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האלמנט היותר מתאים לתפקיד של '
  'איכרות ופועלות חקלאיות

ת ציונית במושבות בתקופת נשיּו
  יהייה השניהעל

  

  

  גילת גופר
  
  
  

 עם העלייה ,יה החדשהי העבר, הציוניתבתודעה ההיסטורית מקושרת יצירת האישה

פי שהצטיירה בדימוי הציבורי דמותה של אשת העלייה השנייה כ. השנייה

ומשפיעה על , הנשים היהודיות בתקופות שקדמו להדמות שונה מ, ובהיסטוריוגרפיה

 נשות העליה השניה ראו 1.תפישות הנשיות ועל התנסות הנשים בתקופות מאוחרות יותר

, עצמאית בתפישה ובמעשה,  פעילה–' אישה ציונית' טיפוס חדש לגמרי של את עצמן

 –ובשם מאוחר יותר , באמצעות אידאולוגיה לאומית וחברתיתשמה הפועלת להג

 מיד לאחר עלייתן למושבותת הצעירות הגעעם החל של טיפוס זה עיצוב ה 2.חלוצה

                                                           
נשים בחיי היום יום , 'רן אהרנסון:  למשל,כמה מאמרים שנכתבו לאחרונה סותרים דימוי זה  1

ירושלים ,  העולמי העשירי למדעי היהדותדברי הקונגרס', בראשית ההתיישבות היהודית בארץ ישראל
האישה בראשית , בין איכרים לפועלים', ארצי-יוסי בן; 305-311' עמ, כרך א, חטיבה ב, ן"תש

, אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות, )עורכת(יעל עצמון : בתוך', ההתישבות בארץ ישראל
, מרגלית שילה; 309-324'  עמ,)ראשית ההתיישבותבשה י הא,ארצי-בן :להלן( ה"ירושלים תשנ

', )1882-1903(על מקומה של האישה בעלייה הראשונה ? במפעל התחייה" חברה"או " עובדת"'
  .121-147' עמ, )עובדת או חברה,  שילה:ןללה( )ה"תשנ (9כרך , יהדות זמננו

 במובן נקודת המפנה ביחס לדמות האישה הציונית בהיסטוריוגרפיה אינה קשורה בעלייה השנייה  2
כפי , אידאולוגי של המושג- אלא למובן הסוציולוגי, 1903-1914כל מי שעלה בשנים  –הרחב 

טובה , אותם צעירים ממזרח אירופה שעלו בגפם כדי ליצור חברה חדשה: שהגדירו יהודה סלוצקי
         ,1973אביב - תל,מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, יהודה סלוצקי. לישרא- בארץ, יותר
 . 146' עמ
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 בין אמצע העשור הראשון לאמצע העשור השני –בעקבות תקופת חניכות באירופה 

  . למאה העשרים

הצעירות פיותיהן של רבות מימתוך סתירה בין צה נוצר' החלוצההאישה הציונית '

ששרר המצב הפיזי והחברתי  לבין , עם חבריהן הגבריםלשוויון מלא וכמעט מכני

 והמצב החברתי קשיי העבודהעם , כמו הצעירים, הצעירות בבואן התמודדו .במושבות

 בכלל ובחברה נשים בחברהל תפקיד העאך קשה יותר הייתה ההתמודדות . במושבות

אולם גם חבריהן התקשו ,  ביטאו כלפיהן זלזול וביטולשי המושבות אנ3.הציונית בפרט

בפועל הלכה ונוצרה תפישה מקבילה . פעילההחדשה והלהתמודד עם דמות האישה 

  .  שהתגלמה לא פעם בבת המושבה,נשיות יותר של ושמרנית

את טיפוס האשה החלוצה אשר השם הולם 'כי , רבות מנשות העלייה השנייה טענו

 היו  טיפוס זההמצע והגרעין שממנו צמחם לוא 4.'גשים רק עם העליה השניהפו –אותה 

 הייתה זו .שם ותפישת הנשיות שרווחהובמיוחד הנשים במושבות , ונשים שקדמו ל

 עצמו פרח תהליך בו ה.המשכיות ומרד,  בה חברו השלמה וביקורת,צמיחה דיאלקטית

 הן .טיפוס חדש ומהפכני עצמן כראוהנשים הצעירות . התפתח ממנו ניצןלא זיהה את ה

הן ניזונו מדימוין . והשפיעו עליהןו הושפע, יצאו נגד נשות המושבות אבל גם נעזרו בהן

 לתפקודן הן בואף נעזרולדימוי שרצו ליצור כהיפוך ,  כתמונת מראההאחרונותשל 

   5.במושבות

תרבות  היוותה נדבך ביצירתה של, שהייתה פרי מפגש זה, התמורה בתפישת הנשיות

יוחדה בציונות  , כמו בתנועות לאומיות אחרות6.ישראל-עברית חדשה בארץלאומית ו

מאז ,  עם זאת.אישה החדשהלמאשר בניית הגבר היהודי החדש תשומת לב רבה יותר ל

 7. בחברהתפקידיהראשית הציונות קיימות גם התייחסויות לדמות האישה הציונית ול

                                                           
האישה , שולמית בלום: למשל. כמה מחקרים נכתבו על נשות העלייה השנייה ועל השבר שחוו   3

דפנה יזרעאלי ודבורה ; ם" תש,אביב-תלאוניברסיטת  ,.א. לקבלת תואר מגמר  תעבוד, בעליה השניה
 ירושלים ,מחקרים :העליה השנייה, )עורך(ישראל ברטל : בתוך', הפועלת בעלייה השנייה, 'ברנשטיין

 . 306'  עמ,1997
, תיקי חיותה בוסל', דגניה אקיבוץ ארכיון , )1929(' פרובלמת תנועת הפועלות, 'חיותה בוסל, למשל   4

: למשל,  גם מחוץ לתנועת העבודה הצביעו על ייחודן של נשות העלייה השנייה.רשימות שונות
  .14.3.1913, הפועל הצעיר', לשאלת הפועלות החקלאיות, 'שרה טהון

 Margalit Shilo, ‘The Double or Multiple Image of the: ראו, להיווצרות כמה דגמי נשיות ציונית  5
New Hebrew Woman’, Nashim, Vol. 1 (Winter 1998), pp. 73-94  

 ,ציון', )1890-1920( וארץ ישראליות מיגדר: מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב, 'מלמן יביל   6
  . 246'  עמ,)מן השוליים, מלמן: להלן ()ז"תשנ(סב ' חוב

, )Yuval-Davis( לאומיות נהוג להזכיר את מחקריה של נירה יובל דייויס –בעניין הקשר מגדר   7
במאמר זה העדפתי להסתמך . במיוחד בנוגע למרכזיות המגדר בהבניה לאומית ולתפקיד האימהּות

 ,Ida Blom, 'International Comparison', in Ida Blom, Karen Hagemann, Catherine Hall (Ed.)על 
Gendered Nations: nationalisms and gender order in the long nineteenth century, Oxford 2000, 

pp. 11-15 ) בלום מתייחסת ללאומיות כחלק מהמודרנה ורואה בה גם ). לאומיות, להלן בלום



  I  125   יהייה השנית ציונית במושבות בתקופת העלנשיּו

 –העבריה ,  האישה הציונית–יצובה של דמות זו לאחרונה נכתבו מחקרים אחדים על ע

   8.מזוויות מגוונות ובמגזרים שונים

 הוא לעתים קרובות סמוי או ,כמו מאבק מגדרי, חברתית-תרבותיתמאבק על הגדרה 

חברתי שנגדו מתנהל -התרבותישכן חלק ממטרותיו הן לחדור אל תוך המרכז , חתרני

שינוי היכן התרחש הקשה לעתים לאתר  לכן . או להתגבר על דימוי רווח,המאבק

 אור כתשופהמאבקים והשינויים  חשיפת. הולידוהוואת המאבקים שבתפישת הנשיות 

מבני העומק השוררים בה , חריםהשתקפותה בעיני א, יעודה, זהותה,  החברהעל מהות

  . והיחסים הרווחים בקרבה
 וערוץ נסותהתהערוץ :  לפחות בשני ערוציםות ומשתנות נשיות נוצרתפישות

 מקומן הקונקרטי נאבקות נשים עלבערוץ ההתנסות ). של נשים ונשיות(האידאל 

 ותחיובי :ותמורכבתבניות פועלים כוחות שמעצבים האידאל בערוץ . בחברה ובעשייה

נוטלים בשני הערוצים . ות ומעשיותרומנטי, אידאולוגיות ואנטי אידאולוגיות, ותושלילי

ישראל של -  ארץ–ובמקום בהם עוסק מאמר זה ל בתקופה אב,  נשים וגברים כאחדחלק

בעיקר בגלל , יצירת תפישת הנשיותכוח רב יותר בהיה לגברים , ראשית המאה העשרים

נשות ,  בשל מכשול השפה וגם מסיבות נוספות.נגישותם לשפה העברית ולכתיבה

 הספרות בתחוםחסרונן בולט בעיקר . 1914–1903העלייה השנייה מיעטו לכתוב בשנים 

 10.בחן במאמרי וככזה י, מזווית ראיה של גברים בעיקרנשיהדימוי ה כך נוצר 9.בדיוניתה
                                                                                                                                   

 לאומיות לא כקשר מכשירני בלבד אלא כקשר – את הקשר מגדר היא מעמידה. פרוייקט של שחרור
אבל גם משאיר אותן מחוץ , ובכלל זה אמנציפציה, שמכליל נשים בתהליכי המודרנה, מורכב

שהייתה כלי למודרניזציה של , ֶהְקשר מורכב זה מתאים במיוחד לתנועה הציונית. לתהליכים אלה
  . העם היהודי

? התשמע קולי, )עורכת(יעל עצמון : בתוך', האישה הציונית האידיאלית ',רחל אלבוים דרור: למשל   8
חקר נשים , 'דבורה ברנשטיין; 95-115' עמ, 2001ירושלים , ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית

,  שילהרגליתמ:  בתוך,'כיוונים חדשים ותובנות שבדרך, נקודת מוצא: בהיסטוריוגרפיה הישראלית
ירושלים , שוב ובציונות בראי המיגדרי נשים בי:העבריות החדשות, )עורכות(קם רו- חזןליתג,  קרקותר

      , בקורת ופרשנות', פנים רבות לה –האשה העברייה החדשה , 'מרגלית שילה; 7-25'  עמ,2001
, מיכאל גלוזמן: למשל, מחקרים מעטים יותר נכתבו על גבריות וציונות. 7-17' עמ, )2000 (34' חוב

             ,)1997 (11  כרך,תאוריה וביקורת, 'ילנדוניות באלטניציונות ומ, הטרוסקסואליותהכמיהה ל'
 .145-162' עמ

ספרות , ופחות מזה, מכתבים ומאמרים מעטים של נשות העלייה השנייה התפרסמו באותה תקופה  9
שעיקר , בארוןסיפוריה של דבורה ופיעו רשימות אחדות של יהודית הררי וכן ההפועל הצעיר ב. יפה
. של אירה יאן, מעניין ביותר, סיפור אחד התפרסם האחדות ב.נם בהווי העיירה היהודית באירופהיעני

, אמהות מיסדות,  דן מירון,ראו גם. ת אך לא כתבה ספרוהאחדותרחל ינאית הייתה בין עורכי וכותבי 
 ל"הנ: בתוך', ה את זהכל אישה מכיר, 'לילי רתוק; 12-13' עמ, 1991אביב - תל, אחיות חורגות

. 261-346' עמ, )כל אישה, רתוק: להלן (1994אביב -תל,  סיפורת נשים עברית:הקול האחר, )עורכת(
יפה : ראו, אך הן לא היו מהעלייה השנייה, היו נשים שכתבו בתקופה זו, בניגוד לעמדת רתוק

, בקורת ופרשנות', ישובבספרות הנשים בתקופת הי" ישראלית-ארץ"בחיפוש אחר דיוקן ה, 'ברלוביץ
 .2003אביב - תל ,שאני אדם ואדמה', הקדמה, ')עורכת(ל "הנ; 100-102' עמ, )2000 (34' חוב
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כוח רב כמייצגות נודע ליצירות ספרות שכן  , מקור מרכזיהמהווהבדיונית  הספרות

