הפוליטית ,וגברים בתנועה זו

  . וביישוב היהודי בארץ ישראל

  

  תיקוף

 - הציונית בארץ ישראל  המחקר מתבסס על החלוקה הכרונולוגית המקובלת בחקר ההתישבות

הוא מתרכז בשתי העליות הנחשבות לעליות המייסדות והמעצבות של . חלוקה על פי עליות

הקבוצה שבה עוסק המחקר היא  65.העליה השניה והעליה השלישית -תנועת העבודה הציונית 

לראשונה  םכפי שהגדיר אות ,אידיאולוגי-עליות השניה והשלישית במובן הסוציולוגיאנשי ה

                                                           
        .נס העליה ,גורני 65
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בארץ  שעלו בגפם כדי ליצור חברה חדשה אותם צעירים ממזרח אירופה: יהודה סלוצקי

 המחקר. בכך מקבל המחקר גם את החלוקה המקובלת לקבוצות על פי עליות אלה 66.ישראל

חי בארץ כל הישוב הציוני שואף ל ,1923עד  1903כל מי שעלה לארץ בשנים ל ,אמנם ,מתייחס

ליה השניה הדדית בינם לבין אנשי הע השפעאבל רק בכל הנוגע לה ,ישראל בתקופה זו

   .והשלישית במובנן הסוציולוגי

כמו גם  ,לאחרונה בדקו מחדש כמה מחקרים את התיקוף המקובל בהיסטוריוגרפיה הציונית

מלמן ובן ארצי ערערו במאמריהם שהוזכרו כאן על . את החלוקה לקבוצות על פי העליות

דת מוצא מרכזית והתייחסו לעניין המגדרי כנקו ,הדיכוטומיה בין העליה הראשונה והשניה

שביקר את ההפרדה בין העליה השניה במובנה  ,גור אלרואי 67.לביקורת על החלוקה המקובלת

אם כי לא לעיצוב  ,התייחס בנפרד גם לנשים בעליה זו ,הסוציולוגי לכל העולים באותה התקופה

   68.הנשיות או הגבריות

טים הקשורים באמצעות דיון בהיב ,ביקורת על התיקוף המקובל בהיסטוריה בכלל

הועלתה כבר בראשית גל המחקר בנושאי נשים  ,ובהיבטים מגדריים' היסטוריה של נשים'ב

האם לנשים היה 'ון קלי 'במאמרה המוקדם של ג. בראשית שנות השבעים של המאה העשרים

 69."היא לבדוק את התיקוף הקיים' היסטוריה של נשים'אחת המשימות של "נטען כי ?' רנסנס

לציין שהמעבר מכתיבת היסטוריה נפרדת של נשים להיסטוריה מגדרית מחייב יש  ,עם זאת

וגם מתוך ביקורת על  ,חזרה מסוימת לתיקוף המקובל מתוך הדיון המשותף בגברים ובנשים

חוזרת עבודה זו אל התיקוף המקובל של העליה השניה והעליה  ,למרות הביקורת ,כך. תיקוף זה

מתוך מטרה לבדוק דווקא קבוצות  ,בוצות סוציולוגיותהשלישית ואל החלוקה המקובלת לק

דומה שמחקר שמשתמש בכלי המגדר יכול דווקא לבסס . אלה בכלים שמאפשר המחקר המגדרי

  . כפי שיראה מחקר זה ,את התיקוף הישן מתוך הקשר כולל יותר

עוד קודם לידתה של תנועת  ,כמובן ,והשאלות הנלוות אליה עלו' הציונית אשהה'שאלת 

 קרב תנועתבבמאה התשע עשרה החל עוד ' היהודייה החדשה'עיצובה של . העבודה הציונית

אחת מבנותיה של  ,הציונית אשהעיצוב ה 71.בתוך תחומי האורתודוקסיה וגם 70ההשכלה

                                                           
השינויים במבנה החברתי ' ,סף גורנייו; 145' עמ) 1970: אביב-תל( מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית ,יהודה סלוצקי 66

. כאן ההתייחסות לעליה השניה בלבד .)השינויים ,גורני :להלן( 205' עמ ,'כרך א ,הציונות ,'1904-1940' העליה השניה'והפוליטי של 

  .ארחיב את ההגדרה גם לעליה השלישית
 .האשה ,בן ארצי; מן השוליים ,מלמן 67
 . 134-162' במיוחד בעמ ,אלרואי 68
69 Joan Kelly, 'Did Women Have a Renaissance?', in: Joan Kelly, Women, History, and Theory 

(Chicago: 1984), pp. 19.   

: להלן( 453-499' עמ ,)ג"תשנ(ח "נ ציון ,'מבחן ביחסי ההשכלה והמודרנה- מקרה: האשה היהודייה המודרנית' ,שמואל פיינר 70

   .210' עמ ביאל; )פיינר
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עיצוב 'החל עם התעוררותה של הלאומיות היהודית במזרח אירופה כחלק מ ,'היהודייה החדשה'

גם אם לא  ,העליה הראשונה היתה מימוש מעשי ראשוני. ריתומבניין התרבות העב' האומה

בין  הקשרים הדיאלקטיים 72.של תפישות חדשות בעניין תפקידי נשים בחברה הציונית ,ראשון

שהמשיכו להתקיים גם  ,בין עיצוב הנשיות וההתנסות של נשות תנועת העבודהו תפישות אלה

באור חדש את היחסים בין הקבוצות רים מאי ,העליה השניה והעליה השלישיתתקופת תוך כדי 

מבוסס על חלק זה  .והן יידונו בהקדמה לעבודה ,השונות שהיוו בסיס לבניית החברה העברית

  .עבודת הגמר שלי לתואר מוסמך

. סוד של תנועת העבודהיהיו תקופת הי ,המכונות תקופת העליה השניה ,1903-1914השנים 

שאלות הקשורות לעיצוב . גובשו בתקופה זו ך השניםהדפוסים שליוו את התנועה לאוררבים מ

וביניהן  ,עלו כחלק מבנייתה של התנועהבארץ ישראל  הנבנית החיים בחברה היהודית החדשה

שחלקן הגיעו  ,שעלתה הן כשאלה ממשית בחייהן של נשים ,בחברה הציונית אשהשאלת ה

בדיונים בכתב  ברה החדשהעל אופיה של הח תיאורטית-והן כשאלה אידיאולוגית ,לארץ בגפן

  . חלקה הראשון של העבודה ידון בתקופה זו. פה-ובעל

מלחמת העולם הראשונה אתגרה רבים מדפוסי החיים ומההתארגנויות הפוליטיות שאנשי 

תקופה זו תיבחן בחלקה השני של . חלקם נפגעו וחלקם התחזקו וקובעו ,העליה השניה יצרו

מים בכל הנוגע לעיצוב הנשיות החדשה בתנועת  מלחמת העולם היתה קו פרשת. העבודה

המשבר . לקראת המלחמה באו לידי מיצוי התהליכים בכל אחת מהחזיתות האחרות. העבודה

שבאה לידי  ,שהביאה איתה המלחמה העמיד במבחן את הישגי הנשים ואת עוצמתן הפוליטית

 ,נשים בתחומים רביםהמשבר גם הבליט את יתרונן של ה. ביטוי בארגון שהקימו ערב המלחמה

כניסתם של הבריטים לארץ וכיבוש  .בעיקר בענפי חקלאות שהיו נחוצים במיוחד בתקופה זו

ובהתפתחות תנועת  ,הארץ כולה כעבור כמה חודשים מסמלים שלב חדש בהתפתחות הציונות

  .העבודה בארץ ישראל בפרט

ומה הן מבחינה היה ד ,שהחל מיד לאחר המלחמה ,'העליה השלישית' ,גל העליה הבא

 ,אמנם. ועם זאת גם שונה ממנו ,סוציולוגית והן מבחינה אידיאולוגית לגל שקדם למלחמה

גם אנשי העליה השלישית היו צעירים מהפכנים שהגיעו לארץ בלי  ,בדומה לתקופה הקודמת

רבים מהם הגיעו לארץ כחלק מקבוצות מאורגנות ולאחר  בניגוד לקודמיהם אך ,משפחותיהם

וכציבור  ,חוויות המלחמה והמהפכות ברוסיה השפיעו על רבים מהם ,בנוסף. סוימתהכשרה מ

בעקבות מאפיינים אלה של . דפוסי חיים ולעבודה מעשית קיבועהם היו החלטיים יותר ונוטים ל

                                                                                                                                                                      
- המקרה של בית הספר אלווינה דה: חינוך נערות כאמצעי לעיצוב אשה חדשה וחברה חדשה' ,מרגלית שילה: למשלראה  71

 נשים בישוב ובציונות בראי המגדר ,העבריות החדשות ,)עורכות(רוקם -חזן. ג ,קרק. ר ,שילה. מ: בתוך ,'1854-1914 ,רוטשילד

   .229-247' עמ ,)2001: ירושלים(
   .מלמן ואחרים ,שילה; האשה ,בן ארצי; נשים ,סוןכפי שהראו אהרנ 72
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היתה זו  ,וכתוצאה מהתפתחותם של תהליכים שהחלו בתקופה הקודמת ,גל העולים החדש

 -  התישבותצורות היסוד ההסתדרות וכן ייסודן והתבססותן של י: תקופה של התייצבות ומיסוד

וו חוד יההן  ,מצאו בהן את ביתם ,יחסית ,שגם אם מעטים -  הקיבוץ ומושב העובדים ,הקבוצה

 - אשהבכל אלה היה מקום מיוחד לעיצוב תפישת ה. נית אידיאולוגי של תנועת העבודהח

 ,העבודה ידון בתפישת הנשיות בתקופה זוחלקה השלישי של . תפקידיה בחברה ודרכי מימושם

תוך בחינת התבססות דימויי הנשיות ותפקידי הנשים בחברה כפי שנתעצבו בתקופת העליה 

הבנה טובה יותר של השפעת תפישות מגדריות הקשורות בעליה השניה על אנשי . השניה

שהמשיכו  ,העליה השלישית עשויה להאיר באור חדש את מערכת היחסים בין שתי עליות אלה

  .להוות בסיס לחברה היהודית החדשה בארץ ישראל עוד שנים רבות

יושם דגש על הישגיהן של . של נשות תנועת העבודה ימוקם בהקשר ההיסטורי הרחב מאבקן

כמו כן יושוו . ומול החברה שממנה באו ,נשים אלה אל מול נשים אחרות באותה התקופה

 אשהעבודה והשפעתן על הגדרת תפקידה של ההציפיות המשתנות מנשים במסגרת תנועת ה

אכזבותיהן של הנשים הצעירות . בישוב היהודי בארץ ישראל ובתנועה הציונית בכלל

במטרה להבין טוב יותר את מפעליהן כמו גם את  ,שחוו יעמדו אל מול הצלחותיהן תמהכישלונו

  . אופייה של תנועת העבודה והתנועה הציונית כולה

ראשיתה של  ,מראשיתה של העליה השניה: 1923עד  1903בשנים  ,ןאם כ ,מתמקדהמחקר 

  . 1923ה של העליה השלישית בשנת ם תקופתועד לסיו ,תנועת הפועלים הארץ ישראלית

  

  פוליטיקה ,משפחה ,עבודה

 ובחייהן הממשיים של נשים בתקופה שבה עוסק מחקר זה ניכרותפישת הנשיות שינויים ב

תחומים אלה . וחיים ציבוריים משפחה ,)מחוץ לבית ובתוכו( העבוד: בעיקר בשלושה תחומים

התייחסה התנועה ואלה הסוגיות שאליהן  ,מרכזיים בתפישת הנשיות בהקשרים רבים

שלושת  73.בנוסף לסוגיית החופש המיני ,הפמיניסטית האמריקאית בראשית שנות השבעים

געים לנשים בתנועת התחומים הללו היו הנושאים העיקריים שעלו ממרב הטקסטים הנו

עלתה גם  -הנשים היהודיות במזרח אירופה ונשים במושבות  -לגבי נשים אחרות . העבודה

אבל בכל הנוגע לתנועת העבודה עלתה סוגית ההשכלה רק בהקשר  ,ההשכלה כסוגיה מרכזית

  . כחלק מסוגית העבודה ,של הכשרה מקצועית

וגם  ,של נשים באותה התקופה הנושא המרכזי החוזר כחוט השני כמעט בכל הכתיבה

השאיפה המרכזית של רבות מאוד מהנשים . הוא נושא העבודה ,בכתיבה של גברים על נשים

במובן זה לא היו . ובמיוחד פועלות חקלאיות ,הצעירות שהגיעו לארץ היתה להיות פועלות

                                                           
73 Joan Kelly, 'The doubled vision of feminist theory' , in: Joan Kelly, Women, History, and Theory 

(Chicago: 1984), pp. 51.   
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רבית היתה שאיפה אופיינית למ ,עדיף בחקלאות ,השאיפה לעבודה פיזית -שונות מהגברים 

והיתה זו שאיפה מרכזית לפחות בתחילת  ,במיוחד בעליה השניה ,אנשי תנועת העבודה

 74.העבודה החקלאית נתפשה כתיקון ההכרחי ליחיד היהודי בכדי לתקן את הלאום. התקופה

אלא שהנשים נאלצו לנהל מאבק קשה יותר על זכותן לעבוד בחקלאות ועל הגדרתה כתפקיד 

כיוון שהיתה זו החזית הראשונה . נית החדשה בארץ ישראלהציו אשהלגיטימי וחשוב ל

  .זהו הפרק הראשון של העבודה ,והעיקרית של הנשים על עיצוב תפקידן ומקומן בחברה

 ,ניקיון -החזית הבאה שבה התמודדו הנשים על תפקידן ומקומן היתה חזית עבודות הבית 

 ,שהיו בעלות סטטוס נמוך ,ת אלההתמודדות עם דחיקתן לעבוד. תפירה ובמיוחד בישול ,כביסה

נבעה בין השאר מנסיגה מסוימת וזמנית של נשים מן המאמץ לכלול את העבודה החקלאית 

 ,הבית והתפקידים הקשורים בו נתפשו כאחריות כמעט בלעדית של הנשים. כחלק מחובותיהן

מודדותן הת. שהיו מונוטוניים ונתפשו כמשפילים ,ורבות מהן ביקשו להתנער מתפקידים אלה

בהתמודדות זו עוסק הפרק השני . תוך שינוי אופיין ,כללה כניעה מסוימת לעבודת הבית

  .בעבודה

חברת . רוב אנשי ונשות העליה השניה דחו את הקמת המשפחה לתקופה מאוחרת למדי

נדחה  ,כיוון שכך. העליה השניה החלה כחברת רווקים ושמרה על אופי זה במשך תקופה ניכרת

בפרק זה נכלל גם דיון . ה לתקופה מאוחרת ובעבודה זו הוא יידון בפרק השלישיהדיון במשפח

  .בקרב אנשי ונשות העליה השניה ,ובכלל זה מיניות הנשים ,קצר במיניות

 ,זכות הצבעה והשתתפות פעילה בפעילות ציבורית ומפלגתית - השתתפות בחיים הציבוריים 

דווקא בשל המכשולים שעמדו בפני  נושא מרכזיכ העול - דיבור בציבור ונציגות נשית במוסדות

בעיקר מכיוון שכבר מראשית  ,נושא זה נדון בתקופה מאוחרת למדי. שינוי תפישת הנשיות

לקחו בה הנשים חלק בכל  ,מלבד מקרים יוצאי דופן ,הפעולה הפוליטית של העליה השניה

הבסיסית של זכות  על כן היתה השאלה. כמובילות ומנהיגות ,כבוחרות ונבחרות -הרמות 

אלא . שולית מאוד ,הזכות לבחור ולהיבחר ולקחת חלק בדיונים ,ההשתתפות במעשה הפוליטי

שהמכשולים  ,שכמו במקרים אחרים התגלה שהזכות הרשמית אינה ערובה להשתתפות ממשית

אינה קלה  ,כולל שיפור מעמדן של נשים באמצעותה ,להשתתפות פעילה בפוליטיקה הכללית

כך צץ הצורך בהתארגנות פוליטית נפרדת של נשים . בדרכה מכשולים בלתי צפוייםועומדים 

כולל חזית ההשתתפות הפוליטית והכללתה במניין  ,במטרה לקדם את ענייניהן בכל החזיתות

 ,אם כן ,הדיון בהשתתפות הפוליטית של נשים נבע. הציונית החדשה אשההחובות של ה

                                                           
הדרך ליצירת  ,בנוסף. עששאפו לקשר בלתי אמצעי עם הטב ,'הפועל הצעיר'טענה זו הייתה משמעותית במיוחד בקרב אנשי  74

היו שביקשו ליצור מעמד עובדים יהודי  ,כמובן ,אם כי ,ישראל הייתה בעיקר בעבודה החקלאית במושבות-מעמד פועלים יהודי בארץ

 . ורבים מאנשי העליה השניה חיו תקופות מסוימות ביפו ובירושלים ועבדו בהן בעבודות זמניות שונות ,גם בערים
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ן שלב חשוב במודעות של נשים לקשיים שלהן מהמאבקים בתחומים האחרים והוא מסמ

  . הפוליטית אשהולמורכבות שיוצרות שאיפותיהן ליצירת ה

השמירה וההגנה היו נושאים מרכזיים בהווייתן של קבוצות בקרב אנשי העליה השניה 

 אשהאבל לנושא זה כמעט שלא היתה משמעות בעיצובה של ה. ובתנועת העבודה בכלל

על נושא זה נכתבו . לנשים' השומר'בעיקר בגלל יחסו של ארגון  ,זוהציונית החדשה בתקופה 

כיוון שזהו נושא שולי בכל הנוגע לעיצוב  75.ועומד להתפרסם מחקר נרחב ,כמה מחקרים קצרים

' השומר'נשים מרכזיות שלקחו חלק בפעילות . תכלול העבודה רק כמה הערות בתחום ,הנשיות

דווקא הדמות הנשית המרכזית  ,כאמור. חת על פי פועלהכל א ,נדונות בפרקים השונים בעבודה

הציונית החדשה בגלל  אשההיתה משמעותית פחות בהבניית ה ,מניה שוחט ,'השומר'בארגון 

  .ולכן כמעט ואינה מוזכרת בעבודה זו ,התפקיד יוצא הדופן שמילאה

ועת חלקה האחרון של העבודה יבדוק את כל הנושאים הללו לאור השינויים שחלו בתנ

המשכיות ושינוי בתפישת הנשיות חלק זה יבחן . העבודה לאחר מלחמת העולם הראשונה

במרכז חלק זה יעמוד תהליך המיסוד שעברה . ובהתנסות הנשית בתקופת העליה השלישית

שיאו של התהליך היה בהקמת הסתדרות העובדים העבריים . תנועת העבודה באותה התקופה

החלק השני יסקור את תפקידיהן של . החדשות ות ההתישבותובייסודן של צור ,בארץ ישראל

 ,צורות ההתישבות. נשים בקיבוצים ובמושבים ואת מקומן בהסתדרות ובמועצת הפועלות

כבסיס לדיון זה . ההסתדרות ומועצת הפועלות יידונו ככלי לעיצוב הנשיות בתנועת העבודה

כמו כן ייבחנו . עליה השלישיתתיבחן משמעות המפגש בין הנשים מהעליה השניה לנשים מה

תחומי עבודה חדשים שנשים נאבקו להיכנס אליהם בעקבות השינויים באופיים של תנועת 

 ,בהסתדרות ,בעבודה -בכל אחד מאלה . העבודה ושל הישוב היהודי בארץ ישראל בכלל

 - ייבחנו תפישת הנשיות והתנסויות נשיות בשלושת ההיבטים שנזכרו כאן  -במושב ובקיבוץ 

  . בתפישת המשפחה ובפעילות הציבורית ,בעבודה

  

   סוגיית המקורות

נורמות הרשת תרבות בהקשר זה היא . הבניית הנשיות הוא חלק מיצירה תרבותית כוללת

מעוצבת ביצירות אמנות קנוניות ולא התרבות . מכוונות את פעולות האדם ואת התנהגותוה

 זוהי מערכת. באמצעות התנהגות האדם -בטקסטים פוליטיים ובמיוחד  ,בחינוך ,קנוניות

מתוך התייחסותו של כל אדם להתנהגותם של אחרים  -כל העת ומשתנה מעוצבת  ,תדינאמי

 ,כלי להגדרת השתייכותו של אדם לקבוצה מסוימת גם התרבות היא. ולטקסטים מסוגים שונים

ן כלי משמעותי וחשוב ועל כ ,כמו כן היא כלי לשינוי הקבוצה .לשוליותו או למרכזיותו בקבוצה

                                                           
סמדר סיני סיימה עבודת דוקטורט בנושא בימים אלה ; 181-186' עמ ,)ם"תש(' ב שורשים ,''השומר'האשה במקום ' ,אורי ברנר 75
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היוצרת קוד התנהגות  ,תרבות לאומית היא רשת נורמות של קבוצה לאומית. בבניית לאום

אידיאלים ונורמות של נשיות וגבריות מהווים . והוא משתנה כל העתלאום את הנתפש כמגדיר ה

העיסוק בהבנית הנשיות כחלק מעיצוב התרבות במובנה  76.חלק מרכזי מהמכלול התרבותי

כיוון שהבנית הנשיות היא  77.עיון במבחר רחב של טקסטים מסוגים שונים ,אם כך ,חב מחייבהר

היא מחייבת את  ,בו זמנית עיצוב של דימויים נשיים ושל מציאות חיים והתנסות של נשים

ִּבְדיֹוִנִיים ; בני הזמן ומאוחרים; פומביים ופרטיים: החוקר לעמת סוגים שונים של מקורות

  . כן מקורות שכתבו נשים וגבריםותיעודיים ו

כגון  ,בזמן כתיבתםרחב  מתייחס לטקסטים שהיו חשופים לקהל 'טקסטים פומביים'המושג  

 ,יתרונם של המקורות הגלויים לסוגיהם הוא בכך. נאומים ודיונים ציבוריים ,ספרות ,עיתונות

עת ב ות של נשיםהשתתפו בעיצוב הדימוי והמציאהם  ,שמלבד השימוש שעשו בדימויים נשיים

הוא המחויבות של מקורות אלה לייצוג המציאות בגלל  ,ולא פחות חשוב ,יתרון נוסף .שנכתבו

בויכוחים  ,הם היו נתונים לביקורת בת הזמן בפולמוסים בעיתונים - או בזכות הקהל שלהם 

 לעומתם .ציבוריים ובעצם ההתקבלות שלהם ולמעשה הם מייצגים חלק מהשיח בן הזמן

וכן התנסויות  דימויים ונורמותרחב של משקפים מגוון  ,פרטיים כגון יומנים ומכתבים טקסטים

טקסטים אלה מסייעים לחדור לשכבת עומק של עיצוב הנשיות ולהכיר  .גבריםשל של נשים ו

ונובע לא  ,התיווך האידיאולוגי בטקסטים אלה הוא שונה. חלקים סמויים ולא מדוברים שלה

השאיפות והאינטרסים של הכותב או הכותבת  ,ה אלא מהרצונותמהצרכים של החברה כול

פרטיים ובין תפישתה בטקסטים ההבדלים בין תפישת הנשיות בטקסטים פומביים . והנמענים

  . בין המדובר והגלוי לסמוי שאין מדברים בוהתייחסות לעיצוב המגדרי פערים בלחשוף עשויים 

שאינם מחויבים למציאות  ,ספרותיים ,ייםטקסטים בדיונבין הטקסטים הפומביים בולטים 

 ,חשובים ביותר למסגרת המחקר -' ספרות יפה' -טקסטים הבדיוניים ה. קונקרטית היסטורית

ובכלל זה תפישות של  ,בה ורווחשקטעי ספרות משקפים אווירה של תקופה ודימויים שכן 

יחסים בין נשים לוהלכי רוח אופייניים הקשורים לתפישת הנשיות  חושפתהספרות  78.נשיות

 ,מהווים מקור חשוב תיאורי תפקודן של נשים בחיי היום יוםגם . שבה נכתבו לגברים בתקופה

ומתוך כך מתגוונת ומעמיקה התמונה  יוצרים שונים משיחים לפי תומם על מנהגי תקופתםשכן 
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ליך לא פעם הסופר מעמיק לחדור להבנת ההתנסות והחוויה של נשים כחלק מתה. של חיים אלה

עיצוב וקיבוע ל -ספרות ככלי לבניית התרבות משמעות נוספת ולא פחות חשובה יש ל. היצירה

  . אל השוליים ולהפךמהמרכז להעברת דימויים  ,נורמות התנהגות ודימויים

יתרונות הכתיבה בת הזמן ידועים לכל העוסק . מאפיין נוסף של המקורות קשור לזמן חיבורם

מאנכרוניזם ) כמעט(נקייה  ,התמונה כפי שראו אותה בני התקופה אתמייצגת  יאה: בהיסטוריה

לכתיבה זו חסרה פרספקטיבה המעמידה את  ,עם זאת. ויש בה פחות מיתולוגיזציה

. מיון לעיקר וטפלחסר בהם ו ,האירועים והמעשים באור השפעתם הממשית ,ההתפתחויות

תבים ומהשתמרות של הכתיבה המאוחרת מושפעת מזיכרון ושכחה של הכו ,לעומת זאת

העליה השלישית  ,העליה השניה -כתיבה על נושא טעון אידיאולוגית . 'מיתיים'סיפורים 

מושפעת גם מהגישה האידיאולוגית המאוחרת של הכותב או  - ומקומן של נשים בתקופות אלה 

הכתיבה . ומהלך הרוח הפוליטי בתקופה שבה נכתבו הדברים מרצונם לעצב את העבר ,הכותבת

מהמצב החברתי והפוליטי המאוחר ומנושאים המעסיקים את הכותב  ,באופן מכריע ,שפעתמו

ולחקר המגדר  ,אבל לכתיבה זו כמה יתרונות בולטים למחקר ההיסטורי בכלל 79.באותה עת

ולעתים קרובות  ,לכותב אפשרות של פירוש מלא יותר להתרחשויות מעניקמרחק השנים . בפרט

מושפעת גם ה ,חק מסערת הרוחות והעשיה מאפשר חשיבה מחודשתהמר. פירוש זה מאוזן יותר

נות והחמצות כישלו ,ניתן להעריך הצלחות; משמעות האירועים ברורה יותר. מניסיון חיים

. או הצופים מסייעת בפענוח ההתרחשויות פרשנותם של המשתתפים. בפרספקטיבה של זמן

מתוך הכרת . ים בזיכרון הקיבוצילכתיבה המאוחרת חשיבות מיוחדת בקיבוע דימויים ומעש

תוך הדגשת החלקים  ,יתרונות וחסרונות אלה יעשה שימוש רב אך זהיר בכתיבה מאוחרת

השימוש במקורות אלה יעשה תוך מודעות . החסרים והחלקים היתרים לעומת מקורות אחרים

המעמד  ,תולאומי בתחום המגדר ובתחומים נוספים כמו ת בהםות המובעוהאידיאולוגי ותלעמד

  . קהופוליטי

מיעוט כתיבה של נשים היא  ,המחייבת שימוש במקורות מאוחרים במחקר זה ,סיבה נוספת

תופעה . זיכרונות שנים לאחר המעשים והמחשבותריבוי יחסי בכתיבת לעומת  ,בתקופה עצמה

נדונו בעבודת הדוקטורט של  ,וכן תופעות נוספות הקשורות בכתיבה של נשות העליה השניה ,זו

לכאן מתקשרת הבחנה  80.'כתבים אוטוביוגרפיים מאת נשים בנות העליה השניה 'תמר הס 

מתוך הנחה שיש שוני בין  ,טקסטים שכתבו גבריםלבין טקסטים שכתבו נשים נוספת וחשובה 

ולו רק משום השוני בין התנסויות של נשים והתנסויות של  ,כתיבה של נשים לכתיבה של גברים

העוסק בכתיבה נשית בכלל ובכתיבה  ,המקיף של חנה נוה מאמרהמתייחס אל שוני זה . גברים

                                                           
 . השאלה הערבית בטקסטים של אנשי העליה השניה שנכתבו בשנות הארבעים ,למשל ,דוגמה בולטת היא 79
  . כתבים ,הס 80
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.נשית בספרות העברית בפרט
81
 ,רוב הדוגמאות שמביאה נוה מתייחסות לכתיבה נשית מאוחרת 

ובמיוחד תפישת מקומה  ,'גברית' כתיבה ,'נשית'אך התפישה הכללית הנוגעת למושגים כתיבה 

   .ודה זונוגעים לעב ,כיוצרת אשהפקודה של הות

מיעוט הכתיבה הנשית בתקופה זו מעיד בעצמו על מקומה המצומצם של הכתיבה בעיצוב 

מיעוט . כמה מחקרים נגעו בעבר בכתיבה של נשים ובהיעדרה בתקופת העליה השניה. הנשיות

במיוחד בהשוואה לתקופת  ,כתיבתן של נשים בתקופה זו בולטת גם יחסית לתקופות קודמות

אך הם נוגעים גם  ,חקרים שעסקו בכך התייחסו בעיקר לספרות בדיוניתמ .העליה הראשונה

חמדה בן יהודה ונחמה על נורית גוברין עוד בראשית שנות השמונים כתבה . בסוגות נוספות

ה מאוחר יותר התפרסמה אסופת הסיפורים שנ 82.נשים כותבות בעליה הראשונה - בסקי 'פוחצ

בו ש ,'יפה ברלוביץ ,אסופה זו נוסף מאמר של העורכתל 83.'סיפורי נשים בנות העליה הראשונה'

נשים כותבות מיעוט על רקע  -נשים כותבות מן העליה הראשונה  -תיארה את התופעה 

' הקול האחר'מאמר של לילי רתוק בסוף קובץ הסיפורים . ומפרסמות בתקופות מאוחרות יותר

בתקופת העליות השניה ים היחסית של נשתייחס לנשים יוצרות בפרוזה העברית ולשתיקה ה

ברלוביץ ביקרה את  84.דבורה בארון -להוציא סופרת אחת  ,ואף מאוחר יותר ,והשלישית

 היא. 'שאני אדם ואדמה'החותם את קובץ הסיפורים  ,תפישתה של רתוק במאמר מאוחר יותר

 אלא שרוב ,פחות או יותר ,באופן רצוף 1882הראתה כי נשים כתבו עברית ופרסמו מאז שנת 

חלקה לא נחשב לספרות אלא לסוגת כתיבה  ,הכתיבה הנשית נעדרה מהקנון התרבותי העברי

 ,כי אחת מנשות העליה השניה ,בעניין זה חשוב להזכיר שוב 85.אחרת וחלקה נשכח או הושכח

 אשהמחקרים חשפו את הקושי שלה כוכמה  ,היתה סופרת מוערכת כבר בימיה ,דבורה בארון

   86.ברה הציונית ובישוב היהודי בארץ ישראלבח ,כמעט ,יוצרת יחידה

 ,דיון מקיף במקורות שכתבו נשים ,אמנם ,יש לזכור כי מחקר העוסק בנשיות מחייב ,עם זאת

עיצוב הנשיות הוא פרויקט  ,כפי שכבר הוזכר כאן. אך גם הכתיבה של גברים חשובה לעניין זה

ים יותר בעשיה התרבותית דווקא בתקופות שבהן הגברים מרכזי. של נשים וגברים כאחד

יש אמנם . וגם להיעדרה ,יש משמעות רבה לכתיבה שלהם על נשיות ועל נשים ,במובנה הרחב

                                                           
  .לקט ,נוה 81
 :אביב- תל( דבש מסלע ,נורית גוברין: ספרקובצו בלאחר מכן ו' 77עיתון 'בכתב העת  1983מאמרים אלה התפרסמו במשך שנת  82

  . דבש מסלע ,גוברין: להלן .)1989
   ).1984: אביב-תל( סיפורי נשים בנות העליה הראשונה ,יפה ברלוביץ 83
-261' עמ ,)1994: אביב- תל( סיפורת נשים עברית ,הקול האחר ,)עורכת(רתוק  יליל: בתוך ,'מכירה את זה אשהכל ' ,לילי ,רתוק 84

346 . 
סיפורי נשים עד קום  ,שאני אדם ואדמה ,)עורכת(יפה ברלוביץ : בתוך ,'"יבשה אבודה"ת מסיפור: אחרית דבר' ,יפה ברלוביץ 85

 . 319-360' עמ ,)2003: אביב-תל( המדינה
  . ועוד; דבש מסלע ,נורית גוברין; )1974: אביב- תל(מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה  ,דבורה בארון ,)עורכת(עדה פגיס  86
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אבל השוואה בין  ,קושי מסוים בשימוש בטקסטים שכתבו גברים על מנת לתאר חוויה של נשים

 וכן את מידת ,תפישות שונות של נשיות אצל גברים ואצל נשים הטקסטים עשויה לחשוף

שכול 'דוגמה מאלפת לכך היא קטע מתוך הרומן  .הדומיננטיות של גברים בעיצוב הנשיות

זהו  87.רומן שנכתב בתקופת העליה השניה ונחשב לאחד המייצגים שלה ,לברנר' וכישלון

המאוחרים יותר של נשים  ןביותר לזיכרונותיה תהדומה בצורה מעניינ ,פועלת ,אשהמונולוג של 

   88.פועלות

  

  טגוריה שימושית לניתוח תנועת העבודהק: מגדר

כי  ,ון וולך סקוט'טענה ג' קטגוריה שימושית לניתוח היסטורי: מגדר'במאמרה המתודולוגי 

להסביר תופעות  ,שימוש במגדר כקטגוריה אנליטית בהיסטוריה יכול לחשוף אמיתות חדשות

בחינת שינוי ובמיוחד  ,בחינתן של תפישות מגדריות 89.שונות ולהעלות שאלות חדשות

. חודרת לעומק מבנים של חברות ומאפשרות הבנה מורכבת ומקיפה שלהן ,בתפישות מגדריות

על התפישה העצמית שלה ועל ההבנה  ,הפרספקטיבה המגדרית מאפשרת מבט חדש על החברה

שכן מהפכות  ,חשיבות מיוחדת יש למושג מגדר בתקופות מהפכניות. המאוחרת של החוקר

   90.ת לשינוי במושגים בסיסיים בחברה כמו המגדרמביאות פעמים רבו

 ,מבקשת עבודה זו להוסיף נדבך על חקר העליות השניה והשלישית ,ברוח תפישתה של סקוט

שתי  -ובמיוחד על בחינת המימד המהפכני של תקופה זו ועל מרכזיותה בהיסטוריה הציונית 

ית של נשים בתנועת שאיפתן האוטופ ,כך 91.הנחות שאותגרו במחקר בתקופה האחרונה

ייבחנו לאור שינויים בתפישות של נשיות  ,לצד הנטיה האוטופית של התנועה כולה ,העבודה

   92.ובמיוחד לאור שינוי בתפקידיהן של נשים בחברה ובהתנסויות שלהן ,וגבריות

הן בנוגע לדימויי נשיות והן בנוגע  ,העיסוק בהגדרת הנשיות ובמאבקים שנערכו בשדה זה

ועל תקופת העליה  ,חוזר לשתי שאלות מפתח על תנועת העבודה בכלל ,ת של נשיםלהתנסויו

שתי שאלות אלה מלוות את העבודה לכל . שאלת המהפכנות ושאלת ההשפעה: השניה בפרט

המתמקד בעיצוב הנשיות  ,שאלת המהפכנות נוגעת בעיקר לחלקה הראשון של העבודה. אורכה

                                                           
  . בהמשך ,1920ומנים הבולטים של העליה השניה כבר כשפורסם בשנת שהיה אחד הר ,עוד על רומן זה 87
ו "ט ,מחקרי ירושלים בספרות עברית ,'ח ברנר"לי "כישלוןשכול ו"דיון פמיניסטי ב -" צריך לנשק לה"' ,הס תמר; כתבים ,הס 88

 .197-221 'עמ ,)ה"תשנ(
 .מגדר ,סקוט 89
  .163' מע ,)2001: אביב-תל( המין השני ,סימון דה בובואר 90
 .ואחרים זאב צחור; אלרואי 91
 ,וגם את השאיפה לשינוי מגדרי ,היא עצמה מגדירה את עצמה. ההתייחסות למושג האוטופיה אינה זרה למאמרה של סקוט 92

 . 340' מגדר עמ ,סקוט: 'אוטופית'
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המתמקד בהשפעת העיצוב  ,ונה בעיקר בחלק השנישאלת ההשפעה נד; בתקופת העליה השניה

  .על ההשפעה על התנועה כולה -ודרכם  ,המחודש על ממשיכי הדרך בתנועת העבודה

והעברתה  ,של הנשיות הציונית בתקופת העליה השניהשמוקד העבודה הוא בהבניתה  ,מכאן

ציונית בארץ כחלק ממכלול יצירתה של התרבות העברית והתרבות הלתקופת העליה השלישית 

כתקופה הדיון בהבניה זו יערך תוך התייחסות לתקופת העליה השניה והעליה השלישית  .ישראל

העבודה  .כמו גם בבניית התרבות העברית הציונית בכלל ,מרכזית בעיצובן של תפישות נשיות

בודקת את עיצובה של נשיות זו באמצעות שלושה מפתחות המאפשרים בחינה מחודשת של 

בדיקת ; התייחסות למגדר כקטגוריה המשלבת את המימד הפוליטי במימד הדימוי: הנושא

  . והדיון בקשרים שבין העליה השניה לעליה השלישית ,הֶהקשר המקומי והעולמי
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            על סיפה של תקופהעל סיפה של תקופהעל סיפה של תקופהעל סיפה של תקופה    - - - - הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 

�ה" �של �הקודם �התפקיד �ה�אשהאת �ושל �ה�אשהבגולה �שללה �אשהבמושבה
��1"העולה�בעליה�השניה

על פי . החדשה נוצרה בתפישתם של אנשי העליה השניה עם בואם לארץהאשה הציונית 

שונה באופן מהותי מהנשים היהודיות היתה  דמותה של אשת העליה השניה ,תפישה זו

למרות מה . ומשפיעה באופן כמעט בלעדי על הנשים שעלו מאוחר יותר ,בתקופות שקדמו לה

הם ראו בחייהם  ,כמעט בכל דבר ועניין ראשוניםאנשי העליה השניה ראו עצמם  ,שנרמז משמם

גם במקרה זה כללה  ,כבכל קבוצה הרואה עצמה מהפכנית. הרבה יותר תמורה מאשר המשך

ועולם חדש אליו יש  ,או לכל הפחות להתרחק ממנו ,המהפכה עולם ישן אותו יש להחריב

ישוב ה'נה וכן במה שכו ,בחברה היהודית במזרח אירופה הזה התגלם' עולם הישן'ה. לשאוף

אנשי ונשות העליה השניה . ובמיוחד במושבות ,'ישוב החדש'גם באבל  ,בארץ ישראל 'הישן

אשה המצע ממנו צמחה ה ,אבל. הםוראו עצמם מחדשים לגביאלה מתחו ביקורת על עולמות 

על פי טענת ש ,היו אותן נשיםובתנועת העבודה בכלל החדשה בתקופת העליה השניה  הציונית

 ,דהיינו הנשים היהודיות במזרח אירופה ,נשות הגולה: שללה אשת העליה השניה ,יצחק טבנקין

בסביבתם של  ותשהיו מקובל בתפישות המגדריות ,אם כך ,חלק זה יעסוק. ונשות המושבות

  . בטרם עליה ובתפישות הנשיות שחוו עם בואם לארץ הצעירים והצעירות

אבל . 'אשהשאלת ה'עיסוקם ב דומה שאנשי העליה השניה ראו בעצמם מחדשים מעצם

תפישה זו לא היתה מדויקת שכן מקומן של הנשים בבניית האומה היהודית המתחדשת זכה 

אנשי ההשכלה העברית דנו לא מעט באשה היהודית החדשה . להתיחסות עוד קודם לכן

הרב ריינס  ,אחד העם ,אוסישקין ,הרצלכך גם . ובמיוחד בביקורת על האשה היהודית הישנה

פרש אף לא אחד מהם . התייחסו לנשים במסגרת הציונות בהקשרים שוניםשוד רבים אחרים וע

אך כל אחד מהם התייחס  ,משנה סדורה לגבי מקומן של הנשים בתנועה הציונית ובבניין האומה

לאחד מההיבטים המרכזיים הנוגעים למקומן של הנשים בחברה בכלל ובאומה המתחדשת 

כל אחד מהם הושפע  .שותפות פוליטית ומעורבות כלכלית ,תעברי ,אמהות וחינוך: בפרט

   2.מתפישות חדשניות יותר וחדשניות פחות שרווחו בסביבתו החברתית והאינטלקטואלית

                                                           
  22' עמ' עמ ,)מ"תש(' א ,שורשים ,'על השמירה והשומר בעליה השניה'טבנקין  צחקי 1
; 96' עמ) א"תשכ: ירושלים( ,בפני עם ועולם ,בינימין זאב הרצל :בתוך ,1901בינואר  12 ,'הנשים והציונות' ,זאב הרצל בנימין 2

' עמ )1993: ירושלים( ,המחר של האתמול ,רחל אלבויים דרור: כאן בתוך ,1902יצא לראשונה בשנת  ,אלטנוילנד ,בנימין זאב הרצל

: ירושלים( ,ספר אוסישקין ,מנחם אוסישקין: בתוך ,ן יעקובזיכרוהרצאה בכנסיית  ,'ישובארגון ה' ,מנחם אוסישקין; 107-108

' עמ ,שם ,'ישראל-ארץאמת מ' ;י"ר- ד"ר' עמ) 1947: אביב- תל( ,כל כתבי אחד העם ,'בתי הספר ביפו' ,אחד העם; 84' עמ ,)ד"תרצ

תאוריה  ,'ציונות ומניות באלטניולנד ,יהה להטרוסקסואליותהכמ' ,מיכאל גלוזמן: על עמדתו של הרצל נכתבו כמה מחקרים. ד"כ- ג"כ

רחל ; )ביאל: להלן( 234-237' עמ) 1992: אביב-תל( ,ארוס והיהודים ,דויד ביאל; )גלוזמן: להלן(145-162' עמ ,)1997( 11 ,וביקורת
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הציונית לא היתה חדשה גם משום שבמשך שני העשורים שקדמו לעליה  אשהשאלת ה

נשות המושבות שייצגו  היו אלה. 'בניין האומה'השניה חיו בארץ נשים שנטלו חלק בתהליך 

 שותפותן בתהליכים הלאומיים עוררה את הצורך לדון. בחיי היום יום שלהן אידיאל נשי ציוני

כתיבה ב ,ובכל זאת ,גם דיון זה לא היה מעמיק ושיטתי. במעשה הציוני אשהמקומה של הב

ים הנושא. אפשר למצוא התייחסויות לא מעטות לנשים ,הרבה על המושבות בשנות התהוותן

במידה (שותפות פוליטית  ,עברית ,אמהות וחינוך: הרצל ועמיתיוהיו דומים לנושאים בהם דנו 

אלא גם נושאים  ,נושאים אלה לא היו רק נושאי דיון תיאורטי. ומעורבות כלכלית) פחותה

  .מרכזיים בעיצוב החיים הממשיים של הנשים במושבות

  מזרח אירופה. א

ובמיוחד על המסה  ,במהלך המאה התשע עשרהודי אירופה השינויים החברתיים שעברו על יה

חייבו התייחסות חדשה למקומה של  ,הגדולה של היהודים בתחום המושב באימפריה הצארית

במיוחד באותם  ,שאלה זו היתה מרכזית בחיי היום יום של היהודים. בחברה היהודית אשהה

 אשהמקומה של ה השתנה ,כך. םמגזרים חברתיים שבהם התחוללו שינויים כלליים ותרבותיי

ת שהפכו עניות יותר ובאלה שהפכו עשירות יותר וכן בחוגי ובמיוחד בשכבות הכלכלי

  .עם זאת שינויים אלה השפיעו גם על מעמד הביניים היהודי. ההשכלה

התפישות . תפישות חדשות בנוגע לנשיות בחברה היהודית הושפעו ברובם מהחברה הסובבת

שרווחו  בחברה אשהת על מקומה של הוליברלי-תומודרניפעו מגישות המודרניות יותר הוש

  .באירופה

נועדו לתקן את מקומן של  ,או המתחדשת ,רעיונות שעלו בעניין הנשיות היהודית החדשה

בחברה זו נשים מהמעמד . הנשים בחברה היהודית של המאה התשע עשרה במזרח אירופה

 3.בפרנסת המשפחה בעבודה מחוץ למסגרת ביתן הבינוני ואף הבינוני גבוה לקחו חלק ממשי

 - ' חברת הלומדים'נבע מתוך אידיאל  ,רעיון האשה העובדת גם במשפחות שאינן עניות

חייבת האשה להיות המפרנסת לצד תפקידה  ,במשפחה בה הגבר עוסק רק או בעיקר בלימוד

 ,מזרח אירופה כיוון שמשפחות הלומדים נחשבו לאליטה החברתית של יהדות. כמטפלת בבית

גם כאשר בני  ,הן היוו לגיטמציה לעבודת נשים, צורת החיים שלהן היתה לדגם חיים כללי וכך

למרות שחברת הלומדים היתה רחוקה  ,כתוצאה מכך. הזוג שלהן פרשו מעולם הישיבות

                                                                                                                                                                      

חלק מהחוקרים שעסקו בנושא זה ). רלהן אלובויים דרו( 190-191' עמ ,'כרך א )1993: ירושלים( ,המחר של האתמול ,אלבויים דרור

אך לנוכח מצבן הפוליטי של נשים בזמנו אין אלא לציין את תפישתו המתקדמת  ,טענו שהרצל ביקש למעט בתפקידן של נשים בחברה

  . הכמעט פמינסטית ועל כך בהמשך –
משפחה ולימודי תורה ' ,עמנואל אטקס ,)היימן: להלן( 61' עמ) 1997 ,ירושלים( ,היהודייה בסבך הקידמה אשהה , היימןפולה  3

יתרונה של  ,נשים קוראות ,איריס פרוש; )אטקס: להלן( 101-100' עמ) ו"תשמ( ,א"נ ,ציון ,'ט"בליטא במאה הי' לומדים'בחוגי ה

   213' ביאל עמ; )פרוש: להלן( 47-44' עמ )2000 ,אביב- תל( ,שוליות בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע עשרה
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היא הכתיבה  ,מעצם היותה אידיאל ,מלהיות מציאות החיים בקרב מרבית יהודי מזרח אירופה

 ,האשה היהודייה העובדת לפרנסת המשפחה - ובהן  ,חיים ופרקטיקות של חיי יום יוםצורות 

נשים  ,כך; התדרדרות המצב הכלכלי היווה קטליזטור למהלך זה. לצד טיפול בבית ובמשפחה

   4.רבות בחברה היהודית המסורתית במזרח אירופה היו מעורבות באופן מלא בפרנסת המשפחה

לא נתפשה כשולית או שלילית והיא השפיעה באופן עמוק על  תופעה זו של נשים עובדות

הגדרתה של אשה טובה בחברה זו היתה . תפישת הנשיות ועל השאלה מי היא האשה הראויה

תפישה זו עולה למשל מהתנהלות עולם . בעלת יכולת התפרנסות ,מעשית ,אשה עובדת

ענף  ,כול לעזור להן במסחרנשים ראויות לשידוך היו נשים מעשיות עם ידע שי -השידוכים 

   5.התעסוקה המרכזי למשפחות היהודיות

המעורבות הגבוהה יחסית של נשים יהודיות בעבודה מחוץ למשק ביתן המשיכה להיות 

. דומיננטית בחברה היהודית במזרח אירופה גם במאה העשרים ולא רק בחברות המסורתיות

הדבר בולט במיוחד . רנסת המשפחהנשים יהודיות המשיכו לעבוד ולקחת חלק משמעותי בפ

שהופיע ' סטטיסטיקה של עיירה אחת'מתועדת למשל במאמר התופעה . בקרב נשים לא נשואות

ראשית : "(...) אחת התופעות אותה מתאר המאמר היא. 'השילוח'בהמשכים בכתב העת 

המאמר מצביע על גידול עצום במספר הנשים העובדות  6."בתעשייה אשההשתתפותה של ה

כמו כן מציין כותב המאמר את מגוון . 120-ל 10-מבתוך ארבע שנים גדל מספר זה . עירב

הסטטיסטיקה המובאת במאמר ואמורה ליצג גם עיירות נוספות בתחום . המקצועות המתרחב

עניין זה עולה גם . עסקו במלאכות ובעיקר בתפירה שחלק גדול מהנשיםמראה  ,המושב

   8.והן ממקורות נוספים 7רקובסקיפועה מזיכרונותיה של 

בקבוצה זו אפשר למצוא . תופעה זו בולטת גם בקרב נשות העליה השניה לפני שעלו לארץ

מהזיכרונות . דמיון רב למקצועות בהם עבדו צעירות יהודיות במזרח אירופה ממעמד דומה

 .כנשים צעירות לפני גיל הנישואים - אם כי  ,עולה שרבות מהן עבדו לפרנסתן לפני העליה

שמזכירות את  ,כמעט כל נשות העליה השניה ,למעשה; המאפיין הבולט ביותר הוא התפירה

מקצועות נוספים כמעט שאינם . חברותיהןוהן  9,שהיו תופרותסיפרו  ,עבודתן לפני העליה

   .מוזכרים

                                                           
   47-44' עמ ושפור 4
 62-63' עמ פרוש 5
  )סטטיסטיקה: להלן( 165' עמ ,)ד"תרס( 12 ,השילוח ,'סטטיסטיקה של עיירה אחת' ,אחד הקנאים 6
  )רקובסקי :להלן( 59' עמ )1951: אביב-תל( ,לא נכנעתי ,פועה רקובסקי 7
  166-165' עמ סטטיסטיקה ,66-65 ,60' עממן יהי 8
זהבה  ,)ספר העליה השניה: להלן( 150' עמ) ז"תש: אביב-תל( ,ספר העליה השניה ,)עורכת(בס בתוך ברכה ח: חיה שרה חנקין 9

כרך ) 1970: אביב-תל( ,אנשי העלייה השנייה ,)עורכים( יעקב שרת ונחמן תמיר: בתוך אמה של יהודית אלקנה ,551' עמ שםגולדברג 

אדם כמו  ,ר"רחל כצנלסון שז :בתוך ,'ון תופרות במסגרת פועלי ציוןעל ארג' ,רחל כצנלסון ;)אנשי העליה השניה: להלן( 112' עמ 'א

  )אדם ,כצנלסון: להלן( 50' עמ) 1989: אביב-תל( ,שהוא
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ניסו להפוך את תפישת האשה היהודית העובדת לציונות להשכלה ורוב הכותבים הקשורים 

למעשה ביקשו  10.בשכר עבודהבעיקר בנושאים הקשורים בכלכלה ושים מולהרחיק את הנ

 -לקרב אותה לאידיאל של אשת המעמד הבינוני האירופי  -דהיינו  ,את האשה היהודית' לנרמל'

שמרכז עולמה בבית והיא עוסקת בטיפוחו ובטיפוח יושביו מתוך אהבה ולא על מנת  אשה

 ,נשים לעבודה ולעולם החומרי נתפש כמשחית הקשר של. לקבל תמורה כל שהיא מלבד אהבה

לא כל עבודת הנשים  - מורכבת  ,בכל זאת ,התייחסות זו היתה ,אבל .בעייתי ואפילו הרסני

גם המשכילים היהודיים  ,כמו בכל אירופה ,כך. נתפשה כשלילית וחלקה אף נתפש כעניין חיובי

בבסיס רוב  - העניות ביותר מלבד לנשים  11.עודדו נשים עניות לצאת לעבוד למען משפחתן

עומדת  ,ובכלל זה ההשכלה ,המוקדמות ההתייחסויות לנשים במסגרות הלאומיות היהודיות

לכן נשים  .היא הבית והמשפחה והיא אחראית על תפקודם אשההתפישה שממלכתה של ה

 עבודת רווקות -וכמו מחוץ לעולם היהודי  ,כך .נשואות לא אמורות לעבוד מחוץ למסגרת הבית

היחס לתופעה אחרונה זו היה אמביוולנטי יותר וכוחן החדש של . זכתה לעידוד מסויים

. כמקור לעצב ובדידות ,מתואר בספרות הבידיונית ,שנקשר ליכולת ההשתכרות שלהן ,הצעירות

דומה שלמרות  12.הנשים החזקות בספרות העברית לרוב אינן מחוזרות וכמהות לקשר אנושי

היה קושי מסויים לקבל אותו ואת  ,עיון עבודת נשים לפני הנישואיםשכותבים רבים הכירו בר

בכל מקרה עבודתן בשכר אמורה היתה להיות שלב זמני בדרך . הכוח שהוא מעניק לצעירות

. לעידוד גורף עוד פחות זכו נשים שבחרו במקצועות חופשיים ובמיוחד בחינוך 13.לנישואין

וך הנחה שנשים עובדות מזניחות את ביתן עבודת נשים נשואות נחשבה הפחות רצויה מת

  . ובמיוחד את משפחתן

נוך יהבנים זכו לחרוב בעוד  ,בתקופה זו. המשכילים ביקרו גם את החינוך המקובל של נשים

חינוך יהודי לבנים  14.תזכו לחינוך כללי ברמות שונומהמעמד הבינוני יותר ויותר נשים  ,יהודי

בעוד חינוך יהודי לבנות נחשב במידה  ,סורתיות למחצהנתפש כהכרחי בחברות המסורתיות והמ

כל המלמד בתו "משנה מקובלת וידועה אומרת כי . רבה לחילול הקודש בחלק מחברות אלה

                                                           
: להלן( 499-453' עמ ,)ג"תשנ( ,ח"נ ,ציון ,'מבחן ביחסי ההשכלה והמודרנה-מקרה: האשה היהודייה המודרנית' ,שמואל פיינר 10

 210' עמ ביאל ;)פיינר

הסיבה יכולה להיות הקיטוב הגדול בין . שיצא בגליציה' המגיד החדש'ל נערות ונשים לעבודה מופיע במיוחד בעיתון עידודן ש 11

כמתאימה ומשרתת את עבודת נשים עניות כמשרתות נתפשה . גרמני- עניים ועשירים בקהילה זו או הקרבה לעולם הבורגני האוסטרי

 ואף מאפשרת קרבה אליו העולם הבורגני

 ,כתבים ,ברנר. ח. בתוך י ,'בחורף' ,ברנר. ח. י; )משלוח מנות :להלן) (1903( ,גיליון ט ,המגיד ,'משלוח מנות' ,ברודס. א ראובן 12

האחות ' ,יצחק בקון : כלל יצירתו של ברנרזוהי תופעה רחבה ב. )כתבים ,ברנר: להלן( ובעמודים הבאים 185' עמ) ח"תשל: אביב-תל(

 .261-247' עמ) ה"תשמ: אביב- תל( ,'ד- 'ג ,מחברות ברנר ,)עורכים(מנחם דורמן ועוזי שביט : וךבת ,'האהובה והאחות השנואה
 משלוח מנות; 321-320' עמ ,)1903(ח "גיליון כ ,דהמגי ,)השקפה שבועית(' על המצפה'למשל  13

 ,נורית גובריןבכפי שהוא מופיע  ןדבורה בארווכן סיפור חייה של  ,486' עמ פיינר ;65' וכן עמ 49' עמ היימן; 78-79' פרוש עמ 14

 29' עמ) 1988: ירושלים( ,המחצית הראשונה
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הפרשנויות הרווחות לפסוק זה הרחיבו את משמעותו עד לכדי  15."תורה כאילו לימדה תיפלות

שכן  ,תאים לחברה היהודית המסורתיתאיסור זה ה. לנערות ולנשים ,לילדות י קודשאיסור לימוד

כוח שלא ניתן  ,רב היה טמון כוח ,ההיכרות עם הלכות החיים ופרשנותן ,בעצם הלימוד

   16.לנשים

למדו אחרות  ,היו נשים שלמדו לקרוא אותיות עבריות :לא יושם בצורה מלאה זהאיסור 

ידועים  ,או אף בגלוי ,תרבס ,האיסור החמור ביותר ,סיפורים על בנות שלמדו אפילו גמרא. תורה

רוב  - אך אלה היו יוצאי הדופן  17.זיכרונותבהן בסיפורת העממית והן בסיפורים כתובים ו ,למדי

באופן מסורתי שפת האם  ,כך 18.הנשים היהודיות במזרח אירופה לא זכו לחינוך יהודי מסודר

גם השלכה  לניגוד זה היתה. 'שפת אב'ברית והע ידישיהיהודית במזרח אירופה היתה ה

שפת האב היתה . היצרים והרגשות ,שפת הצרכים ,שפת האם היתה שפת היומיום - אידיאולוגית

בקבוצות המודרניות  ,מגדולתה ירדהגם כאשר היידיש  19.שפת הלימוד והרציו ,שפת הקודש

 ,צרפתית ,רוסית ,פולנית - שאינה עברית ,היתה לאם שפה אחרת ,ומחוצה להבאירופה  ,יותר

  . ועוד אנגלית

כיוון שלא יכלו  -בתחום ההשכלה היהודית הקנה להן יתרון דווקא מעמדן הנמוך של נשים 

ללמוד לימודים יהודיים נפתחו להן הדרכים ללימודים כלליים שמשמעותם היתה לימודים 

בנות רבות למדו ממורים פרטיים בבית אבל לא מעט  20.כתיבה ועוד ,חשבון ,שפות: מודרניים

מהלך . בגימנסיות ואפילו באוניברסיטאות ,הלא יהודית ,במערכת החינוך הכללית צעירות למדו

ידיעת  -ותפקידן של נשים יהודיות כמפרנסות חיזקה אותו  ,זה קדם לראשית המאה העשרים

חשבון וקשרים עם האוכלוסיה הלא יהודית קידמו את יכולת העבודה והרווחיות וכך  ,שפות

אפשרות זו נבעה אמנם משוליותן  21.נתפשו כשידוך ראוי יותרצעירות שקיבלו השכלה כללית 

   22.אך היא הקנתה להן כלים שהגברים לא נחשפו אליהם ,של נשים בחברה המסורתית

                                                           
  'ד' ג ,משנה סוטה 15
 Nancy L. Green, ‘The Making of the Modern Jewish .לנשים) תלמוד(רוב הפרשנויות אסרו על לימודי גמרא  16

Woman’, in Genevieve Fraisse and Michelle Perrot (Ed.), A History of Woman in the West, (London: 

1991) pp. 215 )גרין: להלן(; Shaul Stamper, ’Gender Differentiation And Education Of Jewish Woman In 

Nineteenth Century’ Europe’, Polin, 7’ (1992) p. 64 )שטמפר :להלן(  
  .216-217' עמביאל  :למשל וסיפורים נוספים רא מיםאבל קיי ,הידוע ביותר הוא הסיפור ינטל 17
: העוקב אחרי פרשות השבוע' צאנה וראנה'כך למשל הספר הידוע  ,גם ללימוד הלא מסודר אפשר ליעד ספרים ביידיש לנשים 18

 69-70' פרוש עמ

 35' שם עמ 19
  215' עמגרין  20
 62פרוש  21

 'יתרונה של שוליות' –מכאן שם ספרה של פרוש  22
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כמעט כל סוגי ההשכלה . כל התופעות הללו נגעו גם לנשות העליה השניה בטרם עליתן

 :שניהה עליהבין נשות ה תקיימוה ,והחינוך שהיו קיימים בין הצעירות היהודיות במזרח אירופה

אחרות למדו  23;שככל הנראה לא זכו לכל חינוך וישבו לצד אימן כל תקופת ילדותן ביניהן היו

שיעורים כלליים או  ,בעזרת מורים פרטיים ,אחדות למדו בבתיהן 24;בחדר יחד עם הבנים

 שלמדו אף והיו 26היו שלמדו בגימנסיה כללית 25;עבריים ובמקרים רבים שילוב של שניהם

חתך מספרי מלמד  28.מקור השכלה נוסף היתה קריאה ,כמו בקרב הגברים 27.ותאוניברסיטב

שליש קיבלו ל קרוב. ל שהיאהשכלה כללית כרכשו  מנשות העליה השניה שכשני שלישים

באוניברסיטה  ,רבע השכלה תיכונית ואחדות למדו בסמינר למוריםל קרוב ,השכלה עממית

 ,נותיהן הבליטו חלק מהנשים הללו את החינוך היהודי יותר של אחיהןבזיכרו 29.וכאקסטרניות

ים אחוזכששים  ,בהתאם לכך 30.כמה מהן אף קיבלו את חינוכן היהודי באמצעות האח. הבנים

שיעור זה גבוה בהרבה מאי ידיעת . לא ידעו עברית בבואן לארץ מבין נשות העליה השניה

   31.העברית בין הגברים

הנשים שעלו לארץ נחשפו לחינוך עברי מסוג כל שהוא לפני עלייתן כמעט כל  ,עם זאת

 מלימודי עברית דרך ,השכלה יהודית .נדבך חשוב בהשכלתן ובחינוכן בכך ורבות מהן ראו

מוזכרת בזיכרונות כחלק מרכזי וחשוב  ,י בחדר ועד לימודי יהדות באוניברסיטה"לימוד רש

צעירות אלה . אחרי שהחליטו על נתיב ציונירק  אצל חלק מהצעירות חלמהלך זה  .בחייהן

   32.ללימודי עברית ויהדות ,בני משפחהאו בעידוד חלקי של  ,ללא עידוד ,הגיעו ביוזמתן

על פי כותבים  ,ההשכלה הכללית הרחיקה. הביקורת על השכלתן של נשים לא איחרה לבוא

בסוף  ,כך 33.התופעה נשים יהודיות מהיהדות וכותבים אלה דרשו למתן את ,רבים בני התקופה

                                                           
   555' עמ ,ספר העלייה השנייה ,'..?מה תעשי ש' ,חנה שניפר 23
   34' עמ' כרך א אנשי העלייה השנייה :בתוך בתו של ישי אדלר; 141' עמ ספר העלייה השנייה ,'איך עליתי' ,חיותה בוסל: למשל 24
יהודית  ,20' עמ אנשי העלייה השנייה - רחל כצנלסון רובשוב על אחותה פרידה ,538' עמ ספר העלייה השניה ,נחמה זיצר 25

  112' עמ אנשי העלייה השנייה ,אלקנה
  ומקומות נוספים 20' עמ אנשי העלייה השנייה ,ר"למשל רחל כצנלסון שז 26
) ץ"תר :אביב-תל ( ,דברי פועלות ,)עורכת(חל כצנלסון רובשוב ר: דבורה דיין -אחרות נוספות . הידועה ביניהן היא חנה מיזל 27

   )דברי פועלות: להלן( 95' עמ
  106-105' עמ ספר העלייה השנייה ,רחל ינאית 28
 ,גורני: להלן( ,215' עמ ,'כרך א ,הציונות ,'1904-1940' העליה השניה'השינויים במבנה החברתי והפוליטי של ' ,סף גורנייו 29

א כפי שהראיתי כאן דווק. גורני מציין שם שהשיעור הגבוה של נשים משכילות נובע אולי מכך שהמשכילות נטו לעלות). השינויים

  פיינית ליהודי מזרח אירופה באותה תקופה וההשכלה הכללית בקרב נשים א
   20-19' עמ אנשי העלייה השנייה :בולט במיוחד הוא תיאורה של רחל כצנלסון על החינוך במשפחתה 30
  אחוזים לא ידעו עברית 30מבין הגברים רק  .215' עמ השינויים ,גורני 31
  150' עמ עלייה השנייהספר ה ;22' עמ אנשי העלייה השנייה 32
א "גיטל בת הגרי; 94' עמ ,)ב"תרס( 10 ,השילוח ,'על השכלה לבנות'; 89-88' עמ ,)ב"תרס( 10 ,השילוח ,'השקפה כללית' 33

' באדר א' ז ,המליץ ,'ד שאלות הבנות"עוד ע' ,נחמה פינשטיין; 19' עמ ,)1902(' גליון ב ,המגיד    ,,,,'ללמד את בנות יהודה' ,דייכעס

  ועוד) דבש מסלע ,גוברין: להלן( 133' עמ) 1989: אביב-תל( ,דבש מסלע ,נורית גוברין :כןו. ט"תרמ
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אפשר לאתר דרישות ההולכות וגדלות לחינוך  ,ראשית המאה העשריםבהמאה התשע עשרה ו

והפכו  ,בתי ספר לנשים ונשים כותבות ודוברות עברית הלכו ורבו -בהמשך  34.לנשים עברי

נושא זה עולה מהעיתונות בארץ ישראל ובמזרח . לנושא מרכזי בדיון בנשים ובחינוך בכלל

כתיבתן של נשים בכתבי העת הפכה . פה ומדבריהם של אישים מרכזיים הקשורים בציונותאירו

  . חלק מהדיון

שהמרכזי שבהם הוא אחד  ,אישים רבים -הביקורת התרכזה באמהותן העתידית של הצעירות 

תובנה שעלתה  ,כי משפחה דוברת עברית היא רק משפחה בה האם דוברת עבריתטענו  ,העם

אחד העם ואחרים טענו שברוב המשפחות העברית עדיין  35.ות בחיי המושבותבמיוחד מהתבוננ

יהודייה החדשה יצירתה של הלהמשפחה והאמהות היו אם כן הבסיס . לא היתה שפת דיבור

הנערות הצעירות רואות  כך במרבית היצירות הספרותיות. ושאר מאפייניה נבעו ממרכיב זה

במסירותן  ,נמדדו לעיתים קרובות באימהותן ,הנשים הנשואות 36.במשפחה את מטרת חייהן

   37.ההיות מכוונת במיוחד ליעוד זהיתה חינוכן וחניכותן של הנשים אמורה גם . לילדיהן

היא  39.'ידישע מאמעא 'הרעיון היא גלגול של  ,אותה אם יהודייה חדשה 38,'האם העברייה'

היא שונה ממנה בכך  ,שפהומלבד הדגש על ה דומה לה במסירות לילדיה ובהיותם מרכז עולמה

האמהות כמרכיב מרכזי בנשיות אופייני לתנועות לאומיות  40.שאינה צריכה לפרנס אותם

. כצד העיקרי הקשור לאומה אשהתנועות אלה נוטות להדגיש את הצד האימהי ב 41.בכלל

בחינוכם על בירכי והן תרומתן של הנשים למאמץ הלאומי מתבטאת הן בלידה ובדאגה לילדים 

 - היהודייה על פי כותבי העברית של ראשית המאה  אשהכך גם ה. על ערכי הלאום ,וםהלא

 ,כמו בתנועות לאומיות אחרות .דאגה וחינוך לאומי ,תרומתה הראשונה לעם היהודי הוא בלידה

                                                           
בקורס ללימוד שפת עבר נפתחת " ,'נפוצות יהודה'במדור  ,1903 ,בפברואר 13' גיליון ז' אדר א' מתאריך ו המגידלמשל בגיליון  34

כי בקריאת רומנים לועזיים לא תצאנה ידי חובתן  ,להכיר ,כנראה ,ובנות עמינו החל. רוב הלומדים הן עלמות עבריות. העבר' ביום ג

 ."לעמן
' עמ) 1947: אביב-תל( ,כל כתבי אחד העם ,א"ד סיוון תרנ"ג כ"י' המליץ'פורסם לראשונה ב ,'ישראל- אמת מארץ' ,אחד העם 35

  )משני מסעותיו ,שני מאמרים(ד "כ- ג"כ
מחלת האשה . 1903בפרואר  1בשבט ' ד ,הצפירהבכתב העת שפורסם  ,סאמועלינתן נטע  של 'העבריה'בולט במיוחד הוא השיר  36

  העברייה נובעת מכך שאין היא בעלת משפחה
   197' עמ ביאל: למשל. נושא ההשכלה היה מרכזי בכתבים אלה בכלל 37
   144' עמ ,)ב"תרס( 10 ,השילוח ,'לאם עברייה' ,שטיינברג. י.מושג שנטבע בכמה שירים כגון השיר א 38
שמו של שיר שהפך פופולרי מאוד בארצות הברית והפך את מסירותה האגדית של  ,'האמא היהודייה שלי'או ' האם היהודייה' 39

. בתרבות האמריקאית מסירותה של האם מגיע עד לחנק. בהומור ובמחקר ,בקולנוע ,בתיאטרון ,האם היהודיה למושג גם בספרות

   מדגישה את מסירותו של הבן לאם ומזכירה דווקא את שדה הקרב ,שכתה אבי קורן ,השיר הגירסה העברית של
  צערה של האם נובע מהיותו של העולם סגור בפני בנה מפני שהוא יהודי: המוזכר כאן' אם עברייה'למשל בשיר ל 40
41 Ida Blom, 'International Comparison', in Ida Blom, Karen Hagemann, Catherine Hall (Ed.), 

Gendered Nations, nationalisms and gender order in the long nineteenth century, (Oxford : 2000) p. 14-

 ,)1995( 7 ,תאוריה וביקורת ,'כיונון נשיות ישראלית בוועדות להפסקת הריון ,"נבונה"ו" מחייבת" ,אחראית"' ,דלילה אמיר: וכן 16

  274' עמ
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ידיעת העברית  .מאפיין זה עצמו חייב חינוך רחב יותר לנשים והתחשבות רבה יותר בצרכיהן

האם העבריה אמורה  .היהודית הלאומית האידיאלית אשהאימהותה של הממרכזי כחלק  הנתפש

להקנות לילדיה חינוך לאומי מודרני שיתחיל בידיעת העברית וימשיך בהשכלה כללית 

   42.כל אלה אמורים להיות מאפייני ההשכלה שלה כדי שתוכל להיות אם טובה. שימושית

נשים . הפוליטית היא הצד החיצוניהמעורבות ; אשהאם האמהות היא הצד הפנימי בתפקיד ה

יהודיות היו מעורבות למדי בפוליטיקה ובכלל זה גם בפוליטיקה הלא יהודית והן פעלו 

בחלק . ברמות שונותלמצוא מעורבות נשים  ניתןבארגונים ציוניים . בתנועות מהפכניות רבות

בארגונים  ,'יוןחיבת צ'במיוחד בארגונים הקשורים ל ,מהארגונים לא היו הנשים חברות כלל

. אבל בעיקר בתקופה מאוחרת יותר ואף מקום בהנהגה ,אחרים ניתן לנשים מקום משמעותי

בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים פעלו בתוך הפוליטיקה היהודית בעיקר 

  . נשים צעירות ובעיקר בתחומים של ארגון

 ,סקו בפעילות פוליטיתע ,עלו לארץ כחלק מן העליה השניהשמאוחר יותר  ,הצעירות

נשים אלה מתארות פעילות פוליטית . בעלת אופי מהפכני היתהאירגונית ואידיאולוגית שחלקה 

ועד  44דרך הבונד 43,רבולוציונרים-מהסוציאל :ירגונים המהפכניים במזרח אירופהבכל קשת הא

 ,"רגילות"פעילות בתנועה הציונית כחובבות ציון  שהזכירובנוסף יש צעירות  45.פועלי ציון

השתתפו בארגון ההגנה העצמית באיזור שצעירות היו גם  46.באיסוף כספים וקיום אספות

אחת הדמויות מרים  -פעילות זו אף חדרה לתיאורים ספרותיים  47.מגוריהם בזמן פרעות

היא הקריבה עצמה : "סיפרה במונולוג שלהשל ברנר ' כישלוןשכול ו'המרכזיות ברומן 

-שלושה... עכשיו יש והיא חושבת בזה... ם לא היתה בזה הונאה עצמיתא ,ומי יודע. למפלגה

ימים שלמים ... משמרות ,הרצאות ,אסיפות: ארבעה לילות בשבוע היו עוברים עליה ללא שינה

   48...."'הצלב האדום'היתה סובבת בעיר לאסוף לטובת 

פריה בהחלט את הלך הרוח המהפכני בשטחי האימ יםתואמ תחומי הפעילות ועוצמתה

   49.הלכי רוח שהשפיעו במיוחד על הנוער היהודי ,הרוסית בראשית המאה העשרים

                                                           
ביקורת זו באה לידי ביטוי בולט במאמרו של מנחם מנדל פיטלזון . אינסטרומנטלי לנשיםקיימת גם ביקורת בת הזמן על היחס ה 42

על נשים  –פיטלזון התייחס גם לשלב שני ביחס זה . 'האשה המשתחררת בספרותינו':'השילוח'ג ב"שהתפרסם לראשונה בשנת תרס

בתוך  ,'האשה המשתחררת בספרותינו' ,טלזוןמנחם מנדל פי: משוחררות בספרות ההשכלה שמתקיימות לא רק לצורך הולדת בנים

  103-114' עמ) ד"תרע: ורשה(' כרך א ,כתבים ,מנחם מנדל פיטלזון
  3' עמ דברי פועלות ,וכן מניה שוחט 110' עמ אנשי העלייה השנייהלמשל  43
  150' עמ ספר העלייה השנייה 44
   101' עמ ספר העלייה השנייה 45
  553' עמ הספר העלייה השניי ,למשל חנה שניפר 46
  151' עמ ספר העלייה השנייה 47
  )כתבים ,ברנר: להלן( 1495' עמ) ח"תשל: אביב- תל( ,כתבים ,ברנר. ח. י: בתוך ,'שכול וכישלון' ,יוסף חיים ברנר 48
  .Barbara Evans Clements, Bolshevik Women, (Cambridge: 1997) pp. 22-29; 68' היימן עמ 49
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לא  ,כאשר גם הנשים וגם הגברים היו צעירים ,בטרם עלייתם לארץ ,כי בפעילות זודומה 

הפועל 'במאמר שהתפרסם ב שרה מלכין כתבה על כך. בין הפעילות של שני המיניםהורגש פער 

מחברי הפועלים ודאי זוכרים עוד אותם הרגעים היפים של  רבים: "1912בשנת ' הצעיר

הרעיון : ככה היה בגולה: "מוסיפהו." התרוממות הנפש שקדמו בגולה את עליתנו הנה

   50."לא שמו גבולות וגדרים בין הצעיר והצעירה ,כאמור ,והשאיפה

ות אפשר למצוא טקסטים בהם הפעיל. גורפת היתההערכת הגברים לפעילות זו לא  ,אבל

בחלק מהמקרים חיפוש אחרי חברה או אפילו אחרי בן . הנשית מוצגת כהיסחפות אחרי הגברים

 51.רומן הביכורים של אהרון ראובני ,'עיזבון'דוגמא בולטת לכך אפשר למצוא ברומן . זוג

מאפיין זה  52.פעילותן הפוליטית של רוב דמיות הנשים ברומן נובעת מהרצון להתקרב לגברים

  .זימה זומרפלד -האחת משלושת המספרים של הסיפור  אשההבולט גם אצל 

הקיימת אם כי במידה מועטה של כותבים ציוניים למעורבות הציבורית של נשים  ההתייחסות

. אפילו יותר דו ערכית בחיי הציבור ובתהליך קבלת ההחלטות הכללי היתה ,יהודיות בפוליטיקה

תמך הרצל  ,מצד אחד. קת להתייחסות זויחסו של הרצל לנשים בפוליטקה הוא דוגמא מובה

בשני נאומים  ,הרצלביקר  ,כך. בזכות בחירה לנשים ובמעורבות פוליטית גדולה יותר שלהן

 ,מצד שני 53.תיציונעשיה האת חוסר מעורבותן של נשים ב ,שנשא בפני ארגוני נשים ציוניות

אוטופית על -ידיאליתויתרה האשה המרכזית בתיאור החברה הא ,בספרו האוטופי אלטנויילנד

נשים בהקשר זה טען גם בנאומיו כי  54.פעילות פוליטית לטובת המשפחה ובעיקר לטובת ילדיה

 55.חוות את החיים דרך בני זוגן ובכך מפסידות את החויות אבל גם מרוויחות את השלווה

בפעילות פוליטית ממשית של נשים אבל  ,כמו מנהיגים ציונים נוספים ,למעשה תמך הרצל

 ,ובעיקר אמהות ,מיכתו היתה מסוייגת במקצת והוא לא ראה את פעילותן של נשים נשואותת

  . כאפשרית

לכאורה קיים בתפישה זו ניגוד בין הצהרות בעד השתתפות של נשים בפוליטיקה לבין 

ניגוד זה . התפישה העולה מטקסטים אחרים שעל האשה לוותר על הפוליטיקה לטובת המשפחה

חלק ממשפחת העמים האירופים  ,ון להפוך את העם היהודי לעם בורגניבין הרצ מתחמבטא 

להיות אומה מודרנית  -לבין הרצון ללכת צעד נוסף קדימה  ,בהם אין לנשים זכות בחירה

  .כמה חוקרים ביקרו גישה זו כאנטיפמינסטית ואף שמרנית .הקוראת תגר על חלק מערכים אלה

                                                           
  )ד הפועלת בכנרת"ע ,מלכין: להלן( 14' עמ ,11 ,)ב"תרע(שנה חמישית  ,הפועל הצעיר ,'נרתד הפועלת בכ"ע' ,ןשרה מלכי 50
  99' עמ) 1993: ירושלים( ,לחיות כדי לחיות ,יגאל שוורץ 51
  177-174' עמ) ח"תשל: אביב-תל( ,עיצבון ,ראובני. א: למשל הערותיהם של הגברים ורא 52
  .96' עמ) א"תשכ: ירושלים( ,בפני עם ועולם, בנימין זאב הרצל:בתוך ,1901ינואר ב 12 ,'הנשים והציונות' ,בנימין זאב הרצל 53
 108-107' עמ ,'כרך ב) 1993: ירושלים( ,המחר של האתמול ,רחל אלבויים דרור: כאן בתוך ,אלטנוילנד ,בנימין זאב הרצל 54
  98' שם עמ 55
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אחד העם  ,גם את עמדותיהם של אוסישקין כמו ,אבל יש לראות את עמדותיו של הרצל

בחברה האירופית . חברתית-באורה של תקופתם וסביבתם האינטלקטואלית ,ומנהיגים נוספים

באירופה  ,כזכור. של חילופי המאה עצם הרעיון של זכות בחירה לנשים היה חדש ולא מקובל

-ולו רק נשות ניובעולם כ. של תחילת המאה העשרים לא התקיימה זכות בחירה לנשים כלל

כיוון שחזית . זילנד ואוסטרליה השתתפו על פי החוק בתהליך קבלת ההחלטות הדמוקרטי

תמיכתם  ,המאבק למען שוויון בין נשים לגברים באותה עת היה המאבק לזכות בחירה לנשים

הקושי של הרצל . היתה חדשנית ומתקדמת ,בתקופתם ,אוסישקין ואחרים בזכות זו ,של הרצל

עצמו נשים נשואות שעוסקות בפוליטיקה נבע לא משמרנות חשוכה אלא מקושי לדמיין לתאר ל

אך אין להתעלם מכך  ,אין להתעלם כמובן מהאמביוולנטיות שלו בתחום זה. מציאות חדשה

שבתחום המעשה הלכה התנועה הציוניות רחוק מכל מדינה אירופית בזמנה ונתנה זכות בחירה 

  .לנשים כמעט מראשיתה

מגוון העמדות בנושא ומגוון הפרקטיקות עמדה לרוב תפישה מרכזית על פיה מקומה  מאחורי

. המעורבות הפוליטית שלה תלויה במצבה המשפחתי. הוא מאחורי בן זוגה אשההפוליטי של ה

לנהל חיים  ,במקרים מסוימים ,הן יכלו. מבחינה זו היה לרווקה וכן לאלמנה יתרון פוליטי מסוים

בקשר עם בן זוגן או  - נשים נשואות ניהלו את החיים הפוליטיים בתוך ביתן .פוליטיים עצמאיים

לנהל חיים  ,על פי חלק מהתפישות ,היהודייה האידיאלית יכלה אשהה. בניהול בית פוליטי

גם מקומה הפוליטי הוא לרוב בתוך הבית . פוליטיים בנערותה ונסגרה בביתה בהגיעה לפרקה

ת הפוליטיות המתאימות לנשים מחוץ למרחב הביתי היו הפעילויו. במרחב הביתי ,פנימה

חלקן הקימו אגודות ומועדונים שונים וחלקן היו פעילות בארגונים  .קשורות למרחב זה

   56.קיימים

אנשי העליה השניה ובכלל של  תהלאומי םמשמעות רבה בגיבוש זהות היתהלארגון הפוליטי 

ש בחשיבה הלאומית מן המסורת המבוססת למעשה העביר הארגון הפוליטי את הדג. זה הנשים

אצל הנשים שהתרחקו מן היהדות . פעילות למען העתיד -לפעילות למען העם  ,על העבר

רבות  .מתוארת הפעילות הפוליטית במסגרות יהודיות וציוניות כדבר שהחזיר אותן לחיק העם

   .של פעילות זומהנשים הצעירות היו פעילות פוליטיות מרכזיות והעליה לארץ היתה המשך 

  המושבות. ב

ישראלית היה המפגש עם -עם הציונות הארץ שניהה עליההמפגש הראשון של נשות ואנשי ה

הצעירים העולים  -מפגש זה היה מאכזב ואפילו קשה לשני הצדדים . הראשונה עליהמושבות ה

                                                           
 ,בפרואר 1בשבט ' ד ,הצפירה. אביא רק דוגמאות מעטות ;בכתבי העת היהודים באירופה קיימים כמה וכמה דיווחים מסוג זה 56

  354' עמ) 1903(א "גיליון ל ,המגיד; 2' עמ ,1902



  

36 

 

ה זה רק הי לא. היה גדול שניהה עליההפער בין אנשי המושבות לאנשי ה 57.והאיכרים הותיקים

   58.חברתיים ודוריים ,היו לו מרכיבים תרבותיים; פער אידיאולוגי

שלוחה ישירה של החברה היהודית השוקעת  שניהה עליהאנשי המושבות יצגו בעיני אנשי ה

תמיכתם של כמה . באיכרים סמל של הסתאבות והתרחקות מהציונות הם ראו. במזרח אירופה

של כמה מבני האיכרים ובנותיהם לארצות הים  מאנשי המושבות בהצעת אוגנדה ויציאתם

צעירי  ,עולים החדשיםראו חלק גדול מאנשי המושבות ב ,מהצד השני 59.חיזקה את התפישה הזו

 ,אידיאליסטים שאינם מכירים את המצב בארץ והחיים בכלל ,עול- צעירים פורקי ,שניהה עליהה

. להתבוללותאיכרים סימן בעיני רבים מה היתההתרחקותם של הצעירים מהדת  60.לאשורם

   61.ההשתיכות של חלקם לתנועות שמאל מהפכניות הוסיף לדימוי זה

נהוג לתלות את הדימוי הירוד של מושבות העליה הראשונה בתודעה הציונית והישראלית 

אבל עוד לפני בואם של אנשי העליה . במרכזיותם של אנשי העליה השניה בעיצוב תודעה זו

געיהם העלו בין מפ 62.האיכרים מדימוי נמוך למדי בתנועה הציוניתהשניה סבלו המושבות ו

תלות בעבודה שכירה עד כדי  ,תלות באפוטרופסות הברון רוטשילד -  במיוחד שלושה עניינים

לכל אחת . יםהמונוקולטורי יםהמשקכן כך שהאיכרים עצמם אינם עובדים במשקיהם ו

ובמיוחד  ,הנשים. במושבות ד הנשיםמהטענות כנגד המושבות והאיכרים נלוותה טענה כנג

גם  .הנשים לא עבדו כמעט במשקים .היו מי שעמדו בחזית הקשר עם האפוטרופסות ,הצעירות

 - ירקות ומשק חי  -מצומו של המשק המגוון נזקף לחובתן של הנשים שכן הענפים החסרים יצ

הטענה  -בריות מושבות אינן עהבנוסף לכך הואשמו הנשים גם בכך ש. נתפשו כענפים נשיים

נשות  63.אינן דוברות עברית ,האמהות ,כי הנשים כי במושבות לא מדברים עברית היתה

הן לרוב לא נקראו  ,המושבות לא זכו אפילו לתהילה ההרואית המעטה לה זכו בני זוגן האיכרים

                                                           
ישראל בר טל : בתוך ,'התפתחות מושבות העלייה הראשונה והקמת מושבות חדשות בתקופת העלייה השנייה' ,יוסי בן ארצי 57

 ,המשך ותמורה ,יהושוע קניאל; )התפתחות ,בן ארצי: להלן. (136-135' עמ) 1997: ירושלים( ,מחקרים ,העליה השנייה ,)עורך(

; )המשך ותמורה ,קניאל: להלן(; 273' עמ) ב"תשמ: ירושלים( ,הישוב הישן והישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה

 ,פני הבחרות הסוציאליסטיתהרצאות ברל כצנלסון ב ,העלייה השנייה ,ברל כצנלסון - למשל  ובכתיבתם של אנשי העלייה השנייה רא

  )העלייה השנייה ,כצנלסון: להלן( 54-50' עמ) 1990: אביב-תל(
  273' עמ ,המשך ותמורה ,קניאל 58
 )1965: אביב- תל( ,שנה ראשונה ,שלמה צמח. במיוחד בתיאורי ראשון לציון. שנה ראשונה - שם וכן בספרו של שלמה צמח  59

  דוגמאות נוספות יובאו בהמשך). אשונהשנה ר ,צמח: להלן(וגם הלאה  128-73' עמ
וכן  58' עמ העלייה השנייה ,כצנלסון; )כובשים ובונים ,קרסל :להלן( 31' עמ) 1955: פתח תקווה( ,כובשים ובונים ,קרסל. ג 60

  276' עמ המשך ותמורה ,קניאל
  )ברל ,שפירא: להלן( 50' עמ' כרך א) 1981: אביב- תל( ,ברל ,אניטה שפירא: למשל 61
- תל( ,כל כתבי אחד העם, אחד העם,א"ד סיוון תרנ"ג כ"י' המליץ'פורסם לראשונה ב ,'ישראל- ארץאמת מ' ,אחד העם: ללמש 62

 ,כאן יצוטט מחיים חיסין. 'ווסחוד'בסדרת מאמרים בעיתון  ,חיים חיסין; )משני מסעותיו ,שני מאמרים(ד "כ- ג"כ' עמ) 1947: אביב

  ועוד; )חיסין: להלן() ב"תשמ: אביב- תל( ,מסע בארץ המובטחת
בתי ' ,אחד העם; 148' עמו 317' בדומה כותב גם חיסין עמ) יפה: להלן( 32' עמ) 1983: אביב-תל( ,דור מעפילים ,הלל יפה 63

  ועוד ט"ר' עמ ,'הספר ביפו



  

37 

 

גורם מרכזי בתהליך התברגנות  הן נחשבו .או בת האיכר ,אשת האיכר -כלל איכרות אלא 

  .ררות של המושבותוההתפו

 - האחת : גם אם ביקורת זו לא היתה מדוייקת היא מצביעה על שתי תופעות חשובות

עיצובה של נשיות חדשה  -השניה ; החשיבות של עיצוב הנשיות במושבות בעיניי מבקריהן

מקומן ותפקידן של הנשים היו שונים מחיי  ,חייהן ,כפי שעולה אף מהביקורת ,כך. במושבות

נשות המושבות היו מעורבות בחיי המושבות  -בשונה מביקורת זו . רח אירופההנשים במז

  . וחלקן היה מחוייב מאוד לאידיאולוגיה הציונית

 ,הגירה לארץ אחרת: מצבן של הנשים במושבות הושפע בראש ובראשונה מהעליה לארץ

ארץ מזרח בתהליך מודרניזציה ל ,מעבר מארץ אירופית ,מעבר מחיי עיר או עיירה לחיי כפר

כמו כן הושפעו מהאידיאולוגיה הציונית . י המודרניזציה רק החלו להגיע אליהדֵ תיכונית שהֵ 

נבע במושבות  נשיםשל ה ןומעמד ןתפקיד -בנוסף . שהביאה אותן ואת בני משפחתן לארץ

הן חיו ; הנשים הגיעו לארץ עם משפחתן -מהמאפיינים של העליה הראשונה באופן ישיר 

מקומן ומעמדן של הנשים  -עם זאת . בורגנית - דתית וכן -תה היתה מסורתיתבחברה שבהגדר

 ,מחוייבותן למשק ,יחסן לעברית ,מעורבותן הכלכלית. בכל המושבות השתנה לאורך השנים

תקופת היסוד לתקופה המאוחרת יותר בה  ,למושבה ולארץ ישראל השתנו מהתקופה הראשונה

התנודות הכלכליות . ז הגיעו לארץ אנשי העליה השניהא ,היו המשקים והמושבות יציבים יותר

חשוב עוד להזכיר . והחברתיות במושבות השפיעו גם הן על תיפקודן ומעמדן של הנשים

  .שמצבן ותיפקודן של נשים היה שונה במושבות השונות

היו אלה נשים נשואות שעלו עם . הראשונה עלו כחלק ממשפחה עליהרוב מוחלט של נשות ה

. עלייתן לא נתפשה כאקט אידיאולוגי עצמאי אלא כהליכה אחרי הבעל. ומשפחתן בני זוגן

 פוענחו לעיתים קרובות ,ה הלאומיתכמו גם האמהות וחינוך הילדים לאור התפיש ,ביטויים אלה

   .ולא כמעשים שנובעים ממחוייבות רעיונית כמסירות למשפחה ובמיוחד לבעל

וכן בחלק  ,ת המעטות של נשים כותבותבעדויו. תפישה זו לא היתה מדוייקת כלל

 64.ופן ברור זיקה חזקה למפעל הציוניאפשר לאתר בא ,מהביוגרפיות של הידועות שבהן

מצביעים  ,שבה נכתבו חלק מהטקסטיםהמעורבות בנעשה עד לפרטים קטנים וכן ההתלהבות 

 ןחתבני משפ כדי לרצות את על כך שנשים אלה היו מעורבות בנעשה מתוך אמונה לא רק

 מתוך מודעות ציונית ,שעלו ללא בן זוג בין הנשים במושבות היו בודדות -זאת ועוד . הגברים

רבות . נשים שהתאלמנו ולמרות זאת נשארו בארץ והחזיקו את המשק בעצמןהיו גם . עצמאית

                                                           
 :שליםירו( ,ספר העליה הראשונה ,)עורך( אליאבמרדכי  :בתוך ,'עולים חדשים בזיכרון יעקוב' ,אשת קלמן שלמה קנטור 64

 ,בילה ליקמן ;306' עמ נשים ,אהרנסון: אלה התייחסות לדברים; )ספר העליה הראשונה" להלן( 181-180' עמ ,'כרך ב )ב"תשמ

  106-105' עמ ,'כרך ב ,ספר העלייה הראשונה ,'מסבלן של נשי יסוד המעלה'
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את . בסקי'דוגמא אחת היא נחמה פוחצ 65.יוניות עוד לפני העליהצנשים נשואות שהיו יותר היו 

בה היתה פעילה עוד הכירה באגודת חובבי ציון  ,שהפך אחר כך לבעלה ,בסקי'פוחצמיכל 

מצאותן של קבוצות יה. לעלות לארץ תכניתו היא החליטה להינשא לו בזכות. הרבה קודם לכן

גם במכתבים אפשר למצוא  66.יותובמושבות עולה מתוך התכתב ציוניתנשים עם אידיאולוגיה 

   67.הבנה לעניין האידיאולוגי של נשים בעשיה הציוניתמתוך  ,יחס משתף של הגברים

כך כתבה . בנות הדור השני במושבותשל נשים עולה גם מזיכרונות הרעיונית מחויבותן 

שהיא מראה לכל ' מופת'אבות ועל ה-מהללים את אמה על ביאתה לארץ: "למשל יהודית הררי

מהבנות תארו את הקשיים של  רבות ,עם זאת 68.."בנות עמה בחייה הפשוטים ובעבודתה הרבה

לרוב היו המחוייבות והתלונה . אמהותיהן וכן את תלונותיהן על עצם העליה ועל המצב בארץ

  . שתי פנים בהתנהגותה של אותה אם

הקמת המושבות ? הִאם השותפות הרעיונית באה לידי ביטוי גם בשותפות בעבודה המעשית

כפי  ,ואכן. שק הבית והן בעבודות השדהחייבה מעורבות גדולה של הנשים הן בעבודות מ

בשנים הראשונות היתה מעורבותן של הנשים במשק החקלאי גדולה  ,שעולה ממקורות שונים

הן עזרו בהקמת המשק הרחוק מהבית אבל גם גידלו ירקות ובעלי חיים במשק הביתי  69.למדי

בנות קרוב  כאשר המושבות הותיקות היו ,בראשית המאה העשריםזה השתנה  מצב. הקרוב

 ,גם אלו שעבדו בחצר ובמשק ,רבות מהנשים. לעשרים שנה והצעירות בנות כעשר שנים

 70.כביסה ומלאכות יד שונות ,נקיון ,בישול ,בחינוך הילדים ,התרכזו בעבודה בתוך הבית

 ,מצד שני ;מצד אחד היתה התבגרותן ואף הזדקנותן של הנשים: רבותהיו הסיבות לכך 

הדורשת  ,שכירה במושבות וכן המעבר לכלכלה המבוססת על מטעיםהשכיחות של עבודה 

גרמו  ,מרגלית שילה מוסיפה שמחירם הנמוך של מוצרים כגון חלב וביצים. פחות ידיים עובדות

   71.שהיו כאמור באחריות הנשים ,לזניחת ענפים אלה

                                                           
נב לחייהן של אש ,)עורכת(יעל עצמון : וךבת ,'ישראל- האשה בראשית ההתישבות בארץ ,בין איכרים לפועלים' ,ארצי- יוסי בן 65

  )נשים ,בן ארצי: להלן( 315-131' עמ) ה"תשנ: ירושלים( ,נשים בחברות יהודיות
  A192/22 ארכיון ציוני מרכזי 66
  16תיק  3/  2-1א ,ארכיון ראשון לציון ,1903נובמבר  1 ,דוד יודילביץ לרבקה לובמן 67
סיפורי נשים בנות : להלן( 140-141' עמ )1984: אביב-תל( ,ים בנות העלייה הראשונהסיפורי נש ,)עורכת( יפה ברלוביץ: בתוך 68

  )הררי: להלן( 52-53' עמ) ז"תש: אביב- תל( ,בין הכרמים ,יהודית הררי -סיפור דומה ; )העליה הראשונה
 פורי נשים בנות העלייהסי: בתוך ,'הפתח לתקווה' ,)ברנט(חנה טרגר  ;195-193 'עמ סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה 69

 ועוד 44 ,33' עמ) ג"תרע- ז"תרס: ירושלים( ,ספר היובל לקורות המושבה ראשון לציון ,אהרון מרדכי פרימן ;126-122 'עמ ,הראשונה

 ,סמילנסקי: להלן( 18' עמ) י"תש: רחובות( ,רחובות ,משה סמילנסקי; א"קס' עמ ספר היובל ,פתח תקווה; )ראשון לציון: להלן(

  )ותרחוב
 )גן שחרב ,ראב: להלן( 12' עמ) 1983: אביב- תל( ,גן שחרב ,אסתר ראב: למשל 70
 9 ,יהדות זמנינו ,')1903-1882(בעליה הראשונה  אשהעל מקומה של ה? במפעל התחייה" חברה"או " עובדת"' ,שילהמרגלית  71

  )עובדת ,שילה: להלן( 129' עמ ,)ה"תשנ(
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. יתסיבה נוספת לנסיגתן של נשים מעבודה במשקים היא הקושי שהלך וגבר בעבודות הב

 72;לעיתים בתנור משותף ,גם אפיית לחם ,גידול הילדים ובישול ,עבודת הבית כללה מלבד נקיון

   74.ועוד עבודות שונות 73טיפול בחולים הרבים; תפירה

קושי זה הועצם בגלל תפישת האיכרים את עצמם כחלק מהבורגנות האירופית ואולי אף 

ם בדבריהם של אישים ציונים שביקרו מתוארי ,האיכרים ובמיוחד האיכרות .המערב אירופית

כך כותב למשל . ביחסם לבריות ובחינוך ילדיהם ,במושבות כבעלי גינונים בורגניים בבתיהם

 - המגבות ,המפות ,הוילונות: "חיים חיסין בראשית העשור האחרון של המאה התשע עשרה

מצטמצמת ] האשהשל [אמנם עבודתה . גן עדן קטן - בקיצור ; הרצפה נקיה; צחורים בלי רבב

הניסיון לייצר  75."והיא נראת שם תמיד לבושה בהידור ואף בגנדרנות ,כולה בין ארבעת הכתלים

 ,הבית - אירופה קטנה בארץ ישראל היה קשה במיוחד לנשים כיוון שרוב העבודה בתחום זה 

  . עבודה זו לא אפשרה לרובן מעורבות בעבודה מחוץ לבית. נפלה בחלקן - הנקיון  ,הלבוש

 - אך למיעוט הנשים שעבדו מחוץ למשק ביתן בתקופה זו היתה גם סיבה אידיאולוגית 

הפרדה בורגנית אופיינית בין המרחב  ,בחילופי המאהלמעשה קיימו רוב אנשי המושבות 

הנשים כמעט ולא עבדו במשק . ובכלל זה המשק החקלאי ,הגברי ,הנשי למרחב הציבורי ,הביתי

חייב עבודה רבה בבית  מושבה מרוחקת במזרח התיכוןב ורגניחיים ב חהחקלאי מה גם שאור

החצרות נחות בדממה : "אסתר ראב מטיבה לתאר את הסגרגציה באווירת המושבות. פנימה

בכך יישמו  76[...]"הנשים במטבחים  ,הילדים בבית הספר ,הגברים בעבודה; שלפני הצהריים

ת המושבות בשנים המאוחרות יותר נשו - את הביקורת על הנשיות היהודית המזרח אירופית 

  .מיעטו לעסוק בפרנסת הבית והתקרבו לנורמה הנשית האירופית

היו  ,נשות המושבות היו גם נשים אחדות שעבדו במשק ואף טיפחו משק מגוון בין ,עם זאת

הן היו אמנם מיעוט בתחילת  77.והיו פעילות גם במישור הציבורי במקצועות נוספיםשעבדו 

 בנות הדור ,הנשים הצעירותבולטות בין נשים אלה . ך זכו להערכה מצד רביםהמאה העשרים א

והן מעדויות על עבודתן במשקים החדשים  78הן מזיכרונותיהןעולה כפי ש ,מושבותהשני ב

במשק בעוד  עבדובזיכרונותיהן כיצד  ראבאסתר הררי ותיארו יהודית  ,כך 79.שהוקמו בגליל

                                                           
  ).משפחת האדמה ,סמילנסקי: להלן( 212' עמ' כרך א) ד"תשי: אביב- תל( ,משפחת האדמה ,למשל דוד סמילנסקי 72
  57' עמ ראשון לציון ,124' עמ סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה ,'הפתח לתקווה' ,)ברנט(למשל חנה טרגר  73
) א"תרע: יפו( ,םקובץ ציורי ,ביהודה החדשה ,בסקי'נחמה פוחצ .ועוד 232 ,224 ,215' עמ ,סמילנסקי משפחת האדמהשם וכן  74

  )ביהודה החדשה ,בסקי'פוחצ: להלן( 38-34' עמ
  121' חיסין עמ 75
   67' עמ ,גן שחרב ,ראב 76
  213-215' עמ שיםנ ,בן ארצי 77
סיפורי : בתוך ,'סטירת לחי' ,)איזנברג(יהודית הררי ; )הררי: להלן( 52 ,18' הררי עמ; 71-70 ,42' עמ גן שחרב ,ראב: למשל 78

  .158' עמ ,ה הראשונהנשים בנות העליי
  314' עמ נשים ,בן ארצי 79
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הביאה את עדותן של בנות פתח תקווה על עצמן ) ברנט(חנה טרגר  80.אמהותיהן נשארו בבית

האם לא נקשנו את ? בבית ובשדה ,והלא גם אנו הבנות הושטנו תמיד יד לכל עבודה: "בעניין זה

? האם לא אספנו את הקציר וחלבנו את הפרות? הכרמים תחת קרניה הלוהטות של השמש

 ,גננות ,מורות: צועות חופשייםהיו בין הנשים במושבות כמה שעסקו במק ,בנוסף 81.[...]"

   82.מילדות ואפילו רופאות

לא השתתפו נשים בפוליטיקה  ,ככלל ,למרות המעורבות הרעיונית והמעשית הלא מעטה

עדי המושבות מלבד מקרים בודדים של נשים שחיו וזכות בחירה לוהיתה להן לא . במושבות

המושבות ושל הישוב החדש הנשים לא נחשבו לחלק פעיל בפוליטיקה הרשמית של  83.בגפן

 1903נערך בשנת כינוס ש - ביעק זיכרוןכנסייה בעלתה רק ב ת זכות הבחירה לנשיםשאל. בכלל

 ,שחקרה את המעמד ,שילה .ליצור גופים מייצגים לישוב החדש בארץ ישראל היתהמטרתו ו

 ,זהלא הועמדו בספק בכינוס  'מפעל התחייה'ב אשהשל ה המקומה וחשיבותעל אף שש הציינ

בסופו של דבר הוחלט לא לתת לנשים זכות ו מעורבותה בענינים הפוליטיים עמדה על הכף

   84.בחירה

רוב  ,לכן. אירופית של הפרדה בין בית לחוץ-גם תפישה זו נבעה מתוך התפישה הבורגנית

נשים במושבות רבות הקימו  .היתה בתחום הפילנתרופיציבורית של נשים במושבות הפעילות ה

בכך לא היתה שונה  85.ים אגודות פעילות מאוד להלנת אורחים וטיפול בחוליםבמשך השנ

אם כי אולי  ,פעילותן מפעילותן של נשים בחברה היהודית במזרח אירופה ובאירופה בכלל

  . היתה פעילות זו אינטנסיטית במיוחד יחסית לגודלן של המושבות

 .השפה העברית: ליטי הרבה יותרציוני ופו ,בכל זאת מצאו נשים מקום לפעילות בתחום חדש

אבל עדויות רבות  ,נשות המושבות הואשמו לא פעם שבגללן אין מדברים עברית במושבות

דוגמא לכך היא . במיוחד בראשון לציון ורחובות. מצביעות על נשים שהתעקשו לדבר עברית

ו החלו לארגן במסגרת ז 86.נשות ראשון לציוןשהקימו ' ועד צין אוהבות שפת ציון למצוינה כהן'

                                                           
  18' עמ בין הכרמים ,הרריאך במשתמע גם  42' עמשחרב  גן ,ראבבמיוחד  80
זכות הבחירה לנשים . התקופה אליה מתייחס הסיפור אינה ברורה לחלוטין ;133' עמ סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה 81

נולדה (אבל לאור הביוגרפיה של טרגר . ונה ולכן אפשר ליחס את האירוע לתקופה זובמושבות נתנה רק עם תום מלחמת העולם הראש

יש לכך גם כמה רמזים בסיפור . יש לשייך אירוע זה לתקופה המוקדמת לעלייה השנייה) ללונדון בשנות התשעים היגרהו 1870בשנת 

יפה  ,יץ משייכת את האירוע לאמצע שנות השמוניםיפה ברלוב. בלגלוג ,ישראל-כגון ההתייחסות לשביתות כדבר שאינו קיים בארץ

  )להמציא ארץ להמציא עם ,ברלוביץ: להלן( 59' עמ' עמ) 1996: אביב- תל( ,להמציא עם להמציא ארץ ,ברלוביץ
   46' עמלמשל יפה  82
ם ושמונה עשרי ,המושבה תקנות :המושבהאחת כאזרחית  אשהז "כך למשל חתומה על תקנות המושבה ראשון לציון משנת תרנ 83

  15' עמ ,רחובות ,סמילנסקי ,אחת אשהבעלי המשקים מוזכרת בין  ,בין מקימי רחובות; ארכיון ראשון לציון ,ז"תרנ ,בניסן
 עובדת  ,שילה 84
  105' עמ ,פרימן ראשון לציוןאהרון מרדכי : דומה שאגודה זו נוסדה תחילה כאגודת גברים 85
  42תיק  8/  1-1א ,ארכיון ראשון לציון 'ינה כהןועד צין אוהבות שפת ציון למצו'הודעה מאת  86
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נשים שעבדו במוסדות החינוך . פעילות לטובת שימוש רב יותר בעברית במושבה שלהן

  .במושבות עסקו גם הן בהנחלת השפה העברית והרחבת השימוש בה

. הראשונה הוא הכתיבה עליהשל פעילות פוליטית חברתית שבו עסקו נשות ה רביטוי אח

קע שתיקתן היחסית של נשים בתקופות הראשונה על ר עליהתופעת הכתיבה של נשות ה

מהווה ביטוי פוליטי חברתי של  כתיבה זו 87.ואף הוזכרה כאן מאוחרות יותר תועדה ונחקרה

כדאי לשים לב לכך . עמדות שנועד להשפיע על החברה כולה בתוך המושבות ומחוצה להן

שונה הרא אשההיא גם ה ,בסקי'נחמה פוחצ -הכותבת המובהקת מנשות האיכרים  אשהשה

 ,שבאה לידי ביטוי כנציגה פוליטית ממשית של נשות המושבות אחרי מלחמת העולם הראשונה

ערוץ הכתיבה היה פתוח רק לנשים  ,עם זאת 88.ראשון לציון - כאשר נבחרה לוועד מושבתה 

  .במיוחד כאשר מדובר על כתיבה עברית ,מעטות

ממעורבות פוליטית רשמית רובן של הנשים במושבות בתקופה זו היו מרוחקות למדי  ,כך

בתחום זה היו נשות . מוגבלת למדי היתהבדרכים קונבנציונליות ומעורבותן החברתית 

אבל זהו רק חלקה של . שבות רחוקות אפילו מהשגיהן הדלים של אחיותיהן באירופהוהמ

הנשים מצאו את ביטויין הפוליטי באגודות הפילנתרופיות והכנסת השיח הפוליטי אל  :התמונה

   .הפיכתו לבית פוליטי -וך ביתן ת

בנות הדור השני היו שותפות . במושבות בקרב הדור השני גם בתחום זה חלו שינויים בולטים

חברותן  89.'הגדעונים' היתהפוליטיות של הצעירים שהידועה ביניהן היות ותארגנההרבות מל

למחצה במלחמת בהתארגנות הצבאית אלה הביאה עד לכדי שותפות  הצעירות בהתאגדויותשל 

. צעירות אלה ראו עצמן שותפות מלאות בהתרחשות הלאומית 90.י"היא ניל ,ראשונההעולם ה

   91.דומה שדמותן עדיין לא הגיעה לידי ביטוי בכתב בתקופה זו

באופן מפתיע מושבות באה לידי ביטוי הנשים בחזרה ועלתה לא פעם בכתיבה על ש ביקרות

רבים על  לשבחים אמנם זכונשות המושבות . הותהאמ - דווקא בתפקיד הלאומי הנשי מכולם 

סתירה עם הצרכים הועמדה לעיתים ב -תפקיד ציוני לכל הדעות  -אבל הדאגה לילד  92,אמהותן

על פי . לא בטוחים ובעלי אופק מטושטש ,שכן החיים במושבות היו לא נוחים ,הלאומיים

                                                           
  195-187' עמ סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה: בתוך ,)אחרית דבר(' הסופרות בנות העלייה הראשונה' ,יפה ברלוביץ 87
   10' עמ) הוצאה מחודשת) (1977: חיפה( ,ישראל- ארץהתאחדות נשים עבריות למען שיוויון זכויות ב ,עזריהו 88
 ,12 ,אלפיים ,על תרבות הנוער של העליות הראשונות ,"מקרבנו הוא בא העברי החדש ,הוא הולך ובא"' ,דרור- אלבויים רחל 89

   )הוא הולך ובא ,דרור-אלבויים: להלן( 114-108' עמ
 373' עמ ,)ז"תשנ(סב ' חוב ,ציון ,')1890-1920(יות ישראל-ארץו מגדר: מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב' ,מלמן יביל 90

  )מן השוליים ,מלמן: להלן(
  בין הכרמים ,הרריוכן ) 1942: אביב-תל( ,י"שרה שלהבת ניל ,אלכסנדר אהרנסון: למשל ולביטוי מאוחר יותר רא 91
בשנות החמישים זכו נשות המושבות לתשבחות מראש . ועוד 57' ראשון לציון עמ; 23' ראב עמ; 26' עמ ,בין הכרמים ,הררי 92

חזון , גוריון-דוד בן:בתוך ,1951נאום לסיום קורס קצינות במרס  ,'בעקבת דבורה'ה על נס את הקרבתן בנאום בשם הממשלה שהעל

  77-78' עמ ,'כרך ג ,)1952: אביב-תל( ,ודרך
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על הלאומי והדאגה האמהית ת מהווה מכשול למפהאמהּו ,הדימוי הרווח בתיאור המושבות

היא אולי  ןשאימהותנשות המושבות מתוארות כמי  93.עד כדי ירידה מהארץ ,מחייבת ויתורים

  .אידיאלית אבל לא ציונית

רוב הנשים במושבות גידלו את ילדיהן במקום למרות  -גם תיאור זה לוקה בחסר במקצת 

חת כמו חדרה או באלו המרוחקות ילדים נולדו וגדלו גם במושבות מוכות הקד. הסכנות הרבות

הקושי שמתארות חלק מנשים אלה היה גדול אך ההתגברות עליו . כמו מושבות הגליל העליון

  .נחשבה לחלק מתפקידן כאמהות ונשים לאומיות

הנשים הראשונות שהציונות  ,הראשונות' הנשים הציוניות'היו למעשה ש ,בין נשות המושבות

רובן עלו כחלק ממשפחה . נשים עצמאיות או מהפכניותמעט  אם כן היו ,בעבורן מעשה היתה

נשיות : הגיל והתייצבות המושבות רק חיזקו מגמה קיימת ,הזמן. ורוב תפקודן היה בתוך הבית

  . המבוססת על בית ומשפחתיות והתרחקות מהמרחב הציבורי

 - ר מכך עם זאת ניצניה של אשה ציונית חדשה ומהפכנית הצטיירה כבר בדמותן שלהן ויות

וך כמעט שווה נבנות המושבות זכו לחי. הדור השני של נשות המושבות -בדמותן של בנותיהן 

החלו לממש את חינוכן  כשהתבגרו. לבנים וחיו ילדות ונעורים משותפים לבנים ולבנות

בעשור האחרון למאה התשע עשרה ובעשור הראשון  ,כפי שהראתה בילי מלמן 94.?וחינכתן

חלקן ביססו פרקטיקות של  ,חו במושבות תפישות חדשות של נשיותלמאה העשרים התפת

נשים צעירות במושבות בחרו לעצמן חיים שבמרכזם עשיה  -זאת ועוד . טשטוש מגדרי

   95.ועוד ,רופאות ,היו בינהן גננות ומורות. מקצועית ופוליטית

 ,במושבותובמיוחד כניסתן כעובדות למערכת החינוך  ,תהליכים הקשורים לנשים הצעירות

בעוצמת  שניהה עליהאפשר למצוא קשר לאנשי ה. שניהה עליההחלו לפני תחילתה של ה

 עליהקשר זה נרמז גם בקשרים של המורות הצעירות ומורים בכלל עם אנשי ה. השינויים

התקימו אם כך כל  שבות והפועלותושיתוף פעולה והשפעה הדדית בין נשות המ 96.שניהה

 ףאף הצטר ןשחלק ,מהפעילות המוגברת של הצעירות במושבותקשרים אלה היו חלק . העת

  .שניהה עליהלאנשי 

אל הגורם השמרני ולא אל הגורם התייחסו  ,שהגיעו למושבות אנשי העליה השניה ,אבל

אך אין להתעלם . התחושה המהפכנית שלהם התייחסות זו נועדה להגביר את. שבהן המשתנה

השכלה כללית  ותפישות חדשות של נשיות שכלל מושבות הצמיחו בתוכןה - העניין מעצם

                                                           
הופיע לראשונה ; 34-21' עמ ,סיפורי נשים בנות העליה הראשונה: בתוך ,'חטאת אפרים' ,חמדה בן יהודה ,כך למשל 93

  45-52' עמ דבש מסלע ,נורית גוברין: בתוך ,'למצוא את בני רכב' ,על כך ראו נורית גוברין. ג"בשנת תרס' ההשקפה'ב
  מן השוליים ,על הדור השני מלמן ;147-121' עובדת או חברה עמ ,שילה: על הדור הראשון 94
 264-264' מן השוליים עמ ,מלמן 95

: ירושלים( ,מחקרים :היהעלייה השני ,)עורך(ברטל ישראל : בתוך ,'לישרא-יצירת המרכז החינוכי בארץ' ,דרור-רחל אלבוים 96

  )מחקרים ,העליה השניה: להלן( 390-393 ,386-387' עמ) 1997
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מבחינה מעשית הסתמכו חלק מהפעולות של אנשי ונשות העליה השניה על מהלכים  .ועבודה

  .אלה
  

ובתפישת  ,ן בכללתשימאפיין המהפכני בתפהנשות העליה השניה מצביעים על  זיכרונות

הפער בין נשים לגברים כבר בטרם עליה התכוונו לצמצום . מלכתחילה ,הנשיות שלהן בפרט

הן התאמצו להגיע להשכלה עברית בדומה לגברים והיו שותפות : ותפשו את עצמן כעצמאיות

רבות מהנשים שהחליטו  97.כל אלה מחוץ לגבול הבית והמשפחה - בפעילות פוליטית ענפה 

ראו בעצם החלטתן לעלות לארץ בסיס למעמד נשי ' משני החברה'ו' משני העולם'להיות חלק מ

 זהה ,נשיות חדשההמעשה הנועז של הגירה עצמאית לארץ חדשה ושונה הביא תקוות ל. דשח

בין תפקידים נשיים  ,לצמצום עד למינימום של ההבדלים בין נשי לגברי ,ותלגברי אולי

  .ההתפתחויות בנושא זה באירופה רק העמיקו את התקווה. גבריים םלתפקידי

ה אצל הצעירות הביאו לבלבול גדול בקרב בדיוק אותם תהליכים שגרמו לתקווה הגדול

יוסף . השינוי במעמדן של נשים לא היה ברור לרבים מצעירים אלה. הצעירים שעלו איתן ארצה

  : 'בחורף'ברנר מבטא את הבלבול בצורה בהירה במיוחד בקטע מתוך הרומן חיים 

מגלה��,אמנם�,הייתי�,"האמנציפציה�של�נשים"ולפיכך�שהיה�מזדמן�לי�אז�לדבר�על�"
�התוכי �משפטי �את �לתיבה �תיבה �והערות��,בין �הערות �מעיר �הייתי �כך �בתוך אבל

דבר�שאין�צריך�לדון�...�עד�שסוף�סוף�היתה�החלטתי�נעשית�אחרת�לגמרי�,להערות
שאנחנו�אין�אנו��,דבר�שאין�צריך�לומר�הוא;�שהאשה�דומה�בכלל�להאיש�-�עליו�הוא�

�קאואלירים" "� �המוזהבים"מן �נקבהשרוא�,"הצעירים �רק �באשה �ים אנחנו��,אמנם...
� �מצומצמת�מאוד �במידה �בחיים �אותן �אי�-�מכירים �עליהן �שלא�-�ומשפטנו �לו אפשר

�קצת �פגום �יהא �בכלל-עלמות�,ואמנם... �הן �החן �אחרות-ואי... �להיות �להן ...�אפשר
�הקולטורה�אשם�בזה-�אולם�התפתחות�,עתה�בוודאי�הדבר�הוא�כך...�אבל�אין�למדין

[...]"98���

מצד שני  הצעירותצד אחד ותקוותן של חלק גדול מן מל שחוו חלק מהצעירים הבלבו

התנאים אפשרו פעילות משותפת ללא התנגשות בין דימוי . לפני העליהכמעט ולא התנגשו 

עם העליה נפגשו הצעירים עם מציאות חדשה  .הנשיות של הצעירים והדימוי של הצעירות

  .המושבות שאילצה להתעמת אלה עם אלו אל מול אנשי

וביסוסה בתקופת העליה עליה השניה יצירתה של אשת תנועת העבודה בתקופה ה

 .החלה מתוך התנתקות מהחברה היהודית במזרח אירופה ומאבק בתוך המושבותהשלישית 

המושבה  בנשותהיה צורך  שניהה עליהנשות האנשי ו הציונית על פי אשההכדי ליצור את 

הוא ותן ותפקידן של נשות העליה השניה בתוך המושבות מאבק זה על דמ .כבסיס וכניגוד

  . הבסיס לחלק הראשון של מחקר זה

                                                           
 ספר העליה השניה ,חיה שרה חנקין ;'ד הפועלת בכנרת"ע' ,ןשרה מלכי :למשל. ויש גם דוגמאות רבות 229' עמ השיוניים ,רניגו 97

   150' עמ
ההתלבטות עוד ארוכה הרבה מזה במקור ,122' עמ ,)ח"תשל: אביב-תל( ,כתבים ,ברנר. ח.מתוך י ,'בחורף' ,ריוסף חיים ברנ 98
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בו זמנית מהסתמכות התנגדות  ,אם כך ,חודית של העליה השניה החלהייצירת הנשיות הי

  .אליים נשיים קודמיםיוהתעלמות מאיד



  

45 

 

        העליה השניההעליה השניההעליה השניההעליה השניה    ::::''''חלק אחלק אחלק אחלק א

בתודעה . היהודי בארץ ישראל שניה היא תקופה רבת תהפוכות בישובהתקופת העליה 

צעירים מהפכניים  -הציבורית צבועה תקופה זו בצבעו של גל העולים החדש שהגיע לארץ 

ושית בכלל וליצור חברה נשניסו לשנות את החברה הא ,אנטי בורגנית ,בעלי תפישה שוויונית

ועד  1904 ואמנם קבוצה זו היתה דומיננטית ביותר בתקופה שבין. יהודית חדשה בארץ ישראל

למרות שהצעירים הרווקים בעלי תפישת העולם המהפכנית . ראשית מלחמת העולם הראשונה

בארץ הציוני  ציבורהכלל הם היוו ציבור פעיל שבלט בקרב  ,היו מיעוט בקרב כל העולים

   .ותיק בעריםווהשפיע במידה מסוימת גם על הישוב היהודי ה ישראל

. ה זו אינן קשורות באופן ישיר לעולים החדשיםתפתחויות בתקופהכות והורבות מהתהפ

בשנות השמונים של  ,דומה שרבים מהתהליכים שהחלו בראשית העליה של חיבת ציון לארץ

מושבות העליה הראשונה החלו . באו לידי מיצוי והבשלה בתקופה זו ,המאה התשע עשרה

החברה של  ,א"קהברון רוטשילד לי מחסותו שלבהתבססות כלכלית אחרי המעבר הטראומטי 

דור שני  2.מושבות חדשות נוסדו וענפי חקלאות כגון הפרדסנות החלו להתבסס 1.הברון הירש

בתי ספר עבריים נפתחו בירושלים וביפו ולקראת סוף התקופה  3,שגדל במושבות הגיע לבגרות

הסתדרות המורים קמה ממש על סיפה של  4.הטכניון -מוסד השכלה גבוהה  החלה הקמתו של

 -במקביל קמה העיר העברית הראשונה . וחבריה היו פעילים מאוד בעשיה הציונית ,פה זותקו

והחל  5החל להופיע כתב העת הספרותי הראשון בארץ ישראל ,כך. אביב-תל-בית-אחוזת

בתקופה זו החלה גם התנועה הציונית בפעילות  6.להיווצר בארץ מרכז ספרותי בזעיר אנפין

   7.ארתור רופין ,המשרד הארץ ישראלי ונציגו ממשית בארץ ישראל באמצעות

                                                           
ישראל בר טל : בתוך ,'התפתחות מושבות העלייה הראשונה והקמת מושבות חדשות בתקופת העלייה השנייה' ,יוסי בן ארצי 1

   169-135' עמ) 1997: ירושלים( ,מחקרים ,העליה השנייה ,)עורך(
  שם 2
' עמ ,12 ,אלפיים ,על תרבות הנוער של העליות הראשונות ,"מקרבנו הוא בא העברי החדש ,הוא הולך ובא"' ,דרור- רחל אלבויים 3

' עמ ,)ז"תשנ(סב ' חוב ,ציון ,')1890-1920(יות ישראל-ארץו מגדר: מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב' ,מלמן יביל ;114-108

243-278  
: ירושלים( ,מחקרים :היהעלייה השני ,)עורך(ברטל ישראל : בתוך ,ישראל- יצירת המרכז החינוכי בארץ' ,לבויים דרוררחל א 4

  386-406' עמ) 1997
  )1980 :ירושלים( ,ועת ואחרית-תנופתו של כתב: 'העומר' ,נורית גוברין 5
אבנר ; 31-33' וכן עמ 27' עמ ,בארץ ובתפוצה ,'כרך ב) 1978-1998: אביב-תל( ,1880-1980הסיפורת העברית  ,גרשון שקד 6

 :היהעלייה השני ,)עורך(ברטל ישראל : בתוך ,'על התודעה העצמית בספרות העליה השניה: ישראל-אמת חדשה מארץ' ,הולצמן

  )הולצמן: להלן( 367-384' עמ) 1997: ירושלים( ,מחקרים
 ,חייו ופועלו ,ארתור רופין ,יעקב גורן; 173' עמ ,)2000: ירושלים( ,יצירתה של חברה חדשה ,הציונות ,בן הלפרן ויהודה רינהרץ 7

 )2005: אפעל(
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היו מעורבים כמעט בכל אחת מההתפתחויות ' אנשי העליה השניה'נקראים שאבל הצעירים 

 דרך הוראה בבתי הספר העבריים ,הדור השני במושבותבינם ובין  קשרההחל מ -שנמנו כאן 

כזיותם ביצירת המרכז בנית תל אביב ולמרבעבור למעורבות  8,ומעורבות בבנית הגימנסיות

 בן ציון. שערך ש ,'העומר' ,לא סביב כתב העת הראשון ,שנוסד למעשה ,הספרותי הארצישראלי

מאנשי העליה השניה במאפייניו ובקשריו  ,אלא סביב יוסף חיים ברנר ,מבני חוגו של ביאליק

הקמת  - כמה מההתחלות של תקופה זו הן יצירה שלהם ממש  9.שהגיע לארץ מעט מאוחר יותר

 -  יסוד כתבי עת פוליטיים ;'פועלי ציון'ואחר כך ' הפועל הצעיר' -המפלגות הראשונות בארץ 

צעירים אלה לקחו חלק . יסוד הסתדרויות הפועלים בגליל וביהודה ';האחדות'ו' הפועל הצעיר'

  . בקיומן של החוות הלאומיות והיו מייסדיהם של הקבוצות השיתופיות

מזרח בתקופה כולה בא לידי ביטוי בכתבי עת שיצאו בארץ וחותמם של הצעירים על ה

רת גם במכתבים של הצעירים יכהשפעה זו נ. וקטעי ספרות מאמרים ,בדיווחים מהארץ: אירופה

דומה שהלך הרוח  .במושבות בהם מוזכרים העולים החדשים כגורם חברתי מרכזי ומעורר

הם היו . וכך הפכו הם לסמל לשינוי המהפכני איתו באו הצעירים לארץ תאם את המצב המשתנה

 ,לרוב בביקורת ברורה ועוררו את סביבתם להגיב עליהם ,הם הגיבו על הסביבה ,בולטים ,שונים

  . על דרך חייהם ועל רעיונותיהם

אך הן נכונו בכל אותן תכונות שאפינו  10,בקרב הצעירים הללו היו הנשים אמנם מיעוט קטן

עצמאיות אלה בלטו על רקע סביבתן ועוררו תגובות לא  ,נשים מהפכניות. את הקבוצה כולה

בארץ לא נודעת ומגמת רבות מהן היתה  ,או כמעט בגפן ,הן באו בגפן ופעלו בגפן. מעטות

 ,עצם הימצאותן של הנשים המעטות בין אנשי העליה השניה. אידיאולוגית לאומית וחברתית

יל ומשמעותי בעשיה הציונית ההתעקשות והמאמץ שלהן לקחת חלק פע ,האקטיביות שלהן

  . הקובע של העליה השניה כולה ,כמו גם שאיפתן לביטוי עצמי השליכו על אופייה המהפכני

את חבריהן ואת הסביבה הציונית כולה לחשוב מחדש על  ,הנשים הללו חייבו את עצמן

המציאות בארץ לא נתנה מענה לשאיפותיהן כנשים . תפקידה של האשה בפרויקט הציוני

 ,בוודאי לא נתנה מענה על דרישותיהן לשותפות פעילה ,ילות למען המטרות הציוניותפע

ציונית רק החלה -התרבות העברית -ומעבר לזה . עצמאית אך גם מספקת בתוך ההקשר הציוני

התעתדו לקיים  ,אם כך ,הן. את תפקידה במעשה הלאומי –' שאלת האשה'בהתמודדותה עם 

מהפכניות ובמקביל לשנות את תפישת הנשיות במסגרות  ,התנסויות חיים נשיות חדשות

  . את תפישת תפקיד הנשים במעשה הציוני ,הציוניות

                                                           
  ברנר לימד בגימנסיה הרצליה ועוד  ,גימנסיה העברית בירושליםהיו ממיסדיי ה בן צבי ורחל ינאיתיצחק  8
  370' הולצמן עמ 9

דיון על מספר ; 205' עמ ,'כרך א ,הציונות ,'1904-1940' העליה השניה'השינויים במבנה החברתי והפוליטי של ' ,סף גורנייו 10

  .5-6' עמ) מ"תש: אביב- תל( ,בתנועת העבודה בתקופת העליה השניה אשהה ,הנשים מצוי אצל שלומית בלום
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הניסיון ליצירת תפקיד חדש לנשים במפעל הציוני לווה במתח האופייני לתנועה הציונית 

גם . בין האידיאולוגיה למעשה ,המתח בין החזון למציאות -בכלל ולתנועת העבודה במיוחד 

הרעיון הלא מגובש שנבט  ,החדשה עבר החזון' האשה הציונית'רת התפקיד החדש של ביצי

בתהליך זה . שינוי במגע עם המציאות בארץ ישראל ועם העשיה הממשית ,בקרבן של הצעירות

' ריאליזם אוטופי'. השפיעה על המציאות ,בתורו ,השפיעה המציאות על הרעיון ומימושו שלו

תוך כך נוצרו כמה וכמה מודלים . ש לתפקיד האשה במעשה הציונייצק לאט לאט תוכן חד 11,זה

   .של נשיות ציונית שהתקיימו במקביל

רבות מהבולטות בנשות העליה השניה הגיעו לארץ עם מודל כמעט אנדרוגיני של האדם 

הן . כי עבודת הגברים הנשים בארץ תהיה זהה או כמעט זהה ,על פי עדותן ,הן האמינו. הציוני

מהקשר לאדמה ולטבע בדיוק  ,עצמן את חייהן בארץ כעובדות אדמה הנבנות מהעבודהדמינו ל

כשהגיעו לארץ גילו שכדי לממש רעיון זה הן נאלצות להאבק לא רק עם תנאי . כמו חבריהן

הארץ ועם נטיית חלק גדול מאיכרי המושבות לא להעסיק יהודים אלא גם מול התפישה של 

  .בקרב חבריהן הצעירים -בחברה הציונית בפרט ואפילו תפקידן של הנשים בחברה בכלל ו

מה : העליה לארץ והניסיון לעבוד בחקלאות הביאה איתה ההתמודדות ראשונה עם השאלה

שאלות אלה עלו במיוחד אל מול ? מה לא צריכה אשה לעשות -ובמיוחד ? צריכה אשה לעשות

הן . שביעו את רצון הצעירותהאיכרים במושבות אבל גם התשובות שנתנו חלק מהצעירים לא ה

 - העבודה החקלאית - האמינו שיוכלו לממש את עצמן בעבודה והנה העבודה הנחשקת ביותר 

  . לפחות לא נשים יהודיות ,אינה מקובלת כעבודה לנשים

מי ? עבודות הבית ,מי יעשה את העבודות האחרות: שאלות נוספות עלו מעט מאוחר יותר

עלו רק כאשר הגיעו הצעירים לארץ וגילו ששאלות ? יתפור מי? מי ינקה? מי יבשל? יכבס

דורשים השקעה של  והםאמור לעשות את כל הדברים האלה  ,שהוא לאו דווקא אמא ,שמישהו

   .זמן ואמצעים נוספים

עם תפישת האשה המקובלת  ,עם חלוקת העבודה ,ההתמודדות עם הקשיים הממשיים

ראשית החלו הנשים במאבק ממשי על הזכות . וניםהובילה לדרכי פעולה מגוונות ולפתרונות ש

במקביל ביקשו לעצמן נשים רבות עבודות אחרות באמצעותן יכלו . והחובה לעבוד בחקלאות

כך עבדו בעבודות שנחשבו מאז ומתמיד נשיות וניסו להפוך את העבודה . לתרום למעשה הציוני

במסגרת . וכיבוש העבודה הנשיתהעצלות הגלותית  ,כיבוש מהערבים וכיבוש היצר -" כיבוש"ל

זו אפשר להצביע על ניסיון להפוך את העבודות הביתיות לציבוריות כמו במטבח משותף 

  . ומכבסה משותפת

                                                           
שמעון ' אסופה לזיכרו של פרופ ,רשפים ,)עורכים(בתוך רינה שפירא ואריה כשר  ,'הריאליזם האוטופי בציונות' ,יוסף גורני 11

 38' עמ) א"תשנ: אביב-תל( ,רשף
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מה משמעות הזוגיות בחייה של : סדרת השאלות הבאה שעלתה היתה בנושא המשפחה

? ינה ובין עבודהמה היא אימהות ומה האיזון הנכון ב? צעירה לעומת משמעותה בחייו של צעיר

  . גם כאן נאבקו חלק מהנשים בדפוסי המגדר הקיימים תוך ניסיון לברוא דפוסי חיים חדשים

כל הערוצים . לכל אחד מערוצים אלה יוקדש פרק ובו יתוארו ההתפתחויות לאורך התקופה

למעשה הפניה של נשים לערוצים . התקיימו אמנם במקביל אך יש ביניהם גם קשר כרונולוגי

אמנם . לרכוש לעצמן תפקיד כפועלות חקלאיות תנם חקלאיים נובעת בין השאר מהכישלונושאי

לא בכל ביוגרפיה של אשת העליה השניה זהו התהליך אך זוהי המגמה הכללית וכך אבחן אותה 

  .מיצויים של תהליכים אלה היה במישור הפוליטי ומישור זה יסיים את הדיון גם כאן. כאן

  

  



  

49 

 

   ת חקלאיתפועל: פרק ראשון

וכל ; תכלית הציונות היא לחיות בארץ ישראל: הרעיונות שהביאוני לארץ ישראלהיו שניים "

כתבה שרה מלכין בפתיחת  1,"לעבוד וליצור ,אדם בארץ ישראל חייב לעבוד עבודת אדמה

את תמצית התפקיד שלה כאדם ציוני  ,באמירה זו ביטאה את תמצית הציונות שלה. זיכרונותיה

שכן המשך זיכרונותיה רצוף  ,'אשה'ולא ' אדם'לא בכדי כתבה מלכין  2.ה אותוכפי שתפש

  .למרות היותה אשה -עבודת האדמה  -מאבקים להשתתפות בחובה של האדם הציוני 

בשר מבשרה של העליה  ,אמירתה של מלכין מבטאה מאבק של קבוצת נשים צעירות

עבודת . עבודת האדמה בארץ ישראל - למימוש עצמן בדרך שראו כנאותה לאדם ציוני  ,השניה

כשילוב הנכון  ,כמו גם אצל רוב חבריהן הגברים ,אצל כמעט כל הנשים הללוהאדמה נתפשה 

הדרך הנכונה לשחרר את עצמם תוך כדי שחרור העם  ,בין מהפכה אישית למהפכה לאומית

האדמה היו כיוון שלעבודת  3.לשחרר את העם תוך כדי שחרור עצמם -או אולי ההפך  ,היהודי

 ,יצירת יש מאין ,עבודת גוף ,עבודה בטבע: את כל הסגולות הנדרשות לחידוש האדם והעם

לפחות עד שהתנסו בה  ,רצו נשים וגברים לקחת בה חלק 4;יצירת בסיס לכלכלה הלאומית ועוד

לא לעוֶלה  ,אלא שלא היה פשוט להשתתף בעבודת אדמה ממשית בארץ ישראל. בראשונה

הם נהלו מאבקים כנגד קשיי הגוף והנפש אבל גם מאבקים מול . א לעוָלההחדש ובמיוחד ל

כוחות שלא תפשו את העבודה העצמית כבסיס העשיה הציונית ולא קיבלו את המאמצים של 

הן מול גופן שלהן  -בשתי החזיתות  נאלצו לנהל מאבקהנשים  5.הצעירים לעבוד בחקלאות

                                                           
ספר העליה : להלן(; 488' עמ )ז"תש: אביב-תל( ,ספר העליה השניה) עורכת(ברכה חבס : בתוך ,'דרכי לארץ' ,שרה מלכין 1

). ט"תרפ: אביב- תל( ,עם העליה השניה ,שרה מלכין: ביטוי כמעט זהה אפשר למצוא בזיכורנויה המוקדמים של מלכין). השניה

ראשונה  ,מלכין: להלן( 49' עמ) י"תש: דגניה( ,ראשונה לחלוצות בשדות ישראל ,שרה מלכין: צוטטים כאן מתוךזיכורנות אלה מ

  )לחלוצות
מלכין מבטאה תפישה רחבה הרבה יותר כפי שאפשר ללמוד מזהות בכמעט מלאה בין הנוסח שלה ובין התיחסות לנושא  2

כן היתה התנועה הציונית ) "1977: אביב-תל( ,1929-1939 ,עבודה עברית ,המאבק הנכזב ,העבודה במבוא לספרה של אניטה שפירא

-15' עמ" ישראל ועבודה חקלאית בה-ישיבה על אדמת ארץ: יסוד מקובלים על הכל וכמעט מקודשים-מראשיתה קשורה בשני ערכי

  )המאבק הנכזב ,שפירא: להלן( 16
בן הלפרן ; )יהדות השרירים ,אלמוג: להלן( 145' עמ) ד"תשמ(' ט ,הציונות ,''דת העבודה'ל' יהדות השרירים'מ ,שמואל אלמוג 3

העליה ' ,ברל כצנלסון; )הלפרן ורינהרץ: להלן( 193' עמ ,)2000: ירושלים( ,יצירתה של חברה חדשה ,הציונות ,ויהודה רינהרץ

  68-69'עמ ,)1990: אביב-תל( ,הרצאות בפני הבחרות הסוציאליסטית ,'השניה
 ,'מבפנים' ,ברל כצנלסון; 23-24 ,א"תרע ,הפועל הצעיר ,העבודה ,גורדון. ד.א: וראו גם. 15-16' עמ נכזבהמאבק ה ,שפירא 4

יש לציין עם זאת שחלקים בתנועה ). כתבים ,כצנלסון: להלן( 18-ו 14' עמ' כרך א ,)1949: אביב-תל( ,כתבים ,ברל כצנלסון: בתוך

ישראל ושאלת העבודה - ראשי המוסדות הציוניים בארץ' ,דליה הורביץ: משלהציונית לא ראו בעבודה רכיב חשוב ומרכזי ראו ל

  95-134' עמ ,'כרך ז ,הציונות ,'העברית
הפועלים היהודים יקרים מדי ולא מיומנים  –כלכליים : הטיעונים כנגד העסקת יהודים בלבד במושבות היו רבים ומגוונים 5

חשוב לספק לערבים יושבי הסביבה תעסוקה כדי שלא יקיפו את  –ביטחוניים ; כך לא תוכל להיות חקלאות עברית רווחית ,מספיק

 ,מחקרים ,העליה השניה, )עורך(ישראל בר טל : בתוך ,'תרבות פוליטית ומציאות' ,בן הלפרין ויהודה רינהרץ ,המושבות ועוד

  )מחקרים ,העליה השניה: להלן( 29' עמ) 1997: ירושלים(
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הרווחת לגבי תפקיד הנשים בחברה בכלל  פיהן חונכו והן כנגד התפישה- והתפישות על

  .ותפקידן בבניין הציוני בפרט

מאבקן העיקרי של נשות  ,המאבק על זכותה וחובתה של האשה להיות עובדת חקלאית

בתקופת מלחמת העולם  ,לכל אורך תקופת העליה השניה -היה מאבק מתמשך  ,העליה השניה

תוך כדי המאבק נוצרו בית ספר חקלאי . ותהיו בו הצלחות ונסיגות רב. הראשונה וגם לאחריה

ובין  ,במהלך המאבק. תנועה של פועלות ,חוות ההכשרה לנשים ,קבוצות הפועלות ,לנשים

יש  6.ענף הרפתנות וענף המשתלה ,ענף הירקנות ,התחזקו המשק המגוון ,השאר כתוצאה ממנו

אחד מהישגיו  7.אף מי שקושרים את הקמת הקבוצה למאבקן של הנשים לעבודה חקלאית

האשה עובדת  -' החלוצה'המובהקים של מאבק זה הוא יצירת רכיב מרכזי בדמותה של 

   8.האדמה בארץ ישראל וענפי חקלאות ייחודיים לה

אפשר למצוא במאבקן של נשות העליה השניה לעבודה חקלאית מאפיינים כלליים של 

שאינה מוגדרת באופן  ,פהראשיתו של המאבק בשאי. תהליכים שעברו על אנשי העליה השניה

בעיקר אחרי העליה  ,שבמשך הזמן ,זו שאיפתן של הנשים להיות פועלות חקלאיות -ברור 

במקרה זה מאבקן  -בהמשך היה מאבקם של יחידים . הופכת שאיפה ברורה ומוגדרת ,לארץ

אז החל . על זכותן וחובתן לעבוד כפועלות חקלאיות במשקי האיכרים במושבות -של יחידות 

בשלב זה היה . קבוצות נשים ,כינוסי פועלות: ובמקרה הזה ,העבודה המשותפת -הארגון 

נשים משכילות שימשו . לארגון מצד אחד ולאחווה הנשית מהצד השני מקום מרכזי וחשוב

. בידי כוחות ציוניים באירופה - כלכלית לפחות  -בתפקידי מפתח וקידמו את הפועלת שנתמכה 

מו גלי העליה החדשים ובהן נשים צעירות שעדיין לא התעייפו לחיוניותו של המאבק תר

   9.הפכו כוח דוחף למאבק ,נשים שחיו עדיין את חלום נעוריהן ,מהמאבק ומתנאי הארץ

אחרי נשים שביקשו להיות פועלות חקלאיות בארץ ישראל והתהליך  ,אם כן ,פרק זה יעקוב

ל רבות מנשות העליה השניה להיות ראשית יסופר סיפור מאבקן ש. שעברו כפרטים וכקבוצה

 ,בן חורג למאבק לעבודה העברית ,מאבק זה. פועלות חקלאיות במושבות ובחוות הלאומיות

חשף בפני הנשים את הקשיים המיוחדים שלהן כנשים ציונית בארץ ישראל והביא אותן להכרה 

                                                           
ישראל בר טל : בתוך ,'בות העלייה הראשונה והקמת מושבות חדשות בתקופת העלייה השנייההתפתחות מוש' ,יוסי בן ארצי 6

ארצי לא מיחס את השינוי לאנשי - בן ;)התפתחות ,בן ארצי: להלן( 152-154' עמ) 1997: ירושלים( ,מחקרים ,העליה השנייה ,)עורך(

  צביעה על קשראך הסמיכות בתאריכים מ ,העליה השניה ולבטח לא לנשות העליה השניה
  )דרכה של דגניה: להלן( 42' עמ) 1962: אביב-תל( ,דרכה של דגניה 7
ישראל של שנות השלושים -ציבוריים לצילום בארץ- ארכיונים יהודיים' ,רונה סלע: ראו למשל ,דיון בדימוי החלוצה ובמשמעותו 8

: הרצליה( ,ישראל בשנות השלושים והארבעים-ץאר/צילום בפלסטין ,)עורכת(רונה סלע : בתוך ,'הסוגיה הממסדית –והארבעים 

אשה  ,דבורה ברנשטייןהתייחסות עקיפה להבדל בין דימוי החלוצה להתנסותן של נשים אפשר למצוא גם בתוך ; 27-29' עמ ,)2001

  )אשה ,ברנשטיין: להלן( 9' עמ) 1987: אביב-תל( ,ישראל השאיפה לשוויון בתקופת הישוב-בארץ
עולים  ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'נס העליה ההמונית' ,יוסף גורני. שרעננו ויצבו את המעשה הציוני כולובדומה לגלי העליה  9

  2-8' עמ) 1986: ירושלים( ,1948-1952 ,ומעברות
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כן . פרק זהיבדקו גם הם ב ,ובכללה הקמת בית הספר לנשים ,ההתארגנות. בצורך להתארגן

יערך דיון בחשיבות העבודה החקלאית בהתארגנות של הפועלות וחינוך האשה הציונית בבית 

לבסוף תבדק השאלה מדוע שאפו נשים רבות להיות . 'חוות העלמות' -הספר החקלאי לנשים 

במסגרת זו יבחן מקומה של עבודת האדמה בתרבות ובמעשה הציוני . עובדות חקלאיות דווקא

לבסוף יבדקו הצלחות וכישלונות במאבקן של . נתפש תפקיד האשה בהקשר זהוכן כיצד 

  .הצעירות

 התנסויותיהן של נשים כפועלות חקלאיות וכנאבקות על זכותן לעבוד בחקלאות יבחנו לאור

השתקפותה של עבודת נשים בחקלאות בשיח של אנשי העליה השניה ובמיוחד ביצירות 

סויות הנשים ובין השיח הציבורי וכן הקשרים בין הדרך הקשרים בין התנ. ספרות בנות הזמן

 ,בה גברים התייחסו לנושא זה והדרך בה נשים ראו אותו יהווה בסיס נוסף לניתוח התופעה

  . הצלחותיו וכישלונותיו ,הבנת המאבק

  מאבק אינדיבידואלי. א

תופש בחוות החקלאיות ובקבוצות  ,המאבק של הנשים לעבוד כפועלות חקלאיות במושבות

 ,ההתקבלות ,חיפוש העבודה 10.מקום מרכזי ביותר בכתיבתן ובמיוחד בזיכרונות מאוחרים

העבודה עצמה וכן המקרים בהם נאלצו להפסיק לעבוד מסיבות שונות מהווים חווית בסיס 

מאבק במטרה זהה מרכזי גם בכתיבתם של גברים על  11.בסיפורן של נשות העליה השניה

 ,העברי ,הן לא נלחמו רק על זכותו של היהודי: הנשים היה שונהאבל המאבק של . תקופה זו

ולא רק על זכותו וחובתו של העם היהודי  ,להתפרנס מעבודת האדמה ,להיות פועל חקלאי

אלא על זכותה של האשה היהודיה להכלל בפעולה ישירה למען  ,להיות עם עובד על אדמתו

נאלצו להאבק אל מול האיכרים במושבות אך  ,כך מספרות הנשים ,על זכות זו. העשיה הציונית

היה הקושי  ,שהיה משותף לגברים ולנשים ,כמובן שקושי נוסף. גם אל מול הגברים חבריהן

  . קושי שהיה פיזי בעיקרו אבל גם נפשי ,להסתגל לעבודה

 ,יום עבודה אחד -מאבק שיש בו רק נצחונות מקומיים : מתיאורי הנשים עולה מאבק סיזיפי

אבל הצלחות אלה אינן בסיס . מחמאה מאחד האיכרים ,מקום עבודה זמני ,שעוזרחבר אחד 

 ,בכל מקרה בנפרד ,בכל פעם צריכות הצעירות להיאבק מחדש על זכותן לעבוד - לשלב הבא 

בחייהן שלהן או בהתפתחויות החיצוניות הן נאלצות להוכיח  ,בכל שלב חדש. בכל פעם מחדש

אבל גם  ,כך קורה בכל מעבר ממושבה למושבה: איתשוב את זכותן לעבוד בעבודה חקל

הסיזיפיות . במעבר מעבודה עצמאית במושבות לעבודה בחוות וגם במעבר לעבודה בקבוצה

                                                           
  )כתבים ,הס: להלן) (2003: ירושלים( ,,,,כתבים אוטוביוגרפיים מאת נשים בנות העליה השנייה ,תמר הס 10
 ,מרגלית שלה: בתוך ,'כיוונים חדשים ותובנות שבדרך ,נקודת מוצא: נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית חקר' ,דבורה ברנשטיין 11

  9-12' עמ) 2001: ירושלים( ,העבריות החדשות ,רוקם- גלית חזן ,רות קרק
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של המאבק נובעת לא רק ממחסור בעבודה אלא מצורך להוכיח כל פעם מחדש את יכולתן 

  . כנשים להשתלב בעבודה חקלאית ואת הזכות שלהן לעבוד בעבודה זו

אף שהצעירות הצליחו לשנות במקרים מסוימים את חייהן שלהן ואת ההתייחסות אליהן  על

. להביא לכדי שינוי בתפישת הנשיות ,לפחות בשלב הראשון ,באופן פרטני הן לא הצליחו

 -? מה תפקידה הציוני? מה היא צריכה לעשות? מה אשה מסוגלת לעשות -התשובות לשאלות 

בראשית העשור  -עלו שאלות אלה לדיון עד תקופה מאוחרת למעשה לא . נותרו ללא שינוי

  . השני למאה העשרים

הנשים ציפו  12.בטרם העליה עבדו הגברים והנשים הצעירים בשיתוף ,כפי שכבר צוין כאן

: אבל עם העליה נתקלו הצעירות בתופעה חדשה. להמשך עבודה משותפת אחרי העליה לארץ

שהיתה העבודה המקובלת  ,כותן לעבודה חקלאיתלהתעקש על ז ,הן היו צריכות להסביר

הצעירים . שונה לגמרי היה מצבה של האשה בבואה לארץ ישראל ממצב הצעיר". במושבות

כתבה על שלב זה  13."אולם לא ראו נגדם יחס של שלילה ובטול. סבלו הרבה מתנאים קשים

שעלו יחד  ,בריהןועל פי עדותן של רבות מהנשים המאבק היה קודם כל מול ח. חיותה בוסל

  .איתן

. גם בעיניהם הינו מגוחכות -? והפועלים: "1912- שרה מלכין כתבה על כך במאמר מ

ולאחוז  ,הטבעיים לכאורה ,ומגוחכות היו לא רק אלו מאתנו שרצו להרוס את הגדרים

גם אלה מאתנו שטפלו בעבודות אשר ] כי אם[א "כ ,במקצועות הקשים של העבודה החקלאית

   14".גם אלה היו מגוחכות ,האשה להתחרות עם הגברים בהן מסוגלה

הם לא . מדכא היה גם יחסם של החברים: "בזיכרונותיה התאור מפורט יותר ואישי יותר

ומיד מספרת על התנסותה ". וגם ברצוננו לא האמינו ,האמינו ביכולתנו הגופנית והרוחנית

  :על שיחה עם חברים ,שלה

  ?בהמה העבודה שהיית יכולה לעסוק "

  . עניתי -! אני רוצה בעבודת האדמה -

15".והרי צריך להתקיים ,הדבר הזה הוא מן הנמנע -
 

   .לא רק שלא עודדו אותה אלא אף הניעו אותה מהניסיון לעבוד בחקלאות ,אם כן ,חבריה

                                                           
 ,'עלת בכנרתד הפו"ע' ,ןשרה מלכי": לא שמו גבולות וגדרים בין הצעיר וצעירה ,כאמור ,הרעיון והשאיפה: ככה היה בגולה" 12

  )הפועלת בכנרת ,מלכין: להלן( 14' עמ ,11 ,)ב"תרע(שנה חמישית  ,רהפועל הצעי
  רשימות שונות ,תיקי חיותה בוסל ,הארכיון דגני ,)ד"קיץ תרע(' י"הצעירות החלוצות בא' ,חיותה בוסל 13
: 1910-ו רק מאמר של ממשי מקדם ל. זהו מאמר ראשון של אשה בנושא האשה בעליה השניה; הפועלת בכנרת ,שרה מלכין 14

לשאלת  ,ממשי: להלן(א "כסלו תרע' ח ,1910בדצמבר  9 ,4חוברת  ,שנה רביעית ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלת הגלילית' ,ממשי

  )הפועלת
  489' ספר העליה השניה עמ 15
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. נשים נוספות מספרות שכאשר חיפשו עבודה טענו חבריהן כי אין עבודה חקלאית לצעירות

חנה שניפר כותבת למשל על . אבל גם אחרי ששהו כאן איזה זמן 16,לארץכך היה מיד כשהגיעו 

ואני הבעתי לפניו את רצוני להניח  ,ברל] בבן שמן[אותו זמן עבד שם : "אחת ההתנסויות שלה

כי יש די פועלים מחפשי יום  ,הוא יעצני שלא למהר בכך. את התפירה ולעבור לעבודה חקלאית

  17".עבודה

הם טענו שלצעירות אין  18.מהגברים ,גוזלות את העבודה מהםהצעירים טענו שהנשים 

גם בגלל יכולתן  ,עוד הם טענו שמאבקן יכול לפגוע במאבק לעבודה עברית. מספיק כוח פיזי

העדר העידוד ואף הדחיקה  - מגמה זו  19.המוגבלת וגם בגלל היותו קיצוני בעיני האיכרים

יא הופיעה בשלב הראשון במושבות ה. בכל שלב מחדש ,חוזרת בכל פעם מחדש -החוצה 

בעבודה הקבלנית  ,יהודה וחזרה כשרבים מבני העליה השניה עברו לגליל וכן בחוות הלאומיות

. מטבח ,אם בית ,תפירה -אחרת " נשית"בכל אחד מהשלבים מוצעת לנשים עבודה . ובקבוצות

  20.הקבוצה לעיתים לא מוצעת לה עבודה כלל והיא מוצאת מכלל הציבור העובד או מכלל

רבות . אך לרוב לא לעידוד 21מבחינה מעשית זכו חלק מהצעירות לתמיכה מחבריהן הגברים

בני בריתן  ,חבריהן של הנשים ,בחלק מהתיאורים נדמה כי הצעירים. מהן מצרות על כך

שדומה לכמיהתם  ,לעבודת האדמה ,את כמיהתן ,אינם קולטים כלל את משיכתן ,מבחינות רבות

ן או חוסר מודעות זה גורם למרמור והצעירות נתנו לו הסברים שונים שרובם עיוורו 22.שלהם

והנה כמתוך האדמה צצות ועולות השאלות בפני : "קשורים בדעות קדומות של חבריהם

ד "אבל בשום פנים ואופן ע? היש עבודה: ובאותו זמן נשארת לחבר רק שאלה אחת ,החברה

נת תופעה זו מרים ברץ ואף רואה בהעדר התמיכה בתקופה מאוחרת יותר מציי 23."זכות העבודה

   24.סיבה לכך שנשים רבות נטשו את שאיפתן להיות עובדות חקלאיות

המאבק על זכותן של הצעירות לעבודה חקלאית היה קשה יותר מול החברה במושבות 

 ,כפי שכבר הוזכר כאן ,במושבות התפתח בתקופה זו. נותני העבודה ,מול האיכרים ,ביהודה

אמנם היו גם התפתחויות . בורגני המגדיר את עבודת האשה בתוך הבית- ח חיים אירופיאור

                                                           
  554' ספר העליה השניה עמ 16
  552' ספר העליה השניה עמ 17
  כפי שמשתמע מהערתו של כצנלסון 18
הפועלת  ,בוסל: להלן(רשימות שונות  ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,דברים בועידה ,'הפועלת ומצבה בארץ' ,חיותה בוסל 19

  )ומצבה
   489' עמ ,דרכי בארץ ,מלכין: כפי שמזכירה מלכין 20
  בולטת בכך תחיה ליברזון 21
זו גם העצה שהוא  .270 ,246 ,220' עמ ,'כרך א ,אגרות ,ברל כצנלסון. ברל כצנלסון כותב למשל לחברותיו בגולה ללמוד תפירה 22

  .554' ספר העליה השניה עמ: נותן לגם חנה שנייפר
  הפועלת ומצבה ,בוסל 23
  20-שנות ה ,מכתבים ליוסף ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,1925 ,מכתב ליוסף ,מרים ברץ 24
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אנשי המושבות התקשו . בעיקר במגמה זו ,על פי עדותן ,הפוכות אך נשות העליה השניה נתקלו

כלא  ,הן תפשו אותה כלא נאה לאשה ובמיוחד ,לקבל את שאיפתן להשתלב בעבודה חקלאית

הצעירות מתארות קושי לקבל  25.ים ערביות עבדו במשקי האיכריםשכן נש ,נאה לאשה יהודיה

רבים מאנשי  ,גיהוץ ואף נקיון ,אבל למרות שהצליחו למצוא עבודה בתפירה ,עבודה בכלל

   26.המושבות לא היו מוכנים לקבלן כפועלות חקלאיות

ירות הן חוזרות ומזכ. יחס זה של האיכרים מוזכר כמעט בכל כתביהן של נשות העליה השניה

בעיניהם היינו  -האיכרים : "כותבת 1913-מלכין במאמרה הנזכר מ. אותו בדרכים שונות

] כי אם[א "כ ,לא רק מאונס ,הם לא יכלו ולא רצו לתפוש את המושג של אשה עובדת ,מוזרות

ועל אחת כמה וכמה שלא יכלו להבין איך אפשר שאשה תעסוק בעבודות השדה  ,גם לשם רעיון

שהיא ודאי קשה לבנות  ,ולא רצו לקבלן לעבודה ,עליהן" ריחמו"רים האיכ" 27".והכפר

האיכרים אינם "רבות חוזרות וכותבות ששמעו מאחרים כי . יק עוד'יז'מספרת חנה צ 28".ישראל

ובמיוחד לא היו  ,לא קיבלו אותן כנשים עובדות ,אם כן ,האיכרים 29".נותנים עבודה לצעירות

  . הודיה העובדת בחקלאותמוכנים לקבל את הרעיון של אשה י

יחסם זה של האיכרים מופיע בזיכרונות של נשות העליה השניה כמכשול העיקרי בדרך 

לפחות בתקופה  ,אלה הרי היו נותני העבודה הפוטנציאליים היחידים. להשגת העבודה הנכספת

   .האיכרים והמושבות זוכים לביקורת חריפה בנושא זה. עד הקמת החוות הלאומיות ,הראשונה

דומה שהצעירות היו מוכנות לקבל את התנגדות האיכרים ביתר הבנה מאשר את אי  ,עם זאת

אנשי המושבות לא היו חלק מהסביבה  -אחרי הכל . חבריהן ,התמיכה של הצעירים

הם לא היו מחויבים לשוויון ולסוג החרות שאפינה את האידיאולוגיות של  ,האידיאולוגית שלהן

 ,ובעיקר בכתיבתם של הצעירים ,שבות תוארו גם אצל הצעירותהמו. אנשי העליה השניה

 ,נשות המושבות. כמקום בו קיימת הפרדה מגדרית מובהקת במיוחד בתחום התעסוקה ,חבריהן

                                                           
' השנים הראשונות' ,וליברזון) ט"תרפ(עם העליה השניה  ,כיןמל: הדבר מודגש במיוחד בטקסטים שנכתבו בסוף שנות העשרים 25

לפני עמד : "מלכין כותבת למשל). דברי פועלות: להלן( 7-10 'עמ) ץ"תר: אביב- תל( ,דברי פועלות ,)עורכת(רחל כצנלסון : בתוך

יש כאן למעשה שילוב של . 59' שם עמ" ועוד עולה עליה ,להוכיח כי הפועלת היהודיה אינה נופלת מהערביה –התפקיד הגדול 

הן כנשים יהודיות לא הורשו לעבוד בחקלאות דווקא בגלל מעמדן הגבוה . מגבלות מגדריות ולאומיות שהוטלו על הנשים הצעירות

מצד אחד עבודתן נחשבה לא יעילה לעומת העבודה של הערביות כיוון שכיהודיות הן צריכות לקבל שכר . מהערביות בעיני האיכרים

האזכורים המודגשים בסוף שנות העשרים קשורים במאבק על עבודה . מצד שני לא מכובד היה לאשה יהודיה לצאת לשדה. גבוה יותר

מעמדן ? למלך אין כתר ,למלכה אין בית' ,שטרן-שבע מרגלית-בת: ראו. מצב זה השתנה בתקופת המנדט. עברית שהתנהל בתקופה זו

 ,כלכלה וחברה בימי המנדט ,)עורכים(אבי בראלי ונחום קרלינסקי : בתוך ,'נדטוריתישראל המ-של נשים יהודיות בשוק העבודה בארץ

  107-152' עמ ,)2003 :שדה בוקר(
עלבון דומה מופיע אצל נשים ; 551' עמ ,ספר העליה השניה: בתוך ,'עם הראשונים בנחלת יהודה' ,למשל זהבה גולדנברג 26

  אילךו 54' עמ ,ראשונה ,מלכין ;554' ...?מה תעשי שם' ,חנה שניפר ,501' עמ שם ,'הנערות עובדות בעליה השני' ,יק'יז'חנה צ נוספות
  11' עמ ,13 ,ב"תרע ,הפועל התעיר ,'הפועלת בכנרת' ,שרה מלכין 27
  501' ספר העליה השניה עמ 28
   31-32 'עמדברי פועלות : בתוך' מיהודה לשומרון' ,ן-יהודית א: למשל 29
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כיוון שכך  30.פעלו בתוך הבית וכמעט לא הכירו את המשק החקלאי ,על פי אנשי העליה השניה

כל זה . רישתן של הצעירות לעבוד בחקלאותאין להתפלא שהאיכרים לא היו מוכנים להכיר בד

 ,בתפישה שלהן כרכיב שלילי ,השתלב באופן ברור במאבק הכללי של אנשי העליה במושבות

חלק  ,לתפישתן של הצעירות ,אי קבלת דרישותיהן היתה ,אי העסקת הצעירות 31.מיושן ומנוון

לגברים הם לא נתנו הרי גם  - מחוסר שיתוף הפעולה של האיכרים במאבק על עבודה עברית 

האיכרים שנתנו עבודה לצעירות נתפשו כיוצאי דופן וצוינו  ,לכן. עבודה והעדיפו את הערבים

שהיה מקורב לאנשי העליה השניה  ,למשל ,האיכר גיסין מפתח תקווה. לטובה בזיכרונותיהן

   33.וכך גם האיכר קרול 32נזכר בכתביהן של כמה צעירות כמי שהעסיק פועלות בפרדסיו

השתמשו נשות העליה השניה בשיטות שונות  ,די להתקבל לעבודה כפועלות חקלאיותכ

הן הרגישו שעליהן הוכיח את . שנועדו להוכיח שהן יכולות לעבוד וששכרן לא יהיה לשוא

בעוד שהיו איכרים שקיבלו פועל לא מיומן לעבודה . עצמן הרבה מעבר לחבריהן הגברים

  .היו צריכות להוכיח את יכולתן לעבוד הצעירות ,ולימדו אותו להיות פועל

כמה צעירות מספרות כיצד עבדו ללא שכר יום או יומיים כדי להוכיח לאיכר או למנהל 

מספרת תחיה ליברזון על ראשית עבודתה בקטיף ". שני ימים עבדתי חינם. "העבודה את יכולתן

. עבוד לניסיון ללא כסףשת ,בה לא היו פועלות עד אז ,מרים ברץ הציעה לאיכר בחדרה. תפוזים

אחרות סידרו  35.היו שעבדו בשכר נמוך בימים הראשונים 34.אחרי היום הראשון נקבע שכרה

כך למשל למדה ליברזון את מלאכת . לעצמן הכשרה מזורזת מחברים לפני שהחלו לעבוד

הן חוזרות ומתארות שוב ושוב  36.מחבר והוא גם דאג שיקבלוה לעבודה ,המקצועית ,ההרכבות

. את נחישותן להיות פועלות -הניסיונות מולם עמדו בכדי להוכיח את יכולתן ועוד יותר מזה  את

כך מגלה מלכין שהעבודה שסידרה לה חברה בתלישת תפוחי אדמה ניתנה לה רק בכדי לגלות 

   37. אם היא באמת ובתמים רוצה לעבוד בחקלאות

                                                           
 ,שלמה צמח; ט"בתמוז תרס ,רשפיםהתפרסם לראשונה ב ,303-304' עמ ,3כרך  ,כתבים ,ברנר: וךבת ,'בפעם המאה' ,ח ברנר"י 30

  )שנה ראשונה ,צמח: להלן(ועוד  110 ,76-78 ,69 'עמ) 1965 :אביב- תל( ,שנה ראשונה
  135' עמ התפתחות ,יוסי בן ארצי 31
רסמו בשנית לאחר ושפ ,מסוף שנות העשרים ,מלכיןאלה זיכרונותיה המוקדמים של . 57 ,52' עמראשונה  ,שרה מלכין: למשל 32

: להלן( 45' עמ ,)1970: אביב-תל( ,פרקי חיים ,תחיה ליברסוןאת שמות האיכרים שתמכו בפועלים בכלל  הליברזון ציינ ....מותה

  ליברזון מול ליברסון –בספר המאוחר תקעתיק השם שונה  –) פרקי חיים ,ליברסון
   253' ספר העליה השניה עמ ,'קבוצה הראשונההמשפחה הראשונה ב' ,מרים ברץ 33
ספר העליה  ,'המשפחה הראשונה בקבוצה הראשונה' ,מרים ברץ; 8' עמ ,דברי פועלות ,'השנים הראשונות' ,תחיה ליברזון 34

  ; 525' השניה עמ
  501' ספר העליה השניה עמ ,יק'יז'חנה צ ,491' ספר העליה השניה עמ ,שרה מלכין 35
  .9' עמ ,ברי פועלותד ,תחיה ליברזון 36
   490' עמ ,ספר העליה השניה ,שרה מלכין 37
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יח את נחישותן ואת כוחן תוך כדי העבודה הרגישו הצעירות לא אחת שהן צריכות להוכ

שרה מלכין מספרת למשל שבאחד מימי העבודה הראשונים שלה . מעבר למקובל גם על גברים

למרות הכאב העז המשיכה לעבוד כי חששה שאם תיכשל יזקף כישלון זה . עקץ אותה עקרב

היא  38...."כי רק לפועלת עברית יקרה כדבר הזה ,אפשר שיגידו: "לחובתן של הנשים כולן

  .לא תוכל לעבוד שוב ,ולו בגלל כאב ,שבה עוד שאם תוותר ביום הראשוןח

לחבר בין הצלחותיהן וכישלונותיהן למצב הנשים כולן מצביעה על מודעותן של  -נטיה זו 

את תפקידן  -הצעירות לתפקיד שלהן כמעצבות את תפישת האשה בתרבות הסובבת אותן 

אלא על עיצוב מחודש של  ,על תפקידן שלהן ,הןהן לא נאבקו רק על חייהן של. בעיצוב מגדרי

ובטווח הארוך  ,הפועלים והפועלות -תפקיד האשה ואופי האשה בקבוצה הקטנה שלהן 

: בשנות השבעים כותבת על כך תחיה ליברזון. הציונית ובתנועה הציונית כולה בהתישבות

בר והאשה והוכחתי לעליה השניה את שאיפת השוויון בעבודה בין הג ,בלא יודעים ,הקניתי"

   39".שהאשה מסוגלת לעבודה במשק ובשדה בדיוק כמו הגבר

המאבק לחיות ולהתקיים כפועלות  -החל השלב השני במאבקן  ,אחרי שהתקבלו לעבודה

מוזכרים בקיצור נמרץ  - קשיי הקיום  -הקשיים הפיזיים וכן הקשיים הכלכליים . חקלאיות

ההתגברות עליהם מתוארת . כחלק מהעבודה עצמההם מתוארים לרוב . בכתבי רבות מהצעירות

הנשים כמעט לא . כחלק מתהליך ההתבגרות -כחלק מהמעשה הלאומי ובאופן מוצהר פחות 

והמחסור היו  ,הרעב: מזכירות קושי פיזי שמיוחד להן לעומת הגברים וכך גם לא קושי כלכלי

  . משותפים לצעירים ולצעירות

המרץ : "בעבודה ואת הרעב לא ראתה כקשיים כללמרים ברץ למשל כותבת שאת הקשיים 

עשיתי . אפשרו לנו לחיות בתנאים הגרועים ביותר ,ושמחת החיים ששפעו מאתנו בזמן ההוא

אחרות מתארות את הכאב  40".בכל עבודות שהן והיה זמן שאפילו פת לחם לא היתה בסביבה

. והוא ממלא אותן אושר ,והעייפות אחרי יום העבודה הראשון שנחווה כתהליך חניכה מעודד

הן מתארות את הקושי שהלך  41.כותבת בתיה ברנר על יום עבודת הראשון בשדה" ודי - טוב לי "

הן שמחו על הקושי ובמיוחד היו גאות  42.והצטמצם מיום ליום ואת הכוח והמיומנות שצברו

  .בהתגברות עליו

                                                           
  56' עמ ,עם העליה השניה ,שרה מלכין 38
   39' עמ פרקי חיים ,תחיה ליברזון 39
  523' ספר העליה השניה עמ ,מרים ברץ 40
  48' עמ ,דברי פועלות ,'צעדי הראשונים' ,.ב.ב 41
ספר  ,ק'יצי'חנה ז; 38' עמ ,פרקי חיים ,ליברזון: ה עבודתה קלה יותרליברזון מתארת כיצד ידיה התקשו עם הזמן וכך הפכ 42

  ועוד 489' ספר העליה השני עמ ,שרה מלכין ,501' עמ ,העליה השניה
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גם הם חוו . אצל גבריםכמעט זהים לתיאורי קשיי העבודה הראשונים  ,תיאורים אלה דומים

גם אצלם המאמץ נתפש כחלק  43.קושי ראשוני במעבר לחיי עבודה פיזית וגם הם התגברו עליו

לא תפשו את עצמן כשונות  ,אם כך ,הנשים. מהסיפוק שיוצרת העבודה הקשה והקשר אל השדה

מהן  כמה. נתפשו אצלן כזהים" אוביקטיביים"הקשיים הפיזיים ה: בכל הקשור להסתגלות וכוח

הקושי . בדומה לזה קשיי הרעב והמחלות 44.מספרות כיצד הוכיחו שכוחן שווה לזה של הגברים

היחיד שנזכר כמיוחד לנשים הוא הקושי הנוסף להשיג עבודה שגרר בעקבותיו רעב וחולשה 

   45.גדולים יותר

תחיה . תיאור אחד יוצא דופן המתיחס לכוח הפיזי מדגיש את ההעדר התיאורים דומים

 46.רזון מספרת כיצד אחד מחבריה בא להחליפה כדי שתוכל לנוח באמצע יום העבודהליב

החבר היה מודע למקרה המיוחד של אשה עובדת אדמה : מטרת המנוחה הזו היתה לחזק אותה

האחרות מתיחסות לעניין . אך מקרה זה הנו יוצא דופן. והתנדב לעזור לה ולאפשר לה לנוח

. ואף אצל ליברזון אין חזרה של עניין זה ,רוצות יחס מיוחדאין הן  -בצורה הפוכה בדיוק 

הבחורים . ן למשל מספרת על מקרה בו עבדו פועלים ופועלות במשותף בעידור כרם-יהודית א

דווקא אחד  -אך הסתבר כי אין בכך צורך  ,חשבו לעזור לצעירות לסיים את השורות שלהן

  47.הבחורים אינו עומד בקצב

ליברזון מספרת שבסל . ומנות הצעירות אינן מציינות קושי מיוחדגם בתחום רכישת המי

התפוזים הראשון שקטפה היו כמה תפוזים פגועים אבל מיד אחר כך למדה את המלאכה והיתה 

מרים ברץ  -יתר על כן . כך גם האחרות מספרות על לימוד מהיר של העבודה 48.לקוטפת מיומנת

  49.לעבוד בטוריה ,בן זוגה ,אף מספרת כיצד היא זו שלימדה את יוסף

מה היה סוג העבודות החקלאיות בהן היה ? מה היו אם כן העבודות בהן עסקו הצעירות 

בפתח תקווה מזכירות צעירות רבות את . מושבות יהודה היו בעיקרן מושבות מטעים? מדובר

 כל אלה היו העבודות החקלאיות המקובלות: גיזום הפרדס ,מיון ,קטיף. העבודה בפרדסים

 ,אלה אינן דורשות כוח רב 50.ברחובות היו הצעירות מבוקשות לזמירת הגפנים. בתחום זה

                                                           
 ,אח ואחות ,נשר- המכתב במצוטט בחנה כצנלסון. הדוגמא הבולטת ביותר לכך מצויה במכתבו של ברל כצנלסון לאחותו חנה 43

  )אח ואחות ,כצנלסון: להלן( 53' עמ) 1978: אביב-תל(
רבקה . רבקה מחנימית מתארת כיצד התחלקה עם החבר שעבדה איתו בעבודת הסיכול ודווקא היא טיפלה באבנים הגדולות 44

  תיקי רבקה מחניימי  ,ארכיון עין חרוד מאוחד ,דפי ייומן ,מחנימית
ספר : כי לא היתה עבודה לנשים ,ון הפועליםכשהגיעה למושבה עקרון כדי לעסוק בארג ,כך למשל סבלה שרה מלכין רעב 45

  523' ספר העליה השניה עמ: גם ברץ מספרת על הרעב שלה כשלא הצליחה למצוא עבודה; 492' העליה השניה עמ
  8' עמ ,דברי פעלות ,ליברזון 46
  33' דברי פועלות עמ ,מיהודה לשומרון ,ן-יהודית א 47
   42-43' עמ ,פרקי חיים ,תחיה ליברסון 48
  רשימות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,ארוסינו ,ם ברץמרי 49
  ג"ז שבת תרע"ט ,14-15חוברת  ,שנה רביעית ,האחדות ,'חרוניקה' 50
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 ,עישוב ,תלישת תפוחי אדמה: נשים עבדו בעבודת נוספות. מלבד חלקים מסוימים של הגיזום

מבין העבודות . לא דרשן כוח רב ,גם אם לא היו קלות ,שגם הן ,ועוד 51הכשרת אדמה ,עידור

העבודות שהיו חביבות עליהן במיוחד היו . רצויות יותר ופחות לנשיםהאלה היו עבודות 

כך העדיפה שרה מלכין את קטיף התפוזים על מיונם שנעשה במבנה . העבודות הקרובות לטבע

   52.ולא בפרדס עצמו

נעימה יותר ודורשת מיומנות פחותה מהעבודות המוצעות  ,העבודה בשדה נזכרת כקלה יותר

ליברזון ציינה  53.הכביסה ,הנקיון ,עבודות הבית השונות כמו הבישול -" טבעי"לנשים באופן 

א בה הציג אחד המשתתפים את המטבח כעבודה בה "בתרע' הפועל הצעיר'זאת בועידת 

שיותר טוב לעבוד  ,עובדת אני כבר חמש שנים בארץ ויודעת אנכי: "צריכות הצעירות לעבוד

היא פרטה טענה זו לפרטים במאמר שהתפרסם  54[...]".בכל עבודת פרך מאשר להיות מבשלת 

הקושי בעבודות הבית לעומת הקלות היחסית של העבודה החקלאית בולט במיוחד  1913.55- ב

' אם הקבוצה'עבודתה הראשונה בארץ היתה בקבוצה קבלנית כ. בהתנסותה של בתיה ברנר

שפכה  ,מנורהשברה : היא נכשלה בכל -התנסות זו היתה קשה לה ביותר ). כנראה בחולדה(

הקדיחה את התבשיל ואפילו פגעה בעצמה כאשר ידיה התקלפו מכמות חומרי הניקוי  ,חלב

נעימה וגם קלה הרבה  ,היתה זו התנסות טובה. אחרי ימים אחדים יצאה לעבוד בשדה. בכביסה

   56.עשתה את העבודה בצורה טובה ואף זכתה למחמאות ,כאן עמדה בקצב. יותר

  . את כוחן דווקא בעבודה החקלאית ,להוכיח את עצמןאבל נשים היו צריכות 

החברה שבה  ,המושבות היו המקום בו חיו. העבודה בחקלאות יצרה קשיים אחרים לצעירות

במושבות היו רבים שלא קיבלו את . התהלכו ברחוב ,קנו מצרכים ,שכרו דירה ,התקיימו

אלא השפיעה  ,יבלו עבודהאי הקבלה לא נעצרה בכך שלא ק. שאיפתן להיות פועלות חקלאיות

 -היא הקשתה על קיום היומיומי שלהן ; על האווירה במושבות ועל היחס אליהן באופן כללי

היא . זיכרונותיה של שרה מלכין מדגישים פן זה. מציאת משענת וידידים ועוד ,מקום לגור בו

 57.ספיםעל התרחקות אנשי המושבה ועל קשיים נו ,חוזרת ומספרת על קשיים במציאת דיור

. מעבודתה לאחר שתינוק שנולד במושבה נפטרמלכין הקיצוניים ביותר פוטרה  המקריםבאחד מ

                                                           
אח  ,בפרקי חיים של תחיה ליברזון ,בדברי פועלות ,כל העבודות הללו מצויות בזיכרונות של הצעירות בספר העליה השניה 51

  .ואחות של כצנלסון ועוד
  491' עמ ,דרכי לארץ ,שרה מלכין 52
  עבודה נוספת זה היא התפירה בה היו רבות מהצעירות מיומנות טרם עליתן 53
  16' עמ ,א"ב חשוון תרע"כ ,1910' בנוב 24 ,3חוברת  ,הפועל הצעיר 54
  על כך בהמשך 55
הרשימה . ל לעין חרודהיא חזרה על חוויה זו ברשימה שכתבה לכבוד יוב. 44-48' דברי פועלות עמ ,'צעדי הראשונים' ,.ב. ב 56

   1971 ,קיבוץ עין חרוד ,בתיה ברנר: הופיע בחוברת שהוציא הקיבוץ לזכרה
  54' עמ ,עם העליה השניה ,וכן שרה מלכין 493' עמ ,ספר העליה השניה: בתוך ,'דרכי לארץ' ,שרה מלכין 57
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ית חקלאיהודיות בעבודה רב המושבה טען שמותו של התינוק הוא עונש על העסקת צעירות 

במקרה אחר גורשה ממקום מגוריה כשהיא חולה  58.והיא סולקה באופן מידי מהעבודה

  59.בעיצומם של ימי סוכות

היו שהסתירו את  ,כדי להקל על חייהן בתוך חברה המתנגדת לעבודת נשים בחקלאות

. העובדה שפרנסתן היא מהמשק החקלאי במיוחד בשנים הראשונות של תקופת העליה השניה

. ליברזון הגיעה אל המושבה לאחר יום עבודה בדרכים עוקפות כדי שלא תראה עם כלי העבודה

נתנה לחבריה לשאת את כלי העבודה כדי שלא להראות במושבה  מלכין מתארת מקרה דומה בו

   60.עם הכלים

כמעט כל מי שעבד כפועל חקלאי היה . עונתית ,כך או כך העבודה החקלאית היתה זמנית

אצל הצעירות היה  61.תהליך לא קל בפני עצמו ,פועל זמני ולכן חיפש עבודה בכל פעם מחדש

. לצו להוכיח את זכותן לעבוד ואחר כך את יכולתןבכל פעם הן נא. תהליך זה קשה במיוחד

כל אלה  ,הלעג ,העבודה ללא שכר או בשכר נמוך ,הקושי לקבל עבודה ,התהליך שתואר כאן

גם אחרי  ,בכל פעם שחיפשו הנשים עבודה. לפני כמעט כל עבודה ,חזרו בכל פעם מחדש

 ,תפירה -ה בתחום אחר יעצו להן לחפש עבוד ,שעברו תקופה מוצלחת בעבודה חקלאית כלשהי

  .נקיון בישול

כאשר עברו רבים מאנשי העליה השניה לגליל שאלו הצעירות אם תהיה להן עבודה שם 

עבודה בגליל ענו כי לפועלים עוד -כששאלנו אותם על אפשרויות: "ובתחילה נענו בשלילה

ות היו מקומ ,אך שוב ,נמצאה להן עבודה ,כשהתעקשו 62".תמצא עבודה אך לא לפעולות

רה שמה בהנהלת 'סג ,פינה אחת: "מסוימים בהם יכלו הנשים למצוא עבודה בחקלאות

מתואר  ,כמו גיסין ,קראוזה 63".אשר בה יש תקווה לצעירה לקבל עבודה ,האגרונום קראוזה

הוצעו לצעירות  -מלבד זה . כיוצא דופן שמוכן לאפשר לצעירות לעסוק בעבודה הרצויה להן

  .עבודות מטבח בעיקר

דומה שלפחות בתחילה ולפחות בחלק . בר לגליל הוא דווקא הפחות טראומטי לנשיםהמע

 ,שבהן מורגשת חזרה לאחור ,שני המעברים הקשים. מהמקומות מוצאות הצעירות ביטוי לעצמן

                                                           
  .53' עמשם  58
  67' שם עמ 59
  52' עמ ,ראשונה ,מלכין; 489' עמ ,ספר העליה השניה ,שרה מלכין; 39' עמ פרקי חיים ,ליברסון; 7 'דברי פועלות עמב ,ליברזון 60
אופיה הזמני של העבודה חזר ועלה בכינוסי המפלגות . על כך התנהלו דיונים רבים בראשית העשור השני של המאה העשרים 61

; א"חשוון תרע' ז ,1909' באוק 22 ,1חוברת  ,הפועל הצעיר ,'החלטות האספה הכללית החמישית': למשל. על גבי עיתונות התקופה

 ,ממשי; 24-25' עמ ,שם ,'מתוך העבודה' ,ברל כצנלסון ,3-4' עמ ,כתבים ,כצנלסון. ב ,בתוך ,'על מושבי פועלים' ,ברל כצנלסון

  19' עמ ,המאבק הנכזב ,שפירא ,על כך גם. א"תרע ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועל הגלילי'
  504' עמ ,ספר העליה השניה ,שפרה בצר 62
  שם 63
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הם  ,התעלמות מכל השגי העבר בעבודה חקלאית של נשים ונסיגה לדפוסי מגדר מקובלים

  .העבודה בקבוצות קבלניותהעבודה בחוות הלאומיות ובמקביל 

בחווה החקלאית הראשונה שאמנם לא היתה : התחלתו של התהליך נראתה מבטיחה לנשים

 -" סתם"לא היתה זו עבודה חקלאית . עבדו הנשים בחקלאות ,א"לאומית אלא חווה של יק

עבודה זו נחשבה קשה במיוחד  64.רה היתה המקום הראשון בו חרשו נשים בצמד שוורים'סג

היוקרה ; הקושי נבע מהצורך לנהוג בזוג בהמות ולשלוט גם על המחרשה. וקרתית במיוחדוגם י

 -הוא היה פעולה ראשונית ו ,בניגוד לעבודה במטע ,נבעה מהיות החריש חלק מעבודת השדה

   65.הוצאת לחם מהארץ -גידול חדש וכן  ,יצירת דבר חדש

הראשון היה : קלאית היו שנייםרה למקום בו נשים עובדות בכל עבודה ח'מי שהפכו את סג

שרה קיסגר מספרת כיצד הגיעו . מנהל החווה אליהו קרווזה שהיה מוכן לנסות את הצעירות

 66.הוא הסכים לנסותן ואפשר להן לעבוד בחריש כפי שביקשו. אליו היא ואחותה וביקשו לעבוד

 ,של מר קראוזהיש לומר לזכותו : "ככל הנראה בניגוד להוראות הממונים עליו ,קראוזה פעל

א ובשעת הרישום בספרים היה מחליף את "שקיבל פועלות לעבודה למרות רצונה של הנהלת יק

השניה היתה מניה שוחט  67.כותבת שפרה בצר". הדבר עלבל ייווד ,שמותיהן בשמות בחורים

שעבדה בחווה כמנהלת חשבונות והתעקשה על פי עדות חלק מחברותיה שתינתן להן הזדמנות 

רה שהתפרסמו בספר 'שוחט כמעט ואינה מזכירה עניין זה בזיכרונותיה על סג 68.שווהלעבודה 

כאילו לא היתה זו שאלה  ,רה גברים ונשים כאחד'היא מזכירה שעבדו בקולקטיב בסג. השומר

את שרה  -הצעתי לקבל פועלות לעבודה : "כתבה' דברי פועלות'בזיכרונות שהתפרסמו ב 69.כלל

הן היו צעירות מאוד ועבדו בחרישה כאיכרים  - רה'ו אז לסגשפרה ואסתר שטורמן שבא

 ,מחבריהן ,שוחט אף הגנה על הצעירות מפני צעירים ,על פי עדותה של רחל ינאית 70".גמורים

אלה דאגו שהצעירות היוצאות לחריש בפעם . שביקשו להקשות על ביצוע הרעיון החדש

שוחט . יהן כשהתקשו לשלוט בהןהראשונה יקבלו את הבהמות קשות לנהיגה ואף לגלגו על

מי שלעג להן הוענש (דאגה שהצעירות יקבלו בהמות נוחות לעבודה ביציאתן הראשונה לשדה 

   71).בכך שנאלץ לעבוד על צמד זה בעצמו

                                                           
  506' ספר העליה השניה עמ ,שרה קריסגר 64
  6' עמ) ה"תשכ: אביב-תל( ,ישראלית-המחרשה הארץ ,אביצור. ש: למשל 65
  506' ספר העליה השניה עמ , ,שרה קריסגר 66
  505' עמ ,ספר העליה השניה ,שפרה בצר 67
   511' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר 68
  )ספר השומר: להלן( 388' עמ) 1957: אביב- תל( ,ספר השומר: בתוך ,'"השומר"דרכי ב' ,מניה שוחט 69
  6' עמ ,בתוך דברי פועלות ,'הקולקטיב' ,מניה שוחט 70
  65' עמ) ו"תשל: ירושלים( ,מניה שוחט ,רחל ינאית בן צבי 71
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היתה בו קבוצה  -בעניין זה בא לידי ביטוי אחד מיתרונותיו של הקולקטיב בכל הנוגע לנשים 

גם . אפשרה להן לעזור זו לזו ואף לבוא בדרישות כקבוצה פעולה זו. של נשים שפעלה במשותף

קידמו את  ,שחלקם הביאו ליצירת זוגיות ,הקשרים המיוחדים שנוצרו בין הצעירים לצעירות

דומה שחלק מהצעירים היו פתוחים יותר לרעיון . שאיפתן של הנשים לעבוד בחקלאות

  72.שצעירות יעבדו בחקלאות בזכות הקרבה אליהן

מקום בו ניתנה לנשים הזדמנות  -חוה חקלאית בתוכה פעל קולקטיב  -רה 'גכך היתה ס

אין בזה לומר . מבלי שהיו צריכות להאבק על זכות זו ,לעבוד בכל עבודה חקלאית כמעט

על . שהקולקטיב היה שוויוני אלא שבתחום זה אפשר לצעירות לבטא את עצמן בצורה בה בחרו

רבות מהשותפות לניסוי זה טענו שחריש  ,עם זאת. דה זופי מירב העדויות הצליחו הנשים בעבו

שביקשה למצוא ענפי  ,מיזלרה חנה 'כשהגיעה לסג 73.אינה העבודה המתאימה ביותר לנשים

   74.חקלאות מתאימים לנשים שיתפו איתה נשות הקולקטיב פעולה בשמחה

ים שונה ברוב הקבוצות המאוחרות יותר וגם ברוב החוות החקלאיות היה ניסיונן של נש

שנבחרה להיות בקבוצה הראשונה שבנתה את חוות כנרת התקבלה כמי  ,שרה מלכין. לחלוטין

כשעבר הזמן ולא אפשרו לה להשתלב בחקלאות עזבה את חבריה . שאחראית על עבודות הבית

כמסדרות הבית  ,נשים התקבלו לעבודה בחוות החקלאיות כעובדות מטבח ,כך 75.ואת כנרת

מנהלי החוות . לקן היו אף פועלות של הפועלים וקיבלו את משכורתן מהםח ,ודואגות לנקיון

שוב היו צריכות הצעירות להוכיח את יכלתן . הלאומיות לא נטו לקבל צעירות לעבודה חקלאית

  . ולנקוט באמצעים בכדי לקבל את העבודה

ות אחרי שנשים עבדו בחקלאות בכנרת ובבן שמן לא היה ברור שבחו ,גם בתקופה מאוחרת

מספרת שכשרצתה לעבור מעבודתה  מחנמייניתרבקה . החדשות יוכלו נשים לעבוד בחקלאות

הוא . במטבח החווה הלאומית בפוריה כדי לעבוד בשדה נאלצה להתווכח עם מנהל העבודה

ממשכורתה  ,אותו שילם כל פועל בנפרד ,הזהיר אותה שלא תוכל לעמוד בתשלום למטבח

כל . אחדים הדביקה את קצב העבודה של חבריה וגם את שכרםהיא התעקשה ותוך ימים . בשדה

הצלחתן של נשים להשתלב בעבודה חקלאית היתה תלויה בהימצאותן  1912.76זה היה בשנת 

                                                           
 ,שבתקופה מאוחרת יותר יש לציין). לפנות בוקר ,זייד: להלן( 36' עמ) 1975: אביב- תל( ,לפנות בוקר ,אלכסנדר זייד: למשל 72

 ,"זה לא ברצינות" –בדבר עבודה משותפת היה זה זייד היחיד שהעיז להגיד  ןבאספת פועלי הגליל כשהפועלות העלו את דרישותיה

   58-59' עמ דברי פועלות ,'אחרי ועידה' ,.כ.ר
  507' ספר העליה השניה עמ ,שרה קריגסר 73
  על כך בהמשך 74
  82' עמ ,העם העליה השני ,שרה מלכין 75
   תיקי רבקה מחניימי ,ארכיון עין חרוד מאוחד ,דפי יומן ,רבקה מחנימית 76
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נכנסה לעבודה בשדה כאשר כמה חברות אחרות באו  מחנמיינית -של יותר מאשה אחת במקום 

  .לא היה זה מקרה יחיד 77.ירק לחווה והן יכלו להתחלק בעבודות הבית והן אף הקימו גן

גם כאן הנשים התקבלו קודם כל לעבודות  78.מצב דומה היה בקבוצות הקבלניות והשיתופיות

תיקוני בגדים  ,בישול: והיא שנשאה בעול הבית ,שמונה בחורים הינו ובחורה אחת. "הבית

ן שמן ברץ מספרת שעוד בב 79.עוד בכנרת ,מספרים אנשי דגניה על ראשית קבוצתם" 'וכו

ביקשו למעשה שתהיה בעלת הבית  ,כשביקשו ממנה אנשי הקבוצה הרומנית להצטרף אליהם

מטפלת וכשביקשה לעבוד חצי יום בחקלאות סרבו והיא לא הצטרפה  ,מנקה ,מבשלת ,שלהם

בקבוצה הרומנית שהפכה לקומונה החדרתית שהתיישבה לבסוף  ,ואכן 80.אליהם בשלב זה

בעבודת  -שתיהן ידועות כפועלות טובות  ,מלכין וברץ -הצטרפו בדגניה התחלקו שתי הנשים ש

למשל בחדרה כאשר ברץ ניהלה את ביתם של הצעירים ורק בואה  ,ראשית עבדו רק בהן 81.הבית

שם  ,על הקרקע והדבר חזר על עצמו כשהתיישב. של מלכין פינה את ברץ לעבודה מחוץ לבית

הן נאלצו שוב להפעיל דרכי פעולה . ה יותרהנטיה שלא לשתפן בעבודת החקלאיות היתה רחב

נאלצה ברץ ללמוד  ,כדי לקבל את עבודת הרפת ,כך. מיוחדות כדי להשתתף בעבודה החקלאית

שנקבע  ,וני ולהקדים את תנחום טנפילוב'את מלאכת החליבה מהאשה הערביה שישבה באום ג

  . כל זאת בקבוצה שיתופית 82.בחליבת הבוקר ,להיות החולב

בתיה . היתה הקבוצה היחידה בה הנשים נאלצו להאבק על מקום בעבודה חקלאית דגניה לא

. נפלה למשכב ,יחידה בן הגברים ,ברנר מספרת שהתקבלה לקבוצה רק כשהפועלת שעבדה שם

רק כאשר הבריאה . אלה היו תפקיד הפועלת החולה. לכבס ולנקות ,לאפות ,תפקידה היה לבשל

יצאה ) כפי שכבר נזכר כאן(בכל עבודות הבית  מעט החברה ובמיוחד כשנכשלה ברנר

  . מצב דומה היה בקבוצות נוספות83.לשדה

נשים . רק להצלחות מקומיות ,אם כך ,המאבק האינדיבידואלי של נשים לעבודה חקלאית זכה

חובתה של האשה היהודיה לעסוק - בודדות זכו במקרים בודדים לעבוד בחקלאות אך זכותה

למאבקן לא היתה השפעה . אפילו בתוך חוגיהן של הצעירות ,כרהבחקלאות לא הגיעה לכלל ה

כבר בשלב זה היו  ,על הגדרת תפקיד האשה הציונית אבל -משמעותית על תפישת הנשיות 

                                                           
  שם 77
  22' אשה עמ ,דבורה ברנשטיין 78
  14' עמ ,שמונה הינו ,דרכה של דגניה 79
  254' ספר העליה השניה עמ ,מרים ברץ 80
כיצד שחררה את ברץ לעבודת חוץ  – 500' דרכי בארץ עמ ,מלכין: הדבר מופיע גם בזיכרונות ברץ וגם בזיכרונות מלכין 81

  527' עמ ספר העליה השניה ,מרים ברץ; בחדרה

 ,מרים ברץ ,סמדר סיני ,ברץ ריכזה מאז את ענף הרפת שהיה לענף נשי בלבד עד שנות החמישים. 44' עמ ,דרכה של דגניה 82 

  )מרים ברץ ,סיני: להלן( 50-64' עמ) ג"תשס: רמת אפעל( ,דיוקנה של חלוצה
  43-45' עמ ,דברי פועלות ,'צעדי הראשונים' ,.ב. ב 83
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הצלחותיהן של הנשים נבעו מהקשרים : טמונים זרעים להמשך המאבק בצורה מוצלחת יותר

. זו היתה דרכן החדשה. זו בזומעזרה הדדית בין נשים ומתמיכה הדדית שלהן  ,ביניהן

: הצלחותיהן של תפישות מהפכניות אותן הובילו אנשי העליה השניה היו טמונות בשני יסודות

כך גם המשך מאבקן של הנשים על העבודה . התארגנות ועבודה משותפת ,שינוי כיוון

  . החקלאית

  ראשיתה של התארגנות. ב

 ,אינדיבידואליזם מובהק עם עבודה משותפתאנשי העליה השניה שילבו באישיותם ובפעולתם 

שאיפה לאי  ,רצון לחופש גמור. זהו אחד המאפיינים יוצאי הדופן שלהם. תארגון וסולידריו

היו כוחות ההנעה  ,בשילוב עם אחריות גדולה ודחף לפעולה ושינוי ,גוף או מקום ,תלות באדם

התארגנות מצד אחד -בארץ כך מאפיינים אותם מראשית פעולתם  84.העיקריים של קבוצה זו

התקבצויות זמניות והתארגנויות ברמות  ,אלה התבטאו בנדודים 85.ופעולה אישית מהצד השני

ככל שעבר הזמן התרחבו והתמסדו ההתארגנויות השונות וקיבלו משקל גדל . מחויבות שונות

הזכות על  ,אחרי תקופה של מאבק נפרד על יום עבודה בחקלאות: כך קרה גם לנשים 86.והולך

  .הן החלו בהתארגנות ,על ההכרה ,לעבוד

חשיבותה של ההתארגנות בעיני נשות העליה השניה מתגלה כבר בתיאורי החיים שלהן 

מגורים : רבות מהן חוזרות ומזכירות את התמיכה ההדדית. טרם ההתארגנות ,במושבות

בה יותר עם כל אלה אפשרו התמודדות טו. תמיכה נפשית וחברות ,שותפות במזון ,משותפים

לימי הבציר באו : "יק'יז'כך כותבת למשל חנה צ. הקשיים ומאבק אפקטיבי יותר לעבודה

. [...] עשינו מעין קומונה. בת גילי ,ביניהן אסתר שטורמן. לציון עוד פועלים ופועלות-לראשון

שותפות מסוג זה יצרה מצבים בהם  87"זו היתה ארוחתנו -מנה אחת מרק לשתינו ותה בלחם 

שעבדה בעבודה  ,צות קטנות של צעירות יצאו לחפש עבודה בחקלאות בעוד אחת מהןקבו

   88.סייעה להן וביתה היווה מקום ריכוז ,רווחית יותר

אלה . מגורים משותפים של צעירות היו כמעט מובנים מאליהם בתנאים בהם חיו הצעירות

צעירות מצביעה על אבל הדגשת פן זה בזיכרונות של רבות מה. יצרו אחווה ועזרה הדדית

התקימו גם בין  -של מגורים משותפים וערבות הדדית  -אמנם קשרים דומים . חשיבות התופעה

                                                           
  38-39' עמ) 1984: ירושלים( ,העליה השניה ,)עורך(מרדכי נאור  ,'מורשת העליה השניה' ,אליעזר שביד 84
  .222' עמ ,מחקרים ,העליה השניה ,'צמיחת הזרמים הפוליטיים וארגוני הפועלים' ,זאב צחור 85
  216-234' שם עמ 86
  501' ספר העליה השניה עמ ,ק'יזי'חנה צ 87
' ספר העליה השניה עמ ,שפרה בצר; 488' ספר העליה השניה עמ ,שרה מלכין; 501ספר העליה השניה עמ  ,יזיק'חנה צ: למשל 88

505  
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אך השיתוף בין הנשים מופיע בצורה מודגשת  89,גברים או בחבורות משותפות לגברים ונשים

  90.השנים בהן היו מספר קטן של צעירות בודדות ,במיוחד בתיאורי השנים הראשונות ,יותר

. התופעה של תמיכה בלתי פורמלית של הצעירות זו בזו ממשיכה גם בתקופה מאוחרת יותר

מצאו הנשים דרך  ,בקבוצות שיתופיות בהן היו יותר מצעירה אחת ,כפי שכבר הוזכר כאן

לעיתים אחת הצעירות עבדה . לתמיכה הדדית שמטרתה היתה כמעט תמיד העבודה החקלאית

בודות חקלאיות או שהצעירות התחלקו הן בעבודות הבית והן בעבודות הבית והשניה יצאה לע

לעיתים צעירה . היו גם מקרים בהם צרות עין לא אפשרה עבודה משותפת 91.בעבודה החקלאית

האשה הותיקה יותר  -כך היה למשל במקרה של בתיה ברנר . אחת היתה מכשול לשניה

גם כשברנר יצאה לעבודה . הבקבוצה לא תמכה בה בעבודות הבית וביקרה אותה על כל מעש

זו היתה הסיבה העיקרית לכך שברנר עזבה . קנטרה אותה החברה הותיקה ,בשדה והצליחה בה

בכל זאת רבים יותר האזכורים  93,אך סיפור זה הוא יוצא דופן וגם אם אינו בודד 92.את הקבוצה

בפוריה  מיתשל מחנייכמו במקרה של מלכין וברץ או במקרה שהוזכר כאן  ,של תמיכה הדדית

   94.וכך גם במגדל

הן התקיימו . כל התופעות הללו היו תופעות לא ממוסדות של אחוות נשים ושותפות דרך

וגם אז  1911-אבל התארגנותן הממשית של הצעירות החלה רק ב. מאז ראשית העליה השניה

מה ההתארגנות הזו צברה עוצ. היא החלה כאספה לא רשמית שאף לא דווחה בעיתוני הפועלים

  . במשך השנים הבאות

מהתהליך הסיזיפי  ,נבע מחולשתן של נשים ,הרצון לפעול כקבוצה ,הניסיון להתארגן

חוסר ההבנה  ,תחושתן הקשה של הנשים. שתואר כאן ופחות מהבנת העוצמה שבארגון

הצורך להסביר את עצמן  ,חוסר ההתחשבות ברצונותיהן ושאיפותיהן ,שהרגישו מסביבן

                                                           
דוגמא . 237' עמ ,מחקרים ,העליה השניה ,'התארגנויות שיתופיות בתנועת הפועלים: העובדת לקראת ההתישבות' ,הנרי ניר 89

הוזכרה כבר כאן תחיה ליברזון שמתארת בזיכרונותיה את . 58' עמ ,עם העליה השניה ,מלכין: ה בתוך קומונה ממשאחת לתמיכ

  התמיכה הרבה שקיבלה מחברים
רק לקראת סוף התקופה הגיע . בתחילת התקופה היו הנשים והוו פחות מעשרה אחוז ממספר הפועלים כולם שגם הוא היה נמוך 90

: אביב-תל( ,בתנועת העבודה בתקופת העליה השניה אשהה ,על מספר הנשים מצוי אצל שלומית בלום דיון. מספרן לכמה מאות

אבל יש מעט מאוד אזכורים של  ,רוב התיאורים מסוג זה מדברים על מגורים משותפים או על עזרה ראשונית בקליטה .5-6' עמ) מ"תש

נשים טוענות שלפני שבאו לארץ לא היו כלל צעירות שעבדו יש לציין שכמה מה. אשה העוזרת לחברתה למצוא עבודה בחקלאות

כי לפני בואה לא עבדה  ,שרה מלכין ,דווינסק ,כך טוענת למשל תחיה ליברזון שהגיע לארץ שנה אחרי בת עיירתה ,לפניהן בחקלאות

רה במציאת עבודה דווקא עז. לפחות באופן חלקי את עדותה של מלכין כי עבדה בפרדסים ,עדות שסותרת ,אף אשה בחקלאות

 –ולאנשי ונשות המושבות  –במיוחד אצל ליברזון אבל גם אחרות  –לצעירות משויכת לשיתוף פעולה בינן ובין הגברים חבריהן 

  .במיוחד אצל מלכין
  252-253' עמ ספר העליה השניה ,ברץ 91
  48-49' עמ ,דברי פועלות: בתוך ,'צעדי הראשונים' ,.ב. ב 92
  557-558' עמ ,ספר העליה השניה ,עליזה שידלובסקי: י בדגניהלמשל עליזה שידלובסק 93
  541' ספר העליה השניה עמ ,יעל גורדון 94
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התפישה השמרנית של  -ובעיקר  ,תחושת האין מוצא ,בכל פעם מחדש ולהוכיח את עצמן

  95הם שיצרו את הצורך בהתארגנות ,תפקיד האשה גם בקרב הצעירים אנשי העליה השניה

התכנסה לראשונה חבורה של צעירות לדון במצבה של  ,1911אפריל  ,א"בפסח תרס

הראשון היה : שני תהליכים התכנסות זו יצאה אל הפועל כתוצאה מהבשלה של. הפועלת בארץ

היה פעולתה  ,השני וכנראה המכריע יותר; לדיון' שאלת הפועלת'או ' שאלת האשה'העלאת 

אל שני אלה . להקמת מסגרת מתאימה להכשרה חקלאית לנשיםמיזל של האגרונומית חנה 

חובתן -הצטרפה הרגשת הכישלון המתמשך של הנשים לשנות באופן שורשי את היחס לזכותן

  .וד בחקלאות ואת היחס אליהן באופן כללילעב

  

  שאלת הפועלת עולה על פני השטח

למרות שמאמציהן של הצעירות להשתלב בעשיה הציונית החלו כבר בראשית תקופת העליה 

 ,ואחרות) 1906(מרים ברץ  ,)1906(תחיה ליברזון  ,)1905(עת עלו לארץ שרה מלכין  ,השניה

היה . 1910אופן פומבי נרחב ומתועד רק בסוף שנת שאלת האשה הועלתה בפעם הראשונה ב

רבות . 1910סתיו  -א "שהתקיימה בסוכות תרע' הפועל הצעיר'זה באספה הכללית של 

חיותה  ,אלה שהוזכרו כאן וכן יעל גורדון -ודווקא הבולטות שבהן  ,מהצעירות שהיו אז בארץ

 96.היתה בין מקימי המפלגהמלכין אף  -זאת ועוד . היו חברות במפלגה זו - בוסל ואחרות 

לא עלתה שאלת הפועלת לדיון  ,כך נראה מן המקורות ,1911- עד לאותה אספה ב ,למרות זאת

פועלי ' -לא במפלגה ולא במפלגה הנוספת שפעלה בקרב אנשי העליה השניה  ,פומבי וממשי

  . 'ציון

שאלות ו ,כך נראה 97,שאלת זכות הבחירה לנשים בקבוצות אלה היתה ברורה מלכתחילה

בדיונים על משפחת הפועל . סבוכות יותר של תפקיד הנשים ומקומן לא עלו על פני השטח

הן כרווקה והן כחלק  ,אך תפקידה ,או בשאלת האשה ,הובלע לכאורה הדיון בשאלת הפועלת

עיון בדיונים תוך ניסיון לחשוף עמדות כלפי תפקיד הנשים  98.ממשפחה לא נידון באופן גלוי

היחס אל  ,לכאורה הפועל והפועלת חד הם: ייחסות אמביוולנטית לנושא זהבחברה מעלה הת

היחס לאשה כבת . מהצד השני המשפחה והאשה נתפשות כעול כלכלי לפועל ,עבודתם שווה

                                                           
דפנה יזרעאלי ודבורה ) תנועת הפועלות ,מימון: להלן( 17' עמ) 1958: אביב-תל( ,חמישים שנות תנועת הפועלות ,עדה מימון 95

  )יזרעאלי וברנשטיין :להלן( 304' עמ ,מחקרים ,יההעליה השני: בתוך ,'הפועלת בעלייה השנייה' ,ברנשטיין
  27-29' עמ) 1968: אביב-תל( ,רעיון ומעשה ,הפועל הצעיר ,יוסף שפירא 96
שנה  ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלת' ,תחיה ליברזון. היו קבוצות בהן לא ראו חלק מהבחורים בעין יפה זכות הצבעה לצעירות 97

  )לשאלת הפועלת ,ליברזון: להלן(ג "ון תרעא סיו"י ,13באפריל  18 ,27 ,ששית
אם כי בצורה  ,ואפילו מאוחר יותר; 1909באוקטובר  22 ,1ע חוברת "תר ,הפועל הצעיר ,'החלטות האספה הכללית החמישית' 98

  2' עמ, פ"תשרי תר ,1חוברת  ,1כרך  ,האדמה ,)סיפור(' סבה דוחה וסבה מקרבת' ,רבינוביץ. ז.א: מעודנת
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האשה נתפשת  99.זוג הוא כאל תלויה בלבד ואין כמעט התייחסות לאפשרות שגם היא תעבוד

  . רותיםכנותנת ש -בעיקר כעול כלכלי ובאופן משני 

דומה שהן הופתעו כאשר  ,למרות המודעות של הנשים ליחס הגברים אליהן ואל עבודתן

  :בדרך זו' הפועל הצעיר'נושא האשה הועלה בדיוני אספת 

�לנגוע�בשאלה�אחת�חשובה�מאוד�שעד�עתה�לא�שמנו�אליה�" רוצה�אני

�כראוי �לב �שתבואנה�. �צעירות �בחסרון �תמיד �מרגישים �הננו בעבודתנו

�ולעזרתנ .� �שנהרסו �הבישול �בתי �זו�-רב �מסיבה �נהרסו �אי�. �רבים מקומות

�אפשר�כלל�להתחיל�ביסוד�בית�תבשיל�מפני�שחסרות�מבשלות ולמוסדים�.

