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  אנשים ובעיקר נשים בגדוד העבודה

  

  

  ישעיהו-אביגיל פז
  
  
  

ייחודו של גדוד העבודה כמסגרת ארצית נקשר כבר בשנותיו הראשונות להיותו מסגרת 

. שאמר לכלול בתוכו בעתיד אומה שלמה ,לאומי- בה ולהיקף חזונו החברתישיתופית רח

היה גדוד העבודה מסגרת החיים השיתופית הגדולה ביותר  1920-1926ין השנים ב

 יתה בו הבטחה סמויה ויכולת משוערת לעמוסיטמונה ה, ככזה. ישראל- שנוצרה בארץ

ות היקף בהרבה מאלו בהן על עצמו כגוף מבצע וכחברה פועלית מאורגנת משימות רחב

כל מי שחפץ  ניסיונו לאגד במסגרת חיים משותפת. התנסה ציבור הפועלים בארץ עד אז

מצב כלכלי או יכולת פיזית מוכחת הציב בפניו אתגר , ללא הבדל מין, להצטרף אליו

  . ארגוני וחברתי רחב היקף מכל הניסיונות השיתופיים שקדמו לו

שבחר לעלות לארץ , ציבור הפועלים הסוציאליסטימה ילהרף עין היסטורי אחד ד

. עכשיוהקים את חברת המופת השיתופית והשוויונית כאן וליוכל כי , ממניעים ציוניים

נשים וילדים במערכת השיתופית הגדודית , משפחות, אופן ומידת שילובם של יחידים

ייה את שביקשה ליישם באורחות ח, חברה הגדודיתכן לאבן בוחן מעשית ל- היה על

שאלת מקומן של הנשים בחברה הגדודית היוותה חלק ממכלול . עקרונותיה הרעיוניים

אותו יש לבחון בהקשר לניסיון שנערך בגדוד העבודה ליצור בפועל חברה , חברתי שלם

מקומן של הנשים . ותקיים בתוכה חברה שוויונית, שתתנהל כקומונה יצרנית וצרכנית

 בו ניסה גדוד העבודה להגדיר מחדש סדר חברתי שונה גם מן האופן, בין השאר, נגזר

או מקום הפרט בתוך , כגון מקום המשפחה הגרעינית במסגרת השיתופית, במסגרתו

  . הכלל

מיקומן החברתי של הנשים ומגוון תפקידיהן בחברה הפועלית נותר נבדל ושונה 

דד עם מאמר זה מתמקד בדרך בה ניסתה החברה הגדודית להתמו. מזה של הגברים

בתפקידן החברתי ובמידת הצלחת הניסיון , שילובן החברתי של הנשים במסגרתה

החברתי של כלל החברה הגדודית לשנות בתוכה את הגדרת התפקידים החברתיים 
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כפעילות : נבחן להלן את מקומן של הנשים במערכות החברתיות בגדוד. המסורתית

מחיינו , תנהל מעל דפי עיתוניוכשותפות לשיח הציבורי הרשמי שה, כפועלות, ציבור
כאימהות בחברה שהגדירה באופן שונה את , )יוסף-עלון הקיר בקיבוץ תל( ועיתון חי

  . מקומה של המשפחה בקרבה וכמהפכניות בחברה החלוצית

כחלק מן הניסיון החברתי , בהקשרו ההיסטוריהעבודה יידון מעמד הנשים בגדוד 

בשאלת שוויון כחלק מן הדיון הפמניסטי  ולא 1920-1927שנערך במסגרתו בשנים 

ידי מרביתן - מעמדן החברתי של החלוצות לא נתפש על.מעמדן של הנשים בתקופה זו

מלמד כי , תבי חלוצות העליות הראשונותכעיון ברבים מ. כשאלה העומדת בפני עצמה

בחירתן .  עמה עיקר מרכזי בחייהןשאההן ראו בציונות ובמהפכה החברתית שהיא נ

. הלאומי והחברתי –ת חלוצות נבעה מראייתן את עצמן כשותפות למאמץ הציוני להיו

הנובע מהשקפת , משנילגברים כאל דבר מרביתן התייחסו לשאלת השוואת מעמדן 

 להשתלב באופן מלא במשימות אותן תביעה בודרישותיהן התמקד. עולמן החלוצית

נכונות , ת בניהול עצמיעבודה עצמי: באותה תקופהנטלה על עצמה תנועת הפועלים 

התיישבות שיתופית על אדמת , להתגייס לכל עבודה נדרשת לבניית תשתיות נחוצות

השוואת מעמד בין , הקמת חברה חדשה המתקיימת על יסודות של צדק חברתי, הלאום

   1.כלל חבריה ושותפות חברתית

י החיים  לבחון את תנאיש, את מצבן החברתי של הנשים בגדוד העבודההבין לבכדי 

אמצעי הייצור שעמדו לרשות גדוד :  נערך הניסיון החברתי המרתק בו השתתפוםבה

 שהצריכו ,עבודות ציבוריותלו התפרנסו בעיקר מוגות העבודה שפל.  העבודה היו דלים

שיטת העבודה הקבלנית יצרה תלות בין מהירות הביצוע למידת . עבודה פיסית קשה

- על, כן  תרמה להעדפת פועלים מיומנים או חזקיםועל , הרווח הצפוי בעבודות הללו

. אולם התקשו ביצירת משק חקלאי מגוון, חקלאותעסקו ב קיבוצי הגדוד. פני פועלות

החקלאות התבססה על גידולי שדה ועל שיטות עיבוד , בשל היעדר מיכון הולם

. שוק העבודה בארץ לא זימן מגוון אפשרויות פרנסה. שהצריכו עבודה פיסית מרובה

. היה ליכולתן הפיסית הפחותה של הנשים משקל ממשי בשיקולי העסקתן, מבחינה זו

                                                           
ן החלוציות רעיו' , יוסף גורני:ראו, על דימוי החלוץ בקרב פועלי ופועלות העליות הראשונות   1

לתולדות תנועת העבודה   קבצים:אסופות ,'באידיאולוגיה של פועלי ציון בתקופת העליה השניה
הרומאנטי באידיאולוגיה של העליה  היסוד, 'ל"הנ; 35-50' עמ, )1968יולי ( 12' חוב, בישראל
,  כחלוצותעל מידת הזדהותן של הנשים עם דימויין. 55-74' עמ ,)1966 (10' חוב, אסופות, 'השניה

 ש יוסף טרומפלדור"עיתון גדוד העבודה ע, מחיינו ',האשה בגדוד העבודה, 'יהודית: ראו למשל
 מחיינוליונות יכל ההפניות לג. 47-49' עמ, )1921ספטמבר (א "אלול תרפ,  גיליון ט,)מחיינו: להלן(

המכון , יבאב- בהוצאת ארכיון העבודה בתל) שלושה כרכים( המהדורה המחודשת שלו פי- להנם ע
 למאמר המדגיש יותר .א"בתשלשפורסם , הביבליוגרפי של הקיבוץ המאוחד ובית יוסף טרומפלדור

שחורי ' מנחם פוזננסקי ומ: בתוך', גדוד העבודה, 'בתיה ברנר: ראו למשל, את הפן האישי
  .    380-381' עמ, )חברות בקבוץ: להלן] (ד"חש[עין חרוד , קובץ ראשון: חברות בקבוץ, )עורכים(
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אף , )הכוונה לא רק לנשות החברים(למרות זאת קלט גדוד העבודה  פועלות לפלוגותיו 

ו הכלכלי ולהשהות קליטת חברים חדשים בשעה שנכון היה מבחינתו להתרכז בייצוב

והקליטה קרון ההתרחבות המתמדת י עמחיר העמידה על. לשורותיו עד לביסוסו

 מקורות  ומהיעדר שנבעה מאבטלה סמויה,היה קריסה כלכליתבררנית -החברתית הלא

  . פרנסה מספיקים או רווחיים

   1923.2כתוצאה מכך הועמד גדוד העבודה בפני פשיטת רגל כלכלית כבר בשנת 

 המשיך, תה שנהבאוחרוד  קיבוץ עיןשל פילוג ם ה וחותבהרהכלכלי  הקושי אף-על

שנשענה על אידאולוגיה , בחירה זו. חברים וחברות חדשיםלצרף אליו גדוד העבודה 

גדוד דבק ה 3.חמור הותירה אותו במצב כלכלי ,יותר מאשר על שיקולים כלכליים

לא ניתן . למרות חומרת מצבו הכלכלי, 1926במדיניות הקליטה המתמדת גם בשנת 

נשים מבלי להבין את המחיר בו לשלב תמשך המלהעריך את עומק המאמץ הכללי 

לשלם בעבור , נשים כגברים, האישי והכלכלי שנדרשו כל השותפים בחברה הגדודית

  .ניסיונם לחיות בהתאם לעקרונותיהם החברתיים
  

  
  

  ]באדיבות ארכיון יד טבנקין

נחוץ , בבואנו לדון בסקטור חברתי מסויים ובמידת שילובו בחברה אליה השתייך

בחינה המתבססת על השוואה . פיהם נבחנת הסוגיה הנדונה-ר את המדדים שעללהגדי

                                                           
, 1920-1927רעיון קומונלי ומציאות קיבוצית בגדוד העבודה בין השנים , ישעיהו- אביגיל פז, ורא   2

, ישעיהו-פז: להלן (2001, אביב-אוניברסיטת תל, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
  .126-130 ,96-98'  עמ, )רעיון קומונלי

  .309-312' עמ, שם   3
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הדיון במקומן החברתי . בין גברים לנשים מציגה להערכתי תמונה חלקית בלבד' מכנית'

האם ניתן ללמוד על מידת : ביניהן, של הנשים בגדוד העבודה מעלה כמה בעיות

השוואה ? דתן לעבודת הגבריםשילובן של הנשים בחברה הגדודית מתוך השוואת עבו

תצייר בבירור , הנעשית בחברה לא מתועשת דיה ובלתי מיומנת בעבודות חקלאיות

אלא שאין לדבר על אפלייה כזו מבלי להתחשב . 'אפלייה תעסוקתית'תמונה של 

האם ניתן להסיק על מצבן של הנשים מתוך בחינת , ועוד. בהבדלים הפיסיים בין המינים

משום , מדד זה יעיל יותר, לכאורה? הנהגה הציבורית של הגדודמידת מעורבותן ב

כל חבר יכול היה לבחור , כלומר. שבחברה הגדודית התקיימה דמוקרטיה ישירה

אסיפת החברים הפלוגתית . להצטרף לוועדות ולהיות לפעיל חברתי, ולהיבחר בשווה

 אחוז החברים אלא שבחינה מדוקדקת יותר מראה כי. הייתה פתוחה בפני כלל החברים

משמע אחוז ניכר של גברים ונשים בחר לא להיות . שבחרו בפעילות ציבורית היה מזערי

  . פעיל בתחום זה

ברמה הבסיסית נחוץ ? מה אם כן קובע את מידת שילובו של פרט או ציבור בחברה

חובותיהם , בחברה הגדודית הוגדרו זכויותיהם. לבחון אם זכויותיו כאדם נשמרות

כלום ניתן לבחון את האופן בו . באופן שווה, ללא הבדל מין,  כלל החבריםומעמדם של

מהו ? את מידת שילובם בחברתם החדשה) נשים(או קבוצת אנשים , פירשו יחידים

על אף המצוקה , הזדהות עם המטרות החברתיות? אושר אישי? המדד למידת השיוך

תהייה ? ית ומשפחהאו אולי ההחלטה להשתייך לחברה זו ולהקים בה ב? האישית

האם קיומן של מצוקות ייחודיות לסקטור מסוים מלמד על אפלייה , אחרת שעולה היא

דומות , בידיעה כי מצוקות אחרות, או אולי מוטב לבחון מצוקות אלו כשלעצמן? כלפיו

. רק מקצת השאלות הללו ברות מענה? מאפיינות גם סקטורים אחרים בחברה, לפרקים

את מגבלות הדיון ואת מידת החופש הרבה האפשרית בפירוש הצגתן נועדה לשרטט 

  . המציאות המתוארת

  