 מייצרים מראית עין דיונייםבטקסטים . מגדריות ואחרות,  תפישות חברתיותוכמעצבות

. תפישות אופייניות לקבוצות חברתיות אווירה של תקופה ושל מציאות ובכך משקפים

  11. וסביבתו הקרובה והרחוקההיצירות משקפות דרכי חשיבה ודרכי חיים של היוצר

השפיעו , בנוסף. יום- תפישות וחיי היום, קטעי הספרות ישמשו אם כן להבנת הלכי רוח

, קבוצות קוראות על באופן ישיר :היצירות על מעשיהן וחשיבתן של קבוצות שלמות

 עיצוב –הספרות תיבדק ככלי לבניית התרבות . על קבוצות שאינן קוראותבעקיפין ו

לשוליים אלה מהמרכז  תפישותלהעברת ו, נורמות התנהגות תפישות חברתיות ווקיבוע

שהחלו להתפרסם בשלהי ,  במקביל אסתייע בזיכרונות נשות העלייה השנייה.להפך וא

מקורות אלה מאירים את התקופה , הן מיעטו לכתוב עד אז כיוון ש12.שנות העשרים

  . ובעיקר את הלך רוחן של הצעירות

אחר , מאמר זה מבקש להתחקות אחר התנסות נשות העלייה השנייה במושבות

יובאו , ראשית. תפישות הנשיות שעוצבו בתקופה זו וההשפעות ההדדיות בין שני אלה

ומצד שני , שת הנשיות שרווחה במושבות מצד אחד תפי–נתוני הפתיחה של התהליך 

יבחן המפגש , בהמשך. התייחסותן של נשות העלייה השנייה לנשיות לפני עליתן לארץ

בין אנשי העלייה השנייה לנשים במושבות ובעיקר יחסם של אנשי העלייה השנייה 

. שהתחיל בחיבה הדדית ונגמר באכזבה, המבוגרות והצעירות, לנשות המושבות

, מונה תבדק התנסותן של נשות העלייה השנייה במושבות מול האיכריםלהשלמת הת

לבסוף אציג כמה תפישות נשיות שנוצרו והשתנו . בנותיהן ואל מול חבריהן, האיכרות

  .מתוך מפגשים אלה

עניינו של מאמר זה בעיצוב האישה הציונית בתקופה מרכזית ביותר בהיסטוריה 

שנים  העברית  והתרבותשפיעו על החברההשנשיות ובהיווצרות תפישות , הציונית

 במסגרת התרבות העברית מהווה מקרה ות מגדריתפישותתהליך היווצרות . ארוכות

לדרך בה היוו יחסים אלה , ים בין העליות הראשונותימבחן לבדיקת היחסים הדיאלקט

                                                                                                                                   
, יוסף גורני, ראו.  בשפה זוכתבו וקראו עוד פחותעברית וידעו עלייה השנייה מעטות מה יםנש  10

) 1970 (כרך א, נותהציו', 1904-1940 "העליה השניה"השינויים במבנה החברתי והפוליטי של '
עיצוב הנשיות מזווית . עוד על כך בהמשך. 216 'עמ, )השינויים במבנה החברתי, גורני: להלן(

, מין זה שאינו אחד', כך עושים כולם, 'לוס איריגארי, ראו למשל. גברית רווחת גם בתקופות אחרות
  . ואילך27' עמ, 2003אביב - תל

סבתות ושירה של אסתר ראב " תרבות= גבר , טבע= אשה ": במלכודת המשוואה, 'יוסף-חמוטל בר   11
; 337 'עמ, אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות, )עורכת(עצמון :  בתוך,'קדושות בירושלים

רעיה כהן ויוסי מאלי : בתוך', א גדולושהערות קטנות לנ: ספרות והיסטוריה, 'מנחם דורמן
  .33' מ ע,ט"ירושלים תשנ, ספרות והיסטוריה, )עורכים(

דברי  ותנועת הפועלות בארץ ישראל, )מימון(ספרה של עדה פישמן , זיכרונותיה של שרה מלכין  12
 .יצאו באותה התקופה, )ץ"אביב תר- תל(רובשוב -בעריכת רחל כצנלסון,  מאסף: פועלות
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צמיחת ניתן אף ללמוד מכך על ישראל ו-בסיס לבניית חברה ותרבות עברית בארץ

  . בתקופות מהפכניות בכללמגדריותתפישות 
  

   תפישות של נשיות על סף תקופת העלייה השנייה–בטרם מפגש . א
במרכזיות אנשי העלייה נהוג לתלות את הדימוי הירוד של מושבות העלייה הראשונה 

 סבלו המושבות והאיכרים הגעתםאבל עוד לפני . בתודעה הציונית והישראליתהשנייה 

 הביקורת כלפיהם התמקדה בתלותם 13.ועה הציוניתמדימוי נמוך למדי בתנ

משקיהם מהאיכרים שהרחיקה את שכירה הבעבודה , באפוטרופסות הברון רוטשילד

לכל אחת מהטענות נגד המושבות והאיכרים נלוותה טענה נגד . משק המונוקולטוריבו

 ן ה.מדו בחזית הקשר עם האפוטרופסותע, ובמיוחד הצעירות, הנשים.  במושבותהנשים

ירקות  –שכן הענפים החסרים ( המשק המגוון נזקף לחובתן םצמצו, מיעטו לעבוד

והוחזקו כאחראיות לזהותן העברית החיוורת של ) נתפשו כענפים נשיים –ומשק חי 

 , נשללה מהןתהילה ההרואית המעטה לה זכו בני זוגן האיכריםה אפילו 14.המושבות

 גורם מרכזי  הנשים היוו.'בת האיכר'או , 'אשת האיכר' – אלא 'איכרות'רוב לא נקראו ול

  . התברגנות וההתפוררות של המושבותהבתהליך 

השתרשה במושבות הגישה כי הן  עשרים שנות קיומן הראשונות במרוצת, מנםוא

גינונים בורגניים אימצו האיכרים ובמיוחד האיכרות . בורגנות האירופיתחלק מה

, הוילונות' :תיאר הוויה זוחיים חיסין . ביחסם לבריות ובחינוך ילדיהם, בבתיהם

אמנם . גן עדן קטן –בקיצור ; הרצפה נקיה; צחורים בלי רבב –המגבות , המפות

ת שם תמיד יוהיא נרא, מצטמצמת כולה בין ארבעת הכתלים] של האישה[עבודתה 

הפרדה בורגנית אופיינית בין המרחב שררה מושבות ב 15.'לבושה בהידור ואף בגנדרנות

טיבה היאסתר ראב .  המשק החקלאיאתכלל ש ,הגברי,  למרחב הציבורי, הנשי,הביתי

, הגברים בעבודה; החצרות נחות בדממה שלפני הצהרים':  את הסגרגציהשרטטל

   16.'[...]הנשים במטבחים , הילדים בבית הספר

 17.נשות המושבות עבדו במשק והיו פעילות גם במישור הציבוריאחדות מ  

ו מיעוט והן הי. בסקי' כמו הסופרת ואשת הציבור נחמה פוחצ,ן בלטו והשפיעוחלק

                                                           
יוני  (א"ד סיון תרנ"כ- ג" י,המליץפורסם לראשונה ב', אמת מארץ ישראל, 'אחד העם: ראו למשל   13

, חיים חיסין; )משני מסעותיו, שני מאמרים(כד - כג'  עמ,1947אביב - תל,כל כתבי אחד העם, )1891
אביב - תל, מסע בארץ המובטחת, חיים חיסין, הספרכאן יצוטט מ. ווסחודבסדרת מאמרים בעיתון 

  ). מסע, חיסין: להלן(ב "תשמ
, מסע , חיסין, גםראו .32'  עמ,)ליםדור מעפי, יפה: להלן (1983אביב -תל, דור מעפילים, הלל יפה   14

  . ועודרט' עמ, כל כתבי אחד העם', בתי הספר ביפו, 'אחד העם; 317, 148' עמ
  .121' עמ, מסע ,חיסין   15
  .67'  עמ,)גן שחרב, ראב: להלן (1983אביב - תל,גן שחרב, אסתר ראב   16
  .213-215'  עמ,ראשית ההתיישבותבשה י הא,ארצי-בן   17
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מצאו דרכים שונות אחרות . בתחילת המאה העשרים אך זכו להערכה מצד רבים

 נוצר ,כך למשל. ה הציונית מבלי לשבור את החלוקה בין בית לחוץילהשתתף בעשי

. במושבותפחו כמה נשים י אותו ט',לאנשי המושבות'או ' בית ועד לצעירים'הביטוי 

כדרך הנשית הנכונה למלא מחויבות חברתית ולהיות מעורבת ה פעילות זו תואר

  18.בפוליטיקה

, הסתירה בין התפיסה הרווחת של נשיות לבין שיתופן במעשה הציוני, למרות זאת

היא התבטאה דווקא בתפקיד הלאומי . חזרה ועלתה לא פעם בכתיבה על המושבות

 אבל 19, רבים על אימהותן לשבחים אמנםזכוהמושבות נשות .  האימהּות–הנשי מכולם 

,  עם הצרכים הלאומיים התנגשה לעתים–לכל הדעות לאומי   תפקיד–הדאגה לילד 

 דהיינו לא – לא בטוחים ובעלי אופק מטושטש, נוחיםהיו לא שכן החיים במושבות 

, פי דימוי רווח- על. היה ברור מה העתיד המצפה לילדים במושבות או מחוץ להן

עד כדי ,  ויתוריםהמהית חייביה מכשול למפעל הלאומי והדאגה האתוויההאימהות 

 בלתימהותן היא אולי אידאלית אבל י נשות המושבות תוארו כמי שא20.ירידה מהארץ

מהות יראו בנישואין ובא, למדו ורכשו מקצוער שאבנות המושבות ש פלא אין. ציונית

  21. מגבילגורם

הפגינו גילויי , הראשונות' הנשים הציוניות' למעשה היוש ,נשות המושבותמקצת מ

 בתוך הבית ו לרוב רובן עלו כחלק ממשפחה ותפקד.עצמאות והתנערות ממסורות העבר

נשיות : רק חיזקו מגמה קיימת מושבותבססות החיים בהגיל והת, הזמן. והמשפחה

בקרבן הופיעו עם זאת .  והתרחקות מהמרחב הציבורי,המבוססת על בית ומשפחתיות

 הדור השני של –בנותיהן וביתר שאת בקרב ,  של אישה ציונית חדשה ומהפכניתםניצני

                                                           
: להלן (240, 43, 33'  עמ,1941 ראשון לציון, א"התש- ב"ראשון לציון התרמ, )עורך(יץ דוד יודילוב   18

 מהדימוי הבורגני על סלונים ספרותיים ופוליטיים שתיאור זה שאובדומה . ועוד )ראשון לציון
אהרון מרדכי .  בעזרה סוציאלית ורפואיתועסקשארגונים נשים במושבות הקימו גם . באירופה
, אליעזר טרופה; 105'  עמ,ג"תרע-ז"ירושלים תרס, ובל לקורות המושבה ראשון לציוןספר הי, פרימן
  .64-65'  עמ,1948פתח תקווה , )ח"תש-ח"תרל( למלאת שבעים שנה לפתח תקווה :ראשית

        ,גן שחרב, ראב; 26'  עמ,)בין הכרמים, הררי: להלן (ז"אביב תש- תל, בין הכרמים, יהודית הררי   19
חות מראש ובשנות החמישים זכו נשות המושבות לתשב.  ועוד57' עמ, שון לציוןרא; 23' עמ

לרגל סיום קורס , 'ת דבורהובעקב' שהעלה על נס את הקרבתן בנאום בשם ,גוריון- דוד בן, הממשלה
  .77-78' עמ, כרך ג, 1952אביב -תל, חזון ודרך, 1951קצינות במארס 

, סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ: תוךב', חטאת אפרים, 'יהודה-חמדה בן, למשל   20
. )1903 (ג" בשנת תרסההשקפה הופיע לראשונה ב,21-34'  עמ,)סיפורי נשים: להלן (1984אביב - תל
  . 45-52' עמ, 1989אביב -תל, דבש מסלע', למצוא את בני רכב, ' נורית גוברין,ראו

זהו תפקידן האולטימטיבי של . מרכזי בלאומיותלאימהּות מקום . 246'  עמ,מן השוליים, מלמן   21
-לביה פוגליס: הקשורה בתנועת העבודה, מזווית אחרת. 9' עמ, לאומיות, בלום, ראו למשל. נשים
       , )א"תשנ(ו ' חוב,  שורשים',)1910-1948(, המקרה  של נשים בקיבוץ, אמהות ומהפכה, 'ויא'זיב
  .143-162' עמ
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ו ילדות ונעורים ווך כמעט שווה לבנים וחנ זכו לחיהאחרונות. נשות המושבות

    22.משותפים

ן שתיעל מאפיין מהפכני בתפמלכתחילה זיכרונות נשות העלייה השנייה מצביעים 

ן נ כבר בטרם עלייה התכוונו לצמצום הפער בי.ן בפרטובתפישת הנשיות שלה, בכלל

השכלה עברית בדומה לגברים רכוש הן התאמצו ל:  את עצמן כעצמאיותראולגברים ו

 רבות 23. הבית והמשפחהותמחוץ לגבול –והיו שותפות בפעילות פוליטית ענפה 

ות  ראו בהחלטתן לעל,'משני החברה'ו' משני העולם'מהנשים שהחליטו להיות חלק מ

המעשה הנועז של הגירה עצמאית לארץ חדשה . מעמד נשי חדשיצירת  בסיס להנחת

בין והבדלים בין נשי לגברי שבמסגרתה יטושטשו ה, נשיותתקוות לנשא בחובו ושונה 

תרמו  באירופה הקשר הנדוןההתפתחויות ב.  גברייםםתפקידים נשיים לתפקידי

  24.להעמקת האמונה בתמורה המתדפקת

בלבול בקרב חוללו תחושת  תקווה הגדולה אצל הצעירות יכוהפתהליכים שה

. הם לרבים ממובן מאליונשים לא היה ההשינוי במעמד . הצעירים שעלו איתן ארצה

  : בחורףרומן בבהירות באת זטא יברנר ביוסף חיים 

, הייתי, "האמנציפציה של נשים"ולפיכך שהיה מזדמן לי אז לדבר על 

אבל בתוך כך הייתי ,  את משפטי התוכימגלה בין תיבה לתיבה, אמנם

עד שסוף סוף היתה החלטתי נעשית , מעיר הערות והערות להערות

שהאשה דומה בכלל  – דבר שאין צריך לדון עליו הוא ...אחרת לגמרי

מן " קאואלירים"שאנחנו אין אנו , דבר שאין צריך לומר הוא; להאיש

אנחנו מכירים , מנם א...שרואים באשה רק נקבה, "הצעירים המוזהבים"