�התמכרות��,שלנו �תמיד �ודורשים �מסחריים �יסודות �על �מיוסדים שאינם

כי�אם�צריכים�מבשלת��,אינם�יכולים�לקבל�סתם�מבשלת�מן�השוק�,מרובה

רק�כזו�תוכל�;�אידיאל�כמו�שאנחנו�רואים�בעבודתנו�כזו�שתראה�בעבודתה

�ושהסתדרותנ�,לפיכך�אני�מציע.�להתמכר�אל�המוסד�ולשמר�עליו�שלא�יפול

�חלוצות �פועלות �למושבות �למשוך �לפועלים��,תשתדל �לעזר שתבואנה

��100."בעבודתם

עלתה בגלל  ,שכבר הועלתה ,על פי תגובתן הרבה מהצעירות התאכזבו מכך ששאלת האשה

ת המטבחים ולא משום מצוקתן או בגלל הצורך לעודד נשים לעלות לארץ ולהצטרף מצוק

כך הגיבה . אמנם צעירה אחת הסכימה עם דרישתו של החבר אבל אחרות התקוממו. לעבודה

  : למשל יעל גורדון באותה אספה

�יותר�את�האשה�לעבודה" �צריכים�למשוך �אומרת�שאנחנו אבל��,גם�אני

� �מבשלות �שחסרות �משום �מחויבת��,לפועליםלא �היא �שגם �משום אלא

ואם�עד�עתה�לא�ראינו�עוד�חלוצות�.�להשתתף�בפועל�בעבודת�התחיה�שלנו

�העבודה �כבוש �לשם �הצעירים�,שתבואנה �בזה �אשמים הרגילים��,הרי

היחס�.�להתיחס�תמיד�ביחס�של�ביטול�אל�הפועלות�הצעירות�הבאות�לעבוד

�להשתנות �צריך �צודק�,הזה �אינו �הוא �היחסולכשי�,כי �תבואנה��,שתנה אז

���101."הרבה�צעירות�גם�לעבודת�השדה�וגם�לעבודות�אחרות

עבודת האדמה ורק כעניין משני  - גורדון העלתה ראשית את שאיפתן העיקרית של הצעירות 

בדיון שהתפתח ניכרת אי ההבנה של . תחיה ליברזון אף הגיבה ביתר חריפות. עבודות אחרות

                                                           
 ,היא אמורה להיות תוספת קטנה להכנסה המשפחתית שהיא הכנסת הגבר לדיון בעניין זה –בל לעבודת נשים זה היחס המקו 99

 ,Louise Tilly and Joan Scott, Women, Work and, Family,( New York:יחס זה משפיע גם על שכרן של רווקות

1989) pp. 106-136   

  16' עמ ,א"וון תרעב חש"כ ,1910' בנוב 24 ,3חוברת  ,הפועל הצעיר 100
  שם 101
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 - ברים אמר כי הצעירות אינן חזקות דיין לעבודת השדה אחד הח. הגברים לטיעוני הנשים

  . אפילו בחריש ,למרות שבתקופה זו כבר הוכיחו הצעירות את כוחן

ההסתדרות צריכה למשוך : "שהיא החלטת פשרה מובהקת ,בסופו של דבר הועברה החלטה

  102."פועלות חלוצות אל העבודה בכלל וביחוד בשביל הנהלת משק הבית

כר בזיכרונותיהן של הצעירות והוא מוזכר באופן עקיף בספרה של עדה פישמן הדיון אינו מוז

רק כהערת שוליים לדבריהן של תחיה ליברזון ויעל  ,'תנועת הפועלות בארץ ישראל') מימון(

הוא אינו מוזכר כגורם דוחף להתארגנות וגם לא כשלב בהבנת הצעירות את אי  103.גורדון

סמיכות העניינים וחריפות תגובת הצעירות באספה  ,ם זאתע. ההבנה של הצעירים לשאיפותיהן

גם השתייכותן של . עצמה מצביעים על כך שדיון זה היה אחד הגורמים להתארגנות הצעירות

  . מצביעה על קשר זה' הפועל הצעיר'חלק גדול מהנשים שהובילו את ההתארגנות הנשים ל

לשאלת 'בעיתונה מאמר בשם  הופיעה ,'הפועל הצעיר'כמה שבועות אחרי הדיון באספת 

מאמר זה מוזכר לעיתים קרובות כדיון הראשון בכתב בשאלת  104.'הפועלת הגלילית

 ,איש העליה השניה ,)שמואלי(מנחם מנדל שמואלביץ  ,את המאמר כתב ממשי 105.הפועלת

שחלקה ' עמדתנו בגליל'היה זה חלק שני של סדרה בשם . פועל גלילי שעבד באזור כנרת

בעניין הפועל נגעו . ובסופה הובאו גם מסקנות 106,'לשאלת הפועל הגלילי'הראשון היה 

בעניין . המסקנות לסכומים שיזדקקו הפועלים על מנת להתבסס בעבודה חקלאית עצמאית

הצעירות המסקנות היו שהמשק לא יוכל לתפקד ללא נשים איכרות ולכן יש לאפשר חינוך של 

ים בהן עוסקות נשים בכל העולם והם קרובים ענפ ,נשים בענפי חקלאות המתאימים לנשים

  107."עופות וכדומה ,טפול בבהמות ,גדול צמחים: "פיזית ועניינית למשק הבית

המאמר מעניין ביותר ולמעשה מסקנותיו התאימו למדי לשאיפותיהן של הנשים ובכל זאת 

עלות ממשי אינו מתחיל את מאמרו בחברותיו הפו - הראשון . כדאי לשים לב שני עניינים

בנות : "האידיאליסטיות השואפות לעבוד בארץ למען הציונות אלא דווקא בנשות המושבות

י טבע מולדתן וחינוכן היו צריכות להיות האלמנט היותר מתאים לתפקיד של "שעפ ,האיכרים

שמהן יתפתח אלמנט מוכשר למלאות את  ,אין לנו שום תקווה[...]  איכרות ופועלות חקלאיות

תפנה לדון בחברותיו הרק אחרי שפסל נשים אלה הוא ". רות ופועלותהשדרות של איכ

ועלינו להתחיל לברוא תנאים להכשרת האלמנט של החלוצות הצעירות לתפקיד :"החלוצות 

                                                           
  17' עמ ,שם 102
  15' תנועת הפועלות עמ ,מימון 103
  5' עמ ,4מספר  ,שנה רביעית ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלת הגלילית' ,ממשי 104
כפתרון לבעיית הפועלת בעלייה  ,1917-1911חוות הפועלות בכנרת ' ,שילהמרגלית ; 16' תנועת הפועלות עמ ,מימון: למשל 105

  )חוות פועלות ,שילה: להלן( 86 'עמ ,)ם"טבת תש( 14ת רהתדק ,'השנייה
  1910' בנוב 11 ,א"תרע 1-2חוברות  ,שנה רביעית ,הפועל הצעיר ,לשאלת הפועל הגלילי ,ממשי 106
  5חוברת  ,4חוברת  ,שנה רביעית ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלת הגלילית' ,ממשי 107
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אשת האיכר  - העניין השני הוא כי ממשי מציג את תפקיד האשה כעזר כנגד הגבר  108".ל"הנ

. ר ואין היא מרכיב חיוני כגורם בלתי תלויהאמורה להקל עליו ולהפוך את המשק לכלכלי יות

אל  ,גם במאמרו על הפועל הגלילי על משפחת פועלים סבעניין זה ראוי לציין שממשי מתייח

  . יכולת הקיום של משפחה ולא של הפועל הבודד

אף שממשי מפנה את שאלת הפועלת לכל חבריו ואף טוען בפניהם על כך שלא דנו בה עד 

שתתענינה בה : "צה דווקא לעורר את תשומת ליבן של הנשים לבעיההוא מציין כי ר 109,אז

על  ,בעוד השאלה העצמה ראויה לדיון כללי התשובה צריכה להימצא 110."ותבקשנה לה פתרון

  .בקרב הנשים ,פי ממשי

דומה שהמאמר העלה את שאלת האשה לסדר היום למרות שלא היו לו תגובות ישירות או 

מסקנותיו  -שהעלה את ענין האשה הפועלת על סדר יומו ממשי לא היה היחיד  111.המשך

  112.שפעלה בתחום זה באותו הזמןמיזל התאימו ביותר לרעיונותיה של חנה 

  

  ופועלהמיזל חנה  -הכשרה חקלאית לנשים 

היו מאחוריה כבר שנים ארוכות של . 26והיא בת  1909עלתה לארץ ישראל בשנת מיזל חנה 

היא היתה בין העולים  113.רפת ואף תואר דוקטור בתחום זהלימודי אגרונומיה בשוויץ ובצ

מיזל ההשכלה של  114.המעטים באותה תקופה שהגיעו לארץ לאחר שרכשו השכלה אקדמית

שהרכיב החסר למשק  ,על פי עדותה ,בארץ הבינה. חקלאות - היתה בתחום מבוקש במיוחד 

אמור לספק את צרכי ש' המשק הקטן'במשק העברי חסר . היהודי הוא נשים עובדות אדמה

  115.הוא תפקיד מתאים לאשה' המשק הקטן'. צרכי המשפחה הכפרית -עצמו 

האחד הוא חינוך נשים . זיהתה שני תהליכים שיובילו להשלמת חסר זה במשק העברימיזל 

אשה שתשנה את גורלו של המשק זקוקה לידע בענפי . צעירות לתפקיד עובדת אדמה

התהליך . הקשור בניהול משק הבית עצמו בצורה רציונלית החקלאות הקרובים לבית וגם לידע

  . גן ירק ומשתלה ,רפת ,לול: שישלים את חינוך נשים הוא פיתוח ענפי חקלאות מתאימים

                                                           
   שם 108
  ועוד 86' חוות הפועלות עמ ,שילה ,16' תנועת הפועלות עמ ,מימון: לרוב חלק רטורי זה במאמר יפה ביותר ומצוטט 109
  5חוברת  ,4חוברת  ,שנה רביעית ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלת הגלילית' ,ממשי 110
  ממשי עצמו מת כמה שבועות אחר כך במוות שנחשב מסתורי וקברו היה לקבר הראשון בבית הקברות בכנרת  111
  יכול להיות שהכירו זה את זה ושממשי העלה על הכתב רעיונות ששמע ממיזל  ,תה עת באזור חוות כנרתכיוון ששניהם היו באו 112
  )שלהבת ,כרמל חכים: להלן) (2007: רמת אפעל( ,מפעל חיים -חנה מיזל: שלהבת ירוקה ,אסתר כרמל חכים 113
' השינויים עמ ,גורני. מהנשים 4.4%-ם ומהגברי 9.77%מבין אנשי העליה השניה היו בעלי השכלה אוניברסיטאית כל שהיא  114

215  
החינוך  ,מיזל: להלן( 5' עמ) 1967 :אביב-תל( ,התישבות לתולדות חינוך הבת ל    ,חנהמיזל : בתוך ,'החינוך הכפרי' ,מיזל 115

  )הכפרי
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על פי תפישתה של  ,בנויה ,של המשק החקלאי הבודד ,יציבותה של המשפחה החקלאית

יכול המשק להיות רווחי  ,מיזלטענה  ,רק כך. הן על אספקה עצמית והן על ניהול נבון ,מיזל

לגיוון המשק החקלאי מיזל לכן קראה . ועצמאי ורק כך יוכל להתקיים בתנאים של ארץ ישראל

מעבדים עוד חלקת ירקות ופירות  ,בהם מלבד הענף המרכזי ,ולמעשה ליצירת משקים מעורבים

בחקלאות  מהלך זה יתאפשר רק אם האשה תעסוק גם היא. קטנה וכן משק חי לכלכלת הבית

הענפים שהציעה . מטעים או פלחה -שכן האיכר עצמו אמור להיות עסוק בענף המשק המרכזי 

   116.הם ענפים שנשות איכרים בכל העולם עוסקות בהםמיזל 

היו לרעיון המשק  ,סוף העשור הראשון למאה העשרים ותחילת העשור השני ,בתקופה זו

גידול  117.רב אנשי העליה השניה בפרטהמעורב מהלכים רבים בתנועה הציונית בכלל ובק

ירקות היה ענף בו נערכו ניסיונות בחוות החקלאיות ובמשקים נוספים בארץ וכך גם גידול 

שהמשק העברי לא יוכל להתקיים ללא אשה שתדאג מיזל גם התפישה של  118.ַּפרות לחלב

 119.ישראללמשק הבית ולמשק הקרוב לבית חלחלה לאישים מרכזיים בתנועה הציונית ובארץ 

 120.אל אלה התווסף הפער בין ההכשרה החקלאית של גברים וההכשרה החקלאית של נשים

שהראשון ביניהם היה מקווה  ,באותה התקופה היו בארץ ישראל כמה בתי ספר חקלאים

לחניכה חקלאית מאיכרים ומנהלי עבודה  ,כמו שהוזכר כאן ,חלק מהגברים גם זכו 121.ישראל

לנשים לא  122.מהגברים להכשרה של אגרונומים בחוות החקלאיותנוסף זכו חלק ב. במושבות

  . היו ערוצים דומים והקיימים היו סגורים בפניהן

הקמת בית ספר שיכשיר נשים לנהול משק  - כל אלה הצביעו באופן מובהק על כיוון פעולה 

בית ספר מסוג זה יכשיר את הצעירות ויתרום . הבית ולענפים החקלאיים המתאימים להן

   .יתוח ענפי החקלאות האמוריםלפ

                                                           
: ודיותחקלאית של נשים ביישוב ועזרתם של ארגוני נשים יה-מפעל ההכשרה המקצועית ,חכים-אסתר כרמל; 6-7' שם עמ 116

  )כרמל חכים: להלן( 65' עמ) 2003: חיפה( ,1911-1929
ברל ; )אטינגר: להלן( 1902ח משנת "דו ,35' עמ) ה"תש: אביב-תל( ,עם חקלאים עברים בארצנו ,עקיבא אטינגר; שם 117

פחות מונוקולטורי גם משק המושבות הפך . ועוד 5' עמ' א ,כתבים ,ברל כצנלסון: בתוך ,)ג"תרע(' על מושבי הפועלים' ,כצנלסון

  מושבות ,יוסי בן ארצי: באותה עת
העליה , 'לתולדות ההיסטוריה הטכנולוגית' ,ץ"שאול כ: על פיתוח ענף הירקנות; 53' אטינגר עמ: על ניסיונות במשק החלב 118

  .204-208' עמ ,מחקרים ,השניה
  .108' עמ ,'כרך ב ,)1968: תל אבי( ,פרקי חיי ,ארתור רופין 119
  41-43' עמחכים -כרמל 120
 ,שילה: להלן( 255' עמ) 1997: ירושלים( ,אישים ,העליה השניה ,)עורך(זאב צחור : בתוך ,'שוחט-חנה מיזל' ,מרגלית שילה 121

  )שוחט-חנה מיזל
תנועת  ,יזרעאלי: להלן( 114' עמ ,)1984( 32 ,קתדרה ,'1927מראשיתה ועד  ישראל-ארץתנועת הפועלות ב' ,דפנה יזרעאלי 122

  )הפועלות
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במאמרים מאוחרים היא . כיוונה את דבריה בעיקר אל המשק המשפחתי בשלב זהמיזל 

המוצרים הבסיסיים צריכים להיות : מזכירה שהמשק המשותף אמור לפעול על פי אותו הגיון

 גם במשק המשותף כדאי שהנשים תדענה ,כך. מיוצרים בתוכו כדי שלא יהיה תלוי בשווקים

אבל התפישה . נקיון וכביסה ,כיצד לכלכל את משק הבית בצורה טובה ביותר כולל בישול

זה המשק שראתה כמשק האידיאלי ולא במקרה  -התיחסה למשק המשפחתי מיזל הכוללת של 

   123.ישוב המבוסס על משקים משפחתיים -מצאה עצמה בסופו של דבר בנהלל 

 ,בחווה חקלאית למרגלות הכרמל אחרי שעבדה ,כמה חודשים לאחר שהגיעה לארץ

במקום ישבו כמה מאנשי השומר וביניהם  124.רה'לעבודה בחווה החקלאית בסגמיזל התקבלה 

גם הקשות ביותר כגון חריש  ,רה עבדו בכל העבודות'כפי שהוזכר כאן הנשים בסג. גם נשים

שת שוויון מכנית נקטו תפי' השומר'ו' פועלי ציון'מנשות  ,נשים אלה -יתר על כן . בזוג בהמות

למדי ועבודת האדמה נתפשה אצלם כחלק מהוכחת השוויון בין המינים לצד השתתפות 

לכן היה חשוב להן להוכיח את יכולתן  ,בבנית המשק הציוני ,קונקרטית של נשים ,ממשית

   125.לעבוד בכל עבודה כמו הגברים לצד הגברים

הצעירות . רי ואחר כך גן ירקחלקה קטנה של גן פ ,יחד עם הצעירות ,החלה לטפחמיזל 

מספרות כיצד יצאה איתן מחוץ לחווה ושם לימדה אותן כיצד לטפל בעצי פרי בחלקה מוזנחת 

הגבירו אצל שפעולות  126,אחר כך החלו בטיפוח חלקה לגידול ירקות על אחת הגבעות. סמוכה

 ,לאות הללואת המודעות הן להעדר חינוך חקלאי מתאים לצעירות והן בהזנחת ענפי החקמיזל 

  127.המתאימים להן במיוחד

. החלה לתכנן ולבדוק אפשרויות מימון לחוות לימוד חקלאית לצעירות בארץ ישראלמיזל 

: נציגות התנועה הציונית בארץ ישראל -לשם כך נפגשה עם ראשי המשרד הארץ ישראל 

ן וטענו למרות התמיכה ברעיון באופן כללי היססו רופין וטהו. ארתור רופין ויעקוב טהון

נסעה לאירופה ונפגשה שם עם מיזל  128.שההכשרה ואף גידול הירקות עצמו יהיו יקרים מדי

הצעדים להקמת חוות הלימוד . אוטו ורבורג שתמיכתו המסויגת תרמה להתקדמות התכנית

  . בחירת אתר ומימון: לצעירות החלו להיות מעשיים

מעצם הגדרתו  ,נה כי בית ספרהיא האמי. היה המימוןמיזל אחד המכשולים שעמדו בפני 

 ,אבל המשרד הארץ ישראלי. לא יכול להחזיק את עצמו ,השתלמות והכשרה ,כמקום ללימוד

מצאה אם כן תמיכה בקרב קבוצת מיזל . לא היה מוכן לעמוד בגרעון ,שכבר הסכים לתכנית

                                                           
  אחד מראשוני מושב העובדים והם קבעו את מקום מושבם בנהלל  –מאוחר יותר נישאה לאליעזר שוחט  123
  255' חנה מיזל שוחט עמ ,שילה 124

  על כך בהמשך –תפישה זו מנוגדת לתפישות אחרות שהיו קיימות בעניין זה . 506' ספר העליה השניה עמ ,שרה קריסגר 125 
  506' עמ ספר העליה השניה ,שרה קריסגר 126
  שם 127
  90' חוות הפעלות עמ ,שילה 128
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יגתן נצ. מברלין' אגודת נשים לעבודה תרבותית בארץ ישראל'נשים ציוניות מגרמניה בשם 

במיוחד בחינוך של  ,שעסקה רבות בפרודוקטיביזציה של נשים יהודיות ,שרה טהון ,בארץ

במאמץ נוסף אושרה  129.היתה אשת הקשר בארץ גם לעניין זה ,צעירות מירושלים ויפו לעבודה

פתיחתו של בית הספר החקלאי לעלמות בתוך חוות כנרת שהיתה חווה חקלאית של המשרד 

  .א"ספר נפתח בכינוס של פועלות בחצר כנרת בפסח תרעבית ה 130.הארץ ישראלי

  

  האספה

א בכנרת חוזרות ומזכירות את "הצעירות המספרות על אספת הפועלות הראשונה בפסח תרע

אבל הכינוס . על הקמת חוות העלמותמיזל הנשים התכנסו בכדי לשמוע מ. הלא פורמלי האופיי

ירות בכלל והדיון בבעיותיהן המיוחדות עצם הדיון של הצע: ענה על צורך ראשוני אף יותר

 ,עוד נכחו. עשרה נשים ששהו באותה התקופה בגליל-השתתפו באספה שבע 131.בפרט

   132.גננות מאזור יהודה ,כאורחות

לא  133.המשותפים לגברים ולנשים ,הצעירות מיעטו להתבטא בכינוסי הפועלים הכללים

להמעיט בביטוי פומבי ) לחלקן עד היוםואופיינית (היתה זו רק נטיה שהיתה אופיינית לנשים 

שהגבילה את יכולתן של  ,היתה זו גם בעית העברית -ולא רק ביישנות של נשים צעירות 

העברית שבפי רוב הצעירות היתה טובה . הנשים להתבטא בכלל ובפורומים מעורבים במיוחד

רו את השפה פחות מהעברית בפי הגברים שרובם עברו במערכת החינוך המסורתית ולכן הכי

לצד התעקשותן של הצעירות לדבר בשפה הלאומית גרמה לכך  ,מגבלה זו. לפני בואם לארץ

זו היתה  135.חלקן טוענות שהגברים אף לעגו לעברית שבפיהן 134.שרובן מיעטו לדבר בציבור

  . אחת הסיבות לכך שגברים לא הורשו להצטרף לאספה

אפשרו  -אווירה טובה ומעודדת נוכחות של נשים בלבד שיצרה כנראה  -תנאים אלה 

חברות ראשונה זו -באספת"מימון כותבת בספרה כי . לצעירות לדבר באופן גלוי על בעיותיהן

היא מדווחת על כך שהצעירות חלקו את  136."היתה השתפכות הנפש מרובה על הבירור היסודי

על כך  עוד מספרת מימון. וסיפרו על היחס המזלזל לו הן זוכות ,בעיותיהן המשותפות

                                                           

 
 92-97' עמ ,)1996: אביב- תל( ,סיפור חייה של שרה טהון ,המאבק לשוויון זכויות האשה ,רפי טהון; 63-67' חכים עמ-כרמל 129

  )המאבק ,טהון: להלן(
  256' חנה מיזל שוחט עמ ,שילה 130
  118' תנועת הפועלות עמ ,יזרעאלי 131
  17' עמ ,תנועת הפועלות ,מימון 132
  116' תנועת הפועלות עמ ,יזרעאלי 133
השינויים  ,גורני. מהגברים 30%- מנשות העליה השניה לא ידעו עברית כלל לפני העליה לעומת מעט יותר מ 60%-מעט יותר מ 134

  ועוד על כך בפרק הרביעי של עבודה זו 215' עמ
   17' עמ תנועת הפועלות ,פישמן 135
  שם 136
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שבשיחה עלה הצורך להגדיל את מספר הנשים בכל קבוצה על מנת שיכלו לנוח מעבודות 

   137.הבית הסיזיפיות וכן עלתה ההכרה בצורך לאיחוד כוחות וארגון

. עצם הדיון של נשים על בעיות של נשים פועלות היה למעשה ההישג הראשון של האספה

וסים נוספים אבל התנועה שקמה כשלוש לא הוקמה תנועה של פועלות ולא הוחלט על כינ

הנשים הפועלות הפכו לציבור מיוחד בעל צרכים  138.התחילה למעשה באספה זו ,שנים אחר כך

האספה סימנה את האפשרות של נשים לפעול . מיוחדים וזהות נפרדת בתוך ציבור הפועלים

חברותיהן קיבלו הפעולות הנפרדות של נשים שפעלו למען . באופן מאורגן כקבוצה למען נשים

  . באספה משמעות של ארגון רחב יותר

הוא היה משני רק לתחושת הזלזול שחשו . הנושא המרכזי גם כאן היה העבודה החקלאית

הן כפעולה : גם זלזול זה נקשר בעיניהן למאבק לעבוד בחקלאות. הצעירות מצד חבריהן

האפשרות להתנסות בעבודה שיכולה לבטל את הזלזול והן כיוון שהזלזול עצמו מונע מהן את 

  .זו

הייתה צעד ראשון  ,בית הספר החקלאי לצעירות בחוות כנרת -' חוות העלמות'הקמתה של 

החלו ללמוד וללמד חקלאות  140ומספר קטן של צעירותמיזל  139.בכיוון אליו שאפו הפועלות

חוות  141.בשבועות הבאים גדל מספר הצעירות ועלה על עשר. וניהול משק בית בכנרת

         .בית הספר החקלאי הראשון לנשים בארץ ישראל הוקם ,מותהעל

  

  )לפחות(שתי תפישות  -חינוך האשה הציונית לחקלאות : חוות העלמות

כל מי שהיה מעורב הסכים . על כך היו הדעות חלוקות'? חוות העלמות'מה היתה מטרתה של 

ם במידה המרבית אשה שתוכל לתרו ,שהמטרה היא ראשית לכל חינוך אשה ציונית טובה יותר

מה היא אמורה ? מה אמורה אשה ציונית לעשות? אבל מה זאת אומרת. והמיטבית לציונות

אשה  ,כל הקשורים בחווה דיברו אמנם על האשה הכפרית. על כך לא היתה הסכמה? להיות

 ,על פי עדותה שלה ,ראתה לנגד עיניהמיזל החיה בכפר ועובדת בעבודה החקלאית אבל בעוד 

                                                           
כיוון שאין מקור נוסף ממשי על האספה אין . הצורך של נשים להתארגן –קת פישמן באופן כללי זהו הנושא העיקרי שבו עוס 137

המשך קיום אספות של נשים ופועלן המשותף של נשים בתקופה לאחר  ,עם זאת עצם קיום האספה. לדעת עד כמה נושא זה היה מרכזי

  האספה מצביעים על כך שנושא זה עלה על סדר יומן של הנשים
  118' תנועת הפועלות עמ ,יזרעאלי; 24' עמ) ז"תשמ: אביב-תל( ,ישראל-ארץאשה ב ,ה ברנשטייןדבור 138
 88' עמ ,שילה חוות העלמות 139

מימון טוענת שעם מיזל נשארו חמש צעירות וכך כתבה גם מלכין במאמרה הראשון  –קשה לדעת מה היו המספרים המדויקים  140

בנוסף היא . מניה זיוון והיא עצמה ,עטרה קרול ,יק'יז'חנה צ ,לאה מרון: הצעירות שרה קריסגר מונה את. 1913-על בית הספר ב

מיזל עצמה . מקורות אחרים מדברים על ארבע. כך שש תלמידות –מזכירה את רחל בלובשטיין הידועה כתלמידתה הראשונה של מיזל 

  בכל מקרה הן היו בודדות ומספרן גדל . ין זהלא ברור אם היא כוללת את עצמה במני. כותבת על שש צעירות שהחלו את החווה
  18' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 141
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ראו  142,אשת משפחה המטפחת במקביל את משק החצר ואת משק הבית ,עזר כנגדו ,אשת איש

 ,לגבר ,ללא קשר לבן זוג ,רבות מהצעירות את עצמן כנשים שיעודן הוא עיסוק חקלאי עצמאי

הן ראו את מטרת החווה להכשירן לתפקיד פועלות  143.ללא חוליה מקשרת של משפחה

 144.בעיקר את אשת האיכר ,ר אשה כפריתראתה את תפקיד החווה להכשימיזל  ,חקלאיות

ההבדל בין המטרות חושף ניגודים גם בתפישת האשה הציונית ותפקידיה אבל גם בתפישת 

 ,אולי שיתופי ,בניהול לאומי או עצמי ,משק משפחתי מצד אחד או משק רחב: המשק החקלאי

  . מהצד השני

ורות לתפקד בתוך התא הנשים הציוניות אמ: תפשה את האשה הציונית כאשת משפחהמיזל 

תפקידה . הוא הגבר -עליהן להיות לעזר כנגד ראש המשפחה  -ומעבר לכך  -המשפחתי 

זו אחת הסיבות שהענפים החקלאיים . של האשה הוא הבית וכלכלת הבית ,הראשי ,הראשון

לול  ,פרה לחלב: שנשים צריכות לעסוק בהם הם ענפים שמשרתים באופן ישיר את משק הבית

אמור לכלכל את  ,באחריות האשה ,המשק הקרוב לבית 145.בשר מדי פעם וגן לירקותלביצים ו

הקרבה של ענפים אלה לבית עצמו  146.אמורים להגיע לשוק ,אם יהיו ,המשפחה ורק העודפים

מתאים יותר  ,כמובן ,לאשה: "יכולה לאפשר ניהול של הבית במקביל לעבודה במשק החקלאי

מרוכז בחצר ועל יד  ,לתי אמצעי את צרכי הבית והמטבחכי הוא מספק באופן ב ,המשק הקטן

   147".וגם היקפו איננו גדול ,הבית

רווקה . לעומתה ראו חלק ניכר מהצעירות שלמדו בחווה את האשה הציונית כאשה עצמאית

לאפשר לה  ,פעולתה של האשה על פי נשים אלו אמורה להיות בלתי תלויה -או אשת משפחה 

אשה זו צריכה להשתתף באופן ישיר  148.ללא קשר למצבה המשפחתי חיים עצמאיים ויצירתיים

מיזל הענפים שהציעה : נקודת ההשקה בין שתי התפישות היתה ענפי המשק. בעשיה הציונית

וכך היו מקובלים גם על הצעירות כהכשרה נכונה לאשה  ,נתפשו כמתאימים במיוחד לנשים

   149.ית קיומה של חוות העלמותאו לפחות הפכו לכאלה כבר בראש ,הציונית העצמאית

רוב דבריה של : לגישות שונות אלו היתה משמעות בתפישת המשק החקלאי הציוני בכלל

 ,מעורבים ,מכוונים לכך שהמשק הציוני צריך להיבנות ממשקים חקלאיים משפחתייםמיזל 

                                                           
  5' עמ ,החינוך הכפרי ,חנה מיזל: למשל 142
ארכיון  ,'שוחט-על חוות הצעירות בכנרת הנהלת חנה מיזל' ,חיותה בוסל; 203' עמ ,על דבר הפועלת הכנרת ,שרה מלכין 143

  טוביוגרפיה או –חיותה בוסל  ,תיקי חיותה בוסל ,דגניה

   92' עמ חוות הפועלות ,שילהמרגלית  144 
   6-7' החינוך הכפרי עמ ,חנה מיזל 145
  שם  146
  5' שם עמ 147
   ועוד 97- ו 95' דברי פועלות עמ ,'בתנועתנו' ,חיותה בוסל; 89' דברי פועלות עמ ,'שלבים' ,רחל ינאית 148
  הפועלת בכנרת ,מלכין 149
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משקים אלה אמורים קודם כל לספק את צרכי  150.דהינו שלא יסמכו על ענף אחד בלבד

 ,רבות מהצעירות שלמדו בחוות העלמות האמינו. המעבדת את המשק ,העובדת המשפחה

או  ,כי המשק הציוני יבנה במשקים משותפים אותם יעבדו אנשי מעמד הפועלים ,לעומתה

אם כי אמורים גם להיות משקים מעורבים המספקים את צרכי  ,במשקים או חוות בניהול לאומי

אם כי דגניה כבר התקימה  ,מפותח דיו בתקופה זורעיון הקבוצה עדיין לא היה  151.עצמם

בקבוצה שיתופית או  ,אך העיבוד המשותף של הקרקע כקבוצה קבלנית ,כקבוצה שיתופית

כחלק מקולקטיב כבר היה מקובל בקרב רבים מאנשי העליה השניה וגם בקרב הנשים בקבוצה 

  152.זו

ל אגרונומית שלימדה את אמנם היתה ראשית לכמיזל . ההבדל בתפישות ניכר בתוך החווה

אבל היא ראתה חשיבות רבה גם בשיעורי  ,הצעירות גידול ירקות וטיפוח צמחים ובעלי חיים

 153.ביקשו להתרכז בשיעורי חקלאות ,תלמידותיה ,רבות מהצעירות. בישול וניהול בית

אך הן  ,עבדו אמנם במטבח המשותף שסיפק אוכל גם לגברים בין יושבי חוות כנרת' העלמות'

  154.העדיפו את גן הירק ועבודת השדה

רובן העריצו את האגרונומית . לתלמידותיה מתוארים כמינוריים ביותרמיזל החיכוכים בין 

הן למדו גם את מקצועות משק  155.שלימדה אותן ענפי משק שגם הן ראו כמתאימים להן ביותר

לות חקלאיות ולא פוע ,בדברים שכתבו ואמרו חזרו על כך שהן שואפות להיות חקלאיות. הבית

חזרה על  ,גם אם הזכירה את הצורך בחינוך הפועלת החקלאית ,מיזלבעוד  156,נשות איכרים

 ,עם זאת הצעירות לא זלזלו בהשתלמות בעבודות הבית 157.חינוך האשה הכפרית -מטרתה 

 158.משום שהיו מודעות לצורך בלימוד מקצועות אלה ,במיוחד אלה שעבדו במטבחי הפועלים

כפי שכתבה  ,התגשמות של שאיפותיהן שלהןמיזל של  בר ראו הצעירות במעשיהבסופו של ד

                                                           
  6-7' החינוך הכפרי עמ ,מיזל 150
ין לכך הוכחה ברורה בדברי הצעירות הרי עצם בחירתן של רבות מהתלמידות של מיזל בקבוצה או בקיבוץ כדרך חיים גם אם א 151

  מצביעה על כך
 לקראת ההתישבות' ,הנרי ניר; 30-31' מחקרים עמ ,העליה השניה ,'תרבות פוליטית ומציאות' ,בן הלפרן ויהודה רינהרץ 152

ניר טוען אמנם שהאופי . 270-271 ,252 ,236' עמ ,מחקרים ,העליה השניה ,'הפועלים התארגנויות שיתופיות בתנועת: העובדת

  השיתופי לא היה מגובש אך הוא מוכיח כי התקיים ובתחילת העשור השני למאה קיבל תנופה
  100-103; 93' חוות הפעולות עמ ,שילה 153
שכתבה בשנת  ,'חיים חדשים' ,)בלובשטיין(ע דבר זה עולה למשל מרשימתה של רחל סל. 101' חוות הפועלות עמ ,שילה 154

  היא אינה מזכירה כלל את המטבח  .581-581' עמ ,'ספר העליה השניה'והתפרסמה ב 1919
  ועוד 545' ספר העליה שניה עמ ,יעל גרודון; 506' ספר העליה השניה עמ ,שרה קריסגר; הפועלת בכנרת ,מלכין 155
  97-ו 95' דברי פועלות עמ ,'בתנועתנו' ,חיותה בוסל; ועלת בכנרתהפ ,מלכין; 101' חוות הפועלות עמ ,שילה 156
  יש לציין שמושג זה הוא גמיש וניתן לפרשו גם כאשה עצמאית. החינוך הכפרי, מיזל 157
 11 ,26 ,שנה ששית ,הפועל הצעיר ,'טהון' דברים אחדים אודות מאמרה של הגב' ,קבוצת פועלות; הפועלת בכנרת ,מלכין 158

חויתה ; שם ,לשאלת הפועלת ,תחיה ליברזון; )טהון' אודות מאמרה של הגב ,קבוצת פועלות: להלן(ב "ניסן תרע' ד ,1913 ,באפריל

  על חוות העלמות עוד ,בוסל
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נתנה ביטוי ודרך "מיזל תכניתה של  -מלכין תשעה חודשים אחרי שקמה חוות העלמות 

  159."להגשמה למשאת נפשינו מכבר

החזיקו בעמדה  ,וכן אגודת הנשים הציוניות מגרמניה שתמכה בחוה ,המוסדות הלאומיים

הם ראו בחווה מקום בו ילמדו הצעירות לנהל משק בית . מתפישת הצעירותרחוקה יותר 

החוה לא  ,על פי תפישתם 160.ובאותה הזדמנות ילמדו גם את ענפי המשק הראויים לאשת האיכר

במידה והחווה צריכה היתה . אמורה היתה לאיים על מוסד המשפחה ועל מרכזיותו בחברה

 ,מה נשים אמורות לעשות ואיך עליהן להתנהג ,יותלשנות את התפישות הרווחות בדבר מהי נש

היא היתה אמורה לחנך נשים מודרניות שיתפקדו בתוך המשפחה והבית בצורה רציונלית 

להכין את הנשים הצעירות לחיי כפר  ,אם כן ,חוות העלמות אמורה היתה. ופרודוקטיבית יותר

  161.מודרניים

בשנת ' הפועל הצעיר'שהופיע ב ,'לשאלת הפועלות החקלאיות' ,מאמרה של שרה טהון 

המאמר . יצג עמדה זו ויתכן שיצג את עמדת אגודת הנשים מברלין שממנה את החווה ,1912

' הפועל הצעיר'שהתפרסמו אף הן ב ,של קבוצת פועלות ושל תחיה ליברזון -עורר שתי תגובות 

  . מעיין פולמוס זעיר החושף את ניגוד התפישות בדבר תפקיד האשה הציונית -

טהון . באופן כללי לבין הפועלת החקלאית" הנשים בארצנו"טהון מפרידה במאמרה בין 

: מדגישה את המסירות המיוחדת של הפועלות אך מציינת שיש לנשים עוד דרכים להיות ציוניות

בכך היא . השונות מהפועלות החקלאיות[...]" הנשים הנמצאות בערים ובמושבות ארצנו "[...] 

שניסיונן של הצעירות למקם את עצמן בתפקיד מיוחד ושונה בתוך התנועה מצביעה על כך 

שאיפתן  -מצד שני . הציונית ובמיוחד בתוך העשיה הציונית חלחלה לחוגים שהיו רחוקים מהן

  .באופן כללי נתפשת כשולית של הצעירות לשנות את הגישה לאשה

ך שאיפתן להדמות לגברים מתו": טהון מבקרת את הפועלות וטוענת שהן ויתרו על נשיותן

ומשתדלות  ,שחדלות לשים לב לחיצוניותן ,לידי כך] הפועלות החקלאיות[בכל דבר באות הן 

ויתור זה בא לידי  162."להסיר מעליהן בכוונה אותו חוט החן המתוח על פני כל עלמה צעירה

עיקר  .באחריות הצעירות ,על פי טהון ,שהם 163,ביטוי בהעדר סדר ונקיון במגורי הפועלים

                                                           
  הפועלת בכנרת ,מלכין 159

 
  92-93' עמהמאבק  ,טהון; 92' שילה חוות הפועלות עמ 160
לשאלת הפועלות  ,טהון: להלן( 14.3.1913 ,24 ,יתשנה שש ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלות החקלאיות' ,שרה טהון 161

  שנושא זה לא נדחק לשוליים ,אם כן ,דומה. מאמרה של טהון היה המאמר השני באותה חוברת של הפועל הצעיר). החקלאיות
  טהון. למאמרה של ש ,קבוצת פועלות 162
חסת בעיקר לחוות החקלאיות ולקבוצות בהן אבל טהון מתיי ,בתקופה זו נבנו בכמה מקומות מגורים לפועלים בתוך המושבות 163

  גרו הפועלים יחד
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 ,טובות" בעלות בית"להיות ל: "טענתה שהצעירות מתעלמות מהתפקיד העיקרי העומד בפניהן

  164[...]".עובדות חרוצות

הצעירות  -יש לשנות את סדר העבודה : במאמר מצביעה טהון על דרכים לשפר את המצב

דיש בקבוצות וגם במושבות צריכות להפסיק לצאת לשדה באופן סדיר ולהק ,בחוות הלאומיות

היא סיימה את מאמרה בציון לטובה של חוות . סדר ותיקון הבגדים ,את מירב זמנן לנקיון

משק "אך גם בניהול  ,שם מתחילות הצעירות לקבל הכשרה הולמת בניהול בית: העלמות

היא חוזרת . טהון כמעט ולא מזכירה את ענפי המשק החקלאי בהם עוסקים בחווה". קרקעי

טענותיה מופנות אל הצעירות . בדאגה לסדר ולנקיון ,בניהול המשק ומציינת את תפקיד הנשים

 ,הביתיות ,האסתטיקה: שמסרבות להבין ולהכיר בתפקידן המיוחד כנשים בעשיה הציונית

  . גם בתחום החומר ,ומודרנית" מתורבתת"שמירה על חזות 

חייב אותן  והוא ,נשות העליה השניה ,עורר תרעומת בקרב חלק מהצעירות ,כך נראה ,המאמר

תגובה ראשונה למאמר . להעלות על הכתב את הדרך בה הן תופשות את תפקיד האשה הציונית

' קבוצת פועלות'חתומה עליה . שבועות אחדים אחרי מאמרה של טהון' הפועל הצעיר'הופיעה ב

על התגובה  165.מיזלונהוג לשייכה לשרה מלכין שהיתה גם אחת מתלמידותיה המובהקות של 

שלא למדה בחוות העלמות ושהתה אז  -ופיעה שבוע אחר כך חתומה תחיה ליברזון שה ,השניה

   166.בדגניה

אין הפועלות שואפות ": קבוצת הפועלות דחתה לחלוטין את הטענה שהן ויתרו על נשיותן

הן היו מרוצות  ,)על היוצאות מן הכלל שהיו אולי איזה תקופה לא נדבר(להדמות בכל לגברים 

אך הלא הן מוכרחות לצמצם את  ,תקבל עד כמה שאפשר צורה יותר נאה בודאי שחיצוניותן

נעשו  ,הויתורים שנעשו -זאת אומרת ." מצב הפועלת -צרכיהן ולהתאים אותם למצבן החומרי 

  .לציונות שלהן ,אם כך ,הנשיות של הצעירות כפופה. בגלל התנאים והן נובעים מצרכי הציונות

י "להבריא ע ,קודם כל שואפים[...] ות כמו הפועלים אנו הפועל: "לב הטיעון שלהן הוא

. ט' היופי ושלמות הנפש שהג ,להשיג על ידה את אותם החופש ,העבודה את רוחנו וגופנו

כי  ,דעתנו הנמרצה היא: "והן ממשיכות ומסבירות." מדברת עליהם בכל כך התלהבות במאמרה

צריכים לעשות את הצעד הראשון  ,כל צעיר וצעירה הבאים הנה בשם רעיון תחית העם ורוחו

  ." בחיק בטבע ,בשדה בעבודה ,י הפרט"תחית הכלל ע ,לתחיה זו

                                                           
  לשאלת הפועלות החקלאיות ,טהון 164
  טהון' אודות מאמרה של הגב ,קבוצת פועלות 165
. בגלל הביקורת שהובעה בו על הקבוצה ,ליברזון מספרת בזיכרונותיה שהמאמר יצר סערה בדגניה. שאלת הפועלת ,ליברזון 166

 ,ליברסון. היא טענה שמעשה זה גרם לעזיבתה. ונערכה אספה סוערת בנידון בה ליברזון עצמה לא השתתפה רבים מחברי דגניה נפגעו

  100-101' עמ ,פרקי חיים
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היא אמורה . צריכה להיות קודם כל עובדת חקלאית ,על פי תפישה זו ,האשה הציונית

דהינו מתאימים לכוחן הפיזי וליכולות נוספות  -להתמחות בענפים המתאימים במיוחד לנשים 

למען הבראת ותחית האומה ולא למען האשה  ,למען האומה תמורה להיעשועבודה זו א. שלהן

כל עוד אין  ,עם זאת הן אינן מתחמקות מן הצורך לעבוד במטבח. בן זוגה או משפחתה ,עצמה

טיעוניה של ליברזון דומים מאוד לאלה שעולים מתוך מאמרן של קבוצת . עושים רק זאת

ת אך היא מדגישה עוד יותר את הבעיה הגדולה הצעירות בעיקר בכל הקשור לעבודה החקלאי

  167.את הקושי שבה ואת חוסר הסיפוק ,בעבודת המטבח

בנגוד זה היתה לעבודת . ניגוד מסוים בתפישת הנשיות של טהון ושל הצעירות ,אם כן ,היה

ה שמטרתחובה  ,בעוד הצעירות ראו בה חובת של האשה הציונית: האדמה תפקיד מרכזי

. בה טהון רק תוספת לתפקיד העיקרי של האשה שקשור בסדר ואסתטיקהראתה  ,החייאת העם

שתי התפישות מתייחסות לעיצוב מחדש של האשה : אך יש לשים לב גם לדמיון בין התפישות

כמו כן אסור להתעלם . בדגש על יעילות ורציונליזציה של עבודתה ,על פי עקרונות המודרנה

על פי שתי הגישות הנשים היו : עות ממשייםמכך שמבחינה מעשית לא היו כאן חילוקי ד

  .הויכוח היה על הדגש -אמורות לעבוד בבית ובחצר במקביל 

העמדה הטוענת שמטרת החווה היא  -ועמדתה של טהוןמיזל דומה שדווקא עמדתה של 

היא שאפשרה את קיומה של חוות העלמות ובקיום  -לחנך את אשת האיכר ולא אשה עצמאית 

עמדתה זו אפשרה . צעירות להתחנך לקראת קיום עצמאי כפועלות חקלאיותזה אפשרה לנשים ה

את המשך התמיכה של קבוצות שמרניות יותר כגון קבוצת הנשים הציוניות מגרמניה והמשרד 

   168.הארץ ישראלי בחווה

התקרבה לתלמידותיה והתלמידות מיזל : בתוך החווה נמצאה פשרה בין שתי הגישות

כך . בלה את שאיפתן לעצמאות והן את התיחסותה לעבודות הביתקימיזל . התקרבו לעמדתה

  : 1912-למשל מגדירה מלכין את מטרות החווה במאמרה מ

��.עוזרת�מוחשית�במשק�הכפרי�-חינוך�איכרה�מופתית�.�א"

�ב �עצמה. �בראשות �עומדת �בתור �החקלאית �לפועלת �קיום �של במובן��,אפשרות
��.הכלכלי

�ג �השואפ. �לחלוצה �עבודה �של �אלה�אפשרות �בעבודת �נאמנה �חברה �להיות ת
��169."המתמכרים�לכבוש�מקומות�חדשים�ולהכשירם�לישובים�חדשים

לעזר כנגדו של הגבר  ,לאשת האיכר המכוונים: המטרות מספקות למעשה את שני הצדדים

   .לאשה החקלאית העצמאיתהמכוונים ו

                                                           
  לשאלת הפועלות ,תחיה ליברזון 167
  108' חוות הפועלות עמ ,רמז לכך אפשר למצוא בשילה 168
  הפועלת בכנרת ,מלכין 169
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אשה  - מטרתה של החווה היתה אם כך לחנך אשה ציונית שאמורה להיות אשה כפרית

חנה . החקלאית שלהם ,שחייה ועבודתה בכפר ותפקידיה נובעים כך או אחרת מהמהות הכפרית

בין  170".חינוך האשה הכפרית" -ותלמידותיה השתמשו באותם מושגים להבהרת עניין זה מיזל 

בין אם משק שיתופי או משפחתי האשה  ,אם השאיפה היא אשה עצמאית או עזר כנגד בעלה

כך הדיון סביב חוות העלמות חושף שינוי . להיות קשורה לעשיה חקלאיתהציונית אמורה 

  . אשה כפרית שעוסקת בחקלאות -בתפישת האשה הציונית 

החווה המשיכה לפעול . 1913המחזור הראשון של בוגרות החווה סיים את לימודיו בסתיו 

וות לימוד בכנרת עד שלהי מלחמת העולם הראשונה ואז נסגרה כיוון שלא יכלה לתפקד כח

דבר שלא  -לאחר צמצום התמיכה שהגיעה מקבוצת הנשים מברלין וכן כיוון שביקשה להתרחב 

מהחווה יצאו ארבעה מחזורים של נשים מוכשרות לעבודה . התאפשר תוך כדי המלחמה

בין הנשים  171.מטעים ולול ,כשמונים צעירות שלמדו לנהל בית ולבנות גן ירק -בחקלאות 

 ,ה היו מהמרכזיות בנשות העליה השניה והן הגיעו כמעט לכל רחבי הארץשלמדו ולימדו בחוו

   172.את הכשרתן והכשירו אחרות ,הביאו איתן את מיומנותן

היה זה בית הספר הראשון לחקלאות  -ראשית . חוות העלמות יצרה כמה יצירות חדשות

ים וגם נשים שהיו בית ספר זה הוציא מקרבו גם נשים שהיו נשות איכרים או נשות חקלא. לנשים

חוות העלמות גם העלתה את שאלת הפועלת למודעות של ציבור . פועלות חקלאיות עצמאיות

היו ' הפועל הצעיר'ארבעה מאמרים בנושא האשה הפועלת נכתבו בעניין זה ופרסמו ב. הפועלים

גם . מאמרה של מלכין על החווה וכן הפולמוס סביב מאמרה של טהון: קשורים בחווה

  . ם השותפים מהחווה בשני העיתונים מצביעים על כיוון זההדיווחי

בחווה למדו  173.חיזקה החווה ענפי משק החצר וטיפחה את רעיון המשק המעורב ,בנוסף

  . כן היה ניסיון גם להקמתו של לול בחווה. הפועלות לגדל ירקות והפכו מומחיות לעניין זה

חווה זו שהחלה את דרכה . של נשים אך אחת היצירות החשובות של החווה היתה התארגנותן

המשיכה וחיזקה את הצורך של נשים להתארגן כקבוצה נפרדת  ,בכינוס הראשון של נשים

  . כדי שיתאפשר להן לעבוד בעבודה חקלאית -ולפעול ביחד כדי להגיע להישגים ובמיוחד 

  

                                                           
 –חיותה בוסל  ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,'שוחט- נרת הנהלת חנה מיזלעל חוות הצעירות בכ' ,חיותה בוסל: למשל 170

  החינוך הכפרי ,מיזל: חינוך האשה הכפרית –חנה מיזל בכל מאמריה מזכירה אותו מושג ; אוטוביוגרפיה
  34' עמ ,תנועת הפועלות ,מימון 171
  נשים נוספותלמשל קבוצת הפועלות בבן שמן בה הכשירו שלוש מבוגרות חוות העלמות  172
  97-98' חוות הפועלות עמ ,שילה 173
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  קבוצות הפועלות

 - צעד זה . קבוצתי ,אורגןהצעד הבא במאבקן של הנשים להשתתף בעבודה חקלאית היה כבר מ

היה מבוסס על התנסותן של  - פעולה בקבוצות של נשים או בקבוצות בהן נשים היו רוב 

מהחיים המשותפים בחווה  ,בשלב ראשון ,הפעולה המשותפת נבעה. הצעירות בחוות העלמות

ומהתובנות אליהן הגיעו הנשים יחד והיא התאפשרה בזכות ההכשרה החקלאית והביתית 

  .ו הצעירות בחווהשקיבל

דומה שהיתה לפחות קבוצה אחת נפרדת של נשים שפעלה לפני שהמחזור הראשון סיים את 

על שפת הכנרת מצפון  ,קבוצה זו פעלה בחוות מגדל. 1913בסתיו  ,לימודיו בחוות העלמות

בדיווח זה . 'הפועל הצעיר'ב' מגדל'הקבוצה מוזכרת בדיווח על . 1913אביב - בחורף ,לטבריה

על פי  174.ר כי בניגוד לשאר הפועלים בחווה הנשים בקבוצה ניהלו מטבח משותף להןסופ

 10היו במגדל מספר יוצא דופן של  ,ג"בחודש אייר תרע' ספירה חקלאית של פועלי הגליל'

נתונים מצביעים על הצלחת ה 175.שהיווה כרבע מכלל הפועלים החקלאיים בחווה ,פועלות

גדל בתקופה מעט מוקדמת יותר ויש בסיפור כדי להאיר את יעל גורדון סיפרה על מ. הקבוצה

ומנהל החווה היה : "[...] התהוותה של הקבוצה וכן את הקשר בין קבוצה זו לחוות העלמות

 -מיזל כי אצלנו עובדות וגם לומדות את העבודה יותר פועלות מאשר אצל חנה  ,מתפאר

שנשארו  ,חלק מנשים אלה 176."לפי מושגי הימים ההם היה זה לא מעט ,14מספרינו היה 

יש לציין שהרעיון של התארגנות . 'הפועל הצעיר'במגדל יצרו אם כן את הקבוצה עליה מדווח ב

  . 'הפועל הצעיר'נפרדת לנשים לא מעורר תהיות ב

שלוש עשרה מבין הבוגרות . סיים מחזור ראשון את לימודיו בחוות העלמות 1913בסתיו 

פות במפעל הלאומי בדרך בה לימודיהן יבואו לידי ביטוי השתת: חיפשו דרך חדשה לפעולה

מימון מצינת כי שמה הטוב . בשילוב עבודה חקלאית ועבודה של משק בית ,בצורה המיטבית

הצעירות הפכו לקבוצה בעלת  177.של החווה הביא לפתחן של הצעירות הצעות עבודה אחדות

החלטתן לפעול . יה להן ביקושה -כוח בזכות ההכשרה שעברו ובזכות שמה הטוב של החווה 

אך . הן יכלו להחליט מה חשוב להן ומה דרך הפעולה המתאימה להן. ביחד העצימה כוח זה

הכוח שלהן נבע בין השאר ואולי בעיקר מהכשרתן בעבודת המטבח והבית והן  -אליה וקוץ בה 

ביקשו  178,מיזלוגם מתוך כך שהושפעו מתפישותיה של  ,מסיבה זו. העדיפו עבודה חקלאית

                                                           
  . 1913בינואר  22 ,ג"ד שבט תרע"י ,שנה שישית ,16-17 ,הפועל הצעיר ,)מכתב פרטי(' בגליל' ,דגנון 174
 ,פועלות שהיו מעט כעשרים אחוזים 5בדגניה היו ; 22' עמ 1913ביולי  18 ,38-39 ,שנה ששית ,הפועל הצעיר ,'השבוע' 175

  .27עלות מתוך בפוריה שתי פו
  547' ספר העליה השניה עמ ,יעל גורדון 176
177
  508' ספר העליה השניה עמ ,מחיי משפחת שומר ,אסתר בקר; 20-21' עמ ,תנועת הפועלות ,מימון 

 ,הפועל הצעיר ,'אספת הפועל הצעיר': בדברים בני הזמן חוזרת הצעירות ואומרת כי הן מודעות לחשיבות העבודה במטבח 178

  הפועלת בכנרת ועוד ,מלכין; 16' עמ ,א"ב חשוון תרע"כ ,1910' בנוב 24 ,3חוברת 
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במסגרת זו הן שאפו ליעל . הצעירות למצוא סידור שישלב עבודת מטבח ועבודה בחקלאות

העבודות החקלאיות שהן יעדו לעצמן היו . ולשכלל את העבודה במטבחים ולעבוד בה לחלופין

  .ירקות -משתלה ובמיוחד  ,לול ,רפת: יעדה לנשיםמיזל אותן עבודות ש

יוכלו לממש את השילוב אליו שאפו היא להציב תנאים  הצעירות החליטו שהדרך היחידה בה

מתוך . בעיקר חלקת ירקות ,תנאים שיאפשרו להן להקים או לקיים משק קרוב לבית ,מראש

דחו הצעירות את הצעתה של קבוצת דגניה כיוון  ,שלוש ההצעות עליהן מספרת מימון

. שהיו אז בדגניה בנוסף לחמש החברות ,שהקבוצה לא הסכימה לקבל חמש מבין הבוגרות

. הצעירות חשבו שמספר קטן מזה לא יאפשר להן להחזיק את המטבח ולבנות גן ירק במקביל

הם הסכימו לצירופן של עשר צעירות וכן : חברי הקואופרציה במרחביה קיבלו את התנאים

בבן שמן נהלו הצעירות משא ומתן  179.להשוואת תנאיהן לתנאי הפועלים הגברים בקואופרציה

 180.שבסופו הסכימה הנהלת החווה לתת להן עבודה יומית מזדמנת וחלקה לטיפוח ירקותארוך 

  .כך הגיעו שלוש מבוגרות החווה לבן שמן

הפעולה המשותפת לא רק נתנה את הכוח לדיון בתנאי הכניסה אלא אפשרה לצעירות לקבל 

ו להתחלף הצעירות יכל. עבודת המטבח ועבודה חקלאית במקביל: על עצמן את שתי העבודות

כך שחלקן הגדול תוכלנה להשתתף גם בעבודת האדמה הרצויה להן יותר אך גם לספק  ,בעבודה

  . את צרכי הקבוצה או החווה במטבח פועלים יעיל

הצעירות בחרו בטיפוח גן ירק וכן בהשתלבות . רוחה של חנה מיזל שרתה על מהלך זה כולו

ו לעצמן חובה לנהל את המטבח כיוון הן רא 181.בעבודה ברפת על פי תפישת המשק של מיזל

מטלה זו שוב לא היתה מוקצה מחמת מיאוס כיוון . שיכלו לעשות זאת בצורה הטובה ביותר

   182.אחרי כישלונה בחולדה הצליחה גם בעבודות אלה ,אפילו בתיה ברנר. שלמדו לעשותה

. םלטובתן של הצעירות שיחקה הנטיה כללית בתנועת העבודה לכינון משקים מעורבי

עיתוני הפועלים בראשית . הענפים העיקריים בחוות העלמות הפכו חשובים יותר ומרכזיים

העשור השני של המאה העשרים חוזרים ומדגישים את חשיבותו של המשק המעורב ליציבות 

ובמיוחד מציינים את חשיבות הענפים  ,ליצוב משקי האיכרים ומשקי הקבוצות ,המשקית בארץ

לפעולתן של  ,בין השאר ,נטיה זו הביאה 183.לאספקה עצמית ,ול וירקותרפת ל ,הקרובים לבית

                                                           
  בקואופרציה היה שכר דיפרנציאלי והצעירות ביקשו להשוות את תנאיהם לפועלים בעלי השכר הנמוך ביותר  179

 
   22' עמתנועת הפועלות  ,מימון ,1913' בנוב 11 ,ד"ד חשוון תרע"י ,5מספר  ,שנה שביעית ,הפועל הצעיר ,'השבוע' 180
אם כי דומה שהן הושפעו  ,ניסיונות ההשתלבות של נשים בענפים אלה החלו עוד בטרם סיים המחזור הראשון את הכשרתו 181

  21-22' עמ ,ג"שבת תרע' ב ,14חוברת  ,האחדות ,'מכתב מבן שמן' ,זהבי: למשל. מתפישת של מיזל
רחל כצנלסון ציינה אותה . הוצאת קיבוץ עין חרוד ,ןזיכרוברת חו ,בתיה ברנרבתוך  ,'אכן לא ישנו חמישים שנה' ,בתיה ברנר 182

  111' עמ )1989: אביב-תל( ,אדם כמו שהוא ,ר"שז- רחל כצנלסון ,סמל הפועלת הטבעית ,כפועלת טובה במיוחד
ז טבת "י ,האחדות ,'כרוניקה; '13' עמ ,3חוברת  ,1912' באוק 12 ,ג"מרחשון תרע' ב ,הפועל הצעיר ,'כנרת' ,בן יצחק: למשל 183

  ממשי ועוד ; 25' עמ ,ג"תרע
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כך התנהל בבן שמן במשך שנתיים ניסוי בגידול . בהן השתתפו גם נשים ,קבוצות של ירקנים

ובשנה השניה  184ירקות של קבוצה קטנה שמנתה בשנה הראשונה חמישה חברים ושתי חברות

המשיכה למעשה בדרכן של קבוצות  ,עלמותבוגרות חוות ה ,קבוצת הצעירות 185.חברה אחת

נכונותן לנהל את מטבחי  ,כמובן ,כן שיחקו לטובתן. 1913כשהגיעה לבן שמן בסתיו  ,אלה

  . שהיו נקודת תורפה בחוות הלאומיות ובקבוצות השיתופיות ,הפועלים

הצעירות של חנה "או כפי שנקראו  ,במסגרת קבוצות אלה הכשירו בוגרות חוות העלמות

כך אפשרו לקבוצה הולכת וגדלה של נשים לעבוד . נשים נוספות תוך כדי העבודה ,"מיזל

קבוצת הצעירות בבן שמן למשל הכילה לתוכה כמה צעירות שלא היו בוגרות החווה . בחקלאות

  186.בית ניהול משקאך למדו מהבוגרות חקלאות 

ת ומספר קטן של קבוצות של צעירות וקבוצות שבהן היו צעירו. הארגון והידע הפכו לכוח

היו מפתח לפיתוח ענף הירקות וטיפוח משתלות ואף הצליחו לשלב בין עבודות בית צעירים 

בחוות  -במרכז העשיה הציונית  אלא פעלו עוד בשוליים אל אלו. לבין עבודות חקלאיות

בקבוצות האלה הרגישו נשים שהן יכולות  187.מרחביה ובן שמן ,כנרת: החקלאיות המרכזיות

בעוד בקבוצות המעורבות הן הרגישו שהמרץ והיוזמה שלהן . די ביטוי באופן מלא יותרלבוא לי

. בעלות יוזמה ומחשבה -הולכים לאיבוד כאן הרגישו שהן יכולות ליצר ולהיות יצירתיות 

   188.חייבה אותן להיות ערניות ופעילות ,הסביבה שהיתה נשית בלבד

  .פקידה של האשההארגון הפך אם כך לאבן פינה בעיצוב דמותה ות

תנועת 'היה הקמת  ,תוצר נוסף של חוות העלמות או ליתר דיוק של בוגרות חוות העלמות

המשכה בחמישה  ,1914תנועה שראשיתה בכינוס במרחביה בתחילת הקיץ של שנת . 'הפועלות

כינוסים נוספים ובוועד מיצג של הפועלות ולבסוף במועצת הפועלות שהיתה חלק מהסתדרות 

התארגנות התנועה קשורה לארגון ולא לעבודה החקלאית אך ראשיתה . בארץ ישראלהעובדים 

של התנועה במצוקות שנבעו מרצון הצעירות לשנות את תפקידן בתנועה הציונית ולעבוד 

   189.בחקלאות ותפקידה הראשי היה קשור בכך

                                                           
  15' ג עמ"א מרחשוון תרע"י ,1912באוק  12 ,הפועל הצעיר ,'השבוע' 184
  21' עמ ,ג"שבת תרע' ב ,האחדות ,'מכתב מבן שמן' ,זהבי 185
צאת קיבוץ חוברת זיכרון בהו ,בתיה ברנר: בתוך ,'אכן לא ישנו חמישים שנה' ,בתיה ברנר. אחת מאותן צעירות היא בתיה ברנר 186

  עין חרוד
ץ אינו מציין את מרכזיותן של "כ. 208' מחקרים עמ ,העליה השניה: בתוך ,'לתולדות ההיסטוריה הטכנולוגית' ,ץ"שאול כ 187

הוא מציין את ברל כצנלסון כאחד . הנשים בגידול ירקות אך הוא מציין שענף זה נבחר גם כענף בו אין צורך להפעיל כוח פיזי רב

  2002אביב -אוניברסיטת תל ,הרצאה ,חנה נוה: על ליסודות הנשיים בביוגרפיה של כצנלסון. ממטפחי הענף
  רשימות שונות  ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,רשימה 188
  24' עמ ,ישראל-אשה בארץ ,דבורה ברנשטיין": למלא תפקיד אקטיבי בחברה ובעבודה"דבורה ברנשטיין הגדירה זאת  189
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ל הועידה עיקר עניינה ש ,ולמרות שכללה דיון מקיף והחלטות בנוגע לעבודות בבתים פרטיים

כיצד להגדיל את מספרן של הפועלות החקלאיות  -או לשם דיוק  ,היה הפועלת החקלאית

כמעט  ,אם באופן גלוי ואם באופן סמוי ,העבודה החקלאית עלתה. ולהיטיב את תנאי עבודתן

הדיווחים מכל רחבי הארץ על מצב הפועלות . אצל כל הדוברות ובכל חלקי הדיון וההחלטות

המקומות מהם דווח על מצב הפועלות היו . וחים שבמרכזם הפועלות החקלאיותהיו גם הם דיו

 ,לא נמסר כל דיווח על פועלות החיות ועובדות ביפו. מושבות חקלאיות או חוות לאומיות

גם הדיווחים עצמם התרכזו באפשרות לעבודה חקלאית . חיפה או שום עיר אחרת ,ירושלים

לאפשרות לקיים מטבח פועלים שלצדו משק לאספקה גם  ,ברוח חוות העלמות ,ונתנו מקום

  190.עצמית

סעיף ראשי בסדר היום היה דיון בהכשרה חקלאית לנשים כדרך מרכזית לקליטת נשים 

בה חיו  ,הצעירות דרשו להקים מוסד דומה לחוות העלמות ביהודה. למפעל הציוני בארץ

ה שוב על פני השטח את הדיון בחוות העלמות העל. פועלות רבות ללא הכשרה וללא עבודה

דומה שבשלב זה כבר התייצבה חוות  ,עם זאת. חילוקי הדעות בכל הקשור למטרת החווה

  . העלמות ומיזל רק ביקשה ליידע את הבאות למקום שהחווה הינה בית ספר ולא קבוצת עבודה

  עיצובה של הפועלת החקלאית . ג

חבריהן של  ,לית בקרב הגבריםהאווירה הכל ,החוזרים ונשנים ,למרות כל המאמצים הללו

הדבר ניכר . אינה מכירה בשאיפתן לעבודה בחקלאות ולעיתים אף עיוורת אליה ,הצעירות

באופן בולט למדי ביצירות הספרות שנכתבו בתקופה זו והניסוח החד ביותר לעניין זה נכתב 

ריסה אסתר מת". הגברים כאן מכירים רק בזכותה של הצעירה להיות מבשלת: "בידי גבר דווקא

אסתר פורסת באותו מונולוג את קשיה  191.'שכול וכישלון'חפץ ברומן  ,בן מעמדה ,בבן דודה

  .של הצעירה בת העליה השניה וזו אחת ההתרסות הקשות במונולוג זה

אי הכרה זו באה לידי ביטוי בהתעלמות הכמעט מוחלטת ממאמציהן של הצעירות להיות  

מבשלות  ,בכתבי העליה השניה הן כמעט כולן תופרות" תהספרותיו"הנשים . פועלות חקלאיות

 ,רבות מאלה שעבדו בעבודות חקלאיות עשו זאת זמן קצר 192.או עובדות בעבודה בלתי מוגדרת

                                                           
  .12-13' עמ ,1914ביולי  17 ,38; 12-14' עמ ,1914ביולי  9 ,37 ,שנה שביעית ,הפועל הצעיר ,'ת בגלילמועידת הפועלו' ,.ק 190
  )כתבים ,ברנר: להלן( 1495' עמ) 1985: אביב-תל( ,כתבים ,ברנר. ח. י ,שכול וכישלון ,ברנר. ח. י 191

 
192
הפועל  ,'לאחר שתי שנים' ,אריה יפה; 23' עמ ,7-8גיליון  ,)ח"תרס(שנה ראשונה  ,הפועל הצעיר ,'תרצה' ,אריה יפה: למשל 

דוד  ;9' עמ ,4מספר  ,שנה שלשית ,)ע"תר( הפועל הצעיר ,'כמלפנים' ,אריה יפה; 12-10' עמ ,9מספר  ,)ט"תרס(שנה שניה  ,הצעיר

 ,להן שמעונוביץ() ד"פורסם לראשונה בתרע( ח"כ' עמ )1945: אביב-תל( ,ספר האידיליות ,שמעונוביץ ,'ביער בחדרה' ,שמעונוביץ

  )ביער בחדרה
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העובדת בבית ויוצאת לשדה רק  193'בלא ניב'או הדס גיבורת  ,'מכאן ומכאן'כמו אסתר ברומן 

  . בתקופה הבוערת

נשים עובדות . חל גם ליצירות ספרות בנות התקופהרעיון האשה עובדת האדמה החל לחל

בה השתתפות שתי נשים בעבודת הכשרת  - ' הבחר'ב ,אדמה מצויות כבר בסיפורו של וילקנסקי

אפשר למצוא . הרעיון של אשה ירקנית מופיע בספרות מאוחר מעט יותר 194.הקרקע לעיבוד

בשתי הנובלות שלו . שונהאותו למשל בכתיבתו של צבי שץ שעיקרה מזמן מלחמת העולם הרא

עיקר  ,בנובלה הראשונה. הנשים עוסקות בחקלאות לפחות באופן חלקי 195,'בתיה'ו' בלא ניב' -

אבל בשיא העונה היא יוצאת לעזור לשני חבריה  ,היא בבית ,הגיבורה האשה ,עבודתה של הדס

 - יא כבר בחוץ ה' בתיה'הנשים בנובלה  ,עיקר עבודתן של בתיה ושושנה. לקבוצה בגידול ירקות

תיקון נקיון  ,שמירה ,דאגה - אך הן עדיין ממלאות תפקידים של אשה בבית . בעבודה החקלאית

 -בשתי הנובלות מחלקות הנשים אם כך את זמנן בין עבודה חקלאית לעבודות הבית . ועוד

  . בדומה לתפישת חנה מיזל

 ,'דוחה וסבה מקרבת סבה'הקשר של נשים לעבודה בגן הירק עולה גם מתוך הסיפור הקצר 

האשה בה . ף"בשנת תר' האדמה'רבינוביץ בחוברת הראשונה של כתב העת . ז.שפרסם א

אמנם הקשר בין  196".גן ממש"רוצה לעזוב את גן הילדים ולעבודה ב ,מתאהב גיבור הסיפור

נשים לגן הירק אינו מרכזי בסיפורת זו אך בקרב הנשים המופיעות בסיפורים באותה התקופה 

  . ולט למדיהוא ב

של וילקנסקי בהן נשים הן פועלות ' הבחר'ו ,של שץ' בתיה': גם בשתי היצירות יוצאות הדופן

בשתי היצירות מודגשת דווקא . שאיפתן של הצעירות לעבוד בחקלאות אינה ברורה ,חקלאיות

כך . דאגתן של הצעירות לרווחת הצעירים העובדים איתם ולא לשותפות ביצירה החקלאית

: הדבר בולט אף יותר' הבחר'ב 197.דברות שתי הגיבורות על תפירה ודאגה לבחוריםבבתיה מ

: שיאו של יום העבודה של הבחרניות על פי וילקנסקי הוא הבאת המים לצעירים העובדים איתן

קורא [...] דולות מים ומביאות  ,כל אחת דלי בידה ,בשמחה הן הולכות אל הבאר הקרובה"

 ,הדלי בידה ,בת צחוק על פניה ,בשמלת העבודה ,מודת כבר לפניךע" היא"והרי !" מים: "אתה

  198".'!אדוני ,שתה': כרבקה בשעתה ,וקוראת לך

 ,חבריהן ,לעולמם של הצעירים ,אם כן ,המאבק של הצעירות על מקומן בעבודת האדמה חדר

' ןשכול וכישלו'מבין יצירות הספרות רק המונולוג של אסתר ב. מאוד לאט ובאופן מאוד חלקי

                                                           
  )על גבול הדממה ,שץ: להלן( 1-3' עמ) 1929: אביב- תל( ,על גבול הדממה ,'בלא ניב' ,צבי שץ 193
  )בימי עליה ,וילקנסקי: להלן( 90-91' עמ) 1935: אביב- תל( ,בימי עליה ,מאיר וילקנסקי: בתוך ,'בחר'ה ,מאיר וילקנסקי 194
  דממהעל גבול ה ,צבי שץ: שניהם בתוך 195
  1 'עמ ,פ"תשרי תר ,1חוברת  ,1כרך  ,האדמה ,'סבה דוחה וסבה מקרבת' ,רבינוביץ. ז.א 196
  17' על גבול הדממה עמ ,שץ: בתוך ,'בתיה' ,צבי שץ 197
  91' בימי עליה עמ ,וינלקנסקי 198
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עוורונם של הסובבים למאבק של הנשים מתברר גם מהכתיבה הלא . מזכיר את המאבק הזה

הוא אינו מתיחס כלל  ,1911- במאמרו החלוצי של ממשי על שאלת הפועלת ב ,כך. ספרותית

הוא תולה את הצורך בחינוך חקלאי לנשים במצב המשק היהודי . למאבקן של הצעירות עד אז

הוא גם אינו מזכיר את הצורך להבראת הנשים בעבודה . של הצעירות ולא בדרישותיהן החוזרות

  .התייחסויות אחרות הן אף עיוורות למאבק הצעירות ורואות בהן כוח עזר בלבד. החקלאית

מסתבר אם כך כי פעולותיהן הנמרצות של הצעירות לשלב את העבודה החקלאית כחלק 

בתה של האשה הציונית וכרכיב בנשיות כחלק מחו ,ממשי בעשיה הנשית הציונית הנורמטיבית

הניגוד בין תפישתן של נשים רבות מהם תפקידיה ומאפיניה . צלח באופן חלקי בלבד ,הציוניות

היה ככל  ,לרבות חלק מחבריהן הקרובים ביותר ,של האשה הציונית לבין התפישה של סביבתן

ופה של התקופה כבר ניכר אבל כניסתן לענף הירקות בס. הפער היה רחב מדי ,הנראה בולט מדי

  .תהליך זה היה מוצלח יותר כנראה מהתהליכים הקודמים ,אפילו ביצירות הספרות

  ?מה מצאו הפועלות בחקלאות שהיה חשוב להן כל כך -לנוכח קושי זה יש לשאול 

  ?למה דווקא חקלאות. ד

ב מקום שהחקלאות היתה מרכזית ביותר ברצונן של נשות העליה השניה לעצ ,אם כן ,מתברר

למה תפסה דווקא העבודה : נשאלת השאלה מדוע. חדש ותפקיד חדש לנשים בחברה הציונית

מה ? החקלאית מקום כל כך מרכזי במאבקן של נשים לשינוי התפישות המגדריות המקובלות

היתה משמעות העבודה החקלאית של נשים בבנית חברה חדשה בארץ ישראל ובמסגרת 

וויונית יותר ובמיוחד כחברה בה יש חרות רבה יותר לגברים הניסיון לבנות אותה כחברה ש

  ?ונשים כאחד

רובד ראשון קשור למקומה של החקלאות : את התשובות לשאלות יש לחפש בשני רבדים 

הרובד הנוסף קשור בדרך בה ביקשו נשים למקם את עצמן בתוך האתוס . באתוס הציוני בכלל

  . יסוק בחקלאות אפשרו להןהזה ובאפשרויות למימוש חופש ושוויון שהע

עבודה חקלאית  -הציונות המעשית נתפשה קודם כל כעליה לארץ ישראל ומיד אחר כך 

אמנם רבים מהעולים לארץ הצטרפו לערים ולמעשה היוו החקלאים רק אחוזים  199.בארץ

 ,הדימוי והרצון היה האיכר ,השאיפה ,אבל האתוס 200,בודדים מהישוב היהודי בארץ ישראל

זו נתפשה כחזית העשיה הציונית לפחות עד אמצע המאה . עובד האדמה ,חקלאיהפועל ה

  . העשרים

                                                           
  39-41' חכים עמ- כרמל: תפישה זו מלווה את הלאומיות הציונית מאז ראשיתה. 16' המאבק הנכזב עמ ,שפירא 199
סביר שלא כל עשרים וחמישה האחוזים . מנית היו העירונים בקרב היהודים כשבעים וחמישה אחוזים'בסוף התקופה העות 200

: ירושלים( ,ישראל מאז העלייה הראשונה-תולדות היישוב היהודי בארץ ,)עורכים(משה ליסק וגבריאל כהן : הנותרים היו חקלאים

   191' עמ ,חלק שני) 1989
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החקלאות נתפשה . יחס זה לעבודת האדמה לא היה ייחודי לתנועה הלאומית היהודית

 ,כשמספר העובדים בחקלאות הלך והצטמצם ,גם במאה התשע עשרה המתועשת ,באירופה

עבודת האדמה נחשבה מרכזית בעשיה של  201.כבסיס הרחב של הלאום ושל האנושות כולה

הלאום הן מצד הקשר של האדם לאדמה והן מבחינת התוצר החקלאי המאפשר עצמאות 

 ,כחלק המשובח -נתפשו האיכרים כבסיס האנושי של הלאום ולעיתים כתמציתו  ,כך. לאומית

ופה לפשטות שאפינה את התנועות הרומנטיות במרכז איר ,החזרה לטבע. הלאומי ביותר

חיזקו מגמה זו בתוך  ,הטולסטויוניות ותנועות ההליכה אל העם -והגרסה הרוסית שלהן 

   202.התנועה הציונית

הפכה  ,של התנועה הציונית כמשלבת לאומיות עם ניסיונות פרודוקטיביזציה והגירה הייחוד

לא היתה זו התרפקות על שכבת . את החקלאות לא רק לרכיב חיוני אלא גם למשאת נפש

אלא ניסיון ליצירת שכבת עובדי אדמה  ,ההולכת ומצטמצמת כבאירופה ,עובדי אדמה ,ריםאיכ

הניסיון ליצור חקלאות  .שנתפשה כרכיב ראשון ביצירת חברה לאומית יהודית עצמאית ובריאה

: היו לכך היבטים מעשיים ורעיוניים 203.חלק מרכזי בעשיה הציונית ,אם כן ,לאומית היה

הריבונות  ,הבסיס החקלאי חיונית ליצירת בית המולדת היהודי יצירת -מבחינה מעשית 

כל . הכרחית להבראת האדם היהודי והעם ,לטבע ,החזרה לאדמה -מבחינה רעיונית ; היהודית

 204אלה הביאו את העולים הציונים הראשונים להקים דווקא מושבות חקלאיות בארץ ישראל

 ואחר כך אל ההתישבות חס אל המושבותוהביאו מנהיגים והוגי דעות ציוניים רבים להתיי

אפילו מי שהסתייג מהקמת . החקלאית השיתופית כאל בסיסה של העשיה הציונית ותמציתה

   205.חזר אל החקלאות כבסיס לאומי ,כמו בנימין זאב הרצל ,המושבות

יחס זה לעבודה חקלאית קיבל משנה תוקף בקרב אנשי העליה השניה שהדגישו את 

רבים מהם מציינים את העבודה החקלאית כשאיפתם הראשונה . עצמה חשיבותה של העבודה

                                                           
  35' עמ) 2004: שדה בוקר( ,בשם האומה ,חדווה בן ישראל: בתוך ,'חי צומח או דומם: לאומיות' ,ישראל חדווה בן 201
: טולסטוי ,179: התנועה הפופוליסטית) 1962: אביב-תל( ,הוגים רוסיים ,ישעיהו ברלין: על יסודות אלה בתנועות רוסיות 202

היסוד הרומנטי ' ,גורני יוסף; 73' עמ) 1989: אביב- תל( ,ופוליטיקהנבואה  ,יונתן שפירא: על ההשפעה על תנועות לאומיות; 215

   15' המאבק הנכזב עמ ,שפירא; 56' עמ ,)1966( 10 ,אסופות ,'באידיאולוגיה של העליה השניה
. 15' המאבק הנכזב עמ ,שפירא: וכן; 92 'עמ ,מחקרים ,העליה השנייה ,'פעילותה של ההסתדרות הציונית' ,מרגלית שילה 203

תיקי מרים  ,ארכיון דגניה ,'הכשרת החלוצים בהולנד' ,מרים ברץ: שה זו מצויה גם ברשימה של מרים ברץ מאמצע שנות העשריםגי

  .כתבות ,ברץ
אין בכך כדי . כאן אולי יש לציין את המסורת הקולוניאלית בכלל והקמת חוות חקלאיות במושבות קולוניאליות ברחבי העולם 204

   במקומות מרוחקים ית כתנועה קולוניאלית אלא למקם אותה בהקשר העולמי של יצירת התישבותלהצביע על התנועה הציונ
. של העם היהודי הביאה גם פילנתרופים שאינם ציונים לתמוך בשאיפה זו ההיותה של החקלאות דרך מרכזית לפרודוקטיביזצי 205

של יהודי צרפת במגמת יצרנות ולא במגמה של ' חברים כל ישראל'הקימה חברת ' מקוה ישראל'את בית הספר החקלאי הראשון בארץ 

: ירושלים( ,1870-1918 ,ישראל-ארץהיהודית בהתישבות עיצוב ה ,תכנון האוטופיה הציונית ,דרק יונתן פנסלר: התישבות ציונית

  .גם ההתישבות היהודית בדרום אמריקה אמורה היתה להיות התישבות חקלאית.  26-29' עמ) 2001
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התקופה בה עבדו  207.ורבים אף החלו את עבודתם בארץ כפועלים חקלאיים 206והחשובה ביותר

האישים המרכזיים בקרב . בחקלאות מוצגת אצל רובם כתקופה המשמעותית ביותר בחייהם

הן בתקומת האומה והן בתיקון  ,ראשון עניין ,אנשי העליה השניה ראו בעבודה ציווי ראשון

 ,שיחברו אותנו אל הארץ חיבור פנימי ,רק העבודה יכולה לרקום לנו את החוטים. "האדם

גורדון מהמרכזיים מהוגי רעיון העבודה ומיד ממשיך ומדגיש את העבודה . ד.כותב א." אמיתי

 ,כל עץ: על ידינו הכל מה שיעשה בארץ צריך להעשות: "עבודת האדמה -אליה הוא מתכוון 

בלתי 'וה' הפועל הצעיר'גישה היתה אופיינית בעיקר לאנשי  208."כל גדר ,כל בית ,כל ירק

לעניין העבודה שונה במקצת והדגש על החקלאות לא היה ' פועלי ציון'גישתה של . 'מפלגתיים

  .ממשו את הכמיהה לחקלאות בחייהם' פועלי ציון'הרבה מאנשי  ,עם זאת 209.חזק כל כך

 ,גם הן ראו בעבודה החקלאית משאת נפש. שה זו לא פסחה על נשות העליה השניהגי

כמו מלכין בציטוט הפותח חלק  ,חלקן. תפקיד ראשון במעלה לאדם הציוני ,שאיפה מרכזית

מלכין  210.טוענות שעוד טרם עליתן היה ברור להן שתפקידן בארץ הוא עבודת האדמה ,זה

 211.לקראת העליה ,עברו הכשרה חקלאית בכפרי הסביבהאף  ,וחברותיה בעיר הולדתה דוינסק

יש מי שמיחסות  212.בתיאורי הילדות של כמה מנשים אלה הן מציינות משיכה לכפר ולאדמה

   213.את נטיתן לציונות במשיכה אל האדמה ואל עבודת האדמה

השאיפה של הנשים הצעירות לעבוד בחקלאות הפכה משמעותית הרבה  ,עם העליה לארץ

אני שאפתי רק לעבודה " -כותבת  ,תחיה ליברזון ,עיירתה וחברתה של מלכיןבת . יותר

 ,כפי שנזכרה כאן ,אך שאיפה לעבודה חקלאית ,מעטות היו כל כך ממוקדות 214".חקלאית

                                                           
. ז.א: למשל ,השאיפה הזו באה לידי ביטוי גם בספרות. 86' שם עמ ,דוד זכאי; 68' עמ ,ספר העליה השניה ,וןברל כצנלס 206

  2' עמ ,פ"תשרי תר ,1חוברת  ,1כרך  ,)סיפור(סבה דוחה וסבה מקרבת  ,רבינוביץ
   .ועוד 15' ספר העליה השניה עמ ,ישראל בלוך; 140' עמ ,ספר העליה השניה ,נתן חופשי 207
  . 588' עמ 3כרך  ,כתבים ,ברנר' על בעיקר שאינו': ברנר מצטט קטע זה במאמרו. ח.י 208

  79-66) ח"תשכ(ב  ,יקשת  ,'"כיבוש העבודה"האידיאולוגיה של ' ,גורני יוסף 209
  ועוד ,הפועלת בכנרת ,מלכין; 89' עמ ,דברי פועלות ,'שלבים' ,רחל ינאית 210
-תל( ,משפחת האדמה ,סמילנסקי; 42-43' עמ ,אשונה לחלוצות בשדות ישראלשרה מלכין ר: בתוך,'מנעוריה' ,רפאל סברדלוב 211

בתפאורה  ,עירה של מלכין ,בספר העליה השניה מצויה תמונה של קבוצת הנשים מדווינסק. 135' עמ ,ספר רביעי) 1953: אביב

  חקלאית
   ועוד 141' עמ ,ה השניהספר העלי ,חיותה בוסל; 80' עמ' כרך ב ,אנשי העליה השניה ,אפרתי-אלישבע גיסין 212
כך . העבר לאור ההווה" תיקון"ב ,םנגועים באנכרוניז ,יש להניח ,הרבה מהתיאורים הללו מופיעים בזיכרונות מאוחרים וחלקם 213

 1903-היה זה ב ,ישראל-עוד מילדות שהתחלתי לחשוב על ארץ: "מחלוצות ענף הרפת ורפתנית מיתולוגית ,למשל כותבת מרים ברץ

גם  ,כך נראה ,מושפע ,על שיאפה לחלוב פרות ,זיכרון זה". לגדל עופות וירקות ,לחלוב פרות ,חלמתי להיות איכרה ,נסע אחרי שאחי

. כתבות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,)סטנסיל( ,'אחד מסיפורי חיי הרפתנות שלי בדגניה' ,מרים ברץ. מהיותה רפתנית כאדם בוגר

  הפועלת בכנרת ,מלכין: בטקסטים מוקדמים ואפילו בטקס המוקדם ביותרלחקלאות מופיעה גם  האבל הנטיי
  7' דברי פועלות עמ 214
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דומה שהעליה לארץ כיוונה גם נשים שחשבו על  215.עולה בזיכרונותיהן של נשים רבות

אחיות  ,עצמן לפני העליה לעבודה כתופרותגם נשים שהכינו . עבודות אחרות אל החקלאות

 -לעבודה החקלאית  -שאיפה זו  216.מספרות שאחרי שהגיעו לארץ רצו לעבוד בחקלאות ,ועוד

 ,היא מופיעה כעניין מרכזי. ממשיכה להופיע בכל המאמרים שכתבו הצעירות בתקופה עצמה

  . באספה בכנרת ובהתכנסויות המאוחרות יותר ,כפי שהוזכר כאן

היו שטענו ששאיפה זו נובעת מרצונן לדמות ? רצו הצעירות לעבוד בחקלאות דווקאמדוע 

אך הצעירות עצמן מסבירות את העניין  217.כך טוענת למשל שרה טהון במאמרה. לגברים

י "להבריא ע ,קודם כל שואפים[...] אנו הבחורות כמו הבחורים : "בצורה אחרת לחלוטין

. ט' היופי ושלמות הנפש שהג ,ידה את אותם החופש להשיג על ,העבודה את רוחנו וגופנו

"[...]  ,במאמר תגובה לטהון' קבוצת פועלות'כותבת ." מדברת עליהם בהתלהבות במאמרה

לעבודת הנשים יש אם כך את אותו  -" בעבודה בשדה בחיק הטבע ,י הפרט"תחית הכלל ע

ה שלו כדי להוציא לא רק יש בה הבראת היחיד ויציאה מהרגלי הגול -מקום כלעבודת הגברים 

גם האומה  ,אם כך ,תוך מילוי משימה זו מבריאה. גם את הגולה מהעם אאת העם מהגולה אל

  . ויוצאת ממצב הגולה שלה

לביסוס הקשר לארץ  ,עבודת האדמה נתפשה אצל הצעירות ככלי הכרחי לתיקון האומה

לה יבואו ראשית לכל אבל א ,וגם כחלק מיצירת כלכלה לאומית בריאה מיסודותיה ,ישראל

שחרורו מהמהות הגלותית הפנימית  ,אמנציפציה של היחיד היהודי ,באמצעות תיקון היחיד

י ויושבות "חלוצות באות לא: "ממשיכה מהות גלותית" עירוניות"העבודה בעבודות . שלו

תפישה זו  218."מסכימות לכל מיני עבודות שונות וממשיכות את חיי הגלות בכל ריקנותם. בעיר

; לעבוד בעבודה המתקנת את היחיד -איש או אשה  -של עבודת האדמה חייבה כל יחיד יהודי 

תיקון היחיד . שבאים לידי ביטוי בחקלאות -היא חייבה כל יחיד לקירבה אל הטבע וליצירה 

כל יחיד צריך לדאוג . כלי לתיקון האומה -אינו רק מטרה בפני עצמה אלא  ,והיחידה במובן זה

  . ללא מהלך זה לא תתכן הבראת האומה ויצירת הריבונות. לתיקונו שלו

היתה זו התפישה . תפישה זו של העבודה אינה יחודית לנשים מקרב אנשי העליה השניה

במיוחד בחוגים  ,המקובלת לעניין העבודה החקלאית בקרב אנשי העליה השניה באופן כללי

כתרופה ליהודים וליהודי ועבודה  העבודה נתפשה. המרקסיסטית ,'פועלי ציון'שלא השתייכו ל

מקללת הגיטו לא ניוושע כל זמן שהטובים : "העבודה החקלאית ,ראשית לכל ,זו היא קודם כל

                                                           
  כפי שהוזכר כאן 215
אך מאז עלתה שאפה להיות פועלת  ,כצנלסון למשל למדה תפירה מפחד שלא תוכל לעמוד בקשיי עבודת האדמה- חנה נשר 216

דה את מלאכת עשיית הכובעים מתוך הנחה שתוכל שמש אותה עליזה שדלובסקי למ; 43' אח ואחות עמ ,נשר-כצנלסון ,חקלאית

  555' ספר העליה השניה עמ ,'חבלי קליטה' ,עליזה שידלובסקי ,בארץ
  לשאלת הפועלת החקלאית ,טהון 217
  .חיתה בוסל ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,תאריך לא ברור ,'תפקיד האשה' ,חיותה בוסל 218
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דברים ברוח . כותב יוסף חיים ברנר 219..."והמוכשרים שבנו לא יחזיקו בעצמם באת ובמחרשה

בצורה  עבודת האדמה נתפשה כמשלבת 220.דומה אפשר למצוא בדבריהם של רבים אחרים

אחד הניסוחים הבהירים ביותר לעניין זה . המלאה ביותר בין החלום הלאומי והחלום האישי

על השיבה  ,החלום הפרטי על השינוי בחיי עצמי: "[...] של ברנר' מכאן ומכאן'מצויים ברומן 

[...] על החיים והעבודה בחיקה ועל המוות הקל לרגליה בבוא חליפתי  ,"אם כל חי"אל 

ויאחזו בארץ ויבנו " שם"שיבואו ל ,ל רפואת הכלל על ידי האחדים מאלף כמותיוהחלום ע

 - בעבודת האדמה הקרבה למען העם אלא להיפך  ,אם כך ,אין 221[...]"ושעם חדש יציץ מתוכם 

  .לציונות ,יש כאן מימוש אישי שהוא הוא זה התורם ללאומיות

 ,תקומת היחיד ותקומת העם העבודה בחקלאות היא הדרך אל. כך גם בכתבי רבות מהנשים

כשנשים אלה מסבירות . תוך בניית המשק הלאומי ,היא הדרך לתיקון היחיד בדרך לתיקון העם

זהו אחד האלמנטים  -זאת הן מדגישות במיוחד את ההיבט של היצירה בעבודת האדמה 

: תחיותה בוסל חוזרת וכותב. המבריאים בעבודה זו במיוחד בהקשר של העם היהודי המתנוון

 ,ולא לדרישות זכויות פוליטיות בלבד התכוונה ,לא בהכרזות סתם ראתה החברה את ישועתה"

בוסל מנגידה את היצירה לעמדת העזרה בה  222".לזכות העבודה והיצירהלזכות העבודה והיצירהלזכות העבודה והיצירהלזכות העבודה והיצירה -כי אם ראשית כל 

הדרך  ,היא דרכן של הנשים לתיקון עצמן ,על פי תפישה זו ,היצירה 223.עמדה האשה עד אז

  .במעשה הלאומי ,מיתית בתחיה הלאומיתהיחידה להשתתפות א

: כפי שכותבת רחל ינאית ,הרכיב הנוסף הוא הקירבה לטבע האופיינית לעבודת האדמה

אם החברה מרווה בזה את צמאונה למגע ישיר  ,ולא קשה כלל להפוך באדמת הבור לעבדה"

  224."עם הצמח ,עם האדמה

 ,כמו הגברים ,הנשים. אשההנשים הצעירות האמינו כי תיקון האדם כולל את תיקון ה

והדרך הנכונה לעשות זאת היא בדרך  ,להבריא ממצבן הפסיבי ,צריכות לתקן את עצמן

 ,לכן גם אם העבודה במטבח. אל הארץ ,עבודה הכוללת יצירה וקירבה אל הטבע -החקלאות 

 ,היא אינה יכולה לספק את האשה הציונית ,חשובה כמו העבודה בחקלאות ,בנקיון ,במכבסה

תפישה זו של . ההכרחי ,האמנציפציוני ,המשחרר ,כן אין בה את האלמנט מתקן האדםש

                                                           
  438' כתבים עמ ,ברנר ,'מן המשעול' ,ברנר. ח.י 219
  . עוד 12' עמ' כרך ג) 1935-1939( ,פרקי הפועל הצעיר ,'העבודה' ,גורדון. ד.א; 18-19' עמ' כתבים כרך א ,למשל כצנלסון 220
עבודה  ,הכוח –תפישה זו תואמת את תפישת הגבר החדש בכלל . 1317' עמ' כרך ב ,כתבים ,ברנר' מכאן ומכאן' ,ח ברנר.י 221

 Gorge Mosse, The Image Of Man, (New York:1996) pp. 128-129: כמו כן קרבה לטבע ,זייםפיזית הם רכיבים מרכ

מעניין שניסוח מאוד דומה מצוי גם באחד . כדרכו של ברנר ,כמובן שאצל ברנר נפטר חלום זה באכזבה גדולה ומרה). מוסה: להלן(

          .58' עמ) 1984: אביב-תל( ,תנועה בנקודה ,עדה צמח. בנימין' ממכתביו של ברנר לר
  96' דברי פועלות עמ ,בתנועתנו, חיותה בוסל 222
  חיותה בוסל ,תיקי חיותה בוסל ,דגניה ןארכיו ,אביב-תל ,'14.2.23 ,דברים בישיבה' ,חיותה בוסל 223
  89' עמ ,דברי פועלות ,שלבים ,רחל ינאית 224
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המצויה למשל  ,הפוכה לתפישת החלוץ כחיל ,של תפקיד האשה במעשה הציוני ,החלוציות

   225.בכתבי יוסף טרומפלדור שטען שעל כל חלוץ ללכת למקום בו יוצב

ולנשים שהיו חלק מקבוצת ' עירהפועל הצ'גישה זו אפינה בעיקר את הנשים שהשתייכו ל

 226.'פועלי ציון'אם כי היו לה מהלכים גם בקרב הנשים שהשתייכו ל ,'בלתי מפלגתיים'ה

לא  ,ששאפו אף הן לעסוק בחקלאות ,'פועלי ציון'בראשית תקופת העליה השניה נשים רבות מ

בכלל הם ראו בעבודה זו חלק ממאבק כולל לשוויון . הגדירו את שאיפותיהן באותה דרך

פירושה של ": בקרב קבוצה זו אפשר למצוא טיעונים כמו. ולשוויון בין נשים לגברים בפרט

כרונותיה שרה קריגסר כפי שמספרת בזי 227."עבודה חקלאית היה בעינינו להשתוות עם בחורים

קבוצה זו היתה הקבוצה היחידה של נשים שעסקה גם . רה עם נשות השומר'שחיה בסג

ואמנם בחרתי : "הצעירות הללו נטו לבצע כל עבודה. החריש -ביותר בעבודה שנחשבה לקשה 

למדתי : "ומוסיפה ,רה'אומרת ציפורה זיד על תקופת חייה בסג." בעבודות הקשות ביותר

זו  228."למעדר - הסתגלתי לעקשן שבכל כלי העבודה ; לחרוש וללכת בתלם עם זוג שוורים

ן קבוצת הנשים כמיעוט מבין הנשים כנראה הקבוצה אליה רומזות הן תחיה ליברזון וה

  229.שמבקש להיות כמו הגברים

בקרב נשים אלה היתה מקובלת תפישת שוויון מכנית יותר ומאבקן על עבודה בחקלאות 

 ,קשורים ,שחרור האשה ,האמנציפציה. היה קשור לתפישה זו ופחות לתפישה הציונית הכוללת

עבוד כדי להשתחרר מתלותן הכלכלית נשים צריכות ל. בעצמאות כלכלית ,על פי תפישה זו

בכמה הזדמנויות ' האחדות'טיעונים מסוג זה אפשר למצוא בעיתונה של פועלי ציון . בגברים

כאן אין דיון באופי העבודה אלא רק בהיותה עבודה מכניסה והיא אינה  230.ובהקשרים שונים

  .נתפשת כערך משחרר

ו לתפישה של עבודת האדמה כעבודה התקרב' פועלי ציון'אבל גם הנשים שהיו קשורות ב 

המאבקים המשותפים של הנשים . במשך תקופת העליה השניה ,אשה ועם ,מבריאה אדם ועם

. תפקידה הלאומי ותפקידה בחיי האשה ,הביאו להתקרבות גם בתפישת העבודה החקלאית

ותן רה יחד איתן והמשך העבודה המשותפת עם נשים נוספות קרבו א'שהותה של חנה מיזל בסג

  .לתפישה זו

                                                           
  162' עמ) 1982: ירושלים( ,סיפור חייו ,טרומפלדור ,שולמית לסקוב 225
226
  דבריה של רחל ינאית שהובאה כאן הן דוגמא אחת 

  506' ספר העליה השניה עמ 227
  530-531' ספר העליה השניה עמ 228
  לשאלת הפועלת ,תחיה ליברזון'; למאמרה של הגברת ט ,קבוצת פועלות 229
הוא בית הספר לתחרים הנושא : ג"טבת תרע' י ,9-10חוברת  ,4כרך  ,האחדות ,'על ירושלים ,השקפה מקומית' ,רי- ק. י: למשל 230

  בירושלים שמועלה על נס כפתרון לעצמאות כלכלית חלקית של נשים
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המשמעויות שחוברו לה לא היו משמעויות . לא היתה משאת נפש ריקה ,אם כן ,החקלאות

שאיפתן של . אלא משמעויות של שחרור במובן הרחב ,של שוויון מכני בין נשים לגברים

לא רק חרות היחיד  ,נבעה מרצון כללי לחרות ,בטבע ,יוצרת ,הנשים הצעירות לעבודה חקלאית

המאבק על עבודה החקלאית לא היה . האדם שתביא גם לחרות העם-האשה אלא חרות

אלא על תפישה כוללת הרואה  ,בבחינת עיסוק שווה - לתפישתן מאבק על שוויון מכני לנשים 

   .בציונות כוח משחרר ליחיד ולאומה הכוללת גם נשים

יב השתלבותן של נשים בעבודה חקלאית ובמיוחד שילובה של העבודה החקלאית כרכ

משמעותי בתפקיד האשה בציונות הוא אם כן מפתח מרכזי בשינוי מעמדן של נשים בחברה 

העיסוק בחקלאות נתפש כגורם אמנציפציוני המקדם את הנשים בחברה לעבר שוויון . הציונית

  . וחרות גדולים יותר ואת העם היהודי לשחרור

ה בסטטוס החברתי של אך גם מקומה הגבוה ,החקלאות נתפשה כעניין משחרר בפני עצמו

מאבקן של נשים להשתלב בחקלאות נבע אם כן . התקופה הפך את המאבק למשמעותי במיוחד

התפישה . מרצונן להגיע לסטטוס גבוה יותר בחברה וכך להגיע לשליטה רבה יותר על חייהן

  . של עבודת האדמה כעיסוק מחנך וכשלב הכרחי בשחרור הלאום עזרו במאבק זה

כך שהמאבק לעבודה חקלאית תפש מקום מרכזי כל כך בחייהן של אין להתפלא אם 

  .הצעירות

  השגים וכישלונות. ה

באיזו מידה נכנס הרכיב החקלאי לתפישה של תפקיד האשה ? מה היו אם כן הישגי המאבק זה

עד ? האם נשים רבות יותר עסקו בחקלאות והאם האשה עובדת האדמה הפכה לנורמה? בציונות

עד כמה ? מנוף לעצמאותן של נשים ולהשתתפותן הפעילה בעשיה הציונית כמה הפך רכיב זה

הצליחו נשים בודדות והנשים כקבוצה להעלות את מעמדן בחברה ולהשיג חרות גדולה יותר 

  ?באמצעות המאבק לעבודה חקלאית

דומה כי עיגון השאיפה לעסוק בחקלאות בצורך הלאומי ליצירת אדם חדש ואשה חדשה 

 ,אותו הובילה חנה מיזל בחוות העלמות ,לך של יצירת ענפים יחודיים לנשיםבשילוב עם המה

ואל תוך מלחמת  1913משנת  -נשות העליה השניה הצליחו לקראת סוף התקופה . אכן הצליח

הפיכת האשה החקלאית . לשנות תפישות הנוגעות לתפקיד הנשים בציונות - העולם הראשונה 

היהדות החדשה והן בממד המעשי -וני של היהודי החדשהכרחית למפעל הציוני הן בממד הרעי

מהלך זה הנכיח את שאלת האשה בשיח . של המשק המעורב והעצמאי הביאה להצלחות רבות

יצר קישור ממשי בין נשים ותפקידן בציונות לבין ענפים חקלאיים  - הציבורי ואף יותר מזה 

אפשרו להן חרות גדולה  ,בכללשני אלה העמידו נשים במקום מרכזי יותר בחברה . מסוימים

  .יותר ושליטה רבה יותר על חייהן וחיי החברה
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 - נבע תהליך זה באופן ישיר משני השלבים האחרונים במאבקן של הנשים  ,בתחום המעשי

הסתמכות על : ארבעה גורמים תרמו להצלחה חלקית זו. חוות העלמות וקבוצות הפועלות

יצירת ענפים מיוחדים לנשים ושילוב בין עבודה  ,פעילות משותפת ומאורגנת ,השתלמות וידע

שני . העבודה במטבח -חקלאית לעבודה שהיתה מקובלת כעבודה החשובה ביותר של נשים 

שני גורמי הצלחה אלה . הגורמים הראשונים המשיכו להתקיים ואף להתפתח בתקופות הבאות

כחלק משמעותי  אות אלהמשיכו להוות מוקד של כוח לעיצוב חייהן של נשים לא רק כחקלאי

  . במפעל הציוני ובעיקר בתוך תנועת העבודה

הפועלת -הצלחתן של נשים וכן של כמה גברים להעלות את שאלת האשה - בתחום הרעיוני 

. היתה גורם נוסף להצלחה ,גם אם לשוליו ,לשיח הציבורי של הפועלים העבריים בארץ ישראל

הפכה לשאלה שהופיעה הן בעיתונות והן  ,1910שלא עלתה כלל לדיון ממשי עד שנת  ,שאלה זו

עניין החקלאות הפך מרכזי בדיון בשאלת  - זאת ועוד . בדיונים באספות פועלים מסוגים שונים

 ,אחת מיתרונות הקבוצה על פי יוסף בוסל. האשה לא פחות מהעיסוק בעבודות הבית והבישול

בו נשים יכלו לבוא לידי ביטוי  הוא ראה בקבוצה מקום -היה נושא הפועלת  ,ממנהיגי דגניה

   231.ובמיוחד ביטוי חקלאי ,ממש

לבין  -משתלה ומעט רפת  ,בעיקר ירקות -את הקשר הישיר שנוצר בין ענפים מסוימים 

מאז הקמת קבוצת הירקנים . תפקיד האשה אפשר למצוא גם בעיתונות בתקופה ובדברי חברים

היתה הקבוצה בבן שמן קבוצת  1913- ב .הלך הענף והפך נשי יותר ויותר 1911232-בבן שמן ב

מלחמת העולם הראשונה בה היה מחסור במזון בארץ הביאה להקמה של עוד . נשים בלבד

לעניין  233.ירקנים שבמרכזן היו פועלות שהוכשרו לענף זה-קבוצות של ירקניות - קבוצות כאלה 

מוזכר כענף  ענף שיש לפתחו והוא ,זה חשיבות גדולה שכן ענף הירקות נתפש כענף חשוב

  234.חשוב ומרכזי בדיונים רבים בחקלאות העברית המתפתחת

מסורות ויעילות הן נאלצו בכל פעם  ,על אף שהנשים הוכיחו עצמן כעובדות טובות ,אבל

מחדש להאבק על הזכות לעבוד בחקלאות שכן היותה של החקלאות רכיב מרכזי הציונות של 

ל שנים ביצירות ספרות למשל היה של עובדות הדימוי המרכזי ש. הנשים לא הובהר די הצורך

  . מטבח

העבודה : בגלל ניגוד זה נאלצו הנשים להכנס אל עולם החקלאות דרך הדלת האחורית

כך קיבלו על . המטבח -החקלאית שהן ייעדו לעצמן היתה עבודה שקשורה בתפקידן המסורתי 

                                                           
  42' דרכה של דגניה עמ 231
  15' עמ ,ג"א מרשוון תרע"י ,1912באוקטובר  22 ,4חוברת  ,הפועל הצעיר ,'השבוע' 232
  208' עמ ,מחקרים ,העליה השניה ,'לתולדות ההיסטוריה הטכנולוגית' ,ץ"שאול כ 233
ה "כ ,1909' בדצ 7 ,5חוברת  ,הפועל הצעיר ,'עשית הקונסרבים' ,יחיאל יוסף לבונטין; לשאלת הפועל הגלילי ,ממשי – למשל 234

ג "טבת תר' י ,9-10חוברת  ,שנה רביעית ,האחדות ,')שמן-ט כסלו בבן"כ-ז"כ(' ועידת פועלי יהודה השלישית; '5-7' עמ ,ע"כסלו תר

  ועוד
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דיר נאלצו הנשים להמשיך בגלל פער הציפיות הא. עצמן הנשים ענפים הקשורים לאחזקת הבית

סדר ובעיקר בישול ורק כעבודה נוספת  ,נקיון: ולטפל בכל הענינים שהחברה יעדה לאשה

המהלך של שילוב נשים בחקלאות ושילוב . עבודה בחקלאות -ומשועבדת לתפקידים אלה 

רק כל עוד לא איים על שאר חלקי התפקיד הנשי  ,אם כך ,החקלאות בתפקדי הנשים הצליח

   .בחברה

ענפי החקלאות בהן עסקו נשות העליה השניה היו ענפים בהן עסקו נשים בכל  -זאת ועוד 

היו אלה ענפים בהם עסקו נשים יהודיות במזרח אירופה בסוף המאה  -ויותר מכך . העולם

המטפלת בבוסתן היו דומות ביותר לדימויי נשים  ,מגדלת הירקות ,החלבנית. התשע עשרה

מוטל 'ו' טוביה החולב'הרי ביצירותיו של שלום עליכם כגון . אירופה בעיירה היהודית במזרח

ובכל זאת היה שוני בין נשים אלה לנשות העליה  235.משולבות דמויות אלה' בן פייסי החזן

נשות העליה השניה עסקו בבריאת אשה יהודיה חדשה ופעלו לא בתחום המשפחה  -השניה 

  . םבתחום הציבורי למען הלאו אלמען המשפחה אל

הגורם השלישי להצלחת מאבקן של הנשים אחרי ההשתלמות והארגון היה השתלבות 

גורם זה ביחד עם שילוב העבודה החקלאית בעבודת הבית . מיוחדים לנשים ,בענפים חדשים

בכך שהגדירו לעצמן ענפים . צמצמו את האיום שעורר מהלך של שינוי מגדרי בחברה בדרך כלל

 ,על הסיכויים של גברים למצוא עבודה ,לפחות לכאורה ,הנשים לא איימו" משלהן"חקלאיים 

בכך שלקחו על עצמן את  ,מהצד השני. ובכך להשתלב בֵעִלית העובדת ,לעבוד בחקלאות

שעבודות הבית  -האיום הזה . עבודות הבית הוסר האיום שנשים יוותרו על עבודות אלה בכלל

כשבנו לעצמן הנשים תפקיד . ם היה כבדלא יעשו כלל או שגברים יאלצו לקחת אותן על עצמ

נקיון וסדר יחד עם ענפי חקלאות נפרדים הקטינו את האיום ואפשרו את התהליך  ,הכולל בישול

  .שילובן בחקלאות - אליו שאפו 

חוקרים וחוקרות שעסקו בתקופה זו העלו על נס את מאבקן של הנשים הבודדות ושל 

חוקרים אלה ממעיטים לעתים . מרכזי בהצלחתותנועת הפועלות על העבודה בחקלאות כרכיב 

יצירת ענפים  -לא פחות חשוב ממאבקן של נשים היתה האסטרטגיה שלהן . בהצלחה זו

. כדי לעבוד בחקלאות חזרו הנשים דווקא למיגדור העבודה ,כך. חקלאיים ייחודיים לנשים

לא  ,י עד אזתעסוקת נשים בענפים חדשים יחסית ולא בענפים המקובלים של המשק היהוד

כך הפכה הירקנות לענף נשי וככזו . על תעסוקת הגברים בחקלאות ,לפחות לכאורה ,אימה

אסטרטגיה זו של . בתקופת העליה השלישית ,נחשבה עד לאחר מלחמת העולם הראשונה

  . מיגדור העבודה ויצירת קבוצות נשים ייחודיות שימשה את הפועלות שוב ושוב

                                                           
מוטל בן פייסי  ,שלום עליכם; )1988 :אביב- תל( ,יועסקיו ומסחר ,ל סיפוריו של טוביה החולבכ: טוביה החולב ,שלום עליכם 235

  )1999: אביב-תל( ,החזן
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השני של המאה העשרים כעשור של התגוונות המשק היהודי  בכלכלה הציונית ידוע העשור

היסטוריונים כלכליים שהתייחסו לתופעה זו התעלמו לרוב מחלקן . ויצירת המשק המעורב

חוות העלמות וקבוצות הצעירות היו בין הפעילים  236.הגדול של הנשים בתהליך חשוב זה

ו הנשים פעילות במרכז יצירת וכך הי ,על כל ענפיו ,ביותר ביצירת המשק היהודי המעורב

לא בדיון הכלכלי ולא בדיון על מעמדן  ,תפקיד זה לרוב אינו מוזכר. הכלכלה העצמאית הציונית

   .של נשים בתנועה הציונית

אבל עבודות הבית ובמיוחד המטבח המשיכו להיות מרכזיות ביותר בתפקיד האשה ומקומה 

237.תבחברה הציונית וצמצמו את ההשגים בתחום החקלאו
 

                                                           
  35' עמ) 2000 :ירושלים( ,לא על הרוח לבדה ,נחום גרוס: בתוך ,'מנית'ישראל בשלהי התקופה העות- כלכלת ארץ' ,נחום גרוס 236
   מוסה: רך למקמם את החקלאות כעבודה הקשורה בכוח וכן את הקרבה לטבעעניין זה קשור גם בתפישת הגבריות ובצו 237
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        מבשלת ובעלת ביתמבשלת ובעלת ביתמבשלת ובעלת ביתמבשלת ובעלת בית: : : : פרק שניפרק שניפרק שניפרק שני

ראו  ,בגינה וברפת ,בעוד הנשים הצעירות ראו את מקומן החשוב ואת חובתן הלאומית בשדה

עלה נושא הנשים  ,כך. רבים מאוד מהצעירים את תפקידן הראשי וחובתן של הצעירות במטבח

בעבודת  הצעירים ראו. לדיון ציבורי לא מתוך מצוקתן שלהן אלא בגלל מצוקת המטבחים

דרך  ,אבל הצעירות ראו במטבח מלכודת ,המטבח והבית חובה כמעט קדושה של הצעירות

  .זו היתה בעבורן עבודה קשה ולא מספקת בשכר נמוך וללא תמורה חברתית. ללא מוצא

עם . כללה בתחילה בעיקר בישול ומעט ניהול המטבח וחדר האוכל ,חובת המטבח ,חובה זו

התרחבות זו ארעה בעיקר . ב יותר ויותר וכללה עבודות נוספותהזמן היא הפכה לעניין רח

הפכה לבעלת ' העובדת במטבח'או ' המבשלת'בהן מי שכונתה  ,בחוות החקלאיות ובקבוצות

טיפול בחולים וגם בבריאים ולעיתים  ,תפירה ,כביסה ,הבית והיתה אחראית גם על סדר ונקיון

מתחלפים בטקסטים בני התקופה ' בעלת בית'ו' מבשלת'המושגים . גם אחראית על מצב הרוח

דהינו אחראיות על ניהול כל מה שקשור  ,והיו נשים שכונו מבשלות אך היו למעשה בעלות בית

 ,המבשלות במטבחי הפועלים במושבות ובערים עבדו בעיקר במטבח ובחדר האוכל 1".בית"ב

שהתרחב תפקיד המבשלת גם כ". עבודות הבית"אך גם הן עסקו לעיתים בעבודות נוספת מסוג 

מטלה שדרכה אף אפשר היה למדוד את  ,היתה הכנת האוכל רכיב מרכזי וחשוב ביותר

  2.בתפקיד' בעלת הבית'או ' המבשלת'הצלחתה של 

המטבח היה שייך לצד ההוצאות בגיליון . היחס אל המטבח היה מורכב מצד גברים ונשים

ובוודאי לא נחשב עבודה  -ה בפני עצמה עבוד ,בעיקר בעיני הגברים ,הכלכלי ולכן לא נחשב

מצד שני ציפו  3.תמיכה וככזה זכה לסטטוס חברתי נמוך ,עזרה ,אלא נספח לעבודה ,יצרנית

לרוב ציפו למצוא  - לקבל בו תזונה נאותה וגם יותר  ,בעיקר הגברים ,שוב ,האוכלים במטבח

מנהלת  ,מבשלתכך אל המטבח ואל ה. במטבח תחליף בית ובמבשלת תחליף אם ובת זוג

  . התנקזו ציפיות גבוהות אך לא הושקעו בהם הון כלכלי וחברתי ,המטבח

המבשלת ובעלת הבית הפכו  ,בנוסף לבעיה ביחס אל המטבחים וגם כתוצאה מיחס זה

מעט אחרי הקמת מטבחי הפועלים היתה עבודה זו . לתפקיד מרכזי של הנשים ורק שלהן

                                                           
חמישים שנות תנועת  ,עדה מימון: בקבוצות' בעלות הבית'וכוללת בו גם את ' הפועלת במטבח'כך מכנה עבודה זו עדה מימון  1

לפרק על ניהול הבית בכנרת בזכורנותיה תחיה ליברזון קוראת ). חמשים שנות ,מימון: להלן( 12-15' עמ) 1958: אביב-תל( ,הפועלות

בעלת 'מלכין וברץ מכנות עבודה זו ; )פרקי חיים ,ליברסון: להלן( 63' עמ) 1970: אביב- תל( ,פרקי חיים ,תחיה ליברסון ,'טבחית'

  )הספר העליה השני: להלן( 524' עמ) ז"תש: אביב-תל( ,ספר העליה השניה ,)עורכת(ברכה חבס : בתוך ,ברץ: למשל' הבית
 ,Alex McIntosh and Mary Zeyלהגדרת עבודת הבית גם בעולם באותה התקופה תמרכזיות הכנת המזון אופייני 2

'Women As Gatekeepers Of Food Consumption: A Sociological Critique', in Carole M. Counihan and 

Steven L. Kaplan (Ed.), Food And Gender, Identitiy And Power, (Harwood: 1998) p. 127 )מקינטוש : להלן

   )וזי
  תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,)כנראה שנות העשרה( ,ללא תאריך ,'תפקיד האשה' ,חיותה בוסל 3
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ציפו לעבוד במטבחים ובמטבחים ציפו למצוא  מנשים -הקשר היה הדוק . לממלכת האשה

במקום בו לא היו נשים לא הצליחו לרוב  ,ולכן ,גברים כמעט ולא עבדו בעבודה זו. נשים

   4.או שהביאו מבשלת במיוחד ,להקים מטבח

 ,כל אלה עולים כבר מאזכור עבודת המטבח בדיון הראשון בנושא נשים שהוזכר כאן

." נו הננו מרגישים תמיד בחסרון צעירות שתבאנה לעזרתנובעבודת: "בועידת הפועל הצעיר

בכך הוא מבטא הן את  6."נהרסו מסיבה זו -ב בתי הבישול שנהרסו ]ו[ר" 5,ן-אמר החבר ז

בגדר עזרה ולא  -הנחיצות הגבוהה של המטבחים והן את המעמד הנמוך של העבודה בהם 

זהו  -רה בין המטבח לבין הנשים ן את הקשר הבלתי ניתן להת-אבל מעל לכל מבטא ז. עבודה

  .תפקידן ואם לא יעשו אותו הוא לא ייעשה כלל

שגם בעיניהן  ,היתה זו עבודה סיזיפית. אבל הנשים חיפשו דרך להתרחק מעבודת המטבח

הצעירות  -מעבר לכך . לא היתה בעיקרה יצרנית או יצירתית ולא ניתנה לה תמורה מספקת

לכן הן היו צריכות לפרק את . אמהותיהן שהתרכזה בביתביקשו להתנתק מתפישת הנשיות של 

אבל רוב נשות העליה השניה התקשו להתעלם מהחובות שהוטלו עליהן . מטבח-הקשר אשה

ואולי גם חששו להנתק מהיתרונות שהקנה להן  ,החובות של עבודת המטבח והבית ,כנשים

להפוך אותה חשובה  -בח לכן היה צורך לשנות את הגישה לעבודת המט. העיסוק בעבודת אלה

  .שינוי הגישה לעבודות הבית -משניהם הלכו הצעירות בעיקר בנתיב השני . יותר ויצרנית יותר

מצד אחד באמביוולנטיות . בשני חלקי המשוואה של עבודת המטבח ,אם כך ,חלק זה יעסוק

של  בראשיתו. ביחס לעבודה זו ומצד שני בזהות שנוצרה בין עבודת נשים לעבודת המטבח

ארגונם והעבודה בהם וכן ארגון המטבחים בקבוצות  ,חלק זה יידונו הקמת מטבחי הפועלים

אחר כך ייבדק ניתובן של הצעירות לעבודה זו דווקא ויחסן של הצעירות . ובחוות החקלאיות

כדי להבין את . ובכלל זה גם הרציונליזציה שניתנה לעבודת המטבח מצד גברים ונשים ,אליה

יעסוק חלק זה גם בברור המושג מטבח ומובן עבודת המטבח בראשית תקופת  התהליך כולו

בשלב השלישי תיסקר ההתמקצעות עבודת המטבח ושילובה באלמנטים . העליה השניה

  .לבסוף ייבדק מקומה של עבודה זו בתפישת הנשיות ותמורות בתפישה זו. חקלאיים

  ים בעיית ההזנה והקמת מטבחי הפועל? מי יצילנו מרעב. א 

הדיון בעבודה במטבחים חושף אולי בצורה המלאה ביותר את בעיית הנשיות ותפקיד הנשים 

מטיל אור על הקושי  ,כמו בנושא הזוגיות ,עיסוק בנושא. בחברה של אנשי העליה השניה

                                                           
' בנוב 24 ,3חוברת  ,הפועל הצעיר ,'אספת הפועל הצעיר; 'ג"ג שבת תרע"כ ,16גליון  ,שנה רביעית ,האחדות ,'כרוניקה': למשל 4

  16' עמ ,א"ב חשוון תרע"כ ,1910
  104' עמ ,)1968: אביב- תל( ,רעיון ומעשה ,הפועל הצעיר ,יוסף שפירא: זידין מרחובות. מ 5
  16' עמ ,א"ב חשוון תרע"כ ,1910' בנוב 24 ,3חוברת  ,הפועל הצעיר 6
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בהיפוך תפישות חברתיות עמוקות ובסיסיות כגון תפקידי נשים וגברים בחברה בכלל ובתא 

  . המשפחתי בפרט

. הבישול ושאר עבודות הבית לא עלו כלל לדיון ,עירים היו עדיין במזרח אירופהכשהצ

עבודות שנשים עושות בתוך משק ביתן ללא תמורה כלכלית ) ועודן(כיוון שעבודות הבית היו 

 ,עושה מתוך אהבה ורצון -אם או בת זוג  -הן אינן נתפשות כעבודה אלא כשירותים שאשה 

כשגרו הצעירים  ,כך". שקופות" ,ודות הבית הן מובנות מאליהןלכן עב 7.ללא צורך בתמורה

חלק מהחיים שאין  - ההזנה ועבודת בית נוספות היו שקופים בעיניהם  ,בבית הוריהם הבישול

גם רוב  8.פה ושם במטלות הקשורות בהן ,רק לעזור לעיתים ,צורך לתת עליו את הדעת

לרוב היה  ,סדיר למילוי מטלות אלה הצעירים שחיו מחוץ לבית ההורים לא נדרשו באופן

. בבתים יהודיים כשהיו בישיבה ועוד 'אכילת ימים' ,בעלת הבית: מישהו אחר אחראי עליהן

ולכן גם  ,אבל בהיפוך חברתי הכולל שינוי במבנה המשפחה הופכות עבודות אלה לנראות לעין

צעירים לא  עם המעבר מחברה משפחתית לחברת ,כך קרה עם העליה לארץ. נושא לדיון

אלה  -מיד כשהגיעו לארץ נאלצו הצעירים והצעירות להתמודד עם החיים עצמם . משפחתית

 ,נקיון ,הזנה: שמחייבים טיפול גם בענינים שנראים שוליים לצד המהפכה הגדולה בחייהם

  .לינה ועוד

חלק מהאכסניות בהם גרו צעירים . בתחילה דאגו הצעירים כל אחד לצרכיו במקום בו חי

המזון באכסניות עלה כסף כמובן שלא תמיד היה  9.רב אנשי העליה השניה סיפקו גם מזוןמק

רבים חיו בחדרים שהשכירו או אף אצל חבריהם ואלה היו צריכים למצוא סידורים  10.לצעירים

. התבשיל החם היה בעיקר תה 11.לחם וירקות -היו שהסתפקו באוכל לא מבושל  ,כך. שונים

                                                           
' עמ )1999: אביב-תל( ,ליטיקהפו מגדרמין  ,)עורכות(דפנה יזרעאלי ואחרות : בתוך ,'המיגדור בעולם העבודה' ,דפנה יזרעאלי 7

180-181  
-104' עמ) 1985: אביב-תל( ,כתבים ,ברנר. ח. יבתוך  ,ברנר. ח.של י' בחורף'הדבר עולה מזיכרונותיהם וכן מיצירות ספרות כגון  8

-166' עמ ,)ד"תרס( 12 ,השילוח ,'סטטיסטיקה של עיירה אחת' ,אחד הקנאים: וכן למשל). כתבים ,ברנר" להלן(ועוד  107-108 ,105

אכילת "מי מהצעירים שלמד בישיבה הרחק מביתו היה מודע יותר לעניין האכילה אך זה היה קשור יותר ב. )סטטיסטיקה :להלן( 168

  . אכילה בבתי עשירים שהזמינו תלמידי ישיבה לאכול בביתם –" ימים
- תל ,שנה ראשונה ,למה צמחש: למשל. כל לפועליםידועות במיוחד הן האכסניות ביפו אך גם במושבות היו אכסניות שסיפקו או 9

 ,ברץ: להלן( 14' עמ) 1960: אביב- תל( ,כפר על גדות הירדן ,יוסף ברץ; )שנה ראשונה ,צמח: להלן( ועוד 75 ,67-68' עמ 1965: אביב

דברי : להלן( 7' עמ )ץ"תר :אביב-תל ( ,דברי פועלות ,)עורכת(רחל כצנלסון רובשוב : בתוך ,מניה שוחט ,)כפר על גדות הירדן

  ועוד ) כמלפנים ,יפה: להלן( 9' עמ ,4מספר  ,שנה שלשית ,הפועל הצעיר ,'כמלפנים' ,אריה יפה) פועלות
 ,מתקין לו סעודתו ואינו מבטל זמנו בבתי אוכל: "69' עמ) 1959: ירושלים( ,תמול שלשום ,עגנון. י.סימן לכך אפשר למצוא בש 10

  )תמול שלשום ,עגנון: להלן( ."שהנאתם מועטת והוצאתם מרובה
 ,עגנון; 12-10' עמ ,9מספר  ,)ט"תרס(שנה שניה  ,הפועל הצעיר ,'לאחר שתי שנים' ,אריה יפה: הדבר בולט במיוחד בסיפורים 11

 ,גדולה היתה הבדידות ,בנימין ברנר; 38' פרקי חיים עמ ,ליברסון: אבל גם בזיכרונות למשל. ועוד; 85-ו 69, 50' עמ ,תמול שלשום

  )הבדידות ,ברנר: להלן( 23' עמ) 1978: אביב-תל(
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היותן של עבודות הבית עבודות  ,כך או כך 12.טנות לצורך אכילההיו שיצרו קומונות ק

  .הלך והתברר לצעירים באופן ממשי ,תמורתן צריך לשלם ,ממשיות

בקבוצה  ,כך. כבר בשלב זה נוצר קשר ברור בין הימצאותן של נשים לבין אוכל מבושל

ין לכל שרה חנק- בישלה חיה ,קבוצת הומל ,שנחשבת לקבוצה הראשונה של העליה השניה

הקשר בין נשים . ארוחות אלה היו אחד ממרכזי החבורה הזו 13.החבורה מיד כשהגיעו לארץ

וילקנסקי מתאר את המזון . 'הבחר'לאוכל מבושל עולה גם מסיפורו של יצחק וילקנסקי 

ההבדל העיקרי בסוג . זה שאכלו בהפסקת הצהרים ,שהביאו הפועלים ליום העבודה בשדה

ביותר היו אלה " מפונקים"ה: "לנשואים) ?עדיין(א היתה להם אשה האוכל היה בין אלה של

" נשוי"אם קדרה יש בו סימן של  ,מביט אתה אל הסל. שכבר הספיקו להיות נשויי אשה

שהתקיים כמה  ,ביקשו שכניהן של נשות קואופרטיב התפירה ,על פי אותה תפישה 14..."הוא

היה : "שיבשלו להם ,חברות הקואפרטיב מהצעירות ,1912שבועות בראשון לציון סביב בשנת 

אולי  ,הרי בת חיל את: "והיה פונה אלי ,המשותף לו ולעכברים ,ניגש בדר לארגז הפרודוקטים

וחולי הקדחת " מטעמים"היו מופיעים ה. תפוחי אדמה ,שמן ,ומיד קמח" ?תעשי לנו מטעמים

. ל הצעירות בתפירהכל אלה כמובן בנוסף לעבודה ש 15...".ממש" גן עדן"טעמו בהם טעם 

גם כאשר התבשיל  ,במקרים אחרים הפכו חדריהן של הצעירות למרכז בו התאספו הצעירים

   16.החם היחיד שהוגש היה תה

אך  17,יש לציין שגם גברים בישלו לעצמם לעיתים והיו אף נשים שאכלו אצל גברים

צעירות שיתפו רבות מה. התפישה הכללית היתה כי אוכל מבושל ימצא בחדריהן של צעירות

בשלב מוקדם זה  18.הן בישלו כפי שנתבקשו ושמחו לארח את חבריהן: פעולה בעניין זה

אחרי יום העבודה  ,בישלו בזמן הפנוי ,הנשים שבישלו. המטבח לא היה מקצוע עדיין

  . כרשת תמיכה חברתית ,הצטרפות הגברים היתה על בסיס של הכרות וחברות 19.בחדריהן

המושבה נתנה לפועלים . במושבה רחובות ,ככל הנראה ,הוקם מטבח הפועלים הראשון

בצריף היו מעין מועדון חברתי ויוסף אהרונוביץ הקים בו מטבח . צריף לצרכים חברתיים

                                                           
  ועוד 26' כפר על גדות הירדן עמ ,יוסף ברץ; 16' ספר העליה השניה עמ ,אלכסנדר זייד: למשל 12
  487' ספר העליה השניה עמ ,שרה חנקין- חיה 13

ל מכונה בחור "ש לציין שבספרות חזי) בימי עליה ,וילקנסקי: להלן( 93' עמ ,)1935: אביב-תל( ,בימי עליה ,מאיר וילקנסקי 14 

  ותודה לאין בןיעקב על שהפנה אותי למקור זה" מי שיש לו פת בסלו"נשוי 
  64' עמ 19.5.37 ,3חוברת  ,4כרך  ,דבר הפועלת ,'על קואופרטיב הפועלות הראשון' ,רחל רוזנפלד 15
חיי  ,לבנה: להלן( 19' עמ) 1965 :ירושלים( ,סקיסיפור חייה של רבקה לבנה ליברמן לבית פינ ,חיי אחת חלוצה ,אליעזר לבנה 16

  41' פרקי חיים עמ ,ליברסון; )אחת החלוצה
  . 523' ספר העליה השניה עמ ,מרים ברץ: למשל 17
פרקי  ,אבל גם ליברזון; 19' חיי אחת חלוצה עמ ,לבנה: הדוגמא הבולטת היא בזיכרונות של אליעזר לבנה על רבקה רעייתו 18

  1937במאי  19 ,ז"סיון תרצ' ט ,3חוברת ' כרך ד ,דבר הפעלת ,'קואופרטיב התפירה הראשון' ,רוזנפלדרחל ; 42' עמ ,חיים
  41' עמ ,פרקי חיים ,כשלא עבדו לא היה לרוב כסף למזון למשל ליברסון 19
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היה לספק  ,כמו מאחורי המטבחים שבאו בעקבותיו ,הרעיון שעמד מאחורי הקמתו. פועלים

צאותיהם וכך להפוך את העבודה מזון מבושל ובריא בזול לפועלים על מנת לצמצם את הו

ככל הנראה ידע לבשל בכמויות  ,אהרונוביץ היה המבשל הראשון במטבח 20.לרווחית יותר

הרעיון לייסד את . אלא שאז הגיעה לרחובות שרה מלכין 21.גדולות מהתנסותו בצבא הרוסי

ין מלכ. עלה גם הוא באותה תקופה ואהרונוביץ נקרא לערוך אותו' הפועל הצעיר'עיתון 

!... למטבח: מיד החלו תוקפים אותי: "להחליף את אהרונוביץ ,על פי טענתה ,נתבקשה בתוקף

נתפש כבר אז כתפקיד  ,אם כך ,המטבח 22".משום שהמטבח נאה יותר לצעירה -ראשית 

מלכין עבדה תקופה . והאשה כמתאימה במיוחד לעבודה במטבח ,המתאים במיוחד לאשה

אבל מכאן והלאה עבודת  ,זו היתה העבודה שרצתה לעצמה לא. קצרה במטבח זה ועזבה אותו

  .המטבח רדפה אחריה

עצם קיומם הפך . מטבחי הפועלים הלכו והתרבו והצורך בהם הלך וגדל ככל שעבר הזמן

כל הפתרונות האחרים כמו בישול בבית או אכילה במסעדות שהיו בחלק  -אותם לנחוצים 

גם התקיימות ממזון בלתי מבושל  23.בזמן ובמזון בזבזניים ,הפכו מתאימים פחות ,מהמקומות

האוכל במטבחים אמור היה להיות זול למדי וכך לאפשר  24.הפכה קשה יותר ככל שעבר הזמן

אפשר לצעירים לאכול אוכל מבושל גם אם רק  ,אם כן ,המטבח 25.לפועל להתקיים משכרו

פועלים במקום מציאותם של  ,בחלק מהמקרים גורלה של העבודה העברית. מפעם לפעם

  26.היו תלויים בקיומו של מטבח פועלים במקום ,מסוים ושרידותם בעבודה

כמו  ,ובחלק מהמקומות ,מטבחי הפועלים של העליה השניה היוו גם מקום מפגש לצעירים

לעיתים החלק החשוב במערך החברתי של  ,'קלוּב הפועלים'היה המטבח חלק מ ,ברחובות

בכך מילאו צורך חברתי חשוב שכן  ,רק כדי לשתות תההיו שהגיעו אליהם  27.'קלוּב'ה

                                                           
  19' עמ) 1970: אביב-תל( ,מבחר כתבים ,העם והארץ ,יוסף אהרונוביץ: בתוך ,תולדותיו 20
  )משפחת האדמה: להלן( 71' עמ ,ספר רביעי )1953: אביב-תל( ,אדמהמשפחת ה ,סמילנסקי 21
  )מזיכרונותיה של פועלת ,מלכין: להלן( 307' עמ 3כרך  ,פרקי הפועל הצעיר ,'מזיכרונותיה של פועלת' ,שרה מלכין 22
  166' ספר העליה השניה עמ ,אלכסנדר זייד: למשל 23
כפר על גדות  ,ברץ: בצורה מפורשת פחות; )לפנות בוקר ,זיד: להלן( 24' מע) 1975: אביב- תל( ,לפנות בוקר ,אלכסנדר זייד 24

   26' הירדן עמ
האמצעי הראשון לקיום הפועל בארץ הוא הקמת מטבחים . ו"ת אב תרס"פ ,על כך אפשר ללמוד מהחלטות הפועל הצעיר 25

  [...]"  ,יסוד מטבחים משותפים. א: האמצעים: "משותפים
  32' עמ ,כפר על גדות ירדן ,יוסף ברץ; 514' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר :כך למשל בזיכרון יעקב 26
  ג"ב אדר תרע"י ,23גליון  ,שנה רביעית ,האחדות ,'חרוניקא': למשל. המטבח ברחובות הוא דוגמא אחת וכך גם ביפו 27
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בכך גם חיזקו האוכלים את  28.המטבחים היו למקום מפגש מרכזי גם להפגת הבדידות

  .הסולידריות ביניהם

כמו תהליכים רבים שקשורים באנשי העליה השניה גם הקמת המטבחים היה צורך ממשי 

חים קמו אמנם כדרך הטובה ביותר להזין המטב. שנוספו לו משמעויות והשלכות אידיאולוגיות

אך הם תאמו תפישות סוציאליסטיות ותפישות אחרות  ,את הפועלים והפכו גם למקום מפגש

כבר . של תיקון חברתי בנוגע לדרך הנכונה לפתרון בעיית עבודות הבית וניהול חברה בכלל

הן כדרך לשחרר את שארל פוריה קרא למילוי משותף של עבודות הבית הן כדרך לייעל אותן ו

דברים דומים אפשר  29.הנשים מעולן של עבודות סיזיפיות שאין עליהן תמורה ומבדידות הבית

סוציאליסטים "בפי קארל מרקס  ,בעיקר אלה המכונים ,למצוא אצל הוגים נוספים

שבנושא זה  ,רעיון מטבחי הפועלים תאם אף את התפישה המרקסיסטית 30".אוטופיסטים

שהתחומים הביתיים צריכים לעבור לאחריות ציבורית  ,א פרידריך אנגלסמנסחה העיקרי הו

ולהתבצע במרחב הציבורי כדרך להתגבר על דיכוי הנשים בחברה הבורגנית בה מופרד הביתי 

מטבח משותף אמור על פי כל התפישות האלה להרחיב את הקשר ואת המחויבות  31.מהציבורי

כל הטענות  32.ות הבורגנית והרכושנית של המשפחהבין בני האדם ואף ליצור תחליף לאינטימי

האידיאולוגיות הללו לא מצויות בדיון של אנשי העליה השניה על המטבחים באופן גלוי אך הן 

יש לציין שגם תפישות . גם בקרב מי שלא הגדירו עצמם כסוציאליסטים ,מצויות ברקע הדברים

עם הקמת מטבחים כללים . אלה לא הוציאו מרשות הנשים את העבודה הממשית במטבח

יוצא דופן  ,אך עדיין יהיה זה תפקידן שלהן ,יעבדו פחות נשים בעבודות הקשורות למטבח

  .לעניין זה הוא פוריה

                                                           
: גם בסיפורים עולה עניין זה למשל. 556' ספר העליה השניה עמ ,שידלובסקי; 32' עמ ,כפר על גדות הירדן ,יוסף ברץ: למשל 28

 ,שנה שלשית ,הפועל הצעיר ,'כמלפנים' ,אריה יפה; 9 'עמ ,12מספר  ,שנה שלישית ,הפועל הצעיר ,'במקומות הקדושים' ,אריה יפה

  9' עמ ,4מספר 
 ,Charles Fourier. שארל פוריה אף טען שבישול היא עבודה קשה שיש להשקיע בה כוח פיזי ולכן כדי שגברים יעסקו בה 29

Selections from the Work of Fourier, (London: 1901), p. 212.  הפרשן האמריקאי של פוריה הדגיש את  –ברסביין

   Brisbane, Albert , Social Destiny of Man, New York, 1840 p. 35 ,השחרור במטבח המשותף

30
 Mauricio Borrero, Communal Dining And The State Cafeterias In Moscow And Petrograd, 1917-

1921, in: Musya Glants and Joyce Toomre (Ed.), Food In Russian History and Culture, Indiana 

University Press, 1997 p. 164 )ברואו: להלן (  

ועל כך ) פמיניזם ,נקסב: להלן( Olive Banks , Faces of Feminism, (Oxford: 1981), p.53 :על פי תפישת אנגלס 31

  בהמשך
גם מטבחים אלה קמו בגלל . הקמת קפיטריות ומטבחים משותפים בתקופה הסובייטית הראשונה –ברואו בוחן מקרה דומה  32

מצוקה ורעב תוך כדי מלחמת האזרחים אך השלטון הסובייטי וכן אישים שונים ראו במטבחים כלי חשוב לקיום ההויה הקומונלית 

את  ,ואולי אף יבטלו ,שאפו שהקפיטריות יצמצמו ,וכן הנשים המרכזיות במפלגה הקומוניסטית ,ובהם לנין ,ים אלהאיש. אליה שאפו

  . הנימוקים שלהם היו ביטול האינטימיות הבורגנית שבארוחה המשפחתית ושחרור הנשים. האכילה בבית ואת המסעדות הפרטיות
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לא רק שהיתה נחוצה . הקמת מטבחי הפועלים הפכה את המבשלת לתפקיד חשוב ביותר

את . מטבחלקיומו של מטבח הפועלים אלא שהיא עמדה במרכז המערך החברתי שהיה ב

תפקיד בהפיכת המטבח למרכז  ,אם כן ,היה לה. המבשלת הכירו כולם וציפו תכיר אותם

גם בתפקיד  ,כמו רבים מהרפורמטורים החברתיים האירופיים ,כבר כאן ראו הצעירים. חברתי

  .תפקיד המתאים במיוחד לאשה ,בתפקיד החברתי ,זה

מבשלת לעניין מרכזי גם לעצם עם המעבר לחוות החקלאיות ולחוות השיתופיות הפכה ה

ביקשו ממרים ברץ ' הקומונה של רומני'ארבעת חברי . קיומה של חווה או קבוצה קבלנית

בשלב ראשון סרבה . כנראה כדי להשלים את הפיכתם לקבוצה ,"בעלת הבית שלהם"להיות 

י חבר. והם המשיכו להתקיים כך כקבוצת עבודה בלבד 33להצעה) אז עדיין אוסטרובסקי(ברץ 

כבר חיכו לבעלת הבית ) הדומה בהרכבה לקומונה של רומני(הקבוצה שהקימה את חוות כנרת 

רק לאחר הסכמתה להצטרף אליהם . לפני שעלו על הקרקע ,לשרה מלכין ,שביקשו לעצמם

היא חיכתה להם  ,כשעלו על הקרקע לא היתה איתם. בתפקיד זה המשיכו בתוכניותיהם

בא אחד מחברי הקבוצה להביא את מלכין בטענה  ,כךימים אחדים אחר  ,אבל. רה'בסג

אחדים קודחים  ,אין מה לאכול. איננו יכולים להסתדר בעצמנו. שלחוני להביא אותך אלינו"ש

מלכין הצטרפה אליהם למרות התלבטויותיה בגלל חרם שהטילו פועלי  34[...]".תבואי . כבר

   35.הגליל על החווה

ביקש לשלם לה יותר מלגברים  ,ת בזמן הקמתהמנהלה של כנר ,מלכין מציינת שברמן

בין השאר כדי שגם  ,היא סרבה לקבל שכר גבוה יותר. בטענה שעבודתה היא עבודה מקצועית

המבשלות  -אירוע זה לא חזר עוד  36.יהיה מושפע מהצלחת המשק ,כשכר הפועלים ,שכרה

זאת . זה של הגבריםקיבלו שכר שווה ולרוב נמוך  ,בחוות אחרות ובקבוצות ,בכנרת ,הבאות

פעמים רבות הן לא נחשבו לעובדות החווה אלא לעובדות של הגברים שאכלו  - ועוד 

   37.במטבח

בעלת ' -השם החדש . תפקיד המבשלת התרחב מאוד במעבר לחוות ולקבוצות השיתופיות

הביא  ,כפי שביקשו ממלכין להיות וכפי שהקומונה הרומנית הציעה לברץ קודם לכן -' בית

 ,בכל קבוצה וחווה היו תפקידים אלה אחרים אך הם כללו גם נקיון. תפקידים חדשיםאיתו 

ככל שהקרבה בין העובדים בחווה או החברים בקבוצה . טיפול בחולים ועוד ,כביסה ,תפירה

                                                           
  ת והחברים סרבו מפחד שינצלוהברץ הסכימה להצטרף רק אם תעבוד חצי יום בחקלאו 33
  מזיכרונות של פועלת ,מלכין 34
  שם 35
  שם 36
: ירושלים( ,מחקרים ,העליה השנייה ,)עורך(ישראל בר טל : בתוך ,'הפועלת בעלייה השנייה' ,דפנה יזרעאלי ודבורה ברנשטיין 37

  517' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר; 505' עמ ,ספר העליה השניה ,וכן שפרה בצר; )יזרעאלי וברנשטיין :להלן( 298' עמ) 1997
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עם זאת המרכז  38.היתה רבה יותר כך היו עבודות החברה רבות יותר והציפיות גבוהות יותר

  . היה עדיין עבודת המטבח

בקבוצה או בחווה החקלאית כלל הבאת מים ממקור ' בעלת הבית'סדר היום של הפועלת 

ציודם במזון למשך יום  ,הכנת משקה חם לחברים לפני היציאה לעבודה ,המים הקרוב

נקיון  ,שימורי מצרכים עונתיים ,קניית מצרכים ,בישול ארוחה חמה ,נקיון המטבח ,העבודה

יומה החל  39.וכן לישת בצק ללחם ,תיקון בגדים ,כביסה ,יםכללי ולעיתים אף שיפור המגור

. לרוב בלישת הבצק ללחם ,לפני היציאה לעבודה ונגמר מאוחר מאוד - לרוב מוקדם מאוד 

היו קשיים  ,על מדורה ,רבות מהצעירות מספרות שבישלו בחוץ -התנאים במטבח היו לא קלים 

 ,שבמטבח המשותף שהיה לקבוצתם שרה חנקין מספרת-חיה 40.בהבאת חומרי ההסקה והמים

בעיקר  -היתה תורנות בחלק מהמשימות  ,1904-ברחובות ב ,בתחילת הדרך ,קבוצת הומל

תורן היה נשאר עם המבשלת ועזר לה  -כך גם בחלק מהקבוצות המאוחרות . בלישת הלחם

ה בקבוצות אחרות היה תורן שדאג לעבודות אל. במיוחד בהבאת המים - בעבודת הקשות יותר 

אך לעיתים נשכחו המטלות והמבשלת נשארה לבד כשגם מטלות  41.לפני תחילת העבודה

  . חלק ממטלות המבשלת היו קשות פיזית ואחרות דרשו מיומנות רבה. התורן עליה

עבודת  ,העבודה במטבח: יחסו הראשוני של ברמן אל עבודתה של מלכין היה אם כן מוצדק

יתר על כן החוות והקבוצות התקשו לתפקד ללא . היתה אכן קשה ומקצועית ,'בעלת הבית'

כך בכל פעם שהמבשלת לא יכולה למלא את תפקידה נקראה חברה אחרת למלא את . מבשלת

שהיתה בארץ  ,לכן זכתה בתיה ברנר 42.מקומה והחברה לא יכולה לעזוב עד שבאה מחליפתה

ברנר נקראה החברה שעל המטבח חלתה ו -להצטרף לקבוצה בחולדה  ,רק שבועות מעטים

מכיוון שהבחורה שלהם חלתה והם נשארו לגמרי בלי עזרה  ,הם כותבים"להחליף אותה 

אז  ,כאשר צחקה מרים ברץ ,כך 43."הרי הם מבקשים שאת תבואי תיכף ומיד ,במטבח

ושל יוסף ברץ שחיו אז בעתלית החליטו  ,למראה לבושם ומאכלם של אחיה ,אוסטרובסקי

   44.ביתםלהזמין פועלת שתהיה מנהלת 

                                                           
- תל( ,ספר השומר ,חוה אלון: בקבוצת השומרים ברחובות היתה רחב ביותר) אוסישיקין(כך למשל תפקידה של חוה אלון  38

' מספר העליה השניה ע ,צפורה זייד; 513' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר: וראו גם; )ספר השומר: להלן( 357' עמ) 1957: אביב

  'השומר'הרחבת תפקיד המבשלת אפיינית במיוחד לקבוצת . ועוד 534
דברי פועלות . ב. ב; 16-17' דברי פועלות עמ ,צפורה זייד; 32' דברי פועלות עמ ,'ן-יהודית א; לשאלת הפועלות ,תחיה ליברזון 39

  513' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר; 43-48' עמ
  תיקי רבקה מחניימי ,ארכיון עין חרוד ,קטע מדברים ,למשל רבקה מחניימי 40
  549' ספר העליה השניה עמ ,יעל גורדון; 534' ספר העליה השניה עמ ,ציפורה זייד: למשל 41
כך החליפה ; )524' ספר העליה השניה עמ ,ברץ(מרים ברץ באה להחליף את מלכין בכנרת כשזו חלתה ונשלחה לכרמל להבריא  42

  )512' ספר העליה השניה עמ ,בקר(במצפה אסתר בקר את ברץ בעבודה במטבח 
  39' דברי פועלות עמ ,.ב.ב 43
  26' כפר על גדות ירדן עמ ,ברץ 44
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כשהחברה . נשים - שמי שעשו עבודות אלה היו באופן כמעט אקסקלוסיבי  ,אם כן ,מתברר

הקמת המטבחים . חלתה החליפה אותה אחרת ולא אחד מחברי הקבוצה או עובדי החווה

המשותפים הפכה את המטבח למקצוע נשי בלבד שגברים כמעט ולא השתתפו בו או השתתפו 

  ?מדוע - השאלה  ,ם כךא ,נשאלת. בו כתורנים בלבד

  המטבח כתפקיד נשי. ב

ועד שברץ נקראה  1906-מאז הקים אהרונוביץ את מטבח הפועלים ב -תוך שנים אחדות 

הפך המטבח למקצוע שהוא באופן בלבדי מקצוע  - 1909- להחליף את מלכין שחלתה בכנרת ב

מלאו גברים מדוע נותבו הצעירות לעבודת המטבח ומדוע לא  ,מדוע: נשאלת השאלה. נשי

  ?עבודה זו גם כשלא היו נשים במקום

הבישול ושאר המלאכות הקשורות במטבח נתפשו תמיד  -הגיוני  ,על פניו ,מהלך זה נראה

הגברים שבחבורה הניחו אם כן שהצעירות יודעות את המלאכה כשם . כתפקיד הנשים

יעשו זאת  היה שאם צריך לבשל בחברה החדשה" טבעי"רק . שאמותיהם ידעו את המלאכה

 ,שאם יש צורך לדאוג להזנה ולצרכים בסיסיים אחרים; בכל חברה ,אלה שמבשלות תמיד

   45.ידאגו לכך הנשים

למטבח של פועלים הלכו אלה מאתנו שמקודם מלאו תפקיד של תלמידות או "אבל 

רבות . 1912-כותבת שרה מלכין ב 46."מובן שמנהלות משק מופתיות לא היינו. תופרות

חלקן עבדו . שתייכו למעמד הבינוני ולא עברו חניכה משמעותית בעבודת הביתמהצעירות ה

טענתה זו . הבישול ושאר העבודות היו אם כך זרים להן. אחרות למדו ,מחוץ לבית לפני העליה

שרה חנקין -חיה. מבין הצעירות היו לא מעט שידעו לבשל -של מלכין היא אולי גורפת מדי 

חלק . וגם אחרות מתארות מיומנות מסוימת בתחום 47מלאכה זו מספרת כיצד לימדה את חבריה

חיו  ,גם אם עזבו את ביתן בגיל מוקדם וגם עם עבדו למחייתן קודם לכן ,גדול מצעירות אלה

בכל זאת בחברה מסורתית בה הבנות לומדות מהאמהות בגיל צעיר לפחות חלק מעבודות 

הם עשו משרתות את רוב עבודות מבתים ב ,מעטות מהן באו ממעמד ביניים גבוה. הבית

מתברר מעדותן שגם אם היו מיומנות בעבודות אלה לא היתה זו מיומנות  ,עם זאת 48.הבית

  .אולי גבוהה מעט מזו של הגברים ,גבוהה

                                                           
כך התפלא חבר הקבוצה על שבתיה ברנר אינה יודעת לבשל ואינה יודעת ; לשאלת הפועלות ,ליברזון; הפועלות בכנרת ,מלכין 45

  43-46' דברי פועלות עמ ,.ב.ב: מלאכות נלוות לבישול
  )הפועלת בכנרת ,מלכין: להלן( 14' עמ ,11 ,)ב"תרע(שנה חמישית  ,רהפועל הצעי ,'ד הפועלת בכנרת"ע' ,ןשרה מלכי 46
  487' ספר העליה השניה עמ ,שרה חנקין- חיה 47
 ,ניגור :להלן( 219-220' עמ ,'כרך א ,הציונות ,'1904-1940 ההשינויים במבנה החברתי והפוליטי של העליה השני' ,סף גורנייו 48

בראשית  ישראל-ארץההגירה ל ,אימיגרנטים ,ר אלרואינתונים נוספים על כלל העולים בתקופה זו אפשר למצוא אצל גו; )השינויים

   60-69' עמ ,2004 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,המאה העשרים
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כפי שנדרשו  ,אבל גם המיומנֹות שבצעירות לא הוכנו לבשל לשלושים אנשים ואף יותר

ת אכן טענו שאין שום קשר בין הבישול הביתי הצעירו 49.לעשות במטבחי הפועלים ובקבוצות

הצעירה : "אותו הכירו חלקן מהבית לבין הבישול במטבחי הפועלים למספר גדול של אוכלים

ואין היא  ,המבשלת במטבחים הכלליים מתלמדת רק לבשל דוד גדול של מרק או דייסה

היו אף כמה  .1913-טוענה תחיה ליברזון ב 50."מתלמדת כלל וכלל לבשל בשביל המשפחה

  51.גברים שהיו דווקא מיומנים בבישול בכמויות גדולות מימי שרותם הצבאי

המטבח הארץ ישראלי היה שונה מהמטבח המזרח אירופי אותו הכירו הצעירים  ,בנוסף

אלה מבחינת המרכיבים או  -אותה אפשר לשעתק  -לא מבחינת טכניקת הבישול  ,והצעירות

מרכיבים רבים שהיו בסיסיים באירופה לא היו בנמצא כלל  52.'הפרודוקטים'בשפת הימים ההם 

בארץ ורכיבים אחרים ואף מרכזיים ביותר כגון עגבניות זיתים ושמן זית היו חדשים ובלתי 

הרכב  54.מרכיבים אלה היו זמינים וזולים ולכן רווחים ביותר 53.מוכרים לצעירים ולצעירות

האקלים הארץ  55.טניות רבות יותר מבאירופההמזון של הצעירים היה שונה והוא כלל למשל ק

בחום יש צורך במזון קל  -ישראלי החם חייב התייחסות אחרת למזון הן מבחינת צרכי הגוף 

בניגוד לחברות הגירה . בחום מצרכים מתקלקלים מהר יותר -יותר והן מבחינת השימור 

מלבד הקושי  ,לא שאפו אנשי העליה השניה לשעתק את המאכלים של ארץ המקור ,אחרות

  56.לא קים ,גם כאן ראו צורך לקומם מטבח לאומי חדש ,ביבוא מצרכים

                                                           
לשאלת  ,ליברזון: להלן(ג "רעא סיוון ת"י ,13באפריל  18 ,27 ,שנה ששית ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלת' ,תחיה ליברזון 49

  )הפועלת
  שם 50
   71' עמ' משפחת האדמה ד 51
על . ישראל וממנה אך מזון מיובא הוא תמיד יקר יותר ולכן לא בישלו אותו במטבחי הפועלים-היה כמובן יבוא של מזון אל ארץ 52

) 2000 :ירושלים( ,לא על הרוח לבדה ,רוסנחום ג: בתוך ,'מנית'ישראל בשלהי התקופה העות- כלכלת ארץ' ,נחום גרוס: יבוא המזון

. לעומת זאת יוצאו קטניות ופרות יבשים. אורז קפה וסוכר ,מהנתונים שמביא גרוס עולה כי לארץ יבאו חיטה או קמח. 22-23' עמ

  . בישלו הרבה קטניות ,גם על פי זיכרונות המבשלות והאוכלים ,עניין זה מסביר מדוע במטבחי הפועלים
  נות העולים עולה כי יהודי מזרח אירופה לא אכלו עגבניות ואת הזיתים לא הכירו כללמתוך זיכרו 53
אף שהמקור מוקדם לעליה השניה הוא מלמד על ). א"תרנ: ירושלים( ,וסוריה ישראל-ארץמורה דרך ב ,לונץ אברהם משה 54

לפת  ,מלפפונים ,אבטיח ,זיתים ,יותר היו דלעתהמוצרים הזולים ב. מצרכים שהיו באופן ממוצע זולים יותר ואחרים שהיו יקרים יותר

כיוון רשימה נוספת מראה כי זולות במיוחד היו העגבניות ו. לא התגברו אפילו אנשי העליה השניה ,כך נראה ,על בישולה ,במיה –וגם 

  .הן למעשה היו זולות יותר שלא היה צורך לבשלן
 Sami Zubaida, 'Rice un the: ם של העניים במזרח התיכוןמחירי הקטניות היו זולים יחסית והיו מקובלים כמזונ 55

Culinary Cltures of the Middle East', in Sami Zubada and Richard tapper (Ed), Culinary cultures of the 

Middle east, London & new York, 1994, p. 93 זבידה מתייחס גם לדגנים .  

נדודי עמשי  ,יעקוב רבינוביץ אבל אפשר למצוא לכך סמנים בספרות למשל ,יצור מטבח ציונינכתבו מעט מחקרים על הניסיון ל 56

עמשי אינו אוהב את הבישול המזרח אירופי ומבשל לעצמו מאכלים ). נדודי עמשי ,רבינוביץ :להלן( 36' עמ) 1929: ירושלים( ,השומר

- גם בספרי בישול אפשר למצוא ניסיון ליצירת מטבח מיוחד לארץ .מקורם מהגליל –מזרחיים שמוצגים בספר כלאומיים ונכונים יותר 

הנושא התגלגל גם לספרים . ישראלי-בשנות השלושים יצאו לאור שני ספרי בישול שהנושא שלהם היה בישול ארץ. ישראל היהודית
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היתה זו . כך היה הבישול וניהול המטבח למלאכה חדשה שגברים ונשים לא הכירו כלל

היו מקרים בהם גברים הם אלה שלימדו את הצעירות כיצד לבשל . מיומנות שרכשו עם הזמן

רונוביץ הוא שלימד את שרה מלכין בישול וניהול המטבח אה. ועוד מלאכות הקשורות בבישול

כך גם בתיה ברנר למדה את המלאכה שיועדה לה  57.ומלכין אף טענה שעשה זאת בכשרון רב

שכן החברה האחראית היתה  ,אף שהתפלא על שאינה יודעת את המלאכה ,מחבר הקבוצה

מיומנות בה לנשים היה בסיס  ,לא היתה זו מיומנות שנשים הכירו טוב יותר -דהיינו  58.חולה

  .רחב באופן משמעותי מאשר לגברים

בעבודת  ,זה מקרוב באו ,את הקשיים הקשורים בחוסר הידע וחוסר המיומנות של הצעירות

על כישלונה בעבודת . המטבח אפשר להכיר מתוך חוויות המטבח הראשוניות של בתיה ברנר

ר מחוסר ההכרות שלה עם העבודות כישלון זה נבע בעיק. המטבח סופר כבר בפרק הקודם

דברים  59.אמרה עליה החברה הותיקה" אבל אינה מסוגלת ,היא אמנם רוצה לעבוד: "במטבח

עובר זמן מה : "מספרת דבורה דיין על לישת לחם ,שהסתיימו בהצלחה גדולה יותר ,דומים

הקמח  האצבעות אינן מצייתות לי ולמרות התאמצותי לא כל ,והידים כבר רועדות מעיפות

דיין מצליחה לבסוף ". על דעת עצמי אני מוסיפה מים והקמח הופך לחומר דבקי. התלכד לבצק

   60...ללוש לחם לחמישים איש

המפגש עם חומרי הבישול החדשים לא מתואר כבעיה בפני עצמה בזיכרונותיהן של 

ח ככל הנראה מכיוון שהן לא ידעו לבשל גם את החומרים המוכרים להם ממזר ,הצעירות

היה טראומטי לגברים  - במיוחד העגבניות והזיתים  -המפגש עם המאכלים החדשים . אירופה

האם שזיפים ? מה הפרי השחור הזה שעל גבי הסלט: "כפי שמתארת זאת רחל ינאית ,ולנשים

? שהחברים פרצו בצחוק ,האם התעוותו פני -נוגסת  ,נוטלת אחד ,אני מושיטה את ידי? קטנים

 61".לבושתי -נאלצתי לפלוט אותו  ,אולם כשטעמתי אחד! שנתחבבו עליהםהרי אלה הזיתים 

 ,קנינו לחם: "על כך כותבת מרים ברץ. אך בישול החומרים החדשים לא מתואר כקשה במיוחד

הצעירות למדו עד מהרה להשרות  62"..."כיד המלך"מעט עדשים ושמן וערכנו סעודה  ,אורז

   63.את הקטניות למשל

                                                                                                                                                                      

הבישול 'נוסף הוא הספר  וספר. ו"באחריות ויצ 1948שיצא לאור לראשונה בשנת ' כך נבשל'מאוחרים יותר שהידוע מבינהם הוא 

בניגוד לאקלים  ,שימוש בתבלים חריפים רצוי בתנאי אקלימנו: "צוקרמן כותבת למשל. שכתבה ליאורה צוקרמן' ומשק הבית

   15' שם עמ." האירופי
  מזיכרונות פועלת ,מלכין 57
ספר העליה השניה  ,נחמה זיצר :למשל: נשים נוספות מספרות כי למדו את המלאכה מגברים; 43-44' דברי פועלות עמ ,.ב.ב 58

  542' עמ
  4' דברי פועלות עמ ,.ב.ב 59
  25' דברי פועלות עמ ,דבורה דיין 60
  )אנו עולים ,ינאית: להלן( 26-27' עמ) 1959: אביב-תל( ,אנו עולים ,רחל ינאית בן צבי 61
  526' ספר העליה השניה עמ ,ברץ 62
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עבודות המטבח ובמיוחד העבודות הנלוות  ,ה שאפשר היה אולי להניחבנוסף ובניגוד למ

היו  ,בהם עזרו גם הגברים ,לא רק הובלת המים והעצים להסקה. דרשו גם כוח פיזי רב ,אליהן

גם הסקת התנור או המדורה עליה בישולו וגם עצם הבישול לקבוצה גדולה . עבודה פיזית קשה

כך גם לישת בצק  ,היו עבודת שדרשו כוח רב ,וחהעל אש פת ,של אנשים בסירים גדולים

השעות . ותוהכביסה שהיתה אחת העבודות הקשות ביותר בתנאי החוות והקבוצ 64ללחם

בכל העולם מופיעות עבודות הבית  -לא היתה זו תופעה יחודית . הארוכות הוסיפו לקשיים

כך גם כשמדובר  ,רבות מרוב העבודות האחרות ,כעבודות קשות שבהן עובדים שעות רבות

על אחת כמה וכמה עבודות בית לשלושים איש ויותר כפי  65.במשרתות במשק בית בודד

כאן וכאן לא היתה הכרה בקושי והעבודה . שעבדו המבשלות ובעלות הבית בחוות ובקבוצות

  .נתפשה כקלה יחסית

ת יש להוסיף א ,חוסר הידע של הצעירות ואי ההכרה בכל אלה ,אי ההתאמה ,על הקושי

בניסיונן לעצב  ,ולו באופן אינטואיטיבי ,תיאורטית שהנחתה אותן-התפישה האידיאולוגית

תפישות מקובלות באירופה . דמות אשה יהודיה חדשה ולקדם את מעמדן החברתי והכללי

בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים ראו דווקא במטבח את בית הכלא של 

מקום מפלט לאדם העובד מקשיי היום יום בתפישה ככל שעלתה חשיבות הבית כ 66.האשה

הקפיטליסטית הבורגנית וככל שתפישות אלה האדירו את דמות האשה המייצרת מקום מנוחה 

כן עלו גם התפישות הרואות בבית  ,זה מתוך אהבה ומסירות וללא צורך בכל תמורה אחרת

טבח לעבודות נחוצות באירופה המערבית ובאמריקה הפכו הבית והמ. ובמטבח מלכודת לנשים

הן היו נושא לספרים  ,החלו ללמד אותן כחלק מתכנית הלימוד בבתי הספר. ביותר לחברה

כל אלה לא העלו את ערכן  67.ולמגזינים והן היו קריטריון מרכזי לבחינתן של נשים כראויות

הקושי של עבודות  ,לכן. של עבודת הבית ושל העובדות בהן ,הכלכלי והפוליטי ,הממשי

היותן עבודות ללא תמורה כלכלית  ,התלות שהן יוצרות בעובד בשכר ,הסיזיפיּות שלהן ,יתהב

נתפשו אצל גברים ונשים בעולם שעסקו במעמדן החברתי של נשים כאחת הסיבות  ,הולמת

                                                                                                                                                                      
  32' דברי פועלות עמ ,ן-יהודית א 63
  561' ספר העליה השניה עמ ,שושנה מרון; 507' ספר העליה השניה עמ ,שרה קריסגר; 16-17' עמ ,דברי פועלות ,ציפורה זייד 64

65
 Elizabeth Roberts, Women's work 1840-1940, (Cambrige: 1995) p. 20 )עבודת נשים: להלן(  

66
 Catherine Hall, 'The History Of The Housewife', in: Ellen Malos, The politics Of Housework, 

(London: 1980) p. 62, הול: להלן  

67
 Stephen Mennell, All Manners Of Food, Eting And Taste In England and France From The 

Middle Ages To The Present, (Oxford: 1985) pp.130-131  
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עבודות הבית לא אפשרו להן לצאת וללחום על מקומן . העיקריות לנחיתות החברתית של נשים

   68.ירו כחשובות ביותר לקיומו של העולם הבורגניומעמדן דווקא משום שצו

על כל אלה יש להוסיף את גישתן המיוחדת של נשות העליה השניה שהעלתה על נס את 

לא נתפש בעיניהן רק  ,אם כן ,המטבח. המחויבות לעבודה יצרנית ובמיוחד לעבודה החקלאית

לתיקון היחיד בדרך  ,ככלא נשי אלא גם כמכשול בדרך למילוי החובה הלאומית העליונה

יותר טוב לעבוד בכל עבודת פרך "לא פלא אם כן שתחיה ליברזון טוענת כי . לתיקון האומה

  69".מאשר להיות מבשלת

מטבח נשות העליה השניה - למרות הסיבות המעשיות והאידיאולוגיות לניתוק הקשר אשה

. בה שלהןרבות מהן ראו בעבודות אלה חו -יתר על כן . נותבו לעבודת הבית המטבח

לבנית חברה חדשה וצודקת לא הצליחה לחלחל לשכבות  ,מחויבותה של חברה זו למהפכנות

בעוד רבות מהנשים התמרדו כנגד התפישה הגורפת . עומק אלה בתפישת תפקידי נשים וגברים

הם חזרו וביקשו לראות את מרכז חיי . גברים רבים לא שינו את עמדתם כלל ,כי מקומן במטבח

  ?מטבח כל כך חזק בקרב אנשי העליה השניה-מדוע היה הקשר אשה. מטבחחברותיהן ב

  

  מגדור העבודה

על פי דבריה  70"הגברים כאן מכירים רק בזכותה של הצעירה להיות מבשלת"מה גרם לכך ש

מדוע ראו הצעירים את תפקידן הראשי של הנשים '? שכול וכישלון'של אסתר ברומן 

  ?כמבשלות וכבעלות בית

אבל תשובה מסוג זה . תור שאלה זו בתפישה מגדרית שמרנית של הצעיריםקל יהיה לפ

אמנם מוזנים  ,מטבח כמו גם היחס לעבודת המטבח כעבודה נחותה-הקשר אשה. אינה מספקת

אך יש להם גם מרכיבים נוספים הקשורים באופיה של חברת הצעירים  71,מרעיונות שמרניים

הקשר . צעירה ובניסיונם לבנות חברה חדשהבייחודם כחברת מהגרים  ,בני העליה השניה

מטבח בתפישתם של חלק מהצעירים היה כל כך חזק שנכון יהיה לברר את מרכיביו - אשה

   .וסיבותיו בכדי להבין את תפישתם הכוללת של הצעירים

היא עבודת  -תפישת האשה כעזר כנגד הגבר ואת עבודתה כעבודת סיוע לעבודה המרכזית 

והיא בולטת במיוחד בטקסטים  ,בכתביהם של אנשי העליה השניהבולטת מאוד  -הגבר 

הטענות המרכזיות המועלות בדיונים בנושא תפקיד האשה . המקשרים נשים לעבודת המטבח

                                                           
: ל נשים ביישוב ועזרתם של ארגוני נשים יהודיותחקלאית ש- מפעל ההכשרה המקצועית' ,חכים-כן אסתר כרמל 31-32הול  68

  )כרמל חכים: להלן( 55' עמ) 2003: חיפה( ,'1911-1929
  לשאלת הפועלות ,ליברזון 69
  1495 'עמ כתבים ,ברנר ,'שכול וכישלון' ,ברנר. ח. י 70
חיותה ." בשלת והמכינהעליה לקבל את התפקיד היעוד לה מימים ימימה את תפקיד המ: "או כפי שמנסחת זאת חיותה בוסל 71

  רשימות שונות ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,ללא כותרת ,בוסל
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היא כיבוש  -וכן בנושא המטבחים הן שתפקידן של הנשים לעזור לגברים בעבודה הממשית 

הגשים תפקיד זה של הנשים הוא הצורך הבסיסי ביותר ולכן גם הדרך הנכונה ל. העבודה

שנזכרה  ,1910-הטיעון מוצג בצורה ברורה במיוחד בדיון בועידת הפועל הצעיר מ. המטבח

אותו טיעון מצוי במקורות . אמורות לבוא לעזרת הגברים ,על פי הדובר הראשי ,נשים. כאן

   72.רבים נוספים

ך בה תפשו הגברים הטענות בדבר משניות האשה בתחום העבודה היוו חלק מרכזי בדר

כיבוש העבודה היה : אין להתייחס לתפישה זו בצורה צינית דווקא. הצעירים את שדה העבודה

עניין מרכזי בחייהם ועל מנת לבצע משימה זו בצורה הטובה ביותר היה צורך ממשי בעזרה 

שהו מי ,כדי שיוכלו לעבוד בשדה כל היום בצורה הטובה והיעילה ביותר ,דהיינו. בתחום הבית

אך טבעי היה  ,בעולם ממנו באו. לדאוג לבית -לנקיון ולסדר  ,היה צריך לדאוג לאוכל

העובדים יהיו הגברים שהיו אמורים להיות חזקים יותר ומתאימים  -שהחלוקה תהיה מגדרית 

שיסייעו לגברים  ,העוזרות לעובדים יהיו הנשים; "לכבוש"יותר לסוג העבודות אותן היה צריך 

הצעירים לא הרגישו . לכאורה מטלות קלות יותר המתאימות להן יותר ,י הביתבדאגה לתחומ

שבכך הם משכפלים את תפישת הנשיות במושבות וכן בחברה היהודית במזרח אירופה ממנה 

מבלי לבדוק את השתנות  ,תפישה אותה ביקרו בצורה חריפה ביותר וממנה ביקשו להנתק ,באו

של עבודות " שקיפותן. "דשה אותה ביקשו לייסדהתנאים ואת התאמת השכפול לחברה הח

  .אפשרה תפישה זו ,למרות שהצעירים כבר נחשפו לצורך לשלם בעבורן ,הבית

דהיינו חלוקתה על פי  - ניתובן של הצעירות אל המטבח היה רכיב מרכזי במגדור העבודה 

בכלל ולשוק האופיינית לשוק העבודה  ,תופעה זו. מגדר לעבודת של נשים ועבודות של גברים

לצמצמם אפשרות של  ,על פי תפישות מסוימות ,מטרתה ,העבודה של ראשית המודרנה בפרט

החשש מתחרות גדל במצבים בהם יש תעסוקה  73.תחרות בין גברים לנשים בתוך שוק העבודה

אם  ,ניתובן של הנשים למטבח הפחיתה. כמו בחברה של אנשי העליה השניה ,חלקית מאוד

היתה אחד מחששותיהם  ,שכפי שהראה הפרק הקודם ,העבודה החקלאית את התחרות על ,כך

האקסקלוסיביות בקשר בין נשים למטבח לא אפשרה לכאורה תחרות  -מצד שני . של הגברים

ובאופן מעשי לא חייבה גברים לנסות ולהשתלב בעבודת  ,בין גברים לנשים על תחום זה

רק כגורם מנטרל עוד אלמנט בתחרות שמגדור זה של העבודה לא פעל  ,כך. המטבח והבית

. אלא גם שימור דפוסי מגדר ובעיקר חלוקת כוח בין נשים לגברים ,הקשה על מקומות העבודה

ומקצועות מכניסים  ,בתהליך זה מקצועות מכניסים ונחשבים חברתית היו למקצעות גבריים

גם הדרה חלקית מבלי משים יש בתהליך זה . פחות ובעלי סטטוס נמוך היו למקצועות נשיים

של נשים מתוך הפוליטיקה שכן התמשכות החובות הביתיים על היום כולו לא אפשרו לנשים 

                                                           
  לשאלת הפועלות ועוד ,ליברזון; הפועלת הכנרת ,מלכין; 16' עמ ,א"ב חשוון תרע"כ ,1910' בנוב 24 ,3חוברת  ,הפועל הצעיר 72

73
 Veronica Beechey, Unequal Work, (London:1987) p.21 
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והשכר הנמוך של עבודות אלה הדיר אותן  ,להשתלב במערכת קבלת ההחלטות החברתית

כך לעיתים קרובות אפילו את המטבח ניהל  74.לעיתים מהחלטות כלכליות גם בתחום הביתי

כן שנשים ניסו להתחרות על מקצועות גבריים והגברים מבין אנשי העליה  לא פלא אם 75.גבר

  .השניה לא בקשו להתחרות עם הנשים על עבודות המטבח

חושפים את הדרך בה התרחש תהליך זה ואת מבני  הם. כל אלה אינם מהווים הסבר מספק

 ,מורכבותה על ,אבל בכדי להבין את התפישה שעמדה בבסיס מגדור העבודה. הכוח שתמכו בו

 ,אנשי העליה השניה ,חשוב ראשית להבין את משמעותו של המטבח בתפישה של הצעירים

המשמעויות הרבות שנתנו הצעירים להזנה . ולַקֶשר בין תפישה זו לבין תפישת הנשיות שלהם

למטבח ולעבודת המטבח היו מרכזיות בניתוב נשים לעבודת המטבח  ,לבישול ,ולאוכל

חלק ממשמעויות . ות בדרך בה תפשו הצעירים את עיצוב היהודיה החדשהובמיוחד היו מרכזי

אבל רובן סמויות וניתן לחשוף אותן מתוך התנהגויותיהם של הצעירים במטבחים  ,אלה גלויות

  . 'בעלת הבית'המשותפים ומתוך יחסם למבשלת או ל

  

  חשיבות תפקיד המבשלת בחיי הצעירים -המטבח והחיים 

 1913אפיזודה קטנה שאירעה בקיץ . טבח היה אמביוולנטי מראשיתויחסם של הפועלים למ

ונחגגו חגיגות סיום ' מלחמת השפות'בתקופה בה התנהלה . מדגימה יחס זה בצורה טובה

פועלי 'התפרסמה בעיתון  ,ג"בתמוז תרע ,'הרצליה'הלימודים של המחזור הראשון בגימנסיה 

וכך אמרה . ל הוועדים של מטבחי הפועליםמודעה שקראה לכנס מועצה לכ ,'האחדות' ,'ציון

בין המוסדות שנוצרו על ידי הפועלים העברים בארצנו תופשים המטבחים מקום : "המודעה

חוסר הרציפות בקיומם והצורך להסדיר את העניין בכלל מחייבים  ,מצבם הרעוע 76,"חשוב

ח על קיום המועצה דיוו. דומה שלא היה ליוזמה זו המשך ,למרות זאת. כינוס מועצה מסוג זה

בו לא התפרסמה המודעה ' הפועל הצעיר'וגם לא ב' האחדות'ועל החלטותיה לא מופיע לא ב

  .לא תפשה מקום בתודעת בני התקופה ,גם אם התקיימה ,המועצה לניהול המטבחים 77.כלל

אך הפועלים לא  ,היו חשובים לקיומו של הפועל ואף מרכזיים בחייו ,אם כך ,המטבחים

הציעו  ,בקשו עצות: "שמואל דיין מתאר את הדיון במזון ובמטבח כך. בנושא זה ששו לעסוק

כמו  ,מתוך חוסר יחס לדבר קל ערך כזה ,אולם על פי רוב היו מבטלים את הדברים ,הצעות

                                                           
  129-134' קינטוש וזי עממ 74
' כ ,38-39חוברת  ,שנה רביעית ,האחדות ,'ישראל- לועדי מטבחי הפועלים בארץ': כך עולה גם מההודעה על אספת המטבחים 75

) 1962: אביב- תל(דרכה של דגניה: כך בדגניה הציעו להוסיף אקונום לניהול המטבח כדי לדאוג לחסכון; 30-31' עמ ,א"תמוז תרע

ספר  ,חיה קרול: אפילו במטבח בזיכרון יעקוב אותו ניהלה חיה קרול היו שותפים גברים לניהול). דרכה של דגניה: להלן( 57' עמ

   364' השומר עמ
   30-31' עמ ,א"תמוז תרע' כ ,38-39חוברת  ,שנה רביעית ,האחדות ,'ישראל-לועדי מטבחי הפועלים בארץ' 76
  'הפועל הצעיר'אולי משום כך לא הופיע המודעה ב. קלוב הפועלים ביפו חתומים על המודעה נציג של פועלי ציון ונציג 77
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החברים הבודדים לא הרבו להתעקש על עניין זה כדי שלא ... הדאגה והטיפול בענייני אוכל

העיסוק במטבח נתפס אם כן כלא חשוב ואולי אף  78".ה לקיבהבדאג ,יחשדום בגשמיות יתירה

היה העיסוק  ,שהרעב היה חלק מחוויות הבסיס שלה ,בחברה שהתגאתה בקיום דל. כלא מכובד

אנשי  ,בתפישה העצמית שלהם. בתחומים שקשורים לתנאים הפיזיים של הקיום תעודת עניות

למה אם כך שיעסקו ; "קב חרובים"לא היה להם צורך ביותר מ ,"הסתדרו"העליה השניה 

   ?בנושא זה

אבל למעשה מדבר על מטבחי הפועלים  ,בקטע זיכרונות הממוקד במטבח הפועלים בחדרה

המטבח מהווה מרכז חברתי . חשף צבי ליברמן פן נוסף ביחס המיוחד למטבחים ,בכלל

פואי בו והוא תפקד אף כסוג של מרכז ר ,סוג של בנק ומקום התכנסות ,לפועלים במושבה

האכילה היתה אם כן אמנם רק חלק מתפקוד המטבח אך חלק . קיבלו הצעירים את החינין

. סביב המזון והבישול התפתחו טקסים ויחסים מורכבים בין האוכלים למבשלת. מרכזי ביותר

זו נפגעה מיחס האוכלים והם : מיטיב לתאר את מצבה של המבשלת ,כחלוף השנים ,ליברמן

מתוך . החברה הכי קרובה אליה ,הפגיעה מרחיקה אותה מחברתם. עו בהאף לא שמו לב שפג

..." צעירות ביוקר ,בוקר ,בוקר: "קטע זה של ליברמן עולה גם הקשר הברור בין נשים למטבח

: מטבח-החרוז מתאר על פי ליברמן את הקשר צעירות. הוא מצטט חרוז שנהגו לחרוז הפועלים

מצד שני הוא חוזר מתאר . המטבח לא יכול היה להתקייםהן היו העובדות העיקריות ובלעדיהן 

. ליברמן טוען שכל עוד התקיים המטבח לא ידעו להעריך אותו. את חוסר המיומנות שלהן

  79.לאחר שנסגר הבינו את חשיבותו

רבים מאנשי העליה השניה ראו בהתמדה . היחס למטבחים קשור ליחס לחיי היומיום בכלל

 ,אבל למרות זאת. את פסגת המעשה הציוני ,ש שביל ובנטיעת עץבכיבו ,ובחיים בארץ ישראל

לא ניתן לחיים עצמם מעמד דומה לזה של  ,גם בקרב אלה שהעלו את המעשה היומיומי על נס

בין : היה זה מתח ידוע בקרב אנשי העליה השניה 80.של מעשי גבורה ושלל קרבות ,הכיבוש

גם  -יתר על כן . ם ואפילו בין השומר לפועלבין מעשי גבורה למעשי יומיו ,כיבוש להתישבות 

שלא היה קשור באופן ישיר  ,ניהול החיים היומיומי: בניהול חיי היום יום היתה היררכיה

 ,אולי ,בכלל זה היו המטבחים שהיו. היה במקום הנמוך ביותר בהיררכיה זו ,בעבודת האדמה

המטבח היה רחוק ביותר . החומרי והעצמי ,הסמן הקיצוני ביותר לעיסוק ביומיום הגשמי

  81.מהעבודה והיה בעיסוק בו נגיעה למותרות ולפינוק

                                                           
  )עם חצי יובל: להלן( 75' עמ) 1935: אביב- תל( ,עם חצי יובל שנים של דגניה ,שמואל דיין 78
  272-274' ספר העליה השניה עמ ,ליברמן 79
   476' עמ ,מחקרים ,העליה השניה : וךבת ,'השומר'ו' בר גיורא'השמירה ואירגוני  ,ההתגוננות' ,יעקוב גולדשטיין 80
 ,רבים מאנשי העליה השניה ראו בעיסוק בחומרי דבר חשוב מאין כמותו. כאן אולי חל בלבול בין העיסוק בחומר לבין מותרות 81

העליה השניה  ,העליה השניה בעיני עצמה ובעינינו ,שמואל אלמוג: למשל(חלק מתיקון האומה היהודית שנתפשה כרוחנית מדי 

  .אבל האכילה שהיא חלק מהחומר נתפשה לעתים כמשהו שלילי). 48' עמ ,מחקרים
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כמו  ,בחברת צעירים בה שרר רעב לפחות בחלק מהזמן. לאכול היה צריך -ולמרות כל זאת 

הרעב  - ואכן . גם אם לא בדיונים ,היה האוכל עניין מרכזי במחשבה ,בקרב אנשי העליה השניה

רבים מהם מתארים  82.ליה השניה וכך הוא מופיע בזיכרונותיהםהיווה חלק מחוויות אנשי הע

הרעב נתפש כחלק מהקשיים שעל הפועל  83.כיצד עברו ימים ללא אוכל או שחיו על לחם בלבד

ליחס האיכרים לחלוצים ולמאבק  ,הוא היה אחד הסמלים לחוסר העבודה. להתגבר עליהם

  . לכיבוש העבודה ולכיבוש עצמם

האוכל הוא נושא מרכזי  ,כך. עניין חשוב ביותר ,הימצאותו והעדרו ,בשל הרעב היה האוכל

בה חוזרים פעם  ,'ביער בחדרה'הוא נושא בולט באידיליה . בכמה יצירות ספרות בנות התקופה

פנטזיות על ארוחות הערב במושבה ותיאורי  ,ארוחת הבוקר בשדה: אחרי פעם תיאורי ארוחות

בהם מופיעים שומרים וההווי שלהם מתוארת ארוחת  בכמה שירים ,בדומה 84.עבודת המבשלת

הארוחות  ,מוזכר המזון' בין מים למים'כך גם בראשיתו של  85.הלילה בשמירה או אחריה

  86.בפרוט יחסי ,המבושלות בבתי שתי האמהות בירושלים והמחסור במצרכים

י "ש .איפשר יבולה של ארץ ישראל קיום מספק ובזול יחסית ללא אוכל מבושל ,לכאורה

פירות אלה . מפירות הארץ' תמול שלשום'עגנון מתאר את הסיפוק העצום של גיבור הרומן 

מהווים ארוחות טעימות ' תמול שלשום'על פי  ,זולים וזמינים ,מגוונים ,שהם רבים

ארוחת הפועל המקובלת מתוארת ביצירות ספרות . מעורר תיאבון ,תאורם עסיסי 87.ומשביעות

כל אלה אינם דורשים בישול  88.ולחם ,עגבניה ,ה השניה כוללת זיתיםובזיכרונות אנשי העלי

  .לעיתים מצורף אליה משקה חם 89.מזינה ומספקת ,ומתוארים במקורות שונים כארוחה טובה

היו  - מיבולה של ארץ ישראל  ,ירקות נוספים ופירות ,עגבניות ,זיתים - המזון הלא מבושל 

ובעיקר ובהנאה  ,באכילתם. ההתנערות מהגלותוכאלה נתפשו כחלק מ' מאכלי ארץ ישראל'

                                                           
מעניין לציין שבסיכומי התקופה כגון ההרצאות של ברל כצנלסון בפני הבחרות הסוציאליסטית או חיבורו של בלינסון  82

הוזכרה דלות ובמיוחד נזכרה . ניהשנים לעליה השניה לא נזכר הרעב כחלק מתלאות אנשי העליה הש 25לכבוד ' המורדים במציאות'

יצחק ; 180' ספר העליה השניה עמ ,אליהו אבן טוב: למשל. אבל הרעב עולה באופן ברור מזיכרונות אנשי העליה השניה. בדידות

: גם תחיה ליברזון מספרת על הרעב. מה האוכל המשביע ביותר –הוא מספר על ויכוח  – 248' ספר העליה השניה עמ ,רוזנבלט

   41' פרקי חיים עמ ,סוןליבר
  273' צבי ליברמן ספר העליה השניה עמ: למשל 83

) ד"פורסם לראשונה בתרע(ג "מ- ט"י' עמ) 1945: אביב-תל( ,ספר האידיליות ,שמעונוביץ ,'ביער בחדרה' ,שמעונוביץדוד  ;

  )ספר האידיליות ,שמעונוביץ: להלן(
  )1908ינואר  – 1907דצמבר (ח "טבת תרע –כסלו  ,חוברת ראשונה ,שנה ראשונה ,הפועל הצעיר ,'בין הכרמים' ,כהן 'צ 85
  1148-1149' כתבים עמ ,ברנר: בתוך' בין מים למים' ,ברנר. ח.י 86
  79-82' עמ ,תמול שלשום ,עגנון 87
  ועוד 498' ספר העליה השניה עמ ,שרה מלכין; הבדידות ,ברנר; 218' ספר העליה השניה עמ ,בדר. ד: למשל 88
כחלק מהתהליך הקליטה של  -על פי תיאורם . עגבניה וזיתים לא היו מוכרים לעולים החדשים מאירופה –ים שני הראשונ 89

' אנו עולים'לעגנון אך הוא מצוי גם ב' תמול שלשום'התהליך ברור במיוחד ב. הצעירים הם למדו לאכול ואף לאהוב שני פריטים אלה

  ). הבדידות ,ברנר(וכן בספר זיכורנותיו של בנימין ברנר ) ועוד 41' ולים עמאנו ע ,ינאית(זיכרונותיה של רחל ינאית בן צבי  –
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. היתה באכילתם גם התקרבות אל הטבע 90.ישראלי יותר וגלותי פחות-הפך האוכל לארץ ,מהם

נוטים לקשור בין אוכל מבושל לתרבות בעוד אוכל  ,ובראשם קלוד לוי שטראוס ,אנתרופולוגים

בקרב אנשי  91.ות של האדםעוד הם מקשרים בין אוכל מבושל לאובדן הנצחי ,נא נקשר לטבע

היא היתה חלק מתהליך ההבראה או  -העליה השניה היתה הקירבה לטבע חשובה ביותר 

כך אפשר היה לתפוש את  92.הבריאה מחדש אותו היה צריך לעבור העם היהודי והיחיד היהודי

  . ובמיוחד פירות וירקות כחלק מנטיה זו אל הטבעי - האכילה של אוכל לא מבושל 

עולה הצורך באוכל מבושל במיוחד כשהצעירים  ,אלה ואולי דווקא בגללם למרות כל

היה  -ויתור על אוכל מבושל  -אכילת אוכל לא מבושל ויותר מכך . נמצאו כבר בארץ זמן מה

אך מכשול זה לא היה . אחד המכשולים שחלק מהצעירים היו צריכים לעבור על מנת להתחשל

לי צורך להנתק מהאוכל הגלותי אך גם בארץ אפשר היה היה או. אמור להיות דרך חיים בהכרח

 ,מתחיל תיאור המזון בתבשילים האופייניים לארץ' תמול שלשום'ב ,כך. להנות מאוכל מבושל

כחלק  ,לא הכיר יצחק קומר לפני שעלה ולמד לאהוב אחרי עליתו ,כמו את הֵּפירות ,שגם אותם

ת היא הדוגמא שנותן עגנון לתבשילים חצילים מטוגנים ברוטב עגבניו. מתהליך ההסתגלות

  93.אלה

מצד שני הוא ' הבחר'כפי שמספר וילקנסקי ב - כך נתפש האוכל המבושל מצד אחד כפינוק 

כשלב בהסתגלות  ,יום שיש לבנות בארץ ישראל-חיי יום ,נתפש כחלק מהחיים הממשיים

הצעירים עם זה שעזבו  - היה סמל לבית  ,ובמיוחד האוכל המבושל ,האוכל. לתנאי הארץ

 ,בטיפול -הוא היה קשור מצד אחד בבית המשפחה ממנה באו. העליה וזה שהם בונים בארץ

אבל גם בחיים החדשים המתרקמים בארץ כחיים יציבים  - בפינוק ואפילו בניוון של הגולה 

תרבות זו היתה אמורה לשלב בין . הבישול היה גם חלק מבניית התרבות החדשה. וממשיים

  94".מקורית"תרבות הארץ ישראלית התרבות הבית ל

                                                           
כבר למד יצחק לדעת את סגולות "כאמור הדבר בולט במיוחד ברומן תמול שלשום וביחס יצחק קומר לעגבניות ולזיתים  90

אף המאכלים . "את פרות הגלות" שוכח"מאוחר יותר הוא . 69' תמול שלשום עמ ,"שמרווים את הלב ומשמרים מהקדחת ,הזיתים

  . 79' שם עמ." שהיו זרים לו ליצחק תחילה נעשו ערבים לחכו
  186-187' עמ) 2004: אביב-תל( ,והמבושל אהנ ,קלוד לוי שטראוס 91
  12' עמ' כרך ג ,פרקי הפועל הצעיר ,'העבודה'  ,גורדון. ד.א" למשל ,דבר מובהק של גישה זו הוא גורדון 92
  79' עמ ,וםתמול שלש ,עגנון 93
. הוא מציין שיש סיבה לקבלת רכיבים שונים מתרבויות שונות. למזון כרכיב בבנית התרבות העברית מתייחס איתמר אבן זוהר 94

הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית ' ,איתמר אבן זוהר": יהודית"קרבה לארץ והתרחקות מתרבות  ,כך האוכל מסמל פשטות

היסטוריון תרבות האוכל טוען שכניסה של  ,סידני מינץ. 173' עמ ,)1980( ,16 ,קתדרה ,'1882-1948 ,ישראל- מקומית וילידית בארץ

אנשים מתחילים לאכול או לשתות מזון חדש כחלק מהבנית . מזון חדש אינה מקרית ואינה קשורה רק לחשיפה לחומרים חדשים

 Sidney W. Mint, Tasting Food, Tasting Freedom, Excursions Into Eating, Culture, and: מעמדית- תרבותית

the past, Beacon Press, Boston, 1996 pp.18-26  
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אבל . כל אלה ומעט יותר נטמעו בתוך הציפיות של הצעירים מהמטבחים ומהמבשלות

הן זה של הקבוצה או החווה  ,היו כי המטבח ,הקשות ביותר למילוי ,הציפיות הממשיות ביותר

  . יהיה תחליף בית ,והן זה המצוי במושבה או בעיר

לזה תן ... כל אחד עם דרישותיו ,אחד בא עם הפרטנזיות שלווכל ... להאכיל ארבעים איש"

 95! [...] "זה דורש קומפוט וזה רוצה פשטידות בכל יום... לזה חביתה של ארבע ביצים ,שמנת

תיאור זה דומה מאוד לדרך בה . 'שכול וכישלון'כך טוענת אסתר על התנסותה כמבשלת ברומן 

 ,י העיקרי היה להשביע את רצון כל האוכליםהקוש. תיארו נשים רבות את התנסותן במטבח

דומה אם כן שמה שציפו הגברים הצעירים לקבל במטבח  96.לגרום להנאה וגם לתת יחס אישי

קשר אישי  ,התייחסות ,הם ציפו לקבל יחס. התזונה ,מהמבשלת היה הרחבה של האוכל

  . ותשומת לב

היתה תופעה שהיו לה  הצמחונות למשל. הציפיה הזו באה לידי ביטוי במגוון דרכים

קשה היה לצעירות להכין : "אך גם היא היתה קשורה ברצון ליחס אישי ,היבטים אידיאולוגיים

עד שרצו הצמחונים [...]. ואם גם לרוב היה האוכל צמחוני בלאו הכי  ,למענם אוכל מיוחד

  . כותב על כך שמואל דיין 97."לעשות לעצמם שולחן מיוחד ולא עלה בידם

גם ֵאם : "מפרשת את הקושי בעבודת המטבח כך' לשאלת הפועלת'ון במאמרה תחיה ליברז

ותהיה הכי מצוינת  -ובפרט אשה זרה  ,אינה יכולה להניח תמיד את דעת ילדיה באכילה

ארבעים האנשים השונים -האפשר לה להניח את דעתם של שלושים ,שבאנשים ובמבשלות

היא הצביעה על סיבת היחס המיוחד  ,אף שליברזון לא כיוונה לכך 98"?האוכלים במטבח

הצעירים ראו במטבח תחליף לבית  -הסיבה שהביאה לניתוב הנשים למטבח  ,למטבח

אנשי העליה השניה היו צעירים . או במקרים מסוימים של בת זוג ,ובמבשלת סוג של אם

בעוד החבורות שבנו . הם היו זקוקים לסוג של תחליף. בבואם לארץ והם התנתקו מביתם

היו המטבחים תחליף  ,צמם היו תחליף מסוים למשפחה ועזרו להם להתגבר על הבדידותלע

רצו  ,כך ציפו הצעירים מהמבשלת שתזכור מה הם אוהבים ומה אינם אוהבים. לדאגת הבית

בחברה שדחתה את הזוגיות לשלב . אישי מהמבשלת יחס -לקבל תבשיל מיוחד להם וגם 

  . צורך זה אף התעצם 99,ט מאוד זוגותחברה בה היו מע ,מאוחר יותר בחיים

שכן תחליף אם ותחליף בת זוג היה  ,זוהי סיבה נוספת לכך שנשים נותבו לעבודה במטבחים

. תפקיד שהתאים בתפישתם לאשה שאמורה היתה להתאים במיוחד למילוי הצרכים שלהם

                                                           
  1495' עמ כתבים ,ברנר: בתוך ,שכול וכישלון ,ברנר. ח. י 95
  272' ספר העליה השניה עמ ,צבי ליברמן: למשל 96
  )על גדות ,דיין( 90' עמ) ט"תשי: אביב-תל( ,על גדות ירדן וכנרת ,שמואל דיין 97
  לשאלת הפועלות ,תחיה ליברזון 98
  292-293' מחקרים עמ ,העליה השניה ,'תרבותי-טיפוסי העולים ודיוקנם החברתי' ,מוקי צור 99
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לגבי  דאגה וטיפול מנשים מה גם שבתפישה הרווחת ,נעים היה להם יותר לקבל תשומת לב

  .נשיות היו אלה תכונות נשיות מובהקות

. תסכולים שהיו קשורים במטבח קשורים גם הם בתפישתו של המטבח כתחליף בית

מהכמות וגם מהעדר יחס אישי  ,מהגיוון ,הצעירים הביעו אי שביעות רצון מאיכות התבשילים

הגברים אך הן תלונות אלה כמעט לא מופיעות בכתבי  100.או מהאווירה במטבח ובחדר האוכל

דומה . מוזכרות הן במקורות שכתבו נשים בתקופת העליה השניה והן במקורות ספרותיים

ובכל זאת הן היו חשובות להם  ,"פינוק"שהצעירים עצמם התביישו בתלונות שהצביעו על 

טענה זו מזכירה דרישות דומות . מעניינת במיוחד הטענה על האווירה בבתי האוכל. ביותר

טריותו  ,הצד התזונתי שלו ,לצד איכות המזון: ת בית בעולם באותה התקופהשנדרשו עקרו

הארוחה . היא האווירה בזמן הארוחה ,וטעמו מדד מרכזי ביותר להצלחתה של עקרת הבית

בחוות ובקבוצות  ,דומה שגם במטבחי הפועלים 101.צריכה לספק לא רק אוכל אלא גם רוגע

זין ואולי גם טעים אלא גם לספק אסתטיקה נדרשו העובדות במטבח לא רק לספק מזון מ

   102.ואווירה מתאימה לאכילה

התופעה הידועה ביותר . גם אופי התגובות של הצעירים מלמד על היחס המיוחד אל מטבח

" רכבת"כאשר התבשיל לא היה טעים היו הצעירים עושים מהצלחות : בתחום זה היא הרכבת

. לא לגמרי ברור" רכבת"מה טיבה של אותה  .לעיתים קרובות תוך ביטויים של גיחוך ולעג

גם  103.לבנה טוען שהם העמידו את הצלחות במרכז השולחן לאות כי אינם רוצים לאכול

הן  105;הרכבת היתה הסיוט של כל צעירה 104.מתיאוריהן של ליברזון וברנר מסתבר משהו דומה