  מערכת הציבוריתמעורבות נשים ב. א
. כבעלי זכויות שוותו כמסגרת ארצית הוגדרו כלל חברישל גדוד העבודה למן ראשיתו 

 הנשים עליהם הוחתמו פלוגות הגדוד לא הוגדר מעמד הקבוצתיים חוזי ההעסקהב

תנאי העסקה אלו היו שונים באופן מהותי מתנאי תעסוקתן של . של הגבריםכשונה מזה 

:  אופייה של התעסוקה הציבורית השתנה4.היבתקופת העלייה השניהנשים בקבוצות 

                                                           
, ןדבורה ברנשטיי: למשל ,יה השנייה והשלישיתאודות נשות העליעל מספר מאמרים נכתבו    4

 34 'חוב, קתדרה, 'מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות בישוב העירוני בשנות העשרים והשלושים'
 שם', 1927תנועת הפועלות בארץ ישראל מראשיתה עד , ' יזרעאליפנהד; 115-144' עמ, )1985(
         המקרה של נשים בקיבוץ: אמהות ומהפכה, 'אוי'ביז- פוגללביהיס; 109-140' עמ, )1984יולי (
חוות הפועלות בכינרת , ' מרגלית שילה;143-162' עמ, )א"תשנ(ו ' חוב ,שורשים, ']1910-1948[

 על אופן .81-112' עמ ,)1980ינואר ( קתדרה', יהיכפתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנ, 1911-1917
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. גדוד העבודה התאגד כמסגרת העסקה אחת ועמד על זכותו לנהל בעצמו את העבודה

ישיים הוסבה בתקופת שיטת ההעסקה שהתבססה בימי העלייה השנייה על חוזים א

שחושב בתחילת , שכר הפועלים. העלייה השלישית בהדרגה להעסקה קבוצתית

  .הומר בהמשך לתשלום עבור עבודות קבלנות קבוצתיות, העבודות בנפרד לכל פועל

פועלות העלייה השנייה שחפצו לעבוד בקבוצות לא נכללו בחוזי החכירה עליהם 

ידי - שהועסקו על', שכירות'ם בקבוצות לנחשבו הנשי, למעשה. הוחתמו הפועלים

חוזה ההעסקה הקבוצתי איפשר לחברי הפלוגות בגדוד . הפועלים עצמם ומומנו מכספם

. בידיעה כי כל אחד מחבריה יישכר במעמד שווה, להחליט בעצמם על הרכב הקבוצה

העדפה , הכתיבה שיטת העבודה הקבלנית ואופיה הפיזי הקשה של העבודה, עם זאת

בהם אמור היה , יוסף-הקמתם של המשקים עין חרוד ותל. ים בעבודות התשתיתשל גבר

  . אפשרה לצרף ביתר קלות חברות רבות למסגרת הגדוד, לקום משק מגוון

היעדרן של רשימות עבודה מפורטות אינו מאפשר מעקב מסודר אחר אופן שיבוצן 

מלמדים , עם זאת. לעבודה של כלל נשות הגדוד או אחר מספרן ביחס למספר החברים

כי מספרן של הנשים , 1926יוסף בשנת -נתונים סטטיסטים שנאספו על אודות קיבוץ תל

סביר להניח כי המצב הדמוגרפי בגדוד לא .  ממספר הגברים40%-בפלוגה היה קטן ב

 הפער המספרי העולה מן הנתונים הללו אינו מעניק הסבר 5.כן-היה שונה בהרבה לפני

בחינת שמות החברים .  המעטה של הנשים בפעילות הציבוריתמספק למידת מעורבותן

בוועדות ובמועצות הגדוד מלמדת על , שנבחרו לתפקידים ציבוריים באסיפות החברים

תה האישה היחידה ימניה שוחט הי. היעדר כמעט מוחלט של נשים בתפקידים אלה

בתחומים נבחרה לטפל לפי הגדרת תפקידה היא אף כי , מרכז פעילה כחברתשימשה ש

 6.מטבחי הגדוד) ייעול(חיפוש עבודה עבור חברות ופיקוח על שכלול : 'נשיים'

וכגזברית , )בה שותפו מעטים בלבד מחברי הגדוד ('הקיבוץ'החסויה במסגרת  פעילותה

לא , 1926שנוהל כיחידה משקית נפרדת מן הגדוד עד לפילוגו בשנת , כפר גלעדיקיבוץ 

  .ילות סקטוריאליתבהיותה פע, במסגרת זוהוכללה 

                                                                                                                                   
',  הדרך אל השיתוף הכולל–דגניה , 'ראו במאמרי, ות העלייה השנייההעסקתן של נשים בקבוצ

  .91-96' עמ, )ג"תשנ(כרך יז , הציונות
 ,ח"ע; 8.9.1926, 56' סמ, )ח"ע: להלן( עיתון חייוסף פורסמו ב-נתונים סטטיסטיים העוסקים בתל   5

רכיון גדוד העבודה  שמורים באעיתון חיעותקי ה. 26.9.1926, 58' מס ,ח"ע ;15.9.1926, 57' מס
נתונים .  לעותקים הממוספרים שערך בית טרומפלדורןההפניות ה).  ארכיון הגדוד:להלן( יוסף- בתל

  .דומים על אודות כלל פלוגות הגדוד לא פורסמו
 ,החלטות המרכזו רא, על בחירתה של מניה. מרכז הגדוד היה הגוף המנהל שלו בין מועצה למועצה   6

 בשל אישיותה .IV-32-132, )ע"אה: להלן(ארכיון העבודה , )2.10.1925-1 (ו"ד תשרי תרפ"י- ג"י
פעילותה כללה גיוס תקציבים וכן ייצוגו של . קבעה מניה עצמה את גבולות תפקידיה, העצמאית

  .הגדוד בפני מוסדות חיצוניים



156  Iישעיהו -  אביגיל פז  

הגדוד נבחרו רק שלוש נשים מבין חבריו לתפקידים  לאורך שנות קיומו של

מוסד הבוררות  ('משפט חברים'כשופטת ב כחברת מרכז ומניה שוחט: ציבוריים

 לאה גוברמן כעובדת בהנהלת החשבונות המרכזית ולאה פוך ,)גדודי-הפנימית הכלל

 וכן במועצות הגדודהנציגים שמות ב אחר  מעק7.ועידת ההסתדרותוכנציגת הגדוד ל

שבה ניכרה , להוציא מועצה אחת, ממצאים דומיםשמות הנואמים במסגרתן הניב 

תה ימועצה זו הי. 1924מועצת החינוך שכונסה בשלהי : השתתפות רבה של נשים

 8.לבחינת שאלת חינוך הילדים בגדוד העבודהבלעדית שכן היא הוקדשה , ייחודית

 לכאורה מציירת תמונה .אליה נבחרה נציגות נשית רחבההמועצה היחידה הייתה זו גם 

של ניהול המסגרת , לפיו דווקא תחום זה, קבוצתית זו של נשי הגדוד מצב לא סביר

 ו הייםשאמור, אותם ביטויים מובהקים לשינוי החברתיחסר את , השיתופית השוויונית

 זאתפשטני לפתור . ת החברתיתנשים במערככלל הליצור תנאים למעורבות פעילה של 

יכולתם של הגברים בגדוד לקדם את הנשים בו לא רק להלכה אלא -רצונם או באי- באי

 מועצות ,ותהאסיפה הכללית בפלוג: המערכות הציבוריות הגדולות. גם באופן מעשי

במסגרת הפלוגתית או . גברים ונשיםפתוחים בפני הגדוד והמועצה הכפולה היו 

 החברים .בהן נבחרו נציגי הפלוגות בשעות הערבשאסיפות המשקית התנהלו ה

נותרת בעינה העובדה , עם זאת. את נציגיהםהן ולבחור להשתתף בכאחד יכלו והחברות 

שהתקיים המשוער אין די בפער המספרי  .דיונים הללונפקד לרוב בקולן של הנשים כי 

 להסביר התהוות פער יכול השוני המספרי . לבאר תופעה זו,בין גברים לנשים בגדוד

עדרן הכמעט מוחלט של נשים יאך לא את ה, הייצוג הנשית מעובייצוג הגברי ל

ייתכן כי  . וכן כנבחרות במוסדות הציבוריים,ובוועדות כדוברות באסיפות הכלליות

המפתח להבנת מצב זה טמון דווקא באופיים השונה של התפקידים החברתיים אותם 

 לא להתבלט בזירה הציבורית אך להיות מעורבות שבחרו, נטלו על עצמן הנשים

 מעורבותן המעטה של הנשים בזירה 9.רשמית-ופעילות במסגרת החברתית הלא

                                                           
ו משפט(' משפט חברים'מניה שוחט לבחרה ב ,29.12.1922- מועצת הגדוד השביעית שהתכנסה ב   7

במועצת הגדוד התשיעית שהתכנסה ; ועידת ההסתדרותולאה פוך כנציגת הגדוד לבו) של לבקוביץ
  . נבחרה לאה גוברמן להנהלת החשבונות המרכזית של הגדוד, 30.8.1924-ב

. יוסף-בתל) 29.12.1924-26(ה "טבת תרפ' ב –ט כסלו "מועצת החינוך של הגדוד התכנסה בכ   8
אידה מחיפה ; יוסף-ורה וחוה מתל; מכפר גלעדי יה שוחט וטובהמנ: כצירות נבחרו שש נשים

לצדן נבחרו גם ). מלבד זה של מניה לא צוינו, שמות המשפחה של כל הנשים(והניה מירושלים 
פרוטוקול המועצה .  יהודה קופילביץ,היה נציג מרכז הגדודראש המועצה יושב : שבעה גברים

וקדש כולו לנושא זה וכן בגיליון הש, )16.1.1925 (ה"רפטבת ת' כ, )ג(גיליון ס , מחיינובפורסם 
  .)19.3.1925 (ה"ג אדר תרפ" כ,]לא ממוספר[המשך 

,            חברות בקיבוץ: בתוך', חברות', 'בלומה מ: ראו למשל, על פעילותן של החברות בקבוצה   9
כך בכפר -שלים ואחרוכן תיאורה של שפרה ציפורי על חייה בפלוגת גדוד העבודה בירו; 69-70' עמ

  .91-97' עמ, שם, גלעדי
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הציבורית הגדודית באה לידי ביטוי גם בכתיבתן הכללית ובכתיבתן על אודות עצמן 

  .בעיתוני הגדוד

  

  פרסומי נשים בגדוד על אודות עצמן. ב
ידי בחינת - תייחסו הנשים בגדוד לשאלת מקומן החברתי עלניתן ללמוד על האופן בו ה

, מאמרי הנשים בגדוד העבודה שעסקו בשאלת מעמד האישה. כתיבתן בנושאים הללו

 מקומן בסידור העבודה ,בגדוד מצבן החברתי: התמקדו בשלושה נושאים עיקריים

ת  ביקורת חברתיאלה שולבהמאמרים ב. הכללי ומעמדה של הפועלת בארץ ובעולם

שילוב זה מצביע על מידת הזדהותן .  מעמדות עקרוניותשנבעהמעשית לצד כתיבה 

  .החברתית של הנשים עם מטרותיו הכלליות של הגדוד

 עד שנת ,עיתון חיומחיינו , עיתוניובחברות הגדוד ידי -מאמרים שנכתבו עלעיון ב

ים מסורתית ראה כי מרבית הסוגיות בהן בחרו לעסוק השתייכו לתחומים המזוה מ,1926

תזונה , מחסן הבגדים –בפלוגה ארגון החיים הפנימיים  והתרכזו ב נשייםכתחומי עניין

.  ומצב תעסוקת הנשיםחינוך הילדים, סידור עבודת החברים, מטבחהעבודה ב, נכונה

 נושאים אלו היו קרובים 10.מצבן הכללי של הנשים בגדודל התייחסומאמרים כמה מן ה

, ניקיון הבית, הלבשה, טיפול בילדים: ופקדו הנשים בעברלתחומי העיסוק עליהם ה

מגוון העבודות  . ולעתים אף למשפחה המורחבת,כביסה והתקנת מזון לכלל המשפחה

  . אותם תחומי עיסוקו נשות הגדוד לא חרג בהרבה מבדבהן ע

התרכזו בתיאור ובניתוח ש, מאמרים אחדיםמאמרי הנשים בלטו בשונותם קרב מ

רמז מ, 1926שנת , זאת עיתוי כתיבתם עם. פועלות בארץ ובעולםהנשים וה מעמד

 .לא עסקו מרבית החברות בנושאים הללומשך מרבית שנות קיומו של הגדוד ש

                                                           
ולא נועדו מעיקרם להצגת המצב , כלל המאמרים שנבחנו הם אלו שפורסמו בעיתוני הגדוד בלבד   10