אפשר לו -ומשפטנו עליהן אי –אותן בחיים במידה מצומצמת מאוד 

אפשר להן - ואי...החן הן בכלל-עלמות,  ואמנם...שלא יהא פגום קצת

אולם , עתה בוודאי הדבר הוא כך... אבל אין למדין... תלהיות אחרו

   25 [...].הקולטורה אשם בזה-התפתחות

                                                           
מן , מלמן: ראו, על הדור השני; 121-147'  עמ,עובדת או חברה, שילה: ראו, על הדור הראשון   22

  . השוליים
הפועל ', ד הפועלת בכנרת"ע, 'ן שרה מלכי:וכן למשל. 229'  עמ,השינויים במבנה החברתי, גורני   23

, ספר העליה השניה, )עורכת( ברכה חבס :בתוך, 'קבוצת הומל' ,חיה שרה חנקין; 5.3.1912, הצעיר
, הרגשת השוויון בעבודה לפני העלייה .150'  עמ,)ספר העליה השניה, חבס: להלן (ז"תשאביב - תל

  .'ארכיון דגניה א, תיקי חיותה בוסל. ניכרת במאמרים ובנאומים שכתבה חיותה בוסל
וכן נטלו חלק , בתחילת המאה העשרים נאבקו נשים במקומות שונים על זכויות פוליטיות ואחרות   24

 Barbara: ראו למשל. הדבר אמור גם באזורים שמהם עלו נשות העלייה השנייה. תבתנועות מהפכניו
Evans Clements, Bolshevik Women, Cambridge 1997, pp. 8-9 

  . ההתלבטות ברומן ארוכה הרבה יותר. 122' עמ, ח"אביב תשל-תל, כתבים', בחורף, 'יוסף חיים ברנר   25
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ניכרו  כמעט לא ,הצעירות  מרבית תקוותלעומתהבלבול שחוו חלק מהצעירים 

 אצלהתנגשות בין דימוי הנשיות חפה מ,  התנאים אפשרו פעילות משותפת.בטרם עלייה

אותם  שאילצה ,מציאות חדשהתקלו בעם עלייה נ .של הצעירותהעצמי דימוי להצעירים 

  . המושבותלנוכח חיילהתעמת אלה עם אלו 

  

  ה השנייה מגיעים למושבות אנשי העליי–אכזבה והברית ה. ב
בביוגרפיה המשותפת של אנשי העלייה השנייה מככבות מושבות יהודה כתחנה 

פי -על,  הצעירים והצעירות ציפו26.אחר הירידה בנמללמיד , ישראל-הראשונה בארץ

אולם ,  חיים עבריים יצרנייםובה, ציונית- למצוא טריטוריה של תחייה יהודית, עדותם

, מאמרים: לפי אנשי המושבות בולטת כמעט בכל מה שכתבוביקורתם כ. התאכזבו

 חילהבת. נוצר בהדרגההיחס העוין  27.שירים ורומנים, סיפורים קצרים, יומנים, מכתבים

קיבלו אנשי המושבות בזרועות פתוחות את העולים החדשים והם מצדם שמחו 

 חילוקי אבל מהר מאוד התגלו. ישראל- ים החדשים בארץיישובים היהודהשתייך ליל

יה יהמרחק נוצר בחלקו בגלל רא. תיקיםובין החדשים לו, דעות בין הצעירים למבוגרים

תהליך . של האדם הציוני ובכלל זה האישה הציונית, שונה של הדרך הציונית

, לנשים הצעירותובמיוחד ביחסם של הצעירים לנשים במושבות הודגש ההתרחקות 

  . ות החדשולותעיחס האיכרים ובני ביתם לובמקביל בלט 

  

  בנות המושבות ואנשי העלייה השנייה
ווה תשובה לכמיהה יה, צעירות המושבותועולי העלייה השנייה של המפגש הראשון 

וירה ואר את האי ת, מראשוני הכותבים בעלייה השנייה, וילקנסקימאיר. משותפת

 28.'טיילעם בנות המושבה היתה כרותה ברית שלום ומדי לילה בלילה יצאו ל': שנוצרה

הקשר נוצר גם (צעירים השואפים להרחיב את המעגל החברתי :  מובן מאליוהיההקשר 

המפגש יכול היה . ם חדשיםיולהכיר בני זוג פוטנציאלי, )עם צעירים ולא רק עם צעירות

 הצעירות במושבות –לגשר גם על הבלבול של הגברים בנוגע לדמות האישה הציונית 

לא חורגות ו מאיימות בלתי, במבט ראשון, ויחד עם זאת', היהודיה הישנה'היו שונות מ

ם זאת חיו בסביבה עויוני למדי ווהן קיבלו חינוך ש. באופן גורף מדפוסי מגדר מקובלים

 .שדגלו בהפרדת תפקידי גברים מתפקידי נשים, בורגניים- שמרנייםבה שלטו ערכים ש

הפגה , ים חידוש מרענן הצעירות היו העולמבחינת? מה מצאו שני הצדדים בברית זו

                                                           
הסיפר ההיסטורי של העלייה : שיש ביניהם דמיון צירים פת מתייחס לשניתמושג ביוגרפיה משוה   26

  . סיפורם של כל אחד מאנשי העלייה השנייהו, 1914 עד 1903-שנייה מ
המהפכניים , גם אנשי המושבות התקשו לקבל את הצעירים החופשיים: הביקורת הייתה הדדית   27

  .אם כי הם מיעטו להעלות את ביקורתם על הכתב, והביקורתיים
   .254'  עמ,)מימי עליה, וילקנסקי: להלן (1936אביב - תל, בימי עליה', מימי העליה, ' וילקנסקימאיר  28
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 לאווירת הרוח זו נגד. מזגןהם הכניסו למושבה רוח נעורים שהתאימה ל. של השעמום

סיפר וילקנסקי  .ולעזיבת צעיריה המושבות באותה תקופה יהשיממון המתלווה לתיאור

כתבי הצעירות . הגיעו מלאי שמחת חיים ואפופי אידאולוגיה, עימהם נמנה העולים כי

להט לפרקים הפכה המשיכה ל 29.יכה לטיולים ולבילויים משותפיםמעידים על מש

, צעירה מן המושבות שהצטרפה לאנשי העלייה השנייה, טובה פורטוגלי. אידאולוגי

  :  בזיכרונותיההכתב

להם ולרעיון , עולה בי גם עכשיו רטט הערצה, כשאני נזכרת בפגישתי זו

[...] גם אותנו עצם הופעתם כאילו העלתה . הכביר אשר הביאו אתם

נקשרת , את יחסם ללא תנאי לעבודה מפרכת, בראותי את האנשים האלה

   30.כי הבינותי התמסרות לרעיון מהי, נפשי בנפשם

                                                           
 / 1-1חטיבה א, ארכיון ראשון לציון, על כך מעידות למשל האחיות לבית לובמן במכתביהן לאחיהן  29

 .56 תיק ,4
להתלהבות בנות  .536' עמ, ספר העליה השניה, חבס: בתוך', בת העליה הראשונה, 'טובה פורטוגלי   30

אדר א -שבט, הפועל הצעיר', הערה קטנה, 'בת אכר: ראו למשל, המושבה מן הלהט האידאולוגי
  ).1908מארס - ינואר(ח "תרס

  
  

  ]מכון לבון, באדיבות ארכיון העבודה[
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היה הבדל משמעותי אבל ,  קשר עם העולים משני המיניםקיימוצעירות במושבות ה

פייה יצה שרר 31.בקרבם בין השאר בגלל מיעוט הנשים ,לעולות ולעוליםהתייחסותן ב

הצעירים ציפו . הדדית לקשרים זוגיים בין העולים החדשים לבין הבנות במושבות

פיה -חיו עלי את האידאולוגיה הפועלית וכלומר שיאמצו,  במובן הרעיונילהצטרפותן

 טובה פורטוגלי,  פסיה אברמסון,למשל. אכן הצטרפו לעוליםאחדות  צעירות .כפועלות

   32.בתוך קבוצה זונישאו שבהמשך אף , וחיה ישראלי

בנות המושבות זוכים יחסי האהבה של בספרות שכתבו אנשי העלייה השנייה 

סופרים הנחשבים  זהו הקשר הרומנטי הרווח ביותר ביצירות .למקום נכבדעולים וה

במוסף . ואחרים) שמעוני(נוביץ ודוד שמע, ברנר, לקנסקייו:  העלייה השנייהכמבטאי

   33.שיר וסיפור בנושא זהנכללו  ל הצעירהפועשהודפס בהספרותי הראשון 
, בארץבתום שהותו בת השנה , מאותם זמניםבאידיליות המוקדמות של שמעונוביץ 

 34.זוגיות בין צעיר מן העלייה השנייה לבין בת המושבהמופיע פעם אחר פעם מוטיב ה

, כזיווג אידאלי, שבנות המושבות נתפשו כשידוך הולם לצעיריםמלמדים  ותיאורי

ביער עניין זה בולט במיוחד באידיליה . גוד לחברותיהם בנות העלייה השנייהבני
בת דמות ,  המבשלת בקבוצה,לאהבעוד , תשוקת הגברים נתונה לבנות המושבה: בחדרה

 בתיה כך גם בסיפור 35.כמעט בת משפחה, ידידהנחשבת כ, של נשות העלייה השנייה

פאם 'היא , העלייה השנייהבת המושבה שהצטרפה לאנשי ,  בתיה:שכתב צבי שץ

 36.מושכת הרבה פחות,  העולה החדשה, שושנה,לעומתה.  בה חושקים הגברים'פאטל

בין מים כך גם ב. ברוב האידיליות של שמעונוביץ הנשים היחידות הן בנות המושבה

                                                           
.  שבעה לשלושים אחוזיםההערכות לגבי שיעור הנשים בקרב אנשי העלייה השנייה נעות בין   31

ריכוז ל .בכל מקרה מדובר במאות בודדות. ההערכות לגבי רוב התקופה נעות סביב עשרה אחוזים
  .5-6' עמ, האישה בעליה השניה, בלום, ראו, נתונים סטטיסטיים

 מוקי צור ;206'  עמ,דברי פועלות ,)עורכת (רובשוב- כצנלסון: בתוך', פסיה אברמזון, 'יעל גורדון   32
, צור וישראלי: להלן( 22-23'  עמ,ה"אביב תשמ- תל,על שפת אגם סואן, )עורכים(ואהרון ישראלי 

  ).על שפת אגם סואן
, בן עומרי; )1908ינואר -1907דצמבר (ח "טבת תרס- כסלו, הפועל הצעיר', בין הכרמים, ' כהן'צ   33

נדודי , יעקב רבינוביץ: למשל ,אפשר למצוא לכך ביטוי גם בספרות מאוחרת. שם', מזמרת נוטר'
 אינה מוזכרת פה בין השאר משום שלשוםתמול י עגנון "יצירתו של ש. 1929אביב -תל, עמשי השומר

  .שתיאור המושבות בה מצומצם באופן יחסי
מקיץ ארץ רק תקופה זו ב למרות שהיה ב',משורר העלייה השנייה' שנים רבות כחשבביץ ננושמעו   34

חוקרי . הוא חווה רבות מחוויות אנשי העלייה שנייה הן בעבודה והן בשמירה. 1910 עד אביב 1909
הופעתו של דוד שמעוני על רקע , 'דן לאור. בשירתו שירה מייצגתבני התקופה ראו ם שירתו כמו ג

הופעתו של דוד , לאור: להלן) (1991/1992( 8' חוב, מחקר וספרותלדפים ', תקופת העליה השניה
  . 251-253' במיוחד עמ, 251-270' מע, )שמעוני

  . כח,כב'  עמ,ספר האידיליות, שמעונוביץ   35
  .16-67' עמ, )בתיה, שץ: להלן (1967אביב -תל, על גבול הדממה', בתיה, 'צבי שץ   36
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צירתו בי הברית שהוזכרה ,יצירתו המוקדמת של שלמה צמח וכמובןב 37,של ברנרלמים 

 .ת נשות העלייה השנייה היו מעטו– דמוגרפילכך כמובן גם הסבר יש . של וילקנסקי

   .'רומנטיות'היעדרן מהיצירות ה כן בולטת-פי-על-אףו

  

  ?  נשיות אידאלית–' בת המושבה'
אנשי אצל . בת הזוג האידאליתתיאור  הוא ,נשיותדפוסי אחד הכלים המרכזיים לעיצוב 

קלת : ילדותיות העיקרי הוא נהמאפיי ש,מופיעה זו בדמות בת המושבההעלייה השנייה 

 תיאור בת המושבה כבת . מעריצה כוח–עדינה ולעתים , תלותית, מחויבותנטולת , דעת

.  תמימות ושמץ לווית חן של חוסר אחריותבתוספת , שובבותזוג מושכת שילב

. אהובןעם  על מנת לבלותלכרם או לשדה בלילה נים אלה מסתברים גם מהליכתן מאפיי

ָצצּו  / ,רֹובֹו- ּוְנָערֹות ַרּנֹות ִּתְׂשַחְקָנה ִמְתַנְּכלֹות ִלְגנֹב ֶאת ְקֵנה ': זאת שמעונוביץאריכך ת

  38.' [...]ְוָעלּו ְלִפְתאֹום ִמַּמֲעֵבה ַהְּגָפִנים ַהְּטלּולֹות

בין מים מהדמויות ב, חוסר מחויבותן של בנות המושבות בולט במיוחד אצל פנינה
פנינה ': עידה על עצמהה וכך היא 39.ת הראשונה של ברנרישראליציצירתו האר, למים