ברים והם אף שעמלו כל היום לא טעם האוכל לח -ראו בכך את העלבון האולטימטיבי 

" בזבוז"גם זלזול של האוכלים במאמציהן וגם  -העלבון היה כפול . אותו למבשלת" החזירו"

הפועלים שעבדו כל כך קשה במשך  ,רבות מהן התעצבו גם על כך שהצעירים. של כל עבודתן

עצמת . מצד הצעירים היו לרכבת משמעויות אחרות 106.נשארו רעבים והמצרכים בוזבזו ,היום

מטרתו לא היתה זלזול במבשלת  ,אבל. יעה על עוצמת הרגשות שהיו קשורים בוהמעשה מצב

הרכבת היתה דרך לבטא תסכול מכך שהנחמה שביקשו למצוא . ואף לא רק מחאה על המזון

                                                           
  566' ספר העליה השניה עמ ,מרי יציב; 272' ספר העליה השניה עמ ,צבי ליברמן 100
  129' מקינטוש וזי עמ 101
  ; 273' ספר העליה השניה עמ ,ליברמן: למשל 102
103
  272-273' ברמן ספר העליה השניה עמלי 

בעליה השלישית השתכללה הרכבת ככל . 1495' כתבים עמ ,ברנר: שכול וכישלון בתוך ,ברנר; לשאלת הפועלות ,ליברזון 104

  הנראה וכללה גם שפיכת המזון חזרה למטבח
 11 ,26 ,שנה ששית ,על הצעירהפו ,'טהון' דברים אחדים אודות מאמרה של הגב' ,קבוצת פועלות; הפועלת בכנרת ,מלכין 105

 566' מרי יציב ספר העליה השניה עמ ,272ספר העליה שניה  ,ליברמן; )דברים ,קבוצת פועלות: להלן(ב "ניסן תרע' ד ,1913 ,באפריל

  ועוד 
  562' ספר העליה השניה עמ ,שושנה מירון; 273' ספר העליה השניה עמ ,ליברמן; הפועלת בכנרת ,מלכין 106
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שכן טענותיהם של הצעירים היו על טעמו של האוכל ולא  ,באוכל ובמטבח לא באה לידי ביטוי

כאילו חזרו הצעירים . כבת יותר משמץ של מעשה קונדסבנוסף היה בה בר. על ערכו התזונתי

הם לא פתרו את  ,בניגוד לאופיים של אנשי העליה השניה. להיות ילדים וזו דרכם להתלונן

כפי שילד יכול  ,אלא פיתחו טקס שיש בו משהו ילדותי ,הבעיה בשיחה או בהצעה מעשית

  .ם כתחליפי ביתבכך מגביר מעשה הרכבת את ייצובם של המטבחי. לעשות לאמו

. 'יחס'עבודת המטבח ועבודות הבית התרכז במושג  ,חלק ניכר במאבק על תפקיד המבשלת

היה  107,ששולמית בלום התייחסה אליו בהרחבה במחקרה על נשים בעליה השניה ,מושג זה

מרכזי בטענותיהן של הצעירות כלפי חבריהן בזלזול בהן באופן כללי וזלזול בעבודתן במטבח 

 ,במובן של התיחסות וכבוד ,'יחס'הצעירות טענו כי חבריהן אינם נותנים די . ציפיבאופן ספ

הן טענו כי הגברים . הצעירים מזלזלים בעבודתן ואף בהן עצמן -זאת אומרת  ,לעבודה שלהן

טיעון זה היה מרכזי במיוחד בכל הקשור . אינם מכירים בקושי ובחשיבות של עבודת הצעירות

הצעירים לא הצליחו  ,שהשיחות בנושא היחס היו ככל הנראה רבות על אף. לעבודת המטבח

כתגובה  ,נשר סיפרה בזיכרונותיה כי אחד החברים- חנה כצנלסון. להבין את הבעיה באופן ממשי

גם מעשה קונדס  108.כמשלוח מנות בפורים" סיר מלא יחס"נתן לאחת מהן  ,על תלונות הצעירות

אך היחס היה . אל אי שבו הם יכולים להתנהג כילדיםזה מצביע על יחסם של הגברים למטבח כ

היחס המזלזל לעבודת המטבח אותו הרגישו . עניין רחב יותר מהסיר שניתן לאותה בחורה

ככל שראו במטבח . גם מהתפישה בעניין עבודת הבית באופן כללי ,ככל הנראה ,הצעירות נבע

 ,אף שהיו אלה עבודות ממשיות. כך עבודות הבית והמטבח היו שקופות כמו בבית ,תחליף בית

יש לשער שגם . ולכן ראויות לזלזול" לא עבודות"המשיכו גברים לראות בהן  ,נושאות שכר

  ".יחס"של הצעירים מכך שלא מצאו במטבחים מה שביקשו למצוא בא לידי ביטוי ב תסכולם

ן הציעה תחיה ליברזון שאת עבודת המטבחים יעשו נשים שכירות שאינ 1910-בדיון ב

שאינם מיוסדים על יסודות מסחריים ודורשים  ,ולמוסדים שלנו: "הצעירים התנגדו. פועלות

כי אם צריכים מבשלת כזו  ,אינם יכולים לקבל סתם מבשלת מן השוק ,תמיד התמכרות מרובה

רק כזו תוכל להתמכר אל המוסד ; שתראה בעבודתה אידיאל כמו שאנחנו רואים בעבודתנו

התמסרות זו עליה מדברים הצעירים אינה קשורה רק בביטול  109."ולשמר עליו שלא יפול

משפחתי  ,אלא גם בצורך ביחס אישי ,בחיסכון וביצירת מזון טוב וזול ,היסודות המסחריים

לעמוד הוא הצורך  ,שאינם אידיאליסטיות ,הקושי האמיתי בו לא יכלו סתם נשים. במטבחים

  .להתייחס לכל פועל ולהפוך את המטבח לבית

                                                           
  ועוד 93-95' עמ) 1980: אביב- תל( ,האשה בעליה השניה ,םשלומית בלו 107
  71' עמ) 1978: אביב-תל( ,אח ואחות ,נשר-חנה כצנלסון 108
  16' עמ ,א"ב חשוון תרע"כ ,1910' בנוב 24 ,3חוברת  ,הפועל הצעיר 109
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המבשלת היתה אמורה להיות . בשלת לא היתה אם כך רק מבשלת ואף לא רק בעלת ביתהמ

כאן נקלעו הצעירות . הדהוד מעולם שעזבו מאחוריהם ויסוד לעולם חדש ,תחליף אם ומשפחה

לא רק שעל ציפיות גבוהות כאלה קשה מאוד  -הקושי שלהן היה כפול . למלכודת הציפיות

הצעירות . ין וחשבון מלא מה הן הציפיות עליהן אינן עונותהן אף לא נתנו לעצמן ד ,לענות

חשבו שהן אמורות להיות מבשלות ובעלות בית ולמעשה נתבקשו להיות תחליף אמהות 

פער הציפיות יצר תסכול . והדבר כלל לא נאמר להן והן אף לא שערו אותו - ותחליף בנות זוג 

לות או הצעירות שנדרשו להיות הן מצד המבש -סביב המטבחים והמבשלות משני הצדדים 

  . מבשלות והן מצד הצעירים שביקשו למצוא במטבחים נחמה

בכדי להמשיך ולמלא את התפקיד הקשה הזה היו צריכות הצעירות להסביר לעצמן 

  . וכך עשו. ולסביבתן את תפקיד המבשלת ולמעשה ליצוק לתוכו תוכן חדש

  

  מקצוע ביתי למען הלאום 

ולא רציתי לקחת עלי  ,אולם לבשל לא ידעתי ,ת דבר מה מועיל לחבריםהיה לי רצון רב לעשו"

כותבת שרה מלכין על ." ונעניתי ,הבטיחו לי לעזור ולהדריך אותי. עבודה אחראית כזאת

שוב אינני . אך הרגשתי היתה רעה מאוד" לעבודת במטבח הפועלים ברחובות ומוסיפה ההיענות

עבודה בחקלאות קשה להשיג גם . המצב משביע רצון וגם שם אין - רחובות ! במקום הרצוי לי

  110".כאן

על העבודה אותה באו  ,גם אם זמני ,רבות מהצעירות שנדחקו לעבודת המטבח ראו בה ויתור

למרות זאת רבות מהן נענו לבקשת החברים . החקלאות -העבודה הרצויה להם  ,לעשות בארץ

מצד אחד : זה נראה כמהלך מתחייבהמהלך ה. או לעבודה שהוצעה להן והחלו לעבוד במטבח

נשים התקשו למצוא עבודה בחקלאות וכך היו רבות מהן מחוסרות עבודה או שעבדו בעבודת 

מצד שני היה צורך במבשלות ; שאינן רצויות להן כגון תופרות ועוזרות בית בבתי האיכרים

לעבוד  הגיוני היה שהצעירות ילכו. למטבחים ובתפקיד זה היו הצעירות רצויות מאוד

  .במטבחים

אלא שכאמור תפשו רבות מהצעירות את העבודה במטבח כויתור על העבודה אליה היו 

החקלאות ולכן כויתור על המאמץ להכניס תכנים חדשים לתפקידי האשה הציונית : מחויבות

ויתור על השתתפות פעילה וממשית בהחייאת העם היהודי ובאמצעות היחיד  - ואף מעבר לכך 

כיוון שכך . לשנות את מהותה -תרון היה להכניס תכנים חדשים לעבודת המטבח הפ 111.היהודי

בעבודת מטבח באה לידי ביטוי המהפכה . הפכו הצעירות את המטבח לעבודה לאומית כללית

                                                           
  307' מזיכרונותיה של פועלת עמ ,שרה מלכין 110
 ,נשים לעבודה חקלאית הן מוצאות עצמן במטבחי הפועלים במושבותליברזון למשל טוענת שכיוון שאין אפשרות להכשיר  111

  לשאלת הפועלות ,ליברסון: בקבוצות ובחוות
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ראשית הן אמנם עשו עבודות שהיו אופייניות לנשים : המגדרית והלאומית בחייהן בשני אופנים

מטרת העבודה היתה מטרה  - שנית  ,חוץ למסגרת המשפחהאך הן עשו אותן מחוץ לבית ומ

. דהינו הן בישלו לא למען עצמן או ביתן אלא למען העם היהודי ולמען החלוצים -לאומית 

נימוק זה נשמע לראשונה מפי החברים שרצו שהצעירות יעבוד בבישול אך הן אמצו אותו 

  112.בחום

ק מהצעירות כתפקיד חלוצי חשוב הבישול במטבחים מתואר אם כך בזיכרונותיהן של חל

מבשלות ועוזרות במשקם של  -והמקצוע הזה אמנם חותם האידיליות היה טבוע עליו . "ומרכזי

הן חוזרות ומתארות את . 1911-כותבת למשל מלכין ב 113,"כובשי העבודה -קבוצי הפועלים 

לים ולמעשה ואת חשיבות העבודה לקבוצת הפוע ,לחלוצים ,הרגשת האחריות בבישול לפועלים

ופעם אני עולה בעיני עצמי ופעם  ,אומרת אני -לאפות לחם לחמישים נפש " 114.הציוני כולו

כותבת דבורה דיין על התנסותה  115".אני נשארת לבדי וניגשת למלאכת הקודש[...] תוהה 

היש ? מי יפון בנחיצות הדבר? האין זה מקור המקורות" ,הראשונה בעבודת המטבח וממשיכה

להחזיק מעמד במושבה המתנכרת : המטרה שאיחדה את כולם" 116"? די לחםחיים מבלע

היא שנתנה כוח לברה להשקיע מאמצים מרובים ולהתגבר על כל  ,ומטרה זו. לעבודה עברית

תפקיד  ,בהכנת האוכל ,נשים אלה ראו אם כך העבודה במטבח. כותבת אסתר בקר 117"הקשיים

  .לאומיפוליטי ו ,תפקיד מעמדי -בעל חשיבות גדולה 

תיאור . הנשים שעבדו במטבח ביקשו להפוך את העבודה הזו לחלוציות בזכות עצמה

עבודה חלוצית אמורה להיות מאומצת  -הקשיים הרבים בעבודה זו מתקשר גם למאמץ זה 

כולם מצביעים על  - חוסר המיומנות והמיומנות שנרכשה  ,הקושי הפיזי ,העבודה בחוץ. וקשה

 ,מובן. אני עבדתי בתנאים קשים יומם ולילה. "ה של עבודה חלוציתההקרבה האופיינית לתפיש

 ,על הקשיים בעבודתה 118כותבת נחמה זיצר". שעייפתי מאוד כי לא הייתי רגילה בעבודה

. החברים חרשו וזרעו ואני בישלתי: "ברץ כותבת במפורש. בדומה לקשיים בעבודת החקלאות

מהצעירות מזכירות את השעות הארוכות של  רבות 119".ולא הרגשתי שאני פחותה ביצירתי מהם

                                                           

 
112
ללא  ,'דברים בועידה' ,חיותה בוסל" מטבח של בעלי בתים"כך אפשר למצוא שחיותה בוסל מתייחסת בזילזול לעבודה ב 

  )1923-ה דבריה בועידת ההסתדרות השניה באל(רשימות שונות  ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,תאריך
  הפועלת בכנרת ,מלכין 113
הדבר מזכיר במקצת . חשיבותם של מקצעות השרות עולה ככל שמי שמקבל את השרות הוא בעל סטטוס חברתי גבוהה יותר 114

עבודת נשים  ,מעמדו של המשרת גבוהה יותר ככל שהוא משרת בבית ממעמד גבוהה יותר –את היחס למשרתים בחברה הבריטית 

  21' עמ
  25' דברי פועלות עמ ,עליתי ,דבורה דיין 115
  26' שם עמ 116
  551' ספר העליה השניה עמ ,וראו גם שרה בוסל ,515' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר 117
  542' ספר העליה השניה עמ ,ברץ 118
  525' ספר העליה השניה עמ ,ברץ 119
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בזמן שכל : "בבוקר ובערב ללא הפסקה כמעט ,אורכות יותר מעבודת השדה ,עבודת המטבח

עסוקה המבשלת כל היום  ,הפועלים חופשיים לנפשם אחרי יום עבודתם הקשה שעבדו בשדה

בתיאור זה רק  לא היה. כתבה על כך תחיה ליברזון 120".במטבח וגם בערב אינה חופשית ממנו

 ,תלונה על העבודה הסיזיפית אלא גם ניסיון ליחס למטבח סגולות של עבודה מאומצת

  121.חלוצית

כל אחת  ,מלכין וברץ מספרות. לקשיים הפיזיים ולשעות הארוכות התווסף גם ממד של סכנה

 מלכין שכנעה את הבחורים שהיא לא זקוקה. זו בכנרת וזו במצפה ,שנשארו לבד בחצר ,בנפרד

 123.וברץ זכתה להערכה על גבורתה מרחל ינאית ויצחק בן צבי שבאו לבקר בחצר 122לשומר

לא רק הבדידות בחצר  124.לחלק מהצעירות היו אקדחים כדי לשמור על עצמן במצבים אלה

הובלת המצרכים לחווה או הקבוצה גם היא חשפה  -בזמן שהבחורים עבדו מתוארים כמסוכנים 

 ,אינתי שאטר"מתארות הצעירות כמה שנתפש כמעשה גבורה  את הצעירה לסכנות וגם אותה

חזרו ואמרו הערבים באזור כנרת למלכין על פי עדותה כשיצאה מחוץ לחוות להביא " וואלה

שרה קריסגר מספרת שהיא ורחל בלובשטיין התחזו לנערים כדי שהערבים לא יטפלו  125.לחם

חוויות  126.מעשה זה מעשה קונדסאחר כך ראו ב ,אליהן כשנשאו את הירקות מחוות העלמות

  127.אלה של פחד והתגברות עליו בחצר או בחווה מופיעות בזיכורונותיהן של נשים רבות

מי : חשבתי בלבי. "הקושי והסכנה שבתפקיד הביאו גם לסיפוק גדול כאשר הצליחו הצעירות

חר כתבה בתיה ברנר לא 128"?למי מהן יש יום כזה? מהחברות בעירתנו יודעת מה זה אושר

  .השובע ושביעות הרצון היו הסיפוק הגדול של הצעירות. שהצליחה בלישת הלחם

כיוון שהצליחו להפוך בעיני עצמן את העבודה במטבח לעבודה שהיא גם חלוצית וגם 

היו מקרים בהם הצלחתו של מקום  ,כפי שנאמר כאן. לאומית הפכה עבודה זו לעבודה מקובלת

עניין זה הפך את הבישול אף למקצוע רצוי . של מבשלתאו נפילתו היו תלויים בהימצאותה 

ן לרוחמה להיות מבשלת למרות שהיתה לה עבודה - הלכה יהודית א ,כך. בעיני חלק מהצעירות

] עבודת כפיה אצל הממשלה[העבודה נתנה אוכל בצמצום ווסיקה :"בפרדסים  ,בחקלאות

                                                           
  לשאלת הפועלת  ,תחיה ליברזון 120
ספר העליה השניה  ,ברץ; 515' ספר העליה השניה עמ ,בקר: למשל. רוכות והעבודה המאומצת כותבת רבותעל השעות הא 121

  תיקי רבקה מחניימי עוד ,ארכיון עין חרוד מאוחד ,דפי יומן ,רבקה מחניימי; 561' ספר העליה השניה עמ ,שושנה מרון; 525' עמ
  314' מזיכרונות פועלת עמ ,מלכין 122
  525' השניה עמספר העליה  ,ברץ 123
 ,שבא לבקר בחוות כנרת והתלהב מהמבשלת) הוא ולא אחר(ליברזון מספרת שקיבלה את חצי הברוניג שלה מביאליק  124

  65-66' פרקי חיים עמ ,ליברסון
  497' ספר העליה השניה עמ ,מלכין 125
  508' ספר העליה השניה עמ ,שרה קריסגר 126
  ועוד 534' ספר העליה השניה עמ ,זייד; 513' ספר העליה השניה עמ ,בקר: למשל 127
  47' דברי פועלות עמ ,ב.ב 128
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-צא מי שיעבד את פרדסי פתחימ. נענתי לצורך ונסעתי לשם. ופועלות למטבחי הפועלים אין

הויתור על העבודה בפרדסים היה מבחינתה הקרבה למען המטרה היותר  129".תקווה גם בלעדי

דווקא הן שחלקן עבדו בעבודת החקלאיות . דומה שתפישה זו אופיינית לנשות השומר. גדולה

ון כך גם חוה אל. הקשות ביותר קיבלו את עבודת המטבח כעבודה חלוצית לאומית רצויה

תיארו את עבודתן במטבח כעבודה חלוצית חשובה ) אז דרכלר(וגם חיה קרול ) אוסישקין(

  . וקשה שהביאה להן גם סיפוק רב

 ,דומה אם כן שהצעירות קיבלו את עבודת המטבח כחלק מחובותיהן הלאומיים והפועליים

חה והבית דהינו אין זו חובה שלהן כנשים במסגרת המשפ. חובות הקשורים לתפישה פוליטית

כיוון . חברתית במסגרת ציבורית-אלא חובה לאומית ,משפחתיים ,ומתוקף קשרים רגשיים

 ,ציבורית ,היחידה המשפחתית לאחריות קולקטיביתשהעברת התפקידים הביתיים מאחריות 

כפי  ,היתה אחת הדרכים עליהן הצביעו רפורמטורים חברתיים ובהם הוגים סוציאליסטים רבים

אפשר היה לתפוס את המטבחים  130,חרור נשים בעידן הסוציאליסטילש ,שהוזכר כאן

המשותפים ואף את תפקיד בעלת הבית לא רק כתפקיד לאומי אלא אף כחלק מיצירת חברה 

נימוק זה אמנם לא הופיע בדברי הנשים וגם הגברים שצידדו . מתוקנת בארץ ישראל- יהודית

רים במיוחד כאשר תפקד המבשלת ע הדבבהקמת מטבחים לא העלו אותו אך הוא נמצא ברק

גברים ונשים כאחד ראו בתפקיד המבשלת במטבחי הפועלים תפקיד . מוצג כחובה לאומית

  .בסיס לחברה החדשה ,חברתי

 ,ההצדקה הסוציאליסטית ואפילו הרגשות החובה והסיפוק ,ההצדקה הלאומית: אבל כל אלה

. יה לצעירות ברוב המקריםהן לא הפכו את המטבחים לעבודה רצו. לא היו פתרון מספק

האחת היתה חוסר היכולת של הצעירות : ההצדקות מכל הסוגים לא פתרו שתי בעיות בסיסיות

למלא את התפקיד בצורה הטובה ביותר מחוסר אמצעים חומריים ומחוסר הכשרה ושניה היתה 

כך את אכזבתם של הצעירים מ. יחסם של הצעירים לעבודה זו של הצעירה -אף חמורה יותר 

שהמטבח אינו מספק להם באופן מלא את הרגשת הבית לה הם ציפו בצירוף היותו של המטבח 

את  ,את הצורך ביחס אישי. מכניסה הרגישו המבשלות כזלזול בעבודתן-עבודה שאינה יצרנית

הן הרגישו שהצעירים . תפשו הצעירות כזלזול בעבודתן הקשה ,את הדרישות השונות ,הרכבת

קושי בעבודת המטבח גם כאשר הבינו את הנחיצות הלאומית והחברתית של אינם מבינים את ה

עבודתו של התורן במטבח נחשבה פעמים רבות לעבודה קלה במיוחד וגם בכך היה . עבודה זו

   131.עלבון

                                                           
  34' דברי פועלות עמ ,ן-יהודית א 129
אסופת  ,בחזרה למארקס ,)עורך(בנימין כהן : בתוך ,'בין מרקסיזם לפמיניזם' ,פרנס- תקווה הונינגוכן  53' פמינזם עמ ,בנקס 130

  285' עמ )2001: אביב-תל ( ,מאמרים
  ב"כ' עמ ,ידיליותספר הא ,שמעונוביץ 131
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כי עבודת  ,ודווקא המרכזיות שבהן ,בתקופה מסוימת טענו חלק מנשות העליה השניה

היודעות היטב את  ,ישנן מבשלות: "יכוי להצליח בההמטבח אינה עבודה שיש איזה שהוא ס

או משום קימוץ היתר או  ,אולם גם אצל אלו יקרה לפעמים שהאוכל אינו מוצלח ,מלאכתן

מציגים בשורה אחת את כל הקערות : ואז מסדרים החברים שביתה מודרנית ,מטעמים אחרים

 [132".ים עוקצים ומעליביםהמלאות ומראים עליהן למבשלת בגיחוך ולפעמים קרובות גם בדבר

מלכין כותבת שנתיים קודם  133.שהוזכרה כאן' רכבת'כותבת תחיה ליברזון על תחושתה ועל ה

אי הערכת התפקיד הזה על "לכן שהסיבה הראשונה לכך שנשים לא שבעו נחת במטבח היתה 

  134".ידי חברינו הפועלים

אשר היא נעשית במסגרת העבודה הסיזיפית של בישול ונקיון יכולה להביא מעט סיפוק כ 

אף שתמורה זו מחלישה את נותנת . חברות וחום ,אז התמורה החברתית היא קרבה ,אינטימית

הרבה ממטבחי הפועלים לא ספקו למבשלת  135.השרות היא מאפשרת לפחות נחמה מסוימת

. במטבחי הקבוצות לעומת זאת היו נשים שזכו להרגשת קרבה וחברות. אפילו את המעט הזה

גם כשלא עשו אותה על הצד  ,אלה היה הסיפוק של הצעירות מהעבודה גבוה יותר במקרים

. אמנות הבישול שלי לא הצטיינה ביותר בטעמה"כך למשל כותבת ציפורה זייד . הטוב ביותר

רק דבר אחד : "שפרה בצר כותבת 136".אך לא אני ולא האחרים ראו את עיקר עבודתי במטבח

אבל החברים היו  ,הדבר גרם לי צער רב. [...] ה עלוב מאודהבישול שלי הי - העיב על שמחתי 

 -הקשר לקבוצה אפשר תמורה נוספת לעבודה זו  137."סולחים לי על כל שגיאותי וכישלונותי

ראש "כאשר המשק מצליח מצופה מהאשה להיות מסופקת מהצלחת  -כמו במשק בית פרטי 

אף עשו מאמץ להשתתף בדיונים היו נשים שחשו סיפוק מהצלחתה של הקבוצה ו". משק הבית

   138.ענפי החקלאות - על הענפים שנחשבו חשובים באמת 

היו מבין הצעירות שהבינו את ציפיית חבריהן לראות במטבח בית ואלה קיבלו על עצמן את 

חדרה  ,חווה אלון למשל הבינה את תפקידה במטבח השומרים במרחביה. תפקיד המטפלת

סידרתי . "ידה כיצירת בית לשומרים אחרי העבודה הקשהובמיוחד ברחובות בה היתה אשה יח

. כך היא מפרשת חלק מרכזי בתפקידה 139[...]"' כמו בבית'כדי שירגישו את עצמם  ,את הבית

                                                           
  לשאלת הפועלת ,תחיה ליברזון 132
' בנוב 24 ,3חוברת  ,הפועל הצעיר: שבמטבחים תעבודנה נשים שכירות ,כפי שנזכר כאן ,ליברזון אכן מציעה שנתיים קודם 133

  16' עמ ,א"ב חשוון תרע"כ ,1910
  הפועלת הכנרת ,מלכין 134
  וש שכן הרגשת הסיפוק לא מאפשרת יציאה למאבק על כוח אמיתיאפשר לטעון שזו בדיוק השיטה להרחיק את השינוי הדר 135
  על אף שלא בישלה היטב אהבו אותה 534' ספר העליה השניה עמ ,זייד 136
  505' ספר העליה השניה עמ 137
  55' עמ ,על גדות ירדן וכנרת ,ברץ 138
  357' עמ ,ספר השומר ,)אוסשקין(חוה אלון  139
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שמירה [כתוצאה מאורח חיים זה "היא לא הכינה אוכל אלא דאגה שיהיה טעים מאוד כי 

ן גם דאגה לאווירה טובה בבית לכ." ואינו יכול לאכול לשובע ,אין לשומר תאבון ] בלילה

גם היא הדגישה כמובן את הערך הלאומי של . והביאה להם את האוכל למקום שמירתם

היא . אצל חיה קרול היה הממד החברתי לאומי של הפיכת המטבח לבית בולט יותר 140.עבודתה

ול יש עוד לציין שקר. היתה חברה בוועד המטבח ומלבד אוכל סיפק המקום גם מיטות לחולים

פרנסה את פועלי זיכרון יעקוב מעבודת התפירה שלה בעת שהאיכרים החרימו אותם ומלבד זה 

  141.היתה המבשלת

החברתי הכולל של עבודת המטבח וכן הקרבה לפועלים - דווקא הערך הלאומי ,אבל לרוב

כל כישלון שלהן קיבל ממדים . שאכלו במטבח היו גורם מעצים לתחושת התסכול של הצעירות

כך . כובשי העבודה היו רעבים -אם נכשלו . הרבה יותר בגלל החשיבות שראו בעבודתן גדולים

שהבצק התמוסס בתנור ולא  ,סוף דבר היה: "כותבת שושנה מירון על כישלונה באפיית הלחם

בדומה לזה חוה אלון כותבת על  142".הרי בזבזתי ממונם של פועלים -נאפה ואני בכיתי בלי סוף 

הרגשת האחריות  143".ואני סבלתי עמם... פי כן לא אכלו הבחורים לתיאבוןואף על : "השומרים

   .את תחושת הכישלון ,הגדילה אם כן ,הגדולה

חוסר ההצלחה והמבוי הסתום שחשו רבות מהנשים במטבח נקשרה אצלם  ,חוסר הנחת

ת והיא חוזר' על הפועלת בכנרת'מלכין מזכירה זו כבר במאמרה . בחוסר מיומנות ובחוסר ידע

אבל גם אחרות חוזרות ומזכירות שכישלונן במטבח . היא לא ידעה לבשל -על כך בזיכרונותיה 

היה קשור בחוסר הידע ובחוסר המיומנות שלהן כמו גם בכך שלא הכירו את החומרים והתנאים 

חוסר מיומנות זה מתווסף בחלק מזיכרונותיהן של הצעירות לתחושת קושי  144.בארץ ישראל

  .במקרים אחרים הוא רק גורם נוסף לתסכול. תשקשורה בחלוציו

העבודה שאמורה היתה לתת לנשים אפשרות להשתתפות שווה אך שונה במעשה החלוצי 

למעשה זכתה  ,העבודה במטבח היתה שותפות בעבודה רק לכאורה: נתפסה אם כך כמלכודת

בלתי העבודה היתה קשה ו. המבשלת ליחס מזלזל ואף הודרה מתוך מרכז החברה והעשיה

ולא כעבודה  ,מבחינה סמלית הבישול נתפש כעזרה. לא ניתנה לה הכשרה מתאימה. מספקת

הנשים לא נחשבו עבודות של החווה : מהבחינה המעשית היתה ההדרה ברורה יותר. ממש

חלק גדול מהן לא השתתפו בהחלטות החשובות  ,אלא עובדות של הצעירים ,בחוות הלאומיות

בחלק מהקבוצות אף זכות  ,תפו בעבודה החקלאית וכךהקשורות למשק שכן לא השת

                                                           
  .א הרגישה בודדה לפתע אחרי שדאגה לעשרה חברים ויותרהי –המעבר למשק בית יחיד היה לה קשה  140
   364' ספר השומר עמ ,חיה קרול; 31-32' כפר על גדות ירדן עמ ,יוסף ברץ 141
  מירון אף ביקשה לשלם בעבודה על הממון שירד לטמיון. 562' ספר העליה השניה עמ ,שושנה מירון 142
  357' ספר השומר עמ ,אלון 143
' ספר העליה השניה עמ ,שידלובסקי: למשל. הפועלת בכנרת אבל מצוי גם אצל אחרות ,מרה של מלכיןהעניין ברור ביותר במא 144

557  
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המהלך של הפיכת העבודה הנשית  145.ההשתתפות שלהן בדיונים ובהצבעות עמדה בספק

 ,עבודות הנשים -באופן חלקי ביותר  ,אם כך ,במטבח לעבודה לאומית במרחב הציבורי צלחה

  . עבודות הבית נשארו עבודות שנחשבו נחותות

הן לא  ,מטבח-לא ביקשו רוב הצעירות לנתק את הקשר אשה ,ופן מפתיעאולי בא ,למרות זאת

בתגובת קבוצת הפועלות . ניסו להתנתק מהאחריות שנתפסה כאחריות שלהן על נושא ההזנה

 146.לשרה טהון למשל הן טוענות בתוקף שלא זנחו את שאלת המטבח והיא מעסיקה אותן מאוד

לא היתה קריאה של  -במטבחים ומעבר לכך  הפסיקו לעבוד ,אם בכלל ,רק מעטות מהצעירות

זאת  147.מלבד מקרים יוצאי דופן בודדים ,נשים שגברים יחליפו אותן בעבודת המטבח והבית

הנשים המעטות שביקשו להתנער לחלוטין מעבודת המטבח לא הציעו כי הגברים יעסקו  -ועוד 

  .כאןכפי שנזכר  ,הן הציעו לשכור נשים שאינן חלוצות לעבודה זו ,בהן

מה גרם להן ? מדוע קיבלו על עצמן הנשים את המטבח כחלק מתפקידן כנשים ציוניות

יזרעאלי וברנשטיין טוענות כי נשות העליה ? להכליל עבודה זו במסגרת התפקיד הנשי הציוני

אבל רבות מהנשים ובעיקר  148.השניה לא הטילו ספק בחלוקת העבודה על פי מגדר מעולם

ת סדומה כי שינוי זה בתפי. את המטבח והבית מראש כתפקידןהבולטות שבהן לא תפסו 

הטיעונים למען קבלת התפקיד הזה היו ככל הנראה חזקים . הנשיות בא מתוך לחץ חיצוני

זו : הביגוד ועוד היתה חזקה ביותר ,הנקיון ,גם תחושת האחריות של הנשים על ההזנה. ביותר

והיא הוזנה במאמרים כגון מאמרה של  ,ביתהיתה ההבניה המגדרית העיקרית איתה באו עוד מה

   .טהון ובדרכים נוספות

החל  ,מאבקן של נשים בכל העולם לשוויון ובמיוחד המאבק לשינוי תפישות מגדריות ,בנוסף

רק בשלב מאוחר יותר החל המאבק על . לרוב בניסיון לקבל על עצמן מאפיינים שנחשבו גבריים

יום של גברים כמו גם על השתתפות של גברים הכנסת מאפיינים שנחשבו נשיים לסדר ה

בשלב הראשון ביקשו לקבל על עצמן  - כך גם נשות העליה השניה . במטלות שנחשבו נשיות

חלק מהתפקידים שנחשבו גבריים כגון החקלאות ולא נאבקו על חלוקת תפקידים שוויונית יותר 

  . כמו ניסיון לשלב גברים בעבודת הבית

עבודת הבית כחלק מתפקידיה של האשה הציונית החלוצה היתה לקבלה של המטבח ו ,אבל

סיבה נוספת שנבעה מתוך אופיו של המאבק של נשות העליה השניה על מקומן בחברה ואופיה 

נשות העליה השניה חזרו והזכירו כי מאבקן אינו מאבק לקבלת זכויות . של העליה השניה בכלל

                                                           
  לשאלת הפועלות ,ליברזון 145
  דברים ,קבוצת פועלות 146
לא  –נשות דגניה דרשו כי הגברים ישתתפו איתן בעבודת הבית המטבח אך גם כאן . דגניה –לעניין זה היה יוצא דופן אחד  147

  55' כפר על גדות הירדן עמ, ברץ; 57' דרכה של דגניה עמ. לאכתחליף מ
  306' יזרעאלי וברנשטיין עמ 148
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ל עצמן את עבודת האדמה כחובה שהיא גם כך ביקשו לקבל ע 149.מאבק על מילוי חובות אאל

 - לעבוד במטבח ובעבודת הבית  -התנערות ממה שמקובל היה כחובה נשית . חובה של נשים

 ,ניסיון להשתחרר מעבודת אלה התאים לשיח הזכויות. לא יכלה להיות חלק משיח החובות

 ,יה להשתייךאליו לא רצו רבות מנשות העליה השנ ,שאפיין תנועות נשים מקבילות בעולם

הניסיון . הן ביקשו להרחיק את עצמן מתנועות לשווי זכויות דווקא 150.לפחות בשלב זה

אנשיה ראו את עצמם ראשית לכל כממלאי . להתרחק משיח זכויות אפייני לעליה השניה בכלל

   151.חובות וכלפי מבקשי הזכויות היתה ביקורת רבה

בה מצד אחד והמחויבות של הנשים התסכול מעבודת המטבח וההרגשה שהחברים מזלזלים 

-הנופך הציבורי. מלכודת ,לעבודה זו מהצד השני יצרו בקרב הצעירות תחושת מבוי סתום

 ,התפקיד של מבשלת. לאומי של העבודה לא הספיק כדי להפוך אותה נסבלת להרבה מהצעירות

ליטה לא תאם את תפישת האשה שלהן ולא אפשר להן חופש וש ,גם אם מבשלת למען הלאום

דומה היה כי לתחושה זו אין . כיוון שלא זכה לתמורה חברתית וכלכלית -גדולה יותר על חייהן 

   .מוצא

כדי לשלב את התפקידים . היה צורך אם כך בפתרון לשאלת המטבח ולשאלת האשה בו זמנית

 -הקשורים בבית ובמטבח בהגדרת התפקיד של האשה הציונית החדשה היה צורך לשדרג אותו 

במקביל . מקצועית -ך את עבודת המטבח לא רק לעבודה לאומית אלה לעבודה מוערכת להפו

היה צורך להפוך את העבודה לנסבלת יותר הן מבחינת המיומנות והן מבחינת תחושת 

הצורך זה עלה מתוך תחושתן של הצעירות ומתוך המצוקה הכללית בתחום  152.היצירה

  .וחנה מיזל' העלמות חוות'גם כאן באו לעזרת הצעירות . המטבחים

  

  עבודות הבית כמקצוע . ג

ייחודה של חוות העלמות היה אמנם בחינוך החקלאי שנתנה לתלמידותיה וחנה מיזל היתה 

אבל מיזל והחווה יצרו שינוי גדול בתפישה של המטבח בקרב  ,אמנם ראשית לכל אגרונומית

א עוד בישול אלא ניהול ל -החווה הפכה את המטבח לעבודה מקצועית . אנשי העליה השניה

                                                           
תנועת  ,וכן פישמן; 95' דברי פועלות עמ: הצהירה חיותה בוסל" בראשית דבריה היא טובעת את זכותה למילוי חובות" 149

  לא ממוספר ,ראשון' עמ ,הקדמה ,הפועלות
  96' דברי פועלות עמ ,חיותה בוסל 150
הנה בא האימגרנט : "ע"חשוון תר' כ ,1909' בנוב 4 ,2חוברת  ,'שנה ג ,הפועל הצעיר ,'לברור המצב' ,יוסף אהרנוביץ: למשל 151

הכל לפי השיטה  –מי להעם העברי ומי לכל האנושות כולה  ,בכוונה תחילה להביא גאולה –ד הציונות או לא "אחת היא אם ידע ע –

המגיעים ' חלב ודבש'על שלא הכין בשבילו את ה' כלל ישראל'הריהו מתמלא תיכף טענות ותביעות על  ,ובעלותו... שהוא מחזיק בה

  ".'עבד קדוש על אדמת הקודש'לו בתור 
  תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,כנראה שנות העשרה ,ללא תאריך ,'תפקיד האשה' ,חיותה בוסל 152
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נוצר  -בנוסף  153.כפי שהופיע סעיף זה בתכנית הלימוד של החווה ,"המטבח והבית"מטבח או 

 ,כפי שכבר הוזכר כאן ,המשק הקרוב לבית ,'משק הקטן'שילוב בין העבודה במטבח לעבודה ב

במידה ושילוב זה הפך את המטבח לעבודה מושכת יותר לצעירות ונחשבת יותר מבחינת נשים ו

  .מסויימת גם גברים

הפועל 'דוגמא טובה לשינוי ביחס לעבודת המטבח אפשר למצוא בדיווח קצר שהופיע ב

מקום "ל) 'קלוּב'ה(דיווח זה כלל הצעה להפוך את מטבח הפועלים ביפו . 1920בשנת ' הצעיר

הניסיון  ,המחסור במבשלות למטבחים[...]". למוד טוב בשביל מנהלות מטבחי הפועלים 

 ,בערך הכלכלי של החומרים השונים ,צעירות אשר אין להן שום ידיעה בכלכלת האדם"עסיק לה

לכן עלה רעיון להעסיק . עורר צורך ביסוד קורסים לבישול ,"בתורת החסכון ובתורת הבישול

תכנית הלימודים המוצעת . במטבח ביפו כדי שילמדו את המלאכה ,עולות חדשות ,נשים צעירות

) סדור השולחן ד) בישול וסידור האוכל ג) ניקוי וסידור הבית והמטבח ב) א": כללה חלק מעשי

הנהלת חשבונות ) בזמן הזול ו) פרודוקטים(הכנת שימורים והכנת שבר ) אפיית דברים שונים ה

דיווח זה מצביע  154.היגיינה וחסכון ,מתכונים ,תזונה ,כימיה ביתית: וכן חלק עיוני" של המטבח

המטבח הפך לעבודה שיש ללמוד  -והיה קשור בבוגרותיה ' ות העלמותחו'על תהליך שהחל ב

  .מקצוע הדורש הכשרה ולא עוד תפקיד שכל פועלת יכולה למלא ,אותה

מיזל ראתה בניהול משק הבית כלי חשוב להפיכת יחידת המשק ליחידה המחזיקה את עצמה 

בית ספר חקלאי אלא גם  כך ראתה בחוות העלמות לא רק. וכן כלי לחינוך האשה לקיום מודרני

התלמידות  155.חכים-כפי שמציינות מרגלית שילה ואסתר כרמל ,בית ספר לניהול משק הבית

 156.סדר ונקיון בעבודה בבית - אמורות היו ללמוד בישול וגם מלאכות ביתיות נוספות ובמיוחד 

דה חוות העלמות היתה אמורה אם כן לחנך אשה מודרנית המנהלת את הבית על פי אמות מי

  .מודרניות

טהון ונשים  ,מזווית הראיה של מיזל ,הצורך בחינוך נשות העליה השניה למלאכות הבית היה

כפי  ,הצעירות לא למדו מלאכות אלה בבתיהן ,ראשית. חשוב וגם קשה במיוחד ,נוספות

ובמיוחד  ,סוג העבודה הנדרשת בבית השתנתה במעבר לארץ חדשה -שנית . שהעידו על עצמן

על אלה נוסף הדימוי הנמוך של ניהול הבית היהודי במזרח  157.סביבה כפרית -שה לסביבה חד

לבית היהודי המסורתי היה דימוי של חוסר סדר  ,העיירה היהודית נתפשה במלוכלכת. אירופה

                                                           
  ) החינוך הכפרי ,מיזל: להלן( 9' עמ) 1967 :ביתל א( ,התישבות לתולדות חינוך הבת ל    ,חנהמיזל  153
  20-21' עמ ,1920' באוג 13 ,פ"ט אב תר"כ ,42-43חוברת  ,שנה שלוש עשרה ,הפועל הצעיר ,'תכנית לסידור קורסים לבישול' 154
 ,92' עמ) ם"טבת תש( 14רה קתד ,'כפתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנייה ,1917-1911חוות הפועלות בכנרת ' ,שילהמרגלית  155

  43-44' עמ) 2007: רמת אפעל( ,מפעל חיים -חנה מיזל: שלהבת ירוקה ,אסתר כרמל חכים
  שם 156
  7' החינוך הכפרי עמ ,מיזל 157
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כלא מתאימה  - התזונה המסורתית נתפשה כלא בריאה ובמיוחד  158.וגם הוא נתפש כמלוכלך

הוא התאים לחברת  ,המזון נתפש כחלק מהניוון הגלותי .לאקלים של ארץ ישראל ולעבודה

 ,לאקלים האירופי ,במקרה הטוב ,הוא התאים; לומדים לא יצרנית אך לא לחברה לאומית בריאה

 159.שמן פחות ועשוי מחומרים מקומיים ,כבד פחות ,היה צורך באוכל אחר ,כך נטען ,אך בארץ

נתפש כמתאים יותר אך  ,חיו במזרח התיכוןאותו בישלו הערבים או היהודים ש ,האוכל המקומי

הגישה . טרום מודרנית ,בצורה לא היגיינית ,על פי אותה תפישה ,היה לא מוכר ובושל

הגישה שחייבה הכשרה מסודרת וגישה  -המודרניסטית שאפיינה את מיזל ואת חוות העלמות 

  .חייבה גם לימוד של צרכי המטבח והבית החדשים -רציונלית 

 ,תזונה נכונה. התשע עשרה השתנה היחס אל עבודת הבית בעולם המערבי דאזבסוף המאה 

בתחומים  -שימור מוצרים וטריותם  ,רעיונות בדבר ניהול נכון של מחסן למטבח ,אבות המזון

גם תפישת התפקיד  160.אלה היו גילויים חדשים ותפישות חדשות שהיו חלק מניהול הבית

מקום המנוחה  ,נווה המדבר ,יתה אמורה להיות הגבהיא ה. החברתי של עקרת הבית השתנתה

כך הפך ניהול הבית ובמיוחד הבישול למקצוע  161.של האדם העובד בסביבה המודרנית הנוקשה

במקביל נוסדו גם בתי ספר  162.שנלמד בבתי הספר במרכז ומערב אירופה וכן בארצות הברית

רתם המוצהרת של השיעורים מט 163.מיוחדים שהמקצוע העיקרי בהם או היה תורת עבודת הבית

 ,בבתי הספר הרגילים וכן של בתי הספר המיוחדים היתה להפוך את עבודות הבית ליעילות יותר

לנשות המעמד הבינוני  אלא היו אלה בתי ספר למשרתות אל. יותר" רציונליות"מקצועיות יותר ו

כתחום  ,כמקצוע ,אם כן ,ניהול משק הבית נתפש 164.במידה מעטה יותר המעמד הנמוך

                                                           
דמויה של טהון . )סטטיסטיקה :להלן( 166-168' סוף עמ ,)ד"תרס( 12 ,השילוח ,'סטטיסטיקה של עיירה אחת' ,אחד הקנאים 158

 ,'לשאלת הפועלות החקלאיות' ,שרה טהון: טוענת שהלכלוך בקבוצות הצעירים הוא סמל לגולה היא. על הגולה נובע מתפישה זו

  ).לשלאת הפועלות החקלאיות ,טהון: להלן( 14.3.1913 ,24 ,שנה ששית ,הפועל הצעיר
ים לתבשילים כי אז לא היינו זקוק ,ואילו יכולנו גם אנו לגדל ירקות משלנו: "כך מצטטת רחל ינאית את אחד מחבריה למשל 159

בדומה לזה הטענה שהזיתים מונעים קדחת המצויה בתמול שלשום וכן  ,15' עמ ,אנו עולים ,ינאית": שהורגלנו אליהם בארצות הצפון

  . 271' ספר העליה השניה עמ ,שהבצל מונע קדחת צבי ליברמן
וע מה היא תזונה מאוזנת על פי אבות המזון התגלו בסוף המאה התשע עשרה ולמעשה בתחילת המאה העשרים כבר היה יד 160

 The Cambridge World: בראשית המאה העשרים ,תפישה זו חלחלה באיטיות לשכבות מתרחבות. התפישה המקובלת היום

History Of Food, (Cambridge, 2000), p. 739; Maguelonne Toussaint-samat , A History Of Food, 

(Oxford, 1993) p. 75. עשרה וכן מעבר גדול יותר של מזון -בשימור מזון גם הם מיוחסים לסוף המאה התשע גילויים חדשים

   Massimo Massimo Montanari, The Culture Of Food, (Oxford: 1994) pp. 159-164 מאזור לאזור

   127' וכן מקינטוש וזי עמ 61' הול עמ 161
162 Stephen Mennell, All Manners Of Food, Eting And Taste In England and France From The 

Middle Ages To The Present, (Oxford: 1985), pp.230-231 )מנל: להלן(  

  כמו חוות העלמות ,חלק מבתי ספר אלה היו בתי ספר חקלאיים ,5' החינוך הכפרי עמ ,מיזל: מיזל אף מזכירה אותם במאמריה 163
  שים עניות ניהול משק ביתנשות המעמד הבינוני ביקשו ללמד נ – 228' מנל עמ 164



 

125 

 

נשים יהודיות שהגיעו ממרכז אירופה כגון  165.אם כי לא כמקצוע שיש לשלם עליו ,התמחות

 ,היו שותפות לתפישת אלה ,'אגודת נשים לעבודה תרבותית בארץ ישראל'מיזל ונשות  ,טהון

  .ראו בהכשרת עקרת הבית עניין חשוב

הנשים  ,שנאמר כאן כפי. גם מהתנסותן של נשות העליה השניה הצביעה על צורך בהכשרה

כיצד ללוש  -את הבישול עצמו . הצעירות קשרו חלק גדול מכישלונותיהן במטבח בחוסר ידע

אפשר היה אמנם ללמוד בניסוי  -ממה ואיך לעשות דייסה  ,מה לעשות כשהחלב גולש ,לחם

אבל את תורת התזונה . וטעייה וכתורה שבעל פה ממבשלת אחת לרעותה ואף ממבשל למבשלת

כך למדה דבורה דיין ללוש משרה . והצעירות היו מודעות לכך ,ורך ללמוד בצורה מסודרתהיה צ

תפקיד נוסף של  167.ובתיה ברנר למדה מחבר הקבוצה כיצד להתמודד עם החלב שגלש 166מלכין

רצון  ,היה תפקיד שניתן היה לבצעו עם מעט ידע ,ניהול המטבח ומחסן החומרים - המבשלות 

אך רוב הצעירות נדרשו  ,בזיכרון יעקוב) אז דרכלר(חה חיה קרול כפי שהוכי ,טוב והגיון

  168.ניהול מחסן ועוד ,קניה נבונה ,שימור מזון: להכשרה בתחום זה

עד הקמת חוות העלמות היה ברור לצעירות כי אינן מיומנות בעבודת המטבח אך הן לא 

בגישתה המודרניסטית מיזל . שלא היתה מקובלת כמובן ,מלבד פרישה ,הגדירו פתרון לבעיה זו

 169.בחוות העלמות היתה הכשרה עיונית ומעשית בעבודת הבית ,כך. הכשרה -יצרה את הפתרון 

את המטבח בחוות כנרת כחלק מהכשרתן ' עלמות'מלבד השיעורים בנושאים אלה החזיקו ה

היתה זו מחויבות של מיזל אך זו היתה גם התנסות של התלמידות בעבודת הבית . המעשית

שילבה  ,המעשית והעיונית ,ההכשרה. ניהול מטבח גדול -ר במקצוע שנדרש מהן מאוד ובעיק

  .ניהול מטבח ובישול ,לימוד תזונה

אלפרידה במבוס כמורה  ,1913באוגוסט  ,לצורך הוראת עבודת הבית הגיעה לחוות העלמות

לה היא הגיעה מבית ספר לחקלאות ומשק בית בגרמניה וראתה חשיבות גדו 170.שניה בחווה

 ,בחווה נתקלה בבעיות רבות במיוחד משום שהצעירות. בחינוך הצעירות להרגלי סדר ונקיון

לא חפצו ללמוד את המקצועות עליהן  ,למרות שהרגישו צורך בהכשרה בתחום המטבח והבית

הן עבדו  171.שיעורי כלכלת הבית והעבודה במטבח היו הרצויים להן פחות ,כך. היתה ממונה

                                                           
  99' עמ) 1997 :ירושלים( ,היהודייה בסבך הקידמה אשהה , היימןפולה ראו למשל  165
  35' דברי פועלות עמ ,דבורה דין 166
  45' דברי פועלות עמ ,בתיה ברנר 167
ספר  ,ליברמן: ללמש. את התלונות השכיחות ביותר על מבשלות היו על כך שאינן משמרות את המצרכים וכך גורמות לביזבוז 168

  .57' דרכה של דגניה עמ; 273' העליה השניה עמ
  19' עמ ,חמישים שנות ,מימון; 9' החינוך הכפרי עמ ,מיזל; הפועלת בכנרת ,מלכין 169
 ,'1911-1929: חקלאית של נשים ביישוב ועזרתם של ארגוני נשים יהודיות-מפעל ההכשרה המקצועית' ,חכים- אסתר כרמל 170

  )כרמל חכים: להלן( 74' עמ) 2003: חיפה(
  174' חוות הפועלות עמ ,שילה 171
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בלול וברפת ואת לימודי  ,בגן ,אך העדיפו את העבודה בשדה ,הכרחבמטבח ולמדו מתוך 

. עבודת הבית והלימוד בתחום זה נעשו כלאחר יד בלא רצון ללמוד וללא הקפדה. החקלאות

כמו אצל  ,כשזו מוזכרת. בזיכרונותיהן הן כמעט לא מזכירות את הכשרה בתחום המטבח

ות של הצעירות לנוכח חובות עבודות מודגש חוסר הרצון ואף ההתנגד ,שושנה בלובשטיין

סיפרה לעמיתה  ,במכתב אישי קשה. במבוס התלוננה על יחס זה של הצעירות 172.הבית והמטבח

המקצוע . הן אינן מתמסרות לעבודה ומתעקשות על כל דבר ,כי יחסן של הצעירות רע מאוד

   173.ובה שלהןאינו רצוי להן והיא לא מצאה דרך לחבב אותו עליהן או לחדד את תחושת הח

טהון ראתה בהכשרה לעבודת הבית שלב . אבל מיזל והנהלת החווה היו נחושות בדעתן

היא התייחסה בכך לא רק להכשרה בחוות העלמות אלא גם . חשוב בחניכתן של הצעירות

היא טענה כי זה שלב חשוב בדרך ליצירת משק הבית של . להכשרה העצמית במטבחי הפועלים

כך  174.לקראת נישואיה - ומבלי לכתוב זאת ממש  ,ית משל עצמהלקראת הקמת ב -האשה 

 175".לחנך נערות יהודיות לסדר ולנקיון ולשיטתיות: "הגדירה טהון את מטרות החווה קודם כל

לכאורה סדר נקיון ושיטתיות נחוצים גם . ורק אחר כך לימוד ענפי המשק החקלאי הקרוב לבית

ולה החשיבות העליונה של ענינים אלה לניהול לניהול המשק החקלאי אך מדבריה של טהון ע

מיזל אמנם ראתה חשיבות גדולה יותר לחקלאות אך גם לה היה חינוך הצעירות לניהול . הבית

  176.מסודר של הבית חשוב במיוחד

ביחס למטבח ולבית התגלה . נחשף מתח נוסף הנוגע לתפישת הנשיות ,בחוות העלמות ,כאן

כמו מיזל שלימודיה הגבוהים היו בשוויץ  -ז ומערב אירופי פער בין נשים שקיבלו חינוך מרכ

לבין רוב נשות העליה השניה שהגיעו ממזרח אירופה ושם גם עברו  ,וצרפת וכמו טהון ובמבוס

ראו בהרגלי הסדר והנקיון של הצעירות המזרח " המערביות"הנשים  177.את רוב חינוכן וחניכותן

. לא רק במובן הציוני אלא במובן המודרני הכולל ,שןאירופיות שרידים בלתי רצויים של עולם י

שחלקם נבעו מזלזול בכל מה שקשור לעבודת הבית ולא מחינוך  ,הרגלי ההיגיינה של הצעירות

מיזל כתבה . פרימיטיביים ולא ראויים ,"מערביות"נראו ל ,קלוקל שקיבלו בבתיהם המסורתיים

                                                           
  27' עמ )1940: אביב-תל( ,עלי כנרת ,שושנה בלבשטיין 172
  74' כרמל חכים עמ 173
ליברזון אף . קטן ,הצעירות ראו פער גדול ביותר בין ניהול מטבחי פועלים לבין ניהול מטבח ביתי; לשלאת הפועלות ,טהון 174

בו  –בחוות העלמות עצמה למדו הצעירות גם את המטבח הגדול ודרכו את המטבח הביתי . ני הדבריםטוענת כי אין כל קשר בין ש

  ראתה מיזל את אחת ממטרותיה
  3.1.1912מכתב מתאריך  I L2/255מ "אצ; 92' חוות הפועלות עמ ,שילה 175

  5-6' החינוך הכפרי עמ ,מיזל 176
טהון נולדה בלבוב . כפי שכבר הוזכר כאן ,שתה בשוויץ ובצרפתמיזל נולדה אמנם בגרודנו אבל את לימודיה האקדמיים ע 177

המאבק לשוויון  ,רפי טהון: היא חיה כמה שנים בברלין והתרבות של יהודת מרכז אירופה השפיעה עליה מאוד. וקיבלה חינוך כללי

' השינויים עמ ,גורני: זרח אירופהרוב הצעירות התחנכו במ. 15-21' עמ ,)1996: אביב-תל( ,סיפור חייה של שרה טהון ,זכויות האשה

  215-ו 209
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או אפילו  ,הודיות הבאות מרוסיהכי לא קל להכניס סדר בחיים של צעירות י: "על כך

הנשים היהודיות החדשות  178".אבל הקושי של הדבר רק מוכיח על הצורך שלו. ממושבותינו

 ,לא להסתלק מעבודות הבית אלא לעשות אותן בצורה נכונה ,על פי תפישה זו ,היו אמורות

  .מודרנית יותר -מסודרת יותר 

עם . ול וניהול המטבח הלכה והצטמצמהדומה שהתנגדותן של תלמידות חוות העלמות לביש

התהליך שעברו . הזמן הצעירות אף למדו והפנימו חלק מהתורה שגם בעיניהן היתה נחוצה להן

ניכר מתגובתן  -במיוחד אלו שהיו תלמידותיה הראשונות של חוות העלמות  - חלק מהצעירות 

ועד ועידת  1913-ב' הפועל הצעיר'למאמרה של טהון שפורסמה ב' קבוצת הפועלות'של 

 ,טוענות הכותבות שהן מחויבות למטבח וכפי שנכתב כאן 1913- ב. 1914-הפועלות במרחביה ב

. לא מצאו פתרון מעשי לבעיות הקשורות בו ,הן כותבות ,אך עדיין ,אין הן רוצות להזניח אותו

 - דהינו  ,לעניין ההכשרה הן כתבו כי מי שתהיה מוכנה תלמד את המלאכה מהמנוסות ממנה

  179.מתוך הניסיון ,מפה לאוזן ,ההכשרה

. כבר קיבלו הצעירות את חוות העלמות כמקום ההכשרה לניהול מטבחים 1913בסתיו 

שתי קבוצות הבוגרות הראשונות וכן הקבוצות שבאו אחריהן לקחו על עצמן גם את : ולראיה

 - כלית היתה לכך משמעות כל -כפי שנאמר כאן . בן שמן וכנרת ,ניהול המטבחים במרחביה

הן למדו לנהל : אך היתה לכך גם משמעות אידיאולוגית -אחזקת המטבח אפשרה להן קיום 

מהלך זה הושלם בהחלטות ועידת הפועלות  180.מטבח ולכן יכלו לעשות זאת בצורה טובה יותר

בהחלטות אלה נכלל המטבח כמטרה מרכזית של ההכשרה בחוות . 1914במרחביה בשנת 

קנות לצעירות ידיעות בכל מקצועות המשק שהאשה יכולה החוה צריכה לה: "העלמות

ורק  181[...]" ,כדי שתוכלנה לקבל על עליהן הנהלת מטבחים לפועלים וסידורם ,להתמחות בהם

  .אחר כך הוזכרו ירקות וענפי משק נוספים

אבל המהלך המרכזי שהובילה חוות העלמות היה שילובה של עבודת הבית ובמיוחד המטבח 

 -גם ההחלטה מועידת מרחביה מרמזת למהלך זה . ם החקלאיים הקרובים לביתבעבודה בענפי

כפי  ,העיסוק בענפי החקלאות הקרובים לבית. הכללת מקצועות נוספים בתוך ניהול המטבחים

הענפים הללו היו . שצוין בפרק הקודם היה מהלך שהפך את המטבח והמשק למשולבים זה בזה

מנהלות . ביצים וחלב ולכן היו נחוצים לקיומו ,ירקות: חלק מהאספקה השוטפת למטבח

החלו לגדל ירקות בחלקות קטנות בצד מטבחי הפועלים מטבחי הקבוצות  ,המבשלות ,המטבח

הקרבה אפשרה עבודה במשק . והחוות החקלאיות וחלקן החזיקו גם בעלי חיים לביצים וחלב

                                                           
 I L2/258מ "אצ; 98' חוות הפועלות עמ ,שילה 178

  דברים ,קבוצת פועלות 179
  22' חמישים שנות עמ ,מימון 180
  223' עמ ,'כרך ג ,פרקי הפועל הצעיר ,1914 ,'החלטות ועידת מרחביה' 181
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היה . בהוויה של המטבח השילוב בין המטבח למשק הקטן היה אם כן מרכזי. ובמטבח במקביל

  . במהלך זה הרחבה של מושג המטבח

על כוחו של המהלך הזה אפשר ללמוד מכך שהמטבחים מימי מלחמת העולם הראשונה 

דוגמא מובהקת היא . והלאה ביקשו לעצמם גם חלקות קטנות בנוסף למטבח ולחדר האוכל

ודה בכך שיכלו לעבד העובדות במטבח התנו את כניסתן לעב -מטבח הפועלים בפתח תקווה 

הן עיבדו את חלקת האדמה בכניסה למטבח הפועלים כחלק מעבודתן והירקות . חלקת אדמה

מטבחי  -אך לא היה זה המקרה היחיד  182.שגדלו בחלקה זו היו חלק באספקה השוטפת למטבח

הפועלים גם בתקופה מאוחרת יותר היו גם מוקד של גינות ירק אותם ניהלו קבוצות של 

  183.פועלות

היה זה מהלך מוצלח . והלאה השתלבה גם חקלאות 1914-בתפישת מטבח הפועלים מ ,כך

' מטבח הפועלים'הוא הצליח לשנות את היחס למטבחים ולהרחיב את המושג  -משני כיוונים 

חוות העלמות הצליחה לחבב על . והוא הצליח לשנות את יחס הנשים לעבודה במטבח

 ,בודת הבית באמצעות צרוף של עבודת חקלאיות מיוחדותאת ע ,נשות העליה השניה ,הצעירות

את ההתפתחות ביחס למטבחים ולהכשרה המיוחדת לעבודה בהם . אל חובות המטבח ,נשיות

בתפישת נשות העליה השניה ממכתב התשובה לטהון ועד ועידת מרחביה יש לראות לאור 

עבודה הסיזיפית של המשק הקטן אפשר לצעירות לצאת מתוך הבית ולגוון את ה. מהלך זה

יותר מהכל הפך המשק הקטן את עבודת הנשים במטבח ליצרנית ויצירתית ובכך . בישול ונקיון

  .אפשר להם להשתלב בחידוש הלאום היהודי

הוא הגדיל את סיכויי  -למהלך זה היתה עוד השפעה חיובית על נשות העליה השניה 

ה אחת לניהול מטבח שכן העבודה עתה לא הספיקה אש. התעסוקה שלהן וגיוון את העבודה

כך גדלו סיכויי התעסוקה של נשים שכן יותר נשים נדרשו . החקלאית דרשה עוד ידיים עובדות

  .לעבודה

המהלך המשולב של הכשרה והתמקצעות מצד אחד ושילוב חקלאות בעבודת המטבח מצד 

פשר להן לעבוד מהלך זה א. שני הפכו את המטבח לעבודה נסבלת יותר בעיני הנשים הצעירות

עבודת הבית מבלי להרגיש שהן מוותרות באופן  -במה שלא הצליחו מעולם להוריד מסדר יומן 

שלא אפשר להשתחרר  ,שיח החובות. החברתיות והמגדריות ,גורף על שאיפותיהן הלאומיות

המטבח  ,הבישול. חייב אותן למהלך זה ,מחובות ישנים אלא רק להוסיף עליהם מטלות חדשות

  . הבית חזרו עם כך להגדרת התפקיד של האשה גם כשזו היתה חלוצה ומשק

האם כוחן כמבשלות עלה או שמה ? כיצד השפיע מהלך זה על מקומן של הנשים בחברה

  ? התמקצעותן גרמה להן לאבד את הכוח שבאינטימיות

                                                           
  274' עמ 1כרך  ,דבר הפועלת ,'מכתב' ,רחל ינאית 182
  את המשק החקלאי –ינאית אינה מזכירה את המטבח אלה ההיפך . 90' דברי פועלות עמ ,יתרחל ינא 183
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  השגים וכשלונות. ד

ק במשך תקופת מטבח לא נית-הקשר המובהק פועלת ,למרות ואולי בגלל כל המהלך הזה

הבישול ועבודת הבית הפכו לרכיב מרכזי בתפקידי האשה . הוא התחזק -להפך  ,העליה השניה

תפקידים אלה לא היוו עוד ניגוד לתפקיד הפועלת . הציונית בתפישתם של אנשי העליה השניה

כך לא היה צורך לבחור בין תפקיד האשה עובדת האדמה . החקלאית אלא השלימו אותו

. האשה הציונית בתפישתם של גברים ונשים היתה צריכה להירתם לשניהם - בשלת לתפקיד המ

השינוי העיקרי בהגדרת הקשר בין נשיות לתפקיד המטבח היה הרחבת ההגדרה של עבודות 

אל תוך  -פוליטי והן במישור המעשי -חברתי-למרחב הלאומי -הן במישור הסמלי  - אלה 

  . המשק החקלאי

ו על עצמן את עבודות הבית והמטבח והכניסו אותן גם אל תוך נשות העליה השניה קיבל

בניגוד . חברתית- נחיצותן בעשיה הלאומית- תפישת הנשיות שלהן כי האמינו בנחיצותו

למעשה נאלצו הנשים הצעירות שרבות מהן ראו בחקלאות  ,לתפישתן של ברנשטיין ויזרעאלי

יה את חובות הבית שלא ראו כנחוצות לצרף אל ,תפקיד מרכזי לכל אדם ציוני ובכלל זה לנשים

את טענתן שהם מבקשות לעצמן חובות  ,להן מפני שהתחמקות מהם לא תאמה את שיח החובות

הן  ,כדי שיוכלו להמשיך ולפעול על פי תפישתן הציונית והחברתית ,אבל 184.חדשים ולא זכויות

ויצקו  ,בה לאומיתהתאימו את תפקיד המבשלת ובעלת הבית לתפישה רחבה יותר של נשיות וחו

ענפי המשק הקרובים לבית שמספקים צרכים בסיסיים . לתוכו רכיבים שנראו להן נחוצים

למטבח הפכו לחלק מתפקיד האשה המבשלת והנשים המבשלות יכלו להשתתף בעבודת 

שבעולם המודרני היו יותר  ,הן הפכו את עבודות הבית ,כך. בטבע ,האדמה ולעבוד גם בחוץ

 185.ועבודת המבשלת היתה גם ליצירתית יותר ,לעבודה שהיא גם יצרנית ,ויותר צרכניות

הוא סיפק לעצמו את  -כתוצאה ממהלך זה הפך המשק היהודי כולו עצמאי יותר וצרכני פחות 

 ,עבודת המטבח שכללה גם את המשק את הקטן הפכה. צרכיו הבסיסיים כגון ירקות ביצים וחלב

  . רק צרכנית הנרשמת בצד ההוצאותמכניסה ולא  ,לעבודה יצרנית ,אם כן

-מטבח או אשה- של נשות העליה השניה לא היתה אם כן בניתוק הקשר אשה הצלחתן

צעד חשוב בכיוון זה היה היציאה ממלכוד הציפיות . אלא בשינוי תפישת המטבח ,עבודות בית

 באמצעות הפיכת המטבח לתחום מקצועי בעל דרישות מסוימות שצורך גם לימוד. הגבוהות

לא . צומצם טווח הציפיות מהמבשלת אל הסטנדרטים המקובלים על פי ההכשרה ,והשתלמות

בסטנדרטיזציה זו של עבודת המטבח . עוד אם ומטפלת אלא מנהלת מטבח ומבשלת מקצועית

                                                           
184
 ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,'שוחט-על חוות הצעירות בכנרת בהנהלתה של חנה מיזל' ,חיותה בוסל: למשל 

  1915-הקטע מאוחר אך הוא מצטט נאום מ. אוטביוגרפיה
בבוסתן פרי בפרה או  ,דות אותן ביצעו אמהותיהן וסבותיהן שחלקן טיפלו בחלקת ירקבכך חזרו במידה מסויימת לעבו 185

  בתרנגולת בעיירה היהודית במזרח אירופה
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ההכשרה בחווה הגדירה לנשים עצמן ולסביבתן מה אמורה  .היתה לחוות העלמות תפקיד ראשי

  . ועלים לעשותמבשלת ובעלת בית במשקי הפ

בתוך כך באה לידי ביטוי שאיפתן של נשים יהודיות ממערב אירופה לחנך את היהודים 

ולהעביר אותם  - אלה שבאו ממזרח אירופה  -" הרוסיות"ובמיוחד את היהודיות " הרוסים"

 -האשה היהודית החדשה היתה אמורה ליצור תרבות יהודית חדשה . תהליך של מודרניזציה

ניקיון וסדר היו אמורים  ,הקפדה רבה יותר על חיסכון. ודים למודרניים יותרלהפוך את היה

הצעד הגדול ביותר  186.להיות חלק מהתרבות היהודית החדשה והם נתפשו כתפקידים נשיים

בשינוי תפישת נשות העליה השניה עצמן בנוגע לעבודת הבית קשור בתפישה זו של מיזל ושל 

נקיון וגם החיסכון היו חלק מהסטנדרטים של מטבח ה ,הסדר. נוספות" מערביות"נשים 

אלא חובות  ותכיוון שלא היו אלה חובות נשי. הפועלים החדש ושל המבשלת בעלת ההכשרה

 ,כחלק מהחובות שלהן ןחלק מהבראת היהדות היה קל יותר לנשים לקבל אות תהמהווות לאומי

  .הבית והמטבח אם כי גם בתוך חוות העלמות התחמקו הצעירות לא פעם מעבודת

גם את תפישת  ,בסופו של דבר ,מטרתן של הצעירות במאבק על עבודת המטבח תאמה

הן לא ביקשו להסיר מעל עצמן עול אלא להוסיף תפקידים נוספים : החובות והזכויות שלהן

אפשרויות עבודה רבות יותר וכן השפעה גדולה יותר  ,בחירה ,שיאפשרו לנשים חופש גדול יותר

הרחבת תחום עבודת הבית . יטי באמצעות עבודה בעלת סטטוס חברתי גבוה יחסיתבתחום הפול

חופש  ,לפחות לכאורה ,אל החצר והפיכתו לתחום בעל חשיבות לאומית וחברתית אפשרה

מגבלותיו של חופש זה היו גדולות ביותר אבל הוא . וגיוון מסוימים בתוך מסגרת עבודות הבית

  . ם הרחבת תחומי המטבחהיה עדיין חופש גדול יחסית בעצ

מתוך הדיווח מועידת הפועלות במרחביה מתברר כי בשלב זה הפועלות כבר קיבלו את 

בהחלטות הועידה הוטל על . כחלק מהגדרת תפקידן ,בגרסתה המחודשת ,עבודת הבית

העובדות במטבחים להרחיב את תחומן אל המשק הקטן ולפתח ענפי משק בהן תוכלנה נשים 

לצד הפועלות החקלאיות נמנו העובדות במטבח כחלק  ,ם מהישובים השוניםבדיווחי. לעבוד

   187.לנשים שעבדו בעבודת אחרות או שלא עבדו כלל ,בניגוד לתופרות ,מקטגוריית הפועלות

לפינה  ,אהובה- אחות- אם-בעוד הגברים ציפו להרחבת תפקיד המבשלת לכדי מטפלת ,כך

התרחב תפקיד המבשלת לכיוונים  ,חברתית-חמה של נחת בעולם הקשה של ההגשמה הציונית

                                                           
טהון כותבת על תפקידן של הנשים בתפקיד הציונות . חינוך הכפרי של הצעירות ,מיזל; לשאלת הפועלת החקלאית ,טהון 186

  ".להיות נושאי התרבות בשביל יושבי הארץ"

 
בעיקר בישובי הגליל וכן בבן  ,תהליך השילוב בין עבודת הבית לעבודות המשק הקטן היה אז בעיצומו ולכן בחלק מהישובים 187

  נמנו אותן נשים גם כעובדות בעבודת הבית וגם כעובדת במשק הקטן ,שמן
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הגברים הצעירים  188.אל המשק ואל התפקיד הלאומי -שהתאימו לתפישת הצעירות  ,הפוכים

 העלימו באופן חלקי את הציפיות הגבוהות שלהם מתפקיד המבשלת וקיבלו את התפישות

  . כך הפך תפקיד זה לאנושי ואפשרי. החדשות של המטבח ובעלת הבית

המהלך הזה בו התרחבו תפקידי הבית והמטבח מצד אחד והצטמצמו  ,של דבראבל בסופו 

הסטטוס של עבודת . לא הביא לתוצאות אליהן ציפו הצעירות ,הציפיות מהמבשלת מצד שני

הן כללו  ,עבודות אלה הפכו מקצועיות יותר. אך רק במידה מעטה ,המטבח והבית עלה אמנם

 ,אבל הן לא היו בעלות תמורה כלכלית מספקת ,יותרהן היו נחוצות ב ,עבודה חקלאית יצרנית

עבודת אלה הגבילו את  - זאת ועוד . לא נשאו תמורה חברתית לנשים שעבדו בהן -ובמיוחד 

התפישה שראתה בעבודות הבית עבודות יצרניות . פוליטית של הצעירות- השתתפותן החברתית

גברים לא ביקשו  -ולראיה  .העלתה רק במעט את הסטטוס שלהן ,בעלות ערך לאומי וחברתי

   189.לעצמם עבודה בתחומי המטבח והבית

ביצירות ספרותיות רבות וכן בטקסטים נוספים . במבט ראשון דומה דווקא כי המהלך הצליח

כך . מועלה תפקיד המבשלת על נס והמבשלות או בעלות הבית זוכות לשבחים וליחס מיוחד

אחד . אה המבשלת מצטיירת כדמות קסומהל ,האידיליה של שמעוני ,'ביער בחדרה'למשל ב

כך עולה  ,אין זו מתנת אוהבים. ענפי אקליפטוס -הפועלים אף רוצה להביא לה מתנה 

זוכה  ,יצירתו של שץ ,'בלא ניב'גם ב 190.אלא תשורה על תפקידה ומקומה בחבורה ,מהאידיליה

 ,אף שהיא ,שני הגברים שחיים איתה רואים בה אשה מיוחדת. להערצה ,הדס ,בעלת הבית

   191.אחד הגברים אף מת למענה ,בסוף הסיפור. גם דמות מינית ,בניגוד ללאה המבשלת

 ,שלומית. 'הקבר הראשון'דמות מובהקת של מבשלת נערצת מצויה בסיפורו של שלמה צמח 

ההערצה של החברים לשלומית . מקדשת במותה את המקום בו חיים היא וחבריה ,המבשלת

דמותה של שלומית בעודה . ירים שלה והן מתיאור יחס החברים אליהעולה הן מהתיאורים היש

כסויה רק בסדין דק  ,היא שכבה שרועה על מיטת הקרשים: "חולה מתאימה לדימוי המדונה

 192."אברים מתחתיו-וכל גופה היפה התבלט אברים ,כי גדול החום בחדר וגם בה בעצמה ,בלבד

המחלה  -לא רק בגלל מחלתה  -בזהירות יתרה החברים חרדים לכל מוצא פיה ומתנהגים אליה 

                                                           
ם שתהה המבשלת ובעלת הבית מכך שהגברים לא הגדירו בצורה ברורה מה היו רוצי ,בין השאר ,הצלחתו של מהלך זה נבעה 188

משום שהן נתפשות כלא מכובדות ואולי אף כלא  ,צרכיהם בכלשהמבשלת תטפל  ,דרישותיהם שאמרו במובלע –ויותר מכך 

  לגיטימיות שכן היו קרובות מדי לפינוק 
  אבל גם עניין זה עבר לידי הנשים במשך הזמן ,מלבד ניהול מטבחים 189
  ח "כ' עמ ,ב ,שמעוני 190
  )על גבול הדממה ,שץ: להלן(והלאה  4-3' עמ) 1929: אביב- תל( ,על גבול הדממה ,'בלא ניב' ,צבי שץ 191
  13-15' עמ 12,; 10-11' עמ ,11 ,)ב"תרע(שנה חמישית  ,הפועל הצעיר ,'הקבר הראשון' ,שלמה צמח 192



 

132 

 

כך היא זוכה לכבוד גדול במותה וקברה הוא הראשון . רק מעצימה את ייחודה ואת עדינותה

   193.ומחייב את הצעירים להשאר בו" התל"במקום המכונה 

. אבל לא להשפעה אקטיבית - זכו אמנם לכבוד רב בספרות בית המבשלות ובעלות הדמויות 

הטיפול הדאגה  -צה על יכולתן לסבול ולטפל אבל מקומן נשאר שולי ותפקידיהן הן זכו להער

עצם דמותן נתפשה : למעשה ההערצה אליהן נובעת ממאפיינים אלה. פסיביים - והאהבה 

כמי  אאך לא כמי שעושות מעשה אל ,על הגברים סביבן) ולעיתים לרעה(כמשפיעה לטובה 

לאורך כל הסיפור היא שוכבת במיטה  -תר שולמית היא הדוגמא הטובה ביו. שנמצאות

ההשפעה הגדולה ביותר . חבריה ,מחלתה אף משביתה שניים מהפועלים. וחולשתה בולטת לעין

 ,היא השפיעה עליהם. להיקבר בתל בו חיים החברים" התמימה"שלה היא בבקשתה החלשה ו

   194.בעיקר במותה ,אם כך

ית דומה ביותר להתייחסות לנשים ההתייחסות הספרותית אל המבשלות ואל בעלות הב

בחברה המערבית בת הזמן בכלל ובעיקר ליחס לעבודות שנשים עשו במסגרת הבית 

 ,אשת הבית זכו מאז ראשית העת המודרנית ואף קודם לכן ,המטפלת ,האם 195.והמשפחה

אבל הערצה זו לא התרגמה כמעט ; באומנות ובאידיאולוגיות שונות ,להערצה גדולה בספרות

גם  ,בהקשר של העליה השניה 196.ם לכוח כלכלי או פוליטי וגם לא להערכה מקצועיתאף פע

 - ופומבית מצד שני  ,כזו הדורשת הכשרה מיוחדת -הפיכתה של עבודה זו למקצועית מצד אחד 

לא העלתה את התמורה והמעמד  ,עבודה בתחום הציבורי ולא כחלק מההסדרים המשפחתיים

  . של עבודה זו

כמו נשים . כו המבשלות הספרותיות לא הגיעה אל המבשלות הממשיותמעט הכבוד לו ז

ההערצה לדמות האשה באופן כללי לא נגעה לרוב לחייהן ולהתנסותן של נשים  - רבות בעולם 

להעביר אותו לרשות  ,להרחיב אותו ,כל המאמצים לשנות את רעיון עבודות הבית. ממשיות

 -יכלו לתפישה המקובלת של עבודת הבית הם לא . לא צלחו ,הכלל ולאחריות הקולקטיב

עבודת שאינן עבודות ולכן לא מזכות את  ,עבודת אלה חזרו להיות עבודות ללא תמורה ממשית

אף שהנשים התקיימו . העושה אותם בתמורה מלבד הרגשת התודה ואף לא בכוח ממשי

  . דהמעבודות אלה וחלקן ואף קיבלו שכר ממשי הן נתפשו כשירות לגברים ולא כעבו

                                                           
ירת הכיבוש והנדודים שהיתה יש בו ביקורת על אוו. דומה כי הסיפור משרת גם כחלק מהדיון על כיבוש מול התישבות . שם 193

   אופיינית לחוגים רבים בעיה השניה ובמיוחד לחוגי השומר
סיפור מוות כזה מתועד . תזה זאת של מת המקדש במותו מקום היא תמה רווחת בספרות העברית ולרוב המת הוא גבר. שם 194

מתוארת בסיפור עצמו  ,עשה הצהרת שייכותבקשתה של שלומית שהיא למ ,בניגוד לגברים. של אלתרמן' כנרת כנרת'למשל במחזה 

  תמימה –לא אסרטיבית ולא לגמרי מודעת  ,כקטנה
  134' זי ומקינטוש עמ 195
   61-62שם וכן הול  196
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העליה השניה יכולה לשמש מבחן להנחותיהם של כמה תאורטיקנים סוציאליסטים וגם 

תאורטיקנים אלה הניחו שהפיכתן של . אוון ואף מרקס ואנגלס בנושא זה ,אחרים כמו פוריה

לאחריות הכלל והעברתן לתחום הציבורי תשחרר את הנשים  ,עבודת הבית לנחלת הציבור

גם ההנחה . ה זו הסתברה במקרה של העליה השניה כלא מדויקתהנח. ותאפשר שוויון חברתי

הן  ,שמצב זה יאפשר לנשים לעבוד בעבודות יצרניות ובכך יתרום לשחרור החברתי שלהן

 ,לרוב. מתלות בבן זוג והן מהמחויבות לעבודה סיזיפית התגלתה כנכונה באופן חלקי ביותר

לכאורה היתה אמורה העליה . בודה כללנשים שלא היו נחוצות לעבודות הבית לא התקבלו לע

הרעיונות החדשים  ,צורות החיים החדשות ,השניה להיות כר פורה לניסיון חברתי חדש זה אבל

לא התגברו על התפישות השמרניות של נשים וגברים כאחד לגבי  ,ואף שאיפותיהן של הנשים

  . עבודות הבית

העיסוק בעבודות אלה צמצם . אופיין של עבודת הבית גרם גם הוא להתמשכות מצב זה

הסיזיפיות של . באופן משמעותי את יכולתן של נשים להיות פעילות בתחום הציבורי והפוליטי

התמשכותן על כל  - היותן עבודות שלא מסתיימות לעולם אבל במיוחד  -עבודת הבית דהינו 

נשים  197.רהדירה נשים מההשתתפות מלאה ופעילה בחיי החברה והציבו -שעות היום והלילה 

אלה שישבו . שלשו את הלחם לבצק בלילה לא ישבו עם חבריהן ודנו בעתיד הקבוצה והלאום

בין החברים והיו עסוקות בתפירה היו מרוכזות פחות מחבריהן שלא נאלצו לעבוד תוך כדי 

במצב זה התקשו הצעירות להפוך את המטבח לנושא דיון חשוב ומצד שני התקשו . השיחה

רוב הדיונים הפנימיים נסובו על ענפי  -היה זה מעגל שהזין את עצמו . אחריםלהשתתף בדיונים 

זאת . החקלאות ונשים היו מעורבות פחות בנושאים אלה ולכן מעמדן בשיח של הקבוצה ירד

בציר נגמרת יש לעובד בחקלאות יכולת  ,קטיף ,קציר ,זריעה: כאשר העונה הבוערת -ועוד 

. לזמן קצר את המקום בו הוא חי לטובת פעילות מסוג זהלפעול בתחום הצבורי ואף לעזוב 

אך גם אין עונות מתות המאפשרות  198,בעבודת המטבח אין אמנם עונות בוערות כמעט

כך היו . גם התמקצעות עבודת המטבח לא פתרה בעיות אלה. התפתחות בתחומים אחרים

לשלב עבודה במטבח  נשים חזקות הצליחו. עבודת הבית והמטבח מלכודת גם מבחינה פוליטית

ובמשק הקטן בחיי ציבור ובפוליטיקה אך נדרשו מהן מאמצים מיוחדים ולרוב גם עזרה 

הימצאותן  -כוח המיקוח של בוגרות חוות העלמות עזר גם בעניין זה . מחברים ובעיקר מחברות

                                                           
197
בוסל טוענת שגם כשנשים אינן עובדות . רשימות שונות ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,ללא תאריך ,דברים בועידה ,בוסל 

  לדאוג בעצמן לעיניי הבית ולכן אין להן פנאי לענייני הציבור במטבח ציבורי מצופה מהן
  539-540' ספר העליה השניה עמ ,פסח הוא עונה בוערת במטבח כפי שכתבה נחמה זיצר 198



 

134 

 

של כמה נשים בכל נקודת ישוב או קבוצה היתה חשובה להן ביותר גם כדי שיכלו להשתתף 

   199.י החברה בהחלטות החשובות ובפוליטיקהבחי

אל . אכן גדל ,במיוחד נשים פועלות ציוניות ,חופש הבחירה של נשים ציוניות ,למרות כל זאת

העבודה המקצועית חייבה יותר מאשה אחת בכל  ,עבודת המטבח נתווספה עבודת המשק הקטן

 ,חלקים שהיו יצרניים יותרלגוון אותה ולהוסיף לה  ,כך יכלו הנשים להתחלף בעבודה. קבוצה

עם הזמן הפכה עבודתן לנחוצה יותר ויותר והיחס אליהן  -בנוסף . נחשבים יותר ,יצירתיים יותר

זה שהיה אמור להפוך את המטבח לעבודה בעלת  -אבל המהלך המשלים . השתפר קמעה

יחו הנשים אמנם הצליחו לצאת ממלכוד הציפיות הגבוהות אך לא הצל. סטטוס גבוה לא צלח

ליצור מאפיינים שיהפכו את עבודת המטבח למרכזית בעשיה ואת המבשלת או בעלת הבית 

  . למשמעותית ומרכזית מבחינה פוליטית

לא יפלא אם כך שנשות העליה השניה שתפישתן העצמית היתה תפישה מהפכנית נטו 

לק אמנם רובן הזכירו את העבודה במטבח כח. להדחיק מרכיב זה בנשיות שלהן לשוליים

כחלק שולי בתפקידן או כעניין בלתי  ,מחובותיהן אך לרוב הזכירו את המטבח כשלב מעבר

גם . אף מי מהן שעיקר עבודתה היתה במטבח כתבה על העניין הכולל ולא על עבודה זו. חשוב

במהלכה ואחריה מדגישות  ,כתיבתן בנוגע לקבוצות הפועלות לפני מלחמת העולם הראשונה

את העבודה  ,אם בכלל ,בודה של קבוצות אלו ומזכירות רק כבדרך אגבאת החלק החקלאי בע

הגברים  201.ואף ההכשרה שהן מציעות לצעירות כוללת רק את ענפי המשק החקלאי 200,במטבח

דוגמא טובה לכך היא המטבח בפתח . ראו בחלק מקבוצות אלה בעיקר קבוצות של טבחיות

 .תקווה

                                                           
אבל גם הן . בוגרות חוות העלמות שהגיעו מבן שמן לתל עדשים וחיו יחד עם אנשי השומר השתתפו בהצבעות בתחומי המשק 199

  365' ספר השומר עמ ,חיה קרול: לא היתה להן זכות הצבעה בנושאים ביטחוניים –הצבעות לא השתתפו בכל ה
  ארכיון עין חרוד ,הוצאת קיבוץ עין חרוד ,חוברת זיכרון ,בתיה ברנר: בתוך ,'לא ישנו חמישים שנה'אכן  ,בתיה ברנר: למשל 200
  כתבות  ,תיקי מרים ברץ ,דגניה ארכיון ,אמצע שנות העשרים ,הכשרת החלוצי בהולנד ,מרים ברץ: למשל 201
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        אם ואחותאם ואחותאם ואחותאם ואחות: : : : פרק שלישיפרק שלישיפרק שלישיפרק שלישי

וברמזים חושפים כמה מאנשי ונשות העליה השניה נושא שהיה מרכזי  רק במילים בודדות

צערם של אנשים צעירים . "[...] אהבה ומשפחה ,זוגיות ,היחסים בין המינים -בחייהם 

כתבה מרים ברץ על תקופתה הראשונה עם החברים  1.[...]"החוששים מפני קשר רציני יותר

שנישאה וילדה ילדים עוד בתקופת  ,דווקא ברץ. שחלקם הגדול יהפכו לחבריה בקבוצת דגניה

חושפת  ,או ויתרו עליה לגמרי ,בניגוד לרבות מחברותיה שדחו את הזוגיות ,העליה השניה

. ק ממורכבות היחס לזוגיות ומשפחה בקרב חלק גדול מאנשי העליה השניהבכתיבתה חל

שכן זוגיות ומשפחה  ,עדינים ומהותיים במיוחד בכל הקשור לנשים ,נושאים אלה היו מורכבים

שאלת  - כפי שניסח זאת ברל כצנלסון בשנות הארבעים  ,או ,'האשה'קושרו באופן מסורתי עם 

   2.המשפחה קרובה לשאלת האשה

קרים אחדים כבר הצביעו על יחסם המורכב של אנשי העליה השניה לקשרים בין נשים חו

חלק מהם אף טענו שהיתה לצעירים אלה  3.לגברים וליצירת משפחות כפועל יוצא מיחס זה

לפחות בתקופה  ,רבים מבין אנשי העליה השניה לא יצרו יחסי זוגיות ,ואכן 4.נטייה לנזירות

תנועת הפועלים . "1912וילדים מעטים מאוד נולדו להם לפני  ,הראשונה לאחר בואם לארץ

   5."כתנועה של רווקים" ,כך אמר לימים כצנלסון" בארץ התחילה

מבט מבחוץ על חברת העליה השניה יכול היה להעלות תמיהה על מיעוטם של הזוגות 

ים בשיא היתה זו חבורה של צעיר. בלידת ילדים ,בקרבם ועל האיחור היחסי ביצירת משפחות

ללא פיקוח . פריחתם הארוטית ובגיל שבו ברוב החברות נוצרות מערכות זוגיות ומשפחות

הם באו  -בנוסף . יצירת הזוגות אמורה היתה להיות קלה יותר ,או כל פיקוח בוגר אחר ,הורי

דגלו בתורות חיים שדיברו על  ,מתוך התרבות היהודית שאינה מקדשת את הנזירות המינית

גורמים מקילים אלה אוזנו בגורמים  ,אבל. ושאפו לעתיד שמגולם בדור הבא נורמליזציה

כל אלה לא  -האינדיבידואליזם וחיי הקבוצה  ,מרכזיות העבודה ,הרעב ,חיי הנדודים -מגבילים 

אל אלה צורף החשש שהמשפחה תרחיק אותם מהמחויבות לכלל . עודדו יצירת זוגות

                                                           
  523' עמ) ספר העליה השניה: להלן( 524' עמ) ז"תש: אביב- תל( ,ספר העליה השניה ,)עורכת(ברכה חבס : בתוך ,מרים ברץ 1
 19' עמ ,11כרך  ,)1949: אביב- תל( ,כתבים ,ברל כצנלסון: בתוך ,)1944(' פרקים לתולדות תנועת הפועלים' ,ברל כצנלסון 2

  )כתבים ,כצנלסון :להלן(
-9' עמ)1984: אביב-תל( ,אביב מוקדם ,צור מוקי; )ברל ,שפירא: להלן( 94-95' עמ' כרך א) 1981: אביב-תל( ,ברל ,אניטה שפירא 3

 :היהעלייה השני ,)עורך(ברטל ישראל  ,'תרבותי- טיפוסי העולים ודיוקנם החברתי' ,מוקי צור; )אביב מוקדם ,צור" להלן( 10

 ,'סיפורה של אהבה גנוזה –" את ושר"' ,מוטי זעירא; )מחקרים ,העליה השניה: להלן( 291-291 'עמ) 1997: שליםירו( ,מחקרים

: רמת אפעל( ,ישראל- ארץטבנקין ב ,ברוך כנרי; )זעירא: להלן(12 14-16' עמ ,)1995פברואר  ,ה"אדר תשנ( 1 ,מחברות שדמות

  ועוד) טבנקין ,כנרי: להלן( 16-18' עמ) 2003
  14' זעירא עמ; שם ,ברל ,יראשפ 4
  19' עמ 11כרך  ,כתבים ,כצנלסון ,)1944(' פרקים לתולדות תנועת הפועלים' ,ברל כצנלסון 5
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ים הצעירות לעצמאות ולמימוש עצמי והחשש שאלה רצונן של הנש. ומהעשיה האידיאולוגית

   6.יוגבלו לאחר התחייבות לבן זוג ולידת ילדים הוסיפו קושי לכל המגבלות

משפחה הוא תפקיד ראשי של נשים ברוב . למתח הזה היה מקום מיוחד בחייהן של הנשים

בן  ,באא -הקשר של נשים לחברה ובמיוחד לניהולה היה לרוב באמצעות המשפחה . החברות

בתרבות ממנה באו . הגבר ,לא בכדי נקבע שם משפחת של האשה על פי בן זוגה 7.אח ,בן ,זוג

הצעירות היו הזוגיות והמשפחה המרכיבים העיקריים בזהותה של האשה ובתפקידיה 

 ,זוגיות ומשפחה אמרות לגרום לנשים לוותר על מקומן ,באופן מסורתי -זאת עוד . החברתיים

המשפחה באה על חשבון עבודה . הנישואים ועל המימוש העצמי שלהןעל תפקידן לפני 

ופעילות תרבותית ) למרות שנשים רבות עבדו לפרנסתן בחברה היהודית במזרח אירופה(

   8.ופוליטית

מרכיב זה בזהות הנשית ובתפקוד הנשים היה מטרה מרכזית לשינוי המגדרי אליו שאפו 

ות את זהותן על בסיס של שותפות בחברה ולא רק הן ביקשו לבנ: רבות מנשות העליה השניה

הקרבה הרבה בין הצעירות ובין  -אבל המורכבות לא נסתיימה כאן . השתייכות למשפחה

היה בקרבה זו איום לפתיחות ". הגונות"גברים צעירים איימה על דימויין של הצעירות כנשים 

אז הסתכנו  -שר כל שהוא בין אם התממש ק ,מינית שנתפשה כמסוכנת במיוחד לחייהן שלהן

  . גם כך הסתכנו בשמן הטוב -ובין אם לא התממש  ,בהריונות לא רצויים

החינוך  - ערכי -במצב זה יחסן לעצם קיום הזוגיות ובמיוחד למשפחה חייב היה להיות דו

שאיפותיהן המהפכניות הרחיקו אותן  ,שקיבלו ותהליך החברות דחפו אותן אל זרועות הזוגיות

על . בהולדה ,וזה טמון במשפחה - אבל גם שאיפותיהן המהפכניות כללו את העתיד . מרעיון זה

כל אלה נוספו שאיפות למימוש האמהות ויחסים אישיים ממשיים עם גברים ממשיים ונשים 

  .ממשיות

לא יצרו אנשי העליה השניה דגמים חדשים של משפחה  ,בסופו של דבר ,למרות כל אלה

ן ניסיוה. 'אהבה חופשית'חיב את גבולות הזוגיות ולא דגלו בהם לא ביקשו להר. גרעינית

להפוך את הקבוצה השיתופית או הקבוצה החברית לתחליף משפחה היה קצר והצלחתו לא 

אך קבוצה זו יצרה התייחסות שונה וחדשה לקשר בין . באה על חשבון המשפחה הגרעינית

 ,קידה העיקרי של האשהבעוד הדגם הנשי המקובל ראה במשפחה את תפ: נשים ומשפחה

                                                           
 וכך גם המספר המצומצם של נשים יחסית לגברים ובכלל 6

משפחות ' ,וי'וגל ביזסילביה פ; )דה בובואר: להלן( 119-120' כרך ראשון עמ) 2001: אביב-תל(  ,המין השני ,סימון דה בובואר 7

. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,הרצוג. ח ,כלב- דהן. ה ,פרידמן. א ,יזרעאלי. בתוך ד: בתוך: בתוך ,'מודרניות-בין משפחתיות לפוסט: בישראל

  )משפחות ,וי'פוגל ביז: להלן( 111' עמ) 1999 :אביב- תל( ,פוליטיקה מגדרמין  ,)עורכות( וי'ביז-פוגל
נשיות  ,על פמינזם' ,אריאלה פרידמן; )ילוד אשה ,'ריץ: להלן(ועוד  153 ,51' עמ) 1989: אביב-תל( ,ילוד אשה ,'אדריאן ריץ 8

 ,פוליטיקה מגדרמין  ,)עורכות( וי'ביז-פוגל. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,הרצוג. ח ,כלב- דהן. ה ,פרידמן. א ,יזרעאלי. בתוך ד: בתוך ,'וכוח

   38-39' עמ) 1999 :אביב-תל(
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הפכו המשפחה והעבודה שוות בזהות האשה של העליה  ,ולצידו היתה עבודת נשים שולית

נשות העליה השניה ציפו מעצמן לשלב עבודה ומשפחה או לוותר על משפחה  ,כך. השניה

או במקרים מיוחדים לשלב  ,בעוד רוב החברות באותה התקופה ציפו מנשים להתרכז במשפחה

היה זה מהפך שקשה היה לשמור עליו לאחר הקמת המשפחות הראשונות אך . עבודהמשפחה ו

 ,כפועל יוצא מזה. רבות מהאמהות הצעירות עשו ככל שביכולתן כדי להמשיך ולהחזיק בו

כחקל מחיי  ,נוצרה דמותה של האם העובדת לא כהכרח בל יגונה אלא כשאיפה לגיטימית

  .הנשים

 ,סם של אנשי ונשות העליה השניה לזוגיות ולמשפחהפרק זה יעקוב אחרי התפתחות יח

מימי רווקותם בראשית התקופה דרך היווצרותן של מערכות זוגיות ומיסודן ועד יצירת 

מהלך זה לווה במאבק על עיצוב דמותה של האשה הציונית כחלק מהמשפחה אבל . משפחות

ומה של האשה הוא חייב חשיבה מחודשת על מושג המשפחה ועל מק. גם כנפרדת ממנה

משפחה  ,בחלק מהמקרים ,אבל נוספה עליה ,המשפחה הגרעינית לא שונתה אמנם. בתוכו

הקמתה של משפחה מורחבת זו אפשרה לעצב . מורחבת שכללה חברים לדרך ולאידיאולוגיה

  .מחדש את תפקידה של האשה כאם ובת זוג

הן ראו . מורכב ביותריחסן של נשות העליה השניה לזוגיות ולמשפחה היה ונשאר  ,עם זאת

את המכשולים שייצרה הקמת המשפחה בדרך למימוש שאיפותיהן בצד הכרחיותה כדי לשמור 

נשים שונות . על כוח החיות של החברה שהקימו כמו גם הצורך הפרטי שלהן בהקמת משפחה

ודרכי ההתמודדות עיצבו עוד נדבך בדמותה . נהגו בדרכים שונות כדי להתגבר על פרדוקס זה

  .החדשה הפקידיה של האשה היהודיות

   המשפחה וביקורת המשפחה. א

ככזו היא נושאת בתוכה  9.המשפחה היא היחידה החברתית הקטנה ביותר וגם הבסיסית ביותר

היא כלי מרכזי לשימור מסורת ולשימור דפוסי החברה . את כל ההרכב החברתי כבקליפת אגוז

ה למדי הנובעת מיחסי ההולדה וכן חלוקת יש במשפחה היררכיה ברור. בהעברתם מדור לדור

שהשינויים בה איטיים  ,יחידה שמרנית באופן יחסי ,אם כן ,המשפחה היא. תפקידים ברורה

כל מהלך חברתי עובד דרך  -מצד שני . פחות מאשר במבנים חברתיים אחרים וניכרים לעין

 שכן ,בכור המצרף שלהחייב לעבור  - חברתי או כלכלי  ,פוליטי -גם שינוי חיצוני . המשפחה

המשפחה אם  10.תהליך חברתי לא יכול להיות בר תוקף והמשכיות אם לא יכלול את המשפחה

                                                           
: למשל –וגם בביקורת במשפחה ; 760-767' כרך שליש עמ) 1962-1970: יהמרחב( ,קלופדיה למדעי החברהאנצי ,'משפחה' 9

. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'תיאוריה של פוליטיקה מינית' ,קייט מילט

  )תיאוריה של פוליטיקה ,מילט( 77' עמ )2006: אביב- תל( ,מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל
  107-166' משפחות עמ ,אוי'פוגל בז: ראו למשל על המשפחה המודרנית בישראל 10
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כמו גם בקרב רבים מאנשי העליה  ,נתפשה בקבוצות מהפכניות ,יותר מכל מסגרת אחרת ,כך

  . מצד אחד וכבסיס לעתיד המהפכני מצד שני ,כבסיס לשמרנות ,השניה

האשה נתפשה כמעט בכל התרבויות כאבן  - מצד אחד . ום מיוחדבכל אלה היה לנשים מק

המעצבת ומי  ,אבל המשמרת שלה ,אמנם ראש המשפחה היה הגבר. הראשה של המשפחה

שינויים במשפחה  -מצד שני וכפועל יוצא מכך  11.האם -האשה ובעיקר  היתהשאחראית עליה 

אי לכך חלק ניכר  12.להןעל חופש הבחירה ש ,על תפקידיהן ,השפיעו קודם כל על נשים

על דפוסי החיים בה ועל הקשרים שלה עם החברה  ,מהביקורת על מבנה המשפחה המודרנית

במגבלות שמבנה המשפחה מטיל  ,התמקדו בתפקידיהן של נשים בתוך המשפחה ומחוצה לה

  . על נשים ובכוח שהוא מעניק להן

יע על מבנה המשפחה כלכליים בעת המודרנית השפיעו באופן מכר- שינויים חברתיים

עם שינוי אופי העבודה מכפרי לעירוני איבדה המשפחה את תפקידה כיחידת יצור . ותיפקודה

לכאורה היה אמור מהלך זה . מכאן ואילך הפך תפקידה הכלכלי ליחידת צריכה בעיקר. ועבודה

בחלק מהמקרים המשפחה כמוסד חברתי אף  -אבל לא כך היה  ,להקטין את כוחה של המשפחה

כוחה הגדל של המשפחה הגרעינית הוסבר בהיחלשותן של המשפחה המורחבת ושל . התחזקה

התפרקות הקהילות צמצמה את היחסים האישיים שנובעים מתוך היכרות רבת שנים . הקהילה

הכרות עמוקה . במיוחד בערים ובמשפחות שנדדו מהכפר לעיר ומאזור לאזור ,למשפחה בלבד

התרחקותם של זוגות צעירים . חברות אלה אלא בתוך המשפחהמילדות לבגרות לא התקיימה ב

מהלך זה חיזק . מההורים טשטשה גם את ההיכרות בתוך המשפחה המורחבת והחלישה אותה

המשפחה הגרעינית נאלצה גם . את חשיבות היחסים בין בני זוג ואת הקשר בין הורים לילדים

כולה ולעיתים של הקהילה כולה  למלא תפקידים שבעבר היו תפקידיה של המשפחה המורחבת

כל אלה העמיסו על המשפחה הגרעינית . עזרה לחלשים ,ניהול משק בית ,טיפול בילדים -

   13.אחריות רבה אבל גם העצימו את חשיבותה

תפקודית וכלכלית כמו גם העיור  ,שהיתה גיאוגרפית ,כך ההפרדה בין עבודה למשפחה

 ,מגן מפני ניכור החברה -' מבצר'ה את המשפחה להפכ ,והיחלשותם של מבנים חברתיים ישנים

היא היתה  14.מקום בו ניתן לאדם חופש מירבי ,תחום נקי מיחסי הכוח והשוק בחברה הסובבת

                                                           
 78' תיאוריה של פוליטיקה עמ ,מילט 11

12 Joan Kelly, 'The Social Relation of the Sexes', in Joan Kelly, Women, History, and Theory, 

(Chicago: 1984) pp. 9-10 ;205' דה בובואר עמ –ובמובן שלילי יותר ; 152-153'ילוד אשה עמ ,'ריץ 

13 Joan Kelly, 'The doubled vision of feminist theory', in Joan Kelly, Women, History, and Theory, 

(Chicago: 1984) pp. 52 ;הקניין הפרטי  ,מוצא המשפחה' ,פרידריך אנגלס: תיאור מעניין של תהליך זה מצוי אצל אנגלס

 ) מוצא המשפחה ,אנגלס: להלן( 176' כרך שני עמ) 1957: ממרחביה( ,כתבים נבחרים ,קרל מרקס ופרידריך אנגלס: בתוך ,'והמדינה
: אביב- תל( ,מבט אחר על המשפחה ,על אהבת אם ומורא אב ,)עורך(אביעד קלינברג : בתוך ,'לב האור ,לב הבית' ,חנה נוה 14

 110-111' עמ) 2004
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מי  ,האחראית על מבצר זה". טבעיים"ה ,אמורה להיות שמורת טבע של היחסים הישנים

 היתה ,מהמודרנה" להתלכלך"לשמר את הקסם של המבנה החברתי הישן ולא  היתהשאמורה 

   15.אשהה

החלו להישמע ביקורות על התפישה  ,מאמצע המאה התשע עשרה ואף מעט לפני כן

. רומנטי ללא קשר ליחסי כוח ושוק-רומנטית של המשפחה כמשמרת יחס אידילי- האידילית

צורת ; הטענות המרכזיות בביקורת זו היו כי המשפחה היא ראשית לכל גוף כלכלי ופוליטי

דרך ; וקח-כלי לחלוקת עבודה ויחסי תן; של גברים על נשים ,מבוגרים על צעירים שליטה של

על פי תפישה . לחלוקת משאבים ולהעברתם מאדם לאדם תוך השארתם באותה קבוצה חברתית

עוצמתה הממשית של המשפחה בעידן המודרני לא טמונה ביחס האידילי ששרר בתוכה  ,זו

או במילותיהם של מרקס  ,ריכה וכלי מרכזי להמשכיותאלא בעיקר בהיותה יחידת צ ,לכאורה

בורגנות קרעה מעל יחסי המשפחה את צעיף הסנטימנט והעמידה אותם על יחסי ה: "ואנגלס

   16."םן צרופיממו

היה אחד הטקסטים הביקורתיים המשמעותיים  ,ממנו לקוחה שורה זו' מניפסט הקומוניסטי'ה

מא מצוינת לסוג הביקורת שניתכה על המשפחה של המאה התשע עשרה ומאז ואילך והוא דוג

על  ,על ההון? הבורגנית ,על מה עומדת המשפחה הקיימת. המודרנית מאז המאה התשע עשרה

אבל היא באה לכלל ; בשיא התפתחותה אין היא קיימת אלא אצל הבורגנות. בצע פרטי

את הנישואים ' טהמניפס'כך מציג " .בזנות הגלויה ,מאונס של הפרולטרים- השלמתה ברווקות

 ,ביטחון כלכלי בתמורה לעיסוק בעבודות הבית אשההבורגניים כעסקת חליפין בה מקבלת ה

חלקם  18,ביקורת דומה מצויה בטקסטים רבים העוסקים במשפחה 17.להולדה ולשירותי מין

                                                           
 ,Ida Blom, 'International Comparison', in Ida Blom, Karen Hagemann ;228-229' עמ , 'כרך ב ,דה בובאר 15

Catherine Hall (Ed.), Gendered Nations, nationalisms and gender order in the long nineteenth century, 

(Oxford : 2000) p. 13 )בלום: להלן(  

 )1975: אביב- תל( ,המניפסט הקומונסט ,רל מרקס ופרידריך אנגלסק 16
דבר זה : "בתיאור יחסי המין העתידיים ,'הקניין הפרטי והמדינה ,מוצא המשפחה'ביקורת זו ברורה יותר בחיבורו של אנגלס  17

 ,ו בשאר אמצעי שלטון חברתייםאשר מעודם לא אונה להם לקנות חסדי אשה בכסף א ,דור של גברים: יוכרע עת יעלה ויגדל דור חדש

או לסרב לאהוב ליבן מפחד התוצאות  ,ודור של נשים אשר מעודן לא אונה להן להתמסר לגבר על פי שיקול אחר זולת אהבה נאמנה

  183' מוצא המשפחה עמ ,אנגלס ."הכלכליות
: להלן( 50-52' עמ) 2005חיפה ( ,חמישה מאמרים פמינסטיים ,אמה גולדמן: בתוך ,'נישואים ואהבה' ,אמה גולדמן: למשל 18

 ,'אדריאן ריץ; 79' תיאוריה של פוליטיקה עמ ,מילט ,הטקסטי אחרים מאוחרים בהרבה לתקופת העליה השניה למשל; )גולדמן

. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'הטרוסקסואליות כפויה והקיום הלסבי'

 228-230' עמ ,כרך שני ,דה בובאר; )הטרוסקסואליות ,'ריץ: להלן( 170' עמ) 2006: אביב- תל( ,מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל

  ועוד
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אביר כלכלת  ,ון סטיארט מיל'למשל בכתיבתו של ג -הפוליטית  הבקצה השני של הסקאל

   19.השוק

בעיקר מצד  ,נוסף בו זכתה המשפחה הבורגנית המודרנית והמשפחה בכלל לביקורתהקשר 

למעשה פרידריך אנגלס מסביר קשר זה . הוא הקשר בינה ובין הרכוש הפרטי ,סוציאלסטים

בספר זה מביא אנגלס היסטוריה של מוסד . 'הקניין הפרטי והמדינה ,מוצא המשפחה'בספרו 

זמנו ומראה כיצד המשפחה המודרנית מעצימה את חשיבות המשפחה על פי אנתרופולוגים בני 

אבל אנגלס לא היה הראשון שקישר בין הרכוש הפרטי והביקורת עליו לבין . הרכוש המשותף

במיוחד רוברט אוון  ,גם כותבים סוציאליסטים שקדמו למרקס הצביעו על הקשר הזה. המשפחה

   20.האנגלי שפעל בראשית המאה התשעה עשרה

היו גם הראשונים להצביע על הקשר בין  -פוריה ואוון  ,סן סימון -דמים אלה כותבים מוק

ולא  אשההמשפחה על פי תפישה זו מדכאת את ה. החברה אשההמשפחה לבין מצבה של ה

 בעוד הבעל יכול לצאת מתוך המסגרתפוריה למשל טען כי  21.מאפשרת שוויון בין המינים

הנישואין על פי פוריה משעבדים את  22.שורות בובולה לבית ולעבודות הקכ אשהה ,המשפחתית

 ,בדומה לזה אצל מרקס ואנגלס 23.זה משעבוד וויחאך גם הגבר אינו מר ,לטובת הגבר אשהה

". הזנות הרשמית והלא רשמית"ביטול המשפחה הוא זה שישחרר נשים מהיותן מכשיר יצור ומ

כותבים מאוחרים . ודהוהבית הוא חלק משעב אשההמשפחה היא אחת הצורות בהן כבולה ה

נקבע באמצעות המשפחה והחברה  אשהיותר פיתחו תפישה זו והוסיפו שמעמדה של ה

הביקורת על מוסד זה כללה את הדרכים בהן  24.שלמעשה אינה מאפשרת לה מעמד עצמאי

  . ומונעת את התפתחותה אשהמגבילה המשפחה את ה

מרקס  -בקרים אותה מורכב כמו גם בטקסטים נוספים שמ' מניפסט'אבל היחס למשפחה ב

לשמר חלק מתפישת  ,כאחרים ,ואנגלס שקראו מצד אחד לביטולה וביקשו מהצד השני

 ,יחסים לא מנוכרים ,יחסי אהבה שאינם תלויים בדבר -המשפחה האידיאלית של הבורגנות 

הם ביקשו לשמר את כל אלה מתוך הנחה  ,למעשה. שאינם מבוססים על השוק במובנו הרחב

                                                           
. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'שיעבוד הנשים' ,ון סטיוארט מיל'ג 19

 44' עמ) 2006: אביב- תל( ,מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל

20 Olive Banks , Faces of Feminism, (Oxford: 1981), pp.49 )בנקס: להלן(  

   48-50' שם עמ 21

22 Charles Fourier, Selections from the Work of Fourier, (London: 1901), pp. 202 

  204' שם עמ 23
 200- ו 174' כרך ראשון עמ ,דה בובואר המין השני 24
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זמנית כמוסד שצריך -במניפסט עצמו נתפשת המשפחה בו ,כך .זה לא קיים במציאות שאידיאל

   25.לעבוד מן העולם וכבסיס ליחסים החדשים בחברה הלא מנוכרת

כך  ,גם הם ראו במשפחה 26.ערכי למשפחה אופייני גם לחלק מאנשי העליה השניה-יחס דו

מצד אחד ומוסד  ,את הנשיםשמגביל בעיקר  ,מנרמל וכובל ,מוסד שמרני ,נראה ממעשיהם

אבל רוב הצעירים הללו הגיעו ממשפחות שתהלכי המודרניזציה רק . ומשחרר מצד שני ,טהור

כמו גם הפרדת הבית  ,התפוגגות הקהילה ,התפרקות המשפחה הרחבה. החלו לגעת בהן

מהעבודה הגיעו לאזורים בהם ישבו משפחותיהם של רוב אנשי העליה השניה רק בעשורים 

   27.נים של המאה התשע עשרה ותהליך זה היה רק בראשיתוהאחרו

החלוקה : שונה מהמקובל ,ככלל ,הייתהחלוקת התפקידים במשפחה היהודית  - זאת ועוד 

בעיקר בדומיננטיות של הגברים המבוגרים  ,אמנם פעלה בתוך המשפחה תהפטריארכאלי

מחלוקת התפקידים שונה  היתהאך חלוקת התפקידים  ,ושליטתם בקבלת ההחלטות במשפחה

בחברה זו התקיימה נורמה של נשים . במשפחה הבורגנית האירופית של המאה התשע עשרה

לגיטימית גם במעמד הבינוני היהודי מתוך  היתהעבודת נשים לפרנסה . עובדות לפרנסת הבית

 או אפילו תלמיד' עילוי'במשפחות בהן היה גבר  -דהיינו . ניסיון לשמר לימודי קודש של הגבר

 ,כיוון שמשפחות אלה היו האליטה. נדרשה רעייתו לפרנס את המשפחה ,ישיבה מן המניין

   28.גם במשפחות אחרות לגיטימית היתהעבודת נשים 

הן המשפחה היהודית  -דגמי המשפחה אליהם נחשפו אנשי העליה השניה היו אם כן כפולים 

והן  29,בורגנית מספיק דווקא המזרח אירופית האופיינית אותה ביקרו המשכילים היהודים כלא

כפל זה אינו פשוט כלל שכן חלק . המשפחה המודרנית שהופיעה בהגות המהפכנית בת הזמן

מהביקורת על המשפחה הבורגנית היא על כך שהנשים מנושלות מכוחן כיוון שאינן עובדות 

אף שגם  ,רלוונטית למשפחות היהודיות היתהביקורת זו לא . בשכר והן כבולות אל פנים הבית

   30.בהן לנשים לא היה כוח רב

כמו כל תנועה לאומית גם התנועה  -ליחסם של אנשי העליה השניה עוד מימד חשוב 

ראתה במסורת ובהיסטוריה הלאומית את יסודותיה  ,ובתוכה תנועת העבודה הציונית ,הציונית

                                                           
ביטולה של המשפחה הוא ביטול  - חשיבה שעומדת מאחוריו לעונה על מורכבות זו בתפישה האופיינית הקומוניסטי מניפסט ה 25

 וא יביא להקמתה מחדש בצורה אחרתה –דיאלקטי 

  אין הכוונה שיחס זה נובע באופן ישיר מביקורתם של מרקס ואנגלס אלה שיש דמיון בתפישות 26
לחקר תנועת העבודה : מאסף  ,'")הבונד"נורמות והליכות בקרב חברי (המשפחה בחברה מהפכנית יהודית ' ,מרדכי ,לוין 27

 )המשפחה ,להן לוין( 107' עמ) 1982( ג"י , הציונית והסוציאליזם
 ,אביב-תל( ,ע עשרהיתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התש ,נשים קוראות ,איריס פרושראו למשל  28

 )פרוש: להלן( 44-74' עמ )2000
 )ביאל: להלן( 209-210' עמ) 1992: אביב- תל( ,ארוס והיהודים ,דויד ביאל 29
 שם 30
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ו וכאחד המשפחה ודפוסי המשפחה נתפשו כאבני היסוד של מסורת ז. של התרבות הלאומית

מצד שני מרדו אנשי העליה השניה במסורת זו . הכלים העיקריים לשימורה והעברתה מדור לדור

   31.הן במה שהם ראו כגלותיות וכמובן בגולה עצמה ,הן בפניה הדתיים -

יחס זה אינו בא לידי ביטוי בכתיבה . על כל אלה בנו אנשי העליה השניה את יחסם למשפחה

את יחסם למשפחה אפשר . ת ואפילו בזיכרונות הוא מוסתר במקצתמסו ,במאמרים ,תיאורטית

כמעט לא קיימת כתיבה ביקורתית גלויה של אנשי העליה . לחלץ מהדרך בה עיצבו את חייהם

זו קיימת במידה מסויימת  32.השניה על המשפחה היהודית במזרח אירופה ועל המשפחה בכלל

. אנשי העליה השניה להקים משפחה אחרתאבל מאז שהגיעו לארץ ניסו  33.בכתיבה הספרותית

אבל גם במשפחות הביולוגיות שהקימו . שאינן ביולוגיות ,בתחילה ניסו להקים משפחות אחרות

ניכרת חשיבה מחודשת  ,וכן בקשריהן של המשפחות עם החברה הסובבת ,רובם בשלב מאוחר

 ,לא להקים משפחה ,גם הבחירה של לא מעט נשים וגם של גברים -לבסוף . על מוסד המשפחה

לא ללדת ילדים מלמדת על יחסם למשפחה ועל ניסיונם לממש דגמים חדשים  ,לא להינשא

  . שלה

היחס לדור השווים  ,היחס לדור ההורים -היחס למשפחה מתחלק לרוב לשלושה שלבים 

שני השלבים הבאים . דור ההורים נשאר מאחור ולכן כמעט ולא דובר בהם. ויחס לדור הבנים

הראשון ביניהם בא לידי ביטוי בתקופה זו בניסיון ליצור  -י בניית המשפחה החדשה הם שלב

במובן של  ,מערכת יחסים שנעה בין אחווה -בני אותו גיל  ,מערכת יחסים חדשה בין השווים

השלב השני היה מיסוד הזוגיות ולאחר מכן ההתמודדות עם גידול . לבין יחסי זוג ,יחסי אחים

הרחק מההורים ותוך ניסיון ליצור אדם יהודי  ,ני ראשון לארץ ישראלדור מהפכ ,דור חדש

 ,לא רק למסורת אלא גם לחברה ,הורות חדשה שמחויבת לא רק למשפחה -ובמיוחד  34חדש

  . לציונות ולמהפכה

                                                           
) 1997: אביב-תל( ,יהודים ישנים ,יהודים חדשים ,אניטה שפירא: בתוך ,'המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה' ,אניטה שפירא 31

  יחסת לתנועת העבודה בכלל אך מקדישה מקום מיוחד לאנשי העליה השניהשפירא מתי. 248-275' עמ
 ,ח"תשנ ,8 ,לעיונים בתקומת ישרא ,'בהגותו של אהרון דוד גורדון אשההמשפחה וה' ,גד אופזראו  ,גורדון. ד.יוצא דופן הוא א 32

 ,העבריות החדשות ,)עורכות(רוקם -חזן. ג ,קרק. ר ,שילה. מ :בתוך ,'ד גורדון לשוויון נשים"גישתו של א' ,עינת רמון; 613-602' עמ

 )להן רמון( 151' עמ )2001: ירושלים( ,נשים בישוב ובציונות בראי המגדר
רוב יצירותיה מתרכזות במשפחה היהודית במזרח אירופה ורובן ביקורתית  –כתיבתה של דבורה בארון בולטת מאוד בנושא זה  33

 ,דבורה בארון: בתוך ,'משפחה' ,דבורה בארון: כך למשל. פחה ובחברה גם אם במרומזכלפי משפחה זו וכלפי היחס לנשים במש

בסיפורים אלה יש גם נחמה וחלק ). פרשיות ,בארון: להלן(ועוד  64-96' שם עמ' דרך קוצים; '11-35' עמ) 1951: ירושלים( ,פרשיות

-145' עמ ,)1988: ירושלים( ,המחצית הראשונה ,גובריןת ראו גם נורי. בין השאר בגלל הנימה הנוסטלגית שלהם ,מהביקורת מוצפנת

 )המחצית השניה ,גוברין: להלן( 158
; ף)1984: אביב- תל( ,דורות מנהיגים בחברה הישראלית :עילית ללא ממשיכים ,יונתן שפירא: למשל ,על דור זה נכתב רבות 34

הצבר  ,עוז אלמוג; 122-154' עמ) 1998: אביב-תל( ,ישנים יהודים חדשים יהודים ,אניטה שפירא: בתוך ,'דור בארץ' ,אניטה שפירא

 ועוד )1997: אביב-תל( ,דיוקן
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  אחווה ואהבה זוגית  -קבוצת השווים . ב

ו את קשרי היום רובם ניתק. הקשר המשמעותי ביותר של אנשי העליה השניה היה לבני דורם

נתפשו בעיניהם כרחוקים מהם  - אנשי המושבות  -ובני דמותם של הוריהם  ,יום עם הוריהם

זו . הקשרים הקרובים ביותר היו אם כן בתוך החבורה הזו של בני גיל אחד פחות או יותר. מאוד

 ,קבוצה זו גם בנתה לעצמה. הקבוצה המשמעותית ,קבוצת התמיכה ,היתה קבוצת ההזדהות

 ,הריחוק מההורים -דפוסי יחסים חדשים שהיו מבוססים הן על התנאים החדשים  ,תוך עצמהב

 - והן מתפישות אידיאולוגיות חדשות על מקומו ותפקידו של האדם ; העבודה והמחסור הכלכלי

  . בחברה -גברים ונשים כאחד 

 ,אחווה -האחד : היחסים בין בני אותו דור במשפחה מתחלקים לשני סוגים שונים בתכלית

האחווה שייכת למשפחת המקור והיא מתייחדת בשוויון רב . יחסי זוג -השני  ,מלשון אחים

ואפשרות להכלה של מספר אחים לא קבוע  ,אף שיש בכור ובכירות בכל משפחה ,באופן יחסי

יש בה בזוגיות אלמנט חזק של . הזוגיות היא ראשית בנייתה של משפחה חדשה. ולעתים רב

הזוג סגור בתוך עצמו ולרוב מצופה מבני זוג להעדיף זה את זו וזו את זה על  - אקסקלוסיביות

בנוסף יש בה בזוגיות גם יחסי כוח מסוימים ובעולם המסורתי יש  35.פני אחרים בנושאים שונים

  . לגבר כוח רב יותר בתוכם

אחווה  לא ייפלא אם כך שלרוב יחסים בין בני אותו גיל בתנועות מהפכניות מתוארים כיחסי

היחסים ביניהם היו קודם כל יחסי קבוצה  -כך גם בקרב אנשי העליה השניה . ולא כזוגיות

בחלק מהקבוצות . היחסים בקבוצה זו השתנו עם הזמן והפכו הדוקים יותר. גדולה של שווים

  .בתלות ובשותפות כלכלית ורגשית -היו יחסי האחווה דומים ביותר למשפחה של ממש 

 ,גברים ונשים כאחד ,רוב אנשי העליה השניה. לב הראשון מרכזית פחותבש היתההזוגיות 

יש שדחו את הזוגיות ואת הקמת המשפחה . הגיעו לארץ רווקים ונשארו רווקים תקופה ארוכה

עת היו בני  ,נישאו עד סוף שנות העשרה של המאה העשרים רבים מהם לא. לתקופה מאוחרת

 ,והיו שלא נישאו כלל 36.ן המקובל בזמנם ובחברתםהרבה מעל גיל הנישואי -יותר משלושים 

יוסף אהרנוביץ ודבורה  ,חנה ויוסף שפרינצק ,אמנם מניה וישראל שוחט. במיוחד בקרב הנשים

. כל אלה היו זוגות של אישים בולטים בקרב אנשי העליה השניה -חיותה ויוסף בוסל  ,בארון

אבל אלה היו . עוד טרם העליה לעתים -היחסים ביניהם נקבעו בתקופה מוקדמת ביותר 

לרוב  ,רוב אנשי העליה השניה דחו את ההתקשרות הזוגית שלהם לשלב מאוחר למדי. המעטים

  . 1911אחרי 

                                                           
  224' כרך שני עמ ,המין השני ,דה בובאר 35
התקופה מעט מוקדמת לעליה השניה אך גיל הנישואין לא עלה  – 205' ביאל עמ -במזרח אירופה היה גיל הנישואין נמוך ביותר  36

   108' משפחה עמה ,לוין. ההרבה מעל לזה
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מה עיכב את מימוש הזוגיות ? מדוע העדיפו אנשי העליה השניה את יחס האחווה על הזוגיות

ליה השניה להתקשר לזוגות מיעטו אנשי הע ,מדוע? אצל רבים כל כך בקרב אנשי העליה השניה

משמעותם ליחסי  היתהמה הביא למעבר ליחסי זוג משמעותיים ומה ? בתקופה הראשונה

  ?האחווה

מישור אחד הוא התפתחות היחסים  -התשובות לשאלות אלה צריכות להינתן בשני מישורים 

זוגות המכשולים בפני הווצרות  ,אופי היחסים ,בין גברים ונשים בקרב אנשי העליה השניה

כיצד תפשו את  -מישור שני הוא המישור האידיאולוגי . והאפשרויות שנפתחו ליחסים מסוג זה

ומה ? מה היה אידיאל היחסים ואידיאל הזוגיות שנוצר? מה היה יחסם לזוגיות? היחסים ביניהם

שני המישורים היו כמובן שלובים זה בזה ? היה יחסם של גברים ונשים לאידיאל משתנה זה

השילוב ביניהם . ם של אנשי העליה השניה ובכל זאת ראוי להתייחס לכל אחד הנפרדבחייה

  . יכול להסביר את הדחייה ביצירת הזוגות ואת התקופה בה החלו להיווצר

  

  בין גברים לנשים

ציין את ייחודה כמפעל בו חברו נשים וגברים  ,על העליה השניהידועים מהכותבים ה ,מוקי צור

בהקשר ההיסטורי של העם היהודי בראשית המאה העשרים זהו  37.תפתרווקים לפעולה משו

החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה היתה חברה שככלל הפרידה בין . מאפיין יוצא דופן

פעילות  ,הפעילות החברתית היתה נפרדת ברובה. במיוחד בגיל הנעורים והעלומים ,המינים

יה השניה קדמה אמנם פעילות משותפת של לעל 38.משותפת היתה בעיקר במסגרת משפחתית

אבל בארץ ישראל היתה  ,במועדונים ובקבוצות מהפכניות ,רווקים ורווקות ,צעירים וצעירות

העליה  -זאת ועוד  39.הפעילות המשותפת דרך חיים ולא רק פעילות פנאי או עיסוק פוליטי

. ה של חברה חדשהעול בנית -ושנית  עולה של העצמאות -ראשית  ,הביאה איתה עול חדש

 40,מעבר לתקופת המורטוריום המותרת לכאורה של הנעורים ,התארכות הפעילות לשנים

  .הוסיפה גם היא ממד חדש לפעילות המעורבת

 ,החברה המעורבת של צעירים וצעירות הרחק מהשגחת הוריהם יצרה בעיני רבים מבני הזמן

הם ראו את הפוטנציאל  41.יה השניהדימוי מופקר של אנשי העל ,ובעיקר בעיני אנשי המושבות

. הגבוה לפתיחות מינית ולקשרים אינטימיים לא מוסדרים בין גברים לנשים בקבוצה צעירה זו

                                                           
  291' מחקרים עמ ,העליה השניה: בתוך ,'תרבותי-טיפוסי העולים ודיוקנם החברתי' ,מוקי צור 37
  בשולי החברה התקיימו גם מסגרות משותפות כפי שעולה מסיפרי עגנון וברנר 38
 119' המשפחה עמ ,להבדל בין הארץ למזרל אירופה ראו למשל לוין 39

  15-19' עמ) 1998: ירושלים ,גבעת חביבה( ,סיפור התהוותה ,ומר הצעירשיטת הלימוד של הש ,צבי לם 40
העליה  ,כצנלסון: להלן( )1990: אביב-תל( ,הרצאות ברל כצנלסון בפני הבחרות הסוציאליסטית ,העליה השניה ,ברל כצנלסון 41

ספר העליה : בתוך ,'דרכי לארץ' ,שרה מלכין; 244' עמ )ג"תשי :ביבא- תל( ,אם המושבות פתח תקוה ,קרסל 'ג ;58' עמ ,)השניה

  ועוד 489' עמ ,השניה
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אופיים המהפכני של הצעירים רק הגביר את החשש שאין הם רואים עצמם כפופים לנורמות 

ות היה חששם הגדול של אנשי המושב. החברתיות גם בכל הקשור לחרות מינית וזוגית

שינוי בדפוסי הזוגיות והמשפחה הוא  42.מהשפעת רוחות החופש המיני על בניהם ובנותיהם

כמו החברה  ,אחד הנושאים שמאיימים במיוחד על חברה המבקשת לשמר את הנורמות שלה

חששות אלה היו אחד הגורמים לחיכוך בין אנשי המושבות לאנשי העליה  ,ולכן ,במושבות

   .השניה

חייב את אנשי העליה השניה למשנה זהירות בקשרים  ,מן המופקר לכאורה דווקא חשש זה

ובעקיפין כנגד  ,בין כל החזיתות בהם התייצבו כנגד החברה במושבות. בין נשים לגברים

חיים בפתיחות מינית יכלו ; אם בכלל ,היתה פתיחות מינית חשובה פחות ,החברה ממנה באו

 ,פרודוקטיביזציה ונורמליזציה של החברה -ים להכשיל אותם במאבקים אותם ראו כמרכזי

שכן פתיחות מינית היא נושא באמצעותו קל לנגח קבוצה  - שמירה עברית ועוד  ,עבודה עברית

   43.חברתית מהפכנית ובמיוחד חברה צעירה

מן הצד השני חברה מעורבת של נשים וגברים היתה חלק מהמודרניזציה החברתית אליה 

ככל שנמצאו בחברה  ,בין נשים וגברים) מסוים(עורב ושיתוף הם חייבו חינוך מ. שאפו

 -בפן המעשי . שיתוף בין גברים ונשים בחברה אותה רצו לבנות- וביקשו לקיים ערוב 44,הקיימת

ההפרדה בין נשים וגברים בקרב אנשי העליה השניה עצמם היתה כמעט בלתי אפשרית בגלל 

דחפו את  ,זאת אין לכחד ,וכן גילם הצעיר ,םהבדידות והניתוק מההורי. אופי החברים והחברה

  .הצעירים לחיים משותפים

לכן חברת הרווקים המעורבת הזו יצרה בראשיתה חיים שהיו מופרדים במידה ומעורבים 

 ,מעורבים במידה כדי לקיים חיים משותפים ,מופקרים במופרדים במידה כדי לא להיחש. במידה

והשיתוף בחיי חברה ותרבות כעניין ; די ביטוי במגוריםההפרדה באה לי. חבריים ואידיאולוגיים

דרך חיים זו של מגורים נפרדים וניהול חיי חברה משותפים ומשמעותיים לאורך שעות . מרכזי

בקבוצות  ,בחוות ,במושבות - היתה אופיינית לחברה של העליה השניה תקופה ארוכה  ,ארוכות

חדרים לנשים וחדרים לגברים או פינת שינה  -גברים ונשים חיו בחללים נפרדים . וגם בערים

מצד שני . גם במקומות בהם היתה רק אשה אחת -לגברים ופינת שינה מרוחקת ומבודדת לנשים 

ניהלו חיי חברה משמעותיים ומעמיקים בחבורות קבועות ומתחלפות נשים וגברים בחבורה 

  .אחת

                                                           
  העליה השניה שם  ,כצנלסון 42
  "מאשימים אותנו שאנחנו משתתפים בנשים: "המניפסט הקומוניסטי ,למשל קרל מרקס ופרידריך אנגלס 43
' העובד' ,משה סמילנסקי; 15-17' א עמ"חשון תרע' ט ,1910בנובמבר  11 1-2חוברת  ,הפועל הצעיר ,'רשימות' ,.ר.י: למשל 44

  עוד 31-41' ף עמ"תשרי תר ,1חוברת  1 ,כרך ,האדמה ,)וילקומיץ. ח. לתקופת השנה אחרי מות ש(
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גורים לחדרה של חברה הצטרפה למ ,כשהגיעה לארץ ,אין זה מעורר תמיהה ששרה מלכין

שלמה צמח ולא לרחל בית  ,כך גם בן גוריון הצטרף למגורים לחברו 45.ולא לחדרו של חבר

יוצאי . חדרי המגורים היו חד מיניים - וכך היה ברוב המקרים  46.איתה הגיע לארץ ,הלחמי

ל כך למש. אך גם במקרים אלה לא תמיד חיו ביחד ,אחים למשל -הדופן היו בני משפחה אחת 

כששניהם חיו בפתח  ,אהרון אוסטרובסקי ,מספרת מרים ברץ כי לא חיה בחדר אחד עם אחיה

המגורים הנפרדים לגברים ולנשים היו אם כן מאפיין של חיי  47.תקווה אף שהיו קרובים למדי

  . אנשי העליה השניה

באותה התקופה ובתקופות  ,הפרדה זו במגורים היתה חשובה במיוחד לנשים הצעירות

בזיכרונותיהן הן הקפידו לתאר את המגורים הנפרדים וכתבו על חייהן במושבות . חרות יותרמאו

תחיה ליברזון למשל כתבה על חדר בו חיה עם עוד שתי חברות ועל חיי . כקשורים בהפרדה זו

יק כתבה על מגורים משותפים עם חברתה אסתר 'יז'חנה צ 48.החברה שהיו קשורים בחדר זה

   49.וגמאות נוספותוקיימות ד. שוטרמן

ההפרדה במגורים בלטה במיוחד בתקופה בה חיו נשים בודדות בחוות הלאומיות או 

אבל לאחר שנבנה חדר  ,בחוץ ,מגוריה הראשונים של מלכין בכנרת היו עם הפועלים. בקבוצות

החליטה מלכין להפריד את עצמה  ,אחד והוחלט שהיא והפועלים הראשונים בחווה יגורו בו

ומאז בכל מקום אליו  50."י זמן מה מצאתי לי לנכון לחפש לי פינה מיוחדת לעצמיאחר: "מהם

בימיה הראשונים של . אלה מגורי הנשים: הנפרדים ,עברה כתבה מלכין על מגוריה המיוחדים

 ,יחידה אשהכל עוד היתה  ,בחרה לגור בפינה מרוחקת שהקצתה לעצמה ,כתבה מלכין ,דגניה

הצעירות שכתבו על חייהן : זהו תיאור אופייני. ם מקום מיוחדלצד החפצים שאין לה ,במחסן

 ,בחוות הקפידו לכתוב על המקום הנפרד שהוקצה למגוריהן לרוב חלק מהמחסן או מעליית הגג

אמנם רבות מהנשים הדגישו בכתיבתן את התנאים הקשים אך מתוך כך  51.ולעיתים בחדר נפרד

מלכין ואחרות כתבו על . בינן ובין הגברים עולה בפרוש ובכוונה ההפרדה הברורה במגורים

החיים במחסן גם כסמל להתייחסות אליהן כאל שוליות אבל יש בכך גם הדגשה על הדרך בה 

אף . ההפרדה במגורים אפשרה לנשים הצעירות להרגיש בטחון גדול יותר .שמרו על נפרדותן

                                                           
  488' ספר העליה השניה עמ ,שרה מלכין 45
  יש יאמרו מאוהב 46
  523' עמ ,ספר העליה הראשונה ,מרים ברץ 47
  )פרקי חיים ,ליברסון: להלן( 41' עמ) 1970: אביב-תל( ,פרקי חיים ,תחיה ליברסון 48
גם חיה ברויידה מספרת על שיתוף מעט פחות מודע במזון עם חברה בשם נחמה אתה . 501' ספר העליה השניה עמ ,יק'יז'חנה צ 49

  . 6' עמ ,)1987: מעוז חיים( ,חיה ברוידא ,אמא ,אורי ברנר: בתוך ,'נחמה' ,חיה ברוידא ,גרה זמן מה
  )מזיכרונותיה של פועלת ,מלכין: להלן( 316' עמ' ג ,הצעיר פרקי הפועל ,עלתמזיכרונותיה של פו ,שרה מלכין 50
תיקי רבקה  ,ארכיון עין חרוד מאוחד ,)1911-1917(דפי יומן  ,רבקה מחניימי ,כך עולה למשל מיומנה של רבקה מחניימי 51

  ועוד 43' לות עמדברי פוע ,צעדי הראשונים ,.ב.ב; 505' ספר העליה השניה עמ ,שפרה בצר: וכן; מחניימי
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המגורים  52.הוו גם איום ,יש להניח שהחיים כאשה בודדת בין כמה גברים ,שאינן כותבת זאת

 ,דומה אם כך שבתקופה עצמה וכן מאוחר יותר. הנפרדים היו גבול שקשה יותר לערער עליו

   53.גברים ונשים כאחד חששו מהדימוי של חרות מינית שקשורה במגורים משותפים

הקומונה של  -יש לציין שהחבורה הראשונה של אנשי העליה השניה גרה במגורים מעורבים 

אחרי שהגיעו לארץ בחנוכה  ,הם חיו בבית אחד ברחובות. ושלושה גברים אשהכללה ש ,הומל

אבל זהו יוצא מן הכלל המעיד על  54.תפקדו כקבוצה חודשים אחדים ואחר כך נפרדו ,ד"תרס

   55.לבין חנקין -שרה - חיה - הכלל והוא נובע כנראה מהקשר הזוגי הקבוע בין האשה בחבורה זו 

הן . מרכז החיים היו חיי החברה ואלה היו מעורבים -יו המגורים עיקר חיי הצעירים לא ה

התקיימו חבורות גדולות  ,בהתכנסויות בחדרי החברים והן במטבחי הפועלים במושבות ובערים

חבורות שישבו שעות רבות וטוו חיים חברתיים  ,וקטנות שאכלנו ושתו יחד דיברו ורקדו

אלא דבר של יום  ,כמעין מסיבות ,יות נדירותלא היו אלה התכנסו. משותפים בהווה ובעתיד

כך מספרת . בחבורות אלה בילו אנשי העליה השניה את מרבית זמנם הפנוי מעבודה .ביומו

בו בערב נתכנסה באחד הבתים חבורה מפועלי : "תחיה ליברזון על ימיה הראשונים פתח תקווה

של צעירים וצעירות בימים היא ממשיכה ומתארת התכנסויות רבות  56."המושבה לחוג את בואי

כתבה על  ,יעל גורדון ,גורדון שגם בתו. ד.בין המתכנסים היא מונה את א. בהם גרה במושבה

   57.שכללו נשים וגברים ,בעין גנים ,אותן התכנסויות אצל אביה

ראשית פעילות חברתית והתרבותית מעורבת . חיי החברה המעורבים אינם דבר של מה בכך

יש לזכור כי ברבות מהחברות בעולם באותה . היתה עניין רווח כל כך של נשים וגברים לא

הנימוס המקובל בחברה המערבית . התקופה היו מועדונים חברתיים נפרדים לנשים ולגברים

ההפרדה . היה הפרדה בין נשים וגברים בשיחת רעים אפילו לאחר ארוחת ערב משותפת

כגון  ,נימוס זה רווח בקהילות שמרניות. התקיימה ביתר שאת ברוב החברות במזרח התיכון

                                                           
 :להלן(71-73' עמ )1978: אביב-תל( ,אח ואחות ,נשר- רמזים לקושי זה אפשר למצוא בספרה האוטוביוגרפי של חנה כצנלסון 52

  )באושר וביגון ,דיין :להלן( 322' עמ) 1957: אביב-תל( ,באושר וביגון ,וכן בזיכרונותיה של דבורה דיין; )כצנלסון נשר
יש להניח כי הדגש על ההפרדה בין נשים וגברים נועד גם למטרות חינוכיות של הדור הצעיר שכבר החל בכתיבה מאוחרת יותר  53

 ,היו בני קיבוצים ,חלקם ,אז כבר היו כמה וכמה קבוצות של צעירים ,1944- ספר העליה השניה יצא לאור ב. להקים קבוצות משלו

  בניהם ובנותיהם של אנשי העליה השניה
  487' פר העליה השניה עמס ,חיה שרה חנקין 54
 1909זיכונות מחיים משותפים הם משנת . 1908ינאית עלתה בשנת . רחל ינאית ויצחק בן צבי חיו באותו בית בחדרים נפרדים 55

) 1959: אביב- תל( ,אנו עולים ,רחל ינאית בן צבי. והם נישאו רק כשחזר בן צבי עם הגדודים העבריים לאחרי מלחמת העולם הראשונה

  ) אנו עולים ,ינאית: להלן( 28' עמ
  35' פרקי חיים עמ ,ליברסון 56
  544' ספר העליה השניה עמ ,יעל גורדון 57
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לא בכדי אם כך מדגישות  58.עד שנות השבעים של המאה העשרים ,הקהילה הדיפלומטית

ביקורים של צעירים אצל צעירות  ,אמנם. את חיי החברה המעורבים ,וגם הצעירים ,הצעירות

 59,מזרח אירופהוגם כינוסים קטנים של מספר צעירים וצעירות היו קיימים בחברה היהודית ב

אבל חיי החברה של אנשי העליה  60.והתקיימו גם בחברת הצעירים של בני הדור השני במושבות

. השניה היו אינטנסיביים במיוחד ומרכזיים אף יותר מאשר בקרב בני הנעורים היהודים באירופה

עצמו הו ,המועדונים בהם התכנסו בני הנוער באירופה ,הפונקציות שהיו אופייניות לקלובים

הדיונים ; להפגת הבדידות נוסף צורך בהחלפת המשפחה והבית: בתנאי החברה הצעירה בארץ

הם סימנו את המעשה  -על העתיד ועל בניית החברה הרצויה היו מעשיים יותר והכרחיים יותר 

בשני תפקידים אלה של חיי החברה היה לשיתוף בין גברים ונשים תפקיד . הממשי לימים הבאים

. נוכחות של שני המינים ,כך נראה ,הקלובים כתחליף משפחה חייבו. כי הפוךאם  ,חשוב

חדשנית של שיתוף נשים בניהול  ,להשתתפותן משמעות מהפכנית היתהבדיונים האידיאולוגיים 

  .החברה

שותפותן בדיונים בעלי אופי . בדיונים המשותפים על העתיד סומנו הנשים כשותפות ,כך 

 61.ום חידוש ואמירה משמעותית יותר לגבי מקומה של האשה בחברהפוליטי ותיאורטי היה מש

היו בקרב אנשי העליה השניה  ,אותם מפגשים רגילים של בני הנעורים שחלק ממטרתם רומנטית

בהשתתפותן במפגשים אלה ראו . גם ראשיתם ובנייתם של חיים אידיאולוגיים וחברתיים חדשים

ולא  ,בזכות עצמן ,בות של השתייכות נפרדתהחשי. עצמן הנשים חלק מבנייתה של החברה

ליוותה את הנשים הצעירות מאז לכל אורך  ,בבניית חברה חדשה ,כחלק מיחידה משפחתית

  .התייחסותן לחיי חברה ומשפחה

 - אופיים האידיאולוגי של חיי החברה בא לידי ביטוי בולט באחד ממרכיביהם המרכזיים 

מיהודה לגליל  ,או טיולים ארוכים יותר ,ות המושבהבין אם טיולים בערבים בסביב -הטיולים 

אבל חלקם היו  62הטיולים בערבים היו בחלקם בעלי אופי רומנטי. או למקומות אחרים בארץ

                                                           
שלאחר  ,גולדה מאיר ,בו היא משבחת את שרת החוץ ,סודות האירוח ,אורה הרצוגעדות מעניננת לעניין זה מצוייה בספרה של  58

 ) 1971: אביב-תל( ,סודות האירוח ,וגאורה הרצ. ארוחות רשמיות ישבה עם הנשים ולא עם הגברים
: אביב- תל( ,כתבים ,ברנר. ח. יבתוך  ,'בחורף' ,ברנר: תופעות אלה בולטות במיוחד ביצירות ספרותיות למשל. המשפחה ,לוין 59

 ,הצעיר הפועל ,'תרצה' ,אריה יפהנרמז גם ב; )כתבים ,ברנר: להלן(ועוד  470-474' מסביב לנקודה עמ; 121-123 ,162' עמ )ח"תשל

   23' עמ ,7-8גיליון  ,)ח"תרס(שנה ראשונה 
-265' עמ ,)ז"תשנ(סב ' חוב ,ציון ,')1890-1920(יות ישראל-ארץו מגדר: מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב' ,מלמן יביל 60

 )מן השוליים ,מלמן: להלן( 266
  אם כי בחבורות המהפכניות של מזרח אירופה השתתפו נשים וגברים 61

 254' עמ ,)1936 :אביב-תל( ,בימי עליה ,מאיר וילקנסקי: בתוך ,'מימי העליה' ,ן זה בולט במיוחד בסיפורו של וילקנסקיעניי 62

הפועל 'בעיקר ב ,כל הסיפורים בקובץ זה התפרסמו במהלך תקופת העליה השניה בכתבי עת שונים) בימי עליה ,וילקנסקי: להלן(

  ועוד  56תיק  4/  1-1חטיבה א ,ארכיון ראשון לציון ,וכן במכתבים של האחיות לובמן; 'הצעיר
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לטיולים הארוכים לעומת זאת היה אופי אידיאולוגי  63.אידיאולגיים- חבריים בלבד או חבריים

כך למשל בסיפורו הידוע של וילקנסקי . מובהק יותר ומטרתם היתה הכרת הארץ ותכניות לעתיד

. 1907יצירה המסמנת את הכיוון הגיאוגרפי החדש של אנשי העליה השניה בסביבות  ,'הגלילה'

בחבורתו של וילקנסקי שיצאה לגלות את הגליל היו נשים וגברים ואלו וגם אלו התרגשו לגלות 

   64.את ארץ ישראל

. ביניהם סיורים ארוכים בשומרון ,יה בארץרחל ינאית כתבה על סיורים רבים שלה ושל חבר

היו אלה  65.בסיורים אלה השתתפה ינאית יחד עם הבחורים ובחלקם לא היתה האשה היחידה

איך "כתבה ינאית על סיורים אלה ונחיצותם " ואני מהרהרת. "סיורים לגילויה של ארץ ישראל

להפקיר עצמו  ,רוחה להניע כל עולה להתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה ולספוג אל תוכו את

יצרה לא פעם  ,יחידה אשהולעיתים  אשההיותה של ינאית  66."לשמש ולרוח ולהידבק באדמה

כך למשל נקלעה למצב בו ישנה לבד בקרב . מצבים מביכים ומסובכים לה ולחבורה כולה

למרות זאת  67.או נרדמה במנזר ונבהלה משומריו ,חבורה של נשים ערביות שלא ידעה את שפתן

  . יכה לצאת לסיורים אלה בעידודם של חבריההמש

אפשר ; שהתרחשו במקום אחד או שכללו טיול; הארוכים והקצרים ,בחלק מהמפגשים הללו

הדבר בולט ביותר בסיוריה של ינאית אליהם יצאה עם . למצוא רמז ליחסים רומנטיים ולחיזור

יה מרכזי ככל הנראה שכן אבל החלק הזוגי כמעט ולא קיים בעדויות ולא ה. בן צבי ,בן זוגה

לא ייפלא אם כך שהשלב הבא ביצירת יחסיהם החברתיים . זוגות רבים עוד לא נוצרו בתקופה זו

  .שלב זה היה יצירתן של הקבוצות. של אנשי העליה השניה היה העמקתם של יחסי האחווה

  

  משפחה חלופית  -הקבוצה 

ופית הקטנה שיצרה עם כמה כך כינתה שרה מלכין את הקבוצה השית 68,'המשפחה שלנו'

זו היו רובם אחים ביולוגיים אך הם הכילו ' משפחה'חבריה ל. 1905-חברים בפתח תקווה ב

 ,שלא היתה קומונה באופן רשמי ,הקבוצה הראשונית הזו. כולל מלכין ,בקלות חברים נוספים

צות כמו קבו ,היו בעבורה ,יותר כמו גם הקומונה החדרתית אליה הצטרפה מלכין מאוחר

                                                           
טיול זה הוא אמנם טיול של שני גברים אך הוא . ברנר. ח.סיפורו של י ,'עצבים'אחד הטיולים האלה הוא סיפור המסגרת של  63

יצחק : בתוך ,'י"אנר הא'עצבים כיצירה פרודית לז' ,יצחק בקון: ראו גם. מצביע על כך שלא כל הטיולים בערבים היו רומנטיים בלבד

  98' עמ) 1981: אביב-תל( ,בשנה ראשונה ,בקון
  128' בימי עליה עמ ,וילקנסקי: בתוך ,הגלילה ,וילקנסקי 64
  והלאה 44' עמ ,אנו עולים ,ינאית 65
 45' אנו עולים עמ ,ינאית 66

  53' אנו עולים עמ ,ינאית 67
ראשונה לחלוצות בשדות  ,שרה מלכין: ות אלה מצוטטים כאן מתוךזיכורנ). ט"תרפ: אביב-תל( ,עם העליה השניה ,שרה מלכין 68

  )עם העליה ,מלכין: להלן( 58' עמ) י"תש: דגניה( ,ישראל
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הן על פי עדותם  ,המשפחה החדשה שלהם ,וקומונות אחרות בעבור צעירים וצעירות נוספים

 -בתוכן ניסו ליצור דפוסים חדשים למשפחה . של החברים והן על פי תפקודן של הקבוצות

   .טובים יותר בעיניהם

. ההחל לקרום עור וגידים עוד הרבה לפני יצירתה של דגני' קומונה'רעיון הקבוצה או ה

הקבוצות . שהחליטו לחיות ביחד - שני חברים ויותר  -לקבוצה של צעירים  היתההכוונה 

רק מאוחר יותר . הראשונות עבדו וחיו במושבות וחלק גדול מחבריהן תפשו אותן כשלב זמני

בתחילה כונו קבוצות אלה  69.קבע התישבותהחלו להתגבש קבוצות שחיפשו לעצמן מקום ל

ופותח לכדי רעיון מגובש שונה ' קבוצה'ק מאוחר יותר עלה השם ור' קומונה'בעיקר בשם 

  . במקצת מהקומונות הראשונות

השתתפו בהוצאות ותמכו רגשית  ,במשך השנים הראשונות קמו קבוצות שחבריהן חלקו בית

חלקן עד  ,אבל חלקן הפכו לקבוצות שהאריכו ימים ,הקומונות התקיימו זמן קצר. אלו באלו

הנרי ניר מציין כי למעשה התקיימו רק שמונה קומונות עד שנת  70.מעבר לזהזקנת חבריהן ואף 

אבל ניר מונה רק את הקומונות הרשמיות . והן היו שוליות ביותר בתוך החברה הפועלית 1909

הוא אינו מציין כלל קבוצות קטנות שקמו והתפרקו  71.ומפריד בין הקומונות לקבוצות הקבלניות

אבל מעיון בכתבי אנשי העליה הראשונה עולה . החיים המשותפים בעיקר נוחות היתהומטרתם 

שהתקיים גם בחלק מהקבוצות הקבלניות ובודאי  ,החיים המשותפים -כי רעיון הקומונה 

הרעיון היה כל כך . הפך לחשוב ומרכזי בחברה של אנשי העליה השניה -  התישבותבקבוצות ה

   72.'קומונה'ת בשיתוף קראו לעצמן משמעותי שאפילו שתי נשים צעירות שהחליטו לחיו

 היתההתקיימה בקבוצות זמניות אבל  ,'משפחה'התפישה כי קומונה או הקבוצה היא 

היא דוגמא  ,שהפכה לדגניה ,הקבוצה החדרתית. משמעותית במיוחד בקבוצות שהאריכו ימים

הפועל 'נכתב במאמר הראשון על דגניה ב" כולם חיים ביחד כמשפחה אחת גדולה" -טובה לכך 

ומכתביה של  74תפישה שמופיעה בצורה ישירה אף יותר בזיכרונותיה של מלכין 73,'הצעיר

אפשר היה למצוא גם בקרב חברי  ,אם כי פחות גלויה מבחינה רטורית ,תפישה דומה 75.ברץ

כמו למשל בהתייחסות לקומונת הסתתים בה חיו אלכסנדר זייד  -הקבוצה הפוליטית הנגדית 

                                                           
 ,העליה השניה: בתוך ,'התארגנויות שיתופית בתנועת הפועלים בתקופת העליה השניה: העובדת לקראת ההתישבות' ,הנרי ניר 69

 )ניר: להלן( 236-239' מחקרים עמ
 . 236' משם ע 70
 250' שם וכן עמ 71

 501' ספר העליה השניה עמ ,יזיק'חנה צ 72

 16-17' עמ) ב"טבת תרע( ,2 ,שנה חמישית ,הפועל הצעיר 73

 500' עמ ,ספר העליה השניה ,שרה מלכין 74

 20- שנות ה ,מכתבים ליוסף ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה, מכתבים שונים ,מרים ברץ 75
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הזהות בין משפחה לקבוצה היה . שתיהן בירושלים 77,שבה חיה רחל ינאיתוהקומונה  76וחבריו

  .בתנועה הקיבוצית עוד שנים רבות אחר כך ,לפחות מבחינה רטורית ,קיים

במאפיינים רבים היו הקבוצות הראשונות שקמו בתחילת תקופת העליה השניה דומות  ,ואכן

במשפחה בה ההכנסות של חבריה כמו : ראשית הן היו יחידות צרכניות. למשפחה המודרנית

ההכנסות של כל אחד מהחברים  -כך היה גם בקבוצות  ,מנוהלות במשותף לצריכה משותפת

שקמו לפני היות  ,הנודדות ,הקבצות הראשונות. נכנסו לקופה משותפת והקניות נעשו במשותף

בה חיו חברי כך מרים ברץ כתבה על התקופה  78.'קומונות צריכה'היו אם כן מה שמכונה  ,דגניה

ואני  ,כל אחד קיבל את משכורתו החודשית והביא את כספו אלי: "הקומונה החדרתית בחדרה

 -הצריכה המשותפת הקלה על המחסור הן בעיתות של חוסר עבודה  79."עשיתי בו כראות עיני

והן בעיתות בהן העבודה היתה  ,אז החברים העובדים התחלקו עם אלה שלא מצאו עבודה

אל הצריכה . והרחבה של צריכת המזון וכן הביגוד ,צריכה המשותפת אפשרה גיווןאז ה ,מספקת

שהקל גם הוא על  -הכביסה  ,הנקיון ,הבישול -המשותפת נוסף השיתוף בעבודת הבית 

היה אחד מחברי  ,לפי התור ,יום-יום: "זייד מספר על קומונת הסתתים בירושלים. החברים

את החדרים ומבשל קדרה גדולה שעועית וסיר אורז  מטאטא ,הקומונה מקדים לחזור הביתה

   80."ומרתיח קומקום ציקוריה ועולש

חברי . מאפיין נוסף של הקבוצה שאופייני גם למשפחה המודרנית הוא המגורים המשותפים

מגורים משותפים . גם בחדר משותף ,מיניות- ובקומונות חד ,הקבוצה חיו לרוב בדירה משותפת

הם יצרו מרחב משותף שאפשר  -פת אבל היתה להם חשיבות נוספת היו חלק מהצריכה המשות

אף  ,לא היו אלה מגורים משותפים לצרכי חיסכון בלבד. יצירת יחסים אינטימיים אינטנסיביים

כך למשל  81.בקבוצה היו המגורים המשותפים חלק מחיים משותפים - כי גם אלה היו קיימים 

זמן  - ' מוחרם'כיחידה אחת מדירה לדירה בכל הקבוצה בה חיה רחל ינאית בירושלים עברה 

   82.מעבר הדירות בירושלים

המגורים המשותפים הקלו על מרכיב מרכזי וחשוב נוסף המשותף למשפחה המודרנית 

. תמיכה ושיתוף ,בתוך הקבוצה שררו יחסים של קרבה. האינטימי-הוא הרכיב הרגשי -ולקבוצה 

                                                           
  170' יה השניה עמספר העל ,אלכסנדר זייד 76
  28' אנו עולים עמ ,ינאית 77
עבודה משותפת  ,דהיינו קומונות בהן גם היצור היה משותף ,רק מאוחר יותר נוצרו קבוצות קבלניות וקומונות יצור 236' ניר עמ 78

כן התקימו כאמור  כמו ,1907-רה שהיה קומונת יצור וצריכה כבר ב'יוצא דופן לעניין זה הוא הקולקטיב בסג. בענף אחד או יותר

  קבוצות קבלניות
 526' עמ ,ספר העליה השניה ,מרים ברץ 79

 170' ספר העליה השניה עמ ,אלכסנדר זייד 80

   58' עמעם העליה  ,מלכין 81
 116' עמ ,אני עולים ,ינאית 82



 

152 

 

. יחסים הדדיים המבוססים על שוויון יחסי בדומה ליחסי אחים ואחיות במשפחה היו אלה

הבסיס הרגשי ממנו יצאו החברים לעולם החיצוני ואליו שבו לצורך  היתההקבוצה או הקומונה 

מאפיין זה יותר מאחרים קרב את הקומונה לרעיון המשפחה או . מנוחה והקלה גם בעול הרגשי

ונהי כמשפחה : "1905-בכך כתבה מלכין על הקבוצה בה חיה . הפך אותה למשפחה החדשה

שלא ידעתי כמותם  ,ימי מרגוע ונחת היו לי הימים ההם. קטנה ומלאה אהבה ומסירות הדדית

לחברים שהפכו  ,רה'אסתר בקר כתבה על הגעתה לסג 83".מיום עזבי את בית ההורים בגולה

 84."מיד הרגשתי את עצמי בין אחים ואחיות וקשר אמיץ נקשרתי אליהם: "לקומונה שלה

 85.בירושלים' קומונה'טימיות דומה אפשר למצוא גם בתיאוריה של רחל ינאית את חייה באינ

התמיכה שהיתה מבוססת הן על קרבה רגשית והן על קרבה אידיאולוגית אבל לא על קרבה 

בקר ואחרים תארו את  ,ינאית ,ברץ ,מלכין ,זייד. חזקה ומשמעותית היתהביולוגית בהכרח 

  . ית וכתקופה היפה והנוחה בחייהם עקב כךהקבוצה כמקור לתמיכה ממש

קבוצה . היחסים האינטימיים גררו כמובן גם מתחים וקשיים שדומים לחיי משפחה ,עם זאת

סוג כזה של יחסים אפשר למצוא . של בני אותו גיל כשלה לא פעם בנתינת התמיכה המתאימה

ם זה את זה חדשות בתיאורה הביקורתי של בתיה ברנר על הקבוצה בחולדה שחבריה מקניטי

נכנסים לחצר . [...] אך אתה שומר. כאילו קרה כבר שאתהפך? אה ,מה זה: "למשל ,לבקרים

   86."ואין איש שומע

הקבוצות היו כמובן גם שונות באופן מהותי ממשפחה במאפיינים רבים והעדר קשרי הדם לא 

 ,היא טובה יותרהשוני נבע בחלקו מהניסיון לייצר משפחה ש. היה המהותי ביניהם בהכרח

מאפשרת שילוב של הנשים בחיים  -מתאימה יותר לחיי הצעירים ובכלל זה  ,נכונה יותר

בשני מאפיינים עיקריים אפשר לראות . קבוצה בצורה מלאה יותר-החיצוניים למשפחה

האחד הוא העדר ההיררכיה הברורה בין חברי . בקבוצות ניסיון לבנית מודל אחר למשפחה

השני הוא הניסיון לצמצם עד  ,ן חלקי לשבירת דפוסי מגדרניסיוכלל זה קבוצה וב-המשפחה

אל שני אלה נוסף הניסיון . כמה שאפשר את התחזוקה השותפת ועם זאת לייצר הרגשה של בית

כפי שתואר  ,קומונה לסביבה תומכת ומאפשרת רגשית ואינטלקטואלית- להפוך את הקבוצה

  . כאן

הן בקבלת ההחלטות והן בעול  -ידי ביטוי בשיתוף העדר היררכיה ברורה בקבוצות בא ל

בקומונות אלה כל אחד . בקומונות הצרכניות ,דבר זה בלט במיוחד בתקופה הראשונה. האחריות

קבלת  ,אבל גם בקומונות המאוחרות יותר. עבד ככל שיכול וניהול הענינים היה משותף

                                                           
 שם 83

 511' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר 84

 למשל 103' עמ ,אנו עולים ,ינאית 85

 42' עמ דברי פועלות ,.ב.ב 86
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שר לנשים שליטה גדולה יותר העדר ההיררכיה איפ. מפוזרת אהיררכית אל היתהההחלטות לא 

. על חייהן יחסית למשפחה המסורתית שבה מקומן של הנשים היה בשלבים הנמוכים בהיררכיה

אבל ככל שהקומונות התקיימו זמן ארוך יותר וקיבלו אופי קבוע יותר גם אופן קבלת ההחלטות 

ליטה ברץ אמנם בחדרה הח. הקומונה החדרתית היא דוגמא מובהקת לכך. הפך היררכי יותר

אבל דפוס זה התקיים גם במשפחות מסורתיות רבות  87,כפי שנזכר כאן ,כיצד לנהל את הכספים

הלך וגדל כוחו של יוסף בוסל  ,דגניה ,במעבר לישוב הקבע. בהן נשים קבעו את דפוסי הצריכה

על פיו נשק דבר במיוחד כיוון  ,ההחלטות בדגניה היו משותפת אבל לרוב. כמנהיג הקבוצה

כך בתקופה בה הפכו הקבוצות קבועות  88.נציגה של הקבוצה מול המשרד הארץ ישראלי שהיה

   89.אפשר למצוא תלונות של נשים על כך שאינן באות לידי ביטוי בקבלת ההחלטות

הניסיון לצמצם עד כמה שאפשר את התחזוקה השוטפת היה חלק ממגמת ההסתפקות במועט 

אך היו מי שהפכו אותו ; קושי החיים ומהדלותשל ספציפית אנשי העליה השניה ונבע גם מ

בולטת במיוחד לעניין זה . לאידיאולוגיה ודומה שזו התאימה לרעיונות של אנשי העליה השניה

בן צבי ועם עוד שני חברים בקומונה  ,ינאית שחיה עם בן זוגה לעתיד. היא רחל ינאית

: תחזוקת הבית שלהםכתבה בזיכרונותיה המאוחרים על  ,כפי שהוזכר כאן ,ירושלמית

למה נכבול ? וכי מה דרוש לו לאדם: מתחילים אנו באורח חיים חדש וטובה רוחנו עלינו"

שוטפים את ? למה נטרח בהכנת תבשילים ולשם מה נגבב רהיטים? חיים שגרתי-עצמנו לאורח

רב -מלך-חורין להתהלך בקרית-והרינו בני ,ספלונים ומסדרים את כל הטעון סידור-הפחיות

החיים החדשים שלה פירושם גם מיעוט חפצים וזה מאפשר  - כך  90."וטט בהרים שסביב להולש

ינאית אף טענה שריחמה על אחת . חופש גדול יותר גם בזכות השחרור מעבודת הבית

היא ראתה  91.משכנותיה שריתקה עצמה לסדר החיים הישן שכולל גם חפצי בית ותחזוקתם

לא רק בגלל הצורך  ,החדשה בה גרה עם חבריהבהסתפקות במועט חלק מהסדרי המשפחה 

  .להצטמצם אלה גם בזכות החיים הפשוטים שאפשרו חופש גדול יותר

זו לא  תלמרות כמה ניסיונו. צמצום בעבודת הבית נדרש גם בגלל החלוקה לתפקידי מגדר

מהצד השני ; מצד אחד נשים היו שותפות לפרנסה ולתהליך קבלת ההחלטות: נשברה בקבוצות

הנקיון והכביסה נשארו  ,ברוב הקבוצות תפקידי הבישול ,פי שכבר נכתב בפרק הקודםכ -

                                                           
זהו תפקיד מתפקידי עקרת הבית ובכל זאת ברץ  –יש לציין שאחריות של נשים על התקציב המשפחתי אינה תופעה חדשה  87

 תפשה זאת כאחריות גדולה על פי הדרך בה היא מתארת את תפקידה 

דגניה ומרחביה בין טופיה  ,אביגייל פז ישיעיהו; )דרכה של דגניה: להלן( 40-42' עמ) 1962: אביב- תל( ,דרכה של דגניה 88

 )1991: אביב-תל( ,1910-1920 ,לאוטופיה
לשאלת  ,ליברזון: להלן(ג "א סיוון תרע"י ,13באפריל  18 ,27 ,שנה ששית ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלת' ,תחיה ליברזון 89

 )הפועלת
 28' אני עולים עמ ,ינאית 90

 69' שם עמ 91
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בקבלת  הכמו את ההיררכי ,תהליך המיסוד של הקבוצות חיזק חלוקה מגדרית זו. תפקידי הנשים

ההשתתפות של נשים בעול הפרנסה המשיכה גם אחרי המעבר לחיי  -עם זאת . ההחלטות

אמנם הן נאלצו להיאבק על . עבדו גם בענפי הייצור בקבוצות ,כאמור ,נשים. קבוצה קבועים

תפקידים אלה אך בסופו של דבר רובן השתתפו בעבודה והשתתפות זו היתה מנוגדת לדפוסי 

בתהליך מיסודן של הקבוצות הפכו חלק גדול מעבודות הבית  -זאת ועוד  92.מגדר מקובלים

במרחב  ,בודה שיש עימה תמורהלעבודות שנעשות במסגרת מקצועית נפרדת ונחשבות לע

  .כפי שנזכר בפרק הקודם ,הציבורי

חברי הקבוצה ציפו מהן להקשבה . ביצירת האווירה האינטימית מילאו הנשים תפקיד מיוחד

 אשהבמיוחד מה ,אשהאחים אבל מה-אמנם קבוצת שווים היתההקבוצה . להבנה ולקבלה

צבי סוכובולסקי  כך כותב למשל. שיגם במובן הרג ,צפייה לתפקד כאם דואגת היתה ,היחידה

 93."אחות היא המסורה בלב ובנפש לכל הפועלים האחים ודואגת למחסורם: "על רבקה צדיקוב

בכך  ,כמו למשפחה הבורגנית - הנשים אמורות היו להוות את הבסיס רגשי למשפחה החדשה 

  .ים הנוספתאבל הבסיס הזה אמור היה להיות שוויוני יותר בחלוקת התפקיד ,לא היה שוני

אבל כמו יצירות  ,כאמור הקבוצות הראשונות נוצרו בפתרון לבעיית המחסור והבדידות

האידיאולוג . ואידיאולוגיתאחרות של אנשי העליה השניה גם הקבוצות הפכו לדרך מודעת 

כי הקבוצה  הבולט ביותר של הקבוצה האינטימית היה צבי שץ והוא זה שכתב בצורה מפורשת

שץ היה חלק מקבוצה שסבבה את יוסף . משפחה של אחים -ה החדשה היא היא המשפח

הרעיון נתרקם עוד טרם  94.טרומפלדור ועלתה לארץ מתוך כוונה להקים בה קבוצה אינטימית

הקבוצה שהקימו התפרקה תוך זמן קצר בגלל . העליה ויש בו ניצנים לחשיבה המאוחרת של שץ

אבל שץ המשיך להיות נושא הדגל ; טרומפלדורבעיקר סביב אישיותו של  ,יחסים קשים בתוכה

שץ ראה בקבוצה האינטימית דרך חיים מיטבית . של רעיון הקבוצה האינטימית בכתב ובהתנסות

טווה את  1914במאמר שלא התפרסם משנת . לתפקוד האדם בחברה וליצירת חברה מתוקנת

רעיון זה . 'ינטימיתהקבוצה הא'החוטים הראשונים לרעיון הקבוצה אותה כינה מאוחר יותר 

התבסס על היציאה מהסדר הקיים של מנצלים ומנוצלים וניסיון ליצור צורת חיים חדשה 

לפי משיכת הלב (חיי קבוצות  ,חיים משותפים: "[...]שמתבססת קודם כל על עבודה אבל גם על

שץ ביקש  95."זו ואלה צריכים להעשות סיסמא לנוער שלנו העולה לארץ ישראל -) האישית

הוא ביסס את . דרך חיים מתאימה לציבור הפועלים ,צוא תחליף למשפחה המתפוררתלמ

                                                           
. אלה הנשים עובדות מחוסר ברירה חברותב. עניות חברותקיד המפרנס אופיינית ליש לציין עם זאת שהשתתפות של נשים בתפ 92

כפי שכבר נזכר  ,הכרח אלה בחירה שכן הן נאבקו על זכות זונתפשה כאבל עבודת הנשים לא  ,גם אנשי העליה השניה חיו במחסר

 . כאן
 700' ספר העליה השניה עמ ,צבי סוחובולסיק 93

 62-63 ,41' עמ) 1982: ירושלים( ,סיפור חייו ,טרומפלדור ,שולמית לסקוב 94

 )על גבול הדממה ,שץ: להלן( 89' עמ) 1929: אביב- תל( ,על גבול הדממה ,'על הקבוצה' ,צבי שץ 95
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משפחה חדשה : "תפישתו על הקבוצות שהתקיימו בתקופת העליה השניה וכך הוא ראה אותן

הנפש ולא רק קרבת הדם תקום -על יסוד קרבת. על יסוד ריליגיה חדשה יקים העם העובד בארצו

שץ הפך את היצירה שצמחה  96."עבודה קטנות וצנועות-בצורת קבוצות -המשפחה לתחיה 

באידיאולוגיה  ,מתוך צרכי החיים לתורת חיים של משפחה חליפית על בסיס שותפות בעבודה

  .ועל בסיס קרבה נפשית שתבנה באמצעות שיחות

מאפיינן המהפכני . כך היו המשפחות החליפיות בדמות הקבוצות אבן לבניין החברה החדשה

הן היו אמורות . הן לא נועדו לשימור הסדר הקיים אלא ליצירת סדר חדש: פקידןביותר היה ת

דאגה ושמירה של היחיד אבל כלפי חוץ אמורה  -למלא את התפקיד של המשפחה כלפי פנים 

היתה המשפחה החליפית לחברת את היחיד לחברה היולית בתהליך של צמיחה ולתת לו תמיכה 

  .אל מול תנאי חיים משתנים

  

   זוגיותנגד 

אופי חיים זה יצר אינטימיות חברתית בין הצעירים והצעירות וצמצם מאוד את האפשרות 

התייחסו הצעירים זה לזו וזו לזה לעתים קרובות כאחים  -על רקע זה . לאינטימיות רומנטית

הן אחי אתה וכיצד תאהבני : "וניסיונות ליצירת אינטימיות זוגית נתקלו בתמיהה ובסרוב

   97.ה רבקה צדיקוב לשמע הצעת נישואין מחברענת" ?כאשה

אבל היא . 'הפקרות'ההימנעות מאינטימיות זוגית נבעה גם מהתנאים הפיזיים ומהחשש מ

נבעה גם מתפישה כי אינטימיות מסוג זה מקלקלת את השורה ויוצרת העדפה לאדם אחד 

. ה של הקבוצההזוגיות איימה על שלמות -זאת ועוד  98.שמקומה לא יכירנה בחברה מהפכנית

היו שראו בקשר  -האינטימיות הזוגית נתפשה כמתנגשת עם האינטימיות הקבוצתית 

אצל . האקסקלוסיבי בין שניים פגיעה ביחסם לשאר חברי הקבוצה ובמחויבות לקבוצה כולה

וחשבתי שאיטיב  ,לא היה עדיין רצון להתקשר לאדם אחד: "מרים ברץ החשש אף הפך לפעולה

גם חנה כצנלסון נשר סרבה לאהבתו של  99."את המקום ולא אכזיב את חברילעשות אם אעזוב 

היו זוגות שהוצאו מהקבוצה כאשר התקשרו יחד וברל  100.אחד החברים בכנרת מסיבות דומות

   101.כצנלסון אף מעיד שהיו קבוצות שהתפרקו כשנוצרו בהן המשפחות הראשונות

במיוחד אם אלה יובילו  ,שות עצמההזוגיות נתפשה גם כמותרות שאין הקבוצה יכולה להר

הצעה  ,כך עלתה ההצעה בדגניה לדחות כל התקשרות זוגית למשך חמש שנים. להקמת משפחה

                                                           
 93' שם עמ 96

 
  700' ספר העליה השניה עמ ,צבי סוכובלסקי 97
  119-120' המשפחה עמ ,לוין 98
  524' ספר העליה השניה עמ ,מרים ברץ 99

  71' נשר עמ כצנלסון 100
  44' העליה השניה עמ ,ברל כצנלסון 101
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היה הראשון להפר את  -שמואל דיין  -שלא התקבלה מעולם וככל הנראה מי שהציע אותה 

של  מצד שני האינטנסיביות החברתית 102.הרעיון כשהגיעה לדגניה דבורה שהפכה לרעייתו

אחד הזוגות הצעירים עזב את הקבוצה  ,כך. הקבוצה נתפשה כמאיימת על הקיום הזוגי הייחודי

הקן  -היחיד -גברה בהם הנטיה לשמור על רשות"כי  -דגניה  -הראשונה הקבועה 

   103."המשפחתי

ההתנגדות לזוגיות לא נבעה רק מהאיום שלה על הקבוצה אלא גם מהאיום שלה על 

המחויבות המלאה . עניין זה בולט במיוחד בקרב חברי השומר. רעיוןהמחויבות הטוטלית ל

כל חבר : "נכתב במפורש' השומר'בתכנית . שנדרשה מאנשי השומר היתה לכאורה נוגדת זוגיות

סעיף זה  104."אם גם הן נוגעות באינטרסים הפרטיים של החבר ,עדומחויב למלא את פקודות הו

בניגוד  ,למהלך חייהם לשמור במקומות שלא התאימושומרים נשלחו  -בלבד  הצהרתילא היה 

נטייתם של  בלטה במיוחד. דומה כי הנהגת השומר לא עודדה יצירתם של זוגותלבקשותיהם ו

ראשי השומר לשלוח שומר למקום שמירה אחר כאשר החלו להתרקם יחסי קירבה בינו ובין 

הם : ו דוגמא מובהקת לכךהי) אוסשיקין(זלמן וחווה אלון  105.בו שמר אחת הצעירות במקום

. החלו להתרקם יחסי קרבה ביניהם גם שם. נפגשו במרחביה בה שמר אוסישקין ובה עבדה חווה

שלא חשבה שהיחסים ביניהם  ,חווה. לחדרהאת אוסישקין ' השומר'הנהגת  האלא שאז העביר

 ,וועדהנתקלה בתגובה צוננת מצד  אך היא ,שםבמטבח הפועלים עבוד לעבור לידועים ביקשה 

. סוד שהקרבה בינה ובין אוסישקין אינההבהירה לה  ועדוהתגובת . במיוחד מצד ישראל שוחט

כי  ,כבר לא מצאתי בחדרה ,אוסישקין ,את חברי"לחדרה אלא שבכל זאת לבסוף העבירו אותה 

אחרי זמן : 'סוף טוב'היה אחרי כל הנדודים לסיפור זה  106."לרחובות -בינתיים הועבר ליהודה 

חווה ואוסשקין לא היו היחידים שזכו  .וה לרחובות ושם הם החלו בחיי זוגעברה גם חומה הו

  .אם כי זהו אולי הסיפור הבולט ביותר ,ליחס זה

רתיעה זו מהזוגיות כניגוד למחויבות המהפכנית והלאומית התקיימה גם מחוץ לקבוצת 

 ,מאנשי כנרת ,ן שרחושף מוטי זעירא את פרשת אהבתם של אהרו' את ושר'במאמרו . השומר

שכן  ,שר העדיף להיפרד מפרידה למרות אהבתם הגדולה על פי עדויות רבות. לפרידה כצנלסון

כל מצב שהוא וכל אופן עבודה דורש : "הוא כתב לפרידה. הארץ והחברים היו זקוקים לו ,העם

                                                           
 )כפר על גדות הירדן ,ברץ: להלן( 61-62' עמ )1960: אביב-תל( ,כפר על גדות הירדן ,יוסף ברץ 102
  66' דרכה של דגניה עמ 103
  )קובץ השומר: להלן( 35-36' עמ) ז"תרצ :אביב-תל( ,קובץ השומר 104
  181-186' עמ ,)ם"תש(' ב ,יםשורש ,''השומר'מקום האשה ב' ,ברנראורי  105
  )ספר השומר: להלן( 356' עמ) 1957: אביב-תל( ,ספר השומר: בתוך ,)אוסישקין(חוה אלון  106
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ישיים שר ראה ביחסיו הא 107."הנה או הנה: ריכוז של כל כוחות האדם ותובע בקרירות אכזרית

  . עם פרידה מכשלה למסירות לקשיי החיים החלוציים

הרתיעה ממערכות יחסים מחייבות נבעה גם מאורך החיים שבחרו לעצמם אנשי העליה 

כי הינו צעירים וחפצנו  ,לא העזנו לעשות צעד כזה: "השניה שהיה קשור למטרה אבל גם לגילם

 - רה 'על רעיון הנישואין בתקופת סג כותב אלכסנדר זייד בזיכרונותיו 108."תנועה-להישאר קלי

1907-1908 .  

אבל למרות כל אלה נוצרו הזוגות והגורם הראשון ליצירתם היה הצורך באינטימיות זוגית גם 

  .בתוך כך הצורך במגע הגופני ,בתוך האינטימיות של חבורת השווים או של הקבוצה

  

  אינטימיות למיניות  בין

אינו נושא שהרבו לדבר עליו  ,אם משמעותי ועמוק גם ,קשר אינטימי שקשור במגע מיני

למרות שאין  ,אבל. כך גם בחוגי העליה השניה. בתחילת המאה העשרים מחוץ לחוגים אקדמיים

או  ,אפשר למצוא רמזים לא מעטים למגע פיזי ממשי ולכמיהה למגע ,כמעט דיון ישיר בנושא

העיסוק בנושא אמנם . בני הזמןבמכתבים ובכמה יצירות ספרות  ,לרתיעה ממנו בזיכרונות

   109.אבל לא במידה שאי אפשר לאתרו ,מוצפן במקצת

העדות . הכתיבה המעטה והמוצפנת על המגע הפיזי אינה מצביעה על שכיחותו הנמוכה

הממשית לנדירותו של המגע המיני המלא היא מיעוטם של ההריונות מחוץ למסגרת הנישואים 

כמו בחברות . אבל המגע לא נעדר לחלוטין 110.ת מאוחרותזאת בניגוד לתקופו ,בקרב קבוצה זו

או מובנה היותר " אהבה חופשית"היה דיון ב ,גם בקרב אנשי העליה השניה ,צעירות אחרות

בסופו של דבר ולאחר מאבק בין . גם אם דיון זה לא היה פומבי וגלוי ,"מין חופשי"ברור 

גע הפיזי הלגיטימי והמקובל היה המ ,תפישות שונות באשר למהות המגע הגופני ומשמעותו

ועם הקמת המשפחות החלו  -זאת אומרת חיזור שמטרתו הקמת משפחה  ,"רציני"קשור לחיזור 

מגע מיני ממשי ללא התחייבות אינטימית זוגית הפך לא לגיטימי בקרב קבוצה זו . גם ההריונות

  .גם אם היו מי שראו בו עדות לקידמה

                                                           
  14' עמ ,)1995( 1 ,מחברות שדמות ,'סיפורה של אהב גנוזה -" את ושר"' ,מוטי ,זעירא 107
  )ות בוקרלפנ ,זייד: להלן( 60' עמ) 1975: אביב-תל( ,לפנות בוקר ,אלכסנדר זייד 108
הוא טוען שהקידוד של . 'הרצון לדעת' ,'תולדות המניות'מישל פוקו עוסק בהסתרה ובדיבור על המין בכרך הראשון בסדרה  109

הקידוד ממשטר את המין באמצעות . המין בשמות וברמזים אינו חלק מהסתרתו של המין אלא של חשיפתו ושל דיבור אינסופי עליו

הדיבור על  –ואכן  ).להן פוקו(ועוד  15-16' עמ) 1996: אביב-תל( ,הרצון לדעת ,I ,המיניות תולדות ,מישל פוקו. הדיבור או הכתיבה

 ,לנשים –אך דומה שהמשטור שלה עזר דווקא לקבוצה החלשה יותר בהקשר זה  ,המין אינו נעדר מכתיבתם של אנשי העליה השניה

 בורגנית אם כי הוא שרת גם את חזרה להבניית המשפחה המסורתית או ה

בעליה  ,אבל בעוד בתקופת העליה השלישית החל גל הלידות כשנה לאחר העליה ,מידע זה אינו כמותי ולכן אינו מדויק 110

  1912-1913רק בשנים  ,כפי שהראתי כאן ,השניה
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מחקרים אלה הצביעו על . 'מהפכה מינית'ות כאל מחקרים אחדים התייחסו אל הציונ

 ,חוקרים כגון דויד ביאל. הקשורים למיניות' העברי'או ' היהודי החדש'מרכיבים ביצירתו של 

 111.מיכאל גלוזמן ודניאל בוייארין התייחסו אל המיניות כחלק מהבראתו של הגוף היהודי

בין אם חסרה  ,ובעל מיניות מסורסת מנותק מגופו ,היה על פי תפישות מסוימות" ישן"היהודי ה

. היהודי החדש היה אמור להיות גופני יותר ולכן בעל מיניות בריאה יותר 112.ובין אם עודפת

הוא מושג תלוי ' מיניות בריאה'כמובן שתפישה זו של היהודי החדש היא מורכבת ביותר שכן 

היא רק מניות שמביאה  האם מיניות בריאה - שהשתנה באופן מהותי לאורך ההיסטוריה  ,תרבות

הוא המיניות " מין חופשי"האם ? האם היא כוללת קשרים פיזיים לפני הנישואים? להולדה

   113?הבריאה

הביקורת על סירוס היחס . זרה לאנשי העליה השניה היתההשאלה מהי מיניות בריאה לא 

הן  ,רולמין בחברה הבורגנית האירופית ובחברה היהודית היו חלק מההגות החברתית שהכי

שעיקרה הוא משטור  ,"המין הבורגני"ביקורת מרקסיסטית על . באופן ישיר והן באופן עקיף

היתה מוכרת לחלק מאנשי  ,המין אל תוך מסגרות מקובעות ובמקרים מסוימים הפיכתו לסחורה

וביקר באופן חריף  ,1902-שראה אור ב 'מין אופי'ספרו הידוע של אוטו וינניגר . העליה השניה

היה מוכר למדי בקרב יודעי  ,קשר של היהודים למין וכלל תוכן מיזוגני ואנטישמי מבוהקאת ה

הספר אף מאוזכר בכתבי אנשי  114.גם אם נתפש כנגוע בשנאה עצמית ,ספר באותה התקופה

ביקורות אלה הן על המיניות היהודית והן על זו הבורגנית הצביעו על הצורך  115.העליה השניה

  . ניות וליחס אליהבמהפכה בכל הקשור למ

דומה שלפחות חלק מהגברים הצעירים ציפו למהפכה ? מה משמעותה? אך מהי המהפכה

כתב יוסף חיים  116"…לא הגיעה עוד זמנה של האהבה החופשית. "שפרושה היה מין חופשי

 ,האהבה החופשית ,מנימת המכתב מתברר שנושא זה. 1909באביב  ,ידידו הקרוב ,ברנר לביילין

לעניין . היו חלק מצפיותיו קודם עלייתו לארץ והן עלו לדיון בינו ובין חבריו ,ופשיאו המין הח

שלמה צמח למשל כתב בזיכרונותיו על הנזירות כאחד . זה קיימים עוד כמה רמזים קטנים

                                                           
-123' עמ )1997( ,11 ,תיאוריה וביקורת ,'חיקוי ,מגדר ,ציונות: נשף המסכות הקולוניאלי' ,דניאל בויארין; 231-233' ביאל עמ 111

  )גלוזמן: להלן( 145-162' עמ ,שם ,'ציונות ומניות באלטנוילנד ,הכמיהה להטרוסקסואליות' ,מיכאל גלוזמן ;144
  146-148' ראו למשל גלוזמן עמ ,למקורות אנטישמיים" ישן"רוב המחקרים הללו מיחסים את הדימוי של היהודי ה 112
  )אילוז: להלן(; 166' עמ) 2002: חיפה( ,בין אהבה לצרכנות :ה הרומנטיתהאוטופי ,אווה אילוז; 8-10' פוקו עמ 113
  233' ביאל עמ; 147' גלוזמן עמ 114
אבל חלק מהתזה שהציב על  ,"שנאתו העצמית"ביקורתו של וינניגר הוקעה בשל  ,7IV 108 ,ע"אה ,גרשון חנוך: למשל 115

גישות אחרות העלו על נס . מקובלות גם על אנשי העליה השניה מוגבלותו של הגוף היהודי התאימה לתפישות היהודי החדש שהיו

לא כך . המין הוא חטא קדמון שאין לו תקנה ,ובמיוחד בזו הקתולית ,בתרבות הנוצרית. דווקא את היחס הבריא של היהדות למין

  ו המיניות הייתה תמיד חלק מהתרבות היהודית והנזירות לא נחשבה לערך בפני עצמו בתרבות ז: ביהדות
   63' עמ) 1984: אביב- תל( ,תנועה בנקודה ,עדה צמח 116
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נזירות זו לא ייחודית לאחר  117.מהקשיים אתם נאלצו להתמודד הצעירים מיד אחרי העליה

  . ולי על הצפיה לשינוי היחס למין לאחריההעליה ולכן הקושי מצביע א

מסתתרת ברוב המסמכים  ,גם אם לא למין חופשי ,הצפיה למגע פיזי בין גברים לנשים

היא . אך היא עולה באופן מעט פחות מרומז מכמה מהסיפורים שנכתבו באותה עת ,התיעודיים

המקומות 'ור בסיפ ,כך. אם כי את היצירות עצמן כתבו גברים ,מיוחסת לגברים ונשים

צעיר שעגב עליה  ,בברמזון ,גיבורת הסיפור ,נזכרת רחל ,שכתב אריה יפה ,'הקדושים

או  ,ליטוף ,החזקת ידיים -המגע אליו רומז הסיפור הוא ככל הנראה תמים ביותר  118.בגעגועים

דומים לאלה הם המגעים בין אסתר . אך בכל זאת הוא יצר אינטימיות וריגוש -הישענות 

מי שכמהה לו  ,מי שהתחילה במגע זה .'כישלוןשכול ו'ברומן  ,בן דודה ואהובה ,פץליחזקאל ח

אבל  119.לה ,אמרה לחפץ שהיסס אם להיענות!" הבה יד... נו -"אסתר  - הצעירה  אשההיתה ה

העתיר לה על  ,לבה החלק-שמע את דפיקות לוח ,הוא אימץ אותה בזרועותיו רפות: "לבסוף

מגע זה נתפש אצל שניהם כאינטימי  120."תכופות ,צורבות ,ממותדו ,שערותיה נשיקות לוחשות

. 'שמות'איזכור ליצירת מגע גופני נועז יותר מצוי ברומן של אהרון ראובני . ביותר ואף מחייב

 דמות מרכזית ברומן ,בחיקו של מאיר ,צעירה שהגיע לירושלים זה מכבר ,שם יושבת ציפורה

   121.היא אומרת." לשבת על ברכי גבר אהבתי. "כשזה בא לבקר את חברתה ואותה

מעידים בעיקר גברים על מימושה החלקי לפחות של הצפיה למגע פיזי  ,בכמה מכתבים

כך במכתב כואב המתאר אהבה נכזבת כתב יצחק טורנר לחברו . חופשי יותר בין נשים לגברים

ת נעוריו וזאת לעומת תקופ[...]" עכשיו הרבה עלמות שכבו בחיקי ואני בחיקן: "יבניאלי

טורנר קורא  122.."טרם נשקתי וחבקתי עלמות ,עוד טרם ידעתי מה זאת עלמה"המוקדמת בה 

ועל פי המכתב היא אינה נעדרת מחייו ודומה שגם לא מחיי חבריו על  ,אהבה גופנית - לכל אלה 

   .פי הפתיחות בה הוא כותב

. ה אי נעימויות והטרדותככל הנראה אופיינית יותר לגברים ואף יצר היתההציפייה למגע פיזי 

 ,כאן אין מגע מוזמן. נשר-שתי עדויות מסוג זה אפשר למצוא בזיכרונותיה של חנה כצנלסון

נשר כותבת על מפגש עם יוסף טרומפלדור איתו הלכה לבדה בשדות בין - כצנלסון. כפוי אאל

מתכופף  -שרציתי לתהות על קנקנו ולהכירו יותר  ,התמהוני ,והאיש הזה: "...דגניה לכנרת

                                                           
  הדבר נאמר ברמז. 34' עמ) 1983: ירושלים ,אביב-תל( ,כפי שנרשם בידי עדה צמח ,סיפור חיי ,שלמה צמח 117
  9' עמ ,12 ,שנה שלישית ,הפועל הצעיר ,'במקומות הקדושים' ,אריה יפה 118
  1602' בים עמכת ,ברנר: בתוך ,'שכול וכישלון' ,ברנר. ח.י 119
  1604' שם עמ 120
מעניין לציין שהאפיזודה היא חלק מהתגרות מינית ). שמות ,ראובני: להלן( 27' עמ) 1969 :אביב-תל( ,שמות ,אהרון ראובני  121

 למחצה של ציפורה בחברתה פניה 

  VI 108 10 ,ע"אה ,טורנר ליבניאלי 122
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 ,היא התביישה לספר על התקרית 123."עזבתי ורצתי לחדרי. כאילו היה סתם פרחח. ונושק לי

כצנלסון . בתחילת מלחמת העולם הראשונה ,שאירעה סמוך ליציאתו של טרומפלדור את הארץ

בין  ,נפרדת לצעירים ולצעירות היתההרחצה בכנרת  -נשר מזכירה פרשה נוספת של הטרדה 

הצעירות גילו אחד מהצעירים ששחה בקרבתן בניגוד לנוהג . א היו בגדי רחצההשאר כיוון של

סיפורים אלה מצביעים על אי  124.כשחזרו לחצר כנרת הצליפו הצעירות בפניו כעונש. זה

  . בהירות בנוגע לגבולות המגע המותר

וכן הניתוק מחברת ההורים חשף את הנשים  ,חדשה ,החיים בחברה שהיא ברובה צעירה

ההטרדה היא אולי מקרה קצה של ניצול . ות לחולשה מסוימת בכל הנוגע למגע פיזיהצעיר

כך למשל תיארה זינה . חולשה זו אבל הקושי של נשים בא לידי ביטוי גם במקרים קלים יותר

. באחת מיצירותיה רומן בין צעירה מהעליה השניה ואחד המורים בגימנסיה הרצליה' רבינוביץ

משויכת לחוגי  היתהשהגיעה לארץ בתוקפת העליה השניה אך לא צעירה  היתה' רבינוביץ

בעשור השני של המאה העשרים ואחר כך נדדה ' השילוח'היא פרסמה כמה סיפורים ב. הפועלים

רבינוביץ נודעה . 'הדואר'לארצות הברית ופרסמה סיפורים בעיקר בעיתון האמריקאי העברי 

רץ ופרסמה כמה ספרים שלא הצליחו בשנות החמישים חזרה לא. בעיקר כסופרת יידיש

מתוארת  ,'העולם'בהמשכים בכתב העת  1936שהתפרסם בשנת ' החלוצים'ברומן  125.במיוחד

התלות באה לידי . התלות הרגשית של הצעירה שזה מקרוב באה לארץ במורה המבוגר והנשוי

ה ביטוי במגעים הפיזיים ביניהם ללא כל התחייבות מצד המורה למרות שהצעירה רוצ

אף שהסיפור מאוחר הוא מצביע על החולשה של חלק מהצעירות ללא הגנת  126.בהתחייבות כזו

   127.להביא למגעים בתנאים שלא היו נוחים להן היתהחולשה שיכולה  ,המשפחה וחברת המקור

לחופש מיני רב יותר ממה  ,כאמור ,הציפייה של הגברים הצעירים וגם המבוגרים יותר

הן מאחד מסיפוריו המוקדמים  ,הוא עגנון ,צקס'של שמואל יוסף צשהכירו עולה גם מדמותו 

. חיה ברוידה -ברנר . ח.י ,של עגנון והן מקטעי זיכרונותיה של מי שלימים תינשא לעמיתו

ברוידה כתבה . קלות ראש בכל הקשור ליחסים בינו ובין נשים ,כך נראה ,קס הצעיר נהג'צ'צ

לא היתה לו . ואחרי בחורות רבות בעצם אחרי כולןהוא היה מחזר אחרי "בקטע זיכרונות כי 

כאשר היו  ,וגם עם כאלה שלא הבינו שזה משחק. הוא היה משחק בחיזורים. ידידה אחת

                                                           
 69' כצנלסון נשר עמ 123

   71' כצנלסון נשר עמ 124
 613-614 'עמ ,ה"תשכ ,ד"כרך מ ,הדואר ,'ל זינא רבינוביץלזכרה ש' 125

הרומן נקטע עם פרוץ . ואחר כך במשכים מחודש ינואר עד מרץ 'עמ ,'חוברת א ,)1936( 24 ,העולם ,'חלוצים' ,זינה רבינוביץ 126

שהרומן הוא לפחות  אפשר. מוקדש לנושאים הקשורים במצב בארץ' העולם'אז היה רובו של  ,1936המרד הערבי הגדול באפריל 

  יחסים קרובים ביותר ' המורה הוא ככל הנראה ישי אדלר איתו היו לרבינוביץ. בחלקו רומן מפתח עם רמיזות אוטוביוגרפיות
בשנות העשרה ' השילוח'בפורסמו בכתב העת  ,סיפוריה המוקדמים. טרם נכתב והוא ראוי לחשיפה' סיפורה של זינה רבינוביץ 127

 ' הדואר'וחר יותר פנתה לכתיבה ביידיש והמשיכה לכתוב רשימות בעברית במא. מעניינים ביותר
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על פי סופה של עדות זו מובן שאין מדובר בחיזור שכלל רק קריאה  128."שוכבות על החולות

גותו של עגנון אפשר למצוא עדות מעניינת להתנה. ממיטב השירה הרומנטית אלא היה גם גופני

גיבור הסיפור הוא צעיר . 1910בשנת ' הפועל הצעיר'שהתפרסם ב ,'אחות' ,באחד מסיפוריו

: חושב לעצמו ,נטע נאמן ,הצעיר. נפגש איתן ועוגב עליהן ,שמחזר אחרי כמה נשים במקביל

א של אך הסייפ 129"?כלום אין זה אושרו של בחור ,לחזות בנעימים מבלי לחייב נפשו"...