. כן לא נכללו במסגרת זו מאמרים שנכתבו בשנים מאוחרות יותר-כמו. החברתי בתוכו כלפי חוץ
תבטאויות הנשים בשלב בו תפקד הגדוד  נועדה לבחון את ה1926הגבלת סקירת המאמרים עד שנת 

מאגר עד לשלב בו , כלומר, )לפני שהתפצל לגדוד שמאלי וימני (עדיין כמערכת ארצית אחת
ן על מאמרים :  להלן נציין מספר דוגמאות.היה אחד לכלל החברים הנושאים המשותפים ס ח מ

ם י ד ג ב ; 110' עמ, )9.12.1921 (ב"כסלו תרפ' ח, גיליון יד, מחיינו', מתוק למר, 'שרה הוכמן: ה
ךחמאמרים על . 328-329' עמ, ד"תרפ' אד אדר "י, גיליון ה, מחיינו', מחסן כללי, 'בלה ו נ  :י
 ;410' עמ, )6.8.1922 (ב"ב אב תרפ"י,  גיליון לב,מחיינו', חובותינו כלפי הילדים בעין חרוד, 'חסיה

. 454-455' עמ, )16.5.1924 (ד"תרפב אייר "י, )ט( גיליון נב ,מחיינו', הילד וההורים, 'פועה חבס
המאמרים על  ג ו ל פ ב ה  ד ו ב ם, ע י ש נ ת  ק ו ס ע מפלוגת , על המשמר, ']?חייט[ ברכה :ת

על ' ,טובה שטיכמן; )ג, ב (160' עמ, )13.1.1922 (ב"ג טבת תרפ"י, גיליון יט, מחיינו', כנרת
, 13 'מס, ח"ע ',יוסף- לאדם וחוה בת', לאה גנזבורג; 1925ינואר , 10'  מס,ח"ע', הקביעות במקצועות

ד על. 1924דצמבר  ו ד ג ב ם  י ש נ ה ל  ש ן  ב צ תשובה ', 'חברה': למשל, עיתון חי נכתב במ
, 13'  מס,ח"ע', נקו בשאלת החברה'כעין תשובה לרזניצ, 'איילה טרקניסטית'; קצרה לחבר ליפסקי

  . 1925ינואר 
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ועידת לונכתבו במסגרת היערכותן ,  הפועלת בארץ מעמדניינםשע, כללייםהמאמרים ה

יוסף -בתל      )לראשונה(ועידה זו כונסו לקראת  1926.11באפריל ה קיימהפועלות שהת

בשאלת נחיצותו של ארגון מקצועי שדנו  ,)בהן נכח גם מיעוט גברי(אסיפות של חברות 

 הקמתו אפשרותיחס לעמדתו בבועידת הפועלות וקראת להגדוד יערכות בה, לפועלות

 לחברות תמידת חופש הפעולה המותרכן נבחנה -כמו. ערבי-איגוד פועלות יהודישל 

   12.רת הפרקציהשהיו פעילות במסגהגדוד 

,  בנושאים רעיוניים וחברתיים כללייםבעיתוני הגדוד התמקדונשים ממאמרי המעט 

דרך נוספת  13.מצבן בגדודלעיסוקיהן או ל, שאינם נוגעים ישירות למעמדן של הנשים

היא באמצעות בחינת , ללמוד כיצד התייחסו הנשים בגדוד לשאלת מעמדן החברתי

:  שנחשבו בעיניהן כמוקדי השינוי החברתי אליו ייחלוהאופן בו בחרו לעסוק בנושאים

חינוך הילדים ומצבן כפרטים , מקומן החברתי כאימהות וכבעלות משפחה, עבודתן

  .היבטים אלה יידונו להלן. בחברה השיתופית

  

  עבודה יצרנית כמפתח לשוויון חברתי. ג
תמקדו עיקר ה, דומה כי בשל ההזדהות הרבה שחשו חברות הגדוד עם האתוס החלוצי

 ההנחה הבסיסית .בהדרתן מן העבודה היצרנית, טענותיהן הנוגעות למעמדן החברתי

ן של הנשים באמצעות שילובן בעבודות להשוואת מעמדשעמדה בתשתית התביעה 

                                                           
אביב -תל, )ט"תרפ- ד"תרס(תנועת הפועלות בארץ ישראל ,  עדה פישמן:ורא, על ועידת הפועלות   11

התארגנותן הארצית של הפועלות העיסוק ב. 183-191' עמ, )תנועת הפועלות, פישמן: להלן (ט"תרפ
להלן אציין את אותם מאמרים של חברי הגדוד .  המתמקד בגדוד העבודה,חורג מתחום דיוננו
, )15.2.1926(ו "רפאדר ת'  א,גיליון סח, מחיינו', שאלה אקטואלית, 'לאה פיק: שעסקו בשאלה זו

אי אילו , 'מלכה חלילית; 1926 ארסמ, 40'  מס,ח"ע', לשאלת הפועלת, ' שרה גורדון;303-305' עמ
         ,ח"ע, 'לקראת ועידת הפועלות, ']לוקוב[איילה ; 3-4' עמ, שם', י"דברים לשאלת הפועלת בא

  .2-4' עמ, שם, 'לקראת ועידת הפועלות, 'שלמה ליפסקי; 4' עמ, 1926אפריל , 43' מס
יתה זו ישיבת פתיחה אותה יה (16.3.1926- יוסף ב- האסיפות הכלליות של הפועלות התכנסו בתל   12

שהעסיקו , יכוחים נמהלו גם נושאים כללייםובו. 14.4.1926- וב12.4.1926-  ב,)ארגנה עדה פישמן
, יצוגו של הגדודשאלת החופש הפוליטי ואופי י, היחס לפרקציה: כגון,  את הגדוד כולוו זמןאות

לשברו של , 'אניטה שפירא, ראו,  על השמאל בגדוד העבודה.כנגזר מן הדיון במהותו של הגדוד
,          ח"אביב תשמ- תל, ההליכה על קו האופק', ש יוסף טרומפלדור"העבודה ע-גדוד: חלום אחד

  ). ואילך186' במיוחד עמ (157-207' עמ
, )25.3.1926 (ו"ניסן תרפ' י, גיליון עא, מחיינו', עמדי של הגדודתוכנו המ, 'מינה השכל: ראו למשל   13

; 362-364' עמ, )15.4.1926 (ו"אייר תרפ' א, גיליון עב, מחיינושפורסם ב,  וכן המשכו341-344' עמ
 ,)22.7.1926 (ה"א אב תרפ"י', מכתב לחברים ',מאמרה של יהודית שעסק בתפקיד הגדוד בעתיד

האם זאת היא  ', לולה שעסק בצנזורה הפנימית וברדידות המחשבתיתומאמרה של, 25 'מס, ח"ע
מניה שוחט פרסמה מאוחר יותר מאמר שעסק בעבודתה . 20.3.1926, 41 ' מס,ח"ע?', הדרך

, )1929יוני  (ט"סיון תרפ, 93גיליון , מחייינו ,) שנים25מזכרונותי לפני (' פרקי בראשית', הציבורית
אך שרד , ט"שיצא באב תרפ, 94 גיליון ,מחיינו של מאמר זה נדפס ב המשכוינראה כ. 616-621' עמ

  .בה עלה באש גם ארכיון הגדודש, רק בחלקו בשל השריפה ברמת רחל
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כלומר ליצור שוויון מלא  .בין המינים' שוויון מיכני'הייתה כי יש ליצור , היצרניות

ידי -מצב זה תואר בבהירות על. ם והיצרניים בחברהבמילוי מכלול התפקידים החברתיי

 היא טענה כי עבודתן של הנשים בענפי השירות 14.יוסף-חברת תל, ]טרקניסטית[איילה 

בכדי לפתור . גורמת להן תיסכול ומונעת מהן להשתלב בעבודות היצרניות לצד הגברים

, רות וההספקהבמוסדות השיהציעה איילה לשלב מספר רב יותר של גברים , בעייה זו

ליצור שוויון מכני בתעסוקה , משמע. על מנת לאפשר לנשים לעבוד בעבודות היצרניות

פי -כי עלהיא ציינה , בסתירה מסוימת לטיעוניה, עם זאת.  לשם השגת שוויון חברתי

הודתה היא , למעשה. חישוביה ניתן לשלב באופן קבוע עשר חברות בענפים המעורבים

מהצעתה של איילה מסתבר . סוקה מלאה אינה אפשרית כעתהשוואת תעבעקיפין כי 

 איילה ייחסה 15.יוסף-חקלאיות בתל הותחברות בעבודפחות מעשר שתתפו הבפועל ש

פי גישתה אמור היה שילובן -על.  לאופי עבודתןתחושת הניכור החברתי של הנשיםאת 

שוואת לצד הדרישה לה. להביא להגברת מעורבותן החברתיתהמלא במערכת המשקית 

 הכרוכה בעבודהסוג התעסוקה עולה בבירור מן הדברים הללו תחושת פחיתות הערך 

  .בענפי השירות

עמד כושרן , בה נשען המשק על מיכון דל ונוהל בתנאי עבודה קשיםש, בתקופה זו

עבודת הנשים . הללוניסיונות הת של נשים כמכשול כמעט בלתי עביר בפני הפיסי הפחּו

מודעות הדווקא בשל , למרות זאת. חות יעילה משל הגבריםתה בהכרח פיבשדה הי

. אף כי לא במספר שווה לגברים, חברתית הוקצו עבור הנשים מקומות עבודה יצרנייםה

 נאלצו הנשים לערוך ביניהן סבב ,בעבודות אלונשים רבות להתנסות בכדי לאפשר ל

ם חקלאיים  ענפי16.כדי שהחפצות בכך יעבדו בחקלאות,  בעבודות השירותפנימי

קלטו לשורותיהן , שהתפתחו בהדרגה, לול או גידול ירקות ושתלנות, רפת: כגון, ביתיים

ברם מרבית הנשים המשיכו לעבוד . חלקן אף התמחו בהם וניהלו את ענפיהם. נשים

פי -  ששובצו לעבודות השדה על,מצב זה יצר שוב בידול בין הגברים. בענפי השירות

 .התורנות הפנימיתבמסגרת עבודות אלו הנשים שהועסקו במרבית לבין , צורכי העונה

בעבודות שדרשו  .פי פרמטרים שווים-עלהוערכה  לא עבודת הנשים והגברים בחקלאות

הן שותפו . הפעלת כוח פיזי לא עלה בידן להגיע לאותה מיכסת ייצור כמו הגברים

                                                           
  .4-5' עמ, )1925ינואר  (ה"שבט תרפ, 13'  מס,ח"ע', כעין תשובה, ']טרקניסטית[איילה    14
ת ישעסק בבעי',  הקביעות במקצועותעל, 'השוו מאמר זה עם מאמרה של טובה שטיכמן. 5' עמ, שם   15

 על מצבן של הנשים בפלוגות העבודה .1925ינואר , 10'  מס,ח"ע, ניידות העובדים הכללית במשק
מהם עולה כי חלקן השתתפו גם בעבודות . ובערים אנו למדים בעיקר ממאמרים מאוחרים יותר

. 71-90' עמ, חברות בקיבוץ', החיי בעבוד, 'שרה בלומנקרנץ, ראו למשל. הבנייה שנטל עליו הגדוד
,     תנועת הפועלות, פישמן, ראו, בבניין ובעבודות הקבלניות, על מצבן הכללי של הפועלות בעיר