לא פעם על אודות ] ארוסה, וחברו של גמזושלה מאהבה [חזרה על זה שאמרה לדוד 

, התחייבות היא מושג, בכלל. היא אינה חשה כל התחייבות כלפי גמזו –. הענין הזה

וסף לתיאורה ה תרמו נדבך נ סובביכלפי הקנטותיה של פנינה 40.'שאין בספר מילונה

מהוות דוגמא נוספת לקשר בין , בתיה ושושנה בסיפורו של שץ .שקת ונאהבתכנח

בת המושבה המושכת כמעט , בתיה. נחשקותן של בנות המושבות לבין חוסר מחויבות

 היא 41.' [...]כל רמז קל על התחייבות יהרוג אותי'דווחת שמ, את כל הגברים סביבה

). אם כי היא עובדת טובה (מסויםקשרת למקום מפלרטטת עם גברים רבים ואינה נ

אך גם יציבה , מחויבת יותר) כך טוענת בתיה(ביחסה לגברים ' כילאית'שושנה ה

  .מצודדת הרבה פחות

 שובבה ירדניתגם הצעירה ב. ובתיה האחר של פנינה ןבא צדו מירדניתאידיליה ב

רה את אהובה מכל היא מזהי. הטיפול והדאגה, פייהיאבל מאפייניה העיקריים הם הצ

ה ָבִהיא יֹוְׁש ': וכשהוא יוצא היא מחכה לו ודואגת לחפציו,המכשולים והסכנות בדרכו

                                                           
  .1226-1137'  עמ,)בין מים למים, ברנר: להלן (ח"אביב תשל- תל, כתבים', בין מים למים, 'ח ברנר"י   37
 .מ'  עמ,ספר האידיליות, שמעונוביץ   38
 כמעט אך ו עסק,אגב אורחא ועצבים ,בין מים למיםשקדמו לשל ברנר שני הסיפורים הארצישראליים    39

אביב -תל, בשנה ראשונה ,'הרומן הארצישראלי הראשון של ברנר, ' יצחק בקון.ורק בדרך לארץ
  .13-14'  עמ,1981

  .1175'  עמ,בין מים למים, ברנר   40
ח " לי"שכול וכשלון"דיון פמיניסטי ב – "צריך לנשק לה"' , הסתמר, ראו גם. 19'  עמ,בתיה, שץ   41

  .213-214 'עמ, )ה"תשנ(טו ' חוב, קרי ירושלים בספרות עבריתמח', ברנר
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ְונּוָגה ַּבָּלאט  / רֹוִבי ַהֻּמְחָלד-ה ְקֵנהָטְרָמְמ / ,ִמְּנגֹהֹות ַהְּׁשִקיָעה ַהּקֹוֶרֶנת / ְּבֶפַתח ָהאֶֹהל

    42.'[...] ִמְתרֹוֶנֶנת
 המתבטא ,לעדינות זו מתלווה הדר מסוים. של הצעירותמאפיין נוסף הוא עדינותן 

כולם , פניה, עמידתה, גדיה ב–בין מים למים למשל בתיאורה הראשון של פנינה ב

 עדינותן של בנות המושבות מופיעה גם אצל 43. כלשהומעידים על עידון וטוב טעם

ְוָנְתנּו ֶאת ִמְׁשַּפט  / ִויהּוָדה ַהָּבנֹותִּכי ֲעֻנּגֹות ִלְמאֹד ֵהן ַּבָּגִליל , ֶוֱהיֹות.] .[.': שמעונוביץ

עדינותן מודגשת עוד יותר כאשר הן  44.'[...]ַהְּבכֹוָרה ַלּמֹוִרים ְוַלּסֹוְפִרים ֵמעֹוָלם 

  45.מעדיפות את המורים על הפועלים
  

  
  

  1913, כית"התנ' המרגלים'סצינת : בכרם, היקב בראשון לציון
  ]אברהם סוסקין: צלם, ןמכון לבו, באדיבות ארכיון העבודה[

  
מזכים  –פייה והעדינות יהצ, הדאגה, חוסר המחויבות, השובבות –האפיונים הללו 

גם ילדתי נלכדה ' או 'ילדת חן וטובת שכל' למשל ,'ילדה'את רוב הצעירות בכינוי 

הן זקוקות לתמיכה ואינן . חלשות יותר מהגברים שלצדן' ילדות' ה46.'בשנה עמוקה

מוטיב סיפורי , ואכן. במיוחד את השומרים,  רבים הן מעריצות אותםבמקרים. מאיימות

                                                           
  יוצרים אחריםשלביץ ווצירת שמעונ בי נשים אחרותאף. יב'  עמ,ספר האידיליות, שמעונוביץ   42

 .משורטטות באורח דומה
בתיאור זה יש מעט אירוניה שכן פנינה אינה עומדת בקו האופנה . 1161'  עמ,בין מים למים, ברנר   43

 בלתי באופן המנסות ,יחסותו של הלל יפה לנשים בזיכרון יעקביהתייחסות זו דומה להת. וןהראש
  .ות את נשות פריזקמוצלח לח

  .כח'  עמ,ספר האידיליות, שמעונוביץ   44
  .מעדיפה את המורה על הפועל והשומרבין מים למים גם פנינה ב   45
  .בהתאמהיב '  עמ,נד'  עמ,ספר האידיליות, שמעונוביץ   46
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סוג כזה של רומן בולט . חוזר הוא רומן בין צעירה בת המושבה לבין אחד השומרים

, נושא נשק, גבר חזק –תרתי משמע ' רומנטי' זהו קשר 47.כרמיתבמיוחד באידיליה 

בעיקר בכרם , גשים בלילהלרוב הם נפ. אישה עדינה וחינניתלעומת ; שתפקידו להגן

בכמה מקרים . לעתים קרובות הצעירה צריכה להתחמק מעיני הוריה, אבל גם בשדה

 הצעירות מצדן 48.לשומר יותר מאהובה אחת והוא אף מתייחס לרומן כאל שעשוע

בהתייחסה לשומר שנהרג במושבה , כך מתארת זאת פנינה. מעריצות את השומרים

הנשים הכסיליות מעריצות ? מה בכך –דיברה פנינה  –, רואם אפילו היה גיבו ':יזרעאל

  49.'את הגבורה

קצרים ' רומנים'אפיונים אלה של בת המושבה הופכים אותה לבת זוג אידאלית ל

 לקשרים קצרים מתאימה מחויבת נתפשה בלתיהאישה ה. וכבת זוג ממשית לזמן ארוך

, אישה עצמאית,  או כךכך .נועדה לקשר ארוך טווחהאוהבת והמעריצה ,  העדינהבעוד

, אם בכלל, ה נמצא החלוצההפועלת.  כבת זוג אפשריתהמחויבת לרעיון לא נתפשה

  .כבת משפחה, היא נחשבה כידידה, כאמור.  בת זוגתורבמקום האחרון ב

 ממוסכמות ו ניזונ,ובמיוחד האידיליה, ייםאין להתעלם מכך שכלי העיצוב הספרות

פי סטנדרטים - ירת בת זוג בעלת אפיונים נשיים על ליצהמחויבות במידה רבהרומנטיות 

ה על מאפיינים אלה בצורה טובה יותר תבת המושבה ענ. של הרומנטיקה האירופית

 – תרבות עצמהפי אותה -בנות המושבות עברו תהליכי ִחְברות על ,למעשה. מהפועלת
אידאלית עיצוב הספרותי של בת הזוג הגדול כוחו של הובכל זאת . הבורגנות האירופית

היסטוריה ל, אידאולוגיהקשר של נשים אלה לה. בע מקונבנציות אסתטיותו נכשהואגם 

ולמציאות ההיסטורית המיוצגת באידאולוגיה ובעשייה הציונית אמור לנבוע מקשר 

 לצעירות ו שאיפה ממשית ליצירת זוגיות וכוונויצגיה אלדימויים . לבן זוג, לגבר

 ולעיצוב תפישת  לנשים כולןו נשיות ובכך פנ אידאל שלויצרכן -כמו .במושבות

לה היה כדאי ,  להיות חלק מזוגהששאפ, ה להיות מחוזרתתאישה שרצ: הנשיות

  . פי נורמות אלה-תנהג עללה

  

  האכזבה מבנות המושבות 
. מנהבה מגילויי אכזגם קיימים , דימויה של בת המושבה כבת זוג אידאליתבד בבד עם 

כלום נבנה מהילדות הרצות ': אחד מגיבוריוהשם בפי  ,סקי אצל וילקנהדבר נזכר כבר

                                                           
,          שם ,למשל. באידיליות אחרות וכן אצל כותבים נוספיםאפשר למצוא זאת גם  .ס-מז'  עמ,םש   47

,  כהן;21.6.1912, הפועל הצעיר', ליל זוועה, 'שלמה צמח; 193'  עמ,בין מים למים, ברנר; נ- מט' עמ
  ). 1908ינואר -1907דצמבר (ח "טבת תרס- כסלו, שם', בין הכרמים'

מבין בנות . ל צעירות מהמושבות בשומרים אינה רק פנטזיה רומנטית של הצעיריםהתאהבותן ש   48
  .שאו לשומריםית אלה שנו בולט,שאו לאנשי העלייה השנייהיהמושבות שנ

  .193'  עמ,בין מים למים, ברנר   49



136  I גילת גופר    

 בקרב בנות ניכרו גםהאכזבה  אותות 50'?אל הגורן ומהילדים המשתדלים לשחק איתן

תוארו , במכתביה של צעירה מראשון לציון לאחיה שיצא ללמוד בחוץ לארץ. המושבות

ון שאין עם מי  על שעמום גדול כיוהתלוננה היא. הפסקת הקשרים מצד בנות המושבה

במושבה עצוב עד מאוד ומרגישים איזה קיפאון בכל והסיבה אין אני ': לטייל בלילות

ואין כל חשק , ישנם פועלים שמסתובבים אך צעירים פשוטים ומשונים. בעצמי יודעת

שהוטל  על האיסור החברתי ה אחותה כתב51.'להכירם ולבוא בחברתם כי לא תביא כלום

 הזרים שבמושבה מעט הפועלים שמתגוררים עכשיו מהצעירים': על המפגשים

במושבה ישנם ביניהם די מעניינים ומשכילים אבל תמיד כנהוג במושבתנו מתרחקים 

   52.'מהם ומעירים לפעמים על אשר באים בחברתם

אבותיהן של , תיקיםו אנשי המושבות הורחקותוך תקופה קצרה למדי , ואמנם

זמנית -בו ותמושבהלא אירע בכל תהליך זה . יה שעלו בעלייה השנימהצעירים, הנערות

 חרם על הפועלים בפתח תקווהאחד משיאיו היה ה. החל בתקופה מוקדמת ביותראך 

המבוגרים חששו . נראה להתרחקותתרמה כ העולים לבנות האיכרים תקרב. 1906בשנת 

אה הנ': זכיר בהרצאותיו על העלייה השנייההברל כצנלסון . מהשפעה רעה על בנותיהם

, תקווה-להפחיד את איכרי פתח, ימני בדעותיו, היתה לאחד הפועלים בזמן ההוא

 תומתן שמא תיפגע, החשש לא היה רק מקשר עם גברים צעירים 53.'שיגזול את בנותיהם

ההורים היו ': לא פחות גדול מקשר עם העולות חשש ציינהשרה מלכין ; של הבנות

אביה ורוצה -שעזבה את בית, "בחורהאותה ה"אוסרים על בנותיהם את הדיבור עם 

  54.'" [...]כערבייה"לעבוד 

פערים .  לריחוק זהופער הדורות במשולב עם פערים אידאולוגיים ותרבותיים הביא

 העולים ציפו מבנות 55.ת הצעירים לביקורת על המבוגרים מהםיאלה הועצמו בגלל נטי

ה זו הייתה רומנטית יפייצ. משפחתם ויצטרפו אליהםשיעזבו את הוריהם והאיכרים 

 שפורסם באחד ,מזמרות הנוטרביטוי חריף למדי בשיר זכתה להיא . ואידאולוגית כאחד

ְּבַעִין ָחַׁשד הּוא ַיְצָרָנּה  / ַּבת ֶחֶמד, ה ְלָאִביָךָביְוִר ':הפועל הצעירהגיליונות הראשונים של 

                                                           
  .257'  עמ,בימי עליה, וילקנסקי  50
 ,4 / 1-1חטיבה א, ארכיון ראשון לציון, )2.7.1914 (ד"תמוז תרע' ח, )אחיה(מכתב מיכל לובמן לזרובבל    51

  .56תיק 
  .שם, )11.6.1914 (ד"ז סיון תרע"י, )אחיה(מכתב מרים לובמן לזרובבל    52
 הרצאות ברל כצנלסון בפני הבחרות ":העליה השניה", )עורכות(אניטה שפירא ונעמי אביר    53

אם  , קרסל' ג, ראו גם.58' מ ע,)העליה השניה, כצנלסון: להלן (1990אביב -תל, הסוציאליסטית
  .244' עמ, ג" תשיביבא-תל, המושבות פתח תקוה

אותה תשובה עולה גם . 489'  עמ,ספר העליה השניה, חבס: בתוך', דרכי לארץ, 'שרה מלכין  54
  .5.3.1912, הפועל הצעיר', ד הפועלת בכנרת"ע' ,במאמרה המוקדם של מלכין

חילוניותם האידאולוגית והמודעת . חסם של הצעירים לדתההבנות והמאבק היה י-אחד ממוקדי אי   55
בין השאר .  לסכסוך מתמשךגרמושל חלק גדול מהעולים וזלזולם הפומבי במצוות הדת היהודית 