זו שבורת נפש ולב ונרמז כי הסיבה  ,נטע נאמן מגיע לביתה של אחותו: הסיפור שונה לחלוטין

  ".חברותיו"היא התנהגות של בחור שהיתה דומה לזו של נאמן עם 

שכיבה "או " שכיבה על החולות"חיבוקים ו ,נשיקות וגיפופים -דומה אם כך שמגע פיזי קל 

אם כי לא היו שכיחים מאוד והגיעו  ,עירי העליה השניההיו חלק מהווי החיים של צ" בחיקו

  . אחרי היסוסים מסוימים

הביקורת על המגע המיני אינה . חלק מהמגעים האלה זכו לביקורת לא מעטה -זאת ועוד 

כך למשל ביקורתה של ברוידה על עגנון ". לא רציניים"היא מופיע רק כאשר היחסים  ,גורפת

 -בדומה . בשברונה של אחותו של נטע נאמן ,'האחות'פו של שהובאה כאן וכך עולה גם מסו

כלום לא "נרתעה ממגעו של ברמזון ברגע שהסתבר לה ש' המקומות הקדושים'רחל בסיפור 

הוא אינו מתכוון למערכת יחסים אקסקלוסיבית  ,דהיינו 130,"היה וכלום לא היה יוצא מזה

' כישלוןשכול ו'כך גם אסתר ב. ללהוא אף אמר שאינו מתכוון להתחתן כ ,ומחייבת רק איתה

מצפה למחויבות של חפץ לאור המגעים הפיזיים ביניהם והא עצמו מהסס כיוון שהוא יודע 

  . שאינו מתכוון למחוייבות מסוג זה

אבל התפישה שמגע ללא התחייבות  ,הביקורת מגיעה כאן בעיקר מפיהן של נשים ,אמנם

דומה שהחברה הצעירה כולה  -של נשים בכלל  לא היתה רק נחלתן של נשים בודדות או ,פסול

כך מעידה למשל ברוידה כי עגנון גונה על יחסו לנשים על ידי . אימצה אותה בסופו של דבר

ניזקה  -מצביע על כיוון דומה ' האחות'סופו של סיפורו . אף כי לא נדחק לשולי החברה ,הכל

גם במכתבו של . ע הלא מחייבשל האחות מהמגעים המזדמנים מהווה גם הוא ביקורת על המג

במכתב הוא מגנה את ." אהבה רוחנית קדם שאהבתי אהבה גופנית"טרונר הוא מעלה על נס 

  .אהבתו זו שלא היתה נאמנה לו

התנהל מאבק סמוי בין קבוצה  ,מיני בין נשים לגברים-שבכל הנוגע למגע פיזי ,דומה אם כן

לבין קבוצה  ,יום הנחוצה-חיי היום חלק ממהפכת ,כדברי ברנר ,'אהבה חופשית'שראתה ב

. מינית בעיה כל עוד אינה קשורה להתחייבות ארוכת שנים-אחרת שראתה בפתיחות גופנית

זכה הרעיון של  ,עד כמה שאפשר לחדור מעבר לשנים ולקוד הצניעות המתבקש אז ,במאבק זה

                                                           
  9' עמ ,)1987: מעוז חיים( ,חיה ברוידה ,אמא ,אורי ברנר: בתוך' זיכרונות על עגנון' ,חיה ברוידה 128
  1910' בנוב 11 ,א"תרע ,1-2 ,שנה שלישית ,הפועל הצעיר 129
 9' עמ 12חוברת  ,שנה שלישית ,הפועל הצעיר ,'במקומות הקדושים' ,אריה יפה 130
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אלה היו . מחויבת פרישות מינית לרווקים או אהבהבים מתונים מאוד וקשר בין מיניות לזוגיות

ברוב המקרים היחסים בין נשים לגברים היו . נשים וגברים כאחד -מקובלים על רוב הצעירים 

  . מבוססים על חברות ואמון

הן היו . דומה שבעיצוב תפישה זו של יחסים היה בכל זאת לנשים הצעירות מקום דומיננטי

 ,פשיות בתוך חברת העליה השניההן בכדי שיכלו לתפקד כיחידות חו ,זקוקות לדפוס יחסים זה

אם  ,והן כדי שלא ינודו בחברה הסובבת או בחברה ממנה באו ,שהיתה גברית באופן מובהק

כך גם החשש מהריון לא רצוי שחיזק את יצירת הדפוס הזה היה חשוב במיוחד . יחזרו אליה

  .יש לציין שחשש זה מנע רק יחסים מיניים מלאים ,אם כי ,לנשים

היה לנשים הצעירות מקום  ,כך נראה ,יך להוסיף כי גם בחברת העליה השניהאל כל אלה צר

. דוגמא מעניינת לכך היא סיפורו של א. במקרה והיו מעורבות במגע מיני" שמן הטוב"לחשש ל

רבינוביץ היה אמנם מבוגר מאנשי העליה השניה  .'סבה דוחה וסבה מקרבת' 'רבינוביץ. ז

אבל למרות זאת דומה שהוא מייצג  ,חמת העולם הראשונהמשלהי מל -והסיפור מאוחר למדי 

אלא . בהריון ,הדמות הנשית המרכזית בסיפור ,שושנה. גישה שהיתה קיימת בקרב הצעירים

אחד החברים אמר לה איזה דבר . נהרג ,אבל לא נישאה לו ,איתו חיה באוהל משותף ,שבן זוגה

 ,מור על כבודה נישאה שושנה לאברהםכדי לש. בנוגע לילד - " שיש בו משום עקימת שפתיים"

אברהם מנמק את הצעת הנישואים לשושנה בכבודה שלה וכבוד . הדמות הגברית הראשית

שינבלו שם  ,איני רוצה... איני רוצה שיהיה ילדו של חברי לשמצה בפי אנשים לא טובים:"הילד

   131.."כבודך

 ,המסורתי בין נשיםלמין מחייב תאם למאבק " אהבה חופשית"האם המאבק הסמוי בין 

רוב יצירות ? הרוצים מגע זה ,לבין גברים ,במגע לפני התחייבות ליחסים זוגיים תשאינן מעוניינו

חושב לא מעט על משיכתו לנשים ' כישלוןשכול 'יחזקאל ב. הספרות מרמזות על כיוון זה

ו גם אחדות ועל הצורך הגופני שלו במגע ומתנער מהמחויבות שאסתר מנסה לכפות עליו כמ

הגבר שואף למגע  ,האח ,'האחות'גם בסיפורו של עגנון  132.ממחויבות קודמת לבת העגונה

שואפות למחויבות ואף זקוקות לה כדי לשמור  ,שלו" החברות"האחות וגם  ,בעוד האשה ,גופני

למרות כל אלה לא ברור שרק נשים היו במחנה שדחה מגע מיני  ,אבל 133.על שלמותן הנפשית

בסיפור בשם זה שכתב צבי שץ היא  ,כך למשל דווקא בתיה. רים שאפו אליומזדמן או רק גב

שאינה מתחייבת לשום בחור על אף שאינה מתנזרת ממגע עם בחורים והם אלה שמבקשים 

                                                           
יש לציין עם זה שאברהם . 9 'עמ, פ"תשרי תר ,1חוברת  ,1כרך  ,האדמה ,)סיפור(' סבה דוחה וסבה מקרבת' ,רבינוביץ. ז. א 131

  .מאוהב בשושנה לאורך כל הסיפור
  1622-1623' כתבים עמ ,ברנר: בתוך ,'שכול וכישלון' ,ברנר. ח.י 132

  1910' בנוב 11 ,1-2 ,שנה רביעית ,על הצעירהפו ,'האחות' ,י עגנון"ש 133 
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סיפור ידוע הרבה פחות שכתב חיים שורר  -' בפינה'דומה לבתיה היא רבקה ב 134.ממנה לבחור

קה נשואה לאחד מחברי הקבוצה היא מפלרטטת על אף שרב. 'האדמה'ב 1920והתפרסם שבנת 

רבקה אינה  -בניגוד לבתיה . עם חברים אחרים בקבוצה ועם חלקם אף מפתחת יחסים רציניים

עדות  הםוקשה לראות ב יםגבר וכתב ללוה יםהסיפורשני יש לציין שגם את  135.מחויבת לציונות

צתה התחייבות אבל הוא יכל מכתבו של טורנר יכול להצביע על אשה שלא ר. לעמדתן של נשים

אהבה 'היו נשים שדווקא דגלו ב ,מחוץ להקשר הציוני. לתאר גם מקרה פשוט של אהבה נכזבת

הגנה על רעיון האהבה  ,אמה גולדמן ,הידועה הכך למשל האנרכיסטית היהודיי. 'חופשית

   136.'נישואים ואהבה'החופשית והמין מחוץ למסגרת הנישואים ב

חייב המאבק התקיים מתחת לפני השטח כל העת בעיקר בביקורת על למרות נצחון המגע המ

דוגמא מובהקת לכך אפשר למצוא . הפרישות המינית שכפו אנשי העליה השניה על עצמם

 ,כמו בכמה מקרים אחרים. 'הפועל הצעיר'מהסיפורים הראשונים שהתפרסמו ב ,'בכרם'בסיפור 

 ,יקרי בסיפור זה הוא רומן בין מוחמדקו העלילה הע 137.גם כאן הובאה הביקורת מפי ערבי

מוחמד המאוהב . מהעשירות והיפות שבהן ,אחת מבנות כפרו ,לבין פטמה ,שומר ערבי צעיר

אך בסוף הסיפור מגיעה פטמה  ,נותיוניסיואינו מאמין שיוכל להשיגה וכל סובביו לועגים לו על 

מוחמד על יחסו של חברו  במשך הסיפור מלגלג. בלילה למקום בו הוא שומר והם בורחים יחד

איזה  ,כנראה ,מבקש אתה: "הוא אומר. לנשים ,בן דמות איש העליה השניה ,אברהם ,לשמירה

יהודיה כחושה מעוררת בך  ,בודאי איזו ילדה דלת בשר - ? מה... ה  -ה  -... דבר אבוד

ועוד ממשיך ומלגלג על הטיולים בערבים  ,מוחמד מלגלג על שוליות הבשר 138."געגועים

 ,השיג את שלו וברח עם אהובתו ,שהעז ,מוחמד ,בסיפור זה. לא פוריה ,כפעילות תמימה מדי

הוא מטייל עם הצעירות אך אינו . אינו מעז ואינו משיג ,על אף שהוא שומר ,בעוד אברהם

  . קנאתו של אברהם בהצלחתו של מוחמד מרומזת בסוף הסיפור. מממש את תשוקתו

גם כשהיו מי שראו בכך  ,ים הפכה לאורח החיים המקובלאבל הפרישות החלקית של הצעיר

צעירים אחדים כתבו מאוחר יותר על המתח המיני המצטבר ועל פורקנו תוך שמירה . קושי גדול

כשחלק  ,בגדוד העברי ,עניין זה עלה אפילו בסוף מלחמת העולם הראשונה 139.על חיי הפרישות

צבי שץ כתב באחד ממכתביו על הנורמה  .מהחברים כבר נישאו ואף נולדו הילדים הראשונים

כלומר  ,שץ הצהיר במכתביו שהארץ ישראליים: של הפרישות ומשמעותה בחיי המתגייסים

                                                           
  למשל 43' עמ ,על גבול הדממה ,שץ: בתוך ,'בתיה' ,צבי שץ  134
 409-436' עמ ,פ"חשוון תר ,2חוברת  ,1כרך  ,האדמה ,'בפינה' ,חיים שורר 135

  57' גולדמן עמ 136
להמציא ארץ  ,יפה ברלוביץ; 51' עמ) 1987: אביב- תל( ,בארץ ובתפוצה ,'כרך ב ,1880-1980הסיפורת העברית  ,גרשון שקד 137

  163' עמ )1996: אביב-תל( ,להמציא עם
  1908ינואר -1907דצמבר  ,ח"טבת תרע-כסלו ,1 ,שנה ראשונה ,הפועל הצעיר ,'בכרמים' ,כהן 'צ 138
 המקור אינו לגמרי אמין. כנרי מצטט מקור על נאפופים עם ערביות וקשר עם סוסה. 17' טבנקין עמ ,כנרי 139
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כמעט ולא הולכים לזונות בקהיר בניגוד לאמריקאים ולאנגלים וגם  ,אנשי תנועת העבודה בעיקר

  .דומה שזהו המשך למגמת ההתנזרות 140.מי שהולך מתבייש במנהג זה

האינטימיות החברתית בין . זרות ליוותה את אנשי העליה השניה לאורך כל השניםההתנ

אבל הגבולות נשארו ברורים גם . עם החברות העמיקה גם השותפות. גברים ונשים העמיקה

הגבולות הברורים הם שאפשרו את . כשהחברות העמיקה וכללה תחומי חיים רבים יותר ויותר

ת והם למעשה אלה שאפשרו שותפות גדולה יותר של החיים המשותפים והפעולה המשותפ

  . נשים בתחומי חיים שאינם קשורים למשפחה ולבית

 .התפישה בעניין התנהגות מינית בריאה עוצבה אם כן במהלך השנים ולא בלי מאבק

מגעים . אבל לא התרחקו מדי ,הצעירים התרחקו מהתפישות המקובלות בחברה ממנה באו

מגע פיזי מתמשך ומשמעותי נתפש  -אבל עדיין  ,א היו אסורים עודפיזיים לפני נישואים ל

שהצעירים לא היו מהפכניים במיוחד  ,אם כך ,דומה. כלגיטימי רק אם הוביל לבניית משפחה

בניגוד למה שנהוג לחשוב על חבורת צעירים בעלי תפישת עולם חדשה  ,ביחסם לנושא זה

אמנם יש ? ן מהפכנות מסוג מסויםאבל האם אכן אין כא 141.שחיים בריחוק מהוריהם

אבל  142;בהתנהגותם של הצעירים יישור קו עם המוסר הבורגני הקושר מין להולדה ולמשפחה

  . מצד שני יש בתפישה זו התחשבות משמעותית דווקא במגבלות ובתפישות של הנשים הצעירות

 -אופנים  את התנהגותם המינית של אנשי העליה השניה אפשר לראות בשני: במילים אחרות

האחד הוא מאבק בין גישה מהפכנית של מין חופשי לבין גישה שמרנית של מגע פיזי שקשור 

אהבה 'ביאל מתאר יחס זה כיחס דיאלקטי בין ה. כשהשמרנות מנצחת ,אך ורק למשפחה

בתנועות  ,כמו גם במידה מעטה יותר ,בציונית באופן כללי' פורטניות'לבין ה' החופשית

אך אפשר לראות מהלך זה גם כמאבק בין תפישה של גברים מהי מערכת  143.לאומיות אחרות

מזווית זו דומה כי הגישה הנשית היתה דומיננטית יותר בתקופת . לזו של נשים ,מינית בריאה

' טבעית'כ' מין החופשי'כותבות פמיניסטיות לא מעטות טוענות כי תפישת ה. העליה השניה

הרעיון שמין עם בני זוג  144.ה מתפישתם של גבריםמוטה ונובעת למעש ,ונכונה לטבע האדם

אלא תפישה  ,"נכונה"או " טבעית"רבים וללא קשר למשפחה או למחויבות אינו משקף מיניות 

מבוססת על חשיבה  ,כמו קודמתה שהגבילה את המיניות למסגרת המשפחה ,תרבותית שגם היא

האהבה 'או ' החופשי מין'אפשר לראות בתהליך הויתור על רעיון ה ,כך 145.של גברים

                                                           
 135' על גבול הדממה עמ ,שץ 140

 231' ביאל עמ 141

  80' תיאוריה פוליטית עמ ,מילט 142
 232' עמ ,ביאל 143

 ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'הנאה תחת הפטריאלכיה' ,קטרין מקינון: למשל 144

  383-384' עמ )2006 :ביבא-תל(מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד
  7' פוקו עמ 145
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דומיננטיות רבה יותר של תפישה נשית  ,לפחות באופן מעשי ,בלשונו של ברנר ,'החופשית

דומיננטיות זו מועצמת כאשר לוקחים בחשבון את עומק היחסים שנוצרו בין  146.בעניין מין

יו על פי נקודת מבט זו ה. שנחשבים צורך נשי ,והמחויבות ביניהם -נשים וגברים  -הצעירים 

   147.הנשים אלה שקבעו את אופי היחסים בינן ובין הגברים

הגבולות של המגע  ,בין אם היתה זו עמדה שמרנית בורגנית ובין אם היתה זו תפישה נשית

הגבולות הברורים  -אך המשך התהליך מחזק את המגמה השמרנית . המיני היו ברורים למדי

נישואין והקמת  - יצירת זוגיות סטנדרטית הללו ביחסים בין נשים וגברים נפרצו לשם חיזור ו

קשר זוגי אקסקלוסיבי  -" רציני"והוא אף היה רצוי כחלק מקשר  המגע הפיזי לא נאסר. משפחה

מרים ברץ על ליל אירוסיה עם בחיר  כך למשל כתבה. שבסופו של דבר הוביל לבניית משפחה

באה אחרי שיחת לילה ארוך  המשותפת... ההצהרה: "יוסף ,לו נישאה תוך זמן לא ארוך ,ליבה

למה שנעשה באותו לילה רמז עבה אפשר היה לתת  148..."או יותר נכון בלוי לילה עד אור הבוקר

  . לזוג נשויכיוון שבסופו של דבר הפכו 

  זוגיות ממוסדת. ג

קבע עיתון הקיר בשם השדכן שיצא במרחביה בתקופת  149!"להתחתן -התרופה היחידה היא "

את התרופה הזו החלו אנשי העליה השניה לקחת מעט לפני . המלחמת העולם הראשונ

הפתרון הממשי של רבים מהם לשאלת  ,בתחילת העשור השני למאה העשרים 150.המלחמה

התפישה שדחתה את הנישואים כמעשה . היחסים בין המינים היה הנישואים ויצירת משפחה

דחקה מעט לשוליים לטובת תפישה שעולה מכתביהם של כמה וכמה צעירים נ ,כקיבוע ,בורגני

רבים מאנשי העליה  151.שיהפכו בזמנן למשפחות ,יצירתן של מערכות זוגיות קבועות וממוסדות

רבים מהם נישאו וילדו ילדים ; לדפוסים שמרניים של יחסים בין המינים ,אם כן ,השניה חזרו

ובכל זאת . עדההיו כדת וכדין בפני רב ו ,ברוב המקרים ,טקסי הנישואין; אל תוך תא משפחתי

  . הם בישרו גם עידן חדש בתפישת המשפחה ובתפישת האשה בתוך המשפחה

מה הפך את הזוגיות לחלק מרכזי בחיי הצעירים אחרי שדחו אותה זמן ארוך למדי הן באופן 

כדי לתת תשובה לשאלה זו יש לחזור אל התקופה בה ? מעשי ובן בתפישתם האידיאולוגית

                                                           
 –בביתניה ראו בחלקה שני של עבודה זו וכן ' השומר הצעיר'התרחקותן של נשים מפתיחות אירוטית עולה גם מכתבי אנשי  146

 245' ביאל עמ

ה לעקוף את כיוון שהיו מעטות אי אפשר הי –יכול להיות שיכולתן של הנשים לממש את תפישתן שלהן נבעה ממיעוטן דווקא  147

  חוקי ההיצע והביקוש עמדו לטובתן –בוטות יותר  ,או במילים אחרות. עמדתן בנושא זה באמצעות פניה לנשים אחרות
148
   רשימות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'ארוסינו' ,מרים ברץ 

 IV-8-108 ,ע"אה ,'עיתון קיר היתולי ,השדכן' 149

 מעט אחרי המלחמה לצעירים להנשא ולשאת ילדים ,גורדון קרא. ד. גם א ,ידהלא היתה היח' השדכן'קריאתו המבודחת של  150

   7IV 108 ,ע"אה: למשל 151
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כמו כן יש לשאול מה היו . ה השתנה בחיי הצעירים ובתפישותיהםנוצרו רוב הזוגות ולברר מ

השינויים בתפישת הזוגיות והמשפחה של הצעירים לעומת הוריהם ובמיוחד בתפישת הנשים 

  . ומקומן בחברה

  

  שינוי בתפישת החלוציות 

היא  ,שנים אחדות אחרי שעזבה ברץ את חבריה בקומונה החדרתית מפחד להתקשרות ,כאמור

נישא לחברתו  ,"תנועה-הינו צעירים וחפצנו להישאר קלי "גם זייד שטען . ליוסף ברץנישאה 

נערכו בשנת  -של ברץ ושל זייד  -שתי החתונות . רה'ציפורה שהקשר איתה התחיל בתקופת סג

חתונות : בתקופה זו נערכו כמה וכמה חתונות של אנשי העליה השניה מכל הקבוצות. 1912

' הפועל הצעיר'מדורי ההודעות של . כמה חתונות ביפו ובמושבות ,החתונות בדגני ,השומרים

   .ורבים היו המברכים... ונשואי... מלאים היו בברכות מקרב לב לאירוסי' האחדות'ו

כפי שהתשובה לשאלה מדוע דחו ? לחתונה ,מה שינה את יחס הצעירים לזוגיות הממוסדת

ם התשובה על השאלה מדוע החליטו כך ג ,את החתונה קשורה בצורת החיים שבחרו לעצמם

השתנה משהו מהותי באורח  ,בתחילת העשור השני של המאה העשרים -משמע . להתחתן

מכל המפעלים שהחלו . שינוי שהשפיע גם על אחרים ,החיים של כמה מאנשי העליה השניה

. הקבע התישבותבשנים אלה המשמעותי ביותר למיסוד הזוגיות וראשית בניית המשפחה הוא 

והקבוצות בהן נערכו חתונות אלה מצביעות בבירור על  ,השנים בהן נערכו חתונות רבות

ועוד כמה  1913-תל עדש ב ,1911-מרחביה ב ,1910- דגניה ב. הקבע התישבות -התשובה 

  . ישובים אחרים שהקימו אנשי העליה השניה קמו בשנים בהן החלו להווצר יותר ויותר משפחות

המשמש עד היום כמזכירות  ,חנוכת בית הקבע של דגניה: בדגניה סמל מובהק לקשר זה היה

המשפחה הראשונה של  ,נקבעה ליום חתונתם של מרים אוסטרובסקי ויוסף ברץ ,הקיבוץ

וכל החברים  153"חתונת מרים ויוסף ברץ -ביטול מלאכה כללי "ביומן הקבוצה נכתב  152.דגניה

עד מוצאי שבת בנוכחות מוזמנים  החתונה החלה ביום ששי בצהרים ונמשכה. השתתפו בה

 ,על היותה ישוב קבע ,היתה במסיבה זו הכרזה על יציבותה של דגניה. רבים מכל רחבי הארץ

כל אלה  154.גם בית של קבע וגם משפחה ראשונה מבין חברי הקבוצה -והכרזה זו היתה כפולה 

ר שנה של לאח ,היו חשובים במיוחד לאור העזיבה של הקבוצה הראשונה שישבה בדגניה

  . 'כיבוש'

                                                           
 החתונה נקבעה ליום חנוכת הבתים –בחלק מהמקורות נאמר ההפך  152

  36' דרכה של דגניה עמ 153
החתונה  ,יתה ככל הנראההי ,שלא היו חברי הקבוצה ,חתונתם של הזוג סלוצקי –זו לא הייתה החתונה הראשונה בדגניה  154

  )כאן על פני האדמה: להלן( 74' עמ) 1981: אביב- תל( ,על פני אדמה כאן ,)עורכים( חנינא פורת ,תאיר זבולון ,רצו מוקי . הראשונה
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 התישבותאירוע סמלי מסוג זה לא התקיים בקבוצת השומר אבל גם בקבוצה זו הקשר בין 

נישאו בתקופה מוקדמת ' השומר'חלק מהזוגות ב ,אמנם. הקבע להקמת המשפחה היה ברור

בתחילת העשור  ,כאמור ,אבל את השינוי ביחסו של השומר לנישואים אפשר לראות ,יחסית

 החתונה המרובעתשאחד משיאם הוא  ,מאה העשרים אז נערכו רוב טקסי הנשואיםהשני של ה

באותה בתקופה  ,במקביל. 1912של חברי השומר בכנס השנתי של הארגון ברחובות בשנת 

 התישבותכבר ב -ואמנם  155.קבע התישבותהחלו אנשי השומר לממש את תכניתם ל ,ממש

בישוב הקבע . מרים שהיו בעלי משפחותניתנה עדיפות לשו ,1911- ב ,השומרים במרחביה

אמנם לא כל בעלי . העדפה זו ברורה הרבה יותר היתה ,1913-תל עדש ב ,הראשון של השומרים

תל עדש מקום קבע  היתהבכל זאת  ,המשפחות התיישבו בישוב זה ורבים מהם המשיכו לנדוד

   156.רבות מהן חיו בישוב תקופה קצרה או ארוכה וראו בה בסיס ,למשפחות

זלמן אלון . קשורה בהקמת המשפחות היתהקבע  התישבותעצם החשיבה על  ,'השומר'ב

משק ובית  ,משפחה תהיה פינה משלו-חלומנו היה שלכל חבר בעל: "כתב למשל) אוסישקין(

פרויקט של בעלי  התישבותיצחק נדב ראה ב ,בעוד אלון ראה בכך חלום כללי 157."קטן

וכן כמה  ,ל"היה החבר פורטוגלי ז התישבותכה להלוחם המושבע להלי: "המשפחות בעיקר

יש לציין שפורטוגלי מוזכר בזיכונותיהם של  158."מהחברים שנעשו במשך הזמן בעלי משפחות

   159.רבים מאנשי השמור כמי שהאיץ בחבריו להקים משפחות

הקבע למשפחה אינו רק קשר של נוחות ואינו קשור רק בהתבגרות  התישבותקשר זה בין 

קבע ומתפישה של רווקות להקמת משפחות  התישבותהמעבר מנדודים ל. ה השניהאנשי העלי

יחסם של אנשי העליה השניה לזוגיות ולמשפחה . היווה שינוי בתפישת החלוציות של הצעירים

תפישה מהפכנית שרואה בהם  -מצד אחד : נבע מהמתח בין שני קטבים בתפישת החלוציות

 ,תפישה ויטאלית - ומצד שני  ,לוגיה הציונית והחברתיתלמימוש האידיאו ,מכשול לחיי הציבור

יצירת זוג ובמיוחד מיסוד של הזוגיות בנישואין נתפשה . שמחייבת את ההולדה ,המשכית

כהעדפה של החיים האישיים על חיי הכלל ועל המחוייבות  ,מהחברה ,כאמור כמוציאה מהכלל

פכה ובבודאי לא למהפכה ללא משפחה והולדה אין עתיד לשום מה ,מצד שני; למשימה

                                                           
 29' ספר השומר עמ: בתוך ,'שליחות ודרך' ,ישראל שוחט 155

ובראשן משפחת זייד ומשפחת  ,גרם למשפחות רבות עם זאת הויכוח על מקומו של ישוב הקבע; 102' לפנות בוקר עמ ,זייד 156

כדי ליצור את  –בין בשאר מסיבות חינוכיות  ,קשה יותר ,גבולי ,שכן הן ביקשו להתיישב באיזור הררי ,לוותר על תל עדשים ,גלעדי

 )זיכרונות ,נדב: להלן( 72' עמ) 1986: אביב-תל( ,'השומר'זיכרונות איש  ,יצחק נדב. היהודי ההררי
 341' ספר השומר עמ ,ון אוסישקיןאל 157

 73' זיכורנות עמ ,נדב 158

שהן  ,כך נוצר קשר גם בין הנשים. קבע להקמת משפחה בולט למדי גם בזיכרונותיהן של נשות השומר הקשר בין התישבות 159

 ,'כפר גלעדיל': בספר השומר רוב זיכרונות הנשים מקובצים תחת ראש הפרק -  להתישבות ,לכאורה אחראיות על הקמת המשפחה

 ישוב הקבע של השומרים
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האם המהלך : המתח הזה אפיין את חייהם של אנשי העליה השניה בכלל. לאומית שפניה לעתיד

או  ,מחייב הקרבה וויתור -העליה לארץ והצטרפות לציבור הפועלים  - האידיאולוגי והמעשי 

יא גיוס האם החלוציות ה? 160שמהלך זה יכול להצליח רק עם יהווה חלק מתוך מארג חיים כולל

מהפכה  ,דרך חיים כוללת ,ממוקד מטרה שמחייב את החלוץ להקריב את חייו האישיים או שמה

  161?מתמדת

 ,כקבוצה ,יחסם של אנשי העליה השניה לזוגיות ולמשפחה מגלה כי תפישת החלוציות שלהם

מחייבת הקרבה של החיים האישיים  ,בתחילת התקופה בלטה התפישה כי החלוציות. השתנתה

התפישה הרואה בחלוציות דרך חיים  ,אבל ככל שעבר הזמן. וד כל הצרכים למטרהושיעב

כשהחלוציות . הלכה והפכה מרכזית יותר ,כוללת ולכן מכילה גם צרכים אנושיים של החלוצים

התברר כי תקופת . הזוגיות הפכה לרכיב הכרחי וחשוב בתוכם ,הפכה דרך חיים של קבע

 ,אך דרך חיים זו אינה מתאימה לחיים שלמים ,הקרבה היתה זמנית ולכן אפשרה" כיבוש"ה

  . היא מתאימה רק לזמן קצוב מאוד ,חלוציים ככל שיהיו ,לרוב האנשים

בתחילת העשור השני למאה העשרים הפכה החלוציות לדרך חיים מתמשכת שחייבה הכללה 

בה לשלב תחום החיים הבולט ביותר שייצג את המעבר משלב ההקר. של תחומים הולכים ורבים

התפישה שרואה בחיים האישיים גורם מפריע לחלוציות . החיים היה הזוגיות והקמת המשפחות

תפישת החלוציות ; נדחקה לשוליים לטובת תפישה הרואה בחיים בארץ ישראל חיים מלאים

אם כי היו נשים . איבדה מכוחה לטובת תפישת החלוציות כצורת חיים כוללת כל" גיוס"כ

  .להחזיק בתפישה של הקרבה טוטליתוגברים שהמשיכו 

לבין אנשי  ,שדגלו בכיבוש כדרך מרכזית ,אף שבתחום זה ניכר הבדל מסויים בין פועלי ציון

הרי שתי  ,שכבר בתחילה ראו בחיים בארץ ישראל חיים קבועים כוללי כל ,הפועל הצעיר

בכל הארץ אנשי הפועל הצעיר בדגניה ואנשי השומר . הקבוצות עברו למעשה תהליך דומה

בחירה שקבעה גם את . הקבע התישבותובמיוחד במרחביה ובתל עדש בחרו במשפחה ובחרו ב

חיי . חיי הרווקות של אלה ושל אלה היו חיים של נדודים. דרכם החברתית והפוליטית בהמשך

  .התישבות המשפחה הביאו ל

                                                           
ובתגובתה של רחל ' המורדים במציאות'לעליה השניה  25-מתח זה בא לידי ביטוי במאמרו של במשה בילנסון ביובל ה 160

רחל ראתה באנשי העליה השניה לא קורבנות או מקריבים אלה אנשים שבחרו לחיות חיים . למאמרו של בילנסון' קרבנות'בלובשטיין 

: שעסק בעליה השניה' עידן'הם פורסמו שוב בספר בסדרה . 1929בשנת ' דבר'שני המאמרים יצאו לאור לראשונה בעיתון  .מלאים

 71-75' עמ) 1984: ירושלים( ,1903-1914 ,העליה השניה ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'חלוצים מאושרים או קורבנות החלוציות'

  )העליה השניה: להלן(
-1917 ,גלגולים סמנטיים של המינוח החלוצי בתנועת העבודה הארצישראלית? יהו חלוץמ' ,הנרי ניר: ץלדיון במושג החלו 161

   ;228-248 'עמ ,)1992( 2 ,אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל: טורא ,'1939
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ודם כל יצירת כך גם הזוגיות והמשפחה היו ק ,מימוש אישי למען הכלל היתהכפי שהעבודה 

הפיכת הזוגיות לחלק לגיטימי  162."תחיית הכלל על ידי הפרט" -יציבות ובניית הדור הבא 

הזוגיות לא נתפשה . ואפילו הכרחי מהחיים החלוציים נבעה מהיותם הבסיס למשפחה ולהולדה

. גרעין ראשון להמשכיות ,כיצירת קשר אינטימי בין שני אנשים אלא כגרעין ראשון למשפחה

ואכן בקרוב הזוגות . יות לא נתפשה כמימוש גדול יותר של העצמי או כצורך נפרד לגיטימיהזוג

שנוצרו בעשור השני למאה העשרים נולדו ילדים תוך זמן קצר מרגע ההתקשרות הממשית 

  . ביניהם

   ".חיים"הזוגיות והמשפחה היו ל

  

  החיים

כך  163."גם בשבילה… חפצה גם כן במעט חיים… עכשיו בזים לה כשהיא חפצה… ועכשיו"

 ,מהעבודה ,מסיימת אסתר חפץ את המונולוג שלה על מצבה כמי שהיתה חלק מהעליה השניה

ברור לחלוטין מההקשר ומהאדם ? מה הם החיים בהם חפצה אסתר. והתאכזבה ,מהפוליטיקה

. שהכוונה ליצירת זוג ומשפחה -בן דודה ומושא האהבה שלה  ,יחזקאל חפץ -אליו היא פונה 

היא חיה ? עכשיו מה חסר לה"תו של חפץ כאילו ממעיטה מהקשר בין חיים למשפחה תשוב

אבל גם הוא מבין למה  164..."חיים המביאים תועלת לאחרים... חיים כשרים... חיים של עבודה

כאנלוגיה לזוגיות ומשפחה אינו ' החיים'השימוש במושג זה . חותרת בת הדוד ביחסה לחיים

מהאינטימית ביותר  -זה במובן זה מופיע בסוגים שונים של כתיבה  מושג 165.אופייני רק לברנר

כחיי זוג ' החיים'גברים ונשים השתמשו במושג . וההצהרתית ביותר תועד הפרוגרמאתי

כבחירה  ,כויטלית ,ומשפחה במידה דומה בצורה שמצביעה על המשפחה כהכרחית

  . כחיים עצמם -אולטימטיבית ומחייבת 

ויכוח זה . על חיי הנישואים והמשפחה ,המאבק ,בהקשר של הויכוח מושג זה מופיע בעיקר

בעבורן ויתור על  היתההבחירה בזוגיות ובמשפחה  - היה ער במיוחד בקרב הנשים ולא בכדי 

בחירה בזוגיות ומשפחה נתפשה כמחייבת במיוחד את . חלק מהישגיהן וחלק מהמאבקים שלהן

רווח במיוחד בקרב  ,כנגד עבודה' חיים'ש במושג לכן גם שימו. במציאות היתהוכך גם  ,הנשים

אני : "חברה שהתייעצה עם שרה מלכין על המשך חייה כותבת למשל. הנשים בהקשר זה

                                                           
ניסן ' ד ,1913 ,באפריל 11 ,26 ,שנה ששית ,הפועל הצעיר ,'טהון' דברים אחדים אודות מאמרה של הגב' ,קבוצת פועלות 162

 )טהון' אודות מאמרה של הגב ,קבוצת פועלות: להלן(ב "תרע
 1496' כתבים עמ ,ברנר: בתוך ,'שכול וכישלון' ,ברנר 163

 1497' שם עמ 164

במובן של חיים  ,הוא כתב בביקורת על עצמו שאינו מסוגל לחיות –מושג זה מופיע גם בכתיבה הלא ספרותית של ברנר  165

) 1990: אביב- תל( ,מאמר על סיפור ומחשבה ביצירת ברנר: עד הסימטה הטבריינית ,מנחם ברינקר ,לים משפחהאישיים מלאים הכול

  )עד הסימטה ,ברינקר: להלן( 59' עמ
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בשביל עצמי עוד לא מצאתי צורת חיים רצויה שאוכל להגשים ולאחד את החיים ואת 

החתומה על  חמדה. זוגיות ומשפחה מול עבודה - החיים והעבודה משמעותם כאן  166."העבודה

לבין הקשרים האישיים  ,חיי מעשה והגשמה ,המכתב מתלבטת בין החיים בתוך הקבוצה

' כישלוןשכול ו'גם המונולוג של אסתר חפץ ב. בין החְברה לבין המשפחה ,והזוגיות המתרקמת

התפנתה  ,על פי המונולוג רק כשפסקה מעשיה והקרבה למען החברה. מרמז על ניגוד זה

השנים שהקדישה לחברה מנעו ממנה בעבר וככל הנראה גם בעתיד . 'יםהחי'לחיפוש אחר 

   167.להקים משפחה -" לחיות"

הפכה  ,לחלק מהתפישה החלוצית' החיים'הפכו  התישבותבמעבר בין שלב הכיבוש לשלב ה

ככל שהתבגרו ראו רבים מאנשי . המשפחה לרצויה באופן ממשי והניגוד ביניהם הלך ונמוג

כך נראה  ,גישה זו התגברה. 'החיים'ך הנכונה בשילוב בין העבודה לבין העליה השניה את הדר

כאשר רבים מאנשי העליה השניה התקרבו לשנת השלושים ומעטים אף  ,1912-1913בשנים 

הבחירה בחיי משפחה תוך ניסיון לשלבם  -דומה כי מי שהובילו את התהליך הזה . עברו אותה

והן גם אלה  ,בטו בנושא זה גם במכתבים אישיים ביניהןהן אלה שהתל. היו הנשים - בחיי ציבור 

 והיו שהחליטו. כך גם מרים ברץ ,חמדה במכתבה לשרה מלכין ,כך פרידה כצנלסון. שהחליטו

תחיה ליברסון ואחרות שלא נישאו כלל  ,עדה פישמן ,יעל גורדון ,שרה מלכין: על חיי ציבור

  . ועל כך בהמשך

הכיוון הרצוי והוויטלי בחיי  ,ו להיחשב החיים האמיתייםהחל -הזוגיות הממוסדת והמשפחה 

ככל שעבר הזמן נתפשה הקמת . לברוח מהם נחשב בעיני רבים לברוח מהחיים. הצעירים

המשפחה יותר ויותר כחובה הכרחית במעשיהם של הצעירים והבחירה של אהרון שר מצד אחד 

הפכה פחות ופחות לגיטימית  ,לוותר על המשפחה לטובת הכיבוש ,ושל שרה מלכין מצד שני

   168.אם כי לא נעלמה מעולם

שמתחילתם  ,היו אלה חיים חדשים -בחירה בחיים סתם  היתהאם זאת הבחירה בזוגיות לא 

. שוויונית ומשמעותית ועם זאת מבטאת את רוח העם ,ריבונית - היו אמורים לעצב חברה חדשה 

  .כל אלה החלו כבר בפגישה של הזוגות החדשים

  

  תפישה חדשה של זוגיות -יקה וריבונות רומנט

אך תיאורים לא  ,לא כל אנשי העליה השניה מתארים את הפגישה בבן הזוג או בת הזוג ,אמנם

כמעט כולם מאופיינים בנימה רומנטית המדגישה את אלמנט . מעטים כאלה מצויים בכתב

   ,השומר כותבת חיה יגאל בספר" בכרכור פגשתי את יגאל ושם התאהבנו. "ההתאהבות

                                                           
  IV-27-736-104 ,ע"אה ,מכתב לשרה מלכין בחתימת חמדה 166

  זעירא ; שם 167
 שה לדעת מה היה מכריע מאוחר יותרכשהיה בן עשרים ושתיים בלבד ולכן ק ,אהרון שר נהרג באירועי תל חי 168
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חגורות��,אבנט�אדום�לחלציו�,לבוש�היה�חליפה�כחולה�ספורטיבית"

�חזהו �על �משולבות �כדורים �ירכו�,משובצות �על �אצילה�,נשקו �,סוסתו

�רקדנית �לתפארה. �אביר �עצמו �יפים�,והוא �בין �יפה �סוד�. �ידע �לכך נוסף

�נאה �ענין�,שיחה �ולעורר �תשומת. �הקדיש �רבה-לי �לטיולי��,לב הזמינני

�ב �קירבתירכיבה �את �חיפש �הפנאי �ובשעות �סביבה הוקסמתי�.

."והתאהבתי
169   

אך הוא הגיע לשם להצהיר על אהבתו  ,היא לא האמינה שהוא אוהב אותה ולכן נסעה לירושלים

  . וכך הפכו לזוג

ציפורה זייד כתבה כיצד הביאה מאירופה בעלותה לארץ מכתבים רבים שהיו ממוענים 

 ,כשביקשה. ץ הסתבר לה כי כולם יועדו לאותו אדםכשהגיעה לאר. בשמות רבים ושונים

תמורה לשליחותה ענה לה האדם שישמח לתת לה תמורה והם יתחלקו בה  ,בבדיחות הדעת

חיה רוטברג כתבה כיצד פגשה בבן זוגה לעתיד  170.לא קשה לנחש שהיה זה אלכסנדר זייד. כזוג

היא התעכבה . מביקור באירופההוא כבר היה ותיק וחזר . על סיפון האוניה איתה הגיעה לארץ

רוטברג קפץ מהספינה לחוף ברגע האחרון כדי להמשיך את . בבירות והספינה הפליגה בלעדיה

יוסף ברץ . וגם גברים כתבו על פגישותיהם הרומנטיות עם בנות זוגן לעתיד 171.הדרך איתה

ביאה לי באחד מביקוריה ה: "למשל כתב על אחת מפגישותיו עם מרים שתהה בת זוגו לחיים

 172."'...חפצי בך'השבתי . 'יד חדרה-בה על- מחפצי': על שאלתי מאין באה ענתה. אשכול ענבים

בעקבות סיפור זה הופץ סיפור בקרב שחפציבה נקראת בשם זה בזכות פגישתם של מרים ויוסף 

   173.במקום זה

 הם. אלה רק פנינים אחדות ממבחר סיפורי האהבה שסיפרו אנשי העליה השניה על עצמם

על ההתאהבות ועל המחוות הרומנטיות הגדולות  ,בחרו לספר את המימד הרומנטי שבפגישה

. הקושר התקשרות זוגית לרגש ולדמיון ,המימד הרומנטי הוא המימד הלא רציונאלי. והקטנות

האהבה . תפישה זו מניחה קשר חד פעמי ומיוחד בין שני אנשים שיש בו קסם מיוחד ולא מוסבר

כוונת לרווח משום סוג שהוא ואינה קשורה בצרכים ואינטרסים שאינם הרומנטית אינה מ

מעוררות רגש  ,"גדולות מהחיים" ,המחוות הרומנטיות הן מחוות מלאות דמיון 174.רגשיים

  . ומהוות התקשרות ומחויבות שאינה קשורה בהתקשרות רציונאלית

                                                           
  145' עמ ,קובץ השומר ,חיה יגאל 169
  IV-104-54-31 ,ע"אה ,ציפורה זייד 170

 115-117' עמ) 1987 :אביב- תל( ,ספר מאוחר ,חיה רוטברג 171

ם זה באחד ממכתביה סיפרה מרים ליוסף כי אנשי העליה השלישית חשבו כי לחפציבה קראו בש. כפר על גדות ירדן ,יוסף ברץ 172

  רשימות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'ארוסינו' ,מרים ברץ: כי שם התקשרו מרים ויוסף
 1919-1939 ,מכתבים למרים ,תיקי יוסף ברץ ,ארכיון דגניה ,27.7.23 ,מכתב מיוסף למרים 173

 16' אילוז עמ 174
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כך למשל . הזמן הרומנטיקה של ההתקשרות הזוגית מצויה בזיכרונות אבל גם בכתבי בני

 175.בטרם עלו לארץ ,1913בשנת  ,דליטא-בשאלון שערכו לעצמם חמישה צעירים מבריסק

 ,התשובות חושפות 176.."ועל האהבה אשההשקפותיך על ה" היתההשאלה השניה מתוך שלוש 

בעיקר בלבול ואי  ,כפי שאפשר לצפות מחמישה בחורים צעירים שחיו עדיין בחברה השמרנית

ובכל זאת זוכה האהבה . תשובות קיימת אף רתיעה ממשפחה ומיסוד קשר זוגיבכמה מה. ידיעה

." אך את הדרך אליה עוד לא מצאתי; הלא ישנה? אהבה. "לעדנה ובמיוחד להאדרה רומנטית

אינני יכול לתת השקפה על ." "אהבה התנסתי- בשברי"אבל הוסיף . כתב שמואל פולחוביץ

כותב גרשון ." כך חשוב בכל מחשבותינו ורגשותינוהאשה והאהבה אף כי הן תופשות מקום כל 

מאלה ." את האהבה אינני יודע ואינני מאמין בה: "ורק ישראל רבינוביץ מצהיר. חנוך רוטפלר

ובמיוחד ממרכזיות השאלה על האהבה שהצעירים הציבו לעצמם למרות המבוכה הקשורה 

שקשור בקשר מיוחד  ,טמיר ,עולה בבירור תפישה רומנטית של האהבה כדבר בלתי נתפש ,בכך

. התבטאות דומה ניתן למצוא במכתב שהוזכר כאן מטורנר ליבניאלי. לזוגיות ולמשפחה

התייסרותו של טורנר מאהבתו הנכזבת לאשה שהוא מתארה כהפכפכה רצופה ביטויים 

האהבה הראשונה שבאה מעצמה טרם ידעתי : "וכך המכתב כולו והתייחסותו לאהבה. רומנטיים

  177."אהבהמה זאת 

מסמך מעניין נוסף המדגיש את חשיבות האהבה הרומנטית בחייהם של הצעירים הוא יומן 

רצוף  ,א"משנת תרע ,היומן. מאנשי העליה השניה שחי באיזור זיכרון יעקב ,פועל ,של צעיר

בשם פרידה  אשהכולו איזכורים רומנטיים לכמה נשים ובעיקר אהבה רומנטית ולא ממומשת ל

 ,תמונת פרידה בכל הדרה ויופיה - לפני : אמש בלילה חלום משונה ראיתי: "סיהשמתה עוד ברו

אבל ליבו ..." לבי הוגה עליך! פרידה! פרידה. כמו תמונה חיה אמיתית ,עיניה היפות הביטו עלי

 ,מה לי ולך: "למשל. ההוגה על פרידה לא הפריע לו להתפעל רומנטית גם מצעירות אחרות

 -התבוננתי בעינך החכמוניות  ,הרמתי עיני עליך! ... ת כל כך יפהאתמול היי! הנחמדה. מ.ח

   178...."הרי נוצרת למען גרש את הקיפאון מנפש אדם. וגל של חום מרגש אני בלבי

הבחירה באהבה הרומנטית עולה גם ממשולש האהבה הידוע שהתקיים בכנרת בתקופת 

בה  ,שרה שמוקלר -רון וחברתם לאה מי -בת זוגו אז  ,ברל כצנלסון: מלחמת העולם הראשונה

בני התקופה אבל הוא  משולש זה אינו אופייני למערכות יחסים אחרות של. התאהב כצנלסון

המצויים במקורות  ,תיאורי היחסים ביניהם. מעצים כמה מאפיינים שקיימים גם אצל אחרים

ת התנהגותם יש אף שדימו א ,מגלים התייחסות רומנטית של כל השלושה לקורה ביניהם ,שונים

                                                           
 76' העליה השניה עמ ,'חמישה אשר שאפו ציונה' ,מוסיה ליפמן 175

  שתי השאלות האחרות נגעו לעמדות הצעירים על הלאומיות העברית ועל מטרותיהם בחיים 7IV 108ע "אה 176

  VI-10-108 ,ע"אה ,טורנר ליבניאלי 177

  VI-7-108ע "אה 178
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לא יכול  -ברל ושמוקלר  -הזוג החדש  179.לרומנים הרוסיים הגדולים של המאה התשע עשרה

. פינתה להם את חדרה כדי שיכלו להתבודד -מירון  - היה לכבוש את אהבתו והאשה הנטושה 

גם סיום . הם דנו על אהבתם בשיחות ממושכות והתקשו לעשות מעשה שיקבע את גורל האהבה

לאחר שהחליטו שכצנלסון ושמוקלר  -' גדולה מהחיים'ע על תפישה רומנטית הפרשה מצבי

למשך זמן קצוב שהוארך כיוון שהכיבוש הבריטי בחלקה  ,כל אחד לדרכו ,הם נפרדו ,יהיו לזוג

שמוקלר וכצנלסון ראו לנחוץ לסבול במידה דומה לסבלה של . הצפוני של הארץ הפריד ביניהם

אך הוא חלק מתפישה רומנטית שלמה של אהבה לא  ,דופן זהו אמנם סיפור יוצא. מירון

למרות שישנן עדויות על כך . שהתקיימה בקרב הצעירים ,רציונאלית שקשה לרסן אותה

הרי הוא היה חלק מהווייתם  180,שהסיפור כולו לא התקבל באהדה בקרב חבריהם של השלושה

  .והוא מבטא את יחסם להתקשרות הזוגית

גם  ,כמו תמיד במקרה של העליה השניה ,הבה הרומנטית היולאידיאליזציה זו של הא

האהבה הרומנטית מתקיימת כמעט בכל . אולי הגדול שבהם היה יוסף חיים ברנר. מבקרים

בצורה המובהקת . אבל כמעט תמיד נשבר המודל הרומנטי והפך מגוחך ,יצירותיו של ברנר

חוקרי ספרות מזכירים . 'כישלוןשכול ו'ביותר מגחיך ברנר את התבניות הרומנטיות ברומן 

 181.שלוש מהסצנות ברומן כסצנות רומנטיות אופייניות שברנר מנתץ והופך בלתי אפשריות

גיבור הרומן ובן דמותו של איש העליה השניה ובת דודו  ,האחת היא התמונה בה נשארים חפץ

הביע את לרוב כששני צעירים נשארים לבד בחדר מצופה מהם ל. לבדם בחדר ,הבוגרת אסתר

אבל חפץ . לעתים קרובות זוהי התמונה בה מבקש הגיבור את ידה של הגיבורה. אהבתם זה לזו

שתי הסצנות  182.נשאר דומם והאינטימיות מנוצלת למונולוג של אסתר על מצבה הקיומי

בה אסתר נמצאת על המרפסת בעוד  -' סצנת המרפסת'האחת היא  -האחרות אף מובהקות יותר 

אסתר שופכת עליו את סיר  ,אך במקום וידוי אהבה או סרנדה כנהוג חפץ נמצא תחתיה

מרים  -הסצנה האחרונה היא דקירת המחט באצבעה של האחות הצעירה של אסתר  183.השפכים

שתי סצנות אלה  184.דקירה הגורמת למותה ויש עוד לומר שמרים דוקרת עצמה בכוונה -

ורקות ומהופכות במשמעותן מפ ,לקוחות מתוך הקשר רומנטי אך הן מופקעות ממנו
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ביקורת זו של . הן מהוות ביקורת חריפה על הנימה הרומנטית בסביבתו של ברנר. ובתוצאותיהן

ברנר רק מחזקת את העמדה של הרומנטיקה בקרב קבוצה זו שכן לא היה משתמש בדימויים 

  . אלה אם לא היו רווחים בתפישתם של הצעירים

 םצעירים אלה ביקשו לעצמם חיים רציונאליי? טיתמדוע חזרו כה רבים על התמה הרומנ

אמנם . הזו בכתביהם תועצמאיים מבחינה לאומית ומעמדית והם אף הדגישו את הרציונאליו

ובכל זאת בכל הקשור  ,במיוחד בכל הקשור לקירבה לטבע ,הרומנטיקה לא נעדרה מתפישתם

מה אם כן חשיבותה . ב יותרהדגש על הבחירה הרומנטית היה גדול יותר ורח ,להתקשרות זוגית

  ? של הרומנטיקה בבחירת בן או בת זוג

זהו שלב ראשון וחשוב בקביעת העתיד של בני  ,הזיווג הוא השלב הראשון בבניית משפחה

לא ייפלא אם כן שברוב החברות המסורתיות לא הושארה עבודה חשובה . הזוג ושל ילדיהם

אמנם  185.וב בין שתי משפחות ולא בין שני אנשיםהזיווג היה לר. ורגישה זו לבני הזוג הצעירים

מאז המאה השמונה עשרה נוספו לבחירה זו תפישות רומנטיות של התאהבות ובחירה אישית 

. של הצעירים אבל גם אלה נעשו בתוך גבולות המעמד ובהסכמת המשפחה כמעט תמיד

ואפילו במשפחות בתקופה זו היה השידוך המוסד הדומיננטי ליצירת משפחות בחברה היהודית 

בבן או בת הזוג כבר התקיימה בקרב " הרומנטית"הבחירה האישית  186.משכילות למדי

הבורגנות במדינות מערביות באותה התקופה והיא החלה לחלחל גם לחברה היהודית במזרח 

מוסד השידוך כבר נסדק  187.אירופה באמצעות השכלה ודרך קשרים עם החברה הסובבת

למהפכנות או לציונות ובכך הוציאו " נתפשו"במיוחד אלה ש ,מנווהצעירים נטו להתחמק מ

 ,השידוך היה עדיין דומיננטי -למרות זאת  188.עצמם למעשה ממעגל המשתדכים המסורתי

הקבוצה החברתית ממנה  - במיוחד במעמד הבינוני בתחום המושב היהודי באימפריה הצארית 

  .באו אנשי העליה השניה

השידוך הוא . ק ביטול האהבה הרומנטית או התעלמות ממנהמשמעותו של השידוך אינה ר

השידוכים נקבעו על  189.חלק ממערכת שמטרתה היא שימור הסדר החברתי הקיים ,ראשית לכל

נכסי המשפחה ויכולת  ,כולל מרכיבים כמו השכלה ,פי מעמד המשפחה של המשתדכים
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רקובסקי שנשאה בשידוך בעל כורחה ואחר כך  שתי דוגמאות מובהקות לכך הן פועה. 114' משפחה עמ ,לוין –ראו למשל  188

 היא דוגמא נופסת  לישנסקי שהוזכרה כאן. השתחררה ממנו

  165-167' כץ עמ; 21' אילוז עמ 189
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רכים של המשפחות במוקד השידוך עמדו כמעט תמיד הצ 190.השתכרות של בני הזוג עצמם

כשלא פעם היו כרוכות בהן עסקאות ושותפויות  -הורי החתן והורי הכלה  - המשתדכות 

בתקופות מסוימות נקבעו קריטריונים ברורים למדי לשידוך ואלה נועדו לייצב את . עסקיות

להשתדך  היתההשאיפה של כל משפחה . ובמיוחד את המצב המעמדי ,המצב החברתי הקיים

ד גבוה יותר אבל ככלל שודכו בני אותו המעמד אלה לאלה במגמה לשמור על למשפחה ממעמ

בחברה היהודית שימור המצב . מקומן של המשפחות בחברה ולהגדיל את כוחה של כל משפחה

החברתי הקיים כלל גם שידוך למדנים לבנות זוג ממשפחות עמידות כדי שיכלו להמשיך 

  . הלומדים מגמה זו נועדה לשמר את חברת 191.בלימודיהם

הם  -דחו למעשה את מושג השידוך  ,כמו המשכילים לפניהם ,אנשי ונשות העליה השניה

אנשי העליה השניה בחרו שותפים להקמת משפחה באופן  192.בחרו בעצמם את בן או בת זוגם

שהמשמעות  ,לא עוד שידוך בין משפחה למשפחה - והשיקולים לבחירה היו חדשים  ,עצמאי

. מתוך הצרכים של המשפחה הרחבה והחברה ופחות אלה של בני הזוג שלו מעמדית ונובעת

בני זוג שנישאו . רומנטית ,אנשי ונשות העליה השניה בחרו בבן או בת הזוג בחירה אישית

ציפורה ואלכסנדר זייד נפגשו : לא מכוונים,םתיארו את ההתקשרות ביניהם במפגשים ספונטאניי

דבורה ושמואל דיין  ,זיכרון יעקב-באיזור עתלית יוסף ומרים ברץ בכמה מפגשים ,רה'בסג

היו בחירות ריבוניות ומשמעותיות  גם יחסים שהחלו לפני שהגיעו לארץ 193.בדגניה ועוד אחרים

 ,לפני העליה ,יצחק בן צבי ,זוגה- בן-רחל ינאית שהכירה את חברה: של בני הזוג עצמם

שאמנם התקשרו באופן  ,שוברחל כצנלסון וזלמן רוב 194;בפעילות המשותפת בפועלי ציון

ונפגשו באוניברסיטה אך היו זוג עוד לפני עליתה של כצנלסון לארץ  ,ממשי רק מאוחר יותר

אם כי לא חיו ביחד  -מאותה עיירה  ,כזוג ,יוסף וחיותה בוסל שעלו לארץ ביחד 195;בפטרבורג

   196.באופן סדיר עד שנת חייו האחרונה של יוסף

                                                           
' עמ פרוש: בחברה היהודית של מזרח אירופה הייתה יכולת ההשתכרות של האשה חשובה יותר מזו שלך הגבר לעתים קרובות 190

44-45  
  62' פרוש עמ 191
הם סמל לדחיה של המוסד המוכר  ,שיצא לאור במרחביה במלחמת העולם הראשונה ונושאיו' השדכן'של העיתון הסטירי שמו  192

 IV-8-108 ,ע"אה ,'עיתון קיר היתולי ,השדכן' :ולהגחה שלו

  33' עמ ,ירדן כפר על גדות ,ברץ; רשימות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'ארוסינו' ,מרים ברץ - הזוג ברץ כתבו על המפגש  193
  286' אנו עולים עמ ,ינאית 194
חלק מחליפת . 74-77-ו 43-44'עמ ) ד"תשס: רמת גן( ,ביוגרפיה של מהפכנות תרבותית –רחל כצנלסון שזר  ,תמר שכטר 195

 77-91' עמ) 1989: אביב- תל( ,אדם כמו שהוא ,ר"רחל כצנלסון שז: המכתבים בינהם לפני העליה לארץ ואחריה התפרסמה בספר

  )אדם ,כצנלסון: להלן(
   41-48' עמ) 1997: ירושלים( ,אישים ,העליה השניה ,)עורך(זאב צחור  :בתוך ,'יוסף בוסל' ,מוקי צור 196
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בכך דמו להרבה מהצעירים . שי העליה השניה את האהבהכנגד תפישת השידוך העמידו אנ

 ,כאמור ,רעיון האהבה הרומנטית וההתקשרות המיוחדת בין שני בני זוג התחיל 197.בני תקופתם

שירים ואפילו במידה מעטה בפסיקות  ,בסיפורים ,להנץ עוד בחברה היהודית במזרח אירופה

בזכות המרחק  ,לידי מימוש מלא יותראבל בארץ ישראל יכול היה רעיון זה לבוא  198.רבניות

 - זאת ועוד  199.דור שני לעליה הראשונה ,והוא אכן פרח גם בקרב הצעירים ,והלהט המהפכני

הושפעו  ,גורדון. ד. חלק מהתורות שהנחו את אנשי העליה השניה ובראשן התפישה של א

הרומנטית  ובתוך כך ההעלאה של האהבה ,מרוחות הרומנטיקה ומהתפישה של חזרה אל הטבע

   200.וההתאהבות

נתפשו אצל רבים כחלק מהמהפכה החברתית וכחלק  ,ובחירת בן או בת זוג על פיה ,האהבה

מהחישוב הקר  ,הם היו ביטוי לשחרור מחברת ההורים. מהשחרור מכבלים שאין עוד צורך בהם

לם הבחירה ברומנטיקה היוותה שחרור מעולם חומרי שלם וכניסה לעו. של צרכים ואינטרסים

האהבה הרומנטית נתפשה  201.שוב אין הבחירה קשורה במעמד ובממון אלא באישיות. אידיאלי

בחברה זו כמו בחברות אחרות כמרד בחברת ההורים השמרנית והסגורה ואף כמרד בניצני 

  . תן וקח ,הקפיטליזם המבוסס על חישובי כדאיות

וך תפישה שמרנית של בסופו של דבר רעיון האהבה הרומנטית בכל העולם נבע מת ,אבל

כיסוי דק ביותר לכך  היתהבחירה לא מודעת זו . של בחירה לא מודעת ,גורל שאין לעמוד בפניו

שרוב הבחירות הרומנטיות ענו על המדדים של השידוך בכל הנוגע למעמד ואינטרסים 

בקרב אנשי העליה השניה היו מאפייני האהבה הרומנטית שונים במקצת ומושפעים  202.כלכליים

  . פחות מחשיבה שמרנית

מימד חדש משמעותי שנוסף לאהבה הרומנטית בקבוצה זו היה בחירה על פי שותפות 

ותוך התחשבות מסוימת בחברה המיידית  -חברות בקבוצה אידיאולוגית אחת  -אידיאולוגית 

שגם בהן היו זוגות רבים  ,הדבר בולט במיוחד בשתי קבוצות. החברה בת גילם - הסובבת 

                                                           
 22-23' אילוז עמ 197

 219-217' ביאל עמ 198

הררי אך גם סיפור האהבה של יהודית וחיים  ,ידוע במיוחד הוא סיפור האהבה של אבשלום פיינברג והאחיות לבית אהרנסון 199

' מן השולים עמ ,מלמן -מלמן מציגה את הסיפור מעט אחרת ; )ז"תש: אביב- תל( ,בין הכרמים ,יהודית הררי. הוא סיפור אהבה רומנטי

257 

אברהם ; 147' רמון עמ ;74-55' עמ ,)1966(ו "תשכ 10 ,אסופות ,'היסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העליה השניה' ,יוסף גורני 200

 252-253' עמ) 1996: אביב-תל( ,גורדון ומקורותיה בקבלה ובחסידות. ד.משנת א ,'יום קטנות'ם באור החיי ,שפירא

 –אווה אילוז מנגידה בספרה את האהבה הורמנטית והקפיטליזם אך מראה כיצד הם בסופו של דבר חלק מאותה המערכת  201

  22-23' אילוז עמ
הדבר בולט . אוסטן הן בעיקר אהבה בין בני אותו מעמד בסטיות קלות יין'אפילו האהבות הרומנטיות הגדולות ברומנים של ג 202

אבל גם . נייטלי' ורג'ג -במקביל המעמדי הגמור שלה  ,בסופו של דבר ,אמה וודהאוס ,בו מתאהבת הגיבורה' אמה'במיוחד ברומן 

כך עולה למשל מפנייתה של . םהקונפליקט הוא בתוך מעמד הביניי ,המבוסס על קונפליקט מעמדי ,'אהבה ודעה קדומה'ברומן 

 ."נטלמן'נטלמן ואני בתו של ג'הוא ג" –בנט לדודתו של מר דרסי שנרתעת מהשידוך ביניהם ' אליזבת
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ברץ כתבה על מעורבותם של החברים בזוגיות שנוצרה . ואנשי דגניה' השומר'קבוצת  -במיוחד 

אחרי משחק ניחושים גילו שברץ הוא . שלה" הבחור"הם שאלו אותה מי  -בינה ובין יוסף 

' הרי אנו בין כה וכה רוצים לצרפו לקומונה שלנו'. אישרתי את זאת וכולם שמחו מאוד. "הבחור

מעורבות דומה אפשר למצוא  203.אחר כך אף חגגו את האירוסים". ?'מה את שותקת'אמרו 

כל אחת מהנשים שהתקשרה לאחד הבחורים נכנסה אל תוך הארגון . בקרב אנשי בר גיורא

הגבר אליו התקשרה הוא זה שהכניס אותה לארגון כחלק מתהליך החיזור . הסודי

גם התאמתו של בן  אלבמקרים אלה לא רק ההתאמה האנושית היתה חשובה א 204.וההתקשרות

  .הזוג והתאמתה של בת הזוג לקבוצה

עוד כמה מאפיינים של ההתקשרות בין נשים לגברים ייחודיים לחברה זו וקשורים בתפישת 

אהבה ממבט 'ההתאהבות עליה מספרים אנשי העליה השניה לא היה לרוב . השוויון שלה

אחרי  ,ו במקרה של הזוג ברץכמ ,ההתקשרות באה לרוב. אלא פרי של פגישות רבות ,'ראשון

-אם כן לא רק רומנטית היתהההתאמה  205.קריאת ספרות ביחד ודיונים רעיוניים ,שיחות ארוכות

  . טבעית אלא גם רציונלית

 אשהמאפיין נוסף של הרומנטיקה הזוגית לא התאים לחיי אנשי העליה השניה והוא דימוי ה

. מאוהבת אבל לא פעילה ,יות פאסיביתאמורה לה אשהעל פי התפישה הרומנטית ה. הרומנטית

את תוצאות : "כך מתארת ברץ את ההחלטה להיות לזוג. לא כך בקרב נשות העליה השניה

 ,איני זוכרת מי היה הראשון. השנה בשיחה רצינית מאוד-ל סיכמנו בערב ראש"הפגישות הנ

אם  ,הגבר 206."ינושמתאימים אנו להיות זוג טוב וזוג מאושרים בחי ,אולם שנינו הסכמנו בנינו

יש לציין שעניין זה . ההחלטה משותפת ושוויונית אאל ,לא צריך לבקש את ידה של האשה ,כן

חיה יגאל מספרת כיצד בא אליה יגאל  ,כך למשל. אינו מאפיין את כל המערכות הזוגיות

אבל סיפורה של יגאל היה יוצא דופן בתפקיד השולי אותו מילאה . לירושלים וביקש את ידה

גם במקרים בהם ביקש הגבר את ידה של האשה המעורבות שלה . ה עצמה אחרי ההתאהבותחי

 ,הנשים לא היו פסיביות לא על פי זיכרונותיהן שלהן ולא על פי זיכרונות הגברים ,היתה גדולה

  .חבריהן

בולטים . מאפיינים אלה הביאו בחלק מהזוגות גם לאופי אחר של זוגיות במהלך השנים

ואף נטען שהוא  ,מלאה המהמורות היתהאמנם הזוגיות ביניהם . וסף ומרים ברץבתחום זה הם י

מכתביהם משנות העשרים . לאורך השנים היה מעמיק ומיוחד ,אך הקשר ביניהם ,זילזל בה

                                                           
 רשימות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'ארוסינו' ,מרים ברץ 203

 139' ספר השומר עמ ,אסתר בקר 204

זה אמנם אינו ספר מחקרי וחסרים בו ) 2007: רמת אפעל( ,הישראלית עיונים בתרבות הקיבוץ והתרבות :כרעה ברוח ,מוקי צור 205

שליווה את התנועה " הם קוראים ביחד" –מראי המקום אבל תיאור זה מצוי בזיכרונותיהם של כמה מאנשי העליה השניה וכן המושג 

 )כרעה ברוח: צור: להלן(הקיבוצית 
  רשימות שונות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'ארוסינו' ,מרים ברץ 206
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בני הזוג דנים על . והשלושים מצביעים על זוגיות מורכבת וקשה אבל גם משמעותית מאד

מעניינים במיוחד המכתבים בהם . ך עניין אמיתינושאים שונים ובהם על מצב המשק מתו

   207.מתייחסים השניים ליחסים ביניהם

ההחלטה להתחתן  ,בהרבה מאוד מזיכרונות אנשי העליה השניה לא מתוארים כלל החיזור

במיוחד אלה של נשות  ,בזיכרונות אלה. ובחלק מהמקרים אף לא מופיע סיפור החתונה עצמה

נדמים כחלק טבעי מהסיפור שאין צורך להסבירו או אפילו ההתקשרות והנישואים  ,השומר

הכותבים  -להפך  אדומה שאין כאן התחמקות מתיאור החיזור כיוון שאינו יאה אל 208.לתארו

עניין זה מועצם בכך ששמו של אחד . ראו בנישואים עניין כל כך טבעי שלא ראו צורך לתארם

   209.'מחיי משפחת שומר'הוא  ,חתונהבו אין איזכור לחיזור ול ,מקטעי הזיכרונות הללו

 .המשפחה - היו שיאו של תהליך ההתקשרות אבל היו גם מעבר לשלב הבא  ,טקסי הנישואים

רוב הזוגות בחרו להינשא בטקס . מסורת לשינוי ,בטקסים אלה התקיים שילוב בין ישן לחדש

. לחברתם אך שילבו בטקסים מרכיבים ייחודיים 210,נישואים דתי אחדים אף בחרו להתארס

החתונה החזירה את הצעירים לבית ולמשפחת המקור לפחות בבחירת טקס  ,בשונה מהחיזור

בלכ אחת מהן היה משהו מן החדש  -אבל החתונות לא היו חזרה לדפוסים ישנים . הנישואים

  . שנוצר בארץ

בה ישבו כמה מהשומרים  ,ארבע מחתונות השומר נחגגו במשותף ברוב עם והדר ברחובות

אליהם הצטרפו גם רבים מאנשי  ,חברים מכל הארץ התאספו לחגיגה). 1912(ה התקופה באות

החופה הורכבה . הבאים ישבו לאורך שולחנות חגיגיים והיתה גם תקרובת מכובדת. המושבה

השמחה . אחר כך חגגו בשירה וריקודים 211.וארבע החופות נערכו זו אחרי זו ,על ארבעה רובים

מצב רוח . "חברי השומר אך גם בקרב אנשי המושבה וחברים אחריםבמיוחד בקרב  ,היתה רבה

יש לציין כי באמצע החתונה  212.אחד החתנים ,כתב על כך אלכסנדר זייד" של חג שרר במושבה

אבל השמחה לא . לפרוש כדי לעזור בסכסוך שנתגלע בין השומרים לערבים ,נאלצו החתנים

                                                           

אני רוצה לשבת איתך להחזיק את ידך ללחוץ : "כך למשל. תיקי יוסף ברץ ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,מסמכים שונים 207,

לחוץ עד לחיצת הלב להישען עליך להתמזג בנפש ואותה הנשיקה העמוקה והשקטה שתצלצל מבן שפתנו ואהבה לאין קץ תשרור 

אבל . ושתיקה שתיקה עמוקה המבטה את האושר הרצוי ולא ויכוחים ומביאים להתרגזות. לחבק לנשק בחדר הנעים הזה אהוב לאהוב

נדמה לי שלא ככה תמיד ונדמה לי שגם להבא זה יהיה מפני ששני אנשים בעלי מזג חזק ולא רוצים להבנה אחד לשני רוצים אנו כל 

 ,שם ,ב"תרפ ,שמחת תורה ,מרים ליוסף." יא הרבה מריבות בחיינואחד לעמוד על דעתו ואוהבת אני את הצד הזה שבנו וזה מובן מב

 שנות העשרים ,מכתבים ליוסף ,תיקי מרים ברץ

  360' ספר השומר עמ ,רות קרול: למשל 208
  507-520' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר 209
 כפי שהוזכר כאן ,למשל מרים ויוסף ברץ 210

  תקיים בגלל תקרית ירילא זכתה לה ,זו של מאירקה חזנוביץ ,האחרונה 211
  94' לפנות בוקר עמ ,זייד 212
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מעשה ידי אחי  ,יתה החופה עשויה משיבוליםבחתונתם של יוסף ומרים ברץ בדגניה ה 213.נגרעה

מלבד  ,אבל אנשי דגניה הזמינו עשרה יהודים כשרים מטבריה לטקס. זה היה החידוש -הכלה 

. את החגיגה עצמה חגגו במשך כל סוף השבוע 214.[...]"בכדי שהחופה תהיה יותר כשרה "הרב 

אבל גם את . אמא-ית אבאמב כרוזברץ מציינת במיוחד את הניגונים והריקודים החסידיים ש

זו שקדמה  ,גם החתונה הראשונה בדגניה. הכלה שקמה לעבודתה בעיצמן של החגיגות

ים 'היא נחגגה שבוע ימים בשילוב שייח. חתונה מסורתית היתה ,לחתונתם של מרים ויוסף ברץ

  . החגיגות היו אם כן חגיגות מסורתיות עם ניחוח מחודש מחיי הצעירים 215.מהאיזור

דומה שבחירה זו ? חרו הצעירים בדרך במסורתית לחגוג אירוע חשוב כל כך בחייהםמדוע ב

המאבק על ביטול הנישואים המסורתיים  - " אהבה חופשית"נובעת מאותה הסיבה שלא חיו חיי 

לא היתה להם ככל הנראה סיבה . היה מצל על מאבקים אחרים שהיו חשובים להם יותר

 -זאת ועוד . זאת בניגוד לתקופות מאוחרות יותר ,ות רבמשמעותית לוותר על נישואים באמצע

יש לשער שלפחות לחלק . דומה שדרך הנישואין היתה דרך לקשר מחודש עם ההורים

כיוון שנישואים הם ראשית . מהצעירים והצעירות חשוב היה שהטקס יהיה תקף גם בעיני אלה

ה שגם ההורים יראו בנישואים חשוב הי ,לכל מוסד חברתי שמטרתו הכרה בזוג כזוג רשמי ותקף

זה בחייהם ביקשו הצעירים לחזור בכל זאת  יולבסוף יש לשער עוד כי ברגע ייחוד. עניין תקף

  ... לגירסא דינקותא ,ולו לרגע

  

  זוגיות כמעצבת מגדר

בחירת בן או בת זוג הנם כלים משמעותיים ביותר בכל חברה לקביעת הנשיות והגבריות 

מי נישא ? מי הוא המחוזר או המחוזרת ביותר? מהו שידוך טוב. רההנורמטיביות באותה החב

כל אלה מקבעים תפישות של נשיות וגבריות בחברה ויוצרים ? ומי נשאר ללא בן או בת זוג

שכן פעמים רבות נשים וגברים מתאימים את עצמם  ,תבנית לגבר אידיאלי ואשה אידיאלית

 ,ובמיוחד תקופת החיזור ,ל הזוגות החדשיםכך היווצרותם ש". שידוך האידיאלי"לדרישות ה

הם היוו מבחן לתפישות . עיצבו מחדש את תפישת הגבריות והנשיות בקרב אנשי העליה השניה

   216.חדשות אל מול דרכי חיים משתנות ואל מול השוני בין גברים לנשים

שים הדרך הישירה ביותר היא בבחירתם של נ? כיצד מעוצבים דפוסי מגדר באמצעות זוגיות

. בני הזוג הנבחרים נחשבים לדוגמא ממנה נוצר הדגם המגדרי האידיאלי. וגברים בבני זוגם

                                                           
   94-95' לפנות בוקר עמ ,זייד 213
  רשימות  ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'חתונת מרים ויוסף ברץ! וחתונתנו ,חנוכת הבית של דגניה' ,מרים ברץ 214
 74' עמ) 1985 :אביב-תל( ,על שפת אגם סואן ,)עורכים(ואהרון ישראלי  צור מוקי 215

נשים וגברים שלא רצו להינשא מסיבות  - כל אלה היו כמובן תלויים במידה בה נעתרו נשים וגברים לנורמה של יצירת זוג  216

 שונות צמצמו את השפעת החיזור על העיצוב המגדרי שלהם ועל כך בהמשך
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בחברה מסורתית יש לרוב דגמים מוסכמים לשידוך האידיאלי והם מוגדרים בדרך בה מחפשים 

 217.בחלק מחברות אלה יש אף מבחנים מוסכמים לעניין זה. שדכן או משפחה בן או בת זוג

איתור הדגם הנשי והגברי הזוגי מורכב יותר והוא נוצר  ,הוג השידוךבחברות בהן לא נ

  . בנשים מחוזרות ונשואות ובגברים מחוזרים ונשואים ,בבחירותיהם של גברים ונשים

אחד הכלים  -אבל בחירת בן או בת זוג אינה הדרך היחידה לעיצוב המודל המגדרי הזוגי 

כך מתעצבים דגמים של נשים . הזוגיות בתרבות הוא ייצוג ,המרכזיים להבניית נשיות וגבריות

ארכיטיפ של אשה . בשירה ובאמנות ,בספרות ,וגברים הראויים או רצויים לבני המין השני

משפיע על הדרך בה נשים מעצבות את עצמן משום  ,נחשקת שחוזר ומופיע בספרות ובאומנות

המודל הנחשק  218.חשקשהוא הופך להיות דגם לאשה הרצויה וכך גם ארכיטיפ של הגבר הנ

במקרה של  - הנערצים ואלה המתאימים לזוגיות ארוכה ויציבה  אשהמתחלק לרוב לגבר או ה

התרבות מעצבת דגמי מגדר אידיאליים גם באמצעות  219.המאהבת והאשה הנשואה -האשה 

בחברה בה רוב האמצעים התרבותיים נמצאים בידי . 'הרווק הזקן'ו' הבתולה הזקנה' -היפוכם 

יש לגברים  ,דהינו בחברה בה המנהיגות היא גברית ורוב גדול של הכותבים הם גברים ,גברים

אלא  ,אין זו קונספירציה או החלטה משותפת של כל הגברים. כוח גדול יותר בעיצוב הנשיות

   220.מעצבים אותה על פי דרכם ,העורכים והמבקרים ,שמעצבי התרבות הכותבים

אם כבנות  ,חלק גדול מהן בהקשר זוגי ,לא מעטות בספרות העליה השניה מופיעות נשים

בכמה וכמה יצירות הזוגיות היא נושא מרכזי וגם  .זוג ואם כמי שאינן מצליחות למצוא בן זוג

מיצירות אלה אפשר לחלץ  221.באחרות הכמיהה לבת זוג או בן זוג מהווה אחד ממניעי העלילה

השניה ועדויות נוספות מחזקות את בתרבות העליה ' בת הזוג האידיאלית'דמות אשה שהיא 

בת הזוג  רבות מנשות העליה השניה עיצבו את חייהן בניגוד לדמות ,אבל. הדימוי הזה

 ,למרות הכוח שהיה לגברים בעיצוב התרבותי של הזוגיות ,כך. האידיאלית על פי יצירות אלה

' אשה האידיאלית'בניגוד ל ,בין אם במודע ובין שלא במודע ,רבות מנשות העליה השניה פעלו

 ,אחרת ,מהפכנית ,הפעולה שלהן לעיצוב נשיות חדשה. כפי שהתעצבה ביצירות תרבות

  . התבטאה בין השאר באומץ לפעול בניגוד לדפוסי בת הזוג האידיאלית הספרותית

                                                           
 62' פרוש עמ –למשל  217

  202-203' אילוז עמ 218
  14-15' מע) 1984: רמת גן( ,חוה ולילית ,ניצה אברבנל 219
 ,'קטגוריה שימושית לניתוח היסטורי: מגדר' ,וולך סקוטון 'ג; 27' עמ) 2003: אביב-תל( ,מין זה שאינו אחד ,לוס איריגרי 220

- תל(מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב- ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך

  348-349' עמ )2006 :אביב
: של יונה רוזנפלד בו הגיבור מודאג במיוחד מתגובת אהובתו על קטיעת אחת מידיו' ללא יד'דוגמא מעניינת לכך היא הסיפור  221

 16-22' עמ ,8חוברת  ,ד"שנה שלישית תרע ,האחדות
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? מי היא אם כן בת הזוג האידיאלית כפי שהיא עולה מתוך יצירות הספרות בנות הזמן 

שכול 'ומרים מ' בין מים למים'פנינה מ. ו של ברנר הן דוגמא טובה לכךדמויות הנשים ביצירותי

פנינה היא . גיבורי היצירות הללו ,הן דמויות בהן מתאהבים כמה מהגברים הצעירים' כישלוןו

היא אינה עובדת כלל ומין עצלות שורה . עדינה ,מקפידה בלבושה ,צעירה קפריזית למדי

מודע לכל אלה והם אינם תואמים את  ,העליה השניהבן דמות איש  ,אוהבה ,גמזו 222.עליה

פנינה אינה נאמנה לגמזו ולמעשה מנהלת . תפישותיו לגבי החיים ובכל זאת הוא נמשך אליה

' כישלוןשכול ו'בת דודו הצעירה של חפץ ב ,גם מרים .יפה -פרשת אהבים עם חברו הטוב 

 ,היא אמנם עובדת. מפנינה אם כי פחות ,וגם היא קפריזית ולא אחראית ,מקפידה בלבושה

אחותה שאף נותנת  ,תפקיד זה נתון לאסתר - כתופרת אך היא אינה המפרנסת העיקרית בבית 

כאמור היא מתה מדקירת  -שלה " רומנטיות"מרים עדינה ביותר ומותה מעיד על ה. לה כסף

ת חפץ מתאהב בה למרות שברור שאינה אוהב 223.רמז מובהק לסיפור היפיפיה הנרדמת ,מחט

שהיא  ,שהיא צעירה ,הוא אוהב אותה בעד זה; הוא אוהב אותה. "אותו ולא תאהב אותו לעולם

  224!"מרים... שהיא הווה ,חיה

מהארץ ומכל הקשור  ,מאפיין בולט משותף נוסף לשתי נשים אלה הוא סלידתן מהציונות

מבקשת  אף שגדלה בארץ ישראל היא -פנינה מעדיפה את העיר על הכפר ואף יותר מזה . בהן

גם מרים  225.'הוינאית'אף קורא לה  ,השומר ,אחיו של גמזו. לעזוב אותה ולחיות באירופה

-היא החליטה שסוף"היא מפסיקה את לימודי העברית שלה כיוון ש. שואפת לעזוב את הארץ

תחנה  היתהשמבחינתה  ,מרים מתה ביפו 226.",ובוודאי לאמריקה ,סוף תצטרך לנסוע מפה

תמר הס מזכירה עוד  -הציונות אפשר להרחיב למעורבות חברתית בכלל  את. בדרך לחוץ לארץ

במאפיין זה  227.שמרים מבקשת לשנות את חייה שלה בעוד אסתר מבקשת לשנות את החברה

גם היא רומזת על . שכתב חיים שורר ,'בפינה'אחת מגיבורת הסיפור  ,דומה לנשים אלה רבקה

   228.על חבריהרצונה לעזוב את הארץ וגם היא אהובה מאוד 

כך . אי שקט וקפריזיות הם מאפיינים של נשים נוספות בספרות העליה השניה ,עדינות

ִּכי ֲעֻנּגֹות  ,ֶוֱהיֹות[..] : "'מתוארות הצעירות אליהן עורגים הצעירים באידיליות של שמענוביץ

נֹב ּנֹות ִּתְׂשַחְקָנה ִמְתַנְּכלֹות ִלגְ ּוְנָערֹות רַ : "או באידיליה אחרת 229."ִלְמאֹד ֵהן ַּבָּגִליל ִויהּוָדה ַהָּבנֹות

                                                           
  לכל אורך היצירה  ,ועוד 1161 ,1152' כתבים עמ ,בתוך ברנר ,'בין מים למים' ,ברנר. ח.י 222
  244-245' האופציה האחרת עמ ,נוה 223
 1586' כתבים עמ ,ברנר: בתוך ,'שכול וכישלון' ,ברנר. ח.י 224

  1152' כתבים עמ ,ברנר: בתוך ,'בין מים למים' ,ברנר. ח. י 225
 1521' כתבים עמ ,ברנר: בתוך ,'שכול וכישלון' ,ברנר. ח.י 226

 207' צריך היה עמ ,הס 227

 414' עמ ,פ"חשוון תר ,2חוברת  ,1רך כ ,האדמה ,'בפינה' ,חיים שורר 228
   כח' עמ ,ספר האידיליות ,שמעונוביץ 229
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גם אשה  ,אצל שמעונוביץ 230."...ָצצּו ְוָעלּו ְלִפְתאֹום ִמַּמֲעֵבה ַהְּגָפִנים ַהְּטלּולֹות/  ,רֹובֹו-ֶאת ְקֵנה

   231.שכבר בחרה לה בן זוג ולכאורה התבגרה והתמסדה מתאפיינת בשובבותה ובמשחקיה

 ,סופר שנשים חזקות היוו עניין מרכזי בכתיבתו ,אפילו גיבורותיו הנחשקות של שץ

הדמות המרכזית בסיפור  ,בתיה. מתאפיינות בחוסר יציבות ואחת מהן אף מתקשה להתחייב

אך היא אינה נוטה  ,זוכה לאהבתם ותשוקתם של כמעט כל הגברים בסביבתה ,הנושא את שמה

חוסר היכולת . ה היא רוצההיא אינה יציבה ואינה יודעת מ. לא לאדם ולא למקום ,להתחייבות

היא אינה חשה : "להתחייב הוא גם אחד ממאפייניה של פנינה מבין מים למים שהוזכרה כאן

   232."שאין בספר מילונה ,התחייבות היא מושג ,בכלל. כל התחייבות כלפי גמזו

בקרב רוב : להפך -אבל חוסר המחויבות לגבר אינו דווקא מאפיין של נשים אחרות בספרות 

כך אהובת . מציאת בן זוג הוא העניין המרכזי בחיים ,בן זוג ,ת הנשיות הנחשקות גברהדמיו

אף שהיא צעירה וחזקה העניין המרכזי בחייה הוא בן זוגה  - של שמעונוביץ ' כרמית'השומר ב

חברתו של  - לוילקנסקי' חולצתי הלבנה'כך גם ב 233.השומר לו היא מחכה כל היום באוהל

למענו היא עובדת ולמעשה  - בותיו והוא הדמות המרכזית בחייה המספר מגיעה לארץ בעק

רואה ביחסיה עם שני הגברים בקבוצה עניין  ,של שץ' בלא ניב'גם הדס ב 234.למענו היא חיה

שעל אף חוסר המחויבות שלה לגבר  ,מרכזי בחייה למרות מחויבות לעבודה וכך אפילו בתיה

   235.י ומוביל בחייהיחסיה עם גברים מהווים חלק מרכז ,אחד מסוים

היא הדמות המובהקת של  ,היא אחותה אסתר' כישלוןשכול ו'הדמות ההפוכה למרים ב

יוסף ' מאסתר התייאש ר ,ובכלל"אפילו אביה רואה את מגבלותיה בתחום זה . 'הבתולה הזקנה'

ועכשיו היא כבר בבחינת אין מה ... כל ימיה לא ידעה להתהלך עם בחורים: בעומק ליבו

היא כמעט אב טיפוס של אשת העליה  ,כפי שכבר נזכר כאן לא מעט ,אסתר 236...."להפסיד 

. עבדה במושבות ואף היתה חברה בקבוצה ,היא הגיעה לארץ עם מחויבות פוליטית. השניה

רוצה  ,אסתר אוהבת את חפץ. היא אשה עובדת שמחויבת הן לעבודה והן לעצמאותה הכלכלית

אף שרצה בה במקצת בראשית  ,אבל חפץ. ביניהםמאוד בקרבתו ורומן קצר אף מתפתח 

המחויבות הם שדוחים  ,הכוח ,דווקא האקטיביות. אינו אוהב אותה ואינו רוצה בה ,היכרותם

                                                           
  מ' עמ ,ספר האידיליות ,שמעונוביץ 230

231
  ס- מז' עמספר האידיליות  ,שמעונוביץ 

  1175' עמכתבים  ,ברנר: בתוך ,'בין מים למים' ,ברנר. ח.י 232
  ס-מז' עמספר האידיליות  ,שמעונוביץ 233
הסיפור הופיע לראשונה בחוברת הראשונה של . 90-91' בימי עליה עמ ,וילקנסקי: בתוך ,'י הלבנהחולצת' ,מאיר וילקנסקי 234

  הפועל הצעיר
' בפינה'נזכר כאן כבר הדמיון לסיפורו של חיים שורר ; על גבול הדממה ,צבי שץ: בתוך ,'בלא ניב' ,'בתיה' ,צבי שץ 235

  1920בשנת ' האדמה'שהתפרסם בכתב העת 
 1588' עמ כתבים ,ברנר: בתוך ,'ול וכישלוןשכ' ,ברנר. ח.י 236
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גם אסתר . הם אלה שגורמים לאביה לקבוע כי היא אינה יודעת להתהלך עם בחורים ,את חפץ

שים בה אחרי השלב אמנם הקוראים פוג. מעידה על עצמה שאינה רצויה גם על אחרים

אך היא מעידה על עצמה שגם כעובדת חרוצה ומחויבת לא היתה רצויה  ,האידיאולוגי בחייה

והיתה פלונית : "זכו לטייל עם הבחורים ,דווקא הנשים קלות דעת שזנחו את עבודתן ,לגברים

 גם לפלונית היתהבאספות לא (ורצה אל הגורן לטייל  ,על אסתר ,משאירה כל העבודה עליה

   237.)"זכות דעה

היא  -" בבחינת אין מה להפסיד"אביה של אסתר מצביע על עוד מאפיין שהופך אותה ל

 ,היותה צעירה -וזה בדיוק מה שמושך את חפץ באחותה . ולדעת אחותה אפילו זקנה ,מבוגרת

מאפיין זה של . אסור לה להיות מבוגרת מדי -זהו אם כן מאפיין נוסף לאשה הרצויה . חיה

   238.צויה עולה אף ביתר שאת במשיכתו של חפץ לילדה באחת המושבותהאשה הר

הנשים שזכו לחיבת הגברים ? הנחשקת על פי ספרות העליה השניה אשהמי היא אם כן ה

לא מחויבות שחוו את המפעל הציוני אם  ,לא ציוניות ,על פי הספרות היו נשים קלות דעת

יותר מכל אמרו יצירות אלה לנשות העליה . רובן גם צעירות למדי. בכלל באמצעות בני זוגן

אם אתן רוצות להינשא מוטב שלא תדגישו את הצד האידיאולוגי ואת רכיב העבודה  -השניה 

  .ומוטב שתהיו קלות דעת ,בחייכן

נישאו רבים מאנשי  ,כפי שהוזכר כאן ,בסופו של דבר. אבל החיים עצמם היו שונים מזה

בכלי עיצוב . לוגיה והעבודה היו רכיב מרכזי בחייהןשהאידיאו ,העליה השניה לנשים חזקות

הראשונה להינשא בנשות  ,עוצבה דווקא דמותן של מניה שוחט -המציאות  -תרבותי מרכזי זה 

נשים : שהיו גם הן מהנשים הראשונות שנישאו ,וגם מרים ברץ או ציפורה זייד ,השומר

דווקא הבולטים מאנשי העליה  אם לא די בכך הרי. פוליטיות ועובדות ,מחויבות ,פעילות

האיש  -השניה נישאו לנשים חזקות ואידיאולוגיות ודי להזכיר את הזוג שוחט שנזכר כאן 

גם אם סיפור  ,נישא לאשה חזקה לא פחות' השומר'ו' בר גיורא'הכריזמטי שעמד בראש 

ישאו אף שנ ,ינאית-וכך גם הזוג בן צבי 239.האהבה ביניהם היה סבוך ורבים טענו שחד צדדי

  . בתום מלחמת העולם הראשונה כפי שנזכר כאן

עדינה יותר ופחות  -רבים מאנשי דגניה העידו שדבורה דיין . זו אמנם לא התמונה כולה

עניין . העובדת ,האשה החזקה ,היתה מקובלת על הגברים יותר ממרים ברץ - מחויבת לעבודה 

                                                           
  1496' שם עמ 237
 199-200' עמ ,צריך לנשק ,וגם הס 1451-1452' שם עמ 238

: ירושלים( ,1906-1960איגרות ותעודות  -מניה שוחט  :עם הזרם ונגדו  ,)עורכים( מוטי גולני ,שולמית ריינהרץ ,יהודה ריינהרץ 239

   44' עמ) 2005
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עוד  240.בות אחרי יסוד דגניהשכתב נתן אלתרמן שנים ר' כנרת ,כנרת'זה אף עולה במחזה 

   241.מעידה חיותה בוסל על חבר שטען כי לא יתחתן עם בחורה שעבדה עבודת בחור

בסופו של דבר הנשים החזקות ביותר לא נשארו רווקות כפי שעלה כאיום  - ובכל זאת 

 ,נישאו למרות מרכזיותן הפוליטית ,רחל ינאית ורחל כצנלסון ,מניה שוחט - מרומז מהספרות 

הספרות  -  למרות כוחם של כלי העיצוב. ברץ נישאה למרות מרכזיות העבודה בחייה מרים

 לנשיות שעוצבה באמצעותם שניהה עליהלא נעתרו רבות מנשות ה - ובאמצעותה הזוגיות

האשה הפעילה לא  -זה היה אולי ההיפוך המגדרי המשמעותי ביותר . הופעלו למעשה בניגוד ל

וכתוצאה מכך נשים שפעילותן יכלה לדחוק אותן . כז החברתיהיא היתה במר ,נדחקה לשוליים

ולא נאלצו לוותר על  ,נישאו והקימו משפחות ,לא תמיד מבחירה ,"רווקות זקנות"לעמדה של 

  . בחרו ברווקות ,עד כמה שניתן להבין ,אחרות. כל פעילותן לשם כך

שדחיקת הזוגיות דומה ? מה נתן לנשים אלה כוח גדול יחסית בעיצוב הנשיות והזוגיות

. והמשפחה למקום שולי יותר בתפישתן הפכה אותן לבעלות כוח רב יותר ביצירת הזוגות

העובדה שחלק גדול מהצעירות לא ראו בזוגיות ובמשפחה את תפקידן העיקרי  -דהיינו 

אפשרה להן לוותר על מערכות זוגיות שחייבו  ,והיחידי והיא לא היה המרכיב המרכזי בזהותן

בחירתן של כמה מהצעירות לוותר על המשפחה בכלל . ול בניגוד לתפישתן ולערכיהןאותן לפע

  .חלק ממהלך זה ועל כך בהמשך היתה

אולי  ,דומה כי חששם של הגברים מנשים חזקות הפועלות במרחב החברתי נשחק עם הזמן

כשקמו  ,אבל לבסוף. זו אחת הסיבות לכך שההתקשרות הזוגית היתה בדרך כלל מאוחרת

  .הן כללו גם חלק מהנשים החזקות ביותר ,פחותהמש

  משפחה . ד

הקמת המשפחות שינתה באופן מהותי את מהלך חייהם של אנשי העליה השניה ובמיוחד את זה 

הקמת משפחה היא אחד הביטויים לסיום תקופת הנעורים והמורטוריום . של הנשים שביניהם

כך . ת אחרי תקופה של ניסיונות חברתייםולעיתים קרובות יש בה ביטוי למיסוד ולחזרה לשמרנו

הלידות הראשונות שינו את המערך החברתי ואת אורח החיים של הזוג  -גם בקבוצת צעירים זו 

 אשה ,תא משפחתי נפרד -מוכרות  ,בתחילה חלה נסיגה אל צורות חיים מסורתיות. החדש

שלב זה הדיר רבות . שאחראית על תא זה וגבר מפרנס שמהווה גם חוליית קשר לעולם החיצון

הן קבוצות במובנן השיתופי והן קבוצות  ,מהמשפחות אל מחוץ לקבוצות שחיו בתוכן

תקופה בה היו מעט זוגות ועוד  ,בתקופה הראשונה לעליה השניה. אידיאולוגיות וחברתיות

                                                           
חזקה עובדת וגם  –שתי דמיות הנשים הן ריבה הדומה במאפייניה למרים ברץ ). 1962: אביב- תל( ,כנרת ,כנרת ,נתן אלתרמן 240

  שמרניות של אלתרמן- יש לציין שמחזה זה מייצג בעיקר את עמדותיו הרומנטיות. המושכת ,הדמות הרומנטית –אם וטניה העדינה 
  רשימות  ,בוסל תיקי חיותה ,ארכיון דגניה ,'הפועלת ומצבה' ,חיותה בוסל 241
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 ,בשלב הבא. זוג שנולדו לו ילדים ניתק למעשה מחברת אנשי העליה השניה ,פחות משפחות

היה פחות חריף והוא ניכר רק בחיים נפרדים של המשפחה בתוך הקבוצה או החבורה הניתוק 

הניתוק בשני השלבים השפיע במיוחד על הנשים שניהלו את משק . במשק בית נפרד ,בה חיו

  . הבית הנפרד ונאלצו להתנתק מהעבודה ומהחברה

ה החברתית מעשית ורגשית במהפכ ,אלא שהאמהות הצעירות היו מעורבות אידיאולוגית

מעורבותן הפוליטית של רבות מהן  ,מעורבותן בעבודה ,עצמאותן. וראו את עצמן כחלק ממנה

הביאו אותן אל מוסד הנישואים מעמדה שונה לגמרי מעמדת האמהות שלהן וכן מעמדת 

 אשההדפוס בו המשפחה היא אי של שמרנות בחברה משתנה וה. חברותיהן שנשארו באירופה

הוא לא התאים לחברה שהיתה  -יתר על כן . לא התאים לרבות מהן ,היא שמתחזקת אי זה

כאן היה צורך ביצירת מערך חברתי . מהפכנית במובהק וביקשה לשנות את עצמה משורשיה

היה צורך ליצור  -שונה באופן מהותי מכל מה שהיה מוכר לצעירים מניסיון או משמועה  ,חדש

שיכיל את המשפחה  ,ולהיות חלק מהחברה מערך חברתי שיתמוך באמהות שמבקשות להמשיך

משמעותו של מערך מסוג זה היתה לאפשר . אל תוך המרחב הציבורי ויאפשר גם חינוך מהפכני

ארגון מחדש של  - את קיומה של האם העובדת שלא מתוך כורח כלכלי וכפועל יוצא מזה 

שה שלא מגנה כל אלה היו צריכים להיות מגובים גם בתפישה חברתית חד. הטיפול בילדים

  . נשים על שבחרו להיות מעורבות בחברה גם אחרי שילדו

בתקופת . אתגר חדש לעיצוב תפקידי נשים וגברים בחברה ,אם כן ,הקמת המשפחות יצרה

. הגיוס הראשונה אפשר היה לדמיין את החלוצה המגויסת כזהה לחלוץ בתפקידיה ומאפייניה

וד תפקידים לחלוקה מלבד כיבוש העם והארץ אמנם כבר בתקופת הכיבוש התגלה כי קיימים ע

אך המאבק על זהות  ,ותפקידים אלה מחייבים התייחסות לתפישות מגדריות חדשות וישנות

החלוץ והחלוצה שחיים . המשיך להתקיים ,נשית וזהות גברית ועל תפקידיהם השונים בחברה

ל תפקידים חדשים חייבו התייחסות אחרת וחלוקה ש ,ובתוכם משפחה וילדים ,חיים שלמים

המעבר מחלוציות מגויסת לחלוציות כדרך חיים ובמיוחד . בית" יצירת"כמו גידול ילדים ו

הקמת המשפחות הקשתה . הקמת המשפחות חייבה דיון מחודש בתפקידי נשים וגברים בחברה

על נשים להמשיך במאבקן על מקום שווה בחברה ועל שותפות מלאה ביצירתה שכן הצפייה 

הן מעצמן ושל החברה כולה מהן היתה שהאחריות על הבית ובמיוחד על המשפחה של רבות מ

הקמת המשפחות חייבה נשים וגברים להתמודד שוב עם תפישת המגדר שלהם . תהיה שלהן

  .וליצור מתוך אלה דרך חיים שתתמודד עם הסתירות בתפישות השונות

הורות  ,ים ליצירת משפחה אחרתאבל ניסיונות אחד. רבים ורבות ויתרו על הניסיון הקשה הזה

מערך חיים מסוג זה  ,למעשה. נעשו במקומות שונים ובקבוצות שנות ,אמהות אחרת ,אחרת

רעיון החינוך המשותף והקשר בין המשפחה והקבוצה . הקבוצה -צלח בעיקר בצורת חיים אחת 

שאינם  מתוך רצונן של נשים בתוך הקבוצה להמשיך ולקיים חיים ,ואולי בעיקר ,נולד גם
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של הורות משותפת במידה ופרטית  ,כך נוצרה צורת חיים חדשה. מרוכזים רק בטיפול במשפחה

בחיים שמחוץ למסגרת  ,גם אם קטן יותר ,הורות שאפשרה לנשים לקחת חלק ,במידה

יחסים שליוו את התנועה  ,מהלך זה יצר יחסים מורכבים בין קבוצה למשפחה. המשפחה

הוא קידם את רעיון הטיפול המשותף והחינוך  - אבל במיוחד . הקיבוצית עוד שנים ארוכות

  . המשותף גם מחוץ לקבוצה

משפחות חדשות ויחסים חדשים בין חברה  ,מתוך אלה נוצרו תפישות חדשות של משפחה

יצירת דפוסי משפחה חדשים היתה אם כך זירה עיקרית לשינוי דפוסי מגדר למאבק . למשפחה

  . אשה הציונית החדשהעל הבנייתה והתפתחותה של ה

  

  החזרה הביתה -קינון 

אליעזר ואני החלטנו איפוא . צריכה הייתי לטפל בבני הקטן. אני לא השתתפתי עוד בעבודה"

כך כתבה חיה קרול על מצבה לאחר הולדת בנה  242".לאכול לחוד ולא במטבח המשותף

למעשה הלידה . מהעבודה ומהחיים בחברה ,הלידה ניתקה אותה מחייה הקודמים. הראשון

ועל כך מוסיפה . ניתקה גם את בן זוגה באופן חלקי מחיי החברה בגלל ההחלטה לאכול בנפרד

השתדלתי להתאים את ארוחתו לארוחה הכללית  ,אבל בשולחי אוכל לאליעזר לשדה: "קרול

) אוסשקין(סיפרה חיה אלון  ,בדומה לכך 243."והייתי מצרפת אותה לסיר הגדול שנשלח לשדה

חיים אלה מוזרים במקצת היו  ,למען האמת: "בית הנפרד שהקימה אחרי נישואיהעל משק ה

 ,חברי עם היתה זו התקופה הראשונה בחיי שבה התייחדתי בחוג קטן וצפוף רק. בחידושם

   244."במסגרת של משפחה קטנה

אבל הוא התקיים גם  ,'השומר'הניתוק של המשפחה החדשה מהכלל היה אופייני לחבורת 

מעט לפני  ,חוויה דומה עולה מניתוקה של משפחת טבנקין מחבריהם בכנרת. רותבקבוצות אח

כך גם רבקה יצקר וצבי שץ שהנסיבות הפרידו  245.ניתוק שהיו לו סיבות נוספות ,הולדת בנם

   246.אף שחזרו לחיי הקבוצה מאוחר יותר ,אותם מהחבורה בה חיו לאחר לידת ביתם רנה

כפי שהעידה מרים  ,שהמשפחה תיבדל משאר הקבוצההציפייה הראשונית  היתהגם בדגניה 

ברץ כתבה על תקופת ההריון הראשון שלה . בכמה וכמה הזדמנויות ,האם הראשונה ,ברץ

אלא  ,קשורה בהריון היתהלא  ,על פי ברץ ,אבל התנתקות זו. כתקופה של התנתקות מהקבוצה

לזמן קצר פרשו היא ויוסף . בחילוקי דעות בינה ובין חברים אחרים ובעיקר התנהגות שפגעה בה

דבר שהרחיק  -לאחר הלידה סבלה ברץ ממחלות שונות ונסעה להבראה . מהמטבח המשותף

                                                           
      365' ספר השומר עמ, חיה קרול 242
 שם 243

 358' ספר השומר עמ ,חיה אלון אוסישקין 244

  32' עמ טבנקין ,כנרי 245
 47-48' עמ) 1984: אביב-תל( ,צבי שץ והקבוצה האינטימית :אביב מוקדם ,מוקי צור 246
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מכל אלה הפריע לברץ יחס . אך היא חזרה לקבוצה ולעבודה ברגע שיכלה ,אותה עוד מהקבוצה

 צריכה לעזוב את העבודה ברפת היתהלגבי דידם האם . כל החברים צעירים היו: "החברים

במיוחד לאחר  ,ברץ מזכירה זאת כמעט בכל מקום בו כתבה את זיכרונותיה 247."ולהתמסר לילד

שאחרי הלידה פרשו בני הזוג ברץ מהמטבח המשותף  ,ששמואל דיין כתב בזיכרונותיו שלו

   248.בגלל הילד

 אשההתכנסות של המשפחה כולה ובמיוחד של ה ,הקמת המשפחות יצרה משקי בית נפרדים

הדבר בלט בקרב מי שחיו בקבוצה אבל התקיים גם . שפחה והבית הפרטיאמות המ' בד

ויצירת המשפחה הרחיקה  ,במושבות ובערים בהם היו מטבחי הפועלים גרעין לחיים משותפים

מועדוני  - ' קלובים'מה ,ממטבחים אלה ,ועוד יותר מזה את הצעירות ,לרוב את הצעירים

  . הפועלים ומחיי החברה בכלל

ו בתא המשפחתי נוספה תפישה שמרנית של חלוקת תפקידים מגדרית בתוך אל התכנסות ז

אלא גם לחיי המשפחה  ,היה זה המשך לא רק של חיי המשפחה שהכירו בבתיהם בגולה. הבית

המנקה והדואגת בביתן  ,נשים המשיכו בתפקיד המבשלת. בקבוצות ,שהקימו בעצמם

את הבית וגידלו את הילדים בעוד  הנשים הצעירות טיפחו. המשפחתי כמו בביתן הקבוצתי

טבועה עמוק מאד  היתהחלוקה מגדרית זו . הגברים היו אחראים על העבודה מחוץ לבית

כך בביתם של יוסף אהרנוביץ ודבורה . היא גרמה לפליאה ,ובמקרים שהיא נשברה ולו במקצת

לתמיהה  דבר שגרם ,בארון לפני לידת ילדתם וגם אחריה הגיש אהרנוביץ את התה לאורחים

   249.רבה למרות ששני בני הזוג עבדו יחד

. אין להתפלא על יצירת משקי הבית הנפרדים ועל חלוקת התפקידים המגדרית בתוך הבית

דומה שהצעירים והצעירות שהגיעו לארץ לפני נישואיהם לא שאלו את עצמם כלל מה דמות 

הקשים ביותר  המשפחה היא אחד הדפוסים החברתיים. תהיה למשפחות החדשות שיקימו

. לשינוי בגלל ראשוניותה ובגלל שהחברות במשפחה מתחילה בגיל צעיר והיא עמוקה ביותר

ובעיקר כיוון שלא  ,בשם ההולדה וההמשכיות. דפוס המשפחה הראשוני שנוצר היה שמרני ,כך

בנוסף היתה המשפחה . נשמרו דפוסים שהכירו הצעירים מבתיהם ,ידעו שום אפשרות אחרת

  . פשר היה לנוח מהמתח הגדול של בניית חיים חברתיים חדשיםמקלט בו א

דפוסי משפחה שהתקבעו בעולם המודרני הפכו את האשה לאחראית על שימור המסורת 

דפוסי משפחה אלה היו . בתוך הבית בעוד הגבר אחראי על השינוי הכלכלי והחברתי מחוצה לו

בחברה היהודית ומחוצה  ,יתדפוסי המשפחה המקובלים באירופה המערבית ובארצות הבר

                                                           
 ות שונות רשימ ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'הראשון ןההיריו' ,מרים ברץ 247

 67' כפר על גדות ירדןעמ ,וכן יוסף ברץ; 60' דרכה של דגניה עמ ,528' ספר העליה השניה עמ 248

 243' המחצית הראשונה עמ ,נורית גוברין 249
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הן  ,לחברת המקור והיא אמורה לשמר את המסורת ,האשה היא האחראית על הקשר לדת 250.לה

תפקידו של הגבר להיות הגורם . ניקיון ועוד ,בטקסים הביתיים והן בתרבות הביתית כגון מזון

 יניברסאלהגבר הוא הרכיב המודרני האו. הדינמי והמשנה שניזון מהנעשה בחברה החיצונית

ונשים היו סוכנות  ,אמנם תפישה זו לא היתה טוטלית 251.בעוד האשה מסמלת את יחוד הלאום

הבית אמור  -אבל היא היתה חזקה ביותר כדימוי  ,במיוחד בחברות הגירה ,שינוי משמעותיות

י ֱהֵיה ָאָדם ְּבֵצאְתָך ִויהּודִ "ג "אמירתו הידועה של יל. 'בית אבא'היה לשמר את המסורת את 

והאשה היא  253שימור המסורת היהודית נקבע לפנים הבית: מצביעה על דפוס זה - 252"ְּבָאֳהֶלךָ 

 ,אם כן ,לכאורה. תפישה זו השפיעה גם על אנשי העליה השניה. האחראית על פנים הבית

התבטלה התפישה המהפכנית של המשפחה וביטול זה פגע במיוחד בנשים שהודרו מהמישור 

 -החיים ונדחקו לתפקיד של משמרות המסורת ובמידה מסוימת החברתי והמהפכני של 

  . הפך מלכודת לנשים ,הבית שאמור היה להיות מקלט לגברים ,כך. משמרות הגלות

למרות שלעתים קרובות התפקידים שמילאו הנשים במסגרת המשפחתית היו זהים לאלה 

ולעיתים קל היה יותר  - תפירה וטיפול  ,נקיון ,בישול - שמילאו במסגרת הקבוצתית הרחבה 

היה בשינוי זה נסיגה לאחור ורבות מהנשים התרעמו על  ,לתחזק בית למשפחה מאשר לקבוצה

הקמת המשפחה על פי תפישה זו שחקה את מאמציהן להפוך את התפקידים הביתיים . השינוי

של מכך נבע הקושי . כמו אמהותיהן ,והחזירה אותן לבית ,במרחב הציבורי ,לתפקידים לאומיים

   254.לדבריה" החיים המוזרים בחידושם" ,חוה אלון מהחיים הנבדלים

 - הבדידות  היתהראשית . היו בו גם אלמנטים מעשיים רבים ,הקושי לא היה רק אידיאולוגי

את  ןכמה וכמה נשים תיארו בזיכרונותיה. ניהול משק בית נפרד פירושו היה חיים נפרדים

במיוחד בקרב נשות  ,קשורה בפחד היתהם תחושת הבדידות של הבית המשפחתי שלעתי

כי הפרדס  ,דווקא משום שהייתי לבדי"כתבה חוה אלון " ואף על פי כן לא קל היה לי: "השומר

לבדי  ,ועל פי רוב הייתי נשארת יחידה בלילות; קילומטרים מהמושבה 3-4-היה מרוחק כ

עשיה כפי שניסחה תחושה של ריחוק מה היתהחזקה מהבדידות ומהפחד  ,אבל 255..."בפרדס 

וידי אסורות בתוך  ,שאני כלואה ,אבל לי היתה תמיד הרגשה: "טובה פורטוגלי את תחושתה

   256."תנועת היצירה אשר מסביב לי

                                                           
  )היימן: להלן( 122-127' עמ) 1997 ,ירושלים( ,היהודייה בסבך הקידמה אשהה , היימןפולה  250
  13-14' בלום עמ 251
  ז"י' עמ) 1956: אביב-תל( ,שירה ,כתבי יהודה ליב גורדון: בתוך ,'הקיצה עמי' ,ג"יל 252
  גישה זו שאובה מתפישת הדת הנוצרית ובמיוחד מהתפישה הפרוטסטנטית שהפכה את הפולחן הדתי לפרקטיקה אישית  253
 דיםהמשפחתיים מיד לאחר טקס הנישואים הרשמי ועוד לפני הולדת היל ,אצל משפחת אלון בא שלב החיים הפרטיים 254

 358' ספר השומר עמ ,חוה אוסישקין אלון 255

 207' קובץ השומר עמ ,טובה פרטוגלי 256
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הביקורת של  היתהלכן . לרוב לידת ילד ראשון היתההסיבה ליצירת משקי הבית הנפרדים 

מלבד . נוח את תפקידן כאמהותרוב הצעירות לא רצו לז - הנשים על משק הבית הנפרד מורכבת 

האמהות היא פונקציה  257,בין אם טבעית ובין אם חלק מהבניה חברתית ,דאגת אם לילד

היו  ,הטיפול בו והחינוך שלו ,גידול הדור הבא. במיוחד בחברות בתהליך בניה ,חברתית חשובה

רעיון . תפקידים מרכזיים וחשובים בתפישה הציונית ובכלל זה בקרב אנשי העליה השניה

והן מייחודה של  ,כאם מסורה ואפילו מקריבה ,'ההאם היהודיי'האמהות הושפע הן מתפישת 

שכיוונה את צעדיה כלפי העתיד וכלפי  ,מהפכנית ,חברה צעירה -חברת אנשי העליה השניה 

רווחו בקרב  ,שאינו קשור לגלות ,דור יליד הארץ ,רעיונות בעניין חינוך הדור הבא 258.הדור הבא

תפקיד חשוב  היתההאמהות  259.עליה השניה כמו בקרב קבוצות אחרות בתנועה הציוניתאנשי ה

  . בעיצוב דור זה והנשים הצעירות הכירו בחשיבותו

. גם יחס זה לאמהות לא הפחית אצל חלק מהנשים את הצורך להשתתף בבניית החברה

בצורה בהירה  ניסחה את הניגוד ,שגם היא ילדה את ילדה הראשון בתקופה זו ,דבורה דיין

 ,מי מאתנו לא עמדה מחוסרת אונים ליד היצור הקטן המפרפר: "במיוחד שנים רבות אחר כך

אולם להקדיש  ,ואת מוכנה להקריב לו כל קרבן ,את כולך ,כל כך תובע אותך ,שהוא כולו שלך

הדילמה  260."כי עליך גם להיות עובדת ולשמור על מקומך בחברה ,לו את כולך אין את יכולה

אל מול הצורך להשתתף בניין החברה עמדו הן הצורך הפנימי להקדיש  - תה אם כן כפולה הי

זמן לגידול הילד וטיפוח סביבתו הקרובה והן הציפייה של הסביבה מהאם להקדיש את זמנה 

  . לילד ולבית

ביקשו הנשים הצעירות ליצור  ,לאחר שלב ראשון בו נכנעו למעשה לציפיות הסביבה מהן ,כך

כדי ליצור דפוס זה . פחה חדש שיאפשר להן להיות אמהות וחלוצות בעת ובעונה אחתדפוס מש

השני היה . או אף אם עיקשת אחת ,האחד היה אמהות עיקשות דיין - היה צורך בשני מרכיבים 

מכאן החל . בדגניה -שני המרכיבים הללו נמצאו בקבוצות ובראשונה . חברה גמישה מספיק

  .טיפול בילדים שהיתה לו השפעה גם מחוץ לקבוצות להתפתח דפוס של משפחה ושל

  

  קבוצה ומשפחה  - דרך חדשה 

בקבוצה יכלו הנשים להפוך את התפקיד . הכלי המרכזי לשינוי דפוסי המשפחה היה הקבוצה

לתפקיד ציבורי שנעשה בצורה ציבורית  -גידול וחינוך ילדים  -המעשי הראשי של המשפחה 

                                                           
 ,'ו ,שורשים ,')1910-1948( ,של נשים בקיבוץ המקרה ,אמהות ומהפכה' ,ווי'בז-סלביה פוגל ;50-54' ילוד אשה עמ ,'ריץ 257

 ) אמהות ,וי'ביז- פוגל: להלן( 145' עמ ,)א"תשנ(
 49-50 'אמהות עמ ,וי'פוגל בז 258

 125-126' עמ )1998: אביב- תל( ,יהודים חדשים יהודים ישנים ,אניטה שפירא: בתוך ,'דור בארץ' ,אניטה שפירא 259

באושר  ,דיין: להלן( 84' עמ) 1957: רמת גן( ,באושר ובייגון ,דבורה דיין: בתוך) 1938( ,'אמהות בהתישבות ' ,דבורה דיין 260

 )וביגון
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הניקיון והדאגה השוטפת אפשר היה  ,בעוד את הבישול. ללוהאחריות עליו היא אחריות הכ

לפחות בשלב  ,גידול ילדים משותף ,לנהל באופן קולקטיבי גם ללא קיום קבוצה קבועה וממשית

וראשית כל  ,חייב רמת מחויבות ואינטימיות גבוהה יותר ולכן רק בקבוצות הקבועות ,הראשון

רה לנשים להיות חלק ממשפחה ואם זאת חלק הקבוצה היתה זו שאפש. נוצר דפוס זה ,בדגניה

   .כל זאת מבלי לוותר על אמהות וזוגיות ,מהמהפכה החברתית

ובזכות  ,שניהם מראשוני הקבוצה ומהדמויות הבולטות בה ,כיוון שבדגניה חיו הזוג ברץ

הפכה  ,1919- מנהיגה של דגניה בתקופה זו ועד מותו ב ,תפישתו המיוחדת של יוסף בוסל

עם  261.ושילובה בקבוצה יצר דרך חיים חדשה ,גניה נדבך חשוב בקיום הקבוצההמשפחה בד

בכל שלב חדש נאלצה הקבוצה להתמודד עם רעיון המשפחה בתוך הקבוצה ועם הרצון  ,זאת

יצירת המצב החדש בדגניה נבעה גם מתפישת הקבוצה . לשנות את תפישת המשפחה הגרעינית

למרות שהחברים ציפו מברץ  ,כך. ם ולחינוכםלגידול ,כמשפחה ומהמחויבות שלה לילדים

- של דגניה כקבוצה ,הוא נתפש כילדה של הקבוצה כולה ,שתקדיש את זמנה לילד שנולד לה

  . משפחה

. מוכנה לאמץ את האמהות הטוטלית שנכפתה עליה ועל חברותיה עם הלידה היתהברץ לא 

היא  ,האחראית על הרפתביניהן  ,מרכזית בקבוצה וכמי שהחזיקה בכמה עמדות מפתח אשהכ

היא תפשה אחריות זו כשליחות . ראתה עצמה מחויבת להמשיך לתפקד בעבודה ובקבוצה

אין זה  262."לא רציתי לעזוב את העבודה ולא רציתי לפרוש מהציבור: "לעיצוב דגניה והחברה

ברץ . בחברה אשהרצון פרטי אלא תפישה אחרת של חינוך ילדים ותפישה אחרת של מקום ה-אי

על  ,חזקה אשהכאם הראשונה וכ ,מודעת להשפעה שלה כאחת הנשים המרכזיות בדגניה תההי

מעשיה היו מכוונים כדוגמא לנשים אחרות ולגידולם לילדים  263.האמהות שיבואו אחריה

היא ביקשה ליצר דפוס חדש של . לה ולאמהות אחרות ,גדעון ,בכורה ,אחרי בנה ושייוולד

בעבודה ובקבלת  ,המשיך ולקחת חלק מרכזי בחיי החברהאמהות שיאפשר לנשים הצעירות ל

  . ההחלטות גם אחרי שיהפכו לאמהות

מלבד ירידה בשכר  ,כמובן שבתחילה לא היה סידור מיוחד בדגניה לאם האחת שהיתה בה

גדעון  ,התינוק. ברץ בעיקשותה טיפלה בילד במקביל לעבודה ברפת ובמטבח 264.שנרשם לה

בצד אמו הרפתנית ותיאורו מכוסה זבובים  ,ה חלק מזמנו באבוסביל ,1913שנולד במאי  ,ברץ

כוונתה  היתהאבל זו לא  265.חוזר במקומות שונים וידוע כתמונה מכוננת של החינוך הקיבוצי

                                                           
  ) חנוך ,פורת: להלן( 22-24' עמ) 1977: אביב-תל ,עליה השניה עד רביעית ,ות ובקיבוציםהחינוך בקבוצ ,ראובן פורת 261
 רשימות שונות  ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'פרשת הולדת הילד הראשון' ,מרים ברץ 262

 רשימות שונות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'הראשון ןההריו' ,מרים ברץ 263

 ,סיני: להלן( 36' עמ) 2003: רמת אפעל( ,דיוקנה של חלוצה ,מרים ברץ ,סמדר סיני. לכל החבריםששולם לה בשלב זה כמו  264

 )מרים ברץ
  80' שם עמ 265
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היא חיפשה פתרון טוב  ,היא לא התכוונה לקחת איתה את ילדיה לכל מקום בו עבדה ,של ברץ

היא  - משה  -בנם של שמואל ודבורה דיין  ,דגניהכאשר נולד הילד השני ב ,על פי עדותה. מזה

אבל דיין ביקשה להיות  ,סידור זה החזיק מעמד כמה שבועות. לטפל בשני הילדים ,הציעה לאמו

שם  ,אם לבנה ולא מטפלת לגדעון שחזר לאמו ולמקום עבודתה ואף נדד איתה לזיכרון יעקב

   266.שמן שם השתלמה ברפתנות-ולבן ,עבדה בבית החולים

הקלה גם על אמהות אחרות  ,אף שזכתה לביקורת רבה בזמנה ואחרי זמנה ,וגמא של ברץהד

לעבודה ולחברה אחרי הלידה הפכו  אשהדומה כי חזרתה של ה. לחזור לעבודה אחרי הלידה

שילדה את בתה גאולה  ,רבקה מחניימי. לנורמה בקבוצות שונות פחות או יותר בתקופה זו

גם הקבוצה בה חיה . חזרה גם היא לעבודה אחרי הלידה ,ברץכשנה לאחר הולדתו של גדעון 

כמו חברי  ,וגם הם ,ילדה של הקבוצה ,גאולה ,ראתה בילדה ,שרונה ,מחניימי באותה התקופה

. מחניימי המשיכה בעבודתה במטבח כשהילדה על ידה. שיחקו עם הילדה ושמחו בה ,דגניה

אך מעניין  ,שם היו ילדים נוספים -מאוחר יותר עברה המשפחה לבית וגן למען הילדה 

משאירה את הילדה בידי אביה  ,שמחניימי עזבה את הילדה ועבדה בביתניה לפרק זמן מסוים

   267.וחברים

הדפוס . לא היה הסידור המועדף ,בו הילד מלווה את אמו לעבודה ,הסידור הזה ,כאמור ,אבל

לא רק  היתהמטרתו . היה החינוך המשותף ,אף שעדיין לא התעצב ,שעלה והחל להתגבש

כפי שעולה למשל  ,לשחרר אמהות לעבודה באמצעות טיפול של אשה אחת בכל הילדים

רעיון החינוך המשותף היה רחב יותר וכלל דאגה . 'השומר'מדבריו של טבנקין על המשפחות ב

 ,חינוך ילדי הקבוצה -אידיאולוגית  -אינטלקטואלית ובמיוחד  ,שאינה רק פיזית אלא גם רגשית

  .חינוך ילדי תנועת העבודה

בין  ,וכשנולדו עוד כמה ילדים בדגניה ,1916בשנת  ,שלוש שנים לאחר הולדת בנה של ברץ

אותו  ,העיקרון. דנה אספת דגניה בשאלת הטיפול בילדים וחינוכם -דבורה  -השאר בתה השניה 

ל חינוכו מוטלת היה שהילד שייך להוריו אבל האחריות ע ,הציע יוסף בוסל ואותו קיבלו חבריו

אחריות כלכלית של החברים כולם  היתהמשמעות הדבר מבחינת הקבוצה . על הקבוצה כולה

הטיפול בילדים הוא לא רק : "אמהות ושאינן אמהות -על החינוך ואחריות מעשית של הנשים 

תוכל להשתתף בכל העבודות  אשהכדי שה ,אלא חובת כל הנשים והצעירות בכלל ,חובת האם

תפקיד הטיפול המשותף הוא לשחרר חלק מהאמהות  -דהיינו  268."עירות ביחדעם כל הצ

דגניה הציעה למעשה להמשיך ולהחזיק בחלוקת התפקידים המגדריים בטיפול בילד . לעבודה

 ,אבל היא מופעלת במשותף ,האחריות המעשית לטיפול היא של הנשים - אבל במרחב הציבורי 

                                                           
  82' מרים ברץ עמ ,סמדר סיני; רשימות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'פרשת הולדת הילד הראשון' ,מרים ברץ 266
 45-46' עמ ,תיקי רבקה מחניימי ,מאוחד ארכיון עין חרוד ,'פרקי יומן' ,רבקה מחניימי 267

 95' דרכה של דגניה עמ 268
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הרעיון לשכור מטפלת מבחוץ עלה . היתה כללית האחריות על החינוך. כחלק מרשות הכלל

  . באספה זו והשכר שלה אמור היה להיות באחריות הקבוצה כולה

דיון זה מאיר את הצד השני של הטיפול . הדיון הנוסף בשאלה המטפלת היה מורכב ביותר

 ,ילדי הקבוצה ,כאמור גם לחנך את הילדים היתהמטרת החינוך המשותף . החינוך -בילדים 

שאלה זו בעיקר סביב שאלת . לילדים שנולדו בקבוצה ,רך נאותה לילדים שנולדו בארץבד

ברוך  ,היו אף חברים שהציעו מערבות של המורה לעברית של דגניה באותה עת; ידיעת העברית

תהיה  ,מחברות דגניה ,לבסוף הוחלט שצעירה שאין לה ילדים. בטיפול בילדים ,בן יהודה

מצד  -ה את התפישה כי האחריות על הטפול היא של הנשים בדגניה בחירה זו חיזק 269.המטפלת

הטיפול בילד היה אם כך חלק . אחד לא רק האמהות אבל מצד שני לא תפקידם של הגברים

למעשה הטיפול . מתפקידה ומעיצובה של האשה הציונית החדשה גם אם לא היתה אם בעצמה

גם אם נשים  ,כך. א קשר לאמהותבילד כחלק מתפקידי הנשים היה מובנה אל הנשיות לל

כי כולן תשתתפנה  היתההציפייה  ,מסוימות בחרו אם לקחת חלק בטיפול המשותף או לא

  . בתפקיד חשוב זה

האחריות המשותפת  -לינה משותפת  ,ומעולם לא היתה ,יש עוד לציין שבדגניה לא היתה אז

ילד שייך להוריו ושייכות זו כי ה ,בוסל הצהיר עוד בתחילה. על החינוך היתה בשעות העבודה

רעיון הלינה המשותפת . באה לידי ביטוי גם בנוכחותו של הילד בבית הוריו ובלינה המשפחתית

   270.הגיע מאוחר יותר ובקבוצות שלא תמיד דגלו בשייכות של הילד להוריו

בולטות בכך היו קבוצות . התנהלו העניינים בצורה מעט שונה ,כאמור ,בקבוצות אחרות

הרעיון . ניהלו המשפחות משק בית נפרד ,כפי שנזכר כאן ,שם ,במרחביה ובתל עדש' רהשומ'

מניה . של החינוך המשותף הופיע בקבוצה זו עוד טרם לידת הילדים ואף טרם נוסה בדגניה

אלא שרעיון זה  271.שוחט היא שהציעה אותו לראשונה בתקופה הראשונה של השומר בתל עדש

בחיפה במשק  ,'השומר'שהיו הילדים הראשונים ב ,את ילדיהשוחט גידלה . לא הפך למעשה

ניהלו בשלב הראשון  ,כפי שנזכר כאן ,אבל גם האמהות שחיו בקבוצות. בית משפחתי נפרד

 ,מימוש הרעיון של החינוך המשותף חדר לקבוצה זו רק מעט מאוחר יותר. משק בית נפרד

   272.לקראת המעבר לגליל העליון בסוף מלחמת העולם הראשונה

ועידת הפועלות בשרונה נחשבת לנקודת מפנה בכל הקשור ליישום החינוך המשותף  

השתתפו בה כמה אמהות . ועידה זו התכנסה לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה. בקבוצות

היו בין האמהות שטענו שהן מבקשות לטפל בעצמן . כצירות ורעיון החינוך עלה על הפרק

                                                           
 84' מרים ברץ עמ ,סיני 269

 84' חינוך עמ ,פורת: של עבודה זו וכן' על כך בחלק ב 270

 85' עמ) ו"תשל: ירושלים( ,מניה שוחט ,רחל ינאית בן צבי 271

 28-30' חינוך עמ ,פורת 272
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עליה  ,דיין 273".לך יקר המגל והפרה מהילד"על פי עדותה  ,בילדיהן ומרים ברץ אף הואשמה

כתבה לאחר שנים על ועידה זו וטענה שאחריה השתנה  ,ניטען שביקשה לגדל את ילדיה בעצמה

היא אף ראתה בחיוב את זעקתה של . היחס לילדים והובן שהטיפול בהם חייב להיות משותף

   274!"את ילדי אזניח ואת העבודה לא: "אחת האמהות

הרצאה זו נחשבה לערש . הרצאתו של יוסף בוסל היתההרצאה הזכורה ביותר בוועידה ה

האחריות על  -בוסל חזר על העיקרון שהוביל אותו בתפישה החינוכית . החינוך המשותף

הכריזמה של בוסל ומנהיגותו בקבוצת דגניה הפכו את דבריו . החינוך היא אחריות הכלל

לך היה רעיון הטיפול המשותף והחינוך המשותף נחלת מכאן ואי 275.משמעותיים הרבה יותר

   276.לפחות בקבוצות ,הכלל

בחברה בה היתה  ,ידי האמהות ,רעיון החינוך המשותף נבע גם מהצורך בידיים עובדות

הראשון הוזכר כאן והוא . רכיבים אידיאולוגיים ,כאמור ,אבל היו לו ראשית לכל ,עבודה רבה

אבל לא פחות מכך נבע החינוך המשותף . חברה העבודההרצון של הנשים להשתתף בחיי ה

 היתהלכן האחריות עליהם  ,הילדים היו ראשית לכל עתיד משותף. משינוי בתפישת המשפחה

והלא בשעה שנולד הילד היה . "העניין בולט במיוחד בקבוצות. אמורה להיות אחריות משותפת

השמחה . סף ברץוולד ילד למרים ויוהנה נ: "גםו 277..."'דגניה ילדה בן': רגיל בפי החברים

. ד. ועד לזקן החביב שלנו א ,ועד יוסף טרומפלדור 16-למן העלם בן ה ,הקיפה את כל העדה

בחבורת  היתההרגשה דומה כלפי הילדים  278.!"הלא זהו הילד של הקבוצה [...]גורדון 

יא את השמחה הרי כל ילד מב. 'השומר'חברת  ,זכורתני הילד הראשון בחברה שלנו: "'השומר'

הוא היה שמחת החברה  - שבילד שלנו היה משהו מיוחד  ,אולם נדמה לי. לקרוביו ,למעונו

הילד הראשון היה כנכס "בזיכרונותיה של ברץ מופיע גם צידה האחר של תופעה זו  279."כולה

 280."האוכל אפילו בשעה עשר בלילה-הביא אותו לחדר ,מי שחפץ. כרשות הכלל ,הציבור

  .ה על קבלת החינוך המשותף כחלק מרעיון הקבוצהתחושה זו הקל

אנשי . רעיון החינוך המשותף הביא גם לרעיונות חדשים בעניין עיצובו של האדם החדש

כדי  -בעיקר מסיבות חינוכיות  ,קשה יותר ,גבולי ,השומר למשל ביקשו להתיישב באיזור הררי

                                                           
 רשימות  ,תיקי מרים ברץ ,יון דגניהארכ ,'פרשת הולדת הילד הראשון' ,מרים ברץ 273

 85' באושר וביגון עמ ,דיין 274

  56' עמ ,) 1929אביב -תל( ישראל- ארץתנועת הפועלות ב ,עדה פישמן 275
 42' חינוך עמ ,פורת 276

  .118' עמ) 1935: אביב-תל( ,עם חצי יובל שנים של דגניה   ,דייןשמואל  277
  מקומות נוספיםאותו תאור חוזר גם ב. 60' דרכה של דגניה עמ 278
 354' ספר השומר עמ ,טובה פורטגלי 279
  529' ספר העלייה השניה עמ ,מרים ברץ 280
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ם הצעירים ואף רחצו אות במים בקבוצה זו ביקשו לחשל את הילדי 281.ליצור את היהודי ההררי

  . קרים

אפשר לראות שני מקורות עיקריים לרעיון . רעיון החינוך המשותף לא נבע עם זאת יש מאין

מדובר בעיקר . האחד הוא הטיפול המשותף בילדים לאמהות עובדות ברחבי העולם. זה

השני היה . םהיה זה טיפול לילדי מעמד הפועלי -במעונות לנשים עובדות במפעלים גדולים 

והיה מיועד בעיקר למעמדות  ,גם בחברה היהודית ,רעיון האומנת שהיה ידוע ומוכר בעולם

אנשי  -שני רעיונות אלה עלו בדיון על החינוך המשותף בדגניה אך שניהם נפסלו . האמידים

העליה השניה לא ראו בחינוך המשותף הכרח בל יגונה כמו המעונות לילדי מעמד הפועלים 

אבל . בית יתומים לבני פועלות ,לא היה זה רק טיפול הכרחי לילדים לאמהות עובדות ,ברוסיה

הם גם לא ביקשו לעצמם אמנת מקצועית שתחנך את ילידיהם ותשחרר אותם מחובה זו כמו 

   282.בבתי העשירים ברחבי העולם

ובראשם החינוך למרחב  ,חברתיים של המשפחה-מעבר האחריות על התפקודים הכלכליים

מצד . היווה מהפכה הן בתפישת המשפחה והן ובתפישת הנשיות ,יבורי ולאחריות הציבוריתהצ

פוליטי ובכך הרבה את כוחן ואפשר להן - אחד מעבר זה אפשר לנשים תפקוד במרחב הציבורי

הוא נישל את  ,מצד שני ,אבל. להמשיך ולהאבק על מקומן בחברה ועל שוויון חברתי ופוליטי

חלק . השליטה במשפחה ובמיוחד בגידול הדור הבא -זי שלהן בחברה הנשים ממוקד כוח מרכ

שני זה של המשוואה הפך להיות משמעותי רק שנים רבות מאוחר יותר במיוחד בתנועה 

לכאורה הופכת תפישה זו את המשפחה לרכיב מרכזי פחות בתפישת  -זאת ועוד . הקיבוצית

ב מרכזי בחיי האשה הן משום הנשים והנשיות אך למעשה המשפחה ממשיכה להיות רכי

שהאחריות על תפקודי המשפחה נמצאה בידי נשים והן בגלל כוחה של המשפחה בתוך החברה 

  . המתחדשת

  

  בין ישן לחדש 

הקמת המשפחה החזירה רבים מהצעירים . דפוס המשפחה החדש שנוצר לא היה רק חדש

קשר זה . ו לגידול ילדיםשכן היה זה הדפוס היחיד שהכיר ,לחשיבה על משפחות המקור שלהם

אבל אפשר  ,כמעט ולא מופיע בזיכרונות אנשי העליה השניה ופחות מכך במקורות בני הזמן

בכתיבה זו חוזרת התמה של קשר ישיר וחשוב . לאתרו בעיקר בכתיבה הספרותית של התקופה

יומו של ק. בין הורים של אנשי העליה השניה לבין הילדים החדשים שנולדו -בין סבים לנכדים 

קשר כזה בספרות מצביע בעיקר על צורך שלא תמיד מומש לקשר עם ההורים לאחר לידת 

   .הילדים

                                                           
 72' עמ ,זיכרונות ,יצחק נדב 281

 83' מרים ברץ עמ ,סיני 282
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האמהות ובעיקר האבות של אנשי העליה  -ובין הסבים  ,הילדים ,הקשר בין דור העתיד

בסופם של שני הרומנים הארץ . ברנר. ח.בא לידי ביטוי במיוחד ביצירותיו של י ,השניה

את  ,דור האבות ,מגדלים הסבים ,'כישלוןשכול ו'ו' מכאן ומכאן'לים של ברנר ישראלים הגדו

בסוף . קשר זה מוצג כקשר שיבנה את העתיד. בניהם של בני דור העליה השניה ,הנכדים

אריה לפידות הזקן ואשתו הינדה הם אלה שאמורים לגדל  ,'מכאן ומכאן'המפורסם מאוד של 

עמרם הקטן עדיין היה מונח בחיקו של  ראשו של: "הקשרוכך מוצג . את נכדם אחרי מות בנם

ב ויקר עד אין קץ חשו ,ויחד עם זה סודי ,מעורר חמלה ,פשוט ,מה עצוב-ודבר ,אריה לפידות

-נעטרי ,הזקן והילד החיים עמדו-על משמרת. משמרתם עמדו על [...]היה בדביקּות זו 

דומה לזה תיאור . י והוא קשר החייםהקשר בין הזקן לנער הוא אם כן חשוב ומרכז 283."הקוצים

גם כאן הזקן הוא . לילד שנולד לו ,כישלוןאחת הדמויות בשכול ו ,היחסים בים אביו של חנוך

  . שנועד לגדל את הילד

לרוב מקשרים רעיון זה . קשר זה בין זקנים לנכדיהם ביצירה של ברנר כבר נחשף במחקר

אבל דומה שברנר מבטא ברעיון זה גם . 'מדבר דור'מעין  ,לפגימות של בני דורו של ברנר בעיניו

קשר בל ינתק בין הדורות השונים במשפחה והחזרה אל חיק  - תפישה שהתקיימה בזמנו

הוא מבטא גם חוסר בדור ההורים כמייעץ ועוזר עם לידת . משפחת המקור כאשר נולדים ילדים

  .הילדים הראשונים

- שהתפרסם ב ,של אריה יפה' ציוניה'הסיפור  .מקורות ספרותיים נוספים חושפים מגמה דומה

חושף בצורה  ,לפני הגל הגדול יותר של יצירת משפחות בקרב אנשי העליה השניה ,1909

 ,זה סיפורה של שרה. הילדים בגלל המרחק מההורים בהירה יותר את החלל שנוצר עם לידת

ליתה כגחמת נעורים בני משפחתה התייחסו לע. נישאה ונולדה לה ילדה ,שעלתה לארץ כחלוצה

עם הידיעה על הריונה החלו להתייחס אל החלטותיה . גם נישואיה נתפשו כשעשוע. זמנית

עד . כעסה עליה אמה כמעט עד כדי נתק' ציוניה'אבל כשנתנה לבתה את השם . ואליה ברצינות

כשנולדה הילדה החלה . הלידה היתה שרה בטוחה בשם שבחרה למרות אי הנחת של אמה

! הידד: גמרו אז אומר פה אחד"[...] שהיו בביתה " כל פועלי המושבה"אבל החברים  ,להתלבט

. במחשבותיה מקרבת הלידה את שרה לאמה 284.!..."ציוניה!... תחי החלוצה החדשה! ציוניה

היא חושבת שוב ושוב כיצד אמה היתה מגיבה על הפעולות האמהיות שלה ולבסוף היא אף 

  .שעד הלידה הקפידה לא להעזר בהם ,נזקקת לעזרה כלכלית של ההורים

החלוצים החדשה שמבקשת -בין חברת הפועלים ,נטועה במרכז' ציוניה'המשפחה החדשה ב

אף שבבחירת השם בחרו שרה ובן . לבין המסורת המשפחתית הקיימת ,ליצור דפוסים חדשים

אחיזת שרה חוזרת להוריה ובעיקר לאמה בפעולות יומיומיות כגון  ,זוגה את דרך המהפכה

                                                           
 1440' כתבים עמ ,בתוך ברנר ,מכאן ומכאן ,ברנר. ח.י." כל החשבון עוד לא נגמר" –ואחר כך סיום היצירה הידוע  283

  6' עמ ,22 ,שנה שניה ,הפועל הצעיר ,'יוניהצ' ,אריה יפה 284
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כך מהווה המשפחה בסיפור הן את הנתק הגדול ביותר . הטיפול בה ואף במחשבותיה ,התינוקת

  . מהמסורת והן את החיבור החזק ביותר

. 'נכדים'הצורך בקשר לדורות הקודמים עולה בצורה אחרת בסיפורה של דבורה בארון 

ון שנכתב קרוב ליצירת אבל כיו ,כרוב יצירתה של בארון ,הסיפור מתרכז אמנם במזרח אירופה

אפשר שהוא מבטא גם את הרגשתה שלה  ,בראשית יחסיה עם בן זוגה ואב בתה ,משפחתה שלה

נכדים  ,ילדים -בסיפור שני זקנים שלהם משפחה גדולה ומסועפת  285.בעניין בניית משפחה

חה במשפ. כולם מכבדים אותם והכבוד הדדי ,כולם בקשר עם הזקנים. שילשים -' נינים'ואפילו 

לימודים בגימנסיה והגירה לארצות  ,חיים בעיר -גם חלקים שעברו סוגים שונים של מודרניזציה 

הסיפור מתחיל בלידה והוא . אהדה הבנה ועזרה מזוג ההורים הזקן ,כולם זוכים לאהבה. הברית

אם כי בצורה  ,כמו יפה ,דומה שגם בארון 286.מסתיים ברמז להתרחבות נוספת של המשפחה

אמנם בין . ליצירת משפחה חדשה ,דור ההורים והסבים -" הזקנים"קושרת בין  ,תרמרומזת יו

מיד  -הנכדים והנינים אף אחד אינו בארץ ישראל אבל מיקומה של בארון באותה התקופה 

הקשר המשפחתי . יכולה לרמוז על הקשר ,לאחר עלייתה ומעט לפני יצירת המשפחה שלה

יכול לבטא משאלה כמוסה של בארון  ,ה ושוני אידיאולוגיעל אף הגיר ,החזק בסיפור אידילי זה

  .וחבריה בתקופה זו של הקמת משפחות

  

כחלק מתהליך זה נוצרה משפחה חדשה . המשפחה התקבלה כחלק מאורח חיי העליה השניה

 ,בדומה לתפישת המטבח. שמאפיינה היו חלוקת תפקידים מגדרית אבל בתחום הציבורי

 ,אבל תפקיד זה עבר מן התחום הביתי לתחום הציבורי ,אשההמשפחה נותרה תפקידה של ה

דפוס זה היה משמעותי במיוחד בקבוצות . מהאחריות הפרטית לחלק מהפוליטיקה של הקבוצה

אם כי במידה מעטה  ,השיתופיות אבל חדר גם לאורח חייהם של הפועלים במושבות ובערים

גם מחוץ  ,ככל הנראה ,ידה התקייםאפילו בשבועות שלאחר הל ,הרעיון של אמא עובדת. יותר

שחיה ביפו עם בן זוגה  ,ידוע למשל כי דבורה בארון. אם כי המידע על כך דל ביותר ,לקבוצות

   287.מיד אחרי הולדת בתה' הפועל הצעיר'המשיכה לערוך את המדור הספרותי ב ,אהרנוביץ

פחה עוצבה הציונית החדשה בתוך המש אשהכפי שהמשפחה עוצבה בין ישן לחדש כך גם ה

תחזוקתה  ,החדשה אחריות מלאה על המשפחה אשהל היתהכמו לקודמותיה . בין ישן לחדש

אבל זו המעשית  אשהאמנם משותפת לגבר ול היתההאחריות האידיאולוגית . הפיזית והרגשית

אישית  היתהבשונה מקודמותיה האחריות על המשפחה לא . שייכת לנשים כמעט בלבד היתה

  . הנשים לכל -אלא משותפת 

                                                           
 282-283' המחצית הראשונה עמ ,גוברין 285

 307-318' פרשיות עמ ,בארון 286

 242' המחצית הראשונה עמ ,נורית גוברין 287
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חלקה השני של המשוואה הפכה את המשפחה ובמיוחד את הטיפול בילדים וחינוכם לאחד 

כיוון שהחינוך והטיפול הם משותפים הם מחייבים  -המנופים למעורבות פוליטית של נשים 

והנשים חייבות להיות חלק מחשיבה זו בזכות  -אירגונית ופוליטית  -חשיבה משותפת 

לא בכדי היה נושא הטיפול בילדים מרכזי כל כך באחת . ריות עליהמרכזיותן בעשיה ובאח

   .כפי שנזכר כאן ,ועידת שרונה -מועידות הפועלות 

  יחס הצעירות לזוגיות ולמשפחה -ביקורת  ,בכל זאת. ה

אלו ואלו . החשש מהקמת משפחות בתחילת תקופת העליה השניה היה משותף לנשים ולגברים

הכניסה אל תוך מערכות זוגיות . חויבות שכרוכה בהקמתהומהמ' כבלי המשפחה'חששו מ

ההתיחסות החיובית . ולו מהטעמים המעשיים - משותפת גם היא  היתהוהקמת המשפחות 

היתה אופיינית  ,"החיים"הזהות בין הקמת משפחה לבין  ,להקמת משפחות לקראת סוף התקופה

. להשאר רווקים ולא להוליד ילדים כמו כן נשים וגם גברים מתוך קבוצה זו בחרו. לשני המינים

  .למרות הדמיון הזה יחסן של נשים להקמת משפחה היה שונה מזה של הגברים

לזוגיות ולמשפחה היה משקל רב יותר בעיצוב הנשיות מאשר בעיצוב  ,כפי שנזכר כאן

הנישואין היו ראשית לכל  ,בחברה המסורתית. אשההמשפחה נתפשה כתפקידה של ה. הגבריות

עניין זה התגבר . ורק אחר כך של הבחור הצעיר ,או של הוריה ,של הנערה הצעירהמטרתה 

שכן בחברה מסורתית גברים ונשים כאחד כמעט  ,דווקא ככל שהחברה הפכה מסורתית פחות

בחברה המודרנית גברים יכלו להתקיים כבודדים  ,ולא יכלו להתקיים מחוץ למסגרת המשפחה

ה בחברה המודרנית מצבו הכלכלי של הגבר התדרדר כאשר למעש. בצורה מוצלחת יותר מנשים

  . ומצבה של האשה השתפר ,נישא

לכל אלה נוסף גם מימד פיזי שהופך את הנשים רגישות יותר בכל הקשור לנישואים והקמת 

בעוד גברים יכולים לדחות את הקמת : 'השעון הביולוגי'זה הוא נושא הגיל או . משפחה

. נשים אינן יכולות עוד ללדת מגיל מסוים ,גיל בלתי מוגבל כמעטהמשפחה והולדת ילדים עד ל

יש לציין עוד שבתקופת העליה השניה הגיל בו אשה הרגישה כי אינה כשירה עוד להקים 

   288.מסיבות שונות ,משפחה היה נמוך מהנהוג היום

ה במקר ,כך. עניין פיזי נוסף שהופך את גישתן של נשים למשפחה לאחרת הוא ההריון עצמו

של הריון מחוץ למסגרת זוגית ממוסדת האחריות תיפול לרוב על האשה שכן היא זאת שנושאת 

  . את הילד ברחמה

. לצפות לדיון רחב יותר בנושא המשפחה בקרב נשים מאשר בקרב גברים ,אם כן ,אפשר היה

אבל עיון בדיונים של נשים בינן ובין עצמן מעלה כי נושא המשפחה לא רק שאינו הראשון 

                                                           
הופעת  ,מירב אמיר: הסדרת גיל הנישואין והתפתחותה בחברות שונות בתקופות שונות ראו ,'השעון הבילוגי'על שאלת  288

  )2005: אביב-תל( ,הביולוגי של מערכת הרבייה הנשית כמנגנון להסדרה חברתיתהשעון 
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בדיונים . בצורה דומה להימצאותו בכתביהם של גברים ,עלות אלא מצטייר כשולי למדיל

לא  -באספות וועידות הפועלות וכן בדיונים המקדימים לועידות אלה  -הרשמיים של נשים 

כפי  ,הטיפול בילדים עולה לדיון ממשי. עולה נושא המשפחה על פי העדויות המצויות בידינו

 ,הצעירות דנו בענפי עבודה מתאימים לנשים. 1918עידת שרונה בשנת שכבר הוזכר כאן רק בו

אך נושא  ,ביחס לנשים בקרב הפועלים בכלל ובמיוחד בקבוצות ועוד ,בבעיית המטבחים

אפשר להסביר זאת בגילן של  1911-אם במפגש הפועלות הראשון ב. המשפחה כמעט ולא עלה

עומדת בועידת הפועלות הראשונה הרי שסיבה זו אינו  ,המשתתפות ובמצבן המשפחתי

. לאחר נישואיהן של כמה מנשות השומר ושל הזוג ברץ ,1914- שנערכה כזכור ב ,במרחביה

 289.לא הוזכרה כלל החברה הנשואה ולא עלה נושא המשפחה ,ככל הידוע לנו ,בועידה זו

 ,צרבדיווח ק. לא הוזכר הטיפול בילדים ,בה היתה כבר משפחה אחת ,בדיווח מדגניה למשל

  .משפחות השומר וכך גם בדיווח ממרחביה זכרומתל עדשים לא הו ,כלאחר יד

הימנעות זו מדיון על המשפחה נובעת ככל הנראה מהרצון להפריד את נושא המשפחה 

הנשים הצעירות ביקשו למצוא לעצמן מקום בחברה שהוא עצמאי ואינו . מנושא האשה בחברה

הצעד . הצעד הראשון היה לדחות את הקמת המשפחות. בילדים וגם לא באבות ,קשור בבני זוג

המשפחה נתפשה אצל . השני היה לא להפוך את המשפחה לנושא פוליטי עיקרי בו הן דנות

הדרך שבחרו בה בתחילה היא . רבות מהנשים כמכשול במאבקן על מקומה של האשה בחברה

   .לדחות את הדיון בנושא זה ולדון בנושאים שנראו להן מרכזיים יותר

 ,אחד הקשיים הראשונים שחוו נשים לאחר הקמת המשפחה הוא הקשר הניתוק ,ואכן

פסיה אברמזון כתבה לידידה על העדר החופש אחרי . מהפוליטיקה במיוחד מהעבודה ,מהחברה

. [...] לו הייתי חופשיה ,לו חייתי באושר חשבתי לפעמים -הרגשה אחת ברורה לי : "נישואיה

העבודה לאחר  290."אבל עבודה זו אינה נותנת לנפשי כלום. הזמן אף על פי שאני עובדת כל

הנישואים היתה לא מספקת בעיקר מפני שהיתה מנותקת מהמאבק הכללי של נשים אחרות ושל 

  .מאבק על מקומן של נשים בחברה אבל גם מאבק על העם היהודי והציונות -הקבוצה כולה 

ת לחבורה ולמטרה לבין הרצון והצורך הדואליות שהתקיימה גם אצל הגברים בין המחויבו

לא רק שהקמת משפחה באה על . להקים משפחה היתה בקרב הצעירות גדולה הרבה יותר

מאבקן של הנשים  - אלא היא גם עמדה בניגוד למאבקן המרכזי  ,חשבון החבורה והמטרה

ה להשתתף באופן פעיל ומרכזי בעבודה נפגע מהקמת המשפחות הרבה יותר מהמאבק על עבוד

. המאבקים המשותפים לנשים ולגברים -על כיבוש הקרקע ועל כיבוש השמירה  ,עברית

התייחסות זו  ,היו אם כן קשים במיוחד לנשים" החיים"ההתייחסות לזוגיות ולמשפחה כאל 

                                                           
 ,38; 12-14' עמ ,1914ביולי  9 ,37 ,שנה שביעית ,הפועל הצעיר ,'מועידת הפועלות בגליל' ,.ק: כך לפחות בדיווחים מהועידה 289

  ד"ח סיוון תרע"י ,22-23שנה חמישית גליון  ,האחדות; 12-13' עמ ,1914ביולי  17
  215' דברי פועלות עמ ,פסיה אברמזון 290
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כך אפשר למצוא אצל הצעירות גם . לפחות זמני על מאבק מרכזי בחייהן ,דרשה מהן ויתור

   291.הרגשה כי נטשו את המערכה

המשפחה לא אפשרה . יותר מגברים ראו במשפחה מלכודת ,שנשים ,אם כך ,אין זה פלא

להאבק על מקומן ולהשתלב  ,לנשות העליה השניה להמשיך ולהרגיש את החופש אליו שאפו

 -היתה הקמת המשפחה מלכודת מדעת  ,כמי שחוו כבר חופש והיו מעורבות במאבק. בחברה

הקושי בהקמת משפחה . להפסיד והן ידעו על מה הן מוותרות היה להן מה ,בניגוד לאמהותיהן

  .היה גדול והספקות היו גדולים

פרידה כצנלסון  ,כך חמדה ,לא ייפלא אם כן שנשים התלבטו האם להינשא והאם ללדת ילדים

 היתההבולטת מכולם . לא יפלא שכמה וכמה נשים בולטות בחבורה זו לא נישאו מעולם. ועוד

קשה לדעת . ם נשים מרכזיות נוספות כמו יעל גורדון ועדה פישמן לא נישאושרה מלכין אבל ג

במרחק השנים האם היתה זו בחירה מודעת או התגלגלות עניינים שלא מדעת אך ללא כל ספק 

תופעה זו היתה יוצאת דופן במיוחד בהתחשב בכך שהנשים היו באופן מובהק . זו תופעה היתה

היא היתה . היתה רחבה יותר ,לפחות לכאורה ,רה שלהןמעטות מהגברים ולכן יכולת הבחי

כפי שכבר  ,והציונית בפרט ,יוצאת דופן גם לאור חשיבות המשפחה בחברה היהודית בכלל

  . הוזכר כאן

. בנוגע לאחת הנשים הללו יש כמה וכמה רמזים שלא נישאה מעולם מתוך בחירה מודעת

ממנהיגות הפועלות בתקופה זו שהיתה גם אחת ממנהיגות הפועלים ו ,הכוונה היא לשרה מלכין

הרמזים לבחירתה המודעת של מלכין מופעים בעיקר במכתבים . חברה אישית ללא מעט מתוכן

חברותיה של מלכין התנצלו בפניה על ההחלטה להינשא ויותר . האישיים של חברותיה אליה

 ,שרה ,האמיני: "כך למשל פסיה אברמזון. מכך על ההחלטה ללדת ילדים גם אם בצורה סמויה

." אמרה לי הרבה -העובדה לא לחפוץ להתראות איתי . אני יודעת -שהכל מה שאת חושבת עלי 

לו ראית את הילד  ,שרה"אם כי המכתב לא מבהיר על מה הכעס אברמזון רומזת על כך בסופו 

גם  ,חמדה כתבה לה באותה עניין ברמזים פחות ברורים ואם זאת 292."שלי היית סולחת לכל

איך נקשר את : "של מלכין מנישואים ומהולדת ילדים הדבריה ניתן לאתר את הסתייגותמ

הרמז . רמזה חמדה במכתבה" ?שאנחנו עושות עם עתיד חיינו] בקבוצת פועלות[העבודה הזאת 

רמז זה . להולדת ילדים -כך נדמה הוא לא רק לעתיד תנועת הפועלות אלא גם לעתיד בכלל 

 ,כך היא כותבת למלכין ,אותם ,חיי המשפחה - במובן " חיים"דה למתברר מהתייחסותה של חמ

בחיים אחרים ." ולא מפני שאני רוצה בחיים אחרים: "ובהקשר זה היא כותבת. לא מצאה עדיין

  293.מתכוונת חמדה לחיים מחוץ לעבודה

                                                           
 שם  291

 שם 292

  IV-104-736-27לבון  ,מחמדה לשרה מלכין 293
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רמז נוסף לבחירתה של מלכין ברווקות ניתן למצוא בעדות בעל פה של יצחק כבשנה שמביא 

שמלכין פנתה אליו  ,על פי עדותו של צור ,כבשנה סיפר. 'כרעה ברוח'צור בספרו מוקי 

הוא סרב וטען שעדיין לא חווה את ." אתה תהיה שלי"בחודשים הראשונים לחייה בארץ ואמרה 

אתה " -על פי עדותו  ,שוב ,לאחר כמה חודשים הם נפגשו שוב ואז אמרה לו מלכין. העולם

זה סימוכין נוספים הוא מצביע על עמדתה המאוחרת של מלכין כנגד גם אם אין לסיפור ". צדקת

  :עדות זו מתקשרת באופן חלקי עם העדויות על הופעתה של מלכין 294.התקשרות זוגית

מין�פנסנה��,ומשקפיים�של�תכלת�עמוקה�על�עיניה�,בחורה�לבושה�לבנים"

ה�הקיפ.�במסגרת�של�זהב�ועם�חוט�של�משי�המידלדל�מאחורי�האוזן�ולמטה

כמעט�;�החולצה�כל�גופה�ולא�שיירה�מחשוף�מערומיו�אפילו�כגודל�החרדל

�מלפנים� �הסנטר �עד �ועולה �הצווארון �וזקוף �השרוולים �האצבעות �שרשי עד

�מאחור �השערות �ערמת �ועד [...]� �צרות�. �בכתפיים �ממש �שאין �ראית מיד

ומשוכות�לאחור�הללו�שמזירות�עצמן�מכל�הנאה�ואין�ממש�בגוף�זה�המצניע�

�רפיונוומבט �בתוך �עצמו �ל .� �ושרה��היתהאש �הללו �לצוננים �מתחת עצורה

��[...]מלכין�מדווינסק�יודעת�מה�שלפניה�וכלל�וכלל�אינה�מתרפה�בצניעותה�

מכוסה מכף רגל ועד ראש ודומה שבחירה זו היתה  -מלכין מופיעה בדמות זו גם בתמונות 

בחירה זו היא . את הצנעת הגוףלא בכדי מזכיר צמח את העדר כל מחשוף ו. בחירה של התנזרות

להעמיד את יחסיה עם המין השני על בסיס שאינו  ,חלק מהבחירה להימנע מחיי זוג ומשפחה

  . רומנטי או מיני ,זוגי

במסלול חיים שאינו כולל בן זוג ואינו  ,כמו גם כמה וכמה מחברותיה ,מדוע בחרה מלכין

הבחירה בהקמת  -חברותיה של מלכין  התשובה לשאלה זו עולה מתוך התנצלויות? כולל ילדים

. המאבק לעבודה חקלאית -ויתור על המאבק הגדול יותר  היתהמשמעותה בעיניה  ,משפחה

גורדון עסקה . כך גם עדה פישמן ,מלכין הקדישה את חייה לחינוך חקלאי לנשים צעירות

א נישאה או בחקלאות חלק גדול מחייה וכך גם בתיה ברנר שהיתה מחלוצות ענף הלול בארץ ול

עשתה מאמץ ארוך שנים להחזיק  ,שגם היא לא נישאה ,תחיה ליברסון 295.ילדה ילדים מעולם

כל אלה העדיפו את המאבק על עבודת נשים  296.יחידה אשהכ -משק חקלאי בנהלל בעצמה 

נשים אלה ביקשו בעצם חייהן . בחקלאות ועל הארגון הפוליטי של נשים על פני הקמת משפחה

לזוגיות ולאמהות בכך שבחרו לא  ,למשפחה אשהת הקשר הבל יינתק בין שלהן להפריד א

  .להקים משפחה

                                                           
  47' כרעה ברוח עמ ,צור 294
  תיקי בתיה ברנר  , ארכיון עין חרוד ,מכתבים שונים לבתיה ברנר 295
 של עבודה זו ' על כך בחלק ב; 119-139' פרקי חיים עמ ,ליברסון 296



 

201 

 

לשלב בין אמהות למאבק על  ,במאמץ גדול ,עם זאת אין לשכוח שנשים אחרות הצליחו

הדוגמא הבולטת הנוספת . רחל ינאית וציפורה זייד ,עבודה ודי להזכיר בהקשר זה את מרים ברץ

קונטרברסית יותר מהאחרות  היתהת במקצת כי אמהותה של שוחט היא בעייתי -מניה שוחט  -

הנשים הנשואות לא הוצאו מכלל  -זאת ועוד  297.ודומה שלא הקדישה זמן ומאמץ לגידול ילדיה

כך למשל אחת מבאות הכוח שנבחרו בועידת הפועלות . כפי שאפשר היה אולי לשער ,הפועלות

בדיווחים מהועידה היא . ם לכן לאליעזר שוחטשנישאה כשנתיים קוד ,הראשונה היתה חנה מיזל

  .שוחט כפי שאפשר למצוא מאוחר יותר-נקראת חנה מיזל ולא חנה מיזל

שהיתה התלבטות קשה  ,האמהות ,המשפחה ,התלבטותן של הנשים הצעירות בעניין הזוגיות

הרגשת הויתור שהרגישו חלק מהנשים בבוחרן במשפחה . ומשמעותית רוככה עם השנים

רבות מנשות העליה השניה תארו את חוויות המשפחה בזיכרונותיהן . עם השניםנעלמה 

וכן  298'מחיי משפחת שומר'זיכרונות בשם  ,כאמור ,כך מצויים בספר העליה השניה. המאוחרים

האירו את חווית המשפחה באור  ,כך דומה ,השנים 299.'המשפחה הראשונה בקבוצה הראשונה'

חשיבותה של . המאוחרים אבל הלבטים כמעט ונמוגו הקשיים לא נעלמו בזיכרונות. אחר

והם תואמים את רוח  ,המשפחה ומרכזיות הילדים עולים באופן ברור ממקורות מאוחרים אלה

ככל שהזיכרונות . חברה בה המשפחה הלכה ותפשה מקום מרכזי יותר ויותר ,החברה בה נכתבו

  .מבין נשות העליה השניה האמהות בולטת יותר בחוויותיהן של האמהות ,מאוחרים יותר

ולמרות כל זאת גם האמהות הבולטות והידועות ביותר הזכירו מעל הכל את העבודה 

  . החקלאית

  נות כישלוהישגים ו. ו

נשים אלה היו מודעות ביותר . ביחסן של נשות העליה השניה למשפחה רב הנסתר על הנגלה

לכך הן ביקשו להכיל במסגרת בהתאם . לויתור שנדרש מהן בכדי להיות בנות זוג ואמהות

האחד היה הבחירה המודעת בזוגיות ואמהות כשהאפשרות לוותר עליהן : הנשיות שני רכיבים

השני היה השילוב בין חיי משפחה וחיי עבודה ; אינה כה בלתי אפשרית כבחברה המסורתית

מרכזי בעוד הרכיב הראשון נעלם במשך הזמן הרכיב השני הפך . בין אמהות לעבודה ,וחברה

שותפות  -משמעות חשובה ביותר והיא  היתהלשני רכיבים אלה . ביותר גם בשנים שיבואו

שותפות זו לא היתה . המהפכני והמעמדי ,החברתי ,מלאה ועצמאית במעשה הפוליטי הלאומי

נשים תבעו לעצמן מקום בחברה שאינו תלוי במשפחתן והן אף קיבלו מקום . תלויה במשפחה

                                                           
נאמר עליה שהיתה מוכנה לוותר על ילדתה שהלכה לאיבוד ביום  –זאת ועוד . ד מילדיה רוב חייהשוחט חיה למעשה בנפר 297

 1997 ,בהרצאה ,רות בקי. תורכיה ,האחרון לשהותה של המשפחה בגלות בבורסה

  510-520' ספר העליה השניה עמ ,אסתר בקר 298
  521-530' ספר העליה השניה עמ ,מרים ברץ 299
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רות המשמעות של תביעת הנשים לשותפות מלאה היתה עומס גדול יותר כמו בחברות אח. זה

  . בשילוב בין משפחה לעבודה וחברה

האם העובדת אינה יצירה . ההישג המשמעותי ביותר בתחום זה היה יצירתה של האם העובדת

נשים עבדו  ,בכל חברה ובכל תקופה ,בשכבות חלשות כלכלית ,במעמד הפועלים -חדשה 

החידוש שנוצר בתקופה זו היה . גם נשים שנישאו וילדו ילדים ,נסת משפחתןלפרנסתן ולפר

טיעון זה תקף גם כשעבודת נשים היתה . ובחרו להמשיך לעבוד ,ילדו ילדים ,נשים שנישאו

   .בסביבתן ציפו מהן בתחילה לוותר על העבודה ,של הנשים בחירה צורך שכן לפני הכל זו

 היתהכבר לא  -משפחה או עבודה  -ותה תקופה הבחירה שעמדה בפני נשים אחרות בא

 -דגם זה לא היה חדש בסוציולוגיה היהודית  ,אמנם. הכרחית במקרה של אשת העליה השניה

לאחר . רבות מהן מהמעמד הבינוני ,רבות מהנשים היהודיות במזרח אירופה היו אמהות עובדות

נשות העליה השניה  ,יהודית שההשכלה והציונות ביקרו את קיומה של האם העובדת כאנומליה

  . החזירו אותה והפכו אותה לחלק מהנורמליזציה של העם היהודי

אלא שתי  ,עובדת או לא עובדת -שוב לא היו שתי אפשרויות לנשים שאינן עניות  ,כך

 ,מובנת מאליה היתההעבודה . בעלת משפחה או שאינה בעלת משפחה - אפשרויות אחרות 

נוכחותה של האשה במרחב  ,כך. לעבוד מחוץ למשק הבית כלל הכרחית ורק מעטות בחרו לא

. גם אם לא מובן מאליו ,הפוליטיקה והתרבות היה הכרחי ,המרחב של העבודה ,הציבורי

 ,לציבור ,אבל הוא הפך חלק ממחויבותה לחברה ,המרחב הפרטי נשאר אמנם באחריותה

  .למרחב הציבורי

ליה השניה לקיים הקשר למימד הפוליטי נוכחות זאת במרחב הציבורי אפשרה לנשות הע

לאומיותן של נשות העליה השניה לא התבטאה בהיותן . באופן ישיר ולא באמצעות המשפחה

אלא בעבודה מעשית וישירה ובהשתתפות  ,עזר כנגד בעליהן ואמהות מסורות לילדיהן

הן היו  -מי שבחרה להקים משפחה הקפידה גם על התפקיד הנשי המסורתי  ,עם זאת. פוליטית

בכדי  ,גם כאן ,כמו במקרים אחרים. אמהות מסורות ורבות מהן היו גם עזר כנגד לבני זוגן

כך נשים . המהפכני והמסורתי -להצליח נאלצו הנשים להעמיס על עצמן את שני התפקידים 

  . לקחו חלק משמעותי בעיצובו של האדם החדש באמצעות חינוכו הביתי והציבורי

חייבה סבלנות חברתית והערכות  ,היצירה עיקרית בתחום זה ,דתיצירתה של האם העוב

והתמיכה של בני זוג וחברים  ,התעקשותן של אמהות בודדות להמשיך ולעבוד. פיזית

הטיפול המשותף והחינוך המשותף יצרו מצב פיזי . בהתעקשות זו יצרו מצב חברתי חדש

ה המשיכה להתקיים עוד שנים יצירה זו של העליה השני. שאפשר את קיומה של האם העובדת

  . רבות אחר כך במיוחד בחברה הקיבוצית והיתה תופעה יחודית בהיקפה בעולם כולו

 היתההמשפחה . למרות כל המאמצים לא עלה יפה ,'האשה'מ' המשפחה'ן להפריד את ניסיוה

האשה ותפקידה בחברה הושפעו באופן מכריע  -ונשארה חלק מעיצובה של האשה ויותר מזה 
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היו גם צדדים  ,אליו התנגדו חלק מנשות העליה השניה ,אבל לקשר זה. שפחה ועיצובהמהמ

הגביר גם את כוחן של  ,שהיה רב ביותר בחברה לאומית ,חיוביים שכן כוחה של המשפחה

חלק מכוחן הפוליטי של נשים לעתיד לבוא יינבע מהיותן אמהות או אמהות לעתיד . הנשים

  .לבוא

שפחה יצר מרחב חדש ליצירת פוליטיקה נשית ולעיסוק של נשים ומ אשהיחס חדש זה בין 

 . בפוליטי
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        ציבורציבורציבורציבורבבבב: : : : פרק רביעיפרק רביעיפרק רביעיפרק רביעי

- משמעותה המרכזית של השתתפות נשים במהלכים לאומיים היא כניסתן לזירה הציבורית

שהיא זירת קבלת ההחלטות הן כנושא משמעותי לדיון וניהול והן כמי שמתדיינות  ,פוליטית

הן ראו עצמן כמי שמחויבות לקחת . תפשו זאת גם נשות העליה השניה כך 1.ומנהלות בעצמן

שתי בעיות מרכזיות עמדו . בעיצוב עתידן - חלק בעיצוב עתידו של העם היהודי ובאמצעותו 

החידוש בעצם הרעיון של השתתפות נשים בעיצוב חייהן  האחת היתה: בפניהן במהלך זה

מציאת הדרך הנכונה  -והשניה ; קשיים רביםרעיון שעורר התנגדות ו ,באמצעות הפוליטיקה

. כלומר האם העבודה עצמה מספיקה או שמא יש ללוותה בארגון ובדיון פומבי ,לעיצוב העתיד

   .שתי בעיות אלה היו קשורות זו בזו

כוח שהדיר נשים מהזירה הציבורית במיוחד  ,כחלק מהמודרנה ,אמנם נהוג לראות בלאומיות

 ,הגברי –לבין המרחב הציבורי והפוליטי  - הנשי  –ב הביתי באמצעות ההפרדה בין המרח

הכיוון הפוליטי הכללי  ,אבל עם זאת 2.ובתוך כך נחשבה הפוליטיקה לעיסוק גברי במובהק

בתנועות הלאומיות היה השתתפותן של קבוצות הולכות וגדלות בחינוך ואחר כך במעשה 

יו העם או הלאום הוא זה שצריך התפישה הלאומית מכילה בתוכה את הרעיון לפ. הפוליטי

תנועות לאומיות הובילו תהליכי דמוקרטיזציה באירופה בתחילה  ,ברוח זו. לשלוט בעצמו

שייצגו את העם ואת  ,בהעברת הסמכות הפוליטית מהמלוכה והאצולה למעמדות הביניים

ת שנכללה בין מקבלי ההחלטו ,הקבוצה 3.ואחר כך גם למעמדות הנמוכים ,האינטרסים שלו

לקראת סוף המאה התשע עשרה היו . הלכה והתרחבה במשך המאות התשע עשרה והעשרים

קבוצות גדולות שתפשו גם נשים כמי שאמורות לקחת חלק בניהול האומה באמצעות 

נשים נתפשו לא רק כמי שיש להן זכויות על חייהן . 'אומה'או ב' עם'כחלק חשוב ב ,הפוליטיקה

כך  4.ים שלהן צריכים לבוא לידי ביטוי בפוליטיקה הלאומיתאלא גם כמי שהאינטרסים המיוחד

שימשו התנועות הלאומיות זרז להצטרפותן של נשים לדיון הפוליטי ועיצבו את האשה כאדם 

  .פוליטי

                                                           
1 Ida Blom, 'International Comparison', in Ida Blom, Karen Hagemann, Catherine Hall (Ed.), 

Gendered Nations, nationalisms and gender order in the long nineteenth century, (Oxford : 2000) pp. 8-

  )בלום: להלן( 11

2 Mary P. Ryan, Women In Public, Between Banners and Ballots, 1825-1880, (Baltimoer and 

London: 1992) pp. 9-11 ;ח ,כלב- דהן. ה ,פרידמן. א ,יזרעאלי. בתוך ד ,'נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים' ,הרצוג חנה .

 )פוליטיקה של נשים ,הרצוג: להלן( 312' עמ )1999 :אביב-תל( ,פוליטיקה מגדרמין  ,)עורכות( וי'ביז-פוגל. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,הרצוג
: ירושלים( ,מסות ומאמרים על לאומיות וציונות ,בשם האומה ,חדוה בין ישראל: בתוך ,'על הלאומיות וחקרה' ,חדווה בן ישראל 3

 103 ,70 ,49-50' עמ) 1994: אביב-תל( ,לאומים ולאומיות ,ארנסט גלנר; 15' עמ ,)2004

  9-11' בלום עמ 4
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כשרוב  5פעלו במרחב הציבורי עוד לפני היות הלאומיות ,כמו גם לא יהודיות ,נשים יהודיות

כמו למשל הפילנתרופיה והטיפול " נשיים"שה כהפעולה הזו היתה בתחומים שהחברה תפ

המודרנה והלאומיות שינו את אופי הפעולה של נשים אבל לא את תחומי הפעילות . בנזקקים

נשים החלו ליצור ארגונים מוסדרים ורחבים יותר ופעלו דרכם בצורה פוליטית שכללה . שלהן

עוד קודם לכן " נשיים"בו אבל לרוב הן עשו זאת בתחומי הפעילות שנחש ,מאבק על משאבים

עם הזמן החלו נשים לפעול  6.אירוח ומעט חינוך בעיקר לגיל הרך ,עזרה לזולת ,כמו רווחה

תהליך דומה עבר על נשים . פוליטיות כלליות שעסקו בתחומים נוספים-במסגרות ציבוריות

ע הן החלו לפעול בסוף המאה התש: יהודיות במזרח אירופה ובמידה מסוימת גם במערבה

ביתר שאת פעלו נשים בגופים  7.עשרה בגופים פוליטיים שונים וברמות שונות של פעילות

הפוליטיקה היתה אמורה להיות חלק מעיצוב האשה . בארגונים ובמפלגות ,פוליטיים ציוניים

דהיינו האשה הציונית היתה אמורה להיות אדם פוליטי שמעוצב באמצעות  ,הציונית

נשות העליה השניה היו בחוד החנית של . וב האומה באמצעותההפוליטיקה ולוקח חלק בעיצ

נשים אלה כתבו לא מעט . מהלך זה ותפשו את עצמן כחלק מהפוליטיקה עוד לפני שעלו לארץ

במפלגות לא ציוניות וכן  ,בארגוני עובדים ,בארגונים ציוניים ,פוליטית-על פעילותן האירגונית

 ,ת שביניהן הגיעו לעמדות מפתח בארגונים בהם פעלוהידועו. סוציאליסטיות-במפלגות ציוניות

  .אבל גם אחרות נתפשו כמרכזיות

אלא המשך הפעילות בכלים  ,העליה לארץ לא היתה אמורה לגרום למהפך בתחום הזה

בתחום  ,בעוד בתחום העבודה ובתחום הבית והמשפחה נשים רצו ליצור עולם חדש. אחרים

  . לשאוף להמשך פעילות הדומה לפעילותן לפני שעלופוליטית הן יכלו - הפעילות הציבורית

אלא  ,נשים אמנם לא הפסיקו עם העליה לקחת חלק מרכזי בעשיה הפוליטית. ולא כך הוא

פוליטית דומה לזו במסגרתה חלקן היו - שרבות מהן נרתעו אחרי העליה מפעילות ארגונית

אופיינית רק לנשים אלא  תופעה זו לא היתה ,עם זאת. פעילות מרכזיות לפני עלייתן לארץ

 8.שביקשו לעבוד בעבודה ממשית ולא בעבודת הציבור ,אפיינה רבים מבני העליה השניה

שנועד  ,ממשי ומרכזי ,העליה היתה בעבור רבים מהם מהלך אישי וציבורי פוליטי מודע

בניית החיים  ,המעשה הפוליטי היה עצם העליה. להשפיע על חיי הציבור היהודי ולשנותם

כך נשים וגברים כאחד ראו בחיים ובעבודה עצמם מעשה פוליטי . העבודה -ץ ובמיוחד באר

                                                           
. לשייוכו של הראשון לנשים והגדרת השני כמרחב הגברי ,ב הציבוריכאן לא אכנס לדיון בהפרדה בין המרחב הפרטי למרח 5

  ההפרדה היתה בולטת פחות קודם למודרנה. חוקרי רבים משייכים את ההפרדה בזו למהפכה הבורגנית ולמודרניות

 
6 Michelle Perrot, 'Stepping out', in: Michelle Perrot (Ed.), A History of Woman in the West, 

(Cambridge: 1991) pp. 451-457   

 68' עמ) 1997: ירושלים( ,האשה היהודיה בסבך הקידמה ,פולה הימן 7

 8-9 'עמ) 1997: ירושלים( ,מחקרים :היהעלייה השני ,)עורך(ברטל ישראל  ,'האידיאולוגיה של העליה השניה' ,שמואל אטינגר 8

  )מחקרים ,העליה השניה: להלן(
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כל פעולה אקטיבית היתה לתפישתם  9,תפישה סוציאליסטית מוכרת מרכזי וחשוב כשעל פי

משנות  ,העליה והעבודה הפיזית היו פוליטיות במיוחד. שמשפיעה על החברה ,פעולה פוליטית

הפעילות הפוליטית  ,כשבמקביל ,בגורלו של העם היהודי בפרט עולם בכלל וגורמות למהפכה

טישת הפעילות הפוליטית נמגמת  10.לשוליים ,לפחות בתחילה ,מפלגתית נדחקה-הארגונית

   11.חזקה יותר בקרב הנשיםהאקטיבית היתה 

תוך זמן  ,למרות זאת. ליווה את אנשי העליה השניה למשך כל חייהם" מעשי"הלך הרוח ה

 ,הם הקימו מפלגות. תמפלגתי-פוליטית ארגונית-חזרו הצעירים לפעילות ציבוריתקצר ביותר 

למעשה הם היו הראשונים בישוב היהודי  12.ארגנו שביתות ועוד ,עת-יסדו כתבי ,כתבו מצעים

אפילו  ,עם זאת 13.שהקימו מפלגות והניעו פעילות פוליטית מובנית וברורה ,בארץ ישראל

: ניכרת רתיעתם מהפוליטיקה -הקמת מפלגות פוליטיות  - יותר בפעילותם הפוליטית הברורה ב

   14.'מפלגה'ולא ' הסתדרות' ,שקמה מתוך ויכוח פוליטי ער ,'הפועל הצעיר'כך נקראה 

בעשור הראשון של  ,אך למרות זאת ,במהלכים הפוליטיים האלה השתתפו נשים באופן פעיל

 ,בכתבי העת של התקופה ,רנשות העליה השניה מיעטו להתבטא בציבו ,המאה העשרים

הן בחרו בעבודה ככלי הפוליטי המרכזי לשינוי תפקידה של האשה בחברה . באסיפות ובנאומים

ולא צירפו לו לא ארגון או מצע מנוסח בכתב או בעל פה למרות שהיו חברות בארגונים 

  . ובמפלגות הקיימים

עשור השני של המאה ובמיוחד בראשית ה ,עם הזמן. כלי זה לא היה מספק ,ככל הנראה

שדיברו על נשים ועל מקומן  ,אפשר היה לקרוא ולשמוע יותר ויותר קולות נשיים ,העשרים

גדלה השפעתן של נשים על הפוליטיקה של העליה השניה ושל  ,כתוצאה מכך. בציבור הפועלים

התרבו החלטות ומעשים בתחומים שהיו קרובים במיוחד לנשים  ,כך. התנועה הציונית בכלל

עבודה במטבח ובבית לעומת עבודה  ,קבוצות עבודה של נשים ,המשק המעורב: תוקפה זוב

  . חקלאית של נשים ועוד

                                                           
  19' מחקרים עמ ,העליה השניה: בתוך ,'תרבות פוליטית ומציאות' ,בן הלפרן ויהודה ריינהרץ 9

צחור מציין שההתרכזות . 219' מחקרים עמ ,העליה השניה: בתוך ,'צמיחת הזרמים הפוליטיים וארגוני הפועלים' ,זאב צחור 10

  במעשה היתה בחלקה דימוי ולא מעשה ובכל זאת הארגון לא החל מיד
 ,גורני :להלן( 232' עמ ,'כרך א ,הציונות ,'1904-1940' העליה השניה'ה החברתי והפוליטי של השינויים במבנ' ,סף גורנייו 11

אלא שנתונים אלה מדברים על נטישת  ,אחוזים אצל הנשים 12%-בקרב הגברים ו 9%: ככלל אחוזים אלה אינם גבוהים. )השינויים

נתונים על הפסיביות הפוליטית הגבוהה יותר ואף מביא לה גורני מביא גם . מסגרות פוליטיות ולא על פעילות פוליטית ממשית

  230-231' שם עמ ,הסברים
 שם ,צחור 12

יש לציין שארגונים . הכנסייה בזיכרון יעקוב –צחור מזכיר את הניסיון שלא הצליח להקים ארגון גג לישוב היהודי החדש  ,שם 13

 רבים התקיימו בישוב היהודי בכלל ובישוב היהודי החדש בפרט

  44' עמ ,)1935: אביב-תל(' כרך א ,פרקי הפועל הצעיר: בתוך ,)ו"אב תרס ,פתח תקווה(' הפועל הצעיר'ל' תכנית'שרטוטי ' 14
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מדוע מיעטו נשות העליה השניה להשמיע את קולן בשנים : נשאלות השאלות ,אם כן

כיצד השתחררו משתיקתן והפכו מרכזיות ? האם הושתקו או שתקו? הראשונות שלהן בארץ

של הרצון לעבוד מול  סכיצד חיו בתוך הדיסוננ? בורי ובמהלכים הפוליטייםיותר בשיח הצי

מה היתה המשמעות של השתתפות  ,ולבסוף? בדיבור ובארגון" לעשות פוליטיקה"הצורך 

   ?הנשים בדיון הציבורי

 ,אשתמש כאן במובנו הצר' פוליטיקה'במושג . לצורך דיון זה נתחיל בהבהרת מספר מושגים

אמנם יותר מבכל תקופה אחרת ויותר מכל נושא אחר . ה של מפלגה וארגוןדהיינו פוליטיק

כפי שכבר  15,'האישי הוא הפוליטי'הפוליטיקה של נשים בעליה השניה היא פוליטיקה בה 

ארגונית כדרך -אך דווקא במקרה זה חשוב לבודד את הפוליטיקה המפלגתית ,הוזכר כאן

ק זה הם גופים פוליטיים בהם לקחו חלק נשים בפר' גופים כלליים' 16.מהותית לעיצוב החיים

אף שגברים היוו את הרוב המוחלט מבין חבריהם ועל אחת כמה וכמה מבין  ,וגברים כאחד

  . זאת משום שאלה הגופים שראו את עצמם ככלליים. מנהיגיהם

התנסויותיהן של נשים בציבור בפוליטיקה ותיבחן שאלת  ,אם כך ,בפרק זה יובאו

  .הכלים הפוליטיים השונים בהם השתמשו נשים לאורך התקופה האפקטיביות של

  להשמיע קול . א

ובראשית�.�מכן�מתחילה�האשה�להשמיע�את�קולה�ולתבוע�את�זכויותיה"

��17"למילוי�חובותדבריה�היא�תובעת�את�זכותה�

השפעתו של אדם . הפוליטיקה בכלל והפוליטיקה המודרנית בפרט מבוססות על הבעת עמדה

לכן . ביכולתו להשמיע את עמדתו ,ואולי בעיקר ,וליטי באה לידי ביטוי גםעל המעשה הפ

האפשרות שלהן להשמיע את עמדתן  -מעורבתן של נשים בציבור היא קודם כל הקול שלהן 

  . ולהאבק באמצעותו על האינטרסים שלהן ועל מקומן בזירה הציבורית

רבות נכתב על . הציבוריים השמעת הקול היתה המכשול המשמעותי הראשון של נשים בחיים

על מיעוט הכתיבה שלהן ועל הצורך בכך שנשים יבואו לידי ביטוי  ,קולן המודחק של הנשים

                                                           
תיאוריה ' ,קייט מילט: מאמר בולט וראשוני בעניין זה. ראשיתה בגל השני של הפמיניזם בארצות הברית. סיסמה זו ידועה למדי 15

ללמוד  ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,םבאו. ד: בתוך ,'של פוליטיקה מינית

 )תאוריה של פוליטיקה ,מילט: להלן( 1970- הופיע לראשונה ב ,68-107' עמ) 2006: אביב- תל( ,מקראה: פמיניזם
קבוצה אחרת כפי שנהוג בחלק מהכתיבה לא אעשה כלל שימוש בהגדרת הפוליטיקה ככלי לדיכוי קבוצה אחת בידי  16

הגדרה זו אינה פוריה כדי לתאר פוליטיזציה של נשים מפני שהיא הופכת כל . הפמיניסטית במיוחד במאמרה של מילט המוזכר כאן

 לעיתים –שינוי לתהליך של דיכוי ומפני שהיא מניחה יחסי כוח בהם כוחו של האחד הם תמיד על חשבונו של האחר ולא כך הוא 

 קרובות כוחו של האחד או האחת מחזקים גם את האחר כמו במקרים מסוימים של הגדלת הציבור המשתתף בתהליך הפוליטי 

דברי : להלן( 95' עמ) ץ"תר :אביב- תל ( ,דברי פועלות ,)עורכת(רובשוב - רחל כצנלסון:בתוך ,'בתנועתינו' ,חיותה בוסל 17

 )פועלות
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מכשול  18.בצורה רחבה ומשמעותית יותר בכדי שיוכלו להשתלב בחברה ואף לנכס לעצמן כוח

 ,ות זאתנשים לא היו רגילות לדבר בציבור והתקשו אף לנסות לעש -השמעת הקול הוא פנימי 

דיבור של נשים בציבור לא היה מקובל ולכן הציבור הגברי התקשה לקבל אותו  - וחיצוני 

  . ולחלוק את הכוח שבהבעת דעה עם נשים

כדי לדבר הן היו צריכות . בקרב רוב נשות העליה השניה המכשול הפנימי היה קשה במיוחד

ימוי הציבורי של אשה עם החינוך ועם הד ,עם המעצורים החברתיים ,להתמודד עם עצמן

כתבה רחל ינאית בן צבי ושיקפה את  19,"אך לדבר לא העזתי ,ליבי היה מלא" .המדברת בציבור

אבל גם . שעלו מזיכרונותיהן של נשים נוספות ,הרוח בשאה לידי ביטוי באמירות דומות

ההתמודדות עם הציבור על זכותן להישמע לא היה פשוטה ולא פעם הן נאלצו לעמוד מול 

 ,שליוו כניסה של נשים בכל העולם לפוליטיקה ,אל הקשיים האלה. גובה חוסמת ואף משפילהת

שכן רוב הנשים ידעו עברית ברמה  ,נוספו במקרה של נשות העליה השניה גם קשיי השפה

  . נמוכה מרוב הגברים

 ,העליה לארץ היתה אמורה לפתור את בעייתן של רבות מהנשים להתבטא בכתב ובעל פה

השתלבות  ,כך 20.הפוליטיקה היתה אמורה להתבצע במעשה ולא בדיבור ,כאמור ,רץשכן בא

 ,של נשים בעבודה בארץ ישראל היתה אמורה להיות הביטוי הברור ביותר למקומן בחברה

אלא שתהליך זה התברר כבעייתי משני טעמים  ,לשינוי החברה ולעשיה הפוליטית שלהן

שנחשבה  ,נשים להשתלב בעבודה החקלאיתהראשון הוא הקושי של : הקשורים זה בזה

והשני הוא כניסתם הכמעט מיידית של אנשי העליה ; לעבודה המשמעותית ועליו כבר נכתב כאן

ארגוני בהקמת מפלגות ובכתיבה בעיתונות במקביל לעבודה הפיזית -השניה לעיסוק פוליטי

ם מפני שהכניסה שני מהלכים אלה משולבי. וכפעולה משלימה מההיבט הפוליטי לעבודה זו

לעשיה פוליטית מפלגתית נבעה מתוך ההכרה שהקושי של הגברים להשתלב בעבודה מחייב 

                                                           
וולף מתארת בצורה מרתקת את . 1929- שיצאה לאור בבריטניה ב' חדר משלך'יניה וולף 'רגספר בסיס לעניין זה הוא ספרה של ו 18

ספר בסיס נוסף הנוגע בעניין זה הוא ספרה . הקשיים שעמדו בפני נשים אנגליות שרצו לכתוב במאות השמונה עשרה והתשעה עשרה

 ,ילמותן של הנשים אך היא מתרכזת במישור הפוליטידה בובאר נוגעת בא. 1949-שיצא בצרפת ב' המין השני'בובאר -של סימון דה

כן חשוב להזכיר את ספרה של קרול . )2007,2001: אביב-תל( ,המין השני ,סימון דה בובואר - בתרגום העברי  192-195' למשל עמ

ת הדיבור הנשי אבן דרך נוספת בספרות המחקר הפמיניסטית שממקמת א –שיצא ארצות הברית בשנות השמונים ' בקול שונה'גילגן 

בובאר ובמידה מסוימת גם את וולף בתפישה כי השפה עצמה היא -הפמיניזם הצרפתי המשיך את דה. על מישור שונה מזה הגברי

מין זה שאינו (ולוס אירגרי ) 'צחוקה של המדוזה'(שתי דוגמאות בולטות לתפישה זו הן הלן סיקסו . גברית ועל הנשים לכבוש אותה

ובמיוחד המבוא שכתבה עורכת  ,'התשמע קולי'ציוני אפשר לציין את המבואות לאסופת המאמרים -עברי- יבהקשר הישראל). אחד

' כל אשה מכירה את זה'עוד חשוב לציין את מאמרה של לילי רתוק . 18-20' בעמ' הבנית זהות מגדרית וכוח'יעל עצמון  ,האסופה

: 'שאני אדם ואדמה'רה של יפה ברלוביץ בסוף הקובץ בעריכתה לאחרונה נוסף מאמ. 'הקול האחר'בסוף האנתולוגיה בעריכתה 

 344' במיוחד בעמ 319-360' עמ' סיפורת מיבשת אחרת': אחרית דבר

  )אנו עולים ,ינאית: להלן( 282' עמ) 1959: אביב-תל( ,אנו עולים ,רחל ינאית 19
-28' עמ) 1984: ירושלים( ,1903-1914 ,יה השניההעל ,)עורך(מרדכי נאור  ,'התגבשות מנהיגותה של העליה השניה' ,זאב צחור 20

  )העליה השניה: להלן( 29
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שרק היא תאפשר לאנשי העליה השניה להשתלב  ,התמודדות עם פוליטיקה דבורה וארגונית

ולהפוך את העבודה הפיזית עצמה למעשה פוליטי  ,בעשיה הציונית בדרך שבה הם מאמינים

אלא שהן התקשו להביא אותה לידי  ,ובדה זו היתה נכונה גם לגבי הנשיםע 21.משנה עולם

  .ביטוי

לאחר שהתברר כי העבודה לבדה לא היתה לקול הפוליטי הברור נאלצו הנשים לחזור  ,כך

הן נאלצו לחזור לעקבותיהן . ולהתמודד עם הדיבור בציבור כשלב הראשון בעשיה הפוליטית

   .צוא דרך להביע עמדה בדיבור ובכתיבהלהתגבר על הקשיים ולמ ,הראשונות

  

  תקופת השתיקה  - 22"המעשה המשפיע"

רחל ינאית מתארת בזיכרונותיה המאוחרים את הקושי לשאת דברים אל מול קהל רחב איתו 

יטומיר בה למדה 'בעיר ז ,התמודדה בתקופה שבה היתה פעילה פוליטית בעיירת הולדתה מאלין

לשאת דברים  ,תה לא פעם לקחת חלק בדיונים הפומבייםחבריה עודדו או. ובערים סמוכות

בקבוצה קטנה  ,היא דיברה רק בשיחות אישיות. אך היא העדיפה לשתוק ,ולהביע את עמדתה

 24.ארץ ישראל -כשרק בנושא אחד הרגישה בנוח לדבר מול קהל גדול  23ביותר ומול תלמידיה

לפחות  ,העבודה אפשרו לההעליה ואחר כך  ,ההחלטה. החלטתה לעלות לארץ הקלה עליה

פי - הדבר ניכר בתשובה שעל. מבלי לדבר וזאת בעצם המעשה" לעשות פוליטיקה" ,לכאורה

ענתה וטענה כי ביאליק  ,!"אחיה. "דבריה נתנה לביאליק באודסה על השאלה מה תעשי שם

   25.התפעל מתשובתה

שיה פוליטית שלא הקושי לדבר בציבור ניתב את הנשים הצעירות עוד בטרם עלייתן לארץ לע

נשים  ,כפי שכבר הוזכר כאן. כללה דיבור בציבור או שכללה דיבור מול קהל קטן או צעיר

בארגון  ,צעירות בלטו בעשיה הפוליטית הארגונית במזרח אירופה בחלוקת חומר תעמולה

הבחירה לחיות בארץ ולעבוד  26.בהוראה בקבוצות קטנות ובארגון הגנה עצמית ,עובדות

ועלות שכירות היתה בעיני רבות מהצעירות שיאה של עבודה פוליטית זו ואף בחקלאות כפ

לגבי  ,בעליה היתה משום הבעת עמדה מובהקת ומחויבת לגבי הציונית ובכלל זה. למעלה מזה

                                                           
 31-32' שם עמ 21

 20- שנות ה ,מכתבים ליוסף ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,)?1925( ,מכתב ליוסף ,מרים ברץ 22

   269-271' עמ ,אנו עולים ,ינאית 23
העליה : "'פארווערטס'ציטוט מתוך מאמרה ב –ה בהתבטאות בכתב עניין דומ – 302 'שם עמ. 299 ,297' אנו עולים עמ ,ינאית 24

 ...". תפקידים חדשים) פועלי ציון'של (העולמי  מעידה עם זה לפני הארגון הסוציאליסטי] ישראל-לארץ[המתגברת 

  308' אנו עולים עמ ,ינאית 25
: בתוך ,חיה שרה חנקין ,43' עמ) י"דגניה תש( ,ראשונה לחלוצות בשדות ישראל ,שרה מלכין: בתוך ,'מנעוריה' ,רפאל סברדלוב 26

יש לציין שנוח היה ). ספר העליה השניה: להלן( ועוד 149-152' עמ) ז"תש: אביב- תל( ,ספר העליה השניה ,)עורכת(ברכה חבס 

חתונה כך  שאשה תפעל בתחום הארגון כי אז קל יותר היה להסוות את האסופות ברוסיה הצארית כפגישת רעים או אפילו ארוסין או

  .  IV-104-54-31 ,ע"אה ,)זיכרונות אם(' מנעורי ועד היום' ,ציפרה זייד: במפגש מהפכני" ארוסה"למשל שמשה ציפרה זייד 
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העליה נתפשה כחלק מבניית עתיד העם היהודי והצעירות אף ראו . תפקידה של האשה הציונית

. עם היהודי ובמיוחד לבאים ולבאות באופן ישיר אחריהןאת עצמן כמסמנות את הדרך לכל ה

  .העשיה עצמה היתה הפוליטיקה וכיוון שהיתה כל כך משמעותית לא חייבה דיבור

תכלית הציונות היא : הרעיונות שהביאוני לארץ ישראלהיו שניים ": אמירתה של מלכין

 27,"לעבוד וליצור ,וכל אדם בארץ ישראל חייב לעבוד עבודת אדמה; לחיות בארץ ישראל

הדרך לשנות את מצבו של העם היהודי היא באמצעות  ,לדבריה. נובעת אף היא מאותה תפישה

התבטאות דומה אפשר . הסבר או פוליטיקה ,עליה ועבודה ודומה שאין צורך לצרף להן דיבור

כי דרך "כך כתבה גם רחל כצנלסון על תפקידה של האשה בחברה  28.למצוא גם אצל מרים ברץ

דוגמה חריפה יותר לתפישת המעשה כביטוי ממשי לאידיאולוגיה שאינו  29."דם היא בעבודההא

שנכתבה  ,'הפועלת בכנרת' ,בא לידי ביטוי ברשימה מוקדמת יותר של שרה מלכין ,דורש דיבור

 ,רבות היו התוכניות לעבודה ,רבות היו המחשבות: "בהתייחסותה לחוות העלמות 1912בשנת 

ובמפעלה מיזל עד שבאחרונה באה החברה חנה  ,במשך שנים רק בדמיון אולם זה הכל נשאר

הביטוי הוא בעשיה בחוות העלמות ולא  30."נתנה ביטוי ודרך להגשמה למשאת נפשנו מכבר

  .בניסוח הרעיון

כך לא . בלא הסבר ובלא דיבור ,בחרו הנשים במעשה אילם כמעט ,אם כן ,בשלב ראשון

לא כאשר גורשה  -שלה להתמודד מילולית עם קשייה  סיפרה שרה מלכין על שום ניסיון

לא כאשר גורשה מהבית בו גרה באותה מושבה ולא כאשר  ,תקווה-מעבודת הפרדס בפתח

מלכין לא . שתיקה זו חזרה בכתביה גם לאחר שעברה לרחובות. ביקשה עבודה בפרדס אחר

אך  ,בחקלאות היתה מרוצה מהמצב במושבה ובמיוחד מחוסר האפשרות של צעירות לעבוד

למרות  ,דומה ששתיקתה. היא חשבה על כך רק בינה לבינה ולא ביטאה את אי הנחת בקול רם

היוותה המשך לשתיקתה אל  ,הכאב הגדול שהרגישה כאשר נפגעה מעקרב בעת מיון תפוזים

היא המשיכה לשתוק גם כאשר בעל הבית שלה גירש  31.מול העלבונות והעוולות שעברו עליה

אפילו חברתה התקוממה כנגד חוסר  ,במקרה הזה. בשעה שלקתה במחלה קשה אותה מחדרה

כשהגיעה לעקרון לא סיפרה לחבריה על הרעב ממנו סבלה ואף  32.הצדק אך היא עצמה שתקה

                                                           
עם  ,שרה מלכין: ביטוי כמעט זהה אפשר למצוא בזיכורנויה המוקדמים של מלכין. 448' ספר העליה השניה עמ ,שרה מלכין 27

) י"תש: דגניה( ,ראשונה לחלוצות בשדות ישראל ,שרה מלכין: זיכורנות אלה מצוטטים כאן מתוך). ט"תרפ: אביב-תל( ,העליה השניה

  )עם העליה ,מלכין: להלן( 49' עמ
   ברץ מוסיפה גם את נושא האמהות. רשימות שונות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'סיפור חיי' ,מרים ברץ 28

 58' דברי פועלות עמ ,רחל כצנלסון 29

 203' עמ, 'כרך ג ,הפועל הצעיר פרקי 30

  52-56' עם העליה עמ ,שרה מלכין 31
 67' עם העליה עמ ,שרה מלכין 32
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נאלצה לוותר פעם אחר  ,כך 33.הסתירה אותו כשאחד החברים גילה את מצוקתה כמעט במקרה

  . על פי עדותה ,בק על עמדתהפעם על עבודתה ועל מקום מגוריה מבלי שתא

 ,באופן סמלי ,כך. שתיקתה של מלכין היא אולי הבולטת ביותר אבל אינה השתיקה היחידה

כצנלסון . 'תקופה אילמת': קראה רחל כצנלסון ביומנה לתקופה הראשונה לאחר שהגיעה לארץ

עלות השתתפה בשתי ועידות הפו ,היא לימדה בחוות העלמות: לא היתה אילמת בתקופה זו

היתה זו תקופה  ,ובכל זאת ,זלמן רובשוב ,זוגה-בן- הראשונות וכתבה מכתבים רבים לחברה

הסיבה המוסברת היתה שלא כתבה בתקופה זו יומן והשלימה את הדברים . אילמת מבחינתה

מתארת תסכול שכמעט לא בא לידי ביטוי  ,כמו מלכין ואחרות ,אולם גם כצנלסון. מאוחר יותר

ר גיבוש הרצון למעשה כצנלסון סיפרה את רצונותיה ותוכניותיה לאחרים רק לאח. במילים

   34.כשאת הקשיים היא שמרה לעצמה

בלטה במיוחד בין  ,שתיקתה של מלכין ובמיוחד התפישה שהמעשה ידבר במקום הדיבורים

בינתיים הלכו תקוותי : "כשעבדה בחוות כנרת צברה עוד ועוד טענות ובלשונה ,כך. חבריה

; כך גם גידול האווזים נמסר לפועל ,את גן הירק עיבד פועל ולא פועלת: 35"זו אחר זוונכזבו ב

על אף . עוד היא הרגישה כי החברים אינם מרוצים מהבישול שלה וזאת מבלי שהם אמרו דבר

לא  ,היא לא הסבירה את טענותיה. לא פנתה בדברים לחברים ולא למנהל החווה ,כל אלה

גם " .דומה כי ציפתה שחבריה יבינו אותה ללא מילים. רה על סבלהפירטה את ביקורתה ולא סיפ

 ,היו יכולים לתקן את הדברים -אילו הבינו את מצבי ואילו שמו לב ליסורי  -החברים הפועלים 

לא ניסתה להסביר במילים אלא  ,כשלא הבינו. כתבה 36,"להקל הרבה מעלי -ולכל הפחות 

שלא  ,ו את המעשה בדרך בה ראתה אותו מלכיןחבריה לא הבינ. היא קמה והלכה - במעשה 

הנשים שבאו אחריה עבדו אף הן במטבח והטיפול בענפים הקרובים . הסבירה את עמדתה

המעשה שלה חשף רק את  37.למשק לא עבר לידי נשים בכנרת בזכות עזיבתה של מלכין

מלווים  כשרק מעט מהישגיה הקודמים ,במקום אחר ,מצוקתה והיא שוב נאלצה להתחיל מחדש

  . אותה ובשעה שתקוותיה לא ברורות כלל

כשחזרה  ,כך. נשים נוספות נקטו בשיטת המעשה המדבר כשחלקן הצליחו יותר ממלכין

. היא ביקשה לחלוב את הפרה שקנו בהיעדרה ,מרים ברץ מביקור לא פשוט בבית הוריה ברוסיה

                                                           
 64-65' עם העליה עמ ,שרה מלכין 33

דן מירון הרחיב את ; )אדם ,כצנלסון: להלן( 95-106' עמ) 1989: אביב- תל( ,אדם כמו שהוא ,ר"רחל כצנלסון שז -למשל  34

אמהות מייסדות אחיות ' ,דן מירון: רחבה יותר וטען שהעליה השניה לא הייתה מוכנה לכתיבת נשיםשתיקתה של כצנלסון לתופעה 

) 1991: אביב- תל( ,אחיות חורגות ,אמהות מייסדות ,דן מירון: בתוך ,'הפעתן והתקבלותן של המשוררות העבריות הראשונות ,חורגות

 15-16' עמ

 82' עם העליה עמ ,שרה מלכין 35

 שם 36

 ) פרקי חיים ,ליברסון: להלן( 63' עמ) 1970: אביב- תל( ,פרקי חיים ,תחיה ליברסון: מה פועלות עבדו בחקלאותאם כי כ 37
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אבל היא  ,זיכרונותיהכתבה ברץ ב ,"לא התווכחתי. "החברים סירבו מחשש שהפרה תפגע בה

לפני תנחום טנפילוב שהיה אמור לחלוב . של הכפר הסמוך' למדה לחלוב בחשאי מאשת השייח

לא רק  ,שנקבעה ללא מילים ,עובדה זו 38.ברץ קמה מוקדם בבוקר וחלבה בעצמה ,את הפרה

אלא שהיתה ראשית הפיכת ענף הרפת בדגניה לענף נשי בלבד  ,שהבהירה את עמדתה של ברץ

 ,מעניין אולי שברץ מעידה על עצמה שהיא עצמה לא דיברה בעוד ששרה מלכין 39.ים רבותלשנ

היו לנו ויכוחים איתם : "ניהלה את הויכוחים מול החברים ,שהיתה חברתה לקבוצה בראשיתה

לה היו תמיד ויכוחים  ,ל"אבל שרה מלכין ז) מפני שאני לא ידעתי לדבר רק עשיתי ,א לא לי"ז(

   40".רוצות רק לעבוד בבית ולהיות מפוטמות שאין אנו ,איתם

ידועה בהקשר זה . העדפת המעשה על הדיבור היתה הלך רוח כללי בקרב אנשי העליה השניה

שכוונה אמנם לתפישה לפיה ברוב מעשי  41,"בראשית היה המעשה"אמירתו של ברל כצנלסון 

טמונה גם התפישה אך בדברים אלה  ,הצעירים לא היה תכנון מוקדם אלא המעשה הוא שקבע

לא נטו לוידויים ולשיחות נפש ויש לראות את  ,אם כן ,הצעירים. לפיה המעשה חזק מהמילים

מצביע על נטיה זו והסיפור ' בלא ניב'שם סיפורו של צבי שץ . שתיקת הנשים גם בהקשר זה

אף אחד משלושת : השתיקה שורה על הסיפור כולו. עצמו מביא ביטוי ספרותי לשתיקה

על תוכניותיו וגם לא על  ,לא סיפר לחבריו על רגשותיו ,חברי הקבוצה האינטימית ,יםהגיבור

נטיה בקרב אנשי  ,אם כן ,היתה 42.אך גם בלידה ,בסיפור זה הסתיימה השתיקה בטרגדיה. קשייו

יש  ,עם זאת. גם כאשר אלו קשיים משותפים ,העליה השניה שלא לשתף זה את זה בקשיים

השתיקה בנושאים  ,ובכל זאת 43,יה השניה היו כמה שניהלו שיחות נפששבין אנשי העל ,לציין

  . אישיים ובכל הקשור לקשיים היתה נטיה קיימת

הנטיה לשתוק בכל הנוגע לסבל ולרגשות היתה ביחס הפוך לנטיה הברורה בקרב רבים 

ו את שיחות אידיאולוגיות וניסוחים חוזרים אפיינ. מהגברים להתבטא בכל הקשור לאידיאולוגיה

ניסוח הדברים בצמוד למעשה חיזקו אותו והנכיחו את אנשי . הגברים בקרב אנשי העליה השניה

לנשים לקח זמן רב להצטרף . העליה השניה בפוליטיקה הציונית בארץ ישראל גם כשהיו מעטים

                                                           
 רשימות שונות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'אחד מסיפורי חיי הרפתנות שלי' ,מרים ברץ; 44' עמ ,דרכה של דגניה 38