  .92-106' עמ
, 13' מס, ח"ע', כעין תשובה, ']טרקניסטית[ראו למשל איילה , על סבב העבודות הפנימי בין החברות   16

  .  224' עמ, חברות בקיבוץ', במשתלת עין חרוד, 'לנרוכן מרים ק). 1925ינואר (ה "שבט תרפ
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תית ולא שנבעה מתפיסה חבר', אפליה מתקנת'בעבודה בשל היותן נשים ובמסגרת 

 ההכרח לקיים סבב עבודה פנימי הכתיב את העסקתן לפרקי זמן 17.ממחשבה כלכלית

 המצד אחד נמנע,  כלומר.כראוילהתמחות יהן לא עלה בידבשל כך . מוגבלים וקצובים

 ומצד ,לפצות על חולשתן היחסית באמצעות ניסיון מצטבר והתייעלותמהן האפשרות 

 גם המטרה העיקרית אשר בשמה דרשו לעבוד בשל יעילותן הפחותה לא הושגה, שני

, שאמור היה ליצור דמיון וזהות בין כלל חברי הגדוד, השוויון המכני: בשווה לגברים

  18.ללא הבדל מין
  

  
  

  ]באדיבות ארכיון יד טבנקין[

  
 השגת .רעיון יצירת מערכת שוויונית בין שונים לא בא לידי ביטוי במסגרת הגדוד

ענפי שבו הוערכו בעקיפין לאופן קשורה , ודה דומהמעמד חברתי באמצעות עב

היוקרה שיוחסה להם הייתה תלויה בקושי הפיזי שנדרש מן  מידת ;העבודה השונים

יוקרה רבה מזו של נחשבו לבעלי החיצוב והבנייה , ענפי השדה. העובדים ולרווח הצפוי

קו מרבית בהם הועסש, חדר האוכל או בתי התינוקות, כגון המכבסה, ענפי השירות

                                                           
ששילמו להן שכר פחּות מן הפועלים , השוו בין מצבן של הנשים בגדוד למצבן של הפועלות בעיר  17

ספר , 16.3.1926, יוסף-באסיפת הפועלות בתל] פישמן[דברי עדה , בשל יכולתן הפיסית הפחותה
  . ארכיון הגדוד, 27' עמ, פרוטוקולים

מצויה , עד כדי גיחוך עצמן, דמות ככל הניתן לגבריםיהתייחסות היתולית למאמצן זה של הנשים לה   18
שנה  [1' מס', העיתון ההיתולי הראשון בתל יוסף בנשף הראשון'שנכתב ב', אסיפה חשאית'בחיבור 

  ].1923 או 1922 – ארכיון הגדוד פי-למשוערת ע
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שכן , בעוד האחרים נתפסו כענפים גרעוניים, הראשונים נחשבו כענפים רווחיים. הנשים

קיומה הבסיסי של לשם ענפי השירות להפעיל את ההכרח . הם תוקצבו מקופת הגדוד

עובדים העניק תוספת ערך ללא ) כביסה וניקיון, טיפול בטף, אספקת מזון(הקהילה 

, עבודה יעילה.  עבודתםשוויד מבחינה כספית את שכן לא נמצאה דרך לאמו, בהם

גמול לוותה בלא הללו שימוש נכון במשאבים קיימים או הצטיינות בעבודה בענפים 

עדר אפשרות י ובה,שתכרותה לבד מיכולת ה,עדר מנגנון למדידת הצלחהיבה. חברתי

 ,)שכרתמורת בהן הם ניתנים (שיתופיות -לתמחר שירותים אלו כמקובל במערכות לא

כפיצוי ) יום-הנשחקת מטבע הדברים בחיי היום(נותרה רק הכרת הטובה האישית 

 ותפעול משק הבית ההחזקהתחושת הנשים שנשאו בעול . כלשהו למאמץ בעבודה

קשה  19.הפחתת ערך עצמית ולא פעם אף תחושת חוסר מוצא, יתה של תסכוליה

הוא שגרם לרבות ) זולתןכמו בעיני , כפי שנתפס בעיניהן(להעריך אם מעמדן הכלכלי 

 למפרע של פעילות זו תה הגבריזהות או ש,מן הנשים לרחוק מן הפעילות הציבורית

 היעדרן ,פנים כל על. שנבע מחשש לדימוין בחברה,  עבורן מחסום נפשי פנימיהיצר

  .הייתה בגדר עובדה קיימתהכמעט מלא של הנשים מן המערכת הארגונית בגדוד 

  

  ניסיון ליצירת שוויון חברתי בעתידהמערכת החינוכית כ. ד
נקשרה  ,ילדים בחברה הגדודיתהכמו גם מקומם של , שאלת מקומה של המשפחה

 –האחת : הדדיתהקשורות , זו משתי זוויות שונותהלבעיית מקומן של הנשים במסגרת 

 בעוד מעורבות, טיפול בילדים בגיל הרך נמסר כולו לידיהן של הנשיםהמשום שתחום 

ניתן היה לראות בה פעילות חינוכית שברת הילדים החלה רק בשלב הגברים בח

 קשורה בדימוי – האחרת. אך לא כמטפלים, כלומר כמורים וכמחנכים. במובהק

הניסיון ליצור דגם חברתי . כפי שהתבטא בדיוני חבריו, החברתי הנשאף של  הגדוד

דיונים הראשונים נחשף ב, בחברת העתיד) גבר כאישה(ידי אדם חדש -שיונהג על, חדש

מן ההגדרות של מטרות החינוך או אופי המסגרת העתידה . החינוךשערך הגדוד בנושא 

ועל מיקומם של , ניתן ללמוד על האופן בו בונה החברה את דימוייה העצמי, לקום

  . בהם הנשים, רכיביה השונים

או במאמרים שעסקו בחינוך ילדי הגדוד לא ניתן למצוא התייחסות שונה לילדות 

חברת . פי רוב בתכנים החברתיים של החינוך-עניינם של הכותבים התמקד על. לילדים

ניתן להבחין בחלק מן המאמרים , עם זאת. הילדים נועדה להיות משותפת ומעורבת

כולל הטיפול (המערכת החינוכית . בהתייחסות נפרדת לנשים ולאימהות לעומת הגברים

 כמערכת המיועדת לאפשר לנשים להשוות את ידי רבים-נתפסה על) המשותף בתינוקות

                                                           
, למרות רצונן ובלא הצדקה מספקת, ים בענפי השירותעירעור על העסקתן הכמעט בלעדית של הנש  19

ב       "ז אדר תרפ"י, גיליון כה, מחיינו', אישה'בחתימת הפסבדון ', האישה בגדוד'ראו למשל במאמר 
  .251-252' עמ, )17.3.1922(
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שיחרורן מעול ההשגחה המתמדת על ילדיהן . תפקידיהן החברתיים לאלו של הגברים

כפי  ,אמור היה להעניק להן את הפנאי הדרוש לפעילות המשותפת לכלל החברים

  : ה"דתבה כש

עוד , האישה החפשית החדשה עוד לא התחזקה, ראיתי שהאם החדשה

עוד , אוי את תפקידה בתור אם של האדם החברותי החדשלא הכירה כר

לא קשרה לגמרי את חיי האם האינטימיים שלה עם הדרישות המובעות 

, רק תנאים כאלו [...] י הצורה החברותית החדשה שבתוכה היא חיה"ע

ששאלות , שירשו לאם להרגיש את עצמה בתור חברה לחברה כזו

בכל האמצעים לחפש דרכים ומשתדלת , החינוך הן אצלה שאלות חיים

עבודה שיטתית תמידית מצד שני , חדשות להיטיב את החינוך מצד אחד

    20. יעזרו לאם לקבע את יחסה לחברה ולילד–

כי יחסן של הנשים ובייחוד של האימהות לחברה ומידת , טענת הכותבת הייתה

בור קשורים לאופיה ולטיבה של המסגרת החינוכית שתקים החברה ע, שותפותן בה

אך גם , מסגרת זו אמורה הייתה ליצור הגדרה חדשה של יחסי ההורים והילדים. ילדיה

לצד . לאפשר לנשים ליטול על עצמן תפקידים נוספים בחברה למרות היותן אימהות

נועד החינוך המשותף , הפתרון החברתי שהקמת המסגרת החינוכית עמדה לספק לנשים

, רונות החברתיים השוויוניים באורח טבעישיטמיע בקרבו את העק, לעצב דור המשך

 האדם  דמותו שלעיקרישעסק ב] חיים קמניצקי[' מאמרו של ק. פרי הדרך בה גודל

  : מאפיין גישה זו, החדש

הרבה משאיפותינו . אנו שואפים ליצר אדם חופשי מרקב הטרדיציה

לא בשל הקושי האובייקטיבי שבדבר אלא מפני , קשה לנו לגשם

זה שהחינוך המקולקל נשתרש בקרב לבו ,  האדםשהטרדיציות של

מפריעות  –פנימה ויצר תריס בפני השאיפות החדשות של האנושיות 

בכדי לתת לו את , ועלינו קודם כל לשחרר את הילד מאותן הטרדיציות

  21.האפשרות להתפתח באופן חופשי

את באופן מעמיק פנים  לה,רבוגכלגדוד הצטרף ש של חבר ניח כי יכולתוה מחברה

שכן עיקרי חינוכו הקודם , מוגבלת מראשהרעיונות החברתיים בהם האמין תהא 

גדלו פי הנחה זו אמורים היו הילדים שי- על.הוטמעו בו עוד בטרם בחר בדרכו מרצונו

. מעצם היותם חלק ממנה, להיות מושפעים מעקרונותיה באופן טבעיבמסגרת החדשה 

                                                           
  .258-259' עמ, )30.11.1923 (ד"ב כסלו תרפ"כ, גיליון מו, מחיינו', לשאלת החינוך, 'ה-ד   20
  ,)15.12.1922 (ג"ה כסלו תרפ"כ, גיליון לז, מחיינו', על חינוך ילדינו ',]כנראה חיים קמניצקי[' ק   21

  .57-58' עמ
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פי - ה להיבנות באופן מעשי עלהמסגרת החינוכית בחברה החדשה אמורה היית

   22.העקרונות החברתיים המוסכמים ולהתנהל כחלק מחברה שיתופית ותומכת

הצורך בהענקת חינוך המושתת על עקרונות רעיוניים נכרך בתחושה כי יש להיערך 

לכך הצטרפה ציפייה כי חינוכו . ליצירתה של התשתית החינוכית החדשה' באופן מדעי'

את אותם , באמצעותו, גם לחברת המבוגרים להטמיע בעצמהשל דור ההמשך יאפשר 

. רוב בתכנים החברתיים של החינוך- פי-עיקר עניינם של הכותבים התמקד על. ערכים

עם זאת ניתן להבחין . חברת הילדים אמורה הייתה להיות משותפת ומעורבת

בהתייחסות נפרדת לתפקידן של האימהות בחינוך ילדיהן ולתפקידם של האבות 

הנחת היסוד שעמדה בתשתיתה של ההתייחסות הנפרדת לנשים הייתה כי . מסגרת הזוב

בעוד שהשינוי אשר לו , עליהן להגדיר מחדש את מקומן ותפקידיהן במשפחה ובחברה

  .  נדרשו הגברים היה קטן בהרבה

משותף בילדי הגדוד כמעט לא עלתה הטיפול ו המעשית של השאלת הסדרת

 העיסוק בשלאם , אם מפאת מספרם המועט של הילדים, 1924 בפלוגותיו עד שלהי

מצבו הכלכלי הקשה של  עקבואם , 1923קיבוץ עין חרוד בשנת הנרחב במשבר פילוג 

פשר הקמת מסגרת י וממילא לא אשאיים על המשך קיומו כמסגרת ארציתהגדוד 

תן  באועד הפועל של הגדודופות הויאסבאסיפות החברים וב 23.חינוכית עצמאית בתוכו

הילדים בגדוד מספר היה  1924 עד שנת ,למעשה. לא נמסרו דיווחים בנושאשנים 

מומנה , כבר מראשית קיומו של הגדוד כמסגרת ארצית. מצומצם וכלל בעיקר תינוקות

 כל 24.בתוכוהשותפות הצרכנית המלאה כחלק מן , ידי כלל החברים-אחזקת הילדים על

 כיחידה נהלשהת,  כפר גלעדי.בילדיהפלוגה דאגה באופן עצמאי להסדרת הטיפול 

קיים בתוכו חינוך משותף עבור ילדי המקום וילדי משפחות , משקית עצמאית בגדוד

בפלוגות העירוניות התקיימו חדרי .  ויתומיו ממקומות אחרים'השומר'יוצאי אירגון 

טיפול משותף בית ילדים ליוסף סודר - ובתל, כל פלוגה בהתאם ליכולת משותפיםילדים

נוצר בשלב זה רק  לצורך טיפול בילדים פלוגתי-שיתוף פעולה בין. קיבוץילדי הב

                                                           
  .58' עמ, שם   22
על פילוג . 106-111' עמ, רעיון קומונלי, ישעיהו-פז, ראו, 1923על המשבר הכלכלי בגדוד בשנת    23