 . מחופש מיני', פריצות'הביאה חילוניות זו לפחד מ
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ַעֵּזי ַחִּיים  / !ִאִּתי ַיְלָּדה ֵּתְלִכי /  [...] הָנֶרְקָעָיַרד ׁשֹוְמרֹו ְי / :ַיְצָרָנּה ַעד ָּבא יֹום ָלּה / –

  56.'ִלְבֵני חֹוִרין ְּבַאְרֵצנּו / ֵיׁש ַּדי ִמְחָיה ְוֶׁשֶמׁש/ , ְׁשֵנינּו

 הנשים שהצטרפו לבני ,יתר על כן. אבל רוב הצעירות לא הצטרפו לעולים החדשים

בהקשר זה  57.יםהעלייה השנייה היו לרוב בנות למשפחות שתמכו בעולים הצעיר

במאבק בין כי דגישו החזרו וש, מעניינת גישתן של האחיות לבית לובמן מראשון לציון

 58.לפועלים רו לחבאין ביכולתן ולמרות זאת ,והאיכרים לפועלים שני הצדדים צדק

  .מבנות המושבות הדבר גרם כמובן לאכזבה גדולה של הצעירים

מאמרה של .  שאינן קשורות בבני זוגהיו גם העדפות ובחירות חייםלבנות המושבות 

נשיות . מלמן מלמד על יצירתה של זהות נשית חדשה בקרב הדור השני במושבותבילי 

הצעירות היו שותפות בפעילות הציבורית . זו התבססה בחלקה על טשטוש הבדלי מגדר

 הדימוי הרווח .מהות ובנותיא, הן לא תפשו עצמן כבנות זוג. והפוליטית במושבות

אנשי העלייה השנייה  59.חלקן למדו מקצוע כגון חינוך או רפואה. 'אחיות'ן היה למצב

 בעוינות שהתפתחה בין אנשי העלייה זאתאפשר לתלות .  זומתופעהנטו להתעלם 

 60.ןנסווסביב משפחת אהרשהתגבשה ,  מלמןבה דנההשנייה לבין הקבוצה המרכזית 

ואפשר לתלות ,  של שתי הקבוצותסיבה נוספת יכולה להיות ההבדל בין דפוסי הנשיות

 לא רצו להצטרף לא כבנות זוג ולא כשותפות לאנשי בנות המושבותאותה בכך ש

הצעירות שהגיעו ומלהניח שהנוער במושבות הושפע מהצעירים ניתן . העלייה השנייה

  .  סביר כי הייתה גם השפעה הפוכה61.למושבות באמצע העשור הראשון למאה

 כאשר ההיבט מודגשתה השנייה מן הצעירות במושבות האכזבה של צעירי העליי

כאשר מדובר על נשים וגברים הנחוצים למפעל הציוני ולא ; מוצא מהדיון אישי-הזוגי

דוגמא מובהקת לכך מצויה במאמרו . הדרושות לאנשי העלייה השנייהבנות זוג על 

על ' עלתשאלת הפו'שהיה הראשון להניח את , )מנחם מנדל שמואלי (הידוע של ממשי

אף שנושא המאמר הוא . וממנו לקוחה כותרת מחקר זה, סדר היום הציבורי בכתב

  : צעירותדן בעיקר בבתיאור המושבות דווקא ופתח ממשי  ,האישה הפועלת

                                                           
 ).1908ינואר (ח "טבת תרס, הפועל הצעיר', מזמרות נוטר, 'בן עומרי   56
  . 14'  עמ,ם סואןגעל שפת א, צור וישראלי. הקת לכך היא חיה ישראלידוגמא מוב   57
        ד"תמוז תרע' ח, )11.6.1914 (ד"ז סיון תרע"י, )אחיהן(מכתבים ממיכל וממרים לובמן לזרובבל    58

  .56 תיק ,4 /1-1חטיבה א, ארכיון ראשון לציון,  )2.7.1914(
  . 243-278' עמ, מן השוליים, מלמן   59
ליחס בינם לבין אנשי . י"את ניל, בימי מלחמת העולם הראשונה, ה זו הקימה מאוחר יותרקבוצ   60

על השקפתם , בין אקטיביזם היסטורי לאקטיביזם עכשווי, 'יוסף גורני:  למשלו רא,העלייה השנייה
,  מחקרים:העלייה השנייה, )עורך(ברטל : בתוך', י"ואנשי ניל" פועלי ציון"ומעשיהם המדיניים של 

  .434, 420' מע
  .247' מע ,מן השוליים, מלמן   61
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וכשאנחנו מתבוננים באלימנט של הצעירות שמהן מתמלאות השורות 

י "עפש, בנות האיכרים. הרי אנו מוצאים לפנינו מצב שכזה, של האכרות

טבע מולדתן וחינוכן היו צריכות להיות האלימנט היותר מתאים לתפקיד 

אלו גורלן אינו נבדל הרבה מזה של , של איכרות ופועלות חקלאיות

  [...] , אחיהן

אמנם אחרי שגזו האילוסיות אצל אחיהן פרחו גם החלומות של האחיות 

אבל כשם ; והן החלו להשלים לאט לאט גם עם גורל אשת האיכר

ככה לא שכחו גם האחיות [...] שאחיהן זכרו היטב את הגירסא דינקותא 

אין לנו . [...] המשרתות העומדות מוכנות לשרת בפניהן בבית אמותיהן

שמהן יתפתח אלימנט מוכשר למלאות את השדרות של , שום תקווה

איכרות ופועלות ועלינו להתחיל לברוא תנאים להכשרת האלימנט של 

  62.ל"לתפקיד הנהחלוצות הצעירות 

 למושבות םיחסקביעת  את התהליך שעברו אנשי העלייה השנייה במשקף זה קטע

 יחד עם שאלה תהיינה בנות זוג ראויות נגוזו ציפיותה. המתגוררות בהןולצעירות 

, גורם מנווןתוארו כ, להיות איכרות ופועלותשמיאנו צעירות ה: התקוות האידאולוגיות

כך משום רק . גורם שיש למצוא לו תחליףכ ומכאן, וריהן כאחיהן והמפונק ולא יצרני

   . בנות העלייה השנייה,נוך חקלאי לצעירותלהענקת חיממשי קרא 

: מודל של אישה נחשקת בדמות בת המושבה, אם כן, המפגש בין הצעירים יצר

מודל זה היה שונה באופן מהותי משאיפות השוויון . בלתי מחויבת אך נאמנה לבן זוגה

.  וגם מדפוסי נשיות שהחלו להתפתח בקרב בנות המושבותת העלייה השנייהשל נשו

 63.ולמצוא קשר בין השתיים, המחויבתשה הציונית יהאמודל עתה היה צורך לעצב את 

  . האכזבה מבנות המושבות נבעה משום שהן לא תאמו אף אחד משני המודלים

  

  ציונית-שה הלאיהא. ג
אנשי כיריבים אידאולוגיים לייה השנייה אנשי העלעצמם העמידו תוך זמן קצר 

 נבנתה במידה רבה כניגוד ,יה האישית והקיבוציתיהעש, הציונות בה האמינו. המושבות

יה הציונית יעשהלמייצגות המובהקות של  הנשים במושבות הפכו .לחיים במושבות

- סימנו דגם של אישה לאן ה, במקביל ליצירת המודל הרומנטי,כך. מושבותבהשלילית 

דוגמא מובהקת למקומן . ציונית שמולה ובניגוד לה יש לעצב את הנשיות הציונית

                                                           
   .9.12.1910, הפועל הצעיר', לשאלת הפועלת הגלילית, 'ממשי   62
אידאל זה . השומר,  הגבר עם הרובה–במקביל אפשר למצוא כאן יצירה של מודל גברי רומנטי    63

 ניתןכפי ש ,דוגמא טובה לכך היא אבשלום פיינברג. שפיע גם על הגברים הצעירים במושבותה
  .  תמונותיוממכתביו ומ הביןל
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בכתביו  נמצאת , בביקורתם של אנשי העלייה השנייה על המושבות,המרכזי של הנשים

במאמר ביקורת חריף על המצב , 1909 בשנת חודשים מעטים לאחר עלייתו.  ברנרשל

המתאוננות , ]האיכרים[בתיות של אלה ה-וראה את נשותיהם הבעל[...]  ':כתב, בארץ

- ובלבן תרעומת תדירה על מאן, אם לנכון ואם שלא לנכון, עוד יותר מבעליהן, תמיד

וראה את ': הםיתייחס לבנות בהמשך ה.'שאינו רוצה למלאות את החסר להן, דהו

עם הסילוד האינסטינקטיבי שבנפשותיהן מפני כל , בנות המושבות, הצעירות הבטלות

יו של אהרון  בטרוניות,בין מים למיםבנמצאת   אלהלטענות השלמה 64.'ממשיתעבודה 

הדור [...] בנינו ובנותינו הילודים פה ':  על הדור הצעיר במושבות,הפועל והשומר, גמזו

גם כמו , גמזו ביקורתו של .' החיוורים"יזרעאל"בני ובנות [...] יא חביבי , הצעיר

מפני שריקות [...] ': קדת בצעירותוממ, עילל ו במאמר,ברנר, ביקורתו של יוצרו

   65.' [...]וריקניות הן כל בנות הארץ
אליהו .  הנשים ומאפייניהן סמל למצב המושבות בכללי תיאורומשיבכמה מקרים ש

כפרית של ראשון לציון -  חזותה הלאלנוכח פליאתו עלר בזיכרונותיו ספהמ, טוב-אבן

היוצאות בבגדיהן היפים מדי ערב לטיול תעכב בעיקר על הנשים ה,  סלידתו מכךעלו

:  את הנשים כסמל למושבההציג שנה ראשונה גם שלמה צמח בספרו. במושבה

מיד עומדת לפניך המארה שבבתיה , סרק אלה של בנות המקום-כשאתה מסתכל בטיולי'

 צמח 66.'כאילו נולדו לה רק נקבות ונגזר עליה ללכת ערירית לעולמה, של מושבה זו

מתנאות בדיבור גרמני ; הן גנדרניות עד כדי גיחוך:  את נשות המושבהרהוסיף ותיא

,  בדומה67.בצעירות יש סוג של חינניות אך המבוגרות כבדות וחסרות מעש. וצרפתי

. פהי בהתנהגות בנות המושבה במקרה שרניכרחוסר האונים של אנשי פתח תקווה 

פה והתענגו על המראה ישרהמקום  הגיעו ל,הפועל הצעירדווח ב, הצעירות בנות המקום

   68.פועלות שעזרו לכבותהלבניגוד לפועלים ו

או טו בצורה הטובה ביותר תיאורי נשים ובילמכל אלה ה –בורגנות , פינוק, עצלות

לומר שההתייחסויות לנשים במושבות מהוות סמל ניתן . את רוחה של המושבהבתורם 

תופעה זו שופכת מעט . נדורגבבאימפוטנציה ון האשמתכגון , מועצם למושבות בכלל

 השלילי ובמיוחד העקר – אור גם על תפישת הנשיות של הצעירים מן העלייה השנייה

   .מיוחס לנשיות

                                                           
 ט"תמוז תרס, רשפיםהתפרסם לראשונה ב, 303-304'  עמ,גכרך , כתבים', בפעם המאה, 'ח ברנר"י  64

  ). 1909 יולי –יוני (
 .1152'  עמ,בין מים למים, ברנר  65
; 180-181' עמ, ספר העליה השניה, חבס: בתוך', "החרם"תקוה בתקופת -בפתח, 'טוב-אליהו אבן   66

  .110'  עמ,)שנה ראשונה, צמח: להלן (1965אביב - תל, שנה ראשונה, שלמה צמח
  .77-78, 69'  עמ,שם   67
  ).1907נובמבר -אוקטובר(ח "חשון תרס, הפועל הצעיר', תקוה-פתח, ''לםִא'   68
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תיאור הקשר בין הנשים במושבות לבין אידאולוגיה וציונות מוסיף פן נוסף להבנת 

חום  בתןדווקא על פעילותשביקרו לא פעם את הנשים  ,תפישת הנשיות של צעירים אלה

קר צמח את הפעילות הפוליטית של נשות ראשון י ב,כך למשל. אידאולוגי- הפוליטי

  . פעילות זו תוארה כמגוחכת וצעקנית 69.תומכות בטריטוריאליזםהלציון 

הוצגה עמדה מורכבת מעט יותר ביחס לקשר בין נשים  70מכאן ומכאןברומן 

זקנה אשת ,  הינדה–חת א: שני טיפוסים של נשות המושבהבו מופיעים . לאידאולוגיה

 לרעיון הציוני מלבד הקשר לבעלה הציוני זיקהאין לה . המפרנסת את משפחתה, חייל

אינה , אלמנת בנה,  העצלה כלתה,לעומתה.  לאירופהשוקלת לחזורהיא אף ו, הנלהב

 היא פעילה ולם א,עוזרת בפרנסת הבית אפילו ברגעי משבר ומזניחה את ילדיה

מות בנה : ות זו מצויירת באור מגוחך למדי ואף מביאה לאסוןפעיל. בארגונים ציונים

נשים מקבלת בסיפור הפוליטית של מעורבותן ה 71.תאסיפוהקטן שהצטנן בזמן אחת ה

 שאינה מעורבת זו היא ,המוצגת כדגם נכון של נשיות, המוערכתהאישה : זה גוון שלילי

בת בפעילות  האישה שמעור, לעומתה. פועלת למימושהכי אם ,באידאולוגיה

   72.מכשילה אותהת את זו כי אם משמאידאולוגית אינה מ

ויכוח על זכות ו ב,שאלת הנשיםב של יחיאל מיכל פינס עמדתוין חזרה לע מזוהי

אנחנו באמת הננו מקווים שגם נשי ישראל תעבודנה את ': )1903 (הבחירה במושבות

אמורות להיות שותפות  אינן ןה 73.'עבודת התחיה אבל בתור עובדות ולא בתור חברות

דומה שגם חלק מאנשי העלייה השנייה ראו . עובדות למענהרק לאידאולוגיה אלא 

ניסיון לא מוצלח להיכנס לעולם , לי ומזיקיבפעילות פוליטית של נשים רכיב של

השאלה כיצד ראו נשות העלייה השנייה את עצמן אל מול לכך עולה - אי. הגברים

  .של הנשים במושבות ,ערכי-הדו, הדימוי הבעייתי

  