 )מרים ברץ ,סיני: להלן( 59-62' עמ )ג"תשס: יןיד טבנק( ,דיוקנה של חלוצה ,מרים ברץ ,סמדר סיני 39
  רשימות שונות ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,'אחד מסיפורי חיי הרפתנות שלי' ,מרים ברץ 40
לא : ל תראיא. בבראשית ,כן ::::יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן: "של ברנר' מעבר הגבולין'אפשר למצוא אותו גם ב. זהו ציטוט מתוך פאוסט של גטה 41

 ,ברנר. ח. י ,מעבר הגבולין' ,ברנר. ח. י." אליבא דאמת בראשית היה האושר ;"בראשית היה המעשה"ולא ב" הדבר בראשית היה"ב

  )כתבים ,ברנר: להלן( 771' עמ )ח"תשל: אביב-תל( ,כתבים
 יכול להיות שהשתיקה בסיפור זה קשורה גם לקשיו). 1929: אביב-תל( ,על גבול הדממה ,צבי שץ: בתוך ,'בלא ניב' ,צבי שץ 42

  שץ בא מבית שעבר רוסיפיקציה ולמד עברית רק בארץ. של שץ שהעברית היתה חדשה לו
כאן על פני : להלן( 35' עמ) 1981: אביב- תל( ,על פני אדמה כאן ,)עורכים( חנינא פורת ,תאיר זבולון ,רצו מוקי: למשל 43

 )האדמה
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מדוע לא הצטרפו הנשים לגברים וגיבו את פעולתן המעשית בדיבור . לדרכי ביטוי אלה

  ? ובכתיבה

כך . לנשים היה קושי לדבר יותר מאשר לגברים והוא התבטא בדרכים שונות ,שנזכר כאן כפי

הן זקוקות לידע רב יותר  ,לנסח רעיונות ולהביע אותם ,הן הרגישו שעל מנת לדבר ,למשל

 ,שאני עודני חדשה בארץ ,באסיפות אני מרגישה מאוד. "ולהתנסות מובהקת ורחבה יותר

כתבה  44,"שונות פחותה משל החברים הנמצאים פה שנתיים יותרובעבודה ותפישתי בשאלות ה

מחניימי אמנם טענה . כארבעה חודשים לאחר הגעתה לארץ ,1911רבקה מחניימי ביומנה בשנת 

רחל ינאית כתבה על  ,בדומה למחניימי 45.אך התבטאות זו אופיינית לנשים ,שהסיבה היא הוותק

 ,כדי לעבוד במערכת לא די להתכונן"[...]  :'האחדות'התלבטותה לקראת השתתפות במערכת 

דרושה ידיעה יותר מקיפה של העניינים  ,כדרך שאני מכינה את עצמי למתן שיעורים בכיתה

ינאית המעיטה בידע שלה ובשליטה שלה בחומר לעומת  46."ושליטה יותר יסודית בעברית

. שבה זכתה ,אמנם החלקית ,למרות ההשכלה הפורמלית ,במיוחד בן צבי ובן גוריון ,חבריה

   47.כשמול אלה הרגישה בטוחה מספיק" לשוליות ,לנוער"לבסוף היא החליטה לכתוב מדור 

רחל ינאית הזכירה גם קושי זה כחלק מההתלבטות שלה . מכשול נוסף היה מכשול השפה

נשות העליה השניה אכן התקשו בעברית יותר מאשר . 'האחדות'לגבי ההשתתפות במערכת 

ות מהן לא קיבלו חינוך יהודי מסורתי ולכן הגיעו לארץ ללא ידיעה בסיסית אך רב ,הגברים

גורני מציין שכשבעים אחוז מהגברים שלטו בשפה העברית בטרם עלו לארץ לעומת . בשפה זו

   48.כשלושים אחוז בלבד מקרב הנשים

התעקשו רבות  ,למרות הקושי ולמרות שלגביהן היידיש היתה השפה הכמעט יחידה

שקבעו לדבר רק  ,ידוע סיפורן של האחיות רחל ושושנה בלובשטיין. לדבר בעברית מהפועלות

אבל גם בחוגים רחבים יותר של נשים ניכרת התעקשות  49.אף ששפה זו היתה זרה להן ,בעברית

כך למשל דיווחה שרה מלכין כי הנשים בחוות העלמות הן שהפכו את הדיבור בחצר . דומה

יצרו קושי גדול  ,וההתעקשות מצד שני ,דע בעברית מצד אחדחוסר הי 50.כנרת לדיבור עברי

   .שלווה בתחושת חוסר ביטחון וחוסר רצון לטעות בהתבטאות מול קהל גדול

                                                           
 מתורגם מרוסית  ,יקי רבקה מחניימיתת ,ארכיון עין חרוד מאוחד ,'1911-1917 ,דפי יומן' ,רבקה מחניימית 44

 ישראל כחודש אחרי בואו לארץ-בארץשל פועלי ציון ' פלטפורמת רמלה'זה בן גוריון שהיה שותף לניסוח  ענייןבולט ב 45

 206' אנו עולים עמ ,ינאית 46

מרו של אבנר על תורגמה במא] הנוער[וכי מה יבינו הללו : "היא אף מוסיפה כאין עקיצה קטנה לדבריהם המלומדים של חבריה 47

 שם". או במאמרו של דוד על בעיות הישוב והתנועה

 .215' השינויים עמ ,גורני 48
  18' עמ) 1971: אביב- תל( ,עם רחל ושירתה ,מרדכי שניר: בתוך ,'עם רחל ברחובות' ,חיה ויסמן 49
 )מזיכרונותיה של פועלת ,מלכין: לןלה( 204' עמ ,'כרך ג ,הצעיר פרקי הפועל ,'מזיכרונותיה של פועלת' ,שרה מלכין 50
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תפישות מחקריות פמיניסטיות רואות בשפה ובמיוחד בשפה שנועדה לכתיבה או לדיבור 

והדבורה בציבור השפה הכתובה  51.יצירה של גברים שלגברים קל יותר להשתמש בה ,בציבור

  . 'שפת האם'בניגוד לשפת הדיבור הפשוט שהיא  ,'שפת אב'נקראת לעתים על שום כך 

בתוך הקשר זה היחס לעברית בקרב קבוצות גדולות בעם היהודי הוא מקרה מיוחד המחדד 

 ,שפה גברית -' שפת אב'העברית היתה באופן מודגש . 'שפת אב'ל' שפת אם'את ההבדל בין 

שפה שגרמה  ,ומשום כך - וכתיבה שהיתה נגישה כמעט אך ורק לגברים  שפה של לימוד

היתה זו שפת קודש שהגברים היו מחויבים בלימודה והם  52.להתרחקות ולקושי מיוחד של נשים

שגם היתה  ,שפת היומיום היתה היידיש. אלה שהשתמשו בה בטקסים דתיים ולצרכי לימוד

ידוע . ש שנשים השתמשו בהן היו כתובים ביידישאפילו במובן זה שספרי הקוד ,'שפת הנשים'

   53.'צאנה וראנה'במיוחד בהקשר זה הספר 

העברית לא היתה ברורה מאליה גם לגברים כשחלק מהזרמים האידיאולוגיים  ,עם זאת

הכינוסים הראשונים של פועלי ציון בארץ ישראל . הציוניים לא ראו בה שפה לאומית מחייבת

אף העיתון הראשון שתכננו להוציא . וקולים שלהם נכתבו בשפה זונערכו ביידיש וגם הפרוט

הפכה העברית לשפה המרכזית גם של חוגי  1910בסביבות  ,אמנם 54.בארץ היה עיתון יידי

אבל חלק מהדיבור היומיומי נשאר בשפה בה לרוב  ,פועלי ציון ולחלק מהמאבק הלאומי שלהם

ים התעקשו לדבר עברית מתוך אמונה בחשיבות נש ,למרות זאת 55.היידיש - היה קל יותר לדבר 

  . השפה כחלק מבניית הלאומיות

ועסק בקשר ' נדודי לשון'נקרא  ,1918שהתפרסם בשנת  ,מאמרה הראשון של רחל כצנלסון

מאמר  56.המורכב שבין עברית ליידיש בקרב אנשי העליה השניה והנוער היהודי המהפכני בכלל

דווקא  אשהאף שכצנלסון לא כתבה אותו כ ,ל נשים בעבריתזה יכול אולי להבהיר את דבקותן ש

                                                           
. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'צחוקה של המדוזה' ,הלן סיקסו 51

: אביב-תל( ,דמין זה שאינו אח ,לוס איריגרי; )סיקסו: להלן( 134-153 'עמ )2006 :אביב- תל(מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל

  15-17' עמ) 2003
 ,יתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע עשרה ,נשים קוראות ,איריס פרושכתבה על כך בהרחבה  52

 )פרוש: להלן( 207-240' עמ )2000 :אביב-תל(
 63-64' שם עמ 53

לטריון היהודי ולכן היא נתפשה כשפה מרכזית הייתה זו שפת הפרו. היחס ליידיש בקרב במפלגת פועלי ציון היה מורכב 54

חוגי פועלי ציון במזרח אירופה ובארצות הברית אף תפשו את עצמם . העברית נתפשה במקרים רבים כשפת הפרולטריון. וחשובה

עם . ישראל אימצו כאמור מאוחר את העברית- פועלי ציון בארץ. תנועה שהתנהלה באופן מובהק ביידיש ,כמתחרים הראשיים בבונד

  נכתב עברית ,ישראל-מצע המפלגה בארץ ,פלטפורמת רמלה -  זאת
-198' עמ) 1903-1914( העליה השניה ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'מעמדה של העברית בימי העליה השניה' ,מיכאל גרינצוויג 55

 ברית בתקופה זומצביעה על כוחה של הע 1913אבל מלחמת השפות של  1910-המאבק על השפה לא נגמר כמובן ב. 212

קובץ בעריכת  ,ח"תרע ,יפו ,הוצאת הסתדרות הפועלים החקלאים ,קונטרס חברים' בעבודה'המאמר התפרסם לראשונה בקובץ  56

כאן מצוטט המאר מתוך . ברל כצנלסון איתו היתה רחל כצנלסון מיודדת ואף עבדה איתו מעט קודם לכן בקבוצת הירקנים בירושלים

  )נדודי לשון ,כצנלסון: להלן) (1946: אביב- תל( ,ת ורשימותמסו ,ר"רחל כצנלסון שז
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לבגוד ביידיש הינו "המאמר כולו מבקש להבהיר מדוע . גברי ונשי כאחד' אנחנו'והוא מדבר ב

כצנלסון מסבירה במאמר את נטישת  57."אף כי שילמנו בעד זה כמו בעד כל בגידה ,מוכרחים

על פי ". שפת הדמוקרטיה"אף את שהיוותה עבור היהודים את שפת העם ו ,השפה החיה

היה זה " - זו שפת המהפכה  ,ראשית: המעבר לעברית נבע מסיבה כפולה שהיא אחת ,כצנלסון

 -זו שפת העתיד  ,שנית 58."מתבטא בעברית ,שבשבילינו היה הוא הרבולוציוני ,זרם המחשבה

היתה שפת העברית  ,במילים אחרות 59."ועדיין עתיד השפה העברית חבוי בעתידו של העם"

והיתה חלק מתהליך מהפכני שרכישת הריבונות  ,המודרניזציה שצריכה לעבור על העם היהודי

תפישה זו מתחברת לתפישה הלא יהודית לפיה יידיש היא דיאלקט נחות ומיושן . הוא חלק ממנו

את  ,במיוחד זו המרכז אירופית ,תפישה שיש לה חלק בהעדפה ההשכלה העברית ,של הגרמנית

עתיקה ולכן ראויה  ,העברית נחשבה גם בקרב לא יהודים לשפה אצילית 60.על היידיש העברית

דווקא טיעון זה היה קשה . שנתפשה כשפת הרחוב ,וזאת בניגוד ליידיש ,לחידוש לאומי

לבעיה זו הציעה כצנלסון פתרון . לסוציאליסטים שראו ברחוב את מוקד הפעילות שלהם

 ,פתרון זה נכון במיוחד לנשים הצעירות. פת המהפכהבמסגרתו היא הגדירה את העברית כש

 ,דומה שנכון היה יותר. שביקשו להפוך את התפישה המקובלת בחברה ולשנות את מקומן בה

הטיעון הזה לא הקהה את הקושי . העברית -ישנה -לעשות זאת בשפה החדשה ,לתפישתן

שהיתה חזקה ביותר בקרב  ,תחושת החובה להתבטא רק בעברית. בעברית ואולי אף הגביר אותו

ניתן לראות כאן גם את כוחו  ,עם זאת. הביאה לשימוש מועט בדיבור ולעיתים אף לאלם ,נשים

יש . הביטוי ,הדיבור - של המניע המהפכני בפעולה היומיומית ביותר ולא פעם החשובה כל כך 

מן בכלים לציין שההתעקשות לדבר עברית דווקא בקרב נשים נבעה גם מהצורך להוכיח את עצ

  . שנחשבו לגבריים

לא פעם נתקלו הנשים בחומה של עוינות . החלק השני של הקושי לדבר הוא הקושי להישמע

בולטת בהקשר זה התגובה שקיבלה שרה מלכין על הצהרתה שרצונה לעבוד . ובעיקר של לגלוג

אם  כתבה לאחר שטענה כי תוכל לעמוד בעבודת שונות ,"החברים צחקו לי. "עם בואה לארץ

כשהגיעה . אם כי מעודנת יותר ,בתיה ברנר נתקלה בתגובה דומה 61.לא תצליח לעבוד בחקלאות

לקבוצה לא יקבלו "נאמר לה ש ,לארץ הצהירה חזור והצהר שהיא שואפת להיות עובדת אדמה

                                                           
 10' נדודי לשון עמ ,כצנלסון 57

 11' שם עמ 58

 22' שם עמ 59

 ,ישראל ברטל: ךובת ,'מדו לשוניות מסורתית לחד לשוניות לאומית' ,ישראל ברטל; 35-40' עמ ,נשים קוראות ,איריס פרוש 60

שפת העם  –ברטל מרחיב בדבר היחס המורכב ליידיש . 30-40' עמ) 2007: אביב- תל( ,דיתבלאומיות היהו 'ארץ'ו 'עם' :ובדווי קוזק

  גרמנית ורוסית –ולשפות המקום 
 303' עמ ,'כרך ג ,פרקי הפועל הצעיר 61
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זה חלום . ואת גם אינך יודעת לדבר עברית ,לקבוצה אין מקבלים חברה צעירה כל כך. אותך

   62."חביבה

להתבטאותן  ,ורה של בתיה ברנר הוא אולי הברור ביותר להמחשת יחס החברה והחבריםסיפ

בתיה ברנר פרסמה רשימה מימיה הראשונים בארץ בדברי . של נשים בדיבור ובמיוחד בכתיבה

היו רוויי כאב כשהכאב העיקרי העולה  ,שנזכרו כאן כבר ,זיכרונות אלה.. ב.פועלות תחת השם ב

עוד . סיפורה של ברנר מתחיל בשתיקה שמקורה בקושי שלה להתבטא. מהם הוא כאב השתיקה

היא ביטאה את הקושי שלה בבכי ולא  ,הגעתה לארץ לאחרמיד  ,כששהתה אצל אחיה ביפו

קשיים שהיו מלווים  ,היא שתקה מול הקשיים שלה בקבוצה בה עבדה ,לאחר מכן. בדיבור

 ,היא שמעה את הטענות כנגדה. הקבוצה והגיעו עד לכדי עזיבת ,בעוולות שהרגישה שנעשו לה

אפילו על שאלת חברת . ולא הגיבה ,הרבה פעמים לא אליה ,את הדברים שנאמרו עליה

קשה ... פה יותר מדי ,מדוע לא תשובי"אחרי שהחליטה ללכת ולא לחזור  ,הקבוצה

 זאת מכיוון שהחברה המשיכה לדבר ולא נתנה לה שהות לענות. לא ענתה ברנר 63,"?בשבילך

היא החלה לכתוב מיד אחרי . שתיקתה של ברנר לא נמשכה. ומכיוון שמיעטה לדבר בקבוצה

סירב לקבל  ,'עזרא'לו קראה בקטע זה  ,יוסף חיים ברנר ,אלא שאחיה. שעזבה את הקבוצה

כשהגיעה למעונו בירושלים אחרי . זהו החלק הכואב ביותר בזיכרונותיה. אותה כאדם כותב

כישלון שבא לידי ביטוי הן בחוסר הסתגלותה לעבודה והן בחוסר  ,הכישלון הצורב בקבוצה

מהחדר ישבתי ] אחיה[כאשר רק יצא : "ביטאה ברנר את קשיה בכתב ,השתלבותה החברתי

כשחזר אחיה וראה אותה כותבת מכתב שאינו מיועד ". לכתוב ולא הרגשתי כיצד הזמן עבר

תגובה זו השתיקה את ". לי לדבר איתךכי הדמעות אינם נותנים : "אמר לה ,למשפחה המרוחקת

. הבטיחי לי שיותר לא תכתבי: "אמר ,אחרי שקרא את הכתוב מספר פעמים. ברנר לשנים רבות

אל תתעסקי . ואת ילדה צעירה ,הכתיבה מזקינה את האדם והיא גם משרה עליו מרה שחורה

בתיה  64."ישראל זה נחוץ לנו יותר בארץ. השתדלי יותר טוב לאפות לחם ולחלוב פרות ,בזה

אלא שברנר האח המשיך ואחרי הרצאה אליה  ,"שבוע ימים כמעט לא דיברנו" :ברנר הוסיפה

מתי תוכלי את  -בוודאי חשבת ? עכשיו הגידי לי את האמת על מה חשבת: "הלכו יחד אמר לה

  .אמירה זו הוסיפה להחלטת האחות לשתוק 65."?לא כן ,לעמוד על הבמה ולהרצות ככה

יוסף חיים קרא את . של בתיה ברנר מביתו של אחיה כתבה עוד רשימה אחתלפני צאתה 

ואף על פי כן יש בה דבר  ,אין להבין את הכתוב ,לכתיבתך אין שפה ואין סגנון: "הרשימה והגיב

אבל לאיש עובד אין הדבר  ,אפשר היה לבטל על זה זמן ,אילו לא היית רוצה להיות פועלת. מה

                                                           
  38' דברי פועלות עמ ,.ב.ב 62
 50' שם עמ 63

 50' שם עמ 64

 51' שם עמ 65
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את המחמאה בתוך  ,א שמעה את היש בתוך האין של אחיהבתיה ברנר כבר ל 66!"כדאי

היא יצאה ". ?מה עשית - : אחי עמד חיוור. "היא לקחה את הרשימה וקרעה אותה. הביקורת

  . ללמוד לחלוב פרות ולאפות לחם

היא לא חזרה לכתוב מלבד . דבריו של יוסף חיים ברנר התוו את דרכה של אחותו לכל חייה

 ,עין חרוד ,בקיבוצה ,בערוב ימיה ,ועוד רשימות אחדות' פועלות דברי'רשימה כואבת זו ב

 ,היא היתה ידועה כפועלת חרוצה שרבות קינאו ביכולה לעבוד. שבאחת מהן חזרה על סיפור זה

במילים ספורות . היא ידעה לבטא דברים בצורה מיוחדת". יוצאת דופןוכבעלת יכולת ביטוי 

כתב עליה  67,"ם בימים קשים ואם בימים טוביםא ,היתה מביעה דעתה על מאורעות החיים

כתבה  68,"בתיה היתה מחוננת ביכולת ביטוי שלא באה על גילויה המלא. "סלוצקין אליעזר

 ,אבל בתיה ברנר לא חזרה לכתוב ומיעטה מאוד להתבטא גם בעל פה. המשוררת יוכבד בת רחל

  . אפילו במהלך האסיפות של קיבוצה

הוא . יים ברנר כנגד כתיבתה של אחותו לא כוון להיותה אשהאף אחד מנימוקיו של יוסף ח

הוא  ,בנוסף. טענה שחוזרת בכתביו הספרותיים והפובליציסטיים ,טען שעדיף לעבוד מלכתוב

כישלון שלבטח השפיע על התגובה שלו למעשי  69,עצמו היה מאוכזב מכישלונו בעבודה

את ועל רקע הקושי של נשים בכלל ובכל ז ,עוד הוא טען שכתיבתה אינה בוגרת דיה. אחותו

היתה לתגובתו של ברנר מימד מגדרי  ,במיוחד בכתיבה ,לבוא לידי ביטוי ,ובתיה ברנר בפרט

מימד זה בולט במיוחד לאור טיפוח פרחי סופרים אחדים . והיא זו שהשתיקה את אחותו

   70.בתקופות שנות בחייו

במיוחד אבל משולבים בו גם השתקתה של בתיה ברנר הוא סיפור כואב -סיפור שתיקתה

 20-היו בתחילת המאה ה. מרכיבים משפחתיים וגילאיים וכן תגובתה שלה לדברי אחיה

התרחשו מספר מקרים של השתקה ממשית של נשים בגלל היותן נשים או לפחות של חוסר 

לשאלת 'כך מספרת תחיה ליברסון ברשימה . נכונות לקבל אותן כמי שזכאיות להביע עמדה

בנוגע לסידור העבודה ולקשר  -ובצדק  -מכירה אני קבוצה מהוללת בפי כל "כי ' תהפועלו

ז לא יכלו "ובכ[...] בקבוצה זו עבדו מהפועלות המנוסות והכי מסורות [...] המאגד את חבריה 

ולא רצו להשלים עם העובדה כשראו שהפועלות  ,הפועלים להתרגל לחשוב אותן לחברים ממש

   71."בנוגע להנהלת העניינים ועומדות בתוקף על דעתןמביעות דעות חופשיות 

                                                           
 52' שם עמ 66

  17' עמ )1971: דעין חרו( ,בתיה ברנר: בתוך ,סלוצקין. א 67
  19' שם עמ ,יוכבד בת רחל 68
 58-59' עמ) 1984: אביב- תל( ,תנועה בנקודה ,עדה צמח 69

 69-70' עמ) 1999: אביב-ירושלים ותל( ,חיי עגנון ,דן לאור 70

  97-101 'עמ ,פרקי חיים ,ליברסון תארה גם את התגובה של אותה קבוצה לדבריה ליברסון. 213' עמ ,'כרך ג,פרקי הפועל הצעיר 71
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הקושי לדבר והקושי של הסביבה לקבל את הדיבור הנשי הפומבי הביאו לשתיקה של רוב 

הצעירות לא ביטאו אם כך את תפשיתן הפוליטית במילים . הפועלות עד לתקופה מאוחרת למדי

 ,בעבודה החקלאית -במעשיהן אלא  ,ולא הובילו את ניסוח התפישות הרעיוניות של התקופה

המשיכו נשים רבות למלא את התפקיד הפוליטי  ,במקביל לשתיקה. בקבוצות ואפילו בשמירה

כך היו בתי הצעירות מקום ההתכנסות המקובל במושבות . שמילאו גם לפני העליה ,הארגוני

בבתי כשפעמים רבות היו הכינוסים הפוליטיים מתקיימים  72כפי שכבר נזכר כאן ,בהן חיו

הדפיסו בביתה של אחת הצעירות שהיה ' הפועל הצעיר'גם את הגיליון הראשון של  ,כך. הנשים

חלק מהצעירים הזכירו שנהגו להתכנס בבתי הצעירות כי שם  73.על פי עדותה מרווח במיוחד

. כך או כך הפכו בתיהן של הצעירות למרכז ארגוני פוליטי. היה תמיד תה או משהו לאכול

  .ים של הצעירות שימשה המשך ישיר לארגון הכנסים שבו עסקו לפני העליההכנסת האורח

שכן היו אלה מקומות מפגש אידיאליים  ,פתיחת מטבחי הפועלים המשיכה את המגמה הזו

יצירת קבוצה  ,מראש נתפשו המטבחים כמעשה פוליטי של ארגון. להתכנסות פוליטית

פעם מועדוני פועלים וחלקם היו מסונפים  היו המטבחים לא ,כפי שכבר הוזכר כאן. ומחויבות

מיקם אותן  ,מקומן של הנשים כמפעילות המטבחים והאחראיות עליהם. למפלגות ולהסתדרויות

  .ולא על התוכן שלה ,שוב כאחראיות על הארגון ועל יצירת המסגרת

לא היה משופר  ,שגם היחס אל הנשים שהשתתפו במעשה הפוליטי ללא קול ,יש לציין

ברובד הגלוי עודדו גברים רבים את הנשים להשתתף במעשה . קרב רבים מהצעיריםבהכרח ב

אולי היתה זו הביקורת . אבל ברובד הסמוי גם ההשתתפות הדוממת הביאה לביקורת ,הפוליטי

הביקורת הבולטת ביותר על . על המעשה הפוליטי כולו אך בכל זאת היא כוונה כלפי נשים

אמנם בתיאור . צויה בכתיבה הספרותית של יוסף חיים ברנרהשתתפות נשים במעשה הפוליטי מ

משתתפות שתי הדמויות ' בין מים למים'ישראלי הראשון שלו -אסיפת האבל ברומן הארץ

מזדהה עם  ,הדמות החיובית יותר ,ואמנם אהודה -אהודה ופנינה  -הנשיות המרכזיות ברומן 

 ,המשורר ,לא רק דוד יפה ,זאת אך בכל ,המסרים הפוליטיים ומשתתפת באסיפה בכל ליבה

מנצל את האסיפה לפלירטוט מובהק עם שתי הצעירות אלא גם אהודה מתאהבת למעשה ביפה 

-אידיאולגית-מצב זה מגחיך במעט את השתתפותה בכינוס שכוונתו לאומית 74.באסיפה זו

מכאן ' ביקורת ברורה יותר על עיסוק הנשים בפוליטיקה מופיעה ברומן המאוחר יותר. פוליטית

כתוצאה מהפעילות הפוליטית הרבה של  ,נכדו של אריה לפידות ,שם מת הילד הרצל ,'ומכאן

ואף  ,אפילו ברגעי משבר ,אשה עצלה שאינה עוזרת בפרנסת הביתאשה זו מתוארת כ. אמו

                                                           
 118' עמ) 1987 :אביב- תל( ,ספר מאוחר ,חיה רוטברג 72

  .51' פרקי חיים עמ ,ליברסון 73
   1191-1192' כתבים עמ ,ברנר: בתוך ,'בים מים למים' ,יוסף חיים ברנר 74
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ירת באור מגוחך פעילות זו מצו. יםיבארגונים ציונ אבל היא פעילה מאוד; מזניחה את ילדיה

    75.מותו של בנה הקטן שהצטנן בזמן אחת הישיבות: מביאה לאסון למדי והיא אף

הקרבה הזו לעשיה הפוליטית הממשית כמו גם ההשתתפות הממשית בהקמת מפלגות כגון 

למעשה כשלבסוף נדחפו נשים אל . לא קירבה את הנשים להשגת מטרותיהן' הפועל הצעיר'

  . לדבריהם של חבריהן הגבריםהצורך לגבות את מעשיהן בהסבר מנומק היה זה כתגובה 

  

  76"קול האשה לא נשמע עדיין במידה המספיקה"

משום שחסרות  לאאבל  ,גם אני אומרת שאנחנו צריכים למשוך יותר את האשה לעבודה"

". אלא משום שגם היא מחויבת להשתתף בפועל בעבודת התחיה שלנו ,פועליםלמבשלות 

תיעוד הראשון של ניסוח שאיפותיהן של נשות הם ה ,שנזכרו כאן ,דברים אלה של יעל גורדון

' הפועל הצעיר'גורדון אמרה את הדברים באסיפה השנתית של . העליה השניה במעמד ציבורי

כלומר מתוך הצורך של הנשים  ,גם הדברים האלה לא נוסחו מתוך עצמם ,עם זאת. 1910בסוף 

שהתייחסה לנשים  ,יםהגבר ,אלא כתגובה להצעה של אחד החברים ,לנסח את מקומן בחברה

וכדי שנשים  ,במעמד ציבורי ,הפועלת ,עד אז לא עלתה שאלת האשה ,ככל הנראה. כמבשלות

  .יעלו אותה הן היו זקוקות לאמירה שנתפשה על ידן כפרובוקציה

נשים השתתפו באסיפות ובוועידות אבל  1910-עד לאסיפה השנתית של הפועל הצעיר ב

 ,במקביל. בניסוח דרכי האידיאולוגיה ודרכי הפעולה ,רמעטות מהן לקחו חלק פעיל בדיבו

חידד  1910- ניסוח שאלת האשה באסיפה ב. עד לישיבה זו ,ככל הנראה ,שאלת האשה לא עלתה

באופן ברור חסרון בהתנהלות הפוליטית המוצהרת או המנוסחת של נשים בנושאים הקשורים 

שאלת 'כך היה הנושא . אחריו למקומן של נשים בחברה עד לאותו הרגע ובאופן חלקי גם

בניגוד למאבק של רבות מהפועלות במישור המעשי  ,'שאלת האשה העובדת'ולא ' המבשלת

הן נתפשו  ,חרף העובדה שלא מעט נשים עסקו בחקלאות ,בתקופה זו. הלא מדובר ומוסבר

 לדבר בעצמן ולהסביר ,כך נראה ,הדרך היחידה לצאת מהמבוך הזה היתה. קודם כל כמבשלות

  .את עמדתן

סקירה מהירה של דיווחים על אסיפות ופגישות שנערכו בשנים הראשונות של תקופת העליה 

אפשר ' השומר'את אסיפות  77.השניה מעלה שנשים נכחו בלא מעט פגישות אך מיעטו להתבטא

שכן מניה שוחט היתה בין הדוברים הרשמיים בכינוסים הללו ואף פתחה  ,לראות כיוצאות דופן

                                                           
  1310' עמ כתבים ,ברנר: בתוך ,'מכאן ומכאן' ,ברנר. ח.י 75
 רשימות  ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,שנות העשרים ,)?(הרצאה שנשאה בגולה  ,'קול האשה' ,חיותה בוסל 76

 ,הפועל הצעיר ,יוסף שפירא ,למרות שהשתתפה בו ,כך לא מוזכרים דבריה של מלכין בכינוס היסוד של הפועל הצעיר למשל 77

גנה אחרי הפ-שלמה צמח מזכיר בהחלט את הביטוי הרעשני משהו שלה במסיבה. 27-31' עמ )1968: אביב-תל( ,רעיון ומעשה

  )בשנה ראשונה ,צמח: להלן( 230' עמ )1965: אביב- תל( ,שנה ראשונה ,למה צמחש ,האספה
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אלא ששוחט אינה אלא יוצאת מן הכלל  78,בכפר תבור' השומר'וס הראשון של את הכינ

גם היא לא תפשה את פעילותה כפתח לנשים אחרות וחוסר שביעות הרצון . שמוכיחה את הכלל

היו הנשים ' הפועל הצעיר'גם בגיליונות  79.שלה מהשתתפות נשים בשמירה מבהיר עניין זה

 -רותי בו התפרסמו יצירותיהן של שתי כותבות עיקריות הן בחלק הספ ,הכותבות מעטות ביותר

שתי  81.אביב שגדלה ברחובות-מורה בתל ,ויהודית הררי ,הידועה יותר כציירת 80,אירה יאן

 ,כך למשל. כותבות אלה לא היו חלק מציבור הפועלות וכתיבתן לא מייצגת את הפועלות

אופייני . י בסיפורים אלהשאיפתן של נשים לעבודה חקלאית כמעט ולא באה לידי ביטו

בו התייחסה הכותבת לחשיבות העבודה של נשים במשק  ,שמאמרון שעסק גם בנושא זה

   82.'אחת הפועלות'ולא ' בת איכר'חתום בשם  ,החקלאי

 ,גם בתוך המיעוט הזה. הכתיבה המועטה של נשים היתה אופיינית לתקופה הזו בכל העולם

אבל בחברה צעירה ויודעת קרוא  83,פובליציסטיקהנשים כתבו בעיקר ספרות ועסקו פחות ב

בולט  ,שבה נשים תפשו את עצמן כשוות בתפישה האידיאולוגית ,וכתוב כמו העליה השניה

  .היעדר הכתיבה של נשים המבטא קושי מיוחד שאינו קשור רק לשפה

האשה בצורה שחייבה -בה עלתה שאלת המבשלת ,'הפועל הצעיר'מעט לפני ועידת  ,1910- ב

כתב העת  ,'האחדות'אז החל לצאת כתב העת . השתנה במידה מסוימת גם עניין זה ,ים להגיבנש

שבין ארבעת חברי המערכת שלו היתה גם רחל ' פועלי ציון'של מפלגת  ,העברי ,ישראלי- הארץ

דומה שחבריה במערכת ראו חשיבות מיוחדת לקולה בפרט . שכעורכת נדרשה גם לכתוב ,ינאית

היא עצמה לא היתה בטוחה ביכולתה ואף העלתה  ,כפי שכבר נזכר כאן. ולקולה כאשה בכלל

                                                           
ישראל שוחט אינו מציין מי פתח את האספה ותיאור האספה כולו ; 45' עמ ,קובץ השומר ,בן צבי. י; 144' אנו עולים עמ ,ינאית 78

אין משום הערה זו כדי לרמוז שדווקא ". אושר" ,"הושמע" ,"נמסר": המדברת או המדברים ,הוא בלשון סביל בלי לציין את המדבר

. דומה שרוח הקונספירציה שלא עזבה את אנשי השומר חייבה זהירות בשמות: כיוון שמניה שוחט היתה הדוברת לא נכתב מי דיבר

   20' עמ ,'השומר'ספר  ,ישראל שוחט
 70-71' עמ )ו"תשל: ירושלים( ,מניה שוחט ,רחל ינאית בן צבי 79

שנה  ,הפועל הצעיר ,)פליטון קטן(' מיומנה של ירולשמית; '10' עמ ,ח"תמוז תרס 10גליון ' שנה א הפועל הצעיר' אגדת ההיכל' 80

 ,הפועל הצעיר ,'האחווה; '10-11' עמ ,ו"טבת תרס ,7גליון ; 8-9' עמ ,ו"כסלו תרס ,5גליון ; 9-10' עמ ,ט"חשוון תרס ,2גליון  ,שניה

הציירת אירה יאן  ,אשה לבדה' ,נורית גוברין: על סיפוריה של אירה יאן. 13-14' עמ ,3.6.1909 ,ט"ד סיוון תרס"י ,15ן גליו ,שנה שניה

 ,רות בקי קולודני: מבט רחב יותר על יאן; )1989: אביב-תל( 354-392' עמ ,דבש מסלע ,נורית גוברין: בתוך ,'ישראלית- כמספרת ארץ

 ,עקבות פרשת אירה יאן ביצירת ביאליק :לנתיבה הנעלם ,זיוה שמיר; )2003: אביב- תל( ,אירה יאן מסע בעקבות :הכניסיני תחת כנפך

    )2000: אביב-תל(

   194' עמ )1984: אביב-תל( סיפורי נשים בנות העליה הראשונה ,יפה ברלוביץ 81
 'אדר א ,5 ,)ח"תרס(שנה ראשונה  ,הפועל הצעיר 82
 ,יניה וולף'של ורג' חדר משלך'המוקדם והידוע בין הספרים הוא . המאה העשרים לא מעט נכתב על נשים כותבת בתחילת 83

ראו גם . יש כמובן לזכור שלרוב הנשים בעולם לא היתה זכות בחירה בתקופה זו ומערבותן בפוליטיקה נתפשה כמהפכנית. שנזכר כאן

 46-47 ,  סטוריהירבעון לה: זמנים ,1880-1993טיקה היסטוריה ופולי ,'היסטוריה של נשים: למלאך ההיסטוריה יש מין' ,בילי מלמן

  19-33' עמ) 1993(
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על  - ואני איני יכולה להבליג על מצוקת נפשי : "את ספקותיה בפני חברה למערכת דוד בן גוריון

אך כדי  ,'האחדות'אמנם פעלתי בשקידה בוועדה למען ? האם נכון שאשתתף במערכת: ספקותי

חבריה במערכת עודדו אותה ואף הבטיחו לה תמיכה  84....]"[ ,לעבוד במערכת לא די להתכונן

 ,כזכור. לינאית הוקצה מדור מיוחד והיא פרסמה רשימה כמעט בכל גיליון. בכתיבה בעברית

קהל בו הידע שלה נחשב  ,היא ייחדה את כתיבתה לקהל אליו הרגישה שהיא יכולה לפנות

ם הגיליונות הבינה שמאמריה נגישים עם הזמן ופרסו ,אבל. לשוליות ,לנוער -מספק בעיניה 

או כפי שכתבה בעדינות  ,יותר ממאמריהם של חבריה ודומה שלמדה להבין את ערכה שלה

על תורגמה או ] בן צבי[במאמרו של אבנר ] שוליות ונערים[וכי מה יבינו הללו "מסויימת 

אבל  ,דיין לגבריםהרצינות נשארה ע 85.";על בעיות הישוב והתנועה] בן גוריון[במאמרו של דוד 

 ,מכאן והלאה נשמע קול אשה ברור בכתיבה של אנשי העליה השניה באופן קבוע פחות או יותר

היה זה קול האשה אבל לא שאלת האשה . 1912- שנמשך עד שינאית נסעה ללמוד באירופה ב

בשלב  86.)בעל פה עסקה בו על פי עדותה(' האחדות'ב ,אותה ינאית לא העלתה בשלב זה

  . כתיבתה של ינאית היתה קול יחידהראשון 

לא רק שנשים מיעטו להתבטא אלא גם שנושא נשים ועבודת נשים כמעט ולא בא לידי ביטוי 

של  –ישראליות -נושא זה אינו עולה ממצעי שתי מפלגות הפועלים הארץ. בכתב בתקופה זו

. ותה התקופהשנכתבו בא 87,)1906(' פועלי ציון'של ' מצע רמלה'ו' הסתדרות הפועל הצעיר'

אם כי שרה  ,שני אלה מוקדמים למדי ואפשר לטעון ששאלת האשה עוד לא עלתה בתקופה זו

כבר היתה בארץ וכבר חוותה אכזבות בתחום ' הפועל הצעיר'שהיתה מרכזית בין אנשי  ,מלכין

אולם גם במניפסטים ובמאמרים . והיא לא היתה יחידה ,העבודה שהיה חשוב לה כל כך

ובתוכנית ' החורש'כך שאהל זו אינה כלולה בתוכנית  ,לא מופיע עניין האשה מאוחרים יותר

הפועלת כבר -בתקופה בה שאלת האשה ,אף ששתי תוכניות אלה מאוחרות בהרבה ,'השומר'

אף לא מופיעים ענפי החקלאות ' החורש'בתוכנית  88.)1909(היתה קיימת באופן ברור 

אלא פלחה  -לולנות  ,ירקנות ,רפתנות -לנשים שבתקופה זו התחילו לראות אותם כמיוחדים 

  .בלבד

                                                           
 206' אנו עולים עמ ,ינאית 84

-אפשר ללמוד מדיון שנערך בועידה השביעית של פועלי ציון בארץ' האחדות'על הקושי שעוררה השפה הגבוהה והקשה ב. שם 85

להנהיג שפה יותר קלה "יים בין הפועלים ואחד הפתרונות היה הועידה לא היתה מרוצה ממספר המנו. א"ניסן תרע' כ- ח"י ,ישראל

-תל( ,תעודות רעיוניות ופרוגרמאטיות ,)1905-1919( ישראל-ארץב' פועלין ציון' ,)עורך(יהודה סלוצקי : מצוטט כאן מתוך." ופשוטה

  .42' עמ) 1978: אביב
 208' אנו עולים עמ ,ינאית 86

שני המסמכים התפרסמו לאחרונה בצמוד זה לזה בכרך . 158-160' עמ ,'כרך א ,פרקי הפועל הצעיר -מצע הפועל הצעיר  87

 47-51' עמ 1997 ,בהוצאת יד יצחק בן צבי' העליה השניה'המקורות מתוך שלושת כרכי 

 )קובץ השומר: להלן( 33-35' עמ' עמ) ז"תרצ :אביב-תל( ,קובץ השומר 88
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הביא בשנת  ,בקולמוסן או של קולן של נשים בפרט ,בכלל ,העדר ניסוח בעיותיהן של נשים

 ,'הפועל הצעיר'באותה אסיפה של  אשהלניסוח הבוטה של שאלת המבשלת ולא שאלת ה 1910

שמרכזה שאלת האשה  ,תאלא שבתקופה זו כבר כמה נשים היו בשלות לפעילות פוליטי

קודם כל  ,כפי שכבר הוזכר כאן ,התהליכים שהביאו לפתיחת חוות העלמות הביאו. בחברה

מכינוס הפועלות . ולתחילתו של ביטוי נשי 1911לכינוס הפועלות הראשון בכנרת באפריל 

שלב  -אפשר ללמוד על השלב החדש בפוליטיקה של נשות העליה השניה  1911-בחוות כנרת ב

הכינוס הוגדר מראש ככינוס לנשים  ,ראשית. אבל גם על הקשיים של השלב הקודם -בור הדי

מדוע סגרו את הכינוס . ולכן לגברים לא ניתנה זכות כניסה אליו" בדלתיים סגורות"בלבד 

ידעו החברות . א: "שנים לאחר מכן 15ניסחה את הסיבות לכך ) מימון(עדה פישמן ? לגברים

אלא מתוך סקרנות  ,ם אינה נובעת מתוך יחס רציני לעצם העניין הנידוןשל החברי םשהתעניינות

חוסר ההרגל להתבטא  ,חבלי הביטוי הקשים בכלל אצל החברות ובפרט בעברית. ב. גרידא

הנשים  89."לא נתנו להן להשמיע את דברי שיחתן באזני זולתן. 'וכו' באספות וביישנות סתם וכו

הסיבות היו כפי שכבר הוזכר כאן הקושי שלהן להתבטא . התקשו אם כך להתבטא מול הגברים

אלה כמובן גם . בציבור הכולל גם את הקושי בעברית והקושי של הגברים לקבל את דבריהן

הסיבות למיעוט הביטוי שלהן בציבור מעורב ובמיוחד מיעוט הדיבור שלהן בנושא האשה 

  . הפועלת

ובכל זאת  ,"הוצאת קיטור"עיקרו היה המפגש בכנרת היה לא רשמי ו ,כפי שכבר הוזכר כאן

הביטויים . הוא היה גם מעשי שכן הפעולות שמעו בו על תוכנית חוות העלמות תוך כדי הקמתה

לא  ,ונשאו אופי רשמי 1914-כמו גם ועידות הפועלות שהחלו ב ,הפומביים הבאים של פועלות

עילות המשותפת של נבעו באופן ישיר מהמפגש הזה אלא מהפעילות של חוות העלמות ומהפ

אבל האופי הנפרד של הכינוס המשיך בפעולות הפוליטיות הארגוניות . נשים בחוות העלמות

  . הן בועידות הפועלות והן בקבוצות הפועלות ,של הנשים

חוות העלמות הביאה לביטויים פומביים רבים יותר של נשים כשרוב הביטויים הללו היו 

שהתפרסם עוד לפני הקמת  ,הראשון של ממשי בנושא לאחר המאמר. סביב החווה והנעשה בה

הפועל 'התפרסמו על גבי גיליונות  ,1910-ב' הפועל הצעיר'החווה וכמעט במקביל לאסיפת 

של  ,המאמר הראשון. שהיו קשורים לחוות העלמות ,ארבעה מאמרים בנושא הפועלת' הצעיר

שהחל  ,שלושה מאמרי פולמוסאחריו הופיעו  1912.90- התפרסם ב ,'הפועלת בכנרת'שרה מלכין 

                                                           
 )תנועת הפועלות: פישמן: להלן( 17' עמ ,)1929אביב -תל( ישראל- ארץתנועת הפועלות ב ,עדה פישמן 89
  11' עמ 13 ,ב"תרע ,שנה חמישית,הפועל הצעיר ,'הפועלת בכנרת' ,שרה מלכין 90
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- שהתפרסמו ב 91,ונמשך בשתי תגובות' לשאלת הפועלת החקלאית'במאמרה של שרה טהון 

אל המאמרים האלה . אין זה יבול גדול במיוחד אבל על רקע ההעדר הקודם הוא רב מאוד. 1913

נשים על עבודת ה -  92חלקם סטטיסטיים וחלקם ארוכים מעט יותר -אפשר להוסיף כמה דיווחים 

היו מסמך נוסף שדן בעניין האשה  ,אותן ניסחה חנה מיזל ,מטרות חוות העלמות. במושבות

  . בכתב

סיבת מיעוט הכתיבה של נשים עד כאן וגם מכאן והלאה לא היתה חוסר עניין של עורכי כתבי 

כך גם מלכין קיבלה מספר . חבריה של ינאית עודדו אותה לכתוב ,כפי שכבר הוזכר כאן. העת

הוא ביקש  ,ראשית. שדחק בה לכתוב לעיתון ,יוסף שפרינצק ,בים מחברה להנהגת המפלגהמכת

שתכתוב על חוויותיה בגליל ורק אחר כך ביקש מאמר על שאלה הפועלות כשלאחר פרסום 

הוא לא מיהר  ,אמנם כשמלכין העבירה לו מאמר 93.המאמר ביקש ממנה להמשיך לכתוב

אולם שפרינצק  ,בת זוגו של שפרינצק ,על כך לחנהלפרסמו ואף גם לכך שנעלבה וסיפרה 

   94.ל"מצידו התנצל על התקרית ותירץ אותה בעומס ובנסיעה לחו

כמעט כולם . מאפיין משותף לכמעט כל המאמרים שנכתבו היה שלא נכתבו באופן עצמאי

כתיבת המאמר של מלכין היתה תגובה . היו תגובות לניסוח קודם של שאלת האשה הפועלת

שוב . ו של שפרינצק וכתיבת יתר המאמרים היתה בתגובה למאמר שהרגיז את הצעירותלבקשת

זכתה שאלת הפועלת להתייחסות שלא מקרב הפועלות ושוב ההתייחסות לא תאמה את תפישת 

הפעם לא היה זה גבר שהתייחס לשאלת המבשלת אלא אשה מקרב . הצעירות ואף נגדה אותה

ישראלית -ארץ- אשה שבאה מתוך הבורגנות הציונית ,'אזרחיות'הנשים שמאוחר יותר כונו 

   95.שרה טהון -העירונית המתהווה 

אגודת הנשים 'טהון היתה נציגת . הפולמוס בין טהון לצעירות כבר הובא כאן בהרחבה

התפישה . ארגון נשים ציוניות מגרמניה שמימן את חוות העלמות -' י"לעבודה תרבותית בא

היה שונה  ,דהיינו אופי המודרניזציה שעל האשה הציונית לעבור ,שלה בעניין האשה הציונית

מתפישתן של חלק גדול מהפועלות והיא הובעה בצורה ברורה ואף מתריסה וביקורתית 

כמה ' הפועל הצעיר'שני המאמרים שנכתבו בתגובה למאמרה של טהון והתפרסמו ב. במאמרה

                                                           
לשאלת הפועלות  ,טהון: להלן( 1913 ,במרץ 14 ,24 ,שנה ששית ,הפועל הצעיר ,'לשאלת הפועלות החקלאיות' ,שרה טהון 91

ניסן ' ד ,1913 ,באפריל 11 ,26 ,שנה ששית ,הפועל הצעיר ,'טהון' אודות מאמרה של הגב דברים אחדים' ,קבוצת פועלות ).החקלאיות

 שם ,'לשאלת הפועלת' ,תחיה ליברזון; )טהון' אודות מאמרה של הגב ,קבוצת פועלות: להלן(ב "תרע

 22' עמ ,38-39 ,ג"תרע ,שנה ששית ,הפועל הצעיר: כך למשל 92

יש לציין שמלכין . IV-104-736-27, ע"אה ,ד"תרע ,ג"כסלו תרע' משפרינצק למלכין ז ,ב"ו בניסן תרע"כ ,משפרינצק למלכין 93

הם כפי על חלק ניכר ממכתבי שפרינצק ואחריםת מכתבים ולא ענתה להיא גם מיעטה בכתיב –בכתיבת מאמרים לא רק שמיעטה 

 שעולה מתלונותיהם

 שם ,ג"כסלו תרע' ז ,שפרינצק למלכין 94

 193-196' עמ ,)2007: אביב-תל( ,אתגר המגדר ,מרגלית שילה:בתוך ,'תה של האשה בעליה השניהלדמו' ,מרגלית שילה 95
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זיקו חברות הגרעין הקשה של מהווים ניסוח ברור של המשנה שהח ,שבועות אחרי מאמרה

ונהוג ' קבוצת פועלות'במיוחד הדבר נוגע למאמר הראשון עליו חתומה . פועלות העליה השניה

אופייני להתנהלות הפועלות עד אז שהניסוח הברור הזה לא בא  ,כאמור. ליחסו לשרה מלכין

ה פוליטית מתוך הצורך להסביר את עמדתן ולגבות את הפעולה המעשית שלהן בפעול ,מאליו

אלא כתגובה לניסוח עמדה אחרת שיכולה היתה להוות איום על עבודתן  ,אידיאולוגית

מחויבות של נשים כמו : מיצוי עמדתן הפוליטית במאמר מובא כמעט במשפט אחד. המעשית

אליו יש לצרף את ההצהרה ". בעבודה בשדה בחיק הטבע ,תחית הכלל על ידי הפרט"גברים ל

הוא ביטוי  ,1913-שנוסח רק ב ,ניסוח זה. לות מתחמקות מעבודת הביתהברורה כי אין הפוע

התפישה שנשים כמו גברים . צלול של עמדתן שיכול היה לשמש את הפועלות היטב במאבקיהן

יכולה היתה לשמש  ,מחויבות לעשיה חקלאית שכן רק גאולת הפרט תביא לגאולת העם היהודי

בתפקיד האשה כשהתוספת של המחויבות לעבודות כבסיס מצויין לנשים בכל הדיונים שעסקו 

גם לאחר שהחלו להאבק באופן מסודר על  ,אבל. הבית היתה יכולה להקל על דיונים אלה

הן מיעטו להשתמש  ,אחרי שהחלו ועידות הפועלות ובחרו יצוג של הפועלות ,מקומן בחברה

 "הפרט כלל על ידיתחית ה"שאול מדוע העקרון לבמהלך הפוליטי שעשו חשוב . בניסוח הזה

לפחות ככל  ,החיצוניים של הצעירות ים ומתניםשאבדיונים הפנימיים ובמככל הנראה לה עלא 

בהתחשב בכך שזהו טיעון שקשה היה לעמוד בפניו כיוון שהתאים  ,שאלה הגיעו לידינו

  .לתפישה של רוב אנשי העליה השניה

הביא את צידה השני של  ,סוןמאמרה של תחיה ליבר ,מאמר התגובה השני למאמרה של טהון

היא שאלה . טענות שכנגד ,"לעומתיות"טענותיה של ליברסון היו . עמדת נשות העליה השניה

חשובה מכולן לעניין הפוליטיקה היא טענתה . מה נעשה בצורה לא נכונה ולא במה נכון לעשות

ר נזכרה טענה שכב ,אינו מובא בחשבון ,בעיקר המבשלות ,של ליברסון שקולן של הנשים

   96.כאן

אפשר לראות את חנה מיזל כיוצאת דופן בכל הנוגע לניסוח עמדותיה שכן במהלך הפעולה 

להקמת חוות העלמות היא ניסחה את הרעיון בית הספר החקלאי לנשים ועבודת נשים בחקלאות 

 ניסוח העמדה היה מתוך צורך ,אבל גם כאן. בכלל והציגה אותו בפני עסקנים ומנהיגים ציוניים

מצאו הנשים הצעירות את קולן  ,אם כך ,בשלב זה 97.ועל מנת לקבל תמיכה כלכלית ואחרת

למעשה הצעירות גילו שללא ניסוח עמדתן בכתב ובעל פה לא תהיה . משום שנאלצו למצאו

                                                           
פרסום . בזמן כתיבת המאמר ישבה ליברסון בדגניה אם כי לא היתה חברת הקבוצה .213' לשאלת הפועלת עמ ,תחיה ליברסון 96

אחרים כעסו . חלק מהחברים כעסו על הביקרות. ן בקבוצהלדיו ,על פי עדותה ,המאמר ובמיוחד הביקורת המרומזת על הקבוצה הביאו

את תיאור האירוע היא פותחת במילים . ליברסון החליטה לעזוב את המקום ובהזדמנות הראשונה אף עשתה זאת. על הכועסים

." בוצת דגניהאולם הוא חולל סערה עזה בין חברי הק ,דומה כי קשה להעלות על הדעת שטמון במאמרי חומר נפץ מסוכן"המיתממות 

 100-101' פרקי חיים עמ ,ליברסון

 36-38' עמ) 2007: רמת אפעל( ,מפעל חיים -חנה מיזל: שלהבת ירוקה ,אסתר כרמל חכים 97
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מבחוץ הבינו הצעירות שהעשיה הממשית  ימתוך הגירו. לעבודה המעשית שלהן כוח מספק

  .וזו מחייבת ניסוח עמדות בלי לצפות שיובנו רק ממעשיהן חייבת להתלוות לעשיה פוליטית

. עברו הצעירות תהליך שלמעשה נכפה עליהן מבחוץ ,עמדתן ,בכל הקשור להשמעת קולן

חוסר הנוחות שלהן מהצורך בביטוי פומבי כמו גם קשיי השפה השתלבו בתפישה כללית של 

רות בעשיה שלא היתה מלווה כך החלו הצעי. אנשי העליה השניה שהמעשים חזקים מהמילים

לא הביאו אותן לניסוח ברור  ,הסיזיפיות של העבודה והצורך להתעקש פעם אחר פעם. במילים

גם כשחבריהן הגברים החלו בפעילות פוליטית ובניסוח ברור של מטרות ושל . של מטרותיהן

של גברים  רק איתגור חוזר ונשנה של תפישת האשה בציונות. לא עשו כך הנשים ,דרכי פעולה

הן בחרו להתבטא . ונשים והביאו כמה מהפועלות לנסח את רעיונותיהן ואת דרכי הפעולה שלהן

כאשר אחרים התייחסו אליהן שלא כפי שהן ראו לנכון או : בציבור רק כאשר נדרשו לכך

אבל גם כשכבר בחרו לדבר נתקלו בכל הקשיים . כשהתבקשו באופן מפורש לדבר או לכתוב

. הן קשיים של ניסוח ושפה והן קשיים של יחס הגברים להתבטאות הנשים בציבור - שלהם ציפו 

כשהנשים כבר בחרו לנסח את דבריהן בעל פה ובכתב הן  ,למרות שזכו לעידוד חוזר לדבר

יש לציין שדבר זה היה משמעותי יותר בכל . הרגישו שעמדותיהן לא מתקבלות כפי שקיוו

אבל חיי  ,נשים עודדו לא פעם להביע את עמדתן בכתבכמה מה. הקשור להבעת העמדה בעל פה

היומיום והעשיה הוכרעו בשלב זה בעיקר בדיונים בעל פה בהם הרגישו הנשים שאין להן 

כאן הו עברו לשלב הבא שבלעדיו ניסוח האידיאולוגיה אינו . לגיטימציה לבוא לידי ביטוי

  .הארגון -שרק באמצעותו ההסבר חוזר והופך למעשה  ,מספק

  

   הארגון. ב

התכנסה במרחביה הוועידה הראשונה של  ,1914בתחילת קיץ  ,ד"בחג השבועות של שנת תרע

לאחר שנפגעו מייצוג לא הולם בוועידה החמישית של הסתדרות . הפועלות ביהודה ובגליל

החליטו הצעירות לקיים  ,בה לא היתה אף נציגה של הפועלות ,הפועלים החקלאיים בגליל

שעבדה במרחביה ופעלו  ,את הוועידה ארגנה קבוצה של בוגרות חוות העלמות .ועידת פועלות

הן החליטו לכנס  ,על פי דבריהן 98.בה מהבולטות שבפועלות ובראשן שרה מלכין ויעל גורדון

היו אלה . את הוועידה בכדי לאפשר לנשים לדון בבעיות המיוחדות להן באווירה המתאימה להן

בוועידה עצמה  99.הסתדרויות הפועלים הכלליות ביהודה ובגלילבעיות שלא עלו בוועידות של 

ובסופה נבחר ועד של חמש פועלות  ,פועלות מכל הארץ 209שייצגו  ,השתתפו שלושים נציגות
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ולשמור על קשר  ,בעיקר אל מול המרכז החקלאי ,שתפקידו היה לייצג את הצעירות כלפי חוץ

   100.עם הפועלות במקומות בהם הן חיו

בניגוד לכינוסי פועלות קודמים שהידוע  ,ועידה היה מהלך פוליטי מובהק ומודעכינוס הו

 - הראשון היה היצוג : שלושה מאפיינים הפכו אותו לכזה. 1911- ביניהם היה הכינוס בכנרת ב

; המשתתפות לא הגיעו עוד מטעם עצמן אלא יצגו ציבור של פועלות שלו הן היו מחוייבות

. לפחות להלכה ,נבחר היה מחויב לפועלות והן היו מחויבות אליוהוועד ה ,בהמשך למאפיין זה

ההבדל השני היה באופי . שהוביל ציבור והיה מחויב לו ,בכך הפכו לארגון פוליטי ממשי ויציג

. הנושאים נקבעו מראש ובסוף הועידה הובאו החלטות מסודרות לביצוע -הפורמלי של הדיונים 

כוונה שהוועידה היתה פתוחה לקהל כשכמו בכינוסים אין ה. ההבדל השלישי היה הפומביות

אבל דווח על קיומה בשני  ,מלבד בודדים ,הקודמים גם בוועידה זו גברים לא הורשו להשתתף

ישב בה נציג רשמי של מרכז ההסתדרות  ,כמו כן 101.התפרסמו העיתוני הפועלים וגם החלטותי

שתפקידיה היו  ,פוליטית ,ת מסודרתהיתה זו התחלה של תנועת פעולו. אליעזר יפה ,החקלאית

  .לייצג את הפועלות ולקדם את מטרותיהן

ארגון הוועידה נועד כדי להקל על הצעירות את הדיון הפתוח בבעיותיהן ולייצר להן למעשה 

: על פי מארגנותיה ,כך מטרת הוועידה היתה. שבה הן יכחו להתבטא ולהשפיע ,זירה פוליטית

בתוך אטמוספרה אינטימית שניתן בה  ,דון בינן ובין עצמןלהתאסף פעם אחת ביחידות ול"

  102[...]"ד המצב המיוחד שהן נתנות בו"ע ,מקום להתגלות הלב

ההתארגנות לקראת הוועידה מעידה שוב על הקושי שניצב בפני הנשים הצעירות להתבטא 

הציעה  ,שכתבה למארגנות מכתב מפתח תקווה 103,רבקה ,כך למשל. בפומבי בקבוצה גדולה

בהן יוכלו  ,'שיחות פרטיות'אותן היא כינתה  ,שהוועידה תיערך ברובה בקבוצות קטנות

הצעירה לא רגילה להביע את דעתה בפומבי וצריך "שכן  ,הצעירות לדבר באופן חופשי יותר

 ,שלא מדובר בוועידה בה השתתפו כל הפועלות ,יש לציין 104."לתת חופש גמור להשיחות הללו

כל זאת היה קיים חשש מפני דיבור בקבוצה גדולה גם בקבוצה סגורה של וב ,אלא רק נציגותיהן

  . נשים בלבד

 ,לוועידה שמרכזה הוא שיחת רעים או נכון יותר רעות ,אם כך ,ניתן היה אולי לצפות

היתה זו ועידה מעשית . אך לא כך היה ,אוורור רגשות וכיוצא באלה ,דיון בקשיים ,אינטימית

. שי הביא איתו דיון בדרכים מעשיות ממשיות להתמודד עם קושי זהשכל דיון בקו ,ופוליטית

                                                           
  )חמישים שנות ,מימון: להלן( 24' עמ) 1958: אביב-תל( ,חמישים שנות תנועת הפועלות ,עדה מימון 100
מועידת ' ,.ק ;1914ביולי  19 ,35מספר  ,שנה שביעית ,הפועל הצעיר; ד"ח סיוון תרע"י ,22-23גליון  ,שנה חמישית ,האחדות 101

 12-13' עמ ,1914ביולי  17 ,38; 12-14' עמ ,1914ביולי  9 ,37 ,שנה שביעית ,הפועל הצעיר ,'הפועלות בגליל

 214' עמ ,'ג כרך ,פרקי הפועל הצעיר 102

 שץ-אולי רבקה יצקר ,לא זיהיתי בוודאות באיזו רבקה מדובר 103

   IV-104-736-27 ע"אה ,ללא תאריך ,רבקה לשרה מלכין ויעל גורדון 104



 

227 

 

היתה לשנות את המציאות בכלל  ,אם כי לא תמיד המוצהרת ,היתה זו ועידה שמטרתה הברורה

  . בפרט ,ואת המציאות של האשה הציונית הפועלת

את הוועידה פתחה שרה מלכין בנאום שהיה למעשה קריאה מובהקת לפוליטיקה בכלל 

: את הסיבות לחשיבות הכינוס היא חילקה לשתיים. בפרט ,ליטיקה של נשים למען נשיםולפו

תמונת מראה של סיבה  ,והשניה; של הגופים הכלליים במצב הפועלת תחוסר ההתעניינו ,האחת

מלכין ניתחה את מצבן של הנשים הציוניות . הצורך לברר את המצב בתוך ציבור הפועלות ,זו

מיחידות שהגיעו לארץ בלא דעת מה . מצא בתהליך של בניית תודעהבארץ ישראל כציבור הנ

ומתוך תחושה  ,פועלית-למרות האמונה המלאה באידיאולוגיה הציונית ,עליהן לעשות כאן

מלכין גם מנתה את . לקבוצה בעלת תחושת יעוד ,שעצם העליה היא העשיה המשמעותית

והבהירה מה  ,ם היה חוסר המודעותשאחד הראשיים בה ,הקשיים שעמדו בפני הצעירות בדרכן

היא . שינסח מטרות ויעדים ויביא אותם לכלל תוכנית מעשית ,ארגון: השלב ההכרחי הבא

הן לא בררו לעצמן עד עכשיו מהו : "הטילה את האחריות למצב על כתפי הפועלות עצמן

אף פעם  הן לא גלו דעתן ,תפקידן ובאיזו אמצעים צריך להשתמש כדי למלאות את התפקיד הזה

לכן תפקידה של הוועידה על פי מלכין  105."י"מה יותר טוב וחשוב בשביל הצעירה העבריה בא

לברר את המצב וללמוד את הכוחות ויחד עם הסתדרויות הפועלים הכלליות לגשת " :היה

זו היתה ועידה אופרטיבית  ,דהיינו 106."ולבקש את האמצעים והדרכים להטבת המצב ולתיקונו

   .היו אמורות לצאת עם תוכנית פעולה שמבוססת על לימוד המצב הקייםממנה הפועלות 

מתוך התפישה הפוליטית של ציבור הפועלות . הדוברות הבאות המשיכו את הקו של מלכין

ושל תפקיד הנשים בציונות בכלל דיברה יעל גורדון על הצורך בעצמאות האשה ובמימוש 

ה ברשות עצמה של האשה חוסר העמיד: "העצמי שלה בתוך ההגשמה הלאומית

   107."מפריעים בעד גלוי כוחות היצירה המקוריים שלה ,התמידית הרובצת עליה תוהאפוטרופסו

גם בדיווחים מנקודות שונות בארץ ניכרה התפישה המעשית ונוספה לה התחושה של ארגון 

המדווחות מהמוקדים השונים דיברו על אפשרות לקליטת : אחד שצריך לדאוג לכל חברותיו

חשוב לציין שהן דיווחו גם על  108.שלהן בעבודה ובדיור" הסידור"עוד פועלות ועל אפשרות 

עניין זה סימן את הארגון כארגון כלל לאומי ולא מתבדל והוא . מצבן של הפועלות התימניות

   109.מתקשר לדיון הכללי בעניין הפועלים התימנים שנערך זמן קצר לפני הוועידה
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בדיון על : ועידה בא לידי ביטוי משמעותי אף יותר בהמשכהההיבט המעשי של דיוני הו

בדיון בעבודה בבתים פרטיים  ,בדרישה להקים מוסד דומה ביהודה ,מטרת חוות העלמות

את נציגותיהן ואת  ,סעיפי ההחלטות חייבו את הצעירות. ובכניסת צעירות למושבי הפועלים

לפעולה מיידית כשוועד  ,הפועלים ישראלי והסתדרויות-הגופים הכלליים כגון המשרד הארץ

   110.הפועלות מונה כדי לבצע את ההחלטות שנוסחו כהחלטות ברורות

בשניהם  111.לסיקור בשני כתבי העת של הפועלים שפעלו אז בארץ ,כאמור ,הוועידה זכתה

בהמשך אף פורסם דיווח מלא מהאסיפה בשני גיליונות . ניתן דיווח קצר על הוועידה מיד בסופה

כמו גם  ,דיווחים אלה 113.'האחדות'ודיווח על החלטותיה גם ב 112'הפועל הצעיר'של עוקבים 

הפכו את שאלת הפועלת  ,באסיפה כנציג רשמי ,אליעזר יפה ,נוכחותו של נציג המרכז החקלאי

הדיון בה הפך לדיון נורמטיבי בתוך תחומי הפוליטיקה . לחלק מהדיון הציבורי בקרב הפועלים

שדנה בבעיות האישיות של קבוצה כזו או  ,עלים ולא אסיפה אישיתוהניהול של ציבור הפו

כך שימשה הוועידה כצעד נוסף ליצירת המודעות לדמותה החדשה ותפקידה החדש של . אחרת

  . האשה בציונות

ובמיוחד הוועד שקם בסופה במטרה לייצג את הפועלות ולדאוג ליישום  ,הוועידה

שהתחיל לבוא לידי ביטוי בקבוצות הפועלות עוד  היתה מימוש כוחן של הפועלות ,החלטותיה

הצעירות הבינו שכדי לממש את שאיפותיהן ובמיוחד כדי להפיץ אותן לכלל . קודם לוועידה

מה שעשו . שיצמח מתוך הארגון ,הן זקוקות לכוח ,הפועלות ואולי גם לכלל הנשים הציוניות

לכל ציבור ' בגדול'עשו עתה בצורה מצומצמת בקבוצות הפועלות של בוגרות חוות העלמות 

שכן בתקופה זו  ,אל הארגון נוספו נכונותן ורצונן של הוותיקות יותר לתמוך בחדשות. הפועלות

   114.החל גל מעט גדול יותר של עולות להגיע לארץ

סגירת ועידת מרחביה לגברים זכתה לתגובה וכמו שחששו המארגנות  ,בניגוד לאסיפת כנרת

רי הקואופרציה במרחביה הכינו לצעירות נשף לסיום הוועידה ובו חב. היתה זו תגובה לועגת

דומה שעצם הארגון הנפרד ביטא את כוחן  115.לעגו לוועידה הנפרדת ולסגירתה בפני החברים

 ,אף שהבינו שהם צריכים לתמוך בחברותיהם. של הצעירות והיווה איום על חלק מהצעירים

וכאן יש לתת את . הנפרד ואת משמעותו הם התקשו לקבל את הארגון ,למשל בארגון הנשף

 ,אתייחס הן להתנהלות שקדמה לוועידה. הדעת על אופי הפוליטיקה שבא לידי ביטוי בוועידה
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כולם מעידים על נטיה ברורה לצורת התנהלות דמוקרטית . הן לוועידה עצמה והן להחלטותיה

פוך אותה לכללית ככל כבר לפני הוועידה ניכרו מאמצי המארגנות לה. ושתפנית של הצעירות

הן גם . המארגנות פנו לפועלות בכל רחבי הארץ וביקשו שנציגותיהן יגיעו לוועידה. האפשר

שצוטט  ,כפי שאפשר להבין ממכתבה של רבקה מפתח תקווה ,התייעצו על אופיים של הדיונים

 העלתה מלכין לדיון ,כך. הצגת העמדות בוועידה עצמה העידה על ניסיון לפתיחות. כאן

מה הפועלות רוצות ? מה תפקידן של הפועלות: בפתיחת הוועידה את השאלות הרחבות ביותר

בדיונים אלה עלו דעות . כל אחת מההרצאות לוותה בדיון ער בהשתתפות רחבה ,בנוסף? להשיג

המארגנות אמנם לא קיבלו את העמדה שרוב הועידה . מגוונות וחילוקי הדעות דווחו בעיתונות

אך הן נתנו במה לדיונים ולנציגות שבאו מכל רחבי  ,ונים בקבוצות קטנותצריך להערך בדי

התנהל בוועידה  ,אף שהנושא המרכזי שעניין את המארגנות היה הפועלת החקלאית ,כך. הארץ

דומה שנושא זה לא תוכנן אלא עלה  ,על פי הדיווח. גם דיון נרחב על העובדת במשק הבית

המשתתפות העלו אותו הן ". העבודה בבתים הפרטייםמתעוררת השאלה בדבר "מתוך הדיון 

למרות שלא היה בסדר היום  116.בשל המצב המעשי והן משום שנושא זה היה חשוב לחלק מהן

   117.נערך דיון בנושא ואף הובאו החלטות ליישום בתחום זה בתום הוועידה ,הרשמי

לטות הוועידה את ההתנהלות הפוליטית השתפנית אפשר למצוא בצורה הברורה ביותר בהח

לא רק שהתנהלות החווה הובאה לדיון בוועידה למרות שהחווה . בכל הנוגע לחוות העלמות

אלא שבין החלטות הוועידה אפשר למצוא  ,מורות ומימון מבחוץ ,היתה חוות לימוד עם הנהלה

בחוות הלימוד צריכה להתקים ועדה משותפת מהמורות ובאות כוח : "את ההחלטה הבאה

כך שגם ניהול החווה יהיה ניהול משותף  118,"ר תסדר את החיים הפנימיים בחווהאש ,הצעירות

  . לצוות ולתלמידות -

הצעירות שאפו אם כן לצורת חיים ולצורת התנהלות שיוויונית לא במובן הדמוקרטי הצר 

 ,והן את שאר הפועלות ,ההנהלה או הנציגות ,אלא במובן ההשתתפותי המחייב הן את ההנהגה

  .הציבורכלומר את 

שבה נציגות  ,לוועידה זו היה המשך בדמותם של ארבעה כינוסים נוספים באותה המתכונת

בסוף כל אחת . של פועלות ממקומות שונים דנו בנושאים שהיו חשובים באותה עת לפועלות

מלחמת העולם הראשונה הקשתה מעט על . מהוועידות נבחר ועד שייצג אותן מוועידה לוועידה

אך בכל זאת היתה חשיבות  ,ולקראת סופה התכנסו רק פועלות הגליל 1914-ת מכינוס הוועידו

מכינוס של  ,כך. ההמשכיות הפכה את הפועלות לתנועה בעלת עמדה. הוועידות גדולה ביותר

ציבור בעל צרכים מיוחדים הפכה ועידת מרחביה ליסודה של קבוצה פוליטית פעילה שדאגה 

                                                           
 221-222' עמ ,'כרך ג ,פרקי הפועל הצעיר 116

 שם 117

 12-13' עמ ,1914ביולי  17 ,38; 12-14' עמ ,1914ביולי  9 ,37 ,שנה שביעית ,הפועל הצעיר ,'מועידת הפועלות בגליל' ,.ק 118
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צאה מפעילות זו עלתה לראשונה שאלת האשה בוועידת כתו. לחברותיה במסגרת מטרה כללית

  . פועלי הגליל הכללית כשנה לאחר כינוס ועידת מרחביה

. ישראל נתעוררה שאלת האשה בפומבי-היתה זו הפעם הראשונה שבועידת פועלי ארץ"

כתבה רחל כצנלסון בתום  119,"?למה יצאנו לעולם זר: היתה מרירות וחרטה. הרגשתי אכזבה

. אך הצעירות לא השתתפו ,בעומק ,דיברו על השאלה בכובד ראש ,ציינה ,חבריםה. הוועידה

החברים רצו לקבל את הצעותיהן של ". יחס מורכב"כשהגיע זמן ההחלטות הרגישה כצנלסון 

נראה כי הם לא היו מוכנים לקבל את תפישת האשה אליה  120.הפועלות אך הן נראו להם מוזרות

רק : "ת תגובת זייד לדרישות הצעירות כדי להדגים את הגישהכצנלסון מביאה א. חתרו החברות

  ".'!הלא זה לא ברצינות': היחידי שגלה' תמים'זייד היה ה

הקושי לדבר בציבור לא נפתר והגברים המשיכו להיות הדומיננטיים גם בדיונים שנושאם היה 

ה מקובלת תפישתן של הפועלות בנוגע למקומן בחברה לא הפכה לתפיש ,זאת ועוד. הפועלת

ושהן  ,לא מתוך רצון ,"כנידונות"כצנלסון כתבה ביומנה שהפעלות הלכו לוועידה זו . באחת

היא מתארת זאת כהמשך להיעדרן של . נדרשו לביטוי פומבי ולא לקחו לעצמן את זכות הצעקה

ניתנה  ,כמוזמנות ,ככוח פוליטי םדווקא ועידה זו בה הופיעו הנשי. נשים מאסיפות קודמות

ואיזו ": של נשים כלפי הפוליטיקה תלחשוף ביומנה את התפישה המעוותההזדמנות סון לכצנל

לא השתתפנו . קותוכי לא השתתפנו בועידה מפני שהינו עס ,הונאה עצמית היתה בנו באמרינו

. הן היו עסוקות ,הנשים בחרו בעשיה ולא בפוליטיקה 121."בועידה מפני שלא השתתפנו בחיים

עשו זאת כי חששו מהפוליטיקה והבריחה הזו הרחיקה אותם  אך כצנלסון טוענת שהן

   .ובמיוחד של ההשפעה על החיים' הכל'במובן של  ,"החיים"מ

כדי להשתתף  :בעיה בבחירה שהיתה גם הבחירה שלהאת הסימנה באמירה זו כצנלסון 

פתרון ועד הפועלות היה  .זו שבה היו הגברים רוב ,הכלליתוועידה בחיים יהיה צורך להשתתף ב

היעדרותן של רוב החברות מפעילות פוליטית משותפת פגעה בפעילות . חלקי של הנושא

כדי להבין את הפגיעה הזו נחוץ להתחקות אחר האינטראקציה שבין . הפוליטית של הצעירות

  . 'פוליטיקה של נשים'נשים לגברים במרחב הפוליטיקה ובמיוחד בניהול מה שנקראה 

  ות שיח חוב - שיח זכויות . ג

 ,בין השאר ,את הישגיהן של הצעירות למרות הזרות והקושי לקבל את דרישותיהן יש לזקוף

לא הוציאו עצמן  ,למרות הארגון הנפרד: לזכות היבט נוסף בסוג הפוליטיקה שבו הן עסקו

מאבקים שלהן שורטטו תמיד כחלק מהמאבק הלאומי והפועלי . הצעירות אף פעם מן הכלל

                                                           
  58' דברי פועלות עמ ,'אחרי ועידה' ,.כ.ר 119
  58-59' שם עמ 120
 58' שם עמ 121
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אין מדובר בקבוצת אינטרס . לק מן המאבק על הזכות למלא חובותח ,או בלשונן ,הכולל

-שנאבקת על כוחה ועל תנאי חייה אלא על קבוצה שבראש מעייניה ניצבת המטרה הציונית

בתוך  122."אלימנט מועיל ומשתתף ביצירת הישוב"או בניסוחה של מלכין היות האשה  ,פועלית

לות את הדרך הטובה ביותר בה הפועלות יצגה ועידת הפועלות וייצג ועד הפוע ,מסגרת זו

יתר על כן . גם דיוני הוועידות וגם החלטותיהן מצביעים על כך. יכולות וצריכות לתרום

 ,גם של פועלות שעדיין לא הגיעו לארץ ,הפועלות ראו עצמן נציגות של כל הציונות הפועלית

ולכן יכלו לקבוע  ,ותישראלית באותה התקופה ובתקופות מאחר- בדומה לתנועת הפועלים הארץ

  .למשל כי יש מחסור בפועלות מיומנות בארץ

ארגון פוליטי נפרד של קבוצה נבדלת שרואה עצמה מקופחת  ,אם כך ,ארגון הפועלות אינו

בחלוקת המשאבים הכללית אלא ארגון של ציבור שלו צרכים מיוחדים בתוך המעשה הלאומי 

אופייני לחברה מגויסת בתקופה של מאבק ובניה  ,הדיון בחובות בניגוד לדיון בזכויות. הכולל

הדיון בנשים ובתפקידן בחברה בעשור הראשון והשני של המאה העשרים היה מקובל . לאומית

ורוב תנועות הנשים היו תנועות שנאבקו למען הענקת  ,במיוחד בזכות לבחור ולהיבחר ,בעולם

כגון הפמיניסטיות  ,הבחירה גם נשים פעילות שביקרו את המאבק על זכות 123.זכויות לנשים

שאולי קרובות יותר לנשות  ,נאבקו על זכויות אחרות של נשים ,הסוציאליסטיות באנגליה

זה היה דיון על זכויות ולא על  ,ובכל זאת ,העליה השניה כגון הזכות לעבוד והזכות להתאגד

   124.חובות

של קבוצה זו בתוך  הדרישה להענקת זכויות לקבוצה מסויימת מיועדת לבטל מנגנוני הדרה

הם מאבקים  ,לעבודה ועוד ,לקניין ,המאבקים על זכויות כגון הזכות להשכלה. החברה הסובבת

אבל לא פעם עצם המאבק סימן  ,שניהלו קבוצות שהיעדר הזכויות הללו הרחיק אותן מהחברה

קבוצה שמבקרת את  ,כמי שעומדת מחוץ לחברה ותובעת ממנה תביעות ,את הקבוצה כשונה

 ,כך קרה שמאבקים למען שיוויון זכויות. צב הקיים ובכך מעמידה את עצמה כשונההמ

יצרו התנגדויות בקרב קבוצות חזקות בתוך החברה לא רק משום שהם  ,שמטרתם הכלה בחברה

. אלא גם בשל הביקורת מותכת עליהם ,נדרשו להתחלק בזכויותיהם עם קהל הולך וגדל

ויותיהן מגיעה לעיתים עד כדי ביטול הפוליטיקה ככלי הביקורת של הקבוצות שנאבקות על זכ

 ,'תיאוריה של פוליטיקה מינית'כתבה קייט מילט במאמרה  ,כך למשל. יעיל וציורה ככלי דיכוי

הסדרים  ,המושג פוליטי יתייחס למערכות יחסים הבנויות על כוח: "1970שהתפרסם בשנת 

                                                           
 215' עמ ,'כרך ג ,הפועל הצעירפרקי  122

 Mary P. Ryan, Women In Public, Between Banners and Ballots, 1825-1880, (Baltimoer and: למשל 123

London: 1992) pp. 164-167; Sheila Rowbotham, Hidden From History, (London, 1973) pp. 79-89;   

 77-89' שם עמ 124
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דיון מסוג זה על פוליטיקה  125."חרתשלפיהם קבוצה אחת של בני אדם נשלטת בידי קבוצה א

ועל החברה עיקר את המאבק לחופש ולזכויות כי על פיו הדיכוי הוא חלק בלתי נפרד מהחברה 

  .ובכל מקרה קבצה אחת תדכא קבוצה אחרת

גם כאשר הרגישו ואף טענו שהחברה משיתה . נשות העליה השניה לא נכנסו לנתיב הזה

הן לא הציבו את עצמן אל  ,אותן ואינה ערה לבעיותיהןשהחברה הכללית מדירה  ,עליהן דיכוי

בניגוד למאבק על הזכויות היה  ,המאבק על החובות. מול החברה הציונית והחברה הפועלית

ההשתפות המלאה באה לידי . המאבק על השתתפות מלאה מתוך הזדהות עם החברה הכוללת

מעט כל החלטות הוועידה כ ,בהתאם לכך 126.הזכות לחובה - ביטוי ברצון להשתתף בחובות 

מטרת חוות העלמות על פי החלטות הוועידה  ,כך למשל. הראשונה עסקו בחובות ולא בזכויות

המטרה אם כן אינה הצעירות  127."למלא את החיסרון בפועלות מנוסות המורגש בארץ: "היתה

  .השתתפות ביצירתו אתביעתן של הצעירות היתה לא השתתפות בטוב הכללי אל. הארץ אאל

אין לחפש  ,את התמקדותן של נשות העליה השניה בחובות ולא בזכויות ביצירה ולא בצריכה

החברה החלוצית של . במאפיינים של החברה בה חיו אאם כן בתנועות נשים אחרות בעולם אל

הלאומית והפועלית ואת המחויבות של  ,העליה השניה העלתה על נס את החובה האנושית

 ,גם המימוש העצמי שהיה מרכזי בחוגים מסויימים. הפועלים ,מדהמע ,הלאום: האדם לקבוצה

על פי  ,לא יתכן. כלומר של הפרט למען הכלל ,היה מימוש עצמי של הפרט כחלק מהכלל

   128.מימוש עצמי של הפרט ללא הכלל ,תפישה זו

 ,הפכה את הפוליטיקה של הנשים לפוליטיקה משתתפת התביעה להשתתף בחובות ,למעשה

. ולא לפוליטיקה נפרדת ,ביל לשותפות רבה יותר של נשים במעשה הציונישאמורה להו

ברשימת ההחלטות  ,כך למשל. פוליטיקה זו של השתתפות ניכרת היטב בצעדיהן של הפועלות

הכלליות של  תכל פועלת בארץ צריכה להיות חברה בהסתדרויו"של הוועידה הראשונה נכתב ש

ינה מספיקה ועל כל פועלת ופועלת להיות חלק החברות בוועידות הפועלות א". הפועלים

שנבחרה לוועד הפועלות בוועידה  ,דוגמא לכך היא רחל כצנלסון. מהפעילות הפוליטית הרחבה

  . בד בבד עם חברותה בוועדת התרבות של פועלי הגליל 1915- השניה שנערכה בכנרת ב

 ,ם ובוועד נפרדשבאה לידי ביטוי בכינוסים הנפרדי ,הפוליטיקה הנפרדת של הצעירות

אבל  ,הפרדה זו לא היתה מובנת מאליה. הביאוה לחששות בקרב הציבור שבתוכו הן חיו

ההתמקדות בחובות ולא בזכויות כמו תחושת השותפות שלוותה הן בהצהרות והן במעשים 

המאבק על מילוי חובות ולא על קבלת זכויות איפשר לנשים . אפשרה להפשיר את החשש הזה

                                                           
  69' קה עמתיאוריה של פוליטי ,מילט 125
 95' דברי פועלות עמ ,'בתנועתינו' ,אמירה זו בולטת במיוחד במאמרה של חיותה בוסל 126

  223' עמ, 'כרך ג ,פרקי הפועל הצעיר 127
 12' עמ ,'כרך ג ,פרקי הפועל הצעיר ,'העבודה'  ,גורדון. ד.א: למשל 128
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חלק מהישגיהן נובעים . יבור הכולל וצימצם באופן משמעותי את הדרתןלפעול בתוך הצ

  . מנקיטה בעמדה זו ומהרצון הממשי להשתתף בעשיה ולא רק בפירותיה

לזמן ארוך . בכל זאת ניהלו הפועלות פוליטיקה נפרדת וזו היתה להן לעזר עד נקודה מסוימת

  . משהו כשל בניהול הפוליטיקה שלהן

  פוליטיקה של נשים -נשים בפוליטיקה . ד

 129.'הפועל הצעיר' -קמה המפלגה הציונית והיהודית הראשונה בארץ ישראל  1905בסוף קיץ 

זהו  130.רובם אנשי העליה השניה ,בכינוס היסוד שלה השתתפה אשה אחת בין תשעת המייסדים

יצוג יפה שכן שיעור הנשים בקרב אנשי העליה השניה באותה עת היה כעשרה אחוזים ואף 

זהו גם יצוג לא רע בהתחשב בכך שבתקופה זו לא היתה זכות בחירה לנשים בכמעט  131.ותפח

וגם בהתחשב בכך שרוב הארגונים הפוליטיים האחרים בעולם לא כללו  ,אף מדינה בעולם

   132.נשים

היתה שרה מלכין ויחסה לאירוע זה לא היה ' הפועל הצעיר'האשה שהשתתפה בהקמת 

באף אחת מהן לא  133.מלכין כתבה את זיכרונותיה בכמה גרסאות ,כפי שכבר הוזכר כאן. פשוט

 134.אף שכתבה על פעילותה במסגרת המפלגה ,'הפועל הצעיר'הזכירה כי היא נמנית על מקימי 

חשוב לציין שחבריה הגברים הזכירו גם הזכירו את הקמת המפלגה בזיכרונותיהם ואף הזכירו 

' הפועל הצעיר'אשה בכינוסים שהביאו ליסוד  נוכחותה של ,זאת ועוד 135.את מלכין בהקשר זה

חסרו לו פני אשה ": כתב אחד המשתתפים ,היתה חשובה להם כשעל כינוס בו לא נכחה מלכין

על פי . בשאר הכינוסים ציינו רובם את השתתפותה של מלכין 136."צעירה באספת רווקים זו

                                                           
  לא קמה כמפלגה אלא כהסתדרות ' הפועל הצעיר'חשוב לציין ש 129
קיימות עדויות שונות ). הפועל הצעיר ,שפירא: להלן( 28' עמ) 1967: אביב- תל( ,רעיון ומעשה ,הפועל הצעיר ,ראיוסף שפי 130

  לגבי מי השתתף בכינוס ואף באיזה כינוס קמה הפועל הצעיר אבל ברוב הנוסחים מופיעה מלכין כאחת ממקימי המפלגה
בתחילת תקופת העליה  ,י הנתונים המעטים המצויים בידינועל פ. יש הבדל בין מספר הפועלות בתחילת התקופה ובסופה 131

: אביב-תל( ,בתנועת העבודה בתקופת העליה השניה אשהה ,שלומית בלום. השניה היו הנשים בקרב ציבור זה פחות מעשרה אחוזים

  .5-6' עמ) מ"תש
כמה שנים . 1893- ם זכות בחירה בשם קיבלו הנשי ,המדינה הראשונה בה נשים קיבלו זכות בחירה היתה ניו זילנד ,כידוע 132

לא היתה עוד מדינה  ,מלבד שתי מדינות אלה ומספר מדינות בתוך ארצות הברית. מאוחר יותר גם נשות אסטרליה יכלו לבחור ולהבחר

   1905- שבה היתה לנשים זכות בחירה ב
 ,שיצא שוב' עם העליה השניה'ם בקונטרס בש 1929זיכרונותיה של מלכין התפרסמו לראשונה בשנת  ,כפי שכבר נזכר כאן 133

שקשה לדעת את ' פרקי הפועל הצעיר'מתוך ' מזיכרונות פועלת'היא חזרה אל זיכרונותיה בקטע . אחרי מותה בהוצאת קיבוץ דגניה

 1947שיצא בשנת ' ספר העליה השניה'נוסח נוסף נכתב ל. 1935-אולי סמוך לשנת הוצאת הקובץ ב ,שנת כתיבתו

  .64' עם העליה השניה עמ; 307' עמ ,'כרך א ,הצעיר פרקי הפועל: למשל 134
. 51-53' עמ ,'כרך א ,פרקי הפועל הצעיר ,'מזיכונות חבר ותיק; '224-227' במיוחד עמ ,195-231' בשנה ראשונה עמ ,צמח 135

  בשני המקומות מוזכרת מלכין
גם לא שרה  ,ברה לא השתתפה באספה זואף ח"נזכר שם במיוחד ש. 29' הפועל הצעיר עמ ,שפירא: שלמה לביא מצוטט בתוך 136

  שם" מלכין
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זה בולט במיוחד פן . גם אם לא דברנית ,מלכין היתה משתתפת נלהבת ,תיאור חבריה

הפועל 'בזיכרונותיו של צמח המתאר כיצד היתה ממובילי השמחה והריקודים אחרי הקמת 

   137.'הצעיר

הוא מתחבר היטב לדפוס ברור בכל . של מלכין אינו מקרי האי אזכור האירוע בזיכרונותי

ק בעוד שבראשית התקופה נשים לקחו חל :הנוגע לפעילותן הפוליטית של נשות העליה השניה

 ,ארגונית כללית משותפת לנשים ולגברים ושבה היו הגברים דומיננטיים- בפעילות מפלגתית

ככל שעבר הזמן פעילות זו הצטמצמה והערוץ הפוליטי העיקרי לפעילותן של נשים רבות הפך 

את הפעילות הנפרדת וסיפרו  ןמלכין ואחרות הדגישו בזיכרונותיה. להיות בארגון הנשי הנפרד

  .'הפועל הצעיר'עניין זה בולט במיוחד בקרב חברות . ותן בארגונים המשותפיםפחות על פעיל

שאלות אלה חשובות ? עד כמה הוא שירת את מטרותיהן? מדוע בחרו אם כך בארגון הנפרד

שרבים מהם הזמינו נשים  ,במיוחד לאור יחסם לנושא של גברים מבין אנשי העליה השניה

לא פעם הבעת עמדה של הנשים לוותה  ,י שהוזכר כאןכפ ,אמנם. להשתתף בפוליטיקה הכללית

אבל ההזמנה להשתתפות בפוליטיקה הכללית היתה קיימת  ,בהרמת גבה ובלגלוג של הגברים

  .הארגון הנפרד לא התקבל לרוב כחיובי ,לעומת זאת. ופערה פתח שלא נוצל עד תומו

כפי  ,'טיקה של נשיםפולי'רבות מנשות העליה השניה והבולטות שבהן בחרו ב ,למרות זאת

משמעה  ,סטיתיפוליטיקה של נשים או לחלופין פוליטיקה פמינ": שהגדירה אותה חנה הרצוג

זו תביעה להכיר בעולם . תביעה להכיר בנשים כקטגוריה חברתית הסובלת מאפליה וקיפוח

זו תביעה כלפי החברה להתבונן בעצמה ולבחון את ההנחות המובנות ; החברתי הממוגדר

 138".ובעיקר את חלוקת התפקידים המינית המתרחשת בו ,הבונות את הסדר החברתי מאליהן

נשות העליה . הגדרה זו מתאימה ביותר לפעילות הפוליטית הנפרדת של נשים בעליה השניה

מתוך הצורך לקדם פוליטיקה של  ,לפעילות פוליטית נפרדת ,עם הזמן ,השניה נטו יותר ויותר

כל זאת למרות ההשתתפות . 'נשים בפוליטיקה'בחברה ולא ב עיסוק במקומן של נשים ,נשים

  ? האם אסטרטגיה זו היתה אסטרטגיה מוצלחת. פועלי הכללי-הברורה שלהן במעשה הלאומי

את המהלך הפוליטי של הנשים בעליה השניה יש לחפש לא בקרב כלל  ,מבחינה מתודולוגית

נשים אלה אמנם לא . בולטות בואלא אצל הנשים שהיו פעילות במיוחד בתחום זה ו ,הנשים

מייצגות את כלל נשות העליה השניה אבל דווקא פעילותן הפוליטית המוגברת מאפשרת מבט 

  .ממוקד יותר על הפעילות הפוליטית של נשים בכלל באותה תקופה

כל אחת מנשים אלה היתה שייכת . ורחל ינאית שתי דוגמאות בולטות ושונות הן שרה מלכין

' פועלי ציון'ל' הפועל הצעיר'רך סיפורן אפשר לשאול גם על ההבדל בין למפלגה אחרת וד

                                                           
 230' בשנה ראשונה עמ ,צמח 137

  334' נשים בפוליטיקה עמ ,הרצוג 138
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לימים רובשוב (דוגמא נוספת היא רחל כצנלסון  139.ביחס לנשים ולהשתתפותן במעשה הציוני

   140.'בלתי מפלגתיים'שאפשר לשייכה ל) ר"ואחר כך שז

היא עסקה . ינסקבעיירת הולדתה דוו ,שרה מלכין החלה את פעילותה הפוליטית עוד בנעוריה

מאוחר . לפעולות שונותואחר כך ארגנה קבוצות של ציונים באיסוף כספים  ,כמו רבים אחרים

כי היתה נואמת מבוקשת ואף  רדלוב סיפרברפאל ס. יותר היתה למדריכה של נשים צעירות

 ,שמתחילים ,היא עצמה לא התייחסה לתקופה זו בזיכרונותיה 141.הפליאה בוויכוחים מול הבונד

  . ה"עם הגעתה לארץ בחודש אדר תרס ,מו שהוזכר כאןכ

מאבק שמתועד בפירוט  ,ועדיף חקלאית ,מלבד המאבק המתמיד להתקיים מעבודה

כפי שעולה מזיכרונות חבריה  ,היתה מלכין שותפה בפעילות פוליטית רחבה למדי ,בזיכרונותיה

לקחה חלק  ,'ל הצעירהפוע'היא השתתפה כאמור בהקמת . הובמידה מועטה יותר מזיכרונותי

עבדה בשליחות  ,שהביאה לסכסוך בין האיכרים לפועלים ,בפעילות הפועלים בפתח תקווה

מלכין קיבלה בקשות  142.ועוד ,ברחובות ובעקרון בהן פעלה בארגון פועלים' הפועל הצעיר'

כשעברה לגליל לקחה  143.למשל לנהל את בית התבשיל בירושלים' הפועל הצעיר'נוספות מ

הצטרפה לאנשי הקומונה החדרתית ויותר מאוחר הקימה איתם את  ,מת חוות כנרתחלק בהק

מיזל . והיתה בין הראשונות בתלמידותיה בחוות העלמותמיזל הצטרפה לחנה  1911- ב. דגניה

   144.נעזרה בה בהקמת החווה ובארגונה

לאחר שהפכה לדמות : הממשית שלה בפוליטיקה של נשים" קריירה"מכאן מתחילה ה

היתה גם דמות מרכזית במשא ומתן שניהלו  ,ת הן בהקמת חוות העלמות והן בחווה עצמהמרכזי

כפי שכבר נזכר  ,משא ומתן מוצלח; הצעירות שסיימו את הכשרתן בחווה והצטרפו למרחביה

מלכין היתה גם בין הדמויות  145.שהשיג את מטרותיו למרות הסקפטיות של חברים אחדים ,כאן

. והיא אף פתחה את הוועידה 1914-הפועלות הראשון במרחביה בהמרכזיות בארגון כינוס 

   146.בסופו אף נבחרה לוועד הפועלות

                                                           
בחרתי אל להתייחס אל מניה שוחט למרות היותה דמות בולטת כיוון ששוחט יוצאת דופן בהתנהלותה בכלל ובהתנהלותה  139

 כפי שציינתי במבוא –אבל לא מעבר לזה  ,המוכיחה את הכלל מדי פעםדומה שהיא יכולה להיות יוצאת מהכלל . הפוליטית בפרט

 ,ביוגרפיה של מהפכנות תרבותית –רחל כצנלסון שזר  ,תמר שכטר: ר"לאחרונה יצאה עבודת מחקר ביוגרפית על כצנלסון שז 140

  )כצנלסון ,שכטר ,להלן) (ד"תשס: רמת גן(
  43-44' עמ ,נה לחלוצות בשדות ישראלראשו ,שרה מלכין: בתוך ,ה'מנעורי' ,רפאל סברדלוב 141
 62-66' עמ ,עם העליה השניה ,מלכין 142

 IV-104-736-27 ,ע"אה ,1907ביוני  12 ,מטברסקי לשרה מלכין 143

העליה : להלן( 263' עמ) 1997: ירושלים( ,אישים ,העליה השניה ,)עורך(זאב צחור : בתוך ,'שרה מלכין' ,דבורה ברנשטיין 144

 IV-104-736-27, ע"אה ,)?1911(ללא תאריך  1911 ,מיזל למלכין: לולמש; )אישים ,השניה

 524' עמ) 1961: אביב-תל( ,'כרך א ,אגרות ברל כצנלסון ,ג"תמוז תרע' א ,ברל כצנלסון ללאה מירון 145

 32' תנועת הפועלות עמ ,פישמן; 214' עמ ,'כרך ג ,פרקי הפועל הצעיר 146
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שקראו לה  ,'הפועל הצעיר'חברה להנהגת  ,לגליל הגיעו אליה מכתביו של שפרינצק

שפרינצק ואחרים דרשו ממנה לכתוב לעיתון המפלגה ולקחת . להשתתפות פוליטית רבה יותר

לוועד הגלילי של  ,ככל הנראה ללא נוכחותה ,היא אף נבחרה. בגליל חלק בוועידות המפלגה

באחד מהם . הקריאות הללו לא נענו למרות שחזרו על עצמן בכמה מכתבים 147.'הפועל הצעיר'

רמז לחוסר שיתוף הפעולה של מלכין  148."הננו מקווים הפעם לעבודה פוריה: "כתב שפרינצק

העלמות גיבה בהסבר לפיו חשוב הדיווח להמשך  את בקשתו לכתוב על חוות. במקרים קודמים

ואף השתמש בנימוק  ,ולהיותו רלוונטי לפועלים' הפועל הצעיר'קיומו של כתב העת 

מקוה אני שגם את תרצי להיות חברה נאמנה ותגשי תיכף ומיד למלאת את : "האולטימטיבי

  149".בקשתי

גה לא פסקו אבל מלכין דרישות חבריה למפלגה להירתם לפעילות הפוליטית במסגרת המפל

  . לעת הזו ,פעלה בעיקר בקרב הפועלות שתנועתן היתה תנועה חוצת מפלגות

על כך ? אף שאנשי המפלגה רצו לקרב אותה אליהם ,מדוע בחרה מלכין בערוץ הנשי הנפרד

למרות ההתעוררות הכללית ובמיוחד ההתעוררות הפוליטית לא עלתה : היא עונה בעצמה

החברים לא העלו אותה והיא עצמה לא העזה להעלותה . השונות שאלת האשה בוועידות

היה  1910-אלא שהדיון בשאלת האשה ב ,מלכין אינה מדייקת כמובן. כפי שהוזכר כאן ,בעצמה

ההתייחסות אל שאלת המבשלת ותגובת הצעירות היו  ,ככל הנראה מעליב מכדי להזכיר אותו

תה המובלעת היתה למעשה שהדרך היחידה טענ. רק הקצנה של ההתעלמות עליה כותבת מלכין

שכן  ,לפתור את שאלת האשה היתה בארגון נפרד לנשים שיעסוק בבעיות המיוחדות לחֵברה

שאלה זו אינה עולה בדיונים הכלליים כשקבוצה מייצגת מתוך הארגון הנשי תיקח חלק 

באה לידי  עמדה זו. בפוליטיקה הכללית ותייצג את הנשים ואת האינטרסים שלהן כלפי חוץ

רעיון הארגון הנפרד . ביטוי בארגון בוועידות הפועלות ובתפקוד הוועד שמלכין לקחה בו חלק

  . היה מרכזי בעשיה הפוליטית של מלכין גם בהמשך חייה

הידועה  ,האחת: את הפעילות הפוליטית של מלכין אפשר אם כן לחלק לשלוש תקופות

פה זו היא היתה חברה בולטת בארגונים בתקו. היא התקופה שקדמה לעלייתה לארץ ,פחות

התאפיינה בעיקר במאבק  ,מיד לאחר עלייתה ,התקופה השניה. הפוליטיים בעיר הולדתה

הפועל 'מלכין נתפשה כאחת מהאישים המרכזיים ב. 'הפועל הצעיר'לעבודה ובחברות פעילה ב

הנראה לא  היא לא היתה שולית או שקטה אבל ככל. אבל לא היתה דוברת מרכזית ,'הצעיר

                                                           
 .IV-104-736-27, ע"אה ,ד"תרע ,ג"כסלו תרע' רינצק למלכין זמשפ ,ב"ו בניסן תרע"כ ,משפרינצק למלכין 147

 IV-104-736-27, ע"אה ,ד"ו ניסן תרע"כ ,שפרינצק למלכין 148

' שכול וכישלון'אמירה זו מהדהדת במונולוג של אסתר חפץ ב; IV-104-736-27, ע"אה ,ג"תרע ,כסלו' ז ,שפרינצק למלכין 149

 1494-1495' עמ:בתוך ,ברנר. ח.י!" מסורה ,נאמנה ,היא מסוגלה להיות חברה טובה: "של ברנר
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התקופה  150.לקחה חלק בניסוח המניפסטים השונים של המפלגה גם כשנכחה במפגשים

אליה פנו  ,בתקופה זו הפכה מלכין למובילה. השלישית היא תקופת הפעילות הפוליטית הנפרדת

היא זו שכתבה מאמר ראשון של אשה . היא היתה המנהיגה והיא היתה הדוברת ,בכל עניין

והיא זו שפתחה את ועידת הפועלות  ,ו תיארה את הנעשה בחוות העלמותשב ,בנושא הפועלות

: הפעילות הפוליטית הנשית הנפרדת הביאה לדידה של מלכין להצלחה. הראשונה במרחביה

נכנסו לעבודה בחקלאות ותופעה זו הפכה לגיטימית יותר  ,וביניהן היא עצמה ,פועלות רבות

  .ויותר

חלק ניכר מפניותיהם  ,כך. גם את מעמדה בתוך המפלגההפעילות הנפרדת של מלכין חיזקה 

. אבל לא רק מבחינה אישית התחזקה מלכין. של חבריה היו אחרי שפנתה לפעילות הנפרדת

עבודת  -בתקופה בה החלה בפעילות הנפרדת גם הנושא שאותו יצגה שהיה חשוב לה במיוחד 

י שתדווח על מצב הפועלות שפרינצק פנה אליה כד. הפך מרכזי יותר במפלגה שלה -נשים 

הפעולה של  151.בגליל וביקש ממנה לכתוב לכתב העת על הפרוגרמה העתידית של הפועלות

  .כינוסי הפעולות דווחה בהרחבה בכתב העת והנושא הפך לשאלה ממשית גם בתוך המפלגה

שנקראה בשמה הקודם גולדה  ,ינאית. עברה גם רחל ינאית ,אם כי לא זהה ,דרך דומה

אחרי שכבר היתה שותפה לפעילות פוליטית ענפה  1908הגיעה לארץ בשנת  ,לישנסקי

 ,לישנסקי לייצג את עירה-נבחרה ינאית ,בלבד 19בעודה בת  1905עוד בשנת . ומשמעותית

פעילותה לא החלה בקונגרס זה והיא היתה ידועה  152.בקונגרס הציוני השביעי בבאזל ,מאלין

היא אף הספיקה להעצר  ,בנוסף. יטומיר בה למדה'ן בזכתעמולנית ציונית בסביבת עיירתה וכ

היותה ציר בקונגרס היתה רק ראשיתה של פעולה פוליטית בקבוצה  153.בגין פעילותה הפוליטית

היא השתייכה למפלגה קודם לקונגרס ובקונגרס עצמו פגשה את דב . 'פועלי ציון'המובילה של 

זו הקבוצה שהקימה את . אותה התקופהבר ברוכוב והצטרפה לחבורה המיידית שסבבה אותו ב

ינאית השתתפה בכל החוגים המצומצמים ובכל הדיונים המרכזיים  154.של פולטבה' פועלי ציון'

להיותה אשה יחידה היו בעיקר השלכות מעשיות כגון . והיתה האשה היחידה בכל הפעילות הזו

   155.סידורי שינה

                                                           
בשנה  ,צמח: ניסחו את המצע אליעזר שוחט והוא עצמו' הפועל הצעיר'לאחר המפגש בו קמה  ,על פי זיכרונותיו של צמח 150

  229' עמ ,ראשונה
 IV-104-736-27, ע"אה ,ד"תרע ,ג"כסלו תרע' משפרינצק למלכין ז ,ב"ו בניסן תרע"כ ,משפרינצק למלכין 151

 279-280' אנו עולים עמ ,ינאית 152

  274-276' שם עמ 153
  22-24'עמ) 1989: אביב- תל( ,אגרות בר בורוכוב ,)עורך(מתתיהו מינץ  154
 289-291' אנו עולים עמ ,ינאית 155
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החליטה גם היא  ,יצחק בן צבי ,הלאחר שעלו כמה מחבריה ובמיוחד חברה שהפך לבן זוג

היא השתתפה בהקמת הגימנסיה . כאן היא נכנסה לפעילות מיד עם הגעתה 156.לעלות לארץ

היתה מהחברות הנשים הבודדות  ,בארץ' פועלי ציון'היתה חלק ממנהיגות  ,העברית בירושלים

עה ללמוד נס 1912בשנת . 'האחדות'ממייסדי ועורכי כתב העת  ,וכמו שנזכר כאן' השומר'ב

כאשר חזרה החלה . גם בין הסטודנטים לחקלאות בננסי היתה אשה יחידה. חקלאות בצרפת

   157.המלחמה שסחפה אותה לפעילות מפלגתית וארגונית משמעותית

שינאית לא עסקה כלל בפוליטיקה של נשים אלא היתה אשה שפעלה  ,אם כן ,דומה

מבהיר את ' דברי פועלות'פרסם בשהת' שלבים'מאמרה . ולא כך היא. בפוליטיקה הכללית

בעצם ימי : "כך היא כותבת במאמר. החשיבות שראתה בפוליטיקה הנפרדת של נשים

. ההתאחזות באדמה נשארו החברות תלושות מן הקרקע וכלואות בעבודות הבית והמטבח

ומבוכה זו שבנפש  ,נסערות ונבוכות נצבו בפני הפרצה שנבקעה בחזיתן משותפת עם החברים

הפרישה אותן מכלל החברים וצוותה  ,והן עוד בעצם ימי עלומיהן ,הרימה אחדות מהןהיא ש

   158."עליהן להתאחד ולחתור לקראת עבודה עצמית

 ,'השומר'כמו  ,שמצאה מקום בהנהגת ארגונים שחלקם היו גבריים במובהק ,אם כן ,גם ינאית

עבודה ובקושי  בפני חברותיה בקושי למצוא ושבעצמה סבלה רק משולי הבעיות שניצב

בפעילותה בתקופת מלחמת  ,ואמנם. ראתה חשיבות בפעילות הפוליטית הנפרדת ,להתבטא

היא לקחה חלק בדיון של נשות . העולם הראשונה כבר החלה לפנות לפוליטיקה של נשים

היה זה דיון . דיון שנערך תוך כדי אסיפת השומרים ביבנאל ,השומר על השתתפותן בארגון

 ,היא ביקשה להשתתף בהקמת קבוצות הירקניות 159.גמר בלא כלום בשלב זהכואב ומסובך שנ

ינאית גם  160.ולבסוף גם לקחה חלק בקבוצת הירקניות בפתח תקווה ,שקמו אז בגליל וביהודה

אולי אופייני הוא שינאית כותבת . בכנרת 1915- השתתפה בוועידת הפועלות השניה ב

היה זה הכינוס הראשון של פועלות עבריות : "נהבזיכרונותיה שהיתה זו ועידת הפועלות הראשו

בתקופה זו את פעילותן של הנשים וכיוון שהיתה לה חדשה " גילתה"ינאית  161."בארץ ישראל

                                                           
 23' עמ) 1950: תל אבי( ,פועלי ציון בעליה השניה ,יצחק בן צבי: בן צבי מזכיר אותה כראשונה לעלות אחריו 156

בספר אסופת . הגברת הראשונההוציא בן ציון מיכאלי את הספר  1992בשנת . תבה ביוגרפיה ממשית לינאית עדייןלא נכ 157

 ,אישים ,העליה השניה: בתוך ,'רחל ינאית' ,שטתי יותר ניתן למצוא במרגלית שילה יתיאור ביוגראפ. זיכרונות וראיונות שלה ועליה

 ה התיאור מתרכז בשנות העליה השני. 91-99' עמ
 90' דברי פועלות עמ 158

 393' אנו עולים עמ ,ינאית 159

 454-456' שם עמ 160

 404' שם עמ 161
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בדומה לזה סיפרה על ניסיונה לקבל תמיכה של רופין . סיפרה עליה בזיכרונותיה כחדשה

   162.קיימות כמה שניםכשאלה כבר היו  ,לכאורה עניין חדש ,להקמת קבוצות של ירקניות

הפעילות הנפרדת של נשים הלכה ולקחה חלק חשוב יותר ויותר בסדר יומה הפוליטי של 

כך למשל . למרות שרוב זמנה היה נתון לארגון השומר ואחר כך לגיוס לגדודים העבריים ,ינאית

בשרות [בשובי עייפה מטלטולי דרכים : "כתבה על חברותה בקבוצת הירקניות בפתח תקווה

[...] עת רוחצים הגידולים בטל  ,ביחוד בשעות הבוקר -מה אהבתי לצאת לחלקתינו ] 'השומר'

קבוצות הירקניות  163."וצר לי שיכולה אני לעבוד בו אך מעט ,ברכה שרויה בעבודתינו בגן הזה

והארגון הנשי הלכו ותפשו מקום גדול יותר ויותר גם בפעולתה וגם היא ראתה בו דרך נכונה 

שהתפרסם בקובץ  ,מאמרה היחיד מימי המלחמה. אם כי לא בהכרח אותה עצמה ,לקדם נשים

אל אלה יש לצרף את  164.'על העבודה והעובדת'הוקדש לשאלת הפועלת ונקרא  ,'בין הזמנים'

אם כי לא באותה  ,כמו מלכין ,דומה שינאית 165.פעילותה במועצת הפעולות לאחר המלחמה

בחירה זו מעניינת במיוחד על רקע . של נשים בחרה בפוליטיקה ,עוצמה ובאותה נחישות

  . הצלחתה בפוליטיקה הכללית

גדלה כצנלסון במשפחה  ,בת גילה של מלכין פחות או יותר. דוגמא נוספת היא רחל כצנלסון

היא זכתה לחינוך רחב וגבוה לפני עלייתה שכלל גם השכלה עברית . עמידה ומשכילה בברוייסק

ויש  166דיה הגבוהים המשיכה ללמוד עברית וספרות עבריתבמקביל ללימו. מראשית חינוכה

בעיקר בפעילות  ,בתקופת לימודיה החלה בפעילות פוליטית ציונית. לציין שלמדה גם יידיש

. היא הצטרפה למפלגה הציונית הסוציאליסטית והרצתה על נושאים בתחומי הספרות. תרבותית

במכתב (מהרצאה שלה על ביאליק  ,זלמן רובשוב ,ראוי אולי לציין את התרשמותו של אחד

להצביע על הקשיים  יכולה התרשמותו. )לחברה שלה אך ככל הנראה היה מיועד להשכתב 

הביעו כולם התפעלות מזה  ,בשעת ההפסקה: "שעמדו בפני צעירה שביקשה לדבר בציבור

   167."שנערה יכולה להבין כל כך את ביאליק ויש לה העוז להופיע בביטחון כזה לפני האספה

                                                           
 379-380' שם עמ 162

 455' שם עמ 163

 ח"תרע ,בין הזמנים ,'והובדתהעבודה ' ,ינאית 164
כז י ויוסף לישנסקי יש קשר לבחירתה להתר"יכול להיות שלמשפט החברים שנערך לה בתום המלחמה על חלקה בפרשת ניל 165

אבל בחירתה בפוליטיקה של נשים מוקדמת למשפט . בפעילות במועצת הפועלות שכן החברים קבעו שאסור לה לעסוק בפוליטיקה

: ירושלים( ,1906-1960איגרות ותעודות  -מניה שוחט   :עם הזרם ונגדו  ,)עורכים( מוטי גולני ,שולמית ריינהרץ ,יהודה ריינהרץ. זה

 89' עמ) 2005

 26-45' ון עמכצנלס ,שכטר 166

  56' עמ אדם ,צנלסוןכ 167
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היא . ותוך זמן קצר היתה למורה לעברית בחוות העלמות 1912היא עלתה לארץ בשנת 

ולבסוף החלה  ,שכן העבודה כמורה לא סיפקה אותה ,התייסרה רבות והתגלגלה מני גלגולים

   168.בעבודה חקלאית כירקנית

 כצנלסון היתה ככל הנראה ממארגנות ועידת הפועלות השניה בכנרת ונבחרה אז גם לוועד

בכינוס מקביל של הפועלים כולם נבחרה לוועדת התרבות של פועלי הגליל ביחד עם . הפועלות

היא פעלה למציאת . שני התפקידים מילאו את חייה בתוכן פוליטי. ברל כצנלסון ויצחק טבנקין

הפעילות של ועדת התרבות . עבודה לפועלות בזמן המלחמה ולמימוש אינטרסים נוספים שלהן

מעניינת בעבודה עם שני החברים ובמיוחד עם ברל כצנלסון איתו פיתחה יחסים  היתה לה חויה

למרות הפסקה מסויימת  ,מכאן נסקה הפעילות הפוליטית של רחל כצנלסון 169.מורכבים

' דבר הפועלת'היא היתה העורכת המייסדת של . בראשית שנות העשרים עם הולדת בתה

כצנלסון . ועדת התרבות של ההסתדרותמראשית שנות השלושים ובמקביל היתה חברה בו

מעולם לא היתה מנהיגה בולטת בתחומים הפוליטיים אך היתה חברה משמעותית בתחומי 

  .גם היא בחרה בערוץ הנשי הנפרד כערוץ מעשי מרכזי לעשיה הפוליטית שלה. התרבות

יי מקש ,מבישנות ,כצנלסון סבלה פחות ממלכין ומחברות אחרות ואפילו מינאית מפחד קהל

על ועידת פועלי הגליל . ובכל זאת הרגישה נוח יותר בקרב חברותיה ,ביטוי וגם מבעיות שפה

דבור על דבר  -היא כתבה כי הרגישה כי לגברים הכל ברור  ,בה עלתה את בעיית הפועלת

למה יצאנו לעולם . "ועידה המדברת בעניינן שלהןובעוד הנשים אילמות אפילו ב ,אופניו

170,"?זר
משמע הפוליטיקה כללית היתה גם . סון על השתתפות הנשים בוועידהכתבה כצנל 

העולם . שנבחרה לוועדת התרבות יחד עם שניים מהבולטים בפועלי הגליל כעולם זר ,בעבורה

  . הפוליטי בו פעלה בצורה נוחה היה העולם הפוליטי הנשי הנפרד

היתה פחות פעילה  ,'בלתי מפלגתיים'שהיתה מחוגי ה ,כצנלסון ,בשונה מינאית וממלכין

פוליטיקה 'ופחות מרכזית בחוגים הפוליטיים הכלליים לפני העליה ולפני שהחלה בפעולה של 

  . 'של נשים

ביומנה של כצנלסון אפשר למצוא תשובה נוספת לשאלה מדוע בחרו נשים אלה בפוליטיקה 

  : האירוע קטע שנכתב שנה ויותר אחרי ,כך היא כותבת על ועידת מרחביה ביומנה. של נשים

��,היתה�אהבה" �לא��,אחר�כך�,בחיים(יחס�חם�והכרת�ערך�עצמי זה�כלל

�כך �היה �מפי. �היוצאת �מילה �לכל �ונזהרתי �זרה �עצמי �הרגשתי �בחיים רק�.

��171.)"בעבודה�ובוועידות�הרגשתי�כמה�הן�קרובות�לי

                                                           
 14-15' עמ שם 168

 119; 15-16' אדם עמ ,כצנלסון; 156' עמ ,ברל ,שפירא 169

  58' דברי פועלות עמ ,.כ.ב 170
 103' אדם עמ ,כצנלסון 171
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  בתוך המפלגות וביניהן 

פעילות פוליטית ענפה : דמיוןלביוגרפיה הפוליטית הכללית של נשים אלה יש אם כן מספר קוי 

- תקופה של ניסיונות השתלבות בפוליטיקה הארץ ,למדי והרגשת שיוויון יחסית לפני העליה

   .ישראלית ותקופה שלישית של פעילות פוליטית נפרדת

הדרכים השונות של שלוש הנשים יכולות אולי להעיד על ההבדל בין שלוש הקבוצות 

נטייתם של אנשי התקופה וכן של חוקרים שונים לטשטש  למרות. והפוליטיות אליהן השתייכ

נטיה שבאה לידי ביטוי בטענה  ,והבלתי מפלגתיים' פועלי ציון' ,'הפועל הצעיר'את ההבדל בין 

דומה שיחסן לשאלת האשה  ,שהפילוג בין שתי הקבוצות הראשונות נקבע בגלל ויכוח על השם

הקבוצות היתה קרובה יותר לעמדת רוב  קשה לומר מי מבין ,עם זאת. הפועלת לא היה זהה

  . או פעלה באופן נחרץ יותר לטובתן ,הנשים

מלבד מלכין יש לכלול . 'הפועל הצעיר'רוב הנשים הפעילות ביותר בפוליטיקה השתייכו ל

 ,זאת ועוד. ואחרותמיזל חנה  ,יעל גורדון ,)מימון(עדה פישמן  ,בקבוצה זו גם את מרים ברץ

היתה  1910שמשנת  ,'הפועל הצעיר'שים פועלות התפרסמו בכתב העת רוב המאמרים בנושא נ

כמו גם השתתפותה  ,נתונים אלה 172.דבורה בארון ,שותפה לחלק הספרותי שלו גם עורכת אשה

מעלים במבט ראשון את ההנחה שקבוצה זו היתה קרובה  ,'הפועל הצעיר'של אשה בהקמת 

  . יותר לענייני הנשים

היא  ,מצד אחד. הבחירה של מלכין מצביעה על מורכבות זו. ראלא שהתמונה מורכבת יות

היא בחרה בפעילות נשית נפרדת ולמעשה  ,אך מצד שני ,היתה בין הבולטות בנשים הפעילות

לא פעלה במסגרת המפלגה מאז הקמת חוות העלמות וביתר שאת מאז ועידת הפועלות 

ענייני הנשים עולים  ,צד אחדמ. דומה שבחירה זו נובעת מיחס המפלגה. הראשונה במרחביה

אחרי דיון אומלל זה הוועידות הבאות חיזקו את . 1910בדיוני הפועל הצעיר באופן ברור משנת 

כך היו אנשי הפועל הצעיר היו מעורבים בחיזוק ענפי הירקות ובעלי . העמדות של הפועלות

היה נמוך ובסופו אלא שהיצוג שלהן בפוליטיקה הכללית  ,למשל" ענפים נשיים"החיים שהיו ל

 ,לאחר המלחמה. הרגישו שהמפלגה אינה מייצגת אותן כנשים' הפועל הצעיר'של דבר נשות 

בוועידת היסוד של ההסתדרות לא נבחרה אף אשה לייצג מפלגה זו כפי שיוזכר בחלקה האחרון 

  .של עבודה זו

וגם לא ' האחדות'לא הזכירו כמעט את שאלת האשה ב ,לעומת זאת ,'פועלי ציון'אנשי 

לפחות על פי  ,נטיה זו מתאימה להשתייכותם לסוציאליזם המרקסיסטי. במצעים השונים

פרו ובמיוחד על פי ניסוחו של פרידריך אנגלס בס ,יהמרקסיסט םעל פי הסוציאליז. תפישתם

פטר יבעיית האשה ת ,כתב אחרי מותו של מרקסש ,'הקניין הפרטי והמדינה ,מוצא המשפחה'

                                                           
 216-217' עמ )1988: ירושלים( ,המחצית הראשונה ,גובריןנורית  172
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. על פי תפישה זו אין מה לדון בשאלת האשה כשאלה נפרדת. יפטררטי תכשבעיית הרכוש הפ

   173.האשה היא חלק מהחברה ועליה לקחת חלק בשינוי החברה ורק זו תשחרר אותה מכבליה

רחל ינאית הושפעה מתפישה זו הן בדרך בה התייחסה לעצמה והן בדרך בה התייחסו אליה 

כך היא . יותה אשה לא עלתה כמעט בכללהיא היתה חלק מהנהגת המפלגה ושאלת ה. אחרים

את שאלת " גילתה"רק מאוחר היא . השתתפה בכל אחד מהפורומים המפלגתיים והארגוניים

הפועלת שכן השיוויון היחסי שהיא נהנתה ממנו כחלק מההנהגה לא חדר לחיי היומיום של 

בר גיורא שקדם וב' השומר'דוגמא מובהקת לכך היא היחס לנשים ב. פועלות ושומרים ,פועלים

רה ובפעולות השמירה הראשונות במסגרתן זכו הנשים להשתתפות 'אמנם בקולקטיב בסג: לו

אבל מאז והלאה היו קבוצות של אנשי  ,ולשיוויון הרבים ביותר לו זכו נשים עד אז וגם אחר כך

  . השומר בלתי שיוויוניים ולעתים לא שיתפו נשים כלל-בר גיורא

לבין יחס  ,בפער בין יחס שיוויוני יחסית בהנהגה וריבוי נשים מייצגותהתאפיינו ' פועלי ציון'

פועלי 'הנשים בקרב חברי  ,למרות הפער. בעייתי ביותר בקרב קבוצות אנשי ונשות המפלגה

. היו נאמנות יותר למפלגה באופן כללי ונטו פחות לפעילות בתנועת הפועלים הנפרדת' ציון

  .כפי שנזכר כאן ,ה אך דרכה כה שונה ולא מייצגתמניה שוחט עונה אף היא על דפוס ז

. קשה למצוא מאפיין בולט לקבוצת הבלתי מפלגתיים ביחסה לשאלת האשה ,לעומת כל אלה

גם לה היו נציגות רבות בתנועת הפועלות כגון לאה מירון ואחרות אבל מעבר לכך קשה למצוא 

ו בתקופה זו יותר לנשות דמ' בלתי מפלגתיים'דומה שהנשים שהשתייכו ל. מאפיין ממשי

  . 'הפועל הצעיר'

ניתן לומר  ,עם זאת. קשה אם כן לומר מי משלוש הקבוצות היתה נוחה יותר לנשים שבתוכה

היו ' פועלי ציון'בעוד נשות ' פוליטיקה של נשים'היו פעילות יותר ב' הפועל הצעיר'שנשות 

ליתר השגים אבל ביצוג ' עירהפועל הצ'בעבודה זכו נשות . נאמנות יותר לפעילות המפלגתית

כמו  ,ראשית? מה ניתן ללמוד על המפלגות מהתנהלות זו. 'פועלי ציון'פוליטי זכו דווקא נשות 

היתה ' הפועל הצעיר'היתה מחויבת יותר לפרוגרמה ברורה בעוד ' פועלי ציון' ,בתחומים אחרים

בשאלת האשה כמתחייב היתה מחויבת לנשים אבל לא עסקה ' פועלי ציון'הנהגת . גמישה יותר

כך היתה ינאית מנהיגה מקובלת . םהדיון בשאלה זו בחוגים מרקסיסטיי-מנוסח הדיון או אי

. ובולטת אבל שאלת האשה הפועלת עלתה רק בתקופה מאוחרת במהלך מלחמת העולם השניה

 ,נפנו לשאלה זו כשהיא עלתה אבל למנהיגות עצמן לא נתנו מקום מספק' הפועל הצעיר'ב

באה לידי ביטוי גם ' הפועל הצעיר'רומנטית של -הגישה הטולסטוינית ,זאת ועוד. תןמבחינ

                                                           
. הרבה יותר ומשלבות בה גם תפישות רומנטיות של האשה והמשפחההתפישה המרקסית לשאלת האשה בחברה היא מורכבת  173

בחזרה  ,)עורך(בנימין כהן : בתוך ,'בין מרקסיזם לפמינזם' ,פרנס-ראו למשל תקווה הוניג. כך גם תפישה של זרמים מרקססטיים שונים

 281-286' עמ) 2001 ,אביב- תל( ,אסופת מאמרים ,למארקס
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קושי להתייחס לאשה  ,מצד שני; פיתוח ענפי חקלאות מתאימים לנשים ,מצד אחד: בתחום זה

  ". טבעי"שכן יש להן תפקיד ב ,כישות פוליטית ולנשים כקבוצה פוליטית

  . רב בחוויה של הנשים עצמן למרות החוויה השונה במקצת יש דמיון ,אבל

  

  רווחים והפסדים

האמנם לא השתתפו בוועידה : שאלתה של רחל כצנלסון לאחר ועידת פועלי הגלילעולה אם כך 

האם הבחירה בפוליטיקה נפרדת היתה בחירה : או במילים אחרות? כיוון שלא השתתפו בחיים

  ?הכלכליים נכונה ומושכלת או שמה הרחיקה את הצעירות מהישגים ומהחיים

. האחת נוגעת לזמן הקצר והשניה לטווח הארוך: לשאלה זו יש לתת שתי תשובות נפרדות

ועד עמוק אל תוך תקופת  ,מהקמת חוות העלמות ,מסוף תקופת העליה השניה ,בזמן הקצר

דומה כי הבחירה בפוליטיקה נשית נפרדת היתה הצלחה גדולה  ,מלחמת העולם הראשונה

היא לא צלחה את מבחן הזמן הארוך ויצרה מעט מאוד הישגים שלא  אבל. והביאה להישגים

  .הזמן הארוך יבחן בחלק הבא. היה צורך להאבק עליהם בכל פעם מחדש אחרי המלחמה

הצלחותיהן של הפועלות בזמן הקצר נמדדות במטרות שהציבו הן למאבקן ולחייהן 

אבל  ,על חיי העם היהודיהמטרה הראשית היתה כמובן השפעה על חייהן ו. החלוציים בכלל

בחיבור לעבודה הלאומית  ,בחיי העבודה ,המטרה המיידית היתה השתתפות ביצירה הלאומית

רק במקום השני ראו את . העבודה החקלאית ,המשמעותית ביותר בעיניהן ובעיני חבריהן

  . המעורבות בחיי הפוליטיקה הכלליים ואת ההשפעה על החיים היהודיים דרכם

ההתארגנות הצליחה מאוד בשנותיה  ,החקלאית וההשתתפות במעשה במדד העבודה

יותר ויותר נשים נכנסו לעבודה  ,הראשונות כשכפי שכבר נזכר כאן בפרק על החקלאות

שהפכו לענפים בהם עבדו בעיקר  ,בתקופה זו התפתחו כמה וכמה ענפים כמו הירקנות. חקלאית

הפכו גם הם  ,נוספים כגון הלול והרפתענפים ". נשיים"פועלות והם הפכו למעשה לענפים 

זאת  174.אם כי במידה מעטה יותר מהירקנות ולא בכל הישובים והקבוצות ,למומחיות נשית

   175.למעשה שינה מהלך זה את אופיו של המשק החקלאי היהודי והפך אותו למשק מגוון ,ועוד

קלאות היתה לעבוד בח ,ובמיוחד הצלחתן של קבוצות פועלות ,הצלחתן של נשים בודדות

הנכונות שלהן לעבוד  ,שרכשו בחוות העלמות תהמיומנו: תוצאה של שילוב שלושה גורמים

הביטוי בכתב ובעל פה והארגון היו נחוצים . והארגון הפוליטי שלהן ,במקביל בעבודות הבית

כדי להפוך את ההישג הזה להישג כלל . כדי להפוך את המיומנות והנכונות לכלל הישג ממשי

כך מאמרה של . לפרסם אותו ולדאוג לקיומו באמצעות הפוליטיקה ,ה צורך לנסח אותונשי הי

                                                           
  49' מרים ברץ עמ ,סיני 174
נחום : בתוך ,'מנית'ישראל בשלהי התקופה העות-כלכלת ארץ' ,נחום גרוס: ינוי אופי המשק היהודי באותה התקופהעל ש 175

יש לציין שגרוס אינו מציין את מקומן המרכזי של נשים בשינוי זה אלא את . 35' עמ) 2000: ירושלים( ,לא על הרוח לבדה ,גרוס

 מצד שני חשיבותן של החוות החקלאיות מצד אחד והפועלים
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הקמת ועד הפועלות הביאה לדיון  176,מלכין פתח את הדרך לשאלות במפלגתה על נושא האשה

וכל אלה הביאו להכללת דרישות הפועלות במסמכי הפועלים  1915- בוועידת פועלי הגליל ב

   177.בשנות המלחמה

מצאו  ,שהיתה תקופת משבר כלכלי ומשבר במצב העבודה ,כדי מלחמת העולםגם תוך  ,כך

דרישותיהן להקמת קבוצות נשים לעבודה חקלאית נכללו  ,זאת ועוד. נשים מקום עבודה

הנציגות של נשים עלתה וקולן נשמע בחלק . בדרישות הכלליות של הפועלים באותה התקופה

   178.לא קטן מוועידות הפועלים

שגם הוצגו כמטרות  ,יים פחות מבחינה פוליטית אך משמעותיים בפני עצמםהישגים מרכז 

כך נידונו בוועידות . היו יצירת מקום נוח לנשים לביטוי הקשיים המיוחדים שלהן ,ההתארגנות

רעיון . הפועלות בעיות שנתפשו כבעיות מיוחדות כגון גידול ילדים וחינוך והאם העובדת

  . אך כאן התפתח ,דות אלה לא לראשונההחינוך המשותף למשל עלה בוועי

אבל לא היה זה הישג ממשי שכן . הישג נוסף היה השתלבותן של נשים בפוליטיקה הכללית

הנוכחות הנשית לא גדלה  ,זאת ועוד. עוד קודם לכן נכחו ופעלו נשים במישור הפוליטי הכללי

 ,ההסתדרות כפי שאפשר ללמוד משהתרחש בכינוס היסוד של ,באופן משמעותי ולמעשה

   .הנציגות הנשית לא היתה מובנת מאליה ,שיידון בחלק הבא

בדיון בפוליטיקה של נשים מצוין לא פעם שנשים לאורך ההיסטוריה ובמיוחד בראשית 

הן הקימו . לא בדרך הפוליטית המקובלת ,בצורה אחרת' עשו פוליטיקה' ,התקופה המודרנית

גם נשות העליה  179.תחומים הקרובים אליהן ועודלחצו לשינוי תקנות ב ,מוסדות חינוך וצדקה

בניגוד לקבוצות אחרות לא היתה זו פוליטיקה . השניה בנו לעצמן פוליטיקה משלהן

מפלגתית -היתה זו פוליטיקה ארגונית. פילנתרופית או פוליטיקה שמחוץ לעולם המפלגתי

וצה נפרדת כיוון שפעלה במישור הפוליטי המפלגתי מחד אבל כקב. מובהקת אבל נפרדת

  .פוליטיקה זו קצרה הישגים לא מעטים ,מאידך

פוליטיקה נפרדת זו הצליחה כיוון שלא חתרה תחת הסולידריות של התנועה הפועלית ושל 

המאבק שלה על חובות ולא על זכויות מיקם אותה כקבוצה נפרדת שהיתה חלק . הציונות כולה

מיות ועל הפועליות ויכולה היתה כך היא לא היוותה איום על הלאו. מהמחויבות הלאומית

המאבק על שיתוף בחברה ובבנייתה היה  .לקבוצה אותה ייצגה ,אם גם זמניים ,להגיע להישגים

  . להצלחות ולהישגים ,זה שהביא לניצחון הגדול

                                                           
 IV-104-736-27, ע"אה ,ד"תרע ,ג"כסלו תרע' משפרינצק למלכין ז 176

 כפי שאראה בהמשך 177

 ראו בחלקה השני של עבודה זו 178

 335-337' נשים בפליטיקה עמ ,הרצוג 179
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הן . כאן גם טמון קושי מאחר ורוב נשות העליה השניה לא הצליחו לקיים פוליטיקה מעורבת

בק על מקומן בתוך הגופים המעורבים אף שרבים מחבריהם הזמינו לא הצליחו להתבטא ולהא

הפוליטיקה הנפרדת ששירתה אותן נאמנה במשך כמה שנים לא . אותן אל תוך הגופים הללו

   .היתה אפקטיבית לזמן הארוך

  ?האשה הפוליטית. ה

שה היא היתה אמורה להיות א. האשה הציונית אמורה היתה להיות אשה פוליטית באופן מובהק

לא רק בעשייתה אלא גם בדבריה ובהשתתפות  ,המעצבת את גורלה ואת גורל עמה במו ידיה

דומה שנשים וגברים כאחד רצו לעצב את האשה הציונית כאשה שיש לה . שלה בפוליטיקה

בעוד גברים שונים פעלו לכיוון זה בעידודן של . ביטוי גם בעיצוב הכתוב והדבור של החיים

בכתבי עת  ,באסיפות -ובדרכים המקובלות  ,הקיימות בהן היה רוב גברינשים לפעול במסגרות 

  . נמצאו כלא מתאימות לרובן הדרכים המקובלות. נשים ביקשו לעצמן דרכי ביטוי אחרות -' וכד

שמבחינתן  ,שעיצוב האשה החדשה היה משמעותי וחשוב להן ,המנהיגות בקרב ציבור זה

בסופו של . דרכי ביטוי לנשים ,חיפשו וגם מצאו ,יום- פוליטיקה ועיצוב חיים היה דרך של יום

לא היו אלה דרכי ביטוי שונות באופן מהותי אלא דרכי ביטוי נפרדות שהתאימו לנשים  ,דבר

 ,למרות זאת היתה הפוליטיקה של הנשים שתפנית מאוד. ואיפשרו להן לבוא לידי ביטוי

  . תר מהמנהיגות הכלליתאולי יו ,דמוקרטית מאוד ומחוייבת מאוד לציבור שייצגה

הן איפשרו להן להביא את כוחן לידי ביטוי  ,המסגרות הנפרדות היו מנוף לפעילות של נשים

עבודה : ולהתאים את הפעולות השונות לדרך המתאימה להן ובעיקר לדרך שהן ראו כנכונה

כך הן זכו להישגים ובתוך . חינוך משותף באחריות משותפת ,משק מעורב ,חקלאית של נשים

  .יצרו גם התנהלות פוליטית המבוססת על התייעצות ושותפות שהתאימה לכל ציבור הפועלים

תנועת הפועלות הגיעה להישגים מעניינים במיוחד בתקופת מלחמת העולם הראשונה 

גם אם לא תמיד  ,המסגרות שיצרה המשיכו לתת ביטוי לנשים. והגיעה לידי מיסוד אחריה

  . חום העבודה והחקלאותהצליחו לייצב את הישגיהן בת
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        בין המצריםבין המצריםבין המצריםבין המצרים    - - - - המלחמה המלחמה המלחמה המלחמה : : : : ''''חלק בחלק בחלק בחלק ב

- ושינתה מהותית את מצבם של כל תושבי ארץ 1914מלחמת העולם הראשונה פרצה בקיץ 

המלחמה לוותה . תוך זמן מה הפכה הארץ לשדה קרב פוטנציאלי ולשדה קרב ממשי 1.ישראל

תהליכים  ,עם זאת. הודישהשפעתו היתה גדולה במיוחד על הציבור הי ,במשבר כלכלי כבד

הסתדרויות  - חברתיים ופוליטיים שהחלו בקרב אנשי העליה השניה לפני המלחמה לא נפסקו 

קבוצות הפועלים המשיכו ; ואולי אף פעלו ביתר שאת ,הפועלים בגליל וביהודה המשיכו לפעול

  3.וגם ועידות הפועלות המשיכו להתקיים 2;לקום

הגדרת  -מים רבות נקודת מפנה בתפישות מגדריות מהווה פע ,ככל משבר גדול ,מלחמה

יש למלחמות השפעות המקבעות תפישות . הנשיות והגבריות ומקומם של גברים ונשים בחברה

התפישה של . בגלל הלחימה עצמה וההגנה על אינטרסים לאומיים ואחרים ,של גבריות כוחנית

 4.נשיות לבין חולשה ופאסיביותמחזקת את הקשר בין " נשים וילדים"או " נשים וטף"הגנה על 

 ,השתתפות מעשית של גברים במלחמה מעצימה את מרכזיותם בשדה הפוליטי - זאת ועוד 

כמה מהמלחמות  ,עם זאת. כמי שנכונים להקריב את חייהם ,באופן מעשי ובאופן סמלי

ם היוו נקודות מפנה משמעותיות לכניסתן של נשי ,המודרניות ובראשן מלחמת העולם הראשונה

השתתפותן של נשים במאמץ המלחמתי במלחמת העולם . פוליטית-למרכז העשיה החברתית

הביאה לביסוס  ,בעיקר כתחליף לכוח העבודה הגברי שהתגייס אבל גם בחילות העזר ,הראשונה

המלחמה  -זאת ועוד  5.כמו גם לבסיס למוביליות חברתית ,דרישתן של נשים לזכויות פוליטיות

  6.נת להזדהות פוליטית של נשים עם הלאוםהיתה הזדמנות מצוי

מה היה תפקידה של מלחמת העולם הראשונה בעיצוב מקומה של האשה הפועלת  -בתוך כך 

  ? ישראל-בחברה הציונית בארץ

ניתוקה של הארץ . ישראל ממשבר חמור-במהלך המלחמה סבל המשק היהודי בארץ ,כאמור

מחסור במוצרי יבוא  ,ת בתמיכה תקציביתמאירופה בימי המלחמה הראשונים הביא להתדלדלו

                                                           
 ,רתיאפ: להלן( 9' עמ) 1991: ירושלים( ,העולם הראשונה-ישראל במלחמת-היישוב היהודי בארץ ,ממשבר לתקווה ,נתן אפרתי 1

 ,)ז"תשנ(סב ' חוב ,ציון ,')1890-1920(ישראליות -וארץ מגדר: מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב' ,מלמן יביל; )ממשבר לתקווה

 ) מן השוליים ,מלמן: להלן( 267' עמ
 אך זו לא היתה הקבוצה היחידה  1915כך קמה אילת השחר בשנת  2

) 1981: אביב- תל( ,ישראל-בארץ תולדות ההתישבות ,מאה שנות התישבות  ,בתיחיים ג; 260-273' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 3

 ) מאה שנות התישבות ,גבתי: להלן( 159-169' עמ
4 Nira Yuval-Davis , Gender & nation, (London: 1997) pp. 93-113 

 :Gail Braybon, Women workers in the First World War the British experience, (London: למשל 5

1981) pp.216-217;   

סטית 'מלחמת העולם הראשונה היא דוגמא טובה שכן לאחר שתנועות נשים ובהן התנועה הסופרג. כפי שכבר נזכר בפרק הקודם 6

 ,Sheila Rowbothan , Hidden From Historyראו למשל . הצטרפו למאמץ המלחמתי קיבלו נשות בריטניה את זכות הבחירה

(London: 1973) pp.77-89 )ם'רובת: להלן(  



 

247 

 

יהודים שחיו בערים חיים  -' הישוב הישן'יותר מכל נפגע מה שמוכנה . והפסקת היצוא

כלכלי  ,תלות בכספים שהגיעו מאירופה וארגון ביזורי הביאו ישוב זה למשבר גדול. מסורתיים

וצאה הישירה של משבר היתה הת ,שעבר תהליכים של מודרניזציה ,'ישוב החדש'ב 7.ומנהיגותי

בנוסף גרם הניתוק . שיצרה אבטלה ,עקב ניתוק הקשר עם רוב השווקים ,זה האטה ביצור

 ,בהמשך. החסכונות וההשקעות ,בהירות בעניין ערך המטבע-יציבות פיננסית ואי-מאירופה לאי

התדלדלה מאוד אספק  ,עם התדרדרות מצבו של הצבא התורכי והחרמת יבולים כדי לקיימו

כדרכם של משברים היתה גם השפעתה של מלחמת העולם הראשונה חזקה יותר  8.זון בארץהמ

כך השפיעו המחסור בעבודה והרעב על נשים יותר מאשר על . על הקבוצות החלשות יותר

  . גברים

כבר בימים הראשונים לאחר פרוץ המלחמה בוטלו . למלחמה היו גם משמעויות פוליטיות

 ,מנית'פטי המיוחד של נתיני מדינות זרות בתוך האימפריה העותהמעמד המש - הקפיטולציות 

. מנית'כל תושבי האימפריה היו אמורים לקבל על עצמם אזרחות עות. ישראל- ובכלל זה בארץ

היתה חובת גיוס לצבא התורכי לגברים  -מנית 'קבלת האזרחות העות -' מנות'התעת'משמעות ה

שכן רוב היהודים שרתו בצבא  ,היתה בה גם השפלה ,לא היתה זו רק גזרה של גיוס. בגיל גיוס

מי שהחליט  ,לעומת זאת 9.בתנאי סניטציה קשים וברעב ,בזויים ,התורכי בתפקידי שירות קשים

סכנה שמומשה  ,מנית היה בסכנת גירוש מתמדת מהארץ'לא לקבל על עצמו את האזרחות העות

: אלה לנשים היתה חריפה פחותם ימשמעותם של מהלכ 10.לא פעם בגירוש של קבוצות שלמות

מנות מבחינת הנשים היתה הסרת הביטחון המסוים שנתנה להן 'אמנם פרושה של ההתעת

אבל הגיוס לצבא התורכי  ,שהיתה מסך מפני שרירות הלב של השלטון התורכי ,הנתינות הזרה

בל א 11,ישראל-מנות כהצהרה על נאמנותן לארץ'היו אף נשים שבחרו בהתעת. לא נכפה עליהן

   12.בעיקר פעילות ציונית ,היו נשים שגורשו מהארץ בגלל אזרחותן הזרה או מסיבות אחרות

בתוך הכאוס הכללי של המלחמה בלטה מאוד התארגנותו של הישוב היהודי החדש כמשענת 

הפועלים היו רק חלק מהתארגנות זו והם יצאו נשכרים הן מהקשרים עם . ממשית בשעת משבר

                                                           
עיונים  ,'תמורות ומפנה בהנהלה הציונית ובקרן הקיימת לישראל במהלך מלחמת העולם הראשונה' ,צבי שילוני: ראו למשל 7

 163-189 'עמ ,)1996( 6 ,בתקומת ישראל

-ההתיישובת היהודית בארץ עיצוב ,תכנון האוטופיה הציונית ,דרק יונתן פנסלר; 154-155' מאה שנות התישבות עמ ,גבתי 8

 ועוד) תכנון האוטופיה ,פנסלר: להלן( 164' עמ) 2001: ירושלים( ,1870-1918 ,ישראל

 )האקטיביסט ,מלכין: להן( 89-90' עמ ,כרך ראשון) 2007: אביב-תל(  ,סיפור חיו של אליהו גולמב ,האקטיביסט ,אהוביה מלכין 9
  16-17' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 10
 ) אנו עולים ,ינאית: להלן( 348- ו 344' עמ) 1959: אביב- תל( ,אנו עולים ,רחל ינאית; 268' מן השוליים עמ ,מלמן 11
: נים הצהירו בגלוי על התנגדות לציונות ויש שטענו שצעדים כנגד היישוב היהודי נבעומיחסם לציונות'כמה מהבכירים העותמ 12

 207' עמ) 2000: ירושלים( ,יצירתה של חברה חדשה –הציונות  ,ה רינהרץבן הלפרן ויהוד; 20-28' עמ ,ממשבר לתקווה ,אפרתי

 )רינהרץ והלפרן: להלן(
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המלחמה השפיעה על המשק  ,כאמור 13.תר והן מהארגון הפנימי שלהםהתארגנויות רחבות יו

סגירת המיצרים . עקב סגירת מיצרי הבוספורוס והדרדנלים ,ראשית 14.ישראלי כמעט מיד- הארץ

הקדימה את הצטרפותה של תורכיה למלחמה בסוף אוקטובר וההשפעה שלה היתה כמעט 

ישראל נותקה מהשווקים -ארץ. ץשהסתמך על סחר חו ,במיוחד על המשק היהודי ,מידית

והן שווקים  ,כמו תוצרת המטעים במושבות -הן השווקים אליהם ייצאה סחורה : שמחוץ לה

שהחל לשמש  ,בעיקר מוצרים מעובדים אבל גם סחורה חקלאית ונפט - מהם יבאה מוצרים 

רו רבים מהפועלים נות - הדבר השפיע ישירות על מצב העבודה  15.למנועי הבארות בפרדסים

מצוקת העבודה . שתוצרתם נותרה ללא שוק ,שכן האיכרים זנחו את העבודה במטעים ,מובטלים

המשקים המעורבים . היתה אם כך גבוהה במיוחד במושבות יהודה בהן ישבו רוב הפועלים

שכן  ,לפחות בשלביה הראשונים ,בחוות החקלאיות וכן משקי הגליל נפגעו פחות מהמלחמה

נדרשה למשק  ,דגנים וקטניות ,בעיקר בענפי הפלחה - קי הגליל התוצרת החקלאית של מש

. גם במשקים אלה היתה אבטלה ,למרות זאת. הפנימי של הארץ ולא היתה תלויה ביצוא ויבוא

מחוסר היציבות ואי  - המשק העירוני נפגע גם הוא מהפסקת היצוא והיבוא אבל יותר מכך 

שכן ענף  ,הנשים עלתה במהלך תקופה זו חשיבותם של ענפי החקלאות בהם התמחו. הוודאות

בדומה לכך  16.הירקנות סיפק את צרכי הפועלים והאיכרים וגם נמכר לצבא הגרמני ששהה בארץ

  . הרפת

 ,בנק אפק ,ישראלי-המשרד הארץ -הישוב החדש התארגן כמעט מיד להקלת המצב 

ל ידם כדי לצמצם עשו כל שלא ,אביב וגם ארגוני הפועלים-מנהיגות תל ,המנהיגות במושבות

 ,'הוועד להקלה על המשבר': כך נוצרו ארגונים חדשים 17.את הפגיעה ביישוב היהודי בארץ

בשם  18.ישראל וכן ועד לאיסוף כספים-ועד זמני לענייני הפועלים בארץ ,שאיגד כמה ארגונים

לגייס כספים  ,ישראלי-שעמד בראש המשרד הארץ ,הארגונים החדשים הצליח ארתור רופין

רופין יעד חלק מהכספים לשיקום  19.שעדיין לא הצטרפה למלחמה ,הברית-ב יהדות ארצותבקר

אבל . והקפיד שהכסף ישמש גם להקלת מצבם של הפועלים הרבים במושבות ,משקי המושבות

                                                           
 52-53' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 13

; )רופין ,גורן: להלן( 258-262' עמ) 2005:אפעל( ,חייו ופועלו –ארתור רופין  ,יעקב גורן; 88-89' האקטיביסט עמ ,מלכין 14

   343' אנו עולים עמ ,ינאית: גם ינאית מזכירה את המשבר המיידי; 164' תכנון האוטופיה עמ ,פנסלר
 120' עמ) 1969: רמת גן( ,והציונית מתקופת הרצל ועד ימינ ההתישבות תולדות ,אלכס ביין; 14' עמ ,ממשבר לתקווה ,אפרתי 15

 )תולדות ההתישבות  ,ביין: להלן(
 )טבנקין ,כנרי: להלן( 31' עמ) 2003: רמת אפעל( ,ישראל-טבנקין בארץ ,ברוך כנרי 16
 261-268' רופין עמ ,גורן 17

 262' עמ ,רופין ,גורן; 18' עמ ,ממשבר לתקווה ,אפרתי 18

-1900 ,מייישוב למדינה ,ישראל במאה העשרים-ארץ ,דן גלעדי ,מרדכי נאור; 122-130' עמ תולדות ההתישבות ,אלכס ביין 19

 84-86' עמ) 1990: אביב-תל(  ,1950
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וגם כאשר קמו קבוצות  ,בתקופה הראשונה הפועלות כמעט ולא זכו לעזרה מכספים אלה

  . הן מנו רק גברים ,דחק-עבודת

ם הפועלים השתמשו בכלים שכבר היו ברשותם להתמודדות עם המצב הקיים והקשר עם ג

כך . ישראלי היה חשוב ביותר אבל לא יחידי-מוסדות התנועה הציונית ובראשם המשרד הארץ

הסתדרויות הפועלים ביהודה ובגליל וועדי הפועלים בנקודות הישוב  ,המשיכו ארגוני הפועלים

 ,לפעול ואף הוקמו ארגונים מיוחדים להתמודדות עם המשבר ,השקמו טרם המלחמ ,השונות

הפועלים אף לא משכו ידם . שנועד לספק דגנים במחיר סביר לפועלים 20'המשביר'כגון 

קמו ועדות תרבות ואף יצאו כמה וכמה  -למרות המשבר  ,מנושאים שלא היו חומריים במובהק

. שלא יכלו לצאת באופן סדיר ,'דותהאח'ו' הפועל הצעיר'קבצים חד פעמיים שהחליפו את 

או ' בין המייצרים'כך למשל  ,שמותיהם של חלק ניכר מהקבצים מהווים שיקוף למצב הפועלים

  . 'על הסף'

נשים . הן לפעילותן המשותפת עם הגברים והן לזו הנפרדת ,מהלך זה היה נכון גם לפועלות

בתחום הפוליטי המשותף היתה בפעילות נשים . המשיכו להשתתף בפעילות הפוליטית הכללית

בין השאר בגלל הקושי של גברים לתפקד תחת איום  ,אף התגברות מסוימת במהלך המלחמה

ועד מייצג של  ,ועידות -הפעילות הנפרדת של תנועת הפועלות נמשכה גם היא . הגירוש והגיוס

כל . השהפסיקה את פעולתה רק לקראת סוף המלחמ ,קבוצות נשים וחוות העלמות ,הפועלות

  . הרעב וחוסר הביטחון ששררו בארץ ,אלו עזרו לנשים לשרוד בתוך חוסר העבודה

לקראת סוף המלחמה החליף את המשבר הכלכלי משבר עמוק יותר ביחסים בין השלטון 

אך הגיע  ,אביב ויפו-המשבר החל בגירוש יהודי תל. מני לבין הישוב היהודי המאורגן'העות

במשבר זה היה לנשים . שפעלה למען הבריטים ,י"היהודית ניללשיאו עם תפישת רשת הריגול 

מני ולכן יכלו 'יתרון יחסי משום שרק מעטות מהן היו חשודות בפעילות עוינת לממשל העות

מעורבותן בכל תחומי הפעילות נכרה גם  ,עם זאת. לתמוך בגברים שסבלו ממאסר ועינויים

  .בשלב זה

. הגיוס לצבא הבריטי -ץ עיסוק נוסף ומשמעותי סוף המלחמה הביא לחלקה הדרומי של האר

החלה פעילות למען גיוס לגדוד עברי  ,1917ישראל בסוף - כשכבשו הבריטים את מחצית ארץ

גדוד זה הצטרף לשניים שגויסו בקרב יהודי . שישרת בצבא הבריטי ,ישראל-מאנשי ארץ

אבל  ,בציבור הפועליםסוגית הגיוס לגדוד עוררה מחלוקת  21.הברית-בריטניה ויהודי ארצות

נאבקו  ,שהבולטת ביניהן היא רחל ינאית ,נשים רבות - הדחף להתנדב לצבא חצה גבולות מגדר 

                                                           
 271' בין משבר לתקווה עמ ,האפרתי; )ברל ,שפירא: להלן( 104' עמ ,'כרך א ,)1981: אביב- תל( ,ברל ,שפירא אניטה 20

 ,הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ,יגאל עילם: גם בגיוס שלהם היו מעורבים אנשי העליה השניה שגורשו מהארץ 21

 )הגדודים ,עילם: להלן( 183' עמ) 1973:אביב-תל(
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אבל בשלב הגיוס נחצה מחנה המתנדבים לשני מחנות  22.למען הגיוס ואף שאפו להתנדב בעצמן

חרוג ולא התכוון ל ,מלבד אחיות מוסמכות בודדות ,הצבא הבריטי לא גייס נשים: מגדריים

הנשים נותרו מחוץ לגדוד וכך נותרו גם מחוץ לזירה מרכזית בעיצוב הפוליטיקה . ממדיניות זו

אי גיוסן הרחיק אותן מתחום שהפך חשוב יותר ויותר בזירה  -זאת ועוד  23.של תנועת העבודה

  . תחום הביטחון -הציונית בכלל ובזירה של תנועת העבודה בפרט 

ישראל בכלל ובקרב תנועת הפועלים הציונית -ה בארץהיתה זו תחילתה של תקופה חדש

שמו של אחד הקבצים שהוציאו הצעירים בתקופת הגיוס לגדוד נקרא . ישראלית בפרט- הארץ

של שלטון חדש  ,על סיפה של תקופה חדשה -שם המבטא הרגשה רווחת בקרבם  ,'על הסף'

ת חדשה לפרוץ ולבנות עולם שלאחר המלחמה בו לציונות יש הזדמנו ,בארץ ושל עולם שונה

אבל האם היו יכולות לנצל . עולם חדש זה היה הזדמנות גם לנשים הצעירות. את עצמה

שהן אינן  ,הזדמנות זו בעיצומה של מלחמת קיום כלכלית קשה ובעיצומה של מלחמה צבאית

  ? יכולות לקחת בה חלק

  תנועת פועלות בתוך מלחמה. א

וליטית באה לידי הבשלה ממש ערב מלחמת העולם איתרע מזלן של הפועלות והתארגנותן הפ

החיות . הוטב מזלן וארגון זה סייע להן מאוד תוך כדי המלחמה. 1914בסוף אביב  - הראשונה 

כינוס ועידות  -של ארגון זה באה לידי ביטוי בהמשכיות בפעילות המאורגנת של התנועה 

וקיומו של ועד פועלות פעיל  ,הגם ביהוד ,עם כיבוש הדרום ,הפועלות בתחילה בגליל ואחר כך

דרכי חשיבה והתארגנויות נמדדות  ,תבניות חדשות. ומשמעותי לאורך כל תקופת המלחמה

כך גם התפישה הפוליטית החדשה של הפועלות והתפישה החדשה של . בתפקודן בשעת משבר

ה אבל גם של הצהר ,הבחירה בפוליטיקה של פעולה וארגון. האשה הפועלת במסגרת הציונית

תפישת האשה הפועלת כאשה . חיזקה מאוד את ציבור הפועלות כולו בתקופת המלחמה ,ודיבור

אלא אפשרה לנשים חופש פעולה גדול יותר  ,פוליטית ומעורבת לא רק שהמשיכה להתקיים

  . מעבר להשרדות היומיומית

ת הרפ -יצירת ענפים חקלאיים שנחשבו נשיים . אבל התפישה הפוליטית לבדה לא הספיקה

השינוי הממשי בתפקידן . היא שאפשרה לפועלות לתפקד בתקופת המשבר -ובמיוחד הירקנות 

של הנשים והתמחותן בירקנות וברפתנות הפכה את קבוצות הפועלות לאפשריות ואף חיוניות 

גם פועלת  -שינוי בתפישת הפועלת הציונית . ואת הנשים בכלל לחשובות למבנה המשק הציוני

עזר לנשים הצעירות לעבור את  - ל ענפים מסוימים וגם פעילה פוליטית חקלאית שאחראית ע

                                                           
 225-226' הגדודים עמ ,עילם; 505-511' אנו עולים עמ ,יתינא 22

 ,גורני: להלן( 19-20' עמ) 1975: אביב-תל( ,היסודות הרעיוניים והשיטה המדינית ,1919-1930 ,אחדות העבודה ,יוסף גורני 23

 )אחדות העבודה
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השתלבה  ,כמו בתקופה שקדמה למלחמה ,גם בתקופה זו ,עם זאת. המשבר בפחות נזקים

  .העבודה החקלאית באחריות על המטבחים

- הפועלת-פעילותן של הפועלות תוך כדי המלחמה הבהירה עוד מאפיין מרכזי של האשה

מחויבות . המחויבות של נשים לנשים אחרות -או במילים אחרות  ,לידריות מגדריתסו - הציונית 

והן מהדרך  ,במיוחד של הבולטות והוותיקות מבין הפועלות ,זו עולה הן מתוך הפעולה עצמה

העזרה  ,לא היתה זו רק סולידריות חברתית. בה כתבו על פעילות זו במסמכים פומביים ואישיים

שים הפועלות נבעו גם מתחושת המחויבות של נשים לעיצוב תפקידה ההדדית והמחויבות לנ

כך הקימו נשים ותיקות בארץ קבוצות בהן חיו עם נשים . פועלית-של האשה בחברה הציונית

סולידריות נשית זו היתה נחוצה במיוחד . צעירות וחדשות לא מתוך חברות אלא מתוך מחויבות

  . לנוכח המצב בארץ

י ביטוי בצורה שונה בגליל וביהודה וכך גם בהתמודדות הפועלים עם בא המשבר ליד ,כאמור

סבלו הפועלים  ,שהיו ברובן מושבות מטעים שהתבססו על סחר חוץ ,במושבות יהודה. המשבר

המשבר היה בתחילה מינורי ובחלק  ,לעומת זאת ,בגליל 24.גם ממחסור רב בעבודה וגם מרעב

  25.מנקודות הישוב החקלאיות כמעט ולא הורגש

ואף יותר  ,ההבדל בין הגליל ליהודה בא לידי ביטוי גם בהתמודדות הפועלות עם המשבר

גם בגליל וגם ביהודה השתהה הטיפול בבעיותיהן של . ביחס שונה לתפקידן של הצעירות -מזה 

ערסה של  ,דווקא בגליל ,ובאופן מפתיע ,עם זאת. הצעירות וכך גם מיצוי יכולותיהן המיוחדות

לא היה לצעירות מקום  ,לות ומקום מושבן של חלק ניכר ממנהיגות תנועת הפועלותתנועת הפוע

בגליל נאלצו הצעירות להיאבק על . מרכזי בהתמודדות עם המשבר ומצוקתן נדחקה לשוליים

 ,לעומת זאת ,ביהודה. זכותן להיכלל בפתרונות שהוצעו לפועלים אל מול המשבר המתפתח

מקום ותפקיד שנבעו  ,מקום מיוחד בהתמודדות החדשהכמעט מראשית המלחמה היה לנשים 

שאפשרו לנשים  ,גם ביהודה וגם בגליל היו שלושה מוקדים עיקריים. מהתפקיד שעיצבו לעצמן

השני מיומנותן בגידול ירקות  ,הראשון היה מיומנותן בניהול מטבחים מרכזיים -לעזור ולהיעזר 

הארגון הנפרד של הצעירות  -והשלישי  ,שהפכו חשובים יותר ויותר לתזונה בשעת מלחמה

  . ויכולת הארגון שלהן בכלל

ישובים אלה  ,כאמור. צפת וטבריה ,יפו ,בירושלים: נשים רבות חיו באותה התקופה בערים

רוב הנשים הללו לא היו חלק  ,עם זאת. סבלו מהמשבר בצורה החריפה ביותר ובתוכן הנשים

שהגדיר את עצמו  ,שמעותי בארגון הפועלותנשים אלה לא לקחו חלק מ. מציבור הפועלות

                                                           
 260' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 24

ביין מזכיר את ההבדל בין משקים פרטיים לחוות בהנהלת . 123' תישבות עמתולדות הה ,ביין; 265' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 25

פעולת המשביר הייתה מבוססת  –זאת ועוד . ישראלי ואכן גם בבן שמן שביהודה היה המשבר בתחילה קטן יותר- המשרד הארץ

 בעיקרה על יצתיבותם של משקי התבואות 
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רעב  ,הפועלות בערים סבלו ממחסור ,על פי מיטב העדויות. למעשה כארגון פועלות חקלאיות

כמעט ללא יכולת להיעזר בחברותיהן  ,בדומה לשכנותיהן מהישוב הישן ,וחוסר יציבות

אם כי מעט  ,להלקראת סוף המלחמה חדר ארגון הפועלות גם לחייהן של נשים א. הפועלות

  . מאוד ואולי גם מאוחר מאוד

  

  ביהודה

הקושי בהתנהלות הפועלים תוך כדי המלחמה במושבות יהודה לא נבע רק מהמשבר בענפים 

קשה היה  ,במציאות זו. הוא נבע גם מהיות רוב העבודה במושבות עבודת יום. מבוססי יצוא

חלוקה צודקת  - ארגון העבודה עיקר ההתמודדות עם המשבר היתה ב. לפועלים ליזום עבודה

 ,בתחום זה היה לנשים יתרון יחסי 26.של ימי עבודה ומציאת מקומות עבודה רבים ככל האפשר

שכן הן לא נאלצו להסתתר מפני השלטון התורכי מפחד  ,הן של ניסיון ומיומנות והן של זמינות

יבות שונות אבל מס. במהלך המלחמה הפכו הנשים מרכזיות יותר ויותר במושבות ,כך. גיוס

שקמו במושבות והתמודדו  ,דומות היו הנשים משמעותיות יותר ויותר גם בקבוצות השיתופיות

שהיו נחוצים  ,כאן היה היתרון שלהן בעיקר מיומנותן המקצועית בתחומים. עם המשבר

למרות שהציפייה העיקרית מנשים  ,כך. ובמיוחד בירקנות ,בתקופת המלחמה יותר מאשר לפניה

 ,הפכו הנשים משמעותיות ומרכזיות בחיי החברה ,ואולי גם משום כך ,הטיפול במטבח היתה

רוב הפועלים והפועלות . הכלכלה והפוליטיקה של הפועלים במושבות יהודה בתקופת המלחמה

  . שם גם היה המרכז של פעילות הפועלים בכלל והנשים הפועלות בפרט ,חיו בפתח תקווה

גם אז היו . כפי שכבר נכתב כאן ,מושבות עוד טרם המלחמהמטבחי פועלים פעלו בחלק מה

 ,בעיקר במושבות יהודה ,אבל ככל שגדל המחסור בזמן המלחמה. מרכזים חברתיים חשובים

שוב לא היו רק מבשלות . גדלה חשיבותם של המטבחים המשותפים ושל מנהלות המטבחים

 -בח דאגו גם לאספקה השוטפת הפועלות במט. ואפילו לא רק דמות דואגת לפועלים ולצרכיהם

מרכזיות המטבחים עלתה גם משום שחלק . בדאגה לאשראי ,לעתים ,הן בגידול ירקות והן

הן  ,בתחום זה בלטה פתח תקווה 27.מהשכר בתקופת משבר זו ניתן לפועלים בקרדיט במטבחים

  28.במספר הפועלים והן בארגון המטבח

נשארה מתסכלת בעבור  ,המלחמהאף שהיתה נחוצה יותר בתקופת  ,העבודה במטבח

גידול חלקת ירקות  - אבל הנשים מצאו כבר את הדרך להפוך אותה משמעותית יותר . הפועלות

הפך את המטבח לעבודה מספקת  ,מהלך שהחל גם הוא עוד קודם למלחמה ,בסמוך למטבח

                                                           
פשרויות העבודה בעיקר בעידוד האיכרים להמשיך ולעבד את המטעים וועד ההצלה דאג להרחבת א ,כפי שהוזכר כאן ,אם כי 26

 למרות העדר שוק לפירותיהם 

 123' עמ תולדות ההתישבות ,ביין 27

  123-124' עמ תולדות ההתישבות ,ביין ,261' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 28
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פורשות : "כך מתארת ינאית את העובדות במטבח בפתח תקווה אחרי הקמת גן הירק. יותר

שוקדות על סידור  - ופניהן מאירות  ,הפועלים לעבודה בגינה-החברות מן הכיריים במטבח

העבודה בחלקות אלה  29."ירק הן מקימות-גן: סרה העגמה מפניהן[...] התלמים והערוגות 

הפכו חלקות הירקות  ,לנוכח המחסור והרעב ,קירבה את עבודת המטבח לחקלאות ועתה

ין נאלצו הצעירות להאבק על קיומן של חלקות הירקות אבל עדי. לחשובות לתזונת הפועלים

גן ירק זה בפתח תקווה . קיבלו סיוע גדול יותר והערכה גדולה יותר ,בתקופת המלחמה ,עתה

גם עיקשותן של עובדות המטבח לעבד חלקת אדמה זו וגם . נוצר באדמה קשה ביותר לעיבוד

אברהם הרצפלד אף עזר לעובדות המטבח  30.תרומתן לגיוון המזון זכו להערכה בקרב הפועלים

  31.בחריש השטח

פוליטי למוקד -אותו מטבח פועלים בפתח תקווה הפך בתקופת המלחמה ממרכז חברתי

וכן  32,'סוכרה'או ' עמליה'שנקראו  ,גלי הגיוס הכפוי לעבודות הצבא התורכי. ארגוני חשוב

חלק מהגברים  - יציב במושבה  הפכו את ציבור הפועלים הגברים ללא ,הפחד מהגיוס או הגירוש

בין אלה היו גם מנהיגי . אחרים נדדו וחלקם התגייסו לתקופות לעבודות הצבא ,התחבאו

 תכיוון שכך הפכו הנשים למנהיגו. מגמות אלה כמעט ולא השפיעו ,כזכור ,על הנשים. הפועלים

דה הרצפלד כתב על כך מעמ 33.ציבור הפועלים במושבה והמטבח היה גם ללשכת עבודה

האחריות . אז קראנו לעזרה למספר בחורות בעלות מרץ ובעלות אופי מוצק: "פטרונית במקצת

אשר קודם מילאו אותם  ,שהוטלה עליהן העלתה אותן ונתנה להן כוח למלא תפקידים

כגון  ,לצורך כך הגיעו למושבה נשים ותיקות יותר ומרכזיות בציבור הפועלות ,ואכן 34."בחורים

נוספים מימי  זיכרונותב. ניין זה העלה כמובן את ערכה של העבודה במטבחגם ע 35.שרה מלכין

                                                           
 382' אני עולים עמ ,ינאית 29

; )ספר העליה השניה: להלן( 643-644' עמ) ז"תש: אביב- תל( ,יה השניהספר העל ,)עורכת(ברכה חבס : בתוך ,אברהם הרצפלד 30

 656-657' שם עמ ,עליזה שדלובסקי

 382' עמ ,אנו עולים ,ינאית 31

בתחילה דובר בעיקר על המגויסים שהיהודים מביניהם . מני'היו אלה עבודות כפיה של הצבא העות. עבודה בערבית –' עמליה' 32

 ,וכן בהמות וכלי עבודה ,מאוחר יותר גייסו הכוחות התורכיים מדי פעם קבוצות של אנשים. ולי הצבאגוייסו בעיקר לעבודות בש

הפועלים הצליחו להגיע להסדר על גיוס . 'סוכרה'אלה נקראו גם . לעתים קרובות ללא התרעה מוקדמת ,'לעבודות של הובלה נקיון וכו

' האקטיביסט עמ ,מלכין; 644' ספר העליה השניה עמ ,הרצפלד; 130' ית עמהציונ תולדות ההתישבות ,ביין: מסודר יותר של עובדים

98 

  658' שם עמ ,עליזה שידלובסקי; 644' ספר העליה השניה עמ ,אברהם הרצפלד 33
הרצפלד עלה ארצה רק חודשים אחדים לפני המלחמה אך מיד הפך לאחת הדמויות . 643-644' ספר העליה השניה עמ ,הרצפלד 34

 רב הפועליםהבולטות בק

  שם 35
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 ,המלחמה ובמאמרים שנכתבו במהלכה נזכרות הנשים כגורם פעיל בקרב הפועלים ביהודה

  . המטבחים היו מרכזה של פעילות זו 36.בארגונם להתמודדות עם המשבר

במקביל לדגניה הוקמו . השל הקבוצות השיתופיות החלה עוד קודם למלחמ ןגם היווצרות

המלחמה העצימה את  37.שהחלו לתפקד ברחבי הארץ ,לרוב לא תלויות מקום ,קבוצות נוספות

שהתאים גם לחשיבה  ,נחיצותן של קבוצות אלה לא רק כמבנה נוח לפעולה משותפת

בקבוצות . אלא כאמצעי חשוב לעצם ההשרדות של הפועלים ,האידיאולוגית של רוב החברים

ט העבודה ומעט השכר והמזון בין כל החברים והחברות וכך אפשרו לפועלים רבים חולקו מע

  38.יותר להתקיים

עבדו  ,במטבח ,בקבוצה ושם אשהגם לאחריה היה המטבח מקומה של ה ,כמו לפני המלחמה

אולם  39,גם מחוץ למטבח הועסקו נשות הקבוצה בעיקר בעבודות בית כשכירות. כמעט רק נשים

רחבה והסיבה העיקרית להתרחבות עבודתן היתה מיצובן של הנשים עבודתן הלכה והת

  . כמיומנות בתחום זה - ' ירקניות'כ

היתה זו קבוצת . הקבוצה השיתופית הידועה ביותר בתקופה זו התקיימה גם היא בפתח תקווה

שמה של הקבוצה אמור היה לסמל את רעיון האחווה בין . שקמה עוד טרם המלחמה' אחווה'

הקבוצה עסקה בעיבוד . יביא לשיתוף פעולה בין עובדים ומתיישבים ,ורק הוא ,הואהפועלים ש

קבלני של פרדסים באזור פתח תקווה ומנתה בשנתה הראשונה כשישים או שבעים חברים 

היתה חלק ממטרת הקבוצה  ,בשכר שווה ,עבודת הנשים בחקלאות. וביניהם כעשרים נשים

כתב אחד מחברי הקבוצה על  40,"זה יצא גם לפועלת ריווח" -וחבריה ראו בה חלק מהישגיה 

  . הרווח בסוף השנה

 ,אחד הקבצים שיצאו בתקופת המלחמה ,'על הסף'שפורסם ב ,הדיווח על פעילות הקבוצה

בראשית המלחמה התפצלה קבוצת . שופך אור על תפקידן הייחודי של נשים בגידול ירקות

הגן  ,אבל בעבודה זו לא שובצו נשים ,גן ירקכשחזרו לעבוד ביחד החלו חבריה ביסוד . אחווה

אפשר לחשוב את ] לדפיציט[כאחד הגורמים : "סבל מחוב וכך הסביר זאת חבר הקבוצה

 ,על פי תפישת חברי הקבוצה 41".שצעירות לא השתתפו בעבודה זו של משק הירקות ,העובדה

כך . ניהול יעיל ורווחימיומנותן של הצעירות בגידול ירקות חייבה את הכללתן בעבודה זו למען 

                                                           
-71' עמ ,ה"אייר תרע ,'א ,בין המייצרים ,'הפועלים והמשבר בפתח תקווה' ,.יהודה נ; 649' עמ ,ספר העליה השניה ,ריסקי'צ. מ 36

71  
 :היהעלייה השני ,)עורך(ברטל ישראל : בתוך ,'התארגנויות שיתופיות בתנועת הפועלים: לקראת ההתישבות העובדת' ,הנרי ניר 37

 235-281' עמ) 1997: ירושלים( ,מחקרים

 260-261' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 38

  120-124' עמ) 1918 :ירושלים( , קבץ לעניני החיים ולספרות :על הסף ,'אחווה' ,נסקי'פרוז. י; 381' אנו עולים עמ ,ינאית 39

 שם 40

 שם 41
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באחווה צורפו . הורחבו אפשרויות התעסוקה של נשים וקובע דימוין כעובדות אדמה מיומנות

נשים לגן הירק בשנה השניה לקיומו ובשנה זו לא היה גרעון למשק הירקות על פי עדות 

   43.מה שחיזק כמובן את הקישור בין גידול ירקות לנשים - 42החברים

. אם כן פתרון לא רע לכמה מהנשים שחיו בפתח תקווה באותה התקופהקבוצת אחווה היתה 

על רקע הקושי למצוא עבודה במושבות בגלל חסימת השווקים העיקריים עליהם הסתמכו 

היחס לנשים בקבוצה זו . לעבוד ולהתקיים ,אפשרה הקבוצה להישאר בפתח תקווה ,האיכרים

 ,ה לפועלות נחשב מטרה ראויה לקבוצההשכר השוו -מלמד על הצלחת המהלך הפוליטי שלהן 

  . הירקנות נתפשה כהתמחות של נשים ועבודה של גברים בלבד היתה צפויה לכישלון

קבוצה . שהקים אברהם הרצפלד' קבוצה ללא שם'קבוצה שיתופית נוספת בפתח תקווה היתה 

ממש  ,של הפועלים בתחילת תקופת המשבר תזו הוקמה כדי להגדיל את יכולת ההשרדו

דהיינו שלא  ,"הבודדים"תקווה - היא כללה ככל הנראה את כל פועלי פתח. ראשית המלחמהב

- והיו בה כ 1914-1915קבוצה זו פעלה בחורף  44.היתה להם קבוצה משלהם או מעסיק קבוע

זו כנראה היתה הסיבה שהיא לא החזיקה . הקבוצה סבלה ממחסור עצום בעבודה. חברים 200

קבוצה דומה והרבה פחות מאורגנת קמה  45.ו המשך רכישת מזוןשכן החובות לא אפשר ,מעמד

הצורך במטבח משותף שיקטין את עלות המזון התברר . וכך גם במושבות נוספות 46,בנס ציונה

לכן עיקר העבודה של הפועלות בקבוצות היה  ,כאחד הצרכים החיוניים לקיומן של הקבוצות

אבל דווקא בכיוון שפחות התאים  ,המלחמה גם כאן עמדה לנשים מיומנותן מימי טרום. במטבח

  . מיומנות זו היא שאפשרה להן ולחבריהן להתקיים -ובכל זאת . להן לעיצוב תפישת האשה

  

  בגליל

הגליל היה תלוי פחות בשווקי חוץ וגידל . המשבר בגליל היה חמור פחות מזה שביהודה ,כאמור

לים המאורגנים היה בגליל כוח רב לפוע -זאת ועוד . בעצמו את מרבית הצריכה העצמית שלו

כגון מרחביה ותל  ,בישובים בהם הם היו התושבים העיקריים ,יותר בחוות של התנועה הציונית

 ,אבל גם לנקודות ישוב אחרות ,מסיבה זו הגיעו לכנרת בעיקר 47,ובקשר עם המוסדות ,עדשים

                                                           
 שם 42

מעבר של איזור פתח תקווה . קיומה של הקבוצה מנעה את המשך ,לאיזור פתח תקווה ,ישראל- התקדמות הלחימה אל תוך ארץ 43

חברי הקבוצה הגברים התגייסו לגדודים . כמה וכמה פעמים בין הכוחות הנלחמים והחרמה של יבולים הביאו לפרוקה למעשה

  העבריים וחלק מהם הקימו לאחר המלחמה את קיבוץ יגור
 124' עמ תולדות ההתישבות ,ביין; 640-641' ספר העליה שניה עמ ,הרצפלד 44

 160' עמ מאה שנות התישבות ,שם וכן גבתי 45

 385' רחל ינאית אנו עולים עמ 46

 267' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 47
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הפועלות פתרונות אלא שדווקא כאן לא מצאו . פועלים מובטלים מיהודה ובהם גם פועלות

  . בעיקר למצוקת המובטלות ,מספקים למצוקתן

כשהפתרון העיקרי התגלה לבסוף בהקמת  ,הפועלות המאורגנות פעלו כדי לתקן מצב זה

את הקמתן של קבוצות נפרדות לנשים הובילו בעיקר . שעבדו בירקנות ,קבוצות נשים נפרדות

  . חוות העלמות בכנרת -הגוף הוותיק יותר ו ,וועד הפועלות -הגוף המייצג הרשמי : שני גופים

שכן  ,עיקר חייה של תנועת הפועלות בעליה השניה היה תוך כדי המלחמה ,כפי שנזכר כאן

ארבע ועידות פועלות נערכו בגליל בימי  48.היא קמה רק חודשים אחדים לפני פרוץ הקרבות

מעותי הן בייצוג בין הועידות היה ועד הפועלות פעיל ומש. המלחמה ועוד אחת ביהודה

ולמרות המשבר  ,גם תוך כדי המלחמה 49.הפועלות בין ועידה לועידה והן בארגון הועידות עצמן

חלק ניכר מדיוני הכינוסים לא נגעו למלחמה ולמשבר אלא לחיי הפועלת  ,שפגע קשות בנשים

עילותו המשבר היה מרכזי בפ 50.חינוך ועוד ,אמהות ,נשים בקבוצות ,עבודת נשים -באופן כללי 

שחברותיו ראו בסידור הנשים בעבודה את אחד  ,זה המוסד המעשי ,של ועד הפועלות דווקא

  51.מתפקידיו הראשיים

המחסור במקומות עבודה הדגיש שוב את ההתייחסות לעבודתן של נשים כמשנית מצד 

המוסדות המיוחדים שקמו . הן המוסדות הציוניים הכלליים והן מוסדות הפועלים ,המוסדות

עת המשבר דאגו למחוסרי העבודה מבין הגברים אבל לא התייחסו לנשים מחוסרות בש

ישראלי לא שילם שכר לנשים בקבוצות והעוורון - המשרד הארץ ,עוד לפני המלחמה 52.העבודה

. של רופין וחבריו בנושא הנשים המובטלות בתקופת המלחמה יכול להיות המשך ליחס זה

טענו שגם ועד הפועלים החקלאיים אינו מטפל בבעיותיהן  ,במיוחד הפועלות בגליל ,הפועלות

  53.ולמעשה מציב בפני הנשים אפשרות יחידה של עבודה במטבח

את המכשול הגדירו הן עצמן . כאן היה קיומו של ועד הפועלות לתועלת רבה אך גם למכשול

כנגד . עצם קיומו של ועד נפרד הסיר לכאורה את הצורך בדאגה לפועלות מצד ועד הפועלים -

הן טענו שעל ועד הפועלים לדאוג לפועלים ופועלות גם יחד וכן שיש . תפישה זו יצאו הפועלות

                                                           
תנועת  ,יזרעאלי: להלן( 124' עמ ,)1984( 32 ,קתדרה ,'1927ישראל מראשיתה ועד -תנועת הפועלות בארץ' ,דפנה יזרעאלי 48

 )הפועלות
 )תנועת הפועלות ,פישמן: להלן( 46-51' עמ ,)1929אביב -תל( ישראל-ת בארץתנועת הפועלו ,עדה פישמן; שם 49
האמהות בכלל והאם העובדת  –נושא חדש יחסית  ,כפי שנזכר כאן ,אחד הנושאים המרכזיים שעלו בארבע הועידות בגליל היה 50

דיון זה נמשך  ,"אם העובדת בקבוצהה"עלתה שאלת  ,1915- ועידה שנערכה בכנרת ב ,כבר מהועידות הראשונה בזמן המלחמה. בפרט

בוועידה זו נשא יוסף בוסל הרצאה שנחשבה לאבן יסוד של החינוך . בשתי הועידות הבאות בכנרת ופוריה והגיע לשיאו בועידת שרונה

  בתיקי יוסף בוסל  ,ההרצאה עצמה מצויה בארכיון דגניה. שם ,פישמן: המשותף
 שם 51

 266' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 52

  55' תנועת הפועלות עמ ,שמןפי 53
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התועלת  54.לא ינתנו לגברים ,המתאימות לנשים ,לדאוג שעבודות קלות יותר מהבחינה הפיזית

חברות ועד הפועלות ניהלו דיונים הן עם נציגות  - היתה משמעותית יותר באותה התקופה 

ישראלי בדבר פתרונות מתאימים לפועלות הרבות שנותרו ללא - ם והן עם המשרד הארץהפועלי

  . ושרבות מהן הגיעו לחוות כנרת ,תעסוקה בתקופת המשבר

לרבות מהן לא . פועלות מובטלות שהגיעו לכנרת מכל רחבי הארץ סבלו מבעיות רבות

 ,ישראלי-שרד הארץבעוד המובטלים הגברים קיבלו עבודת דחק במימון המ. נמצאה עבודה

אבל  ,חלקן מצא עבודה במטבח הקבוצה. לנשים לא נמצא פתרון של ממש 55,כגון יבוש הביצה

. רצונן לגוון הן את העבודה שלהן והן את התפריט בייסוד גן ירק וטיפוחו נתקלו בקשיים רבים

מספר  57.ההצפות מהן סבל הגן חיזקו טענה זו 56,טענו שהגן יביא לגרעון ,למשל ,בקבוצת כנרת

שעסקה בייבוש הביצה במימון  ,צעירות החלו לעבוד במטבח שהוקם לקבוצת המובטלים

אלא שקרע נוצר בינן . הן עבדו כשכירות ובמקביל טיפחו גן ירק עצמאי. ישראלי-המשרד הארץ

כמה  ,שבתקופה זו היו בקבוצת כנרת חברות נשים לא מעטות ,יש לציין 58.ובין פועלי הביצה

רחל כצנלסון שהיתה חברה מרכזית בוועד  -ת מבין נשות תנועת הפועלות מהן מהמרכזיו

אמנם . קשרים אלה לא שיפרו את היחסים בין הצעירות לקבוצה. ועוד 60לאה מירון 59,הפועלות

 ,שהתנאים לחבריה היו מעט יותר טובים ,הפער בין הפועלים זה מקרוב באו לבין הקבוצה

רובם לא עזבו את הקבוצה בגלל הפער או בגלל היחס  אבל ,הכביד על חלק מהחברים והחברות

   61.לפועלות המטבח

שהפך מרכזי יותר ויותר עם  ,דהיינו רופין ובמיוחד יעקב טהון ,המוסדות שעסקו במשבר

חשבו בתחילת המלחמה שחוות העלמות תהווה פתרון לפחות לחלק  ,יציאתו של רופין מהארץ

חוות העלמות היתה מוסד  -הגיוני ביותר  ,פניו על ,פתרון זה היה 62.מהצעירות המובטלות

לכאורה לא היתה סיבה לא לצרף . שבתוכו התקיימו כמה עשרות של צעירות ,מתפקד ומתוקצב

סרבה להפוך את מיזל אלא שחנה . שלא מצאו את מקומן בזמן המשבר ,אליו עוד כמה פועלות

שונה היתה המשבר אליו הרא -החווה לפתרון נוח לשאלת הנשים המובטלות משתי סיבות 

                                                           
 54' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 54

  267' ממשבר לתקווה עמ ,אפרתי 55
 380' אנו עולים עמ ,ינאית: שעגבניה שתגדל היא תעלה בישליק שלם ,על פי עדותה של רחל ינאית ,בדומה לכך טען רופין 56

  )כצנלסון נשר: להלן(75' עמ) 1978: אביב-תל( ,אח ואחות ,נשר- חנה כצנלסון; 43-44' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 57
  43-44' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 58
 )אדם ,כצנלסון: להלן( 103' עמ) 1989: אביב- תל( ,אדם כמו שהוא ,ר"רחל כצנלסון שז 59
 100' ברל עמ ,שפירא 60

 32' טבנקין עמ ,כנרי 61

חיותה [שוחט ונבזה -מיזל ,וילקנסקי ,טהון ,רופין –כים נוח ,C277II ,מ"אצ ,1916בספטמבר  24 ,פרוטוקול ישיבה בכנרת 62

  ])בוסל
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שאפה מיזל אך  ,הסיבה השניה לא נאמרה בגלוי; נקלעה החווה עצמה תוך כדי המלחמה

  . להשתתפות גדולה יותר של המוסדות במציאת פתרונות גם לפועלות ולא רק לפועלים

 - מקור המימון העיקרי שלה . המשבר אליו נקלעה חוות העלמות היה בעיקרו משבר כלכלי

. לא יכול היה להעביר את הכספים המתוכננים בגלל המלחמה -ם הציוניות בברלין אגודת הנשי

היא  63.חששה להכנס לחובות ,שנהגה לערוך מאזנים מדויקים ותכננה את התקציב מראש ,מיזל

היא אף הציעה מתווה  64.וביקשה פתרון ,טהון ואחרים ,התריעה על משבר זה בפני רופין

היא ביקשה שהמשרד  - מתווה שנראה על פניו הגיוני ביותר  ,לפתרון זה בכמה וכמה מכתבים

על המים ועל  ,על המקום -ישראלי לא יגבה מהחווה חלק מהתשלומים המגיעים לו - הארץ

נציגי המוסדות ביקשו להמשיך ולחייב את אגודת הנשים בברלין  65.השימוש בכלים ובבהמות

כי לא יוכלו לערוב לכספים  ,גוןורק לאחר תשובה נחרצת של נשות האר ,על חשבונות אלה

איימה לא מיזל . אך החוב נכתב כדי שיוכלו לגבותו בסוף המלחמה. הם התרצו ,בזמן המלחמה

 ,1917בקיץ  ,לבסוף. פעם שלא תסכים לחוב ואם לא יערבו לחווה לא תמשיך להפעיל אותה

   66.'ת העלמותחוו'סגרה את  ,כשלמצב הכלכלי התווסף איום ביטחוני שניכר גם במאסרה שלה

מיזל . לקלוט יותר פועלות בחווהמיזל אבל משבר זה לא היה הסיבה היחידה לסירובה של 

שהמובטלות יקבלו  ,חברות הועד דרשו 67.לפני המלחמה ובמהלכה ,היתה חברה בועד הפועלות

ישראלי וועדי המשבר דאגו לעבודות דחק לגברים -כפי שהמשרד הארץ: יחס דומה למובטלים

מאבקן . כך יש לדאוג לפועלות המובטלות שהגיעו לכנרת ,משבר ובלבד שלא ירעבולתקופת ה

  . נשא פירות אבל רק כעבור זמן

נחלצו מוסדות הישוב לעזור  ,כשנה וחצי ויותר אחרי תחילת המלחמה ,1916רק באמצע 

הפועלים . והיו אלה הפועלים שדאגו לעניין זה ,שנקבצו לכנרת ,בפתרון לבעיית המובטלות

 -' קבוצת העשרים'שכונתה מאוחר יותר  ,חליטו על הקמת קבוצה מיוחדת לפועלות מובטלותה

מאלה שעבדו במטבח הפועלים בכנרת ואחרות שנדדו  ,קבוצה של עשרים נשים מובטלות

נשר כונסה אסיפה מיוחדת לדון - על פי עדותה של חנה כצנלסון 68.בגליל בתקופת המלחמה

כך . ל המשתתפים והמשתתפות היו אמפטייים כלפי בעיה זובבעיית הפועלות וציינה שלא כ

היא ראתה בפועלות  - נשר את תגובתה של חיותה בוסל כעויינת-למשל זכרה חנה כצנלסון

                                                           
 98' עמ ,)ם"טבת תש( 14רה קתד ,'כפתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנייה ,1917-1911חוות הפועלות בכנרת ' ,שילהמרגלית  63

 )חוות הפועלות ,שילה: להלן(
  C277II ,מ"אצ ,מכתבים שונים ,חנה מיזל לארתור רופין ויעקב טהון 64

 98-99' חוות הפועלות עמ ,שילה 65

 שם 66

) 1997: ירושלים( ,אישים ,העליה השניה ,)עורך(זאב צחור : בתוך ,'שוחט-חנה מיזל' ,מרגלית שילה: ראו גם. כפי שצויין כאן 67

 258' עמ

 43-44' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 68
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 -בטראומה ' קבוצת העשרים'חלק מהפועלות קשרו את הקמת  69".מפונקות"המובטלות 

ממחסור בעבודה  גרינפלד היתה אחת הפועלות שסבלו 70.התאבדותה של מרים גרינפלד

. בראשית המלחמה עבדה תקופה קצרה בכנרת ואחר כך נדדה ברחבי הארץ. בעקבות המלחמה

ההתאבדות המחישה את מצוקתן של  71.היא חזרה לכנרת חלשה ורצוצה ושם התאבדה

  . הצעירות

. ישראלי לפיתוח גן ירק ושטח מחוות כנרת-חברות הקבוצה קיבלו הלוואה מהמשרד הארץ

הירק היתה הקבוצה אמורה להחזיק את מטבח הפועלים במקום ולעבוד בעבודות בנוסף לגן 

ניתנו לקבוצה כתוצאה  ,כמו גם השטח ,ישראלי-ההלוואה מהמשרד הארץ 72.מזדמנות שונות

. אך בכך לא הסתכמה מחויבותן של מנהיגות הפועלות למובטלות. מדרישתו של ועד הפועלות

 ,אחת מהפועלות הותיקות והחזקות ,דתן ויעל גורדוןהתחייבה להדריך אותן בעבומיזל חנה 

גורדון היתה הרוח החיה  73.לקחה על עצמה את האחריות על קבוצה זו ולמעשה הצטרפה אליה

  . גן הירק ועבודת החברות ,בקבוצה והקפידה על ניהול רציונלי של המטבח

אבל לבסוף  הן התקשו למצוא דיור בחצר כנרת הצפופה. הקבוצה התקיימה במשך שנתיים

השנה הראשונה לקיומן הסתיימה ברווח קטן . קיבלו מבנה אחד בחווה ואחד על שפת הכנרת

הירקות שימשו לגיוון . ישראלי- של גן הירק והצעירות החזירו חלק מההלוואה למשרד הארץ

אבל עלית המיסים במהלך המלחמה וכן שיטפון . התפריט במטבח בכנרת וחלקם נמכרו בפוריה

בכנרת  74.בתום השנה השניה הקבוצה התפרקה. הביאו לגרעון מסוים ,ת אחרותוכמה תקלו

  .נשארו עוד כמה פועלות שקיבלו לידן גם את השטחים המעובדים של חוות העלמות שנסגרה

. גם בקרב הפוליטיקה של הפועלים אהשפעת קבוצת העשרים ניכרה לא רק בין הפועלות אל

- רישות הפועלים במשאים ומתנים עם המשרד הארץמכאן והלאה הנשים כקבוצה היו חלק מד

 ,שתעבודנה בחקלאות ,לרוב התרכזו הדרישות ביצירת קבוצת נשים. ישראלי וועדי המשבר

כגון בית הבראה  ,ובחלק מהמקרים יתווספו לשני אלו תפקידים נוספים ,תחזקנה מטבח פועלים

  75.הגליל לטהוןדוגמא טובה לכך היא המסמך שהעביר ועד פועלי . באצבע הגליל

                                                           
 75' אח ואחות עמ ,נשר-כצנלסון 69

  63' מע ,דברי פועלות ,יעל גורדון 70
הרשימה מופיעה בספר הרשימות של חיה רוטברג שיצא . רשימה על מרים גרינפלד שכתבה חיה רוטברג לקובץ דברי פועלות 71

 61-68' עמ) 1987: אביב-תל( ,ספר מאוחר ,חיה רוטברג: אחרי מותה

טבנקין הייתה מעורבת במהלך  גם אווה. על הקבוצה כתבו כמה מחברותיה הבולטות שבהן היו יעל גורדון וחנה כצנלסון נשר 72

  660-663' ספר העליה השניה עמ ,אווה: זה
וכן ; 63' דברי פועלות עמ ,יעל גורדון. מיזל דרשה שתהיה פועלת ותיקה אחראית על הקבוצה –שני המהלכים קשורים זה בזה  73

  C277II ,מ"אצ ,מכתבים שונים, חנה מיזל

 66פרקי פועלות  ,יעל גורדון 74

 אגרות ,ןברל כצנלסו 75
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יש בסיפור . יכול להוות דוגמא להתנהלות הפועלות במהלך המלחמה' קבוצת העשרים'ארגון 

התעלמות : זה תמצית של הבעיות ושל הפתרונות בהתנהלות הנשים בתקופת המלחמה בגליל

 ,דרישות ועד הפועלות והיוזמה שלו ,מצוקת הצעירות ,מצרכי הפועלות בסידור הממסדי

 ,אחריות של הותיקות והבולטות על נשים אחרות ,יוזמה של הנשים עצמן ,סדהירתמות הממ

  . הצלחה זמנית וחוסר בהמשכיות

  

  סולידריות וירקות 

בגליל  ,ביהודה. מקלטן הטוב ביותר של הנשים בתקופת המלחמה ,אם כך ,הירקנות הפכה

. ון באיזורואפילו בערים היתה הירקנות פתרון למצוקת העבודה של נשים ולמצוקת המז

  .בקבוצות אלה שיחקה תפקיד חשוב התמיכה של נשים אלו באלו

אך  ,קבוצת העשרים היתה הידועה מבין הקבוצות לגידול ירקות שהוקמו בתקופת המלחמה

הידועה שבהן היתה היחידה שלא  ,כשש קבוצות מסוג זה פעלו בעיקר בגליל 76.לא היחידה

  77).מלבד ברל כצנלסון(שהיו ברובן ירקניות  ,םקבוצת הירקנים בירושלי -היתה נשית בלבד 

ירקנות  78.קבוצות הירקות נחשבו לאחד מהישגי ההתישבות היהודית בתקופת המלחמה

אבל בתנאי המלחמה היו  ,החלה לתפוש את מקומה כמקצוע עיקרי לנשים עוד טרם המלחמה

כיוון . וכההירקנות היא עונתית וההשקעה הראשונית בה נמ ,ראשית. לה יתרונות רבים

שדרשו  ,שהקבוצות לא ישבו במקום של קבע הן לא יכלו לפתח חקלאות של מטעים או משק חי

שהיה נוח מאוד בתנאים  ,של הירקנות ,הקצר ,יתרון נוסף הוא האופי העונתי. קביעות והשקעה

שעם התקדמות המלחמה והתפרקות האספקה הצבאית  ,יש לציין. של חוסר ודאות כגון מלחמה

שכן הצבא לקח לעצמו כמעט את כל היבול וזו היתה  ,שה יותר ויותר לחיות מחקלאותהיה ק

  .אחת הסיבות להתפרקות קבוצת העשרים

קבוצות הירקניות הן דוגמא נוספת לעזרתן של הנשים הותיקות לצעירות יותר ולנשים 

. תבמסגרת זו נחלצו הפועלות גם לעזרת נשים במצוקה שלא מקרב הפועלו. במצוקה בכלל

הקבוצה קמה כמענה למצוקת נשים . דוגמא מובהקת לכך היא קבוצת המהגרות שקמה בטבריה

מנשות  ,יק'חנה ציז. 1917אביב ויפו באפריל - שהגיעו לאיזור לאחר שגורשו מתל ,צעירות

רעב ומצוקת  ,אספה צעירות מתוך קבוצה זו שסבלה ממחסור ,העליה השניה הותיקות והיציבות

הנשים הצעירות אף שמרו בלילות . טח אדמה והחלה לעבד אותו ביחד איתןהיא חכרה ש. דיור

. על חלקת האדמה ועל הרכוש והצליחו להמשיך ולשמור עליהם גם בתקופת הכיבוש הבריטי

בגלל הקשיים שיצר  ,בדומה לקבוצת העשרים ,הקבוצה התפרקה. הן תרמו גם לתזונת העיר

                                                           
  133' תולדות ההתיישובת עמ ,ביין 76
 .127-142' אדם עמ ,כצנלסון; 79-85' כצנלסון נשר עמ; 112-116' עמ ,ברל ,שפירא 77
 133עמ  תולדות ההתישבות ,ביין 78
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ודה לנשים הצעירות וחלקן אף למדו בעזרתה עם זאת היא סיפקה מקום עב. המיסוי הגבוה

קבוצת הירקנים בירושלים גם היא אמורה היתה להוות דוגמא לפתרון לבעיית הרעב . מקצוע

  79.והמחסור בעבודה בערים

  

. קבוצת העשרים הבליטה את המחויבות של הפועלות הוותיקות לכלל ציבור הפועלות

כאשר נשים אלה הצטרפו לקבוצות או יצרו  - המחויבות הזו באה לידי ביטוי הן בפן החינוכי

כאשר ועד הפועלות חזר ודרש  -והן בפן הפוליטי  ,אותן ותרמו מהידע שלהן לצעירות יותר

ניצלה את מעמדה לאיזכור חוזר של הבעיות המיוחדות מיזל  גם חנה. סידור לצעירות

הצעירות וההכרה  הארגון הפוליטי של. מחויבות זו בלטה במיוחד בזמן המשבר 80.לצעירות

שלהן בעצמן כקבוצה מיוחדת אפשרו להן להיאבק לא רק על עצם הקיום אלא גם על שימור 

שהיא לא רק עצמאית אלא עובדת במקצועות הנחשבים  ,הישגיהן במאבק ליצירת אשה ציונית

  . המקצועות החקלאיים -אלה המביאים להגשמה מלאה יותר  ,יותר

רק מעורבותן של . לא הספיקה ,חשובה ככל שתהיה ,אבל הסולידריות הנשית כשלעצמה

במיוחד  ,נשים במוסדות הכלליים של הפועלים והרתמותן לצרכים הכלליים של ציבור הפועלים

הנשים הצליחו . אפשרו את השלמת המהלך ,לאחר גיוס חלק ממנהיגיו והגליית חלקם האחר

שאמנם לא הגיעה  ,ד הפועליםליצור קבוצות של ירקניות גם בזכות תמיכה משמעותית של וע

תמיכת הפועלים נבעה אמנם לעיתים מהיכרות . אך כשהגיעה היתה חיונית להצלחת הנשים ,מיד

אבל היא נשענה ראשית לכל על  ,אישית של ראשי תנועת הפועלים עם ראשי תנועת הפועלות

בפתרון  ועל השתתפותן ,של הנשים במוסדות הכלליים ,אם גם המוגבלת ,השותפות הפוליטית

  . הבעיות הכלליות

להתגמש ולהמשיך גם בעבודות  ,לצד המחויבות הפוליטית בולטת היכולת להתפשר

את המטבחים  ,'קבוצת העשרים'גם נשות  ,כך המשיכו להחזיק הפועלות". נשיות"שנחשבו 

החיים בקבוצה אפשרו לרבות יותר להשתחרר מהמטבח ששנאו  ,גם כאן. בנקודות שונות בארץ

  .זמן ארוכים וקצריםלפרקי 

נשים התעקשו והצליחו לשמר את מקומן כירקניות של  ,המחסור והרעב ,בעצם ימי המלחמה

ההתעקשות  ,הסולידריות הנשית הרחבה ,העבודה הפוליטית המוצלחת שלהן. התנועה הציונית

לצד יכולת  ,על הקשר הבלתי אמצעי בתוך הארגונים המשותפים לנשים וגברים למרות ההפרדה

אפשרו להתגבר על ההתעלמות מצרכיהן בראשית התקופה ולהיהפך מרכזיות יותר  ,התפשרותה

  . ויותר לקראת סיומה
                                                           

 ,'תהישובית בירושלים ובקרב-עבודה חקלאית' ,כצנלסון: ברל כצנלסון מתייחס לעניין זה בלא להזכיר כמעט את הרכיב הנשי 79

 ,שם –לקראת סוף המאמר הוא מזכיר את יחוד הנשים בנושא זה ; 87-88' עמ' כרך א ,)1949: אביב-תל( ,כתבים ,ברל כצנלסון: בתוך

  92' עמ
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262 

 

   81"בימי רעה. "ב

. ישראל וסוריה-מפקדה של ארץ ,שמו של רופא צבאי - ' בק-ימי חסן'ימי סוף המלחמה כונו 

רשת ריגול  -י "לחשיפתה של ני 82.ישראל-היתה זו תקופה קשה במיוחד לישוב היהודי בארץ

הפכה את יחסי הישוב עם  ,יהודית שאספה מידע על תנועות הצבא התורכי לטובת הבריטים

הפכו  ,מני'בצירוף התפוררותו של הצבא העות ,אירוע זה 83.השלטונות התורכים לקשים ביותר

יחסי הישוב עם השלטונות . ביטחוני-למשבר פוליטי ,שהיה עד אז כלכלי בעיקרו ,את המשבר

והאיום  1917ושיאם הקודם היה גירוש יהודי יפו באפריל  ,ורכיים התדרדרו עוד קודם לכןהת