 על ראשית הטיפול .157-206' עמ, לשברו של חלום אחד, שפירא, ראו, הגדוד בהקשר הפוליטי
 ורא. עדת התרבות של ההסתדרותוחות שמסרו נציגי הגדוד לו"המשותף בגדוד ניתן ללמוד מן הדו

 פרוטוקול ישיבת ;IV-142-17, ע"הא, 1922שנת ב, כנראה,  פרוטוקול הדיון המשותף שנערך,למשל
  .IV-142-2 ,שם, )5.4.1924 (ד"ניסן תרפ'  א,ירושלים, ועדת התרבות של ההסתדרות

 חינוכית בגדוד מציין כי         –העוסק בראשית התארגנות של מסגרת טיפולית , ראשון, דיווח קצר   24
 נערכה פגישת בעלי משפחות עם נציגי ועדת התרבות של ההסתדרות ונציגי הוועד 1.3.1922-ב

  . 216' עמ, )18.3.1922(ב "ח אדר תרפ"י, גיליון כד, מחיינו', כרוניקה, 'ראו. הפועל של הגדוד
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בשעה שהיה צורך להעביר ילדים ממקום מגוריהם , כמענה זמני, מטעמים בריאותיים

   25.למקום אחר בשל תנאים חיצוניים שסיכנו את בריאותם

 הילדים מהותיאף כי לא בהכרח א,  רק נשים בטיפול בגיל הרךעבדובכל הפלוגות 

 טיפול : הנשים בפלוגות הגדוד לעיסוקיהן המסורתייםשבו כתוצאה מכך . עצמן

אלא שבניגוד לעבר נדרשו למלא תפקידים אלה עבור כלל ילדי , בישול וכביסה, בילדים

הטלת הטיפול בילדים על ציבור הנשים כולו גרמה ליצירת תחושה של ניכור . הפלוגה

כך למשל תואר הטיפול . ן לטפל בילדים באופן קבועמצד העובדות ולחוסר נכונות מצד

   :המשותף בפלוגת ירושלים

היות ואין העובדות שיש להן ילדים יכולות . ניגשו לעבודה מצד טכני

אבל ראו אותו . הוכרחו להקים את המוסד –לטפל בהם מחוסר זמן 

 בכל יום או בכל שבוע היו .כמכבסה או כמוסד גדול אחר שבענפי המשק

כמובן שלא היתה שום הכנה וממילא שום מושג . ות מתחלפותהעובד

  26.בעבודה וצרכיה

דרישה להשיב את הטיפול בילדים  טענות ההורים כלפי הטיפול המשותף לא כללו

רובן כללו דרישה להגביר את אחריותם של המוסדות , נהפוך הוא. לאחריות הוריהם

להכשיר אנשים : ה בנפרדהמשותפים בגדוד ולהפחית את העול שהוטל על כל פלוג

לממן את הטיפול מתקציב הפלוגה ולקבל החלטות חינוכיות על , מתוכה לעבודה זו

 העמידה על עיקרון האחריות המשותפת לטיפול בתינוקות והוצאתו .בסיס מקומי

תיאור . פעם ליצירת מצבים קיצוניים-הובילה לא, מתחום אחריותה האישית של האם

  : ם זאת בבהירותהנעשה בפלוגת חיפה מדגי

במקרה באה אלינו . בקיץ לא חשב איש מאתנו שנפתח חדר תינוקות

כעבור זמן . שכרו לה חדר]. כפר גלעדי[ג " זינה עם ילדה מכץבסוף הקי

גם אותה סידרו בחדר . הדבר גרם אי נעימות ידועה. מה באה פנינה

הדבר הזה הקשה על . ואולם לא חשבנו שהיא תישאר בפלוגה, שכור

 התינוקות 2 ואולם העובדה של מציאות ]של הפלוגה [ב הכספיהמצ

את . לא עמדנו אז על שאלת העובדות. הכריחתנו לפתוח חדר תינוקות

ספחנו . סידור התינוקות מסרנו לרובינשטיין וזינה התחילה לטפל בילדים

,  ילדים2בו . החדר צר מאוד. אך היא איננה מתאימה. חברה אחת אליה

גם הבישול ; מות הגשמים גם מכבסים בו את הלבניםובי, שומרת לילה

                                                           
עדר מבנים יבשל בעיות בריאות וה 1924–1923ילדי הגדוד בין הפלוגות השונות בשנים העברת על    25

בו מתוארת העברת ילדי עין חרוד לנצרת ולעין טבעון ש, 183' עמ, גיליון מב, מחיינו ,ורא, הולמים
  .יוסף לירושלים- העברת ילדי תלנכתב על בו , 439' עמ, )15.4.1924 (ד"א ניסן תרפ"י, נוימחיוכן ב

  .125' עמ, ,)19.3.1925(ה "ג אדר תרפ"כ, מחיינו, סקירתה של ורה   26
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. ת"סדרנו שיחה בדבר העובדות ובדבר חשיבותו של ביה. בחדר הזה

כי אחת . אך למעשה לא השתנה המצב,  בחורות2לבסוף התנדבו 

ושוב אנו עומדים . מהעובדות האלו לא הסכימה להמשיך את העבודה

נוכחנו שאין לנו אפשרות   [...]כיום בפני חוסר עובדות לחדר התינוקות

וגם יש חברים הסוברים כי אין לנו . בתנאינו לסדר את הדבר בעצמנו

מוטב ] כל כך[כ 'תחת שיעלה לנו ילד בסכום עצום כ. ת"צורך בביה

  .שנעבירו לפלוגה אחרת

האם ':  השיבה הדוברת,מהות עצמן לטפל בילדיהןילשאלה מדוע לא התנדבו הא

י כך "וע.  חודשים5שניה טיפלה בילדתה החולה במשך וה, האחת היתה עייפה מאוד

כי הילדה היתה , התקשרה הילדה אליה מאוד ולא יכלה לעבוד במנוחה בחדר התינוקות

כיחידה בעלת משקל משל ,  המשפחה האינטימית27.''בוכה תמיד בראותה את אמה וכו

 כיחידה  ומקובל היה להתעלם ממנה, הראשונותות הגדודבשנכזו לא נתפסה כ, עצמה

העמדה הציבורית המקובלת ביחס נותרה עמומה ,  בהתאם לכך.נפרדת מכלל הציבורה

 אחריות כלל .שלא לומר מנוכרת, למקומה ולתפקידה של האם הביולוגית כלפי ילדיה

כפי שמעיד , החברה לטיפול בילדים נתפשה כעולה בחשיבותה על זו של ההורה היחיד

  : 1925יוסף בשנת -דיון שנערך בתל

אף אחת מן האמהות לא . ברוריה לא יכלה להיניק: קרה מקרה שכזה

המצב של ילדה אחת רע מאוד והעבירו  –הביעה  את רצונה להיניק 

עכשיו עומדת השאלה . אותה לירושלים איפה שקיבלו אותה יפה מאוד

היא . יש אם אחת שלפי דברי הרופא יכלה להיניק. של הילדה השניה

לדבר ] ראש הוועד הפועל של הגדוד [לקינדהטילו על א. נמנעת מזה

   28.הנימוקים שענתה לאלקינד לא מספקים. אתה

להוציא את האם מן  –האחת : לפתרוןהציע שלוש הצעות הוועד הפועל של הגדוד 

הופעה שלילית ביחס 'לא להוציאה אך לגנות את התנהגותה כ –יה יהשנ. הגדוד

בתואנה שהאם ם מבית התינוקות להוציא את ילדתה של הא – השלישית .'חברותי

ועד הפועל החלטה ובסיכום הדיון התקבלה ב.  לטיפול המשותףמתייחסת בשלילה

האם עצמה לא שותפה  . להוציא את החברה מהגדוד,ברוב של ארבעה נגד שלושה

צורכיה האישיים כאישה וכאם לא נתפסו כבעלי חשיבות שווה . בדיון שהיה קשור בה

העתקת כובד האחריות של . גלות כחברה כלפי כלל התינוקותלאחריות אותה נדרשה ל

ידם - לא נתפסה עלהחינוך לממונים מטעם הגדוד על נושא יםהטיפול בילד מן ההור

היא נבעה מגישה שראוי להפקיד את הנושא החשוב . ההשתמטות מטיפול או כהזנחכ

                                                           
  .128' עמ, שם   27
  .הפרוטוקול מצוי בארכיון הגדוד. 4.5.1925-נערכה בשישיבה יק ב'צ'דברי שרה צ   28
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 מהם להבין ורצוי בידי מומחים מקצועיים שייטיבו, הזה ברשות מנהיגיה של החברה

  . בו

מבחינה חברתית ומבחינה רעיונית גבה מחיר אישי כבד ' נכון'המאמץ ליצור פתרון 

,  חווית ההורות–מצד אחד עורער המבנה המשפחתי המסורתי : מכלל השותפים

מצד שני לא עלה בידי החברה הכללית . הודחקו וצומצמו, ובכללה חווית האימהות

שעתיד היה , השינוי החברתי המיוחל. ה בגיל הרךליצור מערכת חליפית הולמת לילדי

. בושש אף הוא לבוא, להיווצר מתוך ההגדרה השונה של התפקידים בחברה כולה

בין הורים לילדיהם בחיים משמעותו של הקשר המשפחתי הלבטים בשאלת 

ביטוי מוקצן בשלבי עיצובו הראשוניים של החינוך לא פעם  וקיבל, המשותפים

דמה היה כי נטשטשו ההבדלים בין מקומם של ההורים לבין מקומם  לעתים נ.המשותף

רכיה הנפשיים של המשפחה וכשם שהודחקה שאלת צ 29.של אנשי החינוך ביחס לילדים

כישות , כך לא עלה לסדר היום הפן הרגשי והנפשי של הילד, הגרעינית ושל האם בפרט

  : ל כך סטודניץבמאמר יוצא דופן התריע ע. בעלת זכויות משל עצמה, עצמאית

עוד בראשית צעדה הספיקה כבר ] החינוך המשותף[השאלה הראשונה 

הורים ויחסם , מטפלות, סידוריות, לסבך בסבך של שאלות יומיות

עד כדי כך שקשה למצוא את הקווים והחוטים הראשונים , ההדדי

דבסבך השאלות הללו עוד מעט ולא נמצא את . העיקריים ל י שלשמו , ה

   30.ל שאלת השאלותובשמו העמדה כ

מאמרים נוספים עסקו בצורך לשמר את הקשר ההורי לילד מבלי לוותר כמה וכמה 

הבהירות ועל -  מלמדים על איהם. ילדי הגדודמשותפת לכלל על יצירת מסגרת חינוכית 

, כמו גם מחנכי הילדים וכלל החברה, חברי הגדוד, הקונפליקטים אליהם נקלעו ההורים

 משותפת שתאפשר להורים להיות פעילים מבחינה חברתית יסיון ליצור מסגרתבנ

 הרצון למקצע את הטיפול בילדים ולהטילו .ולהבטיח בה בעת את חינוך ילדיהם לדרכם

המוכן , עדר כוח אדם מיומןילצד המציאות התמידית של ה, על המתאימים לכך ביותר

בחשיבות  פיחות חלמצד אחד :  בגדוד מצב ביניים מעורפלוהותיר, לעבוד עם הילדים

. משום שמקומם של ההורים בחינוך ילדיהם עומעם והיה למשני, המשפחה הגרעינית

                                                           
מן שיוקצב להורים לשם בשאלת הז, כך מעידים דיונים שנערכו בין הורים למטפלות בילדים-על   29