  נשות העלייה השנייה במושבות. ד
בינן יצור קו הפרדה ברור חייב את נשות העלייה השנייה לדימוין של נשות המושבה 

  והפסיביהאישה כמייצגת את כל השלילימהן ביקשו להתרחק . לבין נשים אלה

ה זו ליצירת הפרד. בנות המושבותת שבה נתפשו  הרומנטידרךבמושבה אבל גם מן ה

 שונה באופן בולט דרך חיים מאמץ גדול ליצור לעצמן :עיקריותבשתי דרכים תמשו שה

, ואמנם. הדרת נשות המושבות מכתיבתן האישית והאידאולוגיתו, מאשת המושבה

                                                           
  .76-78'  עמ,שנה ראשונה, צמח   69
 .1265-1440 'עמ, כתבים', מכאן ומכאן, 'ח ברנר"י   70
  .1310' עמ, שם   71
האחות האהובה , 'בקוןיצחק : ראו. ניגוד דומה בין שתי נשים חוזר ביצירות נוספות של ברנר   72

] ד"חמ[, ד-ג' חוב, מחברות ברנר, )עורכים(מנחם דורמן ועוזי שביט : בתוך', והאחות השנואה
  .247-261' עמ, ה"תשמ

  .  זו גזורה גם כותרת מאמרה של שילהמתוך עמדה . 121' עמ, עובדת או חברה, שילה, מצוטט אצל   73
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שנבעה מרצונן להשתלב , נשות העלייה השנייה ביקשו לעצב תפיסה חדשה של נשיות

הצעד הראשון היה לנסות לעסוק . צמיתתוך הגשמה ע, באופן ישיר בעשייה הציונית

ובמיוחד התפירה נתפשו כמנוגדות , עבודות הבית.  כמו הגברים–בעבודה חקלאית 

הן , למרות שרבות מהן נאלצו לעבוד בתחום זה. 'היהודיה הישנה'כשרידי , לחקלאות

סוציולוגית ולא -התאמצו להתרחק ממנו וליצור לעצמן קבוצת הזדהות אידאולוגית

  .מגדרית

  

   עבודה בחקלאות–משאת הנפש 
לחיות  היה מאבקן של נשות העלייה השנייה ליצירת הנשיות החדשההכלי המרכזי 

הן ככלי , חלוצי וכמרכזו- החקלאות נחשבה כבסיס המעשה הציוני. תות חקלאיוכפועל

שניים ': שרה מלכין ניסחה זאת כך. לחידוש האומה והן ככלי לביטוי וחידוש עצמי

וכל אדם ; תכלית הציונות היא לחיות בארץ ישראל: ביאוני לארץ ישראלהרעיונות שה

 נשות העלייה השנייה נאלצו 74.'לעבוד וליצור, בארץ ישראל חייב לעבוד עבודת אדמה

היה למאבק זה מקום מרכזי הן המשותפת של בביוגרפיה. להיאבק על מילוי חובה זו

האיכרים להכיר סרבו , לדבריהן. שיחקו בו תפקיד ראשי  האיכרים ולא נשותיהן;ומעצב

הפועלות במפעל הציוני והן נאלצו לנהל מולם מאבק - במקומן החדש של הנשים

. על זכותן כנשים להיות פועלות חקלאיותכמו הגברים ול עצם הזכות לעבוד ע: מורכב

שונה לגמרי היה מצבה של האשה בבואה לארץ ישראל ממצב ':  טענהחיותה בוסל

אולם לא ראו נגדם יחס של שלילה . בלו הרבה מתנאים קשיםהצעירים ס. הצעיר

   75.'ובטול

אמנם .  למצוא עבודה במשקי האיכריםבקשייםתחיל הסיפורן של רבות מהצעירות 

 שנאמר כתבהן -יהודית א.  היה גדול יותרשלהןאך הקושי , גם גברים נתקלו בקושי זה

 'ריחמו' שהאיכרים היק טענ'ז'צ חנה 76';האיכרים אינם נותנים עבודה לצעירות'כי  ,לה

. רבות מהן לא עבדו משך  זמן ארוך.  קשהפיסיתעל הפועלות ולא רצו לקבלן לעבודה 

במטרה . אמנם גם הגברים סבלו מחוסר עבודה אך הוא היה חריף יותר בקרב הנשים

חזיק מעמד להשכדי מזכירה ליברזון . לעבוד הפעילו הצעירות טכניקות מיוחדות

 םעבדה יומיי, לדבריה. לשעתיים מנוחהבא אחד מחבריה להחליף אותה בעבודה היה 

הייתה דומה  חוויה. להוכיח שהיא פועלת טובה הראויה לעבודה בשכרללא שכר כדי 

 למדה, בהרכבת עצי הדרעבודה מקצועית ללהתקבל על מנת  .נחלת נשים נוספות

                                                           
 .488' עמ, ספר העליה השניה, חבס: בתוך', דרכי לארץ, 'שרה מלכין   74
רשימות , תיקי חיותה בוסל, ' אארכיון דגניה, )ד"קיץ תרע(' י"הצעירות החלוצות בא, 'חיותה בוסל   75

  .שונות
  .31-32' עמ, דברי פועלות, )רכתעו(רובשוב -כצנלסון: בתוך', מיהודה לשומרון' ,ן-יהודית א   76
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 למצוא נשים שהצליחוחלק ניכר מה 77. את המקצוע מאחד מחבריה בזמנו הפנויליברזון

.  שבחיםוהעטירו עליהם' מיוחדים' שהאיכרים אצלם עבדו היו דיווחועבודה בחקלאות 

 ,כמיעוט חיוביאיכרים אלה הוצגו . הגדילו את שכרןוהעריכו את עבודתן ואף  עודדו הם

   78.לעבודתןהאיכרים   השלילי של רובםהמעיד על יחס

 הייתה צריכהון זליבר.  עבודהקשיי הפועלות במושבה לא הסתיימו במציאת

לכן נכנסה למושבה אחרי יום עבודה ללא כלי ו ,להסתיר את עבודתה בחקלאות

 באחד 79.שנאלצה להיכנס למושבה בדרך צדדית מאותה סיבהלימים זכרה . העבודה

ר שאפוטרה מעבודתה לאחר שתינוק כי  , מלכיןהעידה ,מהסיפורים הקיצוניים ביותר

רב המושבה טען שמותו של התינוק הוא עונש על העסקת צעירות .  נפטר,נולד במושבה

 האיכרים לא נטו : גם בעיות בתחום המגוריםתיעדה מלכין 80.יתחקלאיהודיות בעבודה 

הדבר היה קשה במיוחד . או להשכיר להן חדר, צעירות שעסקו בחקלאות בבתיהן להלין

 כיצד גורשה ,ה למשלמלכין תיאר. בה חיו הפועלים בבתי האיכריםש ,בפתח תקווה

   81. למרות מחלתהמחדרה בעצם ימי סוכות

 העבודה גרמה 82.כשהצליחו לעבוד בחקלאות הייתה שמחתן של הצעירות גדולה

. רבות מהנשים תיארו את הקושי הפיסי כחלק מהשמחה. להן אושר אישי והרגשת הישג

יש . שותיצירת אפשרויות חד, באושר הזה שולבה גם הרגשה של פריצת דרך לנשים

נשים שכתבו על קשיים מיוחדים שעמדו בהם בשתיקה כדי שלא יראו בכישלונן כישלון 

 כמעט בכל הזיכרונות מופיע המאבק על הזכות לעבוד בחקלאות 83.לפועלות כולן

הן חזרו והזכירו מאבק זה כמאבק לעיצוב . כרכיב מרכזי בהתנסותן של הנשים הצעירות

  .מן של נשים בכלל בעשייה הציוניתחייהן שלהן אך גם כמאבק על מקו

  

                                                           
  .8-9 ' עמ,דברי פועלות, )עורכת(רובשוב - כצנלסון: בתוך', השנים הראשונות, 'ליברזון   77
: להלן (י" דגניה תש,במלאת שנה למותה, ראשונה לחלוצות בשדות ישראל, שרה מלכין: למשל   78

,  מסוף שנות העשרים,אלה זיכרונותיה המוקדמים של מלכין. 57 ,52'  עמ,)ראשונה, מלכין
תחיה ( את שמות האיכרים שתמכו בפועלים בכלל הליברזון ציינ. רסמו בשנית לאחר מותהושפ

גיסין חוזר בזיכרונותיהן של זלמן שמו של האיכר  .)45' עמ, 1970אביב - תל,פרקי חיים, ליברסון
,  הפועל הצעירהוא אף היה בין מייסדי. גיסין היה מקורב לאנשי העלייה השנייה. נשים רבות

  . והוא מוזכר שוב ושוב כמי שדגל בעבודה עברית, שהוקם בביתו
; 7 ' עמ,דברי פועלות, )עורכת(רובשוב -כצנלסון: בתוך', השנים הראשונות, 'ליברזון, ראו גם   79

; 489'  עמ,ספר העליה השניה, חבס: בתוך', דרכי לארץ, 'מלכין; 39'  עמ,פרקי חיים, ליברסון
  .52' עמ, הראשונ ,מלכין

  .53' עמ, שם   80
  .493' עמ, ספר העליה השניה, חבס: בתוך', דרכי לארץ, 'מלכין   81
דברי , )עורכת(רובשוב -כצנלסון: בתוך', צעדי הראשונים, ']בתיה ברנר[' ב' ב;  ואילך490' עמ, שם  82

ללא  ',השמחה לקראת הזדמנות לעבודה חקלאית מצויה גם בסיפורו של צבי שץ. 48' עמ, פועלות
 .1' עמ, 1967אביב -תל, על גבול הדממה ',ניב

 .491' עמ, ספר העליה השניה, חבס: בתוך', דרכי לארץ, 'מלכין, למשל  83
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  תפירה ועבודות בית אחרות
דות שאינן ועבודה בשכר בעב: לנשות העלייה השנייה הייתה גם אפשרות אחרת

עבודות אלה תוארו בזיכרונותיהן כניגוד . במיוחד בתפירה,  בעבודות בית– חקלאיות

ות נשות העלייה בזיכרונ, ואמנם. ככניעה לדפוסי נשיות ישנים, לעבודה בחקלאות

מקצוע זה ודווקא . 'יהודיה הישנה'השנייה התפירה חוזרת שוב ושוב כסמל לכניעה ל

: התחיה ליברזון כתב 84.הצעירות במושבותרבות ממתואר כעבודה הראשונה בה עבדו 

: וביניהם ארבע צעירות, מצאתי בה פועלים מועטים, 1905בשנת , בבואי לפתח תקווה'

   85.'ת גרביים ואחת חיה על חשבון הוריהאחת סורג, שתי תופרות

פועל (שמונה גרוש ליום -שבעה: יכולתי להשיג עבודה רבה ולהשתכר יפה מאוד'

 – ציינו כמותה שרה מלכין ונשים נוספות ה כתב',)שבעה גרוש ליום- היה משתכר ששה
אולי לא הן  . כתופרות לא היו הצעירות מנודות86.התפירה השתלמה מבחינה כלכלית

נשות . חקלאותשעבדו בכפי שהרגישו חלקן כ,  אך לא מוקצות מחמת מיאוס,רצויותהיו 

, שם.  אירופהבמזרח שחלקן למד תפירה ,עירותעולות הצהאיכרים שמחו להיעזר ב

 יתרון לבחורה מקנההתמחות בו שהמקצוע נשי הוערכה התפירה כ, במושבותממש כמו 

צעירה מן העלייה . וסי נשיות קיימים נשים תופרות לא היוו איום ממשי על דפ87.צעירה

.  פחות מאיימתנחשבה,  מהןכפי שעשו כמה וכמה, החליטה לעבוד בתפירה בהשנייה

: ויום יום שאלתי את עצמי[...] הלכתי לעבודה אצל תופרת [...] ': הבה גולדברג כתבהז

 , של התפירה עצם אזכורה88'?האם לשם כך באתי ארצה וגרמתי כל כך הרבה צער לאמי

  . ממנהמצביע על סלידה, נשים שלא עסקו בההגברים או בזיכרונות ה יבעיקר בכתב
סמל במידה שמקצוע זה יסביר '? יהודייה הישנה'סמל ל כה התפירהזוהתמדוע 

. בסלידה זוליחס אנשי המושבות לתפירה היה תפקיד מכריע אבל . מסוימת את הגולה

                                                           
  .49' עמ, ראשונה, מלכין. הייתה תופרתשחיה בבית חברה שזכירה בזיכרונותיה השרה מלכין    84
בנות , בין שתי חברות אלה. אות המעידה על עצמה שעבדה בחקל,בין אלה היא מונה גם את מלכין   85

 .התקיימה ככל הנראה יריבות בנוגע לשאלה מי הייתה הפועלת החקלאית הראשונה, עיר אחת
  .7'  עמ,דברי פועלות, )עורכת(רובשוב - כצנלסון: בתוך', השנים הראשונות, 'ליברזון