י הביאה "נפילת ניל 84.במיוחד טהון -המתמיד במאסר וגירוש על ראשי הישוב שנשארו בארץ 

וחקירות שהפכו למצב  ,לחיפושי נשק בישובים ,לגל מאסרים גדול ,להתרחבות הגירושים

שכן  ,הן שנתנו לתקופה את שמה ,שלוו בעינויים קשים ,החקירות. הקבוע בישוב היהודי

הישוב החדש סבל יותר  85.שהיה ידוע ישוב כאכזרי במיוחד ,הממונה עליהן היה חסן בק

 -בין השאר בגלל התקדמות החזית בדרום  ,מהישוב הישן והישובים בצפון הארץ סבלו במיוחד

 ,מושבות הדרום ,הארץ ובכלל זה ירושלים י נכבש דרומה של"זמן קצר אחרי נפילתה של ניל

שהיו ידועים כמי שעוסקים בתחום  ,אנשי השומר 86.שנכבשה אחרונה ,יפו ופתח תקווה

סבלו  ,י שנמלט מהמאסר התורכי"מאנשי ניל ,הביטחון ושהיה להם קשר עם יוסף לישנסקי

  87.במיוחד

הפערים בתפישה . ברבתקופה זו היו נשות העליה השניה שותפות בקו ההגנה אל מול המש

ובמיוחד בקרב אנשי העליה השניה לבין  ,המגדרית בין התפישות המקובלות בישוב החדש כולו

שכן השלטונות  ,אפשרו להן לעזור במאבק -ערבית ובריטית  ,תורכית -החברה הסובבת 

כאל מי שמעורבות בפוליטיקה הציונית  ,מלבד יחידות ומיוחדות ,התורכים לא התייחסו לנשים

מאסרה : י היו שתי נשים"למרות שבין ראשי החשודים בפרשת ניל ,הפער הזה נשמר. ובריגול

לא הותיר מקום לספק בעניין מעורבותן  ,מהדמויות הבולטות ברשת הריגול ,של שרה אהרונסון

של נשים יהודיות בפוליטיקה ובעשייה הביטחונית וכך גם הידיעות על מעורבותה של רחל 

                                                           
 ) 87' עמ כצנלסון נשר(נשר - כינוי לתקופה זו ברשימה של רחל כצנלסון 81
 הכינוי חוזר כמעט בכל מה שכתבו אנשי העליה השניה על התקופה 82
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כמו גם הגלייתה של  ,למרות שני מקרים יוצאי דופן אלה. יוסף לישנסקי ינאית בבריחתו של

מעטות מהן  ,ניתן לנשים מרחב תמרון גדול יותר מאשר לגברים ,מניה שוחט בראשית המלחמה

  .וכך הן יכלו לפעול ביתר חופש ,נאסרו והחשדות כלפיהן היו פחותים

ותיהן לא חרג מתפקודן של נשים חלק מפעול. ההפועלות פעלו בתקופה זו בגבורה ובתושיי

אך חלק אחר מיקם אותן כחלק . מאבקים לאומיים ואחרים -אחרות אל מול נסיבות דומות 

  .מהציבור המהפכני בעולם והן תפשו פעולות אלה כחלק מהמהלך המהפכני שלהן

הרואי יותר היה העיסוק בהסתרת . שלושה ערוצי פעולה עיקריים היו לנשים בתקופה הקשה

והאחרון היה  ,הרואי מעט פחות היה סיוע לאסורים בדרכים שונות; שהיה בישוביםנשק 

בכל הערוצים הללו פעלו נשים בודדות במקרים בודדים אך מקרים אלה . השמירה על הקיים

  88.התפרסמו בכמה וכמה במות

תיאור השמירה על הקיים כמעשה נשי מרכזי מופיע בכתיבתן של נשות  ,באופן שאינו מקרי

שכן אנשי דגניה היו בין ראשי הדוגלים בשמירה על  ,יה ובמיוחד בכתיבתה של דבורה דייןדגנ

דיין וחברות נוספות מדגניה תארו את תקופת המאסרים בה נשארו  89.הקיים כהרואיקה ממשית

כשיאו של  ,כשיאה של המלחמה ,שישבו בדגניה עוד קודם ,לבד במשק ואיתן חיילים גרמנים

יש לעשות מה  - כי אין ברירה  ,אז הובהר לנו: "כך כתבה דיין. סותןהמשבר וכשיא התגיי

 90."בעלי החי ברפת ובאורווה והעופות בלולים דורשים את שלהם ,הילדים. שאפשר לעשות

אמנם לא היתה זו תקופה ארוכה אבל השמירה על הקיים היתה חשובה לצעירות ולצעירים 

  .שחיו איתן

פן זה קשור . ת דגניה היה פן הרואי שמעבר ליומיוםאלא שגם לשמירה על הקיים של נשו

 ,העזרה לאסורים -לערוץ הפעולה השני אבל העיקרי של הצעירות אל מול פני המשבר 

נשות דגניה ניצלו את מותה של חברה כדי להשיג לכמה חברים כמה שעות . לנחקרים ולמעונים

הבריח למקום רופא בעצם ימי הצעירות הצליחו ל. פרומה מקלר מדגניה חלתה קשות. של חופש

בשעות גסיסתה האחרונות התחמקה . המאסרים הגדולים אבל הרופא קבע שהצעירה לא תבריא

מטרתה . נחקרו ועונו ,דבורה דיין לבית האסורים בכנרת שם הוחזקו חברי דגניה הגברים במאסר

תוך שימוש כל זאת  ,של דיין היתה להשיג חופש לכמה שיותר חברים לזמן ארוך ככל האפשר

רק לאחר שנפגשה עם הממונה במקום בתיווכם של . הדבר לא היה פשוט. במותה של מקלר

 ,וגם שחרור זה בא לאחר שדיין טענה ,א שוחררו כמה צעירים כדי לקבור את מקלר"אנשי פיק

נוצלה להאכלת הצעירים ולהשמדת " חופשה"ה. כי מקלר מתה ממחלה מדבקת ויש לקברה מיד

                                                           
באושר  ,דיין: להלן( 23-24' עמ) 1957: אביב- תל( ,באושר וביגון ,דבורה דיין; 66-68' דברי פועלות עמ ,כך למשל פרידה 88
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 ועל כך בהמשך ,הדבר בלט במיוחד בויכוח על הגיוס לגדודים העבריים 89
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שהצער על מותה של הצעירה היה  ,יש לציין 91.להרשיע אותם בפעילות ציוניתמסמכים שיכלו 

  .גדול וניצול קבורתה לצורך חופשה לא תואר באופן ציני אלא כצו השעה

הפועלות מצאו דרכים להגיע לאסורים גם . נשות דגניה לא היו היחידות שפעלו בערוץ זה

בטבריה הקימו הצעירות . ו בדמשקבנצרת ואפיל ,בטבריה -כשנלקחו לבתי סוהר מרכזיים 

הצעירות היו מעורבות גם בהקמת מטבח בדמשק ודאגו  92.מטבח כדי לספק לאסורים אוכל

מטבח זה לא היה אמנם יוזמת הצעירות אך שתיים מהן . להאכיל את האסורים שהגיעו לשם

   93.שהרי המטבח היה ונשאר תפקידן של הצעירות - נסעו כדי להפעילו 

והידועה  ,היו בתחום הסתרת הנשק ,לתפישתן של הצעירות ,יות באמתהפעולות ההרוא

עצרו הכוחות התורכיים  ,י"לאחר תפישת רשת ניל ,גם בכנרת ,כמו בדגניה. שבהן אירעה בכנרת

ודרשו שימסרו לידם כל כלי נשק שמצוי בידי תושבי  -בחווה ובמושבה  -את כל הגברים 

אשר סמכו על שיתוף  ,אך לא כך הפועלים ,נשקם אנשי המושבה מסרו ככל הנראה את. המקום

להסתיר את  -הודעה נמסרה לנשים בחווה . בהסתרת הנשק ,חברותיהם ,הפעולה של הנשים

ועוד שתי צעירות הטביעו את הנשק בכנרת באישון ) לימים חומסקי(פרידה כצנלסון . הנשק

רעיון לפתרון המצב  לאחר כמה ימים של מאסר ואף עינויים גיבשו אנשי הקבוצה 94.לילה

הם החליטו להסגיר לידי התורכים שני פועלים ושלושה רובים כדי  - ויציאת רובם לחופשי 

שוב נקראו הצעירות להעביר את שלושת הרובים האמורים ולקבור אותם . להציל את השאר

אל מול  95.פרידה כצנלסון שוב נרתמה למשימה. כדי שיוכלו להסגירם -באדמה במקום ידוע 

פרידה כצנלסון תיארה בדבריה את הדרכים . נה וזמן החירום גייסו הצעירות תושיה רבההסכ

התחפשנו כאילו אנחנו מחפשות : "כך למשל. שבחרו הצעירות כדי להתחמק מחיפושי החיילים

אינו עונה " שחורה"קראנו והחלפנו בינינו מילים של צער על שה!" שחורה!" "שחורה. "פרה

ו פעמיים עד ששלושת הרובים והכדורים היו מתחת לדקל שלרגלי ככה הלכנו וחזרנ. לנו

ובמיוחד  ,אך בכל זאת ,משום שהיו נשים לא ראו בהן אמנם החיילים איום ממשי 96."הקרק

  . הן הפעילו את מיטב התושיה ,לאור מעורבותן של נשים ותפישתן

על  ,ל הנשיםובכל זאת יש בו כדי ללמוד על תפקידן ש ,היה זה אמנם מקרה כמעט בודד

. הצעירים סמכו על הצעירות ועל תושייתן -ראשית . היחס של הגברים אליהן ושלהן אל עצמן

                                                           
 30' שם עמ 91

 654-655' ספר העליה השניה עמ ,ה רוזנפלדבל 92

 שם. ברכבת מצמח לדמשק ,הן נסעו לבדן ואחת מהן אף מתארת את הקושי והפחד במסע לבד 93

 –אותו אמצו גם אנשי דגניה הכעיס מאוד את מי שסיפק אותו  ,ככל הנראה רעיון הטבעת הנשק; 67' דברי פועלות עמ ,פרידה 94

  158' האקטיביסט עמ ,מלכין :הקבוצה היפואית ואנשי השומר
סיפורה  –" את ושר"' ,מוטי זעירא. אהרון שר –מוטי זעירא תלה זאת באהבת לאחד הבחורים . 66-69' דברי פועלות עמ ,פרידה 95

  14-16' עמ ,)1995פברואר  ,ה"אדר תשנ( 1 ,מחברות שדמות ,'של אהבה גנוזה
 68' דברי פועלות עמ ,פרידה 96



 

265 

 

 -עם זאת . ברור היה להם שהצעירות הן חלק מהמאבק ולכן יהיו מוכנות גם למשימות קשות

הן קיבלו הסבר מדוקדק והנחיות היכן  - הצעירות לא היו מעורבות בענייני הנשק קודם לכן 

היה צריך  ,שהיה אחראי על הנשק במקום ,אהרון שר -זאת ועוד . תר הנשק ומה לעשות בומוס

את ההבדל בין רובים תורכיים ואנגלים וגם את הסכנה  ,ידידתו ,להסביר לפרידה כצנלסון

  . הטמונה דווקא באחרונים

 הן לא היו. את התפישה של הפועלות בכל הקשור לביטחון ,אם כך ,הפעולות הללו חשפו

דומה שכך תפשו אותן . שותפות מלאות אבל היה ברור שיירתמו לכל מאמץ אם יעלה הצורך

אך גם בין אנשי השומר בתל עדשים  ,במיוחד באזור כנרת ,הגברים וכך הן תפשו את עצמן

בקרב נשות השומר היו מי שהכירו טוב יותר את כלי הנשק ואף ידעו  ,אמנם. ובמקומות אחרים

  .כפי שיוצג כאן ,ת השומר גויסו רק לעת צרהאך גם נשו ,להפעילם

ינאית היתה חלק מהנהגת . סיפורן של נשות השומר שזור בסיפורה יוצא הדופן של רחל ינאית

למעורבותה בפרשה לא היה שום קשר להיותה . י"השומר ובשל כך היתה מעורבת בפרשת ניל

בארגון השומר כמעט  ,כאמור. בזכות ייחודו יובא סיפור זה כאן בקיצור נמרץ -אשה ובכל זאת 

לפני המלחמה  97.למרות זאת היו נשים חלק ממנהיגותו של ארגון זה. ולא היו חברות נשים

אחרי  ,בתקופת המלחמה. היתה מניה שוחט אחת ממנהיגות הארגון ומדוברותיו הראשיות

אורך הצטרפה ינאית לוועד השומר והיתה חברה פעילה בו ל ,הגלייתם של מניה וישראל שוחט

בתקופת חסן בק נקלעה ינאית למצב מסובך ביותר  98.אולי אף הפעילה המרכזית - כל המלחמה 

י נקבע עוד בתחילת המלחמה לשלילה מסיבות "לניל' השומר'יחסו של . י"לאחר תפישת ניל

. במיוחד ככל שהרשת נחשבה מצליחה יותר ,עם הזמן נחלשה מעט עמדה עקרונית זו 99.שונות

היא נחשבה לקרובה לרשת שכן עבדה . י"הנראה בין הסלחניים יותר ביחס לניל ינאית היתה ככל

אף שינאית  ,בחווה בעתלית ממנה נוהלה הרשת ,עד נסיעתו של אהרנסון לבריטניה ,זמן ארוך

 100.י"טענה לא פעם שלא ידעה על קיום הרשת ושהותה בעתלית לא השפיעה על יחסה לניל

שברח  ,י הפך מעשי וקשה ביותר כשיוסף לישנסקי"נילהויכוח בתוך השומר בעניין היחס ל

לישנסקי הבורח נתקל . הגיע לאנשי השומר ודרש מהם עזרה ,מהשלטונות אחרי תפישת הרשת

כי  ,הוא לא ידע. דרש לעלות עליה ולהגיע עימה לתל עדשים ,בעגלה בה נהגו חברי השומר

כך קשר . ונשק) י"מאנשי ניל של ועד ההגירה שהתקבל(בעגלה זו העבירו חברי השומר זהב 

ינאית . קשר התקיים עוד קודם לכן כשניסה להתקבל לאגודה ,לישנסקי את גורלו בגורל השומר

                                                           
 181-186' עמ ,)ם"תש(' ב ,שורשים ,''השומר'אשה במקום ה' ,אורי ברנר 97

 363' אנו עולים עמ ,ינאית. ינאית סיפרה שלא רצתה במינוי ורק לבקשת מניה שוחט הסכימה. 406' תולדות ההגנה עמ 98

: ירושלים( ,1906-1960איגרות ותעודות  -מניה שוחט  :עם הזרם ונגדו  ,)עורכים( מוטי גולני ,שולמית ריינהרץ ,יהודה ריינהרץ 99

 )עם הזרם: להלן( 87-88' עמ) 2005
 437' אנו עולים עמ ,ינאית 100
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היא שקיבלה את לישנסקי בתל עדשים והיא זו שנתפשה אחראית כאשר הפרשה הלכה 

  . והסתבכה

רתו היתה הסתרתו היתה מסוכנת לישוב כולו אבל גם הסג -לישנסקי היה תפוח אדמה חם 

לאחר התלבטויות החליטו החברים להעביר . שכן הוא איים להסגיר את אנשי השומר ,מסוכנת

הם אף . על פי עמדתה של ינאית ,ולהשאירו בחזקתם ,סמוך למטולה ,את לישנסקי לצפון הארץ

לאחר שהובל  ,בצפון. שבאו לחפשו כדי להסגירו לשלטונות ,הסתירו אותו מאנשי זיכרון יעקב

שכן לא רצה להסתתר ועשה  ,הפך לישנסקי לסיכון ביטחוני לישוב כולו ,תוך סיכון גדולאליו 

אך  ,החברים ששמרו עליו ביקשו להתנקש בחייו ולהסגיר את גופתו. כמה פעולות של רהב

כשנתפש מסר כנקמה את שמותיהם של חלק  101.ההתנקשות לא הצליחה ולישנסקי הפצוע ברח

ינאית הסתתרה בתקופה זו ועברה  102.ובכלל זה שמה של ינאית מהשומרים לשלטונות התורכיים

היתה  ,ששהתה בתל עדשים עם בתה השניה שרה ,אמה 103.אביב הנטושה- בין פתח תקווה לתל

אך היא שוחררה תוך זמן קצר למדי כאשר יוסף לישנסקי הודיע  ,בין הנשים הבודדות שנאסרו

ברים בתוך השומר על חלקה בפרשת לאחר המלחמה נשפטה ינאית במשפט ח 104.כי אינה רחל

  105.העונש שקיבלה היה השעיה מפעילות פוליטית לשנתיים או שלוש. לישנסקי

תפקודה . בה למינה של ינאית לא היה קשר להתרחשות ,היתה זו פרשת יוצאת דופן ,כאמור

מעניין שינאית מונתה  ,עם זאת. על פי מיטב שיקול הדעת שלה ,בתוך המשבר היה כמנהיגה

 ,ינאית כתבה. עד השומר לכל תקופת המלחמה ובתוכו תפקדה כדמות בולטת וקובעתלוו

 ,שנכנסה לוועד בלחצם של מניה וישראל שוחט כאשר יצאו לגלות ובתחילה לא רצתה בתפקיד

 106.אך על פי עדותה שלה ועדותם של אחרים היתה פעילה ומרכזית לכל אורך תקופת המלחמה

  .ה והיא השתתפה באופן פעיל בישיבות ועד השומרפקודת-חברים באו לבקש את עצתה

גם תפקידה של ינאית לא פתח דלת לאחרות ולא היה בו  ,כמו תפקודה של מניה שוחט לפניה

אך ינאית היתה שונה משוחט בין השאר ביחס שלה . כדי לשנות את התפישה לגבי נשים אחרות

שלא  ,ינאית –זאת ועוד  107.שומרבניגוד לשוחט פעלה ינאית לשילוב הנשים ב. לנשים ולנשיות

                                                           
 289-291' תולדותיה עמ -י "ניל 101

דבר שעורר חשד נוסף אף  –היה לישנסקי  ,או נשאו אמה שחיה איתה ואחויותיה ,יש לציין ששם משפחתה המקורי של ינאית 102

  שלא היתה קירבת משפחה בינה ובין יוסף לישנסקי
 )ספר השומר: להלן( 169-200' עמ) 1957: אביב-תל( ,ספר השומר: בתוך ,ינאית 103
 את הדברים כתבה האם עצמה. 491-492' אנו עולים עמ ,ינאית 104

 89' עם הזרם עמ 105

הסיפור המלא ביותר על השומר בתקופת המלחמה מצוי בזיכרונותיה של ינאית עצמה שפורסמו גם בספר השומר וגם בספרה  106

בנוסף קיימים זיכורנות של שומרים . זהו גם המקור העיקרי לכתיבה על השומר במלחמה בספר ההגנה. 'אנו עולים'יוגרפי האוטוב

יש אם כך בעיה מסויימת שהמקור . אבל אלה מקורות קצרים ומקוטעים ,בינהם צבי נדב שנהג בעגלה עליה עלה לישנסקי ,נוספים

 היחיד כמעט הוא דבריה של ינאית עצמה 

 404-405' אנו עולים עמ ,ינאית; 168' ספר השומר עמ ,ינאית 107
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לפני . היא היתה ירקנית -עסקה בתחום שהיה חלק מעיצוב האשה הפועלת החדשה  ,כמו שוחט

אביב בנוסף -המלחמה למדה חקלאות בצרפת ובמהלכה עסקה בגידול ירקות בפתח תקווה ובתל

  108.להתלמדותה אצל אהרנסון

לא היה זה בזכות מנהיגותה . חמהיחס השומר לנשים השתנה מעט בתקופת המל -בכל זאת 

אף עלה לדיון באספת הארגון ' השומר'מעמדן של נשים ב. או לפחות לא רק בזכותה ,של ינאית

של השומר ורוב  שעסקה בכיווני ההתישבות ,היתה זו אספה סוערת למדי. תוך כדי המלחמה

רה על ישיבה סיפ ,לעומתם ,ינאית 109.המשתתפים בה הזכירו בזיכרונותיהם בעיקר דיון זה

פי ינאית אחד הדוברים המרכזיים -על. באגודה ,אשת השומר ,שלמה שעסקה במעמד האשה

שרה חנקין וככל הנראה גם היא עצמה -חיה ,קיילה גלעדי: היה זייד ועוד דיברו כמה חברות

אך ככל הידוע נשים נוספות על  ,ינאית לא כתבה מה היתה החלטת האספה 110.ואסתר בקר

  .עד לאחר המלחמה' השומר'לא התקבלו ל המעטות החברות

גם בתל  ,כמו בנקודות ישוב אחרות בארץ - אך לשינוי היחס לנשים היה גם מימד מעשי 

בגלל . היה לנשים מקום מיוחד ,בה ישב חלק גדול מאנשי השומר בתקופת המלחמה ,עדשים

. חד בתל עדשיםהעיסוק האינטנסיבי של הגברים בענייני ביטחון היתה תופעה זו בולטת במיו

והנשים עסקו בעשיה היומיומית אבל  ,הגברים שהו מחוץ לישוב ועסקו בהשגת נשק ובהסתרתו

' השומר'שתמיד עמדנו מחוץ לענייני  ,הנשים ,אנו: "כך כתבה על כך חיה קרול. גם הביטחונית

-סוף כשותפות שוות-זכינו דווקא באותם ימים לראות עצמנו סוף ,וגם מחוץ לענייני המשק

לאחר גל המאסרים הפכו הנשים מרכזיות אף יותר ואף סוד מקומו של  111."וזכויות-חובות

  112.אף כי הן לא התבקשו להסתיר מחדש את הנשק ,בדומה לנשות כנרת ,הסליק הועבר אליהן

ויותר מכך . שבר אף שלא עמדו במרכזועסקו הפועלות בסיוע בשעת המ ,אם כך ,במבט כולל

אפשרה להן להיות  - בכך שלא נאסרו וכמעט לא נחקרו  - דווקא העמדתן בשולי המשבר  -

בתפקידן זה ראו חלק מהתפישה המהפכנית שלהן כשותפות . שחקניות ראשיות בתקופה קשה זו

ם תוצאה של היו ג ,כמו גם הסתרת הנשק ,שתמיכתן של הנשים באסורים ,יש לציין. במאבק

הצעירות עצמן הדגישו את המחויבות  ,אך עם זאת ,יחסיםחבריים אישיים בינן ובין הגברים

סיפורי הזיכרונות שלהן דומים . למטרה המשותפת ואת האחווה כסיבות עיקריות לפעולתן

                                                           
  454-455; 407-417' אנו עולים עמ ,ינאית 108
 ,73-74' עמ) 1986: אביב-תל( ,'השומר'זיכרונות איש  ,יצחק נדב; 103' עמ) 1975: אביב-תל( ,לפנות בוקר ,אלכסנדר זייד 109

  1915סתיו  ,ו"אספה זו התקיימה ביבניאל בראש השנה תרע. ואחרים
 . 168-169' ספר השומר עמ ,ינאית; 394' אנו עולים עמ ,ינאית 110
 365' עמ ,ספר השומר ,חיה קרול 111

  שם 112
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על הסתרת נשק  ,בעיקר ברוסיה ממנה באו ,במידה לסיפורי מהפכניות אחרות במקומות אחרים

  113.אסוריםוטיפול ב

בגבורתן ובתושייתן של הצעירות אל מול פני המצב המורכב הן ראו עוד מפתח למרכז 

שלב של התגייסות  -אך להשתתפות אמיתית ציפו דווקא בשלב הבא . העשיה וההשפעה

  . ההתנדבות לצבא הבריטי -ממשית לצבא אמיתי 

  הגיוס לגדודים העבריים  -בחורות בחזית . ג

ואנו מהעבר  ,אצל האנגלים ,בעת שאתם הייתם מעבר מזה ,סוף החורףבאותו  ,זה היה אז"

 -כך פתח יוסף חיים ברנר את אחד הידועים שבסיפוריו הקצרים ." אצל התורכים ,ההוא

בה חצייה של הארץ היה תחת שלטון בריטי וחצייה תחת שלטון  -תקופה זו  114.'עוולה'

בעוד הצפון סבל  -זו תקופה לא פשוטה היתה . 1918ועד סתיו  1917ארכה מסתיו  ,מני'עות

על דרומה של הארץ שרתה הרגשת  ,כאמור ,מהתפרקותו של הצבא התורכי ומרדיפות קשות

הכיבוש הבריטי הביא איתו התחדשות של . שרבים ראו בה אף תחילתה של גאולה ,הקלה

מיוחד  ישראלי-ארץ-התנדבות לגדוד יהודי -הפעולה הפוליטית ותוך זמן קצר תופעה חדשה 

  . בצבא הבריטי

היו הפועלות שותפות  ,כפי שנקראה אז הפעילות לקראת הקמתו של הגדוד ,"התנדבות"ב

סיפורו של הניסיון המעניין  ,אם כן ,זהו. הן כחברות מן השורה והן במנהיגות התנועה ,מלאות

חת ראשיתו של התהליך היתה מוצל. של הנשים הצעירות להתגייס לגדוד עברי בצבא הבריטי

כמו גם מפעולתן של  ,ונבעה בין השאר מהעוצמה שצברו הפועלות במהלך המלחמה ולפניה

התארגנותן . אבל סופו היה אכזבה מרה לרובן. שהדבר היה בנפשן ,תכמה נשים דומיננטיו

 ,היו אפקטיביים למדי בתוך תנועת הפועלים ,כמו גם הכוח שלהן ,הפוליטית של הפועלות

לארגון היתה פחות השפעה . אל ואולי אפילו בתוך התנועה הציוניתישר-בישוב היהודי בארץ

  .כלפי גופים חיצוניים כגון הצבא הבריטי

 - מתחום שהפך למרכזי במיוחד בתנועה הציונית  ,והפועלות בפרט ,כך נדחו הנשים כולן

שכן  ,הצעירות לא היו שותפות לכל מה שנוצר בגדוד והיו לכך השלכות פוליטיות. הביטחון

 ,'אחדות העבודה'ניסיון האיחוד שהביא להקמת  - הלך הפוליטי הבא בתנועת הפועלים המ

כך נידונו הנשים להיות שוליות  115.התרקם בעיקר באוהלי הגדודים העבריים בצבא הבריטי

  . במהלך זה

                                                           

 113 Barbara Evans Clements, Bolshevik Women, (Cambridge: 1997) pp. 68-81  שם מובאות דוגמאות בעיקר

 . מהנהגת תהנועה הבולשביקית
 )כתבים ,ברנ: להלן( 1723' עמ )ח"תשל: אביב- תל( ,כתבים ,ברנר. ח. י :בתוך ,עוולה ,ברנר. ח. י 114
 17' אחדות העבודה עמ ,גורני 115
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ישראליות להתגייס לצבא הבריטי לא היתה מקבילה -לניסיון המשמעותי של הצעירות הארץ

-בה נוצרו שני הגדודים העבריים שקדמו לגדוד הארץ ,הברית ואנגליה-תבקרב יהדות ארצו

. ובכלל זה הצבא הבריטי ,התגייסות נשים למלחמה כבר התקיימה בכמה צבאות ,ככלל. ישראלי

יש לציין שהנשים שהתגייסו  ,עם זאת 116.היתה זו תופעה מצומצמת למדי אך מעניינית ביותר

לא היתה תנועה כללית  117.ה היו ברובן אחיותלצבאות שלחמו במלחמת העולם הראשונ

 ,על אחת כמה וכמה שלא היתה תנועה משותפת לנשים וגברים ,שקראה לגיוס נשים לקרב

הפער . הדבר מצביע גם על כברת הדרך העצומה שעברו הנשים בארץ. שביקשו להתגייס ביחד

   .הזה בין היחס לנשים בארץ לזה שבעולם היה בין גורמי הכישלון בגיוס

אז  ,בוטינסקי'זאב ז. רעיון הגדוד העברי בצבא הבריטי צץ לראשונה כבר בתחילת המלחמה

. היה יוזמו העיקרי ,כתב של עיתון רוסי שחי בצרפת ונסע לסקר את המלחמה במזרח התיכון

ישראל כי לא הסכים לוותר -שגורש מארץ ,באלכסנדריה חבר אליו במאמציו יוסף טרומפלדור

בנוסף להיותו דמות בולטת בקרב  ,פלדור היה קצין רוסי מעוטר ומשוחררטרומ. על נתינותו

שפעל כגדוד עזר  ,'גדוד נהגי הפרדות'פריו הראשון של המאמץ היה  118.אנשי העליה השניה

 119.התפרק תוך חודשים אחדים ,בו שירת טרומפלדור ,הגדוד. לצבא הבריטי בקרבות בגליפולי

הוא שאף לגדוד יהודי  -ות פרי משמעותי של פעילותו בוטינסקי לא ראה בגדוד נהגי הפרד'ז

הוקמו שני גדודים  ,בוטנסקי המשיך במאמציו'לאחר שז ,לבסוף 120.לוחם במזרח התיכון

שרובם לא זכו עדיין לאזרחות  ,מהגרים ,בראשון שרתו יהודים מאנגליה -עבריים בצבא הבריטי 

ובן גוריון ובן  ,יה אחד ממפקדי הראשוןבוטינסקי ה'ז. ובשני בעיקר יהודים אמריקאים ,בריטית

שרתו  ,הברית אליה הגיעו אחרי שגורשו מהארץ-שהיו בין ראשי ההתנדבות בארצות ,צבי

  122.בכל המהלכים הללו לא היתה שותפות פעילה ומשמעותית של נשים 121.בשני

טי הגיע רעיון הגיוס לצבא הברי ,ירושלים-כאשר הצבא הבריטי הגיע לקו יפו ,1918בתחילת 

חברי : לא ברור מי היה הראשון שיזם את הרעיון 124.ואולי אף מעט לפניו 123,לארץ יחד איתו

                                                           
116 Susan R. Grayzel, Women and the First World War, (London: 2002) pp. 53-57 )גריזל: להלן(  

117 Janet lee, 'A Nurse and a Soldier: Gender, Class and National Identity in the First World War 

Adventures of Grace McDougall and Flora Sandes', Women's History Review, Volume 15, Number 1, 

March 2006 , pp. 83-83  

 )טרומפלדור ,לסקוב: להלן( 93-94' עמ) 1982: ירושלים( ,סיפור חייו ,טרומפלדור ,שולמית לסקוב 118
 128' טרומפלדור עמ ,לסקוב: 1915דצמבר הפקודה לפרוקו ניתנה בסוף  119

  96-97' שם עמ 120
הוא היה מורכב ממהגרים שלמעשה לא התנדבו אלא . בוטינסקי ואחרים שפגשו בו'יש לציין שהגדוד האנגלי אכזב מאוד את ז 121

 140' עמ ,טרומפלדור ,לסקוב. אולצו להתגייס כדי שלא יגייסו אותם לצבא הכללי

 . עילם מדגיש בעיקר את הגדוד האנגלי. הגדודים העבריים ,ילםע: על הגדודים העבריים 122
  170-171' הגדודים העבריים עמ ,עילם 123
  502' עמ ,אנו עולים ,ינאית 124
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 125.מוותיקי רחובות ,או אפילו משה סמילנסקי ,השומר ובוגרי הגימנסיה הרצליה שפעלו ביחד

אביב והזכיר את -שקרא אליו לשיחה כמה מצעירי תל 126,דומה שדווקא הגנרל הבריטי היל

כך או  127.החל לגלגל את הרעיון לכדי מעשה ,ישראל-ירים יהודיים מארץהאפשרות לגיוס צע

ישראל - כך הרעיון עלה כמעט מיד עם כניסתם של הכוחות הבריטים לחלק הדרומי של ארץ

ההתנדבות עוררה אין ספור ויכוחים הן לעצם הרעיון של . והפך מרכזי בפעילות היהודית מאז

שליוו את  ,היה זה אחד הנושאים המרכזיים. יםגיוס לצבא הבריטי והן על אופי המגויס

  . ההתעוררות הפוליטית בקרב הישוב היהודי עם כניסת הבריטים לדרום הארץ

הדיון בנושא נערך בכינוס . והעסיק רבים מאנשיו ,הויכוח על ההתנדבות הסעיר את הישוב

היה זה . 1918שנערך שבועות אחדים אחרי הכיבוש הבריטי בתחילת ינואר  ,'האספה המכוננת'

באספה  128.שנועד ליצור גוף מייצג לישוב היהודי מול השלטון הבריטי ,כינוס של הנהגת הישוב

אך מכל אלה מי שהציג את רעיון  ,נציגי מפלגות וישובים ,השתתפו בעיקר מנהיגים ותיקים

 אליהו -מנהיג חבורת הצעירים שסיימו את הגימנסיה הרצליה  ,הגיוס לגדוד היה בחור צעיר

גולומב וחבריו ביקשו להצטרף לאספה במיוחד כדי להעלות לדיון את נושא . גולומב

לקריאה . רחל ינאית - אנשי פועלי ציון ובראשם  ,יחד איתם פעלו אנשי השומר. ההתנדבות

האחת ויכוח מעמיק על רעיון  - להתנדבות היו שתי תוצאות כמעט מיידיות שנבעו זו מזו 

בעיקר  ,והשניה התנדבות רחבה ביותר לגדודים ,תיו האפשריותמוסריותו והשלכו ,ההתנדבות

שליש  - הפועלות השתתפו באופן פעיל בשני הצדדים . מחוגי הפועלים אבל גם מחוגים אחרים

אך גם בין המתנגדים היו כמה  129,רבות מהן פועלות ,מסך המתנדבים לגדוד היו מתנדבות

  130,מתנגדות רהוטות

מנהיגות הישוב הותיקה . נגדות רחבה ועמוקה לרעיון זההדיון בנושא ההתנדבות חשף הת

שהידיעה על  ,אל הרצון לשמור על ניטרליות הצטרף החשש. התנגדה כמעט כולה למהלך

מני 'ישראל לצבא הבריטי תזיק ליהודים שהיו עדיין תחת שלטון עות-התגייסות יהודי ארץ

 ,תבוא על חשבון עבודת האדמהשההתנדבות  ,בקרב ציבור הפועלים דובר על כך. בצפון הארץ

שאי אפשר  ,מנגד טענו המחייבים. הועלו אף נימוקים פציפיסטיים. ושיש בה פתרון קל מדי

                                                           
בן : להלן( 9' כרך חמישי עמ) 1929-1930: ירושלים( ,מלחמת העמים ,מרדכי בן הלל הכהן: כך כותב בן הלל הכהן ביומנו 125

  ) הלל הכהן
 171' ם העבריים עמהגדודי ,עילם 126

 163' האקטיביסט עמ ,מלכין 127

 למעשה אספה זו היתה הניסיון הראשון להקמת מוסדות הישוב שפעלו תחת שלטון הבריטי 128

קובץ לעיניי  ,על הסף ,'פרוטוקול מקוצר) ח"אדר תרע' וד' שהיתה ביפו בימים ג( ,ישראל-ועידת המתנדבים הראשונה בארץ' 129

בין המתנדבות היו גם . 105' עמ) 1929: ירושלים( ,מגילת הגדוד ,בוטינסקי'מוזכר גם אצל זאב ז. ח"תרע ירושלים ,החיים ולספרות

   269' מן השוליים עמ ,מלמן: בנות הדור השני במושבות
 הבולטת בינהם הייתה רחל כצנלסון 130
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או בשפתו של . שהיהודים לא ישתתפו במלחמה כל כך הרת גורל לעולם כולו ולהם בפרט

 ,משתגעאם כל העולם : "[...] שישב ביפו וכתב יומן מפורט בתקופת המלחמה ,מרדכי בן הלל

אין רעיון  ,אם בפי כל בני האדם אין עתה שום מילה אחרת ,אם עשרות מליונים אדם נלחמים

האמנם נוכל אנחנו לבדנו להישאר שקטים ושלווים  -אין שאיפה אחרת מלבד המלחמה  ,אחר

וכי  ,כי הגדוד יהווה חיזוק להצהרת בלפור שזה עתה ניתנה ,בנוסף חשבו רבים 131...."?ולחכות

מעבר לכל אלה ניתנה סיבה . ים יהיו מחוייבים ליהודים אם אלה ישתתפו בכיבוש הארץהבריטי

גדוד מסוג זה יכול להיות בסיס לצבא  - סיבה שכמעט לא הזכירו  ,נוספת להתנדבות לגדוד

במהלך  ,גולומב וינאית ,ובעיקר הוז ,למרות ההתנגדות המשיכו ראשי המתנדבים 132.עברי

  .לקראת ההתנדבות

אחת הסיבות היתה . של נשים במהלך לא הועמדה בספק למן הרגע הראשוןשותפותן 

. בארגון ההתנדבות -מרכזיותה של רחל ינאית בחוגים הביטחוניים בארץ ומיד עם תחילתו 

שהורכבה מבוגרי  ,'קבוצה היפואית'חברה ל ,כאחת מראשי השומר ופועלי ציון ,ינאית

שפעל מול מנהיגות הישוב  ,ד מייצג למתנדביםבהקמת וע ,הגימנסיה הרצליה וצעירים נוספים

כך השתתפה ינאית כמעט בכל המפגשים שהביאו  133.ומול הצבא הבריטי לארגון ההתנדבות

ינאית היתה מרכזית ביותר גם בארגון כינוס . כמעט תמיד כדמות דומיננטית ,להקמת הגדוד

היו  ,עם זאת 134.'ראליש-ועידת המתנדבים הראשונה בארץ' -או כפי שהוא נקרא  ,המתנדבים

 ,כתב על כך אחד מראשי הקבוצה היפואית. שראו במנהיגותה של האשה סיבה ללעג והקטנה

חברתה רחל עם זוג ' -מתחילים להתלוצץ : "רבקה שרתוק ,למי שלימים היתה אשתו ,דב הוז

  135".יוצרים מפלגה חדשה] בוגרי הגימנסיה ,גולומב והוז[גימנזיסטלעך 

נשים . היא לא היתה אשה מנהיגה בודדה במערכה של גברים ,חידהאך ינאית לא היתה י

בקרב הפועלות היתה ההתנדבות ערה . צעירות התנדבו לגדוד העברי במספרים דומים לגברים

תנופת ההתנדבות . שביקשו להשתתף בחזית העשיה הציונית ,היו אלה נשים צעירות - במיוחד 

ים להיות ביחד עם הגברים ולהשתתף בעיצובה שם רצו הנש ,לגדוד הציבה אותו כחזית העשיה

  136.של חזית זו

                                                           
בתחילה בן הלל . הברית-וד בארצותזוהי תגובתו על בקשת בנו שיאפשר לו להתנדב לגד. 95' עמ ,כרך חמישי ,בן הלל הכהן 131

  הכהן מסתייג מההתנדבות 
 164' האקטיביסט עמ ,אהוביה מלכין; 172-173הגדודים העבריים  ,עילם 132

הוגלו  ,יצחק בן צבי ,כאשר רבים מראשי השומר ובינהם בן זוגה ,מהמקורות העומדים בפנינו מתברר שבתקופת המלחמה 133

שהביאו  ,י וליוסף לישנסקי"בכל הנוגע לניל ,בתפקידה זה גם החליטה החלטות. בילה בארגוןמהארץ היתה ינאית דמות מרכזית ומו

 אותה למשפט חברים בסוף המלחמה אבל עד סופה עוד נחשבה מנהיגה מרכזית

י קובץ לעיני ,על הסף ,'פרוטוקול מקוצר) ח"אדר תרע' וד' שהיתה ביפו בימים ג( ,ישראל-ועידת המתנדבים הראשונה בארץ' 134

 170-177' הגדודים העבריים עמ ,עילם; ח"ירושלים תרע ,החיים ולספרות

 168' עמ ,האקטיביסט ,אהוביה מלכין: מובא מתוך 26.10.18 ,מתכתב מדב הוז לרבקה שרתוק 135

 על השתתפותן הערה של הפועלות מצביע הדיון הער בסוגיה ביניהן 136
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הגדוד היה גם פתרון למצוקת התעסוקה ששררה אז  -הסיבות להתנדבות לא היו רק רעיוניות 

תנאים אלה היו סיבה להתנדבות  137.בארץ ודרך התמודדות עם חוסר הביטחון בתנאי המלחמה

זו גם היתה הסיבה לביקורת . בקרב הנשיםאך אולי היו בולטים יותר  ,של נשים וגברים כאחד

על . על ההתנדבות כפתרון קל לבעיית העבודה בארץ וכתחליף לעבודה ולניסיון למצוא עבודה

כי כל  ,בהתנדבות הצעירות רואה אני שלילה גדולה: "שושנה בוגן ,כך כתבה אחת הפועלות

  138".דבר הנעשה מתוך חוסר תוכן לא ימצא את פתרונו בגדוד

. היא לא שללה את הגיוס עצמו ,ן היתה ביקורתית כלפי הסיבות להתגייסות לגדודאף שבוג

למן הרגע הראשון . לא כן אני: "היא עצמה התנדבה לגדוד ואף הסבירה מדוע -להפך 

ואין לי פקפוק של . שהחלטתי ללכת לגדוד ראיתי את כל המכשולים בצורה עוד יותר כבדה

 -ראתה עצמה שותפה מלאה במאבק ללאומיות העברית  ,כמו צעירות אחרות ,בוגן". חולשה

כפי שביקשו להיות חלק . הגדוד היה חלק עיקרי במאבק זה ולכן הן ראו עצמן שותפות גם בו

בין הנשים היו שהתעקשו על . מעבודת האדמה כך ביקשו להיות חלק מהנאבקים עליה בנשק

כל שידרשו ובלבד שיהיו חלק אך רוב הנשים היו מוכנות לעשות  ,התנדבות לתפקידי לחימה

  139.חלק מהגדוד העברי הראשון אחרי אלפיים שנה ,מהצבא שיכבוש את הארץ

הגיוס לצבא מהווה בסיס לניעות חברתית של כל קבוצה חלשה בחברה ולעתים גם 

כמו  ,בצבא נפגשים חיילים ממעמדות שונים על בסיס חדש. למתגייסים מקבוצות חזקות יותר

לרקום רשתות תמיכה שחורגות מתחומי מעמד ומקום מגורים  ,ש מקצועכן יש אפשרות לרכו

אפילו בהתרחקות גיאוגרפית ממקום מגורים ואף  -גיוס הוא אם כך דרך לחריגה מהרגיל . ועוד

היו אלה נשים שכבר : נשות תנועת העבודה לא נזקקו לגיוס לכל אלה 140.בנסיעה אל מעבר לים

ים מרחיקי לכת ביותר למען הניעות החברתית שלהן יצאו מתוך סביבתן הקרובה ועשו מעש

היא לא היתה  ,גם אם היה ברצון שלהן להתגייס מידה של הרפתקנות ,כך. כבודדות וכקבוצה

ההתנדבות שלהן . שכן הרפתקה רחוק מהבית היתה לחם חוקן מאז שעלו ,המידה העיקרית

  .אומיתהיתה אולי מקלט כלכלי אבל בעיקר אמירה על שותפות פוליטית ל

בתוך . מעניינת הרבה יותר מהתנדבותן של הנשים היא התייחסותם של הגברים להתנדבות זו

חיצי הביקורת לא כוונו לגיוס נשים . ציבור הפועלים ברור היה שהנשים לוקחות חלק במהלך זה

 141.הרימו גבה ,כגון בן הלל הכהן ,גם כאשר המנהיגים הותיקים של הישוב. אלא לגיוס בכלל

 ,עם השתתפות הנשים ,של המבוגרים יותר ,ות זו הביאה להשלמה של החוגים האזרחייםהתנהג

                                                           
 198' דברי פועלות עמ ,שושנה בוגן 137

 שם 138

 511' אנו עולים עמ ,ינאית 139

 ,)עורכת(יעל עצמון : בתוך ,'"גבריים"כינון זהויות מגדריות של חיילות בתפקידים : חתרנות בתוך דיכוי' ,אורנה ששון לוי 140

  60-61: גרייזל; 277' עמ )2001 :ירושלים ( ,ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית? התשמע קולי
 10' כרך חמישי עמ ,בן הלל הכהן  141
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הדוגמא הבולטת ביותר לצורה בה התייחסו לגיוס . ובין המתגייסות היו גם צעירות מהמושבות

נשים בקרב המתנדבים היא הדיון בכינוס המתנדבים על השאלה מי יכול לקחת חלק 

שאלת  ,ון בכינוס ואף הגיעו בעניין זה להגבלה על בסיס גילבעוד שנושא הגיל נד: בהתנדבות

השתתפותן  143".מתנדב והמתנדבת"התייחסות ההחלטות היא ל 142.המין לא עלתה כלל לדיון

אף  ,ולא רק של רחל ינאית ,של הנשים בדיונים למן הישיבה הראשונה היתה ברורה מאליה

  . םשהיא היתה הבולטת בין הדוברות ואולי גם בין הדוברי

אך היא  ,ינאית אמנם הזכירה את ייחודיותה של התגייסות הנשים לגדוד בנאומה בוועידה

כולנו מרגישים שאנחנו צועדים בדרך חדשה וכי : "ראתה בה חלק מהייחוד של הגדוד בכלל

שאת  ,חדשה היא הדרך גם בשביל החברה המתנדבת. ההתנדבות היא הצעד הראשון בדרך זו

שהחידוש של הנשים  ,מכאן 144."אלא בפעולה ,היא מביעה לא בתביעה רצונה לשווי זכויותיה

כמו במקומות אחרים חזרה ינאית כאן . בהולכן לצבא הוא רק מעט יותר מהחידוש של הגברים

כמו  -שתביעת הפועלות אינה לזכויות שוות אלא להשתתפות שווה או לחובות שוות  ,לטענה

  .בעבודה גם בגיוס

: בריטית הראשית הוזכרו הנשים באופן מפורש וכבר בראשיתובתזכיר שהוגש למפקדה ה

החלטנו מתוך הכרה  - נשים  1\3 ,גברים 2\3ביניהם  ,איש 500קבוצת איניציאטים של  ,אנחנו"

] כך במקור[כדי לקחת חלק במאורע ההסתורי  ,נפשית עמוקה להתנדב בתור גדוד עברי לצבא

הפער בין הנשים לגברים בניסיון הצבאי בהמשך אמנם מוזכר  145."הגדול של שחרור ארצנו

אך הנשים מהוות חלק בלתי נפרד מציבור  - בעיקר בשימוש בנשק וברכיבה  ,ובמיומנות

  . שהוגש לשלטונות הצבא הבריטיים ,המתנדבים גם על פי מסמך זה

השתתפותן הערה של הצעירות בתנועת ההתנדבות בלטה לעין כעניין יוצא דופן אצל 

מרדכי בן הלל התפעל מהצעירות ובמיוחד . שלא היו חלק מהזרם הפועלי ,המתבוננים מהצד

כעין אשת לפידות  ,ינאית' ובראשם הסופר מר משה סמילנסקי והגב ,עסקני הגדוד פה: "מינאית

ונרשמים אל  ,מפתחים תעמולה רבה בין הצעירים וגם בין הצעירות ,העוזרת על יד בן אבינועם

שתיאורה של ינאית כעוזרת על ידו של סמילנסקי היא  ,לצייןיש  146."הגדוד כל צעיר וצעירה

סמילנסקי הצטרף לארגון ההתנדבות . נכונה כמעט כתאורה של דבורה כעוזרת על ידו של ברק

פעילותו של סמילנסקי למען ההתנדבות היתה . אחרי כמה וכמה צעדים שעשו ינאית וחבריה

. אך הוא לא היה מרכזי מינאית ,הותיקה שכן היה מקובל גם על ההנהגה ,אמנם חשובה ביותר

                                                           
קובץ לעיניי  ,על הסף ,'פרוטוקול מקוצר) ח"אדר תרע' וד' שהיתה ביפו בימים ג( ,ישראל-ידת המתנדבים הראשונה בארץוע' 142

 96' עמ ,ח"תרע ,ירושלים ,החיים ולספרות

 שם 143

 96-97' שם עמ 144

 100' שם עמ 145

 20' כרך חמישי עמ ,בן הלל הכהן 146
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בכל זאת רואה בן הלל הכהן את סמילנסקי כמרכזי בין מארגני ההתנדבות ואת ינאית כעוזרתו 

  147.הנאמנה

כמו גם  ,במלחמת העולם הראשונה? על מה הסתמכה דרישתן של הצעירות להתנדב לצבא

שבנוי  ,הצבא המודרני .לא היתה השתתפות ממשית של נשים בלחימה ,במלחמות שקדמו לה

באופן לא רשמי ליוו את הצבא . לא כלל לתוכו נשים ,על גיוס כללי או על גיוס של בני האליטה

מאז מלחמת קרים ליוו את  ,עם זאת. בעיקרן נשים שחיו על שירותי מין לחיילים ,נשים שונות

ה היתה פלורנס ידועה במיוחד בתחום ז. גם אחיות ,ובמיוחד את הצבא הבריטי ,חלק מהצבאות

נייטינגייל ארגנה משלחת של אחיות מתנדבות לשירות בתי החולים הצבאיים . נייטינגייל

מאז היה תפקידן העיקרי של נשים . במלחמת קרים והיא נחשבת למייסדת הסיעוד המודרני

בבריטניה היתה תנועה קטנה של  -האחיות גם פרצו את הדרך לנשים נוספות . במלחמה סיעוד

נשים אלה . 1917מאז  ,ים במלחמת העולם הראשונה בעיקר מקרב המעמדות הנמוכיםגיוס נש

אבל עיקר תרומתן של הנשים למאמץ המלחמתי  148.הצטרפו לכוחות באירופה בתפקידי עזר

שניזוק מהגיוס הכללי ומהחללים הרבים  ,היה השתתפות מוגברת בכוח העבודה האזרחי

  149.ת העולם הראשונהבמיוחד במלחמ -במערכה הארוכה והמתישה 

  . אלא שהצעירות בארץ תפשו עצמן כמי שהתקדמו כבר כמה צעדים לפני עמיתותיהן בעולם

הפועלות היו פעילות גם בויכוח על ההתנדבות שפרץ מיד עם עלייתו של רעיון  ,כאמור

כל הצעירים בשטח הנכבש נפלגו עתה ... גדודים ,גדודים: "כך כתב על כך בן הלל הכהן. הגיוס

בן הלל הכהן היה בתחילה בין  150."נגד -והחלק השני  ,'הגדוד'החלק האחד הוא בעד : שנייםל

שכוחם של הצעירים  ,הוא ראה את התדלדלותה של הארץ עם הגיוס וטען. המתנגדים לגדוד

הוא נכנע ללחץ הכללי והבין את הצורך  ,אבל כאמור. נחוץ לבניית הארץ ולא למלחמה

מה לנימוקיו של בן הלל הכהן היה כאמור למתנגדים להתנדבות נימוק דו. להשתתף בלחימה

הן  ,החזית האמיתית של נשים וגברים כאחד היא העבודה -וכך גם המתנגדות  ,בקרב הפועלים

וכפי שטען בן . ההסתגלות לעבודה - העברת העבודה לידיים עבריות והן כלפי פנים  -כלפי חוץ 

  . דיים עובדות לשיקומהלאחר המלחמה הארץ זקוקה לי -הלל הכהן 

שהחליטה למעשה להתנגד  ,ההתנגדות היתה בולטת במיוחד בקרב חברי הפועל הצעיר

אל נימוק זה הצטרפו . שאת הארץ יש לכבוש בעבודה ולא בשום דרך אחרת ,הם טענו. לגיוס

  .שרווחו בקרב חברי המפלגה ,מסוגים שונים םנימוקים פציפיסטיי

                                                           
 שם: בות המובהקיםצעירי הגמנסיה אינם מוזכרים אצלו כמנהיגי ההתנד 147

 53-57גריזל  148

 108-122' ם עמ'רובת 149

 9' כרך חמישי עמ ,בן הלל הכהן 150
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אל הנימוקים הקשורים . סון נימוקים חזקים כנגד ההתגייסותבין הצעירות העלתה רחל כצנל

שהיתה קשורה  ,היא התנגדה לסגידה למוות - בעבודה הוסיפה עוד נימוק אחד חשוב 

הרצון למות . ינאית הביאה כמה וכמה התייחסויות אוהדות למוות בקרב המתנדבים. להתנדבות

כך למשל . י חלק מהמתנדביםעולה אמנם מדבר ,להיות קורבנות של לחימה ,למען הארץ

כי  ,אנו רוצים לשפוך את דמנו בארץ הזאת: "שפתח את ועידת המתנדבים ,סמילנסקי בנאומו

להלחם  -ועל כן תפקידנו הוא . [...] בלעדי הדם הזה אולי יתפוררו אבניו של בניין העתיד לחול

סמך אמירות מסוג על  ,כצנלסון טענה 151".לנפול חללים ולהשאיר קברות בשביל העתיד ,בנשק

כי אחרי מחיאות " - של ההקרבה עד מוות ועוד  ,כי ההתגייסות מביאה להעלאה של המוות ,זה

כצנלסון הביאה כמה דוגמאות לסגידה למוות גם  152".כפיים למוות בא תמיד הכיעור שבחיים

 ,כמו חברים אחרים היא ראתה בהרואיות של המלחמה. בקרב הצעירות וראתה בהן מקרה מצער

לא התנגדה כצנלסון לגדוד  ,עם זאת. סכנה להתמודדות עם חיי היום יום בעבודה ,דם והמוותה

הכריעו בעד הגדוד  ,ובמיוחד חברה ברל כצנלסון ,כמה מחבריה הקרובים ביותר -באופן גורף 

  153.גם אם אחרי התלבטות קשה ,והיו בין ראשי המתנדבים

אלה  ,בגדוד תחליף בלתי הולם לעבודהאלה שראו  ,הנימוקים העיקריים להתנגדות לגדוד

נגעו גם לתומכים הנלהבים  ,שהזכירו שהדרך היחידה לכבוש את הארץ הוא בעיבוד אדמתה

בהתגייסות של גברים ונשים כאחד היה גם איום על עיצובו של היהודי . ביותר בהתנדבות

ותו של פועל במשך מעל לעשור לחמו אנשי העליה השניה ליצור את היהודי החדש בדמ. החדש

באה המלחמה וטרפה את . הן ביקשו להיות פועלות עובדות אדמה -כך גם הנשים . עובד אדמה

ביניהם מראשי המתנדבים  ,ורבים ,החזית עברה מעבודת האדמה למלחמה עליה -הקלפים 

. למעשה זה היה נושא נאומה של ינאית שצוטט כאן 154.חרדו להישגיהם בתחום העבודה ,לגדוד

כן רוצים אנו לחדש גם את שאר  ,כשם שאנו רוצים להגביר את תנועת ההתנדבות" :וכך אמרה

 155".אחרי גדוד הנשק בחזית מסתדר גדוד עבודה מאחורי החזית: "ואף קראה ,"ענפי החיים

. מהיותו של היהודי החדש פועל העומל לפרנסתו ,החשש אם כך היה לנסיגה מחזית העבודה

יית המאבק לחזית חדשה תוך זניחת ההישגים בחזיתות כך היה גם לנשים חשש גדול מהפנ

  . הקיימות

                                                           
קובץ לעיניי  ,על הסף ,'פרוטוקול מקוצר) ח"אדר תרע' וד' שהיתה ביפו בימים ג( ,ישראל-ועידת המתנדבים הראשונה בארץ' 151

 90' עמ ,ח"תרע ,ירושלים ,החיים ולספרות

 75' דברי פועלות עמ 152

 127-134' ברל עמ ,פיראש 153

על גבול  ,צבי שץ; 167-169'האקטיביסט עמ ,ראו למשל שם וכן מלכין. התלבטותם של רבים נוגע לגיוס נגעה לענין זה 154

 )על גבול הדממה ,שץ: להלן( 81-87' עמ) 1929: אביב- תל( ,הדממה
קובץ לעיניי  ,על הסף ,'פרוטוקול מקוצר) ח"עאדר תר' וד' שהיתה ביפו בימים ג( ,ישראל-ועידת המתנדבים הראשונה בארץ' 155

 96-97' עמ ,ח"תרע ,ירושלים ,החיים ולספרות



 

276 

 

שמטרתה  ,רבים מהמתנדבים ביקשו לראות בגדוד פתח לתנועת התנדבות רחבה בעם היהודי

: כך כתב על כך צבי שץ. שינוי היחסים החברתיים -התיישבות ומעל לכל  ,תהיה עבודה

ההתנדבות היא [...] הלאמת הקרקע מלחמה בעד . מלחמה חדשה צפויה להתפרץ בקרב הימים"

הקרב יפול הגורל - ועל המחנה ההולך עתה אל שדה. התחלת תנועה רבולוציונית בקרב עמנו

 ,על פי שץ ,המהפכה החברתית אותה יובילו אנשי הגדודים 156."להכריז גם את המלחמה הזו

יבות של נאומה של ינאית בכנס המתנדבים הדגיש גם הוא את המחו. נעוצה בהלאמת הקרקע

הצדקתו של הגדוד היא לא רק במחויבות להשתתפות במלחמה  157.הגדוד למהפכה חברתית

ובכך הנשים אמורות  ,אחרי המלחמה ,בהפיכתו לצבא עבודה באחד הימים -אלא גם בזמניותו 

שץ במאמרו מתייחס גם לשינוי היחסים בין נשים וגברים שמתחייב מן . היו להיות שותפות

  158.ביטול יחסי הבעלות בנוגע לנשיםל - המהפכה שתבוא 

מלא הוד  ,היה סיפור הרואי ,כמו גם של המתנגדות ,דומה שעד כאן סיפורן של המתנדבות

 ,יותר מאשר סיפור הגדוד כולו ,אבל סופה של התנדבות הנשים. והדר של פעולה למען מטרה

הגברים גויסו . דיעניין זה התברר מהר למ 159.הצבא הבריטי לא גייס נשים - בקול ענות חלושה 

של אחדים  םניסיונ. אאך לשוו ,ונשלחו לאימונים במצרים והנשים שהתנדבו נשארו בארץ וחיכו

פגישתה של . היה קצר מועד ולא מוצלח ,במיוחד מאבקה של ינאית ,להיאבק למען גיוס הנשים

רה הגנרל הבריטי לא הבין כלל את הצעי. ינאית עם הגנרל אלנבי היתה סופו של הכישלון

לא  ,כמו קצינים בריטיים נוספים ,אלנבי 160.שעמדה מולו ודרישותיה נראו לו מוזרות ביותר

על אחת כמה וכמה חבורת  ,הבינו גם את נמהרותם של המתנדבים להצטרף למלחמה בשלהיה

התנדבות הנשים . שדורשות להקריב את חייהן על מזבח המלחמה ,נשים צעירות בשיא חייהן

חלק מהצעירות כעסו על ינאית שלא . ים בודדות התגייסו לגדוד כאחיותרק נש. נכשלה אם כך

  161.יהודים ושאינם יהודים -אף שזו נפגשה עם רבים וטובים בעניין זה  ,עשתה מספיק

 ,כפי שצוטט כאן ,דווקא זו שכתבה ,שושנה בוגן -לכישלון היתה תוצאה טרגית מיידית אחת 

 ,צעירה ,בוגן היתה פועלת. כשהבינה שלא תתגייסשמה קץ לחייה  ,שאין לה פקפוק או חולשה

 ,היא כתבה הן על ההתנדבות והן על עבודתה כפועלת חקלאית בבן שמן. ידועה למדי וחרוצה

נפלה הראשונה ] שושנה בוגן.[ש: "רחל כצנלסון כתבה ביומנה. והיא לא עמדה באכזבה

                                                           
 81' על גבול הדממה עמ ,שץ 156

 )חרב היונה ,שפירא: להלן( 132' עמ) 1992: אביב-תל( ,חרב היונה ,אניטה שפירא 157
 .84' על גבול הדממה עמ ,שץ  158
 225' הגדודים העבריים עמ ,עילם 159

 511' נו עולים עמא ,ינאית 160

אך למרות זאת לא הפסיקה לעסוק . לארץ ואחרי תקופת פרוד ממושכת למדי נישאו השניים ,בן צבי ,בתקופה זו חזר בן זוגה 161

 גם ציבור המתנדבות ,בצרכי הציבור
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יטאון שפרסם את לב ,ברגע האחרון ,דיווח על מותה עוד הספיק להיכנס 162."מהגדוד

  . 'על הסף' -הפרוטוקולים של ועידת המתנדבים 

שהתאמנו כבר  ,הידיעה על התאבדותה של בוגן הגיעה גם לאוהלי המתנדבים הגברים

אבל חלק מהם נותר אדיש ואחדים גם נקטו  ,הצעירים אמנם נחרדו. שבועות אחדים במצרים

כירה ההתאבדות את הקרע ההולך לו הז 163.מצטט שץ" איננה -צחקה  ,בכתה: "עמדה צינית

אצל רוב המתנדבים דומה שהקרע הזה נשכח או . וגדל בין המתנדבים לנשים שביקשו להתנדב

ולאחותה  ,רבקה יצקר ,חוזר אל הריחוק במכתביו לבת זוגו ואם בתו ,לעומת זאת ,שץ. הודחק

דבים לבין על הניתוק והמרחק שנוצרו בין המתנ ,שץ מצר על היעדרן של הצעירות 164.שרה

מה קרה פה  ,רבות מכן לא תוכלנה להבין - ומפחד אני שבשובנו : "הנשים שלא התגייסו

שצעירות אינן מצויות  ,אבל יותר מכך מצר שץ על כך 165[...]".איזה שינוי בא בהם  ,לבחורים

עם בואכן : "שץ כותב על כך בכמה מכתבים". לשמור עליהם" ,בגדוד כדי לאזן את הבחורים

שץ [...]". ישו רבים ורבים מאיתנו מפני דברים שכבר התחילו לחדור אלינו מבחוץ הנה יתבי

סיפר במכתביו על מתח מיני גבוה ביותר בקרב חייליי הגדוד וטען שנוכחותן של נשים תקל על 

שעל הנשים להצטרף  ,היה יחידי או כמעט יחידי בדעתו ,על פי עדותו ,אלא ששץ. מתח זה

במיוחד  ,רוב החיילים חשבו שהצבא יפגע בצעירות -דה המוסרית בו לגדוד כדי לחזק את העמ

  . ישראלי- גסותם של החיילים שאינם מהגדוד הארץ

שץ כותב על . קשורה גם היא ביחס לנשים ,ההתרחקות ,אותה ירידה מוסרית עליה מצר שץ

יר עם זאת הוא חוזר ומזכ. הליכה של חיילים לזונות בקהיר כסימן מובהק להתדרדרות זו

 ,הרופא הצבאי שלנו מתפלא: "ישראלי התופעה הזו מצומצמת ביותר-שבקרב הגדוד הארץ

שיש מי  ,הוא ממשיך וטוען 166".ישראליים ממעטים כל כך להשתמש בזונות-מדוע זה הארץ

שץ . סימן לכך שהמוסריות לא בטלה - אך רובם מסתירים זאת  ,שהולכים לקהיר לצורך זה

מוסריות  ,"ילדות"אם כי הוא מכנה אותן  ,ות יותר מהצעיריםשהצעירות חזק ,במכתביו טען

התיאור של נשים כמוסריות יותר אינו משמש לרוב לחיזוקן . יותר" נקיות" -ובשפתו  ,יותר

 ,נשים הן מוסריות מכדי להשתתף בפוליטיקה המלוכלכת -בחברה אלא דווקא להרחקתן ממנה 

אך שץ השתמש בטיעונים אלה  ,ככל הנראה ,םכך טענו רוב החיילי. 'בעולם העבודה הקר וכו

 ,חזקה ,שץ צייר אשה חדשה. דווקא כדי לחזק את הנשים ואת רצונן להשתתף בפעולת הגדודים

תגובתה של שרה . שמוסריותה מחייבת אותה ואת הגברים סביבה לפעולה משותפת ומוסרית

                                                           
 170' אדם עמ ,כצנלסון 162

 132' על גבול הדממה עמ ,שץ 163

 לכן ההתנדבות לא הייתה רלוונטית לגביהןחיו באותה תקופה בצפון הארץ ו ,שרה ורבקה יצקר 164

 132' על גבול הדממה עמ ,שץ 165

 133' על גבול הדממה עמ ,שץ 166
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על כך שהגברים זקוקים היא קבלה  -יצקר למכתב בו הובעו טענות מסוג זה לא היתה מפתיעה 

  167.אך שץ עמד על דעתו. לצעירות על מנת להיות מוסריים

החיילים התרחקו מאווירת הישוב והתרחקו גם  ,ככלל. שץ היה יוצא מן הכלל ,אך כאמור

ובמיוחד למי שהיתה בת זוגו  ,יחסו של ברל כצנלסון לחברותיו. מהצעירות שלא התגייסו

כצנלסון חזר עם הגדוד לארץ ונפגש . דוגמא מצוינת לכךהוא  ,שרה שמוקלר ,באותה התקופה

סיפור אהבתם היה סוער וכואב אבל הפגישה הזו . עם שמוקלר אחרי חודשים רבים של פירוד

ושמוקלר חשה  ,שמבטו מופנה לעולם ושלה רק לאהבה ,כצנלסון טען. היתה מלאת זרות

  168.ניכור

המהלך הפוליטי החשוב שהתחולל  ,אהככל הנר ,הסיבה העיקרית לזרותו של כצנלסון היתה

המהלכים לאיחוד ציבור הפועלים תפשו תנופה  -כאמור . בגדוד ושהוא היה אחד ממוביליו

המפלגה הגדולה  ,בקרב חיילי הגדוד והגיעו לכדי הבשלה בהקמתה של מפלגה חדשה

 במהלך זה שיחקו. 'אחדות העבודה' -והמשפיעה ביותר בציבור הפועלים בשנות העשרים 

הגישושים הראשונים  ,שני גיבורי האיחוד היו בן גוריון וברל כצנלסון. הנשים כינור שני

. וניזונו מהאווירה ששרתה על המגויסים ,ישראלי וזה האמריקאי- זה הארץ -התקיימו בגדודים 

מלבד פלג קטן שמאז האיחוד נקרא (ישראל -בארץ' פועלי ציון'חברי  -אפילו הרכב המפלגה 

הפועל הצעיר  - והבלתי מפלגתיים היה קשור בקבוצות שהתגייסו לגדוד ) 'שמאל פועלי ציון'

הנשים  ,כמו ראשי הפועל הצעיר 169.שכן ראשיו התרחקו מהגיוס לגדוד ,לא היו חלק מאיחוד זה

אבל העדרן של הנשים . לא היתה זו בחירה אלא הכרח - אך בניגוד אליהם ; לא היו בגדוד

 ,אפילו רחל ינאית. ק משמעותי במהלכים הפוליטייםמהגדוד לא אפשר להן לקחת חל

לא לקחה חלק משמעותי בהקמת  ,מהבולטות בארגון הגיוס לגדוד ,'פועלי ציון'ממנהיגות 

  170.'אחדות העבודה'

הן לא היו  ,שגם לו היו הנשים הצעירות מתגייסות לגדוד וחיות בין חייליו ,סביר אמנם להניח

הן לא נכחו  -ובניגוד לצעדים פוליטיים קודמים  ,עם זאת .הופכות לדמויות המרכזיות במהלך

עניין זה . אף לא כדי להתריע על שוליותן כפי שעשו בהסתדרויות הפועלים בגליל וביהודה ,כלל

ועוד יותר מכך על רקע  ,בולט עוד יותר על רקע התארגנותן הפוליטית בתקופה הקודמת

זאת ; ד של אחדות העבודה היו נשים שותפותאמנם בועידת היסו. מעורבותן בארגון ההתנדבות

מפלגה זו שלחה לועידת הקמת ההסתדרות נשים רבות יותר מהמפלגות האחרות וגם  -ועוד 

  . אבל מהלך זה היה סמל למהלכים הבאים בהם קולן של נשים הלך ונעלם. שיעורן היה גבוהה

                                                           
 135' על גבול הדממה עמ ,שץ 167

 156' ברל עמ ,שפירא 168

 . 22' אחדות העבודה עמ ,גורני 169
 516' אנו עולים עמ ,ינאית 170
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 ,לק מציבור החייליםהנשים הצעירות לא היו ח - אל המחיר הזה נוסף מחיר תודעתי נוסף 

בה הפך ההיבט הביטחוני בתנועה  ,בתקופה זו. עדיין לא ,האשה הציונית לא היתה חיילת

אמנם . היתה לכך משמעות מיוחדת ,הציונית בכלל ובתנועת העבודה בפרט למרכזי יותר ויותר

א היו הנשים ל 171.אך הוא היה בסיס לבניית כוח עברי מכאן ואילך ,הגדוד לא הפך מיתוס לאומי

כשתרצינה נשים . חלק מבסיס ראשוני זה וכך נדחקו החוצה מבניין הכוח הצבאי של הישוב

הגדוד העברי לא יהיה  - צעירות לקחת חלק במאבק המזוין הן תצטרכנה להיאבק על מקומן 

  .להן משענת למאבק זה

כך טענו גם . הגדוד נחשב לנקודת ההתחלה של כל החדש שיקרה בארץ אחרי המלחמה

במהלך זה לא היו הנשים . שלא זכו להתגייס עוד בתחילת המהלך ,נדבים וגם המתנדבותהמת

   .שותפות

  ?מלחמה ומה אחר כך. ד

מלחמה לא פעם דוחקת את . לא מעט נכתב על מקומן של נשים בתקופות מלחמה ואחריה

הגברים . שכן הלוחמים הם לרוב גברים ,הנשים לשולי העשיה החברתית ולשולי החברה

 -זאת ועוד . רים להגן על הנשים והילדים וכך אמורות הנשים לכאורה להיות פאסיביותאמו

יש נטייה לחזור לדפוסים שמרניים גם בנוגע ליחסים בין  ,מפחד המלחמה הבאה ,אחרי מלחמה

  .המינים בחברה

מלחמה זו נחשבת לקו פרשת מים במקומן של נשים . לא כך מלחמת העולם הראשונה

בעיקר  ,נשים השתתפו במלחמה בתפקידי עזר וכן נכנסו לשוק העבודה. םבחברה בכל העול

מיד אחרי המלחמה הורחבה זכות הבחירה לנשים . כתחליף לגברים המגויסים ,לתעשייה

הדיון בנושא נשים בחברה השתנה והן . הברית ואנגליה- במדינות רבות וכללה גם נשים בארצות

  172.ודהנכנסו בצורה משמעותית יותר גם לשוק העב

- שני כיוונים הפוכים אלה השפיעו על השינוי בתפקידן של נשים בחברה היהודית בארץ

מצד אחד החשש . ישראל ועל תפישת הנשיות והגבריות במהלך מלחמת העולם הראשונה

מצד . מהמלחמה הביא להתחזקות של דפוסי מגדר שמרניים ולתפישה של גברים כמגני האומה

דדות עם המשבר שפקד את היהודים בארץ ובמיוחד את הישוב שני היו נשים פעילות בהתמו

 ,הרדיקליים ביותר ,הציוני והיו אף נשים שהיו פעילות מרכזיות בחוגים האקטיביים ביותר

  173.השומר –ומשמאל  ,י"ניל -מימין 

                                                           
 140-141' חרב היונה עמ ,שפירא 171

 128-136' ם עמ'רובת 172

אבל בתקופת פעילותה . כאשר הימין הציוני אימץ את קבוצה זו בשנות השלושים –י כימין היא מאוחרת "התייחסות אל נילה 173

 הימין של הישוב היהודי –הייתה שייכת לחוגים האזרחיים 
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מלחמת העולם הראשונה היתה נקודת מפנה גם ? הציונית ,ישראלית- ובתנועת העבודה הארץ

ששלטונה  ,אבל בניגוד לעולם הגדול ובמיוחד לבריטניה. ה הפועלת הציוניתבעיצובה של האש

  . נקודת המפנה היתה מורכבת ,על הארץ התחיל בסופה של תקופה זו

במהלך המלחמה באו לידי מיצוי השינויים בתפישת תפקיד הפועלת בחברה ובעיצוב המגדרי 

ת מתמיד בתקופת המשבר ובסיוע הגדרות חדשות של נשיות ותפקיד הנשים היו רלוונטיו. שלה

לקראת סוף המלחמה התייחסו גם הגברים אל נשים בצורה . להשרדותם של נשים וגברים כאחד

ובמידה מסוימת גם דברים  ,גם פוליטיקה ,אחרת וכללו בתפקידיהן החברתיים גם חקלאות

מקומן  גם תוך כדי המלחמה נאבקו הנשים על -מהלך זה לא קרה מאליו . הקשורים לביטחון

אבל לקראת סוף המלחמה נמנו בין תפקידי . בציבור הפועלים מבחינה תעסוקתית ופוליטית

השתתפות בארגון של הפועלים והשתתפות  ,עבודה בגן הירק: הנשים הכמעט ברורים מאליהם

דהינו  ,תפקידים אלה הצטרפו אמנם לציפיות הקודמות מנשים פועלות. בתחומי הביטחון

והן בצד  ,נקיון וכדומה ,בישול -הן בפן הטכני  ,מהן שיתפקדו כאמהות חבריהן עדיין ציפו

אך אלה היו רק חלק מהמאפיינים של תפישה רחבה יותר של . הקשבה ועוד ,תמיכה -הרגשי 

  . הכוללת בתוכה גם עבודה וגם פוליטיקה ,נשיות

כלי המשבר הכל. המשבר הגדול חיזק את המגמות החדשות הללו בעיצוב האשה הציונית

מומחיותן של נשים רבות . הפך את הירקנות חיונית ואת הירקנות בצד המטבח לצו השעה

תמיכתן של נשים אלו באלו הרחיבה את המומחיות גם . בתחום זה הפכה אותו לתחום שלהן

המשבר . לנשים שלא למדו בחוות הפועלות ולא היו שותפות בקבוצות ירקניות לפני המלחמה

 ,יוניות הן בארגון והן בביטחון אל מול חולשתם הזמנית של הגבריםהביטחוני הפך אותן לח

חלקם גויסו  ,חלקם הסתתרו ,חלקם גורשו -שיחס השלטונות אליהם לא איפשר להם לפעול 

ארגונית של הנשים לפני המלחמה הפכה אותן -פוליטית- המעורבות החברתית. וחלקם נאסרו

   .לבנות ברית טבעיות ולמחליפות ברורות במהלכה

המהלך העיקרי בו היה שותף רוב ציבור . אבל כניסתם של הבריטים סדקה תהליכים אלה

אי גיוסן של נשים בכלל והפועלות . הפריד בין נשים וגברים -הגיוס לגדוד העברי  - הפועלים 

מעצמה  ,זה שבו שלטו הבריטים ,בעולם החדש: בפרט לגדוד היה דוגמא אחת לעתיד לבוא

הוא היה מאבק  ,יה מאבקן של נשים על השתתפות בחיי האומה שונהה ,מסודרת ואירופית

ועד כמה שמאבק . בתוך הממסד ועל שינויו ולא מאבק בתוך חברה בתהליכי בנייה ראשוניים

זכות  - ברור כיצד יש להיאבק ומה התוצאות המצופות  -כזה הוא פשוט יותר בגלל הסדר 

 –הפעולה של הפועלות עד לתקופה זו  שיטות. זהו מאבק קשה יותר ,בחירה לנשים למשל

כל  -פעולה של נשים בודדות בשדות חדשים  ,ארגון נפרד ,הקרבה ופעולה ללא תגמול ,נוכחות

  . אלה התאימו פחות לשלב הממוסד אליו נכנסה התנועה הציונית כולה ותנועת העבודה בפרט
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לו לטובת הפועלות הכלים שפע. המאבק על הגיוס לגדוד היה דוגמא למאבקים לעתיד לבוא

נכונות להקרבה ואפילו  ,ההשתתפות ,הארגון שלהן. במאבקים הקודמים לא היו יעילים עוד

לא קידמו את המאבק לגיוס מול שלטונות הצבא  ,שותפות ,הקבלה של חבריהן שהן שוות

שגם מנהיגי התנועה  ,אפילו מנהיגות נשית מקובלת וחזקה בדמותה של רחל ינאית. הבריטי

  . לא סייעה לנשים להתגייס ,ת כגון ויצמן ראו בה מנהיגה ראויההציוני

. התייצבות ,כישלון הגיוס של נשים לגדוד היה כישלון של מהלך מהפכני בתקופה של מיסוד

כגופים יציגים  ,ישראל-במיוחד של הישוב היהודי בארץ ,כך גם מיסודה של התנועה הציונית

. את הקפאת מצבן ואף נסיגה מסוימת בו–נשים סימנו בעבור  ,כלפי השלטונות הבריטיים

ישראל נאלצו להיאבק על זכות הבחירה במוסדות היישוב לאחר שזכות זו כבר -הנשים בארץ

ולאחר שגם בארץ היו שותפות בהנהגת מפלגות  ,ניתנה להן ללא מאבק בתנועה הציונית

ראשית בנייתם  -מאבק זה החל כבר עם כינוסה של האספה המכוננת של הישוב  174.הפועלים

  . של מוסדות הישוב הרשמיים

תהליך ההתמסדות של תנועת הפועלים הגיע למיצוי ראשוני בהקמת הסתדרות העובדים 

שהחלו בגדודים העבריים  ,ראשיתו של תהליך זה בגישושים. 1920ישראל בסוף שנת -בארץ

ם במיסוד תנועת כך קרה שגם ראשית הדיוני. 'אחדות העבודה'והסתיימו בשלב ראשון בהקמת 

תהליכי המיסוד לא לקחו בחשבון את הצרכים  -במילים אחרות . העבודה היו ללא נוכחות נשים

  .של הנשים ואת המצב הראשוני והשביר של פעילותן במישור הפוליטי ובמישור הציבורי בכלל

אבל גם תחילתה  ,כך היתה מלחמת העולם שיאה של התארגנות הפועלות ושיא בהישגיהן

קפאת מצבן ואף של התדרדרות בחשיבה המחודשת של תנועת העבודה על מקומן של של ה

  .נשים בחברה

  

                                                           
 ,'1917-1926: ישראל- בארץ לזכות בחירה ביישוב היהודי מאבקן של הנשים? בדרך לשיוויון האמנם' ,וי'ביז-סילביה פוגל 174

יש לציין שמאבק הנשים על זכות הבחירה היה מורכב הרבה . ואחרות 262-284' עמ ,)1992(ד "ל ,רבעון למדעי ההתנהגות: מגמות

כולל החרדים והמאבק העיקרי היה בינם ובין הנשים ובכל  ,יותר שכן המוסדות בארץ אמורים היו ליצג את האוכלוסיה היהודית כולה

 הרימו ראש גורמים שמרניים רבים שפעלו כנגד זכות הבחירה לנשים  במהלך המאבק –זאת 



 

 

        העליה השלישית העליה השלישית העליה השלישית העליה השלישית : : : : ''''חלק גחלק גחלק גחלק ג

את  ,כאמור ,הכוחות הבריטים כבשו. ישראל- התחילה תקופה חדשה בארץ 1917בסוף שנת 

. כפויהרעב והפחד מגיוס  ,המלחמה עמדה לפני סיום וכך גם תקופת המחסור ,דרומה של הארץ

שנבעה גם מההצהרה הבריטית על מחויבות  ,שלטון חדש ותקווה חדשה -החל עידן חדש 

שהתפוררותו הטילה עול כבד על תושבי  ,מני'אבל גם מהסתלקות השלטון העות ,למפעל הציוני

שאמנם לא ענה בגודלו על ציפיותיהם  ,תקופה חדשה זו הביאה עימה גל חדש של עולים. הארץ

 1.ובכל זאת לא היה מבוטל ,יהודים לעלייה המונית לאחר הצהרת בלפור של כמה מנהיגים

את ראשיתו של גל  ,1919בשנת  ,ישראל-לחופי ארץ' רוסלן'נוהגים לראות בבואה של האוניה 

 1923שנת . אם כי כמה עולים הגיעו לארץ עוד קודם לבואה ,העליה השלישית - עליה זה 

צעירים היו  ,אם כי לא הגדול מבחינה מספרית ,גל זהחלק דומיננטי מ. נחשבת לסיום התקופה

ישראל -גם הם רצו ליצור בארץ. שהחזיקו באידיאולוגיות של שינוי חברתי ,ממזרח אירופה

חיזקו את ' חלוצים'שנקראו לימים  ,צעירים אלה. מכל מה שהכירו טובה יותר ,חברה חדשה

  2.תנועת העבודה הציונית המתגבשת

גם הם באו ברובם : היתה קבוצה זו דומה לאנשי העליה השניהבמאפיינים הבסיסיים 

כמו אנשי העליה השניה . ממשפחות מסורתיות ועברו תהליך ראשוני של חילון טרם העליה

 ,גם קבוצה זו כללה נשים צעירות ,כמו בעליה השניה. לרובם לא היתה השכלה פורמלית

וגם נשים אלה היו מיעוט  ,השהחופש שלהן נתפש כחלק מהאידיאולוגיה של הקבוצה כול

לכאורה היתה קבוצה זו  3..אם כי מיעוט גדול מעט יותר מאשר בעליה השניה ,בקרב הגברים

לכאורה היו נשות העליה השלישית יכולות ליהנות מפירות . המשך ישיר של העליה השניה

  . במשפחה ,בפוליטיקה ,בעבודה -המאבק המוצלח של הנשים בעליה השניה 

; רך כלל ראו אנשי העליה השניה באנשי העליה השלישית ממשיכים ישירים שלהםבד - ואכן 

אבל המפגש . כך גם רוב אנשי העלייה השלישית ראו בעצמם המשך למפעלה של העליה השניה

קודם כל היה שוני בגיל ובניסיון . בין שתי הקבוצות לא היה פשוט והדגיש את השוני ביניהן

ביניהם היו . ו מבוגרים ולא מעטים מהם כבר היו בעלי משפחותאנשי העליה השניה הי. החיים

אנשים ונשים . עשרה שנות פעילות חלוצית בארץ-מי שהרגישו עייפות גדולה מעשר או חמש

אלה כבר גיבשו לעצמם דרך חיים וגם אם לא באו אל המנוחה ואל הנחלה הרי כבר יכלו לתאר 

                                                           
 )בן אברם וניר: להלן( 102-116' עמ) 1995: ירושלים( עיונים בעליה השלישית ,הנרי ניר ,ברוך בן אברם 1
מי הם חלוצים  ומגדירים בכמה הגדרות' חלוצים'ניר ובן אברם טוענים שם שרוב מספרי מבין העולים לא היו . 17-22' עמ ,שם 2

על ההבחנה בין כלל העולים לבין הקבוצה . אף אחד מהמדדים שמוצעים במחקר זה אינו מולחט. ומה חלקם בגל עליה זה

השינויים ' ,ויוסף גורני 145' עמ) 1970: אביב-תל( ,מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית ,יהודה סלוצקי: הסוציולוגית ראו גם

כאן ההתייחסות ) השינויים ,גורני :להלן( 205' עמ ,'כרך א ,הציונות ,'1904-1940' העליה השניה'של במבנה החברתי והפוליטי 

  ארחיב את ההגדרה גם לעליה השלישית. לעליה השניה בלבד
 )תנועת הפועלות ,פישמן: להלן( 82' עמ) 1929אביב - תל( ,ישראל- תנועת הפועלות בארץ ,עדה פישמן 3



 

 

בסוף שנות העשרה ובתחילת  -ת היו צעירים אנשי העליה השלישי. לעצמם את חיי הקבע שלהם

והם ציפו לכיבוש  ,בגיל דומה לגיל בו עלו אנשי העליה השניה לארץ ,שנות העשרים לחייהם

אלא  ,לא רק בעלייה עצמה ובהמשך התנסויותיהם של הקודמים להם ,דרכי חיים חדשות

  . ביצירה חדשה

המשמעותית ביותר בחייהם של  החוויה. שוני נוסף בין הקבוצות היה בהתנסות החיים 

כמעט כולם חוו את מלחמת העולם הראשונה . מרבית העולים לארץ היתה מלחמה ומהפכה

 ,סבלו מרעב ,אחרים גורשו ,רבים מהם ראו את מאורעותיה בעיניהם ואף השתתפו בה ,באירופה

 ,מה בארץחוויות אלה היו שונות מחוויות המלח. חייהם השתנו ללא הכר - ניתקו ממשפחותיהם 

חלק גדול . לא היו עמוקות ורחבות היקף כמלחמה באירופה ,גיוס ואף גירוש ,שאף שכללו רעב

הלבנה בפברואר  -מאנשי העליה השלישית חווה או אף השתתף במהפכה הרוסית הגדולה 

בעוד אנשי העליה השניה היו בחלקם חניכי מהפכה  4.והאדומה באוקטובר אותה השנה 1917

  .היו אנשי העלייה השלישית חניכי מהפכה שהצליחה ובכך נבדלו ,1905- כושלת ב

לקראת עלייתם היתה שונה מזו של  תההכנה של אנשי העליה השלישי - בנוסף לכל אלה 

הן בהכשרה  ,רבים מאנשי העליה השלישית הכינו את עצמם לעליה לארץ. אנשי העליה השניה

רבים מהם באו . יים מחוץ לבית בכללוהן לחיים בקבוצה ולח ,לחיי עבודה ובעיקר חקלאות

או באחד מבתי  ,1917שקם בשנת  ,לארץ אחרי תקופת הכנה בחוות הכשרה של ארגון החלוץ

  . חלקם כבר היו מאורגנים בקבוצות לפני העליה. העולים שקמו באותה התקופה במזרח אירופה

כקבוצה . וצותכל אלה הובילו לשוני מסוים בתפישות החיים ובאידיאולוגיה של שתי הקב

תקופת  ,כך. נטו אנשי העליה השלישית יותר מאנשי העליה השניה לארגון ממוסד ורחב

לא היתה חלק מהתנסותם של מרבית  ,שהיתה אופיינית לעלייה השניה ,הנדודים הארוכה בארץ

קבוצות עבודה וקבוצות התיישבות זמן  ,רובם חיו בקבוצות קבלניות. אנשי העלייה השלישית

גם יחסם לפוליטיקה היה שונה מזה של אנשי העליה השניה והושפע . י שהגיעו לארץקצר אחר

היה אמון במעשה פוליטי  ,ובעיקר למנהיגות הקבוצה ,לרבים מהם. מאוד מהמהפכות הרוסיות

רבים ורבות מהם האמינו ביכולתה של המהפכה הגדולה לשנות את חייהם . ארגוני ,גדול ,רחב

  .כולל ההיבט המגדרי -ה גם מחוץ לרוסי ,הממשיים

מפגש  ,תקופת העלייה השלישית חתומה בחותם המפגש הטעון למדי בין שתי הקבוצות

שאולי גולת הכותרת  ,שכלל אכזבות משני הצדדים אבל גם הצלחות רבות של עבודה משותפת

  . שלה היא יצירתן של צורות התיישבות חדשות והקמת הסתדרות העובדים

זו . שהישגיהם של אנשי העליה השניה יהיו נקודת הבסיס להמשך ,הציפייה המוקדמת היתה

הם הגיעו לארץ במטרה להמשיך מפעל גדול ורבים מהם  -היתה נקודת המוצא גם של הצעירים 
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בקרב אנשי העלייה  5.הזדהו עם רעיונות אנשי העליה השניה ואף העריצו אותם ואת פועלם

ו ולנתבה להתנהלות ברורה והיררכית יותר מזו השלישית היו מי שעשו מאמצים למסד פעולה ז

מהלך זה תאם את השלב בו היו מצויים המפעלים של אנשי . שהיתה קיימת בתקופה הקודמת

  . שילוב זה הביא למיסוד הן בתחום ההתיישבות והן בתחום הפוליטיקה. העליה השניה

 - החדש בארץ  גורם נוסף לקידום הארגון והמיסוד המודרניים בתקופה זו היה השלטון

ההתנהלות מול השלטון החדש היתה הזדמנות מצוינת למודרניזציה של המנהיגות . הבריטים

אבל לא היה זה רק בזכות השלטון הבריטי האירופי ולא רק בזכות . ישראל-היהודית בארץ

כמו גם  ,ישראל-ההתפתחויות שקדמו למלחמה בתנועה הציונית ובישוב בארץ - הצהרת בלפור 

זימנו את האפשרות ליצירת  ,הארגון המסורתי של הישוב היהודי תוך כדי המלחמה התמוטטות

עוד טרם  ,ישראל-כבר עם כניסתם של הכוחות הבריטיים לדרומה של ארץ ,כך. ארגון מודרני

 6.החל הישוב היהודי להקים ארגון פנימי יציג מול השלטונות הקיימים ,כבשו את הגליל

  .ייצבותם של מוסדות תנועת העבודהמהלכים אלה השפיעו גם על הת

ציפו  ,אחרי שנים של עבודה ונדודים ,כאמור ,שהיו שחוקים ,חלק מאנשי העליה השניה

ציפו שהצעירים ייקחו על עצמם חלק מהאתגרים של הקיום הפועלי  ,להקלה בנשיאה בעול

יג את אבל בסופו של דבר הם לא היו מוכנים לוותר על המושכות והמשיכו להנה. והנהגתו

בין הרצון להעביר את השליטה לצעירים  -שניות זו . תנועת העבודה גם אחרי בוא הצעירים

  . המשיכה ללוות את מוסדות תנועת הפועלים במשך שנים -לבין החשש משינוי המגמה 

: על תפקידן ועל מעמדן של נשות תנועת העבודה ,כל התהליכים האלה השפיעו גם על חייהן

גם בקרב הנשים . גם בקרבן החלו תהליכים של מיסוד וקיבוע ,ש היה טעוןגם בין הנשים המפג

שהדפוסים שהושגו  ,והצעירות זה מקרוב באו ,הותיקות ,היתה ציפייה של הנשים המבוגרות

במאמץ רב בתקופת העליה השניה יבואו לידי ביטוי בתקופת העליה השלישית ובקרב אנשי 

גם כאן התקשו נשות . היתה שאיפה לחילופי דורות גם בקרב הנשים. ונשות העלייה השלישית

שבקרב הנשים השחיקה היתה  ,אבל דומה. העליה השניה להעביר את המושכות לצעירות יותר

  .קשה יותר וחילופי הדורות מסובכים יותר

אחרי תוצאותיו של מפגש זה והשפעותיו על מקומן ומעמדן של נשים  ,אם כן ,חלק זה יעקוב

 ,במשפחה ובפוליטיקה ,וק בביסוס הישגי נשות העליה השניה בעבודההחלק יעס. בחברה

ונבחנו גם בחלק  ,תחומים שהיו חשובים במיוחד בעבור הנשים הצעירות והמבוגרות יותר

כמו כן תיבחן ההתקדמות בחזיתות קיימות וביצירת חזיתות חדשות . הראשון של עבודה זו

הן  ,ה יינתן פרק מיוחד אך קצר בחלק זהלתחום העבוד. למאבק על מקומן של נשים בחברה

והן כיוון שבתחום  ,בזכות מרכזיותה בתפישות של תנועת העבודה בכלל ובקרב הנשים בפרט

                                                           
 )חנוך ,פורת: להלן( 52' עמ) 1977: אביב- תל( ,מהעליה השניה עד העליה הרביעית ,החינוך בקבוצות ובקיבוצים ,ראובן פורת 5
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שני פרקים נוספים יעקבו אחרי שני תהליכי המיסוד . העבודה בעיר -זה התחיל מהלך חדש 

והקמת  ,וקיבוץ מושב ,קבוצה -מיסודה של ההתיישבות השיתופית  -הרחבים של התקופה 

בכל אחת מחזיתות אלה ייבחנו מקומן של נשים והבנייתה של נשיות . הסתדרות העובדים

  .חדשה בכלים החדשים שנוצרו ומוסדו

בחלק ניכר מהתהליכים שיידונו כאן היו נשות העליה השניה דומיננטיות יותר מנשות העלייה 

נשות  ,עם זאת. ועצת הפועלותהכוונה בעיקר לתהליכי המיסוד בהתיישבות ובמ. השלישית

אחת השאלות המרכזיות צריכה . העליה השלישית השפיעו על תהליכים אלה ואף השתתפו בהם

מדוע לא היו נשות העלייה השלישית פעילות יותר ומה משמעות מידת הפעילות  ,אם כן להיות

ומידת שאלה נוספת העולה בהקשר זה היא מידת גמישותו של המאבק . שלהן להמשך המאבק

גם לגמישות זו השפעה על המשך המאבק . התאמתו לתקופה ולנשים החדשות שהגיעו לארץ

  .על מקומן ותפקידן של נשים בתנועת העבודה ובתנועה הציונית כולה



 

 

        החלוצות באות החלוצות באות החלוצות באות החלוצות באות     - - - - המפגש המפגש המפגש המפגש : : : : פרק ראשוןפרק ראשוןפרק ראשוןפרק ראשון

כתבה חיותה בוסל בשנות  7."הארץ הזו מחכה לחלוצים אך עוד יותר היא מחכה לחלוצות"

ציפו נשות העליה השניה למפגש עם  ,ההצלחות והכישלונות ,לאחר שנות המלחמה. ריםהעש

מצדו השני של המפגש ציפו הצעירות . צעירות וחזקות שימשיכו את דרכן ,עולות חדשות

 ,רבות מהנשים הצעירות חשבו. אבל לאו דווקא לנשים שקדמו להן ,לחברה ,לעבודה ,לארץ

. 'בעית האשה'העם היהודי ושל היהודים ובתוך כך גם את  שהעליה תפתור הרבה מהבעיות של

הציפיות של . צעירות אלה ציפו לשוויון מלא לכשיגיעו לארץ ,כמו הנשים שקדמו להן

אבל המפגש הוליד דרכים חדשות של נשים ותיקות  ,המבוגרות ושל הצעירות לא התממשו

  . ישראל-ארץוחדשות להביא את עצמן לידי ביטוי בבניין החברה הציונית ב

מראשית שנות העשרים והלאה עליית צעירות היתה נושא מרכזי בהתנהלותן של הפועלות 

 ,אמנם. נאומים ואף במכתבים אישיים ,במאמרים ,נושא זה מופיע בכתב ובעל פה. הותיקות

לאחר כישלון ניסיון  ,תנועות הפועלות כולה והפועלות עצמן נמצאו במשבר בתקופה זו

 ,ואולי משום כך ,אבל למרות זאת ,העברי והתפוררות חלק מקבוצות הירקנות ההתנדבות לגדוד

את השאיפה הכללית של הציונות  ,כמובן ,ציפייה זו תאמה 8.התגייסו הנשים לקליטת הצעירות

אבל יש בהתייחסות  ,ישראל לעליה לאחר הצהרת בלפור והכיבוש הבריטי-ושל הישוב בארץ

יש צפיה כפולה לממשיכות דרך ולמי שיחליפו את  -משהו נוסף ' החלוצות'לבואן של 

. היו רוב נשות העליה השניה בשנות השלושים לחייהן 1919בשנת . המבוגרות יותר בהנהגה

. תקופה של מאבק על מקומן בחברה ועל זכותן לעבוד -הרבה מהן חיו בארץ יותר מעשר שנים 

. בישובים יציבים פחות או יותר "להסתדר"כמה וכמה מהן כבר היו אמהות והן החלו  ,כאמור

רובן חיכו לגל החדש של צעירות שיחליפו ; היו עייפות מהמאבק ,גם המהפכניות ביותר ,רובן

ולמרות שלא הודו  ,בסופו של דבר. אז בוודאי לנוח ,אם לא לפרוש ,אותן בחזית ויאפשרו להן

לייה השלישית הן לא מצאו ברוב נשות הע. הן התאכזבו ,בכך אפילו אחת לשניה בכתב

במהלך . המאבק על העבודה החקלאית -מחליפות במה שהן ראו כחזית הממשית של מאבקן 

שנות העשרים נשות העליה השניה נשארו המובילות העיקריות של תנועת הפועלות ונשאו גם 

חילופי הדורות התקיימו רק . שהמשיכו להגיע לארץ ,בעיקר הנטל הממשי בהדרכת העולות

  9.וגם אלה בעיקר בהנהגה ,שריםבסוף שנות הע

הנשים הוותיקות יותר ראו בצעירות זה מקרוב באו חומר לעיצוב הנשיות הציונית על פי 

הוותיקות היו מודעות . בשר מבשרן ,הן ראו בהן חלק מהן: אבל לא היתה זו רק פטרונות. דרכן

                                                           
 רשימות  ,חיותה בוסל ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,חיותה בוסל 7

 )דברי פועלות: להלן( 91' עמ) ץ"תר :אביב- תל( ,דברי פועלות ,)עורכת( רחל כצנלסון רובשוב: רחל ינאית בתוך 8
אבל באותה . בכניסה שהיתה דרמטית ולא נוחה לרוב הותיקות 1928גולדה מאיר נבחרה לעמוד בראש מועצת הפועלות בשנת  9

  לליה בסביץ ואחרות  ,התקופה נכנסו לפעילות פוליטית במועצת הפועלות גם בבה אידלסון



 

 

להן יותר ויותר אך ראו בו בעיקר הזדמנות להפוך את הצעירות לדומות  ,לקושי של העוָלה

  . ולדומות יותר לאידיאל הנשיות כפי שהן ראו אותו

הוותיקות ביקשו לעבוד ביחד עם העולות החדשות ואף להעביר להן את שרביט ההנהגה 

. הן ביקשו לטשטש את ההבדלים בין חדשות לוותיקות ולראות בכולן ציבור אחד. וההובלה

יה והעליה השלישית גוף אחד ניכר במפעלי סמל מובהק למדי לרצון לראות בנשות העליה השנ

לא ניכרת הפרדה בין נשות העליה השניה לעליה  ,למשל ,'דברי פועלות'ב. תנועת הפועלות

נעשה מאמץ מודע להכנסת  ,בבחירות למועצת הפועלות הראשונה - אף מוקדם מזה . השלישית

  10.הנשים הצעירות יותר

. עם נשות העליה השניה הזדמנות מסוג אחראבל נשות העליה השניה ראו במפגש עם הארץ ו

הנשים . רבות מנשים אלה נישאו אל הארץ על גבי רוחה של המהפכה הרוסית הגדולה

בארץ בה  -היו מקור לתקווה  ,נשים שזכו לשחרור מוחלט על פי התעמולה הרוסית ,הסובייטיות

כך כתבה . נשיםבחברה סוציאליסטית לא יהיה צורך בדיון מיוחד בנושא ה ,שורה המהפכה

המהפכה הרוסית אשר חונכתי בה פתחה בפני האשה העובדת : "למשל מרים שלימוביץ

נדמה היה כי כלו כל המחיצות . כלכליות ותרבותיות -אפשרויות גדולות של עמדות ציבוריות 

שאפיינו גם את נשות  ,התקווה הסובייטית נוספה לציפיות 11."בין עבודת הגבר לעבודת האשה

  12.שם בארץ ישרור השוויון כפי ששרר בפעילותן המשותפת לפני העליה -ניה העליה הש

הרחיקה רבות מהנשים הצעירות מרעיון המאבק על  ,שהשוויון כבר כאן ,ההנחה המצופה

בזיכרונות של רבות  ,כך. מתוך הנחה שמאבק זה אינו נחוץ כלל ,בחברה אשהמקומה של ה

כמו קודמותיהן הן עבדו . י כמעט ולא קייםמנשות העליה השלישית הדיון במאבק המגדר

כמו קודמותיהן לא קיבלו ימי עבודה בחקלאות מלבד במקרים  ,במטבח ובעבודת הבית

רבות יותר מאשר  ,רבות מהן -הן נאבקו הרבה פחות ובעיקר  -בניגוד לקודמותיהן . מיוחדים

  . השלימו עם המצב ואף לא זיהו אותו כבעיה ,בקרב נשות העליה השניה

ההשוואה בין זיכרונות הנשים בספר העליה השניה לזיכרונות הנשים בספר העליה השלישית 

כמה וכמה מנשות העלייה . מצביעה על פער גדול בין אלו לאלו בהגדרת מצבן ובנכונות למאבק

בספר העלייה השלישית אין למצוא מניפסט  13.השלישית כתבו על עבודתן במטבח בהשלמה

אם כי כמה מהנשים  ,כתבו שרה מלכין או מרים ברץ בספר העליה השניהעל עבודת נשים כמו ש

 ,שכתבו נשים אלה ,גם ספרים אחרים 14.הדגישו את הקושי בעבודת הנשים במטבח למשל
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מקבלים  ,זיכרונותיהן קונפורמיים יותר. מבליטים פחות את מאבקן כנשים על מקומן בחברה

שלא הבינה מדוע  ,לימים כתבה בזיכרונותיהש ,הפליאה בעניין זה גולדה מאיר. ומשלימים

אך . הרי להאכיל אנשים חשוב לפחות כמו להאכיל תרנגולות -התחמקו נשים מעבודה במטבח 

 ,אפילו הניה פקלמן 15.דברים אלה נכתבו שנים אחרי האירועים ובנימה אפולוגטית במקצת

לא יצאה  ,רת הפועליםביקורתי מאוד כלפי חב ,1935שיצא לאור שנת  ,שספרה האוטוביוגרפי

במניפסט הקשור לעבודת הנשים אלא בעיקר לקשר המורכב בין הפועלים למנהיגיהם ובעיקר 

היתה קשורה לאונס  ,שאפשר לראות אותה כמגדרית ,המחאה. בין הפועלות למנהיגותיהן

  16.שעברה ולתגובת החברה על האשמותיה והיחס לאונס שעברה

 ,הציפייה לגל חדש של נשים. המבוגרות ,ים הוותיקותהמפגש היה אם כן אכזבה בעיקר לנש

היתה אמנם הערצה בקרב הנשים הצעירות . או כמעט ונכזב ,נכזב ,שיבינו את הצורך במאבק

ציינה כי עצם ההכרות  ,למשל ,פקלמן. במיוחד למנהיגות שביניהן ,לנשות תנועת העבודה

כולם חשבו מי : "לות החדשותהמוקדמת שלה עם עדה פישמן עוררה את הערצת חברותיה העו

מאבקן של הנשים  17".'הגדולות'ודאי גם אני מ: שעדה פישמן שמחה לקראתי ,יודע מי אני

אך רובן לא היו . להעריכו ,אם כן ,המבוגרות יותר היה מוכר ולו באופן חלקי לצעירות והן ידעו

קיים דיון על בתוך נשות העלייה השלישית הת. מוכנות לקחת בו חלק מייד עם בואן לארץ

העניין ועל עצם הצורך במנהיגות נשית נפרדת סביב הכינוס השני והכינוס השלישי של מועצת 

  . ועל כך בהמשך ,הפועלות

הכשרת נשים בטרם העליה והשתלבותן של עולות  ,הכשרת עולות חדשות ,עידוד העליה

השניה במהלך חדשות בתנועת העבודה המשיכו להיות נושאים חוזרים בדברי נשות העליה 

נושאים אלה המשיכו להיות מרכזיים בכתיבתן גם אחרי סיום הגל שנקרא . שנות העשרים

המשך העיסוק האינטנסיבי בנושאים אלה מצביע אולי על האכזבה ממי  18.'העליה השלישית'

הן לא מצאו בהן מחליפות בניהול . נשות העליה השלישית -שחשבו שתהיינה ממשיכות דרכן 

את הענף הזה המשיכו להוביל . מפעלי הפועלות ובמיוחד בהכשרה החקלאית היומיומי של

רחל  ,עדה פישמן מימון בעינות ,שרה מלכין בעפולה ,בנהללמיזל  חנה -נשות העליה השניה 

  .עד שנות החמישים... אביב-יק בתל'יז'חנה צ ,ינאית בירושלים

. שינוי דפוסים ולאימוצםעצם המפגש יצר מצע לפעולה חדשה ורעננה ול ,למרות כל אלה

שנוצר לפני  ,חלק מפעילותן של הפועלות הצעירות היתה מבוססת על הממסד -מהצד האחד 
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והפעולה שלהן היתה מבוססת על הישגי קודמותיהן  ,על תנועת הפועלות ועל מנהיגותיה - בואן 

הישגים והן בפעולה הנפרדת של נשים לצורך השגת " נשיים"הן בענפי משק שנחשבו ענפים  -

מן הצד השני חייבו הצעירות את המבוגרות לפעולה בתחומים . תחומי עבודה" כיבוש"ו

 -הנשים הצעירות החלו לעבוד בתחומים חדשים . במיוחד במסגרת העבודה בעיר ,חדשים

וחייבו את תנועת הפועלות כולה להתייחס לעבודות אלה ולמצוא  -במיוחד בכבישים ובבניין 

  . מהלך כפול זה בא לידי ביטוי בעבודה ובארגון הפוליטי. ם לעבודהלהן פתרונות מתאימי



 

 

        להיות פועלתלהיות פועלתלהיות פועלתלהיות פועלת: : : : פרק שניפרק שניפרק שניפרק שני

ושום דבר לא  ,עם ישראל זקוק לפועלים ופועלות. הנני שואפת לנסוע ארצה ולהיות שם פועלת"

. ישראל-כך הסבירה הניה פקלמן לאמה מדוע היא מבקשת לעלות לארץ 19."יוכל לעכב אותי

ובכל זאת יש ביניהן  -פקלמן דומה מאוד להצהרה של מלכין לפני עלייתה ארצה הצהרה זו של 

הצהירה על רצונה  ,על פי זיכרונותיה ,פקלמן ,בעוד מלכין שאפה לעבודת האדמה -הבדל 

כפועלת  ,פקלמן עבדה לבסוף כרצפת. להיות פועלת ולא פירשה באיזו עבודה היא רוצה לעבוד

בקרב נשות העליה  - והיא לא היתה היחידה  ,עירוניות בבית חרושת ועוד מבחר עבודות

אלה ראו את העבודה היצרנית בעיר כמטרתן בבניין : השלישית היו רבות שמצאו בעיר את ביתן

מצאו עצמן  20,גם אם לפני העלייה שאפו חלקן לעבודה חקלאית בקבוצה. האומה ובנייתן שלהן

החזית המובהקת  21.בעבודות שונות ,עירעובדות בסלילת כבישים בתקופה מסוימת ואחר כך ב

העבודה היצרנית  ,אם כן ,במאבקן של נשות העליה השלישית על מקומן בבניין הארץ היתה

  . בעיר

מאבק זה לא היה פשוט והוא נתקל בבעיות דומות למאבקן של נשות העליה השניה על 

של נשות העליה  אבל לזכותן של נשות העליה השלישית עמדו הצלחותיהן ,העבודה בחקלאות

 ,לזכותן עמדו גם נשים ממשיות. השניה ודרכי הפעולה שהן עיצבו כדי להגיע להישגים אלה

  . שהגיעו לעמדות כוח בתוך תנועת העבודה

זכותן ואף חובתן של נשים . לטובת הנשים הצעירות ושאיפותיהן פעלו גם כוחות עולמיים

המהפכה הסובייטית היתה משענת אחת  ,כאמור. לעבוד הוכרה במקומות שונים ברחבי העולם

 ,ישראל- כפי שנראה הדבר מארץ ,לכאורה. מוצהרת לשאיפות השוויון בעבודה של הצעירות

זכותן ואף חובתן לעבוד מומשה במלואה . נשות ברית המועצות זכו לשוויון מלא בתחום זה

אך  22.ומיםוהשתתפותן בכוח העבודה ובמאמץ הכללי זיכתה אותן בזכויות מלאות בכל התח

נכנסו לכוח העבודה  ,שאינן נשים עניות ,רוסיה הסובייטית לא היתה המקום היחיד שבו נשים

הביאה לכניסתן של נשים  ,כפי שכבר נזכר כאן ,מלחמת העולם הראשונה 23.באותה התקופה

 ,נשים אלה. בתשלום ,אל מעגל העבודה מחוץ לבית ,ובמיוחד בבריטניה ,רבות במדינות שונות
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 729' ספר העליה השלישית עמ ,צפורה שטוצין: למשל 20

בן אברם  ,רוב העבודה בתקופה זו הייתה בעיר ולכן לשם הגיעו רוב הפועלים והפעולות –יש לציין שלא תמיד הייתה זו בחירה  21

  53-54' וניר עמ
22 Barbara Evans Clements, Bolshevik Women, (Cambridge: 1997) p. 9 

עבדה בכל  ,דהיינו שמצאה עבודה והייתה מסוגלת לה גופנית ,נשים עניות מעולם לא יצאו משוק העבודה ומי מתוכן שיכלה 23
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היו עירוניות ועיקר העבודה שלהן היתה בעיר בפקידות ובתעשייה  ,נשים הסובייטיותכמו ה

  24.לסוגיה השונים

 אשההעירונית כ אשהבתחומי העבודה היה מיצוב מעמדה של ה ,אם כך ,המהלך העיקרי

גם . עצם זכותה של אשה לעבוד כבר לא עמדה בספק של ממש. עובדת גם מחוץ למשק ביתה

כך כתבה למשל הניה . אשההפועלות קיבלו את העבודה כתפקיד מוכר של הנשים מחוץ לחוגי 

כי  ,פה בארצנו הרגישה את עצמה בטוב: "שלא היתה מזוהה עם חוגי הפועלים ,פקלמן על אמה

אבל . גם המאבק על העבודה החקלאית כבר נשא פירות 25."ראתה שאין איש מתבייש בעבודה

 ,היה זה כיוון חדש. רניות בעיר עוד לא עמד על הפרקשיתופן של נשים בעבודות יוקרתיות ויצ

  26.שדרש מאבק חדש ומאמץ מחודש

מהלך הכניסה של נשים לעבודה יצרנית בעיר דומה מאוד למאבק על כניסתן של נשים 

בעיקר בתחום  ,במובהק" נשיים"גם כאן נדחקו הנשים בתחילה למקצועות . לעבודה החקלאית

גם כאן נשים  27.תרו ללא עבודה גם בתקופה של גאות כלכליתרבות מהן נו. הנקיון והבישול

גם כאן היו מהלכים של . נאלצו להוכיח את עצמן כיעילות במיוחד כדי שיוכלו לקבל עבודה

שלאחר הכשרה  ,וגם כאן נמצאו כמה מקצועות ,חיפוש תחומים מתאימים לעבודת נשים

קבוצה נפרדת של נשים הוכחה ככלי גם כאן העבודה ב. החלו להפוך ייחודיים לנשים ,מתאימה

במקביל אליה . אחת מיצירותיה של תקופה זו ,אם כן ,הפועלת העירונית היתה. להצלחה

  .אבל בזו היה בעיקר המשך ולא חידוש ,התפתחה ההכשרה החקלאית לנשים

. בשני היבטים היה מאבק זה שונה מהמאבק הקודם על מקומה של האשה בעבודה יצרנית

דרך מוסדות ההסתדרות  ,ממועצת הפועלות -קיומם של מוסדות תומכים  האחד הוא עצם

. אבל היו לו גם חסרונות ,היבט זה הקל מאוד על מאבקן של נשים. האחרים ועד מוסדות הישוב

ההיבט השני היה היווצרותן של המשפחות ובעיקר כניסתן של נשים צעירות רבות לחיי 

שכן הקמת המשפחה הרחיקה נשים צעירות  ,םהיבט זה הקשה על יציבות ההישגי. משפחה

שיאפשר עבודת נשים ולא רק  ,עדיין לא נוצר מבנה משפחה -במילים אחרות . ממעגל העבודה

  . נשים בודדות לאורך שנים

. העבודה הלא חקלאית העיקרית בה עסקו נשים בתחילת התקופה היתה העבודה בכבישים

עט לא היה לה המשך ולכן היתה חשובה פחות עבודה שכמ ,היתה זו עבודה חשובה אך זמנית

 ,הן בעיצוב דימוי החלוצה - בכל זאת היתה לה חשיבות . לייצוב מקומן של נשים עובדות בארץ

רבות . והן במיסוד זכותה של האשה לעבוד בכל עבודה ולהיחשב עובדת יעילה ,האשה העובדת
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ביניהן קבוצות מגדוד  ,מהקבוצות בעליה השלישית החלו את חיי העבודה שלהן בכבישים

בשלב הראשון כמעט ולא עבדו נשים  28.חברי השומר הצעיר ועוד ,חבורת העמק ,העבודה

היו הנשים  ,כמו בתקופת העליה השניה. בכבישים עצמם אלא בעבודות השירות של הקבוצות

מעט הנשים שעבדו . בעוד הגברים עבדו בכביש ,המטפלות והמנקות של הקבוצה ,המבשלות

את התופעה הזו מיגרה קבוצה בה היו חברות . נחשבו כלא יעילות ואף כמי שיצרו גרעון בכביש

הוכיחה את יעילותן של נשים ופתחה פתח  ,שהתעקשה על עבודה בכביש כקבוצה ,רק נשים

היתה זו  ,כאמור 29.לנשים נוספות בקבוצות מעורבות להשתתף בעבודה זו מבלי שייחשבו לנטל

  . בות הנשים בה היתה משמעותית בקבוצותעבודה קצרת מועד והשתל

עבודות העיר היו . כניסתן של הנשים לעבודה בעיר ,כאמור ,אבל המהלך המשמעותי היה

בקיבוץ או  ,עד שימצאו מקום בקבוצה ,עבודות זמניות ,לפחות לחלק מהנשים ,בתחילה

 30.ודהכך עבדה ציפורה שטוצין במטבח במקווה ישראל עד שהצטרפה לגדוד העב. במושב

עד שתדע  ,החלה את צעדיה בארץ בירושלים ,שהיתה לגננת של דגניה ,בדומה מרים זינגר

עם בן זוגה מוריס  ,גם גולדה מאיר עבדה ביפו לפני שהתקבלה 31.עברית בצורה מספקת

 ,למשל ,מאיר ביכרה לעבוד בהוראת אנגלית בתקופה זו על עבודות נקיון. למרחביה ,מאירסון

לא משום שזו אינה עבודת כפיים אלא כי היא תורמת  ,ל כמה חבריםועוררה את קצפם ש

גם לחלק מהנשים שהתמקמו בסופו של דבר בעיר היו חלומות על  32...להפצת השפה האנגלית

  33.קבוצה או בעבודה חקלאית

. במיוחד לאחר סיום העבודה בכבישים ,אבל עם הזמן היו עוד ועוד צעירות שהתמקמו בעיר

 34.ן חיפשו בה לא רק עבודה שמפרנסת את בעליה אלא גם מימוש בעבודהככל שעבר הזמן ה

תקופה זו היתה תקופה של גידול  -מהלך זה לא היה אופייני רק לנשים בעלייה השלישית 

 רבים מהחלוצים מצאו את מקומם. משמעותי במגזר העירוני ובמיוחד במגזר הפועלי העירוני

  35.בודה כפועלים בעלי מודעות פוליטית מובהקתאביב ובערים אחרות והשתלבו בהן בע-בתל
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המהלך של כניסת נשים לעבודה עירונית בעלת סטטוס חברתי גבוה לא היה פשוט ונתקל 

העבודה המזומנת ביותר לנשים  36.נשים התקשו למצוא עבודה בעיר בכלל. במכשולים רבים

כלא פרודוקטיבית ולא  עבודה זו נתפשה 37.בעיקר בניקיון ,היתה ונשארה עבודה בבתים פרטיים

עבודת הניקיון ואחזקת . זו עבודה סיזיפית ובלתי מתגמלת ללא שום הילה חיובית. מספקת

שכן אין להן  ,קשה מאוד לארגן את עובדות הבית -הבית הפרטי בשכר יוצרת בעיה נוספת 

 לא פעם נוצר קשר מחייב בין העובדת -זאת ועוד . מקום עבודה אחד משותף בו הן נפגשות

  .קרבה המקשה עוד יותר על יצרת ארגון ומאבקי עובדים ,ובעיקר מעסיקתה ,לבין מעסיקה

עבודה זו  38".לכבוש"עבודת הבית לא היתה אם כן עבודה שנשות העלייה השלישית ביקשו 

בציונות ולמעשה היה זה האיום הקבוע של מנהיגות  אשהנתפשה כהיפוך לתפקידה של ה

אביב היו -בתל ,עם זאת 39.עלים כולה למקרה של חוסר עבודהתנועת הפועלות על תנועת הפו

חלק מהן לא היו פועלות העלייה השלישית או פועלות בעלות  ,מצויות עובדות בית רבות

למרות שעבודת הבית לא נחשבה לערוץ מובהק . רבות היו נשים ממוצא תימני. מודעות בכלל

  40.עובדות הבית במסגרת ההסתדרות הציונית נעשה ניסיון לארגן את אשהאו אפילו נכון ל

 ,העבודה השכירה במשק הבית הפרטי יצרה לימים אי נוחות מסוימת של חברות הסתדרות

אחת מהן כתבה על . שהפכו למעסיקות בבתיהן ,ביניהן חברות מרכזיות בהסתדרות

אני חוזרת הביתה עייפה אחרי יום עבודה : "'דברי פועלות'התלבטויותיה בנושא זה בקובץ 

כי סידור הבית הלא הוא  ,אי הנקיון מרגיז אותי. כי ביתי אינו מסודר למדי ,קשה ומוצאת

אשר בוודאי לא לשם זה באה  ,אבל העוזרת הזאת הלא היא גם חברתי. מחובתה של העוזרת

לבעיה זו לא נמצא פתרון והיא המשיכה ללוות את  41."בכדי לנגב את האבק בביתי ,ארצה

  . תנועת הפועלות

הפועלות נעשתה הפרדה ברורה בין העבודה במשק בית פרטי כשכירה לבין העבודה בקרב 

: כאשר זו האחרונה נתפשה כעבודה הכרחית וחשובה ,במשק הבית המשפחתי או הקבוצתי

לא בשירות בבתים (כי העבודה בבית או העבודה הביתית  ,עלינו לומר לעצמנו ולאחרים"

כמו בתקופה  42."יה סידור החיים שלנו בלתי אפשריהיא הכרחית ובלעד) פרטיים הכתוב מדבר

שהעבודה הזו חשובה כמו עבודות אחרות וחשוב שלא רק נשים  ,הפועלות טענו ,הקודמת
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כחלק ממהלך זה של העלאת קרנן של עבודות הבית נמשך בתחילת שנות  43.תעסוקנה בהן

 ,הוליכה מהלך זהמי ש. העשרים ביתר שאת המאמץ להפוך את עבודות הבית למקצוע של ממש

שאיבדה את חוות העלמות במלחמת  ,מיזל .מיזלהיתה חנה  ,כמו בתקופת העליה השניה

-אבל בינתיים היא קיימה קורסים לעבודות בית בתל ,שאפה אמנם להקים אותה מחדש ,העולם

כמו בחוות  ,בקורסים אלה למדו נשים צעירות. קורסים שהוזכרו כאן בחלק הראשון ,אביב

קורסים היו ידועים ביותר ורבות ה 44.ניהול רציונאלי של משק בית ועוד ,ישול ותזונהב ,העלמות

  .המטבחים עצמם סיפקו אוכל לפועלים. מהעולות החדשות ראו בהם שלב חשוב בדרכן בארץ

מטבחים . השתלבו בהקמת מטבחי פועלים בערים ובמושבותמיזל חלק מתלמידותיה של 

. בל מהלך הקמת המטבחים היה מורכב ולעתים גם נכשלא. כאלה פעלו בפתח תקווה ובחיפה

מטבח הפועלים המשיך להיות אפיק תעסוקה למספר קטן מתוך הנשים לאורך שנים  ,עם זאת

  . ארוכות והיתה בו אפשרות לעבודה במקצועות השירות מחוץ לבית ובשכר

רים במהלך שנות העשרים של המאה העש. פועלות אחדות מצאו את מקומן בבתי חרושת

אריזה  ,כגון קרטון -' נשיים'ישראל בעיקר בתחומים שנחשבו -עבדו נשים יהודיות בארץ

אבל גם היא לא זכתה  ,העובדת אשהעבודה זו כבר היתה קרובה יותר לרעיון ה 45.וטקסטיל

סטטוס עבודת הנשים בבתי . הציונית החדשה של תנועת העבודה אשהלהיות חלק מתפישת ה

דומה . לא היה ניסיון משמעותי להעלות את הסטטוס הזה 46.גם השכרהחרושת היה נמוך וכך 

אם כי כמה תחומי  ,שבכך דמתה עבודת הנשים בבתי החרושת לעבודת גברים בבתי חרושת

שקשה היה לראות  ,דומה. כגון תעשיית המלט - חרושת היו חלק מחזית העשייה הציונית 

  47.גם אם היתה נחוצה ,דבייצור בגדים או קרטון עשייה ציונית חשובה במיוח

היו סוג של הכרח ולא  -עבודת הבית ועבודה בבתי החרושת  -שני עיסוקים אלה  ,למעשה

העיסוק של נשות תנועת העבודה . החלוצה ,הפועלת ,הציונית החדשה אשהחלק מבניית ה

מנהיגות  ,וגם אם לא גונו ואף ניתנה תמיכה למי שעסקה בהם ,בתחומים אלה נבע מעצם קיומם

הפועלות וכן גם ציבור הפועלות לא תפשו אותם כחלק מהבניין הלאומי ובכלל זה כחלק 

  . הציונית העובדת אשהמעיצוב ה

אידיאולוגית ומגדרית חיפשו את התשובה לשאלת  ,פועלות בעלות מודעות מעמדית

בתחום שהיה  ,בסופו של דבר ,התעסוקה המשמעותית שלהן בתחומים אחרים ומצאו אותה
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בה היתה  ,אביב-מהלך זה התרכז בתל. הבניין - ותר באותם ימים ובימים שבאו אחר כך חשוב בי

שגם בהן היתה בניה לא  ,אך הוא הגיע גם לערים אחרות ,תנופת בניין בתקופת העליה השלישית

  48.מעטה

 ,אנשי העליה השלישית השתלבו בתנופת הבניין בארץ ונכנסו למקצועות הבנייה השונים

הבנאות נחשבה לאחת העבודות בעלות הסטטוס הגבוה ביותר . בניין פשוטים ובמיוחד כפועלי

 49.נחשבה למהלך מרכזי בבניין הארץ ,ובכלל זה הבנייה העירונית ,הבנייה. בין עבודות העיר

אמנם החקלאות היתה . באוויר הפתוח ועבודה יוצרת ,עבודה פיזית ,בדומה לחקלאות ,היתה זו

  ? ותר מהבנאים הוא חלק מבניין הארץאבל מי י ,בעלת סטטוס גבוה

תחילה ביקשו הצעירות . נשים ניסו לקחת חלק בעבודת הבניין כמעט מראשית התקופה

כמה מהן ניסו להשתלב בקבוצות בנייה קיימות . להיות לפועלות בניין פשוטות בקרב הבנאים

חששו לקבל  רבות מקבוצות הבנאים - אבל מהלך זה היה חלקי ביותר . ויש אף שהצליחו בכך

נשים אלה נפגעו לא רק  50.ובזמן משבר היו הפועלות הראשונות לפיטורין אשהלשורותיהן 

בהן ובזכותן  ,המאורגנים ,מעצם הפיטורים אלא גם מחוסר התמיכה של הפועלים האחרים

  .לעבוד

היו . הארגון הנפרד של נשים הוא שהוביל פתרון מבוסס לבעיית האשה העובדת בבניין בעיר

החלטה זו . שהחליטו להקים קבוצת נשים בנאיות נפרדת ,מנהיגות מועצת הפועלותאלה 

הסתמכה מצד אחד על הצלחות העבר בכיבוש ענפי עבודה באמצעות פעולה נפרדת של נשים 

הקבוצה הנפרדת הראשונה של  51.ומצד שני על יוזמה של נשים צעירות שרצו לעבוד בבניין

-תנועת הפועלות בארץ'את סיפור הקבוצה הזו בספרה  שהביאה ,פישמן. נשים נכשלה למעשה

רמזה שמוסדות ההסתדרות הכשילו את פעולתה של הקבוצה בדרכים מתוחכמות למדי  ,'ישראל

  52.הצעות של עבודה אטרקטיבית יותר לנשים בקבוצה ועוד ,עיכוב העבודה -

ביצירת קבוצה הפתרון נמצאת באיתור מקצוע מיוחד ו. אבל כניסת נשים לבניין לא נכשלה

 ,הוקמה קבוצה של פועלות 1920-1921בחורף של שנת  ,כך. שתתמחינה במקצוע זה ,של נשים

הדורשת סבלנות והתמחות  ,הריצוף נחשב למלאכה 53.שהחלו ללמוד את עבודת הריצוף

  . בדומה לירקנות ולרפת ,ובשל כך התאימה להפוך לענף של נשים ,מיוחדת

הוא דרש הכשרה . ורוב העוסקים בו היו תימנים וערביםהרצפות נחשבה למקצוע ייחודי 

לכאורה היה בכך מכשול לפועלות . מיוחדת ולא קצרה ולרוב גם תקופת התלמדות ללא שכר
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שרצו  ,אבל מועצת הפועלות השיגה לקבוצת הפועלות ,צעירות וחדשות בארץ ללא גב כלכלי

כך יכלו הנשים להתחיל . כשרההלוואה מהמשרד לעבודות ציבוריות לזמן הה ,לעבוד בבניין

שהן חשבו שיכול  ,בתקופת התלמדות אצל רצפים תימניים ותיקים ולרכוש את המקצוע

  . להתאים לנשים

אמנם . אבל כמה נשים הצליחו ללמוד את מקצוע הרצפות ,תקופת ההתלמדות לא היתה קלה

דחה את סיום הוא . בתחילה לפחות אחד מהרצפים ראה במתלמדת סוג של פועלת ללא תשלום

אבל גם כאן התגלו נשים אלה  54מתוך הנחה שהנשים לא תוכלנה להתנגד ,תקופת ההתלמדות

הן למדו את המלאכה והמשיכו מתקופת ההתלמדות לעבודה עצמאית בריצוף  - ביכולותיהן 

את העבודה עשו כחלק מקבוצת . תוך עקיפה של הניסיונות להאריך את תקופת ההתלמדות

שים הראשונות שהתלמדו והתמחו בעבודה החלו ללמד צעירות נוספות הנ. רצפות מיוחדת

בתחילה בדחילו ורחימו  ,ריצוף של כמה בתים הועבר לידיהן 55.רצפות ומספר הרצפות גדל

  . ואחר כך מתוך אמון גדל ביכולותיהן

מהלך זה דמה מאוד למהלך המוצלח של הפיכת הירקנות למקצוע נשי בתקופת העליה 

לימוד  ,שפועלים רגילים אינם עוסקים בו והוא דורש התמחות ,מקצוע נדרשזיהוי : השניה

כמו בירקנות בחרו הנשים . מעמיק של מקצוע זה ויצירת מוניטין לקבוצת הנשים כמומחיות

במקרה של הרצפות בזכות הסבלנות והדיוק  -הצעירות מקצוע שאפשר להפכו למקצוע נשי 

  .הנדרשים להתמחות זו

. ים התמחו עוד נשים ברצפות וכמה וכמה בתים רוצפו בידי הפועלותבאמצע שנות העשר

 56.הנשים רכשו את אמון הציבור כרצפיות מומחיות ועבודה זו הפכה לאט לאט לעבודת נשים

לעבודה  ,מתלמדות ,הרצפיות הקפידו לעבוד בקבוצות ובמסגרת הקבוצות להכניס עוד נשים

בה היה קשה מאוד לנשים  ,ת ואף בירושליםכך גם בגדוד העבודה עסקו נשים ברצפו 57.זו

  58.נכנסו כמה נשים לעבודת הריצוף ,להכנס לעבודת הבניין

: במקביל הובילה מועצת הפועלות מהלך ארגוני נוסף לטובת הנשים שביקשו לעבוד בבנייה

שכל קבוצת פועלי  ,כתוצאה מלחצן של מנהיגות תנועת הפועלות החליטה מועצת פועלי יפו

 ,ההחלטה התקבלה בסוף התקופה בה דנה עבודה זו 59.ה לקבל לתוכה שתי פועלותבניין צריכ

זו דוגמא ליתרונו של הארגון . אך היא מאירה את מצבן של הנשים בעיר בצורה מעניית במיוחד

קבוצות הפועלים לא קיבלו . הן הארגון הנפרד של הנשים והן הארגון הכללי של הפועלים -
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 49' ישראל עמ-אשה בארץ ,ברנשטיין 59



 

 

הפועלות מצידן לא היו קבוצת לחץ מספקת . תן מתאימות לעבודהנשים בעיקר כי לא חשבו או

הנשים במועצת  ,מועצת הפועלות היתה קבוצת לחץ משמעותית יותר ,לעומת זאת. ככל הנראה

הפועלות ידעו להפעיל את הנימוקים האידיאולוגיים שקשה היה להתחמק מהם וכך הצליחו 

לא היה ארגון כללי לפועלים שהיה מחויב מהלך זה לא היה מצליח אם . להכניס נשים לעבודה

  . גם לעבודת הנשים

השתלבותן של הצעירות בעבודה זו גם לאחר ההוראה . אבל לכפייה מגבוה היה גם מחיר

גם אם לא ביטאו  ,שהפועלת תפגע ביעילותן ,הקבוצות חששו. המפורשת לא היתה פשוטה

הלכתי בפקפוקים ובאי : "עליםתחיה לווין כתבה על התנסותה בקבוצת פו. חשש זה בפומבי

בתחילה נתנו לה  60."ידעתי כי חברי הקבוצה הסכימו לקבל אותי לא מרצונם הטוב: רצון

רק . אז ניסו להכביד עליה. אבל היא התעקשה לעבוד ככולם ,החברים עבודה קלה יותר

. במקום לעג וביטול בא יחס של כבוד: "השתלבה בעבודה ובקבוצה ,כשהוכיחה את כוחה

לווין  61."עבודה-התחילו לשתף אותי גם בסידור - שתי לי מקום לא רק בתור פועלת טובה כב

. כיבוש עבודת הבניין וכיבוש עבודת הבנייה ,תארה את המהלך הזה כחלק מכיבוש העבודה

  . אבל העבודה הקנתה לה גם את הזכות להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות בקבוצה

אבל גם לא מספר  ,לא מספר גדול -בדות בבניין עו 52היו בקרב הפועלות  1922בשנת 

סולל 'ואחר כך ' הבונה'כמעסיקה משמעותית בתחום הבניין באמצעות  ,ההסתדרות 62.מבוטל

גם אם לא  ,בחברות אלה היתה נטייה גדולה יותר לקבל נשים לעבודה. תרמה להישג זה ,'בונה

קבלנים פרטיים השתלבותן של  בערים בהן שלטו -ולראיה . היתה מחויבות מספקת לעניין זה

התמוטטותו הזמנית של סולל בונה החלישה את  -יתר על כן . פועלות בבניין היתה קשה יותר

  63.אחיזתן של נשים במקצוע זה

הצלחת הנשים בתחום הבניין ובמיוחד ברצפות היתה אמנם חלקית מאוד אבל מרשימה 

ניים מהם הובילו את המהלך ואחד ש: את ההצלחה אפשר לזקוף לזכות שלושה גורמים. לזמנה

שני הגורמים הראשונים היו המוטיבציה הגדולה של הנשים . נגרר אחריו שלא מרצונו המלא

והארגון שבראשו עמדו הנשים מהעליה השניה מהצד  ,הצעירות מהעלייה השלישית מצד אחד

ם הוותיקות לנשי. השיתוף בין שתי קבוצות אלה איפשר הצלחה גדולה בזמן קצר יחסית. השני

והן רצו לשתף בהן את  ,יותר היו אסטרטגיות מאבק מוצלחות ומוכחות לשילוב נשים בעבודה

וכוח  ,היו להן גם קשרים אישיים בקרב מנהיגות ההסתדרות והמנגנון שלה. הנשים הצעירות

הנשים הצעירות יותר היו פנויות ומוכנות למאבק עצמו . גם אם לא כוח רב ,בתוך הארגון

הן קיבלו את הנהגת המבוגרות  -זאת ועוד . במאמץ ואף בחובות כלכליים ,נותיו בזמןולקורב
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שנרתמו  ,הגורם השלישי היה ההסתדרות ומוסדותיה השונים 64.ואף הודו להן על ההכוונה

למרות שפישמן מתארת מכשולים רבים שאנשי ההסתדרות . למאבקן הפועלות גם אם לא ברצון

בסופו של דבר ההוראה על הכנסת נשים לקבוצת הבנייה באה  ,הניחו על דרכן של הצעירות

 .שלא יכלו להתכחש לאידיאולוגיה השוויונית גם אם לא היתה נוחה להם ,ממוסדות ההסתדרות

אחד מאוחר לתקופה זו והוא המשבר הכללי של . שני מהלכים כרסמו בהישגי הנשים בעיר

שנתיים . פועלות בניין 121היו בערים  1926בשנת  -המשבר ניכר במספר הפועלות . 1926שנת 

המהלך השני היה תחלופת נשים מהירה במקצועות  4.65- ירד מספרן ל ,1928בשנת  ,אחר כך

תחלופה זו נגרמה בנסיבות משמחות בעיקר  66.הרצפות –ובמיוחד במקצוע שבו התמחו  ,הבניין

 ,כך. צפיות ובהתמחותןאך היא כרסמה בגודלן של קבוצות הר -נישואי החברות ולידת ילדים  -

יותר  ,בעיר. רוב קבוצות הבנייה התפרקו ,אף שנשים צעירות הוכשרו כל העת לעבודה כרצפיות

יותר מאשר בקיבוץ  ,בעיר. נישואי הנשים הוציאו אותן ממעגל התעסוקה ,מאשר בכפר

. כרנשים נשואות נסמכו על בני זוגן לפרנסה ונדרשו לתחזק את הבית כעבודה ללא ש ,ובמושב

ולו עבודה  ,כך בעיר הכשרתן של הפועלות לעבודה. רעיון מעונות יום לילדים היה בחיתוליו

  .לא היתה יעילה לתקופה בה הפועלת הקימה משפחה ,מספקת ביותר

המהלך המוצלח לייצוב . הישגי הנשים בעיר היו שבירים יותר מאלה של נשות הכפר

. היה מהלך מוצלח אבל לא יציב ,ושכר סבירשהיו בעלי סטטוס גבוה  ,מקצועות נשיים בעיר

היא לא נכנסה לקורפוס הדימויים של . פועלת הבניין לא היתה תופעה שכיחה ולא מתמידה

הצלחה . בניגוד לפועלת החקלאית ואפילו לפועלת בכבישים ,העובדת בתנועה הציונית אשהה

הציונית לאורך  אשהזו של תנועת הפועלות היתה קצרה והשפיעה אך מעט על עיצוב דמות ה

  .זמן

 .השתפניות ,לצורות ההתיישבות החדשות -כך חזר הערוץ העיקרי לכפר 
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        במושב ובקיבוץבמושב ובקיבוץבמושב ובקיבוץבמושב ובקיבוץ: : : : פרק שלישיפרק שלישיפרק שלישיפרק שלישי

עלו על הקרקע בעמק יזרעאל שני  ,בתוך פחות משבועיים ,1921ספטמבר  ,א"בחודש אלול תרפ

ת תנועת העבודה שליוו א ,ישבותישני הישובים היו אבות טיפוס חדשים לצורות הת. ישובים

. בעמק יזרעאל המערבי עלה על אדמות מהלול גרעין ראשון למושב העובדים הראשון. מאז

שתי . בגוש נוריס עלתה על הקרקע קבוצה מגדוד העבודה וייסדה למעשה גרעין לקיבוץ הגדול

 -שאפיינה את תנועת העבודה עד אז  ,ישבותיישבות אלה הצטרפו לצורת ההתיצורות הת

לקבוצה  -בית אלפא  -שנה הצטרף הקיבוץ הראשון של תנועת השומר הצעיר ככעבור . הקבוצה

שהשם המתאים לה הוא  ,'ההתישבות העובדת' -ישבות שיתופיות ימכובדת זו של צורות הת

  67.'ההתישבות השיתופית'

 - שבות האולטימטיבית יישבות אלה ראו בה את צורת ההתייבכל אחת מצורות הת החברים

הויכוח על צורות . זה שחרור האשה לובכל ,לארץ ולהבראת העם ,ותר ליישובהמתאימה בי

התנהל  ,התאמתן למטרות הציונות ומטרות תנועת העבודה ,על יעילותן ,ישבות השונותיההת

עלתה  68,אופי מפלגתי ,לפחות באופן חלקי ,שנשאו ,ים אלהויכוחב. בעיתונות ובאספות שונות

  .אשהלא אחת שאלת ה

של נשים וגברים  ,לשאלה ממשית אשהשל הישובים על הקרקע הפכה שאלת ה מרגע העליה

סוגי העבודות בהם היא אמורה לעסוק והשתתפותה  ,מקומה בחברה ,אשהתפקיד ה. ממשיים

מויכוח ערטילאי לדיון בחיי  אשהשבות והיהפכו את הויכוח על צורות ההתי - בחיי הציבור 

באותה התקופה על פי כך גם בישובים הנוספים שקמו ו ,כך היה בנהלל ובעין חרוד. היום יום

מרכיב מרכזי בתפישה שלה שהשיחה היתה  ,דווקא בקרב הקבוצה. הדגמים של נהלל ועין חרוד

  . ישבות כמעט ונעלםיהדיון במקומה של האשה בהת -חברי השומר הצעיר  -

 אשהאלת החוברה ש ,כיוון שגם למושבים וגם לקיבוצים הגיעו משפחות ותיקות יחסית

בעיקר  ,ישובים רבים עלו על הקרקע כשמייסדיהם. לשאלת הטיפול בילדים כבר מלכתחילה

כמעט מייד נוספו משפחות חדשות של אנשי . מטופלים כבר בילדים ,מוותיקי העליה השניה

הדיון בטיפול . שבניגוד לקודמיהם לא חיכו במשך שנים להקמת המשפחה ,יה השלישיתיהעל

  .הפך מורכב יותר ויותר אשהמשפחה ולתפקידי ההיחס ל ,בילדים

                                                           
במלואה ובמיוחד מוציא  שהמסתמך על השתייכות התישבות זו לתנועת העבודה אינו מגדיר אותה' ההתישבות העובדת'השם  67

 ,כולל המושב ,ההתישבות השיתופית הוא המרכיב המשותף לכל צורת אלה. כפריים ועירוניים ,מכלל רעיון העבודה ישובים אחרים

 שאמנם סוג השיתוף בו שונה אבל עדיין קיים 

אחדות 'מבית מדרשה של  בעוד הקיבוץ הגדול היה צורת ההתישבות' הפועל הצעיר'הקבוצה והמושב אופייניים יותר ל 68

בן גוריון ראה בחברי מפלגתו שהקימו את המושב . 'אחדות העבודה'היו אנשי  ,כפר יחזקאל ,מייסדי המושב השני ,אם כי' העבודה

  ' בורגנים'כמי שנסוגו בהם מהאידיאולוגיה הסוציאלסטית והפכו ' כפר יחזקאל'



 

 

היו למעשה יצירות המחשבה של אנשי העליה השניה והיו  הקיבוץ הגדול ומושב העובדים

כך קמו  69.בחיים בקיבוץ ובמושב השתתפו גם אנשי העליה השלישית. מבוססות על ניסיונם

דה מסוימת גם לצרכים שנבעו מניסיון העליה השניה והותאמו במי ,בישובים אלה דגמי חיים

שהיא כולה יצירת העליה השניה אך המשיכה  ,כך גם הקבוצה. ולרצונות של הצעירים יותר

עניין זה בלט גם בכל הנוגע לחייהן של נשים . להתקיים ולהתפתח בתקופת העליה השלישית

 חלק ניכר מאמות המידה היו אמות המידה של. בקיבוץ ובמושב ,בקבוצה ,ולתפקידיהן בחברה

אבל חלק מהחיים עצמם  ,נשות העליה השניה וחלק מההישגים היו מבוססים על הצלחותיהן

לאנשי העליה  ,אמנם ,אנשי השומר הצעיר לא היו קשורים. היו חיי נשות העליה השלישית

הסתמכו  ,סיונות לניהול חיים בצורה שונהילאחר כמה נאבל  ,ויצרו דרכי חיים חדשות השניה

  .החיים שהתקיימו קודם להקמת בית אלפא במידה רבה על צורות

ישבות החדשות לגבי תפקידה של יכמה תפישות חדשות ומחודשות נוצרו בצורות ההת

עין  ,נהלל ,פרק זה יעסוק בעיקר בנשות דגניה. האשה בחברה ומקומה בישוב ובתנועת העבודה

בים ראשונים מתוך ההנחה שישו -ישבות יהת תאבות הטיפוס של כל צור -חרוד ובית אלפא 

זכרו גם ישובים אחרים כהמשך לדיון וי ,עם זאת. אלה יצרו את הדגם לאלה שבאו אחריהם

  . באבות הטיפוס הישוביים

הפכו תוך זמן קצר לנשים הציוניות האולטימטיביות  ,חברת הקיבוץובמיוחד  ,חברת המושב

מיונם של רבים ורבות ואת ד ןדגמים של החלוצה הזינו את דמיונה. של תנועת העבודה הציונית

  . עוד שנים אחר כך כדמות הציונית אליה נכון וחשוב לשאוף

    

  חברה בקבוצה. א

אל שתי הנשים שהיו . כבר בת כמעט תשע שנים ,דגניה ,היתה הקבוצה הראשונה 1919בשנת 

עזבה  -שרה מלכין  -יסדות יאם כי אחת מהמ(חלק מקבוצת המייסדים הצטרפו נשים נוספות 

במיוחד  ,מקומן ותפקידן של הנשים בקבוצה זו החל להתקבע). למשימות אחרות את דגניה

דגניה לא היתה . ביניהם היה בן חמשמשהגדול  ,מאחר ובשלב זה היו בדגניה כבר כמה ילדים

עשרה קבוצות -חמש ומנה בשנה ז ,האגרונום ,שמואל אטינגר -הקבוצה היחידה בתקופה זו 

ר כלל בסקירתו גם קבוצות עבודה זמניות וקבוצות של נשים אטינג. חברים וחברות 446ובהן 

עלו על הקרקע או  ,שחיו ביחד כמה שנים ,ישבותיאבל כמה מהן כבר היו קבוצות הת ,בלבד

ה של תנועת יכמוקד מרכזי לעשי ,אם כך ,בתקופה זו נתפשה הקבוצה 70.עמדו לעלות על הקרקע
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ים בקבוצה נתפשו כבסיס ליצירת דרכי דרכי החי 71.ישבות ייחודית להיהעבודה וצורת הת

כאלה המחייבות  ,כיוון שכך זכתה הקבוצה להתייחסויות נרחבות. החיים בתנועת העבודה כולה

  . אותה ואחרות שביקרו אותה ואפילו באופן קשה

יה השלישית יבראשית העל ,ה של תנועת העבודהידווקא בגלל מרכזיותה של הקבוצה בעשי

רוח הזמן היתה התרחבות וכפי שהעיר שלמה לביא . שבות שעבר זמנהייהיו שראו בה צורת הת

ישבות יהקבוצה הקטנה אינה מתאימה להת -אמרים שלו על רעיון הקיבוץ הגדול מבאחד מה

ולכן  ,כאמור ,הקבוצה לא התבססה על משנה סדורה 72.רחבה על פי צרכי התקופה והעם היהודי

על ביקורות . לתורה שבעל פה ובמעשה ,ממשי כּוונה הביקורת עליה לנעשה בקבוצות באופן

רוב הביקורת על . ועל כך בהמשך ,תורת המושב ותורת הקיבוץ -אלה נבנו תורות סדורות בכתב 

 ,קבוצת כנרתבבבבבדגניה ו ,הקבוצה היתה מבוססת על התנהלות החיים בקבוצות הוותיקות

  73.שהמבנה החברתי שלה היה יציב פחות

גם מי שמצאו את  ,רבים -זאת ועוד . ישבות זו חסידים רביםיהתלמרות הביקורת היו לצורת 

כמה . עלו לארץ כחלק מקבוצה וחיו בקבוצה ,ישבות אחרותיעצמם אחר כך בעיר או בצורות הת

יה יכך קמו במהלך תקופת העל. מהקבוצות הללו שאפו לעלות על הקרקע כקבוצה קטנה

את חלקן ש - קריית ענבים  ,קבוצת גבע 74,גניגר-'ודגניה ג' דגניה ב -השלישית כמה קבוצות 

ואת חלקן הקימו אנשי  ,יה השלישיתיהקימו אנשי העליה השניה אליהם הצטרפו אנשי העל

  . העליה השלישית

תפקידן ומעמדן של הנשים בקבוצה נתפש כמופת לדרך בה  ,יותר מאשר בתחומים אחרים 

כי  ,דומה. קבוצה להצלחה יחסיתבתחום זה נחשבה ה - דהיינו . נשים צריכות להשתלב בחברה

רות גדולה באופן יחסי וזוכות ינתפשו כמי שחיות בח ,הנשים בקבוצות ובמיוחד הנשים בדגניה

חזרו בכל פעם אל הישגים  ,שחיפשו דרכי חיים חדשות ,אנשי תנועת העבודה 75.ן רבולשווי

ומן של הנשים כשהגיעו לכתוב על מק ,הפוליטית תוההשתתפוהמשפחה  ,בתחום העבודה ,אלה
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שגם מצבן של נשים בקבוצות אינו  ,אם כי רבות ממנהיגות תנועת הפועלות טענו ,בחברה

  76.מספק

הגידול במספר הילדים . בתקופת העליה השלישית היו הקבוצות עצמן נתונות לתהליך שינוי

יה יהגידול במספר הקבוצות וכן אנשי העל ,התבגרות החברים ,ובמספר החברים בקבוצות

שינויים אלה . שינו את אורחות החיים בתוכן ,שנקלטו בהן והקימו קבוצות משלהם ,שיתהשלי

הם איתגרו את ההישגים אליהם . גם על תפקידן ומעמדן של נשים בקבוצות ,כמובן ,השפיעו

  . הגיעו עד אז והציבו אתגרים חדשים

גם . קופה זוהיו במגמת התרחבות בת ,השיתופית בתוכה ישבותיוההת ,תנועת העבודה כולה

כפי שהיא עולה  ,מטרת הקליטה הראשונית בקבוצות 77.הקבוצות נרתמו לקליטת חברים חדשים

כפי שאפשר היה אולי  ,היתה ביסוס המשק והקבוצה ולא ,ותיקים לחדשיםומיחסם של ה

בהתאם  ,'רוח הקבוצה'החברים החדשים היו אמורים להתאים ל. הקלה על מצב העולים ,לצפות

. ובוודאי להתאים לתפקוד בתוך הקבוצה ,צה הקטנה המבוסס על יחסים אישייםלרעיון הקבו

חושפים באופן מעניין  ,על המועמדים ועל הנקלטים זה מקרוב באו ,הדיונים על הקליטה ,כך

התשובה לשאלות מה מחפשים בחבר או בחברת קבוצה . את תפקידי הנשים והגברים בתוכה

  . חבר קבוצה אידיאלי או חברת קבוצה אידיאליתחדשים היא גם התשובה לשאלות מיהו 

 ,בדגניה .לקבוצותקבוצה עולה מתהליך קליטת החברים והחברות בנשים  תפקידן שלשאלת 

שחפצה להצטרף  ,עשר חברי קבוצה- אר יוסף ברץ לחבריו כחמישהית ,כחלק ממאמצי הקליטה

ואלה . כבר נשואות ששלוש מתוכן ,ברץ ציין כבר בתחילה 78.ביניהם חמש צעירות ,אליהם

: השניה. אחת תלמידת חכם יודעת היטב עברית ובכלל עושה רושם טוב: "מאפייניהן הנוספים

פועלת  - השלישית בת המושבה . וחברה נוחה מאוד] כך במקור[מהללים מאד בתור פועל 

לא (חמישית כמעט כל הזמן לא עבדה . רביעית עובדת בתור אחות בבית החולים בחיפה. טובה

ברץ מתייחס אם כן למצב המשפחתי ולידע ." בנוגע לאחרונה מגמגמים קצת). ה לה עבודההית

אבל דומה שהעניין המרכזי אליו ההתייחסות הרחבה  ,בעברית כמדדים ראשונים להתאמה

? נוחה ,מיומנת ,שרוצה להצטרף לקבוצה היא פועלת טובה אשההאם ה -ביותר הוא העבודה 

נשים היו בראש  - שקשורה בתפקידן של נשים בקבוצה  ,שבכך אפשר לראות מהפכה של ממ

 ,יות שנדרשו מהן הן יכולת השתלבות בעבודהוהמיומנ. כמו הגברים ,ובראשונה כוח עבודה

לרוב המונח פועלת . הנשים נזכרות כפועלות טובות ולא מוזכר באיזו עבודה. התמדה ,חריצות

  . מתייחס לעבודות שאינן עבודות שירות אך לא תמיד

ביחס לכמות . רכיב מרכזי בחיי הנשים בקבוצה לפני הקליטה ואחריה ,אם כן ,העבודה היתה

נשים וגברים נדרשו לשבוע  -ן בין נשים לגברים והיה בקבוצות שווי ,לשעות העבודה ,העבודה
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הדבר עולה גם מיומני העבודה של קבוצות . עבודה מלא ללא קשר להיותם נשואים או הורים

 ,ם זאתע. של עצם עבודת האשה ואף עבודת האם לא עלתה שוב בתקופה זו השאלה 79.שונות

כך שלחו . במיוחד עבודת אמהות ,פחות כרווחיתחלק מחברי הקבוצות התייחסו לעבודת נשים 

  80.כנרת בתקופת הולדת הילד הראשון והשניבחברי גבע חבר שיעזור בפרנסת הנשים שישבו 

ת השירות בעלות ולרוב בעבוד -בודה בה עבדו נשים ניכר באופן ברור בסוג הע השוויוןאי 

ת בעלות וצור ובעבודיבי -לעומת סוג העבודה בה עסקו גברים  -הסטטוס החברתי הנמוך 

ניתן לאתר כמה צעדים  ,ת שירותיםואבל למרות שרוב הנשים שובצו לעבוד. סטטוס גבוה

אפשרות בחירה יותר  -חשובים לטשטוש ההבדלים המגדריים במקצועות העבודה ובמיוחד 

 - אמנם היו כמה ענפים בהם עבדו רק גברים . דוגמא אחת היא קבוצת גבע. רחבה בתחום זה

אך ברוב הענפים עבדו . כגון תפירה ,עבדו רק נשים םוכמה ענפים בה ,בעיקר בגידולי השדה

היו  נשים. רפת מצד שני ,טיפול בילדים מצד אחד וגן ירק ,מטבח ,כך בכביסה -נשים וגברים 

לא רק שנשים עבדו במשק  -הווה אומר . רות אבל לא היחידותיות השעעדיין רוב במקצו

 -דות שבדגניה בראשיתה נחשבו לתפקידי נשים בלבד ואלא שגברים שובצו לעב ,היצרני

בהיקף  ,תופעה דומה. שנות השלושיםתוך מצב שנמשך אל  ,במכבסה ובטיפול הילדים ,במטבח

  81.בה נכנסו גברים בתורנות לחלק מעבודות השירות ,וא בדגניהאפשר למצ ,מצומצם יותר

שיבוצן של נשים במשק היצרני ובעיקר שיבוץ גברים  -את הגמישות בסידור העבודה 

מספר החברים . אפשר לזקוף גם לזכות שיטת סידור העבודה בקבוצה -עות השירותים ובמקצ

 - ואכן . ונותיהם וגמישות מסוימתהקטן יחסית אפשר התחשבות בצרכי החברים והחברות וברצ

בכל יום לאחר ארוחת הערב סידרו . בה נקבע סידור העבודה בשיחה ,הדבר בולט במיוחד בגבע

את השיחה ריכז חיים רוזן והוא שקבע את סידור . חברי גבע ביחד את העבודה ליום המחר

מהלך זה . צונםאך קולם של החברים והחברות נשמע וחלקם סודרו על פי ר ,העבודה הראשוני

פשר גמישות רבה יותר יאך הוא א ,הוא דרש זמן והתחשבות והקשבה ,לא היה פשוט וקצר

אבל גודלן של  ,גבע יוצאת דופן בתופעה זו ,אמנם 82.ענות לצרכי החברים והחברותיוה

כרות בין החברים אפשרו גמישות גם בקבוצות בהן סידור העבודה היה יהקבוצות האחרות והה

א היתה כוללת ולא תמיד באו החברות לידי לרצונות החברות בההתחשבות . יותר אורתודוקסי

  .סידור העבודה הגמיש הביא תוצאות רצויות יותר לנשים -ובכל זאת  ,ביטוי
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וש בחלוקת עבודה על פי מגדר בקבוצות להישגים הקודמים של טעוד יש לזקוף את הטש

זכות שלא עמדה לדיון  ,לעבודה מלאהשל האשה  העצם זכותה וחובת. נשות תנועת העבודה

יצור יענפי  ,גם יצירתם של ענפי עבודה בעלי סטטוס גבוה. היתה הישג התקופה הקודמת ,נוסף

הם תוצאות מאבקי הפועלות  ,חקלאיים שהיו פתוחים לנשים ואף נחשבו נשיים במובהק

מתאימות גם חלק מענפי העבודה כמו רפת ולול נתפשו כעבודות  ,ואמנם. בתקופה הקודמת

אבל לרוב נשים היו עובדות  ,ת אלהולעתים נדרשו נשים למאבק כדי להשתלב בעבוד. לנשים

  .מרכזיות בענף

גם אם עבדו בהם  ,התמחות נשית מיוחדת - היו אף ענפים חקלאיים שנחשבו לנשיים בעיקר 

נועדה לעתים קרובות . ענף שנחשב בכל הקבוצות לענף חקלאי נשי היה גן הירק. לצד גברים

כך למשל . ישבות נוספות ליצירת עבודה לנשיםיהקמתם של גני ירק בקבוצות ובצורות הת

: יה על הקרקעיששהתה בכנרת עם העל ,כפי שכתב חיים רוזן לבת זוגו ,הקמת גן הירק בגבע

ואנחנו חושבים לזרוע ולשתול את כולה שזה יעסיק [...] בשביל גן מצאנו דווקא מקום מצויין "

כיוון שהענף  -מציאת מקום לגן הושפעה גם היא מתפישה זו  83."ל הצעירות שלנובטח את כ

הבולטת בתחום . ענף נשי נוסף היה הרפת. יועד לנשים הועדפו חלקות קרובות לנקודה ומוגנות

ברץ הקפידה על . שכפי שכבר הוזכר כאן היתה ענף לנשים בלבד ,זה היתה הרפת בדגניה

בקבוצות אחרות עבדו נשים . בטיח את שילובן בענפים יצרנייםתעסוקת נשים בענף זה כדי לה

  84.אך היא לא היתה ענף בלעדי לנשים ,לא מעטות ברפת

תהליך זה היה . צעותקהתמ -למרכזיות העבודה בתפקידן של נשים בחברה היה מימד נוסף 

זה בולטת בתחום . מו ניכר בכמה מקריםורק בחיתוליו בראשית שנות העשרים ובכל זאת ריש

שיצאה כמה פעמים להשתלמות מקצועית  ,מרכזת ענף הרפת בדגניה ,מרים ברץ ,שוב ,היא

נשים אחרות יצאו  85.חוץ לארץבומאוחר יותר גם  ,1916בשנת עוד בבן שמן  ,בתחומה בארץ

  . להשתלמות מאוחר יותר

מהלך מקביל לטשטוש החלוקה למקצועות על פי קווים מגדריים ולכניסת נשים לענפי 

היה  ,אף שנראה מינורי למדי ,דומה ששינוי זה. צור הוא שינוי בתפישת ענפי השירותיםהיי

. הרדיקלי יותר והשפיע על חייהם של גברים ובמיוחד על חייהן של נשים בצורה רחבה יותר

ואחר כך גם  ,בקבוצה. מהלך זה היה הפיכתם של עבודות השירות לעבודות נראות ומתוגמלות

הן נעשו מחוץ . הטיפול בילדים ועוד עבודות של ממש ,הכנת האוכל ,היו הכביסה ,בקיבוץ

בחברות אחרות היו עבודות אלה . לבית ולכן הפכו נראות יותר והוגבלו בשעות עבודה מסודרות

. משמע אינן נגמרות לעולם -שאין עליהן תגמול ממשי ואין להן שעות  ,עבודות שקופות
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ה שהיתה שוות ערך לחקלאות מבחינת חובתו של הכביסה היתה עבוד ,לעומת זאת ,בקבוצה

היא נעשתה פחות או יותר באותן שעות . החברתי סגם אם לא מבחינת הסטטו ,האדם העובד

עניין ההשתלמות התקיים גם . והיא דרשה מיומנויות מסוימות ונרכשות ,והתנאים היו דומים

חשבה פחותה מבחינת העבודה בשירותים נ ,עם זאת. והרחיב תפישה זו בענפי השירותים

  .הכבוד של העובד או העובדת

על פי מכתבו של ברץ על קבוצת הנקלטות  ,מאפיין נוסף בעל חשיבות לנשים בקבוצה

. גם אם הוזכר בצמצום ,היה זה העניין הראשון שעלה במכתב. היה מצבן המשפחתי ,בדגניה

שי דגניה שלא נישאו ברץ הזכיר מי מהנשים נשואה והזכיר את הרווקות כשידוך אפשרי לאנ

כך למשל . גם בקבוצות אחרות היה המצב המשפחתי של הנשים אחד המדדים לקליטה. עדיין

 ,גולדה מאירסון ,התאכזבה לגלות שמועמדת טריה ,שישבה במרחביה ,הקבוצה האמריקאית

קבוצה זו העדיפה רווקות כיוון  86.נשואה ולכן לא תוכל להתאים לאף אחד מהרווקים במקום

קיום משפחה שידר . קלטו בתקופה זו רק משפחות ,לעומת זאת ,בגבע. יה היו רווקיםשחבר

  87.בגרות והתאמה גם בגיל ובמצב החיים ,אחריות ,קביעות

בעניין גברים כמעט . התייחסות זו למצב המשפחתי של הנקלטים אופיינית במיוחד לנשים

. למשפחה לא נקטע בקבוצהדומה שהקשר בין האשה . ולא חקרו האם הם נשואים או רווקים

חסות היתה למשפחה יאם היו נשואות ההתי. נשים נתפשו כמעט תמיד כחלק מזוג או ממשפחה

  . ואם היו רווקות התייחסו אליהן כאל אפשרות לנישואים עם חברי הקבוצה ,כולה

אמנם בדגניה חיו כמה . בשנות העשרים הפכה המשפחה לאחד המאפיינים של הקבוצה בכלל

אבל רוב חברי הקבוצה וחברותיה  ,שהבולטת מביניהן היא יעל גורדון ,לא נישאוחברות ש

בתקופת . מרכזיות המשפחות הביאה גם את נושא חינוך הילדים למרכז הבמה. הקימו משפחות

ובקבוצות אחרות הוא נוצר עם  ,יה השלישית היה החינוך המשותף בדגניה עובדה מוגמרתיהעל

קבוצה זו עלתה על הקרקע כשהיא . כך בקבוצת כנרת וכך גם בגבע 88.באופן מידי ,לידת הילדים

בית . ההתיישבותכבר מטופלת בכמה ילדים ואחריות הקבוצה עליהם היתה מלאה עוד טרם 

 ,כמה חודשים אחר כך ,הוא נבנה באביב. יה על הקרקעיהילדים תוכנן כמעט מייד עם העל

  89.הראשון חינוך משותף מהרגע -יד בארבעה ילדים יואוכלס מ

היה ברעיון זה ביטוי לשותפות הקבוצה ולצורך  -משמעות החינוך המשותף היתה כפולה 

אבל הטיפול המשותף נתפש גם כמשחרר את . לחנך דור חדש של ילדים על ערכים חדשים

מי שדואג לילדים הן המטפלות  -לא רק בפינוי הזמן אלא גם בפניות נפשית  ,האמהות לעבודה
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ביום  ,חברה ופוליטיקה ,ה האחרונות יכולות להיות פנויות יותר לחיי עבודהאל ,ולא האמהות

  90.בה לא היתה מעולם לינה משותפת ,הדבר נכון גם לדגניה. ובלילה

החינוך המשותף לא נבנה רק על בית הילדים המשותף אלא גם על האחריות המשותפת 

תמיכה בבאה לידי ביטוי ש ,סביב החינוך המשותף צמחה אחוות נשים. הכללית על הילדים

חברות דגניה חלקו את האחריות בין השאר בהתכתבות . הדדית רחבה של אמהות ונשים זו בזו

במכתביה הפרטיים של חיותה  91.הטיפול בהם והאחריות עליהם ,ענפה ביניהן בנושא הילדים

ה של אבי -מתברר עד כמה תמכו בה נשים בדגניה בגידול בתה לאחר מות יוסף  ,למשל ,בוסל

חברותיה היו . בוסל היתה חולה ונסעה מדי פעם גם לצרכי ציבור מחוץ לדגניה. הילדה

מופיעות התייחסויות  ,כמו גם במכתביה של ברץ ,במכתביה. אחראיות על הילדה בזמנים אלה

ממכתבים אלה . מאפייני התנהגות של כל אחד מהםללצרכיהם ו ,לילדים של הקבוצה כולה

יבות זו לעבודתה והנשים היו מח. ל הנשים לילדי הקבוצה בכללעולה מחויבות רחבה ש

יה זיכרונותגם מ ותאחווה וחברות מסוג זה עול. ולפעילותה הציבורית של זו וזו לילדיה של זו

ותיארה את יחסן החם של נשות גבע  1926יהודייה אנגליה שביקרה בגבע בשנת  ,של מניה הררי

השיחות הערות והמעורבות  ,התמיכה ההדדית את ,חהאליה וזו אל זו בעבודה ובשעות המנו

חברות עמוקה זו התקיימה בקבוצה באופן כללי ולא היתה אופיינית רק  92.הגדולה בחיי המשק

לחינוך . נשים אחרותאצל בכל זאת בכמה תחומים מצאו הנשים כתף תומכת דווקא  .לנשים

  . יות עמוקות ומחייבות אלהוהילדים היה מקום בידיד

חברות זו  -זאת ועוד . שלצד החברות העמוקה היו גם צרות עין ומריבות ,יין עם זאתיש לצ

למרות  ,נעזרה פחות בנשים אחרות בגידול ילדיה ,למשל ,מרים ברץ :לא הקלה על כל הנשים

עדר יה. פוליטית- שבן זוגה שהה מחוץ לקיבוץ חלק ניכר מימות השבוע עקב פעילותו הציבורית

בכל זאת אפשרו לה החיים . דתה גזלה ממנה זמן ומאמץועיקר כיוון שעבב 93זה היה קשה לברץ

  . בקבוצה לגדל ילדים ולעבוד בעבודה תובענית בו זמנית למרות נסיעותיו של בן זוגה

על מדד זה . ידיעת העברית -ברץ במכתבו מזכיר עוד מדד אחד להתאמת הנשים לדגניה 

. וב הנשיות בתקופה זוצעותי לעיממש אך הוא היה ,מקורות אחריםבנכתב מעט במכתב ו

ידיעת השפה . מוחלט של חיי הקבוצה בעבריתהרוב ההתנהל  ,כמו בקבוצות אחרות ,בדגניה

השפה העברית היתה ידועה לגברים  - כזכור . היתה חשובה ביותר להשתלבות בחברה ובעבודה

וככל  ,בקבוצה בכל זאת שאלת העברית כמעט אינה מופיעה כמדד לקליטה. יותר מאשר לנשים

ידיעת השפה . הנראה הפכה השפה למובנת מאליה ואפשר היה ללמוד אותה גם תוך כדי החיים

ידיעת . מרים זינגר שהגיעה לדגניה כדי להיות גננת -היתה קריטית בקליטה אחת בדגניה 

                                                           
 104' דברי פועלות עמ ,יפה-שושנה רכטהנד 90

 תהתכתבויו ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,שנות העשרים ,עליזה שידלובסקי לחיותה בוסל 91
 2תת תיק  ,1תיק  ,מכל אחד ,תולדות ,ארכיון גבע ,'פרק הקיבוץ בספרה של מניה ההרי' 92
  20- שנות ה ,מכתבים ליוסף ,תיקי מרים ברץ ,ארכיון דגניה ,מכתבים שונים ,מרים ברץ 93



 

 

זינגר היתה אמורה . העברית שלה היתה חשובה לחברים כיוון שהיתה אמורה לחנך את הילדים

אבל יכולותיה היו פחותות מהמצופה והיא עבדה  ,ע אחרי שלמדה את השפה בירושליםלהגי

 אהעברית לא היתה עוד שאלה אל - יוצאת מכלל זו היא המוכיחה את הכלל  94.שנה בגן הירק

 השהגיע ,היא היתה רווקה -זינגר היתה דוגמא לתופעה אחרת שנדונה כאן . מובנת מאליה

  95.עניין ששימח את הקבוצה כולה ,הקבוצהלדגניה ונישאה לאחד מרווקי 

המעורבות החברתית  -חיי הנשים בקבוצה  לשברץ לא הזכיר במכתבו ממד חשוב נוסף 

כך כתבה . אך רעייתו מרים הזכירה מדד זה. התנועה והלאום ,והפוליטית שלהן בחיי הקבוצה

מנוחה ופין  ,רהמרים כפי הנראה ע: "בראשית שנות העשריםלמשל על הנשים החדשות בדגניה 

חוזר בהתייחסות לחיי  - ערה –מושג זה  96."פנינה גם ולא יותר ,מנוחה גם כן ערה. נחמדים

ככל הנראה יש ? זו' ערות'מהי . במכתביה של ברץ הוא עולה כמושג חיובי. הציבור ולעבודה

נרמזת ממושג זה השתתפות גם  ,עם זאת. במושג שילוב של מזג נוח והשתתפות בחיי החברה

השתתפות בחיי הציבור . מעורבות בנעשה בקבוצה ובמשק -בחיי הציבור במובנם הפוליטי 

ומי  ,אם כי בצורה פחות בולטת ,נחשבה אם כן מעלה נוספת ומאפיין נוסף לאשה בקבוצה

  .שראו בה חיוב היו בעיקר נשים

ם ואליהם נוסף ג ,שני המדדים העיקריים להתאמה לקבוצה היו אם כן העבודה והמשפחה

בראש  -מדדים אלה מצביעים על תפקידה ותפקודה של אשת הקבוצה . חברתי-הממד הציבורי

העבודה היתה יצרנית בחלקה ותוצאה של מומחיות . ובראשונה העבודה ואחר כך המשפחה

פשר לנשים להשתחרר יאך החינוך היה משותף וא ,הקשר המשפחתי היה חשוב. בחלקה

 ,נשות הקבוצה נחשבו כמי שזכו לחיות חיים מלאיםש ,פלא אם כןילא י. למטלות אחרות

  .שנשיותן כמעט ואינה עומדת להן למכשול

 ,במהלך התקופה טענו כמה נשים ותיקות בקבוצות לשחיקת מעמד הנשים בתוכן ,עם זאת

-תנועת הפועלות בארץ'טענה זו עלתה גם בספרה של עדה פישמן . בעיקר מעמדן בעבודה

קבוצות ועם גידול מספר החברות בהן החלו להראות סימני נסיגה עם ריבוי מספר ה: "'ישראל

פישמן התייחסה באמירה זו גם  97.[...]"לאחור מצד החברה ביחס לקבוצה ולחיים הקיבוציים

 ,אבל היא שיקפה הרגשה קיימת בין חברות דגניה ,להם יוקדש כאן מקום נפרד ,לקיבוצים

קר בהתרכזותן של נשים בענפי השירותים הן התמקדו בעי 98.שחלקן היו חברות קרובות לה

החברה והפוליטיקה כמרכיבים עיקריים  ,ובהתכנסותן אל תחומי הבית תוך וויתור על הקבוצה

  . בחייהן
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בשחיקה במצבן  ,ולו באופן חלקי ,ותיקות יותר ראו בצעירות אשמותונשות דגניה ה

היא . ה באופן נחרץ עמדה זוהביע ,יוסף ,במכתביה לבן זוגה ,ברץ. מעמדן של נשים בקבוצהבו

הן מתעייפות ומבקשות . חקלאית ,כי הצעירות אינן מתאמצות להישאר בעבודה ממשית ,טענה

ברץ האשימה אמנם גם את  99.ותיקות יותרועבודה בשירותים ובכך שוחקות את הישגיהן של ה

עירות אך היא ראתה גם בצ ,החברה בדגניה בכך שאינה מעודדת את הנשים להמשיך בעבודתן

מאבק על מקומה של האשה בחברה ה ,על פי תפישתה של ברץ ושל חלק מחברותיה. אשמות

מצד שני זהו מאבק . מחייב מאמץ תמידי והצעירות אינן נותנות כתף בצורה מלאה במאבק זה

דה ושגם אם היא מאפשרת לנשים להשתלב בחיי עב ,מתמשך בגלל שמרנותה של החברה

. כאשר מופיע קושי םותן לחיים אלה ואף מעודדת אותן לוותר עליההיא אינה מחייבת א ,תיצרני

לא יצרניים התפקידים הקושי כזה יכול להיות קושי פיזי של האשה אבל גם קושי למלא את 

  . בקבוצה וקושי לטשטש תפקידים מגדריים בעבודה ובבית

בגידול  ותיקות בדגניה תלתה פישמן את הבעיה לא בנשים הצעירות אלאולעומת הנשים ה

וכן  -כביסה ובישול  - רות ית השושמחייב נשים רבות יותר לעסוק בעבוד ,במספר הילדים

ה של הנשים היא להסתגר במשפחה ישככל שרבים הילדים הנטי ,היא טענה 100.בטיפול בילדים

וי 'זו גם טענתה של סילביה פוגל ביז. וחלקן אף עזבו את הקיבוץ או הקבוצה מסיבה זו

כי בשנות  ,וי טענה'פוגל ביז. שעוסק באמהות בקיבוץ ובקבוצה ,'ומהפכהאמהות 'במאמרה 

ה החברתית יפייהעשרים החל תהליך התכנסותן של נשים לבית ולמקצועות הטיפול בגלל הצ

. השוויון בין גברים ונשים בקבוצות-היה זה גורם שהרחיב את אי. שנשים יתרכזו במשפחה

תחילתה של נסיגה בתפקידי הנשים את זיהו  ,ותיקותוהכמו פישמן ונשות דגניה  ,וי'פוגל ביז

  101.בקבוצה בתקופה זו

תיארה את  1922בדיווח שנתנה מרים ברץ לועידת הפועלות בחיפה בשנת  ,למרות כל אלה

 ,גן ,עופות ,יש לנו רפת: "מצבה של האשה בקבוצה כטוב יותר מאשר בכל צורת חיים אחרת

השולטת . ברפת רק צעירות. ל עבודות אקטיביות מאודהכ. כביסה וטיפול בילדים ,מטבח ,בית

במטבח עובד צעיר [...] ממכירת פרות עד קניה . העיקרית האשה ברפת מדבר גדול ועד קטן

. [...]" בבית ובילדים עובדות רק פועלות. בכביסה עובדים צעירים וצעירות. ושלוש צעירות

שהיא יכולה להשתתף בכל העבודה מפני  ,ההרגשה הכללית טובה היא מאוד: "והיא מוסיפה

  102."יש לה החופש הגמור. [...] ובכל החיים
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במיוחד בתחום  -חלק ניכר מהישגי התקופה הקודמת  ,אם כך ,הנשים בקבוצות שימרו

. הישג זה אינו מבוטל. המובן מאליו היה שנשים עובדות מחוץ למשק הבית - ראשית . העבודה

הזיהוי בין נשים . הן עבדו לא מעט בענפי המשק היצרנירוב הנשים עבדו בענפי השירותים אבל 

אך  ,גם אם במספרים קטנים ,לעבודות השירות הצטמצם בעקבות כניסת גברים לתפקידים אלה

ת השירות והוצאת רוב עבוד. זיהוי זה המשיך להיות מרכזי בחיי העבודה של הנשים בקבוצות

גם אם התגמול החברתי שלהן היה  ,אותן לנראות ומתוגמלות המחוץ לתחומי הבית הפכאל 

התרחבות המשפחה יצרה מצבים מורכבים למדי לאמהות בקבוצה ויצרה בסיס  ,עם זאת. נמוך

המאבק המתמשך לשינוי מצבן . ליצירת אי שוויון בחלוקת העבודה בתוך המשפחה ובקבוצה

עיקר שחיקה שתבוא לידי ביטוי ב ,של נשים בחברה נשחק עקב כך ועקב התמסדות החיים

תפקידן ומעמדן  ,מצב זה של הנשים בקבוצה היה נקודת מוצא לדיון במקומן. בשנים הבאות

  . ישבות חדשות של תנועת העבודה ובמיוחד במושב העובדיםישל נשים בצורות הת

  

  " האשה במושב העובדים. "ב

 מושב העובדים היה. הדיון במקומן של נשים במושב העובדים הקדים את הקמתו של המושב

. ממספר הדונמים שתקבל כל משפחה ועד המבנה הפיזי של המושב - יצירה מתוכננת לפרטיה 

שפרצה  ,שלא כמו הקבוצה ,שהחברה המושבית היא חברה משפחתית ,ההנחה הבסיסית היתה

מרכזיותה של המשפחה . את גבולות המשפחה כיחידה חברתית ובמיוחד כיחידה כלכלית

לכרסם  ,שת חלק מהמבקרים ובעיקר המבקרות של שיטה זועל פי תפי ,בחברה המושבית יכלה

ההתבססות על המשפחה ועל המשק  -במילים אחרות . בהישגים אליהם הגיעו הנשים בקבוצות

המשפחתי איימה לשחזר דפוסי מגדר האופייניים למשפחה המסורתית ולהחזיר את הנשים 

היא לא  ,זאת עבודה מתוגמלת שוב לא תהיה ,כיוון שעבודות הבית לא ייעשו במשותף. הביתה

עבודות הבית  -זאת ועוד . תתבצע במרחב הציבורי ולא יהיו לה שעות עבודה מוגדרות

אבל כמו . תדרושנה מהנשים את כל זמנן והן לא תוכלנה להתפנות לעבודה במשק היצרני

 אמנם גם מנוחה על זרי. הישגי העבר לא אפשרו חזרה לחיים שמרניים ,גם במושב ,בקבוצה

דווקא המשק  ,אך כאן ,הדפנה לא התאפשרה והנשים המשיכו במאבק לשינוי מקומן בחברה

המשפחתי זימן אפשרויות חדשות לחלוקת העבודה בין גברים לנשים בהתבסס על היחסים 

  . המיוחדים בתוך המשפחה

גלגולו המעשי הראשון  103.כשקמה נהלל היה רעיון המושב וותיק בקרב אנשי תנועת העבודה

שאיפשר לפועלים שעבדו במושבה לקיים  ,ישוב קטן לצד המושבות -' מושב הפועלים' היה

                                                           
מצד שני חששו הפועלים . ראשיתו בייאוש של רבים מהפועלים מכיבוש העבודה במושבות ומרצונם להתישבות עצמאית 103

ביקשו להקים צורת התישבות מיוחדת שתאפשר עצמאות מסוימת אבל לא  לכן ,מהפיכה לבעלי אדמות ורכוש ,מברגנת' התאכרות'מ

 בעלות ממלאה על אדמה



 

 

היה הידוע מבין  ,שקם לצד המושבה פתח תקווה ,עין גנים. משק עזר לצד עבודתם השכירה

שנולדה מתוך הצורך להקל על מצבם של הפועלים  ,צורת התיישבות זו. מושבים אלה

היו שראו במושב פתרון . אישים בתנועת העבודההציתה את דמיונם של כמה  ,במושבות

. ישראל ואולי גם לבעייתו של העם היהודי כולו-אולטימטיבי לבעיית הפועלים היהודיים בארץ

את הלהט של רעיון זה ביטא בצורה החריפה ביותר יוסף חיים ברנר בסיום המסה החשובה שלו 

תיאור מייאש של חיי היהודים  לאחר. 1914-שהתפרסמה ב ,'הערכת עצמנו בשלושת הכרכים'

-מושבי: כוסף החיים שבנו לוחש לנו תקוה: "וכסיום אניגמאטי למסה הוא כתב את השורות

   104."האחת והיחידה. זוהי הריבולוציה שלנו - פועליםפועליםפועליםפועלים- - - - מושבימושבימושבימושבי    .פועלים-מושבי ,פועלים

ככל נרגשת  ,וקריאתו ,שראה במושבי הפועלים פתרון לבעיה כוללת ,ברנר לא היה היחידי

יצחק וילקנסקי כתב סדרה של מאמרים על . לא היתה החשובה שבהתייחסויות לנושא ,שתהיה

היה ממובילי פיתוח המשק המעורב  ,האגרונום ,יצחק וילקנסקי. 'הפועל הצעיר'המושב ב

המשקים אמורים היו  -ישראל ורעיון המושב היה קשור מבחינתו גם לעניין זה -היהודי בארץ

כך ראה וילקנסקי מקום . ומשפחתו ולכלול גם ענפים כגון רפת וגן ירקלהחזיק את הפועל 

 ,'על מושבי הפועלים'שכתב מאמר בשם  ,גם ברל כצנלסון 105.מיוחד לאשה הפועלת במושב

המקצועות הכי חשובים בשביל המשק : "קשר בין המושבים לבין ייסודו של המשק המעורב

אבל דווקא מושבים אלו הם אחד [..] שה הם בשבילנו ארץ לכוב ,ירקות ומחלבות: הזעיר

  106."שלנו אל הדרך הרחבה של עבודה חקלאית רהאמצעים הכי בטוחים לצאת מהמיצ

היה עוד שלב במסכת המושב ושכלול של  ,פרי תכנונו של אליעזר יפה' מושב העובדים'

הרעיון המרכזי היה משק חקלאי עצמאי לכל משפחת פועלים על אדמת . השלבים הקודמים

ולאפשר את  ,ללא עבודה שכירה ,המשק אמור להתקיים מעבודה עצמית של משפחה. לאוםה

היה פרוגרמה  1919שהוציא יפה בשנת ' ליסוד מושבי העובדים'הספרון . קיומה מעבודה זו

בניגוד לצורות  ,יפה ראה בעצם קיומה של פרוגרמה מסודרת. מפורטת ביותר לרעיון זה

שלב של בנייה  ,נדבך חשוב לבניין העם והארץ ,מאליהן שקמו כמו ,ההתיישבות הקודמות

  107.מסודרת שחשובה לקיום יציב של עם

אכזבה . יפה פיתח את רעיון מושב העובדים מתוך אכזבה מסוימת מרעיון הקבוצה ומימושו

תלה את הכישלון העתידי של הקבוצה בקרב  ,כך. זו נבעה מתפישתו על היחס בין אדם לאדמתו

על פי יפה קשר זה הוא קשר ארוטי ולכן . בקשר המיוחד בין הפועל לאדמהרוב המתיישבים 
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מרגיש אני כי כל מי אשר ספג לתוכו את נשמת : "ואינו מאפשר שיתוף ,מחייב אקסקלוסיביות

לא יסכים עוד להתייחד עם הנשמה הזאת ברשות  ,'יחידתו'האדמה להיותה חלק מנפשו 

תוף באדמה הזכיר יפה את הניגוד בינה ובין רק כבעיה נוספת על בעיית השי 108."הרבים

כתב יפה והוסיף  ,"חיי הקבוצה מפריעים את ההרמוניה בחיי המשפחה: "[...] המשפחה

כך היתה אמנם היחידה המשפחתית  109[...]".המשפחה הן היא יסוד טבעי ועיקרי בחיי העם "

 -זאת ועוד . של יפהכל זאת על פי תפישתו  ,ליחידת הבסיס של המושב אך לא הסיבה להקמתו

 ,מושב העובדים של יפה לא אמור היה לוותר על השיתוף בין העובדים ועל האחריות ההדדית

כך התבסס מושב העובדים על קרקע לאומית בחלקות שוות לכל . אלא רק לשנות אותם

  .וכן על עזרה הדדית ,שיתוף בחלק מאמצעי הייצור ,משפחה

במיוחד מכיוון  ,פחתי אינו מאפשר חופש לנשיםכי יטענו כנגדו שהמשק המש ,יפה ידע

ליסוד מושבי 'כבר ב ,המענה של יפה לטענה זו. שאינו מאפשר יעילות ושיתוף בעבודת הבית

 אשהאם זאת תעודת ה ,הרי בכלל מותר להתחיל לפקפק: "היה חד ביותר ,'העובדים

לעצמו בחוברת זו  כתב על עצם שיוך עבודת הבית לאשה וניצל את המקום שיצר - 110."ותקנתה

כנגד התכנסותן לתפקידים  ,הוא טען כנגד שעבודן של נשים למשפחה. 'שאלת האשה'לדיון ב

למעשה . שלטענתו אופיינית למושבות ולקבוצות כאחת ,לאחר הולדת ילדן הראשון' נשיים'

כי לא נמצאה עדיין שיטה טובה להסדר ציבורי כללי לחינוך הילדים ולעבודות הבית  ,טען

  . כי החינוך המשותף כפתרון לבעיה זו יכול להתקיים גם במושב ,עם זאת הצהיר יפה. נותהשו

לפתור לפחות באופן חלקי את בעיית העבודה  ,על פי יפה ,המשק המשפחתי אמור היה

שמבוססת על אינטימיות  ,שכן הוא יאפשר חלוקת עבודה בתוך התא המשפחתי ,לנשים

למעורבות הן בניהול  אשהכמות העבודה תחייב את ה - ני ומחויבות מצד אחד ועל הכרח מצד ש

שהוא המשק המתאים ביותר למושב על פי  ,המשק המעורב. המשק והן בטיפול היומיומי בו

והעומס של המשק המשפחתי המעורב  ,ירקות ,לול ,רפת - יכוון לענפים שיתאימו לנשים  ,יפה

  . יחייב עבודה רבה של נשים מחוץ למשק הבית

כי  ,הרחיב תפישה זו וטען ,שיצא בחודש בו קמה נהלל ,במאמר מאוחר יותר ,ורדוןג. ד. א

המשק המשפחתי ויחסי המשפחה בתוך המושב כולו הם הפתרון לשאלת האשה בכלל ועבודת 

מתוך עמדת התחדשות החיים על התחדשות האישיות המשפחתית בחיים : "נשים בפרט

חרותה השלמה של האשה וזכותה  ,יונית וישרהבתור תוצאה הג ,יוצאת ממילא - הציבוריים 

 ,יחסו של גורדון היה רומנטי ואורגני 111."להשתתף בכל ענייני החיים הפרטיים והציבוריים
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גורדון ראה במושב הרחבה של . שהתייחס למשק המשפחתי כאל פתרון ארגוני ,בניגוד ליפה

בשל כך התנגד . יותר וככזה כארגון שבו האשה תגיע לשוויון והשתתפות רחבים ,המשפחה

  112.גורדון לרעיון החינוך המשותף במושב

התייחס יפה לנושא  ,בעיקר על רקע מרכזיותה של המשפחה ברעיון המושב ,באופן מפתיע

בנות ישראל אשר לא מצאו את דרכן : "או בהגדרתו שלו ,הרווקות -שלא הרבו להתייחס אליו 

הוא . ואת הקושי הגדול להתמודד איתה יפה הדגיש את חשיבותה של השאלה." לחיי המשפחה

שאינה חלק ממשפחה  אשהה ,כמו בחברה המסורתית ,כי גם בה ,טען כנגד החברה בה הוא חי

; שאל יפה" ?כי אין קניין וזכות חיים לאשה אלא בבית בעלה: "אינה זוכה להיכלל בציבור

יגרע חלקה בנחלת  אשה כזו ,או לא נמצא לה איש אשר יקרא שמו עליה ,ואשה אשר לא מצאה"

וכך  ,שאלת הרווקה לא חמקה אם כן מעיניו והוא ראה במושב פתרון גם לשאלה זו 113"?העם

וכשם . ובתכנית למושבי עובדים העתידים צריך להינתן מקום לנשים כמו לאנשים: "הצהיר

או שאינם  ,אם הם בעלי משפחה או רווקים ,שבכניסת אנשים למושבים אין בודקים אחריהם

כן ישנה הזכות לנשים להיכנס לחברות למושבים מבלי אשר  ,ם כלל להיכנס לחיי משפחהעומדי

   114."יחקרו אותן ועל אודותיהן אם הן עומדות להינשא בזמן מהזמנים או לא

שביקשו לממש את רעיונותיו פחות או  ,התרכזה סביב יפה קבוצה של אנשים 1919בשנת 

ועד הקמתה של ' ליסוד מושבי עובדים'פרסום בשנתיים שחלפו בין . יותר ככתבם וכלשונם

הפועל 'אנשי  ,שהיה מורכב ברובו מוותיקי העליה השניה ,נהלל התארגן גרעין למושב הראשון

הוא  -להקמת מושב ' אחדות העבודה'מעט מאוחר יותר התארגנה גם קבוצה מחברי . 'הצעיר

יה נאמן לרעיונות של שעלה על הקרקע כמה שבועות אחרי נהלל וגם הוא ה ,כפר יחזקאל

  .במשך שתי שנות ההתארגנות המשיך הדיון על עיצובו של המושב בכתב ובמעשה 115.יפה

' הפועל הצעיר'שהופיעו ב ,היתה כותרת שניתנה לשני מאמרים' האשה במושב העובדים'

שהיתה כזכור  ,את המאמר הראשון כתבה עדה פישמן. והיו חלק מדיון זה 1920בשנת 

-ענתה לה שושנה רכטהנד. 'הפועל הצעיר'הפועלות וחברה פעילה במפלגת  ממנהיגות ציבור

רכטהנד היתה בת זוגו של . מגרעין ההתיישבות שהפך כעבור כמה חודשים למושב נהלל ,יפה

  . יפה

. מאמרה של פישמן מעלה תהיות בעניין מקומה של האשה במושב לעומת מקומה בקבוצה

החיים : "במיוחד לאם הפועלת ,הפועלת אשהה ללמעשה מצביע המאמר על יתרונות הקבוצ

העזרה ההדדית המופתית שחררה את האשה במידה ידועה והעמידה אותה  ,המשותפים בקבוצה

                                                           
 210' שם עמ 112

 75' יסוד מושבי עובדים עמ ,יפה 113

  התייחסות זו של יפה קשורה ככל הנראה לידידותו הקרובה עם כמה מנשות העליה השניה שלא נישאו. 76' שם עמ 114
מרדכי נאור : בתוך ,'יזרעאל בעמק 20-התפתחות רעיון מושב העובדים ויישומו בשנות ה :יהושע-נהלל לכפרמ' ,רינה אידן 115

 )מנהלל ,אידן: להלן( 77-79' עמ) 1993: ירושלים( ,1900-1967 ,עמק יזרעאל ,)עורך(



 

 

היכן יציאתה  ,והיכן שינוי צורת חייה"כתבה פישמן והמשיכה  ,"כחבר הקבוצה שווה לכל

שראה  ,של יפהלתפישתו  ,כמובן ,פישמן היתה מודעת 116"?מעבדות לחרות בתוך המושב

בעלי ההלכה לצורת חיים : "במושב כלי לשחרור האשה והיא אף מתייחסת לכך

אך פישמן ." אינדיבידואליים מוצאים כי גם האשה תהיה יותר חופשית במושב מאשר בקבוצה

היא הציעה לחברי המושב לאמץ שני מוסדות מתוך חיי הקבוצה כדי להבטיח . מעלה חשש

שניהם אמורים . ינוך המשותף והשני הוא המטבח המשותףהאחד הוא הח: חופש לנשים

בתכנית המקורית למושב כלולים גם בעלי מקצוע . לשחרר נשים רבות יותר לעבודה החקלאית

שהחינוך  ,עוד טענה פישמן. ופישמן הציעה שמטפלת לילדים תהיה גם היא בעלת מקצוע שכזו

שכן הנשים תהיינה פנויות יותר  ,אחד מעקרונות המושב ,המשותף ירחיב את העזרה ההדדית

  .לעזור זו לזו

מאמרה של רכטהנד הוא למעשה תגובה לזה של פישמן וכן תגובה לחששותיהן של נשים 

בזכות  -טיעוניה של רכטהנד בזכות מושב העובדים היו כפולים . נוספות מהחיים במושב

ענה שכדי שעבודות היא ט ,כך. העבודה העצמית וכנגד חלוקת עבודה מגדרית בתוך המשפחה

אם עבודות הבית  ,אבל. הבית ייעשו במשותף במושב יהיה צורך בעובד שכיר או עובדת שכירה

. לא נכון שיעשה אותם עובד שכיר או עובדת שכירה ,קשות ומטמטמות כל כך ,שוחקות

רכטהנד למעשה מגחיכה כאן את הטיעון למען השיתוף בעבודות הבית ומציגה אותו כתירוץ 

תוך תפישה שיש  ,הטיעון המרכזי שלה נובע מתוך ההגדרה המרקסית לעבודה מנוכרת. לפינוק

רק מטעם שהיא  ,אסור לנו לחשוב על קניית איזו עבודה שהיא בכסף: "לצמצמה ככל האפשר

אנו צריכים להתאמץ ככל האפשר לסדר את חיינו באופן כזה  ,להיפך. קשה או בלתי נעימה לנו

על  117."כי את העבודה אי אפשר להעריך בכסף ,מש בעבודה קנויהשנהיה פחות זקוקים להשת

שכן עדיף  ,גם אם תיעשה העבודה בתורנות בין נשות המושב לא יהיה בכך הגיון ,פי רכטהנד

לחודשים  ,גם אם בתורנות ,לחלק את העבודה הלא נעימה למנות קטנות מאשר לשקוע בה

  .ארוכים

אלא הציבה לחברים במושב העתיד לקום אתגר  אך היא לא הסתפקה בביקורת מבקרי המושב

בכדי שנשים לא תעבודנה רק בעבודות הבית צריכה חלוקת העבודה בתוך המשפחה במושב  -

כי  ,היא טענה 118."והאשה תעבוד גם בגן ובחצר ,האיש יעבוד איזה מידה גם בבית: "להשתנות

ונשים באותה המידה ולכן יכולים לעשות גברים  ,את רוב העבודות מלבד בודדות ובהן הפלחה

שהדרישה שהיא מציבה קשה ומסובכת ושקשה יהיה  ,רכטהנד ידעה. מן הדין שיתחלקו בהן

 ,או לכבס לבנים ,לעמוד במטבח ולבשל] הגברים[כשיצטרכו . "להתרגל לחלוקת עבודה חדשה

כתבה והוסיפה את ." שהם היו יכולים לעשות עבודות יותר חשובות ,תבריק מחשבה במוחם
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כדי  -הווה אומר  119."הרגל וטבע: פה אנחנו מערבבים בין שני מושגים"טענה השלובה בזו ה

לשנות את חלוקת העבודה המגדרית יש להתגבר הן על התחושה של גברים שעבודות הבית 

רכטהנד ראתה ביחידה . והן על התפישה שעבודות אלה טבעיות לאשה ,אינן שימוש טוב בזמנם

דים בתוכה הזדמנות להתמודד עם הקשיים הללו ולבחון אפשרות המשפחתית וביחסים המיוח

שבה היחסים  ,לחלוקת עבודה חדשה בתוך המשפחה לפני שמבקשים אותה בקבוצה הגדולה

  .מורכבים יותר

הביקורת החריפה ביותר של רכטהנד על מבקרי המושב היתה בתחום החינוך והטיפול 

כשם  ,אשר נמסור אותו לאחר' ה חוג עבודהאיז'ואיך זה נעשה גם מגידול הילד : "בילדים

בשלב זה התעלמה רכטהנד מהבסיס הערכי של החינוך  120"?שמוסרים את תפירת הבגד

והתייחסה רק לעניין  ,חינוך לחיי חברה ומשפחה ואחריות משותפת על גידול וחינוך - המשותף 

כמו גם  ,האםתפקידה של  -על כך היתה לה ביקורת קשה . חיסכון בעבודה לאם -הפרקטי 

שנשים רבות רואות בחינוך ובטיפול לא רק ייעוד  ,עוד טענה. הם גידול ילדה וחינוכו ,שאיפתה

  ".הילד הוא הנחמה היחידה בחייהן" - אלא גם מקום מפלט מהקושי בחיי היום יום 

בעוד יפה ורכטהנד . פישמן ורכטהנד ביקשו לעצב בדיון זה את דמותה של אשת המושב ,יפה

 ,ת המושב הזדמנות להמשיך ולשנות את תפקידן של נשים ומרכזיותן בעשיה הציוניתראו בהקמ

יפה ורכטהנד ראו במבנה המשפחתי של המושב הזדמנות . ביקשה פישמן להגן על הישגי העבר

על בסיס ההישגים שכבר  ,בתוך המשפחה -לתקוף את חלוקת העבודה המגדרית מכיוון חדש 

כמו כן רמזו . תחום המעשה בביסוס ענפים בהם התמחו נשיםהושגו הן בתחום התודעה והן ב

. שהעומס על המשק המשפחתי יחייב עבודה מגוונת של נשים בבית ומחוצה לו ,רכטהנד ויפה

יפה ופישמן הרבו לעסוק בחלוקת העבודה ומיעטו לעסוק בהשתתפות  ,רכטהנד. ובכך צדקו

ידה מעטה במאמרה של רכטהנד בחיי הציבור עלתה במ אשהשותפותה של ה. בחיי הציבור

יפה לעומתה כתב על שוויון זכויות מלא . שנשים צריכות לפנות זמן לצרכים אלה ,בטענה

  . והשתתפות מלאה בחיי הציבור

אנשי הקבוצה היו ותיקים . 1921סתיו  ,א"עלה נהלל על הקרקע בסוף שנת תרפ ,כאמור

רבים מהם התנסו בחיי . רווקים רובם בעלי משפחות וכמה ,בשנות השלושים לחייהם ,בארץ

 ,מקווה ישראל ועוד ,בן שמן ,דגניה -הם חיכו לעלייה על הקרקע כל אחד במקומו . קבוצה

הקבוצה שעלתה כמה שבועות אחר כך לכפר . ונפגשו מדי פעם לאספות בענייניהם המשותפים

  121.יחזקאל היתה דומה מאוד בהרכבה

                                                           
 214' שם עמ 119

 212' שם עמ 120

: אביב- תל( ,אנתולוגיה ,מושבי עובדים ,)ורךע(יוסף רובין : בתוך ,'בטרם היות הכפר' ,נתן חרובי; 77-79' עמנהלל מ ,אידן 121

 ועוד  40-42' שם עמ ,דוד מלמד; )אנתולוגיה ,מושבי עובדים: להלן( 39-40' עמ) 1969



 

 

ושא קליטת חברים מנעד תפישות בנוגע לתפקיד חשפו הדיונים בנ ,כמו בקבוצות ,גם בנהלל

חברי המושב היו . ודיונים אלה נערכו עוד לפני העלייה על הקרקע ,הנשים והגברים במושב

בדיון ראשוני בקליטת משפחות למושב העלה יפה את ההצעה . בוטים הרבה יותר מחברי מברץ

ע להתחשב רק בקוליפיקציה מצי] …[ידועה ] התאמה[צריך לבחור על פי קוליפיקציה : "הבאה

הבחירה במשפחה לחברות במושב לא תתחשב בהתאמת  -דהיינו  122."אשהשל האיש ולא של ה

עוררה דיון  ,תומך מובהק בנשים ובזכויותיהן ,כפי שנזכר כאן ,שהיה ,הערה זו של יפה. אשהה

ובדה שלכאורה היתה כבר ע ,גם בהתאמתן של נשים לחיי מושב וגם על זכות ההצבעה לנשים

הדיון היה מייאש לנשים שנכחו בו ואחרי שנות שותפות . מוגמרת בקרב ציבור הפועלים

הטיעונים בשני . ופעילות ארוכות הבינו שהמאבק על הזכויות הבסיסיות ביותר לא הסתיים

. הנושאים הדגישו את תפישת הגברים על שוליותה של האשה בחיי הציבור וגם בחיי העבודה

בעד חשיבות [במה דבריו של דיין : "אשהאת עמדתו כנגד בחירת ה ,המושב חבר ,כך ביסס ברון

במקום בו מוכרחים להיפגש  ,בקבוצה -אמורים ] ההתייחסות לנשים בבחירת מועמדים למושב

פה הרשות לחוות דעה על האשה רק במקרה של יוצאות . מה שאין כן במושב ,גם באשה

מפני שהיא מניחה שחבר  ,חיי הציבור בכללעמדה זו מוציאה למעשה את הנשים מ." מהכלל

על חייו ועל  ,המושב לא ייפגש כלל באשה שתחייה לצידו ולכן לא תהיה לה שום השפעה עליו

אנחנו מחשבים עם האיש מפני הטרדיציה שהאיש הוא : "ישראל בלוך טען כנגד זה. חיי הציבור

 123."תחשבות בעיקר בחברותהיו בוודאי מ ,לו היתה לנשים אפשרות להתאסף. העיקר במשפחה

. זכות בחירה והיחידה לבחירת מועמדים לחברות היא המשפחה אשהכי ל ,לבסוף הוחלט

אבל עצם הדיון והנימוקים שעלו  ,בהחלטה הסופית נכללו אם כן הנשים בכלל הציבור העובד

הניצחון מצביע אולי על כך . העמידו בסימן שאלה את ההישגים של הנשים הפועלות עד אז

שבאספה היתה לנשים זכות בחירה והשתתפות  ,יש לציין. הישגים אלה לא היו מבוטליםש

  . מלאה והן אף השתמשו בה

יסודות לתקנות 'שדיון זה היה אחת הסיבות שגרמה לגורדון לכתוב את המאמר  ,דומה

 ,במאמר זה. 1921סתיו  ,ב"במהלך תשרי שנת תרפ ,כחודש לאחר האספה' למושב העובדים

דווקא מתוך התפישה של  ,הגן יפה על זכות הנשים לבחור ולהבחר דווקא במושב ,אןשנזכר כ

: גורדון דרש שותפות מלאה של נשים בענייני הציבור מתוך שונותן של נשים. המשק המשפחתי

כי תלמודה  ,בכדי שתעמוד על הדבר ,אולם דווקא כדי שהאשה תשתחרר מתלמודו של הגבר"

צריך שלא לשלול ממנה את [...] חובותיה וזכויותיה אחרים  ,חוג פעולתה ,דרך חייה ,אחר

אם  ,גורדון 124."הפרטיים והציבוריים ,חרותה השלמה ואת זכותה להשתתף בכל ענייני החיים
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ביסס את זכות ההשתתפות של נשים בחיי הציבור על היותן מייצגות של פנים  ,כרבים לפניו ,כן

להדיר נשים מהדיון הציבורי עורר אצלו ביקורת עצם העלאת הרעיון . שונות בחברה מגברים

למרות התפישה הברורה שלו על שונות טבעית בין  ,ולא תאם לדעתו את רעיון המושב בו תמך

גם בכך יש לראות את כוח התפישה  125.נשים לגברים ועל תפקידים שונים לנשים וגברים בחברה

  .של השתתפות נשים בקבלת ההחלטות בציבור

בין החברים שהצטרפו לגרעין . ת הקליטה העלה את שאלת החברה הרווקהדיון נוסף בשאל

ככל . היו כמה נשים רווקות וכך גם גברים רווקים 1919-המיישב באספת היסוד שלו בעין גנים ב

ככל שהתקרבה שעת העלייה  ,עם הזמן 126.הנראה עניין זה היה ברור מאליו ולא העלה שאלות