ראו למשל מאמר שלא פורסם . פגישה עם ילדיהם ובשאלת מהות היחס הרצוי בין הורה לילדיו
שכתב , וכן מאמר נוסף בעניין זה, )1925-כנראה מ, ללא תאריך (IV-312-338, ע"אה, בנושא זה
,            )20.2.1925(ה "ו טבת תרפ"כ, גיליון ב, הוספה פנימית, מחיינו', על ביקור ההורים', 'יוסף א

  .83-84' עמ
 ,)13.6.1924 (ד"א סיון תרפ"י, גיליון נג, מחיינו, ')מילים אחדות(לשאלת החינוך בגדוד , ' סטודניץ'א   30

ב אייר "י, גיליון נב, מחיינו', הילד וההורים, 'למאמרה של פועה חבס, למשל,  השוו.481-482' עמ
  .454-455' עמ, )16.5.1924 (ד"תרפ



  I  167אנשים ובעיקר נשים בגדוד העבודה  

אף כי , מצד שני לא הצליחה המערכת החינוכית המשותפת לספק מענה חליפי הולם

למעשה ניטלה מן  .את האחריות הזו, בשם החברה כולה, במוצהר היא נטלה על עצמה

מתוקף , הכוונת חינוכם ואורח חייהם של ילדיהםההורים הזכות להיות מעורבים ב

 .שהנם גם הורים, מעמדם כהורי הילדים ולא רק כחברים בעלי זכות הצבעה שווה

בה לא ניתן היה עדיין להישען על עזרת , גילית-פיה של החברה הגדודית כחברה חדוא

ם הביא להעברת הטיפול בילדי, ולו אך לשם קבלת עצה, משפחה מורחבת או הורים

.  ובין אם התאים פחותתפקידבין אם התאים ל, בעיקר למי שהסכים לעבוד בתחום

בין תכניו המוצהרים של החינוך לבין מצבם של הילדים  ניגוד כתוצאה מכך נוצר

 ניגוד נוסף נוצר בין הכוונה לשחרר את האימהות מן הטיפול הרציף בילדים .בפועל

  .לבד בטיפול המשותףלשם שילובן המלא בחברה לבין העסקת נשים ב

  

  מקומם של יחידים בחברה . ה
מקומה של המסגרת המשפחתית בחברה , ן של הנשים בגדודמקומסוגיות שעניינן 

מבחינות רבות לשאלת השיקו , ואופיו של הקשר בין הורה לילדו ובין ילד לחברתו

ההתאמה המובנית בין הרצון ליצור שותפות - אי.מידת חשיבותו של היחיד בחברה

 לנוכחדווקא בלטה , אמת בין כלל האנשים בחברה לעומת המציאות החברתית בפועל

בהקשר הנדון כתב . בעלת חזון חברתי נרחב,  מופתית,ליצור חברה אחרתהשאיפה 

  : אברהם בר אדון

 האם יש ליחיד בתור שכזה מקום בתוך ,מהו מקומו של היחיד בחברה

 לפעמים גם חשובים החברה בכללו ורק כשזה בא לפרטים פעוטים או

הרשאית החברה לעצום עיניים  [...] האיש עצמו מוכרח לוותר –לפרט 

ולסתום את האוזניים מפני דרישות היחיד שהוא חלק חשוב ממנה 

  31?ושהוא סוף סוף היוצר והמהוה אותה

קישור מעניין בין סוגיית מקומו של היחיד בחברה לבין בעיית מקומן של הנשים 

ביטא ניכורן החברתי , לדעתה. ברכה חייטמצוי במאמרה של , וכהכסקטור ייחודי בת

 שחיקת הפרט בחברה –של הנשים בגדוד העבודה בעייה חברתית שנגעה לכלל חבריו 

  : ויצירת תלות גוברת והולכת של החבר במוסדות המשותפים

היצירה הכללית היא פרי ,  אצלנו טשטוש הפרט וטמטומוישלמעשה 

 אנו עדים לחזיון כזה שחברים שכבר על המקום הלא. רוחם של יחידים

איזה שנים אף פעם אינם משתתפים באסיפה ואין שומעים את חוות 

דעתם בשאלות הכי חיוניות של המשק והחברה והשתתפותם היחידה 

                                                           
  .5-6' עמ, 1925מאי , 17' מס ,ח"ע, 'היחיד בחברה',  בר אדון'א   31
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היא בהרמת ידיים וברוב המקרים גם בלי זה יש מי שהוא שצריך לדאוג 

  . רהעניני המשק והחב –להם ולסדר את ענייניהם 

בין מכלול , ברכה תיארה במאמרה את הפער שהלך והתברר בקרב כלל החברים

מצבן של הנשים נתפש . יום-השאיפות החברתיות לבין המציאות השוחקת של חיי היום

  :לירידה החברתית, אך לא יחיד, בעיניה כסימן אחד

אנו התאספנו לשם . הלא לא תנאי חיים נוחים יותר אספו אותנו הנה

ומצבנו . חיים כלכליים בריאים ושלמים, תרבות חדשה, ווי חדשיצירת ה

היה פי כמה יותר טוב  לו היינו אנחנו כולנו חותכים את גורל חיינו ולא 

כל זה מראה על . היינו סומכים על מי שהוא שיסדר את הכל בשבילנו

הירידה ששוררת בחיינו הקולקטיביים וגם מצב החברה אצלנו סימן 

  32.ירידה הוא לנו

גדוד ה חברי קרב ב והשוואה מוחלטת של תנאי חייםליצור שותפות אמתשאיפה ה

סיפורן של הנשים . נשיםמן הלא רק ו, חברה הגדודיתל השותפים מן מחיר אישי בתהג

כי ו יחידים לא פעם חש. הציג עם זאת את הקצה המוקצן של החוויה החברתית הכללית

 םהותיר אות,  השותפות החברתית המיוחלתאת,  עד תום,דווקא ניסיון זה ליישם בפועל

ים עד  חברים אך בודדפיםמוק. בדן ערך עצמיובאופן פרדוקסלי בתחושת שחיקה וא

  : גפן' כתב ז,במציאות החייםמפגשם עולם במתקני ורב לאה, על כאב זה. יאוש

עדי תתגשמנה , מה רב הסבל, אבל! שאיפות בן אדם מה גדולות הן

, קדושה, השאיפה טוהר! מה רב המרחק[...]  והתגשמות שאיפה. בחיים

הליכה בדרכים , מכאובים,  סבל [...]וההתגשמות. אין סוף, יופי

החיים , הנה שאיפת האדם לסדר את החיים החדשים [...] עקלקלות

שכל פרט ופרט ייקח , החיים. שבהם לא יהיה החלש שוב עבד לחזק

 זו מלאה אך התגשמותה של שאיפה. בהם חלק שווה באושר הכלל

! וכמו להכעיס –ודווקא . קוצים ודרדרים העוקצים את אותו הפרט

בשביל לגשם אותו רעיון השיוויון אי אפשר להתחשב עם פרפורי הנפש 

, עם כל צרכיו הנפשיים הפרטיים, עם הירהוריו עם מכאוביו, של כל אחד

אך אי  [...] את הכי אהוב, שבהם אי אפשר לשתף את הכי קרוב

האם , מיגונו, מצערו, אותה העלמת עין מכאבו של הפרט, והתחשבות ז

שנגדו אנו , שלטון זה, הדיכוי, השעבוד, אין היא עצמה שלטון הגסות

                                                           
מאמר נוסף העוסק בירידה . 7' עמ, 13.3.1926, 40'  מס,ח"ע', דבר שנוגע לכולם, 'ברכה חייט   32

טענתה . 5.4.1926, 42' מס, ח"ע', מתוך הסתכלות, ' טובה שטייכמןידי- להחברתית הכללית נכתב ע
התנגדה  היא ,עם זאת. ת האקטיבית בחיים המשקיים היא שורש הרעהיא כי מיעוט ההשתתפו

  .ויכוחים פוליטיים על חשבון הפעילות המעשית במשקולעיסוק המופרז ב
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אי : "ורואה כל זה ושואל, ועומד אני. נלחמים וממנו אנו מבקשים מפלט

   33?"הדרך

, התקפות במידה מרובה גם כיום, שאלות יסודמציאות החיים המתוארת מעלה 

 מעניקה ,או איכות חיים סבירה לכל, האם הבטחת אושר יחסי לכלל החברה: ןכגו

 וכן? לחברה את הזכות להגדיר קריטריונים שווים לפיהם יתנהלו חיי הפרטים בתוכה

 ?האם צדק יחסי או חלוקה הוגנת של משאבים כלכליים מבטיחים גם אושר כללי מרבי

היא כיצד , של הנשים באור שונהאך מאירה את בעייתן , שאלה נוספת שהנה כללית

או לסקטורים שונים , מהם המרכיבים המאפשרים ליחיד בחברה. מגדירים שוויון חברתי

האם ניתן לבנות שותפות שוויונית בין ? בתוכה לחוש שייכים ושווים לשאר חלקיה

האם הצבת קריטריונים אחידים לשותפות ? על איזה בסיס תתנהל השותפות הזו? שונים

  ? בהכרח השוואה חברתית בין שוניםמבטיחה

     

  גברים בגדוד בנושא מעמדן של הנשים פרסומי . ו
עם זאת בכולם . ידי גברים בנושא מעמדן של הנשים בגדוד-  נכתבו עלמאמרים ספורים

וכן תמיכה בחיוניות ,  וקשייהןהנשיםמצבן של עם הובעה הזדהות רבה של הכותבים 

 בנושא שילובן של  אלכסנדר זייד במאמר שכתב.תמערכות החיים המשותפוקיומן של 

כי אין כל מניעה לשלבן בעבודות אלו לצד  הוא טען, הנשים בעבודות היצרניות

, הקושי בשילובן המיידי בעבודות החקלאות נבע לדעתו מתנאים זמניים. הגברים

עבודה מתמדת  ,המחסור בתנאי מגורים נאותיםהכתיב כך למשל . העתידים להשתנות

שנבעו ממחסור כספי , תנאי החיים הקשים. שבהם עסקו נשים, סידור וניקיון, חזוקהבת

לתחלופת , כך ציין, לא איפשרו לשפר באופן מיידי את תנאי המגורים וגרמו בעקיפין

, בשל יתרונם הפיזי, תנאים אלה הובילו להעסקת הגברים בחקלאות. אוכלוסייה מתמדת

  :אך גרמו להרעת מצבן של הנשים

תנאי .  האישה העובדת יכולה לבחון את כשרונות העבודה שלהאין

והם גם סיגפו  –עבודה אלה סיגפו והחלישו את הבחורים החזקים ביותר 

במטבח , י רוב באויר דחוס"מפני שהן עובדות עפ, עוד יותר את הנשים

שהאישה אינה , רבים יצרו להם דעה. בעוד אי אלה ענפי משק הבית

הן גם העבודה . דעה זו אינה נכונה כל עיקר, גוףמסוגלה לעבוד עבודת 

  34.במטבח ובמשק הבית והטיפול בילדים עבודות גופניות הן

  

                                                           
  .144' עמ, )6.1.1922 (ב"טבת תרפ' ו, יח-גיליון יז, מחיינו', הרהורים, ' גפן'ז   33
  .6-8' עמ, )19.2.1921(א "א אדר תרפ"י, יז' חוב, קונטרס', עבודת האישה במשקנו, 'אלכסנדר זייד   34
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רבות מהן בחרו לעזוב את . לצורך בפתרון בעיית תעסוקת הנשים היה גם פן מעשי