עם הראשונים , 'גזהבה גולדבר; 490'  עמ,ספר העליה השניה, חבס: בתוך', דרכי לארץ, 'מלכין   86
נשים תופרות  . ועוד554' עמ, שם', ...?מה תעשי שם, ' חנה שניפר;551' עמ, שם', בנחלת יהודה

  . מוזכרות גם בזיכרונותיהם של גברים ובספרות שנכתבה בתקופה
      ,1997ירושלים , האישה היהודייה בסבך הקידמה ,פולה היימן: ראו, להערכת התפירה באירופה   87

               , )ד"תרס (12כרך , השלוח', סטטיסטיקה של עיירה אחת, ' אחד הקנאים;65-66 ,60' עמ
, דרור- רחל אלבוים;44' עמ, גן שחרב , ראב, למשלראו, להערכת התפירה במושבות. 165-166' עמ

שרה , נסוןואלכסנדר אהר; 156' עמ, ו"ירושלים תשמ, 1854-1914, ישראל-החינוך העברי בארץ
  . ועוד58'  עמ,1942אביב -תל, י" נילשלהבת

עלבון דומה ; 551'  עמ,ספר העליה השניה, חבס: בתוך', עם הראשונים בנחלת יהודה, 'גולדנברג   88
; 501' עמ, שם', נערות עובדות בעליה השניה, 'יק'יז'חנה צ: למשל, מופיע אצל נשים נוספות

  .אילך ו54'  עמ,הראשונ,  מלכין;554' עמ, שם', ...?מה תעשי שם, 'שניפר
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את וחסית במציאת עבודה בתפירה זכירו את הקלות היהנשות העלייה השנייה חזרו ו

הרתיעה מתפירה . ארו את רתיעתן מעבודה זוי ומיד ת, הטוב מצד אנשי המושבותהיחס

במעשה מנשות המושבות כמקצוע הייתה דרך נוספת ליצור לעצמן מקום חדש ונפרד 

  .נוספות' נשיות'וסימלה גם את היחס לעבודות , הציוני

,  באופן מאורגןלעבודות הביתלהיכנס ם בשלב מסויניסו הצעירות , למרות זאת

ראו בכך המבהירה שהן  ,והו פועלות בפתח תקתפי על אסהפרימרי יציב ס. כפועלות

 ',מצלצול עד צלצול, 'קצובותשעות עבודה : כיבוש בפני עצמו ואף הציבו דרישות

רק איכרות מעטות רצו  –שלון הניסיון היה כפול יעידה שכהיציב . םיוהפסקת צהר

מזכירה ) פישמן( מימון  עדה89.לא עמדו בניסיוןעצמן רות כמשרתות וגם הצעירות בצעי

הללו שעבדו עבודות שירות בבתי האיכרים הרגישו יפה ' היחס הרע אל הצעירות את

 שהבוז נבע מכך שהאיכרות ראו ה ציינהיא 90.'את יחס הבוז אליהן מצד בעלות הבית

א עצם העבודה היא שגרמה ליחס הזה דהיינו ל, בצעירות נשים שיצאו לתרבות רעה

 המאבק המעמדי על עבודה .אלא היותן צעירות בודדות בארץ זרה ורצונן להתפרנס

הוא לא תאם את שאיפותיהן של מרבית . מסודרת במשק הבית נקטע אם כך באיבו

ולא מזוהה עם תפישות , לאומית, יצרנית: העבודה אליה שאפו הייתה אחרת. הצעירות

כבודדות עבדו חלקן בעבודות . או עם הנשיות של נשות המושבות, נשיות ישנות

 הוא לא התאים לשאיפותיהן –אך רובן ביקשו לשכוח ולהשכיח חלק זה ', נשיות'

  . שכן הפך אותן לנשים יותר מאשר לציוניות, ולדימוי שרצו ליצור

  

  מעמדיים-קווי הפרדה אידאולוגיים, קווי הפרדה מגדריים
-נשות העלייה השנייה להשתתפות ממשית בעשייה הציוניתכחלק משאיפתן של 

 91.עובדות וציוניות ולא רק כנשים, ביקשו הצעירות להגדיר את עצמן כפועלות, חלוצית

חייבה יצירת קו מפריד בינן לבין נשות , הזדהות זו התאימה יותר לעשייה הציונית

על . הנשים התקייםאבל קשר בין . המושבות והעמידה אותן ואת חבריהן בקבוצה אחת

 ים כמייצגת חוויות של נשהנחשבת, תופעה זו ניתן ללמוד מכתיבתה של שרה מלכין

 92. המאבק על העבודה החקלאית במושבות יהודהבתקופתבמיוחד ו, עלייה השנייהב

 אפשר למצוא מאפיינים שאינם ,בכמה גרסאותאותם כתבה  ,דווקא בזיכרונותיה

                                                           
  .565'  עמ,ספר העליה השניה, חבס: בתוך', פגישות ורשמים, 'מרי יציב   89
  .10'  עמ,)חמישים, מימון: להלן (ה"אביב תשי- תל, שים שנות תנועת הפועלותיחמ, עדה מימון   90
 Denise Riley, Am I That. זו תופעה מוכרת בקרב נשים המבקשות לשנות את מקומת בחברה  91

Name: Feminism And The Category Of ‘Woman’ In History, Minneapolis 1995, p. 1  
, בנימין' ר: האישה הראשונה שנלחמה על מקומה בחקלאותמלכין הייתה ש, למשלבנימין טען ' ר   92

חקר , 'דבורה ברנשטיין, למרכזיותה של מלכין ראו גם. 28'  עמ,ראשונה, מלכין: בתוך', הראשונה'
, שילה:  בתוך,'כיוונים חדשים ותובנות שבדרך, נקודת מוצא: סטוריוגרפיה הישראליתנשים בהי

  . 28-29' עמ, העבריות החדשות, )עורכות(רוקם -חזן, קרק
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מאפיינים אלה יכולים . ן או שהם מובלעים בהמופיעים בכתיבתן של נשים אחרות

  . להעיד על הדרך בה עיצבו נשות העלייה השנייה את עצמן כנשים הציוניות החדשות

השתתפות במאבק למען יצירת אישה  של ,לא אופיינייםהפרדה מלכין הציבה קווי 

על בסיס מגדר ולא על בסיס השתייכות  ויצרה למעשה הפרדה, יהודיה חדשה

שותפה רק באופן הייתה היא  . כפי שיצרו רבות מחברותיה,סוציולוגית-וגיתאידאול

 בחלק . לבין נשות המושבותן נשות העלייה השנייה להציב קו מפריד ביחלקי לניסיון

בסיס השתתפות ועזרה ביצירת על , האחרונות דווקא את השותפות עם הארימכתיבתה ת

בינה על קו הפרדה לא ויתרה  אמנם  היא. העובדתתהאישה הציוניוהחלוצה , הפועלת

, ואכן . הפרדה בינה ובין גברים–  וסיפה לו קו מפריד על בסיס מגדריכי אם ה, לבינן

, ת חבריה מבין אנשי העלייה השנייהותנגדהמלכין פתחה את סיפור זיכרונותיה דווקא ב

בונה  יחסם השלילי חוזר בכמה תיאורים ועל93.תעבוד בחקלאות, האישה, לרעיון שהיא

התנגדות הצעירים לעבודה מסוג זה של חברותיהם הופיעה אמנם גם . על כך בולט

,  הגדילה לעשות תחיה ליברזון94.אולם לרוב היא הובלעה, בכתיבת נשים נוספות

  . עזרת חבריהדווקא את שכאמור העלתה על נס 

שהאדם היחיד שעזר לה היא ציינה . את קרבתה לנשים במושבותזכירה המלכין 

 צעירה 95.שסבלה בשל כך מהצקות אנשי המושבה, מקומיתח תקווה הייתה צעירה בפת

מעשה חסד של מלכין סיפרה גם על . מלכין עבודה חקלאיתלמצוא לזו אף הצליחה 

שכנעה את בעלה היא , למרות בקשת הרב: אצלו התגוררהש יםהאיכראחד אשת 

או לפחות כמסייעות נשים אלה מתוארות אצלה כשותפות . להשאיר את מלכין בביתם

  . הפועלת- לקיומה של האישה
 הקשר ביןכגון , שיתוף פעולה דומה נחשף גם בתיאורים ספרותיים בני התקופה

שתי .  של צבי שץבתיה בסיפור ,בת המושבה, בתיהלבין , העולה החדשה, שושנה

תחושת מאבק משותף לעיצוב שבאה לידי ביטוי ב, קיימו ביניהן חברות הדוקההנשים 

 על רקע העבודה המשותפת והשותפות חברות זו נוצרה. עצמאית, יות חדשהנש

 ואף ,בת המושבה,  דומה לזו שבין מלכין לחברתהשלהןשותפות התחושת  96.בקבוצה

בשל משאיר אותן חבוקות זו בזרועותיה של זו שץ אם כי .  יותרהדוקה וממושכת

  .  ולא בגלל מאבקן על אותם רעיונותאותו גבראהבתן ל

אשר בהן מתואר קשר בין נשים מהעלייה ,  ודווקא המוקדמותצירות אחרותיב

מן העלייה , הקשר בין רחל. יניהןשותפות המאבק בנעדרת , השנייה לנשות המושבות

                                                           
ספר העליה , חבס: בתוך', דרכי בארץ, 'מלכין:  ובצורה חריפה אף יותר.51'  עמ,ראשונה, לכיןמ  93

  .489'  עמ,השניה
 .'ל יחסם המזלזל של הגברים בכמה רשימות המצויות בארכיון דגניה אאף חיותה בוסל כתבה ע  94
  .54' עמ, ראשונה ,מלכין   95
  .עודו 40-41, 16-18'  עמ,בתיה, שץ   96
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 97, שכתב אריה יפההמקומות הקדושיםבסיפור  ,בת המושבה, לבין קיילא, השנייה

קיילא עונה על , הפךל.  לא בשותפות רעיוניתולםא, מאופיין בידידות עמוקה

 98.לא קשורה לרעיון העבודהולא מחויבת , שובבה – הסטריאוטיפים של בת המושבה

 החשדני של היוצרים הגברים לפעילות אידאולוגית של םדומה שגם כאן מתגלה יחס

   . באשר הןנשים
  

  
  

  קבוצת נשים פועלות
  ]מכון לבון, באדיבות ארכיון העבודה[

  
. שים כמעט לא מופיעה שותפות זו עם נשות המושבותבזיכרונותיהן של רוב הנ

 גםההדרה נעשתה . כלל מכתיבתן של נשות העלייה השנייה- האחרונות מודרות בדרך

. שים שקדמו להןוהפחתת תרומת הנת למעשיהן באמצעות יצירת דימוי של ראשונּו

 ככולן רובן, לא היתה עצמאית] של נשות העלייה הראשונה[עלייתן ': כתבה מימוןעדה 

ורק עם התפרצותה של העלייה .  ולפיכך לא יצרו ערכים קיימים"עזר כנגד"עלו בתורת 

 גם 99.'החלוצה:  מתחילים ימי השחרות של האשה העובדת– העלייה העובדת –השנייה 

את התפקיד ': יצר תבנית ניגודיתי טבנקין אף .תבנית זודבקו בגברים מהעלייה השנייה 

 100.'ל האשה במושבה שללה האשה העולה בעליה השניההקודם של האשה בגולה וש

   מובלעת גם בטענה החוזרת בזיכרונותיהן של הללוראשוניותן וקדמותן של 

                                                           
  . 12.4.1910, הפועל הצעיר', במקומות הקדושים, 'אריה יפה   97
כאשת העלייה בין אהודה המזוהה באופן חלקי , של ברנרבין מים למים קשר דומה אפשר למצוא ב   98

 . השנייה לבין פנינה מהמושבה
  .7'  עמ,חמישים, מימון   99

הדברים . 22'  עמ,)ט"תשל (א' חוב, שורשים', על השמירה והשומר בעליה השניה, 'יצחק טבנקין   100
  .  חרוד-  בסמינר הקיבוץ המאוחד בעין1937נאמרו בשנת 
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ליברזון .  שעבודתן בחקלאות הייתה כפלא בעיני אנשי המושבות,מלכין וליברזון

  101.פסחה על נשות האיכרים ובנותיהן, זכירה את הנשים הערביות במושבותשה ,למשל

ניכור וריחוק בינן ,  שנפגעו מחוסר אמוןהעידוזיכרונות שכתבו עט כל הנשים כמ

עדר יה. אין עדויות של הצעירות על עלבונות או פגיעות פיזיות. בין אנשי המושבותל

שלא אירעו אינו מצביע בהכרח , צעירות שחיו בגפן במושבותמצד ת מסוג זה יועדו

,  בארכיון המושבה פתח תקווהמצויהעלות בפומסוימת  עדות לפגיעה .פגיעות מסוג זה

, חרף את הבנות העובדות בפרדסים שלא בפניהן' מתברר שאחד האיכרים וממנה

 סיפור המעשה תועד כיוון ששלושה מן 102.'באסיפת שלושים איש מאנשי מושבנו

גם סבלו הצעירות סביר להניח ש. הפועלים דרשו לשפוט את האיכר על דבריו

המאבק על הפגיעות הללו כמעט ולא הוזכרו משום ש. וספותנמהתנכלויות וחרפות 

חיות בגפן קשייהן ל. הוא הגיבור הראשי בסיפורי הנשים, על הזכות לעבוד, העבודה

טשטשו  ,נשים שביקשו להשתלב בעולם גברי. כלל בחטף-בדרךהרחק מהבית מוזכר 

  . להן היו חשופות בעולם זהתנכלויותההאת 

ת בביוגרפיות של נשות העלייה ומתואר ,שונה בארץהתחנה הרא, מושבות יהודה

.  בדמות פועלת חקלאית,חדשההציונית החלוצה ההשנייה כאזור מאבק על יצירת 

 ,למעשה. כמעט כל חוויותיהן קשורות במאבק על עבודה בחקלאות ועל חיים עצמאיים

ת בעיני  ככל ששאיפותיהן היו זרו.עיצבו נשים אלה את דמותן כציוניות מתוך מאבק זה

תגובות האיכרים והחיים במושבות מיתנו מעט את יש ו.  מאבקןהלך והחריף ,האיכרים

  :ליברזוןכעדות , שאיפותיהן

. שהאשה מסוגלת לעבוד במשק ובשדה בדיוק כמו הגבר, והוכחתי[...] 