ורק  ,עניין יכולתה של אשה רווקה להחזיק לבדה משקהחלו להתעורר ספקות ל ,על הקרקע

 ,ברבות הימים רווחה בין ותיקי נהלל הדעה. תחיה ליברסון -חברה רווקה אחת התמידה בגרעין 

כדי להפיס את . כי יפה ניסה להניא את ליברסון מהצטרפות למושב בגפה והסביר לה את הקושי

נישואים שלא היו מתוכננים  ,דת להינשאדעתו ודעת החברים האחרים היא טענה כי היא עומ

. כי יפה דווקא תמך בה ,של ליברסון לא מופיע זכר לסיפור זה והיא טענה היזיכרונותב 127.כלל

בעד קיומו של משק הרווקה תומכת בעדותה של ' ליסוד מושבי העובדים'דעתו הנחרצת ב

  .ליברסון

בישיבה זו עלתה לדיון בקשתה  .ב"דיון בשאלה זו חזר ועלה בישיבת ועד המושב מניסן תרפ

ידיד קרוב הן  ,התגובה הראשונה של ישראל בלוך. של שרה מלכין להתקבל כחברה במושב

אסור לנו לדון על שאלת קבלת צעירות בתור חברים עד שנברר : "היתה ,לליברסון והן למלכין

 ,וכלכי אם הרווק יכול להתקיים גם הרווקה ת ,היו שטענו 128."את שאלת המשק לצעירה

את מלכין ) לימים אורי(כאן נתן זסלבסקי . ובנהלל היו כמה משקים לרווקים בתקופה זו

אם יש אפשרות לצעיר להתקיים על צורת משק בכוחות עצמו הרי נוכל  ,ממה נפשך: "כדוגמא

כשליברסון היתה  ,אך רוב החברים ראו במשק הרווקה בעיה 129."לקבל גם את שרה מלכין

הווה אומר לצד  ,"משק בתוך העגול"החברים חשבו להציע לה . הדיוןהדוגמא שעמדה במרכז 

בתוך . משק חי וירקות -כיוון שהיא הודיעה כי תעסוק רק במשק הקרוב לבית  ,בעלי המקצוע

כי תהיה  ,הטיעון הסמוי היה. כי רווקה לא תוכל להתקיים ללא עזרה ,כך טענו החברים

מלכין לעומת . יברסון לתכניותיה בעניין המשקלבסוף הוחלט לשאול את ל. למעמסה על הכלל

. זאת מעולם לא הצטרפה לנהלל ולא ברור אם בגלל רתיעת החברים או בגלל תוכניותיה שלה
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ועל  ,משק הרווקה המשיך לגרום למבוכה שהלכה ונמשכה והסתיימה רק בעזיבתה של ליברסון

  . כך בהמשך

 ,כמה שבועות אחר כך. ם בלבדקבוצת החברים הראשונה שעלתה על הקרקע כללה גברי

לאספה הגיעו . התכנסה האספה הראשונה והחגיגית של המושב על אדמותיו ,ג"בסוכות תרפ

באספה . שהיו שותפות מלאות באספה זו ,רבים מחברי הגרעין להתיישבות ובתוכם גם נשים

 ,טה זוהחל. כי הנשים והילדים לא יעלו בשלב זה על הקרקע ,לאחר לבטים לא מעטים ,הוחלט

 ,שהיתה נפוצה מאוד באיזור ההתיישבות ,שנבעה בעיקר מהרצון להרחיק את הילדים מהקדחת

אנשי נהלל היו מודעים לבעיה היכולה . יצרה הפרדה ברורה בין נשים לגברים כבר מלכתחילה

. לאי השוויון בהחלטה וגם לצורך בידיים העובדות של הנשים ,לנתק בין גברים לנשים ,להיווצר

. יחיו בבית ילדים והנשים תצטרפנה לגברים 3שהילדים מעל לגיל  ,ה נשקל אף הרעיוןבאספ

כך נוצר המושב  130.טובת הילדים הכריעה לטובת פיצול הכוחות -אבל הצעה זו לא התקבלה 

הרווקה  ,אפילו ליברסון. מתחילתו בתבנית של גברים הבונים למען נשותיהם בית בטוח

גם בכפר  131.אוחר מהחברים וגם אז עסקה תחילה רק בבישולהגיעה למקום מעט מ ,שבחבורה

  132.יחזקאל עלו הגברים על הקרקע לפני הנשים

כמה מהנשים . עד יבוש הביצות - הוחלט לרכז את הנשים והילדים בנצרת לזמן לא ידוע 

תקופת ראשית זו היתה מבחן . נשארו במקומות בהם חיו קודם לעלייה על הקרקע ברחבי הארץ

אמנם הנשים הגיעו מדי פעם לנהלל והגברים הגיעו . ובמיוחד לנשים שעברו לנצרת קשה לנשים

ההחלטה ניתקה אותן . אבל אצל הנשים נוצרה תחושת ניכור ,מדי שבת למשפחותיהם בנצרת

למרות שההחלטה התקבלה . לא רק מהעשייה היומיומית אלא גם ממעגל מקבלי ההחלטות

חוו אותה חלק מהנשים  ,שנשים לקחו חלק בדיוןבאספה בה נכחו נשים וגברים ולמרות 

ואף כי : "מראשונות המושב ,על תקופה זו כתבה מאוחר יותר דבורה דיין 133.כהחלטה כפויה

ידעתי כי אינני חיה  ,ולפעמים גם נשארת ללון בה ,הייתי יורדת מדי פעם מנצרת לגבעת מהלול

ביום בעבודה ובערב בדיונים על  - כאן נתחדש יום יום משהו. את חיי כחברים היושבים במקום

שהחברים יבואו  ,וכמה חיכינו ליום השבת; אלינו לנצרת היו מגיעים רק הדים. החיים העתידיים

בשעה שהחברים ישבו במקום וחיו חיי : "סוניה בלוך כתבה על כך 134."ויספרו על הנעשה

   135."אותנו לשוב לנצרתוכעבור שעות מספר היו מזרזים  ,היינו אנחנו באות רק כאורחות ,חברה
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אמנם גם החיים בעיר . מהקרקע ,הבינו היטב מה משמעות הניתוק מהעבודה ,מסתבר ,הנשים

אבל  ,זרה היו קשים להן וגם חיי השותפות של מספר נשים שחלקן לא הכירו זו את זו קודם לכן

. החקלאית בעיקר העבודה -המחיר הגבוה היה הניתוק מניהול העניינים היומיומיים ומהעבודה 

מביקור . הגיעו הנשים מנצרת לביקור ,כחצי שנה אחרי העליה על הקרקע ,ב"ו בשבט תרפ"בט

. זה חזרו לנצרת אבל החליטו לעזוב את העיר ולהתיישב באדמות מהלול למרות התנאים הקשים

ויש אף שחוו אותה  ,ללא התייעצות עם הגברים ,היתה זו החלטה פתאומית של הנשים עצמן

  136.כמרד

בתקופה זו . גם לאחר שהנשים עלו על הקרקע עדיין לא נמצא להן מקום ממשי בחיי העבודה

לעומת זאת לא . המשיכו הגברים בייבוש הביצות וכן החלו לעבד במשותף את אדמות הפלחה

גן  ,לול ,רפת -עליו היתה אמורה להיות אמונה האשה  ,נמצא עדיין תקציב למשק הקרוב לבית

 137.תקופה מתסכלת ,תקופה זו היתה תקופה לא פורייה מבחינת נשות נהללכך שגם . ירק ועוד

גם במושב זה המשק הקרוב לבית התחיל לתפקד  -תקופה דומה עברה על נשות כפר יחזקאל 

  138.מאוחר והפך רווחי מאוחר אף יותר

החל  ,נקנו פרות ותרנגולות -תוך כמה חודשים החל להתפתח המשק הקרוב לבית  ,בכל זאת

משלב זה . מכאן ואילך היו נשות המושב שותפות לעבודה במקום. נזרעו גני ירק ,אווזים גידול

חלוקת העבודה המשפחתית נתפשה כשוויונית למדי . ראו עצמן רוב החברות כשותפות מלאות

חלק גדול . היתה מעורבות מלאה -ברפת ובגן הירק  ,בלול -ומעורבותה של האשה במשק 

את התרנגולות הראשונות  ,כך למשל. ת על משק החי והירקותמהנשים היו אחראיות מלאו

  139.בנהלל נסעה לקנות קבוצה של נשים בכפר הסמוך

ולא כי היו מבוגר יחיד במשפחתן אלא  ,כמה מחברות נהלל החזיקו למעשה את המשק לבדן

זהבה אורי למשל החזיקה . כיוון שכמה חברים במושב היו עסוקים בצרכי ציבור הפועלים

כשהיא נעזרת בבני משפחה רחוקים יותר ואף בעובדים  ,זמן ארוך את משקה כמעט לבדבמשך 

מוזר שכל אותו הזמן לא העסיקה אותי השאלה : "כך כתבה על התקופה הראשונה. שכירים

על פי  140."הייתי עסוקה מאוד ולא התעמקתי הרבה בדבר. [...] מדוע יעקוב אינו עובד במשקו

. החזיקה את המשק כמעט לבדה ,שנזכרה כאן ,יפה-ושנה רכטהנדעדותו של שמואל דיין גם ש
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גם דבורה דיין טיפלה במשק לבדה בתקופות בהן היה  -בדומה לזה  141.גם היא עשתה בו חיל

  . שמואל מחוץ לישוב בעניינים שונים

במאמר שנכתב לאחר שהמושב הפך לעובדה מוגמרת ולדרך חיים ממשית תיארה רכטהנד הן 

כי ההנחה שעומס העבודה  ,כאן הסתבר. את היתרונות של קיום הנשים במושב את הקשיים והן

הדבר בולט גם . ברפת ובלול היתה נכונה ,יחייב עבודה חקלאית משמעותית של נשים בגן הירק

יפה הצביעה על כך שמידת מעורבותה של האשה . נשות נהלל ונשות כפר יחזקאל זיכרונותב

אם לילדים צעירים אינה  -תלויה בגיל הילדים  ,מה מעט זמןכמו גם יכולתה לפנות לעצ ,במשק

אם . אבל גם היא מחויבת להיות מעורבת ועובדת ,יכולה לקחת חלק משמעותי בטיפול במשק

  142.לילדים גדולים עובדת בעבודת המשק רוב זמנה ואף נותר לה זמן פנוי לעצמה

היא . ם במשק באור אחרשמאירה את עבודת הנשי ,רכטהנד העלתה במאמר עוד נקודה אחת

שהמשק הקרוב לבית בו עובדות נשים אינו משוכלל כמו המשק שרחוק מהבית בו  ,טענה

כך . כי התנאים לעבודת האשה קשים יותר והם האחרונים להשתפר ,עובדים גברים וטענה

טענה זו של רכטהנד עולה  143.האחרון להבנות הוא לול לתרנגולות וכך גם גדר לגן הירק ,למשל

כולל קניית  ,עיכוב בעיבוד גן ירק 144,רכישת פרות מאיכות נמוכה. נשים נוספות זיכרונותמ גם

קושי בגידול ירקות ללא גדר ודחיית בניית ; דחייה של בניית הלול; ירקות מישובים אחרים

עיבוד . 'הנשי'כל אלה מצביעים על החשיבות הנמוכה שניתנה למשק  - 145הגדרות בין החצרות

החברים והמושב . החשובים ,היו הענפים העיקריים - ומאוחר יותר המטעים  הפלחה -השדות 

המשק הנשי . כולל קניית כלים מיוחדים ויצירת סדרים מיוחדים ,כמוסד דאגו לפתח ענפים אלה

אף שתוצרתו היתה חשובה  ,ועיבודו היה כמעט כבדרך אגב ,הוא המשני ,היה אחרון להשקעה

  . בכל זאת כשולית ,ככל הנראה ,ק נתפשהעבודת האשה במש. לאחזקת המושב

אבל הוא היה  ,המשק המשפחתי התגלה אמנם כמצע למעורבות של נשים בעבודה החקלאית

קשה למצוא עדות על השתתפות של . מוגבל מאוד בצמצום מחויבותן של נשים לעבודת הבית

. אשהל הגברים בעבודות הבית וככל הנראה הבישול והכביסה נותרו בדרך כלל תפקידה ש

מיד לאחר העלייה על  ,רעיון השיתוף בעבודות אלה לא התממש מלבד תקופה קצרה מאוד

הנשים . תקופה מסוימת היתה אפיית הלחם משותפת ובמשך הזמן גם שיתוף זה נשחק. הקרקע

  . לצד עבודת המשק גם בעבודת הבית ,אם כך ,עסקו

                                                           
 )עם אבות ,דיין: להלן( 274-276' עמ ,)1966: רמת גן( ,עם אבות ההתישבות  ,שמואל דיין 141
  101-105' דברי פועלות עמ ,רכטכנד 142
  103' שם עמ 143
 122-123' פרקי חיים עמ ,ליברסון 144

ד בשבט "ב עד כ"בתשרי תרפ' ב ,פרוטוקולים של ישיבות וועד הכפר ,ארכיון נהלל; 274' נהלל עמ ,'ואלה תולדות נקודה' 145

  פרוטוקולים ,ג"תרפ



 

 

. הגיע לידי מימוש חלקי בלבד גם רעיון החינוך המשותף במושב אותו הציעו יפה ופישמן

באספת החברים הראשונה על אדמות נהלל שנזכרה כאן הוחלט על אחריות משותפת לחינוך 

החינוך : "האחד ,שני הנימוקים שנתן זסלבסקי לעניין היו. הילדים ועל חינוך משותף מגיל שנה

להיווסד מוסדות  צריכים: "ונימוק השני." גם כן צריך להיות משותף ושווה לכל ילדי החברים

חשיבות  -דהיינו  146."חנוך מתאימים אשר יוכלו לפטר את ההורים מדאגת החינוך של ילדיהם

החינוך היא גם לעניין השוויון בין הילדים ובין החברים אבל גם לצורך הבסיסי של פינוי זמן 

רת על והוא הגיב בביקו ,כאורח ,גורדון. ד.באספה זו היה נכח גם א. כמו בקבוצה ,לעבודה

לחנך את עצמה . עליה להיות המחנכת ,שואפת לשחרור אשהואם ה: "דבריו של זסלבסקי

הסתגלות הילד לחייהם ולמעשיהם של  ,החינוך אינו לימוד כי אם הסתגלות. ולחנך את ילדה

תפישה זו . גורדון התנגד למחנך שכיר וראה באם אחראית על החינוך אבל לא באב 147."הוריו

במאמר זה הרחיב גורדון את רעיון . מר שכתב על יסודות המושב ונזכר כאןהרחיב גורדון במא

החינוך כחלק מהחיים וכחלק מהחינוך העצמי של ההורים והחברה לאב ולאם אך הדגש נשאר 

  148.על האמהות

בקבוצה נעשה : "הסבירה רטהנד מדוע החינוך המשותף אינו אפשרי במושב 1929בשנת 

כי לא ; ובמושב נצטרך לשכור בעלות מקצוע ,הקבוצה עצמןהטיפול המשותף על ידי חברות 

 ,על פי רכהנד ,טיפול כזה 149."יתכן שחברות המושב תעזובנה את משקיהן ותלכנה לטיפול

במושבים קמו גני ילדים ובתי ספר אבל בסופו של דבר עיקר . יעלה בכסף רב ולכן בלתי אפשרי

היתה תפקיד מרכזי בחייה של האשה  עול הטיפול והחינוך נפל אמנם על האמהות והאמהות

חלק מהטיפול בילד  ,כפי שצפה גורדון באותה אספה. לצד הטיפול בית ובמשק ,במושב

האמהות היתה קשורה אם כך בעבודה וגם . ומחינוכו היו ההשתתפות בעבודה והחיים בטבע

לצאת  האבות לקחו חלק בחינוך הילד לעבודה החקלאית בעיקר לילדים הגדולים יותר שיכלו

היחידה המשפחתית הדגישה את הפן הזה בתפקידן של הנשים אך אפשרה גם לעשות  150.לשדה

  . כחלק מהעבודה החקלאי ועבודות הבית ,אותו אגב אורחה

למרות הדיון . לצד העבודה במשק והאמהות נאבקו נשות נהלל על השתתפות בניהול המושב

מודעות החברות והחברים להשתתפות היתה  ,התמוהה בימיה הראשונים של נהלל שנזכר כאן

עוד טרם העליה על  ,כבר בכינוס הראשון של ועד המושב. הנשים בתחום זה גבוהה למדי

באספת המושב הראשונה שנזכרה כאן . הוחלט כי בוועד תהיה חברה אשה קבועה ,הקרקע
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שים בחוד 151.היא אף נבחרה לעמוד בנשיאות האספה יחד עם יפה ,נבחרה דבורה דיין לתפקיד

הראשונים בהם שהו הנשים מחוץ לנקודת ההתישבות היה קושי לעמוד בהחלטה זו אבל עם 

דיין חזרה לישיבות המזכירות בניסן . בואה של תחיה ליברסון היתה היא נציגת הנשים בוועד

דיין וליברסון לא בלטו מאוד בפעילות  152.על פי הפרוטוקולים שהשתמרו ,אותה שנה

במיוחד  ,הן השתתפו בדיונים לא פעם והביעו את עמדתן בנחרצות - ו המזכירות אך הן לא שתק

ג פחתה השתתפותה של דיין "בשנת תרפ. בענייניים הקשורים לנשים ולחינוך אבל לא רק

  . בישיבות וכך ההחלטה על השתתפות אשה בוועד הפכה להחלטה ריקה

משפחתי פתח פתח קיומו של משק  ,כפי שאפשר היה להבין כבר בדיון על קבלת המשפחות

לחתום על מסמכים חשובים ואף  ,שהוא ורק הוא יכול להחליט' ראש המשק'לרעיון של 

נשות נהלל נאלצו להאבק כנגד תפישה זו יותר  ,למרות הישגיהן המוקדמים. להצביע במוסדות

האירועים הקשורים בעניין זה התרחשו אחרי תקופת העליה השלישית אבל דומה . מפעם אחת

הוצע כי רק בעל  1929במקרה אחד באספה השנתית בשנת . ים להבנת התמונה כולהשהם חשוב

חלק מהחברות הובילו מהלך בו שני חברי הזוג . המשק האחד ישלם את המיסים הקבועים

 153.המהלך הצליח אבל לא בלי מאבק. חייבים בתשלום המס ולשניהם זכויות שוות במשק

שם התעקשה זהבה אורי בשם כל החברות . הלוואותאירוע נוסף היה קשור לחתימה על ערבות ל

בשני המקרים מי שהובילו את המאבק היו נשים שהיו עובדות  154.על זכותה לחתום על הערבות

תחיה ליברסון שהיתה רווקה בעלת משק בסיוע דבורה דיין שגם היא עיבדה  -עיקריות במשק 

בהיר שמקומן של הנשים עצם הצורך במאבק מ. את המשק לבדה בחלק מהזמן וזהבה אורי

בעבודה לא הבטיח את מקומן בניהול ובקבלת ההחלטות במישור הכללי ואולי גם במישור 

  .המשפחתי על אף שעל כך קשה למצוא עדויות

עוד יש להזכיר בנושא זה באופן תמציתי ביותר את סיפורה של תחיה ליברסון שכאמור 

ליברסון התחילה את חייה בנהלל ברגל  .קיבלה משק רווקה במושב והיתה חברת שוות זכויות

ימין אבל עם הזמן התקשתה להחזיק במשק ולא זכתה להקלות במיסוי או בעזרה מספקת בעת 

כישלון זה של . עזיבה שהיתה כואבת לה ולסביבתה ,לבסוף החליטה לעזוב את נהלל. מחלה

ו מדי פעם המושב בעניין החברה הרווקה נשאר משמעותי לחברות נהלל והן הזכירו אות

   155.בהקשרים שונים
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המשק המשפחתי הפך את . עובדת גם מחוץ למשק הבית אשהאשת המושב היתה אם כן 

כחברותיהן  ,הן לא היו צריכות להיאבק על יום עבודה בחקלאות -הנשים לשותפות בעבודה 

נשות המושב היו גם . העבודה החקלאית היתה חלק מסדר יומן הקבוע ,בקבוצות ובקיבוצים

אך האמהות שלהן היתה חלק מסדר יומן ולא עניין נפרד שיש לתת עליו את הדעת  ,הותאמ

אמהות יצאו למשק . הילדים עזרו בעבודות השונות והעבודה היתה חלק מחינוכם. בנפרד

חלק מהנשים בנהלל . הקרוב לבית וילדיהם איתן וכך היו אמהות ועובדות חקלאיות בו זמנית

דבורה דיין ייחסה את מרכזיותה של האשה . וד בהוויה המושביתתפשו את עצמן כמרכזיות מא

. בנויה וקיימת על יסודות המשפחה[...] נהלל כולה : "בחיי נהלל לאופיו המשפחתי של המושב

אך חיי  ,אולי ייראה מוזר הדבר שאנשים אומרים לבנות בנין חדש על יסודות שהחלו להתמוטט

תחושה זו  156."אלא מבליט אותה אשהמבליע את ה ואין זה ,נהלל נבנים על אושיות משפחה

נשים היו מעורבות . בנהלל ובכפר יחזקאל ,עולה באופן מובהק מזיכרונותיהן של נשים נוספות

השיתוף נבע מחיי המשפחה . בנעשה במשק החקלאי כיוון שהיתה זו יחידה קטנה ומשפחתית

  .אבל לא מאיכותם אלא מהצורך הבסיס בידיים עובדות

השתתפות הנשים בעבודה ובציבור דרשה מאבק מתמשך וכוחות הנשים לא  ,וצהכמו בקב

. היו גם כישלונות ועבודת האשה במשק נחשבה בכל זאת לשולית. תמיד עמדו להן במאבק זה

  .לא היו מבוטלים ,במשק המשפחתי ,עם זאת הישגי הנשים במושב

הגרעין הראשון למושב  .המושב הראשון של אנשי העליה השלישית קם רק לאחר תקופה זו

גם בו היו הנשים מעורבות . והוא נבנה על יסודותיה של נהלל 1923זה התכנס בנהלל בשנת 

   157.גם כאן חלוקת העבודה במשפחה פעלה לטובת הנשים. ביותר בעבודה במשק

. דמותה החלוצית של חברת המושב היתה דמות עובדת אדמה שהיא גם מרכזה של משפחה

נשות העליה השניה ראו בדמות זו עליית מדרגה בייחס להישגיהן התקופה חברות נהלל מקרב 

נשות נהלל וכך גם נשות כפר יחזקאל תפשו את . הישגים שנאלצו להאבק עליהם ,הקודמת

הן תפשו . 'עזר כנגד'עצמן שותפות מלאות בבניית המשק והמושב וכך גם העם והארץ ולא רק 

מצד שני . לחוות הלאומיים גם אם לא בצורה מלאהשותפות  ,עצמן כנשים עובדות ומעורבות

  .לא היו עיוורות לצורך לחזור ולהיאבק על הישגים אלה

  

  הקיבוץ הגדול. ג

הקיבוץ הגדול  היתההשניה שנוצרה מתוך ביקורת הקבוצה של העליה השניה התישבות צורת ה

אנשי גדוד  של הראשוני מבית מדרשו של שלמה לביא ובביצועם ,או הקיבוץ הגדול והגדל
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מעט פחות  היתהאם כי היא  ,פרוגרמה לפני שקם היתהגם לקיבוץ הגדול  ,כמו למושב. העבודה

 אשהבפרוגרמה זו לא הופיעה שאלת ה' עובדיםלייסוד מושבי ה'שלא כמו ב. ומסודרתברורה 

שבחברה הקיבוצית לא  היתהההנחה הסמויה  -כאן התעלמות  היתהדומה שלא . באופן גלוי

יישומו של הרעיון היה מסובך יותר . לפחות לא בצורתה המקובלת ,'אשהשאלת ה'תתקיים 

תפקידן של הנשים  ,אמנם במידה מסוימת. אבל גם חיסרון ,וגילה שהגודל יכול להיות יתרון

אבל היתה בו גם תמורה שהבליטה את הקושי  ,בקיבוץ ומעמדן בו היה המשך לתפקידן בקבוצה

  . צות גדולות ומתוך מבנים מקובעיםלשמר הישגים מהפכניים בקבו

ובמיוחד מאופיו של גדוד  ,אופיו של הקיבוץ הגדול נבע גם מהגופים שהוציאו אותו לפועל

המפגש בין אנשי ונשות העליה . תל יוסף וקיבוצים נוספים ,העבודה שהקים את עין חרוד

לידי ביטוי גם  ובא ,השניה לאנשי ונשות העליה השלישית היה משמעותי במיוחד בקבוצה זו

אחרי הפילוג . ובכלל זה בתפקידיהן של נשים ומקומן בחברה הקיבוצית ,בעיצוב החיים בקיבוץ

הפכה עין חרוד לקיבוץ עצמאי וצורות חיים שנוצרו בה השפיעו על התנועה  ,1923בגדוד בשנת 

בצורה  ובהן התנהלו החיים ,תל יוסף כמו גם כפר גלעדי נשארו חלק מהגדוד. הקיבוצית כולה

  . שונה מעט

אז  ,לקיבוץ הגדול נפרסה על פני כמה מאמרים שפרסם לביאהראשונית הפרוגרמה 

וכן  158'קיבוצית גדולההתישבות 'א תחת הכותרת "תרפשנת ב' קונטרס'כתב העת ב ,'לבקוביץ

שחי זמן מה  ,לביא 159.'מחיינו'במאמרים שהתפרסמו מעט מאוחר יותר בביטאון גדוד העבודה 

כמעט והספיד את הקבוצה הקטנה והסביר את  ,רת והיה מקורב גם לאנשי דגניהבקבוצת כנ

ראשית טען שצו השעה הוא התישבות רחבה לא . הצורך בפעולה רחבה לייצוב המשק והחברה

אלא גם מתוך  ,או לפחות קבוצות גדולות יותר מדגניה וכנרת ,רק מתוך הצורך ליישב המונים

התישבות שיתופית  ,על פי לביא. לה ויכולותיה הכלכליותהמבנה החברתי ש ,ביקורת הקבוצה

משק גדול יוכל להיות משק  :גדולה תאפשר רמת חיים גבוהה יותר הן חומרית והן רוחנית

אוטרקי וחזק ויכולים להתפתח בו חיי חברה ותרבות עשירים בהם כל אחד יוכל למצוא את 

  . מקומו

ועל כך מעיד הוא  ,'לייסוד מושבי העובדים' כמו' מקצועית'תכניתו של לביא אינה מסודרת ו

היא אינה כוללת כל התייחסות ישירה  ,כאמור -ועוד  ,היא אינה מתודית ומלאה 160.בעצמו

אמנם העדר התייחסות לשאלת האשה הפועלת יכול לנבוע . לשאלת הנשים ומקומן במשק

בן של נשים אך דומה שבמצ ,מהתפישה שהרעיון החדש ישפר את מצבן של נשים בכל מקרה

עניין זה ניכר . בתנועת העבודה הציונית לאחר מלחמת העולם הראשונה ניטראליות לא הספיקה
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של קיבוץ גדול ובה מספר דוגמא כלל לביא במאמריו תכנית ל ,כך. כבר בתכנית של לביא

. ובהם גם ענפי השירותים ,ענפי המשק ומספר עובדים בכל ענף ,סדר עבודה שנתי ,חברים

. יתמגדרעות בהם יעסקו החברים נטולי הגדרה והענפים השונים והמקצ ,של לביא בדוגמאות

 ;רופא ,מורים ,עגלונים -חלק מהמקצועות או התפקידים כתובים בזכר הניטראלי  ,כלומר

בקריאה ראשונה התכנית היא . ירקות ,כביסה ,מטבח -וחלקם ללא איזכור של הגוף העושה כלל 

בכל  ,לחשוף אפשרקריאה מדוקדקת יותר של רשימות העיסוקים ב. יתמגדר נטולת הטיהאם כן 

 ,רוב התפקידים שכתובים ללא איזכור הגוף מיועדים לנשים: על בסיס קווי מגדר חלוקה ,זאת

התפקידים המצוינים בגוף . ות שנחשבו נשיותחקלאיגם עבודות שירות וגם עבודת ובתוך אלה 

תפישות של הפרדת מקצוע על פי . גבריות במובהקהם עבודות שנחשבות  ,זכר ניטראלי לכאורה

  .אדישות לחלוטין לענייני מגדר ,לכאורה ,מגדר קיימות אם כן כבר בתכניות אלה שהן

את הקמתו של  מי שלקחו על עצמם. ישום רעיונו של לביא היה פחות ישיר מזה של יפה

י הגדוד הכירו את לביא מנהיג 161.היו אנשי גדוד העבודה ,מסיבות שונות ,הקיבוץ הגדול והגדל

וכמה מחבריו של לביא מאנשי העליה השניה הצטרפו אליהם  ,כשישבו סמוך לקבוצת כנרת

כיוון שכך חשוב להכיר את תפקידן ומקומן של נשים בגדוד כמצע . לקראת העליה על הקרקע

  . בראשיתו להבנת תפקידן בקיבוץ הגדול

את הגדוד . כגוף ארצי מגויס של פועלים 1920-קם ב' גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור'

היה  הרעיון. חניכיו של יוסף טרומפלדור בתנועת החלוץ ברוסיה ,הקימו אנשי העליה השלישית

ויהיו  שלחו לעבוד בכל מקום בו יש בהם צורךישחבריה י ,קבוצת פועלים שיתופיתלארגן 

עבודה שונים ברחבי הארץ חיו במחנות  ,הם התחלקו לפלוגות. מחוייבים לכל משימה ציונית

 ,גברים ונשים ,מראשיתו היה הגדוד פתוח להצטרפות חברים חדשים. עבודות גווןועבדו במ

לביא ראה  162.ואכן כמה מנשות העליה השלישית שלא מצאו את מקומן בעיר הצטרפו לגדוד

. הרחבה התישבותומלאי המרץ חומר מצוין ליישום הרעיון בדבר ה םבחברי הגדוד הצעירי

רעיון של לביא הזדמנות מצויינת לכיבוש עוד שטח עבודה וליצירת בנשי גדוד העבודה ראו א

היה קשר הדוק יותר עם הגורמים שראו אנשי הגדוד בהתישבות יתרון נוסף . נקודת קבע

כך קבוצה של חברי הגדוד שחיו עד אז  163.מנים בתנועה הציונית ובהסתדרות העובדיםמהמ

שבוע אחרי עליית  ,א"באלול תרפהקרקע בעמק יזרעאל המזרחי  ראש העין ובמגדל עלו עלב

אנשי  ,לביא וכמה מחבריו. על מנת להקים נקודת קבע על פי תכניתו של לביא ,נהלל על הקרקע

. הם גם כמה נשיםיובינ ,הצטרפו לקבוצה זו תוך חודשים אחדים ,העליה השניה מקבוצת כנרת
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על שם יוסף  ,ך את הנקודה שתקרא לימים תל יוסףעין חרוד ואחר כהנקודה תחילה הקימו את 

  .אחד כלכלי ממשקהיו בשנים הראשונות חלק  שתי הנקודות .טרומפלדור

. 'מחיינו' בכתב העת ,אחת מהנשים בגדוד ,כתבה יהודית" בגדוד אינה קיימת שאלת האשה"

 ,גם כאן. היתה דומה ,במיוחד בקרב אנשי העליה השלישית ,התפישה של רבים ורבות בגדוד

תפישה זו נבעה מהקשר של חלק גדול מהעולים למהפכה הסובייטית ולידיעות על מצב הנשים 

ובמקומות שבהן : "ביטאון הגדוד ,'מחיינו'כך מבטאת זו יהודית ב. ברוסיה שלאחר המהפכה

בא גם מתן  -יחד עם השינויים הכלכליים והחברותיים שבאו  ,המהפכה החברותית הצליחה

או  ,העברית אשהלהשלים את שחרורה של ה היתההציונות אמורה  164."אשהלשווי זכויות 

שה וכל עוד תהיה האומה העברית משועבדת לא תשיג הא: "במילותיה של אותה יהודית

והפעולה לשחרור לאומי אמורה שלהן בגדוד החברות עצם ." העבריה את זכויותיה המלאות

  . ת הנשים משעבוד ארוך דורותהיתה לשחרר א

הצביעה על  ,שחקרה את הגדוד ,אביגיל פז ישעיהו. מורכב יותר ב הממשי בגדוד היההמצ

רצונן של הנשים להשתלב : "ובסופו של דבר טענה 165הקשיים הרבים בהשתלבותן של נשים בו

רצונה של חברתן להגדיר מחדש ובאופן שונה את  ,בחברה הכללית) ולא כנשים של(כיחידות 

ועד להגדיר נש ,מעידים על ניסיון חברתי מהפכני ,המשותפתהמסגרת המשפחתית והחברתית 

שוויון לא –דהיינו  166."גברים נשים וילדים: מחדש את תפקידם החברתי של כלל השותפים בו

  .אך נעשה ניסיון משמעותי להתמודד עם שאלת תפקידן של נשים בחברה ,היה

פו הדיונים בשאלת חשגם בגדוד  ,רחבה של חברים וחברותהקליטה תפישת הלמרות  ,ואכן

פיות מנשים יתפישות רווחות וצ ,בניגוד להצטרפות לזמן קצר ,קבועה ההצטרפות לחברות

הצטרף לגדוד  ,כל מי שחפץ -התפישה הראשונית היתה אכן של קליטה לא סלקטיבית . וגברים

 ,או החברה ,תפישה זו יצרה בעיה מעשית שכן לא היתה מחויבות של החבר. לכל תקופה שהיא

עם הזמן הוחלט על  ,לכן. והיא הקשתה מאוד על תכנון כלכלי ואחר ועל יצירת חברה ,לגדוד

כמו  ,מהלך שהיה משמעותי ביותר בנקודות ההתישבות ,יתר סלקטיביות בקבלת חברים קבועים

לא מסר את שמצומצם הקליטה לחברות בגדוד בתקופה זו נעשתה בתוך גוף  167.עין חרוד

פרוטוקולים של דיונים אלה אינם מצויים בידינו ורב הסיכוי  168.קהלנימוקיו לקבלת חברים ל

   169.אך את התפישות שהנחו אותם ניתן לאתר במקורות שונים. שלא נכתבו
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ליטון יהפ. 'מחיינו'שהתפרסם ב' בחירת חברים'התייחסות מעניינת לנושא מתגלה בפיליטון 

בין הבהמות שתי  .'קבועים חברים'מציג באופן סטירי תהליך בחירה של בהמות העבודה ל

את . סוסות ודומה שהנימוקים לקבלתן יכולים לשפוך אור על הנימוקים לקבלת נשים לגדוד

וזה תיאורה של . מקבלת את הדין ונוחה בעבודה ,הראשונה ממליצים לקבל כיוון שהיא שקטה

עשי להטים זו שרוקדת יפה ועושה מ ,והגזרה הנאה ,בעלת העיניים היפות ,החכלילית: "השניה

 170!"וכשהיא הולכת אל המעיין גם היהודים וגם הערבים אינם גורעים עין ממנה' פנטזיה'ב

האחד שמתנגד להחלטה זו בנימוק שהסוסה הזו אינה . ברור שאחרי תיאור זה קבלתה מובטחת

? הרצויה לגדוד אשהה ,בהשאלה ,מי היא אם כן. נדחה בטיעון שהוא מאוהב בה ,עובדת דיה

המדד השני הוא מדד המשיכה  171.הולכת בתלם ,חרוצה ,מסורה ,עובדת טובהא ראשונה הי

המדד הראשון . פתוחה תהיה רצויה גם כאשר אינה עובדת מסורהומצודדת  ,אשה יפה - המינית 

אך ביצירה סטירית המגלה צדדים שלא נוטים . הוא העבודה ,וגם ביצירה סטירית ,גם בגדוד

בקבוצתו של פנחס  ,ם לאתר את מה שיקרה מאוחר יותרלהתגלות במסמכים רשמיים אפשר ג

   172.כמדד לקבלת נשים לחברות' התאמה אירוטית': לבון

המדד העיקרי לנשים ולגברים היא  -מתוך עיון במסמכים נוספים עולה תמונה דומה למדי 

הפתיחות והחברותיות אינם עולים מהמסמכים הרשמיים  ,המשיכה המינית. ההתאמה לעבודה

לעומת זאת . ר למצוא שרידים שלהם בכמה יצירות ספרות שנכתבו על אותה תקופהאך אפש

פוליטית ומחוייבות -פעילות ציבורית נושא שלא עלה בפיליטון אך היה משמעותי ביותר היה

   173.רעיונית שהיתה משמעותית בקבלת גברים אך כמעט לא עלתה בנושא קבלת נשים

כמו . חייהן של הנשים בגדוד היה העבודההתחום הראשון בקליטה כמו גם ב - כאמור 

ברור מאליו שנשים נדרשו  -גם בגדוד השאלה של עבודת הנשים לא עלתה כלל  ,בקבוצה

באלו עבודות ומה היה סטטוס העבודה  ,כמו בקבוצה וכמו במושב ,השאלה היתה. לעבוד

ריות ולא מעט ביניהן עבודת שנחשבו גב ,בעבודת רבות ומגוונותכך עבדו נשים בגדוד . שלהן

השתלבו בענפי המשק ו ,בהכנת החצץ לכבישים לפני ההתישבות הן השתתפו. ת יצרניותועבוד

היו אף ענפים יצרניים שנוצרו במיוחד לצורך . אחריה - וכן רפת וגן פרי ,גן ירק -החקלאי 

למשל הקימו משתלה בפלוגת ירושלים . ומחויבות זו החלה עוד לפני ההתישבות ,עבודת נשים

 בפלוגת מגדל הוקם גן 174.העובדות בה היו נשים ושהוקמה במיוחד למטרת עבודת החברותש

 ,בישול: עבודות השירות -ממוגדרת  היתהרוב העבודה בגדוד  ,מצד שני 175.ירק לצורך דומה
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 ,ת הגדודוגיבתפישה של מנה -יתר על כן . היו עבודות בהן עבדו כמעט רק נשים -נקיון  ,כביסה

כמו בתקופת הראשית של הקבוצות בעליה . לפחות לאשה אחת לצרכים אלה כל פלוגה נזקקה

כשעבדו בחצץ למשל נחשבו יעילות . כיבסו ועוד ,ניקו ,שבישלו' אמהות'היו לפלוגות  ,השניה

  .פחות

 ,דומה אם כן שקיים דמיון רב בין החלוקה המגדרית למקצועות עבודה בגדוד העבודה

לבו במקצועות השירות ורוב מוחלט של העובדים רוב הנשים השת. בקבוצה או במושב

בעלי סטטוס חברתי גבוה  ,נשים מעטות השתלבו במקצועות אחרים. במקצועות אלה היו נשים

במחזה . נחום בנארי ,שכתב חבר עין חרוד' אהלים ברוח'הדבר בא לידי ביטוי במחזה . יותר

החברה היחידה . נוספתעד שמצטרפת חברה  ,אשה אחת יחידה חיה בפלוגת גדוד העבודה

תיקון הבגדים ועבודות נוספות  ,עובדת בניפוץ החצץ אבל היא האחראית היחידה על הבישול

   176.מסוג זה

יצרו בעיות  ,כמו גם התפישה הכמו צבאית שדרשה יעילות מעל הכל ,גודלו של הגדודאבל 

ן מכתיבה של הבעיה המרכזית בחלוקת העבודה שעולה הן מכתיבה של נשים וה ,כך. מיוחדות

אחת . וחלת שחלק מהנשים הרגישו בעבודתןתחושת הניתוק וחוסר הת -  גברים היא הניכור

את מקום העבודה של כל חבר וחברה . שיטת סידור העבודה בגדוד היתה זההסיבות לניכור 

אך  ,סדרני העבודה בפלוגות היו חברי הפלוגה וחברים אישיים של רבים. קבע סדרן עבודה

חברים הועברו באופן שרירותי  -בנוסף . על פי תפישתםאותם שיקול של יעילות לרוב הנחה 

אי קיומה של . ממקום עבודה אחד למשנהו על פי צרכים שלעתים לא היו נהירים להם

והדגש על יעילות יצרו ניכור בין אדם לעבודתו ובין חבר הגדוד עם כל החברים התייעצות 

על מוסד סידור העבודה  החריפה ביקורתר ניכר גם בהדב 177.ב נשים וגבריםרבק ,למנהיגותו

חיזק את  העבודה סידורכמה כותבים טענו כי . 'עבדים'כוללת את המושג ש ביקורת ,'מחיינו'ב

והחליש את מי שהיו  ,אבק על מקום עבודה שהתאים להםיאת מי שהיו מוכנים לה ,החזקים

נשים רבות היו שייכות  ,פי העדויותעל . ממושמעים ומוכנים לכל עבודה - "גדודואים טובים"

על העבודה של אשה אחת בקבוצה  ,חבר הגדוד ,כך כותב למשל זאב איסרזון. לקבוצה השניה

הצעירה הזו בתכונותיה הגופניות והרוחניות שייכת לאותו סוג האנשים שבגורלם : "במחצבה

דה בעבודה היותר הבחורה עב." עלה להיות משועבדים על ידי אחרים ולשאת את צערם בדומיה

העבודה במחצבה לא  האחראי על. מונוטונית ושוחקת במחצבה ולבסוף ביקשה שיחליפו אותה

אכן גם בחברה : "וכך סיכם את המעשה הכותב. הסכים להחלפה ואף רמז שיש בה פינוק

 178."הוא תמיד רק שומע -התמים ושאינו יודע לתבוע  ,והחלש -  ,החדשה ישלוט הערום והחזק

                                                           
חסרה (ישראל -ת של העובדים בארץבהוצאת ההסתדרות הכללי ,'מחזה מימי העליה השלישית ,אהלים ברוח' ,נחום בנארי 176

 2-15' עמ ,ארכיון עין חרוד מאוחד ,)שנה

 110-112' עמ ,ב"תרפ ,כסלו' ח ,ד"י ,מחיינו ,'נומר או עובד' ,אחד מן המחנה 177

 121-122' עמ ,ב"כסלו תרפ ,ו"ט ,מחיינו ,'המחצבה' ,זאב איסרזון 178



 

 

בעבודה שנחשבת  שעבדה את הבעיה ודווקא אשהבחר הכותב אשה בכדי להדגים לא בכדי 

   179.עבודה במחצבה -יצרנית וגברית 

שאפשרה לפנות יותר נשים לעבודת יצרניות גם כאשר היו  ,למרות היעילות לכאורה בעבודה

שליטה מעטה יותר בבחירת העבודה  היתהנוצר מצב בו לנשים  ,אחראיות לעבדות השירות

עבודת אשה היתה יעילה פחות וגם אם התפישה לא  ,בתפישתם של רבים מחברי הגדוד. ןשלה

 רני העבודהסדעם זאת . היא פגעה ביכולתן של נשים להשתלב בעבודת היצור ,היתה מדויקת

היו מחויבים במידה מסוימת לעבודת נשים בכלל ולעבודה שלהן בעבודת יצרניות בפרט ולו 

אך מחוייבות זו היתה משמעותית רק לנשים  - 180'אפליה מתקנת'את פז ישעיהו מכנה ז - בסבב

  .מעטות שכן היא באה לידי ביטוי בצרוף סמלי של נשים לעבודת יצרניות

כדי להתגבר על בעיות אלה פעלו נשים בכמה דרכים בהרחבת עבודתן בייצור ובהפיכת 

 ותר מהעליה השניהבתחום זה בלטו הנשים הותיקות י. עבודת השירותים למשמעותית יותר

נשים באותה הפלוגה או אותה הנקודה יצרו בינן  ,למשל. שכבר הכירו דרכים להשתלב בעבודה

חלקן עבדו חצי יום בעבודת שירות כל שהיא וחצי יום  - תורנות בעבודת השירותלבין עצמן 

בזכות הגודל והיא התקיימה בעיקר  ,כפי שצפה לביא ,תורנות זו התאפשרה 181.בחקלאות

 ,בשל היותה קשורה בנשות העליה השניה. קומות בהן פעלו פלוגות גדולות יותר של הגדודבמ

ניצן של תופעה שתמשיך בקיבוץ לכשיתפלג  ,היתה בולטת יותר בנקודת ההתישבות בעין חרוד

  . מהגדוד

ת בכך ובולט. התמקצעות בעבודות השירותניסיון גם בהשראתן של המבוגרות יותר היה 

שישבה בנקודות  ,מנשות העליה השניה ,רבקה מחניימית. ומחסן הבגדיםעבודות המטבח 

מתוך מודעות בכל הגדוד  במטבח ובמחסן הבגדיםביקשה להכניס סדר  ,ההתישבות בעין חרוד

מחניימי . המהוות רוב בענפים אלה נשיםכדרך להעלות את ערכן של  םלחשיבות העלאת ערכ

מטרת שני  182.בגדוד כולו במטבחיםבדיקה בסיור יצרה סידור חדש במחסן הבגדים וכן החלה 

הגברת היעילות ויצירת שירות טוב יותר לחבר במטרה לשפר את יחס החברים  היתההמהלכים 

  .וכן להקל על עבודתן לחברות העובדות בשירותים

עבודות השירותים נשארו עבודות בעלות סטטוס חברתי נמוך . מהלך זה לא היה מוצלח

בנארי שם . 'אהלים ברוח'תיאר את אכזבתן של הנשים מיחס זה במחזה שלו  נחום בנארי. בגדוד

האם : "בפי האשה היחידה בפלוגה התרסה כתגובה על שאלת אחד החברים מה היא תופרת

                                                           
מחזה מימי העליה  ,אהלים ברוח' ,נחום בנארי: למשל. דביקורת זו אפשר למצוא גם בספרות מאוחרת על החיים בגדו 179

 11-13' עמ ,ארכיון עין חרוד מאוחד ,)חסרה שנה( ,ישראל-בהוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ,'השלישית

  160' אנשים ובעיקר נשים עמ ,פז ישעיהו 180
   159' אנשים ובעיקר נשים עמ ,פז ישעיהו 181
מכתב להנהלת משק בית של הסתדרות  ,רבקה מחניימי; תיקי רבקה מחניימי ,ארכיון עין חרוד ,' דבעין חרו' ,רבקה מחניימי 182

 תיקי רבקה מחניימי  ,ארכיון עין חרוד ,]כנראה סוף שנות העשרים או תחילת שנות השלושים[ללא תאריך  ,ו"ויצ



 

 

תפרה את חולצתו של השואל והתרסתה  ,רחל ,אותה צעירה" ?אכפת לך באמת מה אני תופרת

   183.היתה מכוונת לחוסר ההערכה לעבודתה בכלל

גודלו של הגדוד היווה בעיה  ,יצרו בעיה בתחום העבודה' יעילות'אם סידור העבודה וה

ואפילו מושב העובדים בו הכירו  ,האינטימית ,הקבוצה הקטנה. בתחום ההשתתפות הפוליטית

. לא כך בגדוד. על הקושי של נשים להתבטא מסוימתהקלו במידה  ,החברים אלו את אלו

 היתהההכרות ביניהם לא . רבים שבאו מפלוגות שונות ולא חיו ביחדמוסדות הגדוד מנו אנשים 

קשה למצוא התבטאויות של נשים  ,בניגוד לנהלל ,כך. מצב זה הקשה על הנשים. יומיומית

עיתון 'וב' מחיינו'גם ב. מעטות מהן נבחרו למוסדות וקולן נשמע אך מעט. בפורומים ציבוריים

 מחסן בגדים למשל ,על נושאים שנחשבו נשייםשל הגדוד כתבו מעט נשים ובעיקר ' חי

   184.ילדיםו

ארגון הגדוד  185.אך הבחירות למוסדות הגדוד והדיונים בהם חושפים רק חלק מהתמונה

קבוצות 'הגדוד היה מחולק ל. תו התבסס על פוליטיקה שיתופית של נציגי קבוצות קטנותבראשי

לפני כל  .כזיים החלו בקבוצה הקטנהארגונים מר-דיונים פוליטיים. בנות כעשרה אנשים' חיים

אמור היה להעביר את רוח הדברים  ןכינוס של המעצה היו כינוסים של קבוצות אלה ונציג

יש לשער שבכינוסים הקטנים יותר מצאו גם הנשים את מקומן והשמיעו את  186.למועצת הגדוד

 היתהזו  יתת ניהול שיתופשיט ,כפי שאפשר להבין מסידור העבודה. קולן במידה מסוימת

זאת ועוד  187.'ועדה מקצועית'דומיננטית יותר בניהול החברה ופחות בניהול המשק אותו ניהלה 

ככל שנשחקו הפלוגות והקבוצות ובמקומן התחזקו מקומות שיטה ארגונית זו הלכה ונשחקה  -

   .משפחותהעבודה כקבוצת שייכות וכן כאשר נוצרו יותר ויותר 

היתה השפעה גם על מקומן של הנשים בגדוד  ,כפי שנזכר כאן ,לעליה על הקרקע בגוש נוריס

  . ומאוחר יותר בקיבוץ עין חרוד ובקיבוצים נוספים

כל היום נמשכה ההתאבקות בין הסופה המשתוללת ובין הבחורים והבחורות שעלו על התל "

קרעה את שוליהן וחבטה בהם  ,הסופה פרצה בים יריעות האוהלים; להקים ישוב חדש בשממה

שהיו כאמור  ,תל יוסף - מראשוני עין חרוד ,כך תיאר שלמה ריכנשטיין 188."כבכנפיים שבורות

ספר זה . 'ראשית'את העליה על הקרקע של ישוב חדש בספרו  ,חלק מממשק אחד בתחילה

והוא דומה לתיאור העליה על הקרקע של בגוש נוריס של הגדוד על הקרקע  ומבוסס על עליית

                                                           
חסרה (ישראל -כללית של העובדים בארץבהוצאת ההסתדרות ה ,'מחזה מימי העליה השלישית ,אהלים ברוח' ,נחום בנארי 183

 3' עמ ,ארכיון עין חרוד מאוח ,)שנה
 155' אנשים ובעיקר נשים עמ ,פז ישעיהו 184

 בהם היה לנשים חלק גדול יותר -אירועי תרבות  ,מפגשים מקריים ,שיחות חברים –פז ישעיהו מזכירה התנהלות לא פורמלית  185

 59' עמ) 1972: אביב-תל( ,פרקי יובל ,עין חרוד ,זרובבל גלעד ונריה ציזלינג: בתוך ,'פרקים מתולדות עין חרוד' ,פרידמן. א 186

 )פרקי יובל ,עין חרוד: להלן(
 91-93' רעיון קומונלי עמ ,פז ישעיהו 187

 )ראשית: להלן( 1' עמ) 1943: עין חרוד( ,ראשית ,שלמה ריכנשטיין 188



 

 

 ,הבחורים והבחורות ,כך גם ההרכב האנושי .המאבק ,האוהלים ,הסופה: כמה מהראשונים

 - הפלוגה שעלתה על הקרקע באדמת נוריס והיתה למקימי קיבוץ עין חרוד  -בגרעין הראשון 

היו אם כן נשות עין חרוד חלק מחוויית הראשית של ולגבע בניגוד לנהלל . נשיםגברים והיו 

הקדחת ומהעבודה הקשה והשתתפו באספות מ ,סבלו מהסופה ,הקמת הישוב והן ישבו בו

  . מראשיתו ובשמחות

העבודה הראשונה העיקרית בה עסקו  -ול האבנים קעבדו בסיהראשונות  הקיבוץנשות 

אחר  189.כבר בתקופה הראשונה נוסד גן ירק ובו עבדו בעיקר הבחורות -בנוסף  .הראשונים כולם

החריש הראשון מופיעה אשה אחת בין  בתמונת. כך נוסדה רפת בה עבדו נשים וכך גם מכוורת

 ,וד ותל יוסף בעיקר לעבודות השירותכבר מלכתחילה נותבו נשות עין חר -מצד שני . שני גברים

. הכובסות והתופרות ,הן היו המבשלות. בדומה לשאר הנקודות בהן ישבו אנשי גדוד העבודה

כך למשל . ענפי השירותיםיות בותורנ ,כפי שנזכר כאן ,גם מי שעבדו בעבודה חקלאית קיימו

   190.יות במטבח כמבשלתועבדה בתיה ברנר בגן הירק ומילאה גם תורנ

זהה כמעט למעמדן בגדוד  ,אם כן ,ראשונות היההנשים בקיבוץ הגדול בשנים המעמדן של 

. בכל הקשור לעבודה גם השינויים היו המשך של תהליכים שהתקיימו כבר בגדוד. ה כולוהעבוד

. פתחה עוד כמה אפשרויות תעסוקה לנשים ,רפת ולול ,שכלל גן ירק ,עבניית המשק הקבו

אף אחד מהם לא היה ענף של נשים בלבד . גדולה למדי היתההזהות של נשים עם ענפים אלה 

כך למשל הפכה בתיה ברנר מומחית לענף . ת מרכזיותואבל בכל אחד מהם היו נשים עובד

ת הסיכום על ענף הרפת באחד מספרי היובל כתבה אשה א ,כך גם לאחר שנים רבות 191.הלול

אפשר  התפתחות זו 193.שרה יצקר היתה מהעובדות הבולטות בגן עצי הפרי 192.של עין חרוד

חלקן התמחו בענפים אלה . התישבותלייחס גם להצטרפותן של כמה מנשות העליה השניה ל

  . ואחרות הובילו את הגישה כי אלה ענפים מתאימים לנשים

דהיינו הם המשיכו  ,לא נדחקו לשוליים ,אם כי לא נשיים בלבד ,'נשיים'ענפים שנחשבו ה

הבינוי והשכלול של ענפים  -זאת ועוד . 'נשיים'לשאת סטטוס חברתי גבוה למרות הפיכתם ל

לסטטוס  194.הרפת אחד הבניינים הראשונים להבנות היתהכך . בדומה למושב ,אלה לא עוקב

 היתהבתיה ברנר למשל . התמקצעות והתמחותהמקצועי הגבוה תרמו גם הנשים עצמן ב

   195.בגידול עופותמומחית לענף הלול וחברות מרחבי הארץ התכתבו איתה בשאלות 
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במקביל  ,שכן ,קצעות נעשה גם במקצועות השירותיםהתמהמהלך כפי שכבר נזכר כאן 

מורה השירותים והפיכתם לעבודה מוערכת א עבודות עליית קרנם של ,לכניסתן של נשים ליצור

להעמיד את המטבח לחלק מהנשים חשוב היה  ,כך .דן של נשיםמלהעלות את ערכן ומע היתה

אם לא תהיה : "מחניימי כפי שכתבה. ואת עבודת השירות האחרות כהכרחיים לקיום הקבוצה

  196."תינווליש את חברחזה י[...] ולנו בסידור המטבח והטבת הכלכלה הדאגה מצד כ

ן תפקידן ומקומן של נשים בגדוד העבודה לבין תפקידן ומקומן אבל היו גם כמה הבדלים בי

 .אולי העיקרי שבהם היה נושא המשפחה ומקומה של האשה בתוכו. בקיבוץ הגדול בתקופה זו

עלה נושא הטיפול  ,כך. ההתישבות היתה קשורה להקמת משפחות –כבתקופות קודמות 

נושא . יד לאחר העליה על הקרקעמ ,בחברה אשהממדי שלו למקומה של ה-והקשר הרבבילדים 

 ;קיבוץ הגדולבתפישה המוקדמת של ה זה התחדד בגלל מעמדה הלא ברור של המשפחה

. העליה השלישית למשפחותהעליה השניה  משפחותהתחדד עוד בגלל הפגישה המעניינת בין ו

הדיון בעניין זה התפתח למאבק שחלקו התעצב בתקופה בה התפלג הגדוד ובעין חרוד נוצר 

  . 1923בשנת  ,קיבוץ נפרד

בתוך הדיון בנושא  ,בתכניתו של לביא להתישבות לא הופיעה המשפחה אלא באופן עקיף

. להקמת בית ספר לעבודה ,'על אדמת עין חרוד התישבותתכנית 'לביא קרא במאמרו . החינוך

 ,דלומ ,בחברת המורים והאמהות מתחנך הילד" :במסגרת זו כתב על האחריות לחינוך הילדים

בתכניתו של לביא היה אם כן תפקיד החינוך שייך  197."עובד ומבלה את שעות הפנאי ,אוכל

 198.האבות ותפישת המשפחה מעבר לאמהות לא מופיעים כלל ,לאמהות ולמחנכים מקצועיים

יש לציין  .הקשר בין חינוך משותף לשחרור הנשים לעבודה ולחיי לחברה לא הופיע אצל לביא

 ,רק בתקופת העליה על הקרקע לעין חרוד -קופה מאוחרת יחסית שלביא הקים משפחה בת

   199.והוליד ילדים אשהנשא  ,כשהיה בן כארבעים

לחלק מאנשי . המשפחות הפכו לנושא ממשי בעין חרוד כמעט מיד עם העליה על הקרקע

 ,םטבנקין שבנ משפחת -ביניהם היו משפחות ותיקות ביחס  .ונשות עין חרוד כבר היו ילדים

רבקה יצקר שהגיעה לעין  200;1921הגיעו לעין חרוד במהלך שנת היה בן כארבע שנים כשמשה 

הסופר צבי שץ שנרצח במאורעות  ,עם בתה רינה הצעירה אחרי מות בן זוגה ,1922בשנת  חרוד

אחותה שרה ובן זוגה שמואל סבוראי שהגיעו לעין חרוד יחד איתה ועם בתם  ;1921מאי 

בתקופת העליה על הקרקע בת שש שנים  היתהגאולה  םשבת ימשפחת מחניימ; הפעוטה איה
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בלה ם של בת :םהילא חיכו זמן ארוך כמו קודמ ,העליה השלישית אנשי ,הצעירים יותר. עודו

בשנה הראשונה נולדה  ,הבת הראשונה לאנשי העליה השלישית במקום ,עדינה ,דורסיניוזאב 

   201.ואחריה נולדו ילדים נוספים אחרי העליה על הקרקע

על פי  ,ככל הנראה. המידע על השלבים הראשונים של הטיפול בילדים בעין חרוד אינו שלם

לא היה הטיפול בילדי הקיבוץ מוסדר וכל משפחה או פלוגה דאגה  ,עדות חלק מהאמהות

משמעות הדבר  ,שהיו רוב המשפחות ,בכל הנוגע למשפחות העליה השניה 202.לחינוך ילדיה

ללא יד  ,מתוך אחריות זו נוצר חינוך משותף. לחינוך הילדיםהיתה אחריות של האמהות 

הן יצרו ביניהן תורנות ואחר כך מצאו מקום לטיפול  - 203כך על פי עדות האמהות עצמן ,מכוונת

 ,בדומה לחינוך בדגניה ,בשלב הראשון אם כן היה החינוך בעין חרוד 204.בילדים במשך היום

לכאורה היו גם האבות שותפים . הקיבוץ כולו גורם מגביל לעבודת הנשים שאינו באחריות

יוצא דופן בעניין זה היה יצחק טבנקין שגם הוא . לעניין זה אך למעשה היו אלה רק האמהות

שאלת עבודת האמהות כמו האחריות על  205.נשאר עם ילדיו כשהיו חולים ולא יצא לעבודה

חוץ לטיפול בילדים אך האמהות מצאו דרך להשתתף בעבודה מ ,הילדים לא עלתה בתחילה

יש לציין שככל הנראה לא הוצע להוציא את האמהות והמשפחות מהקיבוץ ומהקופה . בעצמן

יש לציין עוד שנושא החינוך . או לא לקבלן אליו כלל ,כפי שהוצע בדגניה בראשיתה ,המשותפת

ילה עלה בדיונים רבים בין חברי הקיבוץ ונתפש כאחריות כללית אלא שאחריות זו לא באה בתח

   206.לידי ביטוי מעשי

ובעיקר  -להורים הצעירים הראשונים מהעליה השלישית התמונה היתה שונה במקצת 

חבריהם חשו שותפים לגידול . שחיו בנקודה בתל יוסף - סינירדומשפחת  -למשפחה הראשונה 

 ,עם זאת 207.ואחריה דנו בכל שלב בצרכי הילדה סוכה מיוחדת להםבנו עוד לפני הלידה . ילדתם

ללא אדם  ,הרגישה קושי גדול בגידול הילדים בחברה צעירה ,כמו חברות אחרות ,דורסיני

   208.ילדים נוספים שנולדו בגדוד היו באחריות הפלוגות אליהן השתייכו הוריהם .מנוסה לעזרה
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ילקוט מחצית היובל של דבר  ,עם פעמי הדור ,)עורכת(ר "רחל כצנלסון שז: בתוך' הילד הראשון לכובשי העמק' ,בלה דורסיני 207

אבל היו שטענו שזה אינו  ,החברים אלתרו גם מיטה לתינוקת מארגז סוכר). עם פעמי הדור: להן( 18' עמ) 1964: ירושלים( ,הפועלת
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  12-13' עמ) 1969: עין חרוד( ,זיכרון
 177' רעיון קומונלי עמ ,פז ישעיהו 208



 

 

דיונים לא פורמליים בנושא זה החלו כבר בשנת . חוסר התכנון בתחום החינוך לא ארך זמן רב

השונה של החינוך המשותף בנקודות התישבות שונות הזין את הדיון בנושא זה האופי . 1922

כשהשאלה שהובילה לדיון המשמעותי ביותר היתה שאלת  ,בעין חרוד ובגדוד העבודה כולו

שאלה זו נתפשה בעיני רבים כחלק מתמונה רחבה . הלינה המשותפת מול הלינה בחדרי ההורים

  . ות ההורים על חינוך ילדיהם ולחינוך הדור הבא בכלללאחרי ,יותר הקשורה למבנה המשפחה

היה זה דיון על דרך מיסודו של הטיפול המשותף ולכן היה מרכזי במיוחד בחייהן של נשים 

מצד אחד הטיפול המשותף אמור היה לשחרר נשים . בקיבוץ לא רק כאמהות אלא גם כעובדות

ובדים העיקריים בענף הטיפול היו הע ,מצד שני. לעבודת היצור ולעבודות מקצועיות בכלל

: לכן היו לדיון זה שתי זוויות שונות. ענף זה היה ענף מרכזי בתעסוקת נשים - דהיינו  ,עובדות

השניה ; לאחריות הכלל לחינוך הילדים והחינוך המעשי לחיי שותפות -האחת התייחסה לילד 

  .שחרור האם לחיי עבודה וחברה -התייחסה לנשים ובעיקר לאמהות 

ההסכמה הראשונית  ,של החינוך והטיפול בילדים בעין חרוד' מופרטת'למרות ההתחלה ה

הויכוח היה על משמעותה . בכל הדיונים הללו היתה על אחריות הקיבוץ לחינוך הילדים

הפער העיקרי התגלה בין תפישתם של ההורים הותיקים יותר מהעליה . המעשית של אחריות זו

משפחה בחייו של הילד והתנגדו ללינה משותפת אל מול אנשי השניה שראו חשיבות גדולה ל

העדר  ,העליה השלישית שראו בהפרדה בין ההורים לילדיהם חלק מהחינוך העברי החדש

כמו גם יצירת אפשרות אמיתית לנשים להתפנות לחיי עבודה  209,מהפכנות של ממש ,הפרטיות

שביקשו עצמאות ' אנשי המשק'ין ב ,ויכוח זה שהתגלע במקביל לקרע שנוצר בגדוד 210.וציבור

כלכלית לנקודת הישוב לבין אנשי הגדוד שביקשו להמשיך ולקיים קופה משותפת לכל חלקי 

שנשארו  ,רבים מאנשי המשק: הפך במידה מסויימת חלק ממנו ,תל יוסף-הגדוד כולל עין חרוד

תל יוסף תמכו אנשי הגדוד שהתרכזו ב; תמכו בלינה בחדרי ההורים ,לאחר הפילוג בעין חרוד

שהיה שייך גם הוא לגדוד וכך גם נבנה  ,כפי שהתקיימה בכפר גלעדי ,ברעיון הלינה המשותפת

   211.החינוך בנקודה זו

על מקומן של נשים בחינוך ועל  ,אבל הפילוג לא קטע את הויכוח על חינוך הילדים

הדיון . ודשכן רבים מחסידי הלינה המשותפת נשארו בעין חר ,בעין חרוד עצמה ,משמעותו

שחלקם  ,שוב את הפער בין אנשי העליה השניהחשף  1924שנת המתועד שהתקיים בעין חרוד ב

ההורים מהעליה השניה העלו את הטיעונים . לאנשי העליה השלישית ,היו כבר הורים ותיקים

לאו  ,צורך להימצא שעה מסוימת לא ברעש ,אפילו לקטנים ,יש לילדים: "כנגד לינה משותפת

באותה  ,מנשות העליה השניה ,טענה שרה יצקר." גם כן מזיק' חברה'יותר מדי . חברהדווקא ב

                                                           
 146' טבנקין עמ ,כנרי; 84' חינוך עמ ,פורת 209

: להלן( 151-152' עמ ,)א"תשנ( ,'ו ,שורשים ,')1910-1948( ,המקרה של נשים בקיבוץ ,אמהות ומהפכה' ,וי'בז-סלביה פוגל 210

 )אמהות ,וי'ביז-פוגל
 186' רעיון קומונלי עמ ,פז ישעיהו; 147' טבנקין עמ ,כנרי 211



 

 

אף שיצקר העידה על עצמה שהיא מכירה בבעיות הלינה המשפחתית ראתה בשיטה זו . השיחה

שהלינה  צעירים וצעירות יותרלעומתה טענו . שיטה מתאימה יותר לעין חרוד ולה עצמה כאם

אחדותיות החינוך : "את ערכי החינוך השוויוני והמשותף היא תואמת ,המשותפת עדיפה

מחייבת את הלינה המשותפת כדי שהבית לא יצור קניינים פרטיים ולא יפתח את הפרטיות 

אני בעד : "ואף חריף מזה. טען הרמן גרדנאואר." הבאה בניגוד גמור למה שנעשה במוסד

בית ההורים . ובר רצונו בהתמדהשהוא ש ,איזולציה גמורה של הילדים מצבורינו שהוא חולה

הפרטי הוא פסול בעיני בתור כח מחנך ואין למסור את רגעי ההתרשמות לידי ההורים הרוצים 

   212.טען שלמה רוזנברג." להיות דווקא המכריעים בניגוד למוסד

הבאת הילדים : "האם בחברה-עם זאת עלו גם טיעונים רבים הקשורים למקומה של האשה

הילדים כל בוקר והטיפול בכך יגזלו מאתנו הרבה זמן ולא נוכל להיות  מחדר ההורים לבית

אינני מתאר לעצמי את . "מנשות העליה השלישית טענה בת ציון פלצנבאום". אחראיות בעבודה

צורת משקינו אם רוב צעירותינו תהיינה לאמהות שלא תוכלנה לעבוד כראוי מסיבת התעסקותן 

שחלקן היו לעובדות  ,דווקא האמהות הוותיקות יותר. ניטען שמחו". בילדיהן בביתן הפרטי

ובראשן שרה יצקר שהוכיחה באותה פגישה שאפשר  ,יצאו כנגד תפישה זו ,מרכזיות בתחומן

   213.לשלב לינה פרטית ועבודה משמעותית גם לאמהות

בעיקר בקרב  ,יצר מתח גדול בקיבוץ ,ובמיוחד על הלינה המשותפת ,המאבק על החינוך

בולטות בכך משפחת  214.עליה השניה שהרגישו כאילו הלינה המשותפת נכפית עליהםהורים מה

שמאוחר יותר הקדישה את עצמה לתחום  ,לאווה טבנקין. סבוראי ומשפחת טבנקין- יצקר

הדיונים בנושא . יצחק טבנקין -גרם הדיון בלינה המשותפת כאב גדול וכך גם לבן זוגה  ,החינוך

ד שחשבו לעזוב את המקום למרות מרכזיותו ההולכת וגדלה של זה היו קשים כל כך לשניים ע

: והוסיף 215"המלחמה נגד המשפחה ונגד האם"טבנקין קרא לכך . טבנקין במנהיגות המקומית

דבריה . מחשבות אלה המשיכו גם אחרי הפילוג" ?ומה עתיד החברה הבנויה על מלחמה כזו"

משקפים את  ,חינוך של עין חרודלאחר שהשלימה עם דרך ה ,המאוחרים של אווה טבנקין

כי גם בקבוצה רע לילד שהוריו אינם ": מצד הילד. עמדתה כפי שבוטאה גם במקומות אחרים

כשהאם מוסרת את ילדה לידיים : "ומצד האם 216"אמנים של הסביבהנלמרות המאמצים ה ,איתו
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 שם 213

 146' טבנקין עמ ,כנרי; 84-85' חינוך עמ ,פורת 214

 159' טבנקין עמ ,כנרי: מצוטט מתוך 215

 153' דברי פועלות עמ ,אווה טבנקין 216



 

 

את את כל לא היא הממל ,ולא היא הרוחצת ומלבישה אותו ,אחרות ימים אחדים אחרי הוולדו

   217.."למן השעה הזאת מתחיל פרק של סבל וכאב שאין לעקור אותו מהשורש - הדרוש לו 

שמייצגות טענות של הורים נוספים מאנשי  ,טענותיה של אווה טבנקין כנגד הלינה המשותפת

טבנקין טענה שהילד זקוק . היו בעיקר כנגד הניסיון לנתק את הילד ממשפחתו ,העליה השניה

היא . לו השאיפה לחנך דור חדש על ערכים חדשים אינה סיבה לנתק ילד מהוריולמשפחה ואפי

היא אף נפגעה באופן אישי מחוסר האמון . טענה שניתוק זה אינו בריא לא לילד ולא למשפחתו

על כך הוסיפו אחרות מאוחר  218.בהורים וביכולת החינוך שלהם גם אל מול סמכות מקצועית

ד לידיים של נשים לא מיומנות שחלקן לא היו אמהות יותר את הקושי להעביר את היל

 ,היא לא התייחסה כמעט לצד המעשי של הלינה המשותפת והחינוך המשותף בכלל 219.בעצמן

לקשר בין החינוך המשותף ליכולתן של נשים להשתלב בעבודה בכלל ובעבודה  -דהיינו 

רים יותר שחינוך משותף באופן מובלע מובן מדבריה המאוח. משמעותית בפרט וכן בפוליטיקה

- ללא לינה משותפת מהווה איזון נכון בין האמהות לבין הצורך שנשים ישתלבו בעשיה ציבורית

 ,כמו גם אחרות ,מצד שני ייחסה טבנקין 220.בעבודה בכלל ובעבודה משמעותית בפרט ,פוליטית

   221.חשיבות לאמהות כתפקיד מרכזי ומספק בחייה של האשה

תפת היה מרכזי מאוד בפעילותה של אווה טבנקין בעין חרוד המאבק כנגד הלינה המשו

. כולל את מעמדה בחברה ובעבודה ,היא היתה מוכנה להקריב רבות למענו. בשנותיה הראשונות

טבנקין עצמה נזכרה למשל כהוכחה . כך נוצר ניכור בינה ובין סביבתה שהשפיעה גם על בן זוגה

 ,על כך ענתה דווקא שרה יצקר. לדיהן הלנים בביתכי נשים לא יכולות גם לעבוד וגם לטפל בי

היא היתה מפסידה זמן לאו . אווה טבנקין היא מקרה בודד: "שתמכה במאבקה של טבנקין

תמכה טבנקין  ,כאמור ,ברבות השנים 222."דווקא בקשר עם ילדים ואין ללמוד ממנה כלום

  .בחינוך המשותף כפי שתפתח בעין חרוד

                                                           
 154-155שם  217

  122' טבנקין עמ ,כנרי 218
 44' עמ) 1973: עין חרוד( ,זיכרון חוברת ,שרה יצקר סבוראי: בתוך ,'שנים ראשונות בארץ ,מחיי' ,שרה יצקר 219

  15-85/1/1 ,ארכיון יד טבנקין ,קטעי יומן ,וה טבנקיןאו 220
החינוך המשותף בכלל ובעיקר על הלינה המשותפת התקיים גם בתוך משפחת טבנקין עצמה כשאחותו אופיו של ל עמאבק זה  221

ותפת כיוון תמכה בלינה המש ,מהמחנכות בקיבוץ ,נטלקה. תמכה בלינה המשותפת ,תה של אווהדשהיתה גם ידי ,נטלקה ,של יצחק

היא לא טענה כנגד הקשר בין הילד להוריו וגם לא ביקשה . לדת של הילדשראתה בה דרך חיים מתאימה למהותו השיתופית המּו

 תוך ביקורת על בית ילדים בו היתה נהוגהתפישתה החינוכית באה לה מ. 154' טבנקין עמ ,כנרי. לפנות זמן להורים לתפקידים אחרים

נטלקה טבנקין התרשמה לרעה מהחינוך הלא שיטתי בכפר גלעדי ועל בסיס התרשמותה זו . ילדים בכפר גלעדיבית ה – לינה משותפת

שבה המחנכים אחראים על כל פעילויות הילדים וכל הפעילויות הללו  ,וכן על פי תפישתה החינוכית ביקשה לבנות חברת ילדים אחרת

-15  ,ארכיון יד טבנקין ,ראיון עם נטלקה טבנקין .צד אחד והוראה מצד שניכולל לינת לילה מ ,בבית הילדים ,מתנהלות במקום אחד

  3-4' עמ 89/1/2
  1924-1926פרוטוקולים  ,ארכיון עין חרוד ,פרוטוקולים של אספות שונות 222



 

 

ו זמן ארוך למדי ורק שש שנים אחרי העליה על הקרקע בעין חרוד הדיונים בעניין זה התקיימ

הפשרה בשאלת הלינה אליה  223.נוצרו בתי הילדים הראשונים במתכונת קבועה פחות או יותר

בלינה  ,כי הילדים עד גיל בית הספר ישנו בבתי הילדים הגיעו בשלב מוקדם יותר היתה

סידור שהיה נהוג בקיבוץ עין חרוד  ,ריםבגיל בית הספר ישנו הילדים בחדרי ההומשותפת ו

הסדר  224.אז בוטלה הלינה המשותפת בקיבוץ זה ,מאוחד עד שנות השמונים של המאה העשרים

הילדים שזקוקים לחימום ולאוורור קבועים וכן להקפדה יתרה על : זה הוסבר בסיבות מעשיות

זו לא . בית ילדים -אחד ניקיון וסניטציה הם הצעירים יותר ולכל אלה קל יותר לדאוג בבית 

נוספה לה גם סיבה הקשורה להורים ובמיוחד  ,היתה הסיבה היחידה ואפילו לא העיקרית

עד גיל בית הספר זקוקים הילדים להשגחה צמודה ואם יחיו בבית הוריהם לא יוכלו : לאמהות

לעומת זאת הילדים . ההורים להשתתף בחיי התרבות והציבור שהתקיימו בעיקר בערבים

דולים יותר כבר אינם זקוקים להשגחה צמודה והוריהם יכולים לצאת בערב גם אם הם לנים הג

דורי של - שקשורה לאופי הסוציולוגי ,להסדר זה היתה גם סיבה נוספת ,אבל. בחדר ההורים

ילדים של אנשי העליה השניה  ,בתקופה בה נקבע ההסדר היו הילדים הגדולים -הויכוח 

היו ילדים של אנשי העליה  -בעוד רבים מהילדים הצעירים  ,שהתנגדו ללינה המשותפת

 כבר לחיות בחדרי ההורים התרגלוהילדים הגדולים  - זאת ועוד . השלישית שתמכו ברעיון זה

וילדים של אנשי העליה  -אך מרגע שנקבע הסידור הוא היה מחייב למדי  225.שלא כמו הצעירים

  .תי הילדים עד גיל בית הספרלנו בב ,שנולדו לאחר שנקבע סידור זה ,השניה

נקבעה הלינה המשותפת כסידור קבוע ואף היתה  -כפר גלעדי ותל יוסף  - בקיבוצי הגדוד 

דעות בדבר הלינה המשותפת אבל חילוקי  226.מגמה מסוימת להרחיק את הילדים מן המבוגרים

מסיבות הלינה המשותפת נקבעה בקיבוץ מראשיתו . מו בהיקף קטן יותר גם בכפר גלעדיהתקיי

אך אופיה של הלינה המשותפת היה קיצוני מדי לחלק  227טכניות של ביטחון ותנאי אקלים

יבנו יבגלל ההחלטה שחדרי הילדים למשל עזבו את המשק ציפורה ואלכסנדר זייד  .מההורים

   228.קילומטר ויותר מחדרי ההורים ,על גבעה נפרדת

גבולות עין חרוד וגדוד העבודה הדיון בשיטת החינוך ובלינה המשותפת התנהל גם מחוץ ל

גם . 1923והיה אחד הנושאים בוועידת הקבוצות שהתקיימה בדגניה בתחילת הקיץ של שנת 

וביניהם אנשי דגניה וחלק מאנשי  ,כאן עלה הפער בין תפישות חלק גדול מאנשי העליה השניה

                                                           
  86' חינוך עמ ,פורת; 15-89/1/2 ,ארכיון יד טבנקין ,ראיון עם נטלקה טבנקין 223
 נה משותפת לכל אורך הילדות בעין חרוד איחוד היתה נהוגה לי 224

  87' עמ 75ובמיוחד הערה  86' חינוך עמ ,פורת; 78-80' פרקי יובל עמ ,עין חרוד 225
 213' רעיון קומונלי עמ ,פז ישעיהו 226

 186' רעיון קומונלי עמ ,פז ישעיהו; 73-74' חינוך עמ ,פורת 227

  )לפנות בוקר ,ידזי: להלן( 159' עמ) 1975: אביב-תל( ,לפנות בוקר ,אלכסנדר זייד 228



 

 

הגיע לידי מסקנה הדיון בדבר הלינה לא . גם הם מעין חרוד ,לאנשי העליה השלישית ,עין חרוד

   229.אחידה אף שבשנים אלה גובש דווקא רעיון הלינה המשותפת והפך לשיטה ברוב הקיבוצים

 ,דומה אם כן כי דרכי החינוך והטיפול עוצבו גם מתוך הרצון לערב נשים בחיי העבודה

מערכת הטיפול והחינוך בקיבוצים כוונה ליצירתה של אשה מעורבת בעיקר . התרבות והציבור

הדבר בולט במיוחד בסידור הלינה . אבל גם בחיי החברה ובחיים הציבוריים ,העבודה בחיי

ארגון הטיפול אמור היה לאפשר לשני ההורים להיות משמעותיים בחיי . המיוחד בעין חרוד

מהלך שהיה אמור להשפיע בעיקר  ,ילדיהם ועם זאת לא להגביל את פעולתם בתחומים אחרים

מוקים לעיצוב זה של מערכת החינוך נסמכו על הצורך בכוח גם אם רוב הני. על האמהות

העבודה של הנשים הצעירות במשק הרי משמעותו היתה עיצוב מחודש של תפקידי האשה 

  . בחברה כשהעבודה מרכזית יותר מאשר האמהות

לא  ,למרות פינוי הזמן ,כך. אך הדרך לשילוב נשים בעבודה ובפוליטיקה כמעט ונעצרה כאן

ורובן גם לא  עבודה מספקת ומתגמלת בסטטוס החברתי שלהשתלב בב הנשים לההתאפשר לרו

  . השתלבו בחיי הציבור בקיבוץ

 ,חלקן. במטע ובמה ענפים נוספים ,בלול ,עבדו נשים ברפת ,כפי שכבר צוין כאן ,בעין חרוד

 ולא רק בתיה ברנר שלא היתה אם אלא גם שרה יצקר ,היו מרכזיות בענפים בהן עבדו ,כאמור

. מגמה שהתחזקה עם השנים ,בכל זאת רוב נשות עין חרוד עבדו בענפי השירותים 230.במטע

מדוע נדחקו שוב הנשים ? מדוע - שמבנה החינוך נקבע כדי לאפשר השתלבות יש לשאולכיוון 

היתה לכך סיבה ? מדוע נשארו עבודות אלה בסטטוס חברתי נמוך - זאת ועוד ? לעבודות אלה

היו  האל ,לעבודות קרובות יותר לחדרי הילדיםלרוב רו האמהות ועבזמן ההנקה הב: מעשית

מי מהנשים שלא נלחמה שוב על מקומה ביצור נשארה בעבודה אליה . רותילרוב עבודות ש

התפישה  דומה שהסיבה העיקרית לכך היתה. אך זו לא סיבה מספקת .לאחר הלידה ההגיע

ר מולאה מכסת העבודה הן יכלו לצאת ולכן רק כאש השירותאחראיות על עבודות  נשים הןש

. פינוי הזמן והלגיטימציה לעבודת נשים באופן כללי לא הועילו אם כן. לעבוד בעבודות יצור

החלוקה המגדרית המקובלת למקצועות נשיים ולמקצועות גבריים לא נפתרה ביצירת התנאים 

 - בצעדים מהוססים את המסע התודעתי המתבקש לעניין זה החלו אנשי עין חרוד . המתאימים

כדי להמשיך את המהלך נאלצו הנשים . רק נשים אחדות השתלבו בעבודה מספקת ונחשבת

  . בעין חרוד להאבק בכל פעם מחדש

פרוטוקולים של אספות וישיבות . בחיי הציבור היתה השתלבותן של נשים מועטה יותר

לרוב . ר של נשיםועדות מעין חרוד עד מחצית שנות העשרים מגלים השתתפות מעטה ביות

. השתתפו נשים בדיון במילים קצרות מאוד ורק בעניינים שהיו קשורים אליהן באופן כל שהוא

                                                           
 167-169' טבנקין עמ ,כנרי; 86-67' חינוך עמ ,פורת 229

 10' עמ) 1973: עין חרוד( ,זיכרון חוברת ,שרה יצקר סבוראי 230



 

 

מוזכר משפט אחד מפי אחת  1923לקיבוץ בשנת ' חבורת העמק'כך למשל בדיון על הצטרפות 

ולחשש מהעברת שטחו  -גן הירק  -והוא מתייחס לענף שנחשב נשי  ,יהודית אידלמן ,הנשים

הדבר בולט על רקע הדוברים הגברים . למושב השכן כפר יחזקאל' סכסוכי גבול'מסגרת ב

שרבים מהם נקטו עמדה בכל עניין ולרוב הרחיבו בדבריהם וכן על רקע סיכום דבריה של 

הדבר אפייני לרוב  231...."יהודית אידלמן העירה"אידלמן בפרוטוקול המתחיל במילים 

   232.בארכיון עין חרוד מאותה התקופההפרוטוקולים הכתובים המופיעים 

נושא הביטוי הפומבי של נשים הוא נושא מורכב  ,של עבודה זו כפי שצוין בחלק הראשון

גם ההכרות  .ת בתקופה זו ואולי אף גדלושי של נשים להתבטא בציבור לא פחהק. ביותר

מהן  ומעטות ,האישית עם חברי המשק לא הקלה על הקושי ונשים מיעטו להתבטא בציבור

הגודל היה גם הוא בעוכרי הנשים . נבחרו למוסדות הקיבוץ ולכן מיעטו להשפיע באופן ישיר

חברת  ,אותו הובילה ליליה בסביץ' חוק השליש'לבעיה זו נמצא מזור חלקי עם קיומו של . הללו

חוק זה חייב כל פורום קיבוצי לכלול שליש . עין חרוד שהגיעה לקיבוץ אחרי העליה השלישית

   233.אלא שרעיון השליש לא בוצע לעולם ועל כך יש לערוך מחקר נפרד. נשים

יוצאות דופן בודדות שהיו ידועות גם מחוץ לעין חרוד נקראו בשנים מאוחרות יותר להצטרף 

כך נקראה . רבות מהצעות אלה היו מטעם מועצת הפועלות. לגופים שונים של תנועת העבודה

   234.ארץבתיה ברנר כמה פעמים לשליחות בחוץ ל

באספות ובוועדות  כך. הפתח העיקרי של נשות עין חרוד אל המרחב הציבורי היתה האמהות

בעיקר בנושאי החינוך  ,שנושאם היה חינוך ניתן למצוא לא מעט התבטאות פומבית של נשים

בפרוטוקולים של ישיבות עובדי ענף החינוך כמו גם בדיונים של ועדת החינוך . לגיל הרך

אמנם קולם של הגברים לא נעדר . יים על החינוך נשמע קולן של הנשים לא מעטובדיונים כלכל

ונשאר הדומיננטי אבל נשים הרבו להשתתף באופן יחסי בדיונים אלה כפי שנזכר כאן בציטוטים 

גם בעיני עצמן וגם ' מומחיות למשפחה'או ' מומחיות לאמהות'התפישה של נשים כ. השונים

יש לציין שעמדתן בנושאים אלה לא היתה . צוא ביטוי בנושא זהבעיני הסביבה אפשרה להן למ

יוצא מזה . כפי שכבר נזכר כאן ובעניין הלינה המשותפת למשל נחלקו בדעתן ,אחידה

שהמשפחה והאמהות היו הבסיס דרכו נכנסו נשות עין חרוד אל המרחב הציבורי ולא הנושא 

  .שהגביל אותן

מעטות . מספקת מבחינת מרבית הנשים, אם כך ,הלא הית והציבורההשתתפות בחיי העבודה 

זאת ככל . יוקרתיות וחלקן נאלצו לוותר עליהן לאחר הלידות- ת יצרניותומהן השתלבו בעבוד

 ,למרות פרוק היחידה המשפחתית כיחידה כלכלית ,ברבות השניםהנראה הסיבה לכך ש
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מוקדמים כמו י קיבוץ חוקר. התחזקה דווקא הזיקה האמהית והיתה למרכז ההוויה לנשים רבות

אליעזר בן רפאל ויונינה טלמון טענו כי נשים חיזקו את זיגפריד לנדסהוט ומאוחרים כמו 

כיוון שהנשים נדחקו  -דהיינו  235.המשפחה כיוון שלא הצליחו ליצור לעצמן די כוח מחוצה לה

ם ומוקד קרתיים הן ביקשו לחזק מוקדי כוח אחריוממוקדי קבלת ההחלטות וכן מענפי היצור הי

אם בתקופה זו היתה האמהות הפתח אל חיי הציבור . המשפחה יההכוח המסורתי לנשים ה

  . הפכה האמהות בתקופה מאוחרת יותר למרכז חייהן של נשים רבות בקיבוצים

קריאת תגר על נושא נוסף שהשפיע על הנשים בעין חרוד ועל מקומן בחברה היה הניסיון ל

היו  ,בעיקר בקרב הצעירים שבהם ,עין חרודבקרב אנשי  ,ואכן. הגדרת המשפחה וגבולותיה

נבע  בלינה המשותפתחלק מהתמיכה . ניסיונות לבדוק את גבולות היחידה המשפחתית

נשות עין ביטוי מינורי לתפישות אלה היה שמירת שם הנעורים של רבות מ. מתפישות אלה

 ,זה מעשה. חלק מבנותיהןמורשת שהעבירו ל. גם לאחר שנישאו ,הצעירות והמבוגרות ,חרוד

בין  -זאת ועוד . מצביע על תחושת עצמאות שאינה רק כלכלית ,בזמנומקובל מאור לא  שהיה

. הידועה שבהן אולי היא בתיה ברנר ,חברות עין חרוד הותיקות היו גם נשים שבחרו ברווקות

  .נשים אלה לא נחשבו לשוליות בחברה הקיבוצית

 גם ,זוגות לאחר לידת ילדיםפרידות של לות המשפחה היו עדות משמעותית יותר לבדיקת גבו

המבנה הכלכלי של הקיבוץ הקל  .וכן יצירת תאי משפחה חדשים ,בקיבוץ בקרב אישים מרכזיים

ע בילדים ובקיום הכלכלי של האשה ובשלב הראשוני היתה על עזיבת התא הזוגי מבלי לפגו

אבל  יותר מאשר בחברה הסובבתן נישאו כך גברים עזבו נשים לה. לגיטימציה למהלך מסוג זה

אחד המקרים הידועים יותר היא פרידתם של דוד מלץ ורעייתו שיצרה  .גם נשים עזבו גברים

  . שלושתם מהאישים המרכזיים בקיבוץ ,זוגיות חדשה עם נחום בנארי

. בימי הראשית של עין חרודבמקרה  גרמה לאסון לפחותהמשפחה הזוגיות ובולות בדיקת ג

. בעין חרוד 1922,236 ,ב"אברונין אברמסון ואהרון רוזין נמצאו ירויים בקיץ של שנת תרפ נחמה

אבל ותיקי עין חרוד ובמיוחד המקורבים למשפחה טענו  ,עד היום אין הסכמה מלאה כיצד מתו

בת  היתהאברמסון -אברונין. ירתה ברוזין ובעצמה ,שהריונה כבר ניכר בה ,אברמסון-שאברונין

שניהם היו חברי גדוד העבודה . גליליה ,ואם בתם הצעירה ,אריה אברמסון ,השומרזוגו של חבר 

. אברמסון היה חלק מקבוצת הרועים ולא נמצא במשק חודשים ארוכים. בפלוגת עין חרוד

אחד מחברי המשק  ,יק רוזין'אהרונצ-אהרוןאברמסון לבין -בתקופה זו התפתח רומן בין אברונין

שני . אברמסון לא ידעה מי האב-כשהרתה אברונין. ה השלישיתמאנשי העלי ,הצעירים יותר
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בסופה של הפרשה נמצאו כאמור . אברמסון אף נעלם להרים ,הגברים התנכרו לה ולהריונה

דפי היומן שכתבה בחודשים מאז גילוי ההריון ועד מותה . אברמסון ורוזין ירויים- אברונין

האכזבה משני הגברים  ,בטים הקשיםלצד הל: אמהותה מהווה חלק מרכזי ביומן. מרתקים

להתקדמותה בדיבור ולקשר שלה עם  ,מוקדשים כמה מדפי היומן לבתה ,בחייה והקושי הגדול

ובמיוחד על  238,נשענה על עזרת חברותיה ,כמו נשות דגניה ,אברמסון-אברונין 237.הסביבה

מענין  .עזרת האחיות רבקה ושרה יצקר שאף לקחו את גליליה תחת חסותן לאחר מות האם

מחיי  ,ברחתי מנישואים: "ה הממוסדתפחלמש אברמסון- במיוחד יחסה של אברונין

היא לא יכלה . ביקשה אם כן להשתחרר ממוסד המשפחה ולא יכלה לו היא .כתבה 239".משפחה

אך גם משום שהיא  ,לו גם כיוון ששני הגברים לא היו מוכנים לקבל את רעיונותיה החדשים

למרות כל אלה לא . הגדול של העדר בן זוג ואב לעובר ברחמהעצמה התקשתה לחיות במתח 

   240.רצתה ככל הנראה לגדל ילד שאביו אינו ידוע

מתוך הניסיונות  ,בתחום האמהות ,מצבן המורכב של הנשים בעין חרוד בתחום העבודה

ואף בהשתתפות הפוליטית בא לידי ביטוי גם בייצוגים הספרותיים של  לפירוק המשפחה

שניהם  ,זל מזלה של עין חרוד ושני סופרים שחיו בה תיעדו את שנותיה הראשונותהתמ. המקום

. 1945יצא לאור בשנת ' מעגלות'שספרו  ,הידוע ביניהם הוא דוד מלץ. אנשי העליה השלישית

כתב מלץ עוד מספר יצירות שהתבססו גם  ,אחרי פרסום ספר זה והפולמוס שהתרחש בעקבותיו

הקדים אותו הסופר שלמה . לץ לא היה סופר עין חרוד הראשוןאבל מ 241.הן על חיי הקיבוץ

שהוא  ,'ראשית'ספרו  .ושישב בשנים הראשונות בנקודה בתל יוסף ,הוזכר כאןכבר ש ריכנשטיין

יצא לאור בשנת  ,תל יוסף טרם הפילוג - כמעין רומן מפתח על שנותיהן הראשונות של עין חרוד

אך הוא מבטא בצורה מעניינת  ,ות מספרו של מלץהרומן נחשב לטוב פח 242.אחרי מותו 1943

במיוחד כיוון שריכנשטיין כתב על ראשיתה  ,רחשי לבם של אנשי עין חרודאת ביותר 

   244.הרומן כולל גם ייצוג מעניין וכואב של אירועי הפילוג בגדוד העבודה 243.במקוםהתישבות ה
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הוריה של אברונין אברמסון חשדו גם הם ולא . השלטונות הבריטיים ועל בריחתו של אברמסון מעין חרוד ומהארץ מיד לאחר האירוע
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למרות . להתייחסות כאןשני הרומנים נכתבו הרבה אחרי האירועים ובכל זאת הם ראויים 

יש בהם כדי לחשוף כמה נדבכים לקיומן של נשים בקיבוץ בראשיתו ולדרך  ,מאוחרתהכתיבה ה

  . בה תפשו אותן חבריהן הגברים

 -ינו ידה ,'אנרית'זיצירה 'כ ,בעקבות ברנר ,מתאים מאוד להגדרתו של גרשון שקד' ראשית'

ית המתחדשת למרות שאחד הנושאים יש בו תיאור אידילי למדי של המציאות הארץ ישראל

גם את רוב הדילמות כך מפשט הרומן וממתיק  245.העיקריים בו הוא הפילוג בגדוד העבודה

היחס המורכב לתעסוקת . הקשורות במקומן ותפקידן של נשים בחברה הקיבוצית בראשיתה

שתיהן . הונעמילגם הילולה ] בשדה[בין המבקרים : "נשים למשל זוכה ברומן זה לריכוך וישוב

עורג לשדות ולעבודה  ,כלב שאר הבחורות והבחורים ,אך ליבן ,נקבעו לעבודה במחסן הבגדים

אך  ,בחקלאות ,שתי נשים אלה מלוות את היצירה וזוכות מדי פעם לעבודה כלבבן 246."חקלאית

הן אינן מתלוננות אלא מבינות את הצורך לעבוד בענפי  .לרוב הן עובדת בענפי השירות במשק

בת "היא הטבחית רחל  ,מבוגרת קצת מרוב הבחורות ,דמות נשית אחרת ברומן .ותיםהשיר

מוצאת בה סיפוק ואינה רוצה  ,רחל אוהבת את מלאכת הבישול וההגשה 247."ב הוולהליני"השו

רחל אינה היחידה . זוהי אחת הדמויות החיוביות ביותר ביצירה. להמירה בעבודה יצרנית

שמואל  ,ישוב אחרי בן זוגהשבאה ל ,דמות חלוצית פחות ,נהגם שוש -  שמוצאת סיפוק במטבח

שושנה זו  248.מוצאת לעצמה מנוחה רק במטבח אחרי שהוצעו לה עבודות רבות אחרות ,לוין

ה ובמראיה ועדינה שמקפידה בלבו ,לא רק כיון שהיא יפה ,ביותר ברומן' נשית'היא הדמות ה

ברומן . למדי טרגיסופה של נשיות זו . האלא גם כי היא מושכת את ליבם של רוב חברי הנקוד

לבטא את רצונן של הנשים להשתתף בעבודת  -מצליח אם כן ריכנשטיין להלך בין הטיפות 

 ,המשק ועם זאת להדגיש את חשיבות עבודתן בשירותים ואת התפישה על התאמתן הבסיסית

תוארת ברומן מ' ,בורגנית'ה ,הנשיות במתכונתה הקודמת -זאת ועוד . לעבודה זו ,כנשים

עדינותה והקפריזות  ,שושנה ביופיה: כמושכת מאוד אבל לא מתאימה למתכונת הקיבוצית

  .גרמה לאסון לעצמה ולאוהביה ,שלה

העניין מתבהר מיד לאחר לידת הילד . יחסו של הרומן לנושא האמהות מורכב הרבה פחות

ים את הגברים הצעירים והלידה מביכ ןההיריו. בנם של לוין ושושנה -יגאל  -הראשון במשק 

הבחורות הללו הנוהות אחרי : "את כל הנשי והאמהי ,אבל מוציאים את כל הטוב מהנשים

 ,עיניהן מתמלאות ערפלי נהיה לחים -הרוצות להשתוות לבחורים בכל  ,סיפוק ,עבודה חקלאית

האמהות אם כן משכיחה מהנשים הצעירות את  249."בהקשיבן לדבריה של שושנה על יגאל שלה
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הבחורים וגם  ,יש לציין שבזמן שהנשים מתמוגגות מהאם והתינוק. שאיפותיהן המהפכניות

  .העבודה החקלאית העיקרית במשק באותו הזמן -כמה בחורות מדברים על הנטיעות 

כל אחת הופכת . לאמהות -כך מכונה הישוב ברומן  - ' התל'לאט לאט הופכות חלק מנשות 

עיניה עמקו והוצפו  ,ורוופניה ח: "עמילה בעיני בן זוגהכך למשל נ. שלמה יותר עם אמהותה

ומיד ." ]בלידה[ די הכאב האיום שעבר עליה שם בצריףיאושר אמהי שמבעדו בצבצו עוד שר

לה הזוהרת בעדנת חיוורונה וביופיה המופלא והיא עתה שוב אותה הנערה ינעמ" - אחר כך 

השלמות שנוצרת עם לידת  250."פיהויאלא שעתה נוסף לה זוהר על . השובבה ומלאת התעלולים

  .הילד הראשון מטשטשת את שאיפתן לעבוד בחקלאות

הזוגיות היא חלק מהאמהות ברומן והנשים הצעירות שקועות מאוד במציאת בן זוג ובאהבה 

מועצמת בהחלטתה של  ,לא קשר לבן זוגל ,אבל חשיבותה של האמהות בפני עצמה 251.אליו

הריונה הוא פרי רומן קצר עם דמותו . מסרב להכיר בילד כשלוהילולה ללדת למרות שאבי ילדה 

לאחר . גבר המנצל את הילת השומר להרשים את נשות התל ,דמות נכלולית למדי ,של השומר

אך הוא  עם אבי ילדההילולה מתעמתת  ,שהיא מגלה את הריונה ולמרות שהרומן כבר הסתיים

  .ילד ברחמה למרות הקושיהיא ממשיכה לשאת את ה. אינו מוכן להכיר בתינוק

של הנשים במעשה  ,או יש לומר אי השתתפותן ,ריכנשטיין מתייחס עוד להשתתפותן

ילה והן על הילולה הוא מספר מהן על נע. הדבר בולט במיוחד בתיאור מהלכי הפילוג. הציבורי

שתיהן מעריכות מאוד את . אבל לא להשתתף באספות של הפלגים השונים ,שהן באות להקשיב

  . דוברים אך אינן מדברות בעצמןה

הרומן נתפש . הן במעמדו הספרותי והן ביחסו לקיבוץ' ראשית'שונה מאוד מ' מעגלות'הרומן 

איכות זו עומדת  252.משמעותית כיצירה ספרותית ,בזמנו כביקורתי מאוד ועם זאת כרומן מוצלח

 ,מות הנשית המרכזיתהד ,חנקה. מורכבות יותר 'מעגלות'כך גם דמויות הנשים ב. לו עד היום

כיוון שהיא עובדת באחד מענפי היצור העיקריים היא מקובלת למדי בחברה . עובדת ברפת

שאינו עובד מצטיין גם כשהוא עובד בחקלאות ונחשב  ,מנחמקה ,ומרכזית יותר מבן זוגה

נאלצת לפרוש ממקום עבודתה ברפת  ,בחלק מימי הריונה ולאחר הלידות שלה ,חנקה". עצל"

לאחר הלידה הראשונה הדבר מטריד אותה אבל לאחר הלידה השניה . ד במחסן הבגדיםולעבו

הרחיקו אותה מהעבודה  ,כך על פי מלץ ,הלידות 253.היא מוצאת את מקומה במחסן הבגדים

עם זאת גם במחסן הבגדים היא ממשיכה להיות עובדת טובה . היצרנית וממרכז העשיה

היא עדיין חלק מהאליטה של  -מעבודתה ברפת  למרות שעבודה זו נחשבת פחות ,ומוערכת

  .מהנחשבים יותר ,הקיבוץ
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הרומן מתחיל  -נושא האמהות וההורות תופש מקום נרחב ביותר ומורכב ביצירה זו 

 - הידיעה מעציבה את שניהם. בהודעתה של חנקה לבן זוגה שהיא הרה ללדת את בנם השלישי

ילד שלישי נחשב מעמסה  -יהם לקיבוץ הילד לא היה מתוכנן והם חוששים מתגובות חבר

לחנקה מעט מאוד חלב ועל פי . ייסורי ההנקה: אבל לעצב של חנקה יש סיבה נוספת 254.כלכלית

הדבר . נוהגי ההנקה המשותפת בקבוץ היא נאלצת לתת לילדיה לינוק משדי אמהות אחרות

אותה לפני מגבלה זו מעסיקה . מכאיב לה מאוד ומקשה על הקשר הראשון שלה עם ילדיה

היא מרגישה שאימהותה פגומה ומתקשה . הלידה ואחריה והיא מהווה קושי עצום בעבורה

ורואה בהן אמהות  ,שופעות החלב ,היא מתקנאה באמהות האחרות. להתגבר על הרגשה זו

 ,ה לחנקה ומנחמקה היא אם חד הוריתמעניין שהאם שמוערכת במיוחד וגם קרוב". טבעיות"

זכות הדרך הפשוטה בה היא מתייחסת להריון וללידה למרות המצב אותה מעריכה חנקה ב

היא פשוט  - גם לאם זאת מעט חלב אך היא מצליחה להתחמק מההנקה המשותפת . שאינו רגיל

 היתהפת אכן תההנקה המשו 255.לא שוקלת את ילדתה ומאפשרת לה לאכול בצורה אחרת

. ת ילדיהן של נשים שהתקשו להניקנשים שופעות חלב הניקו א - מקובלת בעין חרוד בראשיתה 

ידוע מה רב הוא : "וכך היא כותבת. לילה בסביץ מעלה את הרעיון על נס כשיא של שותפות

מקרים כאלה שהאמהות באצלנו נהוג . אם יחסר לה חלב להניק את ילדה ,הסבל של האם

הנקה ה 256."חרדה גדולהבוהאם המניקה את ילדה של חברתה עושה זאת  ,עוזרות אחת לשניה

האמהות כפי חלק מאבל זו הכבידה מאוד על  ,המשותפת יצרה סוג של אמהות משותפת

  . ומהפסקתה בראשית שנות השלושים 'מעגלות'שאפשר להבין מיצוג התופעה ב

דווקא הוא מוצא נחמה גדולה באבהותו והיא מרכזית במיוחד  -נקה חמנחמקה בן זוגה של 

. ימגדרמציע סוג של היפוך תפקידים ' מעגלות'ש דומה. הן בזהותו והן בסדר יומו הממשי

אמהותה החסרה של חנקה כמו היחס  -הקיבוץ מאפשר את ההיפוך הזה אבל אינו מעריך אותו 

לעבודה של מנחמקה זוכים לביקורת מחבריהם והם אינם מרגישים נוח בתוך החברה הקיבוצית 

מן כמאפשר חיי חברה ומשפחה דווקא המושב זוכה לתיאור אידילי ברו. בגלל מאפיינים אלה

  .מלאים

אבל דומה שהן מייצגות  ,מאוחרות בהרבה לתקופת העליה השלישית ,כאמור ,שתי היצירות

הנשים . את מורכבות יחסם של אנשי הקיבוץ עצמם לתפקידה של האשה בחברה בה חיו

זו בענפי השירות ואף לרוות מעבודה  בעבודה אבל מצופה היה מהן לעבוד שותפות מלאות

הופעתן של אמהות . מרכזית ביותר במהלך זה וכך המשפחה בכלל היתההאמהות . נחת

שמגדלות ילד ללא הכרה מלאה של אב מצביעה על חשיבותה של האמהות מעל ערך הזוגיות 

יש לציין שהמבנה הכלכלי של הקיבוץ אפשר חיים מסוג זה ביתר קלות . והמשפחה המסורתית
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תי היצירות כמו גם במציאות הקיבוצית הנשים היו משתתפות בש. מאשר בכל דרך חיים אחרת

כלל נטו באת דעתן ו עבילההן באו לאספות אך מיעטו  -מהלכים הציבוריים פוליטיים בסבילות 

  . לבוא פחות לפורומים של קבלת החלטות אחרי שהפכו אמהות

הצליח באופן כאב טיפוס של הקיבוצים הגדולים בכלל נעשה ניסיון ממשי שאף  ,בעין חרוד

אך  ,החברות הקיבוץ ,ניסיון זה היה ניסיון של הנשים. חלקי אם כי לא במלוא ניסיונו המהפכני

דרכי חיים שאפשרו לנשים חופש גדול  ,שיצר דרכי חיים חליפיות ,כמוסד ,גם של הקיבוץ עצמו

גם  כך חוק השלישי וכך ,כך הלינה המשותפת. במשפחה בציבור ,למדי בבחירת דרכם בעבודה

אלא שהתפישות הבסיסיות על תפקידן של נשים . העדר התלות הכלכלית בין שני בני זוג

המהפכנות של ימי הראשית הלכה והתקבעה . ותפקידם של גברים השתנו אולי אבל לא מהיסוד

  . אל תוך דפוסים שהיו אולי מהפכנים מהחברה הסובבת אך רק במידה מעטה

פכנית יכול להיות ניסוי שערכה נטלקה טבנקין סמל מעניין לנסיגתה של התפישה המה

למשפחת יצקר : "כך סיפרה לבן אחיה בראיון שנים רבות אחר כך. בשנותיה הראשונות בקיבוץ

אני  ,)את השערות(היה לנו רעיון להתגלח . עם שרה יותר מאשר עם רבקה ,הייתי קרובה מאוד

." ונורא אנשים פשוט ברחו מאיתנו זה התקבל איום. "סיפרה." גילחתי אותה והיא גילחה אותי

אפשר לראות בכך שבירה של ." להיות דומים לבחורים: "על השאלה מדוע עשו זאת ענתה

ודית 'תפישה אותה פיתחה ג ,'פרופרמנס' ,תפישות מגדר וניסיון לעטות דמויות מגדריות שונות

ב נשים לטשטש אך דומה שנכון יותר למקם פעולה זו כהמשך לניסיונות שונים בקר 257.בטלר

בילי מלמן מזכירה מספר . את הבדלי המגדר או למחות עליהן באמצעות אימוץ חזות גברית

התגובה הכללית מצביעה על כישלון  258.התנסויות מסוג זה של בנות הדור השני במושבות

אבל הדחייה שעוררה לא אפשרה למעשה להיות מנוף לשינוי  ,הפעולה שאולי היתה חתרנית

שנים טושטש עוקצו של המעשה וכך ממשיכה טבנקין את תשובתה לשאלה במשך ה. ממשי

כמו שעכשיו הבחורים הולכים .. משוגע. אינני יודעת] אני יודעת[?' וויס-איך'"מדוע עשו זאת 

גם אם באופן חלקי בשינוי  ,המהפכנות דהתה והפעולות שהצליחו 259."עם שערות עד הנה

. ינוי מסגרת העבודה המשפחה והפוליטיקהעמדתה של האשה היו הפעולות הממשיות לש

אבל יומיום זה נתפש אצל הנשים הצעירות  ,פעולות המחאה המעטות שקעו אל תוך היומיום

  .כיומיום מתוקן גם אם לא מהפכני
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הציונית  ההקיבוצניקית שנחשבה בחלקים רחבים ביותר של התנועה הציונית לאש

שואפת לחקלאות אבל מוכנה להרתם  ,עובדתאשה  היתה ,לחלוצה האולטימטיבית ,האידיאלית

 היתההאמהות . מתוך הנחה שעבודות השירותים חייבות להעשות והן אחריותה ,לכל עבודה

היא לא כבלה אותה לבן זוג והיא לא חייבה  ,זו אמהות מסורתית היתהמרכזית בזהותה אבל לא 

לא וה של האשה בקיבוץ חלק מרכזי בזהותה ובחובותי היתההיא . אותה לפרוש מעולם העבודה

תן של האמהות ושל ולמעשה הגבילה האמהות את פעיל. אמורה להגביל אותה בפעולתה היתה

ילדים כתפקיד ראשון בהנשים כולן כיוון שהיא כבלה רבות מהן לא למשפחה אבל לטיפול 

בניהול הקיבוץ ורק  ,פוליטי-היא גם זו שאפשרה והגדירה את מקומן במרחב הציבורי. וחשוב

דומה אם כן שלמרות . באמצעותה הרגישו רוב הנשים חופשיות להשתתף בדיון הקיבוצי

 ,שהקיבוץ בכלל ועין חרוד בפרט בנו חברה שמאפשרת חופש גדול יותר לנשים מבחינה מבנית

חברה זו הגבילה את החופש של נשים רבות ואת עיצוב חייהן המחודש באמצעות נורמות 

נשים הן בעולם העבודה והן בחיי הציבור יותר מאשר בצורות עם זאת השתתפו . נוקשות למדי

  . גם אם באופן מוגבל ,חיים אחרות

  

  'השומר הצעיר'של  התישבותנשים ב -לקיבוץ ' מושבה שומרית'מ. ד

רק מעט יותר משנה עברה מאז העליה על הקרקע בגוש נוריס ובאדמות מהלול ועד הקמתה של 

ותר מכמה קילומטרים הפרידו בין בית אלפא ועין חרוד רק מעט י. 1922בית אלפא בנובמבר 

אבל סיפורה של בית אלפא שונה באופן מהותי . וכמו עין חרוד גם בית אלפא היתה לקיבוץ

שכן בית אלפא היתה הישוב הראשון  ,גבע וגם מסיפורה של דגניה ,נהלל ,מסיפורן של עין חרוד

היתה אמנם חלק ' השומר הצעיר'. 'השומר הצעיר'אנשי  - בארץ של קבוצה חדשה ושונה 

בית אלפא היתה אמנם קבוצה שיתופית בדומה לקיבוץ ולקבוצה ולכאורה ; מתנועת העבודה

מקומן ותפקידן של הנשים בישוב נגזר מאופיו השיתופי ומהתפישה האידיאולוגית השוויונית 

ל קיבוץ שבא אופי שונה ש' השומר הצעיר'למעשה הכתיב אופיה השונה של  ,אבל; של חבריו

. בקיבוצי השומר הצעיר כולם - לידי ביטוי גם במקומן של הנשים בבית אלפא ומאוחר יותר 

  .התרבותי והחברתי של קבוצה זו נשמר גם לאחר שהצטרפה לתנועת העבודה ,ייחודה הפוליטי

 היתהחודיותם יי. חודיתיקבוצה י' השומר הצעיר'השלישית היו אנשי  עליהקרב אנשי הב

 בתרבות ,בשפה ,ותנועתית אבל היו לה מימדים משמעותיים שקשורים בגיאוגרפיה רעיונית

  :לא פעם מנוגדים ,הנוער שהקימו בגליציה ופולין שאבה ממקורות רביםתנועת . ובמעמד

במוחו�של�משכיל�יהודי�מוינה�של�אותם�הימים�נפגשו�הרציונליזם�הפסיכולוגי�"
�של�פרויד�עם�הסימבוליקה�החסידית�של�בובר �של�מרקס��םהמטריאליז; ההיסטורי

�לנדאואר �עם�האידיאליזם�של �אבות�הסוציאליזם�; �האשה�של �שחרור רעיונות�על
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את אופיה האידיאולוגי המורכב של  ,חבר מרכזי בתנועת השומר הצעיר ,כך תיאר מאיר יערי

קבוצה אורגנית : חיי קבוצהאחרת של רה תפישה מתוך כל אלה נוצ. הקבוצה ממנה בא

עוד  .ייבות לעשייה חלוצית בונהומחשמבוססת גם על שותפות אינטלקטואלית תרבותית 

י עם אנשי שמעותהשלישית בהעדר קשר מ עליההתייחדה קבוצה זו מצעירים אחרים שהגיעו ב

כמו אנשי גדוד  ,ת אחרותאבל בניגוד לקבוצו ,הם הכירו אותם ואף התייעצו בהם. שניהה עליהה

ועל בסיס  261.וזרות מסוימת נוצרה בין שתי הקבוצות השיתוף לא היה יומיומי ומלא ,העבודה

  . כל אלה הם ראו בעצמם זן נדיר

סיפקו אנשי  ,השלישית עליהאנשי ה םולמקבליה שניהה עליהבניגוד לקודמיהם אנשי ה

גם נשים בחברה עוד בטרם עלו לארץ ובעניין יחסם ללא מעטות השומר הצעיר עדויות כתובות 

 ,השונים וובפירושי 'ארוס'עדויות אלה שלובות בעיסוק רחב וגלוי במושג ה. עליהמיד לאחר ה

היחס לנשים בחברה וקשרים בין  ,דומה שבתחום זה 262.קבוצות אחרותשל שלא קיים בכתיבה 

צופית והגישה -תאולי יותר מאשר בתחומים אחרים התנגשו הגישה הרומנטי ,נשים לגברים

לעצמם  חבריה טיות שאימצויססמרק-עם הגישות המהפכניות קבוצה זוהפרוידיאנית שאפיינו 

בעוד הגישות הראשונות קראו להפרדה ברורה בין גברים לבין נשים ובין  ,כך 263.מאוחר יותר

כניות בחינה מחודשת של פמהדרשו התפישות ה ,פעילה לבין נשיםהמשימה הלאומית ה

כאשר מצד אחד  ,ננס האידיאולוגי יצר דיסוננס מעשיהדיסו. ים וגברים בחברהתפקידי נש

בעוד רבות מנשות השומר  מפעילות חלוציתחלקים מהאליטה השומרית קראו להדרה של נשים 

הצעיר תפשו את עצמן כחיות בשיווין מלא ולא ראו צורך בפוליטיקה נפרדת שהציעו להן נשים 

בה  ,בעיקר בתקופה הראשונה ,"כמו גברים"תעקשו על עבודה נשים צעירות ה -ועוד ; אחרות

אך כמעט ולא מחו על ההפרדה המגדרית בעיסוקים ועם ההתישבות קיבלו  ,עבדו בכבישים

  . חלוקת עבודה זו בקלות רבה יותר מנשים בקבוצות אחרות

השפיעו על תפקידן של  ,בנוסף להתנסויות קודמות של נשים בתנועת העבודה ,כל אלה

אך עלה על  1922שהחל לתפקד כקיבוץ בשנת ' נשים בבית אלפא בראשיתה ובקיבוץ בה

סבך זה יש להתיר הן במימד הזמן והן . הקרקע והפך למשמר העמק רק בסוף שנות העשרים

בשלבים שונים ובקבוצות שונות  - דהיינו  .בתוך השומר הצעיר במימד המקום וקבוצת המשנה

                                                           
כרך  ,)1956-1964: מרחביה( ,ספר השומר הצעיר ,)עורכים( ישראל רוזנצווייג ,לוי דרור: בתוך ,)1938( ,'עלייתי' ,מאיר יערי 260

 )ספר השומר הצעיר: להלן( 77' עמ ,'א
לא חלק מהחיים שלהם ומעיצוב העתיד  -אבל קשר זה נתפש בעיניהם כחיצוני . גורדון איתו פיתחו קשר מיוחד. ד.מלבד א 261

 שלהם

 כפי שהוזכר כאן ,מלבד עיסוק מוצפן מסויים בספרות בדיונית ומעט מאוד במכתבים אישיים ויומנים 262

עיונים בתקומת  ,'הצעיר לנשים- שלבים ביחסו של השומר: מסובלימציה של הנשיות לסובלימציה של האימהות' ,איל כפכפי 263

חבלי  ,מתתיהו מינץ; )סובלימציה ,כפכפי: להלן( 306-346  ;2001: 11 , הישוב ומדינת ישראל ,יונותהצ מאסף לבעיות: ישראל

 ) חבלי נעורים ,מינץ: להלן( 91-93; 9-10 'עמ ,)1995: ירושלים( ,1911-1921התנועה השומרית : נעורים



 

 

כמו כן חשוב להפריד בין התפישות השונות . פישות שונותהביא התמהיל השומרי ליצירת ת

  .לבין תפקידיהן הממשיים של נשים בעבודה ובחברה

הקבוצה הראשונה  אבל ,1919-אנשים בודדים מקרב חברי השומר הצעיר הגיעו לארץ כבר ב

היו בקבוצה זו הנשים שעלו  264.ובתוכה היו גם כמה נשים 1920-בשל חברי התנועה עלתה 

הן לקחו חלק בהנהגת התנועה . באירופה מהם באו -מרכזי התנועה  - ' קינים'רכזיות בנשים מ

כמו הגברים היו אלה צעירות יהודיות מהבורגנות  265.עוד בטרם העליה והשתתפו בועידותיה

 266.חלקן מבתים מבוססים ואחרות מבתים שהיו מבוססים לפני מלחמת העולם ,המרכז אירופית

לחיים חדשים ושוויוניים והגשמה  ,הן ראו בעליה פתח לשינויכמו נשים עולות לפניהן 

  . לתפישתן האידיאולוגית

אבל היחס אל נשים בשומר הצעיר בטרם העליה היה שונה מהיחס אל נשים בקבוצות 

. נעריםתנועה של חלה כה 'השומר הצעיר'התנועה הצופית ממנה צמחה . האחרות שעלו לארץ

היא פעלה  ,בחלק מהאזורים ,תנועה ככל הנראה מראשיתהאף שחינוך הצעירות העסיקה את ה

ועד מלחמת העולם  1911מאז הקמתה בשנת  -כתנועה לנערים בלבד  תקופה ארוכה למדי

יה נהוג בתנועות הצופיות הכמו ש ,בקבוצות נפרדות ,תנועה פעלו בנפרדערות בהנ 267.הראשונה

היסטוריה רחוקה של התנועה  הדרת הנשים לא היתה רק 268.השראהמקימי התנועה שאבו  ןמה

' שומריתהמושבה ה' הדבר בולט במיוחד בתכניות של. אלא גם תפישה קיימת של חלק מחבריה

. תכנון אוטופי של אנשי השומר הצעיר לפני עלייתם לארץ בנוגע להתישבותם בארץ ישראל -

בשלב  בוודאי לא ,כמה חברים לא ראו בהשתלבות של נשים במושבה השומרית עניין חיובי

אנחנו צריכים להעביר את ": מאיר יערי ,שוב ,בולט במיוחד לעניין זה הוא. הראשון שלה

כי הקבוצות בגליל העליון  ,אני סבור: "ואף ברור מזה ,"הקבוצה ארצה בצורה גברית יותר

צריכות להיות מורכבות בתקופה הראשונה מבחורים ] המקום אותו יעד למושבה השומרית[

ההתנגדות לנשים לא היתה מעשית  269".הגבול-רו משפחות בקרב אנשי משמרשלא ייווצ ,בלבד

היא התבססה על תפישה אידיאולוגית שדגלה באופן ברור ומוצהר בהדרת נשים  ,בלבד

                                                           
 267-262' חבלי נעורים עמ ,מינץ 264

ראיון עם פנינה ; שם ,לנס- ראיון שרה פוטוק; עדויות מודפסות ,3קורות  ,ת אלפאארכיון בי ,ראיון עם הלה ויפלר שמרלינג 265

  319' סובלימציה עמ ,כפכפי –' כפכפי מציינת בעיקר את חברות קיבוץ ב. שם ועוד ,אורן-זיכרונות יונה שפימלר; שם ,רינהרץ
  ארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבהכך עולה מהביוגרפיות הקצרות וזיכרונות חברות התנועה בארכיון בית אלפא ו 266

 
מינץ מציין את שיתוף הנערות בארגון אחד שהרכיב את השומר הצעיר מול חוסר השיתוף . 46- ו 35' חבלי נעורים עמ ,מינץ267

 ,נות ראשוניםזיכרו ,קן השומר הצעיר בקליש: עדויות על כניסה מאוחרת של בנות לפעילות של תנועות הנוער. שלהן בארגון אחר

 )זיכרונות חנה גליקסמן( 43' עמ ,'חלק ב ,)1981: עת חביבהגב(
שיטת הלימוד של  ,צבי לם; )חזן ,צחור: להלן( 52' עמ) 1997: גבעת חביבה ,ירושלים( ,תנועת חיים ,חזן ,זאב צחור –שם וכן  268

 ) שיטת החינוך ,לם: להלן( 128' עמ) 1998: ירושלים ,גבעת חביבה( ,סיפור התהוותה ,השומר הצעיר
  74-75' ספר השומר הצעיר עמ: בתוך ,)1919( ,'ישראל- אנחנו וארץ' ,מאיר יערי 269



 

 

: 270נשים נתפשו כיסוד הורס ומפורר ובמיוחד כיסוד נוגד שיתוף. מהעשיה החלוצית בארץ

וד המאבק אצל הבחור ואת הנאמנות בדרך כלל הבחורות הפורחות היו מחלישות את יס"

   271."היא היתה מעמעמת את האופקים שלו. החברית

ונשות השומר הצעיר מעולם לא  ,המושבה השומרית אמנם לא קרמה עור וגידים מעולם

שרידי התפישה הזו ליוו את הנשים בהתישבות השומר הצעיר  - ובכל זאת  ,הודרו מהעשיה

ל גם הדומיננטיות של הנשים העולות והתפישות אב. במיוחד בשלביה הראשונים ,בארץ

   272.'השומרת'המהפכניות תפשו מקום בעיצוב 

חברי השומר הצעיר שהגיעו לארץ התפזרו בשלב הראשון לכמה קבוצות שעבדו בכמה 

ה שנודעה קבוצה -התקבצו לשתי קבוצות עיקריות  1920שנת לקראת סוף . מוקדים גיאוגרפיים

הם הם ישהבולטים בינ ,בה חיו רוב מנהיגי השומר הצעיר דאז -  ביתניה לימים בשם קבוצת

וגדוד שומריה בהנהגת אבא  ,ומאיר יערי שהצטרף לקבוצה מאוחרדוד הורביץ  ,יחזקאל דרור

אף התאחדו לכדי מחנה  ולבסוףלכאורה היו אלה שתי קבוצות דומות  273.חושי ומרדכי שנהבי

עטים ששתי קבוצות אלה חיו בנפרד הן התפתחו בחודשים המו אך היה ביניהן שוני מסוים ,אחד

תפקידי הנשים בכל אחת מהקבוצות ובציפיות מהצעירות שהיו חלק בנוגע לגם  ,בצורה שונה

  . ןמה

רבים מהחוקרים שעסקו בשומר הצעיר בתקופה זו התרכזו בקבוצת ביתניה ובתוך קבוצה זו 

חקרים שעסקו בנשים בשומר לא יוצאים מגדר זה המ. זכה מאיר יערי להתייחסות מיוחדת

בעמדותיו הקיצוניות  ,בחברה אשהדמותו של יערי בולטת כל כך ביחסו לנושא ה - הצעיר 

אבל ככל שיערי וקבוצת  274.שכמעט כל מחקר בנושא מתרכז בו ובדעותיו ,כות שעברוובתהפ

ל בכל' השומר הצעיר'הרי בכל הקשור ליחס לנשים ב ,בולטתבוצת מנהיגות ביתניה מהווים ק

אמנם חברי מחנה שומריה הנפיקו פחות . התייחסות ליערי אינה מספקת ,בפרט התישבותוב

. אך הם יצרו לא מעט דרכי חיים לגברים ובמיוחד לנשים ,חומר כתוב לחוקרים לעתיד לבוא

                                                           
 311-312' סובלימציה עמ ,כפכפי 270

-1897פרקי חיים  ,מאיר יערי :דיוקנו של מנהיג כאדם צעיר ,דוד זית ויוסף שמיר: בתוך ,)1920(' מכתב מביתניה לגולה' ,יערי 271
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התפישות הכתובות הרבות בעניין תפקיד השומר והתנהגותו שהגיעו  ,התישבותב ,עוד השפיעו על תפקיד השומרות בארץ 272

קוד זה היה מבוסס על דיברות . קוד התנהגות של תנועת הנוער אותו הביאו השומרים איתם לארץ –' דיברות השומר'אולי לשיאן ב

. אך בעיקר היה מבוסס על תרבות נעורים ,הוא נוסח בלשון זכר ואף אפשר למצוא בו מאפיינים הנחשבים גבריים. השומר האנגלי

השומר הוא טהור : "על הפעילות המשותפת של צעירים וצעירות ובמיוחד הדיברה האחרונהדווקא חלק מהדיברות הקלו 

אינו שותה כהל ושומר  ,אינו מעשן ,דבריו ומעשיו ,במחשבותיו השומר הוא טהור"שהפך ל 1916בגרסת " דבריו ומעשיו ,במחשבותיו

 67-78' שיטת החינוך עמ ,לם .קפת את הפרשנות המקובלת לדיבר זהשמש ,1928בגרסת " על הטוהר המיני

 312-313וכן  270-280' חבלי נעורים עמ ,מינץ 273

ישראל -לתולדות ארץ: קתדרה ,''ליתנויקה'ץ לאור הקוב: וקולן של נשים בחברה החלוצית 'שאלת האשה'' ,אביבה אופז 274

לבטים  ,הגות ,ב"קובץ תרפ :וליתניקה: בתוך ,'מוטיבים ומאפיינים: קהיליתנו' ,מוקי צור;  101-118' עמ ,)ס"תש( 95 ,  וישובה

 ) 1988 ,קהילותינו: להלן( 11-12' עמ) 1988: ירושלים( ,ומאוויי חלוצים



 

 

היתה לא תו המוחצנת של יערי על כך שעמדבעקבות מתתיהו מינץ איל כפכפי כבר הצביעה 

  275.ואפילו לא היתה העמדה הדומיננטית בקבוצה זו העמדה של השומר הצעיר

גדוד שומריה כלל . כמה מההבדלים בין שתי הקבוצות השפיעו גם על היחס לנשים בתוכן

גדוד ה. אל הגדודשל עוד חברים  ה רצופהכניס - מעל מאה חברים וננקטה בו תפישה מכילה 

. ם היו נשים לא מעטותבין החברי 276.יםבסלילת כביש ועבדישב למרגלות הכרמל וחבריו 

 - היו חברים רוב האישים הבולטים בתנועה אך היא היתה קטנה  ,לעומת זאת ,קבוצת ביתניהב

צמצום  ,לביתניה עילית המעברתהליך מכוון של צמצום עם הקבוצה עברה . כארבעים חברים

קבוצת  -ובתוך כל זה  277.ארבע מתוך כעשרים חברים - שהתבטא גם בצמצום מספר הנשים

קובץ שיצא כבר  ,'קהיליתינו'יתניה הפכה לקבוצה מיתולוגית בעיקר לאחר שיצרה את הקובץ ב

   278.בראשית שנות העשרים

כיוון שכך ראו . קבוצת ההנהגה של אנשי השומר הצעיר בארץ ,כאמור ,היתה קבוצת ביתניה

 היתה זו. עצמם רבים מחברי הקבוצה אחראים על יצירת דרך החיים של השומר והשומרת

גם אם . תרבותית והנהגתית ,קבוצה יוצאת דופן שהתייחסה אל עצמה כאל עלית חברתית

בתקופה מאוחרת נחשבה ההתנסות בביתניה  ,באותה התקופה היו מי שהסתייגו מהנהגתם

   279.לאחת מאבני היסוד של הקיום השומרי בארץ

ך מעבר זה במהל. וממנה עברה לביתניה עלית בבית גןהקבוצה החלה את דרכה המשותפת 

דרישה זו נבעה מאופי העבודה  280.היתה אמורה הקבוצה שמנתה כארבעים חברים להצטמצם

לצמצום מספר  ,א"חברת יק ,מהתנאים במקום ומדרישות החברה המיישבת במקום ,בביתניה

 - עניין מעשי זה הפך לעניין חברתי מובהק כאשר אחד מהאישים הבולטים במקום . העובדים

הציע סלקציה חברתית שמטרתה היתה ליצור קבוצה שבין חבריה שורר  - דולק הורוביץ-דוד

 ,בנימין דרור ויערי ,הורוביץ -מנהיגי הקבוצה  281.אינטימי -חברי ומעבר לחברי  ,יחס אורגני

היא  -חברו יחד ליצירת הקבוצה החדשה  ,שהצטרף אליהם מעט מאוחר לשאר חברי הקבוצה

קבוצה בה  -' עדת גברים' ,באמצעות הסלקציה ,ר בביתניהיערי שאף ליצו. קבוצת ביתניה עילית

רעיון זה היה אופייני . חברים רק גברים וביניהם נוצרים יחסי חברות אינטלקטואלית ואינטימית
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 282.לתנועות הצופיות וכן לתפישות פרוידיאניות ואפלטוניות בהן דגל יערי עוד טרם העליה

שתים  283.ביתניה ארבע נשים בין כעשרים חבריה כללה חבורת ,בניגוד לדעת יערי ,למרות זאת

אם כי על  284,ושתיים אחרות אחיות של חברים ,מנשים אלה היו בנות זוג של שניים מהמנהיגים

היתה זו אנדה  - לפחות אחת מהנשים יש עדות שנבחרה בזכות עצמה ועוד בזכותו של יערי 

   285.קראפ שהיתה לבת זוגו במהלך תקופת ביתניה

האחת היתה הרצון ליצור קבוצה . י כנגד שיתוף נשים עמדה על שתי רגלייםטענתו של יער

הרגל השניה היתה תפישתו בדבר אי . שיש בתוכה יחס מיוחד האופייני לחבורה של גברים

על פי תפישה זו הנשים המסוכנות יותר הן . התאמתן של נשים לחיים בשותפות ולמעשה חלוצי

לאלה כוח רב יותר לפרק את הקבוצה . שתלבות בקבוצהשמ ,הפעילות בתנועה ,הנשים החזקות

   286.מבפנים ברגע שהן יוצרות קשר זוגי ודווקא עם החזקים יותר בקבוצה

היתה משמעותית ביחס אליהן  ,למרות שלא מומשה ,התנגדותו של יערי לצרוף נשים

ותיו היו עמד 287.ובהתייחסות שלהן אל עצמן שכן יערי הפך למרכזי יותר ויותר בתוך חבורה זו

אל מול תפישתו של יערי ניתן  - עם זאת  288.מוכרות גם לחבריו ואף היו מקובלות על חלקם

בנוסף  289.להעמיד את תפישתו של דרור שדגל ביחס שוויוני של גברים לנשים בתוך הקבוצה

התפקיד  -לעמדותיו של יערי נאלצו הנשים בקבוצה להתמודד גם עם התפקיד המיועד להן 

עם זאת יש לציים שנשות ביתניה היו נשים  290.כביסה ונקיון ,בישול -בקבוצות המוכר ' נשי'ה

  . נשים חזקות ומשמעותיות ,בולטות בתנועה

שלוש מהנשים בקבוצה זו קיבלו את תפקידי המטבח והניקיון ללא תלונה  ,על פי העדויות

אני אף : "וציתברבות השנים אף ידעו ליחס לתפקידים אלה הילה חל. ומילאו אותם ככל יכולתן

או פשוט  ,או מצלצל כמו איזה פנטזיה דמיונית או שקר ,כי זה. פעם לא רוצה ללכת לספר

כל יום למטה  ,זה לא הר גבוה ,יכול לרדת מביתניה ,שבן אדם יכול על פחמים לבשל. מצחיק

ללכת לירדן  ,לקחת כביסה מלוכלכת על הגב. עם שני כדים ברגל ,לדגניה להביא חלב ומה לא

אחת הצעירות  ,כך סיפרה על תפקיד הנשים בביתניה יולקה דרור 291.[...]"כבס איפה שכיבסנו ל

  .הקושי המיוחד הוסיף להילה החלוצית גם של עבודות המטבח ונקיון -
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. התמרדה וסירבה לעבוד בעבודות השירות ,על פי עדותה שלה ,אבל אחת מהנשים בביתניה

אני יוצאת עם : ואני החלטתי: "חיה בביתניהיערי שנים לאחר ש-כך סיפרה אנדה קארפ

הבנתי היטב שקיימת התנגדות בחברה לאפשר  -אלא מה  ,עושה מה שהם עושים ,הבחורים

יערי החליטה לעבוד לבדה בניגוד לבחורים שעבדו -קארפ." לבחורה לעבוד עבודה קשה כל כך

ן היה קשה לבחורה יום העבודה הראשו. בזוגות כדי לא להרגיש לא רצויה בחלוקה לזוגות

עם זאת לא ברור אם המשיכה  292.מצאו דרכים לעזור לה ,ובמיוחד יערי ,הצעירה אבל חבריה

יערי אף התעקשה להשתתף בשמירה ומבוקשה ניתן לה על פי עדותה -קארפ 293.בעבודה זו

לא רק  -בזיכרונותיו של יערי מסופרת אותה אפיזודה מנקודת ראות פטרונית למדי  294.שלה

מתוחה  ,כאשר הפציע השחר חזרה היא מהשמירה:"מר על השומרת כל הלילה אלא ששיערי ש

היא לא שבה לתבוע לעצמה את שוויון . עשו את שלהם ,נראה שהקדחת וכן הפחד. ורועדת

  295."הזכויות בשמירה

אמנם היא לא  296."אני יוצאת לעבוד עם הבחורים" - יערי היה מהלך אישי -המהלך של קארפ

לא לגבי הנשים האחרות  ,אבל למאבק שלה לא היתה משמעות רחבהנתקלה בהתנגדות 

  .בביתניה או בשומר הצעיר בכלל ולא בניסיון להגדיר מחדש את תפקידי הנשים בתוך קבוצה זו

. החלוקה המגדרית הברורה של העבודה בביתניה לא מנעה מנשים להשתתף בחיי הציבור

ביתניה לא התנהלו אספות אלא נערכה שיחה ב -סיבה מרכזית לכך היתה אופיים של חיים אלה 

סוג כזה של . כמעט מדי ערב ישבו החברים וחשפו את נפשם אלה לאלה. אינטימית מתמשכת

לא היתה זו יציאה גסה מהעולם הנשי שכן היו אלה שיחות שעסקו  ,שיחה התאים גם לנשים

שים מצויים בעיקר למשל דברי הנ' קהיליתנו'בקובץ  ,כך. של נשים" טבעי"המגרש ה -ברגש 

 297.'אנחנו בארץ'הרגשי יותר ולא בחלק האידיאולוגי באופיו ' מיומן הקיבוץ'בראש הפרק 

שיחות אלה חשפו אמנם את הנשים הצעירות לפגיעות רבות אבל הן היו מקום נוח יחסית 

אקונומי שלהן איפשר להן חופש -ההשכלה של נשות ביתניה והרקע הסוציו -זאת ועוד . לביטוי

כך נשים . היו אלה נשים שלמדו בגימנסיה ובאו ממשפחות מעמד בינוני משכיל. טוי רב יותרבי

  .באו לידי ביטוי יותר מאשר בקבוצות אחרות ,אף שהתבטאו פחות מגברים ,בקבוצה זו

התחום הבולט ביותר בביתניה שהשפיע על מקומן של נשים בחברה השומרית כולה היה 

לביתניה יצא שם של מקום בו היו החברים מעורבים . שיתההתייחסות לארוס ולאהבה החופ

מעולם לא  ,כפי שהוזכר בחלקה הראשון של עבודה זו ,למושג זה. 'אהבה חופשית'במה שנקרא 
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היה פירוש ברור ומובן אך משמעותו בקרב בני התקופה היתה יחסים מיניים ללא התחייבות בין 

ראשית לכל : מועות התבססו על כמה מקורותהש 298.נשים וגברים ואולי גם בין גברים לגברים

המושג . הן היו מבוססות על הדיון הכתוב בנושא הארוס שהתנהל בביתניה באותה התקופה

אמנם לא היה נהיר לחלוטין והתייחס גם לארוס שביצירה ובחלוציות ובכל זאת היה בו יותר 

פורט ושהתפרסם אותו כתב אליהו רפ ,מאמר בנושא משפחה חדשה. משמץ עיסוק במיניות

סיבה נוספת לשמועות היתה  299.העצים את השמועות המאוחרות בעניין זה ,'קהיליתנו'בקובץ 

גרו ואף ישנו  ,כמו בנקודות אחרות בהם חיו אנשי השומר הצעיר באותה התקופה ,שבביתניה

המבנה שנבנה למען קבוצת ביתניה כלל אומנם חדר לנשים . במבנה אחד ,נשים וגברים ביחד

בחדר השני התגוררו כל חברי  ,ויכוח ותרבות ,ר לגברים אך חדר הנשים נוצל לצרכי דיוןוחד

השמועות על הדיון בנושא הארוס וצורת המגורים הגיעו אל מחוץ  300.נשים וגברים -הקבוצה 

דומה שגם הנשים . לקבוצה זו ויצרו את הרושם של חבורת צעירים פרועה שנותנת דרור ליצריה

כמה מהן כתבו על כך שהן מרגישות : 'קהיליתנו'בדברים שכתבו בקובץ תרמו למיתוס זה 

  . חופשיות וגם פראיות

חברי ביתניה שכתבו על התנסויותיהם במקום . אך דומה שבמקרה זה מדובר בשמועות בלבד

. חזרו והעידו על יחסי החברות בין נשים לגברים ועל יחסים פיזיים רק בין הזוגות המוכרים

: כך טען בנימין דרור כי הזוגות לא התקיימו כלל בביתניה ,סותרות בחלקןהעדויות אמנם 

זה היו הכל . או מחשבה על משפחה וילדים ,המשיכה בין בחורים ובחורות ,העבודה הזו"

גם פיזית וגם אינדיווידואלית בין אותם ... שלא נקשרו באופן.. שאינם ,רעיונות אבסטרקטיים

. שהזוגיות בינו ובין יולקה החלה אחרי תקופת ביתניה דרור טען 301."האנשים שהיינו שם

אחרים טענו כי הזוגות התקשרו ואף שיתפו אחרים בחוויותיהם המיניות הראשונות בשיחות 

אך התנאים הפיזיים והיחסים המספריים בין נשים לגברים מחזקים את העדות שלא  302.החברים

כפי  ,היו שביקשו לנסות רעיונות אלהאף כי יתכן ש ,היו קשרים מיניים רבים בתוך החבורה

   303.שפירא-שרמזה רחל הרעד

פשר להן כוח רב ילא שרת את הנשים ולא א ,הדדיגם כשהיה ' החופש המיני' -כאן יש לציין 

הדבר בולט בתיאור קשר פיזי בין . כפי שכבר נזכר בחלקה הראשון של עבודה זו ,יותר בחברה
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ובמיוחד עדויותיהן של נשים שסבלו מהשם הרע שניתן  ,כותב כי ישנו בחדרים נפרדים אך העדויות האחרות' אתמול שלי'הורוביץ ב

   אמינות יותר ,להן בעקבות התופעה
 )1( 1.31.95 ,הצעירארכיון השומר  ,ראיון עם בנימין דרור 301
 עדויות מודפסות ,3קורות  ,ארכיון בית אלפא ,'עדות ,ימי בראשית' ,רחל הרעד שפירא 302

 שם 303



 

 

שכתבה את הקטע התייחסה ) כהני(שנקה . 'יליתנוקה'גבר לאשה שמופיע בין דברי הנשים ב

לא ארצה ולא :"אך רתמה את טענותיה לדרישה לשוויון ,לזלזול ביחס הפיזי בין נשים וגברים

אני חושבת שלא נמצא את הדרך אחד לשניה כל זמן . אוכל להיות רק היצור המלטף והמרגיע

 304."שלא נראה זה בזו את הנשמהכל זמן  ,השווה ,שלא נוכל למצוא זה בזו את הערך האנושי

האשה הצעירה אינה מאמינה אם כך באפשרות לברוא את השוויון האינטלקטואלי 

במושגיה של איל  ,הארוס דווקא הסובלימציה של. והאידיאולוגי מתוך הניסיון לקשר מיני

   305.אם כי רק בתחומים אחדים ,פשרה לנשים חופש גדול יותריא ,כפכפי

יני העיבו על נשות ביתניה ועל נשות השומר הצעיר בכלל עוד שנים השמועות על החופש המ

יערי גורשה מפגישת פועלות שנערכה בזמן שהותם - כך סיפרה יולקה דרור שאנדה קארפ. רבות

גם מאוחר יותר נאלצו נשות השומר הצעיר  306.בביתניה בגלל השמועות על המגורים המעורבים

י כן ההשפעה של נושא זה על תפקידי הנשים הנה כ. 'אהבה חופשית'להדוף שמועות על 

בחברה ועל מבנה המשפחה לא היתה ממשית אבל הפריעה מאוד לנשות השומר הצעיר שחלקן 

  .הרגישו כי היא פוגעת בתדמיתן

דומה שגישתו של יערי עברה שינוי . ההתנסות בביתניה השפיעה על הנשים וגם על הגברים

לאחר זמן קצר השתנתה הבחורה ללא :"תו בביתניהמשמעותי ביותר וכך כתב עוד בזמן שהו

בלי . [...] היא השתתפה בערנות בשיחותינו תוך שתיקה או העירה הערות קולעות ולקוניות. הכר

  307."תהליך ההתמקדות סביבה נעשה מאליו. משים ליכדה סביבה את האמיצים ביותר

איל . ייה וסלילת כבישיםל בנש יחסית באותו הזמן התקיים גדוד שומריה כגדוד גדול ופתוח

 -דומה שאמירה זו מעט גורפת  308.כפכפי טוענת כי היחס לנשים בשומריה היה שוויוני לחלוטין

וחברות השומר הצעיר רבות יחסית  309אמנם הקבלה לחברות היתה פתוחה על פי תקנון הגדוד

 אמנם ;ץבעיקר בניפוץ החצ - אמנם כמה וכמה נשים עבדו בעבודות הגבריות  310;היו בשומריה

אבל  311;היה ידוע ביחסו השיוויוני לנשים ,שהיה אחד מראשי הגדוד יחד עם אבא חושי ,שנהבי

 ,ועבודה זו היתה שמורה להן בלבד רותיםידות השועבדו בעב לא רק שרוב הנשים בגדוד -

  . ולא נערך שום מאבק ,בנושא זה כלל לא התקיים דיון ככל הנראה

                                                           
 93' עמ 1922 ,קהיליתנו 304

 סובלימציה ,כפכפי 305

 )6( 1.31.95 ,ארכיון השומר הצעיר ,'שנה ראשונה בבית אלפא' ,1985 ,ראיון עם בנימין דרור ויולקה 306
 80' דיוקנו של מנהיג עמ ,)1920(' תניה לגולהמכתב מבי' ,יערי 307

 315' סובלימציה עמ ,כפכפי 308

חבלי  ,מינץ; )שנהבי ,זית: להלן( 31' עמ) 1995: גבעת חביבה( ,פרקי חייו של מרדכי שנהבי: החולם והמגשים ,דוד זית 309

 317' נעורים עמ

 314' חבלי נעורים עמ ,מינץ 310

 34' שנהבי עמ ,זית 311



 

 

הכביסה  ,מצד אחד כאמור היתה עבודת המטבח. רכבהיחס לעבודת נשים בגדוד היה מו

' אמהות'תפקידן כ. באחריותן המלאה ותפקידן הראשי ,והניקיון עבודה בלעדית של נשים

אליהו רפפורט על הגעתו כך כתב למשל . הדואגות והמטפלות היה מובן מאליו ,הקבוצה

החברות [...]. מים  חלק מהם התרחצו על יד חבית ,החברים חזרו מהעבודה: "למחנה הגדוד

  312."משולש ברזל ואבנים גדולות ועליהם סירים יד-האוכל עלטיפלו בהכנת 

כך למשל . הדימוי המרכזי של נשות שומריה היה של נשים עובדות בעבודת גברים ,עם זאת

מצא . את בת אחיו] בשומריה[פעם בא יהודי מלבוב לבקר אצלנו : "שפירא-כתבה רחל הרעד

שפירא הדגישה את זעזועו של -הרעד 313...."מכינה חצץ ,פטיש ביד ,יםאותה על ערמת אבנ

המעבר מהספרים אל המקוש התקיים גם אצל הגברים . האברך מהמהפך שעברה הצעירה

הצעירים אך נתפש בקיצוני במיוחד בקרב הצעירות וכך גם המעבר מבית ההורים לעצמאות 

" עובדת בחצץ"גבר - הילדה שלה בנעלי לו ראתה את ,תיארתי לי את פני אמה: "ומהגולה לארץ

אותה צעירה כעסה על הכותב שהתבטל . כתב אחד החברים על העבודה בגדוד 314."וצחקתי -

  . בזמן מחשבות אלה

 היתה נההראשו. זכרות בזיכרונות התקופהנ של נשים בגדוד שומריה תי אבני דרך בעבודתןש

אנשי המשרד לעבודת . ל חיפהל פחם בנמלפריקה מהירה ש שומריההתגייסותם של אנשי 

. ציבוריות הגיעו אל מחנה שומריה למרגלות הכרמל לאחר שאוניה ובה פחם הגיעה לנמל חיפה

המנהיגות של תנועת העבודה ביקשה להעביר חלק מהעבודות בנמל לידיים עבריות ובכלל זה 

אם כך  מה זוסו למשיאנשי הגדוד גוי. היה רצון להוכיח את יכולתם של יהודים לפרוק אניות

גם בגלל משקל השקים וגם בגלל אופי הפריקה היתה קשה במיוחד . בסיסמה של עבודה עברית

אי לכך התבקשו . האפר המתפזר עם פריקת הפחם מקשה על הנשימה ואף על הראיה - המטען 

הצטרפותם עוררה הרמת  ,שומריה התעקשו והצטרפונשות . לעבודה החברים הגברים בלבד

במשך כמה ימים עסקו אנשי גדוד שומריה בעבודה זו . לא יותר מכך -הזיכרונות  אך על פי ,גבה

 ,של כמה ממשתתפיו םאירוע זה נזכר כאירוע מכונן בזיכרונותיה. כשהנשים עבדו בצד הגברים

הוא נזכר גם ברומן  315.הוא נתפש כאירוע סמלי המצביע על השותפות המלאה של נשים בגדוד

-לוין. ושהיה מבוסס על זיכרונות מאותה התקופה 1949תלמי בשנת -הנעורים שכתבה אמה לוין

... אבל כבוד הישוב: "תלמי הזכירה את החשש מעבודת הנשים וגם את הרגשת הנצחון שלהן

וכל זה למרות " ,]אחת הפועלות שלקחה חלק בעבודת הפחם[נתעוררה גוסטה !" אוהו! "ניצל

   316."דע הצעירות שלנו'ג... ודותמוכרחים לה" ?שפועלות באו להמיט עליכם חרפה

                                                           
 261' עמ ,ספר העלייה השלישית ,'בכביש המתארך' ,אליהו רפפורט 312

  עדויות מודפסות ,3קורות  ,ארכיון בית אלפא ,עדות ,'ימי בראשית' ,רחל הרעד שפירא 313
 85' ספר העלייה השלישית עמ ,'על הכביש' ,בן ניסן 314

 421' ספר העלייה השלישית עמ ,פומרוק. מ 315

 )לעת אהלים ,תלמי-לוין: להלן( 36' עמ) 1949: אביב-לת( ,פרקי קיבוץ :לעת אהלים ,תלמי-אמה לוין 316



 

 

קבוצת בה היו חברות נשים בלבד והן לקחו על  - ' קבוצת בת שבע'אבן הדרך השניה היתה 

היו מי שראו בקיומה של  -עניין זה זכה לפרשנויות שונות . עצמן את העבודה בחלק מהכביש

יה ומחוצה בגדוד שומר -הקבוצה מחאה כנגד היחס המזלזל לעבודת הנשים בכבישים בכלל 

היו שפרשו את העניין . פרשנות זו היא פרשנותה של עדה פישמן מימון שהתייחסה לקבוצה. לו

סיפרה  ,פנינה ריינהרץ שהיתה חברה בקבוצה זו. כהתארגנות של נשים לשם נוחיותן

הן קיבלו על עצמן . בזיכרונותיה כי היא ושש חברותיה שעלו איתה התעקשו על עבודה בכביש

ריינהרץ הציגה את העניין בצורה מינורית למדי ולא  317.עים ועבדו בו כמעט שנהאת אחד הקט

לעומת עדות מינורית זו הציגה עדה פישמן מימון את . תיארה כל מאבק או צורך במאבק

פישמן . הפרשה כמאבק להוכחת יכולתן של נשים לעבוד בכביש ולהיות יעילות כמו הגברים

בכבישים וכאחד הגורמים העיקריים לחובות שנוצרו ' ב טענה כי הנשים נחשבו לעובדים סוג

מעניין לציין  318.קבוצת בת שבע הוכיחה שעבודת הנשים יעילה ואינה גורמת דפיציט. בקבוצות

שחברות קבוצת בת שבע לא נרתעו מעבודת המטבח לפני ואחרי התקופה בה עבדו בסלילת 

   319.הכביש

בדומה לקבוצות  ,בודת נשים בגדוד שומריהיות ביחס לעערכ-חלק מהעדויות מצביעות על דו

עבדו גם  אמנם הן. השירותיםבענפי  היתההעבודה המקובלת לנשים  ,כך. גדוד העבודה

. ועבודתן נחשבה להקרבה של הקבוצה למענן' בעבודה יצרנית אך בה נחשבו לעובדות סוג ב

עצמן חיו בתוך  הנשים 320.התגאו בעבודת הנשים ,כגון אבא חושי ,מצד שני מנהיגי הקבוצה

  . שניות זו

אך בשומריה היה לכך היבט  ,כאמור ,השניות ביחס לעבודת נשים אפיינה גם קבוצות אחרות

. על פי מירב העדויות לא נאבקו הנשים בשומריה על זכותן לעבוד בעבודה יצרנית. מיוחד

שומריה  -זאת ועוד . הצעירות שהחליטו כי זו דרכן עבדו בעבודה זו ללא ויכוחים גלויים

כמו במקרה  ,ההליכה כקבוצה. נשים שביקשו להוכיח את יכולתן לעבוד הכקבוצה לא הכשיל

במיוחד  ,אך רבות מהן זכו ליחס קשה מהחברים הגברים. אף סייעה לנשים ,של פריקת הפחם

היה היבט שלילי בולט  ,שהיה חיובי בעיקרו ,להליך זה. סביב הטענה שעבודתן מביאה הפסדים

אבק לא העלה את נושא עבודת הנשים לדיון ולכן לא נוצרו עבודות מיוחדות לנשים העדר המ -

כמו בקבוצות אחרות של השומר  ,בשומריה. ולא נעשה ניסיון יזום להוצאת הנשים מהמטבח

לא נוצרו דרכי חיים חדשות שנועדו . כמעט ולא נוצרה התארגנות מיוחדת לנשים ,הצעיר

  . באות היתה לכך השפעה שלילית על מקומן של נשים בעבודהבתקופות ה. להתקיים לאורך זמן

                                                           
 עדויות מודפסות  ,3קורות  ,ארכיון בית אלפא ,פנינה ריינהרץ 317

 83-84' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 318

  עדויות מודפסות ,3קורות  ,ארכיון בית אלפא ,פנינה ריינהרץ 319
 )2( 1.31.91 ,ארכיון השומר הצעיר ,רארכיון השומר הצעי ,טיוטא לספר העלייה השלישית ,אבא חושי 320



 

 

הנשים שכתבו על עבודתן כתבו עליה בסוג של חרדת קודש ויש אף שחיפשו את העבודה 

: על תקופת העבודה בשומריה ,שהגיעה עם קבוצת ביתניה 321,כך כתבה למשל רחל. הקשה

התדעו מהי לפעמים ? השאני מחפשת לי את העבודה הקש ,אתם מחייכים ומשתוממים לזה"

אתה מטלטל סלים כבדים מלאי אבנים ולא תרגיש ? התדעו כמה היא משכרת אותי? בשבילי

וכלום לא תראה ; ולא תרגיש כלום מלבד כבד הסלים. רק רושם אחד לטלטל ולשאת. כלום

  322".מלבד סלים מלאים

? אחי ,אתה סובל": אך עדותה של אותה רחל רומזת גם לסוג של ניכור בין הצעירים לצעירות

סובלת מאוד  ,הנערה ,התדע שגם אני. הן מרגישה אנוכי את שאגת הסבל המתפרצת מלבך

אך כאמור רחל היתה מקבוצת ביתניה ועדותה אמנם מתייחסת לעבודה בכבישים אך  323"?מאוד

  . כבר אחרי איחוד שתי הקבוצות

כאשר  ,1921בפסח  ,ויש אומרים פלישתם אליה ,כניסתם של אנשי ביתניה לתוך שומריה

ערערה בתחילה את מבנה הגדוד ואת התפישות ששררו  ,חברי הגדוד יצאו לטיול בירושלים

וידויים אלה . אנשי ביתניה הביאו אל הגדוד את הווידויים הליליים שהיו אופייניים להם 324.בו

זה גדוד שומריה עבר לאדמות נהלל אך בשלב  .היו זרים להוויה המעשית יותר שצמחה בגדוד

מתוך תהליך זה צמחו שני גרעיני . יכי התמסדות ומשמעותה היתה התפרקותוכבר היה בתהל

שהיה מיועד להתישבות באדמות עמק חרוד עליהן קיבלו אנשי השומר ' קיבוץ א: ההתישבות 

קיבוץ . שומריה שנשארו בנהללאנשי שהורכב מ -' וקיבוץ ב; הצעיר אישור לעלות להתישבות

התיישב רק בסוף שנות העשרים על הקרקע והפך למשמר ' לפא וקיבוץ בהקים את בית א' א

  . העמק

אך לא כל אנשי ביתניה עלו לבית  ,לאנשי ביתניה' קיימת זהות חלקית בין חברי קיבוץ א

לקבוצה זו הצטרפו חברי השומר הצעיר  325.אלפא ולא כל העולים לבית אלפא היו אנשי ביתניה

הם ראו בהקמת ישוב מטרה לא רק להם אלא . התישבות שהחליטו שהצעד ההכרחי הבא הוא

נקודת מפנה ומענה לבלבול ואפילו לייאוש אותו חשו חלק מהם בעקבות  ,לתנועה כולה

למרות התנגדותם  ,בגוש נוריס ,לבסוף עלו חברי הקבוצה להתישבות בעמק יזרעאל. הנדודים

   326.ת לקיבוץ הגדול שהקימוהנחרצת של אנשי גדוד העבודה שראו בעמק כולו עתודת התישבו

. חודשים אחדים לפני העליה על הקרקע התרכזו חברי הקבוצה בגבע ועבדו גם בתל יוסף

היו ביניהם נשים וגברים ולא מעט זוגות אך עדיין . בנקודות אלה עסקו החברים בעבודות שונות

                                                           
 110' עמ 1988 ,קהיליתנו –והייתה ממקימות בית אלפא ' הצטרפה לקיבוץ א. הגיע לביתניה מגליציה –רחל היא רחל שפירא  321

 83' עמ 1922 ,קהיליתנו 322

  87' שם עמ 323
 318-319' חבלי נעורים עמ ,מינץ 324

 )ההר והבית ,שחם: להלן( 30' עמ) 1986: אביב-תל( ,תנובית אלפא בששים לקהילי ,ההר והבית ,נתן שחם 325
 25-26' שם עמ 326



 

 

והנשים עסקו כבר בתקופה זו אפיינה את הקבוצה חלוקת עבודה מגדרית למדי  327.לא היו ילדים

לפני ' נשות קיבוץ א. חלוקה זו אפיינה את בית אלפא מכאן ואילך 328.בעיקר בעבדות השירות

  . שהפך לבית אלפא וגם אחרי העליה על הקרקע לא היו ידועות במאבקן בתחום העבודה

בקבוצה שעלתה על הקרקע בבית אלפא לראשונה לא  ,על פי רוב העדויות ,כחלק מגישה זו

קבוצה זו נשאה אופי של כיבוש ומטרתה היתה להקים את הנקודה למען הנשים . להיו נשים כל

על פי תפישה זו בנו  329.הכוונה היתה למען הנשים ,כיוון שילדים לא היו עדיין בקיבוץ. והילדים

החלוקה המגדרית של התפקידים . הגברים את הבית החדש למען המשפחה ולמען הנשים

ראשית הצטרפה אל הבחורים פנינה ריינהרץ ושמשה בעיקר . נשמרה גם אחרי הצטרפות הנשים

  .רק אחרי הקמת הנקודה הצטרפו שאר הנשים. כמבשלת

גם אחרי הצטרפות הנשים נותרה חלוקת העבודה בעינה והנשים היו אחראיות על מרבית 

דומה שלא נאבקו בחלוקת תפקידים זו ולא ביקשו לעצמן  ,במרחק השנים. עבודות השירות

 ,גם כאן כמו בביתניה נתנה יולקה דרור לעבודת השירות. יוחד בעבודה היצרניתמקום מ

הילה של חלוציות ואף השוותה בין נשות בית אלפא לנשות העליה  ,ובמיוחד לכביסה ולמטבח

גם נשים שסירבו לחלוקה מגדרית של העבודה קודם לעליה על  330.השניה כחלק מהילה זו

אורן שהצטרפה לבית אלפא -מהן וכך גם יונה שיפמילרפנינה ריינהרץ היא אחת  -הקרקע 

על פי  ,לא נאבקו על חלוקת תפקידים אחרת אחרי העליה על הקרקע - בתקופה מאוחרת יותר 

הקמת גן ירק . לנשים םכתוצאה מכך לא נוצרו ענפי יצור ייחודיי 331.העדויות המצויות בידינו

 ,כפי שקרה בעין חרוד וגבע ,ברותלמשל לא היתה קשורה בניסיון לספק עבודה חקלאית לח

   332.לא היה זה ענף נשי ,ואם כי נשים בודדות עבדו בגן הירק ואף התמחו בעבודה זו

בשל כך היתה הזהות בין תפקידי השירותים לבין הנשים גבוהה בבית אלפא יותר מאשר 

שנת הקיבעון בחלוקת התפקידים הגיע לידי כך שבשיחת קיבוץ ב. בגבע ועין חרוד ,בדגניה

בעיה נפרדת מבעיית העבודה  ,ובמיוחד לחברות חדשות ,נחשבה מציאת עבודה לחברות 1928

 ,פחות מאשר בקבוצות התישבות אחרות ,שכן הנשים עבדו בענפים בודדים בלבד ,בכלל

   333.ובעיקר ענפי השירותים

                                                           
 ) 6( 1.31.99 ,ארכיון השומר הצעיר ,'שנה ראשונה בבית אלפא' ,1985בית אלפא  ,ראיון עם בנימין דרור ויולקה 327
 25' ההר והבית עמ ,שחם 328

 )6( 1.31.99 ,ארכיון השומר הצעיר ,'אלפאשנה ראשונה בבית ' ,1985בית אלפא  ,ראיון עם בנימין דרור ויולקה 329
 שם 330

 .עדויות מודפסות ,3קורות  ,ארכיון בית אלפא ,עדויות שונות 331
 3חטיבה  ,קורות ,ארכיון בית אלפא ,'גוש נוריס ,בית אלפא' 332
 26-29 ,פרוטוקולים של שיחות קיבוץ ,ארכיון בית אלפא ,סידור עבודה –נושא  ,27.11.1928שיחה מיום  333



 

 

שטרם עלה על הקרקע  ,'חלוקת עבודה זו היתה אופיינית במידה מעטה יותר לקיבוץ ב

אך גם גרעין זה לא . בעבודה בנהלל ואחר כך בעפולה היו הנשים מעורבות יותר. קופה זובת

   334.לנשים םפיתוח מקומות עבודה ייחודיי

היתה קשורה ' בית אלפא ושל קיבוץ ב-'התמסדותם של קיבוץ א -כמו קבוצות אחרות 

כל : "תן שחםכך כתב על כך בן בית אלפא נ. בהתמסדות המשפחות ובלידת הילדים הראשונים

אך גידול ילדים היה [...] ולשוב ולנדוד ' מצב רוח'היה אפשר לקבל  ,זמן שלא היו ילדים

סמל לקשר זה היתה קביעת יום ייסודו של  335.."אחריות כבדה מכל האחריות שקיבלו עליהם

   336.שנים לפני עלייתו על הקרקע ,אראלה -ביום לידת הילדה הראשונה  ,1922בינואר  ,'קיבוץ ב

בבית אלפא  337.של חברי השומר הצעיר' עדת הנעורים'לידת הילדים יצרה משבר בתפישת 

' בקיבוץ ב. בא לידי ביטוי פער זה בעזיבת חלק מהמשפחות ובמאבק על רעיון הלינה המשותפת

 -בא לידי ביטוי אותו פער בניכור בין חלק מהקבוצה לבין המשפחות ובביקורת על התנהלותן 

   338.השקעה בטיפול בילדיםעל הסתגרותן ועל ה

הקושי לשלב בין תרבות הנעורים להורות גרמה לראשונים מהורי בית אלפא לוותר על 

למרות . סימני מחלה בילד הראשון בבית אלפא גרמו להוריו לחזור יחד איתו לאירופה. הקיבוץ

וחיי  החדר שניתן לילד והדאגה מצד חברי הקיבוץ לא מצאו ההורים הצעירים דרך לשלב הורות

הורים נוספים עזבו את הקיבוץ . הילדה השניה נולדה בצל ויכוח על דרכי גידולה 339.קיבוץ

  . בשנותיו הראשונות כשלא מצאו את הדרך לגדל ילדים בתוכו

אף שחבריו מצאו דרך לשלב בין  ,'הניגוד בין משפחה לקבוצה היה בולט יותר בקיבוץ ב

לקשר שלהן  ,רו ועלו התלבטויות בנוגע למשפחותחז' ביומנו של אחד מחברי קיבוץ ב. השניים

: כך כתב על מחאות מהחברים כנגד מוסד המשפחה. לקבוצה ולניגוד בינן ובין הקבוצה

מסודר בפנים כחדר של  ,אשר טרם נגמר ,בבוקר כאשר קמו מצאו את צריף חדר הילדים"

יד מיטת הבעל  על ,מתחת למיטות נעלי בית ,שתי מיטות מסודרות. משפחה זעיר בורגנית

בזאת רצתה קבוצת . ועוד סידורים שונים טיפוסיים לחדר משפחה זעיר בורגנית ,מקטרת ארוכה

ואינן משתפות  ,אשר מסתגרות וחיות בפני עצמן ,הלילה להביע את דעתה על המשפחות שלנו

                                                           
אחד החברים ; )4( 13.150 ,ארכיון השומר הצעיר ,נוה שאנן חיפה ,של השומר הצעיר' קיבוץ ב ,'מיומנו של חבר קיבוץ' 334
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 39' עמ ,והבית



 

 

היה זה מקרה קיצוני של התנהלות מתמשכת בה  340."הקיבוץ - חיים עם המשפחה הגדולה 

  .חלק מהרווקים והרווקות על הקושי בחיי המשפחה בתוך הקבוצההצביעו 

בקרב חברי השומר הצעיר היו ניסיונות לבניית . ביקורת זו לא היתה תיאורטית בלבד 

. במקרה ידוע אחד היה ניסיון לבניית תא משפחתי של גבר אחד ושתי נשים -משפחה אחרת 

לש עם יעקב חזן וברטה אברמוביץ היה זה ניסיונה של שולמית בת דורי לקיים קשר משו

ניסיון אחר היה תא משפחתי ובו אשה ושני גברים שאחד . משמר העמק-'בקשטיין בקיבוץ ב

קשר  342.שני הניסיונות ארכו זמן מה אך לא צלחו 341.מהם מרדכי שנהבי עם הזוג ברנשטטר

רך בתוך המשולש של חזן ובת דורי היה משמעותי יותר בהקשר זה כיוון שהניסיון כולו נע

היה זה קשר מורכב ביותר ומי שהוביל אותו לא היה יעקב חזן . של השומר הצעיר' קיבוץ ב

ביקשה לחוות אותה בעצמה ורצתה בה גם  ,אלא שולמית בת דורי שהאמינה באהבה חופשית

 - הקשר המשולש הסתיים . תפישה זו לא התאימה לא לברטה ולא ליעקב חזן. לקרובים לה

   343.לימים נישאה גם היא. שכנתם- יו לזוג ושולמית בת דורי היתה חברתםברטה ויעקב חזן ה

הניסיונות להקמת משפחה חדשה בפועל אופייניים לאנשי השומר הצעיר יותר מאשר 

היה בניסיונות אלה . יותר מאשר אנשי גדוד העבודה ועין חרוד שנזכרו כאן ,לקבוצות אחרות

גם אם בביתניה עילית . יסיון לפריצת הזוגיותהדיון בארוס הביא לנ. שמץ מתרבות הנעורים

חלק מחברי השומר הצעיר חיפשו דרכים חדשות לאהבה  ,ובשומריה לא היתה אהבה חופשית

אך התנסותה שלה  ,שבהם בת דורי היתה בולטת בקרב צעירים אלה ואולי הקיצונית. ולמשפחה

התקיימו בתוך  ,ם יותרמינוריי ,והתנסותו של שנהבי מוליכים להשערה שניסיונות נוספים

  . חבורה זו

. הניסיון לשבור את המבנה הבורגני של המשפחה לא כלל ניסיון לשנות תפקידי מגדר בתוכה

על גידול הילדים בולטת מאוד הן בתיאורי גידול הילדים  ,האמהות ,אחריותן של הנשים

ת של הנשים על עניין זה בא לידי ביטוי הן בבלעדיו. 'הראשונים בבית אלפא והן בקיבוץ ב

הטיפול הממשי בילדים והן במרכזיות שלהן בדיונים על הטיפול הילדים שהפכה גם היא 

בין המתעתדות : "'כך למשל התנהל הדיון על החינוך בקיבוץ ב. לבלעדיות בחלק מהמקרים

שאלות אלה אין להן [...] להיות אמהות מתקיימות פגישות ומתנהלות שיחות על טיפול והחינוך 

והיה בוודאי משונה מאוד אילו מישהו היה מביא דברים כאלה לפני . מקום בשיחות הקיבוץעוד 

נושא זה הוא אם כן בעיה של הנשים ולקיבוץ כולו לא אמורה להיות בו יד  344."השיחה הכללית

                                                           
  )4( 13.150 ,ארכיון השומר הצעיר ,15.8.1922 ,נוה שאנן חיפה ,של השומר הצעיר' קיבוץ ב ,מיומנו של חבר קיבוץ 340
 53-64' שנהבי עמ ,זית 341

 53-63' שנהבי עמ ,זית; 121-135' חזן עמ ,צחור; 322' סובלימציה עמ ,כפכפי 342

  121-133' חזן עמ ,צחור 343
 ) 4( 13.150 ,ארכיון השומר הצעיר ,25.3.1923 ,נוה שאנן חיפה ,של השומר הצעיר' קיבוץ ב ,מיומנו של חבר קיבוץ 344



 

 

במהלך זה יש משום הרחבה . החינוך והטיפול הוא תפקיד האמהות ובהרחבה הנשים כולן. ורגל

  . וקית שבלטה כל כך בקיבוצים אלהשל ההפרדה העיס

רווקים  ,גברים ונשים -הפכו השיחות על החינוך והטיפול לנחלת הכלל  ,ככל שרבו הילדים

הטיפול הממשי נשאר . בעיות הטיפול הפכו לנחלת הכלל והדיון בהם היה לדיון כללי. ונשואים

יקורת קשה במסגרת במסגרת זו חששן של נשים מהטיפול המשותף זכה לב. תפקידן של הנשים

הצעירות הפכו לסמל הבורגנות . הביקורת על המשפחה ועל המאפיינים הבורגניים שלה

  .המפרקת בתוך הקיבוץ

ההחלטה על חינוך משותף ועל לינה משותפת נבעה בעיקר מהרצון לחנך  -כחלק ממגמה זו 

לשחרר את  הצורך. את הילדים על פי תפישות הקיבוץ ומהשאיפה להקים חברת ילדים נפרדת

הנשים לעבודה משמעותית ואף לחיי חברה שעלה בדיונים מסוג זה בקבוצות אחרות כמעט ולא 

נטל הטיפול נשאר על הנשים וכמו בקבוצות שיתופיות  345.התקיים בקבוצות השומר הצעיר

על קושי ' כך דיווח חבר קיבוץ ב. הוא הגדיל גם את נטל עבודת השירות האחרות ,אחרות

עתה איננו יודעים כיצד לפתור את בעיית הכביסה : "היא כביסת הילדים -' הכביסה הקטנ'ב

זה כמה ימים עובדים בחורים בכביסה . רוב הבחורות מסרבות לעבוד בעבודה זו[...] הקטנה 

הגברים רק התגייסו כדי לפתור . הכביסה היתה אם כן באופן מובהק עבודת נשים 346."הקטנה

  . את הבעיה

כך כתבה . פול המשותף אחריות רבה יותר של נשים במקום עבודתןבכל זאת איפשר הטי

למשל יולקה דרור שבעת משבר בטיפול בילדתה נזפה במטפלת על שלא טיפלה במשבר לבד 

   347.והפריעה לה בעבודתה

בלטו  ,הפוליטי והתרבותי ,בתחום הציבורי ,בניגוד להפרדה הברורה בעבודה ובמשפחה

. רחבה יותר מנשים בצורות ההתישבות האחרות ,חבה למדינשות השומר הצעיר בהשתתפות ר

דומה שמאפיין זה קשור  348.הדבר בולט מהשתתפותן הרבה יחסית בשיחות הקיבוץ בבית אלפא

  .לאופי השונה של חיי בציבור בקרב קבוצה זו

יש בו כדי ' אספה'בקיבוצי השומר הצעיר ולא ' שיחת קיבוץ'עצם כינויו של הדיון הקיבוצי 

שוני זה היה מבוסס על חייהן של . ר את השוני בהתייחסות לתחום הציבורי בקבוצה זולהסבי

תופעת שיחת הקיבוץ החלה בביתניה והתקיימה . קבוצות השומר הצעיר טרם ההתישבות

כשהרגיש אחד מחברי הקיבוץ צורך  - 349'במידה מעטה בשומריה ובמידה גדולה יותר בקיבוץ ב

כל אחד מהחברים והחברות . קרא לקיבוץ כולו לשיחה ,בחבריולחלוק דעות או להיעזר  ,לדבר
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לרוב באמצעות צלצול במרכז  ,יכול היה לזמן את חבריו בכל שעות היום והלילה לשיחה

 ,מלבד ההקלה מעצם הדיבור ,שיחות אלה החלו כווידויים והשתפכויות נפש ומטרתם. המחנה

את השותפות שהיא  ,שי השומר הצעירהיתה ליצור את תחושת היחד המיוחדת אליה כיוונו אנ

 ,אין חברה חיה יכולה להיווצר: "או במילותיו של דרור. אינטלקטואלית ואורגנית גם יחדיו

היחסים בין איש ואיש והשאלות החברתיות המנסרות בכל : בלתי אם היסוד הפנימי החברתי

בין איש לאיש ובין היחסים  אאל: השאלות הללו. לא צורה כלכלית ,לא העבודה[...]  ,החברה

   350."אשהאיש ל

זו יצרה אווירה מיוחדת בקרב . את היחסים האלה השתיתו חברי השומר הצעיר על השיחה 

מלבד הלגיטימציה לשתף בבעיות בכל שעה השיחה יצרה אינטימיות מיוחדת בתוך . החברים

שחיו  'עניין זה בלט בקרב חברי קיבוץ ב. הקבוצה שקשה היה לשתף בה אנשים מחוצה לה

גם לא במעגלי  ,בתוך נהלל אך סרבו לאפשר לחברי נהלל לקחת חלק בחייהם החברתיים

ואף למצבים ' היסטריה'אווירה זו הביאה גם לכמה מיקרים של מה שכונה  351.הריקוד שלהם

ונשים היו גם מי  ,מקרים אלה שוייכו לרוב לנשים. בהם בכי עבר על חלקים גדולים של המחנה

מצב זה חיזק את הדימוי הלא רציונלי של נשים ואת תפישת . ור אותםשאמורות היו לפת

מצד שני הוא נתן להן כוח רב בתוך המחנה כמי שיש להן תפקיד מיוחד . החולשה שלהן

   352.בתוכו

הלגיטימציה לדיבור כללה נשים וגברים כאחד ועל פי מירב העדויות אלה ואלו השתמשו 

השיחות לא היו רק על דברים שברומו של . השמחותבהזדמנות לחלוק הן את הקשיים והן את 

גם הדיונים על מצב הקיבוץ . למעשה בודדות מהן עסקו בפוליטיקה במובנה המסורתי ,עולם

התרכזו במצב הנפשי של החברים וביחסים ביניהם ולא רק בניהול העבודה כפי שמשתמע 

ככל הנראה . ם את מקומןבשיחה מסוג זה מצאו גם הנשי ,כפי שהוזכר כאן. מדבריו של דרור

התנהלות זו הביאה להשתתפות רבה יותר של נשים בשיחות הקיבוץ גם כשהפכו למעשיות 

  .יותר

למעורבותן של נשות השומר הצעיר בחיי הציבור מחוץ לשיחות הקיבוץ ומחוץ לקיבוץ 

בקרב הנציגים לכנס הקבוצות והקיבוצים שנערך  ,מצד אחד. עצמו אפשר למצוא שני צדדים

מצד שני כמה מהן  353.'אפשר למצוא נציגות נשים גם מבית אלפא וגם מקיבוץ ב 1925שנת ב

כיוון שקיבלו ייצוג לא היו זקוקות  ,לכאורה 354.לא ראו צורך בייצוג נשי נפרד במועצת הפועלות

  . ןנשחק ייצוג ,ללא הייצוג הנפרד ,כפי שכבר הוזכר כאן ,אך לאורך השנים ,לייצוג נפרד
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קשה ביותר על מקומן של נשים בקיבוצי השומר הצעיר ובקבוצות שקדמו להן את הביקורת ה

שלא ראה מקום לנשים בקבוצה השומרית לפני העליה לביתניה אבל  ,יערי. כתב מאיר יערי

שהתפרסמה ' סמלים תלושים'כתב במסה  ,שהיה בין הראשונים ליצור קשר זוגי מחייב בתוכה

  :1923בשנת 

;�כל�הבחורות�ככלה�אחת;�ו�הבחורים�כולם�כחתן�אחדהתהלכ'�קהיליתנו'בעדת�"
�צחות�וטהורות �כולן .� ��-�וזה�לעומת�זו אותה�הכלה�הרי�[...]בקיבוץ�השומר�הצעיר

כדי�לראות�את��,לאמיתו�של�דבר�אין�היא�יוצאת�עד�היום�הזה�מהמטבח�ומהאוהל
�שהם �כמו �החיים �לעומת�. �הפשוטות �אמהותינו �של �הרוחניות �הדאגות �רבו מה

�אחיותינו�צמצום �חיות �שבו �האופק �ומעמידים�.[...] �לנערות אותה�שעה�שמקטירין
.�נשארות�הן�בקיבוצים�הגדולים�כשפחות�המחנה�,כעין�אם�קדושה�,אותן�על�הבמה

�ובחיים �במשק �הפרימיטיבי �לשוויון �להלחם �הכוח �את �אפילו �חסרות �הן אבל�.
..."פנים�של�סולחות�ואוהבות-מתהלכות�הן�בארשת

355
���

נבעה אמנם מעלבון גדול על הגירוש מהקבוצה שהקימה את בית אלפא ובכל זאת ביקורת זו 

בין תחושה  -היא חושפת יותר מכל ביקורת אחרת את הקושי בחיי היומיום של הנשים הצעירות 

חלקה הראשון . סיזיפי ושמרני ,קשה ,מהפכה ואפילו קדּושה לבין יומיום פשוט ,של שליחות

ושניהם יחד  חלקה השני מקשה על החיים ,להילחם כנגד השני של המשוואה מנטרל את יכולתן

  : מביאים לידי התפרצות

ואז�נשב��,עד�שבאחד�הימים�תתפרץ�במר�ליבה�ותצא�פתאום�מן�הפוזה�הקדושה"
הפוזה�הזו�מפתה�.�'גם�היא�אינה�אלא�פתיה�נרגנת�,ראו':�ונצביע�עליה�באצבע�ונטען

��356."את�קיום�שאלת�האשהאת�צעירותינו�לשלול�בוועידות�של�פועלות�

דומה אם כן שלמרות הדמיון בין קיבוצי השומר הצעיר לקבוצות ולקיבוצים הגדולים 

ההפרדה בתחומי העבודה בקיבוצים אלה היתה חדה יותר וכן . התפתחה בהן חברה מעט אחרת

דומה שלרעיון . מצד שני היו השומרות מעורבות יותר בחיי הציבור. גם באחריות על הילדים

לדיון בארוס וגם לניסיון ליצור משפחה חדשה לא היתה השפעה ממשית  ,'אהבה החופשיתה'

אבל היחסים . משפחה חדשה לחוד ותפקידי מגדר גמישים לחוד. על חייהן של הנשים

איפשרו  ,כמו גם הרקע האינטלקטואלי של הצעירים והצעירות ,המיוחדים בתוך הקבוצות

הן השתתפו במידה רבה יותר בדיון הציבורי . בורילשומרות חופש גדול יותר במרחב הצי

כיוון שדיון זה היה רגשי ופחות עסק בניהול השוטף של הקיבוץ לא סייעה שיחה זו . בקיבוץ

  . לשינוי מקומן בעולם העבודה

במעבר בין עדת נעורים לקיבוץ התקרבו אנשי השומר הצעיר לחברים סביבם אך שמרו על 

  .ה של השומרת היה חלק מעיצוב זהדרך חייהם הייחודית ועיצוב
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  ?מי היא חלוצה מתיישבת. ה

מרכז ו כנתפש םהשיתופית לא היו מעולם רוב בתנועת העבודה ה התישבותאף שאנשי ה

היו אבות הטיפוס לדרך החיים ובית אלפא עין חרוד  ,נהלל ,דגניה. כדגם המיטבי שלה ,התנועה

הנשים בישובים אלה . תנועת העבודה הציונית שנחשבה לאופיינית ביותר ולנכונה ביותר לאנשי

דמות  ,תנועת העבודה האולטימטיבית תהיו דגם מובהק לאש ,ובאלה שקמו לצדם ואחריהם

גם אם לבסוף חיו  ,בתנועות הנוער וגם בבתי הספר ,במשך שנים ,וגם נערים ,עליה חונכו נערות

  .שים בתקופות מאוחרות יותרדמות זו אם כן יכולה להיות מפתח להבנת דימוין של נ. בעיר

נעשו ניסיונות ליצור צורות  ,על צורותיה השונות ,ניתן אם כן לומר שבהתישבות השיתופית

התנהלות החיים בכל אחת מצורות ההתישבות . אדם חדש ובכלל זה אשה חדשה ,חיים חדשות

ודה בעיקר נעשה מאמץ לפנות נשים לעב. נועדה בין השאר לאפשר לנשים דרך חיים חדשה

  . ובמידה מעטה יותר לאפשר להן שותפות מלאה יותר בחיי הציבור

התישבות ת הוצורבלנשים דומים מאוד ביחס המאפיינים הבולטים ביותר  ,למרות השוני

וגם בזהותן של הנשים  תפקידןבכל אחת מהן הרכיב המרכזי ב. השונות בראשית שנות העשרים

ככל שעבר  .אך גם הוא מרכזי ביותר ,יין השניהעבודה ובכל אחת מהן האמהות היה המאפ ההי

הזמן הפכה האמהות מרכזית יותר ובמקביל המאבק על השתתפות בעבודה היצרנית הפך מרכזי 

השיתופית גם לאחר  התישבותעם זאת נשים המשיכו לעבוד בעבודה חקלאית יצרנית ב. פחות

גם אם נחותה  ,יה לתגמולראו ,ועבודת השירותים המשיכה להחשב עבודה ממשית לידת הילדים

יוצאות דופן לעניין זה כמו גם לעניינים  .במיוחד בהתישבות הקיבוצית ,מהעבודה היצרנית

  .נוספים היו נשות השומר הצעיר שהעבודה היתה מרכזית פחות בתפקידן

זכותן . בכל אחת מצורות ההתישבות  ה במאבקככרו היתהההשתתפות הפוליטית של הנשים 

 ,כבוחרות וצופות כמעט ולא עמדה בספק יםהפוליטיכים הציבוריים ומהלב להשתתףשל נשים 

של נשים מנהיגות . מצומצמת היתה ,כנציגות הציבור ,מסוג זהאך הובלה של נשים במהלכים 

לא אפשרה השתתפות משמעותית של רוב  ההתישבותית אך החברה ,ה באופן גלוילא נחסמ

יוצא דופן לעניין זה היה . שים לתפקידים אלההנשים במעשה הפוליטי ובמיוחד לא דחפה נ

דיון עצם זכותה של האשה להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות ומצד להמושב בו מצד אחד עלה 

רבות בקבלת ההחלטות ונשים היו מעואפילו בקבוצה במושב יותר מאשר בקיבוץ הגדול  -שני 

תמיד השתתפו  לאגם אם  ,וועד המושבלנשים היתה נציגות ב. והשתתפו באופן פעיל באספות

עיצובה של הציבוריות הקיבוצית סביב שיחת הקיבוץ  ,בשומר הצעיר לעומת זאת. בישיבותיו

  .אפשרה השתתפות רבה יותר של נשים

השיתופית היו מבוססים על הישגי  התישבותהישגיהן הראשוניים של נשים בתחום העבודה ב

עצם זכותן של הנשים לעבוד . הלכהובמהראשונה נשות העליה השניה טרם מלחמת העולם 

ככל הנראה  ,בניגוד לתקופה הקודמת ,בחקלאות ולו באופן חלקי כמעט ולא עלתה כשאלה

 - כך גם מוסדו כמה ענפים שנחשבו ענפים בהם נשים עובדות. בזכות העמדות שקובעו כבר



 

 

הקימו  ,וזמניותקבועות  ,כמעט כל הנקודות. במיוחד בלט גן הירק כענף מסוג זה - ענפים נשיים

במהלך התקופה נשחק הקשר בין . נשים עבדו גם ברפת ובלול. גן ירק כתעסוקה מתאימה לנשים

אולי כיוון  ,ענףבגברים נכנסו כעובדים קבועים . הגדול בעיקר בקיבוץ ,ענף הירקנות לנשים

 עם זאת המשיכו נשים לעבוד גם בגן. שנשים רבות פרשו מעבודה חקלאית עם לידת הילדים

בקיבוצי השומר הצעיר לא  ,גם כאן היו נשות השומר הצעיר שונות .הירק וגם בלול וברפת

המרחק שלהן . הוקמו גני ירק במיוחד לתעסוקת החברות והרפת לא נתפשה מעולם כענף שני

  .בקיבוצי השומר הצעיר' נשיים'מנשות העליה השניה בא לידי ביטוי גם בהעדר ענפי חקלאות 

המשיכו רבות מהנשים לשאת באחריות לענפים אלה  ,שק המשפחתיבמ ,דווקא במושב 

דווקא בניגוד לחששות המוקדמים . גם לאחר הלידות ותוך גידול ילדים צעירים ,לאורך זמן

ואולי אף חייב את הנשים  המשק המשפחתי אפשר אם כן לנשים לא להתנתק מהעבודה היצרנית

  .לעסוק בעבודות אלה

נשות רבות מ. נשות העליה השניה באופן עקבי יותר על מעמדן נאבקו התישבותבכל צורת ה

שוות גם כאשר עבדו בעבודות  נטו לראות עצמן ,לפחות בתחילת הדרך ,העליה השלישית

יחס זה של נשות  .שירות ולכן לא ניהלו בדרך כלל מאבקים על העבודה ועל מעמדן בכלל

המפגש ם הגדולים בזכות העליה השלישית השתנה במידה מסוימת בקבוצות ובקיבוצי

לעומתן נשות . ואלו לצד אלשחיו בין נשות העליה השניה לנשות העליה השלישית המשמעותי 

   .השומר הצעיר שמרו על התפישה המוקדמת ונאבקו פחות

השתחרר מרעיון המשפחה ולבנות היו ניסיונות לנשות העליה השלישית  בקרבלעומת זאת 

השתתפותם של אנשי העליה . ליים לגבר ואפילו לילדאפשרות של אמהות ללא כבלים כלכ

שלהם לארץ הביאה גם ליצירת  עליהבתקופה מוקדמת יחסית לאחר ה התישבותהשלישית ב

יה השניה היה קשר ישיר בין לידת כמו בקרב אנשי העל. מוקדמת יותר משפחות בתקופה

סיונות לפירוק המשפחה יהנ .הילדים הראשונים לבין העליה על הקרקע ותכנון עליה על הקרקע

בקרב קבוצה זו יכולים להיות קשורים לגיל המוקדם יחסית בו מיסדו מערכות זוגיות והחלו 

בתחום זה התקיימו הבדלים משמעותיים במקומן של הנשים בכל אחת מצורות  .לגדל ילדים

אך במבט . תלותה הכלכלית של האשה ביחידה המשפחתית לא התקיימה בקיבוץ. התישבות ה

 - קיבוץ המאוחד ציינה איל כפכפי במאמרה על היחס למגדר ונשים בכפי ש ,חורג מעבודה זוה

   357.החופש מהמשפחה ושל המשפחה היה בעיקר חופש לגברים להשתחרר ממחויבות לנשים

ככל . לחלק מהעיסוק המקצועי של נשים התישבותבתוך כך הפכה האמהות בכל צורת ה

 ,ממשי שדרש הכשרה ינוך ובטיפול ואלה הפכו למקצועיותר נשים עסקו בח ,שנולדו ילדים

                                                           
357 Eyal Kafkafi, 'The Psycho-Intellectual Aspect of Gender Inequality in Israel's Labor Movement', 

Israel Studies 4.1 (1999) p. 210  



 

 

היה זה עיסוק שהשכלולים  -כמו העיסוקים הנשיים האחרים  ,אבל. במיוחד בקיבוץ ובקבוצה

  . המקצועיים נכנסו אליו אחרי כל הענפים האחרים

ובמידה רבה  ,בקבוצה. הבדל בולט נוסף בין הקיבוץ והקבוצה לבין המושב היה בהתמקצעות

עות ולמקצ ,במשק היצרני ובשירותים ,נעשה מהלך להפיכת המקצועות הנשיים ,בקיבוץיותר 

 ,במטבח ,מהלך זה התרכז בהכשרה והתמקצעות ברפת ובלול מצד אחד. בעלי סטטוס גבוה

  .במחסן הבגדים וגם בחינוך מהצד האחר

לות הוא ההבדל בין צורת התנההשיתופית  בהתישבותההבדל משמעותי שעולה מתוך הדיון 

הגמישות במשק המשפחתי במושב ובמשק הקטן של הקבוצה אפשרה . גמישה למיסוד החיים

לנשים לבוא לידי ביטוי בצורה רחבה יותר והיא הביאה גם סיפוק רב יותר לנשים ותחושת 

ניהול הקיבוץ באמצעות  -כך גם בקיבוץ של השומר הצעיר . רות ושותפות עמוקות יותריח

נתנה לנשים מקום רב יותר אף כי לא גמישות  -יותר ' רכה'הול צורת ני -שיחת הקיבוץ 

בקיבוץ הגדול נוצר ניכור מסוים בין הנשים לממסד הקיבוצי ואפילו . במקומות העבודה

  .לעבודה והתנהלותו הממוסדת יותר השאירה מקום מועט יותר לנשים

ם אבל תהליכים נדחקו הנשים לשוליי ,ככל שעבר הזמן וישובים נעשו ממוסדים יותר ,כך

  .ם הרחק מעבר ליריעה של עבודה זואלה ה

בארבעת צורות ההתישבות שאפיינו את תקופת העליה השלישית נוצרו אם כך ארבע זויות 

 - ארבעה דגמים אלה היו דומים במאפיינים הבסיסיים . מבט לתפקידה של האשה בחברה

אפשר  ,עם זאת. יי הציבורהשתתפות פסיבית למחצה בח ,מרכזיות האמהות ,השתתפות בעבודה

החיים המשפחתיים במושב יצרו תפישת נשיות שבמרכזה המשק . למצוא גם הבדלים ביניהם

בקבוצה הקטנה נעשה מהלך . אך לא רק למשפחה אלא למשק כולו ,המשפחתי והמחויבות אליו

ממשי לעודד נשים להצטרף לחיי העבודה והחברה אבל בחברה זו גם הביקורת היתה הקשה 

תפישת שוויון כמעט מכני בצרוף תפישה של  -בקיבוץ הגדול נוצר דיסוננס ביחס לנשים . ותרבי

מצד שני . הדירה למעשה חלק מהנשים מהשתתפות משמעותית בעבודה ובחיי הציבור' יעילות'

דיסוננס זה אופייני לקיבוץ הגדול גם . החלו הנשים לאבד את העוצמה שבניהול משפחה

בקיבוצי השומר הצעיר נוצר דיסוננס בין יחס לא שיוויוני  - מה לזה בדו. בתחומים נוספים

דיסוננס זה ניתן להסבר חלקי . לנשים בתחומי העבודה לבין תחושת שיוויון של הנשים עצמן

  . בצורת ההתנהלות של השומר הצעיר שאפשרה השתתפות רבה יותר של נשים בדיון הציבורי

לנשים ולתפקידיהן בחברה בצורות ההתישבות במבט מבחוץ לא היו ההבדלים בין היחס 

אבל דווקא הבדל זה היה קטן . מלבד ההבדל בין הקיבוצים לבין המושב ,השונות משמעותיים

למרות זאת נשים וגברים הצביעו על צורת ההתישבות בה . בהרבה מהמצופה בשנים הראשונות

  . בחיי הציבורבחרו כזו המאפשרת חופש גדול יותר לנשים והשתתפות גדולה שלהן 



 

 

ארבעת הדגמים של החלוצה המיישבת ובמיוחד המשותף להם היו בסיס לחינוכן של דור 

ברפתנית ובירקנית וכן  ,חברת הקיבוץ וחברת הקבוצה ,חדש של נשים שראו בחברת המושב

  .חופשי ומשמעותי לבנין הלאום ,במטפלת אידיאל נשי חדש

 



 

 

        ועצת הפועלות ועצת הפועלות ועצת הפועלות ועצת הפועלות מההסתדרות לממההסתדרות לממההסתדרות לממההסתדרות למ: : : : הארגוןהארגוןהארגוןהארגון    - - - - ושוב ושוב ושוב ושוב     ::::פרק רביעיפרק רביעיפרק רביעיפרק רביעי

של הישוב היהודי בארץ ישראל ו שלתקופה של ארגון ומיסוד  היתהתקופת העליה השלישית 

 1926בישוב כולו לא הגיע מהלך זה לכלל מיצוי עד שנת . תנועת העבודה בארץ ישראל במיוחד

דהיינו ליהודי ארץ  ,בארץ ישראל' ישוב היהודי החדש'הגוף הממוסד ל -אז קמה כנסת ישראל 

בתנועת העבודה הבשיל המהלך עוד . ישראל שהזדהו עם הרעיון הציוני וביקשו ארגון מודרני

הסתדרות העובדים העבריים 'הקמתה של  -לכדי אחד ההישגים של התקופה  1920בסוף שנת 

  . 'בארץ ישראל

במהלך הכללי נאלצו . אבל גם את כוחן הפוליטי ,שני המהלכים חשפו את חולשתן של נשים

אף שבתנועה הציונית כבר ניתנה להן זכות  ,האבק על זכות הבחירה שלהן בגוף החדשנשים ל

מובנת  היתהבתנועת העבודה זכות בסיסית זאת  358.לכןהבחירה עשרים שנים ויותר קודם 

אבל לא היה בזה ניצחון מספק מבחינת רבות  ,מאליה ללא מאבק ואף ללא איזכור של מאבק

- הן על ייצוג הולם לנשים והן על ייצוג לאינטרסים של נשים מהפועלות שכן הן נאלצו להיאבק

   .פועלות במוסדות החדשים שזה עתה קמו תחת המטריה של ההסתדרות

. תהליך שהחל כעשור קודם לכן ,1920גורמים רבים הביאו להקמתה של ההסתדרות בסוף 

ליה השניה אמנם כבר פועלי הע. כוחם של אנשי העליה השלישיתאחד מהחזקים בינהם היה 

שאפו לאיחוד בתנועת הפועלים הארץ ישראלית והקמתו של גוף משותף לכל הפועלים הציונים 

. בארץ ישראל התחיל למעשה עוד לפני המלחמה ביסוד הסתדרויות הפועלים בגליל וביהודה

ניסיון שהסתיים  ,ניסיון זה נמשך בניסיון לאחד את כל ציבור הפועלים תחת גג מפלגתי אחד

אבל רק . 'הפועל הצעיר'אליה לא הצטרפו אנשי  ,'אחדות העבודה'חלקי תחת השם  באיחוד

 - ששמה תאם את מצבם זמנית שהתאגדו תחת מפלגה  ,לחצם של העולים זה מקרוב באו

בחשיבות  ,יותר מקודמיהם ,העולים היו משוכנעים 359.חייב איחוד כללי זה -' העולים החדשים'

רונות הפיצול בציבור הפועלים ועל פי עקרון זה פעלו והם נתקלו עם בואם בחס ,הארגון

   360.מנהיגיהם

נשארו רוב  ,בתוך התנופה הארגונית החדשה שהיתה קשורה גם בגיוס לגדוד העברי

. כפי שנזכר בסוף החלק הקודם ,המנהיגות של ציבור הפועלות מחוץ למעגל מקבלי ההחלטות

. 'אחדות העבודה'כל הארבע היו ממפלגת רק ארבע נשים נבחרו לועידת היסוד של ההסתדרות ו

מפלגה בה היו חברות נשים מרכזיות רבות לא בחרה באף אחת מהן לנציגות ' הפועל הצעיר'

העניינים המשמעותיים לחייהן  ,כך. אף עולה אחת היתהבוועידה וגם בין העולים החדשים לא 

                                                           
 ,'1917-1926: ישראל- בארץ לזכות בחירה ביישוב היהודי מאבקן של הנשים? לשיוויוןבדרך  האמנם' ,וי'ביז-סילביה פוגל 358

-ארץהתאחדות נשים עבריות למען שיוויון זכויות ב ,שרה עזריהו; 262-284' עמ ,)1992(ד "ל ,רבעון למדעי ההתנהגות: מגמות

  )עזריהו: להלן) (הוצאה מחודשת) (1977: חיפה( ,ישראל
  )ההסתדרות ,צחור: להלן( 61' עמ) ב"תשמ: ירושלים( ,ההסתדרות בראשיתה ,הגת הישובבדרך להנ ,זאב צחור 359
 216' רינהרץ והלפרן עמ 360



 

 

קתן של קבוצת נשים שלא רק זע. של הפועלות כמעט ולא נידונו בוועידת היסוד של ההסתדרות

היו צירות רשמיות בוועידה הביאה להחלטה על ייצוג גדול יותר לנשים והקמת גוף מיוחד 

 1921כנס היסוד של מועצת הפועלות התכנס בבלפוריה במרץ . 'מועצת הפועלות' -לפועלות 

  .והוא מהווה את ראשיתה של תנועת הפועלות הממוסדת בתוך מסגרת ההסתדרות

גם לאחר פעילות של  ,והנה. יבור הפועלות היו משכנעות בצורך בארגון נפרדמנהיגות צ

רבות מהן . כעשור מצאו עצמן מסבירות את הצורך בארגון נפרד ובייצוג נפרד לחבריהן הגברים

אבל אלה כמעט ולא  ,הרגישו שחוקות לאחר מאמץ ארוך וביקשו למצוא לעצמן מחליפות

  . לא במלא המרץ ,אם כי ,וף הנפרד ולפעולתוכך פעלו הפעולות להקמת הג. נמצאו

אחד הראשונים שבהם היה . על הקמתה של מועצת הפועלות נכתבו כמה מחקרים חשובים

תנועת הפועלות בארץ ישראל מראשיתה 'מחקרה של דפנה יזרעאלי שהתפרסם כמאמר בשם 

גאולה 'שבע מרגלית שטרן -לאחרונה נוסף למאמר חשוב זה מחקרה של בת 361.'1927ועד 

מחקרים אלה סוקרים באופן מקיף את הקמת מועצת הפועלות בתוך ההסתדרות  362.'בכבלים

ההתנהלות . כאן רק עיקרי הדברים באופן כללי כרווזלכן י. ואת התפתחותה בשנותיה הראשונות

דרך ועידת יסוד ההסתדרות ועד כינוסה  ,לקראת הקמת מועצת הפועלות מאז כינוסי הפועלות

ידונו כאן כבסיס לבחינת התפישה של נשות תנועת  1921עלות לראשונה בשנת של מועצת הפו

כמו כן תבחן השפעת . סוג הפוליטיקה שיצרו והיחס לפוליטיקה זו ,העבודה כנשים פוליטיות

  . של מועצת הפועלות על מקומן ותפקידן של נשים בציבור הפועלות כולו

  

  ההיבט המגדרי  -ייסוד ההסתדרות . א

הסתדרות העובדים 'א התכנסה הועידה שהיתה לועידת היסוד של "חנוכה תרפ ,1920בדצמבר 

צירים שנבחרו בבחירות בהשתתפות  87בוועידה חגיגית זו התכנסו . 'העבריים בארץ ישראל

צירים אלה שנבחרו במסגרת  87מתוך  363.פועלים ופועלות ששהו בארץ חודש ויותר 4433

לאה מירון ומניה  ,שרה לישנסקי ,רחל ינאית - נשים  רק ארבע ,כאמור ,ארבע מפלגות נבחרו

 - 87יש לציין שארבע צירות מתוך  364.'אחדות העבודה'כולן מהמפלגה הגדולה ביותר  -שוחט 

כאשר ברוב מדינות העולם לא  ,אינן מספר קטן בראשית שנות העשרים -כחמישה אחוזים 

ת בחירה טרם מימושו אותה להן זכו היתהלנשים זכות בחירה כלל ובמדינות בהן  היתה

                                                           
 ,יזרעאלי: להלן( 109-140' עמ ,)1984( 32 ,קתדרה ,'1927מראשיתה ועד  ישראל-ארץתנועת הפועלות ב' ,דפנה יזרעאלי 361

 )תנועת הפועלות
 גאולה  ,מרגלית שטרן 362

אפשר למצוא הפרוטוקולים  87מלבד המספר . ים בבחירות שנערכו לא ברור באופן מלא כמה צירים היו לוועידהעקב אי סדר 363

 102-103' ההסתדרות עמ ,צחור: וכן שינויים בזהות הצירים 86גם את המספר 

כך : להלן( 99-100' בעמ) 1981: אביב-תל( ,כך נוסדה הסתדרות ,)עורך(רשימת הצירים מצויה בין השאר ביהודה סלוצקי  364

 )נוסדה ההסתדות



 

 

הפועלות היו פעילות ואפילו פעילות מאוד במישור הפוליטי מאז ראשית  -מצד שני . כנבחרות

 ,הן כינסו וועידות נפרדות. 1914העליה השניה כפי שנזכר כאן והיו פעילות באופן מאורגן מאז 