 35.דבר שערער את המצב החברתי בתוכה, הקבוצה לערים או למקומות עבודה מסודרים

תנאי הכרחי לשילובן המלא של הנשים , ת השווה בעבודה היצרניתזייד ראה בשותפו

הוא העריך כי ניתן להתגבר על הפערים ביכולת הפיזית באמצעות שימוש רב . בחברה

הכשרה מתאימה והקניית ידע חקלאי לנשים אמורים היו . יותר בכלי עבודה מודרניים

, יזית בעבודה מיכניתההשקעה הכספית שתאפשר המרת העבודה הפ .לייעל את עבודתן

ידי ייעול העבודה וייצובן החברתי של הקבוצות שבהן ישארו -על, כך קיווה, תקוזז

  .הנשים

זייד לא הרחיק לכת עד כדי הצעה לשלב את הגברים כעובדים במשק הבית על בסיס 

עם זאת ייתכן כי הניח שבעתיד יתחלקו כלל העבודות בשווה בין . בשווה לנשים, קבוע

. תדירכספי היו הקבוצות והקיבוצים בשנות העשרים נתונים במחסור , בפועל. המינים

לא היו בנמצא . עבודה אנושית נותרה עדיין זולה בהרבה מקניית עזרים מכניים

עיקר . שנכון היה לבצען הן כלכלית והן חברתית, תקציבים להשקעות ארוכות טווח

הלבשה והספקת מצרכי , זנהשיאפשר ה, המאמץ הושקע בניסיון להשיג איזון מיטבי

  . ימים אחריםהצעותיו של זייד נדחו ל. יסוד בסיסיים לכלל אוכלוסיית המשקים

הוא גרס כי מידת . נקו'השקפה מנוגדת לעמדת זייד מצויה במאמרו של יהודה רזניצ

  : ואינה נובעת ממבנה אירגוני לקוי, מעורבותן של הנשים בחברה תלויה בהן

ומה , א ותפעלורים וכל הרוצה והמוכשרת תבהרי פתחנו את כל השע"

אלא למה אין , השאלה אינה עומדת בצורה של למה אין פותחין ?"עוד

במשך החורף עמדו על הפרק שאלות  [...] באות השערה] הנשים[

היו התחלות . חשובות שדרשו ערות ואקטיביות של כל החברים

פשר מאוד א. לפעולות רציניות והחברה כמעט שנעדרה בכל המקומות

עד היום לא עמדנו . שרוב ההצבעות עוברות בלי השתתפותה של החברה

 ובפעילויות אחרות שנמנה שם כל חבר וחבר 36אבל ברפרנדומים. על זה

   37.של החברה, המפליאה והמדאיגה כאחת, משתקפת הפסיביות הגדולה

 והורגשה בכל, היעדרן של החברות מן הפעילות החברתית הייתה לתופעה שכיחה

 נקו'רזניצ 38.'"בל יראה ובל ימצא"כמעט בבחינת [...] 'החברה הייתה . תחומי החיים

בניהול החברתי ובמערכות קבלת טען כי קיים פער בין מידת מעורבותן של הנשים 

                                                           
  .7' עמ, שם   35
  .יתה נהוגה בגדודישה, הצבעה באמצעות משאל   36
  .5-6' עמ, 6.2.1926, 11'  מס,ח"ע', החברה במשק, ']נקו'יהודה רזניצ[' תל יוספי'   37
  .6'  עמ,שם   38
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הוא העריך כי ייתכן . יום-לבין המעורבות הרבה שהן מגלות בעבודת היום, ההחלטות

  : ם שהובילו לניכורן מחיי החברהה, והבדלי התעסוקה בין הגברים לנשים

חלוקת העבודה אצלנו בין חבר לחברה אינה לפי מידת הקושי של 

ה  שאפשר להגדירו ,העבודה אלא לפי פרנציפ אחר ר י צ י ל ה  ק ו ל ח

ה ק פ ס ה ל י "הפעלת הטבע החיצוני ע] זאת אומרת [.א.יצירה ז. ו

ה) עבודת שדה ונטיעות(השקעת עבודה שזוהי עבודת החבר  ק פ ס ה  ו

בד אינו יוצר ערך חדש אלא שמאפשר את היצירה הקיימת שהעו

העבודה שהחברה ממלאה אינה [...] ) מתפרה, מכבסה, מטבח(להספקה 

היוצא מזה שבפועל החברה [...] משחררת אותה מדאגות תדיריות 

והשאלה שבעתיים . נושאת יותר מן החבר בדאגת המשק בהיקף ידוע

למה ?  בנתינת הכיוון למשקלמה אין החברות מעונינות: תקשה עכשיו

ולמה בכלל ? י השתתפות אקטיבית על כל מהלך חיינו"אינן משפיעות ע

   39".הן נחבאות אל הכלים בכל פעולה קולקטיבית של כלל הציבור"

 סבר כי העובדה שמרבית הנשים בחרו שלא להשתתף בניהול המערכת נקו'רזניצ

 הוא נמנע אולם. ופיתליקוי פנימי עמוק בחברה השיתמעידה על , החברתית

ובראשם שארל , בדומה לסוציאליסטים האוטופיסטים. מהתמודדות עם מהות הליקוי

מדד הנשים בחברה של ילובן המלא  הוא ראה במידת ש,אותו הזכיר במאמרו, פוריה

 עם זאת הוא בחר שלא להתעמק בגורמים 40.מרכזי למידת האמנציפציה הכללית

למצבה של האישה שונה פרשנות . ה השיתופיתשהובילו לניכורן של הנשים בחבר

שהטמיע , סגירותן החברתית של הנשים נבעה מחינוכן, להערכתו.  פודיםציגבוץ היבק

  :בהן קוד התנהגות שונה מזה של הגברים

בשביל שתוכל לקחת חלק אקטיבי , עוד לא די בגרה, הצעירה לפי דעתי

, פואזיה, יקההצעירה יכולה לדבר גבוהות על בלטריסט. שווה במשק

, אבל כשהענין נוגע למעשים, סוציאולוגיה ועוד מהחומר העדין הזה

, ומעט מאוד חברות ראיתי,  הצעירה משתתקתאז, לפעולות משקיות

ששם פועל , שתהינה מסוגלות לפעול מלבד אותם הענפים או המוסדות

ששם למעשה , כמו למשל המטבח, ישנם מוסדות. ושולט רק החבר

                                                           
  .שם   39
           , 1974אביב -תל,  ההרמונית החברה:מישנתו של פוריה , יונינה מיילר,ועל פורייה ומשנתו רא   40

ביוזמתו של יוסף חיים :  נחשף לתורתו של פורייה מכלי שנינקו'רזניצודאי כי וקרוב ל. 45-47' עמ
אודות על ברנובסקי - דיונו של טוגן, 228-234' עמ, פ"תר,  א'פורסם בחוב, האדמהעורך , ברנר

, ) ברזילי'י: תרגום (מושבות סוציאליסטיות, סקיברנוב-ספרו של טוגן. פורייה וניסיונותיו החברתיים
  . בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ו"בשנת תש, פורסם מאוחר יותר
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ובכל זאת עד שלא התאספו גם פה חברים בעלי , שליטה החברה

אני מכיר את  [...] לא התעוררה החברה לאיזו פעולה, אינציאטיבה

שיחסו לחברה הוא במשהוא לא טוב , ולא נכון הוא הדבר, הציבור שלנו

כיום גם לא תלוי ברצון , פתרונה של השאלה הזאת. ושצריך להיטיבו

שעבר אליו , המעשה של החברכשרון . בעל כורחה היא פסיבית. החברה

הצעירה צריכה להשיג ולרכוש  [...] בירושה מדורי דורות חסר לחברה

   41.את מה שאיבדה במשך דורות בגלל אופן חייה המיוחד

לאפשר לנשים להפנים בהדרגה את , כך העריך, החיים המשותפים בקבוצה עתידים

  : ערכי החיים שבהם בחרו במודע

וזה אינו נותן , בעולם הרחב הם קשים מאודתנאי החיים בשביל האישה 

, אצלנו התנאים הם אחרים לגמרי .לאישה את אותו החופש שישנו לגבר

גם דאגת גידול ילדים אינה חלה , האישה אינה משועבדה במובן הכלכלי

לכן יש מקום . מפני שזו היא דאגת כלל הציבור, עליה באופן מיוחד

   42".אהבה החפשית"בצבורנו לשאלת ה

  
  
  

                                                           
. 7-8' עמ, )1925מארס -פברואר (ה"אדר תרפ, 14'  מס,ח"ע', כעין תשובה על תשובה, 'פודים' ש   41

אמרו של  שנכתב בתגובה למ,) לעילורא(תגובה למאמרה של איילה טרקניסטית בהמאמר נכתב 
  . נקו'רזניצ

נשפטה      , כך למשל. משאלתו הרומנטית משהו של פודים לא התגשמה בגדוד מעולם. 8' עמ, שם   42
. והוצאה מן הגדוד, חברת גדוד שהואשמה בניהול מערכת יחסים עם כמה מן החברים14.5.1926-ב

  .ות יחסים מורכבותעם זאת ידוע על כמה ממנהיגי הגדוד שניהלו מערכ. IV-132-13, ע"אה, ראו
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  ]מכון לבון, באדיבות ארכיון העבודה[

  
הסרת השעבוד הכלכלי של הנשים , עם הסרת כבלי המשפחהפודים הניח כי 

לא רק תיווצר , קיבוץילדי הגידולם וחינוכם של כל ללגברים והבטחת אחריות הכלל 

   .אלא גם דמות אישה שונה, חברה אחרת

החברות בגדוד מצוי דווקא דומה כי הביטוי הקרוב ביותר למציאות חייהן של 

אך ביטא אותה , שלא היה מחוייב מטבעו להיצמד למציאות החיים, בתיאור ספרותי

 עסק בתחושותיהן מחיינוסיפור אחד ברק . טוב מכל מאמר ביקורת או תמצית דיון רשמי

 סיפור זה הנו מעין צל קודר 43. מאת לבש טרנופולרצפורקה: ובמצבן של הנשים בגדוד

בו ש, בשונה מסיפורו של שץ 44. צבי שץ,היאותה כתב איש העלייה השני, הבתילנובלה 

בקבוצה הקטנה ' יש מאין'הנוצרת כמעט , שאלת זהותן החדשהעם מתמודדות הנשים 

אותן חוות , עלבון וחוסר מוצא,  בתחושות יאושצפורקהמלווה הנובלה , ישראל-בארץ

היא בה , נו אלטרנטיבה ממשיתהחידלון ה. באופנים שונים, ובראשן צפורקה, הנשים

ידי חברתה המתה של -המיוצגת על, מעין ישות אמיתיתכהוא נוכח בסיפור . מתלבטת

                                                           
. 574-579' עמ, )יג(גיליון נו , )28.8.1924 (ד"ח אב תרפ"כ, מחיינו', צפורקה, ']טרנופולר[לבש    43

  . 44-47' עמ, )ב(גיליון נט , )17.11.1924 (ה"חשון תרפ' כ, מחיינוהמשכה של הנובלה פורסם ב
מספרות  ',ראו, בתיה בנובלה דיוןל. ג"ניסן תרפ, יב' חוב, האדמהסיפורו של צבי שץ פורסם ב   44

  . 283-289'  עמ,)מו(גיליון ג , )30.11.1923 (ד"ב כסלו תרפ"כ, מחיינו', העבודה
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 מסיפור שאולהדגם הנשי עימו בחרה זהבה להזדהות טרם מותה . זהבה –הגיבורה 