שביקשו להדמות , אמנם לא הפרזתי בשאיפותי כחברות שבאו אחרי

שערותיהן הגזוזות ובלבוש שהיו ואפילו ב, לגבר גם בחריש ובשמירה

עד כדי כך לא . לובשות שאפו להשתוות ככל האפשר לבחורים

  103.הרחקתי

                                                           
             , פרקי חיים, ליברזון; 488-489 ' עמ,ספר העליה השניה, חבס: בתוך', דרכי בארץ, 'מלכין   101

  .40, 36-37' עמ
וה לא ו עקב אירגון מחדש של ארכיון פתח תק.34' עמ ,1955 פתח תקוה ,כובשים ובונים, קרסל' ג   102

  .עצמוטוקול הישיבה והתאפשר לי לעיין בפר
שגזזו את , רה'יב בסגליברזון התייחסה ככל הנראה לחברות הקולקט. 39' עמ, פרקי חיים, ליברזון   103

יצויין שליברזון . כדאי היה אולי להקדיש לכך מחקר? מדוע הסתייגה מהן. שערן וחרשו במכנסיים
רה היו מזוהים עם מפלגת 'הייתה חברה במפלגת הפועל הצעיר בעוד שמרבית חברי הקולקטיב בסג

  .פועלי ציון
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  ? אישה ציונית חדשה–פרי המפגש . ה
למרות מה . אנשי העלייה השנייה שאפו לחולל שינוי מהפכני בחייהם ובחברה היהודית

תמורה בחייהם  זיהו הם .כל דבר וענייןלראו עצמם ראשונים כמעט , שנרמז משמם

 המהפכה עולם ִהכתיבהגם במקרה זה , קבוצה מהפכניתנהוג בכ. המשךמהרבה יותר 

. לשאוףראוי ועולם חדש אליו , או לכל הפחות להתרחק ממנו, להחריבנכון ישן אותו 

 אבל את הניגוד ;במזרח אירופה, גם בחברה היהודית בגולה התגלם' העולם הישן'

עלייה השנייה ליצור בתוך התרבות הציונית ובמיוחד אל המשמעותי היו צריכים אנשי ה

כך קרה שתרבות . אלא שהמושבות היו גם המקום בו צמחה תרבות זו. מול המושבות

 נבנתה למעשה בניגוד , שהחלה את צמיחתה בתוך ומתוך המושבות,העלייה השנייה

ל ובעיצוב אנשי המושבות לקחו חלק פעיל בעיצוב תרבות זו בכל. לתרבות הרווחת בהן

 לקחו אנשי ונשות העלייה השנייה חלק בעיצוב ,במקביל. בפרט' אשת העלייה השנייה'

  .עיצוב דפוסי הנשיות של נשים צעירות ובוגרותב ובכלל זה ,התרבות והחיים במושבות

המהפכנות ניכרה הן בחיי הפרט . תרבות העלייה השנייה הייתה תרבות מהפכנית

דאולוגיה המבוססת על יאלא שבכל א. חומי החיים וכמעט בכל ת,והן בחיי הכלל

שוויון , חופש: שוויון ומימוש עצמי צריכה להישאל השאלה, עקרונות של חופש

 ולנשות העלייה ,התשובה לא הייתה בהירה לחלוטין בנוגע לנשים? ומימוש עצמי למי

הסמוי נשות המושבות והדימוי שלהן היו כלי בידי כל המשתתפים בדיון . השנייה בפרט

  .בשאלה זו

 מיד .קסמותִהבעלייה השנייה החלו בהיכרות ואנשי ההיחסים בין אנשי המושבות ל

.  המושבותיחס לנשותתהליך זה הועצם ב.  דחייה והפנית גבהופיעו הםאחרי

אשת המושבה . ביקורתיתההתרחקות הקשה וכמוה ה ו,ההתקרבות הייתה מהירה וחזקה

 נגד עיניהן של 'סדין אדום'דימויה היה . מבטםמנקודת סימלה את כל הרע והשלילי 

הדימוי . שהמהפכה הלאומית לא כללה את הנשיםוההוכחה , נשות העלייה השנייה

 בה .לחם על מקומן ועל פעילותן הציוניתי של הצעירות להתרם לרצונןהנשי במושבות 

ת לתפקיד איכרו, אליבא דממשי, מתאימה, בעת גם הגברים רצו ליצור נשיות חדשה

  .ופועלות החקלאיות

 ,חייהן במושבות אידאל נשימהלך העלייה השנייה בנו בבולטות מקרב נשים 

 כזהותצמן בשלב ראשון הן ראו ע. תרומה למאבק הלאומי תוך מימוש עצמישעיקרו 

שוויוני בעיניהן היה בלתי  שדימוין ,ה זו נגזר יחסן לנשות המושבותסמתפי. לגברים

בהיותן נשים או בנות רק , אם בכלל, נשות המושבות לציונות לדעתן תרמו.  ציוניובלתי

. כמעט להעלימן, לכן ביקשו הצעירות להתרחק מהן. ולא כנשים עצמאיותלאיכרים 

  . מאבקן על מקומן במושבות התנהל נגד הגברים ולא נגד הנשים

 הנשים  לזהות המגדרית שלאחרתהתנאים החדשים חייבו גם את הגברים להתייחס 

רבים מהצעירים היו מוכנים לקבל בצורה סבילה את שאיפת הנשים . עצמם הםושל
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 לעזור ניסוהיו גם גברים שו; ה אותם למאבקגרר כל עוד שאיפה זו לא ,לשוויון

דומה . זוגהחירת בת בגברים נעצרה בשרווחה בקרב ה המהפכנית שהתפיה. חברותיהםל

. יות וליחסים בין המיניםשמרני בכל הנוגע לנש- רומנטישרבים מהם שימרו אידאל 

אפשר לשער . נשיות חלשה ועוד, תלות,  רעיונות כמו חטיפת בת זוגמבצבציםבדבריהם 

 דימויים חיזק , על שוויון ומימוש עצמי,חברותיהם, שדווקא מאבקן העיקש של הנשים

  . שמרניים אלה-רומנטיים

בן העלייה  ביחסים זוגיים בין בת המושבה לגדושיםבעוד הטקסטים הספרותיים 

 ו בהדרגהתחיצעירות במושבות פ. מעט זוגות מרומנים אלהבעליל נוצרו , השנייה

 שהושפע בין השאר מרוחות המהפכה שהביאו איתם ,דווקא דגם נשי אקטיבי יותר

 דור – ןברות שלהיתהליך החל וןחינוכבנוסף ל , מרוסיהאנשי ונשות העלייה השנייה

   . כמעט שווה וחיו חיים משותפיםשקיבלו חינוך, ראשון של ילדי הארץ

 תרם להיווצרות נשיות, בת המושבהפי דימויה של - עלעיצוב בת הזוג האידאלית 

תרבותיים לכוחם של גורמים  דוגמא מובהקת זוהי. נשות העלייה השנייהקרב הפוכה ב

אותו  הופכים , הנשים,הנשאים שלובעוד , של נשיות במודע או שלא במודע מודל לגבש

לא  –בת הזוג האידאלית הספרות ובאמצעותה  – למרות כוחם של כלי העיצוב. על פיו

 של נשות ןמהפכנות. ה ופעלו בניגוד ללנשיות זונעתרו רבות מנשות העלייה השנייה 

מתגלה כאן כחלק מהשינויים , שבאה לידי ביטוי בעיצוב מגדרי ,העלייה השנייה

   .שהתחוללו במבנה העומק של היחיד והחברה

על משפחה כערוץ הגשמה עצמית פועל יוצא בכך ויתרו הצעירות על זוגיות וכהאם 

שרה מלכין , למשל, קימו משפחהה לא ןרבות מה. התשובה אינה ברורה? ולאומית

ת ו אקטיבים נשיחלקן היואבל . מסוגים שוניםאחרות קיימו יחסי זוגיות . ותחיה ליברזון

, הידועה שבהן היא מרים ברץ.  פורייםחיו חיי משפחהכן - פי-על-ואף, תוואידאולוגי

קיומן של נשים אלה מצביע על כך שלא היה ויתור על  104.האימא הראשונה בדגניה

ועל קבלה חלקית של אשת העלייה השנייה האקטיבית כדגם זוגיות ומשפחה מצדן 

  . מצד הגבריםנשיות לגיטימי

את תפישת נאלצו לשנות , ו את העולותטלק אנשי המושבות שהעולים כמו גם

את נושא המגדר על סדר היום ציבו נשות העלייה השנייה לא ה. הנשיות שלהם

כאשר הנשים תקבלנה זכות בחירה , עשורבחלוף ערך רק דיון בנושא זה י. במושבות

 דגם םקיו.  החיים ובתפישת הנשיותח שינוי מסוים באורחוללוהן , ואולם 105.במושבות

                                                           
שנקטעו ,  של משפחת בוסליותחיי הזוג .2003רמת אפעל , דיוקנה של חלוצה :מרים ברץ, סמדר סיני   104

 לנשות קיימות דוגמאות נוספות. מחקר מיוחדראויים ל, בשלב מוקדם עם טביעתו של יוסף בכנרת
   . ציפורה זייד–למשל ,  משפחה שהיו גם פעילות

? האמנם בדרך לשוויון, 'אוי'ביז-סלוויה פוגל: ראו למשל, למאבק על זכות בחירה לנשים ביישוב  105
,                 )1992(לד ' חוב, מגמות', קן של הנשים לזכות בחירה בישוב היהודי בארץ ישראלמאב
 .262-284' עמ
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. נותיהןעל בהשפיע על נשות האיכרים ובעיקר חדש של נשיות ציונית בתוך המושבות 

המקובלים  ובעיקר באלה נשות המושבות הפכו פעילות יותר בתקופה זו בכל התחומים

העלייה ועוצמתה גברו מראשית אבל נפח הפעילות , פילנתרופיה וחינוך – כנשיים

עם צאת ספרה הראשון של , אותה עתחלה בה גם הכתיבה הנשית במושבות 106.השנייה

 107.ה בקשר עם צעירים אלהנמצאש, האיכרה מראשון לציון, בסקי'חמה פוחצנ

יצרה גם היא אווירה , יודעות עבריתה, משכילותוצעירות בנות איכרים התבגרותן של 

ובמיוחד כניסתן כעובדות , תהליכים הקשורים לנשים הצעירות. חדשה, נשית אחרת

   108. והועצמו בעקבותיהנייה העלייה השבואהחלו לפני , למערכת החינוך במושבות
, טיפוס זה. שה ציוניתיא, שהי לעצב טיפוס חדש של אביקשויה ייה השני העלאנשי

 זכירהיה מבוסס על ניכור והתנתקות מכל מה שה, העבודהתרבות , כמו תרבות הפועלים

כאשר הפרח ': אבל ניגוד זה היה ניגוד דיאלקטי. מסורת, סדר, בורגנות: ת ביהודהאיכרּו

 היו בסיס המושבות 109.' שהפרח סותר את הניצןלומרואפשר ,  נעלם הניצןבוקע

פי אנשי ונשות - עלהציוניתהאישה . מעליו ובניגוד אליו נבנתה העלייה השנייהש

תנועת כך גם . אך הן תרמו לצמיחתהנשות המושבה הייתה ניגוד ל ,העלייה השנייה

. של התרבות במושבותנבנתה בניגוד אבל גם על בסיסן של המושבות והעבודה 

התרחשות הצעירה שצמחה ה מושפעות מן שהתוךבמקביל התפתחו גם המושבות 

  .ןיד-על, ןמתוכ, ןבניגוד אליה

  

  

  

                                                           
קמו בסוף העשור הראשון , שנשות המושבות ייסדו וניהלו', לינת צדק' מרבית אגודות ,למשל   106

לחמת העולם בעיקר בתקופת מ' עזרת נשים'ה פעלה אגודת רבחד. ובעשור השני של המאה עשרים
  .38/11תיק , 38מיכל , לתולדות חדרה' חאן' ארכיון מוזיאון ה.הראשונה

בסקי וקשריה עם אנשי 'על נחמה פוחצ. א"יפו תרע,  קובץ ציורים:ביהודה החדשה, בסקי'נחמה פוחצ   107
  .122' עמ, דבש מסלע', ש מראשון לציון הומיה"נפ, 'גובריןנורית : ראו, העלייה השנייה

 :היהעלייה השני, )עורך(ברטל : בתוך', ישראל-יצירת המרכז החינוכי בארץ, 'דרור-ויםרחל אלב   108
  .390-393 ,386-387' עמ, מחקרים

  .53-54'  עמ,א"ירושלים תשס, הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח,  היגל' פ' ו'ג   109