אל היצוג . ועודהשתתפו בוועדים שונים של ציבור הפועלים כולו  ,בחרו ועד שייצג אותן

במסגרת  -המצומצם נוסף העדר הדיון באינטרסים ובבעיות המיוחדות של ציבור הפועלות 

  . הדיונים הרשמיים בוועידה לא עלו כמעט בעיות הקשורות בפועלות או במצבן המיוחד

מיעוט המשתתפות והעדרן של הבעיות המיוחדות להן מסדר היום של הוועידה תסכל כמה 

אלא כינסו אספה  ,נשים אלה לא הסתפקו בתסכול דומם. ות בציבור הפועלותמהנשים המרכזי

שלוש פועלות . של פועלות במקביל לוועידת ההסתדרות ודרשו במפגיע ייצוג נפרד לנשים

העלו את  ,עדה פישמן ולאה מירון ,יעל גורדון - מנשות העליה השניה  ,וותיקות ומרכזיות

אחרי דיון לא . רבע נשים למועצת ההסתדרות שנבחרהלהכניס א -דרישותיהן בפני הוועידה 

מחצית  ,ארוך במיוחד הוחלט להגדיל את המועצה כדי לאפשר נציגות של שתי פועלות

יצחק טבנקין הציע של  -ראשיתה של מועצת הפועלות  היתההחלטה זו . מדרישתן של הנציגות

פת הייסוד של מועצת אס היתהאספה זו . 'באספת הצעירות הבאה'נציגות הפועלות תבחר 

   365.הפועלות בבלפוריה

הדיון הקצר שהתנהל בוועידה והצלחתו החלקית מצביעים על הצלחותיו ועל כישלונותיו של 

ובעיקר מאז יסוד  1911המסע לפוליטיזציה של ציבור הפועלות מאז כינוס הפועלות בשנת 

מו כן אפשר ללמוד מהם כ. כפי שנסקרו בחלקה הראשון של עבודה זו ,1914- תנועת הפועלות ב

עוד על השפעת המפגש בין נשות העליה השניה ונשות העליה השלישית על מעמדן ותפקידן 

הסיבה  היתהכדי להבין את ההתנהלות הזו יש להבין מה . של הפועלות בתנועת העבודה

כיצד  -מי הן מנהיגות הקבוצה ושלישית  -שנית יש לברר  ,להתעוררות הפועלות בוועידה

מה היו טענות הנגד לדרישות הפועלות ומה טענו  ,ה הישיבה בה הועלו טענותיהןהתנהל

כך אפשר למקם את הדיון הן כתוצאה של פעילות הנשים עד אז והן . הצירים שתמכו בהצעה

  .כראשית פעילותו של גוף פוליטי נשי נפרד חדש

מור מספר זה כא. ראשית יש לשאול מדוע נבחרו רק ארבע נשים לוועידה יסוד ההסתדרות

 ,'אחדות העבודה'נציגי  38ארבע נציגות מתוך  -זאת ועוד . אינו נמוך מאוד יחסית לתקופה

מעל  -הוא יצוג נאה למדי לאותה תקופה  ,המפלגה הגדולה ביותר והיחידה בה נבחרו נשים

' אחדות העבודה'השאלה המתבקשת היא אם כן מדוע כל מי שנבחרו היו נציגות . עשרה אחוזים

? אשהאף  היתהלא  ,במפלגה השניה בגודלה ,'הפועל הצעיר'נציגי  27מדוע בין  -מיוחד וב

מפלגה שרבות מהבולטות  ,אשה היתהמפלגה שבין מקימיה  ,מדוע נשים בולטות במפלגה זו

לא שלחה לוועידה אף אחת  ,בנשות העליה השניה היו חברות בה ואף השתתפו בהנהגתה
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הסתייג ולומר כי עליזה שידלובסקי הוצגה כמועמדת לוועדה כאן יש ל? מהנשים הללו כצירה

צירה  היתהפעולה שלאחר מעשה ושידלובסקי לא  היתהאך זו  ,המתמדת בסוף הוועידה

אף  היתההנציגים של העולים החדשים לא  16שאלה נוספת היא מדוע בין  366.בוועידה עצמה

  ?עולה אחת

שחבריה הקימו את אחדות העבודה  ,'וןפועלי צי'ההבדלים בין הנשים ותפקידן במפלגת 

. כאן בקצרה כרוזהו ,'הפועל הצעיר'לבין הנשים ותיפקודן ב ,'הבלתי מפלגתיים'בשיתוף עם 

אבל דומה שוועידת היסוד של ההסתדרות היא הביטוי המלא ביותר להבדל בין המפלגות 

נשים מרכזיות שנכללו היו כמה ' אחדות העבודה'ואחר כך ' פועלי ציון'בין מנהיגי . בנושא זה

ים אלה פעלו נש. בשורה הראשונה של המנהיגות המפלגתית ובמיוחד מניה שוחט ורחל ינאית

. ניים הקשורים לנשים הפועלות ואף פחות מכך בארגון הנשים הנפרדבע ,אם בכלל ,אך מעט

אך  ,היחידה מבין מנהיגות התנועה שנטתה להתעסקות מסוימת הארגון הנשים היתהרחל ינאית 

היו חברות כמה ' הפועל הצעיר'ב -בניגוד לכך  367.מאוחרת למדי ומעטה היתהפעולתה זו 

גם חנה . יעל גורדון ועדה פישמן ,ובראשן שרה מלכין ,מהנשים המרכזיות בארגון הפועלות

אחדות 'לפני הצטרפותן ל ,נטו' בלתי מפלגתיות'הנשים ה. חברה מרכזית במפלגה זו היתהמיזל 

כך היו רחל כצנלסון ולאה מירון  ,'הפועל הצעיר'ס הפעולה הפוליטית של נשות לדפו ,'העבודה

יש לציין שהראשונה נבחרה . חברות פעילות בועידות הפועלות לפני המלחמה ובמהלכה

 היתהבארץ גם היא  היתהלוועידה ולגבי השניה טען חוקר ראשית ההסתדרות זאב צחור שאם 

  . נבחרת

יצוג נשים בועידת ההסתדרות האסטרטגיה של הארגון הנפרד דומה אם כן שבכל הנוגע לי

הנשים הפעילות ביותר בארגון תנועת הפועלות נשארו מחוץ למעגל מקבלי . הזיקה לנשים

יתכן . בוועידה חשובה זו אף שכמה מהן היו ממנהיגות מפלגתן ,החוץ נשי ,ההחלטות הכללי

וחבריה לא בחרו גם בנשים הבולטות התרגלו לרעיון הארגון הנפרד ' הפועל הצעיר'שחברי 

מישור הארגון  - ביותר בקרבן לייצגם בוועידה חשובה זו מתוך הנחה שהן פועלות במישור אחר 

 ,גם מנהיגי המפלגה שלאורך שנים עודדו את חברותיהן לקחת חלק בפעילות הפוליטית. הנשי

ק מהמפלגה אבל ויתרו הנשים שפעלו כחל ,לעומתן. לא פעלו בדרך זו הפעם ,כפי שהוזכר כאן

אחדות 'היו אלה הנשים ב -תוגמלו בבחירתן לוועידה  ,על הטיפול הרצוף בבעיותיהן של נשים

חשוב לזכור כי ינאית בכל . רחל ינאית ומניה שוחט -ובמיוחד שתי הבולטות שבהן ' העבודה

 ,אבל.ללפעילה בכל הקשור לענייניי נשים בעוד שוחט לא התעסקה בעניינים אלה כ היתהזאת 

. בקרב נשות אחרות העבודה שתיים היו פיעלות בארגון הנשי הנפרד -הבחנה זו אינה מספקת 

  .עולה אם כן ההשערה שהפועל הצעיר הפכה למפלגה בה היצוג הנשי חשוב פחות
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 כרוזנ ,שהיה גם נמוך אבל בעיקר מחויב פחות לציבור הפועלות ,כתוצאה מהייצוג הנשי

בישיבה  ,פעמים ספורות עד התפרצותן של גורדון ופישמן לכינוס בעיותיהן של הפועלות רק

איזכור ראשון היה בסקירה כללית של הרצפלד בה . ודרישת הייצוג הברורה שלהן ,האחרונה

איזכור שני היה כאשר רחל ינאית . איזכור זה היה חיובי ביותר 368,הזכיר את משקי הפועלות

בודה כתגובה לדבריו של יהודה קופלביץ וטענה הזכירה את מצבן המיוחד של נשים בגדוד הע

   369.אך דיון לא נערך בנושא זה ,הפועלת אשהשהגדוד אינו פותר את בעיית ה

לולא הארגון הנפרד לא היו מקיימות הפועלות אספה לצד  -אבל הארגון הנפרד לא נכשל 

נועת הפועלות ת ,קיומן של ועידות הפועלות. הועידה ולא היו דורשות נציגות בוועדה המתמדת

אפשרו לפועלות לגבש את אי הנחת שלהן לכדי פעולה פוליטית  1914ּוועד הפועלות מאז 

את . הארגון אפשר להן להביע את דרישותיהן בפני הועידה ולעמוד על מימושן. מאורגנת

כאן : "המיומנות הארגונית והלגיטימציה לארגון הנפרד אפשר להבין מדבריה של עדה פישמן

עדה הזאת נמסר ייפוי כוח לנהל ולו. אספה של צעירות ונבחרה ועדה היתההועידה במשך ימי 

קיומו של גוף  370."ועדה המתמדת שבמועצה ישתתפו גם באי כוח הפועלותומשא ומתן עם ה

 ,יציג לפועלות טרם הקמת ההסתדרות אפשר לצירי הוועידה לקבל נציגות זו כנציגות לגיטימית

  . ה ואף לקבלןלאפשר לה להשמיע את טענותי

תנועת הפועלות בארץ 'פישמן תיארה את כינוס הפועלות לצד ועידת הקמת ההסתדרות ב

שחשו כי הן זכאיות לייצוג משלהן  ,ותיקות וצעירות ,ככינוס ספונטני של פועלות' ישראל

על פי . היא חזרה ותיארה את הכינוס בקטעי זיכרונות שהתפרסמו מאוחר יותר 371.בהסתדרות

ונות אלה כינוס הפועלות היה מורכב מאורחות מוזמנות לועידת ההסתדרות משתי קטעי זיכר

פישמן טענה  -אבל חשוב מכך . המפלגות וביניהן כמעט ולא היו נציגות של העולות החדשות

רחל ינאית . "כי רחל ינאית שנחכה בכינוס היא שהציע כי פישמן תייצג את דרישת הפועלות

לתבוע  ,ולא היה כנראה נאה לה לעסוק במלאכה זו' פועלי ציון'כבר אז מנהיגה במפלגת  היתה

ובכל זאת  ,בקטע זיכרונות זה יש אמנם אי דיוקים רבים 372[...]"נציגות נבחרת של פועלות

ינאית שנבחרה לצירה על בסיס מנהיגותה . הנפרד גאיזכור זה של ינאית חשוב לעניין הייצו

חשב למנהיגת נשים כיוון שדימוי זה יכול להזיק להי ,ככל הנראה ,חששה ,הכללית ולא הנשית

הנשים שנכנסו  - זוהי עדות נוספת ליתרונות של הפוליטיקה הנפרדת באותה עת . למנהיגותה

יש לציין בכל . נדה שלהן'לוועידה חששו ככל הנראה להעלות אינטרסים של נשים כחלק מהאג

  . ונציגת המפלגה היריבהשותפה אבל גם יריבה פוליטית של פישמן  היתהזאת שינאית 
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ושל פוליטיקה נפרדת של נשים כפי שהתקבעה  ,הלגיטימיות של פעילות פוליטית של נשים

באה לידי ביטוי גם בדרך בה הגיבו  ,תוך כדי מאבקן בתקופת העליה השניה ובמלחמת העולם

קרב הדבר בולט הן בקרב המתנגדים לטענות והן ב. נציגי הוועידה הגברים לטענות הפועלות

הוא . הוא שהגיב ראשונה ,יוסף שפרינצק ,יושב הראש בישיבה זו של הועידה. התומכים בהן

: לא טען כנגד הלגיטימיות של הטוענות וגם לא כנגד צדקת טענותיהן אך היו לו טענות נגד

או במילים אחרות התנגדות  ,לקבוצות בתוך ההסתדרותלא נכון לאפשר נציגות  - אחת 

 373.כבר יש נשים בוועדה המתמדת שנבחרה ועדיין לא הוצגה -שניה  ;לפוליטיקה הנפרדת

הביע למעשה את התנגדותו לפוליטיקה הנפרדת לא ' הפועל הצעיר'ממנהיגי מפלגת  ,שפרינצק

ייצוג שניתן  ,רק של נשים אלה גם של קבוצות אחרות שיכלו לבקש ייצוג על פי מפתח קבוצתי

דומה והתבססה על הגיון  היתה ,הדובר השני ,טענתו של רמז 374.לתימנים בישיבה קודמת

ועדה בחרה לא בגברים ולא בנשים אלא את וה"מחברי אחדות העבודה טען כי  ,רמז. דומה

אבל . מגדרטענה נוספת המתנגדת לפוליטיקה נפרדת בשם העיוורון ל - 375"המסוגלים לעבודה

אחד ולחוסר  פישמן מצדהוא טען לחוסר הלגיטימציה של  -טיעונו של רמז היה מורכב יותר 

על פי תפישתו  ,המיסוד והסדר עמדו. שלא כחלק מהמסגרת המפלגתיתהאפשרות לבחור נשים 

  . כנגד טענות הנשים ,של רמז

שלא היה ציר בוועידה והיה  ,חופשי לימים נתן ,רמז עורר עליו את חמתם של נתן פרנקל

שניהם טענו שהוא . 'דות העבודהאח'ושל לאה מירון מ ,מזוהה באותה תקופה עם הפועל הצעיר

אינו רואה את הבעיה במלואה ושייצוג נפרד ומובטח של נשים מחויב והכרחי וייצוגן באמצעות 

מרון אף נתנה את עצמה כדוגמא לקושי של נשים להשתתף במעשה . המפלגות לא מספק

רמז . כימההיא לא רצתה להיות צירה בוועידה ורק כיוון שחייבו אותה הס -הפוליטי ארגוני 

שמחתי שבדברי גרמתי שלאה : "מעניינת במיוחד תגובתו למירון. כמעט מיד נסוג מעמדתו

תגובה שיש בה משום פטרונות והיא אף  376,."מרון תעלה על הבמה ותדבר את אשר אתה

מצד שני בתגובה זו גילה רמז אמפטיה להשתתפות . מקטרגת כנגד הפסיביות של חלק מהנשים

תגובה זו כמו גם נסיגתו של רמז מצביעות על כך שהטענות שלו לא . שיםפוליטית מלאה של נ

  .היו לגיטימיות בציבור הפועלים בשעה זו

בהסתדרות הפועלים החקלאית : "מעניינת היתהטבנקין תמך בדרישות הפועלות וטענתו 

כך שוב עמד לפועלות לתועלת הארגון  377."עם אספת הפועלות ודרישותיהן ותמיד התחשב

בהמשך הציע טבנקין שהצעירות תבחרנה את . שלהן ויצירת העמדה בקרב הפועלים הקודם
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 היתהזו . המשך לאספות הצעירות שקדמו לתקופה זו -" באספת הבחורות הבאה"נציגותיהן 

  . ראשיתה של מועצת הפועלות כאמור

 הישגי העבר במאבקן של נשים לייצוג פוליטי בתנועת העבודה אפשרו את פתרונו של ,כך

הפוליטיקה הנפרדת הכשילה נשים בודדות מלהיבחר . שלב זה ביתר קלות וביתר הצלחה

אבל היא הצליחה להנכיח את הפוליטיקה של נשים ואת האינטרסים שלהם על שולחן  ,לוועידה

הפוליטיקה הנפרדת היא  - בסופו של דבר . הוועידה ועל שולחן ההסתדרות לעתיד לבוא

  . ייצוג נפרד לנשים והקמת מועצת הפועלות -בראשם שהביאה להישגיהן של הנשים ו

לא ארבע נציגות כפי  -יש לציין שהפתרון אליו הגיעו בסופו של דבר היה פתרון של פשרה 

מרגלית שטרן טענה שדרך זו של פשרה המשיכה לאפיין . אלא שתיים ,שטבעה פישמן מימון

אך דומה  378,בפשרה זו נסיגהעוד טענה שהיתה . את פעילותן של הפועלות בתוך ההסתדרות

  .שפשרה זו אפשרה את הארגון הנפרד ואת היצוג הקבוע לפועלות בוועד הפועל של ההסתדרות

יותר מאשר . ועידת ההסתדרות הוכיחה שוב את הקושי ברכיב הפוליטי בחייהן של נשים

 את ציבור ,קשה היה להפוך נשים לפעילות פוליטיות המעצבת את חייהן ,בנושאים אחרים

לא רק באמצעות המעשה היומיומי אלא באמצעות  ,הפועלים כולו את הלאום היהודי הנבנה

לחברה קשה היה  -קושי זה היה דו צדדי . שותפות בקבלת ההחלטות במישור הפוליטי הגבוה

הארגון הנפרד היה כלי להפיכת . לקבל אותן ככאלה והנשים עצמן התקשו לפעול בכיוון זה

  .פוליטית ומעורבת אשהלא רק לעובדת אלא גם ל ,החלוצה ,האשה הציונית

כאמור לא היו פועלות בקרב נציגות . עניין אחד נשאר לא מבואר והוא העולות החדשות

גם בקרב נציגות אספת הפועלות לצד הועידה היו מעט עולות  -זאת ועוד . העולים החדשים

דומה שהעולות . נותעל פי עדותה של עדה פישמן הן לקחו חלק בהתארג ,אם כי ,חדשות

החדשות בשלב זה עדיין לא השתלבו במאבק על ייצוג נשי ולא ראו חשיבות מיוחדת בנושאים 

חלק ניכר מהצעירות חיו עדיין תחת הרושם שהארגון הכולל ידאג באופן . הקשורים לנשים

  . שהמהפכה הסוציאליסטית תביא שוויון גם לנשים ,שווה גם לנשים

 מנהיגותה היו כבר חברות גם מקרב העולות החדשות אם כיבמועצת הפועלות ובקרב 

  .אדישותן של חלק מהצעירות כמו גם התנגדותן חלקן לארגון נפרד המשיכה גם מאוחר יותר

  

  בחזרה לאשה הפוליטית  - מועצת הפועלות . ב

מעט יותר משלושה חודשים לאחר ועידת היסוד של ההסתדרות נערכה הועידה הכללית 

הקמתה של מועצת זה ניתן לראות את זמן  תאריךובעלות ארץ ישראל הראשונה של פו

יריית הפתיחה לפעולה של ארגון פוליטי של פועלות שהיה נפרד מצד  היתהועידה זו . הפועלות

                                                           
  71-72' גאולה בכבלים עמ ,מרגלית שטרן 378



 

 

במסגרתו פעלו מנהיגות הפועלות בכמה מישורים . אחד וחלק אינטגרלי מההסתדרות מצד שני

הן פעלו הן כלפי . ולממש את זכויותיה וחובותיה כדי להבטיח את מקומה של הפועלת בחברה

בהכשרת פועלות  -בדרישות למוסדות ההסתדרות ולמוסדות הציוניים והן כלפי פנים  -חוץ 

מועצת הפועלות תמכה גם במאבקיהן המיוחדים של נשים בישובים שונים . ובהסברה

מה הישגים כבר בראשית לפעולה זו היו כמה וכ. כפי שכבר נזכר כאן ,ובמקומות עבודה שונים

היבט אחד היה העלאת . שנות העשרים הן בתחום עבודת נשים והן בהשתפות הפוליטית שלהן

מהלך ששיאו  ,ובעיותיה המיוחדות לתודעת אנשי תנועת העבודה ,הפועלת ,האשה העובדת

הישג שני . לסדר היום' העובדת'בה נכנס סעיף  1923בשנת  ,בוועידה השניה של ההסתדרות

ה בתחום ההכשרה המקצועית ובמיוחד ההכשרה המקצועית החקלאית ששיאו בהקמת משקי הי

 .היה גם ראשית נסיגתה 1923שיא הפעולה בשנת . 1921-הפועלות שהראשונים בהם קמו ב

אבל  379,מרבית המחקרים מצביעים על שחיקה בפעולת מועצת הפועלות בסוף שנות העשרים

  . מהלך זה וכאן יוסבר מדועשנת מפנה ב היתה 1923דומה כי שנת 

כבר בועידת היסוד של  ,ועידת בלפוריה ,ראשית ארגונה של ועידת הפועלות הראשונה

אספת הפועלות שהתכנסה לצד ועידת ההסתדרות בחרה ועד שאמור היה לדאוג . ההסתדרות

עדה פישמן ופעולה זו סמלה את  היתההחברה המרכזית בוועד זה . לבחירות לקראת הועידה

פישמן עסקה בארגון . מיננטיות שלה במועצת הפועלות מנקודה זו ועד סוף שנות העשריםהדו

לאה מירון  ,מיזלחנה : פועלות ותיקות נוספות ,על בסיס זמני ,ופעלה בעצמה ואליה הצטרפו

   380.ועוד

פעולת הסברה בקרב הפועלות כדי לעודד השתתפות  היתההפעולה הראשונית של הוועד 

נסעו למקומות עבודה בהן עבדו נשים  ,הפועלות הוותיקות ,חברות הוועד .בבחירות לוועידה

מהלך זה חשף  381.דנו במצב הפועלות והסבירו את הצורך בוועידה נפרדת לנשים ,ברחבי הארץ

המנהיגות . את הפער בין המנהיגות הוותיקות מהעליה השניה לפועלות מהעליה השלישית

יוחדת להשתתפות הצעירות בוועידה בעיקר משום ראו חשיבות מ ,ובראשן פישמן ,הותיקות

רוב  ,מסיבה זו. אבל גם כיוון שראו בהן מחליפות לתפקידי הנהגה ,תושראו בצעירות שותפ

יש . בהן עבדו נשות העליה השלישית ,פעולת ההסברה התקיימו במחנות העבודה בכבישים

בות מהן כבר היו פעילות שכן ר ,לציין שבקרב הוותיקות כמעט ולא היה צורך בפעולת הסברה

מורגשת יתמות :"פישמן תיארה את מצבן של הצעירות לחברותיה הוותיקות . בתנועת הפועלות

                                                           
מרגלית שטרן אינה רואה בתקופה זו . 116-120' גאולה בכבלים עמ ,מרגלית שטרן; 138-140' תנועת הפועלות עמ ,יזרעאלי 379

 שחיקה אלא דווקא יצוב אך מדבריה עולים גם מאפיינים של שחיקה

הפרוטוקול המלא הקריא . לכן רוב ההפניות הן ממכתבים אישיים של החברות. תקופה זו חסר ביותרארכיון מועצת הפועלות מ 380

  בחיפה  1922הראשון הוא של ועידת הפועלות השניה שנערכה בשנת 
 219' שם עמ ,פישמן אף דרשה את הוצאות פעולה הזו מהוועד הפועל של ההסתדרות 105-106' לאורך הדרך עמ 381



 

 

לא  ,מהיותן חדשות בארץ ,שנבעה מההגירה ,היתמות הזו 382."כאילו מיותרות הן בישוב ,ביניהן

יות הנשים המבוגרות יותר אמורות היו לה - מחויבת המציאות אליבא דה פישמן  היתה

  .המדריכות של הצעירות ופישמן עשתה זאת בעצמה

כפי שכבר  ,לא מעט מהצעירות. בקרב הצעירות היו תגובות מעורבות לרעיון הארגון הנפרד

כמו  ,השמועות על הנשים ברוסיה הסובייטית. לא ראו צורך בפוליטיקה נפרדת לנשים ,נזכר כאן

בן עמדה שראתה בשאלת האשה שאלת עיצבו בקר ,גם תחושת השותפות הראשונית עם חבריהן

. פישמן כתבה על תגובות עוינות שהיו לרעיון הארגון הנפרד בקרב הנשים הצעירות. עבר

. הארגון נפרד לנשים פועלותאת הצורך שלא הבינו ' השומר הצעיר'במיוחד הזכירה את חברות 

פוזה הזו מפתה את ה: "סמלים תלושים'איזכור דומה מצוי גם במאמרו הביקורתי של מאיר יערי 

גם בקרב חברות גדוד  383.."צעירותינו לשלול בוועידות של פועלות את קיום שאלת האשה

הן שלחו לאספת הפועלות ? האם הוא באמת נחוץ -העבודה עלתה השאלה של הארגון הנפרד 

יותר מאוחר כתבה פישמן שתוך זמן  384.האחת תומכת ברעיון והשניה מתנגדת -שתי חברות 

עם זאת יש לציין שנושא זה המשיך להיות  385.נשים אלה את הבסיס לארגון הנפרד קצר הבינו

 386.על הכרמל 1922משמעותי והביא לדיון סוער בועידת הפועלות השניה שנערכה בשנת 

לכלל  -והן כלפי חוץ  ,לנשים -הצורך להסביר את חשיבות הארגון הנפרד לנשים הן כלפי פנים 

  .ת הפועלות מאזליווה את מועצ ,תנועת העבודה

קביעת : למשימה זו היה היבט חיצוני. התפקדי הנוסף של הוועד היה ארגון הועידה עצמה

ההיבט הפנימי היה יצירת סדר היום . ארגון מזון ולינה למשתתפות ,מציאת מקום ,תקציב מסודר

ריה פישמן טענה בספ. בהיבט החיצוני הודגש ההבדל בין ועידה זו לועידות הקדומות. לוועידה

הועידה הראשונה של תנועת  ,ועידה בלפוריה -היה העצמאות  השהחידוש העיקרי בוועיד

צמודה לוועידה כללית של הפועלים אלא כינוס  היתהלא  ,הפועלות כחלק מהסתדרות העובדים

פישמן  387."הראשונה שעמדה כולה בזכות עצמה היתהועידת הפועלות הזו : "נפרד של נשים

נקבע לה תקציב מסודר אותו קבלו הפועלות  -ראש וכך גם ארגנה אותה רצתה בוועידה זקופת 

היא סירבה  388.והמשביר המרכזי אף תרם מזון לוועידה ,מהמרכז החקלאי ומהוועד הפועל

מפני שהוצעה בה רק עליית הגג ולכן  ,במרחביה ,למיקום הראשון עליו חשבו הפועלות
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ו הנשים גם מזרונים ללינה בזמן שלושת שם קיבל ,התכנסה הועידה באולם מסודר בבלפוריה

  . ימי והוועידה ואת המזון מהמשביר

. הארגון הפנימי דמה במידה רבה להתנהלות של תנועת הפועלות עד לאותה התקופה

פישמן התייעצה . הפוליטיקה השתפנית שאפיינה את הפועלות ובמיוחד את הנהגתן נמשכה כאן

יא התייעצה על הדרך הטובה ביותר להביא את ה. עם חברותיה על סדר היום ועל הארגון

 -היא היתה מוכנה לוותר גם על תפקידים יוקרתיים לטובת שותפות זו . הפועלות לידי ביטוי

פישמן ראתה לנכון . מחיותה בוסל למשל היא ביקשה לפתוח את הוועידה הראשונה בבלפוריה

   389.הועדה לרעיון זולמסור לבוסל על ההתלהבות הגדולה של חברות ה

פועלות ממקומות עבודה שונים  485בחרו  ,לאחר חודשים אחדים של ארגון והסברה ,לבסוף

מספר  -מספר הבוחרות לא היה גדול במיוחד  1921.390נציגות לוועידה שהתקיימה במרץ  43- ב

רק מעט פחות מחצית הפועלות שבחרו לוועידת  209היה  1914- הבוחרות לועידת מרחביה ב

מספר הבוחרים לועידת היסוד של הסתדרות היה . רק פועלות העליה השניה בלפוריה ואלה היו

מה גם שמנהיגות הפועלות ידעו על קיומן  ,עוד רבה היתההעבודה אם כן . 4,000כאמור מעל 

כבר  1922לועידת הפועלות השניה נערכה על הכרמל בשנת  391.של יותר מאלף פועלות בארץ

גדל  1926ת לוועידת הפועלות שהתקיימה בשנת רק בבחירו ,אבל ,פועלות 600הצביעו 

  ...היה זה לארח העליה הרביעית 6,000.392- משמעותית מספר הבוחרות והגיעה לכ

ועידה זו דומה לאספות הפועלות  היתה ,ולא רק במספר הפועלות הבוחרות ,במידה רבה

אל ושל היה בה המשך ישיר לניסיון לפוליטיזציה של בעיית הפועלת בארץ ישר. שקדמו לה

הנציגות ראו בבעיית העבודה לנשים ובהתנהלות המשפחה נושאים  -דהיינו  ,הפועלות עצמן

כמו בועידות הקודמות היו הצירות . לה ממשית וכך גם הציגו אותםולדיון ציבורי רחב ולפע

כמו בועידות הקודמות נבחרה ועדה ; נציגות ישירות של הפועלות ממקומות עבודה שונים

כמו בוועידות הקודמות וועדה זו ייצגה את הפועלות בהסתדרות פועלים ; ותלייצוג הפועל

כמו בוועידות . קודם היו אלה הסתדרות פועלי הגליל ועתה ההסתדרות הכללית -כללית 

  . הפעילות העיקריות בוועידה' הפועל הצעיר'הקודמות היו חברות 

היה . לנשות העליה השלישיתאבל את הוועידה הזו ייחד גם המפגש בין נשות העליה השניה 

פישמן טענה שהחדשות הכניסו לוועידה רעננות . זה סמל לשותפות בגורל בין צעירות לותיקות

גם בין הנבחרות לתפקידים השונים היו ותיקות לצד . חסרה לוותיקות יותר היתהשבוודאי 

                                                           
 221' בתוך לאורך הדרך עמ ,1921במארס  13 ,פישמן לחיותה בוסל 389

  פרוטוקול הועידה בארכיון תנועת עבודה חסר וקשה לקריאה ,כפי שמציינת שטרן; 121' גאולה בכבלים עמ ,מרגלית שטרן 390
 ,דין וחשבון לועידה השלישית של ההסתדרות: היו חברות הסתדרות 1,750ת שמתוכן פועלו 4,700כשנה אחר כך מנו  391

 )דין וחשבון לועידה השלישית: להלן( 28' עמ )1927: אביב-תל( ,)ז"תרפ ,תמוז - ג "תרפ ,אדר( ת ההסתדרות ומוסדותיהומפעול
  שם 392



 

 

רכזי קשר זה בלט גם משום שנושא מ 393.אם כי הוותיקות היו רבות יותר ,עולות חדשות

   394.נושא שלא עלה בוועידות קודמות ,בוועידה היה העליה ועידוד העליה

מועצת פועלות רשמית  -אבל מעבר לכל אלה היה הכינוס בבלפוריה תחילתה של דרך חדשה 

בהתמודדות עם היתה זה עליית מדרגה בפוליטיזציה של הפועלות ו. בתוך הסתדרות העובדים

לצד  ,בסופה של ועידה זו נבחרו. יצוג וגם בתחום הארגוןהבעיות המיוחדות שלהן גם בתחום ה

למרכז  ,למשרד לעליה ולעבודה: גם נציגותיה לוועדות השונות בהסתדרות ,חברות המועצה

ועדות כולן  ,ים ולוועדה לסידור מטבחיםלמועצת הפועל ,למשרד לעבודות ציבוריות ,החקלאי

דרך שהיא נפרדת  ,בתוך ההסתדרותכך התחילה דרכן של הפועלות  395.משנה של ההסתדרות

נפרדת בעצם קיום מועצת הפועלות ומשותפת בהשתתפות נציגות המועצה  -אבל גם משותפת 

הקשר להסתדרות ניכר בדרישה לתמיכה . בתחומי הפעולה ובארגוני המשנה של ההסתדרות

פועלות תמיכה זו אמנם באה רק אחרי מאמץ גדול של מנהיגות ציבור ה. ביוזמות של הפועלות

מנהיגות התנועה ובמיוחד עדה  - תמיכה זו לא באה בקלות . זו תמיכה משמעותית היתהאך 

שאחד  ,אבל בסופו של דבר בכמה נושאים. ולא תמיד נענו ,פישמן דרשו וחזרו ודרשו אותה

הגיעה התמיכה הנדרשת ובנושאים  ,נזכר בעבודה זוש ,ההשתתפות נשים בקבוצות הבניה ,מהם

  .מותאלה חלה התקד

כאמור  ,במידה רבה דמתה לועידה הראשונה אבל. 1922הועידה השניה התקיימה שנת 

. רבות מהצירות היו נשים מהעליה השלישית -זאת ועוד . פועלות רבות יותר בחרו לוועידה זו

למרות המשך הפעולה הנפרדת שאלת הארגון הנפרד עלתה במלוא עוזה בוועידה זו ורבות 

חלקן לא חלקו על הרעיון אלא כנגד . שללו את הרעיון של ארגון נפרד מהצעירות שהגיעו אליה

מלבד דיון זה דיווחו הצעירות על מצב הנשים במקומות עבודה . האפקטיביות של הארגון

  . שונים ובקבוצות שונות

אפילו נאום הפתיחה כלל . חוסר הנחת סביב הארגון הנפרד ניכר כבר בפתיחת הועידה

כל מה שנעשה לטובת סידור פועלות לא היה נעשה על : "רגון מסוג זההסברים על הצורך באי

טענה חיותה בוסל ופרטה את עבודת ." ידי ציבור הפולים ורק הודות להתאמצות המעצה נעשה

כשם שפועלים דואגים לעניניהם ומסדרים להם בנק "היא הוסיפה ואמרה . המועצה בעיר ובכפר

אוג ולעבוד קשה בכדי לפעול שיהיה תקציב מיוחד פועלים למשל צריכה מועצת הפועלות לד

   396.."למשקי פועלות

                                                           
 91' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 393

והבריטים שהיו מחויבים לרעיון הציוני שלטו בארץ ומאחר וגל העליה השלישית היה  מאחר ,אז רלוונטי דווקאנושא זה הפך  394

  21' ניר ובן אברם עמ: בעיצומו ובעצם כבר בסופו
 91-92' תנעות הפועלות עמ ,פישמן 395

  IV-203-5-Aע "אה 396



 

 

חנה  ,טענה אחת מהן" עדה קצת הגזימה. "הנשים הצעירות יותר יצאו כנגד תפישה זו

לא צריך לחפש ליצור הסתדרות . "כנגד הטענות של פישמן שדמו לטענותיה של בוסל ,גולדברג

שלא  ,על כך הוסיפה רוזה כהן." רות הכלליתפועלות לחוד מתוך החסרונות הנמצאים בהסתד

לו היתה המועצה . עובדה שבכל מקום ומקום מעט מאוד פועלות: "התנגדה לארגון הנפרד

  397."אקטיבית ודורשת להגדיל ולהכניס יותר פועלות היתה מצליחה

בסופו של דבר גבר הזרם שתמך בפעילות הנפרדת וחילוקי דעות אלה דווקא חיזקו את תנועת 

דומה שדיון זה היה נחוץ גם כדי . עלות כמקום בו נשים יכולות לנהל דיון ממשי בענייניהןהפו

. להצביע על תופעות דומות ולשתף בבעיות ,שפועלות ממקומות שונים יכלו לקבל דיווח

חשבתי שמצב הפועלות הוא מיוחד רק אצלנו אבל כנראה זה מצב כללי של הפועלת ואשה "

  398."בקבוצה

שונה והלאה פעלו נשים נבחרות למען נשים ולמען נושאים הקשורים בנשים מהוועידה הרא

: פעולה זו התנהלה בכמה אפיקים ששלושה מהם היו הבולטים ביותר. במועצת הפועלות

אפיק אחרון זה שעיקרו היה הקמת מעונות יום . יצוג פוליטי וטיפול במשפחות ,עבודת נשים

לא היה  ,מועצת הפועלות בשנים המאוחרות יותרושהפך כמעט לשם הנרדף ל ,לנשים עובדות

לעומת זאת היה בראש מעיינן של  - עבודת נשים  -האפיק הראשון . מרכזי בשנים הראשונות

הפעולה המשמעותית ביותר הן  היתהבאפיק זה . מנהיגות תנועת הפועלות באותה התקופה

יבור הפועלות במציאת בתוך ציבור הפועלות בהכשרתן של נשים לעבודות שנות והן מחוץ לצ

  . מקומות עבודה לנשים ובמאבק על שילובן בתחומי עבודה שונים

בעיקר  - בתוך כל אלה בלטה הפעולה להכשרת נשים למקצועות שכבר נחשבו לנשיים 

ההכשרה  ,בתוך אלה. 'נשיים'בניהול בית ובענפים החקלאיים שנות העליה השניה קיבעו כ

היה זה ערוץ פעולה שסימן  -ף על מנהיגות התנועה ערוץ הפעולה המועד היתההחקלאית 

העצמה של נשים לא כעובדות עצמאיות אך גם כמי שמשתלבות ותורמות בענף שנחשבת 

אבל מנהיגות התנועה לא התרכזו בענף . כפי שכבר הוזכר כאן ,לחשוב ביותר לעשיה הציונית

גם מפני שזהו המסלול  אלא ,גולת הכותרת של תנועת העבודה בכלל היתהזה רק משום שזו 

שכן התנועה נוצרה בתוך ההכשרה החקלאית  ,שרובן עברו בעצמן והתנועה כולה יחד איתן

 - משותפת לרוב הנשים בהנהגה  היתההחוויה של ההכשרה החקלאית . בחוות העלמות ,לנשים

נתפשה הכשרה חקלאית כיוון מעשי ביותר להעצמת  ,כך. מהפועל הצעיר ומאחדות העבודה

כשאיפה נעלה מצד אחד וכמיקום  ,הוא נתפש כאפשרי ונחוץ. כיוון שהכירו על בשרן - נשים

ההעדפה להכשרה החקלאית באה לידי ביטוי גם בהתכתבות האישית בין . במרכז כוח מצד שני

                                                           
  שם 397
 שם 398



 

 

דפנה  400.וגם בדיונים ובהחלטות בועידות הפועלות בתחילת שנות העשרים 399מנהיגות התנועה

ות במגזר החקלאי כאשר רוב ציבור הפועלות חי בעיר בין הסיבות יזרעאלי מנתה את ההתרכז

אבל  401.במיוחד לאחר העליה הרביעית ,לירידת כוחה של תנועת הפועלות בשנות העשרים

  .ניכרת בתחילת שנות העשרים היתהירידה זו עדיין לא 

 בתחילת שנות העשרים הגיעה פעילותה של מועצת הפועלות להכשרת נשים בחקלאות לכמה

משק הפועלות היה . ההישג המרכזי היה הקמת משקי הפועלות. הישגים מרכזיים דווקא בעיר

קבוצה נפרדת של נשים שרובן עובדות בחקלאות אך הן  -מבוסס על התנסותן של הותיקות 

 ,כאשר הותיקות מדריכות את החדשות בחקלאות ובניהול הבית ,מטפלות גם במשק הבית

משקי הפועלות היו אם כן דרך להכשרת נשים  402.צרתה שלהוהקבוצה מתקיימת בעיקר מתו

הן היוו גם פתרון  ,אבל בתקופה של מצוקה וחוסר עבודה ,בחקלאות ובמקצועות ניהול הבית

כך כתבה על התופעה חיותה . ממשי לבעיית התעסוקה של נשים ואף לבעיית השיכון שלהן

הצלה נראה הדבר בעיני העולות כעוגן . באה ההצעה לייסד חבורות פועלות: "[...] בוסל

היה זה אם כן כלי מרכזי  403."הזקוקות לעבודה וגבי אלה אשר דאגו למחוסרות העבודה

  .למועצת הפועלות שענה על צורך מיידי לעבודה ועל צורך ארוך טווח להכשרת פועלות

והוא בא לענות על  1921מנהיגות התנועה העלו את רעיון משק הפועלות במהלך שנת 

ות ויחוסר העבודה והקושי במציאת מגורים של העולות החדשות והתבסס על התנס מצוקת

הקמת החוות דרשה שטחי אדמה ותקציב . תוך זמן קצר רעיון זה הפך למהלך מרכזי 404.קודמות

כיוון שכך נדרשה הנהגת התנועה למאבק לא פשוט מול מוסדות התנועה . לביסוס המשק

בתחילה . על תקציב מתאים ,ו ועם מוסדות ההסתדרותהציונית על איתור שטח מתאים וקבלת

 1921הגדולה של שנת  התישבותהעלו דרישותיהן לגלוג והן נדחו על הסף לנוכח תנופת ה

כמו  ,שוב. אבל התעקשותן של מנהיגות התנועה פעלה את פעולתה 405.שדרשה משאבים רבים

עלות אלא גם את קיומו של העמידו הנשים על הפרק לא רק את הכשרה לפו ,בימי חוות העלמות

המשק המעורב והתפתחותו וטענו לפעולה מצומצמת מדי במשק של תנועת העבודה בענפים 

  . רפת ולול ,כגון גן ירק

 ,עלה על הקרקע משק הפועלות בנחלת יהודה 1921בחורף של סוף  -ההתעקשות נשאה פרי 

ם דיון האם כדי לעלות על בהנהגת תנועת הפועלות התקיי. מושב בסמוך למושבה ראשון לציון

                                                           
 219-251' דרך עמלאורך ה: בתוך 1921-1923 ,מכתבים מעדה פישמן לעליזה שידלובסקי וחיותה בוסל 399

  IV-203-5-Aע "אה; 185-ו 89-90' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 400

 137-139' תנועת הפועלות עמ ,יזרעאלי 401

 רשימות  ,תיקי חיותה בוסל ,ארכיון דגניה ,נאומים משנות העשרים ,חיותה בוסל; 91' דברי פועלות עמ ,רחל ינאית 402

 רשימות ,תיקי חיותה בוסל ,יהן דגנארכיו ,'הפועלות" חבורות"על ' ,חיותה בוסל 403

  222' לאורך הדרך עמ: בתוך ,1921בספטמבר  26 ,פישמן לחיותה בוסל  404
משקי  ,מנור ,להלן) (1987: אביב-תל( ,פנימיתייםספר -מחבורות של פועלות לבתי  :1911-1945משקי פועלות  ,אהוד מנור 405

 )פועלות



 

 

מצומצמת למדי והתנאים לא היו  היתההקרקע שכן בתום הדיונים והמאבק הקרקע שהובטחה 

בין מובילות ההתנגדות . הפועלות נאלצו לגור באוהלים ובחדרים שכורים במושב -אידיאליים 

ל עדה ונוכח התעקשותה ש ,בכל זאת. דמות מרכזית בהקמת משקי הפועלות ,זיק'חנה צ היתה

 406.מהעליה השלישית ,שלוש ותיקות וחמש צעירות - פישמן הקימו את המשק שמונה פועלות 

הגיע מספר החברות במשק לעשר ואולי שתים עשרה ששתים מהן היו  1922במשך שנת 

אדמה חכורה ואת התקציב קיבלה מועצת הפועלות על חשבון תקציב  היתההאדמה  407.ותיקות

   408.הכשרת עובדים לחקלאות

מאבק על הקמת משקי הפועלות לא היה רק מול מוסדות ההסתדרות ומוסדות התנועה ה

במקביל התנהל מאבק על עצם הצורך בחוות חקלאיות נפרדות לנשים בתוך תנועת  -הציונית 

בין  ,כמו מאבקים נוספים על ההפרדה בין פועלים לפועלות ,מאבק זה התנהל. הפועלות

 ,האחרונות לא ראו בשלב זה צורך במשקי הפועלות. שיתהוותיקות לחלק מנשות העליה השלי

בהכשרה נפרדת לנשים ואף הביעו את עמדתן בועידת הפועלות השניה על שנערכה בסתיו 

אחת  ,אמרה פוקסמן 409,."למה משקים לצעירות לחוד. אנו רוצות לפרוץ את הגדר: "1922

 היתהאבל . ית לארגון הנפרדהתנגדות זו היתה המשך להתנגדות הכלל. הנציגות מגדוד העבודה

רוב הצעירות שהגיעו : ליחס זה של הצעירות משמעות גם בהתנהלות משקי הפועלות בתחילה

במשק הפועלות ראו . התישבות למשק הפועלות בנחלת יהודה היו חברת בארגונים שנועדו ל

בועידה  410.'בית ספר'הן לא היו מחויבות למשק הפועלות וראו בו  ,שלב הכשרה למען הקבוצה

השניה אפילו בין הותיקות הסתמנה השאלה אם משקי הפועלות הם ערוץ מתאים או אולי יש 

בעיקר לאחר  ,רק מאוחר יותר המחייבות של הצעירות גדלה גם היא 411.להקים רק חוות לימוד

התעקשותן של המנהיגות המבוגרות  412.שהכירו בקושי שלהן להשתלב בקבוצות המעורבות

ל המוסדות והן אל מול הנשים הצעירות יותר שאפשרה את יצירת התשתית יותר היא הן אל מו

  .המחסור במקומות עבודה ובמגורים חיזק מגמה זו מבחוץ. של משקי הפועלות

משק  ,בפתח תקווה בצמוד למטבח הפועלים - תוך זמן קצר קמו עוד שני משקי פועלות 

עוד בשנת  ,צורה מעט שונהב ,ושפעל למעשה ,בחלקה הקודם של העבודה ,שכבר נזכר כאן

 מגוריםהמשקים סיפקו עבודה ו. ובשכונת בורוכוב שהפכה אחר כך לחלק מגבעתיים; 1920

לשנתיים לכמה עשרות של נשים צעירות וכן הכשרה חקלאית והכשרה בניהול בית שהיו 

                                                           
 107' שם עמ 406

 107' משקי הפועלות עמ ,מנור. 12- מנור ציין שהמספר הגיע ככל הנראה ל. זיכונות מהתקופהכך גם ב ,פישמן דיווחה על עשר 407

' לאורך הדרך עמ: בתוך ,'מכתב מועצת הפועלות לוועד הפועל ,למצב העובדת' ,פישמן; 150' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 408
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 99' משקי פועלות עמ ,מצוטט מתוך מנור 409

 108' שם עמ 410

 IV-203-5-Aע "אה 411 

 107' דברי פועלות עמ 412



 

 

חלב ביצים  -סיפקו משקי הפועלות תוצרת חקלאית טריה  ,בנוסף. חשובות להמשך דרכן

   413.לערים ולמושבות שבצידן פעלו -  וירקות

 ,הקמתה מחדש של חוות העלמות היתהגולת הכותרת של החינוך החקלאי לנשים בתקופה זו 

בית הספר החקלאי הרחיב את החינוך החקלאי והחינוך לניהול בית גם . 1923בנהלל בשנת 

בעיות מימון הוא נדחה מספר פעמים בגלל . חידושה של חוות העלמות לא היה פשוט. לנערות

כמו בהקמת של  .מיזלכפי שמראה אסתר כרמל חכים במחקרה על חנה  ,ובעיות מיקום ושטח

ו "הפעם היה זה ויצ -במימון מיוחד מטעם ארגון נשים מיזל נעזרה חנה  1911-חוות העלמות ב

אך פעלו בו גם נשים ציוניות  1919,414- הארגון נוסד למעשה ב ,ו היה צעיר"ארגון ויצ. קנדה

נשות . בדומה להדסה ,לא היה זה ארגון חלש במיוחד בזכות יכולת גיוס הכספים שלו. תיקותוו

למרות שהתקציב הוצא  ,ו קנדה העבירו תקציב מיוחד לצורך הקמת חוות העלמות וכך"ויצ

שיתוף פעולה זה . ביחד עם מועצת הפועלות על הקמת בית הספר ,הן התעקשו ,לצרכים אחרים

ו למועצת הפועלות בעיקר בהקמת בתי ספר "ף פעולה ארוך שנים בין ויצהיה ראשיתו של שיתו

בראשו עמדה שוב האגרונומית  ,בית הספר החקלאי לבנות הוקם מחדש 415.חקלאיים לנשים

ובית הספר היה למוקד לפעילות חקלאית של  - מיזל חנה  -ואחת ממנהיגות מועצת הפועלות 

   416.צעירות

 ,בייצוג במוסדות ההסתדרות ,ועצת הפועלות בשנים אלהבאפיק הפוליטי התרכזה פעילות מ

במסגרת זו . ובניסיון להעלות את שאלת האשה או שאלת הפועלת למודעות בתוך ההסתדרות

הנכונות  -שהפכו תוך זמן קצר למפח נפש גדול  ,חלקם הישגים גדולים ,זכו הנשים להישגים

ועדות השונות לא לוותה וועלות ללהעלות את הנושא לסדר היום וקבל את נציגות מועמת הפ

הפועלות זכו להשמיע את קולן אך לא להפוך את . בנכונות לדון בשאלות הפועלת באופן ממשי

למרות זאת בכמה . שאלות הקיום של הפועלת לשאלות מרכזיות של ציבור הפועלים כולו

חלק מהן מרכזיותן של . נושאים השיגו הנציגות תמוכה ממשית בתחומים שהיו חשובים להן

  . בפוליטיקה של תנועת העבודה ויכולותיהן הפוליטיות עמדו להן בתחום זה

ן שהצליח להכליל את שאלת הפועלת כנושא רשמי בוועידת ההסתדרות השניה ניסיוה

בצורה . הוא דומא מצוינת לדואליות לה זכו חברות מעוצת הפועלות 1923שנערכה בשנת 

יות עצמן לא היה קושי לשכנע את מוסדות שהפתיעה ככל הנראה את השחקניות הראש

ועד הפועל ובישיבת ה: "ההסתדרות לשלב את סעיף הפועלת בסדר היום הרשמי של הוועידה

כתבה " כי בסדר היום של הועידה יוכנס סעיף מיוחד על מצב הפועלת ,מסרתי את החלטתנו

                                                           
  220-223' תנועת הפועלות עמ ,פישמן 413
' עמ) 1978 :אביב-תל( ,ו לחברה הישראלית"תרומתה של ויצ ,ארגון נשים וולנטרי בחברה מתהווה ,עפרה גרינברג וחנה הרצוג 414
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 מימונןו וב"בשיתוף נשות ויצ ,בסוף שנות העשרים ,כך למשל בית הספר החקלאי עיינות הוקם 415

 157-158' שלהבת עמ ,כרמל חכים 416



 

 

היום של הוועידה ובסדר  ,ועד הפועל קיבל ברצון את הצעתנווה" ,עדה פישמן לחיותה בוסל

   417.."'על מצב הפועלות בארץ'סעיף  ,בין יתר הסעיפים ,הכללית נקבע

בעוד הפועלות ובעיותיהן המיוחדות לא עלו כלל על סדר יומה של וועידת הייסוד של  ,כך

על מצב הפועלת 'בועידה השניה הוחלט כי  ,ההסתדרות עד התפרצותן של פישמן וגורדון

בעצם  -ניתן לו זמן מיוחד ונקבעו המתדיינים  ,הרשמיים לדיוןיהיה אחד הסעיפים ' בארץ

דומה ". ברצון"ללא מאבק  ,מבלי השתדלות מיוחדת מצד הפועלות -כל אלה . נקבעה הפותחת

ארגונית של תנועת העבודה -שנושא הפועלות חזר אם כן למרכז הבמה הפוליטית ,אם כן ,היה

גל . היה לנושא לדיון ככלי ,שנזכרה כאן ,1914וכמו בוועידת הסתדרות פועלי הגליל בשנת 

  . שנותר מנהיגות מועצת הפועלות היה לבחור את הדוברות מטעמן

זאת הפעם הראשונה שאנו מעלים כאן את . "את הדיון בנושא זה פתח נאומה של חיותה בוסל

היא הצהירה שלא תתן תשובות אלה בעיקר תעלה . פתחה בוסל את דבריה ,"שאלת העובדת

כי למרות הפעילות  ,בוסל חזרה על הטענה של פועלות רבות. ת בעניין מצבה של הפועלתתהיו

 418.אחרי העליה לא נמצא מקום לפועלת בעבודה והסיבה ,השווה של נשים וגברים לפני העליה

כצפוי מסדר . היא חזרה לשאלת נחיצות הארגון הנפרד והסבירה אותה מכמה כיוונים - כמו כן 

פועלות שני העניינים המרכזיים בדבריה היו השתלבות נשים בעבודה יומה של מנהיגות ה

טענה לעניין " ?מדוע ,פועלות וקולן לא נשמע 2000יש בארץ . "והשתלבותן בפוליטיקה

מהנשים לא נדרשת השתתפות כמו  -  היתההתשובה החלקית שנתנה בוסל . הפוליטיקה

להשתתף בועידות  ,את קולם בעוד הגברים נדרשים לצאת ולהשמיע -דהיינו . מהגברים

אין מי שידרוש זאת מהנשים ובאין דרישה הן אינן מגייסות את המאמץ כדי להשתתף  ,ובוועדות

  . בחברה שמעריכה עבודה יותר מהשתתפות פוליטית

גם היא דיברה . לאחר נאומה של בוסל מהפועל הצעיר דיברה רחל ינאית מאחדות העבודה

עד הנשים  ,הנפרד והסבירה אותם בכך שהו שלב ביניים על הארגון הנפרד וגם על הדיון

ינאית טענה כי . תשתלבנה בעבודה ובדיונים באופן מלא ללא צורך הקדיש להן מקום נפרד

ודרשה שיווין מלא ." שזה היא שאלת כל תנועת העובדים: "שאלת האשה היא שאלה כללית

תוך התנועה הכללית חפשתי את ב"עוד הוסיפה ינאית . בחלוקת אישורי עליה ומקומות עבודה

  419 ."הפתרון

חשובים ככל שהיו ומשמעותיים ככל  ,נאומיהן של בוסל וינאית -אבל כאן הגיע מפח הנפש 

הדיון בנושא הנשים נקטע ונושאים אחרים עלו על סדר היום כמעט . לא זכו להתייחסות ,שהיו

                                                           
 240' לאורך הדרך עמ: בתוך ,1922בדמצבר  7 ,פישמן לחיותה בוסל 417

 'ראו חלק א ,זה היה טיעונה של שרה מלכין במאמר הראשון בנושא האשה הפועלת שכתבה אשה בארץ 418
הועידה השניה של . בגירסה מודפסתהפרוטוקול מצוי בשתי גרסאות והן דומות מאוד ויצא גם . IV-206-13-2ע "אה 419

   IV-206-13-2ע "אה; 124-125 ,118 ,116 ,98-101' ג עמ"תרפ ,ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ



 

 

שנושא הנשים  ,יבר יוסף ברץאחר כך ד 420,אחרי דבריה של ינאית עלה לברך מאיר דיזנגוף. מיד

משמעות זו לא התייחסה לנשים . על משמעות הציונות בזמן זה ,לא היה רחוק ממנו כל כך

ולא בהקשר  -ובחקלאות ועוד  התישבותנדונו עניינים הקשורים ב. ולבעיותיהן המיוחדות

דה לא חייבה את חברי הוועי ,את שאלת הפועלת ,ההסכמה להעלות את נושא הנשים. הנשים

  . והועידה המשיכה ,החברות אמרו את דברן ,לדיון משמעותי

פישמן וטובה יפה שהיו נציגות בוועידה ביקשו להחזיר את נושא הפועלת לסדר  ,ינאית ,בוסל

היא לא חזרה לדבריה  ,כמו לכל דובר ,בזכות התשובה שניתנה לבוסל. היום אבל לא הצליחו

. שאלת המשפחה - שעלה בכמה מדברי החברים היא התייחסה לנושא  -פתחה נושא חדש  אאל

לא רק בקבוצות אלא כצורת החינוך האידיאלית  ,בוסל העלתה על נס את החינוך המשותף

בעוד  ,כך 421.כצורת חינוך לקראת שותפת ושוויון גדולים יותר בדור הבא ,לציבור הפועלים

. לת המשפחהשבוסל העלתה את שאלת העבודה וההשתתפות הפוליטית הדיון העלה את שא

  . המשפחה היה אחד הנושאים המרכזיים שילווה את מועצת הפועלת מתקופה זו והלאה

. אבל הדיון בו כמעט שלא התקיים ,עלה אמנם על סדר היום ,'על מצב הפועלות בארץ'

דווקא הקלות הרבה בה נכנס הנושא . החברים לא הגיבו והשאלות שעלו לא זכו להתייחסות

הביקורת על . המחשבה המעטה שהקדישו לו חברי ההסתדרות הגברים לסדר היום מדגישה את

. השאלות עלו אך לא נענו ואף לא היו ניסיונות לתשובות ,ההסתדרות ועל חבריה לא נענתה

בועידה הכללית הנני להכניס את שאלת העובדת בתור אחת "פישמן טענה לפני הועידה 

התנופה  ,לא כך היה בועידה 422.."ונההשאלות שציבורנו מחויב ביחד איתנו לחפש את פתר

אפשר לראות בכך ניסיון מוצלח נוסף של מנהיגות ההסתדרות להכיל . נגמרה בקול ענות חלושה

פנימה קבוצות שייצגו ביקורת כלפי התנהלות ההסתדרות בלא לפתור את הבעיות הממשיות או 

   .אף להתמודד איתן

זכתה מועצת הפועלות להישג  ,ארוךהלטווח במבט  ,אבל למרות האכזבה בוועידה עצמה

הכללת . הפכה סעיף קבוע בדיווחי ההסתדרות בכתב ובעל פה' הפועלת' - בתחום התודעה 

סעיף זה בסדר היום של הוועידה השניה פתחה פתח להכללתו כנושא רשמי על סדר יומה של 

קר נכלל הנושא עלה על סדר יומן של ועידות ההסתדרות ובעי. ההסתדרות מתקופה זו ואילך

   423.בדינים וחשבונות של ההסתדרות בשנים הבאות באופן

                                                           
   IV-206-13-2ע "אה 420

תיקי  ,ארכיון דגניה ,דבריה של חיותה בוסל בועידת ההסתדרות ,'העובדת': נמצא גם בארכיון דגניה. IV-206-13-2ע "אה 421

  רשימות ,חיותה בוסל
 246' לאורך הדרך עמ: בתוך ,1923 ,בינואר 3 ,פישמן לעליזה שידלובסיק 422

הסתדרות הכללית של העובדים העבריים : בתוך ,''תנועת הפועלות; '217-227' עמ ,דין וחשבון לועידה השלישית: לדוגמא 423

 549-570' עמ ,א"תשי- א"תרפ ,סקירות וסיכומים ,בשנות השלושים, ישראל-בארץ



 

 

הישגים בתחום היצוג של הפועלות במוסדות השונים של ההסתדרות היו  בדומה לזה גן

נציגות של מועצת הפועלות ישבו . מסויימים אם כי לא מספקים מבחינת מנהיגות הפועלות

. רגישו שקולן אינו נלקח בחשבוןאבל לרוב ה ,במיוחד בחשובות שבהן ,בוועדות השונות

עד וגם השתתפה בישיבה אחת ביחד עם הו] ק'זי'צ[חנה . דיברנו בזה על המרכז החקלאי"

. השבוע באה הנה מלאת יאוש ביחס להשתתפותנו במרכז. הפועל והמרכז החקלאי בירושלים

. יזיק'כתבה פישמן לבוסל על חברתן להנהגה חנה צ 424."כבר קשה לה לשאת את יחס הביטול

אבל דומה כי התחושה של חלק  ,פישמן נטתה לקיצוניות מסוימת בהתבטאויות מסוג זה

  . של זלזול בהן ובנושאים שהביאו לדיון או לפחות חוסר קשב היתהמנציגות מועמת הפועלות 

יזיק היא זו שהצליחה לשכנע את המרכז החקלאי לקנות 'למרות הקשיים של צ -עם זאת 

בהמשך הצליחו היא וחברותיה לקבל שטחים  425.חלת יהודהשטח למשק הפועלות בנ

כל  426.לחוות העלמות ואף תקציב קבוע להכשרת פועלות ,ותקציבים למשקי הפועלות הנוספים

 ,קצבו במלואםוגם אם לא ת ,אבל מפעלי מועצת הפועלות ,הישג כזה היה כרוך במאבק קשה

ברגע שהחינוך  - אשהשא הכמו במקרה של העלאת נו. זכו לתקציב ממוסדות ההסתדרות

   427.החקלאי לנשים נכנס לתקציב קל היה יותר לקבל תקציב לסעיף זה גם בשנה שאחר כך

עיצוב דמותה של האשה הפוליטית במחנה הפועלים הציוני לא הסתיימה רק בהשתתפות 

בתוך מועצת הפועלות היה . בהסתדרות' שאלת האשה'ועידות ולא רק בעלייתה ונפילתה של ב

דבר זה ניכר בהתנהלותה הפוליטית  428.פוליטיקה של נשים ,ן ליצור פוליטיקה אחרתניסיו

  . הפנימית המיוחדת של מועצת הפועלות בשנים הראשונות

במידה מסוימת נשמרה במועצת הפועלות הדרך הפוליטית המיוחדת של תנועת הפועלות 

חברות  ,רות אישיתהפוליטיקה השתפנית שהתבססה על היכ. כפי שהוזכר כאן ,לפני הקמתה

התמידה גם בוועידות הראשונות של מועצת הפועלות וגם בהתנהלותה  ,ותמיכה הדדית

התייעצה עם חברותיה במכתבים כמעט  ,הפעילה העיקרית במועצת הפועלות ,פישמן. יומיתמיו

היא עדכנה את חברותיה . הן בימי שגרה והן לקראת כינוס הוועידות - יומיומיים בכל התחומים 

היא חזרה וביקשה מהחברות להעמיק  429.ביקשה את דעתן וציפתה לעזרתן ,ופן קבועבא

. ולהרחיב את פעילותן וביקשה מהן שוב ושוב לענות על מכתביה ולהשתתף בהחלטות השונות

עד כדי כך שחלק  ,היא ניסתה לעודד אותן למעורבות והשתתפות באמצעות עדכונים אלה
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דוחפת  -דהיינו " עושה להן זריקות"חשדו בה שהיא  ,שלכמו עליזה שידלובסקי למ ,מהחברות

   430.פישמן דחתה טענה זו. אותן לעבודה

הראשון שבהם היה הניסיון . חשובה לפישמן מכמה טעמים היתהההשתתפות הרחבה 

מהלך זה היה . הממשי לעודד נשים רבות ככל האפשר לקחת חלק המהלך הפוליטי הכללי

בניגוד לגברים שחלקם נדחף  ,נשים מחוץ למועצת הפועלות מהלך נגד לחוסר העידוד לא זכו

טעם נוסף היה הרצון שלה . כפי שטענה בוסל בנאומה בועידת ההסתדרות ,לפעילות הפוליטית

אבל גם בגלל הרצון  ,גם מטעמים דמוקרטיים ,עצמה להישען על קבוצה רחבה בקבלת החלטות

פישמן לא רצתה ששאלת  -פחות  ואחרון אף כי לא בהכרח החשוב. לחלוק את האחריות

מן : "או במילותיה שלה ,הפועלת תהפוך בעיניי רוב הפועלים כבעיה פרטית של המנהיגות

  431."ההכרח הוא להבליט כי בתוכנו לא אחת ושתים הוגות ומחפשות דרך בשאלות אלה

ת היה בתקופה זו ניסיון מסוים בתוך מועצת הפועלו ,הייחודית לגוף זהכחלק מהפוליטיקה 

להתגבר על היריבות בין המפלגות בהסתדרות ולטשטש את ההבדלים בין נשות העליה השניה 

במועצת  ,אז מאירסון ,כך עודדה פישמן את פעולתה של גולדה מאיר .לנשות העליה השלישית

ואף שמאוחר ' אחדות העבודה'חברה ב ,הפעלות אף שהיתה עולה חדשה מן העליה השלישית

 1923בשנת  ,עניין לציין שמאיר לא ציינה את פעילותה המוקדמתמ 432.יריבתה היתהיותר 

בקשר גם עם רחל ינאית ועם מניה  היתהבוסל . 'חיי'במועצת הפועלות בספרה אוטוביוגרפי 

לזו האחרונה קראה לעבוד במועצת הפעלות למרות שטענה כי איננה מתאימה לתפקיד . שוחט

לבסוף אף עבדו  433.ן זה כתבה לשוחט עצמהטיעו. כי אינה מסורה דיה לשאלות הפועלת ,זה

פישמן עודדה נשים צעירות נוספות למאירסון להצטרף . השלוש יחד במעוצת הפועלות

גם לנו החדשות נתנו זכות : "וכך כתבה הניה פקלמן על הימים לאחר עלייתה לארץ. לפעילות

. 1922- ה בשנערכה בחיפ ,הוועידה היא ועידת הפועלות השניה 434."לשלוח ציר לוועידה

   435.באותה ועידה נכחה גם חסיה דרורי שהיתה אך חצי שנה בארץ

שנמשכה עד  ,'תקופת העיצוב'בת שבע מרגלית שטרן קראה לתקופה זו במועצת הפועלות 

שמבוסס  ,מרגלית שטרן טוענת שתקופה זו התאפיינה במבנה ארגוני רופף. סוף שנות העשרים

עוד . רורות ובממלאות תפקידים שלא רצו בתפקידןבסמכויות לא ב ,על קשרים לא פורמליים

דומה שעוינות זו פרצה אחרי שנת . היא טענה כי התקופה מתאפיינת בעוינות בין המפלגות

בראשית שנות העשרים ניכר ניסיון ממשי . 1926ובמיוחד סביב ועידת הפועלות בשנת  1923
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בכל זאת המבנה הלא . 'דהאחדות העבו'ונשות ' הפועל הצעיר'לפעילות משותפת של נשות 

כך היו נשות הפועל הצעיר פעילות יותר . פורמלי הביא להסתמכות על חברויות מוקדמות

אולי ניתן לראות גם בכך את אחד . במועצת הפועלות גם כיוון שהיו חברותיה של עדה פישמן

  .מהגורמים לירידת כוחה של מועצת הפועלות עם עליית כוחה של אחדות העבודה

זו פוליטיקה נפרדת  היתה - וץ הניעה מנהיגות תנועת הפועלות פוליטיקה מיוחדתכלפי ח

או  ,מועצת הפועלות אל נקטה פוליטיקה מגזרית מתבדלת. שהיא גם פוליטיקה משותפת

אלא דווקא שיטה שמכירה בכוח הארגון  ,פוליטיקה של מיעוטים שמדגישה את זכויות החלש

שיטה זו לא . ינטרסים של קבוצות חלשות אינם נשכחיםהרחב והסולדריות הכללית כל עוד הא

אך היא נתנה לפועלות את הגג הארגוני שאפשר  ,פשוטה והיו לה נקודות חולשה רבות היתה

  . להן להשתלב בעבודה באופן ישיר או לאחר הכשרה בחקלאות ובמקצועות נוספים

חבה שהיתה בין השאר בהיותה חלק מהסתדרות ר היתהעוצמתה של מועצת הפועלות 

רות היתה חשובה לנשים העבודת החלשות יותר אף יותר דהחברות בהסת. מחויבת אליה

היה אחוז חברות  ,בהם קשה היה לנשים להשתלב ,בענפים מסוימים ,כך. מלגברים העובדים

 ,1926בשנת  - הדוגמא הטובה ביותר היא מקצוע הבניין . דרותתההסתדרות גבוהה מחברי ההס

. מהגברים פועלי הבניין 79.2- מפועלות הבניין חברות בהסתדרות בהשוואה ל אחוזים 96.7היו 

 - בהוראה ועוד  ,בהזנה ,התקיים בין העוסקים בחקלאות וגננות ,אם כי פחות מובהק ,מצב דומה

שיעור הנשים חברות ההסתדרות היה גבוה משיעור הגברים החברים במקצעות שדרשו 

בעיקר על כך שנשים שבחרו במקצועות אלה היו  נתונים אלה מצביעים ,אמנם 436.התמחות

אבל יש בהם כדי להוכיח גם את  ,נשים בעלות מודעות פוליטית ומעמדית גבוהות במיוחד

רחב  בשכוח המיקוח שלהן בעבודה חלש ולכן הן נזקקות לג ,חשיבות הארגון דווקא לנשים

ו בכדי להיכנס לענפי יותר מאשר גברים לא רק בכדי להשיג תנאי עבודה נאותים אלה אפיל

   437.תעסוקה חדשים

סופה של תקופה זו מהווה גם את ראשית שחיקת כוחה של מועצת הפועלות  ,כאמור ,אבל

מחוץ לקשיים אל מול מוסדות ההסתדרות . והשחיקה החלה עוד בתקופת העליה השלישית

בעיית  תההיהבעיה העיקרית שפגעה בפעולתה של מועצת הפועלות  ,ומוסדות התנועה הציונית

המעטות שפעלו . מעטות מבין הפועלות היו מוכנות להתחייב לפעילות פוליטית. כוח אדם

מעטות מהן הצטרפו אליה וגם הן . נשחקו מהר למדי אל מול העבודה הרבה ומיעוט המשאבים

חזרו חברות המועצה כל אחת למקום מגוריה וכל אחת  ,לאחר הועידות. פרשו כל אחת לתחומה
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בתל אביב  היתהמיזל  ,שידלובסקי חזרה לכנרת. קום אחר ועבדה בעבודה אחרתמהן ישבה במ

ינאית  ,בוסל חזרה לדגניה ,אבל עסקה בקורסי הבישול ובהקמת מחדש של חוות העלמות

היחידה שהתרכזה בפעילות מועצת הפועלות . מאירסון למרחביה וכך גם אחרות ,לירושלים

איתה . ברות כמיטב יכולתה באמצעות מכתביםעדה פישמן והיא הפעילה את שאר הח היתה

אחת הסיבות לשחיקה המהירה בפעילות מועצת  היתהזו . יזיק'פעלה בתקופה זו גם חנה צ

  . בשנים הראשונות פעלה פישמן במלוא המרץ וגם הגיעה להישגים. הפועלות

כל אחת . "אבל לא רק ,למיעוט הנשים שהתרכזו בעבודה פוליטית היתה סיבה תקציבית

. טענה חיותה בוסל בנאומה בועידת הפועלות השניה 438."מאיתנו רוצה להכנס לעבודה מעשית

אל המעשה  ,אל העבודה המעשית - רוב הפועלות העדיפו לחזור למקומות העבודה שלהן 

העסקנות הפוליטית במועצת הפועלות לא היתה משאת נפשה של אף אחת מהן ולא . הקובע

  . ארה בודדה במערכה גם בתחום זהפישמן נש. היה מי שידחוף אותן

עידת וה בותהועל כנושא' הפועלת'. שנת שיא בפעילות הפועלות היתה 1923שנת 

שלושת משקי הפועלות שקמו עד אז גדלו ושגשגו והוקם מחדש בית הספר  ,ההסתדרות

היא קראה לעזרת . כל אלה דרשו מאמץ גדול ודומה ששחקו את פישמן .מיזלהחקלאי של חנה 

היא טענה  ,הקריאות להשתתפות ועזרה הפכו לאיומי התפטרות. יה כמעט בכל מכתביהחברות

[...] להבא ' קונסול'אני לא אוכל להמשיך להיות ה:"שהיא עובדת לבד ולא תוכל להמשיך כך

כל החלטותינו תישארנה על  - אם לא תבואנה הנבחרות למלא את מקומי בכוחות רבים 

אמנם מכתבך : "ובמכתב נוסף כתבה. 1922ל בספטמבר כתבה לחברתה חיותה בוס 439"הנייר

אני אלך לעבודה .[...] אולם אני לא אוכל יותר להמשיך ,חביב ביחס לעבודתנו ראוי לשימת לבי

אבל . יש צורך בצוות -אחת  אשהפישמן טענה בעיקר שלא נכון שתעבוד בעבודה זו  440."בשדה

פעילות אחרות לא . כמו חברותיה ,הרה לעבוד בחקלאות ובהכשרכהצוות לא קם ופישמן בי

באה על חשבון העבודה שרובן  ,הפעולה הפוליטית ,הנהגת מועצת הפועלות -חשקו בתפקיד 

כשרה הב ,העבודה הממשית בחינוך -ראו כעבודה החשובה יותר וגם המתגמלת יותר 

  .אל אלה נוספה השחיקה של עבודה ללא משרד ובתקציב שאינו קבוע. ובחקלאות

הן אלה שהקימו את משקי . ליהן פנתה פישמן לעזרה היו חברותיה מהעליה השניההנשים א

מהכשרת הצעירות  -הן אלה שנרתמו לעבודה היומיומית המפרכת  -הפועלות ויותר מכך 

בכמה וכמה הזדמנויות . במשקי הפועלות ועד גיוס כספים ותכנון של משקי פועלות נוספים

היכן הן הנשים הצעירות שיחלפו את  -ה נשמע כזעקה מתארות נשים אלה את המצב ותיאור ז

העליה החדשה . אך המחליפות לא הגיעו? הותיקות ויאפשרו להן לפרוש לעבודה חקלאית

קווינו שהעליה . "שאמורה היתה להקל על העול של הותיקות לא לקחה על עצמה את העול הזה
                                                           

 IV-230-5-Aע "אה 438

 229' שם עמ 439

 230' שם עמ 440



 

 

 - לא כך היה . נאום בוועידה הבניהציינה בוסל באותו ." החדשה תכניס זרם חיים לתוך שורותינו

הן בנשות  -ני הצדדים שאת האשמה יש לתלות ב. בוסל התלוננה על אדישותן של הצעירות

הראשונות עשו מאמצים לצרף אליהן נשים צעירות . העליה השניה והן בנשות העליה השלישית

ת הפועלות בשנת בין הנבחרות למוסדות מועצ. ועודדו אותן להשתתף הן בדיונים והן במוסדות

שבע מתוך חמש עשרה הנבחרות למליאת  -נשים מהעליה השלישית  היו גם לא מעט 1922

מצד שני הן ניהלו את מרבית הדיונים  441.המועצה ושלוש מתוך שמונה הנבחרות ומועצה עצמה

כפי שניכר מהתכתבויותיהן  ,בינן לבין עצמן והתקשו לשלב בהן את החדשות זה מקרוב מאו

בקרב נשות העליה השלישית רווחה בתקופה זו הנטייה לעבודה ממשית ולא עבודה  .האישיות

היו מתנגדות רבות יותר לפעולה  ,כפי שכבר נזכר כאן ,בקרב קבוצה זו - זאת ועוד . פוליטית

  .הנפרדת

לנוכח העייפות והמחסור בדור של מחליפות בשלב זה מנהיגות תנועת הפעלות לא הפסיקו 

לא עוד פעילות ארגונית אלא פעילות של הכשרה מקצועית  -ה את הכיוון אבל שינת ,מפעולתה

 ,כמו ינאית ,יזיק'החלו פישמן וצ 1923-ב. עבודה חקלאית -שהיתה קרובה יותר לשאיפתן 

בפעילות סדירה במשקי הפועלות ובחוות הכשרה והזניחו למעשה את הפעילות של המועצה 

כהישג גדול למועצת הפועלות והסתיים  תהליך הקמת משקי הפועלות שהתחיל 442.עצמה

 443.אז נערכה בארגון רה אורגניזציה ,1925עד שנת  ,בהתפוררות הפעילות הארגונית שלה

מציאת העבודה לפועלת הבודדת ופריצת ענפי עבודה  ,הפעולה הפוליטית היומיומית והמייגעת

  .גם אם לזמן קצר ,חדשים לפועלות כולן הוזנחו

הנשים הבולטות בקרב . פגעה שוב במעשה הפוליטי של הנשים 'המעשה המשפיע'תפישת 

למרות . ארגוני- נשות העליה השניה העדיפו את המעשה החינוכי והחקלאי על המעשה הפוליטי

שכבר זיהו את הכוח הטמון בפוליטיקה וידעו שהפעולה החינוכית אינה מספיקה נסוגו כל 

שרה . יה השניה אל ההכשרה החקלאיתהפעילות הפוליטיות של תנועת הפועלות מתקופת העל

עדה פישמן נרתמה  ,את בית הספר בנהללמיזל חנה  ,מלכין הקימה את משק הפועלות בעפולה

רחל ינאית הקימה בית ספר חקלאי  ,למשקי הפועלות ומאוחר יותר הקימה את עיינות

נשארה  רובשוב-מכל הנשים הללו רק רחל כצנלסון. לאה מירון עבדה בעין חרוד ,בירושלים

בשליחות  -אך בתחילת שנות העשרים היתה שקועה בענייניה המשפחתיים  ,בפעילות פוליטית

   444.בתה שהיתה זקוקה לטיפול מיוחדכך ב אחרשל בן זוגה בוינה ו

עם הזמן החלו נשות העליה השלישית וכמה נשים שעלו מאוחר יותר למלא את מקומן של 

ה מאיר שבתחילה זכתה לעידוד דן היתה גולהבולטת ביניה. נהגההנשות העליה השניה ב
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חסיה דרורי  -אבל היא לא היתה היחידה . המנהיגות הוותיקות ורק אחר כך נתפשה כיריבתן

בבה אידלסון  ,1924לילה בסביץ מעין חרוד שעלתה לארץ בשנת  ,1922שעלתה לארץ בשנת 

הן הובילו קו . ריםהיו פעילות מרכזיות במועצת הפועלות מאמצע שנות העש 1926-שעלתה ב

חילופי הדורות לא היו . ונאבקו פחות על מקומן של הנשים בעבודה ,שונה במקצת מקדמותיהן

מפני שהצעירות דחקו את המבוגרות אלא בעיקר משום שהמבוגרות החליטו להתרכז במעשה 

  .חקלאי-החינוכי

חלק גדול  .האידיליה של העבודה החקלאית משכה גם את הגברים שהיו פעילים בהסתדרות

 ,נשים. אבל הגברים המשיכו בתפקידם הפוליטי ,מהם תפשו עצמם כחקלאים למשך שנים רבות

כך גם הצהירה בוסל בנאומה בועידת ההסתדרות על . כך מסתבר היו זקוקות לדחיפה מיוחדת

את החברה קודם כל  ,מוכרח להיות מוסד מיוחד ככוח דוחף ומעורר מיוחד:"המעשה הפוליטי

  בחרו בחינוך ובחקלאות ,גם הבולטות ביותר ,ורבות מהן 445."עמהואת החבר 

. תקופה פוליטית לנשות הישוב היהודי בארץ ישראל בכלל היתהראשית שנות העשרים 

המאבק על זכות הבחירה לנשים במוסדות הישוב הביא רבות מהן לפעילות שלא היו רגילות בה 

. הנשים מהמגזר האזרחי ,וי'ביזה כפי שמראה סלבי ,את המאבק הזה הובילו. קודם לכן

היו יותר פעילות בפוליטיקה יותר מנשים אחרות באותה  ,נשות תנועת העבודה ,הפועלות

לא נמצא הגוף שיעודד את החברות ובעוד בדור . פעילות זו הלכה והצטמצמה -התקופה אבל 

מקומן של  לא נאבק על -הראשון עוד בערה המהפכה הדור השני נח על זרי הדפנה המדומים 

  .נשים וחזר לדפוסים ישנים

  

                                                           
  IV-206-13-2ע "אה 445



 

 

        עיצובה של האשה הציונית בתנועת העבודהעיצובה של האשה הציונית בתנועת העבודהעיצובה של האשה הציונית בתנועת העבודהעיצובה של האשה הציונית בתנועת העבודה    - - - - החלוצה החלוצה החלוצה החלוצה : : : : ומסקנותומסקנותומסקנותומסקנות    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

. בשני העשורים הראשונים של המאה העשרים השתנה מעמדן של נשים במקומות רבים בעולם

ה הוביל -דומה שבתנועה הציונית היה שינוי זה מרחיק לכת במיוחד ובתנועת העבודה הציונית 

בעוד בעולם כולו נאבקו נשים על  ,שינוי זה נעשה תוך כדי מאבק מתמיד אבל. את השינוי

נשים בתנועת העבודה  ,בעיקר הזכות לבחור ולהיבחר -זכויותיהן הפוליטיות הראשוניות 

 ,הציונית נאבקו על השתתפות פעילה ומשמעותית במרחב הציבורי ובעיצובו באמצעות עבודה

השוויון אליו . יסוק פומבי בשאלת האשה ואפילו שינוי המערך המשפחתיע ,ייצוג בפוליטיקה

הזכות להשתתפות מלאה בקביעת הערכים  -אלא מהותי  ,התכוונו מאבקים אלה לא היה מכני

של החברה המתהווה בארץ ישראל והזכות לקחת חלק בעיצובה באופן פעיל שיאפשר לנשים 

  . חופש גדול יותר

 ,1923ועד  1903משנת  ,נות לקיומה של תנועת העבודה הציוניתבעשרים השנים הראשו ,כך

של מה ראוי  שונו באופן מהותי תפקידיה של האשה בחברה הציונית בארץ ישראל והתפישה

 ,הדור השני במושבות את החברה במושבות ובמיוחד אתמהלך זה כלל . לנשים ומה אינו ראוי

בישוב היהודי החדש המתווה  עירוניותת החלק מהחברה העבריוכן  1,כפי שהראתה בילי מלמן

מעשי ומתמשך  ,משמעותי ,אבל הוא היה חריף 2;כפי שהראתה מרגלית שילה ,בארץ ישראל

  . במיוחד בתוך תנועת העבודה

 הצבת מטרה מרחיקת לכת היתהאחת מהסיבות להצלחת מאבקיהן של נשות תנועת העבודה 

גם אכזבות עמוקות  ,במקביל להישגים ,הביאו ציפיות אלה. שוויון מוחלט בין נשים לגברים -

 םאכזבות גרביטוי זה ל. אותן ביטאו רבות מנשות תנועת העבודה בכתב וגם בעל פה ,ביותר

טושטשו ההצלחות ומחקרים מאוחרים הצביעו בעיקר על כישלונות  ,שברבות הימים ,לכך

הישגים  ,אותו ולנשים שהובילו עוול להישגים הרבים של מאבק זה נעשהבכך . המאבק

   3.מרשימים בעיקר לנוכח מצבן של נשים בחברות אחרות ברחבי העולם

האשה . לצד היהודי החדש ,ציונית חדשה-נשות תנועת העבודה ביקשו לברוא אשה יהודית

שמאפייניה חדשים  ,להיות דגם חדש של נשיות יהודית מהפכנית היתההציונית אמורה 

 ,מתבססת על סמלים ותפישות שקדמו לה ,לאומיותספים של מימדים נוכמו  ,זאת ועם ,לחלוטין

 - הרבה יותר מסמל מגייס  היתהציונית זו  אשה. על דגמים של נשיות שרווחו בחברה היהודית

דגם חיים ממשי של נשים שהועידו את עצמן לקידום הרעיון הציוני בנוסח תנועת  היתההיא 

הוא אמור . שה וצודקת יותר בארץ ישראללהחייאת העם וליצירת חברה יהודית חד -העבודה 

 ,נשים ציוניות ,היה להיות דגם לנשים עתידיות ולסמן את הדרך בה נשים יהודיות חדשות
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. בניית דגם חיים חדש זה היה חלק מהצפייה שלהן מהחברה בה בחרו לחיות. צריכות לפעול

ק מתנועות שחרטו והיו חלהעשרים הנשים הצעירות שהגיעו לארץ ישראל בתחילת המאה  ,כך

דש על בסיס צודק יותר בארץ ישראל על דגלן שינוי המהפכני של החברה היהודית ובנייתה מח

מהפכניות בנוגע למעמדן של ראו בחברה היהודית החדשה הזדמנות מצוינת לממש תפישות 

  . נשים בחברה

 ,ריםבאמצע העשור הראשון למאה העש ,דגם האשה הציונית שעיצבו לעצמן בתחילת הדרך

עצמאית  ,עובדת ובעיקר עובדת אדמה ,אשה חזקה -ליהודי החדש וכמעט זהה היה מקביל 

רובן לא ביקשו . באופן ישיר ומעורבת בעיצוב הקולקטיבי של עתידה כחלק מהעם היהודי

 בעיצובוהן  בעיצובוהן  שוויון מכני אך ראו חשיבות בהשתתפות שווה במפעל הלאומי

יו חדשניים ביותר במיוחד בחברה בה צמחו ובתקופה בה ניסו רעיונות אלה ה. באמצעותו

  . להגשימם

לא המלא אמנם השוויון ו. מצליחות רק לעתים רחוקות מאוד מהפכות מרחיקות לכת מסוג זה

אמנם גם גברים . התמיכה במאבקן לא היתה רחבה מעולם ,למרות הצפייה - זאת ועוד . הושג

ם בחברה את אחת ממטרותיהם אבל רבים מהם בתנועת העבודה ראו בשינוי מעמד הנשי

אחרים התקשו . לחברה אותה שאפו לבנותואפשרית התקשו לקבל את השוויון כמטרה סבירה 

  .להבין את הצורך בשינוי מקומן של נשים בחברה בכלל

האכזבה ואי מימוש שאיפותיהן הרדיקליות לא מנעה מנשות תנועת העבודה לפעול לשינוי 

פעולתן היא דוגמא נוספת לריאליזם . השתתפותן בעיצוב החברה הלאומיתתפקידן וש ,מקומן

הריאליזם האוטופי אינו . כאופייני לאנשי תנועת העבודה ,מושג שטבע יוסף גורני ,האוטופי

 אאל ,מלא בין נשים לגבריםשוויוןבמקרה זה  - כניעה לתנאי הקיום ּוויתור על האוטופיה

במקרה זה לחברה היהודית החדשה  -ולתנאים הפיזיים  למצב החברה קרוביםהיעדים ה התאמת

הן עדכנו ; את יעדיהן לתנאים שניצבו בפניהן ,אם כן ,הנשים הצעירות התאימו. בארץ ישראל

את תפישותיהן האוטופיות ואת מטרותיהן על פי התנאים בתוכם פעלו מבלי שחדלו להיאבק על 

הפועלות קבעו לעצמן יעדים . בכללונית ובתנועה הציתנועת העבודה מעמדן של נשים ב שינוי

חדשים לשינוי מקומן של נשים בחברה היישובית בארץ ישראל ולשילובן של נשים בעיצובה 

. נות אותהשעדו לוונ יעדים שהיו אפשריים ומבוססים על המציאות בתוכה חיו ,של החברה

גם הדרכים בהן בחרו  יעדים אלה שונו והתעדכנו כמו. נדרש מאבק כדי להגיע אליהםכיוון שכך 

  . נשים שונות בתנועת העבודה לחתור לקראתם

אליו ביקשו נשות תנועת העבודה  ,ניסיון אוטופי זה לבריאתה של האשה הציונית החדשה

. הצלחה גמורה אבל הוא נשא לא מעט פירות ,אם כך ,לא היה ,לרתום את תנועת העבודה כולה

נהנו מכוח רב  ,ותיהן אבל הנשים שהושפעו ממנוהנשים שהובילו אותו ראו בעיקר את כישלונ

המטרה האוטופית הרחוקה  ,כך. לתקופה מוגבלת לפחות ,יותר מאפשרויות רבות יותר בחייהן

שהותאמו לריאליה הארץ  ,מלא לא הושגה מעולם אבל חלק מהמטרות הקרובות יותרשוויוןל



 

 

הפכו לחלק  ,מה בחברהישראלית ולנכונות החברה לקבל שינויים בתפקידה של האשה ומקו

תנועת נשות  -במילים אחרות . בתוך תנועת העבודה ומחוצה לה ,מחיי היומיום של נשים רבות

לנשים  ,התקייםגם אם לא תמיד  ,אידיאלי םדג היתההעבודה עיצבו תפישה חדשה של נשיות ש

  .צעירות ומבוגרות בישוב היהודי בארץ ישראל ובתנועה הציונית ,אחרות

 ,ינוי דמותה של האשה הציונית לא היה מאבקן של נשות תנועת העבודה בלבדהמאבק על ש

. ההצלחות במאבק זה התבססו על הישגים קודמים ועל הישגים מקבילים. כפי שכבר צויין כאן

במיוחד בקרב אנשי העליה  ,תנועת העבודהבקרב אנשי כך המאבק על תפקידי נשים בחברה 

התפישות של של אנשי העליה הראשונה ובמיוחד גם על  התבסס ,בדומה לזהותם בכלל ,השניה

למושבות נגזר מתוך התנגדות למרות שהוא  ,תפקידן של נשים במושבות העליה הראשונהעל 

נשות המושבות היו הבסיס אך ממנו המריאו נשות תנועת העבודה  .ולמצב הנשים בתוכן

אמנם מעורבות בחברה יותר  נשות המושבות היו. לתפישות חדשות לחלוטין של נשיות ציונית

הדימוי ו מנשים אחרות באותה התקופה אך הן היו מעורבות מעט בעבודה מחוץ למשק הבית

בתחילת המאה עדיין לא נאבקו נשים אלה . כלללהן היה כמי שלא מעורבות בעבודה הרווח ש

תה ומעורבותן בחיי הציבור הי ,מלבד במקרים בודדים ,על זכות בחירה למוסדות המושבות

הן חיו חיים שמרניים  ,החדשה התישבותעליה לארץ וההעל אף המהפך שעשו עם . לרוב עקיפה

את טיפוס האשה החלוצה אשר השם הולם 'טענו כי  שניהה עליהרבות מנשות ה. באופן יחסי

היו נשים  טיפוס זה אלא שהמצע והגרעין שממנו צמח 4.'שניהה עליהפוגשים רק עם ה -אותה 

ראו בעצמן נשות העליה השניה כמי שמתחילות דבר  ,כך .וחד הנשים במושבותובמי ,ושקדמו ל

גם אם  ,מנוגד לחייהן של נשות המושבות ומנוגד גם לתפישתן על תפקידן בחברה ,חדש לגמרי

אמנם הן נעזרו בנשים אלה באופן מעשי אך לרוב ראו את עצמן כניגוד . התבססו על הישגיהן

שהיו חשובים להן הצעידו את תפישת הנשיות צעד גדול  ברוב התחומים - להן ולא בכדי 

  .קדימה

נשות תנועת . לחיי הנשים היהודיות באירופה היה מורכב יותרשל נשות תנועת העבודה היחס 

למעמדן שלהן בטרם עלו  ובמיוחד ,נשים אלהמעמדן של אל באופן ישיר  העבודה התייחסו

הפועלות ראו בהישגים  ,פישת שלילת הגולהבניגוד לת .אשה הציוניתכבסיס לכינון ה ,לארץ

יהודיות אחרות בסיס איתן למדי שלהן בתנועות המהפכניות באירופה ובהישגים של נשים 

 ,לארץ מצבן כנשים התדרדר עליהרבות מהן טענו שעם ה -זאת ועוד . עליהלמעמדן לאחר ה

ל נשים יהודיות הפעילות הפוליטית ש. ודווקא באירופה זכו למעמד שווה לזה של הגברים

העולם הישן אותו . צעירות במזרח אירופה שימשה להן אם כך אידיאל ותקווה במאבקן בארץ

גם מתפקידן  ,ככל הנראה ,יחס זה נבע. רצו להחריב היה המושבות יותר מאשר העיירה היהודית
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24, 14.3.191  



 

 

 שים אלהנשל  ןהמיוחד של נשים יהודיות במזרח אירופה בחברה המסורתית ובעיקר ממעורבות

ן נשות תנועת מרחק שיצר קו ברור בי ,הוא נבע גם מהמרחק בינן ובין אירופה .בתחום העבודה

  . וייחד אותן ללא צורך בהדגשת הייחודהעבודה לאמהותיהן 

ובתנועות  לפני העליהשל נשים בתנועות מהן באו  מעורבותן ,מקומן של נשים במושבות

הישגי הנשים בחוגים האזרחיים של ית ווכן זכות הבחירה בתנועה הציונ ,מהפכניות בכלל

זו אחת  היתה. היו נקודת זינוק והן המשיכו ממנה הלאה -התנועה הציונית בארץ ומחוצה לה 

אבל מאבקן היה מהפכני יותר ומרחיק לכת יותר ממאבקן של הנשים שקדמו . הסיבות להצלחתן

הוא  .מחוץ לארץ ישראלבמושבות ו ,להן וגם ממאבקן של הנשים שפעלו במקביל אליהן בערים

של תנועת  האשה הציוניתעיצובה של  .היה מרחיק לכת אף ממאבקן שלהן עצמן לפני העליה

מהחברה היהודית במזרח אירופה ומאבק בתוך פיזית מתוך התנתקות  אם כן החל העבודה

  .המושבות

י ועת העבודה הציונית לרדיקלנהחזית העיקרית שהפכה את המאבק על עיצובה של אשת ת

עיצובה של לת העיקריהיתה זו החזית . בתחום העבודה היתהממאבקי הנשים בעולם יותר גם 

זכותה של האשה . להצלחות הגדולות ביותרנשים אלה ובו גם זכו  אשת תנועת העבודה

עבודת . להשתתפות בעבודה בחברה הציונית בארץ ישראל נקבעה כבר בתחילת שנות העשרים

או כשריד של החברה היהודית  ,מצד אחד בעיקר לנשים עניות האשה הפכה מהכרח בל יגונה

הפנויה  היהודית המודרנית לחלק ברור ומוצדק מחייה של האשה ,המסורתית מצד שני

מהלך זה התקיים גם במקומות אחרים בעולם באותה . ולאפשרות קיימת לאשה הנשואה

  . התקופה אך לא הגיע לאותם ההישגים

 ,דה לא סווגה כתמיכה לעבודה הממשית אותה עושים הגבריםעבודת הנשים בתנועת העבו

אמנם רק נשים . עד שהנשים יינשאו ,היא גם לא נתפשה כשלב זמני. אלא כעבודה עצמאית

אבל עצם  ,דה עם נישואיהןורבות עזבו את העבו ,מעטות עבדו בעבודת בעלות סטטוס גבוה

הפך את הנשים  תהציוני מרכז העשיהשילובן של נשים אחדות בתפקידים מסויימים 

ההישגים המשמעותיים ביותר של מאבק זה היו בכניסתן . למשמעותיות ובעלות כוח רב יותר

ראשיתו של תהליך זה במאבקן של נשים . של נשים לעבודות שנחשבו למוקד העשייה הלאומית

 ףות של נשים ואחהמשכו בקביעת ענפים חקלאיים שנחשבו התמ ,בודדות לעבודה בחקלאות

  .בהשתלבות נשים במקצועות הבניין

מאבקן העיקרי . נשים המשיכו להיות עיקר הנושאות בנטל עבודת הבית והשירותים ,עם זאת

לעבודה  ,עבודות השירות לבעלות סטטוס חברתי גבוהה יותרהפוך את ן לניסיוהבתחום זה היה 

ההצלחה . וריראשית היה ניסיון להוצאת עבודת השירות מהבית אל המרחב הציב. מוערכת

 התישבותכמעט מוחלטת ב היתההיא . מלאה אבל גם לא מבוטלת היתהבתחום זה לא 

הקיבוצית בה הפכו כמעט כל עבודת הבית לעבודות קולקטיביות והעובדות בהן נחשבו 

בחלק מהקיבוצים והקבוצות נכנסו גם כמה גברים  -זאת ועוד . לעובדות ולא לעקרות בית



 

 

 ,בעבודת השירותהוקמו כמה מוסדות משותפים לטיפול  ושבותבערים ובמ. דות אלהולעב

ככל שהיתה מרכזית בתקופת העליה השניה והתקיימה גם  ,אבל תופעה זו ,בעיקר בתחום המזון

התבגרות חלק ניכר מאנשי תנועת בעיקר עם  ,תופעה מרכזית היתהשוב לא  ,בעליה השלישית

מצד אחד בחלק מהמקרים : אופן חלקימהלך זה אם כן הצליח ב .הקמת המשפחותהעבודה ו

הסטטוס של עבודת אלה גם  ,מהצד השני ,הפכו עבודת אלה משקופות לנראו וקיבלו תמורה

יוצא דופן לעניין  .יס כוח לנשיםברוב המקרים בס כשנעשו מחוץ לבית לא היה גבוה ולא היווה

ק בו נחשב בעל זה הוא הטיפול בילדים בשעות היום שהוצאתו מחוץ לבית התרחבה והעיסו

  . סטטוס גבוה

הוא  ,בתנועת העבודה בכלל ובקרב נשות תנועת העבודה בפרט מרכזיותו של תחום העבודה

כמו  ,תפקידה של החלוצה. החלוצה -ציונית החדשה האשה השיצר את הרכיב המרכזי של ה

. מרכזי בתפישת החלוצה בן של נשים בחקלאות היה רכיבושיל. היה העבודה ,של החלוץ

פישת החלוצה שנוצרה בתקופת העליה השניה והתייצבה בתקופת העליה השלישית היתה ת

על הדרך האידיאלית בה נשים אמורות היו ללכת גם אם לא  הדגם חיים לנשים רבות והצביע

אידיאל  ,האשה העובדת היתה אם כך לאידיאל שיש לשאוף אליו. דרך בה הלכו רובןה היתה

בעיקר על נשים רווקות  -ני אך השפיע על חייהן של נשים רבות שהיה חזק יותר במישור הרעיו

  .היה זה הדגם האידיאלי העיקרי שנוצר בתקופה זו .השיתופית התישבותועל נשים ב

. עיצובה היה קשור גם למקומה במסגרת המשפחתית. אך החלוצה לא היתה רק אשה עובדת

המאבק על עיצובה של  היו הישגי -פחה בתנועת העבודה שינוי באופייה של המש - זובחזית 

אמנם בתחילת התקופה לא היו כמעט משפחות בקרב אנשי תנועת . מינוריים יותר החלוצה

הפכו את המשפחה למרכזית בהוויה של  התישבותאבל הגיל ובמיוחד ההתקבעות וה ,העבודה

לה בהם חד ,גם בקבוצות ובקיבוצים. תנועת העבודה בכלל ושל נשות תנועת העבודה בפרט

לא חדלה הצפייה שנשים יראו עצמן חלק ממשפחה ואת  ,המשפחה להיות יחידה כלכלית

בין הנשים הבולטות ביותר בתנועת העבודה היו נשים שלא . המשפחה חלק מרכזי בחייהן

 בעיקר אופיינית לנשות העליה השניה היתהאבל תופעה זו  ,נישאו מעולם ולא ילדו ילדים

. של תנועת העבודה הלכה והתכנסה לכיוון של הקמת משפחות החברה. והיתה מצומצמת מאוד

שכן משמעות כניסתן למערכת  ,את הנשים בעיקרהגביל  ,שכלל גברים ונשים ,מהלך זה

אחריות כמעט בלעדית שלהן על המשפחה ועל תפקודה ולכן הגבלת פעולתן  היתהמשפחתית 

אבל . האשה מעולם העבודה משמעות המשפחה לרוב יציאתה של היתהבעיר . בתחומים אחרים

בבחירת מקום  אשההשיתופית צמצמה לידת הילדים לעתים את חרותה של ה התישבותגם ב

בקיבוצים  לכאורה היה הטיפול המשתף. עבודה משמעותי ומספק ובהשתתפות פוליטית

מתלות בגבר ומהגבלת פעולתה  ,אמור לשחרר נשים מקשרי משפחה בעיתיים ובקבוצות

והחופש ממשפחה  למשפחה אשהאבל למעשה התחזק מאוד הקשר בין  ,למרחב המשפחתי

  . היה משמעותי בעיקר לגברים



 

 

 לקראת סוף תקופה זו ביטאחיזוק המרכיבים המשפחתיים בתפקידיה ובזהותה של האשה 

יתרונותיהם של מרכיבים אלה בלטו במיוחד במושב . במקרים מסויימים גם את כוחן של הנשים

שרבים ממבקריה טענו כלפיה שאופייה המשפחתי יחליש את  ,זו בותהתישצורת . העובדים

הוכיחה את עצמה כצורת חיים בה נשים נטלו חלק הן בעבודה  ,עמדתן של נשים בתוכה

כך היתה המשפחה לא רק מוקד להחלשת האשה אלא גם מוקד . המשקית והן בחיים הציבוריים

בפרט והמשפחה בכלל החינוך  ורות בהן היעניין זה אפייני גם לתנועות לאומיות אח. להעצמתה

  .נשים בחברהמוקד להעצמת כוחן של 

יצירתה של  היתהחזית משמעותית נוספת לעיצובה של האשה הציונית של תנועת העבודה 

במסגרת זו יצרו נשות תנועת העבודה מסד פוליטי לנשים שהוא נפרד מצד . האשה הפוליטית

תהליך זה החל . מהפוליטיקה הכללית מהצד השניאחד אבל מהווה חלק מהותי ומשמעותי 

. 'מועצת הפועלות' -למסגרת ממוסדת בשם  ,עם הקמת ההסתדרות ,בתנועה לא רשמית והפך

בייצוג אינטרסים של פועלות ובהשגת אמצעים להכשרת  לא מעטיםלתופעה זו היו הישגים 

רק  כרוזישגים ולא פעם נגם כאן הציפיות עלו על הה. נשים בעבודה וכניסתן למקצועות חדשים

רעיון התנועה הנפרדת נבע מהתפישה כי נשים זקוקות לתמיכה רבה . נותיה של תנועה זוכישלו

הוא אפשר לנשים ותיקות לעזור לנשים . יותר מגברים בכניסה לעבודה וגם בביטוי פוליטי

שתלבות בה לשתף אותן באסטרטגיות פעולה שעבדו בתקופות קודמותבין השאר צעירות יותר ו

  .בעבודה משמעותית

ייצוג הנשים . בתחום הייצוג הפוליטי הצליחה הפוליטיקה הנפרדת באופן חלקי ביותר

 היתהלמועצת הפועלות . בתנועת העבודה היה גבוהה אך במעט מייצוגן בתנועה הציונית כולה

עידת גם בחירת נשים לוו. נציגות במוסדות התנועה ונציגות זו פעלה במוסדות השונים םאמנ

ההסתדרות עלתה מעט והגיעה בוועידה השלישית לכדי כעשרה אחוזים מהמפלגות השונות 

. מינורית מאוד היתהאבל עליה זו  5.לעומת חמישה אחוזים בוועידת היסוד של ההסתדרות

בלגיטימציה העולה של נשים להשתתף במעשה הפוליטי ולמעשה ביצירת  היתהההצלחה 

הישג . לעובדה מוגמרת היתה ,ורך השנים זכתה ללא מעט לעגשגם אם לא ,'האשה הפוליטית'

פוליטיקה מרכז המתנועת העבודה בזה נשחק במהירות אבל אפשר את השתלבותן של נשים 

  . לנשים אחרות בקלות רבה יחסיתולא רק בחלקים שנחשבו נשיים הציונית 

ות במועצת ליעפולא ב התישבותמערבותה הפוליטית של החלוצה ניכרה בעבודה ובאבל 

ונשים צעירות נטו לוותר על ' עסקנית'מותה של החלוצה לא היתה דמות של ד .הפועלות

תפישה זו  .כחלוצות ,השתתפות פוליטית ולא לראות בה חלק מחובתן כנשים ציוניות חדשות

  . החלישה מאוד את עמדתן של נשים בחברה והשחקה את הישגיהן
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הפועלות . א מהווה למעשה חלק מהישגים אלהניהול המאבק לא פחות חשוב מהישגיו והו

עברו ממאבק אישי של נשים  ,הציונית אשהשנאבקו על מקומן בחברה ועל תפקידה של ה

למאבק כולל של נשים כקבוצה  ,בודדות שנעזרו זו בזו בעיקר לניהול חיי היומיום שלהן

הוכח כדרך ראשונה  - כמו ארגון כולל של פועלים ,ארגון כולל של נשים -הארגון . מאורגנת

ארגון נשי . ומוצלחת לשינוי תפקידיה של האשה בחברה ולהפיכתה למרכזית יותר בעיצובה

הוא מפריד בין פעולת הנשים לפעולת הגברים וכך הופך את הנשים  -כולל יכול ליצור גם בעיה 

נשים בעיה זו ליוותה ארגוני . לשוליות בפעולה הכללית ומרחיק אותן ממוקדי הכוח הממשיים

במיוחד כאשר לנשים לא היו משאבים  ,נפרדים אחרים בתוך התנועה הציונית ומחוצה לה

לבין  ,בתנועת העבודה מצאו הנשים איזון מסוים בין התנועה הפוליטית הנפרדת 6.משלהן

בכדי לאפשר לנשים נגישות גדולה יותר לאמצעים שעמדו לרשות החברה בה  ,פעילות משותפת

דרש מאמצים גדולים מהנשים זה איזון עדין שיה ה. ות לאחר הקמתהחיו ובמיוחד בהסתדר

שעמדו בראש הארגון הנפרד ואיזכורים חוזרים ונשנים על כל במה אפשרית של המטרה 

מאמצים אלה לא תמיד הסתיימו בהצלחה אבל . המשותפת וחשיבות הפעילות של נשים

  . עד אמצע שנות העשריםחות לפהמטרות העיקריות של ארגון הנשים קיבלו תמיכה ומימון 

כך דרכי . הארגון הנפרד אפשר לנשים ללמוד זו מטעויותיה של זו וזו מהצלחותיה של זו

כך גם . הפעולה שנבנו ועוצבו בתקופת העליה השניה הפכו לנחלתן של נשות העליה השלישית

 ,ות חבריםשלחלקן היה קשר למוקדי הכוח באופן ישיר או באמצע ,יכלו הנשים הוותיקות יותר

מצד שני נרתמו הצעירות למאבקים שהוותיקות יותר . לרתום מוקדים אלה למאבק של הצעירות

. אחוות נשים זו תרמה מאוד להצלחת מאבקים שונים. כבר היו עייפות מלהוביל אותם בפועל

הארגון המשותף סייע לשינוי היעדים והתאמתם למציאות תוך תפישה אוטופית וריאלית בו 

ינוי זה התבסס על התנסויות נשים בתקופות שונות ורתם את ניסיונן לעיצוב היעדים ש. זמנית

פוליטיקה שתפנית  ,בתוך כך התפתחה בתנועת הפועלות פוליטיקה מיוחדת לנשים .החדשים

על דיונים רחבים ועל ניסיון לשלב  ,פוליטיקה של חבורה שהתבססה על התייעצות ,ומשתפת

  . הפוליטי נשים רבות ככל האפשר במעשה

בין נשים מתנועות  ,הבדלים בין צעירות וותיקות. מלאה כמובן היתהאחווה נשית זו לא  ,אבל

תרמו לכך גם  ,שונות ובעיקר בין נשים ממפלגות שונות יצרו קרעים והתמודדויות התישבות

שהגיעו לארץ לאחר מלחמת העולם  ,תפישתן של חלק מהנשים הצעירות יותר. יריבויות אישיות

רכיב מרכזי בקרע בין  היתה ,ראשונה והמהפכה הבולשביקית שהשוויון הושג כבר למעשהה

בתקופה זו נעשו עדיין מאמצים משמעותיים . צעירות לותיקות והכבידה על הארגון הנפרד

לא כל  ,כך .אבל מאבקים אישיים וניגודי אינטרסים החלו לבצבץ ,להתגבר על יריבויות אלה

                                                           
 כמובן שגם כוח זה אותגר מבחוץ. ארגון הדסה הוא דוגמא לארגון שהיה חזק כיוון שהיו לא משאבים משלו 6



 

 

 ,שכן נוצרה ויותיהן של קודמותיה ולא כולן הצטרפו לאחווה הנשיתפועלת למדה אמנם מהתנס

   .פתוחה בפניהן ורבות מהן נעזרו באחווה נשית זו היתהאבל האפשרות לחלוק בידע 

מאפיין מרכזי לדרך בה ניהלו הפועלות את . הדרך מוצלחת יותר היתהבתחום העבודה 

שהיו נחוצות לחברה כולה  ,נשיםיצירת זירות פעולה ייחודיות ל היתהמאבקן בתחום זה 

הנשים זיהו תחומי פעולה חדשים בתחום העבודה והיו כוח חלוץ . ובעלות סטטוס חברתי גבוה

בתחילה היו אלה עבודת הבית אותן ביקשו להעביר למרחב הציבורי להפכן . להתמחות בהם

  . נזכר כאןשכפי  ,לעבודת בעלות סטטוס גבוה

. כפי שהראה מחקר זה ,ענפי יצור חדשים והפיכתם לנשיים ביצירת היתההצלחה גדולה יותר 

שכמעט כך היו הנשים פעילות מרכזיות ביצירת המשק המעורב היהודי כאשר התמחו בענפים 

 ,הווה אומר בענפים חדשים ,הפעולה במגרש חדש. לול ,רפת ,ירקות: עד אז לא היו קיימים

והים במיוחד עד כדי הפיכתם של צמצמה מאוד את התחרות עם גברים ואפשרה הישגים גב

ענפים אלה לענפים בעלי התמחות נשית לשנים ארוכות מבלי לפגוע בסטטוס הגבוהה יחסית 

למהלך זה סייעה היותם של ענפים אלה ענפים נשיים בעולם כולו בעיקר בקרב האיכרים . שלהם

ם זה נבעה גם מהדגש על תחו ,הצלחה מתמשכת היתהההצלחה בתחום זה ש. האירופיים

  .בתנועה הציונית בכלל ובתנועת העבודה בפרט

פעולה זו . עשו פועלות בתחום הבניין כאשר כמה נשים התמחו במלאכת הריצוף ניסיון דומה

לא עמדה במשברים כלכליים ולא היה לה המשך  ,היא כללה פחות אנשים. מוצלחת פחות היתה

  . משמעותי אחרי שנות העשרים

כיוון שפעמים . יצירתם של מוקדי הכשרה נפרדים לנשים יתההדרך פעולה יחודית נוספת 

היה צורך בהתלמדות  ,רבות לא התאפשרה לנשים תקופת התלמדות במקומות העבודה

בתחום החקלאי ובתחומי העבודות הביתיות  ,כך נוצרו כמה מוקדי הכשרה לנשים. מאורגנת

אלה הפכו למוקדים של  מוקדי הכשרה. בעבודת הבניין ,בהיקף קטן הרבה יותר ,ולבסוף

בהן נוצרו  ,בהם נוצרו גרעינים של תנועת הפועלות ושל מועצת הפועלות ,נשי הנפרדההארגון 

 הקשרים מיוחדים בין נשים ותיקות לצעירות ובהן ניתנו לנשים צעירות כלים להשתלבות בחבר

להישען  מוקדי ההכשרה הנפרדים אפשרו לנשות תנועת העבודה -זאת ועוד . מעמדה של כוח

שכיוונו  - ו ובמידה מסוימת גם נשות הדסה"נשות ויצ -על כוחן של נשים מחוץ לתנועה 

 1911שקמה בשנת ' חוות העלמות'הרעיון שעמד מאחורי . תרומות באופן ישיר למפעלים אלה

ערוץ . התרחב לרשת של משקי פועלות ואחר כך גם לבתי ספר חקלאיים לבנות ברחבי הארץ

במוקדים אלה עוצבה דמותה של  .עיקרי של מועצת הפועלותערוץ פעולה פעולה זה הפך ל

במשקי הפועלות ובבתי הספר החקלאיים עוצבו . החלוצה ,של הפועלת ,אשת תנועת העבודה

בוגרות המוסדות הללו היוו עמוד שידרה של . חלקים מחייהן של נשים משנות העשרים והלאה

  .החלוציות הנשית



 

 

הן פתחו ערוצי . צו אם כן יעדים חדשים ומצאו דרכי פעולה חדשותנשות תנועת העבודה אימ

 ,תנועת הפועלות הפכה למועצת הפועלות -שהתפתחו בהתאם לתקופה  ,פעולה חדשים רבים

רעיון חוות העלמות התרחב והפך למשקי  ,העבודה בחקלאות הפכה לעבודה בענפים מיוחדים

 ,שלהן הביאו להישגים יפים בתחומים רביםגמישותן של מנהיגות הפועלות והציבור . פועלות

  . גם כאשר הפעילות המרכזיות לא היו מרוצות מהישגים אלה

המטרה המשותפת להן ולגברים  היתהסיבה נוספת וחשובה במיוחד להצלחות של הפועלות 

הלאומיות כללה במקרה של תנועת העבודה הציונית לא רק . הלאומיות -ובמילים אחרות 

מעמדן ותפקידן של נשים בחברה . אלה גם בנייתה של חברה יהודית מתוקנתעצמאות לאומית 

אמורה לנבוע מהמהפכה הלאומית והחברתית  היתהנתפשו כחלק מהמטרה המשותפת וחירותן 

המאבק המשותף אמור היה ליצור מחויבות לרעיון  ,כך. למענה פעל ציבור הפועלים כולו

פותן במאבק הלאומי זה היו שותפות בעיצוב בעצם שות. שחרור הנשים של כל השותפים לו

עצם הגדרתו כחלק  ,גם כאשר בתקשו חלק מהגברים לקבל את המאבק של נשים .החברה

  .חייבה תמיכה בו או לחות את הסתרה של ההתנגדות אליו ,מהמאבק הלאומי

הלאומיות היוותה אם כן בסיס לקידום השוויון בין נשים לגברים בתנועת העבודה בעצם 

המטרה הלאומית . 'אדם חדש'תה מטרה משותפת אך גם בנטיה המובנת בה ליצירת היו

המשותפת כללה הרחבה של חופש הבחירה לנשים ולגברים באמצעות השתתפות במעשה 

המאבק על  ,חזית המאבק המרכזית של הפועלות. בעיצוב החברה ובעיצוב האדם ,הפוליטי

יישובה  ,בנייתה של אומה חדשה - ת זו הושפעה גם היא ממטרה משותפ ,השתתפות בעבודה

  .חייבו את שילובן של נשים בכוח העבודה - של הארץ ופרודוקטיביזציה של העם היהודי

מיקומו של מאבק הנשים לשינוי מקומן בחברה כחלק מהמאבק הלאומי הכהתה במידה 

של טשטוש הרדיקליות דרש אמנם פשרה מסוימת . מסוימת את האופי הרדיקלי של מהלך זה

שוב לא . אבל היא אפשרה הישגים שהיו מגובים מקהל רחב יותר ,הנשים שהובילו את המאבק

 -מאבק במרכז החברתי של הישוב היהודי בארץ ישראל  אהיה זה מאבק של שוליים רחוקים אל

  . לא מאבק רדיקלי אלא מאבק לאומי

רפורמות של תנועת העבודה על תפישות סוציאליסטיות ועל תפישות של  ההישענות

בשם . חברתיות בכלל חיזקה אף היא את עמדותיהן של הנשים ואת דרישתן להשתתפות ושוויון

תפישות אלה דרשו נשים מהגברים להשתתף במאבקן שלהן ובשם תפישות אלה התקשו חלק 

אמירות שהתנגדו לשוויון נשים זכו לגינוי . ניכר ממנהיגי התנועה להתעלם מדרישות אלה

חיזק  ,ברוסיהבעיקר אחרי המהפכה  ,המבט מעבר לים. שות הסוציאליסטיותבמיוחד בשם התפי

  . את עמדותיהן של נשים ואת מאבקן להשתתפות מלאה ושוויונית יותר בחברה

ולרוב היו לה משמעותיות הצהרתיות  ,אמנם לא התקיימה תמיד ,השותפות בין נשים לגברים

שותיהן ומצוקותיהן לדיון פוליטי אבל היא אפשרה לנשים להעמיד את דרי ,ולא מעשיות

. ולדרוש השתתפות מלאה לא רק בהצהרות אלא גם באמצעים לקיום שוויון בין נשים לגברים



 

 

במסגרת זו יכלו נשים לדרוש הקצאת משאבים כלכליים ואחרים להכשרה של נשים ולמימון 

כל הדרישות  לא. כמו כן דרשו נשים עידוד אקטיבי לעבודת נשים. פעילות פוליטית של נשים

הללו נענו אך חלקן זכה לתשובה ואפשר את תפקודן הייחודי של נשים במסגרות של תנועת 

 ,מאבקן של הנשים היה על עצם ההשתתפות הפעילה במעשה הלאומי והחברתי. העבודה

מהלך זה הפך את דרישותיהן של . אמורה לחזק אותו ולהעצים אותו היתההשתתפות ש

רתימת האמצעים שעמדו . גם אם לא תמיד זכו לתמיכה מלאה ,רהפועלות ללגיטימיות יות

אבל גם  ,נתונה לדיון על סדרי עדיפויות היתה ,כוח אדם ושטח ,לטובת תנועת העבודה בכסף

קולן של הפועלות נשמע וחלק  - ענייה באמצעים ועשירה במטרות  היתהבתוך תנועת העבודה ש

  . מתמשךאם כי לאחר מאבק לא קל ו ,מדרישותיהן מולאו

השלב הראשון היה זיהוי המצוקות  -בכל המהלך הזה אפשר לזהות שלושה שלבים עיקריים 

בצורה רחבה ככל  - השלב השני יצירת דרכי הפעולה והשלב השלישי היה ישומן  ,והבעיות

בתקופה זו נוסחו . השניה עליהעיקרם של שני השלבים הראשונים התרחש בתקופת ה. האפשר

. בתחילה בעל פה ובצורה לא מסודרת ואחר כך גם בכתב ,לות ושאיפותיהןמטרות הנשים הפוע

למציאות החיים בתוך תנועת העבודה ובארץ  עיקריות וההתאמותבתקופה זו נעשו הפשרות ה

תקופת העליה השניה . אז גם נוצרו מירב הכלים בהם השתמשו הפועלות במאבקן. ישראל בכלל

פועלות ושל האשה הציונית החדשה שתקרא מאוחר אם כן תקופת העיצוב של תנועת ה היתה

  . 'החלוצה'יותר 

השונות  התישבותבתקופת העליה השלישית מוסדו חלק ניכר מהישגי הנשים בצורות ה

בתקופה זו נפתחו תחומים חדשים בפני נשות תנועת העבודה ובמיוחד בעבודה . ובהסתדרות

 ,בתקופת העיצוב ,צרו קודם לכןבמאבק בתחומים אלה השתמשו הפועלות בכלים שנו. בעיר

בתקופה זו גם . הנפרדים וההכשרה המיוחדת ענפי העבודה ,הארגון הנפרד -כלים שנידונו כאן 

לא הפך לערוץ פעולה מאבק זה הצליח בחלקו ו. במיוחד בבניין ,המאבק על העבודה בעירהחל 

ר בתפישה של סיבה אחת היא שולייתה של העי. מרכזי לעיצוב תפקידה של האשה הפועלת

סיבה אחרת היא הכניסה המאוחרת של תחום זה לתנועת הפועלות . תנועת העבודה הציונית

סיבה נוספת היא הקושי של פעולה מהפכנית של נשים בעיר . ולתפישת תפקידה של החלוצה

  .בגלל העדר פתרונות בתחום המשפחה והטיפול בילדים

ופה זו לייצוג נפרד וברור שאינו קשור בעקבות המאבק זכתה דמותה של האשה הציונית בתק

או אשת החלוץ האשה הציונית הפכה מאשת האיכר  - או במילים אחרות  ,בבן זוג או אב

המשפחה והפוליטיקה בתקופת העליה השניה והשלישית  ,המהלכים בתחום העבודה. לחלוצה

 ,ונייצרו אשה שהיחס אליה הוא כאל אשה עצמאית בזכות עצמה שהקשר שלה למפעל הצי

  . לעשיה הלאומית הוא ישיר

שותפה בדיונים פוליטיים אבל גם מלאת  ,חלוצה ואם -אשת חייל  היתההחלוצה האידיאלית 

לא תמיד שכנו הניגודים באשה אחת ולעתים התגלה ניגוד . חמלה ואחראית על קשרים חברתיים



 

 

 - מהצד השני ; סתירה זו לא יושבה מעולם - מצד אחד . בין אשת משפחה לפעילה הפוליטית

גם אם אינה ' אשת חיל'הצורך להיות . התקיימה לגיטימציה חברתית לנסות לשלב בין התחומים

הקושי העיקרי במודל . היה מגביל וקשה לרבות ונסך כוח רק במעטות ,עושה רצון בעלה דווקא

אחריות שאינה מוטלת על האיש ובכך מרחיק אותה למעשה  אשהחיים זה שהוא מטיל על ה

היתה זו אם . כך לא לקחה החברה אחריות על השתתפותן הפוליטית של נשים. פוליטית מעשיה

ה הקודמת אך היתה עדיין דרך ארוכה לצעוד בעיצובה של פכך התקדמות בהשוואה לתקו

  . האשה הציונית

בתחילתה של התקופה היה . הצלחת מאבקן של הפועלות ניכרת גם בתרבות תנועת העבודה

קשור בחולשה ובתלות ורק מעטות היו הציונית הפועלים  פרות תנועתבסדימויה של האשה 

הנשים . מרכזיהאשה העובדת הפכה לדימוי  ,בסוף התקופה. אלה הנשים הפועלות ביצירות

 ,היו נשים עובדות ונשות משפחה ,ביצירות הספרות של יוצרים שהשתייכו לתנועת העבודה

   .אם כי לא מאושרות יותר ,נשים עצמאיות יותר

כגון יוסף חיים ) כמעט(שינוי זה ניכר גם ביצירתם של יוצרים שכתבו לכל אורך התקופה 

 ,בבן זוג -רבות מהנשים ביצירותיו הארץ ישראליות המוקדמות יותר היו נשים תלויות . ברנר

. עבדו לפרנסתן ,גם העדינות והנחשקות יותר ,חלק גדול מהנשים המאוחרות יותר. אח או אבא

אבל ברנר לא היה היוצר היחיד שהאשה העובדת הפכה . ה מאפיין מרכזי בחייהןהעבודה הפכ

מאפיין זה של נשים הפך לחלק מתרבות תנועת העבודה בפרוזה ובשירה . לחלק מיצירתו

ומאוחר יותר דוד מלץ ואחרים כללו ' דוד שמעונוביץ ,צבי שץ -והיוצרים הבולטים בקבוצה זו 

שהחלה לכתוב בסוף  ,המשוררת של תנועה זו ,בלובשטייןיצירתה של רחל . אותה ביצירתם

  . העצימה את דמותה של האשה עובדת האדמה ,התקופה אותה מכסה מחקר זה

למרות העצמאות של נשים בכמעט בכל היצירות הללו הקשר בין האשה למשפחה  -מצד שני 

צירת משפחה היו בנות זוג ואמהות ומי שלא הגיעה ליהבדיוניות נשים ה. היה חזק ביותר

אמנם נשים שלא נישאו היו גם הן נושא ליצירות ספרות  .בתחום זה כישלוןהרגישה תחושת 

גם . תופעה זו בולטת במיוחד בספרות המתרכזת בקיבוצים. אבל לא מעטות מהן היו אמהות

הכמיהה לאמהות בשיריה העצימה את המשפחה כחלק  - בתחום זה בלטה רחל בלובשטיין 

  . תנועת העבודה מתפקידיה של אשת

 היתהראשית המיסוד סימנה גם נסיגה בהצלחות וההצלחה  ,כמו במאבקים מהפכניים אחרים

הדרישה  ,הדרישה לתקציבים הפכה כל מאבק למסובך ומורכב יותר. גם אחת הסיבות לכישלון

. חשבון העבודהנשים שיסכימו להשתתף בארגון על  לייצוג דרשה קבלה של הנשים אלא גם

הדבר בולט במיוחד בהבדל בין צורות . אם כן היה בעוכרי הפועלות ודרכן האירגוניתהמיסוד 

בקבוצה ובמושב הגיעו נשים לחופש גדול יותר בקביעת מקום העבודה . השונות התישבותה

בקיבוץ זכו הנשים לחירות קטנה  ,שלהן ובעיקר להשתתפות גדולה יותר בבניית המשק היצרני



 

 

לעומת הבדל זה נבע מהגמישות בסידור העבודה בקבוצה ובמושב . יותר בקביעת מקום עבדותן

  .ככל שסידור העבודה התקבע נשים רבות נדחקו לשוליו ,כך -הקיבוץ הגדול 

נשים רבות ראו במועצת הפועלות ובהישגי  -להצלחה ולמיסוד היה עוד קשר לנסיגת המאבק 

שות מגדריות בחברה דורש מאבק על שינוי תפי. הנשים בעליה השניה את סופו של המאבק

הישגים אליהם הגיעו הנשים נשחקו כמעט מייד בכל מקום . מחויבות מתמשכת וארוכת שנים

  . בו לא עמדו על המשמר

נשים החלו להדחק החוצה מהמקצעות החקלאיים שנחשבו התמחות  ,השיתופית התישבותב

ונשים נדחקו אליהם ככל שרבו הילדים התרבה הצורך בעובדים בענפי השירותים . של נשים

המאבק על העלאת קרנם של מקצעות אלה לא נפסק אבל הוא לא זכה להצלחות . יותר ויותר

הצלחות העבר גרמו לנשים רבות לא להיאבק על מקומן בעבודה מתוך ההנחה שזה כבר . רבות

לט במיוחד תהליך זה ב. עבדו בעבודת יצרניותפחות ופחות נשים  -טעות  היתהזו . מובטח

ב נשות העליה השלישית שחלקן הרגישו שמאבק הנשים שקדמו להן והצלחותיהן של נשים בקר

מהירה יותר בעיר ונשים  היתההשחיקה . בעולם הסובייטי מאפשרות להן לנוח על זרי הדפנה

  . בחיתוליה היתהיצירת מוסדות שייקלו על האשה כגון מעונות יום . נשואות עבדו פחות ופחות

תית לשחיקה בשינוי מקומן של נשים בחברה היה הדגש הרב של סיבה נוספת ומשמעו

כמעט כולן העדיפו . על המעשה החינוכי והחקלאי ,וביניהן מנהיגות ציבור הפועלות ,הנשים

מהלך זה היה בעייתי גם משום שרוב . להתרכז בחינוך חקלאי לנשים ולא בפעילות ארגונית

החשיבה הזו . קר בגלל נטישת הפוליטיקהשל בעיכאבל הוא נ. הפועלות היו ממוקמות בעיר

היה צורך בפעולה פוליטית ישירה כדי לאפשר . לא הספיקה -ההשקעה בחינוך  -לטווח ארוך 

למעשה  ,אבל רבות. לנשים הצעירות שלמדו חקלאות להגיע להישגים מחוץ למשק וגם בתוכו

למען הפעולה הפוליטית השוחקת  פעולההויתרו על  כמעט כל מנהיגות תנועת הפועלות

  .החקלאית והחינוכית

שה אליה שאפו נשים צעירות רבות אך הקושי לממש יכתוצאה מכך היתה אמנם החלוצה תפ

נשות תנועת העבודה יצרו אם כך תפישות נשיות חדשות אבל כשלו במידה לא . הלך וגדל אוהת

ר לא נגמר המאבק על ישום רעיון החלוצה בחייהן של נשים רבות ככל האפש. יצובןימעטה ב

  . אבל נמצאו פחות ופחות דמויות ביובילו אותו

לה  היתהגם הצלחתה של מועצת הפועלות  -באמצע שנות העשרים  -ברבות הימים 

הפיכתה של מועצת הפועלות למוקד כוח ממשי הפכה אותה לאחר ממוקדי המאבק . למכשול

 ,ההסתדרות באותה עת המפלגתי ולאחד ממקודי המאבק על המרות שהיו אופייניים למנהיגות

אבל מהלך זה רק החל  8.וכפי שהרחיבה בת שבע מרגלית שטרן 7כפי שהראתה דפנה יזרעאלי

   .1923בשנת 
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היתה שנת הישגים אבל גם ראשיתה של  ,שנת סיומה של העליה השלישית ,1923שנת 

זנחו הנסיגה כאשר הנשים העיקריות שפעלו פעולה פוליטית בחרו להתרכז בעבודה חינוכית ו

  .למעשה את מועצת הפועלות

היו  ,המהלכים המהפכניים של נשות העליה השניה אותם המשיכו עם נשות העליה השלישית

אמנם רק חלקם הצליח אבל אפילו הצלחות מעטות אלה היו יוצאות דופן . מרשימים ביותר

פכה הישגים אלה לא סיפקו את הנשים עצמן שביקשו מה. בקרב נשים באותה התקופה בעולם

מאבקן של נשות תנועת העבודה היה דוגמא מובהקת לרעיון . שלמה בדמותה של האשה

המטרות האוטופיות של שוויון מלא בין נשים לגברים ושותפות מלאה של : הריאליזם האוטופי

שהתאימו למציאות במטרה עם השנים אומצו מטרות . נשים במעשה הלאומי רוכך ושונה

נשים רבות לא שכחו את המטרות האוטופיות הראשוניות שלהן . אבל המאבק לא נזנח לשנותה

 אשהבתוך כך עוצב מחדש מקומה של ה. והתאכזבו מכך שמטרות אלה לא מומשו במלואן

אשה שמחויבת רובה ככולה  ,מעורבות ועובדת ועם זאת אם נאמנה אשה - בחברה והחלוצה 

העבודה וגם לשאיפתן של נשים להתנסות חייהן של נשים רבות בתנועת  היתה -למפעל הציוני 

  .צעירות

דימוי רווח בתרבות הציונית בכלל ובתרבות תנועת העבודה בפרט אבל ככל  היתההחלוצה 

ככל שהיו  ,הישגי של הנשים .שעברו השנים היא שיקפה את חייהן של פחות ופחות נשים

  .מהפכניים יותר כך היו שבירים יותר ולא זכו להתקבע

על שינוי משמעותי בדמותה  ,על להם לכסות על הצלחותיו הגדולות כישלונותיו של המאבק

לנשים בנות הזמן כדי להמשיך חשובה  היתהכישלונות התמקדות ב. של אשת תנועת העבודה

 מעותיים יותר מכישלונותיו ובולטיםאבל במבט לאחור ההישגים של מאבק זה מש ,במאבקן

בתקופה בה נאבקו נשים במדינות  .במיוחד בהקשר ההיסטורי של תחילת המאה העשרים

בהן  בודדות היו המדינותבתקופה בה גם  ,ן להשתתפות פוליטית מינימליתתמבוססות על זכו

 ,החרות של נשים בתנועת העבודה לבחור את דרכן בחיים ,ניתנה לנשים הזכות לבחור ולהבחר

בתפישת הנשיות  חרות זו נבעה משינוי. במשפחה ובפוליטיקה גדלה באופן משמעותי ,בעבודה

מלאה ואף לא דמתה לחירותם של  היתהחרות זו לא . ומגידול בכוחן הפוליטי של נשים

טמונה בה האפשרות להמשך המאבק על  היתהאבל . והיו טמונים בה גם גורמי הנסיגה ,הגברים

  . השתתפותן הפעילה של נשים בעיצוב חייהן ובעיצוב החברה הלאומית היהודית בארץ ישראל
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  הארכיון הציוני המרכזי
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  ארכיון ראשון לציון

 גבעת חביבה ,יד יערי ,ארכיון השומר הצעיר

  כפר גלעדי ,'השומר'ארכיון 
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  המגיד

 מחיינו

  המליץ

  העולם

  העומר

  הפועל הצעיר

  הצפירה

  חהשילו

  

            ::::ספרים ומאמריםספרים ומאמריםספרים ומאמריםספרים ומאמרים

  1955-1972 ,תל אביב ,מערכות ,ספר תולדות ההגנה ,שאול ,אביגור

  ה "תשכ ,תל אביב ,ספריית השדה ,ישראלית- המחרשה הארץ ,.ש ,אביצור

 ,של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל צמיחתה וההתגבשות' ,איתמר ,אבן זוהר
 161-206' עמ ,)1980( ,16 ,קתדרה ,'1882-1948

  1963 ,תל אביב ,עם עובד ,ישראל-תולדות תנועת הפועלים בארץ ,צבי ,אבן שושן

  1984 ,רמת גן ,בר אילן ,חוה ולילית ,ניצה ,אברבנל

   1970 ,תל אביב ,תרבות וחינוך ,מבחר כתבים ,העם והארץ ,יוסף ,אהרונוביץ

  1942 ,תל אביב ,קרני ,י"שרה שלהבת ניל ,אלכסנדר ,אהרנסון

דברי הקונגרס  ,'היהודית בארץ ישראל התישבותנשים בחיי היום יום בראשית ה' ,רן ,אהרנסון
   311-305' עמ ,'כרך א ,'חטיבה ב ,ן"תש ,ירושלים ,העולמי העשירי למדעי היהדות

  ד "תרצ ,ירושלים ,הועד להוצאת ספר אוסישקין ,ספר אוסישקין ,מנחם ,אוסישקין

 8 ,לעיונים בתקומת ישרא ,'אהרון דוד גורדוןבהגותו של  אשההמשפחה וה' ,גד ,אופז
  613-602' עמ ,)ח"תשנ(

 1966 ,נהלל ,הוצאה עצמית ,פרקי זיכרונות ,זהבה ,אורי

   1950 ,תל אביב ,דביר ,כל כתבי אחד העם ,אחד העם

  ה"תש ,תל אביב ,עם עובד ,עם חקלאים עברים בארצנו ,עקיבא ,אטינגר

 :היניה השהעל ,)עורך(ברטל ישראל  ,'עליה השניההאידיאולוגיה של ה' ,שמואל ,אטינגר
   3-10' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים



 

 

 ,א"נ ,ציון ,'ט"בליטא במאה הי' לומדים'משפחה ולימודי תורה בחוגי ה' ,עמנואל ,אטקס
   101-100' עמ) ו"תשמ(

 בעמק 20-ומו בשנות ההתפתחות רעיון מושב העובדים וייש :יהושע- נהלל לכפרמ' ,רינה ,אידן

 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,1900-1967 ,עמק יזרעאל ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'יזרעאל
  72-86' עמ ,1993

תל  ,ל"חמו ,1919-1933התפתחות רעיון מושב העובדים ויישומו : מרעיון לתנועה ,רינה ,אידן
 1989 ,אביב

 ,ואוניברסיטת חיפה ,זמורה ביתן ,כנותבין אהבה לצר :האוטופיה הרומנטית ,אווה ,אילוז
   2002 ,חיפה

   2003 ,תל אביב ,רסלינג ,מין זה שאינו אחד ,לוס ,איריגרי 

  1982 ,גבע ,קבוצת גבע ,אל הגבעה שלנו

על תרבות הנוער של  ,"מקרבנו הוא בא העברי החדש ,הוא הולך ובא"' ,חלר ,דרור-אלבויים
  135-104' עמ ,)ו"תשנ( 12 ,אלפיים ,העליות הראשונות

   1993 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,המחר של האתמול ,רחל ,דרור-אלבויים

יה העל ,)עורך(ברטל ישראל : בתוך ,'ישראל- יצירת המרכז החינוכי בארץ' ,רחל ,דרור-םיאלבוי
  386-405' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים :הינהש

  ב "תשמ ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,ונהספר העליה הראש ,)עורך( מרדכי ,אליאב

  1997 ,תל אביב ,עם עובד ,הצבר דיוקן ,עוז ,אלמוג

 :היהעליה השנ ,)עורך(ברטל ישראל  ,'העליה השניה בעיני עצמה ובעינינו' ,שמואל ,אלמוג
  38-59' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים

  137-146' עמ ,)ד"תשמ(' ט ,הציונות ,''הדת העבוד'ל' יהדות השרירים'מ' ,שמואל ,אלמוג

 ,יד יצחק בן צבי ,ההגירה לארץ ישראל בראשית המאה העשרים ,אימיגרנטים ,גור ,אלרואי
  2004 ,ירושלים

  1962 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ותיאטרון הקאמרי ,כנרת ,כנרת ,נתן ,אלתרמן

 ,'שראלית בוועדות להפסקת הריוןכינון נשיות י ,"נבונה"ו" מחייבת" ,אחראית"'דלילה  ,אמיר
  254-247' עמ ,)1995( 7 ,תאוריה וביקורת

תל  ,הופעת השעון הביולוגי של מערכת הרבייה הנשית כמנגנון להסדרה חברתית ,מירב ,אמיר
  2005 ,ל"חמו ,אביב

  162-163' עמ ,)1982: תל אביב( ,כפר יהושע ביובלו ,)עורך(מרדכי  ,אמיתי

 ,קרל מרקס ופרידריך אנגלס: בתוך ,'הקניין הפרטי והמדינה ,המשפחה מוצא' ,פרידריך ,אנגלס
 129-250' עמ ,1957 ,מרחביה ,ספרית הפועלים ,כתבים נבחרים

  1995 ,מרחביה ,קיובץ מרחביה ,פרקי חיים של חלוצה ,אנדה



 

 

 ,הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה: קהיליות מדומיינות ,דיקטבנ ,אנדרסון
  1999 ,תל אביב ,יטה הפתוחההאוניברס

   1962-1970 ,מרחביה ,ספריית הפועלים ,אנציקלופדיה למדעי החברה

יד  ,העולם הראשונה- ישראל במלחמת-היישוב היהודי בארץ ,ממשבר לתקווה ,נתן ,אפרתי
  1991 ,ירושלים ,יצחק בן צבי

  1964 ,תל אביב ,עם עובד ,ספר העליה השלישית ,)עורך(יהודה  ,ארז

מעבר   ,)עורכים( אורן קנר ,עמליה זיו ,יאיר קדר: בתוך ,'חיקוי ומרי מגדרי' ,ודית'ג ,רבאטל
תל  ,הקיבוץ המאוחד ,לסביים ותיאוריה קווירית-מבחר מאמרים בלימודים הומו ,למיניות

  329-343' עמ ,2003 ,אביב

 2001 ,תל אביב ,רסלינג ,קוויר באופן ביקורתי ,ודית'ג ,באטלר

   1951 ,ירושלים ,מוסד ביאליק ,פרשיות ,דבורה ,בארון

 ,11 ,תיאוריה וביקורת ,'חיקוי ,מגדר ,ציונות: נשף המסכות הקולוניאלי' ,דניאל ,בויארין
 123-144' עמ ,)1997(

  1989 ,תל אביב ,עם עובד ,אגרות בר בורוכוב ,בר ,בורוכוב

  1992 ,תל אביב ,עם עובד ,ארוס והיהודים ,דויד ,ביאל

  1969 ,רמת גן ,מסדה ,הציונית מתקופת הרצל ועד ימינו התישבותתולדות ה ,אלכס ,ביין

  1969 ,עין חרוד ,קיבוץ עין חרוד מאוחד ,ספר זיכרון ,בילה דורסיני

יד יצחק  ,1903-1914 ,העליה השניה ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,?'קורבנות' ,רחל ,בלובשטיין
  74-75' עמ ,1984 ,ירושלים ,בן צבי

   1940 ,תל אביב ,הוצאת המחברים ,עלי כנרת ,שושנה ,יןבשטיובל

תל  ,אוניברסיטת תל אביב ,עבודה לקבלת תואר מוסמך ,בעלייה השניה אשהה, שולמית ,בלום
  ם"תש ,אביב

יד  ,1903-1914 ,העליה השניה ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'המורדים במציאות' ,משה ,בלינסון
 61-73' מע ,1984 ,ירושלים ,יצחק בן צבי

 1995 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי, עיונים העליה השלישית ,הנרי ניר ,ברוך ,בן אברם

' )1914-1882(בארץ ישראל  התישבותבראשית ה אשהה: בין איכרים לפועלים' ,יוסי ,בן ארצי
 ,ר"מרכז זלמן שז ,אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות ,)עורכת(יעל עצמון : בתוך

   324-309' עמ ,ה"תשנ ,ירושלים

התפתחות מושבות העלייה הראשונה והקמת מושבות חדשות בתקופת העלייה ' ,יוסי ,בן ארצי
 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים ,העליה השנייה ,)עורך(ל ישראל בר ט: בתוך ,'השנייה

  169-135' עמ ,1997

, דוד בן גוריון: בתוך ,1951נאום לסיום קורס קצינות במרס  ,'בעקבת דבורה' ,דוד ,בן גוריון
 77-78' עמ ,'כרך ג ,1952 ,תל אביב ,מפלגת פועלי ארץ ישראל ,חזון ודרך



 

 

  1929-1930 ,ירושלים ,מצפה ,מלחמת העמים ,מרדכי ,בן הלל הכהן

מכון בן  ,שדה בוקר ,מסות ומאמרים על לאומיות וציונות :בשם האומה ,חדווה ,בן ישראל
   2004 ,גוריון לחקר ישראל

 ,ישראל ואיחוד עולמי פועלי ציון-מפלגת פועלי ארץ ,פועלי ציון בעליה השניה ,יצחק ,בן צבי
   1950 ,בתל אבי

אביגייל : בתוך ,'נשים וצמיחתה מחדש של המפשחה בקיבוץ' ,אליעזר וסשה וייטמן ,בן רפאל
-1910הקיבוצית והמושבית  התישבותהישג היסטורי בתמורותיו ה ,פז ישעייהו ויוסף גורני

  619-625' עמ ,2006 ,שדה בוקר ,המרכז למורשת בן גוריון ,1990

 ,)עורכים(מנחם דורמן ועוזי שביט : בתוך ,'האחות האהובה והאחות השנואה' ,יצחק ,בקון
  .261-247' עמ) ה"תשמ: תל אביב( ,'ד-'ג ,מחברות ברנר

 ,פפירוס ,בשנה ראשונה ,יצחק בקון: בתוך ,'י"אנר הא'עצבים כיצירה פרודית לז' ,יצחק ,בקון
   1981 ,תל אביב

 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,מסע בעקבות אירה יאן :הכניסיני תחת כנפך ,רות ,בקי קולודני
2003   

 קוזק ,ישראל ברטל: בתוך ,'מדו לשוניות מסורתית לחד לשוניות לאומית' ,ישראל ,ברטל
  2007 ,בתל אבי ,עם עובד ,בלאומיות היהודית 'ארץ'ו 'עם' :ובדווי

- תל ,עם עובד ,מאמר על סיפור ומחשבה ביצירת ברנר: עד הסימטה הטבריינית ,מנחם ,ברינקר
   1990 ,אביב

תל  ,סימן קריאה ,סיפורי נשים עד קום המדינה ,שאני אדם ואדמה ,)עורכת(יפה  ,ברלוביץ
  2003 ,אביב

  1996 ,תל אביב ,בקיבוץ המאוחד ,להמציא ארץ להמציא עם ,יפה ,ברלוביץ

  1984 ,תל אביב ,משרד הביטחון ,סיפורי נשים בנות העליה הראשונה ,יפה ,ברלוביץ

   1962 ,תל אביב ,עם עובד ,הוגים רוסיים ,ישעיהו ,ברלין

   1987 ,מעוז חיים ,הוצאת המחבר ,חיה ברוידא ,אמא ,אורי ,ברנר

  181-186' עמ ,)ם"תש(' ב ,שורשים ,''השומר'מקום האשה ב' ,אורי ,ברנר

   1978 ,תל אביב ,עם עובד ,גדולה היתה הבדידות ,בנימין ,נרבר

  ח "תשל ,תל אביב ,עם עובד ,כתבים ,יוסף חיים ,ברנר

תל  ,הקיבוץ המאוחד ,אשה בארץ ישראל השאיפה לשוויון בתקופת הישוב ,דבורה ,ברנשטיין
  1987 ,אביב

כיוונים חדשים  ,אנקודת מוצ: חקר נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית' ,דבורה ,ברנשטיין
יד יצחק  ,העבריות החדשות ,רוקם- גלית חזן ,רות קרק ,מרגלית שלה: בתוך ,'ותובנות שבדרך

  9-12' עמ ,2001 ,ירושלים ,בן צבי



 

 

מרדכי נאור : בתוך ,'תקוות ואכזבות -פועלות וחלוצות בעליה השניה ' ,דבורה ,ברנשטיין
  .163-145' עמ ,ח"תשמ ,ירושלים ,ייד יצחק בן צב ,1914-1903,העלייה השניה ,)עורך(

עין  ,הקיבוץ המאוחד ,ציונים ומקורות: ישראלית-תנועת הפועלים הארץ ,משה ,ברסלבסקי
  1942 ,חרוד

   1960 ,תל אביב ,אות ,כפר על גדות הירדן ,יוסף ,ברץ 

 1990 ,תל אביב ,עם עובד ,םינטל בחור הישיבה וסיפורים אחרי ,יצחק ,זינגר-בשביס

  1971 ,עין חרוד ,קיבוץ עין חרוד ,ןזיכרוחוברת  ,בתיה ברנר

הקיבוץ  ,היהודית בארץ ישראל התישבותתולדות ה: התישבות שנות  מאה ,חיים ,גבתי
  1981 ,תל אביב ,המאוחד

  1989 ,ל אביבת ,משרד הביטחון ,ישראל-מחקרים בספרות ארץ ,דבש מסלע ,נורית ,גוברין

מוסד  ,ג"תרפ-ח"תרמ ,חייה ויצירתה -ה בארון דבור: המחצית הראשונה ,נורית ,גוברין
   1988 ,ירושלים ,ביאליק

  1980 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,ועת ואחרית-תנופתו של כתב: 'העומר' ,נורית ,גוברין

 77עתון  ,'בראי הספרות העברית ,נשים במערכות ישראל -נושאות הכלים ' ,נורית ,גוברין
   20-25 'מע ,)2002( ,264 , לספרות ולתרבות

   2005 ,חיפה ,פרדס ,סטייםיחמישה מאמרים פמינ ,אמה ,גולדמן

ברטל ישראל : בתוך ,'השומר'ו' בר גיורא'השמירה ואירגוני  ,ההתגוננות' ,ביעק ,גולדשטיין
  435-481' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים :היניה השהעל ,)עורך(

-1928 ,תל אביב ,הועד המרכזי של מפלגת הפועל הצעיר ,גורדון. ד.כתבי א ,אהרון דוד ,גורדון
1929   

 1956 ,תל אביב ,דביר ,שירה ,כתבי יהודה ליב גורדון ,יהודה לייב ,גורדון

  2005 ,אפעל ,יד טבנקין ,חייו ופועלו ,ארתור רופין ,יעקב ,גורן

אוניברסיטת  ,היסודות הרעיוניים והשיטה המדינית ,1919-1930 ,אחדות העבודה ,יוסף ,גורני
  1975 ,תל אביב ,תל אביב

ח "ל ,עיון וביקורת ,רבעון לספרות ,קשת ,'ההאידיאולוגיה של כיבוש העבוד' ,יוסף ,גורני 
  79-66' עמ ,) 1968(

  74-55' עמ ,)1966( 10 ,אסופות ,'היסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העליה השניה' ,יוסף ,גורני

 ,רשפים ,)עורכים(רינה שפירא ואריה כשר  :בתוך ,'בציונות הריאליזם האוטופי' ,יוסף ,גורני
 49-37 'עמ ,א"תשנ ,תל אביב ,אוניברסיטת תל אביב ,שמעון רשף' של פרופ זכרואסופה ל

 ,'1914-1904השינויים במבנה החברתי והפוליטי של העלייה השניה בשנים ' ,יוסף ,גורני
  246-204' עמ ,) 1970( ,'א , הציונות



 

 

יד  ,1948-1952 ,עולים ומעברות ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'נס העליה ההמונית' ,וסףי ,גורני
  2-8' עמ ,1986 ,ירושלים ,יצחק בן צבי

   1990 ,ירושלים ,כתר ,פרשנות של תרבויות ,קליפורד ,גירץ 

 ,תיאוריה וביקורת ,'ציונות ומניות באלטנוילנד ,הכמיהה להטרוסקסואליות' ,מיכאל ,גלוזמן
   145-162' עמ ,)1997( ,11

   1994 ,תל אביב ,האוניברסיטה הפתוחה ,לאומים ולאומיות ,ארנסט ,גלנר

  1972 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,פרקי יובל ,עין חרוד ,זרובבל ונריה ציזלינג ,גלעד

  2000 ,ירושלים ,האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן צבי ,לא על הרוח לבדה ,נחום ,גרוס

ו לחברה "תרומתה של ויצ ,ארגון נשים וולנטרי בחברה מתהווה ,ה וחנה הרצוגעפר ,גרינברג
   1978 ,תל אביב ,תל אביב תאוניברסיט ,הישראלית

העליה  ,)עורך(מרדכי נאור  ,'מעמדה של העברית בימי העליה השניה' ,מיכאל ,גרינצוויג
  198-212' עמ ,1984 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,1903-1914 ,השניה

   2008 ,2001 ,תל אביב ,בבל ,המין השני ,סימון ,ארובוב דה

  1952 ,תל אביב ,עם עובד ,אספר ,דבורה ,דיין

 1958 ,תל אביב ,מסדה ,באושר וביגון ,דבורה ,דיין

  ט "תשי ,תל אביב ,מסדה ,על גדות ירדן וכנרת ,שמואל ,דיין

  1966 ,רמת גן ,מסדה ,התישבות עם אבות ה ,שמואל ,דיין

   1935 ,תל אביב ,שטיבל ,עם חצי יובל שנים של דגניה ,שמואל ,דיין 

ברטל ישראל  ,'ישראל בתקופת העליה השניה- יהודי ארצות האסלאם בארץ'ניצה  ,דרויאן
 320-342' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים :היניה השהעל ,)עורך(

-1956 ,מרחביה ,ספרית הפועלים ,רספר השומר הצעי ,)עורכים( ישראל רוזנצווייג ,לוי ,דרור
1964  

 ,ל אביבת ,תרבות וחינוך ,חברות מספרות ,בית במושב ,)עורכים(חסיה ויוסף מרגלית  ,דרורי
1962 

   1961 ,תל אביב ,דבר ,סיפור חמישים שנות הקבוצה :דרכה של דגניה 

ארץ המפקד השני של העובדים העבריים ב ,בארץ ישראל העובדים של הכללית ההסתדרות
  1926 ,תל אביב ,הסתדרות העובדים, 1926 ,בספטמבר 1 -ו "ב אלול תרפ"כ ,ישראל

 ,'על התודעה העצמית בספרות העליה השניה: אמת חדשה מארץ ישראל' ,אבנר ,הולצמן
' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים :היהעליה השנ ,)עורך(ברטל ישראל : בתוך

367-385  

 ,מארקסאל בחזרה  ,)עורך(בנימין כהן : בתוך ,'בין מרקסיזם לפמיניזם' ,והתקו ,פרנס- הונינג
 281-288' עמ ,2001 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,אסופת מאמרים



 

 

 ,'ז ,הציונות ,'ראשי המוסדות הציוניים בארץ ישראל ושאלת העבודה העברית' ,דליה ,הורביץ
  95-134' עמ

  1970 ,יםירושל ,שוקן ,האתמול שלי ,דוד ,הורוביץ

 ,ר"מרכז זלמן שז ,מקומה וייצוגה בעת החדשה ,היהודייה בסבך הקדמה אשהה ,פולה ,היימן
   1997 ,ירושלים

  2000 ,ירושלים ,ר"מרכז זלמן שז ,יצירתה של חברה חדשה ,הציונות ,בן ויהודה רינהרץ ,הלפרן

העליה , )עורך(ל ישראל בר ט: בתוך ,'תרבות פוליטית ומציאות' ,בן ויהודה רינהרץ ,ןהלפר
   11-37' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים ,השניה

  המגיד 

מחקרי ירושלים  ,'ח ברנר"לי' כישלוןשכול ו'דיון פמיניסטי ב -' "צריך לנשק לה"' ,תמר ,הס
 197-221' עמ ,)ה"תשנ(ו "ט ,בספרות עברית

מחקרי ירושלים  ,'ח ברנר"לי' לוןכיששכול ו'דיון פמיניסטי ב -' "צריך לנשק לה"' ,תמר ,הס
  197-221' עמ ,)ה"תשנ(ו "ט ,בספרות עברית

   2003 ,שליםירו ,ל"חמו ,כתבים אוטוביוגרפיים מאת נשים בנות העליה השנייה ,תמר ,הס

מפעולות  :תדין וחשבון לועידה השלישית של ההסתדרו ,הסתדרות הפועלים החקלאים
  1928 ,תל אביב , ) ז"תרפ ,זתמו- ג"תרפ ,אדר( ההסתדרות ומוסדותיה

  1971 ,תל אביב ,מעריב ,סודות האירוח ,אורה ,הרצוג

 ,כלב-דהן. ה ,פרידמן. א ,יזרעאלי. בתוך ד ,'נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים' ,חנה ,הרצוג
תל  ,הקיבוץ המאוחד ,פוליטיקה מגדרמין  ,)עורכות(וי 'ביז- פוגל. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,הרצוג. ח

  307-355' עמ ,1999 ,באבי

  1960-1961 ,ירושלים ,הציונית ההספריי ,כתבי הרצל ,בנימין זאב ,הרצל

  ז "תש ,תל אביב ,דביר ,בין הכרמים ,יהודית ,הררי

  2004 ,תל אביב ,משכל ,חדר משלך ,יניה'ורג ,וולף

   1936 ,תל אביב ,אמנות ,בימי עלייה ,מאיר ,וילקנסקי

   1948 ,תל אביב ,ו"ה ויצמחלקת ההדרכ ,כך נבשל ,ו"ויצ

  1963 ,תל אביב ,ל"חמו ,בוטינסקי'דמות האשה בעיני ז ,זאב ,בוטינסקי'ז

  1975 ,תל אביב ,עם עובד ,לפנות בוקר ,אלכסנדר ,זייד

יד  ,1897-1929פרקי חיים  ,מאיר יערי :דיוקנו של מנהיג כאדם צעיר ,דוד ויוסף שמיר ,זית
  1992 ,גבעת חביבה ,יערי

  1995 ,גבעת חביבה ,יד יערי ,פרקי חייו של מרדכי שנהבי: החולם והמגשים ,דוד ,זית

  10-17' עמ ,)1995( 1 ,מחברות שדמות ,'סיפורה של אהבה גנוזה -" את ושר"' ,מוטי ,זעירא



 

 

  ז"תש ,תל אביב ,עם עובד ,ספר העליה השניה ,)עורכת(ברכה  ,חבס

  ב"תשמ ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,מסע בארץ המובטחת ,חיים ,חיסין

  ) ל"חמו( ,ביוגרפיה ,מאיר יערי ,אביבה ,חלמיש

  9-24' עמ ,)מ"תש(' א ,שורשים ,'על השמירה והשומר בעליה השניה' ,יוסף ,טבנקין

  9-24' עמ ,)מ"תש(' א ,שורשים ,'על השמירה והשומר בעליה השניה' ,יוסף ,טבנקין

תל  ,הוצאת המחבר ,של שרה טהוןסיפור חייה  ,המאבק לשוויון זכויות האשה ,רפי ,טהון
   1996 ,אביב

  1970 ,ירושלים ,מגנס ,חקרים סוציולוגייםמ: יחיד וחברה בקיבוץ ,יונינה ,טלמון גרבר

 2000 ,תל אביב ,תמוז ,אברמסון-ה אברונין'יומנה של נחמק

תל  ,הקיבוץ המאוחד ,נשים במלכוד ,)עורכות(רות שריפט  ,דפנה אריאלה פרידמן ,יזרעאלי
  1982 ,באבי

 ,)עורך(ישראל בר טל : בתוך ,'הפועלת בעלייה השנייה' ,דפנה ודבורה ברנשטיין ,יזרעאלי
  306-294' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים ,העליה השנייה

 ,כלב- דהן. ה ,פרידמן. א ,יזרעאלי. בתוך ד: בתוך ,'המיגדור בעולם העבודה' ,דפנה ,יזרעאלי 
 ,הקיבוץ המאוחד ,פוליטיקה מגדרמין  ,)עורכות(וי 'ביז-פוגל. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,גהרצו. ח

  167-216' עמ ,1999 ,תל אביב

' עמ ,)1984( 32 ,קתדרה ,'1927תנועת הפועלות בארץ ישראל מראשיתה ועד ' ,דפנה ,יזרעאלי
109-140   

   1971 ,עין חרוד ,קיבוץ עין חרוד איחוד ,המעיין ,אהרון ,ינאי

   1959 ,תל אביב ,עם עובד ,אנו עולים ,רחל ,ביבן צ ינאית

  1976 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מניה שוחט ,רחל ,ינאית בן צבי

 ,תל אביב ,הועד המרכזי של מפלגת הפועל הצעיר ,יסוד מושבי עובדים ,ליפה אליעזר ,יפה
1919  

   1947 ,תל אביב ,עם עובד ,כתבי אליעזר יפה ,ליפה אליעזר ,יפה

  1983 ,תל אביב ,משרד הביטחון ,דור מעפילים ,להל ,יפה

  1958 ,ירושלים ,מוסד ביאליק ,ממסורת למשב ,יעקב ,ץ"כ

 ,העליה השניה ,)עורך(ישראל ברטל : בתוך, 'לתולדות ההיסטוריה הטכנולוגית' ,שאול ,ץ"כ
  189-212' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים

  ט "תשנ ,ירושלים ,ר"מרכז זלמן שז ,ספרות והיסטוריה ,)עורכים(רעיה ויוסי מאלי  ,כהן

 2003 ,רמת אפעל ,יד טבנקין ,טבנקין בארץ ישראל ,ברוך ,כנרי



 

 

 1998 ,תל אביב ,עם עובד ,משיח- לבון אנטי ,איל ,כפכפי

- שלבים ביחסו של השומר: מסובלימציה של הנשיות לסובלימציה של האימהות' ,איל ,כפכפי
 ,11 ,  הישוב ומדינת ישראל ,הציונות מאסף לבעיות: ם בתקומת ישראלעיוני ,'הצעיר לנשים

 306-346 ' עמ ,)2001(

   1930 ,תל אביב ,מועצת הפועלות ,מאסף: דברי פועלות ,)עורכת(רחל  ,כצנלסון רובשוב

  1946 ,תל אביב ,עם עובד ,מסות ורשימות ,רחל ,כצנלסון רובשוב 

ההסתדרות  ,ילקוט מחצית היובל של דבר הפועלת ,דורעם פעמי ה ,)עורכת(רחל ,ר"כצנלסון שז
  1964 ,ירושלים ,מועצת הפועלות ,הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל

   1989 ,תל אביב ,עם עובד ,אדם כמו שהוא ,רחל ,ר"כצנלסון שז

  1961 ,תל אביב ,עם עובד ,אגרות ברל כצנלסון ,ברל ,כצנלסון

עם  ,1928 ,אות ברל כצנלסון בפני הבחרות הסוציאליסטיתהרצ: העליה השניה ,ברל ,כצנלסון
  1990 ,תל אביב ,עובד

  1945-1950 ,תל אביב ,מפלגת פועלי ארץ ישראל ,כצנלסון. כתבי ב ,ברל ,כצנלסון

   1978 ,תל אביב ,עם עובד ,אח ואחות ,חנה ,נשר-כצנלסון

ועזרתם של ארגוני חקלאית של נשים ביישוב - מפעל ההכשרה המקצועית ,אסתר ,חכים-כרמל
   2003 ,חיפה ,ל"חמו ,1911-1929: נשים יהודיות

  2007 ,רמת אפעל ,יד טבנקין ,מפעל חיים -חנה מיזל: שלהבת ירוקה ,אסתר ,חכים-כרמל

  1976 ,תל אביב ,טרקלין ,חיי חלוצה ,דבורה ,כרמלית

 1999 ,ירושלים ותל אביב ,שוקן ,חיי עגנון ,דן ,לאור

ועדת  ,ישראל-הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ,ילישנסק קובץ לזכר שרה :לאחות
   1926 ,תל אביב ,התרבות

   1944 ,תל אביב ,עם עובד ,כתבים נבחרים ,שלמה ,לביא

   1947 ,תל אביב ,עם עובד ,מגילתי בעין חרוד ,שלמה ,לביא

 ,קרית ספר ,סיפור חייה של רבקה לבנה ליברמן לבית פינסקי ,חיי אחת חלוצה ,אליעזר ,לבנה
  1965 ,ירושלים

  2004 ,תל אביב ,נמרוד ,הנע והמבושל ,קלוד ,לוי שטראוס 

   ,'")הבונד"נורמות והליכות בקרב חברי (המשפחה בחברה מהפכנית יהודית ' ,מרדכי ,לוין
 ,109-126: ג"י; 1984 ,157-171: ד"י , לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם: מאסף

1982/3  

 1949 ,תל אביב ,ספרית פועלים ,פרקי קיבוץ :לעת אהלים ,אמה ,תלמי-לוין

  א"תרנ ,ירושלים ,הוצאת ירושלים ,מורה דרך בארץ ישראל וסוריה ,אברהם משה ,לונץ



 

 

 ,ירושלים ,שוקן ,תולדותיה של העזה מדינית -י "ניל ,יורם אפרתיו יוסף נדבה ,אליעזר ,ליבנה
1980  

   1970 ,תל אביב ,וחינוך תרבות ,פרקי חיים ,תחיה ,וןסליבר 

ישראל מאז העלייה - תולדות היישוב היהודי בארץ ,)עורכים(משה וגבריאל כהן  ,ליסק
  1889-2007 ,ירושלים ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,הראשונה

יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה   :מישוב למדינה ,משה ודן הורוביץ ,ליסק
   1977 ,תל אביב ,עם עובד ,פולטית

-1903 ,העליה השניה ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'חמישה אשר שאפו ציונה' ,מוסיה ,ליפמן
  76-83' עמ ,1984 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,1914

גבעת  ,יד יערי והוצאת מגנס ,סיפור התהוותה ,שיטת הלימוד של השומר הצעיר ,צבי ,לם
  1998 ,ירושליםו חביבה

  2000 ,רמת אפעל ,יד טבנקין ,הקבוצה ,.ז ,לנדסלוט

  1982 ,ירושלים ,כתר ,סיפור חייו ,טרומפלדור ,שולמית ,לסקוב

   1975 ,תל אביב ,מעריב ,חיי ,גולדה ,מאיר

 1967 ,בתל אבי ,תרבות וחינוך ,התישבות לתולדות חינוך הבת ל ,חנה ,מיזל

  1992 ,תל אביב ,מילא ,הגברת הראשונה ,בן ציון ,מיכאלי

על שם יוסף  'גדוד העבודה'עלילות  ,)עורכים(עובד והדסה אביגדורי אבידוב  ,אלימיכ 
   2004 ,ין חרודע ,קיבוץ עין חרוד מאוחד ,טרומפלדור

. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב- ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך, 'שיעבוד הנשים' ,ון סטיוארט'ג ,מיל
ל ת ,הקיבוץ המאוחד ,מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן

  41-47' עמ ,2006 ,אביב

. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'תיאוריה של פוליטיקה מינית' ,קייט ,מילט
הקיבוץ  ,מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ
  67-107' עמ ,2006 ,ל אביבת ,המאוחד

  ה"תשי ,תל אביב ,עם עובד ,שים שנות תנועת הפועלותיחמ ,עדה ,מימון

  1972 ,תל אביב ,עם עובד ,מבחר דברים ואיגרות: הדרך לאורך ,עדה ,מימון

 1976 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,)1900-1906(המעגל הראשון   :בר ברוכוב ,מתתיהו ,מינץ

  1995 ,ירושלים ,הספריה הציונית ,1911-1921השומרית  התנועה: חבלי נעורים ,מתתיהו ,מינץ

פעתן והתקבלותן של המשוררות העבריות וה ,אמהות מייסדות אחיות חורגות' ,דן ,מירון
 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,אחיות חורגות ,אמהות מייסדות ,דן מירון: בתוך ,'הראשונות

  11-180' עמ ,1991

  2007 ,תל אביב ,עם עובד ,ר חיו של אליהו גולמבסיפו ,האקטיביסט ,אהוביה ,מלכין



 

 

-1880היסטוריה ופוליטיקה  ,היסטוריה של נשים: למלאך ההיסטוריה יש מין' ,בילי ,מלמן
   19-33' עמ ,)1993( 46-47 ,  סטוריהירבעון לה: זמנים ,'1993

 ,')1890-1920(וארץ ישראליות  מגדר: מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב' ,יביל ,מלמן
   246-247' עמ ,)ז"תשנ(סב ' חוב ,ציון

  1945 ,תל אביב ,עם עובד ,מעגלות ,דוד ,מלץ

 ,ל"חמו ,פנימיתייםספר -מחבורות של פועלות לבתי  :1911-1945משקי פועלות  ,אהוד ,מנור
   1987 ,תל אביב

. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'הנאה תחת הפטריאלכיה' ,קטרין ,מקינון
הקיבוץ  ,מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ
  376-414' עמ ,2006 ,ל אביבת ,המאוחד

שנה לעלייה על הקרקע  50ספר היובל במלאת  :כפר יחזקאל ,וחסיה דרורי ,יוסף ,מרגלית
 1971 ,ל אביבת ,ל"חמו ,ב"ו בכסלו תשל"ט- ב"ו בכסלו תרפ"ט ,1921-1971

יד  ,1939-1920ישראלית -תנועת הפועלות הארץ :גאולה בכבלים ,שבע-בת ,שטרן-מרגלית
  2006 ,שליםויר ,יצחק בן צבי

מעמדן של נשים יהודיות בשוק ? למלך אין כתר ,למלכה אין בית' ,שבע-בת ,שטרן-מרגלית
כלכלה  ,)עורכים(אבי בראלי ונחום קרלינסקי : בתוך ,'ישראל המנדטורית-העבודה בארץ

  107-152' עמ ,2003 ,שדה בוקר ,המרכז למורשת בן גוריון ,וחברה בימי המנדט

 1975 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,המניפסט הקומוניסטי ,קרל ופרידריך אנגלס ,מרקס

משרד  ,1900-1950 ,מיישוב למדינה ,ישראל במאה העשרים-ארץ ,דן גלעדיומרדכי  ,נאור
  1990 ,תל אביב ,הביטחון

  1986 ,תל אביב ,משרד הביטחון ,'השומר'זיכרונות איש  ,יצחק ,נדב

 1947 ,תל אביב ,עם עובד ,פעלו ,דרכו ,התהוותונהלל 

אביעד : בתוך ,'דיוקן במשפחה בספרות העברית החדשה: לב האור ,לב הבית' ,חנה ,נוה
ברסיטת תל כתר ואוני ,מבט אחר על המשפחה ,על אהבת אם ומורא אב ,)עורך(קלינברג 

 105-176' עמ ,2004 ,תל אביב ,אביב

-דהן. ה ,פרידמן. א ,יזרעאלי. בתוך ד: בתוך ,'החים מחוץ לקנון: לקט פאה ושיכחה' ,חנה ,נוה
הקיבוץ  ,פוליטיקה מגדרמין  ,)עורכות(וי 'ביז-פוגל. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,גהרצו. ח ,כלב

  49-106' עמ ,1999 ,תל אביב ,המאוחד

 ,)1991/1992( ,8' חוב ,מחקר וספרותלדפים  ,'האופציה האחרות ,כישלוןשכול ו' ,חנה ,נוה
  237-250' עמ

: בתוך ,'התארגנויות שיתופיות בתנועת הפועלים: העובדת התישבותלקראת ה' ,הנרי ,ניר
-235' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים ,העליה השניה ,)עורך(ישראל ברטל 

281   

 ,גלגולים סמנטיים של המינוח החלוצי בתנועת העבודה הארצישראלית? יהו חלוץמ' ,הנרי ,ניר
  228-248 'עמ ,)1992(  2 ,אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל: טורא ,'1917-1939



 

 

  2008 ,רמת אפעל ,יד טבנקין ,דיוקנה של חלוצה -מרים ברץ  ,סמדר ,סיני

. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'צחוקה של המדוזה' ,הלן ,סיקסו
ל ת ,הקיבוץ המאוחד ,מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן

  134-153' עמ ,2006 ,אביב

  1981 ,תל אביב ,במרכז לתרבות ולחינוך ,כך נוסדה הסתדרות ,)עורך(יהודה  ,סלוצקי

אוניברסיטת תל  ,תעודות ,)1905-1919(בארץ ישראל ' ועלי ציוןפ' ,)עורך(יהודה  ,סלוצקי 
  1978 ,תל אביב ,אביב

   1970 ,תל אביב ,עם עובד ,מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית ,יהודה ,סלוצקי

 -ציבוריים לצילום בארץ ישראל של שנות השלושים והארבעים -ארכיונים יהודיים' ,רונה ,סלע
ארץ ישראל בשנות השלושים /צילום בפלסטין ,)עורכת(רונה סלע : ךבתו ,'הסוגיה הממסדית

  17-70' עמ ,2000 ,הרצליה ,הקיבוץ המאוחד ,מוזיאון הרצליה לאומנות ,והארבעים

   ג-כרכים א ,ד"תשי ,תל אביב ,עם עובד ,משפחת האדמה, משה ,סמילנסקי

  י"תש ,רחובות ,עריית רחובות, רחובות ,משה ,סמילנסקי

  2003 ,ירושלים ,החברה ההיסטורית הישראלית ,האומה בהיסטוריה ,.ד ,וניאנט ,'סמית

תל  ,המועצה המקומית פתח תקווה ,ספר היובל למלאת חמישים שנה ליסוד פתח תקווה
   1929 ,אביב

   1962 ,תלאביב ,דביר ,דברי חברים :ספר השומר

. ר ,אמיר. ד ,באום. ד :בתוך ,'קטגוריה שימושית לניתוח היסטורי: מגדר' ,ון וולך'ג ,סקוט
: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב-ברייר

  327-356' עמ ,2006 ,ל אביבת ,הקיבוץ המאוחד ,מקראה

  1959 ,ירושלים ,שוקן ,תמול שלשום ,שמואל יוסף ,עגנון

 ,הקרן לעזרת האשה ,זכויות בארץ ישראלהתאחדות נשים עבריות למען שיוויון  ,שרה ,עזריהו
   1977 ,חיפה

   1973 ,תל אביב ,מערכות ,הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ,יגאל ,עילם

  ח"ירושלים תרע ,י החיים ולספרותקובץ לעיני ,על הסף

ייצוגים של ? התשמע קולי ,)עורכת(יעל עצמון : בתוך ,'הבנית זהות מגדרית וכוח' ,יעל ,עצמון
 17-26 'עמ ,2001 ,ירושלים ,הקיבוץ המאוחד ומכון ואן ליר ,נשים בתרבות הישראלית

   1974 ,תל אביב ,עם עובד ,מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה ,דבורה בארון ,)עורכת(עדה  ,פגיס

: בתוך: בתוך ,'מודרניות - בין משפחתיות לפוסט: משפחות בישראל' ,סילביה ,וי'פוגל ביז
וי 'ביז-פוגל. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,גהרצו. ח ,כלב-דהן. ה ,פרידמן. א ,יזרעאלי. בתוך ד

  107-166' עמ ,)1999 :תל אביב( ,פוליטיקה מגדרמין  ,)עורכות(

 ,'ו ,שורשים ,')1910-1948( ,המקרה של נשים בקיבוץ ,אמהות ומהפכה' ,לביהיס ,וי'בז-פוגל 
  143-162' עמ ,)א"תשנ(



 

 

 ,'ו ,שורשים ,')1910-1948( ,של נשים בקיבוץ המקרה ,ומהפכהאמהות ' ,לביהיס ,וי'בז-פוגל
  143-162' עמ ,)א"תשנ(

 לזכות בחירה ביישוב היהודי מאבקן של הנשים? בדרך לשיוויון האמנם' ,סילביה ,וי'ביז-פוגל
   262-284' עמ ,)1992(ד "ל ,רבעון למדעי ההתנהגות: מגמות ,'1917-1926: ישראל-בארץ

   א"תרע ,יפו ,ל"חמו ,קובץ ציורים ,ביהודה החדשה ,נחמה ,בסקי'פוחצ 

  1996 ,תל אביבעם  ,הקיבוץ המאוחד ,הרצון לדעת :I ,תולדות המיניות ,מישל ,פוקו

היבט הסטורי  ,מהעליה השניה עד העליה הרביעית: החינוך בקבוצות ובקיבוצים ,ראובן ,פורת
  1977 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,חברתי

 2005 ,דליה ,שלושים השנים הראשונות - סיפורים מכפר יהושע  :ר נולדכפ ,רינה ,פורת

 ,תל אביב ,ל"חמו ,1910-1920 ,דגניה ומרחביה בין טופיה לאוטופיה ,אביגייל ,ישיעיהו-פז
1991  

כתב עת לחקר הציונות  ,ישראל ,'אנשים ובעיקר נשים בגדוד העבודה' ,אביגייל ,ישעיהו-פז
  151-178 ,)2004( 5 ,חברה ,תרבות ,היסטוריה ,ומדינת ישראל

 ,1920-1927: רעיון קומונלי ומציאות קיבוצית בגדוד העבודה בין השנים ,אביגיל ,ישעיהו-פז
  2001 ,תל אביב ,ל"חמו

כרך  ,כתבים ,בתוך מנחם מנדל פיטלזון ,'האשה המשתחררת בספרותינו' ,מנחם מנדל ,פיטלזון
  103-114' עמ ,ד"תרע ,ורשה ,אחיספר ,' א

  1971 ,חיפה ,שקמונה ,כתבים ומכתבים :אבשלום   ,אבשלום ,ברגפיינ

 ,ציון ,'מבחן ביחסי ההשכלה והמודרנה-מקרה: היהודייה המודרנית אשהה' ,שמואל ,פיינר
   453-499' עמ ,)ג"תשנ( ,ח"נ

  1929 ,תל אביב ,הפועל הצעיר ,לתנועת הפועלות בארץ ישרא ,עדה ,)מימון( פישמן

-1870 ,עיצוב ההתישובת היהודית בארץ ישראל ,תכנון האוטופיה הציונית ,תןדרק יונ ,פנסלר
  2001 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי והמרכז למורשת בן גוריון ,1918

   2007 ,תל אביב ,דביר ]1935: תל אביב[ ,חיי פועלת בארץ ,.הניה מ ,פקלמן

זרח אירופה במאה התשע יתרונה של שוליות בחברה היהודית במ ,נשים קוראות ,איריס ,פרוש
   2000 ,תל אביב ,עם עובד ,עשרה

. א ,יזרעאלי. בתוך ד: בתוך ,'של נשים בישראל נשיות וכוח ,זםיעל פמינ' ,אריאלה ,פרידמן
 מגדרמין  ,)עורכות(וי 'ביז- פוגל. ס ,נוה. ח ,חסן. מ ,הרצוג. ח ,כלב-דהן. ה ,פרידמן

  19-48' עמ) 1999 :תל אביב( ,פוליטיקה

- ז"תרס ,ירושלים ,שני כרכים ,ספר היובל לקורות המושבה ראשון לציון ,אהרון מרדכי ,פרימן
  ג "תרע

  1935-1939 ,תל אביב ,טבסקי. נ ,פרקי הפועל הצעיר

  1964 ,תל אביב ,עמיחי ,הבישול ומשק הבית ,ליאורה ,צוקרמן 



 

 

 1985 ,תל אביב ,עם עובד ,על שפת אגם סואן ,)עורכים(ואהרון ישראלי  מוקי ,צור

 :היהעליה השנ ,)עורך(ברטל ישראל  ,'תרבותי-טיפוסי העולים ודיוקנם החברתי'מוקי  ,צור
  282-293' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים

 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,על פני אדמה כאן ,)עורכים( חנינא פורתו ,תאיר זבולון מוקי ,רצו 
1981   

  1984 ,תל אביב ,עם עובד ,שץ והקבוצה האינטימית צבי :אביב מוקדם ,מוקי ,צור

 1991 ,תל אביב ,עם עובד ,סלוצקין. מ. פגישה עם א ,אהבה תכסה ,מוקי ,צור

 ,רמת אפעל ,יד טבנקין ,עיונים בתרבות הקיבוץ והתרבות הישראלית :כרעה ברוח ,מוקי ,צור
2007  

  1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,אישים ,העליה השניה ,)עורך(זאב  ,צחור

  ב "תשמ ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,ההסתדרות בראשיתה ,בדרך להנהגת הישוב ,זאב ,צחור

-1903 ,העליה השניה ,)עורך(מרדכי נאור  ,'התגבשות מנהיגותה של העליה השניה' ,זאב ,צחור
  26-36' עמ ,1984 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,1914

   1997 ,גבעת חביבהירושלים ו ,יצחק בן צבי ויד יערי יד ,תנועת חיים ,חזן ,זאב ,צחור

העליה  ,)עורך(ישראל ברטל : בתוך ,'צמיחת הזרמים הפוליטיים וארגוני הפועלים' ,זאב ,צחור
  215-234' עמ ,1997 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מחקרים ,השניה

  1984 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,ברנר וסיפוריו ,תנועה בנקודה ,עדה ,צמח

  1983 ,תל אביב ,ירושלים ,דביר ,כפי שנרשם בידי עדה צמח ,סיפר חיי ,שלמה ,צמח

  1996 ,תל אביב ,עם עובד ,1962-1973 ,פנקסי רשימות ,שלמה ,צמח

  1960 ,תל אביב ,עם עובד ,שנה ראשונה ,שלמה ,צמח

   1988 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,לבטים ומאוויי חלוצים ,הגות ,ב"קובץ תרפ :קהליתנו

  ז"תרצ ,תל אביב ,הוצאת ארכיון העבודה ,קובץ השומר

  1922 ,תל אביב ,דפוס הפועל הצעיר ,קובץ  :קהליתנו ,ידה'ג- כביש חיפה 'שומר הצעיר'קיבוץ ה

  1981 ,הבגבעת חבי ,יד יערי ,נות ראשוניםזיכרו ,קן השומר הצעיר בקליש

בתקופת העלייה הראשונה הישוב הישן והישוב החדש  ,המשך ותמורה ,יהושע ,קניאל
  ב"תשמ ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,והשנייה

  ג"תשי ,תל אביב ,דבר ,פתח תקווה ,אם המושבות ,.ג ,קרסל

  1955 ,פתח תקווה ,הוצאת מועצת פועלי פתח תקווה ,כובשים ובונים ,.ג ,קרסל

 ,ביבתל א ,הקיבוץ המאוחד ,על ראשית הרומן הקיבוצי: המחתרת הנפשית ,שולמית ,קשת
1995  



 

 

 1983 ,תל אביב ,משרד הביטחון, גן שחרב ,אסתר ,ראב

  ח"תשל ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,עיצבון ,אהרון ,ראובני

  1969 ,תל אביב ,עם עובד ,שמות ,אהרון ,ראובני

   1929 ,ירושלים ,מצפה ,נדודי עמשי השומר ,ביעק ,רבינוביץ

  1969 ,תל אביב ,תנועת המושבים ,אנתולוגיה ,מושבי עובדים ,)עורך(יוסף  ,רובין

 1987 ,תל אביב ,עם עובד ,ספר מאוחר ,חיה ,רוטברג

  1968 ,תל אביב ,עם עובד ,פרקי חיי ,ארתור ,רופין

איגרות  -מניה שוחט  :עם הזרם ונגדו  ,)עורכים( מוטי גולניו שולמית ריינהרץ ,יהודה ,ריינהרץ
   2005 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,1906-1960ותעודות 

  1943 ,עין חרוד ,עם עובד ,ראשית ,שלמה ,ריכנשטיין

- ברייר. ר ,אמיר. ד ,באום. ד: בתוך ,'הטרוסקסואליות כפויה והקיום הלסבי' ,אדריאן ,'ריץ
 ,מקראה: ללמוד פמיניזם ,וי'ביז-פוגל. ס ,חרובי. ד ,הלוי. ש ,גריינימן. ד ,'ברלוביץ. י ,גראב

   165-189' עמ ,2006 ,ל אביבת ,הקיבוץ המאוחד

  1989 ,תל אביב ,עד עובד ,ילוד אשה ,אדריאן ,'ריץ

 רוקם-גלית חזן ,רות קרק ,מרגלית שלה ,'ד גורדון לשוויון נשים"גישתו של א' ,עינת ,רמון
   147-161' עמ, 2001 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,העבריות החדשות ,)עורכות(

מוסד הרב  ,תעודות ,רשימות ,מאמרים ,עיונים :ספר הציונות הדתית  ,שרגאי. ז.שויצחק  ,רפאל
   1977 ,ירולשים ,קוק

   1951 ,תל אביב ,טברסקי. נ ,לא נכנעתי ,פועה ,רקובסקי

סיפורת נשים  ,הקול האחר ,)עורכת(ליל רתוק : בתוך ,'מכירה את זה אשהכל ' ,לילי ,רתוק
 261-346' עמ ,1994 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,עברית

 ,1914-1903,העלייה השניה ,)עורך(מרדכי נאור : בתוך ,'מורשת העליה השניה' ,ראליעז ,שביד
  37-43' עמ ,ח"תשמ ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי

בנייתה של : תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העליה הראשונה ,)עורכת(זהר  ,שביט
  ט"תשנ ,ירושלים ,מוסד ביאליק ,חלק ראשון ,תרבות עברית

   1993 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מונוגרפיה -אהרן ראובני  ,לחיות כדי לחיות ,ליגא ,שוורץ

  1984 ,תל אביב ,ספרית פועלים ,'קהילייתנו'בית אלפא בשישים ל  :ההר והבית ,דוד ,שחם

   2007 ,תל אביב ,בקיבוץ המאוחד ,מגדראתגר ה ,מרגלית ,שילה

 ,'פתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנייהכ ,1917-1911חוות הפועלות בכנרת  ,מרגלית ,שילה
   81-112' עמ ,)ם"טבת תש( 14 ,רהקתד



 

 

המקרה של בית : חדשה וחברה חדשה אשהחינוך נערות כאמצעי לעיצוב ' ,מרגלית ,שילה
 ,)עורכות(רוקם -חזן. ג ,קרק. ר ,שילה. מ: בתוך ,'1854-1914 ,רוטשילד-הספר אלווינה דה
  2001 ,ירושלים ,יד יצחק בן צבי ,מגדרציונות בראי הנשים בישוב וב ,העבריות החדשות

  83-105' עמ) 2004( 6 ,ישראל ,'האזרחית: בעלייה השנייה אשהלדמותה של ה' ,מרגלית ,שילה

: בתוך ,'הציונית בארץ ישראל בתקופת העליה השניהפעילותה של ההסתדרות ' ,מרגלית ,שילה
  88-103' עמ ,1997 ,ירושלים ,יצחק בן צבייד  ,מחקרים ,העליה השניה ,)עורך(ישראל ברטל 

בעליה הראשונה  אשהעל מקומה של ה? במפעל התחייה" חברה"או " עובדת"',מרגלית ,שילה
 121-147' עמ ,)ה"תשנ( 9 ,יהדות זמנינו ,')1903-1882(

תמורות ומפנה בהנהלה הציונית ובקרן הקיימת לישראל במהלך מלחמת העולם ' ,צבי ,שילוני
  163-189 'עמ ,)1996( 6 ,עיונים בתקומת ישראל ,'הראשונה

 ,תל אביב ,דביר ,יועסקיו ומסחר ,כל סיפוריו של טוביה החולב: טוביה החולב ,שלום עליכם
1988  

  1999 ,תל אביב ,עם עובד ,מוטל בן פייסי החזן ,שלום עליכם

תל  ,אוחדהקיבוץ המ ,עקבות פרשת אירה יאן ביצירת ביאליק :לנתיבה הנעלם ,זיוה ,שמיר
    2000, אביב

  1945 ,תל אביב ,מסדה ,ספר האידיליות ,דוד ,שמעונוביץ

  1971 ,תל אביב ,דביר ,עם רחל ושירתה, מרדכי ,שניר

עם  ,גורדון ומקורותיה בקבלה ובחסידות. ד.משנת א ,'יום קטנות'אור החיים ב ,אברהם ,שפירא
   1996 ,תל אביב ,עובד

   1981 ,תל אביב ,עם עובד ,ברל, אניטה ,שפירא 

תל  ,עם עובד ,יהודים חדשים יהודים ישנים ,אניטה שפירא: בתוך ,'דור בארץ' ,אניטה ,שפירא
   122-154' מע ,1998 ,אביב

   1977 ,תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,1929-1939 ,עבודה עברית ,המאבק הנכזב ,אניטה ,שפירא 

 ,יהודים חדשים ,אניטה שפירא: תוךב ,'המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה' ,אניטה ,שפירא
 248-275' עמ ,1997 ,תל אביב ,עם עובד ,יהודים ישנים

  1992 ,בתל אבי ,עם עובד ,חרב היונה ,אניטה ,שפירא
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Abstract 

 

The Zionist Woman: 

The Construction of Femininity in the Early Zionist Labor 

Movement: 

 1903-1923�

 

This research examines the modeling of femininity as part of the construction of the 

Zionist Labor Movement and its culture during the periods referred to as ‘the second 

Aliya’ and ‘the third Aliya'. The Zionist Labor Movement aspired to create a 

substantial change in the life of Jews, an extensive and fundamental change in all 

areas of life. This revolutionary concept included, from its onset, a change in gender-

related concepts - re-definition of masculinity, and to a lesser degree of femininity, 

and of the position and role of men and women in society. The attempt to realize this 

concept was accelerated with the beginning of the first wave of immigration that is 

connected with the Labor Movement – i.e. – the second Aliya – and became 

established following World War I, during the third Aliya. During this period, and 

within this group, the reference to femininity and to the role of women in society – to 

the creation of ‘the Zionist woman’ – is especially distinctive. This research links the 

shaping of the ‘the Zionist woman’ – a change in the concept of femininity and in the 

role of women in society, with the Labor Movement. 

During the period referred to as ‘the second Aliya’, between 1903 and 1914, some 

tens of thousands of Jews arrived to the Land of Israel, but this research refers only to 

a small group within these: a group of young, single people, who were committed to 

political reform, and who constituted the basis of the Israeli Labor Movement. The 

women in this group were a significantly small minority – between ten and thirty 

percent, but men and women alike were invested in the question of the roles of 

women in society, and of the shaping of the Zionist woman. Though this subject was 

marginal in the beginning of the period, it became increasingly central as it drew on. 
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During this period were cast the basic molds for the shaping of the femininity of the 

Labor Movement. These molds were influenced by Zionist women who were not part 

of the second Aliya – women of the first and second generations in the colonies of the 

first Aliya, and women in the city. The women of the colonies formed the actual basis 

for the struggle over the image of the woman of the second Aliya – they constituted a 

contrast to the concept of femininity that was common amongst the women of the 

second Aliya. The distinction between the domestic and the public, which 

characterized the first generation in the colonies, was an example of the way of life 

the women in the second Aliya wished to avoid. 

Another basis of the shaping of the woman of the Labor Movement was the lives of 

Jewish women in East Europe, and especially their status as young women in the 

Zionist movement and in other revolutionary movements before migrating to Israel. 

The widespread inclusion of Jewish women in East Europe in the labor market, as 

well as the political involvement of the younger of the women, reinforced the 

conception of the immigrants regarding their central role in building the new Jewish 

society in Israel. This conception was a basis to concepts that were widespread among 

men in the Labor Movement as well. 

This research treats four main areas, which constitute a basis for the shaping of the 

role of women in society, and for the changes in images of femininity. These areas are 

the role of women in the labor market, the role of women as domestic workers, the 

connection between woman and family, and the role of women in politics. In each of 

these areas there were overt as well as covert struggles between different conceptions 

of femininity and of the place of women in society. 

The first area, that of labor, and especially agricultural labor, was extremely central 

in the ideology and praxis of members of the second Aliya in general, and in the 

concept women had of themselves, in particular. Young women within the Labor 

Movement struggled in order to work in agriculture, and in order for this work to be 

considered part of the obligation of women in the Zionist Labor Movement – as a role 

for women. The importance of the agricultural work issued from a concept that 

viewed agriculture as part of the process of recuperation of the Jewish individual, on 

the route to reviving the Jewish nation – i.e., the obligation of each and every 

individual, men and women, to work in agriculture, derived from the connection 

between personal reparation and national revival. The struggle of women to work in 
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agriculture was initially an individual struggle by each woman separately, and it was 

of a Sisyphic nature – success was temporary, and did not serve as a basis for further 

success, not by those same women and not by others. In the second stage, professional 

training for women in agricultural fields was initiated. This training dedicated certain 

fields of the industry to women, fields that at that time were almost entirely excluded 

from the Jewish economy. Hence, these fields came to be considered to belong to 

women, and to be their expertise. These fields were considered to be the same 

agricultural fields in which women worked in agricultural societies in Europe as well, 

but in the Jewish economy in Israel, they were either non-existent or were ascribed to 

men. This move, which was accompanied by an organized struggle by the female 

workers over their role in society, changed the concept of femininity and added to it 

aspects of agricultural work. The womanly areas – dairy-farming, vegetable-growing, 

plant nursery and chicken-farming – didn't lose their status as prestigious fields, 

though they were considered to be feminine fields. 

The struggle over the domestic work was parallel to the struggle over the inclusion 

of agricultural work among the roles of the Zionist woman. To begin with, the 

widespread conception, especially among men, was that domestic works – cleaning, 

laundry and especially cooking – were part of the obligations of women. As a young 

group, detached from their parents, many of the men expected the young women to 

assume these roles and incorporate them into creating a home that will assist in 

alleviating the feelings of loneliness. Many women did, indeed, take this role upon 

themselves. However, at this stage the women sought to infuse the domestic work 

with a revolutionary aspect – these works lost some of their invisibility, and were 

transferred from the private-domestic sphere to the public sphere. The young women 

wished to emphasize this aspect of the domestic works, but more than once were 

faced with reluctance to accept the change. Many of the men perceived of these works 

as obvious, even when they were specially performed outside of the domestic sphere. 

Housework was almost never accepted with appreciation or ascribed any social status, 

even when they were taken out of the domestic sphere and performed in concert, and 

even for pay. They were perceived as part of the consumption formation, and not as 

part of the production formation. The identification of the woman of the Labor 

Movement with ‘the cook’ was a catalyst to the struggle of women to be incorporated 

in agricultural work. However, women did not neglect their domestic roles, and 
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continued to fulfill them alongside the agricultural work. At the next stage, they 

demanded that men to partake in these works, but only in very few groups did this 

stage actually take place. 

The process of family formation among the members of the second Aliya was 

mostly belated, and rather prolonged. During the first period, some of the members of 

the second Aliya created family substitutes in the form of various sized communes, 

several of which became later the first communal groups. Within these groups an 

effort was made to create egalitarian relations between men and women, relations that 

will be based on the concept of fraternity. This group was fairly distanced from 

images of ‘free love’, despite being a group of young adults at a distance from 

parental oversight. It is possible that this characteristic is related to the strength of 

women, who would have been the primary losers from unregulated sexual relations, in 

a world where contraceptives were hard to come by. The formation of families is 

generally connected to an overall stabilization and in the formation of the first 

settlements. Among the women of the second Aliya there was also an approach that 

was generally opposed to marriage and to families. This was mostly a latent tendency, 

but it did cause several of the central women in this group to postpone the formation 

of a family, or even to relinquish it entirely. Family was quite often conceived of as a 

contrast to work and to politics, and more than once the formation of a family 

hampered these latter fields of action. 

All of these fields were funneled into the formation of ‘the political woman’ – a 

central, though controversial, component of the woman of the second Aliya. Women 

were integrated into the political moves of the members of the second Aliya from its 

onset. Thus women were members of the political parties that were formed at that 

time, and wrote in the journals of the time. The inclusion of women in these moves 

was important to a large part of the leaders of the various political groups. However, 

there are scarce expressions, whether oral or written, by women during the first stage 

of this period. Moreover – treatment of the issue of women and their place in society 

did not come up for discussion until 1910, despite the individual struggles by women 

over their place in the labor market. This silence of women is also related to a more 

extensive concept within the Labor Movement, which viewed concrete action, and 

especially work, a much more important force that the political action and speech. 

However, several of the women understood that they would not be able to make 
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substantial and stable achievements in shaping their role in society without a politics 

of organization and speech. As a first step, this insight led to a convention of female 

workers at the Kinneret farm in 1911. Following the convention, the Maidens Farm 

was established, which was not only a women’s agricultural school, but also the 

melting pot for the Women Workers Movement, which was established at a 

convention in Merhavia in 1914. This organization was a representative and 

acknowledged democratic organization. The Women Workers Committee represented 

their interests in-between conventions, which were held every year. The organization 

was a key factor in enabling their achievements in the areas of agricultural and 

domestic work. It created a rather wide support group in the areas of education and 

family. The uniqueness of this organization lies in its being separate, on the one hand, 

from the general organizations of Zionist workers, but on the other hand common and 

committed to them. The women who acted as part of it did not step down from the 

political frameworks in which they were active before, though they sometimes grew 

apart from them. 

In all four areas, a characteristic mode of operation can be traced for women in the 

Labor Movement, who acted towards a revolutionary reshaping of the roles of women 

in society. This pattern is based on the commitment of women to society in general – 

to Zionism and to the forming of society, while creating separate fields of activity for 

women, in which they are not a threat to the acts of men, and are given more latitude. 

So it was with their entrance to new fields of agriculture, so it was later on with the 

continued responsibility for part of the housework, and so it was with the 

establishment of the separate political organization. Their commitment to family and 

to motherhood was also perceived as part of their commitment to the nation. 

During World War I many of these achievements were given expression, though 

there were also quite a few disappointments. The organization of women, and the 

existence of separate groups of women in their fields of expertise, enabled many 

women to survive the period of war-induced crisis. Demands of female workers for 

special treatment of the needs of women were granted an ear due to the organized 

movement. The Women Workers Committee acted, throughout most of the war, to 

alleviate the condition of women in these harsh times. The end of the war, and 

especially the enlistment to the Jewish Brigade in the British army, exposed the 

weakness of the female workers and the weakness of the re-formation of the new 
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woman. Women were highly active in organizing the volunteering to the brigade, and 

even volunteered themselves, but there was no room for the volunteering of women to 

the British army in this framework. Hence the brigade remained mostly male, a fact 

that excluded women from several of the key political moves of the time, including 

the formation of the largest workers’ party – Ahdut haAvoda (Labor Union). 

With the end of the war began the second immigration wave of the Labor 

Movement - the third Aliya. There were many similarities between this wave of 

immigration and the one that preceded it, but there were also differences. The third 

Aliya was a period of institutionalization of many of the patterns that were formed 

during the second Aliya. These patterns were faced with quite a few challenges, in the 

image of younger women, who defined their aspirations differently, and in opposition 

to, the institutionalized and affixed Labor Movement and its institutions.  

The encounter of the two groups was not simple. Many women in this newly-

arrived group claimed that the struggle for the role of women in society had ended 

successfully – especially following the Bolshevik Revolution, but also due to the 

enfranchising of women by some of the countries of the West during that period – and 

hence tended to avoid this subject. The women of the second Aliya disagreed with 

this assumption, but were also tired of the constant struggle, and expected the younger 

women to replace them. This encounter was hence uneasy, and brought with it much 

disappointment, especially to the senior women of the second Aliya. 

However, many young women still struggled for their place in society, especially 

when faced with difficulties. In these struggles, the senior women served more as 

support. Their proximity to the establishment, and especially the practices of struggle 

that they had developed during the previous period, enabled the young women to 

integrate themselves into the productive work not only in the country, but in the city 

as well. Thus they began creating unique fields for women, especially in the 

construction industry. This move was severed both by the economic crisis and by the 

lack of occupational instability of women, which had to do in the formation of 

families, but also in their aspiration to become part of the communal groups. An 

additional channel that was established in favor of women in the city was the Women 

Worker Farms, which were intended to train women for agricultural work and bring 

them into the communal groups with knowledge that will also enable empowerment, a 

move that was partly successful. 
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The central move in the period of the third Aliya was in the area of communal 

settlement. Though members of the communal settlements were not a large part of the 

members of the Labor Movement, they were considered to be the frontier of activity 

and the ideal model. As such, the roles of women in these groups, and their status, 

serve as a cornerstone for understanding the shaping of femininity in the Labor 

Movement. The place of women in the communal forms of settlement that were 

created during this period exemplifies both the achievements, the challenges and the 

disappointments of the new and revolutionary place of women in the society of the 

Labor Movement. In all of these forms of settlement, attention to the issue of women 

is apparent, not only as a mother or a house-keeper, but as part of the world of labor 

and politics of the settlement, and as an integral part of the construction of the new 

society. This attention did not necessarily result in far-reaching achievements, and 

sometimes the actual encouragement for women to be integrated in society, in a 

significant job and in local politics was lacking. However, in most of the new forms 

of settlement, new agricultural fields were established, that were considered to be 

work areas of women, while on the other hand the house-work was taken out of the 

domestic sphere and lost its invisibility, though it clearly remained the role of women. 

There was also a difference between the various forms of settlement. The restricted 

size of the communal group enabled more flexibility in the work roster, and hence 

enabled more women to find a productive and fulfilling work. Alongside this, men 

were also placed in service-oriented work. The strict work roster in the large Kibbutz 

was less comfortable to women, and many times marginalized them, mainly into non-

productive and low-status work. Actually, it was the family-based farm in 'Moshv 

Ovdim' (workers’-settlement), which was considered to be more conservative, 

initially enabled women to integrate more fully in the productive work, and it was 

there that the participation of women in management was firmly fixed through 

securing their place in the committee managing the settlement. The Kibbutz of the 

haShomer haTzair movement was different from the other forms of settlement in 

more than one way, especially since it was the outcome of a different group, made up 

entirely of members of the third Aliya, without participation by the more senior 

immigrants. Within this group there was almost no discussion of the issue of women, 

and no agricultural fields that were intended for women were formed. On the other 

hand, the manner of proceeding in the Kibbutz, which was based on intimate 
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conversation, enabled women a more complete participation in the public sphere of 

the Kibbutz. 

The institutionalization of the politics of women within the Labor Movement is the 

peak of this process, but also the beginning of its end. The Women Workers Council 

was established out of protest over the small number of women in the founding 

convention of the Histadrut - the Zionist Federation of labour in 1920. This 

disappointment was given expression in the convention itself, and induced a change, 

though minor, in the perception of women’s representation in this organ. The women 

workers demanded a separate, and more extensive, representation, and elections were 

called among the women members of the Zionist organization for representatives in 

the executive. Thus was established the Women Workers Council, the uniqueness of 

which lies in its being an organ that is both separate and at the same time a part of the 

Zionist organization, as was the Women Workers Movement in the time of the second 

Aliya, but in a more established manner. The balance between the separate 

proceedings and the integration in the institutions of the Histadrut enabled the 

management of a politics that is at one and the same time separate and yet draws on 

the strength of the group. The concept that served this delicate balance was a ‘politics 

of duties’, as opposed to a ‘politics of rights’ – i.e., a struggle over the participation in 

the construction of society, and not only over the distribution of its fruits.  

However, only very few women were willing to turn politics into the center of their 

lives, and most preferred education and agriculture. During the 1920’s, then, the 

political channel was neglected, and when it once again became active, it was 

weakened due to overarching moves in the Histadrut to impose a central authority.  

The failures of the struggle, however, should not obstruct the view of its great 

successes, in significantly changing the image of the woman of the Zionist Labor 

Movement. Focusing on the failures was important for women of the time to continue 

their struggle, but in retrospective, the achievements of this struggle are more 

significant than its failures, and stand out especially in light of the historic context of 

the beginning of the 20
th
 century. In a period when women in well-established 

countries were struggling for their right to participate, even minimally, in politics, in a 

period when the countries where women were granted the right to elect and be elected 

were but few, the freedom of women in the Labor Movement to select their 

independent path in life, in work, in family and in politics grew immensely. This 
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freedom was the result of a change in the conception of femininity and of an increase 

in the political power of women. This freedom was not complete, neither was it 

similar to the freedom of men, and it also included the seeds of its retreat. However, it 

also held the potential to continue the struggle for the active participation of women in 

the shaping of their own lives and in shaping the Jewish national society in Israel.  
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