   45:שמן- בחוות בן1918שהתאבדה בשנת , חייה של החלוצה שושנה בוגן

נמאסו עליה הדודים וגם . ת השדהזהבקה דרשה לסדר אותה בעבוד

היא , וכשמיאנו להיענות לדרישתה [...] המכבסה הייתה לה לזרה

כך לחפירת בור - בזדון סידרו אותה אחר. הודיעה שלא תצא לעבודה

היא עבדה חצי יום בהתאמצות ואחר הצהריים לא יצאה שוב . זבל

 חומר להיתולים" חברה"עובדה זו יצרה ל. מחמת חולשה, לעבודה

זהבה חלתה ונפלה למשכב שממנו לא ירדה . והלצות לשבועות רצופים

   46.ומאותו יום נגזלה מנוחת נפשה של צפורקה [...] שוב

ציטטה כמוטו קטעים היא הם מ, ה נותרו דפי יומנה של זהבהקבידיה של ציפור

כה עסוקים הם בשחרורי עד כי להספיק להתבונן ! מסכנים': מיומנה של שושנה בוגן

היא מהרהרת באפשרות  47.'שאני את עצמי שחררתי ובשעבוד גמור נשארו הם, כלולא י

בה שבעקבות אסיפת חברים , אליה נקלעהלעזוב את הקבוצה לאחר תקופת לבטים 

של , שעל קיומה כלל לא ידעה, רקע זה היא מוצאת עצמה בחזיתעל . חוותה השפלה

סיון לגבש עמדה ישו ביניהן בנאף הן בקשיי החיים בקבוצה ונפגשחשו צעירות נוספות 

איננו יודעים נובלה לא פורסם ועל כן ה חלקה האחרון של 48. מקומן בהלגבימשותפת 

   .כיצד בחרה צפורקה להתמודד עם מכאוביה

אחדים . סיבלן האישי של הנשים מצא את ביטויו דווקא במאמריהם של הגברים

 גם לא חששו מחשיפה גברים. מהם הביעו את הזדהותם עימן כהזדהות עם סיבלן

,  לעומת זאת הייתה כתיבתן של הנשים על אודות עצמן49.רגשית או אישית בכתיבתם

                                                           
וכן מאמרו של , יומנה המלא בכתב ידה. בהיותה בת עשרים, 9.8.1918-שושנה בוגן התאבדה ב   45

ספטמבר  (ן" תשתשרי, גיליון קא, שדמות פורסמו ב,?'אייך, שושנה ילדת לפידות, 'מוטי זעירא
  . מר זה עוסק גם בתופעת ההתאבדות כמוצא ובהזדהות הנשית עמהמא. )1989

  .44' עמ, )17.11.1924 (ה"חשון תרפ' כ, )ב(גיליון נט , מחיינו, )המשך(' צפורקה, 'לבש   46
הכניס לעמודו האחרון הודעה על מותה של , בעבודהברל כצנלסון שעסק בעת מותה בעריכת הקובץ    47

 קטעים נוספים רובשוב- מאוחר יותר פרסמה רחל כצנלסון.  בוגן וקטע מדברים שכתבהשושנה
לא ברור היכן קרא לבש את . )1929(ץ "אביב תר-תל, מאסף: דברי פועלות, מיומנה בקובץ שערכה

  . משפטה זה של שושנה בוגן
  .46-47' עמ, )17.11.1924(ה "חשון תרפ'  כ,גיליון נט, מחיינושיחת הנשים מובאת ב   48
 ברחי 'ל; ג- גיליון ב ו,)לוי קנטור( בן חיים 'ל:  גבריםמאת כולם ,מחיינומעט קטעי שירה פורסמו ב   49

; כג; גיליון ג, ) לץ'שפרסם גם בשם מ(ולפובסקי ז ו"מ; גיליון מז, )כנראה פסבדון נוסף של קנטור(
זכרונות וקטעי יומן ,  פיליטוניםמחיינובנוסף פורסמו ב. גיליון פב,  צבי קרול;גיליון ס, מאיר קורונה

שפרסמה , במסגרת עיתוני הגדוד יצאה מכלל זה רק מניה שוחט. ידי גברים- כולם על –
  .כרונותיהימז
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יהן נמנעו מעיסוק אומנותי או אישי במכאוברובן ככולן . מאופקת ועניינית בהרבה

  . בה בחרו מרצון, חייהןדרך שנבעו מ, הפרטיים

  

  סיכום. ז
בחברה הגדודית סתירה ממשית בין לכאורה עולה מדיוננו תמונה לפיה התקיימה 

לבין מציאות החיים , שאפה לחיותאשר לאורה , האידאולוגיה החברתית השוויונית

הערכה מעין זו עלולה לחטוא . בה נדחקו הנשים לפינתן המסורתיתש, המשותפים

דומה כי בכדי להבין את סוגיית אופן השתלבותן של נשים בחברה . בפשטנות יתירה

כלומר אל מול תנאי החיים , בחון אותה בהקשר ההיסטורי הנכוןהפועלית נחוץ ל

בתקופת הזמן בה דנים וביחס לאופן התייחסותה של החברה באותה העת לשאלות 

  . הללו

, בתקופת קיומו של גדוד העבודה לא אפשרו תנאי העבודה הקיימים בחקלאות

 חרושת מנע מהן היעדר ענפי. לגברים ולנשים) הכוונה לכמות העובדים(עבודה שווה 

מכך נגזרה . שלא דרשו בהכרח כוח פיזי, אפשרות לעבוד בעבודות ייצור אחרות

ייתכן כי בשל עיקרון ההשוואה ניתן . ההתפלגות הראשונית בין המינים בתחום העבודה

אך קשה היה בהרבה להעלות במקביל , היה להעלות את מספר הגברים בענפי השירות

  . שדהאת מספרן של הנשים בענפי ה

. בתחום החברתי לא התקיימה כל מגבלה על שיתופן של נשים בארגון או בניהול

בחירת נציגי הפלוגות למועצת הגדוד הוכתבה , אסיפות החברים היו פתוחות לכל

) רפרנדום(המשאל . בבסיסה על יסוד הצבעה ישירה בכל אחת מאסיפות הפלוגות

. צאות האסיפות היה אף הוא כללישהמיר לעתים את ההליך המורכב של ריכוז כלל תו

מרבית הנשים לא היו מעורבות באופן פעיל , אף קיומם של תנאים אלו- אולם על

  . באסיפותיו ובמשאליו, במוסדות הגדוד

ידי הציבור - דומה כי לא נכון יהיה לקבוע כי ציבור הנשים הושתק או דוכא על

רים הפנימו ערכים חברתיים ייתכן כי הן הנשים והן הגב. בוודאי שלא במכוון. הגברי

. אף בחירתם המודעת בערכים חליפיים- והתקשו לוותר עליהם על, לאורם התחנכו

ההנחה המהפכנית כי ניתן להקים חברה אזרחית המורכבת מבני אדם שווים במעמדם 

תעצומות נפש , פי עקרונות אלה-דרשה מכל השותפים לניסיון לחיות על, ובערכם

בכדי להתמודד עם הרקע החברתי , ותה נדרש כל אחד לעבוראורכה של הדרך א. רבות

, שבחרו למרוד במוסכמות החברה בה גדלו, דרכן של הנשים. היה שונה, ממנו בא

  . הייתה ארוכה במיוחד

 נשים שבחרו לעלות ארצה כפועלות היוותה הבחירה הזו מהפכה אישיתהעבור 

 בחורותה. חלק מקבוצה קטנהו כללא הוריהן א, עלו ארצה לבדןהן לרוב . משמעותית

הן השתייכו למיעוט מורד בחברתן , בצאתן. קלטו ובמה יעסקויעלו מבלי לדעת היכן י
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 ,בחברה החלוציתשחי בבואן הן הצטרפו למיעוט נשי . עתים אף מגונה, ובמשפחתן

זית רחבה עם חלהתמודד  הפועלות נאלצו מרבית. שהורכבה ברובה מחלוצים רווקים

דומות ששררו הן במערכות החברתיות מהן יצאו והן באלו אליהן מאוד של דעות ק

של אותן חלוצות , אך רב המשמעות, חלקן הסמוי ניתן להבחין במן הזווית הזו. הצטרפו

  .  החברה הפועלית בארץכלל במהפכה החברתית אליה חתרה 

לא ניתן לאמוד במדוייק איזה מקום תפסה החלוציות הנשית במהפכה שחוללה 

בעיני של אותה מהפכה האישית להעריך את משמעותה קשה גם . ברת הפועליםבארץ ח

הגדרה עם להתמודד עם דימוי אישי חדש ו ושבחרו לשנות את אורחות חייהןהנשים 

עבור . שהייתה מצויה בעצמה בתהליך של הגדרה עצמיתבחברה ,  שונהחברתית

 האישי אותו חוללו הן  היה השינוי,הנחבאות אל הכלים וקשות היום, השתקניות שבהן

בגדר , בחיי משפחות מוצאן ואחר כך במשפחות אותן הקימו, עצמן בחייהן שלהן

 ,עבור רבות מהן גבתה כל הרחבה נוספת של מעורבותן החברתית. מהפכה אמיתית

  . מחיר אישי כבד מדי

כמכוונות תמיד  –בה מעריכים מהפכות שעל כן להעריך מהפכה זו בדרך מוטב 

 להעריך מהפכה זו רק ביחס אין ,כלומר. ל אך יוצרות לבסוף שינוי יחסילשינוי כול

 .אלא ביחס לנקודת המוצא אותה ביקשה לשנות, הנדמית לעתים דלה, לתוצאה הסופית

מידת מהפכנותן האישית של הנשים בגדוד דומה למתבונן במבט ראשון כמבשרת על 

ניסיונן של נשים : משמעותת דרך רבת י היא מגלמת קפיצדעתל. כישלון צפוי מראש

; אלו להגדיר עצמן כיחידות ביחס לסביבתן ולא כחלק ממשפחה קיימת או עתידית

בארץ חדשה המציעה אפשרויות תעסוקה , נכונותן להיות לפועלות בחברה חלוצית

אם גם פחות (תוך ויתור של רבות מהן על אפשרות לחיים נוחים יותר , מצומצמות

 על ראייתן את עצמן כחלק חשוב במהפכה חברתית יםד מעי;)שוויוניים במוצהר

  .מתהווה

 ביחס ולםא, מכלול השלכותיה של מהפכה פנימית וחיצונית זו הוא עניין לדורות

ניסיון להגדיר מחדש את חלקה של המשפחה ה. הוא מרחיק לכת – שלהלנקודת המוצא 

 , אל מול הכללאת מידת אחריותה של כלל החברה על ילדיה ואת מעמד היחיד, בחברה

 החברה ליישם בפועל את מכלול המסקנות הנובע מן ןישלו כ.היה מהפכני כשלעצמו

אל  –האחד :  יכול להימדד בשני אופנים,הדרישה להשוואת מעמדם של יחידים בתוכה

אפשר לדון באופן זה את , במקרה של נשות הקיבוץ בגדוד. מול ההחמצה הגדולה

 שהורחבו והותאמו ,רתן בתפקידיהן המסורתייםכישלון שילובן במשק הכללי והשא

רצונן של הנשים להשתלב . מניב מסקנות אחרות לגמרי –השני . לצורכי כלל הקבוצה

רצונה של חברתן להגדיר מחדש ובאופן , בחברה הכללית) ולא כנשים של(כיחידות 

, ניסיון חברתי מהפכני על ים מעיד,את המסגרת המשפחתית והחברתית המשותפתשונה 

. נשים וילדים, גברים: שנועד להגדיר מחדש את תפקידם החברתי של כלל השותפים בו
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שאותו לא ניתן היה להעריך מראש מבלי , כל אחד מן השותפים הללו נדרש לשלם מחיר

  .להתנסות באופן מעשי בחיי שותפות מלאים

וך ת, של בני אדם לשנות את מהותם האנושית בעצמם, האוטופי, בניסיונם ההרואי

שמור למהפכנות , תיתהתפתחות החברהעקיפת השלבים ההדרגתיים המאפיינים את 

 קצר הימים של פרקוהיה , מבחינה זו .מקום ראוי, חברות הגדודה גם לכללהנשית וב

 בבחינת ניסיון רחב היקף ,ישראליצ השיתופי הארמפעלובעקבותיו ה, גדוד העבודה

יאמר המשקיף בן ימינו על הניסיון הזה כי יש ש, בדיעבד. ליצירת שינוי כולל מעין זה

 בדרך ליצירתה, אם גם כואב, אחרים עשויים לראות בו שלב הכרחי. היה כישלון למופת
  .של הוויה חברתית אחרת


